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नप्रय नविदरानथर्जनिम

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस्य अध्ययनिराय अध्यदेतदे हरादर्दं स्विरागतस व्यरानह्रियतदे। 
भरारतमम अनत प्रराचट्रीनिमम अनत नविशरालस च। भरारतस्य विराङ्मयमनप तथशैवि प्रराचट्रीनिस प्रशस्यतरस सममहतम च। सकनष्टिकतरार्ज भगविरानिम एवि 

भरारतट्रीयरानिरास सकलनविदरानिरामम उत्स इनत नसदरान्तक्षः शरासदेषम। भरारतस्य समजरातदे अल्पजरातदे अजरातदे च इनतहरासदे विरानगविननिमयस्य मराध्यमस 
ससस्कक तनमनत समनविनदतस समदेषरामम। प्रदट्रीरर्घै अनस्मनिम भरारतदेनतहरासदे यराननि शरासरानण सममददतराननि, यतम नचन्तनिस प्ररावितर्जत, यदे भराविराक्षः प्रकनटतराक्षः 
तत्सविर्जमनप ससस्कक तभराषराभराण्डरारदे ननिबदमनस्त। अस्य भराण्डरारस्य आकरारक्षः नकयरानिम, तलक्षः नकयरानिम गभट्रीरक्षः, मदल्यस नकयदम अनधकमम इनत 
ननिधरार्जरणदे नि कनोऽनप समथर्जक्षः। पमररा नकस  नकस  पठनन्त स्म भरारतट्रीयरा इनत एकदे नि शनोकदे नि कथनञचतम ससनकप्य प्रकटमयतदे -

अङन रचासन वतदचाश्चत्वचारप रश्रीरचाससचा न्रचारसवस्तरर्यः।
पकरचाणस धररशचासस च सवदचा हततचाश्चतकदरश।। (वचारकपकरचाणरन ६१.७८)

अनस्मनिम शनोकदे  चतमदर्जश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। चत्विरारनो विदेदराक्षः (उपविदेदराक्षः च) षडम विदेदराङम गराननि मट्रीमराससरा (पदविर्वोत्तरमट्रीमराससदे) न्यरायक्षः 
(आन्विट्रीनककक) पमरराणमम (अष्टिरादश ममख्यराननि पमरराणराननि, उपपमरराणराननि च)  धमर्जशरासमम (स्मकनतक्षः) इनत चतमदर्जश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। 
इतनोऽनप कराव्यरादट्रीननि बहहननि शरासरानण सनन्त। एतरासरास नविदरानिरामम उत्सक्षः प्रविराहक्षः प्रदरानिस प्रगनतक्षः प्रविकनदक्षः च महतरा करालदेनि ररातरा। समरारस्य 
कल्यराणराय भरारतस्य पराठदरानिपरम्पररायरास गमरुकम लदेषम आध्यरानत्मकरा मनिनोविशैजराननिकरा शरट्रीररारनोगयनविषयरा ररारनिट्रीनतक्षः दण्डनिट्रीनतक्षः कराव्यराननि 
कराव्यशरासरानण अन्यराननि च बहहननि शरासरानण पराठमयन्तदे पठमयन्तदे स्म। 

एतरासरामम नविदरानिरास नशकणराय बटमक्षः नपतकगकहस त्यक्त्विरा गमरुकम लदेषम ब्रह्मचयरार्जशमस यरापयनत स्म। एतरासम ननिष्पराणनो भविनत स्म। एतरासम 
नविदरासम ननिष्णरातरा रनिरा अदरानप कदे नचतम सनन्त। निशैसनगर्जकपररवितर्जनिराननि परददेशट्रीयराननि आक्रमणराननि स्विददेशट्रीयरा नविप्लविराक्षः इत्यरानदनभक्षः 
बहहनभक्षः करारणशैक्षः एतरा नविदरा यथरापदविर्दं नि पराठमयन्तदे भरारतदे। अनपच यदे कदे ऽनप पठनन्त तदेषरास पराठमयक्रमक्षः परट्रीकरा प्रमराणपतमम इत्यरानदकमम 
आधमननिकनशकणपदत्यरा क्विनचतम रराज्यदेषम भविनत, बहहत निशैवि भविनत। अतक्षः एतदेषरास प्रराचट्रीनिशरासराणरामम अध्ययनिस परट्रीकणस प्रमराणट्रीकरणस च 
भवितम इनत नधयरा अयस पराठमयक्रमक्षः ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि प्ररारब्धक्षः। रनिनहतराकरारर यदम यराविदम यथरा च जरानिस एतदेषम शरासदेषम 
ननिनहतस ननिभकतमम चरानस्त तदम रनिरानिरास पमरस्तरातम प्रकनटतस भवितम इनत लक्ष्यमम। तदेनि सविर्वेऽत समनखिनिक्षः सन्तम, सविर्वे सन्तम ननिररामयराक्षः, सविर्वे 
भद्रदृनष्टिसम्पनिरा भदत्विरा भद्ररानण पश्यन्तम, मरा कनश्चिदम दमक्षःखिमम आप्निमयरातम, मरा कनश्चिदम दमक्षःखिदरानिदे प्रवितर्वेत इनत अत्यन्तमम उदरारमम उददेश्यमम 
'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत निरामकस्य अस्य पराठमयक्रमस्य प्रकल्पनिदे वितर्जतदे। नविजरानिस शरट्रीररारनोगयस नचन्तयनत। कलरानविषयरा मनिनोनविजरानिमम 
आध्यरानत्मकनविजरानिस मनिनोरञरनिस च नचन्तयनन्त। नविजरानिस सराधनिस्विरपस समखिनोपभनोगक्षः सराध्यस चरानस्त। अतक्षः नविजरानिरादनप कलराशराखिरायराक्षः 
शदेषत्विस ननिक्षःसन्ददेहमनस्त। रनिक्षः कलरामम उपयमज्य नविजरानिरातम समखिमम निराप्निनोनत। अनप तम नविजरानिमम उपयमज्य कलरातक्षः समखिमराप्निनोनत। निरात 
व्यनतक्रमक्षः पररलक्ष्यतदे। 

अयस ससस्कक तव्यराकरणस्य पराठमयक्रमक्षः छरातरानिमकद लनो जरानिविधर्जकनो लक्ष्यसराधकक्षः पमरुषराथर्जसराधकश्चि अनस्त इनत नविश्वनसनम।
अस्य पराठमयक्रमस्य ननिमरार्जणदे यदे नहतरानभलरानषणनो नविदराससक्षः उपददेष्टिरारक्षः पराठलदेखिकराक्षः तमनटससशनोधकराक्षः टङम करायनोरकराक्षः च सराकरातम 

परनोकरपदेण विरा सराहराय्यस कक तविन्तक्षः, तदेभ्यक्षः ससस्थरानिपकतनो हरानदर्जकस  करातर्जज्ञ्यस व्यरानह्रियतदे। ररामकक ष्णनमशनिम-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयस्य 
कम लपनतवियरार्जक्षः शट्रीमन्तक्षः स्विरानमनि आत्मनप्रयरानिन्दराक्षः नविशदेषतनो धन्यविरादराहरार्ज यदेषरामम आनिमकद ल्यस प्रदेरणरास च नविनिरा करायर्जस्यरास्य पररसमरानपक्षः 
दमष्कररा एवि।

अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरारनो धन्यरा भविन्तम, सफलरा भविन्तम, नविदराससनो भविन्तम, सज्रनिरा भविन्तम, ददेशभकरा भविन्तम, समरारसदेविकरा 
भविन्तम इनत अनत हरादरार्ज सनदच्छरा अस्मराकमम। 

(डराड. चन्द्रभदषणशमरार्ज)
अध्यकक्षः 

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

अध्यकष्ट्रीययाः सन्दक्षेशियाः



 नप्रय अध्यदेतक्षः

'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस पनठतममम उत्सरानहभ्यनो भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायरा अनिमररानगभ्य उपरासकदे भ्यश्चि हरानदर्जकस  स्विरागतस 
नविजराप्यतदे। परमहषर्जनविषयक्षः अयस यदम गमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिरा नविषयरा अस्मराकस  रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिस्य 
पराठमयक्रमदेऽनप समरानविष्टिरा भविनन्त। आ बहनोक्षः करालरादम नविदमरानिक्षः अन्तररायनो ददरट्रीभविदेनदनत आशरासदे। नहन्दमरशैनिबबौदरानिरास धनमर्जकमम 
आध्यरानत्मकस  कराव्यरानदकस  च विराङ्मयस प्ररायक्षः सविर्जमनप ससस्कक तदे ननिबदमनस्त। एतदेषरास शतस्य कनोटट्रीनिरास मनिमररानिरास नप्रयराणरामम नविषयराणरामम 
भदनमकरायशै प्रस्तमत्यशै प्रविदेशयनोगयतरायशै प्ररनोचनिरायशै च मराध्यनमकस्तरदे उच्चमराध्यनमकस्तरदे च कदे नचदम नविषयराक्षः पराठमयत्विदेनि यनोज्यन्तदे। यथरा 
आसगल-नहन्दरानदभराषराजरानिस नविनिरा तत्तदराषयरा नलनखितरा मराध्यनमकस्तरट्रीयरा ग्रन्थराक्षः पनठतमस बनोदमस च नि शक्यन्तदे तदतम अतरानप प्ररारनम्भकस  
ससस्कक तस नि ररानिरानत चदेतम इमस पराठमयक्रमस बनोदमस नि परारयदेतम। अतक्षः प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नविदरानिम छरातक्षः अत अस्य पराठमयक्रमस्य अध्ययनिदे 
अनधकराररत्विदेनि इनत गण्यतदे। 

गमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिराक्षः छरातरा अष्टिमककरास यरावितम करामस स्विपरम्पररानिमसरारमम अध्ययनिस करनोतम। निविमदशमककयनोक्षः तम 
एकरादशदरादशककयनोक्षः च भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य ननिषयरा ननियनमतमम अध्ययनिस करनोतम। अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरा 
उच्चनशकरायशै यनोगयनो भनविष्यनत। 

ससस्कक तस्य नविनभन्निदेषम शरासदेषम कक तभदररपररशमराक्षः नविदराससक्षः प्रराध्यरापकराक्षः नशककराक्षः नशकरानविदक्षः च अस्य पराठमयक्रमस्य 
प्ररारपरचनिरायरामम नविषयननिधरार्जरणदे नविषयपररमराणननिधरार्जरणदे नविषयप्रकटनिभराषरास्तरननिणर्जयदे नविषयपराठलदेखिनिदे च ससलगनिराक्षः। अतक्षः अस्य 
पराठमयक्रमस्य स्तरक्षः उन्नित एवि इनत नकमम उ विकव्यमम। 

ससस्कक तव्यराकरणस्य एषरा स्विराध्यरायसरामग्रट्री भवितरास कक तदे पयरार्जपरा समबनोधरा रुनचररा आनिन्दरसस्यनन्दनिट्री सबौभरागयदरानयनिट्री 
धमरार्जथर्जकराममनोकनोपयनोनगनिट्री च स्यरानदनत आशरास्महदे। अस्य पराठमयक्रमस्य प्रधरानिस लक्ष्यस यदम भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायराक्षः शशैकनणककदेतदेषम 
नविनशष्टिस यनोगयस च स्थरानिस स्विट्रीकक नतक्षः गविदेषणरा च स्यरानदनत। तल्लक्ष्यमम पराठमयक्रमदेणरानिदेनि सदेत्सनत इनत दृढनविश्वरानसनिनो वियमम। 

अध्यदेतरा अध्ययनिकरालदे यनद मन्यदेत यदम अनस्मनिम अध्ययनिसम्भरारदे पराठननिचयदे यत ससशनोधनिस पररवितर्जनिस पररविधर्जनिस ससस्करारक्षः च 
अपदेक्ष्यन्तदे, तदेषरास समदेषरास प्रस्तराविरानिरास वियस स्विरागतस कतमर्दं नसदराक्षः स्मक्षः। अममस पराठमयक्रममम इतनोऽनप अनधकमम प्रभरानविनिमम उपयनोनगनिस सरलस 
च नविधरातमस भविनदक्षः सह वियस सदरा प्रयत्निपररा एवि। 

अध्यदेत तणरास समदेषरामनप अध्ययनिदे सराफल्यराय रट्रीविनिदे च सराफल्यराय कक तकक त्यरायशै च आशट्रीविर्जचक्षः अस्मराकमम। 
नकस  बराहहनिरा नविस्तरदेण। अस्मराकस  गबौरविविराणणीं रगनत नविरलरामम सविर्जनविदरायरा लक्ष्यभदतरामम एवि उदररानम - 

सवर्वेऽत्र सकसखनर्यः सन्तक सवर्वे सन्तक सनरचाररचार्यः। 
सवर्वे भदचासण पश्रन्तक रचा कसश्चदन दकर्यःखभचारन भवततन।। 
दकजरनर्यः सज्जनप भभरचातन सज्जनर्यः शचासन्तरचाप्नकरचातन।
शचान्तप रकच्रतत बन्धतभ्रप रकक्तश्चचान्रचानन सवरपचरततन।।
स्वस्त्रस्तक सवश्वस्र खलर्यः पसश्रीदतचास ध्रचारन्तक भभतचासन सशवस सरथप सधरचा। 
रनश्च भदस भजतचादधपकजत आवतश्रतचास नप रसतरप्रहहैतकककी।।

(शट्री ससरय-कम मरार-नसन्हरा)
ननिददेशकक्षः (शशैनककनविभरागस्य)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

मनदक्षेशिककीयमा विमाकम्



  नप्रय नरजरासनो

ॐ सह नचाववतक। सह नचौ भकनक्तक । सह वश्रीरर्यं करवचावहहै। ततजसस्वनचावधश्रीतरस्तक। रचा सवसद्विषचावहहै॥ ॐ शचासन्तर्यः शचासन्तर्यः 
शचासन्तर्यः॥ 

परम्पररामम अविलम्ब्य इयस प्रराथर्जनिरा यदम अस्मराकमम अध्ययनिस नविघ्निरनहतस भवितम। अजरानिनिराशकस  तदेरनस्वि भवितम। नविददेषभराविनिरानिराशकस  
भवितम। नविदरालराभदेनि सविर्जनविधतरापरानिरास शरानन्तक्षः भवितम इनत।

भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य अङम गभदतनोऽयस पराठमयनविषयक्षः। अस्य मराध्यनमकककरायराक्षः कक तदे ननिधरार्जरणमनस्त। 
एतत्पराठमयक्रमस्य पराठननिचयरानत्मकरामम इमरामम अध्ययनिसरामग्रट्रीमम भवितदे दददम अहस परमस हषर्जमम अनिमभविरानम। सरलस ससस्कक तस ररानिनिम यक्षः 
कनोऽनप अस्य अध्ययनिदे समथर्वो गण्यतदे। 

ससस्कक तव्यराकरणस्य अध्ययनिस सनोपरानिक्रमदेण भविनत। अतक्षः सनोपरानिस्य प्रनत पविर्ज आरनोहणस क्रमदेणशैवि कतर्जव्यनमनत इत्यतक्षः 
परानणनिट्रीयरामम अष्टिराध्यरायणीं नविदराससक्षः नभन्निक्रमदेणरानप व्यराख्यरातविन्तक्षः। सनोऽयस प्रनक्रयराक्रमक्षः। तस क्रममम अविलम्ब्य ननिनमर्जतरा इयस सरामग्रट्री 
सनोपनिपविर्जक्रमदेणशैवि आयनोनरतरा अनस्त। मराध्यनमकककरायरास एकक्षः भरागक्षः उच्चमराध्यनमकककरायरास च अविनशष्टिक्षः भरागक्षः वितर्जतदे। एतदेनि 
परानणनिट्रीयतन्तदे प्रविदेशराय छरातस्य यनोगयतरा कल्प्यतदे। एतत्सरामग्रट्री परानणनिट्रीयतन्तस्य सशदमम अध्ययनिदे प्रविदेशराय प्ररनोचनिराय च। अनियरा 
आकरग्रन्थरा नि गतराथरार्ज नि विरा हदेयराक्षः अनप तम गभट्रीरतयरा अध्यदेयराक्षः। 

समग्रनोऽनप पराठमयनविषयक्षः नतषम पमस्तकदे षम कनल्पतनोऽनस्त। अस्य अध्ययनिदेनि व्यराकरणस्य मदलभदतस जरानिस छरातस्य भविदेतम। सदतरानण 
सदतव्यराख्यरा, उदराहरणराननि, उदराहरणदेषम सदतस्य प्रविकनत्तक्षः, रपननिष्पनत्तश्चि इनत लक्ष्यलकणरात्मकनोऽयस व्यराकरणप्रपञचक्षः अत वितर्जतदे। 

अध्यदेतरा पराठरानिम सम्यकम  पनठत्विरा पराठगतरानिरास प्रशरानिरामम उत्तररानण स्वियस नविचरायर्ज अन्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तरराणरास दशर्जनिस कम यरार्जतम, तशैक्षः 
उत्तरशैक्षः स्विस्य उत्तरस च मदेलयदेदम। प्रनतपतस प्रदत्तदे ररकभरागदे स्विस्य नटप्पणणीं रचयदेदम। पराठरान्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तररानण ननिमरार्जय परट्रीकरायशै सन्निदनो 
भवितम। 

पराठमयक्रमस्य सनविस्तरस नविविदेचनिस प्रशपतस्य परारपमम प्रशपतस्य प्रनतमरा तदमत्तररानण च पमस्तकस्य अन्तदे द्रष्टिव्यराननि। 
अध्ययनिरारम्भरातम प्रराकम  निदनिमदेवि अध्यदेतरा तत दत्तरानिम नबन्ददनिम अविलनोकयदेतम। तदेनि अध्ययनिस्य नदशरा गनतक्षः च समषह स्यरातरामम। 

 
अध्ययनिसम्भरारदे क्विरानप करानठन्यमम अनिमभदयतदे चदेतम अध्ययनिकदे न्द्रस यथराकरालस गत्विरा समस्यरासमराधरानिराय आचरायर्दं पश्यतम। 

ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि सह ई-पतदराररा सम्पकर्दं  विरा करनोतम। ररालपमटदे अनप ससपकर्ज व्यविस्थरा वितर्जत एवि। ररालपमटकद टक्षः 
www.nios.ac.in इनत अनस्त। 

 

पराठमयनविषयनोऽयस भवितक्षः जरानिस विधर्जयतरातम , परट्रीकरासम सराफल्यमम आविहतरातम , रुनचस विधर्जयतरातम , मनिनोरथरानिम पदरयतरातम इनत करामयदे।  
अजरानिरान्धकरारस्य निराशराय जरानिज्यनोनतषक्षः दशर्जनिराय च इयस मदे हरानदर्जकक प्रराथर्जनिरा - 
ॐ असतप रचा सदन ररर। तरसप रचा ज्रपसतरररर। रपत्रपरचाररपतस ररर॥ ॐ शचासन्त: शचासन्त: शचासन्त:॥

भवित्कल्यराणकरामट्री

(रराम-निराररायण-मट्रीणरा)
पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम
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ससस्कक तव्यमाकरणमम्
पमामणमनव्यमाकरणस्य भकममकमा

पमामणनष्ट्रीयव्यमाकरणस  सजजमासविक्षे  भवितक्षे  स्विमागतमम्  व्यमामह्रियतक्षे।  मदष्टमा  व्यमाकरणमाध्ययनक्षे  प्रविकसत्तयाः  जमातमा।  व्यमाकरणस  भमाषमायमायाः
ससस्कमारस करनोतष्ट्रीमत ममाध्यममकककमायमायाः पमाठ्यक्रमक्षे बहहधिमा प्रपसञ्चितमक्षेवि। तथमामप पपुनयाः स्ममारमयतपुमम् अत्र पपुनयाः ईषद पुच्यतक्षे। भमाषमा मकस  करनोमत,

भमाषमायमायाः ममहममा इमत मविषयक्षे मकसञ्चितम् प्रस्तकयतक्षे।

ममानविस्य भमाविप्रकटनस्य ममाध्यमस मह भमाषमा। एकक्षे न जनक्षेन भमाषयमा भमावियाः प्रकमटतयाः चक्षेतम् अपरयाः जनयाः तदमा एवि बनोद्धि पुस शिक्ननोमत
यमद सयाः अमप तमामम् भमाषमास जमानमामत। अतयाः बहहषपु  जनक्षेषपु समाधिमारणमा कमामचदम् भमाषमा नकनमम् आविश्यककी। अन्यथमा विमासगविमनमयस्य मविरमामयाः
स्यमातम्। पपुरमा प्रमाचष्ट्रीनमैयाः गन्थरूपक्षेण मविषयमायाः प्रकमटतमायाः। अद तमानम् मविषयमानम् वियस तदमा एवि बनोद्धिपुस  शिक्नपुमयाः यमद वियस तमास भमाषमास जमानष्ट्रीमयाः।
एकप्रदक्षेशिक्षे प्रयपुकमा भमाषमा सपुदकरप्रदक्षेशिक्षे तदमा एवि बनोद्धिपुस शिक्यमा यमद तत्रत्यमायाः जनमायाः तमास भमाषमास जमाननन्त। अतयाः तमादृशिष्ट्री भमाषमा आविश्यककी - १)

यमा पपुरमा यथमा आसष्ट्रीतम् तथमैवि अदमामप अनस्त। २) यमा प्रदक्षेशिभक्षेदक्षेन पररविमतरतमा नमानस्त। ३) यमा शिपुद्धिमा अनस्त। ४) यमा सकलभमाविप्रकटनक्षे
समथमार अनस्त। ५) आगमाममकमालक्षे नकतनशिब्दमानम् स्रषपु स मनममारतपुमम् आदमातपुस च शिक्ननोमत। ६) यस्यमायाः व्यमाकरणस सपुस्पषस सपुदृढमम् च अनस्त। ७)

यस्यमास शिब्दमानमास मविपपुलतमा अनस्त। ८)  यमा सरलमा सपुबनोधिमा अनस्त। ९)  यस्यमास सकलध्विमनप्रकटनक्षे पयमारपमा विणमारयाः सनन्त। १०)  यमा यथमा
सलख्यतक्षे तथमैवि पठ्यतक्षे, यथमा उच्चमायरतक्षे तथमैवि सलख्यतक्षे। 

ईदृशिष्ट्री जगमत एकमा एवि भमाषमा मविरमाजतक्षे। समा च ससस्कक तभमाषमा। अस्यमायाः भमाषमायमायाः व्यमाकरणमम् अत्र पमाठ्ययाः मविषययाः। अहनो भमागयमम्
अस्ममाकस  यदम् जगमत सविरशक्षेष्ठमायमायाः भमाषमायमायाः व्यमाकरणस वियस पमाठमामयाः। कमायर  यमावितम् शक्षेष्ठस  तमावितम् तनस्मनम् कषमम् अमप असधिकमम् भविमत।
महममालयस्य सविर्वोच्चमशिखरस्य आरनोहणस यमद ययाः कनोऽमप समाममान्ययाः जनयाः कतपुर शिक्नपुयमातम् तमहर  ततम् स्तपुत्यस कमायरमम् इमत कनोऽमप न विदक्षेतम्।
कक्षे मचदम् मविमशिषमायाः एवि मशिखरमारनोहणस कपु विरनन्त। अतयाः ययाः करनोमत तस्य गगौरविगमाथमा गष्ट्रीयतक्षे। अतयाः शक्षेष्ठस  कमायर  सदमैवि दपुष्करस भविमत एवि।
ससस्कक तस्य व्यमाकरणस पठमामम इमत गगौरविबनोधिस कक त्विमा बद्धिपररकरयाः कक तससकल्पयाः भवितपु छमात्रयाः। 

भमाषमायमायाः यक्षे  पणमायाः उकमायाः तक्षेषमास  समाधिनमाय मकममप शिमासमम् आविश्यकमम्। तदक्षेवि शिमासस व्यमाकरणस नमाम। व्यमाकरणस शिपुद्धिशिब्दमानमास
मनममारणस करनोमत। विमाक्यक्षे प्रयपुकमानमास शिब्दमानमास परस्परस कस्य कक्षे न कयाः सम्बन्धियाः इमत मननश्चननोमत। एकक्षे न प्रकमटतस भमाविमम् अपरयाः जनयाः सन्दक्षेहस
मविनमा अविगच्छक्षेतम् इमत व्यविस्थमास करनोमत। 

व्यमाकरणमाध्यनकमालक्षे अत्र आविधिमानस दक्षेयमम् - 

बहहत्र  शिमासक्षेषपु  मकलस्य  गन्थस्य  कण्ठपमाठयाः  नमामप  आविश्यकयाः  स्यमातम्।  परन्तपु  व्यमाकरणस्य  रूपमामण  समाधिनष्ट्रीयमामन  चक्षेतम्
सकत्रनोलक्षेखपपुरयाःसरस रूपमामण समाध्यन्तक्षे। सकत्रस मह लकणमम् उच्यतक्षे। ततम् लकणस यस्य शिब्दस्विरूपस्य ससस्कमारस करनोमत ततम् शिब्दस्विरूपस तस्य
लक्ष्यमम् उच्यतक्षे। अतयाः व्यमाकरणस्य छमात्रक्षेण लकणस तलक्ष्यस च सपुष्ठपु  बनोध्यमम्। लकणस्य अथर  जमानमामत चक्षेदक्षेवि लक्ष्यस्य ससस्कमारस कतपुर
प्रभविमत। अतयाः लकणमम् अथरयाः लक्ष्यमम् एततम् मत्रतयमम् मनष्ठयमा जक्षेयमक्षेवि। अयमक्षेवि व्यमाकरणमाध्ययनस्य पन्थमायाः। स एवि खलपु विमैदयाः यनो रनोगस
जमानमामत,  औषधिस च जमानमामत,  औषधिस्य प्रयनोगस  च जमानमामत। एषपु  एकममप न जमानमामत चक्षेतम्  ककीदृशियाः स विमैदयाः। एविमक्षेवि स एवि खलपु
विमैयमाकरणयाः ययाः लकणस जमानमामत, अथर जमानमामत, लक्ष्यस च जमानमामत, लकणक्षेन लक्ष्यस्य ससस्कमारस च करनोतष्ट्रीमत। अतयाः लकणमानमामम् अथमारतम्
सकत्रमाणमास कण्ठपमाठयाः अमनविमायरयाः एवि।

पमामणनष्ट्रीयव्यमाकरणस्य  पकविमारधिरयाः  ममाध्यममकककमायमामम्  पमाठ्यत्विक्षेन  मनधिमारररतनोऽनस्त।  तस्य  सम्यकम्  अध्ययनस  कक त्विमा  एवि
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः पमाठ्यक्रमयाः सपुखस पमठतपुस बनोद्धिपुस च शिक्यतक्षे। अतयाः अध्यक्षेतमा इदस मनसस मनदध्यमातम्। 



)1 कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः च

प्रस्तमाविनमा

"समसनस  सममासयाः"  इमत  सममासस्य  समाममान्यलकणमम्।  एककीभविनमाथर  मविदममानमातम्  सम्पकविरकमादम्
असपुधिमातनोयाः  "भमाविक्षे"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण घञ्प्रत्ययक्षे सममासशिब्दनो मनष्पन्नयाः। समसनस नमाम बहहनमास पदमानमास मक्षेलनक्षेन
एकपदष्ट्रीभविनमम्। पमठतपुममच्छमत इत्यथर मपपमठषतष्ट्रीत्यमादगौ सन्नन्तक्षे एकपदष्ट्रीभविनस भविमत। तमहर अत्रमामप सममासयाः
इत्यमापसत्तयाः।  तदमारणमाय  "पमामणनष्ट्रीयसङ्कक्षेतसम्बन्धिक्षेन  सममासपदवित्त्विमम्"  इमत सममासस्य लकणस  करणष्ट्रीयमम्।
"सह सपुपमा"  इत्यमामदमभयाः सकत्रमैयाः  मविमहतमायाः सममासपदविमाच्यमा भविन्तपु  इमत सङ्कक्षेतयाः पमामणमननमा कक तयाः। एविमत्र
तमात्पयर यतम् पमामणमननमा सकत्रमैयाः यक्षेषमास सममासससजमा कक तमा तक्षे एवि सममासपदबनोध्यमायाः। 

सममासयाः पदमविसधिषपु  अन्यतमयाः। तत्र च यमामन पदमामन भविनन्त तमामन  "समथरयाः  पदमविसधियाः"  इमत
सकत्रबलमातम्  समथमारमन  भविनन्त।  समामरयर  च  मदमविधिमम्  एकमाथर्थीभमाविसमामरयर  व्यपक्षेकमासमामरयर  चक्षेमत  भक्षेदमातम्।
सममासक्षे एकमाथर्थीभमाविसमामरयरमम् इमत ससद्धिमान्तयाः।

तस्य सममासस्य भक्षेदमविषयक्षे  बहहनमास  मविप्रमतपसत्तरनस्त। समाममान्यतयमा पञ्चि भक्षेदमायाः  -  कक्षे विलसममासयाः,
अव्ययष्ट्रीभमावियाः,  तत्पपुरुषयाः  दन्दनो  बहहवष्ट्रीमहश्चक्षेमत।  सममासभक्षेदमविषयक्षे  अनन्तमक्षे  पमाठक्षे  मविस्तरशियाः  आलनोचनस
कररष्यतक्षे।  अनस्मनम्  पमाठक्षे  कक्षे विलसममासस्य  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य  मविविरणस  भविमत।  अतस्तयनोयाः  स्विरूपस
विण्यरतक्षे। 

कक्षे विलसममासयाः - अव्ययष्ट्रीभमावियाः तत्पपुरुषयाः बहहवष्ट्रीमहयाः दन्दयाः इत्यक्षेतमायाः सममासस्य मविशिक्षेषससजमायाः सनन्त।
एतमामभयाः मविशिक्षेषससजमामभयाः मविमनमपुरकयाः ययाः सममासयाः स एवि कक्षे विलसममासयाः सपुप्सपुपमा सममासयाः इमत विमा अमभधिष्ट्रीयतक्षे।

अव्ययष्ट्रीभमावियाः  -  प्रमायक्षेण  पकविरपदमाथरप्रधिमानयाः  अव्ययष्ट्रीभमावियाः।  पकविरपदस्यमाथरयाः  पकविरपदमाथरयाः।  पकविरपदमाथरयाः
प्रधिमानस यस्य स पकविरपदमाथरप्रधिमानयाः। यथमा असधिहरर भमकयाः अनस्त इत्यत्र असधिहरर इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः
अनस्त। तत्र असधि इमत पकविरपदमनस्त। तदथरयाः असधिकरणमम्। हरर इमत उत्तरपदमम्। तस्य अथरयाः मविष्णपुयाः इमत।
असधिहरर इमत समस्तपदस्य च हयरसधिकरणमम् इत्यथरयाः। विमाक्यस्य च हयरसधिकरमणकमा भमकयाः इत्यथरयाः। एविञ्चि
इदस सपुस्पषस यतम् असधिहरर इमत पदक्षे मविदममानस्य असधि इमत पकविरपदस्यमाथरस्य प्रमाधिमान्यमम् अनस्त। 

अनस्मनम् पमाठक्षे क्रमशियाः कक्षे विलसममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य च सकत्रमामण आलनोच्यन्तक्षे।

सममासमविधिमायकसकत्रमाथरलक्षेखनमाविसरक्षे बहहत्र समस्यतक्षे  इमत पदस्य प्रयनोगयाः अनस्त। समस्यतक्षे  इमत
पदस्यमाथर्वो  भविमत सममासससजस  भविमत इमत।  यथमा  -  "सह सपुपमा"  इमत सकत्रस्य  "सपुबन्तस  सपुबन्तक्षेन  सह
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समस्यतक्षे" इत्यथरयाः। एतस्य तमात्पयर भविमत "सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत" इमत। एविमक्षेवि अन्यत्र
अविधिक्षेयमम्।  

व्यमाकरणमाध्यनकमालक्षे कपु त्र अविधिमानस दक्षेयमम् - 
बहहत्र  शिमासक्षेषपु  मकलस्य  कण्ठपमाठयाः  नमामप  आविश्यकयाः  स्यमातम्।  परन्तपु  व्यमाकरणस्य  रूपमामण

समाधिनष्ट्रीयमामन  चक्षेतम्  सकत्रनोलक्षेखपपुरयाःसरस  रूपमामण  समाध्यन्तक्षे।  सकत्रस  मह  लकणमम्  उच्यतक्षे।  ततम्  लकणस  यस्य
शिब्दस्विरूपस्य ससस्कमारस करनोमत ततम् शिब्दस्विरूपस तस्य लक्ष्यमम् उच्यतक्षे। अतयाः व्यमाकरणस्य छमात्रक्षेण लकणस
तलक्ष्यस च सपुष्ठपु  बनोध्यमम्। लकणस्य अथर जमानमामत चक्षेदक्षेवि लक्ष्यस्य ससस्कमारस कतपुर  प्रभविमत। अतयाः लकणमम्
अथरयाः लक्ष्यमम् एततम् मत्रतयमम् मनष्ठयमा जक्षेयमक्षेवि। अयमक्षेवि व्यमाकरणमाध्ययनस्य पन्थमायाः। स एवि खलपु विमैदयाः यनो
रनोगस जमानमामत, औषधिस च जमानमामत, औषधिस्य प्रयनोगस च जमानमामत। एषपु एकममप न जमानमामत चक्षेतम् ककीदृशियाः स
विमैदयाः। एविमक्षेवि स एवि खलपु विमैयमाकरणयाः ययाः लकणस जमानमामत,  अथर  जमानमामत,  लक्ष्यस च जमानमामत,  लकणक्षेन
लक्ष्यस्य ससस्कमारस च करनोतष्ट्रीमत।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्/भवितष्ट्री -

 सममासक्षे मकस मविधिस समामरयरमपक्षेकतक्षे इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 कक्षे विलसममासमविधिमानस कक्षे न भविमत इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमविधिमायकमामन सकत्रमामण कमामन इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे सममासमान्तमायाः प्रत्ययमायाः कक्षे  इमत जमानष्ट्रीयमातम्।

[ . ]1 1 समथरयाः पदमविसधियाः॥ (२.१.१)

सकत्रमाथर याः - पदसम्बनन्धि यतम् कमायर तदम् एकमाथर्थीभमाविसमामरयरवित्पदमासशतस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षनडविधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  पररभमाषमासकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयस  वितरतक्षे।  तत्र
समथरयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। पदमविसधियाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत मविसधियाः कमायरमम्।
मविपकविरकमादम्  डपुधिमाञम्  धिमारणपनोषणयनोयाः  इमत धिमातनोयाः  "उपसगर  घनोयाः  मकयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  कमरमण  मकप्रत्ययक्षे
मविसधिशिब्दनो मनष्पन्नयाः। पदमानमास मविसधियाः पदमविसधियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन अस्य पदस्य पदसम्बन्धिष्ट्री
मविसधियाः इत्यथरयाः। समथरयाः इमत पदमत्र समथमारसशतक्षे लमाकमणकमम्। तक्षेन सकत्रमाथर्वो भविमत  -  पदसम्बन्धिष्ट्री मविसधियाः
सममाथमारसशतनो भविमत। समथमारसशतयाः इत्यस्य अथर्वो मह समामरयरविनन्त यमामन पदमामन,  तमामन पदमामन आसशत्य
प्रवितरममानयाः।

तत्र  समामरयर  मदमविधिमम्  - एकमाथर्थीभमाविरूपस  व्यपक्षेकमाभमाविरूपस  चक्षेमत।  सममासमामदपदमविसधिषपु  तपु
एकमाथर्थीभमाविसमामरयरमम्  एवि  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे  इमत  ससद्धिमान्तयाः।  तक्षेन  इदमम्  आगतस  यतम्  सममासमामदपदमविसधियाः
एकमाथर्थीभमाविरूपसमामरयरविनन्त यमामन पदमामन तमामन आसशत्य प्रवितरतक्षे। 
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कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

एकमाथर्थीभमाविसमामरयर च प्रमक्रयमादशिमायमास प्रत्यक्षेकमम् अथरवित्त्विक्षेन पकथगम् गकहष्ट्रीतमानमास पदमानमास समपुदमायशिक्त्यमा
मविमशिषमैकमाथरप्रमतपमादकतमा। यथमा रमाजपपुरुषयाः इत्यमादगौ समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।  

रमाजयाः पपुरुषयाः इमत विमाक्यमम् अनस्त। अत्र रमाजपदस्य रमाजनम् इत्यथरयाः। तदपुत्तरस्य ङसम्-प्रत्ययस्य
सम्बन्धियाः  इत्यथरयाः।  पपुरुषशिब्दस्य  पपुरुषयाः  इत्यथरयाः।  तदपुत्तरयाः  सपु-प्रत्यययाः  स्विमासथरकयाः  अनस्त।  एविस  समक्षेषमास
पदमाथमारनमास  मक्षेलनक्षेन  रमाजसम्बन्धिष्ट्री  पपुरुषयाः  इत्यथरयाः  भविमत।  एतक्षेन  इदस  सपुस्पषस  यदम्  विमाक्यक्षे  प्रत्यक्षेकस  पदमानमास
स्विककीययाः अथरयाः अनस्त। षष्ठष्ट्री इमत सकत्रक्षेण अत्र सममासयाः मक्रयतक्षे,  सममासश्च अलगौमककमविगहविमाक्यक्षे भविमत।
एविञ्चि रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु इमत अलगौमककस  मविगहविमाक्यस भविमत। मकन्तपु सममासयाः एकमाथर्थीभमाविरूपक्षे समामरयर
एवि  भविमत।  अतयाः  अस्ममामभयाः  अलगौमककमविगहविमाक्यक्षे  एकमाथर्थीभमाविरूपस  समामरयर  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  स्विष्ट्रीकक तक्षे  च
एकमाथर्थीभमाविरूपक्षे समामरयर रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु इमत समपुदमाययाः समपुदमायशिक्त्यमा एवि रमाजसम्बन्धिष्ट्री पपुरुषयाः इमत
मविमशिषमाथर बनोधियमत। पदमानमास पकथकम्  पकथकम्  अथरस्य उपनस्थमतयाः न भविमत। अतयाः रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु इत्यत्र
समपुदमायशिक्त्यमा मविमशिषमाथरप्रमतपमादकत्विमातम् अनस्त एकमाथर्थीभमाविरूपस समामरयरमम्। 

पररभमाषमासकत्रस प्रदष्ट्रीपविदम् भविमत। यथमा प्रदष्ट्रीपयाः एकदक्षेशिस्थयाः सनम् सविर गकहमम् अमभज्विमालयमत। एविमक्षेवि
पररभमाषमासकत्रमम् एकत्र नस्थतममप सम्पकणमारयमामम् अषमाध्यमाय्यमास प्रवितरतक्षे। एविञ्चि यत्र यत्र पदसम्बनन्धि कमायर तत्र
तत्र तत्कमायर समथरपदमम् आसशत्य एवि भमविष्यमत इमत सकत्रसमारयाः।

अत्रक्षेदस  बनोध्यमम्  - सममासयाः तयनोयाः पदयनोयाः मध्यक्षे एवि भविमत ययनोयाः पदयनोयाः अथरयनोयाः मध्यक्षे परस्परस
सम्बन्धियाः भविमत। यथमा रमाजयाः पपुरुषयाः इत्यमादगौ रमाजपपुरुषपदयनोयाः अथरयनोयाः मध्यक्षे  परस्परस सम्बन्धियाः अनस्त।
अतयाः अत्र सममासयाः भविमत। तक्षेन रमाजपपुरुषयाः इमत प्रयनोगयाः ससध्यमत। ययनोयाः अथरयनोयाः मध्यक्षे परस्परस सम्बन्धियाः न
भविमत तदमाचकपदयनोयाः मध्यक्षे सममासयाः न भविमत। यथमा पपुत्रयाः  रमाजयाः पपुरुषयाः दक्षेविदत्तस्य इत्यत्र रमाजयाः  पपुत्रक्षेण
सम्बन्धियाः अनस्त,  पपुरुषस्य च दक्षेविदत्तक्षेन सह सम्बन्धियाः अनस्त। रमाजपपुरुषयनोयाः मध्यक्षे तपु सम्बन्धियाः नमानस्त।
अतयाः अत्र रमाजपपुरुषयनोयाः सममासयाः न भविमत। इत्यक्षेवि अनक्षेन सकत्रक्षेण बनोध्यतक्षे। 

सममासस्य फलत्रयमम् ऐकपदमम् ऐकस्वियरमम् एकमाथर्थीभमाविश्चक्षेमत। समस्तस पदमम् एकपदस भविमत। अतयाः
तस्य ऐकपदमम्। सममासक्षे एक एवि उदमात्तयाः स्विरयाः भविमत। अतयाः तस्य ऐकस्वियर  भविमत। अत्र उदमात्तयाः एवि
स्विरयाः मपुख्ययाः। सममासक्षे व्यपक्षेकमाभमाविसमामरयर  नमास्तष्ट्रीमत उकमक्षेवि। सममासक्षे एकमाथर्थीभमावियाः अनस्त। इदस फलत्रयस
लमाघविमम् उच्यतक्षे। सममासशिब्दस्य लमाघविस ससकक्षेपयाः इत्यमप अथरयाः अनस्त। यत्र सममासक्षे  एकमासधिकमामन पदमामन
सनन्त तत्र प्रमाययाः समक्षेषमास  पदमानमामम्  अन्तक्षे  एकमा  एवि मविभमकयाः दृश्यतक्षे,  अन्यमायाः मविभकयनो लपुप्यन्तक्षे।  अतयाः
मविभककीनमामम् अल्पष्ट्रीयस्त्विमातम् लमाघविस भविमत एवि। 

शिब्दमाबलष्ट्री -  सममासप्रकरणक्षे  बमाहहल्यक्षेन  प्रयपुकमानमास  कक्षे षमासञ्चितम्  पमाररभमामषक-शिब्दमानमास  पररचययाः
अधिस्तमातम् दष्ट्रीयतक्षे - 

क)  विकसत्तयाः -  सममासयाः एकमासधिकमानमास पदमानमास भविमत। एतमामन पदमामन सममासस्य अवियविमायाः सनन्त।
तत्र प्रत्यक्षेकस  पदमानमास स्विककीययाः कनश्चदम् अथरयाः भविमत। अवियविभकतमानमामम् पदमानमामम् अथरभ्ययाः परयाः मभन्नयाः अथरयाः
अमभधिष्ट्रीयतक्षे  प्रमतपमादतक्षे  यक्षेन  ततम्  परमाथमारमभधिमानमम्।  अत्र  अमभधिमानमम्  इमत  करणक्षे  ल्यपुटम् ।  परमाथरयाः  यक्षेन
प्रमतपमादतक्षे समा विकसत्तयाः। परमाथर वितरतक्षे समा परमाथरविकसत्तयाः। रमाजयाः पपुरुषयाः इत्यपुदमाहरणक्षे दयनोयाः पदयनोयाः पकथकम्  अथरयाः
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अनस्त।  परन्तपु  तयनोयाः  सममासक्षे  कक तक्षे  कनश्चतम्  रमाजसम्बन्धिष्ट्री  पपुरुषयाः  इमत  मविमशिषयाः  अथरयाः  अमभधिष्ट्रीयतक्षे,
प्रमतपमादतक्षे। मविमशिषयाः अथरयाः कस्यमामप एकस्य पदस्य नमानस्त। अतयाः अयस मविमशिषयाः अथरयाः सममासमावियविपदमानमामम्
अथरभ्ययाः परयाः मभन्नयाः। सममासयाः परमाथमारमभधिमानमम्। अतयाः विकसत्तयाः। 

ससस्कक तव्यमाकरणक्षे पञ्चि विकत्तययाः सनन्त - कक दन्तविकसत्तयाः, तमद्धितमान्तविकसत्तयाः, सममासविकसत्तयाः, एकशिक्षेषविकसत्तयाः,
सनमादन्तधिमातपुविकसत्तयाः इमत भक्षेदमातम्।

ख)  मविगहयाः -  विकत्त्यथमारविबनोधिकस  विमाक्यस  मविगहयाः।  विकत्तक्षेयाः  अथरस्य बनोधिनमाय यतम्  पदसमपुदमायमात्मकस
विमाक्यमम् प्रयपुज्यतक्षे स मविगहयाः करयतक्षे। स च मविगहयाः लगौमककमालगौमककभक्षेदक्षेन मदमविधियाः।

ग)  लगौमककमविगहयाः -  रमाजपपुरुषयाः  इमत सममासयाः  विकसत्तयाः।  तस्य रमाजयाः  पपुरुषयाः  इमत  यनो  मविगहयाः
लगौमकतससस्कक तभमाषमायमास व्यविहतपुर यनोगययाः स लगौमककमविगहयाः करयतक्षे। 

घ)  अलगौमककमविगहयाः -  व्यमाकरणप्रमक्रयमासगौकयमारय रमाजपपुरुषयाः इमत विकत्तक्षेयाः रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु
इमत प्रकक तक्षेयाः  मविभमकप्रत्ययसमहतस  प्रकटनमम्  अलगौमककमविगहयाः  करयतक्षे।  अस्य लनोकक्षे  प्रयनोगनो  न भविमत।
कक्षे विलस प्रमक्रयमायमामम्। 

स्विपदमविगहयाः अस्विपदमविगहयाः इमत भक्षेदक्षेनमामप मविगहयाः मदमविधियाः। 

ङ) स्विपदमविगहयाः - सममासस्य पदमात्मकमानम् अवियविमानम् आदमाय कक तयाः मविगहयाः स्विपदमविगहयाः। स्विस्य
पदमामन प्रयपुज्य कक तयाः मविगहयाः इमत यमावितम्। यथमा रमाजपपुरुषयाः इमत सममासस्य अवियविगौ रमाजनम् पपुरुष इमत दगौ।
तगौ प्रयपुज्य मविगहयाः यथमा रमाजयाः पपुरुषयाः इमत। अतयाः अयस स्विपदमविगहयाः। यत्र सममासयाः मविकल्पक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे तत्र
लगौमककयाः  स्विपदमविगहयाः  सम्भविमत।  यत्र  मनत्यसममासयाः  भविमत  तत्र  लगौमककयाः  स्विपदमविगहयाः  न  भविमत।
अलगौमककयाः मविगहयाः सदमा स्विपदमविगहयाः एवि भविमत।jj

च) अस्विपदमविगहयाः - सममासस्य पदमात्मकमानम् अवियविमानम् अनमादमाय कक तयाः मविगहयाः अस्विपदमविगहयाः।
स्विस्य  पदमामन  प्रयपुज्य  मविगहयाः  कक तयाः  नमानस्त  स  अस्विपदमविगहयाः  इमत  यमावितम्।  यथमा  उपरमाममम्  इमत
अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे  सममासस्य अवियविगौ उप रमाम इमत दगौ। तयनोयाः उप इमत पदस त्यक्त्विमा तदथरकमम् अपरस
समष्ट्रीपमम् इमत पदस प्रयपुज्य मविगहयाः यथमा रमामस्य समष्ट्रीपमम् इमत। अतयाः अयमम् अस्विपदमविगहयाः। मनत्यसममासस्य
लगौमककयाः अस्विपदमविगहयाः भविमत। अलगौमककमविगहस्तपु कदमामप न अस्विपदमविगहयाः। 

[ . ]1 2 प्रमाक्कडमारमातम् सममासयाः॥ (२.१.३)

सकत्रमाथर याः - "कडमारमायाः कमरधिमारयक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम्  सममासयाः इत्यसधिकमारयाः अनस्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदमसधिकमारसकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयस  वितरतक्षे।  तत्र  प्रमाकम्  इमत  पकविमारथरविमाचकमम्
अव्ययपदमम्। कडमारमातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। सममासयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र प्रमाकम्  इमत
पदस मदयाः आवितरतक्षे। सकत्रक्षे कडमारपदक्षेन "कडमारमायाः कमरधिमारयक्षे" (२.२.३८) इमत सकत्रस्य गहणमम्। तक्षेन "कडमारमायाः
कमरधिमारयक्षे"  इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् पकविर  सममासयाः इमत पदस प्रमाकम्  इमत पदस च असधिमक्रयक्षेतक्षे इमत सकत्रमाथर्वो भविमत।
अथमारतम्  अषमाध्यमाय्यमास प्रमाकम्  कडमारमातम् सममासयाः इत्यतयाः आरभ्य कडमारमायाः कमरधिमारयक्षे  इत्यस्ममातम् सकत्रमातम्  पकविर
मविदममानसकत्रक्षेषपु सममासयाः इमत पदस प्रमाकम्  इमत पदस च गच्छतयाः।
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कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

प्रमाकम्  इत्यस्य आविमतरतस्य फलमक्षेकससजमासधिकमारक्षेऽमप सममासससजयमा सह अव्ययष्ट्रीभमाविमामदससजमानमास
सममाविक्षेशियाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 समथरयाः पदमविसधियाः" इमत सकत्रस ककीदृशिस सकत्रमम्।

. 2 सकत्रक्षे समथरयाः इमत पदस्य कयाः अथरयाः।

. 3 पदमविसधियाः नमाम मकमम्।

. 4 "समथरयाः पदमविसधियाः" इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 5 विकसत्तलकणस मकमम्।

. 6 विकत्तक्षेयाः कमत भक्षेदमायाः।

. 7 मविगहलकणस मकमम्।

. 8 मविगहस्य कमत भक्षेदमायाः।

. 9 "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः" इमत सकत्रस ककीदृशिस सकत्रमम्।

. 10 प्रमाक्कडमारमातम् सममासयाः इमत सकत्रक्षे कडमारपदक्षेन कस्य गहणमम्।

[ . ]1 3 सह सपुपमा॥ (२.१.४)

सकत्रमाथर याः - सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन सममासससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमम् अनस्त। तत्र
सह इत्यव्ययपदमम्। सपुपमा इमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस पदमम्। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सपुपम्
इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः"  इमत सकत्रमातम् सममासयाः इमत पदमम् असधिमक्रयतक्षे।  "प्रत्ययगहणक्षे
यस्ममात्स मविमहतस्तदमादक्षेस्तदन्तस्य च गहणमम्"  इमत पररभमाषयमा सपुपम् इमत प्रत्ययबनोधिकस्य  प्रत्यमाहमारस्य
गहणमातम् तत्र तदन्तमविसधियाः। तक्षेन सपुपम् इत्यस्य सपुबन्तमम् इत्यथरयाः,  सपुपमा इत्यस्य च सपुबन्तक्षेन इत्यथरयाः। एविस
सकत्रमाथर्वो भविमत  - "सपुबन्तस  सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे"  इमत। एतस्य तमात्पयर  तमावितम्  सपुबन्तस  सपुबन्तक्षेन सह
सममासससजस भविमत। अत्रक्षेदममप बनोध्यस यतम् अनक्षेन सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयममानमा सममासससजमा तयनोयाः सपुबन्तयनोयाः भविमत
ययनोयाः मध्यक्षे एकमाथर्थीभमाविसमामरयरमम् अनस्त।

उदमाहरणमम् - भकतपकविरयाः इत्यमामदकमम् अस्य सकत्रस्य उदमाहरणमम्। पकविर भकतयाः इमत लगौमककमविगहयाः। पकविर
अमम्  भकत  सपु  इत्यलगौमककमविगहयाः।  पकविर  अमम्  इमत  सपुबन्तस  भकत  सपु  इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  प्रकक तसकत्रक्षेण
सममासससजमास लभतक्षे। तक्षेन पकविर  अमम् भकत सपु इमत समपुदमाययाः सममासससजकयाः। ततश्च प्रमक्रयमाकमायर भकतपकविरयाः इमत
रूपमम्। 
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[ . ]1 4 प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्॥ (१.२.४३)

सकत्रमाथर याः - सममासमविधिमायकशिमासक्षे यतम् प्रथममान्तस तदनोध्यमम् उपसजरनससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  ससजमासकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  उपसजरनससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमम्
अनस्त। तत्र प्रथममामनमदरषस सममासक्षे उपसजरनमम् इमत पदच्छक्षेदयाः। प्रथममामनमदरषमममत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्।
सममासक्षे इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। उपसजरनमम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र प्रथममामनमदरषस सममासक्षे
इमत  सससजदलमम्  उपसजरनमम्  इमत  च  ससजमापदमम्।  प्रथमयमा  मनमदरषस  प्रथममामनमदरषमम्  इमत
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। प्रथममामनमदरषस  नमाम प्रथममान्तपदबनोध्यमम्।  सममासक्षे  इत्यस्य च सममासमविधिमायकसकत्रक्षे
इत्यथरयाः। एविस  सकत्रमाथरयाः सममायमामत  - "सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  यतम् प्रथममान्तस तदनोध्यमम् उपसजरनससजस भविमत"

इमत। अथमारतम् सममासमविधिमायकक्षे  सकत्रक्षे यतम् प्रथममान्तस पदस तदनोध्ययाः अथरयाः लक्ष्यक्षे उपसजरनससजयाः भविमत। 

उदमाहरणमम्  - कक ष्ण  अमम्  सशत  सपु  इमत  अलगौमककमविगहक्षे  "मदतष्ट्रीयमा
सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः"  इमत  सकत्रक्षेण  सममासससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अनस्मसश्च  सकत्रक्षे  मदतष्ट्रीयमा  इमत
प्रथममान्तमम् पदमम्। तस्य अथरयाः मदतष्ट्रीयमान्तमम् इमत। तच्च प्रकक तक्षे लक्ष्यक्षे कक ष्ण अमम् इमत अनस्त। अतयाः तस्य
अनक्षेन सकत्रक्षेण उपसजरनससजमा भविमत। 

पकविर  अमम् भकत सपु इत्यत्र च सह सपुपमा इत्यनक्षेन सममासससजमा कक तमा अनस्त। सममासमविधिमायकस  सकत्रस सह
सपुपमा इमत। अत्र च सपुपम् इमत पदमम् अनपुविमतरतमम् अनस्त,  तच्च प्रथममान्तमम् अनस्त। तदनोध्यस च पकविर  अमम्
इत्यमप अनस्त, भकत सपु इत्यमप अनस्त। अतयाः उभयनोरमप उपसजरनससजमा प्रमापमा। 

[ . ]1 5 उपसजरनस पकविरमम्॥ (२.२.३०)

सकत्रमाथर याः - सममासक्षे उपसजरनससजकस  पकविर प्रयनोज्यमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः। तत्र उपसजरनमम् इमत पकविरमम्  इमत च
पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः"  इमत सकत्रमातम् सममासयाः इमत पदमम् असधिमक्रयतक्षे। तस्य च
प्रथममान्तस्य सपम्यन्तत्विक्षेन  मविपररणमामयाः  भविमत।  एविस  सममासक्षे  उपसजरनस  पकविरमम्  इमत पदयनोजनमा।  सममासक्षे
उपसजरनससजकस  पकविर प्रयनोज्यमम् इमत सकत्रस्यमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस यथमा  "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः"  इमत
सकत्रमम्।  कक ष्णस  सशतयाः  इमत लगौमककमविगहक्षे  कक ष्ण  अमम्  सशत सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  मदतष्ट्रीयमा  इमत पदस्य
प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य  कक ष्ण  अमम्  इत्यस्य  "प्रथममामनमदरषस  सममास  उपसजरनमम्"  इत्यनक्षेन
उपसजरनससजमा  भविमत।  ततयाः  प्रकक तसकत्रक्षेण  सममासक्षे  उपसजरनससजकस्य  कक ष्ण  अमम्  इत्यस्य  पकविरमनपमातयाः
भविमत। प्रमक्रयमाकमायर च कक ष्णसशतयाः इमत रूपस ससध्यमत।

अत्र  च  पकविर  अमम्  भकत  सपु  इमत  नस्थतक्षे  सममासमविधिमायकशिमासक्षे  "सह  सपुपमा"  इत्यत्र  उभयस्य
सपुबन्तत्विक्षेन मनदरशिमादम् उभयनोयाः उपसजरनससजमायमामम् उभयनोयाः पकविरमनपमातयाः प्रमापयाः। परन्तपु भगवितयाः पमामणनक्षेयाः सकत्रस
मविदतक्षे  "भकतपकविर  चरटम् "  इमत। तत्र भकतशिब्दस्य पकविर  प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। अतयाः तदनपुरनोधिक्षेन भकतशिब्दस्यमैवि पकविर
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प्रयनोगयाः मक्रयतक्षे, न तपु पकविर इमत शिब्दस्य। ततयाः भकत सपु पकविर अमम् इमत नस्थतक्षे सपुब्लपुसगविधिमानमाय सकत्रममदस प्रविकत्तमम्
- 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 "सह सपुपमा" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण ककीदृशियाः सममासनो भविमत। 

. 12 "सह सपुपमा" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 13 "सह सपुपमा" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 14 "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इमत सकत्रक्षेण मकस  भविमत।

. 15 सममासपदक्षेन "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इमत सकत्रक्षे कस्य गहणमम्।

. 16 "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 17 प्रथममामनमदरषमममत पदस्य कयाः अथरयाः।

. 18 "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इमत सकत्रक्षे ससजमासससजमनणरयस कपु रुत।

. 19 "उपसजरनस पकविरमम्" इमत सकत्रक्षेण मकस  भविमत।

. 20 "उपसजरनस पकविरमम्" इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 21 "उपसजरनस पकविरमम्" इमत सकत्रस्य एकमम् उदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]1 6 सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः॥ (२.४.७१)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोयाः प्रमामतपमदकस्य च अवियविस्य सपुपयाः लपुकम्  भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सपुपयाः लपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमम् अनस्त।
अत्र सपुपयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदस, धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्। धिमातपुश्च प्रमामतपमदकस
च  धिमातपुप्रमामतपमदकक्षे ,  तयनोयाः  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  "ण्यकमत्रयमाषरमञतनो  यकमन
लपुगमणञनोयाः"  इमत सकत्रमातम्  लपुकम्  (१/१)  इमत पदमम् अत्र अनपुवितरतक्षे। एविस  प्रस्तपुतस्य सकत्रस्यमाथरयाः  - "धिमातनोयाः
प्रमामतपमदकस्य च अवियविस्य सपुपयाः लपुकम्  भविमत" इमत। 

"प्रत्ययस्य लपुक्श्लपुलपुपयाः" इमत सकत्रमानपुसमारक्षेण प्रत्ययस्यमादशिरनस लपुकम् -ससजस भविमत।

उदमाहरणमम् - अस्य  सकत्रस्य धिमात्विवियविस्य लपुमक उदमाहरणस भविमत पपुत्रष्ट्रीयमत इमत। आत्मनयाः पपुत्रमम्
इच्छमत इमत मविगहक्षे  "सपुप आत्मनयाः क्यचम्"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण पपुत्र अमम् इमत मदतष्ट्रीयमान्तमातम् क्यमच पपुत्र अमम्
क्यचम् इमत जमातक्षे,  पपुत्र अमम् क्यचम् इमत समपुदमायस्य क्यजन्तत्विक्षेन "सनमादन्तमा धिमातवियाः" इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा
भविमत। अत्र पपुत्र अमम् क्यचम् इमत समपुदमाययाः धिमातपुससजकयाः। तस्य अवियवियाः अमम् सपुपम् अनस्त। तस्य अनक्षेन
प्रकक तसकत्रक्षेण लपुकम्  भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर पपुत्रष्ट्रीयमत इमत रूपस ससध्यमत।
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प्रमामतपमदकमावियविस्य  लपुमक  उदमाहरणस  भकतपकविरयाः  इमत।  भकत  अमम्  पकविर  सपु  इमत  नस्थतक्षे
"कक त्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन सममासस्य प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः प्रकक तसकत्रक्षेण प्रमामतपमदकमावियविस्य
सपुपयाः सनोयाः अमश्च लपुकम्  भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर भकतपकविरयाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे। 

( . . )1 6 1 इविक्षेन सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः  - इविक्षेमत  शिब्दक्षेन  सह  सपुबन्तस  सममासससजस  भविमत।  सममासमावियविमविभकक्षे याः  लनोपनो  न

भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस विमामतरकस  कक्षे विलसममासमविधिमायकमम्। अनस्मनम् विमामतरकक्षे  पदचतपुषयस मविलसमत।
इविक्षेन  सममासयाः  मविभक्त्यलनोपयाः  च  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अत्र  इविक्षेनक्षेमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  पदमम्।  सममासयाः
मविभक्त्यलनोपयाः इमत पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्। चक्षेत्यव्ययपदमम्। न लनोपयाः अलनोपयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
मविभकक्षे याः अलनोपयाः मविभक्त्यलनोपयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम्
सपुपम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। "प्रत्ययगहणक्षे यस्ममात्स मविमहतस्तदमादक्षेस्तदन्तस्य  गहणमम्" इमत पररभमाषयमा सपुपम्
इमत प्रत्ययबनोधिकस्य  प्रत्यमाहमारस्य गहणमातम् तत्र तदन्तमविसधियाः। तक्षेन सपुबन्तमम् इमत लभ्यतक्षे। एविमम् इविक्षेन सह
सपुबन्तस सममासयाः मविभक्त्यलनोपश्च इमत पदयनोजनमा। अत्र विमामतरकमाथर्वो भविमत  - "इविक्षेमत शिब्दक्षेन सह सपुबन्तस
सममासससजस भविमत। सममासमावियविमविभकक्षे श्च लनोपनो न भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - अस्य  विमामतरकस्यनोदमाहरणस विमागथमारमविवि इमत। विमाकम्  च अथरश्च इमत विमागथर्थौ इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। विमागथर्थौ इवि इमत लगौमककमविगहक्षे विमागथर  औ इवि इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तविमामतरकक्षे न
इविशिब्दक्षेन सह विमागथर  औ इमत सपुबन्तस सममासससजस भविमत। सममासक्षे समत विमागथर  औ इत्यस्य सपुबन्तमम् इमत
प्रथममान्तपदबनोध्यत्विमातम्  "प्रथममामनमदरषस  सममास उपसजरनमम्"  इमत सकत्रक्षेण  उपसजरनससजमा  भविमत।  ततश्च
"उपसजरनस पकविरमम्" इमत सकत्रक्षेण तस्य पकविर प्रयनोगयाः भविमत। तक्षेन विमागथर  औ इवि इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च
सममासस्य  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा भविमत। प्रमामतपमदकससजमायमास  सत्यमास  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन प्रमापस्य लपुकयाः मनषक्षेधियाः  "मविभक्त्यलनोपश्च"  इमत विमामतरकमासशिमातम्  जमायतक्षे। एविस
विमागथर  औ इविक्षेमत  नस्थतक्षे  "विकमद्धिरक्षेमच"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  अकमारस्य  औकमारस्य  च  स्थमानक्षे  विकद्धिगौ  औकमारक्षे,
"एचनोऽयविमायमावियाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण औकमारस्यमाविमादक्षेशिक्षे प्रमक्रयमाकमायर सविरससयनोगक्षे विमागथमारमविवि इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 22 "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत सकत्रक्षेण मकस  भविमत।

. 23 "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 24 धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इत्यत्र कमा मविभमकयाः कश्च सममासयाः।

. 25 भकतपकविर इत्यत्र भकतशिब्दस्य कथस पकविरमनपमातयाः।

. 26 "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

8   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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. 27 "इविक्षेन सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च" इत्यस्य विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः। 

. 28 "इविक्षेन सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च" इत्यस्य विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]1 7 अव्ययष्ट्रीभमावियाः॥ (२.१.५)

सकत्रमाथर याः - "तत्पपुरुषयाः" (२.१.२२) इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम्  अव्ययष्ट्रीभमावियाः इत्यसधिकमारयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदमम्  असधिकमारसकत्रमम्।  ससजमासधिकमारनोऽयमम्।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे
अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत प्रथममैकविचनमान्तमम् पदमम्। "तत्पपुरुषयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम्  अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत पदमम्
असधिमक्रयतक्षे।  अथमारदम्  एतस्ममातम्  सकत्रमादम्  उत्तरस  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  प्रमाकम्  मविदममानक्षेषपु  सकत्रक्षेषपु
अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे,  व्यमाप्ननोमत। प्रमतसकत्रमम् उपमतष्ठतक्षे इमत भमावियाः। ततश्च तक्षेन तक्षेन सकत्रक्षेण
मविमहतस्य सममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविससजमा भविमत।  अतयाः अयस ससजमासधिकमारयाः। 

[ . ]1 8 अव्ययस मविभमक-समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमात्ययमाऽसम्प्रमत-

शिब्दप्रमादपुभमारवि- पश्चमादम्-यथमाऽऽनपुपकव्यर -यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्त-

समाकल्यमाऽन्तविचनक्षेषपु॥ (२.१.६)

सकत्रमाथर याः - मविभक्त्यथमारमदषपु वितरममानमम् अव्ययस सपुबन्तक्षेन सह मनत्यस समस्यतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयस
मविदतक्षे। तत्र अव्ययमम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। मविभमक-समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमत-

शिब्दप्रमादपुभमारवि-पश्चमादथमाऽऽनपुपकव्यर-यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तविचनक्षेषपु  इमत  सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस
पदमम्। विचधिमातनोयाः कमरमण ल्यपुमट विचनशिब्दनो मनष्पन्नयाः। तक्षेन उच्यतक्षे असगौ विचनयाः इमत तस्यमाथरयाः विमाच्ययाः इमत
यमावितम्। मविभमकश्च समष्ट्रीपञ्चि समकमद्धिश्च व्यकमद्धिश्च अथमारभमाविश्च अत्ययश्च असम्प्रमत च शिब्दप्रमाद पुभमारविश्च
पश्चमाच्च  यथमा  च  आनपुपकव्यर  च  यगौगपदस  च  समादृश्यस  च  सम्पसत्तश्च  समाकल्यञ्चि अन्तश्च  इमत  मविगहक्षे
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासक्षे  मविभमक-समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमत-शिब्दप्रमादपुभमारवि-

पश्चमादथमाऽऽनपुपकव्यर-यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तमायाः इमत शिब्दनो मनष्पन्नयाः। तक्षे  च विचनमाश्च इमत
मविगहक्षे कमरधिमारयसममासक्षे कक तक्षे मविभमक-समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमत-शिब्दप्रमादपुभमारवि-पश्चमादम्-
यथमाऽऽनपुपकव्यर-यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तविचनमायाः  इमत  शिब्दयाः  मनष्पदतक्षे।  अस्यमैवि
सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  रूपस  सकत्रक्षे  वितरतक्षे।  "दन्दमान्तक्षे  शकयममाणस  पदस  प्रत्यक्षेकममभसम्बध्यतक्षे"  इमत  न्यमायमादम्
विचनशिब्दस्य मविभमकप्रभकमतमभयाः प्रत्यक्षेकस  सम्बन्धियाः भविमत।

मविभमकपदक्षेनमात्र  असधिकरणकमारकस्य  गहणमम्।  समष्ट्रीपस  नमाम  नमैकटमम्।  समकमद्धियाः  नमाम  उन्नमतयाः।
मविगतमा ऋमद्धियाः व्यकमद्धियाः ऋद्धिक्षेरभमावियाः इत्यथरयाः। अथरस्य विस्तपुनयाः अभमावियाः अथमारभमावियाः। अत्ययनो ध्विससयाः। सम्प्रमत
न यपुज्यतक्षे इत्यसम्प्रमत। शिब्दप्रमादपुभमारवियाः नमाम शिब्दस्य नमाम्नयाः प्रमाद पुभमारवियाः प्रससमद्धियाः। यथमाशिब्दस्य यनोगयतमा-
विष्ट्रीप्समा-पदमाथमारनमतविकसत्त-समादृश्यमामन  इमत  एतक्षे  चत्विमारयाः  अथमारयाः।  पदस्यमाथरयाः  पदमाथरयाः।  न  अमतविकसत्तयाः
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अनमतविकसत्तयाः।  अनमतक्रम  इत्यथरयाः।  पदमाथरस्यमानमतविकसत्तयाः  इमत  पदमाथमारनमतविकसत्तयाः।  पदमाथरस्यमानपुलङ्घनमम्
इत्यथरयाः।  यथमाथरयाः  समादृश्यस  नमाम तपुल्यतमा।  अनपुपकविरमम्  अनपुक्रमयाः,  तस्य भमावि आनपुपकव्यरमम्।  पकविरतमायमायाः  क्रम
इत्यथरयाः। यगौगपदमम् एककमालतमा। यथमाथरत्विक्षेन समादृश्यमाथरस्य गहणमातम् पपुनयाः समादृश्यस सकत्रक्षे मकमथरमम् इमत प्रश्नयाः
समपुदक्षेमत। अत्रनोत्तरस तमावितम् समादृश्यस्य गगौणत्विक्षे अमप सममासमविधिमानमाय सकत्रक्षे पपुनयाः समादृश्यगहणमम्। ऋद्धिक्षेरमासधिक्यस
समकमद्धियाः,  सम्पसत्तयाः  नमाम  अनपुरूप  आत्मभमावियाः।  अथमारतम्  यनोगययाः  स्विनोमचतभमावियाः  सम्पसत्तयाः  इत्यनक्षेननोच्यतक्षे।
समाकल्यस नमाम सम्पकणरतमा। अन्तयाः नमाम सममामपयाः।

अनस्मनम् सकत्रक्षे  "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इमत सकत्रमातम् सपुपम्, "सह सपुपमा"  इमत सम्पकणर  सकत्रमम् च
अनपुवितरतक्षे। सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः च इमत पददयमसधिकक तमम्। सपुपम् इमत पदस्य तदन्तमविसधिनमा सपुबन्तमम् इमत
लभ्यतक्षे। सपुपमा इत्यस्य तदन्तमविसधिनमा च सपुबन्तक्षेन इमत लभ्यक्षेत। समथरयाः पदमविसधियाः इमत सकत्रमातम् समथरयाः इमत
पदमम् आयमामत। तच्च तकतष्ट्रीयमान्तत्विक्षेन मविपररणमतक्षे। तक्षेन समथरन इमत भविमत। एविस  "मविभक्त्यमामदषपु अथरषपु
वितरममानमम्  अव्ययस  सपुबन्तस  समथरन सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस  भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः
भविमत" इमत सकत्रस्यमाथरयाः सममायमामत। अथमारतम् १) मविभक्त्यथरविमाचकमम् अव्ययस सपुबन्तस समथरन सपुबन्तक्षेन सह
सममासससजस भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत। एविस२) समष्ट्रीपमाथरकमम् अव्ययस सपुबन्तस समथरन
सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत। एविस क्रमक्षेण अन्यक्षेषमामम् अमप
भविमत - ३) समकद्ध्यथरकस  ४) विकद्ध्यथरकमम् ५) अथमारभमाविमाथरकमम् ६) अत्ययमाथरकमम् ७) असम्प्रत्यथरकमम् ८)

शिब्दप्रमादपुभमारविमाथरकस  ९)  पश्चमादथरकस  १०)  यथमाथरकमम्  ११)  आनपकव्यरथरकमम्  १२)  यगौगपदमाथरकस  १३)

समादृश्यमाथरकस  १४)  सम्पत्त्यथरकस  १५)  समाकल्यमाथरकमम्  १६)  अन्तमाथरकमम्  –  अव्ययस  सपुबन्तस  समथरन
सपुबन्तक्षेन  सह  सममासससजस  भविमत।  स  च  सममासयाः  अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः  भविमत।  एविञ्चि  सकत्रपमठतमाथमारनमास
विमाचकमानमामम् अव्ययमानमामम् समथरन सपुबन्तक्षेन सह सममासयाः भविमत इमत फसलतमाथरयाः। 

अविधिक्षेयमम्  - समाममान्यतयाः  सकत्रनोकस्विमारस्यक्षेन  सममासमविधिमायकसकत्रस्य अथरप्रकटनमाय – सपुबन्तमम्
सपुबन्तक्षेन सममासससजस भविमत इमत विमाक्यस लक्षेख्यमम्। तथमामप अस्य तमात्पयर  गकहष्ट्रीत्विमा बहहषपु स्थलक्षेषपु  -  सपुबन्तस
सपुबन्तक्षेन समस्यतक्षे। सपुबन्तस्य सपुबन्तक्षेन सममासयाः भविमत। इत्यमामदरूपक्षेणमामप प्रकटतक्षे।

अत्रक्षेदस  बनोध्यमम्  - अनस्मनम्  सकत्रक्षे  अव्ययमम्  इमत प्रथममान्तस  पदमनस्त।  अतयाः अनक्षेन सकत्रक्षेण यत्र
सममासयाः मक्रयतक्षे तत्र अव्ययमम् इमत प्रथममान्तबनोध्यस्य अव्ययस्य उपसजरनससजमा भविमत, तस्य च पकविरप्रयनोगयाः
भविमत। अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविश्च इमत सकत्रक्षेण अव्ययससजमा भविमत। 

अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयममानयाः  सममासयाः  मनत्ययाः  अनस्त।  मनत्यसममासस्य  प्रमाययाः  लगौमककमविगहयाः  न
भविमत। अथविमा अस्विपदलगौमककमविगहयाः भविमत। अत एवि अमविगहयाः अस्विपदमविगहनो विमा भविमत मनत्यसममासयाः।
तत्र नमानस्त मविगहनो यस्य सयाः अमविगहयाः। सममासस्यमाथरबनोधिकस  विमाक्यस मविगहयाः करयतक्षे। एविस यस्य सममासस्य
मविगहनो नमानस्त सयाः अमविगहयाः मनत्यसममासयाः। नमानस्त स्विपदमैयाः मविगहनो यस्य सयाः अस्विपदमविगहयाः। अथमारद म् यस्य
सममासस्य सविरयाः  समस्यममानपदमैयाः  मविगहनो  न  मक्रयतक्षे  अमप  तपु  समस्यममानपदसममानमाथरकक्षे न  अन्यक्षेन  पदक्षेन
मक्रयतक्षे,  सयाः अमप मनत्यसममासयाः। अनक्षेन सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयममानयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः अस्विपदमविगहनो मनत्यसममासयाः।
एविञ्चि अस्य सकत्रस्य उदमाहरणमानमामम् अस्विपदमविगहयाः एवि मक्रयतक्षे।
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उदमाहरणमम् - अस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणमामन अधियाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

असधिहरर -  मविभक्त्यथरविमाचकमम् अव्ययस सपुबन्तस समथरन सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत। स च
सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत – इत्यसशिस्य उदमारहणमम् अनस्त असधिहरर इमत। 

असधिहरर इत्यस्य हरगौ इमत लगौमककमविगहयाः। हरर मङ असधि इत्यलगौमककमविगहयाः अनस्त। अत्र असधि
इत्यव्ययस  सपमष्ट्रीमविभकक्षे याः  अथरस्य  असधिकरणस्य  विमाचकमम्  अनस्त।  तस्ममातम्  असधि  इत्यव्ययस
मविभक्त्यथरविमाचकमम् अनस्त। एविञ्चि हरर मङ असधि इमत अलगौमककमविगहक्षे मविभक्त्यथरविमाचकमम् असधि इत्यव्ययस
सपुबन्तस समथरन हरर मङ इमत सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजयाः भविमत।
ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  अव्ययमम्  इत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य असधि इत्यस्य  "प्रथममामनमदरषस
सममास उपसजरनमम्"  इत्यनक्षेन  उपसजरनससजमा  भविमत।  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यनक्षेन  च तस्य पकविरमनपमातयाः
भविमत।  तक्षेन  असधि  हरर  मङ  इमत  नस्थमतयाः  जमायतक्षे।  ततयाः  सममासत्विमातम्  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन
सममासस्य प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुपयाः ङक्षे याः  लपुकम्
भविमत। तक्षेन असधिहरर इमत रूपस जमायतक्षे। ततयाः  "एकदक्षेशिमविकक तमनन्यविदम्"  इमत पररभमाषयमा असधि हरर मङ
इत्यत्र  यमा  प्रमामतपमदकससजमा  समा  असधिहरर  इत्यत्र  अव्यमाहतमा।  ततम्  प्रमामतपमदकत्विमम्  आदमाय
"स्विगौजसमगौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङक्षेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम्"  इमत  सकत्रक्षेण  क्रमक्षेण  स्विमादययाः
मविभकययाः  प्रमाप्नपुविनन्त।  तत्र  प्रथममैकविचनक्षे  सपुप्रत्ययक्षे  असधिहरर  सपु  इमत  नस्थतक्षे  असधिहरर  इत्यस्य
"अव्ययष्ट्रीभमाविश्च"  इमत सकत्रक्षेण अव्ययससजमायमास सत्यमामम्  "अव्ययमादमाप्सपुपयाः"  इमत सकत्रक्षेण सनोयाः लपुमक असधिहरर
इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि असधिहरर इत्यस्ममातम् परस मदतष्ट्रीयमामदमविभककीनमामम् अमप "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यनक्षेन
लपुकम्  भविमत। अतयाः सविमारसपु मविभमकषपु असधिहरर इत्यक्षेवि रूपस भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 29 "अव्ययष्ट्रीभमावियाः" इमत सकत्रस मकस प्रकमारकमम्।

. 30 "अव्ययष्ट्रीभमावियाः" इत्यसधिकमारयाः मकयत्पयरन्तमम्। 

. 31 "अव्ययस मविभमक" इत्यमामदसकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 32 "अव्ययस मविभमक" इत्यमामदसकत्रक्षे मविभमकपदस मकस  बनोधियमत।

. 33 "अव्ययस मविभमक" इत्यमामदसकत्रक्षे विचनशिब्दस्य प्रत्यक्षेकस  कथमन्विययाः।

. 34 समकमद्धि-सम्पत्त्यनोयाः कनो भक्षेदयाः।

. 35 पदमाथमारनमतविकसत्तयाः नमाम मकमम्।

. 36 यथमाथरत्विक्षेन एवि ससद्धिक्षे पपुनयाः सकत्रक्षे समादृश्यगहणस मकमथरमम्।

अत्र  मविभकगौ  अन्यदपुदमाहरणस  भविमत  असधिगनोपमम्  इमत।  तथमामह  गमायाः  पमातष्ट्रीमत  मविगहक्षे  गनोपमाशिब्दनो
मनष्पन्नयाः।  गनोमप  इमत  लगौमककमविगहक्षे  गनोपमा  मङ  असधि  इत्यलगौमककमविगहक्षे  सममासससजमायमामम्
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उपसजरनस्य पकविरमनपमातक्षे प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुपयाः ङक्षेलपुर मक प्रमक्रयमाकमायर असधिगनोपमा इमत मनष्पन्नयाः। तदमा
मविशिक्षेषकमायरसमाधिनमाय सकत्रमम् उकमम्-

[ . ]1 9 अव्ययष्ट्रीभमाविश्च॥ (२.४.१८)

सकत्रमाथर याः - अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकयाः शिब्दयाः नपपुससकस  भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविधिमायकमम्।  अनक्षेन  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य  नपपुससकत्विस
मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस  पददयमात्मकमम्।  अत्र  अव्ययष्ट्रीभमावियाः  च  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अव्ययष्ट्रीभमावियाः  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्। चक्षेत्यव्ययपदमम्। चकमारक्षेण  "स नपपुससकमम्"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  नपपुससकमम्  इमत पदस
गकह्यतक्षे। एविमम् - "अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकयाः शिब्दयाः नपपुससकस  भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम्  -  असधिगनोपमा  इमत  नस्थतक्षे  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकस्य  अस्य  प्रकक तसकत्रक्षेण
नपपुससकससजमायमास  "ह्रिस्विनो नपपुससकक्षे  प्रमामतपमदकस्य"  इत्यनक्षेन आकमारस्य ह्रिस्वित्विक्षे  असधिगनोप इमत मनष्पदतक्षे।
तस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  ततयाः  प्रथममैकविचनक्षे  सगौ  असधिगनोप  सपु  इमत  जमातक्षे  "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च"  इत्यनक्षेन
अव्ययष्ट्रीभमाविस्य अव्ययससजमायमामम् "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यनक्षेन सनोलपुर मक प्रमापक्षे -

[ . ]1 10 नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः॥ (२.४.८३)

सकत्रमाथर याः - अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सपुपयाः न लपुकम् , तस्य पञ्चिममीं मविनमा अममादक्षेशिश्च भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अममादक्षेशिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  न
अव्ययष्ट्रीभमाविमादम्  अतयाः  अमम्  तपु  अपञ्चिम्यमायाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अत्र  नक्षेमत  मनषक्षेधिपरकमम्  अव्ययपदमम्।
अव्ययष्ट्रीभमाविमामदमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  अतयाः  इत्यमप  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  अमम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। तपु इत्यव्ययपदमम्। अपञ्चिम्यमायाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। न पञ्चिमष्ट्री अपञ्चिमष्ट्री
इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। अत्र अतयाः इमत पदमम् अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। मविशिक्षेषणस्य तदन्तमविधिगौ
अदन्तमादम्  अव्ययष्ट्रीभमाविमादम्  इमत  भविमत।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  "अव्ययमादमाप्सपुपयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सपुपयाः  इमत
षष्ठ्यन्तस  पदस  "ण्यकमत्रयमाषरमञतनो  यकमन  लपुगमणञनोयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  लपुकम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्
अनपुवितरतक्षे। अत्र सकत्रक्षे अतयाः अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सपुपनो न लपुकम्  इत्यक्षेकस  विमाक्यमम् अमम् तपु अपञ्चिम्यमायाः इत्यपरस विमाक्यमम्।
अतयाः  अव्ययष्ट्रीभमाविमातम्  सपुपनो  न  लपुकम्  इमत  विमाक्यस्यमाथर्वो  भविमत  अदन्तमादम्  अव्ययष्ट्रीभमाविमातम्  सपुपयाः  लपुकम्  न
भवितष्ट्रीमत। अमम् तपु अपञ्चिम्यमायाः इत्यन्यस्य विमाक्यस्यमाथर्वो भविमत पञ्चिम्यमायाः तपु अमम् न भविमत। एविस च अदन्तमादम्
अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परस्य सपुपयाः लपुकम्  न भविमत मकन्तपु अममादक्षेशिनो भविमत, पञ्चिम्यमास्तपु लपुगम् भविमत अममादक्षेशिश्च न
भवितष्ट्रीमत नस्थमतयाः। एविस  सकत्रमाथर्वो भविमत  - "अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमात्सपुपनो न लपुकम् ,  तस्य तपु पञ्चिममीं मविनमा
अममादक्षेशिश्च भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - असधिगनोप सपु इमत जमातक्षे "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इत्यनक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविस्य अव्ययससजमायमामम्
"अव्ययमादमाप्सपुपयाः"  इत्यनक्षेन  सनोलपुर मक  प्रमापक्षे  अदन्तत्विमादम्  अव्ययष्ट्रीभमाविससजकत्विमादम्  असधिगनोपशिब्दस्य  ततयाः
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कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

परस्य सनोयाः  अममादक्षेशिक्षे  असधिगनोप अमम्  इमत जमातक्षे   "अमम पकविरयाः  "  इत्यनक्षेन  अकमारदयस्य स्थमानक्षे  पकविररूपक्षे
एकमादक्षेशिक्षे अकमारक्षे असधिगनोपमम् इमत रूपस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 37 "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 38 "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 39 "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इमत सकत्रस मकस प्रकमारकमम्।

. 40 "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 41 "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

[ . ]1 11 तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम्॥ (२.४.८४)

सकत्रमाथर याः - अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः बहहलमम् अममादक्षेशियाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा -  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस मविसधिसकत्रमम्। तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः बहहलमम्  अममादक्षेशिमविधिमानमाय इदस
सकत्रस प्रविकत्तमम्। पददयमात्मकक्षे  अनस्मनम् सकत्रक्षे तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्। तकतष्ट्रीयमा च सपमष्ट्री च
तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  बहहलमम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  पकविरस्ममातम्  सकत्रमातम्  अतयाः
अव्ययष्ट्रीभमाविमादम्  अमम्  इमत  पदत्रयमनपुवितरतक्षे।  एविञ्चि  "अदन्तमादम्  अव्ययष्ट्रीभमाविमातम्  तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः  बहहलमम्
अममादक्षेशियाः भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः फलमत। 

पकविरसकत्रक्षेण  प्रमापस्य मनत्यस्य अममादक्षेशिस्य अनक्षेन सकत्रक्षेण बमाहहल्यक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अत्र बहहलगहणमातम्
तकतष्ट्रीयमायमास सपम्यमास च क्विमचदम् अममादक्षेशिनो भविमत क्विमचच्च न भविमत।

उदमाहरणमम् -  समष्ट्रीपमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य उदमाहरणमम् उपकक ष्णमम् इमत। कक ष्णस्य समष्ट्रीपमम्
इमत  लगौमककमविगहक्षे  कक ष्ण  ङसम्  उप  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अव्ययस  मविभककी"त्यमामदनमा  सकत्रक्षेण  समष्ट्रीपमाथर
मविदममानमम्  उपक्षेत्यव्ययस  कक ष्ण  ङसम्  इमत  समथरन  सपुबन्तक्षेन  सह  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस  भविमत।  ततयाः
अव्ययममत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य उपक्षेत्यस्य उपसजरनससजमायमास  तस्य पकविरमनपमातक्षे,  उप कक ष्ण
ङसम्  इमत भविमत। ततयाः  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपुपयाः  ङसनो  लपुमक
उपकक ष्ण इमत ससध्यमत। एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन तस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् ततयाः प्रथममैकविचनक्षे सगौ उपकक ष्ण सपु
इमत जमातक्षे, "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च"  इत्यनक्षेन सममासस्य अव्ययससजमायमामम्, "अव्ययमादमाप्सपुपयाः"  इत्यनक्षेन सपुब्लपुमक
प्रमापक्षे  तस  प्रबमाध्य  "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  सनोरममादक्षेशिक्षे  "अमम  पकविरयाः"  इत्यनक्षेन
अकमारदयस्य स्थमानक्षे पकविररूपक्षे एकमादक्षेशिक्षे उपकक ष्णमम् इमत प्रयनोगयाः ससध्यमत। 

तत्र उपकक ष्णशिब्दमातम्  तकतष्ट्रीयमैकविचनमविविकमायमास  टमाप्रत्ययक्षे  उपकक ष्ण टमा इमत नस्थतक्षे  सपुब्लपुकस  प्रमापस
प्रबमाध्य  "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  टमाप्रत्ययस्य  मनत्ययाः  अममादक्षेशियाः  प्रमाप्ननोमत।  तस
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प्रबमाध्य  "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम्"  इत्यनक्षेन  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण  बमाहहलकमादम्  अममादक्षेशिनो  भविमत।  अम्पकक्षे  पकविरवितम्
प्रमक्रयमाकमायर उपकक ष्णमम् इमत रूपमम्। अमभमाविपकक्षे च टमाप्रत्ययस्य "टमाङससङसमाममनमात्स्यमायाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
इनमादक्षेशिक्षे  उपकक ष्ण  इन  इमत  जमातक्षे  आदम्  गपुणयाः  इमत  सकत्रक्षेण  अकमारस्य  इकमारस्य  च  स्थमानक्षे  गपुणक्षे  एकमारक्षे
उपकक ष्णक्षेन इमत रूपमम्। एविमक्षेवि सपम्यमामम् उपकक ष्णमम् उपकक ष्णक्षे इमत रूपदयमम्।

समकद्ध्यथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  सपुमद्रिमम्  इमत।  मद्रिमाणमास  समकमद्धियाः  इमत
लगौमककमविगहक्षे  मद्रि आमम् सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अव्ययस मविभककी"त्यमामद-  सकत्रक्षेण समकद्ध्यथर  मविदममानस  सपु
इत्यव्ययस मद्रि आमम् इत्यनक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः उपसजरनससजकस्य
सपु इत्यस्यमाव्ययस्य पकविरमनपमातक्षे सपु मद्रि आमम् इमत भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य
सपुपयाः  आमयाः  लपुमक मनष्पन्नमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सपुमद्रि  इत्यस्ममातम्  प्रथममैकविचनक्षे  सगौ  सपुमद्रि  सपु  इमत जमातक्षे,
"नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः"  इत्यनक्षेन सनोरमम अकमारदयस्य स्थमानक्षे  पकविररूपक्षे  सपुमद्रिमम्  इमत मनष्पन्नमम्।
बहहलगहणसमामरयमारतम् अत्र सपम्यमास मनत्ययाः अममादक्षेशिनो भविमत। तक्षेन सपुमद्रिमम् इत्यक्षेवि रूपमम्। न तपु सपुमद्रिक्षे इमत।

व्यकद्ध्यथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  दपुयरविनमम्  इमत।  यविनमानमास  व्यकमद्धियाः  इमत
लगौमककमविगहयाः यविन आमम् द पुरम् इत्यलगौमककमविगहश्च।

अथमारभमाविमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत मनमरमककमम् इमत। ममककमाणमामम् अभमावियाः इमत
लगौमककमविगहयाः ममककमा आमम् मनरम् इत्यलगौमककमविगहश्च।

अत्ययमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  अमतमहममम्  इमत।  महमस्यमात्यययाः  इमत
लगौमककमविगहयाः महम ङसम् अमत इत्यलगौमककमविगहश्च।

असम्प्रत्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत अमतमनद्रिमम् इमत। मनद्रिमा सम्प्रमत न यपुज्यतक्षे इमत
लगौमककमविगहयाः मनद्रिमा ङसम् अमत इत्यलगौमककमविगहयाः।

शिब्दप्रमादपुभमारविमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत इमतहरर इमत। हररशिब्दस्य प्रकमाशियाः इमत
लगौमककमविगहयाः हरर ङसम् इमत इत्यलगौमककमविगहश्च।

पश्चमादथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  अनपुमविष्णपु  इमत।  मविष्णनोयाः  पश्चमादम्  इमत
लगौमककमविगहयाः मविष्णपु ङसम् अनपु इत्यलगौमककमविगहश्च।

यनोगयतमारूपक्षे  यथमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत अनपुरूपमम् इमत। रूपस्य यनोगयमम् इमत
लगौमककमविगहयाः रूप ङसम् अनपु इत्यलगौमककमविगहश्च।

विष्ट्रीप्समारूपक्षे यथमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत प्रत्यथरमम् इमत। अथरमम् अथरमम् प्रमत इमत
लगौमककमविगहयाः अथर अमम् प्रमत इत्यलगौमककमविगहश्च।

पदमाथमारनमतविकसत्तरूपक्षे  यथमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  यथमाशिमक  इमत।  शिमकमम्
अनमतक्रम्य इमत लगौमककमविगहयाः शिमक अमम् यथमा इत्यलगौमककमविगहश्च।

समादृश्यरूपक्षे  यथमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  सहरर  इमत।  हरक्षेयाः  समादृश्यमम्  इमत
लगौमककमविगहक्षे  हरर ङसम् सह इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अव्ययस मविभककी"त्यमामदसकत्रक्षेण समादृश्यमाथर  मविदममानस सह
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इत्यव्ययस हरर ङसम् इत्यनक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः उपसजरनससजकस्य
सह इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे सह हरर ङसम् इमत जमातक्षे, सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य सपुपयाः ङसयाः लपुमक
सहहरर इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः सहक्षेत्यस्य समादक्षेशिमविधिमायकस  सकत्रमम्- (अमगमसकत्रस द्रिषव्यमम्।)

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 42 "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम्" इमत सकत्रस मकस प्रकमारकमम्।

. 43 "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम्" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 44 तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम् इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 45 समष्ट्रीपमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 46 समकद्ध्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 47 व्यकद्ध्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 48 अथमारभमाविमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 49 अत्ययमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 50 असम्प्रत्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 51 शिब्दप्रमादपुभमारविमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 52 पश्चमादथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 53 यथमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस सलखत।

. 54 विष्ट्रीप्समाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस सलखत।

. 55 पदमाथमारनमतविकत्तगौ अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस सलखत।

[ . ]1 12 अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे॥ (६.३.८०)

सकत्रमाथरयाः - सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः भविमत अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे, कमालमविशिक्षेषविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सहशिब्दस्य  समादक्षेशिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पदत्रयमात्मकक्षे  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  चक्षेत्यव्ययपदमम्।  अकमालक्षे  इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "सहस्य सयाः ससजमायमामम्"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सहस्यक्षेमत षष्ठ्यन्तस  पदस सयाः इमत
प्रथममान्तस पदस च अनपुवितरतक्षे। "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् उत्तरपदक्षे इमत पदमनपुवितरतक्षे।न कमालक्षे अकमालक्षे
इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। कमालशिब्दक्षेनमात्र कमालमविशिक्षेषविमाचकमानमास  पकविमारह्णप्रभकतष्ट्रीनमास  गहणमम्। एविस  "सहशिब्दस्य
समादक्षेशियाः भविमत अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे, कमालमविशिक्षेषविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे न भवितष्ट्री"मत सकत्रमाथरयाः।
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उदमाहरणमम्  -  सहहरर  इमत  नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  सहशिब्दस्य  स्थमानक्षे  समादक्षेशिक्षे  मनष्पन्नमातम्  सहरर
इत्यस्ममातम्  प्रमामतपमदकमात्सगौ अव्ययत्विमात्सममासस्य  "अव्ययमादमाप्सपुपयाः"  इत्यनक्षेन  सपुब्लपुमक सहरर  इमत पदस
मनष्पन्नमम्। सचक्रमम्, सससख, समामग्नि इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

आनपुपकव्यमारथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत अनपुज्यक्षेष्ठमम् इमत। ज्यक्षेष्ठस्य आनपुपकव्यरण इमत
लगौमककमविगहयाः ज्यक्षेष्ठ ङसम् अनपु इत्यलगौमककमविगहयाः।

यगौगपदमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  सचक्रमम्  इमत।  चक्रक्षे ण  यपुगपदम्  इमत
लगौमककमविगहयाः चक्र टमा सह इत्यलगौमककमविगहयाः। सहचक्र इमत नस्थतक्षे  "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे  चमाकमालक्षे"  इत्यनक्षेन
प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशिक्षे  मनष्पन्नमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सचक्र इत्यस्ममातम्  प्रथममैकविचनक्षे  प्रमक्रयमाकमायर
सचक्रमम् इमत रूपमम्।

समादृश्यमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  सससख  इमत।  सख्यमा  सदृशियाः  इमत
लगौमककमविगहयाः ससख टमा सह इत्यलगौमककमविगहश्च। अत्रमामप प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः।

सम्पत्त्यथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  सकत्रमम्  इमत।  कत्रमाणमास  सम्पसत्तयाः  इमत
लगौमककमविगहयाः कत्र आमम् सह इत्यलगौमककमविगहश्च। अत्रमामप प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः।

समाकल्यमाथर  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस  भविमत  सतकणमम्  इमत।  तकणममप  अपररत्यज्य  इमत
लगौमककमविगहयाः तकण टमा सह इत्यलगौमककमविगहयाः। अत्रमामप प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः।

अन्तमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत समामग्नि इमत। अमग्निगन्थपयरन्तमम् इमत लगौमककमविगहयाः
अमग्नि टमा सह इत्यलगौमककमविगहश्च। अत्रमामप प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 56 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 57 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 58 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 59 आनपुपकव्यमारथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 60 यगौगपदमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 61 समादृश्यमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 62 सम्पत्त्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 63 अन्तमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
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[ . ]1 13 यमाविदविधिमारणक्षे॥ (२.१.८)

सकत्रमाथर याः - अविधिमारणक्षे अथर यमाविमदत्यव्ययस सपुबन्तक्षेन समथरन सह सममासससजस भविमत, स च सममासयाः
अव्ययष्ट्रीभमाविससजयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे  अनस्मनम् सकत्रक्षे यमाविमदत्यव्ययपदमम् अविधिमारणक्षे इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। अविधिमारणस नमाम
इयत्तमापररच्छक्षेदयाः। अनस्मनम् सकत्रक्षे  "समथरयाः पदमविसधियाः"  इत्यस्ममातम् समथरयाः इत्यसधिमक्रयतक्षे।  "सह सपुपमा"  इमत
सकत्रमनपुवितरतक्षे। समथरस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्  तदन्तमविधिगौ सपुबन्तक्षेनक्षेमत भविमत। सममासयाः इमत अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत
चमासधिकक तमम्। एविमम् "अविधिमारणक्षे अथर यमाविमदत्यव्ययस सपुबन्तक्षेन समथरन सह सममासससजस भविमत, स च सममासयाः
अव्ययष्ट्रीभमाविससजयाः  भवितष्ट्री"मत सकत्रमाथरयाः।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  मविगहविमाक्यक्षे  यमाविमदमत तमद्धितमान्तस्यनोपयनोगनो  भविमत
सममासक्षे तपु यमावितम् इत्यव्ययस्यक्षेमत मविशिक्षेषयाः। 

उदमाहरणमम्  -  अस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणस  भविमत  यमाविच्छ्लनोकमम्  इमत।  यमाविन्तयाः  श्लनोकमायाः  इमत
लगौमककमविगहक्षे यमावितम् श्लनोक जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण अविधिमारणमाथर मविदममानस्य यमावितम् इत्यव्ययस
श्लनोक जसम् इत्यनक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः  "प्रथममामनमदरषस  सममास
उपसजरनमम्" इत्यनक्षेन सममासमविधिमायकसकत्रक्षे प्रथममामनमदरषस्य यमाविमदत्यस्य उपसजरनससजमायमास तस्य पकविरमनपमातक्षे
यमावितम् श्लनोक जसम् इमत जमातक्षे,  सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य सपुपयाः जस्प्रत्ययस्य लपुमक यमावितम्
श्लनोक इमत जमातक्षे चपुत्विक्षे छत्विक्षे च मनष्पन्नमातम् प्रमामतपमदकमातम् यमाविच्छ्लनोक इत्यस्ममातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ सनोरमम
प्रमक्रयमाकमायर यमाविच्छ्लनोकमम् इमत रूपस मनष्पन्नमम्।

[ . ]1 14 सपुप्प्रमतनमा ममात्रमाथर॥ (२.१.९)

सकत्रमाथर याः - ममात्रमाथर मविदममानक्षेन प्रमतनमा सह समथर सपुबन्तमम् अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पदत्रयमात्मकक्षे  अनस्मनम् सकत्रक्षे सपुपम् इमत प्रथममान्तस प्रमतनमा इमत तकतष्ट्रीयमान्तस ममात्रमाथर इमत च सपम्यन्तस पदमम्।
ममात्रमाथर्वो नमाम लक्षेशियाः। अनस्मनम् सकत्रक्षे "समथरयाः पदमविसधियाः" इत्यस्ममातम् समथरयाः इत्यसधिमक्रयतक्षे। "सह सपुपमा" इमत
सकत्रमनपुवितरतक्षे। सममासयाः इमत अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत च पददयमसधिकक तमम्। एविस  "ममात्रमाथर मविदममानक्षेन प्रमतनमा सह
समथर सपुबन्तमम् अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  -  अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत शिमाकप्रमत इमत। शिमाकस्य लक्षेशियाः इमत लगौमककमविगहक्षे
शिमाक ङसम्  प्रमत इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  ममात्रमाथर  मविदममानस्य प्रमत इत्यव्ययक्षेन  सह शिमाक ङसम्
इत्यनक्षेन समथर सपुबन्तमम् अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इत्यनक्षेन
सममासमविधिमायकसकत्रक्षे सपुमबत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् तदनोध्यस्य शिमाक ङसम् इत्यस्य उपसजरनससजमायमास तस्य
पकविरमनपमातक्षे शिमाक ङसम् प्रमत इमत जमातक्षे,  सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य सपुपयाः ङस्प्रत्ययस्य लपुमक
मनष्पन्नमातम् प्रमामतपमदकमातम् शिमाकप्रमत इत्यस्ममातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ, अव्ययत्विमातम् सनोलपुर मक शिमाकप्रमत इमत रूपस
मनष्पन्नमम्।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    17   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

[ . ]1 15 ससख्यमा विसश्यक्षेन॥ (२.१.१९)

सकत्रमाथर याः  - विसश्यविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस  सपुबन्तस मविकल्पक्षेन सममासससजस भविमत, स च
अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे  अनस्मनम् सकत्रक्षे ससख्यमा इमत प्रथममान्तस विसश्यक्षेन इमत तकतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः च
इमत  पददयमसधिकक तमम्।  "सह  सपुपमा"  इत्यस्ममातम्  सह  सपुपमा  इमत  पददयमनपुवितरतक्षे।  "मविभमाषमा"  इमत
सकत्रमसधिमक्रयतक्षे। मविभमाषमा नमाम मविकल्पयाः। एविस  "विसश्यविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस  सपुबन्तस मविकल्पक्षेन
सममासससजस भविमत, स च अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः। विसश्यनो नमाम विसशिक्षे भवियाः। विसशिनो मदमविधियाः-
मविदयमा  जन्मनमा  च।  जन्मनमा  विसशियाः पपुत्रमामदपरम्परमा  इमत प्रससद्धियाः।  मविदयमा  तपु  विसशियाः  गपुरुपरम्परमा  "स मह
मविदमातस्तस जनयमत। तच्छष क्षेष्ठस जन्म। शिरष्ट्रीरमक्षेवि ममातमामपतरगौ जनयतयाः" इत्यमापस्तम्बविचनमातम्। 

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत मत्रमपुमन इमत। त्रययाः मपुनययाः इमत लगौमककमविगहक्षे मत्र जसम्
मपुमन जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण ससख्यमाविमाचकस  मत्र जसम् इमत सपुबन्तस मपुमन जसम् इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन
सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममाससजस भविमत। ततयाः "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इत्यनक्षेन सममासमविधिमायकसकत्रक्षे
ससख्यक्षेत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् तदनोध्यस्य मत्र जसम् इत्यस्य उपसजरनससजमायमास तस्य पकविरमनपमातक्षे  मत्र जसम्
मपुमन जसम् इमत भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य सपुपयाः जस्प्रत्ययदयस्य लपुमक मत्रमपुमन
इमत भविमत। ततयाः प्रमामतपमदकमातम्  प्रथममैकविचनक्षे  सगौ,  अव्ययत्विमातम्  सनोलपुर मक मत्रमपुमन इमत रूपस  मनष्पन्नमम्।
एतदपुदमाहरणस  मविदयमा  विसश्यक्षेन  सहमाव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य  भविमत।  एविमक्षेवि  जन्मनमा  विसश्यक्षेन  सह
अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य उदमाहरणमम् एकमविसशिमतभमारदमाजमम् इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

. 64 "यमाविदविधिमारणक्षे"  इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 65 "यमाविदविधिमारणक्षे" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 66 "सपुप्प्रमतनमा ममात्रमाथर"  इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 67 "सपुप्प्रमतनमा ममात्रमाथर" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 68 "ससख्यमा विसश्यक्षेन"  इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 69 "ससख्यमा विसश्यक्षेन" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 70 विसशियाः कमतमविधियाः।

18   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

[ . ]1 16 नदष्ट्रीमभश्च॥ (२.१.२०)

सकत्रमाथर याः  - नदष्ट्रीमविशिक्षेषविमाचकक्षे न  सपुबन्तक्षेन  सह  ससख्यमाविमाचकस  सपुबन्तस  मविकल्पक्षेन
अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे  अनस्मनम् सकत्रक्षे नदष्ट्रीमभयाः इमत तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। चकमारक्षेण पकविरस्ममातम्
सकत्रमातम्  ससख्यमा अनपुकक ष्यतक्षे।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे।  "सह
सपुपमा"  इमत  सम्पकणर  सकत्रमनपुवितरतक्षे।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "अव्ययष्ट्रीभमावियाः",  "मविभमाषमा"  इमत
सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  नदष्ट्रीमभयाः इमत बहहविचनगहणमातम्  नदष्ट्रीससजकस्य गगौयमारदक्षेयाः  शिब्दस्य नदष्ट्रीशिब्दस्य चमात्र न
गहणमम् अमप तपु नदष्ट्रीमविशिक्षेषस्य गङ्गमादक्षेगरहणमम्। एविस  "नदष्ट्रीमविशिक्षेषविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस  सपुबन्तस
मविकल्पक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः।

"सममाहमारक्षे  चमायममष्यतक्षे"  इमत  सकत्रस्थस  विमामतरकमम्।  चकमारयाः  अत्रमाविधिमारणक्षे।  "सममाहमारमाथर  एविमानक्षेन
सकत्रक्षेणमाव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो भविमत" इमत विमामतरकमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  -  अस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणस  भविमत  पञ्चिगङ्गमम्  इमत।  पञ्चिमानमास  गङ्गमानमास  सममाहमारयाः  इमत
लगौमककमविगहक्षे पञ्चिनम् आमम् गङ्गमा आमम् इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण ससख्यमाथर मविदममानस पञ्चिनम् आमम् इमत
सपुबन्तस  नदष्ट्रीविमाचकक्षे न  गङ्गमा  आमम्  इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस  भविमत।  ततयाः
सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  अनपुकक षस्य  ससख्यमा  इत्यस्य  प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य  पञ्चिनम्  आमम्  इत्यस्य
उपसजरनससजमायमास  तस्य  पकविरमनपमातक्षे  पञ्चिनम्  आमम्  गङ्गमा  आमम्  इमत  भविमत।  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्
तदवियविस्य सपुपयाः आम्प्रत्ययदयस्य  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण लपुमक पञ्चिनम्  गङ्गमा इमत
भविमत।  ततयाः  लपुपस्य  सपुपयाः  "प्रत्ययलनोपक्षे  प्रत्ययलकणमम्"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  प्रत्ययलकणक्षेन  "न  लनोपयाः
प्रमामतपमदकमान्तस्य" इत्यनक्षेन पञ्चिनम् इत्यस्य पदमान्तस्य नकमारस्य लनोपक्षे पञ्चिगङ्गमा इमत शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। ततयाः
नपपुससकत्विमातम् आकमारस्य "ह्रिस्विनो नपपुससकक्षे  प्रमामतपमदकस्य" इत्यनक्षेन ह्रिस्वित्विक्षे मनष्पन्नमातम् पञ्चिगङ्ग इत्यस्ममातम्
प्रमामतपमदकमातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ, सनोरमम प्रमक्रयमाकमायर पञ्चिगङ्गमममत रूपमम्। एविमक्षेवि दयनोयाः यमपुनयनोयाः सममाहमारयाः
इमत मविगहक्षे मदयमपुनमम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

[ . ]1 17 तमद्धितमायाः॥ (४.१.७६)

सकत्रमाथर याः - पञ्चिममाध्यमायपररसममामपपयरन्तस तमद्धितमासधिकमारयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदमम् असधिकमारसकत्रमम्। अनक्षेन तमद्धितमासधिकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पञ्चिममाध्यमायपररसममामपपयरन्तमम् एतस्य सकत्रस्यमासधिकमारयाः। तक्षेन एतस्ममातम् सकत्रमातम् परस पञ्चिममाध्यमायपररसममामपस
यमाविदम् मविदममानमैयाः सकत्रमैयाः मविमहतमानमास प्रत्ययमानमास तमद्धितससजमा भविमत।
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[ . ]1 18 सममासमान्तमायाः॥ (५.४.६८)

सकत्रमाथर याः - पञ्चिममाध्यमायस्य चतपुथरपमादस्य पररसममामपपयरन्तस सममासमान्तमासधिकमारयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदमम्  असधिकमारसकत्रमम्।  अनक्षेन  सममासमान्तमासधिकमारयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।पञ्चिममाध्यमायस्य
चतपुथरपमादस्य पररसममामपपयरन्तमम् एतस्य सकत्रस्यमासधिकमारयाः। तक्षेन एतस्ममातम् सकत्रमातम् परस पञ्चिममाध्यमायपररसममामपस
यमाविदम् मविदममानमैयाः सकत्रमैयाः मविमहतमानमास कमायमारणमास सममासमान्तससजमा भविमत।

[ . ]1 19 अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः॥ (५.४.१०७)

सकत्रमाथर याः  - अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे  शिरदमामदभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  परयाः  सममासमान्तयाः  तमद्धितससजकयाः
टच्प्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। सममासमान्तस्य टच्प्रत्ययस्य मविधिमानमाय इदस सकत्रस प्रविकत्तमम्। अनस्मनम्
सकत्रक्षे पददयस मविदतक्षे। तत्र अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस शिरत्प्रभकमतभ्ययाः इमत पञ्चिमष्ट्रीबहहविचनमान्तस पदमम्।
"तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः",  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्"  इमत  सकत्रपञ्चिकस्य  अत्र
असधिकमारयाः।  शिरतम्  प्रभकमतयाः  यक्षेषमास  तक्षे  शिरत्प्रभकतययाः,  तक्षेभ्ययाः  शिरत्प्रभकमतभ्ययाः  इमत
तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः। "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् टचम् इमत प्रथममान्तमम् अनपुवितरतक्षे।
एविमम् "अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे शिरदमामदभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्यययाः भविमत"

इमत सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  -  अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस  भविमत उपशिरदमम्  इमत। शिरदयाः समष्ट्रीपमममत लगौमककमविगहक्षे
शिरदम्  ङसम्  उप  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अव्ययस  मविभककी"त्यमामदनमा  सकत्रक्षेण  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे  उपशिरदम्  इमत
शिब्दयाः  मनष्पदतक्षे।  तदमा  शिरदमामदगणक्षे  शिरदम्-शिब्दयाः  पमठतयाः।  अतयाः  उपशिरदम्  इमत  अव्ययष्ट्रीभमाविससजकमातम्
प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः भविमत। टचयाः टकमारस्य  "चपुटक"  इत्यनक्षेन चकमारस्य च  "हलन्त्यमम्"
इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः"  इत्यनक्षेन लनोपक्षे  उपशिरदम् अ इमत भविमत। ततयाः सविरससयनोगक्षे  मनष्पन्नमादम्
उपशिरद इत्यस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् सगौ सनोरमम प्रमक्रयमाकमायर  उपशिरदमम् इमत रूपमम्। एविमक्षेवि प्रमतमविपमाशिमम्
उपजरसमम् इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यनन्त।  

पमाठगतप्रश्नमायाः-९

. 71 "नदष्ट्रीमभश्च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 72 "नदष्ट्रीमभश्च" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 73 सममाहमारमाथर एवि "नदष्ट्रीमभश्च" इत्यक्षेनन सकत्रक्षेण सममासयाः कथमम्।

. 74 "तमद्धितमायाः" इमत सकत्रस्यमासधिकमारयाः मकयत्पयरन्तमम्।

. 75 "सममासमान्तमायाः" इमत सकत्रस्यमासधिकमारयाः मकयत्पयरन्तमम्।
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कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

. 76 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 77 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यत्र शिरत्प्रभकमतभ्ययाः इत्यत्र कयाः सममासयाः।

. 78 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

[ . ]1 20 अनश्च॥ (५.४.१०८)

सकत्रमाथर याः - अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। सममासमान्तटच्प्रत्ययस्य मविधिमानमाय इदस प्रविकत्तमम्।
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयस  मविदतक्षे।  तत्र  अनयाः  इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  च  इत्ययपदस  च।  अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे
शिरत्प्रभकमतभ्ययाः इत्यतयाः स्विष्ट्रीकक तस्य अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इत्यस्य मविभमकमविपररणमामक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इमत भविमत।
अव्ययष्ट्रीभमाविमादम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमादम्  अनयाः  तदन्तमविधिगौ  अन्नन्तमादम्  इमत  भविमत।  "तमद्धितमायाः",

"सममासमान्तमायाः",  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्"  इमत  सकत्रपञ्चिकस्य  अत्र  असधिकमारयाः।
"रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् टचम् इमत प्रथममान्तमम् अनपुवितरतक्षे। एविमम् "अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम्
परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्यययाः भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  -  अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस  भविमत उपरमाजमम्  इमत।  रमाजयाः  समष्ट्रीपमममत लगौमककमविगहक्षे
रमाजनम् ङसम् उप इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अव्ययस मविभककी"त्यमामदनमा सकत्रक्षेण  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे उपरमाजनम् इमत
शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। तदमा उपरमाजनम् इत्यस्ममातम् अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः
भविमत। टचयाः टकमारस्य "चपुटक" इत्यनक्षेन चकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यनक्षेन
लनोपक्षे उपरमाजनम् अ इमत नस्थतक्षे उपरमाजनम् इत्यस्य टक्षेयाः लनोपमाय सकत्रस प्रवितरतक्षे -   

[ . ]1 21 नस्तमद्धितक्षे॥ (६.४.१४४)

सकत्रमाथर याः - नमान्तस्य भससजकस्य टक्षेयाः लनोपयाः भविमत तमद्धितक्षे परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्। उपरमाजनम् अ इमत नस्थतक्षे  नमान्तस्य उपरमाजनम्
इत्यस्य मटलनोपमविधिमानमाय इदस सकत्रस प्रविकत्तमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयस मविदतक्षे। तत्र नयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस
तमद्धितक्षे  इमत च सपमक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "भस्य"  इमत सकत्रमम्  असधिकक तमम्।  "टक्षेयाः"  इमत सकत्रमातम्  टक्षेयाः  इमत
षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। "अलनोपनोऽनयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् लनोपयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। नयाः इमत पदस
भस्य मविशिक्षेषणमम्। अतस्तदन्तमविधिगौ नकमारमान्तस्यक्षेमत भविमत। "नकमारमान्तस्य भससजकस्य टक्षेयाः लनोपयाः भविमत
तमद्धितक्षे परक्षे" इमत सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  -  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे उपरमाजनम् अ इमत नस्थतक्षे तमद्धितक्षे टमच प्रत्ययक्षे परक्षे  "यमच भमम्"
इत्यनक्षेन भससजमा भविमत। ततयाः प्रस्तपुतसकत्रक्षेण भससजकस्य उपरमाजनम् इमत शिब्दस्य टक्षेयाः अनयाः लनोपक्षे उपरमाजम् अ
इमत जमातक्षे सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नमादम् उपरमाजशिब्दमातम् सगौ, सनोरमम प्रमक्रयमाकमायर उपरमाजमम् इमत रूपस मनष्पन्नमम्।
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[ . ]1 22 नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्॥ (५.४.१०९)

सकत्रमाथर याः  - नपपुससकमादम्  अन्नन्तमादम्  अव्ययष्ट्रीभमाविमातम्  परयाः  सममासमान्तयाः  तमद्धितससजकयाः  टच्प्रत्यययाः
मविकल्पक्षेन भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। मविकल्पक्षेन सममासमान्तटनज्विधिमानमाय प्रविकत्तममदमम्।
अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयस मविदतक्षे। तत्र नपपुससकमादम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम् अन्यतरस्यमामम् इमत च मविकल्पमाथरकमम्
अव्ययपदमम्। "अनश्च" इमत सकत्रमातम् अनयाः इमत "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यतयाः च अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इमत
पदमनपुवितरतक्षे। अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इत्यस्य मविभमकमविपररणमामक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इमत भविमत। अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इत्यस्य
मविशिक्षेषणत्विमादम् अनयाः तदन्तमविधिगौ अन्नन्तमादम् इमत भविमत। "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् टचम् इमत
प्रथममान्तमम्  अनपुवितरतक्षे।  "तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः",  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्"  इमत
सकत्रपञ्चिकस्य अत्र असधिकमारयाः। एविमम् "नपपुससकमादम् अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः
टच्प्रत्यययाः मविकल्पक्षेन भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम् -  अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस  भविमत उपचमरमम्  इमत। चमरणयाः समष्ट्रीपमममत लगौमककमविगहक्षे
चमरनम्  ङसम्  उप इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अव्ययस  मविभककी"त्यमामदनमा  सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे  उपचमरनम्  इमत
शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। उपचमरनम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य अन्नन्तत्विमातम् नपपुससकक्षे  मविदममानत्विमाच्च अनक्षेन सकत्रक्षेण
मविकल्पक्षेन सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः भविमत। टच्पकक्षे उपचमरनम् अ इमत नस्थतक्षे "नस्तमद्धितक्षे" इमत सकत्रक्षेण तमद्धितक्षे
टमच प्रत्ययक्षे  परक्षे  "यमच भमम्"  इत्यनक्षेन  भससजकस्य उपचमरनम्  इमत  शिब्दस्य टक्षेयाः  अनयाः लनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे
उपचमरशिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  ततयाः  उपचमरशिब्दमातम्  सगौ  सनोरमम  प्रमक्रयमाकमायर  उपचमरमम्  इमत  रूपस  मनष्पन्नमम्।
टजभमाविपकक्षे  उपचमरनम्  इमत प्रमामतपमदकमातम्  सगौ  सनोलपुर मक  "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य"  इत्यनक्षेन  नलनोपक्षे
उपचमर इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

[ . ]1 23 झययाः॥ (५.४.१११)

सकत्रमाथर याः - झयन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितयाः टचम् मविकल्पक्षेन भविमत।।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणमनप्रणष्ट्रीतक्षेषपु  षनडविधिक्षेषपु  सकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  मविकल्पक्षेन
सममासमान्तटच्प्रत्ययमविधिमायकममदमम्।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  झययाः  इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे
शिरत्प्रभकमतभ्ययाः"  इत्यतयाः  च  अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे  इत्यस्य  मविभमकमविपररणमामक्षेन
अव्ययष्ट्रीभमाविमादम्  इमत  भविमत।   अव्ययष्ट्रीभमाविमादम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमादम्  झययाः  तदन्तमविधिगौ  झयन्तमादम्  इमत
भविमत।  "नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्"  इमत  सकत्रमादम्  अन्यतरस्यमामम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"
इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् टचम् इमत प्रथममान्तमम् अनपुवितरतक्षे। "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः", "प्रत्यययाः", "परश्च" इमत
सकत्रचतपुष्कस्य  अत्र  असधिकमारयाः।  एविस  "झयन्तमादम्  अव्ययष्ट्रीभमाविमातम्  परयाः  सममासमान्तयाः  तमद्धितयाः  टच्प्रत्यययाः
मविकल्पक्षेन भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत उपसममधिमम् इमत। सममधियाः समष्ट्रीपमममत लगौमककमविगहक्षे
सममधिम् ङसम् उप इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अव्ययस मविभककी"त्यमामदनमा सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे उपसममधिम् इमत
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शिब्दयाः  मनष्पदतक्षे।  उपसममधिम्  इमत  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य  धिकमारस्य  झय्त्विमातम्  झयन्तमादम्  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण
मविकल्पक्षेन तस्ममातम्  सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः भविमत। टच्पकक्षे  उपसममधिम्  अ इमत नस्थतक्षे  सगौ  प्रमक्रयमाकमायर
उपसममधिमम् इमत रूपमम्। टजभमाविपकक्षे उपसममधिम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सगौ उपसममतम् इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१०

. 79 "अनश्च" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 80 "अनश्च" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 81 "नस्तमद्धितक्षे" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 82 "नस्तमद्धितक्षे" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 83 "नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 84 "नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

. 85 झययाः इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

. 86 "झययाः" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

पमाठसमारयाः

पदमविसधिषपु अन्यतमयाः भविमत सममासयाः। तस्य सममासस्य लकणस तमावितम्  "पमामणनष्ट्रीयसङ्कक्षेतसम्बन्धिक्षेन
सममासपदवित्त्विमम्" इमत। सममासक्षे च यमामन समस्यममानमामन पदमामन तमामन "समथरयाः पदमविसधियाः" इमत सकत्रबलमातम्
समथमारमन भविनन्त। समामरयर च मह सममासक्षे एकमाथर्थीभमाविरूपमम् इमत ससद्धिमान्तयाः।

तस्य सममासस्य भक्षेदमविषयक्षे  बहहनमास  मविप्रमतपसत्तरनस्त। समाममान्यतयमा  पञ्चि भक्षेदमायाः-  कक्षे विलसममासयाः,
अव्ययष्ट्रीभमावियाः, तत्पपुरुषयाः दन्दनो बहहवष्ट्रीमहश्चक्षेमत। तक्षेषपु अनस्मनम् पमाठक्षे कक्षे विलसममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य च
मविविरणस कक तमम्। 

अव्ययष्ट्रीभमावियाः  तत्पपुरुषयाः  बहहवष्ट्रीमहयाः  दन्दयाः  इत्यमामदमविशिक्षेषससजमामविमनमपुरकयाः  सममासनो  भविमत
कक्षे विलसममासयाः।  अव्ययष्ट्रीभमाविश्च  प्रमायक्षेण  पकविरपदमाथरप्रधिमाननो  भविमत।  अत्र  "समथरयाः  पदमविसधियाः"  इमत
सकत्रविणरनमाविसरक्षे विकसत्तमविगहमामदपमाररभमामषकमानमास शिब्दमानमास मविविक्षेचनस कक तमम्। ततयाः सममासमासधिकमारयाः मकयत्पयरन्तमम्
इमत बनोधिकस  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः"  इमत सकत्रस  प्रस्तपुतमम्। तत्सकत्रसमामरयमारतम्  "कडमारमायाः कमरधिमारयक्षे"  इत्यतयाः
प्रमाकम्  पयरन्तस सममासमासधिकमारयाः।  परस  "सह सपुपमा"  इमत सकत्रस्य "इविक्षेन सह सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च" इमत
विमामतरकस्य  कक्षे विलसममासमविधिमायकस्य  प्रमतपमादनस  जमातमम्।  तत्र  प्रसङ्गतयाः  उपसजरनससजमामविधिमायकस
"प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इमत सकत्रस पकविरमनपमातमविधिमायकस  च "उपसजरनस पकविरमम्" इमत सकत्रस प्रस्तपुतमम्।
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ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकससजकस्य अवियविभकतस्य सपुपनो लनोपमविधिमायकस  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत
सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। 

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य असधिकमारस बनोधियमत  "अव्ययष्ट्रीभमावियाः"  इमत सकत्रमम्। ततयाः  "अव्ययस मविभमक-

समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमत-शिब्दप्रमादपुभमारवि-  पश्चमादम्-यथमाऽऽनपुपकव्यर-यगौगपद-समादृश्य-

सम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तविचनक्षेषपु"  इमत  सकत्रस्य  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकस्य  व्यमाख्यमानमाविसरक्षे  बहहमन
अव्ययष्ट्रीभमाविकमायरमविधिमायकमामन  सकत्रमामण  व्यमाख्यमातमामन।  तत्र  "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च"  इत्यव्ययष्ट्रीभमाविस्य
नपपुससकत्विमविधिमायकमम्।   गनोमप  इमत  मविगहक्षे  असधिगनोप  इमत  नस्थतक्षे  अदन्तमादम्  अव्ययष्ट्रीभमाविमात्परस्य
सनोरममादक्षेशिमविधिमायकस  "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम्" इमत सकत्रदयस व्यमाख्यमातमम्।

ततयाः  हरक्षेयाः  समादृश्यमम्  इमत  लगौमककमविगहक्षे  सहहरर  इमत  नस्थतक्षे  सहस्य  समादक्षेशिमविधिमायकमम्
"अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे  चमाकमालक्षे"  इमत  सकत्रस  प्रस्तपुतमम्।  ततयाः  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमविधिमायकमामन  "यमाविदविधिमारणक्षे",

"सपुप्प्रमतनमा ममात्रमाथर", "ससख्यमा विसश्यक्षेन", "नदष्ट्रीमभश्च" इत्यक्षेतमामन चत्विमारर सकत्रमामण अनस्मनम् पमाठक्षे प्रस्तपुतमामन।
ततयाः  "तमद्धितमायाः"  "सममासमान्तमायाः"  इत्यसधिकमारदयस्य  विणरनस  मविमहतमम्।  "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे  शिरत्प्रभकमतभ्ययाः",

"अनश्च"  इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमान्तस्य टच्प्रत्ययस्य मविधिमायकस  सकत्रद्वियस व्यमाख्यमातमम्। ततयाः उपरमाजमम्
इत्यमादगौ  मटलनोपमाय  "नस्तमद्धितक्षे"  इमत  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  तस्ममात्परस  टचनो  मविकल्पक्षेन  मविधिमायकस
"नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्"  "झययाः"  इमत  सकत्रदयस  प्रस्तपुतमम्।  एविमम्  अनस्मनम्  पमाठक्षे  कक्षे विलसममासस्य
अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मविधिमायकमामन तत्सम्बनन्धिकमायरमविधिमायकमामन च सकत्रमामण प्रमतपमामदतमामन।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 "अव्ययस मविभमक" इत्यमामदसकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3 उपकक ष्णमम् इमत रूपस समाधियत।

. 4 असधिहरर इमत रूपस समाधियत।

. 5 यथमाशिमक इमत रूपस समाधियत।

. 6 "ससख्यमा विसश्यक्षेन" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 8 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 9 उपशिरदमम् इमत रूपस समाधियत।

. 10 उपसममधिमम् इमत रूपस समाधियत।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 पररभमाषमासकत्रमम्।

. 2 समथमारसशतयाः। 

. 3 पदसम्बन्धिष्ट्री मविसधियाः। 

. 4 पदसम्बन्धिष्ट्री यनो मविसधियाः सयाः समथमारसशतनो भविमत।

. 5 परमाथमारमभधिमानस विकसत्तयाः।

. 6 पञ्चि।

. 7 विकत्त्यथमारविबनोधिकस  विमाक्यस मविगहयाः।

. 8 मविगहस्य दगौ भक्षेदगौ।

. 9 असधिकमारसकत्रमम्।

. 10 "कडमारमायाः कमरधिमारयक्षे" (२.२.३८) इमत सकत्रस्य गहणमम्।

उत्तरमामण-२
. 11 दयनोयाः सपुबन्तयनोयाः सममासयाः भविमत।

. 12 सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे इमत।

. 13 भकतपकविरयाः।

. 14 उपसजरनससजमा ।

. 15 सममासमविधिमायकसकत्रस्य गहणमम्।

. 16 "सममासमविधिमायकसकत्रक्षे यतम् प्रथममान्तस तदनोध्यमम् उपसजरनससजस भविमत" इमत।

. 17 प्रथममामनमदरषस नमाम प्रथममान्तपदबनोध्यमम्।

. 18 प्रथममामनमदरषस सममासक्षे इमत सससजदलमम्, उपसजरनमम् इमत च ससजमापदमम्।

. 19 उपसजरनससजकस्य पकविरमनपमातयाः भविमत।

. 20 सममासक्षे उपसजरनससजकस  पकविर प्रयनोज्यमम् इमत सकत्रस्यमाथरयाः।

. 21 कक ष्णसशतयाः इमत।

उत्तरमामण-३
. 22 लपुकम्  भविमत।

. 23 धिमातनोयाः प्रमामतपमदकस्य च अवियविस्य सपुपयाः लपुकम्  भविमत।

. 24 धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमविभमकयाः अनस्त। इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः अनस्त।
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. 25 भकतपकविर चरमडमत मनदरशिमातम्।

. 26 भकतपकविरयाः।

. 27 इविक्षेमत शिब्दक्षेन सह सपुबन्तस सममासससजस भविमत। सममासमावियविमविभकक्षे याः लनोपनो न भविमत।

. 28 विमागथमारमविवि।

उत्तरमामण-४
. 29 असधिकमारसकत्रमम्।

. 30 तत्पपुरुषयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम्  अव्ययष्ट्रीभमावियाः इत्यसधिकमारयाः।

. 31 मविभक्त्यथमारमदषपु वितरममानमम् अव्ययस सपुबन्तक्षेन सह मनत्यस समस्यतक्षे।

. 32 मविभमकपदमम् असधिकरणकमारकस  बनोधियमत।

. 33 "दन्दमान्तक्षे शकयममाणस पदस प्रत्यक्षेकममभसम्बध्यतक्षे" इमत न्यमायमादम् विचनशिब्दस्य मविभमकप्रभकमतमभयाः 
प्रत्यक्षेकस  सम्बन्धियाः भविमत।

. 34 ऋद्धिक्षेरमासधिक्यस समकमद्धियाः, सम्पसत्तयाः नमाम अनपुरूप आत्मभमावियाः।

. 35 पदमाथरस्यमानपुलङ्घनमम्।

. 36 समादृश्यस्य गगौणत्विक्षे अमप सममासमविधिमानमाय सकत्रक्षे पपुनयाः समादृश्यगहणमम्।

उत्तरमामण-५
. 37 नपपुससकत्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 38 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकयाः शिब्दयाः नपपुससकस  भविमत। 

. 39 मविसधिसकत्रमम्।

. 40 अममादक्षेशियाः।

. 41 अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सपुपयाः न लपुकम् , तस्य पञ्चिममीं मविनमा अममादक्षेशिश्च भविमत।

उत्तरमामण-६
. 42 मविसधिसकत्रमम्।

. 43 अममादक्षेशियाः।

. 44 अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः बहहलमम् अममादक्षेशियाः भविमत।

. 45 उपकक ष्णमम्।

. 46 सपुमद्रिमम्।

. 47 दपुयरविनमम्।

. 48 मनमरमककमम्।

. 49 अमतमहममम्।
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कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

. 50 अमतमनद्रिमम्।

. 51 इमतहरर।

. 52 अनपुमविष्णपु।

. 53 अनपुरूपमम्।

. 54 प्रत्यथरमम्।

. 55 यथमाशिमक।

उत्तरमामण-७
. 56 सहशिब्दस्य समादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 57 सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः भविमत अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे, कमालमविशिक्षेषविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे न भविमत।

. 58 सहरर।

. 59 अनपुज्यक्षेष्ठमम्।

. 60 सचक्रमम्।

. 61 सससख।

. 62 सकत्रमम्।

. 63 समामग्नि।

उत्तरमामण-८
. 64 अविधिमारणक्षे अथर यमाविमदत्यव्ययस सपुबन्तक्षेन समथरन सह सममासससजस भविमत, स च सममासयाः 
अव्ययष्ट्रीभमाविससजयाः भविमत।

. 65 यमाविच्छ्लनोकमम्।

. 66 ममात्रमाथर मविदममानक्षेन प्रमतनमा सह समथर सपुबन्तमम् अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत।

. 67 शिमाकप्रमत।

. 68 विसश्यविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस  सपुबन्तस मविकल्पक्षेन सममासससजस भविमत, स च 
अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत।

. 69 मत्रमपुमन।

. 70 मदमविधियाः।

उत्तरमामण-९
. 71 नदष्ट्रीमविशिक्षेषविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस  सपुबन्तस मविकल्पक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत।

. 72 पञ्चिगङ्गमम्।

. 73 "सममाहमारक्षे चमायममष्यतक्षे" इमत सकत्रस्थविमामतरकबलक्षेन।

. 74 पञ्चिममाध्यमायसममामपपयरन्तमम्।
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. 75 पञ्चिममाध्यमायस्य चतपुथरपमादस्य पररसममामपपयरन्तमम् एतस्य सकत्रस्यमासधिकमारयाः।

. 76 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे शिरदमामदभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो 
भविमत।

. 77 तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः।

. 78 उपशिरदमम्।

उत्तरमामण-१०
. 79 अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।

. 80 उपरमाजमम्।

. 81 नमान्तस्य भससजकस्य टक्षेयाः लनोपयाः भविमत तमद्धितक्षे परक्षे।

. 82 उपरमाजनम्।

. 83 नपपुससकमादम् अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्यययाः मविकल्पक्षेन 
भविमत।

. 84 उपचमरमम्।

. 85 झयन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितयाः टचम् मविकल्पक्षेन भविमत।

. 86 उपसममधिमम्।

।। इमत प्रथमयाः पमाठयाः ।।
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)2 तत्पपुरुषसममासयाः -
मदतष्ट्रीयमामदतत्पपुरुषसममासयाः

प्रस्तमाविनमा

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमात्परस तत्पपुरुषयाः उपस्थमाप्यतक्षे।  "तत्पपुरुषयाः" इत्यसधिकक त्य अयस सममासयाः प्रवितरतक्षे।
प्रमायक्षेण उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः अयस सममासयाः। उत्तरपदस्यमाथरयाः उत्तरपदमाथरयाः। उत्तरपदमाथरयाः प्रधिमानयाः यनस्मनम् स
उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः।  यथमा  रमाजयाः  पपुरुषयाः  इमत  मविगहक्षे  रमाजपपुरुषयाः  इमत।  अत्र  समस्यममानयनोयाः  पदयनोयाः
उत्तरपदस्य पपुरुषपदस्यमाथर  एवि प्रधिमानयाः। यथमा रमाजपपुरुषममानय इत्यपुच्यतक्षे  चक्षेतम् पपुरुषरूपमाथरस्य आनयनमम्
इषस न तपु रमाजन्पदमाथरस्य रमाजयाः। एविस समाममान्यतयमा उत्तरपदमाथरप्रमाधिमान्यस तत्पपुरुषसममासक्षे दृश्यतक्षे। 

अयस  च तत्पपुरुषसममासयाः सममानमासधिकरणयाः व्यसधिकरणयाः चक्षेमत मदधिमा मविभक इमत विकपुस  शिक्यतक्षे।
सममानमम् असधिकरणस ययनोस्तक्षे सममानमासधिकरणक्षे। सममानमविभमककक्षे  पदक्षे इमत। सममानमासधिकरणक्षे अस्य स्तयाः इमत
सममानमासधिकरणयाः इमत अशिरआमदत्विमादच्प्रत्यययाः। एविमक्षेवि व्यसधिकरणक्षे नमाम असममानमविभमककक्षे  पदक्षे। व्यसधिकरणक्षे
अस्य स्तयाः इमत व्यसधिकरणयाः इमत अशिरआमदत्विमादच्प्रत्यययाः। अथमारदम् यनस्मनम् तत्पपुरुषक्षे समस्यममानमामन पदमामन
सममानमविभमककमामन  न  सनन्त।  अनस्मनम्  पमाठक्षे  आदगौ  तत्पपुरुषमासधिकमारस्य  विणरनमनस्त।  ततयाः
मविशिक्षेषप्रयनोजनसमाधिनमाय मदगपुसममासस्य तत्पपुरुषससजमा विमणरतमा। ततयाः व्यसधिकरणतत्पपुरुषसममासमविधिमायकमानमास
मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतक्षेत्यमादष्ट्रीनमास सकत्रमाणमाममालनोचनमम् अत्र भविमत।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्/भवितष्ट्री -

 तत्पपुरुषमासधिकमारपररसधिस जमानष्ट्रीयमातम्।
 मदगनोयाः तत्पपुरुषससजमा भविमत इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
 व्यसधिकरणतत्पपुरुषमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
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[ . ]2 1 तत्पपुरुषयाः॥ (२.१.२२)

सकत्रमाथर याः - "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् पकविरपयरन्तस तत्पपुरुषमासधिकमारयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदमम् असधिकमारसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासमासधिकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम्
तत्पपुरुषयाः  इमत  पदस  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः"  इत्यसधिमक्रयतक्षे  अत्र।
तत्पपुरुषसममासस्यमासधिकमारयाः अनक्षेन सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। अयमसधिकमारयाः "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" (२.२.२३) इत्यस्ममातम्
सकत्रमात्प्रमाक्पयरन्तमम्। एविस "तत्पपुरुषयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" (२.२.२३) इत्यतयाः प्रमागम् सकत्रमैयाः ययाः
सममासयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे स तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

[ . ]2 2 मदगपुश्च॥ (२.१.२३)

सकत्रमाथर याः - मदगपुरमप तत्पपुरुषससजकयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मदगपुसममासस्य तत्पपुरुषससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम्
मदगपुयाः इमत पदस प्रथममैकविचनमान्तस,  चक्षेत्यव्ययपदमम्।  "तत्पपुरुषयाः"  इमत पकविरसकत्रमादम् असधिकक तमम्। तत्पपुरुषयाः इमत
ससजमापदस मदगपुररमत सससजपदमम्। एविस सकत्रमाथरयाः भविमत - "मदगपुरमप तत्पपुरुषससजयाः भविमत" इमत।

इतयाः अगक्षे "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषमासधिकमारक्षे सममासत्रयस्य मविधिमानमम्
अभवितम्। मत्रषपु च सममासक्षेषपु यनस्मनम् सममासक्षे पकविरपदस ससख्यमाविमाचकस  भविमत तस्य सममासस्य "ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः"
इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मदगपुससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।  "आकडमारमादक्षेकमा ससजमा"  इमत एकससजमासधिकमारमादम् अन्यथमा तत्पपुरुषस्य
बमाधिकनो भविमत मदगपुयाः। परन्तपु मदगनोयाः तत्पपुरुषससजमा अभष्ट्रीषमा,  अतयाः मविशिक्षेषक्षेण सकत्रक्षेण तत्पपुरुषससजमायमा मविधिमानस
कक तमम्।  तक्षेन  पञ्चिमानमास  रमाजमानमास  सममाहमारयाः  इमत  मविगहक्षे  पञ्चिरमाजनम्  इत्यत्र  तत्पपुरुषसममासमान्तस्य
"रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्" इमत टचयाः प्रविकसत्तभरविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर पञ्चिरमाजमम् इमत मनष्पदतक्षे।

[ . ]2 3 मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः॥ (२.१.२४)

सकत्रमाथर याः  - मदतष्ट्रीयमान्तस  सपुबन्तस  सशतमामदप्रकक मतकमै याः  सपुबन्तमैयाः  सह  मविकल्पक्षेन  तत्पपुरुषसममासससजस
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासनो भविमत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् मदतष्ट्रीयमा
इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः  इमत  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  सशतश्च
अतष्ट्रीतश्च पमततश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्रमापश्च आपन्नश्च सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमायाः, तमैयाः इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  "सह  सपुपमा"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सपुपमा  इत्यस्यमानपुविकसत्तयाः  भविमत।  तस्य  च
सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः  इत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमादम्  विचनमविपररणमामक्षेन  तदन्तमविधिगौ  सपुबन्तमैयाः  इमत
लभ्यतक्षे। अत्र शिङ्कमा समपुदक्षेमत यतम्  सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः इत्यस्य सपुबन्तमैयाः इत्यस्य च कथस
समाममानमासधिकरण्यमममत। यतनो मह सशतमादष्ट्रीनमास सपुबन्तत्विस नमानस्त। यक्षेषमास च सपुबन्तत्विस तक्षेषमास सशतमामदत्विस नमानस्त।
अतयाःसशतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमास तत्प्रकक मतकक्षे  लकणमा। अथमारतम् सशतमादययाः प्रकक तययाः यक्षेषमास तक्षे सशतमामदप्रकक मतकमायाः अत्र
सशतमामदपदक्षेन  गकह्यन्तक्षे।  सशतमामदमभयाः  सपुबन्तमैयाः  इत्यस्य  सशतमामदप्रकक मतकमै याः  सपुबन्तमैयाः  इत्यथरयाः।
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"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  "मविभमाषमा"  इमत  सकत्रचतपुषयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे
परमाङ्गवित्स्विरक्षे  "  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  ततयाः तदन्तमविधिगौ सपुबन्तमम्  इमत। सपुबन्तमम्  इत्यस्य
मविशिक्षेषणत्विमादम् मदतष्ट्रीयमा इत्यस्य तदन्तमविधिगौ मदतष्ट्रीयमान्तस  सपुबन्तमम्  इमत भविमत। एविस  सकत्रमाथरयाः सममायमामत  -
"मदतष्ट्रीयमान्तस सपुबन्तस सशतमामदप्रकक मतकमै याः सपुबन्तमैयाः सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत" इमत। 

अत्र  मदतष्ट्रीयमान्तस  समथरन  सपुबन्तक्षेन  समस्यतक्षे।  स  च  तत्पपुरुषसममासयाः।  अतयाः  अयस  सममासयाः
मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः इत्यमभधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम्  - एतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत कक ष्णसशतयाः इमत। कक ष्णस सशतयाः इमत लगौमककमविगहक्षे
कक ष्ण अमम्  सशत सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण मदतष्ट्रीयमान्तस  कक ष्ण अमम्  इमत सपुबन्तस  सशत सपु  इमत
सशतप्रकक मतकक्षे न  सपुबन्तक्षेन  सह  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  मदतष्ट्रीयमा  इत्यस्य
प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य  कक ष्ण  अमम्  इत्यस्य  "प्रथममामनमदरषस  सममास  उपसजरनमम्"
इत्यनक्षेननोपसजरनससजमायमामम्  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यनक्षेन पकविरमनपमातक्षे  कक ष्ण अमम् सशत सपु इमत भविमत। ततयाः
"कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन सममासस्य प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुपयाः  अमयाः  सनोश्च लपुमक  कक ष्णसशत इमत भविमत।  "एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम्"  इमत
न्यमायक्षेन कक ष्णसशतशिब्दस्य प्रमामतपमदकत्विस्यमाकयमातम्  ततयाः प्रथममैकविचनमविविकमायमास  सगौ कक ष्णसशत सपु  इमत
भविमत। सनोयाः उकमारस्य "उपदक्षेशिक्षेजनपुनमाससक इतम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः" इत्यनक्षेन लनोपक्षे
कक ष्णसशत सम्  इमत भविमत।  ततयाः  "सपुमपङन्तस  पदमम्"  इत्यनक्षेन  समपुदमायस्य पदससजमायमास  "ससजपुषनो  रुयाः"
इत्यनक्षेन सस्य रुत्विक्षे, "खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण पदमान्तस्य रक्षेफस्य मविसगमारदक्षेशिक्षे कक ष्णसशतयाः
इमत रूपस ससध्यमत। 

एविमक्षेवि दपुयाःखमम् अतष्ट्रीतयाः दपुयाःखमातष्ट्रीतयाः, नरकस  पमततयाः नरकपमततयाः, गमामस गतयाः गमामगतयाः, गमाममत्यस्तयाः
गमाममात्यस्तयाः, गमामस प्रमापयाः गमामप्रमापयाः, ससशियमम् आपन्नयाः ससशियमापन्नयाः इत्यमामदकमम् एतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 "तत्पपुरुषयाः" इत्यसधिकमारयाः मकयत्पयरन्तमम्।

. 2 मदगपुश्च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 3 मदगपुसममासस्य तत्पपुरुषससजमामविधिमानक्षे मकस  प्रयनोजनमम्।

. 4 "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 5 "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 6 सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः इत्यत्र कयाः सममासयाः, कश्च मविगहयाः।

. 7 सशतमामदशिब्दमानमास कनस्मनम् लकणमा।

. 8 "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इमत सकत्रस्य समविगहमम् एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।
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[ . ]2 4 तकतष्ट्रीयमा तत्कक तमाथरन गपुणविचनक्षेन॥ (२.१.३०)

सकत्रमाथर याः  - तकतष्ट्रीयमान्तस  सपुबन्तस  तकतष्ट्रीयमान्तमाथरकक तगपुणविचनक्षेन  अथरशिब्दक्षेन  च  सह  मविकल्पक्षेन
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

सकत्रमावितरणमम् - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रक्षेऽनस्मनम्  तकतष्ट्रीयमा  तत्कक त  अथरन  गपुणविचनक्षेन  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  तकतष्ट्रीयमा  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। तत्कक त इमत लपुपतकतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। अथरन गपुणविचनक्षेनक्षेमत पददयस तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्।
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",   "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे  "
इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ सपुबन्तमममत भविमत। सपुबन्तस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्
तकतष्ट्रीयमा इत्यस्य तदन्तमविधिगौ तकतष्ट्रीयमान्तमममत लभ्यतक्षे। 

"छन्दनोवित्सकत्रमामण भविनन्त" इमत भमाष्यविचनमातम् "सपुपमास सपुलपुकम् " इत्यमामदनमा सकत्रक्षेण तकतष्ट्रीयमैकविचनस्य
लपुमक तत्कक त इमत रूपमम्।  तत्कक तक्षेनक्षेत्यथरयाः।  तक्षेन  कक तस  तत्कक तमम्,  तक्षेनक्षेमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः।  तत्कक तपदस्य
तकतष्ट्रीयमान्तमाथमारकक त  इत्यथरयाः।  गपुणमपुकविमानम्  इमत  मविगहक्षे  "कक त्यल्यपुटनो  बहहलमम्"  इत्यत्र  बहहलगहणमातम्  कत्ररथर
भकतकमालक्षे ल्यपुमट गपुणविचनशिब्दनो मनष्पदतक्षे। यक्षे शिब्दमायाः पकविर  गपुणविमाचकमायाः आसनम् इदमानमीं द्रिव्यविमाचकमास्तक्षे एवि
गपुणविचनशिब्दक्षेन गकह्यन्तक्षे। यथमा श्विक्षेतशिब्दस्य गपुणविमाचकस्य गपुणगपुमणननोरभक्षेदनोपचमारमातम् श्विक्षेतगपुणमविमशिषपदमाथरयाः
इत्यथरयाः  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  अथविमा  तस्ममान्मतपुमप  "गपुणविचनक्षेभ्यनो  मतपुपनो  लपुमगषयाः"  इमत विमामतरकक्षे न  मतपुपयाः  लपुमक
श्विक्षेतशिब्दस्य  श्विक्षेतगपुणमविमशिषपदमाथरविमाचकत्विमम्  अनस्त।  एविस  च  श्विक्षेतशिब्दयाः  गपुणविचनयाः।  तत्कक त  इत्यस्य
गपुणविचनक्षेन  इत्यत्रमान्विययाः।  एविमत्रमाथरयाः  तकतष्ट्रीयमान्तमाथरकक तक्षेन  गपुणविचनक्षेन  इमत।  अथरनक्षेत्यस्य  अथरप्रकक मतकक्षे न
सपुबन्तक्षेनक्षेत्यथरयाः।  अस्य सकत्रस्यमाथरयाः-  "तकतष्ट्रीयमान्तस  सपुबन्तस  तकतष्ट्रीयमान्तमाथरकक त-गपुणविचनक्षेन अथरशिब्दक्षेन  च सह
मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत" इमत।  

अत्र  तकतष्ट्रीयमान्तस  समथरन  सपुबन्तक्षेन  समस्यतक्षे।  स  च  तत्पपुरुषसममासयाः।  अतयाः  अयस  सममासयाः
तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः इत्यमभधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम्  - तकतष्ट्रीयमान्तस्य तकतष्ट्रीयमान्तमाथरगपुणविचनक्षेन सह सममासक्षे एतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत
शिङ्कपु लमाखण्डयाः इमत। अत्र खण्डशिब्दयाः खण्डनगपुणबनोधिकनो भकत्विमा ततयाः खण्डनगपुणमविमशिषस्यमासशिस्य बनोधिकयाः।
शिङ्कपु लयमा  खण्डयाः इमत  लगौमककमविगहक्षे  शिङ्कपु लमा  टमा  खण्ड सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण  तकतष्ट्रीयमान्तस
शिङ्कपु लमा टमा इमत सपुबन्तस खण्ड सपु इमत तकतष्ट्रीयमान्तमाथरगपुणविचनक्षेन सपुबन्तक्षेन सह तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।
ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रक्षे तकतष्ट्रीयमा इत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् तदनोध्यस्य शिङ्कपु लमा टमा इत्यस्यनोपसजरनत्विमातम्
पकविरमनपमातक्षे शिङ्कपु लमा टमा खण्ड सपु इमत भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुपयाः
टमाप्रत्ययस्य  सनोश्च  लपुमक  शिङ्कपु लमाखण्ड  इमत  शिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  तस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्
प्रथममैकविचनमविविकमायमास सगौ शिङ्कपु लमाखण्डयाः इमत रूपमम्। 

अथरप्रकक मतकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह तकतष्ट्रीयमान्तस्य सममासक्षे उदमाहरणस भविमत धिमान्यक्षेनमाथर्वो धिमान्यमाथरयाः इमत।
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[ . ]2 5 कतकरकरणक्षे कक तमा बहहलमम्॥ (२.१.३२)

सकत्रमाथर याः  - कतररर करणक्षे च मविदममानस तकतष्ट्रीयमान्तस सपुबन्तस कक दन्तक्षेन सह बहहलस तत्पपुरुषसममासससजस
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासनो  भविमत।  पदत्रयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  कतकरकरणक्षे  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तमम्,  कक तमा  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्  बहहलमम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  तकतष्ट्रीयमा  तत्कक तमाथरन  गपुणविचनक्षेन  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  तकतष्ट्रीयमा  इमत  प्रथममान्तमम्
अनपुवितरतक्षे।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे
परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ सपुबन्तमम् इमत भविमत। कतमार च
करणस च कतकरकरणमम्, तनस्मनम् कतकरकरणक्षे इमत सममाहमारदन्दयाः। तकतष्ट्रीयक्षेत्यस्य सपुबन्तमम् इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्
तदन्तमविधिगौ  तकतष्ट्रीयमान्तस  सपुबन्तमममत लभ्यतक्षे।  कतकरकरणक्षे  इत्यस्य तकतष्ट्रीयमान्तस  सपुबन्तममत्यनक्षेनमान्विययाः।  तक्षेन
कतररर करणक्षे च मविदममानस तकतष्ट्रीयमान्तस सपुबन्तममत्यथरयाः। सपुपमा इत्यत्र तदन्तमविधिगौ सपुबन्तक्षेनक्षेमत। सपुबन्तक्षेनक्षेत्यस्य
मविशिक्षेषणत्विमातम्  कक तमा  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  कक दन्तक्षेन  सपुबन्तक्षेनक्षेमत  लभ्यतक्षे।  कक दन्तस्य  सपुबन्तत्विमाभमाविमातम्
कक दन्तशिब्दक्षेन कक दन्तप्रकक मतकस्य गहणमम्। एविस कक दन्तप्रकक मतकक्षे न सपुबन्तक्षेनक्षेमत तमात्पयरमम्।  "कतररर करणक्षे च
मविदममानस तकतष्ट्रीयमान्तस सपुबन्तस कक दन्तक्षेन सह बहहलस तत्पपुरुषसममासससजस भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः। 

सकत्रक्षे बहहलगहणस कक तमम्। बहहलशिब्दस्य अथरयाः-

"क्विमचत्प्रविकसत्तयाः क्विमचदप्रविकसत्तयाः क्विमचमदभमाषमा क्विमचदन्यदक्षेवि।

मविधिक्षेमविरधिमानस बहहधिमा समष्ट्रीक्ष्य चतपुमविरधिस बमाहहलकस  विदनन्त।।" इमत।

अतयाः कतररर  करणक्षे  च यमा  तकतष्ट्रीयमा  तदन्तममप क्विमचन्न समस्यतक्षे।  क्विमचत्तपु  मविभक्त्यन्तरममप
समस्यतक्षे। 

"कक द्गहणक्षे  गमतकमारकपकविरपदस्यमामप गहणमम्"  इमत पररभमाषमायमायाः अनस्मनम्  सकत्रक्षे  उपयनोगयाः अनस्त।
"कक दन्तस्य गहणक्षे  गमतपकविरस्य  कमारकपकविरस्यमामप  कक दन्तस्य गहणस  भविमतत"  इमत पररभमाषमाथरयाः।  सकत्रक्षे  कक तमा
इत्यनक्षेन कक दन्तगहणमादत्र प्रसङ्गतयाः गमतपकविरस्यमामप कक दन्तस्यमामप गहणस भविमतत। 

उदमाहरणमम्  - कतररर तकतष्ट्रीयमान्तस्य कक दन्तक्षेन सममासस्यनोदमाहरणस हररत्रमातयाः। त्रमातशिब्दयाः कक दन्तयाः,
हररश्चमात्र  तकतष्ट्रीयमान्तयाः  कतमार।  हररणमा  त्रमातयाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  हरर  टमा  त्रमात  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण कतररर मविदममानस हरर टमा इमत सपुबन्तस त्रमात सपु इमत सपुबन्तक्षेन सह तत्पपुरुषससजस भविमत। ततयाः
प्रमक्रयमाकमायर  मनष्पन्नमातम् हररत्रमातशिब्दमातम् प्रथममैकविचनक्षे  सगौ हररत्रमातयाः इमत रूपमम्। करणक्षे सममासस्यनोदमाहरणस
भविमत नखमैमभरन्नयाः नखमभन्नयाः इमत। भक्षेदनमक्रयमायमास नखमायाः करणमामन, मभन्नशिब्दश्च कक दन्तयाः।

बहहलगहणमातम् सममासमाभमाविस्यनोदमाहरणस यथमा दमात्रक्षेण लकनविमानम् इत्यमामद। मविभक्त्यन्तरममप समस्यतक्षे
इत्यस्यनोदमाहरणस यथमा पमादहमारकयाः इत्यमामद। मह्रियतक्षे इमत हमारकयाः,  बमाहहलकमातम् कमरमण ण्विपुलम्। पमादमाभ्यमामममत
अपमादमानपञ्चिम्यन्तस्य सममासयाः।
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गमतपकविरकस्य गहणक्षे नखमनमभरन्नयाः इत्यपुदमाहरणमम्। अत्र मनमभरन्नयाः इत्यत्र मनरम् इमत गमतससजकयाः। एविस
मनमभरन्नयाः  इमत  गमतपकविरकक्षे न  कक दन्तक्षेन  सह  नखमैयाः  इमत  करणक्षे  तकतष्ट्रीयमान्तस  विमामतरकसमाहमाय्यक्षेन  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। तक्षेन नखमनमभरन्नयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 9 "तकतष्ट्रीयमा तत्कक तमाथरन गपुणविचनक्षेन" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 10 तत्कक त इत्यस्यमाथरयाः कयाः।

. 11 गपुणविचनपदक्षेन कस्य गहणमम्।

. 12 "तकतष्ट्रीयमा तत्कक तमाथरन गपुणविचनक्षेन" इमत सकत्रस्य समविगहमम् एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 13 "कतकरकरणक्षे कक तमा बहहलमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 14 बहहलगहणस्य मकस  फलमम्।

. 15 "कक द्गहणक्षे गमतकमारकपकविरपदस्यमामप गहणमम्" इमत पररभमाषमायमा अथरयाः कयाः।।

. 16 "कतकरकरणक्षे कक तमा बहहलमम्" इमत सकत्रस्य समविगहमम् एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]2 6 चतपुथर्थी तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः॥ (२.१.३६)

सकत्रमाथर याः  - चतपुरयरन्तमाथमारय  यतम्  तदमामचनमा  अथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः  सह  चतपुरयरन्तस  सपुबन्तस
मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  चतपुथर्थीतत्पपुरुषसममासनो  भविमत।
सकत्रममदस  पददयमात्मकमम्।  तत्र  चतपुथर्थी  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  तथमा  तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः  इमत
तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस पदमम्। सममासयाः, सपुपम्, सह सपुपमा, मविभमाषमा, तत्पपुरुषश्चक्षेत्यक्षेतमामन पदमामन पकविरतनोऽसधिकक तमामन।
तदथरञ्चि  अथरश्च  बसलश्च  महतञ्चि  सपुखञ्चि  रमकतञ्चि  तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमामन  तमैयाः
तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः  इमत इतरक्षेतरदन्दयाः।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",   "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इमत
सकत्रत्रयमसधिकक तमम्। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ
सपुबन्तमम् इमत भविमत।  "प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः"  इमत पररभमाषयमा चतपुथर्थीत्यत्र तदन्तमविधिगौ चतपुरयरन्तस
सपुबन्तमम् इमत भविमत। 

सकत्रक्षे  तदसशिक्षेन  चतपुरयरन्तस  परमामकश्यतक्षे।  तक्षेन  तदथर  इत्यपुकक्षे  चतपुरयरन्तमाथर  इमत  गम्यतक्षे।  मकञ्चि,

चतपुरयरन्तस्य शिब्दस्विरूपतयमा तक्षेन कस्यमचदस्तपुनयाः परमामशिमारभमाविमातम् लकणयमा चतपुरयरन्तक्षेन तदमाच्यस तदक्षेवि
गकह्यतक्षे।  तस्ममातम्  "चतपुरयरन्तविमाच्यस  यतम्  तदमामचनमा  अथमारमदसपुबन्तमैश्च  चतपुरयरन्तस  सपुबन्तस  मविकल्पक्षेन
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत" इत्यथर्वो लभ्यतक्षे।
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अत्र  चतपुरयरन्तस  समथरन  सपुबन्तक्षेन  समस्यतक्षे।  स  च  तत्पपुरुषसममासयाः।  अतयाः  अयस  सममासयाः
चतपुथर्थीतत्पपुरुषयाः इत्यमभधिष्ट्रीयतक्षे।

एतस्य  सकत्रस्य  व्यमाख्यमानमाविसरक्षे  "अथरन  मनत्यसममासनो  मविशिक्षेष्यसलङ्गतमा  चक्षेमत  विकव्यमम्"  इमत
विमासत्तरकस  प्रवितरतक्षे।  "अथरशिब्दक्षेन  चतपुरयरन्तस्य  मनत्यसममासयाः  सममासक्षे  च  मविशिक्षेष्यसलङ्गतमा  च  भविमत"  इमत
विमामतरकस्यमास्यमाथरयाः।  अनक्षेन  विमामतरकक्षे न  अथरशिब्दक्षेन  चतपुरयरन्तस्य  मनत्यसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे,  अन्यथमा
मविभमाषमासधिकमारमातम्  अथरन  सममासक्षे  मविकल्पमापसत्तयाः  स्यमातम्।  तत्रक्षेदमप्यविधिक्षेयस  यदथरन  समस्यममानस्य
शिब्दस्विरूपस्य  मविशिक्षेषणमात्मकत्विमातम्  प्रधिमानष्ट्रीभकतस्य  मविशिक्षेष्यस्य  स्विसलङ्गतक्षेषमा।  अन्यथमा  अथरशिब्दस्य
मनत्यपपुसस्त्विमातम् "परविमलङ्गस दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इत्यनक्षेन सविरत्रमैवि पपुसस्त्विमक्षेवि स्यमातम्।

उदमाहरणमम् - तदथरस्यनोदमाहरणस यथमा यकपदमारु इमत। यकपमाय दमारु इमत लगौमककमविगहक्षे यकप ङक्षे  दमारु
सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण चतपुरयरन्तस  यकप ङक्षे  इमत सपुबन्तस  दमारु सपु  इमत तदथरन सपुबन्तक्षेन सह
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रक्षे चतपुथर्थी इत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् तदनोध्यस्य यकप ङक्षे
इत्यस्यनोपसजरनत्विमातम्  पकविरमनपमातक्षे  यकप  ङक्षे  दमारु  सपु  इमत  भविमत।  ततयाः  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्
प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुपयाः ङक्षेप्रत्ययस्य सनोश्च लपुमक यकपदमारु इमत शिब्दनो मनष्पदतक्षे। तस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्
प्रथममैकविचनमविविकमायमास सगौ यकपदमारु इमत रूपमम्। 

ननपु  रन्धिनमाय स्थमालष्ट्री इत्यत्रमामप तदथरसत्त्विमातम्  तक्षेन चतपुरयरन्तस्य सपुबन्तस्य सममासनोऽस्तपु  इमत
शिङ्कमा।  अत्र  सममाधिमानमपुच्यतक्षे  यतम्  सकत्रक्षे  तदथरशिब्दक्षेन  यत्र  प्रकक मतमविकक मतभमाविस्तत्रमैवि  सममासस्यमास्य
प्रसमकनमारन्यत्र। 

अथरशिब्दक्षेन  सह सममासक्षे  तमाविदम् मदजमायमायस  मदजमाथरयाः  सकपयाः,  मदजमाथमार  यविमागकयाः,  मदजमाथर  पयश्चक्षेमत
तदपुदमाहरणमामन। एविमक्षेवि भकतबसलयाः गनोमहतस गनोसपुखस गनोरमकतममत्यमादष्ट्रीन्यमप सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणमामन भविनन्त।

[ . ]2 7 पञ्चिमष्ट्री भयक्षेन॥ (२.१.३७)

सकत्रमाथर याः - पञ्चिम्यन्तस सपुबन्तस भयप्रकक मतकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममास-ससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस सकत्रस मविधिमायकमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। तत्र पञ्चिमष्ट्री इमत प्रथममैकविचनमान्तस  तथमा भयक्षेन इमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस
पदमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",   "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे
परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  सपुबन्तमम्  इमत  भविमत।
"प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तमा  गमाह्यमायाः"  इमत पररभमाषयमा  तदन्तमविधिगौ  पञ्चिमष्ट्री  इत्यनक्षेन  पञ्चिम्यन्तस  सपुबन्तस  गमाह्यमम्।
भयशिब्दस्य सपुबन्तत्विमाभमाविमादम् भयप्रकक मतकक्षे  लकणमा। एविस  "पञ्चिम्यन्तस सपुबन्तस भयप्रकक मतकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह
मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः।

अत्र  पञ्चिम्यन्तस  समथरन  सपुबन्तक्षेन  समस्यतक्षे।  स  च  तत्पपुरुषसममासयाः।  अतयाः  अयस  सममासयाः
पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः इत्यमभधिष्ट्रीयतक्षे।
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उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा चनोरभयमम् इमत। चनोरमादम् भयमम् इमत लगौमककमविगहक्षे चनोर
ङसस भय सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण भयप्रकक मतकक्षे न सपुबन्तक्षेन भय सपु इत्यनक्षेन सह चनोर ङसस इमत
पञ्चिम्यन्तस सपुबन्तस तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः पञ्चिम्यन्तस्य पकविरमनपमातक्षे चनोर ङसस भय सपु इमत नस्थतक्षे,
प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक मनष्पन्नमातम् चनोरभयशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर चनोरभयमम् इमत रूपस मनष्पन्नमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 17 "चतपुथर्थी तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 18 तदथरशिब्दक्षेन कस्य गहणमम्।

. 19 "चतपुथर्थी तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः" इमत सकत्रस्य समविगहमम् एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 20 "अथरन मनत्यसममासनो मविशिक्षेष्यसलङ्गतमा चक्षेमत विकव्यमम्" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 21 "पञ्चिमष्ट्री भयक्षेन" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 22 "पञ्चिमष्ट्री भयक्षेन" इमत सकत्रस्य समविगहमम् एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]2 8 स्तनोकमानन्तकदकरमाथरकक च्छष मामण कक्षे न॥ (२.१.३९)

सकत्रमाथर याः  - स्तनोकमानन्तकदकरमाथरविमाचकमामन  कक च्छष शिब्दप्रकक मतकस  च  पञ्चिम्यन्तस  सपुबन्तस
कमान्तप्रकक मतकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्। तत्र स्तनोकमानन्तकदकरमाथरकक च्छष मामण इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस तथमा कक्षे न इमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस
पदमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",   "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे
परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ सपुबन्तमम् इमत भविमत। "पञ्चिमष्ट्री
भयक्षेन" इत्यस्ममातम् सकत्रमादनपुविकत्तस्य पञ्चिमष्ट्रीत्यस्य “प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः" इमत पररभमाषयमा तदन्तमविधिगौ
पञ्चिम्यन्तस सपुबन्तमम् इत्यथरयाः भविमत। स्तनोकमानन्तकदकरमामण अथमार यक्षेषमास तक्षे स्तनोकमानन्तकदकरमाथमारयाः इमत बहहवष्ट्रीमहयाः।
स्तनोकमानन्तकदकरमाथमारयाः  च  कक च्छष ञ्चि  स्तनोकमानन्तकदकरमाथरकक च्छष मामण  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  कक्षे न  इत्यस्य
तदन्तमविधिगौ  तत्प्रकक मतकक्षे  लकणयमा  कमान्तप्रकक मतकक्षे न  इत्यथरयाः।  एविस  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत
"स्तनोकमानन्तकदकरमाथरविमाचकमामन  कक च्छष शिब्दप्रकक मतकस  च  पञ्चिम्यन्तस  सपुबन्तस  कमान्तप्रकक मतकक्षे न  सपुबन्तक्षेन  सह
मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत" इमत।  

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा स्तनोकमान्मपुकयाः इमत। एविमक्षेवि अल्पमान्मपुकयाः अनन्तकमादमागतयाः
दकरमादमागतयाः  कक च्छष मादमागतयाः  इत्यमादष्ट्रीन्यस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणमामन।  स्तनोकमान्मपुकयाः  इत्यत्र  स्तनोकमान्मपुकयाः  इमत
लगौमककमविगहक्षे स्तनोक ङसस मपुक सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे स्तनोक ङसस इमत पञ्चिम्यन्तस सपुबन्तस मपुक सपु इमत
कमान्तप्रकक मतकक्षे न  सपुबन्तक्षेन  सह  प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  पञ्चिम्यन्तस्य
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प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य  स्तनोक  ङसस  इत्यस्य  "प्रथममामनमदरषस  सममास  उपसजरनमम्"  इत्यनक्षेन
उपसजरनत्विमातम् पकविरमनपमातनो भविमत। ततयाः स्तनोक ङसस मपुक सपु इमत सममासस्य प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सपुपयाः ङसक्षेयाः सनोश्च लपुमक प्रमापक्षे पञ्चिम्यमायाः अलपुसगविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]2 9 पञ्चिम्यमायाः स्तनोकमामदभ्ययाः॥ (६.३.२)

सकत्रमाथर याः  - स्तनोकमानन्तकदकरमाथरविमाचकक्षे भ्ययाः कक च्छष शिब्दमाच्च मविमहतमायमायाः पञ्चिम्यमायाः उत्तरपदक्षे परक्षे लपुकम्
न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अलपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। अलपुकम्  नमाम लपुकम्  न भविमत इमत।
सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। तत्र पञ्चिम्यमायाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस स्तनोकमामदभ्ययाः इमत पञ्चिमष्ट्रीबहहविचनमान्तस पदमम्।
"अलपुगपुत्तरपदक्षे"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम् अलपुगम्  उत्तरपदक्षे  इमत पददयमनपुवितरतक्षे।  स्तनोकमामदशिब्दक्षेन पकविरसकत्रनोकमानमास
स्तनोकमानन्तकदकरमाथरकक च्छष माणमास गहणमम्। एविस सकत्रमाथरयाः सममायमामत "स्तनोकमानन्तकदकरमाथरविमाचकक्षे भ्ययाः कक च्छष शिब्दमाच्च
मविमहतमा यमा पञ्चिमष्ट्री तस्यमायाः उत्तरपदक्षे परक्षे लपुकम्  न भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - स्तनोकमान्मपुकयाः  इत्यत्रनोदमाहरणमम्।   स्तनोक  ङसस  मपुक  सपु  इमत  सममासस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपयाः  ङसक्षेयाः  सनोश्च  लपुकम्  प्रमाप्ननोमत।  तदमा
प्रस्तपुतसकत्रक्षेण पञ्चिम्यमायाः ङसक्षेयाः अलपुगम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। सनोश्च "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन लपुमक सविरससयनोगक्षे
स्तनोकमान्मपुक इमत शिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ प्रमक्रयमाकमायर स्तनोकमान्मपुकयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]2 10 षष्ठष्ट्री॥ (२.२.८)

सकत्रमाथर याः  - षष्ठ्यन्तस  सपुबन्तस  समथरन  सपुबन्तक्षेन  सह   मविकल्पक्षेन  समस्यतक्षे  स  च
तत्पपुरुषसममासससजयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदमम्
एकपदमात्मकमम्। तत्र षष्ठष्ट्री इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। "समथरयाः पदमविसधियाः", "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह
सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः", "मविभमाषमा" इत्यक्षेतमामन पकविरतनोऽसधिकक तमामन। "प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः" इमत पररभमाषयमा
षष्ठष्ट्री  इत्यनक्षेन  षष्ठ्यन्तस  सपुबन्तमममत लभ्यतक्षे।  एविस  "षष्ठ्यन्तस  सपुबन्तस  समथरन सपुबन्तक्षेन  सह मविकल्पक्षेन
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

अत्र  षष्ठ्यन्तस  समथरन  सपुबन्तक्षेन  समस्यतक्षे।  स  च  तत्पपुरुषसममासयाः।  अतयाः  अयस  सममासयाः
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः इत्यमभधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा रमाजपपुरुषयाः इमत। रमाजयाः पपुरुष इमत लगौमककमविगहक्षे रमाजनम्
ङसम् पपुरुष सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे रमाजनम् ङसम् इमत षष्ठ्यन्तस सपुबन्तस पपुरुष सपु इमत समथरन सपुबन्तक्षेन सह
प्रकक तसकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः षष्ठ्यन्तस्य रमाजनम् ङसम् इत्यस्य उपसजरनत्विमातम् पकविरमनपमातक्षे
रमाजनम्  ङसम् पपुरुष सपु  इमत भविमत। समपुदमायस्य प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन
सपुपयाः ङसयाः सनोश्च लपुमक रमाजनम् पपुरुष इमत भविमत। तदमा  "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
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रमाजनम्-शिब्दस्य नकमारस्य लनोपक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम् रमाजपपुरुषशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर रमाजपपुरुषयाः इमत
रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 23 "स्तनोकमानन्तकदकरमाथरकक च्छष मामण कक्षे न" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 24 "स्तनोकमानन्तकदकरमाथरकक च्छष मामण कक्षे न" इमत सकत्रस्य समविगहमम् एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 25 स्तनोकमान्मपुकयाः इत्यमादगौ पञ्चिमष्ट्रीमविभकक्षे याः अलपुकम्  कथमम्।

. 26 "पञ्चिम्यमायाः स्तनोकमामदभ्ययाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 27 "षष्ठष्ट्री" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 28 "षष्ठष्ट्री" इमत सकत्रस्य समविगहमम् एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

प्रसङ्गतयाः षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषमनषक्षेधिकमामन सकत्रमामण विण्यरन्तक्षे - 

[ . ]2 11 न मनधिमाररणक्षे॥ (२.२.१०)

सकत्रमाथर याः - मनधिमाररणक्षे षष्ठ्यन्तस सपुबन्तस न समस्यतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासमनषक्षेधिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे मनधिमाररणक्षे इमत सपम्यन्तस पदस, नक्षेमत मनषक्षेधिबनोधिकमम् अव्ययपदमम्। अत्र
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इत्यक्षेतमामन असधिमक्रयन्तक्षे।  "षष्ठष्ट्री"  इमत सकत्रमातम् षष्ठष्ट्री इमत
पदमनपुवितरतक्षे। मनधिमाररणक्षे मविधिष्ट्रीयममानमा यमा षष्ठष्ट्री तमादृशिषष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य सपुबन्तक्षेन सह "षष्ठष्ट्री"  इत्यनक्षेन
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः प्रमाप्ननोमत। स सममासयाः अनक्षेन मनमषध्यतक्षे। अतयाः सकत्रस्यमास्य अथर्वो भविमत - "मनधिमाररणक्षे
यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस सपुबन्तस न समस्यतक्षे" इमत।

मनधिमाररणस नमाम जमामतगपुणमक्रयमाससजमामभयाः समपुदमायमादक्षेकदक्षेशिस्य पकथक्करणमम् इमत। यथमा नकणमास मदजयाः
शक्षेष्ठयाः  इत्यत्र  "यतश्च  मनधिमाररणमम्"  इत्यनक्षेन  नकणमाममत्यत्र  मनधिमाररणक्षे  षष्ठष्ट्री  मविमहतमा।  अत्र  नकसमपुदमायमातम्
शक्षेष्ठत्विधिमरण मदजस्य पकथक्करणस जमातमम्। यस्ममातम् पकथक्करणस तत्र षष्ठष्ट्री।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा नकणमास मदजयाः शक्षेष्ठयाः इमत।  "यतश्च मनधिमाररणमम्"  इत्यनक्षेन
नकणमाममत्यत्र मनधिमाररणक्षे षष्ठष्ट्री मविमहतमा। ततयाः षष्ठष्ट्री इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण नकणमामममत षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य मदजयाः इमत
सपुबन्तक्षेन  सममासक्षे  प्रमापक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  मनधिमाररणषष्ठ्यन्तत्विमातम्  नकणमामम्  इमत  पदस्य तक्षेन  सह सममासमनषक्षेधिनो
भविमत।

( . . )2 11 1 प्रमतपदमविधिमानमा षष्ठष्ट्री न समस्यतक्षे (विमामतरकमम् )
विमामतरकमाथर याः - प्रमतपदमविधिमानमा यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस सपुबन्तस न समस्यतक्षे।
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विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस  विमामतरकस  षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिप्रसङ्गक्षे  मविरमाजतक्षे।  अनक्षेन  विमामतरकक्षे न
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासमनषक्षेधिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। विमामतरकममदस पदचतपुषयमात्मकमम्। अत्र प्रमतपदमविधिमानमा षष्ठष्ट्री  इमत पददयस
प्रथममैकविचनमान्तमम्। नक्षेमत मनषक्षेधिबनोधिकमव्ययमम्। समस्यतक्षे  इमत मक्रयमापदमम्। पदस पदस प्रमत इमत प्रमतपदमम्
इमत विष्ट्रीप्समायमामव्ययष्ट्रीभमावियाः। "षष्ठष्ट्री शिक्षेषक्षे" इमत शिक्षेषलकणमास षष्ठमीं विजरमयत्विमा सविमारमप षष्ठष्ट्री प्रमतपदमविधिमानमा इमत
महमाभमाष्यमादमाकरगन्थमादम् जमायतक्षे। एविस प्रमतपदमविधिमानषष्ठ्यन्तस्य षष्ठष्ट्री इत्यनक्षेन सममासक्षे प्रमापक्षे प्रनोकविमामतरकक्षे न
तमन्नमषध्यतक्षे।

उदमाहरणमम् - विमामतरकस्यमास्यनोदमाहरणस समपरषनो जमानमम् इमत। समपरषयाः इत्यत्र "जनोऽमविदथरस्य करणक्षे"
इत्यनक्षेन षष्ठष्ट्री मविमहतमा। समा च षष्ठष्ट्री प्रमतपदमविधिमानमा षष्ठष्ट्री भविमत। अतयाः समपरषयाः इमत षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य
जमानमम्  इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  "षष्ठष्ट्री"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासक्षे  प्रमापक्षे  समपरषयाः  इत्यस्य
प्रमतपदमविधिमानषष्ठ्यन्तत्विमातम् प्रनोकविमामतरकक्षे न सममासमनषक्षेधिनो भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 29 "न मनधिमाररणक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 30 नकणमास मदजयाः शक्षेष्ठयाः इत्यत्र कथस न षष्ठष्ट्रीसममासयाः।

. 31 मनधिमाररणस नमाम मकमम्। 

. 32 "प्रमतपदमविधिमानमा षष्ठष्ट्री न समस्यतक्षे" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 33 प्रमतपदमविधिमानमा षष्ठष्ट्री कमा।

. 34 समपरषनो जमानमम् इत्यत्र कथस न सममासयाः। 

[ . ]2 12 पकरणगपुणसपुमहतमाथरसदव्ययतव्यसममानमासधिकरणक्षेन॥ 
(२.२.११)

सकत्रमाथर याः - पकरणमादथरयाः सदमामदमभश्च षष्ठ्यन्तस सपुबन्तस सममासससजस न भविमत। (सममासनो न भविमत।)

सकत्रव्यमाख्यमा  - षनडविधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुष-

सममासमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस  एकपदमात्मकमम्।  अत्र  पकरणगपुणसपुमहतमाथरसदव्ययतव्य-सममानमासधिकरणक्षेन
इमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस पदमम्। पकरणश्च, गपुणश्च, सपुमहतस च पकरणगपुणसपुमहतमामन इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।
तमामन  अथमार  यक्षेषमास  तक्षे  पकरणगपुणसपुमहतमाथमारयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  पकरणगपुणसपुमहतमाथमारश्च सच्च अव्ययस  च
तव्यश्च  सममानमासधिकरणञ्चि  इमत  पकरणगपुणसपुमहतमाथरसदव्ययसममानमासधिकरणमम्,
पकरणगपुणसपुमहतमाथरसदव्ययसममानमासधिकरणक्षेन इमत सममाहमारदन्दयाः। 
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पकरणमाथरशिब्दक्षेन पपुरणमाथरकप्रत्ययमान्तमानमास शिब्दमानमास गहणमम्। गपुणमाथरशिब्दक्षेन प्रधिमानत्विक्षेन उपसजरनत्विक्षेन
च गपुणविमाचष्ट्री ययाः शिब्दयाः तस्य गहणमम्। सपुमहतमाथर्वो नमाम तकप्त्यथरकयाः। सतम् इमत पदक्षेन तगौ सतम् इमत सकत्रक्षेण
सत्ससजकगौ  यगौ  शितकशिमानच्प्रत्ययगौ  तदन्तमानमास  बनोधियाः।  अव्ययपदक्षेनमात्र  सत्तव्यक्षेमत  पकविर्वोत्तरयनोयाः  समाहचयमारतम्
कक दन्तमानमास क्त्विमातनोसपुन्कसपुन्नन्तमानमास गहणमम्, तक्षेषमास क्त्विमातनोसपुन्कसपुनयाः इत्यनक्षेनमाव्ययससजमामविधिमानमातम्। तक्षेन तस्य
उपरर  तदपुपरर  इत्यमादगौ  सममासयाः  दपुविमाररयाः।  तव्यस्य  प्रत्ययत्विमातम्  तदन्तमानमास  बनोधिनो  भविमत।  अत्र
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः" इत्यक्षेतमामन असधिमक्रयन्तक्षे। "षष्ठष्ट्री" इत्यस्ममातम् षष्ठष्ट्री इमत पदस
"न  मनधिमाररणक्षे"  इत्यस्ममातम्  नक्षेमत  पदमनपुवितरतक्षे।  सकत्रस्यमास्यमाथर्वो  भविमत  -  "षष्ठ्यन्तस  सपुबन्तस  पकरणमादथरयाः
सदमामदमभश्च न समस्यतक्षे"  इमत। अथमारतम्  "पकरणमादथरयाः सदमामदमभश्च षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य सममासनो न
भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणमामन क्रमशियाः प्रस्तकयन्तक्षे।

पकरणमाथरन मनषक्षेधिक्षे सतमास षष्ठयाः इत्यमादपुदमाहरणमम्। षण्णमास पकरणयाः इत्यथर  "तस्य पकरणक्षे डटम् " इत्यनक्षेन
डमट  "षट्कमतकमतपयचतपुरमास  थपुकम् " इत्यनक्षेन थपुमक च षष्ठयाः इमत रूपमम्।  अत्र सतमामम्  इमत षष्ठ्यन्तस्य
पकरणमाथरकषष्ठशिब्दक्षेन "षष्ठष्ट्री" इत्यनक्षेन षष्ठष्ट्रीसममासक्षे प्रमापक्षे तमन्नषक्षेधियाः प्रकक तसकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

गपुणक्षेन  मनषक्षेधिक्षे  कमाकस्य  कमाष्ण्यरमम्  इत्यमादपुदमाहरणमम्।  कक ष्णशिब्दमातम्  भमाविक्षे  ष्यमञ  कमाष्ण्यरशिब्दनो
मनष्पन्नयाः। अतयाः कमाष्ण्यरमम् इत्यस्य गपुणविमाचकत्विमातम् तक्षेन सह कमाकस्य इमत षष्ठ्यन्तस्य  "षष्ठष्ट्री" इत्यनक्षेन
षष्ठष्ट्रीसममासक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण स मनमषध्यतक्षे। गपुणक्षेन यनो मनषक्षेधिनो मविमहतयाः सनोऽमनत्ययाः "तदमशिष्यस ससजमाप्रममाणत्विमातम्"
इमत सकत्रक्षे  ससजमायमायाः गपुणभकतप्रममाणत्विशिब्दक्षेन सह सममासदशिरनमातम्। मनषक्षेधिस्य अमनत्यत्विमातम् अथरस्य गगौरविमम्
अथरगगौरविमम्, बपुद्धिक्षेयाः ममान्दस बपुमद्धिममान्दमम् इत्यमामदषपु नमायस मनषक्षेधियाः।

सपुमहतमाथरन  मनषक्षेधिक्षे  फलमानमास  सपुमहतयाः  इत्यमामदकमपुदमाहरणमम्।  अत्र  षष्ठ्यन्तस्य  फलशिब्दस्य
सपुमहतशिब्दक्षेन सह प्रमापस्य षष्ठष्ट्रीसममासस्य प्रकक तसकत्रक्षेण मनषक्षेधिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

सदन्तक्षेन मनषक्षेधिक्षे मदजस्य कपु विरनम् कपु विमारणनो विमा इत्यमादपुदमाहरणमम्। कक धिमातनोयाः शितरर शिमानमच च यथमाक्रमस
कपु विरनम् कपु विमारणयाः चक्षेमत रूपदयमम्। अत्र षष्ठ्यन्तस्य मदजशिब्दस्य कपु विरनम् इत्यनक्षेन कपु विमारणयाः इत्यनक्षेन विमा यनोगक्षे
प्रमापयाः षष्ठष्ट्रीसममासयाः अनक्षेन मनमषध्यतक्षे।

अव्ययक्षेन मनषक्षेधिक्षे  बमाह्मणस्य कक त्विमा इत्यमामदकमत्रनोदमाहरणमम्  ।  कक त्विमा इत्यस्य अव्ययससजकत्विमातम्
बमाह्मणस्यक्षेमत षष्ठ्यन्तक्षेन प्रमापयाः षष्ठष्ट्रीसममासयाः अनक्षेन मनमषध्यतक्षे।

तव्यप्रत्ययमान्तक्षेन  मनषक्षेधिक्षे  बमाह्मणस्य  कतरव्यमम्  इत्यमादत्रनोदमाहरणमम्।  कक धिमातनोयाः  तव्यत्तव्यमानष्ट्रीयरयाः
इत्यनक्षेन तव्यप्रत्ययक्षे कतरव्यमम् इमत रूपमम्। षष्ठ्यन्तस्य बमाह्मणस्यक्षेमत सपुबन्तस्य तव्यप्रत्ययमान्तक्षेन कतरव्यमम्
इत्यनक्षेन प्रमापयाः षष्ठष्ट्रीसममासयाः अनक्षेन मनमषध्यतक्षे। तव्यत्प्रत्ययमान्तक्षेन यनोगक्षे तपु सममासनो भवित्यक्षेवि। स्विस्य कतरव्यमम्
इमत मविगहक्षे स्विकतरव्यमम् इमत षष्ठष्ट्रीसममासयाः। तव्यमत कक तक्षे कक दपुत्तरपदप्रकक मतस्विरक्षेण प्रकक मतस्विरयाः, तव्यक्षे तपु नक्षेमत
फलभक्षेदयाः।
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सममानमासधिकरणक्षेन  मनषक्षेधिक्षे  तककस्य  सपरस्य  इत्यमादपुदमाहरणमम्।  अत्र  तककस्यक्षेमत  षष्ठ्यन्तस्य
सपुबन्तस्य षष्ठ्यन्तक्षेन सपरस्यक्षेमत सपुबन्तक्षेन प्रमापयाः षष्ठष्ट्रीसममासयाः सममानमासधिकरणत्विमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे।
अत्र "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन प्रमापयाः कमरधिमारयसममासयाः बहहलगहणसमामरयमारतम् न भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 35 "पकरणगपुणसपुमहतमाथरसदव्ययतव्यसममानमासधिकरणक्षेन" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 36 गपुणशिब्दक्षेन षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधियाः अमनत्ययाः कथमम्।

. 37 पकरणमाथरन षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 38 सदन्तक्षेन षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 39 अव्ययक्षेन षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 40 स्विकतरव्यमम् इत्यत्र कथस सममासयाः।

[ . ]2 13 कक्षे न च पकजमायमामम्॥ (२.२.१२)

सकत्रमाथर याः  - "ममतबपुमद्धिपकजमाथरभ्यश्च"  इत्यनक्षेन  मविमहतयाः  ययाः  कप्रत्यययाः,  तदन्तक्षेन  षष्ठ्यन्तस्य
सपुबन्तस्य सममासनो न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस
पदत्रयमात्मकमम्।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  कक्षे न  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  पदमम्।  चक्षेत्यव्ययपदमम्।  पकजमायमामममत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। अत्र "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इत्यक्षेतमामन असधिमक्रयन्तक्षे।
"षष्ठष्ट्री"  इत्यस्ममातम्  षष्ठष्ट्री  इमत  पदस  "न मनधिमाररणक्षे"  इत्यस्ममातम्  नक्षेमत  पदमनपुवितरतक्षे।  अत्र  पकजमायमास  कक्षे न  न
षष्ठष्ट्रीसममासयाः  इत्यन्विययाः।  पकजमागहणस  ममतबपुमद्धिपकजमाथरभ्यश्च  इमत  सकत्रनोपलकणमम्।  एविस  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -
"ममतबपुमद्धिपकजमाथरभ्यश्च  इत्यनक्षेन  मविमहतयाः  ययाः  कप्रत्यययाः,  तदन्तक्षेन  षष्ठ्यन्तस्य  सपुबन्तस्य  सममासनो  न
भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा रमाजमास मतयाः इमत। मतयाः इत्यत्र  "ममतबपुमद्धिपकजमाथरभ्यश्च"

इत्यनक्षेन  वितरममानक्षे  कयाः  मविमहतयाः।  अतयाः  वितरममानमाथरकस्य  कस्य  यनोगक्षे  "कस्य  च  वितरममानक्षे"  इत्यनक्षेन
रमाजन्शिब्दमातम्  षष्ठष्ट्रीमविभकगौ रमाजमामम्  इमत रूपमम्।  अत्र षष्ठ्यन्तस्य रमाजमामम्  इत्यस्य सपुबन्तस्य मतयाः इमत
सपुबन्तक्षेन सह प्रमापयाः षष्ठष्ट्रीसममासयाः  प्रकक तसकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे। रमाजमामम् इष्यममाणयाः इत्यथरयाः। एविमक्षेवि रमाजमास बपुद्धियाः
रमाजमास पकसजतयाः इत्यमादगौ न सममासयाः।

ननपु रमाजमतयाः, रमाजबपुद्धियाः, रमाजपकसजतयाः इत्यमामदषपु कथस सममासयाः इमत चक्षेद पुच्यतक्षे अत्र रमाजमभयाः पकसजतयाः
इमत मविगहक्षे भकतक्षे कमान्तक्षेन सह तकतष्ट्रीयमान्तस्य सममासयाः। तकतष्ट्रीयमासममासत्विमातम् नक्षेदस सकत्रस सममासस बमाधितक्षे।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    41   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

[ . ]2 14 असधिकरणविमामचनमा च॥ (२.२.१३)

सकत्रमाथर याः - असधिरकरणविमाचष्ट्री ययाः कप्रत्यययाः, तदन्तक्षेन षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य सममासनो न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्।  अत्र  असधिकरणविमामचनमा  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  पदमम्।  चक्षेमत  अव्ययपदमम्।  अत्र
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः" इत्यक्षेतमामन असधिमक्रयन्तक्षे। "षष्ठष्ट्री" इत्यस्ममातम् षष्ठष्ट्री इमत पदस
"न मनधिमाररणक्षे"  इत्यस्ममातम्  नक्षेमत  "कक्षे न च पकजमायमामम्"  इत्यस्ममाच्च कक्षे न इमत पदस चमानपुवितरतक्षे। एविस  सकत्रमाथर्वो
भविमत - "असधिकरणविमाचष्ट्री ययाः कप्रत्यययाः, तदन्तक्षेन षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य सममासनो न भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस  तमावितम्  इदमक्षेषमाममाससतमम्  इत्यमामदकमम्।  आससतमम्  इत्यत्र
"कनोऽसधिकरणक्षे च धगौव्यगमतप्रत्यविसमानमाथरभ्ययाः" इमत असधिकरणक्षे कयाः। अत्र "असधिकरणविमामचनश्च" इत्यनक्षेन
असधिकरणविमामचकमान्तक्षेन यनोगक्षे एषमामम् इत्यत्र षष्ठष्ट्रीमविभमकयाः। अत्र एषमामम् इत्यस्य षष्ठ्यन्तस्य आससतमम् इमत
कप्रत्ययमान्तक्षेन यनोगक्षे प्रमापयाः षष्ठष्ट्रीसममासयाः प्रस्तपुतसकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे।

[ . ]2 15 कमर मण च॥ (२.२.१४)

सकत्रमाथर याः - "उभयप्रमापगौ कमरमण" इत्यनक्षेन मविमहतमा यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस्य सपुबन्तस्य सपुबन्तक्षेन सममासनो
न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्। अत्र कमरमण इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। अत्र "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",

"सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिमक्रयन्तक्षे।  "षष्ठष्ट्री"  इत्यस्ममातम्  षष्ठष्ट्री  इमत  पदस  "न  मनधिमाररणक्षे"
इत्यस्ममाच्च  नक्षेमत  पदमनपुवितरतक्षे।  चक्षेमत  इमतपयमारययाः।  अतयाः  कमरमण  इमत  सपम्यक्षेकविचनमपुच्चमायर  यमा  षष्ठष्ट्री
तदन्तस्य सपुबन्तक्षेन सह सममासनो न इमत सकत्रमाथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे। एविस  सकत्रमाथर्वो भविमत  - "उभयप्रमापगौ कमरमण"

इत्यनक्षेन मविमहतमा यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस्य सपुबन्तस्य सपुबन्तक्षेन सममासनो न भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस तमावितम्  आश्चयर्वो गविमास दनोहनोऽगनोपक्षेन इत्यमामदकमम्। गविमामम् इत्यत्र
कतररर कमरमण च षष्ठ्यमास  प्रमापमायमामम्  "उभयप्रमापगौ कमरमण" इत्यनक्षेन कमरमण एवि षष्ठष्ट्री। अतयाः गविमामम्  इमत
षष्ठ्यन्तस्य दनोहयाः इमत सपुबन्तक्षेन सह प्रमापयाः षष्ठष्ट्रीसममासयाः प्रस्तकतसकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 41 "कक्षे न च पकजमायमामम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 42 सकत्रक्षे पकजमागहणस मकमथरमम्।

. 43 कक्षे न च पकजमायमामम्" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्।

. 44 "असधिकरणविमामचनमा च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

42   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



तत्पपुरुषसममासयाः - मदतष्ट्रीयमामदतत्पपुरुषसममासयाः मटप्पणष्ट्री

. 45 "असधिकरणविमामचनमा च" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्।

. 46 "कमरमण च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 47 "कमरमण च" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्।

[ . ]2 16 तकजकमाभ्यमास कतर रर॥ (२.२.१५)

सकत्रमाथर याः - कत्ररथरकगौ यगौ तकजकगौ प्रत्ययगौ तदन्तक्षेन सपुबन्तक्षेन सह षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य सममासनो न
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्। अत्र तकजकमाभ्यमामममत तकतष्ट्रीयमामदविचनमान्तस कतररर इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। अत्र कतररर
इमत  तकजकयनोरक्षेवि  मविशिक्षेषणस,  न  तपु  अनपुविकत्तषष्ठ्यमायाः।  तकच्प्रत्ययमान्तमायाः  ण्विपुल्प्रत्ययमान्तमाश्च  तकजकक्षे त्यसशिक्षेन
स्विष्ट्रीमक्रयन्तक्षे।  अत्र  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिमक्रयन्तक्षे।  "षष्ठष्ट्री"
इत्यस्ममातम् षष्ठष्ट्री इमत पदस "न मनधिमाररणक्षे" इत्यस्ममाच्च नक्षेमत पदमनपुवितरतक्षे। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत - "कत्ररथरकगौ यगौ
तकजकगौ प्रत्ययगौ तदन्तक्षेन सपुबन्तक्षेन सह षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य सममासनो न भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्य तकजन्तक्षेन मनषक्षेधिक्षे तमावितम् अपमास स्रषमा इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्। सकज्धिमातनोयाः
"ण्विपुल्तकचगौ" इत्यनक्षेन  तकमच  स्रषमा  इमत रूपमम्।  स्रषमा  इत्यनक्षेन  यनोगक्षे  षष्ठ्यन्तस्य अपमामम्  इत्यस्य प्रमापयाः
षष्ठष्ट्रीसममासयाः प्रस्तपुतसकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे। 

एविस  ण्विपुल्प्रत्ययमान्तस्य  मनषक्षेधिक्षे  ओदनस्य  पमाचकयाः  इत्यमामदकमपुदमाहरणमम्।  अत्र  पच्धिमातनोयाः
"ण्विपुल्तकचगौ" इत्यनक्षेन कतररर ण्विपुसल अकमादक्षेशिक्षे  पमाचकयाः इमत रूपमम्। पमाचकयाः इत्यनक्षेन यनोगक्षे  ओदनस्य इमत
षष्ठ्यन्तस्य प्रमापयाः षष्ठष्ट्रीसममासयाः प्रस्तपुतसकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे।

[ . ]2 17 कतर रर च॥ (२.२.१६)

सकत्रमाथर याः - कतररर यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस्य ण्विपुल्प्रत्ययमान्तक्षेन सह सममासनो न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्। अत्र कतररर इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। अत्र "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",

"सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिमक्रयन्तक्षे।  "षष्ठष्ट्री"  इत्यस्ममातम्  षष्ठष्ट्री  इमत  पदस  "न  मनधिमाररणक्षे"
इत्यस्ममाच्च  नक्षेमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "तकजकमाभ्यमास  कतररर"  इत्यतयाः  अकक्षे नक्षेत्यसशियाः  अनपुवितरतक्षे।  तस्य
ण्विपुल्प्रत्ययमान्तक्षेन इत्यथरयाः। अत्र कतररर इमत पदस षष्ठष्ट्री इमत अनपुविकत्तपदक्षेन सह अन्विक्षेमत। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत -
"कतररर यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस्य सपुबन्तस्य ण्विपुल्प्रत्ययमान्तक्षेन सह सममासनो न भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम्  - भवितयाः शिमामयकमा इत्यमामदकमम् अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। शिष्ट्रीधिमातनोयाः ण्विपुलम्,  अकमादक्षेशिक्षे
टमामप प्रमक्रयमाकमायर शिमामयकमा इमत रूपमम्। तक्षेन यनोगक्षे  "कतकरकमरणनोयाः कक मत" इमत सकत्रक्षेण भवितयाः इत्यत्र कतररर
षष्ठष्ट्री। अत्र अकस्य कत्ररथरकत्विमाभमाविमातम्  "तकजकमाभ्यमास कतररर" इमत सकत्रस न प्रवितरतक्षे। ततयाः भवितयाः इत्यनक्षेन
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षष्ठ्यन्तक्षेन  शिमामयकमा  इत्यस्य  ण्विपुल्प्रत्ययमान्तस्य  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासक्षे  प्रमापक्षे  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण  भवितयाः  इत्यत्र
षष्ठ्यमायाः कतररर मविधिमानमातम् षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिनो भविमत।

[ . ]2 18 पकविमारपरमाधिरनोत्तरमक्षेकदक्षेमशिनमैकमासधिकरणक्षे॥ (२.२.१)

सकत्रमाथर याः  - यदमा अवियविष्ट्री एकत्विमविमशिषयाः तदमा  अवियमविनमा सह पकविमारदष्ट्रीनमास  सपुबन्तमानमास  मविकल्पक्षेन
तत्पपुरुषसममासनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। "षष्ठष्ट्री" इत्यनक्षेन प्रमापस्य
सममासस्यमापविमादभकतमम् इदस सकत्रमम्। सकत्रममदस पदत्रयमात्मकमम्। अत्र पकविमारपरमाधिरनोत्तरमम् इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्,
एकदक्षेमशिनमा  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्  एकमासधिकरणक्षे  इमत  च  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इत्यक्षेतमामन  असधिमक्रयन्तक्षे।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे
परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सपुपम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  पकविमारपरमाधिरनोत्तरममत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्  सपुपम्  इत्यस्य
तदन्तमविधिगौ पकविमारपरमाधिरनोत्तरस सपुबन्तमम् इमत भविमत। पकविरञ्चि परञ्चि अधिरञ्चि उत्तरञ्चि इमत मविगहक्षे सममाहमारदन्दक्षे
पपुविमारपरमाधिरनोत्तरमम् इमत। एकदक्षेशियाः अवियवियाः यस्यमानस्त सयाः एकदक्षेशिष्ट्री इमत एकदक्षेशिशिब्दमादम् इमनप्रत्यययाः। एकदक्षेशिष्ट्री
नमाम  अवियविष्ट्री।  एकदक्षेमशिनमा  नमाम  अवियमविनमा  इमत।  एकस  च  तदसधिकरणस  च  एकमासधिकरणमम्,  तनस्मनम्
एकमासधिकरणक्षे  इमत  कमरधिमारयसममासयाः।  एकस  नमाम  एकत्विससख्यमामविमशिषमम्  इमत।  असधिकरणशिब्दश्चमात्र
द्रिव्यपरकयाः। एकमासधिकरणक्षे इत्यस्य सम्बन्धियाः एकदक्षेमशिनमा इमत पदक्षेन सह वितरतक्षे। एविस  च  सकत्रमाथरयाः  - "यदमा
अवियविष्ट्री एकत्विमविमशिषयाः तदमा अवियमविनमा सह पकविमारदष्ट्रीनमास सपुबन्तमानमास मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासनो भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा पकविरकमाययाः इमत। पकविर  कमायस्यक्षेमत लगौमककमविगहक्षे  पकविर  सपु
कमाय ङसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे  "षष्ठष्ट्री"  इत्यनक्षेन षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासक्षे प्रमापक्षे तस प्रबमाध्य प्रकक तसकत्रक्षेण कमाय ङसम्
इमत एकत्विससख्यमामविमशिषक्षेन अवियमविविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन पकविर  सपु इमत सपुबन्तस प्रनोकसकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासससजस
भविमत। ततयाः सकत्रक्षे प्रथममामनमदरषत्विमातम् पकविर  सपु इमत सपुबन्तस्य उपसजरनससजमायमास पकविरमनपमातक्षे पकविर  सपु कमाय ङसम्
इमत भविमत। ततयाः सपुब्लपुमक मनष्पन्नमातम् पकविरकमायशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर पकविरकमाययाः इमत रूपमम्। अपरकमाययाः
अधिरकमाययाः इत्यमादष्ट्रीन्यक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमामन।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

. 48 "तकजकमाभ्यमास कतररर" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 49 "तकजकमाभ्यमास कतररर" इमत सकत्रस्य तकचमा मनषक्षेधिक्षे मकमम् उदमाहरणमम्।

. 50 "तकजकमाभ्यमास कतररर" इमत सकत्रस्य अकमा मनषक्षेधिक्षे मकमम् उदमाहरणमम्।

. 51 "कतररर च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 52 "कतररर च" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्।

. 53 "पकविमारपरमाधिरनोत्तरमक्षेकदक्षेमशिनमैकमासधिकरणक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।
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. 54 "पकविमारपरमाधिरनोत्तरमक्षेकदक्षेमशिनमैकमासधिकरणक्षे" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्।

[ . ]2 19 अधिर नपपुससकमम्॥ (२.२.२)

सकत्रमाथर याः  - सममासशिविमाचष्ट्री  मनत्यस  नपपुससकसलङ्गक्षे  मविदममानयाः  अधिरशिब्दयाः  अवियमविनमा  सह  मविकल्पक्षेन
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत, एकत्विससख्यमामविमशिषयाः चक्षेदम् अवियविष्ट्री।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। "षष्ठष्ट्री" इत्यनक्षेन प्रमापस्य
सममासस्यमापविमादभकतमम्  इदस  सकत्रमम्।  सकत्रममदस  पददयमात्मकमम्।  अत्र  अधिरमम्  नपपुससकमम्  इमत  पददयस
प्रथममैकविचनमान्तमम्।  अत्र  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इत्यक्षेतमामन
असधिमक्रयन्तक्षे।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सपुपम्  इमत
"पकविमारपरमाधिरनोत्तरमक्षेकदक्षेमशिनमैकमासधिकरणक्षे"  इत्यस्ममाच्च  एकदक्षेमशिनमा  एकमासधिकरणक्षे  इमत  पददयमनपुवितरतक्षे।
सममासशिविमामचनयाः  मनत्यनपपुससकसलङ्गक्षे  मविदममानस्यमैवि  अधिरशिब्दस्यमात्र  गहणमम्।  एविस  च  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -
"सममासशिविमाचष्ट्री मनत्यस नपपुससकसलङ्गक्षे  मविदममानयाः अधिरशिब्दयाः एकत्विससख्यमा-मविमशिषक्षेन द्रिव्यविमाचकक्षे न अवियमविनमा सह
मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा अधिरमपप्पलष्ट्री इमत। अधिर मपप्पल्यमायाः इमत लगौमककमविगहक्षे
अधिर  सपु मपप्पलष्ट्री ङसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे  "षष्ठष्ट्री" इत्यनक्षेन षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासक्षे प्रमापक्षे तस प्रबमाध्य प्रकक तसकत्रक्षेण
मपप्पलष्ट्री ङसम् इमत एकत्विससख्यमामविमशिषक्षेन अवियमविविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह अधिर  सपु इमत सममासशिविमाचष्ट्री मनत्यस
नपपुससकसलङ्गक्षे  मविदममानयाः  तत्पपुरुषसममासससजनो  भविमत।  ततयाः  अधिर  सपु  इत्यस्य  प्रथममामनमदरषत्विमादम्
उपसजरनससजमायमास पकविरमनपमातक्षे सपुब्लपुमक मनष्पन्नमातम् अधिरमपप्पलष्ट्री इत्यस्ममातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर अधिरमपप्पलष्ट्री इमत
रूपमम्। 

[ . ]2 20 सपमष्ट्री शिगौण्डमैयाः॥ (२.१.४०)

सकत्रमाथर याः  - सपम्यन्तस  सपुबन्तस  शिगौण्डमामदप्रकक मतकमै याः  सपुबन्तमैयाः  सह  मविकल्पक्षेन  तत्पपुरुषसममासससजस
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सपमष्ट्री-तत्पपुरुषसममासनो
मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अत्र सपमष्ट्री इमत प्रथममैकविचनमान्तस शिगौण्डमैयाः इमत च तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस
पदमम्।  अत्र  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इत्यक्षेतमामन  असधिमक्रयन्तक्षे।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सपुपम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  "प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तमा  गमाह्यमायाः"  इमत
पररभमाषयमा  सपमष्ट्रीत्यत्र  तदन्तमविधिगौ  सपम्यन्तस  सपुबन्तमम्  इमत  लभ्यतक्षे।  शिगौण्डशिब्दक्षे  बहहविचनमनदरशिमादम्
गणपमाठमाच्च शिगौण्डशिब्दयाः शिगौण्डमामदगणक्षे मविदममानमानमास शिगौण्डमादष्ट्रीनमास बनोधिकयाः। शिगौण्डमादष्ट्रीनमास तत्प्रकक मतकक्षे  लकणमा।
एविस च सकत्रमाथरयाः- "सपम्यन्तस सपुबन्तस शिगौण्डमामदप्रकक मतकमै याः सपुबन्तमैयाः सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत"

इमत।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    45   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

अत्र  सपम्यन्तस  समथरन  सपुबन्तक्षेन  समस्यतक्षे।  स  च  तत्पपुरुषसममासयाः।  अतयाः  अयस  सममासयाः
सपमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः इत्यमभधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा अकशिगौण्डयाः इमत। अकक्षेषपु शिगौण्डयाः इमत लगौमककमविगहक्षे अक
सपुपम्  शिगौण्ड सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  अक सपुपम्  इमत सपम्यन्तस  सपुबन्तस  शिगौण्ड सपु इत्यनक्षेन शिगौण्डप्रकक मतकक्षे न
सपुबन्तक्षेन  सह  प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  सममासमविधिमायकशिमासक्षे  सपमष्ट्री  इत्यस्य
प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य अक सपुपम्  इत्यस्य उपसजरनससजमायमास  पकविरमनपमातक्षे  अक सपुपम्  शिगौण्ड सपु  इमत
भविमत।  ततयाः  सममासस्य प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपयाः  सनोश्च लपुमक सविरससयनोगक्षे  अकशिगौण्ड  इमत मनष्पदतक्षे।
तस्ममात्प्रथममैकविचनक्षे सगौ प्रमक्रयमाकमायर अकशिगौण्डयाः इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-९

. 55 "अधिर नपपुससकमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 56 "अधिर नपपुससकमम्" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्।

. 57 "सपमष्ट्री शिगौण्डमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 58 "सपमष्ट्री शिगौण्डमैयाः" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्।

पमाठसमारयाः

सममासभक्षेदक्षेषपु तकतष्ट्रीययाः तत्पपुरुषसममासयाः अनस्मनम् पमाठक्षे  प्रमतपमामदतयाः।  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यसधिकक त्य अयस
सममासयाः  प्रवितरतक्षे।  प्रमायक्षेण  उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः  अयस  सममासयाः।  अयस  च  तत्पपुरुषसममासयाः  सममानमासधिकरणयाः
व्यसधिकरणयाः चक्षेमत मदधिमा मविभक इमत विकपुस  शिक्यतक्षे। तत्र व्यसधिकरणतत्पपुरुषमविधिमायकमानमास सकत्रमाणमामम् अनस्मनम्
पमाठक्षे समन्नविक्षेशियाः। व्यसधिकरणक्षे पदक्षे इत्यस्य अथर्वो मह असममानमविभमककक्षे  पदक्षे इमत। व्यसधिकरणक्षे अस्य स्तयाः इमत
व्यसधिकरणयाः इमत अशिरआमदत्विमादच्प्रत्यययाः। एविस यनस्मनम् तत्पपुरुषक्षे समस्यममानमामन पदमामन सममानमविभमककमामन
न  सनन्त  स  व्यसधिकरणयाः  तत्पपुरुषयाः।  मविशिक्षेषप्रयनोजनसमाधिनमाय  मदगपुसममासस्य  "मदगपुश्च"  इत्यनक्षेनन
तत्पपुरुषससजमा अत्र विमणरतमा। व्यसधिकरणतत्पपुरुषयाः पपुनयाः मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः,  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः,  चतपुथर्थीतत्पपुरुषयाः,
पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः  सपमष्ट्रीतत्पपुरुषश्चक्षेमत  षनडविधियाः।  "मदतष्ट्रीयमा
सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः"  इमत  मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषस्य,  "तकतष्ट्रीयमा  तत्कक तमाथरन  गपुणविचनक्षेन"  इमत
"कतकरकरणक्षे  कक तमा  बहहलमम्"  इमत  च  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषस्य,  "चतपुथर्थी  तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः"  इमत
चतपुथर्थीतत्पपुरुषस्य,  "पञ्चिमष्ट्री भयक्षेन"  इमत  "स्तनोकमानन्तकदकरमाथरकक च्छष मामण कक्षे न"  इमत च पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषस्य,

"षष्ठष्ट्री"  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषस्य  "सपमष्ट्री  शिगौण्डमैयाः"  इमत  सपमष्ट्रीतत्पपुरुषस्य  च  मविधिमायकमामन  सकत्रमामण
व्यमाख्यमातमामन। पञ्चिमष्ट्रीसममासमाविसरक्षे "पञ्चिम्यमायाः स्तनोकमामदभ्ययाः" इमत पञ्चिम्यमा अलपुसगविधिमायकस  सकत्रस व्यमाख्यमातमम्।
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"पकविमारपरमाधिरनोत्तरमक्षेकदक्षेमशिनमैकमासधिकरणक्षे",  "अधिर  नपपुससकमम्"  इमत  षष्ठष्ट्रीसममासमापविमादभकतस  सममासमविधिमायकस
सकत्रदयस  व्यमाख्यमातमम्। तत्र  च  "अथरन  मनत्यसममासनो  मविशिक्षेष्यसलङ्गतमा  चक्षेमत  विकव्यमम्"  इमत  विमासत्तरकस
व्यमाख्यमातमम्। षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिकमामन  "न मनधिमाररणक्षे",   "पकरणगपुणसपुमहतमाथरसदव्ययतव्यसममानमासधिकरणक्षेन",

"कक्षे न च पकजमायमामम्", "असधिकरणविमामचनमा च", "कमरमण च", "तकजकमाभ्यमास कतररर", "कतररर च" इत्यक्षेतमामन
सप  सकत्रमामण  "प्रमतपदमविधिमानमा  षष्ठष्ट्री  न  समस्यतक्षे"  इमत  विमामतरकस  च  व्यमाख्यमातमम्।  एविस
व्यसधिकरणतत्पपुरुषसममासयाः अनस्मनम् पमाठक्षे प्रमतपमामदतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 "चतपुथर्थी तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3 "पकरणगपुणसपुमहतमाथरसदव्ययतव्यसममानमासधिकरणक्षेन" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 "पकविमारपरमाधिरनोत्तरमक्षेकदक्षेमशिनमैकमासधिकरणक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 "सपमष्ट्री शिगौण्डमैयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 कक ष्णसशतयाः इमत रूपस समाधियत।

. 7 यकपदमारु इमत रूपस समाधियत।

. 8 अधिरमपप्पलष्ट्री इमत रूपस समाधियत।

. 9 अकशिगौण्डयाः इमत रूपस समाधियत।

. 10 षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिकमामन सकत्रमामण कमामन, अथर्वोदमाहरणमैयाः सह तमामन व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" (२.२.२३) इत्यस्ममातम् सकत्रमात्प्रमाक्पयरन्तमम्।

. 2 मदगपुरमप तत्पपुरुषससजकयाः भविमत।

. 3 सममासमान्तप्रत्ययमविधिमानमम्। 

. 4 मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः।

. 5 मदतष्ट्रीयमान्तस सपुबन्तस सशतमामदप्रकक मतकमै याः सपुबन्तमैयाः सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

. 6 इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सशतश्च अतष्ट्रीतश्च पमततश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्रमापश्च आपन्नश्च 
सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमायाः, तमैयाः सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः इमत मविगहयाः।

. 7 सशतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमास तत्प्रकक मतकक्षे  लकणमा।
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. 8 कक ष्णस सशतयाः इमत मविगहक्षे कक ष्णसशतयाः इमत उदमाहरणमम्।

उत्तरमामण-२
. 9 तकतष्ट्रीयमान्तस सपुबन्तस तकतष्ट्रीयमान्तमाथरकक तगपुणविचनक्षेन अथरशिब्दक्षेन च सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस 

भविमत।

. 10 तकतष्ट्रीयमान्तमाथमारकक त इत्यथरयाः।

. 11 यक्षे शिब्दमायाः पकविर गपुणविमाचकमायाः आसनम् इदमानमीं द्रिव्यविमाचकमास्तक्षे एवि गपुणविचनशिब्दक्षेन गकह्यन्तक्षे।

. 12 शिङ्कपु लयमा खण्डयाः इमत मविगहक्षे शिङ्कपु लमाखण्डयाः।

. 13 कतररर करणक्षे च मविदममानस तकतष्ट्रीयमान्तस सपुबन्तस कक दन्तक्षेन सह बहहलस तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

. 14 दमात्रक्षेण लकनविमानम् इत्यमादगौ सममासयाः न।

. 15 कक दन्तस्य गहणक्षे गमतपकविरस्य कमारकपकविरस्यमामप कक दन्तस्य गहणस भविमतत इमत पररभमाषमाथरयाः।

. 16 हररणमा त्रमातयाः हररत्रमातयाः इमत।

उत्तरमामण-३
. 17 चतपुरयरन्तमाथमारय यतम् तदमामचनमा अथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः सह चतपुरयरन्तस सपुबन्तस मविकल्पक्षेन 
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

. 18 प्रकक मतमविकक मतभमाविस्य गहणमम्।

. 19 यकपमाय दमारु इमत मविगहक्षे यकपदमारु इमत उदमाहरणमम्।

. 20 अथरशिब्दक्षेन चतपुरयरन्तस्य मनत्यसममासयाः सममासक्षे च मविशिक्षेष्यसलङ्गतमा भविमत" इमत 
विमामतरकस्यमास्यमाथरयाः।

. 21 पञ्चिम्यन्तस सपुबन्तस भयप्रकक मतकक्षे न सपुबन्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममास-ससजस भविमत इमत 
सकत्रमाथरयाः।

उत्तरमामण-४
. 22 चनोरमादम् भयमम् इमत मविगहक्षे चनोरभयमम् इमत एकमम् उदमाहरणमम्।

. 23 स्तनोकमानन्तकदकरमाथरविमाचकमामन कक च्छष शिब्दप्रकक मतकस  च पञ्चिम्यन्तस सपुबन्तस कमान्तप्रकक मतकक्षे न सपुबन्तक्षेन 
सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

. 24 स्तनोकमातम् मपुकयाः इमत मविगहक्षे सममासक्षे स्तनोकमान्मपुकयाः इमत एकमम् उदमाहरणमम्।

. 25 पञ्चिम्यमायाः स्तनोकमामदभ्ययाः इमत सकत्रक्षेण।

. 26 स्तनोकमानन्तकदकरमाथरविमाचकक्षे भ्ययाः कक च्छष शिब्दमाच्च मविमहतमायमायाः पञ्चिम्यमायाः उत्तरपदक्षे परक्षे लपुकम्  न भविमत 
इमत सकत्रमाथरयाः।

. 27 षष्ठ्यन्तस सपुबन्तस समथरन सपुबन्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे स च तत्पपुरुषससससजयाः भविमत।

. 28 रमाजयाः पपुरुषयाः इमत मविगहक्षे रमाजपपुरुषयाः।
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उत्तरमामण-५
. 29 मनधिमाररणक्षे षष्ठ्यन्तस सपुबन्तस न समस्यतक्षे।

. 30 न मनधिमाररणक्षे इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधिमातम् नमात्र षष्ठष्ट्रीसममासयाः।

. 31 जमामतगपुणमक्रयमाससजमामभयाः समपुदमायमादम् एकदक्षेशिस्य पकथक्करणस मनधिमाररणमम्।

. 32 प्रमतपदमविधिमानमा यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस सपुबन्तस न समस्यतक्षे।

. 33 "षष्ठष्ट्री शिक्षेषक्षे" इमत शिक्षेषलकणमास षष्ठमीं विजरमयत्विमा सविमारमप षष्ठष्ट्री प्रमतपदमविधिमानमा इमत 
महमाभमाष्यमादमाकरगन्थमादम् जमायतक्षे।

. 34 प्रमतपदमविधिमानमा षष्ठष्ट्री न समस्यतक्षे इमत षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिमातम् नमात्र षष्ठष्ट्रीसममासयाः।

उत्तरमामण-६
. 35 पकरणमादथरयाः सदमामदमभश्च षष्ठ्यन्तस सपुबन्तस सममासससजस न भविमत। (सममासनो न भविमत।)

. 36 "तदमशिष्यस ससजमाप्रममाणत्विमातम्" इमत सकत्रक्षे ससजमायमायाः गपुणभकतप्रममाणत्विशिब्दक्षेन सह सममासदशिरनमातम्।

. 37 षण्णमास पकरणयाः इमत।

. 38 मदजस्य कपु विरनम् कपु विमारणनो विमा।

. 39 बमाह्मणस्य कक त्विमा।

. 40 तव्यतम्-प्रत्ययक्षेन यनोगमातम् सममासयाः।

उत्तरमामण-७
. 41 "ममतबपुमद्धिपकजमाथरभ्यश्च" इत्यनक्षेन मविमहतयाः ययाः कप्रत्यययाः, तदन्तक्षेन षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य 
सममासनो न भविमत।

. 42 पकजमागहणस ममतबपुमद्धिपकजमाथरभ्यश्च इमत सकत्रनोपलकणमम्।

. 43 रमाजमास मतयाः इमत।

. 44 असधिरकरणविमाचष्ट्री ययाः कप्रत्यययाः, तदन्तक्षेन षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य सममासनो न भविमत

. 45 इदमक्षेषमामम् आसष्ट्रीतमम् इमत।

. 46 "उभयप्रमापगौ कमरमण" इत्यनक्षेन मविमहतमा यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस्य सपुबन्तस्य सपुबन्तक्षेन सममासनो न भविमत।

. 47 आश्चयर्वो गविमास दनोहनो अगनोपक्षेन इमत।

उत्तरमामण-८
. 48 कत्ररथरकगौ यगौ तकजकगौ प्रत्ययगौ तदन्तक्षेन सपुबन्तक्षेन सह षष्ठ्यन्तस्य सपुबन्तस्य सममासनो न भविमत।

. 49 अपमास स्रषमा इमत।

. 50 ओदनस्य पमाचकयाः इमत।

. 51 कतररर यमा षष्ठष्ट्री तदन्तस्य ण्विपुल्प्रत्ययमान्तक्षेन सह सममासनो न भविमत।

. 52 भवितयाः शिमामयकमा इमत।
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. 53 यदमा अवियविष्ट्री एकत्विमविमशिषयाः तदमा अवियमविनमा सह पकविमारदष्ट्रीनमास सपुबन्तमानमास मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासनो
भविमत।

. 54 पकविरकमाययाः।

उत्तरमामण-९
. 55 सममासशिविमाचष्ट्री मनत्यस नपपुससकसलङ्गक्षे मविदममानयाः अधिरशिब्दयाः अवियमविनमा सह मविकल्पक्षेन 
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत, एकत्विससख्यमामविमशिषयाः चक्षेदम् अवियविष्ट्री।

. 56 अधिरमपप्पलष्ट्री इमत।

. 57 सपम्यन्तस सपुबन्तस शिगौण्डमामदप्रकक मतकमै याः सपुबन्तमैयाः सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरषसममासससजस भविमत इमत 
सकत्रमाथरयाः।

. 58 अकशिगौण्डयाः।

॥इमत मदतष्ट्रीययाः पमाठयाः॥
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)3 तत्पपुरुषसममासयाः -
तमद्धितमाथमारमदतत्पपुरुषसममासयाः

प्रस्तमाविनमा

व्यसधिकरणतत्पपुरुषस्यमालनोचनमातम्  परमम्  अनस्मनम्  पमाठक्षे  आदगौ  मदगपुसममासस्य  विणरनस  मक्रयतक्षे।
मदगपुसममासक्षेन आनपुषमङ्गकतयमा "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रदयस प्रस्तकयतक्षे।
ततयाः  सममानमासधिकरणस्य  तत्पपुरुषस्य  विणरनमत्र  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  यनस्मनम्  तत्पपुरुषक्षे   समस्यममानपदमामन
सममानमविभमककमामन  भविनन्त  स  सममानमासधिकरणयाः  तत्पपुरुषयाः।  सममानमासधिकरणतत्पपुरुषस्य  "तत्पपुरुषयाः
सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः"  इत्यनक्षेन कमरधिमारयससजमा भविमत। ततयाः नञ्सममासस्य विणरनमम्  अनस्मनम् पमाठक्षे
अनस्त।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मदक्पकविरपदस ससख्यमापकविरपदसममासस च जमानष्ट्रीयमातम्।
 सममानमासधिकरणतत्पपुरुषमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 उपममतसममासस पमठष्यमत।
 नञ्सममासस जमानष्ट्रीयमातम्।
 ससकत्रस सममासमानम् जमात्विमा स्वियस सममासस कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
 समामहत्यमादध्ययनकमालक्षे पमाठक्षे नस्थतमानमास समस्तपदमानमास सममासस बनोद्धिपुस मनणरतपुस च प्रभविक्षेतम्। 

[ . ]3 1 मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्॥ (२.१.५०)

सकत्रमाथर याः  - मदशिमाविमाचकस  ससख्यमाविमाचकस  च  सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  ससजमायमास
गम्यममानमायमामक्षेवि तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मनयमसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण ससजमायमामक्षेवि मदशिमाससख्यमाविमाचकयनोयाः सपुबन्तक्षेन सह
सममानमासधिकरणतत्पपुरुषसममासयाः  इमत  मनयम्यतक्षे।  सकत्रममदस  पददयमात्मकमम्।  अत्र  मदक्ससख्यक्षे  इमत
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प्रथममामदविचनमान्तस  ससजमायमामममत  च  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  मदकम्  च  ससख्यमा  च  मदक्ससख्यक्षे  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन"  इत्यस्ममातम्  पकविरस्ममातम्  सकत्रमातम्
सममानमासधिकरणक्षेन  इत्यनपुवितरतक्षे।  सममानमासधिकरणक्षेनक्षेत्यस्य  पदस्य  मदतष्ट्रीयमाध्यमायस्य  प्रथमपमादसममामपस
यमाविदसधिकमारयाः।  सममानमम्  एकमम्  असधिकरणस  विमाच्यस  यस्य ततम्  सममानमासधिकरणमम्,  तक्षेनक्षेमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।
एकमाथरविकसत्तत्विमममत फसलतमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे  "  इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सममानमासधिकरणक्षेन इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्
सपुपमा इत्यत्र तदन्तमविसधिनमा सपुबन्तक्षेन सममानमासधिकरणक्षेन इमत भविमत। एविस च सकत्रमाथरयाः भविमत - "मदशिमाविमाचकस
ससख्यमाविमाचकस  च  सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  ससजमायमास  गम्यममानमायमामक्षेवि  तत्पपुरुषसममासससजस
भविमत" इमत।

"मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेणमैवि  सममासक्षे  ससद्धिक्षे  एतत्सकत्रमारम्भयाः  मकमथरमम्  इमत
चक्षेदपुच्यतक्षे  एतत्सकत्रस  ससजमायमामक्षेवि सममास इमत मनयममाय। अत एविनोकस  दष्ट्रीमकतक्षेन –  "ससजमायमामक्षेविक्षेमत मनयममाथर
सकत्रमम्" इमत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा पकविरषपुकमामशिमष्ट्री इमत। पकविमार  चमासगौ इषपुकमामशिमष्ट्री च इमत
लगौमककमविगहक्षे पकविमार सपु इषपुकमामष्ट्री सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे पकविमार सपु इमत मदगविमाचकस  सपुबन्तस इषपुकमामशिमष्ट्री सपु इमत
सपुबन्तक्षेन सह प्रस्तपुतसकत्रक्षेण दक्षेशिमविशिक्षेषससजमायमास गम्यममानमायमास तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः "प्रथममामनमदरषस
सममास उपसजरनमम्"  इत्यनक्षेन  सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  मदकम्  इत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य पकविमार  सपु
इत्यस्य  मदगविमाचकस्य  उपसजरनससजमायमामम्  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यनक्षेन  तस्य  पकविरमनपमातनो  भविमत।  ततयाः
"कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इमत  सकत्रक्षेण  पकविमार  सपु  इषपुकमामशिमष्ट्री  सपु  इमत  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  सपुपयाः  सपुदयस्य लपुमक पकविमार  इषपुकमामशिमष्ट्री  इमत भविमत।  "सविरनमाम्ननो
विकसत्तममात्रक्षे पपुसविदमावियाः"  इमत विमामतरकक्षे न पकविमार इमत सविरनमाम्नयाः पपुसविदमाविक्षे पकविर  इमत भविमत। ततयाः पकविर  इषपुकमामशिमष्ट्री
इमत  भविमत।  ततयाः  "आदम् गपुणयाः"  इमत  सकत्रक्षेण  पकविरशिब्दस्य  विकमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  इषपुकमामशिमष्ट्रीत्यस्य
इकमारस्य च स्थमानक्षे गपुणक्षे एकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे सविरससयनोगक्षे पकविरषपुकमामशिमष्ट्री इमत मनष्पदतक्षे। पकविरषपुकमामशिमष्ट्री इत्यस्य
प्रमामतपमदकत्विमाकत्यमा ततयाः सगौ प्रमक्रयमाकमायर पकविरषपुकमामशिमष्ट्री इमत रूपमम्।

एविमक्षेवि  सप ऋषययाः इमत नस्थतक्षे  सममासनो  भविमत ससजमायमामम्।  सपषरययाः  इमत मरष्ट्रीच्यमत्रप्रभकतष्ट्रीनमास
सपमानमामकषष्ट्रीणमास ससजमा।  

पमाठगतप्रश्नमायाः१

. 1 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्। इमत सकत्रस मकम्प्रकमारकमम्।

. 2 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 3 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्य मदगविमाचकक्षे न सममासक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 4 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्य ससख्यमाविमाचकक्षे न सममासक्षे मकमपुदमाहरणमम्।
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[ . ]3 2 तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च॥ (२.१.५१)

सकत्रमाथर याः  - तमद्धितमाथर मविषयक्षे उत्तरपदक्षे च परतयाः सममाहमारक्षे च विमाच्यक्षे मदशिमाविमाचकस  ससख्यमाविमाचकस  च
सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  तत्पपुरुषसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्।  तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  चक्षेत्यव्ययपदमम्।तमद्धितमाथरश्च
उत्तरपदञ्चि सममाहमारश्च इमत तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारस,  तनस्मनम् इमत सममाहमारदन्दयाः। तमद्धितमाथर  उत्तरपदक्षे
सममाहमारक्षे च इत्यथरयाः। एकमामप सपमष्ट्री अत्र मविषयभक्षेदमातम् मभदतक्षे। तमद्धितमाथर इत्यत्र विमैषमयकमासधिकरणक्षे सपमष्ट्री।
अतयाः तमद्धितमाथर  मविषयक्षे  इमत अथरयाः पयरविस्यमत। तमद्धितमाथर  भमविष्यत्तमद्धितजन्यजमानमविषयक्षे  सतष्ट्रीमत यमावितम्।
उत्तरपदक्षे इत्यत्र परसपमष्ट्री, तक्षेन उत्तरपदक्षे परतयाः इत्यथर्वो गम्यतक्षे। सममाहमारक्षे इत्यत्र च विमाच्यमासधिकरणक्षे सपमष्ट्री।
तक्षेन सममाहमारक्षे विमाच्यक्षे इत्यथरयाः प्रमाप्यतक्षे। 

"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इमत  सकत्रचतपुषयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे  "  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः
सममानमासधिकरणक्षेन" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सममानमासधिकरणक्षेन इमत "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रमाच्च मदक्ससख्यक्षे
इत्यनपुवितरतक्षे।  एविस  च  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  "तमद्धितप्रत्ययमाथर  मविषयक्षे,  उत्तरपदक्षे  च  परक्षे,  सममाहमारक्षे  च  विमाच्यक्षे
मदशिमाविमामच तथमा  ससख्यमाविमामच सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन  सह विमा  समस्यतक्षे,  स तत्पपुरुषससजकनो
भविमत" इमत। 

एविस सममासमविधिमायकसकत्रस्यमास्य पञ्चिधिमा सममासमविधिमायकत्विस सम्भविमत -

क) तमद्धितमाथर मविषयक्षे मदशिमाविमामचसपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन,

ख) तमद्धितमाथर मविषयक्षे ससख्यमाविमामच सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन,

ग) उत्तरपदक्षे च परतयाः मदशिमाविमामच सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन,

घ) उत्तरपदक्षे च परतयाः ससख्यमाविमामच सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन,

ङ)  सममाहमारक्षे  च विमाच्यक्षे  ससख्यमाविमामच सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन  सह विमा  समस्यतक्षे,  स
तत्पपुरुषयाः सममास इमत।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणमान्यधियाः प्रस्तकयन्तक्षे। तत्रक्षे तमद्धितमाथर मविषयक्षे मदक्सममासस्यनोदमाहरणस
यथमा  पगौविरशिमाल  इमत।  तथमामह  पकविरस्यमास  शिमालमायमास  भवि  इमत  लगौमककमविगहक्षे  पकविमार  मङ  शिमालमा  मङ
इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण पकविमार मङ इमत मदगविमाचकस  सपुबन्तस प्रस्तपुतक्षेन सकत्रक्षेण "मदक्पकविरपदमादससजमायमास ञयाः"
इमत भविमाथर तमद्धितमाथर मविषयक्षे शिमालमा मङ इमत सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।
ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रक्षे अनपुविकत्तक्षे मदक्ससख्यक्षे  इत्यत्र मदक्पदस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् मदगबनोध्यस्य पकविमार  मङ
इमत पदस्य उपसजरनससजमा भविमत। ततयाः तस्य पकविरमनपमातक्षे  पकविमार  मङ शिमालमा मङ इमत नस्थतक्षे  समपुदमायस्य
सममासत्विक्षेन प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपनोयाः ङ्यनोयाः लपुमक पकविमार शिमालमा इमत
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भविमत।  तदमा  पकविमारशिब्दस्य  "सविरनमाम्ननो  विकसत्तममात्रक्षे  पपुसविदमावियाः" इत्यनक्षेन  विमामतरकक्षे न  पपुसविदमाविक्षे  मनष्पन्नमातम्
पकविरशिमालमाशिब्दमातम् "मदक्पकविरपदमादससजमायमास ञयाः" इमत सकत्रक्षेण ञप्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे पकविरशिमालमा अ इमत भविमत।
ततयाः "तमद्धितक्षेष्विमाचमाममादक्षेयाः" इत्यनक्षेन पकविरशिमालमाशिब्दस्य आदचयाः ऊकमारस्य विकद्धिगौ औकमारक्षे पगौविरशिमालमा इत्यस्य
भससजमायमास  "यस्यक्षेमत च" इमत सकत्रक्षेण भससजकस्य आकमारस्य लनोपक्षे  पगौविरशिमालम्  अ इमत जमातक्षे  सविरससयनोगक्षे
मनष्पन्नस्य  पगौविरशिमालशिब्दस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सगौ मविभमककमायर पगौविरशिमालयाः इमत रूपस ससद्धिमम्।

तमद्धितमाथर  मविषयक्षे  ससख्यमातत्पपुरुषसममासस्यनोदमाहरणस  यथमा  षमाण्ममातपुर  इमत।  उत्तरपदक्षे  परतयाः
मदक्सममासस्यनोदमाहरणस  पञ्चिगविधिनयाः  इमत।  उत्तरपदक्षे  परतनो  मदशिमाविमाचकक्षे न  सह  सममासस्यनोदमाहरणस  भविमत
पकविरशिमालमप्रययाः इमत। सममाहमारक्षे विमाच्यक्षे ससख्यमातत्पपुरुषस्यनोदमाहरणस यथमा पञ्चिगविमममत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 5 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस मकम्प्रकमारकमम्।

. 6 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 7 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस्य तमद्धितमाथर मविषयक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 8 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस्य उत्तरपदक्षे परक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 9 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस्य सममाहमारक्षे विमाच्यक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]3 3 मदक्पकविरपदमादससजमायमास ञयाः॥ (४.२.१०७)

सकत्रमाथर याः  - मदशिमाविमाचकस  पकविरपदस  यस्य  तस्ममातम्  प्रमामतपमदकमादम्  शिमैमषकक्षे  भविमादथर  अससजमायमास
गम्यममानमायमास तमद्धितयाः ञप्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अससजमायमास गम्यममानमायमास तमद्धितयाः ञप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
अत्र  पकविरशिमालमा  इमत नस्थतक्षे  भविमाथर  ञप्रत्ययमविधिमानमाय इदस  सकत्रस  प्रविकत्तमम्।  सकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमम्।  अत्र
मदक्पकविरपदमादम्  अससजमायमास  ञयाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  मदक्पकविरपदमादम्  इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्  अससजमायमामम्  इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  ञयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  मदकम्  मदगविमाचकस  पकविरपदस  यस्य  तदम्  मदक्पकविरपदस
तस्ममामदमत  बहहवष्ट्रीमहयाः  सममासयाः।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्",  "तमद्धितमायाः"  इमत
सकत्रचतपुषयमसधिकक तमम्।  "शिक्षेषक्षे"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  शिक्षेषक्षे  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  एविस  च  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -
"मदशिमाविमाचकस  पकविरपदस  यस्य  तस्ममातम्  प्रमामतपमदकमादम्  शिमैमषकक्षे  भविमादथर  अससजमायमास  गम्यममानमायमास  तमद्धितयाः
ञप्रत्ययनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस  यथमा  पगौविरशिमालयाः  इमत।  पकविरस्यमास  शिमालमायमास  भवियाः  इमत मविगहक्षे
प्रमक्रयमाकमायर  पकविरशिमालमा इमत नस्थतक्षे  पकविरशिब्दस्य मदगविमाचकत्विमातम्  पकविरशिमालमा इत्यस्य मदक्पकविरपदत्विमातम्  ततयाः
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भविमाथर  प्रकक तसकत्रक्षेण  ञप्रत्ययनो  भविमत।  ञप्रत्ययस्य  ञकमारस्य  "चपुटक"  इत्यनक्षेनक्षेत्ससजमायमास  "तस्य  लनोपयाः"
इत्यनक्षेन लनोपक्षे पकविरशिमालमा अ इमत भविमत। तदमा तमद्धितक्षे परक्षे आमदविकद्धियक्षे सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]3 4 तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः॥ (७.२.११७)

सकत्रमाथर याः - मञमत मणमत च तमद्धितक्षे परक्षे अचमामम् आदक्षेयाः अचनो विकमद्धियाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अससजमायमास गम्यममानमायमास तमद्धितयाः ञप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रममदस पदत्रयमात्मकमम्। अत्र तमद्धितक्षेषपु  अचमामम् आदक्षेयाः इमत पदच्छक्षेदयाः।  "अचनो नञ्णमत"  इत्यस्ममातम् सकत्रमादम्
अचयाः नञ्णमत इमत पददयमनपुवितरतक्षे। "मकजक्षेविकर मद्धियाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् विकमद्धियाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। "अङ्गस्य"

इमत  सकत्रमम्  असधिकक तमम्।  ञम्  च  णम्  च  ञ्णगौ,  ञ्णगौ  इतगौ  यस्य  स  नञ्णतम्,  तनस्मनम्  इमत
इतरक्षेतरदन्दगभरबहहबष्ट्रीमहसममासयाः। नञ्णमत इत्यनक्षेन तमद्धितक्षेषपु इत्यस्य अन्वियमातम् तस्य एकविचनमान्तत्विस भविमत।
अचमामम् इमत मनधिमाररणक्षे षष्ठष्ट्री। एविस च सकत्रमाथरयाः भविमत - "मञमत मणमत च तमद्धितक्षे परक्षे अचमामम् आदक्षेयाः अचनो विकमद्धियाः
भविमत।" इमत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस  यथमा  पगौविरशिमालयाः  इमत।  पकविरस्यमास  शिमालमायमास  भवियाः  इमत मविगहक्षे
प्रमक्रयमाकमायर  मनष्पन्नमातम्  मदक्पकविरपदमातम्  पकविरशिमालमा  इत्यस्ममातम्  प्रमामतपमदकमातम्  "मदक्पकविरपदमादससजमायमास  ञयाः"
इत्यनक्षेन ञप्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  पकविरशिमालमा अ इमत भविमत। तदमा प्रकक तसकत्रक्षेण तमद्धितक्षे मञमत ञप्रत्ययक्षे  परक्षे
पकविरशिमालमाशिब्दस्य आदचयाः ऊकमारस्य विकद्धिगौ औकमारक्षे पगौविरशिमालमा अ इमत भविमत। ततयाः पगौविरशिमालमा इत्यस्य
"यमच भमम्" इत्यनक्षेन भससजमायमास  "यस्यक्षेमत च" इमत सकत्रक्षेण भससजकस्य आकमारस्य लनोपक्षे पगौविरशिमालम् अ इमत
जमातक्षे सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नस्य  पगौविरशिमालशिब्दस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् ततयाः सगौ मविभमककमायर पगौविरशिमालयाः इमत रूपस
ससद्धिमम्।

पञ्चि  गमावियाः  धिनस  यस्य  इमत  लगौमककमविगहक्षे  पञ्चिनम्  जसम्  गनो  जसम्  धिन  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे
"अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यनक्षेन बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे समपुदमायस्य सममासत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपमास लपुमक पञ्चिनम्
गनो धिन इमत भविमत। अत्रक्षे धिनशिब्दक्षे उत्तरपदक्षे परतयाः "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहगभर
ससख्यमाविमामचपञ्चिन्शिब्दस्य  सममानमासधिकरणक्षेन  गनोपदक्षेन  समाकस  मविकल्पक्षेन  अविमान्तरतत्पपुरुषसममासक्षे  प्रमापक्षे
"दन्दतत्पपुरुषयनोरुत्तरपदक्षे  मनत्यसममासविचनमम्"  इत्यनक्षेन  मनत्यक्षे  सममासक्षे  पञ्चिनम्  इत्यस्य
उपसजरनत्विमात्पकविरमनपमातक्षे नकमारस्य "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य"  इत्यनक्षेन लनोपक्षे पञ्चि गनो धिन इमत नस्थतक्षे
सममासमान्तमविधिमायकस  सकत्रस प्रवितरतक्षे -

[ . ]3 5 गनोरतमद्धितलपुमक॥ (५.४.९२)

सकत्रमाथर याः - गनोशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् सममासमान्तयाः टच्प्रत्ययनो भविमत न तमद्धितलपुमक।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  टच्प्रत्ययनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्।  अत्र गनोयाः  इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्  अतमद्धितलपुमक इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस  च पदमम्।  न
तमद्धितलपुमक  अतमद्धितलपुमक  इमत  नञ्सममासयाः।  "तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः  ससख्यमाव्ययमादक्षेयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्
तत्पपुरुषस्यक्षेमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तच्च पदस पञ्चिम्यमास मविपररणतस गनोयाः इत्यनक्षेन मविमशिष्यतक्षे। ततयाः तदन्तमविसधिनमा
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गनोऽन्तमादम्  इमत  सममायमामत।  "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  टचम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  "सममासमान्तयाः"
इत्यसधिमक्रयतक्षे।  एविमथरयाः  सममायमामत  -  "गनोशिब्दमान्तमातम्  तत्पपुरुषमातम्  सममासमान्तयाः  टच्प्रत्ययनो  भविमत  न  तपु
तमद्धितलपुमक" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस  पञ्चिगविधिनयाः  इमत।  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  च"  इत्यनक्षेन
सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर पञ्चि गनो धिन इमत नस्थतक्षे प्रस्तपुतक्षेन सकत्रक्षेण गनोशिब्दमान्तमातम् पञ्चिगनो इत्यस्ममातम् सममासमान्तयाः
टच्प्रत्ययनो भविमत। टचयाः टस्य "चपुटक" इत्यनक्षेन टकमारस्य च "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः"
इत्यनक्षेन लनोपक्षे पञ्चि गनो अ धिन इमत नस्थतक्षे "एचनोऽयविमायमावियाः" इत्यनक्षेन गनोशिब्दमावियविस्य ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे
सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नमातम् पञ्चिगविधिनशिब्दमातम् प्रमक्रयमाकमायर सगौ पञ्चिगविधिनयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 10 "मदक्पकविरपदमादससजमायमास ञयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 11 पगौविरशिमालयाः इत्यत्र कनस्मन्नथर कयाः तमद्धितप्रत्यययाः।

. 12 "तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः " इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 13 पगौविरशिमालयाः इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कथस च विकमद्धियाः।

. 14 "गनोरतमद्धितलपुमक" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 15 पञ्चिगविधिनयाः इत्यत्र टच्प्रत्यययाः कक्षे न सकत्रक्षेण कथस च।

सममाहमारक्षे विमाच्यक्षे एतत्प्रकरणनोपकमारकमामण सकत्रमामण विण्यर न्तक्षे - 

[ . ]3 6 तत्पपुरुषयाः सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः॥ (१.२.४२)

सकत्रमाथर याः - सममानमासधिकरणयाः तत्पपुरुषसममासयाः कमरधिमारयससजकनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  ससजमासकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममानमासधिकरणस्य तत्पपुरुषस्य कमरधिमारयससजमा
मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमम्।  अत्र  तत्पपुरुषयाः  सममानमासधिकरणयाः  कमरधिमारययाः  इमत  पदत्रयस
प्रथममैकविचनमान्तमम्।  सममानमम्  एकमम्  असधिकरणस  विमाच्यस  ययनोयाः  तक्षे  सममानमासधिकरणक्षे  पदक्षे  इमत  बहहवष्ट्रीमहयाः।
सममानमासधिकरणक्षे  नमाम  सममानमविभमककक्षे ।  सममानमासधिकरणक्षे  पदक्षे  स्तयाः  अस्यक्षेमत  मविगहक्षे  "अशिरआमदभ्यनोऽचम्"
इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  मत्विथर  अशिरआमदत्विमादम्  अमच  सममानमासधिकरणयाः  इमत  मनष्पन्नयाः।  सममानमासधिकरणयाः  नमाम
सममानमासधिकरणपदकयाः।  एविमम्  अस्य  सकत्रस्यमाथरयाः  सममायमामत  -  "सममानमासधिकरणपदकयाः  तत्पपुपुरुषसममासयाः
कमरधिमारयससजकनो भविमत" इमत।

कमरधिमारयससजमायमास  सत्यमास  कक ष्णमा  चतपुदरशिष्ट्री  इमत  मविगहक्षे  "पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु"  इत्यनक्षेन
सकत्रक्षेण पकविरपदस्य कक ष्णमापदस्य कमरधिमारयसममासक्षे पपुसविदमाविक्षे प्रमक्रयमाकमायर कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।
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तत्पपुरुषसममासयाः - तमद्धितमाथमारमदतत्पपुरुषसममासयाः मटप्पणष्ट्री

कमरधिमारयससजकस्य  तत्पपुरुषससजमा  अप्यभष्ट्रीषमा।  अत  एवि  "आकडमारमादक्षेकमा  ससजमा"  इमत
सकत्रस्यमासधिकमारक्षे अस्य सकत्रस्य पमाठनो न मविमहतयाः।

[ . ]3 7 पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु॥ (६.३.४२)

सकत्रमाथर याः  - भमामषतपपुसस्कमात्पर  ऊङनोऽभमाविनो  यनस्मनम्  तथमाभकतस्य  सष्ट्रीसलङ्गकस्य  पकविरपदस्य
कमरधिमारयक्षे जमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीययनोश्च परतयाः पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदमम्  अमतदक्षेशिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पपुसविदमाविस्यमामतदक्षेशिनो  भविमत।  सकत्रक्षे  अनस्मनम्
पददयस  पपुसवितम्  कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु  चक्षेमत।  पपुसवितम्  इमत  विमतप्रत्ययमान्तमम्  अव्ययमम्,
कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु  इमत  च  सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमम्।  कमरधिमारयश्च  जमातष्ट्रीयश्च  दक्षेशिष्ट्रीयश्च
कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयमास्तक्षेषपु कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। अत्र मविषयभक्षेदमातम् सपम्यमा
अमप  भक्षेदयाः।  कमरधिमारयक्षे  इत्यत्र  असधिकरणसपमष्ट्री,  जमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु  इत्यत्र  परसपमष्ट्री।  अत्र  "ससयमायाः
पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङ्सममानमासधिकरणक्षे ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु" इमत सकत्रमातम् ससयमायाः भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  चक्षेमत
पददयमम्  अनपुवितरतक्षे।  अत्र  भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  इमत  लपुपषष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  समस्तस  पदस  ससयमायाः  इत्यस्य
मविशिक्षेषणमम्।अत्र मनपमातनमातम् पञ्चिम्यमायाः अलपुकम्  षष्ठ्यमाश्च लपुकम् । भमामषतयाः पपुममानम् यनस्मनम् सयाः भमामषतपपुसस्कयाः
इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः, तस्ममातम् भमामषतपपुसस्कमादम् इमत। ऊङनोऽभमावियाः अनकङम्  इमत अव्ययष्ट्रीभमावियाः। भमामषतपपुसस्कमादम्
अनकङम्  यस्यमास  समा  भमामषतपपुसस्कमादनकङम् ,  तस्यमायाः  भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  इमत।  अतयाः  सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम्  -
"भमामषतपपुसस्कमात्पर  ऊङनोऽभमाविनो  यनस्मनम्  तथमाभकतस्य  सष्ट्रीसलङ्गकस्य  पकविरपदस्य  कमरधिमारयक्षे
जमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीययनोश्च परतयाः पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - अत्रनोदमाहरणस  तमावितम्  कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री  इमत।  कक ष्णमा  चमासगौ  चतपुदरशिष्ट्री  च  इमत
लगौमककमविगहक्षे  कक ष्णमा  सपु  चतपुदरशिष्ट्री  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्"  इत्यनक्षेन
तत्पपुरुषसममासक्षे,  कक ष्णमा  सपु  इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  ततयाः  सपुब्लपुमक  कक ष्णमा  चतपुदरशिष्ट्री  इमत
भविमत।  कक ष्णमाचतपुदरशिष्ट्री  इमत  सममानमासधिकरणस्य  तत्पपुरुषस्य  "तत्पपुरुषयाः  सममानमासधिकरणयाः  कमरधिमारययाः"
इत्यनक्षेन  कमरधिमारयससजमा  भविमत।  ततयाः  अत्र  कक ष्णमा  इत्यस्य  पपुससलङ्गक्षे  अमप  सममानमाथर  प्रयनोगमादम्
भमामषतपपुसस्कत्विमातम्  ततयाः  ऊङयाः  अभमाविमादम्  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण  पपुसविदमाविक्षे  कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री  इमत  भविमत।  ततयाः
कक ष्णचतपुदरशिष्ट्रीशिब्दस्विरूपस्य एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन  सममासत्विमाकत्यमा  ततयाः  सगौ  मविभमककमायर  कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री
इमत रूपमम्।  जमातष्ट्रीयरम्-प्रत्ययक्षे  परक्षे  पमाचकजमातष्ट्रीयमा इमत,  दक्षेशिष्ट्रीयरम्-प्रत्ययक्षे  परक्षे  च पपुसविदमाविस्य पमाचकदक्षेशिष्ट्रीयमा
इत्यपुदमाहरणमम्।

[ . ]3 8 ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः॥ (२.१.५२)

सकत्रमाथर याः  - तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  च  इत्यनस्मनम्  सकत्रक्षे  उकयाः  मत्रमविधियाः  ससख्यमापकविरयाः  सममासनो
मदगपुससजनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  ससजमासकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  ससख्यमापकविरस्य  तत्पपुरुषस्य मदगपुससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अत्र ससख्यमापकविरयाः मदगपुयाः इमत पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्। ससख्यमा पकविरयाः पकविमारवियवियाः
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यस्य  स  ससख्यमापकविरयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  च"  इत्यत्रनोकयाः  मत्रमविधियाः
ससख्यमापकविरपदयाः  सममासयाः  अत्र  ससख्यमापकविरशिब्दक्षेन  गकह्यतक्षे।  एतस्य  सकत्रस्य  अथर्वो  भविमत  -
"तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इत्यनक्षेन तमद्धितमाथर मविषयक्षे, उत्तरपदक्षे परक्षे सममाहमारक्षे च विमाच्यक्षे ययाः ससख्यमापकविरपदयाः
सममासयाः भविमत स मदगपुससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्य तमद्धितमाथर मविषयक्षे पञ्चिकलमापयाः इमत, उत्तरपदक्षे परतयाः पञ्चिगविधिनयाः इमत,

सममाहमारक्षे च विमाच्यक्षे पञ्चिगविमम् इत्यपुदमाहरणस भविमत। तथमामह पञ्चिमानमास गविमास सममाहमारयाः इमत लगौमककमविगहक्षे पञ्चिनम्
आमम् गनो आमम् इत्यलगौमककमविगहक्षे  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च"  इत्यनक्षेन सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम्
गनोशिब्दमान्तमातम्  पञ्चिगनोशिब्दमातम्  "गनोरतमद्धितलपुमक"  इमत  सकत्रक्षेण  टच्प्रत्ययक्षे  पञ्चिगनो  अ  इमत  भविमत।  ततयाः
"एचनोऽयविमायमावियाः"  इमत  सकत्रक्षेण  गकमारनोत्तरस्य  ओकमारस्य  अविमादक्षेशिक्षे  पञ्चिगवि  इमत  भविमत।  "तत्पपुरुषयाः
सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः"  इत्यनक्षेन कमरधिमारयससजमायमास  प्रकक तसकत्रक्षेण पञ्चिनम्  इमत ससख्यमापकविरत्विमादम् पञ्चिगवि
इत्यस्य मदगपुसममासयाः भविमत। ततयाः मदगपुसममासक्षे मविशिक्षेषकमायरबनोधिनमाय सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]3 9 मदगपुरक्षेकविचनमम्॥ (२.४.१)

सकत्रमाथर याः - मदगविथरयाः सममाहमारयाः एकविदम् भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण एकविदमावियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अत्र
मदगपुयाः  एकविचनमम्  इमत  पददयस  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  "सममाहमारगहणस  कतरव्यमम्"  इमत  विमामतरकबलमातम्  सकत्रक्षे
सममाहमारयाः इमत पदमम् आगच्छमत। विककीमत मविगहक्षे  "कक त्यल्यपुटनो बहहलमम्"  इत्यनक्षेन बमाहहलकमातम् कतररर ल्यपुमट
नपपुससकत्विक्षे विचनमम् इमत मनष्पन्नमम्। एकस्य विचनमम् एकविचनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। एकस्य अथरस्य
प्रमतपमादकयाः इत्यथरयाः। "सममाहमारमाथर ययाः मदगपुयाः भविमत स एकविचनस भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम्  - तथमामह  पञ्चिमानमास  गविमास  सममाहमारयाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  पञ्चिनम्  आमम्  गनो  आमम्
इत्यलगौमककमविगहक्षे  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इत्यनक्षेन सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नस्य पञ्चिगविशिब्दस्य
"ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः" इत्यनक्षेन मदगपुसममासक्षे प्रस्तपुतसकत्रक्षेण एकविदमावियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः सकत्रस प्रविकत्तमम्- 

[ . ]3 10 स नपपुससकमम्॥ (२.४.१७)

सकत्रमाथर याः - सममाहमारक्षे मदगपुदरन्दश्च नपपुससकस  भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नपपुससकत्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अत्र
स नपपुससकमम् इमत पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्। अत्र सयाः इमत पदक्षेन सममाहमारमाथर मदगनोयाः सममाहमारदन्दस्य च
गहणमम्। एविस "सममाहमारक्षे मदगपुयाः दन्दश्च नपपुससकस  भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः। 

मदगपुसममासस्य तत्पपुरुषभक्षेदत्विमातम्  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः"  इत्यनक्षेन प्रमापमायमायाः मदगनोयाः दन्दस्य
च परविमलङ्गतमायमा अपविमादभकतस सकत्रममदमम्।

उदमाहरणमम् - पञ्चिगविमम् इत्यपुदमाहरणमम्। तथमामह पञ्चिमानमास गविमास सममाहमारयाः इमत लगौमककमविगहक्षे पञ्चिनम्
आमम् गनो आमम् इत्यलगौमककमविगहक्षे  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च"  इत्यनक्षेन सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नस्य
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पञ्चिगविशिब्दस्य  "ससख्यमापकविर्वो  मदगपुयाः"  इत्यनक्षेन  मदगपुसममासनो  भविमत।  ततयाः  एकविदमाविक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  तस्य
नपपुससकसलङ्गत्विस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तक्षेन  पञ्चिगविशिब्दमातम्  नपपुससकक्षे  सगौ  सनोरमम  प्रमक्रयमाकमायर  पञ्चिगविमम्  इमत  रूपस
मनष्पदतक्षे। सममाहमारदन्दक्षे अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस पमामणपमादमम् इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 16 "तत्पपुरुषयाः सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 17 "पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 18 "पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणमक्षेकस  दक्षेयमम्।

. 19 "ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 20 "मदगपुरक्षेकविचनमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 21 "स नपपुससकमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 22 मदगगौ एकविदमाविस्यनोदमाहरणमक्षेकस  दक्षेयमम्।

[ . ]3 11 मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्॥ (२.१.५७)

सकत्रमाथर याः - भक्षेदकस  भक्षेदक्षेन सममानमासधिकरणक्षेन सह बहहलस समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पदत्रयमात्मकक्षे
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  मविशिक्षेषणमममत  प्रथममैकविचनमान्तस,  मविशिक्षेष्यक्षेण  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस,  बहहलमम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  च  पदमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः
सममानमासधिकरणक्षेन"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  मविमशिष्यतक्षे  अनक्षेनक्षेमत
मविशिक्षेषणमम्,  अन्यस्ममातम्  व्यमावितरकस  भक्षेदकमम्।  यदम्  मभदतक्षे  तदम्  व्यमावित्यर  भक्षेदस  मविशिक्षेष्यमम्  इमत।  अतयाः
सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् "भक्षेदकस  सममानमासधिकरणक्षेन भक्षेदक्षेन बहहलस समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजनो भविमत" इमत।  

"तत्पपुरुषयाः  सममानमासधिकरणयाः  कमरधिमारययाः" इमत  सकत्रबलमातम्  अयस  सममासयाः  कमरधिमारयससजकनोऽमप
भविमत। विमागहणक्षेनमैवि ससद्धिक्षे सकत्रक्षे बहहलगहणमातम् सविर्वोपमासधिव्यमभचमारयाः। तक्षेन कक ष्णसपरयाः इत्यमादगौ मनत्यसममासयाः।
रमामनो जमामदगन्ययाः इत्यमादगौ तपु सममासयाः न भविमत।

उदमाहरणमम्  - नष्ट्रीलनोत्पलमम् इत्यमादत्रनोदमाहरणमम्। नष्ट्रीलस च तदपुत्पलमम् इमत लगौमककमविगहक्षे नष्ट्रील सपु
उत्पल सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे मविशिक्षेषणविमाचकस  नष्ट्रील सपु इमत सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन मविशिक्षेष्यक्षेण उत्पल सपु
इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन प्रस्तपुतसकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  मविशिक्षेषणमम्  इत्यस्य
प्रथममामनदरशिमातम् तदनोध्यस्य नष्ट्रील सपु इमत पदस्य उपसजरनत्विक्षेन पकविरमनपमातक्षे नष्ट्रील सपु उत्पल सपु इमत भविमत।
ततयाः समपुदमायस्य सममासत्विक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपयाः सपुदयस्य लपुमक
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नष्ट्रील उत्पल इमत भविमत। ततयाः  "आदम् गपुणयाः"  इमत सकत्रक्षेण अकमारस्य उकमारस्य च स्थमानक्षे एकमारक्षे एकमादक्षेशिक्षे
मनष्पन्नस्य नष्ट्रीलनोत्पलशिब्दस्य एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम्  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इमत
सकत्रक्षेण नपपुससकक्षे  सलङ्गक्षे  वितरममानमातम् ततयाः सगौ, सनोरमम मविभमककमायर नष्ट्रीलनोत्पलमम् इमत रूपस ससद्धिमम्।

नष्ट्रीलपदस्य अनष्ट्रीलमादपुत्पलमादम् उत्पलशिब्दस्य व्यमावितरकत्विक्षेन मविशिक्षेषणत्विमनस्त। तथमैवि उत्पलपदमम्
अनपुत्पलमान्नष्ट्रीलस  व्यमावितरयतष्ट्रीत्यपुत्पलपदस्यमामप  मविशिक्षेषणत्विमम्।  अतयाः उत्पलशिब्दस्य पकविरमनपमातनो  भवितपु  इमत
शिङ्कमा  भविमत।  अत्र  सममाधिमानस  तमाविदम्  जमामतगपुणमक्रयमाविमामचनमास  शिब्दमानमास  सममभव्यमाहमारक्षे  जमामतविमाचक  एवि
मविशिक्षेष्यमम्,  अन्यदम्  मविशिक्षेषणस  स्विभमाविमातम्।  अत्र  उत्पलशिब्दस्य  जमामतविमाचकत्विमादम्  मविशिक्षेषणत्विमाभमाविमातम्  न
पकविरमनपमातयाः। गपुणशिब्दयनोयाः गपुणमक्रयमाशिब्दयनोयाः सममभव्यमाहमारक्षे  मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यभमाविस्य नमानस्त मनयमयाः। अतयाः
गपुणविमाचकयनोयाः मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यभमाविक्षे  खञ्जकपु ब्जयाः कपु ब्जखञ्जयाः इमत रूपदयस भविमत। एविमक्षेवि मक्रयमाशिब्दयनोरमप
सममभव्यमाहमारक्षे  पमाचकपमाठकयाः  पमाठकपमाचकयाः  इमत  रूपदयमम्।  तथमा  गपुणमक्रयमाशिब्दयनोयाः  सममभव्यमाहमारक्षे
खञ्जपमाचकयाः,  पमाचकखञ्जयाः  इमत  रूपदयमम्।  समाममान्यजमामतमविशिक्षेषजमामतशिब्दयनोयाः  सममभव्यमाहमारक्षे  तपु
मविशिक्षेषजमामतरक्षेवि मविशिक्षेषणमम्। यथमा मशिसशिपमाविककयाः इत्यमादगौ।

[ . ]3 12 कपु नत्सतमामन कपु त्सनमैयाः॥ (२.१.५३)

सकत्रमाथर याः  - कपु त्स्यममानमामन सपुबन्तमामन कपु त्सनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे,  स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त।  अत्र  कपु नत्सतमामन  इमत  प्रथममाबहहविचनमान्तस  कपु त्सनमैयाः  इमत  च  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र
"पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे।  तच्च  मविभमकमविपररणमामक्षेन  कपु त्सनमैयाः  इत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमातम्  सममानमासधिकरणमैयाः  इमत  भविमत।
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"
इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ सपुबन्तमम् इमत लभ्यतक्षे। कपु नत्सतशिब्दक्षे वितरममानक्षे
कप्रत्यययाः,  व्यमाख्यमानमातम्।  कपु नत्सतमामन  इत्यस्य  कपु त्स्यममानमामन  इत्यथरयाः।  अतयाः  सकत्रस्यमास्यमाथरयाः
"कपु त्स्यममानमामन  सपुबन्तमामन  कपु त्सनमैयाः  सममानमासधिकरणमैयाः  सपुबन्तमैयाः  सह  समस्यन्तक्षे,  स च  तत्पपुरुषससजकनो
भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् विमैयमाकरणखसकमचयाः इमत। विमैयमाकरणश्चमासगौ खसकमचश्चक्षेमत इमत
लगौमककमविगहक्षे  विमैयमाकरण सपु  खसकमच सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  कपु त्स्यममानविमाचकस  विमैयमाकरण सपु  इमत सपुबन्तस
सममानमासधिकरणक्षेन  खसकमच  सपु  इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  कपु नत्सतमाथरस्य
विमैयमाकरण  सपु  इत्यस्य  पकविरमनपमातक्षे  सपुब्लपुमक  मनष्पन्नमातम्  विमैयमाकरणखसकमचशिब्दमातम्  सगौ  प्रमक्रयमाकमायर
विमैयमाकरणखसकमचयाः इमत रूपस मनष्पन्नमम्। एविमक्षेवि मष्ट्रीममाससकदपुदपुररूटयाः इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 23 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 24 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इमत सकत्रक्षे बहहलगहणस्य मकस  फलमम्।

. 25 नष्ट्रीलनोत्पलमम् इत्यत्र नष्ट्रीलशिब्दस्य मविशिक्षेष्यत्विस कपु तयाः न।

. 26 गपुणमक्रयमाविमाचकमानमास सममभव्यमाहमारक्षे मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यभमाविस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्। 

. 27 "कपु नत्सतमामन कपु त्सनमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 28 "कपु नत्सतमामन कपु त्सनमैयाः" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्। 

[ . ]3 13 पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः॥ (२.१.५४)

सकत्रमाथर याः  - पमापशिब्दयाः अणकशिब्दश्च कपु त्स्यममानमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यतक्षे, स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त।  अत्र  पमापमाणकक्षे  इमत  प्रथममामदविचनमान्तस  कपु नत्सतमैयाः  इमत  च  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र
"पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे।  तच्च  मविभमकमविपररणमामक्षेन  कपु नत्सतमैयाः  इत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमातम्  सममानमासधिकरणमैयाः  इमत  भविमत।
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"
इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ कपु नत्सतमैयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम् सपुबन्तमैयाः इमत
लभ्यतक्षे। कपु नत्सतमैयाः नमाम कपु त्स्यममानमैयाः। अतयाः सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् - "पमापशिब्दयाः अणकशिब्दश्च कपु त्स्यममानमैयाः
सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

"मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन एवि सकत्रकमायर ससद्धिक्षे सकत्रममदस मकमथरमममत प्रश्नयाः सममायमामत।
अत्रनोत्तरस  तमावितम्  पकविरसकत्रस्यमापविमादभकतममदस  सकत्रमम्।  अत्र पमापमाणकक्षे  इमत प्रथममान्तत्विक्षेन  पमठतत्विमातम्  सममासक्षे
तयनोरक्षेवि शिब्दयनोयाः पकविरमनपमातयाः।

उदमाहरणमम् - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् पमापनमामपतयाः इमत। पमापश्चमासगौ नमामपतश्चक्षेमत इमत लगौमककमविगहक्षे
पमाप  सपु  नमामपत सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  पमाप  सपु  इमत सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन  कपु त्स्यममानक्षेन  नमामपत सपु
इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  प्रनोकसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  पमापशिब्दस्य  पकविरमनपमातक्षे  सपुब्लपुमक
मनष्पन्नमातम् पमापनमामपतशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर पमापनमामपतयाः इमत रूपस मनष्पन्नमम्। एविमक्षेवि अणककपु लमालयाः इमत
अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।
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[ . ]3 14 उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः॥ (२.१.५५)

सकत्रमाथर याः - उपममानविमाचकमामन सपुबन्तमामन समाममान्यविचनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे,
स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त। अत्र उपममानमामन इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस समाममान्यविचनमैयाः इमत च तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस पदमम्। अत्र
"पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे। तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन समाममान्यविचनमैयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम् सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत।
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"
इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ सममानमासधिकरणमैयाः इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमैयाः इमत
लभ्यतक्षे। उपपकविरकमातम्  मष्ट्रीधिमातनोयाः करणक्षे  ल्यपुमट उपममानशिब्दनो मनष्पदतक्षे। उपमष्ट्रीयतक्षे  सदृशितयमा पररनच्छदतक्षे
यमैस्तमामन उपममानमामन। सममानस्य भमावियाः समाममान्यस,  समाधिमारणनो धिमरयाः इमत तदथरयाः। समाममान्यमम् उकविन्तयाः इमत
समाममान्यविचनमायाः, तमैयाः समाममान्यविचनमैयाः। उपममाननोपमक्षेयसमाधिमारणनो यनो धिमरस्तमदमशिषविचनमैररत्यथरयाः। यक्षे शिब्दमायाः पकविर
समाधिमारणधिमरमपुक्त्विमा मत्विथर्थीयमाच्प्रत्ययबलमातम् तदमत द्रिव्यक्षे वितरन्तक्षे तक्षे समाममान्यविचनमा इमत विमैयमाकरणरमाद्धिमान्तयाः।
अतयाः सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् "उपममानविमाचकमामन सपुबन्तमामन समाममान्यविचनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा
समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

"मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्" इत्यनक्षेनमैवि  सममासक्षे  उपममानविमाचकस्य  पकविरमनपमातक्षे  ससद्धिक्षे  सकत्रममदस
व्यथरमममत चक्षेदपुच्यतक्षे  उपममानविमाचकपदस्यमैवि पकविरमनपमातयाः  यथमा स्यमातम्  तदथरममदस  सकत्रमम्।  अन्यथमा  उभयनोयाः
गपुणविमाचकत्विक्षेन मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यभमाविक्षे कमामचमारमातम् खञ्जकपु ब्जयाः, कपु ब्जखञ्जयाः इमतविदम् अमनयममापसत्तररमत स्यमातम्।

उदमाहरणमम्  - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् घनश्यमामयाः इमत। घन इवि श्यमामयाः इमत लगौमककमविगहक्षे घन सपु
श्यमाम  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  उपममानविमाचकस  घन  सपु  इमत  सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन  श्यमाम  सपु  इत्यनक्षेन
समाममान्यविचनक्षेन  सह  मविकल्पक्षेन  प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  सममासमविधिमायकशिमासक्षे
उपममानमामन  इत्यस्य  प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य  घन  सपु  इत्यस्य  उपसजरनससजमायमास  पकविरमनपमातक्षे,
समपुदमायस्य सममासत्विमातम्  सपुब्लपुमक  मनष्पन्नमातम्  घनश्यमामशिब्दमातम्   सगौ  प्रमक्रयमाकमायर  घनश्यमामयाः  इमत रूपस
मनष्पन्नमम्।

घनशिब्दस्य जलधिरविमाचकत्विमातम् श्यमामशिब्दस्य च रमाममाथरविमाचकत्विमातम् नमानस्त समाममानमासधिकरण्यमम्
इमत शिङ्कमा।  सममाधिमानस  तमाविदम् घनपदस  घनसदृशिक्षे  रमामक्षे  वितरतक्षे,  श्यमामशिब्दनोऽमप श्यमामगपुणमविमशिषक्षे  रमामक्षे  वितरतक्षे
इत्यनस्त समाममानमासधिकरण्यमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 29 "पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 30 "पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।
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. 31 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन एवि ससद्धिक्षे "पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः" इमत सकत्रस मकमथरमम्।

. 32 "उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 33 "उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 34 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन एवि ससद्धिक्षे "उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः" इमत सकत्रस 
मकमथरमम्। 

[ . ]3 15 उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे॥ (२.१.५५)

सकत्रमाथर याः  - उपमक्षेयस  सपुबन्तस  उपममानमैयाः  व्यमाघमामदमभयाः  सममानमासधिकरणमैयाः  सपुबन्तमैयाः  सह  मविकल्पक्षेन
समस्यतक्षे समाधिमारणधिमरस्यमाप्रयनोगक्षे समत, तत्पपुरुषससजकश्च भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमम्
अनस्त। अत्र उपममतमममत प्रथममैकविचनमान्तस,  व्यमाघमामदमभयाः इमत तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस,  समाममान्यमाप्रयनोगक्षे  इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्
सममानमासधिकरणक्षेन  इमत पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन  व्यमाघमामदमभयाः  इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्
सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  उपममतमम्
इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमम् इमत लभ्यतक्षे। सपुपमा इत्यस्य तदन्तमविधिगौ व्यमाघमामदमभयाः इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमैयाः
इमत  लभ्यतक्षे।  उपममतस  नमाम  उपमक्षेयमम्।  भकतकमालयाः  अत्र  न  मविविमकतयाः।  तच्च  सम्बनन्धिशिब्दत्विमादम्
उपममानममामकपमत। आमकपस्य उपममानस्य सममानमासधिकरणक्षेन इत्यस्य च व्यमाघमामदमभयाः सहमान्विययाः भविमत।
एविमम् सममानमासधिकरणमैयाः उपममानमैयाः व्यमाघमामदमभयाः सपुबन्तमैयाः इत्यथरयाः। सममानस्य भमावियाः समाममान्यस, समाधिमारणनो धिमरयाः
इत्यथरयाः।  समाममान्यस्य  अप्रयनोगयाः  समाममान्यमाप्रयनोगयाः,  तनस्मनम्  समाममान्यमाप्रयनोगक्षे  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  अतयाः
सकत्रस्यमास्यमाथरयाः - "उपमक्षेयस सपुबन्तस उपममानमैयाः व्यमाघमामदमभयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे
समाधिमारणधिमरस्यमाप्रयनोगक्षे समत, तत्पपुरुषससजकश्च भविमत" इमत। 

अत्र उपममाननोपमक्षेययनोयाः उपममानस्यमैवि पकविरमनपमातक्षे प्रमापक्षे उपममतस्य पकविरमनपमातमविधिमानमाथरमम् इदमम्।

उदमाहरणमम् - पपुरुषव्यमाघयाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। पपुरुषनो व्यमाघ इवि इमत लगौमककमविगहक्षे
पपुरुष सपु  व्यमाघ सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  उपमक्षेयविमाचकस  पपुरुष सपु  इमत सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन व्यमाघ सपु
इत्यपुपममानविमाचकक्षे न  सपुबन्तक्षेन  सह  मविकल्पक्षेन  प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  पपुरुष  सपु
इत्यपुपमक्षेयस्य उपसजरनत्विमातम् पकविरमनपमातक्षे सपुब्लपुमक मनष्पन्नमातम् पपुरुषव्यमाघशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर पपुरुषव्यमाघयाः
इमत रूपस ससद्धिमम्। अत्र समादृश्यबनोधिकशिगौयमारत्मकसमाधिमारणधिमरस्यमाप्रयनोगमातम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सममासयाः।

समाममान्यमाप्रयनोगक्षे  इमत विचनमातम्  पपुरुषनो  व्यमाघ इवि शिकर  इमत मविगहक्षे  उपममाननोपमक्षेयसमाधिमारणधिमरस्य
शिगौयरस्य प्रयनोगमातम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण न सममासयाः। व्यमाघमादक्षेरमाकक मतगणत्विमातम् मपुखपद्ममम्, मपुखकमलमम्, करमकसलयमम्
इत्यमादष्ट्रीन्यमप ससध्यनन्त।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    63   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

( . . )3 15 1 शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास ससद्धियक्षे उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम् 
(विमामतरकमम् )

विमामतरकमाथर याः - शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमास ससद्धियक्षे पकविरपदक्षे नस्थतस्य उत्तरपदलनोपस्य उपससख्यमानस
कतरव्यमम्। 

विमामतरकव्यमाख्यमा  - "विणर्वो  विणरन" इमत  सकत्रस्थक्षे  महमाभमाष्यक्षे  "सममानमासधिकरणमासधिकमारक्षे
शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमामपुपससख्यमानमपुत्तरपदलनोपश्च" इमत।  तस्यमैवि  विमामतरकस्य  सज्जष्ट्रीकरणक्षेन  पकविर्वोकस
विमामतरकरूपमम् आगतमम्। शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास ससद्धिगौ विमारदयस सममासयाः भविमत। आदगौ पददयस्य सममासक्षेन एकस
पदस मनमर्थीयतक्षे,  ततयाः समस्तस्य पदस्य अन्यक्षेन सममानमासधिकरणक्षेन पदक्षेन सह कमरधिमारयसममासनो भविमत। तत्र
कमरधिमारयसममासक्षे पकविरपदस्य उत्तरपदस्य अनक्षेन विमामतरकक्षे न लनोपनो भविमत।

उदमाहरणमम्  - विमामतरकस्यमास्यनोदमाहरणस  भविमत शिमाकपमासथरवियाः इमत। शिमाकयाः मप्रययाः यस्यक्षेमत मविगहक्षे
"अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन  सममासक्षे  शिमाकमप्रययाः  इमत  रूपमम्।  शिमाकमप्रययाः  पमासथरवियाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे
शिमाकमप्रय सपु पमासथरवि सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर
शिमाकमप्रयपमासथरविशिब्दनो मनष्पन्नयाः। तदमा अनक्षेन विमामतरकक्षे न पकविरपदस्य शिमाकमप्रयक्षेत्यस्य उत्तरपदस्य मप्रयशिब्दस्य
लनोपक्षे प्रमक्रयमाकमायर शिमाकपमासथरवियाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे। एतस्यमान्यदपुमाहरणस भविमत दक्षेविबमाह्मणयाः। दक्षेविमानमास पकजकयाः
दक्षेविपकजकयाः, दक्षेविपकजकयाः बमाह्मणयाः दक्षेविबमाह्मणयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 35 "उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 36 "उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 37 "उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे" इमत सकत्रस्य  मकस  प्रयनोजनमम्।

. 38 "उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे" इमत सकत्रक्षे समाममान्यमाप्रयनोगक्षे इमत पदस मकमथरमम्।

. 39 "शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास ससद्धियक्षे उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम्" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 40 "शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास ससद्धियक्षे उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम्" इमत विमामतरकस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]3 16 सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः॥ (२.१.६१)

सकत्रमाथर याः  - सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः सममानमासधिकरणमैयाः पकज्यममानमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे,  स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त। अत्र सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः इमत इतरक्षेतरदन्दसममासमनष्पन्नस प्रथममाबहहविचनमान्तस,  पकज्यममानमैयाः इमत
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तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्
सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  तस्य  च  पकज्यममानमैयाः  इत्यनक्षेनमान्वियमादम्  मविभमकमविपररणमामक्षेन
सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ
सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः  इत्यनक्षेनमान्वियमातम्  सपुबन्तमायाः  इमत लभ्यतक्षे।  सपुपमा  इत्यस्य तदन्तमविधिगौ  पकज्यममानमैयाः
इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमैयाः इमत लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम्  -  "सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः सपुबन्तमायाः
पकज्यममानमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा समस्यन्तक्षे, तत्पपुरुषससजकश्च भविमत" इमत।

"मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्" इत्यनक्षेन  एवि  सममासक्षे  ससद्धिक्षे  सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमानमास  शिब्दमानमास
पकविरमनपमातमनयममाय इदस सकत्रमम्।

उदमाहरणमम्  - सदमैदयाः  इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। सनम् विमैदयाः इमत लगौमककमविगहक्षे सतम् सपु
विमैद सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे सतम् सपु इत्यस्य सममानमासधिकरणक्षेन विमैद सपु इत्यनक्षेन पकज्यममानविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन
सह  मविकल्पक्षेन  प्रकक तसकत्रक्षेण  सममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  सदमैदयाः  इमत  रूपस  ससद्धिमम्।  एविमक्षेवि  महमाविमैयमाकरणयाः
इत्यमामदकमस्यनोदमाहरणमम्।

[ . ]3 17 विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः पकज्यममानमम्॥ (२.१.६२)

सकत्रमाथर याः  - पकज्यममानस सपुबन्तस विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा समस्यतक्षे, स
च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त।  अत्र  विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः  इमत  इतरक्षेतरदन्दसममासमनष्पन्नस  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस,  पकज्यममानमम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्
सममानमासधिकरणक्षेन इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्य च विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः इत्यनक्षेनमान्वियमादम् मविभमकमविपररणमामक्षेन
सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  पकज्यममानमम्
इत्यनक्षेनमान्वियमातम्  सपुबन्तमम्  इमत लभ्यतक्षे।  सपुपमा  इत्यस्य तदन्तमविधिगौ  विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः  इत्यनक्षेनमान्वियमातम्
सपुबन्तमैयाः  इमत  लभ्यतक्षे।  अतयाः  सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम्  -  "पकज्यममानस  सपुबन्तस  विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः
सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - गनोविकन्दमारक इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। गगौयाः विकन्दमारक इवि इमत लगौमककमविगहक्षे
गनो सपु विकन्दमारक सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे गनो सपु इमत पकज्यममानस सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन विकन्दमारक सपु इत्यनक्षेन
सपुबन्तक्षेन  सह  मविकल्पक्षेन  प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  प्रमक्रयमाकमायर  मनष्पन्नमातम्
गनोविकन्दमारकशिब्दमातम् सगौ गनोविकन्दमारकयाः इमत रूपस ससद्धिमम्। एविमक्षेवि गनोनमागयाः इत्यमामदकमस्यनोदमाहरणमम्।
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[ . ]3 18 मकस  कक्षेपक्षे॥ (२.१.६४)

सकत्रमाथर याः  - मनन्दमायमास गम्यममानमायमास मकममत्यव्ययस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे,  स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त। अत्र मकमम्  इमत अव्ययमम्,  कक्षेपक्षे  इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह
सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः" इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे।
अत्र  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे।  तस्य  च  सपुपमा  इत्यत्र  तदन्तमविधिगौ  सपुबन्तक्षेनक्षेत्यनक्षेनमान्वियनो  भविमत।  कक्षेपनो  नमाम  मनन्दमा।  अतयाः
सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् - "मनन्दमायमास गम्यममानमायमास मकममत्यव्ययस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स
च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् मकस रमाजमा इमत। कपु नत्सतनो रमाजमा इमत लगौमककमविगहक्षे मकमम् रमाजनम्
सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  मकमम्  इत्यव्ययस  मनन्दमाथरकस  सममानमासधिकरणक्षेन  रमाजनम्  सपु  इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम् मकस रमाजनम् इत्यस्ममातम् सगौ मकस रमाजमा इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

. 41 "सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 42 "सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 43 "सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः" इमत सकत्रस्य  मकस  प्रयनोजनमम्।

. 44 "विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः पकज्यममानमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 45 "विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः पकज्यममानमम्" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 46 "मकस  कक्षेपक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 47 "मकस  कक्षेपक्षे" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]3 19 प्रशिससमाविचनमैश्च॥ (२.१.६६)

सकत्रमाथर याः  - रूढमा प्रशिससमाविमाचकमै याः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः जमामतविमाचकस  सपुबन्तस समस्यतक्षे, स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त।  अत्र  प्रशिससमाविचनमैयाः  इमत  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्,  चक्षेत्यव्ययपदमम्।  प्रशिससमास  विचनन्त  इमत
प्रशिससमाविचनमायाः,  तमैयाः  प्रशिससमाविचनमैयाः।  रूढमा प्रशिससमाविमाचकमै याः  इत्यथरयाः।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",
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"तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। अत्र
"पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे। तस्य च प्रशिससमाविचनमैयाः इत्यनक्षेनमान्वियमातम् मविभमकमविपररणमामक्षेन सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत। सपुपमा
इत्यत्र तदन्तमविधिगौ प्रशिससमाविचनमैयाः इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमैयाः इमत भविमत। "पनोटमायपुविमतस्तनोककमतपयगकमषधिक्षेनपु-
विशिमाविक्षेहदष्कयणष्ट्रीप्रविकक शनोमत्रयमाध्यमापकधिकतरजमारमतयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  जमामतयाः  इत्यनपुवितरतक्षे।  जमामतनमारम
जमामतविमाचकमम्।  तस्य  मविशिक्षेषणत्विमातम्  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  सपुबन्तमममत  भविमत।  अतयाः
सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् - "रूढमा प्रशिससमाविमाचकमै याः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः जमामतविमाचकस  सपुबन्तस समस्यतक्षे, स
च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् गनोतलजयाः इमत। तलजश्चमासगौ गगौश्च इमत लगौमककमविगहक्षे तलज
सपु गनो सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रसशिसमाविमाचकक्षे न तलज सपु इमत सपुबन्तक्षेन सह जमामतविमाचकस  गनो सपु इमत सपुबन्तस
प्रस्तपुतसकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम् गनोतलजशिब्दमातम् सगौ गनोतलजयाः इमत
रूपस मनष्पन्नमम्। एविमक्षेवि गनोमतमलकमा, गनोमचमचरकमा इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

[ . ]3 20 नञम्॥ (२.२.६)

सकत्रमाथर याः - नञम् सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नञ्तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पदमक्षेकमम्
अनस्त।  अत्र  नञम्  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  मकञ्चि,  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः",

"मविभमाषमा" इमत सकत्रचतपुषयमसधिकक तमम्। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। अत्र
"प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तगहणमम्" इमत पररभमाषयमा  सपुपमा  इत्यस्य तदन्तमविधिगौ  सपुबन्तक्षेनक्षेमत  भविमत। अत्र नञम्
इत्यनक्षेन  प्रससद्धिस्यमाव्ययस्यमैवि  गहणस  न  तपु  "सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास  नञ्स्नञगौ  भविनमातम्" इमत  सकत्रक्षेण  मविमहतस्य
नञ्प्रत्ययस्य। एविस सकत्रमाथरयाः भविमत - "नञम् सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - अबमाह्मणयाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।  न बमाह्मणयाः इमत लगौमककमविगहक्षे  न
बमाह्मण सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे न इत्यव्ययमम्  बमाह्मण सपु इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन सह प्रकक तसकत्रक्षेण तत्पपुरुषससजस
भविमत। ततयाः सकत्रक्षे नञम् इत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् तदनोध्यस्य नक्षेत्यस्य "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्"
इत्यनक्षेन  उपसजरनससजमायमामम्  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यनक्षेन  पकविरमनपमातक्षे  न  बमाह्मण  सपु  इमत  भविमत।  ततयाः
सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन सपुब्लपुमक न बमाह्मण इमत भविमत। तदमा
नञयाः नलनोपमविधिमायकस  सकत्रस प्रवितरतक्षे - 

[ . ]3 21 न लनोपनो नञयाः॥ (६.३.७३)

सकत्रमाथर याः - नञनो नकमारस्य लनोपयाः भविमत उत्तरपदक्षे परक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  नञयाः  नलनोपनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमम्
अनस्त। अत्र न इमत लपुपषष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। नकमारस्यक्षेत्यथरयाः। लनोपयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस नञयाः इमत
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च षष्ठ्यन्तस पदमम्।  "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् उत्तरदपदक्षे  इत्यनपुवितरतक्षे। एविस  च सकत्रमाथरयाः भविमत  -
"नञयाः नकमारस्य लनोपनो भविमत उत्तरपदक्षे परक्षे" इमत।

उदमाहरणमम्  - अबमाह्मणयाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।  न बमाह्मणयाः इमत लगौमककमविगहक्षे  न
बमाह्मण सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे नञ्तत्पपुरुषसममासक्षे न बमाह्मण इमत नस्थतक्षे प्रस्तपुतसकत्रक्षेण उत्तरपदक्षे बमाह्मणशिब्दक्षे
परक्षे नञयाः नकमारस्य लनोपनो भविमत। ततयाः अ बमाह्मण इमत जमातक्षे सविरससयनोगक्षे  मनष्पन्नमातम् अबमाह्मणशिब्दमातम् सगौ
प्रमक्रयमाकमायर अबमाह्मणयाः इमत रूपमम्।

न अश्वि इमत मविगहक्षे "नञम्" इत्यनक्षेन सममासक्षे नकमारलनोपक्षे अ अश्वि इमत नस्थतक्षे अजमादगौ उत्तरपदक्षे परक्षे
नञ्सममासक्षे नपुडमागममविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]3 22 तस्ममान्नपुडमच॥ (६.३.७४)

सकत्रमाथर याः - लपुपनकमारमातम् नञयाः उत्तरपदस्य अजमादक्षेयाः नपुडमागमनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नपुडमागमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमम् अनस्त।
अत्र तस्ममातम् नपुटम्  अमच इमत पदच्छक्षेदयाः। तस्ममातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस, नपुटम्  इमत प्रथममैकविचनमान्तमम् अमच
इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस च पदमम्। "न लनोपनो नञयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् नञयाः इत्यनपुवितरतक्षे तच्च पञ्चिम्यन्ततयमा
मविपररणमतक्षे।  अलपुगपुत्तरपदक्षे  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  उत्तरपदक्षे  इत्यनपुवितरतक्षे।  "यनस्मनन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे"
इत्यनयमा पररभमाषयमा अमच इत्यस्य तदमामदमविधिगौ उत्तरपदक्षे  इत्यनक्षेनमान्वियक्षे  समत अजमादगौ  उत्तरपदक्षे  इत्यथर
आयमामत। तस्ममामदत्यनक्षेन नञयाः अन्वियमातम् लपुपनकमारमातम् नञयाः इमत तमात्पयरमम्। उभयमनदरशिक्षे पञ्चिमष्ट्रीमनदक्षेरशिस्य
बलष्ट्रीयस्त्विमातम्  अजमादगौ  उत्तरपदक्षे  इत्यस्य  षष्ठ्यन्तत्विक्षेन  मविपररणमामनो  भविमत।  एविस  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -
"लपुपनकमारमातम् नञयाः उत्तरपदस्य अजमादक्षेयाः नपुडमागमनो भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम् - अनश्वियाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। न अश्वियाः इमत लगौमककमविगहक्षे न अश्वि
सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  "नञम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण नञ्सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर न अश्वि इमत नस्थतक्षे नञयाः नकमारस्य
लनोपक्षे अ अश्वि इमत भविमत। ततयाः अजमादक्षेयाः उत्तरपदस्य अश्वि इत्यस्य लपुपनकमारमातम् नञयाः नपुमट अ नपुटम्  अश्वि
इमत जमातक्षे,  उकमारस्य "उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्" इत्यनक्षेन टकमारस्य "चपुटक" इत्यनक्षेन च इत्ससजमायमास  "तस्य
लनोपयाः" इत्यनक्षेन लनोपक्षे अ नम् अश्वि इमत जमातक्षे सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नमातम् अनश्विशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर अनश्वियाः
इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-९

. 48 "प्रशिससमाविचनमैश्च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 49 "प्रशिससमाविचनमैश्च" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्। 

. 50 "नञम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 51 अबमाह्मणयाः इत्यत्र नञयाः नकमारस्य लनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।
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. 52 अनश्वियाः इत्यत्र नपुडमागममविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

पमाठसमारयाः

अनस्मनम् पमाठक्षे "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत तत्पपुरुषसममासमविधिमायकस
सकत्रदयस  व्यमाख्यमातमम्।  तत्र  ससख्यमापकविरस्य  तत्पपुरुषस्य  मदगपुससजमामविधिमायकस  "ससख्यमापकविर्वो  मदगपुयाः"  इमत  सकत्रस,
मदगपुससजमायमास  सत्यमामम्  एकविदमाविमविधिमायकस्य  "मदगपुरक्षेकविचनमम्"  इमत  सकत्रस,  "स  नपपुससकमम्"  इमत  मदगनोयाः
नपपुससकत्विमविधिमायकस  च  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  अत्र  प्रसङ्गमादम्  "मदक्पकविरपदमादससजमायमास  ञयाः"  इमत
तमद्धितञप्रत्ययमविधिमायकस  "तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः"  इत्यमादक्षेरचनो  विकमद्धिमविधिमायकस  सकत्रस  प्रस्तपुतमम्।    पञ्चिगविधिनयाः
इत्यमादगौ टच्प्रत्ययमविधिमायकस  "गनोरतमद्धितलपुमक" इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। 

ततयाः सममानमासधिकरणतत्पपुरुषमविधिमायकमामन "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्", "कपु नत्सतमामन कपु त्सनमैयाः",

"पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः",  "उपममानमामन  समाममान्यविचनमैयाः",  "उपममतस  व्यमाघमामदमभयाः  समाममान्यमाप्रयनोगक्षे",

"सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः", "विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः पकज्यममानमम्", "मकस  कक्षेपक्षे", "प्रशिससमाविचनमैश्च"

इत्यक्षेतमामन  सकत्रमामण  व्यमाख्यमातमामन।  एतदविसरक्षे  "शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास  ससद्धियक्षे  उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम्"
इत्यपुत्तरलनोपसमविधिमायकस  विमामतरकममप प्रस्तपुतमम्। सममानमासधिकरणस्य तत्पपुरुषस्य  "तत्पपुरुषयाः सममानमासधिकरणयाः
कमरधिमारययाः"  इत्यनक्षेन  कमरधिमारयससजमा  प्रस्तपुतमा।  कमरधिमारयससजमायमास  सत्यमास  पपुसविदमाविमविधिमायकस
"पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु" इमत सकत्रस प्रस्तपुतमम्। ततयाः नञ्सममासमविधिमायकस  "नञम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्।
ततयाः नञयाः  नलनोपमविधिमायकस  "न  लनोपनो  नञयाः"  इमत  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  ततयाः  "तस्ममान्नपुडमच"  इमत
नपुडमागममविधिमायकस  सकत्रस प्रस्तपुतमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 "उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 "प्रशिससमाविचनमैश्च" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 "नञम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 सममानमासधिकरणयाः तत्पपुरुषयाः - इमत मविषयममासशत्य मटप्पणमीं सलखत।

. 8 पञ्चिगविमम् इमत रूपस समाधियत।

. 9 पगौविरशिमालयाः इमत रूपस समाधियत।
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. 10 पञ्चिगविधिनयाः इमत रूपस समाधियत।

. 11 घनश्यमामयाः इमत रूपस समाधियत।

. 12 अबमाह्मणयाः इमत रूपस समाधियत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 पकविरषपुकमामशिमष्ट्री। मनयमसकत्रमम्।

. 2 मदशिमाविमाचकस  ससख्यमाविमाचकस  च सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह ससजमायमास गम्यममानमायमामक्षेवि 
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

. 3 पकविरषपुकमामशिमष्ट्री।

. 4 सपषरययाः।

उत्तरमामण-२
. 5 मविसधिसकत्रमम्।

. 6 तमद्धितमाथर मविषयक्षे उत्तरपदक्षे च परतयाः सममाहमारक्षे च विमाच्यक्षे मदशिमाविमाचकस  ससख्यमाविमाचकस  च सपुबन्तस 
सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

. 7 पगौविरशिमालयाः।

. 8 पञ्चिगविधिनयाः।

. 9 पञ्चिगविमम्।

उत्तरमामण-३
. 10 मदशिमाविमाचकस  पकविरपदस यस्य तस्ममातम् प्रमामतपमदकमादम् शिमैमषकक्षे  भविमादथर अससजमायमास गम्यममानमायमास तमद्धितयाः 

ञप्रत्ययनो भविमत।

. 11 पकविरशिब्दस्य मदगविमाचकत्विमातम् पकविरशिमालमा इत्यस्य मदक्पकविरपदत्विमातम् ततयाः भविमाथर प्रकक तसकत्रक्षेण ञप्रत्ययनो
भविमत।

. 12 मञमत मणमत च तमद्धितक्षे परक्षे अचमामम् आदक्षेयाः अचनो विकमद्धियाः भविमत।

. 13 मञमत तमद्धितक्षे परक्षे समत अचमामम् आदक्षेयाः अचयाः तमद्धितक्षेष्विचममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण विकमद्धियाः।

. 14 गनोशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् सममासमान्तयाः टच्प्रत्ययनो भविमत न तमद्धितलपुमक।

. 15 पञ्चिगनो इमत गनोशिब्दमान्तयाः तत्पपुरुषयाः अतयाः तस्ममातम् गनोरमद्धितलपुमक इमत सकत्रक्षेण टचम्-प्रत्यययाः।
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उत्तरमामण-४
. 16 सममानमासधिकरणयाः तत्पपुरुषसममासयाः कमरधिमारयससजकनो भविमत।

. 17 भमामषतपपुसस्कमात्पर ऊङनोऽभमाविनो यनस्मनम् तथमाभकतस्य सष्ट्रीसलङ्गकस्य पकविरपदस्य कमरधिमारयक्षे 
जमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीययनोश्च परतयाः पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस भविमत।

. 18 कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री इमत।

. 19 तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च इत्यनस्मनम् सकत्रक्षे उकयाः मत्रमविधियाः ससख्यमापकविरयाः सममासनो मदगपुससजनो भविमत।

. 20 मदगविथरयाः सममाहमारयाः एकविदम् भविमत।

. 21 सममाहमारक्षे मदगपुदरन्दश्च नपपुससकस  भविमत। 

. 22 पञ्चिगविमम् इमत।

उत्तरमामण-५
. 23 भक्षेदकस  भक्षेदक्षेन सममानमासधिकरणक्षेन सह बहहलस समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 24 कक ष्णसपरयाः इत्यमादगौ मनत्यसममासयाः, रमामनो जमामदगन्ययाः इत्यत्र च सममासमाभमावियाः।

. 25 जमामतगपुणमक्रयमाविमामचनमास शिब्दमानमास सममभव्यमाहमारक्षे जमामतविमाचक एवि मविशिक्षेष्यमम्, अन्यदम् मविशिक्षेषणस 
स्विभमाविमातम् इमत मनयमक्षेन नष्ट्रीलशिब्दस्य मविशिक्षेष्यत्विस नमानस्त।

. 26 मशिसशिपमाविककयाः इमत।

. 27 कपु त्स्यममानमामन सपुबन्तमामन कपु त्सनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 28 विमैयमाकरणखसकमचयाः इमत।

उत्तरमामण-६
. 29 पमापशिब्दयाः अणकशिब्दश्च कपु त्स्यममानमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यतक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 30 पमापनमामपतयाः।

. 31 पकविरसकत्रस्यमापविमादभकतममदस सकत्रमम्।

. 32 उपममानविमाचकमामन सपुबन्तमामन समाममान्यविचनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 33 घनश्यमामयाः।

. 34 उपममानविमाचकपदस्यमैवि पकविरमनपमातयाः यथमा स्यमातम् तदथरममदस सकत्रमम्।

उत्तरमामण-७
. 35 उपमक्षेयस सपुबन्तस उपममानमैयाः व्यमाघमामदमभयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे 
समाधिमारणधिमरस्यमाप्रयनोगक्षे समत, तत्पपुरुषससजकश्च भविमत। 
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. 36 पपुरुषव्यमाघ इमत।

. 37 उपममाननोपमक्षेययनोयाः उपममानस्यमैवि पकविरमनपमातक्षे प्रमापक्षे उपममतस्य पकविरमनपमातमविधिमानमाथरमम् इदमम्।

. 38 समाममान्यमाप्रयनोगक्षे इमत विचनमातम् पपुरुषनो व्यमाघ इवि शिकर इमत मविगहक्षे उपममाननोपमक्षेयसमाधिमारणधिमरस्य 
शिगौयरस्य प्रयनोगमातम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण न सममासयाः।

. 39 शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमास ससद्धियक्षे पकविरपदक्षे नस्थतस्य उत्तरपदलनोपस्य उपससख्यमानस कतरव्यमम्। 

. 40 शिमाकपमासथरवियाः इमत।

उत्तरमामण-८
. 41 सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः सममानमासधिकरणमैयाः पकज्यममानमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 42 सदमैदयाः इमत।

. 43 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन एवि सममासक्षे ससद्धिक्षे सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमानमास शिब्दमानमास 
पकविरमनपमातमनयममाय इदस सकत्रमम्।

. 44 पकज्यममानस सपुबन्तस विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 45 गनोविकन्दमारकयाः इमत उदमाहरणमम्।

. 46 मनन्दमायमास गम्यममानमायमास मकममत्यव्ययस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 47 मकस रमाजमा इमत। 

उत्तरमामण-९
. 48 रूढमा प्रशिससमाविमाचकमै याः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः जमामतविमाचकस  सपुबन्तस समस्यतक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 49 गनोतलजयाः इमत।

. 50 नञम् सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 51 नलनोपनो नञयाः इमत सकत्रक्षेण।

. 52 तस्ममान्नपुडमच इमत।

॥ इमत तकतष्ट्रीययाः पमाठयाः ॥
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)4 तत्पपुरुषसममासयाः - कपु गमतप्रमामदसममासयाः,
उपपदसममासयाः च

प्रस्तमाविनमा

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

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

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

[ . ]4 1 कपु गमतप्रमादययाः॥ (२.२.१८)

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

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

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

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

[ . ]4 2 ऊयमारमदनच्विडमाचश्च॥ (१.४.६१)

सकत्रमाथर याः - ऊयमारदययाः च्व्यन्तमायाः डमाजन्तमाश्च मक्रयमायनोगक्षे गमतससजमायाः भविनन्त।

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 "कपु गमतप्रमादययाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 2 कपु तत्पपुरुषसममासस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 3 गमततत्पपुरुषसममासस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 4 प्रमामदतत्पपुरुषसममासस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।  

. 5 "ऊयमारमदनच्विडमाचश्च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 6 "ऊयमारमदनच्विडमाचश्च" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

प्रमामदसममासमविधिमायकमामन विमामतरकमान्यधियाः प्रस्तकयन्तक्षे - 

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

तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

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

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

स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

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

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

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

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

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

उदमाहरणमम् -  एतस्य सकत्रस्य अमतममालयाः इत्यपुदमाहरणमम्। अमतक्रमान्तयाः ममालमामम् इमत लगौमककमविगहक्षे
"अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर  मदतष्ट्रीययमा"  इत्यनक्षेन प्रमामदसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  सपुब्लपुमक अमतममालमा  इमत नस्थतक्षे
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प्रस्तपुतसकत्रक्षेण  मविगहविमाक्यक्षे  ममालमामम्  इत्यस्य  मनयतमविभमककत्विमातम्  ममालमाशिब्दस्य  उपसजरनससजमा  भविमत।
अमतममालमा इत्यत्र उपसजरनस्य ह्रिस्विमविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम्- 

[ . ]4 4 गनोससयनोरुपसजरनस्य॥ (१.२.४८)

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 "प्रमादयनो गतमादथर प्रथमयमा" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

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

. 9 "अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर मदतष्ट्रीययमा" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

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

. 11 "एकमविभमक चमापकविरमनपमातक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

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

च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

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

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

इत्यनक्षेन  ह्रिस्विक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  अविकनोमकलयाः  इमत  रूपमम्।  सङ्गतमथरन  समथरममत्यमामदकमक्षेतस्य
विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्।

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

च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

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

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

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

च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

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

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

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

[ . ]4 5 तत्रनोपपदस सपमष्ट्रीस्थमम्॥ (३.१.९२)

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

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

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

. 15 "पयमारदयनो गलमानमादथर चतपुरयमार" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

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

. 17 "मनरमादययाः क्रमान्तमादथर पञ्चिम्यमा" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

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

. 19 "तत्रनोपपदस सपमष्ट्रीस्थमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 20 "तत्रनोपपदस सपमष्ट्रीस्थमम्" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]4 6 उपपदममतङम् ॥ (२.२.१९)

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

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

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

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

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

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

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

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

कमारकस्यनोदमाहरणमम्  अश्विक्रकीतष्ट्री।  अश्विक्षेन  क्रकीतमा  इमत  लगौमककमविगहक्षे  अश्वि  टमा  क्रकीत
इत्यलगौमककमविगहक्षे "कतकरकरणक्षे कक तमा बहहलमम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण क्रकीत इमत कक दन्तक्षेन सह करणकमारकस्य अश्वि
टमा इत्यस्य सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम् अश्विक्रकीतशिब्दमातम् सष्ट्रीत्विमविविकमायमास "क्रकीतमात्करणपकविमारतम्" इत्यनक्षेन
ङष्ट्रीमष प्रमक्रयमाकमायर अश्विक्रकीतष्ट्री इमत रूपमम्।
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

तत्पपुरुषसममासक्षे सममासमान्तमानमास प्रत्ययमानमास सकत्रमामण - 

[ . ]4 7 तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः॥ (५.४.८६)

सकत्रमाथर याः  - ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः  अङ्गपुल्यन्तस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तयाः  तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो
भविमत।

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

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 21 "उपपदममतङम् " इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 22 "उपपदममतङम् " इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

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

. 24 सपुबपुत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्  कक दन्तक्षेन सह गमतसममासक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 25 "तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

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

. 27 अव्ययपकविरपदस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तमविधिमानक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]4 8 अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च रमात्रक्षेयाः॥ (५.४.८७)

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

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

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

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

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

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

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

[ . ]4 9 रमात्रमाहमाऽहमायाः पपुससस॥ (२.४.२९)

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

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

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

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

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

[ . ]4 10 रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्॥ (५.४.९१)

सकत्रमाथर याः - रमाजमाहयाःससखशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 28 "अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च रमात्रक्षेयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 29 "अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च रमात्रक्षेयाः" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 30 "रमात्रमाहमाहमायाः पपुससस" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 31 "रमात्रमाहमाहमायाः पपुससस" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

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

. 33 "रमाजमाहससखभ्यषचम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 34 "रमाजमाहससखभ्यषचम्" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]4 11 आन्महतयाः सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः॥ (६.३.४६)

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

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

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

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

[ . ]4 12 द्व्यषनयाः ससख्यमायमामबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः॥ (६.३.४७)

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

न तपु बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे अशिष्ट्रीत्यपुत्तरपदक्षे च परक्षे।

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

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

"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य स्थमानक्षे एवि आकमारमादक्षेशिनो भविमत।

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

[ . ]4 13 त्रक्षेसययाः॥ (६.३.४८)

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

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

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

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 35 "आन्महतयाः सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 36 महमारमाजयाः इत्यत्र महत आकमारयाः अन्तमादक्षेशियाः कक्षे न कथमम्।

. 37 जमातष्ट्रीयरर परक्षे महत आकमारमान्तमादक्षेशिस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 38 "द्व्यषनयाः ससख्यमायमामबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 39 दमादशि इत्यत्र मदशिब्दस्य आकमारमान्तमादक्षेशियाः कथमम्।

. 40 "त्रक्षेसययाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 41 त्रयसम् इत्यमादक्षेशियाः सम्पकणरस्य मत्रशिब्दस्य स्थमानक्षे कथस भविमत।

[ . ]4 14 परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः॥ (२.४.२६)

सकत्रमाथर याः - दन्दतत्पपुरुषयनोयाः परपदस्यक्षेवि सलङ्गस भविमत।

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

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

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

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

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

प्रमतषक्षेधिनो भविमत।

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

मत्रषपु स्थमानक्षेषपु परविमलङ्गतमायमायाः मनषक्षेधियाः अनक्षेन विमामतरकक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे - 

क) मदगपुसममासक्षे परविमलङ्गतमामनषक्षेधिनो भविमत।

ख) प्रमापमापन्नमालम्पकविरपदकस्य तत्पपुरुषस्य परविमलङ्गतमामनषक्षेधिनो भविमत।

ग) गमतसममासक्षे परविमलङ्गतमामनषक्षेधिनो भविमत।

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

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

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

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

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

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

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

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

सकत्रमाथर याः - अधिरचमारमदगणक्षे पमठतमायाः शिब्दमायाः पपुससस क्लष्ट्रीबक्षे च भविनन्त।

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 42 "परविमलङ्गस दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 43 दन्दक्षे परविमलङ्गस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 44 तत्पपुरुषक्षे परविमलङ्गस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 45 "मदगपुप्रमापमापन्नमालम्पकविरगमतसममासक्षेषपु प्रमतषक्षेधिनो विमाच्ययाः" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 46 मदगगौ परविमलङ्गतमामनषक्षेधिस्य मकमपुदमाहरणमम्। 

. 47 प्रमापमापन्नमालम्पकविरकमानमास तत्पपुरुषमाणमास परविमलङ्गतमामनषक्षेधिस्य कमामन उदमाहरणमामन।

. 48 गमतसममासक्षे परविमलङ्गतमामनषक्षेधिस्य मकमपुदमाहरणमम्।  

. 49 "प्रमापमापन्नक्षे च मदतष्ट्रीययमा" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 50 "प्रमापमापन्नक्षे च मदतष्ट्रीययमा" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्। 

. 51 "अधिचमारयाः पपुससस च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 52 "अधिचमारयाः पपुससस च" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्। 

पमाठसमारयाः

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

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

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

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

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

. 2 प्रमामदसममासमविधिमायकमामन विमामतरकमामन आसशत्य एकमास मटप्पणमीं सलखत।

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

. 4 "उपपदममतङम् " इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

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

. 2 कपु पपुरुषयाः इमत।

. 3 ऊरष्ट्रीकक त्य।

. 4 सपुपपुरुषयाः।

. 5 ऊयमारदययाः च्व्यन्तमा डमाजन्तमाश्च मक्रयमायनोगक्षे गमतससजमायाः भविनन्त।

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

भविमत।

. 8 प्रमाचमायरयाः इमत।

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

. 10 अमतममालयाः इमत।

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

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

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

तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 14 अविकनोमकलयाः इमत।

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

. 16 पयरध्ययनयाः।

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

. 18 मनष्कगौशिमानम्बयाः।

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

. 20 कपु म्भकमारयाः।

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

. 22 कपु म्भकमारयाः।

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

. 24 आघयाः।

. 25 ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः अङ्गपुल्यन्तस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत।

. 26 द्व्यङ्गपुलमम्।

. 27 मनरङ्गपुलमम्।
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तत्पपुरुषसममासयाः - कपु गमतप्रमामदसममासयाः, उपपदसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

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

. 29 अहनोरमात्रयाः।

. 30 रमात्रमाहमाहमान्तगौ दन्दतत्पपुरुषगौ पपुससस भवितयाः।

. 31 अहनोरमात्रयाः।

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

. 33 रमाजमाहयाःससखशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।

. 34 परमरमाजयाः इत्यपुदमाहरणमम्।

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

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

. 37 महमाजमातष्ट्रीययाः इमत।

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

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

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

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

उत्तरमामण-७
. 42 दन्दतत्पपुरुषयनोयाः परपदस्यक्षेवि सलङ्गस भविमत।

. 43 कपु क्कपु टमयकयर्थौ ।

. 44 अधिरमपप्पलष्ट्री।

. 45 मदगपुसममासक्षे प्रमापमापन्नमालम्पकविरपदक्षे तत्पपुरुषसममासक्षे गमतसममासक्षे च परविमलङ्गतमायमायाः प्रमतषक्षेधिनो भविमत।

. 46 पञ्चिकपमालयाः।

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

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

. 50 प्रमापजष्ट्रीमविकयाः।

. 51 अधिरचमारमदगणक्षे पमठतमायाः शिब्दमायाः पपुससस क्लष्ट्रीबक्षे च भविनन्त।

. 52 अधिरचरमम् अधिरचरयाः इमत उदमाहरणदयमम्।

॥इमत चतपुथरयाः पमाठयाः॥
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)5 बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - व्यसधिकरणबहहवष्ट्रीमहयाः
सममासमान्तप्रत्यययाः च

प्रस्तमाविनमा

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

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

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 बहहवष्ट्रीहगौ पकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपमविधिमायकमामन विमामतरकमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 मविधिमायकसकत्रनोपयनोमगतयमा पपुसवित्कमायर-मतलनोप-समादक्षेशिमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 सममासमान्तप्रत्ययमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
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[ . ]5 1 शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः॥ (२.२.२३)

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

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

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

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

[ . ]5 2 अनक्षेकमन्यपदमाथर॥ (२.२.२४)

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

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

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

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

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

[ . ]5 3 सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ॥ (२.२.३५)

सकत्रमाथर याः - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे सपम्यन्तस मविशिक्षेषणस च पकविर प्रयपुज्यतक्षे।

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

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

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

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

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

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

. 2 "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" इमत सकत्रस्यमासधिकमारयाः मकयत्पयरन्तमम्।

. 3 बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमायकमामन पञ्चि सकत्रमामण कमामन।  

. 4 "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 5 "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 6 "हलदन्तमातम् सपम्यमायाः ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 7 अनक्षेकमम् इत्यनक्षेन कस्य गहणमम्।

. 8 सपम्यन्तस्य मविशिक्षेषणस्य च पकविरमनपमातक्षे मकस  मकमपुदमाहरणमम्।

. 9 कण्ठक्षेकमालयाः इत्यत्र सपम्यमा लपुकम्  कपु तनो न।  

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

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

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

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

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

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

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

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

उत्तरपदलनोपश्च भविमत।

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

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

. 11 प्रपणरयाः इत्यत्र कयाः मविगहयाः।

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

. 13 अपपुत्रयाः इत्यत्र कयाः मविगहयाः। 

. 14 "सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 15 "सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च" इमत विमामतरकस्य सपम्यन्तसमहतपकविरपदपकक्षे 
मकमपुदमाहरणमम्।

. 16 "सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च" इमत विमामतरकस्य उपममानसमहतपकविरपदपकक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

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

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

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पपुसविदमाविनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  ससयमायाः  पपुसवितम्
भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानमासधिकरणक्षे  ससयमामम्  अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अत्र  ससयमामममत
पञ्चिम्यकक्षे विचनमान्तमम्,  पपुसवितम्  इत्यव्ययमम्,  भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्,  सममानमासधिकरणक्षे
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ससयमामम् इत्यपुभयस सपम्यक्षेकविचनमान्तमम् अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु इमत च सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस पदमम्।  "अलपुगपुत्तरपदक्षे"
इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् उत्तरपदक्षे इत्यनपुवितरतक्षे। भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  ससयमायाः पपुसवितम् अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु सममानमासधिकरणक्षे
ससयमामम् उत्तरपदक्षे इत्यन्विययाः। 

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

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

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

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

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

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

[ . ]5 6 अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः॥ (५.४.११६)

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

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

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

प्रममाणष्ट्रीशिब्दमान्तक्षे बहहवष्ट्रीहगौ उदमाहरणस सष्ट्री प्रममाणस यस्य सयाः सष्ट्रीप्रममाणयाः पपुरुषयाः इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

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

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

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

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

. 22 "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 23 "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

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

[ . ]5 7 ससख्ययमाऽव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे॥ (२.२.२५)

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

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

"मविसशित्यमादमायाः सदमैकत्विक्षे ससख्यमायाः ससख्यक्षेयससख्यनोयाः।

ससख्यमाथर मदबहहत्विक्षे स्तस्तमासपु चमानवितक्षेयाः ससययाः।।" इमत।

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

इमत।

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

तत्र उपदशिनम् इमत नस्थतक्षे सममासमान्तस्य डचयाः मविधिमानमाय सकत्रस प्रविकत्तमम्- 

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

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

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

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

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

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

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

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

सकत्रमाथर याः - मडमत परक्षे मविसशित्यन्तस्य भस्य मतशिब्दस्य लनोपयाः भविमत।
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बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - व्यसधिकरणबहहवष्ट्रीमहयाः सममासमान्तप्रत्यययाः च मटप्पणष्ट्री

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 25 "ससख्ययमाव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 26 "बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डजबहहगणमातम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

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

. 28 "मत मविसशितक्षेमडर मत" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 29 "ससख्ययमाव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे" इत्यस्य समविगहमक्षेकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 30 उपदशिमायाः इत्यत्र डच्प्रत्यययाः कथस कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 31 आसन्नमविसशिमायाः इत्यत्र मविसशितक्षेनस्तलनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

[ . ]5 10 मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे॥ (२.२.२६)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ . ]5 12 इच्कमर व्यमतहमारक्षे॥ (५.४.१२७)

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

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

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

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 32 "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 33 "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 34 "तत्र तक्षेनक्षेदमममत सरूपक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 35 "इच्कमरव्यमतहमारक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 36 कक्षे शिमाकक्षे मशि इत्यत्र कयाः मविगहयाः।

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

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

सकत्रव्यमाख्यमा - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रक्षेऽनस्मनम् तक्षेन सह इमत तपुल्ययनोगक्षे इमत पदच्छक्षेदयाः। तक्षेन इमत सपम्यन्तमव्ययमम्। सह इमत समामहत्यबनोधिकमम्
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अव्ययपदमम्।  इमत  इत्यव्ययपदमम्।  तपुल्ययनोगक्षे  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  यपुगपत्कमासलकमक्रयमायनोगक्षे
इत्यथरयाः।  तक्षेन  इत्यनक्षेन तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन इमत लभ्यतक्षे।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "मविभमाषमा",  "शिक्षेषनो  बहहवष्ट्रीमहयाः"
इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण असधिकक तमामन। एविस च सकत्रमाथर्वो भविमत - "तपुल्ययनोगक्षे वितरममानस सह इत्यव्ययस तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन सह
मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे, स च सममासनो बहहवष्ट्रीमहससजकनो भवितष्ट्री"मत।

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

सहपपुत्रयाः सपपुत्रयाः इत्यमादगौ मविकल्पक्षेन समादक्षेशिमविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]5 14 विनोपसजरनस्य॥ (६.३.८२)

सकत्रमाथर याः - उपसजरनसविमारवियविकस्य बहहवष्ट्रीहक्षेयाः अवियविस्य सहस्य मविकल्पक्षेन समादक्षेशिनो भविमत।

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 37 "तक्षेन सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 38 "विनोपसजरनस्य" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 39 तपुल्ययनोगक्षे इमत पदस्यमाथरयाः कयाः।

. 40 सहपपुत्रयाः सपपुत्र इत्यत्र सहस्य मविकल्पक्षेन समादक्षेशियाः कक्षे न सकत्रक्षेण कथस च भविमत।
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पमाठसमारयाः

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

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

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

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

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

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

. 4 "बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डजबहहगणमातम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 "तत्र तक्षेनक्षेदमममत सरूपक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 "तक्षेन सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

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

. 10 कण्ठक्षेकमालयाः इमत रूपस समाधियत।

. 11 मचत्रगपुयाः इमत रूपस समाधियत।

. 12 दमकणपकविमार इमत रूपस समाधियत।

. 13 कक्षे शिमाकक्षे मशि इमत रूपस समाधियत।

. 14 सपपुत्रयाः इमत रूपस समाधियत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 सकत्रक्षे शिक्षेषनो नमाम उकमादन्ययाः।

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

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

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

. 5 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे सपम्यन्तस मविशिक्षेषणस च पकविर प्रयपुज्यतक्षे।

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

. 7 अनक्षेकमम् इमत प्रथममान्तस्य मविशिक्षेषणमम्।

. 8 कण्ठक्षेकमालयाः।

. 9 अदन्तमातम् कण्ठशिब्दमातम् सपम्यमायाः ङक्षे मविरधिमानमातम् तस्यमालपुकम्  भविमत।

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

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

. 11 प्रकक षमामन पमततमामन इमत मविगहयाः।

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

. 13 अमविदममानयाः पपुत्रनो यस्य सयाः इमत मविगहयाः।

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

. 15 कण्ठक्षेकमालयाः।
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. 16 उषषमपुखयाः।

उत्तरमामण-३
. 17 पपुसददमावियाः।

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

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

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

. 21 मचत्रगपुयाः।

. 22 सममासमान्तयाः अपम्-प्रत्यययाः।

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

. 24 कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिममायाः, सष्ट्रीप्रममाणयाः पपुरुष।

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

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

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

. 28 मडमत परक्षे मविसशित्यन्तस्य भस्य मतशिब्दस्य लनोपयाः भविमत।

. 29 दशिमानमास समष्ट्रीपक्षे यक्षे इमत मविगहक्षे उपदशिमायाः।

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

. 31 मत मविसशितक्षेमडर मत इमत सकत्रक्षेण।

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

. 33 दमकणपकविमार।

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

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

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

. 38 उपसजरनसविमारवियविकस्य बहहवष्ट्रीहक्षेयाः अवियविस्य सहस्य मविकल्पक्षेन समादक्षेशिनो भविमत।

. 39 यपुगपत्कमासलकमक्रयमायनोगक्षे इत्यथरयाः।

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

॥ इमत पञ्चिमयाः पमाठयाः॥
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)6 बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - सममासमान्तप्रत्यययाः
मनपमातव्यविस्थमामदकमम्

प्रस्तमाविनमा

अनस्मनम्  पमाठक्षे  बहहवष्ट्रीमहसममासस्य  अविमशिषमासशिस्य  आलनोचनस  भविमत।  बहहवष्ट्रीहगौ
सममासमान्तप्रत्ययमविधिमायकमामन सममासमान्तमादक्षेशिमविधिमायकमामन च यमामन सकत्रमामण सनन्त तमान्यत्र आलनोच्यन्तक्षे।
ततयाः क्विमचदम् बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  मनपमातनस भविमत तदम् विण्यरतक्षे। बहहवष्ट्रीहगौ पकविरमनपमातमविषयक्षे  अत्रमालनोचनस भविमत।
ततयाः  सममासमविधिमायकसकत्रविणरनमाविसरक्षे  तदपुदमाहरणक्षेषपु  मविसगरस्यमादक्षेशिमविधिमानमाय  यमामन  सकत्रमामण  अपक्षेमकतमामन
तमान्यमप अत्र ससगकहष्ट्रीतमामन।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्/भवितष्ट्री -

 बहहवष्ट्रीहगौ सममासमान्तप्रत्ययमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 बहहवष्ट्रीहगौ सममासमान्तमादक्षेशिमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 बहहवष्ट्रीहगौ मनपमातनस जमानष्ट्रीयमातम्।
 बहहवष्ट्रीहगौ पकविरमनपमातमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 बहहबष्ट्रीह्यपुपयनोमगतयमा मविसगरस्य आदक्षेशिमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।

[ . ]6 1 बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्॥ (५.४.११३)

सकत्रमाथर याः - स्विमाङ्गविमामचनयाः सक्रयक्ष्यन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षच्प्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः षच्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदचतपुषयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् बहहवष्ट्रीहगौ इत्यत्र पञ्चिम्यथर सपमष्ट्री। सक्रयक्ष्णनोयाः इमत पञ्चिम्यथर षष्ठष्ट्री, "व्यत्ययनो बहहलमम्"  इमत
छन्दसस विचनमातम्। स्विमाङ्गमातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस षचम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। "प्रत्यययाः", "परश्च",

"तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन असधिकक तमामन। सक्रयक्ष्णनोयाः इत्यत्र तदन्तमविधिगौ सक्रयक्ष्यन्तमादम् इमत
लभ्यतक्षे।  स्विमाङ्गमातम्  सक्रयक्ष्णनोयाः  बहहवष्ट्रीहगौ  इत्यस्यमाथर्वो भविमत  स्विमाङ्गविमाचकमातम्  सक्रयक्ष्यन्तमादम्  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः
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इमत।  एविस  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत  -  "स्विमाङ्गविमामचनयाः  सक्रयक्ष्यन्तमादम्  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  सममासमान्तयाः  तमद्धितससजकयाः
षच्प्रत्ययनो भविमत" इमत।  

उदमाहरणमम्  - स्विमाङ्गविमामचसक्रयन्तबहहवष्ट्रीहक्षेरुदमाहरणस  तमाविदम्  दष्ट्रीघरसक्थयाः  इमत।  दष्ट्रीघर  सनक्थनष्ट्री
यस्य स इमत  लगौमककमविगहक्षे  दष्ट्रीघर  औ सनक्थ औ इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत सकत्रक्षेण
बहहवष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन मविशिक्षेषणस्य दष्ट्रीघर  औ इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे
दष्ट्रीघर  औ सनक्थ औ इमत जमातक्षे,  सममासस्य  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकमावियवियस्य सपुपयाः औप्रत्ययदयस्य लपुमक दष्ट्रीघरसनक्थ इमत भविमत।
तदमा स्विमाङ्गविमामचनयाः दष्ट्रीघरसनक्थ इत्यस्ममातम्  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः प्रकक तसकत्रक्षेण सममासमान्तयाः षच्प्रत्ययनो भविमत। षचयनोयाः
यथमाक्रमस  "षयाः  प्रत्ययस्य"  इत्यनक्षेन  "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन  इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः"  इत्यनक्षेन  तयनोलर्वोपक्षे
दष्ट्रीघरसनक्थ  अ  इमत  भविमत।  ततयाः  "यमच  भमम्"  इत्यनक्षेन  पकविरस्य  दष्ट्रीघरसनक्थ  इमत  शिब्दस्य  भससजमायमास
"यस्यक्षेमत"  च  इत्यनक्षेन  भससजकस्य  दष्ट्रीघरसनक्थ  इत्यस्य  अन्त्यस्य  इकमारस्य  लनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे
दष्ट्रीघरसक्थशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ दष्ट्रीघरसक्थयाः इमत रूपमम्। 

स्विमाङ्गविमामचनयाः अक्ष्यन्तबहहवष्ट्रीहक्षेरुदमाहरणस तमाविदम् जलजमाकष्ट्री इमत। जलजक्षे इवि अमकणष्ट्री यस्यमायाः इमत
मविगहक्षे प्रमक्रयमाकमायर जलजमामक इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः प्रनोकक्षे न सकत्रक्षेण षमच अनपुबन्धिलनोपक्षे जलजमामक अ इमत
भविमत। ततयाः भससजकस्य जलजमामकशिब्दस्य अन्त्यस्य इकमारस्य लनोपक्षे  जलजमाकशिब्दनो मनष्पदतक्षे। तस्य
मषदन्तत्विमातम् "मषद्गगौरमामदभ्यश्च" इत्यनक्षेन ङष्ट्रीमष जलजमाकष्ट्री इमत रूपमम्।

[ . ]6 2 मदमत्रभ्यमास ष मकध्नर याः॥ (५.४.११५)

सकत्रमाथर याः - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे मदमत्रभ्यमास परस्य मकध्नरयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षप्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  षप्रत्ययनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पदत्रयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  मदमत्रभ्यमामम्  इमत  पञ्चिमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्,  ष  इमत  लपुपप्रथममैकविचनमान्तस  मकध्नरयाः  इमत  च
पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम्  षचम्" इत्यस्ममातम्  बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितरतक्षे।
"प्रत्यययाः",  "परश्च",  "तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  मदश्च मत्रश्च मदत्रष्ट्री,  तमाभ्यमास
मदमत्रभ्यमामम् इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। एविस  सकत्रमाथरयाः सममायमामत  -  "बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  मदमत्रभ्यमास  परस्य मकध्नरयाः
सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षप्रत्ययनो भविमत" इमत।  

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् मदमकधिरयाः इमत। दगौ मकधिमारनगौ यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे
मद  औ  मकधिरनम्  औ  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासनो  भविमत।  ततयाः
"सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ"  इत्यनक्षेन मविशिक्षेषणस्य मद औ इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे मद औ मकधिरनम् औ इमत जमातक्षे,
सममासस्य  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन
प्रमामतपमदकमावियवियस्य सपुपयाः औप्रत्ययदयस्य लपुमक मदमकधिरनम् इमत भविमत। मदमकधिरनम् इमत बहहवष्ट्रीमहससजकमातम्
प्रकक तसकत्रक्षेण सममासमान्तक्षे  षप्रत्ययक्षे,  षकमारस्य  "षयाः प्रत्ययस्य"  इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः"  इत्यननक्षे
लनोपक्षे  मदमकधिरनम्  अ  इमत  भविमत।  ततयाः  पकविरस्य  मदमकधिरनम्  इमत  शिब्दस्य  "यमच  भमम्"  इत्यनक्षेन  भससजमायमास
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"नस्तमद्धितक्षे"  इत्यनक्षेन  भस्य मदमकधिरनम्  इत्यस्य टक्षेरनयाः लनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे  मदमकधिरशिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  ततयाः  सगौ
मदमकधिरयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि मत्रमकधिरयाः इत्यस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 2 दष्ट्रीघरसक्थयाः इत्यत्र कयाः मविगहयाः।

. 3 "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इमत सकत्रस्य स्विमाङ्गविमामचनयाः अक्ष्यन्तस्य मकमपुदमाहरणमम्।  

. 4 "मदमत्रभ्यमास ष मकध्नरयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 5 "मदमत्रभ्यमास ष मकध्नरयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।  

[ . ]6 3 अन्तबर महभ्यमार च लनोम्नयाः॥ (५.४.११७)

सकत्रमाथर याः  - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  अन्तबरमहभ्यमार  परस्य लनोम्नयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अप्प्रत्ययनो
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः अप्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पदत्रयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  अन्तबरमहभ्यमारमम्  इमत  पञ्चिमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्,  च  इत्यव्ययपदमम्।  चकमारक्षेण  "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः"
इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् अपम् इत्यनपुवितरतक्षे। लनोम्नयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम्
षचम्" इत्यस्ममातम् बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितरतक्षे।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन
असधिकक तमामन।  एविस  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत  -  "बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  अन्तबरमहभ्यमार  परस्य  लनोम्नयाः  सममासमान्तयाः
तमद्धितससजकयाः अप्प्रत्ययनो भविमत" इमत।  

उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस  तमाविदम् अन्तलर्वोमयाः इमत। अन्तयाः लनोममामन यस्य स इमत
लगौमककमविगहक्षे  अन्तरम्  लनोमनम्  औ इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"   इमत  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासनो
भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक अन्तलर्वोमनम् इमत भविमत। अन्तलर्वोमनम् इमत
बहहवष्ट्रीमहससजकमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण सममासमान्तक्षे  अप्प्रत्ययक्षे,  पकमारस्य  "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन  इत्ससजमायमास  "तस्य
लनोपयाः"  इत्यननक्षे  लनोपक्षे  अन्तलर्वोमनम् अ इमत भविमत। तदमा पकविरस्य अन्तलर्वोमनम् इमत शिब्दस्य  "यमच भमम्"
इत्यनक्षेन भससजमायमास "नस्तमद्धितक्षे" इत्यनक्षेन भस्य अन्तलर्वोमनम् इत्यस्य टक्षेरनयाः लनोपक्षे सविरससयनोगक्षे अन्तलर्वोमशिब्दनो
मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ अन्तलर्वोमयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि बमहलर्वोमयाः इत्यस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

[ . ]6 4 पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः॥ (५.४.१३८)

सकत्रमाथर याः  - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  हस्त्यमामदविसजरतमादम्  उपममानमात्परस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तयाः  लनोपयाः
भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तलनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम्
पमादस्य  लनोपयाः  अहस्त्यमामदभ्ययाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  पमादस्य  इमत  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्,  लनोपयाः  इमत
प्रथममैकविचनमान्तमम्  अहस्त्यमामदभ्ययाः  पञ्चिमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमम्।  "बहहवष्ट्रीहगौ  सक्रयक्ष्णनोयाः  स्विमाङ्गमातम्  षचम्"
इत्यस्ममातम् बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितरतक्षे। "उपममानमाच्च" इमत सकत्रमातम् उपममानमातम् इत्यनपुवितरतक्षे। "सममासमान्तमायाः"
इत्यसधिकक तमम्।  न  हस्त्यमादययाः  अहस्त्यमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  अहस्त्यमामदभ्ययाः  इमत  नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
अहस्त्यमामदभ्ययाः  उपममानमातम्  पमादस्य  सममासमान्तयाः  लनोपयाः  बहहवष्ट्रीहगौ  इत्यन्विययाः।  एविस  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत  -
"बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे हस्त्यमामदविसजरतमादम् उपममानमातम् परस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपनो भविमत" इमत।

"अलनोऽन्त्यस्य" इमत  पररभमाषयमा  अयस  सममासमान्तयाः  लनोपयाः  पमादशिब्दस्य  अन्त्यस्य  अकमारस्य
भविमत।   

उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् व्यमाघपमातम् इमत। व्यमाघपमादगौ इवि पमादगौ यस्य स इमत
लगौमककमविगहक्षे  व्यमाघपमाद  औ पमाद  औ इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन  बहहवष्ट्रीमहसममासनो
भविमत।  ततयाः  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुब्लपुमक  व्यमाघपमाद  पमाद  इमत  नस्थतक्षे
"सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च"  इमत  विमामतरकक्षे न  बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  पकविरपदस्य  व्यमाघपमादशिब्दस्य
उत्तरपदस्य  पमादशिब्दस्य  लनोपक्षे  व्यमाघपमादशिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  ततयाः  बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  अहस्त्यमामदविमाचकस्य
उपममानस्य  व्यमाघशिब्दस्य  मविदममानत्विमातम्  ततयाः  परस्य  पमादशिब्दस्य  "अलनोऽन्त्यस्य"  इमत  पररभमाषयमा
पररष्कक तक्षेन प्रकक तसकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे व्यमाघपमादम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर
"विमाऽविसमानक्षे" इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे  चत्विर व्यमाघपमातम् इमत भविमत। चत्विमारभमाविपकक्षे व्यमाघपमादम् इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 6 "अन्तबरमहभ्यमार च लनोम्नयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 7 "अन्तबरमहभ्यमार च लनोम्नयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।  

. 8 "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 9 "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 10 "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।  

[ . ]6 5 ससख्यमासपुपकविर स्य॥ (५.४.१४०)

सकत्रमाथर याः  - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  ससख्यमाविमाचकपकविरस्य सपु-इत्यव्ययपकविरस्य च पमादशिब्दस्य सममासमान्तनो
लनोपनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  लनोपनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  एकपदमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् ससख्यमासपुपकविरस्यक्षेमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।  "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम्
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पमादस्य  इत्यनपुवितरतक्षे।  "बहहवष्ट्रीहगौ  सक्रयक्ष्णनोयाः  स्विमाङ्गमातम्  षचम्" इत्यस्ममातम्  बहहवष्ट्रीहगौ  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।
"सममासमान्तमायाः" इत्यसधिकक तमम्।  ससख्यमा  च  सपुश्च  ससख्यमासक  इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दयाः।  ससख्यमासक  पकविर्थौ  यस्य  स
ससख्यमासपुपकविरयाः,  तस्य  ससख्यमासपुपकविरस्य  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  एविस  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत  -  "बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे
ससख्यमाविमाचकपकविरस्य सपु इत्यव्ययपकविरस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपनो भविमत" इमत।

"अलनोऽन्त्यस्य" इमत  पररभमाषयमा  अयस  सममासमान्तयाः  लनोपयाः  पमादशिब्दस्य  अन्त्यस्य  अकमारस्य
भविमत।   

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् मदपमातम् इमत। दगौ पमादगौ यस्य स लगौमककमविगहक्षे मद औ
पमाद औ इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत सकत्रक्षेन बहहवष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे
बहहवष्ट्रीहगौ"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविशिक्षेषणस्य  मद  औ इत्यस्य  पकविरमनपमातक्षे,  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुपयाः  औदयस्य लपुमक मदपमादशिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  ततयाः
बहहवष्ट्रीमहसममासस्य ससख्यमापकविरकत्विमातम् ततयाः परस्य पमादशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य "अलनोऽन्त्यस्य" इमत
पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन प्रकक तसकत्रक्षेण लनोपक्षे मदपमादम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर  "विमाऽविसमानक्षे"
इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे  चत्विर  तकमारक्षे मदपमातम् इमत रूपमम्। चत्विमारभमाविपकक्षे च मदपमादम् इमत रूपमम्। एविमक्षेवि सपुपमातम्
सपुपमादम् इमत रूपदयस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 11 "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 12 "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 13 "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 14 "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रक्षेण मविमहतयाः लनोपयाः अन्त्यस्य कथस भविमत।  

[ . ]6 6 उमदभ्यमास कमाकपु दस्य॥ (५.४.१४८)

सकत्रमाथर याः - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे उमदभ्यमास परस्य कमाकपु दशिब्दस्य सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  लनोपनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  उमदभ्यमामम्  इमत  पञ्चिमष्ट्रीमदविचनमान्तस  कमाकपु दस्यक्षेमत  च  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।
"ककपु दस्यमाविस्थमायमास  लनोपयाः" इत्यस्ममात्सकत्रमातम्  लनोपयाः इत्यनपुवितरतक्षे।  "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम्  षचम्"
इत्यस्ममातम् बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितरतक्षे। "सममासमान्तमायाः" इत्यसधिकक तमम्। उच्च मविश्वि उदष्ट्री, तमाभ्यमामम् उमदभ्यमामम्
इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दयाः।  उदम् मवि इमत मनपमातदयमातम्  इमत तमात्पयरमम्।  एविस  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत  -  "बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे
उमदभ्यमास परस्य कमाकपु दशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपनो भविमत" इमत।
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"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा अयस सममासमान्तयाः लनोपयाः कमाकपु दशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य
भविमत।   

उदमाहरणमम्  - अस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणस  तमाविदम्  उत्कमाकपु तम्  इमत।  उद्गतस  कमाकपु दस  यस्य  स
लगौमककमविगहक्षे उद्गत सपु कमाकपु द सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  "प्रमामदभ्यनो धिमातपुजस्य विमाच्यनो विमा चनोत्तरपदलनोपयाः"
इमत विमामतरकक्षे न बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे,  मविशिक्षेषणस्य पकविरमनपमातक्षे  सपुब्लपुमक विमामतरकक्षे न च पकविरपदस्य उद्गत इत्यस्य
उत्तरपदस्य गतक्षेत्यस्य लनोपक्षे  उदम् कमाकपु द इमत भविमत। ततयाः  "खरर च"  इत्यनक्षेन दकमारस्य चत्विर  तकमारक्षे
उत्कमाकपु दशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे उतम् इत्यस्य परस कमाकपु दशिब्दस्य सत्त्विमातम् कमाकपु दशिब्दस्य
अन्त्यस्य अकमारस्य  "अलनोऽन्त्यस्य"  इमत पररभमाषयमा  पररष्कक तक्षेन  प्रनोकक्षे न सकत्रक्षेण लनोपक्षे  उत्कमाकपु दम्  इमत
मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर "विमाऽविसमानक्षे" इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे  चत्विर तकमारक्षे उत्कमाकपु तम् इमत रूपमम्।
चत्विरस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे उत्कमाकपु दम् इमत। एविमक्षेवि मविकमाकपु तम् मविकमाकपु दम् इमत रूपदयस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 15 "उमदभ्यमास कमाकपु दस्य" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 16 "उमदभ्यमास कमाकपु दस्य" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 17 "उमदभ्यमास कमाकपु दस्य" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 18 "उमदभ्यमास कमाकपु दस्य" इमत सकत्रक्षेण मविमहतयाः लनोपयाः अन्त्यस्य कथस भविमत।  

[ . ]6 7 पकणमारमदभमाषमा॥ (५.४.१४९)

सकत्रमाथर याः - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे पकणरशिब्दमातम् परस्य कमाकपु दशिब्दस्य मविकल्पक्षेन सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  लनोपनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पकणमारदम्  इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदस  मविभमाषमा  इमत  च  मविकल्पबनोधिकमम्  अव्ययपदमम्।
"ककपु दस्यमाविस्थमायमास  लनोपयाः" इत्यस्ममात्सकत्रमातम्  लनोपयाः इत्यनपुवितरतक्षे।  "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम्  षचम्"
इत्यस्ममातम्  बहहवष्ट्रीहगौ  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "सममासमान्तमायाः" इत्यसधिकक तमम्।  एविस  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत  -
"बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे पकणरशिब्दमातम् परस्य कमाकपु दशिब्दस्य मविकल्पक्षेन सममासमान्तयाः लनोपनो भविमत" इमत।

"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा अयस सममासमान्तयाः लनोपयाः कमाकपु दशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य
भविमत।   

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् पकणरकमाकपु तम् इमत। पकणर कमाकपु दस यस्य स लगौमककमविगहक्षे
पकणर  सपु  कमाकपु द  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासनो  भविमत।  तत्र
मविशिक्षेषणस्य  पकणर  सपु  इत्यस्य  पकविरमनपमातक्षे  सपुब्लपुमक  पकणरकमाकपु दशिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  ततयाः  बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे
पकणरशिब्दमात्परस्य  कमाकपु दशिब्दस्य  सत्त्विमातम्  "अलनोऽन्त्यस्य"  इमत  पररभमाषयमा  पररष्कक तक्षेन  प्रनोकक्षे न  सकत्रक्षेण
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बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - सममासमान्तप्रत्यययाः मनपमातव्यविस्थमामदकमम् मटप्पणष्ट्री

कमाकपु दशिब्दस्य मविकल्पक्षेन अन्त्यस्यमाकमारस्य लनोपक्षे पकणरकमाकपु दम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर
"विमाऽविसमानक्षे" इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे  चत्विर तकमारक्षे पकणरकमाकपु तम् इमत रूपमम्। चत्विरस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे
पकणरकमाकपु दम् इमत रूपमम्। सममासमान्तलनोपस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे सगौ प्रमक्रयमाकमायर पकणरकमाकपु दयाः इमत
रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 19 "पकणमारमदभमाषमा" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 20 "पकणमारमदभमाषमा" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 21 पकणर कमाकपु दस यस्यक्षेमत मविगहक्षे कमत रूपमामण भविनन्त।

. 22 "पकणमारमदभमाषमा" इमत सकत्रक्षेण मविमहतयाः लनोपयाः अन्त्यस्य कथस भविमत।  

[ . ]6 8 सपुहृदम्-दपुहृरदगौ ममत्रमाममत्रयनोयाः॥ (५.४.१५०)

सकत्रमाथर याः  - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  सपुदपुभ्यमार  परस्य हृदयशिब्दस्य सममासमान्तनो हृदमाविनो मनपमात्यतक्षे  क्रमशियाः
ममत्रमाममत्रयनोयाः अथरयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तहृदमाविमनपमातनस मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् सहृदम्-दपुहृरदगौ इमत प्रथममामदविचनमान्तस ममत्रमाममत्रयनोयाः इमत च सपमष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्।  "बहहवष्ट्रीहगौ
सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितरतक्षे। "सममासमान्तमायाः" इत्यसधिकक तमम्। सहृतम् च
दपुहृरतम्  च  सपुहृदम्-दपुहृरदगौ  इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दसममासयाः।  ममत्रस  च  अममत्रश्च  ममत्रमाममत्रगौ  ,तयनोयाः  ममत्रमाममत्रयनोयाः
इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दसममासयाः।  विस्तपुतस्तपु  मनपमातनक्षे  ममत्रमाथर  सपुहृच्छब्दयाः  अममत्रमाथर  च  दपुहृरच्छब्दयाः  ससद्धियाः।  तत्र
हृदयस्य हृदमावि एवि मनपमात्यतक्षे  इमत लभ्यतक्षे।  एविस  सकत्रमाथरयाः सममायमामत  -  "बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  सपुदपुभ्यमार  परस्य
हृदयशिब्दस्य सममासमान्तयाः हृदमाविनो मनपमात्यतक्षे क्रमशियाः ममत्रमाममत्रयनोयाः अथरयनोयाः" इमत।

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस सपुहृतम् इमत। शिनोभनस हृदयस यस्य स लगौमककमविगहक्षे सपु हृदय सपु
इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे सपुब्लपुमक च सपुहृदयशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः
बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  सपु इमत मनपमातमात्परस्य हृदयशिब्दस्य सत्त्विमातम् हृदयशिब्दस्य स्थमानक्षे  ममत्रमाथर  प्रनोकक्षे न सकत्रक्षेण
सममासमान्तक्षे हृदम् इत्यमादक्षेशिक्षे सपुहृदम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर "विमाऽविसमानक्षे" इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे
चत्विर तकमारक्षे सपुहृतम् इमत रूपमम्। चत्विरस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे सपुहृदम् इमत रूपमम्। एविमक्षेवि अममत्रमाथर तपु
दपुहृरतम् दपुहृरदम् इमत रूपदयमम्।

[ . ]6 9 उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्॥ (५.४.१५१)

सकत्रमाथर याः - उरयाःप्रभकत्यन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः कप्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  उरयाःप्रभकमतभ्ययाः  इमत  पञ्चिमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  कपम्  इमत  च  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  "बहहवष्ट्रीहगौ
सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितरतक्षे। तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन बहहवष्ट्रीहक्षेयाः इमत
भविमत।  उरसम्  इमत  शिब्दयाः  प्रभकमतयाः  आमदयाः  यक्षेषमास  तक्षे  उरयाःप्रभकतययाः  तक्षेभ्य  उरयाःप्रभकमतभ्ययाः  इमत
तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः। उरयाःप्रभकमतभ्ययाः इमत पदस बहहवष्ट्रीहक्षेयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। तक्षेन तदन्तमविधिगौ
उरयाःप्रभकत्यन्तमादम्  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  इमत  लभ्यतक्षे।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन
असधिकक तमामन। एविस सकत्रमाथरयाः सममायमामत  -  "उरयाःप्रभकत्यन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो
भविमत" इमत।  

उदमाहरणमम्  - अस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणस  तमाविदम्  व्यकढनोरस्कयाः  इमत।  व्यकढमम्  उरयाः  यस्य  स  इमत
लगौमककमविगहक्षे व्यकढ सपु उरसम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासनो भविमत।
ततयाः "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य व्यकढ सपु इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे व्यकढ सपु उरसम् सपु
इमत जमातक्षे,  सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सपुपयाः सपुदयस्य लपुमक गपुणक्षे च
व्यकढनोरसम्  इमत  भविमत।  व्यकढनोरसम्  इमत  बहहवष्ट्रीमहससजकस्य  उरयाःशिब्दमान्तत्विमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  सममासमान्तक्षे
कप्प्रत्ययक्षे, पकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यननक्षे लनोपक्षे व्यकढनोरसम् क इमत नस्थतक्षे
प्रमक्रयमाकमायर  सविरससयनोगक्षे  व्यकढनोरस्कशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ व्यकढनोरस्कयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि मप्रयस
समपरयाः यस्य स इमत मविगहक्षे मप्रयसमपरष्कयाः इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

सममासमान्तस्य  कप्प्रत्ययस्यमालनोचनप्रसङ्गक्षे  क्विमचदम्  व्यकढनोरस्कयाः  इत्यमादगौ  मविसगरस्य  सकमारमादक्षेशियाः
क्विमचतम् मप्रयसमपरष्कयाः इत्यमादगौ षकमारमादक्षेशिश्च भविमत। तत्र सकमारमादक्षेशिमविधिमायकस  सकत्रमम् अवितरमत -  

[ . ]6 10 सनोऽपदमादगौ॥ (८.३.३८)

सकत्रमाथर याः  - पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु  प्रत्ययक्षेषपु  परक्षेषपु  मविसगरस्य  सकमारमादक्षेशिनो  भविमत  ससमहतमायमास
मविविमकतमायमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविसगरस्य सकमारमादक्षेशिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  सयाः अपदमादगौ इमत पदच्छक्षेदयाः। सयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्  अपदमादगौ इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस
पदमम्।  सयाः इत्यत्र अकमार उच्चमारणमाथरकयाः।  "मविसजरनष्ट्रीयस्य सयाः" इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम् मविसजरनष्ट्रीयस्य इमत
पदमनपुवितरतक्षे।  "कपु प्विनो  क  पगौ  च⩆ ⩆ " इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  कपु प्विनोयाः  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "तयनोय्विमारविमच
ससमहतमायमामम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् ससमहतमायमामम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। न पदमामदयाः अपदमामदयाः, तनस्मनम् अपदमादगौ
इमत  नञ्सममासयाः।  अपदमादगौ  इत्यस्य  कपु प्विनोयाः  इत्यनक्षेनमान्वियमादम्  अपदमादनोयाः  कपु प्विनोयाः  इत्यथर्वो  भविमत।  एविमम्
अपदमादगौ कविगर  पविगर  च परक्षे समत मविसगरस्य स्थमानक्षे  सम्  इत्यमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास  मविविमकतमायमामम् इमत
सकत्रमाथरयाः  सममायमामत। अपदमामदकविगरपविगरत्विस  पमाशि-कल्प-क-कमाम्यमानमास  चतपुणमार  प्रत्ययमानमामक्षेवि सम्भविमत। एविस
"पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु  प्रत्ययक्षेषपु  परक्षेषपु  मविसगरस्य  सकमारमादक्षेशिनो  भविमत  ससमहतमायमास  मविविमकतमायमामम्" इमत
सकत्रमाथरयाः पयरविस्यमत।
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उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्य पमाशिमप परक्षे  उदमाहरणस  पयस्पमाशिमम्  इमत।  कल्पमप परक्षे  उदमाहरणस
पयस्कल्पमम् इमत। कमाम्यमच परक्षे उदमाहरणस पयस्कमाम्यमम्। प्रकक तक्षे च व्यकढमम् उरयाः यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे
व्यकढ  सपु  उरसम्  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासनो  भविमत।  ततयाः
"सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य पकविरमनपमातक्षे प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक च गपुणक्षे व्यकढनोरसम्
इमत जमातक्षे,  ततयाः  "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्"  इत्यनक्षेन सममासमान्तक्षे  कप्प्रत्ययक्षे  व्यकढनोरसम्  क इमत भविमत। तदमा
"खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः"  इत्यनक्षेन  सस्य  खरर  परक्षे  मविसगमारदक्षेशिक्षे  व्यकढनोरयाः  क  इमत  जमातक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण
अपदमामदकप्रत्ययपरकत्विमातम् मविसगरस्य समादक्षेशिक्षे पपुससस सगौ व्यकढनोरस्कयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 23 "सपुहृदम्-दपुहृरदगौ ममत्रमाममत्रयनोयाः" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 24 "सपुहृदम्-दपुहृरदगौ ममत्रमाममत्रयनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 25 "सपुहृदम्-दपुहृरदगौ ममत्रमाममत्रयनोयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।  

. 26 "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 27 "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 28 "सनोऽपदमादगौ" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 29 "सनोऽपदमादगौ" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]6 11 इणयाः षयाः॥ (८.३.३९)

सकत्रमाथर याः  - पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु  प्रत्ययक्षेषपु  परक्षेषपु  इण उत्तरस्य मविसगरस्य षकमारमादक्षेशिनो  भविमत
ससमहतमायमास मविविमकतमायमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविसगरस्य षकमारमादक्षेशिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  "सनोऽपदमादगौ"
इत्यक्षेनन  प्रमापस्य  सत्विस्य  बमाधिकत्विमादम्  इदमम्  अपविमादसकत्रमम्।   पददयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  इणयाः  इमत
पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस षयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। षयाः इत्यत्र अकमार उच्चमारणमाथरकयाः। "सनोऽपदमादगौ" इमत
सकत्रमादम्  अपदमादगौ  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "मविसजरनष्ट्रीयस्य  सयाः" इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  मविसजरनष्ट्रीयस्य  इमत
पदमनपुवितरतक्षे।  "कपु प्विनो  क  पगौ  च⩆ ⩆ " इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  कपु प्विनोयाः  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "तयनोय्विमारविमच
ससमहतमायमामम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् ससमहतमायमामम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। न पदमामदयाः अपदमामदयाः, तनस्मनम् अपदमादगौ
इमत  नञ्सममासयाः।  अपदमादगौ  इत्यस्य  कपु प्विनोयाः  इत्यनक्षेनमान्वियमादम्  अपदमादनोयाः  कपु प्विनोयाः  इत्यथर्वो  भविमत।  एविमम्
अपदमादगौ  कविगर  पविगर  च  परक्षे  समत  इणयाः  परस्य  मविसगरस्य  स्थमानक्षे  सम्  इत्यमादक्षेशिनो  भविमत  ससमहतमायमास
मविविमकतमायमामम्  इमत  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत।  अपदमामदकविगरपविगरत्विस  पमाशि-कल्प-क-कमाम्यमानमास  चतपुणमार
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प्रत्ययमानमामक्षेवि सम्भविमत। एविस  "पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु  प्रत्ययक्षेषपु  परक्षेषपु  इणयाः परस्य मविसगरस्य षकमारमादक्षेशिनो
भविमत ससमहतमायमास मविविमकतमायमामम्" इमत सकत्रमाथरयाः पयरविस्यमत।

उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्य पमाशिमप परक्षे  उदमाहरणस  समपरष्पमाशिमम्  इमत। कल्पमप परक्षे  उदमाहरणस
यजपुष्कल्पमम् इमत। कमाम्यमच परक्षे उदमाहरणस समपरष्कमाम्यमम्। प्रकक तक्षे च मप्रयस समपरयाः यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे
मप्रय  सपु  समपरसम्  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे,  मविशिक्षेषणस्य
पकविरमनपमातक्षे प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक च गपुणक्षे मप्रयसमपरसम् जमातक्षे, ततयाः "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
सममासमान्तक्षे  कप्प्रत्ययक्षे  मप्रयसमपरसम्  क  इमत  भविमत।  तदमा  "खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः"  इत्यनक्षेन  सस्य
मविसगमारदक्षेशिक्षे मप्रयसमपरयाः क इमत जमातक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण अपदमामदकप्रत्ययपरकत्विमातम् मविसगरस्य स्थमानक्षे प्रमापस समादक्षेशिस
प्रबमाध्य इणयाः परस्य षमादक्षेशिक्षे पपुससस सगौ मप्रयसमपरष्कयाः इमत रूपमम्।

प्रकरणनोपयनोमगतयमा मविसगरस्य स्थमानक्षे षत्वि-सत्विमविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]6 12 कस्कमामदषपु च॥ (८.३.४८)

सकत्रमाथर याः - कस्कमामदषपु इण उत्तरस्य मविसगरस्य षकमारमादक्षेशिनो भविमत, अन्यत्र तपु सकमारमादक्षेशिनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण मविसगरस्य षकमारमादक्षेशियाः सकमारमादक्षेशिश्च मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  कस्कमामदषपु  इमत  सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  च  इत्यव्ययस  पदमम्।  इणयाः  षयाः  इमत  सकत्रस
सम्पकणरमनपुवितरतक्षे। "सनोऽपदमादगौ" इमत सकत्रमातम् सयाः इमत पदमनपुवितरतक्षे। "मविसजरनष्ट्रीयस्य सयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम्
मविसजरनष्ट्रीयस्य इमत पदमनपुवितरतक्षे।  "कपु प्विनो  क पगौ  च⩆ ⩆ " इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  कपु प्विनोयाः  इमत पदमनपुवितरतक्षे।
"तयनोय्विमारविमच ससमहतमायमामम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् ससमहतमायमामम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। कस्कशिब्द आमदयरषमास तक्षे
कस्कमादययाः,  तक्षेषपु  कस्कमामदषपु  इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः।  एविस  कस्कमामदषपु  शिब्दक्षेषपु  इण्प्रत्यमाहमारमातम्  परस
मविसजरनष्ट्रीयस्य स्थमानक्षे सकमारमादक्षेशिनो भविमत, कस्कमामदषपु अन्यत्र मविसजरनष्ट्रीयस्य स्थमानक्षे सकमारमादक्षेशिनो भविमत इमत
सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

उदमाहरणमम्  - अस्य इण्परकत्विक्षे  उदमाहरणस  समपरष्कपु नण्डकमा इमत। समपरयाः कपु नण्डकमा इमत नस्थतक्षे
कस्कमामदषपु पमठतत्विमातम् समपरयाः इत्यस्य इणयाः इकमारमात्परस्य मविसगरस्य प्रकक तसकत्रक्षेण षकमारक्षेदक्षेशिक्षे समपरष्कपु नण्डकमा
इमत रूपस भविमत। इण्परकत्विमाभमाविक्षे कस्कयाः इत्यपुदमाहरणमम्।  "मनत्यविष्ट्रीप्सयनोयाः"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण विष्ट्रीप्समाथर कयाः
इमत पदस्य मदत्विक्षे कयाः क इमत नस्थतक्षे मविसगरस्य इण्परकत्विमाभमाविमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण सकमारमादक्षेशिक्षे  कस्कयाः इमत
रूपस भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 30 "इणयाः षयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 31 "इणयाः षयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 32 मप्रयसमपरष्कयाः इत्यत्र षत्विमादक्षेशियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।
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. 33 "कस्कमामदषपु च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 34 "कस्कमामदषपु च" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 35 समपरष्कपु नण्डकमा इत्यत्र षत्विमादक्षेशियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 36 कस्कयाः इत्यत्र सत्विमादक्षेशियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

[ . ]6 13 इनयाः ससयमामम्॥ (५.४.१५२)

सकत्रमाथर याः - इन्नन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत सष्ट्रीत्विक्षे मविविमकतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः कप्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् इनयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस ससयमामम् इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः
स्विमाङ्गमातम्  षचम्" इत्यस्ममातम्  बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितरतक्षे।  तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  इमत भविमत।
"उरयाःप्रभकमतभ्ययाः  कपम्"  इत्यस्ममातम्  कपम्  इत्यनपुवितरतक्षे। इनयाः  इमत  पदस  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  इत्यस्य  मविशिक्षेषणमम्।  तक्षेन
तदन्तमविधिगौ इन्नन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः इमत लभ्यतक्षे। "प्रत्यययाः", "परश्च", "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन
असधिकक तमामन। एविस सकत्रमाथरयाः सममायमामत  -  "इन्नन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत
सष्ट्रीत्विक्षे मविविमकतक्षे" इमत।  

उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् बहहदनण्डकमा नगरष्ट्री इमत। दण्डयाः अस्यमास्तष्ट्रीमत मविगहक्षे
"अत इमनठनगौ"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  इमनप्रत्ययक्षे  दण्डष्ट्री  इमत  मनष्पदतक्षे  ।  बहवियाः  दनण्डननो  यस्यमास  समा  इमत
लगौमककमविगहक्षे बहह  जसम् दनण्डनम् जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासनो
भविमत। ततयाः "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य बहह  जसम् इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे बहह  जसम्
दनण्डनम् जसम् इमत जमातक्षे, सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सपुपयाः जस्दयस्य
लपुमक बहहदनण्डनम् इमत भविमत। बहहदनण्डनम् इमत बहहवष्ट्रीमहससजकस्य इन्नन्तत्विमातम् सष्ट्रीत्विक्षे मविविमकतक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण
सममासमान्तक्षे कप्प्रत्ययक्षे, पकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः" इत्यननक्षे लनोपक्षे बहहदनण्डनम्
क इमत नस्थतक्षे,  नकमारस्य लनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे  मनष्पन्नमातम् बहहदनण्डकशिब्दमातम्  "अजमादतषमापम्"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
टमामप प्रमक्रयमाकमायर सविरससयनोगक्षे बहहदनण्डकमाशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ प्रमक्रयमाकमायर बहहदनण्डकमा इमत रूपमम्।

[ . ]6 14 शिक्षेषमामदभमाषमा॥ (५.४.१५४)

सकत्रमाथर याः - अनपुकसममासमान्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  कप्प्रत्ययनो  मविकल्पक्षेन  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम् शिक्षेषमातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस मविभमाषमा इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। "बहहवष्ट्रीहगौ
सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितरतक्षे। तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन बहहवष्ट्रीहक्षेयाः इमत
भविमत।  "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः  कपम्" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  कपम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "तमद्धितमायाः",

"सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन असधिकक तमामन। यस्ममातम् सममासमान्तप्रत्ययनो न मविमहतयाः स एवि शिक्षेषशिब्दक्षेन गकह्यतक्षे।
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शिक्षेषमातम् नमाम अनपुकसममासमान्तमादम् इमत। एविस सकत्रमाथरयाः सममायमामत - "अनपुकसममासमान्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः
तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन भविमत" इमत।  

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस महमायशिस्कयाः इमत। महदम् यशिनो यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे
महतम्  सपु  यशिसम्  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासनो  भविमत।  ततयाः
"सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन मविशिक्षेषणस्य महतम् सपु इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे महतम् सपु यशिसम् सपु इमत नस्थतक्षे,
"कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपयाः
सपुदयस्य लपुमक च महतम् यशिसम् इमत जमातक्षे  "आन्महतयाः सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण महतयाः
तकमारस्य आकमारमादक्षेशिक्षे "अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः" इत्यनक्षेन सविणरदष्ट्रीघर महमायशिसम् इमत शिब्दनो मनष्पदतक्षे। महमायशिसम्
इमत  बहहवष्ट्रीमहससजकस्य  अनपुकसममासमान्तत्विमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  सममासमान्तक्षे  कप्प्रत्ययक्षे,  पकमारस्य
"हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन  इत्ससजमायमास  "तस्य  लनोपयाः"  इत्यननक्षे  लनोपक्षे  महमायशिसम्  क  इमत  नस्थतक्षे,
"खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः" इत्यनक्षेन खरर परक्षे सकमारस्य मविसगमारदक्षेशिक्षे महमायशियाः क इमत जमातक्षे  "सनोऽपदमादगौ"
इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविसगरस्य समादक्षेशिक्षे सविरससयनोगक्षे महमायशिस्कशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ महमायशिस्कयाः इमत
रूपमम्। कपयाः विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे सगौ प्रमक्रयमाकमायर महमायशिमायाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

. 37 "इनयाः ससयमामम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 38 "इनयाः ससयमामम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 39 "शिक्षेषमामदभमाषमा" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 40 "शिक्षेषमामदभमाषमा" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 41 महदम् यशियाः यस्य स इमत मविगहक्षे बहहवष्ट्रीहगौ कमत रूपमामण।

[ . ]6 15 मनष्ठमा॥ (२.२.३६)

सकत्रमाथर याः - मनष्ठमान्तस बहहवष्ट्रीहगौ पकविर भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण  पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  एकपदमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम्
मनष्ठमा  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे  बहहवष्ट्रीहगौ" इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  बहहवष्ट्रीहगौ  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे।  "उपसजरनस पकविरमम्" इत्यतयाः पकविरमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणस मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम् अनपुवितरतक्षे। प्रयपुज्यतक्षे
इमत  मक्रयमापदमम्  अध्यमाहमायरमम्।  "ककवितक  मनष्ठमा" इमत सकत्रक्षेण  मविमहतयनोयाः  ककवितपुप्रत्यययनोयाः  मनष्ठमाससजमा।
"प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तगहणमम्" इमत  मनयमक्षेन  मनष्ठमा  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  मनष्ठमान्तमम्  इमत  लभ्यतक्षे।
बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे मनष्ठमाप्रत्ययमान्तस पदस पकविर प्रयपुज्यतक्षे इमत सकत्रस्यमाथरयाः।   
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बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - सममासमान्तप्रत्यययाः मनपमातव्यविस्थमामदकमम् मटप्पणष्ट्री

उदमाहरणमम् - मनष्ठमान्तस्य पकविरमनपमातक्षे यपुकयनोगयाः इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्। यपुकनो यनोगनो यक्षेन सयाः इमत
लगौमककमविगहक्षे यपुक सपु यनोग सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे अन्यपदमाथर मविदममानस्य यपुक सपु इत्यस्य यनोग सपु इत्यस्य
च प्रथममान्तस्य  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे,  सममासस्य  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन
प्रमामतपमदकससजमायमास "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण सपुदयस्य लपुमक यपुक यनोग इमत भविमत। तदमा
प्रनोकक्षे न सकत्रक्षेण मनष्ठमान्तस्य यपुक इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे मनष्पन्नमातम् यपुकयनोग इत्यस्ममादम् मविशिक्षेष्यमानपुसमारक्षेण पपुससस सगौ
प्रमक्रयमाकमायर यपुकयनोगयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-९

. 42 "मनष्ठमा" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 43 "मनष्ठमा" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 44 "मनष्ठमा" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 45 मनष्ठमाससजमा कक्षे षमास भविमत। 

[ . ]6 16 विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु॥ (२.२.३७)

सकत्रमाथर याः - आमहतमागन्यमामदषपु बहहवष्ट्रीमहषपु मनष्ठमान्तस पकविर मविकल्पक्षेन भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् विमा इमत मविकल्पबनोधिकमव्यमम्। आमहतमागन्यमामदषपु इमत सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस पदमम्। "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे
बहहवष्ट्रीहगौ" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् बहहवष्ट्रीहगौ इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्य च आमहतमागन्यमामदषपु इत्यनक्षेन सहमान्वियमादम्
आमहतमागन्यमामदषपु बहहवष्ट्रीमहषपु इमत लभ्यतक्षे। आमहतमामग्नियाः आमदयरषमास तक्षे आमहतमागन्यमादययाः, तक्षेषपु आमहतमागन्यमामदषपु
इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  "उपसजरनस  पकविरमम्" इत्यतयाः  पकविरमम्  इमत  मक्रयमामविशिक्षेषणस
मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम् अनपुवितरतक्षे। प्रयपुज्यतक्षे इमत मक्रयमापदमम् अध्यमाहमायरमम्।  "मनष्ठमा" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् मनष्ठमा
इत्यनपुवितरतक्षे। "प्रत्ययगहणक्षे तदन्तगहणमम्" इमत मनयमक्षेन मनष्ठमा इत्यस्य तदन्तमविधिगौ मनष्ठमान्तमम् इमत लभ्यतक्षे।
"आमहतमागन्यमामदषपु बहहवष्ट्रीमहसममासक्षेषपु मनष्ठमाप्रत्ययमान्तस पदस मविकल्पक्षेन पकविर प्रयपुज्यतक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः। 

उदमाहरणमम् - मनष्ठमान्तस्य मविकल्पक्षेन पकविरमनपमातक्षे आमहतमामग्नियाः अगन्यमामहतयाः इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्।
आमहतमा  अग्निययाः  यक्षेन  सयाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  आमहत  जसम्  अमग्नि  जसम्  इत्यलगौमककमविगहक्षे  अन्यपदमाथर
मविदममानस्य आमहत जसम् इत्यस्य अमग्नि जसम् इत्यस्य च प्रथममान्तस्य "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यनक्षेन बहहवष्ट्रीहगौ
सपुब्लपुमक  आमहत  अमग्नि  इमत  भविमत।  तदमा  आमहतमामग्निगणक्षे  पमाठमातम्  प्रनोकक्षे न  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीहगौ  मविकल्पक्षेन
मनष्ठमान्तस्य आमहत इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे सविणरदष्ट्रीघर मनष्पन्नमातम् आमहतमामग्नि इत्यस्ममादम् मविशिक्षेष्यमानपुसमारक्षेण पपुससस
सगौ प्रमक्रयमाकमायर आमहतमामग्नियाः इमत रूपमम्। पकविरमनपमातस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे अमग्नि आमहत इमत जमातक्षे
यमण मनष्पन्नमादम् अगन्यमामहतशिब्दमातम् पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर अगन्यमामहतयाः इमत रूपमम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१०

. 46 "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 47 "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 48 "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 49 अगन्यमामहतयाः आमहतमामग्नियाः इमत रूपदयस कथस भविमत।

पमाठसमारयाः

अनस्मनम्  पमाठक्षे  बहहवष्ट्रीमहसममासस्य  अविमशिषमासशियाः  प्रस्तपुतयाः।  बहहवष्ट्रीहगौ  सममासमान्तस्य  षच्प्रत्ययस्य
मविधिमायकस  "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्"  इमत,  षप्रत्ययस्य मविधिमायकस  "मदमत्रभ्यमास ष मकध्नरयाः"  इमत,

अप्प्रत्ययस्य  च  मविधिमायकमम्  "अन्तबरमहभ्यमार  च  लनोम्नयाः"  इमत  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  अत्र  "पमादस्य
लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः"  इमत,  "ससख्यमासपुपकविरस्य"  इमत,  "उमदभ्यमास  कमाकपु दस्य"  इमत  "पकणमारमदभमाषमा"  इमत च
सममासमान्तलनोपमविधिमायकस  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  प्रसङ्गमातम्  "सपुहृदम्-दपुहृरदगौ  ममत्रमाममत्रयनोयाः"  इमत  हृदयशिब्दस्य
हृदमादक्षेशिमनपमातमविधिमायकस  सकत्रममप  व्यमाख्यमातमम्।   मनपमातनस  भविमत तदम्  विण्यरतक्षे।  बहहवष्ट्रीहगौ  पकविरमनपमातमविषयक्षे
अत्रमालनोचनस भविमत। ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रविणरनमाविसरक्षे तदपुदमाहरणक्षेषपु मविसगरस्यमादक्षेशिमविधिमानमाय यमामन सकत्रमामण
अपक्षेमकतमामन तमान्यमप अत्र ससगकहष्ट्रीतमामन।  सममासमान्तस्य कप्प्रत्ययस्य मविधिमायकमत्र  "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्"
"इनयाः ससयमामम्" "शिक्षेषमामदभमाषमा" सकत्रत्रयममप व्यमाख्यमातमम्। 

सममासमान्तपयमारलनोचनमाविसरक्षे  "सनोऽपदमादगौ"  इमत  सकमारमादक्षेशिमविधिमायकमम्,  "इणयाः  षयाः"  इमत
"कस्कमामदषपु च" इमत षकमारमादक्षेशिमविधिमायकस  सकत्रममप व्यमाख्यमातमम्। ततयाः बहहवष्ट्रीहगौ पकविरमनपमातमविधिमायकस  "मनष्ठमा"
इमत "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु" इमत च सकत्रस प्रस्तपुतमम्। एविस बहहवष्ट्रीमहसममासस्यमाविमशिषमासशियाः अनस्मनम् पमाठक्षे प्रस्तपुतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "बहहबष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमात्षचम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 "मदमत्रभ्यमास ष मकध्नरयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3 "अन्तबरमहभ्यमार च लनोम्नयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 "उमदभ्यमास कमाकपु दस्य" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
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. 7 "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 दष्ट्रीघरसक्थयाः इमत रूपस समाधियत।

. 9 अन्तलर्वोमयाः इमत रूपस समाधियत।

. 10 मदमकधिरयाः इमत रूपस समाधियत।

. 11 व्यमाघपमादम् इमत रूपस समाधियत।

. 12 मदपमादम् इमत रूपस समाधियत।

. 13 उत्कमाकपु दम् इमत रूपस समाधियत।

. 14 पकणरकमाकपु दयाः इमत रूपस समाधियत।

. 15 व्यकढनोरस्कयाः इमत रूपस समाधियत।

. 16 महमायशिस्कयाः इमत रूपस समाधियत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 स्विमाङ्गविमामचनयाः सक्रयक्ष्यन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षच्प्रत्ययनो भविमत।

. 2 दष्ट्रीघर सनक्थनष्ट्री यस्य सयाः इमत मविगहयाः।

. 3 जलजमाकष्ट्री।

. 4 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे मदमत्रभ्यमास परस्य मकध्नरयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षप्रत्ययनो भविमत।

. 5 मदमकधिरयाः।

उत्तरमामण-२
. 6 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे अन्तबरमहभ्यमार परस्य लनोम्नयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अप्प्रत्ययनो भविमत।

. 7 अन्तलर्वोमयाः।

. 8 सममासमान्तलनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 9 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे हस्त्यमामदविसजरतमादम् उपममानमात्परस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपयाः  भविमत।

. 10 व्यमाघपमातम्।

उत्तरमामण-३
. 11 सममासमान्तलनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 12 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे ससख्यमाविमाचकपकविरस्य सपु इत्यव्ययपकविरस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।

. 13 मदपमातम्।

. 14 अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा।
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उत्तरमामण-४
. 15 सममासमान्तलनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 16 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे उमदभ्यमास परस्य कमाकपु दशिब्दस्य सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।

. 17 उत्कमाकपु तम्।

. 18 अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा।

उत्तरमामण-५
. 19 सममासमान्तलनोपयाः।

. 20 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे पकणरशिब्दमातम् परस्य कमाकपु दशिब्दस्य मविकल्पक्षेन सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।

. 21 रूपत्रयमम्।

. 22 अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा।

उत्तरमामण-६
. 23 सममासमान्तहृदमाविमनपमातनमम्।

. 24 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे सपुदपुभ्यमार परस्य हृदयशिब्दस्य सममासमान्तनो हृदमाविनो मनपमात्यतक्षे क्रमशियाः ममत्रमाममत्रयनोयाः 
अथरयनोयाः।

. 25 सपुहृतम्।

. 26 उरयाःप्रभकत्यन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत।

. 27 व्यकढनोरस्कयाः।

. 28 पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु मविसगरस्य सकमारमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास मविविमकतमायमामम्।

. 29 पयस्पमाशिमम्।

उत्तरमामण-७
. 30 पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु इण उत्तरस्य मविसगरस्य षकमारमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास 
मविविमकतमायमामम्।

. 31 समपरष्पमाशिमम्।

. 32 इणयाः षयाः इमत सकत्रक्षेण।

. 33 कस्कमामदषपु इण उत्तरस्य मविसगरस्य षकमारमादक्षेशिनो भविमत, अन्यत्र तपु सकमारमादक्षेशिनो भविमत।

. 34 समपरष्कपु नण्डकमा।

. 35 कस्कमामदषपु च इमत सकत्रक्षेण।

. 36 कस्कमामदषपु च इमत सकत्रक्षेण।
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उत्तरमामण-८
. 37 इन्नन्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत सष्ट्रीत्विक्षे मविविमकतक्षे।

. 38 बहहदनण्डकमा नगरष्ट्री।

. 39 अनपुकसममासमान्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन भविमत।

. 40 महमायशिस्कयाः।

. 41 रूपदयमम्।

उत्तरमामण-९
. 42 पकविरमनपमातयाः।

. 43 मनष्ठमान्तस बहहवष्ट्रीहगौ पकविर भविमत।

. 44 यपुकयनोगयाः।

. 45 ककवितपुप्रत्यययनोयाः मनष्ठमाससजमा।

उत्तरमामण-१०
. 46 पकविरमनपमातयाः।

. 47 आमहतमागन्यमामदषपु बहहवष्ट्रीमहषपु मनष्ठमान्तस पकविर मविकल्पक्षेन भविमत।

. 48 आमहतमामग्नियाः अगन्यमामहतयाः इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन।

. 49 मविकल्पक्षेन मनष्ठमान्तस्य आमहत इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे प्रमक्रयमायमामम् आमहतमामग्नियाः इमत 
रूपमम्,पकविरमनपमातस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे अगन्यमामहतयाः इमत रूपमम्।

॥ इमत षष्ठयाः पमाठयाः॥
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)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।
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( . . )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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दन्दसममासयाः - पकविर परमनपमातयाः मविशिक्षेषकमायमारमण एकशिक्षेषयाः च मटप्पणष्ट्री

[ . ]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।
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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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दन्दसममासयाः - पकविर परमनपमातयाः मविशिक्षेषकमायमारमण एकशिक्षेषयाः च मटप्पणष्ट्री

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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)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।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    149   

८



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

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।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    151   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

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।



)9 सष्ट्रीप्रत्यययाः - चमापम् टमापम् डमापम् प्रत्ययमायाः
प्रस्तमाविनमा

तत्र मत्रषपु  सलङ्गक्षेषपु  मध्यक्षे  पपुसस्त्विबनोधिनमाय नपपुससकत्विबनोधिनमाय च प्रत्ययमान्तरमम्  अपक्षेमकतस  नमानस्त।
प्रमामतपमदकक्षे नमैवि तक्षेषमास प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। मकन्तपु सष्ट्रीत्विबनोधिनमाय कक्षे चनम् प्रत्ययमायाः कनल्पतमायाः सनन्त। तक्षे च 

टमापम्-डमापम्-चमापसयनोप्यक्षेतक्षे ङष्ट्रीपम्-ङष्ट्रीषम्-ङष्ट्रीनम्-प्रत्ययमैयाः सह।

ऊङम् -मतभ्यमास ममसलतमाश्चमामप सन्त्यषगौ प्रत्ययमायाः ससयमामम्।।

एविञ्चि टमापम्  डमापम्  चमापम्  ङष्ट्रीपम्  ङष्ट्रीषम्  ङष्ट्रीनम्  ऊङम्  मत  इत्यक्षेतक्षे  अषगौ  प्रत्ययमायाः  सष्ट्रीत्विस्य दनोतनमाय
प्रमामतपमदकमातम् भविनन्त। तत्र कस्ममादम् प्रमामतपमदकमातम् टमापम् भविमत कस्ममातम् विमा डमापम् भविमत इमत बनोधिमयतपुस
प्रकक तस प्रकरणस प्रवितरतक्षे। अत्र च पमाठक्षे टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीनम् मत इत्यक्षेतक्षे पञ्चि प्रत्ययमायाः कस्ममातम् प्रमातपमदकमातम्
भविनन्त इमत प्रमतपमादतक्षे।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीनम् मत इमत एतमानम् पञ्चि सष्ट्रीप्रत्ययमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीनम् मत इमत एतमानम् पञ्चि सष्ट्रीप्रत्ययमानम् प्रयनोकपुस  प्रभविक्षेतम्।
 एतक्षेषमास प्रत्ययमानमास ससयनोजनक्षेन शिब्दक्षेषपु मकस  मकस  पररवितरनस भविमत इमत जमातपुस शिक्नपुयमातम्।।
 एतक्षेषमास प्रत्ययमानमास ससयनोजनस कक त्विमा सष्ट्रीसलङ्गशिब्दमानमास मनममारणस कतपुर शिक्नपुयमातम्।
 पठनपमाठनकमालक्षे तत्र तत्र शिब्दक्षेषपु एतक्षेषपु कयाः सष्ट्रीप्रत्यययाः अनस्त इमत सपुस्पषस जमातपुस प्रभविक्षेतम्।

[ . ]9 1 अजमादतषमापम्॥ (४.१.४)

सकत्रमाथर याः  - सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे  अजमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् परयाः टमापम् प्रत्यययाः भविमत।
एविस सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ह्रिस्विमाकमारमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् परयाः टमापम् प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस टमाप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। अजमादतयाः
इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। टमापम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम् (७/१)  इमत असधिकमारयाः
आगच्छमत।  अमप  च  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  (५/१)  इमत  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः
(१/१)  इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  अजमादतयाः इमत पदक्षे
बहहवष्ट्रीमहगभरसममाहमारदन्दसममासयाः  अनस्त।  अस्य च मविगहयाः  भविमत  -  अजयाः अमामदयाः  यक्षेषमास  तक्षे  अजमादययाः।
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अजमादयश्च अतम्  च इत्यनयनोयाः  सममाहमारयाः  अजमादतम्,  तस्ममातम्  अजमादतयाः। एविञ्चि अस्य अथरयाः  भविमत  -
अजमादक्षेयाः  अतयाः च। तत्र अजमादक्षेयाः  इत्यस्य अजमामदगणपमठतशिब्दमातम्  इत्यथरयाः।  अतयाः इत्यस्य ह्रिस्विमाकमारमातम्
इत्यथरयाः। तत्र अजमादक्षेयाः इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण
अजमादक्षेयाः इत्यत्र तदन्तमविसधियाः भविमत। एविञ्चि अजमादक्षेयाः इत्यस्यमाथर्वो भविमत अजमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम् इमत।
एविमम् अतयाः इत्यमप प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। ततश्च अतयाः इत्यत्रमामप यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य
इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन अतयाः इत्यस्यमाथर्वो भविमत ह्रिस्विमाकमारमान्तमातम् इमत। एविञ्चि सकत्रमाथर्वो भविमत
अजमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  टमापम् प्रत्यययाः परयाः भविमत। एविस ह्रिस्विमाकमारमान्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे टमापम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।

उदमाहरणमम् - अजमा। खटमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः -

अजमा। तत्र  अजमामदगणक्षे  अज  इमत  प्रमामतपमदकस  पमठतमम्  अनस्त।  पपुनयाः  व्यपदक्षेमशिविदमाविक्षेन
अजमान्तममप  अनस्त।  एविञ्चि अजमामदगणपमठतशिब्दमान्तस  प्रमामतपमदकमम्,  अज इमत प्रमामतपमदकमम्।  तस्ममातम्
सष्ट्रीत्विदनोतनमाय अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमापम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन च अज टमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
परस चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य टमापयाः टकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च तस्य लनोपयाः
भविमत। पपुनयाः टमापयाः पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च तस्य लनोपयाः
भविमत। ततश्च अज आ इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परमम् अकयाः सविरणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे समत
अजमा इमत रूपस  ससद्ध्यमत। ततश्च स्विमामदप्रत्यययनोगक्षेन प्रथममैकविचनक्षे  अजमा इमत सपुबन्तस  पदस ससध्यमत।
अन्यक्षेषमास रूपमाणमास ससमद्धिप्रमक्रयमा अजन्तसष्ट्रीसलङ्गप्रकरणक्षे रममाशिब्दवितम् वितरतक्षे। 

खटमा। अत्र खट इमत प्रमामतपमदकमम् अनस्त। अस्य च अन्त्यविणरयाः ह्रिस्विमाकमारयाः अनस्त। तक्षेन इदस
प्रमामतपमदकस  ह्रिस्विमाकमारमान्तमम्  अनस्त।  ततश्च ह्रिस्विमाकमारमान्तमातम्  खट  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विदनोतनमाय
अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमापम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन च खट टमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत।  ततयाः पर स चपुटक  इमत
सकत्रक्षेण टमापयाः टकमारस्य इत्ससजमा भविमत तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च तस्य लनोपयाः भविमत। पपुनयाः टमापयाः पकमारस्य
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च तस्य लनोपयाः भविमत। ततश्च खट आ इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परमम् अकयाः सविरणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे समत खटमा इमत रूपस ससद्ध्यमत।

अत्रमाजमामदगणपमठतशिब्दमानमामन्यमान्यपुदमाहरणमामन - अजमा एडकमा अश्विमा चटकमा मकमषकमा बमालमा वित्समा
हनोडमा पमाकमा मन्दमा मविलमातमा क्रपु ञ्चिमा उनष्णहमा दक्षेविमविशिमा ज्यक्षेष्ठमा कमनष्ठमा मध्यममा कनोमकलमा दसषष मा इमत।

अत्रमादन्तप्रमामतपमदकमानमामन्यमान्यपुदमाहरणमामन  -  खटमा  रममा  ममालमा  मक्षेधिमा  गङ्गमा  यमपुनमा  शिमालमा  सविमार
धिमनकमा कक मत्रममा स्विभमाविजमा गतमा ममायमा मविदमा अमविदमा इमत।

[ . ]9 2 डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम्॥ (४.१.१३)

सकत्रमाथर याः  - मन्नन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् अन्नन्तमातम् बहहवष्ट्रीमहससजकमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे
विमा डमापम् प्रत्यययाः स्यमातम्।
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सष्ट्रीप्रत्यययाः - चमापम् टमापम् डमापम् प्रत्ययमायाः मटप्पणष्ट्री

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस डमाप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
डमापम्   इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  उभमाभ्यमामम्  इमत  पञ्चिमष्ट्रीमदविचनमान्तस  पदमम्।  अन्यतरस्यमामम्  इमत
अव्ययपदमम्। अत्र मनयाः इमत सकत्रमातम् मनयाः  (५/१)  इमत अनपुवितरतक्षे। अननो बहहवष्ट्रीहक्षेयाः इमत सम्पकणरममप सकत्रमम्
अनपुवितरतक्षे। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम् (७/१) इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। प्रत्यययाः (१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च
इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत अनपुवितरतक्षे।
अत्र मनयाः इमत अनयाः इमत च प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण
मनयाः इत्यत्र अनयाः इत्यत्र च तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन मनयाः इत्यस्य मन्नन्तमातम्  इत्यथर्वो  भविमत। अनयाः
इत्यस्य च अन्नन्तमातम्  इत्यथर्वो  भविमत। बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  इत्यमप प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस  भविमत। एविञ्चि
सकत्रमाथर्वो भविमत - मन्नन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्, अन्नन्तमातम् बहहवष्ट्रीमहससजकमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा
डमापम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।

उदमाहरणमम् - दमाममा। बहहयज्विमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः -

दमाममा। अत्र दमामनम्  इमत प्रमामतपमदकमम्।  एतच्च मन्नन्तमम्  अनस्त। अतयाः मन्नन्तमातम्  दमामनम्  इमत
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विदनोतनमाय डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन डमापम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन च
दमामनम् डमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परस चपुटक  इमत सकत्रक्षेण डकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन दमामनम् आ इमत नस्थमतयाः
जमायतक्षे। ततयाः परस टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण दमामनम् इमत शिब्दस्य टक्षेयाः अनम् इत्यस्य लनोपक्षे समत दमामम् आ इमत नस्थमतयाः
जमायतक्षे। विणरसम्मक्षेलनक्षे च समत दमाममा इमत रूपस ससध्यमत। डमापम् इत्यस्य अभमाविक्षे तपु दमामनम् इत्यक्षेवि रूपस मतष्ठमत।
एविमक्षेवि दमाममा पमाममा सष्ट्रीममा अमतममहममा इत्यमादमाविमप बनोध्यमम्।

बहहयज्विमा। अत्र  बहहयज्विनम्  इमत  प्रमामतपमदकमम्।  एतच्च  अन्नन्तमम्  अनस्त।  पपुनयाः  अत्र
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अमप अनस्त। अतयाः इदस  बहहवष्ट्रीमहससजकममप अनस्त। एविञ्चि अन्नन्तमातम्  बहहवष्ट्रीमहससजकमातम्
बहहयज्विनम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विदनोतनमाय डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन डमापम् प्रत्यययाः
भविमत। तक्षेन च बहहयज्विनम् डमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परस चपुटक  इमत सकत्रक्षेण डकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण च पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
बहहयज्विनम् आ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः परस टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण बहहयज्विनम् इमत शिब्दस्य टक्षेयाः अनम् इत्यस्य
लनोपक्षे समत बहहयज्विम् आ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। विणरसम्मक्षेलनक्षे च समत बहहयज्विमा इमत रूपस ससध्यमत। डमापम्
इत्यस्य अभमाविक्षे तपु बहहयज्विनम् इत्यक्षेवि रूपस मतष्ठमत। एविमक्षेवि सपुचममार सपुपविमार बहहरमाजमा इत्यमादमाविमप बनोध्यमम्।

[ . ]9 3 यङश्चमापम्॥ (४.१.७४)

सकत्रमाथर याः  - ञ्यङन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्,  ष्यङन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे चमापम् प्रत्यययाः
परयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस चमाप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
यङयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। चमापम्  इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। अत्र सकत्रक्षे
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ससयमामम् (७/१) इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। प्रत्यययाः (१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र
आगच्छमत। अत्र ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत अनपुवितरतक्षे। अत्र यङयाः इत्यनक्षेन
ञ्यङयाः ष्यङयाः च गहणमम् अनस्त। ञ्यङयाः ष्यङयाः च प्रत्ययगौ इमत कक त्विमा अत्र प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत
मनयमक्षेन  तदन्तमविसधियाः भविमत।  तक्षेन  यङयाः इमत पदस्य ञ्यङन्तमातम्  ष्यङन्तमातम्  च इत्यथरयाः  भविमत। पपुनयाः
ञ्यङन्तमातम्  ष्यङन्तमातम्  इमत अनयनोयाः च प्रमामतपमदकमातम्  इत्यत्र अन्विययाः भविमत। एविञ्चि सकत्रमाथर्वो भविमत  -
ञ्यङन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्, ष्यङन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे चमापम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।

उदमाहरणमम् - आम्बष्ठ्यमा। कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

आम्बष्ठ्यमा। अत्र आम्बष्ठ्य इमत शिब्दयाः ञ्यङन्तयाः अनस्त। यतनोमह अम्बष्ठशिब्दमातम्  अम्बष्ठस्य
अपत्यस  सष्ट्री  इत्यथर  विकद्धिक्षेत्कनोसलमाजमादमाञ्ञ्यङम्  इमत सकत्रक्षेण  ञ्यङम्  इमत प्रत्ययक्षे  अम्बष्ठ ञ्यङम्  इमत जमातक्षे
ञकमारस्य चपुटक  इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्,  ङकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्,  तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे च समत अम्बष्ठ य इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण आमदविकद्धिगौ
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अम्बष्ठशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे च समत आम्बष्ठम्  य इमत रूपस भविमत। ततयाः
विणरसम्मक्षेलनस कक त्विमा आम्बष्ठ्य इमत रूपस जमायतक्षे। एविञ्चि आम्बष्ठ्य इमत प्रमामतपमदकस  ञ्यङन्तमनस्त इमत
सपुस्पषमक्षेवि। तक्षेन च सष्ट्रीत्विमविविकमायमास ञ्यङन्तमातम् आम्बष्ठ्य इमत प्रमामतपमदकमातम् यङश्चमापम् इमत सकत्रक्षेण चमापम्
प्रत्ययक्षे समत आम्बष्ठ्य चमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः चमापयाः चकमारस्य चपुटक  इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्,
पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्,  तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे समत आम्बष्ठ्य आ
इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर च समत आम्बष्ठ्यमा इमत रूपस ससध्यमत।
अम्बष्ठनमामकस्य जनस्य पपुत्रष्ट्री इमत तदथरयाः।

कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा। अत्र  कमारष्ट्रीषगन्ध्य  इमत  शिब्दयाः  ष्यङन्तयाः  अनस्त।  यतनोमह  करष्ट्रीषगनन्धिशिब्दमातम्
करष्ट्रीषगन्धिक्षेयाः  गनोत्रमापत्यस  सष्ट्री  इत्यथर  अणम्-प्रत्ययक्षे  समत  करष्ट्रीषगनन्धि  अणम्  इमत  नस्थतगौ  अणयाः  स्थमानक्षे
अमणञनोरनमाषरयनोगपुररूपनोत्तमयनोयाः ष्यङम्  गनोत्रक्षे  इमत सकत्रक्षेण ष्यङम्  इत्यमादक्षेशिक्षे  समत करष्ट्रीषगनन्धि ष्यङम्  इमत जमातक्षे
षकमारस्य षयाः प्रत्ययस्य इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, ङकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः
इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे च समत करष्ट्रीषगनन्धि य इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण
आमदविकद्धिगौ यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण करष्ट्रीषगनन्धिशिब्दस्य इकमारस्य लनोपक्षे  च समत कमारष्ट्रीषगन्धिम् य इमत रूपस
भविमत। ततयाः विणरसम्मक्षेलनस  कक त्विमा  कमारष्ट्रीषगन्ध्य इमत रूपस  जमायतक्षे।  एविञ्चि कमारष्ट्रीषगन्ध्य इमत प्रमामतपमदकस
ष्यङन्तमनस्त  इमत  सपुस्पषमक्षेवि।  तक्षेन  च  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  ष्यङन्तमातम्  कमारष्ट्रीषगन्ध्य  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
यङश्चमापम् इमत सकत्रक्षेण चमापम् प्रत्ययक्षे समत कमारष्ट्रीषगन्ध्य चमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः चमापयाः चकमारस्य चपुटक
इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे
समत  कमारष्ट्रीषगन्ध्य  आ  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः  अकयाः  सविणर  दष्ट्रीघरयाः  इमत  सकत्रक्षेण  दष्ट्रीघर  च  समत
कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा  इमत  रूपस  ससध्यमत।  कमारष्ट्रीषगनन्धियाः  इमत  कस्यमचतम्  जनस्य  नमाम।  तस्य  गनोत्रमापत्यस  सष्ट्री
कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा इमत।
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[ . ]9 4 यकननस्तयाः॥ (४.१.७७)

सकत्रमाथर याः - यपुविनम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे मत प्रत्ययनो भविमत। स च तमद्धितयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  मतप्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  यकनयाः  इमत
पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्। मत इमत प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र सकत्रक्षे  ससयमामम्  (७/१)  इमत असधिकमारयाः
आगच्छमत। प्रत्यययाः  (१/१)  इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः तमद्धितमायाः  (१/३)  इमत असधिकमारयाः च
अत्र आगच्छमत। अत्र ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम्  (५/१)  इमत अनपुवितरतक्षे। अत्र यकनयाः
इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। एविञ्चि सकत्रमाथर्वो भविमत - यपुविनम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे
मत प्रत्यययाः परयाः भविमत स च तमद्धितयाः भविमत।

उदमाहरणमम् - यपुविमतयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

यपुविमत। अत्र  यपुविनम्  इमत  नमान्तस  प्रमामतपमदकमम्  अनस्त।  एविञ्चि  ससत्विमविविकमायमास  यपुविनम्  इमत
प्रमामतपमदकमातम् यकननस्त इमत सकत्रक्षेण मत प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन यपुविनम् मत इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परस नलनोपयाः
प्रमामतपमदकस्य इमत सकत्रक्षेण यपुविनम् इमत शिब्दस्य नकमारस्य लनोपयाः भविमत। तक्षेन च यपुविमत इमत जमायतक्षे। ततयाः
तमद्धितमान्तत्विमातम् कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमायमास स्विमामदकमायर च कक तक्षे यपुविमतयाः इमत रूपस
ससध्यमत। तरुणष्ट्री इमत तदथरयाः।

[ . ]9 5 शिमाङ्गर रविमादञनो ङष्ट्रीनम्॥ (४.१.७३)

सकत्रमाथर याः - जमामतविमाचकमातम् अनपुपसजरनमातम् शिमाङ्गर रविमामदगणपमठतमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे
दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीनम्  प्रत्यययाः परयाः भविमत। जमामतविमाचकमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अञन्तमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  च
सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीनम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  ङष्ट्रीन्प्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
शिमाङ्गर रविमादञयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। ङष्ट्रीनम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम् (७/१)

इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  (५/१)  इमत
अनपुवितरतक्षे।  अजमादतषमापम्  इमत  सकत्रमातम्  अतयाः  (५/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत
सकत्रमातम् जमातक्षेयाः (५/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। अनपुपसजरनमातम् (५/१) इमत असधिकमारयाः अत्र आगच्छमत।  प्रत्यययाः
(१/१)  इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः  च अत्र आगच्छमत। शिमाङ्गर रविमादञयाः इमत पदस  समस्तमम्
अनस्त। अत्र च बहहवष्ट्रीमहगभरसममाहमारदन्दसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत - शिमाङ्गर रवियाः अमामदयाः यक्षेषमास तक्षे
शिमाङ्गर रविमादययाः। शिमाङ्गर रविमादयश्च अञम् च इमत शिमाङ्गर रविमादञम्, तस्ममातम् शिमाङ्गर रविमादञयाः। एविञ्चि अस्यमाथर्वो भविमत -
शिमाङ्गर रविमादक्षेयाः अञयाः च इमत। शिमाङ्गर रविमादक्षेयाः इत्यस्य च शिमाङ्गर रविमामदगणपमठतमातम् इत्यथरयाः। अत्र जमातक्षेयाः इमत पदमम्
अनपुपसजरनमातम् इमत पदस च शिमाङ्गर रविमादक्षेयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। पपुनयाः शिमाङ्गर रविमादक्षेयाः इमत पदस प्रमामतपमदकमातम्
इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। अञयाः इमत प्रत्ययगहणमम् अनस्त। तक्षेन प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत पररभमाषयमा
तत्र तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन अञयाः इत्यस्य अञन्तमातम् इत्यथरयाः भविमत। पपुनयाः अञन्तमातम् इत्यस्य जमातक्षेयाः
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इमत पदमम्  अनपुपसजरनमातम्  इमत पदस  च मविशिक्षेषणस  भविमत।  तक्षेन  जमामतविमाचकमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अञन्तमातम्
इत्यथर्वो  लभ्यतक्षे।  अञन्तमातम्  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणमम्  अनस्त।  अतयाः  इमत  पदममप
प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस  भविमत।  तक्षेन  यक्षेन  मविसधिस्तदन्तस्य इमत  पररभमाषयमा  अत्र तदन्तमविसधियाः
भविमत।  तक्षेन  अदन्तमातम्   प्रमामतपमदकमातम्  इत्यथर्वो  भविमत।  एविञ्चि  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  जमामतविमाचकमातम्
अनपुपसजरनमातम् शिमाङ्गर रविमामदगणपमठतमातम्   अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीनम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।
जमामतविमाचकमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अञन्तमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  च सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीनम्  प्रत्यययाः  परयाः
भविमत।

उदमाहरणमम् - शिमाङ्गर रविष्ट्री। बमैदष्ट्री।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

शिमाङ्गर रविष्ट्री। अत्र शिमाङ्गर रवि इमत शिब्दयाः शिमाङ्गर रविमामदगणक्षे पमठतयाः अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अनस्त।
अनपुपसजरनयाः  अनस्त,  अदन्तश्च  अनस्त।  अतयाः  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  शिमाङ्गर रविमादञनो  ङष्ट्रीनम्  इमत  सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीनम्
प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन शिमाङ्गर रवि ङष्ट्रीनम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य
इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः
भविमत। तक्षेन शिमाङ्गर रवि ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत
सकत्रक्षेण  अकमारलनोपक्षे  कक तक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च  कक तक्षे  शिमाङ्गर रविष्ट्री  इमत  रूपस  ससध्यमत।  अस्य  रूपप्रमक्रयमा  च
अजन्तसष्ट्रीसलङ्गप्रकरणक्षे गगौरष्ट्रीशिब्दविदम् बनोध्यमा।

बमैदष्ट्री।  अत्र बमैद इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः अञन्तयाः अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अनस्त।
अनपुपसजरनयाः  अनस्त,  अदन्तश्च  अनस्त।  अतयाः  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  शिमाङ्गर रविमादञनो  ङष्ट्रीनम्  इमत  सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीनम्
प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन बमैद ङष्ट्रीनम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य
इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः
भविमत। तक्षेन बमैद ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण
अकमारलनोपक्षे  कक तक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च  कक तक्षे  बमैदष्ट्री  इमत  रूपस  ससध्यमत।  अस्य  रूपप्रमक्रयमा  च
अजन्तसष्ट्रीसलङ्गप्रकरणक्षे गगौरष्ट्रीशिब्दविदम् बनोध्यमा।

[ . ]9 6 प्रत्ययस्थमात्कमात्पकविरस्यमात इदमाप्यसपुपयाः॥ (७.३.४४)

सकत्रमाथर याः  - प्रत्ययस्थमातम् कमातम् पकविरस्य अतयाः स्थमानक्षे इतम् भविमत आमप परक्षे। मकन्तपु सपुप्परकक्षे  आमप
परक्षे अतयाः स्थमानक्षे इदम् न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रमम् इतम् इमत आदक्षेशिस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् सप पदमामन
सनन्त। प्रत्ययस्थमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। कमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। पकविरस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। अतयाः
इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। इदम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। आमप इमत सपम्यन्तस पदमम्। असपुपयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्।
असपुपयाः इमत पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र नञ्तत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत न सपुपम् इमत
असपुपम्,  तस्ममातम्  असपुपयाः। प्रत्ययस्थमातम्  इमत पदस कमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस  भविमत। कमातम्  इमत पदस पकविरस्य
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इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। पकविरस्य इमत पदमम् अतयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। एविञ्चि अस्य सकत्रस्यमाथरयाः भविमत
प्रत्ययस्थमातम् कमातम् पकविरस्य अतयाः स्थमानक्षे इतम् भविमत आमप परक्षे। मकन्तपु सपुप्परकक्षे  आमप परक्षे अतयाः स्थमानक्षे इद म् न
भविमत। इतम् इत्यत्र तकमारयाः उच्चमारणमाथरयाः न तपु शविणमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - कमाररकमा बमासलकमा इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

कमाररकमा। अत्र कक  धिमातनोयाः ण्विपुल्तकचगौ इमत सकत्रक्षेण ण्विपुल्प्रत्ययक्षे कक तक्षे कक  ण्विपुलम् इमत जमातक्षे ततयाः परस चपुटक
इमत सकत्रक्षेण णकमारस्य इत्ससजमायमामम्, लकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास च सत्यमास तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे कक  विपु इमत जमायतक्षे। ततश्च यपुविनोरनमाकगौ इमत सकत्रक्षेण विनोयाः स्थमानक्षे अक इमत आदक्षेशिक्षे कक
अक इमत जमातक्षे अचनो नञ्णमत इमत सकत्रक्षेण ऋकमारस्य स्थमानक्षे विकमद्धिस कक त्विमा कमारम् अक इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे
च  समत  कमारक  इमत  शिब्दयाः  ससध्यमत।  ततयाः  कक दन्तत्विमातम्  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इमत  सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजमायमास  जमातमायमामम्,  कमारक इत्यस्य अदन्तप्रमामतपमदकत्विमातम्  अजमादतषमापम्  इमत सकत्रक्षेण टमापम्-
प्रत्ययक्षे टमापयाः टकमारस्य चपुटक  इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्,  पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्,  तस्य
लनोपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  उभयनोयाः  लनोपक्षे  समत  कमारक  आ  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  तदमा  अत्र  टमामप  परक्षे
अकरूपप्रत्ययस्थमातम्  कमातम्  पकविरस्य  अतयाः  स्थमानक्षे  प्रत्ययस्थमात्कमात्पकविरस्यमात  इदमाप्यसपुपयाः  इमत सकत्रक्षेण  इतम्
इत्यमादक्षेशिक्षे  कमाररक आ इमत नस्थमतयाः भविमत। तत्पश्चमातम् अकयाः सविणर  दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण सविणरदष्ट्रीघर  समत
कमाररकमा इमत रूपस ससध्यमत।

अन्यमामन  उदमाहरणमामन  -  बमासलकमा  अश्विपमासलकमा  अध्यमामपकमा  तमाररकमा  हमाररकमा  धिमाररकमा
पररवमासजकमा शिमयकमा नमामयकमा गमामयकमा पमामचकमा पमामठकमा इत्यमादष्ट्रीमन।

पमाठगतप्रश्नमायाः

अत्र  कक्षे चन पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

. 1 कमत सलङ्गमामन भविनन्त। कमामन च तमामन।

. 2 कमत सष्ट्रीप्रत्ययमायाः सनन्त।

. 3 अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 4 यकननस्त इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 5 दमाममा इत्यत्र कयाः सष्ट्रीप्रत्यययाः अनस्त।

. 6 यङश्चमापम् इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 7 अजमामदपदक्षे कयाः सममासयाः कश्च मविगहयाः।

. 8 पपुसस्त्विस्य शिमासष्ट्रीयस लकणस मकमम्।

. 9 सष्ट्रीत्विस्य शिमासष्ट्रीयस लकणस मकमम्।
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. 10 नपपुससकत्विस्य शिमासष्ट्रीयस लकणस मकमम्।

. 11 ससद्धिमान्तक्षे सलङ्गस मकमन्नष्ठमम्।

पमाठसमारयाः

अत्र पमाठक्षे  टमापम्  डमापम्  चमापम्  ङष्ट्रीनम्  मत इमत पञ्चिमानमास  सष्ट्रीप्रत्ययमानमास  विणरनस  वितरतक्षे।  अत्र सविरप्रथमस
टमाप्प्रत्ययमविधिमायकस्य अजमादतषमापम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानमम् अनस्त। तद पुदमाहरणमामन च दत्तमामन सनन्त।
पपुनयाः डमाप्प्रत्ययमविधिमायकस्य डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानमम् उदमाहरणस च वितरतक्षे। ततयाः परस
चमाप्प्रत्ययमविधिमायकस्य यङश्चमापम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस तदपुदमाहरणस च अनस्त। एविस मतप्रत्ययमविधिमायकस्य
यकननस्तयाः  इमत  सकत्रस्य  व्यमाख्यमा  वितरतक्षे।  पपुनयाः  ङष्ट्रीन्प्रत्ययमविधिमायकस्य  शिमाङ्गर रविमादञनो  ङष्ट्रीनम्  इमत  सकत्रस्य
व्यमाख्यमा कक तमा तदपुदमाहरणमामन च समासधितमामन। प्रत्ययस्थमात्कमात्पकविरस्यमात इदमाप्यसपुपयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस
तदपुदमाहरणमानमास च ससमद्धियाः दमशिरतमा इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

अत्र परष्ट्रीकनोपयनोमगनयाः प्रषव्यमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

. 1 अजमादतषमापम् इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमास सलखन्तपु।

. 2 डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमा कमायमार।

. 3 यङश्चमापम् इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमास सलखत।

. 4 यकननस्त इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमास सलखत।

. 5 शिमाङ्गर रविमादञनो ङष्ट्रीनम् इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमास कपु विरन्तपु।

. 6 प्रत्ययस्थमात्कमात्पकविरस्यमात इदमाप्यसपुपयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा लक्षेख्यमा।

. 7 कमाररकमा इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास सलखन्तपु।

. 8 शिमाङ्गर रविष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास सलखत।

. 9 कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास सलखत।

. 10 बहहयज्विमा इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास प्रदश्यरन्तपु।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण 

. 1 त्रष्ट्रीमण सलङ्गमामन भविनन्त। सष्ट्रीत्विमम्, पपुसस्त्विमम् नपपुससकत्विमम् च इमत।

. 2 अषगौ सष्ट्रीप्रत्ययमायाः सनन्त।
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. 3 अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमाप्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 4 यकननस्त इमत सकत्रक्षेण मतप्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 5 दमाममा इत्यत्र डमाप्प्रत्यययाः अनस्त।

. 6 यङश्चमापम् इमत सकत्रक्षेण चमाप्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 7 अजमामदपदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। अस्य च अजयाः अमामदयाः यक्षेषमास तक्षे अजमादययाः इमत मविगहयाः।

. 8 सत्त्विरजस्तमसमास प्रमाकक तगपुणमानमामम् उपचययाः पपुसस्त्विमम्।

. 9 सत्त्विरजस्तमसमास प्रमाकक तगपुणमानमामम् अपचययाः सष्ट्रीत्विमम्।

. 10 सत्त्विरजस्तमसमास प्रमाकक तगपुणमानमास नस्थमतममात्रस नपपुससकत्विमम्।

. 11 पदमाथरमनष्ठमम्।

॥इमत नविमयाः पमाठयाः॥
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)10 सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः
प्रस्तमाविनमा

अत्र सष्ट्रीप्रत्ययप्रकरणस्यमादगौ  एवि विमणरतस  यदम् अषगौ सष्ट्रीप्रत्ययमायाः सनन्त। तक्षेषपु  ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः अमप
प्रमपुखयाः प्रत्यययाः अनस्त। तस्य मविधिमायकमामन अनक्षेकमामन सकत्रमामण सनन्त। तक्षेषपु  -  ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम्  ,  उमगतश्च,

वियसस प्रथमक्षे, मदगनोयाः, विणमारदनपुदमात्तमात्तनोपधिमातम् तनो नयाः, मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत
एतमामन सकत्रमामण मपुख्यमामन अत्र मचतमामन च। तक्षेषमामक्षेविमात्र व्यमाख्यमानस प्रस्तकयतक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुमम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 ङष्ट्रीप्प्रत्ययस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः कस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् भविमत इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्।
 ङष्ट्रीप्प्रत्ययमान्तशिब्दस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीप्प्रत्ययस्य ससयनोजनक्षेन शिब्दपररवितरनस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीप्प्रत्ययस्य ससयनोजनस कक त्विमा सष्ट्रीसलङ्गशिब्दमानमास मनममारणक्षे अहरयाः भविक्षेतम्।
 पठनपमाठनकमालक्षे तत्र तत्र शिब्दक्षेषपु ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः अनस्त न विमा इमत सपुस्पषस जमातपुस प्रभविक्षेतम्।।

[ . ]10 1 ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम्॥ (४.१.५)

सकत्रमाथर याः  -  ऋदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  नमान्तमातम्  च  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः
भविमत।

सकत्रमावितरणमम् - तत्र तमावितम् टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षे षटम्  मपुख्यसष्ट्रीप्रत्ययमायाः सनन्त।
तक्षेषपु  ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः  अमप  एकयाः।  तस्य प्रत्ययस्य मविधिमानमाय  ऋन्नक्षेभ्यनो  ङष्ट्रीपम्  इमत  सकत्रस  रमचतविमानम्  भगविमानम्
पमामणमनयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। ऋन्नक्षेभ्ययाः
इमत  पञ्चिमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमम्। ङष्ट्रीपम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्। अत्र  सकत्रक्षे  ससयमामम्  (७/१)   इमत
असधिकमारयाः आगच्छमत। अमप च ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  (५/१)  इमत अनपुवितरतक्षे।
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प्रत्यययाः  (१/१)  इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। ऋन्नक्षेभ्ययाः इमत पदस समस्तस
वितरतक्षे। अत्र च इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः अनस्त। तस्य च मविगहयाः भविमत ऋतम् च नश्च इमत ऋन्नयाः,  तक्षेभ्ययाः
ऋन्नक्षेभ्ययाः। एविञ्चि अस्य अथरयाः भविमत ऋतयाः नमातम् इमत। तत्र ऋतयाः इमत नमातम् इमत च प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य
मविशिक्षेषणस  भविमत।  ततश्च  यक्षेन  मविसधिस्तदन्तस्य  इमत  सकत्रक्षेण  अत्र  तदन्तमविसधियाः  भविमत।  तक्षेन  ऋदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् नमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् च इमत लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत - ऋदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्
नमान्तमातम् च प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।

उदमाहरणमम् - कत्रर्थी। दनण्डनष्ट्री।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

कत्रर्थी।  अत्र  कतकर  इमत  शिब्दयाः  ऋदन्तयाः  अनस्त,  अमप  च  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इमत  सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजकयाः अमप अनस्त। एविञ्चि ऋदन्तस  प्रमामतपमदकमम्  अनस्त कतकर  इमत। तस्ममातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे
ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीप्प्रत्ययनो भविमत तक्षेन कतकर  ङष्ट्रीपम् इमत भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण
ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन कतकर  ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परमम् इकनो यणमच इमत सकत्रक्षेण यणमादक्षेशिक्षे
कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे कत्रर्थी इमत रूपस ससद्ध्यमत।

दनण्डनष्ट्री।  अत्र दनण्डनम्  इमत शिब्दयाः नमान्तयाः अनस्त,  अमप च कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजकयाः अमप अनस्त। एविञ्चि नमान्तस प्रमामतपमदकमम् अनस्त दनण्डनम् इमत। तस्ममातम् सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे
ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीप्प्रत्ययनो भविमत। तक्षेन दनण्डनम् ङष्ट्रीपम् इमत भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत
सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन दनण्डनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परस विणरसम्मलक्षेनक्षे  कक तक्षे समत
दनण्डनष्ट्री इमत रूपक्षे ससद्ध्यमत।

[ . ]10 2 उमगतश्च॥ (४.१.६)

सकत्रमाथर याः - उमगदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। उमगतयाः
इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। अत्र ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीपम्  (१/१)  इमत
अनपुवितरतक्षे।  अत्र सकत्रक्षे  ससयमामम्  (७/१)  इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। अमप च ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्  इमत
सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम्  (५/१)  इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः  (१/१)  इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च
अत्र आगच्छमत। उमगतयाः इमत पदस समस्तस वितरतक्षे। अत्र च बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। तस्य च मविगहयाः भविमत।
उकम्  इतम् यस्य सयाः उमगतम्,  तस्य उमगतयाः। तत्र उमगतयाः इमत पदस प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत।
ततश्च यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण अत्र तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन उमगदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत
लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत - उमगदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - पचन्तष्ट्री। भविन्तष्ट्री। नमन्तष्ट्री। पठन्तष्ट्री। पतन्तष्ट्री।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

पचन्तष्ट्री। पचम् इमत धिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण लट्प्रत्ययक्षे समत पचम् लटम्  इमत जमायतक्षे। ततयाः
लटयाः स्थमानक्षे  लटयाः  शितकशिमानचमाविप्रथममासममानमासधिकरणक्षे  इमत सकत्रक्षेण  शितकप्रत्ययक्षे  कक तक्षे  पचम्  शितक  इमत  जमातक्षे
शिकमारस्य  लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत  सकत्रक्षेण  इत्ससजमायमामम्,  तस्य  लनोपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  लनोपक्षे,  ऋकमारस्य
उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्,  इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्,  तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे  समत पचम्  अतम्  इमत
जमायतक्षे। ततयाः शितपुयाः मशित्त्विमातम् मतनङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमामम्, कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण
शिप्प्रत्ययक्षे समत पचम् शिपम् अतम् इमत जमायतक्षे। ततयाः शिकमारस्य लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य
लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे, पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे समत
पचम् अ अतम् इमत जमायतक्षे। ततश्च अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण पररूपक्षे पचतम् इमत ससद्ध्यमत। तत्र शितकप्रत्ययस्य
ऋकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तक्षेन शितकप्रत्यययाः उमगतम् अनस्त। ततश्च पचतम् इमत शिब्दयाः उमगदन्तयाः अनस्त।
अमप  च  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इमत  सकत्रक्षेण  तस्य  प्रमामतपमदकससजमा  भविमत।  तक्षेन  पचतम्  इमत  उमगदन्तस
प्रमामतपमदकमम् अनस्त। अतयाः उमगदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्  पचतम् इत्यतयाः उमगतश्च इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः
भविमत। तक्षेन पचतम् ङष्ट्रीपम् इमत भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
पचतम् ई इमत जमायतक्षे। ततयाः शिप्श्यननोमनरत्यमम् इमत नपुममागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे  च समत पचन्तम् ई इमत नस्थतक्षे
विणरमक्षेलनक्षे च पचन्तष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

भविन्तष्ट्री।  भक इमत धिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण लट्प्रत्ययक्षे समत भक  लटम्  इमत जमायतक्षे। ततयाः
लटयाः  स्थमानक्षे  लटयाः  शितकशिमानचमाविप्रथममासममानमासधिकरणक्षे  इमत  सकत्रक्षेण  शितकप्रत्ययक्षे  कक तक्षे  भक  शितक  इमत  जमातक्षे
शिकमारस्य  लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत  सकत्रक्षेण  इत्ससजमायमामम्,  तस्य  लनोपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  लनोपक्षे,  ऋकमारस्य
उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे समत भक अतम् इमत जमायतक्षे।
ततयाः  शितपुयाः  मशित्त्विमातम्  मतनङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत  सकत्रक्षेण  समाविरधिमातपुकससजमायमामम्,  कतररर  शिपम्  इमत  सकत्रक्षेण
शिप्प्रत्ययक्षे समत भक शिपम् अतम् इमत जमायतक्षे। ततयाः शिकमारस्य लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्,  तस्य
लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे, पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे समत भक
अ अतम् इमत जमायतक्षे। ततश्च शिपयाः अमप मशित्त्विक्षेन समाविरधिमातपुकत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविम् इत्यमादक्षेशिक्षे च कक तक्षे भविम् अ अतम् इमत जमातक्षे अतनो गपुणक्षे
इमत सकत्रक्षेण पररूपक्षे भवितम् इमत ससद्ध्यमत। अत्र शितकप्रत्ययस्य ऋकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तक्षेन शितकप्रत्यययाः
उमगतम् अनस्त। ततश्च भवितम् इमत शिब्दयाः उमगदन्तयाः अनस्त। अमप च कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण तस्य
प्रमामतपमदकससजमा भविमत। तक्षेन भवितम् इमत उमगदन्तस प्रमामतपमदकमम् अनस्त। अतयाः उमगदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्
भवितम् इत्यतयाः उमगतश्च इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन भवितम् ङष्ट्रीपम् इमत भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे
इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः
इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन भवितम्  ई इमत जमायतक्षे। ततयाः नपुममागमक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च समत
भविन्तष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। अन्यमामन उदमाहरणमामन एविमक्षेवि ससद्ध्यन्तष्ट्रीत्यकह्यमम्।
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[ . ]10 3 वियसस प्रथमक्षे॥ (४.१.२०)

सकत्रमाथर याः - प्रथमवियनोविमाचकमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। वियसस
इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। प्रथमक्षे इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। अत्र ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीपम्
(१/१)  इमत पदमम्,  अजमादतषमापम्  इमत सकत्रमातम्  अतयाः  (५/१)  इमत पदस च अनपुवितरतक्षे।  अत्र सकत्रक्षे  ससयमामम्
(७/१)  इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। अमप च ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत
अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः (१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अत्र सकत्रक्षे प्रथमक्षे इमत
वियसस  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत,  वियसस  इमत  च  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत।  तक्षेन
प्रथमवियनोविमाचकमातम्  इत्यथरयाः सममायमामत। अतयाः इमत प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। ततश्च यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् इत्यथर्वो भविमत। ततश्च
सकत्रमाथर्वो भविमत - प्रथमवियनोविमाचकमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत। प्रमामणनमामम्
कमालकक तमाविस्थमामविशिक्षेषनो विययाः। तच्च कगौममारस यगौविनस विमाधिरकमम् इमत मत्रधिमा।

मपतमा रकमत कगौममारक्षे भतमार रकमत यगौविनक्षे।

पपुत्रस्तपु स्थमामविरक्षे भमाविक्षे न सष्ट्री स्विमातन्त्र्यमहर मत।। 

इमत शिमासविचनमत्र प्रममाणमम्। कक्षे षमासमचदम् आचमायमारणमास मतक्षे विययाः चतपुमविरधिमम्। तथमामह पदमम् - 

आदक्षे वियसस नमाधिष्ट्रीतस मदतष्ट्रीयक्षे नमासजरतस धिनमम्।

तकतष्ट्रीयक्षे न तपस्तपस चतपुथर मकस  कररष्यमत।।

एविस मत्रमविधिस विमा भवितपु, चतपुमविरधिस विमा विययाः भवितपु। प्रथमस विययाः तपु कगौममारस विययाः इत्यक्षेवि।

उदमाहरणमम् - कपु ममारष्ट्री। विधिकटष्ट्री। मचरन्टष्ट्री।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

कपु ममारष्ट्री। कपु ममार इमत शिब्दयाः अदन्तयाः अनस्त, अमप च प्रमामतपमदकममप अनस्त। एविमक्षेवि प्रथमवियसस
मविदममानमानमास मशिशिकनमास विमाचकयाः अमप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास प्रथमवियनोविमाचकमातम् अदन्तमातम् कपु ममार इमत
प्रमामतपमदकमातम् वियसस प्रथमक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन कपु ममार ङष्ट्रीपम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीपयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन कपु ममार ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच
भमम् इमत सकत्रक्षेण कपु ममार इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे कपु ममारष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]10 4 मदगनोयाः॥ (४.१.२१)

सकत्रमाथर याः - अदन्तमातम् मदगपुससजकमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् एकमक्षेवि पदमम् अनस्त।
मदगनोयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अत्र ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीपम्  (१/१) इमत पदमम्,  अजमादतषमापम् इमत
सकत्रमातम् अतयाः (५/१) इमत पदस च अनपुवितरतक्षे। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम् (७/१)  इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। अमप च
ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  (५/१)  इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः  (१/१)  इमत असधिकमारयाः
परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अत्र सकत्रक्षे मदगनोयाः इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत।
तक्षेन मदगपुससजकमातम् प्रमामतपमदकमातम् इत्यथरयाः सममायमामत। अतयाः इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत।
ततश्च यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् इत्यथर्वो भविमत।
ततश्च सकत्रमाथर्वो भविमत - मदगपुससजकमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम्  -  मत्रलनोककी।  मत्रपमादष्ट्री।  अषमाध्यमायष्ट्री।  पञ्चिविटष्ट्री।  चतपुयाःसकत्रष्ट्री।  दशिरथष्ट्री।  पञ्चिमकलष्ट्री।
पञ्चिलकणष्ट्री।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

मत्रलनोककी। मत्रलनोक इमत शिब्दक्षे  मदगपुयाः सममासयाः अनस्त। तथमामह त्रयमाणमास लनोकमानमास  सममाहमारयाः इमत
मविगहक्षे तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च इमत सकत्रक्षेण सममासयाः भविमत। ततयाः परस ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य
मदगपुससजमा  भविमत। एविमक्षेवि मत्रलनोक इमत शिब्दयाः अदन्तयाः अनस्त। अमप च प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमास मदगपुससजकमातम् अदन्तमातम् मत्रलनोक इमत प्रमामतपमदकमातम् मदगनोयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः भविमत।
तक्षेन मत्रलनोक ङष्ट्रीपम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
मत्रलनोक ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम्  इमत सकत्रक्षेण मत्रलनोक इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे मत्रलनोककी इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]10 5 विणमारदनपुदमात्तमात्तनोपधिमात्तनो नयाः॥ (४.१.३९)

सकत्रमाथर याः - विणरविमाचकमातम् तनोपधिमातम् अनपुपसजरनमातम् अनपुदमात्तमान्तमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे
दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत, तकमारस्य स्थमानक्षे नकमारश्च भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  ङष्ट्रीप्प्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  चत्विमारर  पदमामन
सनन्त। विणमारतम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अनपुदमात्तमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। तनोपधिमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। तयाः
इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। नयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। अत्र सकत्रक्षे ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीपम्  (१/१)  इमत
पदमनपुवितरतक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम् अतयाः (५/१) इमत पदस च अनपुवितरतक्षे। मननोरगौ विमा इमत सकत्रमातम् विमा इमत
अव्ययपदमनपुवितरतक्षे। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम्  (७/१)  इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। अमप च ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्
इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः (१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः
च अत्र आगच्छमत। तनोपधिमातम् इमत पदमत्र समस्तस वितरतक्षे। अत्र बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। तथमामह तयाः उपधिमा
यस्य सयाः तनोपधियाः। तस्ममातम्  तनोपधिमातम्। अत्र सकत्रक्षे  अनपुदमात्तमातम् इमत पदस अतयाः इमत पदस च प्रमामतपमदकमातम्
इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन अनपुदमात्तमातम् इत्यत्र अतयाः इत्यत्र च तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन अनपुदमात्तमातम्
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इत्यस्य अनपुदमात्तमान्तमातम् इत्यथरयाः। अतयाः इत्यस्य अदन्तमातम् इत्यथरश्च भविमत। विणमारतम् इमत पदमम्,  तनोपधिमातम्
इमत  पदमम्,  अनपुपसजरनमातम्  इमत  च  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्यमैवि  मविशिक्षेषणस  भविमत।  तक्षेन  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -
विणरविमाचकमातम्  तनोपधिमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अनपुदमात्तमान्तमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  विमा  ङष्ट्रीपम्
प्रत्यययाः भविमत, तकमारस्य स्थमानक्षे नकमारश्च भविमत।

उदमाहरणमम् - एनष्ट्री एतमा। रनोमहणष्ट्री रनोमहतमा। श्यक्षेनष्ट्री श्यक्षेतमा। हररणष्ट्री हररतमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः -

एनष्ट्री, एतमा। अत्र एत इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस मचत्रविणरस्य विमाचकयाः अनस्त। पपुनयाः अस्य शिब्दस्य
उपधिमायमास  तकमारयाः  अनस्त। अतयाः अयस  शिब्दयाः तनोपधियाः अमप अनस्त। एत इमत शिब्दस्य अन्त्ययाः अकमारयाः
अनपुदमात्तयाः अनस्त। अतयाः अयस शिब्दयाः अनपुदमात्तमान्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप अनस्त। पपुनयाः अदन्तयाः
अनस्त। अमप च प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  विणरविमाचकमातम्  तनोपधिमातम्  अनपुदमात्तमान्तमातम्
अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  एत इमत प्रमामतपमदकमातम्  विणमारदनपुदमात्तमात्तनोपधिमात्तनो नयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः,
तकमारस्य नकमारश्च भविमत। तक्षेन एन ङष्ट्रीपम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः
ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन एन ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण एन इत्यस्य भससजमा
भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च कक तक्षे  एनष्ट्री इमत रूपस
ससध्यमत। एविञ्चि विणमारदनपुदमात्तमात्तनोपधिमात्तनो नयाः इमत सकत्रस मविकल्पक्षेन प्रवितरतक्षे। यदमा अस्य सकत्रस्य प्रविकसत्तयाः नमैवि
भविमत, तदमा एत इत्यस्य अदन्तत्विमातम् सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम् अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमामप कक तक्षे एतमा इमत रूपस
ससध्यमत।

रनोमहणष्ट्री, रनोमहतमा। अत्र रनोमहत इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस रकविणरस्य विमाचकयाः अनस्त। पपुनयाः अस्य
शिब्दस्य उपधिमायमास तकमारयाः अनस्त। अतयाः अयस शिब्दयाः तनोपधियाः अमप अनस्त। रनोमहत इमत शिब्दस्य अन्त्ययाः
अकमारयाः अनपुदमात्तयाः अनस्त। अतयाः अयस शिब्दयाः अनपुदमात्तमान्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप अनस्त। पपुनयाः
अदन्तयाः  अनस्त।  अमप  च  प्रमामतपमदकममप  अनस्त।  अतयाः  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  विणरविमाचकमातम्  तनोपधिमातम्
अनपुदमात्तमान्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् रनोमहत इमत प्रमामतपमदकमातम् विणमारदनपुदमात्तमात्तनोपधिमात्तनो नयाः इमत सकत्रक्षेण
ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः, तकमारस्य नकमारश्च भविमत। तक्षेन रनोमहन ङष्ट्रीपम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत
सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन रनोमहन ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण रनोमहन
इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे नकमारस्य णकमारक्षे च कक तक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  च कक तक्षे  रनोमहणष्ट्री इमत रूपस  ससध्यमत। पपुनयाः विणमारदनपुदमात्तमात्तनोपधिमात्तनो नयाः इमत सकत्रस मविकल्पक्षेन
प्रवितरतक्षे। एविञ्चि यदमा अस्य सकत्रस्य प्रविकसत्तयाः नमैवि भविमत, तदमा रनोमहत इत्यस्य अदन्तत्विमातम् सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्
अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमामप कक तक्षे रनोमहतमा इमत रूपस ससध्यमत।
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[ . ]10 6 मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः॥ 
(४.१.१५)

सकत्रमाथर याः  - मटदन्तमातम् ढप्रत्ययमान्तमातम् अणम्-प्रत्ययमान्तमातम् अञम्-प्रत्ययमान्तमातम् दयसचम्-प्रत्ययमान्तमातम्
दघ्नञम्-प्रत्ययमान्तमातम्  ममात्रचम्-प्रत्ययमान्तमातम्  तयपम्-प्रत्ययमान्तमातम्  ठकम् -प्रत्ययमान्तमातम्  ठञम्-प्रत्ययमान्तमातम्  कञम्-
प्रत्ययमान्तमातम्  क्विरपम्-प्रत्ययमान्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः
स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस  ङष्ट्रीप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् एकमक्षेवि पदमनस्त।
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्। अत्र सकत्रक्षे  ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम्
इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीपम् (१/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम् अतयाः (५/१) इमत पदस च अनपुवितरतक्षे।
अत्र  सकत्रक्षे  ससयमामम्  (७/१)   इमत  असधिकमारयाः  आगच्छमत।  अमप  च  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्  इमत  सकत्रमातम्
प्रमामतपमदकमातम्  (५/१)  इमत अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  (१/१)  इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र
आगच्छमत।  अत्र  अनपुपसजरनमातम्  इमत  असधिकमारयाः  आगच्छमत।
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः  इमत  पदस  समस्तमनस्त।  अत्र  च  सममाहमारदन्दसममासयाः
अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत - मटतम् च ढयाः च  अणम् च अञम् च दयसचम् च दघ्नञम् च ममात्रचम् च तयपम् च
ठकम्  च  ठञम्  च  कञम्  च  क्विरपम्  च  इमत  मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपम्।  तस्ममातम्
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः  इमत।   अत्र  मटतम्  इमत  पदस  समस्तमनस्त।  अत्र  च
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। तस्य च मविगहयाः भविमत टम्  इतम् यस्य सयाः मटतम्। अथमारतम् टकमारक्षेत्ससजकयाः। अत्र सकत्रक्षे
मटत्पदक्षेन मटतयाः प्रमामतपमदकस्य प्रत्ययस्य धिमातनोयाः च गहणमम् अनस्त। पपुनयाः मटदसशिक्षे तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन
मटतयाः इत्यस्य मटदन्तमातम् इत्यथरयाः। सकत्रक्षे ढ इत्यतयाः आरभ्य क्विरप्पयरन्तस सविर अमप प्रत्ययमायाः सनन्त। सविरत्रमैवि
च तदन्तमविसधियाः भविमत प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमा इमत पररभमाषयमा। तक्षेन च ढप्रत्ययमान्तमातम् अण्प्रत्ययमान्तमातम्
अञ्प्रत्ययमान्तमातम्  दयसच्प्रत्ययमान्तमातम्  दघ्नञ्प्रत्ययमान्तमातम्  ममात्रच्प्रत्ययमान्तमातम्  तयप्प्रत्ययमान्तमातम्
ठक्प्रत्ययमान्तमातम्  ठञ्प्रत्ययमान्तमातम्  कञ्प्रत्ययमान्तमातम्  क्विरप्प्रत्ययमान्तमातम्  इत्यथरयाः  तक्षेषमास  लभ्यतक्षे।  एतक्षेषमास
समक्षेषमाममप प्रमामतपमदकक्षे  अन्विययाः भविमत। अत्र सकत्रक्षे अतयाः इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन
अतयाः इत्यसशिक्षे यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन अतयाः इत्यस्य अदन्तमातम् इत्यथर्वो
भविमत।  अनपुपसजरनमातम्  इत्यमप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यत्र  अन्विक्षेमत।  एविञ्चि  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  मटदन्तमातम्
ढप्रत्ययमान्तमातम्  अण्प्रत्ययमान्तमातम्  अञ्प्रत्ययमान्तमातम्  दयसच्प्रत्ययमान्तमातम्  दघ्नञ्प्रत्ययमान्तमातम्
ममात्रच्प्रत्ययमान्तमातम् तयप्प्रत्ययमान्तमातम् ठक्प्रत्ययमान्तमातम् ठञ्प्रत्ययमान्तमातम् कञ्प्रत्ययमान्तमातम् क्विरप्प्रत्ययमान्तमातम्
अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः स्यमातम्।

उदमाहरणमम्  -  नदष्ट्री। कपु रुचरष्ट्री। सगौपणरयष्ट्री। ऐन्द्रिष्ट्री। कपु म्भकमारष्ट्री। औत्सष्ट्री। ऊरुदयसष्ट्री। ऊरुदघ्नष्ट्री।
ऊरुममात्रष्ट्री। पञ्चितयष्ट्री। आमकककी। लमाविमणककी। यमादृशिष्ट्री। इत्विरष्ट्री।
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सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः मटप्पणष्ट्री

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

नदष्ट्री।  मटदन्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः  भविमत
इत्यसशिस्य इदमम् उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र नदटम्  इमत शिब्दयाः अनस्त। अस्य टकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमा  भविमत।  तस्य  लनोपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  लनोपयाः  भविमत।  तक्षेन  नद  इमत  अविमशिष्यतक्षे।  इदस  मटतम्
प्रमामतपमदकमनस्त। अमप च व्यविदक्षेमशिविदमाविक्षेन मटदन्तमम् अमप अनस्त। अदन्तममप अनस्त। अनपुपसजरनममप
अनस्त।  तस्ममातम्  मटदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  नद  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन  नद ङष्ट्रीपम्  इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन नद ई इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण नद इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य
अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे नदष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि दक्षेविष्ट्री चनोरष्ट्री इत्यमादमाविमप बनोध्यमम्।

कपु रुचरष्ट्री। मटदन्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः स्यमातम्
इत्यसशिस्य इदमम् उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र कपु रुचर इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः कपु रुषपु चरमत इत्यथर कपु रु
सपु चरम् इत्यतयाः चरक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण टप्रत्ययक्षे कक तक्षे समत ससध्यमत। तस्ममादयस शिब्दयाः मटदन्तयाः अनस्त। अमप च
अदन्तयाः  अमप  अनस्त।  अनपुपसजरनमम्  अमप  अनस्त।  प्रमामतपमदकमम्  अमप  अनस्त।  अतयाः  मटदन्तमातम्
अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  कपु रुचर  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन कपु रुचर ङष्ट्रीपम् इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन कपु रुचर ई इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः  यमच भमम्  इमत सकत्रक्षेण  कपु रुचर  इत्यस्य भससजमा  भविमत।  तक्षेन  च यस्यक्षेमत  च इमत सकत्रक्षेण
अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे कपु रुचरष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। 

सगौपणरयष्ट्री। ढप्रत्ययमान्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः
स्यमातम् इत्यसशिस्य इदमम् उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र सगौपणरय इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः सपुपण्यमारयाः अपत्यस
सष्ट्री  इत्यथर  सष्ट्रीभ्यनो  ढकम्  इमत सकत्रक्षेण ढकम् -प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  समत ससध्यमत। तस्ममादयस  शिब्दयाः ढप्रत्ययमान्तयाः
अनस्त। अमप च अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनमम्  अमप अनस्त। प्रमामतपमदकमम्  अमप अनस्त। अतयाः
ढप्रत्ययमान्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  सगौपणरय  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन सगौपणरय ङष्ट्रीपम् इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन सगौपणरय ई इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः यमच भमम्  इमत सकत्रक्षेण सगौपणरय इत्यस्य भससजमा  भविमत। तक्षेन  च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण
अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे सगौपणरयष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि विमैनतक्षेयष्ट्री इत्यमादमाविमप
बनोध्यमम्।
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ऐन्द्रिष्ट्री।  अणन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः स्यमातम्
इत्यसशिस्य इदमम् उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र ऐन्द्रि इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः इन्द्रिनो दक्षेवितमा अस्यमायाः इमत
मविगहक्षे  इन्द्रिशिब्दमातम्  समास्य दक्षेवितमा  इमत सकत्रक्षेण अणम्  इमत प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  समत ससध्यमत। एविञ्चि अयस  शिब्दयाः
अण्प्रत्ययमान्तयाः अनस्त। अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप अनस्त। प्रमामतपमदकससजकयाः अमप अनस्त।
एविञ्चि  अण्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  ऐन्द्रि  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन एक्षे न्द्रि ङष्ट्रीपम्  इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन एक्षे न्द्रि ई इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण एक्षे न्द्रि इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य
अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे ऐन्द्रिष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

कपु म्भकमारष्ट्री। अणन्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः स्यमातम्
इत्यसशिस्य इदमम् उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र कपु म्भकमार इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः कपु म्भस  करनोमत इमत
मविगहक्षे कपु म्भ अमम् कक  इत्यतयाः कमरण्यणम् इमत सकत्रक्षेण अणम् इमत प्रत्ययक्षे कक तक्षे समत ससध्यमत। एविञ्चि अयस शिब्दयाः
अण्प्रत्ययमान्तयाः अनस्त। अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप अनस्त। प्रमामतपमदकससजकयाः अमप अनस्त।
एविञ्चि  अण्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  कपु म्भकमार  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन कपु म्भकमार ङष्ट्रीपम्
इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत
सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन कपु म्भकमार ई इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण कपु म्भकमार इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत
सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे कपु म्भकमारष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

औत्सष्ट्री। इदमम् अञन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः
स्यमातम् इत्यसशिस्य उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र औत्स इमत अनस्त। अयस शिब्दयाः उत्सस्य इयमम् इमत मविगहक्षे उत्स
इमत  शिब्दमातम्  उत्समामदभ्यनोऽञम्  इमत  सकत्रक्षेण  अञम्  इमत  प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  समत  ससध्यमत।  एविञ्चि अयस  शिब्दयाः
अञ्प्रत्ययमान्तयाः अनस्त। अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप अनस्त। प्रमामतपमदकससजकयाः अमप अनस्त।
एविञ्चि  अञ्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  औत्स  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन औत्स ङष्ट्रीपम् इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन औत्स ई इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण औत्स इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य
अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे औत्सष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

ऊरुदयसष्ट्री।  इदमम्  दयसजन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्
प्रत्यययाः स्यमातम्  इत्यसशिस्य उदमाहरणमम्  अनस्त। अत्र ऊरुदयस इमत अनस्त। अयस  शिब्दयाः ऊरू प्रममाणमम्
अस्यमायाः इमत मविगहक्षे ऊरू इमत शिब्दमातम् प्रममाणक्षे दयसजदघ्नञ्ममात्रचयाः इमत सकत्रक्षेण दयसचम् इमत प्रत्ययक्षे कक तक्षे
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समत ससध्यमत। एविञ्चि अयस शिब्दयाः दयसच्प्रत्ययमान्तयाः अनस्त। अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप
अनस्त। प्रमामतपमदकससजकयाः अमप अनस्त। एविञ्चि दयसच्प्रत्ययमान्तमातम् अदन्तमातम् अनपुपसजरनमातम् ऊरुदयस
इमत प्रमामतपमदकमातम् मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन
ऊरुदयस ङष्ट्रीपम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
ऊरुदयस ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण ऊरुदयस इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे ऊरुदयसष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

ऊरुदघ्नष्ट्री।  इदमम्  दघ्नजन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्
प्रत्यययाः  स्यमातम्  इत्यसशिस्य उदमाहरणमम्  अनस्त। अत्र ऊरुदघ्न इमत अनस्त। अयस  शिब्दयाः  ऊरू प्रममाणमम्
अस्यमायाः इमत मविगहक्षे ऊरू इमत शिब्दमातम् प्रममाणक्षे दयसजदघ्नञ्ममात्रचयाः इमत सकत्रक्षेण दघ्नचम् इमत प्रत्ययक्षे कक तक्षे
समत ससध्यमत। एविञ्चि अयस  शिब्दयाः दघ्नच्प्रत्ययमान्तयाः अनस्त। अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप
अनस्त। प्रमामतपमदकससजकयाः अमप अनस्त। एविञ्चि दघ्नच्प्रत्ययमान्तमातम् अदन्तमातम् अनपुपसजरनमातम् ऊरुदघ्न इमत
प्रमामतपमदकमातम्  मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन
ऊरुदघ्न ङष्ट्रीपम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
ऊरुदघ्न ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण ऊरुदघ्न इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे ऊरुदघ्नष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

ऊरुममात्रष्ट्री। इदमम् ममात्रजन्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः
स्यमातम् इत्यसशिस्य उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र ऊरुममात्र इमत अनस्त। अयस शिब्दयाः ऊरू प्रममाणमम् अस्यमायाः इमत
मविगहक्षे ऊरू इमत शिब्दमातम् प्रममाणक्षे दयसजदघ्नञ्ममात्रचयाः इमत सकत्रक्षेण ममात्रचम् इमत प्रत्ययक्षे कक तक्षे समत ससध्यमत।
एविञ्चि  अयस  शिब्दयाः  ममात्रच्प्रत्ययमान्तयाः  अनस्त।  अदन्तयाः  अमप  अनस्त।  अनपुपसजरनयाः  अमप  अनस्त।
प्रमामतपमदकससजकयाः  अमप  अनस्त।  एविञ्चि  ममात्रच्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  ऊरुममात्र  इमत
प्रमामतपमदकमातम्  मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन
ऊरुममात्र ङष्ट्रीपम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
ऊरुममात्र ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण ऊरुममात्र इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे ऊरुममात्रष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

पञ्चितयष्ट्री। इदमम्  तयप्प्रत्ययमान्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्
प्रत्यययाः स्यमातम् इत्यसशिस्य उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र पञ्चितय इमत अनस्त। अयस शिब्दयाः पञ्चि अवियविमायाः अस्यमायाः
इमत मविगहक्षे पञ्चि इमत शिब्दमातम् ससख्यमायमायाः अवियविक्षे तयपम् इमत सकत्रक्षेण तयपम् इमत प्रत्ययक्षे कक तक्षे समत ससध्यमत।
एविञ्चि  अयस  शिब्दयाः  तयप्प्रत्ययमान्तयाः  अनस्त।  अदन्तयाः  अमप  अनस्त।  अनपुपसजरनयाः  अमप  अनस्त।
प्रमामतपमदकससजकयाः  अमप  अनस्त।  एविञ्चि  तयप्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  पञ्चितय  इमत
प्रमामतपमदकमातम्  मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन
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पञ्चितय ङष्ट्रीपम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
पञ्चितय ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण पञ्चितय इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत
च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे पञ्चितयष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

आमकककी। इदमम्  ठक्प्रत्ययमान्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्
प्रत्यययाः स्यमातम् इत्यसशिस्य उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र आमकक इमत अनस्त। अयस शिब्दयाः अकमैयाः दष्ट्रीव्यमत इमत
मविगहक्षे  अक इमत शिब्दमातम्  तक्षेन दष्ट्रीव्यमत खनमत जयमत सजतमम्  इमत सकत्रक्षेण ठकम्  इमत प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  समत
ससध्यमत। एविञ्चि अयस  शिब्दयाः ठक्प्रत्ययमान्तयाः अनस्त। अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप अनस्त।
प्रमामतपमदकससजकयाः  अमप  अनस्त।  एविञ्चि  ठक्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  आमकक  इमत
प्रमामतपमदकमातम्  मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन
आमकक ङष्ट्रीपम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
आमकक ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण आमकक इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे आमकककी इमत रूपस ससध्यमत।

लमाविमणककी। इदमम् ठञ्प्रत्ययमान्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्
प्रत्यययाः स्यमातम् इत्यसशिस्य उदमाहरणमम् अनस्त। अत्र लमाविमणक इमत अनस्त। अयस शिब्दयाः लविणस पण्यमम् अस्यमायाः
इमत मविगहक्षे लविण इमत शिब्दमातम् लविणमाटम्  ठञम्  इमत सकत्रक्षेण ठञम् इमत प्रत्ययक्षे कक तक्षे समत ससध्यमत। एविञ्चि अयस
शिब्दयाः ठञ्प्रत्ययमान्तयाः अनस्त। अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप अनस्त। प्रमामतपमदकससजकयाः अमप
अनस्त।  एविञ्चि  ठञ्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  लमाविमणक  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम्  प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन लमाविमणक ङष्ट्रीपम्
इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत
सकत्रक्षेण पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन लमाविमणक ई इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण लमाविमणक इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत
सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे लमाविमणककी इमत रूपस ससध्यमत।

यमादृशिष्ट्री।  इदमम्  कञ्प्रत्ययमान्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्
प्रत्यययाः स्यमातम्  इत्यसशिस्य उदमाहरणमम्  अनस्त। अत्र यमादृशि इमत अनस्त। अयस  शिब्दयाः यतम्  इमत शिब्दमातम्
त्यदमामदषपु  दृशिनोऽनमालनोचनक्षे  कञम्  इमत सकत्रक्षेण  कञम्  इमत प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  समत ससध्यमत।  एविञ्चि अयस  शिब्दयाः
कञ्प्रत्ययमान्तयाः अनस्त। अदन्तयाः अमप अनस्त। अनपुपसजरनयाः अमप अनस्त। प्रमामतपमदकससजकयाः अमप अनस्त।
एविञ्चि  कञ्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  यमादृशि  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन यमादृशि ङष्ट्रीपम् इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन यमादृशि ई इमत नस्थमतयाः
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भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण यमादृशि इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य
अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे यमादृशिष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

इत्विरष्ट्री।  इदमम्  क्विरप्प्रत्ययमान्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीपम्
प्रत्यययाः  स्यमातम्  इत्यसशिस्य  उदमाहरणमम्  अनस्त।  अत्र  इत्विर  इमत  अनस्त।  अयस  शिब्दयाः  इणम्  इमत  धिमातनोयाः
इण्नशिसजसमतरभ्ययाः  क्विरपम्  इमत  सकत्रक्षेण  क्विरपम्  इमत  प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  समत  ससध्यमत।  एविञ्चि  अयस  शिब्दयाः
क्विरप्प्रत्ययमान्तयाः  अनस्त।  अदन्तयाः  अमप  अनस्त।  अनपुपसजरनयाः  अमप  अनस्त।  प्रमामतपमदकससजकयाः  अमप
अनस्त।  एविञ्चि  क्विरप्प्रत्ययमान्तमातम्  अदन्तमातम्  अनपुपसजरनमातम्  इत्विर  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन इत्विर ङष्ट्रीपम् इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीपयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन इत्विर ई इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण इत्विर इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य
अकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे इत्विरष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः

अत्र  कक्षे चन पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

. 1 ऋन्नक्षेभ्ययाः इमत पदक्षे कयाः सममासयाः, कश्च मविगहयाः।

. 2 उमगतयाः इमत पदक्षे कयाः सममासयाः कश्च मविगहयाः।

. 3 तनोपधिमातम् इमत पदक्षे कयाः सममासयाः कश्च मविगहयाः।

. 4 कपु म्भकमारष्ट्री इत्यस्य कयाः मविगहयाः।

. 5 ऊरुदयसष्ट्री इत्यस्य कयाः अथरयाः।

. 6 पञ्चितयष्ट्री इत्यस्य कयाः अथरयाः।

पमाठसमारयाः 

ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रस ङष्ट्रीप्प्रत्ययमविधिमायकक्षे षपु सकत्रक्षेषपु प्रमपुखस सकत्रमनस्त, तस्य सविरप्रथममम् अत्र पमाठक्षे
व्यमाख्यमा वितरतक्षे। ततयाः परमम् उमगतश्च इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा अनस्त। तदन्तरस वियसस प्रथमक्षे इमत सकत्रस्य
व्यमाख्यमा मविदतक्षे। तत्पश्चमातम् मदगनोयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा वितरतक्षे। ततश्च विणमारदनपुदमात्तमात्तनोपधिमातम् तनो नयाः इमत
सकत्रस्य  व्यमाख्यमानस  मविदतक्षे।  अनन्तमक्षे  च  मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः  इमत  सकत्रस्य
व्यमाख्यमा अनस्त। एविञ्चि यथमासम्भविमम् उदमाहरणक्षेषपु सकत्रमाथरस्य समन्विययाः अमप प्रदमशिरतयाः अनस्त।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    189   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

पमाठमान्तप्रश्नमायाः- 

अत्र परष्ट्रीकनोपयनोमगनयाः प्रषव्यमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

. 1 ऋन्नक्षेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास सलखत।

. 2 उमगतश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3 वियसस प्रथमक्षे इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस कपु विरन्तपु।

. 4 मदगनोयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस सलख।

. 5 विणमारदनपुदमात्तमात्तनोपधिमातम् तनो नयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास सलखन्तपु।

. 6 मटडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्विरपयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 7 सगौपणरयष्ट्री इमत प्रयनोगस समाधियत।

. 8 कपु ममारष्ट्री इमत प्रयनोगयाः समाधिनष्ट्रीययाः।

. 9 भविन्तष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास सलखत।

. 10 इत्विरष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिस सलखन्तपु।

. 11 रनोमहणष्ट्री, रनोमहतमा इत्यनयनोयाः प्रयनोगयनोयाः ससमद्धियाः कमायमार।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण - 

. 1 ऋन्नक्षेभ्ययाः इमत पदक्षे इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः अनस्त। तस्य च मविगहयाः भविमत - ऋच्च नश्च इमत 
ऋन्नयाः, तक्षेभ्ययाः ऋन्नक्षेभ्ययाः।

. 2 उमगतयाः इमत पदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। तस्य च मविगहयाः भविमत - उकम्  इतम् यस्य सयाः उमगतम्। 
तस्य उमगतयाः।

. 3 तनोपधिमातम् इमत पदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। तस्य च मविगहयाः भविमत - तयाः उपधिमा यस्य सयाः तनोपधियाः। 
तस्ममातम् तनोपधिमातम्।

. 4 कपु म्भस करनोमत यमा समा कपु म्भकमारष्ट्री इमत मविगहयाः।

. 5 ऊरू प्रममाणमम् अस्यमायाः इमत ऊरुदयसष्ट्री इत्यस्य अथरयाः।

. 6 पञ्चि अवियविमायाः अस्यमायाः इमत पञ्चितयष्ट्री इत्यस्य अथरयाः।

॥ इमत दशिमयाः पमाठयाः॥
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)11 सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः
प्रस्तमाविनमा

अत्र सष्ट्रीप्रत्ययप्रकरणस्यमादगौ  एवि विमणरतस  यदम् अषगौ सष्ट्रीप्रत्ययमायाः सनन्त। तक्षेषपु  ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः अमप
प्रमपुखयाः प्रत्यययाः अनस्त। तस्य मविधिमायकमामन अनक्षेकमामन सकत्रमामण सनन्त। तक्षेषमामक्षेविमात्र व्यमाख्यमानस मक्रयतक्षे।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 ङष्ट्रीष्प्रत्ययस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः कस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् भविमत इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्।
 ङष्ट्रीष्प्रत्ययमान्तशिब्दस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीष्प्रत्ययस्य ससयनोजनक्षेन शिब्दक्षेषपु मकस  मकस  पररवितरनस भविमत इमत जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीष्प्रत्ययस्य ससयनोजनस कक त्विमा सष्ट्रीसलङ्गशिब्दमानमास मनममारणस कतपुर शिक्नपुयमातम्।
 पठनपमाठनकमालक्षे तत्र तत्र शिब्दक्षेषपु ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः अनस्त नविमा इमत सपुस्पषस जमातपुस प्रभविक्षेतम्।

[ . ]11 1 मषद्गगौरमामदभ्यश्च॥ (४.१.४१)

सकत्रमाथर याः  - मषदन्तमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्,  गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम्  अदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् च  सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रमावितरणमम् - ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त।  तस्य
मविधिमानमाय मषद्गगौरमामदभ्यश्च इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  ङष्ट्रीष्प्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
मषद्गगौरमामदभ्ययाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्ययस पदमम्। अत्र सकत्रक्षे अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत
पदमनपुवितरतक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम् अतयाः इमत पदस च अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत
सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत।
अत्र मषद्गगौरमामदभ्ययाः इमत पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र च बहहवष्ट्रीमहगभरतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः अनस्त। अस्य च
मविगहयाः भविमत षम् इतम् यस्य सयाः मषतम्। गगौरयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे गगौरमादययाः। मषतम् च गगौरमादयश्च इमत मषद्गगौरमादययाः।
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तक्षेभ्ययाः  मषद्गगौरमामदभ्ययाः।  तक्षेन  अस्य  शिब्दस्य  अथर्वो  भविमत  मषतयाः  गगौरमादक्षेयाः  च।  गगौरमादक्षेयाः  इत्यस्य  च
गगौरमामदगणपमठतमातम् इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः - अत्र सकत्रक्षे मषद्गगौरमामदभ्ययाः इमत पदस प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन
यक्षेन  मविसधिस्तदन्तस्य  इमत  सकत्रक्षेण  तदन्तमविसधियाः  भविमत।  ततश्च  मषदन्तमातम्  गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम्
इत्यथरयाः सममागच्छमत। पपुनयाः अतयाः इत्यमप प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत तक्षेन अतयाः इत्यत्रमामप यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत तक्षेन अतयाः इत्यस्य अदन्तमातम् इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। एविस समक्षेषमास
पदमानमास ससयनोजनक्षेन सकत्रमाथर्वो भविमत मषदन्तमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्, गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम् अदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् च  सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - नतरककी, खनककी, रजककी इत्यमादष्ट्रीमन मषतयाः उदमाहरणमामन। गगौरष्ट्री, सपुन्दरष्ट्री, नटष्ट्री, कटष्ट्री,
मपतमामहष्ट्री, ममातमामहष्ट्री, इत्यमादष्ट्रीमन गगौरमामदगणस्य उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - नतरककी, गगौरष्ट्री, इत्यनयनोयाः उदमाहरणयनोयाः सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

नतरककी।  नकतम् इमत धिमातनोयाः मशिनल्पमन ष्विपुनम् इमत सकत्रक्षेण ष्विपुनम् प्रत्ययक्षे समत नकतम् ष्विपुनम् इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः षकमारस्य षयाः प्रत्ययस्य इमत सकत्रक्षेण नकमारस्य च हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। ततयाः
तस्य  लनोपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  उभयनोयाः  लनोपक्षे  कक तक्षे  नकतम्  विपु  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः  विपु  इत्यस्य
आधिरधिमातपुससजकत्विमातम्  पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रक्षेण उपधिमागपुणक्षे  विपु  इत्यस्य स्थमानक्षे  अक इत्यमादक्षेशिक्षे  कक तक्षे
नतरक इमत शिब्दयाः ससध्यमत। तत्र ष्विपुनम् प्रत्यययाः मषदम् अनस्त। तस्ममातम् नतरकशिब्दयाः मषदन्तयाः अनस्त। अदन्तयाः
अनस्त,  अमप च कक दन्तत्विमातम् प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास मषदन्तमातम् अदन्तमातम् नतरक
इमत प्रमामतपमदकमातम् मषद्गगौरमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन नतरक ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत।
ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन नतरक ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच
भमम् इमत सकत्रक्षेण नतरक इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे नतरककी इमत रूपस ससध्यमत।

गगौरष्ट्री।  गगौरमामदगणक्षे गगौर इमत शिब्दयाः पमठतयाः अनस्त। तस्ममादयस शिब्दयाः गगौरमामदगणपमठतयाः अनस्त।
अमप  च  व्यपदक्षेमशिविदमाविक्षेन  गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तयाः  अमप  अनस्त।  एविमक्षेवि  अदन्तयाः  अनस्त,  अमप  च
प्रमामतपमदकममप  अनस्त।  अतयाः  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम्  अदन्तमातम्  गगौर  इमत
प्रमामतपमदकमातम् मषद्गगौरमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन गगौर ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन गगौर ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम्
इमत  सकत्रक्षेण  गगौर  इत्यस्य  भससजमा  भविमत।  तक्षेन  च  यस्यक्षेमत  च  इमत  सकत्रक्षेण  अन्त्यस्य अकमारस्य  लनोपक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे गगौरष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।
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[ . ]11 2 विनोतनो गपुणविचनमातम्॥ (४.१.४४)

सकत्रमाथर याः  - गपुणविमाचकमातम् अनपुपसजरनमातम् उदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः
भविमत।

सकत्रमावितरणमम् - ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त।  तस्य
मविधिमानमाय विनोतनो गपुणविचनमातम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
उतयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। गपुणविचनमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। विमा इमत अव्ययपदमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम्
इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत
अनपुवितरतक्षे।   अनपुपसजरनमातम्  इमत  असधिकमारयाः,  प्रत्यययाः  इमत  असधिकमारयाः  परश्च इमत  असधिकमारयाः  च  अत्र
आगच्छमत। 

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र गपुणविचनमातम्  इत्यस्य गपुणविमाचकमातम्  इत्यथरयाः।  एतत्पदस  च प्रमामतपमदकमातम्
इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत।  उतयाः  इमत  पदममप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत  ततश्च  यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन उतयाः इत्यस्य उदन्तमातम्  इत्यथर्वो भविमत। ततश्च
सकत्रमाथर्वो भविमत गपुणविमाचकमातम् अनपुपसजरनमातम् उदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - मकदष्ट्री, मकदपुयाः। लघ्विष्ट्री, लघपुयाः। गपुविर्थी, गपुरुयाः। तन्विष्ट्री, तनपुयाः। पकरविष्ट्री, पकथपुयाः। समाध्विष्ट्री समाधिपुयाः।
पटष्ट्री पटपु याः। इत्यमादष्ट्रीमन उदन्तगपुणविमाचकस्य उदमाहरणमामन भविनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - मकदष्ट्री, मकदपुयाः, इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

मकदष्ट्री, मकदपुयाः।  अत्र मकदपु इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः गपुणविमाचकयाः अनस्त। उदन्तयाः अनस्त। अमप
च प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  गपुणविमाचकमातम्  उदन्तमातम्  मकद पु इमत प्रमामतपमदकमातम् विनोतनो
गपुणविचनमातम्  इमत  सकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन  मकद पु  ङष्ट्रीषम्  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन मकद पु ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः इकनो
यणमच इमत सकत्रक्षेण यणमादक्षेशिक्षे  कक तक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च कक तक्षे  मकदष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। यदमा च ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः न
भविमत तदमा मकद पुयाः इत्यक्षेवि रूपस मतष्ठमत।

[ . ]11 3 बहमामदभ्यश्च॥ (४.१.४५)

सकत्रमाथर याः  - बहमामदगणपमठतमातम्  अनपुपसजरनमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  विमा  ङष्ट्रीषम्  प्रत्यययाः
भविमत।

सकत्रमावितरणमम् - ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त।  तस्य
मविधिमानमाय बहमामदभ्यश्च इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  ङष्ट्रीष्प्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
विहमामदभ्ययाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम् अनपुवितरतक्षे। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत
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पदमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम् इमत
असधिकमारयाः, प्रत्यययाः इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अत्र बहमामदभ्ययाः इमत पदस
समस्तमम् अनस्त। अत्र च बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। एतस्य मविगहयाः भविमत बहहयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे  बहमादययाः।
तक्षेभ्ययाः बहमामदभ्ययाः। अस्य बहमामदगणपमठतशिब्दक्षेभ्ययाः इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र बहमामदभ्ययाः इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। ततश्च सकत्रमाथर्वो
भविमत बहमामदगणपमठतमातम् अनपुपसजरनमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम्  -  बहष्ट्री,  बहह याः।  कपष्ट्री,  कमपयाः। अहष्ट्री,  अमहयाः। मपुनष्ट्री,  मपुमनयाः। इत्यमादष्ट्रीमन बहमामदगणस्य
उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - बहष्ट्री बहहयाः, इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

बहष्ट्री,  बहह याः। अत्र बहह  इमत  शिब्दयाः  अनस्त।  अयस  शिब्दयाः  बहमामदगणक्षे  पमठतयाः  अनस्त।  अमप  च
प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  बहमामदगणपमठतमातम्  बहह  इमत प्रमामतपमदकमातम्  बहमामदभ्यश्च
इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन बहह  ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत
सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन बहह  ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः इकनो यणमच इमत सकत्रक्षेण यणमादक्षेशिक्षे
कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे बहष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। यदमा च ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः न भविमत तदमा बहहयाः इत्यक्षेवि रूपस
मतष्ठमत।

[ . ]11 4 इतनो मनपुष्यजमातक्षेयाः॥ (४.१.६५)

सकत्रमाथर याः  - मनपुष्यजमामतविमाचकमातम्  अनपुपसजरनमातम्   इदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीषम्
प्रत्यययाः भविमत।।

सकत्रमावितरणमम् - ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त।  तस्य
मविधिमानमाय इतनो मनपुष्यजमातक्षेयाः इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। इतयाः इमत
पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।  मनपुष्यजमातक्षेयाः  इमत पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।  अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम्  इमत सकत्रमातम्  ङष्ट्रीषम्  इमत पदमम्
अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम्
इमत असधिकमारयाः, प्रत्यययाः इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अत्र मनपुष्यजमातक्षेयाः इमत
पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र च षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। एतस्य मविगहयाः भविमत मनपुष्यमाणमास जमामतयाः इमत
मनपुष्यजमामतयाः, तस्यमायाः मनपुष्यजमातक्षेयाः। अस्य मनपुष्यजमामतविमाचकमातम्  इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र  इतयाः  इमत  पदस  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत।  अतयाः  यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन इतयाः इत्यस्य इदन्तमातम् इत्यथरयाः लभ्यतक्षे। मनपुष्यजमातक्षेयाः
इत्यमप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणमम्  अनस्त।  ततश्च  सकत्रमाथर्वो  भविमत  मनपुष्यजमामतविमाचकमातम्
अनपुपसजरनमातम्  इदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।
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सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः मटप्पणष्ट्री

उदमाहरणमम् - दमाकष्ट्री। प्लमाकष्ट्री। औदमक्षेयष्ट्री। अविन्तष्ट्री। कपु न्तष्ट्री। इत्यमादष्ट्रीमन इदन्तमनपुष्यजमामतविमाचकस्य
उदमाहरणमामन भविनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - दमाकष्ट्री इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

दमाकष्ट्री। अत्र दमामक इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः मनपुष्यजमामतविमाचकयाः अनस्त। अमप च इदन्तयाः
अमप अनस्त प्रमामतपमदकममप  अनस्त।  अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  इदन्तमातम्  मनपुष्यजमामतविमाचकमातम्  दमामक  इमत
प्रमामतपमदकमातम् इतनो मनपुष्यजमातक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन दमामक ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य
इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन दमामक ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच
भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण इकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे दमाकष्ट्री
इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]11 5 पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्॥ (४.१.४८)

सकत्रमाथर याः  - पपुरुषसम्बन्धिमातम्  ससयमास  मविदममानमातम्  पपुरुषविमाचकमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे
दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। पपुसयनोगमादम्
इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  आख्यमायमामम्  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  परन्तपु  अत्र  पञ्चिम्यथर
सपमष्ट्रीमविभमकयाः अनस्त,  तस्ममातम् आख्यमायमामम् इत्यस्य स्थमानक्षे आख्यमायमायाः इमत जक्षेयमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम्
इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत
अनपुवितरतक्षे।   अनपुपसजरनमातम्  इमत  असधिकमारयाः,  प्रत्यययाः  इमत  असधिकमारयाः  परश्च इमत  असधिकमारयाः  च  अत्र
आगच्छमत।  अत्र पपुसयनोगमातम्  इत्यस्य च पपुरुषसम्बन्धिमातम्  इत्यथर्वो  बनोध्ययाः।  एविमम्  आख्यमाशिब्दस्य विमाचकयाः
इत्यथरयाः अनस्त। तक्षेन आख्यमायमायाः इत्यस्य विमाचकमातम् इत्यथरयाः जक्षेययाः। तत्र कस्य विमाचकमातम् इमत सजजमासमायमामम्
पपुसयनोगमातम् इमत पदसमामन्नध्यविशिमातम् पपुरुषविमाचकमातम् इमत लभ्यतक्षे।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र पपुसयनोगमातम्  इत्यस्य ससयमामम् इत्यत्र अन्विययाः भविमत। ससयमामम् इत्यस्य च
पपुरुषविमाचकमातम् इत्यत्र अन्विययाः भविमत। पपुरुषविमाचकमातम् इत्यस्य प्रमामतपमदकमातम् इत्यत्र अन्विययाः भविमत। अतयाः
इमत पदस प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस  भविमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः
भविमत।  तक्षेन  अतयाः  इत्यस्य  अदन्तमातम्  इत्यथरयाः  लभ्यतक्षे।   एविस  सविरपदससयनोजनक्षेन  सकत्रमाथरयाः  भविमत
पपुरुषसम्बन्धिमातम्  ससयमास  मविदममानमातम्  पपुरुषविमाचकमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीषम्  प्रत्यययाः
भविमत।

उदमाहरणमम् - गनोपष्ट्री। गणककी। महमापमात्रष्ट्री। मगरष्ट्रीशिष्ट्री। इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन सनन्त।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः - गनोपष्ट्री इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

गनोपष्ट्री। अत्र गनोप इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः गनोपमालनकतपुरयाः पपुरुषस्य विमाचकयाः अनस्त। परन्तपु
गनोपमालक्षेन पपुरुषक्षेण सह यस्यमायाः ससयमायाः मविविमाहयाः भविमत तस्यमै अमप अयस गनोपशिब्दयाः प्रयपुज्यतक्षे। अतयाः अयस
गनोपशिब्दयाः पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमामम्  अमप मविदममानस भविमत। अमप च इदमम्  अदन्तमम्  अमप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमास पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमास मविदममानमातम् अदन्तमातम् गनोप इमत प्रमामतपमदकमातम् पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्
इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन गनोप ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः
ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन गनोप ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत
च  इमत  सकत्रक्षेण  अकमारलनोपक्षे  कक तक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च  कक तक्षे  गनोपष्ट्री  इमत  रूपस  ससध्यमत।  तत्र  गनोपयाः  इत्यस्य
गनोपमालनकतमार इत्यथरयाः। गनोपष्ट्री इत्यस्य च गनोपस्य सष्ट्री इत्यथरयाः भविमत।

[ . ]11 6 जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्॥ (४.१.६३)

सकत्रमाथर याः  - अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  यकमारनोपधिमभन्नमातम्  अनपुपसजरनमातम्  जमामतविमाचकमातम्  प्रमामतपमदकमातम्
सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
जमातक्षेयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। असष्ट्रीमविषयमादम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अयनोपधिमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अत्र
अन्यतनो  ङष्ट्रीषम्  इमत  सकत्रमातम्  ङष्ट्रीषम्  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्  इमत  सकत्रमातम्
प्रमामतपमदकमातम्  इमत  अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम्  इमत  असधिकमारयाः,  प्रत्यययाः  इमत  असधिकमारयाः  परश्च  इमत
असधिकमारयाः  च  अत्र  आगच्छमत।  अत्र  असष्ट्रीमविषयमातम्  इमत  पदस  समस्तमम्  अनस्त।  अत्र  च
बहहवष्ट्रीमहगभरनञ्तत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। एतस्य मविगहयाः भविमत सष्ट्री मविषययाः यस्य सयाः सष्ट्रीमविषययाः,  अस्य च
मनत्यसष्ट्रीसलङ्गयाः  इत्यथरयाः।  न  सष्ट्रीमविषययाः  यस्य  सयाः  असष्ट्रीमविषययाः।  तस्ममातम्  असष्ट्रीमविषयमातम्।  अस्य
मनत्यसष्ट्रीसलङ्गमभन्नमातम्  इत्यथरयाः,  अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  इमत यमावितम्। पपुनयाः अयनोपधिमातम्  इत्यमप समस्तस  पदमम्।
अत्रमामप बहहवष्ट्रीमहगभरनञ्तत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत ययाः उपधिमा यस्य सयाः यनोपधियाः,  न
यनोपधियाः इमत अयनोपधियाः, तस्ममातम् अयनोपधिमातम् इमत। अस्य च यकमारनोपधिमभन्नमातम् इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र जमातक्षेयाः  इमत पदमम्,  असष्ट्रीमविषयमातम्  इमत पदमम्,  अयनोपधिमातम्  इमत पदमम्,
अनपुपसजरनमातम् इमत पदस च प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन सकत्रमाथरयाः भविमत अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्
यकमारनोपधिमभन्नमातम् अनपुपसजरनमातम् जमामतविमाचकमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - तटष्ट्री। कपु क्कपु टष्ट्री। सककरष्ट्री। विकषलष्ट्री। कठष्ट्री। विहकचष्ट्री। औपगविष्ट्री। इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन
सनन्त।
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सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः मटप्पणष्ट्री

सकत्रमाथरसमन्विययाः - तटष्ट्री, विकषलष्ट्री, कठष्ट्री, इमत मत्रषपु उदमाहरणक्षेषपु सकत्रमाथरस्य समन्विययाः मक्रयतक्षे।

तटष्ट्री। अत्र तट इमत शिब्दयाः  अनस्त।  अयस  शिब्दयाः  मत्रसलङ्गयाः अनस्त इत्यतयाः  अमनयतसष्ट्रीसलङ्गयाः
अनस्त। अस्य शिब्दस्य उपधिमायमास यकमारयाः ऩमानस्त, अतयाः यकमारनोपधिमभन्नयाः अमप अनस्त। अमप च अनपुपसजरनयाः
अमप अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अमप अनस्त। एविमक्षेवि प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्
अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  अयनोपधिमातम्  अनपुपसजरनमातम्  जमामतविमाचकमातम्  तट  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत  सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन  तट ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन तट ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत
सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे तटष्ट्री इमत रूपस
ससध्यमत।

विकषलष्ट्री। अत्र विकषल इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः मदसलङ्गयाः अनस्त इत्यतयाः अमनयतसष्ट्रीसलङ्गयाः
अनस्त। अस्य शिब्दस्य उपधिमायमास यकमारयाः ऩमानस्त, अतयाः यकमारनोपधिमभन्नयाः अमप अनस्त। अमप च अनपुपसजरनयाः
अमप अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अमप अनस्त। एविमक्षेवि प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्
अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  अयनोपधिमातम्  अनपुपसजरनमातम्  जमामतविमाचकमातम्  विकषल  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन विकषल ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन विकषल ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत
सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे विकषलष्ट्री इमत रूपस
ससध्यमत।

कठष्ट्री। अत्र कठ इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस  शिब्दयाः मदसलङ्गयाः अनस्त इत्यतयाः अमनयतसष्ट्रीसलङ्गयाः
अनस्त। अस्य शिब्दस्य उपधिमायमास यकमारयाः ऩमानस्त, अतयाः यकमारनोपधिमभन्नयाः अमप अनस्त। अमप च अनपुपसजरनयाः
अमप अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अमप अनस्त। एविमक्षेवि प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्
अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  अयनोपधिमातम्  अनपुपसजरनमातम्  जमामतविमाचकमातम्  कठ  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन  कठ ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन कठ ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत
सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे कठष्ट्री इमत रूपस
ससध्यमत।

[ . ]11 7 स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम्॥ (४.१.५४)

सकत्रमाथर याः  - ससयनोगनोपधिमभन्नमम्  उपसजरनष्ट्रीभकतस  च  यतम्  स्विमाङ्गमम्,  तमादृशिस्विमाङ्गविमाचकमातम्  अदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् स्यमातम्।
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सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  ङष्ट्रीष्प्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  चत्विमारर  पदमामन
सनन्त।  स्विमाङ्गमातम्  इमत  पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।  च  इमत  अव्ययपदमम्।  उपसजरनमातम्  इमत  पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।
अससयनोगनोपधिमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। विनोतनो
गपुणविचनमातम्  इमत सकत्रमातम्  विमा इमत पदमनपुवितरतक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम्  अतयाः इमत पदस च अनपुवितरतक्षे।
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  इमत  अनपुवितरतक्षे।  अत्र  सकत्रक्षे  प्रत्यययाः  इमत
असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अससयनोगनोपधिमातम् इमत पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र च
बहहवष्ट्रीमहगभरनञ्तत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत, ससयनोगयाः उपधिमायमास यस्य सयाः ससयनोगनोपधियाः, न
ससयनोगनोपधियाः इमत अससयनोगनोपधियाः, तस्ममातम् अससयनोगनोपधिमातम् इमत। अस्य च ससयनोगनोपधिमभन्नमातम् इत्यथरयाः। 

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र  उपसजरनमातम्  इमत अससयनोगनोपधिमातम्  इमत च स्विमाङ्गमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस
भविमत।  तक्षेन  ससयनोगनोपधिमभन्नमम्  उपसजरनस  च  यदम्  स्विमाङ्गमम्,  इमत  लभ्यतक्षे।  पपुनयाः  स्विमाङ्गमातम्  इमत  पदस
प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् अनस्त। अतयाः इमत पदममप प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। अतयाः
यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन स्विमाङ्गमान्तमातम् अदन्तमातम् इत्यथरयाः लभ्यतक्षे। ततश्च
सकत्रमाथरयाः भविमत ससयनोगनोपधिमभन्नमम् उपसजरनष्ट्रीभकतस च यतम् स्विमाङ्गमम्,  तमादृशिस्विमाङ्गविमाचकशिब्दमान्तमातम् अदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् स्यमातम्।

उदमाहरणमम्  -  अमतकक्षे शिष्ट्री,  अमतकक्षे शिमा।  चन्द्रिमपुखष्ट्री,  चन्द्रिमपुखमा।  सपुकक्षे शिष्ट्री,  सपुकक्षे शिमा।  पष्ट्रीनस्तनष्ट्री,
पष्ट्रीनस्तनमा। इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अमतकक्षे शिष्ट्री,  अमतकक्षे शिमा। चन्द्रिमपुखष्ट्री,  चन्द्रिमपुखमा,  इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः
प्रस्तकयतक्षे।

अमतकक्षे शिष्ट्री, अमतकक्षे शिमा। अत्र अमतकक्षे शि इमत शिब्दयाः अनस्त। अत्र कक्षे शिशिब्दयाः स्विमाङ्गविमाचकयाः अनस्त।
पपुनयाः कक्षे शिशिब्दस्य उपधिमायमास ससयनोगयाः ऩमानस्त अतयाः अससयनोगनोपधियाः अमप अनस्त। अमप च एतस्य अथरयाः भविमत
कक्षे शिमानम्  अमतक्रमान्तयाः  इमत।  तस्ममातम्  कक्षे शिपदमाथरयाः  अमतक्रमान्तक्षे  अथर  उपसजरनमम्  अमप  अनस्त।  एविञ्चि
अससयनोगनोपधियाः उपसजरनष्ट्रीभकतयाः स्विमाङ्गविमाचकयाः शिब्दयाः कक्षे शिशिब्दयाः। तमादृशिकक्षे शिशिब्दमान्तमम्  अदन्तस  प्रमामतपमदकस
भविमत अमतकक्षे शि  इमत। एविञ्चि अससयनोगनोपधिमम्  उपसजरनष्ट्रीभकतस  च  स्विमाङ्गमम्  कक्षे शि इमत तदन्तमातम्  अदन्तमातम्
अमतकक्षे शि  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम्  इमत  सकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन
ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन अमतकक्षे शि ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः
ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन अमतकक्षे शि ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे  कक तक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च कक तक्षे  अमतकक्षे शिष्ट्री इमत रूपस  ससध्यमत। यदमा  च
ङष्ट्रीष्प्रत्यय नमैवि भविमत तदमा अजमादतषमापम्  इमत सकत्रक्षेण टमामप प्रत्ययक्षे  कक तक्षे   अमतकक्षे शि टमापम्  इमत नस्थतगौ
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सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः मटप्पणष्ट्री

अनपुबन्धिलनोपक्षे च कक तक्षे अमतकक्षे शि आ इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे
कक तक्षे अमतकक्षे शिमा इमत रूपस ससध्यमत।

चन्द्रिमपुखष्ट्री, चन्द्रिमपुखमा। अत्र चन्द्रिमपुख इमत शिब्दयाः अनस्त। अत्र मपुखशिब्दयाः स्विमाङ्गविमाचकयाः अनस्त।
पपुनयाः मपुखशिब्दस्य उपधिमायमास ससयनोगयाः नमानस्त अतयाः अससयनोगनोपधियाः अमप अनस्त। अमप च एतस्य अथरयाः भविमत
चन्द्रिसदृशिमपुखविमानम् इमत। तस्ममातम् मपुखपदमाथरयाः अन्यपदमाथर उपसजरनमम् अमप अनस्त। एविञ्चि अससयनोगनोपधियाः
उपसजरनष्ट्रीभकतयाः स्विमाङ्गविमाचकयाः शिब्दयाः मपुखशिब्दयाः। तमादृशिमपुखशिब्दमान्तमम् अदन्तस प्रमामतपमदकस  भविमत चन्द्रिमपुख
इमत।  एविञ्चि  अससयनोगनोपधिमम्  उपसजरनष्ट्रीभकतस  च  स्विमाङ्गमम्  मपुख  इमत  तदन्तमातम्  अदन्तमातम्  चन्द्रिमपुख  इमत
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विमविविकमायमास स्विमाङ्गच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम् इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत।
तक्षेन चन्द्रिमपुख ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
चन्द्रिमपुख ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम्  इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण
अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे चन्द्रिमपुखष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। यदमा च ङष्ट्रीष्प्रत्ययनो नमैवि भविमत तदमा
अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमामप प्रत्ययक्षे कक तक्षे चन्द्रिमपुख टमापम् इमत नस्थतगौ अनपुबन्धिलनोपक्षे च कक तक्षे चन्द्रिमपुख आ
इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे कक तक्षे चन्द्रिमपुखमा इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]11 8 क्रकीतमात्करणपकविमारतम्॥ (४.१.५०)

सकत्रमाथर याः  - करणपकविमारतम् क्रकीतमान्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीषम्
प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय क्रकीतमात्करणपकविमारतम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। क्रकीतमातम्
इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। करणपकविमारतम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम्
अनपुवितरतक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम् अतयाः इमत पदस च अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत
सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम् इमत असधिकमारयाः, प्रत्यययाः इमत असधिकमारयाः परश्च इमत
असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अत्र करणपकविमारतम् इमत पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र च बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त।
तस्य च मविगहयाः भविमत करणस  पपुविर  यस्य सयाः करणपकविरयाः,  तस्ममातम्  करणपकविमारतम्।  अस्य च करणपकविरकमातम्
इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र अतयाः इमत पदमम्,  क्रकीतमातम् इमत पदस च प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस
भविमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन च अदन्तमातम् क्रकीतमान्तमातम् इत्यथरयाः
लभ्यतक्षे।  करणपकविमारतम्  इमत  पदममप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत।  ततश्च  सकत्रमाथर्वो  भविमत
करणपकविमारतम् क्रकीतमान्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - विसक्रकीतष्ट्री। अश्विक्रकीतष्ट्री।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः - विसक्रकीतष्ट्री इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

विसक्रकीतष्ट्री।  अत्र विसक्रकीत इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः क्रकीतमान्तयाः अनस्त। अमप च अदन्तयाः
अमप पपुनयाः अस्य शिब्दस्य पकविरभमागयाः अनस्त विस इमत तच्च करणमम् अनस्त, अतयाः अयस शिब्दयाः करणपकविरकयाः
अमप अनस्त। अमप च प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास करणपकविरकमातम् क्रकीतमान्तमातम् अदन्तमातम्
विसक्रकीत इमत प्रमामतपमदकमातम् क्रकीतमात्करणपकविमारतम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन विसक्रकीत ङष्ट्रीषम् इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन विसक्रकीत ई इमत नस्थमतयाः
भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च
कक तक्षे विसक्रकीतष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]11 9 इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमा
ममा-नपुकम् ॥ (४.१.४९)

सकत्रमाथर याः  - इन्द्रि विरुण भवि शिविर  रुद्रि मकड महम अरण्य यवि यविन ममातपुल आचमायर  इमत एतक्षेभ्ययाः
अदन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः स्यमातम्, इन्द्रिमामदप्रमामतपमदकमानमामम् आनपुकम्  इत्यमागमश्च
स्यमातम्।

सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय  इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमाममानपुकम्  इमत  सकत्रस  रमचतविमानम्  भगविमानम्
पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययमम् आनपुगमागमस च मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे
स्तयाः। इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तस पदमम्। आनपुकम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत
सम्पकणरममप  सकत्रमत्र  अनपुवितरतक्षे।  अजमादतषमापम्  इमत  सकत्रमातम्  अतयाः  इमत पदस  च अनपुवितरतक्षे।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे
ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम् इमत असधिकमारयाः,  प्रत्यययाः
इमत  असधिकमारयाः  परश्च  इमत  असधिकमारयाः  च  अत्र  आगच्छमत।  अत्र
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमामम्  इमत  पदस  समस्तमम्  अनस्त।  अत्र  च
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत इन्द्रिश्च विरुणश्च भविश्च शिविरश्च रुद्रिश्च मकडश्च
महमस  च  अरण्यस  च  यविश्च  यविनश्च  ममातपुलश्च  आचमायरश्च  इमत
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारयाः।  तक्षेषमामम्
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमामम् इमत।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र अतयाः इमत पदमम्,  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस  भविमत। अतयाः यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य  इमत  सकत्रक्षेण  तदन्तमविसधियाः  भविमत।  तक्षेन  च  अदन्तमातम्  इत्यथरयाः  लभ्यतक्षे।
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमामम्  इमत  पदममप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस
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भविमत।  ततश्च इन्द्रि  विरुण भवि शिविर  रुद्रि  मकड  महम  अरण्य  यवि  यविन ममातपुल  आचमायर  इमत  एतक्षेभ्ययाः
अदन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः स्यमातम्, इन्द्रिमामदप्रमामतपमदकमानमामम् आनपुकम्  इत्यमागमश्च
स्यमातम्। अत्रक्षेदस बनोध्यमम् यतम्  इन्द्रि विरुण भवि शिविर  रुद्रि मकड  ममातपुल आचमायर  इमत अषभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः
पपुरुषसम्बन्धिदशिमायमास  भविमत।  अथमारतम्  तस्य  सष्ट्री  इत्यथर  समत  भविमत।  महम  अरण्य  इमत  दमाभ्यमास
प्रमामतपमदकमाभ्यमास  तपु  महत्त्विक्षे  अथर  समत  भविमत।  यवि  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  द पुषक्षे  अथर  समत  भविमत।  यविन
इत्यस्ममातम् च सलमपयाः इत्यथर समत भविमत।

उदमाहरणमम्  -  इन्द्रिमाणष्ट्री  विरुणमानष्ट्री  भविमानष्ट्री  शिविमारणष्ट्री  रुद्रिमाणष्ट्री  मकडमानष्ट्री  महममानष्ट्री  अरण्यमानष्ट्री  यविमानष्ट्री
यविनमानष्ट्री ममातपुलमानष्ट्री आचमायमारनष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - इन्द्रिमाणष्ट्री विरुणमानष्ट्री  आचमायमारनष्ट्री महममानष्ट्री अरण्यमानष्ट्री यविमानष्ट्री यविनमानष्ट्री  इत्यत्र
सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

इन्द्रिमाणष्ट्री- अत्र इन्द्रि इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः दक्षेविरमाजस्य विमाचकयाः अनस्त। परन्तपु दक्षेविरमाजक्षेन
इन्द्रिक्षेण  सह  यस्यमायाः  शिचष्ट्रीदक्षेव्यमाख्यमायमायाः  ससययाः  मविविमाहयाः  ससजमातयाः  अनस्त  तस्यमै  शिचष्ट्रीदक्षेव्यमै  अमप  अयमम्
इन्द्रिशिब्दयाः प्रयपुज्यतक्षे। अतयाः अयमम् इन्द्रिशिब्दयाः पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमामम् अमप मविदममानस भविमत। अमप च इदमम्
अदन्तमम्  अमप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  पपुरुषसम्बन्धिमातम्  ससयमास  मविदममानमातम्  अदन्तमातम्  इन्द्रि इमत
प्रमामतपमदकमातम्  परयाः पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत,  इन्द्रि इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्
आगमश्च भविमत। तक्षेन इन्द्रि आनपुकम्  ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः
ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत,  आनपुकयाः उकमारस्य च
उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
इन्द्रि आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः इन्द्रि आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे इन्द्रिमानम्
ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे इन्द्रिमानष्ट्री इमत जमातक्षे अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप इमत सकत्रक्षेण णत्विक्षे च कक तक्षे इन्द्रिमाणष्ट्री
इमत ससध्यमत। एतस्य च इन्द्रिस्य सष्ट्री इत्यथरयाः।

विरुणमानष्ट्री-  अत्र विरुण इमत  शिब्दयाः  अनस्त।  अयस  शिब्दयाः  जलदक्षेविस्य  विमाचकयाः  अनस्त।  परन्तपु
जलदक्षेविक्षेन विरुणक्षेन सह यस्यमायाः ससययाः मविविमाहयाः ससजमातयाः अनस्त तस्यमै अमप अयमम् विरुणशिब्दयाः प्रयपुज्यतक्षे।
अतयाः अयमम् विरुणशिब्दयाः पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमामम् अमप मविदममानस भविमत। अमप च इदमम् अदन्तमम् अमप
अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमास मविदममानमातम् अदन्तमातम् विरुण इमत प्रमामतपमदकमातम् परयाः
पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत, विरुण इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत। तक्षेन
विरुण आनपुकम्  ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः
ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत, आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन विरुण आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत।
ततयाः विरुण आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे विरुणमानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे
विरुणमानष्ट्री  इमत  ससध्यमत।  एतस्य  च  विरुणस्य  सष्ट्री  इत्यथरयाः।  एविमक्षेवि  भविमानष्ट्री  शिविमारणष्ट्री  रुद्रिमाणष्ट्री  मकडमानष्ट्री
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इत्यमादष्ट्रीनमाममप ससमद्धियाः बनोध्यमा। अत्र मविस्तरभयमातम् न सलख्यतक्षे। तत्र भविमानष्ट्री इत्यस्य भविस्य सष्ट्री इत्यथरयाः।
शिविमारणष्ट्री इत्यस्य शिविरस्य सष्ट्री इत्यथरयाः।

आचमायमारनष्ट्री- अत्र आचमायर  इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः अध्यमापकस्य विमाचकयाः अनस्त। परन्तपु
अध्यमापकक्षे न सह यस्यमायाः ससययाः मविविमाहयाः ससजमातयाः अनस्त तस्यमै अमप अयमम् आचमायरशिब्दयाः प्रयपुज्यतक्षे। अतयाः
अयमम् आचमायरशिब्दयाः पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमामम् अमप मविदममानस भविमत। अमप च इदमम् अदन्तमम् अमप अनस्त।
अतयाः  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  पपुरुषसम्बन्धिमातम्  ससयमास  मविदममानमातम्  अदन्तमातम्  आचमायर  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  परयाः
पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत,  आचमायर  इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत।
तक्षेन आचमायर  आनपुकम्  ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत।
आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत,  आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्
इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन आचमायर  आनम् ई इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः आचमायर  आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे आचमायमारनम् ई इमत
नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे  आचमायमारनष्ट्री इमत ससध्यमत। अत्र यदमप नकमारस्य स्थमानक्षे  अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप
इमत सकत्रक्षेण णकमारयाः  प्रमापयाः अनस्त मकन्तपु  आचमायमारदणत्विस  च इमत विमामतरकक्षे न  तस्य मनषक्षेधियाः  भविमत। तक्षेन
आचमायमारनष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। एतस्य च आचमायरस्य सष्ट्री इत्यथरयाः।

महममानष्ट्री-  अत्र महम इमत प्रमामतपमदकमम्  अनस्त। अमप च इदमम्  अदन्तमम्  अमप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम् अदन्तमातम् महम इमत प्रमामतपमदकमातम् परयाः पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत,

महम इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत। तक्षेन महम आनपुकम्  ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा
भविमत, आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन महम आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः महम आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः
इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे महममानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे महममानष्ट्री इमत ससध्यमत। एतस्य च महदम् महममम्
इत्यथरयाः।

अरण्यमानष्ट्री- अत्र अरण्य इमत प्रमामतपमदकमम् अनस्त। अमप च इदमम् अदन्तमम् अमप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्  अदन्तमातम्  अरण्य इमत प्रमामतपमदकमातम्  परयाः पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः
भविमत,  अरण्य इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत।  तक्षेन  विरुण आनपुकम्  ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य
इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमा भविमत,  आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः
इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन अरण्य आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अरण्य आनम् इत्यत्र
अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे अरण्यमानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे अरण्यमानष्ट्री इमत ससध्यमत।
एतस्य च महदम् अरण्यमम् इत्यथरयाः।
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यविमानष्ट्री-  अत्र यवि  इमत  प्रमामतपमदकमम्  अनस्त।  अमप  च  इदमम्  अदन्तमम्  अमप  अनस्त।  अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम् अदन्तमातम् यवि इमत प्रमामतपमदकमातम् परयाः पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत,

यवि इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत। तक्षेन यवि आनपुकम्  ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा
भविमत, आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन यवि आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यवि आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत
सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे यविमानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे यविमानष्ट्री इमत ससध्यमत। एतस्य च दपुषमायाः यविमायाः इत्यथरयाः।

यविनमानष्ट्री-  अत्र यविन इमत प्रमामतपमदकमम् अनस्त। अमप च इदमम् अदन्तमम् अमप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्  अदन्तमातम्  यविन  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  परयाः  पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्  इमत  सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः
भविमत, यविन इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत। तक्षेन यविन आनपुकम्  ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत।
ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा
भविमत, आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन यविन आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यविन आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः
इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे यविनमानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे यविनमानष्ट्री इमत ससध्यमत। एतस्य च यविनमानमास
सलमपयाः इत्यथरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

अत्र  कक्षे चन पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

. 1 गगौरमादययाः इमत पदक्षे कयाः सममासयाः कश्च मविगहयाः।

. 2 असष्ट्रीमविषयमातम् इमत पदस्य कयाः अथरयाः।

. 3 ससयनोगनोपधियाः इमत पदक्षे कयाः सममासयाः। कश्च मविगहयाः।

. 4 गपुणविचनमातम् इमत पदस्य कयाः अथरयाः।

. 5 करणपकविमारतम् इमत पदक्षे कयाः सममासयाः कश्च मविगहयाः।

. 6 विसक्रकीतष्ट्री इत्यस्य लगौमककस  मविगहस विमाक्यस सलख।

. 7 अमतकक्षे शिष्ट्री इत्यस्य लगौमककस  मविगहविमाक्यस मकमम्।

. 8 औपगविष्ट्री इत्यस्य कयाः अथरयाः।
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पमाठसमारयाः

अनस्मनम्  पमाठक्षे  ङष्ट्रीष्प्रत्ययस्य  मविविक्षेचनस  वितरतक्षे।  तत्र   सविरप्रथमस  मषद्गगौरमामदभ्यश्च  इमत  सकत्रस्य
व्यमाख्यमानस  वितरतक्षे। ततयाः परस विनोतनो गपुणविचनमातम्  इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा वितरतक्षे। तदन्तरस बहमामदभ्यश्च इमत
सकत्रस्य  मविविक्षेचनमनस्त।  तत्पश्चमातम्  इतनो  मनपुष्यजमातक्षेयाः  इमत  सकत्रस्य  सनोदमाहरणस  व्यमाख्यमानस  वितरतक्षे।  पपुनयाः
पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्  इमत  सकत्रस्य  व्यमाख्यमा  अनस्त।  तत्पश्चमातम्  जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत  सकत्रस्य
व्यमाख्यमा प्रदमशिरतमा। अतयाः परस स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस कक तमम्। अनन्तमक्षे च
क्रकीतमात्पकविमारत्करणपकविमारतम्  इमत  सकत्रस्य  व्यमाख्यमानस  वितरतक्षे।  अन्तक्षे  च
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमाममानपुकम्  इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमानस वितरतक्षे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

अत्र परष्ट्रीकनोपयनोमगनयाः प्रषव्यमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

. 1 मषद्गगौरमामदभ्यश्च इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 2 विनोतनो गपुणविचनमातम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 3 इतनो मनपुष्यजमातक्षेयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 4 जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 5 स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगपधिमातम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 6 पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 7 इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमाममानपुकम्  इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 8 गगौरष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 9 नतरककी इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 10 मकदष्ट्री मकदपुयाः इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 11 दमाकष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 12 विसक्रकीतष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 13 चन्द्रिमपुखष्ट्री चन्द्रिमपुखमा इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 14 तटष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

. 1 गगौरमादययाः इमत पदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। गगौरयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे गगौरमादययाः इमत च मविगहयाः।

204   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः मटप्पणष्ट्री

. 2 असष्ट्रीमपषयमातम् इत्यस्य मनत्यसष्ट्रीसलङ्गमभन्नमातम् इत्यथरयाः।

. 3 ससयनोगनोपधियाः इमत पदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ससयनोगयाः उपधिमा यस्य सयाः ससयनोगनोपधियाः।

. 4 गपुणविचनमातम् इमत पदस्य गपुणविमाचकमातम् इत्यथरयाः।

. 5 करणपकविमारतम् इमत पदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। करणस पकविर यस्य सयाः करणपकविरयाः, तस्ममातम् करणपकविमारतम्, इमत 
च मविगहयाः।

. 6 विसक्रकीतष्ट्री इत्यस्य लगौमककस  मविगहविमाक्यस भविमत विसमैयाः क्रकीतमा इमत विसक्रकीतष्ट्री।

. 7 कक्षे शिमानम् अमतक्रमान्तमा इमत अमतकक्षे शिष्ट्री इत्यस्य लगौमककस  मविगहविमाक्यमम्।

. 8 उपगनोयाः अपत्यस सष्ट्री इमत औपगविष्ट्री इत्यस्य अथरयाः।

॥ इमत एकमादशियाः पमाठयाः॥
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प्रथमपपुस्तकस्थसकत्रमाणमास सकचष्ट्री

(अकमारमामदक्रमक्षेण)

पमाठक्षे स्थमानमम् - सकत्रमम्  - अषमाध्ययष्ट्रीक्रमयाः

[८.३] अक्ष्णनोऽदशर्जनिरातम॥ (५.४.७६)

[८.२] अचम प्रत्यन्विविपदविरार्जतम ॥ (५.४.७४)

[९.१] अररादतष्टिरापम॥ (४.१.४)

[७.४] अरराददन्तमम॥ (२.२.३३)

[२.१४] अनधकरणविरानचनिरा च॥ (२.२.१३)

[१.२०] अनिश्चि॥ (५.४.१०८)

[५.२] अनिदेकमन्यपदराथर्वे॥ (२.२.२४)

[६.३] अन्तबर्जनहभ्यरार्दं च लनोम्निक्षः॥ (५.४.११७)

[५.६] अप्पदरणट्रीप्रमराण्यनोक्षः॥ (५.४.११६)

[२.१९] अधर्दं निपमससकमम॥ (२.२.२)

[४.१६] अधर्जचरार्जक्षः पमसनस च॥ (२.४.३१)

[७.५] अल्पराच्तरमम॥ (२.२.३४)

[१.८] अव्ययस नविभनक-समट्रीप o॥ (२.१.६)

[१.७] अव्ययट्रीभराविक्षः॥ (२.१.५)

[१.९] अव्ययट्रीभराविश्चि॥ (२.४.१८)

[१.१२] अव्ययट्रीभराविदे चराकरालदे॥ (६.३.८०)

[१.१९] अव्ययट्रीभराविदे शरत्प्रभकनतभ्यक्षः॥ (५.४.१०७)

[४.८] अहक्षःसविर्घैकददेशससख्यरात o॥ (५.४.८७)

[७.१०] आनिङक तनो दन्ददे॥ (६.३.२५)

[४.११] आन्महतक्षः समरानिरानधकरण o॥ (६.३.४६)

[५.१२] इच्कमर्जव्यनतहरारदे॥ (५.४.१२७)

[६.११] इणक्षः षक्षः॥ (८.३.३९)

[११.४] इतनो मनिमष्यररातदेक्षः॥ (४.१.६५)

[६.१३] इनिक्षः नसयरामम॥ (५.४.१५२)

[११.९] इन्द्रविरुणभविशविर्जरुद्र o॥ (४.१.४९)

[१०.२] उनगतश्चि॥ (४.१.६)

[६.६] उनदभ्यरास कराकम दस्य॥ (५.४.१४८)

[४.६] उपपदमनतङम ॥ (२.२.१९)

[३.१४] उपमरानिराननि सरामरान्यविचनिशैक्षः॥ (२.१.५५)

[३.१५] उपनमतस व्यराघरानदनभक्षःo॥ (२.१.५५)

[८.४] उपसगरार्जदध्विनिक्षः॥ (५.४.८५)

[१.५] उपसरर्जनिस पदविर्जमम॥ (२.२.३०)

[६.९] उरक्षःप्रभकनतभ्यक्षः कपम॥ (५.४.१५१)

[४.२] ऊयरार्जनदनच्विडराचश्चि॥ (१.४.६१)

[८.१] ऋक्पदरब्धदक्षःपथरामरानिकदे।।॥ (५.४.७४)

[१०.१] ऋन्निदेभ्यनो ङट्रीपम॥ (४.१.५)

[४.३] एकनविभनक चरापदविर्जननिपरातदे॥ (१.२.४४)

[२.१७] कतर्जरर च॥ (२.२.१६)

[२.५] कतकर्जकरणदे कक तरा बहहलमम॥ (२.१.३२)

[२.१५] कमर्जनण च॥ (२.२.१४)

[६.१२] कस्करानदषम च॥ (८.३.४८)

[३.१८] नकस  कदेपदे॥ (२.१.६४)

[८.६] नकमक्षः कदेपदे॥ (५.४.७०)

[४.१] कम गनतप्ररादयक्षः॥ (२.२.१८)

[३.१२] कम नत्सतराननि कम त्सनिशैक्षः॥ (२.१.५३)

[२.१३] कदे नि च पदररायरामम॥ (२.२.१२)

[११.८] क्रकतरात्करणपदविरार्जतम॥ (४.१.५०)

[३.५] गनोरतनदतलमनक॥ (५.४.९२)

[४.४] गनोनसयनोरुपसरर्जनिस्य॥ (१.२.४८)

[२.६] चतमथर्थी तदथरार्जथर्जबनलo॥ (२.१.३६)

[७.१] चराथर्वे दन्दक्षः॥ (२.२.२९)

[७.७] ररानतरप्ररानणनिरामम॥ (२.४.६)

[११.६] ररातदेरसट्रीनविषयरादयनोपधरातम॥ (४.१.६३)

[१.२३] झयक्षः॥ (५.४.१११)

[१०.६] नटडमढराणञदयसज्दघ्नि o॥ (४.१.१५)

[९.२] डराबमभराभ्यरामन्यतरस्यरामम॥ (४.१.१३)

[३.६] तत्पमरुषक्षः समरानिरानधकरणक्षःo॥ (१.२.४२)

[२.१] तत्पमरुषक्षः॥ (२.१.२२)

[४.७] तत्पमरुषस्यराङम गमलदेक्षःo॥ (५.४.८६)

[५.११] तत तदेनिदेदनमनत सरपदे॥ (२.२.२७)
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[४.५] ततनोपपदस सपमट्रीस्थमम॥ (३.१.९२)

[१.१७] तनदतराक्षः॥ (४.१.७६)

[३.२] तनदतराथर्वोत्तरपदसमराहरारदे च॥ (२.१.५१)

[३.४] तनदतदेष्विचरामराददेक्षः॥ (७.२.११७)

[३.२२] तस्मरान्निमडनच॥ (६.३.७४)

[५.९] नत नविसशतदेनडर्जनत॥ (६.४.१४२)

[२.१६] तकरकराभ्यरास कतर्जरर॥ (२.२.१५)

[२.४] तकतट्रीयरा तत्कक तराथर्वेनि o॥ (२.१.३०)

[१.११] तकतट्रीयरासपम्यनोबर्जहहलमम॥ (२.४.८४)

[५.१३] तदेनि सहदेनत तमल्ययनोगदे॥ (२.२.२८)

[४.१३] तदेसयक्षः॥ (६.३.४८)

[३.३] नदक्पदविर्जपदरादससजरायरास ञक्षः॥ (४.२.१०७)

[३.१] नदक्ससख्यदे ससजरायरामम॥ (२.१.५०)

[५.१०] नदङम निरामरान्यन्तररालदे॥ (२.२.२६)

[७.१२] ददेवितरादन्ददे च॥ (६.३.२६)

[७.६] दन्दश्चि प्ररानणतदयर्ज o॥ (२.४.२)

[७.१३] दन्दराच्चमदषहरान्तराo॥ (५.४.१०६)

[७.३] दन्ददे नर॥ (२.२.३२)

[३.९] नदगमरदेकविचनिमम॥ (२.४.१)

[२.२] नदगमश्चि॥ (२.१.२३)

[१०.४] नदगनोक्षः॥ (४.१.२१)

[२.३] नदतट्रीयरा नशतरातट्रीत o॥ (२.१.२४)

[६.२] नदनतभ्यरास ष मदध्निर्जक्षः॥ (५.४.११५)

[४.१२] दमव्यष्टिनिक्षः ससख्यरायराo॥ (६.३.४७)

[२.११] नि ननिधरार्जरणदे॥ (२.२.१०)

[८.५] नि पदरनिरातम॥ (५.४.६९)

[३.२१] नि लनोपनो निञक्षः॥ (६.३.७३)

[८.७] निञस्तत्पमरुषरातम॥ (५.४.७१)

[३.२०] निञम॥ (२.२.६)

[१.१६] निदट्रीनभश्चि॥ (२.१.२०)

[१.१६] निदट्रीनभश्चि॥ (२.१.२०)

[१.२२] निपमससकरादन्यतरस्यरामम॥ (५.४.१०९)

[१.२१] निस्तनदतदे॥ (६.४.१४४)

[१.१०] निराव्ययट्रीभराविरादतनोo॥ (२.४.८३)

[६.१५] ननिषरा॥ (२.२.३६)

[२.७] पञचमट्री भयदेनि॥ (२.१.३७)

[२.९] पञचम्यराक्षः स्तनोकरानदभ्यक्षः॥ (६.३.२)

[८.८] पथनो नविभराषरा॥ (५.४.७२)

[४.१४] परविनल्लङम गस दन्द॥ (२.४.२६)

[६.४] परादस्य लनोपनोo॥ (५.४.१३८)

[३.१३] परापराणकदे  कम नत्सतशैक्षः॥ (२.१.५४)

[७.११] नपतरा मरातरा॥ (१.२.७०)

[११.५] पमसयनोगरादराख्यरायरामम॥ (४.१.४८)

[३.७] पमसवित्कमर्जधरारयररातट्रीयददेशट्रीयदेषम॥ (६.३.४२)

[२.१२] पदरणगमणसमनहतराथर्ज o॥ (२.२.११)

[६.७] पदणरार्जनदभराषरा॥ (५.४.१४९)

[२.१८] पदविरार्जपरराधरनोत्तरमदेक o॥ (२.२.१)

[९.६] प्रत्ययस्थरात्करात्पदविर्ज o॥ (७.३.४४)

[१.४] प्रथमराननिनदर्जष्टिस समरास ॥ (१.२.४३)

[३.१९] प्रशससराविचनिशैश्चि॥ (२.१.६६)

[१.२] प्रराक्कडराररातम समरासक्षः॥ (२.१.३)

[४.१५] प्ररापरापन्निदे च नदतट्रीययरा॥ (२.२.४)

[५.८] बहहवट्रीहबौ ससख्यदेयदे ॥ (५.४.७३)

[६.१] बहहवट्रीहबौ सक्थ्यक्ष्णनोक्षः॥ (५.४.११३)

[११.३] बहरानदभ्यश्चि(४.१.४५)

[९.३] यङश्चिरापम॥ (४.१.७४)

[१.१३] यराविदविधरारणदे॥ (२.१.८)

[९.४] यदनिनस्तक्षः॥ (४.१.७७)

[७.८] यदेषरास च नविरनोधक्षः शराश्वनतकक्षः॥ (२.४.९)

[७.२] ररारदन्तरानदषम परमम॥ (२.२.३१)

[४.१०] ररारराहक्षःसनखिभ्यष्टिचम॥ (५.४.९१)

[४.९] ररातराहराऽहराक्षः पमसनस॥ (२.४.२९)

[१०.३] वियनस प्रथमदे॥ (४.१.२०)

[१०.५] विणरार्जदनिमदरात्तरात्तनोपधरात्तनो निक्षः॥ (४.१.३९)

[६.१६] विराऽऽनहतरागन्यरानदषम॥ (२.२.३७)

[७.९] नविप्रनतनषदस चरानिनधकरण॥ (२.४.१३)

[३.११] नविशदेषणस नविशदेष्यदेण o॥ (२.१.५७)

[३.१७] विकन्दरारकनिरागकम ञररशैक्षःo॥ (२.१.६२)

[११.२] विनोतनो गमणविचनिरातम(४.१.४४)

[५.१४] विनोपसरर्जनिस्य॥ (६.३.८२)

[९.५] शराङम र्जगरविरादञनो ङट्रीनिम॥ (४.१.७३)

[६.१४] शदेषरानदभराषरा॥ (५.४.१५४)

[५.१] शदेषनो बहहवट्रीनहक्षः॥ (२.२.२३)

[२.१०] षषट्री॥ (२.२.८)
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[११.१] नषदबौररानदभ्यश्चि॥ (४.१.४१)

[३.१०] स निपमससकमम॥ (२.४.१७)

[५.७] ससख्ययराऽव्ययरासन्निराo॥ (२.२.२५)

[१.१५] ससख्यरा विसश्यदेनि॥ (२.१.१९)

[३.८] ससख्यरापदविर्वो नदगमक्षः॥ (२.१.५२)

[६.५] ससख्यरासमपदविर्जस्य॥ (५.४.१४०)

[३.१६] सन्महत्परमनोत्तमनोo॥ (२.१.६१)

[२.२०] सपमट्री शबौण्डशैक्षः॥ (२.१.४०)

[५.३] सपमट्रीनविशदेषणदे बहहवट्रीहबौ॥ (२.२.३५)

[१.१] समथर्जक्षः पदनविनधक्षः॥ (२.१.१)

[१.१८] समरासरान्तराक्षः॥ (५.४.६८)

[१.३] सह समपरा॥ (२.१.४)

[१.६] समपनो धरातमप्ररानतपनदकयनोक्षः॥ (२.४.७१)

[१.१४] समप्प्रनतनिरा मरातराथर्वे॥ (२.१.९)

[६.८] समहृदम-दमहृर्जदबौ नमतरानमतयनोक्षः॥ (५.४.१५०)

[६.१०] सनोऽपदरादबौ॥ (८.३.३८)

[२.८] स्तनोकरानन्तकददरराथर्ज o॥ (२.१.३९)

[५.५] नसयराक्षः पमसविदरानषत o॥ (६.३.३४)

[११.७] स्विराङम गराच्चनोपसरर्जनिराद o॥(४.१.५४)

[५.४] हलदन्तरातम सपम्यराक्षःo॥ (६.३.८)
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	[7.1] चार्थे द्वन्द्वः॥ (२.२.२९)
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