
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः पमाठ्यक्रमयाः

ससस्कक तव्यमाकरणमम् - ३४६

पपुस्तकमम् - २

रमाषष ष्ट्रीय-मपुक-मविदमालयष्ट्री-मशिकमा-ससस्थमानमम्
ए-२४-२५, ससस्थमागतकक्षेत्रमम् , मविभमागयाः - ६२

ननोएडमा - २०१ ३०९ (उत्तरप्रदक्षेशियाः)
जमालपपुटकक टमम् - www.nios.ac.in मनमकरल्ययाः दकरभमाषयाः -  18001809393

National Institute of Open Schooling
A- - , Institutional Area, Sector – 24 25 62

NOIDA –   (UP)201 309



©रमाषष ष्ट्रीय-मपुक-मविदमालयष्ट्री-मशिकमा-ससस्थमानमम् National Institute of Open Schooling

प्रथमससस्करणमम् २०१७ First Edition  (Copies )2017

ISBN (Book )1

ISBN (Book )2

ISBN (Book )3

समचवियाः, रमाषष ष्ट्रीय-मपुक-मविदमालयष्ट्री-मशिकमा-ससस्थमानमम्, ए-२४-२५, ससस्थमागतकक्षेत्रमम् , मविभमागयाः - ६२, ननोएडमा - २०१ ३०९ 
(उत्तरप्रदक्षेशियाः) दमारमा प्रकमामशितमम्। ...............दमारमा मपुमद्रितमम्।



उच्चतरममाध्यममकककमा - ससस्कक तव्यमाकरणमम् (३४६)

मन्त्रणमामण्डलमम्
आचचाररर्यः चन्द-भभषण-शरचार शश्री ससजर-कक रचार-ससन्हचा डचाड. सन्ध्रचा-कक रचारर्यः
अध्यकक्षः ननिददेशकक्षः (शशैनकक) उपननिददेशकक्षः (शशैनकक)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम ररा.मम.नवि.नश.ससस्थरानिमम ररा.मम.नवि.नश.ससस्थरानिमम 
निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९ निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९ निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९

पमाठ्यमविषय-मनममर मत-समममतयाः
पप. डड. अकर नचाथ-चचौधरश्री (ससरततर्यः अध्रकर्यः)
उप-कम लपनतक्षः
शट्रीसनोमनिराथ-ससस्कक त-नविश्वनविदरालयक्षः
विदेरराविल -३६२२६६ (गमरर्जरप्रददेशक्षः)

डचाड. नश्रीरजकक रचारभचाररवर्यः (ससरततर्यः उपचाध्रकर्यः)
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तराध्ययनिनविभरागक्षः)
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

डड. रचार-नचारचारण-रश्रीणचा 
सहरायक-ननिददेशकक्षः (शशैनककनविभरागक्षः)
रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम
निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९

डड. हरर-रचार-सरशर्यः
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तनविभरागक्षः)
रविराहरलराल-निदेहर-नविश्वनविदरालयक्षः
निविददेहलट्री

स्वचारश्री वतदतत्त्वचानन्दर्यः
प्रराचरायर्जक्षः
ररामकक ष्ण-मठ-नविविदेकरानिन्द-विदेद-नविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, मण्डलमम - हराविडरा - ७११ २०२  (प.विङम गमम)

डड. सवजतन्द-सससहर्यः
विररष-प्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तमम)
नशकराननिददेशरालयक्षः, कदे न्द्रसविर्जकरारक्षः, ददेहलट्री

शश्रीरचानन रलर-पपडत
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (W.B.E.S) (ससस्कक तनविभरागक्षः)
रराणट्रीबराबाँध-सविर्जकरारट्रीय-महरानविदरालयक्षः
स्थरानिमम - रराणट्रीबराबाँध, मण्डलमम - बराबाँकम डरा - ७२२१३५ (प.विङम गमम)

शश्रीरचानन सकरन्त-चचौधकरश्री
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तनविभरागक्षः)
सबस-सरनिट्रीकरान्त-महरानविदरालयक्षः
पतरालयक्षः - लमटमननियरा, रकरालयक्षः - सबस
मण्डलमम - पनश्चिममदेनदनिट्रीपमरमम - ७२१ १६६  (प.विङम गमम)

पमाठ्यक्रम-समन्वियकयाः
डड. रचार-नचारचारण-रश्रीणचा 
सहरायक-ननिददेशकक्षः (शशैनककनविभरागक्षः)
रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम
निनोएडरा, उत्तरप्रददेशक्षः - २०१ ३०९



पमाठ्यमविषयसमामगष्ट्री-मनममर मत-समममतयाः

ससपमादकमण्डलमम्
डचाड. नश्रीरजकक रचारभचाररवर्यः
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (ससस्कक तराध्ययनिनविभरागक्षः)
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

स्वचारश्री वतदतत्त्वचानन्दर्यः
प्रराचरायर्जक्षः
ररामकक ष्ण-मठ-नविविदेकरानिन्द-विदेद-नविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, मण्डलमम - हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

पमाठलक्षेखकमायाः
(पचाठर्यः १-८)

शश्रीरचानन रलर-पपडत
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः (W.B.E.S) 

(ससस्कक तनविभरागक्षः)
रराणट्रीबराबाँध-सविर्जकरारट्रीय-महरानविदरालयक्षः
स्थरानिमम - रराणट्रीबराबाँध, मण्डलमम - बराबाँकम डरा - ७२२१३५
पनश्चिमविङम गमम

(पचाठर्यः ९-११)

डचाड. नश्रीरजकक रचारभचाररवर्यः
सहरायकप्रराध्यरापकक्षः 
(ससस्कक तराध्ययनिनविभरागक्षः)
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः, हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

(पचाठर्यः १२-२०)

स्वचारश्री वतदतत्त्वचानन्दर्यः
प्रराचरायर्जक्षः
ररामकक ष्ण-मठ-नविविदेकरानिन्द-विदेद-नविदरालयक्षः
बदेलमड-मठक्षः,  हराविडरा - ७११ २०२  (प.विङम गमम)

(पचाठर्यः २१-२७, ३०-३१)

शश्रीरचानन रचाहहलरचासजर्यः
अनिमसन्धरातरा (ससस्कक तनविभरागक्षः)
यरादविपमरनविश्वनविदरालयक्षः
कनलकरातरा - ७०० ०३२ (प.विङम गमम)

(पचाठर्यः २८-२९)

शश्रीरचानन सवष्णकपदपचालर्यः
अनिमसन्धरातरा (ससस्कक तराध्ययनिनविभरागक्षः)
ररामकक ष्ण-नमशनि-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयक्षः
मण्डलमम - हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)

रक्षेखमामचत्रमाङ्कनस मपुखपकष्ठमचत्रणस च
स्वचारश्री हररूपचानन्दर्यः
ररामकक ष्ण-नमशनिम
बदेलमड-मठक्षः
मण्डलमम - हराविडरा - ७११ २०२ (प.विङम गमम)



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

 शष्ट्री ससजय-कपु ममार-ससन्हमा
ननिददेशकक्षः (शशैनककमम)

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। रमत्रपरचाररमतस ररर॥ ॐ शचासन्त: शचासन्त: शचासन्त:॥

भवित्कल्यराणकरामट्री

(रराम-निराररायण-मट्रीणरा)
पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

समन्वियककीयमामन विचमाससस
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अध्यमाययाः - मतङन्तप्रकरणमम्
भकममकमा

व्यमाकरणस्य लक्ष्यस मह समाधिपुशिब्दजमानमम्। समाधिपुशिब्दयाः प्रमक्रययमा मनष्पमादतक्षे व्यमाकरणक्षेन। व्यविहमारयनोग्ययाः समाधिपुशिब्दयाः मनष्पन्नयाः चक्षेतम्
पदमम् इमत कथ्यतक्षे। सपुबन्तस मतङन्तस चक्षेमत पदस दक्षेधिमा। प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीप्रत्ययमान्तमादम् विमा सपुपम्-प्रत्यययनोगक्षेन सपुबन्तस पदस मनष्पदतक्षे। धिमातपुतयाः
मतङम् -प्रत्यययनोगक्षेन मतङन्तस पदस मनष्पदतक्षे। धिमातपुपमाठक्षे  पमठतयाः, सनमामदयाः चक्षेमत धिमातपुयाः मदमविधियाः। धिमातपुतयाः मतङम्  कक तम् चक्षेमत मदमविधिप्रत्यययनोगयाः
भविमत। धिमातनोयाः मतङम् -प्रत्यययनोगक्षेन मतङन्तस पदमम् लभ्यतक्षे। धिमातनोयाः कक तम्-प्रत्यययनोगक्षेन कक दन्तस प्रमामतपमदकमम् लभ्यतक्षे। अस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम्
सपुपम्-प्रत्यययनोगक्षेन सपुबन्तस पदस मनष्पदतक्षे। एविस धिमातपुतयाः मतङम् -प्रत्यययनोगक्षेन मतङन्तस,  कक तम्-प्रत्यययनोगक्षेन ततयाः सपुपम्-प्रत्यययनोगक्षेन सपुबन्तस पदस
लभ्यतक्षे। इतयाः परस पमाठक्षेषपु मतङन्तस पदमम् आलनोचमयष्यतक्षे। मतङन्तप्रकरणमम् व्यमाकरणसम्प्रदमायक्षे दशिगणष्ट्री इमत नमाम्नमा प्रससद्धिमम् असस्त।

धिमातपुरक्षेवि प्रमाययाः समक्षेषमास सपुबन्तमतङन्तपदमानमामम् मकलमम्। अतयाः धिमातपुरूपप्रमक्रयमा नकनस बनोध्यमा छमात्रक्षेण। एविञ्च प्रमक्रयमादृष्टमा मतङन्तस
प्रकरणस सविरप्रकरणक्षेभ्ययाः कमठनमसस्त। तथमामप प्रमणधिमानक्षेन अध्ययनस करनोमत चक्षेतम्  सविर  सपुगमस भविक्षेतम्। आविकसत्तयाः सविरशिमासमाणमास बनोधिमादमप
गरष्ट्रीयसष्ट्री इमत अमभयपुकमानमामम् उमकयाः सदमा स्मरणष्ट्रीयमा। 

इकम् -सश्तपय धिमातपुमनदरशिक्षे  इत्यस्य उपयनोगयाः धिमातनोयाः प्रकटनमाय मक्रयतक्षे। बहहत्र हलन्तधिमातपुतयाः अकमारयनोगक्षेन धिमातपुयाः सलख्यतक्षे। तत्र
अयमम् अकमारयाः कक्षे विलमम् मपुखसपुखमाथरयाः भविमत। अथमारतम् अनमायमासमम् उच्चमारणमाय यनोज्यतक्षे। यथमा विदम् इमत हलन्तयाः धिमातपुयाः। वजम् इमत हलन्तयाः
धिमातपुयाः। परन्तपु विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रक्षे तयनोयाः परमम् अकमारयाः यनोसजतयाः असस्त। स च मपुखसपुखमाथरयाः। एविमन्यत्रमामप ऊह्यमम्।

सकत्रनोपन्यमासक्रमयाः - 

अत्र प्रकरणक्षे सकत्रमामण यक्षेन क्रमक्षेण उपन्यस्यन्तक्षे तथमा क्रमक्षे मकस  ममानमम्। अथमारतम् तक्षेनमैवि क्रमक्षेण तमामन सकत्रमामण आगतमामन इत्यत्र कमारणस
मकमममत। मतङन्तक्षेषपु सकत्रनोपन्यमासस्य मदधिमा गमतयाः। धिमातपुक्रमयाः, लकमारक्रमश्च। 

धिमातपुक्रमयाः - 

धिमातपुक्रमक्षे एकयाः धिमातपुयाः गकह्यतक्षे, तस्य रूपमामण समाधिमयतपुमम् यमामन सकत्रमामण आविश्यकमामन तमामन सकत्रमामण लटम्  सलटम्  लपुटम्  इमत लकमारक्षेषपु
क्रमक्षेण  उपस्थमाप्यन्तक्षे।  तस्य  धिमातनोयाः  सविरषपु  लकमारक्षेषपु  रूपमामण  सममापमामन  चक्षेतम्  नकतनयाः  धिमातपुयाः  गकह्यतक्षे,  तस्य  रूपमामण  समाधिमयतपुस  यमामन
अनमतक्रमान्तमामन सकत्रमामण तमामन उपन्यस्यन्तक्षे। 

अत्र मतङन्तप्रकरणक्षे धिमातपुचयनकमालक्षे भकधिमातपुयाः प्रथमयाः। अतयाः आदय मचतयाः। तथमामप अगक्षे प्रमक्रयमासयकयमारय एकमविषयसम्बद्धिमानमामम्
सकत्रमाणमामम् एकत्र उपस्थमापनमाय च धिमातवियाः मचतमायाः।

लकमारक्रमयाः

एक एवि लकमारयाः गकह्यतक्षे। तसस्मनम् अभष्ट्रीषमानमास धिमातकनमास रूपमामण कथस भविसन्त इमत प्रदश्यरतक्षे। ततयाः अपरयाः लकमारयाः गकह्यतक्षे। तसस्मनम्
अभष्ट्रीषमानमास धिमातकनमास रूपमामण प्रदश्यरन्तक्षे। एविस क्रमयाः प्रवितरतक्षे। तत्रमामप गणशियाः लकमारक्रमयाः,  सकलधिमातपुलकमारक्रमयाः चक्षेमत प्रकमारदयस भविमत -
गणशियाः  लकमारक्रमयाः  -  एक  एवि  लकमारयाः  गकह्यतक्षे।  तसस्मनम्  कक्षे विलस  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातकनमामक्षेवि  रूपमामण  प्रदश्यरन्तक्षे  इमत  एकयाः  प्रकमारयाः।
सकलधिमातपुलकमारक्रमयाः इमत मदतष्ट्रीयप्रकमारक्षे तपु एक लकमारयाः गकह्यतक्षे। तसस्मनम् सकलगणमानमास धिमातकनमास रूपमामण प्रदश्यरन्तक्षे इमत।



असस्मनम्  मतङन्तप्रकरणक्षे  धिमातपुक्रमयाः आदृतयाः। तथमामप सविमारमण सकत्रमामण कक्षे विलस  तस्यमैवि धिमातनोयाः  उपस्थमाप्यन्तक्षे  इमत न। बहहत्र
प्रकरणप्रकटनस्य सयकयमारय, मविषयस्य ऐक्यविशिमातम्, एकत्र अध्ययनक्षेन मविषयस्य स्फपु टबनोधिमाय विमा कमामनचन तत्र अप्रयपुकमामन अगक्षे अपरक्षेषपु
धिमातपुषपु  प्रकरणक्षेषपु  विमा  आविश्यकमामन  सकत्रमामण  अत्र आनष्ट्रीय  उपन्यस्यन्तक्षे।  यथमा  -  आत्मनक्षेपदससजमामविधिमायकसकत्रस  तपु  आत्मनक्षेपदप्रकरणक्षे
आविश्यकमम्। परन्तपु प्रकरणस्य ऐक्यविशिमातम् परस्ममैपदप्रकरणक्षे उपन्यस्तमम्। आत्मनक्षेपदस्य मनममत्तप्रदशिरकमामन सकत्रमामण यथमा अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इत्यमामदसकत्रमामण तपु आत्मनक्षेपदप्रकरणक्षे आविश्यकमामन। तथमामप मविषयस्य स्फपु टमाविगममाय मविषयस्य च प्रकटनक्षे सयकयरविशिमातम्
तमामन अत्र उपन्यस्यन्तक्षे।  एविमम्  यदमप मकममप सकत्रस  तत्र प्रसङक्षे  न प्रयपुज्यतक्षे,  तथमामप एतमामन कमारणमामन मनसस कक त्विमा  अत्र आनष्ट्रीय
उपन्यस्यन्तक्षे इमत।

एतक्षेषमास  प्रकरणमानमामम्  अध्ययनकमालक्षे  छमात्रयाः इतयाः पकविरमम्  अस्य पपुस्तकस्य एविञ्च दशिमककमायमायाः  व्यमाकरणपपुस्तकस्य अध्ययनस
सममाप्य आगच्छतपु। अत्र बहहमन सकत्रमामण पकविरप्रकरणमानमामम् आविश्यकमामन। 

व्यमाकरणमाध्ययनकमालक्षे अत्र 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। अतयाः लकणमानमामम् अथमारतम्  सकत्रमाणमास  कण्ठपमाठयाः
अमनविमायरयाः एवि। 
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प्रस्तमाविनमा

पमामणमनमपुमननमा अषमाध्यमायष्ट्रीनमामकयाः गन्थयाः सलसखतयाः। तत्र लमाघविसम्पमादनमाय धिमातपुपमाठयाः गणपमाठयाः
नमामसलङमानपुशिमासनमम् इत्यमामदकमम् अमप मविरमचतमम्। धिमातपुपमाठक्षे पमठतमायाः शिब्दमायाः धिमातवियाः कथ्यन्तक्षे। तथमामह सकत्रस
- भकविमादयनो धिमातवि इमत। धिमातनोयाः अथरयाः फलमम् व्यमापमारश्च। तदगक्षे मविस्तरशियाः विणरमयष्यतक्षे। धिमातनोयाः परस मतङम्  कक तम्
चक्षेमत  दक्षेधिमा  प्रत्ययय  मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे।  तत्र  धिमातनोयाः  मतङम् -प्रत्ययमविधिमानक्षेन  मतङन्तस  पदस  मनष्पदतक्षे।  तदक्षेविक्षेदस
मतङन्तप्रकरणमत्र प्रकक तमम्। 

धिमातपुमतङनोयाः मध्यक्षे मविधिष्ट्रीयममानयाः प्रत्यययाः मविकरणस कथ्यतक्षे। धिमातकनमास दशि मविकरणमामन ससन्त। यथमा
शिपम्  शिब्लपुकम्  शिप्श्लपुयाः  श्यनम्  शियाः  श्नमम्  उ  श्नमा  शिपम्  इमत।  अन्यमामन  अमप  मविकरणमामन  स्य  तमासम्  सच्ल
इत्यमादष्ट्रीमन। तथमामप गणशियाः मविभमाजनस्य कमारणस मह शिबमादष्ट्रीमन दशि मविकरणमामन एवि। यस्ममातम् धिमातनोयाः शिपम्
मविकरणस मविधिष्ट्रीयतक्षे स धिमातपुयाः प्रथमगणक्षे पमामणमननमा स्थमामपतयाः। तत्प्रथमगणस्य प्रथमनो धिमातपुस्तमावितम् भक इमत।
अतयाः भकयाः आमदयाः यस्य गणस्य दलस्य स गणयाः भ्विमामदगणयाः। एविमम् शिब्लपुकम्  मविकरणस यक्षेषमास धिमातकनमास तक्षे धिमातवियाः
मदतष्ट्रीयगणक्षे  स्थमामपतमायाः।  तस्य  गणस्य  प्रथमनो  धिमातपुयाः  अदम्  धिमातपुयाः।  अतयाः  अदम्  आमदयाः  यस्य  गणस्य स
अदमामदगणयाः भविमत। एविस धिमातकनमास  मविकरणविशिमादम् दशि गणमायाः। अत एवि बहहत्र धिमातनोरुलक्षेखयाः मक्रयतक्षे तदमा स
कस्य गणस्य इमत सलख्यतक्षे। यथमा भक  (भ्विमामद,  प.प.) -  अथमारतम्  भक धिमातपुयाः भ्विमामदगणष्ट्रीययाः,  परस्ममैपदष्ट्री च।
मविकरणजमानस  मविनमा  धिमातनोयाः लटम्  लनोटम्  लङम्  मविसधिसलङम्  एषपु  लकमारक्षेषपु  रूपमामण न कतपुर  शिक्यमामन। अन्यक्षेषपु
लकमारक्षेषपु मविकरणस्य प्रभमाविनो नमासस्त। अतयाः गणजमानस मविनमैवि तक्षेषपु रूपमामण कतपुर शिक्यन्तक्षे। 

असस्मनम्  पमाठक्षे,  इतयाः  परस  च  नविसपु  पमाठक्षेषपु  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातकनमामक्षेवि  रूपमामण  आलनोच्यन्तक्षे।
भ्विमामदगणस्य  प्रमाययाः  सविमारमण  सकत्रमामण  अन्यक्षेषपु  गणक्षेषपु  धिमातकनमास  रूपमामण  समाधिमयतपुमम्  अपक्षेमकतमामन।  अतयाः
भ्विमामदगणस्य सम्यगम् जमानमम् नकनमम् अजरनष्ट्रीयमम्। 

भकधिमातनोयाः लमट लकमारक्षे सविमारमण रूपमामण इमत अमत मविस्तकतस कमायरमम्। अतयाः पमाठदयमम् एकत्रष्ट्रीकक त्य
अत्र  भकधिमातनोयाः  लमट  रूपमामण  उपन्यस्यन्तक्षे।  ततश्च  मत्रषपु  पमाठक्षेषपु  भकधिमातनोरक्षेवि  अन्यक्षेषपु  लकमारक्षेषपु  रूपमामण
उपन्यस्तमामन ससन्त। एविञ्च एतत्प्रकरणनोपयनोगष्ट्रीमन कमामनचन सकत्रमामण अस्य पमाठदयस्य अन्तक्षे दत्तमामन ससन्त।

इत्थमम् पञ्चमपमाठमातम् परस भ्विमामदप्रकरणस्य अविमशिषमामन मपुख्यमामन सकत्रमामण प्रदत्तमामन ससन्त। 

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    1   
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भकधिमातनोयाः भविमत इमत रूपसमाधिनमाय बहहमन सकत्रमामण आविश्यकमामन ससन्त। अतयाः भविमत इमत रूपमम्
एकत्र ननोपलभ्यतक्षे। ततम् बहहषपु सकत्रक्षेषपु व्यमापकतमसस्त। अतयाः छमात्रक्षेण तदम् एकत्र कतरव्यमम्।

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् जमानष्ट्रीयमातम्।
सविरषमास लकमारमाणमामम् अथमारनम् रूपमामण च जमानष्ट्रीयमातम्।
ससस्कक तव्यमाकरणक्षे कमालभक्षेदमानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
 परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदमम् च मकमममत जमास्यमत।
प्रथममध्यमनोत्तममानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
समाविरधिमातपुकमम् आधिरधिमातपुकस  च मकमममत जमास्यमत।
णनोपदक्षेशियाः षनोपदक्षेशियाः धिमातपुश्च क इमत जमास्यमत।

भकधिमातनोयाः लमट रूपमामण

[ . ]12 1 लयाः कमर मण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः॥ (३.४.६९)

सकत्रमाथर याः  -  लकमारमायाः सकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः कमरमण कतररर च स्यपुयाः। अकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः भमाविक्षे
कतररर च स्यपुयाः।

सकत्रमावितरणमम् - सकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः कमरमण कतररर च लकमारमविधिमानमाय अकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः
च भमाविक्षे कतररर च लकमारमविधिमानमाय सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  षटम्  पदमामन  ससन्त।  लयाः  कमरमण  च  भमाविक्षे  च
अकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। लयाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तमम् पदमम्। कमरमण इमत सपम्यन्तस पदमम्। च
इमत अव्ययपदमम्। भमाविक्षे इमत सपम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्यय पदमम्। अकमरकक्षे भ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्।
अत्र धिमातनोयाः इमत पञ्चम्यन्तमम्  पदमम्  असधिकक तमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  विमाक्यदयमम्  असस्त। विमाक्यदयक्षेऽमप चकमारक्षेण
कतररर कक तम् इमत सकत्रमातम् कतररर इमत सपम्यन्तस पदमम् अनपुकक ष्यतक्षे। 

प्रथमस  विमाक्यमम्  -  धिमातनोयाः लयाः कमरमण कतररर च इमत। अकमरकधिमातनोयाः कमरमण लकमारमविधिमानस  न
सम्भविमत। अत इदस सकमरकधिमातपुमविषयकमम्। तक्षेन लयाः अथमारतम् लकमारमायाः सकमरकधिमातपुभ्ययाः कमरमण कतररर च
भविन्तष्ट्रीमत प्रथमविमाक्यमाथरयाः।

   2   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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मदतष्ट्रीयस विमाक्यमम्  -  धिमातनोयाः भमाविक्षे  कतररर च अकमरकक्षे भ्ययाः इमत। धिमातनोयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणमानपुरनोधिक्षेन
बहहविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। तक्षेन अथरयाः भविमत - अकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः भमाविक्षे कतररर च लकमारमायाः
भविसन्त इमत। अत्र भमाविशिब्दस्यमाथरयाः मक्रयमा एवि। 

यस्य सकमरकधिमातनोयाः कमर  विमाक्यक्षे  नमासस्त स धिमातपुयाः  अमविविमकतकमरकयाः कथ्यतक्षे।  अतयाः तस्ममातम्
धिमातनोयाः अमप लकमारमायाः भमाविक्षे कतररर च भविसन्त।

लकमारस्य मविधिमानस कतररर कमरमण,  कतररर भमाविक्षे  च सम्भविमत। धिमातनोयाः परस कदमा कतररर लकमारयाः
मविधिक्षेययाः कदमा विमा कमरमण इत्यमामदमविविक्षेकयाः तपु विक्त्रमा कतरव्ययाः। विमाक्यरचनमाकतमार स्विमविविकयमा एवि कसस्मन्नथर
लकमारप्रयनोगयाः इमत मचन्तयमत। अतयाः मविविकमा एवि अत्र मविमनगमनमा।

कतररर लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे  इमत विमाक्यस्यमाथर्थो भविमत कत्ररथर  लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत। अत्र कतररर
कमरमण भमाविक्षे इमत सपम्यन्तमामन पदमामन। तक्षेषमामम् अथमारयाः तपु कत्ररथर कममारथर भमाविमाथर इमत भविमत। एविमक्षेवि अगक्षे
वितरममानक्षे लटम्  इत्यत्र वितरममानमाथर लटम्  इत्यमामदकमम् बनोध्यमम्।

सकमरकयाः अकमरकयाः च धिमातपुयाः -

यस्य धिमातनोयाः कमर  सम्भविमत स धिमातपुयाः  सकमरकयाः कथ्यतक्षे।  यस्य कमर  न सम्भविमत स धिमातपुयाः
अकमरकयाः  कथ्यतक्षे।  धिमातनोयाः  फलस  व्यमापमारयाः  चक्षेमत  अथरदयमम्।  तत्र  व्यमापमारयाः  मह  मक्रयमा।  अयस  व्यमापमारयाः
फलजनकयाः भविमत। अतयाः फलमानपुकक लयाः व्यमापमारयाः  कथ्यतक्षे।  व्यमापमारस्य आशययाः एकमम्  कमारकमम्  भविमत।
फलस्य  आशययाः  अमप  एकमम्  कमारकस  भविमत।  यस्य धिमातनोयाः  फलमम्  एकसस्मनम्  कमारकक्षे  वितरतक्षे,  व्यमापमारयाः
अपरसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे, स धिमातपुयाः सकमरकयाः कथ्यतक्षे। यस्य धिमातनोयाः फलमम् यसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे, व्यमापमारयाः
अमप तसस्मन्नक्षेवि कमारकक्षे  वितरतक्षे स धिमातपुयाः अकमरकयाः कथ्यतक्षे। 

यथमा तकमा कपु ठमारक्षेण कमाष्ठस मछनसत्त। असस्मनम् उदमाहरणक्षे  कपु ठमारस्य उदमन-मनपमातनरूपस  व्यमापमारस
तकमा करनोमत। तकमाणस मविनमा अयस व्यमापमारयाः मविरतयाः भविमत। अतयाः व्यमापमारयाः तकमण वितरतक्षे। व्यमापमारक्षेण जमायममानस
छक्षेदनरूपस फलमम् तपु कमाष्ठक्षे वितरतक्षे। अतयाः व्यमापमारयाः तकमण,  फलस कमाष्ठक्षे इमत फलव्यमापमारयनोयाः आशयय मभन्नय।
अतयाः मछदम्-धिमातपुयाः सकमरकयाः। 

रमामयाः मतष्ठमत। अत्र स्थमाधिमातनोयाः गमतमनविकसत्तयाः अथरयाः। गमतमविरमामयाः फलमम्। तदनपुकक लयाः च व्यमापमारयाः
सस्थमतरूपयाः। उभयममप रमामक्षे एवि वितरतक्षे। अतयाः फलव्यमापमारयनोयाः आशयय न मभन्नय अमप तपु रमाम एक एवि।
अतयाः स्थमाधिमातपुयाः अकमरकयाः।

अकमरक-सकमरकधिमातपुमविषयक्षे कक्षे मचतम् प्रससद्धिमायाः श्लनोकमायाः - 
कतकर -कमर -मक्रयमा-यपुकयाः प्रयनोगयाः स्यमातम् सकमरकयाः।
अकमरकयाः कमरशिकन्ययाः कमरदन्दनो मदकमरकयाः।।

मक्रयमापदस कतकर पदक्षेन यपुकस  व्यपक्षेकन्तक्षे यत्र मकममत्यपक्षेकमामम्।
सकमरकस  तस सपुसधियनो विदसन्त शिक्षेषस्ततनो धिमातपुरकमरकयाः।।

अकमरकधिमातपुगणयाः - 
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लज्जमा-सत्तमा-सस्थमत-जमागरणस विकमद्धि-कय-भय-जष्ट्रीविनमरणमम्।
शियन-क्रकीडमा-रुमच-दष्ट्रीप्त्यथर धिमातपुगणस तमकमरकममाहह याः।।

कमाररकनोकमाथमारनमामम् विमाचकमायाः धिमातवियाः अकमरकमायाः भविसन्त।

लकमारमायाः - 

लम् इमत विणमारनन्तरमम् ममाहक्षेश्विरसकत्रक्रमक्षेण अ इ उ ऋ ए ओ इमत षडम्  विणमारयाः यनोजनष्ट्रीयमायाः। ततयाः टम्
इमत विणरयाः यनोजनष्ट्रीययाः। तदमा लटम्  सलटम्  लपुटम्  लकटम्  लक्षेटम्  लनोटम्  इमत षटम्  शिब्दमायाः लभ्यन्तक्षे। एतक्षे लकमारमायाः कथ्यन्तक्षे।
एषपु असन्तमयाः टकमारयाः हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजकयाः भविमत। अत एतक्षे मटतम्-लकमारमायाः अमप कथ्यन्तक्षे। 

लम् इमत विणमारनन्तरमम् ममाहक्षेश्विरसकत्रक्रमक्षेण अ इ उ ऋ इमत चत्विमारयाः विणमारयाः यनोजनष्ट्रीयमायाः। ततयाः ङम्  इमत
विणरयाः यनोजनष्ट्रीययाः। तदमा लङम्  सलङम्  लपुङम्  लकङम्  इमत चत्विमारयाः शिब्दमायाः लभ्यन्तक्षे। एतक्षे लकमारमायाः कथ्यन्तक्षे। एषपु
असन्तमयाः ङकमारयाः हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजकयाः भविमत। अत एतक्षे मङतम्-लकमारमायाः अमप कथ्यन्तक्षे। 

मटतम् षटम्  , मङतम् चत्विमारयाः इमत दशि लकमारमायाः भविसन्त। तक्षेषपु लक्षेटम्  लकमारयाः विक्षेदक्षे एवि प्रयपुज्यतक्षे। असस्मनम्
पमाठ्यक्रमक्षे  विमैमदकप्रकरणस  नमासस्त।  अतयाः  लक्षेटम् -लकमारस्य  रूपमामण  न  प्रदश्यरन्तक्षे।  अतयाः  नवि  लकमारमायाः
अविमशिष्यन्तक्षे। तत्रमामप पपुनयाः सलङम् -लकमारस्य मविसधिसलङम्  आशिष्ट्रीसलरङम्  इमत भक्षेददयमम् भविमत। एविमम् आहत्य दशि
लकमारमायाः भविसन्त।

तदक्षेविमात्र तमासलकमायमास प्रदश्यरतक्षे।

लकमारयाः अथर याः मविधिमायकस  सकत्रमम्

लम् + अ + टम्  = लटम् वितरममानक्षे वितरममानक्षे लटम्

लम् + इ + टम्  = सलटम् अनदतनपरनोकभकतक्षे परनोकक्षे सलटम्

लम् + उ + टम्  = लपुटम् अनदतनभमविष्यमत अनदतनक्षे लपुटम्

लम् + ऋ + टम्  = लकटम् भमविष्यमत लकटम्  शिक्षेषक्षे च

लम् + ए + टम्  = लक्षेटम् विक्षेदक्षे एवि प्रयपुकयाः सलङथर लक्षेटम्  

लम् + ओ + टम्  = लनोटम् मविध्यमादथरषपु लनोटम्  च। आमशिमष सलङ्लनोटय।

लम् + अ + ङम्  = लङम् अनदतनभकतक्षे अनदतनक्षे लङम्

लम् + इ + ङम्  = सलङम् मविध्यमादथरषपु
मविसधिमनमन्त्रणमामत्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु 
सलङम्

लम् + इ + ङम्  = सलङम् आशिष्ट्रीविमारदमाथर आमशिमष सलङ्लनोटय

लम् + उ + ङम्  = लपुङम् समाममान्यभकतक्षे लपुङम्

लम् + ऋ + ङम्  = लकङम् मक्रयमामतपत्तय लपुसङ्नममत्तक्षे लकङम्  मक्रयमामतपत्तय। भकतक्षे च।
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

लकमारबनोसधिकमा कमाररकमा - 
लटम्  वितरममानक्षे लक्षेटम्  विक्षेदक्षे भकतक्षे लपुङम् -लङम् -सलटस्तथमा।
मविध्यमामशिषमास्तपु सलङ्लनोटय लपुटम् -लकटम् -लकङम्  च भमविष्यमत।।

उदमाहरणमम् - 

पठम् -धिमातपुयाः सकमरकयाः - रमामयाः विक्षेदस पठमत इत्यत्र पठम् -धिमातपुतयाः लकमारयाः कतररर मविमहतयाः असस्त। 

रमामक्षेण विक्षेदयाः पठ्यतक्षे इमत विमाक्यक्षे पठम् -धिमातपुतयाः लकमारयाः कमरमण मविमहतयाः असस्त।

रमामयाः मतष्ठमत इमत विमाक्यक्षे स्थमाधिमातपुयाः अकमरकयाः। तस्ममातम् धिमातनोयाः लकमारयाः कतररर मविमहतयाः असस्त। 

रमामक्षेण स्थष्ट्रीयतक्षे इमत विमाक्यक्षे स्थमा-धिमातपुतयाः लकमारयाः भमाविक्षे मविमहतयाः असस्त।

रमामयाः  खमादमत  इमत  असस्मनम्  विमाक्यक्षे  कमर  उमलसखतस  नमासस्त।  अतयाः  खमादम्-धिमातपुयाः  अत्र
अमविविमकतकमरकयाः असस्त। अत्र खमादम्-धिमातनोयाः लकमारयाः कतररर मविमहतयाः असस्त।

रमामक्षेण खमादतक्षे इमत असस्मनम् विमाक्यक्षे कमरणयाः उलक्षेखनो नमासस्त। अतयाः खमादम्-धिमातपुयाः अमविमकतकमरकयाः।
अतयाः अत्र खमादम्-धिमातनोयाः लकमारयाः भमाविक्षे मविमहतयाः असस्त।

[ . ]12 2 वितरममानक्षे लटम् ॥ (३.२.१२३)

सकत्रमाथर याः - वितरममानमक्रयमाविकत्तक्षेयाः धिमातनोयाः लटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदमम् मविसधिसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे पददयमसस्त। वितरममानक्षे इमत सपम्यन्तस पदमम्। लटम्
इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

धिमातनोयाः इमत असधिकक तमसस्त। प्रत्यययाः  (३.१.१),  परश्च  (३.१.२)  सकत्रदयमम्  अत्र असधिकक तमम्।
सकत्रममदस  प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतमम्।  तस्ममातम्  लटम्  इमत  प्रत्यययाः।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तस  पदमम्।
तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषमाप्रभमाविक्षेण परश्च इमत सकत्रबलक्षेन च लटम्  धिमातनोयाः अव्यविमहतयाः परयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
एविञ्च सकत्रमाथर्थो भविमत - वितरममानक्षे अथर मविदममानमादम् धिमातनोयाः अव्यविमहतयाः परयाः लटम्  प्रत्यययाः भविमत। 

अत्र इदमम् अविधिक्षेयमम् - यनो भकतकमालनो नमासस्त, यनो भमविष्यत्कमालनो नमासस्त स वितरममानकमालयाः। कमामप
मक्रयमा  बहहनमास  लघपुव्यमापमारमाणमास  समपुदमाययाः  भविमत। अथमारतम्  एकस्यमायाः  मक्रयमायमायाः  नमैकक्षे  अवियविमायाः  सम्भविसन्त।
यस्यमायाः मक्रयमायमायाः प्रथमयाः अवियवियाः कक तयाः असस्त,  परन्तपु  असन्तमयाः अवियवियाः अविमशिषयाः असस्त समा मक्रयमा
वितरममानकमासलककी  मक्रयमा  इमनगपुरण  ब्रह्ममत  कथ्यतक्षे।  यथमा  पमाकमक्रयमायमायाः  नमैकक्षे  अवियविमायाः।  तण्डपुलशिनोधिनस
पमात्रस्थमापनमम्  अमग्निप्रज्विमालनमम्  इत्यमादययाः।  तक्षेषपु  ययाः  प्रथममावियवियाः कसल्पतयाः स यमद कक तयाः  असस्त मकञ्च
असन्तमयाः अवियवियाः यथमा अमग्निमनविमारपयाः अथविमा पमात्रस्य अविनमामयाः इमत यमद एतमावितमा न कक तयाः तमहर  पमाकमक्रयमा
वितरममानकमासलककी मक्रयमा।

धिमातनोयाः  अथरयाः  व्यमापमारयाः  फलस  चक्षेमत  उकमक्षेवि।  यस्य  धिमातनोयाः  अथरयाः  व्यमापमारयाः  अथमारतम्  मक्रयमा
वितरममानकमालक्षे  वितरतक्षे  स धिमातपुयाः  वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः  कथ्यतक्षे।  वितरममानक्षे  (कमालक्षे)  मक्रयमायमायाः  विकसत्तयाः  यस्य स
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वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः धिमातपुयाः। यमद वितरममानक्षे कमालक्षे मक्रयमा वितरतक्षे इमत प्रकटनस्य मविविकमा असस्त तमहर धिमातनोयाः लटम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

एविस सकत्रस्य मनष्कक षमाथरयाः भविमत - वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास धिमातनोयाः लटम्  भविमत।

लटम्  इत्यस्य टकमारस्य हलन्त्यमम् (१.३.३) इमत सकत्रक्षेण एविञ्च अकमारस्य उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्
( . . )  1 3 2 इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इत्यनक्षेन तयनोयाः लनोपयाः भविमत। लशिक्वितमद्धितक्षे  ( . . )1 3 8

इमत सकत्रक्षेण लस्य इतम्-ससजमा प्रमापमा। मकन्तपु लस्यमामप यमद इतम्-ससजमा स्यमातम् तमहर  तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
लकमारस्य लनोपयाः प्रसज्यक्षेत। तदमा तपु लटम्  इमत समगस्य उच्चमारणमम् व्यथरतमामम् आपदक्षेत। परन्तपु पमामणमनमपुनक्षेयाः
मकममप उच्चमारणस न व्यथरमम्। अतयाः उच्चमारणसमामथ्यमारतम् लस्य इत्ससजमा न भविमत। 

उदमाहरणमम् - पमामणमनमपुमनप्रणष्ट्रीतक्षे धिमातपुपमाठक्षे भक इमत आदयाः धिमातपुयाः। तस्य अथरयाः सत्तमा उत्पसत्तयाः च।
सत्तमा मह आत्मधिमारणमम् तदनपुकक लयाः व्यमापमारश्च। विषमार भविमत इमत उदमाहरणमम्। यदमा विषमारयमायाः अथमारतम् विकषक्षेयाः
विषरणरूपयाः व्यमापमारयाः वितरममानक्षे कमालक्षे वितरतक्षे, प्रवितरतक्षे इमत मविविकमा असस्त तमहर भकधिमातपुतयाः लटम्  लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे
वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण। भकधिमातपुयाः अकमरकयाः। अतयाः तस्ममातम् परस लकमारयाः कतररर भमाविक्षे च भमवितपुमम् अहरमत।
तदमा कसस्मन्नथर लकमारयाः मविधिक्षेययाः इत्यत्र मविविकमा एवि मनयमाममकमा। अत्र दशिगणष्ट्री इमत प्रकरणक्षे सदमा कतररर एवि
लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे  प्रदश्यरतक्षे  च। कमरमण भमाविक्षे  च मविधिमानमाथरमम्  अगक्षे  भमाविकमरप्रकरणमम्  असस्त। अतयाः अत्र
भकधिमातपुतयाः लटम्  लकमारयाः कतररर मविधिष्ट्रीयतक्षे।

लटम्  इमत  लकमारक्षे  अकमारटकमारय  इत्ससजकय  इमत  उकमक्षेवि।  पमामणमनमपुमनयाः  लटम्  इमत  सकत्रक्षे
उच्चमाररतविमानम्। अतयाः लटम्  उपदक्षेशियाः। धिमातनोयाः उत्तरमम् लटयाः यनोजनकमालक्षे एवि अकमारटकमारयनोयाः लनोपयाः कतरव्ययाः।
तक्षेन भक लम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। कदमामप भक लटम्  इमत सस्थमतयाः न प्रकटनष्ट्रीयमा।

कमालमामदमविचमारयाः -

कमालस्य  वितरममानकमालयाः  भमविष्यत्कमालयाः  भकतकमालयाः  चक्षेमत  मविभमागत्रयस  भविमत।  भमविष्यत्कमालस्य
अदतनभमविष्यत्कमालयाः  अनदतनभमविष्यत्कमालयाः  इमत  प्रकमारदयमम्।  भकतकमालस्यमामप  अदतनभकतकमालयाः
अनदभकतकमालयाः इमत प्रकमारदयमम्। सविमार अमप भमविष्यत्कमासलकमायाः मक्रयमायाः भकतक्षे वितरममानक्षे विमा इसन्द्रियगनोचरमायाः न
भविसन्त। अतयाः भमविष्यत्कमासलकमायाः मक्रयमायाः परनोकमायाः एवि भविसन्त वितरममानकणक्षे। भकतकमासलकमायाः कमाश्चन मक्रयमा
विकपु याः इसन्द्रियगनोचरमायाः भविसन्त। कमाश्चन च न भविसन्त। यमासमामम् मक्रयमाणमामम् विकमा इसन्द्रियमाथरसमन्नकषरविशिमातम्
स्वियमम् अनपुभविस करनोमत तमायाः मक्रयमायाः प्रत्यकमायाः। यमासमास न करनोमत तमायाः मक्रयमायाः परनोकमायाः। अनदतनभकतकमासलकमा
परनोकमा मक्रयमा प्रकटनष्ट्रीयमा चक्षेतम्  तदमाचकमादम् धिमातनोयाः सलटम्  लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अनदतनभकतकमासलकमा मक्रयमा
प्रकटनष्ट्रीयमा चक्षेतम् तदमाचकमादम् धिमातनोयाः लङम्  लकमारयाः प्रयपुज्यतक्षे। अतष्ट्रीतकमासलकमा कमामप मक्रयमा प्रकटनष्ट्रीयमा चक्षेतम्
तदमाचकमादम् धिमातनोयाः लपुङम्  लकमारयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  यमद अदतनभमविष्यत्कमामकलमा  मक्रयमा प्रकटनष्ट्रीयमा  तमहर  लकटम्
लकमारयाः  प्रयनोकव्ययाः।  यमद  अनदतनभमविष्यत्कमासलकमा  मक्रयमा  प्रकटनष्ट्रीयमा  तमहर  तदमाचकमादम्  धिमातनोयाः  लपुटम्
लकमारयाः प्रयपुज्यतक्षे। 

समक्षेषमाममप लकमारमाणमास कमालविमाचकमायाः प्रक्षेरणमामदविमाचकमायाः इमत भमागदयस भविमत। लटम्  सलटम्  लपुटम्  लकटम्
लङम्  लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत  लकमारमायाः  कमालविमाचकमायाः।  लनोटम्  सलङम्  चक्षेमत लकमारदयस  प्रक्षेरणमामदविमाचकमम्।  तत्र लटम्
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वितरममानकमालस्य विमाचकयाः। सलटम्  लङम्  लपुङम्  चक्षेमत भकतकमालस्य विमाचकमायाः। लपुटम्  लकटम्  चक्षेमत भमविष्यत्कमालस्य
विमाचकय। लकङम्  मक्रयमायमायाः अमनष्पत्तय प्रयपुज्यतक्षे भकतक्षे भमामविमन च कमालक्षे। 

एतक्षे एवि मविभमागमायाः ससकक्षेपक्षेण अधियाः तमासलकमायमास प्रदमशिरतमायाः ससन्त।

भकतकमालयाः
वितरममान-

कमालयाः
भमविष्यतम्-कमालयाः

अनदतन- 
गतरमात्रय १२

विमादनमम्

अदतन- अदतन-
आगमाममरमात्रय
१२ विमादनमम्

अनदतन-

परनोक – सलटम् लपुङम् लटम्  लकटम् लपुटम्

लङम् सविरभकतक्षे

लकमारमाणमास कदमा कसस्मन्नथर प्रयनोगयाः इमत प्रकमामशिकक्षे  कमाररकक्षे  -
वितरममानक्षे परनोकक्षे श्विनोभमामविन्यथर भमविष्यमत।
मविध्यमादय प्रमाथरनमादय च क्रममाज्जक्षेयमा लडमादययाः।।

ह्यनोभकतक्षे प्रक्षेरणमादय च भकतममात्रक्षे लङमादययाः।
सत्यमास मक्रयमामतपत्तय च भकतक्षे भमामविमन लकङम्  स्मकतयाः।।

इत्थमम् भकधिमातनोयाः कतकर मविविकमायमामम् वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण लमट अनपुबन्धिलनोपक्षे भक-लम् इमत सस्थमतयाः
जमायतक्षे। तदमा - (अमगमक्षे सकत्रक्षे द्रिषव्यमम्।)

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 लयाः कमरमण चक्षेमत सकत्रक्षे विमाक्यदयस मकमम्।

. 2 सकमरकधिमातनोयाः लकणस मकमम्।

. 3 अकमरकधिमातनोयाः लकणस मकमम्।

. 4 कमत लकमारमायाः।

. 5 कमत मटलकमारमायाः।

. 6 कमत मङलकमारमायाः।

. 7 कयाः लकमारयाः विक्षेदक्षे एवि प्रयपुज्यतक्षे।

. 8 कयाः धिमातपुयाः वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः कथ्यतक्षे।

. 9 धिमातपुपमाठक्षे प्रथमयाः धिमातपुयाः कयाः।
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. 10 यद्धिमात्विथरयाः व्यमापमारयाः वितरममानकमालक्षे वितरतक्षे इमत प्रकटनमाय तद्धिमातनोयाः परस कयाः लकमारयाः 
मविधिष्ट्रीयतक्षे। कक्षे न च सकत्रक्षेण।

[ . ]12 3 मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातञ्स-थमासमाथमासध्विमम्-
इड्विमहममहङम् ॥ (३.४.७८)

सकत्रमाथर याः  - मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -
विमह-ममहङम्  इमत एतक्षे अषमादशि लस्य स्थमानक्षे आदक्षेशिमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदमम् मविसधिसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे एकमक्षेवि पदमसस्त। मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-
थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -विमह-ममहङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  असस्मनम्  पदक्षे
१८ शिब्दस्विरूपमामण ससन्त। अत्र सममाहमारदन्दसममासयाः। अतयाः एकविचनमम् असस्त। लस्य इमत षष्ठ्यन्तमम्
पदमम् असधिकक तमसस्त। स्थमानषष्ठष्ट्री इयमम्। अतयाः लकमारस्य स्थमानक्षे इमत अथर्थो लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत
- मतपम् तसम् सस ससपम् थसम् थ ममपम् विसम् मसम् त आतमामम् स थमासम् आथमामम् ध्विमम् इटम्  विमह ममहङम्  इमत एतक्षे
अषमादशि  लस्य  स्थमानक्षे  आदक्षेशिमायाः  स्यपुयाः  इमत।  सकत्रममदमम्  प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतमम्।  तस्ममातम्  एतमामन
शिब्दस्विरूपमामण प्रत्ययससजकमामन भविसन्त। स्थमानक्षे  यनो मविधिष्ट्रीयममानयाः स आदक्षेशियाः कथ्यतक्षे।  अतयाः एतक्षे  १८
आदक्षेशिमायाः इमत ससन्त। एविञ्च एतक्षे लकमारस्य स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। अतयाः एतक्षे लमादक्षेशिमायाः कथ्यन्तक्षे। ममहङम्  इमत
असन्तमप्रत्ययस्य ङम्  इत्यनक्षेन सह मतपम् इमत प्रथमप्रत्ययस्य मत इमत उच्चमायरममाणयाः मतङम्  इमत प्रत्यमाहमारयाः
भविमत। स सविरषमामम् १८ प्रत्ययमानमामम् बनोधिकनो भविमत। अयमक्षेवि मतङम्  अन्तक्षे यस्य ततम् मतङन्तस पदस भविमत। 

उदमाहरणमम्  -  भक लम् इमत सस्थमतयाः पकविरमम् विमणरतमा। अत्र लस्य स्थमानक्षे १८ आदक्षेशिमायाः प्रकक तसकत्रक्षेण
मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षे  च धिमातनोयाः अव्यविमहतपरमम् एवि मनविक्षेशिनष्ट्रीयमायाः। भकधिमातनोयाः परमम् लस्य स्थमानक्षे  एकदमा एक एवि
आदक्षेशियाः मनविक्षेशिमयतपुस  शिक्ययाः।  एककमालस  १८ प्रत्ययमायाः  मकञ्च अव्यविमहतपरमायाः  इमत नमैवि  सम्भविमत। अतयाः
यपुगपतम् १८ प्रत्ययमायाः प्रयनोकपुस  न शिक्यन्तक्षे, परन्तपु एकमै कयाः पयमारयक्षेण प्रयनोकपुस  शिक्यतक्षे। तदमा कयाः प्रत्यययाः कस्ममै
प्रयनोजनमाय प्रयनोकव्ययाः इमत मविविक्षेकमाय अमगममामण सकत्रमामण आयमासन्त। 

[ . ]12 4 लयाः परस्ममैपदमम्॥ (१.४.९८)

सकत्रमाथर याः - लमादक्षेशिमायाः परस्ममैपदससजमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - ससजमासकत्रममदमम्। असस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। लयाः (६/१), परस्ममैपदमम् (१/१)। लयाः इमत
सम्बन्धिस्य अनपुयनोमगमविरहमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री। तक्षेन लस्य स्थमानक्षे इमत लभ्यतक्षे। स्थमानक्षे आदक्षेशिमायाः भविसन्त। अतयाः
आदक्षेशिमायाः इमत पदस्य अध्यमाहमारयाः मक्रयतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - लमादक्षेशिमायाः परस्ममैपदससजमायाः भविसन्त इमत। अथमारतम्
लस्य स्थमानक्षे मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातञ्स-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम् । (३.४.७८) इमत सकत्रक्षेण
प्रमापमायाः १८ आदक्षेशिमायाः परस्ममैपदससजमास लभन्तक्षे। 
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[ . ]12 5 तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्॥ (१.४.९९)

सकत्रमाथर याः - तङम् -प्रत्यमाहमारयाः शिमानचम्-कमानचय च आत्मनक्षेपदससजमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - ससजमासकत्रममदमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। तङमानय (१/२), आत्मनक्षेपदमम् (१/१)।
लयाः परस्ममैपदमम्  इमत सकत्रमातम् लयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम् अनपुवितरतक्षे। लयाः इमत स्थमानषष्ठष्ट्री। अतयाः लस्य
स्थमानक्षे इमत अथरयाः लभ्यतक्षे। 

तङम्  च  आनयाः  च  तङमानय  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  तङम्  इमत  प्रत्यमाहमारयाः।  मतपसस्स-

ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातञ्स-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम् ।  (३.४.७८)  इमत सकत्रक्षे तमातमाञ्स इमत अत्र त
आतमामम्  स इमत छक्षेदयाः।  अत्र त इमत प्रत्यययाः असस्त। स ममहङम्  इमत असन्तमप्रत्ययस्य अन्त्यक्षेन इतमा
ङकमारक्षेण सह उच्चमाररतयाः चक्षेतम् तङम्  इमत प्रत्यमाहमारयाः मनष्पदतक्षे। तस्य अथरयाः - त आतमामम् स थमासम् आथमामम्
ध्विमम् इटम्  विमह ममहङम्  इमत नवि प्रत्ययमायाः। 

आनयाः इमत पदक्षे  आन इत्यसशियाः वितरतक्षे।  तदमात्मकयाः ययाः प्रत्यययाः सयाः आन इमत शिब्दक्षेन बनोध्ययाः।
व्यमाकरणक्षे शिमानचम् कमानचम् चमानशिम् इमत त्रययाः प्रत्ययमायाः ससन्त। एषपु आन इत्यसशियाः असस्त। तत्र शिमानचम् कमानचम्
इमत एतय एवि धिमातनोयाः मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे।  चमानशिम्  तमद्धितप्रत्यययाः,  अतयाः धिमातनोयाः न मविधिष्ट्रीयतक्षे।  स लस्य स्थमानक्षे  न
मविधिष्ट्रीयतक्षे। शिमानचम् कमानचम् एतय एवि लस्य स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। अतयाः आन इत्यनक्षेन शिमानचम् कमानचम् इमत एतय अत्र
गकह्यक्षेतक्षे। परन्तपु सकत्रक्षे आन इमत उकमम्। अत्र प्रत्यययाः तपु शिमानचम् कमानचम् चक्षेमत। कथमम् आन इत्यनक्षेन अनयनोयाः
गहणमम्। तत्रनोच्यतक्षे यदम् आन इमत अनपुबन्धिरमहतमम् उच्चमारणमम्। यदमा अनपुबन्धिरमहतस्य उच्चमारणस मक्रयतक्षे
तदमा तक्षेन अनपुबन्धिसमहतस्य गहणस कतरव्यमममत। तथमामह पररभमाषमा - मनरनपुबन्धिकगहणक्षे समानपुबन्धिकस्य इमत।

सकत्रमाथर्थो भविमत  -  लस्य स्थमानक्षे  जमायममानयाः तङम्  प्रत्यमाहमारयाः शिमानचम्-कमानचय च आत्मनक्षेपदससजमायाः
स्यपुयाः। मतङम् -प्रत्यमाहमारक्षे तङम्  अन्तभरविमत। मतङमामम् परस्ममैपदससजमा मविमहतमा एवि। तक्षेषपु नविमानमामम् तङमामम् अनक्षेन
प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदससजमा प्रमापमा। आकडमारमादक्षेकमा ससजमा इमत असधिकमारक्षे एतमामन सकत्रमामण। अतयाः पकविरससजमास
बमासधित्विमा प्रकक तसकत्रक्षेण तङयाः आत्मनक्षेपदससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविञ्च पमाररशिक्षेष्यमातम् मतपम् तसम् सस ससपम् थसम् थ ममपम्
विसम्  मसम्  इमत एतक्षेषमास  नविमानमास  परस्ममैपदससजमा। त आतमामम्  स थमासम्  आथमामम्  ध्विमम्  इटम्  विमह ममहङम्  इमत
नविमानमामम् एविञ्च शिमानचम् कमानचम् इमत एतयनोयाः च आत्मनक्षेपदससजमा फलमत।

यमा यमा ससजमा समा समा फलवितष्ट्री। अतयाः कक तमानमामम् आत्मनक्षेपदमामदससजमानमास मकमम् फलमममत मनणरयमाय
अमगममामण त्रष्ट्रीमण सकत्रमामण आयमासन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 लमादक्षेशिमायाः कमत कक्षे  च।

. 12 कक्षे षमास परस्ममैपदससजमा।

. 13 कक्षे षमामम् आत्मनक्षेपदससजमा।
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मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे-  भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -१

. 14 परस्ममैपदससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 15 आत्मनक्षेपदससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 16 मनरनपुबन्धिकगहणक्षे समानपुबन्धिकस्य इमत पररभमाषमाथरयाः कयाः।

[ . ]12 6 अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम्॥ (१.३.१२)

सकत्रमाथर याः - अनपुदमात्तक्षेतनो मङतश्च धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  इदस  सकत्रमम्  आत्मनक्षेपदससजकमानमामम्  प्रत्ययमानमामम्  धिमातनोयाः  मविधिमानस
करनोमत। असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः। अनपुदमात्तमङतयाः आत्मनक्षेपदमम्  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अनपुदमात्तमङतयाः
(५/१),  आत्मनक्षेपदमम्  (१/१)।  भकविमादयनो  धिमातवियाः   इमत  सकत्रमातम्  धिमातवियाः  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  तस्य
पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामनो भविमत। तक्षेन धिमातनोयाः इमत लभ्यतक्षे।  अनपुदमात्तश्च ङम्  च इमत अनपुदमात्तङय इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। अनदमात्तङय इतय यस्य सयाः अनपुदमात्तमङतम्। तस्य अनपुदमात्तमङतयाः इमत।  दन्दमादय
दन्दमध्यक्षे दन्दमान्तक्षे शकयममाणस पदस प्रत्यक्षेकममभससबध्यतक्षे इमत मनयमयाः। अथमारतम् दन्दसममासस्य आदय मध्यक्षे
अन्तक्षे विमा मविदममानमम् दन्दसममासस्य अनङभकतमम् पदमम् दन्दसममासक्षे मविदममानमैयाः पदमैयाः प्रत्यक्षेकमम् अमभसम्बध्यतक्षे,
अन्विक्षेमत इमत। इतम् इमत पदस दन्दसममासस्य अवियवियाः नमासस्त,  मकन्तपु दन्दसममासस्य अन्तक्षे असस्त। अतयाः
तस्य अनपुदमात्त इमत ङम्  इमत दमाभ्यमामम् शिब्दमाभ्यमामम् अमभसम्बन्धियाः अथमारतम् अन्विययाः भविमत। एविञ्च अनपुदमात्तक्षेतम्
इमत मङतम्  इमत च मनष्पदतक्षे। लस्य स्थमानक्षे  मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  आत्मनक्षेपदमम्  मतङम्  एवि। अतयाः लस्य इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम् आमकप्यतक्षे। तदमा पदयनोजनमा  -  अनपुदमात्तक्षेतयाः मङतयाः च धिमातनोयाः लस्य आत्मनक्षेपदमम्
इमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - अनपुदमात्तक्षेतनो मङतश्च धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदस मविधिक्षेयमम्। अथमारतम् यस्य धिमातनोयाः
अनपुदमात्तयाः अचम् इतम् असस्त सयाः अनपुदमात्तक्षेतम्,  यस्य धिमातनोयाः ङकमारयाः इतम् असस्त स मङतम्। एविमम् अनपुदमात्तक्षेतम्
मङतम् यमद धिमातपुयाः स्यमातम् तमहर तस्ममातम् परस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदनमामकमायाः प्रत्ययमायाः आदक्षेशित्विक्षेन मविधिक्षेयमायाः
इमत।

उदमाहरणमम् - एधिधधँ॒ विकद्धिय। कमपुधधँ॒ कमान्तय। यतष्ट्री धधँ॒ प्रयत्नक्षे इत्यमादययाः अनपुदमात्तक्षेतयाः धिमातवियाः। शिष्ट्रीङम्  स्विप्नक्षे
इत्यमादययाः मङतयाः धिमातवियाः। अनपुदमात्तक्षेत्त्विमम्  मङत्त्विमम्  इमत ईदृशिमामन आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य धिमातय मविदममानमामन
मनममत्तमामन। ईदृशिधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदनमामकमायाः प्रत्ययमायाः मविधिक्षेयमायाः। 

[ . ]12 7 स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे॥ (१.३.७२)

सकत्रमाथर याः - स्विररतक्षेतनो मञतश्च धिमातनोरमात्मनक्षेपदस स्यमातम् कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। स्विररतमञतयाः (५/१), कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे चक्षेमत पददयस सपम्यन्तमम्। 

अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रमातम् आत्मनक्षेपदमम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। भकविमादयनो धिमातवियाः  इमत
सकत्रमातम् धिमातवियाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्य पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामनो भविमत। तक्षेन धिमातनोयाः इमत लभ्यतक्षे।
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स्विररतयाः च ञम् च इमत स्विररतञय इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। स्विररतञय इतय यस्य स स्विररतमञतम् इमत
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  तस्य  स्विररतमञतयाः  इमत।  दन्दमादय  दन्दमध्यक्षे  दन्दमान्तक्षे  शकयममाणस  पदस
प्रत्यक्षेकममभससबध्यतक्षे इमत मनयमयाः। अथमारतम् दन्दसममासस्य आदय मध्यक्षे अन्तक्षे विमा मविदममानमम् दन्दसममासस्य
अनवियविभकतमम् पदमम्  दन्दसममासक्षे  मविदममानमैयाः पदमैयाः प्रत्यक्षेकमम्  अमभसम्बध्यतक्षे,  अन्विक्षेमत इमत। इतम् इमत पदस
दन्दसममासस्य अवियवियाः नमासस्त,  मकन्तपु दन्दसममासस्य अन्तक्षे  असस्त। अतयाः तस्य स्विररत इमत ञम् इमत
दमाभ्यमामम् शिब्दमाभ्यमामम् अमभसम्बन्धियाः अथमारतम् अन्विययाः भविमत। एविञ्च स्विररतक्षेतम् इमत मञतम् इमत च मनष्पदतक्षे। 

कतमाररमम्  अमभप्रमैमत  (गच्छमत)  इमत कत्ररमभप्रमायमम्(फलमम्)। तसस्मनम्  कत्ररमभप्रमायक्षे। मक्रयमायमायाः फलस
मक्रयमाफलमम्। तसस्मनम् मक्रयमाफलक्षे इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। पदयनोजनमा भविमत - स्विररतक्षेतयाः मञतयाः धिमातनोयाः
आत्मनक्षेपदस  भविमत कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे।  मक्रयमायमायाः  फलस  कतमार  प्रमाप्ननोमत चक्षेतम्  ईदृशिधिमातनोयाः  आत्मनक्षेपदस
मविधिक्षेयमम्। अत्र मक्रयमायमायाः व्यमापमारयाः फलस चक्षेमत अथरदयमममत उकमक्षेवि। परन्तपु इदस फलस नमात्र अमभप्रक्षेतमम्। यतयाः
अस्य फलस्यमाशययाः कमर इमत उच्यतक्षे। यमद इदस फलस कतमाररस गच्छक्षेतम् तमहर  कतपुरयाः कमरससजमापसत्तयाः। अतयाः यतम्
प्रयनोजनमम्  उमदश्य  मक्रयमा  आरभ्यतक्षे  ततम्  फलमक्षेविमात्र  फलपदक्षेन  गमाह्यमम्।  यथमा  स्विगमारमदलमाभमाय  यमागयाः
आरभ्यतक्षे। परन्तपु पपुरनोमहतयाः तपु दमकणमालमाभमाय यमागस करनोमत। यजममानस्य स्विगरयाः फलमम्। पपुरनोमहतस्य दमकणमा
फलमम्। अत्र स्विगरयाः एवि फलमम् अत्र फलपदक्षेन गमाह्यमम्। अत्र स्विगरयाः एवि फलमम् यमद यजकतमाररस प्रमत गच्छमत
तमहर इदस कत्ररमभप्रमायस मक्रयमाफलमम्। एविस समत यजम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस्य मविधिमानस भविमत। 

लस्य स्थमानक्षे मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। आत्मनक्षेपदमम् मतङम्  एवि। अतयाः लस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्
आमकप्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  स्विररतक्षेतयाः मञतयाः च धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदस मविधिक्षेयमम् कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे। अथमारतम् यस्य धिमातनोयाः स्विररतयाः अचम् इतम् असस्त सयाः स्विररतक्षेतम्, यस्य धिमातनोयाः ञकमारयाः इतम् असस्त
स मञतम्। एविमम् स्विररतक्षेतम् मञतम् विमा यमद धिमातपुयाः स्यमातम् तमहर  तस्ममातम् परस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदनमामकमायाः
प्रत्ययमायाः आदक्षेशित्विक्षेन मविधिक्षेयमायाः इमत यमद मक्रयमायमायाः फलस कतमार प्रमाप्ननोमत।

उदमाहरणमम् - डपुपचधचसम् पमाकक्षे , यजधच दक्षेविपकजमाससगमतकरणदमानक्षेषपु इत्यमादययाः स्विररतक्षेतयाः धिमातवियाः। डपुकक ञम्
करणक्षे णष्ट्रीञम् प्रमापणक्षे इत्यमादययाः मञतयाः धिमातवियाः। यजध इत्यत्र अधकमारयाः अनपुनमाससकयाः। अतयाः उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक
इतम्  इमत सकत्रक्षेण  इत्ससजकयाः  भविमत।  स च अधकमारयाः  स्विररतयाः  अमप  असस्त।  अतयाः  यजधिमातपुयाः  स्विररतक्षेतम्।
एविमन्यत्रमामप।  ईदृशिमामन  आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य  धिमातय  मविदममानमामन  मनममत्तमामन।  ईदृशिधिमातनोयाः
आत्मनक्षेपदनमामकमायाः प्रत्ययमायाः मविधिक्षेयमायाः। 

[ . ]12 8 शिक्षेषमातम् कतर रर परस्ममैपदमम्॥ (१.३.७८)

सकत्रमाथर याः - आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमादम् धिमातनोयाः कतररर परस्ममैपदस स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण परस्ममैपदस्य मविसधियाः मक्रयतक्षे। असस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त।  शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  शिक्षेषमातम्  (५/१),  कतररर  (७/१),  परस्ममैपदमम्
(१/१)।  उकमादम्  अन्ययाः  शिक्षेषयाः।  मकस  मकमम्  उकमम्।  आत्मनक्षेपदप्रत्ययस्य मविधिमानस्य मनममत्तमामन  उकमामन।
अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् (१.३.१२) इमत सकत्रमम् आरभ्य मविभमाषनोपपदक्षेन प्रतष्ट्रीयममानक्षे (१.३.७७) इमत सकत्रस
यमावितम् आत्मनक्षेपदप्रत्ययमविधिमानस्य बहहमन मनममत्तमामन उकमामन। तमामन मनममत्तमामन यस्य धिमातनोयाः न ससन्त स
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धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तक्षेन हष्ट्रीनयाः। स एवि शिक्षेषयाः। एविञ्च आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमादम् धिमातनोयाः परस्ममैपदससजकयाः
मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। परस्ममैपदमम् मतङम्  एवि। अतयाः लस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम् आमकप्यतक्षे। एविञ्च ईदृशिमातम्
आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमादम् धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे  कत्ररथर  परस्ममैपदस्य मविधिमानस  प्रकक तस  सकत्रस  करनोमत। तथमामह
सकत्रमाथरयाः - आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमादम् धिमातनोयाः परस्य लस्य स्थमानक्षे कतररर परस्ममैपदस स्यमातम्।

उदमाहरणमम्  - भक  इमत  धिमातय  आत्मनक्षेपदस्य  मकममप  मनममत्तस  नमासस्त।  अतयाः  भकधिमातपुयाः
आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनयाः। अतयाः शिक्षेषयाः। अत एवि भकधिमातनोयाः परस्य लस्य स्थमानक्षे परस्ममैपदस कत्ररथर मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

अत्र  धिमातनोयाः  परस  लस्य  स्थमानक्षे  ९  परस्ममैपदससजकमायाः  आदक्षेशिमायाः  प्रकक तसकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।  तक्षे  च
अव्यविमहतपरमम् एवि मनविक्षेशिनष्ट्रीयमायाः। धिमातनोयाः परमम् लस्य स्थमानक्षे एकदमा एक एवि आदक्षेशियाः मनविक्षेशिमयतपुस शिक्ययाः।
एककमालस  ९ प्रत्ययमायाः  मकञ्च अव्यविमहतपरमायाः इमत नमैवि  सम्भविमत। अतयाः यपुगपतम्  ९ प्रत्ययमायाः प्रयनोकपुस  न
शिक्यन्तक्षे। परन्तपु  एकमै कयाः पयमारयक्षेण प्रयनोकपुस  शिक्यतक्षे। तदमा कयाः प्रत्यययाः कस्ममै  प्रयनोजनमाय प्रयनोकव्ययाः इमत
मविविक्षेकमाय अमगममामण सकत्रमामण आयमासन्त।

[ . ]12 9 मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः॥ (१.४.१००)

सकत्रमाथर याः - मतङयाः आत्मनक्षेपद-परस्ममैपदयनोयाः त्रययाः मत्रकमायाः क्रममादम् प्रथममध्यमनोत्तमससजमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण प्रथमयाः मध्यमयाः उत्तमयाः इमत ससजमात्रयस मविधिष्ट्रीयतक्षे। अत्र
सकत्रक्षे चत्विमारर पदमामन ससन्त। मतङयाः त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मतङयाः (६/१),

त्रष्ट्रीमण  (१/३),  त्रष्ट्रीमण  (१/३),  प्रथममध्यमनोत्तममायाः  (१/३)। लयाः परस्ममैपदमम् इमत सकत्रमातम्  परस्ममैपदमम् इमत
प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  षष्ठ्यन्ततयमा च मविपररणमतक्षे।  तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्  इमत सकत्रमातम्  आत्मनक्षेपदमममत
पदमनपुवितरतक्षे। षष्ठ्यन्ततयमा च मविपररणमतक्षे। प्रथमयाः च मध्यमयाः च उत्तमयाः चक्षेमत प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  तदमा  पदयनोजनमा  भविमत  -  मतङयाः  परस्ममैपदस्य  आत्मनक्षेपदस्य  त्रष्ट्रीमण  त्रष्ट्रीमण
प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत। 

परस्ममैपदस्य त्रयमाणमास प्रत्ययमानमामम् एकमम् दलमम् इमत क्रमक्षेण त्रष्ट्रीमण दलमामन भविसन्त। प्रथमयाः मध्यमयाः
उत्तमयाः इमत ससजमायाः मतसयाः ससन्त। अतयाः यक्षेषमास ससजमा कतरव्यमा तक्षे त्रययाः ससन्त, ससजमायाः च मतसयाः ससन्त। अतयाः
यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा प्रथमदलस्य प्रथमयाः इमत ससजमा। मदतष्ट्रीयदलस्य मध्यमयाः इमत
ससजमा। तकतष्ट्रीयदलस्य उत्तमयाः इमत ससजमा। तथमा च – मतपम् तसम् सस इत्यस्य प्रथम इमत ससजमा। ससपम् थसम् थ
इत्यस्य मध्यमयाः इमत ससजमा। ममपम् विसम् मसम् इमत दलस्य उत्तमयाः इमत ससजमा।

आत्मनक्षेपदस्यमामप त्रयमाणमास प्रत्ययमानमामम् एकमममत दलमम् इमत क्रमक्षेण त्रष्ट्रीमण दलमामन भविसन्त। प्रथमयाः
मध्यमयाः उत्तमयाः इमत ससजमायाः मतसयाः ससन्त। अतयाः यक्षेषमास ससजमा कतरव्यमा तक्षे त्रययाः ससन्त, ससजमायाः च मतसयाः ससन्त।
अतयाः यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा प्रथमदलस्य प्रथमयाः इमत ससजमा। मदतष्ट्रीयदलस्य मध्यमयाः
इमत ससजमा। तकतष्ट्रीयदलस्य उत्तमयाः इमत ससजमा। तथमा च – त आतमामम् स इमत दलस्य प्रथम इमत ससजमा। थमासम्
आथमामम् ध्विमम् इमत दलस्य मध्यमयाः इमत ससजमा। इटम्  विमह ममहङम्  इमत दलस्य उत्तमयाः इमत ससजमा।
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अधियाः चतपुरशक्षे ससजमामविभमागयाः प्रदमशिरतयाः।

दलमम् परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदमम् ससजमा

प्रथमदलमम् मतपम् तसम् सस त आतमामम् स प्रथमयाः

मदतष्ट्रीयदलमम् ससपम् थसम् थ थमासम् आथमामम् ध्विमम् मध्यमयाः

तकतष्ट्रीयदलमम् ममपम् विसम् मसम् इटम् विमह ममहङम् उत्तमयाः

[ . ]12 10 तमान्यक्षेकविचनमदविचनबहहविचनमान्यक्षेकशियाः॥ (१.४.१०१)

सकत्रमाथर याः  -  प्रथममध्यमनोत्तमससजमामन  मतङयाः  त्रष्ट्रीमण  त्रष्ट्रीमण  विचनमामन  प्रत्यक्षेकमम्
एकविचनमदविचनबहहविचनससजमामन भविसन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्विधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  ससजमासकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  प्रथममध्यमनोत्तममानमामम्
प्रत्ययमानमामम् प्रत्यक्षेकमम् एकविचनमदविचनबहहविचनससजमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। सकत्रक्षेऽसस्मनम् पदत्रयस मविदतक्षे। तमामन (१/३),

एकविचनमदविचनबहहविचनमामन (१/३) एकविचनमम्, मदविचनमम्, बहहविचनञ्चक्षेमत एकविचनमदविचनबहहविचनमामन इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। एकशियाः इमत च अव्ययमम्।  एकशियाः इत्यस्य प्रत्यक्षेकममत्यथरयाः।  मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण
प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत सकत्रमातम् मतङयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्, त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण इमत प्रथममाबहहविचनमान्तक्षे दक्षे
पदक्षे अनपुवितरन्तक्षे। सकत्रस्थक्षेन तमामन इमत शिब्दक्षेन मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत पकविरसकत्रस्थमामन त्रष्ट्रीमण
त्रष्ट्रीमण परमामकश्यन्तक्षे। तमामन त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण दलमामन इमत आहत्य षटम्  दलमामन ससन्त। प्रमत दलमम् मविदममानक्षेषपु मत्रषपु
घटकक्षे षपु एकमै कस्य क्रमशियाः एकविचनमम् मदविचनस बहहविचनस चक्षेमत ससजमायाः भविसन्त। 

तथमा चमायस समारयाः - 

परस्ममैपदस्य प्रथमस दलमम् मतपम् तसम् सस। एषपु मतपम् इत्यस्य एकविचनमम्,  तसम् इत्यस्य मदविचनमम्,
सस इत्यस्य बहहविचनमम् च ससजमा भविमत। 

मतङयाः त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण इत्यत्र त्रष्ट्रीमण इमत पदस्य विमारदयस गहणक्षेन परस्ममैपदस्य तथमा आत्मनक्षेपदस्य
मतङयाः उभयनोयाः पदयनोयाः गहणस भविमत। एविमगक्षेऽमप।

कस्य कमा ससजमा फलमत इमत अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमसस्त।

परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदमम्

एकविचन मदविचन बहहविचन एकविचन मदविचन बहहविचन ससजमा

प्रथमदलमम् मतपम् तसम् सस त आतमामम् स प्रथमयाः

मदतष्ट्रीयदलमम् ससपम् थसम् थ थमासम् आथमामम् ध्विमम् मध्यमयाः

तकतष्ट्रीयदलमम् ममपम् विसम् मसम् इटम् विमह ममहङम् उत्तमयाः
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 17 अनपुदमात्तक्षेतनो धिमातनोयाः कयाः मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 18 मङतनो धिमातनोयाः कयाः मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 19 आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य मनममत्तमामन मकमन्नष्ठमामन भ्विमामदप्रकरणक्षे।

. 20 दन्दमादय दन्दमध्यक्षे दन्दमान्तक्षे शकयममाणस पदस प्रत्यक्षेकममभससबध्यतक्षे इत्यस्यमाथर सलखत।

. 21 आत्मनक्षेपदस कस्य स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 22 आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य मनममत्तमामन कमामन भ्विमामदप्रकरणक्षे।

. 23 मञतनो धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस कदमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 24 अनपुदमात्तक्षेतनो धिमातनोयाः उदमाहरणमम् मकमम्।

. 25 शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदममत्यत्र कयाः शिक्षेषपदमाथरयाः।

. 26 प्रथमससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 27 मतङमामम् एकविचनमामदससजमा कक्षे न सकत्रक्षेण।

[ . ]12 11 यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः॥ 
(१.४.१०४)

सकत्रमाथर याः  - लकमारविमाच्यकमारकविमामचमन  यपुष्ममद  उपपदक्षे  प्रयपुज्यममानक्षे  अप्रयपुज्यममानक्षे  च  मध्यमयाः
स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मध्यमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे षटम्  पदमामन ससन्त।
यपुष्ममद  (७/१),  उपपदक्षे  (७/१),  सममानमासधिकरणक्षे  (७/१)  स्थमामनमन  (७/१),  अमप  (अव्ययमम्),  मध्यमयाः
(१/१)। उप समष्ट्रीपक्षे  उच्चमाररतस  पदमम्  उपपदमम्।  तसस्मनम्  उपपदक्षे,  समष्ट्रीपनोच्चमाररतक्षे  इमत तदथरयाः। सममानमम्
असधिकरणमम्  (विमाच्यमम्)  यस्य ततम् सममानमासधिकरणमम्। तसस्मनम् सममानमासधिकरणक्षे। सममानमाथरकक्षे  इमत तदथरयाः।
स्थमानस प्रसङयाः। सनोऽसस्त अस्य इमत स्थमानष्ट्री,  तसस्मनम् स्थमामनमन। अस्य च अप्रयपुज्यममानक्षे  इत्यथरयाः। सकत्रक्षे
मविदममानक्षेन अमपपदक्षेन प्रयपुज्यममानक्षे  इमत अथर्थो लभ्यतक्षे। लयाः परस्ममैपदमम् इमत सकत्रमातम् लयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्
पदमनपुवितरतक्षे।  ततयाः  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  लकमारसमाममानमाथरकक्षे  समष्ट्रीपनोच्चमाररतक्षे  प्रयपुज्यममानक्षे  अप्रयपुज्यममानक्षे  विमा
यपुष्ममद लस्य स्थमानक्षे मध्यमयाः भविमत। 

   14   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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इदमत्र स्पषष्ट्रीकरणमम् - 

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः लकमारयाः मविमहतयाः। एविञ्च क्रमशियाः वितरममानक्षे लटम्
इमत सकत्रक्षेण लटम्  मविमहतयाः। तदमा भक लम् इमत सस्थमतयाः उत्पन्नमा। अत्र लकमारयाः मविविकमातयाः कतररर मविमहतयाः इत्यमप
शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेनमामप स्पषमम्। लकमारस्य स्थमानक्षे ययाः मतङम्  मविधिक्षेययाः असस्त सनोऽमप लकमारवितम्
कतररर एवि भमविष्यमत। अतयाः इदस स्पषस यतम् मतङम्  कतररर मविधिमास्यतक्षे। अतयाः लस्य (मतङयाः) विमाच्यमम् कमारकमम्
कतकरकमारकमममत स्पषमम्। भकधिमातनोयाः प्रयनोगयाः यसस्मनम् विमाक्यक्षे भमविष्यमत तसस्मनम् यमद यपुष्मदम् इमत सविरनमाम्नयाः
प्रयनोगयाः  कतकरकमारकक्षे  अथमारतम्  यपुष्मदयाः  विमाच्ययाः  कतमार  स्यमातम्।  तदमा  भकधिमातपुतयाः  मध्यमससजकयाः  मतङम्  मविधिक्षेययाः
इत्यथरयाः। 

एविस विमाक्यक्षे प्रयपुकस्य यपुष्मदयाः विमाच्यस कमारकमम्, एविञ्च धिमातनोयाः परस मविमहतस्य लकमारस्य विमाच्यस कमारकस
यमद सममानस स्यमातम् तमहर धिमातनोयाः परस मध्यमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिक्षेययाः इमत सकत्रमाथरयाः। यपुष्मदयाः विमाच्यमम् एवि लस्य
विमाच्यमम् इत्यस्य अथरयाः यपुष्मदयाः यदसधिकरणमम्  (अथरयाः,  विमाच्यमम्) तदक्षेवि असधिकरणस लस्यमामप असस्त। अथमारतम्
यपुष्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त। तयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम्  असस्त। तयनोयाः विमाच्यस  कमारकस  सममानमम्
असस्त। दयनोयाः अथरयाः सममानयाः। अतयाः यपुष्मदम् लकमारसममानमाथरकयाः असस्त। तदमा मध्यमससजकमायाः ससपम् थसम् थ
इमत परस्ममैपमदनयाः, थमासम् आथमामम् ध्विमम् इमत आत्मक्षेनपमदनयाः मविधिक्षेयमायाः इत्यथरयाः। एविञ्च यमद यपुष्मदयाः समाकमातम्
उलक्षेखयाः विमाक्यक्षे अस्तपु अथविमा समाकमादम् उलक्षेखयाः ममास्तपु, परन्तपु तदथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे तदमामप मध्यमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - त्विस खमादसस।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - यथमा  -  त्विमम्  खमादम् लम्  इमत विमाक्यस  कतरव्यमम्  असस्त। अत्र लकमारयाः कतररर
मविविमकतयाः  असस्त।  यपुष्मदयाः  रूपमम्  त्विमम्  इत्यस्य  अथरयाः  अमप  कतमार  एवि  मविविमकतयाः।  यपुष्मदयाः  लस्य  च
समाममानमासधिकरण्यमम्  असस्त। अतयाः लस्य स्थमानक्षे  मध्यमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिक्षेययाः। तदमा त्विस  खमादसस इमत
विमाक्यस स्यमातम्।

एविञ्च – (यपुष्मदम्) खमादम् लम् इमत विमाक्यस कतरव्यमम् असस्त। अत्र लकमारयाः कमरमण मविविमकतयाः असस्त।
यपुष्मदयाः रूपमम् प्रयनोकव्यमम् असस्त। तस्य अथरयाः अमप कतमार एवि मविविमकतयाः। दयनोयाः अथरयाः मभन्नयाः। इत्थस यपुष्मदयाः
लस्य च समाममानमासधिकरण्यमम् नमासस्त। अतयाः लस्य स्थमानक्षे मध्यमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिमातपुस न शिक्यतक्षे। 

[ . ]12 12 अस्मदपुत्तमयाः॥ (१.४.१०६)

सकत्रमाथर याः  - अस्मदम्  लकमारसममानमासधिकरणयाः  चक्षेतम्  अस्ममद  प्रयपुज्यममानक्षेऽप्रयपुज्यममानक्षे  च  उत्तमयाः
स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  उत्तमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
अस्ममद  (७/१),  उत्तमयाः  (१/१)। यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः इमत सकत्रमातम् उपपदक्षे
(७/१),  सममानमासधिकरणक्षे  (७/१) स्थमामनमन (७/१),  अमप (अव्ययमम्) इमत एतमामन पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। उप
समष्ट्रीपक्षे  उच्चमाररतस  पदमम्  उपपदमम्।  तसस्मनम्  उपपदक्षे,  समष्ट्रीपनोच्चमाररतक्षे  इमत तदथरयाः।  सममानमम्  असधिकरणमम्
(विमाच्यमम्) यस्य ततम् सममानमासधिकरणमम्। तसस्मनम् सममानमासधिकरणक्षे। सममानमाथरकक्षे  इमत तदथरयाः। स्थमानस प्रसङयाः।
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सनोऽसस्त  अस्य  इमत  स्थमानष्ट्री,  तसस्मनम्  स्थमामनमन।  अस्य  च  अप्रयपुज्यममानक्षे  इत्यथरयाः।  सकत्रक्षे  मविदममानक्षेन
अमपपदक्षेन प्रयपुज्यममानक्षे इमत अथर्थो लभ्यतक्षे। लयाः परस्ममैपदमम् इमत सकत्रमातम् लयाः इमत षष्ठ्यन्तमम् पदमनपुवितरतक्षे।
ततयाः सकत्रमाथर्थो भविमत  -  लकमारसमाममानमाथरकक्षे  समष्ट्रीपनोच्चमाररतक्षे  प्रयपुज्यममानक्षे  अप्रयपुज्यममानक्षे  विमा अस्ममद लस्य
स्थमानक्षे उत्तमयाः भविमत। 

सकत्रमाथरस्पषष्ट्रीकरणमम् - 

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविञ्च क्रमशियाः वितरममानक्षे
लटम्  इमत सकत्रक्षेण लटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। तदमा भक लम्  इमत एविस  सस्थमतयाः उत्पन्नमा। अत्र लकमारयाः मविविकमातयाः कतररर
मविमहतयाः  इत्यमप शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेनमामप  स्पषमम्।  अतयाः लस्य  (मतङयाः)  विमाच्यमम्  कमारकमम्
कतकरकमारकमममत स्पषमम्। भकधिमातनोयाः प्रयनोगयाः यसस्मनम् विमाक्यक्षे भमविष्यमत तसस्मनम् यमद अस्मदम् इमत सविरनमाम्नयाः
प्रयनोगयाः  कतकरकमारकक्षे  अथमारतम्  अस्मदयाः  विमाच्ययाः  कतमार  स्यमातम्।  तदमा  भकधिमातपुतयाः  उत्तमससजकयाः  मतङम्  मविधिक्षेययाः
इत्यथरयाः। 

एविस विमाक्यक्षे प्रयपुकस्य अस्मदयाः विमाच्यस कमारकमम्,  धिमातनोयाः परस मविमहतस्य लकमारस्य च विमाच्यस कमारकस
यमद सममानस स्यमातम् तमहर  धिमातनोयाः परमम् उत्तमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिक्षेययाः इमत सकत्रमाथरयाः। अस्मदयाः विमाच्यमम् एवि
लस्य विमाच्यमम् इत्यस्य अथरयाः अस्मदयाः यदसधिकरणमम्  (अथरयाः,  विमाच्यमम्)  तदक्षेवि असधिकरणस लस्यमामप असस्त
चक्षेतम् अस्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त। तयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् असस्त। तयनोयाः विमाच्यस कमारकस  सममानमम्
असस्त। तदमा उत्तमससजकमायाः ममपम् विसम् मसम् इमत परस्ममैपमदनयाः, इटम्  विमह ममहङम्  इमत आत्मनक्षेपमदनयाः मविधिक्षेयमायाः
इत्यथरयाः। एविञ्च यमद अस्मदयाः समाकमातम् उलक्षेखयाः विमाक्यक्षे अस्तपु अथविमा समाकमादम् उलक्षेखयाः ममास्तपु, परन्तपु तदथरयाः
प्रतष्ट्रीयतक्षे तदमामप उत्तमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - अहस खमादमामम।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - यथमा  -  अहमम् खमादम् लम् इमत विमाक्यस कतरव्यमम् असस्त। अत्र लकमारयाः कतररर
मविविमकतयाः असस्त। अस्मदयाः रूपमम्  अहमम्  इत्यस्य अथरयाः  अमप कतमार  एवि मविविमकतयाः।  अस्मदयाः लस्य च
समाममानमासधिकरण्यमम्  असस्त। अतयाः लस्य स्थमानक्षे  उत्तमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिक्षेययाः। तदमा अहस खमादमामम इमत
विमाक्यस स्यमातम्।

[ . ]12 13 शिक्षेषक्षे प्रथमयाः॥ (१.४.१०७)

सकत्रमाथर याः - मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयक्षे धिमातनोयाः प्रथमयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्विधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीसपुत्रक्षेषपु मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयस वितरतक्षे। तत्र शिक्षेषक्षे इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। प्रथमयाः इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। उकमादन्ययाः शिक्षेषयाः। मध्यमस्य उत्तमस्य च
मविषययाः उकयाः। तक्षेन च उकमादम् मध्यमनोत्तयनोयाः मविषयमादम् अन्ययाः शिक्षेषयाः इमत लभ्यतक्षे।

विस्तपुतयाः मकमपुकमम्। कश्च शिक्षेषयाः। यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यस चक्षेतम् धिमातनोयाः मध्यमनो मविधिक्षेययाः।
अस्मदम्-लकमारयनोयाः  समाममानमासधिकरण्यस  चक्षेतम्  धिमातनोयाः  उत्तमनो  मविधिक्षेययाः  इमत  एतद्दयमम्  उकमम्।  ततयाः  अन्ययाः
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इत्यस्य अथरयाः यतम् इत्थमम् उकस  समाममानमासधिकरण्यदयस नमासस्त चक्षेतम्  धिमातनोयाः प्रथमससजकयाः मविधिक्षेययाः। सकत्रमाथर्थो
भविमत - मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयक्षे धिमातनोयाः प्रथमयाः स्यमातम्।

यत्र  एकसस्मनम्  विमाक्यक्षे  यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः  समाममानमासधिकरण्यमम्  एविञ्च  अस्मदम्-लकमारयनोयाः
समाममानमासधिकरण्यमम्  इमत  एतदयममप  असस्त।  तदमा  मविप्रमतषक्षेधिक्षे  परस  कमायरमममत  पररभमाषयमा  अस्मदपुत्तमयाः
इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण उत्तमयाः एवि मविधिक्षेययाः। उदमाहरणमम् - अहस च त्विस च गच्छमावियाः।

यत्र एकसस्मनम् विमाक्यक्षे यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् एविञ्च तसस्मन्नक्षेवि कमारकक्षे  अपरममप पदस
प्रयपुकस  चक्षेदमप यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मध्यमयाः एवि मविधिक्षेययाः। कपु त
इमत चक्षेदपुच्यतक्षे  - प्रथमयाः शिक्षेषक्षे समत मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् विमाक्यक्षे तपु यपुष्मदयाः मविषययाः असस्त। अतयाः यदमप शिक्षेषक्षे
प्रथमयाः इमत सकत्रस परसकत्रमम्। तथमामप शिक्षेषत्विमाभमाविमान्न प्रवितरतक्षे। उदमाहरणमम् - त्विस च स च गच्छथयाः।

यत्र एकसस्मनम् विमाक्यक्षे अस्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् एविञ्च तसस्मन्नक्षेवि कमारकक्षे  अपरममप पदस
प्रयपुकस  चक्षेदमप अस्मदपुत्तमयाः इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण उत्तम एवि मविधिक्षेययाः। कपु त इमत चक्षेद पुच्यतक्षे  -  प्रथमयाः शिक्षेषक्षे  समत
मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् विमाक्यक्षे तपु अस्मदयाः मविषययाः असस्त। अतयाः यदमप शिक्षेषक्षे प्रथमयाः इमत सकत्रस परसकत्रमम्। तथमामप
शिक्षेषत्विमाभमाविमान्न प्रवितरतक्षे। उदमाहरणमम् - अहस च स च गच्छमावियाः।

अयमत्र ससगहयाः 

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः परस मत्रषपु अथरषपु लकमारयाः भविमत। तत्र मविविकमा
एवि मनयमाममकमा। तदमा मविविकमातयाः कतररर लकमारयाः मविमहतयाः। ततयाः च धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः वितरममानक्षे  कमालक्षे
वितरतक्षे  इमत मविविमकतमम्। अतयाः वितरममानक्षे  लटम्  इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः लटम्  मविमहतयाः। तदमा भक लम्  इमत सस्थमतयाः
लब्धिमा।  लस्य  स्थमानक्षे  मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -
विमह-ममहङम्  इमत एतक्षे  अषमादशि आदक्षेशिमायाः प्रमापमायाः। तक्षे  च अव्यविमहतपरमम्  एवि मनविक्षेशिनष्ट्रीयमायाः। भकधिमातनोयाः परमम्
लस्य स्थमानक्षे एकदमा एक एवि आदक्षेशियाः मनविक्षेशिमयतपुस शिक्ययाः। एककमालस १८ प्रत्ययमायाः मकञ्च अव्यविमहतपरमायाः इमत
नमैवि सम्भविमत। अतयाः यपुगपतम् १८ प्रत्ययमायाः प्रयनोकपुस  न शिक्यन्तक्षे,  परन्तपु एकमै कयाः पयमारयक्षेण प्रयनोकपुस  शिक्यतक्षे।
तदमा कयाः प्रत्यययाः कस्ममै  प्रयनोजनमाय प्रयनोकव्ययाः इमत मविविक्षेकमाय लयाः परस्ममैपदमम्  इमत सकत्रक्षेण अषमादशिमानमास
परस्ममैपदससजमा  कक तमा।  ततश्च  तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्  इमत  सकत्रक्षेण  तङम् -प्रत्यमाहमारस्य  शिमानचम्-कमानचनोयाः  च
आत्मनक्षेपदससजमा  कक तमा।  इत्थमम्  १८ प्रत्ययक्षेषपु  आदमानमास  नविमानमास  परस्ममैपदससजमा  अन्त्यमानमास  नविमानमास  तङमामम्
आत्मनक्षेपदससजमा मविमहतमा। 

तत्रमामप  परस्ममैपदससजमायमायाः  आत्मनक्षेपदससजमायमाश्च  मकमम्  फलमममत  मनणरयमाय  अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इमत स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे इमत च सकत्रदयमम् उपन्यस्तमम्। तक्षेन यस्य धिमातनोयाः
आत्मनक्षेपदमनममत्तमम् असस्त तस्ममाद्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदससजकमायाः नवि प्रत्ययमायाः यपुगपतम् पयमारयक्षेण विमा प्रसकमायाः।
एविञ्च यस्य धिमातनोयाः  आत्मनक्षेपदमनममत्तस  नमासस्त तमादृशिमादम्  धिमातनोयाः  शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  इमत  सकत्रक्षेण
परस्ममैपदससजकमायाः ९ प्रत्ययमायाः यपुगपतम् पयमारयक्षेण विमा प्रमापमायाः। 
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मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे-  भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -१

इत्थमम् अत्र धिमातनोयाः परस लस्य स्थमानक्षे ९ परस्ममैससजकमायाः आदक्षेशिमायाः प्रसकमायाः। तक्षे च अव्यविमहतपरमम्
एवि मनविक्षेशिनष्ट्रीयमायाः। धिमातनोयाः परमम्  लस्य स्थमानक्षे  एकदमा एक एवि आदक्षेशियाः मनविक्षेशिमयतपुस  शिक्ययाः। एककमालस  ९
प्रत्ययमायाः मकञ्च अव्यविमहतपरमायाः इमत नमैवि सम्भविमत। अतयाः यपुगपतम् ९ प्रत्ययमायाः प्रयनोकपुस  न शिक्यन्तक्षे,  परन्तपु
एकमै कयाः पयमारयक्षेण प्रयनोकपुस  शिक्यतक्षे। तदमा कयाः प्रत्यययाः कस्ममै प्रयनोजनमाय प्रयनोकव्ययाः इमत मविविक्षेकमाय इतनोऽमप
ससजमायाः कक तमायाः। 

मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत सकत्रक्षेण मतङयाः आत्मनक्षेपद-परस्ममैपदयनोयाः त्रयमाणमास मत्रकमाणमास
क्रममादम्  प्रथमयाः मध्यमयाः उत्तमयाः इमत ससजमायाः  मविमहतमायाः।  इत्थस  यक्षेषमास  प्रथममामदससजमायाः  जमातमायाः  तक्षेषपु  प्रत्यक्षेकमम्
एकमै कशियाः  तमान्यक्षेकविचनमदविचनबहहविचनमान्यक्षेकशियाः  इमत  सकत्रक्षेण  एकविचनस  मदविचनस  बहहविचनमम्  इमत  ससजमायाः
मविमहतमायाः। 

एतमावितमा प्रमत प्रत्ययस कमामचतम् ससजमा लब्धिमा। यथमा मतपम् इत्यस्य परस्ममैपदमम् प्रथमयाः एकविचनमम्
इमत मतसयाः ससजमायाः जमातमायाः। इत्थमम् अन्यक्षेषमाममप प्रत्ययमानमामम्। 

तथमामप  कस्ममै  प्रयनोजनमाय  एतमायाः  ससजमायाः।  कथस  विमा  तमासमामम्  उपयनोगयाः  इमत  मविविक्षेकमाय  सकत्रमामण
प्रणष्ट्रीतमामन। 

तत्र यमद एकसस्मनम्  विमाक्यक्षे  यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः  समाममानमासधिकरण्यमम्  असस्त तमहर  धिमातनोयाः  मध्यमयाः
मविधिक्षेययाः इमत यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः इमत सकत्रक्षेण व्यविस्थमा कक तमा। 

यमद एकसस्मनम् विमाक्यक्षे अस्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् असस्त तमहर  धिमातनोयाः उत्तमनो मविधिक्षेययाः
इमत अस्मदपुत्तम इमत सकत्रक्षेण व्यविस्थमा कक तमा। 

यमद मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषययाः भविमत तमहर धिमातनोयाः शिक्षेषक्षे प्रथम इमत सकत्रक्षेण प्रथमयाः मविमहतयाः। 

तथमामप मध्यमससजकमायाः ससपम् थसम् थ इमत त्रययाः ससन्त। अधिपुनमा इदस स्पषस यतम् कदमा मध्यमस्य
प्रयनोगयाः  कतरव्ययाः।  परन्तपु  इदस  न  स्पषस  यतम्  ससपम्-थसम्-थ  इमत  मत्रषपु  कतमयाः  प्रयनोकव्ययाः  इमत।  तदमा
द्व्यक्षेकयनोमदरविचनमैकविचनक्षे इमत बहहषपु बहहविचनमम् इमत दमाभ्यमामम् सकत्रमाभ्यमामम् इदमम् आयमामत यतम् लस्यमाथरयाः यतम्
कमारकमम् तदम् यमद एकमम् तमहर  एकविचनससजकयाः ससपम् प्रयनोकव्ययाः। यमद लस्यमाथरयाः यतम् कमारकमम् तस्य यमद
मदत्विस स्यमातम् अथमारतम् कमारकदयमम् स्यमातम् तमहर  मदविचनससजकयाः थसम् इमत प्रत्यययाः प्रयनोकव्ययाः। यमद लस्यमाथरयाः
यतम्  कमारकमम् तस्य यमद बहहत्विस  स्यमातम् अथमारतम्  द्व्यसधिकस  कमारकमम् स्यमातम् तमहर  बहहविचनससजकयाः थ इमत
प्रत्यययाः प्रयनोकव्ययाः इमत। एविमन्यत्रमामप।

एविमम् कतररर लकमारक्षे मविविमकतक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे लस्य स्थमानक्षे मतबमामदषपु अषमादशिसपु प्रत्ययक्षेषपु प्रमापक्षेषपु
लस्य  विमाच्ययाः  कतमार  एकयाः  मकञ्च  स  यपुष्मदयाः  अस्मदयाः  विमाच्ययाः  नमासस्त  इमत  मविविमकतक्षे  लस्य  स्थमानक्षे
एकविचनससजकयाः प्रथमयाः मविधिक्षेययाः। मतमप पस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे च
कक तक्षे भक मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

धिमातनोयाः मविमहतमानमास  प्रत्ययमानमास  समाविरधिमातपुकमम् आधिरधिमातपुकस  चक्षेमत ससजमादयमम् असस्त। अषमाध्यमाय्यमामम्
समाविरधिमातपुकससजमामविधिमायकमामन आधिरधिमातपुकससजमामविधिमायकमामन च सकत्रमामण एकत्र एवि उपन्यस्तमामन। तक्षेषमास जमानमम्
एककमालस भवितपु इमत सधियमा तमामन सकत्रमामण अमप अत्रमैवि दष्ट्रीयन्तक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 28 कदमा मध्यमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 29 कदमा उत्तमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 30 कदमा प्रथमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 31 यपुष्पदपुपपदक्षे इत्यमामदसकत्रक्षे सममानमासधिकरणपदमाथरयाः कयाः। 

. 32 शिक्षेषक्षे प्रथमयाः इत्यत्र कयाः शिक्षेषयाः।

अविधिक्षेयमम्
भकधिमातनोयाः लमट भविमत इमत रूपस भविमत। तस्य समगस्य समाधिनमाय बहहमन सकत्रमामण आविश्यकमामन।

कक्षे लविस भविमत इमत रूपसमाधिनमक्षेवि पमाठदयमात्मकमम् असस्त। अतयाः अत्र पमाठयाः मविभकयाः। परन्तपु मविषययाः क्रमशियाः
अगक्षे प्रचलमत। अतयाः अत्र पमाठसमारयाः नमासस्त,  पमाठमान्तप्रश्नमायाः न ससन्त,  उत्तरमामण च न ससन्त। तत्सविरममप
अमगमपमाठस्यमान्तक्षे द्रिषव्यमम्। 
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)13 भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लमट
रूपसमाधिनमम् -२

उपक्रमयाः -

भकधिमातनोयाः भविमत इमत रूपसमाधिनमक्षेविमानपुवितरतक्षे। अतयाः पकथकम्  प्रस्तमाविनमा उदक्षेश्यमामन विमा न दत्तमम्। 

[ . ]13 1 मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम्॥ (३.४.११३)

सकत्रमाथर याः - धिमात्विसधिकमारनोकयाः मतङम्  मशितम् च समाविरधिमातपुकससजयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - ससजमासकत्रममदमम्। अनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
मतङम्  (१/१),  शिकमारयाः इतम् यस्य स मशितम्  (१/१),  समाविरधिमातपुकमम्  (१/१)  इमत ससजमापरपदमम्। मतङम्  इमत
प्रत्यमाहमारयाः।  तसस्मनम्  मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -
विमह-ममहङम्  इमत एतक्षे अषमादशि प्रत्ययमायाः ससन्त। धिमातनोयाः  इमत पञ्चम्यन्तमम् पदमम् असधिकक तमम्। पदयनोजनमा -
धिमातनोयाः  मतङम्  मशितम्  समाविरधिमातपुकमम्।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  धिमातनोयाः  इमत  असधिकमारक्षे  मविमहतयाः  मतङम्  मशितम्  च
समाविरधिमातपुकससजयाः भविमत। अथमारतम् धिमात्विसधिकरनोकयाः मतङम्  मशिच्च समाविरधिमातपुकससजकयाः भविमत।

उदमाहरणमम् - मतपम् तसम् सस इत्यमादययाः मतङयाः। शिपम् श्यनम् इत्यमादययाः मशितयाः।

[ . ]13 2 आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः॥ (३.४.११४)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोररमत मविमहतयाः मतसङ्शिद्भ्यनोऽन्ययाः प्रत्यययाः आधिरधिमातपुकससजयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदस ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन आधिरधिमातपुकससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
आधिरधिमातपुकमम्  शिक्षेषयाः  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्  असधिकक तमम्  असस्त।
धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमादमप धिमातनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा -
धिमातनोयाः धिमातनोयाः शिक्षेषयाः आधिरधिमातपुकमम्। शिक्षेषयाः इत्यस्य मतङम् -मशिद्भ्ययाः अन्ययाः इत्यथरयाः। तक्षेन सकत्रमाथरश्च भविमत -
धिमातनोररमत धिमातनोमविरमहतयाः मतसङ्शिद्भ्ययाः अन्ययाः प्रत्यययाः आधिरधिमातपुकससजयाः स्यमातम् इमत। अथमारतम् धिमातनोयाः इमत
असधिकक त्य धिमातपुतयाः मविमहतयाः ययाः मतसङ्भन्नयाः मशिमद्भिन्नयाः च प्रत्यययाः तस्य आधिरधिमातपुकससजमा अनक्षेन सकत्रक्षेण भविमत।

गपुमपसज्कद्भ्ययाः सनम् इमत सकत्रक्षेण धिमातपुतयाः सनम् प्रत्यययाः मविमहतयाः। मकन्तपु धिमातनोयाः इमत उक्त्विमा अथमारतम्
धिमात्विसधिकमारक्षे न मविमहतयाः। अतयाः अस्य आधिरधिमातपुकससजमा न भविमत। 

उदमाहरणमम् - सच्ल ससचम् स्य तमासम् क कवितपु इत्यमादययाः।

   20   व्यमाकरणमम्
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[ . ]13 3 सलटम्  च॥ (३.४.११५)

सकत्रमाथर याः - मललडमादक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - शिमकगमाहकत्विमातम् सकत्रममदस ससजमाकनोटय अन्तयमारमत। मदपदमात्मकक्षे ऽसस्मनम् सकत्रक्षे सलटम्
इमत लपुपषष्ठष्ट्रीकस  पदमम्। अतयाः सलटयाः इमत लभ्यतक्षे। च इमत अव्ययपदमम्। मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम्  इमत
सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  सससजबनोधिकस  पदमनपुवितरतक्षे।  तथमा  अमाधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः  इमत  सकत्रमातम्
ससजमासमपरकस  प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। लङयाः शिमाकटमायनस्यमैवि  इमत सकत्रमातम् एवि इत्यव्ययपदमम् अनपुवितरतक्षे। एविस
सलटयाः मतङम्  आधिरधिमातपुकमम् एवि इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। तक्षेन सकत्रमाथरयाः भविमत  -  सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्
आधिरधिमातपुकससजयाः एवि स्यमातम्। अत्र एविकमारक्षेण समाविरधिमातपुकससजमा व्यमाविकत्यतक्षे। अतयाः सलटयाः स्थमानक्षे  मविमहतस्य
मतङयाः समाविरधिमातपुकससजमा न भविमत।

[ . ]13 4 सलङमामशिमष॥ (३.४.११६)

सकत्रमाथर याः - आमशिमष सलङमादक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - ससजमासकत्रममदमम्। अनक्षेन आधिरधिमातपुकससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। सलङम्
इमत लपुपषष्ठष्ट्रीकस  पदमम्। तक्षेन सलङयाः इमत लभ्यतक्षे। आमशिमष (७/१)। मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम्  इमत सकत्रमातम्
मतङम्  इमत प्रथममान्तस सससजपरस पदमनपुवितरतक्षे। अमाधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रमातम् ससजमासमपरकमम् आधिरधिमातपुकमममत
प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। लङयाः शिमाकटमायनस्यमैवि  इमत सकत्रमातम्  एवि इत्यव्ययपदमम् अनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा  -
आमशिमष सलङयाः मतङम्  आधिरधिमातपुकमम् एवि। सकत्रमाथर्थो भविमत - आशिष्ट्रीविमारदमाथर मविमहतस्य सलङयाः स्थमानक्षे ययाः मतङम्
तस्य  आधिरधिमातपुकससजमा  एवि  भविमत।  अत्र  एविकमारक्षेण  समाविरधिमातपुकससजमा  व्यमाविकत्यतक्षे।  अतयाः  सलटयाः  स्थमानक्षे
मविमहतस्य मतङयाः समाविरधिमातपुकससजमा न भविमत।

अयमत्र समारयाः

धिमातपुतयाः लकमारमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। कनोऽमप लकमारयाः मतङम्  नमासस्त मशितम् विमा नमासस्त। अतयाः सविर लकमारमायाः
आधिरधिमातपुकससजकमायाः। लकमारमाणमास स्थमानक्षे मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। अयस मतङम्  समाविरधिमातपुकससजकयाः भविमत। परन्तपु सलटयाः
स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्  एविञ्च आशिष्ट्रीविमारदमाथर मविमहतस्य सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजकयाः भविमत।
यस्य लकमारस्य आदक्षेशियाः मतङम्  समाविरधिमातपुकससजकयाः स लकमारयाः समाविरधिमातपुकलकमारयाः इमत कक्षे मचतम्  विदसन्त।
परन्तपु लकमारयाः न कदमामप समाविरधिमातपुकससजकयाः। 

लपुमट लकमट लपुमङ लकमङ च धिमातपु-लकमारयनोयाः मध्यक्षे तमासम् स्य सच्ल स्य एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षे धिमातनोयाः
मविमहतमायाः मतसङ्भन्नमायाः, मशिमद्भिन्नमायाः च ससन्त। अतयाः आधिरधिमातपुकससजकमायाः ससन्त। परन्तपु तक्षेषमास लकरमाणमास स्थमानक्षे
मविमहतयाः मतङम्  समाविरधिमातपुकससजक एवि असस्त। तथमामप लपुटम्  लकटम्  लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत आधिरधिमातपुकलकमारमायाः इमत
प्रचमारयाः। 

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    21   
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भक मत इमत सस्थतक्षे मतपम् मतङम्  असस्त, धिमातनोयाः मविमहतयाः असस्त। अतयाः मतसङ्शितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत
सकत्रक्षेण मतपयाः समाविरधिमातपुकससजमा भविमत। मकलतयाः वितरममानक्षे लटम्  इत्यत्र स्पषष्ट्रीकक तस यतम् लटम्  कतररर अथमारतम् कत्ररथर
मविमहतयाः असस्त। तदमा - (अमगमसकत्रक्षे द्रिषव्यमम्)

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 33 समाविरधिमातपुकससजमा कस्य।

. 34 आधिरधिमातपुकससजमा कक्षे षमामम्।

. 35 आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इत्यत्र कयाः शिक्षेषयाः।

. 36 कक्षे  लकमारमायाः समाविरधिमातपुकससजकमायाः। उत्तरस समथरयत।

. 37 कक्षे षमास लकमारमाणमामम् आदक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजकयाः।

. 38 सलडमादक्षेशियाः मतङम्  समाविरधिमातपुकममाधिरधिमातपुकस  विमा।

. 39 कक्षे षमास लकमारमाणमास मविकरणमामन आधिरधिमातपुकमामन। कमामन च तमामन।

[ . ]13 5 कतर रर शिपम्॥ (३.१.६८)

सकत्रमाथर याः - कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे धिमातनोयाः शिपम् भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्विधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  'कतररर शिपम्'  इमत मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन शिपम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयस वितरतक्षे। तत्र कतररर इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्,  शिपम् इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्।
'समाविरधिमातपुकक्षे  यकम् '  इमत सकत्रमातम्  समाविरधिमातपुकक्षे  इमत पदमनपुविकत्तमम्।  'धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः  मक्रयमासममभव्यमाहमारक्षे
यङम् '  इमत सकत्रमातम्  धिमातनोररमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।  'प्रत्यययाः'  इमत  'परश्च'  इमत सकत्रदयममप अत्र असधिकक तमम्।
पदयनोजनमा - कतररर समाविरधिमातपुकक्षे  धिमातनोयाः शिपम् प्रत्यययाः परयाः इमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  प्रत्ययक्षे
परक्षे धिमातनोयाः परयाः शिपम् प्रत्यययाः स्यमामदमत। मतङ्प्रत्ययक्षे परक्षे समत धिमातनोयाः यक्षे शिबमादययाः प्रत्ययमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे तक्षेषमास
मविकरणससजमा भवितष्ट्रीमत प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास मतमम्। अतयाः शिपम् इमत मविकरणमम्।

उदमाहरणमम् - भविमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - भकधिमातनोयाः मविविकमातयाः कत्ररथर लटम्  असस्त। लटयाः स्थमानक्षे मतपम् मविमहतयाः। तदमा भक मत
इमत सस्थमतयाः जमातमा। अत्र भकधिमातनोयाः परस मतपम् मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्'  इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजकयाः। भकधिमातनोयाः
परस  कत्ररथर  समाविरधिमातपुकमम्  असस्त।  अतयाः  कतररर  शिपम्  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातनोयाः  शिप्प्रत्ययक्षे  शिप्प्रत्ययसस्थतस्य
शिकमारस्य 'लशिक्वितमद्धितक्षे'  इमत सकत्रक्षेण तथमा पकमारस्य  'हलन्त्यमम्'  इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। इत्ससजमायमास
सत्यमास 'तस्य लनोपयाः' इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः शिकमारपकमारयनोयाः लनोपनो भविमत। तदमा भक अ मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।
तदमा - 

   22   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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[ . ]13 6 समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः॥ (७.३.८४)

सकत्रमाथर याः - समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः परयनोररगन्तमाङस्य गपुणयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  गपुणयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमान्तमम् पदमम्। ममदक्षेगपुरणयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् गपुणयाः इमत प्रथममान्तस
पदमनपुवितरतक्षे।  अङस्य  इमत असधिकक तमसस्त। असस्मनम्  सकत्रक्षे  कस्य स्थमानक्षे  गपुणयाः  भमविष्यमत इमत स्थमानष्ट्री
समाकमातम्  ननोकयाः। मकञ्च गपुणयाः इमत मविधिक्षेयपरस गपुणपदमम्  उच्चमायर  गपुणयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री इमत
पररभमाषयमा इकयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमत्रनोपस्थमाप्यतक्षे। इदस सकत्रमम् अङमासधिकमारक्षे पमठतमम्। अङससजमा प्रत्ययक्षे परक्षे
समत एवि फलमत। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत पदममामकप्यतक्षे। तत्रमामप समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमम्।
एतय अमप प्रत्ययय एवि। अतयाः प्रत्ययक्षे इत्यस्य प्रत्यययनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनस गकह्यतक्षे। तदमा पदयनोजनमा भविमत
- इकयाः अङस्य गपुणयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः प्रत्यययनोयाः इमत। 

अत्र इकयाः अङस्य चक्षेमत सममानमविभमककस  पददयमम् असस्त। अङस्य इमत पदस मविशिक्षेष्यमम् असस्त,

इकयाः इमत पदमम् तस्य मविशिक्षेषणमम् असस्त। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इत्यनक्षेन तदन्तमविसधिनमा इगन्तमाङस्य
इत्यथरयाः लभ्यतक्षे। इगन्तमाङस्य इत्यत्र अल्समपुदमायबनोधिकमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री शकयतक्षे। एविञ्च आदक्षेशियाः गपुणयाः एकमालम्
असस्त। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य इकयाः गपुणयाः भविमत। ततश्च सकत्रमाथर्थो
भविमत –समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  च प्रत्ययक्षे  परक्षे इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे  गपुणयाः स्यमातम् इमत।
इगन्तमाङस्य अन्त्ययाः अलम् इकम्  एवि। अतयाः इकयाः स्थमानक्षे एवि गपुणनो भविमत।

उदमाहरणमम् - भक-धिमातनोयाः लमट मतमप शिमप भक अ मत इमत सस्थमतयाः मनरूमपतमा पकविरसकत्रक्षेषपु। शिपम् धिमातनोयाः
इमत मविमहतयाः मशितम् प्रत्यययाः। अतयाः मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमास लभतक्षे। असस्मनम् परक्षे
भक इत्यस्य अङससजमा भविमत। भक इमत इगन्तमम् अङमसस्त। अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
इगन्तमाङस्य भक इत्यस्य अन्त्यस्य इकयाः ऊकमारस्य गपुणयाः प्रसकयाः। ऊकमारस्य स्थमानक्षे स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत
पररभमाषमाबलक्षेन स्थमानकक दमान्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ मत इमत सस्थमतयाः भविमत। अत्र ओकमारमादम् अमच परतयाः
एचनोऽयविमायमावियाः इत्यनक्षेन ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भम् अविम् अ मत इमत सस्थतक्षे सविरविणरमक्षेलनक्षेन 'भविमत'  इमत रूपस
ससद्धिस भविमत।

भवितयाः - भकधिमातनोयाः वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
लटयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  लम्  इमत जमातक्षे  लस्य स्थमानक्षे  प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  तस्प्रत्ययक्षे  भक  तसम्  इमत
भविमत। ततयाः मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण तसयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः
शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ तसम्  इमत जमायतक्षे।  शिप्प्रत्यययाः मशितम्  एविञ्च धिमात्विसधिकमारनोकयाः। अतयाः मतसङ्शितम्
समाविरधिमातपुकमममत तस्य समाविरधिमातपुकससजमा  भविमत। अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य
भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ तसम् इमत जमायतक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्
इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ तसम् इमत
जमायतक्षे।  ततयाः  भवितसम्  इमत  समपुदमायस्य  सपुमपङन्तस  पदमम्  इमत  सकत्रक्षेण  मतङन्तत्विक्षेन  पदससजमायमामम्,
अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन ससजपुषनो रुयाः इत्यनक्षेन पदमान्तसकमारस्य रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे भवितरम्
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इमत जमायतक्षे।  अत्र रक्षेफनोच्चमारणमातम्  परस  विणमारन्तरनोच्चमारणमाभमाविक्षेन  तदभमाविस्य मविरमामनोऽविसमानमम्  इमत सकत्रक्षेण
अविसमानससजमायमामम्,  अविसमानक्षे  परक्षे  अलनोऽन्त्यस्य  इमत  पररभमाषयमा  पररष्कक तक्षेन  खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः
इत्यनक्षेन पदमान्तस्य रक्षेफस्य मविसगर विणरसम्मक्षेलनक्षे भवितयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविसन्त  -  भकधिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लमट अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य
स्थमानक्षे प्रथमपपुरुषबहहविचन-मविविकमायमास ससप्रत्ययक्षे भक सस इमत सस्थमतयाः भविमत। तदमा -

[ . ]13 7 सनोऽन्तयाः॥ (७.१.३)

सकत्रमाथर याः - प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - समाकमालक्ष्यससस्कमारमानपुरनोधिमामददस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः। सयाः अन्तयाः इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सयाः  इमत  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्  उदक्षेश्यबनोधिकस  पदमम्।  इयस  च  स्थमानषष्ठष्ट्री।  अन्तयाः  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस  पदमम्। आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् (७.१.२) इमत पकविरसकत्रमातम्
प्रत्ययमामदपदस्य एकदक्षेशियाः  प्रत्यययाः  इमत अनपुवितरतक्षे,  षष्ठ्यन्ततयमा  च  मविपररणमतक्षे।  तक्षेन  प्रत्ययस्य इमत
भविमत। अत्र च अवियविमावियमविभमाविसम्बन्धिक्षे षष्ठष्ट्री। तक्षेन प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे इमत अथर आयमामत।
प्रत्ययस्य सस्य अन्तयाः इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। तक्षेन प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तमादक्षेशिनो भवितष्ट्रीमत
सकत्रस्यमाथरयाः भविमत। अत्र अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः तकमारमान्तयाः, न तपु अकमारमान्तयाः। अकमारनोऽत्र उच्चमारणमाथरयाः। 

उदमाहरणमम् - भविसन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण  भक  सस  इत्यविस्थमायमास  प्रकक तसकत्रक्षेण  प्रत्ययमावियविस्य  सस
इत्यस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः भविमत।

अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण अन्तम् इमत आदक्षेशिक्षे भक अन्तम् इ इमत जमायतक्षे। तत्र मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत
सकत्रक्षेण असन्त इमत समपुदमायस्य समाविरधिमातपुकससजमा भविमत। ससप्रत्यययाः कतररर मविमहतयाः असस्त। अतयाः कतररर शिपम्
इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ असन्त इमत जमायतक्षे। शिपनोऽमप मतसङ्शितम् समाविरधिमातपुकमममत सकत्रक्षेण
समाविरधिमातपुकससजमा  भविमत।  ततयाः  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य भपुवियाः  ऊकमारस्य  गपुणक्षे
स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ असन्त इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ
असन्त इमत सस्थमतभरविमत। तत्र च अकमारमातम्  परमम्  गपुणयाः  अकमारयाः असस्त। अतयाः अतनो गपुणक्षे  इमत सकत्रक्षेण
अकमारमाकमारयनोयाः पररूपमैकमादक्षेशिक्षे भविम् असन्त इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भविसन्त इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविसस  -  भकधिमातनोयाः वितरममानक्षे  लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लमट लस्य मध्यमपपुरुषमैक-विचनमविविकमायमास
ससमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  सस  इमत  सस्थमतभरविमत।  ततश्च  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत  सकत्रक्षेण  ससपयाः
समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर मविमहतत्विमाच्च कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ सस इमत
जमायतक्षे।  शिपनोऽमप मतसङ्शितम्  समाविरधिमातपुकमममत समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत सकत्रक्षेण भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ सस इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम्
ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ सस इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भविसस इमत रूपस ससद्ध्यमत।
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भविथयाः  -  भकधिमातनोयाः  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लमट  लस्य  स्थमानक्षे
मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  थसम्-प्रत्ययक्षे  भक  थसम्  इमत सस्थमतभरविमत। मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत सकत्रक्षेण
थसयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ थसम् इमत जमातक्षे , शिपनोऽमप
समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारद म्
ओकमारक्षे भनो अ थसम् इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ थसम्
इमत जमातक्षे रुत्विक्षे मविसगर च कक तक्षे भविम् अ थयाः इमत सस्थतक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भविथयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविथ  -  भकधिमातनोयाः  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लमट  लस्य  स्थमानक्षे
मध्यमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमास थ-प्रत्ययक्षे भक थ इमत सस्थमतभरविमत। मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण थस्य
समाविरधिमातपुकससजमायमास  कतररर  शिपम्  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातनोयाः  शिमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ थ इमत जमातक्षे,  शिपनोऽमप
समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारद म्
ओकमारक्षे भनो अ थ इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ थ इमत
जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भविथ इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविमामम  -  भकधिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लमट अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य
स्थमानक्षे  उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मममप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  मम इमत सस्थमतभरविमत। मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्
इमत सकत्रक्षेण ममपयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ मम इमत जमातक्षे,
शिपनोऽमप मशित्त्विमातम् समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो अ
मम इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ मम इमत जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]13 8 अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ॥ (७.३.१०१)

सकत्रमाथर याः - अदन्तस्य अङस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघरयाः स्यमातम् यञमादय समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - षसड्विधिपमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु समाकमालक्ष्यससस्कमारत्विमादम् मविसधिकनोटय इदस सकत्रमम् अन्तयमारमत।
सकत्रक्षेऽसस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। अतयाः दष्ट्रीघरयाः यमञ इमत सकत्रस्थपदच्छक्षेदयाः। तक्षेषपु अतयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस
पदमम्। दष्ट्रीघरयाः इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस  पदमम्। यमञ इमत सपम्यन्तस पदमम्। सकत्रममदमम् अङस्य इत्यसधिकमारक्षे
वितरतक्षे।  'अतयाः'  इमत  पदमम्  अङस्य  इमत  षष्ठ्यन्तपदस्य  मविशिक्षेषणमम्।  अतयाः  यक्षेन  मविसधिस्तदन्तस्य  इमत
तदन्तमविसधिनमा अदन्तस्य अङस्य इत्यथर्थो भविमत। तपुरुस्तपुशिम्यमयाः समाविरधिमातपुकक्षे   इमत सकत्रमातम्  समाविरधिमातपुकक्षे
इमत सपम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। इदस च मविशिक्षेष्यबनोधिकस  पदमम्। यमञ इमत सपम्यन्तमम् अल्बनोधिकस  मविशिक्षेषणमम्।
ततश्च यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविसधिनमा यञमादय समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यथर्थो भविमत।
एविममाहत्य  अदन्तमाङस्य  दष्ट्रीघरयाः  यमञ  समाविरधिमातपुकक्षे  इमत  सकत्रस्थपदमानमामन्विययाः।  अदन्तमाङस्य  इत्यत्र
अल्समपुदमायबनोधिकमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री शकयतक्षे। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अदन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः
एवि आदक्षेशियाः स्यमातम्। तक्षेन सकत्रमाथरयाः भविमत  -  अदन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे  दष्ट्रीघर्थो भविमत यञमादय
समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे इमत।

उदमाहरणमम् - भविमामम।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भविम् अ मम इत्यविस्थमायमास ममप्प्रत्ययपरतयाः पकविरस्य भविम् अ इमत समपुदमायस्य
अङससजमा असस्त। ममप्प्रत्यययाः समाविरधिमातपुकससजकयाः यञमामदयाः च असस्त। मकञ्च इदमम् अङमम् अदन्तमम् असस्त।
अतनोऽत्र प्रकक तसकत्रक्षेण अन्त्यमाकमारस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघर्थो भविमत। तदमा भविमा मम इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  भविमामम
इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविमावियाः  - भकधिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लमट अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे लस्य
स्थमानक्षे  उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  विसस भक  विसम्  इमत सस्थमतजमारयतक्षे।  ततयाः  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत
सकत्रक्षेण विसयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास तसस्मनम् परतयाः कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ विसम्
इमत जमातक्षे, शिपनोऽमप समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे
स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे, एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ विसम् इमत
सस्थमतयाः  उद्भिविमत।  तत्र  विसस  परक्षे  मविकरणमविमशिषस्य  भवि  इत्यस्य  अङससजमा  भविमत।  विसम्  यञमामदयाः
समाविरधिमातपुकयाः च। अतयाः अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण अदन्तमाङस्य भवि इत्यस्य विकमारनोत्तरस्य अकमारस्य
दष्ट्रीघर्थो भविमत। तदमा भविमा विसम् इमत जमायतक्षे। भविमाविसम् इमत समपुदमाययाः मतङन्तयाः। अतयाः तस्य सपुमपङन्तस पदमम्
इमत  सकत्रक्षेण  पदससजमा  भविमत।  तक्षेन  ससजपुषनो  रुयाः  इत्यनक्षेन  पदमान्तसकमारस्य  रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे
खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः इत्यनक्षेन रक्षेफस्य मविसगर विणरसम्मक्षेलनक्षे भविमावियाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविमामयाः  -  भकधिमातनोयाः  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लमट,  लस्य  स्थमानक्षे
उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास मसस, मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण मसयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास तसस्मन्परतयाः
कतररर शिपम्  इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप,  शिपनोऽमप समाविरधिमातपुकत्विक्षेन तसस्मन्परक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत
सकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य भपुवियाः  ऊकमारस्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे,  एचनोऽयविमायमावियाः  इमत  सकत्रक्षेण  अच्परत्विमादम्  ओकमारस्य
अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ मसम् इमत जमातक्षे मसयाः यञमामदत्विक्षेन समाविरधिमातपुकत्विक्षेन च तसस्मनम् परक्षे मविकरणमविमशिषस्य भवि
इत्यस्य अङत्विमविजमानमातम् अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण अदन्तमाङस्य भवि इत्यस्य मकमारनोत्तरस्य अकमारस्य
दष्ट्रीघर भविमा मसम् इमत जमातक्षे समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन पदससजमायमामम्,  ससजपुषनो रुयाः इत्यनक्षेन पदमान्तसकमारस्य
रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे  खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः  इत्यनक्षेन  रक्षेफस्य  मविसगर  विणरसम्मक्षेलनक्षे  भविमावियाः  इमत  रूपस
ससद्ध्यमत।

भकधिमातनोयाः लमट रूपमामण --

लटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भविमत भवितयाः भविसन्त

मध्यमपपुरुषयाः भविसस भविथयाः भविथ

उत्तमपपुरुषयाः भविमामम भविमावियाः भविमामयाः
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 पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 40 शिपम् कदमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 41 भक अ मत इमत सस्थतक्षे भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 42 सनोऽन्तयाः इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 43 भकधिमातनोयाः लमट ससमप मकस  रूपमम्।

[ . ]13 9 धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः॥ (६.१.६२)

सकत्रमाथर याः - धिमात्विमादक्षेयाः षस्य सयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सकमारयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन
ससन्त।  धिमात्विमादक्षेयाः  (६/१),  षयाः  (६/१),  सयाः  (१/१)।  धिमातनोयाः  आमदयाः  धिमात्विमामदयाः  तस्य  धिमात्विमादक्षेयाः  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - धिमातनोयाः आदक्षेयाः षकमारस्य स्थमानक्षे सकमारमादक्षेशियाः भविमत। धिमातपुपमाठक्षे यक्षेषमास
धिमातकनमास आमदविणरयाः षकमारयाः असस्त तक्षे षनोपदक्षेशिमायाः धिमातवियाः कथ्यन्तक्षे। 

उदमाहरणमम् - मषधि गत्यमामम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - मषधि इमत धिमातपुपमाठक्षे  पमठतयाः  धिमातपुयाः।  अतयाः उपदक्षेशिमाविस्थमायमास  स तस्यमामदयाः
षकमारयाः  असस्त। अतयाः स षनोपदक्षेशियाः।  धिमात्विमादक्षेयाः  षयाः  सयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य आदक्षेयाः  षकमारस्य स्थमानक्षे
सकमारमादक्षेशियाः भविमत। तक्षेन ससधि इमत जमायतक्षे। 

[ . ]13 10 णनो नयाः॥ (६.१.६३)

सकत्रमाथर याः - धिमात्विमादक्षेयाः णस्य नयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। णयाः
(६/१),  नयाः  (१/१)। धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः इमत सकत्रमातम्  धिमात्विमादक्षेयाः  (६/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। धिमातनोयाः आमदयाः
धिमात्विमामदयाः तस्य धिमात्विमादक्षेयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  धिमातनोयाः आदक्षेयाः णकमारस्य स्थमानक्षे
नकमारमादक्षेशियाः भविमत। धिमातपुपमाठक्षे यक्षेषमास धिमातकनमास आमदविणरयाः णकमारयाः असस्त तक्षे णनोपदक्षेशिमायाः धिमातवियाः कथ्यन्तक्षे। 

उदमाहरणमम् - णमम् - नमम्, णष्ट्रीञम् - नष्ट्री, णद – नद।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - णमम्  इमत  धिमातपुपमाठक्षे  पमठतयाः  धिमातपुयाः।  अतयाः  उपदक्षेशिमाविस्थमायमास  तस्य  आमदयाः
णकमारयाः असस्त। अतयाः स णनोपदक्षेशियाः। णनो नयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य आदक्षेयाः णकमारस्य स्थमानक्षे नकमारमादक्षेशियाः
भविमत। तक्षेन नमम् इमत जमायतक्षे। ततश्च लमट मतमप शिमप नममत इत्यमामदरूपमामण ससध्यसन्त।

णद अव्यकक्षे  शिब्दक्षे इमत भ्विमामदगणष्ट्रीययाः धिमातपुयाः। स च णनोपदक्षेशियाः। तस्य लमट रूपमामण सपुसमाध्यमामन
ससन्त। तमामन रूपमामण तमावितम् - नदमत नदतयाः नदसन्त। नदसस नदथयाः नदथ। नदमामम नदमावियाः नदमामयाः।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    27   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -२

ससधिम्-धिमातनोयाः वितरममानक्षे  लटम्  इमत लमट मतमप शिमप ससधिम्  अ मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।  तदमा  -
(पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रक्षे द्रिषव्यमम्।)

[ . ]13 11 इमदतनो नपुमम् धिमातनोयाः॥ (७.१.५८)

सकत्रमाथर याः - इमदतनो धिमातनोयाः नपुममागमयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नपुमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
इमदतयाः नपुमम् धिमातनोयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इमदतयाः (६/१), नपुमम् (१/१), धिमातनोयाः (१/१)। 'इतम्' इतम् यस्य सयाः
इमदतम्, तस्य इमदतयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। अथमारतम् यस्य धिमातनोयाः ह्रस्वियाः इकमारयाः इत्ससजकयाः असस्त स धिमातपुयाः
इमदतम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - इमदतनो धिमातनोयाः नपुममागमयाः भविमत। नपुमम् ममतम् असस्त। अतयाः ममदचनोऽन्त्यमातम् परयाः इमत
पररभमाषयमा अन्त्यमातम् अचयाः परयाः भविमत। 

उदमाहरणमम् - टपु  नमदध समकद्धिय। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - टपु  नमदध इमत धिमातपुयाः धिमातपुपमाठक्षे  पमठतयाः। तस्य टपु  इत्यस्य आमदमञरटपुडवियाः इमत
सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। इकमारयाः अनपुनमाससकयाः। अतयाः उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इतम् इत्ससजकयाः
भविमत। अतयाः अयस धिमातपुयाः इमदतम्। इमदतनो नपुमम् धिमातनोयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य नपुमम् भविमत। ममत्त्विमातम् ममदचनोऽन्त्यमातम्
परयाः इमत पररभमाषयमा ममतम् नकमारयाः परयाः ययाः अकमारयाः तस्ममातम् परयाः भविमत। तक्षेन ननम् द म् इमत सस्थमतयाः भविमत।
नश्चमापदमान्तस्य ससल इमत सकत्रक्षेण अस्य नकमारस्य अनपुस्विमारयाः भविमत। ततश्च अनपुस्विमारस्य यमय परसविणरयाः
इमत सकत्रक्षेण परसविणर कक तक्षे नन्दम् इमत लभ्यतक्षे। ततश्च वितरममानक्षे लटम्  इमत लमट मतमप शिमप नन्दम् अ मत इमत
सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे नन्दमत इमत रूपस ससध्यमत।

णद धिमातनोयाः अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु कनोऽमप मविशिक्षेषनो नमासस्त। तमामन रूपमामण मह - नन्दमत नन्दतयाः नन्दसन्त।
नन्दसस नन्दथयाः नन्दथ। नन्दमामम नन्दमावियाः नन्दमामयाः। 

[ . ]13 12 पपुगन्तलघकपधिस्य च॥ (७.३.८६)

सकत्रमाथर याः - पपुगन्तस्य लघकपधिस्य चमाङस्यक्षेकनो गपुणयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः प्रत्ययनोयाः परयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  गपुणनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
पपुगन्तलघकपधिस्य  (६/१),  च इत्यव्ययमम्।  ममदक्षेगपुरणयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  गपुणयाः इमत प्रथमान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।
अङस्य (६/१) इमत असधिकक तमसस्त। समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः (७/२) इमत सकत्रममायमामत। अमतर-ह्रष्ट्री-व्लष्ट्री-रष्ट्री-
क्नकयष्ट्री-क्ष्ममाय्यमातमास पपुग्णय इमत सकत्रक्षेण पपुगमागमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। अयस पपुकम्  अन्तक्षे यस्य ततम् पपुगन्तमम् अङमम् इमत
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। लघपुयाः उपधिमा यस्य तदम् लघकपधिमम् अङमम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। पपुगन्तस च लघकपधिस चक्षेमत
पपुगन्तलघकपधिमम्, तस्य पपुगन्तलघकपधिस्य इमत सममाहमारदन्दसममासयाः। 

असस्मनम् सकत्रक्षे कस्य स्थमानक्षे गपुणयाः भमविष्यमत इमत स्थमानष्ट्री समाकमातम् ननोकयाः। मकञ्च गपुणयाः इमत मविधिक्षेयपरस
गपुणपदमम्  उच्चमायर  गपुणयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः  इकनो  गपुणविकद्धिष्ट्री  इमत  पररभमाषयमा  इकयाः  इमत  षष्ठ्यन्तस
पदमत्रनोपस्थमाप्यतक्षे। इदस सकत्रमम् अङमासधिकमारक्षे पमठतमम्। अङससजमा प्रत्ययक्षे परक्षे समत एवि फलमत। अतयाः प्रत्ययक्षे
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इमत पदममामकप्यतक्षे। तत्रमामप समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमम्। एतय अमप प्रत्ययय एवि। अतयाः
प्रत्ययक्षे  इत्यस्य प्रत्यययनोयाः  इमत सपमष्ट्रीमदविचनस  गकह्यतक्षे।  तदमा  पदयनोजनमा  भविमत  -  पपुगन्तलघकपधिस्य च
अङस्य इकयाः गपुणयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः प्रत्यययनोयाः इमत।

ततश्च सकत्रमाथर्थो भविमत – समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  च प्रत्ययक्षे परक्षे पपुगन्तस्य लघकपधिस्य अङस्य
इकयाः स्थमानक्षे गपुणयाः स्यमातम् इमत।

उदमाहरणमम् - सक्षेधिमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः इमत पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण ससधिम्-धिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत लमट
मतमप शिमप ससधिम् अ मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। शिपम् समाविरधिमातपुकमम् परक्षे असस्त तदमा ससधिम् इमत अङमम् असस्त।
तस्य इकमारयाः लघपुससजकयाः उपधिमाससजकयाः च। अतयाः पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण इकयाः इकमारस्य
स्थमानक्षे गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् एकमारक्षे सक्षेधिमत इमत रूपस ससध्यमत।

मषधि गत्यमामम् इमत भ्विमामदगणष्ट्रीययाः धिमातपुयाः। अस्य रूपमामण एतमावितमा उपमात्तमैयाः सकत्रमैरक्षेवि भविसन्त। अतयाः
तमामन  रूपमामण  छमात्रक्षेण  समाधिनष्ट्रीयमामन।  ससद्धिमामन  रूपमामण  अधियाः  अगक्षे  दत्तमामन  ससन्त।  -  सक्षेधिमत  सक्षेधितयाः
सक्षेधिसन्त। सक्षेधिसस सक्षेधिथयाः सक्षेधिथ। सक्षेधिमामम सक्षेधिमावियाः सक्षेधिमामयाः। 

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य तक्षेषमास रूपमामण
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 
) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पठमत पठतयाः पठसन्त। पठसस पठथयाः पठथ। पठमामम पठमावियाः 

पठमामयाः। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गदमत गदतयाः गदसन्त। गदसस गदथयाः गदथ। गदमामम गदमावियाः गदमामयाः। 
) 3 अचर  पकजमायमामम्- अचर मत अचरतयाः अचर सन्त। अचर सस अचरथयाः अचरथ। अचमारमम अचमारवियाः 

अचमारमयाः। 
) 4 वज गतय - वजमत वजतयाः वजसन्त। वजसस वजथयाः वजथ। वजमामम वजमावियाः वजमामयाः। 
) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः- कटमत कटतयाः कटसन्त। कटसस कटथयाः कटथ। कटमामम कटमावियाः 
कटमामयाः। 

) 6 मक कयक्षे - कयमत कयतयाः कयसन्त। कयसस कयथयाः कयथ। कयमामम कयमावियाः कयमामयाः। 
) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेतमत चक्षेततयाः चक्षेतसन्त। चक्षेतसस चक्षेतथयाः चक्षेतथ। चक्षेतमामम चक्षेतमावियाः चक्षेतमामयाः। 
) 8 तप सन्तमापक्षे - तपमत तपतयाः तपसन्त। तपसस तपथयाः तपथ। तपमामम तपमावियाः तपमामयाः। 
) 9 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोचमत शिनोचतयाः शिनोचसन्त। शिनोचसस शिनोचथयाः शिनोचथ। शिनोचमामम शिनोचमावियाः 
शिनोचमामयाः। 

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    29   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -२

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

. 44 षनोपदक्षेशिधिमातपुयाः कयाः। उदमारहणस दक्षेयमम्।

. 45 णनोपदक्षेशिधिमातपुयाः कयाः। उदमारहणस दक्षेयमम्।

. 46 उपदक्षेशिक्षे धिमात्विमादक्षेयाः षस्य मकस  भविमत, कक्षे न च सकत्रक्षेण। 

. 47 उपदक्षेशिक्षे धिमात्विमादक्षेयाः णस्य मकस  भविमत, कक्षे न च सकत्रक्षेण। 

. 48 उपदक्षेशिक्षे यमद धिमातपुयाः इमदतम् असस्त तमहर मकस  भविमत, कक्षे न च सकत्रक्षेण।

. 49 सक्षेधिमत इमत रूपक्षे ससधिम्-धिमातनोयाः इकमारस्य एकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 50 समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे लघकपधिस्य अङस्य इकयाः गपुणयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 51 नन्दमत इत्यत्र नदम् धिमातपुयाः उपदशिक्षे ककीदृशियाः। 

. 52 कसस्मनम् परक्षे लघकपधिस्य अङस्य इकयाः गपुणयाः भविमत।
१) समाविरधिमातपुकक्षे  २) आधिरधिमातपुकक्षे  ३) समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  च ४) इडमागमक्षे 

. 53 पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यस्य उदमाहरणमम् मकमम्।
१) भविमत २) सक्षेधिमत ३) कयमत ४) अकमैषष्ट्रीतम् 

. 54 नन्दमत इत्यत्र नदम् धिमातनोयाः अथरयाः कयाः।
 १) विकमद्धियाः २) समकमद्धियाः ३) सत्तमा ४) अव्यकयाः शिब्दयाः 

पमाठसमारयाः

भकविमादयनो  धिमातवि  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातपुपमाठक्षे  पमठतमानमास  शिब्दस्विरूपमाणमास  धिमातपुससजमा  भविमत।  धिमातवियाः
मक्रयमाविमाचकमायाः  भविसन्त।  धिमातनोयाः  अथरयाः  फलस  व्यमापमारश्च।  धिमातनोयाः  व्यमापमारयाः  मविमभन्नक्षेषपु  कमालक्षेषपु  वितरतक्षे  इमत
दनोतनमाय  धिमातनोयाः  परस  मविमभन्नमायाः  लकमारमायाः  प्रयपुज्यन्तक्षे।  एतक्षे  लकमारमायाः  प्रमाधिमान्यक्षेन  लयाः  कमरमण  च  भमाविक्षे
चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास लकमारमाणमास यथमा वितरममानमामदकमालमायाः अथमारयाः तथमा कतमार कमर  भमावियाः
एतक्षे अमप अथमारयाः ससन्त। अत्र भमाविशिब्दस्यमाथरयाः मक्रयमा एवि। सकमरकधिमातनोयाः परस कतररर कमरमण च लकमारयाः
भविमत। अकमरकधिमातनोयाः परस कतररर भमाविक्षे  च लकमारयाः भविमत। कस्ममादम् धिमातनोयाः लकमारयाः कदमा कतररर कदमा
कमरमण इत्यमामद मविविकमाधिष्ट्रीनमम्। 
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धिमात्विथरयाः व्यमापमारयाः वितरममानक्षे कमालक्षे वितरतक्षे इमत दनोतनमाय वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण लटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
लस्य  स्थमानक्षे  मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातञ्स-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्  इमत  सकत्रक्षेण  अषमादशि
आदक्षेशिमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षे  लमादक्षेशिमायाः इमत कथ्यतक्षे। ततश्च लयाः परस्ममैपदमम्  इमत तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्  इमत
सकत्रदयस्य  पयमारलनोचनयमा  इदस  लभ्यतक्षे  यतम्  मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्  परस्ममैपदससजकमायाः
ससन्त। तङम्  प्रत्यमाहमारयाः शिमानचम्-कमानचय च आत्मनक्षेपदससजमायाः भविसन्त। 

उपदक्षेशिक्षे  यस्य  धिमातनोयाः  अनपुदमात्तमाचम्  इतम्  असस्त,  यस्य  धिमातनोयाः  ङकमारयाः  इतम्  तमादृशिमातम्  धिमातनोयाः
अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  इमत  सकत्रक्षेण  आत्मनक्षेपदससजकमायाः  प्रत्ययमायाः  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।  उपदक्षेशिक्षे  यस्य  धिमातनोयाः
स्विररतमाचम् इतम् असस्त, यस्य धिमातनोयाः ञकमारयाः इतम् असस्त, अमप च तद्धिमातनोयाः मक्रयमाफलस कतमाररमम् गच्छमत इमत
ईदृशिमादम् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमविधिमानमम् स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इमत सकत्रक्षेण मक्रयतक्षे।

विमाक्यक्षे  प्रयपुकस्यमाप्रयपुकस्य विमा यपुष्मदयाः विमाच्यस  कमारकमम्,  एविञ्च धिमातनोयाः परस मविमहतस्य लकमारस्य
विमाच्यस  कमारकस  यमद  सममानस  स्यमातम्  तमहर  धिमातनोयाः  परस  मध्यमससजकयाः  प्रत्यययाः  भविमत  "यपुष्मदपुपपदक्षे
सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः" इमत सकत्रक्षेण। अस्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त चक्षेतम् धिमातनोयाः परमम्
उत्तमससजकयाः  प्रत्यययाः  अस्मदपुत्तम  इमत  सकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  यत्र  एकसस्मनम्  विमाक्यक्षे  यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः
समाममानमासधिकरण्यमम् एविञ्च अस्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् इमत एतदयममप नमासस्त चक्षेतम् धिमातनोयाः परमम्
प्रथमससजकयाः प्रत्यययाः शिक्षेषक्षे प्रथमयाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

धिमात्विसधिकमारनोकयाः मतङम्  मशिच्च समाविरधिमातपुकससजकयाः  मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण भविमत।
मतसङ्शिद्भ्यनोऽन्यनो धिमातनोररमत मविमहतयाः प्रत्यययाः आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमास लभतक्षे। मकञ्च
सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्  सलटम्  च इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः भविमत। एविञ्च आशिष्ट्रीविमारदमाथर मविमहतस्य
सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्  सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः भविमत। 

धिमातपुतयाः कत्ररथर  समाविरधिमातपुकस  परमम् असस्त चक्षेतम् कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः परस शिपम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
यमद समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  विमा परक्षे इगन्तमम् अङस  यमद स्यमातम् तमहर  "समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः" इमत सकत्रक्षेण
इकयाः गपुणयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। इत्थस भक अ मत इमत सस्थतक्षे भक इत्यस्य ऊकमारस्य ओकमारयाः भविमत। ओकमारस्यमामप
अविमादक्षेशिक्षे भविमत इमत रूपस ससध्यमत।

सस इमत प्रथमबहहचनस्य प्रत्यययाः। तस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः सनोऽन्तयाः इमत सकत्रक्षेण
भविमत। ततश्च भविसन्त इमत रूपस ससध्यमत। यञमादय समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे अदन्तस्य अङस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघरयाः अतनो
दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

पमामणमननमा धिमातपुपमाठक्षे  कक्षे मचदम् धिमातवियाः णमामदत्विक्षेन षमामदत्विक्षेन च उपमदषमायाः। तक्षेषमास  णस्य नत्विस षस्य
सत्विस च धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः, णनो नयाः इमत सकत्रमाभ्यमास भविमत। 

यथमा समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  विमा परक्षे इगन्तमाङस्य गपुणनो भविमत, तदतम् यस्य अङस्य उपधिमा लघ्विष्ट्री
असस्त, तत्र इग्लकणगपुणमविधिमानमाय पपुगन्तलघकपदस्य चक्षेमत सकत्रक्षे कक तस पमामणमननमा। 

एतमाविमानम् मविषयनोऽत्र उपन्यस्तनोऽसस्त।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 धिमातनोयाः सकमरकत्विमम् अकमरकत्विस च सनोदमाहरणस प्रमतपमादयत।

. 3 लकमारमानम् पररचमाययत।

. 4 वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 कमालमम् आसशत्य लघपुमनबन्धिस रचयत।

. 6 लयाः परस्ममैपदमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रस्थक्षेन आन इत्यनक्षेन चमानशियाः गहणस कपु तनो न। 

. 9 अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 10 स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 11  यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 12 अस्मदपुत्तमयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 13 शिक्षेषक्षे प्रथमयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 14 प्रथममध्यमनोत्तममानमामम् प्रयनोगमम् अविलम्ब्य प्रबन्धिस सलखत।

. 15 धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे मतपयाः मविधिमानस यमावितम् कथस सकत्रमामण व्यस्थमापयसन्त इमत मविशिदष्ट्रीकपु रुत।

. 16 मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 17 आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 18 कस्य समाविरधिमातपुकससजमा कस्य विमा आधिरधिमातपुकससजमा इमत समारस ससगकहष्ट्रीत।

. 19 समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 20 अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 21 पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 22 एतमामन रूपमामण ससकत्रस समाधियत। - भविमत, भविसन्त, भविमामम, भविमामयाः।

. 23 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – नन्दमत, सक्षेधिमत, नन्दसन्त, सक्षेधिमामम।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 लमादक्षेशिमायाः सकमरकधिमातपुभ्ययाः कमरमण कतररर च भविन्तष्ट्रीमत प्रथमविमाक्यमम्। लमादक्षेशिमायाः 
अकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः भमाविक्षे कतररर च मविधिष्ट्रीयन्तक्षे मदतष्ट्रीयस विमाक्यमम्।

. 2 यस्य धिमातनोयाः अथरयाः फलमम् एकसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे, व्यमापमारयाः अपरसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे स 
धिमातपुयाः सकमरकयाः कथ्यतक्षे।

. 3 यस्य धिमातनोयाः फलमम् यसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे, व्यमापमारयाः अमप तसस्मन्नक्षेवि कमारकक्षे  वितरतक्षे स धिमातपुयाः 
अकमरकयाः कथ्यतक्षे।

. 4 दशि।

. 5 षटम् ।

. 6 चत्विमारयाः।

. 7 लक्षेटम् ।

. 8 यस्य धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा वितरममानकमालक्षे वितरतक्षे स धिमातपुयाः 
वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः कथ्यतक्षे। वितरममानक्षे (कमालक्षे) मक्रयमायमायाः विकसत्तयाः यस्य स 
वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः धिमातपुयाः।

. 9 भक।

. 10 लटम् । वितरममानक्षे लटम् ।

उत्तरमामण- २

. 11 मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -विमह-

ममहङम्  इमत एतक्षे अषमादशि लमादक्षेशिमायाः।

. 12 मतपम् तसम् सस ससपम् थसम् थ ममपम् विसम् मसम् इमत एतक्षेषमास परस्ममैपदससजमा। 

. 13 त आतमामम् स थमासम् आथमामम् ध्विमम् इटम्  विमह ममहङम्  इमत एविञ्च शिमानचम् कमानचम् इमत एतक्षेषमामम् 
आत्मनक्षेपदससजमा।

. 14 लयाः परस्ममैपदमम्।

. 15 तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्।

. 16 यदमा अनपुबन्धिरमहतस्य उच्चमारणस मक्रयतक्षे तदमा तक्षेन अनपुबन्धिसमहतस्य गहणस कतरव्यमममत 
मनरनपुबन्धिकगहणक्षे समानपुबन्धिकस्य इमत पररभमाषमाथरयाः। 

उत्तरमामण- ३
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. 17 आत्मनक्षेपदससजकयाः।

. 18 आत्मनक्षेपदससजकयाः।

. 19 धिमातपुमनष्ठमामन।

. 20 दन्दसममासस्य आदय मध्यक्षे अन्तक्षे विमा मविदममानमम् दन्दसममासस्य अनङभकतमम् पदमम् 
दन्दसममासक्षे मविदममानमैयाः पदमैयाः प्रत्यक्षेकमम् अमभसम्बध्यतक्षे, अन्विक्षेमत इमत।

. 21 लस्य।

. 22 भ्विमामदप्रकरणक्षे आलनोमचतमामन आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य कमामनचन मनममत्तमामन - उपदक्षेशिक्षे यस्य 
धिमातनोयाः अनपुदमात्तमाचम् इतम् असस्त, यस्य धिमातनोयाः ङकमारयाः इतम् असस्त दक्षे मनममत्तक्षे। एविञ्च उपदक्षेशिक्षे
यस्य धिमातनोयाः स्विररतमाचम् इतम् असस्त, यस्य धिमातनोयाः ञकमारयाः इतम् असस्त, अमप च तद्धिमातनोयाः 
मक्रयमाफलस कतमाररमम् गच्छमत इत्यमप दक्षे मनममत्तक्षे आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य। 

. 23 मञतनो धिमातनोयाः कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 24 एधिधधँ॒ विकद्धिय। कमपुधधँ॒ कमान्तय। 

. 25 आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनयाः धिमातपुयाः मह शिक्षेषपदमाथरयाः।

. 26 मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः।

. 27 तमान्यक्षेकविचनमदविचनबहहविचनमान्यक्षेकशियाः। 

उत्तरमामण- ४

. 28 विमाक्यक्षे यपुष्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त चक्षेतम् मध्यमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 29 विमाक्यक्षे अस्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त चक्षेतम् उत्तमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 30 विमाक्यक्षे मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयक्षे प्रथमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 31 विमाच्यमम्, अथरयाः, अमभधिक्षेययाः।

. 32 यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यस चक्षेतम् धिमातनोयाः मध्यमनो मविधिक्षेययाः। अस्मदम्-लकमारयनोयाः 
समाममानमासधिकरण्यस चक्षेतम् धिमातनोयाः उत्तमनो मविधिक्षेययाः इमत उकमादम् एतद्दयमादम् अन्ययाः शिक्षेषयाः। 
समाममानमासधिकरण्यदयस विमाक्यक्षे नमासस्त चक्षेतम् शिक्षेषयाः असस्त। एविञ्च तदमा धिमातनोयाः प्रथमससजकयाः 
मविधिक्षेययाः।

उत्तरमामण- ५

. 33 धिमात्विसधिकमारनोकयाः मतङम्  मशितम् च समाविरधिमातपुकससजयाः।

. 34 मतसङ्शिद्भ्यनोऽन्यनो धिमातनोररमत मविमहतयाः प्रत्यययाः, सलडमादक्षेशियाः मतङम् , आमशिमष सलङमादक्षेशियाः 
मतङम्  च आधिरधिमातपुकससजकमायाः भविसन्त।

. 35 मतसङ्शिद्भ्यनोऽन्यनो धिमातनोररमत मविमहतयाः प्रत्यययाः शिक्षेषयाः।

   34   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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. 36 कनोऽमप लकमारयाः समाविरधिमातपुकससजकयाः नमासस्त, मतसङ्भन्नत्विमातम् मशिमद्भिन्नत्विमाच्च।

. 37 सलडमादक्षेशियाः मतङम् , आमशिमष सलङमादक्षेशियाः मतङम्  च आधिरधिमातपुकससजकयाः भवितयाः।

. 38 आधिरधिमातपुकमम्।

. 39 लपुमट लकमट लपुमङ लकमङ च धिमातपु-लकमारयनोयाः मध्यक्षे तमासम् स्य सच्ल स्य एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षे 
धिमातनोयाः मविमहतमायाः मतसङ्भन्नमायाः, मशिमद्भिन्नमायाः च ससन्त। अतयाः आधिरधिमातपुकससजकमायाः ससन्त। 

उत्तरमामण- ५

. 40 कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे धिमातनोयाः शिपम् भविमत।

. 41 समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण।

. 42 प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः स्यमामदमत सनोऽन्तयाः इमत सकत्रस्यमाथरयाः।

. 43 भविसस।

. 44 उपदक्षेशिक्षे यस्य धिमातनोयाः आमदयाः षकमारयाः भविमत स षनोपदक्षेशिधिमातपुयाः। यथमा मषधि।

. 45 उपदक्षेशिक्षे यस्य धिमातनोयाः आमदयाः णकमारयाः भविमत स णनोपदक्षेशिधिमातपुयाः। यथमा णष्ट्रीञम्।

. 46 उपदक्षेशिक्षे धिमात्विमादक्षेयाः षस्य सकमारयाः भविमत, धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः इमत सकत्रक्षेण। 

. 47 उपदक्षेशिक्षे धिमात्विमादक्षेयाः णस्य नकमारयाः भविमत, णनो नयाः इमत सकत्रक्षेण। 

. 48 उपदक्षेशिक्षे यमद धिमातपुयाः इमदतम् असस्त तमहर इमदतनो नपुमम् धिमातनोयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य नपुममागमयाः 
भविमत।

. 49 पपुगन्तलघकपधिस्य च।

. 50 पपुगन्तलघकपधिस्य च।

. 51 नन्दमत इत्यत्र नदम् धिमातपुयाः उपदशिक्षे टपुनमद इतष्ट्रीदृशियाः। 

. 52 ३

. 53 २

. 54 २

॥इमत त्रयनोदशियाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमाविनमा

व्यमाकरणमाध्ययनस सनोपनक्रमक्षेण भविमत। अथमारतम् दशिमककमायमायाः व्यमाकरणस्य पपुस्तकस  यनो जमानमामत स
एवि अत्र पमठतपुस  बनोद्धिपुमम्  रूपमामण च समाधिमयतपुमम्  प्रभविक्षेतम्।  भकविमादयनो  धिमातवि इमत सकत्रक्षेण धिमातपुपमाठपमठतमानमास
धिमातकनमास  धिमातपुससजमा भवितष्ट्रीमत दशिमककमायमायाः पमाठ्यपपुस्तकक्षे  मविषययाः आसष्ट्रीतम्। सम्प्रमत अमप मतङन्तप्रकरणक्षे
लटम् -लकमारक्षे बहहमन सकत्रमामण गतमामन यमामन अत्र सललकमारक्षे प्रयपुज्यन्तक्षे। अतयाः ललकमारस्य सम्यगम् जमानमपुपमाज्यर
अत्र प्रविमतरतव्यमम्। एविञ्च रूपसमाधिनक्षे  यदमप पकविरसकत्रमामण पररभमाषमायाः बमाहहल्यक्षेन आविश्यकमामन तथमामप तमामन
सविमारमण सविरषपु रूपक्षेषपु ननोच्यन्तक्षे। कमामनचन रूपमामण नमायकत्विक्षेन प्रदश्यरन्तक्षे। अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु छमात्रक्षेण स्वियस तमामन
स्थलमामन ऊह्यमामन इमत अपक्षेकमा। 

समाधिपुधिमातपुरूपसमाधिनस  प्रधिमानस  लक्ष्यमत्र।  प्रथमस  धिमातपुससजमा।  ततयाः  लकमारमविधिमानमम्।  ततयाः
लमादक्षेशिमविधिमानमम्।  ततयाः  समत  प्रसङक्षे  शिबमामदमविकरणमविधिमानमम्।  सलटम् -लकमारक्षे  अभ्यमासकमायरमम्।  ततयाः  धिमातपु-
प्रत्यययनोयाः ससन्धिकमायमारमण। एविस क्रमक्षेण समाममान्यतयाः रूपस ससद्धिस भविमत। एतमावितमा धिमातपुससजमा,  लकमारमविधिमानमम्,
लस्य स्थमानक्षे मतङनो मविधिमानमम्, क्विमचतम् धिमातपु-प्रत्ययनोयाः ससन्धियाः इमत एतमामन कमायमारमण अमतक्रमान्तमामन पकविरसस्मनम्
पमाठक्षे। इतयाः परस सलटम् -लकमारक्षे एतक्षेषमामम् उपयनोगयाः, अभ्यमासमामदकमायमारमण च नकत्नयाः मविषययाः सममायमामत।

सलटम् -लकमारनोत्तरस  लपुटम्  लकमारयाः  प्रस्तकयतक्षे  असस्मनम्  पमाठक्षे  एवि।  यतनो  मह  लकमारमाणमास  क्रमयाः
ममाहक्षेश्विरसकत्रक्रमक्षेणमासस्त।  यदमप  पमामणमनयाः  स्वियमम्  अषमाध्यमाय्यमास  मभन्नक्षेनमैवि  क्रमक्षेण  सकत्रमामण  उपन्यस्तविमानम्
तथमामप सविमारदृतयाः क्रमयाः अत्रमामप आमद्रियतक्षे।

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 सलटम् -लकमारस्य सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
 सलमट धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
 सलटम् -लकमारस प्रयनोकपुस  समथर्थो भविक्षेतम्।
ससस्कक तव्यमाकरणक्षे परनोककमालस जमानष्ट्रीयमातम्।

   36   व्यमाकरणमम्
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अभ्यमासकमायर कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
भकधिमातनोयाः लपुटम् -लकमारक्षे रूपमामण कथस भविसन्त इमत जमास्यमत।
लपुटम् -लकमारस्य सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुस प्रभविक्षेतम्।
अनदतनभमविष्यत्कमालष्ट्रीनमायमायाः मक्रयमायमायाः प्रकटनमाय लपुटम्  प्रयनोकपुस  समथर्थो भमविष्यमत।
अनपुविकसत्तयाः असधिकमारयाः आकक्षेपयाः तदमामदमविसधियाः तदन्तमविसधियाः एषमामम् इतनोऽमप असधिकमानम् 

प्रयनोगस्थलमानम् जमास्यमत।

भकधिमातनोयाः सलटम् -लकमारयाः रूपमामण

[ . ]14 1 परनोकक्षे सलटम् ॥ (३.२.११५)

सकत्रमाथर याः - भकतमाऽनदतनपरनोकमाथरविकत्तक्षेधिमारतनोयाः सलटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेणमानक्षेन सलट्लकमारनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। मदपदमात्मकममदस सकत्रमम्। परनोकक्षे
इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  समस्तपदमम्।  अक्ष्णनोयाः  परमम्  परनोकमम्  इमत  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः।  अमकशिब्दनोऽत्र
इसन्द्रियसमाममान्यविमाचष्ट्री। इसन्द्रियमागनोचरत्विस परनोकत्विमम्। सलटम्  इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अनदतनक्षे लङम्   इमत
सकत्रमादम् अनदतनक्षे इमत सपम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। अद भवियाः अदतनयाः,  अमविदममानयाः अदतनयाः यसस्मनम् सयाः
अनदतनयाः कमालयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। अतष्ट्रीतरमात्रक्षेयाः अन्त्ययमामक्षेन आगमाममरमात्रक्षेयाः आदयमामक्षेन समहतयाः कमालयाः
अदतनयाः। तमद्भिन्नयाः अनदतनयाः। भकतक्षे इत्यसधिकमारपमठतममदस सकत्रमम्। भकतत्विस नमाम अतष्ट्रीतकमालयाः। धिमातनोयाः इमत
असधिकक तमसस्त। प्रत्यययाः  (३.१.१),  परश्च (३.१.२)  सकत्रदयमम् अत्र असधिकक तमम्। सकत्रममदस प्रत्ययमासधिकमारक्षे
पमठतमम्।  तस्ममातम्  सलटम्  इमत  प्रत्यययाः।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तस  पदमम्।  तस्ममामदत्यपुत्तरस्य  इमत
पररभमाषमाप्रभमाविक्षेन परश्च इमत सकत्रबलक्षेन च सलटम्  धिमातनोयाः अव्यविमहतयाः परयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। एतक्षेन भकतक्षे अनदतनक्षे
परनोकक्षे  धिमातनोयाः  परयाः  सलटम्  प्रत्यययाः  इमत  सकत्रगतपदमान्विययाः।  सलमडमत  प्रथममान्तस  मविधिक्षेयबनोधिकस  पदमम्।  भकतक्षे
अनदतनक्षे  परनोकक्षे  इमत मत्रष्विक्षेवि सपम्यन्तपदक्षेषपु  मविषयसपमष्ट्री। एविस  मक्रयमायमायाः भकतमाऽनदतनपरनोकत्विमविविकमायमास
धिमातनोयाः सलटम्  स्यमातम् इमत सकत्रमाथर्थो भविमत।

धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः फलस चक्षेमत उकमक्षेवि। यस्य धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा अनदतनक्षे
भकतक्षे परनोकक्षे च वितरतक्षे स धिमातपुयाः भकतमाऽनदतनपरनोकमाथरविकसत्तयाः कथ्यतक्षे। तसस्मनम् कमालक्षे मक्रयमायमायाः विकसत्तयाः यस्य स
भकतमाऽनदतनपरनोकमक्रयमाविकसत्तयाः धिमातपुयाः। यमद तसस्मनम् कमालक्षे मक्रयमा इमत प्रकटनस्य मविविकमा असस्त तमहर धिमातनोयाः
सलटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - रमामयाः अयनोध्यमायमा रमाजमा बभकवि।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अयनोध्यमायमास  रमाजमा  रमामयाः  आसष्ट्रीतम्।  परन्तपु  तदविस्थस  भकतस  रमाममम्  विकमा  न
प्रत्यकष्ट्रीकक तविमानम्। अतयाः अत्र सलटम्  प्रयपुकयाः।
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बभकवि  -  भकधिमातनोयाः  भकतमानदतनपरनोकमाथरविकसत्तत्विमविविकमायमास  परनोकक्षे  सलटम्   इमत  सकत्रक्षेण  कतररर
सलट्लकमारनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। सलटयाः इकमारटकमारयनोयाः इत्ससजमायमास  लनोपक्षे  च कक तक्षे  भक  लम् इमत सस्थतक्षे  लस्य स्थमानक्षे
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप भक मत इमत भविमत। तदमा - 

[ . ]14 2 परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुस्थलथपुसणल्विममायाः॥(३.४.८२)

सकत्रमाथर याः  -  सलटयाः स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयममानमानमास परस्ममैपदससजकमानमास मतबमादष्ट्रीनमास नविमानमास स्थमानक्षे णलमादययाः
नवि प्रत्ययमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्विधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस  समाकमालक्ष्यससस्कमारत्विमादम्  मविसधिसकत्रमम्।
मदपदमात्मकममदस  सकत्रमम्।  परस्ममैपदमानमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमम्।  इयस  च  स्थमानषष्ठष्ट्री।  तक्षेन
परस्ममैपदससदजकमानमास  प्रत्ययमानमास  स्थमानक्षे  इत्यथर  आयमामत।  मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्  इमत
नवि  परस्ममैपदससजकमायाः  प्रत्ययमायाः।  णलम्-अतपुसम्-उसम्-थलम्-अथपुसम्-अ-णलम्-वि-ममायाः  इमत  प्रथममाबहहविचनमान्तस
समस्तपदमम्।  णलम्  च  अतपुसम्  च  उसम्  च  थलम्  च  अथपुसम्  च  अयाः  च  णलम्  च  वियाः  च  मयाः  च
णलतपुसपुस्थलथपुसणल्विममायाः,  इमत  इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।  सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम्  इमत  सकत्रमातम्  सलटयाः  इमत
षष्ठ्यन्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  धिमातनोयाः  (३.१.९१)  इत्यसधिमक्रयतक्षे।  धिमातनोयाः  सलटयाः  परस्ममैपदमानमास
णलतपुसपुस्थलथपुसणल्विममायाः  इमत  सकत्रगतपदमान्विययाः।  तक्षेन  सलट्स्थमामनकमानमास  परस्ममैदससजकमानमास  नविमानमास
प्रत्ययमानमास स्थमानक्षे णलमादययाः नवि प्रत्ययमायाः क्रमक्षेण स्यपुररत्यथरयाः। 

णलमादयनो नवि प्रत्ययमायाः। परस्ममैदससजकमा अमप नवि एवि। अत स्थमान्यमादक्षेशियनोयाः समससख्यकत्विमातम्
यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा मतबमादष्ट्रीनमास स्थमानक्षे णलमादययाः क्रमक्षेण भविसन्त। तदथमा- 

एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

स्थमानष्ट्री - आदक्षेशियाः स्थमानष्ट्री - आदक्षेशियाः स्थमानष्ट्री - आदक्षेशियाः

प्रथमपपुरुषयाः मतपम् - णलम् (अ) तसम् - अतपुसम् सस - उसम्

मध्यमपपुरुषयाः ससपम् - थलम् (थ) थसम् - अथपुसम् थ - अ

उत्तमपपुरुषयाः ममपम् - णलम् (अ) विसम् - वि मसम् - म

मतबमादष्ट्रीनमास स्थमानक्षे णलमादययाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। यमावितम् णलमादययाः मतबमादष्ट्रीनमास स्थमानगहणस कपु विर सन्त तमावितम्
मतबमादष्ट्रीनमास धिममारयाः णलमामदषपु न आरनोप्यन्तक्षे। अतयाः एवि णलमादष्ट्रीनमास प्रत्ययससजमा अमप णलमामदप्रयनोगमातम् उत्तरमक्षेवि।
अतयाः यमावितम् णलम् मतपयाः मनविकसत्तस न करनोमत तमावितम् णलम् प्रत्यययाः नमासस्त। प्रत्यययाः नमासस्त चक्षेतम् चपुटक  इमत सकत्रक्षेण
तस्य  आदस्य  णकमारस्य  इत्ससजमा  न  भविमत।  अतयाः  प्रयनोगमातम्  पकविर  णलयाः  अनक्षेकमाल्त्विमम्  असस्त।  तक्षेन
अनक्षेकमासल्शितम्  सविरस्य  इमत  सकत्रक्षे  सविरस्य  मतपयाः  स्थमानक्षे  एवि  आदक्षेशियाः  भविमत  न  तपु  अलनोऽन्त्यस्य  इमत
पररभमाषयमा अन्त्यस्य। एविस तक्षेषपु तक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु  बनोध्यमम्। एविञ्च अ इत्यमादक्षेशिनो यदमप एकमालम् तथमामप अयमम्
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(अ+अ)  दयनोयाः अकमारयनोयाः प्रश्लक्षेषमातम्  ससमहतयमा ससद्धि आदक्षेशियाः। अतनो गपुणक्षे  इमत पररूपमत्र भविमत,  तक्षेनमात्र
सविणरदष्ट्रीघर्थो न भविमत। तक्षेनमात्र सविमारदक्षेशित्विस मनबमारधिस सम्भविमत।
उदमाहरणमम् - 

स्थमानष्ट्री आदक्षेशियाः उदमाहरणमम्

मतपम् णलम् (अ) बभकवि

तसम् अतपुसम् बभकवितपुयाः

सस उसम् बभकविपुयाः

ससपम् थलम् (थ) बभकमविथ

थसम् अथपुसम् बभकविथपुयाः

थ अ बभकवि

ममपम् णलम् बभकवि

विसम् वि बभकमविवि

मसम् म बभकमविम

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भक मत इत्यविस्थमायमास परस्ममैपदससजकस्य मतपयाः स्थमानक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण णलमादक्षेशिक्षे
लस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लस्य लनोपक्षे च ण इत्यस्य अनक्षेकमाल्त्विमातम्
अनक्षेकमासल्शितम्  सविरस्य  इमत  सकत्रक्षेण  मतपयाः  सविरस्य  स्थमानक्षे  णमादक्षेशिक्षे  भक  ण  इमत  जमायतक्षे।  अत्र  ण  इत्यस्य
स्थमामनविद्भिमाविक्षेन प्रत्ययससजमा भविमत। चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य णकमारस्य इत्ससजमा भविमत,  तस्य लनोपयाः
इमत सकत्रक्षेण णस्य लनोपयाः च भविमत। तदमा भक अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]14 3 भपुविनो विपुगम् लपुङम् -सलटनोयाः॥ (६.४.८८)

सकत्रमाथर याः - लपुसङ्लट्लकमारसम्बसन्धिमन अज्विणर परतयाः भकधिमातनोयाः विपुगमागमनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदस समाकमालक्ष्यससस्कमारतयमा मविसधिकनोटय अन्तयमारमत। मत्रपदमात्मकक्षे ऽसस्मनम् सकत्रक्षे
भपुवियाः  विपुकम्  लपुसङ्लटनोयाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अत्र  भपुवियाः  इमत  भकशिब्दस्य  षष्ठ्यन्तस  रूपमम्।  लपुसङ्लटनोयाः  इमत
सपमष्ट्रीमदविचनमान्तस  समस्तपदमम्।  पददयमक्षेवि  उदक्षेश्यबनोधिकस  पदमम्।  लपुङम्  च  सलटम्  च  लपुसङ्लटय
इतष्ट्रीतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः,  तयनोयाः  लपुसङ्लटनोररमत।  विपुकम्  इमत  प्रथममान्तस  मविधिक्षेयसमपरकस  पदमम्।  अमच
श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रमातम् अमच इमत सपम्यन्तपदमत्रमानपुवितरतक्षे। लपुसङ्लटनोयाः अमच इत्यपुभयस पदस
सममविभमककत्विमातम्  अभक्षेक्षेदक्षेनमाथरबनोधिस  जनयमत।  मकञ्च  अचष्ट्रीमत  पदस  लपुमङ,  सलमट  चनोभयसस्मनम्  पकथकयमा
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अन्विक्षेमत।  तक्षेन  लपुङ्सम्बसन्धिमन  अमच  परक्षे  तथमा  सलट्सम्बसन्धिमन  अमच  परक्षे  इत्यथर  आयमामत।  अङस्य
इत्यसधिकक तमम्। पदयनोजनमा  -  लपुसङ्लटनोयाः अमच अङस्य भपुवियाः विपुकम् । अङस्य भपुवियाः इमत पददयस  षष्ठ्यन्तस
सममानमविभमककमम्। परन्तपु अत्र तदन्तमविसधिनमारसस्त। अभक्षेदमान्विययाः भविमत। अङस  यनो भकयाः तस्य इत्यथर्थो भविमत।
सकत्रमाथर्थो भविमत - लपुसङ्लट्सम्बसन्धिमन अमच परतयाः अङससजकस्य भपुवियाः विपुगमागमनो भविमत इमत।

विपुकयाः उकमारयाः उच्चमारणमाथरयाः। मकञ्च ककमारयाः औपदक्षेमशिकत्विमातम् हलन्त्यमम्  इत्यनक्षेन इत्ससजकयाः। तक्षेन
विपुकम्  इत्ययममागमयाः आदन्तय टमकतय  इमत पररभमाषयमा मकत्त्विमातम् भकशिब्दस्य अन्तमावियविनो भविमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भक  अ इमत सस्थतक्षे  सलट्सम्बसन्धिमन अकमाररूपक्षे  अज्विणर  परतयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण भक इत्यस्य विपुकम्  इत्ययममागमनो भविमत। स च आगमयाः मकत्त्विमातम् भकशिब्दस्य अन्त्यमादम् ऊकमारमातम् परस
भविमत, तस्यमैवि अन्त्यमावियविश्च भविमत। तक्षेन भकविम् अ इमत जमायतक्षे। तदमा -

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 मकस  परनोकत्विमम् सलमट।

. 2 सलटम्  कदमा प्रयनोकव्ययाः।

. 3 मतपयाः णलम् कथस सविमारदक्षेशियाः। 

. 4 भपुवियाः विपुकम्  कक्षे षपु लकमारक्षेषपु।

. 5 भपुविनो विपुगम् लपुङम् -सलटनोयाः इमत सकत्रक्षेण मविमहतयाः विपुकम्  कयाः।
१) आगमयाः २) आदक्षेशियाः ३) प्रत्यययाः ४) स्थमानष्ट्री

[ . ]14 4 सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य॥ (६.१.८)

सकत्रमाथर याः - सलमट परक्षे अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः प्रथमस्य दक्षे स्तयाः, आमदभकतमादचयाः परस्य तपु
मदतष्ट्रीयस्य।

सकत्रव्यमाख्यमा - षसड्विधिसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। मत्रपदमात्मकक्षे ऽसस्मनम् सकत्रक्षे सलमट धिमातनोयाः अनभ्यमासस्य
इमत पदच्छक्षेदयाः। तत्र सलमट इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। औपश्लक्षेषमासधिकरणस च सपम्यथरयाः। धिमातनोयाः इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  अवियविमायमविभमाविसम्बन्धिक्षेनमात्र षष्ठष्ट्री  मविमहतमा।  अतयाः धिमात्विवियविस्य इमत तदथरयाः।
अनभ्यमासस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  समस्तपदमम्।  न अभ्यमासयाः  अनभ्यमासयाः,  तस्य अनभ्यमासस्य इमत
नञ्सममासयाः।  अभ्यमासससजमारमहतस्य इमत तदथरयाः।  एतच्च धिमातनोयाः  इत्यस्य मविशिक्षेषणस,  सममविभमककत्विमातम्।
एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य , अजमादक्षेमदरतष्ट्रीयस्य  चक्षेमत सकत्रदयमत्र असधिमक्रयतक्षे। तत्र एकमाचयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस
समस्तपदमम्। एकयाः अचम् यस्य यसस्मनम् विमा स एकमाचम् , तस्य एकमाचयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। एतच्च धिमातनोयाः
इत्यनक्षेन सम्बध्यतक्षे। तक्षेन धिमात्विवियविस्य एकमाचयाः इमत तदथरयाः। प्रथमस्य इत्यमप षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्, एकमाचयाः
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इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। दक्षे इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस  पदमम्। अजमादक्षेयाः इमत पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस समस्तपदमम्।
अचम्  चमासय  आमदश्च  अजमामदयाः  इमत  कमरधिमारयसममासयाः।  तस्ममादम्  अजमादक्षेयाः  इमत।  मदतष्ट्रीयस्य  इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्। सकत्रगतपदमानमामन्विययाः एविमम्  -  सलमट अनभ्यमासस्य धिमातनोयाः प्रथमस्य एकमाचयाः दक्षे,
अजमादक्षेयाः मदतष्ट्रीयस्य इमत। दक्षे इत्यनक्षेन मदरुच्चमारणस मदयाः प्रयनोगनो विमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

सकत्रक्षे  विमाक्यदयस  वितरतक्षे।  तमद्धि  -  प्रथमस  विमाक्यमम्  -  सलमट  परक्षे  अभ्यमासससजमारमहतस्य  धिमातनोयाः
अवियविभकतस्य प्रथममैकमाज्भमागस्य मदत्विस भविमत।

मदतष्ट्रीयस विमाक्यमम्  -  धिमातपुयाः अनक्षेकमाचम् तथमा अजमामदयाः चक्षेतम्  सलमट परतयाः तस्यमैमैवि धिमातनोयाः मदतष्ट्रीयस्य
एकमाज्भमागस्य मदत्विस भवितष्ट्रीमत 

अत्र  उत्तरविमाक्यक्षे  अजमादक्षेमदरतष्ट्रीयस्यक्षेत्यत्र  मदतष्ट्रीयस्यक्षेमत  विचनमातम्  धिमातय  अनक्षेकमाच्त्विस  मविमशिष्यतक्षे।
अन्यथमा एकमाज्धिमातय मदतष्ट्रीयस्य अज्भमागस्य अभमाविमातम् मदतष्ट्रीयस्यक्षेमत विचनस व्यथर स्यमातम्। 

अतयाः सकत्रमाथर  एविस भविमत  -  सलमट परतयाः अभ्यमासससजमारमहतस्य धिमात्विवियविस्य प्रथमस्य एकमाचयाः
मदयाः प्रयनोगनो भविमत, आमदभकतमादचयाः परस्य तपु मदतष्ट्रीयस्य एकमाज्भमागस्य मदयाः प्रयनोगनो भविमत इमत।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भकधिमातनोयाः सलमट मतमप णसल विपुगमागमक्षे च कक तक्षे भकविम् अ इमत सस्थमतयाः
जमातमा। धिमातनोयाः अभ्यमासससजमा नमासस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण सलमट परतयाः प्रथमस्य अज्भमागस्य मदयाः प्रयनोगनो
भविमत। तक्षेन भकविम् भकविम् अ इमत जमायतक्षे। तदमा - 

[मविमशिर याः  -  एकमाचयाः इत्यत्र बहहवष्ट्रीमहरक्षेवि  गमाह्ययाः। एकश्चमासय  अच्च एकमाचम्,  तस्य एकमाचयाः इमत
कमरधिमारयस्विष्ट्रीकमारक्षे तपु  इणमादक्षेकमाज्धिमातकनमास  मदत्विस  ससध्यमत,  मकन्तपु पचमादष्ट्रीनमास  धिमातकनमास  मदत्विस  न भविमत। तक्षेन
पपमाच इत्यमामद न ससध्यक्षेत।  बहहवष्ट्रीमहस्विष्ट्रीकमारक्षे  तपु  इयमाय इत्यमामदस्थलक्षे  इणमादष्ट्रीनमास  मदत्विस  व्यपदक्षेमशिविद्भिमाविक्षेन
ससध्यतष्ट्रीमत न दनोषयाः। मकञ्च अजमादक्षेयाः इत्यत्र कमरधिमारयसममास एवि गमाह्ययाः। अन्यथमा अचम् आमदयरस्य अजमामदयाः,
तस्य  अजमादक्षेररमत  बहहवष्ट्रीमहस्विष्ट्रीकमारक्षे  तपु  इन्द्रिष्ट्रीय  इमत  क्यजन्तमातम्  समन  इसन्द्रिद्रिष्ट्रीमयषमत  इतष्ट्रीषस  रूपस  न
ससद्ध्यमत।]

[ . ]14 5 पकविर्थोऽभ्यमासयाः॥ (६.१.४)

सकत्रमाथर याः - षमाष्ठमदत्विप्रकरणक्षे यतम् मदत्विस मविमहतस, तयनोयाः पकविरस्य अभ्यमासससजमा भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - शिमकगमाहकत्विमातम्  षसड्विधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेसष्विदस  ससजमासकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  दक्षे  पदक्षे
स्तयाः।  पकविरयाः  अभ्यमासयाः  इमत सकत्रगत-पदच्छक्षेदयाः।  पददयममप प्रथममैकविचनमान्तमम्।  सकत्रक्षेणमानक्षेन  अभ्यमासससजमा
मविधिष्ट्रीयतक्षे। कस्यक्षेयस ससजक्षेमत आकमाङमायमास एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य  (६.१.१)  इमत सकत्रमातम् दक्षे इमत पदमनपुवितरतक्षे।
तच्च दयनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनतयमा मविपररणमतक्षे। सकत्रममदस एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य इमत सकत्रमासधिकमारक्षे पमठतमम्।
अतयाः मदरुकयनोयाः पकविरभमागस्य अनक्षेन अभ्यमासससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  दयनोयाः  पकविरयाः  अभ्यमासयाः  इत्यन्विययाः।  सकत्रमाथर्थो
भविमत - षमाष्ठमदत्वि-प्रकरणक्षे यक्षे दक्षे मविमहतक्षे, तयनोयाः पकविरभमागयाः अभ्यमासससजकनो भविमत इमत।

अभ्यमासससजमायमायाः फलमम् अभ्यमासक्षे चचर (८.४.५४) , ह्रस्वियाः (७.४.४९) इत्यमामदसकत्रक्षेषपु स्पषमम्।
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उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भकधिमातनोयाः सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य (६.१.८)  मदत्विक्षे कक तक्षे भकविम् भकविम्
अ इमत सस्थमतरुद्भिकतमा।  अत्र मदत्विमविधिमायकसकत्रस  षमाष्ठमदत्विप्रकरणक्षे  मविदतक्षे।  अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण पकविरभमागस्य
अभ्यमासससजमा भविमत। तदमा - 

[ . ]14 6 हलमामदयाः शिक्षेषयाः। ७.४.६०।।
सकत्रमाथर याः - अभ्यमासस्य आमदयाः हलम् एवि मशिष्यतक्षे, अन्यक्षे हलनो लपुप्यन्तक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्विधिपमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु मविसधिसकत्रममदमम्। मत्रपदमात्मकममदस सकत्रमम्। हलम् आमदयाः शिक्षेषयाः
इमत पदच्छक्षेदयाः। त्रष्ट्रीण्यमप पदमामन प्रथममैकविचनमान्तमामन। मशिष्यतक्षे  इमत शिक्षेषयाः। इतरमनविकसत्तपकविरकमाविसस्थत्यथर
मविदममानमातम् मशिषम्-धिमातनोयाः कमरमण घञमा मनष्पन्ननोऽयस शिब्दयाः। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य  इमत सकत्रमातम् अभ्यमासस्य
इमत  षष्ठ्यन्तपदमनपुवितरतक्षे।  एविमम्  अभ्यमासस्य  अमामदयाः  हलम्  शिक्षेषयाः  पदयनोजनमा।  तक्षेन  सकत्रमाथर्थो  भविमत-

अभ्यमासस्य अमामदयाः हलम्  एवि मशिष्यतक्षे,  अन्यक्षे  हलनो लपुप्यन्तक्षे  इमत। मशिषम्-धिमातनोयाः इतरमनविकसत्तरूपव्यमापमारक्षेण
अन्यक्षेषमास हलमामम् अदशिरनस भविमत इमत फसलतमाथरकथनमम्। 

सकत्रक्षे  हलमामदयाः इमत न सममासयाः। अनक्षेन सकत्रक्षेण अभ्यमासक्षे  मविदममानक्षेषपु  हल्सपु  आदयाः हलम् मशिष्यतक्षे,
अविमशिष्यतक्षे, न लपुप्यतक्षे। अन्यक्षे हलयाः लपुप्यन्तक्षे, अदशिरनतमास व्यविहमारमाभमाविस गच्छन्तष्ट्रीत्यथरयाः। एविञ्च अनक्षेन सकत्रक्षेण
अभ्यमासक्षे मविदमाममानमानमामम् अचमास मविषयक्षे मकममप ननोकमम्। अतयाः आमदयाः अचम् भवितपु अनमामदयाः विमा अचम् भवितपु स न
लपुप्यतक्षे अनक्षेन सकत्रक्षेण। हलक्षेवि अस्य मविषययाः न तपु अचम्। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - भकविम् भकविम् अ इत्यविस्थमायमास पकविर्थोऽभ्यमासयाः (६.१.४) इमत सकत्रक्षेण भकविम्
इमत पकविरस्य अभ्यमासससजमा जमातमा। ततश्च प्रकक तसकत्रक्षेण अभ्यमासससजकस्य भकविम् इत्यस्य हल्सपु अमामदयाः भकमारयाः
मशिष्यतक्षे, अन्यक्षे हलयाः अथमारतम् विकमारयाः लपुप्यतक्षे। अभ्यमासक्षे य ऊकमारयाः असस्त स न लपुप्यतक्षे। तक्षेन भक भकविम् अ इमत
जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]14 7 ह्रस्वियाः॥ (७.४.५९)

सकत्रमाथर याः - अभ्यमासस्यमाचनो ह्रस्वियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्, एकपदमात्मकस  च। ह्रस्वियाः इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस  पदमम्। सकत्रक्षे
उदक्षेश्यबनोधिकस  पदस नमासस्त। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य  इमत सकत्रमातम् उदक्षेश्यसमपरकम अभ्यमासस्य इमत षष्ठ्यन्तस
पदमनपुवितरतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे स्थमानष्ट्री समाकमातम् ननोमलसखतयाः। एविञ्च ह्रस्वियाः इमत मविधिक्षेयपरस शिब्दमम् उच्चमायर  अचम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः अचश्च  इमत पररभमाषयमाऽत्र अचयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमपुपमतष्ठतक्षे। अभ्यमासस्य अचयाः ह्रस्वियाः
इमत पदयनोजनमा। सकत्रमाथर्थो भविमत - अभ्यमासस्य अचयाः ह्रस्वियाः स्यमामदमत। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - भक भकविम् अ इत्यविस्थमायमास प्रकक तसकत्रक्षेण अभ्यमासससजकस्य भक इत्यस्य
ऊकमारस्य ह्रस्विक्षे उकमारक्षे च कक तक्षे भपु भकविम् अ इमत सस्थमतभरविमत। तदमा - 
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[ . ]14 8 भवितक्षेक्षेरयाः॥ (७.४.७३)

सकत्रमाथर याः - भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारयाः स्यमातम् सलमट परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। भवितक्षेयाः अयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मदपदमात्मकक्षे ऽसस्मनम् सकत्रक्षे भवितक्षेयाः
इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। भविमत इत्यस्य षष्ठ्यक्षेकविचनक्षे रूपममदमम्। भकधिमातनोयाः इमत तदथरयाः। इसक्श्तपय धिमातपुमनदरशिक्षे
इमत शिमासक्षेण धिमातपुमनदरशिमाथर सश्तपम्-प्रत्यययनोगक्षे भकधिमातनोयाः भविमतयाः इमत सपुबन्तमम् रूपस भविमत। तस्यमैवि षष्ठ्यमास
रूपममदमम्। स्थमानषष्ठष्ट्री इयमम्। अयाः इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयसमपरकस  पदमम्। व्यथनो सलमट  इमत सकत्रमातम् सलमट इमत
सपम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य  इमत सकत्रमातम् अभ्यमासस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। एविमम्
सलमट  भवितक्षेयाः  अभ्यमासस्य  अयाः  इमत  सकत्रगतपदमान्विययाः।  अत्र  अभ्यमासस्य  इमत  अल्समपुदमायबनोधिकमातम्
स्थमानषष्ठष्ट्री शकयतक्षे। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे एवि
अकमारयाः भविमत। अन्त्ययाः अलत्र उकमार एवि। एविमथर्थो लभ्यतक्षे  -  सलटम् -ससजकप्रत्यययाः परमम् असस्त चक्षेतम् भक-
धिमातनोयाः अभ्यमासस्य उविणरस्य अकमारयाः भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भक-धिमातनोयाः  सलमट  मतमप  णसल  विपुगमागमक्षे  आदमावियविक्षे  मदत्विक्षे
अभ्यमासससजमायमामम् अभ्यमासकमायर  भपु भकविम् अ इमत सस्थमतयाः जमातमा। अत्र णलम् इमत सलटम् -ससजकप्रत्यययाः परक्षे
असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण भक-धिमातनोयाः अभ्यमासस्य उकमारस्य स्थमानक्षे अकमारमादक्षेशियाः भविमत। अतयाः भ भकविम् अ
इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]14 9 अभ्यमासक्षे चचर॥ (८.४.५३)

सकत्रमाथर याः - अभ्यमासक्षे सलमास चरयाः स्यपुयाः जशिश्च। सशिमास जशियाः खयमास चरयाः इमत मविविक्षेकयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  ससन्त।  अभ्यमासक्षे  चरम्  च  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अभ्यमासक्षे  इमत  सपम्यन्तस  पदमम्।  चरम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  चरम्  इमत  प्रत्यमाहमारयाः।
विगरप्रथमविणमारयाः शिम् षम् सम् एतक्षे तस्य विमाच्यमायाः। च इमत अव्ययपदमम्। सलमास जशिम् समशि  इमत सकत्रमातम् सलमामम् इमत
षष्ठ्यन्तस पदस जशिम् इमत प्रथममान्तस पदमम् च अनपुवितरतक्षे। सलम् इमत प्रत्यमाहमारयाः। अतयाः अभ्यमासक्षे सलमास जशिम् चरम्
च इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। तक्षेन सकत्रस्यमाथरयाः भविमत अभ्यमासक्षे सलमास स्थमानक्षे चरयाः जशियाः च भविसन्त। 

मविशिक्षेषयाः - अत्र सलम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास स्थमानक्षे चरम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः जशिम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः च
मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। सल्प्रत्यमाहमारक्षे चतपुमविरशिमतयाः विणमारयाः ससन्त, तथमा जश्प्रत्यमाहमारक्षे चरम्-प्रत्यमाहमारक्षे च आहत्य दशिविणमारयाः
ससन्त।  एविस  स्थमामननयाः  चतपुमविरशिमतयाः,  आदक्षेशिमाश्च  दशि  एवि।  तत्र  सशिम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास  स्थमानक्षे  जशिम्-
प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः  भविक्षेयपुयाः  खयम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास  स्थमानक्षे  च चरम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः  स्यपुयाः  इमत। एतच्च
स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः  इमत  पररभमाषयमा  यत्नतयाः  आन्तरतम्यपरष्ट्रीकमाममादमायमैवि  मनमणरतमम्।  तत्र  खयम्-
प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास  बमाह्यप्रयत्नमायाः  -  मविविमारयाः,  श्विमासयाः,  अघनोषश्च।  चरम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमार  अमप
तमादृशिप्रयत्नविन्तयाः। एविमक्षेवि सशिम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास स्थमानक्षे जशिम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे बमाह्यप्रयत्नक्षेन
आन्तरतम्यविशिमातम्। 
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मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधिमातनोयाः सलमट लपुमट च रूपसमाधिनमम्

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - भकधिमातनोयाः सलमट, मतमप, णसल, मदत्विक्षे, अभ्यमासससजमायमास, ह्रस्विमामदकमायर
भ भकविम्  अ इमत सस्थतक्षे  अभ्यमासस्य सलयाः स्थमानक्षे  चरम्  जशिम्  च आदक्षेशियाः भविमत। अत्र प्रकक तसकत्रक्षेण सशियाः
भकमारस्य स्थमानक्षे  स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत पररभमाषमाबलक्षेन स्थमानत आन्तयरण जशिम् बकमारयाः आदक्षेशियाः भविमत।
बभकवि इमत रूपस च ससद्ध्यमत। 

भक-धिमातपुतयाः  सलटम् -मविधिमानमम्  आरभ्य  बभकवि  इमत  रूपमनष्पसत्तस  यमावितम्  बहहमन  मविसधिसकत्रमामण
ससजमासकत्रमामण पररभमाषमासकत्रमामण च प्रवितरन्तक्षे। तक्षेषपु  बहहमन सकत्रमामण अत्र इतयाः पकविरमम्  उपन्यस्तमामन। कमामनचन
पकविरप्रकरणक्षेषपु ससन्त। कमामनचन च दशिमककमायमायाः पमाठ्यपपुस्तकक्षे  ससन्त। अतयाः सविरषमाममप सकत्रमाणमास सममाविक्षेशिक्षे
समगस रूपस कथस ससद्ध्यमत इमत एकत्रष्ट्रीकक त्य प्रदश्यरतक्षे। एविस रूपक्षेण अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु यमामन सकत्रमामण आविश्यकमामन
तमामन स्थलस दृष्टमा छमात्रक्षेण स्वियस प्रयनोकव्यमामन। यक्षेन क्रमक्षेण बभकवि इमत रूपससद्ध्यथर सकत्रमामण आविश्यकमामन
तक्षेनमैवि क्रमक्षेण अन्यत्रमामप सकत्रमामण प्रवितररनम्  इमत तपु न भविमत। सविरत्र क्रमयाः मभन्नयाः भमवितपुमम्  अहरमत। अतयाः
सकलरूपमाणमास ससमद्धियाः छमात्रक्षेण स्वियस बपुद्ध्विमा कतरव्यमा।

अत्र बभकवि इत्यस्य प्रमक्रयमा अधियाः प्रदश्यरतक्षे -

मतङन्तक्षे रूपसमाधिनक्षे कक्षे मचदम् मविभमागमायाः ससन्त। यथमा - 

१)  धिमातपुपररचययाः,  २)  लकमारमविधिमानस,  लकमारस्य स्थमानक्षे  मतबमामदमविधिमानमम्,  ३)  मतबमादक्षेशिमविधिमानस,
मविकरणमविधिमानमम्  ,  ४)  ससन्धियाः,  अभ्यमासमामदकमायर,  लनोपमामदकमम् ईदृशिमामन कमायमारमण,  ५)  मविसगमारमदमविधिमानमम्।
एविस क्रमक्षेण अधियाः रूपस प्रदश्यरतक्षे।

बभकवि - 

१)  धिमातपुपररचययाः  -  सत्तमाथर  वितरममाननो  भ्विमामदगणक्षे  पमठतत्विमादम्  भकविमादयनो  धिमातवि  इत्यनक्षेन
धिमातपुससजकयाः अकमरकयाः सक्षेटम्  भक इमत धिमातपुयाः।

२)  लकमारमविधिमानस,  लकमारस्य  स्थमानक्षे  मतबमामदमविधिमानमम्  -  भकधिमात्विथरस्य  सत्तमामक्रयमायमायाः
भकतमानदतनपरनोकक्षे विकसत्तत्विमविविकमायमास परनोकक्षे सलटम्  इमत सकत्रक्षेण भकधिमातनोयाः मविविकमातयाः कतररर सलमट अनपुबन्धिलनोपक्षे
भक  लम्  इमत जमातक्षे  लस्य इत्यसधिकक त्य मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातमासस-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्
इमत सकत्रक्षेण अषमादशिसपु लमादक्षेशिक्षेषपु  प्रसकक्षे षपु  भकधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनत्विमातम् शिक्षेषमातम्  कतररर परस्ममैपदमम्
इत्यनक्षेन  मतबमामदनविसपु  प्रत्ययक्षेषपु  प्रसकक्षे षपु  मध्यमनोत्तमयनोयाः  अमविषयत्विमातम्  कतपुरयाः  एकत्विमाच्च
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। 

३)  मतबमादक्षेशिमविधिमानस,  मविकरणमविधिमानमम्  - प्रत्ययमासधिकमारक्षे मविमहतयाः मतपम् प्रत्ययससजकयाः भविमत।
परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विमाममायाः इमत सकत्रक्षेण मतपयाः सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे भक ण इमत जमातक्षे
मतपयाः प्रत्ययत्विमातम् णस्यमामप स्थमामनविद्भिमाविक्षेन प्रत्ययत्विमातम् चपुटक  इत्यनक्षेन प्रत्ययमादस्य णकमारस्य इत्ससजमायमास
तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे च कक तक्षे भक अ इमत सस्थमतयाः भविमत। तत्पश्चमातम् अजमादय सलडमादक्षेशिक्षे अप्रत्ययक्षे प्रत्ययक्षे
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परक्षे  भपुविनो  विपुगम्  लपुसङ्लटनोयाः इमत सकत्रक्षेण विपुगमागमक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  मकत्त्विमादम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा
अन्त्यमावियविक्षे भकविम् अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। 

४) ससन्धियाः, अभ्यमासमामदकमायर, लनोपमामदकमम् ईदृशिमामन कमायमारमण - सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत
सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः समागमकस्य भकविम्  इमत समपुदमायस्य मदत्विक्षे  भकविम्  भकविम्  अ इमत जमातक्षे
मदरुकस्य पकविरभमागस्य भकविम् इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमा भविमत। तदमा हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे भक भकविम् अ इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततश्च ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य
अच ऊकमारस्य ह्रस्वित्विक्षे भपु भकविम् अ इमत जमातक्षे भवितक्षेरयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारक्षे भ भकविम् अ
इमत सस्थमतरुद्भिविमत। ततश्च अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रक्षेण अभ्यमास-भकमारस्य स्थमानत आन्तयमारदम् बकमारक्षे बभकविम्
अ इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे बभकवि इमत रूपस ससद्ध्यमत।

बभकवितपुयाः - (सविरत्र रूपसमाधिनक्षेषपु कक्षे मचतम् समाधिमारणमविषयमायाः भविसन्त। यथमा धिमातपुपररचयमामदकमम्। अतयाः
ततम् पपुनयाः पपुनयाः न प्रदश्यरतक्षे। परष्ट्रीकमादय छमात्रक्षेण ततम् स्वियस बपुद्ध्विमा लक्षेख्यमममत आशिमा।) 

(१+२+३) - भकधिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम्  इमत सकत्रक्षेण सलमट लस्य स्थमानक्षे प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास
तसस भक तसम् इमत सस्थतक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विमाममायाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः सविमारदक्षेशिक्षे अतपुसस भक
अतपुसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततश्च अजमादय सलडमादक्षेशिक्षे अतपुसम्-प्रत्ययक्षे परक्षे भपुविनो विगम् लपुसङ्लटनोयाः इमत सकत्रक्षेण
विपुगमागमक्षे मकत्त्विमादम् अन्तमावियविक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भकविम् अतपुसम् इमत सस्थमतभरविमत। 

४) ततश्च सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः समागमकस्य भकविम्
इमत समपुदमायस्य मदत्विक्षे भकविम् भकविम् अतपुसम् इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य भकविम् इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे भक भकविम् अतपुसम् इमत जमातक्षे
ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य अच ऊकमारस्य ह्रस्वित्विक्षे  भपु  भकविम्  अतपुसम्  इमत जमातक्षे  भवितक्षेरयाः इमत सकत्रक्षेण
अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारक्षे भ भकविम् अतपुसम् इमत सस्थमतभरविमत। तदमा अभ्यमासक्षे चचर  इमत सकत्रक्षेण अभ्यमास-

भकमारस्य स्थमानत आन्तयमारदम् बकमारक्षे बभकविम् अतपुसम् इमत सस्थमतयाः भविमत। 

५) मविसगमारमदमविधिमानमम्  - बभकविम् अतपुसम् इमत समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन सपुमपङन्तस पदमममत सकत्रक्षेण
पदससजमायमामम्  ससजपुषनो  रुयाः  इत्यनक्षेन  पदमान्तस्य  सकमारस्य  रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे  ब  भकविम्  अतपुरम्  इमत  जमातक्षे,
अविसमानक्षे  परक्षे  खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः  इत्यनक्षेन  पदमान्तस्य  रक्षेफस्य  मविसगर  ब,  भकविम्,  अतपुयाः  इमत  जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे बभकवितपुयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।

सविरत्र सविमारमण सकत्रमामण प्रयपुज्य समक्षेषमाममप रूपमाणमास ससमद्धियाः मविस्तमारभयक्षेन समविस्तरस न प्रदश्यरतक्षे।

बभकविपुयाः  - भकधिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम्  इमत कतररर सलमट प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमास ससप्रत्ययक्षे भक सस
इमत जमातक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विमाममायाः इमत सकत्रक्षेण सक्षेयाः सविमारदक्षेशिक्षे उसस भक उसम् इमत सस्थमतयाः
जमायतक्षे।  तदमा  अजमादय  सलडमादक्षेशिक्षे  उसम्-प्रत्ययक्षे  परक्षे  भपुविनो  विगम्  लपुसङ्लटनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  विपुगमागमक्षे  मकत्त्विमादम्
अन्तमावियविक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भकविम् उसम् इमत सस्थमतयाः भविमत। 
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ततश्च सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण भकविम् इमत समपुदमायस्य मदत्विक्षे भकविम् भकविम् उसम् इमत जमातक्षे
मदरुकस्य पकविरभमागस्य भकविम्  इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास  हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण
अभ्यमासस्य आदक्षेयाः  हलयाः शिक्षेषक्षे  भक  भकविम्  उसम्  इमत जमायतक्षे।  ततश्च ह्रस्वियाः  इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य अच
ऊकमारस्य ह्रस्वित्विक्षे भपु भकविम् उसम् इमत जमातक्षे भवितक्षेरयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारक्षे भ भकविम् उसम्
इमत सस्थतक्षे अभ्यमासक्षे चचर  इमत सकत्रक्षेण अभ्यमास-भकमारस्य बकमारक्षे बभकविम् उसम् इमत जमायतक्षे। पदमान्तसकमारस्य
रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे रक्षेफस्य मविसगर च कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे बभकविपुयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।

बभकमविथ  -  भकधिमातनोयाः  मतमप  परनोकक्षे  सलटम्  इमत  कतररर  सलमट  भक  लम्  इमत  जमातक्षे  लस्य  स्थमानक्षे
मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  ससमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  सस  इमत  जमातक्षे  परस्ममैपदमानमास  णलतपुसपुसम्-थलथपुस-

णल्विमाममायाः इमत सकत्रक्षेण ससपयाः सविमारदक्षेशिक्षे थसल अनपुबन्धिलनोपक्षे भक थ इमत जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]14 10 आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः॥ (७.२.३५)

सकत्रमाथर याः - विलमादक्षेरमाधिरधिमातपुकस्य इडमागमयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस मविसधिसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। आधिरधिमातपुकस्य इटम्  विलमादक्षेयाः
इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आधिरधिमातपुकस्य विलमादक्षेयाः चक्षेमत पददयस षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। इटम्  इमत प्रथममान्तस
पदमम्।  विलमादक्षेयाः  आधिरधिमातपुकस्य  इटम्  इमत  सकत्रगतपदमान्विययाः।  ततश्च  विलमादक्षेयाः  आधिरधिमातपुकस्य  इडमागमयाः
भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथरयाः। इटयाः टकमारयाः हलन्त्यमम्  इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमास प्रमाप्ननोमत। ततयाः तस्य लनोपयाः  इमत सकत्रक्षेण
तस्य लनोपनो भविमत। अतयाः अयमम् इडमागमयाः मटतम् असस्त। तस्ममातम् आदन्तय टमकतय  इमत पररभमाषयमा अयस
(इटम् ) आगममनयाः आदमावियवियाः भविमत।

उदमाहरणमम् - बभकमविथ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण भकधिमातनोयाः सलमट ससमप थसल अनपुबन्धिलनोपक्षे भक थ इमत सस्थमतयाः
जमातमा। तत्र थलम् सलडमादक्षेशिस्य ससपयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः। सलटम्  च इमत सकत्रक्षेण ससपयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत।
तस्य  स्थमानक्षे  मविमहतस्य  थलयाः  अमप  मतसङ्भन्नत्विमातम्  मशिमद्भिन्नत्विमातम्  च  आधिरधिमातपुकस ससजमा  भविमत।  थलयाः
आमदविणरयाः विलम् असस्त। अतयाः थलम् विलमामदयाः असस्त। एविस थलयाः आधिरधिमातपुकत्विक्षेन विलमामदत्विक्षेन च प्रकक तसकत्रक्षेण
इडमागमयाः भविमत। स इडमागमयाः आधिरधिमातपुकस्य इमत षष्ठ्यमा आधिरधिमातपुकमम् उमदश्य मविमहतयाः। अतयाः स थलयाः
आदमावियवियाः भविमत। ततश्च भक इथ इमत सस्थमतयाः भविमत। ततयाः भपुविनो विपुगम् लपुसङ्लटनोयाः इमत सकत्रक्षेण विपुगमागमक्षे
अन्त्यमावियविक्षे भकविम् इथ इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदरुकस्य पकविरभमागस्य भकविम् इत्यस्य
पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे भक भकविम् इ
थ इमत जमातक्षे ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य अचयाः ऊकमारस्य ह्रस्वित्विक्षे भपु भकविम् इ थ इमत जमातक्षे भवितक्षेरयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारक्षे भ भकविम् इ थ इमत सस्थतक्षे अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रक्षेण अभ्यमास-भकमारस्य
बकमारक्षे बभकविम् इ थ इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे बभकमविथ इमत रूपस ससद्ध्यमत।
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बभकविथपुयाः  -  भकधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  थसस तस्य अथपुसमादक्षेशिक्षे  अभ्यमासकमायर
रुत्विक्षे मविसगर च बभकविथपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।

बभकवि – भकधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमास थप्रत्ययक्षे तस्य अ इत्यमादक्षेशिक्षे अभ्यमासकमायर
बभकवि इमत रूपस ससध्यमत।

बभकवि –  भकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मममप तस्य णलमादक्षेशिक्षे  अभ्यमासकमायर  बभकवि
इमत रूपस ससध्यमत।

बभकमविवि  –  भकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  विसस तस्य वि इत्यमादक्षेशिक्षे  अभ्यमासकमायर
विप्रत्ययस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्विमाच्च इडमागमक्षे बभकमविवि इमत रूपस ससध्यमत।

बभकमविम –  भकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  मसस तस्य म इत्यमादक्षेशिक्षे  अभ्यमासकमायर
मप्रत्ययस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्विमाच्च इडमागमक्षे बभकमविम इमत रूपस ससध्यमत।

भकधिमातनोयाः सलमट रूपमामण -

सलटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः बभकवि बभकवितपुयाः बभकविपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः बभकमविथ बभकविथपुयाः बभकवि

उत्तमपपुरुषयाः बभकवि बभकमविवि बभकमविम

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 6 धिमातनोमदरत्विमविधिमायकस  सकत्रस सलखत।

. 7 कस्यमाभ्यमासससजमा।

. 8 हलमामदयाः शिक्षेषयाः कस्य।

. 9 ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण कस्य ह्रस्वियाः।

. 10 सलमट भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य ऊकमारस्य ह्रस्वियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 11 भवितक्षेरयाः कस्य।

. 12 भवितक्षेरयाः कसस्मनम् लकमारक्षे।

. 13 अभ्यमासक्षे चचर, अन्यच्च मकमम्। कस्य च।

. 14 विलमादक्षेयाः आधिरधिमातपुकस्य इटम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।
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भकधिमातनोयाः लपुटम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]14 11 अनदतनक्षे लपुटम् ॥ (३.३.१५)

सकत्रमाथर याः - भमविष्यत्यनदतनक्षे अथर धिमातनोलपुरटम् ।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदमम्  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमसस्त।  अनदतनक्षे  (७/१),  लपुटम्
(१/१)। अमविदममाननोऽदतनयाः कमालयाः सयाः अनदतनयाः। तसस्मनम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। प्रत्यययाः परश्च इमत
सकत्रदयमसधिकक तमत्र।  प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतत्विमातम्  लपुटम्  इमत  प्रत्यययाः।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तस
पदमसधिकक तमसस्त।  भमविष्यमत  गम्यमादययाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  भमविष्यमत  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  अनदतनक्षे
भमविष्यमत धिमातनोयाः लपुटम्  प्रत्यययाः परयाः इमत विमाक्ययजनमा। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत अनदतनभमविष्यदथमारद्धिमातनोयाः
लपुटम्  प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत। अथमारतम् यस्य धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अनदतनक्षे भमविष्यत्कमालक्षे इमत मविविकमा
तस्ममादम् धिमातनोयाः लपुटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत।

उदमाहरणमम्  -  भकधिमातनोरथरयाः  सत्तमा। समा च अनदतनक्षे  भमविष्यत्कमालक्षे  इमत मविविकमा चक्षेतम्  भकधिमातनोयाः
अनदतनक्षे  लपुटम्  इमत आलनोच्यममानसकत्रक्षेण लपुटम्  मविविकमातयाः कतररर  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  ततयाः उकमारस्य टकमारस्य च
इत्ससजमायमास  लनोपक्षे  भक  लम्  इमत  सस्थतक्षे  लस्य  स्थमानक्षे  अषमादशिसपु  तमादक्षेशिक्षेषपु  प्रसकक्षे षपु  भकधिमातनोयाः
आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनत्विमातम् प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकयमा च मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
तदमा -

[ . ]14 12 स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः॥ (३.१.३३)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोयाः स्यतमासष्ट्री एतय प्रत्ययय स्तयाः लक-लपुटनोयाः परतयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण स्य तमासम् इमत एतय मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे
स्तयाः। स्यतमासष्ट्री (१/२), लक-लपुटनोयाः (७/२)। स्ययाः च तमाससश्च स्यतमासष्ट्री इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। तमासस
इत्यत्र इकमारयाः उच्चमारणसयकयमारय। लमा च लपुटम्  च लकलपुटय,  तयनोयाः लकलपुटनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।
मनरनपुबन्धिकगहणक्षे समानपुबन्धिकस्य इमत पररभमाषयमा लक इत्यनक्षेन लकटम्  लकङम्  इमत दयनोरमप गहणस भविमत। प्रत्यययाः
परश्च  इमत  सकत्रदयमसधिकक तमम्।  धिमातनोरक्षेकमाचनो  हलमादक्षेयाः  मक्रयमासममभहमारक्षे  यङम्  इमत  सकत्रमातम्  धिमातनोयाः  इमत
पञ्चम्यन्तस पदममायमामत, मदविचनमान्ततयमा मविपररणमतक्षे च। तदमा पदयनोजनमा भविमत - धिमातनोयाः स्यतमासष्ट्री प्रत्ययय
परय लकमट लकमङ लपुमट। स्य तमासम् चक्षेमत दय, लक-लपुटय इमत मनममत्तक्षे दक्षे। अतयाः यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत
पररभमाषयमा लकपरतयाः स्यप्रत्यययाः भविमत,  लपुटम् -परतयाः तमासम्-प्रत्यययाः भविमत। अत्र स्थमान्यमादक्षेशियनोयाः यथमाससख्यस
नमासस्त। सदमा स्थमान्यमादक्षेशियनोयाः एवि यथमाससख्यस न भवितष्ट्रीमत अत्र गम्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - धिमातनोयाः स्य प्रत्यययाः
स्यमातम् लकमट लकमङ च परतयाः। धिमातनोयाः तमासम् प्रत्यययाः स्यमातम् लपुमट परतयाः। 

धिमातनोयाः  परस  कत्ररथर  लपुटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तत्र  तस्य  स्थमानक्षे  मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  मतङम्  मतङम्  मशितम्
समाविरधिमातपुपुकमममत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजकयाः। अतयाः धिमातनोयाः कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिपम्
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प्रसकयाः। एविमम् अन्यक्षेषपु गणक्षेषपु श्यनम् शियाः श्नपुयाः श्नमम्,  उ,  श्नमा इत्यमादययाः अमप प्रसकमायाः। परन्तपु प्रकक तसकत्रक्षेण
मविमहतयाः स्य तमासम् च एतक्षेषमामम् अपविमादय स्तयाः। मकञ्च स्य तमासम् एवि भवितयाः। 

उदमाहरणमम् - भमवितमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविर्थोकसकत्रनोकरूपक्षेण भक मत इमत सस्थमतजमारतमा। तत्र भकधिमातनोयाः लपुटम् -स्थमामनकक्षे
मतमप परक्षे मतपम् मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुपुकमममत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजकयाः। अतयाः भकधिमातनोयाः कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे
कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिपम् प्रसकयाः। परन्तपु प्रकक तसकत्रक्षेण मविमहतयाः तमासम् च शिपयाः अपविमादयाः असस्त। अतयाः शिपस
प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे भक तमासम् मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तमासम् मतङम्  नमासस्त, मशितम् नमासस्त, धिमातनोयाः इमत मविमहतयाः
असस्त। अतयाः आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। तमासम् विलमामदश्च वितरतक्षे। अतयाः
आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे मटत्त्विमादम् तमासयाः आदमावियविक्षे भक इतमासम् मत इमत सस्थमतजमारतमा।
यदमागमपररभमाषयमा इतमासम् इमत आगमसमहतयाः समपुदमाययाः एवि प्रत्यययाः। स च आधिरधिमातपुकससजकयाः। आधिरधिमातपुकक्षे
परक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः  ऊकमारस्य स्थमानक्षे  स्थमानतयाः आन्तयमारद म् गपुणक्षे
ओकमारक्षे भनो इतमासम् मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा इतमासम् इत्यस्य अमच इकमारक्षे परक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण
अविमादक्षेशिक्षे भविम् इतमासम् मत अविस्थमा उत्पन्नमा। तदमा - 

[ . ]14 13 लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः॥ (२.४.८५)

सकत्रमाथर याः - लपुटयाः प्रथमस्य स्थमानक्षे डमा रय रसम् एतक्षे क्रममातम् स्यपुयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण डमारयरसयाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। अत्र लपुटयाः (६/१), प्रथमस्य (६/१), डमारयरसयाः (१/३)। तदमा विमाक्ययनोजनमा भविमत - लपुटयाः प्रथमस्य
डमारयरसयाः इमत। ततश्च सकत्रमाथर्थो भविमत लपुटयाः स्थमानक्षे मविमहतमानमास प्रथमपपुरुषससजकमानमास प्रत्ययमानमास स्थमानक्षे डमा रय
रसम् एतक्षे क्रममातम् स्यपुयाः इमत। 

मतपम् तसम्-सस इमत परस्ममैपदससजकमायाः त्रययाः,  त-आतमामम्-स इमत आत्मनक्षेपदससजकमायाः त्रययाः ससन्त।
एविमम् आहत्य षटम्  प्रत्ययमायाः ससन्त। डमा-रय-रसयाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस पदमम्। डमा-रय-रसयाः च डमा-रय-रसयाः
चक्षेमत एकशिक्षेषक्षे डमा-रय-रसयाः इमत पदस मनष्पदतक्षे। अतयाः तसस्मनम् षटम्  प्रत्ययमायाः ससन्त। अतयाः यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः
सममानमामम् इमत पररभमाषमाबलक्षेन मतपम्-तसम्-सस इमत एतक्षेषमास स्थमानक्षे क्रमशियाः डमा-रय-रसम् एतक्षे भविसन्त। एविञ्च त-

आतमामम्-स एतक्षेषमास स्थमानक्षे डमा-रय-रसम् एतक्षे क्रमशियाः भविसन्त।

मतपम्-तसम्-सस  एतक्षेषमास  स्थमानक्षे  डमा-रय-रसम्  एतक्षे  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।  यमावितम्  डमा-रय-रसम्  एतक्षे  मतबमादष्ट्रीनमास
स्थमानगहणस कपु विरसन्त तमावितम् मतबमादष्ट्रीनमास धिममारयाः डमा-रय-रसम् एषपु न आरनोप्यन्तक्षे। अतयाः एवि डमा-रय-रसम् इमत एषमास
प्रत्ययससजमा अमप तक्षेषमास  प्रयनोगमातम् उत्तरमक्षेवि। अतयाः यमावितम् डमा मतपयाः मनविकसत्तस न करनोमत तमावितम् डमा प्रत्यययाः
नमासस्त। प्रत्यययाः नमासस्त चक्षेतम् चपुटक  इमत सकत्रक्षेण तस्य आदस्य डकमारस्य इत्ससजमा न भविमत। अतयाः प्रयनोगमातम्
पकविर  डमा इत्यस्य अनक्षेकमाल्त्विमम्  असस्त। तक्षेन अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत सकत्रक्षेण सविरस्य मतपयाः स्थमानक्षे  एवि
आदक्षेशियाः डमा भविमत न तपु अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य। एविस तक्षेषपु तक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु बनोध्यमम्। 
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उदमाहरणमम् - पकविरपकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भविम् इतमासम् मत इमत जमायतक्षे। तत्र लपुटयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतपम्
प्रथमससजकयाः असस्त। मतपयाः स्थमानक्षे यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा प्रकक तसकत्रक्षेण स्थमानक्षे डमा-
आदक्षेशिक्षे अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत सकत्रक्षेण सविमारदक्षेशिक्षे भविम् इतमासम् डमा इमत सस्थतक्षे चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य
डकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे च कक तक्षे भविम् इतमासम् आ इमत सस्थमतजमारयतक्षे। 

मतपम्  प्रत्यययाः।  तस्य स्थमानक्षे  मविमहतयाः  डमा  अमप  स्थमामनविद्भिमाविमादम्  प्रत्ययससजकयाः।  स्विमामदषपु  कपम्-
प्रत्ययमाविसधिषपु एवि परक्षे पकविरस्य भससजमा भविमत। डमा स्विमामदषपु नमासस्त। अतयाः डमा-प्रत्ययक्षे परक्षे भससजमा न भविमत।
तथमामप पमामणमनमपुमनयाः डमा इत्यस्य मडत्त्विस कक तविमानम्। तक्षेन इदस जमाप्यतक्षे यतम् भससजमा नमासस्त चक्षेतम् अभस्यमामप टक्षेयाः
लनोपयाः भविमत।  तदपुच्यतक्षे  मडत्त्विसमामथ्यमारदम्  अभस्यमामप  टक्षेलर्थोपयाः।  मड-प्रत्ययक्षे  परक्षे  इतमासम्  इत्यस्य आसम्  मट
असस्त। तस्य लनोपक्षे भविम् इतम् आ इमत सस्थमतयाः भविमत। तदमा विणरमक्षेलनक्षेन भमवितमा इमत रूपस ससद्ध्यमत। 

भमवितमारय - पकविरवितम् भक-धिमातनोयाः कतररर लपुमट प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् तसम्-प्रत्ययक्षे भक तसम् इमत
जमातक्षे कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रसकक्षे  स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन शिपस प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे भक तमासम् तसम्
इमत  सस्थतक्षे  तमासयाः  आधिरधिमातपुकत्विमादम्  विलमामदत्विमाच्च  आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः  इमत  सकत्रक्षेण  इडमागमक्षे
आदमावियविक्षे भक इतमासम् तसम् इमत सस्थतक्षे समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो
इतमासम् तसम् इमत सस्थतक्षे एचनोऽयविमायमावियाः अविमादक्षेशिक्षे भमवितमासम् तसम् इमत जमातक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमा-रय-रसयाः इमत
सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे रय इमत सविमारदक्षेशिक्षे भमवितमासम् रय इमत अविस्थमा जमातमा। तदमा - (रर च इमत सकत्रक्षे द्रिषव्यमम्।)

[ . ]14 14 तमासस्त्यनोलर्थोपयाः॥ (७.४.५०)

सकत्रमाथर याः - तमासक्षेरस्तक्षेश्च सस्य लनोपयाः स्यमातम् समादय प्रत्ययक्षे परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  तमासस्त्यनोयाः  लनोपयाः  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। तमासस्त्यनोयाः (६/२), लनोपयाः (१/१)। तमासम् च असस्तश्च तमासस्तष्ट्री। तयनोयाः तमासस्त्यनोयाः इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। अङस्य इमत असधिकक तमम्। प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत
सपम्यन्तमम्  पदमम्  आमकप्यतक्षे।  इदमम्  अङमामकपमम्  इमत कथ्यतक्षे।  सयाः स्यमाधिरधिमातपुकक्षे  इमत सकत्रमातम्  सस इमत
सपम्यन्तमम् पदमनपुवितरतक्षे। तदमा तमासस्त्यनोयाः लनोपयाः सस प्रत्ययक्षे इमत विमाक्ययनोजनमा। असस्मनम् सकत्रक्षे तदमामदमविसधियाः
भविमत। सस इमत अल्बनोधिकस  पदस प्रत्ययक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् असस्त। अतयाः तदमामदमविसधिनमा 'समादय प्रत्ययक्षे' इमत
अथरयाः  लभ्यतक्षे।  तमास्त्यनोयाः  इत्यत्र  षष्ठ्यथरस्य  सम्बन्धिस्य  अनपुयनोमगमविरहमातम्  स्थमानषष्ठष्ट्री।  समा  च
अल्समपुदमायबनोधिकमातम् शकयतक्षे। मकञ्च आदक्षेशियाः लनोपमात्मकयाः। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमाबलक्षेन तमासम्
इत्यस्य असम् इत्यस्य च अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपनो भवितष्ट्रीत्यथर्थो लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत -
सकमारमादय प्रत्ययक्षे परक्षे तमासक्षेयाः अस्तक्षेश्च सकमारस्य लनोपनो भविमत इमत।

उदमाहरणमम्  -  अस्य  उदमाहरणमम्  भमवितमासस  इमत।  परन्तपु  प्रकक तक्षे  भमवितमारय  इमत  रूपसमाधिनस
प्रचलमत। एविञ्च अस्ममातम् परस भमवितमारयाः इमत रूपस भविमत। अत्र रूपदयक्षेऽमप इदस सकत्रस न प्रवितरतक्षे। तथमामप रर च
इमत सकत्रमम् अस्ममातम् परमम् असस्त अषमाध्यमाय्यमामम्। एविञ्च यमद रूपस्य क्रमक्षेण एवि अस्य उपस्थमापनस कतरव्यस
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तमहर  रर च इमत सकत्रमातम् अव्यविमहतपरमक्षेवि अस्य उपस्थमापनमम् भविक्षेतम्। अतयाः अषमाध्यमायष्ट्रीक्रमममादृत्य पकविरमम्
उपन्यमासयाः कक तयाः।

[ . ]14 15 रर च॥ (७.४.५१)

सकत्रमाथर याः - तमासक्षेरस्तक्षेश्च सस्य लनोपयाः स्यमातम् रमादय प्रत्ययक्षे परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सस्य लनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। रर
(७/१),  च इत्यव्ययपदमम्।  तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रमातम्  तमासस्त्यनोयाः  इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस  पदमनपुवितरतक्षे,
लनोपयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदस  चमानपुवितरतक्षे।  तमासम्  च  असस्तश्च  तमासस्तष्ट्री।  तयनोयाः  तमासस्त्यनोयाः  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। अङस्य इमत असधिकक तमम्। प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत
सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। तदमा पदयनोजनमा भविमत  -  तमासस्त्यनोयाः रर
प्रत्ययक्षे  च लनोपयाः। रर इमत अल्बनोधिकस  पदस प्रत्ययक्षे  इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् असस्त। अतयाः तदमामदमविसधिनमा  'रमादय
प्रत्ययक्षे'  इमत अथरयाः लभ्यतक्षे। तमास्त्यनोयाः इत्यत्र षष्ठ्यथरस्य सम्बन्धिस्य अनपुयनोमगमविरहमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री। समा च
अल्समपुदमायबनोधिकमातम् शकयतक्षे। मकञ्च आदक्षेशियाः लनोपमात्मकयाः। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमाबलक्षेन तमासम्
इत्यस्य असम् इत्यस्य च अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपनो भवितष्ट्रीत्यथर्थो लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत -
रक्षेफमादय प्रत्ययक्षे परक्षे तमासक्षेयाः अस्तक्षेश्च सकमारस्य लनोपनो भविमत इमत।

उदमाहरणमम् - भमवितमारय।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - लपुटयाः प्रथमस्य डमा-रय-रसयाः इमत सकत्रनोकरूपक्षेण भमवितमासम् रय इमत सस्थतय रय
इमत रमामदप्रत्यययाः परक्षे असस्त। अतयाः तमासम् इत्यस्य अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य सस्य लनोपयाः रर
च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण भविमत। तदमा भमवितमारय इमत रूपस मनष्पदतक्षे। 

भमवितमारयाः  - पकविरवितम् भक-धिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम् सस-प्रत्ययक्षे भक सस इमत जमातक्षे
कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रसकक्षे  स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन शिपस प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे  भक तमासम् सस इमत
सस्थतक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे भक इतमासम् सस इमत सस्थतक्षे समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः
इमत सकत्रक्षेण भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो इतमासम् सस इमत सस्थतक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे
भमवितमासम् सस इमत जमातक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमा-रय-रसयाः इमत सकत्रक्षेण स्थमानक्षे रसम् इमत सविमारदक्षेशिक्षे भमवितमासम् रसम् इमत
अविस्थमा जमातमा। अत्र रमामदप्रत्यययाः परक्षे असस्त। अतयाः तमासम् इत्यस्य अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य
सस्य लनोपयाः रर च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण भविमत। तदमा भमवितमारसम् इमत सस्थतक्षे पदमान्तत्विमातम् रूत्विक्षे मविसगर भमवितमारयाः
इमत रूपस मनष्पदतक्षे। 

भमवितमासस - पकविरवितम् भक-धिमातनोयाः लपुमट मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् ससपम्-प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भक
सस इमत जमातक्षे प्रमापस शिपस प्रबमाध्य स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन तमासम्-प्रत्ययक्षे भक तमासम् सस इमत सस्थतक्षे इडमागमक्षे
भपुवियाः  ऊकमारस्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  भनो  इतमासम्  सस  इमत  सस्थतक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  भमवितमासम्  सस  इमत  जमायतक्षे।  अत्र
समामदप्रत्यययाः  परक्षे  असस्त।  अतयाः तमासम्  इत्यस्य अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा  अन्त्यस्य सस्य लनोपयाः
तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रक्षेण भविमत। तदमा भमवितमासस इमत रूपस मनष्पदतक्षे। 
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भमवितमास्थयाः  - (अत्र प्रमक्रयमास  नमैकक्षे  असशिमायाः पकविरविदम् ऊह्यमायाः।)  भकधिमातनोयाः लपुमट थमासस तमासम्-प्रत्ययक्षे
इडमागमक्षे ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भमवितमासम् थसम् इमत सस्थतक्षे समपुदमायस्य पदमान्तत्विमातम्
रूत्विक्षे मविसगर च कक तक्षे भमवितमास्थयाः इमत रूपस ससध्यमत।

भमवितमास्थ  - (अत्र प्रमक्रयमास नमैकक्षे  असशिमायाः पकविरविदम् ऊह्यमायाः।)  भकधिमातनोयाः लपुमट थप्रत्ययक्षे तमासम्-प्रत्ययक्षे
इडमागमक्षे  ऊकमारस्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  ओकमारस्य  अविमादक्षेशिक्षे  भमवितमासम्  थ  इमत  सस्थतक्षे  भमवितमास्थ  इमत  रूपस
ससध्यमत।

भमवितमासस्म, भमवितमास्वियाः भमवितमास्मयाः - (अत्र प्रमक्रयमा पकविरविदम् ऊह्यमा।)

भकधिमातनोयाः लपुमट रूपमामण अधियाः पमट्टिकमायमास प्रदमशिरतमामन ससन्त - 

एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भमवितमा भमवितमारय भमवितमारयाः

मध्यमपपुरुषयाः भमवितमासस भमवितमास्थयाः भमवितमास्थ

उत्तमपपुरुषयाः भमवितमासस्म भमवितमास्वियाः भमवितमास्मयाः

रूपसमाधिनमम्

भमवितमा - 

(भमवितमा इमत रूपस  बहहषपु  सकत्रक्षेषपु  व्यमापमम् असस्त। तस्य खण्डशियाः प्रमक्रयमा मकसञ्चतम् मकसञ्चतम् अगक्षे
प्रगच्छमत। अतयाः सविमारमण सकत्रमामण पररशिष्ट्रील्य सविर खण्डमायाः एकत्रष्ट्रीकक त्य समगस रूपस समाधिनष्ट्रीयमममत अविधिक्षेयमम्।
भमवितमा इमत एकस  रूपमत्र प्रदश्यरतक्षे। अन्यमामन रूपमामण छमात्रक्षेण स्वियमकह्यमामन।)

१)  धिमातपुपररचययाः  -  सत्तमाथर  वितरममाननो  भ्विमामदगणक्षे  पमठतत्विमादम्  भकविमादयनो  धिमातवि  इत्यनक्षेन
धिमातपुससजकयाः अकमरकयाः सक्षेटम्  भक इमत धिमातपुयाः।

२)  लकमारमविधिमानस,  लकमारस्य  स्थमानक्षे  मतबमामदमविधिमानमम्  -  भकधिमात्विथरस्य  सत्तमामक्रयमायमायाः
भमविष्यमत अनदनक्षे  कमालक्षे  विकसत्तत्विमविविकमायमास  अनदतनक्षे  लपुटम्  इमत सकत्रक्षेण भकधिमातनोयाः मविविकमातयाः कतररर  लपुमट
अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य इत्यसधिकक त्य मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातमासस-थमासमाथमासध्विमम्-
इड्विमहममहङम्  इमत सकत्रक्षेण अषमादशिसपु लमादक्षेशिक्षेषपु प्रसकक्षे षपु भकधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनत्विमातम् शिक्षेषमातम् कतररर
परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  मतबमामदनविसपु  प्रत्ययक्षेषपु  प्रसकक्षे षपु  मध्यमनोत्तमयनोयाः  अमविषयत्विमातम्  कतपुरयाः  एकत्विमाच्च
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। 

३) मतबमादक्षेशिमविधिमानस, मविकरणमविधिमानमम् - भक मत इमत सस्थतक्षे तत्र भकधिमातनोयाः लपुटम् -स्थमामनकक्षे  मतमप
परक्षे मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुपुकमममत सकत्रक्षेण मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् कतररर मविमहतत्विमाच्च कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे
कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिमप प्रसकक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण शिपमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे भक तमासम् मत इमत
सस्थमतजमारयतक्षे।  तमासम्  इत्यस्य मतङम् -मभन्नत्विमातम्  मशिदम्-मभन्नत्विमातम्  ,  धिमातनोयाः इमत मविमहतत्विमाच्च आधिरधिमातपुकस
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शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। तमासम् विलमामदश्च वितरतक्षे। अतयाः आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत
सकत्रक्षेण इडमागमक्षे मटत्त्विमादम् तमासयाः आदमावियविक्षे भक इतमासम् मत इमत सस्थमतजमारतमा। इतमासम् इमत समपुदमाययाः प्रत्यययाः,
आधिरधिमातपुकससजकयाः च। आधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य
स्थमानक्षे  स्थमानतयाः आन्तयमारदम् गपुणक्षे  ओकमारक्षे भनो इतमासम्  मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा इतमासम् इत्यस्य अमच
इकमारक्षे परक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे भविम् इतमासम् मत अविस्थमा जमातमा। तत्र लपुटयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः
मतपम् प्रथमससजकयाः असस्त। मतपयाः स्थमानक्षे यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा प्रकक तसकत्रक्षेण स्थमानक्षे
अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत सकत्रक्षेण डमा इमत सविमारदक्षेशिक्षे भविम् इतमासम् डमा इमत सस्थतक्षे डमा इत्यस्य स्थमामनविद्भिमाविमातम्
प्रत्ययत्विमविजमानमातम् चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य डकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे च कक तक्षे भविम्
इतमासम् आ इमत सस्थमतजमारयतक्षे। 

मतपम्  -प्रत्ययस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः डमा अमप स्थमामनविद्भिमाविमादम् प्रत्ययससजकयाः। एविञ्च मडत्त्विसमामथ्यमारदम्
अभस्यमामप टक्षेयाः इतमासम् इत्यस्य आसम् इत्यस्य लनोपक्षे भविम् इतम् आ इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षेन भमवितमा इमत रूपस
ससद्ध्यमत। 

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 
) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पमठतमा पमठतमारय पमठतमारयाः। पमठतमासस पमठतमास्थयाः पमठतमास्थ। 

पमठतमासस्म पमठतमास्वियाः पमठतमास्मयाः। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गमदतमा गमदतमारय गमदतमारयाः। गमदतमासस गमदतमास्थयाः गमदतमास्थ। 

गमदतमासस्म गमदतमास्वियाः गमदतमास्मयाः। 
) 3 अचर  पकजमायमामम् - अमचरतमा अमचरतमारय अमचरतमारयाः। अमचरतमासस अमचरतमास्थयाः अमचरतमास्थ। 

अमचरतमासस्म अमचरतमास्वियाः अमचरतमास्मयाः। 
) 4 वज गतय - वसजतमा वसजतमारय वसजतमारयाः। वसजतमासस वसजतमास्थयाः वसजतमास्थ। 
वसजतमासस्म वसजतमास्वियाः वसजतमास्मयाः। 

) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - कमटतमा कमटतमारय कमटतमारयाः। कमटतमासस कमटतमास्थयाः कमटतमास्थ। 
कमटतमासस्म कमटतमास्वियाः कमटतमास्मयाः। 

) 6 मक कयक्षे - कमयतमा कमयतमारय कमयतमारयाः। कमयतमासस कमयतमास्थयाः कमयतमास्थ। कमयतमासस्म
कमयतमास्वियाः कमयतमास्मयाः। 

) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेमततमा चक्षेमततमारय चक्षेमततमारयाः। चक्षेमततमासस चक्षेमततमास्थयाः चक्षेमततमास्थ। 
चक्षेमततमासस्म चक्षेमततमास्वियाः चक्षेमततमास्मयाः। 

) 8 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोमचतमा शिनोमचतमारय शिनोमचतमारयाः। शिनोमचतमासस शिनोमचतमास्थयाः शिनोमचतमास्थ। 
शिनोमचतमासस्म शिनोमचतमास्वियाः शिनोमचतमास्मयाः। 
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 पमाठगतप्रश्नमायाः

. 15 लपुटम्  कसस्मन्नथर मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 16 धिमात्विथरव्यमापमारस्य अनदतनक्षे भमविष्यमत विकसत्तत्विमविकमायमास कयाः लकमारयाः मविधिक्षेययाः। 

. 17 भमवितमासस्म इमत कसस्मनम् लकमारक्षे रूपमम्। 

. 18 भमवितमासस्म इत्यत्र मविकरणस मकमम्। कक्षे न सकत्रक्षेण मविमहतमम्।

. 19 तमासम् कस्यमापविमादयाः।

. 20 लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः इत्यत्र प्रथममायाः कक्षे ।

. 21 डमा-रय-रसयाः कस्य स्थमानक्षे कसस्मनम् लकमारक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।

. 22 तमासक्षेरस्तक्षेश्च सस्य लनोपयाः समादय प्रत्ययक्षे परक्षे कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 23 भमवितमारय इत्यत्र रूपक्षे तमासयाः सस्य लनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठक्षे  सलटम्  लपुटम्  इमत  लकमारदयमम्  उपन्यस्तमम्।  धिमातनोयाः  अथरयाः  व्यमापमारयाः  यमद
अनदतनभकतकमालष्ट्रीनयाः स्यमातम् एविञ्च विकपु याः अप्रत्यकयाः स्यमातम् तदमा तस्ममादम् धिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम्  इमत सकत्रक्षेण
सलटम्  लकमारयाः  प्रयपुज्यतक्षे।  सलटयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम्  अत्र शिबमामदकस  न भविमत। सलटम् -लकमारक्षे  मतङमास  स्थमानक्षे
परस्ममैदमानमास  णलतपुसपुस्थलथपुसणल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण णलमादययाः आदक्षेशिमायाः भविन्तष्ट्रीमत अस्य लकमारस्य एकनो
मविशिक्षेषयाः। सलमट परतयाः अनभ्यमासधिमातनोयाः अवियविस्य मदत्विमम् सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण भवितष्ट्रीमत
अपरनो मविशिक्षेषयाः। मदत्विक्षे  यनो पकविरयाः  तस्य अभ्यमासससजमा पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण भविमत। तस्य चमाभ्यमासस्य
हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आमदयाः हलम् मशिष्यतक्षे अन्यक्षे हलयाः च लपुप्यन्तक्षे। एविञ्च अचयाः न लपुप्यन्तक्षे। अभ्यमासस्य
अचयाः  ह्रस्वियाः  इमत सकत्रक्षेण  ह्रस्वित्विस  भविमत।  भकधिमातनोस्तपु  भवितक्षेरयाः  इमत  सकत्रक्षेण  उकमारस्य अकमारनो  भविमत।
अभ्यमासक्षे चचर  इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य सशिमास जशियाः खयमास च चरयाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। विलमामद आधिरधिमातपुकस  चक्षेतम् तस्य
आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। इत्थस कमामनचन मपुख्यमामन सकत्रमामण तक्षेषमास कमायमारमण च
सलटम् -लकमारक्षे ससन्त। इतनोऽमप अन्यमामन सकत्रमामण कमायमारमण च ससन्त तमामन अमगमप्रकरणक्षेषपु विक्ष्यन्तक्षे। सलटयाः
सम्यगम् जमानमाय सलटयाः पठनमानन्तरस अगक्षे सलटयाः प्रकरणस पठनष्ट्रीयमम्। 

धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः यमद अनदतनभमविष्यत्कमालष्ट्रीनयाः स्यमातम् तमहर तस्ममादम् धिमातनोयाः अनदतनक्षे लपुटम्
इमत सकत्रक्षेण सलटम्  लकमारयाः प्रयपुज्यतक्षे। स्यतमासष्ट्री इमत सकत्रक्षेण लपुमट परतयाः धिमातनोयाः तमासम् भविमत। एविञ्च लपुटयाः
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प्रथमस्य डमारयरसयाः इमत सकत्रक्षेण प्रथमस्य डमा रय रसम् एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। ततश्च समादय प्रत्ययक्षे तमासयाः सस्य लनोपयाः
तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रक्षेण भविमत, रमादय प्रत्ययक्षे च रर च इमत सकत्रक्षेण तमासयाः सस्य लनोपनो भविमत। 

इत्थमम् ससकक्षेपक्षेण इदमधिक्षेयस यतम् सलमट णलमादययाः मदत्विमम् हलमामदशिक्षेषत्विस ह्रस्वित्विमम् चत्विर जश्त्विमम् इमत
एतमामन मपुख्यमामन कमायमारमण। एविञ्च लपुमट च तमासम् डमा रय रसम् तमासयाः सलनोपयाः एतमामन मपुख्यमामन कमायमारमण।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 परनोकक्षे सलटम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यक्षेयमम्।

. 2 णलमादष्ट्रीनमास कथमम् सविमारदक्षेशित्विमम् इमत सलखत।

. 3 सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रस व्यमाख्यक्षेयमम्।

. 4 अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रस व्यमाख्यक्षेयमम्।

. 5 अभ्यमासकमायमारमण आसशत्य प्रबन्धिस रचयत।

. 6 आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यक्षेयमम्।

. 7 बभकवि बभकमविथ बभकविपुयाः इमत एतमामन रूपमामण ससकत्रस समाधियत।

. 8 अनदतनक्षे लपुटम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 9 स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 10 तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 11 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भमवितमा भमवितमारय भमवितमासस भमवितमास्मयाः।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 इसन्द्रियमागनोचरत्विस परनोकत्विमम्।

. 2 धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा अनदतनक्षे भकतक्षे परनोकक्षे च वितरतक्षे इमत मविविमकतस चक्षेतम् 
तस्ममादम् धिमातनोयाः सलटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 3 मतपस मनवित्यर णलम् यमावितम् मतपयाः स्थमानमम् असधिकरनोमत तमावितम् णलम् न प्रत्यययाः। स्थमामनविद्भिमाविक्षेन
तस्य यदमा प्रत्ययत्विमम् अमतमदश्यतक्षे तदमा चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य णकमारस्य इत्ससजमा 
भविमत। ततयाः तस्य लनोपयाः इमत लनोपनोऽभविमत। अत एवि मविधिमानमातम् पकविर णस्य 
इत्ससजमालनोपयनोयाः अभमाविक्षे णलयाः अलक्षेकमाल्त्विमसस्त। अतयाः अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत सकत्रक्षेण 
णलम् सविरस्य मतपयाः स्थमानक्षे भविमत।
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. 4 भपुवियाः विपुकम्  लपुमङ सलमट च।

. 5 १

उत्तरमामण- २

. 6 सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य॥

. 7 षमाष्ठमदत्विप्रकरणक्षे यक्षे दक्षे मविमहतक्षे, तयनोयाः पकविरस्य अभ्यमासससजमा भविमत।

. 8 अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषयाः।

. 9 अभ्यमासस्यमाचनो ह्रस्वियाः।

. 10 ह्रस्वियाः।

. 11 भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारयाः सलमट परक्षे।

. 12 भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारयाः सलमट परक्षे।

. 13 अभ्यमासक्षे सलमास चरम् जशिम् च। सशिमास जशियाः खयमास चरयाः इमत मविविक्षेकयाः।

. 14 आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः॥

उत्तरमामण- ३

. 15 धिमात्विथरव्यमापमारस्य अनदतनक्षे भमविष्यमत विकसत्तत्विमविकमायमास लपुटम्  लकमारयाः मविधिक्षेययाः।

. 16 लपुटम्  

. 17 लपुमट मममप रूपमम्।

. 18 तमासम्। स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण मविमहतमम्।

. 19 शिपम् श्यनम् शियाः श्नपुयाः श्नमम्, उ, श्नमा इत्यमादष्ट्रीनमामम् लपुमट परतयाः प्रमापमानमास मविकरणमानमामम्।

. 20 लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः इत्यत्र प्रथममायाः - मतपम् तसम्-सस इमत परस्ममैपदससजकमायाः त्रययाः, त-

आतमामम्-स इमत आत्मनक्षेपदससजकमायाः त्रययाः ससन्त। एविमम् आहत्य षटम्  प्रथमससजकमायाः 
प्रत्ययमायाः ससन्त।

. 21 डमा-रय-रसयाः प्रथमससजकमानमामम् मतपम् तसम्-सस इमत परस्ममैपदससजकमानमास, त-आतमामम्-स इमत 
आत्मनक्षेपदससजकमानमास च स्थमानक्षे लपुमट लकमारक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।

. 22 तमासक्षेरस्तक्षेश्च सस्य लनोपयाः समादय प्रत्ययक्षे परक्षे तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रक्षेण।

. 23 भमवितमारय इत्यत्र रूपक्षे तमासयाः सस्य लनोपयाः रर च इमत सकत्रक्षेण।

॥ इमत चतपुदरशियाः पमाठयाः ॥
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च रूपसमाधिनमम्

प्रस्तमाविनमा

पकविरपमाठक्षेषपु  लटम्  सलटम्  लपुटम्  इमत  एतक्षे  लकमारमायाः  अमतक्रमान्तमायाः।  एषपु  लकमारक्षेषपु  भकधिमातनोयाः  रूपमामण
समासधितमामन। तक्षेषमास समाधिनमाय यमामन सकत्रमामण अपक्षेमकतमामन तमामन प्रस्तकय व्यमाख्यमातमामन च। 

इतयाः परस लकटम्  लनोटम्  लङम्  चक्षेमत त्रयनो लकमारमायाः अत्र प्रस्तनोष्यन्तक्षे। भकधिमातनोयाः एषपु  लकमारक्षेषपु  सविमारमण
रूपमामण समाधिमयतपुमम् यमामन सकत्रमामण अपक्षेमकतमामन ससन्त तमामन अत्र प्रदमास्यन्तक्षे। एतक्षेषमास रूपमाणमास समाधिनमाय यमामन
दशिमककमायमायाः व्यमाकरणस्य पपुस्तकस्य सकत्रमामण इतयाः पकविरमम् अमतक्रमान्तमामन च सकत्रमामण छमात्रक्षेण जमातमामन एवि
इमत मत्विमा पपुनयाः न व्यमाख्यमास्यन्तक्षे। अतयाः व्यमाकरणक्षे परपमाठस्य अध्यनमाय प्रथमतयाः पमठतक्षेषपु मकस  सकत्रस कदमा
अपक्षेमकतस भविक्षेमदमत मनश्चययाः नमासस्त। अतयाः दशिमककमायमायाः पमाठमायाः दमादश्यमायाः च इतयाः पकविर गतमायाः पमाठमायाः समाधिपु
पठनष्ट्रीयमायाः।

प्रथममदतष्ट्रीयपमाठयनोयाः  यमामन मतङन्तप्रकरणस्य समाधिमारणमामन सकत्रमामण ससन्त तमामन बहहमन  यदमप
आविश्यकमामन भविसन्त तथमामप सविरषमास सदमा उलक्षेखयाः न कररष्यतक्षे। प्रमत रूपस सविमारमण रूपमामण उमलख्यन्तक्षे चक्षेतम्
गन्थस्य पररममाणमम् मनमदरषपररममाणमादमप अदसधिकस  भविक्षेदम्। 

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषपु लकमारक्षेषपु भकधिमातनोयाः रूपमामण जमास्यमत। 
लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषपु मत्रषपु लकमारक्षेषपु भकधिमातनोयाः तत्तपुल्यमानमामम् अन्यक्षेषमाममप धिमातकनमास रूपमामण 

समाधिमयतपुस समथर्थो भमविष्यमत।
लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषमास लकमारमाणमास कदमा कपु त्र प्रयनोगयाः कतरव्ययाः इमत मविजमास्यमत।
शिबमामदमविकरणस्य अपविमादस जमास्यमत।
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लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषपु मत्रषपु लकमारक्षेषपु अनपुविकसत्तयाः असधिकमारयाः आकक्षेपयाः तदमामदमविसधियाः तदन्तमविसधियाः 
एतमानम् जमास्यमत।

लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषमास त्रयमाणमास लकमारमाणमास सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुस समथर्थो भमविष्यमत।

भकधिमातनोयाः लकटम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]15 1 लकटम्  शिक्षेषक्षे च॥ (३.३.१३)

सकत्रमाथर याः - भमविष्यमत अथर धिमातनोलकरटम्  मक्रयमाथमारयमास मक्रयमायमास सत्यमामम् असत्यमास च।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन लकटम्  लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
लकटम्  (१/१),  शिक्षेषक्षे  (७/१),  च इत्यव्ययपदमम्। भमविष्यमत गम्यमादययाः इमत सकत्रमादम् भमविष्यमत इमत सपम्यन्तस
पदमनपुवितरतक्षे।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तमसधिकक तमसस्त।  च  इत्यनक्षेन  तपुमपुण्विपुलय  मक्रयमायमास  मक्रयमाथमारयमामम्  इमत
सकत्रस्थमाभ्यमास मक्रयमाथमारयमास मक्रयमायमामम् इमत पदमाभ्यमास परमामशिरयाः भविमत। मक्रयमाथमार यमा मक्रयमा ततयाः मभन्नमाथरयाः एविमात्र
शिक्षेषयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  मक्रयमाथमारयमामम्  मक्रयमायमास  सत्यमामम् असत्यमास  च धिमात्विथरव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे  इमत
मविविकमा चक्षेतम् धिमातनोयाः लकटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

मविविरणमम् - 

यमा मक्रयमा अपरमक्रयमायमायाः मनष्पमादनमाथर मक्रयतक्षे समा मक्रयमाथमार मक्रयमा। मक्रयमा अथरयाः प्रयनोजनस यस्यमायाः
समा मक्रयमाथमार मक्रयमा। चमैत्रयाः विदमत - पमठष्यमामम इमत पमाठशिमालमास गच्छमामम इमत विमाक्यमम्। अत्र चमैत्रयाः गमनमक्रयमास
करनोमत।  मकस  प्रयनोजनमम्  अस्यमायाः  मक्रयमायमायाः।  अत्र  गमनस  कक त्विमा  पमठष्यमत  चमैत्रयाः।  अतयाः  गमनमक्रयमायमायाः
प्रयनोजनमम्  पठनमक्रयमा।  गमनस  पठनमाथरमम्।  अतयाः  गमनमक्रयमा  पठनमाथमार  मक्रयमा।  अतयाः  मक्रयमाथमार  मक्रयमा
गमनमक्रयमा।

विमाक्यक्षे  मक्रयमाथमार मक्रयमा स्यमातम् न विमा स्यमातम्  ,  धिमातनोयाः लकटम्  'भमविष्यमत'  अथर मविधिष्ट्रीयतक्षे। अत एवि
सकत्रमाथर्थो भविमत - मक्रयमाथरमक्रयमायमायाः सत्त्विक्षे असत्त्विक्षे च धिमात्विथरव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे इमत मविविकमा चक्षेतम् धिमातनोयाः
लकटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

लकटम्  अदतनक्षे अनदतनक्षे च भमविष्यमत कमालक्षे भविमत। अतयाः भमविष्यत्समाममान्यक्षे लकटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम्  - १)  मक्रयमाथमारयमामम्  मक्रयमायमास  सत्यमामम्  -  पमठष्यमामम  इमत  गच्छमामम  इमत।  २)

मक्रयमाथमारयमामम् मक्रयमायमामम् असत्यमामम् - पमठष्यमामम इमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - १)  मक्रयमाथमारयमामम्  मक्रयमायमास  सत्यमामम्  -  पमठष्यमामम इमत गच्छमामम इमत। अत्र
पठनमाथरमम् गमनमम्। पठनमक्रयमाथमार गमनमक्रयमा। अतयाः मक्रयमाथमारयमामम् सत्यमामम् भमविष्यमत कमालक्षे पठनक्षे मविविमकतक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण पठम् -धिमातनोयाः लकटम्  मविमहतयाः।
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२)  मक्रयमाथमारयमामम् मक्रयमायमामम् असत्यमामम्  -  पमठष्यमामम इमत। अत्र विमाक्यक्षे मक्रयमाथमार मक्रयमा नमासस्त,

परन्तपु भमविष्यमत कमालक्षे पठनस मविविमकतमम्। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण पठधिमातनोयाः लकटम्  मविमहतयाः। 

भकधिमात्विथरयाः  व्यमापमारयाः  भमविष्यत्कमालक्षे  इमत  मविविकमायमास  भकधिमातनोयाः  लकटम्  शिक्षेषक्षे  च  इमत  सकत्रक्षेण  लकमट
ऋकमारटकमारयनोयाः इत्ससजमायमास लनोपक्षे च भक लम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। कतपुरयाः प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् लस्य
स्थमानक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत सस्थमतभरविमत। अत्र लकटम्  कतररर मविमहतयाः। एविञ्च तस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः
मतपम् अमप स्थमामनविद्भिमाविक्षेन कतररर एवि, मतङ्त्विमातम् मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजकश्च।
अतयाः कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिपम् प्रमाप्ननोमत। तदमा स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण शिपमम्
अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य स्यप्रत्ययक्षे  कक तक्षे  भक  स्य मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे।  अत्र स्य प्रत्यययाः मतङम् -मभन्नत्विमातम्
मशिमद्भिन्नत्विमातम् धिमातनोयाः इमत मविमहतत्विमाच्च आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः, तस्य आदविणरयाः
सकमारयाः  विलम्-प्रत्यमाहमारस्थयाः,  अतयाः स्यप्रत्यययाः विलमामदरमप असस्त। अतयाः आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः  इमत
सकत्रक्षेण स्यस्य इडमागमक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे भक इस्य मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। 

ततश्च  यदमागमपररभमाषयमा  इस्य  इमत  आगमसमहतयाः  समपुदमाययाः  एवि  प्रत्यययाः।  स  च
आधिरधिमातपुकससजकयाः। आधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य
स्थमानक्षे स्थमानतयाः आन्तयमारदम् गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो इस्य मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा इस्य इत्यस्य अमच इकमारक्षे
परक्षे  एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे  भविम्  इस्य मत अविस्थमा उत्पन्नमा। अत्र स्य प्रत्ययस्य अवियवियाः
सकमारयाः। स च इणयाः इकमारमातम् परयाः असस्त, अपदमान्तश्च असस्त। अतयाः आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकत्रक्षेण सस्य
मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे भविम् इष्य मत इमत सस्थतक्षे सविरविणरमक्षेलनक्षे भमविष्यमत इमत रूपस ससध्यमत। 

(सकत्रमम्  -  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  -  इणम्-कपु भ्यमास  परस्य अपदमान्तस्य आदक्षेशिस्य,  प्रत्ययमावियविश्च ययाः
सकमारयाः तस्य, मकधिरन्यमादक्षेशियाः भविमत।)

एविमन्यमामन लकटम् -लकमारस्य सविमारमण रूपमामण ससध्यसन्त। इतयाः पकविरमम् उकक्षे भ्ययाः अन्यतम् नकतनस सकत्रस
तत्र  नमापक्षेमकतमम्।  अतयाः  पकविरमम्  अमतक्रमान्तमामन  सकत्रमामण  आनष्ट्रीय  मविमशिषक्रमक्षेण  समन्नविक्षेशिक्षे  सविमारमण  रूपमामण
ससध्यसन्त। तत्र कमामनचन अत्यन्तस लघपुनमा प्रदश्यरन्तक्षे। प्रमत रूपमम् सपुदष्ट्रीघमार रूपसमाधिनप्रमक्रयमा भविमत। परन्तपु
सविरषमाममप रूपमाणमास समगमा प्रमक्रयमा पपुस्तकस्य पररममाणमम् अत्यसधिकस  विधिरयक्षेतम्। अतयाः समविस्तरस ननोच्यतक्षे।

भमविष्यतयाः  - भकधिमात्विथरव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे मविविमकतयाः तदमा भकधिमातनोयाः लकमट तसस शिपस प्रबमाध्य
स्यप्रत्ययक्षे  इडमागमक्षे  भपुवियाः  ऊकमारस्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  ओकमारस्य  अविमादक्षेशिक्षे  स्यस्य  सकमारस्य  मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे
भमविष्यतसम् इमत सस्थतक्षे समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन पदत्विमातम् रुत्विक्षे मविसगर भमविष्यतयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

भमविष्यसन्त  - भकधिमातनोयाः लकमट ससप्रत्ययक्षे सस्य अन्तमादक्षेशिक्षे पकविरवितम् भमविष्य असन्त इमत अतनो गपुणक्षे
इत्यनक्षेन पररूपमैकमादक्षेशिक्षे भमविष्यसन्त इमत रूपस ससध्यमत। 

भमविष्यसस, भमविष्यथयाः भमविष्यथ एषपु पकविरवितम् रूपमामण भविसन्त।

भमविष्यमामम  - भकधिमातनोयाः  लकमट  मममप  पकविरवितम्  भमविष्य  मम  इमत  अतनो  दष्ट्रीघर्थो  यमञ  इत्यनक्षेन
अदन्तमाङस्य दष्ट्रीघर भमविष्यमामम इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि भमविष्यमावियाः भमविष्यमामयाः इत्यमप।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    59   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लकमट लनोमट च रूपसमाधिनमम्

भकधिमातनोयाः लकमट रूपमामण अधियाः पमट्टिकमायमास प्रदमशिरतमामन ससन्त - 

लकटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भमविष्यमत भमविष्यतयाः भमविष्यसन्त

मध्यमपपुरुषयाः भमविष्यसस भमविष्यथयाः भमविष्यथ

उत्तमपपुरुषयाः भमविष्यमामम भमविष्यमावियाः भमविष्यमामयाः

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 

) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पमठष्यमत पमठष्यतयाः पमठष्यसन्त। पमठष्यसस पमठष्यथयाः पमठष्यथ। 
पमठष्यमामम पमठष्यमावियाः पमठष्यमामयाः। 

) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गमदष्यमत गमदष्यतयाः गमदष्यसन्त। गमदष्यसस गमदष्यथयाः गमदष्यथ। 
गमदष्यमामम गमदष्यमावियाः गमदष्यमामयाः। 

) 3 अचर  पकजमायमामम् - अमचर ष्यमत अमचर ष्यतयाः अमचर ष्यसन्त। अमचर ष्यसस अमचर ष्यथयाः अमचर ष्यथ। 
अमचर ष्यमामम अमचर ष्यमावियाः अमचर ष्यमामयाः। 

) 4 वज गतय - वसजष्यमत वसजष्यतयाः वसजष्यसन्त। वसजष्यसस वसजष्यथयाः वसजष्यथ। 
वसजष्यमामम वसजष्यमावियाः वसजष्यमामयाः। 

) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - कमटष्यमत कमटष्यतयाः कमटष्यसन्त। कमटष्यसस कमटष्यथयाः 
कमटष्यथ। कमटष्यमामम कमटष्यमावियाः कमटष्यमामयाः। 

) 6 मक कयक्षे - कमयष्यमत कमयष्यतयाः कमयष्यसन्त। कमयष्यसस कमयष्यथयाः कमयष्यथ। 
कमयष्यमामम कमयष्यमावियाः कमयष्यमामयाः। 

) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेमतष्यमत चक्षेमतष्यतयाः चक्षेमतष्यसन्त। चक्षेमतष्यसस चक्षेमतष्यथयाः चक्षेमतष्यथ। 
चक्षेमतष्यमामम चक्षेमतष्यमावियाः चक्षेमतष्यमामयाः। 

) 8 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोमचष्यमत शिनोमचष्यतयाः शिनोमचष्यसन्त। शिनोमचष्यसस शिनोमचष्यथयाः शिनोमचष्यथ। 
शिनोमचष्यमामम शिनोमचष्यमावियाः शिनोमचष्यमामयाः। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 लकटम्  शिक्षेषक्षे च इमत सकत्रस्य उदमाहरणस मकमम्।

. 2 ऌडमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत न विमा।

. 3 लकमट स्यप्रत्यययाः समाविरधिमातपुकयाः आधिरधिमातपुकनो विमा।
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. 4 स्यप्रत्यययाः कक्षे षपु लकमारक्षेषपु भविमत। 

. 5 लकटम्  शिक्षेषक्षे च इत्यत्र कयाः शिक्षेषपदमाथरयाः।

. 6 इदस लकटयाः उदमाहरणस नमासस्त।
१) भमविष्यथयाः २) भमविष्यमावि ३) भमविष्यमामम ४) भमविष्यतयाः 

लनोटम्  लकमारयाः

[ . ]15 2 लनोटम्  च॥ (३.३.१६२)

सकत्रमाथर याः - मविध्यमामदषपु अथरषपु धिमातनोयाः लनोटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमसस्त। लनोटम्  (१/१),  च इत्यव्ययपदमम्।
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्  इमत सकत्रमातम् मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु इमत
पदमनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  परश्च  इमत  सकत्रदयमसधिकक तमत्र।  प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतत्विमातम्  लनोटम्  इमत
प्रत्ययससजकयाः।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तस  पदमसधिकक तमसस्त।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु अथर वितरममानमादम् धिमातनोयाः परस लनोटम्  प्रत्यययाः भविमत। मविध्यमादष्ट्रीनमामम्
मविस्तकतस मविविक्षेचनमम् मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्  इमत सकत्रक्षे द्रिषव्यमम्। 

(यमद परष्ट्रीकमासपु अस्य व्यमाख्यमा कतरव्यमा तमहर मविसधिसलमङ प्रपसञ्चतनो मविषययाः अविश्यलक्षेख्ययाः असस्त।)

[ . ]15 3 आमशिमष सलङम् -लनोटय॥ (३.३.१७३)

सकत्रमाथर याः - आमशिमष अथर धिमातनोयाः सलङ्लनोटय स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। आमशिमष (७/१), सलङ्लनोटय (१/२)।
सलङम्  च लनोटम्  च इमत सलङ्लनोटय इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। प्रत्यययाः परश्च इमत सकत्रदयमसधिकक तमत्र।
प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतत्विमातम्  सलङम्  लनोटम्  इमत प्रत्ययय। धिमातनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस  पदमसधिकक तमसस्त। सकत्रमाथर्थो
भविमत - आमशिमष अथर वितरममानमादम् धिमातनोयाः परमम् सलङम्  लनोटम्  च प्रत्ययय स्तयाः। 

आमशिसम् इमत सकमारमान्तयाः सष्ट्रीसलङशिब्दयाः। आशिमासनमम् यमाच्ञमा आशिष्ट्रीयाः। अप्रमापस्य इषस्य अथरस्य
प्रमापपुमम् इच्छमा आशिष्ट्रीयाः। कसश्चदम् शिक्त्यमा जमानक्षेन वियसमा विमा ज्यक्षेष्ठयाः कमनष्ठस्य अप्रमापयाः इषयाः अथरयाः कमनष्ठस्य
भवितपु इमत इच्छमास विचसमा प्रकटयमत। समा आशिष्ट्रीयाः कथ्यतक्षे। तथमामह अमभयपुकनोमकयाः - 

विमात्सल्यमादत्र ममान्यक्षेन कमनष्ठस्यमामभधिष्ट्रीयतक्षे। 
इषमाविधिमारकस  विमाक्यममाशिष्ट्रीयाः समा पररककीमतरतमा।।

उदमाहरणमम् - मचरस जष्ट्रीवि। सफलनो भवितमातम्। स्विसस्त भवितपु। 
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सकत्रमाथरसमन्विययाः  - आशिष्ट्रीविमारदमाथर  वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर
लनोटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। लनोटयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य स्थमानक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतपम्-प्रत्ययक्षे
भक मत इमत सस्थतक्षे मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण मतपयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः
शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ मत इमत जमायतक्षे। शिपम्-प्रत्यययाः मशितम्  एविञ्च धिमात्विसधिकमारनोकयाः। अतयाः मतसङ्शितम्
समाविरधिमातपुकमममत  समाविरधिमातपुकससजकयाः।  अतयाः  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य  भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे  स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे  भनो अ मत इमत जमायतक्षे।  यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्  इमत
पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ मत इमत जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे भविमत इमत रूपस लभ्यतक्षे। तदमा - 

[ . ]15 4 एरुयाः॥ (३.४.८६)

सकत्रमाथर याः - लनोटयाः इकमारस्य उयाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण उकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। एयाः
(६/१) (इकमारस्य षष्ठष्ट्री),  उयाः  (१/१)। लनोटनो लङ्वितम्  इमत सकत्रमातम्  लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस  पदमनपुवितरतक्षे।
सकत्रमाथर्थो भविमत - लनोटयाः इकमारस्य स्थमानक्षे उकमारयाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम् - भवितपु

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भविम् अ मत सस्थतय मत लनोटम्  असस्त। एविञ्च तस्य इकमारयाः
असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण इकमारस्य स्थमानक्षे उकमारक्षे भवितपु इमत रूपस लभ्यतक्षे। तदमा - 

[ . ]15 5 तपुह्यनोस्तमातङ्ङमामशिष्यन्यतरस्यमामम्॥ (७.१.३५)

सकत्रमाथर याः - आमशिमष तपुह्यनोयाः तमातङम्  विमा स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तमातङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  चत्विमारर पदमामन
ससन्त। तपुह्यनोयाः तमातङम्  आमशिमष अन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस्थसन्धिक्षेयाः छक्षेदयाः। तपुह्यनोयाः  (६/२),  तमातङम्  (१/१),

आमशिमष  (७/१),  अन्यतरस्यमामम्  इमत  मविकल्पमाथर  अव्ययमम्।  तपुश्च  महश्च  तपुहष्ट्री,  तयनोयाः  तपुह्यनोयाः  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - आमशिमष मविदममानस्य तपु इत्यस्य स्थमानक्षे मह इत्यस्य च स्थमानक्षे
तमातङम्  मविकल्पक्षेन भविमत। 

तमातङम्  इत्यस्य ङकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपयाः च
भविमत।  अकमारयाः  उच्चमारणमाथरयाः  असस्त।  तमातम्  इमत  अविमशिष्यतक्षे।  इत्थमम्  तमातम्  अथमारतम्  तमातङम्  अनक्षेकमालम्
असस्त,  मङदमप  असस्त।  अतयाः  पररभमाषमाप्रकरणक्षे  प्रनोकप्रकमारक्षेण  अनक्षेकमालम्  मङतम्  आदक्षेशियाः  मङच्च  इमत
पररभमाषयमा यस्य उकयाः तस्य अन्त्यस्य अलयाः एवि भविमत। मङच्च इमत पररभमाषमा अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत
पररभमाषमायमायाः अपविमादयाः एविमासस्त। तत्रनोच्यतक्षे  - कनोऽमप इत्ससजकयाः पमामणमननमा प्रयनोजनमम् उमदश्य आसज्यतक्षे।
यथमा  क्विमचतम्  ङकमारयाः  इतम्  चक्षेतम्  सक्ङ्ङमत  च  इमत  सकत्रक्षेण  विकमद्धिमनषक्षेधिनो  भविमत,

गमहज्यमाविमयव्यसधिविमषमविचमतविकश्चमतपकच्छमतभकज्जतष्ट्रीनमास  मङमत च इत्यनक्षेन सम्प्रसमारणस  भविमत। इत्थस  यमद
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मङत्त्विस्य प्रयनोजनस स्यमातम् तमहर इदस मङत्त्विस कमायर कक त्विमा मन्थरस भविमत, शिमकहष्ट्रीनस भविमत। अतयाः तमादृशिस मङत्त्विमम्
असस्त चक्षेदमप मङच्च इमत पररभमाषमा कमायर न करनोमत। अत्रमामप तमातङयाः मङत्त्विमम् अन्यत्र कमायर कक त्विमा शिमकहष्ट्रीनस
सज्जमातमम्। अतयाः मङच्च इमत पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे। अत एवि अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत पररभमाषयमा तमातङम्
तपुस्थमानक्षे महस्थमानक्षे सविमारदक्षेशियाः भविमत। 

उदमाहरणमम् - भवितमातम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भवितपु इमत सस्थतय तपु इमत प्रत्यययाः आमशिमष सलङ्लनोटय
इमत  सकत्रक्षेण  मविमहतस्य  लनोटयाः  स्थमानक्षे  असस्त।  अतयाः  स्थमामनविद्भिमाविमातम्  सनोऽमप  आमशिमष  एविमासस्त।  अतयाः
अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत पररभमाषयमा तपु इमत सविरस्य स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन तमातङम् - आदक्षेशिक्षे भवितमातम् इमत रूपस
मनष्पदतक्षे। तमातङ्ङभमाविपकक्षे भवितपु इत्यमप रूपस ससध्यमत। 

--

आशिष्ट्रीविमारदमाथर  वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर लनोमट लस्य स्थमानक्षे
तसम्-प्रत्ययक्षे भक तसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा - 

[ . ]15 6 लनोटनो लङ्वितम्॥ (३.४.८५)

सकत्रमाथर याः  - लङयाः स्थमानक्षे कमायमारमण इवि कमायमारमण लनोटयाः स्थमानक्षे अमतमदश्यन्तक्षे। कमायमारमण च लनोटयाः
तमाममादययाः सलनोपश्च।

सकत्रव्यमाख्यमा  - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  लनोटयाः  लङ्वितम्  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। लनोटयाः (६/१), लङ्वितम् इत्यव्ययपदमम्। लङयाः इवि इमत लङ्वितम्। (तत्र तस्यक्षेवि इमत सकत्रक्षेण
विमतयाः प्रत्यययाः।)  सकत्रमाथर्थो भविमत -  लङयाः स्थमानक्षे कमायमारमण इवि कमायमारमण लनोटयाः स्थमानक्षे अमतमदश्यन्तक्षे। कमामन
तमामन कमायमारमण। कमायमारमण मह  -  तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण मविमहतमायाः तमाममादययाः,  मनत्यस मङतयाः
सकत्रक्षेण मविमहतयाः सलनोपश्चक्षेमत। 

अनक्षेन सकत्रक्षेण अमतदक्षेशियाः कक तयाः। अतयाः अमतदक्षेशिविशिमातम् लङयाः स्थमानक्षे कमायरमविधिमायकमामन सकत्रमामण अत्र
प्रवितरन्तक्षे। तदपुपन्यमासयाः अधिस्तमातम्।

[ . ]15 7 तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः॥ (३.४.१०१)

सकत्रमाथर याः - मङतयाः चतपुणमार तमाममादययाः क्रममातम् स्यपुयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण तमामम् तमम् त अ एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे
स्तयाः। तस्थस्थममपमामम् तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रमातम् मङतयाः इमत षष्ठ्यन्तस
पदमनपुवितरतक्षे। लस्य इत्यसधिकक तमम्। तमायाः च थमायाः च थयाः च ममपम् च इमत तस्थस्थममपयाः, तक्षेषमास तस्थस्थममपमामम्
इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  (अत्र तसम् इमत समान्तयाः प्रत्यययाः। तस्य विक्षेधिसम्-शिब्दवितम् पपुससस रूपमम् तमायाः।
एविमन्यत्र।) तमामम् च तमम् च तश्च अमम् च इमत तमान्तन्तमामयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। मङतयाः इमत लस्य
मविशिक्षेषणमम्। अतयाः लयाः ययाः मङतम् तस्य इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत -  मङतयाः लस्य स्थमानक्षे मविमहतमानमामम्
तसम् थसम् थ ममपम् एषमास स्थमानक्षे तमामम् तमम् त अमम् एतक्षे क्रममातम् स्यपुयाः। तमामम् इत्यमादययाः अनक्षेकमालयाः ससन्त। अतयाः
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अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत पररभमाषयमा सविरस्य स्थमानक्षे भविसन्त। एविञ्च मङतनो लकमारमायाः भविसन्त लङम्  सलङम्
लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत चत्विमारयाः। एषक्षे चतपुषपुर  अस्य सकत्रस्य प्रविकसत्तयाः स्यमातम्। तत्र लनोटयाः स्थमानक्षे लङयाः इवि कमायमारमण
अमतमदषमामन। अतयाः एतत्सकत्रस लनोमट अमप प्रवितरतक्षे। 

उदमाहरणमम् - भवितमामम्। भवितमम्। भवित। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - आशिष्ट्रीविमारदमाथर  वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर
लनोमट लस्य स्थमानक्षे तसम्-प्रत्ययक्षे भक तसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तत्र लनोटयाः स्थमानक्षे तसम् मविमहतयाः असस्त। लनोटयाः
स्थमानक्षे लङयाः इमत कमायमारमण भविसन्त इमत अमतदक्षेशियाः असस्त। अतयाः लङयाः स्थमानक्षे कमायरमविधिमायकस  तस्थस्थममपमास
तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रमत्र प्रवितरतक्षे। तक्षेन तसयाः स्थमानक्षे सविमारदक्षेशियाः तमामम् भविमत। तक्षेन भक तमामम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
स्थमामनविद्भिमाविमातम् तमामयाः अमप मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण
धिमातनोयाः  शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ तमामम्  इमत जमायतक्षे।  शिपम्-प्रत्यययाः  मशितम्  एविञ्च धिमात्विसधिकमारनोकयाः। अतयाः
मतसङ्शितम्  समाविरधिमातपुकमममत समाविरधिमातपुकससजकयाः।  अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य
भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ तमामम् इमत जमायतक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्
इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ तमामम् इमत
जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भवितमामम् इमत रूपस ससध्यमत।

(भविन्तपु इमत रूपक्षे लनोटनो लङ्वितम् इत्यमामदकमायर नमासस्त। तथमामप क्रमक्षेण रूपमम् आयमामत। अतयाः अत्र
उपस्थमाप्यतक्षे।)

भविन्तपु - आशिष्ट्रीविमारदमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर लनोमट लस्य
स्थमानक्षे प्रथमबहहविचनमविविकमायमामम् सस-प्रत्ययक्षे भक सस इमत सस्थतक्षे सकमारस्य स्थमानक्षे सनोऽन्तयाः इमत सकत्रक्षेण अन्तम्
इत्यमादक्षेशिक्षे भक असन्त इमत जमातक्षे ततयाः शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ असन्त इमत सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण
पररूपमैकमादक्षेशिक्षे भविसन्त इमत रूपस लभ्यतक्षे। तत्र असन्त लनोटम्  असस्त। एविञ्च तस्य इकमारयाः असस्त। अतयाः एरुयाः
इमत सकत्रक्षेण इकमारस्य स्थमानक्षे उकमारक्षे भविन्तपु इमत रूपस ससध्यमत।

(अत्र  ससपम्-प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  भवि  इमत  रूपस  दक्षेयमसस्त।  परन्तपु  तदम्  अगक्षे  दत्तमसस्त।
प्रकक तसकत्रस्यनोदमाहरणमामन अत्र दष्ट्रीयन्तक्षे।) 

भवितमम् - पकविरवितम् आशिष्ट्रीविमारदमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर लनोमट
लस्य  स्थमानक्षे  मध्यममदविचनमविविकमायमामम्  थसम्-प्रत्ययक्षे  भक  थसम्  इमत  सस्थमतजमारयतक्षे।  लनोटनो  लङ्वितम्  इमत
अमतदक्षेशिक्षेन  तस्थस्थममपमास  तमान्तन्तमामयाः  इमत  सकत्रक्षेण  थसयाः  स्थमानक्षे  सविमारदक्षेशिक्षे  तमम्-आदक्षेशिक्षे  भक  तमम्  इमत
सस्थमतजमारयतक्षे। ततयाः शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ तमम् इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भवितमम् इमत रूपस ससध्यमत।

भवित  - पकविरवितम्  भकधिमातनोयाः  आमशिमष  सलङम् -लनोटय  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लनोमट  लस्य  स्थमानक्षे
मध्यमबहहविचनमविविकमायमामम्  थ-प्रत्ययक्षे  भक  थ  इमत  सस्थमतजमारयतक्षे।  लनोटनो  लङ्वितम्  इमत  अमतदक्षेशिक्षेन
तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण थस्य स्थमानक्षे सविमारदक्षेशिक्षे  त-आदक्षेशिक्षे  भक त इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततयाः
शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ त इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भवित इमत रूपस ससध्यमत।
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[ . ]15 8 सक्षेह्यर मपच्च॥ (३.४.८७)

सकत्रमाथर याः - लनोटयाः सक्षेयाः मह स्यमातम्। सयाः अमपतम् असस्त।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मह-आदक्षेशियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे चत्विमारर पदमामन
ससन्त। सक्षेयाः मह अमपतम् च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सक्षेयाः (६/१),  मह (१/१), अमपतम्  (१/१),  च इत्यव्ययमम्।
लनोटनो  लङ्वितम्  इमत सकत्रमातम्  लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः परश्चक्षेमत दयममप असधिकक तमम्।
सकत्रमाथर्थो भविमत - लनोटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य ससपयाः स्थमानक्षे मह इत्यमादक्षेशिनो भविमत। स च आदक्षेशियाः अमपतम् असस्त।
मतपम्-तसम्-सस ... इमत सकत्रक्षेण मध्यममैकविचनमविविकमायमास लस्य स्थमानक्षे ससपम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। यमद लनोटयाः स्थमानक्षे ससपम्
मविमहतयाः तमहर ससपयाः स्थमानक्षे अनक्षेन सकत्रक्षेण मह इमत आदक्षेशियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। मह अनक्षेकमाल्त्विमातम् सविमारदक्षेशियाः भविमत। 

स्थमामनविद्भिमाविमातम्  ससपयाः  मपत्त्विस  मह-आदक्षेशिक्षे  अमतमदश्यतक्षे।  तदमारणमाय  अमपतम्  इमत  उकस  सकत्रक्षे।
अमपत्त्विस्य फलस तपु समाविरधिमातपुकममपतम् इमत सकत्रक्षेण मङदद्भिमाविमातम् सक्ङ्ङमत च इमत गपुणविकमद्धिमनषक्षेधिमामदकमम्। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

भविसस - आशिष्ट्रीविमारदमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर लनोमट लस्य
स्थमानक्षे मध्यमपपुरुषमैक-विचनमविविकमायमास ससमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक सस इमत सस्थमतभरविमत। अत्र लनोटयाः स्थमानक्षे ससयाः
मविमहतयाः असस्त। अतयाः सक्षेह्यरमपच्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण ससस्थमानक्षे मह इमत अनक्षेकमाल्त्विमातम् सविमारदक्षेशिक्षे भक मह इमत
जमातक्षे मह-आदक्षेशिस्य स्थमामनविद्भिमाविमातम् समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर मविमहतत्विमाच्च कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः
शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ मह इमत जमायतक्षे। ततश्च भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे  ओकमारक्षे  भनो अ मह इमत जमातक्षे
ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भवि मह इमत जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]15 9 अतनो हक्षेयाः॥ (६.४.१०५)

सकत्रमाथर याः - अदन्तमादङमातम् परस्य हक्षेलपुरकम् ।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेसस्मनम् पददयस वितरतक्षे। अतयाः हक्षेयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
अतयाः  (५/१),  हक्षेयाः  (६/१)।  मचणनो  लपुकम्  इमत  सकत्रमातम्  लपुकम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  अङस्य इमत
असधिकक तमम्। अङस्य इमत षष्ठ्यन्तस  पदस पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। तदमा विमाक्ययनोजनमा भविमत  -  अतयाः
अङमातम् हक्षेयाः लपुकम्  इमत। अत्र तदन्तमविसधियाः भविमत। अत्र अतयाः अङमातम् इमत पददयस सममानमविभमककस  वितरतक्षे।
अत्र अङमातम् इमत मविशिक्षेष्यमम्। अतयाः इमत मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा अदन्तमातम् अङमातम् इमत लभ्यतक्षे।
ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत - अदन्तमातम् अङमातम् परस्य हक्षेयाः लपुकम्  भवितष्ट्रीमत। 

मविशिक्षेषतमा  -  प्रत्ययस्य लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः इत्यनक्षेन प्रत्ययस्य अदशिरनस्य लपुकम्  इमत ससजमा भविमत।
अत्र मह इत्यमप स्थमामनविद्भिमाविक्षेन  प्रत्यययाः असस्त। अतयाः अत्र मह इमत समगस्य प्रत्ययस्य लपुकम्  भविमत।
तस्ममातम् अत्र अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे।

उदमाहरणमम् - भवि।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण भवि मह इमत सस्थमतयाः। अत्र मह-प्रत्ययक्षे परक्षे भवि इमत अङमम्।
तच्च अदन्तमसस्त।  तस्ममातम्  तस्ममातम्  परस्य हक्षेयाः  लपुकम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  भविमत।  तक्षेन  भवि इमत समाधिपु  रूपस
मनष्पदतक्षे।

तपुह्यनोस्तमातङ्ङमामशिमष अन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन महस्थमानक्षे तमातङम्  मविधियतक्षे। अतयाः पकक्षे
भवितमातम् इत्यमप रूपस भविमत। 

[ . ]15 10 मक्षेमनर याः॥ (३.४.८९)

सकत्रमाथर याः - लनोटयाः मक्षेयाः स्थमानक्षे मनयाः आदक्षेशियाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण मनयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  मक्षेयाः
(६/१),  मनयाः  (१/१)। लनोटनो लङ्वितम् इमत सकत्रमातम्  लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत  -
लनोटयाः  स्थमानक्षे  मविमहतस्य  ममपयाः  स्थमानक्षे  मनयाः  आदक्षेशियाः  भविमत।  ममयाः  अनक्षेकमाल्त्विमातम्  सविमारदक्षेशियाः  भविमत।
लङ्विद्भिमाविक्षेन तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण ममपयाः स्थमानक्षे अमम् प्रमापयाः। तस्य अनक्षेन बमाधियाः मक्रयतक्षे।
अतयाः अमयाः मनयाः अपविमादयाः।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - आशिष्ट्रीविमारदमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण
कतररर लनोमट लस्य स्थमानक्षे  उत्तममैक-विचनमविविकमायमास मममप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक मम इमत सस्थमतभरविमत। लनोटनो
लङ्वितम् इमत सकत्रक्षेण अमतदक्षेशिक्षे कक तक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण ममपयाः स्थमानक्षे अमम्-आदक्षेशिक्षे प्रमापक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण तमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य मनयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः भक मन इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा -

[ . ]15 11 आडपुत्तमस्य मपच्च॥ (३.४.९२)

सकत्रमाथर याः - लनोडपुत्तमस्य आटम्  स्यमातम् मपच्च।

सकत्रव्यमाख्यमा - सकत्रममदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन आटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे आटम्  उत्तमस्य मपतम् च
इमत पदचतपुषयमम् असस्त। तत्र आटम्  (१/१), उत्तमस्य (६/१) मपतम् (१/१), चक्षेमत अव्ययपदमम्। पम् इतम् यस्य
स मपतम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ततश्च सकत्रमाथर्थो भविमत - लनोटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य उत्तमपपुरुषस्य आटम्  स्यमातम्
स  मपतम्  च  स्यमातम्  इमत।  आटयाः  मटत्त्विमातम्  आदन्तय  टमकतय  इत्यनयमा  पररभमाषयमा  आटम्  उत्तमपपुरुषस्य
आदमावियवियाः भविमत। 

उत्तममायाः षटम्  ससन्त। ममपम् विसम् मसम् , इटम्  विमह ममहङम्  इमत। तक्षेषपु कक्षे विलस ममपम् एवि मपतम् असस्त। अन्यक्षे
अमपतयाः ससन्त। अतयाः तक्षेषमाममप मपत्त्विमविधिमानमाय अत्र आटयाः मपत्त्विमम्  उकमम्। एविञ्च समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत
सकत्रक्षेण  अमपतम्  समाविरधिमातपुकस  मङददम्  भविमत।  तदम्  ममा  भकतम्  इमत  मपत्त्विमविसधियाः।  मङत्त्विक्षेन  सक्ङ्ङमत  च
गपुणविकमद्धिमनषक्षेधियाः प्रमाप्ननोमत। तस्य विमारणमायमायस मपत्त्विप्रपञ्चयाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण भक मन इमत सस्थमतयाः। तत्र लनोटयाः उत्तमस्य ममपयाः
स्थमानक्षे  मविमहतयाः मनयाः अमप उत्तमयाः एवि। अत एवि आडपुत्तमस्य मपच्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण आडमागमक्षे  आटयाः
मटत्त्विमातम्  आदन्तय  टमकतय  इत्यनयमा  पररभमाषयमा  आदमावियविक्षे  भक  आमत  इमत  सस्थतक्षे  आमन  इत्यस्य
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समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर मविमहतत्विमाच्च कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप भक अ आमन इमत जमातक्षे भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो अ आमन इमत जमातक्षे ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भवि आमन इमत जमायतक्षे। तदमा अकयाः
सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण अकमार-आकमारयनोयाः स्थमानक्षे सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे भविमामन इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]15 12 मनत्यस मङतयाः॥ (३.४.९९)

सकत्रमाथर याः - सकमारन्तस्य मङदपुत्तमस्य मनत्यस लनोपयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदस  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमसस्त।  मनत्यमम्  मङतयाः  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मनत्यमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम् अव्ययपदमम्। मङतयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। लस्य  (६/१)

इमत असधिकक तमम्।  स उत्तमस्य इमत सम्पकणर  सकत्रमनपुवितरतक्षे।  तत्र सयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्। उत्तमस्य इत्यमप
षष्ठ्यन्तमम्। प्रत्यययाः इमत असधिकक तमम्। षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमामश्च भविमत। ङकमारयाः इतम् यस्य सयाः मङतम्,
तस्य मङतयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। मङतम् इत्यनक्षेन मङतम् लकमारमायाः गमाह्यमायाः। तक्षे मह लङम्  सलङम्  लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत
चत्विमारयाः। पदयनोजनमा - सयाः उत्तमस्य मङतयाः लस्य प्रत्ययस्य मनत्यस लनोपयाः। 

मङतयाः उत्तमस्य इत्यस्यमाथर्थो मह मङतयाः लकमारस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः य उत्तमससजकयाः प्रत्यययाः तस्य 
इमत। 

अत्र  सकत्रक्षे  तदन्तमविसधियाः  भविमत।  अत्र  सयाः  मङदपुत्तमस्य  इमत  षष्ठ्यन्तस  सममानमविभमककस
पददयमसस्त। सयाः इमत मविशिक्षेषणमम्,  उत्तमस्य इमत मविशिक्षेष्यमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा सकमारमान्तस्य उत्तमस्य
इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। अत्र उत्तमस्य इमत अल्समपुदमायबनोधिकस  पदमम्, आदक्षेशिस्य लनोपयाः। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत
पररभमाषयमा समान्तस्य उत्तमस्य अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपयाः भविमत इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथर्थो
भविमत - मङतयाः लस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः ययाः सकमारमान्तयाः उत्तमयाः, तस्य अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य मनत्यस लनोपयाः
भविमत। 

उदमाहरणमम् - भविमावि। भविमाम।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

भविमावि  -  भक-धिमातनोयाः लनोमट उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे  विसस भक  विसम्  इमत आडपुत्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन
आडमागमक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे  भक आविसम् इमत सस्थतक्षे शिमप गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  भवि आविसम् इमत सस्थतक्षे  लनोटनो
लङ्वितम् इमत अमतदक्षेशिबलक्षेन आविसम् इत्यमप लङयाः मङत्त्विमातम् यमामन कमायमारमण तमामन लभतक्षे। अतयाः आविसम् इमत
मङतयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः उत्तमससजकयाः,  समान्तश्च असस्त। अतयाः मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रक्षेण आविसम् अन्त्यस्य
अलयाः सकमारस्य लनोपक्षे  भवि आवि इमत सस्थतक्षे  अकयाः सविणर  दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण अकमार-आकमारयनोयाः स्थमानक्षे
सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे भविमावि इमत रूपस ससध्यमत।

भविमाम - भक-धिमातनोयाः लनोमट उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे मसस भक मसम् इमत सस्थतक्षे आडमागमक्षे भक आमसम् इमत
जमातक्षे  शिमप गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  भवि आमसम्  इमत सस्थतक्षे  लनोटनो  लङ्वितम्  इमत अमतदक्षेशिबलक्षेन आमसम्  इत्यस्य
मङदद्भिमाविक्षेन मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रक्षेण आमसम् अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपक्षे भवि आम इमत सस्थतक्षे अकयाः
सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे भविमाम इमत रूपस ससध्यमत।
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आमशिमष भकधिमातनोयाः लनोमट रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

आशिष्ट्रीलर्थोटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भवितपु भवितमातम् भवितमामम् भविन्तपु

मध्यमपपुरुषयाः भवि भवितमातम् भवितमम् भवित

उत्तमपपुरुषयाः भविमामन भविमावि भविमाम

धिमातनोयाः परस मविध्यमामदषपु अथरषपु  लनोटम् -लकमारक्षे मविमहतक्षे  तमातङम्  न भविमत। अन्यमामन सविमारमण रूपमामण
यथमा आमशिमष समाध्यन्तक्षे तथमैवि मविध्यमामदषपु अथरषपु अमप समाध्यन्तक्षे। न कनोऽमप भक्षेदयाः। 

मविध्यमामदषपु अथरषपु भकधिमातनोयाः लनोमट रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

मविसधिलनोटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भवितपु भवितमामम् भविन्तपु

मध्यमपपुरुषयाः भवि भवितमम् भवित

उत्तमपपुरुषयाः भविमामन भविमावि भविमाम

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 

) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पठतपु पठतमामम् पठन्तपु। पठ पठतमम् पठत। पठमामन पठमावि पठमाम। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गदतपु गदतमामम् गदन्तपु। गद गदतमम् गदत। गदमामन गदमावि गदमाम। 
) 3 अचर  पकजमायमामम् - अचरतपु अचरतमामम् अचर न्तपु। अचर  अचरतमम् अचरत। अचमारमन अचमारवि अचमारम। 
) 4 वज गतय - वजतपु वजतमामम् वजन्तपु। वज वजतमम् वजत। वजमामन वजमावि वजमाम। 
) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - कटतपु कटतमामम् कटन्तपु। कट कटतमम् कटत। कटमामन कटमावि कटमाम।
) 6 मक कयक्षे - कयतपु कयतमामम् कयन्तपु। कय कयतमम् कयत। कयमामन कयमावि कयमाम। 
) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेततपु चक्षेततमामम् चक्षेतन्तपु। चक्षेत चक्षेततमम् चक्षेतत। चक्षेतमामन चक्षेतमावि चक्षेतमाम। 
) 8 तप सन्तमापक्षे - तपतपु तपतमामम् तपन्तपु। तप तपतमम् तपत। तपमामन तपमावि तपमाम। 
) 9 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोचतपु शिनोचतमामम् शिनोचन्तपु। शिनोच शिनोचतमम् शिनोचत। शिनोचमामन शिनोचमावि शिनोचमाम।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 लनोटम्  च इमत सकत्रस्य अथर सलखत।
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. 8 आमशिमष कक्षे  लकमारमायाः भविसन्त। 

. 9 आमशिमष लनोटम्  कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 10 आमशियाःशिब्दमाथरयाः कयाः। 

. 11 एरुयाः इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 12 मक्षेमनरयाः कस्य कसस्मनम् लकमारक्षे च।

. 13 भविमावि इमत रूपक्षे सलनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 14 लनोटयाः ममपयाः स्थमानक्षे क आदक्षेशिनो भविमत।
१) मन २) अमम् ३) इलनोपयाः ४) आटम्  

. 15 लनोटयाः उदमाहरणस मकमम्।।
१) भविमावियाः २) भविमाम ३) भविथ ४) भवितयाः 

. 16 भवितपु इमत रूपक्षे मतपयाः इकमारस्य उकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।
१) इतश्च २) एरुयाः ३) मनत्यस मङतयाः ४) अतनो हक्षेयाः 

. 17 लनोटयाः आटम्  कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
१) आटश्च २) आडजमादष्ट्रीनमामम् ३) आडपुत्तमस्य मपच्च ४) लनोटम्  च 

. 18 लनोटयाः कस्य आटम्  भविमत।
१) अङस्य २) मध्यमस्य ३) उत्तमस्य ४) आगमस्य 

. 19 मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रस मकस  करनोमत।
१) आडमागमयाः २) अडमागमयाः ३) विकमद्धियाः ४) सलनोपयाः 

. 20 लनोटयाः उत्तमस्य आटम्  ककीदृशियाः।
१) मपतम् २) अमपतम् ३) मङतम् ४) मकतम् 

. 21 सक्षेमहर ककीदृशियाः।
१) मपतम् २) अमपतम् ३) मङतम् ४) मकतम् 

. 22 अतनो हक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
१) अलनोपयाः २) महलनोपयाः ३) महलपुकम्  ४) अतनो दष्ट्रीघरयाः 

. 23 अतनो हक्षेयाः इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) यमामह २) एसधि ३) भवित ४) भवि 
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भकधिमातनोयाः लङम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]15 13 अनदतनक्षे लङम् ॥ (३.२.१११)

सकत्रमाथर याः - अनदतनभकतमाथरविकत्तक्षेयाः धिमातनोयाः लङम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदमम्  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पदत्रयमसस्त।  अनदतनक्षे  (७/१),  लङम्
(१/१)। भकतक्षे  (७/१), धिमातनोयाः (५/१), प्रत्यययाः (१/१), परश्च (१/१) चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। अद भवियाः
अदतनयाः,  अमविदममानयाः  अदतनयाः  यसस्मनम्  सयाः  अनदतनयाः  कमालयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  अतष्ट्रीतरमात्रक्षेयाः
अन्त्ययमामक्षेन  आगमाममरमात्रक्षेयाः  आदयमामक्षेन  समहतयाः  कमालयाः  अदतनयाः।  तमद्भिन्नयाः  अनदतनयाः।  भकतत्विस  च
अतष्ट्रीतकमालयाः।  पदयनोजनमा  -  अनदतनक्षे  भकतक्षे  धिमातनोयाः  परयाः  लङम्  प्रत्यययाः।  ततश्च  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -
अनदतनभकतक्षे अथर वितरममानमादम् धिमातनोयाः परस लङम्  प्रत्यययाः स्यमातम् इमत। 

धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः फलस चक्षेमत उकमक्षेवि। यस्य धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा अनदतनक्षे
भकतक्षे  वितरतक्षे  स  धिमातपुयाः  अनदतनभकतमाथरविकसत्तयाः  कथ्यतक्षे।  तसस्मनम्  कमालक्षे  मक्रयमायमायाः  विकसत्तयाः  यस्य  स
अनदतनभकतमाथरविकसत्तयाः धिमातपुयाः। यमद तसस्मनम् कमालक्षे मक्रयमा इमत प्रकटनस्य मविविकमा असस्त तमहर  धिमातनोयाः परस
लङम्  प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - रमामयाः अयनोध्यमायमा रमाजमा अभवितम्।

भकधिमातनोयाः भकतक्षे अनदतनक्षे अथर लमङ अकमारस्य ङकमारस्य च इत्ससजमायमास लनोपक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे 
मतमप भक मत इमत सस्थतक्षे इकमारस्य लनोपक्षे भक तम् इमत सस्थतक्षे शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ तम् इमत सस्थतक्षे 
गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे अडमागमक्षे अ भविम् अ तम् इमत सस्थतक्षे सविरससयनोगक्षे अभवितम् इमत रूपस ससद्ध्यमत।

[ . ]15 14 लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपु दमात्तयाः॥ (६.४.७१)

सकत्रमाथर याः - लपुङम्  लङम्  लकङम्  एषपु अङस्य अटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
लपुङम् -लङम् -लकङम् -कपु (७/३), अटम्  (१/१), उदमात्तयाः (१/१)। अङमासधिकमारक्षे पमठतममदस सकत्रमम्। लपुङम्  च लङम्  च
लकङम्  च इमत लपुङम् -लङम् -लकङयाः, तक्षेषपु लपुङम् -लङम् -लकङम् -कपु इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - लपुङम् -
लङम् -लकङम्  एषपु  प्रत्ययक्षेषपु  परक्षेषपु  यदङस  तस्य अटम्  स्यमातम्  स उदमात्तश्च। अटयाः टस्य हलन्त्यमम्  इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमा भविमत, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपश्च भविमत। अटयाः मटत्त्विमातम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा
सयाः अङस्य आदमावियवियाः भविमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - (लटम् -लकमारवितम् अत्र प्रमक्रयमा भविमत। समा ससकक्षेपक्षेण दष्ट्रीयतक्षे अत्र।)
अनदतनभकतमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः अनदतनक्षे लङम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। लङयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे
भक  लम्  इमत  जमातक्षे  लस्य  स्थमानक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतपम्-प्रत्ययक्षे  भक  मत  इमत  सस्थतक्षे
मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत  सकत्रक्षेण  मतपयाः  समाविरधिमातपुकससजमायमास  कतररर  शिपम्  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातनोयाः  शिमप
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अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ  मत  इमत  जमायतक्षे।  शिपम्-प्रत्यययाः  मशितम्  एविञ्च  धिमात्विसधिकमारनोकयाः।  अतयाः  मतसङ्शितम्
समाविरधिमातपुकमममत  समाविरधिमातपुकससजकयाः।  अतयाः  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य  भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे  स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे  भनो अ मत इमत जमायतक्षे।  यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्  इमत
पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भवि मत इमत जमातक्षे लङयाः
स्थमानक्षे मविमहतक्षे मतमप परक्षे भवि इमत शिपम्-समहतस्य अङससजमा भविमत। तदमा लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत
सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अटम् -आगमक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे अभवि मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]15 15 आडजमादष्ट्रीनमामम्॥ (६.४.७२)

सकत्रमाथर याः - अजमादक्षेयाः अङस्य आटम्  लपुङम् -लङम् -लकङम् -कपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। आटम्
अजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आटम्  (१/१),  अजमादष्ट्रीनमामम्  (६/३)। अङस्य इमत असधिकक तमम्। तस्य
बहहविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः  भविमत।  लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  लपुङम् -लङम् -लकङम् -कपु  इमत
सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  अचम्  आमदयाः यक्षेषमास  तक्षे  अजमादययाः,
तक्षेषमामम् अजमादष्ट्रीनमामम् इमत बहहवष्ट्रीमहयाः सममासयाः। लपुङम्  च लङम्  च लकङम्  च इमत लपुङम् -लङम् -लकङयाः, तक्षेषपु लपुङम् -लङम् -
लकङम् -कपु इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। पदयनोजनमा भविमत - अजमादष्ट्रीनमामम् अङमानमामम् आटम्  उदमात्तयाः लपुङम् -लङम् -
लकङम् -कपु। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  लपुङम् -लङम् -लकङम्  एषपु  प्रत्ययक्षेषपु  परक्षेषपु  यदम् अजमामद अङस  तस्य आटम्  स्यमातम्  स
उदमात्तश्च। आटयाः टस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत,  तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपश्च भविमत।
आटयाः मटत्त्विमातम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा सयाः अङस्य आदमावियवियाः भविमत। 

उदमाहरणमम् - आततम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अत समातत्यगमनक्षे इमत धिमातनोयाः लमङ अनपुबन्धिलनोपक्षे अतम् लम् इमत जमातक्षे मतमप
शिमप अतम् अ मत जमातक्षे लमङ परतयाः अतम्+अ इमत अङमम्। तस्य आमदविणरयाः अकमारयाः अचम्। अतयाः अङमम्
अजमामद। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य आटम्  आगमयाः,  आटयाः मटत्त्विमातम्  आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा सयाः
अङस्य आदमावियवियाः भविमत। तक्षेन आ अतम् अ मत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]15 16 आटश्च॥ (६.१.९०)

सकत्रमाथर याः - आटनोऽमच परक्षे विकमद्धिरक्षेकमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रमावितरणमम् -  आ एधिम्  लम्  इमत  सस्थतक्षे  अकमार-एकमारयनोयाः  स्थमानक्षे  विकमद्धिमविधिमानमाथरमम्  इदस  सकत्रस
प्रवितरतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। आटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। च इमत
अव्ययपदमम्। विकमद्धिरमादमैचम् इमत सकत्रमातम् विकमद्धियाः इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवितरतक्षे। एकयाः पकविरपरयनोयाः इमत सकत्रस्य
असधिकमारक्षे मविदतक्षे। तक्षेन पकविरपरयनोयाः स्थमानक्षे विकमद्धियाः एकमादक्षेशियाः भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत। 
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उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण आ अतम् अ मत सस्थतय आटश्च इमत सकत्रक्षेण अमच
परतयाः पकविरपरयनोयाः आ अ इत्यनयनोयाः विकमद्धियाः एकमादक्षेशियाः भविमत। तक्षेन आतम् अ मत जमातक्षे। ततश्च इतश्च इमत
सकत्रक्षेण मतपयाः इकमारलनोपक्षे आततम् इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]15 17 इतश्च॥ (३.४.९९)

सकत्रमाथर याः - मङतनो लस्य परस्ममैपदमम् इकमारमान्तस यतम् तदन्तस्य लनोपयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। इतयाः च
इमत पदच्छक्षेदयाः। इतयाः (६/१), च इत्यव्ययमम्। मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रमातम् मङतयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे।
लस्य  (६/१)  इमत  असधिकक तमम्।  इतश्च  लनोपयाः  परस्ममैपदक्षेषपु  इमत  सकत्रमातम्  परस्ममैपदमम्  अनपुवितरतक्षे,
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा च मविपररणमतक्षे। पदयनोजनमा - मङतयाः लस्य इतयाः परस्ममैपदस्य लनोपयाः। 

इतयाः  परस्ममैपदस्य  इमत  सममानमविभमककस  पददयमम्।  इतयाः  इमत  मविशिक्षेषणमम्,  परस्ममैपदमममत
मविशिक्षेष्यमम्।  अतयाः  तदन्तमविसधिनमा  इदन्तस्य  परस्ममैपदस्य  इमत  लभ्यतक्षे।  इदन्तपरस्ममैपदस्य  इत्यत्रमामप
स्थमानषष्ठष्ट्री अल्समपुदमायबनोधिकमातम्  शकयतक्षे। एविञ्च आदक्षेशियाः लनोपरूपयाः। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा
इदन्तपरस्ममैपदस्य  अन्त्यस्य  अलयाः  इतयाः  लनोपयाः  भवितष्ट्रीमत  अथर्थो  लभ्यतक्षे।  मङतयाः  इमत  लस्य  इत्यस्य
मविशिक्षेषणमम्। तयनोयाः अभक्षेदमान्विययाः भविमत। मङदम् यनो लयाः तस्य इमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - मङदम् यनो लकमारयाः, तस्य
स्थमानक्षे मविमहतस यदम् इकमारमान्तस परस्ममैपदमम्  ,  तदन्तस्य इकमारस्य लनोपयाः भवितष्ट्रीमत। अयस लनोपयाः सविरषपु मङतम्-
लकमारक्षेषपु भविमत।

उदमाहरणमम् - अभवितम्। अभविनम्। अभवियाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अभवि मत इमत सस्थमतयाः असस्त। अत्र मङतम् लकमारयाः लङम् ।
तस्य स्थमानक्षे मविमहतमम् इकमारमान्तस परस्ममैपदमम् मत। अतयाः इतश्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण इकमारस्य लनोपक्षे  अभवितम्
इमत रूपस  ससध्यमत। दशिमककमायमायाः ससन्धिप्रकरणक्षे  पमठतमामन सकत्रमामण कमामनचन अत्र प्रवितरन्तक्षे।  तथमामह  -
अभवितम्  इमत  मतङत्नत्विमातम्  पदमम्।  सलमास  जशिनोऽन्तक्षे  इमत  सकत्रक्षेण  अन्त्यस्य  तकमारस्य  स्थमानक्षे  स्थमानत
आन्तयमारदम् जश्त्विक्षे  दकमारक्षे  अभविदम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च विमाऽविसमानक्षे  इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन चत्विर
तकमारक्षे  कक तक्षे  अभवितम्  इत्यमप  शिब्दयाः  मनष्पदतक्षे।  इत्थमम्  अभविदम्  अभवितम्  इमत  मदधिममप  रूपस  समाधिपु।
एविमन्यत्रमामप मविदमासथरनमा स्वियमकह्यमम्।

अभवितमामम् -  अनदतनभकतमाथर  वितरममानमादम्  भकधिमातनोयाः  अनदतनक्षे  लङम्  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लङम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे। लङयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  लम्  इमत जमातक्षे  लस्य स्थमानक्षे  तसम्-प्रत्ययक्षे  भक  तसम्  इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
तस्थस्थममपमास  तमान्तन्तमामयाः  इमत  सकत्रक्षेण  तसयाः  स्थमानक्षे  तमामम  सविमारदक्षेशियाः  भक  तमामम्  इमत  सस्थमतजमारयतक्षे।
स्थमामनविद्भिमाविमातम् तमामयाः अमप मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण
धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ तमामम्  इमत जमायतक्षे। शिपनोऽमप मशित्त्विमातम् धिमात्विसधिकमारनोकत्विमाच्च मतसङ्शितम्
समाविरधिमातपुकमममत समाविरधिमातपुकससजमा  भविमत। अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ तमामम् इमत जमायतक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत
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पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे  भवि तमामम् इमत जमातक्षे
लङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य तसयाः स्थमानक्षे मविमहतक्षे तमामम परक्षे भवि इमत शिपम्-समहतस्य अङससजमा भविमत। तदमा लपुङम् -
लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अटम् -आगमक्षे  मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे  अभवि तमामम्  जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  अभवितमामम् इमत रूपस ससध्यमत।  (यदमप असस्मनम् रूपक्षे  इतश्च इमत सकत्रस न प्रवितरतक्षे  तथमामप
धिमातनोयाः लमङ रूपमामण प्रमाययाः क्रमशियाः समाधिमयत्विमा प्रदश्यरन्तक्षे। अतयाः क्रममानपुरनोधिमादत्र उपन्यस्तमम्।)

अभविनम् - अनदतनभकतमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः अनदतनक्षे लङम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
लङयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य स्थमानक्षे प्रथमबहहविचनमविविकमायमामम् सस-प्रत्ययक्षे भक सस इमत सस्थतक्षे
सकमारस्य स्थमानक्षे सनोऽन्तयाः इमत सकत्रक्षेण अन्तम् इत्यमादक्षेशिक्षे भक असन्त इमत जमातक्षे ततयाः शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ
असन्त इमत सस्थतक्षे लङयाः स्थमानक्षे  मविमहतक्षे सस-प्रत्ययक्षे  परक्षे भवि इमत शिपम्-समहतस्य अङससजमा भविमत। तदमा
लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अटम् -आगमक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे अभवि असन्त इमत
सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण पररूपमैकमादक्षेशिक्षे अभविसन्त इमत जमायतक्षे। अत्र मङतम् लकमारयाः लङम्  असस्त। तस्य
स्थमानक्षे मविमहतमम् इकमारमान्तस परस्ममैपदमम् असन्त। अतयाः इतश्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण इकमारस्य लनोपक्षे अभविन्तम् इमत
जमातक्षे  समपुदमायस्य मतङन्तत्विमातम्  पदससजमायमामम् ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य तकमारस्य लनोपक्षे
अभविनम् इमत रूपस ससध्यमत। 

अभवियाः - भकधिमातनोयाः लमङ ससमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भवि सस इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत
सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अडमागमक्षे अभवि सस इमत जमातक्षे इतश्च इमत सकत्रक्षेण इलनोपक्षे अभविसम् इमत जमातक्षे रुत्विक्षे
मविसगर अभवियाः इमत रूपस ससध्यमत। 

अभवितमम्  -  पकविरवितम् भकधिमातनोयाः लमङ लस्य स्थमानक्षे मध्यममदविचनमविविकमायमामम् थसम्-प्रत्ययक्षे भक थसम्
इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण थसयाः स्थमानक्षे सविमारदक्षेशिक्षे तमम्-आदक्षेशिक्षे भक तमम् इमत
सस्थमतजमारयतक्षे। ततयाः शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ तमम् इमत जमातक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि
इमत अङस्य अडमागमक्षे अभवि तमम् इमत सस्थतक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे अभवितमम् इमत रूपस ससध्यमत।

अभवित  - पकविरवितम् भकधिमातनोयाः लमङ लस्य स्थमानक्षे मध्यमबहहविचनमविविकमायमामम् थ-प्रत्ययक्षे भक थ इमत
जमातक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण थस्य स्थमानक्षे सविमारदक्षेशिक्षे त-आदक्षेशिक्षे भक त इमत जमातक्षे शिमप गपुणक्षे
अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ त इमत जमातक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अडमागमक्षे अभवि त
इमत सस्थतक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे अभवित इमत रूपस ससध्यमत।

अभविमम्  -  पकविरवितम् भकधिमातनोयाः लमङ लस्य स्थमानक्षे उत्तममैकविचनमविविकमायमामम् मममप भक मम इमत जमातक्षे
तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण ममपयाः स्थमानक्षे अमम्-आदक्षेशिक्षे भक अमम् इमत जमातक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम्
अ अमम्  इमत जमातक्षे  लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अडमागमक्षे  अभवि अमम्  इमत
सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण पररूपमैकमादक्षेशिक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे अभविमम् इमत रूपस ससध्यमत।

अभविमावि - भक-धिमातनोयाः लमङ उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विसस भक विसम् इमत सस्थतक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भवि
विसम् इमत सस्थतय विसम् इमत मङतयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः उत्तमससजकयाः, समान्तश्च असस्त। अतयाः मनत्यस मङतयाः इमत
सकत्रक्षेण विसयाः अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपक्षे भवि वि इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि
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इमत अङस्य अभवि वि इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण अतयाः अङस्य दष्ट्रीघर आकमारक्षे अभविमावि इमत
रूपस ससध्यमत।

अभविमाम - भक-धिमातनोयाः लमङ उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे मसस भक मसम् इमत सस्थतक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भवि
मसम् इमत सस्थतय मसम् इमत मङतयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः उत्तमससजकयाः, समान्तश्च असस्त। अतयाः मनत्यस मङतयाः इमत
सकत्रक्षेण मसयाः अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपक्षे भवि म इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि
इमत अङस्य अभवि म इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण अतयाः अङस्य दष्ट्रीघर आकमारक्षे अभविमाम इमत
रूपस ससध्यमत।

अनदतनक्षे भकतक्षे भकधिमातनोयाः लमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

लङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अभवितम् अभवितमामम् अभविनम्

मध्यमपपुरुषयाः अभवियाः अभवितमम् अभवित

उत्तमपपुरुषयाः अभविमम् अभविमावि अभविमाम

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 

) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - अपठतम् अपठतमामम् अपठनम्। अपठयाः अपठतमम् अपठत। अपठमम् 
अपठमावि अपठमाम। 

) 2 गद व्यकमायमास विमामच - अगदतम् अगदतमामम् अगदनम्। अगदयाः अगदतमम् अगदत। अगदमम् 
अगदमावि अगदमाम। 

) 3 अचर  पकजमायमामम् - आचरतम् आचरतमामम् आचरनम्। आचर याः आचरतमम् आचरत। आचरमम् आचमारवि 
आचमारम। 

) 4 वज गतय - अवजतम् अवजतमामम् अवजनम्। अवजयाः अवजतमम् अवजत। अवजमम् अवजमावि 
अवजमाम। 

) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - अकटतम् अकटतमामम् अकटनम्। अकटयाः अकटतमम् अकटत। अकटमम् 
अकटमावि अकटमाम। 

) 6 मक कयक्षे - अकयतम् अकयतमामम् अकयनम्। अकययाः अकयतमम् अकयत। अकयमम् अकयमावि 
अकयमाम। 

) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - अचक्षेततम् अचक्षेततमामम् अचक्षेतनम्। अचक्षेतयाः अचक्षेततमम् अचक्षेतत। अचक्षेतमम् 
अचक्षेतमावि अचक्षेतमाम। 

) 8 तप सन्तमापक्षे - अतपतम् अतपतमामम् अतपनम्। अतपयाः अतपतमम् अतपत। अतपमम् अतपमावि 
अतपमाम। 
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) 9 शिपुच शिनोकक्षे  - अशिनोचतम् अशिनोचतमामम् अशिनोचनम्। अशिनोचयाः अशिनोचतमम् अशिनोचत। अशिनोचमम् 
अशिनोचमावि अशिनोचमाम। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः

. 24 अनदतनक्षे लङम् , भकतक्षे भमविष्यमत विमा। 

. 25 लसङ्विधिमायकस  सकत्रस सलखत।

. 26 अभवितम् इतष्ट्रीह असड्विधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 27 इतश्च इमत सकत्रस्य विकसत्तस सलखत।

. 28 लमङ हलमादक्षेयाः अङस्य अटम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 29 लपुङ्लङङ ङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अटम्  कस्य आगमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।।
१) धिमातनोयाः २) अङस्य ३) प्रत्ययस्य ४) अभ्यमासस्य 

. 30 इतश्च इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) अभवियाः २) अभवितमामम् ३) अभवितमम् ४) अभविमम् 

. 31 अभवितम् इतष्ट्रीह मतपयाः इकमारलनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण। 
१) इतश्च २) एरुयाः ३) मनत्यस मङतयाः ४) अतनो हक्षेयाः 

. 32 आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) आगच्छमत २) आततम् ३) आस्तक्षे ४) भविमामन 

. 33 एषपु मकस  सकत्रस लनोटम् -लकमारक्षे न प्रवितरतक्षे।
१) एरुयाः २) शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् ३) शिक्षेषक्षे प्रथमयाः ४) इतश्च 

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे  लकटम्  लनोटम्  लङम्  चक्षेमत त्रयनो लकमारमायाः उपन्यस्तमायाः। तक्षेषपु  लकमारक्षेषपु भकधिमातनोयाः रूपमामण
समाधिमयतपुस यमामन नकतनमामन सकत्रमामण प्रवितरन्तक्षे तमामन उपन्यस्तमामन। 

मक्रयमाथमारयमामम् मक्रयमायमास सत्यमामम् असत्यमास च धिमात्विथरव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे इमत मविविकमा चक्षेतम् धिमातनोयाः
लकटम्  लकटम्  शिक्षेषक्षे  च इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण लकमट परतयाः शिपस  प्रबमाध्य धिमातनोयाः
स्यप्रत्यययाः  भवितष्ट्रीमत  अस्य  लकमारस्य  मविशिक्षेषनोऽसस्त।  स्यप्रत्यययाः  आधिरधिमातपुकससजकयाः।  अतयाः  अयमम्
आधिरधिमातपुकलकमारयाः इमत प्रससमद्धियाः। 
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मविध्यमादष्ट्रीनमामम्  अथमारनमामम्  प्रकटनमाय  धिमातनोयाः  लनोटम्  लनोटम्  च  इमत  सकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  आमशिमष  तपु
आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण सलटम्  सलङम्  च मविधिष्ट्रीयतक्षे। मविसधिलनोमट आशिष्ट्रीलर्थोमट च समाधिमारणमामन कमायमारमण
ससन्त। कक्षे विलस तपुह्यनोस्तमातङ्ङमामशिष्यन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण मतपयाः ससपयाः रूपयनोयाः तमातङम्  इमत आशिष्ट्रीलर्थोमट
मविमशिषस कमायरमम्। तक्षेन भवितपु भवितमातम् , भवि भवितमातम् इमत रूपस दयस तत्र भविमत। अन्यमामन रूपमामण मविसधिलनोमट
आशिष्ट्रीलर्थोमट च समाधिमारणमामन एवि। तत्र इकमारस्य उकमारत्विमाय एरुयाः, सक्षेह्यरमपच्च इमत सकत्रक्षेण ससपयाः मह, अतनो हक्षेयाः
इत्यनक्षेन अतयाः परस्य हक्षेयाः लपुकम् ,  मक्षेमनरयाः इत्यनक्षेन ममपयाः मनयाः,  आडपुत्तमस्य मपच्च इमत सकत्रक्षेण उत्तमस्य आटम्
भविमत इमत लनोटयाः समारससकक्षेपयाः। 

कमामनचन कमायमारमण लङम्  सलङम्  लपुङम्  लकङम्  एषमास चतपुणमार मङतम्-लकमारमाणमामम् ससन्त। तमामन च लनोमट
अमप  अपक्षेमकतमामन।  अतयाः  लनोटनो  लङ्वितम्  इमत  अमतदक्षेशिक्षेन  तमामन  कमायमारमण  लनोमट  प्रमामपतमामन।  तमामन
तस्थस्थममपस तमान्तन्तमामयाः इमत तमाममादययाः, मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रक्षेण विसम्-मसनोयाः सलनोपश्चक्षेमत। 

यस्य धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा अनदतनक्षे भकतक्षे वितरतक्षे इमत प्रकटनमाय तस्ममादम् धिमातनोयाः
अनदतनक्षे  लङम्  इमत  सकत्रक्षेण  लङम्  लकमारयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  लङम् -लकमारस्य  विमैमशिष्टस  यदम्  लपुङम् -लङम् -लकङम् -
क्ष्विडपुदमात्तयाः  इमत  सकत्रक्षेण  हलमादक्षेयाः  अङस्य  अटम्  भविमत,  आडजमादष्ट्रीनमामम्  इमत  सकत्रक्षेण  अजमादक्षेयाः  अङस्य
आडमागमश्च भविमत। इतश्चक्षेमत सकत्रक्षेण मङतनो लस्य परस्ममैपदमम् इकमारमान्तस यतम् तदन्तस्य लनोपयाः भविमत। 

इत्थमम् ससकक्षेपक्षेण इदमधिक्षेयस यतम् लकमट शिबपविमादयाः स्यप्रत्यययाः भविमत। 

लनोमट लकमारक्षे  तपु  इकमारस्य उकमारयाः,  तपु  मह अनयनोयाः  तमातङम्  आमशिमष,  लङ्विदम् अमतदक्षेशियाः,  तक्षेन
तमाममादययाः सलनोपश्चक्षेमत कमायरदयमम्, ससस्थमानक्षे मह, अतयाः हक्षेलपुरकम् , मक्षेमनरयाः, उत्तमस्यमा आटम्  इमत एतमामन कमायमारमण
भविसन्त।

लमङ लकमारक्षे तपु अटम्  आटम्  इलनोपयाः, इमत एतमामन कमायमारमण ससन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 लकटम्  शिक्षेषक्षे च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भमविष्यमत भमविष्यसन्त भमविष्यमामम 

. 3 लनोटम्  च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 मक्षेमनरयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 मनत्यस मङतयाःइमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 लनोटयाः ममपयाः स्थमानक्षे अमम्-आदक्षेशियाः कपु तनो न भविमत।

. 8 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भवितमातम्, भवितपु, भवितमामम्, भवि, भविमामन, भविमाम।

. 9 अनदतनक्षे लङम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
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. 10 इतश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 11 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – अभवितम्, अभविनम्, अभवियाः, अभविमम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरममालमा

उत्तरमामण- १

. 1 भमविष्यमामम।

. 2 न।

. 3 आधिरधिमातपुकयाः।

. 4 लकमट लकमङ च।

. 5 मक्रयमाथमार यमा मक्रयमा ततयाः मभन्नमाथरयाः एविमात्र शिक्षेषयाः।

. 6 २

उत्तरमामण- २

. 7 मविध्यमामदषपु अथरषपु धिमातनोयाः लनोटम्  स्यमातम्।

. 8 सलङ्लनोटय।

. 9 आमशिमष सलङम् -लनोटय॥

. 10 आशिमासनमम् यमाच्ञमा आशिष्ट्रीयाः। अप्रमापस्य इषस्य अथरस्य प्रमापपुमम् इच्छमा आशिष्ट्रीयाः।

. 11 लनोटयाः इकमारस्य उयाः स्यमातम्। 

. 12 लनोटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य ममपयाः स्थमानक्षे मनयाः आदक्षेशियाः भविमत।

. 13 मनत्यस मङतयाः।

. 14 १

. 15 २

. 16 २

. 17 ३

. 18 ३

. 19 ४

. 20 १

. 21 २

. 22 ३
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. 23 ४

उत्तरमामण- ३

. 24  भकतक्षे।

. 25 अनदतनक्षे लङम् ।

. 26 लपुङ्लङङ ङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः।

. 27 मङतनो लस्य परस्ममैपदमम् इकमारमान्तस यतम् तदन्तस्य लनोपयाः। 

. 28 लपुङ्लङङ ङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः।

. 29 २

. 30 १

. 31 १

. 32 २

. 33 ४

॥इमत पञ्चदशियाः पमाठयाः॥
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प्रस्तमाविनमा

मतङन्तस्य पकविरपमाठक्षेषपु लटम्  सलटम्  लपुटम्  लकटम्  लनोटम्  लङम्  चक्षेमत लकमारमायाः पमठतमायाः। असस्मनम् पमाठक्षे सलङम्
लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत त्रयनो लकमारमायाः पठनष्ट्रीयमायाः ससन्त। 

एषपु सलङयाः मविसधिसलङम्  आशिष्ट्रीसलरङम्  इमत भमागदयमसस्त। आजमा अनपुरनोधियाः यमाच्ञमा इत्यमादयनो भमाविमायाः
भमाषयमा प्रकटन्तक्षे। तदथर  मविसधिसलङम्  लकमारस्य प्रयनोगयाः बमाहहल्यक्षेन भविमत। सलङम्  लकमारयाः कममप मविमशिषस
कमालस न दनोतयमत, मक्रयमायमामम् प्रक्षेरणस दनोतयमत। आशिष्ट्रीसलरङम्  आशिष्ट्रीविमारदमाथर प्रयपुज्यतक्षे। 

अतष्ट्रीतकमालष्ट्रीनमायमायाः मक्रयमायमायाः प्रकटनमाय लपुङम्  सपुप्रससद्धियाः प्रमाचष्ट्रीनसमामहत्यक्षेषपु प्रचपुरस प्रयपुकयाः लकमारयाः।
लपुङम्  मविकरणभक्षेदक्षेन बहहमविधिनो भविमत। असस्मनम् पमाठक्षे  लपुङयाः समाधिमारणप्रमक्रयमा प्रदश्यरतक्षे। अविमशिषमामन सकत्रमामण
कमामनचन अगक्षे विक्ष्यन्तक्षे। 

अल्पप्रयनोगयाः भविमत लकङ्लकमारस्य। तथमामप लनोकक्षे  प्रयनोगविशिमातम् अत्र उपस्थमाप्यतक्षे। मक्रयमामतपतय
गम्यममानमायमामम् अस्य प्रयनोगनो भविमत। 

भकधिमातनोयाः  एषपु  लकमारक्षेषपु  रूपमामण  प्रदश्यरन्तक्षे।  अन्यक्षेषपु  भकधिमातपुतपुल्यक्षेषपु  धिमातपुषपु  प्रमक्रयमा  रूपमामण  च
मविदमासथरनमा स्वियमकह्यमामन। 

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मविध्यमादष्ट्रीनम् बपुध्यमातम्।
 सलङनो भक्षेदमानम् जमास्यमत।
आजमामदकस  कतपुर यनोग्यस्य लकमारस्य प्रयनोगक्षे समथर्थो भविक्षेतम्।
सविमारसमामम् अतष्ट्रीतकमालष्ट्रीनमानमामम् मक्रयमाणमास प्रकटनमाय लपुङयाः प्रयनोगस मविजमास्यमत।
 मक्रयमामतपसत्तश्चक्षेतम् कनो लकमारयाः प्रयनोकव्ययाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्। 
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मविसधिसलङम्  लकमारयाः

[ . ]16 1 मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम् ॥ 
(३.३.१६१)

सकत्रमाथर याः - मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु एषपु अथरषपु धिमातनोयाः सलङम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदमम्  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमसस्त।
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  (७/३)  सलङम्  (१/१)। धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः  (१/१),  परश्च
(१/१) चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। मविसधियाः च मनमन्त्रणस च आमन्त्रणस च अधिष्ट्रीषयाः च ससप्रश्नयाः च प्रमाथरनस च इमत
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनमामन,  तक्षेषपु  मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  अथरषपु  मविदममानमादम्
धिमातनोयाः परस सलङम्  प्रत्यययाः भविमत।

मविध्यमामदशिब्दमानमामम् अथरयाः अधिस्तमातम् उपन्यस्यतक्षे - 

१) मविसधियाः - वियसमा असधिकमारक्षेण विणरन विमा मनकक षस्य भकत्यमादक्षेयाः (कमनष्ठस्य) प्रवितरनमम् मह मविसधियाः।
विकपु याः विचनक्षेन शनोतमा कमरमण प्रवितरतक्षे, प्रक्षेररतनो भविमत। अत्र आजमा भविमत मविसधियाः। उदमाहरणमम् - भकत्यस स्विमामष्ट्री
विदमत - भविमानम् विसस कमालयक्षेदम् इमत। मशिष्यमम् आचमायरयाः आह – त्विस विक्षेदस पठक्षेयाः। सक्षेविकस  स्विमामष्ट्री आह – जलमम्
आनयक्षेयाः।  भकत्यस्य  अकरणक्षे  यदमप  पमापस  न  भविमत,  तथमामप  स  दण्डमाहरयाः  भविमत।  शिमासविचनमामन  प्रमाययाः
आजमारूपक्षेण ससन्त। यथमा - सत्यस ब्रकयमातम् मप्रयस ब्रकयमातम्। स्विगरकमामनो यजक्षेत। 

२)  मनमन्त्रणमम्  - मनयनोगकरणस  मह  मनमन्त्रणमम्।  त्रष्ट्रीमण शमाद्धिक्षे  पमवित्रमामण  दयमहत्रयाः  कपु तपसस्तलयाः
इत्यमामदविचनमामन  शपुमतस्मकमतशिमासक्षेषपु  ससन्त।  शिमासविचनमम्  अनपुसकत्य  यस्य  गकहक्षे  शमाद्धिमामदकमर  असस्त  स
यथमाशिमासस ब्रमाह्मणमादष्ट्रीनम् भनोजनमाय आह्वयमत। तत्र यमद आहहतयाः भनोजनमाय न गच्छमत तमहर  शिमासमयमारदमायमायाः
उलङ्घनमातम्  शिमासमानपुसमारस  पमापभमागम्  भविमत,  तस्य  पमापमम्  अधिमरयाः  प्रत्यविमाययाः  भविमत।  अतयाः  एततम्
अविश्यकतरव्यमम् असस्त। ईदृशिस मनयनोगकरणस मह मनमन्त्रणमम्।

३)  आमन्त्रणमम्  - कमामचमारमानपुजमा मह आमन्त्रणमम्। यथक्षेच्छमम् आचमारणमम् कमामचमारयाः। यथमा गकहमम्
आगतमम्  अमतसथमम्  गकहस्विमामष्ट्री  आह – इह आसनक्षे  उपमविशिक्षेतम्  भविमानम्।  परन्तपु  अमतसथयाः  स्विक्षेच्छमानपुसमारमम्
अन्यत्र एवि उपमविशिमत। अमतथक्षेयाः तथमा आचरणक्षेन तस्य न कनोऽमप प्रत्यविमाययाः,  अधिमरयाः भविमत। एविञ्च अत्र
अमतसथस  प्रमत आजमा अमप नमासस्त। आमन्त्रणशिब्दस्य समाम्प्रमतकमायाः आह्वमानमम् इमत अथर  बहहधिमा मन्यन्तक्षे।
परन्तपु  कक्षे विलमम्  आह्वनमक्षेवि आमन्त्रणमम्  इमत न। यथमा ममत्र इदस  फलस  खमादक्षेयाः  त्विमम्  इमत विमाक्यक्षे  मक्रयमायमास
प्रवितरनमम् असस्त। अत्र खमादनमाय प्रक्षेरणमसस्त। एविस कस्यमाममप मक्रयमायमामम् प्रक्षेरणमम्, यत्र आजमा नमासस्त, अकरणक्षे
प्रत्यविमाययाः नमासस्त, कमामचमारयाः असस्त, तथमा प्रक्षेरणमम् आमन्त्रणमम्। 

४)  अधिष्ट्रीषयाः  (अधिष्ट्रीषमम्  इत्यमप  क्विमचतम्)  -  सत्कमारपकविरकनो  व्यमापमारनो  मह  अधिष्ट्रीषमम्।  सत्कक त्य
प्रवितरनममत्यथरयाः। कसश्चतम्  गकहष्ट्री स्विपपुत्रमम् गपुरुकक लमम् नष्ट्रीत्विमा गपुरुमम् आह – पपुत्रमम् अध्यमापयक्षेदम् भविमानम्। अत्र
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अनक्षेन विचनक्षेन गपुरुयाः अध्यमापनकमायर प्रक्षेररतयाः। परन्तपु अत्र गपुरुस  प्रमत आजमा नमासस्त,  यमाच्ञमा नमासस्त,  अकरणक्षे
गपुरनोयाः प्रत्यविमाययाः नमासस्त,  एविञ्च सम्ममानप्रदशिरनपपुरयाःसरस गकहष्ट्री गपुरुस  प्रमत विदमत,  गपुरुस  च प्रक्षेरयमत। अतयाः अत्र
सलङथरयाः भविमत अधिष्ट्रीषयाः। 

५)  ससप्रश्नयाः  - मविचमायर  मनधिमाररणस मह सम्प्रश्नयाः। ससप्रधिमारणस सम्प्रश्नयाः। यथमा कसश्चतम् मशिष्ययाः गपुरुस
प्रमत आह – मकस  भनो व्यमाकरणमम् अधिष्ट्रीयष्ट्रीय उत मशिकमामम् इमत। अत्र प्रश्नस कक त्विमा मशिष्ययाः मनणरतपुमम् इच्छमत। 

६) प्रमाथरनमम् - यमाच्ञमा मह प्रमाथरनमम्। यथमा कसश्चतम् मभकपुकयाः आह - भविमानन्नस मक्षे ददमादम् इमत। भनो
भनोजनस लभक्षेय। 

मविध्यमामदषपु  आदक्षेषपु  चतपुषपुर  अथरषपु  प्रवितरनसमाममान्यमम्  असस्त।  अतयाः  तत्र  प्रवितरनमात्विमम्  सलङथरयाः।
प्रवितरनमा मह प्रविकत्त्यनपुकक लनो व्यमापमारयाः। यथमा अनपुचरस प्रमत जलमम् आनय इमत विमाक्यक्षेन अनपुचरस्य जलमानयनक्षे
प्रविकसत्तयाः भविमत। अत एवि ईदृशिविमाक्यप्रयनोगयाः एविमात्र व्यमापमारयाः। तत्रमामप मविमशिष्य लनोटयाः सलङयाः विमा प्रयनोगयाः। अत्र
प्रविकसत्तयाः प्रक्षेररतमनष्ठमा, तदनपुकक लव्यमापमारश्च प्रक्षेरकमनष्ठयाः। प्रक्षेरकयाः विमाक्यप्रयनोगकतमार।  

उदमाहरणमम्  - मविध्यमामदषपु  अथरषपु  वितरममानमादम्  भकधिमातनोयाः मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु
सलङम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर सलमङ ङकमारक्षेकमारयनोयाः लनोपक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् मतपम्-
तसम्-सस  ...  इमत सकत्रक्षेण मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  मत इमत सस्थतक्षे  इतश्च इत्यनक्षेन इकमारलनोपक्षे  भक  तम्  इमत
सस्थमतयाः जमायतक्षे। 

[ . ]16 2 यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च॥ (३.४.१०३)

सकत्रमाथर याः - सलङयाः परस्ममैपदमानमास यमासपुडमागमयाः स्यमातम् स मङतम् च। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण यमासपुटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे पञ्च पदमामन ससन्त।
यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषपु उदमात्तयाः मङतम् च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। तत्र यमासपुटम्  (१/१), परस्ममैपदक्षेषपु (७/१), उदमात्तयाः
(१/१), मङतम् (१/१), च इत्यव्ययमम्। सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रमातम् सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। ङम्  इतम्
यस्य स मङतम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। परस्ममैपदक्षेषपु इत्यस्य परस्ममैपदमानमामम् इमत षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमामयाः
भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  सलङयाः स्थमानक्षे  मविमहतमानमास परस्ममैपदमानमामम् यमासपुटम्  आगमयाः भविमत,  स च उदमात्तयाः
इमत। यमासपुटम्  मटत्त्विमादम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा आदमावियवियाः भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भक तम् इमत सस्थमतयाः। तत्र प्रकक तसकत्रक्षेण तम् इमत
सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य परस्ममैपदस्य यमासपुटम्  इमत आगमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भक यमासम् तम् इमत सस्थमतयाः भविमत।
अत्र समागमकस्य यमास्तम् इमत समपुदमायस्य मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमामम् कतररर
शिपम् इमत शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे च भवि यमास्तम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा - 

[ . ]16 3 सलङयाः स लनोपनोऽनन्त्यस्य॥ (७.२.७९)

सकत्रमाथर याः - समाविरधिमातपुकसलङयाः अनन्त्यस्य सस्य लनोपयाः भविमत। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  लनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  चत्विमारर  पदमामन
ससन्त। सलङयाः स लनोपयाः अनन्त्यस्य इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सलङयाः (६/१), स (६/१) इदस लपुपषष्ठष्ट्रीकस  पदमम्,
तक्षेन सस्य इमत लभ्यतक्षे। लनोपयाः (१/१),  अनन्त्यस्य (६/१)। अन्तक्षे भवियाः अन्त्ययाः। न अन्त्ययाः अनन्त्ययाः,
तस्य इमत तत्पपुरुषसममासयाः। रुदमामदभ्ययाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत सकत्रमातम् समाविरधिमातपुकक्षे  इमत सपम्यन्तस पदमम् अनपुवितरतक्षे
समाविरधिमातपुकस्य इमत षष्ठ्यन्ततयमा च मविपररणमतक्षे। पदयनोजनमा - सलङयाः अनन्त्यस्य समाविरधिमातपुकस्य सलङयाः
सस्य लनोपयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - समाविरधिमातपुकससजकयाः यनो सलङमादक्षेशियाः तस्य अनन्त्यस्य सस्य लनोपयाः भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविर्थोकसकत्रप्रकमारक्षेण भवि यमास्तम् इमत सस्थतय यमास्तम् इत्यसशियाः सलङम्
समाविरधिमातपुकससजकयाः असस्त। कथमम्।  यमास्तम्  इत्यसस्मनम्  तम्  इमत एवि लस्य स्थमानक्षे  मविमहतयाः। यमासपुटम्  तस्य
आगमयाः  असस्त।  यदमागममास्तद्गपुणष्ट्रीभकतमास्तद्गहणक्षेन  गकह्यन्तक्षे  इमत  पररभमाषयमा  समागमकस्य  यमास्तम्  इमत
समपुदमायस्य अमप समाविरधिमातपुकत्विमम् भविमत। यमास्तम् इत्यस्य सकमारयाः अन्तक्षे नमासस्त। अतयाः अनन्त्ययाः असस्त।
अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे - 

[ . ]16 4 अतनो यक्षेययाः॥ (७.२.८०) 

सकत्रमाथर याः - अदन्तमादङमातम् परस्य समाविमारधिमातपुकमावियविस्य यमासम् इत्यस्य इयम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  ससन्त।  अतयाः  यमा  इययाः  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अतयाः  (५/१),  यमा  इमत  लपुपषष्ठ्यमैकविचनमान्तमम्  पदमम्।  इययाः  (१/१)।  अङस्य  इमत
षष्ठ्यन्तस्य असधिकक तस्य अङमातम्  इमत पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामयाः भविमत। रुदमामदभ्ययाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत
सकत्रमातम् समाविरधिमातपुकक्षे  इमत सपम्यन्तस पदमम् अनपुवितरतक्षे, तच्च समाविरधिमातपुकस्य इमत षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे।
एविमम्  अतयाः  अङस्य समाविरधिमातपुकस्य यमा  इययाः  इमत  विमाक्ययनोजनमा।  अतयाः  अङमातम्  इत्यत्र  तदन्तमविसधिनमा
अदन्तमादङमातम् इमत लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत - अदन्तमादम् अङमातम् परस्य समाविरधिमातपुकमावियविस्य यमासम्
(यमायाः) इत्यस्य इयम् इमत आदक्षेशियाः भविमत इमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण  भवि  यमास्तम्  इमत  सस्थमतयाः।  तत्र  सलङयाः
सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सकत्रक्षेण यमासयाः सलनोपक्षे प्रमापक्षे यमासयाः स्थमानक्षे प्रकक तसकत्रक्षेम इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् तम् इमत
सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]16 5 लनोपनो व्यनोविर सल॥ (६.१.६४)

सकत्रमाथर याः - व्यनोयाः विसल परक्षे लनोपयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  ससन्त।  लनोपयाः  व्यनोयाः  विसल  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  लनोपयाः  (१/१),  व्यनोयाः  (६/२),  विसल  (७/१)।  विम्  च  यम्  व्यय,  तयनोयाः  व्यनोयाः  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत - विकमारयकमारयनोयाः लनोपनो विसल परक्षे इमत।
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उदमाहरणमम् - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भवि इयम् तम् इमत सस्थमतयाः। तत्र इयम् इत्यस्य ययाः विसल तकमारक्षे परक्षे
असस्त। अतयाः लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण यलनोपक्षे भवि इ तम् इमत सस्थतक्षे अविणमारद म् अकमारमादम् अमच इकमारक्षे परक्षे
आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेतम् इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेतमामम् - मविध्यमामदषपु अथरषपु वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्
इमत सकत्रक्षेण कतररर सलमङ ङकमारक्षेकमारयनोयाः लनोपक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् मतपम्-तसम्-सस
... इमत सकत्रक्षेण तसस अनपुबन्धिलनोपक्षे भक तसम् इमत सस्थतक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे
तमामम सविमारदक्षेशियाः भक तमामम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। सलङयाः स्थमानक्षे  मविमहतस्य तसयाः स्थमानक्षे  मविमहतस्य तमामम् इमत
परस्ममैपदस्य यमासपुटम् -आगमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भक यमास्तमामम् इमत सस्थमतयाः भविमत। अत्र समागमकस्य यमास्तमामम् इमत
समपुदमायस्य मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमामम् कतररर शिपम् इमत शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे च
भवि यमास्तमामम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। यमास्तमामम् इत्यस्य अनन्त्यस्य सस्य सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन
सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे  भवि इयम् तमामम् इमत जमायतक्षे।
ततश्च विसल परतयाः यकमारस्य लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे भवि इ तमामम् इमत सस्थतक्षे अविणमारदम् अकमारमादम्
अमच इकमारक्षे परक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेतमामम् इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]16 6 सक्षेजपुरसम्॥ (३.४.१०८)

सकत्रमाथर याः - सलङनो सक्षेजपुरसम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयस वितरतक्षे। सक्षेयाः जपुसम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
सक्षेयाः (६/१), जपुसम् (१/१)। सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रमातम् सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। तदमा विमाक्ययनोजनमा
भविमत  -  सलङयाः सक्षेयाः जपुसम्। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत  -  सलङयाः सक्षेयाः स्थमानक्षे  जपुसम् आदक्षेशियाः भवितष्ट्रीमत। अथमारतम्
सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतनो यनो ससप्रत्यययाः तस्य स्थमानक्षे जपुसम् इत्यमादक्षेशियाः स्यमामदमत। जपुसम् प्रयनोगनोत्तरस स्थमामनविद्भिमाविक्षेन
प्रत्ययत्विस लभक्षेत। तदमा चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य जकमारस्य इतम् ससजमा, तस्य लनोपयाः इमत तस्य लनोपश्च
भविमत।  जपुसम्  अनक्षेकमाल्त्विमातम्  अनक्षेकमासल्शितम्  सविरस्य  इमत  पररभमाषयमा  सक्षेयाः  सविरस्य  स्थमानक्षे  भविमत।  जपुसयाः
सकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास प्रमापमायमास जपुसयाः स्थमामनविद्भिमाविक्षेन मविभमकससजकत्विमातम् न मविभकय
तपुस्ममायाः इत्यनक्षेन इत्ससजमामनषक्षेधिनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - भविक्षेयपुयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - मविध्यमामदषपु  अथरषपु  वितरममानमादम्  भकधिमातनोयाः  कतररर  सलमङ भक  लम्  इमत  सस्थतक्षे
प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम् मतपम्-तसम्-सस ... इमत सकत्रक्षेण सय भक सस इमत सस्थतक्षे सक्षेजपुरसम् इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
जसस सविमारदक्षेशिक्षे चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य जकमारस्य इतम् ससजमायमास, तस्य लनोपयाः इमत तस्य लनोपक्षे कक तक्षे भक
उसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य ससस्थमानक्षे मविमहतस्य जपुसयाः परस्ममैपदस्य यमासपुटम् -आगमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक यमासम् उसम् इमत सस्थमतयाः भविमत। अत्र समागमकस्य यमासपुसम् इमत समपुदमायस्य मतङम्  मशितम्
समाविरधिमातपुकमम्  इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमामम् कतररर शिपम् इमत शिमप गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  च भवि यमासपुसम् इमत
सस्थमतयाः जमातमा। यमासपुसम् इत्यस्य अनन्त्यस्य सस्य सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो
यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे  भवि इयम् उसम् इमत सस्थतक्षे अविणमारदम् अकमारमादम् अमच
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इकमारक्षे परक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेयपुसम् इमत जमातक्षे समपुदमायस्य पदत्विमातम् रुत्विक्षे मविसगर  भविक्षेयपुयाः रूपस
ससध्यमत। 

भविक्षेयाः - भकधिमातनोयाः लमङ ससमप भक सस इमत जमातक्षे इतश्च इत्यनक्षेन इलनोपक्षे भक सम् इमत जमायतक्षे। यमासपुटम्
परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण यमासपुडमागमक्षे भक यमासम् सम् इमत जमातक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भवि यमासम् सम् इमत
जमायतक्षे। सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन यमासयाः सलनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इत्यनक्षेन इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् सम्
इमत सस्थतक्षे  विसल परतयाः यकमारस्य लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे भवि इ सम् इमत सस्थतक्षे आदम् गपुणयाः इमत
सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेसम् इमत जमातक्षे रुत्विक्षे मविसगर भविक्षेयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेतमम्  - भकधिमातनोयाः कतररर सलमङ भक लम् इमत सस्थतक्षे मतपम्-तसम्-सस ...  इमत सकत्रक्षेण थसस भक थसम्
इमत सस्थतक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण थसयाः स्थमानक्षे तमम सविमारदक्षेशियाः भक तमम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण यमासपुटम् -आगमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भक यमास्तमम् इमत सस्थमतयाः भविमत।
ततश्च कतररर  शिपम्  इमत  शिमप  गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  च  भवि यमास्तमम्  इमत  सस्थमतयाः  जमातमा।  यमास्तमम्  इत्यस्य
अनन्त्यस्य सस्य सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य
स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् तमम् इमत जमायतक्षे। ततश्च विसल परतयाः यकमारस्य लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण
लनोपक्षे भवि इ तमम् इमत सस्थतक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेतमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेत  - भकधिमातनोयाः सलमङ थ-प्रत्ययक्षे  भक थ इमत सस्थतक्षे  तस्थस्थममपमास  तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण
थस्थमानक्षे तप्रत्ययक्षे सविमारदक्षेशिक्षे भक त इमत सस्थतक्षे यमासपुटम् -आगमक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे च भवि यमास्त इमत सस्थमतयाः
जमातमा। सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम्
इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् त इमत जमायतक्षे। लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण यलनोपक्षे भवि इ त इमत सस्थतक्षे आदम् गपुणयाः इमत
सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेत इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेयमम् - भकधिमातनोयाः सलमङ मममप भक मम इमत सस्थतक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण ममपयाः
स्थमानक्षे अमम्-प्रत्ययक्षे सविमारदक्षेशिक्षे भक अमम् इमत सस्थतक्षे यमासपुटम् -आगमक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे च भवि यमासम् अमम् इमत
सस्थमतयाः जमातमा। सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य
स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् अमम् इमत जमातक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेयमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेवि, भविक्षेम – भकधिमातनोयाः मदविचनक्षे विसस, बहहविचनक्षे मसस च मनत्यस मङतयाः इत्यनक्षेन अन्त्यस्य सस्य
लनोपक्षे  यमासपुटम् -आगमक्षे  शिमप  गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  च  भवि  यमासम्  वि,  भवि यमासम्  म  इमत  सस्थमतयाः  जमातमा।  सलङयाः
सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे आदम्
गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेवि, भविक्षेम इमत रूपक्षे ससध्यतयाः। 

भकधिमातनोयाः मविसधिसलमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

मविसधिसलङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भविक्षेतम् भविक्षेतमामम् भविक्षेयपुयाः
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मध्यमपपुरुषयाः भविक्षेयाः भविक्षेतमम् भविक्षेत

उत्तमपपुरुषयाः भविक्षेयमम् भविक्षेवि भविक्षेम
--

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 
) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पठक्षेतम् पठक्षेतमामम् पठक्षेयपुयाः। पठक्षेयाः पठक्षेतमम् पठक्षेत। पठक्षेयमम् पठक्षेवि पठक्षेम। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गदक्षेतम् गदक्षेतमामम् गदक्षेयपुयाः। गदक्षेयाः गदक्षेतमम् गदक्षेत। गदक्षेयमम् गदक्षेवि गदक्षेम। 
) 3 अचर  पकजमायमामम् - अचरतम् अचरतमामम् अचरयपुयाः। अचरयाः अचरतमम् अचरत। अचरयमम् अचरवि अचरम। 
) 4 वज गतय - वजक्षेतम् वजक्षेतमामम् वजक्षेयपुयाः। वजक्षेयाः वजक्षेतमम् वजक्षेत। वजक्षेयमम् वजक्षेवि वजक्षेम। 
) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - कटक्षेतम् कटक्षेतमामम् कटक्षेयपुयाः। कटक्षेयाः कटक्षेतमम् कटक्षेत। कटक्षेयमम् कटक्षेवि कटक्षेम। 
) 6 मक कयक्षे - कयक्षेतम् कयक्षेतमामम् कयक्षेयपुयाः। कयक्षेयाः कयक्षेतमम् कयक्षेत। कयक्षेयमम् कयक्षेवि कयक्षेम। 
) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेतक्षेतम् चक्षेतक्षेतमामम् चक्षेतक्षेयपुयाः। चक्षेतक्षेयाः चक्षेतक्षेतमम् चक्षेतक्षेत। चक्षेतक्षेयमम् चक्षेतक्षेवि चक्षेतक्षेम। 
) 8 तप सन्तमापक्षे - तपक्षेतम् तपक्षेतमामम् तपक्षेयपुयाः। तपक्षेयाः तपक्षेतमम् तपक्षेत। तपक्षेयमम् तपक्षेवि तपक्षेम। 
) 9 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोचक्षेतम् शिनोचक्षेतमामम् शिनोचक्षेयपुयाः। शिनोचक्षेयाः शिनोचक्षेतमम् शिनोचक्षेत। शिनोचक्षेयमम् शिनोचक्षेवि शिनोचक्षेम।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 कनो मविसधियाः यत्र सलङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 2 मकस  मनमन्त्रणमम्।

. 3 मकमम् आमन्त्रणमम्।

. 4 कयाः अधिष्ट्रीषयाः।

. 5 कयाः ससप्रश्नयाः।

. 6 सलङम्  कक्षे षपु अथरषपु मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 7 अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण कस्य स्थमानक्षे क आदक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 8 सक्षेजपुरसम् क्वि।

. 9 यमासपुटम्  मकमम् भविमत।
१) प्रत्यययाः २) आगमयाः ३) आदक्षेशियाः ४) अङमम् 

. 10 इतश्च इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) भविक्षेयाः २) भविक्षेतमामम् ३) भविक्षेयपुयाः ४) भविक्षेयमम्
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. 11 यमासपुटम्  कपु त्र भविमत।
१) परस्ममैपदक्षेषपु २) आत्मनक्षेपदक्षेषपु ३) अङक्षे ४) मविकरणक्षे 

भकधिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ रूपमामण
आमशिमष सलङ्लनोटय इमत सकत्रक्षेण आमशिमष अथर भकधिमातनोयाः सलमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप

भक  मत इमत सस्थतक्षे  इतश्च इत्यनक्षेन  इलनोपक्षे  भक  तम्  इमत  सस्थमतजमारयतक्षे।  तत्र आमशिमष मविमहतस्य सलङयाः
आदक्षेशिस्य मतपयाः सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। (समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे एवि शिपम् भविमत। अत्र
तदभमाविक्षे कतररर शिपम् इमत न प्रवितरतक्षे) यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण यमासपुडमागमक्षे भक यमास्तम् इमत
सस्थमतजमारतमा।  (अत्र यमास्तम्  इमत न समाविरधिमातपुकमम्। अतयाः सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत न प्रवितरतक्षे। तक्षेन
समाविरधिमातपुकसलङयाः एवि सस्य लनोपयाः मक्रयतक्षे।) स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इमत सकत्रक्षेण पदमान्तक्षे मविदममानस्य स्तम्
इमत  ससयनोगस्य  आदस्य सकमारस्य  लनोपक्षे  भक  यमातम्  इमत  सस्थमतजमारतमा।  यमातम्  इत्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य इकयाः ऊकमारस्य गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा - 

(सकत्रमम्  -  स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे  च। -  पदस्य अन्तक्षे ययाः ससयनोगयाः,  ससल परतनो विमा ययाः ससयनोगयाः,
तदमादनोयाः सकमारककमारयनोयाः लनोपनो भविमत।)

[ . ]16 7 मकदमामशिमष॥ (३.४.१०४)

सकत्रमाथर याः - आमशिमष सलङयाः यमासपुटम्  मकतम् भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण यमासपुटम्  मकतम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे
स्तयाः। मकतम् आमशिमष इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मकतम्  (१/१),  आमशिमष  (७/१)। सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रमादम्
सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रमादम् यमासपुटम्  इमत प्रथममान्तस
पदमनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा - आमशिमष सलङयाः यमासपुटम्  मकतम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - आशिष्ट्रीविमारदमाथर मविमहतस्य सलङयाः
यमासपुटम्  मकतम् स्यमातम्। 

[ . ]16 8 सक्क्ङमत च॥ (१.१.५)

सकत्रमाथर याः - मगतम्-मकदम्-मङमन्नममत्तक्षे इग्लकणक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री न स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण गपुणविकमद्धिमनषक्षेधियाः मक्रयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः।
सक्क्ङमत (७/१),  अत्र एषमा मनममत्तसपमष्ट्री,  च इत्यव्ययपदमम्। इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री इमत समगस सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे।
तत्र इकयाः इमत षष्ठ्यन्तस  पदमम्। गपुणविकद्धिष्ट्री इमत प्रथममामदविचनमान्तस  पदमम्।  न धिमातपुलनोप आधिरधिमातपुकक्षे  इमत
सकत्रमातम् न इत्यव्ययमनपुवितरतक्षे। गम् च कम्  च ङम्  च इमत क्क्ङयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। क्क्ङयाः इतयाः
यस्य  स  सक्क्ङतम्  ,  तसस्मनम्  सक्क्ङमत  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  गपुणश्च  विकमद्धिश्चक्षेमत  गपुणविकद्धिष्ट्री  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  पदयनोजनमा  -  सक्क्ङमत  इकयाः  गपुणविकद्धिष्ट्री  न  च।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  मगतम्-मकदम्-
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मङमन्नममत्तक्षे इग्लकणक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री न स्तयाः। इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री इमत पररभमाषयमा यत्र इकयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्  पदमम्
उपस्थमाप्यतक्षे तत्र प्रमापक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री इग्लकणक्षे इमत कथ्यतक्षे। यक्षेन मनममत्तक्षेन इग्लकणक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री प्रमाप्यक्षेतक्षे तमन्नममत्तस
यमद मगतम् मकतम् मङतम् विमा स्यमातम् तमहर एतक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री मनमषध्यक्षेतक्षे। 

उदमाहरणमम् - भकयमातम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भक यमातम्  इमत सस्थतय आधिरधिमातपुकत्विमातम्  गपुणयाः प्रमापयाः। अत्र मकदमामशिमष इमत
सकत्रक्षेण यमासपुटयाः मकत्त्विमातम् यमातम् इमत समपुदमायस्यमामप मकत्त्विस भविमत। अत्र प्रमापयाः गपुणयाः इग्लकणयाः,  मकन्तपु तस्य
मनममत्तमम् यमातम् मकदसस्त। अतयाः सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। तक्षेन भकयमातम् इमत रूपस ससध्यमत।

भकयमास्तमामम्  - आमशिमष  सलङ्लनोटय  इमत  सकत्रक्षेण  आमशिमष  अथर  भकधिमातनोयाः  सलमङ
प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  तसस तस्य तमामम्  इत्यमादक्षेशिक्षे  तत्र आमशिमष मविमहतस्य सलङयाः आदक्षेशिस्य तसयाः
तदमादक्षेशिस्य तमामयाः च सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत
सकत्रक्षेण  यमासपुडमागमक्षे  भक  यमास्तमामम्  इमत  सस्थमतजमारतमा।  यमास्तमामम्  इत्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य इकयाः ऊकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे मकदमामशिमष इमत सकत्रक्षेण यमासपुटयाः
मकत्त्विमातम् यमास्तमामम् इमत समपुदमायस्यमामप मकत्त्विस भविमत। अत्र प्रमापमम् इग्लकणस गपुणसस  सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण
मनमषध्य भकयमास्तमामम् इमत रूपस ससध्यमत।

भकयमासपुयाः  - आमशिमष अथर भकधिमातनोयाः सलमङ प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमास सय सक्षेजपुरसम् इत्यनक्षेन जपुसस
सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण जपुसयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। तस्य यमासपुडमागमक्षे  भक यमासपुसम्  इमत सस्थमतजमारतमा।
यमासपुसम् इत्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य इकयाः ऊकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे
मकदमामशिमष  इमत  सकत्रक्षेण  यमासपुटयाः  मकत्त्विमातम्  यमास्तमामम्  इमत  समपुदमायस्यमामप  मकत्त्विस  भविमत।  अत्र  प्रमापस्य
इग्लकणगपुणस्य सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधिक्षे सस्य रुत्विक्षे मविसगर भकयमासपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।

भकयमायाः  - भकधिमातनोयाः सलमङ मध्यममपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास ससमप इतश्च इमत इलनोपक्षे यमासपुडमागमक्षे भक
यमासम् सम् इमत सस्थतक्षे स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इमत सकत्रक्षेण ससयनोगमादस्य पकविरसकमारस्य लनोपक्षे यमासपुटयाः मकत्त्विमातम्
इग्लकणगपुणस्य सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधिक्षे सस्य रुत्विक्षे मविसगर भकयमायाः इमत रूपस ससध्यमत।

भकयमास्तमम्  -  मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे  धिमातनोयाः थसम्,  तस्य तमम् आदक्षेशियाः,  तस्य यमासपुडमागमयाः,  यमासपुटयाः
मकत्त्विमादम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमास्तमम् इमत रूपस भविमत। 

भकयमास्त - मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे धिमातनोयाः थ, तस्य त आदक्षेशियाः, तस्य यमासपुडमागमयाः, यमासपुटयाः मकत्त्विमादम्
इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमास्त इमत रूपस भविमत। 

भकयमासमम्  - उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे धिमातनोयाः परस ममपम्,  तस्य अमम् आदक्षेशियाः,  तस्य यमासपुडमागमयाः,  यमासपुटयाः
मकत्त्विमादम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमासमम् इमत रूपस भविमत। 

भकयमास्वि  - उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे  धिमातनोयाः परस विसम्,  मनत्यस मङतयाः इमत सलनोपयाः,  विसयाः यमासपुडमागमयाः,
यमासपुटयाः मकत्त्विमादम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमास्वि इमत रूपस भविमत। 

भकयमास्म  - उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे  धिमातनोयाः परस मसम्,  मनत्यस मङतयाः इमत सलनोपयाः,  मसयाः यमासपुडमागमयाः,
यमासपुटयाः मकत्त्विमादम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमास्म इमत रूपस भविमत। 
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मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः सलमङ लपुमङ लकमङ च रूपसमाधिनमम्

भकधिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

आशिष्ट्रीसलरङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भकयमातम् भकयमास्तमामम् भकयमासपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः भकयमायाः भकयमास्तमम् भकयमास्त

उत्तमपपुरुषयाः भकयमासमम् भकयमास्वि भकयमास्म

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 12 यमासपुटम्  मकतम् कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 13 यमासपुटम्  मकतम् क्वि।

. 14 अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रमम् आशिष्ट्रीसलरमङ कपु तनो न प्रवितरतक्षे। 

. 15 आमशिमष सलङमादक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजयाः कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 16 सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण मकस  मक्रयतक्षे।

. 17 इतश्च इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) भकयमातम् २) भकयमास्तमामम् ३) भकयमासपुयाः ४) भकयमास्त

. 18 भकयमातम् इत्यत्र आधिरधिमातपुकमनबन्धिनगपुणस्य मनषक्षेधिस्य कमारणस मकमम्।
१) यमासपुटयाः मकत्त्विमम् २) यमासपुटयाः मङत्त्विमम् ३) मतपयाः मपत्त्विमम् ४) धिमातनोयाः सक्षेट्त्विमम् 

. 19 आमशिमष भकधिमातनोयाः एषपु मकस  रूपस नमासस्त।
१) भवि २) भवितमातम् ३) भकयमासपुयाः ४) भकयमास्वियाः

. 20 आमशिमष भकधिमातनोयाः एषपु मकस  रूपमसस्त।
१) भकयमासपुयाः २) भपुयमासपुयाः ३) भकयमासकयाः ४) भपुयमासकयाः
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भकधिमातनोयाः लपुङम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]16 9 लपुङम् ॥ (३.२.११०)

सकत्रमाथर याः - भकतमाथर धिमातनोयाः लपुङम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लपुङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे  लपुङम्  इमत एकमक्षेवि
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  भकतक्षे  (७/१),  धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः  (१/१),  परश्च  (१/१)  चमैषमामसधिकमारयाः
आयमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - भकतक्षे धिमातनोयाः परयाः लपुङम्  प्रत्यययाः भविमत। अथमारतम् धिमात्विथरयाः व्यमापमारयाः भकतकमालष्ट्रीनयाः
इमत मविविकमा चक्षेतम् तद्धिमातनोयाः परस लपुङम्  लकमारयाः प्रयनोकव्ययाः इमत। अनदतनपरनोकभकतक्षे सलटम्  अनदतनभकतक्षे लङम्
भकतक्षे च लपुङम्  इमत व्यविस्थमा। लङम्  परनोकक्षे प्रत्यकक्षे च भविमत। लपुङम्  भकतसमाममान्यक्षे अथमारतम् अदतनक्षे अनदतनक्षे च
परनोकक्षे प्रत्यकक्षे च भकतक्षे भविमत। 

उदमाहरणमम् - अभकतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - भकधिमात्विथरयाः व्यमापमारयाः भकतकमालष्ट्रीनयाः इमत मविविमकतक्षे लपुङम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लपुमङ
ङकमार-उकमारयनोयाः  इत्ससजमायमास  तयनोलर्थोपक्षे  च  भक  लम्  इमत  सस्थतक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम्  मतमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत जमातक्षे इतश्च इत्यनक्षेन मतपयाः इलनोपक्षे भक तम् इमत सस्थतक्षे लपुङमादक्षेशिस्य मतङयाः मतङम्
मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिपम् प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]16 10 सच्ल लपुमङ॥ (३.१.४३)

सकत्रमाथर याः - लपुमङ परतयाः धिमातनोयाः परयाः सच्ल प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सच्ल मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे  स्तयाः। सच्ल
(१/१),  सलमङ (७/१)। धिमातनोयाः (५/१),  प्रत्यययाः (१/१),  परश्च (१/१) चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। सकत्रमाथर्थो
भविमत - लपुमङ परतयाः धिमातनोयाः परयाः सच्ल प्रत्यययाः भविमत। सच्लप्रत्ययस्य इकमारयाः उच्चमारणमाथरयाः। चकमारयाः चपुटक
इत्यनक्षेन इत्ससजकयाः। सच्लप्रत्यययाः धिमातनोयाः प्रमापमानमास शिबमादष्ट्रीनमामम् अपविमादयाः।

उदमाहरणस  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण भक तम् सस्थतक्षे शिमप प्रमापक्षे सच्ल लपुमङ इमत सकत्रक्षेण
सच्लप्रत्ययक्षे भक सच्ल तम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। 

[ . ]16 11 च्लक्षेयाः ससचम्॥ (३.१.४४)

सकत्रमाथर याः - सच्लस्थमानक्षे ससचम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण ससचम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। च्लक्षेयाः
(६/१),  ससचम्  (१/१)। सच्ल लपुमङ इत्यतयाः लपुमङ इमत सपम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः
(१/१),  परश्च  (१/१)  चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  लपुमङ धिमातनोयाः परयाः च्लक्षेयाः स्थमानक्षे  ससचम्
प्रत्यययाः भविमत। ससचयाः चकमारस्य हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन इत्ससजमा भविमत, इकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्
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इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तयनोयाः लनोपक्षे सकमारयाः एवि अविमशिष्यतक्षे। (च्लक्षेयाः स्थमानक्षे यथमा ससचम् तथमा अङम्  चङम्
क्स इत्यमादयनोऽमप भविसन्त।)

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भक सच्ल तम् इत्यत्र च्लक्षेयाः स्थमानक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण ससमच भक सम् तम् इमत
जमातक्षे लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे अभक सम् तम् इमत सस्थमतजमारतमा। तदमा - 

[ . ]16 12 गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु॥ (२.४.७७)

सकत्रमाथर याः - गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः लपुकम्  स्यमातम् परस्ममैपदक्षेषपु परक्षेषपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः  (५/३),  ससचयाः  (६/१),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३)। ण्यकमत्रयमाषर-मञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः
इमत सकत्रमादम् लपुकम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। गमामतयाः च स्थमायाः च घपुयाः च पमायाः च भकयाः च गमामत-स्थमा-घपु-पमा-
भपुवियाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। तक्षेभ्ययाः गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  गमा-स्थमा-घपु-पमा-भक
एभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः परस्य ससचयाः लपुकम्  स्यमातम् परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु। इणनो गमा लपुमङ इमत सकत्रक्षेण इणम्-धिमातनोयाः
गमा-आदक्षेशियाः भविमत। अयस गमा एवि अत्र अमभमतयाः। पमा पमानक्षे  पमा रकणक्षे चक्षेमत दय धिमातक स्तयाः। तत्र पमानमाथरकयाः
पमाधिमातपुयाः अत्र गकह्यतक्षे। दमाधिमाघ्विदमापम् इमत सकत्रक्षेण दमारूपमाणमास धिमारूपमाणमास च धिमातकनमास घपुससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन डपु दमाञम्
दमानक्षे, डपुधिमाञम् धिमारणपनोषणयनोयाः इत्यनयनोयाः गहणस विक्षेमदतव्यमम्।

मविशिक्षेषतमा  -  प्रत्ययस्य लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः इत्यनक्षेन प्रत्ययस्य अदशिरनस्य लपुकम्  इमत ससजमा भविमत।
अत्र ससचम् प्रत्यययाः असस्त। अतयाः ससचम् इमत समगस्य प्रत्ययस्य लपुकम्  भविमत। तस्ममातम् अत्र अलनोऽन्त्यस्य
इमत पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अभक सम् तम् इमत सस्थतक्षे गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः
ससचयाः  परस्ममैपदक्षेषपु  इमत  प्रकक तसकत्रक्षेण  ससचयाः  लपुमक  अभकतम्  इमत  सस्थतक्षे  मतपयाः  समाविरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य स्थमानक्षे गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]16 13 भकसपुविनोसस्तमङ॥ (७.३.८८)

सकत्रमाथर याः - भक सक एतयनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  मतमङ परक्षे गपुणनो न।

सकत्रव्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण गपुणनो मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। भकसपुविनोयाः
मतमङ इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  भकसपुविनोयाः  (६/२),  मतमङ  (७/१)।  नमाभ्यस्तस्यमामच मपमत समाविरधिमातपुकक्षे  इमत
सकत्रमादम् न इत्यव्ययमनपुवितरतक्षे। समाविरधिमातपुकक्षे  इमत च सपम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। ममदक्षेगपुरणयाः इमत सकत्रमादम् गपुणयाः इमत
प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। भकयाः च सकयाः च भकसपुविय, तयनोयाः भकसपुविनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। भक सत्तमायमामम् ,
षकञम् प्रमामणगभरमविमनोचनक्षे इमत एतय धिमातक अमभमतय। सकत्रमाथर्थो भविमत - भक सक एतयनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  मतमङ परक्षे गपुणनो
न।

अत्र गपुणयाः इमत पदमपुच्चमायर  गपुणयाः न मविधिष्ट्रीयतक्षे,  अमप तपु  मनमषध्यतक्षे।  अतयाः इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री  इमत
पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे, सलङमाभमाविमातम्।
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

उदमाहरणमम् - अभकतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अभक  तम्  इमत सस्थतय  गपुणक्षे  प्रमापक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण गपुणमनषक्षेधिक्षे
अभकतम् इमत रूपस ससध्यमत। 

अभकतमामम्  - भकधिमातनोयाः  लपुङम्  इमत  सकत्रक्षेण  लपुमङ  प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम्  तसम्-प्रत्ययक्षे
तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे तमामम सविमारदक्षेशिक्षे भक तमामम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। लपुमङ परतयाः
सच्ल लपुमङ इमत सकत्रक्षेण सच्ल-प्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः ससचम् इत्यनक्षेन ससमच अनपुबन्धिलनोपक्षे भक सम् तमामम् इमत सस्थतक्षे गमामत-

स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः लपुमक भक तमामम् इमत जमातक्षे तमामयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]16 14 समाविरधिमातपुकममपतम्॥ (१.२.४)

सकत्रमाथर याः - अमपतम् समाविरधिमातपुकस  मङददम् भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण मङदत्त्विमम्  अमतमदश्यतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे
स्तयाः। समाविरधिमातपुकमम्  (१/१),  अमपतम्  (१/१)। गमाङ्कपु टमामदभ्यनोऽसञ्णसन्ङतम् इमत सकत्रमातम्  मङतम्  इमत प्रथममान्तस
पदमनपुवितरतक्षे। पम् इतम् यस्य स मपतम् , न मपतम् अमपतम् इमत बहहवष्ट्रीमहगभर-नञम्-तत्पपुरुषयाः सममासयाः। ङम्  इतम् यस्य
स मङतम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - अमपतम् समाविरधिमातकपु मम् मङदतम् भविमत। अथमारतम् मपमद्भिन्नस समाविरधिमातपुकमम् मङददम् भविमत।
यस्य पकमारयाः इतम् नमासस्त तस्य समाविरधिमातपुकस्य ङकमारयाः इतम् असस्त इवि मन्तव्यमम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अभक तमामम् इमत सस्थमतयाः। तत्र इग्लकणक्षे गपुणक्षे प्रमापक्षे तमामम् इमत
तसयाः स्थमानक्षे आदक्षेशियाः। तसम् मपतम् नमासस्त,  अतयाः अमपतम्। तदमादक्षेशियाः तमामम् स्वितयाः अमप अमपतम् असस्त,  एविञ्च
समाविरधिमातपुकससजकयाः अमप असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण तमामम् मङदतम् भविमत। मङदत्त्विमातम् सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण
इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे  लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  आदमावियविक्षे
अभकतमामम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

अभकविनम्  - भकतक्षे भकधिमातनोयाः लपुङम्  इमत सकत्रक्षेण लपुमङ प्रथमबहहविचनमविविकमायमामम् लपुङयाः सस-आदक्षेशिक्षे शिपस
प्रबमाध्य सच्ल लपुमङ इमत सच्ल-प्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच भक सम् सस इमत जमायतक्षे। तदमा गमामत-स्थमा-घपु-पमा-
भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः लपुमक भक सस इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण
अङस्य अडमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे आदमावियविक्षे अभक सस इमत जमायतक्षे। तदमा  सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन अन्तमादक्षेशिक्षेक्षे  अभक
असन्त इमत जमातक्षे इतश्च इत्यनक्षेन इलनोपक्षे अभक अन्तम् इमत सस्थतक्षे ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इत्यनक्षेन ससयनोगमान्तस्य
तकमारस्य लनोपक्षे  अभक अनम् इमत सस्थतक्षे भपुविनो विगम् लपुसङ्लटनोयाः इत्यनक्षेन भपुवियाः विपुगमागमक्षे मकत्त्विमादम् अन्त्यमावियविक्षे
अभकविम् अनम् इमत जमातक्षे विणरमक्षेलनक्षेन अभकविनम् इमत रूपस ससध्यमत।

अभकयाः  - भकतक्षे भकधिमातनोयाः लपुङम्  इमत सकत्रक्षेण लपुमङ मध्यममैकविचनमविविकमायमामम् लपुङयाः ससमप आदक्षेशिक्षे शिपस
प्रबमाध्य सच्ल लपुमङ इमत सच्ल-प्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच भक सम् सस इमत जमायतक्षे। तदमा गमामत-स्थमा-घपु-पमा-
भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः लपुमक भक सस इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण
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अङस्य अडमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे आदमावियविक्षे अभक सस इमत जमायतक्षे। ततश्च इतश्च इत्यनक्षेन ससपयाः इलनोपक्षे अभक
सम् इमत जमातक्षे ससपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे
प्रमापक्षे भकसपुविनोसस्तमङ इमत सकत्रक्षेण गपुणस्य मनषक्षेधिक्षे सस्य रुत्विक्षे मविसगर च कक तक्षे अभकयाः इमत रूपस ससध्यमत।

अभकतमम् - मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः थसम्, तस्य तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत तमम्
आदक्षेशियाः, सच्ल लपुमङ इमत सच्ल-प्रत्यययाः, च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससचम् , इमत एविस भक सम् तमम् इमत जमायतक्षे। तदमा गमामत-

स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः लपुमक भक तमम् इमत जमातक्षे  इग्लकणक्षे गपुणक्षे प्रमापक्षे तमयाः
अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङदतम् भविमत। मङदत्त्विमातम् सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे
अडमागमक्षे अभकतमम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

अभकत - मध्यमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः थ, तस्य त-आदक्षेशियाः, सच्ल-प्रत्यययाः, तस्य ससचम् ,
इमत एविस भक सम् त इमत जमायतक्षे। तदमा ससचनो लपुमक मङदत्त्विमातम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे अडमागमक्षे अभकत इमत रूपस
मनष्पदतक्षे।

अभकविमम्  - उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः ममपम्,  तस्य अमम् आदक्षेशियाः,  सच्ल-प्रत्यययाः,  तस्य
ससचम् , इमत एविस भक सम् अमम् इमत जमायतक्षे। तदमा ससचनो लपुमक भपुविनो विपुगम् लपुसङ्लटनोयाः इमत विपुगमागमक्षे अडमागमक्षे च
अभकविमम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

अभकवि  - उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः विसम्,  मनत्यस  मङतयाः इमत सलनोपयाः,  सच्ल-प्रत्यययाः,
तस्य ससचम् , इमत एविस भक सम् वि इमत जमायतक्षे। तदमा ससचनो लपुमक मङदत्त्विमातम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे अडमागमक्षे
अभकवि इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

अभकम  - उत्तमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः मसम्,  मनत्यस मङतयाः इमत सलनोपयाः,  सच्ल-प्रत्यययाः,
तस्य ससचम् , इमत एविस भक सम् म इमत जमायतक्षे। तदमा ससचनो लपुमक मङदत्त्विमातम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे अडमागमक्षे
अभकम इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

भकधिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

लपुङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अभकतम् अभकतमामम् अभकविनम्

मध्यमपपुरुषयाः अभकयाः अभकतमम् अभकत

उत्तमपपुरुषयाः अभकविमम् अभकवि अभकम

[ . ]16 15 न ममाङ्यनोगक्षे॥ (६.४.७४)

सकत्रमाथर याः - ममाङयाः मक्रययमा यनोगक्षे अडमाटय न स्तयाः। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अटम्  आटम्  इमत  अनयनोयाः  प्रयनोगयाः  मनमषध्यतक्षे।
असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  अटम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।
आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रमातम् आटम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। अङस्य (६/१) इत्यसधिकक तमम्। ममाङनो यनोगयाः
ममाङ्यनोगयाः।  तसस्मनम्  ममाङ्यनोगक्षे।  ममाङथरमनषक्षेधिस्य  मक्रयमायमामम्  अन्विययाः  अत्र ममाङ्यनोगशिब्दस्य तमात्पयमारथरयाः।
सकत्रमाथर्थो भविमत - ममाङ्यनोगक्षे अङस्य अटम्  आटम्  एतय न स्तयाः। अथमारतम् ममाङयाः प्रयनोगक्षे ममाङथरमनषक्षेधिस्य मक्रयमायमामम्
अन्विययाः चक्षेतम् तसत्क्रयमाविमाचकस्य धिमातनोयाः अटम्  आटम्  च एतय न स्तयाः। 

उदमाहरणमम् - ममा भविमानम् प्रममादस कमाषर्थीतम्। (मविविरणमम् अमगमसकत्रदयक्षे द्रिषव्यमम्।)

[ . ]16 16 ममामङ लपुङम् ॥ (३.३.१७५)

सकत्रमाथर याः - ममामङ उपपदक्षे धिमातनोयाः लपुङम्  सविरलकमारमापविमादयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लपुङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। ममामङ
(७/१),  लपुङम्  (१/१)।  अत्र धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः  (१/१),  परश्च  (१/१)  चमैषमामसधिकमारयाः  आयमामत।
सकत्रमाथर्थो भविमत -  ममामङ उपपदक्षे समत धिमातनोयाः परयाः लपुङम्  प्रत्यययाः भविमत। स च सविरलकमारमापविमादयाः। अथमारतम्
ममाङम्  इमत मनषक्षेधिमाथरकमम् अव्ययमम्। यस्यमायाः मक्रयमायमायाः मनषक्षेधियाः कतरव्ययाः तदमाचकमाधिमातनोयाः परस लपुङम्  मविधिक्षेययाः।
अयस लपुङम्  अन्यक्षेषमास सविरषमामम् अमप लकमारमाणमास यक्षे अथमारयाः ससन्त तक्षेषपु अथरषपु भविमत, न कक्षे विलस भकतक्षे एवि। 

उदमाहरणमम् - ममा भविमानम् प्रममादस कमाषर्थीतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - कक धिमातनोयाः लपुमङ मतमप अकमाषर्थीतम् इमत रूपस भविमत। ममाङयाः ङकमारस्य हलन्त्यमम्
इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा ततश्च लनोपनो भविमत। न ममाङम् -यनोगक्षे इमत सकत्रक्षेण अटम् -आटय न भवितयाः। अतयाः कमाषर्थीतम्
इमत रूपक्षे अटम्  न दृश्यतक्षे। अत्र प्रममादकरणस्य मनषक्षेधियाः वितरतक्षे। मविविकमानपुसमारस स सविरषपु कमालक्षेषपु प्रकमारक्षेषपु च विकपुस
शिक्ययाः।

[ . ]16 17 स्मनोत्तरक्षे लङम्  च॥ (३.३.१७६)

सकत्रमाथर याः - स्मनोत्तरक्षे ममामङ लङम्  लपुङम्  च स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लङम्  लपुङम्  च मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। स्मनोत्तरक्षे  (७/१),  लङम्  (१/१),  च इत्यव्ययमम्। ममामङ लपुङम्  इत्यतयाः लपुङम्  इमत प्रथममान्तस च इमत
पदप्रभमाविमातम् अनपुकक ष्यतक्षे। अत्र धिमातनोयाः (५/१), प्रत्यययाः (१/१), परश्च (१/१) चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। स्मयाः
उत्तरयाः परयाः यस्ममातम् स स्मनोत्तरयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - मनषक्षेधिमाथरकयाः ममाङम्  इत्यस्ममातम् परस
स्म इत्यस्य प्रयनोगश्चक्षेतम् यस्यमायाः मक्रयमायमायाः मनषक्षेधियाः कतरव्ययाः तदमाचकमाधिमातनोयाः परस लङम्  लपुङम्  च मविधिक्षेयय। 

उदमाहरणमम् - ममा स्म भविमानम् भकतम्। ममा स्म भवितम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - ममा स्म भविमानम् भकतम् इमत उदमाहरणक्षे भकधिमातनोयाः लपुमङ रूपमम् अभकतम् इमत। ममाङयाः
ङकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा ततश्च लनोपनो भविमत। न ममाङम् -यनोगक्षे  इमत सकत्रक्षेण अटम् -आटय न
भवितयाः। अतयाः भकतम् इमत रूपक्षे अटम्  न दृश्यतक्षे। 
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ममा स्म भवितम् इमत उदमाहरणक्षे भकधिमातनोयाः लमङ रूपमम् अभवितम् इमत। न ममाङम् -यनोगक्षे इमत सकत्रक्षेण अटम् -
आटय न भवितयाः। अतयाः भवितम् इमत रूपक्षे अटम्  न दृश्यतक्षे।

भकधिमातनोयाः लकङम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]16 18 सलङम् -मनममत्तक्षे लकङम्  मक्रयमामतपत्तय॥ (३.३.१३९)

सकत्रमाथर याः - हक्षेतपु-हक्षेतपुमद्भिमाविमामद सलसङ्नममत्तमम्, तत्र वितरममानमातम् धिमातनोयाः परयाः लकङम्  प्रत्यययाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लकङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
सलसङ्नममत्तक्षे  (७/१),  लकङम्  (१/१),  मक्रयमामतपत्तय  (७/१)। भमविष्यमत मयमारदमा-विचनक्षेऽविरसस्मनम् इमत सकत्रमातम्
भमविष्यमत (७/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। अत्र धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः  (१/१),  परश्च (१/१)  चमैषमामसधिकमारयाः
आयमामत।  सलङनो  मनममत्तस  सलसङ्नममत्तमम्।  तसस्मनम्  सलसङ्नममत्तक्षे  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।  मक्रयमायमायाः
अमतपसत्तयाः  अमनष्पसत्तयाः  अससमद्धियाः  अनमभमनविकसत्तयाः  मक्रयमामतपसत्तयाः।  तस्यमामम्  मक्रयमामतपत्तय  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत -  हक्षेतपु-हक्षेतपुमद्भिमाविमामद सलसङ्नममत्तमम्,  तत्र वितरममानमातम् धिमातनोयाः परयाः लकङम्
प्रत्यययाः स्यमातम्। 

हक्षेतपु-हक्षेतपुमतनोसलरङम्  इत्यमामदसकत्रमैयाः  सलङम् -प्रयनोगस्य  कमामनचन  मनममत्तमामन  अषमाध्यमाय्यमामम्  उकमामन।
हक्षेतपुयाः  कमारणमम्।  हक्षेतपुमतम्  कमायर  फलमम्।  इत्थमम्  हक्षेतपुहक्षेतपुमदम्  कमारण-फलयनोयाः यपुग्मस  भविमत। कमारणफलयपुग्मक्षेन
मनमदरषमायमायाः मक्रयमायमायाः विमैगपुण्यमादम् अमतपसत्तयाः गम्यतक्षे चक्षेतम् तसत्क्रयमाविमाचकमादम् धिमातनोयाः लकङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - कक ष्णमम् अनसस्यतम् चक्षेतम् सपुखमम् अयमास्यतम्। सपुविकमष: चक्षेदम् अभमविष्यतम् तदमा सपुमभक्ष्यमम्
अभमविष्यतम्।  दमकणक्षेन  चक्षेदमायमास्यनम्  न  शिकटस  पयरभमविष्यतम्।  अभनोक्ष्यत  भविमानम्  घकतक्षेन  यमद  मत्समष्ट्रीपमम्
आगममष्यतम्। गपुरुस  चक्षेतम् प्रणमक्षेतम् शिमासमान्तस गच्छक्षेतम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - कक ष्णमम्  अनसस्यतम्  चक्षेतम्  सपुखमम्  अयमास्यतम्  इत्यपुदमाहरणक्षे  कक ष्णनमनस  हक्षेतपुयाः,
सपुखलमाभयाः कमायर फलमम्। अत्र हक्षेतपुहक्षेतपुमद्भिमावियाः कमारणफलयपुग्ममम् असस्त। परन्तपु कक्षे नमचतम् प्रममाणक्षेन जमायतक्षे यतम्
नमायस नमनस कररष्यमत नमामप अस्य सपुखस यमास्यमत। अतयाः कमारणफलयपुग्मक्षेन मनमदरषमायमायाः मक्रयमायमायाः अससमद्धियाः
गम्यतक्षे। अतयाः नमम्-धिमातनोयाः यमाधिमातनोयाः लकङम्  भविमत। एविञ्च प्रमक्रययमा अनसस्यतम् अयमास्यतम् इमत रूपमामण भविसन्त,

तत्प्रयनोगक्षेण विमाक्यस च ससध्यमत। 

कक ष्णस नमक्षेतम् चक्षेतम् सपुखस यमायमातम् इत्यमप मविसधिसलमङ प्रयनोगयाः भविमत। परन्तपु अत्र मक्रयमामतपसत्तयाः न
अभष्ट्रीषमा। 

 भकधिमातनोयाः लकमङ मतमप स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत स्यप्रत्ययक्षे तस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे भक इस्य
मत इमत सस्थतक्षे  इतश्च इमत मतपयाः इलनोपक्षे  अङस्य लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अडमामगक्षे  अभक
इस्यतम्  इमत सस्थतक्षे  स्यस्य सस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन  मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे  अभक  इष्यतम्  इमत सस्थतक्षे  भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे अभमविष्यतम् इमत रूपस भविमत।

अन्यक्षेषपु उदमाहरणक्षेषपु एविमक्षेवि ऊह्यमम्। 
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भकधिमातनोयाः लकमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

लकङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अभमविष्यतम् अभमविष्यतमामम् अभमविष्यनम्

मध्यमपपुरुषयाः अभमविष्ययाः अभमविष्यतमम् अभमविष्यत

उत्तमपपुरुषयाः अभमविष्यमम् अभमविष्यमावि अभमविष्यमाम

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 
) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - अपमठष्यतम् अपमठष्यतमामम् अपमठष्यनम्। अपमठष्ययाः अपमठष्यतमम् 

अपमठष्यत। अपमठष्यमम् अपमठष्यमावि अपमठष्यमाम। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - अगमदष्यतम् अगमदष्यतमामम् अगमदष्यनम्। अगमदष्ययाः अगमदष्यतमम् 

अगमदष्यत। अगमदष्यमम् अगमदष्यमावि अगमदष्यमाम। 
) 3 अचर  पकजमायमामम् - आमचर ष्यतम् आमचर ष्यतमामम् आमचर ष्यनम्। आमचर ष्ययाः आमचर ष्यतमम् आमचर ष्यत।

आमचर ष्यमम् आमचर ष्यमावि आमचर ष्यमाम। 
) 4 वज गतय - अवसजष्यतम् अवसजष्यतमामम् अवसजष्यनम्। अवसजष्ययाः अवसजष्यतमम् 
अवसजष्यत। अवसजष्यमम् अवसजष्यमावि अवसजष्यमाम। 

) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - अकमटष्यतम् अकमटष्यतमामम् अकमटष्यनम्। अकमटष्ययाः अकमटष्यतमम् 
अकमटष्यत। अकमटष्यमम् अकमटष्यमावि अकमटष्यमाम। 

) 6 मक कयक्षे - अकमयष्यतम् अकमयष्यतमामम् अकमयष्यनम्। अकमयष्ययाः अकमयष्यतमम् 
अकमयष्यत। अकमयष्यमम् अकमयष्यमावि अकमयष्यमाम। 

) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - अचक्षेमतष्यतम् अचक्षेमतष्यतमामम् अचक्षेमतष्यनम्। अचक्षेमतष्ययाः अचक्षेमतष्यतमम् 
अचक्षेमतष्यत। अचक्षेमतष्यमम् अचक्षेमतष्यमावि अचक्षेमतष्यमाम। 

) 8 शिपुच शिनोकक्षे  - अशिनोमचष्यतम् अशिनोमचष्यतमामम् अशिनोमचष्यनम्। अशिनोमचष्ययाः अशिनोमचष्यतमम् 
अशिनोमचष्यत। अशिनोमचष्यमम् अशिनोमचष्यमावि अशिनोमचष्यमाम। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 21 लपुङम्  इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 22 लपुमङ शिबपविमादयाः कयाः।

. 23 च्लक्षेयाः ससचम् कसस्मनम् लकमारक्षे।
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. 24 ससमच कक्षे  इत्ससजकमायाः भविसन्त।

. 25 अभकतम् इमत रूपक्षे ससचम् लपुकम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 26 गमामतस्थमा … इमत सकत्रक्षेण मकस  मक्रयतक्षे।

. 27 अभकतम् इतष्ट्रीह समाविरधिमातपुकमनबन्धिनगपुणयाः कपु तनो न। 

. 28 स्मनोत्तरक्षे ममामङ कक्षे  लकमारमायाः भविसन्त। 

. 29 न ममाङ्यनोगक्षे, मकस  न। 

. 30 ममा भविमानम् भकतम् इतष्ट्रीह अङस्य अटम्  कपु तनो न।

. 31 मक्रयमामतपसत्तयाः कमा।

. 32 लकमङ मकस  मविकरणमम्। 
१) शिपम् २) तमासम् ३) सच्ल ४) स्य 

. 33 लकमङ अङस्य मकन्न भविमत।
१) अटम्  २) आटम्  ३) गपुणयाः ४) अभ्यमासयाः 

. 34 एषपु मकस  रूपस भकधिमातनोयाः लपुमङ नमासस्त।
१) अभकतमामम् २) अभपुविनम् ३) अभकविमम् ४) अभकत 

. 35 च्लक्षेयाः स्थमानक्षे कयाः भविमत।
१) स्य २) तमासम् ३) यमासपुटम्  ४) ससचम् 

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे सलङम्  लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत त्रयनो लकमारमायाः उपन्यस्तमायाः। तक्षेषपु मविसधिसलङम्  आशिष्ट्रीसलरङम्  इमत
भक्षेदक्षेन सलङम्  दक्षेधिमा। 

मविध्यमामदषपु  अथरषपु  मविधिष्ट्रीयममाननो  सलङम्  मविसधिसलङम्  इमत  कथ्यतक्षे।  प्रक्षेरणमा  प्रवितरनमा  विमा  मपुख्यमाथर्थो
मविसधिसलङयाः। मविसधिसलमङ मतङम्  शिपम् च मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण परस्ममैपदस्य
यमासपुटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत एकनो मविशिक्षेषयाः। यमासपुटयाः सस्य लनोपयाः क्विमचदम् भविमत क्विमचच्च अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण
यमासयाः स्थमानक्षे इयम् इमत मविधिष्ट्रीयतक्षे। सक्षेजपुरसम् इत्यमप अपरस विमैमशिष्टस मविसधिसलङयाः। मङतनो लस्य इतश्च,  मनत्यस
मङतयाः, तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इत्यमादष्ट्रीमन अमप भविसन्त। 

आशिष्ट्रीसलरङम्  लकमारयाः आशिष्ट्रीविमारदमाथर प्रयपुज्यतक्षे। आशिष्ट्रीसलरमङ यमासपुटयाः मकत्त्विस मकदमामशिमष इमत सकत्रक्षेण
मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण इग्लकणगपुणविकमद्धिमनषक्षेधिनो भविमत। 
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लपुङम्  लकमारयाः  समामहसत्यकमानमास  मप्रययाः।  अस्य लकमारस्य प्रयनोगस  ययाः  करनोमत तस्य ससस्कक तस  प्रयढस
भविमत। अस्य लकमारस्य प्रयनोगयाः भकतकमालष्ट्रीनमास सविमारसमामम् अमप मक्रयमाणमास प्रकटनमाय व्यविमह्रयतक्षे। लपुङयाः स्थमानक्षे
मतमङ, शिबमादपविमादत्विक्षेन सच्ल, तस्य ससचम् इमत विमैमशिष्टमामन अत्र पमाठक्षे दृषमामन। इतनोऽमप विकमद्धिप्रकरणस महतम्
गपुरुत्विपकणर  चमासस्त। ततम्  अमगमक्षेषपु  पमाठक्षेषपु  प्रदशिरमयष्यतक्षे।  ममाङम्  प्रयपुकश्चक्षेतम्  लपुङम्  सविरलकमारमापविमादयाः भविमत।
स्मनोत्तरयाः ममाङम्  प्रयपुकश्चक्षेतम् धिमातनोयाः लपुङम्  लङम्  च भवितयाः। ममामङ प्रयपुकक्षे  अङस्य अडमाटय न स्तयाः।

मक्रयमायमायाः अमनष्पतय गम्यममानमायमास  सलसङ्नममत्तक्षे लकङम्  मक्रयमामतपत्तय इमत सकत्रक्षेण लकङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण लकमङ परतयाः धिमातनोयाः स्यप्रत्यययाः शिबमादपविमादत्विक्षेन प्रयपुज्यतक्षे।  लकमङ परतयाः
अङस्य अडमाटय अमप स्तयाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भविक्षेतम्, भविक्षेतमामम्, भविक्षेयपुयाः, भविक्षेयमम्, भविक्षेम।

. 3 सक्क्ङमत च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भकयमातम्, भकयमास्तमामम्, भकयमासपुयाः, भकयमासमम्, भकयमास्म।

. 5 लपुङम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 समाविरधिमातपुकममपतम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – अभकतम्, अभकविनम्, अभकत, अभकविमम्, अभकम ,अभमविष्यतम्, 
अभमविष्ययाः, अभमविष्यमम्।

. 8 स्तम्भयनोयाः सस्थतमानम् परस्परसम्बद्धिमानम् मक्षेलयत। क-स्तम्भक्षे सकत्रमामण ससन्त। ख-स्तम्भक्षे 
कसस्मन्नथर तक्षेषमास प्रयनोगयाः इत्यसस्त। कस्य सकत्रस्य कसस्मन्नथर प्रयनोगयाः भवितष्ट्रीमत मक्षेलनष्ट्रीयमम्।

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) परनोकक्षे सलटम् क) मक्रयमामतपत्तय

२) अनदतनक्षे लपुटम् ख) भमविष्यमत

३) लकटम्  शिक्षेषक्षे च ग) अनदतनभमविष्यमत

४) लनोटम्  च घ) भकतसमाममान्यक्षे

५) अनदतनक्षे लङम् ङ) अनदतनपरनोकभकतक्षे

६) लपुङम् च) अनदतनभकतक्षे

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    97   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः सलमङ लपुमङ लकमङ च रूपसमाधिनमम्

७) लकङम् छ) मविध्यमादय

सकत्रमाथरयनोयाः - १)-ङ), २)-ग), ३)-ख), ४)-छ), ५)-च), ६)-घ), ७)-क)

. 9 स्तम्भयनोयाः सस्थतमानम् यपुक्त्यमा मक्षेलयत। क-स्तम्भक्षे लकमारयाः असस्त, ख-स्तम्भक्षे तस्य 
उदमाहरणमम् असस्त। कस्य लकमारस्य मकमपुदमाहरणमममत मक्षेलनष्ट्रीयमम्। 

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) लटम् क) अभवित

२) सलटम् ख) भविक्षेत

३) लपुपुटम् ग) भकयमासमम्

४) लकटम् घ) अभकविनम्

५) लनोटम् ङ) अभमविष्यत

६) लङम् च) भवितयाः

७) मविसधिसलङम् छ) बभकमविथ

८) आशिष्ट्रीसलरङम् ज) भमवितमासस्म

९) लपुङम् स) भमविष्यथ

१०) लकङम् ञ) भवित

लकमारनोदमाहरणयनोयाः - १)-च), २)-छ), ३)-ज), ४)-स), ५)-ञ), ६)-क), ७)-ख), ८)-ग), 

९)-घ), १०)-ङ)

. 10 स्तम्भयनोयाः सस्थतमानम् यपुक्त्यमा मक्षेलयत। क-स्तम्भक्षे लकमारयाः असस्त, ख-स्तम्भक्षे तस्य 
मविकरणमामद विमैमशिष्टमसस्त। कस्य लकमारस्य मकस  विमैमशिष्टमममत मक्षेलनष्ट्रीयमम्। 

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) सलङम् क) शिपम्

२) लकङम् ख) ससचम्

३) लपुङम् ग) स्य

४) लपुटम् घ) मह

५) लङम् ङ) अभ्यमासयाः
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६) सलटम् च) तमासम्

७) लनोटम् छ) यमासपुटम्

लकमारविमैमशिष्टयनोयाः - १)-छ), २)-ग), ३)-ख), ४)-च), ५)-क), ६)-ङ), ७)-घ)

. 11 स्तम्भयनोयाः सस्थतमानम् यपुक्त्यमा मक्षेलयत। क-स्तम्भक्षे रूपस यलकमारस्यमासस्त, ख-स्तम्भक्षे 
तलकमारस्य रूपमामण ससन्त। स्विलकमारस्य रूपमामण मक्षेलनष्ट्रीयमामन। 

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) भवितयाः क) भकयमास्त

२) भमवितमा ख) अभकविनम्

३) भमविष्यतयाः ग) अभवित

४) भवितमामम् घ) अभमविष्यतम्

५) भविक्षेतमम् ङ) बभकमविथ

६) भकयमातम् च) भविथ

७) अभकतम् छ) भमवितमासस

८) अभवितमामम् ज) भमविष्यमावियाः

९) अभमविष्यत स) भवित

१०) बभकवि ञ) भविक्षेत

रूपयनोयाः - १)-च), २)-छ), ३)-ज), ४)-स), ५)-ञ), ६)-क), ७)-ख), ८)-ग), ९)-घ), १०)-ङ)

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरममालमा

उत्तरमामण- १

. 1 वियसमा असधिकमारक्षेण विणरन विमा मनकक षस्य भकत्यमादक्षेयाः प्रवितरनमम् मविसधियाः।

. 2 अविश्यकतरव्यक्षे प्रक्षेरणस, मनयनोगकरणस मह मनमन्त्रणमम्।
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. 3 कमामचमारमानपुजमा मह आमन्त्रणमम्।

. 4 सत्कमारपकविरकनो व्यमापमारनो मह अधिष्ट्रीषमम्। सत्कक त्य प्रवितरनममत्यथरयाः।

. 5 मविचमायर मनधिमाररणस मह सम्प्रश्नयाः। ससप्रधिमारणस सम्प्रश्नयाः।

. 6 मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु अथरषपु।

. 7 अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम् आदक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 8 सलङयाः।

. 9 २

. 10 १

. 11 १

उत्तरमामण- २

. 12 मकदमामशिमष।

. 13 आमशिमष।

. 14 अदन्तमादङमातम् परस्य समाविमारधिमातपुकमावियविस्य यमासम् इत्यस्य इयम् अतनो यक्षेययाः इत्यनक्षेन 
मक्रयतक्षे। आशिष्ट्रीसलरमङ सलङमादक्षेशियाः मतङम्  सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः। अतनो 
न प्रविकसत्तयाः।

. 15 सलङमामशिमष।

. 16 आमशिमष सलङमादक्षेशियाः मतङम्  सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः भविमत।

. 17 १

. 18 १

. 19 ४

. 20 १

उत्तरमामण- ३

. 21 भकतमाथर धिमातनोयाः लपुङम्  स्यमातम्।

. 22 सच्ल।

. 23 लपुमङ।

. 24 इचय।

. 25 गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु।

. 26 गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः लपुकम्  मक्रयतक्षे परस्ममैपदक्षेषपु परक्षेषपु।
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. 27 भकसपुविनोसस्तमङ इमत मनषक्षेधिमातम्।

. 28 लङम्  लपुङम्  च।

. 29 अडमाटय न।

. 30 ममाङ्यनोगयाः असस्त। अतयाः न ममाङ्यनोगक्षे इमत मनषक्षेधिमान्नमाटम् ।

. 31 मक्रयमायमायाः अमनष्पसत्तयाः अससमद्धियाः अनमभमनविकसत्तयाः मह मक्रयमामतपसत्तयाः।

. 32 ४

. 33 ४

. 34 २

. 35 ४

।।इमत भकधिमातपुयाः।।

॥इमत षनोडशियाः पमाठयाः ॥
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)17 भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम्  सलटम्  एतयनोयाः
सकत्रशिक्षेषयाः

प्रस्तमाविनमा

एकमै कस्य धिमातनोयाः रूपमाणमास समाधिनमाय यमामन अनमतक्रमान्तमामन नकतनमामन सकत्रमामण आविश्यकमामन तमामन
आनष्ट्रीय  व्यमाख्यमाय  च  धिमातनोयाः  रूपमामण  समाध्यन्तक्षे  इमत  क्रमयाः  विमैयमाकरणससद्धिमान्तकयमपुदष्ट्री  इत्यमामदगन्थक्षेषपु
पपुरस्कक तयाः। तक्षेन एकमै कस्य धिमातनोयाः रूपमामण जमायन्तक्षे  परन्तपु एकस्य लकमारस्य सविमारमण सकत्रमामण मविककीणमारमन
भविसन्त।  एविञ्च  समगस्य  समपुमदतयाः  बनोधियाः  अत्यल्पमानमामक्षेवि  भविमत।  अतयाः  इतयाः  परस  परस्ममैपदप्रकरणक्षे
लकमारक्रमक्षेण सकत्रमामण उपस्थमापमयष्यन्तक्षे। अत्र कमामनचन बहहत्र प्रयपुकमामन समाधिमारणसकत्रमामण दत्तमामन ससन्त।
कमामनचन मतङन्तप्रकरणक्षे अगक्षे आविश्यकमामन इमत सधियमा दत्तमामन ससन्त। 

विमैयमाकरणससद्धिमान्तकयमपुदष्ट्री  इत्यमामदप्रमक्रयमागन्थक्षेषपु  धिमातकनमास  कसश्चतम्  क्रमयाः  आदृतयाः।  तथमामप
लघपुससद्धिमान्तकयमपुदमामम् धिमातवियाः मचतमायाः ससन्त। एविमक्षेवि अत्रमामप प्रमक्रयमासयकयमारय मचतमानमास धिमातकनमास  मचतमामन
स्थलमामन एवि प्रदमशिरतमामन, न तस्य धिमातनोयाः सविमारमण रूपमामण। अन्यमामन रूपमामण मविदमासथरनमा स्वियस बनोद्धिव्यमामन।
एविञ्च  यमद  एकमै कस्य  धिमातनोयाः  सविमारमण  रूपमामण  सदमा  दष्ट्रीयन्तक्षे  तमहर  गन्थमाकमारगयरविमम्  भविमत।  अतयाः
अनन्यगमतकतयमा पन्थमा अयमविलसम्बतयाः। 

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य मपुख्यमामन सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
 मविमभन्नमानमास धिमातकनमास रूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
 मविमविधिमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् समथर्थो भविक्षेतम्।
 पकविरपमाठक्षेषपु कक तमानमास समाविरधिमातपुकमम् आधिरधिमातपुकस  ससजमानमास रूपक्षेषपु प्रभविस जमानष्ट्रीयमातम्।
 भकधिमातपुरूपमामण समाधिमयत्विमा अविमशिषमामन बहहषपु लकमारक्षे एविञ्च मविमशिष्य सलमट प्रयपुकमामन सकत्रमामण 

अत्र जमास्यमत।
 रहस्यमयमम् इडमागमप्रकरणमम् असस्मनम् पमाठक्षे पमठष्यमत।
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लकमारक्रमयाः - सलटम्

[ . ]17 1 अत आदक्षेयाः॥ (७.४.७०)

सकत्रमाथर याः - अभ्यमासस्यमादक्षेरतनो दष्ट्रीघरयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण दष्ट्रीघरयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। अतयाः
(६/१),  आदक्षेयाः  (६/१)। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य इमत सकत्रमादम् अभ्यमासस्य  (६/१)  पदमनपुवितरतक्षे। दष्ट्रीघर  इणयाः
मकमत इमत सकत्रमातम् दष्ट्रीघरयाः (१/१) पदममायमामत। पदयनोजनमा - अभ्यमासस्य आदक्षेयाः अतयाः दष्ट्रीघरयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत -
अभ्यमासस्य आदक्षेयाः अतनो दष्ट्रीघर्थो भविमत। अभ्यमासस्य स्विमाभमामविकयाः अतम् चक्षेतम् दष्ट्रीघर्थो भविमत। ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण
ह्रस्विष्ट्रीकक तस्य अनक्षेन दष्ट्रीघरत्विस न मक्रयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - आत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अत  समातत्यगमनक्षे  इमत  धिमातनोयाः  परनोकक्षे  सलटम्  इमत  सकत्रक्षेण  सलमट
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप तस्य णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे अतम् अ इमत सस्थतक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य
इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे अतम् अतम् अ इमत जमातक्षे पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण पकविरस्य अतम् इत्यस्य अभ्यमासससजमायमास
हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत आदक्षेयाः हलयाः अभमाविक्षे  तकमारयाः लपुप्यतक्षे। तक्षेन अ अतम् अ इमत जमातक्षे अतनो गपुणक्षे  इत्यनक्षेन
पररूपक्षे प्रमापक्षे अत आदक्षेयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण अभ्यमासस्य अतयाः दष्ट्रीघर आकमारक्षे आ अतम् अ इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
तदमा - 

[ . ]17 2 अत उपधिमायमायाः॥ (७.२.११६)

सकत्रमाथर याः - उपधिमायमा अतनो विकमद्धियाः स्यमादम् मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। अतयाः
उपधिमायमायाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अतयाः (६/१),  उपधिमायमायाः (६/१)। मकजक्षेविकर मद्धियाः इमत सकत्रमातम् विकमद्धियाः (१/१)

पदममायमामत।  अचनो  सञ्णमत  इमत  सकत्रमातम्  सञ्णमत  (७/१)  पदममायमामत।  ञम्  च  णम्  च  ञ्णय  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  ञ्णय  इतय  यस्य  स  सञ्णतम्,  तसस्मनम्  सञ्णमत  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  अङस्य
इत्यसधिकमारक्षे पमठतत्विमातम् प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमायमायाः उपपन्नत्विमातम् प्रत्ययक्षे  (७/१)  इमत पदमम् आमकप्यतक्षे।
पदयनोजनमा - उपधिमायमायाः अतयाः विकमद्धियाः सञ्णमत प्रत्ययक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपधिमा ययाः अतम् तस्य विकमद्धियाः भविमत
मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे  परक्षे। अतयाः स्थमानक्षे स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत पररभमाषयमा स्थमानत आन्तयमारद म् आकमारयाः
विकमद्धियाः स्यमातम्।

उदमाहरणमम् - आत।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण आ अतम् अ इमत जमातक्षे  णलयाः मणत्त्विमातम् उपधिमायमायाः अतयाः
विकद्धिय  आ आतम्  अ  इमत  सस्थमतयाः  जमायतक्षे।  तदमा  अकयाः  सविणर  दष्ट्रीघरयाः  इमत  सकत्रक्षेण  आकमार-आकमारयनोयाः
दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे आत इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]17 3 मदविरचनक्षेऽमच॥ (१.१.५९)

सकत्रमाथर याः - मदत्विमनममत्तक्षेऽमच अच आदक्षेशिनो न मदत्विक्षे कतरव्यक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अचयाः आदक्षेशियाः मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे  पदक्षे
स्तयाः। मदविरचनक्षे अमच इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मदविरचनक्षे (७/१), अमच (७/१)। अचयाः परसस्मनम् पकविरमविधिय इमत
सकत्रमातम्  अचयाः  (६/१)  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  स्थमामनविदमादक्षेशिनोऽनसल्विधिय  इमत  सकत्रमातम्  आदक्षेशियाः  (१/१)  इमत
पदममायमामत। पदमान्तमदविरचन॰ इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमनपुवितरतक्षे। मदयाः उच्यतक्षे असस्मनम् इमत मदविरचनमम्। अत्र
मदविरचनक्षे इत्यस्य आविकसत्तयाः भविमत। तक्षेन मदविरचनक्षे मदविरचनक्षे इमत लभ्यतक्षे। पदयनोजनमा  -  मदविरचनक्षे अमच अचयाः
आदक्षेशियाः न मदविरचनक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - मदत्विक्षे कतरव्यक्षे मदत्विमनममत्तक्षे अमच अचयाः स्थमानक्षे आदक्षेशियाः न भविमत। 

अथमारतम् मदत्विमविधिमायकसकत्रक्षेण मदत्विमम् कतरव्यमम् असस्त। परन्तपु अन्यक्षेन कक्षे नमचतम् सकत्रक्षेण तत्र अचयाः
स्थमानक्षे आदक्षेशियाः प्रमापयाः असस्त। एविञ्च स आदक्षेशियाः मदत्विस्य यमन्नममत्तमम् अथमारतम् सलटम्  तस्य अचस मनममत्तष्ट्रीकक त्य
प्रवितरतक्षे। अमप च मदत्विमविधिमायकसकत्रमादम् अचयाः आदक्षेशिमविधिमायकस  सकत्रस बलविदम् असस्त तदमा मदविरचनक्षेऽमच इमत
सकत्रक्षेण स आदक्षेशियाः मदत्विमाथर मनमषध्यतक्षे। कक तक्षे च मदत्विक्षे यथमासकत्रमम् अचयाः आदक्षेशिमामदकस  पपुनयाः प्रसज्यतक्षे। अथमारतम्
अचयाः आदक्षेशिमातम् पकविर मदत्विस कतरव्यमम्। ततयाः परमम् अचयाः आदक्षेशिमामदकस  कतरव्यमम्। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - कयमाथरकमातम् मकधिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम्  इमत सकत्रक्षेण सलमट लस्य स्थमानक्षे
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप मक मत इमत सस्थतक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण
मतपयाः सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे मक अ इमत सस्थमतजमारयतक्षे।

अत्रमाधिपुनमा  सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य  (६.१.८)  इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः  मदत्विमम्  प्रमापमम्।  परन्तपु  इकनो
यणमच (६.१.७७) इमत सकत्रक्षेण इकयाः यणमादक्षेशियाः प्रमापयाः। तत्रमामप णलयाः मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत (७.१.९१) इमत
सकत्रक्षेण  अजन्तमाङस्य  विकमद्धियाः  प्रमापमा।  तत्रमामप  पपुनयाः  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  (७.३.८४)  इमत  सकत्रक्षेण
इगन्तमाङस्य  गपुणयाः  प्रमापयाः।  मकञ्च मविप्रमतषक्षेधिक्षे  परस  कमायरमम्  इमत  पररभमाषयमा  मदत्विमादम्  यणमादक्षेशियाः  बलष्ट्रीयमानम्।
यणमादक्षेशिमादम् विकमद्धियाः बलष्ट्रीयसष्ट्री। विकद्धिक्षेरमप गपुणनो बलष्ट्रीयमानम्। अतयाः मदत्विमातम् पकविर गपुणयाः प्रमापयाः। तत्र णलस मनममत्तष्ट्रीकक त्य
मदत्विस प्रमापमम्। तस्य अकमारयाः मदत्विमनममत्तकयाः अचम् असस्त। मदविरचनक्षेऽमच इमत सकत्रक्षेण असस्मनम् अमच परतयाः
अचयाः आदक्षेशियाः न स्यमातम् मदत्विक्षे कतरव्यक्षे। अथमारतम् प्रथमस मदत्विस भविमत। ततयाः परमम् अचयाः आदक्षेशिमामदकस  भविमत।
एविमम् सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः मक इत्यस्य मदत्विक्षे मक मक अ
इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य मक इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे मक मक अ इमत जमायतक्षे। तदमा - 
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[ . ]17 4 कपु हनोश्चपुयाः॥ (७.४.६२)

सकत्रमाथर याः - अभ्यमासकविगरहकमारयनोयाः चविगमारदक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण चविगरयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। कपु हनोयाः
चपुयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कपु हनोयाः  (६/२),  चपुयाः  (१/१)। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य  इमत सकत्रमातम्  अभ्यमासस्य
(६/१) इमत षष्ठ्यन्तपदमनपुवितरतक्षे। कपु याः च हम्  च कपु हय, तयनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत
-  अभ्यमासस्य कविगरस्य हकमारस्य च स्थमानक्षे चविगरयाः आदक्षेशियाः भविमत। कपु हनोयाः इमत स्थमामननयाः षटम् । चपुयाः इमत
आदक्षेशिमायाः पञ्च। अतयाः स्थमान्यमादक्षेशियनोयाः ससख्यमाविमैषम्यमातम् स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणकक दमान्तयरण मनविमारहयाः
भविमत। 

[आन्तरतम्यपरष्ट्रीकमा - (परष्ट्रीकमायमायाः कक तक्षे नमासस्त)

स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः   इमत  पररभमाषमा  यत्र  प्रवितरतक्षे  तत्र  स्थमामननमा  सदृशितमयाः  आदक्षेशियाः  कतरव्ययाः।
समादृश्यमम् स्थमानमाथरगपुणप्रममाणतयाः चतपुमविरधिमम् असस्त। सदृशितमस्य आदक्षेशिस्य अन्विक्षेषणमाय आन्तरतम्यपरष्ट्रीकमा
मक्रयतक्षे एवि। समा च परष्ट्रीकमा अत्र मकसञ्चतम् प्रदश्यरतक्षे। 

स्थमानकक दम्  आन्तयरमसस्त  न  विमा - स्थमामननयाः  कविगरस्य  हकमारस्य  उच्चमारणस्थमानमम्
अकपु हमविसजरनष्ट्रीयमानमास कण्ठमायाः इमत विचनमातम् कण्ठयाः। आदक्षेशिक्षेषपु चविगरस्य समक्षेषमास उच्चमारणस्थमानस तमालपु। अतयाः
स्थमामनमभयाः सदृशितमयाः तक्षेषपु मविधिष्ट्रीयममानक्षेषपु आदक्षेशिक्षेषपु कनोऽमप न लभ्यतक्षे।

प्रममाणकक दम्  आन्तयरमसस्त  न  विमा -  प्रममाणमत्र  उच्चमारणकमालयाः।  स्थमानष्ट्री  कविगरयाः  हकमारश्च
अधिरममामत्रकमायाः, आदक्षेशिमायाः चपुयाः च छ ज स ञ एतक्षे पञ्च समक्षेऽमप अधिरममामत्रकमायाः। अतयाः तक्षेषपु कसश्चदक्षेकयाः प्रममाणतयाः
अन्तरतमयाः नमासस्त। 

अथरकक दम्  आन्तयरमसस्त  न  विमा - विणमारनमास  न  कनोऽमप  अथरयाः  अत्र  गकह्यतक्षे।  समपुदमायनो  ह्यथरविमानम्
तस्यमैकदक्षेशिनोऽनथरकयाः इमत न्यमाययाः। अतयाः अथरतयाः आन्तयर न मविचमायरतक्षे।

गपुणकक दमान्तयरमसस्त  न  विमा -  गपुणशिब्दस्यमाथरयाः  अत्र  बमाह्ययत्नयाः।  स्थमामननमा  कविगरण  हकमारक्षेण
आदक्षेशिक्षेषपु यस्य बमाह्ययत्नमायाः सममानमायाः ससन्त स आदक्षेशियाः चविगरयाः सदृशितमयाः। बमाह्ययत्नमायाः समविस्तरमम् अधियाः
प्रदश्यरन्तक्षे।

विणर याः बमाह्ययत्नमायाः

क मविविमारयाः श्विमासयाः अघनोषयाःअल्पप्रमाणयाः

ख मविविमारयाः श्विमासयाः अघनोषयाःमहमाप्रमाणयाः

स्थमानष्ट्री ग ससविमारयाः नमादयाः घनोषयाः अल्पप्रमाणयाः

घ ससविमारयाः नमादयाः घनोषयाः महमाप्रमाणयाः
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ङ ससविमारयाः नमादयाः घनोषयाः अल्पप्रमाणयाः

ह ससविमारयाः नमादयाः घनोषयाः महमाप्रमाणयाः

च मविविमारयाः श्विमासयाः अघनोषयाःअल्पप्रमाणयाः

आदक्षेशिमायाः छ मविविमारयाः श्विमासयाः अघनोषयाःमहमाप्रमाणयाः

ज ससविमारयाः नमादयाः घनोषयाः अल्पप्रमाणयाः

स ससविमारयाः नमादयाः घनोषयाः महमाप्रमाणयाः

ञ ससविमारयाः नमादयाः घनोषयाः अल्पप्रमाणयाः

प्रकरणक्षे समाकमातम् स्थमानष्ट्री कयाः असस्त इमत दृष्टमा आदक्षेशिक्षेषपु यस्य बमाह्यप्रयत्नयाः स्थमामननमा सदृशितमयाः
स्यमातम् स आदक्षेशियाः भविमत। 

यथमा - स्थमानष्ट्री ककमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु चकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः ककमारतपुल्यमायाः ससन्त। 

स्थमानष्ट्री खकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु छकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः खकमारतपुल्यमायाः ससन्त। 

स्थमानष्ट्री गकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु जकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः गकमारतपुल्यमायाः ससन्त। 

स्थमानष्ट्री घकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु सकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः घकमारतपुल्यमायाः ससन्त। 

स्थमानष्ट्री ङकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु ञकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः ङकमारतपुल्यमायाः ससन्त। यदमप ङकमारक्षेण
तपुल्यमायाः जकमारस्यमामप ससन्त। तथमामप ङकमारञकमारयनोयाः अनपुनमाससकत्विमसस्त इमत हक्षेतनोयाः ङकमारस्य स्थमानक्षे
ञकमार एवि भविमत।

स्थमानष्ट्री हकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु सकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः हकमारतपुल्यमायाः ससन्त। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मक मक अ इमत सस्थमतयाः जमातमा।  अत्रमाधिपुनमा
कपु हनोश्चपुयाः  इमत प्रकक तसकत्रक्षेण अभ्यमासस्य कविगरस्य ककमारस्य स्थमानक्षे  चविगरयाः  कतरव्ययाः  असस्त।  ककमारस्य
स्थमानक्षे  आदक्षेशिक्षेषपु  चविगर्थीयक्षेषपु  कतमयाः  स्यमातम्  इमत  आन्तरतम्यपरष्ट्रीकमा  उपरर  सकत्रव्यमाख्यमायमामम्  प्रदमशिरतमा।
तत्रमाधिपुनमा  स्थमानष्ट्री  ककमारयाः।  तस्य  बमाह्यप्रयत्नमायाः  मविविमारयाः  श्विमासयाः  अघनोषयाः  अल्पप्रमाणयाः  चक्षेमत।  आदक्षेशिक्षेषपु
चकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः मविविमारयाः श्विमासयाः अघनोषयाः अल्पप्रमाणयाः इमत ककमारतपुल्यमायाः ससन्त। अतयाः चकमार एवि
आदक्षेशिनो भविमत। तक्षेन मच मक अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।

[ . ]17 5 अचनो सञ्णमत॥ (७.१.९१)

सकत्रमाथर याः - अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। अचयाः
सञ्णमत इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अचयाः (६/१) सञ्णमत (७/१)। अङस्य (६/१) इमत असधिकक तमम्। मकजक्षेविकर मद्धियाः
इमत सकत्रमातम् विकमद्धियाः (१/१) पदमनपुवितरतक्षे। ञम् च णम् च ञ्णय इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। ञ्णय इतय यस्य स
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सञ्णतम्,  तसस्मनम्  सञ्णमत इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  प्रत्ययक्षे  परक्षे  एवि  अङससजमा  उपपन्नमा।  अतयाः प्रत्ययक्षे  इमत
सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। पदयनोजनमा - अचयाः अङस्य सञ्णमत प्रत्ययक्षे
विकमद्धियाः।  अचयाः  अङस्य  इमत  सममानमविभमककत्विमातम्  अचयाः  इत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमाच्च  तदन्तमविसधियाः  भविमत।
तदन्तमविसधिनमा अजन्तस्य अङस्य इमत लभ्यतक्षे। अजन्तमाङस्य इत्यत्रमामप अलनोऽन्तस्य इमत पररभमाषयमा
अन्त्यस्य एवि अलयाः विकमद्धियाः भविमत। अत्र अन्त्ययाः अलम् अचम् एवि। अतयाः सकत्रमाथर्थो भविमत  -  अजन्तमाङस्य
अन्त्यस्य अचयाः विकमद्धियाः भविमत मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे। 

उदमाहरणमम् - मचकमाय।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मच मक अ इमत सस्थमतयाः असस्त। अत्रमाधिपुनमा णसल प्रत्ययक्षे
परतयाः मचमक इमत समपुदमायस्य अङससजमा भविमत। तच्च अङमम् अजन्तमम् असस्त। एविञ्च णलम् मणतम् प्रत्यययाः
असस्त। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः
इकमारस्य स्थमानक्षे विकद्धिय स्थमानत आन्तयमारदम् ऐकमारक्षे मचकमै अ इमत सस्थमतयाः भविमत। ततश्च एचनोऽयविमायमावियाः इमत
सकत्रक्षेण आयमादक्षेशिक्षे मचकमाय इमत रूपस ससध्यमत। 

--

मचमकयतपुयाः  - कयमाथरकमातम्  मकधिमातनोयाः  परनोकक्षे  सलटम्  इमत  सकत्रक्षेण  सलमट  लस्य  स्थमानक्षे
प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास तसस मक तसम् इमत सस्थतक्षे तसयाः सविमारदक्षेशिक्षे अतपुसस मक अतपुसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
ततश्च समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य इकमारस्य गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]17 6 अससयनोगमामलटम्  मकतम्॥ (१.२.५)

सकत्रमाथर याः - अससयनोगमातम् परनोऽमपमलटम्  मकतम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मकत्त्विमम् अमतमदश्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। अससयनोगमातम् सलटम्  मकतम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अससयनोगमातम्  (५/१),  सलटम्  (१/१),  मकतम्  (१/१)।
समाविरधिमातपुकममपतम् इमत सकत्रमातम् अमपतम्  (१/१) इमत पदममायमामत। न ससयनोगयाः अससयनोगयाः,  तस्ममातम् अससयनोगमातम्
इमत  नञम्-तत्पपुरुषयाः  सममासयाः।  पम्  इतम्  यस्य  स  मपतम्  इमतबहहवष्ट्रीमहयाः  सममासयाः।  न  मपतम्  अमपतम्  इमत
नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। पदयनोजनमा - अससयनोगमातम् अमपतम् सलटम्  मकतम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - अससयनोगमातम् परयाः अमपतम्
सलटम्  मकतम् भविमत। अषमादशिसपु मतङम् -प्रत्ययक्षेषपु मतपम् ससपम् ममपम् त्रय एवि मपतयाः ससन्त। अन्यक्षे १५ प्रत्ययमायाः
अमपतयाः एवि ससन्त। एविञ्च मतबमादष्ट्रीनमास स्थमानक्षे मविमहतमायाः णलमादयनोऽमप स्वियमम् अमपतयाः एवि ससन्त। तत्र मतपम्
ससपम् ममपम् एषमामम् स्थमानक्षे मविमहतमायाः णलम् थलम् अ इमत एतक्षे त्रययाः मपतयाः। अतयाः तमद्भिन्नमानमामम् अमपतमामम् मकत्त्विस
भविमत। 

उदमाहरणमम् - मचमकयतपुयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण  मक अतपुसम्  इमत  सस्थतय  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत
सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य इकयाः इकमारस्य गपुणयाः प्रमापयाः। स च इग्लकणयाः गपुणयाः। अत्र सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतनो ययाः तसम्-
प्रत्यययाः,  तस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः अतपुसम् न स्थमामनविद्भिमाविमादम् नमामप स्वितयाः मपतम् असस्त। अतयाः अमपतम् असस्त
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मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम्  सलटम्  एतयनोयाः सकत्रशिक्षेषयाः

सलटम्  च असस्त। एविञ्च मक इत्यस्य अन्तक्षे इकमारयाः असस्त, न तपु ससयनोगयाः। अतयाः अससयनोगमातम् परयाः अमपतम् सलटम्
अतपुसम् असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण अतपुसयाः मकत्त्विमम् अमतमदश्यतक्षे। तक्षेन  सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण इग्लकणयाः
गपुणयाः मनमषध्यतक्षे। 

ततश्च सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः मक इत्यस्य मदत्विक्षे
मक मक अतपुसम्  इमत जमातक्षे  मदरुकस्य पकविरभमागस्य मक इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास
हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे मक मक अतपुसम् इमत जमायतक्षे। एविञ्च कपु हनोश्चपुयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासककमारस्य स्थमानक्षे चकमारक्षे कक तक्षे मच मक अतपुसम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। ततश्च अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास
य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रक्षेण षकमारनोत्तरस्य इकमारस्य स्थमानक्षे इयङम्  इत्यमादक्षेशिक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे मच मकयम् अतपुसम्
इमत जमातक्षे समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन पदत्विमातम् सस्य रुत्विक्षे मविसगर च कक तक्षे  विणरमक्षेलनक्षे  मचमकयतपुयाः इमत रूपस
ससध्यमत। 

मचमकयपुयाः  - मकधिमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहहविचनमविकमायमास ससप्रत्ययक्षे तस्य स्थमानक्षे  उसम्-प्रत्ययक्षे  मक
उसम् इमत सस्थतक्षे समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे प्रमापक्षे उसयाः अससयनोगमामलटम्  मकतम् इत्यनक्षेन मकत्त्विमातम्
सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण गपुणमनषक्षेधिक्षे  मदत्विक्षे  अभ्यमासकमायर  च मच मक उसम् इमत सस्थतक्षे  अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास
य्विनोररयङपु विङय  इमत  सकत्रक्षेण  इकमारस्य  स्थमानक्षे  इयङम्  इत्यमादक्षेशिक्षे  मच  मकयम्  उसम्  इमत  जमातक्षे  समपुदमायस्य
मतङन्तत्विक्षेन पदत्विमातम् सस्य रुत्विक्षे मविसगर च कक तक्षे विणरमक्षेलनक्षे मचमकयपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।

मचकमयथ,  मचकक्षेथ  -  मकधिमातनोयाः  सलमट ससमप  परस्ममैपदमानमास  णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विममायाः  इमत
सकत्रक्षेण ससपयाः सविमारदक्षेशिक्षे  थसल अनपुबन्धिलनोपक्षे  मक थ इमत सस्थमतजमारयतक्षे। सलटम्  च इमत सकत्रक्षेण सलडमादक्षेशिस्य
ससपयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम्, तदमादक्षेशियाः थलम् अमप आधिरधिमातपुकससजकयाः,  स्विस विलमामदश्च। अतयाः आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। तदमा - 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

. 1 अभ्यमासस्यमादक्षेरतनो दष्ट्रीघरयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 2 अतमत इत्यत्रत्यस्य अतम्-धिमातनोरथरयाः कयाः।

. 3 उपधिमायमा अतनो विकमद्धियाः मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे कक्षे न सकत्रक्षेण भविमत।

. 4 मदविरचनक्षेऽमच इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 5 मकधिमातनोयाः सलमट मचकमाय इमत रूपक्षे ककमारस्य चकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 6 मकधिमातनोयाः सलमट मचकमाय इमत रूपक्षे इकमारस्य विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 7 मचमकयतपुयाः इमत रूपक्षे आधिरधिमातपुकमनबन्धिनगपुणस्य अभमावियाः कपु तयाः।
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. 8 मचमकयतपुयाः इमत रूपक्षे यकमारयाः कपु तयाः आगतयाः।

. 9 मकधिमातनोयाः सलमट मचकमाय इमत रूपक्षे ककमारस्य चकमारकरणक्षे ककीदृशिममान्तयरमम्।
१) स्थमानकक दम् २) गपुणकक दम् ३) अथरकक दम् ४) प्रममाणकक दम् 

[ . ]17 7 एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्॥ (७.२.१०)

सकत्रमाथर याः - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एकमाचम् अनपुदमात्तश्च तत आधिरधिमातपुकस्य इटम्  न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण इडम्  मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
एकमाचयाः  (५/१),  उपदक्षेशिक्षे  (७/१),  अनपुदमात्तमातम्  (५/१)।  ॠत  इद्धिमातनोयाः  इमत  सकत्रमातम्  धिमातनोयाः  (५/१)

पदमनपुवितरतक्षे। नक्षेडम्  विमशि कक मत इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमनपुवितरतक्षे,  इटम्  (१/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। एकयाः अचम्
यस्य यसस्मनम्  विमा  असय  एकमाचम्,  तस्ममादम्  एकमाचयाः  इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  अनपुदमात्तयाः असस्त अस्य इमत
अनपुदमात्तयाः धिमातपुयाः  (अशिरआमदभ्यनोऽचम्  इमत अजन्तमम्  पदमम्)।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  उपदक्षेशिक्षे  यनो धिमातपुयाः  एकमाचम्
अनपुदमात्तयाः च तस्ममातम्  परस्य आधिरधिमातपुकस्य इटम्  न भविमत। यनो धिमातपुयाः  उपदक्षेशिमाविस्थमायमामम्  एकमाचम्  अमप
असस्त, अनपुदमात्तश्चमामप असस्त तस्ममातम् परस्य आधिरधिमातपुकस्य इडम्  मनमषध्यतक्षे इमत मविमशिष्य अविधिक्षेयमम्। यमद
उपदक्षेशिक्षे धिमातपुयाः एकमाचम् असस्त परन्तपु अनपुदमात्तयाः नमासस्त तमहर मनषक्षेधियाः न प्रवितरतक्षे। यमद धिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे अनपुदमात्तयाः
असस्त परन्तपु एकमाचम् नमासस्त तमहर मनषक्षेधियाः न भविमत। यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य आधिरधिमातपुकस्य इडमागमयाः भविमत
स धिमातपुयाः सक्षेटम्  कथ्यतक्षे। यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य आधिरधिमातपुकस्य इडमागमयाः मविकल्पक्षेन भविमत स धिमातपुयाः विक्षेटम्
कथ्यतक्षे। यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य आधिरधिमातपुकस्य इडमागमयाः न भविमत स धिमातपुयाः अमनटम्  कथ्यतक्षे। एविमम् सक्षेटम्  विक्षेटम्
अमनटम्  इमत धिमातपुयाः त्रक्षेधिमा इडमागमविशिमातम्।

आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। तस्य अनक्षेन सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः मक्रयतक्षे। अतयाः
सकत्रमाथर उकस  यदम् आधिरधिमातपुकस्य इटम्  न भवितष्ट्रीमत। 

उपदक्षेशिक्षे धिमातपुषपु बहहत्र असधिकस्विरयाः यनोज्यतक्षे, तस्य उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा च
भविमत। यस्य धिमातनोयाः अनपुदमात्तयाः स्विरयाः इतम्-ससजमास लभतक्षे स धिमातपुयाः अनपुदमात्तक्षेतम् कथ्यतक्षे। यस्य धिमातनोयाः स्विककीययाः
स्विरयाः,  यस्य इत्थमम्  इत्ससजमा न भविमत स धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः कथ्यतक्षे। इत्थमम् अनपुदमात्तयाः अनपुदमात्तक्षेतम्  इमत
पदयनोयाः अथर भक्षेदयाः असस्त। 

पमामणनष्ट्रीयधिमातपुपमाठक्षे पमामणमननमा धिमातपुस्विरमायाः मनमदरषमायाः ससन्त। तत्र दशिरनक्षेन तज्जमानस भमवितपुमहरमत। तत्र
पररशिष्ट्रीलनक्षेन कक्षे मचतम् धिमातवियाः मनदरषपु स शिक्यन्तक्षे। अतयाः कयाः धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः कश्च न अनपुदमात्तयाः इमत जमानमाय
व्यविससतमायाः धिमातवियाः ससन्त। तक्षे अत्र दष्ट्रीयन्तक्षे। 

यस्य धिमातनोयाः एकयाः अचम् भविमत स धिमातपुयाः अजन्तयाः हलन्तयाः चक्षेमत भक्षेदक्षेन मदमविधिनो भविमत। 

तत्रक्षेयमम् अजन्तधिमातपुमविषमयणष्ट्री कमाररकमा - (एतत्कमाररकमास्थमा अनपुदमात्तमायाः न)

ऊदददन्तमैयर्यौमतरुक्ष्णपुशिष्ट्रीङ्स्नपुनपुकपुसश्विडष्ट्रीसङ्शमभयाः। 
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विकङ्विकञ्भ्यमास च मविनमैकमाचनोऽजन्तक्षेषपु मनहतमायाः स्मकतमायाः॥

अत्र  कमाररकमायमामम्  अमविदममानयाः,  अनपुमलसखतयाः  एकमाचम्  अजन्तयाः  च  धिमातपुयाः  अनपुदमात्तयाः  भविमत।
कमाररकमायमामम् उमलसखतमायाः - ऊदन्तयाः ॠदन्तयाः (दष्ट्रीघरयाः ॠ), यपु रु क्ष्णपु शिष्ट्रीङम्  स्नपु कपु सश्वि डष्ट्रीङम्  सश विकङम्  विञम्
इमत एतक्षे। एतमानम् मविहमाय अन्ययाः एकमाचम् अजन्तयाः च धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः भविमत। 

हलन्तमायाः १०३ धिमातवियाः- (अत्रत्यमायाः १०३ अनपुदमात्तमायाः)

कमान्तक्षेषपु शिक्लक्षेकयाः। चमान्तक्षेषपु पचम् मपुचम् ररचम् विचम् मविचम् ससचयाः षटम् । छमान्तक्षेषपु प्रच्छ्यक्षेकयाः। 

जमान्तक्षेषपु त्यजम् मनसजरम् भजम् भञम् भपुजम् भस्जम् मस्जम् यजम् यपुजम् रुजम् रञम् मविसजरम् स्विञम् सञम् सकजयाः
पञ्चदशि॥ 

दमान्तक्षेषपु अदम् कपुदम् सखदम् मछदम् तपुदम् नपुदम् पद मभदम् मविद मविनदम् मविन्दम् शिदम् सदम् सस्विद स्कन्दम् हदयाः
षनोडशि। 

धिमान्तक्षेषपु क्रपु धिम् कपुधिम् बपुध्य बन्धिम् यपुधिम् रुधिम् रमाधिम् व्यधिम् समाधिम् शिपुधिम् ससध्यमा एकमादशि। 

नमान्तक्षेषपु मन्यहनष्ट्री दय। 

पमान्तक्षेषपु आपम् छपु पम् मकपम् तपम् मतपम् तकप्य दृप्य सलपम् लपुपम् विपम् शिपम् स्विपम् सकपसयनोदशि। 

भमान्तक्षेषपु यभम् रभम् लभसययाः। ममान्तक्षेषपु गमम् नमम् यमम् रमश्चत्विमारयाः। 

शिमान्तक्षेषपु क्रपु शिम् दसशिम् मदशिम् दृशिम् मकशिम् ररशिम् रुशिम् सलशिम् मविशिम् स्पकशिनो दशि। 

षमान्तक्षेषपु कक षम् सत्विषम् तपुषम् मदषम् द पुषम् पपुष्य मपषम् मविषम् मशिषम् शिपुषम् सश्लष्यमा एकमादशि॥ 

समान्तक्षेषपु घसम्-विसतष्ट्री दय। हमान्तक्षेषपु दहम्  मदहम्  दपुहम्  नहम् ममहम्  रुहम् सलहम् विहयाः अषय। 

अनपुदमात्तमा हलन्तक्षेषपु धिमातविस्त्र्यसधिकस  शितमम्। १०३ धिमातवियाः अनपुदमात्तमायाः। 

एतक्षे एवि हलन्तमायाः अनपुदमात्तमायाः धिमातवियाः अकमारमामदक्रमक्षेण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदत्तमायाः ससन्त -- 

क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः

1 अदम् 22 दहम् 43 मभदम् 61 ररशिम् 85 शिपम्

2 आपम् 23 मदशिम् 44 भपुजम् 62 रुजम् 86 मशिषम्

3 कक षम् 24 मदहम् 45 भस्जम् 63 रुधिम् 87 शिपुधिम्

4 क्रपु धिम् 25 दपुषम् 46 मन्य 64 रुशिम् 88 शिपुषम्

5 क्रपु शिम् 26 दपुहम् 47 मस्जम् 65 रुहम् 89 सश्लष्य

6 मकपम् 27 दृप्य 48 ममहम् 66 लभम् 90 सञम्

7 कपुदम् 28 दृशिम् 49 मपुचम् 67 सलपम् 91 सदम्
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क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः

8 कपुधिम् 29 मदषम् 50 मकशिम् 68 सलशिम् 92 समाधिम्

9 सखदम् 30 नमम् 51 यजम् 69 सलहम् 93 ससचम्

10 गमम् 31 नहम् 52 यभम् 70 लपुपम् 94 ससध्य

11 घसम् 32 मनसजरम् 53 यमम् 71 विचम् 95 सकजम्

12 मछदम् 33 नपुदम् 54 यपुजम् 72 विपम् 96 सकपम्

13 छपु पम् 34 पचम् 55 यपुधिम् 73 विसम् 97 स्कन्दम्

14 तपम् 35 पद 56 रञम् 74 विहम् 98 स्पकशिम्

15 मतपम् 36 मपषम् 57 रभम् 75 मविचम् 99 स्विञम्

16 तपुदम् 37 पपुष्य 58 रमम् 76 मविसजरम् 100 स्विपम्

17 तपुषम् 38 प्रसच्छ 59 रमाधिम् 77 मविद 101 सस्विद

18 तकपम् 39 बन्धिम् 60 ररचम् 81 मविषम् 102 हदम्

19 त्यजम् 40 बपुध्य 78 मविनदम् 82 व्यधिम् 103 हनम्

20 सत्विषम् 41 भजम् 79 मविन्दम् 83 शिकङ

21 दशिम् 42 भञम् 80 मविशिम् 84 शिदम्

हलन्तक्षेषपु कक्षे षमासञ्चदम् धिमातकनमास मविषयक्षे ईषतम् मविविरणमम् अत्र चतपुरशक्षे दष्ट्रीयतक्षे। 

अनपुक्र. धिमातपुयाः - अथरयाः गणयाः, पदमम्

1 शिकङध  शिकय स्विमामद, प.प.

2 पचम् डपुपचधषम् पमाकक्षे भ्विमामद, उ.प.

3 मपुचम् मपुचङध मनोकणक्षे तपुदमा, उ.प.

4
ररचम् ररमचरम् मविरक्षेचनक्षे,
ररमचरम् मवियनोजनसम्पचरनयनोयाः 

रुधिमा, उ.प.

चपुरमा, उ.प.

5
विचम् विच पररभमाषणक्षे ,
ब्रपुविनो विमचयाः इमत विचम् अमप

अदमा, प.प.

6 मविचम् मविमचरम् पकथग्भमाविक्षे रुधिमा, उ.प.

7 ससचम् मषचध करणक्षे तपुदमा. उ.प.
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अनपुक्र. धिमातपुयाः - अथरयाः गणयाः, पदमम्

8 प्रच्छ जष्ट्रीप्समायमामम् तपुदमा, प.प.

9 त्यज हमानय भ्विमा, प.प.

10 मनसजरम् मणसजरम् शियचपनोषणयनोयाः जपुहनो., उ.प.

11 भजध सक्षेविमायमामम् भ्विमा, उ.प.

12 भञम् भञनो ध आमदरनक्षे रुधिमा, प.प.

13
भपुजम् भपुज पमालनमाभ्यविहमारयनोयाः ,
भपुजनो ध कयमटल्यक्षे 

रुधिमा, प.प
तपुदमा, प.प.

14 भस्जध पमाकक्षे  तपुदमा, प.प.

15 मस्जम् टपुमस्जनो ध शिपुद्धिय तपुदमा, प.प.

16 यजध दक्षेविपकजमासङमतकरणदमानक्षेषपु भ्विमा, उ.प.

17

यपुजम् यपुसजरम् यनोगक्षे ,
यपुजध सममाधिय ,
यपुज ससयमनक्षे 

रुधिमा, उ.प.

मदविमा, आ.प.

चपुरमा, उ.प.

18 रुजम् रुजनो ध भङक्षे  तपुदमा, प.प.

19 रञध रमागक्षे भ्विमा, मदविमा, उ.प.

20 मविसजरम् पकथग्भमाविक्षे जपुहनो, उ.प.

21 स्विञम् ष्विञध पररष्विङक्षे  भ्विमा, आ.प.

22 सञम् षञ सङक्षे भ्विमा, प.प.

23 सकज मविसगर मदविमा, आ.प.। तपुदमा, प.प.

24 अद भकणक्षे अदमा, प.प.

25 कपुदम् कपुमदरम् सम्पक्षेषणक्षे रुधिमा, उ.प.

26
सखदम् सखदधधँ॒ दमैन्यक्षे ,
सखद पररघमातक्षे 

मदविमा, रुधिमा, आ.प.

तपुदमा, प.प.

27 मछदम् मछमदरम् दमैधिष्ट्रीकरणक्षे रुधिमा, उ.प.

28 तपुदध व्यथनक्षे तपुदमा, उ.प.
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अनपुक्र. धिमातपुयाः - अथरयाः गणयाः, पदमम्

29 नपुद णपुद प्रक्षेरणक्षे तपुदमा, उ.प.

30 पद पदधधँ॒ गतय मदविमा, आ.प.

31 मभदम् मभमदरम् मविदमारणक्षे रुधिमा, उ.प.

32 मविद – मविदम् - मविदधधँ॒ सत्तमायमामम् मदविमा, आ.प.

33 मविनदम् - मविदम् मविदधधँ॒ मविचमारणक्षे रुधिमा, आ.प.

34 मविन्दम् - मविदम् मविदङध लमाभक्षे तपुदमा, उ.प.

35 शिदम् शिदङध शिमातनक्षे भ्विमा, तपुदमा, प.प.

36 सदम् षदङध मविशिरणगत्यविसमादनक्षेषपु भ्विमा, तपुदमा, प.प.

37 सस्विद सस्विदम् मञसष्विदमाध गमात्रप्रकरणक्षे मदविमा, प.प.

38 स्कन्दम् स्कसन्दरम् गमतशिनोषणयनोयाः भ्विमा, प.प.

39 हदध पपुरष्ट्रीषनोत्सगर भ्विमा, आ.प.

40 क्रपु धि क्रनोधिक्षे मदविमा, प.प.

41 कपुधि बपुभपुकमायमामम् मदविमा, प.प.

42 बपुध्य बपुधिम् बपुधिधधँ॒ अविगमनक्षे मदविमा, आ.प.

43 बन्धि बन्धिनक्षे क्षयमामद, प.प.

44 यपुधिधधँ॒ सम्प्रहमारक्षे मदविमा, आ.प.

45
रुधिम् रुसधिधधँ॒रम् आविरणक्षे,
अनपु+रुधिध कमामक्षे

रुधिमा, आ.प.

मदविमा, आ.प.

46
रमाधिम् रमाधि ससससद्धिय
रमाधि विकद्धिय

स्विमा, प.प.

मदविमा, प.प.

47 व्यधि तमाडनक्षे मदविमा, प.प.

48 शिपुधि शियचक्षे मदविमा, प.प.

49 समाधि ससससद्धिय स्विमा, प.प.

50 ससध्य ससधिम् मषधिपुध ससरमाद्धिय मदविमा, प.प.

51 मन्य – मनम् मनधधँ॒ जमानक्षे मदविमा, आ.प.
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अनपुक्र. धिमातपुयाः - अथरयाः गणयाः, पदमम्

52 हन महससमागत्यनोयाः अदमा, प.प.

53
आपम् आपङ व्यमापय 
आपङ लम्भनक्षे 

स्विमा, प.प.

चपुरमा, उ.प.

54 मकप प्रक्षेरणक्षे मदविमा, प.प.। तपुदमा, उ.प.

55 छपु प स्पशिर तपुदमा, प.प.

56

तपम् - तप सन्तमापक्षे ,
तपध ऐश्वियर ,
तप दमाहक्षे 

भ्विमा, प.प.

मदविमा, आ.प.

चपुरमा, उ.प.

57 मतपम् मतपकधधँ॒ करणक्षे भ्विमामद, प.प.

58 तकप्य तकपम् तकप प्रष्ट्रीणनक्षे मदविमा, प.प.

59 दृप्य दृपम् दृप हषरमनोहनयनोयाः मदविमा, प.प.

60 सलपध उपदक्षेहक्षे तपुदमा, उ.प.

61 लपुपम् - लपुपङध छक्षेदनक्षे तपुदमा, उ.प.

62 विपम् डपुविपध बष्ट्रीजसन्तमानक्षे भ्विमामद, उ.प.

63 शिपम् शिपध आक्रनोशिक्षे भ्विमामद, मदविमा, उ.प.

64 स्विपम् मञष्विपम् शियक्षे अदमा, प.प.

65 सकपम् सकपङध गतय भ्विमामद, प.प.

66 यभ ममैथपुनक्षे भ्विमामद, प.प.

67 रभध रमाभस्यक्षे भ्विमामद, आ.प.

68 लभम् डपुलभधषम् प्रमापय भ्विमामद, आ.प.

69 गम गमङध गतय भ्विमामद, प.प.

70 नमम् णम प्रह्वत्विक्षे शिब्दक्षे च भ्विमामद, प.प.

71 यमम् यमपुध उपरमक्षे भ्विमामद, प.प.

72 रमम् रमपुध क्रकीडमायमामम् भ्विमामद, आ.प.

73 क्रपु शि आह्वमानक्षे रनोदनक्षे च भ्विमामद, प.प.
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अनपुक्र. धिमातपुयाः - अथरयाः गणयाः, पदमम्

74 दसशि दशिनक्षे भ्विमामद, प.प.

75 मदशि अमतसजरनक्षे तपुदमा, प.प.

76 दृशिम् दृमशिरम् प्रक्षेकणक्षे भ्विमामद, प.प.

77 मकशि आमशिरनक्षे तपुदमा, प.प.

78 ररशि महससमायमामम् तपुदमा, प.प.

79 रुशि महससमायमामम् तपुदमा, प.प.

80
सलशिध अल्पष्ट्रीभमाविक्षे,
सलशि गतय

मदविमा, आ.प.

तपुदमा, प.प.

81 मविशि प्रविक्षेशिनक्षे तपुदमा, प.प.

82 स्पकशि ससस्पशिर तपुदमा, प.प.

83 कक ष मविलक्षेखनक्षे भ्विमामद, तपुदमा, उ.प.

84 सत्विषध दष्ट्रीपय भ्विमामद, उ.प.

85 तपुष प्रष्ट्रीतय मदविमा, प.प.

86 मदषध अप्रष्ट्रीतय अदमा, उ.प.

87 दपुष विमैकक त्यक्षे मदविमा, प.प.

88 पपुष्य – पपुषम् पपुष पपुषय मदविमा, प.प.

89 मपषम् मपषङध सञ्चकणरनक्षे रुधिमा, प.प.

90

मविषम् मविषङध व्यमापय,
मविषपुध सक्षेचनक्षे,
मविष मविप्रयनोगक्षे 

जपुहनो, उ.प.

भ्विमामद, प.प.

क्षयमामद, प.प.

91

मशिषम् मशिष महससमायमामम्,
मशिषङध मविशिक्षेषणक्षे,
मशिष असविर्थोपयनोक्षेगक्षे

भ्विमामद, प.प.

रुधिमा, प.प.

चपुरमा, उ.प.

92 शिपुष शिनोषणक्षे मदविमा, प.प.

93 सश्लष्य सश्लषम् सश्लष आसलङनक्षे मदविमा, प.प.

94 घसम् घसङध अदनक्षे भ्विमामद, प.प.
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अनपुक्र. धिमातपुयाः - अथरयाः गणयाः, पदमम्

95 विसमत विस मनविमासक्षे भ्विमामद, प.प.

96 दह भस्मष्ट्रीकरणक्षे भ्विमामद, प.प.

97 मदहध उपचयक्षे अदमा, उ.प.

98 दपुहध प्रपकरणक्षे अदमा, उ.प.

99 नहम् णहध बन्धिनक्षे मदविमा, उ.प.

100 ममह सक्षेचनक्षे भ्विमामद, प.प.

101 रुह बष्ट्रीजजन्ममन प्रमादपुभमारविक्षे च भ्विमामद, प.प.

102 सलहध आस्विमादनक्षे अदमा, उ.प.

103 विहध प्रमापणक्षे भ्विमामद, उ.प.

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मक थ इमत सस्थतक्षे  आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः
इमत सकत्रक्षेण थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। मकधिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे एकमाचम् अनपुदमात्तश्च। (एकमाचम् अजन्तयाः प्रथमकमाररकमायमास
नमासस्त चक्षेदम् अनपुदमात्तयाः इमत सपुबनोधियाः मनयमयाः स्मतरव्ययाः।) अतयाः प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]17 8 कक सकभकविकस्तपुद्रिपुसपुशपुविनो सलमट॥ (७.२.१३)

सकत्रमाथर याः - क्रमामदभ्य एवि सलट इण्न स्यमादम् अन्यस्ममादम् अमनटनोऽमप स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनयमसकत्रममदमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  कक सकभकविकस्तपुद्रिपुसपुशपुवियाः  सलमट इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  कक सकभकविकस्तपुद्रिपुसपुशपुवियाः  (५/१),  सलमट  (७/१)।  नक्षेड्विमशि  कक मत  इमत  सकत्रमातम्  न  इमत
अव्ययमनपुवितरतक्षे। आधिरधिमातपुकसलटयाः इडमागमयाः अत्र भविमत। अतयाः सलमट इत्यस्य सलटयाः इमत षष्ठ्यन्ततयमा
मविपररणमामनो भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - कक  सक भक विक स्तपु द्रिपु सपु शपु एभ्ययाः सलटयाः इटम्  न भविमत। 

असस्मनम् सकत्रक्षे अनपुबन्धिरमहतयाः कक  डपुकक ञम् करणक्षे, कक ञम् महससमायमामम् इमत दयनोयाः गमाहकयाः।

सक  इत्यनक्षेन  सक  गतय  इमत  धिमातपुयाः  गकह्यतक्षे।  भक  इमत  मनरनपुबन्धिकपमाठमातम्  भकञम्  भरणक्षे  डपुभकञम्
धिमारणपनोषणयनोयाः इमत दयनोयाः गहणमम्। विक इमत मनरनपुबन्धिकपमाठक्षेन विकङ सम्भकय विकञम् विमारणक्षे इमत दय गकह्यक्षेतक्षे।
स्तपु इत्यनक्षेन षपुञम् स्तपुतय इमत धिमातपुयाः गकह्यतक्षे। द्रिपु सपु गतय इमत गकह्यक्षेतक्षे। शपु शविणक्षे गकह्यतक्षे। 

कथस  मनयमसकत्रत्विमम्  - अत्र कक  सक भक इमत त्रययाः एकमाचयाः अनपुदमात्तमायाः च। अतयाः मत्रभ्ययाः एकमाच
उपदक्षेशिक्षेनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन इडमागमनो न भविमत। विक  धिमातनोश्च  (शिम् रम्  यपुकयाः)  शयपुकयाः सक्कमत  (सशञयाः एकमाच
उगन्तमाच्च मगसत्कतनोयाः प्रत्यययनोयाः इटम्  न) उगन्तत्विमातम् थलश्च मकत्त्विमातम् इटम्  न प्रमाप्ननोमत। एविमक्षेतक्षेभ्ययाः चतपुभ्यरयाः
तपु क्रमामदसकत्रस मविनमामप इटम्  नमैवि भविमत। चतपुभ्यरयाः इडमागमस्य मनषक्षेधियाः ससद्धियाः असस्त। ससद्धिक्षे समत पपुनयाः मनषक्षेधिमाय

   116   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

सकत्रमम् आरब्धिमम्। अतयाः ततम् मनयममाय कल्पतक्षे। एविमम् तक्षेषमामत्र उपमादमानमम् मनयममाथर ससद्ध्यमत। ससद्धिक्षे समत
आरम्भनो मनयममाथरयाः। स्तपु द्रिपु सपु शपु आमदभ्ययाः थलयाः भमारदमाजमनयमक्षेन पमामकक इटम्  प्रमाप्ननोमत। परन्तपु तक्षेभ्ययाः
इटम्  नमैवि भवितपु इमत अत्र सकत्रक्षे उपमादमानमम् कक तमम्। एविञ्च पयमारलनोचनयमा सकत्रमाथर्थो भविमत - कक  सक भक विक स्तपु द्रिपु सपु
शपु एभ्ययाः एवि सलटयाः इटम्  न भविमत, अन्यक्षेभ्ययाः सलटयाः इटम्  भविमत। अतयाः अन्यक्षेभ्ययाः एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इत्यनक्षेन इडमागममनषक्षेधियाः प्रमापयाः आसष्ट्रीतम्। परन्तपु अनक्षेन सकत्रक्षेण तक्षेभ्ययाः इडमागमयाः पपुनयाः भविमत। अनक्षेन सकत्रक्षेण
कक तयाः मनयमयाः क्रमामदमनयमयाः इमत कथ्यतक्षे।

आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत  सकत्रक्षेण  अमविशिक्षेषक्षेण  समक्षेषमामम्  विलमादष्ट्रीनमामम्  आधिरधिमातपुकमानमामम्  इटम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे। एकमाच उपदक्षेशिक्षे  अनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण उपदक्षेशिक्षे  एकमाच्कमातम् अनपुदमात्तमातम् परस्य इटम्  मनमषध्यतक्षे
अमविमशिषक्षेण। अत्र यक्षेभ्ययाः मनषक्षेधियाः जमातयाः तक्षेषपु क्रमादष्ट्रीनम् मविहमाय अन्यक्षेभ्ययाः पपुनयाः इडमागमयाः क्रमामदमनयमक्षेन भविमत।
तथमा  च  कक -सक-भक-विक-स्तपु-द्रिपु-सपु-शपुविनो  सलमट  इमत  अनक्षेन  क्रमामदभ्ययाः  अषभ्य  एवि  सलमट  इटम्  मनमषध्यतक्षे।
अन्यक्षेभ्ययाः अमनड्भ्ययाः अमप इटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। अमनटमामम् इदस पपुनयाः सक्षेट्त्विस कक्षे विलस सलमट एवि। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मक थ इमत सस्थतक्षे  आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः
इमत सकत्रक्षेण थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः प्रमापयाः
एविञ्च मकधिमातपुयाः क्रमामदषपु नमासस्त। अतयाः क्रमामदमनयमक्षेन मकधिमातनोयाः सलटयाः थलयाः पपुनयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]17 9 अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम्॥ (७.२.६१)

सकत्रमाथर याः - उपदक्षेशिक्षेऽजन्तनो यनो धिमातपुयाः तमासय मनत्यमामनटम्  ततयाः थल इटम्  न।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण इटम्  मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे पञ्च पदमामन ससन्त।
अचयाः तमास्वितम्  थसल अमनटयाः मनत्यमम्  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अचयाः  (५/१),  तमास्वितम्  इत्यव्ययमम्।  थसल
(७/१), अमनटयाः (५/१), मनत्यमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम् अव्ययमम्। उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत सकत्रमातम् उपदक्षेशिक्षे (७/१)

इमत पदमनपुवितरतक्षे। तमासस च क्लकपयाः इमत सकत्रमातम् तमासस (७/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। गमक्षेररटम्  परस्ममैपदक्षेषपु इमत
सकत्रमातम् इटम्  (१/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। न विकद्भ्यश्चतपुभ्यरयाः इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमम् अनपुवितरतक्षे। धिमातनोयाः एवि
थलम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः धिमातनोयाः  (५/१)  इत्यस्य आकक्षेपयाः  मक्रयतक्षे।  तमासय  इवि तमास्वितम्  इमत  सपम्यन्तमातम्
विमतप्रत्यययाः। पदयनोजनमा - उपदक्षेशिक्षे अचयाः धिमातनोयाः तमासस मनत्यमम् अमनटयाः तमास्वितम् थसल इटम्  न। अचयाः धिमातनोयाः
इत्यत्र अचयाः इमत धिमातनोयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा अजन्तमादम् धिमातनोयाः इमत लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो
भविमत -  उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः अजन्तयाः,  स तमासय मनत्यमम् अमनटम्  चक्षेतम् यथमा तमासस इडमागमयाः न भविमत तथमा
तस्ममातम् धिमातनोयाः थलयाः इटम्  न कतरव्ययाः। अथमारतम्  ययाः धिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे  अजन्तयाः,  तस्ममातम् धिमातनोयाः तमासयाः यमद
मनत्यमम् इटम्  न तमहर थलयाः अमप इटम्  न भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण  क्रमामदमनयमक्षेन  मकधिमातनोयाः  सलटयाः  थलयाः  पपुनयाः
इडमागमयाः प्रमापयाः। मकधिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे  अजन्तयाः। एविञ्च एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण तस्ममातम्  परस्य
तमासयाः मनत्यमम् इडमागमयाः न भविमत। अतयाः स तमासस मनत्यमम् अमनटम् । अतयाः अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम्
इमत सकत्रक्षेण मकधिमातनोयाः थलयाः इडमागमस्य मनषक्षेधियाः प्रमापयाः।  (यदमप अमगमसकत्रमम् मकधिमातय नमाविश्यकमम्। तथमामप
प्रकरणविशिमादम् अत्रमैवि उपन्यस्तमम्।) तदमा - (भमारदमाजमनयमयाः द्रिषव्ययाः।) 
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[ . ]17 10 उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः॥ (७.२.६२)

सकत्रमाथर याः - उपदक्षेशिक्षे अकमारवितयाः तमासय मनत्यमामनटयाः परस्य थल इटम्  न स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण इटम्  मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। उपदक्षेशिक्षे
अत्वितयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। उपदक्षेशिक्षे  (७/१),  अत्वितयाः  (५/१)। अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत
सकत्रमादम् तमास्वितम् इत्यव्ययमम्, थसल (७/१), अमनटयाः (५/१), मनत्यमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम् अव्ययमम्। तमासस च
क्लकपयाः इमत सकत्रमातम्  तमासस  (७/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। गमक्षेररटम्  परस्ममैपदक्षेषपु  इमत सकत्रमातम्  इटम्  (१/१)  इमत
पदमनपुवितरतक्षे। न विकद्भ्यश्चतपुभ्यरयाः इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमम् अनपुवितरतक्षे। धिमातनोयाः एवि थलम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः
धिमातनोयाः (५/१) इत्यस्य आकक्षेपयाः मक्रयतक्षे। अतम् असस्त असस्ममन्नमत अत्विमानम्, तस्य अत्वितयाः। ह्रस्विमाकमारविमानम्
धिमातपुयाः इमत यमावितम्। तमासय इवि तमास्वितम् इमत सपम्यन्तमातम् विमतप्रत्यययाः। पदयनोजनमा - उपदक्षेशिक्षे अत्वितयाः धिमातनोयाः
तमासस मनत्यमम् अमनटयाः तमास्वितम् थसल इटम्  न। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः अत्विमानम् , स तमासय मनत्यमम्
अमनटम्  चक्षेतम् यथमा तमासस इडमागमयाः न भविमत तथमा तस्ममातम् धिमातनोयाः थलयाः इटम्  न कतरव्ययाः। अथमारतम् ययाः धिमातपुयाः
उपदक्षेशिक्षे अत्विमानम्, तस्ममातम् धिमातनोयाः तमासयाः यमद मनत्यमम् इटम्  न तमहर थलयाः अमप इटम्  न भविमत। 

उदमाहरणमम्  - पचम्  शिकम्  इत्यमामदयाः अत्विमानम्  धिमातपुयाः।  तक्षेषमामम्  पपक्थ शिशिक्थ इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण
भविसन्त। 

[ . ]17 11 ऋतनो भमारदमाजस्य॥ (७.२.६३)

सकत्रमाथर याः - तमासय मनत्यमामनटयाः ऋदन्तमादक्षेवि थलनो नक्षेटम्  भमारदमाजस्य मतक्षे। तक्षेन अन्यस्य स्यमादक्षेवि।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनयमसकत्रममदमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  ऋतयाः  भमारदमाजस्य  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  ऋतयाः  (५/१),  भमारदमाजस्य  (६/१)।  अचस्तमास्वितम्  थल्यमनटनो  मनत्यमम्  इमत  सकत्रमादम्
तमास्वितम्  इत्यव्ययमम्,  थसल  (७/१),  अमनटयाः  (५/१),  मनत्यमम्  इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम्  अव्ययमम्।  तमासस च
क्लकपयाः इमत सकत्रमातम्  तमासस  (७/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। गमक्षेररटम्  परस्ममैपदक्षेषपु  इमत सकत्रमातम्  इटम्  (१/१)  इमत
पदमनपुवितरतक्षे। न विकद्भ्यश्चतपुभ्यरयाः इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमम् अनपुवितरतक्षे। धिमातनोयाः एवि थलम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः
धिमातनोयाः (५/१)  इत्यस्य आकक्षेपयाः मक्रयतक्षे। तमासय इवि तमास्वितम् इमत सपम्यन्तमातम् विमतप्रत्यययाः। पदयनोजनमा  -
उपदक्षेशिक्षे ऋतयाः धिमातनोयाः तमासस मनत्यमम् अमनटयाः तमास्वितम् थसल इटम्  न। ऋतयाः धिमातनोयाः इत्यत्र ऋतयाः इमत धिमातनोयाः
इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा ऋदन्तमादम् धिमातनोयाः इमत लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः
ऋदन्तयाः,  स तमासय मनत्यमम् अमनटम्  चक्षेतम् यथमा तमासस इडमागमयाः न भविमत तथमा तस्ममातम् धिमातनोयाः थलयाः इटम्  न
कतरव्ययाः। अथमारतम् ययाः धिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे ऋदन्तयाः, तस्ममातम् धिमातनोयाः तमासयाः यमद मनत्यमम् इटम्  न तमहर थलयाः अमप इटम्
न भविमत।

तत्रमायस समपुमदतयाः अथर याः -

अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत सकत्रक्षेण तमासस मनत्यमामनटयाः अजन्तमातम् धिमातनोयाः परस्य थलयाः
इटम्  मनमषध्यतक्षे। तक्षेन तपु ऋदन्तमातम् धिमातनोयाः अमप इटम्  मनमषध्यतक्षे एवि। एविमम् इटयाः मनषक्षेधियाः ससद्धि एवि। ससद्धिक्षे
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सत्यमप सकत्रमारम्भयाः कक तयाः। ससद्धिक्षे समत आरम्भयाः मनयममाय कल्पतक्षे इमत मनयमयाः। अतयाः इदस मनयमसकत्रमम् इमत
आयमामत। तक्षेन मनयमयाः भविमत यदम् भमारदमाजस्य मतक्षेन यमद तमासय मनत्यमामनटयाः धिमातनोयाः इडमागमस्य मनषक्षेधियाः तमहर
स ऋदन्तमादम् एवि धिमातनोयाः भविमत, अन्यक्षेभ्ययाः इडमागमस्य मनषक्षेधियाः न भविमत। अथमारतम् तक्षेभ्ययाः इडमागमयाः भविमत।
भमारदमाजमभन्नमायाः पमामणन्यमामदमपुमनमतक्षेन अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत,  उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत दमाभ्यमामम्
सकत्रमाभ्यमामम् इटम्  मनमषध्यतक्षे। ऋदन्तमातम् मनमषध्यतक्षे एवि। परन्तपु भमारदमाजस्य मतस यदम् ऋदन्तमादम् एवि अयस इटयाः
मनषक्षेधियाः भवितपु, अन्यत्र इडमागमयाः भवितपु। तमहर अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत, उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत अत्र
इडमागममविषयक्षे मतदयमम् असस्त,  एकक्षे न मतक्षेन मनषक्षेधियाः,  अपरक्षेण मतक्षेन प्रमामपयाः। इत्थस मविकल्पयाः फलमत। यतनो
मतदयममप प्रममाणमम्।  तक्षेन  ऋदन्तमातम्  इडमागममनषक्षेधियाः सविरमतक्षेन।  अचस्तमास्वितम्  थल्यमनटनो  मनत्यमम्  इमत,

उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत उभयत्र मविकल्पयाः। अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत,  उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत ऋतनो
भमारदमाजस्य इमत त्रष्ट्रीमण अमप सकत्रमामण थलयाः इडमागममविषयकमामण एवि। 
इडमागममविषयक्षे उकमाथर ससगकहमामत इयस कमाररकमा - 

अजन्तनोऽकमारविमानम् विमा यस्तमास्यमनटम्  थसल विक्षेडयमम्।
ऋदन्त ईदृङम्  मनत्यमामनटम्  क्रमादन्यनो सलमट सक्षेडम्  भविक्षेतम्।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मकधिमातपुयाः
उपदक्षेशिक्षे  अजन्तयाः। एविञ्च एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण तस्ममातम् परस्य तमासयाः मनत्यमम् इडमागमयाः न
भविमत। अतयाः स तमासस मनत्यमम् अमनटम् । अतयाः अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत सकत्रक्षेण मकधिमातनोयाः थलयाः
इडमागमस्य  मनषक्षेधियाः  प्रमापयाः।  तदमा  भमारदमाजमनयमक्षेन  मकधिमातनोयाः  थलयाः  मविकल्पक्षेन  इडमागमयाः  भविमत।  तक्षेन
इडमागमपकक्षे - मक इथ इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक इथ इमत सस्थतक्षे गपुणक्षे अयमादक्षेशिक्षे मचकमयथ इमत
रूपस ससध्यमत। इडभमाविपकक्षे तपु मक थ इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक थ इमत सस्थतक्षे गपुणक्षे मचकक्षेथ इमत
रूपस ससध्यमत।

मचमकयथपुयाः  - मकधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे थसम्-प्रत्ययक्षे तस्य अथपुसमादक्षेशिक्षे मक अथपुसम् इमत
सस्थतक्षे  मदत्विक्षे  अभ्यमासकमायर  मचमक अथपुसम्  इमत जमायतक्षे।  ततश्च इकमारस्य इयङम्  इत्यमादक्षेशिक्षे  रुत्विक्षे  मविसगर
मचमकयथपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।

मचमकय  -  मकधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे  थ-प्रत्ययक्षे तस्य अ-आदक्षेशिक्षे मक अ इमत सस्थतक्षे
मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक अ इमत जमायतक्षे। ततश्च इकमारस्य इयङम्  इत्यमादक्षेशिक्षे मचमकय इमत रूपस ससध्यमत।

मचकमाय, मचकय - मकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे ममपम्-प्रत्ययक्षे तस्य णलमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे
मक अ इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे  अभ्यमासकमायर  मचमक अ इमत जमायतक्षे। णलयाः मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण
अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः प्रमापमा। तदमा - 

[ . ]17 12 णलपुत्तमनो विमा॥ (७.१.९१)

सकत्रमाथर याः - उत्तमनो णलम् विमा मणतम् स्यमातम्। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण मणत्त्विस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। णलम् उत्तमयाः विमा इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। णलम् (१/१), उत्तमयाः (१/१), विमा इत्यव्ययपदमम्। गनोतनो मणतम्
इमत सकत्रमादम् मणतम् (१/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - उत्तमयाः णलम् मविकल्पक्षेन मणतम् भविमत। अथमारतम्
उत्तमससजकस्य णलयाः मविकल्पक्षेन मणत्त्विस भविमत। मणतम् मविकल्पक्षेन भविमत इत्यस्य तमात्पयर यदम् पकक्षे णकमारस्य
इत्ससजमा भविमत, अपरपकक्षे तपु णकमारयाः नमासस्त एवि इमत। तक्षेन न मणत्त्विमम् इमत। 

उदमाहरणमम् - मचकमाय, मचकय।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मकधिमातनोयाः णसल मचमक अ इमत जमातक्षे  अचनो सञ्णमत इमत
सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः प्रमापमा। परन्तपु यसस्मनम् पकक्षे णलम् मणतम् गण्यतक्षे तदमा विकमद्धियाः भविमत, इकमारस्य स्थमानक्षे
च स्थमानत आन्तयमारदम्  ऐकमारनो  भविमत। तदमा  मचकमै  अ इमत जमातक्षे  एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण आयमादक्षेशिक्षे
मचकमाय इमत रूपस  ससध्यमत। यसस्मनम्  पकक्षे  णलम् मणतम्  नमासस्त तदमा तपु  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन
इगन्तमाङस्य गपुणक्षे इकमारस्य एकमारक्षे मचकक्षे अ इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अयमादक्षेशिक्षे  मचकय इमत च
रूपस ससध्यमत।

मचमकमयवि  - मकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विसम्-प्रत्ययक्षे तस्य वि-आदक्षेशिक्षे मक वि इमत सस्थतक्षे
विसमादक्षेशिस्य वि इत्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्त्विमाच्च आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे प्रमापक्षे
एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इमत  सकत्रक्षेण  तस्य  मनषक्षेधियाः  भविमत।  तदमा  कक सकभकविकस्तपुद्रिपुसपुशपुविनो  सलमट  इमत
क्रमामदमनयमक्षेन पपुनयाः इडमागमनो भविमत। तक्षेन मक इवि इमत जमातक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक इवि इमत जमायतक्षे।
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  इकयाः इकमारस्य स्थमानक्षे  गपुणक्षे  प्रमापक्षे  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इत्यनक्षेन  सलटयाः
अमपमलटयाः  मकत्त्विमामतदक्षेशिमातम्  सक्क्ङमत  च  इत्यनक्षेन  इग्लकणगपुणस्य  मनषक्षेधिक्षे  इकमारस्य  इयङम्  इत्यमादक्षेशिक्षे
मचमकमयवि इमत रूपस ससध्यमत।

मचमकमयम - मकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे पकविर्थोकप्रकमारणक्षे मचमकमयम इमत रूपस ससध्यमत।

मक+सलटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः मचकमाय मचमकयतपुयाः मचमकयपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः मचकमयथ मचकक्षेथ मचमकयथपुयाः मचमकय

उत्तमपपुरुषयाः मचकमाय मचकय मचमकमयवि मचमकमयम

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

. 10 एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 11 मकस लकणमादम् धिमातनोयाः परस्यमाधिरधिमातपुकस्य इटम्  न भविमत।

. 12 ऊदददन्तमैयर्यौमत ... इमत कमाररकमास्थमायाः धिमातवियाः अनपुदमात्तमायाः न विमा।

. 13 कमत हलन्तमायाः धिमातवियाः अनपुदमात्तमायाः।

. 14 क्रमामदमनयमयाः कयाः। 

. 15 उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 16 भमारदमाजमतक्षे कस्य इडम्  नमैवि भविमत। 

. 17 णलपुत्तमनो विमा इमत सकत्रक्षेण मकस  मक्रयतक्षे।

. 18 मकधिमातनोयाः सलमट मममप कमत रूपमामण कमामन च तमामन।

. 19 मचमकय इमत रूपक्षे धिमातनोयाः परस कयाः मतङम्  प्रत्यययाः।
१) मतपम् २) ससपम् ३) थसम् ४) थ 

. 20 मचकमाय मचकय इमत रूपयनोयाः कयाः लकमारयाः, कश्च मतङम्  प्रत्यययाः।
१) सलटम्  ससपम् २) लपुटम्  ममपम् ३) सलटम्  ममपम् ४) लपुङम्  थ 

पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठक्षे  सलटम् -लकमारस्य  कमामनचन  मपुख्यमामन  सकत्रमामण  आलनोमचतमामन।  सलटम् -लकमारक्षे
गणष्ट्रीयमविकरणस मकममप नमासस्त। स्विककीयममप मकममप मविकरणस नमासस्त। धिमातनोयाः मदत्विमम् इत्यक्षेवि सलटयाः प्रधिमानस
विमैमशिष्टमम्। एत्विमम् अभ्यमासलनोपयाः इमत अपरस विमैमशिष्टमम्। इडमागमव्यविस्थमा इमत अन्यतममम् ईषतम् सक्लषस
प्रकरणमम्। 

पकविरपमाठक्षेषपु भकधिमातनोयाः सलमट रूपमामण अमतक्रमान्तमामन। तमामन समाधिमयतपुमम् यमाविसन्त सकत्रमामण अभष्ट्रीषमामन
आसनम् तमामन तत्रमैवि उपन्यस्तमामन। अत्र असस्मनम् पमाठक्षे मपुख्यत्विक्षेन इडमागमव्यविस्थमा उकमा। 

अभ्यमासस्य आमदयाः यमद अतम्  स्यमातम्  तमहर  तस्य दष्ट्रीघरयाः  अत आदक्षेयाः  इमत सकत्रक्षेण भविमत। अचनो
सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण यथमा अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे तथमा उपधिमायमायाः अतयाः विकमद्धियाः मञमत मणमत च अत
उपधिमायमायाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। अचनो सञ्णमत इमत अत उपमाधिमायमायाः इमत सकत्रदयमम् एकदलष्ट्रीयमम्।

इकयाः इमत षष्ठ्यन्तमम् पदमम् आनष्ट्रीय यत्र गपुणयाः विकमद्धिविमार मविधिष्ट्रीयतक्षे स गपुणयाः इग्लकणगपुणयाः कथ्यतक्षे ,
विकमद्धिश्च इग्लकणविकमद्धियाः कथ्यतक्षे। सक्क्ङमत च इमत सकत्रस मकमत मगमत मङमत च प्रत्ययक्षे परक्षे इग्लकणगपुणस्य
इग्लकणविकद्धिक्षेश्च मनषक्षेधिस  करनोमत। अतयाः पमामणमनमपुमनयाः क्विमचतम्  प्रत्ययस्य स्विककीयस  मकत्त्विस  मगत्त्विस  मङत्त्विस  च
करनोमत,  क्विमचतम्  अमतमदशिमत।  स्विककीयस  मकत्त्विस  यथमा  कप्रत्यययाः,  कवितपुप्रत्यययाः  यकम्  प्रत्यययाः  इत्यमामदषपु।
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अससयनोगमातम् परयाः ययाः अमपतम् सलटम्  तस्य मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे अससयनोगमामलटम्  मकटम्  इमत सकत्रक्षेण। क्विमचत्तपु मकत्त्विस्य
मङत्त्विस्य लमाभमाय यतम् अमपत्त्विस तदक्षेवि अमतमदशिमत यथमा - सक्षेह्यरमपच्च इत्यत्र, आडपुत्तमस्य मपच्च इमत। सलमट
मकत्त्विमामतदक्षेशिस्य  इदस  सकत्रस  यथमा  तथमा  समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत  सकत्रमम्  अमपतयाः  समाविरधिमातपुकस्य  मङदत्त्विस
मविदधिमामत। अत एवि तत्र तत्र स्थलक्षेषपु पमामणमनयाः प्रत्ययस मपतमम् अमपतस विमा करनोमत। 

धिमातनोयाः परस मतङम्  कक तम् इमत मदमविधियाः एवि प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। उभयत्र इडमागमयाः समत प्रसङक्षे  भविमत।
तत्र विलमादक्षेयाः आधिरधिमातपुकस्य इटम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण अमविशिक्षेषक्षेण मतमङ कक मत च मविधिष्ट्रीयतक्षे।
तत्र यस्य धिमातनोयाः  एकमाच्त्विक्षे  समत अनपुदमात्तत्विमम्  असस्त तस्ममातम्  धिमातनोयाः  परस्य विलमादक्षेयाः  आधिरधिमातपुकस्य
इडमागमनो न भविमत। तत्र मनषक्षेधिकस  सकत्रस मह एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्। अनक्षेन धिमातनोयाः परस्य मविमहतस्य मतङम् -
प्रत्ययस्य कक तम्-प्रत्ययस्य च इटम्  मनमषध्यतक्षे। यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य इटम्  न भविमत स धिमातपुयाः अमनटम्  कथ्यतक्षे।
यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य इटम्  भविमत स धिमातपुयाः सक्षेटम्  कथ्यतक्षे। यस्ममादम् धिमातनोयाः परस्य इटम्  मविकल्पक्षेन भविमत स
धिमातपुयाः विक्षेटम्  कथ्यतक्षे। 

एविमम् एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः कक तयाः। सलमट लकमारक्षे क्रमामदभ्ययाः एवि अषभ्ययाः
धिमातपुभ्ययाः एवि अयस मनषक्षेधियाः प्रवितरतक्षे। अन्यक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः इडमागमयाः भविमत। अथमारतम् सललकमारस मविहमाय अन्यत्र
तक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः इडमागमयाः न भविमत मकन्तपु सलमट तपु भविमत। 

तत्र थसल मविशिक्षेषनो वितरतक्षे। यक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः तमासम्-प्रत्ययस्य मनत्यमम् इटम्  न भविमत तक्षेषपु ऋदन्तमादक्षेवि
धिमातनोयाः थलयाः इटम्  न भविमत, अन्ययाः ययाः अजन्तयाः अकमारविमानम् विमा धिमातपुयाः स्यमातम् तस्ममातम् मविकल्पक्षेन इटम्  भविमत।
अथमारतम् अजन्तयाः अकमारविमानम् विमा धिमातपुयाः यमद तमासस मनत्यमम् अमनटम्  तमहर  थसल विक्षेटम्  भविमत। ऋदन्तधिमातपुस्तपु
यमद तमासस मनत्यमम् अमनटम्  तमहर  थसल अमप अमनटम्  एवि भविमत। सलमट थलमम् मविहमाय अन्यत्र क्रमामदमभन्नमायाः
सक्षेटयाः भविसन्त। एविमयममडमाशिययाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अचनो सञ्णमत इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 कपु हनोश्चपुयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – आत, आतपुयाः, मचकमाय, मचमकयतपुयाः, मचकमयथ, मचकक्षेथयाः।

. 4 एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 5 भमारदमाजमनयमस मविविकणपुत।

. 6 णलपुत्तमनो विमा इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7  ससकत्रस रूपमामण समाधियत – मचकक्षेथ, मचकमयथ, मचकमाय, मचकय, मचमकय। 
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरममालमा

उत्तरमामण- १

. 1 अभ्यमासस्यमादक्षेरतनो दष्ट्रीघरयाः अत आदक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण।

. 2 अतमत इत्यत्रत्यस्य अतम्-धिमातनोरथरयाः समातत्यगमनमम्।

. 3 अत उपधिमायमायाः।

. 4 मदत्विमनममत्तक्षेऽमच अच आदक्षेशिनो न मदत्विक्षे कतरव्यक्षे।

. 5 कपु हनोश्चपुयाः।

. 6 अचनो सञ्णमत।

. 7 मचमकयतपुयाः इमत रूपक्षे आधिरधिमातपुकमनबन्धिनगपुणस्य अभमाविस्य कमारणस मह अससयनोगमामलटम्  मकतम्
इमत सकत्रक्षेण अतपुसयाः मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 8 मचमकयतपुयाः इमत रूपक्षे अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रक्षेण इकमारस्य स्थमानक्षे इयङम्  
इत्यमादक्षेशिक्षे कक तक्षे यकमारयाः आगतयाः।

. 9 २

उत्तरमामण- २

. 10 उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एकमाचम् अनपुदमात्तश्च तत आधिरधिमातपुकस्य इटम्  न भविमत।

. 11 उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एकमाचम् अनपुदमात्तश्च तत आधिरधिमातपुकस्य इटम्  न भविमत।

. 12 न।

. 13 १०३

. 14 क्रमामदभ्य एवि सलट इण्न भविमत अन्यस्ममादम् अमनटनोऽमप इडमागमयाः भवितष्ट्रीमत क्रमामदमनयमयाः।।

. 15 उपदक्षेशिक्षे अकमारवितयाः तमासय मनत्यमामनटयाः परस्य थल इटम्  न स्यमातम्।

. 16 तमासय मनत्यमामनटयाः ऋदन्तमादक्षेवि थल इटम्  नमैवि भविमत भमारदमाजस्य मतक्षे।

. 17 णलपुत्तमनो विमा इमत सकत्रक्षेण उत्तमस्य णलयाः मणत्त्विमम् अमतमदश्यतक्षे।

. 18 मकधिमातनोयाः सलमट मममप मचकमाय मचकय इमत दक्षे रूपक्षे।

. 19 ४

. 20 ३

॥ इतम् सपदशियाः पमाठयाः ॥
ΩΩΩ
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)18 भ्विमामदप्रकरणक्षे - सलटम् -लकमारस्य
सकत्रशिक्षेषयाः

प्रस्तमाविनमा

मतङन्तप्रकरणक्षे  भकधिमातपुस  प्रस्तकय  लकमारशियाः  सकत्रमामण  उपस्थमाप्यन्तक्षे।  तत्र  सलमट  लकमारक्षे
इडमागमव्यविस्थमा  अन्यतमयाः मपुख्यनो  मविषययाः।  स पकविरपमाठक्षे  समविस्तरस  प्रपसञ्चतयाः। सलमट लकमारक्षे  अविमशिषमामन
कमामनचन सकत्रमामण असस्मनम् पमाठक्षे  सममाविक्षेमशितमामन ससन्त। कक्षे षमासमचदम् धिमातकनमामम् अभ्यमासलनोपयाः,  अकमारस्य एत्विस
च भवितष्ट्रीमत एकनो मविषयनोऽत्र। 

मकलधिमातपुतयाः अपरस प्रत्ययस मविधिमाय सनमादन्तमा धिमातवि इमत सकत्रक्षेण समपुदमायस्य धिमातपुससजमा भविमत। तक्षे
च सनमादययाः दमादशि। एविञ्च यमद धिमातपुयाः अनक्षेकमाचम् भविमत तमहर  सलमट तस्ममादम् धिमातनोयाः कक  भक असम् इमत त्रयमाणमास
धिमातकनमामम्  अनपुप्रयनोगयाः  भविमत।  अतयाः  अनपुप्रयनोगयाः  इमत  सललकमारक्षे  अपरस  विमैमशिष्टमम्।  एविञ्चमान्यमामन  अमप
कमामनचन सकत्रमामण यमामन अमगमक्षेषपु प्रकरणक्षेषपु उपयनोक्ष्यन्तक्षे तमामन अमप असस्मनम् पमाठक्षे अन्तभमारमवितमामन।

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य सलमट मपुख्यमामन सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
 मविमभन्नमानमास धिमातकनमास सलमट रूपमामण समाधिमयतपुस समामथ्यरमम् अजरयक्षेतम्।
 मविमविधिमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् समथर्थो भविक्षेतम्।
 पकविरपमाठक्षेषपु कक तमानमास समाविरधिमातपुकमम् आधिरधिमातपुकस  ससजमानमास रूपक्षेषपु प्रभविस जमानष्ट्रीयमातम्।
 भकधिमातपुरूपमामण समाधिमयत्विमा अविमशिषमामन बहहषपु लकमारक्षे एविञ्च मविमशिष्य सलमट प्रयपुकमामन सकत्रमामण 

अत्र जमास्यमत।
 रहस्यमयमम् इडमागमप्रकरणमम् असस्मनम् पमाठक्षे पमठष्यमत।
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[ . ]18 1 अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलर मट॥ (६.४.१२०)

सकत्रमाथर याः  - सलसण्नममत्तमादक्षेशिमामदकस  न  भविमत  यदङस  तदवियविस्य  अससयपुकहल्मध्यस्थस्य अतयाः
एत्विमम् अभ्यमासलनोपश्च मकमत सलमट।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अभ्यमासलनोपयाः अत एत्विस च मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे
चत्विमारर  पदमामन  ससन्त।  अतयाः  एकहल्मध्यक्षे  अनमादक्षेशिमादक्षेयाः  सलमट  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अतयाः  (६/१),

एकहल्मध्यक्षे  (७/१),  अनमादक्षेशिमादक्षेयाः  (६/१),  सलमट  (७/१)।  अङस्य  (६/१)  इत्यसधिकक तमम्।
घ्विसनोरक्षेद्धिमाविभ्यमासलनोपश्च इमत सकत्रमातम् एतम् (१/१), अभ्यमासलनोपयाः (१/१), च इत्यव्ययमम् इमत त्रष्ट्रीमण पदमामन
अनपुवितरन्तक्षे। गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इमत सकत्रमातम् मकमत  (७/१)  इमत पदममायमामत। नमासस्त
आदक्षेशियाः आमदयाः यस्य तदम् अनमादक्षेशिमामद अङमम्, तस्य अनमादक्षेशिमादक्षेयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। एकयनोयाः हलनोयाः मध्यक्षे
इमत एकहल्मध्यक्षे  इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। अत्र सलमट इमत पदमम्  आवितरतक्षे।  तक्षेन सलमट सलमट इमत
लभ्यतक्षे। पदयनोजनमा  -  सलमट अनमादक्षेशिमादक्षेयाः अङस्य एकहल्मध्यक्षे अतयाः एतम् अभ्यमासलनोपयाः च मकमत सलमट।
सकत्रमाथर्थो भविमत  -  सलमट परतयाः यस्य आदक्षेयाः न कनोमप आदक्षेशियाः जमातयाः तस्य अङस्य अवियवियाः अतम् यमद
एकहल्मध्यक्षे, अससयपुकहल्मध्यक्षे यमद स्यमातम् तमहर अतयाः एकमारमादक्षेशिनो भविमत, अभ्यमासस्य लनोपश्च भविमत मकमत
सलमट परतयाः। अससयनोगमामलटम्  मकतम् इमत सकत्रक्षेण अससयनोगमातम् परयाः अमपतम् सलटम्  मकतम् भविमत।

अभ्यमासलनोपयाः अतयाः एत्विमम् इमत कमायरदयमम् अनक्षेन सकत्रक्षेण भविमत। अङस्य अतयाः पकविर परस विमा यमद
ससयनोगयाः न स्यमातम् तमहर तस्य अतयाः भविमत। सलटस मनममत्तष्ट्रीकक त्य अङस्य आदक्षेशियाः यमद न स्यमातम्। सलमट परतयाः
यमामन कमायमारमण भविसन्त तक्षेषपु  हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत अत्र गण्यतक्षे। एविञ्च अभ्यमासक्षे  चचर  इत्यनक्षेन यमद आदक्षेशिक्षे
सत्यमप विमैरूप्यस न भविमत तमहर  स आदक्षेशियाः न गण्यतक्षे। यथमा तपम् धिमातनोयाः अभ्यमासक्षे  तपम् तपम् इमत सस्थतय
अभ्यमासक्षे  चचर  इमत  सकत्रक्षेण  अभ्यमासस्य तकमारस्य  तकमार  एवि  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तक्षेन  रूपस्य विमैरूप्यमम्  अथमारतम्
रूपमविकमारयाः न भविमत। अतयाः ईदृशियाः आदक्षेशियाः अत्र न आदक्षेशियाः। 

उदमाहरणमम् - नक्षेदतपुयाः। नक्षेद पुयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - णद अव्यकक्षे  शिब्दक्षे इमत णनोपदक्षेशिस्य धिमातनोयाः धिमात्विमादक्षेयाः णनो नयाः इमत सकत्रक्षेण नकमारक्षे
नदम् इमत जमायतक्षे। ततश्च सलमट मतमप णसल नदम् अ इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च ननदम् अ इमत सस्थतक्षे
अत उपधिमायमायाः इमत विकद्धिय ननमाद इमत रूपस ससध्यमत। 

प्रथमपपुरुषमदविचनस्य तसम्-प्रत्ययक्षे तस्य स्थमानक्षे अतपुसस च नदम् अतपुसम् इमत सस्थमतयाः। मदत्विक्षे च नदम्
नदम् अतपुसम् इमत अभ्यमासससजमायमास हलमामदशिक्षेषक्षे च न नदम् अ इमत सस्थमतयाः। अत्र सलटस मनममत्तष्ट्रीकक त्य कनोऽमप
आदक्षेशियाः न जमातयाः। अनभ्यमासस्य नदम् इत्यस्य अतम्  अससयपुकहल्मध्यस्थयाः। अथमारतम्  तस्ममातम्  पकविर  परस  च
ससयनोगयाः नमासस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण अभ्यमासलनोपयाः अतयाः एत्विस च भविमत। तक्षेन नक्षेदम् अतपुसम् इमत जमातक्षे रुत्विक्षे
मविसगर च कक तक्षे नक्षेदतपुयाः इमत रूपस ससध्यमत। एविमन्यक्षेषपु अमप। 

एतस्य सकत्रस्य उदमाहरणमामन तथमा धिमातपुयाः यस्य हलमामदशिक्षेषक्षे  मशिषस्य विणरस्य न कनोऽमप आदक्षेशिनो
भविमत, एविञ्च धिमातनोयाः अतम् असस्त इमत। यथमा पठम्  चरम् चलम् तपम् तनम् पतम् नदम् नमम् जपम् इत्यमादययाः।
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[ . ]18 2 थसल च सक्षेमट॥ (६.४.१२१)

सकत्रमाथर याः  - सलसण्नममत्तमादक्षेशिमामदकस  न  भविमत  यदङस  तदवियविस्य  अससयपुकहल्मध्यस्थस्य अतयाः
एत्विमम् अभ्यमासलनोपश्च सक्षेमट थसल।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण एत्विमम् अभ्यमासलनोपयाः मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण
पदमामन ससन्त। थसल (७/१),  च इत्यव्ययमम्,  सक्षेमट  (७/१)। अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट इमत सकत्रमातम्
अतयाः  (६/१),  एकहल्मध्यक्षे  (७/१),  अनमादक्षेशिमादक्षेयाः  (६/१),  सलमट (७/१)  इमत पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। अङस्य
(६/१)  इत्यसधिकक तमम्।  घ्विसनोरक्षेद्धिमाविभ्यमासलनोपश्च  इमत  सकत्रमातम्  एतम्  (१/१),  अभ्यमासलनोपयाः  (१/१),  च
इत्यव्ययमम् इमत त्रष्ट्रीमण पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। इटमा सह वितरतक्षे स सक्षेटम् , तसस्मनम् सक्षेमट। नमासस्त आदक्षेशियाः आमदयाः
यस्य  तदम्  अनमादक्षेशिमामद  अङमम्,  तस्य  अनमादक्षेशिमादक्षेयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  एकयनोयाः  हलनोयाः  मध्यक्षे  इमत
एकहल्मध्यक्षे इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। पदयनोजनमा  -  सलमट अनमादक्षेशिमादक्षेयाः अङस्य एकहल्मध्यक्षे अतयाः एतम्
अभ्यमासलनोपयाः च सक्षेमट थसल। सकत्रमाथर्थो भविमत - सक्षेमट थसल परतयाः यस्य आदक्षेयाः न कनोमप आदक्षेशियाः जमातयाः तस्य
अङस्य अवियवियाः  अतम्  यमद एकहल्मध्यक्षे,  अससयपुकहल्मध्यक्षे  यमद स्यमातम्  तमहर  अतयाः एकमारमादक्षेशिनो  भविमत,

अभ्यमासस्य लनोपश्च भविमत सक्षेमट थसल परतयाः। अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इमत सकत्रक्षेण मपत्त्विमातम्  थलम् मकतम्  न
भविमत। अतयाः नकतनस सकत्रमारब्धिमम्।

उदमाहरणमम् - नक्षेमदथ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण नदम्-धिमातनोयाः सलमट ससमप थसल इडमागमक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर
च न नदम् इथ इमत सस्थमतयाः। अनक्षेन सकत्रक्षेण एत्विक्षे अभ्यमासलनोपक्षे च कक तक्षे नक्षेदम् इथ इमत जमातक्षे नक्षेमदथ इमत रूपस
ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

. 1 नक्षेद इमत रूपक्षे एकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 2 नक्षेमदथ इमत रूपक्षे एकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 3 थसल च सक्षेमट इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 4 नक्षेमदथ इत्यत्र कयाः लकमारयाः, कश्च मतङम् ।
१) सलटम्  थसम् २) लटम्  थ ३) सलटम्  ससपम् ४) लटम्  थसम् 
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[ . ]18 3 गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः॥ (३.१.२८)

सकत्रमाथर याः - गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः प्रत्यययाः स्यमातम् स्विमाथर॥

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आयप्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः।
गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्ययाः (५/३), आययाः (१/१)। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमातम्
धिमातनोयाः  (५/१)  इमत पदममायमामत। तस्य पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः भविमत। प्रत्यययाः  (३.१.१),

परश्च  (३.१.२)  सकत्रदयमम्  अत्र  असधिकक तमम्।  गपुपकयाः  च  धिकपयाः  च  मविसच्छयाः  च  पमणयाः  च  पमनयाः  च  इमत
गपुपकधिकपमविसच्छपमणपनययाः।  तक्षेभ्ययाः  गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्ययाः  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  सकत्रममदस
प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतमम्।  तस्ममातम्  आय इमत प्रत्यययाः।  पदयनोजनमा  -  गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः
आययाः प्रत्यययाः परयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः परयाः आययाः प्रत्यययाः भविमत।
आयप्रत्यययाः अदन्तयाः। धिमातनोयाः मविमहतयाः मतसङ्भन्नयाः मशिमद्भिन्नयाः च। अतयाः आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य
आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। 

अस्य प्रत्ययस्य अत्र कनोऽमप अथरयाः न मनमदरषयाः। अतयाः अयमम् अमनमदषमारथरयाः प्रत्यययाः। अमनमदरषमाथमारयाः
प्रत्ययमायाः स्विमाथर  भविसन्त इमत मनयमयाः। तक्षेन आयप्रत्यययाः स्विमाथर  भविमत,  अथमारतम्  तस्य यमा प्रकक मतयाः तदथर
भविमत।  अत्र  गपुपम्-धिमातपुतयाः  आययाः  मविमहतयाः  चक्षेतम्  तस्य  प्रकक मतयाः  गपुपम्-धिमातपुयाः।  अतयाः  यनोऽथरयाः  गपुपम्-धिमातनोयाः
तसस्मन्नक्षेविमाथर आयप्रत्ययनोऽमप। 

सकत्रक्षे गपुपकध रकणक्षे - गनोपमायमत (भ्विमामदयाः, प.प.)। धिकप सन्तमापक्षे - धिकपमायमत (भ्विमामदयाः, प.प.)। मविच्छ गतय
मविच्छमायमत (तपुदमा, प.प.)। पण व्यविहमारक्षे स्तपुतय च (भ्विमामद, आ.प.), अत्र स्तपुत्यथरकयाः एवि गमाह्ययाः,  पणमायतक्षे
इमत रूपमम्। पन स्तपुतय (भ्विमामद, आ.प.)। 

उदमाहरणमम् - गनोपमायमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - गपुपक रकणक्षे रकणमाथरकमादम् ऊमदतयाः गपुपम्-धिमातनोयाः गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः
इमत सकत्रक्षेण स्विमाथर आयप्रत्ययक्षे गपुपम् आय इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तत्र आयप्रत्यययाः धिमातनोयाः मविमहतयाः मतसङ्भन्नयाः
मशिमद्भिन्नयाः  च।  अतयाः  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः  इमत  सकत्रक्षेण  आधिरधिमातपुकससजयाः।  पपुगन्तलघकपधिस्य च  इमत  सकत्रक्षेण
गकमारनोत्तरस्य उकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे गनोपम् आय इमत विणरमक्षेलनक्षे गनोपमाय इमत शिब्दस्विरूपस
लभ्यतक्षे। आयप्रत्यययाः सनमामदषपु अन्यतमयाः। स च अन्तक्षे असस्त गनोपमाय इमत समपुदमायस्य। अतयाः सनमादन्तमा
धिमातवि इमत सकत्रक्षेण गनोपमाय इमत समपुदमायस्य धिमातपुससजमा भविमत। 

ततश्च  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  लमट  मतमप  शिमप  गनोपमाय  अ  मत  इमत  जमातक्षे  अतनो  गपुणक्षे  इत्यनक्षेन
अकमारमाकमारयनोयाः पररूपमैकमादक्षेशिक्षे गनोपमायमत इमत रूपस ससध्यमत। अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु कनोऽमप मविशिक्षेषनो नमासस्त। 

गपुपम्-धिमातनोयाः  लमट  रूपमामण  -  गनोपमायमत  गनोपमायतयाः  गनोपमायसन्त।  गनोपमायसस  गनोपमायथयाः
गनोपमायथ। गनोपमायमामम गनोपमायमावियाः गनोपमायमामयाः। 

[ . ]18 4 आयमादय आधिरधिमातपुकक्षे  विमा॥ (३.१.३१)

सकत्रमाथर याः - आधिरधिमातपुकमविविकमायमामम् आयमादयनो विमा स्यपुयाः।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन आयप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे
त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। आयमादययाः आधिरधिमातपुकक्षे  विमा इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आयमादययाः  (१/३),  आधिरधिमातपुकक्षे
(७/१), विमा इत्यव्ययमम्। आययाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे आयमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। आय ईयङम्  मणचम् एतक्षे त्रययाः
आयमादययाः ससन्त। प्रत्ययमासधिकमारक्षे  सकत्रममदस  पमठतमम्।  अतयाः प्रत्यययाः इमत पदममायमामत मकञ्च प्रत्ययक्षे  इमत
सपम्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत -  आधिरधिमातपुकप्रत्ययमविविकमायमामम् आयमादययाः प्रत्ययमायाः मविकल्पक्षेन
भविसन्त। 

आयमविधिमानमातम्  पकविरमम्  आधिरधिमातपुकस्य  मविधिमानस  न  भविमत।  आधिरधिमातपुकस  मविनमा  आधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे
आयमविधिमानस तपु  विदतनो व्यमाघमातयाः। अतयाः अत्र आधिरधिमातपुकक्षे  इमत न परसपमष्ट्री,  समा मविषयसपमष्ट्री। तक्षेन अगक्षे
आधिरधिमातपुकनो मविधिक्षेययाः इमत मविविकमा चक्षेतम् आयमादययाः मविकल्पक्षेन भविसन्त इमत अथरयाः फलमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - गपुपम्-धिमातनोयाः अनदनभकतपरनोकमाथरविकसत्तत्विमविविकमायमास परनोकक्षे सलटम्  इमत
सकत्रक्षेण सलटम्  मविधिमास्यतक्षे। सलटम्  च इमत सकत्रक्षेण सलडमादक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजकयाः असस्त। अतयाः गपुपम्-धिमातनोयाः
आधिरधिमातपुकमविधिमानस्य  मविविकमा  असस्त।  अतयाः  आयमादय  आधिरधिमातपुकक्षे  विमा  इमत  प्रकक तसकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन
आयप्रत्ययक्षे  गपुपम्  आय इमत जमायतक्षे।  तत्र आयप्रत्ययस्य आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमा
भविमत। पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रक्षेण गकमारनोत्तरस्य उकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारद म् ओकमारक्षे गनोपम् आय
इमत  विणरमक्षेलनक्षे  गनोपमाय  इमत  शिब्दस्विरूपस  लभ्यतक्षे।  आयस्य सनमामदषपु  पमाठमातम्  गनोपमाय  इमत  समपुदमायस्य
सनमादन्तत्विमातम् च सनमादन्तमा धिमातवि इमत सकत्रक्षेण गनोपमाय इमत समपुदमायस्य धिमातपुससजमा भविमत। 

ततश्च परनोकक्षे सलटम्  इमत सकत्रक्षेण गनोपमाय इमत धिमातपुतयाः सलमट गनोपमाय सलटम्  इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा
- 

कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्ययाः॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - कमासम्-धिमातनोयाः अनक्षेकमाचम्-धिमातनोयाः च आमम्-प्रत्यययाः भविमत सलमट परक्षे।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अनक्षेन विमामतरकक्षे न कमासम्-धिमातनोयाः परमम्  अनक्षेकमाचम्-धिमातनोयाः परस च आमम् प्रत्यययाः
मविधिष्ट्रीयतक्षे यमद तक्षेभ्ययाः सलटम्  परयाः स्यमातम्। आमम् ममान्तयाः असस्त। यमद हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण तस्य इत्ससजमा
स्यमातम् तमहर आमम् ममतम् स्यमातम्। तक्षेन ममदचनोऽन्त्यमातम् परयाः इमत विमामतरकक्षे न सयाः अन्त्यमातम् अचयाः परयाः स्यमातम्। तदमा
कमासम्  इत्यत्र आकमारमातम् परयाः स्यमातम्। तक्षेन कमा आ सम् इमत जमायक्षेत। तत्र अकयाः सविणर  दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण
सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे  कमासम् इत्यक्षेवि लभ्यक्षेत। मकलधिमातपुरमप कमासम्  ,  आमम्-मविधिमाननोत्तरमम् अमप कमासम् एवि। तक्षेन न
कनोऽमप लमाभयाः। अतयाः उच्यतक्षे  यतम्  अत्र आमयाः मस्य इत्त्विस  न भविमत। तक्षेन स ममदचनोऽन्त्यमातम्  परयाः इमत
पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे। तथमामह पसङ्कयाः - सलमट आस्कमासनोरमासम्विधिमानमान्मस्य नक्षेत्त्विमम्। 

उदमाहरणमम्  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण गनोपमाय सलटम्  इमत सस्थमतयाः। तत्र गनोपमाय इमत अनक्षेकमाचम् धिमातपुयाः।
ततश्च सलडमप असस्त। अतयाः प्रकक तविमामतरकक्षे न आमम्-प्रत्ययक्षे गनोपमाय आमम् सलटम्  इमत जमायतक्षे। तदमा - 
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[ . ]18 5 अतनो लनोपयाः॥ (६.४.४८)

सकत्रमाथर याः - आधिरधिमातपुकनोपदक्षेशिक्षे यददन्तस तस्यमातनो लनोप आधिरधिमातपुकक्षे ॥

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अतनो लनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः।
अतयाः  लनोपयाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अतयाः  (६/१),  लनोपयाः  (१/१)।  अङस्य  (६/१)  इमत  असधिकक तमम्।
अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल सक्ङमत इमत सकत्रमातम् उपदक्षेशि इमत अनपुवित्यर  तस्य
सपम्यन्ततयमा मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। आधिरधिमातपुकक्षे  (७/१) इमत असधिकक तमम्। तस्य मदयाः आविकसत्तयाः मक्रयतक्षे। तक्षेन
आधिरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  इमत लभ्यतक्षे।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  यदमा आधिरधिमातपुकस्य उपदक्षेशियाः मक्रयतक्षे  अथमारतम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे तदमा अदन्तस्य अङस्य लनोपयाः भविमत यमद अङमातम् परमम् आधिरधिमातपुकस  स्यमातम्। अलनोऽन्त्यस्य इमत
पररभमाषयमा अङस्य अन्त्यस्य अलयाः अतयाः एवि लनोपयाः भविमत। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरविमामतरकनोकप्रकमारक्षेण गनोपमाय आमम् सलटम्  इमत सस्थमतयाः। अत्र आमम्
आधिरधिमातपुकमम्  उपमदश्यतक्षे  मविधिष्ट्रीयतक्षे। तदमा गनोपमाय इमत अदन्तमम्  अङमसस्त। तस्ममादङमातम् परक्षे सलटम्  इमत
आधिरधिमातपुकमसस्त। अतयाः अतनो लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अन्त्यस्य अलयाः अतयाः लनोपक्षे गनोपमायम् आमम् सलटम्
इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च गनोपमायमामम् सलटम्  इमत लभ्यतक्षे। तदमा -

(कक तक्षे अकक तक्षे च अतनो लनोपक्षे गनोपमायमामम् इत्यक्षेवि लभ्यतक्षे। अतयाः अत्र अतनो लनोपस्य फलस स्पषस नमासस्त।
अन्यक्षेषपु उदमाहरणक्षेषपु फलमसस्त।)

[ . ]18 6 आमयाः॥ (२.४.८१)

सकत्रमाथर याः - आमयाः परस्य लपुकम् ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आमयाः लपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे आमयाः (५/१)

इमत एकस  पदमम्। ण्यकमत्रयमाषर-मञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इमत सकत्रमादम् लपुकम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रमाथर्थो
भविमत  -  आमयाः परस्य लपुकम्  भविमत।  प्रत्ययस्य लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः इत्यनक्षेन प्रत्ययस्य अदशिरनस्य लपुकम्  इमत
ससजमा भविमत। 

उदमाहरणमम् - गनोपमायमामम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण गनोपमायमामम् सलटम्  इमत सस्थमतयाः। तत्र आमयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
आमयाः परस्य सलटयाः लपुमक गनोपमायमामम्  इमत लभ्यतक्षे।  सलटम्  कक दमतङम्  इमत कक त्ससजकयाः  असस्त।  गनोपमायमामम्
इत्यस्ममातम् सलटयाः लपुमक प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम् इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययलकणस कक त्विमा गनोपमायमामम् इमत कक दन्तमम्
असस्त। तस्य च कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा  भविमत। ततश्च स्वियजसमयटम् ॰ इमत
सकत्रक्षेण सपुबपुत्पत्तय गनोपमायमामम् सपु इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत सकत्रक्षेण सनोलपुर मक गनोपमायमामम् इमत अविमशिष्यतक्षे। अस्य च
पपुनयाः  प्रत्ययलकणस  कक त्विमा  सपुबन्तत्विमम्।  अतयाः  सपुमपङत्नस  पदममत्यनक्षेन  पदससजमामप  ससध्यमत।  गनोपमायमामम्
इत्यविस्थमायमामम् - 
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[ . ]18 7 कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट॥ (३.१.४०)

सकत्रमाथर याः - आमन्तमातम् सलट्परमायाः कक भ्विस्तययाः अनपुप्रयपुज्यन्तक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण कक  भक असम् एतक्षेषमामम् अनपुप्रयनोगयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम्
सकत्रक्षे  चत्विमारर  पदमामन  ससन्त।  कक ञम्  च  अनपुप्रयपुज्यतक्षे  सलमट  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  कक ञम्  (१/१),  च
इत्यव्ययपदमम्,  अनपुप्रयपुज्यतक्षे इमत मतङन्तस पदमम्,  सलमट  (७/१)। कमास्प्रत्ययमादम् आमम् अमन्त्रक्षे सलमट इमत
सकत्रमादम् आमम् (१/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। तस्य च आमयाः इमत पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामयाः भविमत। पदयनोजनमा
- आमयाः कक ञम् च अनपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट। 

आमयाः प्रत्ययत्विमातम् प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमा इमत पररभमाषयमा आमन्तमातम् इमत लभ्यतक्षे। कक ञम् अत्र
प्रत्यमाहमारयाः।  अषमाध्यमाय्यमामम्  कक भ्विसस्तयनोगक्षे  सम्पदकतररर  सच्वियाः  इमत  सकत्रस्थयाः  कक ,  कक ञनो
मदतष्ट्रीयतकतष्ट्रीयशिम्बबष्ट्रीजमातम् कक षय इमत सकत्रस्थक्षेन ञकमारक्षेण कक ञम् इमत भविमत। कक ञम् इमत प्रत्यमाहमारक्षे कक ञम् भक असम्
मत त्रयनो धिमातवियाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - आमन्तमातम् सलट्परमायाः कक  भक असम् एतक्षे अनपुप्रयपुज्यन्तक्षे। अथमारतम् आमन्तमातम्
सलट्परयाः कक धिमातपुयाः, सलट्परयाः भकधिमातपुयाः, सलट्परयाः असम्-धिमातपुश्च प्रयपुज्यतक्षे। अयमम् अनपुप्रयनोगयाः कथ्यतक्षे। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण गनोपमायमामम्  इमत सस्थमतयाः। गनोपमायमामम्  आमन्तयाः
शिब्दयाः। तस्ममातम्  अनक्षेन सकत्रक्षेण सलट्परयाः कक ञम्  अनपुप्रयपुकयाः चक्षेतम्  गनोपमायमामम्  कक  सलटम्  इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।
गनोपमायमामम् इमत शिब्दमातम् तपु सलटयाः लपुकम्  जमातयाः। अत्र पपुनयाः कक धिमातनोयाः परस सलटम्  आगतयाः। 

प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् सलटयाः स्थमानक्षे मतमप तस्य णसल च गनोपमायमामम् कक  अ इमत सस्थमतयाः
जमायतक्षे। मदत्विक्षे गनोपमायमामम् कक  कक  अ इमत जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]18 8 उरतम्॥ (७.४.६६)

सकत्रमाथर याः - अभ्यमासऋविणरस्य अतम् स्यमातम् प्रत्ययक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अतम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे
पदक्षे स्तयाः। उयाः अतम् इमत पदच्छक्षेदयाः। उयाः (६/१), ऋकमारस्य इयस षष्ठष्ट्री, अतम् (१/१)। लनोपनोऽभ्यमासस्य इमत
सकत्रमातम्  अभ्यमासस्य  (६/१)  इमत पदममायमामत। अत्र अङस्य इमत असधिकक तमम्।  प्रत्ययक्षे  परक्षे  एवि अङससजमा
उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। पदयनोजनमा  -
अङस्य अभ्यमासस्य उयाः अतम् प्रत्ययक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत -  अभ्यमासस्य ऋविणरस्य स्थमानक्षे अतम् भविमत प्रत्ययक्षे
परक्षे। ऋविणरस्य स्थमानक्षे उरणम् रपरयाः इमत सकत्रक्षेण रपरयाः सन्नक्षेवि प्रवितरतक्षे। अतयाः अरम् आदक्षेशियाः भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण गनोपमायमामम् कक  कक  अ इमत सस्थमतयाः। तत्र णसल
प्रत्ययक्षे परक्षे कक  इत्यभ्यमासस्य ऋकमारस्य स्थमानक्षे उरतम् इमत सकत्रक्षेण अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन रपरत्विक्षे
गनोपमायमामम् करम् कक  अ इमत सस्थतक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे गनोपमायमामम् क कक  अ इमत जमायतक्षे।
तत्र अभ्यमासककमारस्य कपु हनोश्चपु  इत्यनक्षेन चपुत्विक्षे  गपुणकक दमान्तयमारतम्  चकमारक्षे  च कक तक्षे  गनोपमायमामम्  च कक  अ इमत
जमायतक्षे। णलनो मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण विकद्धिय आकमारक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन रपरत्विक्षे गनोपमायमामम् च
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कमारम्  अ  इमत  सस्थतक्षे  विणरमक्षेलनक्षे  गनोपमायमामम्  चकमार  इमत  लभ्यतक्षे।  गनोपमायमामम्  इत्यस्य  पदत्विमातम्  मस्य
पदमान्तत्विमातम् हसल परतयाः मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारक्षे गनोपमायमासचकमार इमत रूपस ससध्यमत। तत्रमामप विमा
पदमान्तस्य इत्यनक्षेन अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर ञकमारक्षे कक तक्षे गनोपमायमाञ्चकमार इत्यमप रूपस ससध्यमत। 

गनोपमायमासचक्रतपुयाः  - सलमट प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् पकविरवितम् गनोपमायमामम्  कक  अतपुसम् इमत सस्थतक्षे
मदत्विस परत्विमातम् प्रबमाध्य इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण प्रमापक्षे मदविरचनक्षेऽमच इमत सकत्रक्षेण अच आदक्षेशिमनषक्षेधिक्षे  ततयाः
मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च गनोपमायमामम् चकक  अतपुसम् इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण सस्य रुत्विक्षे मविसगर च
कक तक्षे  गनोपमायमामम्  चक्रतपुयाः  इमत  जमातक्षे  मस्य  अनपुस्विमारक्षे  मविकल्पक्षेन  परसविणर  च  कक तक्षे  गनोपमायमासचक्रतपुयाः
गनोपमायमाञ्चक्रतपुयाः च इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचक्रपु याः  - प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम्  उसम्-प्रत्ययक्षे  पकविरवितम्  प्रमक्रययमा  गनोपमायमासचक्रपुपु याः
गनोपमायमाञ्चक्रपुपु याः इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचकथर  -  मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास सलटयाः ससमप तस्य थसल च गनोपमायमामम् कक  थ इमत
सस्थतक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमयाः प्रमापयाः। कक धिमातनोयाः उपदक्षेशिक्षे एकमाच्त्विमातम् अनपुदमात्तत्विमाच्च
एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण इडमागमस्य मनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च गनोपमायमामम् चकक
थ इमत सस्थतक्षे समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन रपरत्विक्षे च गनोपमायमामम् चकथर इमत
लभ्यतक्षे।  तत्र  मस्य  अनपुस्विमारक्षे  मविकल्पक्षेन  परसविणर  च  कक तक्षे  गनोपमायमासचकथर ,  गनोपमायमाञ्चकथर  इमत  रूपक्षे
ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचक्रथपुयाः  - सलमट मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् पकविरवितम् गनोपमायमामम् कक  अथपुसम् इमत सस्थतक्षे
मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च गनोपमायमामम् चकक  अथपुसम् इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण सस्य रुत्विक्षे मविसगर च
कक तक्षे  गनोपमायमामम्  चक्रथपुयाः  इमत  जमातक्षे  मस्य  अनपुस्विमारक्षे  मविकल्पक्षेन  परसविणर  च  कक तक्षे  गनोपमायमासचक्रथपुयाः
गनोपमायमाञ्चक्रथपुयाः च इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचक्र  - मध्यमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम्  अ-प्रत्ययक्षे  पकविरवितम्  प्रमक्रययमा  गनोपमायमासचक्र
गनोपमायमाञ्चक्र इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचकमार - उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् मममप तस्य णसल पकविरवितम् प्रमक्रययमा गनोपमायमामम् चकक
अ इमत सस्थतक्षे णलपुत्तमनो विमा इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इत्यनक्षेन मणत्त्विपकक्षे विकद्धिय रपरत्विक्षे च
गनोपमायमासचकमार  इमत  रूपस  ससध्यमत।  मणत्त्विमाभमाविपकक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  गपुणक्षे  रपरत्विक्षे
गनोपमायमासचकर इमत रूपस ससध्यमत।

गनोपमायमासचकक वि गनोपमायमासचकक म – उत्तमस्य मदविचनक्षे बहहविचनक्षे च पकविरवितम् प्रमक्रययमा गनोपमायमास कक  वि
इत्यमामदसस्थतक्षे  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इत्यनक्षेन  मदबहहविचनयनोयाः  मकत्त्विमातम्  सक्क्ङमत  चक्षेमत  गपुणमनषक्षेधिक्षे
गनोपमायमासचकक वि गनोपमायमासचकक म इमत रूपक्षे ससध्यतयाः। मविकल्पक्षेन अनपुस्विमारस्य परसविणर इतनोऽमप गनोपमायमाञ्चकक वि
गनोपमायमाञ्चकक म इमत दक्षे रूपक्षे ससध्यतयाः।

असम्-धिमातनोयाः  अनपुप्रयनोगयाः -  असम्-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे  गनोपमायमामम् असम् अ इमत सस्थतक्षे असम्-धिमातनोयाः
मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे अ असम् अ इमत सस्थतक्षे अत आदक्षेयाः इत्यनक्षेन आदक्षेयाः अतयाः दष्ट्रीघर आ असम् अ इमत सस्थतक्षे
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अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इत्यनक्षेन आकमारमाकमारयनोयाः दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे आस इमत लभ्यतक्षे। इत्थमम् असम्-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे
रूपमामण - 

एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः गनोपमायमाममास गनोपमायमाममासतपुयाः गनोपमायमाममासपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः गनोपमायमाममाससथ गनोपमायमाममासथपुयाः गनोपमायमाममास

उत्तमपपुरुषयाः गनोपमायमाममास गनोपमायमाममाससवि गनोपमायमाममाससम

भक-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगयाः - भक-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे च भकधिमातनोयाः यथमा समासधितमामन रूपमामण भविसन्त। 

एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः गनोपमायमासबभकवि, गनोपमायमाम्बभकवि
गनोपमायमासबभकवितपुयाः, 
गनोपमायमाम्बभकवितपुयाः

गनोपमायमासबभकविपुयाः, 
गनोपमायमाम्बभकविपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः
गनोपमायमासबभकमविथ, 

गनोपमायमाम्बभकमविथ
गनोपमायमासबभकवितपुयाः, 
गनोपमायमाम्बभकवितपुयाः

गनोपमायमासबभकवि, 

गनोपमायमाम्बभकवि

उत्तमपपुरुषयाः गनोपमायमासबभकवि, गनोपमायमाम्बभकवि
गनोपमायमासबभकमविवि , 
गनोपमायमाम्बभकमविवि 

गनोपमायमासबभकमविम, 

गनोपमायमाम्बभकमविम

आयमाभमाविपकक्षे गपुपम्-धिमातनोयाः रूपमामण -

गपुपम्-धिमातनोयाः आयपकक्षे रूपमामण प्रदमशिरतमामन। आयमाभमाविपकक्षे च प्रदश्यरन्तक्षे। 

जपुगनोप  - गपुपम्-धिमातनोयाः आयमादय आधिरधिमातपुकक्षे  विमा इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन आयमविधिमानक्षे आयमाभमाविपकक्षे
गपुपम् सलटम्  इमत जमातक्षे सलटयाः मतमप णसल गपुपम् अ इमत जमायतक्षे। मदत्विक्षे गपुपम् गपुपम् अ इमत जमातक्षे अभ्यमासससजमायमामम्
हलमादक्षेयाः शिक्षेषक्षे कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन गकमारस्य जकमारक्षे जपु गपुपम् अ इमत जमायतक्षे। पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रक्षेण
लघकपधिगपुणक्षे  जपुगनोप इमत रूपस  ससध्यमत। मदविचनक्षे  बहहविचनक्षे  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इत्यनक्षेन सलटयाः मकत्त्विमातम्
सक्क्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। अन्यमामन पकविरवितम् कमायमारमण भविसन्त। मदविचनक्षे  जपुगपुपतपुयाः,  बहहविचनक्षे
जपुगपुपपुयाः इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गपुपम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास सलमट ससमप थसल गपुपम् थ इमत जमातक्षे  आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। (गपुपम्-धिमातनोयाः अननपुदमात्तत्विमातम् इडमागमस्य मनषक्षेधिनो न भविमत।) तदमा - 

[ . ]18 9 स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतनो विमा॥ (७.२.४४)

सकत्रमाथर याः - स्विरत्यमादक्षेयाः ऊमदतश्च परस्य विलमादक्षेरमाधिरधिमातपुकस्य इटम्  विमा स्यमातम्। 
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सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन इडम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः।
स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतयाः  विमा  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतयाः  (५/१),  विमा  इत्यव्ययमम्।
आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः  इमत समगस  सकत्रमनपुवितरतक्षे।  ऊतम्  इमत यस्य स ऊमदतम्।  स्विरमतयाः च सकमतयाः च
सकयमतयाः  च  धिकञम्  च  ऊमदतम्  च  इमत  स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतम्  इमत  सममाहमारदन्दसममासयाः।  तस्ममातम्
स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतयाः  इमत।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदद्भ्ययाः  धिमातपुभ्ययाः  विलमादक्षेयाः
आधिरधिमातपुकस्य मविकल्पक्षेन इटम्  भविमत। 

स्विरमत  -  स्विक शिब्दनोपतमापयनोयाः  (भ्विमामद,  प.प.)। सकमत  -  षकङम्  प्रमामणगभरमविमनोचनक्षे  (अदमा,  आ.प.)।
सकयमत - षकङम्  प्रमामणप्रसविक्षे (मदविमा, आ.प.)। धिकञम् - धिकञम् कम्पनक्षे (स्विमामद, क्षयमामद, उ.प.)। ऊमदतम् - गपुपकध गमाहह ध
प्रभकतययाः धिमातवियाः गकह्यन्तक्षे। 

उदमाहरणमम् - जपुगनोमपथ। जपुगनोप्थ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण सलमट गपुपम् थ इमत जमातक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन
थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। तत्रमाधिपुनमा प्रकक तसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन इडमागमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। इडमागमपकक्षे तपु गपुपम् इथ इमत जमातक्षे
मदत्विक्षे  अभ्यमासकमायर  जपुगपुपम्  इथ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।  लघकपधिगपुणक्षे  कक तक्षे  जपुगनोमपथ इमत रूपस  ससध्यमत।
इडभमाविपकक्षे  तपु  गपुपम्  थ  इमत  सस्थतक्षे  मदत्विक्षे  अभ्यमासकमायर  लघकपधिगपुणक्षे  च  जपुगनोप्थ इमत  रूपस  जमायतक्षे।
उत्तमपपुरुषस्य विसस मसस च प्रत्ययक्षेऽमप मविकल्पक्षेन इडमागमक्षे जपुगपुमपवि जपुगपुप्वि,  जपुगपुमपम जपुगपुप्म इमत रूपमामण
ससध्यमामन। अन्यमामन रूपमामण पकविरविदम् बनोध्यमामन। 

एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः जपुगनोप जपुगपुपतपुयाः जपुगपुपपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः जपुगनोमपथ जपुगनोप्थ जपुगपुपथपुयाः जपुगपुप

उत्तमपपुरुषयाः जपुगनोप जपुगपुमपवि जपुगपुप्वि जपुगपुमपम जपुगपुप्म

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

. 5 गनोपमायमत इमत रूपक्षे आयप्रत्यययाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 6 गनोपमायमत इमत रूपक्षे कयाः सनमादन्तयाः धिमातपुयाः। 

. 7 गनोपमायमत इमत रूपक्षे भकविमादयनो धिमातवि इत्यनक्षेन कस्य धिमातपुससजमा। 

. 8 आयमादययाः मविकल्पक्षेन कपु त्र मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। 
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. 9 कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्ययाः इमत मविमहतस्य आमयाः मकमारयाः इत्ससजकनो न विमा।

. 10 गनोपमायमामम् इतष्ट्रीह आसम्विधिमानस कक्षे न।

. 11 अतनो लनोप इमत सकत्रस्य विकसत्तस सलखत।

. 12 कक ञयाः अनपुप्रयनोगयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 13 गनोपमायमाम्बभकवि इत्यत्र भकधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 14 गपुपम्-धिमातनोयाः सलटम्  मकस  रूपस नमासस्त।
१) जपुगनोमपथ २) जपुगपुप्थ ३) जपुगपुप्म ४) जपुगनोप्थ 

. 15 गपुपम्-धिमातनोयाः सलटम्  मकस  रूपस नमासस्त।
१) जपुगनोमपम २) जपुगपुप्वि ३) जपुगपुप्म ४) जपुगपुमपम 

[ . ]18 10 आदक्षेच उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत॥ (६.१.४५)

सकत्रमाथर याः - उपदक्षेशिक्षे एजन्तस्य धिमातनोरमात्विस न तपु मशिमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  आतम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  चत्विमारर  पदमामन
ससन्त। आतम् एचयाः उपदक्षेशिक्षे अमशिमत इमत पदच्छक्षेदयाः। आतम् (१/१), एचयाः (६/१), उपदक्षेशिक्षे  (७/१), अमशिमत
(७/१)।  सलमट  धिमातनोरनभ्यमासस्य  इमत  सकत्रमातम्  धिमातनोयाः  (६/१)  पदममायमामत।  शिम्  इतम्  मशितम्  इमत
कमरधिमारयसममासयाः। न मशितम् अमशितम्  ,  तसस्मनम् अमशिमत इमत नञम्-तत्पपुरुषयाः सममासयाः। अत्र प्रसज्यप्रमतषक्षेधियाः
असस्त। तक्षेन  मशिमत न इमत लभ्यतक्षे।  धिमातनोयाः  इत्यनक्षेन  प्रत्ययक्षे  इमत आमकप्यतक्षे।  मशिमत प्रत्ययक्षे  न इत्यत्र
तदमामदमविसधिनमा इत्ससजकशिकमारमादय प्रत्ययक्षे  परक्षे न इमत लभ्यतक्षे। आतम् इमत तपरकरणमम्। कक्षे विलमम् आ एवि
मशिष्यतक्षे।  एचयाः धिमातनोयाः इत्यत्र एचयाः इमत धिमातनोयाः मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा एजन्तस्य धिमातनोयाः इमत
लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एजन्तयाः तस्य आतम् , तस्य स्थमानक्षे आतम् आदक्षेशियाः भविमत, परन्तपु
इत्ससजकशिकमारमादय प्रत्ययक्षे परतयाः न भविमत। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा आदक्षेशियाः अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे
भविमत। 

उदमाहरणमम् - ग्लमायमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - ग्लमै हषरकयक्षे  इमत धिमातनोयाः लमट मतमप शिमप शिपयाः मशित्त्विमातम् नमात्र प्रकक तसकत्रस्य
प्रविकसत्तयाः। ततश्च ग्लमै अ मत इमत सस्थतक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इत्यनक्षेन आयमादक्षेशिक्षे ग्लमायमत इमत रूपस ससध्यमत।

ग्लमै-धिमातनोयाः सलमट मतमप णसल ग्लमै अ इमत सस्थमतयाः। अत्र ग्लमैधिमातनोयाः परमम् इत्ससजकशिकमारमामदप्रत्यययाः
नमासस्त। अतयाः प्रकक सकत्रक्षेण ऐकमारस्य आतम् भविमत। तदमा ग्लमा अ इमत जमायतक्षे। मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च जग्लमा अ
इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 
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[ . ]18 11 आत औ णलयाः॥ (७.१.३४)

सकत्रमाथर याः - आदन्तमादम् धिमातनोयाः णलयाः औकमारमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण औकमारमादक्षेशियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। आतयाः औ णलयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आतयाः (५/१),  औ (१/१),  णलयाः (६/१)। अङस्य इमत
असधिकक तममायमामत। तच्च अङमातम् इमत पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। आतयाः अङमातम् इत्यत्र आतयाः इमत अङमातम्
इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्।  अतयाः तदन्तमविसधिनमा आदन्तमादम् अङमातम्  इमत लभ्यतक्षे।  सकत्रमाथर्थो भविमत  -  आदन्तमादम्
अङमातम्  धिमातनोयाः परस्य णलयाः औकमारमादक्षेशियाः भविमत। णसल परतयाः आदन्तमम्  अङमम् धिमातपुरक्षेवि भविमत। अतयाः
आदन्तमादम् धिमातनोयाः इत्यमप विकपुस  शिक्यतक्षे। 

उदमाहरणमम् - जग्लय।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण जग्लमा अ इमत सस्थमतयाः। तत्र आदन्तयाः धिमातपुयाः ग्लमा असस्त।
अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण णलयाः औकमारमादक्षेशिक्षे  जग्लमा औ इमत सस्थतक्षे विकमद्धिरक्षेमच इमत सकत्रक्षेण विकद्धिय जग्लय इमत रूपस
ससध्यमत। 

[ . ]18 12 गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ॥ (६.४.९८)

सकत्रमाथर याः - गमहनजनखनघसमामपुपधिमायमा लनोपनोऽजमादय सक्ङमत न त्विमङ।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण उपधिमालनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे चत्विमारर पदमामन
ससन्त। गमहनजनखनघसमामम् लनोपयाः सक्ङमत अनमङ इमत पदच्छक्षेदयाः। गमहनजनखनघसमामम्  (६/३),  लनोपयाः
(१/१),  सक्ङमत  (७/१),  अनमङ  (७/१)। अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास  य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रमातम्  अमच  (७/१)

पदमनपुवितरतक्षे। ऊदपुपधिमायमा गनोह इमत सकत्रमातम् उपमाधिमायमायाः (६/१) पदममायमामत। अङस्य इमत असधिकक तमम्। तक्षेन
अङमामकपमम् प्रत्ययक्षे इमत पदस लभ्यतक्षे। कम्  च ङम्  च क्ङय। क्ङय इतय यस्य स सक्ङतम्, तसस्मनम् सक्ङमत इमत
दन्दगभरबहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  गमयाः  च हनयाः  च  जनयाः  च घनयाः  च घसम्  च  इमत गमहनजनखनघसयाः,  तक्षेषमामम्
गमहनजनखनघसमामम् इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। गमयाः इत्यमादय मकमारमादकमारयाः मपुखसपुखमाथरयाः। पदयनोजनमा
- गमहनजनखनघसमामम् उपधिमायमायाः लनोपयाः सक्ङमत अनमङ अमच प्रत्ययक्षे। अमच प्रत्ययक्षे इत्यत्र तदमामदमविसधिनमा
अजमादय प्रत्ययक्षे  इमत लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  गमम् हनम् जनम् खनम् घसम्  एषमामम्  उपधिमायमायाः लनोपयाः भविमत
अजमादय अङम् -प्रत्ययमभन्नक्षे मकमत मङमत च प्रत्ययक्षे परक्षे।

उदमाहरणमम् - जग्मतपुयाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - गमङ  गतय  इमत  धिमातनोयाः  सलमट  मतमप  णसल  गमम्  अ  इमत  सस्थतक्षे  मदत्विक्षे
अभ्यमासकमायर जगमम् अ इमत सस्थतक्षे उपधिमाविकद्धिय जगमाम इमत रूपस भविमत। 

गमम्-धिमातनोयाः सलमट तसस अतपुसस गमम् अतपुसम् इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च जगमम् अतपुसम् इमत
सस्थमतयाः। अतपुसयाः अमपत्त्विमातम्  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इत्यनक्षेन मकत्त्विस  भविमत। एविञ्च अङम् -मभन्नयाः अजमामदरमप
अतपुसम् प्रत्यययाः। अतयाः प्रकक सकत्रक्षेण उपधिमालनोपक्षे रुत्विक्षे मविसगर च जग्मतपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

. 16 ग्लमायमत इमत रूपक्षे कयाः धिमातपुयाः।

. 17 जग्लय इत्यत्र औकमारयाः कथमम्।

. 18 जग्मतपुयाः इत्यत्र उपधिमालनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 19 गमम्-धिमातनोयाः सलमट तसस मकस  रूपमम्।

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे सललकमारस्य कमामनचन सकत्रमामण उपन्यस्तमामन। तक्षेषपु अभ्यमासलनोपयाः अकमारस्य एत्विमम्
इमत कमायरस्य मविधिमायकस  सकत्रदयमम्। अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट इमत सकत्रस मकमत सलमट प्रवितरतक्षे। थलयाः
मकत्त्विमाभमाविक्षेन अस्य तत्र प्रविकसत्तयाः नमासस्त। अतयाः थसल च सक्षेमट इमत सकत्रमम् अवितमाररतमम् पमामणमनमपुमननमा। 

गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः इमत सकत्रक्षेण गपुपक-आमदधिमातपुभ्ययाः आयप्रत्यययाः स्विमाथर मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन
नकतनस  शिब्दस्विरूपस  मनष्पदतक्षे।  तस्य  सनमादन्तमा  धिमातवि  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातपुससजमा  भविमत।  ततश्च
धिमातपुससजमासशतमामन कमायमारमण फलसन्त। यनो धिमातपुयाः अनक्षेकमाचम् भविमत तस्ममातम् आमम् प्रत्यययाः कमास्यनक्षेकमाच आमम्
विकव्ययाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। आमम् ममतम् नमासस्त। इत्थमम् लब्धिमातम् आमन्तमातम् कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत
सकत्रक्षेण  कक  भक  असम्  इमत  एतक्षे  धिमातवियाः  सलट्परमायाः  अनपुप्रयपुज्यन्तक्षे।  ततश्च  गनोपमायमाञ्चकमार  गनोपमायमाममास
गनोपमायमाम्बभकवि इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यसन्त।

आधिरधिमातपुकस्य मविकल्पक्षेन इसड्विधिमायकस  सकत्रस तमावितम् स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतनो विमा इमत। 

उपदक्षेशिक्षे  यनो  धिमातपुयाः  एजन्तयाः  तस्य  एचयाः  आकमारयाः  भविमत  यमद  मशितम्  प्रत्यययाः  परयाः  न  स्यमातम्।
गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इमत सकत्रक्षेण अजमादय असङ्भन्नक्षे मकमत मङमत च प्रत्ययक्षे परक्षे गमम् हनम्
जनम् खनम् घसम् एषमामम् उपधिमायमायाः लनोपयाः भविमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2  ससकत्रस रूपमामण समाधियत – नक्षेदतपुयाः, नक्षेदपुयाः, नक्षेमदथ, नक्षेमदम।
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. 3 कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 आयमादय आधिरधिमातपुकक्षे  विमा इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्ययाः इमत मविमहतस्य आमयाः मकमारयाः इत्ससजक कपु तनो न।

. 6  ससकत्रस रूपमामण समाधियत – गनोपमायमत, गनोपमायमामम, गनोपमायमाञ्चकमार, गनोपमायमाम्बभकवि, 

गनोपमायमाममास, जपुगनोप, जपुगपुपपुयाः, जपुगनोमपथ।

. 7 आदक्षेच उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – जग्लय, जग्मतपुयाः, जगम, जगमाम।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट।

. 2 थसल च सक्षेमट।

. 3 सलसण्नममत्तमादक्षेशिमामदकस  न भविमत यदङस तदवियविस्य अससयपुकहल्मध्यस्थस्य अतयाः एत्विमम् 
अभ्यमासलनोपश्च सक्षेमट थसल।

. 4 ३

उत्तरमामण- २

. 5 गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः।

. 6 गनोपमाय।

. 7 गपुपक रकणक्षे इत्यस्य।

. 8 आधिरधिमातपुकमविविकमायमामम् आयमादयनो मविकल्पक्षेन मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।

. 9 ५

. 10 कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्ययाः।

. 11 आधिरधिमातपुकनोपदक्षेशिक्षे यददन्तस तस्यमातनो लनोप आधिरधिमातपुकक्षे ।

. 12 कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट।

. 13 कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट।

. 14 २

. 15 १

उत्तरमामण- २
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. 16 ग्लमै हषरकयक्षे।

. 17 आत औ णलयाः इमत सकत्रक्षेण णलयाः औकमारयाः।

. 18 गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ।

. 19 जग्मतपुयाः।

॥ इमत अषदशियाः पमाठयाः ॥
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)19 भ्विमामदप्रकरणक्षे - सलङम्  लपुङम्  एतयनोयाः
सकत्रशिक्षेषयाः

प्रस्तमाविनमा

पकविरपमाठक्षेषपु  भकधिमातपुमम्  आदमाय  रूपमामण  समासधितमामन।  ततयाः  धिमातपुक्रमस  त्यक्त्विमा  मपुख्यप्रमक्रयमामम्
अविलमब्य सकत्रमामण प्रदमशिरतमामन। असस्मनम् पमाठक्षे  सलङम् -लकमारस्य उदमाहरणममादमाय अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः
इमत  सकत्रमम्  उपन्यस्तमम्।  अस्य  सकत्रक्षेषपु  अत्रमान्यत्र  चमामप  प्रयनोगबमाहहल्यमम्  पररलक्ष्यतक्षे।  अतयाः  तत्सकत्रमत्र
आनष्ट्रीतमम्।

लपुङम्  लकमारयाः सविरमविधिभकतकमालप्रदशिरनमाय प्रयपुज्यतक्षे। लपुमङ रूपमामण बहहमविधिमामन भविसन्त। ईडमागमयाः
इडमागमयाः ससचयाः लनोपयाः इत्यमादष्ट्रीमन कमामनचन कमायमारमण अत्र उपमात्तमामन। एविञ्च लपुमङ सच्ल भविमत। च्लक्षेयाः ससचम्
अङम्  चङम्  इत्यमादययाः आदक्षेशिमा  भविसन्त। एविञ्च ससमच परस्ममैपदक्षे  परतयाः विकमद्धियाः भविमत। असस्मनम्  पमाठक्षे  इदस
विकमद्धिप्रकरणस मपुख्यत्विक्षेन उपन्यस्तमसस्त। 

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य सलमङ लपुमङ च सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
लपुमङ कमठनमामन धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस कमयाः भमविष्यमत।
लपुङ्लकमारस्य सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् जमानष्ट्रीयमातम्।
लपुमङ विकमद्धिप्रकरणस्य स्पषस जमानस प्रमाप्स्यमत।
 विकमद्धिप्रकरणक्षे बहहनमास सकत्रमाणमास बमाध्यबमाधिकभमाविस च जमास्यमत।
लपुङ्लकमारस्य रूपमामण व्यविहमारक्षे प्रयनोकपुस  शिकयाः भमविष्यमत।
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सलङम्

[ . ]19 1 अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघर याः॥ (७.४.२५)

सकत्रमाथर याः - अजन्तमाङस्य दष्ट्रीघर्थो यमादय प्रत्ययक्षे न तपु कक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य दष्ट्रीघर्थो मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे
स्तयाः।  अकक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः  दष्ट्रीघरयाः  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अकक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः  (७/२),  दष्ट्रीघरयाः  (१/१)।
अयङम्  मय सक्ङमत इमत सकत्रमातम् मय (७/१) इमत पदममायमामत। अङस्य (६/१) इमत असधिकक तमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे
स्थमानष्ट्री समाकमातम् ननोमलसखतयाः। एविञ्च दष्ट्रीघरयाः इमत मविधिक्षेयपरस शिब्दमम् उच्चमायर  अचम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः अचश्च
इमत  पररभमाषयमाऽत्र  अचयाः  इमत  षष्ठ्यन्तस  पदमपुपमतष्ठतक्षे।  कक तम्  च  समाविरधिमातपुकस  च  कक त्समाविरधिमातपुकक्षे  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  न  कक त्समाविरधिमातपुकक्षे  अकक त्समाविरधिमातपुकक्षे ,  तयनोयाः  अकक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः  इमत  नञम्-
तत्पपुरुषयाः सममासयाः। प्रत्ययक्षे  परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे  इमत सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे।
इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। पदयनोजनमा - अचयाः अङस्य दष्ट्रीघरयाः मय प्रत्ययक्षे अकक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः। 

अचयाः अङस्य इत्यत्र अचयाः इमत मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा अजन्तमाङस्य इमत लभ्यतक्षे।
ततश्च अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अजन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे आदक्षेशियाः भविमत। 

मय प्रत्ययक्षे इमत पददयममप सपम्यन्तमम्। अतयाः तदमामदमविसधियाः भविमत। तक्षेन यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे इमत
लभ्यतक्षे। 

सकत्रमाथर्थो भविमत -  अजन्तमाङस्य अन्त्यस्य दष्ट्रीघरयाः भविमत यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे। अयस दष्ट्रीघरयाः कक त्प्रत्ययक्षे
परक्षे, समाविरधिमातपुकप्रत्ययक्षे परक्षे च न भविमत। 

उदमाहरणमम् - कष्ट्रीयमातम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - कयमाथरकमातम् मकधिमातनोयाः आमशिमष सलङ्लनोटय इमत सकत्रक्षेण आमशिमष सलमङ मतमप
यमासपुडमागमक्षे  इतश्च इमत मतपयाः इकमारलनोपक्षे  च मक यमासम्  तम्  इमत सस्थमतजमारयतक्षे।  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः
इत्यनक्षेन इग्लकणक्षे गपुणक्षे  प्रमापक्षे मकदमामशिमष इत्यनक्षेन मकत्त्विमातम् सक्क्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। तत्रमाधिपुनमा
सलङमामशिमष  इत्यनक्षेन  आमशिमष  सलङयाः  मतङम्  आधिरधिमातपुकससजकयाः  भविमत।  यमासपुडमागमसमहतस्य एवि  मतपयाः
प्रत्ययत्विमातम् यमास्तम् इमत प्रत्यययाः, स च यमामदरमप असस्त। अतयाः अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
षकमारनोत्तस्य इकमारस्य दष्ट्रीघर कष्ट्रीयमातम् इमत रूपस ससध्यमत। 

आशिष्ट्रीसलर मङ  मकधिमातनोयाः  रूपमामण  -  कष्ट्रीयमातम्  कष्ट्रीयमास्तमामम्  कष्ट्रीयमासपुयाः।  कष्ट्रीयमायाः  कष्ट्रीयमास्तमम्
कष्ट्रीयमास्त। कष्ट्रीयमासमम् कष्ट्रीयमास्वि कष्ट्रीयमास्म। 

   140   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

[ . ]19 2 असस्तससचनोऽपककक्षे ॥ (७.३.९६)

सकत्रमाथर याः - मविदममानमातम् ससचनोऽस्तक्षेश्च परस्यमापककस्य हल ईडमागमयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  ईटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
असस्तससचयाः (५/१), अपककक्षे  (७/१)। उतनो विकमद्धिलपुर मक हसल इमत सकत्रमातम् हसल (७/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। ब्रपुवि
ईटम्  इमत सकत्रमातम् ईटम्  (१/१)  इमत पदममायमामत। असस्तश्च ससचम् च असस्तससचम्,  तस्ममादम् असस्तससचयाः इमत
सममाहमारदन्दसममासयाः।  अत्र  असस्तयाः  इमत  इकम् -सश्तपय  धिमातपुमनदरशिक्षे  इत्यनक्षेन  अस  भपुमवि  इमत
अदमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः मनदरशिनोऽसस्त। अपकक एकमालम् प्रत्यययाः इमत सकत्रक्षेण एकमालमात्मकस्य प्रत्ययस्य अपककससजमा
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - मविदममानमातम् ससचयाः अस्तक्षेयाः च परस्य अपककस्य हलयाः ईडमागमयाः भविमत। मटत्त्विमादम्
ईटम्  आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा आदमावियवियाः भविमत। 

असस्मनम् सकत्रक्षे असस्तससचयाः इमत पञ्चम्यन्तमम् पदमम्। अपककक्षे  इमत सपम्यन्तस पदमम्। अतयाः परस्य
कमायर विमा भविक्षेतम् पकविरस्य विमा इमत अमनयमयाः जमायतक्षे। अमनयमक्षे मनयमकमाररणष्ट्री असस्त कमामचतम् पररभमाषमा अत्र।
उभयमनदरशिक्षे पञ्चमष्ट्रीमनदरशिनो बलष्ट्रीयमानम् इमत समा पररभमाषमा। तदथर्थो मह यथमा प्रकक तक्षे पञ्चम्यन्तस पदमम् सपम्यन्तस च
पदमसस्त। अयमक्षेवि उभयमनदरशियाः। तदमा अनयमा पररभमाषयमा पञ्चमष्ट्रीमनदरशिस्य बलष्ट्रीयस्त्विमम् उच्यतक्षे। अथमारतम्
पञ्चमष्ट्रीमनमदरषमातम् परस्य कमायर भवितष्ट्रीमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अतम्-धिमात्विथरयाः  व्यमापमारयाः  भकतकमालष्ट्रीनयाः इमत मविविमकतक्षे  लपुङम्  इमत
सकत्रक्षेण कतररर लपुमङ अतम् लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् मतमप अतम् मत इमत जमायतक्षे। ततश्च
इतश्च इत्यनक्षेन मतपयाः इलनोपक्षे अतम् तम् इमत सस्थतक्षे कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिमप प्रमापक्षे सच्ल लपुमङ इमत सकत्रक्षेण
सच्लप्रत्ययक्षे  अतम्  सच्ल तम्  इमत  जमातक्षे  च्लक्षेयाः  ससचम्  इमत  सकत्रक्षेण  ससमच अतम्  सम्  तम्  इमत  जमायतक्षे।  ततश्च
आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण अङस्य आडमागमक्षे आ अतम् सम् तम् इमत आटश्च इमत सकत्रक्षेण विकद्धिय आतम् सम् तम् इमत
जमायतक्षे। ससचयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्विमातम् च आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे आदमावियविक्षे
आतम् इसम् तम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। अत्र मतपयाः तकमारयाः एकमालम् प्रत्ययश्च। अतयाः अपककससजकयाः। एविञ्च स
मविदममानमातम् ससचयाः परयाः। अत एवि प्रकक तसकत्रक्षेण ईडमागमक्षे कक तक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे आतम् इसम् ईतम्
इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]19 3 इट ईमट॥ (८.२.२८)

सकत्रमाथर याः - इटयाः परस्य सस्य लनोपयाः स्यमादम् ईमट परक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सलनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। इटयाः
(५/१),  ईमट  (७/१)। रमात्सस्य इमत सकत्रमातम्  सस्य  (६/१)  इमत पदममायमामत। ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रमातम् लनोपयाः (१/१) पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - इटयाः परस्य सस्य लनोपयाः स्यमादम् ईमट परक्षे। अथमारतम् इटम्
ईटम्  इत्यनयनोयाः मध्यगतस्य सकमारस्य लनोपयाः भविमत। 
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उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण आतम् इसम् ईतम् इमत सस्थतय इटयाः परयाः सकमारयाः
ईमट परतयाः असस्त। अतयाः इट ईमट इमत प्रकक तसकत्रक्षेण सस्य लनोपक्षे आतम् इ ईतम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। अत्र
इकमारमातम् परमम् ईकमारयाः असस्त। तक्षेन च अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण सविणरदष्ट्रीघरयाः कतरव्ययाः असस्त। परन्तपु
इट ईमट (८.२.२८) इमत सकत्रमम् अससद्धिकमाण्डष्ट्रीयमसस्त। तक्षेन अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सपमादसपमाध्यमायष्ट्रीस्थस
सकत्रमम् प्रमत इट ईमट इमत सकत्रमम् अससद्धिमम्। तक्षेन सलनोपस न पश्यमत। अत विमामतरकमम् - ससज्लनोप एकमादक्षेशिक्षे
ससद्धिनो विमाच्ययाः। अथमारतम् एकमादक्षेशियाः कतरव्ययाः चक्षेतम् इट ईमट इमत एविस ससचयाः लनोपयाः ससद्धियाः इमत मन्तव्यमम्। एविमम्
आतम्  इ  ईतम्  इमत  सस्थतय  अकयाः  सविरणक्षे  दष्ट्रीघरयाः  इमत  सकत्रस  प्रवितरतक्षे।  तक्षेन  पकविरपरयनोयाः  इकमार-ईकमारयनोयाः
सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे ईकमारक्षे आतष्ट्रीतम् इमत रूपस ससध्यमत। 

आमतषमामम्  -  अतम्-धिमातनोयाः पकविरवितम्  लपुमङ प्रथमपपुरुषमदचनमविविकमायमास  तसम्-प्रत्ययक्षे  तस्य तमाममादक्षेशिक्षे
च्लय  च्लक्षेयाः  ससमच  इडमागमक्षे  अङस्य  आडमागमक्षे  विकद्धिय  च  आतम्  इसम्  तमामम्  इमत  सस्थमतयाः  भविमत।  तत्र
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकत्रक्षेण इणयाः इकमारमातम् परस्य अपदमान्तस्य आदक्षेशिभकतस्य सकमारस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे आतम्
इषम्  तमामम्  इमत सस्थतक्षे  षपुनमा  षपु याः इमत सकत्रक्षेण तकमारस्य षपुत्विक्षे  टकमारक्षे  आतम् इषम्  टमामम्  इमत जमातक्षे  विणरमक्षेलनक्षे
आमतषमामम् इमत रूपस ससध्यमत।

आमतषपुयाः  - पकविरवितम् अतम्-धिमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमास सस-प्रत्ययक्षे,  च्लय च्लक्षेयाः ससमच
इडमागमक्षे अङस्य आडमागमक्षे विकद्धिय च आतम् इसम् सस इमत जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]19 4 ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च॥ (३.४.१०९)

सकत्रमाथर याः - ससचनोऽभ्यस्तमादम् मविदक्षेश्च परस्य मङत्ससबसन्धिननो सक्षेजपुरसम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  जपुसम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
ससजभ्यस्तमविमदभ्ययाः च इमत पदच्छक्षेदयाः। ससजभ्यस्तमविमदभ्ययाः  (५/३),  च इत्यव्ययमम्। मनत्यस मङतयाः इमत
सकत्रमातम् मङतयाः (६/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। लस्य (६/१) इमत असधिकक तमम्। सक्षेजपुरसम् इमत समगस सकत्रमनपुवितरतक्षे।
तत्र  सक्षेयाः  (६/१),  जपुसम्  (१/१)।  ससचम्  च  अभ्यस्तस  च  मविमदश्च  ससजभ्यस्तमविदययाः,  तक्षेभ्ययाः
ससजभ्यस्तमविमदभ्ययाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - ससचम् अभ्यस्तससजकमम् मविदम्-धिमातपुयाः च
एभ्ययाः परस्य मङदम्-लकमारमाणमास सक्षेयाः जपुसम् आदक्षेशियाः भविमत। 

मविदधिमातपुयाः धिमातपुपमाठक्षे पञ्चसपु स्थलक्षेषपु मविदतक्षे। यथमा - 

१) मविद जमानक्षे (अदमामदयाः परस्ममैपदष्ट्री) विक्षेसत्त मवित्तयाः मविदसन्त

२) मविद सत्तमायमामम् (मदविमामदयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री) मविदतक्षे मविदक्षेतक्षे मविदन्तक्षे

३) मविद मविचमारणक्षे (रुधिमामदयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री) मविन्तक्षे मविन्दमातक्षे मविन्दतक्षे

४) मविदङ लमाभक्षे (तपुदमामदयाः उभयपदष्ट्री) मविन्दमत/ मविन्दतक्षे

५) मविद चक्षेतनमाख्यमानमविविमासक्षेषपु (चपुरमामदयाः, आत्मनक्षेपदष्ट्री) विक्षेदयतक्षे

एषपु मविद जमानक्षे इत्यक्षेवि धिमातपुयाः अत्र गमाह्ययाः।
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

उदमाहरणमम् - आमतषपुयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण  आतम्  इसम्  सस  इमत  सस्थतय  ससस्थमानक्षे
ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण जपुसमादक्षेशिक्षे  अनक्षेकमाल्त्विमातम्  सविमारदक्षेशिक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  आतम्  इसम्  उसम्  इमत
सस्थतक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन आदक्षेशिमात्मकस्य सस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे आमतषपुसम् इमत जमातक्षे सस्य रुत्विक्षे मविसगर
च आमतषपुयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

अत-धिमातनोयाः अन्यमामन रूपमामण स्वियमकह्यमामन।

अतम्-धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

अतम्+लपुङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः आतष्ट्रीतम् आमतषमामम् आमतषपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः आतष्ट्रीयाः आमतषमम् आमतष

उत्तमपपुरुषयाः आमतषमम् आमतष्वि आमतष्म

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

. 1 कष्ट्रीयमातम् इत्यत्र ईकमारयाः दष्ट्रीघरयाः कक्षे न सकत्रक्षेण। 

. 2 असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 3 इडष्ट्रीटनोयाः मध्यपमामतनयाः ससचयाः लपुकम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 4 अतम्-धिमातनोयाः लपुमङ मतमप अतम् इ सम् ईतम् इमत सस्थतक्षे ससज्लनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 5 आमतषपुयाः इत्यत्र सक्षेजपुरसम् कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 6 कष्ट्रीयमातम् इमत कसस्मनम् लकमारक्षे रूपमम्।
१) मविसधिसलङम्  २) लकटम्  ३) आशिष्ट्रीसलरङम्  ४) लटम्  

. 7 अतम्-धिमातनोयाः लपुमङ इदस रूपस नमासस्त।
१) आमतषपुयाः २) आतष्ट्रीतम् ३) आतष्ट्रीषपुयाः ४) आतष्ट्रीयाः 

. 8 कमत मविदम्-धिमातवियाः ससन्त।
१) ३ २) ४ ३) ५ ४) ६ 
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[ . ]19 5 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु॥ (७.२.१)

सकत्रमाथर याः - इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः स्यमातम् परस्ममैपदक्षे ससमच।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
ससमच  (७/१),  विकमद्धियाः  (१/१),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३)। अङस्य (६/१)  इमत असधिकक तमम्। समाकमातम् स्थमानष्ट्री न
मनमदरषयाः  मकञ्च  विकमद्धियाः  इमत  मविधिक्षेयपरस  विकमद्धिपदमम्  उच्चमायर  विकमद्धियाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः  इकनो  गपुणविकद्धिष्ट्री  इमत
पररभमाषयमा इकयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमत्रनोपस्थमाप्यतक्षे। प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत
सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। तस्य प्रत्ययक्षेषपु इमत सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा
मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। तदमा पदयनोजनमा भविमत - इकयाः अङस्य विकमद्धियाः ससमच परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु इमत। 

अत्र इकयाः अङस्य चक्षेमत सममानमविभमककस  पददयमम् असस्त। अङस्य इमत पदस मविशिक्षेष्यमम् असस्त,

इकयाः इमत पदमम् तस्य मविशिक्षेषणमम् असस्त। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इत्यनक्षेन तदन्तमविसधिनमा इगन्तमाङस्य
इत्यथरयाः लभ्यतक्षे। इगन्तमाङस्य इत्यत्र अल्समपुदमायबनोधिकमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री शकयतक्षे। एविञ्च आदक्षेशियाः विकमद्धियाः एकमालम्
असस्त। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य इकयाः विकमद्धियाः भविमत। ततश्च सकत्रमाथर्थो
भविमत – परस्ममैपदप्रत्ययक्षे परतयाः ससमच परक्षे इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे विकमद्धियाः स्यमातम् इमत। अत्र
इगन्तमाङस्य अन्त्ययाः अलम् इकम्  एवि। अतयाः इकयाः स्थमानक्षे एवि विकमद्धियाः भविमत। एविञ्च यदमा इगन्तमाङमम् + ससचम् +
परस्ममैपदमम् इमत सस्थमतयाः स्यमातम् तदमा इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः स्यमातम्। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - कयमाथरकमातम् मकधिमातनोयाः लपुमङ मतमप इतश्च इमत इलनोपक्षे सच्लप्रत्ययक्षे
च्लक्षेयाः ससमच मक सम् तम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततश्च लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे
आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  ससचयाः  इडमागमक्षे  प्रमापक्षे  मकधिमातनोयाः  उपदक्षेशिक्षे  अनपुदमात्तत्विमातम्  एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन इडमागममनषक्षेधिक्षे अमक सम् तम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। अत्र मविदममानमातम् ससचयाः परस्य
अपककस्य  असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत  सकत्रक्षेण  ईडमागमक्षे  अमक  सम्  ईतम्  इमत  सस्थमतयाः  जमायतक्षे।  तत्र  ससचयाः
आधिरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य गपुणयाः प्रमापयाः। अत्र इगन्तमाङमम् अमक,

ततयाः ससचम्, ततयाः परस्ममैपदमम् च असस्त। अतयाः ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य
इकयाः इकमारस्य विकद्धिय स्थमानत आन्तयमारदम् ऐकमारक्षे अकमै सम् ईतम् इमत सस्थतक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सस्य
मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे अकमैषष्ट्रीतम् इमत रूपस ससध्यमत। 

मक-धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

मक+लपुङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अकमैषष्ट्रीतम् अकमैषमामम् अकमैषपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः अकमैषष्ट्रीयाः अकमैषमम् अकमैष

उत्तमपपुरुषयाः अकमैषमम् अकमैष्वि अकमैष्म

   144   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

[ . ]19 6 विदवजहलन्तस्यमाचयाः॥ (७.२.३)

सकत्रमाथर याः - विद-वज-हलन्तमानमामम् अचनो विकमद्धियाः ससमच परस्ममैपदक्षेषपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। विद-

वज-हलन्तस्य (६/१), अचयाः ६/१)। ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रमातम् ससमच (७/१), विकमद्धियाः (१/१),

परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३) इमत त्रष्ट्रीमण अमप पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। अङस्य (६/१) इमत असधिकक तमम्। विदश्च वजश्च
हलन्तश्च विदवजहलन्तमम् इमत सममाहमारदन्दसममासयाः। तस्य विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत। विद वज इत्यनयनोयाः
अन्त्ययाः  अकमारयाः  मपुखसपुखमाथरयाः।  अङमामकपमम्  प्रत्ययक्षे  इत्यस्य  प्रत्ययक्षेषपु  इमत  सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा
मविपररणमामयाः भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - विदधिमातनोयाः वजधिमातनोयाः हलन्तस्य च अङस्य अचयाः स्थमानक्षे विकमद्धियाः भविमत
ससमच परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु। इयस विकमद्धियाः हलन्तलकणमा विकमद्धियाः कथ्यतक्षे।

विदवजयनोयाः सकत्रक्षे उपमादमानस्य प्रयनोजनमम् - विस्तपुतस्तपु हलन्तस्य अचयाः विकमद्धियाः इत्यनक्षेनमैवि विदम् वजम्
इमत अनयनोयाः हलन्तधिमात्विनोयाः अमप विकमद्धियाः स्यमातम्। अतयाः सकत्रक्षे तयनोयाः पकथकम्  गहणस्य मकस  कमारणमम्। तत्रनोच्यतक्षे -
इयस विकमद्धियाः ससचम् इडमामदयाः असस्त चक्षेतम्,  इडमामदयाः नमासस्त चक्षेदमप भविमत। परन्तपु अगक्षे नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण इडमादय
ससमच हलन्तस्य अचयाः विकद्धिक्षेयाः मनषक्षेधियाः भविमत। विदम् वजम् दय अमप सक्षेटय। अतयाः तत्र इडमामदयाः ससचम् लभ्यतक्षे। तक्षेन
नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण विकमद्धिमनषक्षेधियाः प्रसज्यतक्षे। परन्तपु विदम् वजम् इत्यनयनोयाः धिमात्विनोयाः विकमद्धिरक्षेवि इषमा न तपु विकमद्धिमनषक्षेधियाः।
अतयाः सकत्रक्षे दयनोयाः मविशिक्षेषतयमा गहणस कक तस पमामणमननमा। तक्षेन च तयनोयाः विकमद्धियाः मनबमारधिमा भविमत। अतयाः विदवजयनोयाः
नक्षेमट इत्यनक्षेन विकमद्धिमनषक्षेधिस्य विमारणस तयनोयाः उपमादमानस्य प्रयनोजनमम्। 

--

कटक्षेध  विषमारविरणयनोयाः। अस्य एकमारयाः उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्  इत्यनक्षेन इत्ससजकयाः असस्त। अतयाः
अयमम् एमदतम् धिमातपुयाः। कटम्  इमत मशिष्यतक्षे। तथमामप मपुखसपुखमाथरयाः अकमारप्रश्लक्षेषयाः मक्रयतक्षे। तक्षेन बहहत्र कट इमत
अकमारमान्तत्विक्षेन प्रकमटतनो दृश्यक्षेत। कटमत। चकमाट। कमटतमा। कमटष्यमत। कटतपु। अकटतम्। कटक्षेतम्। कटमातम्।
इमत पकविरलकमारक्षेषपु प्रतष्ट्रीकरूपमामण ससन्त। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - कटम् -धिमातनोयाः लपुमङ

विषमारविरणयनोयाः मविदममानमादम् कटम् -धिमातनोयाः लपुमङ मतमप इतश्च इमत इलनोपक्षे सच्लप्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः ससमच कटम्
सम् तम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततश्च लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  ससचयाः इडमागमक्षे  अकटम्  इसम्  तम्  इमत  सस्थमतयाः  जमायतक्षे।  अत्र मविदममानमातम्  ससचयाः  परस्य
अपककस्य हलयाः मतपयाः तकमारस्य असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ईडमागमक्षे  अकटम्  इसम्  ईतम्  इमत सस्थमतयाः
जमायतक्षे।  अत्र  हलन्तमम्  अकटम्  इमत,  ततयाः  इट्समहतयाः  ससचम्,  ततयाः  परस्ममैपदमम्  च  असस्त।  अतयाः
विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रक्षेण अचयाः ककमारनोत्तरस्य अकमारस्य स्थमानक्षे विकमद्धियाः प्रमापमा। तदमा - 
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[ . ]19 7 नक्षेमट॥ (७.२.४)

सकत्रमाथर याः - इडमादय ससमच हलन्तस्य विकमद्धिनर।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। न
इत्यव्ययमम्,  इमट  (७/१)। विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रमातम्  हलन्तस्य  (६/१)  इमत पदममायमामत। ससमच
विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रमातम् ससमच (७/१),  विकमद्धियाः (१/१),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३)  इमत त्रष्ट्रीमण अमप पदमामन
अनपुवितरन्तक्षे।  अङस्य  (६/१)  इमत  असधिकक तमम्।  अङमामकपमम्  प्रत्ययक्षे  इत्यस्य  प्रत्ययक्षेषपु  इमत
सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः  भविमत।  पदयनोजनमा  -  इमट  ससमच  परस्ममैपदक्षेषपु  प्रत्ययक्षेषपु  हलन्तस्य
अङस्य विकमद्धियाः न। इमट ससमच इमत सपम्यन्तस पददयमम्। एविञ्च इटम्  इमत अल्बनोधिकमातम् शिब्दमातम् सपमष्ट्री शकयतक्षे।
तक्षेन तदमामदमविसधियाः भविमत। एविञ्च इडमादय ससमच इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथर्थो भविमत  -  इडमादय ससमच
परस्ममैपदक्षेषपु  प्रत्ययक्षेषपु  हलन्तस्य  अङस्य  विकमद्धियाः  न  भविमत।  अथमारतम्  एविस  सस्थतय  हलन्तलकणमा  विकमद्धियाः
मनमषध्यतक्षे। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अकटम्  इसम्  ईतम्  इमत सस्थतय हलन्तलकणमा
विकमद्धियाः प्रमापमा। परन्तपु अत्र ससचम् इडमामदयाः असस्त। अत एवि नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण विकमद्धिमनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]19 8 अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः॥ (७.२.७)

सकत्रमाथर याः - हलमादक्षेयाः लघनोयाः अकमारस्य विकमद्धिविमार इडमादय परस्ममैपदक्षे ससमच। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण
पदमामन  ससन्त।  अतयाः  (६/१)  हलमादक्षेयाः  (६/१),  लघनोयाः  (६/१)।  नक्षेमट  इमत  सकत्रमातम्  नक्षेमट  (७/१)  इमत
पदमनपुवितरतक्षे। ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रमातम् ससमच (७/१), विकमद्धियाः (१/१), परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३) इमत
त्रष्ट्रीमण अमप पदमामन अनपुवितरन्तक्षे।  ऊणर्थोतक्षेमविरभमाषमा  इमत सकत्रमातम्  मविभमाषमा  (१/१)  इमत पदममायमामत। अङस्य
(६/१)  इमत असधिकक तमम्।  अङमामकपमम्  प्रत्ययक्षे  इत्यस्य प्रत्ययक्षेषपु  इमत सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः
भविमत। पदयनोजनमा  -  इमट ससमच परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु हलमादक्षेयाः अङस्य लघनोयाः अतयाः विकमद्धियाः मविभमाषमा। इमट
ससमच  इत्यत्र  तदमामदमविसधिनमा  इडमादय  ससमच  इत्यथर्थो  लभ्यतक्षे।  ततश्च  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  इडमादय  ससमच
परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु हलमादक्षेयाः अङस्य लघनोयाः अकमारस्य स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन विकमद्धियाः भविमत। 

ह्रस्विस  लघपु  इमत सकत्रक्षेण लघपुससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  एविञ्च ससयनोगक्षे  परक्षे  असमत पकविरयाः  ह्रस्वियाः लघपुससजकयाः
भवितष्ट्रीमत समारयाः। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अकटम्  इसम्  ईतम्  इमत सस्थतय हलन्तलकणमा
विकमद्धियाः प्रमापमा। परन्तपु नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण विकमद्धिमनषक्षेधियाः प्रमापयाः। अत्र हलमामद अङमम् असस्त, ककमारनोत्तरयाः अकमारयाः
लघपुससजकयाः असस्त। इडमामदयाः  ससचम्  च परक्षे  असस्त। अतयाः अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः  इमत सकत्रक्षेण लघनोरकमारस्य
मविकल्पक्षेन विकमद्धियाः प्रमापमा। तदमा - 
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[ . ]19 9 ह्म्यन्त-कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम्॥ (७.२.५)

सकत्रमाथर याः - हमयमान्तस्य कणमादक्षेण्यरन्तस्य श्वियतक्षेरक्षेमदतश्च विकमद्धिनरडमादय ससमच।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  विकमद्धिमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  ह्म्यन्त-

कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम्  ६/३)  इमत  एकमम्  पदमम्।  हम्  च  मम्  च  यम्  च  इमत  ह्म्ययाः  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। ह्म्यन्तनो यक्षेषमास तक्षे ह्म्यन्तमायाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। एतम् इतम् यस्य स एमदतम् इमत
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  ह्म्यन्तमायाः  च  कणम्  च  श्विसम्  च  जमागक  च  मणश्च  सश्विश्च  एमदतम्  चक्षेमत
ह्म्यन्तकणश्विसजमागकमणश्व्यक्षेमदतयाः,  तक्षेषमामम्  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  अत्र  मण  इमत  प्रत्ययगहणक्षेन
प्रत्ययगहणक्षे तदन्तगहणमम् इमत पररभमाषयमा तदन्तमविसधिनमा ण्यन्तस्य गहणस भविमत। ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु
इमत सकत्रमातम् ससमच (७/१), विकमद्धियाः (१/१), परस्ममैपदक्षेषपु (७/३) इमत त्रष्ट्रीमण अमप पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। अङस्य
(६/१)  इमत  असधिकक तमम्।  तस्य  षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा  मविपररणमामनो  भविमत।  अङमामकपमम्  प्रत्ययक्षे  इत्यस्य
प्रत्ययक्षेषपु  इमत सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः भविमत। तदमा सकत्रमाथर्थो भविमत  -  हमयमान्तस्य कणधितनोयाः
श्विसधिमातनोयाः जमागकधिमातनोयाः ण्यन्तस्य श्वियतक्षेयाः एमदतश्च अङस्य विकमद्धियाः न इडमादय ससमच परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु
परक्षेषपु। अथमारतम् यक्षेषमामम् अङमानमामम् अन्तक्षे हकमारयाः मकमारयाः यकमारयाः कणम् श्विसम् जमागक ण्यन्तधिमातपुयाः सश्विधिमातपुयाः एमदतम्
धिमातपुयाः चमासस्त तस्य अङस्य विकमद्धियाः न भविमत यमद परतयाः इडमामदयाः ससचम् परस्ममैपदक्षे परक्षे स्यमातम्।

उदमाहरणमम् - अकटष्ट्रीतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अकटम्  इसम् ईतम् इमत सस्थतय अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इमत सकत्रक्षेण
लघनोरकमारस्य  मविकल्पक्षेन  विकमद्धियाः  प्रमापमा।  तत्र  कटक्षेध  इमत  धिमातपुयाः  एमदतम्।  अतयाः  ह्म्यन्त-कणश्विसजमागक-
मणश्व्यक्षेमदतमामम् इमत सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मनमषध्यतक्षे। तत्र इट ईमट इमत सकत्रक्षेण इटयाः परस्य ईमट परतयाः सस्य लनोपक्षे
ससज्लनोप एकमादक्षेशिक्षे ससद्धिनो विमाच्ययाः इमत विमामतरकक्षे न ससज्लनोपस्य ससद्धित्विमातम् अकटम्  इ ईतम् इमत सस्थतय अकयाः
सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण ईकमारमैकमारयनोयाः स्थमानक्षे ईकमाररूपसविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे अकटष्ट्रीतम् इमत रूपस ससध्यमत।

कटम् -धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण अधियाः तमासलकमायमास ससन्त।

कटम् +लपुङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अकटष्ट्रीतम् अकमटषमामम् अकमटषपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः अकटष्ट्रीयाः अकमटषमम् अकमटष

उत्तमपपुरुषयाः अकमटषमम् अकमटष्वि अकमटष्म

अयमत्र विकमद्धिससगहयाः - 

इडमामदयाः ससचम् अमनडमामदयाः विमा ससचम् भवितपु - ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः
मविधिष्ट्रीयतक्षे। 
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तथमैवि हलन्तमानमाममप धिमातकनमामम् अचयाः विकमद्धियाः विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। तत्रमामप
इडमामदयाः ससचम् अमनडमामदयाः विमा ससचम् भवितपु - हलन्तलकणमा विकमद्धियाः मविमहतमा।

इडमादय  ससमच  परस्ममैपदक्षेषपु  हलन्तलकणमा  विकमद्धियाः  नक्षेमट  इमत  सकत्रक्षेण  मनमषध्यतक्षे।  हलमादक्षेयाः  लघनोयाः
अकमारस्य मविकल्पक्षेन विकमद्धि अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इमत सकत्रक्षेण भविमत। नक्षेमट इत्यनक्षेन सस्य मनषक्षेधियाः प्रमापयाः तदम्
यमद हलमामद लघ्विकमारवितम् स्यमातम् तमहर तस्य विकमद्धिमविकल्पयाः अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

एविमम् कक्षे षमासञ्चतम् इगन्तलकणमा, हलन्तलकणमा च विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। पपुनयाः इडमादय ससमच हलन्तलकणमा
विकमद्धियाः मनमषध्यतक्षे। कक्षे षमासञ्चदम् मविकल्पक्षेन विकमद्धियाः फलमत। एतक्षेष्विमप यक्षेषमामम्  अङमानमामम्  अन्तक्षे  हकमारयाः मकमारयाः
यकमारयाः  कणम्  श्विसम्  जमागक  ण्यन्तधिमातपुयाः  सश्विधिमातपुयाः  एमदतम्  धिमातपुयाः  चमासस्त तक्षेषमामम्  अङमानमामम्  विकमद्धियाः ह्म्यन्त-

कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम् इमत सकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे।

तत्र 'हलन्तस्य अचयाः'  इत्यनक्षेनमैवि विदवजयनोयाः धिमात्विनोयाः विकमद्धियाः ससद्ध्यमत। तथमामप पकथगम् उपमादमानमम्
सप्रयनोजनमम्। नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण इडमादय ससमच हलन्तस्य विकमद्धियाः मनमषद्ध्यतक्षे। तक्षेन विदवजयनोयाः अमप सक्षेट्त्विमातम्
विकमद्धिमनषक्षेधियाः  प्रमापयाः।  अतनो  हलमादक्षेलरघनोयाः  इत्यनक्षेन  मविकल्पक्षेन  हलमादक्षेयाः  लघनोयाः  अतयाः  विकमद्धियाः  भविमत।  तक्षेन
विदवजयनोयाः अमप मविकल्पक्षेन विकद्धिय  प्रमापमायमास  विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रक्षे  उपमादमानमम्।  तक्षेन तयनोयाः  मनत्यस
विकमद्धिभरविमत।

[ . ]19 10 पपुषमामददपुतमादङमदतयाः परस्ममैपदक्षेषपु॥ (३.१.५५)

सकत्रमाथर याः - श्यसन्विकरणपपुषमादक्षेयाः दपुतमादक्षेयाः ऌमदतश्च च्लक्षेयाः अङम्  परस्ममैपदक्षेषपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
पपुषमामददपुतमादङमदतयाः  (५/१),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/१)। पपुष आमदयाः यक्षेषमास तक्षे पपुषमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। दपुतम्
आमदयाः यक्षेषमास तक्षे दपुतमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ऌतम् इतम् यस्य स ऌमदतम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। पपुषमादयश्च
दपुतमादयश्च  ऌमदतम्  च  एषमास  सममाहमारयाः  पपुषमामददपुतमादङमदतम्  इमत  सममाहमारदन्दसममासयाः।  तस्ममातम्
पपुषमामददपुतमादङमदतयाः। च्लक्षेयाः ससचम् इमत सकत्रमातम्  च्लक्षेयाः  (६/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। अस्यमतविमकख्यमामतभ्यनोऽङम्
इमत सकत्रमातम्  अङम्  (१/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  पपुषमादक्षेयाः  दपुतमादक्षेयाः  ऌमदतयाः  च धिमातनोयाः  परक्षे
सच्लस्थमानक्षे अङम्  आदक्षेशियाः स्यमातम् परस्ममैपदक्षे परक्षे। 

पपुषमादययाः  धिमातवियाः  भ्विमामदगणक्षे  मदविमामदगणक्षे  क्षयमामदगणक्षे  चपुरमामदगणक्षे  च  पमठतमायाः  ससन्त।  परन्तपु
व्यमाख्यमानमाधिमारणक्षे कक्षे विलस श्यसन्विकरणमायाः मदविमामदगणष्ट्रीयमायाः धिमातवि एवि गकह्यन्तक्षे। 

उदमाहरणमम् - अगमतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - गमङ गतय इमत ऌमदतयाः गत्यथरकमादम् गम्धिमातनोयाः लपुमङ एकविचनमविविकमायमामम् मतमप
सच्ल  लपुमङ  इमत  शिबपविमादत्विक्षेन  सच्लप्रत्ययक्षे  च्लक्षेयाः  ससचम्  इमत  ससमच  प्रमापक्षे  गमम्-धिमातनोयाः  ऌमदत्त्विमातम्
पपुषमामददपुतमादङमदतयाः परस्ममैपदक्षेषपु  इमत सकत्रक्षेण ससजपविमादत्विक्षेन अङम् -प्रत्ययक्षे  ङकमारस्य हलन्त्यमम्  इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमायमास  तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे  च कक तक्षे  गमम्  अ मत इमत सस्थतक्षे  इतश्च इमत इकमारलनोपक्षे  लपुङम् -लङम् -
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लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे आदवियविक्षे अगमम् अ तम् इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे  अगमतम् इमत
रूपस ससध्यमत।

गमम्-धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण - अगमतम् अगमतमामम् अगमनम्। अगमयाः अगमतमम् अगमत। अगममम्
अगममावि अगममावि।

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 
) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - 

(विकद्ध्यभमाविपकक्षे) अपठष्ट्रीतम् अपमठषमामम् अपमठषपुयाः। अपठष्ट्रीयाः अपमठषमम् अपमठष। अपठष्ट्रीषमम् 
अपमठष्वि अपमठष्म। 
(विकमद्धिपकक्षे) अपमाठष्ट्रीतम् अपमामठषमामम् अपमामठषपुयाः। अपमाठष्ट्रीयाः अपमामठषमम् अपमामठष। अपठष्ट्रीषमम् 
अपमामठष्वि अपमामठष्म। 

) 2 जप व्यकमायमास विमामच - (विकद्ध्यभमाविपकक्षे) अजपष्ट्रीतम् अजमपषमामम् अजमपषपुयाः। अजपष्ट्रीयाः अजमपषमम्
अजमपष। अजपष्ट्रीषमम् अजमपष्वि अजमपष्म।
(विकमद्धिपकक्षे) अजमापष्ट्रीतम् अजमामपषमामम् अजमामपषपुयाः। अजमापष्ट्रीयाः अजमामपषमम् अजमामपष। 
अजपष्ट्रीषमम् अजमामपष्वि अजमामपष्म।

) 3 गद व्यकमायमास विमामच - (विकद्ध्यभमाविपकक्षे) अगदष्ट्रीतम् अगमदषमामम् अगमदषपुयाः। अगदष्ट्रीयाः अगमदषमम् 
अगमदष। अगमदषमम् अगमदष्वि अगमदष्म। 
(विकमद्धिपकक्षे) अगमादष्ट्रीतम् अगमामदषमामम् अगमामदषपुयाः। अगमादष्ट्रीयाः अगमामदषमम् अगमामदष। अगदष्ट्रीषमम् 
अगमामदष्वि अगमामदष्म। 

) 4 टपु  नमदध समकद्धिय - अनन्दष्ट्रीतम् अनसन्दषमामम् अनसन्दषपुयाः। अनन्दष्ट्रीयाः अनसन्दषमम् अनसन्दष। 
अनसन्दषमम् अनसन्दष्वि अनसन्दष्म। 

) 5 वज गतय - अवमाजष्ट्रीतम् अवमासजषमामम् अवमासजषपुयाः। अवमाजष्ट्रीयाः अवमासजषमम् अवमासजष। 
अवमाजष्ट्रीषमम् अवमासजष्वि अवमासजष्म। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

. 9 इडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 10 अमनडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।
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. 11 अमनडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे अदन्तमाङस्य विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 12 इडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे हलन्तस्य अचयाः विकमद्धियाः कस्य धिमातनोयाः।

. 13 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यस्य अपविमादयाः कयाः।

. 14 इडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे हलन्तस्य अचयाः विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे।

. 15 नक्षेमट इत्यनक्षेन कक तस्य विकमद्धिमनषक्षेधिस्य मनत्यमापविमादयाः मकस  सकत्रमम्।

. 16 कटम् -धिमातनोयाः अथर सलखत। 

. 17 अगमतम् इत्यत्र च्लक्षेयाः अङम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 18 अगमतम् इमत रूपस गमम्-धिमातनोयाः कसस्मनम् लकमारक्षे।
१) लङम्  २) लपुङम्  ३) लकङम्  ४) लपुटम्  

. 19 अगमतम् इमत रूपक्षे च्लक्षेयाः स्थमानक्षे मकस  भविमत।
१) अङम्  २) चङम्  ३) ससचम् ४) सकम्  

. 20 अकटष्ट्रीतम् इमत रूपक्षे च्लक्षेयाः स्थमानक्षे मकस  भविमत।
१) अङम्  २) चङम्  ३) ससचम् ४) सकम्  

पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठक्षे  सलङम् -लकमारस्य लपुङम् -लकमारस्य च मचतमामन सकत्रमामण एवि उपन्यस्तमामन। तत्रमादय
अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इमत सकत्रस यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे अजन्तमाङस्य अन्त्यस्य दष्ट्रीघर मविदधिमामत। अयस दष्ट्रीघरयाः
कक त्प्रत्ययक्षे परक्षे, समाविरधिमातपुकप्रत्ययक्षे परक्षे च न भविमत। तक्षेन कष्ट्रीयमातम् इत्यमामदरूपस ससध्यमत।

लपुमङ लकमारक्षे परतयाः मविदममानमातम् ससचयाः परस्य,  असम्-धिमातनोश्च परस्य अपककस्य हलयाः ईडमागमयाः
असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। इडष्ट्रीटनोयाः मध्यक्षे यमद ससचम् स्यमातम् तस्य लनोपयाः इट ईमट इमत सकत्रक्षेण
भविमत। ससज्लनोप एकमादक्षेशिक्षे ससद्धिनो विमाच्ययाः इमत विमामतरकक्षे न ससज्लनोपस्य ससद्धित्विमातम् अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत
सकत्रस  प्रवितरतक्षे।  लपुमङ ससचयाः परस्य सक्षेजपुरसम्  ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।  एविस  मविमविधिमामन
कमायमारमण असस्मनम् पमाठक्षे प्रदमशिरतमामन।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 2 असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3  ससकत्रस रूपमामण समाधियत – कष्ट्रीयमातम्, कष्ट्रीयमास्तमामम्,कष्ट्रीयमासपुयाः। आतष्ट्रीयाः, आतष्ट्रीतम्, आमतषपुयाः, 
आमतषमामम्।

. 4 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 सलमङ ससमच विकमद्धिप्रकरणस्य समारस ससगकहष्ट्रीत।

. 8 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – अकटष्ट्रीतम्, कमटषमामम्, कटष्ट्रीयाः, अकटष्ट्रीष्म ।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण- १

.1 अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः।
.2 मविदममानमातम् ससचनोऽस्तक्षेश्च परस्यमापककस्य हल ईडमागमयाः।

.3 इट ईमट।

.4 इट ईमट।

.5 ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च।

.6 ३

.7 ३

.8 ३

उत्तरमामण- २

.9 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु।
.10 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु।
.11 न कक्षे नमामप सकत्रक्षेण।
.12 विदम् वजम् हमान्तयाः ममान्तयाः यमान्तयाः कणम् श्विसम् एमदतम् एषमास धिमातकनमामम्।
.13 ह्म्यन्त-कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम् इत्यत्रस्थयाः जमागकधिमातपुयाः ण्यन्तधिमातपुयाः सश्विश्च।
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.14 नक्षेमट।

.15 ह्म्यन्त-कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम्।

.16 विषमारविरणयनोयाः कटम्  धिमातपुयाः वितरतक्षे। 

.17 पपुषमामददपुतमादङमदतयाः परस्ममैपदक्षेषपु।

.18 २

.19 १

.20 ३

॥इमत नविदशियाः पमाठयाः॥
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)20 भ्विमामदप्रकरणक्षे आत्मनक्षेपदप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

धिमातपुयाः परस्ममैपदमात्मनक्षेपदभक्षेदक्षेन मदमविधि इमत पकविरसस्मनम् पमाठक्षे अस्ममामभयाः आलनोमचतमम्। परस्ममैपमदनमास
कक्षे षमासञ्चदम् धिमातकनमास पमाठयाः पकविर  कक तयाः। असस्मनम् पमाठक्षे  अस्ममामभयाः आत्मनक्षेपमदनयाः एधिम्-धिमातनोयाः पमाठयाः उपमादष्ट्रीयतक्षे।
अयस नमायकधिमातपुरसस्त। अस्य सविरषपु लकमारक्षेषपु रूपमामण प्रदशिरमयष्यन्तक्षे। तज्जमानक्षे आत्मनक्षेपमदनमास बहहनमास धिमातकनमास
रूपमामण समाधिमयतपुस शिक्यन्तक्षे। आत्मनक्षेपदत्विमातम् पकविरप्रकरणपमठतमामन सकत्रमामण मविहमाय अमप मभन्नमानमास कक्षे षमाञ्चन
सकत्रमाणमामम् आविश्यकतमा भविमत। अत्र पमाठमान्तभमारमवितमामन एतमान्यक्षेवि सकत्रमामण सविरत्र आत्मनक्षेपदधिमातपुषपु उपयनोगमाय
कल्पन्तक्षे। अत्रमामप पकविरवितम् सकत्रव्यमाख्यमायमास प्रत्यक्षेकस  पदमानमास मकस  मविभमकसममासमामदकमम् असस्त। अत्र (१/१) इमत
प्रकमारक्षेण प्रदत्तमसस्त। एतस्यमाथरयाः प्रथममायमामम् एकविचनक्षे अस्तष्ट्रीमत तत्र तत्र बनोद्धिव्यमम्।

उदक्षेश्यमामन
एतस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य आत्मनक्षेपदप्रकरणस्थमामन सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
धिमातनोयाः परमम् आत्मनक्षेपदप्रत्ययस्य प्रयनोगक्षे कमयाः भविक्षेतम्।
 एधिम्-धिमातपुवितम् अऩ्यधिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस यनोग्ययाः भविक्षेतम्।
सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् अहरयाः भविक्षेतम्।
आत्मनक्षेपदधिमातकनमास रूपमामण विमैमशिष्टमामन च जमानष्ट्रीयमातम्।
 आत्मनक्षेपदधिमातकनमास रूपमामण स्विस्य भमाषमायमामम् प्रमक्रयमाजमानपपुरयाःसरस व्यविहतपुर कपु शिलयाः भविक्षेतम्।

एधिम्-धिमातनोयाः लमट रूपमामण
एधिधधँ॒धँ॒ विकद्धिय इत्यमाकमारक्षेण धिमातपुरयस धिमातपुप्रकरणक्षे पमठतनोऽसस्त। तक्षेन विकद्ध्यथरकयाः अयस धिमातपुयाः इमत। अयस

धिमातपुयाः  अनपुदमात्तक्षेतम्।  अत  एवि  अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  आत्मनक्षेपदष्ट्री।  अस्य  धिमातनोयाः
विमैमशिष्टमामन तमावितम् अयस धिमातपुयाः भ्विमामदगणपमठतयाः विकद्ध्यथरविमाचष्ट्री आत्मनक्षेपदष्ट्री अकमरकयाः अनपुदमात्तक्षेतम् सक्षेटम्  इमत।
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[ . ]20 1 मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे॥ (३.४.७९)

सकत्रमाथर याः - मटतनो लस्य आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षेत्विमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् चत्विमारर पदमामन ससन्त। मटतयाः(६/१), आत्मनक्षेपदमानमामम्
(६/३), टक्षेयाः(६/१), ए (१/१) इमत पदच्छक्षेदयाः। लस्य इमत असधिकक तमम्। अचनोऽन्त्यमामद मट इमत सकत्रक्षेण मटससजमा
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  मटतम्-लकमारमाणमास  स्थमानक्षे  मविमहतमानमामम् आत्मनक्षेपदससजकमानमास  टक्षेयाः स्थमानक्षे  एकमारयाः
भविमत। दशिलकमारक्षेषपु मटतम्-लकमारमायाः षटम्  ससन्त। तक्षे मह लटम्  सलटम्  लपुटम्  लकटम्  लक्षेटम्  लनोटम् । एतक्षेषपु लकमारक्षेषपु यदमा
रूपमामण भविसन्त तदमा अनक्षेन सकत्रक्षेण टक्षेयाः एकमारनो भविमत।

उदमाहरणमम् - एधितक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - विकद्ध्यथरकमादम्  एधिम्-धिमातनोयाः  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  सकत्रक्षेण  लमट  एधिम्-धिमातनोयाः
अनपुदमात्तक्षेत्त्विमातम्  अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  इत्यनक्षेन  आत्मनक्षेपदससजकक्षे षपु  प्रत्ययक्षेषपु  प्रमापक्षेषपु
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् एधिम् त इमत सस्थतक्षे तप्रत्ययस्य मतङ्त्विक्षेन धिमातनोररमत मविमहतत्विमाच्च कतररर शिपम्
इत्यनक्षेन धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  एधिम्  अ त इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।  अत्र त इमत आत्मनक्षेपदमम्  मटतयाः
लकमारस्य स्थमानक्षे मविमहतमम् असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण तप्रत्ययस्य टक्षेयाः अकमारस्य स्थमानक्षे एकमारनो भविमत तक्षेन
एधितक्षे इमत रूपस ससध्यमत। 

एधिक्षेतक्षे  - एधिम्- धिमातनोयाः लमट प्रथममदविचनमविविकमायमामम् आत्मनक्षेपदससजकक्षे  आतमामम्-प्रत्ययक्षे कतररर शिमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ आतमामम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा - 

[ . ]20 2 आतनो मङतयाः॥ (७.२.८१)

सकत्रमाथर याः - अतयाः परस्य मङतमाममाकमारस्य इयम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। आतयाः (६/१), मङतयाः (६/१) इमत पददयमात्मकस  सकत्रममदमम्। अतयाः
(५/१),  इययाः (१/१)  इमत पददयमम् अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रमादनपुवितरतक्षे। ङकमारयाः इतम् यस्य स मङतम्। अङस्य
इमत सकत्रस्य असधिकमार आयमामत। अङस्य इमत पदमम् पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। पदयनोजनमा - अतयाः अङमातम्
मङतयाः आतयाः इयम्। अतयाः इमत पदमम् अङमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। तक्षेन अदन्तमातम् अङमातम् इत्यथर्थो लभ्यतक्षे।
सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  अदन्तमादम्  अङमातम्  परस्य  मङतमामम्  आकमारस्य  स्थमानक्षे  इयम्  भविमत।  अत्र  आतमामम्
इत्यमामदप्रत्ययमानमामम् स्वियस मङत्त्विस नमासस्त। तथमामप समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण तक्षेषमास मङत्त्विमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - एधिक्षेतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एधिम् अ आतमामम् इमत सस्थतक्षे समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण आतमामयाः मङत्त्विक्षे
आतनो मङतयाः इमत सकत्रक्षेण आतमामयाः आकमारस्य इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे एधिम् अ इयम् तमामम् इमत सस्थतक्षे लनोपनो व्यनोविरसल
इमत सकत्रक्षेण इययाः अवियविस्य यकमारस्य लनोपनो भविमत। ततयाः अकमारस्य इकमारस्य च स्थमानक्षे गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे
एधिक्षेतमामम् इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः एत्विक्षे एधिक्षेतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
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एधिन्तक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहहविचनक्षे स-प्रत्ययक्षे सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन अन्तमादक्षेशिक्षे कतररर शिपम्
इमत शिमप एधिम् अ अन्त इमत सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इत्यनक्षेन अकमारमाकमारयनोयाः स्थमानक्षे पररूपमैकमादक्षेशिक्षे अकमारक्षे मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षे टक्षेयाः अन्त इत्यस्य तकमारनोत्तरस्य अकमारस्य एत्विक्षे एधिन्तक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

एधिसक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे थमासम्-प्रत्ययक्षे एधिम् थमासम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा -

[ . ]20 3 थमासयाः सक्षे॥ (३.४.८०)

सकत्रमाथर याः - मटतनो लस्य थमासयाः सक्षे स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् थमासयाः  (६/१)  इमत सक्षे  (१/१)  इमत दक्षे पदक्षे स्तयाः। मटत
आत्मनक्षेपदमानमास  टक्षेरक्षे  इमत सकत्रमातम्  मटतयाः  (६/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। लस्य इत्यसधिकक तमम्। सकत्रमाथर्थो भविमत  -
मटलकमारस्य  स्थमानक्षे  अमामदषयाः  ययाः  थमासम्  तस्य  स्थमानक्षे  सक्षे  इमत  आदक्षेशियाः  स्यमामदमत।  सक्षे  इत्यमादक्षेशिस्य
अनक्षेकमाल्त्विमातम् सक्षे सविमारदक्षेशिनो भविमत।

उदमाहरणमम् - एधिसक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एधिम् थमासम् इमत सस्थतक्षे  थमासयाः सक्षे  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण थमासयाः
स्थमानक्षे सक्षे अनक्षेकमाल्त्विमातम् सविमारदक्षेशिक्षे कतररर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ सक्षे इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे  एधिसक्षे इमत रूपस
ससध्यमत।

एधिक्षेथक्षे  - एधिम्-  धिमातनोयाः  लमट  मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम्  आत्मनक्षेपदससजकक्षे  आथमामम्-प्रत्ययक्षे
कतररर शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  एधिम्  अ आथमामम्  इमत सस्थमतयाः जमातमा। तत्र समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
आथमामयाः मङत्त्विक्षे आतनो मङतयाः इमत सकत्रक्षेण आथमामयाः आकमारस्य इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे एधिम् अ इयम् थमामम् इमत सस्थतक्षे
लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण इययाः अवियविस्य यकमारस्य लनोपनो भविमत। ततयाः अकमारस्य इकमारस्य च स्थमानक्षे
गपुणमैकमादक्षेशिक्षे  एकमारक्षे  एधिक्षेथमामम्  इमत सस्थतक्षे  मटत आत्मनक्षेपदमानमास  टक्षेरक्षे  इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः  एत्विक्षे  एधिक्षेथक्षे इमत रूपस
ससध्यमत।

एधिध्विक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे ध्विमम्-प्रत्ययक्षे कतररर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ ध्विमम्
सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षे ध्विमयाः टक्षेयाः अमम् इत्यस्य एत्विक्षे एधिध्विक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

एधिक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इटम् -प्रत्ययक्षे एधिम् इ इमत जमातक्षे कतररर शिपम् इमत शिमप एधिम्
अ इ इमत जमातक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण इ इत्यस्य टक्षेयाः इकमारस्य स्थमानक्षे एत्विक्षे एधिम् अ ए इमत
सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण अकमारमैकमारयनोयाः स्थमानक्षे पररूपमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे एधिक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

एधिमाविहक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विमह-प्रत्ययक्षे  कतररर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ विमह
इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण विहक्षेयाः टक्षेयाः इकमारस्य एत्विक्षे एधिम् अ विहक्षे इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो
यमञ इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर एधिमाविहक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

एधिमामहक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे ममह-प्रत्ययक्षे कतररर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ ममह
इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण महक्षेयाः टक्षेयाः इकमारस्य एत्विक्षे एधिम् अ महक्षे इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो
यमञ इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर एधिमामहक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
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एविस प्रकमारक्षेण अन्यक्षेषमाममप आत्मनक्षेपमदनमास धिमातकनमास लट्लकमारक्षे रूपमामण अमप समाधिमयतपुस शिक्यन्तक्षे। 

एधिम्-धिमातनोयाः लट्लकमारक्षे रूपमामण तमावितम् -

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एधितक्षे एधिक्षेतक्षे एधिन्तक्षे

मध्यमपपुरुषक्षे एधिसक्षे एधिक्षेथक्षे एधिध्विक्षे

उत्तमपपुरुषक्षे एधिक्षे एधिमाविहक्षे एधिमामहक्षे

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 एधिम्-धिमातनोयाः अथरयाः कयाः।

. 2 एधिम्-धिमातनोयाः धिमातपुपमाठक्षे ककीदृशियाः पमाठयाः।

. 3 एधिम्-धिमातपुयाः उदमात्तनोऽनपुदमात्तयाः स्विररतनो विमा।

. 4 एधिम्-धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री परस्ममैपदष्ट्री विमा। उत्तरस समथरयत।

. 5 एधिम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपमदत्विक्षे मकस  सकत्रस प्रममाणमम्।

. 6 एधिम्-धिमातनोयाः मतबमादयनो नवि प्रत्ययमायाः कपु तनो न उत्पदन्तक्षे।

. 7 एधिम्-धिमातपुयाः सक्षेटम्  अमनटम्  विमा।

. 8 एधिम्-धिमातपुयाः सकमरकनो विमा अकमरकनो विमा।

. 9 एधिम्-धिमातनो लमट तप्रत्ययक्षे शिमप प्रमक्रयमाकमायर एधित इमत सस्थतक्षे एकमारमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 10 मटससजमा कस्य।

. 11 एधिम्-धिमातनोयाः लमट रूपमामण सलखत।

. 12 आतमामम्-प्रत्यययाः कक्षे न सकत्रक्षेण मङतम्।

. 13 आतमामयाः आकमारस्य इयम् कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 14 आतनो मङतयाः इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।
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एधिम्-धिमातनोयाः सलमट रूपमामण 

[ . ]20 4 इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छयाः॥ (३.१.३६)

सकत्रमाथर याः - इजमामदयर्थो धिमातपुयाः गपुरुममानम् ऋच्छत्यन्ययाः तत आमम् स्यमामलमट।

सकत्रमावितरणमम् -  एधिम्-धिमातनोयाः  भकतमानदतनपरनोकमाथरमक्रयमाविकत्तक्षेयाः  सलटम् -लकमारक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  लस्य
स्थमानक्षे प्रथममैकविचनमविविकमायमास तप्रत्ययक्षे एधि त इमत सस्थतक्षे इदस सकत्रस प्रवितरतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा -  मविसधिसकत्रममदमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  इजमादक्षेयाः  (५/१),  च  (अव्ययमम्),  गपुरुमतयाः  (५/१),

अनकच्छयाः  (५/१)  इमत  चत्विमारर  पदमामन  ससन्त।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तस  पदस  धिमातनोरक्षेकमाचनो  हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभव्यमाहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमातम् अनपुवितरतक्षे। आमम् (१/१) इमत मविधिक्षेयबनोधिकस  पदस सलमट (७/१) इमत च
पदस  कमास्प्रत्ययमादमामन्त्रणक्षे  सलमट  इमत  सकत्रमातम्  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  परश्च इमत  दयनोयाः  सकत्रयनोयाः  असधिकमारक्षे
सकत्रममदस पमठतमम् असस्त। इचम् आमदयरस्य स इजमामदयाः, तस्ममादम् इजमादक्षेयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। गपुरुयाः असस्त
असस्मनम् इमत गपुरुममानम्,  तस्ममादम् गपुरुमतयाः। न ऋच्छम्  अनकच्छम् ,  तस्ममादम् अनकच्छयाः। पदयनोजनमा  -  इजमादक्षेयाः च
गपुरुमतयाः  अनकच्छयाः  धिमातनोयाः  आमम्  प्रत्यययाः  परयाः  च सलमट। सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  इजमामदयाः  यनो  धिमातपुयाः  गपुरुममानम्
ऋच्छमतमभन्नयाः, तस्ममादम् धिमातनोयाः सलमट परक्षे आमम् प्रत्यययाः भविमत। यनो धिमातपुयाः इजमामदरमप असस्त, गपुरुममानम् चमामप
असस्त तस्ममादम् धिमातनोयाः आमम् भविमत। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - एधिम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथरमक्रयमाविकत्तक्षेयाः परनोकक्षे सलटम्  इमत सलटम् -
लकमारक्षे  एधिम्  सलटम्  इमत  सस्थतक्षे  एधिम्-धिमातनोयाः  एकमारमामदत्विमातम्  इजमामदत्त्विमसस्त।  दष्ट्रीघर  चक्षेमत  सकत्रक्षेण  एकमारयाः
गपुरुससजकयाः। अतयाः एधिम्-धिमातपुयाः गपुरुममानम् अमप असस्त। अत एवि तस्ममाद्धिमातनोयाः प्रकक तसकत्रक्षेण आम्प्रत्यययाः भविमत।
तक्षेन एधिम् आमम् सलटम्  इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे एधिमामम् सलटम्  इमत आयमामत। तदमा आमयाः इमत सकत्रक्षेण सलटयाः लपुकम्
भविमत। सलटम्  कक दमतङम्  इमत कक त्ससजकयाः असस्त। एधिमामम् इत्यस्ममातम् सलटयाः लपुमक प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम्
इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययलकणस कक त्विमा एधिमामम् इमत कक दन्तमम्  असस्त। तस्य च कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततश्च स्वियजसमयटम् ॰ इमत सकत्रक्षेण सपुबपुत्पत्तय एधिमामम् सपु इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत
सकत्रक्षेण सनोलपुर मक एधिमामम् इमत अविमशिष्यतक्षे। अस्य च पपुनयाः प्रत्ययलकणस कक त्विमा सपुबन्तत्विमम्। अतयाः सपुमपङन्तस
पदममत्यनक्षेन पदससजमामप ससध्यमत। 

एधिमामम्  इत्यस्य  आमन्तत्विमातम्  कक ञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे  सलमट  इमत  सकत्रक्षेण  एधिमामम्  इत्यस्ममातम्  परस
सलट्परकमाणमास कक  भक असम् एषमास धिमातकनमास प्रयनोगनो भविमत। अत्र आदय कक धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगस कक त्विमा एधिमामम् कक  सलटम्
इमत सस्थमतयाः आयमामत।

सकत्रमावितरणमम् - एधिमामम् कक  सलटम्  इमत सस्थतक्षे लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदस विमा परस्ममैपदस विमा भविक्षेतम् इमत
शिसकमा समपुदक्षेमत। तत्र आत्मनक्षेपदमविधिमायकमम् इदस सकत्रस प्रवितरतक्षे।
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[ . ]20 5 आम्प्रत्ययवितम् कक ञनोऽनपुप्रयनोगस्य॥ (१.३.६३)

सकत्रमाथर याः - आमप्रकक त्यमा तपुल्यमनपुप्रयपुज्यममानमातम् कक ञनोऽप्यमात्मनक्षेपदमम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  चत्विमारर  पदमामन  ससन्त।  तत्र  आम्प्रत्ययवितम्  इमत
अव्ययपदमम्, कक ञयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, अनपुप्रयनोगस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। आत्मनक्षेपदमम् इमत प्रथममान्तस
पदमम् अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रमातम् अनपुवितरतक्षे। आमम् प्रत्ययनो यस्ममातम् (मविमहतयाः) स आम्प्रत्यययाः।
आम्प्रत्ययक्षेन तपुल्यमम्  आम्प्रत्ययवितम्  इमत। अत्र अतद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः असस्त। अथमारतम्  आम्प्रत्यययाः
इमत शिब्दक्षेन यस्ममादम् आमम् प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे तस्यमैवि गहणस कतरव्यस  न तपु आमम्-प्रत्ययसमहतस्य। सकत्रमाथर्थो
भविमत - आम्प्रत्यययाः यस्ममातम् ततयाः आमयाः प्रकक त्यमा इवि अनपुप्रयपुज्यममानमातम् कक ञयाः अमप आत्मनक्षेपदस भवितष्ट्रीमत।
अत्र एधिम्-धिमातनोयाः आमम्-प्रत्ययनो मविमहतयाः। तक्षेन एधिमामम् इमत लभ्यतक्षे। आम्प्रत्यययाः इमत पदक्षेन एधिम् इमत आमयाः
प्रकक मतरक्षेवि गकह्यतक्षे। आमयाः प्रकक मततयाः यमद आत्मनक्षेपदस भविमत तमहर  आमन्तमातम् परनो ययाः अनपुप्रयपुकयाः कक धिमातपुयाः,
तस्ममादम्  परमम्  सलटयाः स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदस  भविमत। मकलधिमातपुतयाः  यमद आत्मनक्षेपदस  भविमत तमहर  अनपुप्रयपुकमादम्
कक धिमातनोयाः अमप आत्मनक्षेपदस भवितष्ट्रीमत सरलमाथरयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एधिमामम् कक  सलटम्  इमत सस्थमतयाः। अत्र एधिमामम् इत्यत्र आमम्
प्रत्यययाः  एधिम्-धिमातनोयाः  मविमहतयाः।  अतयाः  आमयाः  प्रकक मतयाः  एधिम्-धिमातपुयाः।  एधिम्-धिमातपुतयाः  आत्मनक्षेपदस  भविमत।  अतयाः
अनपुप्रयपुकमातम् कक धिमातनोयाः प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस्य मविधिमानमातम् प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकयमा एधिमामम् कक  त इमत
सस्थमतयाः सममापन्नमा। तदमा -

[ . ]20 6 सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम्॥ (३.४.८१)

सकत्रमाथर याः - सलडमादक्षेशियनोयाः तसयनोयाः एशिम् इरक्षेचम् एतय स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। तत्र सलटयाः (६/१), तसयनोयाः (६/२), एमशिरक्षेचम् (१/१) इमत त्रष्ट्रीमण
पदमामन  ससन्त।  तश्च सश्च तसय  तयनोयाः  तसयनोयाः,  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  एशिम्  च इरक्षेचम्  इमत  एमशिरक्षेचम्  इमत
सममाहमारदन्दसममासयाः। अत्र यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषमासकत्रस प्रवितरतक्षे। तक्षेन तस्य स्थमानक्षे एशिम्
तथमा च सस्य स्थमानक्षे इरक्षेचम् इमत मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। एशियाः मशित्त्विमातम् तथमा इरक्षेचयाः अनक्षेकमाल्त्विमातम् अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य
इमत पररभमाषमाबलक्षेन सविरस्य स्थमानक्षे आदक्षेशिनो भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतय यनो त स इमत
एतय तयनोयाः स्थमानक्षे एशिम् इरक्षेचम् एतय क्रममातम् स्तयाः। इरक्षेचम् इत्यस्य चस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत।
ततश्च लनोपनो भविमत।

उदमाहरणमम् - एधिमाञ्चक्रक्षे ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एधिमामम्  कक  त  इमत  सस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  त-प्रत्ययस्य  स्थमानक्षे  एशिमादक्षेशिक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिमामम् कक  ए इमत सस्थतक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर (उरतम् इमत
सकत्रक्षेण  अ,  उरणम्  रपरयाः  इमत रपरयाः,  हलमामदयाः  शिक्षेषयाः  इमत  हलमामदशिक्षेषक्षे,  कपु हनोश्चपुयाः  इमत अभ्यमासककमारस्य
चकमारयाः) एधिमामम् च कक  ए इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच इमत यमण कक तक्षे एधिमामम् चक्रक्षे  इमत सस्थमतयाः सममायमामत। ततयाः
मनोऽनपुस्विमारयाः  इमत सकत्रक्षेण  पदमान्तमकमारस्य अनपुस्विमारक्षे  विमा  पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण  अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन

   158   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम्  ञकमारक्षे एधिमाञ्चक्रक्षे  इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे  एधिमासचक्रक्षे  इमत च रूपस
ससध्यमत। 

एधिमासचक्रमातक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथरमक्रयमाविकत्तक्षेयाः परनोकक्षे सलटम्  इमत सलटम् -लकमारक्षे एधिम् सलटम्
इमत सस्थतक्षे एधिम्-धिमातनोयाः इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छयाः इमत सकत्रक्षेण आमम एधिमामम् सलटम्  इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत
सकत्रक्षेण आमयाः परस्य लपुमक एधिमामम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। एधिमामम् इत्यस्य आमन्तत्विमातम् कक ञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट
इमत सकत्रक्षेण एधिमामम्  इत्यस्ममातम्  सलट्परस्य कक ञयाः  अनपुप्रयनोगक्षे  एधिमामम्  कक  सलटम्  इमत सस्थतक्षे  आम्प्रत्ययवितम्
कक ञनोऽनपुप्रयनोगस्य इमत सकत्रक्षेण एधिम्-धिमातपुतयाः आत्मनक्षेपदक्षे प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकयमा एधिमामम् कक  आतमामम् इमत
सस्थमतयाः जमातमा। तदमा सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक  आतमामम् इमत
सस्थतक्षे इकनो यणमच इमत यमण कक तक्षे एधिमामम् चक्रमातमामम् इमत सस्थमतयाः सममायमामत। मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत
सकत्रक्षेण आतमामयाः टक्षेयाः आमयाः एत्विक्षे एधिमामम् चक्रमातक्षे इमत सस्थतक्षे ततयाः मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रक्षेण पदमान्तमकमारस्य
अनपुस्विमारक्षे  विमा  पदमान्तस्य  इमत  सकत्रक्षेण  अनपुस्विमारस्य  मविकल्पक्षेन  परसविणर  स्थमानत  आन्तयमारतम्  ञकमारक्षे
एधिमाञ्चक्रमातक्षे इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे एधिमासचक्रमातक्षे इमत च रूपस ससध्यमत। 

एधिमासचमक्ररक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथरमक्रयमाविकत्तक्षेयाः परनोकक्षे सलटम्  इमत सलटम् -लकमारक्षे एधिम् सलटम्
इमत सस्थतक्षे एधिम्-धिमातनोयाः एकमारमामदत्विमातम् इजमामदत्त्विमसस्त अतयाः इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छयाः इमत सकत्रक्षेण आमम
एधिमामम् सलटम्  इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत सकत्रक्षेण आमयाः परस्य लपुमक एधिमामम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। एधिमामम् इत्यस्य
आमन्तत्विमातम् कक ञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत सकत्रक्षेण एधिमामम् इत्यस्ममातम् सलट्परस्य कक ञयाः अनपुप्रयनोगक्षे एधिमामम् कक
सलटम्  इमत  सस्थतक्षे  आम्प्रत्ययवितम्  कक ञनोऽनपुप्रयनोगस्य  इमत  सकत्रक्षेण  एधिम्-धिमातपुतयाः  आत्मनक्षेपदक्षे
प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकयमा एधिमामम् कक  स इमत सस्थमतयाः जमातमा। 

तत्र सस्य स्थमानक्षे सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सकत्रक्षेण इरक्षेचम् इत्यमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिमामम् कक  इरक्षे इमत
सस्थतक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक  इरक्षे इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच
इमत यमण कक तक्षे  एधिमामम्  चमक्ररक्षे इमत सस्थमतयाः सममायमामत। ततयाः मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रक्षेण पदमान्तमकमारस्य
अनपुस्विमारक्षे  विमा  पदमान्तस्य  इमत  सकत्रक्षेण  अनपुस्विमारस्य  मविकल्पक्षेन  परसविणर  स्थमानत  आन्तयमारतम्  ञकमारक्षे
एधिमाञ्चमक्ररक्षे इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे एधिमासचमक्ररक्षे इमत च रूपस ससध्यमत। 

एधिमासचकक षक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः  पकविरवितम्  सलमट  आमम कक ञयाः  अनपुप्रयनोगक्षे  एधिमामम्  कक  सलटम्  इमत  सस्थतक्षे
आम्प्रत्ययवितम् कक ञनोऽनपुप्रयनोगस्य इमत सकत्रक्षेण एधिम्-धिमातपुतयाः आत्मनक्षेपदक्षे मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकयमा एधिमामम् कक
थमासम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। थमासयाः सक्षे इमत सकत्रक्षेण थमासयाः स्थमानक्षे सक्षे इमत सविमारदक्षेशिक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः
इमत  सकत्रक्षेण  सक्षे  इमत  प्रत्ययस्य  इडमागमयाः  प्रमापयाः।  कक धिमातनोयाः  उपदक्षेशिक्षे  एकमाच्त्विमातम्  अनपुदमात्तत्विमाच्च  एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण इडमागमस्य मनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे
अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक  सक्षे इमत सस्थतक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सकमारस्य षकमारक्षे एधिमामम् चकक षक्षे इमत
सस्थतक्षे  मनोऽनपुस्विमारयाः  इमत  सकत्रक्षेण  पदमान्तमकमारस्य  अनपुस्विमारक्षे  विमा  पदमान्तस्य  इमत  सकत्रक्षेण  अनपुस्विमारस्य
मविकल्पक्षेन परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम् ञकमारक्षे  एधिमाञ्चकक षक्षे इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे  एधिमासचकक षक्षे
इमत च रूपस ससध्यमत। 
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एधिमासचक्रमाथक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम्  सलमट आमम कक ञयाः अनपुप्रयनोगक्षे  एधिमामम्  कक  सलटम्  इमत सस्थतक्षे
मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकयमा एधिमामम् कक  आथमामम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। ततश्च मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च
कक  आथमामम्  इमत सस्थतक्षे  इकनो यणमच इमत यमण कक तक्षे  एधिमामम्  चक्रमाथमामम्  इमत सस्थमतयाः सममायमामत। मटत
आत्मनक्षेपदमानमास  टक्षेरक्षे  इमत सकत्रक्षेण आथमामयाः  टक्षेयाः  आमयाः एत्विक्षे  एधिमामम्  चक्रमाथक्षे  इमत सस्थतक्षे  ततयाः  मनोऽनपुस्विमारक्षे
अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर एधिमाञ्चक्रमाथक्षे इमत परसविणमारभमाविक्षे एधिमासचक्रमाथक्षे इमत च रूपक्षे ससध्यतयाः। 

एधिमासचकक ढ्विक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम्  सलमट आमम कक ञयाः अनपुप्रयनोगक्षे  एधिमामम्  कक  सलटम्  इमत सस्थतक्षे
मध्यमपपुरुषबहहविचनमविविकयमा एधिमामम् कक  ध्विमम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। ततश्च मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक
ध्विमम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा - 

[ . ]20 7 इणयाः षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम्॥ (८.३.७८)

सकत्रमाथर याः - इण्णन्तमादङमातम् परक्षेषमास षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिस्य ढयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। इणयाः (५/१), षष्ट्रीध्विमम्-लपुङम् -सलटमामम् (६/३), धियाः (६/१), अङमातम्
(५/१)  इमत  चत्विमारर  पदमामन  ससन्त।  अपदमान्तस्य  मकधिरनस्य  इमत  सकत्रमातम्  मकधिरन्ययाः  इमत  प्रथममान्तस
पदमनपुवितरतक्षे।  षष्ट्रीध्विस  लपुङम्  च  सलटम्  इमत  षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटयाः,  तक्षेषमास  षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमामम्  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। अपदमान्तस्य मकधिरन्ययाः इमत सकत्रमातम् मकधिरन्ययाः (१/१) इमत पदममायमामत। पदयनोजनमा -
इणयाः अङमातम् षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धियाः मकधिरन्ययाः। अत्र इणयाः इमत मविशिक्षेषणमतयाः। तदन्तमविसधिनमा इण्णन्तमातम् अङमातम्
इमत अथरयाः आयमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  इण्णन्तमातम् अङमातम् परक्षेषमास षष्ट्रीध्विमम् लपुङम्  सलटम्  एषमास स्थमानक्षे मकधिरन्ययाः
आदक्षेशिनो भविमत इमत।

उदमाहरणमम् - एधिमाञ्चकक ढ्विक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः -  पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एधिमामम् चकक  ध्विमम्  इमत सस्थतय इणम्-अन्तमम् अङमम् चकक
इमत,  ततश्च सलटयाः धिकमारयाः असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण धिस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे गपुणतयाः आन्तयमारदम् ढकमारक्षे एधिमामम्
चकक ढ्विमम् इमत जमातक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः अमयाः एत्विक्षे एधिमामम् चकक ढ्विक्षे इमत सस्थतक्षे ततयाः
मनोऽनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर  एधिमाञ्चकक ढ्विक्षे इमत परसविणमारभमाविक्षे  एधिमासचकक ढ्विक्षे इमत च रूपक्षे
ससध्यतयाः। 

एधिमासचक्रक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः  पकविरवितम्  सलमट  आमम  कक ञयाः  अनपुप्रयनोगक्षे  एधिमामम्  कक  सलटम्  इमत  सस्थतक्षे
उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकयमा एधिमामम् कक  इ इमत सस्थमतयाः जमातमा। ततश्च मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक  इ
इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण आथमामयाः टक्षेयाः इकमारस्य एत्विक्षे एधिमामम् चकक  ए इमत जमातक्षे इकनो
यणमच इमत यमण कक तक्षे एधिमामम् चक्रक्षे  इमत सस्थतक्षे ततयाः मनोऽनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर एधिमाञ्चक्रक्षे
इमत परसविणमारभमाविक्षे एधिमासचक्रक्षे  इमत च रूपक्षे ससध्यतयाः। 

एधिमासचकक विहक्षे,  एधिमासचकक महक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् सलमट आमम कक ञयाः अनपुप्रयनोगक्षे  एधिमामम् कक  सलटम्
इमत सस्थतक्षे  उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकयमा एधिमामम् कक  विमह इमत सस्थमतयाः जमातमा। पकविरवितम् मदत्विक्षे  अभ्यमासकमायर
एधिमामम् च कक  विमह इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण आथमामयाः टक्षेयाः इकमारस्य एत्विक्षे एधिमामम् चकक
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विहक्षे इमत जमातक्षे मनोऽनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर  एधिमाञ्चकक विहक्षे इमत परसविणमारभमाविक्षे  एधिमासचकक विहक्षे
इमत च रूपक्षे  ससध्यतयाः। एविमक्षेवि उत्तमबहहविचनक्षे  प्रमक्रयमा भविमत। तक्षेन  एधिमाञ्चकक महक्षे,  एधिमासचकक महक्षे दक्षे  रूपक्षे
ससध्यतयाः।

एधिम्-धिमातनोयाः आमम ततश्च भकधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे  भकधिमातनोयाः परस सलटयाः स्थमानक्षे  परस्ममैपदमक्षेवि भविमत।
अनपुप्रयपुकमातम्  परस्ममैपदस  विमा  आत्मनक्षेपदस  विमा  इमत  मविचमारस्तपु  कक्षे विलस  कक धिमातनोरक्षेवि  वितरतक्षे।  भकधिमातनोयाः  सलमट
रूपसमाधिनप्रमक्रयमा  तपु  पकविरविदक्षेवि  भविमत।  अतयाः  मविस्तरविमारणमाय  नमात्र  प्रदश्यरतक्षे।  एविमम्  असम्-धिमातनोयाः
अनपुप्रयनोगमविषयक्षेऽमप। 

कक  भक असम् एषमामम् अनपुप्रयनोगक्षेण मनष्पन्नमामन रूपमामण अधियाः प्रदत्तमामन ससन्त। 

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एधिमाञ्चक्रक्षे एधिमाञ्चक्रमातक्षे एधिमाञ्चमक्ररक्षे

मध्यमपपुरुषक्षे एधिमाञ्चकक षक्षे एधिमाञ्चक्रमाथक्षे एधिमाञ्चकक ढ्विक्षे

उत्तमपपुरुषक्षे एधिमाञ्चक्रक्षे एधिमाञ्चकक विहक्षे एधिमाञ्चकक महक्षे

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एधिमाम्बभकवि एधिमाम्बभकवितपुयाः एधिमाम्बभकविपुयाः

मध्यमपपुरुषक्षे एधिमाम्बभकमविथ एधिमाम्बभकविथपुयाः एधिमाम्बभकवि

उत्तमपपुरुषक्षे एधिमाम्बभकवि एधिमाम्बभकमविवि एधिमाम्बभकमविम

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एधिमाममास एधिमाममासतपुयाः एधिमाममासपुयाः

मध्यमपपुरुषक्षे एधिमाममाससथ एधिमाममासथपुयाः एधिमाममास

उत्तमपपुरुषक्षे एधिमाममास एधिमाममाससवि एधिमाममाससम

 पमाठगतप्रश्नमायाः

. 15 इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छ इमत सकत्रस्य विकसत्तस सलखत।

. 16 इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छ इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
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. 17 आम्प्रत्यययाः इत्यत्र ककीदृशिनो बहहवष्ट्रीमहयाः।

. 18 एधिम्-धिमातनोयाः सलमट भकधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे भकधिमातनोयाः परस परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदस विमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 19 आमयाः इमत सकत्रक्षेण कस्य लपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 20 सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यत्र तस्य स्थमानक्षे एशिम् सस्य स्थमानक्षे च इरक्षेचम् इमत मकस  सकत्रस 
मनयमयमत।

. 21 एधिम्-धिमातनोयाः सलमट प्रथममैकविचनक्षे कमामन रूपमामण भविसन्त।

. 22 एधिम्-धिमातनोयाः सलमट असम्-धिमातपुमम् अनपुप्रयपुज्य रूपमामण सलखत।

. 23 एधिमाञ्चकक ढ्विक्षे इत्यत्र ध्विमयाः धिस्य ढमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट रुपमामण
एधिम्-धिमातनोयाः  लपुमट  प्रथमपपुरुषमाणमास  रूपक्षेषपु  न  कनोऽमप  मविशिक्षेषयाः  असस्त।  तमामन  रूपमामण  पकविरसकत्रमैरक्षेवि

भविसन्त। तत्र स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः, लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः, तमासस्त्यनोलर्थोपयाः रर च इमत सकत्रमामण प्रयपुज्यन्तक्षे।
यथमा - 

एसधितमा  - एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास त-प्रत्ययक्षे एधिम् त इमत सस्थतक्षे कतररर शिपम्
इत्यनक्षेन शिमप प्रसकक्षे  स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन शिपस प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे एधिम् तमासम् त इमत सस्थतक्षे तमासयाः
आधिरधिमातपुकत्विमादम् विलमामदत्विमाच्च आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे आदमावियविक्षे एधिम् इतमासम् त
इमत सस्थतक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमा-रय-रसयाः इमत सकत्रक्षेण तप्रत्ययस्य स्थमानक्षे डमा इमत सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम्
इतमासम् आ इमत सस्थतक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारदम् अभस्यमामप टक्षेलर्थोपक्षे एधिम् इतम् आ इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे एसधितमा इमत
रूपस ससध्यमत।

एविमम् अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु अमप ऊह्यमम्। तत्र मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे ध्विमम्-प्रत्ययक्षे रूपक्षे मविशिक्षेषनो मविदतक्षे।

पकविरवितम् एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे एधिम् इतमासम् ध्विमम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]20 8 सधि च॥ (८.२.२५)

सकत्रमाथर याः - धिमादय प्रत्ययक्षे पर सस्य लनोपयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम् इदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे  पदक्षे  स्तयाः। सधि इमत सपम्यन्तस पदमम्। च इमत
अव्ययपदमम्। रमात्सस्य इमत सकत्रमातम् सस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदममायमामत। ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इत्यस्ममातम् लनोपयाः
इमत प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे। अत्र प्रत्ययक्षे  इमत अध्यमाहमायरमम्। पदयनोजनमा  -  सस्य लनोपयाः सधि प्रत्ययक्षे। सधि
प्रत्ययक्षे इत्यत्र तदमामदमविसधिनमा धिकमारमादय प्रत्ययक्षे इत्यथरयाः आयमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - धिमादय प्रत्ययक्षे सस्य लनोपयाः
भविमत।
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उदमाहरणमम् - एसधितमाध्विक्षे। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एसधितमासम् ध्विमम् इमत सस्थतय ध्विमममत धिमामदप्रत्यययाः परयाः
असस्त।  अतयाः  सधि  च  इमत  सकत्रक्षेण  तमासयाः  अवियविस्य  सकमारस्य  लनोपक्षे  एसधितमाध्विमम्  इमत  सस्थतक्षे  मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः एत्विक्षे एसधितमाध्विक्षेक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

--

पकविरवितम् एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे एधिम् इतमासम् इ इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे
इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः एत्विक्षे एसधितमासम् ए इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]20 9 ह एमत॥ (७.४.५२)

सकत्रमाथर याः - तमासस्त्यनोयाः सस्य हयाः स्यमादक्षेमत परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। ह (१/१) इमत एमत (७/१) इमत दक्षे पदक्षे स्तयाः। तमासस्त्यनोयाः इमत
षष्ठ्यन्तस पदस तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रमातम् अनपुवितरतक्षे। सयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदस सयाः स्यमाधिरधिमातपुकक्षे  इमत सकत्रमातम्
अनपुवितरतक्षे।  पदयनोजनमा  -  तमासस्त्यनोयाः  सयाः  ह  एमत।  तमासस्त्यनोयाः  सयाः  इमत  अवियविषष्ठष्ट्री  वितरतक्षे।  तक्षेन
तमासस्त्यनोरवियविस्य इमत अथरयाः सममायमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - तमासयाः असम्-धिमातनोयाः अवियवियाः ययाः सयाः, तस्य एमत
परक्षे हकमारयाः स्यमामदमत।

उदमाहरणमम् - एसधितमाहक्षे। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एसधितमासम् ए इमत सस्थतय सकमारस्य ह एमत इमत हकमारक्षे
कक तक्षे एसधितमाहक्षे इमत रूपस ससद्धिमम्।

अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु अमप प्रमक्रयमा स्वियमकह्यमा। 

एसधितमास्विहक्षे,  एसधितमास्महक्षे  -  एधिम्-धिमातनोयाः  पकविरवितम्  प्रमक्रययमा  उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे  विमह-प्रत्ययक्षे
एसधितमासम्  विमह इमत सस्थतक्षे  मटत आत्मनक्षेपदमानमास  टक्षेरक्षे  इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः  एत्विक्षे  एसधितमासम्  विहक्षे  इमत विणरमक्षेलनक्षे
एसधितमास्विहक्षे इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि उत्तमबहहविचनक्षे एसधितमास्महक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

अस्य धिमातनोयाः लपुमट रूपमामण तमावितम् - 

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एसधितमा एसधितमारय एसधितमारयाः

मध्यमपपुरुषक्षे एसधितमासक्षे एसधितमासमाथक्षे एसधितमाध्विक्षे

उत्तमपपुरुषक्षे एसधितमाहक्षे एसधितमास्विहक्षे एसधितमास्महक्षे

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    163   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे आत्मनक्षेपदप्रकरणमम्

एधिम्-धिमातनोयाः लकमट रूपमामण
एधिम्-धिमातनोयाः  लकमट  रूपक्षेषपु  नकतनस  मकममप  सकत्रस  नमाविश्यकमम्।  तमामन  रूपमामण  पकविरसकत्रमामण  आसशत्य

भविसन्त। असस्मनम् लकमारक्षे अत्र कमामनचन कमायमारमण यथमा - लकमट स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण स्यप्रत्यययाः,
आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः  इमत  सकत्रक्षेण  इडमागमयाः,  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन  स्यस्य  षकमारयाः,  मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत एत्विमम् इमत भविमत। 

एसधिष्यतक्षे  - एधिम्-धिमातनोयाः विधिरनरूपव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे  मविविमकतयाः तदमा  एधिम्-धिमातनोयाः लकमट त-

प्रत्ययक्षे  शिपस  प्रबमाध्य  स्यप्रत्ययक्षे  इडमागमक्षे  स्यस्य  सकमारस्य  मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे  एसधिष्यत  इमत  सस्थतक्षे  मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्विक्षे एसधिष्यतक्षे इमत रूपस ससध्यमत। एविमन्यमामन रूपमामण ऊह्यमामन।

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एसधिष्यतक्षे एसधिष्यक्षेतक्षे एसधिष्यन्तक्षे

मध्यमपपुरुषक्षे एसधिष्यसक्षे एसधिष्यक्षेथक्षे एसधिष्यध्विक्षे

उत्तमपपुरुषक्षे एसधिष्यक्षे एसधिष्यमाविहक्षे एसधिष्यमामहक्षे

एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट रूपमामण
सकत्रमावितरणमम्  -  एधिम्-धिमातनोयाः  लनोमट  लनोटयाः  स्थमानक्षे  प्रथममैकविचनमविविकमायमास  त-प्रत्ययक्षे  शिमप  कक तक्षे

अनपुबन्धिलनोपक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्विक्षे एधितक्षे इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा  -  एकमारस्य स्थमानक्षे
आमम्-मविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे।

[ . ]20 10 आमक्षेतयाः॥ (३.४.९०)

सकत्रमाथर याः - लनोट एकमारस्य आमम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। आमम् (१/१) एतयाः (६/१) इमत पददयमसस्त असस्मनम् सकत्रक्षे। लनोटनो
लङ्वितम् इमत सकत्रमातम् लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। लनोटयाः इमत एतयाः इमत अवियविषष्ठष्ट्री। सकत्रमाथर्थो भविमत
- लनोटयाः अवियविस्य एकमारस्य आमम् स्यमातम्।

उदमाहरणमम् - एधितमामम् एधिक्षेतमामम् एधिन्तमामम् एधिक्षेथमामम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण  एधितक्षे  इमत  सस्थतक्षे  आमक्षेतयाः  इमत  सकत्रक्षेण  तक्षे  इमत  लनोटयाः
अवियविस्य एकमारस्य स्थमानक्षे आमम् इत्यमादक्षेशिक्षे एधितमामम् इमत रूपस ससध्यमत। प्रथममदविचनक्षे एधिक्षेतक्षे इमत सस्थतक्षे
एकमारस्य आमम्-मविधिमानक्षेन एधिक्षेतमामम् इमत रूपमम् ससध्यमत। प्रथमबहहविचनक्षे  एधिन्तक्षे इमत सस्थतक्षे आमम मविमहतक्षे
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एधिन्तमामम् इमत रूपस ससध्यमत। तथमैवि मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे एधिक्षेथक्षे इमत सस्थतक्षे आमम कक तक्षे एधिक्षेथमामम् इमत रूपस
ससध्यमत। 

एधिस्वि  -  एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे  थमासस थमासयाः सक्षे  इत्यमादक्षेशिक्षे  शिमप एधिसक्षे  इमत सस्थतक्षे
आमक्षेतयाः इमत सकत्रक्षेण एकमारस्य स्थमानक्षे आममादक्षेशियाः प्रमापयाः। तदमा -

[ . ]20 11 सविमाभ्यमास विमामय॥ (३.४.९१)

सकत्रमाथर याः - सविमाभ्यमास परस्य लनोडक्षेतयाः क्रममादम् विमामय स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सविमाभ्यमामम् (५/२), विमामय (१/२) इमत पददयस सकत्रक्षेऽसस्मनम् वितरतक्षे।
लनोटनो लङ्वितम् इमत सकत्रमातम् लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। आमक्षेतयाः इमत सकत्रमातम् एतयाः इमत षष्ठ्यन्तस
पदमनपुवितरतक्षे। विश्च अमम् च विमामय इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। तमाभ्यमामम् सविमाभ्यमामम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - सकमारमातम्
विकमारमाच्च परस्य लनोटयाः एकमारस्य स्थमानक्षे क्रमक्षेण वि इमत अमम् इमत आदक्षेशियाः भविमत।

उदमाहरणमम् - एधिस्वि, एधिध्विमम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविर्थोकरूपक्षेण एधिसक्षे  इमत सस्थतय सक्षे  इत्यसस्मनम्  सकमारमातम्  परस्य एकमारस्य
स्थमानक्षे प्रमापमम् आमम्-आदक्षेशिमम् प्रबमाध्य अनक्षेन प्रकक तसकत्रक्षेण एकमारस्य स्थमानक्षे वि इत्यमादक्षेशिक्षे कक तक्षे एधिस्वि इमत रूपस
भविमत।

एधिध्विमम् - एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे ध्विमम शिमप टक्षेरक्षेत्विक्षे एधिध्विक्षे इमत सस्थतक्षे आमक्षेतयाः इमत
सकत्रक्षेण एकमारस्य स्थमानक्षे आममादक्षेशियाः प्रमापयाः। तत्र ध्विक्षे इत्यसस्मनम् विकमारमातम् परस्य एकमारस्य स्थमानक्षे प्रमापमम् आमम्-
आदक्षेशिमम् प्रबमाध्य अनक्षेन प्रकक तसकत्रक्षेण एकमारस्य स्थमानक्षे अमम् इत्यमादक्षेशिक्षे कक तक्षे एधिध्विमम् इमत रूपस भविमत।

एधिमै - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इ-प्रत्ययक्षे शिमप टक्षेरक्षेत्विक्षे एधि ए इमत सस्थतक्षे आमक्षेतयाः इमत सकत्रक्षेण
एकमारस्य स्थमानक्षे आममादक्षेशियाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]20 12 एत ऐ॥ (३.४.९३)

सकत्रमाथर याः -लनोडपुत्तमस्य एतयाः ऐ स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा -  मविसधिसकत्रममदमम्। एतयाः (६/१),  ऐ (१/१)  इमत पददयस सकत्रक्षेऽसस्मनम् मविदतक्षे। लनोटनो
लङ्वितम् इमत सकत्रमातम् लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। आडपुत्तमस्य मपच्च इमत सकत्रमातम् उत्तमस्य इमत
षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - लनोडवियविस्य एत ऐ स्यमामदमत।

उदमाहरणमम् - एधिमै एधिमाविहमै एधिमामहमै।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - ऊध्विरमपुकरूपक्षेण एधि ए इमत सस्थतक्षे एत ऐ इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययस्य एकमारस्य
स्थमानक्षे ऐकमारमादक्षेशिक्षे एधि ऐ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च आडपुत्तमस्य मपच्च इमत सकत्रक्षेण आडमागमक्षे एधि आ ऐ
इमत जमातक्षे आटश्च इमत सकत्रक्षेण आ+ऐ इमत अनयनोयाः स्थमानक्षे विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐकमारक्षे एधि ऐ इमत जमातक्षे विकमद्धिरक्षेमच
इमत सकत्रक्षेण अकमार-ऐकमारयनोयाः स्थमानक्षे विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐकमारक्षे एधिमै इमत रूपस ससध्यमत। उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे एधिम्
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अ विमह इत्यत्र एत्विक्षे एत ऐ इत्यनक्षेन ऐत्विक्षे आडमागमक्षे एधिम् अ आविहमै इमत सस्थतक्षे अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण
सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे एधिमाविहमै इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि एधिमामहमै इमत रूपममप भविमत। 

एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट रूपमामण -

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एधितमामम् एधिक्षेतमामम् एधिन्तमामम्

मध्यमपपुरुषक्षे एधिस्वि एधिक्षेथमाम एधिध्विमम्

उत्तमपपुरुषक्षे एधिमै एधिमाविहमै एधिमामहमै

एधिम्-धिमातनोयाः लमङ रूपमामण
एधिम्-धिमातनोयाः लमङ रूपमामण समाधिमयतपुमम्  मकममप नकतनस  सकत्रस  नमाविश्यकमम्। एकस  नमायकरूपमम् अधियाः

प्रदश्यरतक्षे।  अन्यमामन  रूपमामण  स्वियमकह्यमामन।  लमङ  कमायमारमण  तमावितम्  लङयाः  मङत्त्विमातम्  मटत्त्विमाभमाविमातम्  मटत
आत्मनक्षेपदमानमास  टक्षेरक्षे  इमत  नमैवि  प्रवितरतक्षे।  आत्मनक्षेपदमविधिमानस  शिपम्  इत्यमादष्ट्रीमन  एवि  कमायमारमण।  एधिम्-धिमातनोयाः
अजमामदत्विमातम् लपुङ्लकङ्लङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इत्यस्य बमाधिकतयमा आडजमादष्ट्रीनमामममत सकत्रस प्रवितरतक्षे। 

ऐधित  - एधिम्-धिमातनोयाः अनदतनभकतमाथर लमङ एधिम् लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास त-

प्रत्ययक्षे एधिम् त इमत सस्थतक्षे कतररर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ त इमत सस्थतक्षे लपुङ्लङ्लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण
अमट प्रमापक्षे अस्य धिमातनोयाः अजमामदत्विमातम् अटस प्रबमाध्य आडजमादष्ट्रीनमाममत्यनक्षेन सकत्रक्षेण आमट आदमावियविक्षे आ ए
आटश्च इत्यनक्षेन आकमार-एकमारयनोयाः स्थमानक्षे विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐधित इमत रूपस ससध्यमत। अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु मविशिक्षेषयाः
तमाविदम् यथमा - उत्तमपपुरुषक्षे एकविचनक्षे इटम्  शिपम् आटम्  भविमत, तदमा आ एधिम् अ इ इमत सस्थमतयाः। अ इ इत्यनयनोयाः
गपुणयाः। आ ए इत्यनयनोयाः आटश्च इमत विकमद्धियाः। मदविचनक्षे आ एधिम् अ विमह इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत
मविशिक्षेषकमायरमत्र भविमत। तक्षेन ऐधिमाविमह ऐधिमाममह इमत रूपक्षे भवितयाः।

एधिम्-धिमातनोयाः अनदतनभकतमाथर लमङ रूपमामण तमावितम् -

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे ऐधित ऐधिक्षेतमामम् ऐधिन्त

मध्यमपपुरुषक्षे ऐधिथमायाः ऐधिक्षेथमामम् ऐधिध्विमम्

उत्तमपपुरुषक्षे ऐधिक्षे ऐधिमाविमह ऐधिमाममह
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एधिम्-धिमातनोयाः मविसधिसलमङ रूपमामण
अधिपुनमा धिमातनोरस्य सलमङ रूपमामण प्रदश्यरन्तक्षे। सलङम्  मविसधिसलङम्  आशिष्ट्रीसलरङम्  इमत भक्षेदक्षेन मदमविधिमममत

जमायतक्षे एवि। तत्रमादय मविसधिसलमङ रूपमामण दश्यरन्तक्षे।

[ . ]20 13 सलङयाः सष्ट्रीयपुटम् ॥ (३.४.१०२)

सकत्रमाथर याः - सलङयाः सष्ट्रीयपुडमागमयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, सष्ट्रीयपुटम्  इमत
प्रथममान्तस पदमम्। सष्ट्रीयपुमट उकमारयाः उच्चमारणमाथरकयाः तथमा टकमारयाः इत्ससजकयाः। आदन्तय टमकतय इमत मनयमक्षेन
सष्ट्रीयपुटम्  सलङयाः आदमावियविनो भविमत। यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण यमासपुटम्  परस्ममैपदस्य मविमहतयाः
असस्त। अतयाः पमाररशिक्षेष्यमातम् सष्ट्रीयपुटम्  आत्मनक्षेपदस्य सलङयाः भविमत। 

उदमाहरणमम् - एधिक्षेत। एधिक्षेयमातमामम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एधिम्-धिमातनोयाः मविसधिसलमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे एधिम् त इमत सस्थतक्षे सलङयाः
सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रक्षेण तप्रत्ययस्य सष्ट्रीयपुडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् त इमत सस्थतक्षे कतररर शिपम् इमत
शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ सष्ट्रीयम् त इमत सस्थमतयाः मनष्पन्नमा। इदमाननीं सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सकत्रक्षेण
अनन्त्यस्य सष्ट्रीयपुडवियविस्य सकमारस्य लनोपक्षे एधिम् अ ईयम् त इमत सस्थतक्षे लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण तकमाररूपक्षे
विसल परक्षे यकमारस्य लनोपक्षे अकमारस्य ईकमारस्य च स्थमानक्षे गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे कक तक्षे एधिक्षेत इमत रूपस ससद्धिमम्।

एधिम्-धिमातनोयाः मविसधिसलमङ प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे आतमामम्-प्रत्ययक्षे एधिम् आतमामम् इमत सस्थतक्षे सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्
इमत सकत्रक्षेण आतमामयाः सष्ट्रीयपुडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् आतमामम् इमत सस्थतक्षे कतररर शिपम् इमत शिमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे  एधिम्  अ सष्ट्रीयम्  आतमामम्  इमत सस्थमतयाः मनष्पन्नमा।  तत्र सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सकत्रक्षेण
अनन्त्यस्य सष्ट्रीयपुडवियविस्य सकमारस्य लनोपक्षे एधिम् अ ईयम् आतमामम् इमत सस्थतक्षे अकमारस्य ईकमारस्य स्थमानक्षे
गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे कक तक्षे एधिक्षेयमातमामम् इमत रूपस ससद्धिमम्।

एधिम्-धिमातनोयाः मविसधिसलमङ प्रथमपपुरुषबहहविचनक्षे स-प्रत्ययक्षे एधिम् स इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा - 

[ . ]20 14 सस्य रनम्॥ (३.४.१०५)

सकत्रमाथर याः - सलङनो सस्य रनम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सस्य (६/१) इमत रनम् (१/१) इमत पददयस सकत्रक्षेऽसस्मनम् मविदतक्षे।
सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रमातम् सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। सस्य इमत स्थमानषष्ठष्ट्री। रनम् मह अनक्षेकमालम्।
अत एवि अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत पररभमाषयमा सम्पकणरस्य सस्य स्थमानक्षे भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत -  सलङयाः
स्थमानक्षे मविमहतस्य सस्य स्थमानक्षे रनम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत।

उदमाहरणमम् - एधिक्षेरनम्।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    167   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे आत्मनक्षेपदप्रकरणमम्

सकत्रमाथरसमन्विययाः - ऊध्विरमपुकप्रकमारक्षेण एधिम् स इमत सस्थमतयाः। तत्र सस्य रनम् इमत सकत्रक्षेण रन्प्रत्ययक्षे
नस्य इत्ससजमायमास कतरव्यमायमास न मविभकय तपुस्ममायाः इमत सकत्रमनयममातम् नस्य इत्ससजमालनोपयनोरभमाविक्षे एधिम् रनम् इमत
सस्थतक्षे सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रक्षेण रनयाः सष्ट्रीयपुडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् रनम् इमत सस्थतक्षे कतररर शिपम्
इमत शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ सष्ट्रीयम् रनम् इमत सस्थमतयाः मनष्पन्नमा। तत्र सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सकत्रक्षेण
अनन्त्यस्य सष्ट्रीयपुडवियविस्य सकमारस्य लनोपक्षे  एधिम्  अ ईयम्  रनम्  इमत  सस्थतक्षे  अकमारस्य  ईकमारस्य  स्थमानक्षे
गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे कक तक्षे लनोपनो व्यनोविरसल इमत यलनोपक्षे एधिक्षेरनम् इमत रूपस ससद्धिमम्।

एधिक्षेथमायाः -  एधिम्-धिमातनोयाः  मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे  थमासम्-प्रत्ययक्षे  एधिम्  थमासम्  इमत सस्थतक्षे  पकविरवितम्  थमासयाः
सष्ट्रीयपुटम् ,  शिपम्,  सष्ट्रीयपुटयाः सययनोयाः लनोपयाः,  अ+ई इत्यनयनोयाः गपुणयाः,  पदमान्तस्य सस्य रुत्विमम्  मविसगरयाः  च इमत
कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षेथमायाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

एधिक्षेयमाथमामम् -  एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे  आथमामम्-प्रत्ययक्षे  एधिम् आथमामम् इमत सस्थतक्षे  पकविरवितम्
आथमामयाः सष्ट्रीयपुटम् , शिपम्, सष्ट्रीयपुटयाः सलनोपयाः, अ+ई इत्यनयनोयाः गपुणयाः च इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षेयमाथमामम्
इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

एधिक्षेध्विमम्  -  एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे  ध्विमम्-प्रत्ययक्षे  एधिम् ध्विमम्  इमत सस्थतक्षे  पकविरवितम्  ध्विमयाः
सष्ट्रीयपुटम् , शिपम्, सष्ट्रीयपुटयाः सययनोलर्थोपयाः, अ+ई इत्यनयनोयाः गपुणयाः च इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षेध्विमम् इमत रूपस
मनष्पदतक्षे।

एधिक्षेय - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इटम् -प्रत्ययक्षे एधिम् इ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]20 15 इटनोऽतम्॥ (३.४.१०६)

सकत्रमाथर याः - सलङमादक्षेशिस्य इटयाः अतम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा -  मविसधिसकत्रममदमम्।  इटयाः  (६/१),  अतम्  (१/१)  इमत पददयमसस्त असस्मनम्  सकत्रक्षे।
सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रमातम् सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। अत्र तकमार उच्चमारणमाथरयाः। अत्र इटयाः इमत
स्थमानषष्ठष्ट्री वितरतक्षे। अत एवि तस्य स्थमानक्षे इटम्  इमत सममायमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य इटयाः
अ इत्यमादक्षेशियाः स्यमातम्।

उदमाहरणमम् - एधिक्षेय।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - उपरर उकरूपक्षेण एधिम् इ इमत सस्थतक्षे सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य इटयाः स्थमानक्षे अ
इत्यमादक्षेशिक्षे एधिम् अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च पकविरवितम् अप्रत्ययस्य सष्ट्रीयपुटम् ,  शिपम्,  सष्ट्रीयपुटयाः सलनोपयाः,  अ+ई
इत्यनयनोयाः गपुणयाः च इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षेय इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

एधिक्षेविमह - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विमह-प्रत्ययक्षे एधिम् विमह इमत सस्थतक्षे पकविरवितम् विहक्षेयाः सष्ट्रीयपुटम् ,
शिपम्,  सष्ट्रीयपुटयाः  सययनोलर्थोपयाः,  अ+ई इत्यनयनोयाः  गपुणयाः  च इमत कमायमारमण  भविसन्त।  तदमा  एधिक्षेविमह इमत रूपस
मनष्पदतक्षे। तथमैवि उत्तमबहहविचनक्षे एधिक्षेममह इमत रूपस ससध्यमत।
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एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एधिक्षेत एधिक्षेयमातमामम् एधिक्षेरनम्

मध्यमपपुरुषक्षे एधिक्षेथमायाः एधिक्षेयमाथमामम् एधिक्षेध्विमम्

उत्तमपपुरुषक्षे एधिक्षेय एधिक्षेविमह एधिक्षेममह

एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ रूपमामण
इदमानष्ट्रीमम् आशिष्ट्रीसलरमङ रूपमामण समाध्यतक्षे। अत्र बहहमन कमायमारमण मविसधिसलमङ यथमा तथमा एवि। तथमामप

अस्य सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण लकमारस्य अस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् मविशिक्षेषमायाः कक्षे चन ससन्त। 

एधिम्-धिमातनोयाः आमशिमष सलङ्लनोटय इमत सकत्रक्षेण आमशिमष सलमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे  एधिम् त
इमत सस्थतक्षे सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रक्षेण तप्रत्ययस्य सष्ट्रीयपुडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् त इमत सस्थमतयाः
जमातमा। तदमा - 

[ . ]20 16 सपुटम्  मतथनोयाः॥ (३.४.१०७)

सकत्रमाथर याः - सलङ्ङवियवियनोयाः तथयनोयाः सपुटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा -  मविसधिसपुत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। तत्र सपुटम्  इमत मविधिक्षेयबनोधिकस  प्रथममान्तस
पदमम्।  मतथनोयाः  इमत  षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस  पदमम्।  मतश्च  थम्  च  इमत  मतथय,  तयनोयाः  मतथनोयाः  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। तकमारथकमारयनोररमत तदथरयाः। अत्र अवियविषष्ठष्ट्री मविदतक्षे। अतयाः सलङयाः अवियविस्य
तकमारस्य थकमारस्य इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  सलङयाः अवियविस्य तकमारस्य थकमारस्य च सपुटम्
आगमयाः भविमत। सपुटम्  मटत्करणमातम् सलङमातम् मतथनोयाः आदमावियवियाः इमत ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - एसधिषष्ट्रीष।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ तप्रत्ययक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् त इमत सस्थमतयाः मनष्पन्नमा। अत्र
सलङवियविस्य  तकमारस्य  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सपुमट  आदमावियवित्विक्षे  च  एधिम्  सष्ट्रीयम्  सम्  त  इमत  सस्थमतयाः  भविमत।
यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम्+सम्+त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः। सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य
मतङयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। अतयाः सष्ट्रीयम्+सम्+त इमत समपुदमायस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे  आदमावियविक्षे  एधिम् इ सष्ट्रीयम्  सम्  त इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा लनोपनो व्यनोविरसल
इत्यनक्षेन सष्ट्रीयपुटयाः यकमारस्य लनोपक्षे  एसधि सष्ट्री सम्  त इमत सस्थतक्षे  सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य तथमा सपुटयाः सकमारस्य
यथमाक्रमम् इकमाररूपमातम् ईकमाररूपमाच्च इणयाः परत्विमातम् अपदमान्तत्विमातम् प्रत्ययमावियवित्विमातम् आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत
सकत्रक्षेण मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे एसधिषष्ट्रीषम् त इमत सस्थतक्षे षपुनमा षपु याः इत्यनक्षेन तकमारस्य षपुत्विक्षे टकमारक्षे एसधिषष्ट्रीष इमत रूपस
ससध्यमत।  असस्मनम्  लकमारक्षे  सलङमादक्षेशिस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  कतररर  शिपम्  इमत  शिपम्  न  भविमत।  सकमारयाः
समाविरधिमातपुकमावियवियाः नमासस्त, अतयाः सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सलनोपनो न भविमत। 
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एसधिषष्ट्रीयमास्तमामम्  - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे आतमामम्-प्रत्ययक्षे एधिम् आतमामम् इमत
सस्थमतयाः। ततयाः सष्ट्रीयपुडमागमक्षे सपुडमागमक्षे च एधिम् सष्ट्रीयम् आस्तमामम् इमत सस्थतक्षे सष्ट्रीयम्+आस्तमामम् इमत समपुदमायस्य
आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे आदमावियविक्षे एधिम् इ सष्ट्रीयम् आस्तमामम् इमत
सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे  षकमारक्षे एसधिषष्ट्रीयम्  आस्तमामम् इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे
एसधिषष्ट्रीयमास्तमामम् इमत रूपस ससध्यमत। 

एसधिषष्ट्रीरनम्  - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ प्रथमपपुरुषबहहविचनक्षे स-प्रत्ययक्षे एधिम् स इमत सस्थमतयाः। ततयाः
सस्य रनम्,  सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  ,  इडमागमयाः भविसन्त। तदमा  एधिम्  इसष्ट्रीयम्  रनम्  इमत सस्थतक्षे  यलनोपक्षे  कक तक्षे  सष्ट्रीयपुटयाः
सकमारस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे एसधिषष्ट्री रनम् इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे एसधिषष्ट्रीरनम् इमत रूपस ससध्यमत। 

एसधिषष्ट्रीष्ठमायाः  - एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे थमासम्-प्रत्ययक्षे एधिम् थमासम् इमत सस्थमतयाः। ततयाः थमासयाः
सष्ट्रीयपुटम् , इडमागमयाः च भवितयाः। तदमा एधिम् इसष्ट्रीयम् थमासम् इमत सस्थतक्षे सपुटम्  मतथनोयाः इमत सपुमट एधिम् इसष्ट्रीयम् सम् थमासम्
इमत जमातक्षे यलनोपक्षे कक तक्षे सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य, सपुटयाः सस्य च मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे एसधिषष्ट्रीषम् थमासम् इमत सस्थतक्षे षपुनमा
षपुयाः इत्यनक्षेन थमासयाः थस्य षपुत्विक्षे ठकमारक्षे एसधिषष्ट्रीष्ठमासम् इमत सस्थतक्षे रुत्विक्षे मविसगर च कक तक्षे  एसधिषष्ट्रीष्ठमायाः इमत रूपस
ससध्यमत। 

एसधिषष्ट्रीयमास्थमामम् - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे आथमामम्-प्रत्ययक्षे एधिम् आथमामम् इमत
सस्थमतयाः। पकविरवितम् सष्ट्रीयपुटम्  इटम्  सपुटम्  सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एसधिषष्ट्रीयमास्थमामम्
इमत रूपस ससध्यमत। 

एसधिषष्ट्रीढ्विमम्  - एधिम्-धिमातनोयाः  आशिष्ट्रीसलरमङ  मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे  ध्विमम्-प्रत्ययक्षे  एधिम्  ध्विमम्  इमत
सस्थमतयाः। पकविरवितम् सष्ट्रीयपुटम्  इटम्  सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एसधिषष्ट्रीध्विमम् इमत सस्थतक्षे
इणयाः षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम् इमत सकत्रक्षेण धिस्य ढत्विक्षे एसधिषष्ट्रीढ्विमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

एसधिषष्ट्रीय  - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इटम् -प्रत्ययक्षे एधिम् इ इमत सस्थमतयाः। ततयाः इटनोऽतम् इमत
इटयाः अतम् , तस्य सष्ट्रीयपुटम् , इडमागमयाः, सष्ट्रीयपुटयाः सस्य मकधिरन्ययाः षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एसधिषष्ट्रीय
इमत रूपस ससध्यमत। 

एसधिषष्ट्रीविमह,  एसधिषष्ट्रीममह  - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विमह-प्रत्ययक्षे एधिम् विमह इमत सस्थमतयाः।
ततयाः विहक्षेयाः सष्ट्रीयपुटम् , इडमागमयाः, सष्ट्रीयपुटयाः सस्य मकधिरन्ययाः षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एसधिषष्ट्रीविमह इमत
रूपस ससध्यमत। बहहविचनक्षे च एविमक्षेवि एसधिषष्ट्रीममह इमत रूपस ससध्यमत।

एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ नवि रूपमामण तमावितम् मनम्नसलसखतमामन -

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे एसधिषष्ट्रीष एसधिषष्ट्रीयमास्तमामम् एसधिषष्ट्रीरनम्

मध्यमपपुरुषक्षे एसधिषष्ट्रीष्ठमायाः एसधिषष्ट्रीयमास्थमामम् एसधिषष्ट्रीढ्विमम्

उत्तमपपुरुषक्षे एसधिषष्ट्रीय एसधिषष्ट्रीविमह एसधिषष्ट्रीममह
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एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण 
ऐसधिष -  भकतक्षे  एधिम्-धिमात्विथरव्यमापमारयाः  इमत  मविविकमायमास  लपुङम्  इमत  सकत्रक्षेण  लपुमङ  लपुङयाः  स्थमानक्षे

प्रथममैकविचनमविविकमायमास तप्रत्ययक्षे एधिम् त इमत सस्थतक्षे सच्ल लपुमङ इमत सच्लप्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच
अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् सम् त इमत सस्थमतयाः भविमत। ससचयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् स्वियस विलमामदत्विमातम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इमत इमट आदमावियविक्षे एधिम् इसम् त इमत जमायतक्षे। एधियाः अजमामदत्विमातम् आडजमादष्ट्रीनमामम् इत्यनक्षेन आडमागमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे आ एधिम् इसम् त इमत जमातक्षे आकमार-एकमारयनोयाः स्थमानक्षे आटश्च इमत विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐसधिसम् त
इमत सस्थतक्षे सकमारस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकत्रक्षेण मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे तकमारस्य च षपुनमा षपुयाः इमत सकत्रक्षेण
षपुत्विक्षे टकमारक्षे ऐसधिष इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे आतमामम्-प्रत्ययक्षे प्रमक्रयमाकमायर ऐसधिषमातमामम्
इमत रूपस ससध्यमत। 

ऐसधिषत  -  एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम् सप्रत्ययक्षे  एधिम् स इमत सस्थतक्षे  च्लय
च्लक्षेयाः ससमच ससचयाः इडमागमक्षे एधिम् इसम् स इमत सस्थतक्षे सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन सस्य स्थमानक्षे अन्तमादक्षेशियाः प्रमापयाः। तदमा -

[ . ]20 17 आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः॥ (७.१.५)

सकत्रमाथर याः - अनकमारमातम् परस्य आत्मनक्षेपदक्षेषपु सस्य अतम् इत्यमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। आत्मनक्षेपदक्षेषपु  (७/३),  अनतयाः (५/१) इमत च पददयमम् असस्मनम्
सकत्रक्षे मविरमाजतक्षे। सयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदस सनोऽन्तयाः इमत सकत्रमादमायमामत। अतम् इमत प्रथममान्तस पदमम् अदभ्यस्तमातम्
इमत सकत्रमातम्  अनपुवितरतक्षे। अनतयाः इमत न अतम् अनतम्  तस्ममातम् अनतयाः इमत नञम्-तत्पपुरुषसममासयाः। सकत्रमाथर्थो
भविमत  -  अमद्भिन्नमातम्  विणमारतम्  परस्य आत्मनक्षेपदससजकस्य सकमारस्य स्थमानक्षे  अतम्  इमत आदक्षेशिनो  भवितष्ट्रीमत।
सकत्रममदमम् सनोऽन्तयाः इत्यस्य अपविमादयाः। तक्षेन अकमारयाः कक्षे विलस्य सकमारस्य स्थमानक्षे भविमत। तक्षेन सकमारनोत्तरयाः
अकमारयाः यथमायथस शकयतक्षे एवि।

उदमाहरणमम् - ऐसधिषत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - ऊध्विरमपुकरूपक्षेण एधिम्  इसम्  स इमत सस्थतक्षे  सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन सस्य स्थमानक्षे
अन्तमादक्षेशियाः प्रमापयाः। तत्र सकमारस्य अनकमारमातम् सकमारमातम् परनोऽसस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण सकमारस्य स्थमानक्षे अतम्
इत्यमादक्षेशिक्षे एधिम् इसम् अतम् अ इमत सस्थमतयाः भविमत। ततश्च सस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे एधिम्
इषम् अतम् इमत सस्थतक्षे आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत आडमागमक्षे आटश्च इमत विकद्धिय ऐसधिषत इमत रूपस ससध्यमत।

ऐसधिष्ठमायाः  - एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् थमासम्-प्रत्ययक्षे एधिम् थमासम् इमत सस्थतक्षे
च्लय च्लक्षेयाः ससमच ससचयाः इडमागमक्षे एधिम् इसम् थमासम् इमत सस्थतक्षे अङस्य आडमागमक्षे आटश्चक्षेमत विकद्धिय ससचयाः सस्य
मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे ऐसधिषम् थमासम् इमत सस्थतक्षे षपुनमा षपु याः इमत सकत्रक्षेण थमासयाः थकमारस्य षपुत्विक्षे ठकमारक्षे पदमान्तस्य
सस्य रुत्विक्षे मविसगर एसधिष्ठमायाः इमत रूपस ससध्यमत। 
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एधिम्-धिमातनोयाः लपुङ्लकमारक्षे अधिनोरूपमामण -

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे ऐसधिष ऐसधिषमातमामम् ऐसधिषत

मध्यमपपुरुषक्षे ऐसधिष्ठमायाः ऐसधिषमाथमामम् ऐसधिढ्विमम्

उत्तमपपुरुषक्षे ऐसधिमष ऐसधिष्विमह ऐसधिष्ममह

एधिम्-धिमातनोयाः लकमङ रूपमामण
लकमङ  समाधिनमाथर  न  मकममप  इतनोऽमप  नकतनस  सकत्रमपक्षेमकतमम्।  अत्र  धिमातनोयाः  अजमामदत्विमातम्

लपुङ्लङ्लकङ्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रस बमासधित्विमा आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रस प्रवितरतक्षे। तथमा च स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः
इमत सकत्रक्षेण स्यप्रत्यययाः भविमत।

 एधिम्-धिमातनोयाः लकमङ तप्रत्ययक्षे स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत स्यप्रत्ययक्षे तस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे एधिम्
इस्य त इमत सस्थतक्षे  अङस्य आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण आडमागमक्षे आटश्च इमत विकद्धिय ऐधिम् इस्यत इमत
सस्थतक्षे स्यस्य सस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे ऐधिम् इष्यत इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे ऐसधिष्यत इमत
रूपस भविमत।

अस्य धिमातनोयाः लकमङ रूपमामण तमावितम् -

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्रथमपपुरुषक्षे ऐसधिष्यत ऐसधिष्यक्षेतमामम् ऐसधिष्यन्त

मध्यमपपुरुषक्षे ऐसधिष्यथमायाः ऐसधिष्यक्षेथमामम् ऐसधिष्यध्विमम्

उत्तमपपुरुषक्षे ऐसधिष्यक्षे ऐसधिष्यमाविमह ऐसधिष्यमाममह

 पमाठगतप्रश्नमायाः३

. 24 एसधितमा इत्यत्र इसड्विधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 25 सधि च इत्यत्र धिमादय प्रत्ययक्षे इत्यथरयाः कथमम् आगच्छमत।

. 26 सधि च इत्यत्र प्रत्ययक्षे इमत कस्ममातम् सकत्रमातम् आगच्छमत।
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. 27 एसधितमाहक्षे इत्यत्र तमासयाः सस्य हकमारयाः कक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 28 लनोटयाः एकमारस्य आसम्विधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 29 एधितमामम् इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण आमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 30 एधिस्वि इत्यत्र एकमारस्य विमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 31 एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे एधिक्षे इमत सस्थतक्षे मकस  सकत्रस प्रवितरतक्षे।

. 32 एधिम्-धिमातनोयाः आडमागमयाः कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 33 आ एधिम् लम् इमत सस्थतक्षे विकमद्धिमविधिमायकस  सकत्रमम् मकमम्।

. 34 सलमङ सस्य रनम्-मविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 35 एधिक्षेरनम् इत्यत्र सक्षेजपुरसम् कथस न भविमत।

. 36 एसधिषष्ट्रीष इत्यत्र सस्य षकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 37 एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ ध्विमम मकस  रूपस भविमत।

. 38 आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे मपुख्ययाः मविषययाः मह आत्मनक्षेपमदनमास धिमातकनमास रूपमामण तथमा आत्मनक्षेपमदधिमातकनमास रूपमाणमास
समाधिनमाथर  यमामन सकत्रमामण अपक्षेमकतमामन तमामन च सकत्रमामण। अत्र एधिम्-धिमातपुयाः अत्र प्रतष्ट्रीकरूपक्षेण उपस्थमामपतयाः।
अस्य जमानक्षेन बहहनमास तमादृशिमानमामम् आत्मनक्षेपमदधिमातकनमास रूपमामण समाधिमयतपुस शिक्यन्तक्षे।

एधिम्-धिमातपुयाः  एधिधधँ॒धँ॒च  विकद्धिय  इत्यमाकमारक्षेण  अयस  धिमातपुपमाठक्षे  पमठतयाः  असस्त।  विकद्ध्यथरकयाः  अयस  धिमातपुयाः
अनपुदमात्तक्षेतम्,  तक्षेन  अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  इमत  सकत्रक्षेण  तस्ममातम्  धिमातनोयाः  आत्मनक्षेपदससजकमायाः  प्रत्ययमायाः
मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। अकमरकनोऽयस धिमातपुयाः। कतररर भमाविक्षे च प्रत्ययमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे न तपु कमरमण। अयस धिमातपुयाः सक्षेटम् ।

अत्र आमदतयाः लडमादष्ट्रीनमास दशिलकमारमाणमास रूपमामण एवि समासधितमामन ससन्त। तत्र लमट त्रष्ट्रीमण नकतनमामन
सकत्रमामण ससन्त। तत्र मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रस मटलकमारक्षेषपु प्रवितरतक्षे। आतनो मङतयाः इमत सकत्रक्षेण मङतमामम्
आकमारस्य इयम्  इमत आदक्षेशिनो भविमत। तकतष्ट्रीयस  सकत्रस  थमासयाः सक्षे  इमत मटलकमारक्षेषपु  मविधिष्ट्रीयममाननोऽयस  सक्षे।  तस्य
अनक्षेकमाल्त्विमातम् अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य इमत सकत्रक्षेण सविरस्य स्थमानक्षे आदक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

एधिम्-धिमातपुयाः गपुरुममानम् इजमामदश्च। अतयाः अस्ममादम् धिमातनोयाः सलमट विमैमशिष्टमम् यदम् एधिम् धिमातनोयाः आमम्-
प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन  कक भ्विस्धिमातकनमामम्  अनपुप्रयनोगनो  भविमत।  आमयाः  प्रकक मतभकतमादम्  धिमातनोयाः  यमद  आत्मनक्षेपदस
मविधिष्ट्रीयतक्षे  तमहर  अनपुप्रयपुज्यममानमातम्  कक धिमातनोयाः  परममप  आत्मनक्षेपदमक्षेवि  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तत्र
आम्प्रत्ययवित्कक ञनोऽनपुप्रयनोगस्य  इमत  सकत्रस  मविधिमायकमम्।  सलटयाः  स्थमानक्षे  मविमहतस्य  तप्रत्ययस्य  एशिम्  इमत
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सप्रत्ययस्य  इरक्षेचम्  इमत  आदक्षेशिय  सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम्  इमत  सकत्रक्षेण  भवितयाः।  सलमट  मध्यमबहहविचनक्षे  इणयाः
षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम् इमत सकत्रक्षेण धिस्य मकधिरन्यमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

लपुमट रूपक्षेषपु स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत तमास्प्रत्ययनो भविमत। तथमा च आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत
सकत्रक्षेण इडमागमनो भवितष्ट्रीमत सविरषपु रूपक्षेषपु समाधिमारणमम्। धिमादय प्रत्ययक्षे पर सस्य लनोपयाः सधि च इमत सकत्रक्षेण भविमत।
एमत परक्षे तमासस्त्यनोयाः सस्य हकमारनो ह एमत इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

लकमट रूपक्षेषपु  स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत स्यप्रत्ययनो भविमत। अत्रमामप आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत
सकत्रक्षेण इडमागमनो भवितष्ट्रीमत सविरषपु रूपक्षेषपु समाधिमारणमम्। अन्ययाः कनोऽमप मविशिक्षेषनो न मविदतक्षे।

लनोमट  रूपमाणमास  समाधिनमाथर  त्रष्ट्रीमण  सकत्रमामण  अत्र आगतमामन।  तत्र  आमक्षेतयाः  इमत  एकमारस्य  आमम्-
मविधिमानमाथरमम् सकत्रमम्। सविमाभ्यमास विमामय इमत सकत्रक्षेण लनोटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य सकमारमातम् परस्य एकमारस्य स्थमानक्षे वि
इमत विकमारमातम् परस्य एकमारस्य स्थमानक्षे अमम् इमत मविधियक्षेतक्षे। उत्तमपपुरुषक्षे एकमारस्य ऐकमारमविधिमानमाथरमम् एत ऐ
इमत सकत्रममायमामत।

लमङ तपु लपुङ्लङ्लकङ्क्ष्विडपुदमात्त इमत सकत्रस बमासधित्विमा एधिम्-धिमातनोयाः अजमामदत्विमातम् आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत
सकत्रस प्रवितरतक्षे। ततश्च आटश्च इमत मविशिक्षेषसकत्रक्षेण विकमद्धिमविरधिष्ट्रीयतक्षेक्षे।

मविसधिसलमङ सष्ट्रीयपुडमागमनो मविशिक्षेषनो मविदतक्षे। तत्र अनन्त्यस्य सकमारस्य सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत
सकत्रक्षेण सकमारस्य लनोपनो भविमत। सप्रत्ययक्षे  च सक्षेजपुरसम्  इत्यस्य अपविमादतयमा सस्य रनम् इमत सकत्रस  प्रवितरतक्षे।
इटनोऽतम् इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य इटयाः अ मविधिष्ट्रीयतक्षे।

आशिष्ट्रीसलरमङ सपुटम्  मतथनोयाः इमत सकत्रक्षेण तकमारस्य थकमारस्य च सपुटम्  इमत आगमनो भविमत।

लपुङ्लकमारस्य सस्य स्थमानक्षे अतम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। सविरत्र आडमागमयाः सच्लयाः च्लक्षेयाः स्थमानक्षे ससचम् ससचश्च
इडमागमयाः ससचयाः मकधिरन्यमादक्षेशियाः इत्यमादष्ट्रीमन कमायमारमण भविसन्त।

लकमङ रूपसमाधिनक्षेषपु  स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन स्यप्रत्यययाः,  अङस्य अटम्  आटम्  इमत मविधिमानमम्,
स्यस्य इडमागमयाः, स्यस्य सस्य षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त।

यनोग्यतमाविधिरनमम्

अत्र पमाठक्षे कक्षे चन मविशिक्षेषमविषयमायाः सकत्रगतमायाः प्रमक्रयमागतमा विमा ससन्त। तक्षे च अत्र आलनोच्यन्तक्षे।

अचनोऽन्त्यमामद मट इमत मटससजमामविधिमायकस  सकत्रमम्। एकसस्मनम् पदक्षे बहहमन अचयाः भविसन्त। तत्र अच्सपु
ययाः असन्तमयाः सयाः आमदयाः यस्य भमागस्य स मटससजकनो  भविमत। यथमा एधित इत्यत्र तकमारनोत्तरयाः अकमारयाः
असन्तमयाः अचम् सयाः मटससजकनो भविमत। तस्ममातम् परस कनोऽमप हल्विणरयाः भविमत चक्षेतम् स एकनो विमा भवितपु एकमासधिकनो
विमा भवितपु सविर ममसलत्विमा मटससजमास प्रमाप्ननोमत।
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समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत  अमतदक्षेशिसकत्रमम्।  अमपतम्  अथमारतम्  मपमद्भिन्नयाः  ययाः  समाविरधिमातपुकयाः  सयाः  मङदतम्
भविमत। अथमारतम् विस्तपुतयाः अमपतम् समाविरधिमातपुकयाः मङतम् नमासस्त। तथमामप अनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषक्षेण आमदषत्विमातम् सयाः
मङतम् भविमत।

तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः अतद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासस्य भमागदयमम् अविश्यस
जमातव्यमम्। तच्च सममासप्रकरणक्षे अस्ममामभयाः अविश्यस द्रिषपु स शिक्यतक्षे। बहहवष्ट्रीमहयाः अन्यपदमाथरप्रधिमानयाः। तथमामप यत्र
समस्यममानपदमानमामम् अन्विययाः सम्बन्धिनो विमा अथर्थो प्रमाप्यतक्षे तत्र तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। यत्र स सम्बन्धियाः न
प्रमाप्यतक्षे तत्र अतद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः भविमत। 

अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य इत्यक्षेततम् सकत्रस पररभमाषमा सकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण ययाः अनक्षेकमालम् मशितम् च आदक्षेशियाः स
सविरस्य स्थमानक्षे भवितष्ट्रीमत इदस सकत्रस मनयमयमत। अत्र सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यत्र तस्य सम्पकणरस्य स्थमानक्षे एशिम्
इमत आदक्षेशिनो भविमत यतयाः एशिम् इमत पदमम् अनक्षेकमालम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 2 आतनो मङतयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 3 आम्प्रत्ययवितम् कक ञनोऽनपुप्रयनोगस्य  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 आमक्षेतयाः  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 इटनोऽतम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 सपुटम्  मतथनोयाः  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 आत्मनक्षेपदप्रकरणस्य समारस ससगकहष्ट्रीत।

. 9 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – एधितक्षे एधिमातक्षे एधिन्तक्षे एधिसक्षे एधिक्षे एधिमामहक्षे। एधिमाञ्चक्रक्षे  एधिमाञ्चकक षक्षे 
एधिमासचकढ्विक्षे एधिमाञ्चकक महक्षे। एधिमाम्बभकवि। एधिमाममास। एसधितमा एसधितमाध्विक्षे। एसधितमाहक्षे। एसधिष्यतक्षे।
एधितमामम् एधिस्वि एधिध्विमम् एधिमै। ऐधित ऐधिक्षे ऐधिमाममह। एधिक्षेत एधिक्षेरनम् एधिक्षेय। एसधिषष्ट्रीष 
एसधिषष्ट्रीष्ठमायाः एसधिषष्ट्रीय। ऐसधिष एसधिषत एसधिमष।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 एधिम्-धिमातनोयाः अथरयाः विकमद्धियाः।

. 2 एधिधधँ॒धँ॒ विकद्धिय इत्यमाकमारक्षेण धिमातपुरयस धिमातपुप्रकरणक्षे पमठतनोऽसस्त।
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. 3 एधिम्-धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः।

. 4 एधिम्-धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री। तस्य धिमातनोयाः अनपुदमात्तक्षेत्विमातम् आत्मनक्षेपदत्विमम्।

. 5 एधिम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदत्विक्षे अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रस प्रममाणमम्

. 6 एधिम्-धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री। अतयाः तस्ममातम् धिमातनोयाः मतबमामद नवि प्रत्ययमा ननोत्पदन्तक्षे।

. 7 एधिम्-धिमातपुयाः सक्षेटम् ।

. 8 एधिम्-धिमातपुयाः अकमरकयाः।

. 9 एधिम्-धिमातनो लमट तप्रत्ययक्षे शिमप प्रमक्रयमाकमायर एधित इमत सस्थतक्षे एकमारमविधिमायकस  सकत्रस मटत 
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत।

. 10 अचमास मध्यक्षे ययाः अन्त्ययाः स आमदयरस्य तस्य सम्पकणरस्य मटससजमा भविमत।

. 11 (पपुस्तकस  द्रिषव्यमम्।)

. 12 आतमामम्-प्रत्यययाः समाविरधिमातपुकममपतम् इमत सकत्रक्षेण मङतम्।

. 13 आतमामयाः आकमारस्य इयम् आतनो मङत इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 14 आतनोयाः मङतयाः इमत सकत्रस्य अतयाः परस्य मङतमाममाकमारस्य इयम् स्यमामदमत अथरयाः।

उत्तरमामण- २

. 15 इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छ इमत सपुत्रस्य विकसत्तयाः मह इजमामदयर्थो धिमातपुयाः गपुरुममानम् 
ऋच्छत्यन्यस्तत आमम् स्यमामलमट।

. 16 इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छ इमत सकत्रक्षेण आमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 17 आम्प्रत्यययाः इत्यत्र ककीदृशिनो आम्प्रत्यययाः यस्ममातम् इमत अतद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः।

. 18 परस्ममैपदमम्।

. 19 आमयाः इमत सकत्रक्षेण आमयाः परस्य मविदममानस्य लपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 20 सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यत्र तस्य स्थमानक्षे एशिम् सस्य स्थमानक्षे च इरक्षेचम् इमत 
यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत सकत्रस मनयमयमत।

. 21 (पपुस्तकस  द्रिषव्यमम्।)

. 22 (पपुस्तकस  द्रिषव्यमम्।)

. 23 एधिमाञ्चकक ढ्विक्षे इत्यत्र ध्विमयाः धिस्य ढमविधिमायकस  सकत्रस मह इणयाः षष्ट्रीध्विस लपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम्।

उत्तरमामण- ३

. 24 एसधितमा इत्यत्र इसड्विधिमायकस  सकत्रस मह आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत।
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. 25 सधि च इत्यत्र धिमादय प्रत्ययक्षे इत्यथरयाः यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा 
तदमामदमविसधिनमा आगच्छमत।

. 26 सधि च इत्यत्र प्रत्ययक्षे इमत प्रत्ययक्षे इमत असधिकमारस्थत्विमातम् आगच्छमत।

. 27 एसधितमाहक्षे इत्यत्र तमासयाः सस्य हकमारयाः ह एमत इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 28 लनोटयाः एकमारस्य आसम्विधिमायकस  सकत्रस मह सविमाभ्यमास विमामय इमत।

. 29 एधितमामम् इत्यत्र आमक्षेतयाः इमत सकत्रक्षेण आमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 30 एधिस्वि इत्यत्र एकमारस्य विमविधिमायकस  सकत्रस सविमाभ्यमास विमामय इमत।

. 31 एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे एधिक्षे इमत सस्थतक्षे एत ऐ इमत सकत्रस प्रवितरतक्षे।

. 32 एधिम्-धिमातनोयाः आडमागमयाः आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 33 आ एधिम् लम् इमत सस्थतक्षे विकमद्धिमविधिमायकस  सकत्रस मह आटश्च इमत।

. 34 सलमङ सस्य रनम्-मविधिमायकस  सकत्रस सस्य रनम्।

. 35 एधिक्षेरनम् इत्यत्र सस्य रनम् इत्यस्य अपविमादसकत्रस्य सत्त्विमातम् सक्षेजपुरसम् न प्रवितरतक्षे।

. 36 एसधिषष्ट्रीष इत्यत्र सस्य षकमारयाः आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 37 एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ ध्विमम ऐसधिढ्विमम् इमत रूपस भविमत।

. 38 आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सकत्रक्षेण सस्य अदमादक्षेशि मविधिष्ट्रीयतक्षे।

॥ इमत मविसशियाः पमाठयाः ॥
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)21 अदमामदतयाः मदविमामदपयर न्तमम् - 
अदम् हह  मदविम् धिमातवियाः

प्रस्तमाविनमा 

भविन्तयाः पकविर  भ्विमामदप्रकरणस्य पररचयस प्रमापविन्तयाः। भ्विमामदप्रकरणमक्षेवि मतङन्तप्रकरणस्य हृदयमम्।
यतनो मह धिमातपुरूपप्रमक्रयमायमास  यमामन मकलस्थमानष्ट्रीयमामन सकत्रमामण ससन्त तमामन तसस्मनम्  आलनोमचतमामन ससन्त।
भविन्तयाः जमानसन्त एवि यतम्  व्यमाकरणस  ससनोपमानक्रमस  पठनष्ट्रीयस  शिमासमम्।  अतयाः यमद मकलभकतमम्  इदस  प्रकरणस
सम्यकम्  असधिगतस  भविमत  तमहर  अन्यगणष्ट्रीयधिमातपुरूपप्रमक्रयमायमास  न  क्लक्षेशियाः।  असस्मनम्  पमाठक्षे  अदमामदगणयाः,
जपुहनोत्यमामदगणयाः,  मदविमामदगणयाः  चक्षेमत  गणत्रयस्य आलनोचनमा  मविधिमास्यतक्षे।  मतङ्प्रत्ययक्षे  परक्षे  समत  धिमातनोयाः  यक्षे
शिबमादययाः प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे  तक्षेषमास  मविकरणससजमा भवितष्ट्रीमत प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास  मतमम्।  अतयाः शिपम्,  श्यनम्,  शि
इत्यमादष्ट्रीमन मविकरणमामन। प्रमतगणस मविकरणभक्षेदनोऽस्तष्ट्रीमत भविन्तनो जमानसन्त एवि। मविकरणभक्षेदमातम् कथस रूपभक्षेदनो
भविमत इमत भविन्तयाः अगक्षे द्रिक्ष्यसन्त। यथमा अदम् + शिपम्  (लपुकम् ) + मत = असत्त,  हह  + शिपम्  (श्लपु) +  मत =
जपुहनोमत, मदविम् + श्यनम् + मत = मदव्यमत। बहहत्र धिमातपुरूपमामण मविनमा प्रमक्रयमास लक्षेसखष्यन्तक्षे। तत्र कमारणममदमसस्त
यतम्  भविन्तयाः  भ्विमामदप्रकरणकजमानममादमाय  तत्प्रमक्रयमास  लक्षेसखतपुमम्  शिक्नपुयपुयाः  इमत  भमावियमामम।  भवितमास
बनोधिसयकयमारय  प्रमतगणस  प्रथमधिमातनोयाः  सविमारमण  रूपमामण  प्रदत्तमामन  ससन्त,  तमामन  च  कण्ठस्थष्ट्रीयमामन  यक्षेन
गणपररचययाः सपुष्ठपु  स्यमातम्। धिमात्विन्तरमामण गन्थमान्तरक्षे द्रिषव्यमामन। यदमप प्रमाकनक्षेषपु नविसपु भ्विमामदप्रकरणकपमाठक्षेषपु
यमामन सकत्रमामण चमचरतमामन ससन्त,  तक्षेषपु  कक्षे षमासञ्चतम्  समाधिमारणसकत्रत्विमातम्  अमगमक्षेषपु  अदमादमामदपमाठक्षेषपु  अपक्षेकमासस्त।
तथमामप  तक्षेषमास  व्यमाख्यमानस  नमैवि  कररष्यतक्षे  पमाठमविस्तरभयमातम्।  मकञ्च प्रमत  धिमातपुस  सविमारमण  रूपमामण  अमप  न
प्रदशिरमयष्यन्तक्षे। अप्रदमशिरतमामन रूपमामण स्वियस समाधिनष्ट्रीयमामन।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

➢ प्रमतगणस ककीदृशिस मविकरणस भविमत तज्जमास्यमत।

➢ मविकरणमविधिमायकसकत्रमाथर जमास्यमत।

➢ तत्र तत्र व्यमाख्यमातमामन मविशिक्षेषसकत्रमामण अविगममष्यमत।
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➢ अदम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस शिक्नपुयमातम्। 

➢ हह-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस पमारयक्षेतम्। 

➢ मदविम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुमम् अहरतम्। 

➢ एतज्जमात्विमा च अन्यमामन अमप धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्। 

➢ तत्र तत्र प्रदमशिरतमामन विमैकसल्पकरूपमामण अमप जमास्यमत।

अदमामदगणयाः
भकणमाथर वितरममानमातम् अदमामदगणक्षे पमठतत्विमातम् भकविमादयनो धिमातवियाः इत्यनक्षेन धिमातपुससजकमातम् सकमरकमातम्

अमनटयाः अन्तमाकमारनोदमात्तक्षेतयाः अदम्-धिमातनोयाः लयाः कमरमण च भमाविक्षे  चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यनक्षेन कतररर दशि लकमारमायाः
पयमारयक्षेण  प्रमापमायाः।  एषपु  कतमक्षेनमात्र  भमाव्यममत्यमाकमाङमायमास  वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास  वितरममानक्षे  लटम्  इमत
अद्धिमातनोयाः  लमट उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इत्यनक्षेन अकमारस्य,  हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन च टकमारस्य इत्ससजमायमास
तस्य लनोपयाः इमत तयनोलर्थोपक्षे च कक तक्षे लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन लस्य इत्ससजमायमास प्रमापमायमामम् उच्चमारणसमामथ्यमारतम्
लस्य  इत्त्विमाभमाविक्षे  अदम्  लम्  इमत  सस्थतक्षे  लस्य  इत्यसधिकक त्य  मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातमासस-

थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्  इत्यक्षेतक्षे  अषमादशि  लमादक्षेशिमायाः  प्रमापमायाः।  तक्षेषमास  समक्षेषमास  लयाः  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन
परस्ममैपदससजमायमास  प्रमापमायमास  तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्  इत्यनक्षेन  अपविमादत्विक्षेन  तङ्प्रत्यमाहमारमान्तयाःपमामतनमास  नविमानमामम्
आत्मनक्षेपदससजमा सञमातमा। एषपु सविरषपु मतङ्प्रत्ययक्षेषपु प्रमापक्षेषपु परस्ममैपदससजकमा आहनोसस्वितम् आत्मनक्षेपदससजकमायाः
प्रत्ययमायाः स्यपुररमत सन्दक्षेहक्षे अद्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनत्विमातम् शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन कतररर
परस्ममैपदससजकमायाः नवि प्रमापमायाः। तत्र च मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः इत्यनक्षेन क्रममातम् त्रयमाणमास मत्रकमाणमास
प्रथममध्यमनोत्तमससजमासपु  जमातमासपु  मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयत्विमातम्  शिक्षेषक्षे  प्रथमयाः इत्यनक्षेन प्रथमससजकमायाः त्रययाः
प्रमापमायाः।  तत्रमामप  तमान्यक्षेकविचनमदविचनबहहविचनमान्यक्षेकशियाः  इत्यनक्षेन  लब्धिप्रथममामदससजमानमास  मतङमास  त्रयमाणमामम्
एकशियाः एकविचनमदविचनबहहविचनससजमायाः मविमहतमायाः। तत्रमामप कतपुरयाः  एकत्विमविविकमायमास  द्व्यक्षेकयनोमदरविचनमैकविचनक्षे
इत्यनक्षेन एकविचनससजकक्षे  मतपम्-प्रत्ययक्षे हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन पकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोप इमत तलनोपक्षे अदम्
मत इमत जमातक्षे मतपयाः मतङ्त्विमातम् धिमात्विसधिकमारनोकत्विमाच्च मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमास
कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप अदम् शिपम् मत इमत सस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 1 अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः॥ (२.४.७२)

सकत्रमाथर याः - अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः लपुकम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  अमदप्रभकमतभ्ययाः  (५/३)  शिपयाः  (६/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अमदयाः  प्रभकमतयाः  (आमदयाः)  यक्षेषमास  तक्षे  अमदप्रभकतययाः  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः,
तक्षेभ्ययाः अमदप्रभकमतभ्ययाः। ण्यकमत्रयमाषरमञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इत्यतयाः लपुकम्  (१/१) इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। दशिसपु
धिमातपुगणक्षेषपु  अदमामदयाः मदतष्ट्रीययाः धिमातपुगणयाः। सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  अदमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः मविमहतस्य शिपयाः लपुकम्
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स्यमातम्  इमत।  प्रत्ययस्य  लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  प्रत्ययमादशिरनस्य  लपुकम्  भविमत।लपुकम् -लनोपयनोयाः
प्रत्ययमादशिरनरूपसममानफलकत्विक्षेऽमप लनोप इमत तपु ननोकमम् सकत्रकक तमा पमामणमननमा। लनोपनो भविमत इमत उच्यतक्षे
चक्षेतम् प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम् (१.१.६२) इमत प्रत्ययलकणक्षेन इतयाः मवित्तयाः इत्यमादय शिसब्नममत्तकगपुणयाः प्रमापयाः
स्यमातम्।  अतयाः  तदमारणमाय  लपुकम्  इत्यक्षेवि  उकमम्।  तथमा  समत  न  लपुमतमाङस्य  (१.१.६३)  इत्यनक्षेन
प्रत्ययलकणमनषक्षेधिक्षे न शिसब्नममत्तकगपुणयाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - उपरर उकप्रकमारक्षेण अदम्-धिमातनोयाः मतमप शिमप अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः
इत्यनक्षेन शिपयाः लपुमक अदम् मत इमत जमातक्षे खरर च इत्यनक्षेन दकमारस्य स्थमानक्षे चत्विर तकमारमादक्षेशिक्षे असत्त इमत रूपस
ससध्यमत। एविमक्षेवि प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे तसस शिमप तस्य च लपुमक अतम् तसम् इमत जमातक्षे समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन
पदससजमायमास  ससजपुषनो रुयाः इत्यनक्षेन पदमान्तसकमारस्य रुत्विक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  रक्षेफस्य खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः
इत्यनक्षेन मविसगर विणरसम्मक्षेलनक्षे च अत्तयाः इमत रूपमम्। बहहविचनक्षे सप्रत्ययक्षे सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशिक्षे अदम्
अन्तम् इ इमत जमातक्षे  सविरणरसम्मक्षेलनक्षे  च  अदसन्त  इमत रूपमम्। ससमप,  थसस,  थक्षे च प्रत्ययक्षे  चत्विर  भवित्यक्षेवि।
उत्तमपपुरुषक्षे खरम्-परत्विमाभमाविमातम् नमैवि चत्विरमम्। 

तथमा मह  लमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  असत्त,  अत्तयाः,  अदसन्त।  असत्स,  अत्थयाः,  अत्थ।  अमद,

अदयाः, अदयाः।

{सकत्रमम्. खरर च (८.४.५५) = खरर सलमास चरयाः स्यपुयाः।}

सलमट अदम् सलटम्  इमत दशिमायमामम् अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे -  

[ . ]21 2 सलटन्यतरस्यमामम्॥ (२.४.४०)

सकत्रमाथर याः - अदयाः घसङ विमा स्यमातम् सलमट।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। सलमट अन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सलमट
इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तमम्। अन्यतरस्यमामममत सपमष्ट्रीमविभमकप्रमतरूपकमव्ययमम्। अदनो जसग्धिल्यरमप मकमत इमत
सकत्रतयाः  अदयाः  (६/१)  इत्यस्य,  लपुङ्सननोघरसङ  इत्यतयाः  घसङ  (१/१)  इत्यस्य  चमानपुविकसत्तभरविमत।  लककमारयाः
इत्ससजकयाः,  अनपुनमाससकत्विमातम्। अतयाः घस्ममात्रमविमशिष्यतक्षे। ऌमदत्करणस्य प्रयनोजनस पपुषमामददपुतमादङमदतयाः इमत
सकत्रक्षेण च्लक्षेयाः अङमादक्षेशिमविधिमानमम्। घसङ इत्यमादक्षेशियाः अनक्षेकमालम् असस्त। अनक्षेकमाल्त्विमातम् च अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य इमत
पररभमाषयमा अयस सविमारदक्षेशिनो भविमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  अदम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथरविकसत्तत्विमविविकमायमामम्  परनोकक्षे  सलमट
इमत कतररर  सलमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम्  मतमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  अदम्  मत  इमत जमातक्षे  परस्ममैपदमानमास
णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विममायाः  इमत  सकत्रक्षेण  मतपनो  सविमारदक्षेशिक्षे  णसल  अनपुबन्धिलनोपक्षे  अदम्  अ  इमत  सस्थतक्षे
अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य इमत पररभमाषमासहयनोगक्षेन अदयाः सम्पकणरस्य स्थमानक्षे  सलटन्यतरस्यमामम् इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
घसङ-इत्यमादक्षेशिनो भविमत। ततयाः घसम् अ इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इत्यनक्षेन मदत्विक्षे घसम् घसम् अ इमत
जमायतक्षे। ततयाः मदरुकस्य पकविरभमागस्य घसम् इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः
इमत सकत्रक्षेण  अभ्यमासस्य आदक्षेयाः  हलयाः शिक्षेषक्षे  घ  घसम्  अ इमत जमातक्षे  कपु हनोश्चपुयाः  इत्यनक्षेन  चपुत्विक्षे  अभ्यमासस्य
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घकमारस्य स्थमानक्षे  सकमारमादक्षेशिक्षे  अभ्यमासक्षे  चचर  इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे  जकमारक्षे  जघसम्  अ इमत जमायतक्षे।  ततयाः अत
उपधिमायमायाः इत्यनक्षेन उपधिमाससजकस्य घकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य विकद्धिय जघमासम् अ इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च
जघमास इमत रूपस ससध्यमत। 

सलमट प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे तसस तसयाः स्थमानक्षे अतपुसस अदयाः घसङ-इत्यमादक्षेशिक्षे  सलमट धिमातनोनभ्यमासस्य
(६.१.८)  इत्यनक्षेन  मदत्विस्य  तथमा  गमहनजनखनघसमास  लनोपयाः  सक्ङत्यनमङ  (६.४.९८)  इत्यनक्षेन
उपधिमालनोपस्य च यपुगपतम् प्रमापय परत्विमातम् प्रमापस्य उपधिमालनोपस्य मदविरचनक्षेऽमच इत्यनक्षेन मनषक्षेधिक्षे मदत्विमक्षेवि आदय
भविमत। ततयाः कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासघकमारस्य सकमारक्षे सकमास्य जश्त्विक्षे जकमारक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे जघसम् अतपुसम्
इत्यविस्थमायमामम् उपधिमालनोपक्षे ज घम् सम् अतपुसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः सकमारयाः न प्रत्ययमावियवियाः न विमा आदक्षेशिरूप
इमत कक त्विमा आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन घकमारनोत्तरविमतरनयाः सकमारस्य षत्विक्षे अप्रमापक्षे आरभ्यतक्षे - 

[ . ]21 3 शिमाससविससघसष्ट्रीनमास च॥ (८.३.६०)

सकत्रमाथर याः - शिमाससविससघसष्ट्रीनमामम् इण्कपु भ्यमास परस्य सस्य मकधिरन्यमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  शिमाससविससघसष्ट्रीनमामम्  (६/३)  च  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  इण्कनोयाः  (५/१)  इत्यसधिमक्रयतक्षे।  सहक्षेयाः  समाडयाः  सयाः  इत्यतयाः  सयाः  (६/१)  इत्यस्य,

अपदमान्तस्य मकधिरन्ययाः इत्यतयाः मकधिरन्ययाः (१/१) इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। इणम् इमत प्रत्यमाहमारयाः। तत्र णकमारयाः
लणम्  इमत  परसकत्रस्थयाः  न  तपु  अइउणम्  इमत  पकविरसकत्रस्थयाः।  कपु याः  इत्यनक्षेन  कविगरस्य  गहणमम्।  सकत्रमाथर्थो  मह
शिमाससविससघसष्ट्रीनमामम्  इण्प्रत्यमाहमारस्थविणमारतम्  अथविमा  कविगरस्थविणमारतम्  परस्य  सस्य  षकमारयाः  भविमत  इमत।
ईषमदविकतयत्नवितयाः सकमारस्य स्थमानक्षे ईषमदविकतयत्नविमानम् षकमार एवि मकधिरन्यमादक्षेशिनो भविमत नमान्ययाः।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - उपरर उकप्रकमारक्षेण अदम्-धिमातनोयाः सलमट तसस अतपुसस ज घम् सम् अतपुसम्
इमत जमातक्षे घसयाः सकमारस्य प्रकक तसकत्रक्षेण षकमारक्षे ज घम् षम् अतपुसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः खरर च इत्यनक्षेन घकमारस्य
स्थमानक्षे चत्विर ककमारमादक्षेशिक्षे ज कम्  षम् अतपुसम् इमत जमातक्षे अतपुसयाः सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर जकतपुयाः  इमत
रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि जकपुयाः इत्यत्र प्रमक्रयमा।

सलमट  मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम्  ससमप  थसल घसम्  थ  इमत जमातक्षे  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः
इत्यनक्षेन इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः प्रमापयाः। परन्तपु क्रमामदमनयममानपुसमार स मनत्यमम्
इडमागमक्षे मदत्विमामदकमायर जघससथ इमत रूपस भविमत। एविमम् विसस (विक्षे) मसस (मक्षे)च इडमागमनो बनोध्ययाः।

मतपम्-ससपम्-ममपम् इत्यक्षेतमानम् प्रत्ययमानम् मविहमाय अन्यत्र अससयनोगमामलटम्  मकतम् इत्यनक्षेन मकदद्भिमाविनो भविमत।
अतयाः तत्र गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यनक्षेन उपधिमालनोपक्षे जकम् इमत भविमत। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे
मममप णसल णलयाः मविकल्पक्षेन मणत्त्विमातम् मणत्त्विपकक्षे अत उपधिमायमायाः इमत विकद्धिय जघमास इमत रूपमम्, मणत्त्विमाभमाविपकक्षे
न विकमद्धियाः। तक्षेन जघस इमत रूपमम्। 

एविञ्च सलमट परस्ममैपदक्षे घसङ-इत्यमादक्षेशिपकक्षे रूपमामण - जघमास, जकतपुयाः, जकपुयाः। जघससथ, जकथपुयाः,
जक। जघमास-जघस, जमकवि, जमकम।
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मटप्पणष्ट्री अदमामदतयाः मदविमामदपयर न्तमम् -  अदम् हह  मदविम् धिमातवियाः

 घसङ-आदक्षेशिमाभमाविपकक्षे अत आदक्षेयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य अकमारस्य दष्ट्रीघर आकमारक्षे अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः
इमत सविणरदष्ट्रीघर च आद, आदतपुयाः, आदपुयाः इत्यक्षेविस रूपमामण ससध्यसन्त।

{सकत्रमम्. अत आदक्षेयाः (७.४.७०) = अभ्यमासस्यमादक्षेरतनो दष्ट्रीघरयाः स्यमातम्।}

ससमप  थसल अदम्  थ  इमत  सस्थतक्षे  अदयाः  दकमारमान्तमानपुदमात्तक्षेषपु  पमाठमातम्  इसण्नषक्षेधिनो  भविमत।  मकन्तपु
क्रमामदमनयमक्षेन पपुनयाः इटम्  प्रमापयाः। ततयाः उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इत्यनक्षेन थसल इसण्नषक्षेधिक्षे  ऋतनो भमारदमाजस्य इत्यनक्षेन
मविकल्पक्षेन इटम्  प्रमापयाः। मकन्तपु थसल मनत्यमम् इसड्विधिमानमभष्ट्रीषमसस्त। अतयाः सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 4 इडत्त्यमतर व्ययतष्ट्रीनमामम्॥ (७.२.६६)

सकत्रमाथर याः - अदम् ,ॠ, व्यक्षेञम् एभ्यस्थलयाः मनत्यमम् इटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। इटम्  अत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इटम्
इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्। अत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्। अचस्तमास्वित्थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत
यनोगमातम् थसल इत्यनपुवितरतक्षे। तस्य च षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविभकमविपररणमामयाः। अदम् , ॠ, व्यक्षेञम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः
इसक्श्तपय धिमातपुमनदरशिक्षे इत्यनक्षेन सश्तप्प्रत्यययाः। तक्षेन असत्तश्च अमतरश्च व्ययमतश्च तक्षेषमामम् अत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम्
इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  इटयाः  टकमारयाः  इत्ससजकयाः।  तक्षेन  आदन्तय  टमकतय  इमत  पररभमाषयमा  इटम्  थलयाः
आदमावियविनो भविमत। सकत्रमाथरयाः - अदम् ,ॠ, व्यक्षेञम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः परस्य थलयाः मनत्यमम् इडमागमनो भविमत।

उदमाहरणमम् - ॠधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - आररथ। व्यक्षेञयाः उदमाहरणमम्- मविव्यमयथ। अदयाः उदमाहरणमम् -
आमदथ। प्रसङविशिमातम् एतदक्षेवि उदमाहरणमम् अधिपुनमा आलनोच्यतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  अदम्  थ  इमत  सस्थतक्षे  अदयाः  परस  थल्प्रत्ययनोऽसस्त।  अतयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण मनत्यमम् इडमागमक्षे  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  अत आदक्षेयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्यमाकमारस्य दष्ट्रीघर  सविणरदष्ट्रीघर
विणरसम्मक्षेलनक्षे आमलदथ इमत रूपस ससध्यमत। 

एविञ्च सलमट  घसङ इत्यमादक्षेशिमाभमाविपकक्षे  - आद, आदतपुयाः, आदपुयाः। आमदथ, आदथपुयाः, आद। आद,

आमदवि,  आमदम इत्यक्षेविस  रूपमामण  भविसन्त।  पमाठमविस्तरभयमातम्  न  सविमारमण  सकत्रमामण  प्रयज्य  रूपससमद्धियाः
प्रदश्यरतक्षे।

भमविष्यत्यनदतनमाथरमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमामम् अनदतनक्षे लपुटम्  इमत कतररर लपुमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे
मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत मतपयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास  तसस्मनम्  परक्षे  कतररर  शिपम्  इमत
सकत्रक्षेण प्रमापमम् शिपमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः तमाससप्रत्ययक्षे अदम् तमासम् मत
इमत जमातक्षे यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः इमत सकत्रक्षेण
मतपयाः स्थमानक्षे डमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण अदम् तमासम् इत्यस्य अभस्यमामप टक्षेयाः आसयाः लनोपक्षे अदम् तम् आ
इमत जमातक्षे खरर च इत्यनक्षेन चत्विर दकमारस्य तकमारक्षे अत्तमा इमत रूपस ससध्यमत। अत्र लपुमट शिप्प्रत्ययमापविमादस्य
तमासयाः आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। एविमगक्षेऽमप बनोध्यमम्। 
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तथमा च लपुमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अत्तमा, अत्तमारय, अत्तमारयाः। अत्तमासस, अत्तमास्थयाः, अत्तमास्थ।
अत्तमासस्म, अत्तमास्वियाः, अत्तमास्मयाः। लपुमट सविरत्रमैवि एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन इसण्नषक्षेधियाः।

भमविष्यदथमारतम्  अत्तक्षेयाः  मक्रयमाथमारयमास  मक्रयमायमामम्  असत्यमामम्  लकटम्  शिक्षेषक्षे  च  इमत  कतररर  लकमट
प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत मतपयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास  तसस्मनम्  परक्षे
कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण प्रमापमम् शिपमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः स्यप्रत्ययक्षे
अदम् स्य मत इमत जमातक्षे शिप्प्रत्ययमापविमादस्य स्यस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन
प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। ततयाः खरर च इमत चत्विर दकमारस्य तकमारक्षे
अत्स्यमत इमत रूपमम्। अगक्षेऽमप इत्थस प्रमक्रयमा।

तथमा च लकमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण -  अत्स्यमत,  अत्स्यतयाः,  अत्स्यसन्त। अत्स्यसस,  अत्स्यथयाः,
अत्स्यथ। अत्स्यमामम, अत्स्यमावियाः, अत्स्यमामयाः।

मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषसम्प्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  अथरषपु  विकसत्तत्विमविविकमायमास  लनोटम्  च इमत सकत्रक्षेण कतररर
लनोमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे शिमप शिपयाः लपुमक अतम् मत इमत जमातक्षे तक्षेयाः इकमारस्य उत्त्विक्षे खरर
च इमत अतयाः तकमारस्य चत्विर  तकमारक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  अत्तपु इमत रूपस,  पकक्षे  'मङच्च'  इमत सकत्रमापक्षेकयमा परत्विक्षेन
अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत सकत्रक्षेण पररभमाषमारूपक्षेण पररष्कक तक्षेन तपुह्यनोस्तमातङ्ङमामशिष्यन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण
तनोयाः तमातमङ सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे ससयनोगक्षे अत्तमातम् इत्यमप रूपमम्। तसस - लनोटनो लङ्वितम् इमत सकत्रक्षेण लनोटनो
लङ इवि कमायमारमतदक्षेशिक्षेन तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे यथमाक्रमस तमामम् इमत सविमारदक्षेशिक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  अत्तमामम् इमत रूपमम्।  ससप्रत्ययक्षे सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशिक्षे  अदन्तपु  इमत रूपस भविमत।
ततयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे ससमप अनपुबन्धिलनोपक्षे सक्षेह्यरमपच्च इत्यनक्षेन ससपयाः मह इत्यमादक्षेशिक्षे शिपनो लपुमक अदम् मह
इमत सस्थतक्षे अमगमसकत्रममदस प्रवितरतक्षे - 

[ . ]21 5 हह -सल्भ्यनो हक्षेसधिर याः॥ (६.४.१०१)

सकत्रमाथर याः - हनोयाः सलन्तक्षेभ्यश्च हक्षेयाः सधियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पदत्रयमसस्त। हहसल्भ्ययाः हक्षेयाः सधियाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। हहश्च
सलश्च  तक्षेषमामम्  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः  हहसलयाः,  तक्षेभ्यनो  हहसल्भ्ययाः  इमत  पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्।  हक्षेयाः  इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्। सधियाः इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्। अङस्य (६/१) इत्यसधिमक्रयतक्षे। तस्य च सल्भ्ययाः इमत
मविशिक्षेषणमम् अतयाः तदन्तमविधिय सलन्तक्षेभ्य इत्यथरलमाभयाः। सधि इत्यनक्षेकमालम् असस्त। अतयाः अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य
इमत पररभमाषयमा हक्षेयाः स्थमानक्षे सधि इमत सविमारदक्षेशियाः। हह  इमत जपुहनोत्यमामदगणष्ट्रीययाः प्रथमयाः धिमातपुयाः। सकत्रमाथरस्तमावितम्  -
हहधिमातनोयाः परस्य सलन्तक्षेभ्यश्च परस्य हक्षेयाः स्थमानक्षे सधि इत्यमादक्षेशिनो भविमत इमत।

उदमाहरणमम्  - हहधिमातनोयाः  उदमाहरणमम्  अगक्षे  विक्ष्यतक्षे।  अत्र  सलन्तस्य  उदमाहरणमम्  आलनोच्यतक्षे।
पकविर्थोकप्रकमारक्षेण अदम् मह इमत सस्थतक्षे अदम्-धिमातपुयाः सलन्तयाः। ततयाः परमम् मह इत्यमप असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण
हक्षेयाः सधि इमत सविमारदक्षेशिक्षे  अमद्धि इमत रूपस ससध्यमत,  पकक्षे तमातमङ अत्तमातम् इत्यमप। एविञ्च मध्यमपपुरुषक्षे  अमद्धि-

अत्तमातम्, अत्तमम्, अत्त इमत रूपमामण।
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मटप्पणष्ट्री अदमामदतयाः मदविमामदपयर न्तमम् -  अदम् हह  मदविम् धिमातवियाः

उत्तमपपुरुषप्रथममैकविचनक्षे  मममप अनपुबन्धिलनोपक्षे  शिमप शिपनो लपुमक मक्षेमनरयाः इत्यनक्षेन मक्षेयाः  मन इत्यमादक्षेशिक्षे
आडपुत्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन आडमागमक्षे  अदमामन इमत रूपस  ससध्यमत। विसस  अदमावि,  मसस  अदमाम। मनत्यस
मङतयाः  इमत  सकमारलनोपयाः।भकतमानदतनमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमामम्  अनदतनक्षे  लङम्  इमत  कतररर  लमङ
आडजमादष्ट्रीनमामम् इत्यनक्षेन आडमागमक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे शिमप शिपनो लपुमक इतश्च इत्यनक्षेन
इकमारलनोपक्षे आ अदम् तम् इमत सस्थतक्षे अमगमसकत्रस प्रवितरतक्षे - 

[ . ]21 6 अदयाः सविरषमामम्॥ (३.४.१११)

सकत्रमाथर याः - अदयाः परस्य अपककसमाविरधिमातपुकस्य अटम्  स्यमातम् सविरमतक्षेन।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  अदयाः  इमत पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  सविरषमामम्  इमत
षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्। असस्तससचनोऽपककक्षे  इत्यतयाः अपककक्षे  इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्य च मविभकमविपररणमामक्षेन
अपककस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। तपुरुस्तपुशिम्यमयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यतयाः समाविरधिमातकक्षे  इमत
पदमनपुवितरतक्षे। तस्य च मविभमकमविपररणमामक्षेन समाविरधिमातपुकस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। अडम्
गमाग्यरगमालवियनोयाः  इत्यस्ममातम्  अटम्  (१/१)  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  अदयाः  इमत  पञ्चम्यन्तमम्  पदमम्  ।  अतयाः
तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषमा प्रवितरतक्षे। तक्षेन च उत्तरस्य इत्यथरलमाभयाः। तथमा च अदम्-धिमातनोयाः उत्तरस्य
अपककस्य समाविरधिमातपुकप्रत्ययस्य अडमागमनो भविमत इत्यसस्मनम् मविषयक्षे सविरषमामम् आचमायमारणमामम् ऐकमत्यमम् असस्त
इमत  सकत्रमाथरयाः।  मटत्करणमातम्  अटम्  आदन्तय  टमकतय  इमत  पररभमाषयमा  अपककसमाविरधिमातपुकस्य  आदमावियविनो
भविमत।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण आ अदम् तम् इमत जमातक्षे तम् इमत अपककनोऽसस्त अपकक
एकमाल्प्रत्यययाः  इत्यनक्षेन।  मकञ्च  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत  समाविरधिमातपुकममप  असस्त।  अतयाः  प्रकक तसकत्रक्षेण
अडमागमक्षे  आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषमासहयनोगक्षेन च अनपुबन्धिलनोपक्षे  आ अदम् अ तम् इमत जमायतक्षे। ततयाः
आटश्च इत्यनक्षेन विकद्धिय विणरसम्मक्षेलनक्षे च आदतम् इमत रूपस ससध्यमत। तसस सय थसस थक्षे विसस मसस च न अटम्
एकमाल्प्रत्ययमाभमाविमातम्।  अद्धिमातनोयाः  सय  प्रमक्रययमा  अमादन्तम्  इमत  समपुदमायस्य  मतङन्तत्विमातम्  पदससजमायमामम्
ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य तकमारस्य लनोपक्षे आदनम्। अदयाः ससमप प्रमक्रययमा आदम् अ सम् इमत
जमातक्षे ससपयाः सस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर कक तक्षे  आदयाः इमत रूपमम्। इमत। विसस मसस च सकमारलनोपयाः मनत्यस
मङतयाः इमत यनोगक्षेन।

तथमा च लपुमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - आदतम्,  आत्तमामम्,  आदनम्। आदयाः,  आत्तमम्,  आत्त। आदमम्,
आद, आद।

मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषसम्प्रश्नप्रमाथरनमाथरविकसत्तत्विमविविकमायमामम्
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषसम्प्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  सलङम्  इमत  यनोगक्षेन  अदम्-धिमातनोयाः  कतररर  मविसधिसलमङ
प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे शिमप शिपनो लपुमक अदम् मत इमत जमातक्षे यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च
इत्यनक्षेन तक्षेयाः यमासपुडमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे अदम् यमासम् मत इमत जमातक्षे सपुसट्तथनोयाः इमत मतपयाः तकमारस्य सपुडमागमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे  अदम्  यमासम्  सम्  मत  इमत जमातक्षे  सलङयाः  समाविरधिमातपुकत्विमातम्  सलङयाः  सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन
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अनन्त्यस्य सकमारदयस्य लनोपक्षे इतश्च इमत तक्षेयाः इकमारलनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च अदमातम् इमत रूपस भविमत। सय
अदम् यमा उसम् इत्यविस्थमायमामम् उस्यपदमान्तमातम् इत्यनक्षेन पररूपमम्। लनोटनो लङ्वितम् इमत सकत्रक्षेण लनोटनो लङ इवि
कमायमारमतदक्षेशिक्षेन तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे तमाममादक्षेशियाः, थसयाः स्थमानक्षे तममादक्षेशियाः, थस्य
स्थमानक्षे  च तमादक्षेशियाः। विसस मसस च मनत्यस  मङतयाः इमत सकमारलनोपयाः। तथमा च सलमङ रूपमामण  -  अदमातम्,
अदमातमामम्, अदपुयाः। अदमायाः, अदमातमम्, अदमात। अदमामम्, अदमावि, अदमाम।

आशिष्ट्रीविमारदमाथर  आमशिमष सलङ्लनोटय  इमत कतररर  आशिष्ट्रीसलर मङ  मतमप यमासपुमट  सपुमट  इतश्च इमत
इकमारलनोपक्षे  अदम्  यमासम्  सम्  तम्  इमत  सस्थतक्षे  (सलङमामशिमष  इत्यनक्षेन  आशिष्ट्रीसलरङयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  सलङयाः
सलनोपनोऽनन्त्यस्य  इत्यनक्षेन  सकमारस्य  लनोपनो  न  भविमत।)  स्तम्  इत्यस्य  हलनोऽनन्तरमायाः  ससयनोगयाः  इमत
ससयनोगससजमायमामम्  स्कनोयाः  ससयनोगमादनोरन्तक्षे  च  इत्यनक्षेन  ससयनोगमामदसकमारलनोपक्षे  अदम्  यमासम्  तम्  इमत  जमातक्षे  पपुनयाः
ससयनोगमामदसकमारलनोपक्षे  अदमातम्  इमत रूपस  ससध्यमत। तसस तसयाः तमामम अदम् यमासम्  सम्  तमामम्  इमत जमातक्षे  स्सम्
इत्यस्य ससयनोगससजमायमामम्  स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे  च इत्यनक्षेन सल्परत्विमातम्  ससयनोगमामदसकमारलनोपक्षे  अदमास्तमामम्
इमत  रूपमम्।  एविमम्  अगक्षेऽमप।  आशिष्ट्रीसलरमङ  रूपमामण  तमावितम्  -  अदमातम्,  अदमास्तमामम्,  अदमासपुयाः।  अदमायाः,
अदमास्तमम्, अदमास्त। अदमासमम्, अदमास्वि, अदमास्म।

लपुमङ घसङ इत्यमादक्षेशिमविधिमानमाय सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 7 लपुङ्सननोघरसङ॥ (२.४.३७)

सकत्रमाथर याः - अदयाः घसङ स्यमातम् लपुमङ समन च।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त। लपुङ्सननोयाः घसङ इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। लपुङम्  च
सनम् च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे लपुङ्सनय,  तयनोयाः लपुङ्सननोयाः। लपुङ्सननोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्। घसङ इमत
प्रथममैकविचनमान्तमम्  (अमविभमककनो  मनदरशियाः)।  अदनो  जसग्धिल्यरमप  मकमत  इत्यतयाः  अदयाः  (६/१)

इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  घसङ  इत्यत्र  ऌकमारस्य  अनपुनमाससकत्विमातम्  घस्ममात्रस  मशिष्यतक्षे।  घसङ  इमत  अनक्षेकमालम्
असस्त। अतयाः अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य इमत पररभमाषयमा घसङ इमत सविमारदक्षेशिनो भविमत। सकत्रमाथर्थो मह अदयाः स्थमानक्षे घसङ
इत्यमादक्षेशियाः स्यमातम् लपुमङ समन च परतयाः। लकमदत्करणस्य फलस तपु उकमक्षेवि असस्त।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अदम्-धिमातनोयाः भकतमाथरमक्रयमाविकसत्तत्विमविकमायमामम् लपुङम्  इमत यनोगक्षेन कतररर
लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण अदयाः स्थमानक्षे घसङ इमत सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे घसम् तम्
इमत जमायतक्षे। ततयाः प्रमापस शिपस प्रबमाध्य सच्ल लपुमङ इत्यनक्षेन च्लय पपुषमामददपुतमादङमदतयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण
च्लक्षेयाः स्थमानक्षे अङमादक्षेशिक्षे लपुङ्लङ्लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इत्यनक्षेन घस अङस्य अडमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे च अ घसम् अ
तम्  इमत  जमातक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च  अघसतम् इमत  रूपस  ससध्यमत।  अत्र  अङयाः  विलमामदत्विमाभमाविमातम्  नमैवि
इडमागमप्रसमकयाः। गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यनक्षेन अनमङ इमत मनषक्षेधियाः उकयाः। तक्षेन प्रकक तक्षे
अमङ परक्षे उपधिमालनोपनो न।  

(बहहत्र 'इमत यनोगक्षेन’ इमत शिब्दयाः प्रयनोगयाः असस्त। सकत्रमक्षेवि यनोगयाः कथ्यतक्षे। अतयाः इमत यनोगक्षेन इत्यस्य
इमत सकत्रक्षेण इत्यथर्थो बनोद्धिव्ययाः।)
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एविञ्च लपुमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अघसतम्, अघसतमामम्, अघसनम्। अघसयाः, अघसतमम्, अघसत।
अघसमम्, अघसमावि, अघसमाम।

सनयाः उदमाहरणस तपु गन्थमान्तरक्षे द्रिषव्यमम्।

मक्रयमायमायाः  अमनष्पतय  गम्यममानमायमास  सलसङ्नममत्तक्षे  लकङम्  मक्रयमामतपत्तय  इमत  अदयाः  कतररर  लकमङ
आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत आडमागमक्षे आटश्च इत्यनक्षेन विकद्धिय प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे शिपम्-अपविमादभकतक्षे
स्यप्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च आ अदम् स्य तम् इमत जमातक्षे  शिप्प्रत्ययमापविमादस्य स्यस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम्
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन  मनषक्षेधियाः।  ततयाः
आटश्च इत्यनक्षेन विकद्धिय खरर च इमत चत्विर दकमारस्य तकमारक्षे आत्स्यतम् इमत रूपमम् ससध्यमत। एविमम् तसमादय
उह्यमम्।

लकमङ रूपमामण तमावितम् - आत्स्यतम्, आत्स्यतमामम्, आत्स्यनम्। आत्स्ययाः, आत्स्यतमम्, आत्स्यत।
आत्स्यमम्, आत्स्यमावि, आत्स्यमाम।

।।इमत अदमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 39 कमत धिमातपुगणमायाः भविसन्त।

. 40 शिपनो लपुकम्  कक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 41 अघसतम् इत्यत्र घसङ इत्यमादक्षेशियाः कक्षे न भविमत।

. 42 अदयाः सविरषमामम् इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 43 अमद्धि इत्यत्र सधि इत्यमादक्षेशियाः कक्षे न।

. 44 जकपुयाः इत्यत्र षत्विस कक्षे न।

. 45 जघमास इत्यत्र घसङ इत्यमादक्षेशियाः कक्षे न।

. 46 अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः इत्यत्र प्रभकमतशिब्दस्य कनोऽथरयाः।

. 47 अदम्-धिमातनोयाः कनोऽथरयाः।

. 48 अदम्-धिमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविसन्त, तमामन च कमामन।
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अथ जपुहनोत्यमामदगणयाः
हह  दमानमादनयनोयाः  इमत  सकमरकमातम्  परस्ममैपमदनयाः  अमनटयाः  जपुहनोत्यमामदगणष्ट्रीयमातम्  धिमातनोयाः  लमट

प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप हह  शिपम् मत इमत जमातक्षे सकत्रममदस
प्रवितरतक्षे - 

[ . ]21 8 जपुहनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः॥ (२.४.७५)

सकत्रमाथर याः - शिपयाः श्लपुयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  जपुहनोत्यमामदभ्ययाः  (५/३),  श्लपुयाः  (६/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  जपुहनोमतयाः  आमदयाः  यक्षेषमास  तक्षे  जपुहनोत्यमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  जपुहनोत्यमामदभ्ययाः।  जपुहनोत्यमामदयाः  दशिसपु
धिमातपुगणक्षेषपु तकतष्ट्रीययाः। जपुहनोमतयाः इमत हह-धिमातनोयाः धिमातपुमनदरशिमाय इकम् -सश्तपय धिमातपुमनदरशिक्षे  इत्यनक्षेन सश्तमप रूपमम्।
अमदप्रभकमतभ्ययाः  शिपयाः  इत्यतयाः  शिपयाः  (६/१)  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  ततयाः  जपुहनोत्यमामदभ्ययाः  शिपयाः  श्लपुयाः  इमत
पदयनोजनमा। तक्षेन जपुहनोत्यमामदभ्ययाः मविमहतस्य शिपयाः श्लपुयाः स्यमातम् इमत सकत्रमाथरयाः। श्लपुयाः अमप प्रत्ययमादशिरनस्य
ससजमा  भविमत।  यथमा  अदमामदगणक्षे  लपुकम्  अमप  प्रत्ययमादशिरनस  मन्यतक्षे।  प्रत्ययस्य  लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः  इत्यनक्षेन
प्रत्ययस्य  अदशिरनस्यमैवि  लपुकम्  श्लपु  लपुपम्  इमत  ससजमात्रयस  भविमत।  तक्षेन  हह-आमदधिमातपुभ्ययाः  मविमहतस्य  शिपयाः
अदशिरनमम् भविमत इमत फसलतमम्। श्लपुयाः लपुपम् इत्यनयनोयाः प्रत्ययमादशिरनरूपसममानफलकत्विक्षेऽमप सकत्रक्षे श्लपुयाः इत्यक्षेवि
उकस  न  तपु  लपुपम्।  यतनो  मह  श्लपु  इत्यपुच्यतक्षे  चक्षेतम्  प्रत्ययलनोपक्षे  प्रत्ययलकणमम्  इत्यनक्षेन  प्रमापस्य
प्रत्ययलकणकमायरस्य  न  लपुमतमाङस्य इत्यनक्षेन  मनषक्षेधिनो  भविमत।  मकञ्च लनोपक्षे  समत  स्थमामनविद्भिमाविनो  भविमत,

श्लपुकरणक्षे तपु न स्थमामनविद्भिमावियाः। श्लपुससजमायमायाः मकस  फलमम् तदम् अमगमक्षे सकत्रक्षे जमास्यतक्षे।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण हह  शिपम् मत इमत सस्थतक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण शिपनो श्लय हह  मत
इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 9 श्लय॥ (६.१.१०)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोयाः दक्षे स्तयाः श्लय परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  श्लय  (७/१)  इमत  एकपदममदस  सकत्रमम्।  सकत्रममदस  मविसधिसकत्रमम्।  सलमट
धिमातनोरनभ्यमासस्य इत्यतयाः धिमातनोयाः (६/१) इमत पदस्य, एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य इत्यतयाः दक्षे (१/२) इमत पदस्य
च अनपुविकसत्तभरविमत। तथमा च श्लय धिमातनोयाः दक्षे इमत पदयनोजनमा। तक्षेन श्लय परक्षे धिमातनोयाः मदत्विस भविमत इमत सकत्रमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - उपरर उकप्रकमारक्षेण हहधिमातनोयाः मतमप शिमप शिपनो श्लय हह  मत इमत जमातक्षे
श्लय इमत प्रकक तसकत्रक्षेण हह  इमत धिमातनोयाः मदत्विक्षे हह  हह  मत इमत जमायतक्षे। ततयाः पकविर्थोऽभ्यमासयाः इत्यनक्षेन प्रथमभमागस्य
अभ्यमासससजमायमामम्  अभ्यमासस्य हह  इत्यस्य  हकमारस्य  कपु हनोश्चपुयाः  इत्यनक्षेन  चपुत्विक्षे  गपुणत  आन्तयमारदम्  सकमारक्षे
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तत्स्थमानक्षे अभ्यमासक्षे चचर  इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे जकमारक्षे जपु हह  मत इमत जमायतक्षे। ततयाः मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् हनोयाः
उकमारस्य समाविरधिमातपुपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे ओकमारक्षे जपुहनोमत इमत रूपस ससध्यमत।

मतपम् ससपम् ममपम् इत्यक्षेतमानम् प्रत्ययमानम् मविहमाय अन्यक्षेषमास प्रत्ययमानमास समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमाविक्षे
सक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधियाः। अत एवि प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे न गपुणयाः। तक्षेन जपुहहतयाः इमत रूपस भविमत।

प्रथमपपुरुषबहहविचनक्षे  ससप्रत्ययक्षे  शिमप श्लय मदत्विमामदकमायर  जपु  हह  सस इमत जमातक्षे  सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन
सस्य अन्तमादक्षेशिक्षे प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 10 अदभ्यस्तमातम्॥ (७.१.४)

सकत्रमाथर याः - अभ्यस्तमातम् सस्य अतम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  अतम्  (१/१)  अभ्यस्तमातम्  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इत्यतयाः अनपुविकत्तस्य प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इत्यस्य
प्रत्ययमादक्षेयाः  इमत  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः।  सनोऽन्तयाः  इत्यतयाः  सयाः  (६य१)  इत्यस्यमानपुविकसत्तयाः।
अभ्यस्तमम् इमत एकमा ससजमा समा च उभक्षे अभ्यस्तमम्  (६.१.५)  इत्यनक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे। अषमाध्यमाय्यमामम् षमामष्ठक-

आषममकभक्षेदक्षेन शिब्दस्य मदत्विमविधिमानमाथरमम् प्रकरणदयमसस्त। तत्र षमामष्ठकस्य कक तमदत्विस्य शिब्दस्विरूपस्य
उभक्षे अभ्यस्तमम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यस्तसजमा। सकत्रमाथर्थो मह अभ्यस्तससजकमातम् धिमातनोयाः परस्य प्रत्ययमावियविस्य
सकमारस्य  स्थमानक्षे  अतम्  इत्यमादक्षेशिनो  भविमत।  मविभमकससजकस्य  सक्षेयाः  सस्य  स्थमानक्षे  मविधिष्ट्रीयममानयाः  अतम्
इत्यमादक्षेशिनोऽमप मविभमकस सजकनो भविमत। अतयाः हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन प्रमापमा तकमारस्य इत्ससजमा न मविभकय तपुस्ममायाः
इत्यनक्षेन मनषक्षेधिमातम् न भविमत।

{सकत्रमम्.  उभक्षे  अभ्यस्तमम् (६.१.५)  =  षमाष्ठमदत्विप्रकरणक्षे  यक्षे  दक्षे  मविमहतक्षे  तक्षे  उभक्षे  समपुमदतक्षे
अभ्यस्तससजक्षे स्तयाः।}

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण जपुहह  सस इमत सस्थतक्षे जपुहह  इत्यस्य उभक्षे अभ्यस्तमम्
इत्यनक्षेन अभ्यस्तससजमा भविमत। ततयाः अदभ्यस्तमातम् इमत प्रकक तसकत्रक्षेण सक्षेयाः सकमारस्य स्थमानक्षे अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे जपु
हह  अतम् इ इमत जमातक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इत्यनक्षेन
उविमङ प्रमापक्षे तस  बमासधित्विमा हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत अमगमपमाठक्षे  विक्ष्यममाणक्षेन सकत्रक्षेण मदतष्ट्रीय-हनोयाः उकमारस्य
विकमारमादक्षेशिक्षे जपुहम्  विम् अमत इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च जपुह्वमत इमत रूपस भविमत। मतमप ससमप मममप च गपुणयाः।
अन्यत्र तसमादय अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमाविक्षे सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः।

हहधिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - जपुहनोमत, जपुहहतयाः, जपुह्वमत। जपुहनोमष, जपुहहथयाः, जपुहहथ। जपुहनोमम,

जपुहहवियाः, जपुहहमयाः।

सलमट मविशिक्षेषमाय सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 11 भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहह विमास श्लपुविच्च॥ (३.१.३९)

सकत्रमाथर याः - भष्ट्री-ह्रष्ट्री-भक-हहधिमातपुभ्ययाः सलमट आमम् विमा स्यमादम्, आमम श्लमामविवि कमायर च।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पदत्रयमसस्त।  भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमामम्  (६/३)  श्लपुवितम्  च  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। श्लपुवितम् च इत्यपुभयममप अव्ययपदमम्। भष्ट्रीश्च ह्रष्ट्रीश्च भमा च हहश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहवियाः,  तक्षेषमास  भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमामम्। भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमामम्  इत्यत्र पञ्चम्यथर  षष्ठष्ट्रीप्रयनोगयाः। श्लय इवि इमत श्लपुवितम्,  तत्र
तस्यक्षेवि इमत यनोगक्षेन सपम्यन्तमादम्  विमतप्रत्यययाः।  कमास्प्रत्ययमादमाममन्त्रक्षे  सलमट इत्यतयाः सलमट  (७/१),  आमम्
(१/१)  इत्यनयनोयाः,  तथमा  च  उषमविदजमागकभ्यनोऽन्यतरस्यमामम्  इत्यतयाः  अन्यतरस्यमामम्  (७/१)  इत्यस्य  च
अनपुविकसत्तभरविमत। प्रत्यययाः (१/१) परयाः (१/१) इत्यपुभयमम् असधिमक्रयतक्षे। सकत्रस्यमाशियस्तमावितम् - सलमट परक्षे भष्ट्री-
ह्रष्ट्री-भक-हहधिमातपुभ्ययाः  परमम्  आम्प्रत्ययनो  भविमत,  मकञ्च  स  आम्प्रत्यययाः  श्लपुवितम्  भविमत।  श्लय  परतयाः  यथमा
मदत्विमामदकमायर  भविमत,  तथमा आमम परतयाः अमप भविमत इमत तमात्पयरमम्। मकन्तपु  सविरमक्षेततम्  कमायर  मविकल्पक्षेन
भविमत।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - प्रसङविशिमातम् अत्र हहधिमातनोरक्षेवि उदमाहरणमम् प्रदश्यरतक्षे। धिमात्विन्तरमाणमामम्
उदमाहरणमम्  गन्थमान्तरक्षे  द्रिषव्यमम्।  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  हहधिमातनोयाः  सलमट  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  हह  लम्  इमत  सस्थतक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण हहधिमातनोयाः  आम्प्रत्ययक्षे  तस्य च श्लपुविद्भिमाविक्षे  श्लय  इत्यनक्षेन धिमातनोयाः मदत्विक्षे  मदरुकस्य पकविरभमागस्य
अभ्यमासससजमायमास कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन चपुत्विक्षे सकमारक्षे तत्स्थमानक्षे अभ्यमासक्षे चचर  इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे जकमारक्षे जपु हह  आमम्
लम्  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  आमयाः  मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः  इत्यनक्षेन  आधिरधिमातपुकससजमायमास
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन हकमारनोत्तरविमतरनयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे अविमादक्षेशिक्षे जपुहविमामम् इमत जमायतक्षे।
ततयाः आमयाः इमत सकत्रक्षेण आमयाः परस्य सलटयाः लपुमक धिमात्विसधिकमारक्षे मविमहतत्विमातम् मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमाच्च कक दमतङम्
इमत सकत्रक्षेण सलटयाः कक त्ससजमायमास जपुहविमामम् इत्यस्य प्रत्ययलकणक्षेन कक दन्तत्विमातम् कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजमायमास ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रक्षेण सपु-प्रत्ययक्षे जपुहविमामम् सपु इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत सकत्रक्षेण
सपुलपुमक  जपुहविमामम्  इत्यस्य  सपुबन्तत्विमातम्  सपुमपङन्तस  पदमम्  इमत  पदससजमा  भविमत।  ततयाः  जपुहविमामम्  इत्यस्य
आमन्तत्विमातम् कक ञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत सकत्रक्षेण सलट्परकस्य कक ञयाः अनपुप्रयनोगक्षे जपुहविमामम् कक  सलटम्  इमत जमातक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे  जपुहविमामम्  कक  लम्  इमत  सस्थतक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-
तमातमासस-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्  इमत सकत्रक्षेण  लस्य मतमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  जपुहविमामम्  कक  मत  इमत जमातक्षे
परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण मतपयाः सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे जपुहविमामम् कक  अ
इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः कक  इत्यस्य मदत्विक्षे जपुहविमामम्
कक  कक  अ इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य कक  इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमामम् उरतम्
इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अत्त्विक्षे उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च जपुहविमामम् करम् कक  अ इमत जमातक्षे हलमामदयाः
शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे  जपुहविमामम्  क कक  अ इमत जमातक्षे  कपु हनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे
चकमारक्षे जपुहविमामम् च कक  अ इमत जमातक्षे णलनो मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य कक ञयाः ऋकमारस्य
विकद्धिय आकमारक्षे उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च जपुहविमामम् च कमारम् अ इमत जमातक्षे जपुहविमामम् इमत ममान्तस्य पदस्य
हल्परत्विमातम् मनोऽनपुस्विमारयाः इमत मस्य अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर
जपुहविमाञ्चकमार इमत रूपमम्। परसविणमारभमाविक्षे जपुहविमासचकमार इमत समाकल्यक्षेन रूपदयस ससद्ध्यमत। 
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मटप्पणष्ट्री अदमामदतयाः मदविमामदपयर न्तमम् -  अदम् हह  मदविम् धिमातवियाः

अत्र  मविशिक्षेषयाः  - आम्प्रत्ययस्य  प्रकक मतयाः  हहधिमातपुयाः  परस्ममैपदष्ट्री  असस्त  इमत  हक्षेतनोयाः  सलमट
अनपुप्रयपुज्यममानयाः कक धिमातपुरमप परस्ममैपदष्ट्री एवि भविमत। भकधिमातनोयाः अस्धिमातनोश्च अनपुप्रयनोगक्षे तयनोयाः परस्ममैपमदत्विमातम्
न आत्मनक्षेपदसम्भवियाः।

अत्रमैवि भकधिमातनोरनपुप्रयनोगक्षे  जपुहविमाम्बभकवि,  जपुहविमासबभकवि  इमत  रूपदयमम्। आस्धिमातनोरनपुप्रयनोगक्षे
जपुहविमाममास इमत रूपमम्। अगक्षे कक  भक असम् एषमामम् अनपुप्रयनोगक्षेण मनष्पन्नमामन रूपमामण प्रदशिरमयष्यन्तक्षे।

आमभमाविपकक्षे हह-धिमातनोयाः  सलमट  मतमप  णसल  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  हह  अ  इमत  सस्थतक्षे  सलमट
धिमातनोरनभ्यमासस्य इत्यनक्षेन मदत्विक्षे अभ्यमासस्य हनोयाः हकमारस्य चपुत्विक्षे सकमारक्षे सस्य च जश्त्विक्षे जकमारक्षे जपुहह  अ
इमत जमातक्षे अचनो सञ्णमत इत्यनक्षेन विकद्धिय आविमादक्षेशिक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च जपुहमावि इमत रूपस ससध्यमत। अजमादय प्रत्ययक्षे
परतयाः  अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास  य्विनोररयङपु विङय  इत्यनक्षेन  हनोयाः  उकमारस्य  स्थमानक्षे  उविङमादक्षेशिक्षे जपुहह वितपुयाः,  जपुहह विपुयाः,
जपुहहविथपुयाः इत्यमामदरूपमामण ससध्यसन्त।  हहधिमातनोयाः  ससमप  थसल आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत  इडमागमक्षे  प्रमापक्षे
एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधिक्षे प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा क्रमामदमनयममानपुसमारस मनत्यमम् इमट प्रमापक्षे तस्यमामप
अचस्तमास्वित्थल्यमनटनो मनत्यमम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा तस बमासधित्विमा भमारदमाजमनयममातम् विमैकसल्पकक्षे  इमट
जपुहनोथ/जपुहमविथ इमत रूपदयस  भविमत। उत्तमपपुरुषस्य एकविचनक्षे  णलपुत्तमनो विमा  इत्यनक्षेन  मविकल्पक्षेन णलयाः
मणत्त्विमातम् विकद्ध्यभमाविपकक्षे  जपुहवि,  अचनो सञ्णमत इमत विकमद्धिपकक्षे  जपुहमावि इमत समाकल्यक्षेन रूपदयस भविमत। विसस
मसस च क्रमामदमनयममानपुसमारस मनत्यमम् इडमागमक्षे उविमङ जपुहह मविवि, जपुहह मविम इत्यक्षेविस रूपमामण भविसन्त। 

तथमा च आमभमाविपकक्षे  सलमट रूपमामण  जपुहमावि,  जपुहह वितपुयाः,  जपुहहविपुयाः।  जपुहनोथ/जपुहमविथ,  जपुहहविथपुयाः,
जपुहहवि। जपुहमावि/जपुहवि, जपुहह मविवि, जपुहह मविम। 

एविञ्च  सलमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  समाकल्यक्षेन  षटम्  रूपमामण  -  जपुहमावि,

जपुहविमासचकमार/जपुहविमाञ्चकमार, जपुहविमासबभकवि/जपुहविमाम्बभकवि, जपुहविमाममास। 

मममप  समाकल्यक्षेन जपुहमावि/जपुहवि,  जपुहविमासचकमार/जपुहविमासचकर-जपुहविमाञ्चकमार/जपुहविमाञ्चकर,

जपुहविमासबभकवि/जपुहविमाम्बभकवि, जपुहविमाममास इमत नवि रूपमामण।

कक  भक असम् एषमामम् अनपुप्रयनोगक्षेण मनष्पन्नमामन रूपमामण अधियाः प्रदत्तमामन ससन्त। 

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमाञ्चकमार जपुहविमाञ्चक्रतपुयाः जपुहविमाञ्चक्रपु याः

म.पपु. जपुहविमाञ्चकथर जपुहविमाञ्चक्रथपुयाः जपुहविमाञ्चक्र

उ.पपु. जपुहविमाञ्चकमार/जपुहविमाञ्चकर जपुहविमाञ्चकक वि जपुहविमाञ्चकक म

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमासचकमार जपुहविमासचक्रतपुयाः जपुहविमासचक्रपु याः

म.पपु. जपुहविमासचकथर जपुहविमासचक्रथपुयाः जपुहविमासचक्र

उ.पपु. जपुहविमासचकमार/जपुहविमासचकर जपुहविमासचकक वि जपुहविमासचकक म
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एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमाम्बभकवि जपुहविमाम्बभकवितपुयाः जपुहविमाम्बभकविपुयाः

म.पपु. जपुहविमाम्बभकमविथ जपुहविमाम्बभकविथपुयाः जपुहविमाम्बभकवि

उ.पपु. जपुहविमाम्बभकवि जपुहविमाम्बभकमविवि जपुहविमाम्बभकमविम

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमासबभकवि जपुहविमासबभकवितपुयाः जपुहविमासबभकविपुयाः

म.पपु. जपुहविमासबभकमविथ जपुहविमासबभकविथपुयाः जपुहविमासबभकवि

उ.पपु. जपुहविमासबभकवि जपुहविमासबभकमविवि जपुहविमासबभकमविम

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमाममास जपुहविमाममासतपुयाः जपुहविमाममासपुयाः

म.पपु. जपुहविमाममाससथ जपुहविमाममासथपुयाः जपुहविमाममास

उ.पपु. जपुहविमाममास जपुहविमाममाससवि जपुहविमाममाससम

लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  शिबपविमादक्षे  तमासस  तमासयाः  मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः
इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकससजमायमास समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन हनोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे हनो तमासम् मत इमत
जमातक्षे तक्षेयाः स्थमानक्षे डमादक्षेशिक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप मटससजकस्य आसयाः लनोपक्षे हनो तम् आ इमत जमातक्षे  हनोतमा
इमत रूपस भविमत। एविमगक्षेऽमप मविदमासथरनमा स्वियमम् ऊह्यमम्। लपुमट शिबपविमादस्य तमासयाः आधिरधिमातपुकससजमायमामम्
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः।

तथमा च लपुमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण -  हनोतमा,  हनोतमारय,  हनोतमारयाः।  हनोतमासस,  हनोतमास्थयाः,  हनोतमास्थ।
हनोतमासस्म, हनोतमास्वियाः, हनोतमास्मयाः।

लकमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  शिबपविमादक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन हनोयाः उकमारस्य गपुणक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकमारस्य षकमारक्षे  -  हनोष्यमत।
लकमट शिबपविमादस्य स्यस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। एविमम् अगक्षेऽमप बनोध्यमम्।

तथमा मह परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  हनोष्यमत,  हनोष्यतयाः,  हनोष्यसन्त।  हनोष्यसस,  हनोष्यथयाः,  हनोष्यथ।
हनोष्यमामम, हनोष्यमावियाः, हनोष्यमामयाः। 

लनोमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप शिमप शिपयाः श्लय धिमातनोयाः मदत्विक्षे अभ्यमासमामदकमायर जपु हह  मत इमत जमातक्षे
मतपयाः  समाविरधिमातपुकत्विमातम्  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  हनोयाः  उकमारस्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  एरुयाः  इत्यनक्षेन
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इकमारस्य उकमारक्षे  जपुहनोतपु  इमत रूपस भविमत,  तमातङ्पकक्षे जपुहहतमातम् इत्यमप। तसस -  जपुहहतमामम्,  सय -  जपुह्वतपु।
ससमप हहसल्भ्यनो हक्षेसधिरयाः इत्यनक्षेन महस्थमानक्षे सधि इमत सविमारदक्षेशिक्षे  जपुहह सधि - (तमातमङ) जपुहहतमातम्, जपुहहतमम्, जपुहहत।
उत्तमपपुरुषक्षे  आडपुत्तमस्य  मपच्च  इत्यनक्षेन  आमट,  अमच  श्नपुधिमातपुभपुविमास  य्विनोररयङपु विङय  (६.४.७७)  इमत
उविङमादक्षेशिमापक्षेकयमा  हहश्नपुविनोयाः  समाविरधिमातपुकक्षे  (६.४.८७)  इत्यस्य  परत्विमातम्  यमण  प्रमापक्षे,  तस्ममादमप  परत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  (७.३.८४)  इत्यनक्षेन गपुणक्षे  ओकमारक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  जपुहविमामन,  जपुहविमावि,  जपुहविमाम इमत
रूपमामण भविसन्त।

तथमा  मह  परस्ममैपदक्षे  लनोमट  रूपमामण  -  जपुहनोतपु/जपुहहतमातम्,  जपुहहतमामम्,  जपुह्वतपु।  जपुहह सधि/जपुहहतमातम्,
जपुहहतमम्, जपुहहत। जपुहविमामन, जपुहविमावि, जपुहविमाम।

लमङ अडमागमक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  शिमप  शिपयाः  श्लय  धिमातनोमदरत्विक्षे  अभ्यमासमामदकमायर  हनोयाः
उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे इतश्च इत्यनक्षेन मतपयाः इकमारस्य लनोक्षेपक्षे अजपुहनोतम् इमत रूपस भविमत। तसस - अजपुहहतमम्।
सय सस्य स्थमानक्षे अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे प्रमापक्षे अभ्यस्तससजकत्विमातम् तस बमासधित्विमा ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च इत्यनक्षेन सक्षेयाः
जपुसमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे अजपुहह उसम् इमत सस्थतक्षे हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यनक्षेन यमण प्रमापक्षे अमगमसकत्रस प्रवितरतक्षे-

{सकत्रमम्.  ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च (३.४.१०९) = ससचनोऽभ्यस्तमामददक्षेश्च परस्य मङत्सम्बसन्धिननो
सक्षेजपुरसम्।}

[ . ]21 12 जपुसस च॥ (७.३.८३)

सकत्रमाथर याः- इगन्तमाङस्य गपुणनोऽजमादय जपुसस।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। जपुसस (७/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। क्सस्यमामच
इत्यतयाः अमच  (७/१)  इत्यस्य अनपुविकसत्तभरविमत। मकञ्च ममदक्षेगपुरणयाः इत्यतयाः गपुणयाः  (१/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे।
अङस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री इमत पररभमाषयमा इकयाः इमत पदस लभ्यतक्षे। तच्च अङस्य इत्यस्य
मविशिक्षेषणमसस्त, अतयाः तदन्तमविधिय इगन्तस्य अङस्य इत्यथरलमाभयाः। अमच इमत जपुसस इत्यस्य मविशिक्षेषणमसस्त।
अतयाः यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविधिय अजमादय जपुसस इत्यथरलमाभयाः। सकत्रमाथर्थो मह
अजमादय जपुसस परतयाः इगन्तस्य अङस्य स्थमानक्षे  गपुणनो भविमत। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अयस  गपुणयाः
इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य इकयाः स्थमानक्षे भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण अ जपुहह  उसम् इमत जमातक्षे अजमामदयाः उसम् परनोऽसस्त।
अतयाः  जपुसस च इमत  प्रकक तसकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य इकयाः  उकमारस्य गपुणक्षे  ओकमारक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  उसयाः
सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर अजपुहविपुयाः इमत रूपस ससध्यमत। अगक्षेऽमप इत्थस बनोध्यमम्। 

तथमा  च परस्ममैपदक्षे  लमङ रूपमामण  -  अजपुहनोतम्,  अजपुहहतमामम्,  अजपुहविपुयाः।  अजपुहनोयाः,  अजपुहहतमम्,
अजपुहहत। अजपुहविमम्, अजपुहहवि, अजपुहहम।

मविसधिसलमङ हहधिमातनोयाः मतमप मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् शिमप शिपयाः श्लय धिमातनोयाः मदत्विक्षे अभ्यमासमामदकमायर
यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इत्यनक्षेन मतपयाः यमासपुडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे जपु हह  यमासम् मत इमत जमायतक्षे।
ततयाः सपुसट्तथनोयाः इत्यनक्षेन तकमारस्य सपुडमागमक्षे जपुहहयमासम् सम् मत इमत जमातक्षे सलङयाः स लनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन
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सकमारदयस्यमामप लनोपयाः। ततयाः यमासपुटयाः मङदद्भिमाविमातम्  गपुणमनषक्षेधिक्षे  मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे  जपुहहयमातम् इमत रूपस
भविमत। तसमादय न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। 

तथमा मह परस्ममैपदक्षे मविसधिसलमङ रूपमामण  -  जपुहहयमातम् जपुहहयमातमामम्,  जपुहहयपुयाः।  जपुहहयमायाः,  जपुहहयमातमम्,
जपुहहयमात। जपुहहयमामम्, जपुहहयमावि, जपुहहयमाम।

आशिष्ट्रीसलर मङ हह-धिमातनोयाः मतमप यमासपुमट सपुमट च हह  यमासम्  सम्  मत इमत जमातक्षे  मकदमामशिमष इत्यनक्षेन
यमासपुटयाः  मकत्त्विस  भविमत।  ततयाः  यमासपुटयाः  सलङमामशिमष  इत्यनक्षेन  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः
इत्यनक्षेन गपुणक्षे प्रमापक्षे मकदमामशिमष इमत यमासपुटयाः मकत्त्विमातम् सक्ङमत च इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः मतपयाः इकमारस्य
लनोपक्षे  हह  यमासम्  सम्  तम्  इमत  जमातक्षे  स्कनोयाः  ससयनोगमादनोरन्तक्षे  च  इत्यनक्षेन  ससयनोगमामदसकमारलनोपक्षे
अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इत्यनक्षेन हनोयाः उकमारस्य दष्ट्रीघर हहयमातम् इमत रूपस भविमत। एविमगक्षेऽमप। 

तथमा  च  आशिष्ट्रीसलरमङ  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  हहयमातम्,  हहयमास्तमामम्,  हहयमासपुयाः।  हहयमायाः,  हहयमास्तमम्,
हहयमास्त। हहयमासमम्, हहयमास्वि, हहयमास्म इत्यक्षेविस  रूपमामण भविसन्त।  अत्र तपु शिपयाः प्रमामपरक्षेवि नमासस्त, तस्ममादक्षेवि
श्लपुरमप न भविमत, अतयाः मदत्विमामदरमप न भविमत।

लपुमङ  हहधिमातनोयाः  अमट  मतमप  शिबपविमादक्षे  च्लय  ससजमादक्षेशिक्षे  इकमारलनोपक्षे  अपककहलयाः  ईडमागमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे अ हह  सम् ईतम् इमत जमायतक्षे। ससचयाः आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य
इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। ततयाः ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यनक्षेन हनोयाः उकमारस्य
विकद्धिय अ हय सम्  ईतम्  इमत जमायतक्षे।  ततयाः सकमास्य षत्विक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च  अहयषष्ट्रीतम्  इमत रूपस  ससध्यमत।
ईडमागमयाः मतमप ससमप च भविमत, अन्यत्र तपु विकद्धिय सस्य षत्विक्षे टपु त्विमामदकमायर च रूपमामण भविसन्त। 

तथमा च लपुमङ रूपमामण - अहयषष्ट्रीतम्, अहयषमामम्, अहयषपुयाः। अहयषष्ट्रीयाः, अहयषमम्, अहयष। अहयषमम्,
अहयष्वि, अहयष्म।

लकमङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप इकमारलनोपक्षे  शिमप प्रमापक्षे  तमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य स्यतमासष्ट्री
लकलपुटनोयाः  इत्यनक्षेन  स्यप्रत्ययक्षे   अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  अ  हह  स्य  तम्  इमत  जमातक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  हनोयाः  उकमास्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन  स्य  इत्यस्य
प्रत्ययमावियविस्य  सकमारस्य  षत्विक्षे  अहनोष्यतम् इमत  रूपस  ससध्यमत।  लकमङ  शिबपविमादस्य  स्यस्य
आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन
मनषक्षेधियाः। तसमादय रूपमामण स्वियस समाध्यमामन। 

तथमा च लकमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अहनोष्यतम् अहनोष्यतमामम्, अहनोष्यत। अहनोष्ययाः, अहनोष्यतमम्,
अहनोष्यत। अहनोष्यमम्, अहनोष्यमावि, अहनोष्यमाम।
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।।इमत जपुहनोत्यमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 49 जपुसस च इत्यस्य उदमाहरणमम् एकस  प्रदशिरयत।

. 50 भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमास श्लपुविच्च इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 51 हहधिमातनोयाः कनोऽथरयाः।

. 52 श्लय इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 53 हहधिमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविसन्त।

. 54 शिपयाः श्लपुमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 55 अदभ्यस्तमातम् इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 56 हहधिमातनोयाः मविसधिसलमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मकस  रूपमम्।

. 57 हहधिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मकस  रूपमम्।

. 58 भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमास श्लपुविच्च इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयममानस कमायर मनत्यमम् अमनत्यस विमा। 

अथ मदविमामदगणयाः
मदविपु  क्रकीडमा-मविसजगष्ट्रीषमा-व्यविहमार-दपुमत-स्तपुमत-मनोद-मद-स्विप्न-कमासन्त-गमतषपु  इमत  सक्षेटयाः

परस्ममैपमदनयाः  उमदतम्-धिमातनोयाः  वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास  लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे  मदविम्  मत  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  मतपयाः  समाविरधिमातपुकत्विमातम्  कतररर  शिपम्  इत्यनक्षेन  शिमप  प्रमापक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 13 मदविमामदभ्ययाः श्यनम्॥ (३.१.६९)

सकत्रमाथर याः - कतकरविमाचकक्षे  समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः श्यनम्-प्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  मदविमामदभ्ययाः  (५/३),  श्यनम्  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर शिपम् इत्यतयाः कतररर  (७/१)  इमत पदस्य,  समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इत्यतयाः समाविरधिमातपुकक्षे
(७/१)  इमत  पदस्य  च  अनपुविकसत्तभरविमत।  मदविम्  आमदयाः  यक्षेषमास  तक्षे  मदविमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  मदविमामदभ्ययाः  इमत
तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  प्रत्यययाः  (१/१),  परयाः  (१/१)  इमत दयमम्  असधिकक तमम्।  धिमातनोयाः  (६/१)
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इत्यस्य  असधिकमारयाः  आयमामत।  असधिकक तस्य  च  धिमातनोयाः  धिमातपुभ्ययाः  (६/३)  इमत  षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तत्विक्षेन
मविपररणमामयाः। समाविरधिमातपुकक्षे  इमत प्रत्ययससजमा एवि। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। पदयनोजनमा
-  मदविमामदभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः श्यनम् प्रत्यययाः परयाः कतररर समाविरधिमातकक्षे  प्रत्ययक्षे। मदविमामदयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु चतपुथरयाः।
कत्ररथरकक्षे  समाविरधिमातपुकक्षे  प्रत्ययक्षे परक्षे मदविमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्यनम् प्रत्यययाः परनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। सकत्रममदस
कतररर शिपम् इत्यस्यमापविमादभकतमम्। श्यनयाः शिकमारस्य लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन इत्ससजमा,  नकमारस्य च हलन्त्यमम्
इत्यनक्षेन  इत्ससजमा  भविमत।  तक्षेन  'य'  इमत  मशिष्यतक्षे।  शिकमारमानपुबन्धियाः  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत
समाविरधिमातपुकससजमाथरयाः।  नकमारमानपुबन्धिश्च  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यनक्षेन  आदपुदमात्तस्विरमाथरयाः।  शिकमारस्य
लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन इत्ससजमा भविमत। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  श्यनयाः  मशित्त्विमातम्  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इत्यनक्षेन  समाविरधिमातपुकससजमा।  मकञ्च
समाविरधिमातपुकससजकस्य अस्य श्यन्प्रत्ययस्य अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमावियाः। यस्य फलमम्
असस्त गपुणमनषक्षेधियाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  मदविम्  मत  इमत  सस्थतक्षे  कत्ररथरकयाः  समाविरधिमातपुकयाः
परनोऽसस्त इमत हक्षेतनोयाः प्रकक तसकत्रक्षेण शिपस प्रबमाध्य श्यमन अनपुबन्धिलनोपक्षे मदविम् य मत इमत जमायतक्षे। ततयाः श्यनयाः
मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इत्यनक्षेन  समाविरधिमातपुकससजमायमास  लघकपधिगपुणक्षे  प्रमापक्षे  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन  श्यनयाः
मङत्त्विमातम् तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः अलनोऽन्त्यमातम् पकविर  उपधिमा इत्यनक्षेन मदवियाः इकमारस्य उपधिमाससजमायमामम् अमगमसकत्रमम्
प्रमारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 14 हसल च॥ (८.२.७७)

सकत्रमाथर याः - रक्षेफविमान्तस्य धिमातनोयाः उपधिमायमा इकनो दष्ट्रीघर्थो हसल।

सपुत्रव्यमाख्यमा- मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। हसल (७/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। ससमप धिमातनो
रुविमार इत्यतयाः धिमातनोयाः (६/१) इत्यस्य, विर्थोरुपधिमायमा दष्ट्रीघर इकयाः इत्यतयाः विर्थोयाः (६/२), उपधिमायमायाः (६/१), दष्ट्रीघरयाः
(१/१),  इकयाः (६/१) इत्यक्षेतक्षेषमामनपुविकसत्तभरविमत। रम् च विम् च विर्यौ तयनोयाः विर्थोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। विर्थोयाः इमत
धिमातनोयाः  मविशिक्षेषणमसस्त  अतयाः  तदन्तमविधिय  रक्षेफमान्तस्य  विमान्तस्य  च  धिमातनोयाः  इत्यथरलमाभयाः।  रक्षेफमान्तधिमातनोयाः
विकमारमान्तधिमातनोयाः च उपधिमायमायाः इकयाः स्थमानक्षे दष्ट्रीघमारदक्षेशिनो भविमत हसल परतयाः इमत सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  -  रक्षेफमान्तस्य उदमाहरणस  मविस्तष्ट्रीणरमम्  इमत। दष्ट्रीव्यमत इमत विकमारमान्तस्य उदमाहरणमम्।
एतदक्षेवि प्रकक तक्षे आलनोच्यमम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण मदविम् य मत इमत जमातक्षे हलम् परनोऽसस्त इमत कक त्विमा  हसल च इमत
प्रकक तसकत्रक्षेण  उपधिमादष्ट्रीघर  दष्ट्रीव्यमत इमत रूपस  ससध्यमत।  अगक्षे  प्रमक्रयमा  पकविरवितम्  ।  तसमादय  रूपमामण स्वियमम्
समाधिनष्ट्रीयमामन। तथमा मह  लमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  दष्ट्रीव्यमत,  दष्ट्रीव्यतयाः,  मदव्यसन्त।  दष्ट्रीव्यसस,  दष्ट्रीव्यथयाः,
दष्ट्रीव्यथ। दष्ट्रीव्यमामम, दष्ट्रीव्यमावियाः, दष्ट्रीव्यमामयाः। 
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सलमट  न  तथमा  मविशिक्षेषयाः।  धिमातनोयाः  सक्षेट्त्विमातम्  विलमामदलकणयाः  इडमागमनो  भवित्यक्षेवि।  मपत्प्रत्ययक्षेषपु
लघकपधिगपुणनो भविमत। मकन्तपु अमपत्सपु न भविमत, अससयनोगमामलटम्  मकतम् इत्यनक्षेन मकत्त्विमविधिमानक्षेन सक्ङमत च इमत
तमन्नषक्षेधिमातम्। अत्र प्रमक्रयमा स्वियस बनोद्धिव्यमा। 

तथमा मह सलमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - मददक्षेवि, मदमदवितपुयाः, मदमदविपुयाः। मददक्षेमविथ, मदमदविथपुयाः, मदमदवि।
मददक्षेवि, मदमदमविवि, मदमदमविम।

लपुमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप श्यनम्-अपविमादक्षे  तमासस इमट अनपुबन्धिलनोपक्षे  मदविम्  इ तमासम्  मत इमत
सस्थतक्षे  इतमासम्  इमत समागमकस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम्  तसस्मनम्  परतयाः लघकपधिगपुणक्षे  दक्षेविम्  इ तमासम्  मत इमत
जमायतक्षे। ततयाः मतपयाः डमादक्षेशिक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप टक्षेयाः लनोपक्षे दक्षेविम् इ तम् आ इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च
दक्षेमवितमा इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् अगक्षेऽमप।

तथमा मह लपुमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  दक्षेमवितमा, दक्षेमवितमारय,  दक्षेमवितमारयाः।  दक्षेमवितमासस,  दक्षेमवितमास्थयाः,
दक्षेमवितमास्थ। दक्षेमवितमासस्म, दक्षेमवितमास्वियाः, दक्षेमवितमास्मयाः।

लकमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप श्यनम्-अपविमादक्षे स्यप्रत्ययक्षे स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे मदवियाः
इकमारस्य पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन गपुणक्षे एकमारक्षे सकमारस्य षत्विक्षे  दक्षेमविष्यमत इमत रूपस ससध्यमत। अत्र न
कसश्चतम्  मविशिक्षेषयाः। तथमा मह परस्ममैपदक्षे  लकमट रूपमामण  -  दक्षेमविष्यमत  दक्षेमविष्यतयाः,  दक्षेक्षेमविष्यसन्त।  दक्षेमविष्यसस,

दक्षेमविष्यथयाः, दक्षेमविष्यथ। दक्षेमविष्यमामम, दक्षेमविष्यमावियाः, दक्षेमविष्यमामयाः।

लनोमट श्यमन हसल च इमत उपधिमादष्ट्रीघर रूपमामण ससध्यसन्त। तथमा च रूपमामण - दष्ट्रीव्यतपु - (तमातमङ)

दष्ट्रीव्यतमातम्,  दष्ट्रीव्यतमामम्,  दष्ट्रीव्यन्तपु।  दष्ट्रीव्य  –  (तमातमङ)  दष्ट्रीव्यतमातम्,  दष्ट्रीव्यतमम्,  दष्ट्रीव्यत।  दष्ट्रीव्यमामन,

दष्ट्रीव्यमावि, दष्ट्रीव्यमाम।

लमङ अमट  श्यमन  उपधिमादष्ट्रीघर  रूपमामण  ससध्यसन्त।  रूपमामण  च  -  अदष्ट्रीव्यतम्,  अदष्ट्रीव्यतमामम्,
अदष्ट्रीव्यनम्। अदष्ट्रीव्ययाः, अदष्ट्रीव्यतमम्, अदष्ट्रीव्यत। अदष्ट्रीव्यमम्, अदष्ट्रीव्यमावि, अदष्ट्रीव्यमाम।

मविसधिसलमङ  मतमप इकमारलनोपक्षे श्यमन उपधिमादष्ट्रीघर यमासपुमट सपुमट सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन
सकमारदयलनोपक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे दष्ट्रीविम् य तम् इमत जमातक्षे अतनो यक्षेययाः इत्यनक्षेन इयमादक्षेशिक्षे दष्ट्रीविम् य इयम् तम् इमत जमातक्षे
लनोपनो व्यनोविरसल इत्यनक्षेन तकमारपकविरविमतरनयाः यकमारस्य लनोपक्षे दष्ट्रीविम् य इ तम् इमत जमातक्षे आद्गपुणयाः इमत गपुणक्षे एकमारक्षे
दष्ट्रीव्यक्षेतम् इमत रूपस ससध्यमत। अगक्षेऽमप इत्थस प्रमक्रयमा। 

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  दष्ट्रीव्यक्षेतम्  दष्ट्रीव्यक्षेतमामम्,  दष्ट्रीव्यक्षेयपुयाः।  दष्ट्रीव्यक्षेयाः,  दष्ट्रीव्यक्षेतमम्,  दष्ट्रीव्यक्षेत।
दष्ट्रीव्यक्षेयमम्, दष्ट्रीव्यक्षेवि, दष्ट्रीव्यक्षेम।

आशिष्ट्रीसलर मङ यमासपुटयाः मकत्त्विमातम् लघकपधिगपुणमनषक्षेधियाः। हसल च इमत उपधिमादष्ट्रीघरयाः। तथमा मह रूपमामण -
दष्ट्रीव्यमातम्, दष्ट्रीव्यमास्तमामम्, दष्ट्रीव्यमासपुयाः। दष्ट्रीव्यमायाः, दष्ट्रीव्यमास्तमम्, दष्ट्रीव्यमास्त। दष्ट्रीव्यमासमम्, दष्ट्रीव्यमास्वि, दष्ट्रीव्यमास्म।

लपुमङ अमट मतमप इकमारलनोपक्षे श्यनम्-अपविमादक्षे च्लय च्लक्षेयाः ससमच ससचयाः सकमारस्य आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः
इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकस सजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन इडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे
अ  मदविम्  इ  सम्  तम्  इमत  जमातक्षे  तकमारस्य  अपककससजमायमामम्  असस्तससचनोऽपककक्षे  इत्यनक्षेन  तकमारस्य  ईडमागमक्षे
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अनपुबन्धिलनोपक्षे अ मदविम् इ सम् ई तम् इमत जमातक्षे इट ईमट इत्यनक्षेन ससचयाः सकमारस्य लनोपक्षे सविणरदष्ट्रीघर अ मदविम् ई तम्
इमत जमातक्षे  समागमकस्य ईतम्  इत्यस्य समाविरधिमातपुकससजकत्विक्षे  तसस्मनम्  परतयाः पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
उपधिमागपुणक्षे  एकमारक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  अदक्षेविष्ट्रीतम्  इमत रूपस ससध्यमत। तसमादय रूपमामण स्वियमम् समाधिनष्ट्रीयमामन। अत्र
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विमम्। तसस थसस थक्षे च षपुनमा षपुयाः इमत षपुत्विक्षे टकमारयाः।

तथमा  मह  लपुमङ परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अदक्षेविष्ट्रीतम्  अदक्षेमविषमामम्,  अदक्षेमविषपुयाः।  अदक्षेविष्ट्रीयाः,  अदक्षेमविषमम्,
अदक्षेमविष। अदक्षेमविषमम्, अदक्षेमविष्वि, अदक्षेमविष्म। 

लकमङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे श्यनम्-अपविमादभकतक्षे स्यप्रत्ययक्षे अ मदविम् स्य तम् इमत
जमातक्षे  स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्  इडमागमक्षे  पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन उपधिमागपुणक्षे  सस्य षत्विक्षे  अदक्षेमविष्यतम्
इमत रूपमम्। अत्र सविरत्र आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विमम्। तसयाः थसयाः थस्य च स्थमानक्षे यथमाक्रममम् तस्थस्थममपमास
तमान्तन्तमामयाः इमत तमामम्  तमम्  त अमम्  इत्यमादक्षेशिमायाः।  विसस मसस च सकमारलनोपयाः। तसमादय  प्रमक्रयमायाः स्वियमम्
बनोद्धिव्यमायाः।

तथमा  च  लकमङ  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अदक्षेमविष्यतम्  अदक्षेमविष्यतमामम्,  अदक्षेमविष्यनम्।  अदक्षेमविष्ययाः,
अदक्षेमविष्यतमम्, अदक्षेमविष्यत। अदक्षेमविष्यमम्, अदक्षेमविष्यमावि, अदक्षेमविष्यमाम। 

।।इमत मदविमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 59 मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत।

. 60 श्यसन्विकरणमविधिमायकसकत्रस सलखत।

. 61 मदविम्-धिमातनोयाः कयाः अथरयाः।

. 62 दष्ट्रीव्यमत इत्यत्र दष्ट्रीघरयाः कक्षे न भविमत।

. 63 मदविमामदगणयाः धिमातपुगणक्षेषपु कतमनो भविमत।

. 64 श्यन्प्रत्यययाः कस्य अपविमादयाः।

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे अदमामदगणयाः, जपुहनोत्यमामदगणयाः, मदविमामदगणयाः इमत गणत्रयस्य आलनोचनमा मविमहतमा। तक्षेषपु
आदय  अदमामदगणष्ट्रीयस्य प्रथमधिमातनोयाः  अथमारतम्  अदम्-धिमातनोयाः  मविषयक्षे  आलनोचनस  कक तमम्।  तत्र अदम्-धिमातनोमविरषयक्षे
अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः,  सलटन्यतरस्यमामम्,  शिमाससविससघसष्ट्रीनमास  च,  इडत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम्,  हह-सल्भ्यनो  हक्षेसधिरयाः,
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अदयाः सविरषमामम्  लपुङ्सननोघरसङ  इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। ततयाः जपुहनोत्यमामदगणष्ट्रीयस्य हहधिमातनोयाः मविषयक्षे
आलनोचनस कक तमम्। तत्र हह-धिमातनोयाः मविषयक्षे  जपुहनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः,  श्लय,  अदभ्यस्तमातम्,  भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमास  श्लपुविच्च,

जपुसस च इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। ततयाः मदविम्-धिमातपुयाः आलनोमचतयाः। तत्र च मदविमामदभ्ययाः श्यनम् इमत
श्यसन्विकरणमविधिमायकसकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  ततयाः  हसल  च  इमत  उपधिमादष्ट्रीघरमविधिमायकसकत्रममप  व्यमाखमातस  यक्षेन
दष्ट्रीव्यमत  इमत  ससध्यमत।  अत्र  च  पमाठक्षे  लपुकम्  श्लपु  लपुपम्  इत्यक्षेतक्षेषमामम्  विमैमशिष्टमम्  प्रदमशिरतमम्।  तत्र  तत्र
मविशिक्षेषरूपमाणमास  प्रमक्रयमायाः प्रदमशिरतमायाः। पमाठक्षेऽसस्मनम् न समक्षेषमास  रूपमाणमास  ससकत्रस  प्रमक्रयमायाः प्रदमशिरतमायाः,  तमायाः स्वियस
समाध्यमायाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 सलटन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 2 शिमाससविससघसष्ट्रीनमास च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 3 हह-सल्भ्यनो हक्षेसधिरयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 4 लपुङ्सननोघरसङ इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 जपुहनोमत इमत रूपस समाधियत।

. 6 भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमास श्लपुविच्च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 7 मदविमामदभ्ययाः श्यनम् इमत श्यसन्विकरणमविधिमायकसकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 अदक्षेविष्ट्रीतम् इमत रूपस समाधियत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 दशि।

. 2 अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः।

. 3 लपुङ्सननोघरसङ।

. 4 अदयाः परस्य अपककसमाविरधिमातपुकस्य अटम्  स्यमातम् सविरमतक्षेन।

. 5  हहसल्भ्यनो हक्षेसधिरयाः। 

. 6 शिमाससविससघसष्ट्रीनमास च।

. 7 सलटन्यतरस्यमामम्।

. 8 आमदयाः।
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. 9 भकणमम्।

. 10 जघमास, आद इमत रूपदयमम्।

उत्तरमामण- २

. 11 अजपुहविपुयाः।

. 12 भष्ट्री-ह्रष्ट्री-भक-हहधिमातपुभ्ययाः सलमट आमम् विमा स्यमादम्, आमम श्लमामविवि कमायर च।

. 13 दमानस भकणस च।

. 14 धिमातनोयाः दक्षे स्तयाः।

. 15 जपुहमावि, जपुहविमासचकमार-जपुहविमाञ्चकमार , जपुहविमासबभकवि-जपुहविमाम्बभकवि , जपुहविमाममास इमत षटम्  
रूपमामण।

. 16 जपुहनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः।

. 17 अभ्यस्तससजकमातम् धिमातनोयाः परस्य प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अतम् इत्यमादक्षेशिनो 
भविमत।

. 18 जपुहहयमातम्।

. 19 हहयमातम्।

. 20 अमनत्यमम्।

उत्तरमामण- ३

. 21 श्यनम्।

. 22 मदविमामदभ्ययाः श्यनम्।

. 23 क्रकीडमा-मविसजगष्ट्रीषमा-व्यविहमार-दपुमत-स्तपुमत-मनोद-मद-स्विप्न-कमासन्त-गतययाः मदवियाः अथमारयाः।

. 24 हसल च।

. 25 चतपुथरयाः। 

. 26 शिपयाः।

॥ इमत एकमविसशियाः पमाठयाः ॥
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)22 स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- 
सपु तपुदम् रुधिम् धिमातवियाः

प्रस्तमाविनमा

भविन्तयाः इतयाः पकविरसस्मनम् पमाठक्षे अदमामदगणयाः, जपुहनोत्यमामदगणयाः, मदविमामदगणयाः च इमत गणत्रयस्य पररचयस
प्रमापविन्तयाः। अधिपुनमा स्विमामदगणयाः, तपुदमामदगणयाः, रुधिमामदगणयाः च इमत गणत्रयस जमास्यमत। पकविरवितम् अत्रमामप प्रमतगणस
मविकरणभक्षेदयाः असस्त,  मविकरणभक्षेदमातम्  च रूपभक्षेदनो  भविमत। यथमा स्विमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः श्नपुमविकरणप्रत्यययाः,
तपुदमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः  शिमविकरणप्रत्यययाः,  रुधिमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः  श्नमामविकरणप्रत्यययाः  च  भविमत।
मविकरणभक्षेदमातम् रूपभक्षेदयाः,  तदथमा सपु-धिमातनोयाः श्नपुमविकरणक्षे सपुननोमत इमत रूपमम्,  तपुदम्-धिमातनोयाः शिमविकरणक्षे तपुदमत
इमत रूपमम्,  रुधिम्-धिमातनोयाः श्नमामविकरणक्षे रुणमद्धि इमत रूपस भविमत। असस्मनम् पमाठक्षे  न सविमारमण रूपमामण ससकत्रस
प्रदशिरमयष्यन्तक्षे  अन्यथमा  पमाठपररममाणमम्  एधिक्षेत।  पकविरतनपमाठवितम्  असस्मनम्  पमाठक्षेऽमप  प्रमतगणस  प्रथमधिमातपुरक्षेवि
आलनोचमयष्यतक्षे। धिमात्विन्तरस्य प्रमक्रयमायाः तपु स्वियस बनोद्धिव्यमायाः। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

प्रमतगणस ककीदृशिस मविकरणस भविमत तज्जमास्यमत।
 मविकरणमविधिमायकसकत्रमाथरमम् अविगममष्यमत।
तत्र तत्र व्यमाख्यमातमामन मविशिक्षेषसकत्रमामण जमास्यमत।
सपु-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस शिक्नपुयमातम्। 
तपुदम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस पमारयक्षेतम्। 
रुधिम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुमम् अहरतम्। 
 एतज्जमात्विमा च अन्यमामन अमप धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्। 
तत्र तत्र प्रदमशिरतमामन विमैकसल्पकरूपमामण अमप अविगममष्यमत।
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

अथ स्विमामदगणयाः
षपुञम् अमभषविक्षे इमत उभयपमदनयाः अमनटयाः स्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास कतररर
लमट परस्ममैपदससजकक्षे  मतमप सपु मत इमत जमातक्षे कतररर शिपम् इमत शिमप प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 1 स्विमामदभ्ययाः श्नपुयाः॥ (३.१.७३)

सकत्रमाथर याः - स्विमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नपुप्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  स्विमामदभ्ययाः  (५/३),  श्नपुयाः  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर शिपम् इत्यतयाः कतररर (७/१) इमत पदस, समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इत्यतयाः समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१)

इमत  पदस  च  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  (१/१),  परयाः  (१/१)  इत्यपुभयममप  असधिकक तमम्।  धिमातनोरक्षेकमाचनो  हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा - कतररर समाविरधिमातपुकक्षे  धिमातनोयाः श्नपुयाः
प्रत्यययाः परयाः इमत। स्विमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु पञ्चमयाः। सपुयाः अमामदयाः यक्षेषमामम् (धिमातकनमामम्) तक्षे स्विमादययाः (धिमातवियाः)
इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  तक्षेभ्ययाः  स्विमामदभ्ययाः।  सकत्रमाथर्थो  मह  कत्ररथरकक्षे  समाविरधिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे
परतयाः स्विमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नपुप्रत्यययाः परनो  भविमत। श्नपुप्रत्ययस्य शिकमारयाः इत्ससजकयाः लशिक्वितमद्धितक्षे
इत्यनक्षेन। अतयाः नपु-ममात्रमम् मशिष्यतक्षे। यनोगनोऽयमम् कतररर शिपम् इत्यस्य अपविमादयाः।

अत्र मविशिक्षेषयाः  -  श्नपुप्रत्ययस्य मशित्त्विमातम् मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमा। अमप च
समाविरधिमातपुकससजकस्य अस्य श्नपुप्रत्ययस्य अमपत्त्विमातम्  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन मङदद्भिमावियाः। यस्य फलमम्
असस्त गपुणमनषक्षेधियाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण सपु मत इमत सस्थतक्षे प्रमापस शिपस प्रबमाध्य प्रकक तसकत्रक्षेण
श्नपुप्रत्ययनो भविमत। यतनो मह अत्र मत इमत कत्ररथरकसमाविरधिमातपुकप्रत्यययाः परनोऽसस्त। ततयाः सपु नपु मत इमत जमातक्षे नपु
इत्यस्य मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमायमास समाविरधिमातपुपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन सनोयाः उकमारस्य
गपुणयाः  प्रमापयाः।  तदमा  श्नपुप्रत्यययाः  अमपतम्  समाविरधिमातपुकमम्  च  असस्त  इमत  हक्षेतनोयाः  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन
मङदद्भिमाविनो  भविमत।  तक्षेन  सक्ङमत  च  इत्यनक्षेन  गपुणमनषक्षेधियाः।  ततयाः  मतप्रत्ययस्य  समाविरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे  सपुननोमत इमत रूपस ससध्यमत। मदविचनक्षे तसस
तसयाः अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकत्विमातम् च मङदद्भिमाविक्षे न ननोयाः उकमारस्य गपुणयाः। ततयाः सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च
मविसगर सपुनपुतयाः इमत रूपमम्। बहहविचनक्षे ससप्रत्ययक्षे अन्तमादक्षेशिक्षे सपु नपु असन्त इमत जमातक्षे ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे इकनो
यणमच इमत यमण प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इत्यनक्षेन उविमङ प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे
- 

[ . ]22 2 हह श्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे ॥ (६.४.८७)

सकत्रमाथर याः - हहश्नपुविनोरनक्षेकमाचनोऽससयनोगपकविरस्यनोविणरस्य यणम् स्यमादमच समाविरधिमातपुकक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमम्  पददयमात्मकमम्।  सकत्रक्षेण  अनक्षेन  यणमादक्षेशिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  हहश्नपुविनोयाः
(६/२), समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इत्यतयाः अमच (७/१)
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मटप्पणष्ट्री स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्-  सपु तपुदम् रुधिम् धिमातवियाः

इत्यस्य, एरनक्षेकमाचनोऽससयनोगपकविरस्य इत्यतयाः अनक्षेकमाचयाः (६/१), अससयनोगपकविरस्य (६/१) इत्यनयनोयाः, अनोयाः सपुमप
इत्यतयाः ओयाः (६/१) इत्यस्य, इणनो यणम् इत्यतयाः यणम्  (१/१) इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। अङस्य (६/१)

इत्यसधिकक तमम्। अमच समाविरधिमातपुकक्षे  हहश्नपुविनोयाः अनक्षेकमाचयाः अङस्य अससयनोगपकविरस्य अनोयाः यणम्  इमत पदयनोजनमा।
समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् अमच इमत। अतयाः यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविधिय
अजमादय समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यथरलमाभयाः। श्नपुयाः प्रत्यययाः अतयाः प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत पररभमाषयमा श्नपु
इत्यनक्षेन  श्नपुप्रत्ययमान्तस्य गहणमम्।  अनक्षेकमाचयाः इमत पदमम्  श्नपुप्रत्ययमान्तक्षेन  अङक्षेन सह सम्बद्धिमम्।  नमासस्त
ससयनोगयाः पकविरयाः यस्ममातम् असय इमत बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे अससयनोगपकविरयाः, तस्य अससयनोगपकविरस्य। अससयनोगपकविरस्य इमत
पदमम् ओयाः इत्यस्यमैवि मविशिक्षेषणमम् न तपु श्नपु इत्यस्यमामप। हहश्च श्नपुश्च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे हहश्नपुविय,  तयनोयाः
हहश्नपुविनोयाः। सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  अजमादय समाविरधिमातपुकक्षे  परतयाः जपुहनोतक्षेयाः श्नपुप्रत्यययमान्तस्य अनक्षेकमाचयाः अङस्य च
अससयनोगपकविरस्य उकमारस्य स्थमानक्षे यणमादक्षेशियाः स्यमातम् इमत। स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत पररभमाषयमा उकमारस्य स्थमानक्षे
विकमारमादक्षेशियाः भविमत। यनोगनोऽयमम् अमच श्नपुधिमातपु...इत्यमामदनमा प्रमापस्य उविङयाः अपविमादयाः।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  सपु  नपु  असन्त  इमत  सस्थतक्षे  अमच श्नपुधिमातपु...इत्यमामदनमा  यनोगक्षेन  प्रमापमम्  उविङमादक्षेशिस
बमासधित्विमा  हहश्नपुविनोयाः  समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यनक्षेन  ननोयाः  उकमारस्य  स्थमानक्षे  यणमादक्षेशिनो  भविमत।  यतनो  मह  सपुनपु  इमत
श्नपुप्रत्ययमान्तयाः अनक्षेकमाचम् अङमसस्त। तस्य च अङस्य अवियवियाः उकमारयाः अससयनोगपकविरयाः अमप असस्त। ततयाः
विणरसम्मक्षेलनक्षे  सपुन्विसन्त इमत रूपस  भविमत। ससमप मममप च सपुननोमत इमत रूपवितम्  प्रमक्रयमा बनोद्धिव्यमा। ससमप
षत्विमम् आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत यनोगक्षेन। उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विसस सपुनपु विसम्, उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे मसस सपुनपु मसम्
इमत सस्थतक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 3 लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः॥ (६.४.१०७)

सकत्रमाथर याः - अससयनोगपकविरस्य प्रत्ययनोकमारस्य लनोपनो विमा म्विनोयाः परयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पञ्च पदमामन ससन्त। लनोपयाः (१/१), च (अव्ययमम्) अस्य (६/१),

अन्यतरस्यमामम्  (७/१),  म्विनोयाः  (७/२)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सकत्रस्थक्षेन  अस्य  इमत  पदक्षेन  उतश्च
प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् (६.४.१०६) इत्यस्य परमामशिरयाः। उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इत्यतयाः उतयाः (५/१),

प्रत्ययमातम्  (५/१),  अससयनोगपकविमारतम्  (५/१)  इत्यक्षेतक्षेषमामम्  अनपुविकसत्तभरविमत।  तक्षेषमास  त्रयमाणमाममप
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामनो भविमत। अङस्य इत्यसधिकक तमम्। अससयनोगपकविरस्य प्रत्ययस्य उतयाः अङस्य
म्विनोयाः अन्यतरस्यमामम्  लनोपयाः इमत पदयनोजनमा। असधिकक तस्य अङस्य इत्यस्य उतयाः इमत पदमम्  मविशिक्षेषणमम्।
अतयाः  तदन्तमविधिय  उदन्तस्य अङस्य इत्यथरलमाभयाः।  अससयनोगपकविरयाः  ययाः  प्रत्यययाः  (प्रत्ययमावियवियाः)  उकमारयाः
तदन्तस्य अङस्य लनोपनो विमा स्यमातम् म्विनोयाः परयनोयाः इमत सकत्रमाथरयाः। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अयममादक्षेशियाः
उदन्तमाङस्य अन्त्यस्यमैवि अलयाः उकमारस्य स्थमानक्षे भविमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  सपुनपु  विसम्  इत्यत्र  सपुनपु  मसम्  इत्यत्र  च  उकमारयाः
श्नपुप्रत्ययमावियवियाः असस्त। अमप च उकमारमातम् पकविरमम् ससयनोगविणरयाः नमासस्त। तस्ममातम् उकमारयाः अससयनोगपकविरयाः। मकञ्च
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सपुनपु  इमत उकमारमान्तमम्  अङमम्  अमप असस्त। अमप च तस्ममातम्  उकमारमान्तमातम्  अङमातम्  परक्षे  (विसयाः)  विकमारयाः,
(मसयाः)  मकमारयाः  च असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण श्नपुप्रत्ययमावियविस्य उकमारस्य मविकल्पक्षेन  लनोपक्षे  यथमाक्रममम्
सपुन्वियाः, सपुन्मयाः इमत रूपक्षे भवितयाः। लनोपमाभमाविपकक्षे च सपुनपुवियाः, सपुनपुमयाः इमत रूपक्षे भवितयाः। 

तथमा मह  लमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  सपुननोमत,  सपुनपुतयाः,  सपुन्विसन्त।  सपुननोमष,  सपुनपुथयाः,  सपुनपुथ।
सपुननोमम, सपुन्वियाः-सपुनपुवियाः, सपुन्मयाः-सपुनपुमयाः।

अत्र  अविधिक्षेयमम्  -  (षपुञम्)  सपुधिमातनोयाः  मञत्त्विमातम्  स्विररतमञतयाः  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य  कतकरगमाममत्विक्षे  सपुधिमातनोयाः  मविमहतस्य  लस्य  स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो  भविमत।  मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इमत परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तमामदषपु  न  कनोऽमप  मपतम्-प्रत्यययाः।  अतयाः  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन  तमामदयाः
सविर्थोऽमप प्रत्यययाः मङतम् भविमत। तस्ममातम् सविरत्रमैवि ननोयाः उकमारस्य गपुणमनषक्षेधियाः। मकञ्च श्नपुप्रत्ययस्य मङत्त्विमातम् न
सनोयाः उकमारस्य गपुणयाः इत्यमप अविधिक्षेयमम्। विमहप्रत्ययक्षे ममहङ्प्रत्ययक्षे च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यनक्षेन
ननोयाः उकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपयाः। अत्र अमच परक्षे  हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यनक्षेन यणम्  भविमत। मकञ्च मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्त्विस भविमत। सनोयाः थमासस सपुनपु थमासम् इमत सस्थतक्षे थमासयाः सक्षे इत्यमादक्षेशिक्षे सपुनपु सक्षे इमत
जमातक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकमारस्य षत्विमम्। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे  इमट सपुनपु इ इमत जमातक्षे ननोयाः उकमारस्य
हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत यमण विकमारक्षे टक्षेयाः एत्विक्षे सपुन्विक्षे इमत रूपमम्। विहय ममहमङ च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास
म्विनोयाः इमत मविकल्पक्षेन उकमारलनोपयाः।

तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे लमट रूपमामण - सपुनपुतक्षे, सपुन्विमातक्षे, सपुन्वितक्षे। सपुनपुषक्षे, सपुन्विमाथक्षे, सपुनपुध्विक्षे। सपुन्विक्षे,
सपुन्विहक्षे-सपुनपुविहक्षे, सपुन्महक्षे-सपुनपुमहक्षे।

सलमट मदत्विमामदकमायर कक तक्षे समत आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन मदतष्ट्रीयसकमारस्य षत्विमम्। सलटम्  च इमत
यनोगक्षेन  सलडमादक्षेशियाः  मतङम्  आधिरधिमातपुकयाः।  अतयाः  अजमामदप्रत्ययक्षेषपु  परतयाः  हहश्नपुविनोयाः  समाविरधिमातपुकक्षे  (६.४.८७)

इत्यस्य  अप्रविकत्तय  अमच  श्नपुधिमातपुभपुविमास  य्विनोररयङपु विङय  (६.४.७७)  इत्यनक्षेन  उविङम्  भविमत।  थसल
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधिक्षे  प्रमापक्षे  तस  बमासधित्विमा
क्रमामदमनयममानपुसमारस मनत्यमम् इमट प्रमापक्षे तस्यमामप अचस्तमास्वित्थल्यमनटनो मनत्यमम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा
तस बमासधित्विमा भमारदमाजमनयमक्षेन विमैकसल्पकयाः इडमागमयाः। ततयाः इड्भमाविक्षे  इडभमाविक्षे  चक्षेमत पकदयक्षेऽमप गपुणयाः। विसस
मसस तपु क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम् इडमागमयाः। मममप णलपुत्तमनो विमा इमत मणत्त्विमविकल्पयाः। 

तथमा मह सलमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  सपुषमावि,  सपुषपुवितपुयाः,  सपुषपुविपुयाः।  सपुषमविथ-सपुषनोथ,  सपुषपुविथपुयाः,
सपुषपुवि। सपुषमावि-सपुषवि, सपुषपुमविवि, सपुषपुमविम। 

आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय (६.४.७७) इत्यनक्षेन उविङम्  भविमत। सलमट
तप्रत्ययक्षे सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यनक्षेन तकमारस्य स्थमानक्षे एशिमादक्षेशिक्षे सपु ए इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य
इत्यनक्षेन सपु इत्यस्य मदत्विक्षे सपु सपु ए इमत जमातक्षे अनभ्यमासस्य सनोयाः उकमारस्य उविमङ अनपुबन्धिलनोपक्षे सपु सम् उविम्
ए इमत जमातक्षे अनभ्यमासस्य सकमारस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विक्षे सपुषपुविक्षे इमत रूपमम्। सप्रत्ययक्षे सस्य स्थमानक्षे
सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सकत्रक्षेण इरक्षेचम् इत्यमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मदत्विमामदकमायर मविमहतक्षे समत सपुषपु इरक्षे इमत जमातक्षे
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मटप्पणष्ट्री स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्-  सपु तपुदम् रुधिम् धिमातवियाः

अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इमत उविङमादक्षेशिक्षे  सपुषपुमविरक्षे इमत रूपमम्। ध्विमम प्रमक्रययमा सपुषपुविम् इ ध्विक्षे इमत
जमातक्षे विकमारयाः इणम् असस्त। तस्ममातम् परमम् इटम्  असस्त। अतयाः इटयाः परस्य सलडमादक्षेशिस्य ध्विमयाः धिस्य स्थमानक्षे
मविकल्पक्षेन  ढत्विमम्  मविभमाषक्षेटयाः  इत्यनक्षेन।  अत्र  सलमट  हहश्नपुविनोयाः  समाविरधिमातपुकक्षे  इमत  न  प्रवितरतक्षे  सलटयाः
आधिरधिमातपुकत्विमातम्। तप्रत्ययस, सप्रत्ययस, थमास्प्रत्ययस च मविहमाय अन्यत्र मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्त्विस
भविमत। थमासस ध्विमम विहय ममहमङ च क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम् इडमागमयाः।

तथमा  मह आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण –  सपुषपुविक्षे,  सपुषपुविमातक्षे,  सपुषपुमविरक्षे।  सपुषपुमविषक्षे,  सपुषपुविमाथक्षे,  सपुषपुमविढ्विक्षे-
सपुषपुमविध्विक्षे। सपुषपुविक्षे, सपुषपुमविविहक्षे, सपुषपुमविमहक्षे।

{सकत्रमम्. मविभमाषक्षेटयाः (८.३.७९) = इणयाः परनो य इटम्  ततयाः परक्षेषमास षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिस्य विमा ढयाः।}

लपुमट प्रमापस्य श्नपुप्रत्ययस्य अपविमादस्य तमासयाः आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत आधिरधिमातपुकससजमा असस्त।
अतयाः तमासस परक्षे सविरत्रमैवि समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत गपुणक्षे सनो इमत भविमत। रूपमाणमामम् प्रमक्रयमा भकधिमातपुवितम्
जक्षेयमा। अत्र लपुमट श्नपुप्रत्ययमापविमादस्य तमासयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् अमाधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे
एकमाच उपक्षेदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः।

तथमा मह परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  सनोतमा,  सनोतमारय,  सनोतमारयाः।  सनोतमासस,  सनोतमास्थयाः,  सनोतमास्थ।
सनोतमासस्म, सनोतमास्वियाः, सनोतमास्मयाः।

प्रथमपपुरुषक्षे  उभयमविधिस्थलक्षे  सममानमम्  रूपमम्।  यतनो  मह स्थमामनभक्षेदक्षे  सत्यमप आदक्षेशिसमाम्यमम्  अत्र
असस्त।  तदथमा  परस्ममैपदस्थलक्षे  लपुटयाः  प्रथमस्य  डमारयरसयाः  इत्यनक्षेन  मतपम्  तसम्  सस  इत्यक्षेतक्षेषमामम्  स्थमानक्षे
यथमाक्रममम् डमा रय रसम् इत्यमादक्षेशिमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे त आतमामम् स इत्यक्षेतक्षेषमामम् स्थमानक्षे यथमाक्रममम्
डमा रय रसम् इत्यमादक्षेशिमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे इमत आदक्षेशिसमाम्यमम् स्पषमम् एवि। थमासस तमासस थमासयाः सक्षे इत्यमादक्षेशिक्षे सनोतमासम्
सक्षे इमत सस्थतक्षे तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत तमासयाः सकमारलनोपयाः। ध्विमम सनोतमासम् ध्विमम् इमत सस्थतक्षे सधि च इमत तमासयाः
अवियविस्य सकमारस्य लनोपयाः।  उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे  इमट सनोतमासम्  इ  इमत सस्थतय  सकमारस्य ह एमत इमत
हकमारयाः। थमासस मविहमाय आथमाममादय मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत टक्षेयाः एत्विमम्। पकविरवितम् इसण्नषक्षेधियाः।

तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  सनोतमा,  सनोतमारय,  सनोतमारयाः।  सनोतमासक्षे,  सनोतमासमाथक्षे,  सनोतमाध्विक्षे।
सनोतमाहक्षे, सनोतमास्विहक्षे, सनोतमास्महक्षे। 

लकमट प्रमापस्य श्नपुप्रत्ययस्य अपविमादस्य स्यस्य आधिरधिमातपुकससजमा  असस्त।  अतयाः  तसस्मनम्  परक्षे
सविरत्रमैवि गपुणनो भविमत। मकञ्च आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन षत्विममप भविमत। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास
टक्षेरक्षे  इत्यनक्षेन  एत्त्विस  भविमत।  श्नपुप्रत्ययमापविमादस्य  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  अमाधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत
इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपक्षेदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सनोष्यमत, सनोष्यतयाः,
सनोष्यसन्त। सनोष्यसस, सनोष्यथयाः, सनोष्यथ। सनोष्यमामम, सनोष्यमावियाः, सनोष्यमामयाः। 

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे थमासस  मविहमाय मटत आत्मनक्षेपदमानमास  टक्षेरक्षे  इमत  टक्षेयाः  एत्विमम्।  इसण्नषक्षेधियाः  पकविरवितम्।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - सनोष्यतक्षे, सनोष्यक्षेतक्षे, सनोष्यन्तक्षे। सनोष्यसक्षे, सनोष्यक्षेथक्षे, सनोष्यध्विक्षे। सनोष्यक्षे, सनोष्यमाविहक्षे,
सनोष्यमामहक्षे। 
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लनोमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण -  सपुननोतपु - (तमातमङ)  सपुनपुतमातम्,  सपुनपुतमामम्,  सपुन्विन्तपु। ससमप सपु नपु सस
इमत सस्थतक्षे सक्षेह्यरमपच्च इत्यनक्षेन सक्षेयाः स्थमानक्षे मह इत्यमादक्षेशिक्षे सपु नपु मह इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 4 उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम्॥ (६.४.१०६)

सकत्रमाथर याः - अससयनोगपकविमारतम् प्रत्ययनोतनो हक्षेलपुरकम् ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पदचतपुषयमम् असस्त। सकत्रक्षेणमानक्षेन हक्षेलपुरकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। उतयाः (५/१),

च  (अव्ययमम्),  प्रत्ययमातम्  (५/१),  अससयनोगपकविमारतम्  (५/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अतनो  हक्षेयाः  इत्यतयाः  हक्षेयाः
(६/१)  इत्यस्य,  मचणनो  लपुकम्  इत्यतयाः  लपुकम्  (१/१)  इत्यस्य  च  अनपुविकसत्तभरविमत।  अङस्य  (६/१)

इत्यसधिकक तमम्।  तस्य  च  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः।  नमासस्त  ससयनोगयाः  पकविरयाः  यस्ममातम्  असय
अससयनोगपकविरयाः  इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  तस्ममातम्  अससयनोगपकविमारतम्।  अङमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणमसस्त उतयाः इमत।
अतयाः  तदन्तमविधिय  उदन्तमातम्  अङमातम्  इत्यथरलमाभयाः।  अससयनोगपकविरयाः  ययाः  प्रत्यययाः  (प्रत्ययमावियवियाः)  उकमारयाः
तदन्तमातम् अङमातम् परस्य हक्षेलपुरकम्  स्यमातम् इमत सकत्रमाथरयाः। प्रत्ययस्य लपुक्श्लपुलपुपयाः इत्यनपुसमारमम् प्रत्ययमादशिरनस्यमैवि
लपुक्ससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः हक्षेयाः लपुकम्  भविमत इत्यपुकक्षे  सम्पकणरस्य हक्षेयाः अदशिरनमम् भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण सपुनपु मह इमत जमातक्षे  उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम्
इमत प्रकक तसकत्रक्षेण हक्षेयाः लपुमक सपुनपु इमत रूपस भविमत। तमातङ्पकक्षे सपुनपुतमातम् इमत रूपममप जमायतक्षे। मममप सपुनपु मम
इमत जमातक्षे मक्षेमनरयाः इमत ममस्थमानक्षे मन इत्यमादक्षेशिक्षे सपुनपु मन इमत आडपुत्तमस्य मपच्च इमत आडमागमक्षे सपुनपु आ मन
इमत जमातक्षे ननोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे अविमादक्षेशिक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  सपुनविमामन इमत रूपमम्। सपुनपु विसम्,  सपुनपु मसम्
इत्यत्र आडपुत्तमस्य मपच्च इमत आडमागमक्षे समागमकस्य विसयाः मसश्च मपदद्भिमाविक्षे समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङत्त्विमम्
न भविमत। तक्षेन सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिनोऽमप न। ततयाः मनत्यस मङतयाः इमत सकमारलनोपक्षे  सपुनविमावि,  सपुनविमाम
इमत रूपमम्। मनत्यस मङतयाः इमत सकमारलनोपयाः। 

तथमा  मह  लनोमट  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  सपुननोतपु-सपुनपुतमातम्,  सपुनपुतमामम्,  सपुन्विन्तपु।  सपुनपु-सपुनपुतमातम्,
सपुनपुतमम्, सपुनपुत। सपुनविमामन, सपुनविमावि, सपुनविमाम।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  उत्तमपपुरुषस  मविहमाय अन्यत्र समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत मङदद्भिमावियाः।  उत्तमपपुरुषक्षे  तपु
आडपुत्तमस्य  मपच्च  इत्यनक्षेन  मपदद्भिमाविक्षे  समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत  न  मङत्त्विमम्।  तक्षेन  सक्ङमत  च  इमत
गपुणविकमद्धिमनषक्षेधिनोऽमप न। प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे एत्विक्षे सपुनपु तक्षे इमत जमातक्षे आमक्षेतयाः इमत एकमारस्य स्थमानक्षे
आमम्-आदक्षेशिक्षे  सपुनपुतमामम् इमत रूपमम्। आतमामम सपुनपु आतमामम् इमत जमातक्षे टक्षेयाः आमयाः एत्विक्षे सपुनपु आतक्षे इमत जमातक्षे
आमक्षेतयाः इमत एकमारस्य आमम्-आदक्षेशिक्षे सपुनपु आतमामम् इमत जमातक्षे हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य
स्थमानक्षे  यमण विकमारक्षे  सपुन्विमातमामम् इमत रूपमम्। आथमामम एविमक्षेवि प्रमक्रयमा। सक्षे प्रमक्रययमा सपुनपु स इमत सस्थतक्षे
सनोऽन्तयाः इत्यस्य आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत अपविमादसकत्रक्षेण कक्षे विलस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे सपुनपु अतम्
अ इमत जमातक्षे टक्षेयाः अकमारस्य एकमारक्षे सपुनपु अतम् ए इमत जमातक्षे आमक्षेतयाः इमत एकमारस्य स्थमानक्षे आममादक्षेशिक्षे सपुनपु अतम्
आमम् इमत जमातक्षे हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत ननोयाः उकमास्य स्थमानक्षे यमण विकमारक्षे सपुनम् विम् अतम् आमम् इमत जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  सपुन्वितमामम् इमत रूपमम्। थमासस सपुनपु थमासम् इमत सस्थतक्षे थमासयाः सक्षे इत्यमादक्षेशिक्षे सपुनपु सक्षे इमत जमातक्षे
सकमारमातम् परस्य एकमारस्य सविमाभ्यमास विमामय इमत एकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकमारस्य षकमारक्षे
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कक तक्षे सपुनपुष्वि इमत रूपमम्। ध्विमम सपुनपु ध्विमम् इमत सस्थतक्षे टक्षेयाः अमयाः एत्विक्षे सपुनपु ध्विक्षे इमत जमातक्षे विकमारमातम् परस्य
एकमारस्य सविमाभ्यमास  विमामय इमत अममादक्षेशिक्षे  सपुनपुध्विमम्  इमत रूपमम्। इमट सपु  नपु  इ इमत सस्थतक्षे  मटससजकस्य
इकमारस्य एत्विक्षे एत ऐ इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययस्य एकमारस्य स्थमानक्षे ऐकमारमादक्षेशिक्षे  सपुनपु एक्षे  इमत जमातक्षे आडपुत्तमस्य
मपच्च इमत आडमागमक्षे समागमकस्य ऐ इत्यस्य मपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इमत न मङत्त्विमम्। तक्षेन सक्ङमत च
इमत न गपुणमनषक्षेधियाः। अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे अविमादक्षेशिक्षे सपुनम् अविम्
आ ऐ इमत जमातक्षे आटश्च इमत यनोगक्षेन आ ऐ इत्यनयनोयाः स्थमानक्षे विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे  ऐकमारक्षे सपुननो ऐ इमत जमातक्षे
ओकमारस्य स्थमानक्षे अविमादक्षेशिक्षे सपुनविमै इमत रूपमम्। विहय ममहमङ च एविमक्षेवि प्रमक्रयमा।

तथमा मह लनोमट आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  सपुनपुतमामम्,  सपुन्विमातमामम्,  सपुन्वितमामम्।  सपुनपुष्वि,  सपुन्विमाथमामम्,
सपुनपुध्विमम्। सपुनविमै, सपुनविमाविहमै, सपुनविमामहमै।

लमङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप श्नपुप्रत्ययक्षे इकमारलनोपक्षे मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् ननोयाः उकमारस्य
गपुणक्षे  असपुननोतम् इमत रूपस भविमत। एविमम् ससमप मममप च गपुणयाः। तसमादय समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमाविमातम् न
ननोयाः उकमारस्य गपुणयाः। विसस मसस च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपयाः। 

तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - असपुननोतम्, असपुनपुतमामम्, असपुन्विनम्। असपुननोयाः, असपुनपुतमम्, असपुनपुत।
असपुनविमम्, असपुन्वि-असपुनपुवि, असपुन्म-असपुनपुम।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  तप्रत्ययमादक्षेयाः  समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत  अमपत्त्विमातम्  मङदद्भिमाविक्षे  गपुणमाभमावियाः।  सनोयाः  सक्षे
प्रमक्रययमा अ सपुनपु स इमत सस्थतक्षे आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सस्य अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे अ सपुनपु अतम् अ इमत जमातक्षे
हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे यमण विकमारक्षे असपुन्वित इमत रूपमम्। विमहप्रत्ययक्षे ममहङ्प्रत्ययक्षे
च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपयाः। लमङ आत्मनक्षेपदक्षे सक्षे,  आतमामम,

आथमामम, सक्षे, इमट च परतयाः हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे विकमारमादक्षेशियाः। 

तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण  -  असपुनपुत,  असपुन्विमातमामम्,  असपुन्वित।  असपुनपुथमायाः,  असपुन्विमाथमामम्,
असपुनपुध्विमम्। असपुसन्वि, असपुन्विमह-असपुनपुविमह, असपुन्ममह-असपुनपुममह।

मविसधिसलमङ मतमप श्नपुप्रत्ययक्षे  इकमारलनोपक्षे  यमासपुमट सपुमट सपु नपु  यमासम् सम् तम्  इमत जमातक्षे  सलङयाः स
लनोपनोऽनन्त्यस्य  इत्यनक्षेन  सकमारदयस्यमामप  लनोपक्षे  सपुनपुयमातम् इमत  रूपस  जमायतक्षे।  तसमादय  रूपमामण  स्वियस
बनोद्धिव्यमामन। 

तथमा मह मविसधिसलमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सपुनपुयमातम्, सपुनपुयमातमामम्, सपुनपुयपुयाः। सपुनपुयमायाः, सपुनपुयमातमम्,
सपुनपुयमात। सपुनपुयमामम्, सपुनपुयमावि, सपुनपुयमाम।

मविसधिसलमङ  आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  प्रथममैकविचनक्षे  तप्रत्ययक्षे  श्नपुप्रत्ययक्षे  सलङयाः  सष्ट्रीयपुटम्  इत्यनक्षेन
सष्ट्रीयपुडमागमक्षे सपुमट सपु नपु सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमातक्षे सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सष्ट्रीयपुटयाः सकमारलनोपक्षे सपुटयाः च
सकमारलनोपक्षे सपु नपु ईयम् त इमत जमातक्षे हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे यमण विकमारक्षे लनोपनो
व्यनोविरसल इत्यनक्षेन  यकमारस्य लनोपक्षे  सपुन्विष्ट्रीत इमत रूपस  भविमत।  एविमम्  अगक्षेऽमप  ऊह्यमम्।  आत्मनक्षेपदस्थलक्षे
सविरत्रमैवि अजमामदसमाविरधिमातपुकपरत्विमातम् हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत यमण विकमारक्षे सपुन्विष्ट्री इमत भविमत।
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तथमा  मह  मविसधिसलमङ  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  सपुन्विष्ट्रीत, सपुन्विष्ट्रीयमातमामम्,  सपुन्विष्ट्रीरनम्।  सपुन्विष्ट्रीथमायाः,
सपुन्विष्ट्रीयमाथमामम्, सपुन्विष्ट्रीध्विमम्। सपुन्विष्ट्रीय, सपुन्विष्ट्रीविमह, सपुन्विष्ट्रीममह।

आशिष्ट्रीसलरङयाः अमाधिरधिमातपुकत्विमातम् न श्नपुप्रत्यययाः। अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इत्यनक्षेन दष्ट्रीघरयाः। हहधिमातपुवितम्
रूपमामण समाध्यन्तमामम्। तथमा च परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  सकयमातम्,  सकयमास्तमामम्,  सकयमासपुयाः।  सकयमायाः,  सकयमास्तमम्,
सकयमास्त। सकयमासमम्, सकयमास्वि, सकयमास्म।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तप्रत्ययक्षे सष्ट्रीयपुमट सपुमट सपु सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमायतक्षे। यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम्
सम् त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः। सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत।
अतयाः सष्ट्रीयम् सम् त इमत समपुदमायस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे प्रमापक्षे
एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इमत  तमन्नषक्षेधियाः।  ततयाः  लनोपनो  व्यनोविरसल  इमत  यकमारलनोपक्षे  आशिष्ट्रीसलरङयाः
आधिरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे ओकमारक्षे षत्विक्षे तकमारस्य षपुत्विक्षे टकमारक्षे  सनोषष्ट्रीष इमत
रूपमम्। थमासस एविमक्षेवि प्रमक्रयमा। ध्विमम मविभमाषक्षेटयाः इमत ध्विमयाः धिकमारस्य मविकल्पनक्षेन ढकमारयाः। अत्र सविरत्र
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य षत्विमम्। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे  इमट सनोषष्ट्रीयम्  इ इमत सस्थतक्षे इटनोऽतम्
इमत इकमारस्य अत्त्विक्षे सनोषष्ट्रीयम् अ इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे सनोषष्ट्रीय इमत रूपमम्। 

 तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे  आशिष्ट्रीसलरमङ रूपमामण  -  सनोषष्ट्रीष,  सनोषष्ट्रीयमास्तमामम्,  सनोषष्ट्रीरनम्।  सनोषष्ट्रीष्ठमायाः,
सनोषष्ट्रीयमास्थमामम्, सनोषष्ट्रीढ्विमम्। सनोषष्ट्रीय, सनोषष्ट्रीविमह, सनोषष्ट्रीममह। 

लपुमङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप श्नपुप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच मतपयाः इकमारलनोक्षेपक्षे अ सपु सम् तम्
इमत  जमातक्षे  असस्तससचनोऽपककक्षे  इत्यनक्षेन  ईडमागमक्षे  अ  सपु  सम्  ई  तम्  इमत  जमातक्षे  ससचयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
विलमामदत्विमातम्  च आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन
मनषक्षेधिक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 5 स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः परस्ममैपदक्षेषपु॥ (७.२.७२)

सकत्रमाथर याः - स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः ससच इटम्  स्यमातम् परस्ममैपदक्षेषपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त। स्तपुसपुधिपुञ्भ्ययाः  (५/३),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। स्तपुश्च सपुश्च धिकञम् च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दयाः, तक्षेभ्ययाः स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः। अञक्षेयाः ससमच इत्यतयाः
ससमच  (७/१)  इत्यनपुवितरतक्षे  तस्य च षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। इडत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम् इत्यतयाः इटम्
(१/१)  इत्यनपुवितरतक्षे।  स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्  अतयाः तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषयमा उत्तरस्य
इत्यथरलमाभयाः। सकत्रमाथरस्तमावितम् - परस्ममैपदस्थलक्षे स्तपु, सपु, धिकञम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः उत्तरस्य ससच इडमागमयाः
स्यमातम्।  सपुस्तपुधिमात्विनोयाः  अमनट्त्विमातम्  आभ्यमामम्  धिमातपुभ्यमामम्  परस्य  ससचयाः  इसण्नषक्षेधियाः  प्रमापयाः।  अमप  च
स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतनो  विमा  इमत  यनोगक्षेन  धिकञ्धिमातनोयाः  परस्य  ससचयाः  मविकल्पक्षेन  इडमागमयाः  प्रमापयाः।  अतयाः
मनषक्षेधिमविकल्पय बमासधित्विमा ससचयाः मनत्यमम् इसड्विधिमानमाथरयाः प्रकक तसकत्रमारम्भयाः। मटत्त्विमातम् इटम्  ससचयाः आदमावियविनो
भविमत आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा।
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उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण सपुधिमातनोयाः लपुमङ मतमप अ सपु सम् ई तम् इमत जमातक्षे
परस्ममैपदस्थलत्विमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण ससचयाः इडमागमयाः। ततयाः अ सपु इ सम् ईतम् इमत जमातक्षे ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु
इत्यनक्षेन सनोयाः उकमारस्य विकद्धिय औकमारक्षे आविमादक्षेशिक्षे अ समाविम् इ सम् ईतम् इमत जमातक्षे इट ईमट इत्यनक्षेन सकमारस्य
लनोपक्षे  सविणरदष्ट्रीघर  असमाविष्ट्रीतम् इमत  रूपस  भविमत।  ससमप  अमप  एविमक्षेवि  प्रमक्रयमा।  परस्ममैपदस्थलक्षे  सविरत्रमैवि
इगन्तमाङत्विमातम्  ससमचयाः विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु  इमत विकमद्धियाः बनोद्धिव्यमा। तसस थसस थक्षे  च षपुनमा षपुयाः  इमत षपुत्विमम्
बनोध्यमम्। विसस मसस च मनत्यस मङतयाः इमत सकमारलनोपयाः।

तथमा मह परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  असमाविष्ट्रीतम्,  असमामविषमामम्,  असमामविषपुयाः।  असमाविष्ट्रीयाः,  असमामविषमम्,
असमामविष। असमामविषमम्, असमामविष्वि, असमामविष्म।

आत्मनक्षेपदससजकतप्रत्ययस्थलक्षे लपुमङ अमट तप्रत्ययक्षे श्नपुप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच अ सपु सम् त इमत
जमातक्षे  ससचयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  ससचयाः  सकमारस्य  षत्विक्षे
तकमारस्य षपुत्विक्षे टकमारक्षे असनोष इमत रूपमम्। एविमक्षेवि थमासस ऊह्यमम्। सनोयाः सप्रत्ययक्षे प्रमक्रययमा अ सपु सम् स इमत
जमातक्षे आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सस्य अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे अ सपु सम् अतम् अ इमत जमातक्षे सनोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे
ससचयाः  सस्य षत्विक्षे  असनोषत इमत रूपमम्  ससध्यमत।  ध्विमम  इणयाः  षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास  धिनोऽङमातम्  इमत  ध्विमयाः
धिकमारस्य ढत्विमम्। 

तथमा  च  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  असनोष,  असनोषमातमामम्,  असनोषत।  असनोष्ठमायाः,  असनोषमाथमामम्,
असनोढ्विमम्। असनोमष, असनोष्विमह, असनोष्ममह।

{सकत्रमम्. इणयाः षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम् (८.३.७८) = इणन्तमादङमात्परक्षेषमास षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिस्य
ढयाः स्यमातम्।}

लकमङ अमट  मतमप  इकमारलनोपक्षे  श्नपुप्रत्ययमापविमादभकतक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  सस्य  षत्विक्षे  असनोष्यतम् इमत  रूपस  भविमत।  लकमङ
उभयमविधिस्थलक्षे सविरत्रमैवि आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विमम्। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे असनोष्य अमम् इमत सस्थतक्षे अमम
पकविरयाः  इमत  पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे  असनोष्यमम् इमत  रूपमम्।  विसस  मसस  च  मनत्यस  मङतयाः  इमत  सकमारलनोपयाः।
श्नपुप्रत्ययमापविमादस्य  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  अमाधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत  इडमागमक्षे  प्रमापक्षे  एकमाच
उपक्षेदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः।

तथमा  मह  लपुमङ  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  असनोष्यतम्,  असनोष्यतमामम्,  असनोष्यनम्।  असनोष्ययाः,
असनोष्यतमम्, असनोष्यत। असनोष्यमम्, असनोष्यमावि, असनोष्यमाम।

लकमङ आत्मनक्षेपदस्थलक्षे पकविरवितम् प्रमक्रयमा। तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - असनोष्यत, असनोष्यक्षेतमामम्,
असनोष्यन्त। असनोष्यथमायाः, असनोष्यक्षेथमामम्, असनोष्यध्विमम्। असनोष्यक्षे, असनोष्यमाविमह, असनोष्यमाममह। 
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।।इमत स्विमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 स्विमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 2 स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रस मकस  मविदधिमामत।

. 3 सपुधिमातनोयाः श्नपुप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्।

. 4 स्विमामदगणष्ट्रीयस्य सपुधिमातनोयाः कनोऽथरयाः।

. 5 सपुधिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मकस  रूपमम्।

. 6 सपुधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदक्षे लमट उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे मकस  रूपमम्।

. 7 सपुधिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे सलमट मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे मकस  रूपमम्।

. 8 श्नपुप्रत्ययस्य शिकमारस्य इत्ससजमायमायाः मकस  प्रयनोजनमम्।

. 9 आशिष्ट्रीसलरमङ मकमथर श्नपुप्रत्यययाः न भविमत।

. 10 सकयमातम् इत्यत्र सनोयाः उकमारस्य दष्ट्रीघरयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

अथ तपुदमामदगणयाः
तपुद व्यथनक्षे  इमत स्विररतक्षेतयाः अमनटयाः तपुदमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमामम् कतररर

लमट परस्ममैपदससजकक्षे  मतमप तपुदम् मत इमत जमातक्षे  मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम्  कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रमापक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 6 तपुदमामदभ्ययाः शियाः॥ (३.१.७७)

सकत्रमाथर याः - तपुदमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः शिप्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  तपुदमामदभ्ययाः  (५/३),  शियाः  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर शिपम् इत्यतयाः कतररर (७/१) इमत पदस, समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इत्यतयाः समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१)

इमत  पदस  च  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  (१/१),  परयाः  (१/१)  इत्यपुभयममप  असधिकक तमम्।  धिमातनोरक्षेकमाचनो  हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा - कतररर समाविरधिमातपुकक्षे  धिमातनोयाः शियाः
प्रत्यययाः परयाः इमत। तपुदमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु षष्ठयाः। तपुद म् अमामदयाः यक्षेषमामम् (धिमातकनमामम्) तक्षे तपुदमादययाः (धिमातवियाः)
इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः, तक्षेभ्ययाः तपुदमामदभ्ययाः। सकत्रमाथरस्तमावितम् - कत्ररथरकक्षे  समाविरधिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे
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मटप्पणष्ट्री स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्-  सपु तपुदम् रुधिम् धिमातवियाः

परतयाः  तपुदमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः  शिप्रत्यययाः  परनो  भविमत।  लशिक्वितमद्धितक्षे  इत्यनक्षेन  शिप्रत्ययस्य  शिकमारस्य
इत्ससजमा  भविमत।  अतयाः  अ-ममात्रमम्  मशिष्यतक्षे।  शिप्रत्ययस्य  मशित्त्विमातम्  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इत्यनक्षेन
समाविरधिमातपुकससजमा।  मकञ्च  समाविरधिमातपुकससजकस्य  अस्य  शिप्रत्ययस्य  अमपत्त्विमातम्  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन
मङदद्भिमावियाः। यस्य फलमम् असस्त गपुणमनषक्षेधियाः। शिप्प्रत्यययाः मपतम् भविमत,  शिप्रत्यययाः अमपतम् भविमत इमत शिपम्-
शियनोयाः  पमाथरक्यमम्।  शिपयाः  मपत्त्विमातम्  अनपुदमात्तय  सपुसप्पतय  इमत  अनपुदमात्तस्विरयाः।  शिक्षे  तपु  अमादपुदमात्तश्च  इमत
उदमात्तस्विरयाः। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण तपुदम् मत इमत जमातक्षे तपुदमामदभ्ययाः शियाः (३.१.७७) इमत
शिबपविमादस्य  शिप्रत्ययस्य  प्रमामपयाः।  मकञ्च  पपुगन्तलघकपधिस्य  च  (७.३.८६)  इमत  लघकपधिगपुणस्य  प्रमामपयाः
इत्यपुभयनोयाः  यपुगपतम्  प्रमापय  परत्विमातम्  लघकपधिगपुणयाः  प्रमापयाः।  तदमा  गपुणक्षे  कक तक्षे  अकक तक्षे  च  शिस्य  प्रमापत्विमातम्
कक तमाकक प्रसङष्ट्री मनत्ययाः इमत पररभमाषयमा शियाः मनत्ययाः। मकन्तपु शिप्रत्ययक्षे कक तक्षे तस्य अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकत्विमातम्
च समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमाविमातम्  परनोऽमप लघकपधिगपुणनो न प्रवितरतक्षे  सक्ङमत च इमत मनषक्षेधिमातम्। अतयाः
परमामन्नत्यस  बलवितम्  इमत  पररभमाषयमा  आदय  शिप्रत्ययक्षे  कक तक्षे  न  लघकपधिगपुणस्य  प्रमामपयाः।  एविञ्च  शिप्रत्ययक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे तपुदम् अ मत इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च तपुदमत इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् तसमादय अमप। 

तथमा मह लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तपुदमत, तपुदतयाः, तपुदसन्त। तपुदसस,  तपुदथयाः, तपुदथ। तपुदमामम,

तपुदमावियाः,  तपुदमामयाः। 

अत्र  अविधिक्षेयमम्  -  तपुदम्  धिमातनोयाः   स्विररतक्षेत्त्विमातम्  स्विररतमञतयाः  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य  कतकरगमाममत्विक्षे  तपुदयाः  मविमहतस्य  लस्य  स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो  भविमत।  मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम्  इमत परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  शिप्रत्ययस्य  समाविरधिमातपुकससजकत्विमातम्  अमपत्त्विमातम्  च  समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत
मङदद्भिमाविक्षे  पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत  प्रमापस्य लघकपधिगपुणस्य सक्ङमत च इमत मनषक्षेधियाः।  मकञ्च तमादष्ट्रीनमामम्
नविमानमामम् अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकत्विमातम् च समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमावियाः। तपुदयाः आतमामम मङदद्भिमाविक्षे आतमामयाः
आकमारस्य इयमादक्षेशिक्षे यकमारलनोपक्षे तपुदम् अ इ तमामम् इमत सस्थतय आद्गपुणयाः इमत गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे तपुदम् ए तमामम्
इमत जमातक्षे टक्षेयाः आमयाः एत्विक्षे तपुदक्षेतक्षे इमत रूपमम् ससध्यमत। आथमामम एविमक्षेवि। तपुदयाः थमासस शिक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास
टक्षेरक्षे इमत सकत्रमापविमादक्षेन थमासयाः सक्षे इमत सकत्रक्षेण थमासयाः स्थमानक्षे सक्षे इत्यमादक्षेशियाः। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इमट इकमारक्षे शिक्षे
मटससजकस्य इकमारस्य एत्विक्षे  तपुदम् अ ए इमत जमातक्षे  अतनो गपुणक्षे  इमत पररूपमैकमादक्षेशियाः। तपुदयाः विहय ममहमङ च
शिमविकरणप्रत्ययक्षे  अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत दष्ट्रीघरकमादक्षेशियाः। थमासमम् मविनमा अन्यत्र मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत
एत्त्विमम् बनोध्यमम्। 

तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे लमट रूपमामण - तपुदतक्षे, तपुदक्षेतक्षे, तपुदन्तक्षे। तपुदसक्षे, तपुदक्षेथक्षे, तपुदध्विक्षे। तपुदक्षे, तपुदमाविहक्षे,
तपुदमामहक्षे। 

सलमट  णसल  (मतमप),  थसल  (ससमप),  णसल  (मममप)  च मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  लघकपधिगपुणयाः। अन्यत्र
सलटयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम्  समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत न प्रवितरतक्षे।  मकन्तपु  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  (१.२.५)  इमत
मकत्त्विमातम्  सक्ङमत  च  लघकपधिगपुणमनषक्षेधियाः।  थसल  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत  इडमागमक्षे  प्रमापक्षे  एकमाच
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उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन  तमन्नषक्षेधिक्षे  क्रमामदमनयममानपुसमारमम्  थसल  मनत्यमम्  इडमागमयाः।  तक्षेन  थल्यमादय
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन इडमागमनो भवित्यक्षेवि। आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप क्रमामदमनयममानपुसमारमम् इडमागमयाः।

तथमा च परस्ममैपदक्षे  सलमट रूपमामण  -  तपुतनोद,  तपुतपुदतपुयाः,  तपुतपुद पुयाः।  तपुतनोमदथ,  तपुतपुदथपुयाः,  तपुतपुद।
तपुतनोद, तपुतपुमदवि, तपुतपुमदम।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपुदयाः सलमट तप्रत्ययक्षे सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यनक्षेन तकमारस्य स्थमानक्षे एशिमादक्षेशिक्षे तपुद म्
ए  इमत  जमातक्षे  सलमट  धिमातनोरनभ्यमासस्य  इत्यनक्षेन  तपुदम्  इत्यस्य  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  तपु  तपुदम्  ए  इमत  जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे तपुतपुदक्षे इमत रूपस ससध्यमत। आतमाममादय रूपमामण स्वियस समाध्यन्तमामम्। थमासस, ध्विमम, विहय, ममहमङ
च पकविरवितम् इडमागमयाः। तस, थमासस सस च मविहमाय अन्यत्र मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत एत्विमम् बनोध्यमम्। 

तथमा मह सलमट आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - तपुतपुदक्षे, तपुतपुदमातक्षे, तपुतपुमदरक्षे। तपुतपुमदषक्षे, तपुतपुदमाथक्षे, तपुतपुमदध्विक्षे।
तपुतपुदक्षे, तपुतपुमदविहक्षे, तपुतपुमदमहक्षे। 

{सकत्रमम्. अससयनोगमामलटम्  मकतम् (१.२.५) = अससयनोगमात्परनोऽमपमलटम्  मकतम् स्यमातम्।}

लपुमट  इसण्नषक्षेधियाः। प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप शिप्रत्ययमापविमादक्षे तमासस मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप टक्षेयाः
आसयाः लनोपक्षे तमासयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन तपुदयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे तनोदम् तम् आ
इमत जमायतक्षे। ततयाः खरर च इमत यनोगक्षेन तमासयाः तकमारक्षे परतयाः तपुदयाः दकमारस्य चत्विर तकमारक्षे  तनोत्तमा इमत रूपस
ससध्यमत। तमासयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत इडमागमक्षे  प्रमापक्षे  एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः। एविमम् अगक्षेऽमप ऊह्यमम्। अत्र प्रमक्रयमायमै भकधिमातपुरूपमामण दृश्यन्तमामम्। 

तथमा च परस्ममैपदक्षे लमट रूपमामण - तनोत्तमा, तनोत्तमारय, तनोत्तमारयाः। तनोत्तमासस, तनोत्तमास्थयाः, तनोत्तमास्थ।
तनोत्तमासस्म, तनोत्तमास्वियाः, तनोत्तमास्मयाः। 

आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप पकविरवितम् प्रमक्रयमा। अत्र रूपमाणमामम् प्रमक्रयमायमै एध्धिमातपुरूपमामण अविलनोक्यन्तमामम्।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  तनोत्तमा,  तनोत्तमारय,  तनोत्तमारयाः।  तनोत्तमासक्षे,  तनोत्तमासमाथक्षे,  तनोत्तमाध्विक्षे।  तनोत्तमाहक्षे,
तनोत्तमास्विहक्षे, तनोत्तमास्महक्षे।

लकमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  शिप्रत्ययमापविमादक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत लघकपधिगपुणक्षे खरर च इमत दकमारस्य चत्विर तकमारक्षे तनोत्स्यमत इमत रूपसस ससध्यमत।
स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत इडमागमक्षे  प्रमापक्षे  एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन
तमन्नषक्षेधियाः। एविमम् अन्यत्रमामप मविदमासथरनमा ऊह्यमम्।

एविञ्च परस्ममैपदक्षे लकमट रूपमामण -  तनोत्स्यमत,  तनोत्स्यतयाः,  तनोत्स्यसन्त। तनोत्स्यसस,  तनोत्स्यथयाः,
तनोत्स्यथ। तनोत्स्यमामम, तनोत्स्यमावियाः, तनोत्स्यमामयाः।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप पकविरवितम् प्रमक्रयमा। थमासस मविनमा सविरत्रमैवि टक्षेयाः एत्विमम्। तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण
-  तनोत्स्यतक्षे,  तनोत्स्यक्षेतक्षे,  तनोत्स्यन्तक्षे।  तनोत्स्यसक्षे,  तनोत्स्यक्षेथक्षे,  तनोत्स्यध्विक्षे।  तनोत्स्यक्षे,  तनोत्स्यमाविहक्षे,
तनोत्स्यमामहक्षे।

लनोमट उभयमविधिस्थलक्षेऽमप न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तपुदतपु - (तमातमङ)

तपुदतमातम्, तपुदतमामम्, तपुदन्तपु। तपुद - (तमातमङ) तपुदतमातम्, तपुदतमम्, तपुदत। तपुदमामन, तपुदमावि, तपुदमाम। 
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आत्मनक्षेपदक्षे  एधिम्-धिमातपुवितम्  प्रमक्रयमा  जक्षेयमा।  तथमा  च  रूपमामण  -  तपुदतमामम्, तपुदक्षेतमामम्,  तपुदन्तमामम्।
तपुदस्वि, तपुदक्षेथमामम्, तपुदध्विमम्। तपुदमै, तपुदमाविहमै, तपुदमामहमै। 

लमङ अमट मतमप शिप्रत्ययक्षे इकमारलनोपक्षे अतपुदतम् इमत रूपस ससध्यमत। शिप्रत्ययस्य समाविरधिमातपुकममपतम्
इमत  मङदद्भिमाविमातम्  न  लघकपधिगपुणयाः।  दशिमककमायमायाः  ससन्धिप्रकरणक्षे  अधिष्ट्रीतमायाः  कक्षे मचतम्  यनोगमायाः  अत्र प्रवितरन्तक्षे।
तथमामह - अतपुदतम् इमत मतङन्तत्विमातम् पदमम्। सलमास जशिनोऽन्तक्षे इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य तकमारस्य स्थमानक्षे स्थमानत
आन्तयमारदम् जश्त्विक्षे  दकमारक्षे  अतपुददम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।  ततश्च विमाऽविसमानक्षे  इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन चत्विर
तकमारक्षे  कक तक्षे  अतपुदतम्  इत्यमप  शिब्दयाः  मनष्पदतक्षे।  इत्थमम्  अतपुददम्  अतपुदतम्  इमत  मदमविधिममप  रूपस  समाधिपु।
एविमन्यत्रमामप मविदमासथरनमा स्वियमकह्यमम्।

तथमा च लमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण- अतपुदतम्, अतपुदतमामम्, अतपुदनम्। अतपुदयाः, अतपुदतमम्, अतपुदत।
अतपुदमम्, अतपुदमावि, अतपुदमाम। 

आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप  पकविरवितम्  लघकपधिगपुणमनषक्षेधियाः।  तथमा  च  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  अतपुदत,

अतपुदक्षेतमामम्, अतपुदन्त। अतपुदथमायाः, अतपुदक्षेथमामम्, अतपुदध्विमम्। अतपुदक्षे, अतपुदमाविमह, अतपुदमाममह। 

मविसधिसलमङ मतमप शिप्रत्ययक्षे यमासपुमट सपुमट इकमारलनोपक्षे तपुदम् अ यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे सकमारदयलनोपक्षे
अतक्षे यक्षेययाः इत्यनक्षेन यमा इत्यस्य स्थमानक्षे तपुदम् अ इयम् तम् इमत जमातक्षे लनोपनो व्यनोविरसल इत्यनक्षेन यकमारस्य लनोपक्षे
आद्गपुणयाः इमत अकमार-इकमारयनोयाः स्थमानक्षे  गपुणक्षे  एकमारक्षे  तपुदक्षेतम् इमत रूपस  जमायतक्षे।  अत्र न कसश्चतम्  मविशिक्षेषयाः।
अन्यक्षेषमास प्रमक्रयमायमै भकधिमातपुरूपमामण विष्ट्रीक्ष्यन्तमामम्।

तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तपुदक्षेतम्,  तपुदक्षेतमामम्,  तपुदक्षेयपुयाः।  तपुदक्षेयाः,  तपुदक्षेतमम्,  तपुदक्षेत। तपुदक्षेयमम्,  तपुदक्षेवि,

तपुदक्षेम। आत्मनक्षेपदक्षे च एध्धिमातपुवितम् रूपमामण - तपुदक्षेत, तपुदक्षेयमातमामम्, तपुदक्षेरनम्। तपुदक्षेथमायाः, तपुदक्षेयमाथमामम्, तपुदक्षेध्विमम्।
तपुदक्षेय, तपुदक्षेविमह,तपुदक्षेममह। 

आशिष्ट्रीसलरङयाः सलङमामशिमष इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकत्विमातम् न शिप्रत्ययस्य प्रविकसत्तयाः। प्रथममैकविचनक्षे मतमप
यमासपुमट सपुमट इकमारलनोपक्षे तपुदम् यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इत्यनक्षेन सकमारदयस्यमामप लनोपक्षे
तपुदम् यमातम् इमत सस्थतय आधिरधिमातपुकत्विमातम् गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा मकदमामशिमष इमत सकत्रक्षेण यमासपुटयाः मकत्त्विमातम् यमातम्
इमत समपुदमायस्यमामप मकत्त्विस भविमत इमत कक त्विमा सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः। तक्षेन तपुदमातम् इमत रूपमम् ससध्यमत।
ससमप तपुदमासम् सम् इमत जमातक्षे यमासपुटयाः सकमारस्य स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इत्यनक्षेन लनोपयाः। ससपयाः सस्य तपु रुत्विक्षे
मविसगर तपुदमायाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि अगक्षेऽमप स्वियमम् ऊह्यमम्।

तथमा मह आशिष्ट्रीसलरमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण  -  तपुदमातम्,  तपुदमास्तमामम्,  तपुदमासपुयाः।  तपुदमायाः,  तपुदमास्तमम्,
तपुदमास्त। तपुदमासमम्, तपुदमास्वि, तपुदमास्म।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप न शिप्रत्ययस्य प्रमामपयाः आशिष्ट्रीसलरङयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम्। एविञ्च तप्रत्ययक्षे सष्ट्रीयपुमट
सपुमट तपुदम्  सष्ट्रीयम्  सम्  त इमत जमायतक्षे।  यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम्  सम्  त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः।
सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। अतयाः सष्ट्रीयम्  स्त इमत समपुदमायस्य
आधिरधिमातपुकससजमायमामम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत  सकत्रक्षेण  इडमागमक्षे  प्रमापक्षे  एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इमत
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तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः लनोपनो व्यनोविरसल इत्यनक्षेन यकमारस्य लनोपक्षे  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
तपुदयाः उकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 7 सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु॥ (१.२.११)

सकत्रमाथर याः - इक्समष्ट्रीपमाद्धिलयाः परय सलमामदसलङमात्मनक्षेपदपरयाः ससच्चक्षेत्यक्षेतय मकतय स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  सलसङ्सचय  (१/२),  आत्मनक्षेपदक्षेषपु  (७/३)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सलङम्  च ससचम्  च तयनोयाः  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  सलसङ्सचय  इमत।  इकनो  सलम्  इत्यतयाः सलम्
(१/१), हलन्तमाच्च इत्यतयाः हलन्तमातम् (५/१), अससयनोगमामलटम्  मकतम् इत्यतयाः मकतम् (१/१) इत्यक्षेतक्षेषमास पदमानमामम्
अनपुविकसत्तभरविमत। सलम्  इमत सलसङ्सचय इत्यस्य मविशिक्षेषणस  भविमत,  हलन्तमातम्  इत्यत्र अन्तपदस्य समष्ट्रीपमम्
इत्यथरयाः। तक्षेन हलन्तमातम्  इत्यस्य हलयाः समष्ट्रीपमातम्  इत्यथरयाः।  सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  इकयाः समष्ट्रीपक्षे  यनो हलम्  वितरतक्षे
तस्ममातम् परस सलमामदसलङम्  सलमामदससचम् च मकददम् भविमत आत्मनक्षेपदप्रत्ययक्षे परतयाः इमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  तपुदम्  सष्ट्रीयम्  त  इमत  सस्थतक्षे  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन प्रमापस्य गपुणस्य सक्ङमत च इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। यतनो मह सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु
इमत प्रकक तसकत्रक्षेण समागमकस्य तप्रत्ययस्य मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे,  सलमामदसलङ्त्विमातम्। ततयाः लनोपनो व्यनोविरसल इमत
यकमारलनोपक्षे सपुडमागमक्षे षत्विक्षे षपुत्विक्षे टकमारक्षे तपुत्सष्ट्रीष इमत रूपस भविमत। एविमम् अन्यत्रमामप स्वियस बनोद्धिव्यमम्। 

तथमा च आशिष्ट्रीसलरमङ आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  तपुत्सष्ट्रीष,  तपुत्सष्ट्रीयमास्तमामम्,  तपुत्सष्ट्रीरनम्।  तपुत्सष्ट्रीष्ठमायाः,
तपुत्सष्ट्रीयमास्थमामम्, तपुत्सष्ट्रीध्विमम्। तपुत्सष्ट्रीय, तपुत्सष्ट्रीविमह, तपुत्सष्ट्रीममह।

लपुमङ तपुदयाः अमट मतमप शिप्रत्ययमापविमादक्षे  च्लय ससमच इकमारलनोपक्षे  अतपुदम् सम्  तम्  इमत जमातक्षे  ससचयाः
आधिरधिमातपुकत्विमातम्  स्वियमम्  विलमामदत्विमातम्  च  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन  मनषक्षेधिक्षे  असस्तससचनोऽपककक्षे  इत्यनक्षेन  ईडमागमक्षे  अतपुदम्  सम्  ईतम्  इमत  जमातक्षे
विदवजहलन्तस्यमाचयाः इत्यनक्षेन तपुदयाः उकमारस्य विकद्धिय औकमारक्षे खरर च इमत दकमारस्य चत्विर अतयत्सष्ट्रीतम् इमत
रूपस ससध्यमत। तसस तसयाः तमाममादक्षेशिक्षे च्लय ससमच अतपुदम् सम् तमामम् इमत जमातक्षे विदवजहलन्तस्यमाचयाः इत्यनक्षेन
तपुदयाः उकमारस्य विकद्धिय अतयदम् सम् तमामम् इमत जमायतक्षे। ततयाः सकमारस्य सलनो ससल इत्यनक्षेन सकमारस्य लनोपक्षे
खरर च इत्यनक्षेन दकमारस्य चत्विर तकमारक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  अतयत्तमामम् इमत रूपस भविमत। तमामम, तमम, तक्षे, थमासस,

ध्विमम च सकमारस्य सलनो ससल इमत लनोपयाः। 

तथमा मह लपुमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अतयत्सष्ट्रीतम्, अतयत्तमामम्, अतयत्सपुयाः। अतयत्सष्ट्रीयाः,  अतयत्तमम्,
अतयत्त। अतयत्समम्, अतयत्स्वि, अतयत्स्म।

विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रस परस्ममैपदस्थलक्षे प्रवितरतक्षे इत्यतयाः आत्मनक्षेपदस्थलक्षे न विकमद्धियाः। मकञ्च
सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु  इमत सकत्रक्षेण ससचयाः मकत्त्विमातम्  लघकपधिगपुणमनषक्षेधियाः।  तक्षेन  न गपुणविकद्धिष्ट्री  स्तयाः।  तथमा  च
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अतपुत्त, अतपुत्समातमामम्, अतपुत्सत। अतपुत्थमायाः, अतपुत्समाथमामम्, अतपुद्ध्विमम्। अतपुसत्स,

अतपुत्स्विमह, अतपुत्स्ममह।
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लकमङ अमट मतमप शिप्रत्ययमापविमादक्षे स्यप्रत्ययक्षे स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
लघकपधिगपुणक्षे  ओकमारक्षे  खरर  च  इमत  चत्विर  मतपयाः  इकमारलनोपक्षे  अतनोत्स्यतम्  इमत  रूपस  भविमत।  स्यस्य
आधिरधिमातपुकत्विमातम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः।
एविमम् अन्यत्रमामप मविदमासथरनमा ऊह्यमम्।

एविञ्च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  तमावितम्  -  अतनोत्स्यतम्,  अतनोत्स्यतमामम्,  अतनोत्स्यनम्।  अतनोत्स्ययाः,
अतनोत्स्यतमम्, अतनोत्स्यत। अतनोत्स्यमम्, अतनोत्स्यमावि, अतनोत्स्यमाम। 

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। रूपमाणमास प्रमक्रयमायमै एध्धिमातपुरूपमामण द्रिषपुमम् शिक्यमामन। तथमा च
आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  अतनोत्स्यत,  अतनोत्स्यक्षेतमामम्,  अतनोत्स्यन्त।  अतनोत्स्यथमायाः,  अतनोत्स्यक्षेथमामम्,
अतनोत्स्यध्विमम्। अतनोत्स्यक्षे, अतनोत्स्यमाविमह, अतनोत्स्यमाममह।

।।इमत तपुदमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 तपुदमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 12 सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

. 13 तपुदम्-धिमातनोयाः शिप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्।

. 14 तपुदम्-धिमातनोयाः कनोऽथरयाः।

. 15 तपुदम्-धिमातनोयाः लपुमङ मतमप मकमम् रूपमम्।

. 16 तपुदम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदक्षे आशिष्ट्रीसलरमङ मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे मकमम् रूपमम्।

. 17 तपुदम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदक्षे सलमट मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे मकमम् रूपमम्।

. 18 शिप्रत्ययस्य शिकमारस्य इत्ससजमायमायाः मकस  प्रयनोजनमम्।

. 19 तपुदयाः आशिष्ट्रीसलरमङ तप्रत्ययक्षे मकस  रूपमम्।

. 20 तपुदमत इत्यत्र लघकपधिगपुणनो कपु तनो न।

अथ रुधिमामदगणयाः
(रुसधिधचरम्  आविरणक्षे  इमत धिमातनोयाः इर इत्ससजमा  विमाच्यमा  इमत विमामतरकक्षे न इरयाः इत्ससजमायमास  तस्य लनोपयाः

इत्यनक्षेन  तस्य  लनोपक्षे  रुधिम्  इत्यक्षेवि  मशिष्यतक्षे।  इररतयाः  प्रयनोजनमम्  इररतनो  विमा  इमत  सकत्रक्षेण  लपुमङ  मविकल्पक्षेन
असङ्विधिमानमम्।)  रुसधिरम् आविरणक्षे इमत स्विररतक्षेतयाः उभयपमदनयाः अमनटयाः सकमरकमातम् इररतयाः रुधिमामदगणष्ट्रीयमातम्
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धिमातनोयाः वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास लमट परस्ममैपदससजकक्षे  मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे रुधिम् मत इमत जमातक्षे कतररर
शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रमापक्षे सकत्रममदस प्रमारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 8 रुधिमामदभ्ययाः श्नमम्॥ (३.१.७८)

सकत्रमाथर याः - रुधिमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नमम्-प्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  रुधिमामदभ्ययाः  (५/३),  श्नमम्  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर शिपम् इत्यतयाः कतररर (७/१) इमत पदस, समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इत्यतयाः समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१)

इमत पदस  च अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  (१/१),  परयाः  (१/१)  इत्यपुभयममप  असधिमक्रयतक्षे।  धिमातनोरक्षेकमाचनो  हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा - कतररर समाविरधिमातपुकक्षे  धिमातनोयाः श्नमम्
प्रत्यययाः परयाः  इमत। रुधिमामदगणयाः दशिसपु  धिमातपुगणक्षेषपु  सपमयाः।  रुधिम्  अमामदयाः  यक्षेषमामम्  (धिमातकनमामम्)  तक्षे  रुधिमादययाः
(धिमातवियाः)  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  तक्षेभ्ययाः  रुधिमामदभ्ययाः।  सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  कत्ररथरकक्षे
समाविरधिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे परतयाः रुधिमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नम्प्रत्यययाः परनो भविमत। श्नम्प्रत्ययस्य शिकमारस्य
इत्ससजमा लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन भविमत। मकमारश्च हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन इतससजकयाः। अतयाः न इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे।
श्नमयाः  मशित्त्विमातम्  समाविरधिमातपुकत्विक्षे  समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत  (गपुणविकमद्धिमनषक्षेधिमाय)  मङदद्भिमाविक्षे  सत्यमप  नमैतदम्
मशित्करणस्य प्रयनोजनमम्। यतयाः गपुणविकमद्धिप्रसमकरक्षेवि नमासस्त। कमारणस मह श्नमम् ममत्त्विमातम् ममदचनोऽन्त्यमात्परयाः इमत
पररभमाषयमा  अन्त्यमादम्  अचयाः  परनो  भविमत।  अतयाः  श्नमम  समत  नमैवि  कपु त्रमचतम्  इगन्तमाङमम्  लभ्यतक्षे  यक्षेन
गपुणविकमद्धिप्रसमकयाः स्यमातम्।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण रुधिम् मत इमत जमातक्षे रुधिमामदभ्ययाः श्नमम्  (३.१.७८)

इमत शिबपविमादस्य श्नमम्-प्रत्ययस्य प्रमामपयाः।  मकञ्च पपुगन्तलघकपधिस्य च  (७.३.८६)  इमत लघकपधिगपुणस्य
प्रमामपयाः इत्यपुभयनोयाः यपुगपतम्  प्रमापय परत्विमातम्  लघकपधिगपुणयाः प्रमापयाः। तदमा गपुणक्षे  कक तक्षे  अकक तक्षे  च शिस्य प्रमापत्विमातम्
कक तमाकक तप्रसङष्ट्री  मनत्ययाः  इमत  पररभमाषयमा  श्नमम्  मनत्ययाः।  मकन्तपु  श्नमम  कक तक्षे  समत  लघकपधित्विमाभमाविमातम्  न
गपुणप्रसमकयाः। तस्ममातम् रुधिमामदभ्ययाः श्नमम् इत्यनक्षेन शिप्प्रत्ययमापविमादयाः श्नमम्-प्रत्ययनो भविमत। स च श्नमम् ममत्त्विमातम्
ममदचनोऽन्त्यमात्परयाः  इमत  पररभमाषयमा  अन्त्यमादम्  अचयाः  परनो  भविमत।  तक्षेन  रु  न  धिम्  मत  इमत  जमातक्षे
अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 9 सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः॥ (८.२.४०)

सकत्रमाथर याः - सषयाः परयनोस्तथनोधिरयाः स्यमान्न तपु दधिमातक्षेयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् चत्विमारर पदमामन ससन्त। सषयाः (५/१), तथनोयाः (६/२), धियाः (१/१),

अधियाः (५/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। धियाः इत्यत्र धिकमारमातम् अकमारयाः उच्चमारणमाथरयाः। न धिमायाः अधिमायाः तस्ममातम्
अधियाः  इमत  मविश्विपयाः  इमत  शिब्दवितम्।  सषम्  इमत  प्रत्यमाहमारयाः।  एविञ्च  सष्प्रत्यमाहमारस्थविणमारतम्  परयनोयाः
तकमारथकमारयनोयाः स्थमानक्षे धिकमारमादक्षेशिनो भविमत धिमा-धिमातपुस मविनमा इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण रु न धिम् मत इमत जमातक्षे तक्षेयाः पकविरमम् ययाः धिकमारयाः असस्त
सयाः  सष्प्रत्यमाहमारस्थविणरयाः।  मकञ्च  तस्ममातम्  धिकमारमातम्  परमम्  तक्षेयाः  तकमारयाः  असस्त  इमत  कक त्विमा  प्रकक तसकत्रक्षेण
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मटप्पणष्ट्री स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्-  सपु तपुदम् रुधिम् धिमातवियाः

तकमारस्य स्थमानक्षे  धिकमारमादक्षेशिनो  भविमत। ततयाः सलमास  जशिम्  समशि इत्यनक्षेन  धिमातनोयाः  धिकमारस्य जश्त्विक्षे  दकमारक्षे
अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप इत्यनक्षेन नकमारस्य णत्विक्षे रुणमद्धि इमत रूपस ससध्यमत। 

तसस श्नमम रु न धिम् तसम् इमत जमातक्षे तसयाः अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन तसयाः मङदद्भिमाविक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 10 श्नसनोरलनोपयाः॥ (६.४.१११)

सकत्रमाथर याः - श्नस्यमास्तक्षेश्चमाकमारस्य लनोपयाः स्यमातम् समाविरधिमातपुकक्षे  सक्ङमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  श्नसनोयाः  (६/२),  अलनोपयाः  (१/१)  इमत  मदपदस
सकत्रमम्।  श्नश्च असम् च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दयाः श्नसय  (शिकन्ध्विमामदपररूपमम्)। अतयाः लनोपयाः अलनोपयाः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  अत उत्समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यतयाः  समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यस्य,  गमहनजनखनघसमास
लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यतयाः सक्ङमत इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। समाविरधिमातपुकक्षे  मकमत मङमत च परतयाः श्नस्य
असयाः च अतयाः लनोपनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। श्न इमत श्नमम्-प्रत्ययमैकदक्षेशिस्य गहणमम्।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण रुधिम्-धिमातनोयाः तसस तसयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् मङत्त्विमातम्
च श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन श्नमयाः अकमारस्य लनोपक्षे रुनम् धिम् तसम् इमत जमातक्षे सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः इत्यनक्षेन तसयाः
तकमारस्य धिकमारक्षे रुनम् धिम् धिसम् इमत जमातक्षे सरनो सरर सविणर इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन प्रथमधिकमारस्य लनोपक्षे रुनम् धि सम्
इमत जमातक्षे अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप इत्यनक्षेन नकमारस्य णत्विस प्रमापस मकञ्च नश्चमापदमान्तस्य ससल इत्यनक्षेन
अनपुस्विमारनोऽमप  प्रमापयाः।  उभयममप  मत्रपमादष्ट्रीस्थस  सकत्रस  मकन्तपु  अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप  (८.४.२)  इमत
णत्विमविधिमायकसकत्रस्य परमत्रपमादष्ट्रीत्विमातम्  (८.३.२४)  इमत अनपुस्विमारमविधिमायकपकविरमत्रपमादष्ट्रीस्थसकत्रस प्रमत णत्विस्य
अससद्धित्विमातम् अनपुस्विमार एवि भविमत। तस्य च अनपुस्विमारस्य अनपुस्विमारस्य यमय परसविणरयाः इत्यनक्षेन परसविणर
नकमारक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर कक तक्षे रुन्धियाः इमत रूपस भविमत। यदमा तपु धिकमारस्य लनोपमाभमावियाः तदमा
प्रथमधिकमारस्य जश्त्विक्षे दकमारक्षे रुन्द्धियाः इमत रूपस भविमत। एविमक्षेवि थसस थक्षे च प्रमक्रयमा जक्षेयमा।

{सकत्रमम्. सरनो सरर सविणर (८.४.६५) = हलयाः परस्य सरनो विमा लनोपयाः सविणर सरर।}

बहहविचनक्षे  ससप्रत्ययक्षे  सस्य  अन्तमादक्षेशिक्षे  श्नमम  अनपुबन्धिलनोपक्षे  रुनधिम्  असन्त  इमत  जमातक्षे
समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन  असन्त  इमत  मङतम्  असस्त।  अतयाः  श्नसनोरलनोपयाः  इत्यनक्षेन  नकमारनोत्तरविमतरनयाः
अकमारस्य लनोपक्षे  रुनम् धिम्  असन्त इमत जमातक्षे  नश्चमापदमान्तस्य ससल इत्यनक्षेन नकमारस्य अनपुस्विमारक्षे तस्य च
परसविणर नकमारक्षे रुन्धिसन्त इमत रूपस भविमत।

ससमप श्नमम रुनधिम् सस इमत जमातक्षे ससपयाः मपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यस्यमाप्रविकत्तय श्नसनोरलनोपयाः
इत्यस्यमामप अप्रविकसत्तयाः। नकमारस्य णत्विक्षे  धिकमारस्य जश्त्विक्षे  दकमारक्षे  रुणदम् सस इमत जमातक्षे  सकमारपरकत्विमातम्
दकमारस्य स्थमानक्षे खरर च इत्यनक्षेन चत्विर तकमारमादक्षेशिक्षे रुणतम् सस इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  रुणसत्स इमत रूपस
भविमत।
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मममप श्नमम रुनधिम् मम इमत जमातक्षे ममपयाः मपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यस्यमाप्रविकत्तय श्नसनोरलनोपयाः
इत्यस्यमामप अप्रविकसत्तयाः। नकमारस्य णत्विक्षे धिकमारस्य जश्त्विक्षे दकमारक्षे रुणदम् मम इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  रुणमद
इमत रूपस भविमत।

विसस श्नमम रुनधिम् विसम् इमत जमातक्षे समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन विसयाः मङत्त्विमातम् श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन
नकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य लनोपक्षे नश्चमापदमान्तस्य ससल इत्यनक्षेन ऩकमारस्य अनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य यमय
परसविणरयाः इत्यनक्षेन अनपुस्विमारस्य परसविणर नकमारक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर कक तक्षे रुन्ध्वियाः इमत रूपस
ससध्यमत। एविमक्षेवि मसस बनोद्धिव्यमम्।

तथमा मह लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रुणमद्धि, रुन्धियाः/रुन्द्धियाः, रुन्धिसन्त। रुणसत्स, रुन्धियाः/रुन्द्धियाः,
रुन्धि/रुन्द्धि। रुणमद, रुन्ध्वियाः, रुन्ध्मयाः।

अत्र  अविधिक्षेयमम्  -  रुधिम्-धिमातनोयाः  स्विररतक्षेत्त्विमातम्  स्विररतमञतयाः  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे  रुधिम्-धिमातनोयाः मविमहतस्य लस्य स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत। मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  न  कनोऽमप  मपत्प्रत्यययाः।  अतयाः  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन  नविमानमामम्  अमप
आत्मनक्षेपदप्रत्ययमानमास  मङदद्भिमावियाः।  तक्षेन  श्नसनोरलनोपयाः  इत्यनक्षेन  नकमारनोत्तरविमतरनयाः  अकमारस्य  लनोपयाः।
प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  तप्रत्ययक्षे  प्रमक्रययमा रुनम्  धिम्  तक्षे  इमत जमातक्षे  सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः इत्यनक्षेन तकमारस्य स्थमानक्षे
धिकमारमादक्षेशिक्षे रुनम् धिम् धिक्षे इमत जमातक्षे सरनो सरर सविणर इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन प्रथमधिकमारलनोपक्षे नस्य अनपुस्विमारक्षे तस्य
च  परसविणर  रुन्धिक्षे इमत  रूपमम्।  धिकमारलनोपमाभमाविपकक्षे  प्रथमधिकमारस्य  जश्त्विक्षे  दकमारक्षे  रुन्द्धिक्षे इमत  रूपमम्
ससध्यमत। बहहविचनक्षे  सप्रत्ययक्षे  प्रमक्रययमा रु नम्  धिम्  स इमत जमातक्षे  आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इत्यनक्षेन सस्य अतम्
इत्यमादक्षेशिक्षे  रु नम् धिम् अतम् अ इमत जमातक्षे टक्षेयाः एत्विक्षे  रुन्धितक्षे इमत रूपमम् ससध्यमत। अन्यक्षेषमामम् प्रमक्रयमायाः स्वियस
बनोद्धिव्यमायाः।

तथमा  मह  लमट  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  रुन्धिक्षे/रुन्द्धिक्षे,  रुन्धिमातक्षे,  रुन्धितक्षे।  रुन्त्सक्षे,  रुन्धिमाथक्षे,
रुन्ध्विक्षे/रुन्द्ध्विक्षे। रुन्धिक्षे, रुन्ध्विहक्षे, रुन्ध्महक्षे।

सलमट मतमप णसल धिमातनोमदरत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  सलटयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
रुधिम् इत्यस्य रक्षेफनोत्तरविमतरनयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे रुरनोधि इमत रूपस भविमत। ससमप थसल प्रमक्रययमा रु रनोधिम्
थ  इमत  जमातक्षे  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत  प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इमत  मनषक्षेधिक्षे
क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम् इडमागमक्षे रुरनोसधिथ इमत रूपमम् ससध्यमत। एविमक्षेवि विसस मसस च इडमागमयाः। अत्र
प्रमक्रयमाथरमम् तपुद्धिमातपुरूपमामण द्रिषव्यमामन।

तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रुरनोधि, रुरुधितपुयाः, रुरुधिपुयाः। रुरुनोसधिथ, रुरुधिथपुयाः, रुरुधि। रुरनोधि,

रुरुसधिवि, रुरुसधिम। 

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  च  न  कसश्चतम्  मविशिक्षेषयाः।  तथमा  च  रूपमामण  –  रुरुधिक्षे,  रुरुधिमातक्षे,  रुरुसधिरक्षे।
रुरुसधिषक्षे, रुरुधिमाथक्षे, रुरुसधिध्विक्षे। रुरुधिक्षे, रुरुसधिविहक्षे, रुरुसधिमहक्षे।
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मटप्पणष्ट्री स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्-  सपु तपुदम् रुधिम् धिमातवियाः

लपुमट मतमप श्नमम्-अपविमादक्षे तमासस तमासयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन लघकपधिगपुणक्षे
रनोधिम् तमासम् आ इमत जमातक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप टक्षेलर्थोपक्षे रनोधिम् तम् आ इमत जमातक्षे तमासयाः तकमारस्य स्थमानक्षे
सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः इत्यनक्षेन  धिकमारमादक्षेशिक्षे  पकविरधिकमारस्य जश्त्विक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  रनोद्धिमा इमत रूपस  भविमत। एविमम्
अगक्षेऽमप  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  स्वियस  समाधिनष्ट्रीयमामन।  अत्र  तमासयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  स्वियमम्  विलमामदत्विमातम्  च
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः।

तथमा  मह  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  रनोद्धिमा,  रनोद्धिमारय,  रनोद्धिमारयाः।  रनोद्धिमासस,  रनोद्धिमास्थयाः,  रनोद्धिमास्थ।
रनोद्धिमासस्म, रनोद्धिमास्वियाः, रनोद्धिमास्मयाः। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण च  -  रनोद्धिमा,  रनोद्धिमारय,  रनोद्धिमारयाः।  रनोद्धिमासक्षे,  रनोद्धिमासमाथक्षे,  रनोद्धिमाध्विक्षे।  रनोद्धिमाहक्षे,
रनोद्धिमास्विहक्षे, रनोद्धिमास्महक्षे। 

लकमट श्नम्प्रत्ययमापविमादयाः तमास्प्रत्ययनो भविमत। तस्य च आधिरधिमातपुकत्विमातम् स्वियमम् विलमामदत्विमातम् च
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत  प्रमापस्य  इडमागमस्य  एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इमत  मनषक्षेधियाः।  पपुनयाः  तमासयाः
आधिरधिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत लघकपधिगपुणक्षे ओकमारयाः। मकञ्च खरर च इमत रुधियाः धिकमारस्य चत्विर
तकमारयाः। 

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  रनोत्स्यमत,  रनोत्स्यतयाः,  रनोत्स्यसन्त।  रनोत्स्यसस,  रनोत्स्यथयाः,
रनोत्स्यथ। रनोत्स्यमामम, रनोत्स्यमावियाः, रनोत्स्यमामयाः।

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण च –  रनोत्स्यतक्षे,  रनोत्स्यक्षेतक्षे,  रनोत्स्यन्तक्षे।  रनोत्स्यसक्षे,  रनोत्स्यक्षेक्षेथक्षे,  रनोत्स्यध्विक्षे।
रनोत्स्यक्षे, रनोत्स्यमाविहक्षे, रनोत्स्यमामहक्षे।

लनोमट परस्ममैपदस्थलक्षे  एरुयाः  इत्यनक्षेन  उत्विक्षे  धित्विक्षे  जश्त्विक्षे  णत्विक्षे  रुणद्धिपु इमत  रूपमम्,  (तमातमङ)

रुन्धिमातम्/रुन्द्धिमातम् इमत रूपमामण।  ससमप सक्षेह्यरमपच्च इत्यनक्षेन  सक्षेयाः  मह  इत्यमादक्षेशिनो  भविमत स अमपतम्,  ततयाः
हहसल्भ्यनो  हक्षेसधिरयाः  इत्यनक्षेन  हक्षेयाः  स्थमानक्षे  सधि इत्यमादक्षेशिनो  भविमत सनोऽमप  अमपतम्।  ततयाः  धिक्षेयाः  समाविरधिमातपुकममपतम्
इत्यनक्षेन मङदद्भिमाविक्षे श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन श्नस्य अकमारस्य लनोपक्षे रु नम् धिम् सधि इमत जमातक्षे पकविरधिकमारस्य सरनो
सरर  सविणर  इमत  विमैकसल्पकलनोपक्षे  अपदमान्तनकमारस्य  अनपुस्विमारक्षे  परसविणर  च  कक तक्षे  रुसन्धि इमत  रूपमम्,
धिलनोपमाभमाविपकक्षे पकविरधिकमारस्य जश्त्विक्षे  रुसन्द्धि इमत रूपमम्,  तमातङ्पकक्षे च  रुन्धिमातम्,  रुन्द्धिमातम्  इमत रूपदयमम्
इमत समाकल्यक्षेन चत्विमारर  रूपमामण।  उत्तमपपुरुषक्षे  आडपुत्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन  आडमागमक्षे  तस्य च मपत्त्विमातम्
मङदद्भिमाविनो न भविमत। अतयाः अकमारलनोपनो न भविमत। 

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  रुणद्धिपु/रुन्धिमातम्/रुन्द्धिमातम्,  रुन्धिमामम्/रुन्द्धिमामम्,  रुन्धिन्तपु।
रुसन्धि/रुसन्द्धि/रुन्धिमातम्/रुन्द्धिमातम्, रुन्धिमम्/रुन्द्धिमम्, रुन्धि/रुन्द्धि। रुणधिमामन, रुणधिमावि, रुणधिमाम। 

आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च स्वियस समाध्यन्तमामम् – रुन्धिमामम्/रुन्द्धिमामम्, रुन्धिमातमामम्, रुन्धितमामम्। रुन्त्स्वि,

रुन्धिमाथमामम्, रुन्ध्विमम्/रुन्द्ध्विमम्। रुणधिमै, रुणधिमाविहमै, रुणधिमामहमै।

लमङ अमट मतपयाः श्नमम नकमारस्य णत्विक्षे इतश्च इत्यनक्षेन तक्षेयाः इकमारस्य लनोपक्षे अरुणधिम् तम् इमत जमातक्षे
हल्ङ्यमाब्भ्यनो  दष्ट्रीघमारत्सपुमतस्यपककस  हलम्  इत्यनक्षेन  अपककतकमारलनोपक्षे  पदमान्तस्य  धिकमारस्य  सलमास  जशिनोऽन्तक्षे
इत्यनक्षेन  जश्त्विक्षे  दकमारक्षे  विमाऽविसमानक्षे  इत्यनक्षेन  दकमारस्य  मविकल्पक्षेन  चत्विर  तकमारक्षे  अरुणतम्,  चत्विमारभमाविपकक्षे
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अरुणदम् इमत समाकल्यक्षेन रूपदयस भविमत। एविमक्षेवि ससमप प्रमक्रयमा जक्षेयमा। परन्तपु अत्र ससमप असस्त कसश्चतम्
मविशिक्षेषयाः तस प्रदशिरमयतपुममदस सकत्रममारभ्यतक्षे - 

[ . ]22 11 दश्च॥ (८.२.७५)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोदरस्य पदमान्तस्य ससमप परक्षे रुयाः स्यमादमा।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। दयाः (६/१), च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सकत्रक्षेऽसस्मनम्
ससमप धिमातनो रुविमार इमत सकत्रमनपुवितरतक्षे। ससमप  (७/१)  धिमातनोयाः  (६/१)  रुयाः  (१/१)  विमा(अव्ययमम्)  इमत तस्य
पदच्छक्षेदयाः।  पदस्य  (६/१)  इत्यमप  असधिमक्रयतक्षे।  दयाः  इमत  धिमातनोयाः  मविशिक्षेषणमसस्त,  अतयाः  तदन्तमविधिय
दकमारमान्तस्य  धिमातनोयाः  इत्यथरलमाभयाः।  तथमा  च  सकत्रमाथरस्तमावितम्  दकमारमान्तस्य  पदससजकस्य  धिमातनोयाः  स्थमानक्षे
मविकल्पक्षेन  रु इत्यमादक्षेशिनो  भविमत ससमप परक्षे।  अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा  अयममादक्षेशियाः दकमारमान्तधिमातनोयाः
अन्त्यस्यमैवि अलयाः स्थमानक्षे अथमारतम् दकमारस्य स्थमानक्षे भविमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  रुधिम्-धिमातनोयाः लमङ अमट ससमप श्नमम नस्य णत्विक्षे सक्षेयाः इकमारलनोपक्षे
अपककसकमारलनोपक्षे  पदमान्तधिकमारस्य सलमास  जशिनोऽन्तक्षे  इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे  दकमारक्षे विमाऽविसमानक्षे  इत्यनक्षेन दकमारस्य
मविकल्पक्षेन  चत्विर  तकमारक्षे  अरुणतम् इमत  रूपमम्,  चत्विमारभमाविपकक्षे  अरुणदम् इमत  रूपमम्।  अरुणदम्  इत्यस्य
मतङन्तत्विमातम् पदससजमायमामम् दश्च इत्यनक्षेन पदमान्तदकमारस्य रुत्विक्षे  अरुणयाः इमत रूपममप भविमत एविञ्च ससमप
समाकल्यक्षेन रूपत्रयस भविमत। अन्यत्र तथमा मविशिक्षेषनो नमासस्त।

तथमा  च  लमङ  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अरुणतम्/अरुणदम्,  अरुन्धिमामम्/अरुन्द्धिमामम्,  अरुन्धिनम्।
अरुणयाः/अरुणतम्/अरुणदम्, अरुन्धिमम्/अरुन्द्धिमम्, अरुन्धि/अरुन्द्धि। अरुणधिमम्, अरुन्ध्वि, अरुन्ध्म।

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  - अरुन्धि/अरुन्द्धि,  अरुन्धिमातमामम्,  अरुन्धित।  अरुन्धिमायाः/अरुन्द्धिमायाः,
अरुन्धिमाथमामम्, अरुन्ध्विमम्/अरुन्द्ध्विमम्। अरुसन्धि, अरुन्ध्विमह, अरुन्ध्ममह।

मविसधिसलमङ  मतमप श्नम्प्रत्ययक्षे  यमासपुमट सपुमट इकमारलनोपक्षे  रु न धिम् यमासम् सम् तम्  इमत जमातक्षे  मतपयाः
मङत्त्विमातम्  समाविरधिमातपुकत्विमातम्  च  श्नसनोरलनोपयाः  इत्यनक्षेन  नकमारनोत्तरविमतरनयाः  अकमारस्य  लनोपक्षे  सलङयाः  स
लनोपनोऽनन्त्यस्य  इत्यनक्षेन  सकमारदयस्यमामप  लनोपक्षे  रुन्ध्यमातम्  इमत  रूपस  ससध्यमत।  एविमम्  अगक्षेऽमप।  अत्र
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमाणमास प्रमक्रयमायमै सपुधिमातपुरूपमामण द्रिषपुमम् शिक्यमामन।

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  रुन्ध्यमातम्,  रुन्ध्यमातमामम्,  रुन्ध्यपुयाः।  रुन्ध्यमायाः,  रुन्ध्यमातमम्,
रुन्ध्यमात। रुन्ध्यमामम्, रुन्ध्यमावि, रुन्ध्यमाम। 

आत्मनक्षेपदक्षे  च  रूपमामण  –  रुन्धिष्ट्रीत,  रुन्धिष्ट्रीयमातमामम्,  रुन्धिष्ट्रीरनम्।  रुन्धिष्ट्रीथमायाः,  रुन्धिष्ट्रीयमाथमामम्,
रुन्धिष्ट्रीध्विमम्। रुन्धिष्ट्रीय, रुन्धिष्ट्रीविमह, रुन्धिष्ट्रीममह।

आशिष्ट्रीसलरङयाः  सलङमामशिमष  इत्यनक्षेन  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  श्नमम्  न  भविमत।  अमप  च  सलङयाः  स-

लनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यमप  न प्रवितरतक्षे।  तथमा  च परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  रुध्यमातम्,  रुध्यमास्तमामम्,  रुध्यमासपुयाः।
रुध्यमायाः, रुध्यमास्तमम्, रुध्यमास्त। रुध्यमासमम्, रुध्यमास्वि, रुध्यमास्म। 
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आत्मनक्षेपदस्थलक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् तप्रत्ययक्षे सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सष्ट्रीयपुडमागमनो भविमत।
ततयाः सपुसट्तथनोयाः इमत सपुडमागमनो भविमत। ततयाः रुधिम् सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमायतक्षे। यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम् सम्
त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः। सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। अतयाः
सष्ट्रीयम् सम् त इमत समपुदमायस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः लनोपनो व्यनोविरसल इमत सष्ट्रीयपुटयाः यकमारलनोपक्षे रुधिम् सष्ट्री सम् त इमत जमातक्षे
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य षत्विक्षे तकमारस्य षपुत्विक्षे टकमारक्षे सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य खत्विमारतम् तसस्मनम्
परक्षे खरर च इत्यनक्षेन रुधियाः धिकमारस्य तकमारक्षे रुत्सष्ट्रीष इमत रूपस भविमत। एविमम् अन्यत्रमामप स्वियस बनोद्ध्यमम्। 

तथमा  मह  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  रुत्सष्ट्रीष,  रुत्सष्ट्रीयमास्तमामम्,  रुत्सष्ट्रीरनम्।  रुत्सष्ट्रीष्ठमायाः,
रुत्सष्ट्रीयमास्थमामम्, रुत्सष्ट्रीध्विमम्। रुत्सष्ट्रीय, रुत्सष्ट्रीविमह, रुत्सष्ट्रीममह।

लपुमङ परस्ममैपदस्थलक्षे अमट मतमप श्नमपविमादक्षे च्लय च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच प्रमापक्षे तस प्रबमाध्य इररतनो
विमा इत्यनक्षेन च्लक्षेक्षेयाः स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन अङमादक्षेशिक्षे अ रुधिम् अ मत इमत जमातक्षे मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे अरुधितम् इमत
रूपस  भविमत।  अत्र  मङत्त्विमातम्  न  लघकपधिगपुणयाः।  मकञ्च  अङयाः  विलमामदत्विमाभमाविमातम्  न  इडमागमयाः।  अमप  च
अपककतकमारस्य ईडमागमनोऽमप न ससजभमाविमातम्। अगक्षे तसमादय न कनोऽमप मविशिक्षेषयाः। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपु  इररतनो
विमा इमत न प्रवितरतक्षे तस्य परस्ममैपदस्थलक्षे एवि मविधिमानमातम्।

तथमा च परस्ममैपदक्षे  अङमादक्षेशिक्षे  रूपमामण  -  अरुधितम्  अरुधितमामम्,  अरुधिनम्।  अरुधियाः,  अरुधितमम्,
अरुधित। अरुधिमम्, अरुधिमावि, अरुधिमाम। 

अङभमाविपकक्षे च्लक्षेयाः  स्थमानक्षे  ससमच  विदवजहलन्तस्यमाचयाः  इत्यनक्षेन  विकद्धिय  धिकमारस्य  चत्विर  -
अरयत्सष्ट्रीतम्, अरयद्धिमामम्, अरयत्सपुयाः। अरयत्सष्ट्रीयाः, अरयद्धिमम्, अरयद्धि। अरयत्समम्, अरयत्स्वि, अरयत्स्म। अत्र
ससचयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् स्वियमम् विलमामदत्विमातम् च आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः। 

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु  इत्यनक्षेन  ससचयाः  मकत्त्विमातम्  न  लघकपधिगपुणयाः।
प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  तप्रत्ययक्षे  प्रमक्रययमा  अ रुधिम्  सम्  त  इमत  जमातक्षे  सलनो  ससल इमत  सकमारलनोपयाः।  ततयाः
तकमारस्य धिकमारक्षे अ रुधिम् धि इमत जमातक्षे  पकविरधिकमारस्य जश्त्विक्षे  दकमारक्षे  अरुद्धि  इमत रूपमम् ससध्यमत। एविमम्
अन्यत्रमामप मविदमासथरनमा स्वियमम् ऊह्यमम्। तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण -  अरुद्धि,  अरुत्समातमामम्,  अरुत्सत।
अरुद्धिमायाः, अरुत्समाथमामम्, अरुद्ध्विमम्। अरुसत्स, अरुत्स्विमह, अरुत्स्ममह।

लकमङ  अमट मतमप श्नमपविमादक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
गपुणक्षे ओकमारक्षे धिकमारस्य चत्विर तकमारक्षे मतपयाः इकमारलनोपक्षे अरनोत्स्यतम् इमत रूपस भविमत। लपुमङ श्नम्प्रत्ययमापविमादयाः
स्यप्रत्ययनो भविमत। तस्य च आधिरधिमातपुकत्विमातम् स्वियमम् विलमामदत्विमातम् च आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य
इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः। अत्र उभयमविधिस्थलक्षेऽमप न तथमा मविशिक्षेषयाः।

तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अरनोत्स्यतम्, अरनोत्स्यतमामम्, अरनोत्स्यनम्। अरनोत्स्ययाः, अरनोत्स्यतमम्,
अरनोत्स्यत। अरनोत्स्यमम्, अरनोत्स्यमावि, अरनोत्स्यमाम।
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आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  –  अरनोत्स्यत,  अरनोत्स्यक्षेतमामम्,  अरनोत्स्यन्त।  अरनोत्स्यथमायाः,
अरनोत्स्यक्षेथमामम्, अरनोत्स्यध्विमम्। अरनोत्स्यक्षे, अरनोत्स्यमाविमह, अरनोत्स्यमाममह।

।।इमत रुधिमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 21 रुधिमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 22 दश्च इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

. 23 रुधिम्-धिमातनोयाः शिप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्।

. 24 रुधिम्-धिमातनोयाः कनोऽथरयाः।

. 25 रुणमद्धि इत्यत्र णत्विस कक्षे न।

. 26 अरुधितम् इत्यत्र च्लक्षेयाः स्थमानक्षे अङम्  चङम्  इत्यनयनोयाः कयाः आदक्षेशिनो भविमत।

. 27 रुधिम्-धिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे लमङ ससमप कमत रूपमामण।

. 28 श्नमयाः ममत्करणक्षेन मकस  भविमत।

. 29 रुध्धिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे लपुमङ मतमप कमत रूपमामण।

. 30 श्नसनोरलनोपयाः इत्यस्य कनोऽथरयाः।

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे  स्विमामदगणयाः,  तपुदमामदगणयाः,  रुधिमामदगणयाः इमत गणत्रयस्य आलनोचनमा मविमहतमा। तत्रमादय
सपु-धिमातनोयाः  मविषयक्षे  आलनोचनस  मविमहतमम्।  तत्रमामप  आदय  सपु-धिमातनोमविरषयक्षे  स्विमामदभ्ययाः  श्नपुयाः  इमत
मविकरणप्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रममालनोमचतमम्। ततयाः हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे ,  लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः,  उतश्च
प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम्  इत्यमादष्ट्रीमन सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। अनन्तरमम्  सपुधिमातनोयाः लपुमङ मतमप असमाविष्ट्रीतम्  इमत
रूपसमाधिनकमालक्षे स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। ततयाः तपुद म्-धिमातनोयाः मविषयक्षे आलनोचनस कक तमम्।
तत्र  तपुदम्-धिमातनोयाः  मविषयक्षे  तपुदमामदभ्ययाः  शियाः  इमत  शिमविकरणमविधिमायकसकत्रस्य  व्यमाख्यमानस  मविमहतमम्।  ततयाः
सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। तक्षेन तपुत्सष्ट्रीष इमत रूपस ससध्यमत। ततयाः रुध्धिमातनोयाः आलनोचनमा
कक तमा।  तत्र  च  आदय  रुधिमामदभ्ययाः  श्नमम्  इमत  श्नमम्  -  मविकरणमविधिमायकसकत्रस्य  व्यमाख्यमा  कक तमा।  ततयाः
सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः इमत सकत्रमम् व्यमाख्यमातमम्। समाविरधिमातपुकक्षे  सक्ङमत श्नस्य अकमारलनोपमविधिमायकस  श्नसनोरलनोपयाः
इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। अगक्षे रुध्धिमातनोयाः लमङ ससमप मविशिक्षेषस प्रदशिरमयतपुस दश्च इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस मविमहतमम्।
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तक्षेनम्  अरुणयाः-अरुणतम्-अरुणदम्  इमत  रूपत्रयस  ससध्यमत।  पमाठक्षेऽसस्मनम्  न  समक्षेषमास  रूपमाणमास  ससकत्रस  प्रमक्रयमायाः
प्रदमशिरतमायाः,  तमायाः  स्वियस  समाध्यमायाः।  मकञ्च  असस्मनम्  तत्तद्गणष्ट्रीययाः  प्रथमयाः  धिमातपुरक्षेवि  यथमासम्भविस  समविस्तरस
व्यमाख्यमातनोऽसस्त। तक्षेन तत्तद्गणष्ट्रीयमानमामम् अन्यक्षेषमाममप धिमातकनमामम् रूपससमद्धिस कतपुरमम् प्रभविक्षेतम्। भविन्तयाः दृषविन्तयाः
कस्ममामचतम् धिमातनोयाः शिप्रत्यययाः,  कस्ममासच्चतम् विमा श्नपुप्रत्यययाः,  कस्ममासच्चदमा श्नम्प्रत्ययनो भविमत। इमक्षे सविरऽमप
प्रत्ययमायाः अमपतनो भविसन्त। मशितनोऽमप ससन्त। तस्ममातम्  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन एषमास  मङदद्भिमावियाः भविमत।
अस्य मकस  फलमममत तपु पकविरमम् उकमक्षेविमासस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 2 हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 3 लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 4 उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 तपुदमत इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 6 तपुत्सष्ट्रीष इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 7 अतयत्तमामम् इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 8 तपुदमायाः इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 9 सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 10 श्नसनोरलनोपयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 11 सपुननोमत इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 12 अतयत्सष्ट्रीतम् तपुत्सष्ट्रीष इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 13 सपुन्विसन्त इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 14 सपुधिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे सलमट थसल कमत रूपमामण तक्षेषमास ससमद्धियाः कमायमार।

. 15 सपुन्वियाः, सपुनपुवियाः इत्यनयनोयाः रूपससमद्धियाः कमायमार।

. 16 असनोढ्विमम् इमत धिमातपुरूपस्य ससमद्धियाः कमायमार।

. 17 रुणमद्धि इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 18 रुधिम्-धिमातनोयाः लमङ ससमप कमत रूपमामण भविसन्त तक्षेषमास प्रमक्रयमायाः लक्षेख्यमायाः।

. 19 रुधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ मतमप कमत रूपमामण भविसन्त तक्षेषमास प्रमक्रयमायाः लक्षेख्यमायाः।

. 20 रुधिमामदभ्ययाः श्नमम् इमत यनोगमम् सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 श्नपु इमत मविकरणप्रत्यययाः।

. 2 ससचयाः इडमागमस मविदधिमामत।

. 3 अमभषवियाः।

. 4 स्विमामदभ्ययाः श्नपुयाः।

. 5 असमाविष्ट्रीतम्।

. 6 सपुन्महक्षे/सपुनपुमहक्षे।

. 7 सपुषमविथ/सपुषनोथ।

. 8 मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमा यथमा स्यमातम्।

. 9 आशिष्ट्रीसलरङयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम्।

. 10 अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इत्यनक्षेन।

उत्तरमामण- २

. 11 शि इमत मविकरणप्रत्यययाः।

. 12 इक्समष्ट्रीपमाद्धिलयाः परय सलमामदसलङमात्मनक्षेपदपरयाः ससच्चक्षेत्यक्षेतय मकतय स्तयाः।

. 13 तपुदमामदभ्ययाः शियाः।

. 14 व्यथनमम्।

. 15 अतयत्सष्ट्रीतम्।

. 16 तपुत्सष्ट्रीष्ठमायाः।

. 17 तपुतपुमदध्विक्षे।

. 18 मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमामविधिमानमम्।

. 19 तपुत्सष्ट्रीष।

. 20 शिप्रत्ययस्य अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङत्त्विमातम् सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः।

उत्तरमामण- ३

. 21 श्नमम्-मविकरणप्रत्यययाः।

. 22 धिमातनोदरस्य पदमान्तस्य ससमप परक्षे रुयाः स्यमादमा।

. 23 रुधिमामदभ्ययाः श्नमम्।

. 24 आविरणमम्।
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. 25 अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप।

. 26 अङम् ।

. 27 अरुणयाः/अरुणतम्/अरुणदम् इमत रूपत्रयमम्।

. 28 ममत्त्विमातम् ममदचनोऽन्त्यमात्परयाः इमत पररभमाषयमा अन्त्यमादम् अचयाः परनो भविमत

. 29 (अमङ) अरुधितम् - (ससमच) अरयत्सष्ट्रीतम्।

. 30 श्नस्यमास्तक्षेश्चमाकमारस्य लनोपयाः स्यमातम् समाविरधिमातपुकक्षे  सक्ङमत।

॥ इमत दमामविसशियाः पमाठयाः ॥
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)23 तनमामदतयाः चपुरमामदपयर न्तमम्- 
तनम् कक  क्रकी चपुरम् धिमातवियाः

प्रस्तमाविनमा

भविन्तयाः इतयाः पकविरसस्मनम्  पमाठक्षे  स्विमामदगणयाः,  तपुदमामदगणयाः,  रुधिमामदगणयाः च इमत गणत्रयस्य पररचयस
प्रमापविन्तयाः। अधिपुनमा तनमामदगणयाः, क्षयमामदगणयाः, चपुरमामदगणयाः चक्षेमत असन्तमस गणत्रयस जमास्यमत। अत्रमामप प्रमतगणस
मविकरणभक्षेदयाः  असस्त,  मविकरणभक्षेदमातम्  च  रूपभक्षेदनो  भविमत।  यथमा  तनमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः  उप्रत्यययाः,
क्षयमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः श्नमाप्रत्यययाः। मविकरणभक्षेदमातम् रूपभक्षेदयाः, तदथमा तनम्-धिमातनोयाः उप्रत्ययक्षे तननोमत इमत रूपस,
क्रकी-धिमातनोयाः  श्नमाप्रत्ययक्षे  क्रकीणमामत  इमत  रूपमम्।  चपुरमामदगणस्तपु  सविरभ्यनो  मविलकणयाः।  अन्यक्षेषपु  गणक्षेषपु  भविन्तयाः
दृषविन्तयाः यतम् धिमातपुप्रत्यययनोयाः मध्यक्षे शिबमामदमविकरणमायाः भविसन्त। चपुरमामदगणष्ट्रीयप्रकरणक्षे तपु न मकलधिमातनोयाः कनोऽमप
मविकरणनो भविमत। धिमातनोयाः परक्षे स्विमाथर  मणच्प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  ण्यन्तस्य सनमादन्तमा धिमातवियाः इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास
ततयाः मतबमामदप्रत्ययनो भविमत, अनन्तरमम् शिपम्-मविकरणयाः भविमत इमत चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः विमैमशिष्टमम्। अत्र पमाठक्षे
न सविमारमण रूपमामण ससकत्रस प्रदशिरमयष्यन्तक्षे। असस्मनम् पमाठक्षे  तनमामदगणष्ट्रीयस्य तन्धिमातनोयाः कक धिमातनोयाः च आलनोचनस
मविधिमास्यतक्षे।  ततयाः  क्षयमामदगणष्ट्रीयस्य  क्रकीधिमातनोयाः,  चपुरमामदगणष्ट्रीयस्य  चपुरम्-धिमातनोयाः  च  आलनोचनमा  भमविष्यमत।
धिमात्विन्तरस्य प्रमक्रयमायाः स्वियस समाधिनष्ट्रीयमायाः। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

प्रमतगणस ककीदृशिस मविकरणस भविमत तज्जमास्यमत।
 मविकरणमविधिमायकसकत्रमाथर जमास्यमत।
तत्र तत्र व्यमाख्यमातमानमामम् मविशिक्षेषसकत्रमाणमामम् पररचयमम् लप्स्यतक्षे।
तन्धिमातनोयाः कक धिमातनोश्च रूपमामण समाधिमयतपुस शिक्नपुयमातम्। 
क्रकी-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस पमारयक्षेतम्। 
चपुरम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुमम् अहरतम्। 
चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः विमैमशिष्टमम् जमास्यमत।
 एतज्जमात्विमा च अन्यमामन अमप धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्। 
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तत्र तत्र प्रदमशिरतमामन विमैकसल्पकरूपमामण अमप जमास्यमत।

अथ तनमामदगणयाः 
तनपुधच  मविस्तमारक्षे  इमत  स्विररतक्षेतयाः  उभयपमदनयाः  सक्षेटयाः  तनमामदगणष्ट्रीयमातम्  धिमातनोयाः  कतररर  लमट

प्रथममैकविचनमविविकमायमास परस्ममैपदससजकक्षे  मतमप तनम् मत इमत जमातक्षे मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् कतररर शिपम् इत्यनक्षेन
शिमप प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 1 तनमामदकक ञ्भ्य उयाः॥ (३.१.७९)

सकत्रमाथर याः - तनमामदधिमातपुभ्ययाः उ-प्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविरधिमातपुकक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  तनमामदकक ञ्भ्ययाः  (५/३),  उयाः  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर शिपम् इत्यतयाः कतररर (७/१) इमत पदस, समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इत्यतयाः समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१)

इमत पदस  च अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  (१/१),  परयाः  (१/१)  इत्यपुभयममप  असधिमक्रयतक्षे।  धिमातनोरक्षेकमाचनो  हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभव्यमाहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा - कतररर समाविरधिमातपुकक्षे  धिमातनोयाः
उयाः प्रत्यययाः परयाः इमत। तनमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु अषमयाः। तनम् अमामदयाः यक्षेषमामम्  (धिमातकनमामम्)  तक्षे तनमादययाः
(धिमातवियाः)  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  तक्षेभ्ययाः  तनमामदभ्ययाः।  तनमादयश्च  कक ञम्  च  तक्षेषमामम्
इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः,  तनमामदकक ञयाः,  तक्षेभ्ययाः तनमामदकक ञ्भ्ययाः। सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  कत्ररथरकक्षे  समाविरधिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे
परतयाः तनमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः कक धिमातनोश्च उप्रत्यययाः परनो भविमत इमत। सकत्रक्षेणमानक्षेन उप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। उ
इमत मविकरणस्य मशित्त्विमाभमाविमातम् न समाविरधिमातपुकससजमा। मकन्तपु आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत आधिरधिमातपुकससजमा।

उदमाहरणमम् - पकविर्थोक्तप्रकमारक्षेण तनम् मत इमत जमातक्षे प्रमापस शिपस प्रबमाध्य प्रकक तसकत्रक्षेण उप्रत्ययनो भविमत
यतनो  मह  मतपम्  समाविरधिमातपुकप्रत्यययाः  तन्धिमातनोयाः  परयाः  असस्त।  ततयाः  तनम्  उ  मत  इमत  जमातक्षे  मतपम्
समाविरधिमातपुकप्रत्ययनोऽसस्त इमत कक त्विमा तसस्मनम् परतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे
तनम् ओ मत इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे तननोमत इमत रूपस भविमत। एविमक्षेवि प्रमक्रयमा ससमप मममप च जक्षेयमा।

अमपत्प्रत्ययक्षेषपु तसमामदषपु समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमाविक्षे सक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधियाः। तक्षेन
तसमादय न गपुणयाः। बहहविचनक्षे ससप्रत्ययक्षे प्रमक्रययमा तनपु असन्त इमत जमातक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन इकयाः स्थमानक्षे यमण
विकमारमादक्षेशिक्षे तन्विसन्त इमत रूपस भविमत।

अत्र  अविधिक्षेयमम्  -  तनम्-धिमातनोयाः  स्विररतक्षेत्त्विमातम्  स्विररतमञतयाः  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य  कतकरगमाममत्विक्षे  तनयाः  मविमहतस्य  लस्य  स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो  भविमत।  मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।

विसस मसस विहय  ममहमङ च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास  म्विनोयाः  इत्यनक्षेन  उकमारस्य मविकल्पक्षेन  लनोपनो
भविमत। तक्षेन – तन्वियाः/तनपुवियाः, तन्मयाः/तनपुमयाः, तन्विहक्षे/तनपुविहक्षे, तन्महक्षे/तनपुमहक्षे इत्यक्षेविस रूपमामण ससध्यसन्त। ससमप
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उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम्  इत्यनक्षेन हक्षेयाः  लनोपनो  भविमत। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  तमादष्ट्रीनमामम्  समक्षेषमामम्  अमपत्त्विमातम्
सविरत्रमैवि गपुणमनषक्षेधियाः। 

तथमा  मह  लमट  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  तननोमत,  तनपुतयाः,  तन्विसन्त।  तननोमष,  तनपुथयाः,  तनपुथ।
तननोमम, तन्वियाः/तनपुवियाः, तन्मयाः/तनपुमयाः। आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - तनपुतक्षे, तन्विमातक्षे, तन्वितक्षे। तनपुषक्षे, तन्विमाथक्षे,
तनपुध्विक्षे। तन्विक्षे, तन्विहक्षे/तनपुविहक्षे, तन्महक्षे/तनपुमहक्षे।

सलमट तनयाः  परक्षे  मतमप  णसल मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  ततनम्  अ इमत जमातक्षे  अत उपधिमायमायाः  इत्यनक्षेन
उपधिमाविकद्धिय ततमानम् अ इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  ततमान  इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि मममप ऊह्यमम्। तसस सय
थसस थक्षे  विसस  मसस च अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इत्यनक्षेन  मकत्त्विक्षे  अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट  इत्यनक्षेन
अभ्यमासससजकस्य प्रथमतकमारस्य लनोपक्षे  तनयाः तकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य स्थमानक्षे  एकमारयाः भविमत। ससमप
ससपयाः स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयममानयाः थलम् मकतम् न भविमत इमत हक्षेतनोयाः थसल च सक्षेमट इत्यनक्षेन एत्त्विमाभ्यमासलनोपय भवितयाः।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे सविरत्रमैवि एत्विमाभ्यमासलनोपय भवितयाः। ससमप विसस मसस च इमत परस्ममैपदस्थलक्षे,  थमासस ध्विमम
विहय ममहमङ च इमत आत्मनक्षेपदस्थलक्षे च आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमयाः। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तप्रत्ययस
सप्रत्ययस थमास्प्रत्ययस च मविहमाय अन्यत्र टक्षेयाः एत्विमम् बनोध्यमम्।

तथमा च सलमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - ततमान, तक्षेनतपुयाः, तक्षेनपुयाः। तक्षेमनथ, तक्षेनथपुयाः, तक्षेन। ततमान/ततन,

तक्षेमनवि, तक्षेमनम। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  -  तक्षेनक्षे,  तक्षेनमातक्षे,  तक्षेमनरक्षे।  तक्षेमनषक्षे,  तक्षेनमाथक्षे,  तक्षेमनध्विक्षे।  तक्षेनक्षे,  तक्षेमनविहक्षे,
तक्षेमनमहक्षे।

लपुमट  मतमप  उप्रत्ययमापविमादभकतक्षे  तमासस  तमासयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत
इडमागमक्षे  डमादक्षेशिक्षे  मडत्त्विसमामथ्यमारतम्  अभस्यमामप  टक्षेलर्थोपक्षे  तमनतमा  इमत  रूपमम्।  एविमम्  अगक्षे  बनोद्धिव्यमम्।  लपुमट
परस्ममैपदस्थलक्षे  आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  च  सविरत्रमैवि  इडमागमयाः  भविमत।  उभयमविधिस्थलक्षेऽमप  प्रथमपपुरुषक्षे  सममानमम्
रूपमम्। लपुमट आत्मनक्षेपदस्थलक्षे थमासस मविहमाय अन्यत्र टक्षेयाः एत्विमम् भविमत।

तथमा  मह  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  तमनतमा,  तमनतमारय,  तमनतमारयाः।  तमनतमासस,  तमनतमास्थयाः,
तमनतमास्थ। तमनतमासस्म, तमनतमास्वियाः, तमनतमास्मयाः।

आत्मनक्षेक्षेपदक्षे रूपमामण च - तमनतमा, तमनतमारय, तमनतमारयाः। तमनतमासक्षे, तमनतमासमाथक्षे, तमनतमाध्विक्षे।
तमनतमाहक्षे, तमनतमास्विहक्षे, तमनतमास्महक्षे। 

लकमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप उप्रत्ययमापविमादभकतक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्  इडमागमक्षे
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य षत्विक्षे तमनष्यमत इमत रूपस भविमत, तप्रत्ययक्षे तमनष्यतक्षे
इमत रूपमम्। लकमट अमप आत्मनक्षेपदक्षे थमास्प्रत्ययस मविहमाय अन्यत्र टक्षेयाः एत्विमम् भविमत। अमप च लकमट सविरत्रमैवि
इडमागमयाः भविमत। आत्मनक्षेपदक्षे रूपमाणमामम् ससद्धियक्षे एधिम्-धिमातनोयाः प्रमक्रयमा द्रिषपुमम् शिक्यमा।

तथमा च लकमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तमनष्यमत, तमनष्यतयाः, तमनष्यसन्त। तमनष्यसस, तमनष्यथयाः,
तमनष्यथ। तमनष्यमामम, तमनष्यमावियाः, तमनष्यमामयाः।
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आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - तमनष्यतक्षे, तमनष्यक्षेतक्षे, तमनष्यन्तक्षे। तमनष्यसक्षे, तमनष्यक्षेथक्षे, तमनष्यध्विक्षे।
तमनष्यक्षे, तमनष्यमाविहक्षे, तमनष्यमामहक्षे।

लनोमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप उप्रत्ययक्षे मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन
उकमारस्य गपुणक्षे  ओकमारक्षे  मतपयाः इकमारस्य उकमारक्षे  तननोतपु  इमत रूपस  भविमत,  तमातमङ तनपुतमातम्  इत्यमप। अगक्षे
रूपमामण स्वियस समाध्यन्तमामम्।

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  तननोतपु/तनपुतमातम्,  तनपुतमामम्,  तन्विन्तपु।  तनपु/तनपुतमातम्,  तनपुतमम्,
तनपुत। तनविमामन, तनविमावि, तनविमाम।

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमाणमामम्  ससद्धियक्षे  स्विमामदगणष्ट्रीयसपु-धिमातपुरूपमामण द्रिषपुमम्  शिक्यमामन। तथमा मह रूपमामण  -
तनपुतमामम्, तन्विमातमामम्, तन्वितमामम्। तनपुष्वि, तन्विमाथमामम्, तनपुध्विमम्। तनविमै, तनविमाविहमै, तनविमामहमै।

लमङ  परस्ममैपदस्थलक्षे  आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  च  स्विमामदगणष्ट्रीयधिमातपुरूपवितम्  प्रमक्रयमा  जक्षेयमा।  तथमा  च
परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अतननोतम्,  अतनपुतमामम्,  अतन्विनम्।  अतननोयाः,  अतनपुतमम्,  अतनपुत।  अतनविमम्,
अतन्वि/अतनपुवि,  अतन्म/अतनपुम।  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  –  अतनपुत,  अतन्विमातमामम्,  अतन्वित।
अतनपुथमायाः, अतन्विमाथमामम्, अतनपुध्विमम्। अतसन्वि, अतन्विमह/अतनपुविमह, अतन्ममह/अतनपुममह।

मविसधिसलमङ अमप परस्ममैपदस्थलक्षे आत्मनक्षेपदस्थलक्षे च स्विमामदगणष्ट्रीयसपुधिमातपुरूपवितम् प्रमक्रयमा जक्षेयमा।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  तनपुयमातम्,  तनपुयमातमामम्,  तनपुयपुयाः।  तनपुयमायाः,  तनपुयमातमम्,  तनपुयमात।  तनपुयमामम्,
तनपुयमावि, तनपुयमाम। आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - तन्विष्ट्रीत, तन्विष्ट्रीयमातमामम्, तन्विष्ट्रीरनम्। तन्विष्ट्रीथमायाः, तन्विष्ट्रीयमाथमामम्,
तन्विष्ट्रीध्विमम्। तन्विष्ट्रीय, तन्विष्ट्रीविमह, तन्विष्ट्रीममह।

आशिष्ट्रीसलर मङ मतमप सलङमामशिमष इत्यनक्षेन  मतपयाः  आधिरधिमातपुकससजमायमास  तनमामदकक ञ्भ्य उयाः  इत्यनक्षेन
उप्रत्ययस्यमाप्रमामपयाः। ततयाः यमासपुमट अनपुबन्धिलनोपक्षे सपुसट्तथनोयाः इत्यनक्षेन सपुडमागमक्षे मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे तनम् यमासम्
सम् तम् इमत जमातक्षे स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इत्यनक्षेन सकमारदयस्यमामप लनोपक्षे  तन्यमातम् इमत रूपस भविमत। अगक्षे
प्रमक्रयमायाः  स्वियस  समाध्यमायाः।  तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  तन्यमातम्,  तन्यमास्तमामम्,  तन्यमासपुयाः।  तन्यमायाः,
तन्यमास्तमम्,तन्यमास्त। तन्यमासमम्, तन्यमास्वि, तन्यमास्म।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे एधिम्-धिमातपुवितम् रूपमामण भविसन्त। अत्र कक्षे विलमम् प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे रूपमम् प्रदश्यरतक्षे।
तदथमा  -  तनम्-धिमातनोयाः  आशिष्ट्रीसलरमङ  तप्रत्ययक्षे  सष्ट्रीयपुमट  सपुमट  तनम्  सष्ट्रीयम्  सम्  त  इमत  सस्थमतयाः  भविमत।
यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम्+सम्+त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः। सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य
मतङयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। अतयाः सष्ट्रीयम्+सम्+त इमत समपुदमायस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे  आदमावियविक्षे  तनम् इ सष्ट्रीयम्  सम् त इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा लनोपनो व्यनोविरसल
इत्यनक्षेन सष्ट्रीयपुटयाः यकमारस्य लनोपक्षे  तमन सष्ट्री सम्  त इमत सस्थतक्षे  सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य तथमा सपुटयाः सकमारस्य
यथमाक्रमस इकमाररूपमातम् ईकमाररूपमाच्च इणयाः परत्विमातम् अपदमान्तत्विमातम् प्रत्ययमावियवित्विमातम् आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत
सकत्रक्षेण मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे तमनषष्ट्रीषम् त इमत सस्थतक्षे षपुनमा षपु याः इत्यनक्षेन तकमारस्य षपुत्विक्षे टकमारक्षे  तमनषष्ट्रीष इमत
रूपस ससध्यमत। अमातमाममादय रूपमामण स्वियमम् बनोद्धिव्यमामन। 
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तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे आशिष्ट्रीसलरमङ रूपमामण - तमनषष्ट्रीष, तमनषष्ट्रीयमास्तमामम्, तमनषष्ट्रीरनम्। तमनषष्ट्रीष्ठमायाः,
तमनषष्ट्रीयमास्थमामम्, तमनषष्ट्रीध्विमम्। तमनषष्ट्रीय, तमनषष्ट्रीविमह, तमनषष्ट्रीममह। 

लपुमङ  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  अमट मतमप इकमारलनोपक्षे  प्रमापमम् उप्रत्ययमम् बमासधित्विमा च्लय ससमच ससचयाः
आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकत्विमातम् अमाधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन ससचयाः इडमागमक्षे अ तनम् इ सम्
तम् इमत जमातक्षे असस्तससचनोऽपककक्षे  इत्यनक्षेन ईडमागमक्षे अ तनम् इ सम् ई तम् इमत जमातक्षे विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत
हलन्तलकणमायमामम् विकद्धिय प्रमापमायमामम् नक्षेमट इमत तमन्नषक्षेधिक्षे अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन तनयाः अकमारस्य
विकद्धिय  आकमारक्षे  इट  ईमट  इत्यनक्षेन  सकमारस्य  लनोपक्षे  सविणरदष्ट्रीघर  विणरसम्मक्षेलनक्षे  अतमानष्ट्रीतम् इमत  रूपमम्।
विकद्ध्यभमाविपकक्षे अतनष्ट्रीतम् इत्यमप रूपमम् इमत समाकल्यक्षेन रूपदयमम् भविमत। 

तथमा च विकमद्धिपकक्षे  - अतमानष्ट्रीतम्,  अतमामनषमामम्,  अतमामनषपुयाः।  अतमानष्ट्रीयाः,  अतमामनषमम्,  अतमामनष।
अतमामनषमम्, अतमामनष्वि, अतमामनष्म। 

विकद्ध्यभमाविपकक्षे  -  अतनष्ट्रीतम्,  अतमनषमामम्,  अतमनषपुयाः।  अतनष्ट्रीयाः,  अतमनषमम्,  अतमनष।
अतमनषमम्, अतमनष्वि, अतमनष्म। इमत एतमामन रूपमामण भविसन्त।

तनयाः लपुमङ अमट आत्मनक्षेपदससजकतप्रत्ययक्षे प्रमापमम् उप्रत्ययमम् बमासधित्विमा च्लय ससमच अ तनम् स त
इमत जमातक्षे ससचयाः सकमारस्य मविकल्पक्षेन लपुसग्विधिमातपुमम् सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 2 तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः॥ (२.४.७९)

सकत्रमाथर याः - तनमादक्षेयाः ससचनो विमा लपुक्स्यमात्तथमासनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  तनमामदभ्ययाः  (५/३),  तथमासनोयाः  (७/२)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। तनम्  आमदयाः यक्षेषमास  तक्षे  तनमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  तक्षेभ्ययाः तनमामदभ्ययाः। तश्च थमाश्च
तयनोयाः  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  तथमासय,  तयनोयाः तथमासनोयाः। गमामतस्थमाघपुपमाभकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु  इत्यतयाः ससचयाः
(६/१) इत्यस्य, ण्यकमत्रयमाषरमञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इत्यतयाः लपुकम्  (१/१) इत्यस्य, मविभमाषमा घमाधिक्षेट्शिमाच्छमासयाः
इत्यतयाः मविभमाषमा इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। सहचररतमासहचररतयनोयाः सहचररतस्यमैवि गहणमम् इमत पररभमाषयमा
प्रथमपपुरुषमैकविचनस्य  तप्रत्ययस्यमैवि  अत्र  सकत्रक्षे  गहणस  न  तपु  तस्थस्थममपमास  तमान्तन्तमामयाः  इमत  सकत्रक्षेण
मविधिष्ट्रीयममानस्य तमादक्षेशिस्य गहणमम्। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम् - तनमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः परस्य ससचयाः मविकल्पक्षेन
लपुकम्  भविमत त-थमासनोयाः प्रत्यययनोयाः परतयाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  अ तनम्  स त  इमत सस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  ससचयाः
सकमारस्य मविकल्पक्षेन लपुकम्  भविमत। यतनो मह अत्र तप्रत्यययाः परनोऽसस्त। ततयाः अतनम् त इमत जमातक्षे अमगममम्
सकत्रममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 3  अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल 
सक्ङमत॥ (६.४.३७)

सकत्रमाथर याः - अनपुनमाससकमान्तमानमामक्षेषमास विनतक्षेश्च लनोपयाः स्यमातम् सलमादय मकमत मङमत च परक्षे।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पदचतपुषयमसस्त।अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामम्  (६/३),

अनपुनमाससक (६/३), लनोपयाः (१/१), ससल (७/१), सक्ङमत (७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अनपुनमाससक इमत
लपुपमविभमककनो मनदरशियाः। अनपुदमात्त उपदक्षेशिक्षे यक्षेषमास तक्षे अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमायाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। तननोमतयाः आमदयाः
यक्षेषमास  तक्षे  तननोत्यमादययाः।  अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमाश्च  विनमतश्च  तननोत्यमादयश्च  तक्षेषमामम्
अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामम्।  अनपुनमाससक  इमत  लपुपषष्ठ्यन्तस  पदमम्  अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमानमामम्  इत्यस्य
तथमा तननोत्यमादष्ट्रीनमामम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमसस्त अतयाः तदन्तमविधिय अनपुनमाससकमान्तमानमामम् इत्यथरलमाभयाः। कम्  च ङम्
च क्ङय, तय इतय यस्य स सक्ङतम् तसस्मनम् सक्ङमत दन्दगभरबहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ससल इमत पदस सक्ङमत इत्यस्य
मविशिक्षेषणमसस्त। अतयाः यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविधिय सलमादय सक्ङमत इत्यथर्थो
लभ्यतक्षे।  एविञ्च  सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  अनपुनमाससकमान्तमानमामम्  अनपुदमात्तनोपदक्षेशिधिमातकनमामम्,  अनपुनमाससककमान्तमानमास
तननोत्यमामदधिमातकनमास,  विन्धिमातनोयाः च लनोपनो भविमत सलमादय सक्ङमत च परक्षे। अयञ्च लनोपयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत
पररभमाषयमा अन्त्यस्यमैवि विणरस्य अथमारतम् अनपुनमाससकविणरस्य भविमत। 

उदमाहरणमम्  -  यमम रमम नमम गमम हमन मन्यतयनोऽनपुदमात्तनोपदक्षेशिमायाः। तनपु,  कणपु,  मकणपु,  ॠणपु,  तकणपु,
घकणपु, विनपु, मनपु-तननोत्यमादययाः। एविञ्च समाकल्यक्षेन पञ्चदशिमानमास धिमातकनमामम् उदमाहरणमामन अत्र प्रदश्यरन्तक्षे -

.1 यमम् (रनोकनमा) - यतयाः (क), यतविमानम् (कवितपु), यत्विमा (क्त्विमा),

.2 रमम् (खक्षेलनमा) - रतयाः (क), रतविमानम् (कवितपु), रत्विमा (क्त्विमा),

.3 नमम् (सपुकनमा) - नतयाः, नत्विमा, नतविमानम्।

.4 गमम् (जमानमा) - गतयाः, गत्विमा, गतविमानम्।

.5 हनम् (ममारनमा) - हतयाः, हत्विमा, हतविमानम्।

.6 मन्य (ममाननमा-जमाननमा) - मतयाः, मत्विमा, मतविमानम्।

.7 विनम् (शिब्द करनमा, सक्षेविमा करनमा, महससमा करनमा) - विमतयाः (मकनम्)।

.8 तनम् (मविस्तमार करनमा) - ततयाः, तत्विमा, ततविमानम्। अतत, अतथमायाः।

.9 कणपु (महससमा करनमा) - कतयाः, कत्विमा, कतविमानम्। अकत, अकथमायाः।

.10 मकणपु (महससमा करनमा) - मकतयाः, मकत्विमा, मकतविमानम्। अमकत, अमकथमायाः।

.11 ॠणपु (जमानमा) - ॠतयाः, ॠत्विमा, ॠतविमानम्। आतरयाः, आथमारयाः।

.12 तकणपु (खमानमा) - तकतयाः, तकत्विमा, तकतविमानम्। अतकत, अतकथमायाः।

.13 घकणपु (चमकनमा) - घकतयाः, घकत्विमा, घकतविमानम्। अघकत, अघकथमायाः।

.14 विनपु (ममागनमा) - वितयाः, वित्विमा, वितविमानम्। अवित, अविथमायाः।

.15 मनम् (जमाननमा) - मतयाः, मत्विमा, मतविमानम्। अमत, अमथमायाः।

पकविर्थोकप्रकमारक्षेण अतनम्  त  इमत जमातक्षे  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन  तप्रत्ययस्य मङदद्भिमावियाः।  स च
तप्रत्यययाः सलमामदरमप असस्त। तस्ममातम् प्रकक तसकत्रक्षेण नकमारलनोपनो भविमत। यतनो मह तनयाः नकमारमातम् परस ययाः
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तप्रत्यययाः स सलमामदयाः मङतम् असस्त। ततयाः विणरसम्मक्षेलनक्षे  अतत इमत रूपस ससध्यमत। ससचयाः  लपुगभमाविपकक्षे
इडमागमक्षे अ तनम् इ सम् त इमत जमातक्षे ससचयाः सकमारस्य षत्विक्षे षपुनमा षपु याः इमत षपुत्विक्षे तकमारस्य टकमारक्षे अतमनष इमत
रूपमम् अमप भविमत इमत प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे रूपदयमम् भविमत। ध्विमम प्रमक्रययमा अ तनम् इ सम् ध्विमम् इमत जमातक्षे
सधि च इमत यनोगक्षेन सकमारस्य लनोपक्षे  अ तनम् इ ध्विमम् इमत जमातक्षे  अतनम्+इ इमत समपुदमायस्य ध्विमम परतयाः
अङससजमामविजमानमातम्  इणयाः षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास  धिनोऽङमातम्  इमत सकत्रक्षेण धिकमारस्य ढत्विक्षे  अतमनढ्विमम्  इमत रूपमम्।
सविरत्रमैवि आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विमम्। अन्यमामन रूपमामण स्वियमम् बनोद्धिव्यमामन।

तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण- अतत/अतमनष, अतमनषमातमामम्, अतमनषत। अतथमायाः/अतमनष्ठमायाः,
अतमनषमाथमामम्, अतमनढ्विमम्। अतमनमष, अतमनष्विमह, अतमनष्ममह।

लकमङ  अमट  मतमप  उप्रत्ययमापविमादभकतक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  विलमामदत्विमाच्च
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे सकमारस्य षत्विक्षे मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे अतमनष्यतम् इमत
रूपमम्। तप्रत्ययक्षे तपु अतमनष्यत इमत रूपमम् ससध्यमत। अत्र तथमा मविशिक्षेषनो नमासस्त।

तथमा  मह  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अतमनष्यतम्,  अतमनष्यतमामम्,  अतमनष्यनम्।  अतमनष्ययाः,
अतमनष्यतमम्, अतमनष्यत। अतमनष्यमम्, अतमनष्यमावि, अतमनष्यमाम।

आत्मनक्षेपदक्षे  च  रूपमामण  -  अतमनष्यत,  अतमनष्यक्षेतमामम्,  अतमनष्यन्त।  अतमनष्यथमायाः,
अतमनष्यक्षेथमामम्, अतमनष्यध्विमम्। अतमनष्यक्षे, अतमनष्यमाविमह, अतमनष्यमाममह। 

।।इमत तनमादमदगणक्षे तनम्-धिमातपुयाः।।

अथ कक धिमातपुयाः
अधिपुनमा कक धिमातपुयाः आलनोच्यतक्षे।

कक  (डपुकक ञम्  करणक्षे)  इमत उभयमपदनयाः अमनटयाः सकमरकमातम् तनमामदगणष्ट्रीयमातम्  धिमातनोयाः कतररर  लमट
मतमप कक  मत इमत जमातक्षे शिमप प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा तनमामदकक ञ्भ्य उयाः इमत यनोगक्षेन उप्रत्ययक्षे कक  उ मत इमत जमातक्षे
उप्रत्ययस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन ऋकमारस्य गपुणक्षे अकमारक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन
रपरत्विक्षे करम् उ मत इमत जमायतक्षे। ततयाः मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन उकमारस्य
गपुणक्षे ओकमारक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च करनोमत इमत रूपस भविमत। एविमक्षेवि ससमप मममप च बनोध्यमम्।

तसस प्रमापमम् शिपस बमासधित्विमा उप्रत्ययक्षे कक  उ तसम् इमत जमातक्षे ऋकमारस्य गपुणक्षे अकमारक्षे रपरत्विक्षे करम् उ
तसम् इमत जमातक्षे  तसयाः समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमाविक्षे  उकमारस्य गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः अगक्षे मविशिक्षेषमम्
प्रदशिरमयतपुमम् सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 4 अत उत्समाविरधिमातपुकक्षे ॥ (६.४.११०)

सकत्रमाथर याः - उप्रत्ययमान्तस्य कक ञनोऽकमारस्य उयाः स्यमातम्, समाविरधिमातपुकक्षे  सक्ङमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा -  मविसधिसकत्रममदमम् पदत्रयमात्मकमम्। अतयाः (६/१),  उतम्  (१/१),  समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१)

इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  मनत्यस  करनोतक्षेयाः  इत्यतयाः  करनोतक्षेयाः  (५/१)  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  तस्य  च
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इमत सकत्रमातम् सक्ङमत इमत पदमम्
अनपुवितरतक्षे। उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इमत सकत्रतयाः उतयाः (५/१)  इत्यस्य,  प्रत्ययमातम्  (५/१)  इत्यस्य च
अनपुविकसत्तभरविमत। अनपुविकत्तयनोयाः तयनोयाः षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। तदमा करनोतक्षेयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्
तदन्तमविधिय  उप्रत्ययमान्तस्य  करनोतक्षेयाः  इत्यथरलमाभयाः।  सक्ङमत  इत्यस्य  समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यत्र  अन्विययाः।  तक्षेन
समाविरधिमातपुकक्षे  मकमत, समाविरधिमातपुकक्षे  मङमत इत्यथरलमाभयाः। सकत्रमाथर्थो मह उप्रत्ययमान्तस्य कक धिमातनोयाः अतयाः स्थमानक्षेक्षे उतम्
इत्यमादक्षेशिनो भविमत समाविरधिमातपुकक्षे  मकमत मङमत च प्रत्ययक्षे परतयाः इमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  करम्  उ  तसम्  इमत  जमातक्षे  तसयाः  मङत्त्विमातम्
समाविरधिमातपुकत्विमातम् च अत उत्समाविरधिमातपुकक्षे  इमत प्रकक तसकत्रक्षेण ककमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य स्थमानक्षे उकमारमादक्षेशिक्षे
तसयाः सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर कक तक्षे कपु रुतयाः इमत रूपस ससध्यमत।

सय  सक्षेरन्तमादक्षेशिक्षे  कक  इत्यस्य  ऋकमारस्य  गपुणक्षे  अकमारक्षे  रपरत्विक्षे  करम्  उ  असन्त  इमत  जमातक्षे  करयाः
अकमारस्य उकमारक्षे कपु रम् उ असन्त इमत जमातक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन प्रत्ययस्य उकमारस्य यमण विकमारमादक्षेशिक्षे कपु रम्
विम् असन्त इमत जमायतक्षे। ततयाः हसल च इत्यनक्षेन उपधिमादष्ट्रीघर प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 5 न भकपु छपु र रमामम्॥ (८.२.७९)

सकत्रमाथर याः - भस्य कपु छपु र रनोरुपधिमायमा न दष्ट्रीघरयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  न  (अव्ययमम्),  भ-कपु रम्-छपु रमामम्  (६/३)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। विर्थोरुपधिमायमा दष्ट्रीघर  इकयाः इमत सकत्रमातम् उपधिमायमायाः (६/१),  दष्ट्रीघरयाः  (१/१)  इत्यनयनोयाः पदयनोयाः
अनपुविकसत्तभरविमत। भस च कपु रम् च छपु रम् च भकपु छपु र रयाः,  तक्षेषमामम् भकपु छपु र रमामम्  इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। भ इमत एकमा
ससजमा। समा च यमच भमम् इत्यनक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रमाथरस्तमावितम् - भससजकस्य उपधिमायमायाः, कपु रयाः उपधिमायमायाः, छपु रयाः
च उपधिमायमायाः दष्ट्रीघर्थो न भविमत इमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  कपु रम्  विम्  असन्त  इत्यत्र  हसल  च  इमत  प्रमापस्य
उपधिमादष्ट्रीघरस्य प्रकक तसकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः। ततयाः विणरसम्मक्षेलनक्षे कपु विर सन्त इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् अगक्षे ऊह्यमम्।

उत्तमपपुरुषस्य मदविचनक्षे  विसस उप्रत्ययक्षे  प्रमक्रययमा कपु रम् उ विसम् इमत जमातक्षे लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास
म्विनोयाः इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन प्रत्ययस्य उकमारस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 6 मनत्यस करनोतक्षेयाः॥ (६.४.१०८)

सकत्रमाथर याः - करनोतक्षेयाः प्रत्ययनोकमारस्य मनत्यस लनोपनो म्विनोयाः परयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  मनत्यमम्  (२/१),  करनोतक्षेयाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मनत्यमम्  इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम्। उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम्  इमत सकत्रतयाः उतयाः  (५/१)

इत्यस्य,  प्रत्ययमातम्  (५/१)  इत्यस्य  च  अनपुविकसत्तभरविमत।  अनपुविकत्तयनोयाः  तयनोयाः  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा
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मविपररणमामयाः।  लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास  म्विनोयाः  इत्यतयाः  म्विनोयाः  (७/२),  लनोपयाः  (१/१)  इत्यनयनोयाः  पदयनोयाः
अनपुविकसत्तभरविमत। सकत्रमाथर्थो मह कक धिमातनोयाः परस्य प्रत्ययस्य उकमारस्य मनत्यस लनोपनो भविमत मकमारक्षे अथविमा विकमारक्षे
परतयाः। सकत्रममदस लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यस्य अपविमादभकतमम्।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण कपु रम् उ विसम् इमत जमातक्षे कक धिमातनोयाः परमम् उकमारनोऽसस्त,

मकञ्च विकमारयाः तस्ममातम् उकमारमातम् परनोऽमप असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण उकमारस्य मनत्यस लनोपनो भविमत। तक्षेन कपु रम्
विसम् इमत जमातक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर  कपु विर याः  इमत रूपस ससध्यमत। मसस अनयमा एवि प्रमक्रययमा
कपु मर याः इमत रूपस ससध्यमत।

अत्र  अविधिक्षेयमम्  -  (डपुकक ञम्)  कक -धिमातनोयाः  मञत्त्विमातम्  स्विररतमञतयाः  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य  कतकरगमाममत्विक्षे  कक धिमातनोयाः  मविमहतस्य  लस्य  स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो  भविमत।  मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपु सविरत्रमैवि मङदद्भिमाविमातम् न प्रत्ययस्य उकमारस्य गपुणयाः। मकञ्च अत उत्समाविरधिमातकक्षे
इत्यनक्षेन सविरत्रमैवि अकमारस्य उकमारनो भविमत। 

तथमा  च  लमट  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  करनोमत,  कपु रुतयाः,  कपु विर सन्त।  करनोमष,  कपु रुथयाः,  कपु रुथ।
करनोमम, कपु विर याः, कपु मर याः। 

आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण – कपु रुतक्षे, कपु विमारतक्षे, कपु विरतक्षे। कपु रुषक्षे, कपु विमारथक्षे, कपु रुध्विक्षे। कपु विर, कपु विरहक्षे, कपु मरहक्षे।

 {सकत्रमम्.  लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास  म्विनोयाः  (६.४.१०७) =  अससयनोगपकविर्थो  ययाः
प्रत्ययनोकमारस्तदन्तस्यमाङस्य लनोपनो विमा स्यमातम्।}

सलमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् मतमप  कक  मत इमत जमातक्षे परस्ममैपदमानमास  णलतपुसपुसम्-थलथपुस-

णल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण मतपनो सविमारदक्षेशिक्षे  णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे  कक  अ इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत
सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः कक  इत्यस्य मदत्विक्षे कक  कक  अ इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य कक
इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमामम् उरतम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अत्त्विक्षे उरणम् रपरयाः
इमत रपरत्विक्षे  च करम् कक  अ इमत जमातक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे  क कक  अ इमत जमातक्षे
कपु हनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे चकमारक्षे च कक  अ इमत जमातक्षे णलनो मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण
अजन्तमाङस्य  कक ञयाः  ऋकमारस्य  विकद्धिय  आकमारक्षे  उरणम्  रपरयाः  इमत  रपरत्विक्षे  च  च  कमारम्  अ  इमत  जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  चकमार  इमत  रूपमम्  ससध्यमत।  थसल  गपुणयाः  भविमत।  मममप  णलपुत्तमनो  विमा  इमत  मविकल्पक्षेन
ममबमादक्षेशिस्य णलयाः मणत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे तक्षेन मणत्त्विपकक्षे अचनो सञ्णमत इमत विकद्धिय चकमार इमत रूपमम्। मणत्त्विमाभमाविपकक्षे
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत गपुणक्षे चकर इमत रूपमम्। अतपुसमादय तपु अससयनोगमामलटम्  मकतम् इत्यनक्षेन मकदद्भिमाविक्षे
सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः। तक्षेन अतपुसमादय अजमामदप्रत्ययक्षे इकनो यणमच इमत यणम् भविमत इत्यविधिक्षेयमम्।

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमाणमामम्  प्रमक्रयमायमै  एध्धिमातनोयाः  सलमट  रूपमामण  द्रिषव्यमामन।  तत्र  सविरषमामम्  रूपमाणमामम्
प्रमक्रयमायाः  प्रदमशिरतमायाः।  अत्र भवितमामम्  बनोधिसयकयमारय  कक्षे विलमम्  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  रूपमम्  प्रदश्यरतक्षे।  तथमा  च
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास त-प्रत्ययक्षे कक  त इमत सस्थतक्षे सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सलडमादक्षेशिस्य त इत्यस्य
स्थमानक्षे  एशिम्  इमत सविमारदक्षेशिक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  कक  ए इमत जमातक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य
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ऋकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे अससयनोगमामलटम्  मकतम् इमत सकत्रक्षेण सलडमादक्षेशिस्य त-प्रत्ययस्य मकत्त्विक्षे सक्क्ङमत च इमत
गपुणमनषक्षेधिक्षे  सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत अस्ममातम् परत्विमातम् इकनो यणमच इमत यमण प्रमापक्षे मदविरचनक्षेऽमच इमत
मदत्विमाथरमम्  अचयाः  यणमादक्षेशिमनषक्षेधिक्षे  सलमट  धिमातनोरनभ्यमासस्य  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातनोमदरत्विक्षे  कक  कक  ए  इमत  जमातक्षे
पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण मदरुकस्य पकविरभमागस्य अभ्यमासससजमायमामम् उरतम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अत्त्विक्षे
उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च करम् कक  ए इमत जमातक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे क कक  ए इमत
जमातक्षे कपु हनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे चकमारक्षे च कक  ए इमत जमातक्षे इकनो यणमच इमत सकत्रक्षेण ऋकमारस्य
यमण रक्षेफक्षे  च कम्ष  ए इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे चक्रक्षे  इमत रूपमम् ससध्यमत। अन्यक्षेषमामम् रूपमाणमामम् प्रमक्रयमायाः स्वियमम्
समाधिनष्ट्रीयमायाः। सलमट थलमादय आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः।

तथमा च परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  चकमार,  चक्रतपुयाः,  चक्रपु याः।  चकथर ,  चक्रथपुयाः,  चक्र। चकमार/चकर,

चकक वि, चकक म। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण च  -  चक्रक्षे ,  चक्रमातक्षे,  चमक्ररक्षे।  चकक षक्षे,  चक्रमाथक्षे,  चकक ढ्विक्षे।  चक्रक्षे ,  चकक विहक्षे,
चकक महक्षे।

लपुमट पकविरवितम्  इसण्नषक्षेधियाः।  उप्रत्ययमापविमादस्य  तमासयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  आधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत गपुणयाः। इतनोऽमप मविशिक्षेषनो अत्र नमासस्त।

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  कतमार,  कतमाररय,  कतमाररयाः।  कतमारसस,  कतमारस्थयाः,  कतमारस्थ।
कतमारसस्म, कतमारस्वियाः, कतमारस्मयाः। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण च –  कतमार,  कतमाररय,  कतमाररयाः।  कतमारसक्षे,  कतमारसमाथक्षे,  कतमारध्विक्षे।  कतमारहक्षे,
कतमारस्विहक्षे, कतमारस्महक्षे।

लकमट मतमप कक  मत इमत जमातक्षे उप्रत्ययमापविमादक्षे स्यप्रत्ययक्षे कक  स्य मत इमत जमातक्षे उप्रत्ययमापविमादस्य
स्यप्रत्ययस्य  अमाधिरधिमातपुकससजमायमामम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  प्रमापस्य  इडमागमस्य  एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः। ततयाः ऋद्धिननोयाः स्यक्षे इत्यनक्षेन स्यस्य इडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदन्तय टमकतय इमत
पररभमाषयमा  स्यस्य  आदमावियविक्षे  कक  इ  स्य  मत  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  स्यस्य  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः  इत्यनक्षेन
आधिरधिमातपुकससजमायमास  कक  इत्यस्य ऋकमारस्य समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  उरणम्  रपरयाः  इत्यनक्षेन
रपरत्विक्षे इकमारमात्परस्य सकमारस्य षत्विक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे कररष्यमत इमत रूपस भविमत। तप्रत्ययक्षे पकविरवितम् प्रमक्रययमा
कररष्यतक्षे इमत रूपमम् भविमत। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे अत्र थमासमम् मविहमाय टक्षेयाः एत्विमम् भविमत इमत अविधिक्षेयमम्। 

तथमा च परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  कररष्यमत,  कररष्यतयाः,  कररष्यसन्त।  कररष्यसस,  कररष्यथयाः,
कररष्यथ। कररष्यमामम, कररष्यमावियाः, कररष्यमामयाः। 

आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – कररष्यतक्षे, कररष्यक्षेतक्षे, कररष्यन्तक्षे। कररष्यसक्षे, कररष्यक्षेथक्षे, कररष्यध्विक्षे।
कररष्यक्षे, कररष्यमाविहक्षे, कररष्यमामहक्षे।

लनोमट न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण -  करनोतपु/कपु रुतमातम्,  कपु रुतमामम्,  कपु विर न्तपु।
कपु रु/कपु रुतमातम्, कपु रुतमम्, कपु रुत। करविमामण, करविमावि, करविमाम। 
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आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - कपु रुतमामम्, कपु विमारतमामम्, कपु विरतमामम्। कपु रुष्वि, कपु विमारथमामम्, कपु रुध्विमम्। करविमै,
करविमाविहमै, करविमामहमै।

लमङ  अमप न कनोऽमप मविशिक्षेषयाः। तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण -  अकरनोतम्,  अकपु रुतमामम्,  अकपु विरनम्।
अकरनोयाः, अकपु रुतमम्, अकपु रुत। अकरविमम्, अकपु विर , अकपु मर । 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  –  अकपु रुत,  अकपु विमारतमामम्,  अकपु विरत।  अकपु रुथमायाः,  अकपु विमारथमामम्,
अकपु रुध्विमम्। अकपु मविर , अकपु विर मह, अकपु मर मह।

 {सकत्रमम्. ऋद्धिननोयाः स्यक्षे (७.२.७०) = ऋतनो हन्तक्षेश्च स्यस्य इटम्  स्यमातम्।}

मविसधिसलमङ कक धिमातनोयाः मतमप उप्रत्ययक्षे यमासपुमट सपुमट गपुणक्षे रपरत्विक्षे उत्विक्षे मतपयाः इकमारलनोपक्षे कपु रम् उ यमासम्
सम्  तम्  इमत  जमातक्षे  सलङयाः  सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत यनोगक्षेन  सकमारदयस्य लनोपक्षे  कपु रम्  उ  यमा  तम्  इमत  जमातक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 7 यक्षे च॥ (६.४.१०९)

सकत्रमाथर याः - कक ञ उलनोपनो यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त। यक्षे  (७/१),  च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। यकमारमातम्
अकमारयाः  उच्चमारणमाथरयाः।  मनत्यस  करनोतक्षेयाः  इत्यतयाः  करनोतक्षेयाः  (५/१),  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत,  उतश्च
प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम्  इमत सकत्रतयाः उतयाः  (५/१)  इत्यस्य,  प्रत्ययमातम्  (५/१)  इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत।
अनपुविकत्तयनोयाः तयनोयाः षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यतयाः लनोपयाः (१/१)

इमत पदस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। अङस्य इत्यसधिकक तमसस्त,  अतयाः प्रत्ययक्षे  इत्यस्यमाध्यमाहमारनो भविमत। ततयाः
प्रत्ययक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत यक्षे इमत, तक्षेन तदमामदमविधिय यमादय प्रत्ययक्षे इत्यथरलमाभयाः। सकत्रमाथर्थो मह कक धिमातनोयाः
परस्य प्रत्ययस्य उकमारस्य लनोपनो भविमत यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे इमत।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण कपु रम् उ यमा तम् इमत जमातक्षे यमातम् इमत यकमारमामदप्रत्यययाः
मविदममानयाः असस्त,  अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण कक धिमातनोयाः परस्य उकमारस्य लनोपनो भविमत। ततयाः विणरसम्मक्षेलनक्षे  कपु यमारतम्
इमत रूपस भविमत। एविमम् अगक्षे ऊह्यमम्।

तथमा मह परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  कपु यमारतम्,  कपु यमारतमामम्,  कपु यपुर याः।  कपु यमारयाः,  कपु यमारतमम्,  कपु यमारत।  कपु यमारमम्,
कपु यमारवि, कपु यमारम। 

आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – कपु विर्थीत,  कपु विर्थीयमातमामम्, कपु विर्थीरनम्। कपु विर्थीथमायाः, कपु विर्थीयमाथमामम्,  कपु विर्थीध्विमम्।
कपु विर्थीय, कपु विर्थीविमह, कपु विर्थीममह।

आशिष्ट्रीसलर मङ  मतमप यमासपुमट सपुमट कक  यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे सकमारदयस्यमामप स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे
च  इत्यनक्षेन  लनोपक्षे  यमातम्  यकमारमादमाधिरधिमातपुकयाः  सलङम्  असस्त।  अतयाः  ररङम्  शियसग्लङकपु   इत्यनक्षेन  कक धिमातनोयाः
ऋकमारस्य स्थमानक्षे ररङम् -आदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे कम्  रर यमा तम् इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च  मक्रयमातम् इमत रूपस
ससध्यमत।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  रष्ट्रीङम्  ऋतयाः  इत्यतयाः  रष्ट्रीङम्  इत्यस्य  अनपुवितरममानक्षे  पपुनयाः  ररङम् -मविधिमानसमामथ्यमारतम्
अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इमत रक्षेयाः इकमारस्य दष्ट्रीघर्थो न इत्यविधिक्षेयमम्। एविमम् अन्यत्रमामप ऊह्यमम्।
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तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - मक्रयमातम्, मक्रयमास्तमामम्, मक्रयमासपुयाः। मक्रयमायाः, मक्रयमास्तमम्, मक्रयमास्त।
मक्रयमासमम्, मक्रयमास्वि, मक्रयमास्म।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  उश्च इत्यनक्षेन सलमामदसलङयाः मकत्त्विमम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः ऋकमारस्य स्थमानक्षे  नमैवि
गपुणमादक्षेशियाः। प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे  सष्ट्रीयपुमट सपुमट कक  सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमायतक्षे। यदमागमपररभमाषयमा अत्र
सष्ट्रीयम्+सम्+त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः। सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिरधिमातपुकससजमा
भविमत। अतयाः सष्ट्रीयम्+सम्+त इमत समपुदमायस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण
इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः लनोपनो व्यनोविरसल इमत सष्ट्रीयपुटयाः यकमारलनोपक्षे कक  सष्ट्री
सम् त इमत जमातक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सष्ट्रीयपुटयाः सकमारस्य षत्विक्षे तकमारस्य षपुत्विक्षे टकमारक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे कक षष्ट्रीष
इमत रूपमम् ससध्यमत।

तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण –  कक षष्ट्रीष,  कक षष्ट्रीयमास्तमामम्,  कक षष्ट्रीरनम्।  कक षष्ट्रीष्ठमायाः,  कक षष्ट्रीयमास्थमामम्,
कक षष्ट्रीढ्विमम्। कक षष्ट्रीय, कक षष्ट्रीविमह, कक षष्ट्रीममह।

{सकत्रमम्.  ररङम्  शियसग्लङकपु (७.४.२८) =  शिक्षे यमक यमादमाविमाधिरधिमातपुकक्षे  सलमङ च ऋतयाः ररङमादक्षेशियाः
स्यमातम्।}

{सकत्रमम्. उश्च (१.२.१२) = ऋविणमारतम् परय सलमादष्ट्री सलङम्  तङ्परयाः ससच्चक्षेत्यक्षेतय मकतय स्तयाः।}

लपुमङ मतमप इकमारलनोपक्षे अडमागमक्षे उप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच अपककहलयाः ईडमागमक्षे अकक  सम् ईतम् इमत
जमातक्षे ससचयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् प्रमापस्य विलमामदलकणस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः।
ततयाः ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यनक्षेन कक  इत्यस्य ऋकमारस्य विकद्धिय अकमारम् सम् ईतम् इमत जमातक्षे सकमारस्य
षत्विक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  अकमाषर्थीतम् इमत रूपस  भविमत। एविमगक्षेऽमप।  तथमा  च परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अकमाषर्थीतम्,
अकमाषमारमम्, अकमाषपुर याः। अकमाषर्थीयाः, अकमाषरमम्, अकमाषर। अकमाषरमम्, अकमाष्विर , अकमाष्मर ।

आत्मनक्षेपदस्थलक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  तप्रत्ययक्षे  अडमागमक्षे  उप्रत्ययमापविमादक्षे  च्लय ससमच अ कक  सम् त
इमत जमातक्षे तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन सकमारस्य लपुमक अकक त इमत रूपस ससध्यमत। लपुगभमाविपकक्षे
ह्रस्विमादङमातम्  इत्यनक्षेन ससल परक्षे ससचयाः सकमारस्य लनोपक्षे  अकक त इमत सममानमक्षेवि रूपस ससध्यमत। सलम् परनो
नमासस्त चक्षेतम् सकमारनोलनोपनोऽमप न भविमत तक्षेन अकक षमातमामम् ,अकक षमाथमामम् इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यसन्त। 

तथमा च लपुमङ आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  अकक त,  अकक षमातमामम्,  अकक षत।  अकक थमायाः,  अकक षमाथमामम्,
अकक ढ्विमम्। अकक मष, अकक ष्विमह, अकक ष्ममह। 

{सकत्रमम्. ह्रस्विमादङमातम् (८.२.२७) = (ह्रस्विमान्तमातम् अङमातम्) ससचनो लनोपनो ससल।}

लकमङ उप्रत्ययमापविमादस्य स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्  प्रमापस्य विलमामदलकणस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इमत मनषक्षेधिक्षेऽमप ऋद्धिननोयाः स्यक्षे  इमत इडमागमनो भवित्यक्षेवि। मकञ्च स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत इग्लकणयाः गपुणयाः भविमत। उभयमविधिस्थलक्षे प्रमक्रयमा तपु स्वियमम् बनोद्धिव्यमा।

तथमा  मह  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अकररष्यतम्,  अकररष्यतमामम्,  अकररष्यनम्।  अकररष्ययाः,
अकररष्यतमम्, अमकरष्यत। अकररष्यमम्, अकररष्यमावि, अकररष्यमाम। 
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आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  –  अकररष्यत,  अकररष्यक्षेतमामम्,  अकररष्यन्त।  अकररष्यथमायाः,
अकररष्यक्षेथमामम्, अकररष्यध्विमम्। अकररष्यक्षे, अकररष्यमाविमह, अकररष्यमाममह।

।।इमत कक धिमातपुयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 तनमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत। 

. 2 कक धिमातनोयाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत।

. 3 तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 4 यक्षे च इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 5 मनत्यस करनोतक्षेयाः इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 6 अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमामदसकत्रस पकरयत।

. 7 तनम्-धिमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे आत्मनक्षेपदक्षे मकमम् रूपमम्।

. 8 कक धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे परस्ममैपदक्षे मकमम् रूपमम्।

. 9 कररष्यमत इत्यत्र इडमागमयाः कक्षे न।

. 10 तन्धिमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे आत्मनक्षेपदस्थलक्षे कमत रूपमामण भविसन्त। तमामन च 
कमामन।

अथ क्षयमामदगणयाः
क्रकी (डपुक्रकीञम् द्रिव्यमविमनमयक्षे) इमत उभयपमदनयाः अनपुदमात्तक्षेतयाः अमनटयाः सकमरकमातम् क्षयमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः

वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास लमट परस्ममैपदससजकक्षे  मतमप क्रकी मत इमत जमातक्षे कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रमापक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 8 क्षयमामदभ्ययाः श्नमा॥ (३.१.८१)

सकत्रमाथर याः - क्षयमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नमा-प्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  क्षयमामदभ्ययाः  (५/३),  श्नमा  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर शिपम् इत्यतयाः कतररर (७/१) इमत पदस, समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इत्यतयाः समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१)

इमत पदस  च अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  (१/१),  परयाः  (१/१)  इत्यपुभयममप  असधिमक्रयतक्षे।  धिमातनोरक्षेकमाचनो  हलमादक्षेयाः
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मक्रयमासममभव्यमाहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा - कतररर समाविरधिमातपुकक्षे  धिमातनोयाः
श्नमा-प्रत्यययाः परयाः इमत। क्षयमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु नविमयाः। क्रकी अमामदयाः यक्षेषमामम्  (धिमातकनमामम्)  तक्षे क्षयमादययाः
(धिमातवियाः)  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  तक्षेभ्ययाः  क्षयमामदभ्ययाः।  सकत्रमाथर्थो  मह  कत्ररथरकक्षे
समाविरधिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे  परतयाः  क्षयमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः  श्नमाप्रत्यययाः  परनो  भविमत  इमत।  श्नमाप्रत्ययस्य
शिकमारस्य इत्ससजमा लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन भविमत। अतयाः नमा इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। श्नमाप्रत्यययाः अमपतम् असस्त।
मशित्त्विमातम् समाविरधिमातपुकससजकनोऽमप। अतयाः श्नमाप्रत्ययस्य समाविरधिमातपुकत्विमातम् अमपत्त्विमातम् च समाविरधिमातपुकममपतम् इमत
मङदद्भिमावियाः।

उदमाहरणमम्-  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  क्रकी  मत  इमत  जमातक्षे  प्रमापस  शिपस  प्रबमाध्य  प्रकक तसकत्रक्षेण  श्नमाप्रत्ययक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे च क्रकी नमा मत इमत जमातक्षे श्नमाप्रत्ययस्य समाविरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन क्रकी
इत्यस्य  ईकमारस्य  गपुणक्षे  प्रमापक्षे  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन  श्नमाप्रत्ययस्य  मङददभमाविक्षे  सक्ङमत  च  इमत
गपुणमनषक्षेधियाः।ततयाः नकमारस्य अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप इमत सकत्रक्षेण णत्विक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च क्रकीणमामत इमत रूपस
ससध्यमत। तसस क्रकी नमा तसम् इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 9 ई हल्यघनोयाः॥ (६.४.११३)

सकत्रमाथर याः - श्नमाभ्यस्तयनोरमात ईत्स्यमात्समाविरधिमातपुकक्षे  सक्ङमत हसल, न तपु घपुससजकस्य।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पदत्रयमसस्त। ई  (लपुपप्रथममैकविचनमान्तमम् पदमम्),  हसल  (७/१),

अघनोयाः (६/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत सकत्रमनपुवितरतक्षे। तस्य च सकत्रस्य श्नमाभ्यस्तयनोयाः
(६/२), आतयाः (६/१) इमत पदच्छक्षेदयाः। अत उत्समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यतयाः समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे।
गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यतयाः सक्ङमत (७/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। श्नमाभ्यस्तयनोयाः आतयाः ईतम्
हसल सक्ङमत समाविरधिमातपुकक्षे  अघनोयाः इमत पदयनोजनमा। हसल इमत समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यस्य मविशिक्षेषणमसस्त अतयाः
यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे  इमत  पररभमाषयमा  तदमामदमविधिय  हलमादय  समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यथरलमाभयाः।  सक्ङमत
इत्यस्य समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यत्र अन्विययाः।  तक्षेन  मकमत मङमत च समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यथरलमाभयाः।  सकत्रमाथर्थो  मह  श्नमा
इत्यस्य आकमारस्य,  अभ्यस्तससजकस्य आकमारस्य च ईतम्  स्यमातम्  मकमत मङमत च हलमादय  समाविरधिमातपुकक्षे
परतयाः। घपुससजकस्य धिमातनोयाः आकमारस्य तपु न इमत। सकत्रममदमम् श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत विक्ष्यममाणस्य सकत्रस्य
अपविमादभकतमम्।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण क्रकी नमा तसम् इमत सस्थतक्षे तसयाः समाविरधिमातपुकममपतम्
इत्यनक्षेन मङत्त्विमातम् हलमामदत्विमातम् समाविरधिमातपुकत्विमातम् च तसस्मनम् परतयाः ई हल्यघनोयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण नमा इत्यस्य
आकमारस्य ईकमारमादक्षेशिक्षे क्रकी नष्ट्री तसम् इमत जमातक्षे नकमारस्य णत्विक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर  क्रकीणष्ट्रीतयाः
इमत रूपस ससध्यमत।

बहहविचनक्षे ससप्रत्ययक्षे सक्षेरन्तमादक्षेशिक्षे क्रकी नमा असन्त इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 
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[ . ]23 10 श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः॥ (६.४.११२)

सकत्रमाथर याः - श्नमाभ्यस्तयनोयाः आतनो लनोपयाः स्यमातम् सक्ङमत समाविरधिमातपुकक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  श्नमाभ्यस्तयनोयाः  (६/२),  आतयाः  (६/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। श्नसनोरलनोपयाः इत्यतयाः लनोपयाः  (१/१)  इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। अत उत्समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यतयाः
समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यतयाः सक्ङमत (७/१) इमत
पदमनपुवितरतक्षे। श्नमाभ्यस्तयनोयाः आतयाः लनोपयाः सक्ङमत समाविरधिमातपुकक्षे  इमत पदयनोजनमा। सक्ङमत इत्यस्य समाविरधिमातपुकक्षे
इत्यत्र अन्विययाः।  तक्षेन  मकमत मङमत च समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यथरलमाभयाः।  सकत्रमाथर्थो  मह श्नमा  इत्यस्य आकमारस्य,

अभ्यस्तससजकस्य आकमारस्य च लनोपयाः स्यमातम् मकमत मङमत च समाविरधिमातपुकक्षे  परतयाः इमत। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः -  अत्र श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः  इमत  उत्सगरसकत्रमम्।  ई  हल्यघनोयाः  इमत  अपविमादसकत्रमम्।
श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः  इमत  सकत्रस्य  समाममान्यतयमा  अजमादय  हलमादय च  मकमत  मङमत  च समाविरधिमातपुकक्षे  परतयाः
प्रमामपरसस्त। मकन्तपु हलमादय मकमत मङमत च समाविरधिमातपुकक्षे  परतयाः ई हल्यघनोयाः इमत सकत्रस्य प्रविकत्तक्षेयाः ई हल्यघनोयाः
इत्ययस  यनोगयाः  श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः  इत्यस्य  अपविमादयाः।  तक्षेन  हलमादय  मकमत  मङमत  च  समाविरधिमातपुकक्षे  परतयाः
श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः  इत्यस्य  न  प्रविकसत्तयाः।  अतयाः  अजमादय  मकमत  मङमत  च  समाविरधिमातपुकक्षे  श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः
इत्यस्य प्रविकसत्तयाः बनोध्यमा। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण क्रकी नमा असन्त इमत जमातक्षे असन्त इमत अजमामदयाः मङतम्
समाविरधिमातपुकमम्  च असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण नकमारनोत्तरविमतरनयाः आकमारस्य लनोपक्षे  नस्य णत्विक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे
क्रकीणसन्त इमत रूपमम्। एविमक्षेवि अगक्षे हलमादय मङमत समाविरधिमातकक्षे  परक्षे ईत्त्विमम्,  अजमादय मङमत समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे
आकमारलनोपयाः जक्षेययाः।

अत्र  अविधिक्षेयमम्  -  (डपुक्रकीञम्)  क्रकी-धिमातनोयाः मञत्त्विमातम्  स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे  क्रकीधिमातनोयाः  मविमहतस्य  लस्य स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो  भविमत।  मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।

तथमा  मह  लमट  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  क्रकीणमामत,  क्रकीणष्ट्रीतयाः,  क्रकीणसन्त।  क्रकीणमासस,  क्रकीणष्ट्रीथयाः,
क्रकीणष्ट्रीथ। क्रकीणमामम, क्रकीणष्ट्रीवियाः, क्रकीणष्ट्रीमयाः। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण च  -  क्रकीणष्ट्रीतक्षे,  क्रकीणमातक्षे,  क्रकीणतक्षे।  क्रकीणष्ट्रीषक्षे,  क्रकीणमाथक्षे,  क्रकीणष्ट्रीध्विक्षे।  क्रकीणक्षे,
क्रकीणष्ट्रीविहक्षे, क्रकीणष्ट्रीमहक्षे।

सलमट परस्ममैपदससजकक्षे  मतमप णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे क्रकी अ इमत जमातक्षे क्रकी इत्यस्य मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे
ककी क्रकी अ इमत जमायतक्षे। ततयाः ह्रस्वियाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य ईकमारस्य स्थमानक्षे ह्रस्विक्षे इकमारमादक्षेशिक्षे मक क्रकी अ इमत
जमातक्षे कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन चपुत्विक्षे चकमारक्षे मच क्रकी अ इमत जमातक्षे णलयाः मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य
ईकमारस्य विकद्धिय ऐकमारक्षे  मचक्रमै  अ इमत जमातक्षे  ऐकमारस्य स्थमानक्षे  आयमादक्षेशिक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  मचक्रमाय इमत रूपस
ससध्यमत। अतपुसमादय अससयनोगमामलटम्  मकतम् इत्यनक्षेन मकत्त्विमातम् गपुणमनषक्षेधियाः। क्रकीधिमातनोयाः अतपुसस प्रमक्रययमा मचक्रकी
अतपुसम् इमत जमातक्षे अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास  य्विनोररयङपु विङय इत्यनक्षेन ईकमारस्य स्थमानक्षे  इयङम् -आदक्षेशिक्षे मचकम्  रम् इयम्
अतपुसम् इमत जमातक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर  विणरसम्मक्षेलनक्षे  मचमक्रयतपुयाः इमत रूपस ससध्यमत। एविमम्
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अगक्षेऽमप  ऊह्यमम्।  थसल  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत  इडमागमक्षे  प्रमापक्षे  एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन
तमन्नषक्षेधिक्षे  प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा क्रमामदमनयममानपुसमारस मनत्यमम् इमट प्रमापक्षे तस्यमामप अचस्तमास्वित्थल्यमनटनो मनत्यमम्
इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा तस  बमासधित्विमा भमारदमाजमनयमक्षेन विमैकसल्पकयाः इडमागमयाः। ततयाः इड्भमाविक्षे इडभमाविक्षे
चक्षेमत पकदयक्षेऽमप गपुणयाः। विसस मसस च क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम् इडमागमयाः।मविभमाषक्षेटयाः इत्यनक्षेन ध्विमयाः धिस्य
मविकल्पक्षेन ढत्विमम् भविमत तक्षेन ध्विमम रूपदयमम् भविमत। ध्विमम विहय ममहमङ च क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम्
इडमागमयाः। मकञ्च अजमादय प्रत्ययक्षे परतयाः अनभ्यमासस्य क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य इयङमादक्षेशिनो भविमत इत्यविधिक्षेयमम्।
इयङमादक्षेशियाः मतमप ससमप मममप च न भविमत। गपुणस्तपु अतपुसमादय न भविमत यतनो मह अससयनोगमामलटम्  मकतम् इमत
मकदद्भिमाविक्षेन सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः।

तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - मचक्रमाय,  मचमक्रयतपुयाः, मचमक्रयपुयाः। मचक्रमयथ/मचक्रक्षे थ, मचमक्रयथपुयाः,
मचमक्रय। मचक्रमाय/मचक्रय, मचमक्रमयवि, मचमक्रमयम। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  –  मचमक्रयक्षे,  मचमक्रयमातक्षे,  मचमक्रमयरक्षे।  मचमक्रमयषक्षे,  मचमक्रयमाथक्षे,
मचमक्रमयढ्विक्षे/मचमक्रमयध्विक्षे । मचमक्रयक्षे, मचमक्रमयविहक्षे, मचमक्रमयमहक्षे। 

{सकत्रमम्. मविभमाषक्षेटयाः (८.३.७९) = इणयाः परनो य इटम्  ततयाः परक्षेषमास षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिस्य विमा मकधिरन्ययाः
स्यमातम्।}

लपुमट श्नमाप्रत्ययमाविपविमादयाः तमास्प्रत्ययनो भविमत। तमासयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः
इत्यनक्षेन  प्रमापस्य  इडमागमस्य  मनषक्षेधियाः  एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन।  अमप  च  तमासयाः
आधिरधिमातपुकससजकत्विमातम् तसस्मनम् परक्षे सविरत्रमैवि समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य गपुणक्षे
एकमारनो भविमत। इतनोऽमप मविशिक्षेषयाः अत्र नमासस्त।

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  क्रक्षे तमा,  क्रक्षे तमारय,  क्रक्षे तमारयाः।  क्रक्षे तमासस,  क्रक्षे तमास्थयाः,  क्रक्षे तमास्थ।
क्रक्षे तमासस्म, क्रक्षे तमास्वियाः, क्रक्षे तमास्मयाः। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण च  - क्रक्षे तमा,  क्रक्षे तमारय,  क्रक्षे तमारयाः।  क्रक्षे तमासक्षे,  क्रक्षे तमासमाथक्षे,  क्रक्षे तमाध्विक्षे।  क्रक्षे तमाहक्षे,
क्रक्षे तमास्विहक्षे, क्रक्षे तमास्महक्षे।

लकमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  श्नमाप्रत्ययमापविमादक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिमारतपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  क्रकी  इत्यस्य  ईकमारस्य  गपुणक्षे  एकमारक्षे  सकमारस्य  षत्विक्षे  क्रक्षे ष्यमत  इमत  रूपस
ससध्यमत। तप्रत्ययक्षे  क्रक्षे ष्यमत इमत रूपमम्।  एविमम्  अन्यत्रमामप ऊह्यमम्।  अत्र लकमट स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य मनषक्षेधियाः एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन। 

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  क्रक्षे ष्यमत,  क्रक्षे ष्यतयाः,  क्रक्षे ष्यसन्त।  क्रक्षे ष्यसस,  क्रक्षे ष्यथयाः,  क्रक्षे ष्यथ।
क्रक्षे ष्यमामम, क्रक्षे ष्यमावियाः, क्रक्षे ष्यमामयाः। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  -  क्रक्षे ष्यतक्षे,  क्रक्षे ष्यक्षेतक्षे,  क्रक्षे ष्यन्तक्षे।  क्रक्षे ष्यसक्षे,  क्रक्षे ष्यक्षेथक्षे,  क्रक्षे ष्यध्विक्षे।  क्रक्षे ष्यक्षे,
क्रक्षे ष्यमाविहक्षे, क्रक्षे ष्यमामहक्षे।
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लनोमट उत्तमपपुरुषक्षे आडमागमयाः मपतम् भविमत। अतयाः समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमाविनो न भविमत।
मङत्त्विमाभमाविक्षे च न ईत्त्विस न विमा आकमारलनोपयाः इत्यविधिक्षेयमम्। तदथमा - विसस मसस च आडपुत्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन
आडमागमक्षे समत आकमारव्यविधिमानमम् भविमत इमत हक्षेतनोयाः श्नमा इत्यस्ममातम् परक्षे हलम् न लभ्यतक्षे तस्ममातम् ई हल्यघनोयाः
इत्यनक्षेन ईत्त्विस  न भविमत। अमप च आडमागमस्य मपत्त्विमातम्  आकमारलनोपनोऽमप न। ततयाः सविणरदष्ट्रीघर  क्रकीणमावि,

क्रकीणमाम इत्यक्षेविस रूपस भविमत। 

तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - क्रकीणमातपु/क्रकीणष्ट्रीतमातम्, क्रकीणष्ट्रीतमामम्, क्रकीणन्तपु। क्रकीणष्ट्रीमह/क्रकीणष्ट्रीतमातम्,
क्रकीणष्ट्रीतमम्, क्रकीणष्ट्रीत। क्रकीणमामन, क्रकीणमावि, क्रकीणमाम।

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  - क्रकीणष्ट्रीतमामम्,  क्रकीणमातमामम्,  क्रकीणतमामम्।  क्रकीणष्ट्रीष्वि,  क्रकीणमाथमामम्,
क्रकीणष्ट्रीध्विमम्। क्रकीणमै, क्रकीणमाविहमै, क्रकीणमामहमै। 

लमङ परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अक्रकीणमातम्,  अक्रकीणष्ट्रीतमामम्,  अक्रकीणनम्।  अक्रकीणमायाः,  अक्रकीणष्ट्रीतमम्,
अक्रकीणष्ट्रीत। अक्रकीणमामम्, अक्रकीणष्ट्रीवि, अक्रकीणष्ट्रीम। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण च  -  अक्रकीणष्ट्रीत,  अक्रकीणमातमामम्,  अक्रकीणत।  अक्रकीणष्ट्रीथमायाः,  अक्रकीणमाथमामम्,
अक्रकीणष्ट्रीध्विमम्। अक्रकीमण, अक्रकीणष्ट्रीविमह, अक्रकीणष्ट्रीममह।

मविसधिसलमङ यमासपुटयाः मङत्त्विमातम् सविरत्रमैवि ईत्त्विस भविमत। 

तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण  -  क्रकीणष्ट्रीयमातम्,  क्रकीणष्ट्रीयमातमामम्,  क्रकीणष्ट्रीयपुयाः।  क्रकीणष्ट्रीयमायाः,  क्रकीणष्ट्रीयमातमम्,
क्रकीणष्ट्रीयमात। क्रकीणष्ट्रीयमामम्, क्रकीणष्ट्रीयमावि, क्रकीणष्ट्रीयमाम।

 आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपु सविरत्रमैवि अजमामदयाः मङत्प्रत्यययाः परनो भविमत। अतयाः आकमारलनोपनो भविमत। 

तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण – क्रकीणष्ट्रीत, क्रकीणष्ट्रीयमातमामम्, क्रकीणष्ट्रीरनम्। क्रकीणष्ट्रीथमायाः, क्रकीणष्ट्रीयमाथमामम्,
क्रकीणष्ट्रीध्विमम्। क्रकीणष्ट्रीय, क्रकीणष्ट्रीविमह, क्रकीणष्ट्रीममह।

आशिष्ट्रीसलरमङ  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  क्रकीयमातम्,  क्रकीयमास्तमामम्,  क्रकीयमासपुयाः।  क्रकीयमायाः,  क्रकीयमास्तमम्,
क्रकीयमास्त। क्रकीयमासमम्, क्रकीयमास्वि, क्रकीयमास्म। 

अमात्मनक्षेपदरूपमामण  च  –  क्रक्षे षष्ट्रीष,  क्रक्षे षष्ट्रीयमास्तमामम्,  क्रक्षे षष्ट्रीरनम्।  क्रक्षे षष्ट्रीष्ठमायाः,  क्रक्षे षष्ट्रीयमास्थमामम्,
क्रक्षे षष्ट्रीढ्विमम्। क्रक्षे षष्ट्रीय, क्रक्षे षष्ट्रीविमह, क्रक्षे षष्ट्रीममह। 

लपुमङ  अमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  इकमारलनोपक्षे  श्नमाप्रत्ययमापविमादक्षे  च्लय  ससमच   अपककहलयाः
तकमारस्य ईडमागमक्षे अ क्रकी सम् ईतम् इमत जमातक्षे ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य विकद्धिय
ऐकमारक्षे सकमारस्य षत्विक्षे अक्रमै षष्ट्रीतम् इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् अगक्षेऽमप मविदमासथरनमा स्वियमम् ऊह्यमम्। अत्र लपुमङ
ससचयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  प्रमापस्य  इडमागमस्य  मनषक्षेधियाः  एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन। 

तथमा  मह  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अक्रमै षष्ट्रीतम्,  अक्रमै षमामम्,  अक्रमै षपुयाः।  अक्रमै षष्ट्रीयाः,  अक्रमै षमम्,  अक्रमै ष।
अक्रमै षमम्, अक्रमै ष्वि, अक्रमै ष्म। 
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समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत आधिरधिमातपुकलकणगपुणक्षे आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण -  अक्रक्षे ष,  अक्रक्षे षमातमामम्,
अक्रक्षे षत। अक्रक्षे ष्ठमायाः, अक्रक्षे षमाथमामम्, अक्रक्षे ढ्विमम्। अक्रक्षे मष, अक्रक्षे ष्विमह, अक्रक्षे ष्ममह।

लकमङ मतमप  इकमारलनोपक्षे  श्नमाप्रत्ययमापविमादक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  प्रमापस्य इडमागमस्य  मनषक्षेधियाः  एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन।  पपुनयाः
स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य गपुणक्षे एकमारक्षे सस्य षत्विक्षे
अक्रक्षे ष्यतम् इमत रूपमम्। त-प्रत्ययक्षे पकविरवितम् प्रमक्रययमा अक्रक्षे ष्यत इमत रूपमम् ससध्यमत।

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अक्रक्षे ष्यतम्,  अक्रक्षे ष्यतमामम्,  अक्रक्षे ष्यनम्।  अक्रक्षे ष्ययाः,  अक्रक्षे ष्यतमम्,
अक्रक्षे ष्यत। अक्रक्षे ष्यमम्, अक्रक्षे ष्यमावि, अक्रक्षे ष्यमाम। 

आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  च  -  अक्रक्षे ष्यत,  अक्रक्षे ष्यक्षेतमामम्,  अक्रक्षे ष्यन्त।  अक्रक्षे ष्यथमायाः,  अक्रक्षे ष्यक्षेथमामम्,
अक्रक्षे ष्यध्विमम्। अक्रक्षे ष्यक्षे, अक्रक्षे ष्यमाविमह, अक्रक्षे ष्यमाममह। 

।।इमत क्षयमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 क्रकीधिमातनोयाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत।

. 12 श्नमामविकरणमविधिमायकसकत्रस सलखत।

. 13 क्रकीधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे परस्ममैपदक्षे मकमम् रूपमम्।

. 14 सलमट आत्मनक्षेपदस्थलक्षे मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे मकस  रूपस भविमत।

. 15 क्रकीणसन्त इत्यत्र आकमारलनोपयाः कक्षे न।

. 16 क्रकीधिमातनोयाः कनोऽथरयाः।

. 17 क्रकीधिमातपुयाः उभयपदष्ट्री असस्त न विमा।

अथ चपुरमामदगणयाः
अत्र अविधिक्षेयमम् - दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु चपुरमामदगणयाः असन्तमयाः। अन्यस्ममातम् गणमादम् अयस मविलकणनोऽमप।

मणचम् मदमविधिनो भविमत -१.  स्विमासथरकयाः,  २.  हक्षेतपुममानम् च इमत। धिमातनोयाः लकमारमविधिमानमातम् पकविर  यदमा स्विमाथर मणचम्
भविमत तदमा तस्य ण्यन्तस्य सनमादन्तमा धिमातवि इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लकमारयाः, शिपम् इत्यमामद भविमत। प्रकक तक्षेरक्षेवि
अथर पररपनोषयमत इमत हक्षेतनोयाः अयस मणचम् स्विमासथरक इत्यपुच्यतक्षे  - अमनमदरषमाथमारयाः प्रत्ययमायाः स्विमाथर भविसन्त इमत
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पररभमाषमाबलमातम्। यदमा च हक्षेत्विथर मणचम् भविमत तदमा स हक्षेतपुममासण्णचम् इत्यपुच्यतक्षे। तत्रमामप ण्यन्तस्य सनमादन्तमा
धिमातवि इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। अयस मविषययाः अगक्षे मणजन्तप्रकरणक्षे जमास्यतक्षे।

चपुर स्तक्षेयक्षे इमत धिमातनोयाः स्विमाथर मणचम्-मविधिमानमाय सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 11 सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमरविणरचकणरचपु
रमामदभ्यनो मणचम्॥ (३.१.२५)

सकत्रमाथर याः  -  सत्यमाप-पमाशि-रूप-विष्ट्रीणमा-तकल-श्लनोक-सक्षेनमा-लनोम-त्विच-विमर-विणर-चकणर-चपुरमामदभ्यनो  मणचम्
स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। सत्यमापपमाशि-रूपविष्ट्रीणमा-तकलश्लनोक-सक्षेनमालनोम-त्विच-

विमर-विणर-चकणर-चपुरमामदभ्ययाः  (५/३),  मणचम्  (१/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। चपुरम् आमदयाः यक्षेषमास तक्षे चपुरमादययाः इमत
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। सत्यमापश्च पमाशिश्च रूपश्च विष्ट्रीणमा च तकलञ्च श्लनोकश्च सक्षेनमा च लनोम च त्विचश्च विमर  च
विणरञ्च चकणरञ्च चपुरमादयश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे सत्यमाप-पमाशि-रूप-विष्ट्रीणमा-तकल-श्लनोक-सक्षेनमा-लनोम-त्विच-विमर-
विणर-चकणर-चपुरमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमरविणरचकणरचपुरमामदभ्ययाः  इमत
बहहवष्ट्रीमहगभर्थो  दन्दसममासयाः।  प्रत्यययाः  (१/१),  परयाः  (१/१)  इत्यपुभयमसधिमक्रयतक्षे।  धिमातनोरक्षेकमाचनो  हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  इत्यतयाः धिमातनोयाः (५/१) इत्यनपुवितरतक्षे। एविञ्च सत्यमाप-पमाशि-रूप-विष्ट्रीणमा-तकल-श्लनोक-सक्षेनमा-
लनोम-त्विच-विमर-विणर-चकणमारमदनमामधिमातपुभ्ययाः तथमा चपुरमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः स्विमाथर  मणचम्-प्रत्यययाः परनो  भविमत
इमत सकत्रमाथरयाः।  मणचयाः णकमारस्य चपुटक  इत्यनक्षेन इत्ससजमा। चकमारस्य तपु  हलन्त्यमम्  इत्यनक्षेन। तक्षेन इ-ममात्रमम्
मशिष्यतक्षे।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः-  चपुरम्-धिमातनोयाः  लटम् -मविधिमानमातम्  पकविरमक्षेवि  प्रकक तसकत्रक्षेण  स्विमाथर  मणमच
अनपुबन्धिलनोपक्षे  चपुरम्  इ इमत जमातक्षे  मणचयाः मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकससजमायमास
पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन लघकपधिगपुणक्षे ओकमारक्षे चनोरर इमत जमायतक्षे। ततयाः अस्य समपुदमायस्य सनमादन्तमा
धिमातवियाः  इत्यनक्षेन  धिमातपुससजमायमास  कतकरत्विमविविकमायमास  लमट  लस्य  स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययपरस्ममैपदप्रत्यययनोयाः
मध्यक्षे कतरतम् स्यमातम्। तदमा उच्यतक्षे  -  शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इमत सकत्रक्षेण परस्ममैपदप्रत्यययाः एवि स्यमातम्।
मकन्तपु  लनोकक्षे  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस्यमामप  प्रयनोगनो  दृश्यतक्षे।  अतयाः  तस्यमामप  ससद्ध्यथरमम्
अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे - 

[ . ]23 12 मणचश्च॥ (१.३.७४)

सकत्रमाथर याः - मणजन्तमादमात्मनक्षेपदस स्यमात्कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  मणचयाः  (५/१),  च  (अव्ययमम्)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  इत्यतयाः  आत्मनक्षेपदमम्  (१/१)  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।
स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यतयाः  कत्ररमभप्रमायक्षे  (७/१),  मक्रयमाफलक्षे  (७/१)  इत्यनयनोयाः  पदयनोयाः
अनपुविकसत्तभरविमत। मणचम्  इमत एकयाः प्रत्यययाः,  तक्षेन प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत पररभमाषयमा तदन्तमविधिय
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मटप्पणष्ट्री तनमामदतयाः चपुरमामदपयर न्तमम्-  तनम् कक  क्रकी चपुरम् धिमातवियाः

मणजन्तमातम् इत्यथरलमाभयाः। मणजन्तमातम् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे इमत सकत्रमाथरयाः। एविञ्च
चपुरमामदधिमातपुभ्ययाः कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस भविमत, मक्रयमाफलस्य परगमाममत्विक्षे तपु परस्ममैपदमम्। सकत्रस्य
अस्य बनोधिसयकयमारय स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यस्य व्यमाख्यमानमम् द्रिष्टपुमम् शिक्यमम्।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  चनोरर  लम्  इमत  जमातक्षे  मक्रयमाफलस्य
कतकरगमाममत्विमविविकमायमामम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  लस्य  स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययस्य  मविधिमानमम्  मक्रयतक्षे।  ततयाः
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् तप्रत्ययक्षे चनोरर त इमत जमातक्षे तप्रत्ययस्य समाविरधिमातपुकत्विमातम् कतररर शिपम् इत्यनक्षेन
शिमप शिपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन मणचयाः इकमारस्य गपुणक्षे एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे टक्षेयाः एत्विक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे च चनोरयतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

मक्रयमाफलस्य परगमाममत्विक्षे शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन लस्य स्थमानक्षे परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।
ततयाः प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप चनोरर मत इमत जमातक्षे मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप शिपयाः
समाविरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन मणचयाः इकमारस्य गपुणक्षे  एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च
चनोरयमत इमत रूपस ससध्यमत।

चपुरम्-धिमातनोयाः  आधिरधिमातपुकक्षे  सलमट मविविमकतक्षे आदय स्विमाथर सत्यमापमामदसकत्रक्षेण मणमच चपुरम् इ इमत जमातक्षे
मणचयाः  इकमारस्य  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः  इत्यनक्षेन  आधिरधिमातपुकससजमायमास  पपुगन्तलघकपधिस्य  च  इत्यनक्षेन  चपुरयाः
उपधिमाभकतस्य  उकमारस्य  गपुणक्षे  स्थमानत  आन्तयमारतम्  ओकमारक्षे  चनोरर  इमत  जमायतक्षे।  तस्य  च  समपुदमायस्य
सनमादन्तमा  धिमातवियाः  इत्यनक्षेन  धिमातपुससजमा  भविमत।  ततयाः  भकतमानदतनपरनोकमाथरविकसत्तत्विमविविकमायमामम्  सलट्लकमारक्षे
मविमहतक्षे चनोरर लम् इमत सस्थतक्षे चनोरर-धिमातनोयाः अनक्षेकमाच्त्विमातम् कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्यनो सलमट इमत विमामतरकक्षे न
आमम्-प्रत्ययक्षे  चनोरर आमम् लम्  इमत जमातक्षे  अयमामन्तमाल्विमाय्यक्षेसत्न्विष्णपुषपु  इत्यनक्षेन चनोरर इत्यस्य णक्षेयाः इकमारस्य
अयमादक्षेशिक्षे चनोरम् अयम् आमम् लम् इमत जमायतक्षे। ततयाः आमयाः इमत सकत्रक्षेण आमयाः परस्य सलटयाः लपुमक धिमात्विसधिकमारक्षे
मविमहतत्विमातम् मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमाच्च कक दमतङम्  इमत सकत्रक्षेण सलटयाः कक त्ससजमायमास चनोरयमामम् इत्यस्य प्रत्ययलकणक्षेन
कक दन्तत्विमातम् कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमायमास ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रक्षेण सपु-प्रत्ययक्षे
चनोरयमामम्  सपु  इमत सस्थतक्षे  आमयाः इमत सकत्रक्षेण सपुलपुमक चनोरयमामम्  इत्यस्य सपुबन्तत्विमातम्  सपुमपङन्तस  पदस इमत
पदससजमा  भविमत। ततयाः चनोरयमामम्  इत्यस्य आमन्तत्विमातम्  कक ञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे  सलमट इमत सकत्रक्षेण सलट्परकस्य
कक ञयाः  अनपुप्रयनोगक्षे  चनोरयमामम्  कक  सलटम्  इमत  जमातक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  चनोरयमामम्  कक  लम्  इमत  सस्थतक्षे
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातमासस-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्  इमत
सकत्रक्षेण लस्य स्थमानक्षे  मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  चनोरयमामम्  कक  मत इमत जमातक्षे  परस्ममैपदमानमास  णलतपुसपुसम्-थलथपुस-

णल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण मतपनो सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे चनोरयमामम् कक  अ इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य
इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः कक  इत्यस्य मदत्विक्षे चनोरयमामम् कक  कक  अ इमत जमातक्षे  मदरुकस्य
पकविरभमागस्य कक  इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमामम् उरतम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य
अत्त्विक्षे उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च चनोरयमामम् करम् कक  अ इमत जमातक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे
चनोरयमामम् क कक  अ इमत जमातक्षे कपु हनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे चकमारक्षे चनोरयमामम् च कक  अ इमत जमातक्षे
णलनो मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य कक ञयाः ऋकमारस्य विकद्धिय आकमारक्षे उरणम्  रपरयाः इमत
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रपरत्विक्षे च चनोरयमामम् च कमारम् अ इमत जमातक्षे चनोरयमामम् इमत ममान्तस्य पदस्य हल्परत्विमातम् मनोऽनपुस्विमारयाः इमत
मस्य अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम्  ञकमारक्षे
चनोरयमाञ्चकमार इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे चनोरयमासचकमार इमत रूपमम् भविमत। 

{सकत्रमम्-  अयमामन्तमाल्विमाय्यक्षेसत्न्विष्णपुषपु (६.४.५५) =  आमम् अन्त आलपु आय्य इत्नपु इष्णपु एषपु
णक्षेरयमादक्षेशियाः स्यमातम्।}

आम्प्रत्ययस्य प्रकक मतयाः ण्यन्तयाः चनोररधिमातपुयाः उभयपदष्ट्री असस्त इमत हक्षेतनोयाः सलमट अनपुप्रयपुज्यममानयाः
कक धिमातपुरमप  उभयपदष्ट्री  भविमत।  तस्ममातम्  आत्मनक्षेपदममप  भविमत।  अतयाः  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  तप्रत्ययक्षे
चनोरयमाञ्चक्रक्षे  इमत रूपमम् ससध्यमत। प्रमक्रयमा - पकविरवितम् प्रमक्रययमा चनोरयमामम् कक  सलटम्  इमत जमातक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे
चनोरयमामम्  कक  लम्  इमत  सस्थतक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  त-प्रत्ययक्षे  चनोरयमामम्  कक  त  इमत  सस्थतक्षे
सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सलडमादक्षेशिस्य त इत्यस्य स्थमानक्षे एशिम् इमत सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे चनोरयमामम् कक  ए
इमत जमातक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य ऋकमारस्य गपुणक्षे  प्रमापक्षे  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इमत
सकत्रक्षेण सलडमादक्षेशिस्य त-प्रत्ययस्य मकत्त्विक्षे सक्क्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत अस्ममातम्
परत्विमातम्  इकनो  यणमच  इमत  यमण  प्रमापक्षे  मदविरचनक्षेऽमच  इमत  मदत्विमाथरमम्  अचयाः  यणमादक्षेशिमनषक्षेधिक्षे  सलमट
धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण धिमातनोमदरत्विक्षे चनोरयमामम् कक  कक  ए इमत जमातक्षे पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण मदरुकस्य
पकविरभमागस्य अभ्यमासससजमायमामम्  उरतम्  इमत  सकत्रक्षेण  अभ्यमासऋकमारस्य अत्त्विक्षे  उरणम्  रपरयाः  इमत रपरत्विक्षे  च
चनोरयमामम् करम् कक  ए इमत जमातक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे  चनोरयमामम् क कक  ए इमत जमातक्षे
कपु हनोश्चपुयाः  इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे  चकमारक्षे  च  चनोरयमामम्  कक  ए  इमत जमातक्षे  इकनो  यणमच इमत सकत्रक्षेण
ऋकमारस्य यमण रक्षेफक्षे  चनोरयमामम् च कम्ष  ए इमत जमातक्षे चनोरयमामम् इमत ममान्तस्य पदस्य हल्परत्विमातम् मनोऽनपुस्विमारयाः
इमत मस्य अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम् ञकमारक्षे
चनोरयमाञ्चक्रक्षे  इमत रूपस  ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे  चनोरयमासचक्रक्षे  इमत रूपमम्  भविमत। भकधिमातनोयाः अस्धिमातनोश्च
अनपुप्रयनोगक्षे तपु तयनोयाः परस्ममैपमदत्विमातम् न आत्मनक्षेपदसम्भवियाः।

चपुरमामदगणष्ट्रीयक्षेभ्ययाः सविरभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः मणचम् भविमत इमत हक्षेतनोयाः तक्षे मणजन्तधिमातवियाः अनक्षेकमाचनो भविसन्त।
ततयाः कमास्यनक्षेकमाच आम्विकव्यनो  सलमट इमत विमामतरकक्षे न  सविरभ्ययाः  चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः  सलमट आम्प्रत्ययनो
भविमत मकञ्च कक -भक-असम् इत्यक्षेतक्षेषमामम् अनपुप्रयनोगनो भविमत। 

एविञ्च सलमट रूपमामण (कक -धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे) 

चनोरयमाञ्चकमार,  चनोरयमाञ्चक्रतपुयाः,  चनोरयमाञ्चक्रपु याः,  चनोरयमाञ्चकथर ,  चनोरयमाञ्चक्रथपुयाः,  चनोरयमाञ्चक्र।
चनोरयमाञ्चकमार/चनोरयमाञ्चकर, चनोरयमाञ्चकक वि, चनोरयमाञ्चकक म।

चनोरयमासचकमार,  चनोरयमासचक्रतपुयाः,  चनोरयमासचक्रपु याः,  चनोरयमासचकथर ,  चनोरयमासचक्रथपुयाः,  चनोरयमासचक्र।
चनोरयमासचकमार/चनोरयमासचकर, चनोरयमासचकक वि, चनोरयमासचकक म।

चनोरयमाञ्चक्रक्षे ,  चनोरयमाञ्चक्रमातक्षे,  चनोरयमाञ्चमक्ररक्षे।  चनोरयमाञ्चकक षक्षे,  चनोरयमाञ्चक्रमाथक्षे,  चनोरयमाञ्चकक ढ्विक्षे।
चनोरयमाञ्चक्रक्षे , चनोरयमाञ्चकक विहक्षे, चनोरयमाञ्चकक महक्षे।
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चनोरयमासचक्रक्षे ,  चनोरयमासचक्रमातक्षे,  चनोरयमासचमक्ररक्षे।  चनोरयमासचकक षक्षे,  चनोरयमासचक्रमाथक्षे,  चनोरयमासचकक ढ्विक्षे।
चनोरयमासचक्रक्षे , चनोरयमासचकक विहक्षे, चनोरयमासचकक महक्षे।

भक-धिमातनोयाः  अनपुप्रयनोगक्षे  -  चनोरयमाम्बभकवि,  चनोरयमाम्बभकवितपुयाः,  चनोरयमाम्बभकविपुयाः।  चनोरयमाम्बभकमविथ,

चनोरयमाम्बभकविथपुयाः, चनोरयमाम्बभकवि। चनोरयमाम्बभकवि, चनोरयमाम्बभकमविवि, चनोरयमाम्बभकमविम।

चनोरयमासबभकवि,  चनोरयमासबभकवितपुयाः,  चनोरयमासबभकविपुयाः। चनोरयमासबभकमविथ,  चनोरयमासबभकविथपुयाः,  चनोरयमासबभकवि।
चनोरयमासबभकवि, चनोरयमासबभकमविवि, चनोरयमासबभकमविम।

असम्-धिमातनोयाः  अनपुप्रयनोगक्षे  -  चनोरयमाममास,  चनोरयमाममासतपुयाः,  चनोरयमाममासपुयाः।चनोरयमाममाससथ,

चनोरयमाममासथपुयाः,  चनोरयमाममास। चनोरयमाममास, चनोरयमाममाससवि,  चनोरयमाममाससम। एतक्षेषमास प्रमक्रयमाजमानमाय सलमट
एध्धिमातपुरूपमामण द्रिषव्यमामन।

चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः मणच्प्रत्ययक्षे  मविमहतक्षे  समत मनष्पन्नमानमास  मणजन्तमानमामम्  अनक्षेकमाच्त्विमातम्  तक्षे  सक्षेटनो
भविसन्त। तस्ममातम्  लपुमट तमासयाः इडमागमयाः सपुलभयाः। यथमा  -  मतमप शिपम्-प्रत्ययमापविमादक्षे  तमासस इडमागमक्षे  मणचयाः
इकमारस्य गपुणक्षे अयमादक्षेशिक्षे डमादक्षेशिक्षे मटलनोपक्षे चनोरमयतमा इमत रूपस भविमत। अगक्षे रूपमामण स्वियस समाधिनष्ट्रीयमामन। 

तथमा  च  लपुमट  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  चनोरमयतमा,  चनोरमयतमारय,  चनोरमयतमारयाः।  चनोरमयतमासस,

चनोरमयतमास्थयाः, चनोरमयतमास्थ। चनोरमयतमासस्म, चनोरमयतमास्वियाः, चनोरमयतमास्मयाः। 

तथमा  च  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  चनोरमयतमा,  चनोरमयतमारय,  चनोरमयतमारयाः।  चनोरमयतमासक्षे,
चनोरमयतमासमाथक्षे, चनोरमयतमाध्विक्षे। चनोरमयतमाहक्षे, चनोरमयतमास्विहक्षे, चनोरमयतमास्महक्षे।

इतयाः परस लकमट लनोमट लमङ मविसधिसलमङ च रूपमामण स्वियस समाधियत। अधियाः कक्षे विलस रूपमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

लकमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  चनोरमयष्यमत,  चनोरमयष्यतयाः,  चनोरमयष्यसन्त।  चनोरमयष्यसस,

चनोरमयष्यथयाः, चनोरमयष्यथ। चनोरमयष्यमामम, चनोरमयष्यमावियाः, चनोरमयष्यमामयाः। 

तथमा  च  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  चनोरमयष्यतक्षे,  चनोरमयष्यक्षेतक्षे,  चनोरमयष्यन्तक्षे।  चनोरमयष्यसक्षे,
चनोरमयष्यक्षेथक्षे, चनोरमयष्यध्विक्षे। चनोरमयष्यक्षे, चनोरमयष्यमाविहक्षे, चनोरमयष्यमामहक्षे।

लनोमट  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  चनोरयतपु-चनोरयतमातम्,  चनोरयतमामम्,  चनोरयन्तपु।  चनोरय-चनोरयतमातम्,
चनोरयतमम्, चनोरयत। चनोरयमामण, चनोरयमावि, चनोरयमाम।

तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  चनोरयतमामम्,  चनोरयक्षेतमामम्,  चनोरयन्तमामम्।  चनोरयस्वि,  चनोरयक्षेथमामम्,
चनोरयध्विमम्। चनोरयक्षे, चनोरयमाविहमै, चनोरयमामहमै।

लमङ परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अचनोरयतम्,  अचनोरयतमामम्,  अचनोरयनम्।  अचनोरययाः,  अचनोरयतमम्,
अचनोरयत। अचनोरयमम्, अचनोरयमावि, अचनोरयमाम। 

तथमा  च  आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  अचनोरयत,  अचनोरयक्षेतमामम्,  अचनोरयन्त।  अचनोरयथमायाः,
अचनोरयक्षेथमामम्, अचनोरयध्विमम्। अचनोरयक्षे, अचनोरयमाविमह, अचनोरयमाममह।

मविसधिसलमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - चनोरयक्षेतम्, चनोरयक्षेतमामम्, चनोरयक्षेयपुयाः। चनोरयक्षेयाः, चनोरयक्षेतमम्, चनोरयक्षेत।
चनोरयक्षेय, चनोरयक्षेविमह, चनोरयक्षेममह। 
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तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण  -  चनोरयक्षेत,  चनोरयक्षेयमातमामम्,  चनोरयक्षेरनम्।  चनोरयक्षेथमायाः,  चनोरयक्षेयमाथमामम्,
चनोरयक्षेध्विमम्। चनोरयक्षे, चनोरयक्षेविमह, चनोरयक्षेममह।

अमाशिष्ट्रीसलर मङ मतमप चनोरर यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे यमासम् सम् तम् इमत समपुदमायस्य आधिरधिमातपुकत्विस तपु
असस्त परन्तपु विलमामदत्विस नमासस्त। अतयाः नक्षेटम् । णक्षेयाः इकमारस्य णक्षेरमनमट इत्यनक्षेन लनोपक्षे चनोरम् यमासम् तम् इमत जमातक्षे
सकमारदयलनोपक्षे  चनोयमारतम् इमत रूपस  ससध्यमत। एविमक्षेवि अगक्षे  ऊह्यमम्।  तथमा च आशिष्ट्रीसलरमङ परस्ममैपदस्थलक्षे
इडमागमनो न भविमत मकन्तपु आत्मनक्षेपदस्थलक्षे भविमत इत्यविधिक्षेयमम्। 

तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - चनोयमारतम्,  चनोयमारस्तमामम्,  चनोयमारसपुयाः। चनोयमारयाः,  चनोयमारस्तमम्,  चनोयमारस्त।
चनोयमारसमम्, चनोयमारस्वि, चनोयमारस्म। 

तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  चनोरमयषष्ट्रीष,  चनोरमयषष्ट्रीयमास्तमामम्,  चनोरमयषष्ट्रीरनम्।  चनोरमयषष्ट्रीष्ठमायाः,
चनोरमयषष्ट्रीयमास्थमामम्, चनोरमयषष्ट्रीढ्विमम्-चनोरमयषष्ट्रीध्विमम्। चनोरमयषष्ट्रीय, चनोरमयषष्ट्रीविमह, चनोरमयषष्ट्रीममह।

चपुरम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् प्रमक्रययमा चनोरर इमत जमातक्षे  लपुमङ अडमागमक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे अ चनोरर तम् इमत
जमातक्षे शिपम्-प्रत्ययमापविमादक्षे च्लय च्लक्षेयाः स्थमानक्षे ससजमादक्षेशिक्षे प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा मणसशदपुसपुभ्ययाः कतर रर चङम्  इत्यनक्षेन
च्लक्षेयाः स्थमानक्षे चङम् -आदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे अ चनोरर अ तम् इमत जमातक्षे णक्षेरमनमट इत्यनक्षेन णक्षेयाः इकमारस्य लनोपक्षे अ
चनोरम् अ तम् इमत जमातक्षे णय चङ्यपुपधिमायमा ह्रस्वियाः इत्यनक्षेन चनोरम् इत्यस्य उपधिमाभकतस्य ओकमारस्य ह्रस्विक्षे उकमारक्षे
अ चपुरम् अ तम् इमत जमायतक्षे। ततयाः चमङ इत्यनक्षेन चपुरम् इत्यस्य मदत्विक्षे अ चपुरम् चपुरम् अ तम् इमत जमातक्षे मदरुकस्य
पकविरभमागस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासससजमायमामम् हलमामदयाः शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे अ
चपु चपुरम्  अ तम् इमत जमातक्षे प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम् इत्यनक्षेन मणयाः लभ्यतक्षे। तक्षेन चङ्परक्षे णय अचपुचपुरम्  इमत
अङमम्  लभ्यतक्षे।  तस्य  च  अङस्य  चपु  इमत  अभ्यमासससजकयाः  लघपुपरश्च  वितरतक्षे।  अतयाः  सन्विलघपुमन
चङ्परक्षेऽनग्लनोपक्षे इत्यनक्षेन चनोयाः सन्विद्भिमाविक्षे अभ्यमासस्य चनोयाः उकमारस्य  दष्ट्रीघर्थो  लघनोयाः इत्यनक्षेन दष्ट्रीघर  ऊकमारक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  अचकचपुरतम्  इमत  रूपमम्  ससध्यमत।  आत्मनक्षेपदस्थलक्षे  तपु  तप्रत्ययक्षे  अचकचपुरत  इमत  रूपमम्
ससद्ध्यमत। एविमम् अन्यत्र बनोद्धिव्यमम्।

{सकत्रमम्-  मणसशदपुसपुभ्ययाः  कतर रर  चङम्  (३.१.४८)  =  ण्यन्तमातम्  श्र्यमामदभ्यश्च च्लक्षेश्चङम्  स्यमातम्
कत्ररथर लपुमङ परक्षे।}

{सकत्रमम्. णक्षेरमनमट (६.४.५१) = अमनडमादमाविमाधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे णक्षेलर्थोपयाःस्यमातम्।}

{सकत्रमम्. णय चङ्यपुपधिमायमा ह्रस्वियाः (७.४.१) = चङ्परक्षे णय यदङस तस्यनोपधिमायमा ह्रस्वियाः स्यमातम्।}

{सकत्रमम्.  चमङ (६.१.११)  =  चमङ परक्षेऽनभ्यमासधिमात्विवियविस्यमैकमाचयाः  प्रथमस्य दक्षेस्तनोऽजमादक्षेस्तपु
मदतष्ट्रीयस्य।}

{सकत्रमम्.  सन्विलघपुमन  चङ्परक्षेऽनग्लनोपक्षे  (७.४.९३)  =  चङ्परक्षे  णय  यदङस  तस्य  यनोऽभ्यमासनो
लघपुपरयाः तस्य सनष्ट्रीवि कमायर स्यमाण्णमाविग्लनोपक्षेऽसमत।}

{सकत्रमम्. दष्ट्रीघर्थो लघनोयाः (७.४.९४) = लघनोरभ्यमासस्य दष्ट्रीघरयाः स्यमातम् सन्विद्भिमाविमविषयक्षे।}

तथमा  मह  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अचकचपुरतम्,  अचकचपुरतमामम्,  अचकचपुरनम्।  अचकचपुरयाः,  अचकचपुरतमम्,
अचकचपुरत। अचकचपुरमम्, अचकचपुरमावि, अचकचपुरमाम। 
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तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अचकचपुरत, अचकचपुरक्षेतमामम्, अचकचपुरन्त। अचकचपुरथमायाः, अचकचपुरक्षेथमामम्,
अचकचपुरध्विमम्। अचकचपुरक्षे, अचकचपुरमाविमह, अचकचपुरमाममह। 

तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अचनोरमयष्यतम्, अचनोरमयष्यतमामम्, अचनोरमयष्यनम्। अचनोरमयष्ययाः,
अचनोरमयष्यतमम्, अचनोरमयष्यत। अचनोरमयष्यमम्, अचनोरमयष्यमावि, अचनोरमयष्यमाम। 

तथमा  मह  अमात्मनक्षेपदक्षे  रूपमामण  -  अचनोरमयष्यत,  अचनोरमयष्यक्षेतमामम्,  अचनोरमयष्यन्त।
अचनोरमयष्यथमायाः,  अचनोरमयष्यक्षेथमामम्,  अचनोरमयष्यध्विमम्।  अचनोरमयष्यक्षे ,  अचनोरमयष्यमाविमह,

अचनोरमयष्यमाममह।

।।इमत चपुरमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 18 चपुरम्-धिमातनोयाः ययाः मणच्प्रत्ययनो भविमत स स्विमासथरकयाः हक्षेतपुममानम् विमा।

. 19 चपुरमामदधिमातपुभ्ययाः स्विमाथर मणच्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सलखत।

. 20 चनोरयमत-चनोरयतक्षे इत्यत्र उभयपदमविधिमानस कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 21 चपुरम्-धिमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण

. 22 सत्यमापमामदसकत्रस पकरयत।

. 23 चनोरयमत इत्यत्र कयाः मविकरणप्रत्यययाः। 

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे  तनमामदगणयाः,  क्षयमामदमदगणयाः,  चपुरमामदगणयाः चक्षेमत इमत गणत्रयस्य आलनोचनमा मविदतक्षे।
तत्रमादय तनमामदगणष्ट्रीयस्य तनम्-धिमातनोयाः कक धिमातनोयाः च आलनोचनस मविमहतमम्। तत्र तनम्-धिमातनोमविरषयक्षे  तनमामदकक ञ्भ्य
उयाः, तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः, अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल सक्ङमत, कक धिमातनोयाः मविषयक्षे
अत  उत्समाविरधिमातपुकक्षे ,  न  भकपु छपु र रमामम्,  मनत्यस  करनोतक्षेयाः,  यक्षे  च  इत्यक्षेतमामन  सकत्रमामण  व्यमाख्यमातमामन।  ततयाः
क्षयमामदगणष्ट्रीयस्य  क्रकीधिमातनोयाः  मविषयक्षे  आलनोचनस  कक तमम्।  तत्र  क्रकी-धिमातनोयाः  मविषयक्षे  क्षयमामदभ्ययाः  श्नमा  इमत
श्नमामविकरणमविधिमायकमम्  सकत्रमम्  आलनोमचतमम्।  ततयाः  ई हल्यघनोयाः,  श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः  इमत सकत्रक्षे  व्यमाख्यमातक्षे।
तदनन्तरमम् चपुरम्-धिमातपुयाः आलनोमचतयाः। तत्र चपुरम्-धिमातनोयाः कथस मणच्प्रत्ययनो भविमत,  कश्च मविकणप्रत्ययनो भविमत
इत्यमामद  आलनोमचतमम्।  मकञ्च  लपुमङ  सन्विद्भिमाविनो  भविमत  इमत  मविशिक्षेषनोऽमप  प्रमक्रयमासहयनोगक्षेन  प्रदमशिरतयाः।
पमाठक्षेऽसस्मनम् न समक्षेषमास रूपमाणमास ससकत्रस प्रमक्रयमायाः प्रदमशिरतमायाः, तमायाः स्वियस समाध्यमायाः।
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भ्विमामदतयाः  चपुरमामदगणस  यमावितम्  दशि गणमायाः  ससन्त।  अतयाः  अस्य समगस्य प्रकरणस्य नमाम यथमा
मतङन्तस प्रकरणस तथमैवि दशिगणष्ट्री इत्यमप व्यमाकरणतन्त्रक्षे कक्षे मचतम् व्यविहरसन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमरविणरचकणरचपुरमामदभ्यनो मणचम् इमत सकत्रस 
सनोदमाहरणस व्यमाखमात।

. 2 अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल सक्ङमत इमत सकत्रस सनोदमाहरणस 
व्यमाखमात।

. 3 तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाखमात।

. 4 तनम्-धिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च समविकल्पस रूपमामण लक्षेख्यमामन।

. 5 कक -धिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च समविकल्पस रूपमामण लक्षेख्यमामन।

. 6 क्रकी-धिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च  रूपमामण लक्षेख्यमामन।

. 7 चपुरम्-धिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च  रूपमामण लक्षेख्यमामन।

. 8 चपुरम्-धिमातनोयाः सलमट कक ञयाः अनपुप्रयनोगक्षे मनष्पन्नमामन समविकल्पस सविमारमण रूपमामण सलखत।

. 9 चपुरम्-धिमातनोयाः सलमट भकधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे मनष्पन्नमामन सविमारमण रूपमामण सलखत।

. 10 अचकचपुरतम् इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 11 अक्रमै षष्ट्रीतम् इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 12 अकक त इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 13 चक्रक्षे  चकमार इत्यनयनोयाः प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 14 कपु रुतयाः इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 15 चनोरयमत चनोरयतक्षे इत्यनयनोयाः प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 16 चनोरयमाञ्चकमार इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 17 चनोरयमाञ्चक्रक्षे  इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 18 क्रकीधिमातनोयाः सलमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण सलखत।

. 19 कक धिमातनोयाः सलमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण सलखत।

. 20 अतमानष्ट्रीतम् अतनष्ट्रीतम् इत्यनयनोयाः प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 21 अतत अतमनष इत्यनयनोयाः प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 22 मचक्रमाय इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
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. 23 कपु विरसन्त इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।

. 24 मनत्यस करनोतक्षेयाः इमत सकत्रस्य ससन्दभर व्यमाख्यमा कमायमार।

. 25 यक्षे च इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 26 ई हल्यघनोयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 27 श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 28 अत उत्समाविरधिमातपुकक्षे  इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण- १

.1 उ-प्रत्यययाः।

.2 उ-प्रत्यययाः।

.3 तनमादक्षेयाः ससचनो विमा लपुक्स्यमात्तथमासनोयाः।

.4 कक ञ उलनोपनो यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे।

.5 करनोतक्षेयाः प्रत्ययनोकमारस्य मनत्यस लनोपनो म्विनोयाः परयनोयाः।

.6 अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल सक्ङमत।

.7 तन्विहक्षे, तनपुविहक्षे।

.8 मक्रयमातम्।

.9 ॠद्धिननोयाः स्यक्षे।

.10 अतत, अतमनष इमत रूपदयमम्।

उत्तरमामण- २

.11 श्नमा।

.12 क्षयमामदभ्ययाः श्नमा। 

.13 मचक्रमयथ-मचक्रक्षे थ। 

.14 मचमक्रमयध्विक्षे-मचमक्रमयढ्विक्षे। 

.15 श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः। 

.16 द्रिव्यमविमनमययाः। 

.17 उभयपदष्ट्री असस्त।
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उत्तरमामण- ३

.18 स्विमासथरकयाः

.19 सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमरविणरचकणरचपुरमामदभ्यनो मणचम्।

.20 मणचश्च।

.21 चनोरयमाञ्चकमार, चनोरयमाम्बभकवि, चनोरयमाममास इमत रूपत्रयमम्।

.22 सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमरविणरचकणरचपुरमामदभ्यनो मणचम्।

.23 शिपम्।

॥इमत त्रयनोमविसशियाः पमाठयाः ॥
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एतत्पपुस्तकस्थसकत्रमाणमास सकचष्ट्री

(अकमारमामदक्रमक्षेण)

पमाठक्षे स्थमानमम् - सकत्रमम्  - अषमाध्ययष्ट्रीक्रमयाः

[ . ]19 1 अकक त्सराविर्जधरातमकयनोदर्दीरर्जक्षः॥ (७.४.२५)

[ . ]17 9 अचस्तरास्वितम थल्यननिटनोo॥ (७.२.६१)

[ . ]17 5 अचनो नञणनत॥ (७.१.९१)

[ . ]17 1 अत आददेक्षः॥ (७.४.७०)

[ . ]23 4 अत उत्सराविर्जधरातमकदे ॥ (६.४.११०)

[ . ]17 2 अत उपधरायराक्षः॥ (७.२.११६)

[ . ]18 1 अत एकहल्मध्यदेo॥ (६.४.१२०)

[ . ]13 8 अतनो दट्रीरर्वो यनञि॥ (७.३.१०१)

[ . ]16 4 अतनो यदेयक्षः॥ (७.२.८०)

[ . ]18 5 अतनो लनोपक्षः॥ (६.४.४८)

[ . ]19 8 अतनो हलराददेलर्जरनोक्षः॥ (७.२.७)

[ . ]15 9 अतनो हदेक्षः॥ (६.४.१०५)

[ . ]21 6 अदक्षः सविर्वेषरामम॥ (३.४.१११)

[ . ]21 10 अदभ्यस्तरातम॥ (७.१.४)

[ . ]21 1 अनदप्रभकनतभ्यक्षः शपक्षः॥ (२.४.७२)

[ . ]15 13 अनिदतनिदे लङम ॥ (३.२.१११)

[ . ]14 11 अनिदतनिदे लमटम॥ (३.३.१५)

[ . ]12 6 अनिमदरात्तनङत आत्मनिदेपदमम॥ (१.३.१२)

[ . ]23 3 अनिमदरात्तनोपददेशविनिनतo॥ (६.४.३७)

[ . ]14 9 अभ्यरासदे चचर्ज॥ (८.४.५३)

[ . ]17 6 अससयनोगरानल्लटम नकतम॥ (१.२.५)

[ . ]19 2 अनस्तनसचनोऽपककदे ॥ (७.३.९६)

[ . ]12 12 अस्मदमत्तमक्षः॥ (१.४.१०६)

[ . ]15 16 आटश्चि॥ (६.१.९०)

[ . ]15 15 आडररादट्रीनिरामम॥ (६.४.७२)

[ . ]15 11 आडमत्तमस्य नपच्च॥ (३.४.९२)

[ . ]18 11 आत औ णलक्षः॥ (७.१.३४)

[ . ]20 2 आतनो नङतक्षः॥ (७.२.८१)

[ . ]20 17 आत्मनिदेपददेष्विनितक्षः॥ (७.१.५)

[ . ]18 10 आददेच उपददेशदेऽनशनत॥ (६.१.४५)

[ . ]18 6 आमक्षः॥ (२.४.८१)

[ . ]20 10 आमदेतक्षः॥ (३.४.९०)

[ . ]20 5 आम्प्रत्ययवितम कक ञिनोo॥ (१.३.६३)

[ . ]18 4 आयरादय आधर्जधरातमकदे  विरा॥ (३.१.३१)

[ . ]13 2 आधर्जधरातमकस  शदेषक्षः॥ (३.४.११४)

[ . ]14 10 आधर्जधरातमकस्यदेडम  विलराददेक्षः॥ (७.२.३५)

[ . ]15 3 आनशनष नलङम -लनोटबौ॥ (३.३.१७३)

[ . ]20 4 इरराददेश्चि गमरुमतनोऽनिकच्छक्षः॥ (३.१.३६)

[ . ]19 3 इट ईनट॥ (८.२.२८)

[ . ]20 15 इटनोऽतम॥ (३.४.१०६)

[ . ]21 4 इडत्त्यनतर्जव्ययतट्रीनिरामम॥ (७.२.६६)

[ . ]20 7 इणक्षः षट्रीध्विसलमङम नलटरासo॥ (८.३.७८)

[ . ]15 17 इतश्चि॥ (३.४.९९)

[ . ]13 11 इनदतनो निममम धरातनोक्षः॥ (७.१.५८)

[ . ]23 9 ई हल्यरनोक्षः॥ (६.४.११३)

[ . ]22 4 उतश्चि प्रत्ययराद o॥ (६.४.१०६)

[ . ]17 10 उपददेशदेऽत्वितक्षः॥ (७.२.६२)

[ . ]18 8 उरतम॥ (७.४.६६)

[ . ]17 11 ऋतनो भरारदरारस्य॥ (७.२.६३)

[ . ]17 7 एकराच उपददेशदेऽनिमदरात्तरातम॥ (७.२.१०)

[ . ]20 12 एत ऐ॥ (३.४.९३)

[ . ]15 4 एरुक्षः॥ (३.४.८६)

[ . ]13 5 कतर्जरर शपम॥ (३.१.६८)

[ . ]16 7 नकदरानशनष॥ (३.४.१०४)

[ . ]17 4 कम हनोश्चिमक्षः॥ (७.४.६२)

[ . ]18 7 कक ञिम चरानिमप्रयमज्यतदे नलनट॥ (३.१.४०)

[ . ]17 8 कक सकभकविकस्तमद्रमसमशमविनोo॥ (७.२.१३)

[ . ]16 8 नक्क्ङनत च॥ (१.१.५)

[ . ]23 8 क्र्यरानदभ्यक्षः शरा॥ (३.१.८१)

[ . ]18 12 गमहनिरनिखिनिरसरासo॥ (६.४.९८)
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[ . ]16 12 गरानत-स्थरा-रम-पराo॥ (२.४.७७)

[ . ]18 3 गमपदधदपनविनच्छपनण॥ (३.१.२८)

[ . ]16 10 नच्ल लमनङ॥ (३.१.४३)

[ . ]16 11 च्लदेक्षः नसचम॥ (३.१.४४)

[ . ]21 12 रमनस च॥ (७.३.८३)

[ . ]21 8 रमहनोत्यरानदभ्यक्षः शम क्षः॥ (२.४.७५)

[ . ]22 9 झषस्तथनोधर्वोऽधक्षः॥ (८.२.४०)

[ . ]20 14 झस्य रनिम॥ (३.४.१०५)

[ . ]16 6 झदेरमर्जसम॥ (३.४.१०८)

[ . ]13 7 झनोऽन्तक्षः॥ (७.१.३)

[ . ]20 1 नटत आत्मनिदेपदरानिरास टदेरदे॥ (३.४.७९)

[ . ]17 12 णलमत्तमनो विरा॥ (७.१.९१)

[ . ]23 12 नणचश्चि॥ (१.३.७४)

[ . ]13 10 णनो निक्षः॥ (६.१.६३)

[ . ]12 5 तङरानिराविरात्मनिदेपदमम॥ (१.४.९९)

[ . ]23 1 तनिरानदकक ञभ्य उक्षः॥ (३.१.७९)

[ . ]23 2 तनिरानदभ्यस्तथरासनोक्षः॥ (२.४.७९)

[ . ]15 7 तस्थस्थनमपरास तरान्तन्तरामक्षः॥ (३.४.१०१)

[ . ]12 10 तरान्यदेकविचनिनदविचनि o॥ (१.४.१०१)

[ . ]14 14 तरासस्त्यनोलर्वोपक्षः॥ (७.४.५०)

[ . ]12 9 नतङसट्रीनण तट्रीनणo॥ (१.४.१००)

[ . ]13 1 नतङम  नशतम सराविर्जधरातमकमम॥ (३.४.११३)

[ . ]12 3 नतपनस्झ-नसप्थस्थ o॥ (३.४.७८)

[ . ]22 6 तमदरानदभ्यक्षः शक्षः॥ (३.१.७७)

[ . ]15 5 तमहनोस्तरातङम ङराo॥ (७.१.३५)

[ . ]18 2 थनल च सदेनट॥ (६.४.१२१)

[ . ]20 3 थरासक्षः सदे॥ (३.४.८०)

[ . ]22 11 दश्चि॥ (८.२.७५)

[ . ]21 13 नदविरानदभ्यक्षः श्यनिम॥ (३.१.६९)

[ . ]17 3 नदविर्जचनिदेऽनच॥ (१.१.५९)

[ . ]13 9 धरात्विराददेक्षः षक्षः सक्षः॥ (६.१.६२)

[ . ]20 8 नध च॥ (८.२.२५)

[ . ]23 5 नि भकम छम र्जररामम॥ (८.२.७९)

[ . ]16 15 नि मराङम यनोगदे॥ (६.४.७४)

[ . ]23 6 ननित्यस करनोतदेक्षः॥ (६.४.१०८)

[ . ]15 12 ननित्यस नङतक्षः॥ (३.४.९९)

[ . ]19 7 निदेनट॥ (७.२.४)

[ . ]14 2 परस्मशैपदरानिरास णल o॥(३.४.८२)

[ . ]14 1 परनोकदे नलटम॥ (३.२.११५)

[ . ]13 12 पमगन्तलरदपधस्य च॥ (७.३.८६)

[ . ]19 10 पमषरानददमतराददनदतक्षःo॥ (३.१.५५)

[ . ]14 5 पदविर्वोऽभ्यरासक्षः॥ (६.१.४)

[ . ]14 8 भवितदेदेरक्षः॥ (७.४.७३)

[ . ]21 11 भट्रीह्रिट्रीभकहहविरास शमविच्च॥ (३.१.३९)

[ . ]14 3 भमविनो विमगम लमङम -नलटनोक्षः॥ (६.४.८८)

[ . ]16 13 भदसमविनोनस्तनङ॥ (७.३.८८)

[ . ]16 16 मरानङ लमङम ॥ (३.३.१७५)

[ . ]15 10 मदेननिर्जक्षः॥ (३.४.८९)

[ . ]16 2 यरासमटम परस्मशैपददेषदo॥ (३.४.१०३)

[ . ]12 11 यमष्मदमपपददे समरानिराo॥ (१.४.१०४)

[ . ]23 7 यदे च॥ (६.४.१०९)

[ . ]14 15 रर च॥ (७.४.५१)

[ . ]22 8 रुधरानदभ्यक्षः शमम॥ (३.१.७८)

[ . ]12 1 लक्षः कमर्जनण च भराविदेo॥ (३.४.६९)

[ . ]12 4 लक्षः परस्मशैपदमम॥ (१.४.९८)

[ . ]16 3 नलङक्षः स लनोपनोऽनिन्त्यस्य॥ (७.२.७९)

[ . ]20 13 नलङक्षः सट्रीयमटम॥ (३.४.१०२)

[ . ]13 4 नलङरानशनष॥ (३.४.११६)

[ . ]16 18 नलङम -ननिनमत्तदे लकङम  o॥ (३.३.१३९)

[ . ]22 7 नलङम नसचराविरात्मनिदेपददेषम॥ (१.२.११)

[ . ]20 6 नलटस्तझयनोरदेनशरदेचम॥ (३.४.८१)

[ . ]14 4 नलनट धरातनोरनिभ्यरासस्य॥ (६.१.८)

[ . ]13 3 नलटम च॥ (३.४.११५)

[ . ]21 2 नलटमयन्यतरस्यरामम॥ (२.४.४०)

[ . ]15 14 लमङम -लङम -लकङम -क्ष्विडमदरात्तक्षः॥ (६.४.७१)

[ . ]16 9 लमङम ॥ (३.२.११०)

[ . ]21 7 लमङम सनिनोरर्जसद॥ (२.४.३७)

[ . ]14 13 लमटक्षः प्रथमस्य डरारबौरसक्षः॥ (२.४.८५)

[ . ]15 1 लकटम शदेषदे च॥ (३.३.१३)

[ . ]15 6 लनोटनो लङम वितम॥ (३.४.८५)

[ . ]15 2 लनोटम च॥ (३.३.१६२)

[ . ]22 3 लनोपश्चिरास्यरान्यतरस्यरास॥ (६.४.१०७)

[ . ]16 5 लनोपनो व्यनोविर्जनल॥ (६.१.६४)

[ . ]19 6 विदव्ररहलन्तस्यराचक्षः॥ (७.२.३)
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[ . ]12 2 वितर्जमरानिदे लटम॥ (३.२.१२३)

[ . ]16 1 नविनधननिमन्तणराo॥ (३.३.१६१)

[ . ]21 3 शरानसविनसरसट्रीनिरास च॥ (८.३.६०)

[ . ]12 8 शदेषरातम कतर्जरर परस्मशैपदमम॥ (१.३.७८)

[ . ]12 13 शदेषदे प्रथमक्षः॥ (१.४.१०७)

[ . ]22 10 शसनोरल्लनोपक्षः॥ (६.४.१११)

[ . ]23 10 शराभ्यस्तयनोररातक्षः॥ (६.४.११२)

[ . ]21 9 शबौ॥ (६.१.१०)

[ . ]23 11 सत्यरापपराशरपविट्रीणराo॥ (३.१.२५)

[ . ]20 11 सविराभ्यरास विरामबौ॥ (३.४.९१)

[ . ]16 14 सराविर्जधरातमकमनपतम॥ (१.२.४)

[ . ]13 6 सराविर्जधरातमकराधर्जधरातमकयनोक्षः॥ (७.३.८४)

[ . ]19 5 नसनच विकनदक्षः परस्मशैपददेषम॥ (७.२.१)

[ . ]19 4 नसरभ्यस्तनविनदभ्यश्चि॥ (३.४.१०९)

[ . ]20 16 समटम नतथनोक्षः॥ (३.४.१०७)

[ . ]15 8 सदेहर्जनपच्च॥ (३.४.८७)

[ . ]22 5 स्तमसमधदञभ्यक्षः परस्मशैपददेषम॥ (७.२.७२)

[ . ]16 17 स्मनोत्तरदे लङम  च॥ (३.३.१७६)

[ . ]14 12 स्यतरासट्री लकलमटनोक्षः॥ (३.१.३३)

[ . ]18 9 स्विरनतसदनतसदयनतo॥ (७.२.४४)

[ . ]12 7 स्विररतनञितक्षः कतर्ज o॥ (१.३.७२)

[ . ]22 1 स्विरानदभ्यक्षः शमक्षः॥ (३.१.७३)

[ . ]20 9 ह एनत॥ (७.४.५२)

[ . ]14 6 हलरानदक्षः शदेषक्षः। ७.४.६०।।
[ . ]21 14 हनल च॥ (८.२.७७)

[ . ]21 5 हह-झल्भ्यनो हदेनधर्जक्षः॥ (६.४.१०१)

[ . ]22 2 हहशमविनोक्षः सराविर्जधरातमकदे ॥ (६.४.८७)

[ . ]19 9 ह्म्यन्त-कणश्वसररागकo॥ (७.२.५)

[ . ]14 7 ह्रिस्विक्षः॥ (७.४.५९)
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	12) भ्वादिप्रकरणे- भूधातोः लटि रूपसाधनम् -१
	[12.1] लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः॥ (३.४.६९)
	सकर्मकः अकर्मकः च धातुः -
	लकाराः -

	[12.2] वर्तमाने लट्॥ (३.२.१२३)
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	[12.4] लः परस्मैपदम्॥ (१.४.९८)
	[12.5] तङानावात्मनेपदम्॥ (१.४.९९)
	[12.6] अनुदात्तङित आत्मनेपदम्॥ (१.३.१२)
	[12.7] स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले॥ (१.३.७२)
	[12.8] शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्॥ (१.३.७८)
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	[12.12] अस्मद्युत्तमः॥ (१.४.१०६)
	[12.13] शेषे प्रथमः॥ (१.४.१०७)
	अयमत्र संग्रहः


	13) भ्वादिप्रकरणे- भूधातोः लटि रूपसाधनम् -२
	[13.1] तिङ् शित् सार्वधातुकम्॥ (३.४.११३)
	[13.2] आर्धधातुकं शेषः॥ (३.४.११४)
	[13.3] लिट् च॥ (३.४.११५)
	[13.4] लिङाशिषि॥ (३.४.११६)
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	[13.10] णो नः॥ (६.१.६३)
	[13.11] इदितो नुम् धातोः॥ (७.१.५८)
	[13.12] पुगन्तलघूपधस्य च॥ (७.३.८६)

	14) भ्वादिप्रकरणे - भूधातोः लिटि लुटि च रूपसाधनम्
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