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नप्रय नविदरानथर्जनिम

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

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

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

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

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

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

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

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

(डराड. चन्द्रभदषणशमरार्ज)
अध्यकक्षः 

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

अध्यकष्ट्रीययाः सन्दक्षेशियाः



 नप्रय अध्यदेतक्षः

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

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

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

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

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

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

सवर्वेऽत्र 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 (शशैनककनविभरागस्य)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

मनदक्षेशिककीयमा विमाकम्



  नप्रय नरजरासनो

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

भवित्कल्यराणकरामट्री
(रराम-निराररायण-मट्रीणरा)

पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)
रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

समन्वियककीयमामन विचमाससस



पपुस्तकमम्- १
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)24 मणजन्तप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

भविन्तयाः पकविर दशिगणष्ट्रीयधिमातकनमास मविषयक्षे पररचयस प्रमाप्तविन्तयाः। इदमाननीं मणजन्तप्रकरणमम् आरभ्यतक्षे। मणचम्
एकयाः प्रत्यययाः। मणचम् यस्य अन्तक्षे भविमत स शिब्दयाः मणजन्त इत्यपुच्यतक्षे। मणच्प्रत्ययनो मदमविधिनो भविमत। तदथमा
चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः ययाः मणच्प्रत्ययनो भविमत स तपु प्रकक तक्षेरक्षेवि अथर पररपनोषयमत इमत हक्षेतनोयाः स्विमासथरकनो भविमत,

अमनमदरषमाथमारयाः  प्रत्ययमायाः  स्विमाथर  भविनन्त इमत पररभमाषमाबलमातम् इत्यक्षेकमम्।  अपरस  तमावितम्  दशिगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः
प्रक्षेरणमा (करमानमा) इत्यथरऽमप मणचम् प्रत्ययनो भविमत। स एवि अत्र आलनोच्यमविषययाः। यथमा महन्दष्ट्रीभमाषमायमास पढनमा
-  पढमानमा,  सलखनमा-  सलखमानमा,  खमानमा-  सखलमानमा,  पष्ट्रीनमा-मपलमानमा  इत्यमामदप्रयनोगमा  भविनन्त।  एविस
ससस्कक तक्षेऽमप  यथमा  खमादमत-खमादयमत,  सलखमत-लक्षेखयमत,  मपबमत-पमाययमत  इत्यमादययाः  प्रयनोगमायाः।  अत्र
दशिगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः मणच्प्रत्ययस कक त्विमा प्रक्षेरणमाविमाचकयाः नकतनयाः धिमातपुयाः मनमर्थीयतक्षे। यथमा पठम् -धिमातनोयाः अथरयाः पढनमा
(महन्दष्ट्री) इमत, अस्ममातम् धिमातनोयाः मणच्प्रत्ययक्षे कक तक्षे पमामठ इमत नकतननो धिमातपुयाः भविमत, तस्यमाथरयाः पढमानमा (महन्दष्ट्री)
इमत।  तथमा  च  पमाठयमत  इमत  रूपस  भविमत।  मणचश्च  (१.३.७४)  इमत  यनोगक्षेन  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे
आत्मनक्षेपदमम्, अकत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे तपु शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् (१.३.७८) इत्यनक्षेन परस्ममैपदस भविमत
इमत मणजन्तधिमातनोयाः  उभयपदमविधिमानस  भविमत इमत समाधिमारणमनयमयाः।  तक्षेन  पमाठ्यतक्षे  इमत रूपममप  भविमत।
यदमप क्विमचतम् अकत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षेऽमप आत्मनक्षेपदस भविमत यथमा भष्ट्रीस्म्यनोहरतपुभयक्षे  (१.३.६८) इत्यत्र।
पमाठयमत इत्यत्र मकलस्य पठम्  इत्यस्य भकविमादयनो धिमातवियाः  (१.३.१)  इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत,  पमामठ इमत
मणजन्तस्य  तपु  सनमादन्तमा  धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन  धिमातपुससजमा  भविमत  इमत  जक्षेयमम्।  व्यमाकरणशिमासस
ससनोपमानक्रमस  पठनष्ट्रीयमम्।  तस्ममादक्षेवि  अस्य  प्रकरणस्य  कक तक्षे  भ्विमामदप्रकरणमामदजमानममाविश्यकमम्।  अतयाः
प्रमाकनपमाठमानमास जमानस सममासमाद अमगमपमाठमायाः पठनष्ट्रीयमायाः।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भवितमामम् - 

 मणच्प्रत्ययस्य कयाः अथरयाः कथञ्च तस्य प्रयनोगयाः इमत जमानस भमविष्यमत। 
 मणच्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रमाथरजमानस भमविष्यमत। 
 मणच्प्रत्ययमान्तरूपमाणमास प्रमक्रयमाजमानस भमविष्यमत। 
 तत्तत्स्थलक्षेषपु मविशिक्षेषसकत्रमाणमास जमानस भमविष्यमत। 
 मणजन्तपदप्रयनोगमाय समामरयर स्यमातम्। 

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    1   
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

विमाक्यक्षे मविमविधिमामन कमारकमामण भविनन्त। परन्तपु यतम् मविनमा मक्रयमाससमद्धियाः नमैवि भविमत ततम् कतकरकमारकमम्
उच्यतक्षे  इमत  भविन्तयाः  कमारकप्रकरणक्षेषपु  अधिष्ट्रीतविन्तयाः  इमत  भमावियमामम।  यथमा  रमामयाः  पठमत  इत्यत्र
पठनमक्रयमाससमद्धियाः रमामस मविनमा नमैवि सम्भविमत। मक्रयमायमास कतमार एवि स्वितन्त्रतयमा मविविमकतनो भविमत। कममारमद तपु
कत्ररपक्षेमकतत्विमातम्  स्वितन्त्रस  भमवितपुस  नमाहरमत।  यथमा  मक्रययमा  कतपुरयाः  इषतमस्य  कमरससजमा,  मक्रयमायमास  कतपुरयाः
प्रकक षनोपकमारकस्य  करणससजमा,  दमानमामदमक्रययमा  कतपुरयाः  अमभप्रक्षेतस्य  सम्प्रदमानससजमा,  कतपुरयाः  अविधिक्षेयाः
अपमादमानससजमा,  कतपुरयाः  आधिमारस्य  असधिकरणससजमा  भविमत।  तदक्षेततम्  सविर  कमारकस  मक्रयमायमास  कत्रमार  मविविमकतस
भविमत। कतमार तपु न कस्यमामप अधिष्ट्रीनयाः। अतयाः स्विमातन्त्र्यक्षेण मविविमकतस्य कमारकस्य कतकरससजमा भविमत, स्वितन्त्रयाः
कतमार इमत यनोगक्षेन। एतमादृशिस्यमैवि कतपुरयाः प्रक्षेरकस्य कतकरससजमास हक्षेतपुससजमास च मविधिमातपुमम् अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे- 

[ . ]24 1 तत्प्रयनोजकनो हक्षेतपुश्च॥ (१.४.५५)

सकत्रमाथर याः - कतपुरयाः प्रयनोजकनो हक्षेतपुससजयाः कतकरससजश्च स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  ससजमासकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमम्। तत्प्रयनोजकयाः  (१/१),  हक्षेतपुयाः  (१/१)  च
(अव्ययमम्)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। तत्पदक्षेन स्वितन्त्रयाः कतमार  (१.४.५४)  इमत पकविरसकत्रमातम् कतकरपदस गकह्यतक्षे।
तस्य  =  कतपुरयाः  प्रयनोजकयाः  तत्प्रयनोजकयाः  इमत  षष्ठष्ट्री  तत्पपुरुषसममासयाः।  ययाः  प्रक्षेरयमत स प्रयनोजकयाः  प्रक्षेरकयाः
प्रवितरमयतमा विमा इमत करयतक्षे। यश्च प्रक्षेररतनो भविमत स प्रयनोज्ययाः प्रक्षेररतयाः प्रविमतरतनो विमा इत्यपुच्यतक्षे। यथमा यजदत्तनो
दक्षेविदत्तक्षेन ओदनस पमाचयमत इत्यत्र पमाकमक्रयमायमास यजदत्तक्षेन दक्षेविदत्तयाः प्रक्षेररतनो भविमत,  अतयाः स प्रयनोज्य इमत
करयतक्षे,  यजदत्तस्तपु प्रक्षेरयमत,  अतयाः स प्रयनोजक इत्यपुच्यतक्षे। अस्य प्रयनोजकस्यमैवि कतकरससजमा हक्षेतपुससजमा च
अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  हक्षेतपुससजमायमायाः  फलस  -  हक्षेतपुममत  च  (३.१.२६)  इमत  सकत्रक्षेण  प्रयनोजकव्यमापमारक्षे
मणच्प्रत्ययससमद्धियाः।  कतकरससजमायमायाः  फलस  तपु  -  लयाः  कमरमण  च  भमाविक्षे  चमाकमरकक्षे भ्ययाः  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर
लडमामदससमद्धियाः। एविञ्च कतपुरयाः प्रयनोजकस्य हक्षेतपुससजमा कतकरससजमा च भविमत इमत सकत्रमाथरयाः फलमत।

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  मणजन्तस्थलक्षे  प्रयनोजककतमार  प्रयनोज्यकतमार  च  इमत  मदमविधियाः  कतमार  भविमत।
व्यमापमारविमानम् कतमार प्रयनोज्यकतमार भविमत, प्रक्षेरककतमार च प्रयनोजककतमार भविमत। दक्षेविदत्तयाः पचमत, तस यजदत्तयाः
प्रक्षेरयमत-  इत्यत्र पच्धिमातनोयाः  पमाकमानपुकक लव्यमापमारयाः  अथरयाः,  स च व्यमापमारयाः  दक्षेविविदत्तक्षेऽनस्त।  अतयाः दक्षेविदत्तयाः
पमाकमानपुकक लव्यमापमारविमानम्। अतयाः स कतमार भविमत मकन्तपु मणजन्तस्थलक्षे स प्रयनोज्यकतमार भविमत। यतनो मह अयस
कतमार प्रक्षेरकक्षे ण प्रयनोज्यनो भविमत। यजदत्तक्षे तपु तमादृशिव्यमापमारनो नमानस्त अतयाः स कतमार भमवितपुस नमाहरमत। तस्ममातम्
तत्प्रयनोजकनो हक्षेतपुश्च इत्यनक्षेन यजदत्तस्य हक्षेतपुससजयमा सह कतकरससजमामप मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः मणजन्तस्थलक्षे स
कतमार प्रयनोजककतमार इत्यपुच्यतक्षे। हक्षेतपुससजमायमायाः फलस मभयनो हक्षेतपुभयक्षे षपुकम्  इत्यमादक्षेयाः प्रविकसत्तयाः। कतकरससजमायमायाः फलस तपु
प्रयनोजकक्षे  विमाच्यक्षे समत लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः (३.४.६९)इत्यनक्षेन कतररर लकमारमविधिमानमम्।

अधिपुनमा हक्षेतपुससजमायमायाः फलस प्रदश्यरतक्षे-

[ . ]24 2 हक्षेतपुममत च (३.१.२६)

सकत्रमाथर याः - प्रयनोजकव्यमापमारक्षे प्रक्षेषणमाददौ विमाच्यक्षे धिमातनोमणरचम् स्यमातम्। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकस  वितरतक्षे।  हक्षेतपुममत  (७/१)  च  (अव्ययमम्)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। हक्षेतपुयाः (प्रयनोजकयाः) आधिमारतयमा अस्य अनस्त इमत मतपुप्प्रत्ययक्षे हक्षेतपुममानम्, तनस्मनम् हक्षेतपुममत।
धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  (३.१.२२) इत्यतयाः धिमातनोयाः, सत्यमाप-पमाशि-रूप-विष्ट्रीणमा-तकल-
श्लनोक-सक्षेनमा-लनोम-त्विच-विमर-विणर-चकणर-चपुरमामदभ्यनो मणचम् (३.१.२५) इत्यतयाः मणचम् इमत पदमनपुवितरतक्षे।
प्रत्यययाः परश्च इत्यपुभयमसधिकक तमम्। हक्षेतपुमतम्-शिब्दक्षेन हक्षेतनोयाः  (प्रयनोजकस्य)  व्यमापमारयाः अमभप्रक्षेतनोऽनस्त। स च
व्यमापमारयाः  प्रक्षेरणमामदयाः।  एविञ्च प्रयनोजककतपुरयाः  प्रक्षेरणमामदव्यमापमारक्षे  विमाच्यक्षे  समत  धिमातनोयाः  मणच्प्रत्ययनो  भविमत  इमत
सकत्रमाथरयाः  सम्पदतक्षे।  मणचयाः  णकमारचकमारदौ  इतदौ  स्तयाः।  अतयाः  इकमारममात्रस  मशिष्यतक्षे।  सकत्रक्षेणमानक्षेन  मणच्प्रत्ययनो
मविधिष्ट्रीयतक्षे।

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  विस्तपुतयाः  भ्विमामदतयाः  चपुरमादन्तस  यमावितम्  यक्षे  दशिगणष्ट्रीयमा  धिमातविनो  वितरन्तक्षे,  तक्षेभ्ययाः
मणजन्तधिमातपुयाः पकथकम्  नमानस्त, अमप तपु तक्षेभ्ययाः मणच्प्रत्ययक्षे कक तक्षे समत तक्षे नकतनरूपतमास लभन्तक्षे, तस्ममातम् तक्षे एवि
मणजन्तमायाः इत्यपुच्यतक्षे। मणजन्तधिमातनोयाः मणचश्च (१.३.७४) इत्यनक्षेन उभयपदमविधिमानस भविमत इमत ध्यक्षेयमम्।

उदमाहरणमम् - भमावियमत ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - भविन्तस प्रक्षेरयमत इत्यथर भकधिमातनोयाः मणमच अनपुबन्धिलनोपक्षे भक इ इमत जमातक्षे मणचयाः
मणत्त्विमातम्  अचनो  नञणमत  (७.२.११५)  इत्यनक्षेन  अजन्तलकणमाविकद्धिदौ  औकमारक्षे  एचनोऽयविमायमावियाः  (६.१.७८)
इत्यनक्षेन आविमादक्षेशिक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च भमामवि इमत जमायतक्षे। तस्य च समपुदमायस्य सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२)
इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास  कतकरत्विमविविकमायमास  च वितरममानक्षे  लटम्  (३.२.१२३)  इमत यनोगक्षेन लमट भमामवि लम्  इमत
नस्थमतयाः उत्पन्नमा। ततयाः प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मणचश्च (१.३.७४) इमत सकत्रक्षेण परस्ममैपदमात्मनक्षेपदयनोयाः
यपुगपतम्  प्रमाप्तयनोयाः  मक्रयमाफलस्य  परगमाममत्विक्षे  शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  (१.३.७८)   इत्यनक्षेन
परस्ममैपदमविधिमानमातम्  मतप्तनस्स्झिससप्थस्थममब्विस्मसम्-तमातमासस्झिथमासमाथमासध्विममड्विमहममहङम्  (३.४.७८)  इमत
यनोगक्षेन लस्य स्थमानक्षे  परस्ममैपदससजकक्षे षपु  मतबमामदषपु  नविसपु प्रत्ययक्षेषपु  प्रमाप्तक्षेषपु  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे भमामवि मत इमत जमातक्षे कतररर शिपम् (३.१.६८) इत्यनक्षेन शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भमामवि अ मत इमत
जमातक्षे  शिपयाः  मशित्त्विमातम्  मतनङशित्समाविरधिमातपुकमम्  (३.४.११३)  इत्यनक्षेन  समाविरधिमातपुकससजमायमास
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  (७.४.८४)  इत्यनक्षेन  इगन्तमाङ्गस्य  भमामवि  इत्यस्य  इकमारस्य  गपुणक्षे  एकमारक्षे
एचनोऽयविमायमावियाः (६.१.७८) इत्यनक्षेन एकमारस्य स्थमानक्षे अयमादक्षेशिक्षे भमाविम् अयम् अ मत इमत जमातक्षे भमावियमत इमत
रूपस  ससध्यमत।  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  तपु  आत्मनक्षेपदप्रत्यययाः।  तक्षेन भमावियतक्षे  इत्यमप  रूपस  भविमत  इमत
मणजन्तस्थलक्षे मदमविधिस रूपस भविमत इमत सम्यकम्  अविधिमायरतमामम्।

अधिपुनमा भवितमास सपुबनोधिमाय भकधिमातनोयाः प्रत्यक्षेकस  लकमारक्षेषपु एकमै कमम् उदमाहरणमम् अधियाः प्रदश्यरन्तक्षे-

सलमट - भमावियमाञ्चकमार-भमावियमाञ्चक्रक्षे । भमावियमाममास। भमावियमाम्बभकवि।

लपुमट - (परस्ममै) भमाविमयतमा, भमाविमयतमारदौ, भमाविमयतमारयाः। भमाविमयतमासस। 

 (आत्मनक्षे.) भमाविमयतमा, भमाविमयतमारदौ, भमाविमयतमारयाः। भमाविमयतमासक्षे।

लकमट - (परस्ममै.) भमाविमयष्यमत। (आत्मनक्षे.) भमाविमयष्यतक्षे।

लनोमट - (परस्ममै.) भमावियतपु-भमावियतमातम्। (आत्मनक्षे.) भमावियतमामम्।
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लमङ - (परस्ममै.) अभमावियतम्। (आत्मनक्षे.) अभमावियत।

मविसधिसलमङ - (परस्ममै.) भमावियक्षेतम्। (आत्मनक्षे.) भमावियक्षेत।

आशिष्ट्रीसलरमङ - (परस्ममै.) भमाव्यमातम्। (आत्मनक्षे.) भमाविमयषष्ट्रीष।

भकधिमातनोयाः मणमच लपुमङ अडमागमक्षे मतमप इतश्च (३.४.१००) इत्यनक्षेन मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे च्लदौ अ
भक  इ नच्ल तम्  इमत जमायतक्षे।  ततयाः च्लक्षेयाः  स्थमानक्षे  ससजमादक्षेशिक्षे  प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधित्विमा  मणसशद्रिपुसपुभ्ययाः कतररर  चङम्
(३.१.४८)  इत्यनक्षेन ण्यन्तधिमातपुत्विमातम् च्लक्षेयाः स्थमानक्षे  चङम् -आदक्षेशिक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  अभक इ अ तम् इमत जमातक्षे
मणच्यच  आदक्षेशिनो  न  मदत्विक्षे  कतर व्यक्षे  इमत  पररभमाषयमा  चमङ  (६.१.११)  इत्यनक्षेन  भक  इत्यस्य  मदत्विक्षे
पकविर्वोऽभ्यमासयाः (६.१.४) इत्यनक्षेन च पकविरभमागस्य अभ्यमासससजमायमास ह्रस्वियाः (७.४.५९) इत्यनक्षेन आदस्य भक
इत्यस्य ऊकमारस्य ह्रस्विक्षे अभ्यमासक्षे चचर  (८.४.५४) इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे अ बपु भक इ अतम् इमत जमायतक्षे। ततयाः
मदतष्ट्रीयस्य  भक  इत्यस्य  ऊकमारस्य  अचनो  नञणमत  (७.२.११५)  इमत  यनोगक्षेन  विकद्धिदौ  भदौ  इमत  जमातक्षे
एचनोऽयविमायमावियाः  (६.१.७८)  इत्यनक्षेन आविमादक्षेशिक्षे  अ बपु भमाविम् इ अ तम् इमत जमायतक्षे। ततयाः  णदौ चङयपुपधिमायमा
ह्रस्वियाः  (७.४.१)  इत्यनक्षेन भमाविम्  इत्यस्य उपधिमाभकतस्य आकमारस्य ह्रस्विक्षे  अ बपु भविम् इ अ तम् इमत जमातक्षे
णक्षेरमनमट  (६.४.५१)   इत्यनक्षेन  मणचयाः  इकमारस्य  लनोपक्षे  अ  बपु  भविम्  अ  तम्  इमत  जमातक्षे  सन्विल्लघपुमन
चङपरक्षेऽनग्लनोपक्षे (७.४.९३) इत्यनक्षेन सन्विदमाविक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे - 

[ . ]24 3 ओयाः पपुयण्ज्यपरक्षे॥ (३.४.८०)

सकत्रमाथर याः  -  समन  परक्षे  यदङ्गस  तदवियविमाभ्यमासस्यनोकमारस्य  इतम्  स्यमातम्  पविगर-यणम्-जकमारक्षेषपु
अविणरपरक्षेषपु परतयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -   मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त। ओयाः  (६/१),  पपुयनण्ज  (७/१),  अपरक्षे
(७/१)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  पपुश्च  (पविगरश्च)  यणम्  च जम्  च पपुयण्जम्  इमत सममाहमारदन्दयाः,  तनस्मनम्
पपुयनण्ज। अयाः  (अकमारयाः)  परनो यस्ममातम्  स अपरयाः इमत बहहवष्ट्रीमहयाः,  तनस्मनम्  अपरक्षे। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य
(७.४.५८)  इत्यतयाः अभ्यमासस्य इमत पदस्य,  भकञमाममतम्  (७.४.७६)  इत्यतयाः इतम् इमत पदस्य,  सन्यतयाः
(७.४.७९) इत्यतयाः समन इमत पदस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। अङ्गस्य (६.४.१) इत्यसधिमक्रयतक्षे। अङ्गस्य इमत
अवियविषष्ठष्ट्री।  पपुयनण्ज इमत मविशिक्षेष्यस्य अपरक्षे इमत मविशिक्षेषणमम्। उकमारस्य षष्ठ्यन्तस रूपस भविमत ओयाः इमत।
इतम्  इत्यस्य  अथरयाः  ह्रस्वियाः  इकमारयाः।  तथमा  च  समन  परतयाः  यदङ्गस  भविमत  तस्य अवियविस्य अभ्यमासस्य
उकमारस्य स्थमानक्षे इकमारमादक्षेशियाः स्यमातम् पविगरयण्जकमारक्षेषपु अविणरपरक्षेषपु परतयाः। सकत्रक्षेणमानक्षेन इत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - अबष्ट्रीभवितम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  तथमा च अ बपु भविम् अ तम् इमत जमातक्षे ओयाः पपुयण्ज्यपरक्षे इमत प्रकक तसकत्रक्षेण बपु
इत्यस्य उकमारस्य  इत्त्विस  भविमत।  यतनो  मह  अत्र अभ्यमासस्थयाः उकमारनोऽनस्त।  मकञ्च भकमारयाः  पविगर्थीयविणरयाः
अकमारपरकश्चमानस्त। अमप च अत्र अङ्गस  सन्परकममप अनस्त। ततयाः दष्ट्रीघर्वो लघनोयाः (७.४.९४) इत्यनक्षेन बक्षेयाः
इकमारस्य दष्ट्रीघर सविरविणरसम्मक्षेलनक्षे च अबष्ट्रीभवितम् इमत रूपस ससध्यमत। 

सकत्रस्यमास्य अन्यमामन उदमाहरणमामन गन्थमान्तरक्षे द्रिषव्यमामन।

   4   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

१. कतपुरयाः प्रयनोजकस्य कतपुरससजमा भविमत मकमम्।

२. हक्षेतपुससजमा कस्य भविमत।

३. मणच्प्रत्यययाः कनस्मन्नथर भविमत।

४. स्विमाथर मणच्प्रत्ययनो भविमत मकमम्।

५. हक्षेतपुममत च (३.१.२६) इमत सकत्रक्षे हक्षेतपुमतम्-शिब्दक्षेन मकस  मविविमकतमम्।

६. मणचश्च (१.३.७४) इमत यनोगक्षेन मकस  भविमत।

७. ओयाः पपुयण्ज्यपरक्षे इमत यनोगस्य कनोऽथरयाः।

८. ओयाः पपुयण्ज्यपरक्षे इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

मतष्ठन्तस  प्रक्षेरयमत  इमत  मविगहक्षे  ष्ठमा  गमतमनविकत्तदौ  इमत  धिमातनोयाः  मणमच  स्थमा  +  इ  इमत  नस्थतक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]24 4 अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास पपुङणदौ॥ (७.३.३६)

सकत्रमाथर याः - ऋ, ह्रष्ट्री, व्लष्ट्री, रष्ट्री, क्नकयष्ट्री, क्ष्ममायष्ट्री इत्यक्षेतक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः आकमारन्तधिमातपुभ्यश्च पपुगमागमनो
भविमत मणमच परतयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमम्।  अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमामम्  (६/३),  पपुकम्
(१/१), णदौ (७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अमतरश्च ह्रष्ट्रीश्च व्लष्ट्रीश्च रष्ट्रीश्च क्नकयष्ट्रीश्च क्ष्ममायष्ट्रीश्च आच्च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातयाः, तक्षेषमामम् अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमामम्। पपुकयाः ककमार
इत्ससजकयाः उकमारश्च उच्चमारणमाथरकयाः,  अतयाः पम्-ममात्रमविमशिष्यतक्षे। मकत्त्विमातम्  आदन्तदौ टमकतदौ  (१.१.४६)

इमत पररभमाषयमा पपुकम्  अन्त्यमावियविनो भविमत। अङ्गस्य (६.४.१) इत्यसधिमक्रयतक्षे। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्- ऋ,
ह्रष्ट्री, व्लष्ट्री, रष्ट्री, क्नकयष्ट्री, क्ष्ममायष्ट्री इत्यक्षेतक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः आकमारन्तधिमातपुभ्यश्च पपुगमागमनो भविमत मणच्प्रत्ययक्षे परतयाः।
तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन पपुकम् -आगमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - स्थमापयमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  तथमा च स्थमाधिमातनोयाः मणमच स्थमा इ इमत जमातक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण पपुगमागमनो भविमत।
यतनो  मह  स्थमाधिमातपुयाः  आकमारमान्तधिमातपुयाः  अनस्त  मकञ्च  ततयाः  मणच्प्रत्ययनोऽमप  मविमहतनोऽनस्त।  ततयाः  पपुकयाः
अनपुबन्धिलनोपक्षे स्थमामप इमत जमातक्षे सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लमट मतमप शिमप गपुणक्षे
एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे स्थमापयमत इमत रूपस ससध्यमत, पकक्षे स्थमापयतक्षे इत्यमप भविमत। अन्यमामन उदमाहरणमामन-

१. ऋ गतदौ-अपरयमत, अपरयतक्षे।
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२. ह्रष्ट्री लज्जमायमामम्-ह्रक्षेपयमत, ह्रक्षेपयतक्षे।

३. व्लष्ट्री विरणक्षे-व्लक्षेपयमत, व्लक्षेपयतक्षे।

४. रष्ट्री गमतरक्षेषणयनोयाः-रक्षेपयमत, रक्षेपयतक्षे।

५. क्नपुयष्ट्री शिब्दक्षे उन्दनक्षे च-क्ननोपयमत, क्ननोपयतक्षे।

६. क्ष्ममायष्ट्री मविधिकननक्षे-क्ष्ममापयमत, क्ष्ममापयतक्षे।

अधियाः स्थमाधिमातनोयाः सविरषपु लकमारक्षेषपु उदमाहरणमामन प्रदश्यरन्तक्षे-

सलमट - स्थमापयमाञ्चकमार-स्थमापयमाञ्चक्रक्षे । स्थमापयमाममास। स्थमापयमाम्बभकवि।

लपुमट - (परस्ममै) स्थमापमयतमा, स्थमापमयतमारदौ, स्थमापमयतमारयाः। स्थमापमयतमासस। 

 (आत्मनक्षे.) स्थमापमयतमा, स्थमापमयतमारदौ, स्थमापमयतमारयाः। स्थमापमयतमासक्षे।

लकमट - (परस्ममै.) स्थमापमयष्यमत। (आत्मनक्षे.) स्थमापमयष्यतक्षे।

लनोमट - (परस्ममै.) स्थमापयतपु-स्थमापयतमातम्। (आत्मनक्षे.) स्थमापयतमामम्।

लमङ - (परस्ममै.) अस्थमापयतम्। (आत्मनक्षे.) अस्थमापयत।

मविसधिसलमङ - (परस्ममै.) स्थमापयक्षेतम्। (आत्मनक्षे.) स्थमापयक्षेत।

आशिष्ट्रीसलरमङ - (परस्ममै.) स्थमाप्यमातम्। (आत्मनक्षे.) स्थमापमयषष्ट्रीष।

लकमङ - (परस्ममै.) अस्थमापमयष्यतम्। (आत्मनक्षे.) अस्थमापमयष्यत।

स्थमा-धिमातनोयाः लपुमङ मणमच पपुगमागमक्षे लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप च्लदौ चमङ  मणलनोपक्षे अ स्थमापम् अ
तम् इमत नस्थतक्षे मविशिक्षेषस दशिरमयतपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]24 5 मतष्ठतक्षेररतम्॥ (७.४.५)

सकत्रमाथर याः - उपधिमायमा इदमादक्षेशियाः स्यमाच्चङपरक्षे णदौ।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। मतष्ठतक्षेयाः  (६/१),  इतम्  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। णदौ चङयपुपधिमायमा ह्रस्वियाः  (७.४.५९)  इत्यतयाः णदौ,  चमङ,  उपधिमायमायाः इत्यक्षेतक्षेषमास  पदमानमामम्
अनपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन चङपरकक्षे  मणच्प्रत्ययक्षे  परतयाः स्थमाधिमातनोयाः उपधिमायमायाः इकमारमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - अमतमष्ठपतम् । 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - तथमा च अ स्थमापम् अ तम् इमत नस्थतक्षे स्थमापम् इत्यत्र उपधिमाभकतस्य आकमारस्य
स्थमानक्षे इकमारमादक्षेशिक्षे अ नस्थपम् अ तम् इमत जमायतक्षे। ततयाः चमङ (६.१.११) इत्यनक्षेन नस्थपयाः  मदत्विक्षे हलमामदयाः
शिक्षेषयाः (७.४.६०) इत्यस्य बमाधिकक्षे न शिपकरविमारयाः खययाः (७.४.६१) इत्यनक्षेन थकमारशिक्षेषक्षे चत्विर च अ मत नस्थपम् अ
तम् इमत जमातक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः (८.३.५९) इत्यनक्षेन सकमारस्य षकमारक्षे अमतमष्ठपतम् इमत रूपस ससध्यमत। 
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जमानमाथरकमातम्  जमापनमाथरकमातम्  च  चपुरमामदगणष्ट्रीयमातम्  जपम्-धिमातनोयाः  कतकरत्विमविविकमायमास
सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमरविणरचकणरचपुरमामदभ्यनो  मणचम्  इमत  स्विमासथरकमणमच,  पपुनश्च
हक्षेतमनण्णमच जपम् इ इ इमत जमायतक्षे। ततयाः णक्षेरमनमट  (६.४.५१)  इमत स्विमाथरकमणचयाः लनोपक्षे  उपधिमाविकद्धिदौ च
जमापम् इ इमत जमायतक्षे। तत्र जप ममच्च इमत मनदरशिमातम् जपम्-धिमातनोयाः ममत्त्विमम् अमतमदश्यतक्षे। तक्षेन जपम्-धिमातपुयाः ममतम्
भविमत। अधिपुनमा ममत्करणफलस प्रदशिरमयतपुमम् अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे - 

[ . ]24 6 ममतमास ह्रस्वियाः॥ (६.४.९२) 

सकत्रमाथर याः - घटमादष्ट्रीनमास जपमादष्ट्रीनमास चनोपधिमायमायाः ह्रस्वियाः स्यमाण्णदौ।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। ममतमामम्  (६/३),   ह्रस्वियाः  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  ऊदपुपधिमायमा गनोहयाः  (६.४.८९),  इत्यतयाः उपधिमायमायाः इमत पदस्य,  दनोषनो णदौ  (६.४.९०)

इत्यतयाः णदौ इमत पदस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। तत्र यक्षे ममतयाः सनन्त तक्षे धिमातपुपमाठक्षे पररगमणतमायाः सनन्त। जपमादयनो
घटमादयश्च ममतनो भविनन्त इमत धिमातपुपमाठक्षे दृश्यतक्षे। तत्र ममत्त्विमम् अमतमदश्यतक्षे इमत अविधिमायरतमामम्, न तपु मकमारयाः
इतम्  यस्य धिमातनोयाः स धिमातपुयाः ममतम्  इमत गमाह्यमम्। यथमा घट चक्षेषमायमामम्  इमत धिमातदौ घटमादयनो ममतयाः इत्यनक्षेन
ममत्त्विममतमदश्यतक्षे। मकञ्च जप ममच्च इमत कथनक्षेन जप्धिमातदौ ममत्त्विममतमदश्यतक्षे। ममत्त्विस्य फलस तपु ममतमास ह्रस्वियाः
(६.४.९२)  इत्यक्षेकमम्।  अपरस  तपु  मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम्  (६.४.९३)  इत्यनक्षेन  मविकल्पक्षेन
दष्ट्रीघमारदक्षेशिमविधिमानस अघमट-अघमामट इत्यमाददौ।

उदमाहरणमम् - घटयमत। जपयमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - एविञ्च जमापम्  इ  इमत जमातक्षे  मकत्त्विमामतदक्षेशिक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  ह्रस्विमादक्षेशिक्षे  जमप इमत
जमायतक्षे। ततयाः जमप इमत समपुदमायस्य सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लमट मतमप शिमप
गपुणक्षे अयमादक्षेशिक्षे जपयमत इमत रूपस भविमत। लपुमङ तपु च्लक्षेयाः चमङ मदत्विक्षे मणलनोपक्षे सन्विदमाविक्षे सन्यतयाः इमत इत्त्विक्षे
असजजपतम् इमत रूपस भविमत।

एविमक्षेवि  घटयमत इत्यत्रमामप  जक्षेयमम्।  लपुमङ तपु  दष्ट्रीघर्वो  लघनोयाः  (७.४.९४)  इत्यस्य प्रविकसत्तयाः।  तक्षेन
अजष्ट्रीघटतम्, अजष्ट्रीघटत इमत ससध्यमत।

अधियाः जपम्-धिमातनोयाः सविरषपु लकमारक्षेषपु उदमाहरणमामन प्रदश्यरन्तक्षे-

सलमट - जपयमाञ्चकमार-जपयमाञ्चक्रक्षे । जपयमाममास। जपयमाम्बभकवि।

लपुमट - (परस्ममै) जपमयतमा, जपमयतमारदौ, जपमयतमारयाः। जपमयतमासस। 

 (आत्मनक्षे.) जपमयतमा, जपमयतमारदौ, जपमयतमारयाः। जपमयतमासक्षे।

लकमट - (परस्ममै.) जपमयष्यमत। (आत्मनक्षे.) जपमयष्यतक्षे।

लनोमट - (परस्ममै.) जपयतपु-जपयतमातम्। (आत्मनक्षे.) जपयतमामम्।

लमङ - (परस्ममै.) अजपयतम्। (आत्मनक्षे.) अजपयत।

मविसधिसलमङ - (परस्ममै.) जपयक्षेतम्। (आत्मनक्षे.) जपयक्षेत।
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आशिष्ट्रीसलरमङ - (परस्ममै.) जप्यमातम्। (आत्मनक्षे.) जपमयषष्ट्रीष।

लकमङ - (परस्ममै.) अजपमयष्यतम्। (आत्मनक्षे.) अजपमयष्यत।

लपुमङ - (परस्ममै.) असजजपतम्, (आत्मनक्षे.) असजजपत।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

९. मतष्ठतक्षेररतम् इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

१०. अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास पपुङणदौ (७.३.३६) इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

११.घटयमत इत्यत्र उपधिमाह्रस्वियाः कक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे।

१२.ममतमास ह्रस्वियाः इत्यस्य कनोऽथरयाः।

१३.जपम्-धिमातनोयाः ममत्त्विस कथस भविमत।

टपु  ओ नश्वि गमतविकद्ध्यनोयाः धिमातनोयाः मणमच लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप चमङ अडमागमक्षे अनश्वि इ अ
तम् इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]24 7 णदौ च ससश्चङनोयाः॥ (६.१.३१)

सकत्रमाथर याः - सन्परक्षे चङपरक्षे च णदौ श्वियतक्षेयाः सम्प्रसमारणस विमा स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त।  णदौ  (७/१)  च  (अव्ययमम्)  ससश्चङनोयाः
(७/२) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सनम् च चङम्  च ससश्चङदौ तयनोयाः ससश्चङनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। मविभमाषमा
श्विक्षेयाः  (६.१.३०)  इमत सकत्रस्य,  ष्यङयाः सम्प्रसमारणमम्  (६.१.१३)  इत्यतश्च सम्प्रसमारणमम् इमत पदस्य च
अनपुविकसत्तभरविमत। ससश्चङनोयाः णदौ इत्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त। एविञ्च सन्परकयाः चङपरकयाः च मणचम् इत्यथरयाः। ततयाः
सन्परकक्षे  णदौ  अथविमा  चङपरकक्षे  णदौ  नश्विधिमातनोयाः  मविकल्पक्षेन  सम्प्रसमारणस भविमत  इमत  सकत्रमाथरयाः।  सकत्रक्षेणमानक्षेन
विमैकनल्पकस  सम्प्रसमारणस मविधिष्ट्रीयतक्षे। नश्विधिमातनोयाः विकमारयाः सम्प्रसमारणष्ट्री अनस्त, तस्य सम्प्रसमारणक्षे उकमारनो भविमत,
ततयाः सम्प्रसमारणमाच्च (६.१.१०८) इत्यनक्षेन पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे शिपु इमत जमायतक्षे इमत ध्यक्षेयमम्।

उदमाहरणमम् - अशिकशिवितम् ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च अ नश्वि इ अ तम् इत्यविस्थमायमास विकमद्धिसम्प्रसमारणयनोयाः यपुगपतम् प्रमाप्तयनोयाः
सम्प्रसमारणस  तदमाशयस  च  कमायर  बलवितम्  इमत  पररभमाषयमा  आदमाविक्षेवि  सम्प्रसमारणस  भविमत,  अतयाः  णदौ  च
ससश्चङनोयाः इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन सम्प्रसमारणक्षे उकमारक्षे अ शिपु इ इ अ तम् इमत जमातक्षे सम्प्रसमारणमाच्च (६.१.१०८)
इत्यनक्षेन पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे अ शिपु इ अ तम् इमत जमातक्षे शिपु इत्यस्य चमङ (६.१.११) इत्यनक्षेन मदत्विक्षे दष्ट्रीघर्वो लघनोयाः
(७.४.९४) इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य दष्ट्रीघर अ शिक शिपु इ अ तम् इमत जमातक्षे मदतष्ट्रीयशिनोयाः उकमारस्य अचनो नञणमत
(७.२.११५) इत्यनक्षेन विकद्धिदौ एचनोऽयविमायमावियाः (६.१.७८) इत्यनक्षेन औकमारस्य आविमादक्षेशिक्षे अ शिक शिमाविम् इ अ तम्
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इमत जमातक्षे णदौ चङयपुपधिमायमा ह्रस्वियाः (७.४.१) इत्यनक्षेन उपधिमाह्रस्विक्षे, णक्षेरमनमट (६.४.५१) इत्यनक्षेन मणलनोपक्षे
सविरविणरसम्मक्षेलनक्षे च अशिकशिवितम् इमत रूपस ससध्यमत। 

मदविमामदगणष्ट्रीयस्य  शिनो  तनककरणक्षे  इमत  धिमातनोयाः  श्यन्तस  प्रक्षेरयमत  इत्यथर  हक्षेतपुममत  च  (३.१.२६)
इत्यनक्षेन मणमच धिमातनोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे आदक्षेच उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत (६.१.४५) इत्यनक्षेन आकमारमादक्षेशिक्षे शिमा इ इमत
जमातक्षे  अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास पपुङणदौ (७.३.३६) इत्यनक्षेन पपुगमागमक्षे प्रमाप्तक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]24 8 शिमाच्छमासमाहमाव्यमाविक्षेपमास यपुकम् ॥ (७.३.३७)

सकत्रमाथर याः - प्रमाप्तमात्त्विमानमास शिनो-छनो-षनो-हक्षे-व्यक्षे इत्यक्षेतक्षेषमास धिमातकनमास मकञ्च विक्षेपमाधिमात्विनोयाः यपुगमागमनो भविमत
मणमच परतयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  शिमाच्छमासमाहमाव्यमाविक्षेपमामम्  (६/३),  यपुकम्
(१/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। शिमाश्च छमाश्च समाश्च हमाश्च व्यमाश्च विक्षेश्च पमाश्च तक्षेषमाममतरक्षेमतरयनोगदन्दक्षे
शिमाच्छमासमाहमाव्यमाविक्षेपमायाः, तक्षेषमामम् शिमाच्छमासमाहमाव्यमाविक्षेपमामम्। यपुकयाः ककमारयाः इतम् अनस्त। अतयाः यम्-इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे।
मकत्त्विमातम्  आदन्तदौ टमकतदौ  (१.१.४६)  इमत पररभमाषयमा  अन्त्यमावियविनो भविमत इमत स्मतरव्यमम्। तथमा च
सकत्रक्षेणमानक्षेन  यपुकम् -आगमनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदमम्   अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास  पपुङणदौ  (७.३.३६)
इत्यस्यमापविमादभकतमम्। 

उदमाहरणमम् - शिमाययमत , शिमाययतक्षे।

 सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च शिमा इ इत्यविस्थमायमास  प्रकक तसकत्रक्षेण यपुमक अनपुबन्धिलनोपक्षे  शिमायम्  इ इमत
जमातक्षे  समपुदमायस्य सनमादन्तमा धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास  लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास
मतमप शिमप गपुणक्षे एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे शिमाययमत, तप्रत्ययक्षे तपु शिमाययतक्षे इमत रूपदयस भविमत।

भ्विमामदगणमायमातम्  ओमदतयाः  ओ  विमै  शिनोषणक्षे  इमत  धिमातनोयाः  विमायन्तस  प्रक्षेरयमत  इत्यथर  मणमच  आदक्षेच
उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत  (६.१.४५)  इमत सकत्रक्षेण आत्त्विक्षे  विमा  इ  इमत नस्थतक्षे  अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास  पपुङणदौ
(७.३.३६) इमत यनोगक्षेन पपुगमागमक्षे प्रमाप्तक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]24 9 विनो मविधिकननक्षे जपुकम् ॥ (७.३.३८)

सकत्रमाथर याः- विमातक्षेजपुरकम्  स्यमातम् णदौ कम्पक्षेऽथर।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त।  वियाः  (६/१),  मविधिकननक्षे  (७/१),  जपुकम्
(१/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सकत्रक्षेऽनस्मनम् अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास पपुङणदौ (७.३.३६) इमत यनोगमातम्
णदौ  इमत   पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  औ  विमै  शिनोषणक्षे  इमत  धिमातनोयाः  ऐकमारस्य  आत्त्विक्षे  विमा  इमत  जमातक्षे  तस्य
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  रूपस  वियाः  इमत।  जपुकयाः  ककमारयाः  इत्ससजकयाः  उकमारश्च  उच्चमारणमाथरयाः  तस्ममातम्  जम्-ममात्रस
मशिष्यतक्षे। अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास पपुङणदौ (७.३.३६) इमत यनोगस्य अपविमादभकतनोऽयस यनोगयाः। मविधिकननस
कम्पयाः।  एविञ्च  कम्पमाथर  विमैधिमातनोयाः  जपुगमागमनो  भविमत  मणच्प्रत्ययक्षे  परतयाः  इमत  सकत्रमाथरयाः  फलमत।  सकत्रक्षेणमानक्षेन
जपुगमागमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    9   
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उदमाहरणमम् - विमाजयमत, विमाजयतक्षे ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  विमायन्तस  प्रक्षेरयमत  इत्यथर  विमैधिमातनोयाः  ऐकमारस्य  आत्त्विक्षे  प्रमाप्तस  पपुगमागमस
बमासधित्विमा  विनो  मविधिकननक्षे  जपुक  इमत  सकत्रक्षेण  जपुगमागमक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  विमा  जम्  इ  इमत  जमातक्षे
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप गपुणक्षे  एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे  विमाजयमत इमत रूपस  ससध्यमत,  पकक्षे  विमाजयतक्षे
इत्यमप।

ण्यन्तस्थलक्षे कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे मणचश्च (१.३.७४) इत्यनक्षेन आत्मनक्षेपदस ससद्धिमनस्त । मकन्तपु
शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् (१.३.७८)  इत्यनक्षेन अकत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे तत्रमामप आत्मनक्षेपदस
भवितपु इत्यक्षेतदथरमयस यनोगयाः आरभ्यतक्षे-

[ . ]24 10 सलययाः सम्ममाननशिमालष्ट्रीनष्ट्रीकरणयनोश्च॥ (१.३.७० )
सकत्रमाथर याः- लष्ट्रीनङलयनोयाः ण्यन्तयनोयाः आत्मनक्षेपदस  स्यमातम् अकतकरगक्षेऽमप फलक्षे पकजमामभभवियनोयाः प्रलम्भनक्षे

चमाथर।

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। सलययाः (५/१), सम्ममाननशिमालष्ट्रीनकरणयनोयाः (७/२),

च  (अव्ययमम्)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सम्ममाननस  च  शिमालष्ट्रीनष्ट्रीकरणस  च  सम्ममाननशिमालष्ट्रीनष्ट्रीकरणक्षे   इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः,  तयनोयाः  सम्ममाननशिमालष्ट्रीनष्ट्रीकरणयनोयाः।  अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  (१.३.१२)  इत्यतयाः
आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत,  णक्षेरणदौ यत्कमर  णदौ चक्षेतम् स कतमारनमाध्यमानक्षे  (१.३.६७)  इत्यतयाः णदौ
इत्यस्य  चमानपुविकसत्तभरविमत।  मकञ्च  चकमारक्षेण  गकसधिविञच्यनोयाः  प्रलम्भनक्षे  (१.३.६९)  इत्यतयाः  प्रलम्भनक्षे
इत्यस्यमानपुकषरणस  भविमत,  सलययाः  इत्यनक्षेन  लष्ट्रीसलङधिमात्विनोयाः  गहणस  भविमत।  अत्र  सम्ममाननमम्  पकजमा,
शिमालष्ट्रीनष्ट्रीकरणमम्  अमभभवियाः,  प्रलम्भनस  विञ्चनमम्।  एविञ्च पकजमामभभविविञ्चनमाथरषपु  ण्यन्तस्य सलययाः  आत्मनक्षेपदस
स्यमातम् अकतकरगक्षेऽमप फलक्षे । तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - जटमामभयाः लमापयतक्षे ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  प्रलम्भनमामभभविपकजमासपु   सलयनो  मनत्यममात्त्विममशिमत विमाच्यमम्  इमत विमामतरकक्षे न
लष्ट्रीधिमातनोयाः पकजमाथर मनत्यमम् आत्त्विक्षे मणमच परक्षे च पपुगमागमक्षे,  लमामप इत्यविस्थमायमास मणचश्च (१.३.७४)  इत्यनक्षेन
उभयपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधित्विमा  सलययाः  सम्ममाननशिमालष्ट्रीनष्ट्रीकरणयनोश्च  इमत  यनोगक्षेन  कक्षे विलक्षे  आत्मनक्षेपदक्षे
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास लमट तप्रत्ययक्षे शिमप गपुणक्षे एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे लमापयतक्षे इमत रूपस ससध्यमत । जटमामभयाः
लमापयतक्षे - पकजमामम् असधिगच्छमत इत्यथरयाः।

अमभभविमाथर- श्यक्षेननो विमतरकमामम् उल्लमापयतक्षे, अमभभवितष्ट्रीत्यथरयाः। 

प्रलम्भनमाथर- बमालमम् उल्लमापयतक्षे, विञ्चयतष्ट्रीत्यथरयाः। 

[ . ]24 11 लष्ट्रीलनोनपुर ग्लपुकमाविन्यतरस्यमास  स्नक्षेहमनपमातनक्षे॥ (७.३.३९)

सकत्रमाथर याः- लष्ट्रीयतक्षेयाः लमातक्षेश्च क्रममातम् नपुग्लपुकदौ आगमदौ विमा स्तयाः णदौ स्नक्षेहद्रिविक्षे।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् चत्विमारर पदमामन सनन्त। लष्ट्रीलनोयाः  (६/२),  नपुग्लपुकदौ  (१/२),
अन्यतरस्यमामम् (सप्तमष्ट्रीमविभमकप्रमतरूपमकमव्ययमम्), स्नक्षेहमनपमातनक्षे (७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। लष्ट्री च
लमाश्च इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे लष्ट्रीलदौ, तयनोयाः लष्ट्रीलनोयाः। स्नक्षेहस्य मनपमातनमम् स्नक्षेहमनपमातनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।
अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास  पपुङणदौ  (७.३.३६)  इमत  यनोगमातम्  णदौ  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत  ,  अङ्गस्य
(६.४.१) इत्यसधिमक्रयतक्षे। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम् -  स्नक्षेहद्रिविक्षे लष्ट्री इत्यङ्गस्य, लमा इत्यङ्गस्य च यथमासङख्यस
नपुगमागमयाः  लपुगमागमश्च  भविमत  मणमच  परतयाः।  नपुकम्  लपुकम्  इत्यपुभयत्रमामप  ककमारदौ  इत्ससजकदौ,  उकमारदौ
उच्चमारणमाथरकदौ। अतयाः क्रमशियाः नम् लम् इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन नपुग्लपुकदौ आगमदौ मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे।

उदमाहरणमम्  -  मविलष्ट्रीनयमत,  मविलमाययमत।  मविलमालयमत,  मविलमापयमत  विमा  घकतमम् इत्यत्र  मवि  -
उपसगरपकविरकलष्ट्रीधिमातनोयाः मविभमाषमा लष्ट्रीयतक्षेयाः (६.१.५१) इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन आत्त्विस भविमत इमत अनस्मनम् पकक्षे -
मविपकविरकमातम्  लष्ट्रीधिमातनोयाः  हक्षेतपुममत  च  (३.१.२६)  इमत  यनोगक्षेन  मणमच  आत्त्विक्षे  लष्ट्रीलनोनपुर ग्लपुकमाविन्यतरस्यमास
स्नक्षेहमनपमातनक्षे  (७.३.३९)  इमत  यनोगक्षेन  लपुमक  मविलमासल  इमत  जमातक्षे  मतमप  शिमप  गपुणक्षे  एकमारक्षे  अयमादक्षेशिक्षे
मविलमालयमत - मविलमालयतक्षे इमत रूपस भविमत, आत्त्विमाभमाविपकक्षे तपु नपुगमागमक्षे मविलष्ट्रीनयमत - मविलष्ट्रीनयतक्षे इमत रूपस
ससध्यमत। 
स्नक्षेहमनपमातनमाथरमभन्नमाथर तपु न नपुग्लपुकदौ भवितयाः मकन्तपु पपुगमागमयाः। एविञ्च मविभमाषमा लष्ट्रीयतक्षेयाः (६.१.५१) इत्यनक्षेन
आत्त्विमविकल्पक्षे  अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास  पपुङणदौ  (७.३.३६)  इमत  यनोगक्षेन  पपुमक  मवि-लमामप  इत्यस्य
धिमातपुससजमायमास  मविलमापयमत  -मविलमापयतक्षे  इमत रूपस  ससध्यमत। मकञ्च आत्त्विमाभमाविपकक्षे  मणमच परक्षे  लष्ट्री इत्यस्य
ईकमारस्य अचनो नञणमत (७.२.११५)  इत्यनक्षेन विकद्धिदौ ऐकमारमादक्षेशिक्षे  आयमादक्षेशिक्षे  मवि-लमामय इत्यस्य धिमातपुससजमायमास
मविलमाययमत -मविलमाययतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

 पमाठगतप्रश्नमायाः३

१४.श्यन्तस प्रक्षेरयमत इत्यथर मकस  रूपस भविमत।

१५.सलययाः सम्ममाननशिमालष्ट्रीनकरणयनोश्च इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

१६.बमालमपुल्लमापयतक्षे इत्यस्य कनोऽथरयाः।

१७.श्यक्षेननो विमतरकमामपुल्लमापयतक्षे इत्यस्य कनोऽथरयाः।

१८.लष्ट्रीलनोनपुर ग्लपुकमाविन्यतरस्यमास   स्नक्षेहमनपमातनक्षे  इमत  शिमासव्यमाख्यमानमाविसरक्षे  समाकल्यक्षेन  कमत  रूपमामण
प्रदमशिरतमामन सनन्त।

१९.विमाजयमत इत्यत्र मकलधिमातपुयाः कयाः, मणजन्तधिमातपुश्च कयाः।

ण्यन्तधिमातपुभ्ययाः  कत्ररमभप्रमायमक्रयमाफलक्षे  मणचश्च  (१.३.७४)  इत्यनक्षेन  आत्मनक्षेपदक्षे  ससद्धिक्षे
अकत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षेऽमप आत्मनक्षेपदस भविमत न तपु परस्ममैपदमममत मनयममाथरममदस सकत्रममारभ्यतक्षे-
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[ . ]24 12 भष्ट्रीस्म्यनोहरतपुभयक्षे (१.३.६८)

सकत्रमाथर याः  -   प्रयनोजकमातम् यमद भयस्मयदौ गम्यक्षेतक्षे  तमहर  ण्यन्तमाभ्यमास भष्ट्रीनस्मधिमातपुभ्यमामम् आत्मनक्षेपदस
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमम्।  भष्ट्रीस्म्यनोयाः  (६/२),  हक्षेतपुभयक्षे  (७/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। भष्ट्रीश्च नस्मश्च भष्ट्रीस्मष्ट्री,  तयनोयाः भष्ट्रीस्म्यनोयाः। हक्षेतनोयाः भयमम्  इमत पञ्चमष्ट्रीतत्पपुरुषक्षे  हक्षेतपुभयमम्,
तनस्मनम्  हक्षेतपुभयक्षे।  अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम्  (१.३.१२)  इत्यस्ममातम्  आत्मनक्षेपदमनपुवितरतक्षे,  मकञ्च णक्षेरणदौ
यत्कमर  णदौ  चक्षेतम्  स कतमारनमाध्यमानक्षे  (१.३.६७)  इत्यतयाः णक्षेयाः  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च पकविर्वोकसकत्रमाथरयाः
फलमत। सकत्रक्षे भयगहणमम् धिमात्विथरस्यनोपलकणमाथरमम्। तक्षेन भयशिब्दक्षेन स्मयमाथरस्यमामप गहणस भविमत। तथमा च
सकत्रक्षेणमानक्षेन आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - मपुण्डनो भमापयतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - मबभ्यन्तस  प्रक्षेरयमत इत्यथर हक्षेतपुममत च (३.१.२६) इत्यनक्षेन भष्ट्रीधिमातनोयाः मणमच
भष्ट्री इ इमत नस्थतक्षे मबभक्षेतक्षेहरतपुभयक्षे (६.१.५६)  इमत यनोगक्षेन धिमातनोयाः ईकमारस्य स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन आकमारमादक्षेशिक्षे भमा
इ  इमत जमातक्षे  अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास  पपुङणदौ  (७.३.३६)  इमत यनोगक्षेन  पपुगमागमक्षे  भमामप  इमत जमातक्षे
कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस  प्रमाप्तस  मकञ्च अकत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  परस्ममैपदस  प्रमाप्तमममत उभयत्रमामप
आत्मनक्षेपदस  मविमहतस  भष्ट्रीस्म्यनोहरतपुभयक्षे  (१.३.६८)  इमत  यनोगक्षेन।  एविञ्च  भमामप  इत्यस्ममातम्  लमट
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतमप शिमप गपुणक्षे  अयमादक्षेशिक्षे  भमापयतक्षे इमत रूपस  भविमत। यदमा तपु  मबभक्षेतक्षेहरतपुभयक्षे
(६.१.५६) इत्यनक्षेन आकमारमादक्षेशिनो न भविमत तनस्मन्पकक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]24 13 मभयनो हक्षेतपुभयक्षे षपुकम् ॥ (७.३.४०)

सकत्रमाथर याः - ईकमारमान्तस्य मभययाः षपुकम्  आगमयाः स्यमातम् णदौ हक्षेतपुभयक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पदत्रयमात्मकमम्। मभययाः (६/१), हक्षेतपुभयक्षे  (७/१) षपुकम्  (१/१)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास पपुङणदौ (७.३.३६) इत्यतयाः णदौ इत्यनपुवितरतक्षे। भष्ट्री ई
इमत ईकमारयाः प्रनश्लष्यतक्षे। एविञ्च ईकमारमान्तमाविस्थमायमास नस्थतस्य भष्ट्रीधिमातनोयाः षपुगमागमनो भविमत मणच्प्रत्ययक्षे  परक्षे।
सकत्रममदमम् अचनो नञणमत (७.२.११५) इमत सकत्रस्य बमाधिकमनस्त। सकत्रममदमम् भष्ट्रीधिमातनोयाः आत्तमाविस्थमायमास न
प्रवितरतक्षे। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन षपुगमागमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - भष्ट्रीषयतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एविञ्च हक्षेतपुभयमाथर गम्यममानक्षे भष्ट्रीधिमातनोयाः हक्षेतपुमनण्णमच भष्ट्री इ इमत जमातक्षे प्रमाप्तविकमद्धिस
बमासधित्विमा मभयनो हक्षेतपुभयक्षे षपुकम्  इत्यनक्षेन षपुमक भष्ट्रीमष इमत जमायतक्षे। ततयाः भष्ट्रीस्म्यनोहरतपुभयक्षे  (१.३.६८) इत्यनक्षेन
कत्ररमभप्रमायमाकत्ररमभप्रमायमक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस  भविमत,  तक्षेन  भष्ट्रीमष  इत्यस्ममातम्  आत्मनक्षेपदप्रत्ययक्षे
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  तप्रत्ययक्षे  शिमप  गपुणक्षे  एकमारक्षे  अयमादक्षेशिक्षे  मटत  आत्मनक्षेपदमानमास  टक्षेरक्षे  (३.४.७९)
इत्यनक्षेन टक्षेयाः एत्त्विक्षे  भष्ट्रीषयतक्षे इमत रूपस भविमत। यमद च प्रयनोजकमातम् भयस न प्रतष्ट्रीयतक्षे तदमा न आत्मनक्षेपदस,  न
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आत्त्विमम्,  न विमा षपुगमागमयाः,  आत्त्विमाभमाविक्षे पपुगमप न भविमत। तक्षेन भष्ट्री इ इमत नस्थतक्षे मतमप शिमप विकद्धिदौ आयमादक्षेशिक्षे
भमाययमत कपु सञ्चकयमा इमत ससध्यमत इत्यक्षेविसक्रमक्षेण रूपत्रयस ससध्यमत।

[ . ]24 14 मनत्यस स्मयतक्षेयाः॥ (६.१.५७)

सकत्रमाथर याः - स्मयतक्षेयाः एचयाः मनत्यमम्  आत्त्विस  स्यमातम्  णदौ हक्षेतनोयाः स्मयक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -   मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। मनत्यमम्  (१/१)  स्मयतक्षेयाः  (६/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  आदक्षेच  उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत  (६.१.४५)  इत्यतयाः  आतम्  एचम्  इत्यनयनोयाः  अनपुविकसत्तभरविमत।
मचस्फपु रनोणर्णौ  (६.१.५४)  इत्यतयाः णदौ इत्यस्य तथमा मबभक्षेतक्षेहरतपुभयक्षे  (६.१.५६)  इत्यतयाः हक्षेतपुभयक्षे  इत्यस्य
चमानपुविकसत्तभरविमत।  स  च  हक्षेतपुभयशिब्दयाः  हक्षेतपुस्मयमाथरस्यमामप  उपलकणमनस्त।  तदनपुसमारस  मनत्यस  स्मयतक्षेयाः
(६.१.५७) इत्यत्र नस्मधिमातनोयाः सत्त्विमातम् हक्षेतपुभयक्षे इमत शिब्दस्य हक्षेतपुस्मयक्षे इत्यथर्वो भविमत। यतनो मह नस्मधिमातनोयाः
भयमाथर्वो  भमवितपुस  नमाहरमत।  एविञ्च नस्मधिमातनोयाः  एचयाः  स्थमानक्षे  मनत्यमम्  आकमारमादक्षेशिनो  भविमत मणच्प्रत्ययक्षे  परतयाः।
मविभमाषमा  लष्ट्रीयतक्षेयाः  (६.१.५१)  इत्यतयाः मविभमाषमापदस्यमानपुविकसत्तयाः ममास्तपु  इत्यक्षेतदथर  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  मनत्यमम्  इमत
पदमपुपमात्तमम्। मबभक्षेतक्षेहरतपुभयक्षे  (६.१.५६)  मनत्यस स्मयतक्षेयाः  (६.१.५७)  इमत सकत्रदयमाभ्यमास  मविधिष्ट्रीयममानममात्त्विस,
भष्ट्रीस्म्यनोहरतपुभयक्षे  (१.३.६८) इत्यनक्षेन मविधिष्ट्रीयममानममात्मनक्षेपदस च प्रयनोजकमातम् यमद भयस गम्यतक्षे तदमैवि भविमत
इमत स्मतरव्यमम्।

उदमाहरणमम्- जमटलनो मविस्ममायतक्षे । मविस्मयममानस प्रक्षेरयमत इत्यथर मविपकविरकमातम् नस्मङम्  ईषद्धिसनक्षे इमत
धिमातनोयाः मणमच मवि नस्म इ इमत जमातक्षे  धिमातनोयाः इकमारस्य अचनो नञणमत  (७.२.११५)  इत्यनक्षेन विकद्धिदौ ऐकमारक्षे
आयमादक्षेशिक्षे  मनत्यस  स्मयतक्षेयाः  (६.१.५७)  इत्यनक्षेन  मनत्यमम्  आकमारमादक्षेशिक्षे  मवि  स्ममा  इ  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः
आकमारमान्तत्विमातम्  अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास  पपुङणदौ  इत्यनक्षेन  पपुगमागमक्षे  मवि  स्ममामप  इमत  जमातक्षे
भष्ट्रीस्म्यनोहरतपुभयक्षे  (१.३.६८)  इत्यनक्षेन मनत्यमम् आत्मनक्षेपदक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  तप्रत्ययक्षे  शिमप गपुणक्षे
एकमारक्षे  मविस्ममापयतक्षे  इमत रूपस  ससध्यमत। यमद च हक्षेतनोयाः  (प्रयनोजकमातम्)  भयस  न गम्यतक्षे  तमहर  नमैवि मनत्यमम्
आत्मनक्षेपदमात्त्विस भविमत, आत्त्विमाभमाविक्षे च न पपुगमागमयाः तक्षेन स्ममाययमत, स्ममाययतक्षे कपु सञ्चकयमा एनमम् इमत प्रयनोगनो
भविमत।

मषधिपु  ससरमाद्धिदौ  इमत  मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  ससध्यन्तस  प्रक्षेरयतष्ट्रीत्यथर  मणमच  ससधिम्  इ  इमत  नस्थतक्षे
उपधिमागपुणक्षे सक्षेधिम् इ इमत जमातक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]24 15 ससध्यतक्षेरपमारलदौमककक्षे ॥ (६.१.४९)

सकत्रमाथर याः - ऐहलदौमककक्षे ऽथर मविदममानस्य ससध्यतक्षेरक्षेच आत्त्विस स्यमाण्णदौ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकनस्त। ससध्यतक्षेयाः  (६/१),  अपमारलदौमककक्षे  (७/१)
इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आदक्षेच उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत  (६.१.४५)  इत्यतयाः आतम् एचयाः इत्यनयनोयाः,  क्रकीङजष्ट्रीनमास णदौ

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    13   
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इत्यतश्च णदौ इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च परलनोकमासम्बन्ध्यथर अथमारतम् इहलनोकमाथर मविदममानक्षे ससधिम्-धिमातनोयाः
एचयाः स्थमानक्षे आकमारमादक्षेशिनो भविमत मणमच परक्षे इमत सकत्रमाथरयाः। सकत्रक्षेणमानक्षेन आत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - अन्नस समाधियमत, मनष्पमादयष्ट्रीत्यथरयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - तथमा च सक्षेधिम् इ इत्यत्र उपधिमाभकतस्य एकमारस्य स्थमानक्षे आकमारमादक्षेशिनो भविमत
अपमारलदौमककमाथरस्य गम्यममानत्विमातम् ससध्यतक्षेरपमारलदौमककक्षे  (६.१.४९)  इत्यनक्षेन। तथमा च समासधि इत्यस्य
सनमादन्तमा धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास  लमट प्रथमपपुरुषमैकविचमविविकमायमास  तप्रत्ययक्षे  शिमप गपुणक्षे
एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे समाधियतक्षे, मतमप तपु समाधियमत इमत रूपस ससध्यमत।

यमद च पमारलदौमककमाथरस्य प्रतष्ट्रीमतभरविमत तदमा नमास्य सकत्रस्य प्रविकसत्तभरविमत तक्षेन  सक्षेधियतक्षे  इत्यक्षेवि
रूपमम्। तथमा च प्रयनोगयाः- तमापसयाः ससध्यमत तत्त्विस मननश्चननोमत। तस प्रक्षेरयमत सक्षेधियमत तमापसस तपयाः।

दपुष विमैकक त्यक्षे  इमत मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः द पुष्यन्तस प्रक्षेरयमत इत्यथर  हक्षेतपुममत च  (३.१.२६)  इत्यनक्षेन
मणमच दपुषम् इ इमत जमातक्षे पपुगन्तलघकपधिस्य च (७.३.८६) इत्यनक्षेन लघकपधिमागपुणक्षे प्रमाप्तक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे- 

[ . ]24 16 दनोषनो णदौ (६.४.९०)।
सकत्रमाथर याः - दपुष्धिमातनोयाः उपधिमायमायाः स्थमानक्षे ऊतम् इत्यमादक्षेशिनो मणच्प्रत्ययक्षे परतयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  दनोषयाः  (६/१),  णदौ  (७/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  दनोषयाः  दपुष्धिमातनोयाः  लघकपधिगपुणमनदरशियाः।  ऊदपुपधिमायमा  गनोहयाः  (६.४.८९)  इत्यतयाः  ऊतम्  ,
उपधिमायमायाः इत्यनयनोरनपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। सकत्रक्षेणमानक्षेन ऊदमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - दकषयतक्षे, दकषयमत। 
सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  तथमा  च  दपुष्धिमातनोयाः  मणमच  लघकपधिगपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधित्विमा  दनोषनो  णदौ  इत्यनक्षेन
उपधिमाभकतह्रस्वि-उकमारस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघर-ऊकमारक्षे दकमष जमातक्षे ततयाः मतमप शिमप गपुणक्षे एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे दकषयमत ,
तप्रत्ययक्षे तपु दकषयतक्षे इमत रूपमम् इत्यमाहत्य रूपदयस ससध्यमत।
मचत्तमविरमागमाथर  तपु  मविकल्पक्षेन अयमम्  ऊदमादक्षेशिनो भविमत। तक्षेन मचत्तस द कषयमत,  दनोषयमत विमा कमामयाः इत्यत्र तपु
मचत्तमविरमागमाथर्वोऽनस्त इमत हक्षेतनोयाः विमा मचत्तमविरमागक्षे  (६.४.९१) इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन दपुष्धिमातनोयाः उपधिमायमायाः स्थमानक्षे
उकमास्य ऊतम् इमत दष्ट्रीघमारदक्षेशिक्षे द कषयमत इमत रूपस ससध्यमत, यदमा तपु न ऊदमादक्षेशियाः तदमा द पुष्धिमातनोयाः मणमच दपुषम् इ
इमत जमातक्षे  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  मतमप  शिमप गपुणक्षे  अयमादक्षेशिक्षे  दनोषयमत इमत रूपस  भविमत इमत समाकल्यक्षेन रूपदयस
ससध्यमत।

अदमामदगणष्ट्रीयमातम्  इणम्  गतदौ  इमत  धिमातनोयाः  अयन्तस  प्रक्षेरयमत  इत्यथर  मणमच  इ  इ  इमत  जमातक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

   14   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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[ . ]24 17 णदौ गममरबनोधिनक्षे॥ (२.४.४६)।
सकत्रमाथर याः - अबनोधिनमाथर गम्यममानक्षे इण्धिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्यमादक्षेशिनो भविमत मणमच परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त।  णदौ  (७/१),  गममयाः  (१/१),  अबनोधिनक्षे
(७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। न बनोधिनमम् इमत नञ्चतत्पपुरुषक्षे अबनोधिनमम् , तनस्मनम् अबनोधिनक्षे। इणनो गमा लपुमङ
(२.४.४५) इत्यतयाः इणयाः इमत पदमनपुवितरतक्षे। तक्षेन सकत्रमाथरयाः ससध्यत्यक्षेवि। गमक्षेयाः इकमार उच्चमारणमाथरयाः, गम्ममात्रस
मशिष्यतक्षे। बनोधिनमाथर अयममादक्षेशिनो न भविमत इमत धिक्षेयमम्। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन गमम इत्यमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - गमयमत।
सकत्रमाथरसमन्विययाः - तथमा च इण्धिमातनोयाः मणमच णदौ गममरबनोधिनक्षे इत्यनक्षेन गमम इत्यमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे च गमम्
इ  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  अत  उपधिमायमायाः  (७.२.११६)  इत्यनक्षेन  उपधिमाभकतस्य  अकमारस्य  विकद्धिदौ
जनष्ट्रीजजॄष्क्नसपुरञनोऽमन्तमाश्च इमत गणसकत्रक्षेण ममत्ससजमायमास  ममददमाविक्षे  विमा  ममतमास  ह्रस्वियाः  (६.४.९२)  इत्यनक्षेन
उपधिमाभकतस्य आकमारस्य ह्रस्विक्षे गमम इत्यस्यमैवि सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२)  इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास मतमप
शिमप गपुणक्षे एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे गमयमत इमत रूपस ससध्यमत, पकक्षे गमयतक्षे इत्यमप भविमत।
बनोधिनमाथर तपु नमायममादक्षेशियाः तक्षेन प्रत्यमाययमत इत्यक्षेवि रूपमम्, पकक्षे प्रत्यमाययतक्षे इत्यमप भविमत। 

मनत्यमसधिपकविरकमातम् इङम्  अध्ययनक्षे इमत अदमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः अधिष्ट्रीयममानस प्रक्षेरयमत इत्यथर हक्षेतपुममत च
(३.१.२६) इमत मणमच असधि इ इ इमत नस्थतक्षे अमगमसकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]24 18 क्रकीङजष्ट्रीनमास णदौ (६.१.४८)।
सकत्रमाथर याः - क्रकी-इङम् -सजधिमातपुभ्ययाः एचयाः स्थमानक्षे आकमारमादक्षेशिनो भविमत मणमच परतयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  क्रकीङजष्ट्रीनमामम्  (६/३)  ,  णदौ  (७/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। क्रकीश्च  इङम्  च  सजश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  क्रकीङजययाः  तक्षेषमास  क्रकीङजष्ट्रीनमामम्।  आदक्षेच
उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत (६.१.४५) इत्यस्ममातम् आतम्,  एचयाः इमत पददयस्यमानपुविकसत्तभरविमत। एविस सकत्रमाथरयाः ससध्यमत।

उदहरणमम् - अध्यमापयमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  एविञ्च असधिपकविरकमातम् इङधिमातनोयाः मणमच असधि इ इ इमत नस्थतक्षे धिमातनोयाः इकमारस्य
क्रकीङजष्ट्रीनमास णदौ इत्यनक्षेन आत्त्विक्षे असधि आ इ इमत जमातक्षे अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास पपुङणदौ  (७.३.३६)
इमत यनोगक्षेन पपुगमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे असधि आमप इमत जमातक्षे ततयाः यमण अध्यमामप इमत समपुदमायस्य सनमादन्तमा
धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लमट मतमप शिमप गपुणक्षे एकमारक्षे तस्य च अयमादक्षेशिक्षे अध्यमापयमत इमत
रूपस ससध्यमत, पकक्षे अध्यमापयतक्षे इत्यमप भविमत।

एविमक्षेवि क्रकीणन्तस  क्रयममाणस  विमा  प्रक्षेरयमत इत्यथर  डपुक्रकीञम्  द्रिव्यमविमनमयक्षे  इमत धिमातनोयाः  मणमच आत्त्विक्षे
पपुगमागमक्षे मतमप शिमप गपुणक्षे एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे क्रमापयमत इमत रूपस ससध्यमत, पकक्षे क्रमापयतक्षे इत्यमप भविमत। सज जयक्षे
धिमातनोयाः जयन्तस प्रक्षेरयमत इत्यथर  मणमच आत्त्विक्षे पपुगमागमक्षे मतमप शिमप गपुणक्षे  एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे  जमापयमत इमत रूपस
ससध्यमत, पकक्षे जमापयतक्षे इत्यमप भविमत।
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बनोधिसदौकयमारय अत्र कमामनमचतम् मणजन्तरूपमामण लमट लपुमङ च  अधियाः तमासलकयमा प्रदश्यरन्तक्षे - 

धिमातपुयाः ण्यन्तमाथर याः समाममान्यरूपमामण मण.लमट रूपमामण मण.लपुमङ.रूपमामण

अदम् सखलमानमा असत्त आदयमत आमददतम्

कक करमानमा करनोमत कमारयमत अचष्ट्रीकरतम्

क्रकी खरष्ट्रीदविमानमा क्रकीणमामत क्रमापयमत अमचक्रपतम्

क्रकीडम् खक्षेलमानमा क्रकीडमत क्रकीडयमत अमचक्रकीडतम्

खमादम् सखलमानमा खमादमत खमादयमत अचष्ट्रीखदतम्

गमम् मभजविमानमा गच्छमत गमयमत अजष्ट्रीगमतम्

गहम् गहण करविमानमा गकहमामत गमाहयमत असजगहतम्

चलम् चलमानमा चलमत चमालयमत अचष्ट्रीचलतम्

जनम् पमैदमा करनमा जमायतक्षे जनयमत अजष्ट्रीजनतम्

जष्ट्रीविम् सजलमानमा जष्ट्रीविमत जष्ट्रीवियमत असजजष्ट्रीवितम्

जमा बनोधि करनमा जमानमामत जमापयमत असजजपतम्

तपुषम् प्रसन्न करनमा तपुष्यमत तनोषयमत अतकतपुषतम्

त्यजम् छपु डमानमा त्यजमत त्यमाजयमत अमतत्यजतम्

दमा मदलविमानमा ददमामत दमापयमत अदष्ट्रीदपतम्

दृशिम् मदखमानमा पश्यमत दशिरयमत अदष्ट्रीदृशितम्

नमम् स्झिपुकमानमा नममत नमामयमत अनष्ट्रीनमतम्

नशिम् नष करमानमा नश्यमत नमाशियमत अनष्ट्रीनशितम्

पचम् पकविमानमा पचमत पमाचयमत अपष्ट्रीपचतम्

पठम् पढमानमा पठमत पमाठयमत अपष्ट्रीपठतम्

पमा मपलमानमा मपबमत पमाययमत अपष्ट्रीपबतम्

पपुषम् पपुष करनमा पपुष्यमत पनोषयमत अपकपपुषतम्

बनोधिम् बनोधि करमानमा बपुध्यमत बनोधियमत अबकबपुधितम्

ममलम् ममलमानमा ममलमत मक्षेलयमत अमष्ट्रीममलतम्

मपुदम् प्रसन्न करनमा मनोदतक्षे मनोदयमत अमकमपुदतम्
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यजम् यज करविमानमा यजमत यमाजयमत अयष्ट्रीयजतम्

यपुजम् ममलविमानमा यपुनमक यनोजयमत अयकयपुजतम्

रुदम् रुलमानमा रनोमदमत रनोदयमत अरूरुदतम्

लभम् प्रमाप्त करमानमा लभतक्षे लम्भयमत अललम्भतम्

सलखम् सलखमानमा सलखमत लक्षेखयमत अलष्ट्रीसलखतम्

विचम् कहलविमानमा विमक विमाचयमत अविष्ट्रीविचतम्

विसम् विमास करमानमा विसमत विमासयमत अविष्ट्रीविसतम्

विकधिम् बढमानमा विधिरतक्षे विधिरयमत अविष्ट्रीविकधितम्

शिष्ट्री सपुलमानमा शिक्षेतक्षे शिमाययमत अशिष्ट्रीशियतम्

शपु सपुनमानमा शकणनोमत शमावियमत अशिपुशवितम्

स्मक स्मरण करनमा स्मरमत स्ममारयमत असस्मरतम्

हनम् मरविमानमा हनन्त घमातयमत अजष्ट्रीघततम्

हसम् हसमानमा हसमत हमासयमत अजष्ट्रीहसतम्

 पमाठगतप्रश्नमायाः-४

२०.भमापयतक्षे इत्यत्र आत्त्विस कपु तयाः।

२१.ससध्यतक्षेरपमारलदौमककक्षे  इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

२२.दपुष्यन्तस प्रक्षेरयमत इत्यथर मणमच मकस  रूपमम्।

२३.इणम् गतदौ धिमातनोयाः अबनोधिनमाथर बनोधिनमाथर च मणमच मकस  रूपमम्।

२४.अधिष्ट्रीयममानस प्रक्षेरयमत इत्यथर मकस  रूपस भविमत।

२५.क्रमापयमत इत्यस्य कनोऽथरयाः इमत सलखत।

२६.मनत्यस स्मयतक्षेयाः (६.१.५७) इत्यस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

२७.मविस्ममाययमत कपु सञ्चकयमा एनमम् इत्यमाददौ कपु तनो न मनत्यमम् आत्त्विमम्।
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 पमाठसमारयाः 

सममासक्षेन अस्य पमाठस्य मपुख्यमविषययाः अत्र उपन्यस्यतक्षे। भ्विमामदतयाः चपुरमामदस यमावितम् यक्षे धिमातवियाः वितरन्तक्षे
तक्षेषमास भकविमादयनो धिमातवियाः (१.३.१) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। तक्षे धिमातवियाः दशिसपु गणक्षेषपु मविभकमायाः सनन्त इमत
हक्षेतनोयाः तक्षे दशिगणष्ट्रीयमा धिमातवियाः इत्यपुच्यन्तक्षे। तक्षेभ्य एवि धिमातपुभ्यनो प्रक्षेरणमाथर मणच्प्रत्ययक्षे कक तक्षे समत तक्षेषमास नकतनमानमास
शिब्दमानमास धिमातपुससजमा सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२)इत्यनक्षेन भविमत इमत पमाथरक्यस सम्यकम्  अविधिक्षेयमम्। अपरञ्च
मणच्प्रत्यययाः स्विमाथर-प्रक्षेरणमाथरभक्षेदक्षेन मदमविधिनोऽनस्त। अत्र तपु स्विमाथरकमणचम् नमैवि चचमारमविषययाः, अमप तपु प्रक्षेरणमाथरक
एवि इत्यमप सम्यकम्  जक्षेयमम्। मकञ्च मणच्प्रत्यययाः मनत्य एवि भविमत इत्यक्षेविस मनयमनो नमानस्त। अतयाः पकक्षे विमाक्यममप
समाधिपु  भविमत। तस्ममातम्  पठ्धिमातनोयाः  मणच्प्रत्ययक्षे  यथमा पमाठयमत इमत पदस  समाधिपु  तथमैवि पमठतपुस  प्रक्षेरयमत इमत
विमाक्यममप समाधिपु। अनस्मनम् पमाठक्षे आददौ मणच्प्रत्ययमान्तरूपस कथस मनष्पदतक्षे इमत ससकत्रस प्रदश्यर  मणजन्तधिमातनोयाः
लपुमङ मविशिक्षेषमाय  ओयाः पपुयण्ज्यपरक्षे  इमत यनोगनो  व्यमाख्यमातयाः।  ततयाः पपुकम् -यपुकम् -जपुकम् -आगममविधिमायकसकत्रमामण
सनोदमाहरणस  व्यमाख्यमातमामन।  ततयाः  मणच्परक्षे  समत  कदमामचतम्  धिमातनोयाः  उपमाधिमायमायाः  दष्ट्रीघर्वो  भविमत,  कदमामचदमा
उपधिमायमायाः ह्रस्विनो भविमत, कदमामचच्च उपधिमायमा ऊत्त्विस भविमत इत्यमामदमविषयमायाः तत्तत्सकत्रमाणमामम् तत्तदपुदमाहरणक्षेषपु
प्रदमशिरतमायाः  सनन्त।  ततयाः  लष्ट्री-लमाधिमात्विनोयाः  मविषयक्षे  ,  भष्ट्री-नस्मधिमात्विनोयाः  मविषयक्षे  च  दष्ट्रीघरचचमार  मविमहतमा।  ततयाः
समाधियमत,  दकषयमत,  अध्यमापयमत,  विमाजयमत,  गमयमत  इत्यक्षेतक्षेषमास  अस्मद्व्यविहृतशिब्दमानमास  प्रमक्रयमा  अमप
तत्तत्सकत्रक्षेषपु प्रदमशिरतमायाः सनन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 भमावियमत इमत रूपस समाधियत।

. 2 तननोयरमक इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 3 ओयाः पपुयण्ज्यपरक्षे इमत यनोगनो व्यमाख्यक्षेययाः।

. 4 णदौ च ससश्चङनोयाः इमत शिमासस व्यमाख्यमात।

. 5 क्रकीङजष्ट्रीनमास णदौ इमत न्यमासस्य उदमाहरणमानमास प्रमक्रयमायाः प्रदशिरनष्ट्रीयमायाः।

. 6 गमयमत इमत रूपस ससकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 भष्ट्रीधिमातपुरूपमविषयक्षे मटप्पणष्ट्री लक्षेखनष्ट्रीयमा।

. 8 ससध्यमत इमत रूपस समाधियत।

. 9 दनोषनो णदौ इमत सकत्रस्थनोदमाहरणमामन मविशिदष्ट्रीकरणष्ट्रीयमामन।

. 10 पमाठप्रदमशिरतलष्ट्रीलमाधिमातपुरूपमविषयक्षे मटप्पणष्ट्री लक्षेखनष्ट्रीयमा।

. 11 स्तम्भयनोयाः नस्थतमानम् परस्परसम्बद्धिमानम् मक्षेलयत। 

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः
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१ तत्प्रयनोजकनो हक्षेतपुश्च a उपधिमाह्रस्वियाः

२ क्रकीङजष्ट्रीनमास णदौ b तमायतक्षे

३ प्रत्यमाययमत c बनोधियमत

४ भष्ट्रीस्म्यनोहरतपुभयक्षे d उभयपदमविधिमानमम्

५ शिमाच्छमासमाहमाव्यमाविक्षेपमास  यपुकम् e शिमाययमत

६ शिमालष्ट्रीनष्ट्रीकरणमम् f उपधिमाविकमद्धिमनषक्षेधियाः

७ ननोदमात्तनोपदक्षेशिस्य
ममान्तस्यमानमाचमामक्षेयाः

g अमभभवियाः

८ तननोयरमक h आत्मनक्षेपदमम्

९ ममतमास ह्रस्वियाः i अध्यमापयमत

१० मणचश्च j कतकरससजमा

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण 

उत्तरमामण-१
. 1 आमम्, भविमत।

. 2 कतपुरयाः प्रयनोजकस्य।

. 3 प्रक्षेरणमाथर।

. 4 आमम्, भविमत।

. 5 प्रयनोजककतपुरयाः व्यमापमारयाः।

. 6 परस्ममैपदमात्मनक्षेपदमविधिमानस भविमत।

. 7 समन परक्षे यदङ्गस तदवियविमाभ्यमासस्यनोकमारस्य इतम् स्यमातम् पविगर-यणम्-जकमारक्षेषपु अविणरपरक्षेषपु परतयाः।

. 8 अबष्ट्रीभवितम्।

उत्तरमामण-२
९. चङपरकक्षे  णदौ परक्षे समत स्थमाधिमातनोयाः उपधिमायमायाः इकमारमादक्षेशिनो भविमत। 

. 10 पपुगमागमयाः।

. 11 ममतमास ह्रस्वियाः।

. 12 घटमादष्ट्रीनमास जपमादष्ट्रीनमास चनोपधिमायमायाः ह्रस्वियाः स्यमाण्णदौ।
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. 13 जप ममच्च इमत मनदरशिमातम्।

उत्तरमामण-३
. 14 शिमाययमत, शिमाययतक्षे।

. 15 आत्मनक्षेपदमम्।

. 16 बमालस विञ्चयमत।

. 17 श्यक्षेनयाः विमतरकमामम् अमभभविमत।

. 18 अषदौ।

. 19 ओ विमै शिनोषणक्षे इमत मकलधिमातपुयाः, विमासज इमत मणजन्तधिमातपुयाः।

उत्तरमामण-४
. 20 मबभक्षेतक्षेहरतपुभयक्षे (६.१.५६)।

. 21 अन्नस समाधियमत, मनष्पमादयतष्ट्रीत्यथरयाः।

. 22 दकषयमत, दनोषयमत।

. 23 अबनोधिनमाथर-गमयमत। बनोधिनमाथर तपु प्रत्यमाययमत।

. 24 अध्यमापयमत।

. 25 क्रकीणन्तस क्रयममाणस विमा प्रक्षेरयमत।

. 26 जमटलनो मविस्ममायतक्षे ।

. 27 हक्षेतनोयाः भयस न गम्यतक्षे इमत कमारणमातम्।

स्तम्भप्रश्नमानमामम् सकचकनोत्तरमामण -

१०.१-j, २-i, ३-c, ४-h, ५-e, ६-g, ७-f, ८-b, ९-a, १०-d

॥इमत चतपुमविरशियाः पमाठयाः ॥
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)25 सन्नन्तप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

सनम्  इमत एकयाः प्रत्यययाः।  सनम्  अन्तक्षे  यस्य धिमातनोयाः  स धिमातपुयाः  सन्नन्तनो  भविमत ।  तक्षेषमास  धिमातकनमास
प्रकरणमम् व्यमाकरणक्षे सन्नन्तप्रकरणमम् इमत शिब्दक्षेन व्यविमह्रयतक्षे। सन्नन्तधिमातपुयाः भ्विमामदधिमातपुभ्ययाः  पकथकम्  कनश्चतम्
धिमातपुयाः नमानस्त, अमप तपु भ्विमामदतयाः चपुरमामदस यमावितम् यक्षे दशिगणष्ट्रीयमा धिमातविनो वितरन्तक्षे तक्षेभ्य एवि परस यदमा इच्छमाथर
सन्प्रत्ययनो भविमत तदमा तक्षे एवि धिमातवियाः सन्नन्तरूपतमास लभन्तक्षे। तक्षेषमास च सन्नन्तशिब्दमानमास सनमादन्तमा धिमातवि
(३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। यथमा पठ व्यकमायमास विमामच इमत भ्विमामदगणष्ट्रीयनो  धिमातपुयाः वितरतक्षे, तस्ममातम्
धिमातनोयाः परस यदमा सन्प्रत्ययनो भविमत तदमा सयाः  मपपमठष इमत नकतनरूपतमास लभतक्षे, स च सन्नन्तधिमातपुररत्यपुच्यतक्षे।
एविञ्च मपपमठष इमत सन्नन्तस्य धिमातपुससजमा सनमादन्तमा धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन भविमत,  तस्य मकलस्य
पठम्  इत्यस्य तपु भकविमादयनो धिमातवि (१.३.१) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा इमत पमाथरक्यस सम्यकम्  मविजक्षेयमम्।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

 सन्नन्तधिमातनोयाः कथस मनष्पसत्तभरविमत इमत जमास्यमत।
 सन्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस्य अथरमसधिगममष्यमत। 
 मपपमठषतष्ट्रीमत रूपससमद्धिस जमास्यमत तज्जमात्विमा च अन्यदमप रूपस समाधिमयतपुस शिक्ष्यमत।
 समन परतयाः तत्तत्स्थलक्षेषपु कमामनमचतम् मविशिक्षेषकमायमारमण भविनन्त, तज्जमास्यमत।
 लनोकव्यविहमारनोपयनोमगशिब्दमानमास प्रमक्रयमा अमप तत्तत्सकत्रक्षेषपु दत्तमायाः सनन्त, तज्जमास्यमत।

[ . ]25 1 सनमादन्तमा  धिमातवियाः॥ (३.१.३२)

सकत्रमाथर याः- सनमादययाः मणङन्तमायाः प्रत्ययमायाः अन्तक्षे यक्षेषमास तक्षे धिमातपुससजकमायाः भविनन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा-  ससजमासकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त।  सनमादन्तमायाः  (१/३),  धिमातवियाः  (१/३)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सनम् आमदयाः यक्षेषमास तक्षे सनमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। सनमादययाः अन्तक्षे यक्षेषमास तक्षे सनमादन्तमायाः
इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। 

सनम्-क्यचम्-कमाम्यचम्-क्यङम् -क्यषनोऽथमाचमारनक्विबम्-मणजम्-यङस्तथमा। 
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यगमायक्षेयङम् -मणङम्  चक्षेमत दमादशिमाऽमष्ट्री सनमादययाः।।

सनम् क्यचम् कमाम्यचम् क्यङम्  क्यषम् आचमारनक्विपम् मणचम् यङम्  यकम्  आय ईयङम्  मणङम्  इमत एषमामम् आमदयाः
सनम् अनस्त। अतयाः एतक्षे सनमादययाः। एतक्षे यस्य अन्तक्षे भविनन्त स सनमादन्तयाः भविमत। यथमा कमक्षेमणरङम्  इमत सकत्रक्षेण
कमम्-धिमातपुतयाः मणङम्  प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। तदमा कमम्+मणङम्  इमत जमातक्षे प्रमक्रययमा कमामम इमत शिब्दयाः मनष्पदतक्षे।
अस्य अन्तक्षे मणङम्  अनस्त। अतयाः अयस सनमादन्तयाः शिब्दयाः। तस्य अनक्षेन सकत्रक्षेण धिमातपुयाः इमत ससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सनमादययाः मणङन्तमायाः प्रत्ययमायाः अन्तक्षे यक्षेषमास तक्षे धिमातपुससजकमायाः भविन्तष्ट्रीमत सकत्रस्यमास्यमाथरयाः।

[ . ]25 2 धिमातनोयाः कमरणयाः सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा॥ (३.१.७)

सकत्रमाथर याः- इमषकमरण इमषणमैककतकरकमाद्धिमातनोयाः सन्प्रत्ययनो विमा स्यमामदच्छमायमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पञ्च  पदमामन  सनन्त। धिमातनोयाः  (५/१),  कमरणयाः  (५/१),
सममानकतकरकमातम् (५/१), इच्छमायमामम् (७/१), विमा (अव्ययमम्) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सममानयाः कतमार यस्य
सयाः सममानकतकरकयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः, तस्ममातम् सममानकतकरकमातम्। गपुमप्तनज्कद्भ्ययाः सनम् (३.१.५) इत्यतयाः
सनम् इमत पदमम्  अनपुवितरतक्षे।

इषम्-धिमातनोयाः अथरयाः इच्छमा, अतयाः इषम्-धिमातपुयाः इच्छमाथरकनोऽनस्त। तस्य च  इष्धिमातनोयाः कमर अनस्त यनो
धिमातपुयाः अथमारतम् इच्छमाथरक-इष्धिमातपुकमर्थीभकतमातम् धिमातनोयाः,  मकञ्च इच्छमायमायाः ययाः कतमार समैवि कतमार यस्य धिमातनोयाः,
तमादृशिधिमातनोयाः अथमारतम् इच्छमासममानकतकरकमातम् धिमातनोयाः परस सन्प्रत्ययनो भविमत इच्छमाथर। स च प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन
मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविञ्च कस्ममानच्चतम् धिमातनोयाः परस तदमैवि सन्प्रत्ययनो भविमत  यदमा इमदौ मविषयदौ तत्र वितरयमातमामम्। प्रथमस
मह यस्ममाद्धिमातनोयाः परस सन्प्रत्ययनो भविमत अविश्यमक्षेवि स धिमातपुयाः इष्धिमातनोयाः कमर  भविक्षेतम्। अपरस तपु इषम्-धिमातनोयाः ययाः
कतमार समैवि कतमार इष्धिमातपुकमर्थीभकतधिमातनोरमप भविक्षेतम्। पश्यतपु  - दक्षेविदत्तयाः पमठतपुमम् इच्छमत इत्यत्र इष्धिमातनोयाः ययाः
कतमार  (दक्षेविदत्तयाः)  समैवि कतमार  पठ्धिमातनोरमप।  मकञ्च,  पठ्धिमातपुयाः  इष्धिमातनोयाः  कममारमप  अनस्त। अतयाः पठ्धिमातनोयाः
सन्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे चक्षेतम् मपपमठषमत इमत रूपस भविमत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् मविकल्पमाथरकविमा-गहणमातम् मविकल्पक्षेन सनम्
प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे अतयाः सन्प्रत्ययमाभमाविक्षे पमठतपुमम् इच्छमत इमत विमाक्यममप समाधिपु भविमत।

उदमाहरणमम् - मपपमठषमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पमठतपुमम्  इच्छमत  इमत  मविगहक्षे  पठ्धिमातनोयाः  धिमातनोयाः  कमरणयाः
सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा इमत सकत्रक्षेण सन्प्रत्ययनो भविमत। यतयाः इष्धिमातनोयाः ययाः कतमार समैवि कतमार पठ्धिमातनोरमप
अनस्त मकञ्च  पठ्धिमातपुयाः इष्धिमातनोयाः कममारमप अनस्त। ततयाः सनयाः नकमारस्य हलन्त्यमममत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास
तस्य  लनोपयाः  इत्यनक्षेन  लनोपक्षे  पठम्   स  इमत  जमातक्षे  धिमातनोयाः  इत्यसधिकमारक्षे  सन्प्रत्ययस्य  पमठतत्विमातम्  धिमातनोयाः
मविमहतत्विमातम् च  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन सनयाः आधिरधिमातपुकत्विक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन इडमागमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे च पठम्  इस इमत जमातक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-
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[ . ]25 3 सन्यङनोयाः॥ (६.१.९)

सकत्रमाथर याः - सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथममैकमाचनो दक्षे स्तयाः अजमादक्षेस्तपु मदतष्ट्रीयस्य।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदस एकपदमात्मकमनस्त। सन्यङनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तमम्। सनम् च यङम्
च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे सन्यङदौ,  तयनोयाः सन्यङनोयाः। एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य इमत अजमादक्षेमदरतष्ट्रीयस्य इमत च
सकत्रक्षे असधिमक्रयक्षेतक्षे। सनम् यङम्  इत्यपुभदौ प्रत्ययदौ। अतयाः प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत मनयमक्षेन सनम् इत्यनक्षेन
सन्नन्तस गकह्यतक्षे,  यङम्  इत्यनक्षेन च यङन्तस  गकह्यतक्षे। सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथम-एकमाचम्-भमागस्य मदत्विस
भविमत यमद धिमातपुयाः अजमामदभरविमत तमहर  मदतष्ट्रीय-एकमाचम्-भमागस्य मदत्विस भविमत इमत सकत्रस्य अथरयाः। अथमारतम्
हलमामदधिमातपुषपु  प्रथममैकमाचनो  मदत्विस  भविमत,  अजमामदधिमातपुषपु  तपु  मदतष्ट्रीयमैकमाचनो  मदत्विमम्  इमत  पमाथरक्यमम्।  एविञ्च
सकत्रक्षेणमानक्षेन मदत्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

अत्र मविशिक्षेषयाः  -   सन्नन्तरूपस्य कक तक्षे  आददौ  सन्प्रत्ययस्य मनणरययाः करणष्ट्रीययाः। ततयाः इनड्विषयक्षे
मचन्तमा कमायमार। यमद मकलधिमातपुयाः सक्षेटम्  भविमत तमहर  इड्भविमत। अन्यथमा न। सनम् आधिरधिमातपुकप्रत्यय इमत न
मविस्मतरव्यमम्।  इनड्विधिमानमात्परस  सन्नन्तसमपुदमायस्य  धिमातपुससजमास  कक त्विमा  मदत्विमविधिमानस  मपुख्यस  कमायरमम्।  यमद
मकलधिमातपुयाः परस्ममैपदष्ट्री भविमत तमहर  सन्नन्तमातम् परममप परस्ममैपदमक्षेवि भविमत। मकञ्च यमद मकलधिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री
भविमत तदमा सन्नन्तमातम् परममप आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत।

उदमाहरणमम् - मपपमठषमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - तथमा च पठम्  इ स इमत नस्थतक्षे सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन प्रथममैकमाचयाः पठम्  इत्यस्य
मदत्विस भविमत। यतयाः पठ्धिमातपुयाः हलमामदयाः अनस्त। ततयाः पठम्  पठम्  इ स इमत जमातक्षे पकविर्वोऽभ्यमास इत्यनक्षेन प्रथमस्य
पठम्  इत्यस्य अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन हलमामदशिक्षेषक्षे अथमारतम् प्रथमठकमारस्य लनोपक्षे पपठम्  इस इमत
जमायतक्षे। ततयाः सन्यतयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासससजकप्रथम-पकमारमातम् परस्य अकमारस्य इकमारमादक्षेशिक्षे  मपपठम्  इ स
इमत जमातक्षे  मदतष्ट्रीय-इकमारमातम्  परस्य सकमारस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन षत्विक्षे  मपपठ  इ ष इमत जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  च मपपमठष इमत जमायतक्षे। ततयाः अस्य समपुदमायस्य सनमादन्तमा धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन
धिमातपुससजमा भविमत। ततयाः  लट्लकमारस्य प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे मपपमठष अ मत
इमत नस्थतक्षे अतनो गपुणयाः इत्यनक्षेन पररूपक्षे मपपमठषमत इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि भमवितपुमम् इच्छमत इत्यथर
बपुभकषमत इत्यमामदरूपस समाधिमयतपुस शिक्ष्यमत।

अत्तपुमम् इच्छमत इत्यथर अदम्-धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे लपुङसननोघरस्लक इत्यनक्षेन घस्लक इत्यमादक्षेशिक्षे  घसम् स
इमत नस्थतक्षे सकत्रममदस प्रस्तकयतक्षे-

[ . ]25 4 सयाः स्यमाधिरधिमातपुकक्षे ॥ (७.४.४९)

सकत्रमाथर याः - सस्य तयाः स्यमातम् समादमाविमाधिरधिमातपुकक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त। सयाः  (६/१),  सस  (७/१)  आधिरधिमातपुकक्षे
(७/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अच उपसगमारत्तयाः इत्यतयाः तयाः इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तकमारमातम्  अकमारयाः
उच्चमारणमाथरयाः। सस इमत आधिरधिमातपुकक्षे  इत्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त। अतयाः यनस्मनम्  मविसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे  इमत
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पररभमाषयमा तदमामदमविधिदौ सकमारमाददौ आधिरधिमातपुकक्षे  इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। एविञ्च सकमारमाददौ आधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे सकमारस्य
स्थमानक्षे तकमारमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः फलमत।

उदमाहरणमम् - सजघत्समत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  घसम् स इत्यत्र आधिरधिमातपुकयाः सकमारनो मविदममानयाः। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण
सकमारस्य स्थमानक्षे तकमारमादक्षेशिक्षे घत्स इमत भविमत। ततयाः प्रथम-एकमाज्भमागस्य सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन मदत्विक्षे घतम्
घतम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः  हलमामदशिक्षेषक्षे घ घतम् स इमत जमातक्षे प्रथमघकमारस्य चत्विर स्झिकमारक्षे अभ्यमासक्षे चचर
इत्यनक्षेन  जश्त्विक्षे जकमारक्षे सन्यतयाः इत्यनक्षेन जकमारमातम् परस्य अकमारस्य इत्विक्षे सजघत्स इमत जमायतक्षे। ततयाः लमट
मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे सजघत्समत इमत रूपस ससध्यमत।

कतपुरमम् इच्छमत इत्यथर डपुकक ञम् करणक्षे इमत धिमातनोयाः धिमातनोयाः कमरणयाः सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा इमत
सकत्रक्षेण सन्प्रत्ययक्षे कक  स इमत नस्थतक्षे सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमाधितक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इमत यनोगयाः। ततयाः दष्ट्रीघरमविधिमानमाथर शिमासममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 5 अज्स्झिनगममास समन॥ (६.४.१६)

सकत्रमाथर याः - अजन्तमानमास  हन्तक्षेरजमादक्षेशिगमक्षेश्च दष्ट्रीघर्वो स्झिलमाददौ समन।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। अज्स्झिनगममामम्  (६/३), समन (७/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अचम्  च  हनम्  च  गमम्  च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  अज्स्झिनगमयाः,  तक्षेषमामम्  अज्स्झिनगममामम्।
ननोपधिमायमा इत्यतयाः उपधिमायमा इमत पदस्य,  अनपुनमाससकस्य नक्विस्झिलनोयाः नक्ङमत इत्यतयाः स्झिसल  इत्यस्य,
ढषलनोपक्षे पकविरस्य दष्ट्रीघर्वोऽणयाः इत्यतयाः दष्ट्रीघर  इमत पदस्य च   अनपुविकसत्तभरविमत। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। अचम् इमत
अङ्गस्य मविशिक्षेषणस भविमत इत्यतयाः तदन्तमविधिदौ अजन्तस्य अङ्गस्य इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। स्झिसल इमत समन इत्यस्य
मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदमामदमविधिदौ स्झिलमाददौ समन इत्यथर्वो भविमत। इङश्च इत्यनक्षेन मविमहतस्य अजमादक्षेशिस्य गमम्-
धिमातनोरक्षेवि स्विष्ट्रीकमारयाः न तपु गम्लक गतदौ इमत धिमातनोयाः। यत्र दष्ट्रीघमारमदयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे तत्रमैवि अचश्च इमत पररभमाषयमा
अचयाः स्थमानक्षे इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। अनपुविकत्त्यमा लब्धिस्य उपधिमायमायाः इत्यस्य हनम्-गमम्-धिमातपुभ्यमामक्षेवि सह अन्वियनो
भविमत न तपु अचमा सह,  यतनो मह अजन्तधिमातपुषपु  दष्ट्रीघरयनोग्ययाः उपधिमाविणर्वो नमानस्त। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्  -
अजन्तधिमातनोयाः, हन्धिमातनोयाः मकञ्च अजमादक्षेशिगम्धिमातनोयाः अचयाः स्थमानक्षे दष्ट्रीघर आदक्षेशिनो भविमत स्झिलमाददौ समन परक्षे।

उदमाहरणमम् - मचककीषरमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एविञ्च कक  स इत्यत्र इनण्नषक्षेधिक्षे सनम् स्झिलमामदरनस्त मकञ्च अत्र कक  इमत अजन्तमम्
अङ्गमम् अमप अनस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कजॄ  स इमत जमायतक्षे। 

एविञ्च कजॄ  स  इमत नस्थतक्षे  सनयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-
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[ . ]25 6 इकनो स्झिलम्॥ (१.२.९)

सकत्रमाथर याः -  इगन्तमाज्स्झिलमामदयाः सनम् मकतम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  अमतदक्षेशिसकत्रममदस  पददयमात्मकमम्। इकयाः  (५/१),  स्झिलम्  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अससयनोगमामल्लनट्कतम् इत्यतयाः मकतम् इमत पदस्य , रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च इत्यतयाः
सनम्  इमत पदस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। सन्प्रत्यययाः धिमातनोरक्षेवि मविधिष्ट्रीयतक्षे  अतयाः सनम्  इत्यनक्षेन धिमातपुयाः आमकप्यतक्षे।
आमकप्तस्य च धिमातनोयाः इमत मविशिक्षेष्यस्य मविशिक्षेषणमम् इकयाः इमत । ततयाः तदन्तमविधिदौ इगन्तमातम्  धिमातनोयाः इत्यथर्वो
लभ्यतक्षे। मकञ्च स्झिलम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस सनम् इमत। अतयाः तदमामदमविधिदौ स्झिलमाददौ समन इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। एविञ्च
इगन्तधिमातनोयाः परस्य स्झिलमामदसन्प्रत्ययस्य मकदविदमाविनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन मकददमाविनो
मविधिष्ट्रीयतक्षे। मकददमाविस्य तपु प्रयनोजनस गपुणमनषक्षेधियाः।

उदमाहरणमम् - मचककीषरमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  कजॄ  स इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  मकत्त्विस  भविमत।  यतनो  मह  कजॄ  इमत
इगन्तधिमातपुयाः अनस्त। मकञ्च स इमत स्झिलमामदयाः सनम् अनस्त। तथमा च मकत्त्विमातम् नक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधिक्षे
ॠत इद्धिमातनोयाः  इत्यनक्षेन  ॠकमारस्य इत्त्विक्षे  रपरत्विक्षे  हसल च इत्यनक्षेन  उपधिमादष्ट्रीघर  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन
सकमारस्य षत्विक्षे ककीषर  इमत जमायतक्षे। ततयाः सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन सन्नन्तधिमातनोयाः प्रथममैकमाचयाः ककीरम् इत्यस्य मदत्विक्षे
हलमामदशिक्षेषक्षे  ह्रस्विक्षे कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन ककमारस्य स्थमानक्षे  चविगमारदक्षेशिक्षे  चकमारक्षे मचककीषर  इमत सन्नन्तरूपस भविमत।
ततयाः सनमादन्तमा धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन तस्य धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप
शिमप पररूपक्षे मचककीषरमत  इमत रूपस ससध्यमत। 

कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे तपु आत्मनक्षेपदप्रत्ययक्षे मचककीषरतक्षे  इमत रूपस भविमत।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 मपपमठषमत इत्यत्र मकलधिमातपुयाः कयाः सन्नन्तधिमातपुश्च कयाः।

. 2 मपपमठषमत इत्यत्र सन्नन्तस्य धिमातपुससजमा कक्षे न भविमत।

. 3 सन्प्रत्यययाः कनस्मन्नथर भविमत।

. 4 सन्धिमातपुयाः मकस  मनत्यस भविमत।

. 5 मपपमठषमत इत्यस्य इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 6 सयाः स्यमाधिरधिमातपुकक्षे  इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

. 7 मचककीषरमत इमत दष्ट्रीघरयाः कक्षे न।

. 8 सनयाः मकददमाविस्य एकस  प्रयनोजनस सलखत।

. 9 कक्षे  सनमादययाः इमत सलखत।

. 10 भमवितपुममच्छमत इत्यथर मकस  रूपस भविमत।
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भमवितपुमम् इच्छमत इत्यथर भकधिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे भक स इमत नस्थतक्षे भकधिमातपुयाः ऊदन्तत्विमातम् सक्षेटम्  अनस्त
इमत कक त्विमा सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यक्षेन इडमागमक्षे प्रमाप्तक्षे मनषक्षेधिसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 7 समन गहगपुहनोश्च॥ (७.२.१२)

सकत्रमाथर याः - गहक्षेगपुरहक्षेरुगन्तमाच्च सन इण्न स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदस पदत्रयमात्मकमम्। समन (७/१), गहगपुहनोयाः (६/२) च (अव्ययमम्)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। गहश्च गपुहम्  च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे गहगपुहदौ, तयनोगरहगपुहनोयाः, पञ्चम्यथर षष्ठष्ट्री। नक्षेडम्  विमशि
कक मत इत्यतयाः न, इटम्  इत्यनयनोरनपुविकसत्तभरविमत। चकमारक्षेण श्र्यपुकयाः मकमत इत्यतयाः उकयाः इत्यस्यमानपुकषरणस भविमत।
इडमागमयाः सनयाः भविमत न तपु धिमातनोयाः। अतयाः समन इत्यस्य षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। एविमक्षेवि गहगपुहनोयाः
इत्यस्य,  उकयाः इत्यस्य च पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे  तस्य उकयाः इमत
मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविधिदौ उगन्तमातम् अङ्गमातम् इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। एविञ्च गहम्-गपुहधिमातपुभ्यमास तथमा उगन्तमादङ्गमातम्
परस्य सनयाः इडमागमनो न भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथरयाः। तथमा  च सकत्रक्षेणमानक्षेन इडमागममाभमाविनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - बपुभकषमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च भकधिमातनोयाः समन  भक स इमत नस्थतक्षे भकधिमातपुयाः उगन्तनो वितरतक्षे इमत हक्षेतनोयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण सनयाः इडमागमनो न भविमत। ततयाः सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  ह्रस्विक्षे च भपु भक स इमत
जमायतक्षे।  ततयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकक्षे  गपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे  इकनो स्झिलम् इत्यनक्षेन स्झिलमामदसनयाः
मकत्त्विमातम् नक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः अभ्यमासक्षे चचर  इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य भकमारस्य जश्त्विक्षे
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन  सनयाः  सकमारस्य  षत्विक्षे  बपुभकष  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  तस्य  सन्नन्तसमपुदमायस्य
सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप पररूपक्षे
बपुभकषमत इमत रूपस ससध्यमत। बपुभकषतयाः बपुभकषनन्त इत्यमाददौ सममानमैवि प्रमक्रयमानस्त इमत जक्षेयमम्।

गह्धिमातनोयाः उदमाहरणस  सजघककमत। गपुह्धिमातनोयाः उदमाहरणस जपुघपुकमत।

इणम् गतदौ इमत धिमातनोयाः एतपुममच्छमत इत्यथर सन्प्रत्ययक्षे इ स इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 8 समन च॥ (२.४.४७)

सकत्रमाथर याः - इणयाः गममयाः स्यमातम् समन, न तपु बनोधिनक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  मदपदमात्मकमम्। समन  (७/१)  च  (अव्ययमम्)   इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इणनो गमा लपुमङ इत्यतयाः इणयाः इमत पदस्य,  णदौ गममरबनोधिनक्षे  इत्यतयाः गममयाः इमत पदस्य,
अबनोधिनक्षे इमत पदस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च इण्धिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्ययममादक्षेशिनो भविमत सन्प्रत्ययक्षे परतयाः।
मकन्तपु बनोधिनमाथर स आदक्षेशिनो न भविमत। गमम इत्यत्र इकमार इत्ससजकयाः,  अतयाः गम्ममात्रमविमशिष्यतक्षे। तथमा च
सकत्रक्षेणमानक्षेन गमम इत्यमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - सजगममषमत।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च इण्धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे  इ स इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण गमम इत्यमादक्षेशिनो
भविमत। यतनो मह अत्र इण्धिमातपुरनस्त मकञ्च बनोधिनमाथर्वोऽमप नमानस्त। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  गमम् स इमत नस्थतक्षे
गमक्षेररटम्  परस्ममैपदक्षेषपु  इत्यनक्षेन  सकमारमादमाधिमारतपुकप्रत्ययस्य  सनयाः  इडमागमक्षे  धिमातनोयाः  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे
अभ्यमासजश्त्विक्षे जगमम् इस इमत जमायतक्षे। ततयाः सन्यतयाः इत्यनक्षेन अभ्यमास-अकमारस्य  इत्त्विक्षे सनयाः सकमारस्य
षत्विक्षे सजगममष इमत जमातक्षे ततयाः लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप पररूपक्षे सजगममषमत इमत रूपस
ससध्यमत। एविमक्षेवि सजगममषतयाः, सजगममषनन्त इत्यमाददौ सममानमा प्रमक्रयमा।

प्रमत-उपसगरपकविरकमातम् इण्धिमातनोयाः समन प्रतष्ट्रीमषषमत  इमत यद्रिकपस भविमत तत्र इण्धिमातनोयाः गमम इत्यमादक्षेशिनो
न भविमत। यतनो मह अत्र बनोधिनमाथरयाः अनस्त।

लक्षेसखतपुममच्छमत इत्यथर  सलख्धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे  सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः
इत्यनक्षेन इडमागमक्षे सलखम् इस इमत नस्थतक्षे सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन धिमातनोमदरत्विक्षे सलखम् सलखम् इस इमत जमायतक्षे। ततयाः
हलमामदशिक्षेषक्षे अभ्यमासह्रस्विक्षे सल सलखम् इस इमत जमातक्षे लघकपधिगपुणक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधितपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 9  रलनो व्यपुपधिमाद्धिलमादक्षेयाः ससश्च॥ ( १.२.२६)

सकत्रमाथर याः  - उश्च इश्च विष्ट्री। तक्षे उपधिक्षे यस्य तस्ममाद्धिलमादक्षे रलन्तमात्परदौ क्त्विमासनदौ सक्षेटदौ विमा मकतदौ
स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  अमतदक्षेशिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पञ्च पदमामन  सनन्त। रलयाः  (५/१)  व्यपुपधिमातम्  (५/१)
हलमादक्षेयाः (५/१) सनम्  (१/१) च (अव्ययमम्) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। उश्च इश्च विष्ट्री, तक्षे उपधिक्षे यस्य स
व्यपुपधियाः तस्ममातम् व्यपुपधिमातम्,  दन्दगभर्वो बहहवष्ट्रीमहयाः। हलम् आमदयरस्य स हलमामदयाः तस्ममादम् हलमादक्षेयाः,  बहहवष्ट्रीमहयाः।
ननोपधिमात्फमान्तमादमा इत्यतयाः विमा इत्यस्य , न क्त्विमा सक्षेटम्  इत्यतयाः सक्षेटम्  इत्यस्य, अससयनोगमामल्लटम्  मकतम् इत्यतयाः
मकतम् इत्यस्य, पकङयाः क्त्विमा च इत्यतयाः क्त्विमा इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च धिमातनोयाः उपधिमायमास यमद इकमारयाः
अथविमा उकमारनो भविमत, मकञ्च धिमातनोयाः अन्तक्षे रल्प्रत्यमाहमारस्थयाः कनोऽमप विणरयाः स्यमातम्, अमप च धिमातपुयाः हलमामदयाः
स्यमातम्, मकञ्च क्त्वियाः सननो विमा इडमागमनो मविमहतनो भविमत चक्षेतम् तयनोयाः क्त्विमासननोयाः मविकल्पक्षेन मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत
सकत्रस्य सम्पकणमारथरयाः। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन विमैकनल्पकस  मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - 

 इकमारनोपधिस्य उदमाहरणमम् - सलसलसखषमत, सललक्षेसखषमत।

उकमारनोपधिस्यनोदमाहरणमम् - रुरुमचषतक्षे , रुरनोमचषतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - सलख अकरमविन्यमासक्षे इमत धिमातपुयाः इकमारनोपधियाः, हलमामदयाः, रलन्तयाः च अनस्त।
अतयाः सलखम्  धिमातनोयाः समन मदत्विमामदकमायर  सल सलखम्  इस इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण इस इत्यस्य मविकल्पक्षेन
मकददमाविक्षे लघकपधिगपुणमनषक्षेधिक्षे  सलसलसखस इमत जमायतक्षे। ततयाः आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सकमारस्य षत्विक्षे सल
सलसखष इमत भविमत। ततयाः तस्य धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप सलसलसखषमत
इमत रूपस भविमत। मकत्त्विमाभमाविपकक्षे तपु लघकपधिगपुणनो भविमत। तदमा  सललक्षेसखषमत इमत रूपममप भविमत।
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अधिपुनमा  उकमारनोपधिधिमातपुमविषयक्षे  उच्यतक्षे।  रुच  दष्ट्रीप्तमाविमभप्रष्ट्रीतदौ  च  इमत  धिमातपुयाः  आत्मनक्षेपदष्ट्री,
उकमारनोपधियाः, हलमामदयाः,  रलन्तयाः च  अनस्त। रनोमचतपुममच्छमत इत्यथर रुच्धिमातनोयाः समन इडमागमक्षे धिमातनोयाः मदत्विक्षे
हलमामदशिक्षेषक्षे  रुरुचम्  इस  इमत  जमातक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  मकददमाविक्षे  लघकपधिगपुणमनषक्षेधिक्षे  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः
इत्यनक्षेन सकमारस्य षत्विक्षे रुरुमचष इमत जमायतक्षे। ततयाः धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास तप्रत्ययक्षे
शिमप पररूपक्षे रुरुमचषतक्षे इमत रूपस ससध्यमत। मकत्त्विमाभमाविपकक्षे तपु लघकपधिगपुणनो भवित्यक्षेवि । तदमा रुरनोमचषतक्षे इमत
रूपममप भविमत।

भक्षेत्तपुममच्छमत इत्यथर मभमदरम् मविदमारणक्षे इमत धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे मभदम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः अयस धिमातपुयाः
अमनटम्  अनस्त इमत हक्षेतनोयाः इडमागमनो न भविमत। ततयाः    मभदयाः मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे अभ्यमासजश्त्विमामदकमायर कक तक्षे
समत मबमभदम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् लघकपधिगपुणक्षे प्रमाप्तक्षे अमतदक्षेशिसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 10 हलन्तमाच्च॥ (१.२.१०)

सकत्रमाथर याः - इक्समष्ट्रीपमाद्धिलयाः परनो स्झिलमामदयाः सनम् मकतम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा -  अमतदक्षेशिसकत्रममदस पददयमात्मकमम्। हलन्तमातम् (५/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
इकनो स्झिलम् इमत समगस सकत्रमनपुवितरतक्षे। मकञ्च अससयनोगमामल्लटम्  मकतम् इत्यतयाः मकतम् इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। अमप च
रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च इत्यतयाः सनम् इत्यस्यमामप अनपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन इकयाः समष्ट्रीपक्षे  मविदममानमातम्
हलयाः परयाः स्झिलमामदयाः सनम् मकतम् भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। सकत्रक्षे अन्तपदस्य समष्ट्रीपक्षे इत्यथरयाः। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन
मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - मबमभत्समत , मबमभत्सतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एविञ्च मभदम् धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे मदत्विमामदकमायर कक तक्षे समत मबमभदम् स इमत नस्थतक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण स्झिलमामदसनयाः मकददमाविनो भविमत। यतनो मह अत्र इकम्  अनस्त इकमारयाः,  तत्समष्ट्रीपवितर्थी हलम् भविमत
दकमारयाः। ततयाः नक्ङमत च इत्यनक्षेन लघकपधिगपुणमनषक्षेधिनो भविमत,  ततयाः खरर च इत्यनक्षेन चत्विर मबमभत्स इमत
जमायतक्षे। ततयाः धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे मबमभत्समत इमत रूपस
ससध्यमत। 

मकलधिमातपुयाः उभयपदष्ट्री अनस्त इमत हक्षेतनोयाः सन्नन्तधिमातपुरमप उभयपदष्ट्री भविमत। अतयाः पकक्षे मबमभत्सतक्षे
इत्यमप भविमत।

तपुदमामदगणष्ट्रीय-कजॄ -गजॄ-धिमातपुभ्यमास  इटम्  समन विमा   इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन इटम्  प्रमाप्तयाः मकञ्च दृङम् -धिकङम् -
प्रच्छ-धिमातपुभ्ययाः एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकस्य इनण्नषक्षेधियाः प्रमाप्तयाः। तदक्षेततम् सविर बमासधित्विमा
इडमागममविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे-
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[ . ]25 11 मकरश्च पञ्चभ्ययाः॥ (७.२.७५)

सकत्रमाथर याः - कजॄ -गजॄ-दृङम् -धिकङम् -प्रच्छधिमातपुभ्ययाः मविमहतस्य सनयाः इडमागमनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त।  मकरयाः  (५/१)  च पञ्चभ्ययाः  (५/३)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इडत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम् इत्यतयाः इटम्  इत्यस्य,  नस्मपकङष ञज्विशिमास समन इत्यतयाः समन इत्यस्य
चमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च कजॄ -गजॄ-दृङम् -धिकङम् -प्रच्छधिमातपुभ्ययाः मविमहतस्य सनयाः इडमागमनो भविमत।

उदमाहरणमम् - सजगररषमत, सजगसलषमत।
सकत्रमाथरसमन्विययाः  -   तथमा  च   गररतपुस   गसलतपुस  विमा  इच्छमत  इत्यथर  गजॄ  मनगरणक्षे  धिमातनोयाः  समन  सनयाः
आधिरधिमातपुकत्विमातम् आधिरधिमातकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन इडमागमक्षे प्रमाप्तक्षे  समन गहगपुहनोश्च  इमत तमन्नषक्षेधियाः प्रमाप्तयाः।
पपुनयाः तस बमासधित्विमा इटम्  समन विमा  इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन इमट प्रमाप्तक्षे तममप बमासधित्विमा मकरश्च पञ्चभ्ययाः इत्यनक्षेन
मनत्यमम् इडमागमनो भविमत। यतनो मह अत्र कजॄ धिमातपुयाः अनस्त। मकञ्च तस्ममामदमहतयाः सनम् अमप अनस्त। ततयाः गजॄ
इत्यस्य मदत्विक्षे गजॄ गजॄ इस इमत जमातक्षे उरतम् इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य ॠकमारस्य अकमारमादक्षेशिक्षे रपरत्विक्षे ज गजॄ इस इमत
जमातक्षे  विजॄतनो  विमा इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन इटयाः इकमारस्य मविकल्पक्षेन दष्ट्रीघर  प्रमाप्तक्षे  चमास्यक्षेटनो दष्ट्रीघरत्विस  नक्षेच्छनन्त इमत
विचनमातम् तस्य बमाधिनो भविमत। ततयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन ॠकमारस्य गपुणक्षे जगरम् इस इमत जमातक्षे
अभ्यमासस्य अकमारस्य इत्त्विक्षे  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सकमारस्य षत्विक्षे सजगररष इमत जमायतक्षे। ततयाः लमट
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे सजगररषमत इमत रूपस  ससध्यमत । इमट परक्षे  सविरत्र
रक्षेफस्य लत्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे अमच मविभमाषमा  इमत यनोगक्षेन। अतयाः सजगसलषमत इमत रूपममप  ससध्यमत।
एविमक्षेवि कररतपुमम् (करष्ट्रीतपुमम्) इच्छमत इत्यथर कजॄ -मविकक्षेपक्षे इमत धिमातनोयाः सनमामदकमायर कक तक्षे समत मचकररषमत  इमत
रूपममप ससध्यमत।
दृङधिमातनोरुदमाहरणमम्  -  मददररषतक्षे  -  दतपुर ममच्छमत इत्यथर  दृङम्  आदरक्षे इमत धिमातनोयाः समन इमट प्रमाप्तक्षे  एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः प्रमाप्तयाः। ततयाः मकरश्च पञ्चभ्ययाः इत्यनक्षेन मनत्यस इडमागमनो भविमत। ततयाः
धिमातनोयाः मदत्विमामदकमायर समत मददररषतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
एविमक्षेवि धितपुरममच्छमत इत्यथर  धिकङम्  अनविस्थमानक्षे  इमत धिमातनोयाः सनमामदकमायर  कक तक्षे  समत मदधिररषतक्षे   इमत रूपस
ससध्यमत।
प्रच्छ जष्ट्रीप्समायमामममत धिमातनोयाः प्रषपु ममच्छमत इत्यथर  समन धिमातनोयाः अमनट्त्विमातम् इमट अप्रमाप्तक्षे मकरश्च पञ्चभ्ययाः
इमत मविशिक्षेषसकत्रक्षेण मनत्यमम् इडमागमक्षे मदत्विमामदकमायर च कक तक्षे समत मपपकच्छमत इमत रूपस ससध्यमत।
अध्यक्षेतपुमम्  इच्छमत  इत्यथर  मनत्यमसधिपकविरकमातम्  इङम्  अध्ययनक्षे  इमत  अदमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  धिमातनोयाः  कमरणयाः
सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा इमत समन इ स इमत नस्थतक्षे अमगमसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 12 इङश्च॥ (२.४.४८)

सकत्रमाथर याः - इङनो गममयाः स्यमातम् समन।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  इङयाः  (५.१)  च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। णदौ
गममरबनोधिनक्षे इत्यतयाः गममयाः इत्यस्य , समन च इत्यतयाः समन इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च समन परक्षे समत
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इङधिमातनोयाः  स्थमानक्षे  गमम  इत्यमादक्षेशिनो  भविमत  इमत  सकत्रमाथरयाः।  गमम  इत्यत्र  इकमारस्य  इत्ससजकत्विमातम्
गम्ममात्रमविमशिष्यतक्षे।

उदमाहरणमम् - असधिसजगमाससतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  मनत्यमसधिपकविरकमातम् इङम्  धिमातनोयाः समन इङश्च इत्यनक्षेन गमम इत्यमादक्षेशिक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे असधि गमम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः अज्स्झिनगममास समन इत्यनक्षेन उपधिमादष्ट्रीघर गमामम् स इमत जमायतक्षे।
ततयाः मकलधिमातपुयाः मङतम् अनस्त इमत हक्षेतनोयाः अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यनक्षेन स आत्मनक्षेपदष्ट्री भविमत। फलतयाः
पकविरवित्सनयाः  इत्यनक्षेन  सन्नन्तरूपममप  आत्मनक्षेपदस  भविमत।  ततयाः  धिमातनोयाः  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  अभ्यमासह्रस्विक्षे
सन्यतयाः इत्यनक्षेन अभ्यमास-अकमारस्य इत्त्विक्षे मकमारस्य अनपुस्विमारक्षे असधि सजगमासस इमत नस्थतक्षे तप्रत्ययक्षे कक तक्षे
समत असधिसजगमाससतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 इङश्च इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

. 12 समन च इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 13 प्रषपु ममच्छमत इत्यथर प्रच्छधिमातनोयाः समन मकस  रूपस भविमत।

. 14  मकरश्च  पञ्चभ्ययाः इत्यनक्षेन मकस  भविमत।

. 15 हलन्तमाच्च इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 16 गह्धिमातनोयाः समन मकमम् उदमाहरणमम्। 

. 17 गपुह्धिमातनोयाः समन मकमम् उदमाहरणमम्। 

. 18 रलनो व्यपुपधिमाद्धिलमादक्षेयाः ससश्च इत्यक्षेनन मविधिष्ट्रीयममानस मकत्त्विस मकस  मनत्यमम् उत अमनत्यमम्।

तमनतपुमम्  इच्छमत इत्यथर  तनपु मविस्तमारक्षे इमत उभयपमदनयाः धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे  तनम् स इमत नस्थतक्षे
तमनपमतदररद्रिमामतभ्ययाः सननो विमा इड्विमाच्ययाः इमत विमामतरकक्षे न मविकल्पक्षेन इट्पकक्षे  तनम् इ स इमत जमातक्षे  धिमातनोयाः
मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  अभ्यमासह्रस्विक्षे  अभ्यमासमाकमारस्य  इत्त्विक्षे  मततमासस  इमत  सन्नन्तरूपस  भविमत।  ततयाः  तस्य
सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लमट मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे मततमनषमत इमत रूपस
जमायतक्षे, तप्रत्ययक्षे तपु मततमनषतक्षे  इमत रूपमम्। यदमा तपु इडभमावियाः तदमा तनम् स इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 13 तननोतक्षेमविरभमाषमा॥ (६.४.१७)

सकत्रमाथर याः - तननोतक्षेरुपधिमायमा दष्ट्रीघर्वो विमा स्यमातम् स्झिलमाददौ समन।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  तननोतक्षेयाः  (५/१)  मविभमाषमा  (अव्ययमम्)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। ननोपधिमायमायाः इत्यतयाः उपधिमायमायाः इत्यस्य अनपुविकसत्तभरविमत, ढषलनोपक्षे पकविरस्य दष्ट्रीघर्वोऽणयाः इत्यतयाः

   30   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



सन्नन्तप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

दष्ट्रीघरयाः  इत्यस्य,  अज्स्झिनगममास  समन इत्यतयाः समन इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च  तन्धिमातनोयाः उपधिमायमा
मविकल्पक्षेन दष्ट्रीघर्वो भविमत  स्झिलमाददौ समन इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - मततमाससमत, मततससमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एविञ्च तनम्-धिमातनोयाः समन तनम् स इमत जमातक्षे तननोतक्षेमविरभमाषमा इत्यनक्षेन उपधिमाभकत-

अकमारस्य दष्ट्रीघर तमानम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः धिमातनोयाः मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे अभ्यमासह्रस्विक्षे अभ्यमास-अकमारस्य इत्त्विक्षे
मततमानम् स इमत जमातक्षे नकमारस्य नश्चमापदमान्तस्य स्झिसल इत्यनक्षेन नकमारस्य अनपुस्विमारक्षे मततमासस इमत जमायतक्षे।
ततयाः लमट मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे मततमाससमत इमत रूपस भविमत, तप्रत्ययक्षे तपु मततमाससतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
दष्ट्रीघमारभमाविपकक्षे तपु तनम् स इमत नस्थतक्षे मदत्विमामदकमायर मततसस इमत जमायतक्षे। ततयाः लमट मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे
मततससमत इमत रूपस ससध्यमत, तप्रत्ययक्षे तपु मततससतक्षे इमत रूपमम् इमत समाकल्यक्षेन षटम्  रूपमामण भविनन्त।

दक्षेमवितपुममच्छमत इत्यथर  मदविपु क्रकीडमामविसजगष्ट्रीषमाव्यविहमारस्तपुमतमनोदमदस्विप्नकमानन्तगमतषपु  इमत धिमातनोयाः
समन मदविम् स इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 14 सनष्ट्रीविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम्॥ 
(७.२.४९)

सकत्रमाथर याः - इविन्तक्षेभ्य ॠधिमामदभ्यश्च सन इडम्  विमा स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। समन  (७/१)
इविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम्  (६/३)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इविम्  अन्तक्षे  यक्षेषमास  तक्षे  इविन्तमायाः,
इविन्तमाश्च  ऋधिश्च  भ्रस्जश्च  दम्भपुश्च  सशश्च  स्विकश्च  यपुश्च  ऊणपुरश्च  भरश्च  जमपश्च  सनम्  च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  इविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनयाः  तक्षेषमास
इविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम्, बहहवष्ट्रीमहगभर्वो दन्दयाः। सकत्रक्षेऽनस्मनम् स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतनो विमा
इत्यतयाः विमा इत्यस्य, इनण्नष्ठमायमामम् इत्यतयाः इटम्  इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। यस्य धिमातनोयाः अन्तक्षे इविम् अनस्त स
धिमातपुयाः इविन्त इत्यपुच्यतक्षे यथमा मदविम् ससविम् इत्यमामद। तथमा च इविन्तधिमातपुभ्ययाः तथमा ऋधिम्-भ्रस्जम्-दम्भम्-सश-
स्विक-यपु-ऊणपुर-भर-जपम्-सनम्-धिमातपुभ्ययाः परस्य सनयाः मविकल्पक्षेन इडमागमनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः फलमत।
सकत्रक्षेणमानक्षेन  विमैकनल्पकयाः  इडमागमनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  प्रकक तसकत्रक्षेण  यदमा  इटम्  न  भविमत।  तदमा  हलन्तमाच्च इत्यनक्षेन
मकददमाविमातम् गपुणमनषक्षेधिनो भविमत इमत मविजक्षेयमम्।

उदमाहरणमम् - अधिपुनमा क्रमशि उदमाहरणमामन आलनोच्यन्तक्षे-

इविन्तयाः - मदव्धिमातनोयाः समन प्रकक तसकत्रक्षेण विमैकनल्पकक्षे  इडमागमक्षे मदविम् इस इमत जमातक्षे मदव्धिमातनोयाः मदत्विक्षे
हलमामदशिक्षेषक्षे  मदमदविम्  इस इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  लघकपधिगपुणक्षे  सनयाः  सकमारस्य  षत्विक्षे  ततयाः  लमट  मतमप  शिमप
पररूपमैकमादक्षेशिक्षे  मददक्षेमविषमत  इमत  रूपस  ससध्यमत।  इडभमाविपकक्षे  तपु  हलन्तमाच्च  इत्यनक्षेन  सनयाः  मकददमाविमातम्
गपुणमनषक्षेधिक्षे  च्छनोयाः शिकडनपुनमाससकक्षे  च इत्यनक्षेन धिमातनोयाः विकमारस्य ऊठमादक्षेशिक्षे  मद ऊ स इमत जमातक्षे इकनो यणमच
इत्यनक्षेन यमण अज्स्झिनगममास  समन इत्यनक्षेन दष्ट्रीघर  दक  स इमत जमायतक्षे।  ततयाः दक  इत्यस्य मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे
अभ्यमासस्य ऊकमारस्य ह्रस्विक्षे सकमारस्य षत्विक्षे मतबमामदकमायर कक तक्षे समत दपुदकषमत इमत रूपस ससध्यमत।
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ऋध्धिमातनोयाः उदमाहरणमम् - असधिरतपुममच्छमत ईत्सरमत, अमदरसधिषमत।

भ्रस्जधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - मबभ्रनज्जषमत, मबभसजरषमत, मबभ्रकमत, मबभकरमत।

दम्भधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - सधिप्समत, धिष्ट्रीप्समत, मददनम्भषमत।

सशधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - मशिशष्ट्रीषमत, मशिशमयषमत।

स्विकधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - सपुस्विकषरमत, ससस्विररषमत।

यपुधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - यपुयकषमत, मययमविषमत।

ऊणपुरधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - ऊणपुरनकषमत, ऊणपुरनपुमविषमत, ऊणपुरनमविषमत।

भकधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - बपुभकषरमत, मबभररषमत।

जप्धिमातनोयाः उदमाहरणमम् - जष्ट्रीप्समत, सजजपमयषमत।

सन्धिमातनोयाः उदमाहरणमम् - ससषमासमत, सससमनषमत।

हलन्तमाच्च इत्यनक्षेन मकददमाविक्षे गपुणमनषक्षेधिक्षे प्रमाप्तक्षे तस्यमामप मनषक्षेधिमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 15 मपुचनोऽकमरकस्य गपुणनो विमा॥ (७.४.५७)

सकत्रमाथर याः - समाददौ समन अकमरकस्य मपुच्धिमातनोयाः मविकल्पक्षेन गपुणनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदस पदचतपुषयमात्मकमनस्त। मपुचयाः (६/१) अकमरकस्य (६/१) गपुणयाः
(१/१)  विमा  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सयाः  स्यमाधिरधिमातपुकक्षे  इत्यतयाः  सस  इत्यस्य,  समन
मष्ट्रीममाघपुरभलभशिकपतपदमामच इसम् इत्यतयाः समन इत्यस्य, सकत्रक्षे गपुणशिब्दमपुच्चमायर  गपुणनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः इकनो
गपुणविकद्धिष्ट्री इमत पररभमाषमाबलमातम् इकयाः इत्यस्यनोपनस्थमतभरविमत। सकमारमामदयाः सनम् इत्यस्य तमात्पयर भविमत इटम् -
रमहतयाः सन्प्रत्यययाः। एविञ्च अकमरकस्य मपुच्धिमातनोयाः इकयाः मविकल्पक्षेन गपुणनो भविमत सकमारमाददौ सन्प्रत्ययक्षे परक्षे इमत
सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - मनोकतक्षे, मपुमपुकतक्षे विमा वित्सयाः स्वियमक्षेवि।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  मपुच्लक  मनोकणक्षे  इमत धिमातपुयाः  सकमरकयाः अनस्त मकन्तपु  कमरकतकरत्विमातम्  अथविमा
कममारमविविकमायमामम् अयस धिमातपुयाः अकमरकनो भविमत। एविञ्च मनोकपु ममच्छमत स्वियमक्षेवि इत्यथर मपुच्धिमातनोयाः प्रकक तसकत्रक्षेण
मविकल्पक्षेन  उकमारस्य  गपुणक्षे  मनोचम्  स  इमत  भविमत।  यतनो  मह  अत्र  अकमरकयाः  मपुच्धिमातपुरनस्त  अमप  च
सकमारमामदसन्प्रत्ययनोऽनस्त।  ततयाः  धिमातनोयाः  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  अभ्यमासह्रस्विक्षे  अत्र  लनोपनोऽभ्यमासस्य  इत्यनक्षेन
सम्पकणमारभ्यमासलनोपक्षे मनोचम् स इमत जमातक्षे चनोयाः कपु याः इत्यनक्षेन कपु त्विक्षे सकमारस्य षत्विक्षे मनोकयाः इमत भविमत । तस्य च
सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। कमरकतकरत्विमातम् धिमातपुयाः स्वितयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री अनस्त ।
एविञ्च पकविरत्सनयाः इमत मनयमक्षेन लमट तप्रत्ययक्षे  शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे  मनोकतक्षे  इमत रूपस  भविमत। गपुणमाभमाविपकक्षे
मपुमपुकतक्षे इमत रूपमम् इत्यक्षेविस रूपदयस भविमत।

हलन्तमाच्च  इत्यनक्षेन  रुदम्-मविदम्-मपुष्धिमातपुभ्ययाः  सनयाः  मकत्त्विक्षे  ससद्धिक्षे,  रलनो  व्यपुपधिमाद्धिलमादक्षेयाः  ससश्च
इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन मकत्त्विक्षे ससद्धिक्षे उभयनोयाः बमाधिनमाथरमम् अथमारतम् प्रमतप्रसविमाथरममदस सकत्रममारभ्यतक्षे।
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 मकञ्च गह्धिमातनोयाः न क्त्विमा सक्षेटम्  इत्यनक्षेन प्रमाप्तमनषक्षेधिस बमासधितपुममगमसकत्रस प्रवितरतक्षे।

अमप च यदमप स्विपम्-प्रच्छधिमातपुभ्यमास परस्य क्त्वियाः मकत्त्विमनस्त तथमामप सनयाः मकत्त्विस नमानस्त इमत
हक्षेतनोयाः अप्रमाप्तमकत्त्विमविधिमानमाथरममदस शिमासममारभ्यतक्षे-

[ . ]25 16 रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च॥ (१.२.८)।
सकत्रमाथर याः - रुदम्-मविदम्-मपुषम्-गहम्-स्विपम्-प्रच्छ्धिमातपुभ्ययाः परदौ सनम् क्त्विमा च मकतदौ स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  अमतदक्षेशिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त। रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः  (५/१)  सनम्
(१/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। रुषश्च मविदश्च मपुषश्च गमहश्च स्विमपश्च प्रच्छम्  च तक्षेषमास सममाहमारदन्दक्षे
रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छम् ,  तस्ममातम्  रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः। चकमारयाः समपुच्चयमाथरयाः। पकविरसकत्रमातम्  अथमारतम्
मकडमकदगपुधिकपु षनक्लशिविदविसयाः क्त्विमा इत्यतयाः क्त्विमा इत्यस्य समपुच्चययाः। अससयनोगमामल्लटम्  मकतम् इत्यतयाः मकतम्
इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च पकविर्वोक्तयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। एविञ्च सकत्रक्षेणमानक्षेन मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - रुरुमदषमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - रनोमदतपुमम् इच्छमत इत्यथर रुमदरम् अशपुमविमनोचनक्षे इमत धिमातनोयाः समन इडमागमक्षे रुदयाः
मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे रु रुदम् इस इमत जमायतक्षे। ततयाः सन्यतयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य अकमारस्य इत्त्विक्षे रु रुदम् इस
इमत जमातक्षे सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् तदमागमस्यमामप यदमागममास्तद्गपुणष्ट्रीभकतमास्तद्गहणक्षेन गकह्यन्तक्षे इमत पररभमाषयमा
आधिरधिमातपुकत्विमनस्त  इमत  हक्षेतनोयाः  पपुगन्तलघकपधिस्य  च  इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  सनयाः  मकददमाविक्षे
नक्क्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सकमारस्य षत्विक्षे रुरुमदष इमत जमायतक्षे
तस्य  च  रुरुमदष  इमत  समपुदमायस्य  सनमादन्तमा  धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन  धिमातपुससजमायमास  लमट
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे रुरुमदषमत इमत रूपस ससध्यमत। 
एविमक्षेवि विक्षेमदतपुस विक्षेत्तपुमम् विमा इच्छमत इत्यथर मविद्धिमातनोयाः समन मविमविमदषमत, मनोमषतपुममच्छमत इत्यथर मपुष स्तक्षेयक्षे इमत
धिमातनोयाः समन मपुमपुमषषमत इत्यपुभयत्रमामप बनोध्यमम्। 
गहष्ट्रीतपुममच्छमत इत्यथर गह उपमादमानक्षे इमत धिमातनोयाः समन सजघककमत इमत रूपस भविमत। अत्र सनयाः मकददमाविस्य
फलस गमहज्यमाविमयव्यसधिविमषमविचमतविकश्चमतपकच्छमतभकज्जतष्ट्रीनमास मङमत च इमत रक्षेफस्य सम्प्रसमारणमम्। 
स्विप्तपुममच्छमत इत्यथर  मञ ष्विप शियक्षे  धिमातनोयाः समन सपुषपुप्समत इमत रूपस भविमत। अत्र सनयाः मकत्त्विस्य फलस
तमावितम् विमचस्विमपयजमादष्ट्रीनमास मकमत इत्यनक्षेन विकमारस्य सम्प्रसमारणस भविमत।
अधिपुनमा भवितमास बनोधिसदौकयमारय लमट कमामनमचतम् सन्नन्तरूपमामण अधियाः तमासलकयमा प्रदश्यरन्तक्षे-

धिमातपुयाः सन्नन्तमाथर याः समाममान्यरूपमामण लमट सन्नन्तरूपमामण

अचम्र पकजनक्षे ककी इच्छमा करनमा अचरमत अमचरमचषमत

अमापम् पमानक्षे ककी इच्छमा करनमा आप्ननोमत ईप्समत

असधि-इङम् पढनक्षे ककी इच्छमा करनमा अधिष्ट्रीतक्षे असधिसजगमाससतक्षे

कथम् कहनक्षे ककी इच्छमा करनमा कथयमत मचकथमयषमत-तक्षे
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कक करनक्षे ककी इच्छमा करनमा करनोमत मचककीषरमत

खमादम् खमानक्षे ककी इच्छमा करनमा खमादमत मचखमामदषमत

गमम् जमानक्षे ककी इच्छमा करनमा गच्छमत सजगममषमत

गक मनगलनक्षे ककी इच्छमा करनमा मगरमत, मगलमत सजगररषमत, सजगसलषमत

गहम् गहण करनक्षे ककी इच्छमा करनमा गकहमामत सजघककमत-तक्षे

घमा सकसघनक्षे ककी इच्छमा करनमा सजघमत सजघमासमत

चलम् चलनक्षे ककी इच्छमा करनमा चलमत मचचसलषमत

मच चयन करनक्षे ककी इच्छमा करनमा मचननोमत मचचष्ट्रीषमत

मछदम् कमाटनक्षे ककी इच्छमा करनमा मछनसत्त मचनच्छत्समत-तक्षे

चपुरम् चपुरमानक्षे ककी इच्छमा करनमा चनोरयमत चपुचनोरमयषमत-तक्षे

सज जष्ट्रीतनक्षे ककी इच्छमा करनमा जयमत सजगष्ट्रीषतक्षे

जमा जमाननक्षे ककी इच्छमा करनमा जमानमामत सजजमासतक्षे

तक तरनक्षे ककी इच्छमा करनमा तरमत मततष्ट्रीषरमत

दृशिम् दक्षेखनक्षे ककी इच्छमा करनमा पश्यमत मददृकतक्षे

पचम् पकमानक्षे ककी इच्छमा करनमा पचमत मपपकमत-तक्षे

पमा पष्ट्रीनक्षे ककी इच्छमा करनमा मपबमत मपपमासमत

बपुधिम् जमाननक्षे ककी इच्छमा करनमा बपुध्यतक्षे बपुभपुत्सतक्षे

भपुजम् खमानक्षे ककी इच्छमा करनमा भपुञतक्षे बपुभपुकतक्षे

भक हनोनक्षे ककी इच्छमा करनमा भविमत बकभकषमत

मपुचम् छपु टनक्षे ककी इच्छमा करनमा मपुञ्चतक्षे मपुमपुकतक्षे

मक मरनक्षेककी इच्छमा करनमा मम्रियतक्षे मपुमकषरतक्षे

लभम् पमानक्षे ककी इच्छमा करनमा लभतक्षे सलप्सतक्षे
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 पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 19 तन्धिमातनोयाः समन कमत रूपमामण कमामन च तमामन।

. 20 स्विप्तपुममच्छमत इत्यथर स्विप्धिमातनोयाः समन मकस  रूपमम्

. 21 रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 22  रुरुमदषमत इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 23 सनष्ट्रीविन्तमामदसकत्रस पकरयत।

. 24 एतपुममच्छमत इत्यथर इधिमातनोयाः समन मकस  रूपमम्।

. 25 समन च इमत ककीदृशिस सकत्रमम्। अमतदक्षेशिसकत्रस मविसधिसकत्रस विमा।

 पमाठसमारयाः

भ्विमामदतयाः चपुरमामदस यमावितम् यक्षे दशिगणष्ट्रीयमा धिमातविनो वितरन्तक्षे तक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः इच्छमाथर सन्प्रत्ययनो भविमत।
तदमा तस्य सन्नन्तशिब्दस्य सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। यथमा पठम्  व्यकमायमास
विमामच इमत मकलधिमातनोयाः समन मपपमठषमत इमत रूपस भविमत। अत्र मपपमठष इत्यस्य धिमातपुससजमा। मकलस्य पठम्
इत्यस्य तपु भकविमादयनो धिमातवि (१.३.१) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत इमत मविशिक्षेषयाः जक्षेययाः। समन परक्षे अथविमा सनयाः
नमानमामविधिमामन  कमायमारमण  सनन्त।  यथमा  इगन्तधिमातनोयाः  परस्य  स्झिलमामदसन्प्रत्ययस्य  मकदविदमाविनो  भविमत  तक्षेन
मचककीषरमत इत्यमाददौ गपुणमनषक्षेधियाः। क्विमचतम्  सनयाः इडमागमनो न भविमत तक्षेन जपुघपुकमत  ,  सजघककमत इत्यमाददौ न
गपुणयाः। अकमरकस्य मपुच्धिमातनोयाः इकयाः मविकल्पक्षेन  गपुणनो भविमत सकमारमाददौ सन्प्रत्ययक्षे परक्षे तक्षेन मनोकतक्षे, मपुमपुकतक्षे विमा
वित्सयाः  स्वियमक्षेवि  इमत  ससध्यमत।  तन्धिमातनोयाः  उपधिमायमा  दष्ट्रीघर्वो  विमा  स्यमातम्  स्झिलमाददौ  समन  तक्षेन  मततमाससमत,
मततससमत, मततमनषमत इमत रूपत्रयस ससध्यमत। गत्यथर इण्धिमातनोयाः गममरमादक्षेशियाः स्यमातम् समन स्यमातम् न तपु बनोधिनक्षे
इत्यपुच्यतक्षे तक्षेन सजगममषमत इमत रूपस ससध्यमत। मकञ्च इङधिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्यमादक्षेशिक्षे असधिसजगमाससतक्षे इमत
रूपस ससध्यमत। तत्र भवितमास प्रमक्रयमासदौकयमारय पमठतपुमम् इच्छमत इमत मविगहक्षे पठ्धिमातनोयाः समन मपपमठषमत इमत
रूपमनष्पसत्तयाः कथस भविमत इत्यक्षेततम् सविरमत्र स्पषममालनोमचतमनस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 सनमादन्तमा धिमातवि इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 मपपमठषमत इमत सन्नन्तधिमातपुरूपससमद्धियाः कथस भविमत इमत व्यमाख्यमात।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    35   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

. 3 धिमातनोयाः कमरणयाः सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 4 असधिसजगमाससतक्षे इमत सन्नन्तधिमातपुरूपस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 समन गहगपुहनोश्च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 6 रलनो व्यपुपधिमाद्धिलमादक्षेयाः ससश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 मकरश्च पञ्चभ्ययाः इमत सकत्रस्थमामन उदमाहरणमामन व्यमाख्यक्षेयमामन।

. 8 सनष्ट्रीविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 9 मपुचनोऽकमरकस्य गपुणनो विमा  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 10 रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 मकलधिमातपुयाः-पठम् , सन्नन्तधिमातपुयाः-मपपमठष।

. 2 सनमादन्तमा धिमातवियाः।

. 3 इच्छमाथर।

. 4 न।

. 5 पमठतपुमम् इच्छमत।

. 6 सजघत्समत।

. 7 अज्स्झिनगममास समन।

. 8 गपुणमनषक्षेधियाः।

. 9 सनम्-क्यचम्-कमाम्यचम्-क्यङम् -क्यषनोऽथमाचमारनक्विबम्-मणजम्-यङदौ तथमा। 

यगमायक्षेयङम् -मणङम्  चक्षेमत दमादशिमाऽमष्ट्री सनमादययाः।।

. 10 बपुभकषमत।

उत्तरमामण-२
. 11 समन परक्षे समत इङधिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्यमादक्षेशिनो भविमत इत्यथरयाः।

. 12 इण्धिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्यमादक्षेशिनो भविमत सन्प्रत्ययक्षे परक्षे समत। न तपु बनोधिनमाथर।

. 13 मपपकच्छमत।

. 14 इडमागमनो भविमत।

. 15 मकद्बदमावियाः।

. 16  सजघककमत।

. 17 जपुघपुकमत।
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. 18 अमनत्यमम्।

उत्तरमामण-३
. 19 मततमाससमत, मततससमत, मततमनषमत इमत रूपत्रयमम्।

. 20 सपुषपुप्समत।

. 21 सनम्-क्त्विमा इत्यनयनोयाः मकत्त्विमम्।

. 22 रनोमदतपुममच्छमत।

. 23 सनष्ट्रीविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम्।

. 24 सजगममषमत।

. 25 मविसधिसकत्रमम्।

॥इमत पञ्चमविसशियाः पमाठयाः ॥
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)26 परस्ममैपदमात्मनक्षेपदप्रकरणमम्।
प्रस्तमाविनमा

पकविर  भविन्तयाः भ्विमामदप्रकरणक्षेषपु लकमारपररचयस प्रमाप्तविन्तयाः। तत्र धिमातनोयाः मविमहतस्य लकमारस्य स्थमानक्षे
परस्ममैपदमम्  आत्मनक्षेपदस  चक्षेमत  मदमविधियाः  मतङप्रत्यययाः  आदक्षेशिरूपक्षेण  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  कक्षे भ्यनो  धिमातपुभ्ययाः  परस्ममैपदस
कक्षे भ्यनो  विमा  आत्मनक्षेपदस  भविमत इमत अनस्मनम्  पमाठक्षे  स्पषष्ट्रीमक्रयतक्षे।  अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम्  इमत सकत्रमम्
अनपुदमात्तक्षेत्धिमातपुभ्ययाः मङत्धिमातपुभ्यश्च आत्मनक्षेपदस मविदधिमामत। मकञ्च कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे स्विररतक्षेतम्-धिमातपुभ्ययाः
मञतम्-धिमातपुभ्यश्च आत्मनक्षेपदस  मविधिष्ट्रीयतक्षे  स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इमत यनोगक्षेन।  एविञ्च शिक्षेषमातम्
अथमारतम्   आत्मनक्षेपदमाथर  मनममत्तस  नमानस्त  यनो  धिमातपुयाः  तस्ममाद्धिमातनोयाः  परस्ममैपदस  भविमत,  शिक्षेषमातम्  कतररर
परस्ममैपदमममत शिमासक्षेण। अथरभक्षेदक्षेन उपसगमारमदयनोगक्षेन च कपु त्रमचतम् परस्ममैपदस क्विमचतम् विमा आत्मनक्षेपदस भविमत
इत्यतयाः  अनस्मनम्  पमाठक्षे  मविशिक्षेषस्थलमामन  प्रदशिरमयतपुस   परस्ममैपदमात्मनक्षेपदमविधिमानमम्  आलनोच्यतक्षे।  तत्रमादमामै
आत्मनक्षेपदमविधिमानममालनोच्यतक्षे।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भवितमामम् - 

➢ मकमम् आत्मनक्षेपदस मकञ्च परस्ममैपदमममत जमानस भमविष्यमत।

➢ क्विमचतम् आत्मनक्षेपदक्षे प्रमाप्तक्षेऽमप न भविमत इमत मविविकनो भमविष्यमत। 

➢ क्विमचतम् परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षेऽमप न भविमत इमत बनोधिनो भमविष्यमत। 

➢ क्विमचतम् अथरभक्षेदक्षेन परस्ममैपदमात्मनक्षेपदस भविमत, क्विमचतम् विमा उपसगरबलक्षेन इमत मविषयक्षे मविस्पषस जमानस
स्यमातम्।
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आत्मनक्षेपदप्रकरणमम्
आत्मनक्षेपदप्रकरणविशिमातम् मकलस सकत्रमम् आददौ आलनोच्यतक्षे- 

[ . ]26 1 अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्॥ (१.३.१२)

सकत्रमाथर याः - अनपुदमात्तक्षेतयाः उपदक्षेशिक्षे यनो मङत्तदन्तमाच्च धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदस स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। अनपुदमात्तमङतयाः (५/१), आत्मनक्षेपदमम् (१/१)
इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अनपुदमात्तश्च  ङम्  च  अनपुदमात्तङदौ,  तदौ  इतदौ  यस्य  स  अनपुदमात्तमङतम्,  तस्ममातम्
अनपुदमात्तमङतयाः।  भकविमादयनो  धिमातवियाः  इत्यत्रत्यप्रथममान्तस्य  धिमातवियाः  इत्यस्य  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्ततयमा
मविपररणमामक्षेन  धिमातनोयाः  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  एविञ्च  अनपुदमात्तक्षेतम्-धिमातनोयाः  मङतम्-धिमातनोश्चक्षेमत  आत्मनक्षेपदमम्
अथमारतम्  तङप्रत्यमाहमारस्थमायाः  त-आतमामम्-स्झिमामदप्रत्ययमा  भविनन्त।  अतयाः  अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  इमत
सकत्रसम्बनन्धिधिमातवियाः आत्मनक्षेपमदन धिमातवि इत्यपुच्यन्तक्षे।

उदमाहरणमम्  -  मङत्धिमातपुयाः-शिष्ट्रीङम्  स्विप्नक्षे  इमत  धिमातनोयाः  ङकमार  इत्ससजकयाः  तस्ममातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण
आत्मनक्षेपदस भविमत। ततयाः प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे शिक्षेतक्षे इमत रूपस भविमत।

बमाधिक लनोडनक्षे (प्रमतघमातक्षे) इमत धिमातपुयाः अनपुदमात्तक्षेतम्, अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे
बमाधितक्षे  इमत  रूपस  भविमत,  मकञ्च  एधि  विकद्धिदौ  इमत  धिमातपुयाः  अमप  अनपुदमात्तक्षेतम्  अनस्त  तस्ममातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण
आत्मनक्षेपदक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे एधितक्षे इमत रूपस भविमत। एतक्षेषमास प्रमक्रयमा भ्विमामदप्रकणक्षेषपु द्रिषव्यमा।

भमाविमाथर कममारथर च आत्मनक्षेपदस भविमत इमत दशिरमयतपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 2 भमाविकमरणनोयाः॥ (१.३.१३)

सकत्रमाथर याः - भमाविकमरणनोयाः अथरयनोयाः धिमातनोयाः मविमहतस्य लकमारस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमम् एकपदमात्मकमनस्त। लयाः कमरमण च भमाविक्षे  चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यतयाः
लयाः इमत पदमम्, अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस च अनपुवितरतक्षे। भमाविकमरणनोयाः इमत
सप्तमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्। भमावियाः च कमर  च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  भमाविकमरणष्ट्री,  तयनोयाः भमाविकमरणनोयाः। भमाविमाथर
कममारथर  च धिमातनोयाः मविमहतस्य लकमारस्य स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। एविञ्च
भमाविविमाच्यक्षे कमरविमाच्यक्षे च आत्मनक्षेपदस भविमत, परस्ममैपदस कदमामप न भविमत। तत्र धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री परस्ममैपदष्ट्री
उभयपदष्ट्री विमा भवितपु भमाविविमाच्यक्षे कमरविमाच्यक्षे च आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत। 

उदमाहरणमम्   -  भमाविमाथरस्य  उदमाहरणमम्-बभपुविक्षे।  कममारथरस्य  उदमाहरणमम्-अनपुबभकविक्षे।  एतयनोयाः
समविस्तरस व्यमाख्यमानस भमाविकमरप्रकरणक्षे पश्यत।

मक्रयमामविमनमयमाथरऽमप धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस प्रदशिरमयतपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे-
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[ . ]26 3 कतर रर कमर व्यमतहमारक्षे॥ (१.३.१४)

सकत्रमाथर याः - मक्रयमामविमनमयक्षे दनोत्यक्षे कतररर आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त। कतररर  (७/१),  कमरव्यमतहमारक्षे  (७/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। कमरव्यमतहमारक्षे इत्यमप तथमा। कमरणयाः व्यमतहमारयाः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषक्षे कमरव्यमतहमारयाः, तनस्मनम् कमरव्यमतहमारक्षे। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत
पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् कमरपदमाथरयाः मक्रयमा। व्यमतहमारपदमाथरश्च मविमनमययाः। ततयाः कमरव्यमतहमारयाः इत्यस्य
मक्रयमामविमनमय इत्यथरयाः। कतकरपदमाथरश्च कतकरविमाच्यमम्। एविञ्च मक्रयमायमा मविमनमयक्षे दनोत्यक्षे  कतकरविमाच्यक्षे  आत्मनक्षेपदस
भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथरयाः। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः- कमरव्यमतहमारमाथरस्य  प्रकटनमाथर  धिमातनोयाः  पकविर  प्रमाययाः  मवि-अमत  इमत  उपसगरदयस
प्रयपुज्यतक्षे।  कपु त्रमचतम्  तस  मविनमा  अथविमा  अन्यनोपसगरयनोगक्षेन  व्यमतहमारमाथरयाः  प्रकट्यतक्षे।  यथमा  मप्रयमामपुखस
मकस पपुरुषश्चपुचपुम्बक्षे (कमासलदमासयाः)।

उदमाहरणमम् - बमाह्मणयाः कक्षेत्रस व्यमतलपुनष्ट्रीतक्षे (अन्यस्य यनोग्यमास छक्षेदनमक्रयमामम् अन्ययाः करनोमत)। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  मवि-अमत पकविरकमातम्  लकञम्  छक्षेदनक्षे  इमत क्षयमामदगणष्ट्रीयमातम्  उभयपमदनयाः धिमातनोयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण  आत्मनक्षेपदस  मविधिष्ट्रीयतक्षे,  छक्षेदनमक्रयमायमा  व्यमतहमारमाथरस्य  सत्त्विमातम्।  अस्ममातम्  धिमातनोयाः   मञत्त्विमातम्
स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इमत यनोगक्षेन पकक्षे  परगमामममन मक्रयमाफलक्षे  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधित्विमा
कक्षे विलमम् आत्मनक्षेपदस मविधिमातपुममदममारब्धिमम्। 

पकविरसकत्रक्षेण यदम् आत्मनक्षेपदस मविमहतमम्, तस्यमैवि अपविमादस प्रदशिरमयतपुमयस यनोग आरभ्यतक्षे - 

[ . ]26 4 न गमतमहससमाथरभ्ययाः॥ (१.३.१५)

सकत्रमाथर याः  -  गमनमाथरकधिमातपुभ्ययाः महससमाथरकधिमातपुभ्ययाः च मक्रयमायमा मविमनमयमाथर दनोत्यक्षे आत्मनक्षेपदस न
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मनषक्षेधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। न (अव्ययमम्),  गमतमहससमाथरभ्ययाः (५/३) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। गमतश्च महससमा च गमतमहससक्षे, गमतमहससक्षे अथर्णौ यक्षेषमास तक्षे गमतमहससमाथमारयाः तक्षेभ्ययाः गमतमहससमाथरभ्ययाः
इमत  दन्दगभरबहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  कतररर  कमरव्यमतहमारक्षे  इत्यतयाः  कमरव्यमतहमारक्षे  इमत  पदस्य,  अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। गमतमहससमाथरभ्ययाः कमरव्यमतहमारक्षे आत्मनक्षेपदस
न  इमत विमाक्ययनोजनमा।  तथमा  च  गमनमाथरकधिमातपुभ्ययाः  महससमाथरकधिमातपुभ्ययाः  च मक्रयमायमा  मविमनमयमाथर  दनोत्यक्षे
आत्मनक्षेपदस न भविमत इमत सकत्रमाथरयाः फलमत।

उदमाहरणमम् - व्यमतगच्छनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - मवि-अमत उपसगरपकविरकमातम् गमनमाथरकमातम् गमम् (गम्लक गतदौ. भ्विमा.परस्ममै) धिमातनोयाः
कमरव्यमतहमारमाथर कतररर कमरव्यमतहमारक्षे इमत सकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस प्रमाप्तमम्। मकन्तपु प्रकक तसकत्रक्षेण तमन्नषक्षेधिनो भविमत
गमनमाथरकधिमातनोयाः सत्त्विमातम्। ततयाः शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदमक्षेवि भविमत।
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मविशि मनविक्षेशिनक्षे इमत तपुदमामदगणष्ट्रीयपरस्ममैपमदधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमप्रमाप्तमम् मकन्तपु मन इमत उपसगरयनोगक्षेन
आत्मनक्षेपदस यथमा स्यमातम्, अतयाः सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]26 5 नक्षेमविरशियाः॥ (१.३.१७)

सकत्रमाथर याः - मनपकविरकमातम् मविशिम्-धिमातनोयाः परमम् आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। नक्षेयाः  (५/१),  मविशियाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन सकत्रमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणमम्- मनमविशितक्षे ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  अत्र  मनपकविरकयाः  मविशिम्-धिमातपुयाः  अनस्त।  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन
परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे। यतनो मह अत्र मनपकविरकयाः मविश्धिमातपुयाः अनस्त। नमैषधिष्ट्रीयकमारस्य
शष्ट्रीहषरस्यमामप प्रयनोगयाः अनस्त- मनमविशितक्षे यमद शिककमशिखमा पदक्षे (४.११)।

 डपुक्रकीञम् द्रिव्यमविमनमयक्षे इमत धिमातनोयाः मञत्त्विमातम् पकक्षे परगमामममन मक्रयमाफलक्षे शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम्
इत्यनक्षेन परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे अपविमादसकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]26 6 पररव्यविक्षेभ्ययाः  मक्रययाः॥ (१.३.१८)

सकत्रमाथर याः - परर, मवि, अवि इमत उपसगरभ्ययाः परयाः ययाः क्रकीधिमातपुयाः तस्ममातम् आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। पररव्यविक्षेभ्ययाः (५/३), मक्रययाः (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  पररश्च  मविश्च  अविश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  पररव्यविमायाः,  तक्षेभ्ययाः  पररव्यविक्षेभ्ययाः।
अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। परर, मवि, अवि इमत उपसगरभ्ययाः
परयाः ययाः क्रकीधिमातपुयाः तस्ममातम् आत्मनक्षेपदस भविमत इत्यक्षेविस  पकविर्वोकयाः अथरयाः ससध्यमत। स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे
मक्रयमाफलक्षे   इत्यनक्षेन  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस  प्रमाप्तमम्।  मकन्तपु  प्रकक तसकत्रक्षेण  अकतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षेऽमप आत्मनक्षेपदमक्षेवि यथमा स्यमातम्, मकन्तपु परस्ममैपदस न स्यमातम्। अतयाः सकत्रममदममारब्धिमम्।

उदमाहरणमम्  -  पररक्रकीणष्ट्रीतक्षे  इत्यत्र  पररपकविरकयाः  क्रकीधिमातपुरनस्त।  मविक्रकीणष्ट्रीतक्षे  इत्यत्र  मविपकविरकयाः
क्रकीधिमातपुरनस्त। अविक्रकीणष्ट्रीतक्षे इत्यत्र अविपकविरकयाः क्रकीधिमातपुरनस्त।

 सज जयक्षे इमत परस्ममैपमदनयाः भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे
मविमशिषनोपसगरयनोगक्षेन आत्मनक्षेपदमविधिमानमाथरमयस यनोग आरभ्यतक्षे - 

[ . ]26 7 मविपरमाभ्यमास जक्षेयाः॥ (१.३.१९)

सकत्रमाथर याः - मवि-उपसगरपकविरकमातम् परमा-उपसगरपकविरकमातम् च परस्य सजधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त। मविपरमाभ्यमामम्  (५/२),  जक्षेयाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  मविश्च  परमाश्च  मविपरदौ,  तमाभ्यमास  मविपरमाभ्यमामम्,  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत।

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  कक्षे विलयाः  सजधिमातपुस्तपु  परस्ममैपदष्ट्री  भविमत  मकन्तपु  मवि-परमा  इत्यपुपसगरदययनोगक्षेन
सजधिमातपुयाः आत्मनक्षेपदस भविमत। एविञ्च सकत्रममदस शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इत्यस्यमापविमादभकतमनस्त।

उदमाहरणमम्  -  मविजयतक्षे  इत्यत्र मविपकविरकयाः सजधिमातपुरनस्त। परमाजयतक्षे  इत्यत्र परमापकविरकयाः सजधिमातपुयाः
वितरतक्षे।

 ष्ठमा  गमतमनविकत्तदौ  (भ्विमामद.परस्ममै.)धिमातनोयाः  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे
मविमशिषनोपसगरयनोगक्षेन  आत्मनक्षेपदमविधिमानमाथरमम् अयस यनोग आरभ्यतक्षे-

[ . ]26 8 समविप्रमविभ्ययाः स्थयाः॥ (१.३.२२)

सकत्रमाथर याः - सम्पकविरकमातम् अविपकविरकमातम् प्रपकविरकमातम् मविपकविरकमातम् च स्थमाधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। समविप्रमविभ्ययाः (५/३), स्थयाः (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। समम् च अविश्च प्रश्च मविश्च समविप्रमविभ्ययाः तक्षेभ्ययाः समविप्रमविभ्ययाः, इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।
अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च पकविर्वोकमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम्  -  समम्-स्थमा-सनन्तष्ठतक्षे।  अवि-स्थमा-अविमतष्ठतक्षे।  प्र-स्थमा-प्रमतष्ठतक्षे।  मवि-स्थमा-
मविमतष्ठतक्षे।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 कयाः कमरव्यमतहमारयाः।

. 2 सम्पकविरकस्थमाधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत मकमम्। भविमत चक्षेतम् मकस  रूपमम्।

. 3 मविपरमाभ्यमास जक्षेयाः इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

. 4 आत्मनक्षेपदप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सलखत।

. 5 व्यमतगच्छनन्त इत्यत्र आत्मनक्षेपदस कपु तनो न। 

. 6 नक्षेमविरशियाः इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

. 7 मविक्रकीणष्ट्रीतक्षे मविक्रकीणमामत इत्यनयनोयाः कतरतम् समाधिपु।

. 8 व्यमतलपुनष्ट्रीतक्षे इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

जमा  अविबनोधिनक्षे  (क्षयमा.परस्ममै)  धिमातनोयाः  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे
आत्मनक्षेपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 
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[ . ]26 9 अपह्नविक्षे जयाः॥ (१.३.४४)

सकत्रमाथर याः - अपलमापक्षे अथर जमाधिमातनोयाः परमम् आत्मनक्षेपदस भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  अपह्नविक्षे  (७/१),  जयाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अपह्नविक्षे  इमत  सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  जयाः  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम्  इत्यतयाः  आत्मनक्षेपदमम्  इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। अपह्नवियाः अपलमापयाः। तथमा च अपलमापमाथर
गम्यममानक्षे जमाधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत इमत ससध्यमत।

अत्र मविशिक्षेषयाः - उपसगररमहतमाविस्थमायमास जमाधिमातनोयाः अपलमापयाः अथर्वो नमानस्त। अयमथरस्तपु  अप इमत
उपसगरयनोगक्षेन  लभ्यतक्षे।  अतयाः  अपपकविरकजमाधिमातनोयाः  अनस्मन्नथर  मक्रयमाफलस्य  कतकरगमामममन  परगमामममन  विमा
आत्मनक्षेपदस भविमत। 

उदमाहरणमम्  -  शितमम्  अपजमानष्ट्रीतक्षे।  अस्य  विमाक्यस्य  शितमम्  अपलपतष्ट्रीत्यथरयाः।  अत्र
अपपकविरकजमाधिमातपुयाः अपलमापक्षे अथर वितरतक्षे।

चर  गतदौ  भकणक्षे  च  (भ्विमा.परस्ममै)  धिमातनोयाः  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे
आत्मनक्षेपदमाथरमयस यनोग आरभ्यतक्षे-

[ . ]26 10 समस्तकतष्ट्रीयमायपुकमातम्॥ (१.३.५४)

सकत्रमाथर याः - तकतष्ट्रीयमान्तपदक्षेन यपुकमातम् समयाः परस्ममातम् चरम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। समयाः (५/१), तकतष्ट्रीयमायपुकमातम् (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। तकतष्ट्रीययमा यपुकयाः तकतष्ट्रीयमायपुकयाः तस्ममातम् तकतष्ट्रीयमायपुकमातम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम्  इत्यतयाः  आत्मनक्षेपदमम्  इमत  पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  उदश्चरयाः  सकमरकमातम्  इत्यतयाः  चर
इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। एविस सकत्रमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - रथक्षेन सञ्चरतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  रथक्षेन  इमत तकतष्ट्रीयमान्तपदक्षेन  यपुकयाः  धिमातपुरनस्त सम्पकविरकयाः  चरम्  इमत। अतयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण चरम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन  सञ्चरतक्षे  इमत रूपस  ससध्यमत। तथमा च कमासलदमासस्य
प्रयनोगयाः - क्विमचतम् पथमा सञ्चरतक्षे सपुरमाणमामम् (रघपु. १३.१९)। यदमा तकतष्ट्रीयमान्तपदमाभमावियाः तदमा तपु आत्मनक्षेपदस न
भविमत यथमा - उभदौ लनोकदौ सञ्चरसस इमस चमामपुस च दक्षेविल। (कमामशिकमा)।

दमाणम्  दमानक्षे  (भ्विमा.परस्ममै)धिमातनोयाः  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे
अपविमादसकत्रममदममारब्धिमम्-

[ . ]26 11 दमाणश्च समा चक्षेच्चतपुरयरथर॥ (१.३.५५)

सकत्रमाथर याः  -  तकतष्ट्रीयमान्तपदक्षेन  यपुकमातम्  सम्पकविरकमातम्  दमाण्धिमातनोयाः  आत्मनक्षेपदस  भविमत  यमद  तकतष्ट्रीयमा
चतपुरयमारयाः अथर प्रयपुकमा भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पञ्च  पदमामन  सनन्त।  दमाणयाः  (५/१),  च  (अव्ययमम्)  समा
(१/१) चक्षेतम्  (अव्ययमम्)  चतपुरयरथर  (७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।चतपुरयमारयाः अथरयाः चतपुरयरथरयाः,  तनस्मनम्
चतपुरयरथर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।
समस्तकतष्ट्रीयमायपुकमातम्  इमत सकत्रमनपुवितरतक्षे।  एविञ्च तकतष्ट्रीयमान्तपदक्षेन यपुकमातम्  सम्पकविरकमातम्  दमाण्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस
भविमत यमद तकतष्ट्रीयमा चतपुरयमारयाः अथर प्रयपुकमा भविमत। चतपुरयमारयाः अथर तकतष्ट्रीयमा तपु अमशिषव्यविहमारक्षे दमाणयाः प्रयनोगक्षे
चतपुरयरथर तकतष्ट्रीयमा विमाच्यमा इमत विमामतरकक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत कमारकप्रकरणक्षे जमास्यमत। 

अत्र मविशिक्षेषयाः  -  समस्तकतष्ट्रीयमायपुकमातम्  (१.३.५४),  दमाणश्च समा चक्षेच्चतपुरयरथर  (१.३.५५)  इमत
सकत्रदयमम्  अपरक्षेण कक्षे नमचतम्  उपसगरन व्यविमहतक्षेऽमप प्रवितरतक्षे।  यथमा  -  धिमरमम्  उदमाचरतक्षे  इत्यत्र उतम्  -चरम्
इत्यनयनोमरध्यक्षे आङम्  इत्यपुपसगरयाः वितरतक्षे तदमामप प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस भविमत। 

उदमाहरणमम् - दमास्यमा ससयच्छतक्षे कमामपुकयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  दमास्यमा  ससयच्छतक्षे  कमामपुकयाः  इत्यत्र  दमास्यमा  सह  कमामपुकसम्पकर  एवि  अत्र
अमशिषव्यविहमारशिब्दक्षेन उच्यतक्षे। दमास्यष्ट्रीमपुमदश्य एवि तमादृशिसम्पकर याः मक्रयतक्षे। अतयाः दमासष्ट्री अत्र सम्प्रदमानमम्। तक्षेन
सम्प्रदमानक्षे चतपुथर्थी इत्यनक्षेन चतपुथर्थी प्रमाप्तमानस्त मकन्तपु अमशिषव्यविहमारक्षे दमाणयाः प्रयनोगक्षे  चतपुरयरथर  तकतष्ट्रीयमा विमाच्यमा
इत्यनक्षेन चतपुथर्थी स बमासधित्विमा तकतष्ट्रीयमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविञ्च प्रकक तसकत्रस्य अविकमाशियाः लब्धियाः। अतयाः आत्मनक्षेपदप्रयनोगयाः।

 सन्नन्तमादमात्मनक्षेपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]26 12 पकविरवित्सनयाः॥ (१.३.६२)

सकत्रमाथर याः - सनयाः पकविर्वो यनो  धिमातपुस्तक्षेन तपुल्यस सन्नन्तमादप्यमात्मनक्षेपदस स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  पकविरवितम्  (अव्ययमम्),  सनयाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। पकविरण इवि पकविरवितम्। तक्षेन तपुल्यस मक्रयमा चक्षेदमतयाः इमत पकविरशिब्दमातम् विमतप्रत्यययाः। अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। सन्प्रत्ययमातम् पकविर ययाः आत्मनक्षेपदष्ट्री धिमातपुयाः तक्षेन
तपुल्यस सन्नन्तधिमातनोरमप आत्मनक्षेपदस भविमत। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  यमद कक्षे नमचतम्  उपसगरयनोगक्षेन कनश्चतम्  धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदस भविमत तदमा तनस्मनम्
उपसगर  समत सन्नन्तमात्परममप तस्ममातम् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत यथमा-  मनमविमविकतक्षे। अत्र नक्षेमविरशियाः इमत
सकत्रक्षेण मनपकविरकमविश्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविमक्षेवि सन्नन्तमादमप मविश्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।

उदमाहरणमम् - मशिशिमयषतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - शिष्ट्रीङम्  स्विप्नक्षे इमत धिमातनोयाः मङत्त्विमातम् आत्मनक्षेपदष्ट्री अनस्त। अतयाः अस्ममातम् धिमातनोयाः
सन्प्रत्ययक्षे मविमहतक्षे समत मशिशिमयषतक्षे इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि एधि विकद्धिदौ इमत धिमातपुयाः अनपुदमात्तक्षेतम् अनस्त इमत
हक्षेतनोयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री अनस्त। तस्ममातम् सन्प्रत्ययमातम् परममप अथमारतम् सन्नन्तमातम् एध्धिमातनोरमप आत्मनक्षेपदस भविमत।
तक्षेन एमदसधिषतक्षे  इमत रूपस  ससध्यमत। डपुकक ञम्  करणक्षे  इमत धिमातपुयाः  मञत्त्विमातम्  आत्मनक्षेपदष्ट्री भविमत कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे  समत।  अतयाः  सन्नन्तमातम्  परममप  आत्मनक्षेपदस  भविमत।  अतयाः  मचककीषरतक्षे  इमत  रूपस  ससध्यमत।
परगमामममन मक्रयमाफलक्षे  तपु  मचककीषरमत इमत रूपस  ससध्यमत। यदमा तपु धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनयाः तदमा तपु
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सन्नन्तमात्परममप  परस्ममैपदमक्षेवि  भविमत  न  तपु  आत्मनक्षेपदस,  यथमा-  भकधिमातनोयाः  बपुभकषमत  इमत  रूपस  भविमत,
गम्धिमातनोयाः सजगममषमत इमत रूपस भविमत।

डपुकक ञम्  करणक्षे  इमत तनमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस  भविमत।  परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे  तपु  परस्ममैपदस  भविमत  इमत  भविन्तयाः  जमाननन्त  एवि।  तत्र  परगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप
आत्मनक्षेपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 13  गन्धिनमाऽविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु
कक ञयाः (१.३.३२)

सकत्रमाथर याः  -  गन्धिनमम्,  अविकक्षेपणस,  सक्षेविनस,  समाहससक्यस,  प्रमतयत्नयाः,  प्रकथनमम्,  उपयनोगयाः इत्यक्षेतक्षेषपु
अथरषपु कक धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।
गन्धिनमाऽविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु  (७.३),  कक ञयाः  (५/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
गन्धिनञ्च  अविकक्षेपणञ्च  सक्षेविनञ्च  समाहससक्यञ्च  प्रमतयत्नञ्च  प्रकथनञ्च  उपयनोगश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
गन्धिनमाऽविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगमायाः  तक्षेषपु
गन्धिनमाऽविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम्
इमत  पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  गन्धिनस  सकचनस  ,  गन्धिनमम्  अपकमारप्रयपुकस  महससमात्मकस  कमर  इमत  कमामशिकमा।
अविकक्षेपणस  भत्सरनमम्। बलक्षेन प्रविकत्तस्य कमर  समाहससक्यममत्यपुच्यतक्षे। प्रमतयत्नयाः उत्पमादनमम्। प्रकषरण कथनस
प्रकथनमम्। एविञ्च गन्धिनमम्, अविकक्षेपणस, सक्षेविनस, समाहससक्यस, प्रमतयत्नयाः, प्रकथनमम्, उपयनोगयाः इत्यक्षेतक्षेषपु अथरषपु
कक धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत इमत सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमामन-

.1  गन्धिनमम् - स तमपुत्कपु रुतक्षे। स तस सकचयमत इमत विमाक्यमाथरयाः।
२. अविकक्षेपणमम्  -  श्यक्षेननो विमतरकमामम्  उदमाकपु रुतक्षे। श्यक्षेननो विमतरकमास  भत्सरयमत इमत विमाक्यमाथरयाः। एविमक्षेवि

दपुविकरत्तमानम् अविकपु रुतक्षे।
३. सक्षेविनमम् - हररमम् उपकपु रुतक्षे भकयाः। हररस सक्षेवितक्षे भकयाः इमत विमाक्यमाथरयाः।
४. समाहससक्यमम् - परदमारमानम् प्रकपु रुतक्षे कमामपुकयाः। परदमारक्षेषपु बलक्षेन प्रवितरतक्षे कमामपुकयाः इमत विमाक्यमाथरयाः।
५. प्रमतयत्नयाः - एधिनोदकस्य उपस्कपु रुतक्षे। गपुणमम् आधित्तक्षे इत्यथरयाः।
६. प्रकथनमम् - गमाथमायाः प्रकपु रुतक्षे  गमायकयाः। प्रकथयमत इत्यथरयाः।
७. उपयनोगयाः - शितस प्रकपु रुतक्षे विमणकम् । शितस व्ययष्ट्रीकरनोमत इत्यथरयाः

एतमदन्नमाथर तपु आत्मनक्षेपदस न भविमत यथमा कटस करनोमत इमत। मकन्तपु अत्र कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस
भमवितपुमहरमत। एविमम् आत्मनक्षेपदप्रमक्रयमा सममाप्तमा।
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 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 9 शितमम् अपजमानष्ट्रीतक्षे इमत विमाक्यस्य कनोथरयाः।

. 10 अपजमानष्ट्रीतक्षे इत्यत्र अपपकविरकजमाधिमातपुयाः कनस्मन्नथरऽनस्त।

. 11 समस्तकतष्ट्रीयमायपुकमातम् इत्यस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 12 गन्धिनमामदसकत्रस पकरयत।

. 13 उत्कपु रुतक्षे इमत पदस्य कनोऽथरयाः।

. 14 पकविरवित्सनयाः इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 15 प्रकपु रुतक्षे इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 16 दमास्यमा ससयच्छतक्षे कमामपुकयाः इत्यत्र आत्मनक्षेपदस कक्षे न भविमत।

अथ परस्ममैपदप्रमक्रयमा
धिमातनोयाः मविमहतस्य लकमारस्य स्थमानक्षे परस्ममैपदमात्मनक्षेपदमाख्ययाः मदमविधियाः मतङप्रत्यययाः आदक्षेशिरूपक्षेण 

मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत भविन्तयाः पकविर जमातविन्त एवि। तत्र आत्मनक्षेपदमविषयक्षेऽमप जमातविन्तयाः। अधिपुनमा परस्ममैपदमविषयक्षे 
उच्यतक्षे। परस्ममैपदमविधिमानमविषयकस  मपुख्यस सकत्रद्वियमनस्त। स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इमत एकमम् 
अपरस तमावितम्  शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इमत। आदक्षेन तपु परगमामममन मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत 
आत्मनक्षेपदप्रकरणस्यमारम्भक्षे उकमक्षेविमानस्त। आत्मक्षेपदमविधिमानमाथर यमाविनन्त मनममत्तमामन सनन्त तमन्नममत्तहष्ट्रीनमातम् 
धिमातनोयाः परस्ममैपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे यथमा भविमत, पठमत, विदमत इत्यमामद। मकन्तपु अयस समाधिमारणयाः मनयमयाः। अधिपुनमा 
मविशिक्षेषमनयम उच्यतक्षे। तत्र उभयपमदधिमातपुभ्ययाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे प्रमाप्तस्य आत्मनक्षेपदस्य बमाधियाः मक्रयतक्षे 
अथविमा आत्मनक्षेपमदधिमातपुभ्ययाः प्रमाप्तस्य आत्मनक्षेपदस्य समाकमातम् बमाधिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। तमामन सकत्रमामण अत्र 
व्यमाख्यमायन्तक्षे। 

कक धिमातनोयाः मञत्त्विमातम् परगमामममन मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदस ससद्धिमनस्त, कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे च 
आत्मनक्षेपदममप ससद्धिमनस्त। मकन्तपु कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेऽमप मविमशिषनोपसगरयनोगक्षेन परस्ममैपदममात्रमविधिमानमाथर 
मविसधिसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 14 अनपुपरमाभ्यमास कक ञयाः॥ (१.३.७९)

सकत्रमाथर याः - अनपु इत्यपुपसगरपकविरकमातम् परमा इत्यपुपसगरपकविरकमातम् च कक धिमातनोयाः परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  अनपुपरमाभ्यमामम्  (५/२) कक ञयाः  (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अनपुश्च परमाश्च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  अनपुपरदौ  तमाभ्यमामम्  अनपुपरमाभ्यमामम्।  शिक्षेषमातम्  कतररर
परस्ममैपदमम्  इत्यतयाः  कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनयनोयाः  अनपुविकसत्तयाः  भविमत।  अनपु  इत्यपुपसगरपकविरकमातम्  परमा
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इत्यपुपसगरपकविरकमातम्  च कक धिमातनोयाः  परस्ममैपदस  भविमत इमत सकत्रमाथरयाः।  कक धिमातपुयाः  मञतम्  अनस्त अतयाः परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे  परस्ममैपदस  प्रमाप्तमनस्त एवि । तस्ममातम्  कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे  परस्ममैपदमविधिमानमाथरमम्  इदस  सकत्रमम्।
मकञ्च  गन्धिनमम्, अविकक्षेपणस, सक्षेविनस, समाहससक्यस, प्रमतयत्नयाः, प्रकथनमम्, उपयनोगयाः इत्यक्षेतक्षेषपु अथरषपु परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे कक धिमातनोयाः यदमात्मनक्षेपदस प्रमाप्तस तस्यमामप अपविमादनोऽयस यनोगयाः।

अत्र मविशिक्षेषयाः  - सकत्रक्षेऽनस्मनम् शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।
अतयाः कतकरविमाच्यक्षे एविमायस प्रयनोगयाः। कमरविमाच्यक्षे तपु भमाविकमरणनोयाः इमत आत्मनक्षेपदस भविमत। यथमा-अनपुमक्रयतक्षे समाध्विष्ट्री
पद्धिमतयाः। परमामक्रयतक्षे समपुपनस्थतमा बमाधिमा।

उदमाहरणमम् - अनपुकरनोमत, परमाकरनोमत। अत्र अनपु परमा इत्यपुपसगरपकविरकयाः कक धिमातपुरनस्त।

मकप  प्रक्षेरणक्षे  इमत  स्विररतक्षेतयाः  धिमातनोयाः  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधितपुस
परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 15 अमभप्रत्यमतभ्ययाः मकपयाः॥ (१.३.८०)

सकत्रमाथर याः  -  अमभ-उपसगरपकविरकमातम् प्रमत-उपसगरपकविरकमातम् अमत-उपसगरपकविरकमातम् च मकपम्-धिमातनोयाः
परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  अमभप्रत्यमतभ्ययाः  (५/३)  मकपयाः  (५/१)
इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अमभश्च  प्रमतश्च  अमतश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  अमभप्रत्यतययाः,  तक्षेभ्ययाः
अमभप्रत्यमतभ्ययाः। शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर, परस्ममैपदमम् इत्यनयनोयाः अनपुविकसत्तयाः भविमत। तथमा
च पकविर्वोकमाथरयाः ससध्यमत।

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  तपुदमामदगणष्ट्रीययाः  अयस  धिमातपुयाः  स्विररतक्षेतम्  अनस्त।  अतयाः  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे
आत्मनक्षेपदस  प्रमाप्तमम्।  मकन्तपु  तद्बमाधिनमाथरमयस  यनोगयाः  आरभ्यतक्षे।  अमभ-प्रमत-अमत  इत्यपुपसगरस्थलक्षे  कक्षे विलस
परस्ममैपदस भवितपु अन्यत्र तपु उभयपदष्ट्री अयस धिमातपुयाः स्यमामदमत मनयममयतपुममदममारभ्यतक्षे।

उदमाहरणमम् - अमभमकपमत। प्रमकपमत।अमतमकपमत।

विहम्-धिमातनोयाः उभयपमदत्विमातम् कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  मविमशिषनोपसगरयनोगक्षेन तत्रमामप
परस्ममैपदमविधिमानमाथरमयस यनोग आरभ्यतक्षे - 

[ . ]26 16 प्रमादहयाः॥ (१.३.८१)।
सकत्रमाथर याः - प्र-उपसगरपकविरकमातम् विहम्-धिमातनोयाः परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। प्रमातम् विहयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। प्रमातम् विहयाः
इत्यपुभयममप पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनयनोयाः पदयनोयाः
अनपुविकसत्तयाः भविमत। तक्षेन प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - प्रविहमत।

मकष्धिमातनोयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 
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[ . ]26 17 परक्षेमकर षयाः॥ (१.३.८१)

सकत्रमाथर याः - परर-उपसगरपकविरकमातम् मकष्धिमातनोयाः परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। परक्षेयाः मकषयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। परक्षेयाः मकषयाः
इत्यपुभयममप  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यतयाः  कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनयनोयाः
अनपुविकसत्तयाः भविमत। तक्षेन प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - पररमकष्यमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  मकष  मतमतकमायमामम्  इमत  मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातपुयाः  स्विररतक्षेतम्  अनस्त।  अतयाः
स्विररतमञतयाः  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यनक्षेन  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस  प्रमाप्तमम्।  तदम्  बमासधित्विमा
परक्षेमकरषयाः इमत सकत्रक्षेण परस्ममैपदक्षे पररमकष्यमत इमत रूपस ससध्यमत।

भ्विमामदगणष्ट्रीयमातम् मकषपु सहनक्षे इमत धिमातनोयाः परर-उपसगरपकविरकमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण परस्ममैपदक्षे पररमषरमत इमत
रूपस भविमत।

रमम्-धिमातनोयाः परस्ममैपदमविधिमानमाथर मविसधिसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 18 व्यमाङपररभ्यनो रमयाः॥ (१.३.८३)

सकत्रमाथर याः  -  मवि-उपसगरपकविरकमातम्  आङम् -उपसगरपकविरकमातम्  परर-उपसगरपकविरकमातम्  च  रमम्-धिमातनोयाः
परस्ममैपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  व्यमाङपररभ्ययाः  (५/३),  रमयाः  (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मविश्च आङम्  च पररश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे व्यमाङपरययाः तक्षेभ्ययाः व्यमाङपररभ्ययाः। शिक्षेषमातम्
कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनयनोयाः अनपुविकसत्तयाः भविमत। तक्षेन प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम् - मविरममत । आरममत। परररममत।

उप-उपसगरपकविरकमातम् रमम्-धिमातनोरमप परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]26 19 मविभमाषमाकमरकमातम्॥ (१.३.८५)

सकत्रमाथर याः -उप-उपसगरपकविरक-रम्धिमातनोयाः मविकल्पक्षेन परस्ममैपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे अकमरकस्थलक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। मविभमाषमा (अव्ययमम्) अकमरकमातम् (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। उपमाच्च इत्यतयाः उपमातम् इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। व्यमाङपररभ्यनो रमयाः इत्यतयाः रमयाः इत्यस्य,
शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः परस्ममैपदमम् इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन पकविर्वोकमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - उपरममत, उपरमतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  उपरममत  इत्यत्र मनविकत्तनो  भविमत  इत्यथर्वोऽस्तष्ट्रीमत  हक्षेतनोयाः  उप-रमम्  धिमातपुयाः
अकमरकमाविस्थमायमास वितरतक्षे। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन परस्ममैपदस भविमत, पकक्षे तपु उपरमतक्षे इत्यमात्मनक्षेपदममप
भविमत।
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परस्ममैपदमात्मनक्षेपदप्रकरणमम्। मटप्पणष्ट्री

मणचश्च इत्यनक्षेन परस्ममैपदमात्मनक्षेपदयनोयाः प्रमाप्तयनोयाः कक्षे विलस परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 20 बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः॥ (१.३.८४)

सकत्रमाथर याः-बपुधि-यपुधि-नशि-जन-इङ-प्रपु-द्रिपु-सपु इत्यक्षेतक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्ययाः  (५/३),  णक्षेयाः
(५/१)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  बपुधिश्च  यपुधिश्च  नशिश्च  जनश्च  इङम्  च  प्रपुश्च  द्रिपुश्च  सपुश्च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुवियाः  तक्षेभ्ययाः  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्ययाः।  शिक्षेषमातम्  कतररर
परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनयनोयाः अनपुविकसत्तयाः भविमत। मणयाः इत्यनक्षेन मणजन्तनो गकह्यतक्षे। एविञ्च
सकत्रमाथरस्तमावितम्  - बपुधि-यपुधि-नशि-जन-इङ-प्रपु-द्रिपु-सपु इत्यक्षेतक्षेभ्यनो ण्यन्तक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः परस्ममैपदस भविमत
इमत।

अत्र मविशिक्षेषयाः  -  पकविर्वोकक्षे भ्यनो धिमातपुभ्यनो यमद मणच्प्रत्ययनो भविमत तदमा मणचश्च इत्यनक्षेन परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे मविविमकतक्षे  परस्ममैपदस भविमत, कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे मविविमकतक्षे आत्मनक्षेपदस भविमत इमत अविस्थमायमास
कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  परस्ममैपदस  भवितपु  इत्यक्षेतदथर  सकत्रममदममारभ्यतक्षे।  अतयाः  यनोगनोऽयस  मणचश्च  इमत
सकत्रस्यमापविमादयाः।

उदमाहरणमम्-  बनोधियमत  पद्ममम्।  यनोधियमत  कमाष्ठमामन।  नमाशियमत  द पुयाःखमम्।  जनयमत  सपुखमम्।
अध्यमापयमत विक्षेदमम्। प्रमावियमत प्रमापयतष्ट्रीत्यथरयाः। द्रिमावियमत मविलमापयतष्ट्रीत्यथरयाः। समावियमत स्यन्दयतष्ट्रीत्यथरयाः।

मणचश्च इत्यनक्षेन उभयनोयाः पदयनोयाः प्रमाप्तयनोयाः कक्षे विलस परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 21 मनगरणचलनमाथरभ्यश्च॥ (१.३.८७)

सकत्रमाथर याः  - भकणमाथरकक्षे भ्ययाः चलनमाथरकक्षे भ्ययाः च ण्यन्तक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेऽमप
परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकनस्त।  मनगरणचलनमाथरभ्ययाः  (५/३)  च  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  मनगरणस  च  चलनस  च  मनगरणचलनक्षे  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः,  तदौ  अथर्णौ  यक्षेषमास  तक्षे
मनगरणचलनमाथमारयाः तक्षेभ्ययाः मनगरणचलनमाथरभ्ययाः। शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाःकतररर परस्ममैपदमम् इत्यस्य
च अनपुविकसत्तयाः भविमत। बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो  णक्षेयाः  इत्यतयाः णक्षेयाः  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। भकणमाथरकक्षे भ्ययाः
चलनमाथरकक्षे भ्ययाः  च  ण्यन्तक्षेभ्यनो  धिमातपुभ्ययाः  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  परस्ममैपदस  भविमत  इमत  प्रमागपुकमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - मनगमारयमत। आशियमत। आदयमत। खमादयमत। भनोजयमत। चलयमत। कम्पयमत।

कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  तत्र  परस्ममैपदमविधिमानमाथर,  परगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  च
परस्ममैपदमविधिमानमाथरमम् इत्यपुभयत्रमामप परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    49   
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[ . ]26 22 अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्॥ (१.३.८८)

सकत्रमाथर याः - अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् ण्यन्तमातम् परस्ममैपदस स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  अणदौ  (७/१),  
अकमरकमातम्  (५/१), मचत्तवित्कतकरकमातम्  (५/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। न मणयाः अमणयाः तनस्मनम् अणदौ। न
मविदतक्षे  कमर  यस्य  स  अकमरकयाः,  तस्ममातम्  अकमरकमातम्,  बहहवष्ट्रीमहयाः।  मचत्तमम्  अस्य अस्तष्ट्रीमत  मचत्तविमानम्।
मचत्तविमानम् कतमार यस्य स मचत्तवित्कतकरकयाः तस्ममातम् मचत्तवित्कतकरकमातम्,  बहहवष्ट्रीमहयाः। बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो
णक्षेयाः इत्यतयाः णक्षेयाः इत्यस्य, शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः परस्ममैपदमम् इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च
अण्यन्तमाविस्थमायमास  ययाः  धिमातपुयाः  अकमरकयाः  मचत्तवित्कतकरकयाः  च  भविमत  तस्ममातम्  धिमातनोयाः  ण्यन्तमाविस्थमायमास
कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेऽमप परस्ममैपदस भविमत इमत सकत्रस्य सम्पकणमारथरयाः।

मविशिक्षेषयाः - सकत्रममदस मणचशिच इमत यनोगस्य अपविमादभकतमम्।

उदमाहरणमम् - शिक्षेतक्षे कक ष्णयाः, तस गनोपष्ट्री शिमाययमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  शिष्ट्रीङम्  स्विप्नक्षे  इमत  धिमातपुयाः  अण्यन्तमाविस्थमायमामम्  अकमरक  एविमानस्त।  मकञ्च
अण्यन्तमाविस्थमायमास कतमार कक ष्णयाः मचत्तविमानम् अनस्त। अतयाः शिष्ट्रीधिमातपुरमप मचत्तवित्कतकरकयाः अनस्त। ततयाः शिष्ट्रीधिमातनोयाः
मणमच विकद्धिदौ आयमादक्षेशिक्षे शिमायष्ट्री इमत मणजन्तधिमातनोयाः मणचश्च इत्यनक्षेन कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदक्षे प्रमाप्तक्षे
अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इमत प्रकक तसकत्रक्षेण कक्षे विलस  परस्ममैपदस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तक्षेन शिमाययमत इत्यक्षेवि रूपस
भविमत।

अधिपुनमा कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेऽमप परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधितपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 23 न पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः ॥ 
(१.३.८९)

सकत्रमाथर याः - पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः ण्यन्तमातम्  परस्ममैपदस न भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मनषक्षेधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। न पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः
(५/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आङम् -पकविर्वो यम आङयमयाः,  आङम् -पकविर्वो यस आङयसयाः,  पररपकविर्वो मपुहयाः
पररमपुहयाः।  पमाश्च  दममश्च  आङयमश्च  आङयसश्च  पररमपुहश्च  रुमचश्च  नकमतश्च  विदश्च  विसम्  च  तक्षेषमास
सममाहमारदन्दक्षे  पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसम्,  तस्ममातम्
पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः।  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः इत्यतयाः णक्षेयाः इत्यस्य,  शिक्षेषमातम्
कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यतयाः  परस्ममैपदमम्  इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत।  एविञ्च पमा,  दमम्,  आङपकविरकयाः  यमम्,
आङपकविरकयाः यसम्,  पररपकविरकयाः यसम्,  पररपकविरकयाः मपुहम् ,  रुचम्,  नकतम्,  विदम्,  विसम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः ण्यन्तक्षेभ्ययाः
परस्ममैपदस न भविमत इमत सकत्रमाथरयाः।
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पमा पमानक्षे इमत भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः मनगरणमाथरयाः। अतयाः मनगरणचलनमाथरभ्यश्च इत्यक्षेनन कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे तमन्नषक्षेधिमाथरममदस सकत्रमम्।

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  मणचश्च  इमत  यनोगक्षेन  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदक्षे  ससद्धिक्षे
तत्तमदशिक्षेषमाविस्थमायमास  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो  णक्षेयाः,  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  ,
मनगरणचलनमाथरभ्यश्च  इमत  सकत्रत्रयक्षेण  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  परस्ममैपदस  मविमहतमम्  इमत  इदस  सकत्रत्रयस
मणचश्च  इमत  यनोगस्य  अपविमादभकतमम्।  अधिपुनमा  प्रकक तसकत्रक्षेण  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  ,
मनगरणचलनमाथरभ्यश्च  इमत  सकत्रदयक्षेन  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  प्रमाप्तस्य  परस्ममैपदस्य  मनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
इदमानष्ट्रीमपुच्यतक्षे-  मकस  स मनषक्षेधियाः परगमामममन मक्रयमाफलक्षे प्रमाप्तस्य परस्ममैपदस्य कक तक्षेऽमप। तदमा उच्यतक्षे-  तत्र
नमायस  मनषक्षेधियाः।  कक्षे विलस  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  प्रमाप्तस्य  परस्ममैपदस्य  एवि  मनषक्षेधियाः।  स्वितयाः  कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस,  परगमामममन च परस्ममैपदस भविमत एवि इमत असन्दक्षेहयाः। तक्षेन पमाययमत वित्समानम् पययाः
इत्यमामदप्रयनोगयाः समाधिपु भविमत।

उदमाहरणमम्  - पमाययतक्षे।  दमयतक्षे।  आयमामयतक्षे।  आयमासयतक्षे।  पररमनोहयतक्षे।  रनोचयतक्षे।  नतरयतक्षे।
विमादयतक्षे। विमासयतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

.1 पमाययतक्षे - इत्यत्र भ्विमामदगणष्ट्रीययाः पमा पमानक्षे इमत धिमातपुयाः अनस्त। तस्ममातम् मणमच शिमाच्छमासमाहमाव्यमाविक्षेपमास
यपुकम्  इत्यनक्षेन  यपुगमागमक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  पमामय  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  मनगरणमाथरकत्विमातम्  कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे मणचश्च इत्यनक्षेन प्रमाप्तमम् आत्मनक्षेपदस मनगरणचलनमाथरभ्यश्च इत्यक्षेनन बमासधित्विमा कक्षे विलक्षे
परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे तस्य प्रकक तसकत्रक्षेण मनषक्षेधिक्षे पमाययतक्षे इमत रूपस भविमत।

.2 दमयतक्षे -  दमपु  उपशिमक्षे  इमत  मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  मणमच  उपधिमाविकद्धिदौ  दमामम्  इ  इमत  जमातक्षे
जनष्ट्रीजजॄष्क्नसपुरञनोऽमन्तमाश्च इमत गणसकत्रक्षेण ममददमाविक्षे ममतमास ह्रस्वियाः इत्यनक्षेन उपधिमाह्रस्विक्षे दमम इमत
जमायतक्षे।  ततयाः  मणचश्च  इत्यक्षेनन  प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदस  बमासधित्विमा  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्
इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन दमयतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

.3 आयमामयतक्षे -  आङम् -उपसगरपकविरकमातम्  यम उपरमक्षे  इमत  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  मणमच उपधिमाविकद्धिदौ
आयमामम  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  मणचश्च  इत्यक्षेनन  प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदस  बमासधित्विमा
अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन
आयमामयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.4 आयमासयतक्षे -  आङम् -उपसगरपकविरकमातम् यसपु प्रयत्नक्षे  इमत मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः मणमच उपधिमाविकद्धिदौ
आयमासस  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  मणचश्च  इत्यक्षेनन  प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदस  बमासधित्विमा
अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन
आयमासयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.5 पररमनोहयतक्षे-  परर-उपसगरपकविरकमातम्  मपुह  विमैमचत्यक्षे  इमत  मदविमामदगणमायधिमातनोयाः  
मणमच लघकपधिगपुणक्षे  पररमनोमह इमत जमायतक्षे।  ततयाः मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदस  बमासधित्विमा
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अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन
पररमनोहयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.6 रनोचयतक्षे-  रुच  दष्ट्रीप्तमाविमभप्रष्ट्रीतदौ  च  इमत  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  मणमच   लघकपधिगपुणक्षे  रनोमच  इमत
मणजन्तधिमातनोयाः  मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदमम्  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इत्यक्षेनन
कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन रनोचयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.7 नतरयतक्षे- नकतष्ट्री गमात्रमविकक्षेपक्षे इमत मदविमामदगणमायधिमातनोयाः  मणमच लघकपधिगपुणक्षे रनोमच इमत मणजन्तधिमातनोयाः
मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम् आत्मनक्षेपदस बमासधित्विमा  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे
परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन नतरयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.8 विमादयतक्षे-  विद  व्यकमायमास  विमामच  इमत  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः   मणमच  उपधिमाविकद्धिदौ   विमामद  इमत
मणजन्तधिमातनोयाः  मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम् आत्मनक्षेपदस बमासधित्विमा  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्
इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन विमादयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.9 विमासयतक्षे-  विस मनविमासक्षे  इमत विसगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  मणमच उपधिमाविकद्धिदौ   विमासस इमत मणजन्तधिमातनोयाः
मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम् आत्मनक्षेपदस बमासधित्विमा  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे
परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन विमासयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 17 मनगरणचलनमाथरभ्यश्च इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

. 18 उपरममत इत्यत्र परस्ममैपदमविधिमायकसकत्रस मकमम्।

. 19 व्यमाङपररभ्यनो रमयाः इत्यस्य उदमाहरणमामन सलखत।

. 20 प्रमादहयाः इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदस विमा।

. 21 न पमादम्यमाङम्  इत्यमामदसकत्रस पकरयत।

. 22 अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

 पमाठसमारयाः

अनपुदमात्तक्षेत्धिमातनोयाः,  मङत्धिमातनोयाः  च आत्मनक्षेपदस  भविमत। पपुनयाः स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे
इत्यक्षेनन मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे  आत्मनक्षेपदस  भविमत  ,  मक्रयमाफलस्य परगमाममत्विक्षे  तपु  परस्ममैपदस  भविमत
इत्यपुच्यतक्षे। मकञ्च शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमाद्धिमातनोयाः कतररर परस्ममैपदस स्यमातम्
इमत  समाममान्यक्षेन  परस्ममैपदमात्मनक्षेपदमविधिमानमपुक्त्विमा  ततयाः  मविशिक्षेषमाथर  पमाठनोऽयममारब्धियाः  इमत  जक्षेयमम्।  मक्रयमायमा
मविमनमयमाथर  दनोत्यक्षे  आत्मनक्षेपदस भविमत व्यमतलपुनष्ट्रीतक्षे  इत्यमाददौ,  क्विमचच्च तस्य मनषक्षेधियाः न गमतमहससमाथरभ्ययाः
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इत्यनक्षेन,  व्यमतगच्छनन्त इत्यमाददौ। क्विमचतम् उपसगरयनोगक्षेन परस्ममैपमदधिमातनोरमप आत्मनक्षेपदस भविमत। कपु त्रमचतम्
स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे इत्यनक्षेन परगमामममन मक्रयमाफलक्षे  प्रमाप्तस  परस्ममैपदस  बमासधित्विमा आत्मनक्षेपदस
मविधिष्ट्रीयतक्षे मविक्रकीणष्ट्रीतक्षे इत्यमाददौ। मकञ्च सन्प्रत्ययमातम् पकविर  ययाः आत्मनक्षेपदष्ट्री धिमातपुयाः,  तक्षेन तपुल्यस सन्नन्तधिमातनोरमप
आत्मनक्षेपदस  भविमत।  परगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  आत्मनक्षेपदमविधिमानस  भविमत  तथमा  च  सकत्रस-
गन्धिनमाविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु  कक ञयाः।  कक धिमातपुयाः  मञतम्  अनस्त,  अतयाः  परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदस प्रमाप्तमनस्त अत एवि कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदमविधिमानमाथरमम् अनपुपरमाभ्यमास मक्रययाः
इमत सकत्रममारभ्यतक्षे। पपुनयाः परस्ममैपदप्रकरणक्षे एकनो मविशिक्षेषयाः जक्षेययाः यतम् शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर
इत्यमप पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्ममातम् परस्ममैपदप्रकरणस्थसकत्रमैयाः परस्ममैपदमविधिमानरूपनो यनो  मविशिक्षेष उच्यतक्षे स तपु
कतकरविमाच्यक्षे भविमत,  तक्षेन भमाविकमरस्थलक्षे आत्मनक्षेपदस भविमत इमत न ससशिययाः इमत सम्यकम्  अविधिमायरतमामम्। तत्र
कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  परस्ममैपदमविधिमानमाथर  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो  णक्षेयाः,  मनगरणचलनमाथरभ्यश्च,
अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इत्यक्षेतत्सकत्रत्रयममारब्धिमम्।  पपुनयाः  तमन्नषक्षेधिसकत्रममप  आरब्धिमम्,  न
पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः इमत। एविस तत्र तत्र मविशिक्षेषमा जक्षेयमायाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 गन्धिनमाविकक्षेपण इमत सकत्रस प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 2 कतररर कमरव्यमतहमारक्षे इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 3 मविपरमाभ्यमास जक्षेयाः  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 4  पकविरवित्सनयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 दमाणश्च समा चक्षेच्चतपुरयरथर इमत सकत्रस सनोदमाहरणस  व्यमाख्यमात।

. 6 अनपुपरमाभ्यमास कक ञयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 7 बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 8 अमभप्रत्यमतभ्ययाः मकपयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस  व्यमाख्यमात।

. 9 न पमादम्यमाङम्  इत्यमामदसकत्रस प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 10 अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

 पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 मक्रयमामविमनमययाः।

. 2 भविमत। सनन्तष्ठतक्षे।

. 3 मविजयक्षेत। परमाजयतक्षे।
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. 4 अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम् ।

. 5 न गमतमहससमाथरभ्य इमत मनषक्षेधिमातम्।

. 6 मनमविशितक्षे।

. 7 मविक्रकीणष्ट्रीतक्षे।

. 8 अन्यस्य यनोग्यछक्षेदनमक्रयमामम् अन्ययाः करनोमत इत्यथरयाः।

उत्तरमामण-२
. 9 शितमम् अपलपमत।

. 10 अपलमापक्षेऽथर।

. 11 रथक्षेन सञ्चरतक्षे।

. 12 गन्धिनमाविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु कक ञयाः।

. 13 सकचयमत।

. 14 सन्प्रत्ययमातम् पकविर ययाः आत्मनक्षेपदष्ट्री धिमातपुयाः तक्षेन तपुल्यस सन्नन्तधिमातनोरमप आत्मनक्षेपदस भविमत। 

. 15 प्रकथयमत।

. 16 दमाणश्च समा चक्षेच्चतपुरयरथर।

उत्तरमामण-३
. 17 भकणमाथरकक्षे भ्ययाः चलनमाथरकक्षे भ्ययाः च ण्यन्तक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेमप परस्ममैपदस 
भविमत।

. 18 मविभमाषमाकमरकमातम्।

. 19 मविरममत । आरममत। परररममत।

. 20 परस्ममैपदमम् ।

. 21 न पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः।

. 22 शिक्षेतक्षे कक ष्णयाः, तस गनोपष्ट्री शिमाययमत।

॥ इमत षनड्विसशियाः पमाठयाः ॥
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)27 भमाविकमरप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

ससस्कक तक्षे तपु कतकरविमाच्यस कमरविमाच्यस भमाविविमाच्यस चक्षेमत विमाच्यत्रयमनस्त।  मक्रययमा यदमा प्रमाधिमान्यक्षेन कतमार
विमाच्यनो भविमत तदमा कतकरविमाच्यस भविमत। अत्र तपु कतररर प्रथममामविभमकयाः भविमत, कत्ररनपुसमारस मक्रयमायमास विचनपपुरुषमा
भविनन्त यथमा रमामयाः पठमत, तदौ मविदमालयस गच्छतयाः इत्यमामदविमाक्यक्षेषपु कत्ररनपुसमारस विचनपपुरुषमायाः सनन्त। यदमा च
मक्रययमा प्रमाधिमान्यक्षेन कमर  विमाच्यस  भविमत तदमा  कमरविमाच्यस  भविमत। अत्र तपु  कममारनपुसमारस  मक्रयमायमास  विचनपपुरुषमा
भविनन्त, मकञ्च कमरमण प्रथममामविभमकयाः कतररर च तकतष्ट्रीयमामविभमकयाः भविमत। तदथमा-रमामक्षेण पपुस्तकस  पठ्यतक्षे,
तमाभ्यमास मविदमालययाः गम्यतक्षे इत्यमामदविमाक्यक्षेषपु कममारनपुसमारस विचनपपुरुषमायाः सनन्त। अकमरकधिमातपुस्थलक्षे तपु मक्रयमायमा
एवि प्रमाधिमान्यस भविमत न तपु कतपुरयाः इमत हक्षेतनोयाः तदमाविविमाच्यममत्यपुच्यतक्षे। अत्र तपु कतररर  तकतष्ट्रीयमामविभमकयाः भविमत,
मक्रयमायमास तपु प्रथपपुरुषमैकविचनममात्रमक्षेवि भविमत। लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षे कतमार, कमर, भमावियाः
च  इमत  लकमारमाथरत्रयमपुकमनस्त।  सकमरकक्षे भ्ययाः  अकमरकक्षे भ्यश्च   धिमातपुभ्ययाः  कतररर  लकमारमा  भविनन्त  इमत
भविन्तयाः  पकविर  जमातविन्तयाः।  अधिपुनमा  सकमरकक्षे भ्ययाः  धिमातपुभ्ययाः  कमरमण  अकमरकक्षे भ्यश्च धिमातपुभ्ययाः  भमाविक्षे  लकमारमा
भविनन्त इमत प्रदशिरमयतपुस प्रकरणममदममारभ्यतक्षे। अत इदस प्रकरणस भमाविकमरप्रमक्रयमा इत्यच्यपुतक्षे। भमाविविमाच्यक्षे कक्षे विलस
प्रथमपपुरुषयाः एकविचनस च भविमत मकन्तपु यदमा धिमातपुयाः सकमरकतमास लभतक्षे तदमा कमरविमाच्यक्षे सविर पपुरुषमायाः सविमारमण च
विचनमामन भविनन्त इत्यक्षेततम् सविरमम् अगक्षे स्पषस भमविष्यमत।

(कतकरविमाच्यमम् कमरविमाच्यमम् प्रक्षेषमाथरप्रमतपमादनमाय इत्यमामदशिब्दमायाः व्यमाकरणक्षेन व्यपुत्पमादमयतपुस न शिक्यमायाः।
सम्प्रमत  प्रमादक्षेमशिकभमाषमासपु  अस्य बहहलप्रयनोगयाः  वितरतक्षे।  अतयाः  तथमा  प्रकमटतमम्।  परन्तपु  कतररर  प्रयनोगयाः  -
कतकरविमाच्यमम्,  कणरमण  प्रयनोगयाः  -  कमरविमाच्यमम्  इमत  व्यविहमारयाः  भविमत।  यथमासम्भविमम्  कतकरविमाच्यमामदपदमानमास
व्यविहमारयाः विरमम्।)

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

 भमाविपदमाथर जमास्यमत स च कस्यमाथर्वो भविमत इत्यमप जमास्यमत।
 भमाविविमाच्यस कमरविमाच्यस च मकस  भवितष्ट्रीमत जमास्यमत।
 भमाविविमाच्यकमरविमाच्ययनोयाः कनो मविशिक्षेष इमत जमास्यमत।
 तत्तत्स्थलक्षेषपु मविशिक्षेषसकत्रमाणमास कमायर जमास्यमत।
 भकधिमातनोयाः भमाविक्षे प्रत्यक्षेकस  लकमारस्य रूपस जमास्यमत।
 सविर्वोपरर भमाविक्षे कमरमण च प्रयनोगपररवितरनस कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
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भमाविविमाच्यक्षे  कमरविमाच्यक्षे  च धिमातपुभ्ययाः परस्ममैपदमात्मनक्षेपदयनोयाः कतरतम् पदस भविमत इमत दशिर मयतपुस
मविसधिसकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 1 भमाविकमरणनोयाः॥ (१.३.१३)

सकत्रमाथर याः - लस्य आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमम् एकपदमात्मकमनस्त। लयाः कमरमण च भमाविक्षे  चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यतयाः
लयाः इमत,  अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम्  इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम्  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  भमावियाः च कमर  च तयनोयाः
इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे भमाविकमरणष्ट्री, तयनोयाः भमाविकमरणनोयाः इमत सप्तमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्। एविञ्च भमाविमाथर कममारथर च धिमातनोयाः
मविमहतस्य  लकमारस्य  स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो  भविमत  इमत  सकत्रमाथरयाः।  एविञ्च  भमाविविमाच्यक्षे  कमरविमाच्यक्षे  च
आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत,  परस्ममैपदस तपु कदमामप न भविमत। तत्र धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री परस्ममैपदष्ट्री उभयपदष्ट्री विमा
भवितपु भमाविविमाच्यक्षे कमरविमाच्यक्षे च आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत इमत मनश्चप्रचमम्। 

अत्र मविशिक्षेषयाः - फलस व्यमापमारश्चक्षेमत  धिमातनोयाः अथरदयस भविमत। तत्र  व्यमापमारनो नमाम मक्रयमा भमाविनो विमा।
व्यमापमारमाशययाः कतमार, फलमाशययाः च कमर  भविमत। यदमा कतररर एवि फलव्यमापमारदौ मनमहतदौ भवितयाः तदमा स धिमातपुयाः
अकमरक इत्यपुच्यतक्षे। यथमा दक्षेविदत्तयाः एधितक्षे इत्यत्र एधि विकद्धिदौ इमत धिमातपुयाः अकमरकनोऽनस्त। अत्र विकमद्धिरूपफलस्य
तज्जनकमक्रयमायमायाः च आशययाः दक्षेविदत्तयाः एवि। अतयाः अयस धिमातपुयाः अकमरक इत्यपुच्यतक्षे। अत्र प्रश्नयाः  -  यमद
धिमातनोरक्षेवि अथरयाः भमाविनो भविमत तदमा लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यनक्षेन मकमथर भमाविमाथर लकमारनो भविमत
इमत करयतक्षे। तथमा प्रश्नक्षे समत उदतक्षे  - भमावियाः धिमातनोरक्षेवि अथरयाः मकन्तपु भमाविमाथरकलकमारक्षेण कक्षे विलमम् सनोऽथरयाः
अनकदतक्षे  न तपु  तदथरस्य मविधिमानस भविमत। तमहर  एतमावितमा स्पषस यतम्  यदमा कमर  न भविमत तदमैवि भमाविविमाच्यस
(  )  impersonal voice भविमत। सकमरकस्थलक्षे  तपु  कमरविमाच्यस  (  )  passive voice भविमत। भमाविक्षे
लकमारक्षे समत कतकररूपक्षेण यपुष्मदम्-शिब्दक्षेन अस्मदम्-शिब्दक्षेन सह विमा समाममान्यमासधिकरण्यस न भविमत इमत हक्षेतनोयाः
कक्षे विलयाः  प्रथमपपुरुष  एवि  भविमत।  मध्यमपपुरुषमाथर  यपुष्मद्शिब्दक्षेन  सह  समाममानमासधिकरण्यममाविश्यकमम्,
उत्तमपपुरुषमाथरमम्  अस्मदम्-शिब्दक्षेन  सह  समाममानमासधिकरण्यममाविश्यकमम्।  भमाविविमाच्यक्षे  तपु  तमाभ्यमास  दमाभ्यमास
समाममानमासधिकरण्यस न सम्भविमत तस्ममातम् मध्यमनोत्तमपपुरुषदौ न भवितयाः। फलतयाः कक्षे विलयाः प्रथमपपुरुष एवि भविमत।
यथमा  आस्यतक्षे  त्वियमा,  आस्यतक्षे  मयमा।  
अनयनोयाः विमाक्ययनोयाः भमाविस्यमैवि प्रमाधिमान्यस भविमत। स च भमावियाः मतङविमाच्ययाः एवि, न तपु यपुष्मदथरयाः, अस्मदथर्वो विमा
भविमत। अतयाः नमैवि समाममानमासधिकरण्यमनस्त। मतङविमाच्यभमाविनो द्रिव्यरूपनो नमानस्त। अतयाः मदत्विमामदप्रतष्ट्रीमतयाः नमैवि
भविमत।  तस्ममातम्   मदविचनमामदयाः  नमैवि  भविमत  मकन्तपु  उत्सगरतयाः  एकविचनमक्षेवि  भविमत,  एकविचनमपुत्सगरतयाः
कररष्यतक्षे इमत भमाष्यविचनमातम्। मदत्विमादक्षेयाः प्रतष्ट्रीमतयाः द्रिव्यक्षे एवि सम्भविमत यत्र सलङ्गससख्यमाभ्यमामन्वियनो न भविमत
ततम्  अद्रिव्यममत्यपुच्यतक्षे।  एविञ्च  भमाविस्य  अद्रिव्यरूपत्विमातम्  मदत्विमामदससख्यमा  प्रतष्ट्रीतमा  न  भविमत  इमत  हक्षेतनोयाः
उत्सगरतयाः एकविचनस भविमत। यतयाः ससख्यमायमा अमविविकमायमाममप पदसमाधिपुत्विमाथर  सपुमप्तङप्रत्यययनोयाः ययाः कनश्चतम्
स्यमादक्षेवि। यतनो मह मनयमनोऽनस्त अपदस न प्रयपुञष्ट्रीत। भमाविमाथर लकमारक्षे समत भमावि उकनो भविमत कतमार च अनपुकनो
भविमत, अतयाः अनमभमहतक्षे कतररर कतकरकरणयनोस्तकतष्ट्रीयमा इत्यनक्षेन तकतष्ट्रीयमामविभमकभरविमत- त्वियमा मयमा अन्यमैविमार
भकयतक्षे इत्यमाददौ।
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उदमाहरणमम् - भकयतक्षे। एतस्य प्रमक्रयमा अगक्षे स्पषमा भमविष्यमत।

पकविर भ्विमामदप्रकरणक्षेषपु भविन्तयाः दृषविन्तयाः यतम् तत्र तत्र शिपम्-श्यनम्-श्लपुयाः इत्यमामदमविकरणमामन भविनन्त।
मकन्तपु ततम् कतकरविमाच्यक्षे एवि भविमत। यथमा कतररर शिपम् इत्यनक्षेन मविधिष्ट्रीयममानस शिपम्-मविकरणस कतररर एवि भविमत।
तमहर  कमरविमाच्यक्षे  भमाविविमाच्यक्षे  च  ककीदृशिस  मविकरणस  भविमत  इमत  पकच्छमायमामम्  नकतनमविकरणस  प्रदशिरमयतपुस
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 2 समाविरधिमातपुकक्षे  यकम् ॥ (३.१.६७)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोयाः यकम्  भमाविकमरविमामचमन समाविरधिमातपुकक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकनस्त।  समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१),  यकम्  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मचण्भमाविकमरणनोयाः इत्यतयाः भमाविकमरणनोयाः इमत पदस्य,  धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः ससश्च इत्यतयाः
धिमातनोयाः  इमत  पदस्य च  अनपुविकसत्तभरविमत,  प्रत्यययाः  परश्च इत्यपुभयमसधिमक्रयतक्षे।  एविञ्च भमाविमाथर  कममारथर  च
समाविरधिमातपुकक्षे  प्रत्ययक्षे परतयाः धिमातनोयाः यक्प्रत्ययनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। यकयाः ककमारयाः इत्ससजकयाः। अतयाः य इत्यक्षेवि
मशिष्यतक्षे।

अत्र मविशिक्षेषयाः- यकयाः मकत्त्विस्य फलत्रयमनस्त।

.1 समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत गपुणमनषक्षेधियाः यथमा भकयतक्षे इत्यत्र।

.2 अपरस सम्प्रसमारणमम्। यथमा- यजमत इत्यस्य भमाविक्षे इज्यतक्षे इमत रूपमम्। अत्र विमचस्विमपयजमादष्ट्रीनमास
मकमत इमत सम्प्रसमारणस भविमत। 

.3 यकयाः मकत्करणमातम् आदन्तदौ टमकतदौ इमत पररभमाषयमा अन्त्यमावियविनो भविमत।

उदमाहरणमम् - भकयतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  भकधिमातनोयाः  भमाविमाथर  वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास  वितरममानक्षे  लटम्  इमत
लट्लकमारक्षे तत्स्थमानक्षे भमाविकमरणनोयाः इत्यनक्षेन आत्मनक्षेपदस मविमहतमम्। तत्र भमाविक्षेऽथर औत्समगरकमम् एकविचनस भविमत
इमत  हक्षेतनोयाः  तप्रत्ययक्षे  भक  त  इमत नस्थतक्षे  मतनङशित्समाविरधिमातपुकमम्  इत्यनक्षेन  तप्रत्ययस्य समाविरधिमातपुकससजमायमास
समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इमत प्रकक तसकत्रक्षेण यकम्  भविमत। यतनो मह अत्र भमाविमाथरयाः समाविरधिमातपुकप्रत्ययश्च अनस्त। यकयाः
मकत्त्विमातम्  आदन्तदौ  टमकतदौ  इमत पररभमाषयमा  अन्त्यमावियविक्षे  भक  य  त  इमत जमातक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः
इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे  नक्क्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिक्षे  त  इत्यत्रत्यस्य अकमारस्य  अचनोऽन्त्यमामद  मट  इत्यनक्षेन
मटससजमायमास मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्त्विक्षे भकयतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

भकधिमातनोयाः भमाविक्षे लपुमट तमादक्षेशिक्षे यगपविमादभकतक्षे तमास्प्रत्ययक्षे भक तमासम् त इमत नस्थतक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 3 स्यससच्सष्ट्रीयपुट्तमाससषपु  भमाविकमरणनोरुपदक्षेशिक्षेऽज्स्झिनगहदृशिमास 
विमा मचण्विमदटम्  च॥ (६.४.६२)

सकत्रमाथर याः  -  उपदक्षेशिक्षे  यनोऽचम्  तदन्तमानमास  हनमादष्ट्रीनमास  च  मचणष्ट्रीवि  अङ्गकमायर  विमा  स्यमातम्  स्यमामदषपु
भमाविकमरणनोगरम्यममानयनोयाः, स्यमादष्ट्रीनमाममडमागमश्च।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  अनस्मनम्  मविसधिसकत्रक्षे  अषदौ  पदमामन  सनन्त। स्यससच्सष्ट्रीयपुट्तमाससषपु  (७/३),
भमाविकमरणनोयाः (७/२), उपदक्षेशिक्षे (७/१), अज्स्झिनगहदृशिमास (६/३), विमा (अव्ययमम्), मचण्वितम् (अव्ययमम्),
इटम्  (१/१) च (अव्ययमम्) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। स्यश्च ससच्च सष्ट्रीयपुटम्  च तमाससश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
स्यससच्सष्ट्रीयपुट्तमासययाः,  तक्षेषपु  स्यससच्सष्ट्रीयपुट्तमाससषपु।  भमाविश्च कमर  च  तयनोयाः  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  भमाविकमरणष्ट्री,
भमाविकमरणष्ट्री  तयनोभमारविकमरणनोयाः।  अच्च  हनश्च  गहश्च  दृश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
अज्स्झिनगहदृशिस्तक्षेषमामज्स्झिनगहदृशिमामम्।  अङ्गस्य  इत्यसधिमक्रयतक्षे।  उपदक्षेशिक्षे  इत्यसशिस्य  अचम्  इत्यसशिक्षेन  सह
सम्बन्धियाः। असधिकक तस्य अङ्गस्य मविशिक्षेषणस भविमत अचम् इमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इत्यनक्षेन तदन्तमविधिदौ
उपदक्षेशिक्षे  यनोऽचम्  तदन्तमानमामम्  अङ्गमानमाममत्यथर्वो भविमत। तच्च अङ्गस  धिमातपुरक्षेवि भविमत। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्-
भमाविकमरणनोयाः मविषयक्षे स्य-ससचम्-सष्ट्रीयपुटम्-तमासम् इत्यक्षेतक्षेषपु परक्षेषपु सत्सपु उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः अचम् तदन्तस्य धिमातनोयाः
स्थमानक्षे  तथमा हनम्-गहम्-दृश्धिमातकनमास  स्थमानक्षे  मचण्वितम् अङ्गकमायर  मविकल्पक्षेन भविमत मकञ्च स्यमादष्ट्रीनमामम्  इडमागमनो
भविमत।

उदमाहरणमम् - भमामवितमा, भमवितमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  तथमा च भकधिमातनोयाः लपुमट तप्रत्ययक्षे  तमासस भक  तमासम्  त इमत जमातक्षे  भकधिमातनोयाः
उपदक्षेशिक्षे अजन्तत्विमातम् मकञ्च अस्ममातम् भकधिमातनोयाः उत्तरस्य तमासयाः मविदममानत्विमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण मचण्विदमाविक्षे इडमागमक्षे
च भक इतमासम् त इमत जमायतक्षे। ततयाः मचण्विदमाविमातम् अचनो नञणमत इत्यनक्षेन ऊकमारस्य विकद्धिदौ औकमारक्षे आविमादक्षेशिक्षे
भमाविम्  इतमासम्  त इमत जमातक्षे  तप्रत्ययस्य स्थमानक्षे  डमादक्षेशिक्षे  मडत्त्विमातम्  अभस्यमामप  टक्षेयाः  लनोपक्षे  भमामवितमा  इमत रूपस
ससध्यमत। मचण्विदमाविमाभमाविपकक्षे इडमागममाभमाविपकक्षे च तमासयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन
तमासयाः विलमामदलकणक्षे इडमागमक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन भक इत्यस्य ऊकमारस्य गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  भविम्
इतमासम् मत इमत जमातक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमारदौरसयाः इत्यनक्षेन मतपयाः स्थमानक्षे डमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भमवितमासम् इत्यत्र
आसम् इत्यस्य मटससजमा भविमत। ततयाः मडत्त्विमविधिमानसमामरयमारतम् अभस्यमामप टक्षेयाः लनोपनो भविमत इमत हक्षेतनोयाः आसयाः
लनोपक्षे भमवितमा इमत रूपस जमायतक्षे इमत रूपदयस ससध्यमत। 

मचमण परक्षे समत यमामन कमायमारमण भविनन्त तमामन तमावितम्-

 अचनो नञणमत, अत उपधिमायमा चक्षेमत सकत्रमाभ्यमास विकमद्धियाः।

 आतनो यपुकम्  मचण्कक तनोयाः इत्यनक्षेन यपुगमागमयाः।
 हनो हन्तक्षेनञणरन्नक्षेषपु इमत यनोगक्षेन हनयाः कपु त्विमम्।
 मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम् इत्यनक्षेन उपधिमायमा विमैकनल्पकनो विकमद्धियाः।

मविशिक्षेषयाः  -  सकत्रक्षेऽनस्मनम् गकहष्ट्रीतमा धिमातवियाः - अजन्तधिमातपुयाः, हनम्,  गहम्,  दृशिम् च। सकत्रस्यमास्य प्रविकत्तदौ
मनममत्तमामन-  स्य,  ससचम्,  सष्ट्रीयपुटम् ,  तमासस। सकत्रस्य कमायरमम्-मचण्विदमावियाः,  इडमागमश्च। यनस्मन्पकक्षे
मचण्विदमावियाः तनस्मन्पकक्षे एवि इडमागमनो भविमत। मचण्विदमाविस्यमामभप्रमाययाः- प्रमाययाः चत्विमारर अङ्गकमायमारमण
मचमण परक्षे समत भविनन्त-

.I विकमद्धियाः  -  अचनो नञणमत अथविमा अत उपधिमायमायाः इमत मणमन्नममत्तकविकमद्धियाः। स स्यमामदषपु  परक्षेष्विमप
भविमत। यथमा- भक इटम्  स्य तक्षे-भदौ इ स्य तक्षे -भमामविष्यतक्षे। गहम्  इटम्  स्य तक्षे - गमामहष्यतक्षे।
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.II यपुगमागमयाः - आतनो यपुकम्  मचण्कक तनोयाः इमत आदन्तधिमातनोयाः यपुगमागमनो भविमत। स स्यमामदष्विमप भविमत।
यथमा- दमा इटम्  स्य तक्षे-दमा यपुकम्  इटम्  स्यतक्षे-दमामयष्यतक्षे। 

.III हन्तक्षेघरत्विमम्  -  हनो  हन्तक्षेनञणरन्नक्षेषपु  इमत हन्धिमातनोयाः  हकमारस्य घकमारनो  भविमत ।  तच्च स्यमामदष्विमप
भविमत। यथमा- हनम् इटम्  स्य तक्षे-घनम् इ स्य तक्षे- घमानम् इ स्य तक्षे-घमामनष्यतक्षे।

.IV दष्ट्रीघरयाः-मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम्  इमत  ममतम्-अङ्गस्य  विमैकनल्पकनो  दष्ट्रीघर्वो  भविमत।  तच्च
स्यमामदष्विमप  भविमत।  यथमा-शिमम्  इ  स्यतक्षे-शिमाममष्यतक्षे/शिममष्यतक्षे।  मचण्विदमाविप्रयनोजनमविषयक्षे
शिमासलनष्ट्रीछन्दनोमनममरतनो महमाभमाष्यस्थयाः रमणष्ट्रीययाः श्लनोकयाः-
मचण्विदकमद्धियपुरकम्  च हन्तक्षेश्च घत्विस दष्ट्रीघरश्चनोकनो यनो ममतमास विमा मचणष्ट्रीमत।

इटम्  चमाससद्धिस्तक्षेन मक्षे लपुप्यतक्षे मणमनरत्यश्चमायस विनल्नममत्तनो  मविघमातष्ट्री।।

 (महमाभमाष्यमम्-६.४.६२)

उदमाहरणमामन अमगमसकत्रक्षेषपु दशिरमयष्यन्तक्षे।

भकधिमातनोयाः भमाविक्षे लपुमङ च्लदौ अडमागमक्षे तप्रत्ययक्षे अभक नच्ल त इमत नस्थतक्षे च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच प्रमाप्तक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 4 मचण्भमाविकमरणनोयाः॥ (३.१.६६)

सकत्रमाथर याः - च्लक्षेयाः मचणम् स्यमातम् भमाविकमरविमामचमन तशिब्दक्षे परक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  मचणम्  (१/१),  भमाविकमरणनोयाः  (७/२)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  भमावियाः  च  कमर  च  तयनोयाः  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  भमाविकमरणष्ट्री,  तयनोभमारविकमरणनोयाः।  च्लक्षेयाः  ससचम्
इत्यतयाः च्लक्षेयाः इत्यनपुवितरतक्षे। मचणम् तक्षे पदयाः इत्यस्ममातम् तक्षे इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। भमाविकमरविमामचमन तशिब्दक्षे परक्षे
च्लक्षेयाः स्थमानक्षे मचणम्-आदक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। मचणयाः मणत्करणस विकद्ध्यथरमम्। 

उदमाहरणमम् - अभमामवि त्वियमा मयमा अन्यमैश्च इमत भमाविक्षे अथर उदमाहरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  अत्र भकधिमातनोयाः भमाविक्षेऽथर  लपुमङ अ भक  त इमत नस्थतक्षे  नच्ल लपुमङ इत्यनक्षेन
नच्लप्रत्ययक्षे  ततयाः च्लक्षेयाः  स्थमानक्षे  च्लक्षेयाः  ससचम्  इत्यनक्षेन  ससमच प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधित्विमा  प्रकक तसकत्रक्षेण मचणम्-आदक्षेशिनो
मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः मचणयाः मणत्करणमातम् अचनो नञणमत इत्यनक्षेन विकद्धिदौ अ भमाविम् इत इमत जमातक्षे मचणनो लपुकम्  इत्यनक्षेन
तप्रत्ययस्य लपुमक अभमामवि इमत रूपस ससध्यमत।

सम्प्रमत भकधिमातनोयाः भमाविविमाच्यक्षे प्रत्यक्षेकस  लकमारक्षेषपु रूपमामण कथस भविनन्त इमत सविमाक्यमम् अधियाः प्रदश्यरतक्षे
- 

लटम्  भकयतक्षे त्वियमा मयमा अन्यमैश्च ।

सलटम्  बभकविक्षे  त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लपुटम् भमामवितमा, भमवितमा त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लकटम् भमामविष्यतक्षे, भमविष्यतक्षे त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।
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लनोटम् भकयतमामम् त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लङम् अभकयत त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

मविसधिसलङम् भकयक्षेत त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

आशिष्ट्रीसलरङम् भमामविषष्ट्रीष, भमविषष्ट्रीष त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लपुङम् अभमामवि त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लकङम् अभमामविष्यत, अभमविष्यत त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

 अत्र ध्यक्षेयमम् - अकमरकधिमातपुयाः कदमामचतम् उपसगरविशिमातम् सकमरकनो भविमत। यथमा भकधिमातपुयाः अकमरकयाः
मकन्तपु  अनपु  इत्यपुपसगरयनोगक्षेन  अनपुभविमाथरयाः  प्रतष्ट्रीयतक्षे।  यथमा  दक्षेविदत्तयाः  आनन्दमम्  अनपुभविमत  इत्यत्र
अनपुपकविरकभकधिमातपुयाः  सकमरकतमास  लभतक्षे।  अतयाः  अस्य विमाक्यस्य कमरविमाच्यक्षे  प्रयनोगपररवितरनस   मक्रयतक्षे   चक्षेतम्
दक्षेविदत्तक्षेन आनन्दयाः अनपुभकयतक्षे इमत प्रयनोगनो भमविष्यमत। अतयाः दक्षेविदत्तक्षेन आनन्दयाः अनपुभकयतक्षे इत्यत्र अनपुभकयतक्षे
इमत कममारथर उदमाहरणमम्। अत्र कमरमण लकमारयाः। तस्ममातम् कमर  मतङमा उकमममत हक्षेतनोयाः आनन्दयाः इत्यत्र नमैवि
कमरमण  मदतष्ट्रीयमामविभमकयाः,  अमप  तपु  प्रमामतपमदकमाथरसलङ्गपररममाणविचनममात्रक्षे  प्रथममा  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकमाथर
प्रथममामविभमकयाः। कमर  उकमनस्त इमत हक्षेतनोयाः  अन्यक्षेषमास  सविरषमामनपुकत्विमातम्  कतमार  अनपुकनो  भविमत। तस्ममादक्षेवि
कतकरकरणयनोस्तकतष्ट्रीयमा इत्यनक्षेन अनपुककतररर तकतष्ट्रीयमा मविभमकजमारयतक्षे अतयाः दक्षेविदत्तक्षेन इत्यत्र तकतष्ट्रीयमामविभमकयाः।
भमाविविमाच्यक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनममात्रमम् भविमत मकन्तपु सकमरकस्थलक्षे कमरविमाच्यक्षे सविर पपुरुषमायाः सविमारमण च विचनमामन
भविनन्त इमत सम्यकम्  स्मतरव्यमम्। मकञ्च कमरणनो विचनमानपुसमारस तमङ विचनस भविमत,  अतयाः अनपुभकयतक्षे  इत्यत्र
एकविचनस भविमत। एतदमतररकमामन उदमाहरणमामन अत्र प्रदश्यरन्तक्षे तमानम् च प्रयनोगमानम् कक पयमा पश्यत-

 प्रथमपपुरुषयाः कतमार-चमैत्रक्षेण चमैत्रममैत्रमाभ्यमामम् चमैत्रममैत्रगदौपमालमैयाः आनन्दयाः अनपुभकयतक्षे, आनन्ददौ अनपुभकयक्षेतक्षे,
आनन्दमा अनपुभकयन्तक्षे।

 मध्यमपपुरुषयाः कतमार-त्वियमा यपुविमाभ्यमामम् यपुष्ममामभयाः आनन्दयाः अनपुभकयतक्षे, आनन्ददौ अनपुभकयक्षेतक्षे, आनन्दमा
अनपुभकयन्तक्षे।

 उत्तमपपुरुषयाः  कतमार-मयमा  आविमाभ्यमामम्  अस्ममामभयाः  आनन्दयाः  अनपुभकयतक्षे,  आनन्ददौ  अनपुभकयक्षेतक्षे,
आनन्दमा अनपुभकयन्तक्षे।

मकञ्च यपुष्मदथरयाः यमद कमर भविमत तदमा यपुष्मदथरस्य मक्रयमायमामम् मध्यमपपुरुषनो भविमत-

 प्रथमपपुरुषयाः कतमार-चमैत्रक्षेण चमैत्रममैत्रमाभ्यमामम् चमैत्रममैत्रगदौपमालमैयाः त्विमम् अनपुभकयसक्षे, यपुविमामम् अनपुभकयक्षेथक्षे, यकयमम्
अनपुभकयध्विक्षे।

 उत्तमपपुरुषयाः  कतमार-मयमा  आविमाभ्यमामम्  अस्ममामभयाः  त्विमम्  अनपुभकयसक्षे,  यपुविमामम्  अनपुभकयक्षेथक्षे,  यकयमम्
अनपुभकयध्विक्षे।

यमद अस्मदथरयाः कमर भविमत तदमास्मदथरस्य मक्रयमायमामम् उत्तमपपुरुषनो भविमत-
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 प्रथमपपुरुषयाः कतमार-  चमैत्रक्षेण चमैत्रममैत्रमाभ्यमामम्  चमैत्रममैत्रगदौपमालमैयाः  अहमम्  अनपुभकयक्षे,  आविमामम्  अनपुभकयमाविहक्षे,
वियमम् अनपुभकयमामहक्षे।

 मध्यमपपुरुषयाः  कतमार-  त्वियमा  यपुविमाभ्यमामम्  यपुष्ममामभयाः  अहमम्  अनपुभकयक्षे,  आविमामम्  अनपुभकयमाविहक्षे,  वियमम्
अनपुभकयमामहक्षे। एविमम् अन्यत्रमामप मचन्त्यतमामम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 23 अकमरकक्षे भ्यनो धिमातपुभ्ययाः कनस्मन्नथर लकमारनो भविमत।

. 24 सकमरकक्षे भ्यनो धिमातपुभ्ययाः कनस्मन्नथर लकमारनो भविमत।

. 25 भमाविक्षे कमरमण च कनो लकमारनो भविमत।

. 26 भमाविकमरणनोयाः आत्मनक्षेपदमविधिमायकसकत्रस मकमम्।

. 27 मचण्भमाविकमरणनोयाः इमत सकत्रमाथर सलखत।

. 28 भकधिमातनोयाः भमाविक्षे लपुमङ च मकस  रूपमम्। 

. 29 मचमण परक्षे समत कमत अङ्गकमायमारमण भविनन्त।

. 30 भमाविक्षे सविर विचनपपुरुषमायाः भविनन्त। मकममदससमाधिपु असमाधिपु विमा।

. 31 कमरमण सविर विचनपपुरुषमायाः भविनन्त। मकममदस समाधिपु असमाधिपु विमा।

. 32 भमाविक्षे ककीदृशिमा विचनपपुरुषमायाः भविनन्त।

. 33 अनपुभकयतक्षे इमत मकस  सकमरकयाः।

. 34 स्यससचम्-आमदसकत्रस पकरयत।

लभ्धिमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकचनक्षे च्लक्षेयाः मचणम्-आदक्षेशिक्षे अलभम् इ त इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[ . ]27 5 मविभमाषमा मचण्णमपुलनोयाः॥ (७.१.६९)

सकत्रमाथर याः - लभक्षेयाः नपुममागमनो विमा स्यमातम् मचण्णमपुलनोयाः परयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। मविभमाषमा (१/१), मचण्णमपुलनोयाः (७/२) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मचणम् च णमपुलम् च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे मचण्णमपुलदौ, तयनोयाः मचण्णमपुलनोयाः। लभक्षेश्च इत्यतयाः
लभक्षेयाः इत्यस्य मकञ्च इमदतनो नपुमम् धिमातनोयाः इत्यस्ममातम् नपुमम् इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च मचमण परतयाः अथविमा
णमपुसल परतयाः लभ्धिमातनोयाः मविकल्पक्षेन नपुमम्-आगमनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः।
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मविशिक्षेषयाः-  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  व्यविनस्थतमविभमाषमा  आशष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः  उपसगररमहतमातम्  धिमातनोयाः  मविकल्पक्षेन
नपुममागमनो भविमत। सनोपसगरलभ्धिमातनोयाः तपु मनत्यमक्षेवि नपुममागमनो भविमत। अतयाः उपमालनम्भ इमत रूपस भविमत न तपु
उपमालमामभ।

उदमाहरणमम् - अलनम्भ, अलमामभ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - तथमा च लभ्धिमातनोयाः लपुमङ तप्रत्ययक्षे मचमण अलभम् इ त इमत जमायतक्षे। तत्र च
मचणम् परनोऽनस्त इमत हक्षेतनोयाः प्रकक तसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन नपुममागमनो भविमत। ततयाः नकमारस्य अनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य
च परसविणर मचणनो लपुकम्  इत्यनक्षेन तप्रत्ययस्य लपुमक अलनम्भ इमत रूपस ससध्यमत। यदमा तपु न नपुमम् तदमा मचणयाः
मणत्त्विमातम् उपधिमाविकद्धिदौ अलमामभ इमत रूपस ससध्यमत।

भञ आमदरनक्षे इमत धिमातनोयाः कमरविमाच्यक्षे लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास तप्रत्ययक्षे यमक च्लक्षेयाः मचमण
अभन्जम् इ त इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 6 भञक्षेनश्चमण ॥ (६.४.३३)

सकत्रमाथर याः - भञक्षेयाः मचमण नलनोपनो विमा स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  भञक्षेयाः  (६/१),  मचमण  (७/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  श्नमान्नलनोपयाः  इत्यतयाः  नलनोपयाः  इमत  पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  अमप  च  जमान्तनशिमास  मविभमाषमा
इत्यतयाः मविभमाषमा इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च मचमण परतयाः  भन्जम्-धिमातनोयाः नकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपनो
भविमत इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - अभमासज, अभसञ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अत्र भन्जम्-धिमातनोयाः लपुमङ अभन्जम् इत इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण नकमारस्य
लनोपनो भविमत। यतनो मह अत्र भन्ज्धिमातनोयाः परस मचण्प्रत्ययनोऽनस्त। ततयाः अत उपधिमायमायाः इत्यनक्षेन उपधिमाविकद्धिदौ
अभमाजम् इत इमत जमातक्षे मचणनो लपुकम्  इत्यनक्षेन तकमारस्य लनोपक्षे अभमासज इमत ससद्धिस भविमत। यदमा तपु नकमारस्य
लनोपनो न भविमत तदमा उपधिमायमामम् अकमारनो न भविमत तस्ममातम् विकमद्धिरमप न भविमत अतयाः अभसञ इमत रूपममप
ससध्यमत।

तनपु  मविस्तमारक्षे  इमत सकमरकधिमातनोयाः  कमरमण लमट तमादक्षेशिक्षे  यकम् -मविकरणक्षे  तनम्  य त इमत नस्थतक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]27 7 तननोतयर मक॥ (६.४.४४)

सकत्रमाथर याः - तननोतक्षेयाः आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो विमा स्यमातम् यमक। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  तननोतक्षेयाः  (६/१),  यमक  (७/१)  इमत
सकत्रगतपतच्छक्षेदयाः।  मविड्विननोरनपुनमाससकस्यमातम्  इत्यतयाः  आतम्  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  यक्षे  मविभमाषमा  इत्यस्ममातम्
मविभमाषमा इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। ततयाः  तन्धिमातनोयाः स्थमानक्षे  मविकल्पक्षेन आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो भविमत यमक
परतयाः इमत सकत्रमाथरयाः। अलनोन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा (अन्त्यस्य) नकमारस्यमैवि अयममादक्षेशिनो भविमत।
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उदमाहरणमम् - तमायतक्षे, तन्यतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च तनम्  य त इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण नकमारस्य स्थमानक्षे  आकमारमादक्षेशिनो
भविमत। यतनो मह अत्र तनयाः यकम्  मविमहतनोऽनस्त। ततयाः सविणरदष्ट्रीघर च तमायत इमत जमातक्षे टक्षेयाः एत्त्विक्षे तमायतक्षे इमत
रूपस ससध्यमत। आत्त्विमाभमाविदशिमायमास तपु तन्यतक्षे इमत रूपस भविमत इमत रूपदयस ससध्यमत।

तप्धिमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  च्लदौ अ तपम् नच्ल त इमत नस्थतक्षे  मचण्भमाविकमरणनोयाः इत्यनक्षेन
च्लक्षेयाः मचमण प्रमाप्तक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]27 8 तपनोऽनपुतमापक्षे च॥ (३.१.६५)

सकत्रमाथर याः - तपयाः च्लक्षेयाः मचणम् न स्यमातम् कमरकतररर अनपुतमापक्षे च।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पदत्रयमात्मकमनस्त। तपयाः  (५/१),  अनपुतमापक्षे  (७/१)  च इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। च्लक्षेयाः ससचम् इत्यतयाः च्लक्षेयाः इत्यस्य, मचणम् तक्षे पदयाः इत्यतयाः मचणम् इत्यस्य, न रुधियाः इत्यतयाः न
इत्यस्य,  अचयाः कमरकतररर  इत्यतयाः कमरकतररर  इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च तप्धिमातनोयाः उत्तरस्य च्लक्षेयाः
स्थमानक्षे मचणम्-आदक्षेशिनो न भविमत कमरकतररर अनपुतमापक्षे चमाथर। 

अत्र मविशिक्षेषयाः  -  कमरकतपुरयाः  उदमाहरणस  कमामशिकमायमामम्  अथविमा  विमैयमाकरणससद्धिमान्तकदौमपुदमायाः
कमरकतकरप्रकरणक्षे पश्यत। अत्र तपु प्रकरणविशिमातम् भमाविकमरप्रमक्रयमायमामम् अनपुतमापक्षेऽथर उदमाहरणस प्रदश्यरतक्षे।

उदमाहरणमम् - अन्वितप्त पमापक्षेन।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अत्र  भमाविक्षे  अथविमा  कमरमण  अनपु-उपसगरपकविरकमातम्  तप्धिमातनोयाः  लपुमङ  च्लदौ
तप्रत्ययक्षे अनपु अ तपम् नच्ल त इमत दशिमायमामम् अनपुतमापमाथरस्य सत्त्विमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण मचणम्-मनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः
च्लक्षेयाः ससचम् इत्यनक्षेन ससजमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे अनपु अ तपम् सम् त इमत जमातक्षे स्झिलनो स्झिसल इत्यनक्षेन सकमारस्य
लनोपक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण विकमारक्षे अन्वितप्त इमत रूपस ससध्यमत। यदमा तपु अनपुतमापमाथर्वो न भविमत तदमा
मचणम् भवित्यक्षेवि यथमा उदतमामप सपुविणर सपुविणरकमारक्षेण।

शिम्धिमातनोयाः  लपुमङ  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  अ  शिमम्  इ  त  इमत  नस्थतक्षे  उपधिमाविकद्धिदौ  प्रमाप्तमायमास
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 9 ननोदमात्तनोपदक्षेशिस्य ममान्तस्यमानमाचमक्षेयाः॥ (७.३.३४)

सकत्रमाथर याः  -  उपदक्षेशिमाविस्थमायमामम् उदमात्तमकमारमान्तधिमातनोयाः उपधिमायमायाः विकमद्धियाः न भविमत मचमण मञमत
मणमत कक मत च परतयाः, आपकविरकचम्धिमातपुस मविहमाय।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  चत्विमारर  पदमामन  सनन्त।  न  (अव्ययमम्),  उदमात्तनोपदक्षेशिस्य
(६/१),  ममान्तस्य  (६/१),  अनमाचमक्षेयाः  (६/१)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  उदमात्त  उपदक्षेशिनो  यस्य  स
उदमात्तनोपदक्षेशियाः, बहहवष्ट्रीमहयाः। मनोऽन्तक्षे यस्य स ममान्तयाः तस्य ममान्तस्य, बहहवष्ट्रीमहयाः। न आचममयाः अनमाचममयाः तस्य
अनमाचमक्षेयाः। मकजक्षेविकर मद्धियाः इत्यतयाः विकमद्धियाः इत्यस्य,  अत उपधिमायमायाः इत्यतयाः उपधिमायमायाः,  अचनो नञणमत इत्यतयाः
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नञणमत इत्यस्य, आतनो यपुकम्  मचण्कक तनोयाः इत्यतयाः मचण्कक तनोयाः इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन पकविर्वोकसकत्रमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - अशिमम।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च शिम्धिमातनोयाः  लपुमङ तप्रत्ययक्षे  च्लदौ  च्लक्षेयाः  स्थमानक्षे  ससमच ससचयाः स्थमानक्षे
मचण्भमाविकमरणनोयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण मचणमादक्षेशिक्षे अ शिमम् इ त इमत नस्थतक्षे उपधिमाविकद्धिदौ प्रमाप्तमायमास प्रकक तसकत्रक्षेण अत्र
विकद्धिक्षेमनरषक्षेधिनो भविमत। यतनो मह अत्र शिमम् इमत ममान्तमातम् परस मचणम् अनस्त। ततयाः मचणनो लपुकम्  इत्यनक्षेन मचणनो लपुमक
समत अशिमम इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि अदमम इत्यमामद ससध्यमत। 

दमाधिमातपुयाः अमनटम्  अनस्त। अतयाः विलमामदलकणस्य इटयाः मनषक्षेधियाः प्रमाप्तयाः। मकन्तपु  उपदक्षेशिमाविस्थमायमामम्
अजन्तत्विमातम्  स्यससच्सष्ट्रीयपुडमामदसकत्रक्षेण पमामककक्षे  मचण्विमदमट  समत सकत्रममदस प्रवितरतक्षे-

[ . ]27 10 आतनो यपुनक्चण्कक तनोयाः॥ (७.३.३३)

सकत्रमाथर याः - आदन्तमानमास यपुगमागमयाः स्यमातम् मचमण मञमत कक मत च।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पदत्रयमात्मकमनस्त। आतयाः  (६/१),  यपुकम्  (१/१),  मचण्कतनोयाः
(७/२) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। आतयाः इत्यङ्गस्य मविशिक्षेषणमनस्त । मविशिक्षेषणत्विमातम्
तदन्तमविधिदौ आदन्तमातम्  अङ्गमातम्  इत्यथर्वो भविमत।  मचणम्  च कक तम्  च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  मचण्कक तदौ,  तयनोयाः
मचण्कक तनोयाः। अचनो नञणमत इत्यतयाः नञणमत इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। नञणमत इत्यस्य मचण्कक तनोयाः इत्यत्रत्यकक दसशिक्षेन
सह  सम्बन्धियाः।  यपुगमागमस्य  मकत्त्विमातम्  आदन्तदौ  टमकतदौ  इमत  पररभमाषयमा  अन्त्यमावियविनो  भविमत।  एविञ्च
सकत्रस्यमाथरयाः  -  आदन्तमाङ्गस्य यपुगमागमनो भविमत मचमण परक्षे अथविमा मञनत्णतनोयाः कक त्प्रत्यययनोयाः परयनोयाः। यपुकयाः
ककमारयाः इत्ससजकयाः, उकमार उच्चमारणमाथरयाः। अतयाः यम्-ममात्रमक्षेवि मशिष्यतक्षे इमत ध्यक्षेयमम्। 

उदमाहरणमम् - दमामयतमा,दमातमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - प्रसङ्गविशिमातम् मचण उदमाहरणमक्षेविमात्र प्रस्तकयतक्षे। मशिषयनोरुदमाहरणस कक दन्तप्रकरणक्षे
प्रमाप्यतक्षे।  दमाधिमातनोयाः भमाविकमरणनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  तप्रत्ययक्षे  तमासस स्यससच्सष्ट्रीयपुडमामदसकत्रक्षेण पमामककक्षे
मचण्विमदमट दमा इतमासम् त इमत नस्थतक्षे तमासयाः मचण्विदमावित्विमातम् मचणम्  परमक्षेविमानस्त। मकञ्च दमा इमत आदन्तमम्
अङ्गममप अनस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण यपुगमागमक्षे  लपुटयाः स्थमानक्षे  डमादक्षेशिक्षे  मटलनोपक्षे  च दमायम्  इ तम्  आ इमत जमातक्षे
सविरविणरसम्मक्षेलनक्षे  च दमामयतमा  इमत रूपस  ससध्यमत,  मचण्विमदडभमाविक्षे  दमातमा इमत रूपस  ससध्यमत इमत आहत्य
रूपदयस ससध्यमत। 

ण्यन्तमातम् शिमम्-धिमातनोयाः  हक्षेतपुमनण्णमच लपुमट तप्रत्ययक्षे तमासस शिमम इ तमासम् त इमत जमायतक्षे। ततयाः अयस
धिमातपुयाः मणजन्तयाः अनस्त इमत हक्षेतनोयाः धिमातनोयाः अजन्तत्विमातम् मचण्विदमाविक्षे इमट च शिमम् इ इ इतमासम् त इमत जमातक्षे
णक्षेरमनमट इमत सकत्रक्षेण प्रथममदतष्ट्रीययनोयाः उभयनोयाः मणचनोयाः लनोपक्षे शिमम् इ तमासम् त इमत जमातक्षे सकत्रममदममारब्धिमम्-

[ . ]27 11 मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम्॥ (६.४.९३)

सकत्रमाथर याः - मचण्परक्षे णमपुल्परक्षे च णदौ ममतमामपुपधिमायमा दष्ट्रीघर्वो विमा स्यमातम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमनस्त।  मचणण्णमपुलनोयाः  (७/२),  दष्ट्रीघरयाः  (१/१),
अन्यतरस्यमामम्  (सप्तमष्ट्रीमविभमकप्रमतरूपकमव्ययमम्)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  मचणम्  च  णमपुलम्  च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  मचण्णमपुलदौ तयनोयाः मचण्णमपुलनोयाः। दनोषनो णदौ इत्यतयाः णदौ इत्यस्य,  ऊदपुपधिमायमायाः गनोहयाः
इत्यस्ममातम् उपधिमायमायाः इत्यस्य,  ममतमास ह्रस्वियाः इत्यतयाः ममतमामम् इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च सकत्रमाथरयाः-
मचण्परकक्षे  णमपुल्परकक्षे  च मणमच परतयाः ममत्ससजकधिमातनोयाः उपधिमायमा मविकल्पक्षेन दष्ट्रीघरयाः स्यमातम्।

उदमाहरणमम् - शिमाममतमा, शिममतमा, शिममयतमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  शिमम्  इ  तमासम्  त  इमत  जमातक्षे  उपधिमाभकतस्य  अकमारस्य
मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामममत यनोगक्षेन मविकल्पक्षेन दष्ट्रीघर  शिमामम्  इ तमासम्  त इमत जमातक्षे  तप्रत्ययस्य डमादक्षेशिक्षे
मडत्त्विसमामरयमारतम् अभस्यमामप टक्षेयाः आसयाः लनोपक्षे शिमाममतमा इमत रूपस ससध्यमत,  दष्ट्रीघमारभमाविपकक्षे शिममतमा इमत रूपस
ससध्यमत। मकञ्च मचण्विदमाविनो मविकल्पक्षेन भवितष्ट्रीमत हक्षेतनोयाः यदमा मचण्विदमाविनो न भविमत तदमा णक्षेयाः इकमारस्य गपुणक्षे
एकमारक्षे तस्य अयमादक्षेशिक्षे सविरविणरसम्मक्षेलनक्षे च शिममयतमा इमत रूपस ससध्यमत इमत आहत्य रूपत्रयस भविमत।

मदकमरकधिमातपुस्थलक्षे
प्रयनोगपररवितरनप्रकमारयाः।

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण कमरमण लकमारनो भविमत इमत भविन्तयाः पकविर जमातविन्तयाः।
मकन्तपु  तत्र प्रश्न उदक्षेमत यतम्  मदकमरकधिमातपुस्थलक्षे  अथमारतम्  यनस्मनम् धिमातदौ कमरदयस  भविमत,  तयनोयाः कनस्मनम्
कमरमण लकमारनो भविमत इमत। तदपुत्तरमाय वियस कमारकप्रकरणस्थसकत्रमामण पश्यमामयाः। तत्र अकसथतञ्च इत्यनक्षेन
अपमादमानमामदकमारकमै याः अमविविमकतस्य कमारकस्य कमरससजमा भविमत। ततम् अप्रधिमानस,  गदौणस विमा कमर  इत्यपुच्यतक्षे।
कतपुररष्ट्रीनप्सततमस कमर  इत्यमामदसकत्रक्षेण यस्य कमरससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे,  ततम् प्रधिमानस मपुख्यस विमा कमर  इत्यपुच्यतक्षे इमत
कमरणनो भक्षेददयस सम्यकम्  जमानष्ट्रीत। तत्र मपुख्यक्षे कमरमण लकमारनो भविमत अथविमा गदौणक्षे कमरमण लकमारनो भविमत इमत
पकच्छमायमामम् उच्यतक्षे-

गदौणक्षे कमरमण दपुह्यमादक्षेयाः प्रधिमानक्षे नष्ट्रीहृकक ष्विहमामम्। इमत

दपुहम्- यमाचम्-पचम्-दण्डम्-रुधिम्-प्रच्छम् -मच-बक-शिमासम्-सज-मथम्-मपुष्धिमातपुभ्ययाः दमादशिभ्ययाः गदौणक्षे 
कमरमण लकमारनो भविमत। नष्ट्री-हृ-कक षम्-विह्धिमातपुभ्ययाः चतपुभ्यरयाः प्रधिमानक्षे कमरमण प्रत्ययनो भविमत। 

यथमा- गमास दनोसग्धि पययाः गनोपयाः इमत कतकरविमाच्यस्य कमरविमाच्यक्षे पररवितरनस मक्रयतक्षे चक्षेतम्- गदौयाः दपुह्यतक्षे पययाः
गनोपक्षेन इमत विमाक्यस  भविमत। अत्र दपुहम्-धिमातपुयाः  मदकमरकनोऽनस्त। पययाः इमत प्रधिमानस  कमर  तस्य च कमरससजमा
कतपुररष्ट्रीनप्सततमस  कमर  इत्यक्षेनन भविमत,  गमामम्  इत्यप्रधिमानस  कमर  तस्य च कमरससजमा  अकसथतस  च इत्यनक्षेन।
पकविर्वोकश्लनोकमानपुसमारमम् अत्र अप्रधिमानक्षे  कमरमण लकमारनो भविमत। अप्रधिमानक्षे  कमरमण लकमारनो भविमत इमत हक्षेतनोयाः
अप्रधिमानस कमर  एवि उकस  भविमत। प्रधिमानस च कमर  पययाः इमत तच्च अनपुकमम्। यतनो मह तत्र लकमारनो मविमहतनो
नमानस्त। कमरमण मदतष्ट्रीयमा इत्यक्षेनन तपु अनपुककमरमण मदतष्ट्रीयमा मविभमकयाः भविमत न तपु उककमरमण। अतयाः पययाः
इत्यत्र मदतष्ट्रीयमामविभमकयाः, पययाः इमत प्रथममान्तमनस्त इमत मचन्तमयत्विमा भ्रमान्तनो ममा भवि।
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भवितमास  सदौकयमारय  अधियाः  स्तम्भमनममारणक्षेन  उदमाहरणमामन  आलनोच्यन्तक्षे।  आददौ  अकसथतस  च  इमत
सकत्रस्थदपुह्यमामदधिमातकनमामम् उदमाहरणमामन प्रदश्यरन्तक्षे-

कतर रर प्रयनोगयाः कमर मण प्रयनोगयाः अप्रधिमानस कमर प्रधिमानस कमर

गमास दनोसग्धि पययाः गदौयाः दपुह्यतक्षे पययाः गदौयाः पययाः

बसलस यमाचतक्षे विसपुधिमामम् बसलयाः यमाच्यतक्षे विसपुधिमामम् बसलयाः विसपुधिमा

अमविनष्ट्रीतस मविनयस यमाचतक्षे अमविनष्ट्रीतनो मविनयस यमाच्यतक्षे अमविनष्ट्रीतयाः मविनययाः

तण्डपुलमानम् ओदनस पचमत तण्डपुलमायाः ओदनस पच्यन्तक्षे तण्डपुलमायाः ओदनयाः

गगमारनम् शितस दण्डयमत गगमारयाः शितस दण्ड्यन्तक्षे गगमारयाः शितमम्

वजमम् अविरुणमद्धि गमामम् वजयाः अविरुध्यन्तक्षे गमामम् वजयाः गदौयाः

ममाणविकस  पन्थमानस पकच्छमत ममाणविकयाः पन्थमानस पकच्छ्यतक्षे ममाणविकयाः पन्थमायाः

विककमम् अविमचननोमत फलमामन विककयाः अविचष्ट्रीयतक्षे फलमामन विककयाः फलमामन

ममाणविकस  धिमर बकतक्षे ममाणविकनो धिमर उच्यतक्षे ममाणविकयाः धिमरयाः

ममाणविकस  धिमर शिमानस्त ममाणविकनो धिमर मशिष्यतक्षे ममाणविकयाः धिमरयाः

शितस जयमत दक्षेविदत्तमम् शितस जष्ट्रीयतक्षे दक्षेविदत्तयाः दक्षेविदत्तयाः शितमम्

सपुधिमास कष्ट्रीरमनसधिस मरनमामत सपुधिमास कष्ट्रीरमनसधियाः मरयतक्षे कष्ट्रीरमनसधियाः सपुधिमा

दक्षेविदत्तस शितस मपुष्णमामत दक्षेविदत्तयाः शितस मपुष्यतक्षे दक्षेविदत्तयाः शितमम्

अधिपुनमा नष्ट्री-आमदधिमातकनमामम् उदमाहरणमामन प्रदश्यरन्तक्षे-

कतकर विमाच्यमम् कमरविमाच्यमम् अप्रधिमानस कमर प्रधिमानस कमर

अजमास गमामस नयमत अजमा गमामस नष्ट्रीयतक्षे अजमा गमामयाः

अजमास गमामस हरमत अजमा गमामस मह्रयतक्षे अजमा गमामयाः

अजमास गमामस कषरमत अजमा गमामस कक ष्यतक्षे अजमा गमामयाः

अजमास गमामस विहमत अजमा गमामस उह्यतक्षे अजमा गमामयाः

ततयाः-

बपुमद्धिभकमाथरयनोयाः शिब्दकमरकमाणमास मनजक्षेच्छयमा।।

प्रयनोज्यकमरण्यन्यक्षेषमास ण्यन्तमानमास लमादयनो मतमायाः।

गमतबपुमद्धिप्रत्यविसमानमाथरशिब्दकममारकमरकमाणमाममण कतमार  स णदौ इत्यक्षेनन यक्षेषमास  कमरससजमा  भविमत तक्षेषपु
बपुद्ध्यथरकधिमातनोयाः भकणमाथरकधिमातनोयाः शिब्दकमरकधिमातनोयाः च विकमा स्विक्षेच्छमानपुसमारस प्रधिमानक्षे  अप्रधिमानक्षे  विमा कमरमण
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लकमारस मविधिमातपुस शिक्ननोमत। अथमारतम् तत्र प्रमागपुकमामदमनयमनो नमानस्त। गत्यथरकमामदधिमातकनमास कक तक्षे तपु यस्य कमरससजमा
भविमत तमादृशिकमरमण प्रयनोज्यकमरमण च लकमारमामदप्रत्ययनो भविमत। बनोध्यतक्षे ममाणविकस  धिमरयाः ममाणविकनो धिमरमममत
विमा इमत विमाक्यक्षे प्रधिमानस कमर  धिमरयाः, अप्रधिमानस च ममाणविकयाः। अतयाः तत्र स्विक्षेच्छमानपुसमारस कमरमण लकमारनो भविमत
इमत हक्षेतनोयाः प्रधिमानकमरमण लकमारनो भविमत चक्षेतम् उकप्रधिमानकमरमण प्रथममास मविधिमाय गपुरुणमा बनोध्यतक्षे ममाणविकस  धिमरयाः
इमत विमाक्यस भविमत। यदमा तपु अप्रधिमानकमरमण लकमारनो भविमत तदमा उकप्रधिमानकमरमण प्रथममास मविधिमाय गपुरुणमा
ममाणविकनो धिमर  बनोध्यतक्षे इमत विमाक्यस भविमत। अनपुककमरमण मदतष्ट्रीयमा भविमत कमरमण मदतष्ट्रीयमा इत्यक्षेनन यनोगक्षेन
इमत  तपु  भविन्तनो  जमाननन्त  एवि  इमत  एतमावितमा   बपुद्ध्यथरकधिमातनोरुदमाहरणममालनोमचतमम्।  ममात्रमा  भनोज्यतक्षे
ममाणविकमम् ओदनयाः, ममाणविक ओदनस विमा भनोज्यतक्षे इमत प्रत्यविसमानमाथरकस्य उदमाहरणमम्।

यजदत्तक्षेन  दक्षेविदत्तनो  गमामस  गम्यतक्षे।  अत्र  प्रयनोज्यकमर  दक्षेविदत्तयाः।  प्रयनोज्यकमरण्यन्यक्षेषमास  ण्यन्तमानमास
लमादयनो  मतमायाः  इत्यनक्षेन  प्रयनोज्यकमरमण  एवि  लकमारनो  भविमत,  यक्षेन  प्रयनोज्यकमरणयाः  दक्षेविदत्तमादक्षेयाः  उकत्विमातम्
प्रथममामविभमकयाः  भविमत।  तक्षेन  दक्षेविदत्तनो  गमामस  गम्यतक्षे  इत्यमामदविमाक्यस  ससध्यमत।  प्रयनोज्यकमरणयाः  मभन्नमातम्
ईनप्सततमकमरणयाः गमामशिब्दमातम् तपु मदतष्ट्रीयमा भवित्यक्षेवि। गम्यतक्षे इत्यत्र हक्षेतपुमनण्णजन्तगम्धिमातनोयाः प्रयनोज्यकमरमण
लकमारनो भविमत।

कक्षे षमासञ्चतम् धिमातकनमास कमरविमाच्यक्षे भमाविविमाच्यक्षे च लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे रूपमामण अधियाः प्रदश्यरन्तक्षे यक्षेन
भविन्तयाः तमामन रूपमामण व्यविहतपुर शिक्नपुयपुयाः।

मकलधिमातपुयाः कतकरविमाच्यमम् भमाविकमररूपमम् अथरयाः (महन्दष्ट्रीभमाषयमा)

अचम्र अचरमत अच्यरतक्षे (मकसष्ट्री सक्षे) पकजमा जमातमा हमै।

असम् अनस्त भकयतक्षे हहआ जमातमा हमै।

आपम् आप्ननोमत आप्यतक्षे पमायमा जमातमा हमै।

इङम् अधिष्ट्रीतक्षे अधिष्ट्रीयतक्षे पढमा जमातमा हमै।

इषम् इच्छमत इष्यतक्षे चमाहमा जमातमा हमै।

कथम् कथयमत करयतक्षे कहमा जमातमा हमै।

कक  करनोमत मक्रयतक्षे मकयमा जमातमा हमै।

कक षम् कषरमत कक ष्यतक्षे जनोतमा जमातमा हमै।

क्रकी क्रकीणमामत क्रकीयतक्षे खरष्ट्रीदमा जमातमा हमै।

मकपम् मकपमत मकप्यतक्षे फफ कमा जमातमा हमै।

खमादम् खमादमत खमादतक्षे खमायमा जमातमा हमै।

गणम् गणयमत गण्यतक्षे मगनमा जमातमा हमै।

गमम् गच्छमत गम्यतक्षे जमायमा जमातमा हमै।
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गमै गमायमत गष्ट्रीयतक्षे गमायमा जमातमा हमै।

गहम् गकहमामत गकह्यतक्षे गहण मकयमा जमातमा हमै।

मचन्तम् मचन्तयमत मचन्त्यतक्षे सनोचमा जमातमा हमै।

चपुरम् चनोरयमत चनोयरतक्षे चपुरमायमा जमातमा हमै।

जमा जमानमामत जमायतक्षे जमानमा जमातमा हमै।

तजॄ तरमत तष्ट्रीयरतक्षे पमार मकयमा जमातमा हमै।

त्यजम् त्यजमत त्यज्यतक्षे छनोडमा जमातमा हमै।

दहम् दहमत दह्यतक्षे जलमायमा जमातमा हमै।

दमा ददमामत दष्ट्रीयतक्षे मदयमा जमातमा हमै।

दपुहम् दनोसग्धि दपुह्यतक्षे दपुहमा जमातमा हमै।

दृशिम् पश्यमत दृश्यतक्षे दक्षेखमा जमातमा हमै।

ध्यमै ध्यमायमत ध्यमायतक्षे ध्यमान मकयमा जमातमा हमै।

नमम् नममत नम्यतक्षे नमस्कमार मकयमा जमातमा हमै।

नष्ट्री नयमत नष्ट्रीयतक्षे लक्षे जमायमा जमातमा हमै।

पचम् पचमत पच्यतक्षे पकमायमा जमातमा हमै।

पठम्  पठमत पठ्यतक्षे पढमा जमातमा हमै।

पमा मपबमत पष्ट्रीयतक्षे मपयमा जमातमा हमै।

पमालम् पमालयमत पमाल्यतक्षे पमालमा जमातमा हमै।

पकजम् पकजयमत पकज्यतक्षे पकजमा मकयमा जमातमा हमै।

प्रच्छम् पकच्छमत पकच्छ्यतक्षे पकछमा जमातमा हमै।

बन्धिम् बध्नमामत बध्यतक्षे बमासधिमा जमातमा हमै।

बक बविष्ट्रीमत उच्यतक्षे कहमा जमातमा हमै।

भमाषम् भमाषतक्षे भमाष्यतक्षे कहमा जमातमा हमै।

यमाचम् यमाचतक्षे यमाच्यतक्षे ममासगमा जमातमा हमै।

मविविकमातयाः कमारकमामण भविनन्त। अतयाः मकममप विमाक्यस  कतकरविमाच्यक्षे  कमरविमाच्यक्षे  भमाविविमाच्यक्षे  विमा  विकमा
प्रयनोकपुस  पमारयमत। अधियाः तनस्मनम् विमाच्यत्रयक्षे कक्षे षमाससञ्चतम् विमाक्यमानमास प्रयनोगयाः प्रदश्यरतक्षे-
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कतकर विमाच्यमम् भमाविविमाच्यमम्

सयाः भविमत। तक्षेन भकयतक्षे।

त्विस भविसस। त्वियमा भकयतक्षे।

अहस भविमामम। मयमा भकयतक्षे।

प्रससद्धियाः पपुरुषनो भविक्षेतम्। प्रससद्धिक्षेन पपुरुषक्षेण भकयक्षेत।

कतकर विमाच्यमम् कमरविमाच्यमम्

रमामयाः मविदमालयस गच्छमत। रमामक्षेण मविदमालययाः गम्यतक्षे।

रमामयाः ओदनस खमादमत। रमामक्षेण ओदनयाः खमादतक्षे।

त्विस घटस कपु रु। त्वियमा घटयाः मक्रयतमामम्।

त्विस पपुस्तकस  पठ। त्वियमा पपुस्तकस  पठ्यतमामम्।

अहस जलस न पमास्यमामम। मयमा जलस न पमास्यतक्षे।

बमालमायाः पपुष्पमामण मचन्विनन्त। बमालमैयाः पपुष्पमामण चष्ट्रीयन्तक्षे।

भविमानम् गमामस गच्छतपु। भवितमा गमामयाः गम्यतमामम्।

यकयस कमायरमम् अकमाषर। यपुष्ममामभयाः कमायरमम् अकमारर।

तक्षे दक्षेविमानम् यजक्षेयपुयाः। तमैयाः दक्षेविमायाः इज्यक्षेरनम्।

वियस यपुविमास द्रिक्ष्यमामयाः। अस्ममामभयाः यपुविमास द्रिक्ष्यक्षेथक्षे।

आविमास यपुष्ममानम् रकक्षेवि। आविमाभ्यमास यकयस रकक्षेध्विमम्।

त्विस ममास पररमचनपु त्वियमा अहस पररचष्ट्रीयमै।

भविन्तयाः आविमामम् अजमाननम्। भविमदयाः आविमामम् अजमायमाविमह।

तदौ अस्ममानम् अस्तदौषमामम्। तमाभ्यमास वियमम् अस्तमामविष्ममह।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 35 मविभमाषमा मचण्णमपुलनोयाः इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

. 36 मणजन्तस्य शिम्धिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविनन्त कमामन च तमामन। 
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. 37 आतनो यपुनक्चण्कक तनोयाः इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 38 दमाधिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविनन्त कमामन च तमामन।

. 39 ननोदमात्तनोपदक्षेशिस्य ममान्तस्यमानमाचमामक्षेयाः इत्यनक्षेन मकस  मक्रयतक्षे।

. 40 तपनोऽनपुतमापक्षे  च इत्यस्यनोदमाहरणस मकमम्।

. 41 तन्धिमातनोयाः कमरमण लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविनन्त कमामन च तमामन।

. 42 भञम् धिमातनोयाः कमरमण लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण कमामन च तमामन।

 पमाठसमारयाः

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यनक्षेन कतमार, कमर,भमाविश्चक्षेमत लकमारमाथमारयाः त्रय इत्यपुकमम्। अत्र
तपु मविशिक्षेषनो यतम् अकमरकक्षे भ्यनो धिमातपुभ्ययाः कतररर भमाविक्षे   लकमारमा भविनन्त। सकमरकक्षे भ्यस्तपु कतररर कमरमण च।
भमावियाः मक्रयमा, व्यमापमारयाः, भमाविनमा, उत्पमादनमा इमत पयमारयशिब्दमायाः। विस्तपुतयाः भमावियाः धिमातनोरक्षेवि अथरयाः अतयाः लकमारक्षेण
अनपुविमादममात्रस  मक्रयतक्षे।  भमावियाः  अमकतरपदमाथरयाः।  अतयाः  तनस्मनम्  सलङ्गससख्यमान्वियनो  न  भविमत  इमत  हक्षेतनोयाः
पदसमाधिपुत्विमाथरमक्षेवि एकविचनमपुत्सगरतयाः कररष्यतक्षे  इमत न्यमायक्षेन प्रथपपुरुषमैकविचनमान्तस  रूपमक्षेवि प्रत्यकस  लकमारक्षे
भविमत इमत सम्यकम्  अविधिमायरतमामम्। कमरमण लकमारक्षे तपु सविर पपुरुषमायाः सविमारमण च विचनमामन भविनन्त इत्यक्षेतमाविमानम्
मविशिक्षेषयाः।  उपमान्तक्षे  च मदकमरकधिमातपुमविषयक्षे  चचमार  मविमहतमा।  मदकमरकधिमातपुस्थलक्षे  कथस  विमाच्यपररवितरनस  भविमत,
एतमदषयक्षे  बहहमन उदमाहरणमामन प्रदमशिरतमामन सनन्त। मदकमरकधिमातपुस्थलक्षे कथस विमाच्यपररवितरनस भविमत इत्यमप
सनोदमाहरणस प्रदमशिरतमा। मकञ्च अन्तक्षे अनक्षेकक्षे षमास विमाक्यमानमास भमाविक्षे कमरमण विमा विमाच्यपररवितरनस दमशिरतमनस्त। तमामन
अभ्यसनष्ट्रीयमामन।

 पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 भमाविकमरणनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 भमाविक्षे लकमारक्षे ककीदृशिमा विचनपपुरुषमा भविनन्त इमत व्यमाख्यमात।

. 3 कमरमण  लकमारक्षे ककीदृशिमा विचनपपुरुषमा भविनन्त इमत व्यमाख्यमात।

. 4 मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम्  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 भकयतक्षे इमत रूपस समाधियत।

. 6 स्यससच्सष्ट्रीयपुटम्-आमदसकत्रस प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 7 भमाविमाथरकलकमारतयाः कममारथरकलकमारतयाः मविशिक्षेषयाः क इमत मविमवयतमामम्।

. 8 भकयतक्षे इत्यत्र मकमथर प्रथमपपुरुषमैकविचनमक्षेवि भविमत इमत स्पषष्ट्रीमक्रयतमामम्।
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 पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण 

उत्तरमामण-१
. 1 भमाविक्षे कतररर च।

. 2 कमरमण कतररर च।

. 3 आत्मनक्षेपदमम्।

. 4 भमाविकमरणनोयाः।

. 5 भमाविकमरविमामचमन तशिब्दक्षे परक्षे च्लक्षेयाः स्थमानक्षे मचणम्-आदक्षेशिनो भविमत।

. 6 अभमामवि।

. 7 चत्विमारर।

. 8 असमाधिपु।

. 9 समाधिपु।

. 10 प्रथमपपुरुषमैकविचनमक्षेवि भविमत।

. 11 आमम्, सकमरकयाः।

. 12 स्यमाससच्सष्ट्रीयपुट्तमाससषपु भमाविकमरणनोरुपदक्षेशिक्षेज्स्झिनगहदृशिमास विमा मचण्विमदटम्  च।

उत्तरमामण-२

. 13 मचमण परक्षे समत अथविमा णमपुसल परक्षे समत लभ्धिमातनोयाः मविकल्पक्षेन नपुमम्-आगमनो भविमत।

. 14 रूपत्रयमम्। शिमाममतमा, शिममतमा, शिममयतमा।

. 15 यपुगमागमनो भविमत।

. 16 रूपदयमम्। दमातमा, दमामयतमा।

. 17 उपधिमाविकमद्धिमनषक्षेधियाः।

. 18 अन्वितप्त पमापक्षेन।

. 19 रूपदयमम्। तमायतक्षे, तन्यतक्षे।

२०. रूपदयमम्। अभमासज, अभसञ।

॥ इमत सप्तमविसशियाः पमाठयाः॥
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)28 अथ अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

तमद्धितमायाः  इत्यसधिकमारक्षे  यक्षे  प्रत्ययमायाः  सममायमानन्त,  तस्य  प्रत्ययस्य तमद्धित इमत  नमाम्नमा  प्रख्यमातस
भविमत।  एविञ्च  महतभविमामदमविमविधिक्षेषपु  अथरषपु  तमद्धितप्रत्ययमायाः  प्रयपुज्यन्तक्षे।  इदमानष्ट्रीमम्  अपत्यमाथर  मविदममानमानमास
तमद्धितप्रत्ययमानमास  मविविरणस कपु मरयाः। अत एवि अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम् इमत नमाम अस्य प्रकरणस्य। अनस्मनम्
प्रकरणक्षे  न कक्षे विलस  अपत्यमाथर  प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे  अमप तपु महतभविमादथक्षेर  अमप प्रत्ययमायाः भविनन्त। अनस्मनम्
प्रकरणक्षे  असधिकतयमा  अपत्यमाथर  तमद्धितप्रत्ययमानमास  मविधिमानमातम्  अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम्  इमत  नमाम।  अत्र
तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  प्रत्यययाः,  परश्च इमत एतक्षे  असधिकमारमायाः प्रत्ययमविधिमायकक्षे  सकत्रक्षे  आगच्छनन्त।
अपत्यमाथर मविदममानस्य तमद्धितप्रत्ययस्य उदमाहरणस मह गगरस्य अपत्यस पपुममानम् इमत लदौमककमविगहक्षे अपत्यमाथर
यञप्रत्ययक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  गमाग्यरयाः  इमत  रूपमम्।  एविञ्च  पपुससपु  भवियाः  इमत  लदौमककमविगहक्षे  अपत्यमभन्नक्षे  भविमाथर
स्नञप्रत्ययक्षे कक तक्षे प्रमक्रयमाकमायर पपौंस्नयाः इमत रूपमम्। अपत्यमाथर मविमहतमायाः अणम्, अञम्, इञम्, ठकम् , फकम्  इमत एतक्षे
प्रत्ययमायाः तमद्धितमायाः इमत असधिकमारक्षे पतनन्त। पपुनश्च अपत्यक्षे अथर प्रत्ययमायाः भविनन्त इमत हक्षेतनोयाः अपत्यमाथरकमायाः
प्रत्ययमायाः इमत विदनन्त। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्  - 

  अपत्यमाथर मविदममानमानम् प्रत्ययमानम्  जमातपुस शिक्यनो भमविष्यमत। 
 अपत्यमाथरमभन्नक्षे भविमहतमादथर अमप मविदममानमानम् प्रत्ययमानम्  जमातपुस शिक्यनो भमविष्यमत। 
  अपत्यमासधिकमारक्षे मविदममानमामन  सकत्रमामण  जमातपुस शिक्यनो भमविष्यमत। 
 लदौमककमविगहमम् अलदौमककमविगहञ्च  जमातपुस यनोग्यनो भमविष्यमत। 
 अपत्यमासधिकमारक्षे मविदममानमानमास सकत्रमाणमामम् उदमाहरणमामन जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
  तमद्धितप्रत्ययस्य प्रयनोगमविषयकस  जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 अनपुविकसत्तममाध्यमक्षेन कथस सकत्रमाथरयाः भविमत इमत तपु स्पषस जमानस प्रमाप्तपुस शिक्नपुयमातम्। 

[ . ]28 1 सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास नञस्नञदौ भविनमातम्॥ (४.१.८७)

सकत्रमाथर याः -  धिमान्यमानमास  भविनक्षे  कक्षेत्रक्षे  खञम्  इत्यतयाः  प्रमागम्  अथरषपु  सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास  क्रममादम् तमद्धितससजकदौ
नञस्नञदौ प्रत्ययदौ स्यमातमामम् इमत सकत्रस्य समाममान्यमाथरयाः। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  -असधिकमारसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। सष्ट्री च पपुममानम् च
सष्ट्रीपपुससदौ, तमाभ्यमास सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम् इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम् इमत पञ्चमष्ट्रीमदविचनक्षे रूपमम्। नञम् च स्नञम्
च  इमत  नञस्नञदौ  इमत  इतरक्षेतरदन्दयाः।  सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम्  इमत  प्रथममामदविचनमान्तस  पदमम्।  भविनमातम्  इमत
पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। 

 प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इत्यस्ममातम् प्रमागम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः,
समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। एततम् असधिकमारसकत्रमम् अनस्त। अतयाः भविनमातम् इमत पदस
तपु  अविसधित्विक्षेन  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  अतयाः  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  धिमान्यमानमास  भविनक्षे  कक्षेत्रक्षे  खञम्  इत्यतयाः  प्रमागम्  अथरषपु
सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास क्रममादम् तमद्धितससजकदौ नञस्नञदौ प्रत्ययदौ स्यमातमामम् इमत सकत्रस्य समाममान्यमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्-  सष्ट्रीषपु भवियाः,  ससयमा अपत्यमम्,  सष्ट्रीणमास समकहयाः,  सष्ट्रीभ्य आगतयाः,  सष्ट्रीभ्यनो महतयाः इमत
लदौमककमविगहक्षे  सष्ट्री  ङसम्  इमत  अलदौमककमविगहयाः।  तत्र  भविमहतमापत्यमामदषपु  अथरषपु  सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास  नञस्नञदौ
भविनमातम् इमत असधिकमारसकत्रक्षेण तस्यमापत्यमम् इत्यमामदनमा तत्तत्सकत्रक्षेण नञप्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे सष्ट्री ङसम् न इमत
नस्थमतयाः  भविमत।  अयस  समपुदमाययाः  तमद्धितमान्तयाः।  अतयाः  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इमत  सकत्रक्षेण  प्रमामतपमदकससजमा
भविमत।  ततयाः  सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  सपुपयाः  लनोपक्षे  सष्ट्री  न  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः
तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण सष्ट्रीशिब्दस्य आदक्षेयाः अचयाः ईकमारस्य विकद्धिदौ ऐकमारक्षे समै न भविमत। एतदनन्तरमम्
अट्कपु प्विमाङनपुम्व्यविमायक्षेऽमप  इमत  सकत्रक्षेण  णत्विस  भविमत।  ततयाः  एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम्  इमत  सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजमा अनस्त। ततयाः मविभमककमायर समैणयाः इमत रूपमम्। 

 एविमक्षेवि  पपुससनोऽपत्यमम्,  पपुससपु  भवियाः,  पपुससमास  समकहयाः,  पपुसभ्ययाः  आगतयाः,  पपुम्भ्यनो  महतयाः  इमत  मविगहक्षे
भविमहतमापत्यमामदषपु  अथरषपु  सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास  नञस्नञदौ  भविनमातम्  इमत  असधिकमारसकत्रक्षेण  तस्यमापत्यमम्  इत्यमामदनमा
तत्तत्सकत्रक्षेण स्नञप्रत्ययक्षे पपुससम् ङसम् स्न भविमत। स्नञप्रत्यययाः तमद्धितमान्तत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः
सपुब्लनोपक्षे आमदविकद्धिदौ च पपौंसम् स्न इमत नस्थमतयाः। ततयाः स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण पदससजमा भविमत।
ततयाः  ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः  इमत पदमान्तस्य सकमारस्य  लनोपक्षे  पपौं  स्न इमत  नस्थमतयाः।  ततयाः  मविभमककमायर
मनममत्तमापमायक्षे  नमैममसत्तकस्यमाप्यपमाययाः इमत पररभमाषयमा अनपुस्विमारस्य मकमारयाः भविमत। ततयाः नश्चमापदमान्तस्य
स्झिसल इमत सकत्रक्षेण पपुनयाः मकमारस्य अनपुस्विमारक्षे मविभमककमायर पपौंस्नयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 2 तस्यमाऽपत्यमम्॥ (४.१.९२) 

सकत्रमाथर याः - षष्ठ्यन्तमातम् कक तसन्धिक्षेयाः समथमारदपत्यक्षेऽथर उकमा विक्ष्यममाणमाश्च प्रत्ययमा विमा स्यपुयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। तस्य इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। तस्य इत्यत्र षष्ठ्यन्तमातम् तच्छब्दमातम् पञ्चमष्ट्री आगतमा। तस्यमायाः पञ्चम्यमायाः सकत्रत्विमातम् अदशिरनस भविमत।
अपत्यमम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। अत्रमामप अपत्यमम् इमत शिब्दमातम्  सप्तमष्ट्री आगतमा। तस्यमायाः अमप सप्तम्यमायाः
सकत्रविशिमातम्  अदशिरनस  भविमत।  अथमारतम्  सकत्रक्षे  मविभककीनमामम्  अदशिरनस  मविपररणमामश्च  जमायक्षेतक्षे।  अतयाः  प्रकक तसकत्रक्षे
सदौत्रत्विमातम् पञ्चम्यमायाः सप्तम्यमायाः च लपुकम्  इमत इतरगन्थक्षेषपु। 

तमद्धितनोत्पसत्तयाः सपुबन्तमातम् भविमत। अतयाः समथरयाः पदमविसधियाः इमत पररभमाषयमा समथमारतम्  इमत पदमम्
उपलभ्यतक्षे। प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इत्यस्ममातम् अणम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः,
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समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  पपुनश्च  प्रकक तसकत्रक्षे  तस्य,  अपत्यमम्  इमत  पदस
स्विरूपबनोधिकमम्  नमानस्त। अमप तपु  अथरबनोधिकमम्  अनस्त। अतयाः सकत्रमाथर्वो भविमत  -  षष्ठ्यन्तमातम्  कक तसन्धिक्षेयाः
समथमारदपत्यक्षेऽथर उकमा विक्ष्यममाणमाश्च प्रत्ययमा विमा स्यपुयाः। 

उदमाहरणमम्  - उपगनोयाः  अपत्यमम्  इमत  लदौमककमविगहयाः।  उपगपु  ङसम्  इमत  अलदौमककमविगहयाः।
तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रक्षेण अपत्यमाथर प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इमत सकत्रक्षेण अणम्-प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अनपुबन्धिलनोपक्षे कक तक्षे
उपगपु  ङसम् अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः तस्य प्रमामतपमदकससजमा भविमत।
सपुब्लनोपक्षे  उपगपु  अ इमत नस्थतक्षे  तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः  इमत सकत्रक्षेण आमदविकमद्धियाः भविमत। तदमा  औपगपु+अ इमत
नस्थमतयाः भविमत। तदमा -

[ . ]28 3 ओगपुरणयाः॥ (६.४.१४६)

सकत्रमाथर याः - उविणमारन्तस्य भस्य अङ्गस्य गपुणयाः स्यमातम् तमद्धितक्षे परक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। ओयाः इमत षष्ठ्यन्तस
पदमम्। गपुणयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 भस्य, अङ्गस्य इमत एतदौ असधिकमारदौ आगच्छतयाः। नस्तमद्धितक्षे इमत सकत्रमातम् तमद्धितक्षे इमत अनपुवितरतक्षे।
ओयाः इमत उविणरस्य षष्ठ्यक्षेकविचनक्षे रूपमम्। ओयाः इमत भस्य अङ्गस्य च मविशिक्षेषणत्विमातम् यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य
इमत सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य उविणरस्य तदन्तमविधिदौ उविणमारन्तस्य इमत अथरयाः उपलभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथर्वो भविमत -
उविणमारन्तस्य भस्य अङ्गस्य गपुणयाः स्यमातम् तमद्धितक्षे परक्षे। 

उदमाहरणमम्  -  औपगपु  + अ इमत नस्थतक्षे यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण औपगपु इत्यस्य भससजमा अनस्त।
पपुनश्च उपगपुशिब्दमातम् प्रत्ययमविधिमानमातम् उपगपु इमत अस्य अङ्गससजमामप वितरतक्षे। एविञ्च अणम् इमत प्रत्यययाः तमद्धितमायाः
इमत असधिकमारक्षे वितरममानमातम् अणयाः तमद्धितससजमा अनस्त। अतयाः ओगपुरणयाः इमत सकत्रक्षेण औपगपु

 अ इत्यत्र तमद्धितससजमामविमशिषक्षे अण्प्रत्ययक्षे परक्षे अङ्गससजमामविमशिषस्य भससजकस्य उविणमारन्तस्य  गपुणयाः
ओकमारयाः भविमत। तदमा औपगनो अ इमत नस्थमतयाः। ततयाः एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे
प्रमक्रयमाकमायर औपगवियाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 4 अपत्यस पदौमैत्रप्रभकमत गनोत्रमम्॥ (४.१.१६२)

सकत्रमाथर याः - अपत्यत्विक्षेन मविविमकतस पदौत्रमामद गनोत्रससजस स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - ससजमासकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। सविमारमण पदमामन
प्रथममान्तमामन। 

अस्य सकत्रस्य अथर्वो भविमत -  अपत्यत्विक्षेन मविविमकतस पदौत्रमामद गनोत्रससजस स्यमातम्। तस्यमाऽपत्यमम् इमत
अस्ममातम् अपत्यमममत अनपुवितरममानक्षे पपुनयाः अपत्यगहणस पदौत्रमादष्ट्रीनमामम् अपत्यमविविकमायमामम् एवि गनोत्रत्विबनोधिनमाथरमम्।
यमद  पदौत्रमादष्ट्रीनमास  पदौत्रत्विमामदनमामम्  एवि  मविविकमा  तदमा  न  भविमत  गदौत्रससजमा  इमत  बनोध्यमम्।  अथमारतम्  यमद
पदौत्रप्रपदौत्रमादष्ट्रीनमामम् अपत्यरूपक्षेण मविविकमा वितरतक्षे तमहर पदौत्रप्रपदौत्रमादष्ट्रीनमास गनोत्रससजमा भविमत। 
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[ . ]28 5 एकनो गनोत्रक्षे॥ (४.१.९३)

सकत्रमाथर याः - गनोत्रक्षे एक एविमापत्यप्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनयमसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। एकयाः इमत प्रथममान्तस
पदमम्। गनोत्रक्षे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। 

 अपत्यमासधिकमारस्य  प्रत्ययमासधिकमारस्य  च  समामरयमारतम्  अपत्यप्रत्यययाः  इमत  आगच्छमत।
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः,  परश्च  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अत्र  एकयाः  इमत  कथनमातम्
इतरससख्यमायमायाः  व्यविच्छक्षेदमातम्  एक  एवि  इमत  मनयमयाः  उपलभ्यतक्षे।  अतयाः  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  गनोत्रक्षे  एक
एविमापत्यप्रत्यययाः स्यमातम् 

उदमाहरणमम् - उपगनोयाः अपत्यमम् औपगवियाः, तस्य औपगविस्य अमप अपत्यमम् औपगवियाः, तस्य अमप
अपत्यमम्  औपगवियाः  इमत  एविमम्  अगक्षे  अमप।  अथमारतम्  मकलपपुरुषमातम्  मक्रयममाणयाः  अपत्यप्रत्यययाः  गनोत्रत्विक्षेन
मविविमकतमानमास सविरषमास पदौत्रप्रपदौत्रमादष्ट्रीनमास बनोधिकयाः। प्रमत विसशिस तपु नविष्ट्रीनयाः प्रत्यययाः न भविमत। एविञ्च यथमा उपगनोयाः
अपत्यमम् औपगवियाः, तथमा औपगविस्यमामप अपत्यमम् औपगवियाः एवि। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 21 नञस्नञप्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम् अनस्त। 

. 22 सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम् इत्यत्र कयाः सममासयाः। 

. 23 तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः। 

. 24 गनोत्रससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम् अनस्त। 

. 25 ओगपुरणयाः इमत सकत्रक्षेण मकमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 26 एकनो गनोत्रक्षे इत्यस्य सकत्रस्य अथरयाः कयाः। 

[ . ]28 6 गगमारमदभ्यनो यञम्॥ (४.१.१०५) 

सकत्रमाथर याः - गगमारमदगणक्षे पमठतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः गनोत्रमापत्यक्षे तमद्धितससजकयाः यञप्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। गगरशिब्दयाः आमदयरषमास तक्षे
गगमारदययाः,  तक्षेभ्ययाः गगमारमदभ्ययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। गगमारमदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। यञम् इमत
प्रथममान्तमम्। 

 गनोत्रक्षे  कपु ञमामदभ्यश्चफञम्  इत्यतयाः  गनोत्रक्षे  इमत  अनपुवितरतक्षे।  तस्यमापत्यमम्  इत्यतयाः  अपत्यमम्  इमत
अनपुवितरतक्षे।  तस्य  मविभमकमविपररणमामक्षेन  अपत्यक्षे  इमत  उपलभ्यतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
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तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  गगमारमदगणक्षे
पमठतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः गनोत्रमापत्यक्षे तमद्धितससजकयाः यञप्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - गगरस्य गनोत्रमापत्यमममत लदौमककमविगहक्षे गगर+ङसम् इमत अलदौमककमविगहयाः। गगरशिब्दयाः
गगमारमदगणक्षे पमठतयाः। अतयाः गगमारमदभ्यनो यञम् इमत सकत्रक्षेण यञम्-प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे गगर ङसम् य
इमत नस्थमतयाः। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा भविमत।
ततयाः सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण सपुपयाः लनोपयाः भविमत। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण गगर इमत
समपुदमायस्य आदक्षेयाः अकमारस्य विकद्धिदौ गमागर  य इमत नस्थमतयाः। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण गकमारनोत्तरविमतरनयाः
अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर गमाग्यरयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि वित्सस्य गनोत्रमापत्यस विमात्स्ययाः इत्यमामदकमम्। 

[ . ]28 7 यञञनोश्च॥ (२.४.६४)

सकत्रमाथर याः - गनोत्रक्षे यदम् यञन्तमम् अञन्तमम्  च तदवियवियनोलपुरकम्  स्यमातम्, तत्कक तक्षे बहहत्विक्षे, न तपु ससयमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। यञम् च अञम् च यञञदौ,
तयनोयाः यञञनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। यञञनोयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

ण्यकनत्त्रयमाषरमञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इत्यतयाः लपुकम् , यस्कमामदभ्यनो गनोत्रक्षे इत्यतयाः गनोत्रक्षे, तद्रिमाजस्य बहहषपु
तक्षेनमैविमाऽससयमामम् इत्यतयाः बहहषपु, तक्षेन, एवि, अससयमामम् इमत पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत - गनोत्रक्षे यदम्
यञन्तमम् अञन्तमम्  च तदवियवियनोलपुरकम्  स्यमातम्, तत्कक तक्षे बहहत्विक्षे, न तपु ससयमामम्। 

उदमाहरणमम्  - गगरस्य गनोत्रमापत्यमामन इमत मविगहयाः। ततयाः प्रकक तसकत्रक्षेण यमञ प्रत्ययक्षे कक तक्षे  गगर+यञम्
इमत  नस्थमतयाः।  एतच्च  यञन्तमम्,  बहहत्विमविमशिषमम्,  सष्ट्रीसलङ्गमभन्नमम्  अनस्त।  अत  गनोत्रक्षे  यदम्  यञन्तमम्
तदवियविस्य लपुमक समत प्रमक्रयमाकमायर गगमारयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 8 जष्ट्रीविमत तपु विसश्यक्षे यपुविमा॥ (४.१.१६३)

सकत्रमाथर याः - विसशिक्षे मपत्रमाददौ जष्ट्रीविमत समत पदौत्रमादक्षेयरदपत्यस चतपुथमारमद तदम् यपुविससजस स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -ससजमासकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  तपु  पदचतपुषयमम्  अनस्त।  जष्ट्रीविमत  इमत
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। तपु इमत अव्ययपदमम्। विसश्यक्षे इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। यपुविमा इमत प्रथममान्तमम्। 

 अपत्यस  पदौत्रप्रभकमत गनोत्रमम्  इत्यतयाः पदौत्रप्रभकमत,  तस्यमाऽपत्यमम्  इत्यतयाः  अपत्यमम्  इमत पददयमम्
अनपुवितरतक्षे।  विसशिक्षे  भवियाः विसश्ययाः नमाम मपतकमपतमामहमामदयाः। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -  विसशिक्षे  मपत्रमाददौ जष्ट्रीविमत समत
पदौत्रमादक्षेयरदपत्यस चतपुथमारमद तदम् यपुविससजस स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - मकलपपुरुषयाः विसशिप्रवितरकयाः प्रथमयाः। मकलपपुरुषस्य पपुत्रयाः मदतष्ट्रीययाः,  मकलपपुरुषस्य पदौत्रयाः
तकतष्ट्रीययाः,  मकलपपुरुषस्य  प्रपदौत्रयाः  चतपुथरयाः।  यमद मपतरर  मपतमामहक्षे  प्रमपतमामहक्षे  च जष्ट्रीविमत समत चतपुथमारदष्ट्रीनमास
यपुविससजमा भविमत। इयस ससजमा गनोत्रससजमायमायाः अपविमामदकमा। 
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[ . ]28 9 गनोत्रमादकन्यससयमामम्॥ (४.१.९४)

सकत्रमाथर याः - यकन्यपत्यक्षे गनोत्रप्रत्ययमान्तमादक्षेवि प्रत्यययाः स्यमातम्, ससयमास न तपु यपुविससजमा। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मनयमसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  गनोत्रमातम्  इमत
पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। यकमन इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। अससयमामम् इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। 

 यपुविमापत्यमाथर प्रत्यययाः भविमत चक्षेदम् गनोत्रप्रत्ययमान्तमादक्षेवि भविमत,  न तपु मकलप्रकक मततयाः। अतयाः सकत्रमाथरयाः
भविमत - यकन्यपत्यक्षे गनोत्रप्रत्ययमान्तमादक्षेवि प्रत्यययाः स्यमातम्, ससयमास न तपु यपुविससजमा। 

उदमाहरणमम्  -उपगनोयाः अपत्यमम् इत्यत्र तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रक्षेण औत्समगरकक्षे  अण्प्रत्ययक्षे  औपगवियाः
इमत। ततयाः यपुविमापत्यमाथर अत इञम् इमत शिमासक्षेण इमञ प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमक्रयमाकमायर च औपगमवियाः इमत
रूपमम्। 

[ . ]28 10 यमञञनोश्च॥ (४.१.१०१)

सकत्रमाथर याः - गनोत्रक्षे यदौ यमञञदौ, तदन्तमातम् यपुविमापत्यमाथर फकम्  स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। यञम् च इञम् च यमञञदौ,
तयनोयाः यमञञनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। यमञञनोयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

अनस्मनम् सकत्रक्षे गनोत्रक्षे कपु ञमामदभ्यश्च्फञम् इत्यतयाः गनोत्रक्षे इमत अनपुवितरतक्षे। नडमामदभ्ययाः फकम्  इत्यतयाः फकम्
इमत अनपुवितरतक्षे। यञम् इञम् च प्रत्ययदौ। अतयाः प्रत्ययगहणक्षे तदन्तगहणमम् इमत पररभमाषयमा तदन्तमविसधिविशिमातम्
यञन्तमम्  इञन्तमम्  च लभ्यतक्षे।  अत्र षष्ठ्यमायाः  पञ्चमष्ट्रीत्विक्षेन  मविपररणमामयाः  भविमत। पपुनश्च गनोत्रप्रत्ययमान्तमातम्
गनोत्रप्रत्यययाः न भविमत, एकनो गनोत्रक्षे इमत मनयममातम्। अतयाः यपुविमापत्यक्षे एतदौ प्रत्ययदौ भवितयाः। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत
- गनोत्रक्षे यदौ यमञञदौ, तदन्तमातम् यपुविमापत्यमाथर फकम्  स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  -  गगरस्य गनोत्रमापत्यमम् इमत लदौमककमविगहयाः। ततयाः गगर  ङसम् इमत नस्थतक्षे प्रथमतयमा
गगमारमदभ्यनो यञम् इमत सकत्रक्षेण गनोत्रमापत्यक्षे  यमञ प्रत्ययक्षे  गमाग्यरयाः इमत। ततयाः गनोत्रमादम् यकन्यससयमामम् इमत मनयमक्षेन
यपुविमापत्यक्षे  अथर  यमञञनोश्च  इमत  सकत्रक्षेण  फक्प्रत्यययाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  ततयाः  अनपुबन्धिलनोपक्षे  तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लनोपक्षे समत आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण फकमारस्य स्थमानक्षे
आयनमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः गमाग्यर + आयन इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च इमत अकमारलनोपक्षे अट्कपु पम् इत्यमामदनमा णत्विक्षे
मविभमककमायर गमाग्यमारयणयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 11 अत इञम्॥ (४.१.९५)

सकत्रमाथर याः - अदन्तस यत्प्रमामतपमदकस  तत्प्रककक मतकमातम् षष्ठ्यन्तमातम् इञम् स्यमातम् अपत्यक्षे अथर। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। अतयाः इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। इञम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम्  इमत सम्पकणर  सकत्रमम्  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,
समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  इमत  प्रमामतपमदकस्य  मविशिक्षेषणमम्।  अतयाः
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मविशिक्षेषणस्य यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविधिक्षेयाः अदन्तमातम् इमत लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः - अदन्तस
यत्प्रमामतपमदकस  तत्प्रककक मतकमातम् षष्ठ्यन्तमातम् इञम् स्यमातम् अपत्यक्षे अथर। 

  उदमाहरणमम्-  दकस्य अपत्यस  पपुममानम्  इमत लदौमककमविगहयाः।  दक ङसम्  इमत नस्थतक्षे  दक इमत
अदन्तमम् प्रमामतपमदकमम्। अतयाः अपत्यक्षे अथर अत इञम् इमत सकत्रक्षेण इञम्- प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे
तमद्धितत्विमातम्  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लनोपक्षे  दक+इ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे।  ततयाः दक इत्यत्र दकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य आमदविकमद्धियाः षकमारनोत्तरस्य अकमारस्य लनोपयाः च भविमत। ततयाः मविभमककमायर दमामकयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 12 बमाहमामदभ्यश्च॥ (४.१.९६)

सकत्रमाथर याः - बमाहमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः अपत्यक्षे अथर इञप्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। बमाहहशिब्दयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे
बमाहमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  बमाहमामदभ्ययाः  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः।  बमाहमामदभ्ययाः  इमत  पञ्चम्यन्तमम्।  चक्षेमत
अव्ययपदमम्। 

 अत इञम् इत्यतयाः इञम् इमत अनपुवितरतक्षे। तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर  सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः,
परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -
बमाहमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः अपत्यक्षे अथर इञप्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम्  - बमाहनोयाः अपत्यमम् इमत लदौमककमविगहयाः। ततयाः  बमाहह  ङसम् इमत नस्थतक्षे बमाहहशिब्दस्य
बमाहमामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः अपत्यक्षे अथर बमाहमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण इञम्-प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे बमाहह  ङसम्
इ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपयाः लनोपक्षे  बमाहह+इ इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः बमाहह  इत्यत्र बकमारनोत्तरस्य आकमारस्य आमदविकमद्धियाः भविमत। ततयाः ओगपुरणयाः इमत सकत्रक्षेण
उकमारस्य गपुणयाः ओकमारयाः भविमत। ततयाः  एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे  मविभमककमायर  बमाहमवियाः  इमत
रूपमम्। एविमम् औडपुलनोममयाः इत्यत्रमामप इञम्-प्रत्ययक्षे प्रमक्रयमाकमायर रूपमामण भविनन्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 27  गगमारमदभ्ययाः कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 28 यञञनोश्च इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः। 

. 29 यपुविससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम् अनस्त। 

. 30 फकम् -प्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम् अनस्त। 

. 31 दमामकयाः इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

. 32 बमाहमामदभ्ययाः कयाः प्रत्ययनो भविमत। 

   78   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



अथ अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

[ . ]28 13 मशिविमामदभ्यनोऽणम्॥ (४.१.११२) 

सकत्रमाथर याः - मशिविमामदगणक्षे पमठतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे अथर अणम् प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। मशिविशिब्दयाः आमदयरषमास तक्षे
मशिविमादययाः,  तक्षेभ्ययाः मशिविमामदभ्ययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। मशिविमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्। अणम्  इमत
प्रथममान्तस पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः,
समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत-  मशिविमामदगणक्षे  पमठतक्षेभ्ययाः
प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे अथर अणम् प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  मशिविस्य  अपत्यमममत  लदौमककमविगहयाः।  मशिवि  ङसम्  इमत  नस्थतक्षे  मशिवि  इत्यस्य
मशिविमामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः अपत्यक्षे अथर मशिविमामदभ्यनोऽणम् इमत सकत्रक्षेण अणम्- प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मशिवि
ङसम् अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लनोपक्षे मशिवि+अ इमत
नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः मशिवि इत्यत्र शिकमारनोत्तरस्य इकमारस्य विकमद्धियाः विकमारनोत्तरस्य अकमारस्य लनोपश्च भविमत।
तदमा शिमैविम् अ इमत नस्थतक्षे ततयाः मविभमककमायर शिमैवियाः इमत रूपमम्। एविमम् एवि गमाङ्गयाः इत्यत्र अमप। 

[ . ]28 14 ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च॥ (४.१.११४)

सकत्रमाथर याः - ऋमषभ्ययाः अन्धिकक्षे भ्ययाः विकनष्णभ्ययाः कपु रुभ्यश्च अपत्यक्षे अणम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। ऋषयश्च अन्धिकमाश्च
विकष्णश्च  कपु रविश्च  ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रवियाः,  तक्षेभ्ययाः  ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्ययाः  इमत  इतरक्षेतरदन्दयाः।
ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत
एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत-  ऋमषभ्ययाः अन्धिकक्षे भ्ययाः विकनष्णभ्ययाः कपु रुभ्यश्च अपत्यक्षे
अणम् तमद्धितयाः प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  विससष्ठस्य अपत्यमम्  इमत लदौमककमविगहयाः।  विससष्ठ ङसम्  इमत नस्थतक्षे  विससष्ठ इमत
प्रमामतपमदकमम्  ऋमषविमाचकमम्।  अतयाः  अपत्यक्षे  अथर  ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च  इमत  सकत्रक्षेण  अणम्-प्रत्ययक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे  विससष्ठ  ङसम्  अ  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  अयस  समपुदमाययाः  तमद्धितमान्तयाः।  अतयाः  समपुदमायस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लनोपक्षे विससष्ठ+अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः विससष्ठ इत्यत्र विकमारनोत्तरस्य अकमारस्य
विकद्धिदौ आकमारयाः भविमत। ततयाः विमाससष्ठ इत्यत्र ठकमारनोत्तस्य अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन विमाससष्ठयाः
इमत रूपमम्।  एविमक्षेवि अनक्षेन सकत्रक्षेण अन्धिकविसशिक्षे  श्विफल्कस्य विकनष्णविसशिक्षे  विमासपुदक्षेविस्य कपु रुविसशिक्षे  नकपु लस्य च
अन्तभमारवियाः भविमत। अत एतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे अथर ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण अणम्-
प्रत्यययाः भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर श्विमाफल्कयाः, विमासपुदक्षेवियाः, नमाकपु लयाः इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससद्ध्यनन्त। 

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    79   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

[ . ]28 15 सष्ट्रीभ्यनो ढकम् ॥ (४.१.१२०)

सकत्रमाथर याः - सष्ट्रीप्रत्ययमान्तक्षेभ्ययाः अपत्यक्षे अथर ढकम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। सष्ट्रीभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। ढकम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत अनपुवितरतक्षे। तस्य मविभमकमविपररणमामक्षेन अपत्यक्षे इमत रूपमम्।
प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। सष्ट्रीभ्ययाः इत्यनक्षेन टमापम्,
ङष्ट्रीपम्  इत्यमादष्ट्रीनमास  गहणमम्  इषमम्।  प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तमायाः  गमाह्यमायाः  इमत  पररभमाषयमा  सष्ट्रीप्रत्ययमान्तक्षेभ्ययाः  इमत
लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत- सष्ट्रीप्रत्ययमान्तक्षेभ्ययाः अपत्यक्षे अथर ढकम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  मविनतमायमायाः अपत्यमम्  इमत लदौमककमविगहयाः। मविनतमा ङसम् इमत नस्थतक्षे  मविनतमा इमत
टमाप्प्रत्ययमान्तयाः। अतयाः अपत्यक्षे अथर सष्ट्रीभ्यनो ढकम्  इमत सकत्रक्षेण ढकम् -प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे कक तक्षे
प्रमामतपमदकससजमा सपुब्लनोपश्च भविमत। तदमा विससष्ठ ढ इमत नस्थतक्षे मकमत च इमत सकत्रक्षेण आमदविकमद्धियाः। ततयाः
आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण ढकमारस्य एयमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत
सकत्रक्षेण आकमारलनोपक्षे ततयाः मविभमककमायर विमैनतक्षेययाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 16 कन्यमायमायाः कनष्ट्रीन च॥ (४.१.११६)

सकत्रमाथर याः - कन्यमाशिब्दस्य अपत्यक्षे अथर कनष्ट्रीनमादक्षेशियाः प्रकक मततयाः अणम् प्रत्ययश्च स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  कन्यमायमायाः  इमत
षष्ठ्यन्तमम्। कनष्ट्रीन इमत लपुप्तप्रथममान्तमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

अनस्मनम्  सकत्रक्षे  मशिविमामदभ्यनोऽणम्  इत्यतयाः अणम्  इमत अनपुवितरतक्षे।  तस्यमाऽपत्यमम्  इमत सम्पकणर  सकत्रमम्
अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रस्य
अथरयाः भविमत- कन्यमाशिब्दस्य अपत्यक्षे अथर कनष्ट्रीनमादक्षेशियाः प्रकक मततयाः अणम् प्रत्ययश्च स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  कन्यमायमायाः  अपत्यमम्  इमत लदौमककमविगहयाः।  कन्यमा  ङसम्  इमत नस्थतक्षे  अपत्यक्षे  अथर
कन्यमायमायाः  कनष्ट्रीन  च  इमत  सकत्रक्षेण  कन्यमा  इमत  प्रकक तक्षेयाः  कनष्ट्रीनमादक्षेशियाः  अणम्-प्रत्यययाः  च  भविमत।  ततयाः
अनपुबन्धिलनोपक्षे कनष्ट्रीन +अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। समपुदमाययाः अयस तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुपयाः
लनोपश्च भविमत। ततयाः  आमदविकद्धिदौ अकमारलनोपक्षे ततयाः मविभमककमायर कमानष्ट्रीनयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 17 रमाजश्विशिपुरमादतम्॥ (४.१.१३७)

सकत्रमाथर याः - रमाजनम्, श्विशिपुर चक्षेमत प्रमामतपमदकमातम् अपत्यक्षे अथर यतम् प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त।  रमाजमा  च  श्विशिपुरश्च
रमाजश्विशिपुरमम्,  तस्ममातम्  रमाजश्विशिपुरमातम्  इमत सममाहमारदन्दयाः। रमाजश्विशिपुरमातम्  इमत पञ्चम्यन्तस  पदमम्।  यतम्  इमत
प्रथममान्तस पदमम्। 

   80   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



अथ अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः इमत
एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत - रमाजनम्,  श्विशिपुर चक्षेमत प्रमामतपमदकमातम् अपत्यक्षे अथर यतम्
प्रत्यययाः स्यमातम्। अत्र रमाजनो जमातमाविक्षेविक्षेमत विमाच्यमम् इमत विमामतरकमम् अनस्त। अथमारतम् रमाजनम् इमत प्रमामतपमदकमातम्
जमातदौ विमाच्यमायमामम् एवि यतम् भविमत। 

[ . ]28 18 यक्षे चमाऽभमाविकमरणयाः॥ (६.४.१३८)

सकत्रमाथर याः - यमाददौ तमद्धितक्षे परक्षे अनम् प्रकक त्यमा स्यमातम्, न तपु भमाविकमरणनोयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। यक्षे इमत सप्तम्यन्तमम्
पदमम्।  चक्षेमत  अव्ययपदमम्।  भमाविश्च  कमर  च  भमाविकमरणष्ट्री,  तयनोयाः  भमाविकमरणनोयाः,  न  भमाविकमरणनोयाः   इमत
दन्दगभरनञतत्पपुरुषयाः। अभमाविकमरणनोयाः इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। 

 अनम्  इमत सम्पकणर  सकत्रमम्,  आपत्यस्य च तमद्धितक्षेऽनमामत  इत्यतयाः  तमद्धितक्षे,  प्रकक त्यमैकमाचम्  इत्यतयाः
प्रकक त्यमा चक्षेमत अनपुवितरतक्षे। अङ्गस्य इमत असधिकमारक्षे पमठतयाः। अतयाः प्रत्ययक्षे  इमत पदमम् उपलभ्यतक्षे। यक्षे  इमत
प्रत्ययक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदमामदमविसधिनमा यमाददौ प्रत्ययक्षे इमत अथरयाः लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत -
यमाददौ तमद्धितक्षे परक्षे अनम् प्रकक त्यमा स्यमातम्, न तपु भमाविकमरणनोयाः। 

उदमाहरणमम्-  रमाजयाः अपत्यमम् जमामतयाः इमत लदौमककमविगहयाः। रमाजनम् ङसम् इमत नस्थतक्षे अपत्यक्षे अथर
कमत्रयजमातदौ विमाच्यमायमास सत्यमास रमाजश्विशिपुरमादतम् इमत सकत्रक्षेण यत्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे कक तक्षे अयस
समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः  प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे रमाजनम्+य इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच
भमम् इमत भससजमा भविमत। ततयाः नस्तमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण अनयाः लनोपयाः प्रमाप्ननोमत। तदमा यक्षे चमाऽभमाविकमरणनोयाः इमत
सकत्रक्षेण यमाददौ तमद्धित परक्षे अनयाः प्रकक मतभमाविमातम् लनोपयाः न भविमत। ततयाः विणरमक्षेलनक्षेन मविभमककमायर रमाजन्ययाः इमत
रूपमम्। 

[ . ]28 19 कत्त्रमादम् घयाः॥ (४.१.१२८)

सकत्रमाथर याः - कत्त्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् अपत्यक्षे अथर तमद्धितससजकयाः घयाः प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। कत्त्रमातम् इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। घयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः
इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  कत्त्रमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  अपत्यक्षे  अथर
तमद्धितससजकयाः घयाः प्रत्यययाः स्यमातम्। अत्रमामप कत्त्रप्रमामतपमदकमातम् जमात्यमास विमाच्यमायमास सत्यमामम् एवि घयाः प्रत्यययाः
भविमत, न अन्यथमा। 

उदमाहरणमम्  - कत्त्रस्य  अपत्यस  जमामतयाः  इमत  लदौमककमविगहयाः।  कत्त्र  ङसम्  इमत  नस्थतक्षे
कत्त्रप्रमामतपमदकस्य जमातदौ गम्यममानमायमामम् अपत्यक्षे अथर कत्त्रमातम् घयाः इमत सकत्रक्षेण घप्रत्यययाः भविमत। ततयाः कत्त्र
ङसम्  घ  इमत  नस्थतक्षे  तमद्धितमान्तत्विमातम्  प्रमामतपमदकससजमा  सपुपयाः  लनोपयाः  च  भविमत।  ततयाः  आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    81   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

फढखछघमास  प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम्  इमत सकत्रक्षेण घकमारस्य इयमादक्षेशिक्षे  कत्त्र इय इमत नस्थमतयाः। ततयाः कत्त्र इत्यस्य
ककमारनोत्तरस्य अकमारस्य च लनोपयाः भविमत। ततयाः मविभमककमायर कनत्त्रययाः इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 33 शिमैवियाः इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

. 34 विमाससष्ठयाः इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः। 

. 35 ससभ्ययाः कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 36 कन्यमायमायाः कयाः आदक्षेशियाः कश्च प्रत्यययाः भविमत। 

. 37 कत्त्रमातम् कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 38 यक्षे चमाभमाविकमरणनोयाः इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः। 

[ . ]28 20 रक्षेवित्यमामदभ्यष्ठकम् ॥ (४.१.१४६) 

सकत्रमाथर याः - रक्षेवित्यमामदगणक्षेभ्ययाः पमठतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे अथर ठकम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। रक्षेवितष्ट्रीशिब्दयाः आमदयाः यक्षेषमास
तक्षे रक्षेवित्यमादययाः,  तक्षेभ्ययाः रक्षेवित्यमामदभ्ययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। रक्षेवित्यमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्। ठकम्
इमत प्रथममान्तमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत
एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत -  रक्षेवित्यमामदगणक्षेभ्ययाः पमठतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे
अथर ठकम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्- रक्षेवित्यमायाः अपत्यमम् इमत लदौमककमविगहयाः। ततयाः रक्षेवितष्ट्री ङसम् इमत नस्थतक्षे रक्षेवितष्ट्री इत्यस्य
रक्षेवित्यमामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः अपत्यक्षे अथर रक्षेवित्यमामदभ्यष्ठकम्  इमत सकत्रक्षेण ठकम् -प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे रक्षेवितष्ट्री
ङसम् ठम्  इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लनोपक्षे च रक्षेवितष्ट्री+ठम्  इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा-

[ . ]28 21 ठस्यक्षेकयाः॥ (७.३.५०)

सकत्रमाथर याः - अङ्गमातम् परस्य ठस्य इकमादक्षेशियाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। ठस्य इमत षष्ठ्यन्तस
पदमम्। इकयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 अत्र अङ्गस्य इमत असधिकमारयाः अनस्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -  अङ्गमातम् परस्य ठस्य इकमादक्षेशियाः
स्यमातम्। इक इमत आदक्षेशियाः अदन्तयाः। 

   82   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



अथ अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

उदमाहरणमम्-  रक्षेवितष्ट्री ठम्  इमत नस्थतक्षे ठस्यक्षेकयाः इमत सकत्रक्षेण ठस्य इकमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः रक्षेवितष्ट्री+इक
इमत नस्थतक्षे मकमत च इत्यक्षेनन आमदविकमद्धियाः भविमत। ततयाः रक्षेवितष्ट्री इत्यत्र तकमारनोत्तस्य ईकमारस्य लनोपक्षे ततयाः
मविभमककमायर रमैविररकयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 22 जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम्॥ (४.१.१६८)

सकत्रमाथर याः - जनपदकनत्त्रयविमाचकमातम् शिब्दमातम् अपत्यक्षे अथर अञम् स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। जनपदविमाचकयाः शिब्दयाः
जनपदशिब्दयाः,  तस्ममातम्  जनपदशिब्दमातम्  इमत  पञ्चम्यन्तमम्।  कनत्त्रयमातम्  इत्यमप  पञ्चम्यन्तमम्।  अञम्  इमत
प्रथममान्तमम् पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः
इमत एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -  जनपदकनत्त्रयविमाचकमातम् शिब्दमातम् अपत्यक्षे  अथर
अञम् स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - पञ्चमालस्य अपत्यमम् इमत लदौमककमविगहयाः। पञ्चमाल ङसम् इमत नस्थतक्षे अपत्यक्षे अथर
जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम् इमत सकत्रक्षेण अञम्-प्रत्यययाः अनपुबन्धिलनोपश्च भविमत। ततयाः पञ्चमाल ङसम् अ इमत
नस्थतक्षे प्रमामतपमदकससजमा सपुब्लनोपश्च भविमत। ततयाः पञ्चमाल अ इमत नस्थतक्षे आमदविकमद्धियाः अकमारलनोपश्च भविमत।
ततयाः मविभमककमायर पमाञ्चमालयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 23 कपु रुनमामदभ्यनो ण्ययाः॥ (४.१.१७२)

सकत्रमाथर याः - जनपदकनत्त्रयविमाचकक्षे भ्ययाः कपु रुशिब्दक्षेभ्ययाः नकमारमामदशिब्दक्षेभ्यश्च अपत्यक्षे अथर ण्ययाः प्रत्यययाः
स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। नकमारयाः आमदयरषमास  तक्षे
नमादययाः  इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  कपु रुश्च नमादयश्च कपु रुनमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  कपु रुनमामदभ्ययाः  इमत इतरक्षेतरदन्दयाः।
कपु रुनमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्। ण्ययाः इमत प्रथममान्तमम् पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम् इत्यतयाः जनपदशिब्दमातम्
कनत्त्रयमातम्  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत -  जनपदकनत्त्रयविमाचकक्षे भ्ययाः कपु रुशिब्दक्षेभ्ययाः नकमारमामदशिब्दक्षेभ्यश्च अपत्यक्षे
अथर ण्ययाः प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  कपु रनोयाः  अपत्यमम्  इमत  लदौमककमविगहयाः।  कपु रु  ङसम्  इमत  नस्थतक्षे  कपु रुशिब्दयाः
जनपदमविशिक्षेषस्य कनत्त्रयस्य विमाचकयाः। अतयाः कपु रुनमामदभ्यनो ण्ययाः इमत सकत्रक्षे अपत्यक्षे अथर ण्य-प्रत्यययाः भविमत।
ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  समत प्रमामतपमदकससजमा  सपुब्लनोपश्च भविमत। ततयाः कपु रु+अ इमत नस्थतक्षे  ओगपुरणयाः इमत
उकमारस्य गपुणयाः ओकमारयाः भविमत। ततयाः विमान्तनो मय प्रत्ययक्षे इमत सकत्रक्षेण ओकमारस्य अविमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः
आमदविकद्धिदौ मविभमककमायर च कदौरव्ययाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि नमैषध्ययाः इत्यमामदषपु तथमैवि भमविष्यमत। 
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[ . ]28 24 तक्षे तद्रिमाजमायाः॥ (४.१.१७४)

सकत्रमाथर याः  - जनपदशिब्दमातम्  कनत्त्रयमादञम्  इमत सकत्रक्षेण मविमहतमायाः अञमादययाः प्रत्ययमायाः तद्रिमाजमाससजमायाः
स्यपुयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -ससजमासकत्रमम् इदमम् अनस्त। अत्र पददयमम् अनस्त। तक्षे इमत प्रथममान्तस पदमम्। तद्रिमाजमायाः
इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

सकत्रमाथरयाः- तच्छब्दक्षेन पकविरस्य परमामशिरयाः भविमत। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत - जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम्
इमत सकत्रक्षेण मविमहतमायाः अञमादययाः प्रत्ययमायाः तद्रिमाजमाससजमायाः स्यपुयाः। प्रमाययाः अञम्,  अणम्,  ड्यणम्,  ण्य इमत चत्विमारयाः
तद्रिमाजससजकमायाः। अषमाध्यमाय्यमामदषपु इतनोऽमप तद्रिमाजप्रत्यययाः प्रमाप्यतक्षे। 

[ . ]28 25 तद्रिमाजस्य बहहषपु तक्षेनमैविमाससयमामम्॥ (२.४.६२)

सकत्रमाथर याः - बहहषपु अथरषपु तद्रिमाजस्य लपुकम्  तदथरकक तक्षे बहहत्विक्षे, न तपु ससयमामम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम् अनस्त। अत्र पञ्च पदमामन सनन्त। तद्रिमाजस्य इमत षष्ठ्यन्तमम्।
बहहषपु इमत सप्तम्यन्तमम्। तक्षेन इमत तकतष्ट्रीयमान्तमम्। एवि इमत अव्ययपदमम्। न सष्ट्री असष्ट्री,  तस्यमामम् अससयमामम्
इमत सप्तम्यन्तमम्। 

 ण्यकनत्त्रयमाषरमञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इत्यतयाः लपुगम् इमत अनपुवितरतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत -  बहहषपु
अथरषपु तद्रिमाजस्य लपुकम्  तदथरकक तक्षे बहहत्विक्षे, न तपु ससयमामम्। 

उदमाहरणमम् - पञ्चमालस्य अपत्यमामन, पञ्चमालमानमास जनपदमानमास रमाजमाननो विक्षेमत लदौमककमविगहयाः। पञ्चमाल
ङसम् इमत नस्थतक्षे जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम् इमत सकत्रक्षेण अञम्-प्रत्ययक्षे प्रमक्रयमाकमायर पमाञ्चमालयाः इमत रूपमम्।
अत्र पमाञ्चमालशिब्दस्तपु अञप्रत्ययमान्तयाः। अतयाः पमाञ्चमालशिब्दस्य बहहत्विमविविकमायमास जस्प्रत्यययाः भविमत। तक्षे तद्रिमाजमायाः
इमत सकत्रक्षेण तद्रिमाजससजमा भविमत। अत्र तद्रिमाजस्य बहहत्विमविविकमा अनस्त। अतयाः तद्रिमाजस्य बहहषपु तक्षेनमैविमाससयमामम्
इमत  सकत्रक्षेण  तद्रिमाजप्रत्ययस्य  लपुकम्  भविमत।  ततयाः  मनममत्तमापमायक्षे  नमैममसत्तकस्यमाप्यपमाययाः  इमत
आमदविकद्ध्यमामदकस्य अभमावियाः अनस्त। ततयाः प्रथमयनोयाः पकविरसविणरयाः इमत सविणरदष्ट्रीघर प्रमक्रयमाकमायर पञ्चमालमायाः इमत
रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 39 ठकम् -प्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्। 

. 40 ठस्य कयाः आदक्षेशियाः भविमत। 

. 41 पमाञ्चमालयाः इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः। 

. 42 कपु रुनमामदभ्ययाः कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 43 तद्रिमाजससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम्। 
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. 44 पञ्चमालमायाः इत्यत्र तद्रिमाजस्य लपुकम्  कक्षे न सकत्रक्षेण भविमत। 

पमाठसमारयाः

अनस्मनम् पमाठक्षे अपत्यक्षे अथर प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। यथमा उपगनोयाः अपत्यमम् इमत मविगहक्षे तस्यमापत्यमम् इमत
सकत्रक्षेण अणम्-प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन औपगवियाः इमत रूपमम्। अथमारतम् तमद्धितविकत्त्यमा उपगपुसम्बनन्धि-अपत्यमम् इमत
अथरयाः  सममायमामत। एविञ्च पमाठक्षे  अनस्मनम्  अपत्यक्षे  अथर  अञम्,  ठकम् ,अणम्,  फकम् ,  इञम्  च इमत एतक्षे  प्रत्ययमायाः
मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। एविञ्च गनोत्रमापत्यमम् यपुविमापत्यमम् इत्यमामदससजमा अमप अनस्मनम् प्रकरणक्षे मविरमाजतक्षे। गनोत्रमापत्यक्षे यपुविमापत्यक्षे
अथर  प्रत्ययमायाः  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।  एविञ्च तद्रिमाजससजकस्य प्रत्ययस्य बहहत्विक्षे  गम्यममानक्षे  समत लपुकम्  भविमत। एविञ्च
अनस्मनम् प्रकरणक्षे न कक्षे विलमम् अपत्यमाथर तमद्धितप्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे अमप तपु अपत्यमभन्नमाथर भविमहतमादथर अमप
तमद्धितप्रत्ययमायाः भविनन्त। यथमा पपुससपु भवियाः इमत मविगहक्षे भविमाथर स्नञम्-प्रत्ययक्षे प्रमक्रयमाकमायर पपौंस्नयाः इमत रूपमम्।
परन्तपु अपत्यमाथर असधिकमायाः प्रत्ययमायाः भविनन्त। अतयाः अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम् इमत नमाम भविमत। 

मविशिक्षेषशिब्दमाविलष्ट्री

.1 आमदविकमद्धियाः - तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः,  मकमत च इत्यमामदसकत्रक्षेण मञमत मणमत मकमत च परक्षे आदक्षेयाः अचयाः
विकमद्धियाः भविमत। यथमा उपगनोयाः अपत्यमम् इत्यत्र अणम्-प्रत्यययाः भविमत। मणत्प्रत्यययाः अनस्त। अतयाः उपगपु
इमत शिब्दस्य आमदयाः अचम् उकमारयाः। अत एवि तस्य एवि आदक्षेयाः अचयाः उकमारस्य विकमद्धियाः भविमत। 

.2 सदौत्रत्विमातम् लपुकम्  - छन्दनोवितम् सकत्रमामण भविनन्त इमत महमाभमाष्यकमारविचनमम्। अतयाः छन्दसयाः मक्षेलनमाय
कपु त्रमचतम् मविभकक्षे याः अदशिरनस भविमत। यथमा प्रकक तक्षे प्रकरणक्षे तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रक्षे तस्य इमत शिब्दमातम्
पञ्चमष्ट्री  आगतमा।  परन्तपु  सकत्रक्षे  सममागतमायमायाः  पञ्चम्यमायाः  अदशिरनस  भविमत।  अतयाः  शिमासक्षे  उच्यतक्षे  -
सदौत्रत्विमातम् लपुकम्  भविमत। 

.3 मविभमकमविपररणमामयाः - लनोकक्षे  यथमा मविभककीनमास प्रयनोगयाः भविमत तथमा शिमासक्षे कदमामचतम् अन्यथमा अमप
भविमत। गगमारमदभ्यनो यञम् इमत अनस्मनम् सकत्रक्षे तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्
अनपुवितरतक्षे। परन्तपु सकत्रक्षे प्रथममान्तस्य अपत्यशिब्दस्य तपु सप्तमष्ट्रीत्विक्षेन पररवितरनमम् भविमत। अयमम् एवि
मविभमकमविपररणमामयाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास करनोतपु। 
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. 2 अपत्यस पदौत्रप्रभकमत गनोत्रमम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास करनोतपु। 

. 3 एकनो गनोत्रक्षे इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 4 गमाग्यरयाः इमत रूपस समाधियत। 

. 5 जष्ट्रीविमत तपु विसश्यक्षे यपुविमा इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास करनोतपु। 

. 6 गमाग्यमारयणयाः इमत रूपस समाधियत। 

. 7 दमामकयाः इमत रूपस समाधियत। 

. 8 जनपदशिब्दमात्कमत्रयमादञम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 9 रमाजन्ययाः इमत रूपस समाधियत। 

. 10 तद्रिमाजस्य बहहषपु तक्षेनमैविमाससयमामम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 11 बमाहमवियाः इमत रूपस समाधियत। 

. 12 गमाङ्गयाः इमत रूपस समाधियत। 

. 13 ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 14 यक्षे चमाऽभमाविकमरणनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 15 पमाञ्चमालयाः इमत रूपस समाधियत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

अत्र उपरर प्रदत्तमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे। 

उत्तरमामण-१
. 1 सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास नञस्नञदौ भविनमातम् इमत सकत्रमम्। 

. 2 सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम् इत्यत्र इतरक्षेतरदन्दयाः। 

. 3 षष्ठ्यन्तमात्कक तसन्धिक्षेयाः समथमारदपत्यक्षेऽथर उकमा विक्ष्यममाणमाश्च प्रत्ययमायाः विमा स्यपुयाः इमत अथरयाः। 

. 4 अपत्यस पदौत्रप्रभकमत गनोत्रमम् इमत सकत्रमम्। 

. 5 गपुणयाः। 

. 6 गनोत्रक्षे एक एविमापत्यप्रत्यययाः स्यमातम् इमत अथरयाः। 

उत्तरमामण-२
. 7 यञ-प्रत्यययाः। 

. 8 गनोत्रक्षे यदञन्तमञन्तस च तदवियवियनोरक्षेतयनोलपुरकम्  स्यमात्तत्कक तक्षे बहहत्विक्षे न तपु ससयमामम्। 

. 9 जष्ट्रीविमत तपु विसश्यक्षे यपुविमा इमत सकत्रमम्। 

. 10 यमञञनोश्च इमत सकत्रमम्। 

. 11 इञम्-प्रत्यययाः। 
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. 12 इञम्-प्रत्यययाः। 

उत्तरमामण-३
. 13 अणम्-प्रत्यययाः। 

. 14 ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च

. 15 ढकम् -प्रत्यययाः। 

. 16 कनष्ट्रीन इमत आदक्षेशियाः अणम्-प्रत्यययाः। 

. 17 घ-प्रत्यययाः। 

. 18 यमाददौ तमद्धितक्षे परक्षेऽनम् प्रकक त्यमा स्यमान्न तपु भमाविकमरणनोयाः। 

उत्तरमामण-४
. 19 रक्षेवित्यमामदभ्यष्ठकम् । 

. 20 इकमादक्षेशियाः। 

. 21 जनपदशिब्दमात्कमत्रयमादञम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण अञम्-प्रत्यययाः। 

. 22 ण्य-प्रत्यययाः। 

. 23 तक्षे तद्रिमाजमायाः इमत सकत्रमम्। 

. 24 तद्रिमाजस्य बहहषपु तक्षेनमैविमाससयमामम्। 

॥ इमत अषमामविसशियाः पमाठयाः ॥
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)29 अथ मत्विथर्थीयप्रकरणमम्
 प्रस्तमाविनमा

तमद्धितप्रत्ययक्षेषपु मतपुबमप कनश्चतम् तमद्धितप्रत्यययाः मविदतक्षे। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् (५.२.९४)
इमत सकत्रमातम् आरभ्य मतपुबथर्थीयप्रकरणमम् आरभ्यतक्षे। तदस्य अनस्त उत तदनस्मनम् अनस्त इत्यनस्मनम् अथर

मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। यथमा  -  बपुमद्धियाः अस्य अनस्मनम्  विमा  अनस्त इत्यथर  मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। बपुमद्धिममानम्,
धिनविमानम्,  जमानविमानम्  इत्यमादष्ट्रीमन  रूपमामण भविनन्त।  न  कक्षे विलस  मतपुब्प्रत्ययस्य मतपुबथर्थीयप्रकरणक्षे  अन्तभमारवियाः

अनस्त। अमप तपु तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर मविदममानमायाः अमप प्रत्ययमायाः मतपुबथरप्रकरणक्षे अन्तभरविनन्त। यथमा-
तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर  मविनम्,  लचम्,  इनम्,  अणम्  इत्यमादययाः अमप अनक्षेकक्षे  प्रत्ययमायाः भविनन्त। यथमा-  ममायमा

अस्य अनस्त इत्यथर इन्प्रत्यययाः,  तपयाः अस्य अनस्त इत्यथर मविनम् इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः भविनन्त। एतक्षेषमाममप
प्रत्ययमानमास मतपुबथर्थीयप्रकरणक्षे अन्तभमारविनो मविदतक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

➢  मतपुबथर्थीयप्रत्ययमानम् जमातपुस समथर्वो भविक्षेतम्। 
➢  मतपुब्प्रत्ययमायाः कनस्मनम् अथर भविनन्त इमत जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
➢  मतपुप्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रमाणमामम् उदमाहरणमामन जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
➢ मतपुप्प्रत्ययक्षेन मनममरतमानमास शिब्दमानमामम् अथरमम् अविगन्तपुस शिक्नपुयमातम्। 
➢ मतपुप्प्रत्ययक्षेन शिब्दस्य मनममारणस कतपुर यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
➢ विकत्त्यमा महदमाक्यस कथस लघपुतयमा प्रयपुङकक्षे  इमत तमदषयक्षे सम्यकम्  जमातपुस शिक्नपुयमातम्
➢ सकत्रमातम् कथमम् अथरमनणरययाः भविमत इमत जमातपुस शिक्यनो भविक्षेतम्। 
➢ अनपुविकसत्तयाः असधिकमारश्च इमत एतमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 

[२९.१] तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम्॥ (५.२.९४) 
सकत्रमाथर याः  - प्रथममान्तमादम्  प्रमामतपमदकमातम्  अस्य  अनस्त  इत्यथर  अनस्मनम्  अनस्त  इत्यथर  विमा

तमद्धितससजकयाः मतपुब्प्रत्यययाः परयाः भविमत। 
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सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदस भविमत। अनस्मनम् सकत्रक्षे षटम्  पदमामन सनन्त। तदम् इमत प्रथममान्तमम्। अत्र
पञ्चम्यथर प्रथममा भविमत। अस्य इमत षष्ठ्यन्तमम्। अनस्त इमत मक्रयमापदमम्। अनस्मनम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
इमत अव्ययपदमम्। मतपुपम् इमत प्रथममान्तमम्। 

 तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -  प्रथममान्तमादम् प्रमामतपमदकमातम्  अस्य अनस्त इत्यथर  अनस्मनम्  अनस्त
इत्यथर विमा तमद्धितसजकयाः मतपुब्प्रत्यययाः परयाः भविमत। 

यथमा-  गमावियाः अस्य अनस्मनम् विमा सनन्त इत्यथर प्रकक तसकत्रक्षेण मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। मतपुपयाः पकमारस्य
हलन्त्यमम्  इत्यनक्षेन  उकमारस्य  उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक  इतम्  इत्यनक्षेन  च  इत्ससजमायमास  मतम्  इत्यक्षेततम्  ममात्रमम्
अविमशिष्यतक्षे। अथमारतम्  तदस्य अनस्त,  तदम् अनस्मनम्  अनस्त विमा इमत अथर  मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। प्रकक तसकत्रक्षे
इमतशिब्दस्य समन्नधिमानमातम् ततम् अस्य अनस्त ततम् अनस्मनम् अनस्त विमा इमत प्रससद्धिमाथरन समाकस  अन्यनस्मनम्
अथर अमप मतपुपयाः प्रयनोगनो भविमत। महमाभमाष्यकमारक्षेण एकक्षे न श्लनोकक्षे न प्रनोकमम्-

“भकममनन्दमाप्रशिससमासपु मनत्ययनोगक्षेऽमतशिमायनक्षे। 

सससगरऽनस्तमविविकमायमास भविनन्त मतपुबमादययाः। । ” इमत

अथमारतम्  अनस्तमविविकमायमास  बहहत्विक्षे,  प्रशिससमायमामम्,  मनत्ययनोगक्षे,  अमतशिमायनक्षे,  सम्बन्धिक्षे  च  मतपुबमादययाः
प्रत्ययमायाः  भविनन्त। यथमा  बह्व्यनो  गमावियाः  सनन्त अस्य इमत गनोममानम्  इमत तपु  अनस्तमविविकमायमास   बहहत्विमामदषपु
उदमाहरणमम्। 

पपुनश्च प्रकक तसकत्रक्षे  अनस्त इत्यत्र यदमप एकविचनस  प्रयपुकस  तथमामप  एकविचनस  मविविमकतस  नमानस्त।
तस्ममातम् एकत्विक्षे मदत्विक्षे बहहत्विक्षे च मतपुबमादययाः भविनन्त। तस्ममादक्षेवि गमावियाः सनन्त अस्य इत्यत्र बहहत्विक्षे अमप मतपुपम्
भविमत। एविमक्षेवि अस्य इत्यत्रमामप एकविचनस मविविमकतस नमानस्त। तस्ममादक्षेवि धिनमामन सनन्त एषमामम् इत्यत्र बहहत्विक्षे
अमप मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। 

परन्तपु  अनस्त  इत्यत्र  तपु  वितरममानकमालयाः  मविविमकतयाः  भविमत।  तस्ममातम्  भकतमाथर  भमविष्यदथर  च
मतपुब्प्रत्यययाः न भविमत। तस्ममातम् धिनमम् आसष्ट्रीतम् अस्य उत धिनस भमविष्यमत अस्य इत्यथर  मतपुब्प्रत्यययाः न
भविमत। अथमारतम् अनस्त इत्यत्र ससख्यमायमायाः अभमाविक्षे अमप कमालस्य तपु मविविकमा अनस्त। 

उदमाहरणमम्- गमावियाः सनन्त अस्य इमत लदौमककमविगहक्षे वितरममानकमालयाः तदम् अस्य अनस्त इमत अथरश्च
वितरतक्षे। अतयाः गनो जसम् इमत नस्थतक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण प्रथममान्तमातम् गनो इमत प्रमामतपमदकमातम् मतपुपम् भविमत। मतपुपयाः
उकमारस्य पकमारस्य च लनोपक्षे गनो जसम् मतम् इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः अनस्त। अतयाः
कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा  भविमत। ततयाः सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः  इत्यनक्षेन सपुपयाः
लनोपनो भविमत। तदमा गनो मतम् इमत नस्थतक्षे एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन ततयाः प्रमामतपमदकससजमा भविमत।
ततयाः स्विदौजसम्  इत्यमामदनमा  सकत्रक्षेण  मविभमककमायर  सदौ  अनपुबन्धिलनोपक्षे  गनोमतम्  सम्  इमत नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः
अत्विसन्तस्य चमाधिमातनोयाः इत्यनक्षेन उपधिमायमास नस्थतस्य अकमारस्य दष्ट्रीघर गनोममातम्  सम् इमत नस्थमतयाः भविमत। तदमा
उमगदचमास सविरस्थमानक्षेऽधिमातनोयाः इत्यनक्षेन नपुमम कक तक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे च गनोममानम् तम् सम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
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हल्ङयमाब्भ्यनो दष्ट्रीघमारत्सपुमतस्यपककस  हलम् इत्यनक्षेन अपककस्य सकमारस्य लनोपयाः भविमत। तदमा गनोममानम् तम्  इमत
नस्थतक्षे ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इत्यनक्षेन ससयनोगमान्तस्य तकमारस्य लनोपक्षे विणरमक्षेलनक्षेन गनोममानम् इमत रूपमम्। 

[२९.२] रसमामदभ्यश्च॥ (५.२.९५)
सकत्रमाथर याः  - तदम्  अस्य  अनस्त  इत्यथर  तदम्  अनस्मनम्  अनस्त  इत्यथर  विमा  रसमामदगणक्षे  पमठतमातम्

प्रमामतपमदकमातम् मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। रस आमदयाः यक्षेषमास तक्षे रसमादययाः।
तक्षेभ्ययाः रसमामदभ्ययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। रसमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत - तदम् अस्य
अनस्त इत्यथर तदम् अनस्मनम् अनस्त इत्यथर विमा रसमामदगणक्षे पमठतमातम् प्रमामतपमदकमातम् मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। रसयाः,
रूपमम्,  विणरयाः,  गन्धियाः,  स्पशिरयाः,  शिब्दयाः,  स्नक्षेहयाः,  भमावियाः चक्षेमत एतक्षे शिब्दमायाः रसमामदगणक्षे पमठतमायाः। तस्ममातम् तदस्य
अनस्त उत तदम् अनस्मनम् इमत अथर एतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः परस मतपुपम् प्रत्यययाः भविमत। 

शिङ्कमा  - तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रक्षेण तदम् अस्य अनस्त तदम् अनस्मनम् अनस्त विमा इमत
अथर  रसमामदगणक्षे  पमठतक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  मतपुब्प्रत्ययमविधिमानस  सम्भविमत।  अतयाः  शिङ्कमा  जमायतक्षे  यतम्
रसमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण पपुनयाः मतपुब्प्रत्ययमविधिमानस मकमथरमम्। 

सममाधिमानमम्  -  अत्र सममाधिमानस प्रदष्ट्रीयतक्षे  - रसमामदगणक्षे पमठतमामन  प्रमामतपमदकमामन अदन्तमामन। अतयाः
अदन्तस्य प्रमामतपमदकस्य अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण तदम् अस्य अनस्त तदम् अनस्मनम्  अनस्त विक्षेमत अथर
इन्प्रत्यययाः ठन्प्रत्ययश्च प्रमाप्ननोमत। ठन्प्रत्ययस इन्प्रत्ययस च बमासधित्विमा पपुनयाः मतपुब्प्रत्ययमविधिमानमाय रसमामदभ्यश्च
इमत सकत्रमम् आविश्यकमम्। 

उदमाहरणमम् - रसयाः अस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इमत लदौमककमविगहयाः। रसशिब्दयाः रसमामदगणक्षे पमठतयाः।
अतयाः  रसमामदभ्यश्च  इमत  सकत्रक्षेण  तदम्  अस्य  अनस्मनम्  विमा  अनस्त इमत  अथर  मतपुब्प्रत्यययाः  भविमत।  तदमा
नपुबन्धिलनोपक्षे कक तक्षे रस सम् मतम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः कक त्तमद्धितसममासमाश्च
इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण सकत्रक्षेण सपुपयाः लनोपयाः भविमत।
तदमा रस मतम् इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा ममाद पुपधिमायमाश्च मतनोविर्वोऽयविमामदभ्ययाः इमत मकमारस्य विकमारमादक्षेशियाः
भविमत। ततयाः एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन मविभमककमायर सपु-प्रत्यययाः। ततयाः रस वितम् सम् इमत नस्थतक्षे
उपधिमादष्ट्रीघर नपुममागमक्षे च रस विमानम् सम् इमत नस्थमतयाः। तदमा हल्ङयमाब्भ्ययाः इत्यमामदनमा सकत्रक्षेण सपुलनोपक्षे ससयनोगमान्तस्य
तकमारस्य लनोपक्षे च विणरमक्षेलनक्षेन रसविमानम् इमत रूपमम्। 

प्रकक तक्षे मकमारस्य स्थमानक्षे विकमारमादक्षेशियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। तदथरमम् सकत्रमम् -  

[२९.३] ममादपुपधिमायमाश्च मतनोविर्वोऽयविमामदभ्ययाः॥ (८.२.९)
सकत्रमाथर याः - मविणमारविणमारन्तमादम् मविणमारविणर्वोपधिमाच्च यविमामदविसजरतमातम् परस्य मतनोयाः मस्य वियाः स्यमातम्। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। मम् च अश्च अनयनोयाः सममाहमारयाः इमत ममम्,  तस्ममातम् ममातम्
इमत समहमारदन्दयाः। ममातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। यवियाः आमदयरषमास तक्षे यविमादययाः, न यविमादययाः अयविमादययाः, तक्षेभ्ययाः
अयविमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस  पदमम्। उपधिमायमायाः इमत पञ्चम्यन्तस  पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। मतनोयाः इमत
षष्ठ्यन्तस पदमम्। 

पदस्य  इमत  असधिकमारयाः  अनस्त।  उपधिमायमायाः  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  ममातम्  इमत  तस्ममातम्  यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधिनमा मकमारमान्तयाः अविणमारन्तयाः च इमत लभ्यतक्षे। ममादम् इमत अस्य मदविमारस
गहणस भविमत। ममादम् इमत उपधिमायमायाः मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन मकमारनोपधिमादम् अविणर्वोपधिमाच्च प्रमामतपमदकमातम् इत्यमप
लभ्यतक्षे। सकत्रक्षे चकमारगहणस्य समामरयमारतम् अथरदयस सममायमामत। ममातम् परस्य मतनोविर्वो स्यमामदमत एकयाः अथरयाः।
उपधिमायमाश्च ममातम् परस्य मतनोविर्वो भवितष्ट्रीत्यपरयाः अथरयाः। अथरदयस ममसलत्विमा कश्चन एकयाः अथरयाः प्रमतपमामदतयाः।
स तमावितम्  -   मविणमारविणमारन्तमादम्  मविणमारविणर्वोपधिमाच्च यविमामदविसजरतमातम्  परस्य मतनोमरस्य वियाः  स्यमातम्।  अथमारतम्
मकमारस्य विकमारमादक्षेशियाः भविमत। तत्र मनममत्तमामन भविनन्त-

१.  मकमारमान्तस  प्रमामतपमदकमम्  ,अविणमारन्तस  प्रमामतपमदकमम्  ,मविणर्वोपधिस  प्रमामतपमदकमम्  ,  अविणर्वोपधिस
प्रमामतपमदकस  विमा इत्यक्षेतक्षेषपु मकममप स्यमातम्। 

२. तच्च प्रमामतपमदकस  यविमामदगणपमठतस न स्यमातम् इमत। 

एतक्षेन  मकमारमान्तस प्रमामतपमदकमम् ,अविणमारन्तस प्रमामतपमदकमम् , मविणर्वोपधिस प्रमामतपमदकमम् ,  अविणर्वोपधिस
प्रमामतपमदकस  विमा तच्च यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नमम्  इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः परस्य मतनोयाः मकमारस्य स्थमानक्षे विकमारयाः
स्यमातम् इमत फसलतमाथरयाः भविमत। 

उदमाहरणमम् - १. यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नस्य  मकमारमान्तप्रमामतपमदकस्य उदमाहरणस भविमत
मकस विमानम् इमत। मकमम् +विमानम् इमत यविमामदगणक्षे मकमम्- शिब्दस्य पमाठनो नमानस्त। पपुनश्च मकमारमान्तस प्रमामतपमदकमम्
अनस्त। अतयाः मतनोयाः मकमारस्य विकमारक्षे प्रमक्रयमाकमायर च मकस विमानम् इमत रूपमम् अनस्त। 

२.  यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नस्य अविणमारन्तप्रमामतपमदकस्य उदमाहरणस भविमत रसविमानम् इमत।
रस इमत अदन्तस प्रमामतपमदकमम् अनस्त। पपुनश्च रस इमत प्रमामतपमदकस  यविमामदगणक्षे पमठतस नमानस्त। अतयाः रस
इमत अदन्तप्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः मस्य विकमारमादक्षेशिक्षे प्रमक्रयमाकमायर च रसविमानम् इमत रूपमम्। 

३.  यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नस्य  मविणर्वोपधिप्रमामतपमदकस्य  उदमाहरणस  भविमत  लक्ष्मष्ट्रीविमानम्
इमत। लक्ष्मष्ट्री+ मतम् इत्यत्र मकमारनोपधिस प्रमामतपमदकस  लक्ष्मष्ट्री इमत। तच्च प्रमामतपमदकस  यविमामदगणक्षे अमप पमठतस
नमानस्त। अतयाः लक्ष्मष्ट्री इमत मविणर्वोपधिमातम् परस्य मतनोयाः मकमारस्य विकमारक्षे  प्रमक्रयमाकमायर च लक्ष्मष्ट्रीविमानम् इमत
रूपमम्। 

४.   यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नस्य  अविणर्वोपधिप्रमामतपमदकस्य  उदमाहरणस  भविमत  यशिस्विमानम्
इमत। यशिसम्  + मतम् इमत नस्थतक्षे यशिसम् इमत प्रमामतपमदकमम् अविणर्वोपधिमम् अनस्त। तच्च यविमामदगणक्षे पमठतमम्
अमप नमानस्त। अतयाः यशिसम् इमत अविणर्वोपधिमातम् प्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः मकमारस्य विकमारक्षे प्रमक्रयमाकमायर च
यशिस्विमानम् इमत रूपमम् अनस्त। 
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[२९.४] तसदौ मत्विथर॥ (१.४.१९)
 सकत्रमाथर याः - तमान्तदौ समान्तदौ भससजकदौ स्तयाः मत्विथर प्रत्ययक्षे परक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा - इदमम् ससजमासकत्रमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। मतनोयाः अथरयाः मत्विथरयाः, तनस्मनम्
मत्विथर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। मत्विथर इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। तश्च स च तसदौ इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। तसदौ इमत
प्रथममान्तस पदमम्। 

यमच भमम् इत्यतयाः भमम् इमत अनपुवितरतक्षे। मतपुपम् प्रत्यययाः अनस्त। अतयाः मतपुब्प्रत्ययक्षेन प्रमामतपमदकस्य
आकक्षेपयाः भविमत। प्रमामतपमदकस्य मविशिक्षेषणमम् तसदौ इमत। अतयाः मविशिक्षेषणत्विमातम् यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण
तदन्तमविसधिनमा तमान्तस समान्तञ्च लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत- तमान्तदौ समान्तदौ भसजकदौ स्तयाः मत्विथर प्रत्ययक्षे
परक्षे। 

सकत्रमम्  इदस  स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे  इमत  सकत्रस्य  अपविमादशिमासमम्।  प्रकक तस्थलक्षे
स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे  इमत सकत्रक्षेण पदससजमा  भविमत।  तसदौ  मत्विथर  इत्यनक्षेन  भससजमा  भविमत।  परन्तपु  आ
कडमारमादक्षेकमा ससजमा इत्यसधिकमारसमामरयमारतम् एकस्यमायाः ससजमायमायाः गहणस भविमत। तदमा यमा ससजमा परमा अनविकमाशिमा
च भविमत, तस्य गहणस भविमत। तस्ममातम् भससजमा पदससजमास बमाधितक्षे। 

उदमाहरणमम्-  गपुरुतदौ  स्तयाः  अस्य इमत मविगहक्षे  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम्  इमत  शिमासक्षेण मतपुपम्
भविमत।  ततयाः  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमा  भविमत।  तदमा  गपुरुतम्  औ  मतम्  इमत  नस्थतक्षे
स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण गपुरुतम् इत्यस्य पदससजमा प्रमाप्तमा। गपुरुतम् इमत तमान्तमम् प्रमामतपमदकमम् अनस्त।
अतयाः  प्रकक तसकत्रक्षेण  तमान्तस्य प्रमामतपमदकस्य भससजमा  भविमत।  अतयाः पदससजमास  प्रबमाध्य  भससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे,
परत्विमातम् अनविकमाशित्विमाच्च। अतयाः पदससजमायमायाः अभमाविमातम् तकमारस्य स्झिलमास जशिनोऽन्तक्षे इमत शिमासक्षेण दकमारयाः न
भविमत। ततयाः मविभमककमायर सदौ उपधिमादष्ट्रीघर सपुलनोपक्षे ससयनोगमान्तस्य च लनोपक्षे प्रमक्रयमाकमायर गपुरुत्ममानम् इमत रूपमम्। 

[२९.५]  गपुणविचनक्षेभ्यनो मतपुपनो लपुमगषयाः॥ (विमा)
अथर याः- गपुणविचनमातम् प्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः लपुगम् स्यमातम्। 

व्यमाख्यमा-  विमामतरकमम्  इदमम्  अनस्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम्  इमत सकत्रभमाष्यक्षे  प्रकक तविमामतरकमम्
इदमम् अनस्त। प्रकक तविमामतरकक्षे न मतपुब्प्रत्ययस्य लपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। तस्ममातम् मविसधिशिमासमम् अनस्त। अत्र चत्विमारर
पदमामन सनन्त। गपुणविचनक्षेभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। मतपुपयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। लपुगम् इमषयाः च इमत पददयमम्
प्रथममान्तमम्।  गपुणमम् उकविन्तयाः इमत गपुणविचनमायाः। अथमारतम् आददौ गपुणमम् उक्त्विमा पश्चमातम् गपुणयपुकस  द्रिव्यमम् एवि
अमभन्नरूपक्षेण कथयमत, ततम् गपुणविचनस भविमत। यथमा शिपुक्लयाः इत्यमादययाः प्रथमतयमा गपुणमम् उक्त्विमामप पश्चमातम्
अमभन्नरूपक्षेण गपुणयपुकस  द्रिव्यस कथयमत। अतयाः शिपुक्लशिब्दयाः गपुणविचनयाः। अतयाः सकत्रमाथर  भविमत-  गपुणविचनमातम्
प्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः लपुगम् स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  शिपुक्लयाः ( गपुणयाः) अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत शिमासक्षेण
मतपुब्प्रत्यययाः  भविमत।  ततयाः  अनपुबन्धिलनोपक्षे  शिपुक्ल  +  मतम्  इमत  नस्थमतयाः  जमायतक्षे।  प्रकक तक्षे  शिपुक्लशिब्दयाः
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सममानरूपक्षेण गपुणस  गपुमणनस  च कथयमत। अतयाः शिपुक्लशिब्दयाः गपुणविचनयाः। तस्ममातम्   शिपुक्ल इमत गपुणविचनमातम्
प्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः प्रकक तविमामतरकक्षे न लपुकम्  भविमत। ततयाः मविभमककमायर शिपुक्लयाः इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

अत्र कक्षे मचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे। 
. 1 मतपुब्प्रत्यययाः कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 2 गनोममानम् इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः। 

. 3 अनस्त इत्यत्र कमालमविविकमा अनस्त न विमा। 

. 4 रसमामदभ्यश्च इत्यस्य अथरयाः कयाः। 

. 5 ममादपुपधिमायमाश्च मतनोविर्वोऽयविमामदभ्ययाः इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 6 तसदौ मत्विथर इत्यनक्षेन कमा ससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

[ . ]29 6  प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम्॥ (५.२.९६)

 सकत्रमाथर याः  -  प्रमामणस्थविमाचकमातम्  प्रथममान्तमातम्  आदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः लचम् प्रत्यययाः परयाः भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे चत्विमारर पदमामन सनन्त। प्रमामणषपु मतष्ठमत इमत
प्रमामणस्थमम्,  तस्ममातम्  प्रमामणस्थमातम्  इमत पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्। आतयाः इत्यमप पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।
लचम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अन्यतरस्यमामम् इमत अव्ययपदमम्। 

तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत असधिकमारमायाः आगच्छनन्त।
तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत  मतपुपम्  इत्यतयाः  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत   इमत  अनपुवितरतक्षे।  प्रमामणस्थमातम्  इत्यनक्षेन
प्रमामणस्थविमाचकमातम् इमत बनोध्यमम्। आतयाः इमत प्रमामतपमदकस्य मविशिक्षेषणत्विमातम् आदन्तमामदमत अथरयाः लभ्यतक्षे।
अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -  प्रमामणस्थविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम् आदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः लचम् प्रत्यययाः परयाः भविमत। अथमारतम् अस्य सकत्रस्य प्रविकत्तदौ मनममत्तमामन -

१. प्रमामणस्थविमाचकस  प्रमामतपमदकमम् आविश्यकमम्। 

२.तच्च प्रमामतपमदकमम् आदन्तस स्यमातम्। 

३. तच्च अदन्तस प्रमामतपमदकस  प्रथममामविभक्त्यन्तस स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  चकडमालयाः,  चकडमाविमानम्   च प्रकक तसकत्रस्य उदमाहरणमम्  अनस्त। चकडमा  इमत प्रमामतपमदकस
प्रमामणस्थविमाचकमम्  अनस्त।  यतनो  मह  प्रमामणमन  नस्थतस्य  कक्षे शिसमकहस्य  विमाचकस  चकडमापदमम्।  पपुनश्च  तच्च
आदन्तस  प्रमामतपमदकमम्  अनस्त। पपुनश्च प्रथममान्तस  पदममप अनस्त। अतयाः चकडमा अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे
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प्रकक तशिमासक्षेण मविकल्पक्षेन लच्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तस्य  प्रमामतपमदकससजमा भविमत।
ततयाः  सपुब्लनोपक्षे  चकडमा  +ल  इमत  नस्थमतयाः  जमायतक्षे।  ततयाः   एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम्  इमत  न्यमायक्षेन  ततयाः
प्रमामतपमदकससजमायमास  मविभमककमायर  चकडमालयाः इमत रूपमम्। लचयाः अभमाविपकक्षे  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम्  इमत
शिमासक्षेण  मतपुब्प्रत्यययाः  भविमत।  ततयाः  अनपुबन्धिलनोपक्षे  मकमारस्य  विकमारमादक्षेशिक्षे  समत  प्रमक्रयमाकमायर  विणरमक्षेलनक्षेन
चकडमाविमानम् इमत रूपमम्। 

[ . ]29 7 लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षेलचयाः॥ (५.२.१००)
 सकत्रमाथर याः  -  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत  अथर  लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदगणक्षे  पमठतक्षेभ्ययाः  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः

प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः मविकल्पक्षेन  तमद्धितससजकयाः शिनक्षेलचयाः प्रत्ययमायाः स्यपुयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् शिमासक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। लनोमनम् शिब्दयाः आमदयरषमास तक्षे
लनोममादययाः,  पमामनम्  शिब्दयाः  आमदयरषमास  तक्षे  पमाममादययाः,  मपच्छशिब्दयाः  आमदयरषमास  तक्षे  मपच्छमादययाः।  उभयत्र  तपु
तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः।  लनोममादयश्च  पमाममादयश्च  मपच्छमादयश्च  लनोममामदपमाममामदमपच्छमादययाः,  तक्षेभ्ययाः
लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। शि च
न च इलच्च इमत शिनक्षेलचयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। शिनक्षेलचयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम्, इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -
तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदगणक्षे पमठतक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः मविकल्पक्षेन
तमद्धितससजकमायाः  शिनक्षेलचयाः  प्रत्ययमायाः  स्यपुयाः।  यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः  सममानमामम्  इमत  पररभमाषयमा
लनोममामदगणपमठतप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  मविकल्पक्षेन  शिप्रत्यययाः,  पमाममामदगणपमठतप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  मविकल्पक्षेन
नप्रत्यययाः,  मपच्छमामदगणपमठतप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  मविकल्पक्षेन  इलचम्  प्रत्ययनो  भविमत।  अपरनस्मनम्  पकक्षे  तपु
मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम्- लनोममामन अस्य सनन्त इमत मविगहक्षे लनोमनम् - शिब्दस्य लनोममामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः
लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षेलचयाः इमत सकत्रक्षेण शिप्रत्यययाः भविमत। अयस  समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः
तमद्धितमान्तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे  लनोमनम्  +  शि इमत नस्थमतयाः भविमत। स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे
इमत शिमासक्षेण लनोमनयाः पदससजमा भविमत। ततयाः न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य इमत शिमासक्षेण नकमारलनोपयाः भविमत।
ततयाः मविभमककमायर लनोमशियाः इमत रूपमम्। शिप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत शिमासक्षेण
मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे मकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे समत मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन लनोमविमानम् इमत
रूपमम्। 

पमाम  अस्य  अनस्त  इमत  मविगहक्षे  पमामनम्  -  शिब्दस्य   पमाममामदगणक्षे  पमाठयाः  अनस्त।  अतयाः
लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षेलचयाः इमत शिमासक्षेण  नप्रत्यययाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः
तमद्धितमान्तस्य  प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे पमामनम्  + न इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे
इमत शिमासक्षेण पमामनयाः पदससजमा अनस्त। न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य इमत शिमासक्षेण नकमारलनोपक्षे मविभमककमायर
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पमामनयाः इमत रूपमम्। नप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत शिमासक्षेण मतपुब्प्रत्यययाः भविमत।
ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे मकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे समत मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन पमामविमानम् इमत रूपमम्। 

मपच्छमम्  अस्य  अनस्त  इमत  मविगहक्षे  मपच्छ  -  शिब्दस्य   मपच्छमामदगणक्षे  पमाठयाः  अनस्त।  अतयाः
लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः  शिनक्षेलचयाः  इमत  शिमासक्षेण   इलचम्  -  प्रत्यययाः  भविमत।  ततयाः  अनपुबन्धिलनोपक्षे
तमद्धितमान्तस्य अस्य समपुदमायस्य प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे मपच्छ + इल इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच
भमम्  इमत शिमासक्षेण मपच्छशिब्दस्य भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण छकमारनोत्तरस्य अकमारस्य
लनोपयाः  भविमत।  ततयाः  मविभमककमायर  विणरमक्षेलनक्षेन  मपनच्छलयाः  इमत  रूपमम्।  इलचम्  -  प्रत्ययस्य  अभमाविपकक्षे
तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम्  इमत शिमासक्षेण मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  मकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे
समत मविभमककमायर मपच्छविमानम् इमत रूपमम्। 

[२९.८]  प्रजमाशद्धिमाचमारभ्यनो णयाः॥ (५.२.१०१)
 सकत्रमाथर याः  -  प्रजमाशद्धिमाचमारभ्ययाः  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत  इत्यथर

मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः णप्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् शिमासक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। प्रजमा च शद्धिमा च अचमार च
प्रजमाशद्धिमाचमारयाः,  तमाभ्ययाः प्रजमाशद्धिमाचमारभ्ययाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। प्रजमाशद्धिमाचमारभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। णयाः
इमत तपु प्रथममान्तस पदमम्। 

 तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम्  तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -
प्रजमाशद्धिमाचमारभ्ययाः  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत  इत्यथर  मविकल्पक्षेन  तमद्धितससजकयाः
णप्रत्ययनो भविमत। णप्रत्ययमाभमाविपकक्षे तपु मतपुपम् भविमत। 

उदमाहरणमम् -  प्रजमा अनस्मनम् अनस्त इमत मविगहक्षे प्रजमाशद्धिमाचमारभ्यनो णयाः इमत णप्रत्यययाः भविमत। ततयाः
अनपुबन्धिलनोपक्षे समत प्रमाज+अ इमत नस्थमतयाः। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च
भविमत। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत शिमासक्षेण आमदविकमद्धियाः भविमत। ततयाः प्रमाज+अ इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च
इमत अकमारलनोपक्षे मविभमककमायर प्रमाजयाः इमत। णप्रत्ययमाभमाविपकक्षे तपु मतपुमप समत प्रजमाविमानम् इमत रूपमम् अनस्त। 

शद्धिमा  अनस्मनम्  अनस्त  इमत  मविगहक्षे  प्रजमाशद्धिमाचमारभ्यनो  णयाः  इमत  णप्रत्यययाः  अनपुबन्धिलनोपयाः
आमदविकमद्धिश्च भविमत। ततयाः शमाद्धि+अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर  विणरमक्षेलनक्षेन शमाद्धियाः इमत।
णप्रत्ययमाभमाविपकक्षे तपु मतपुमप समत शद्धिमाविमानम् इमत रूपमम् अनस्त। 

अचमार  अनस्मनम्  अनस्त  इमत  मविगहक्षे  प्रजमाशद्धिमाचमारभ्यनो  णयाः  इमत  णप्रत्यययाः  अनपुबन्धिलनोपयाः
आमदविकमद्धिश्च भविमत। ततयाः आचमार+अ इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च इमत आकमारलनोपक्षे मविभमककमायर आचरयाः इमत।
णप्रत्ययमाभमाविपकक्षे तपु मतपुमप समत अचमारविमानम् इमत रूपमम् अनस्त। 
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[२९.९] दन्त उन्नत उरचम्॥ (५.२.१०६)
 सकत्रमाथर याः  -  उन्नतक्षे  दन्तक्षे  गम्यममानक्षे  समत प्रथममान्तमातम्  दन्तप्रमामतपमदकमातम्  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत

इत्यथर  तमद्धितससजकयाः उरचम् प्रत्यययाः भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। दन्तक्षे इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्। उन्नतक्षे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। उरचम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,  अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
प्रकक तक्षे दन्तपदस्य आविकसत्तयाः मक्रयतक्षे। तच्च पञ्चम्यन्तस पदमम् अनस्त। अतयाः सकत्रस्य समाममान्यमाथरयाः - उन्नतक्षे दन्तक्षे
गम्यममानक्षे समत प्रथममान्तमातम् दन्तप्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत इत्यथर तमद्धितससजकयाः उरचम् प्रत्यययाः
भविमत। 

उदमाहरणमम्- उन्नतमायाः दन्तमायाः अस्य सनन्त इत्यथर दन्त उन्नत उरचम् इमत शिमासक्षेण उरचम्- प्रत्यययाः
भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे समत दन्त जसम् उर इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः
प्रमामतपमदकससजमा  भविमत।  ततयाः  सपुपयाः  लनोपक्षे  दन्त  +  उर इमत नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः  यस्यक्षेमत  च  इमत
तकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन च दन्तपुरयाः इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रमाथर सलखत। 

. 8 प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इमत ककीदृशिस सकत्रमम्। 

. 9 लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः कक्षे  प्रत्ययमायाः। 

. 10 प्रमाजयाः इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 11 उन्नतक्षे दन्तक्षे गम्यममानक्षे कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 12 प्रजमाशमाद्धिमाचमारभ्ययाः इत्यत्र कयाः सममासयाः। 

[२९.१०]  ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः॥ (५.२.१०७)
 सकत्रमाथर याः - ऊषसपुमषमपुष्कमधिपुभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः तमद्धितससजकयाः रप्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। ऊषश्च सपुमषश्च मपुष्कश्च
मधिपु च इमत ऊषसपुमषमपुष्कमधिपु,  तस्ममातम् ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः इमत सममाहमारदन्दयाः। ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः इमत
पञ्चम्यन्तस पदमम्। रयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 
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 तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,  अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  ऊषसपुमषमपुष्कमधिपुभ्ययाः  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  तमद्धितससजकयाः  रप्रत्यययाः
स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - ऊषयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे  ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः इमत शिमासक्षेण रप्रत्यययाः
भविमत।  अयस  समपुदमाययाः  तमद्धितमान्तयाः।  अतयाः  तमद्धितमान्तत्विमातम्  प्रमामतपमदकससजमा  सपुलनोपश्च  भविमत।  ततयाः
मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन ऊषरयाः इमत रूपमम्। 

 सपुमषयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः इमत शिमासक्षेण रप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुलनोपक्षे मविभमककमायर सपुमषरयाः इमत रूपमम्। 

 मपुष्कयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः इमत शिमासक्षेण रप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुलनोपक्षे मविभमककमायर मपुष्करयाः इमत रूपमम्। 

मधिपु अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः इमत शिमासक्षेण रप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुलनोपक्षे मविभमककमायर मधिपुरयाः इमत रूपमम्। 

[२९.११] कक्षे शिमादनोऽन्यतरस्यमामम्॥ (५.२.१०९)
 सकत्रमाथर याः  - प्रथममान्तमातम् कक्षे शिप्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः

विप्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। कक्षे शिमातम् इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। वियाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। अन्यतरस्यमामम् इमत अव्ययपदमम्। 

 तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,  अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत - प्रथममान्तमातम् कक्षे शिप्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः
विप्रत्यययाः स्यमातम्। 

शिङ्कमा - प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यतयाः अन्यतरस्यमामम् इमत पदस्य अनपुविकसत्तयाः सम्भविमत।
तथमामप प्रकक तसकत्रक्षे अन्यतरस्यमामम् इमत पदस मकमथरमम्। 

सममाधिमानमम् -  प्रकक तसकत्रक्षे  अन्यतरस्यमामम् इमत पदस न दष्ट्रीयतक्षे  चक्षेतम्  विप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे  कक्षे विलस
मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। परन्तपु विप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे  अमप मतपुब्प्रत्ययक्षेन समाकमम् अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण
प्रमाप्तयनोयाः इमनठननोयाः ससगहणमाय अन्यतरस्यमामम् इमत। 

उदमाहरणमम्  - कक्षे शिमायाः  अस्य सनन्त  इमत  मविगहक्षे  कक्षे शिमादनोऽन्यतरस्यमामम्  इमत  शिमासक्षेण विप्रत्यययाः
भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः तमद्धितमान्तत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः कक्षे शि +
वि इमत नस्थतक्षे मविभमककमायर कक्षे शिवियाः इमत। विप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे तपु तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रक्षेण
मतपुब्प्रत्ययक्षे  मविभमककमायर  कक्षे शिविमानम्  इमत। पपुनश्च विप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे  अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण इनम्-
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प्रत्यययाः ठनम्-  प्रत्यययाः च भवितयाः। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे   मविभमककमायर  विणरमक्षेलनक्षेन च कक्षे शिष्ट्री कक्षे मशिकयाः इमत
रूपमामण भविनन्त। 

[२९.१२]  अत इमनठनदौमै॥ (५.२.११५)
 सकत्रमाथर याः  -  अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः इमनठनदौ

प्रत्ययदौ भवितयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। अत इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। इमनश्च ठनम् च इमत इमनठनदौ इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। इमनठनदौ इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,  अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। अतयाः इमत प्रमामतपमदकस्य
मविशिक्षेषणमम् अनस्त। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविधिदौ अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अथरयाः
सममागच्छमत।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत-  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर  मविकल्पक्षेन
तमद्धितससजकयाः इमनठनदौ प्रत्ययदौ भवितयाः। मविकल्पगहणमातम् इमनठननोयाः अभमाविक्षे मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम्  - दण्डयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे दण्ड इमत अदन्तप्रमामतपमदकत्विमातम् अत इमनठनदौ
इमत  इमनप्रत्यययाः  भविमत।  अयस  समपुदमाययाः  तमद्धितमान्तयाः।  अतयाः  प्रमामतपमदकससजमा  सपुलनोपश्च भविमत।  ततयाः
दण्ड+इनम् इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च इमत डकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य लनोपक्षे दनण्डनम् इमत नस्थमतयाः भविमत।
ततयाः मविभमककमायर सदौ च इमत उपधिमादष्ट्रीघर सपुलनोपक्षे पदमान्तस्य नकमारस्य लनोपक्षे  दण्डष्ट्री इमत रूपमम्। 

दण्डयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे दण्ड इमत अदन्तप्रमामतपमदकमम्। अत इमनठनदौ इमत ठन्प्रत्यययाः
भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे कक तक्षे  दण्ड+ठ इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः
प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः दण्ड+ठ इमत नस्थतक्षे ठस्यक्षेकयाः इमत सकत्रक्षेण इकमादक्षेशिक्षे दण्ड +इक
इमत नस्थमतयाः। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत डकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर दनण्डकयाः इमत। 

अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन इमनठननोयाः मविधिमानमातम् इमनठन्प्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे मतपुब्प्रत्यययाः
भविमत। तदमा दण्डविमानम् इमत रूपमम् अनस्त। दण्ड इमत अदन्तप्रमामतपमदकमातम् दण्डष्ट्री, दनण्डकयाः, दण्डविमानम् इमत
रूपत्रयमम् अनस्त। अतयाः अदन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः मतपुपम्, इनम्, ठनम् प्रत्ययत्रयस भविमत। 

[२९.१३] रूपमादमाहतप्रशिससयनोयरपम्॥ (५.२.१२०)
 सकत्रमाथर याः  -  आहतमाथर  प्रशिससमाथर  च  वितरममानमातम्  प्रथममान्तमातम्  रूपप्रमामतपमदकमातम्

तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत इत्यथर तमद्धितसजकयाः यपम् प्रत्यययाः भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -इदमम् अनस्त मविसधिसकत्रमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। रूपमामदमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। आहतस च प्रशिससमा च इमत आहतप्रशिससक्षे, तयनोयाः आहतप्रशिससयनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। आहतप्रशिससयनोयाः
इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। यपम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। 
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तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,  अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -   आहतमाथर  प्रशिससमाथर  च  वितरममानमातम्  प्रथममान्तमातम्  रूपप्रमामतपमदकमातम्
तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत इत्यथर तमद्धितसजकयाः यपम् प्रत्यययाः भविमत। 

उदमाहरणमम्  - आहतस  रूपमस्य अस्तष्ट्रीमत मविगहक्षे  आहतमाथर  मविदममानमातम्  रूप इमत प्रथममान्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम्  मत्विथर  रूपमादमाहतप्रशिससयनोयरपम्  इमत  सकत्रक्षेण  यपम्-प्रत्यययाः  अनपुबन्धिलनोपश्च  भवितयाः।  अयस
समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुपयाः लनोपश्च भवितयाः। ततयाः रूप+य इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च
अकमारस्य  लनोपक्षे  पपुनयाः  एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम्  इमत  न्यमायक्षेन  मविभमककमायर  रूप्यमम्  इमत  रूपमम्।  आहतस
रूपमस्य अस्तष्ट्रीमत रूप्ययाः कमाषमारयणयाः। 

प्रशिस्तस  रूपमस्य अस्तष्ट्रीमत मविगहक्षे  प्रशिससमाथर  मविदममानमातम्  रूप इमत प्रथममान्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्
मत्विथर रूपमादमाहतप्रशिससयनोयरपम् इमत सकत्रक्षेण यमप अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे
रूप+य इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च अकमारस्य लनोपक्षे पपुनयाः एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन मविभमककमायर
रूप्यमम् इमत रूपमम्। प्रशिस्तस रूपमस्य अस्तष्ट्रीमत रूप्यनो गदौयाः। 

[२९.१४] वष्ट्रीह्यमामदभ्यश्च॥ (५.२.११६) 
 सकत्रमाथर याः  -   वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  तदस्यमास्त्यनस्मनम्  इत्यथर  इमनठनदौमै

प्रत्ययदौ मविकल्पक्षेन भवितयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयस  मतष्ठमत।  वष्ट्रीमहयाः  आमदयरषमास  तक्षे
वष्ट्रीह्यमादययाः, तक्षेभ्ययाः वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासमान्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। 

तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,  अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः इत्यनक्षेन समाकस
प्रथममान्तस्य प्रमामतपमदकस्य च सम्बन्धिविशिमातम् विचनपररवितरनक्षेन प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः इमत अथरयाः
आयमामत। अतयाः सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्मनम्  इत्यथर
इमनठनदौमै प्रत्ययदौ मविकल्पक्षेन भवितयाः। अपरनस्मनम् पकक्षे मतपुब्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। चकमारक्षेण मतपुब्प्रत्ययस्य ससगहणस
मक्रयतक्षे। 

उदमाहरणमम्  - वष्ट्रीहययाः  सन्त्यनस्ममन्नमत  मविगहक्षे  वष्ट्रीमहप्रमामतपमदकमातम्  वष्ट्रीह्यमामदभ्यश्च  इमत  सकत्रक्षेण
इमनप्रत्यययाः  ठन्प्रत्यययाः  च  भविमत।  इमनप्रत्ययपकक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  इमनप्रत्ययस्य  तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। यस्यक्षेमत च इकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर वष्ट्रीहष्ट्री इमत रूपमम्। 

ठन्प्रत्ययपकक्षे  तपु  वष्ट्रीमहप्रमामतपमदकमातम्  प्रकक तशिमासक्षेण  ठन्प्रत्यययाः  भविमत।  ततयाः  अनपुबन्धिलनोपक्षे
प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः ठस्यक्षेकयाः इमत शिमासक्षेण ठकमारस्य इकमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत
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च इमत शिमासक्षेण इकमारलनोपक्षे वष्ट्रीमहकयाः इमत रूपमम्। चकमारक्षेण मतपुब्प्रत्ययस्य ससगहणमातम् मतपुमप वष्ट्रीमहममानम् इमत
रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 13 ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 14 मधिपुरयाः इत्यत्र लदौमककमविगहयाः कयाः। 

. 15 कक्षे शिवियाः इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः। 

. 16 अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 17 आहतप्रशिससयनोयाः इत्यत्र कमा मविभमकयाः। 

. 18 वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः कक्षे  प्रत्ययमायाः भविनन्त। 

[२९.१५] अस्ममायमामक्षेधिमासजनो मविमनयाः॥ (५.२.१२१) 
 सकत्रमाथर याः  -  असन्तमादम्  ममायमा-मक्षेधिमा-सजम्  इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः

तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः मविमनयाः प्रत्यययाः मविकल्पक्षेन भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। असम् च ममायमा च मक्षेधिमा च
सकम्  च इमत अस्ममायमामक्षेधिमासजम्,  तस्ममातम् अस्ममायमामक्षेधिमासजयाः इमत सममाहमारदन्दयाः। अस्ममायमामक्षेधिमासजयाः इमत
पञ्चम्यन्तस पदमम्। मविमनयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। असम् इमत प्रमामतपमदकस्य
मविशिक्षेषणमम्। अत यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण असन्तस प्रमामतपमदकमम् इमत लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत
-  असन्तमादम्  ममायमा-मक्षेधिमा-सजम्  इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
तमद्धितससजकयाः मविमनयाः प्रत्यययाः मविकल्पक्षेन भविमत। अन्यतरस्यमामम् इमत पदस्य गहणमातम् मविमनप्रत्ययमाभमाविपकक्षे
मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम्  - यशियाः  अस्य  अनस्त  इमत  मविगहक्षे  यशिसम्  इमत  असन्तप्रमामतपमदकमम्।  अतयाः
अस्ममायमामक्षेधिमासजनो मविमनयाः इमत शिमासक्षेण मविमनप्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे यशिसम्+मविनम् इमत नस्थमतयाः
भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः यशिनस्विनम् इमत जमातक्षे
एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः सपुप्रत्यययाः भविमत। ततयाः सदौ च इमत
शिमासक्षेण उपधिमादष्ट्रीघरयाः भविमत। ततयाः अपककस्य सकमारस्य पदमान्तस्य नकमारस्य लनोपक्षे च विणरमक्षेलनक्षेन यशिस्विष्ट्री
इमत।  मविमनप्रत्ययस्य  अभमाविपकक्षे  मतपुब्प्रत्ययक्षे  जमातक्षे  यशिस्विमानम्  इमत  रूपमम्।  एविमक्षेवि  ममायमामक्षेधिमासजम्  इमत
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प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  मविमनप्रत्ययक्षे  कक तक्षे  ममायमाविष्ट्री,  मक्षेधिमाविष्ट्री,  सग्विष्ट्री  इमत  रूपमामण।  मविमनप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे  तपु
मतपुब्प्रत्ययक्षे समत ममायमाविमानम्, मक्षेधिमाविमानम्, सग्विमानम् इमत। 

[२९.१६] विमाचनो सग्ममनयाः॥ (५.२.१२४)
 सकत्रमाथर याः  - प्रथममान्तमादम् विमाचम् इमत प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः सग्ममनयाः

प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। विमाचयाः इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। सग्ममनयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  प्रथममान्तमादम्  विमाचम्  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर  तमद्धितससजकयाः
सग्ममनयाः प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - प्रशिस्तमा  विमागम्  अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे  प्रथममान्तमातम्  विमाचम्  इमत प्रमामतपमदकमातम्
तदस्य अनस्त इत्यथर विमाचनो सग्ममन इमत सकत्रक्षेण सग्ममनप्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे विमाचम् + सग्मनम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण
पदससजमा भविमत। ततयाः चनोयाः कपु याः इमत पदमान्तस्य चकमारस्य ककमारयाः भविमत। ततयाः स्झिलमास जशिनोऽन्तक्षे इमत सकत्रक्षेण
ककमारस्य गकमारयाः भविमत। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन विमाग्ग्मष्ट्री इमत रूपमम्। 

[२९.१७]  आलजमाटचदौ बहहभमामषमण॥ (५.२.१२५)
 सकत्रमाथर याः  -  बहहभमामषमण  अथर  प्रथममान्तमादम्  विमाचम्  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर

तमद्धितससजकदौ आलजमाटचदौ प्रत्ययदौ स्तयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पदक्षे  दक्षे स्तयाः। आलचम् चम् आटचम् च इमत
आलजमाटचदौ इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। आलजमाटचदौ इमत प्रथममान्तस पदमम्। बहहभमामषमण इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। 

तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
विमाचनो सग्ममनयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  विमाचयाः इमत पदमम्  अनपुवितरतक्षे। अतयाः सकत्रमाथर्वो भविमत  -  बहहभमामषमण अथर
प्रथममान्तमादम् विमाचम्  इमत प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर  तमद्धितससजकदौ आलजमाटचदौ प्रत्ययदौ स्तयाः।
विमामतरककमारस्य मतक्षेन कपु नत्सतक्षे  इमत विकव्यमम्। तक्षेन ययाः जनयाः कपु नत्सतस  बहह  भमाषतक्षे  तस्य कक तक्षे  विमाचमालयाः,
विमाचमाटयाः इमत प्रयनोगनो भविमत। यस्तपु बहह भमाषतक्षे मकन्तपु सम्यगम् भमाषतक्षे। तस्य कक तक्षे विमाग्ग्मष्ट्री इमत प्रयनोगयाः भविमत।

उदमाहरणमम्  - कपु नत्सतस  बहह  भमाषतक्षे  इमत मविगहक्षे  प्रथममान्तमातम्  विमाचम्  इमत प्रमामतपमदकमातम्  मत्विथर
बहहभमामषमण  अथर  च  आलजमाटचदौ  बहहभमामषमण  इमत  सकत्रक्षेण  आलजमाटचदौ  भवितयाः।  आलच्प्रत्ययपकक्षे
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अनपुबन्धिलनोपक्षे विमाचम्+आल इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुपयाः
लनोपश्च भविमत। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन विमाचमालयाः इमत रूपमम्

आटच्प्रत्ययपकक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  विमाचम्+आट इमत नस्थमतयाः  भविमत। अयस  समपुदमाययाः  तमद्धितमान्तयाः।
अतयाः  प्रमामतपमदकससजमा  सपुपयाः  लनोपश्च  भविमत।  ततयाः  प्रमामतपमदकससजमायमास  मविभमककमायर  विणरमक्षेलनक्षेन
मविभमककमायर विमाचमाटयाः इमत रूपमम्। 

[२९.१८]  अशिरआमदभ्यनोऽचम्॥ (५.२.१२७) 
 सकत्रमाथर याः  - अशिरआमदभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः

अच्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -अनक्षेन सकत्रक्षेण  अचम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तस्ममातम्  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे
पददयमम् अनस्त। अशिरसम् आमदयरषमास तक्षे  अशिमारदयस्तक्षेभ्ययाः अशिमारमदभ्ययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। अशिरआमदभ्ययाः
इमत पञ्चम्यन्तस पदमम् अनस्त। अचम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत- अशिरआमदभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः
अच्प्रत्ययनो  भविमत।  आकक मतगणयाः  अयमम्।  अथमारतम्  यक्षेषमास  शिब्दमानमास  अशिरआमदगणक्षे  पमाठनो  नमानस्त,  तथमामप
अशिमारमदगणक्षे  पमठतशिब्दवितम्  रूपस  दृश्यतक्षे।  अतयाः अशिरआमदगणयाः आकक मतगणयाः इमत स्विष्ट्रीकमारमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण
अचम् प्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम्  - अशिमारसस मविदन्तक्षे यस्य इमत मविगहक्षे अशिरआमदगणक्षे पमठतस्य अशिरसम् इमत शिब्दस्य
अशिरआमदभ्यनोऽचम्   इमत सकत्रक्षेण अचम्-प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  तमद्धितमान्तस्य प्रमामतपमदकससजमा
सपुलनोपश्च  भविमत।  ततयाः  अशिरसम्  +  अ  इमत  नस्थतक्षे  एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम्  इमत  न्यमायक्षेन  ततयाः
प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन अशिरसयाः इमत रूपस भविमत। 

[२९.१९]  सपुखमामदभ्यश्च॥ (५.२.१३१)
 सकत्रमाथर याः  -  सपुखमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर

तमद्धितससजकयाः इमनयाः प्रत्ययनो भविमत इमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -प्रकक तसकत्रक्षेण इमनयाः प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। तस्ममातम् मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम्
सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। सपुखमम् आमदयरषमास तक्षे सपुखमादययाः,  तक्षेभ्ययाः सपुखमामदभ्ययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासमान्तस पदमम्।
सपुखमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। 

तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
दन्दनोपतमापगह्यमारतम्  प्रमामणस्थमामदमनयाः  इमत  सकत्रमातम्  इमनयाः  अनपुवितरतक्षे।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत-

   102   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



अथ मत्विथर्थीयप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

सपुखमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर  तमद्धितससजकयाः इमनयाः प्रत्ययनो
भविमत इमत। 

शिङ्कमा-  सपुखमामदप्रमामतपमदकमम्  अदन्तमम्  अनस्त।  अतयाः  अदन्तत्विमातम्  अत इमनठनदौ  इमत  सकत्रक्षेण
इमनप्रत्यययाः सम्भविमत। तमहर सपुखमामदभ्यश्च इमत शिमासमम् मकमथरमम् कक तमम् वितरतक्षे। 

सममाधिमानमम् -  अत इमनठनदौ  इमत  सकत्रक्षेण  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  इमनप्रत्यययाः  ठन्प्रत्ययश्च
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सपुखमामदप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः कक्षे विलमम् इमनप्रत्यययाः भवितपु  इमत मचन्तमयत्विमा प्रकक तशिमासममदमम्। एतक्षेन
अदन्तप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः इमनप्रत्ययक्षे ठन्प्रत्ययक्षे च प्रमाप्तक्षे सपुखमामदभ्ययाः इमत सकत्रक्षेण कक्षे विलमम् इमनप्रत्ययनो भविमत न
तपु ठन्प्रत्यययाः। 

उदमाहरणमम् - सपुखमम् अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे सपुखमामदगणक्षे पमठतस  सपुख इमत प्रमामतपमदकमम्। अतयाः
सपुखमामदभ्यश्च  इमत  सकत्रक्षेण  इमनप्रत्यययाः  भविमत।  ततयाः  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  जमातक्षे  तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे  सपुख  + इनम्  इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन
ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर सपुखष्ट्री इमत रूपमम्। 

[२९.२०] धिमरशिष्ट्रीलविणमारन्तमाच्च॥ (५.२.१३२)
 सकत्रमाथर याः  -  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः  धिमरशिष्ट्रीलविणमारन्तक्षेभ्ययाः  प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर

तमद्धितससजकयाः इमनप्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। धिमरश्च शिष्ट्रीलञ्च विणरश्च
धिमरशिष्ट्रीलविणमारस्तक्षे  अन्तक्षे  यस्य  स  धिमरशिष्ट्रीलविणमारन्तयाः,  तस्ममातम्  धिमरशिष्ट्रीलविणमारन्तमातम्  इमत
दन्दगभरबहहवष्ट्रीमहसममासमान्तस पदमम्। धिमरशिष्ट्रीलविणमारन्तमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

 तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,  अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
दन्दनोपतमापगह्यमारतम्  प्रमामणस्थमामदमनयाः इमत सकत्रमातम्  इमनयाः अनपुवितरतक्षे।  अतयाः सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  प्रथममान्तक्षेभ्ययाः
धिमरशिष्ट्रीलविणमारन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः इमनप्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - बमाह्मणधिमरयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे बमाह्मणधिमर  इमत प्रमामतपमदकस  धिमरशिब्दमान्तमम्
अनस्त। अतयाः धिमरशिष्ट्रीलविणमारन्तमाच्च इमत शिमासक्षेण इमनप्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  तमद्धितमान्तस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुलनोपक्षे  बमाह्मणधिमर  + इनम् इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत मकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य  लनोपक्षे  मविभमककमायर  बमाह्मणधिमर्थी  इमत  रूपमम्।  एविमक्षेवि  शिष्ट्रीलमान्तशिब्दमानमास  विणमारन्तशिब्दमानमास
धिमरशिष्ट्रीलविणमारन्तमाच्च इमत सकत्रक्षेण इमनप्रत्ययक्षे जमातक्षे बमाह्मणशिष्ट्रीलष्ट्री, बमाह्मणधिमर्थी इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण। 

[२९.२१]  अहसशिपुभमनोयपुरसम्॥ (५.२.१४०)
 सकत्रमाथर याः  -  अहमम्,  शिपुभमम्  इत्यक्षेतमाभ्यमामव्ययमाभ्यमास  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर  तमद्धितससजकयाः

यपुस्प्रत्ययनो भविमत। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अहस च शिपुभस च इमत अहसशिपुभमदौ, तयनोयाः अहसशिपुभयनोयाः इमत
इतरक्षेतरदन्दयाः। अहसशिपुभयनोयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। परन्तपु अनस्मनम् सकत्रक्षे  पञ्चम्यथर षष्ठष्ट्रीप्रयनोगयाः भविमत। यपुसम्
इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

तमद्धितमायाः,  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्,  अस्य,  अनस्त,  अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।
अहसशिपुभमम्  इत्यक्षेतद्दयस  मविभमकप्रमतरूपमम्  अव्ययमम्  अनस्त।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  अहमम्,  शिपुभमम्
इत्यक्षेतमाभ्यमामव्ययमाभ्यमास तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः यपुस्प्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम्  - अहमम्  अस्य  अनस्त  इमत  मविगहक्षे  अहमम्  इमत  मकमारमान्तमम्  अव्ययमम्।  अतयाः
अहसशिपुभमनोयपुरसम् इमत सकत्रक्षेण यपुसम्-प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोक्षेपक्षे जमातक्षे अहमम् + यपु इमत नस्थमतयाः भविमत।
अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा
प्रमाप्ननोमत।  ततयाः   ससमत च इमत सकत्रक्षेण  भससजमास  प्रबमाध्य पदससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अहमम्  इत्यस्य मकमारस्य
पदमान्तत्विमातम्   मनोऽनपुस्विमारयाः  इमत  सकत्रक्षेण  अनपुस्विमारक्षे  विमा  पदमान्तस्य  इमत  शिमासक्षेण  अनपुस्विमारस्य
विमैकनल्पकपरसविणर जमातक्षे अहसय्यपुयाः, अहसयपुयाः इमत रूपदयमम् भविमत। 

एविमक्षेवि शिपुभमम् अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे शिपुभमम् इमत मकमारमान्तमम् अव्ययत्विमम्। अतयाः अहसशिपुभमनोयपुरसम्
इमत सकत्रक्षेण यपुसम्-प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोक्षेपक्षे जमातक्षे शिपुभमम् + यपु इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। अयस समपुदमाययाः
तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा प्रमाप्ननोमत। ततयाः
ससमत  च  इमत  सकत्रक्षेण  भससजमास  प्रबमाध्य  पदससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  शिपुभमम्  इत्यस्य  मकमारस्य  पदमान्तत्विमातम्
मनोऽनपुस्विमारयाः  इमत  सकत्रक्षेण  अनपुस्विमारक्षे  विमा  पदमान्तस्य इमत  शिमासक्षेण  अनपुस्विमारस्य  विमैकनल्पकपरसविणर  जमातक्षे
शिपुभसय्यपुयाः, शिपुभसयपुयाः इमत रूपदयमम् भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 19 मविमनप्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्। 

. 20 विमाग्ग्मष्ट्री इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः। 

. 21 विमाचमालयाः नमाम कयाः। 

. 22 अशिमारमदभ्ययाः कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 23 सपुखष्ट्री इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः। 

. 24 अहसशिपुभमनोयपुरसम् इत्यस्य सकत्रमाथरयाः कयाः। 

 

   104   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



अथ मत्विथर्थीयप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

पमाठसमारयाः

तमद्धितमायाः  इत्यसधिकमारक्षे  बहवियाः  प्रत्ययमायाः  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।  तक्षेषपु  मतपुब्प्रत्ययनोऽमप  कनश्चतम्  तमद्धितप्रत्यययाः
भविमत। प्रमाययाः तदम् अस्य अनस्त उत तदम् अनस्मनम् अनस्त इत्यथर मतपुब्प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। अनस्मनम् अथर

एवि मतपुपम्,  इमन,  ठनम्,  यपम्,  मविमन,  अचम्,  आटचम्,  आलचम्,  यपुसम् एतक्षे प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। यथमा- रसयाः
अस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इत्यथर रसविमानम् इमत रूपमम् भविमत। एविञ्च तदम् अस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इत्यथर न
कक्षे विलस  मतपुब्प्रत्ययनो  भविमत  अमप  तपु  लचम्,  अचम्,  इमन,ठनम्  इमत  एतक्षे  प्रत्ययमायाः  अमप  भविनन्त।  परन्तपु
मतपुब्प्रत्ययस्य आसधिक्यक्षेन प्रमाथम्यक्षेन च प्रयनोगमातम् मतपुबथर्थीयप्रकरणमम् इमत। अनस्मनम् प्रकरणक्षे गपुणविचनक्षेभ्ययाः
प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः तदस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इमत अथर यक्षे मतपुब्प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास गपुणविचनक्षेभ्यनो मतपुबनो

लपुमगष इमत मतपुब्प्रत्ययमानमास लपुगम् भविमत। यथमा शिपुक्लयाः इमत। पपुनश्च सग्ममन, आलचम्, आटचम् इत्यमादययाः अमप

प्रत्ययमायाः सम्भविनन्त। यथमा विमाकम्  अस्य अनस्त इत्यथर  सग्ममन-प्रत्ययक्षे  विमाग्ग्मष्ट्री  इमत रूपमम्। कपु नत्सतस  बहह

भमाषतक्षे इमत मविगहक्षे आलचम्-प्रत्ययक्षे आटचम्-प्रत्ययक्षे च विमाचमालयाः, विमाचमाटयाः इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण भविनन्त। एविञ्च

अहस  शिपुभस  इमत  एतमाभ्यमामम्  अव्ययमाभ्यमास  यपुसम्-प्रत्यययाः  भविमत।  एतमानम्  सविमारनम्  प्रत्ययमानम्  स्विष्ट्रीकक त्य
मतपुबथर्थीयप्रकरणमम् इमत। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 2 गनोममानम् इमत रूपस समाधियत। 

. 3 प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 4 लनोमशियाः इमत रूपस समाधियत। 

. 5 लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षेलचयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 6 अत इमनठनदौ इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 7 दण्डष्ट्री इमत रूपस समाधियत। 

. 8 विमाचनो सग्ममनयाः इमत  सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 9 सपुखष्ट्री इमत रूपस समाधियत। 

. 10 आलजमाटचदौ बहहभमामषमण इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 11 सपुखमामदभ्यश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 12 अहसशिपुभमनोयपुरसम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 13 अस्ममायमामक्षेधिमासजनो मविमनयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 
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. 14 ममादपुपधिमायमाश्च मतनोविर्वोऽयविमामदभ्ययाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

१५. तसदौ मत्विथर इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उपरर मविदममानमानमास पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे। 

उत्तरमामण-१
. 1 तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमम्। 

. 2  तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रक्षेण मतपुब्प्रत्यययाः। 

. 3 कमालमविविकमा अनस्त। 

. 4 तदम् अस्य अनस्त इत्यथर तदम् अनस्मनम् अनस्त इत्यथर विमा रसमामदगणक्षे पमठतमातम् प्रमामतपमदकमातम् 
मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। 

. 5 मकमारस्य विकमारमविधिमानमम्। 

. 6 भससजमा भविमत। 

उत्तरमामण-२
. 7 प्रमामणस्थविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर मविकल्पक्षेन 

तमद्धितससजकयाः लचम्-प्रत्यययाः भविमत। 

. 8 मविसधिसकत्रमम्। 

. 9 शिनक्षेलचयाः। 

. 10 प्रजमाशमाद्धिमाचमारभ्ययाः णयाः इमत सकत्रक्षेण णप्रत्यययाः। 

. 11 उरचम्-प्रत्यययाः। 

. 12 इतरक्षेतरदन्दयाः। 

उत्तरमामण-३
. 13  रप्रत्यययाः। 

. 14 मधिपु अस्य अनस्त इमत मविगहयाः। 

. 15 कक्षे शिमादनोऽन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण विप्रत्यययाः। 

. 16 इमनठनदौ। 

. 17 सप्तमष्ट्री मविभमकयाः। 

. 18 इमनठनदौ मतपुपम् च। 

उत्तरमामण-४
. 19 अस्ममायमामक्षेधिमासजनो मविमनयाः। 
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. 20 विमाचनो सग्ममनयाः इमत सकत्रक्षेण सग्ममन-प्रत्यययाः। 

. 21 कपु नत्सतस बहह भमाषतक्षे ययाः। 

. 22 अचम्-प्रत्यययाः। 

. 23 सपुखमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण इमन-प्रत्यययाः। 

. 24 अहमम्, शिपुभमम् इत्यक्षेतमाभ्यमामव्ययमाभ्यमास तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः यपुस्प्रत्ययनो भविमत। 

॥इमत नविमविसशियाः पमाठयाः ॥
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)30 अथ रकमादथरकप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

तमद्धितमासधिकमारक्षे बहहमविधिमामन सकत्रमामण पमठतमामन सनन्त इमत भविन्तयाः पकविर जमातविन्तयाः। तक्षेषमाञ्च सकत्रमाणमास
नमानमामविधिप्रकरणक्षेषपु व्यमाख्यमानमनस्त। तदम् भविन्तयाः लघपुससद्धिमान्तकदौमपुदमामदगन्थक्षेषपु द्रिषपुमम् अहरनन्त। अत्र तपु तक्षेषमास
व्यमाख्यमानमाथर  पमाठचतपुषयस  पररकनल्पतमनस्त।  पकविरतनपमाठदयक्षे  अपत्यमासधिकमारप्रकरणस्थमानमास
मत्विथर्थीयप्रकरणस्थमानमास च सकत्रमाणमास पररचयस प्रमाप्तविन्तयाः। अविमशिषप्रकरणस्थसकत्रमाणमास कक तक्षे पमाठदयस कनल्पतमम्
अनस्त।  तयनोरमामदमक्षे  रकमादथरकप्रकरणमाख्यपमाठक्षे  अथमारतम्  अनस्मनम्  (तकतष्ट्रीयक्षे)  पमाठक्षे  रकमादथरकप्रकरणतयाः
यदसधिकमारप्रकरणस  यमावितम्  आलनोचनमा  मविदतक्षे।  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  प्रत्यययाः,  परश्च इमत एतक्षे
तमद्धितप्रत्ययमविधिमायकसकत्रक्षेषपु असधिमक्रयन्तक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भवितमामम्/भवितष्ट्रीनमामम् - 

  सरलतयमा रकमादथरकप्रत्ययमानमास जमानस भमविष्यमत। 
  रकमादथरकप्रकरणमादष्ट्रीनमास  सकत्रमाणमामम् अथरजमानस भमविष्यमत। 
  लदौमककमालदौमककमविगहमाणमास पररचयनो भमविष्यमत। 
  रकमादथरकप्रकरणमादष्ट्रीनमास  सकत्रमाणमामम् उदमाहरणमानमास जमानस भमविष्यमत। 
  तमद्धितप्रत्ययस्य प्रयनोगमविषयक्षे सहजतयमा जमानस भमविष्यमत। 
 सविर्वोपरर तमद्धितमान्तपदस्य प्रयनोगयाः क्वि कथञ्च  कतरव्य इमत मविविक्षेकनो भमविष्यमत। 

[ . ]30 1 तक्षेन रकस  रमागमातम्॥ (४.२.१)

सकत्रमाथर याः  -  रज्यतक्षे अनक्षेन इत्यथर तकतष्ट्रीयमान्तमातम् रङ्गविमाचकमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम् तमद्धितससजकयाः
अण्प्रत्यययाः परनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  तक्षेन  इमत
तकतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्।  अथमारतम्  कषमायक्षेण  यपुकमम्  इत्यमाददौ  कषमायक्षेण  इत्यमादक्षेयाः  अनपुकरणस  तक्षेन
इत्यनक्षेन मक्रयतक्षे। रकमममत प्रथममैकविचनमान्तमम्, रमागमातम् इमत पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इत्यस्ममातम्
प्रमागम् इमत अनपुवितरतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् प्रथमनोच्चमाररतस सपुबन्तस पदस तक्षेन इमत तकतष्ट्रीयमान्तमम्। अतयाः समथरपदक्षेषपु यतम्
तकतष्ट्रीयमान्तस  पदस  भविमत  तदक्षेवि  अनस्मन्नथर  मविधिष्ट्रीयममानस्य  प्रत्ययस्य  प्रकक मतयाः  भमविष्यमत।  रमागमातम्  इमत
प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेष्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त। रज्यतक्षे अनक्षेन इमत रमागयाः अथमारतम् यक्षेन द्रिव्यक्षेण रञनस भविमत
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स रमाग इत्यपुच्यतक्षे। यथमा नष्ट्रीलपष्ट्रीतकषमायमामद रञकद्रिव्यस रमाग इत्यपुच्यतक्षे। एविस  च सकत्रमाथरस्तमावितम्-समथमारनमास
मध्यक्षे यतम् प्रथमस तकतष्ट्रीयमान्तसमथर रमागविमामच प्रमामतपमदकस  तस्ममातम् रकमम् इत्यक्षेतनस्मन्नथर अणमादययाः स्यपुयाः इमत
सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

मविशिक्षेषयाः -  भविन्तयाः  पकविरमम्  अपत्यमासधिकमारप्रकरणक्षे  समथरमविभमकयाः  षष्ठष्ट्री  अनस्त इमत दृषविन्तयाः।
रकमाथर  तकतष्ट्रीयमामविभमकयाः समथमार  भविमत इमत तपु  अधिपुनमा जमातविन्तयाः। समथरमविभककीनमास  मनदरशिमाथर  सकत्रकमारयाः
प्रमाययाः तत्तत्सकत्रक्षेषपु  तदम्-शिब्दस  प्रयपुङकक्षे ।  यथमा प्रथममाथर  सयाः,  समा,  तदम्।  मदतमायमाथर  तमम्।  तककतष्ट्रीयमाथर  तक्षेन।
चतपुरयरथर  तस्ममै।  पञ्चम्यथर  तस्ममातम्।  षष्ठ्यथर  तस्य।  सप्तम्यथर  तनस्मनम्।  सकत्रमनमदरषस  मविभक्त्यनपुसमारस
प्रमामतपमदकक्षे ऽमप  तत्तमदभमकयाः  अथमारतम्  सपु-अमम्-टमा-ङक्षे-ङसस-ङसम्-मङ  इमत  मविभमकयाः  भविमत।  मकञ्च
अमाविश्यकक्षे  समत मदविचनस बहहविचनस विमा प्रमामतपमदकमातम् प्रयपुज्य लदौमककमालदौमककमविगहमामदयाः करणष्ट्रीययाः। ततयाः
प्रमामतपमदकमातम्  तमद्धितप्रत्ययक्षे  मविमहतक्षे  समत  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इत्यक्षेनन अन्तविरमतरनष्ट्रीमविभकक्षे याः लपुकम्  भविमत। ततयाः आमदविकमद्धियाः प्रमाप्तमानस्त चक्षेतम्  भविमत।
ततयाः भससजकविणरस्य लनोपयाः। पपुनयाः एकक्षे दशिमविकक तन्यमायक्षेन पकविरकक तस प्रमामतपमदकत्विमम् अकपुण्णस भविमत इमत मत्विमा
स्विमामदमविभमकभरविमत। ततयाः एकविचनमविविकमायमास सपुप्रत्ययक्षे प्रथममान्तरूपस दमशिरतमनस्त। प्रत्ययक्षेषपु प्रमाययाः कनश्चतम्
अनपुबन्धियाः  भविमत।  तस्य  च  आमदविकद्ध्यमामदप्रयनोजनममप  भविमत।  पपुनयाः  प्रत्ययस्य  स्थमानक्षे  कदमामचतम्
आदक्षेशिनोऽमप मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत सविर ध्यक्षेयमम्। 

उदमाहरणमम्  - कषमायक्षेण  रकस  विसस  कमाषमायणमम्।  कषमायक्षेण  रकमम्  इत्यथर   कषमाय  टमा  इमत
रमागविमाचकतकतष्ट्रीयमान्तमातम्  सपुबन्तमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  अण्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  कषमाय  टमा  अ  इमत  जमातक्षे
समपुदमायस्य  तमद्धितमान्तत्विमातम्  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः
इत्यनक्षेन  सपुपयाः  (टमा-मविभकक्षे याः)  लपुमक  कषमाय  अ  इमत  जमातक्षे  अणयाः  मणत्त्विमातम्  तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः  इत्यनक्षेन
आमदविकद्धिदौ कमाषमाय अ इमत जमायतक्षे। ततयाः यमच भमम् इत्यनक्षेन भससजकत्विमातम् यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन तस्य लनोपक्षे
कमाषमायम्  अ इमत जमातक्षे  एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपु-मविभकदौ  (विसमम्  इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारस)
नपपुससकसलङ्गकत्विमातम्   सनोरममादक्षेशिक्षे  पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे  अकमारक्षे  कमाषमायमम्  इमत रूपस  ससध्यमत। पपुसमल्लङ्गक्षे  कमाषमाययाः,
सष्ट्रीसलङ्गक्षे कमाषमायष्ट्री इमत रूपस भविमत। एविमक्षेवि ममासञष्ठमम्,ममासञष्ठयाः, ममासञष्ठष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यनन्त। 

[ . ]30 2 नकत्रक्षेण यपुकयाः कमालयाः॥ (४.२.३)

सकत्रमाथर याः  -  नकत्रविमाचकमातम्  तकतष्ट्रीयमान्तमातम्  समथरप्रमामतपमदकमातम्  तक्षेन  यपुकममत्यथर  तमद्धितससजकयाः
अण्प्रत्ययनो भविमत नकत्रयपुककमालमाथर गम्यममानक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पदत्रयमम्  अनस्त।  नकत्रक्षेण  इमत
तकतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्।  अथमारतम्  पपुष्यक्षेण  यपुकयाः  इत्यमाददौ  पपुष्यक्षेण  इत्यमादक्षेयाः  अनपुकरणस  नकत्रक्षेण
इत्यनक्षेन  मक्रयतक्षे।  यपुकयाः,  कमालयाः  इत्यपुभदौ  अमप प्रथममैकविचनमान्तमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्  इत्यस्ममातम्  अणम्  इमत
अनपुवितरतक्षे।  तक्षेन  रकस  रमागमातम्  इत्यतयाः  तक्षेन  इमत  पदमनपुवितरतक्षे,  तच्च  लपुप्तपञ्चम्यन्तस  तकतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणमम्।
प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  प्रत्यययाः
इत्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त तमद्धितयाः,  परयाः इमत। अतयाः सकत्रक्षेण ययाः प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे  स तमद्धितससजकयाः परश्च
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भविमत। तमद्धितप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमातम् मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत स्मतरव्यमम्। प्रमामतपमदकस्य मविशिक्षेषणमनस्त समथरमम् इमत।
सकत्रक्षे नकत्रशिब्दक्षेन नकत्रयपुकचन्द्रिमसयाः बनोधिनो भविमत। एविञ्च नकत्रविमाचकमातम् तकतष्ट्रीयमान्तमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम्
तक्षेन यपुकममत्यथर तमद्धितससजकयाः अण्प्रत्यययाः परनो भविमत नकत्रयपुककमालमाथर गम्यममानक्षे इमत सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम्  - पपुष्यक्षेण यपुकमम्  अहयाः,  पदौषमम्  अहयाः। पपुष्यक्षेण यपुकयाः कमालयाः इत्यथर  पपुष्य टमा इमत
तकतष्ट्रीयमान्तनकत्रविमामचसपुबन्तमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  अमण  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपयाः  लपुमक  आमदविकद्धिदौ  भससजमायमास
यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन  अकमारलनोपक्षे पदौष्यम् अ इमत जमातक्षे मतष्यपपुष्ययनोनरकत्रमामण यलनोप इमत विमाच्यमम् इत्यनक्षेन
यकमारलनोपक्षे अहयाः इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारस नपपुससकसलङ्गक्षे  स्विमामदकमायर पदौषमम् इमत रूपस ससध्यमत। सष्ट्रीसलङ्गक्षे  पदौषष्ट्री
रमामत्रयाः इमत प्रयनोगयाः। 

[ . ]30 3 दृषस समाम॥ (४.२.७)

सकत्रमाथर याः  -  दृषस समाम अथमारतम् जमानरूपतयमा प्रमाप्तस समाम इत्यथर तकतष्ट्रीयमान्तमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम्
तमद्धितससजकयाः अण्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। दृषस समाम इत्यपुभयममप
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  तक्षेन  रकस  रमागमातम्  इत्यतयाः  तक्षेन  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  तच्च  तकतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस
लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्  इत्यस्ममातम्  अणम्  इमत अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तक्षेन पकविर्वोक्तयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम्- विससष्ठक्षेन दृषस समाम विमाससष्ठस समाम। विससष्ठक्षेन दृषमममत लदौमककमविगहक्षे विससष्ठ टमा इमत
तकतष्ट्रीयमान्तमातम्  सपुबन्तमातम्  दृषस  समाम इमत प्रकक तसकत्रक्षेण  अमण तमद्धितमान्तप्रयपुकप्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक,
आमदविकद्धिदौ भससजक-अकमारस्य लनोपक्षे विमाससष्ठ इमत जमातक्षे एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम् स्विमामदकमायर
विमाससष्ठमम्  इमत ससध्यमत। समाम इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारस नपपुससकसलङ्गक्षे  अयस  प्रयनोगयाः। एविमक्षेवि मविश्विमाममत्रक्षेण दृषस
विमैश्विमाममत्रस समाम इत्यमामदरूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 4 समास्य दक्षेवितमा॥ (४.२.२४)

सकत्रमाथर याः  - दक्षेवितमामविशिक्षेषविमामचनयाः  प्रथममान्तमातम्  समथमारतम्  प्रमामतपमदकमातम्  अस्यक्षेत्यथर  तमद्धितनोऽणम्
प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  समा  इमत
प्रथममान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्,  अस्य  इमत  षष्ठ्यमैकविचनमान्तमम्,  दक्षेवितमा  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्।
प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इत्यस्ममातम् अणम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास
प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। यजमाददौ यमपुमदश्य हमवियाः प्रदष्ट्रीयतक्षे समा दक्षेवितमा। अथविमा मन्त्रमाददौ यस्य स्तपुमतयाः
प्रमतपमादनस विमा भविमत समा दक्षेवितमा इमत करयतक्षे। एविञ्च समा अस्य दक्षेवितमा इत्यथर दक्षेवितमाविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम्
समथरप्रमामतपमदकमातम् अण्प्रत्ययनो भविमत। 

   110   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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उदमाहरणमम्- इन्द्रिनो दक्षेवितमा अस्यक्षेमत ऐन्द्रिस हमवियाः। इन्द्रिनो दक्षेवितमा अस्य इमत लदौमककमविगहक्षे इन्द्रि सपु
इमत प्रथममान्तमातम्  सपुबन्तमातम्  समास्य दक्षेवितमा  इमत यनोगक्षेन अमण सपुब्लपुमक आमदविकद्धिदौ  ऐकमारमादक्षेशिक्षे  भससजक-
अकमारस्य  लनोपक्षे  ऐन्दम्ष  अ  इमत  जमातक्षे  विणरसम्मक्षेक्षेलनक्षे  एक्षे न्द्रि  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  हमवियाः  इमत  मविशिक्षेष्यस्य
नपपुससकसलङ्गमानपुसमारमम्  अत्रमामप  नपपुससकसलङ्गकत्विमातम्  सपुप्रत्ययक्षे  सनोरममादक्षेशिक्षे  पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे  ऐन्द्रिमममत
नपपुससकपदप्रयनोगयाः। 

एविमक्षेवि पशिपुपमतयाः दक्षेवितमा अस्य इत्यथर पमाशिपुपतमम् इत्यमामदपदप्रयनोगयाः। 

[ . ]30 5 गमामजनबन्धिपुभ्यस्तलम्॥ (४.२.४३)

सकत्रमाथर याः  -  षष्ठ्यन्तमातम् समथमारतम् गमामप्रमामतपमदकमातम् जनप्रमामतपमदकमातम्,  बन्धिपुप्रमामतपमदकमातम् च
समकहमाथर तमद्धितससजकयाः तल्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। गमामजनबन्धिपुभ्ययाः इमत
पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्तस,  तलम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  मविधिष्ट्रीयममानमम्।  गमामश्च  जनश्च  बन्धिपुश्च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दनो  गमामजनबन्धिवियाः  तक्षेभ्ययाः  गमामजनबन्धिपुभ्ययाः।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तस्य समकहयाः इत्यस्यमानपुवितरनस भविमत। एविञ्च पकविर्वोकयाः
सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। तलयाः लकमार इत्ससजकयाः अतयाः तममात्रस मशिष्यतक्षे। सलङ्गमानपुशिमासनमातम् तलन्तस ससयमामम् इमत
सकत्रक्षेण तल्प्रत्ययमान्तशिब्दस्य सष्ट्रीसलङ्गक्षे  प्रयनोगयाः भविमत। अतयाः तल्प्रत्ययमातम् परस सष्ट्रीबनोधिकयाः टमाप्प्रत्ययनो भविमत
इमत अविधिक्षेयमम्। 

उदमाहरणमम्  - जनमानमास  समकहयाः  जनतमा।  जनमानमास  समकहयाः  इमत  लदौमककमविगहक्षे  जन  आमम्  इमत
षष्ठयन्तसपुबन्तमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  तल्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक जनत इमत नस्थतक्षे
तलन्तत्विमातम्  सष्ट्रीसलङ्गक्षे  अजमादतषमापम्  इत्यनक्षेन टमामप अनपुबन्धिलनोपक्षे  सविणरदष्ट्रीघर  जनतमा इमत जमायतक्षे।  ततयाः
सपुप्रत्ययक्षे  सनोयाः हल्ङयमामदलनोपक्षे  जनतमा इमत रूपस  ससध्यमत। एविमक्षेवि गमाममाणमास  समकहयाः इमत गमामतमा,  बन्धिकनमास
समकहयाः बन्धिपुतमा इत्यमादययाः ससध्यनन्त। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 तक्षेन रकस  रमागमातम् इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

२. कमाषमायष्ट्री इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

३. विमाससष्ठम्शिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

४. पदौषमम् इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

५. जनतमा इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

६. जनतमाशिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

७. ऐन्द्रिममत्यत्र अण्प्रत्यययाः कक्षे न भविमत। 
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[ . ]30 6 तदधिष्ट्रीतक्षे तदक्षेद॥ (४.२.५९)

सकत्रमाथर याः  - तदम्  अधिष्ट्रीतक्षे  अथविमा  तदम्  जमानमामत  इत्यथर  मदतष्ट्रीयमान्तमातम्  समथरप्रमामतपमदकमातम्
अण्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पदचतपुषयमम्  अनस्त।  तदम्  इमत
मदतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्,  अधिष्ट्रीतक्षे  इमत  मतङन्तस  मक्रयमापदमम्।  तदम्  इमत  मदतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस
लपुप्तपञ्चम्यन्तस,  विक्षेद इमत मतङन्तस  मक्रयमापदमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्  इत्यस्ममातम्  अणम्  इमत अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,
परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  प्रमामतपमदकमातम्  इमत
मविशिक्षेष्यमनस्त  अतयाः  तक्षेन  सह  अन्वियमाथर  मदतष्ट्रीयमान्त-तद्शिब्दस्य  पञ्चम्यन्ततयमा  मविपररणमामयाः  मक्रयतक्षे।
तद्शिब्दमातम् समथरमविभमकमदतष्ट्रीयमायमा बनोधिनो भविमत। एविञ्च पकविर्वोकयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। अत्र य एवि अध्यक्षेतमा स
एवि  जमातमा  अमप  स्यमातम्  इमत  मनयमनो  नमानस्त  अन्यथमा  तदधिष्ट्रीतक्षे  विक्षेद  इमत  सकत्रस्विरूपस  स्यमातम्।
सकत्रस्यमाशियस्तमावितम्-यतम् पठमत अथविमा यतम् जमानमामत तमादृशिकमर्थीभकतशिब्दमातम् प्रत्ययनो भविमत। ततयाः पमठतपुयाः
जमातपुयाः विमा बनोधिनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - व्यमामक्रयन्तक्षे व्यपुत्पमादन्तक्षे अनक्षेन शिब्दमा इमत व्यमाकरणमम्। व्यमाकरणमम् अधिष्ट्रीतक्षे विक्षेद विमा
इमत  लदौमककमविगहक्षे  व्यमाकरण  अमम्  इमत  मदतष्ट्रीयमान्तमातम्  सपुबन्तमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  अमण प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुब्लपुमक व्यमाकरण अ इमत जमायतक्षे। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इत्यनक्षेन विकद्धिदौ प्रमाप्तमायमास न य्विमाभ्यमास पदमान्तमाभ्यमास
पकविर्णौ तपु तमाभ्यमाममैचम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधिक्षे समत यकमारमातम् पकविर ऐकमारमागमक्षे विम् ऐ यमाकरण अ इमत जमातक्षे  भससजक-
अकमारस्य लनोपक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  विमैयमाकरण इमत जमायतक्षे। ततयाः सपुप्रत्ययरुत्विमविसगमारमदकमायर  समत विमैयमाकरणयाः
इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि छन्दनोऽधिष्ट्रीतक्षे विक्षेद विमा छमान्दसयाः इत्यमामद रूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 7 क्रममामदभ्यनो विपुनम्॥ (४.२.६१)

सकत्रमाथर याः - क्रममामदगणपमठतक्षेभ्ययाः मदतष्ट्रीयमान्तसमथरप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अधिष्ट्रीतक्षे अथविमा जमानमामत इत्यथर
तमद्धितससजकनो विपुन्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। क्रमयाः आमदयरषमास  तक्षे
क्रममादययाः  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  तक्षेभ्ययाः  क्रममामदभ्ययाः  इमत  पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्तस,  विपुनम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  मविधिष्ट्रीयममानमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्  इत्यस्ममातम्  अणम्  इमत  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे। तदधिष्ट्रीतक्षे तदक्षेद इमत सकत्रममप
अनपुवितरतक्षे।  एविञ्च उकमाथरयाः  सम्पदतक्षे।  विपुनयाः  नकमार  इत्ससजकयाः,  तक्षेन  विपु  इत्यक्षेवि  मशिष्यतक्षे।  मनतयाः  प्रयनोजनस
नञनत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यनक्षेन आदपुदमात्तमविधिमानमम्।  यपुविनोरनमाकदौ इत्यनक्षेन विपु  इत्यस्य अक-इत्यमादक्षेशिनो भविमत।
क्रममामदगणक्षे क्रम, पद, मशिकमा, मष्ट्रीममाससमा इमत शिब्दमायाः पमठतमायाः। 
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उदमाहरणमम्  - क्रमकयाः।  क्रममम्  अधिष्ट्रीतक्षे  क्रमस  विक्षेद  विमा   इमत  लदौमककमविगहक्षे  क्रम  अमम्  इमत
मदतमाष्ट्रीयमान्तमातम् सपुबन्तमातम् क्रममामदभ्यनो विपुनम् इत्यनक्षेन विपुन्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे तस्य स्थमानक्षे यपुविनोरनमाकदौ इत्यनक्षेन
अकमादक्षेशिक्षे क्रम अक इमत जमातक्षे भससजमायमास यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन मकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारलनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे
स्विमामदकमायर क्रमकयाः इमत ससध्यमत। एविमक्षेवि पदमम् अधिष्ट्रीतक्षे पदस विक्षेद विमा इत्यथर पदकयाः, मशिकमामम् अधिष्ट्रीतक्षे मशिकमास
विक्षेद विमा इत्यथर मशिककयाः, मष्ट्रीममाससमामम् अधिष्ट्रीतक्षे मष्ट्रीममाससमास विक्षेद विमा इत्यथर मष्ट्रीममाससकयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 8 तदनस्मन्नस्तष्ट्रीमत दक्षेशिक्षे तन्नमानम्न॥ (४.२.६७)

सकत्रमाथर याः  -  प्रकक मतप्रत्ययमाभ्यमास यमद दक्षेशिस्य नमाम सम्पदतक्षे तमहर  स अनस्मनम् दक्षेशिक्षे अनस्त इत्यथर
प्रथममान्तमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम् अण्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमनस्त।  तस्य  नमाम  तन्नमाम,  तनस्मनम्  तन्नमानम्न  इमत
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  तदम्  प्रथममान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्।  अनस्मनम्  ,  दक्षेशिक्षे  इत्यपुभयममप
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्,  अनस्त  मक्रयमापदमम्,  इमत  अव्ययपदमम्  इमत  अनक्षेकपदममदस  सकत्रमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्
इत्यस्ममातम् अणम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत
एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तथमा च प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत एवि। प्रथमतत्पदस प्रथममामविभकक्षे याः सकचकयाः। मदतष्ट्रीयस तत्पदस
प्रत्ययमान्तस्य सकचकयाः। इमतशिब्दयाः मविविकमाथरकयाः। सकत्रस्य तमात्पयर तमावितम् यस्ममातम् शिब्दमातम् अण्प्रत्ययनो भविमत
सयाः अण्प्रत्ययमान्तशिब्दयाः कस्यमामप दक्षेशिस्य ससजमा स्यमातम्। एविञ्च स अनस्मनम् दक्षेशिक्षे अनस्त इत्यथर प्रथममान्तमातम्
समथरप्रमामतपमदकमातम् तमद्धितससजकयाः अण्प्रत्ययनो भविमत यमद स प्रत्ययमान्तशिब्दयाः कस्यमामप प्रससद्धिदक्षेशिस्य नमाम
भविमत। सकत्रममदस मतपुप्प्रत्ययस्य अपविमादभकतमम्। 

उदमाहरणमम्  - उदपुम्बरमायाः  सनन्त  अनस्मनम्  दक्षेशिक्षे  इमत  लदौमककमविगहक्षे  उद पुम्बर  जसम्  इमत
प्रथममान्तसमथरसपुबन्तमातम्  तदनस्मन्नस्तष्ट्रीमत दक्षेशिक्षे  तन्नमानम्न इत्यनक्षेन अण्प्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक
तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इत्यनक्षेन आदचयाः विकद्धिदौ औकमारमादक्षेशिक्षे  भससजकमाकमारस्य लनोपक्षे  च औदपुम्बरम्  अ इमत जमातक्षे
स्विमामदकमायर विणरसम्मक्षेलनक्षे च औदपुम्बरयाः इमत ससध्यमत। अयस शिब्दयाः स्थमानमविशिक्षेषस्य ससजमा। एविमक्षेवि  पविरतमायाः
सनन्त अनस्मनम् दक्षेशिक्षे इमत पमाविरतयाः दक्षेशियाः इत्यमामद रूपस ससध्यमत। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  प्रमागपुकस  सकत्रस  चमातपुरमासथरकप्रकरणस्थमम्।  चत्विमारयाः  अथमारयाः  सनन्त  इमत  हक्षेतनोयाः
चमातपुरमासथरकप्रकरणममत्यपुच्यतक्षे। कक्षे  च तक्षे इमत चक्षेतम्- 

१. सयाः अनस्मनम् अनस्त इत्यक्षेविस दक्षेशियाः- अस्य मविषयक्षे तपु उकमक्षेविमानस्त। 

.2 तक्षेन मनममरतममत्यक्षेविस  नगरष्ट्री-  तक्षेन मनविकरत्तमम्  (४.२.६८)  इमत सकत्रमम्। अस्यनोदमाहरणमम्-  कपु शिपुम्बक्षेन
मनविकरत्तमा कदौशिमाम्बष्ट्री। 

.3 तस्य विमासयाः इत्यक्षेविस  दक्षेशियाः-  तस्य मनविमासयाः  (४.२.६९)  इमत यनोगयाः। अस्यनोदमाहरणमम्-  मशिबष्ट्रीनमास
मनविमासनो दक्षेशियाः शिमैबयाः। 

.4 ययाः तस्ममातम् दकरक्षे नमानस्त इत्यक्षेविस दक्षेशियाः- अदकरभविश्च (४.२.७०)इमत शिमासमम्। अस्यनोदमाहरणमम्-
मविमदशिमायमा अदकरभविस नगरस विमैमदशिमम्। 
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[ . ]30 9 लपुमप यपुकविद्व्यमकविचनक्षे॥ (१.२.५१)

सकत्रमाथर याः - प्रत्ययक्षे लपुप्तक्षे समत शिब्दस्य प्रकक मतविदम् सलङ्गविचनक्षे स्यमातमामम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदममतदक्षेशिसकत्रमम्।  यपुकक्षे न  तपुल्यस  यपुकवितम्।  व्यमकश्च  विचनस  च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दयाः  व्यमकविचनक्षे।  लपुमप  सप्तम्यक्षेकविचनमान्तस,  यपुकवितम्  इमत  अव्ययस,  व्यमकविचनक्षे
प्रथममान्तमममत  मत्रपदममदस  सकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  यपुकशिब्दस्य  प्रकक मतरथरयाः,  व्यमकशिब्दस्य  सलङ्गममत्यथरयाः,
विचनशिब्दस्य ससख्यमाथरयाः। सकत्रस्यमाशियस्तमावितम्-  यस्यमायाः प्रकक तक्षेयाः प्रत्ययनो मविमहतनो भविमत,  तस्य प्रत्ययस्य
लनोपक्षेऽमप तस्यमायाः प्रकक तक्षेरनपुसमारस सलङ्गविचनक्षे भवितयाः न तपु तस्य मविशिक्षेष्यमानपुसमारस। 

उदमाहरणमम् - पञ्चमालमानमास मनविमासनो जनपदयाः पञ्चमालमायाः। अत्र मविशिक्षेष्यमनस्त जनपदयाः , प्रकक मतरनस्त
पञ्चमालमायाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तयाः पपुसमल्लङ्गकश्च। पञ्चमाल आमम् इत्यलदौमककमविगहक्षे मनविमासमाथर जनपदमाथर च
अण्प्रत्ययस्य मविधिमानक्षे  समत जनपदक्षे  लपुपम्  इत्यनक्षेन  तस्य लनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक प्रकक तसकत्रक्षेण
यपुकविदमावियाः अथमारतम् प्रकक मतविदमाविनो भविमत। तस्ममातम् जनपदयाः इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारस न सलङ्गविचनक्षे भवितयाः अमप
तपु  पञ्चमाल इमत प्रकक त्यनपुसमारमम्।  तस्ममादक्षेवि पञ्चमालमायाः इमत रूपस  ससध्यमत। एविमक्षेवि कपु रवियाः,  अङ्गमायाः,  विङ्गमायाः
कसलङ्गमायाः इत्यमादययाः ससध्यनन्त। 

[ . ]30 10 रमाषष माविमारपमारमाद्घखदौ॥ (४.२.९३)

सकत्रमाथर याः  - अपत्यमामदचतपुररयरन्तमादन्यनोऽथरयाः  शिक्षेषयाः,  तदथर  अथमारतम्  जमातमादथर  रमाषषशिब्दमातम्
अविमारपमारशिब्दमातम् क्रमशियाः घप्रत्यययाः खप्रत्ययश्च भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। रमाषषञ्च अविमारपमारञ्च
तयनोयाः  सममाहमारदन्दयाः  रमाषष माविमारपमारमम्,  तस्ममातम्  रमाषष माविमारपमारमातम्  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  घश्च  खश्च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दनो  घखदौ  इमत  प्रथममदविचनमान्तमम्।  शिक्षेषक्षे  इत्यस्यमासधिकमारयाः  अनस्त।  प्रत्यययाः,  परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्
इमत पररभमाषयमा क्रमशियाः रमाषशिब्दमातम् घप्रत्यययाः, अविमारपमारशिब्दमातम् च खप्रत्ययनो भविमत। अत्र ध्यमातव्यस यतम्
शिमैमषकप्रकरणस्थसकत्रमैयाः कपु त्रमचतम् प्रकक तक्षेयाः प्रत्ययस्य विमा मविधिमानस भविमत न तपु कस्यमामप अथरस्य मविधिमानस भविमत।
यथमा रमाषष माविमारपमारमाद्घखदौ इत्यत्र प्रकक मतप्रत्ययदौ उकदौ,  अथरस्तपु  अनपुकयाः। क्विमचतम्  अथर  एवि उकयाः,  न तपु
प्रकक मतप्रत्ययदौ। यथमा तत्र भवियाः, तत्र जमातयाः, तत आगतयाः इत्यमाददौ अथर एवि उकयाः न तपु प्रकक मतप्रत्ययदौ। अतयाः
तत्र दयनोयाः सकत्रयनोयाः मक्षेलनक्षेनमैवि एकविमाक्यतमा सम्पदतक्षे तक्षेन प्रकक मत-प्रत्यय-अथमारनमास बनोधिनो भविमत एविञ्च तत्र
जमातयाः  इमत  अथरमविधिमायकसकत्रक्षेण  सह  रमाषष माविमारपमारमाद्घखदौ  इमत  प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस्य  एकविमाक्यतमायमास
सप्तम्यन्तरमाषषशिब्दमातम्  सप्तम्यन्त-अविमारपमारशिब्दमातम्  च  जमातमाथर  क्रमशियाः  तमद्धितससजकघप्रत्यययाः
तमद्धितससजकखप्रत्ययश्च भविमत। 

उदमाहरणमम्  - रमाषष क्षे  जमातमामदयाः  इमत  लदौमककमविगहक्षे,  रमाषष  मङ  इमत  सप्तम्यन्तप्रमामतपमदकमातम्
प्रकक तसकत्रक्षेण घप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक रमाषष  घ इमत जमायतक्षे। ततयाः आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास
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अथ रकमादथरकप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम्  इत्यनक्षेन  घम्  इत्यस्य  स्थमानक्षे  इयमादक्षेशिक्षे  भससजक-अकमारस्य  लनोपक्षे  रमाषष  इय  इमत  जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे रमामषषय इमत शिब्दमातम् स्विमामदकमायर समत रमामषषययाः इमत रूपस ससध्यमत। 

अविमारस च पमारस च अविमारपमारमम् इमत सममाहमारदन्दयाः। अविमारपमारक्षे जमातमामदयाः इत्यथर   अविमारपमार मङ
इत्यलदौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  खप्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण  ईनमादक्षेशिक्षे  णत्विक्षे
स्विमामदकमायर अविमारपमारष्ट्रीणयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

८. रमामषषययाः इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

९. विमैयमाकरणयाः इमत शिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

१०.लपुमप यपुकविद्व्यमकविचनक्षे इमत सकत्रस मकममतदक्षेशिसकत्रस मविसधिसकत्रस विमा। 

११.मशिककशिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

१२.मष्ट्रीममाससकशिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

१३.तदनस्मन्नस्तष्ट्रीमत दक्षेशिक्षे तन्नमानम्न इमत सकत्रक्षेण कयाः तमद्धितप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

१४.विङ्गमायाः इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

[ . ]30 11 विकद्धिमाच्छयाः॥ (४.२.११४)

सकत्रमाथर याः - विकद्धिससजकमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम् शिमैमषकमाथर तमद्धितयाः छप्रत्यययाः परनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त।  विकद्धिमातम्  इमत
पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्,  छयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  मविधिष्ट्रीयममानमम्।  कस्य  विकद्धिससजमा  भविमत  इमत
पकच्छमायमामपुच्यतक्षे-विकमद्धियरस्यमाचमाममामदस्तदकद्धिमम् इमत सकत्रक्षेण  यनस्मनम् शिब्दक्षे अचमास मध्यक्षे आदयाः अचम् विकमद्धिससजकनो
(आ,एमै ,औ) भविमत स शिब्दयाः विकमद्धिससजकनो भविमत। एविञ्च अनपुविकत्त्यमामदकमायर पकविर्वोकयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

  उदमाहरणमम्  - शिमालमायमास  भवि  इमत  लदौमककमविगहक्षे  शिमालमा  मङ  इत्यलदौमककमविगहक्षे
विकमद्धियरस्यमाचमाममामदस्तदकद्धिमम् इत्यनक्षेन शिमालमायमायाः आदमाचनो विकमद्धिससजकत्विमातम् विकद्धिससजमा भविमत। ततयाः तत्र भवियाः,
तत्र  जमातयाः  इत्यमामदशिमैमषकमाथरषपु  शिमालमा  मङ  इमत  सप्तम्यन्तमादम्  समथरप्रमामतपमदकमातम्  विकद्धिमाच्छ  इमत  यनोगक्षेन
छप्रत्ययक्षे  आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण छम्  इत्यस्य स्थमानक्षे  ईयम्-आदक्षेशिक्षे  भससजकत्विमातम् आकमारस्य लनोपक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे
स्विमामदकमायर च शिमालष्ट्रीययाः इमत ससध्यमत। एविमक्षेवि ममालमायमास जमातमामद इत्यथर ममालष्ट्रीययाः इत्यमामद ससध्यमत। 

[ . ]30 12 यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञ्च॥ (४.३.१)

सकत्रमाथर याः - यपुष्मदम्-अस्मद्शिब्दमाभ्यमास मविकल्पक्षेन खञप्रत्यययाः छप्रत्यययाः अण्प्रत्ययश्च भविमत। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पदत्रयमनस्त।  यपुष्मतम्  च  अस्मतम्  च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  यपुष्मदस्मददौ,  तयनोयाः  यपुष्मदस्मदनोयाः  इमत  पञ्चम्यथर  षष्ठष्ट्री,  अन्यतरस्यमामममत
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तस,  खञम्  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  चक्षेमत  अव्ययपदमम्।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  शिक्षेषक्षे  इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे। चकमारक्षेण गतर्वोत्तरपदमाच्छयाः इमत छयाः प्रत्यययाः
समपुच्चष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षे अन्यतरस्यमासगहणक्षेन प्रमाग्दष्ट्रीव्यतष्ट्रीययाः समाममान्यतयमा प्रमाप्तनोऽणम् ससगकह्यतक्षे। अत्र अस्मदम्-यपुष्मदम्
इमत प्रकक मतदयमम् अनस्त, मकञ्च खञम्, छयाः, अणम् इमत प्रत्ययत्रयमनस्त। एविञ्च दमाभ्यमास प्रकक मतभ्यमास प्रत्ययत्रयस
मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः अत्र यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे इमत स्मतरव्यमम्। 

उदमाहरणमम् - यपुवियनोयाः यपुष्ममाकस  विमा अयस इमत लदौमककमविगहक्षे यपुष्मदम् ओसम् अथविमा यपुष्मदम् आमम् इमत
अलदौमककमविगहक्षे यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञम् च इमत यनोगक्षेन छप्रत्ययक्षे ईयमादक्षेशिक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक
स्विमामदकमायर यपुष्मदष्ट्रीययाः ससध्यमत। 

 छप्रत्ययमाभमाविक्षे  खञप्रत्ययक्षे  च आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण ईनमादक्षेशिक्षे  यपुष्मदम् ईन इमत जमातक्षे  तनस्मन्नमण च
यपुष्ममाकमास्ममाकदौ इत्यनक्षेन यपुष्मदम् इत्यस्य स्थमानक्षे  यपुष्ममाक इत्यमादक्षेशिक्षे  तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः  इत्यनक्षेन आमदविकद्धिदौ
यदौष्ममाक  ईन  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः   भससजकस्य  अकमारस्य  लनोपक्षे  अट्कपु प्विमाङनपुम्व्यविमायक्षेऽमप  इमत  यनोगक्षेन
नकमारस्य णत्विक्षे स्विमामदकमायर यदौष्ममाककीणयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

पपुनयाः  खञप्रत्ययमाभमाविक्षे  शिक्षेषक्षे  इमत  यनोगक्षेन  अण्प्रत्ययक्षे  यपुष्मदम्  अ  इमत  जमातक्षे  तनस्मन्नमण  च
यपुष्ममाकमास्ममाकदौ इमत शिमासक्षेण यपुष्मदम् इत्यस्य स्थमानक्षे यपुष्ममाक इत्यमादक्षेशिक्षे आमदविकद्धिदौ भससजकस्य अकमारस्य
लनोपक्षे स्विमामदकमायर यदौष्ममाकयाः इमत रूपस ससध्यमत। एविञ्च वियमत्र रूपत्रयस प्रमाप्नपुमयाः-

१. यपुष्मदष्ट्रीययाः। 

२. यदौष्ममाककीणयाः। 

३. यदौष्ममाकयाः। 

एविमक्षेवि आवियनोयाः अयमम्  अथविमा अस्ममाकमम्  अयमम्  इत्यक्षेतदथर  छप्रत्ययक्षे  अस्मदष्ट्रीययाः इमत रूपमम्,
खञप्रत्ययक्षे  च  अस्मदम्  इत्यस्य  स्थमानक्षे  अस्ममाक  इत्यमादक्षेशिक्षे  आमदविकद्धिदौ  आस्ममाककीनयाः  इमत  रूपमम्,  छ-
खञप्रत्ययमामतररकस्थलक्षे अमण   अस्ममाकमादक्षेशिक्षे आस्ममाकयाः इमत रूपमम् इत्यमाहत्य रूपत्रयस ससध्यमत। 

सम्प्रमत  अमण  खमञ  च  परतयाः  एकत्विमविमशिषयनोयाः  अस्मदम्-यपुष्मदम्-शिब्दयनोयाः  स्थमानक्षे  आदक्षेशिस
मविधिमातपुममदस सकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]30 13 तविकममकमाविक्षेकविचनक्षे॥ (४.३.६२)

सकत्रमाथर याः - एकमाथरविमामचननोयपुरष्मदस्मदनोस्तविकममकदौ स्तयाः खमञ अमण च। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकनस्त। तविकममकदौ एकविचनक्षे  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
तविकममकदौ इमत प्रथममामदविचनमान्तमम्। एकविचनक्षे  इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्। तनस्मन्नमण च यपुष्ममाकमास्ममाकदौ
इत्यतयाः  अमण  ,  तनस्मनम्  इत्यनयनोरनपुविकसत्तभरविमत।  तनस्मनम्  इत्यनक्षेन  यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास  खञ्च  इमत
पकविरसकत्रमातम् खञम् इत्यस्य परमामशिर्वो भविमत। यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञ्च इत्यतयाः यपुष्मदस्मदनोयाः अनपुविकसत्तरमप
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भविमत। एकस्य विचनमम्  (उमकयाः)  इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषक्षे  एकविचनमम्,  तनस्मनम्  एकविचनक्षे।  तविकश्च ममकश्च
तविकममकदौ  इमत  इतरक्षेतरयनोदन्दयाः।  एविञ्च  तनस्मनम्  अथमारतम्  खञप्रत्ययक्षे  परक्षे  तथमा  अण्प्रत्ययक्षे  परक्षे
एकत्विससख्यमाकथनक्षे प्रयपुकयनोयाः यपुष्मदम्-अस्मदम्-शिब्दयनोयाः स्थमानक्षे  यथमाससख्यस तविक-ममक-आदक्षेशिदौ भवितयाः
इमत सकत्रमाथरयाः। 

मविशिक्षेषयाः  -  तविक-ममकदौ  आदक्षेशिदौ  अनक्षेकमालदौ  स्तयाः।  अतयाः  अनक्षेक्षेकमानल्शित्सविरस्य  इत्यनक्षेन  तदौ
सविमारदक्षेशिदौ भवितयाः। 

उदमाहरणमम् - खमञ उदमाहरणमम् - तवि अयमम् इमत तमाविककीनयाः। यपुष्मदम् ङसम् इत्यलदौमककमविगहक्षे
यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास  खञ्च इमत  सकत्रक्षेण  तस्यक्षेदमम्  इमत  शिमैमषकमाथर  खमञ  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक
प्रकक तसकत्रक्षेण यपुष्मदम्-शिब्दस्य स्थमानक्षे तविक इमत सविमारदक्षेशिक्षे  तविक ख इमत जमायतक्षे। ततयाः आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः
फढखछघमास  प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम्  इत्यनक्षेन  खस्य  स्थमानक्षे  ईनमादक्षेशिक्षे  आमदविकद्धिदौ  भससजकस्य  अकमारस्य  लनोपक्षे
स्विमामदकमायर च तमाविककीनयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

खञभमाविपकक्षे  तपु  शिक्षेषक्षे  इमत  अमण  तविकममकमाविक्षेकविचनक्षे  इत्यनक्षेन  तविकमादक्षेशिक्षे  आमदविकद्धिदौ
भससजकमाकमारस्य लनोपक्षे स्विमामदकमायर च तमाविकयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

एविमक्षेवि मम अयमम् इमत मविगहक्षे ममामककीनयाः, ममामकयाः इत्यत्र प्रमक्रयमा जक्षेयमा। 

एकमाथरविमामच-यपुष्मद्शिब्दमातम्  एकमाथरविमामच-अस्मद्शिब्दमातम्  च  तविकममकमाविक्षेकविचनक्षे  इमत
प्रकक तसकत्रक्षेण पकक्षे छप्रत्ययक्षे छस्य स्थमानक्षे ईयमादक्षेशिक्षे यपुष्मदम् ईय इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]30 14 प्रत्ययनोत्तरपदयनोश्च॥ (७.२.९८)

सकत्रमाथर याः - मपयरन्तयनोयाः एकमाथरयनोयाः यपुष्मदस्मद्शिब्दयनोयाः त्विमदौ स्तयाः प्रत्ययक्षे उत्तरपदक्षे च। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयस  वितरतक्षे।  प्रत्ययनोत्तरपदयनोयाः च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
प्रत्ययश्च  उत्तरपदस  च  तयनोयाः  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  प्रत्ययनोत्तरपदक्षे,  तयनोयाः  प्रत्ययनोत्तरपदयनोयाः  इमत
सप्तमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्।  चक्षेमत  अव्ययमम्।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  त्विममाविक्षेकविचनक्षे  इत्यतयाः  त्विमदौ  एकविचनक्षे  इत्यनयनोयाः,
यपुष्मदस्मदनोरनमादक्षेशिक्षे  इत्यतयाः  यपुष्मदस्मदनोयाः  इत्यस्य  च  अनपुविकसत्तभरविमत।  मपयरन्तस्य  इत्यसधिमक्रयतक्षे।
सममासस्य चरमम् अथमारतम् अनन्तमस पदमम् उत्तरपदमम् इत्यपुच्यतक्षे। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्- एकविचनमविषयकयनोयाः
यपुष्मदस्मद्शिब्दयनोयाः मपयरन्तस्य स्थमानक्षे त्विमदौ आदक्षेशिदौ भवितयाः प्रत्ययक्षे उत्तरपदक्षे विमा परतयाः। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः
सममानमामम् इमत पररभमाषमायनोगक्षेन यपुष्मद्शिब्दस्य मपयरन्तस्य स्थमानक्षे  अथमारतम् यपुष्मम् इमत स्थमानक्षे  त्वि इत्यमादक्षेशिनो
भविमत,  अस्मद्शिब्दस्य मपयरन्तस्य स्थमानक्षे  अथमारतम्  अस्म इमत स्थमानक्षे  म इत्यमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रस्य
तमात्पयरमम्। 

उदमाहरणमम् - त्विदष्ट्रीययाः, यपुष्मदष्ट्रीययाः। उत्तरपदक्षे तपु त्वित्पपुत्रयाः, मत्पपुत्रयाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  तवि  अयमम्  इमत  लदौमककमविगहक्षे  यपुष्मदम्  ङसम्  इत्यलदौमककमविगहक्षे  च
यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञ्च इत्यनक्षेन पमामकक-छप्रत्ययक्षे छस्य स्थमानक्षे ईयमादक्षेशियाः। ततयाः प्रत्यययाः परयाः अनस्त
इमत हक्षेतनोयाः प्रत्ययनोत्तरपदयनोश्च इत्यनक्षेन यपुष्मद्शिब्दस्य मपयरन्तस्य स्थमानक्षे अथमारतम् यपुष्मम् इत्यत्र त्विमादक्षेशिक्षे त्वि
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अदम् ईय इमत जमायतक्षे। ततयाः अतनो गपुणक्षे इमत पररूपमैकमादक्षेशिक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे स्विमामदकमायर च त्विदष्ट्रीययाः इमत रूपस
ससध्यमत।  एविमक्षेवि  मम  अयमम्  इमत  मविगहक्षे  मदष्ट्रीययाः  इमत  रूपस  ससध्यमत।  एविञ्च तवि  अयमम्  इमत  मविगहक्षे
यपुष्मदष्ट्रीययाः,  यदौष्ममाककीणयाः, यदौष्ममाकयाः, तमाविककीनयाः,  तमाविकयाः, त्विदष्ट्रीययाः इमत षटम्  रूपमामण भविनन्त। मम अयमम्
इमत मविगहक्षेऽमप षटम्  रूपमामण भविनन्त। तमामन च अस्मदष्ट्रीययाः, आस्ममाककीनयाः, आस्ममाकयाः, ममामककीनयाः, ममामकयाः,
मदष्ट्रीययाः इमत। 

एतमदषयक्षे तमासलकमास पश्यत-

खञप्रत्ययक्षे अण्प्रत्ययक्षे छप्रत्ययक्षे

एकविचनक्षे-
तविमायस तमाविककीनयाः। 
मममायस ममामककीनयाः। 

मदविचनक्षे-
यपुवियनोरयमम् यदौष्ममाककीणयाः। 
आवियनोरयमम् आस्ममाककीनयाः। 

बहहविचनक्षे-
यपुष्ममाकमयस यदौष्ममाककीणयाः। 
अस्ममाकमयमम् आस्ममाककीनयाः। 

एकविचनक्षे-
तविमायस तमाविकयाः। 
मममायस ममामकयाः। 

मदविचनक्षे-
यपुवियनोरयमम् यदौष्ममाकयाः। 
आवियनोरयमम् आस्ममाकयाः। 

बहहविचनक्षे-
यपुष्ममाकमयस यदौष्ममाकयाः। 
अस्ममाकमयमम् आस्ममाकयाः। 

एकविचनक्षे-
तविमायस त्विदष्ट्रीययाः। 
मममायस मदष्ट्रीययाः। 

मदविचनक्षे-
यपुवियनोरयमम् यपुष्मदष्ट्रीययाः। 
आवियनोरयमम् अस्मदष्ट्रीययाः। 

बहह विचनक्षे-
यपुष्ममाकमयस यपुष्मदष्ट्रीययाः। 
अस्ममाकमयमम् अस्मदष्ट्रीययाः। 

तवि  पपुत्रयाः  इत्यथर  यपुष्मदम्  ङसम्  पपुत्र  सपु  इत्यलदौमककमविगहक्षे  षष्ठष्ट्री  इत्यक्षेनन  तत्पपुरुषसममासक्षे
कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इत्यनक्षेन  सममासप्रयपुकप्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  यपुष्मदम्  पपुत्र  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः
पपुत्रशिब्दयाः उत्तरपदमम् अनस्त इमत हक्षेतनोयाः प्रत्ययनोत्तरपदयनोश्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण यपुष्मम् इत्यस्य स्थमानक्षे त्विमादक्षेशिक्षे
त्वि अदम् इमत जमातक्षे अतनो गपुणक्षे इमत पररूपमैकमादक्षेशिक्षे दकमारस्य खरर च इत्यक्षेनन चत्विर स्विमामदकमायर त्वित्पपुत्रयाः इमत
रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि मम पपुत्रयाः इत्यथर मत्पपुत्रयाः इमत रूपस जमायतक्षे। 

[ . ]30 15 गमाममादखञदौ॥ (४.२.९४)

सकत्रमाथर याः - गमामशिब्दमातम् शिक्षेषमाथर तमद्धितदौ यखञदौ प्रत्ययदौ परदौ स्तयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा   -  गमाममातम्  (५/१),  घखदौ  (१/२)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। प्रत्यययाः,  परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। एविञ्च समथरगमामप्रमामतपमदकमातम्
शिमैमषकमाथर तमद्धितससजकदौ यखञदौ प्रत्ययदौ परदौ भवितयाः इमत सकत्रमाथरयाः। खञयाः ञकमार इत्ससजकयाः। तक्षेन खममात्रस
मशिष्यतक्षे। 

उदमाहरणमम् - गमाम्ययाः, गमामष्ट्रीणयाः। 
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सकत्रमाथरसमन्विययाः   -  गमामक्षे  जमातनो  भविनो  विमा  इमत  लदौमककमविगहक्षे  गमाम  मङ  इत्यलदौमककमविगहक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण  यप्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  गमाम  य  इमत जमायतक्षे।  ततयाः  भससजमायमामम्  अकमारलनोपक्षे
स्विमामदकमायर च गमाम्यमम् इमत रूपस भविमत। 

खञप्रत्ययक्षे तपु अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक गमाम ख इमत जमायतक्षे आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण
खकमारस्य स्थमानक्षे ईनमादक्षेशिक्षे भससजमामदकमायर गमामष्ट्रीणयाः इमत रूपममप भविमत इमत रूपदयस ससध्यमत। 

[ . ]30 16 आत्मनन्विश्विजन भनोगनोत्तरपदमात्खयाः॥ (५.१.९)

सकत्रमाथर याः - आत्मन्शिब्दमातम् मविश्विजनशिब्दमातम् भनोगनोत्तरपदशिब्दमातम् च महतमाथर खप्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त।  आत्मनन्विश्विजन  भनोगनोत्तरपदमातम्  खयाः  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मविश्विक्षे जनमायाः मविश्विजनमायाः (कमरधिमारययाः), भनोगयाः उत्तरपदस यस्य स भनोगनोत्तरपदयाः। आत्ममा च
मविश्विजनमाश्च  भनोगनोत्तरपदञ्च  तक्षेषमास  सममाहमारदन्दयाः-  आत्मनन्विश्विजनभनोगनोत्तरपदमम्,  तस्ममातम्।
आत्मनन्विश्विजनभनोगनोत्तरपदमातम्  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  खयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  तस्ममै  महतमम्
इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  इमत  एतक्षे
असधिमक्रयन्तक्षे।  एविञ्च  तस्ममै=चतपुरयरन्तमातम्  आत्मनम्-मविश्विजन-भनोगनोत्तरपदप्रमामतपमदकमातम्  महतमम्  इत्यथर
तमद्धितससजकयाः खप्रत्ययनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। सकत्रममदमम् औत्समगरकस्य छप्रत्ययस्य अपविमादभकतमनस्त। 

उदमाहरणमम् - आत्मनष्ट्रीनमम्, मविश्विजनष्ट्रीनमम्, ममातकभनोगष्ट्रीणयाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः -  एविञ्च आत्मनक्षे महतमम् इत्यथर आत्मनम् ङक्षे  इमत चतपुरयरन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्
प्रकक तसकत्रक्षेण खप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकस सजमायमास सपुब्लपुमक आत्मनम् ख इमत जमायतक्षे। ततयाः खकमारस्य स्थमानक्षे ईनमादक्षेशिक्षे
आत्मनम्  ईनम्  इमत जमातक्षे  नस्तमद्धितक्षे  इत्यक्षेनन मटससजकस्य अनयाः लनोपक्षे  प्रमाप्तक्षे  आत्ममाध्विमानदौ खक्षे  इमत सकत्रक्षेण
प्रकक मतभमाविक्षे लनोपनो न भविमत। ततयाः स्विमामदकमायर आत्मनष्ट्रीनमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

एविमक्षेवि मविश्विजनष्ट्रीनमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

ममातकभनोगमाय महतमम् इत्यत्र तपु ममातकशिब्दमातम् परस भनोशिब्दनोऽनस्त। अतयाः ममातकभनोगशिब्दयाः भनोगनोत्तरशिब्दयाः
अनस्त।  तस्ममादक्षेवि  ममातकभनोग  ङक्षे  इत्यलदौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  खप्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक
खकमारस्य ईनमादक्षेशिक्षे भससजकमाकमारस्य लनोपक्षे नकमारस्य णत्विक्षे  स्विमामदकमायर च ममातकभनोगष्ट्रीणयाः इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]30 17 समायसञ्चरम्प्रमाहक्षे प्रगक्षेऽव्ययक्षेभ्यष्ट्यपुट्यपुलदौ तपुटम्  च॥ 
(४.३.२३)

सकत्रमाथर याः - समायममत्यमामदभ्यश्चतपुभ्यर्वोऽव्ययक्षेभ्यश्च कमालविमामचभ्यष्ट्यपुट्यपुलदौ स्तस्तयनोस्तपुटम्  च। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् चत्विमारर पदमामन सनन्त। समायसञ्चरम्प्रमाहक्षे प्रगक्षेऽव्ययक्षेभ्ययाः (५/३),
ट्यपुट्यपुलदौ (१/२) तपुटम्  (१/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। समायञ्च मचरञ्च प्रमाहक्षे  च प्रगक्षे च अव्ययञ्च तक्षेषमामम्
इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे समायसञ्चरम्प्रमाहक्षे प्रगक्षेऽव्ययमामन,  तक्षेभ्ययाः समायसञ्चरम्प्रमाहक्षे प्रगक्षेऽव्ययक्षेभ्ययाः। ट्यपुश्च ट्यपुलम् च तयनोयाः
इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे ट्यपुट्यपुलदौ। तपुटम्  इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्। च इत्यव्ययमम्। सक त्रक्षेऽनस्मनम् कमालमाट्ठञम् इत्यतयाः
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विचनमविपरणमामक्षेन  कमालक्षेभ्ययाः  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,
समथमारनमास  प्रथममादमा,  शिक्षेषक्षे  इमत  एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  समायमम्,  मचरमम्,  प्रमाहक्षे ,  प्रगक्षे
इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः कमालविमाचकशिब्दक्षेभ्ययाः,  तथमा कमालविमाचकमाव्ययक्षेभ्यश्च तमद्धितससजकदौ ट्यट्यपुलदौ प्रत्ययदौ भवितयाः,
तयनोयाः  प्रत्यययनोयाः  तपुडमागमनोऽमप  भविमत।  अत्र समायमम्,  मचरमम्,  प्रमाहक्षे ,  प्रगक्षे  इत्यक्षेतक्षे  न  अव्ययमामन  अन्यथमा
अव्ययत्विमादक्षेवि ससद्धिक्षे पपुनयाः पकथकम्  उल्लक्षेखयाः व्यथरयाः स्यमातम्। तयनोयाः प्रत्यययनोयाः टकमारलकमारदौ इतदौ स्तयाः। अतयाः यपु
इमत मशिष्यतक्षे इमत  उभयनोयाः प्रत्यययनोयाः सममानरूपतमा भमामत तथमामप स्विरक्षे भक्षेदनोऽनस्त इमत अविधिक्षेयमम्। तपुडमागमक्षे
च उकमारटकमारदौ इतदौ स्तयाः,  तम्-इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। यपु इत्यस्य स्थमानक्षे  यपुविनोरनमाकदौ इत्यनक्षेन अन-इत्यमादक्षेशिनो
भविमत।  मटत्करणस्य  प्रयनोजनमम्-सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  मटडमाणमञत्यमामदसकत्रक्षेण  ङष्ट्रीप्प्रसमकयाः।  तक्षेन  समायन्तनस
कक त्यमम्,  समायन्तनष्ट्री  विक्षेलमा।  अत्र  अविधिक्षेयमम्-  प्रकक तसकत्रक्षेण   समाय-मचरशिब्दयनोयाः  ममान्तत्विस  मकञ्च  प्रमाह-
प्रगशिब्दयनोयाः एदन्तत्विमम् मनपमात्यतक्षे। 

उदमाहरणमम्- समायन्तमम्। मचरन्तनमम्। प्रमाहक्षे तनमम्। प्रगक्षेतनमम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  समायक्षे  भवियाः  इत्यथर  सप्तम्यन्तमादम्  घञन्तमातम्  समायशिब्दमातम्  तत्र  भवियाः  इमत
शिमैमषकमाथर प्रकक तसकत्रक्षेण ट्यपुप्रत्ययक्षे ट्यपुल्प्रत्ययक्षे विमा प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक यपु इत्यस्य स्थमानक्षे अनमादक्षेशिक्षे
तपुडमागमक्षे समायशिब्दस्य ममान्तत्विमनपमातनक्षे स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण पदससजमायमास मकमारस्य अनपुस्विमारक्षे
अनपुस्विमारस्य विमैकनल्पकपरसविणर स्विमामदकमायर च समायन्तनयाः, समायसतनयाः इमत रूपदयस ससध्यमत। 

मचरक्षे  भवियाः इत्यथर  मचरन्तनमम्।  अनस्मन्नक्षेविमाथर  तपु  मचरपरुत्परमाररभ्यस्त्ननो  विकव्ययाः इमत विमामतरकक्षे न
त्न-प्रत्ययक्षे स्विमामदकमायर च मचरत्नमम् इमत रूपस भविमत। 

प्रमाहक्षे  भविनो जमातनो विमा इत्यथर प्रमाहक्षे तनमम् इमत रूपस भविमत। 

प्रगक्षे  भविनो जमातनो विमा इत्यथर  प्रगक्षेतनयाः इमत रूपमम्। प्रगक्षेतननो मविहमारयाः  (  )  Morning walk इमत
प्रयनोगयाः। 

कमालविमाचकस्य उदमाहरणमम्-

दनोषमा  भविस  दनोषमातनमम्।  अत्र  रमामत्रविमाचकदनोषमाशिब्दमातम्  तत्र  भवियाः  इमत  शिमैमषकमाथर  प्रकक तसकत्रक्षेण
ट्यपुप्रत्ययक्षे ट्यपुल्प्रत्ययक्षे विमा दनोषमातनमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

एविमक्षेवि-

१. मदविमा भविस मदविमातनमम् (मदन मफ हनोनक्षे विमालमा)। 

२. श्विनो भविस श्विस्तनमम् (आगमामष्ट्री कल मफ हनोनक्षे विमालमा)। 

३. ह्यनो भविस ह्यस्तनमम् (गतकल मफ हनोनक्षे विमालमा)। 

४. अदनो भविमम् अदतनमम् (आज हनोनक्षे विमालमा)। 

५. पपुरमा भविस पपुरमातनमम् (पकविरकमाल मफ हनोनक्षे विमालमा)। 

६. सदमा भवियाः सदमातनयाः (हमक्षेशिमा हनोनक्षे विमालमा)। 

७. सनमा भवियाः सनमातनयाः (सदमा हनोनक्षे विमालमा)। 
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८. अधिपुनमा भवियाः अधिपुनमातनयाः (अब हनोनक्षे विमालमा)। 

९. इदमाननीं भवियाः इदमानष्ट्रीन्तनयाः (अब हनोनक्षे विमालमा)। 

१०.प्रमाग्भवियाः प्रमाकनयाः (पहलक्षे हनोनक्षे विमालमा)। 

११.प्रमातभरवियाः प्रमातस्तनयाः (प्रमातयाः हनोनक्षे विमालमा)। 

१२.ऐषमनो भविमम् ऐषमस्तनमम् (इस विषर हनोनक्षे विमालमा)। 

[ . ]30 18 सजहमामकलमाङ्गपुलक्षेश्छयाः॥ (४.३.६२)

सकत्रमाथर याः - सजहमामकलशिब्दमातम् अङ्गपुलशिब्दमातम् च तत्र भवियाः इत्यथर  छप्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त।  सजहमायमा  मकलस
सजहमामकलमम्,  सजहमामकलञ्च  अङ्गपुसलश्च  तयनोयाः  सममाहमारदन्दनो  सजहमामकलमाङ्गपु सलयाः,  सदौत्रस  पपुसस्त्विस  तस्ममादम्
सजहमामकलमाङ्गपुलक्षेयाः  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  छयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  मविधिष्ट्रीयममानमम्।  प्रत्यययाः,  परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा, शिक्षेषक्षे इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। ततयाः पकविर्वोकमाथरयाः ससध्यमत।
सजहमामकलमम् अङ्गपु सलयाः चक्षेमत उभदौ शिब्ददौ अवियविविमाचकदौ इमत हक्षेतनोयाः शिरष्ट्रीरमावियविमाच्च इत्यनक्षेन यत्प्रत्ययक्षे प्रमाप्तक्षे तस
बमासधित्विमा छप्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - सजहमामकलक्षे भविमम्  इमत लदौमककमविगहक्षे सजहमामकल मङ इत्यलदौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण
छप्रत्ययक्षे  आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण  ईयमादक्षेशिक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  भससजमायमामम्  अकमारलनोपक्षे  स्विमामदकमायर
सजहमामकलष्ट्रीयमम् इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि पकविरप्रमक्रयमानपुसमारमम् अङ्गपुलष्ट्रीयमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 19 गनोश्च पपुरष्ट्रीषक्षे॥ (४.३.१४५)

सकत्रमाथर याः - पपुरष्ट्रीषमाथर अथमारतम् मलमाथर गनोप्रमामतपमदकमातम् मयट्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। मत्रपदस सकत्रमनस्त। गनोयाः पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस चक्षेत्यव्ययपदस
पपुरष्ट्रीषक्षे इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तम। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा, शिक्षेषक्षे
इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे। तस्य मविकमार इमत सम्पकणर  सकत्रमनपुवितरतक्षे। मयडम्  विमैतयनोभमारषमायमामभक्ष्यमाच्छमादनयनोयाः
इत्यतयाः मयटम्  अनपुवितरतक्षे। एविञ्च उकसकत्रमाथरयाः ससध्यमत। सकत्रममदस गनोपयसनोयरतम्  इमत सकत्रस्य बमाधिकमनस्त।
यदमप गनोमलस न गनोयाः अवियविनो न विमा तस्य मविकमारयाः तथमामप सम्बन्धिसमाममान्यममादमाय तथनोकमम्। 

उदमाहरणमम्  - गनोयाः पपुरष्ट्रीषस गनोमयमम्। गनोयाः मविकमारयाः इमत लदौमककमविगहक्षे गनो ङसम् इत्यलदौमककमविगहक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण  मयट्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  गनो  मय  इमत नस्थतक्षे  प्रमामतपमदकससजमामदकमायर  गनोमयमम्  इमत  रूपस
ससध्यमत। 

[ . ]30 20 रकमत (४.४.३३)॥ 
सकत्रमाथर याः  -  रकमत  इत्यथर  मदतष्ट्रीयमान्तमातम्  समथरप्रमामतपमदकमातम्  तमद्धितयाः  औत्समगरकठक्प्रत्ययनो

भविमत। 
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सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। एकपदस सकत्रमनस्त। रकमत इमत अथरबनोधिकस  मक्रयमापदमम्।
ततम्  प्रत्यनपुपकविरमष्ट्रीपलनोमकक लमम्  इत्यतयाः  ततम्  इमत  मदतष्ट्रीयमान्तपदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  प्रमाग्विहतक्षेष्ठकम्  इत्यतयाः
ठक्प्रत्यययाः  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  इमत  एतक्षे
असधिमक्रयन्तक्षे। तक्षेन पकविर्वोकयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम्  - सममाजस रकमत इमत समाममासजकयाः। सममाजस रकमत इमत लदौमककमविगहक्षे सममाज अमम्
इत्यलदौमककमविगहक्षे  रकमत इमत सकत्रक्षेण ठक्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  ठस्यक्षेकयाः इत्यनक्षेन ठ इत्यस्य स्थमानक्षे  इक
इत्यमादक्षेशिक्षे  सममाज इक इमत  जमातक्षे  ठकयाः  मकत्त्विमातम्  मकमत  च इत्यनक्षेन  आमदविकद्धिदौ  भससजकमाकमारस्य  लनोपक्षे
स्विमामदकमायर समाममासजकयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 21 नदौवियनोधिमर मविषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमाभ्यस्तमायरतपुल्यप्रमाप्यविध्यमा
नमाम्यसमसममतसनम्मतक्षेषपु॥ (४.४.९१)

सकत्रमाथर याः  - नदौ,  वियसम्,  धिमर,  मविष,  मकल,  मकल,  सष्ट्रीतमा,  तपुलमा इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः परस क्रमशियाः
यनोग्य-तपुल्य-प्रमाप्य-विध्य-प्रमाप्यलमाभ-सम-एककीकरण-तनोलनमाथरषपु यत्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। मदपदस सकत्रमनस्त। नदौश्च वियश्च धिमरश्च मविषञ्च मकलञ्च
मकलञ्च  सष्ट्रीतमा  च  तपुलमा  च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दनो  नदौवियनोधिमरमविषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमास्तमाभ्ययाः
नदौवियनोधिमरमविषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमाभ्ययाः इमत पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्। तमायरञ्च तपुल्यञ्च प्रमाप्यञ्च विध्यञ्च आनमाम्यञ्च
समश्च  सममतञ्च  सनम्मतञ्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दयाः  तमायरतपुल्यप्रमाप्यविध्यमानमाम्यसमसममतसनम्मतमामन  तक्षेषपु
तमायरतपुल्यप्रमाप्यविध्यमानमाम्यसमसममतसनम्मतक्षेषपु  सप्तमष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्।  प्रमासग्घतमादतम्  इत्यतयाः  यतम्  अनपुवितरतक्षे।
प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। एविञ्च पकविर्वोकयाः
सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम् - सम्प्रमत क्रमशि उदमाहरणमामन आलनोच्यन्तक्षे-

१. नमाव्यमम्-  नमाविमा  तमायरमम्  इमत लदौमककमविगहक्षे  नदौ टमा इत्यलदौमककमविगहक्षे  च  प्रकक तसकत्रक्षेण तमायमारथर
यत्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक नदौ य इमत जमातक्षे विमान्तनो मय प्रत्ययक्षे आविम्-
आदक्षेशिक्षे मविभक्त्यमामदकमायर नमाव्यमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

२. वियस्ययाः-  वियसमा  तपुल्यमम्  इत्यथर  वियसम्  टमा  इत्यलदौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  यत्प्रत्ययक्षे
प्रमामतपमदकससजमामदकमायर वियस्ययाः इमत रूपस ससध्यमत। 

३. धिम्यरमम्- धिमरण प्रमाप्यमम् धिम्यरमम्। 

४. मविष्ययाः- मविषक्षेण विध्ययाः। 

५. मकल्यमम्-मकलक्षेन (पकसजष्ट्री) आनमाम्यमम्। 

६. मकल्ययाः-मकलक्षेन समयाः मकल्ययाः। 

७. सष्ट्रीत्यमम्-सष्ट्रीतयमा सममतस सष्ट्रीत्यमम्। 

   122   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



अथ रकमादथरकप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

८.  तपुल्यमम्-तपुलयमा सनम्मतस तपुल्यमम्

इत्यक्षेविस सकत्रस्यमास्य अषदौ उदमाहरणमामन प्रदमशिरतमामन। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-३

१५.नदौवियनोधिममारमदसकत्रस पकरयत। 

१६.समाममासजकशिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

१७.गनोयाः पपुरष्ट्रीषममत्यथर मकस  रूपस भविमत। 

१८.सजहमामकलष्ट्रीयमम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः कक्षे न च। 

१९.यपुवियनोयाः यपुष्ममाकस  विमा अयमम् इत्यथर कमत रूपमामण भविनन्त तमामन च कमामन। 

२०.विकद्धिससजमा कक्षे न भविमत। 

२१.विकद्धिससजमायमा एकस  फलस सलखत। 

२२.शिमालष्ट्रीययाः इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

 पमाठसमारयाः

तमद्धितप्रकरणस्य  अनस्मनम्  तकतष्ट्रीयपमाठक्षे  अणम्-तलम्-विपुनम्-घयाः-खयाः-छयाः-खञम्-मयटम्-यतम्
इत्यमामदतमद्धितप्रत्ययमा  आलनोमचतमायाः  सनन्त।  एतक्षेषपु  कदमामचतम्  एक  एवि  प्रत्यययाः  मभन्नमाथरषपु  स्यमातम्  यथमा
अण्प्रत्यययाः कदमामचतम्  तक्षेन यपुकममत्यथर,  कदमामचतम्  च तक्षेन दृषममत्यथर  कदमामचतम्  विमा   प्रकक मतप्रत्ययमाभ्यमास
दक्षेशिस्य नमानम्न गम्यममानक्षे भविमत। मकञ्च क्विमचतम् तमद्धितपदस्य लपुप्तस्थलक्षे प्रकक मतविदम् विचनस मक्रयतक्षे  ,  यथमा
लपुमप  यपुकविद्व्यमकविचनक्षे  इत्यमतदक्षेशिसकत्रममप  आलनोमचतमनस्त।  सविर्वोपरर  लनोकव्यविहमारनोपयनोमगनयाः  शिब्दमायाः
आलनोमचतमायाः सनन्त यथमा भविन्तयाः तमानम् व्यविहतपुर शिक्नपुयपुयाः। 

 पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 नदौवियनोधिममारमदसकत्रस प्रपकयर व्यमाख्यमात। 

. 2 सजहमामकलमाङ्गपुलक्षेश्छयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 3 यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञ्च  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 4 यपुवियनोयाः यपुष्ममाकस  विमा अयमम् इत्यथर तमद्धितप्रत्ययप्रयनोगक्षे कमत रूपमामण भविनन्त तमामन च 
प्रमक्रयमासहयनोगक्षेन मनरूप्यन्तमामम्। 
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. 5 लपुमप यपुकविद्व्यमकविचनक्षे इत्यमतदक्षेशिसकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 6 तदनस्मन्नस्तष्ट्रीमत दक्षेशिक्षे तन्नमानम्न सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 7 क्रममामदभ्यनो विपुनम् सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 8 तदधिष्ट्रीतक्षे तदक्षेद सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

९. गमामजनबन्धिपुभ्यस्तलम् सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

 पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 रज्यतक्षे अनक्षेन इत्यथर तकतष्ट्रीयमान्तमातम् रङ्गविमाचकमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम् अण्प्रत्ययनो भविमत। 

. 2 अणम्। 

. 3 विससष्ठक्षेन दृषमम्। 

. 4 अणम्। 

. 5 तलम्। 

६. जनमानमास समकहयाः। 

. 7 समास्य दक्षेवितमा। 

उत्तरमामण-२
. 8 घप्रत्यययाः। 

. 9 व्यमाकरणमम् अधिष्ट्रीतक्षे विक्षेद विमा। 

. 10 अमतदक्षेशिसकत्रमम्। 

. 11 मशिकमामम् अधिष्ट्रीतक्षे मशिकमास विक्षेद विमा। 

. 12 मष्ट्रीममाससमामम् अधिष्ट्रीतक्षे मष्ट्रीममाससमास विक्षेद विमा। 

. 13 अणम्। 

. 14 विङ्गमानमास मनविमासनो जनपदयाः विङ्गमायाः। 

उत्तरमामण-३
. 15 नदौवियनोधिमरमविषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमाभ्यस्तमायरतपुल्यप्रमाप्यविध्यमानमाम्यसमसममतसनम्मतक्षेषपु। 

. 16 रूपत्रयमम्। यपुष्मदष्ट्रीययाः, यदौष्ममाककीनयाः, यदौष्ममाकयाः। 

. 17 विकमद्धियरस्यमाचमाममामदस्तदकद्धिमम् इत्यनक्षेन। 

. 18 सममाजस रकमत। 

. 19 गनोमयमम्। 

. 20 छप्रत्यययाः, सजहमामकलमाङ्गपुलक्षेश्छयाः इमत यनोगक्षेन। 
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. 21 विकद्धिमाच्छयाः इत्यनक्षेन छप्रत्ययमविधिमानमम्। 

. 22 छप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

॥इमत मत्रसशियाः पमाठयाः ॥
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)31 अथ ठञसधिकमारमामदप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

समगतमद्धितप्रकरणममादमाय यक्षे तमावितम् चत्विमारयाः पमाठमायाः कनल्पतमायाः सनन्त। सम्प्रमत तक्षेषपु अनन्तमपमाठयाः
अत्र प्रस्तकयतक्षे। अनस्मनम् चतपुथर पमाठक्षे ठञसधिकमारप्रकरणतयाः स्विमासथरकप्रकरणस यमाविदम् आलनोच्यतक्षे। अनस्मनम् तपुयर
पमाठक्षे यक्षे तमावितम् अस्मद्व्यविहृतमायाः शिब्दमा वितरन्तक्षे तक्षे एवि मपुख्यतयमा आलनोच्यन्तक्षे यथमा ससस्कक तभमाषयमा अस्ममाकस
लनोकव्यविहमारयाः  सपुष्ठपु  स्यमातम्।  तत्र  तत्र  प्रससद्धिमामन  तमद्धितमान्तरूपमामण  प्रदमशिरतमामन  सनन्त।  यथमा  -
नच्विप्रत्ययमान्तरूपस,  तयप्प्रत्ययमान्तरूपस,  वितपुप्प्रत्ययमान्तरूपस,  तरप्प्रत्ययमान्तरूपस,  तमप्प्रत्ययमान्तरूपममत्यक्षेविस
मविमविधिमामन रूपमामण। एविञ्च अणञदौ,  त्वितलदौ,  इममनचम्,  ष्यञम्,  वितपुपम्,  तयपम्,  तमपम्,  तरपम्,  नच्वि इत्यमादययाः
प्रत्ययमा मपुख्यतयमा अत्र आलनोच्यन्तक्षे। अगक्षे एतक्षेषमास स्पषमम् आलनोचनस भमविष्यमत। तमद्धितप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमातम्
भविमत  इमत  भविन्तयाः  पकविर  जमातविन्तयाः।  मकन्तपु  कदमामचतम्  मतङन्तमादमप  भविमत  यथमा  पचमततममामम्।
तमद्धितप्रत्ययमविधिमायकसकत्रक्षेषपु   प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इत्यक्षेतक्षे
असधिमक्रयन्तक्षे इमत स्मतरव्यमम्। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भवितमामम्/भवितष्ट्रीनमामम्

 सरलतयमा ठञमामदप्रत्ययमानमास प्रयनोगजमानस भमविष्यमत। 
 ठञसधिकमारप्रकरणमादष्ट्रीनमास सकत्रमाणमामम् अथरजमानस भमविष्यमत। 
 लदौमककमालदौमककमविगहमाणमास पररचयनो भमविष्यमत। 
 ठञसधिकमारप्रकरणमादष्ट्रीनमास सकत्रमाणमामम् उदमाहरणमानमास जमानस भमविष्यमत। 
 तमद्धितप्रत्ययस्य प्रयनोगमविषयक्षे सहजतयमा जमानस भमविष्यमत। 
 सविर्वोपरर तमद्धितमान्तपदस्य प्रयनोगयाः क्वि कथञ्च कतरव्य इमत मविविक्षेकनो भमविष्यमत। 

[ . ]31 1 तस्यक्षेश्विरयाः॥ (५.१.४२)

सकत्रमाथरयाः - सविरभकममपकसथविष्ट्रीभ्यमामम् अणञदौ स्तयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त।  तस्य  (५/२),  ईश्विरयाः  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सकत्रक्षे  तस्य  इमत  षष्ठ्यन्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चमष्ट्रीकमम्।  सविरभकममपकसथविष्ट्रीभ्यमामणञदौ  इमत
सकत्रमनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इत्यक्षेतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।
सविमार  भकममयाः  सविरभकममयाः,  कमरधिमारयक्षे  पकविरपदस्य पपुसविदमावियाः,  सविरभकममश्च पकसथविष्ट्री  च सविरभकममपकसथव्यदौ,  तमाभ्यमास
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सविरभकममपकसथविष्ट्रीभ्यमामम्,  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः  सममानमामम्  इमत  पररभमाषमा  प्रवितरतक्षे।  एविञ्च
तस्य=षष्ठ्यन्तमाभ्यमास सविरभकममपकसथविष्ट्रीभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमामम् ईश्विरमाथर (स्विमाम्यथर) यथमाससख्यस तमद्धितससजकदौ
अणञदौ प्रत्ययदौ परदौ स्तयाः इमत सकत्रमाथरयाः  ससध्यमत। एविञ्च सविरभकममशिब्दमातम्  अणम्,  पकसथविष्ट्रीशिब्दमातम्  च अञम्
भविमत इमत मविजक्षेयमम्। अणयाः णकमारयाः,  अञयाः ञकमारश्च इतम् भविमत। तक्षेन उभयत्रमामप अकमार एवि मशिष्यतक्षे।
तयनोस्तपु स्विरक्षे भक्षेदयाः। यथमा मणतयाः फलमम् अन्तनोदमात्तस्विरमविधिमानमम्। मञतयाः फलस तपु उदमात्तमामदस्विरमविधिमानमम्। 

उदमाहरणमम्  - समाविरभदौमयाः। सविरभकमक्षेयाः ईश्विरयाः इमत लदौमककमविगहक्षे सविरभकमम ङसम् इमत षष्ठ्यन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् तस्यक्षेश्विर इमत यनोगक्षेन अमण तमद्धितमान्तत्विमातम् कक त्तमद्धितसममासमाश्च इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत यनोगक्षेन सपुब्लपुमक तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः  इत्यनक्षेन इत्यनक्षेन आमदविकद्धिदौ  प्रमाप्तमायमामम्
अनपुशिमतकमामदषपु सविरभकममशिब्दस्य पमाठमातम् तमास विकमद्धिस बमासधित्विमा अनपुशिमतकमादष्ट्रीनमाञ्च इमत सकत्रक्षेण उभयपदविकद्धिदौ
समाविरभदौम अ इमत जमातक्षे यमच भमम् इत्यनक्षेन मकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य भससजमायमास यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन तस्य
अकमारस्य लनोपक्षे समाविरभदौमम् अ इमत जमातक्षे एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम् स्विमामदकमायर समाविरभदौमयाः इमत
रूपस ससध्यमत। 

एविमक्षेवि  पकसथव्यमायाः  ईश्विरयाः  इत्यथर  प्रकक तसकत्रक्षेण  अमञ  तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  आमदविकद्धिदौ
स्विमामदकमायर पमासथरवियाः इमत रूपस ससध्यमत। 

मकञ्च तत्र मविमदत इमत च इमत यनोगक्षेन तत्र मविमदत इत्यथर   सविरभकममपकसथविष्ट्रीशिब्दमाभ्यमामम् अणञदौ
भवित इत्यपुच्यतक्षे  तक्षेन सविरभकमदौ मविमदत इत्यथर  तक्षेन सकत्रक्षेण अमण समाविरभदौमयाः इमत रूपस  ससध्यमत। पकसथव्यमास
मविमदत इत्यथर अमञ पमासथरवियाः इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]31 2 तस्य भमाविस्त्वितलदौ॥ (४.१.११९)

सकत्रमाथर याः - षष्ठ्यन्तसमथरप्रमामतपमदकमातम् भमाविमाथर त्वितलदौ तमद्धितससजकदौ प्रत्ययदौ परदौ स्यमातमामम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे तस्य (५/१), भमावियाः (१/१), त्वितलदौ
(१/२)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सकत्रक्षे  तस्य  इमत  षष्ठ्यन्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चमष्ट्रीकमम्।  त्विश्च  तलम्  च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दस्त्वितलदौ। भमावियाः प्रथममैकविचनमान्तमम्। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,
समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  प्रकक मतजन्यबनोधिक्षे  प्रकमारयाः  भमावि  इत्यपुच्यतक्षे।  अथमारतम्  प्रकक तदौ
यमदशिक्षेषणतयमा भमासतक्षे तदक्षेवि भमावि इमत शिब्दक्षेननोच्यतक्षे। यथमा गनोरूपप्रकक तदौ गनोत्विरूपमविशिक्षेषणस भमासतक्षे,  स एवि
भमावि इत्यपुच्यतक्षे।  एविञ्च समाममान्यतयमा  वियस  विकपुस  शिक्नपुमनो  यतम्  कस्यमामप  शिब्दस्य प्रविकसत्तमनममत्तमक्षेवि  भमावि
इत्यपुच्यतक्षे। यथमा घटक्षे घटत्विमम्, पपुस्तकक्षे  पपुस्तकत्विमम्। भमाविमविषयक्षे असधिकस  जमातपुस लघपुससद्धिमान्तकदौमपुदष्ट्रीस्थमम् इदस
सकत्रस पश्यतपु। 

उदमाहरणमम्  - गनोभमारवियाः  इमत  लदौमककमविगहक्षे  गनो  ङसम्  इमत  षष्ठ्यन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  तस्य
भमाविस्त्वितलदौ  इमत शिमासक्षेण त्विप्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  गनोत्वि  इमत जमातक्षे  सपुमविभकदौ  त्विमान्तस
नपपुससकमम् इमत यनोगक्षेन त्विप्रत्ययमान्तस्य नपपुससकत्विमस्तष्ट्रीमत हक्षेतनोयाः सनोरममादक्षेशिक्षे पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे गनोत्विमम् इमत रूपस
ससध्यमत। यदमा तपु  तलम्  प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे  तदमा तपु लकमारस्य इत्ससजमात्विमातम्  तलन्तस  ससयमामम् इमत यनोगक्षेन
तलन्तस्य सष्ट्रीसलङ्गकत्विमातम् अजमादतषमापम् इत्यनक्षेन टमामप अनपुबन्धिलनोपक्षे अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सविणरदष्ट्रीघर
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सनोयाः हल्ङयमामदलनोपक्षे च गनोतमा इमत  रममाविदम् रूपस ससध्यमत तक्षेन गनोतमा इमत रूपस ससध्यमत। एविस गनोत्विस गनोतमा
इमत रूपदयस भविमत। 

[ . ]31 3 पकरविमामदभ्य इममनज्विमा॥ (५.१.१२२)

सकत्रमाथर याः  -  पकरविमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः  षष्ठ्यन्तसमथरप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः  भमाविमाथर  तमद्धितससजकयाः
इममनच्प्रत्ययनो परनो मविकल्पक्षेन भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमनस्त।  पकरविमामदभ्ययाः  (५/३),  इममनचम्  (१/१)  विमा
(अव्ययमम्)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  पकथपुयाः  आमदयरषमास  तक्षे  पकरविमादययाः  तक्षेभ्ययाः  पकरविमामदभ्ययाः  इमत
तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। पकरविमामदयाः एकनो गणयाः। स च गणपमाठस्थयाः। तस्य भमाविस्त्वितलदौ इत्यतयाः तस्य
(५/३), भमावियाः इत्यनयनोरनपुविकसत्तभरविमत। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा
इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। एविञ्च तस्य=षष्ठ्यन्तक्षेभ्ययाः पकरविमामदप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः भमाविमाथर तमद्धितससजकयाः इममनचम्
प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। सकत्रक्षे विमा-विचनमम् अणमामदसममाविक्षेशिमाथरमम्। इममनचयाः मदतष्ट्रीययाः इकमारयाः
चकमारश्च इतदौ स्तयाः। अतयाः इमनम्-ममात्रस मशिष्यतक्षे। चकमारमानपुबन्धियाः स्विरमाथरमम्। इममनच्प्रत्ययमान्तशिब्दयाः ससस्कक तक्षे
पपुससलङ्गकनो भविमत। 

उदमाहरणमम्  - पकथनोभमारवियाः  इमत  लदौमककमविगहक्षे,  पकथपु  ङसम्   इमत  षष्ठ्यन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्
पकरविमामदभ्य इममनज्विमा इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन इममनच्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक पकथपु
इमनम् इमत नस्थतक्षे र ऋतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इत्यनक्षेन ऋकमारस्य स्थमानक्षे र-इत्यमादक्षेशिक्षे  पम् र इमनम् इमत जमातक्षे टक्षेयाः
इत्यनक्षेन मटससजकस्य उकमारस्य लनोपक्षे प्रथम् इमनम् इमत जमातक्षे सपुप्रत्ययक्षे उपधिमादष्ट्रीघर हल्ङयमामदलनोपक्षे नकमारस्य
लनोपक्षे च प्रसथममा इमत रूपस ससध्यमत। एविञ्च रमाजन्शिब्दवितम् रूपमामण भविनन्त - प्रसथममानदौ प्रसथममानयाः इमत। यदमा
तपु इममनचम् न भविमत तदमा इगन्तमाच्च लघपुपकविमारतम् इत्यनक्षेन अण्प्रत्ययक्षे पकथपु अ इमत जमातक्षे ओगपुरणयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे
ओकमारक्षे  तत्स्थमानक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  स्विमामदकमायर  पमाथरविमम्  इमत  रूपस  ससध्यमत।  मकञ्च  आ  च  त्विमातम्  इत्यतयाः
त्वितलनोरसधिकक तत्विमातम् तदौ अमप भवितयाः तक्षेन पकथपुत्विमम्,  पकथपुतमा इमत रूपदयस भविमत। एविञ्च प्रसथममा,  पमाथरविस,
पकथपुतमा, पकथपुत्विमम् इमत रूपचतपुषयस ससध्यमत। 

[ . ]31 4 गपुणविचनबमाहणमामदभ्ययाः कमर मण च॥ (५.१.१२४)

सकत्रमाथर याः-  षष्ठ्यन्तसमथरगपुणविमाचकप्रमामतपमदकमातम्  बमाह्मणमामदगणपमठतषष्ठ्यन्त-

समथरप्रमामतपमदकमातम् च भमाविमाथर कममारथर च तमद्धितससजकयाः ष्यञप्रत्यययाः परनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। गपुणविचनबमाह्मणमामदभ्ययाः  (५/३),  कमरमण
(७/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। गपुणस प्रनोकविन्तयाः इमत गपुणविचनमायाः। बमाह्मणयाः आमदयरषमास तक्षे बमाह्मणमादययाः इमत
तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः। गपुणविचनमाश्च बमाह्मणमादयश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दनो गपुणविचनबमाह्मणमादययाः
तक्षेभ्ययाः  गपुणविचनबमाह्मणमामदभ्ययाः।  तस्य  भमाविस्त्वितलदौ  इत्यतयाः  तस्य  ,  भमावियाः  इत्यनयनोयाः  पदयनोयाः,  मकञ्च
विणरदृढमामदभ्ययाः ष्यञम्  इत्यतयाः ष्यञम्  इमत पदस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  एविञ्च  तस्य=षष्ठ्यन्तक्षेभ्ययाः
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गपुणविचनबमाह्मणमामदप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः कमरमण भमाविक्षे  च तमद्धितससजकयाः ष्यञप्रत्यययाः परनो  भविमत इमत सकत्रमाथरयाः
ससध्यमत। ष्यञयाः षकमारस्य षयाः प्रत्ययस्य इत्यनक्षेन इत्ससजमा भविमत इत्यविधिक्षेयमम्। चकमारमादम् भमाविक्षेऽमप ष्यञम्
भविमत  इमत  चकमारपदप्रयनोजनमम्।  बमाह्मणमामदगणयाः  आकक मतगणयाः।  कमरपदक्षेन  कमायरमक्रययनोबर्वोधिनो  भविमत।
गपुणविचनशिब्दयाः स एवि भविमत य आददौ गपुणमाथर प्रविकत्तनो भविमत। ततयाः गपुणगपुमणननोयाः अभक्षेदनोपचमारमातम् मतपुब्लपुकयाः
विमा तद्गपुणयपुकद्रिव्यस्य विमाचकनो भविमत। पकविरतनसकत्रमैयाः भमाविमाथर एवि प्रत्ययस्य मविधिमानस कक तमनस्त अत्र तपु कममारथर
अमप प्रत्ययमविधिमानमाथर यनोगनोऽयममारब्धियाः। 

उदमाहरणमम्-  जडस्य  भमावियाः  कमर  विमा  इमत  लदौमककमविगहक्षे  जड  ङसम्   इमत   षष्ठ्यन्तमातम्
गपुणविचनप्रमामतपमदकमातम्  गपुणविचनबमाह्मणमामदभ्ययाः  कमरमण  च  इत्यनक्षेन  ष्यञप्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक आमदविकद्धिदौ भससजकमाकमारलनोपक्षे स्विमामदकमायर जमाड्यमम् इमत रूपस ससध्यमत। ततयाः
त्वितलयनोयाः प्रत्यययनोयाः कक तयनोयाः जडत्विमम्,  जडतमा। मकञ्च कक्षे विलक्षे भमाविमाथर दृढमामदत्विमातम् इममनमच जमडममा इमत
रूपस ससध्यमत। 

एविस बमाह्मणस्य भमावियाः कमर विमा बमाह्मण्यमम्, बमाह्मणत्विमम्, बमाह्मणतमा। 

चनोरस्य भमावियाः कमर विमा चदौयरमम्, चदौयरत्विमम्, चदौयरतमा इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यनन्त। 

[ . ]31 5 तक्षेन मवित्तश्चपुञ्चपुप्चणपदौ॥ (५.२.२६)

सकत्रमाथर याः - तकतष्ट्रीयमान्तसमथरप्रमामतपमदकमातम् मवित्तमाथर चपुञ्चपुपम्-चणपदौ प्रत्ययदौ परदौ भवितयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पदत्रयमनस्त। तक्षेन,  मवित्तयाः,  चपुञ्चपुप्चणपदौ
इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  चपुञ्चपुपम्  च  चणपम्  च  तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दयाः  चपुञ्चपुप्चणपदौ  इमत  प्रथममामदविचनमान्तस
मविधिष्ट्रीयममानमम्।  तक्षेन  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्।  मवित्तयाः  इमत  सप्तम्यथर  प्रथममान्तयाः।  प्रत्यययाः,  परश्च,

ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  ननपु  तयनोयाः  चपुञ्चपुप्चणपनोयाः
प्रत्यययनोयाः आदचकमारस्य चपुटक  इमत इत्ससजमाप्रमामप्तयाः इमत पकच्छमायमामपुच्यतक्षे  भमाष्यकमारयाः अत्र य्चपुञ्चपुपम्-य्चणपदौ
इमत यकमारप्रश्लक्षेषपमाठस पठमत। अतयाः आदचकमारमाभमाविमान्न दनोषयाः। चपुञ्चपुपम् -चणपम् इत्यपुभयत्र पकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। एविञ्च तकतष्ट्रीयमान्तसमथरप्रमामतपमदकमातम् प्रतष्ट्रीत-जमात-प्रससद्धिमाथरषपु चपुञ्चपुपम्-चणपदौ प्रत्ययदौ परदौ भवितयाः इमत
सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  - मविदमाचपुञ्चपुयाः  ,  मविदमाचणयाः।  मविदयमा  मवित्तनो  इमत  लदौमककमविगहक्षे  मविदमा  टमा
इत्यलदौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  चपुञ्चपुप्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकमामदकमायर  मविदमाचपुञ्चपुयाः  इमत  रूपस
ससध्यमत। चणप्प्रत्ययपकक्षे तपु मविदमाचणयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]31 6 मकममदम्भ्यमास विनो घयाः॥ (४.२.४०)

सकत्रमाथर याः  - पररममाणमाथर वितरममानमाभ्यमास समथमारभ्यमास मकमम्-इदम्प्रमामतपमदकमाभ्यमास प्रथममान्तमाभ्यमास तदस्य
पररममाणमस्तष्ट्रीत्यथर वितपुप्प्रत्ययनो भविमत वितपुपयाः विकमारस्य स्थमानक्षे च घकमारमादक्षेशिनो भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमम् अनस्त। मकममदम्भ्यमामम् (५/२), वियाः (६/१),  घयाः (१/१)

इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  मकमम्  च  इदस  च  तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  मकममदमदौ  तमाभ्यमामम्  मकममदम्भ्यमामम्।
यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः पररममाणक्षे वितपुपम् इत्यतयाः पररममाणक्षे वितपुपम् इत्यनयनोयाः,  तदस्य सञमातस तमारकमामदभ्य इतचम् इत्यतयाः
तदस्य इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास प्रथममादमा इमत
एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तथमा च उकमाथरयाः ससध्यमत एवि। 

उदमाहरणमम् - मकस  पररममाणमस्य इमत लदौमककमविगहक्षे मकमम् सपु इत्यलदौमककमविगहक्षे मकममदम्भ्यमास विनो
घयाः इत्यनक्षेन वितपुप्प्रत्ययक्षे विकमारस्य स्थमानक्षे घम्-आदक्षेशिक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक मकमम् घम् अतम् इमत जमातक्षे घम्
इत्यस्य स्थमानक्षे  आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण इयमादक्षेशिक्षे  मकमम् इयतम् इमत जमातक्षे  इदसमकमनोरष्ट्रीश्ककी इत्यनक्षेन मकमम् इत्यस्य
स्थमानक्षे  मक  -  इत्यमादक्षेशिनो  भविमत। तक्षेन  मक इयतम्  इमत जमातक्षे  सपुमविभक्त्यपुपधिमादष्ट्रीघर-नपुममागमहलङयमामदलनोप-

ससयनोगमान्तलनोपक्षेषपु कक तक्षेषपु मकयमानम् इमत रूपस ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः -१

. 1 सविरभकमक्षेयाः मनममत्तममत्यथर मनष्पन्नस्य समाविरभदौमयाः इमत पदक्षे कयाः प्रत्ययनोऽनस्त। 

. 2 मकयमानम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

. 3 गनोभमारवियाः इत्यथर कमत रूपमामण भविनन्त कमामन च तमामन। 

. 4 मविदमाचपुञ्चपुयाः इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

. 5 मविदमाचणयाः इत्यत्र चणप्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्। 

. 6 जमाड्यमम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

. 7 गपुणविचनबमाहणमामदभ्ययाः कमरमण च इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 8 पकरविमामदभ्य इममनज्विमा इत्यक्षेनन कयाः प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 9 पकथनोभमारवियाः इमत मविगहक्षे मकस  पदस भविमत। 

. 10 तलन्तस्य सष्ट्रीसलङ्गकत्विस कक्षे न भविमत। 

[ . ]31 7 मकमनोऽतम्॥ (५.३.१२)

सकत्रमाथर याः - सप्तम्यन्तमातम् मकम्शिब्दमातम् मविकल्पक्षेन अत्प्रत्ययनो भविमत, पकक्षे त्रलम् अमप भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमनस्त।  मकमयाः  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्,  अतम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस
मविधिष्ट्रीयममानमम्।  सप्तम्यमासलम्  इत्यतयाः  सप्तम्यमायाः  इत्यस्य  अनपुविकसत्तभरविमत।  तच्च  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य
मविशिक्षेषणमनस्त।  अतयाः  तदन्तमविधिदौ  सप्तम्यन्तमातम्  इत्यथर्वो  लभ्यतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तथमा च सप्तम्यन्तमातम् मकमम्-प्रमामतपमदकमातम् स्विमाथर तमद्धितससजकयाः अत्प्रत्ययनो
मविकल्पक्षेन भविमत इमत सकत्रमाथरयाः सम्पदतक्षे। विमा ह छन्दसस इत्यतयाः विमापदस्यमानपुकषरणस भविमत। अतयाः तकमारयाः
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इतम् भविमत। तस्ममातम् अ इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। मतत्स्विररतमम् इत्यनक्षेन स्विररतस्विरमाथर  तकमारमानपुबन्धियाः कक तयाः इमत
जक्षेयमम्। 

उदमाहरणमम् - क्वि, कपु त्र। कनस्मनम् इमत लदौमककमविगहक्षे मकमम् मङ इमत सप्तम्यन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्
सप्तम्यमासलम् इमत यनोगक्षेन त्रसल प्रमाप्तक्षे तस बमासधित्विमा मकमनोऽतम् इमत शिमासक्षेण अत्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मकमम् अ
इमत नस्थतक्षे क्विमामत इमत यनोगक्षेन मकम्शिब्दस्य स्थमानक्षे क्वि इत्यमादक्षेशिक्षे क्वि अ इमत जमातक्षे भससजकमाकमारस्य लनोपक्षे
क्विम् अ इमत जमातक्षे सपुप्रत्ययक्षे च अव्ययत्विमातम् मविभकक्षे याः लपुमक क्वि इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]31 8 यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः पररममाणक्षे वितपुपम्॥ (५.२.३९)

सकत्रमाथर याः  -  तत्पररममाणमस्य इत्यथर  पररममाणक्षे वितरममानक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्यनो यत्तदक्षेतक्षेभ्यस्तमद्धितससजनो
वितपुप्प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमनस्त।  यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः  (५/३),  पररममाणक्षे  (७/१),  वितपुपम्
(१/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। यतम् च ततम् च एततम् च इमत एतक्षेषमामम् इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे यत्तदक्षेतदयाः,  तक्षेभ्ययाः
यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः। तदस्य सञमातस तमारकमामदभ्य इतचम् (५.२.३६) इत्यतयाः तदस्य इमत पददयस्यमानपुविकसत्तभरविमत।
प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तक्षेन  ततम्=प्रथममान्तक्षेभ्ययाः यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः
प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः तत्पररममाणमस्य इत्यथर तमद्धितससजकयाः वितपुपम्-प्रत्यययाः परनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः ससध्यमत।
वितपुपयाः  पकमारयाः  इत्ससजकयाः  उकमारश्च  उच्चमारणमाथरयाः,  अतयाः  वित्ममात्रस  मशिष्यतक्षे।  इदस  ध्यक्षेयस  यतम्
विमतप्रत्ययमान्तशिब्दयाः  वित्प्रत्ययमान्तशिब्दमातम्  मभन्ननोऽनस्त।  विमतप्रत्ययमान्तशिब्दयाः  अव्ययस  भविमत।  मकन्तपु
वितपुप्प्रत्ययमान्तशिब्दयाः मत्रषपु सलङ्गक्षेषपु अमप भविमत इमत। 

उदमाहरणमम् - यमाविमानम्, तमाविमानम्, एतमाविमानम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  यतम्  पररममाणमम्  अस्य  इमत  लदौमककमविगहक्षे  यतम्  सपु  इमत  प्रथममान्तमातम्
यत्प्रमामतपमदकमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  वितपुपम्-प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लमक  यतम्  वितम्  इमत
जमायतक्षे। ततयाः आ सविरनमाम्नयाः इत्यक्षेनन तकमारस्य स्थमानक्षे आकमारमादक्षेशिक्षे सविणरदष्ट्रीघर  सपुप्रत्ययक्षे च यमावितम् सम् इमत
नस्थमतयाः उत्पन्नमा। ततयाः उमगत्त्विमातम् उमगदचमास सविरनमामस्थमानक्षेऽधिमातनोयाः इत्यनक्षेन नपुममागमक्षे अत्विसन्तस्य चमाधिमातनोयाः
इत्यक्षेनन उपधिमायमायाः दष्ट्रीघर यमाविमानम् तम् सम् इमत जमातक्षे सकमारस्य हल्ङयमामदलनोपक्षे तकमारस्य ससयनोगमान्तलनोपक्षे यमाविमानम्
इमत  रूपस  ससध्यमत।  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  तपु  उमगदचमामम्  इमत  ङष्ट्रीप्प्रत्ययक्षे  यमावितष्ट्री  इमत,  नपपुससकसलङ्गक्षे  तपु
स्विमनोनरपपुससकमातम् इत्यक्षेनन सनोयाः लपुमक यमावितम् इमत रूपत्रयस भविमत। एविमक्षेवि ततम् पररममाणमस्य इत्यथर तमाविमानम्,
तमावितष्ट्री,  तमावितम् इत्यत्र,  एततम् पररममाणमस्य इत्यथर एतमाविमानम्,  एतमावितष्ट्री,  एतमावितम् इत्यत्र च सममानमैवि प्रमक्रयमा
जक्षेयमा। 

ततयाः  परस  अनस्मन्नक्षेविमाथर  मकमम्-इदमम्-शिब्दमाभ्यमास  प्रकमारमान्तरक्षेण  वितपुप्प्रत्ययनो  भविमत  इमत  दशिरमयतपुस
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]31 9 मकममदम्भ्यमास विनो घयाः॥ (५.२.४४) 

सकत्रमाथर याः - मकममदम्भ्यमास वितपुपम्, विकमारस्य घश्च। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। मकममदम्भ्यमामम्  (५/२),  वियाः  (६/१),  घयाः  (१/१)

इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः पररममाणक्षे वितपुपम्  (५.२.३९)  इत्यतयाः पररममाणक्षे,  वितपुपम् इत्यनयनोयाः पदयनोयाः
अनपुविकसत्तभरविमत।  तदस्य  सञमातस  तमारकमामदभ्य  इतचम्  (५.२.३६)  इत्यतयाः  तदस्य  इमत
पददयस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  तथमा च
तत्पररममाणमस्य  अनस्त  इत्यथर  पररममाणक्षे  मविदममानमाभ्यमास  प्रथममान्तमाभ्यमास  मकमम्-इदमम्-प्रमामतपमदकमाभ्यमास
तमद्धितससजनो वितपुप्प्रत्ययनो भविमत, मकञ्च विकमारस्य स्थमानक्षे घमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः फलमत। 

उदमाहरणमम् - मकयमानम्। इयमानम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - मकमम् पररममाणमम् अस्य – मकयमानम् (क्यमा हमै पररममाण इसकमा अथमारतम् मकतनमा,
how much)। अत्र पररममाणमाथर वितरममानमातम् मकमम् सपु इमत प्रथममान्तमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण ततम् पररममाणमम् अस्य
अस्तष्ट्रीत्यथर  वितपुप्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  वितपुपयाः  विकमारस्य  घमादक्षेशिक्षे  च  मकमम्  घतम्  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः
आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इत्यनक्षेन घकमारस्य स्थमानक्षे इयम्-आदक्षेशिक्षे मकमम् इयम् अतम् इमत जमातक्षे
अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]31 10 इदसमकमनोरष्ट्रीश्ककी॥ (६.३.८९) 

सकत्रमाथर याः - दृग्दृशिवितपुषपु इदम ईशिम्, मकमयाः ककी स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। इदसमकमनोयाः (६/२), ईश्ककी (लपुप्तप्रथममामदविचनमान्तमम्)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। दृग्दृशिवितपुषपु  (६.३.८९) इमत सकत्रमनपुवितरतक्षे। ईशिम् च ककी च ईश्ककी,  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
सदौत्रत्विमामदभकक्षे लपुरकम् ।  अथविमा ईशिम्  ककी  इत्यक्षेविस  दक्षे  पदक्षे  बनोध्यक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्  इमत पररभमाषमा
उपनस्थतमा भविमत। ईशियाः शिकमारयाः मशितम् अनस्त। अतयाः मशित्त्विमातम् अनक्षेकमानल्शित्सविरस्य इमत पररभमाषयमा इदमयाः
स्थमानक्षे  ईशिम् इमत  सविमारदक्षेशिनो भविमत। एविमक्षेवि ककी इमत अनक्षेकमालम् अनस्त। तस्ममातम् तयमैवि पररभमाषयमा मकमयाः
स्थमानक्षे  ककी इमत सविमारदक्षेशिनो भविमत। तथमा च सकत्रमाथरस्तमावितम्-  दृग्दृशिवितपुषपु  परक्षेषपु  इदमम्-शिब्दस्य स्थमानक्षे  ईशिम्-
आदक्षेशियाः स्यमातम्, मकमम्-शिब्दस्य स्थमानक्षे च ककी-आदक्षेशियाः स्यमातम् इमत। 

उदमाहरणमम् - मकयमानम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एविञ्च मकमम् इयतम् इमत जमातक्षे एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन वितपुप्प्रत्ययक्षे
परतयाः इदसमकमनोरष्ट्रीश्ककी इमत यनोगक्षेन मकमयाः स्थमानक्षे ककी इमत सविमारदक्षेशिक्षे ककी इयतम् इमत जमायतक्षे। ततयाः यस्यक्षेमत च
इत्यनक्षेन भससजकस्य ईकमारस्य लनोपक्षे  मकयतम्  इमत मनष्पदतक्षे।  ततयाः पपुसस्त्विमविविकमायमास  सपुप्रत्ययक्षे  उपधिमादष्ट्रीघर
नपुममागमक्षे हल्ङयमामदलनोपक्षे ससयनोगमान्तलनोपक्षे च मकयमानम् इमत रूपस ससध्यमत। सष्ट्रीत्विमविविकमायमास तपु उमगतश्च इमत
ङष्ट्रीमप मकयतष्ट्री इमत रूपस, नपपुससकसलङ्गक्षे  तपु स्विमनोनरपपुससकमातम् इमत सनोलपुर मक मकयतम् इमत रूपस च ससध्यमत। 

एविमक्षेवि इदस पररममाणमस्य इत्यथर इयमानम् (पपुस), इयतष्ट्री (सष्ट्री.), इयतम् (नपपुस.)। अत्रमायस मविशिक्षेषयाः जक्षेययाः -
प्रकक तसकत्रक्षेण इदमम्-शिब्दस्य स्थमानक्षे ईशिम्-आदक्षेशिक्षे ई इयतम् इमत जमातक्षे यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन भससजकस्य ईकमारस्य
लनोपक्षे प्रत्ययममात्रमक्षेवि मशिष्यतक्षे। तस्ममातम् इयमानम् इत्यमाददौ प्रकक मतलक्षेशिनो नमानस्त एवि। 
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इदमानष्ट्रीमम्  अवियविपरकमातम्  ससख्यमाविमाचकशिब्दमातम्  अवियमविनयाः  बनोधिमाय  तयपम्-प्रत्ययस  मविधिमातपुस
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]31 11 ससख्यमायमा अवियविक्षे तयपम्॥ (५.२.४२) 

सकत्रमाथर याः  - अवियविक्षे वित्तरममानमातम् ससख्यमाविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् अस्य इत्यथर तमद्धितयाः
तयपम्-प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। ससख्यमायमायाः (५/१), अवियविक्षे (७/१), तयपम् (१/१)

इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  तदस्य  सञमातस  तमारकमामदभ्य  इतचम्  (५.२.३६)  इत्यतयाः  तदस्य  इमत
पददयस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः  इमत  एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  एविञ्च
अवियविक्षे वितरममानमातम् प्रथममान्तमातम् ससख्यमाविमाचकमातम् प्रमामतपमदकमातम् अवियवियाः अस्य अनस्त इत्यथर तमद्धितससजकयाः
तयपम्-प्रत्यययाः  परनो  भविमत  इमत  सकत्रमाथरयाः।  तयपयाः  पकमारयाः  इत्ससजकयाः  अनस्त।  अतयाः  तय-ममात्रस  मशिष्यतक्षे।
अनपुदमात्तदौ सपुनप्पतदौ इत्यनक्षेन अनपुदमात्तस्विरमाथर तयमप मपत्करणमनस्त। 

उदमाहरणमम् - पञ्चतयमम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पञ्च अवियविमा अस्य सनन्त - पञ्चतयमम् (पमासच अवियवि हह इस कक्षे , अथमारतम् पमाञ्च
अवियविवों  विमालमा  अवियविष्ट्री)।  अत्र  अवियविक्षे  वितरममानमातम्  पञ्चनम्  जसम्  इमत  ससख्यमाविमाचकमातम्  प्रथममान्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम्  अयवियविमायाः  सनन्त  अस्य  इत्यथर  प्रकक तसकत्रक्षेण  तयमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक पञ्चनम् तय इमत जमायतक्षे। ततयाः स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे इत्यक्षेनन पदससजमायमास न
लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य इत्यनक्षेन नकमारस्य लनोपक्षे नपपुससकसलङ्गक्षे  मविभमककमायर पञ्चतयमम् इमत रूपस ससध्यमत।
सष्ट्रीत्विमविविकमायमास तपु मटडमाणञम् इत्यमामदसकत्रक्षेण ङष्ट्रीमप भससजकस्य अकमारस्य लनोपक्षे पञ्चतयष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।
तयप्प्रत्ययमान्तशिब्दस्य  धिमरप्रधिमानमनदरशिक्षे  समाधिमारणतयाः  नपपुससकसलङ्गक्षे  सष्ट्रीसलङ्गक्षे  च  प्रयनोगनो  भविमत।  यथमा-
विकत्तष्ट्रीनमास पञ्चतयमम्, विकत्तष्ट्रीनमास पञ्चतयष्ट्री। धिमर्थीप्रधिमानमनदरशिक्षे तपु मविशिक्षेष्यमानपुसमारस सलङ्गस  भविमत। तक्षेन सलङ्गत्रयस भविमत।
यथमा त्रयमायाः त्रयक्षे विमा लनोकमायाः, त्रय्ययाः नस्थतययाः, त्रयमामण जगनन्त। 

एविमक्षेवि चत्विमारयाः अवियविमायाः अस्य - चतपुषयमम्। 

षटम्  अवियविमायाः अस्य - षट्तयमम्। 

सप्त अवियविमायाः अस्य - सप्ततयमम्। 

अषदौ अवियविमायाः अस्य - अषतयमम्। 

नवि अवियविमायाः अस्य - नवितयमम्। 
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तत्र मद-मत्रशिब्दमाभ्यमास मविमहतस्य तयपयाः स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन अयचम्-मविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे- 

[ . ]31 12 मदमत्रभ्यमास तयस्यमायज्विमा॥ (५.२.४३)

सकत्रमाथर याः - मदमत्रभ्यमास परस्य तयस्य अयचम् इत्यमादक्षेशिनो विमा स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  चत्विमारर  पदमामन सनन्त। मदमत्रभ्यमामम्  (५/२),  तयस्य  (६/१),

अयचम्  (१/१)  विमा  (अव्ययमम्)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मदश्च मत्रश्च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे मदत्रदौ,  तमाभ्यमास
मदमत्रभ्यमामम्।  एविञ्च मद-मत्रभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमास मविमहतस्य तयपयाः स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन अयजमादक्षेशिनो भविमत इमत
सकत्रमाथरयाः  ससध्यमत।  अयचयाः  चकमार  इत्ससजकयाः।  अयचयाः  मचत्करणस  मचतयाः  (६.१.१५७)  इमत  यनोगक्षेन
अन्तनोदमात्तस्विरमाथरमममत जक्षेयमम्। अयचम् इमत अनक्षेकमालम् अनस्त। अतयाः अनक्षेकमानल्शित्सविरस्य इमत यनोगक्षेन तय
इमत सम्पकणरस्थमानक्षे अयचम् इमत सविमारदक्षेशिनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - दयमम्, मदतयमम्। त्रयमम्, मत्रतयमम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  ददौ अवियविदौ अस्य – दयस  मदतयस  विमा  (दनो अवियवि हह  इस कक्षे  अथमारतम्  दनो
अवियविवों विमालमा अवियविष्ट्री  )। अत्र मद औ इमत प्रथममान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् अवियविमायाः अस्य सनन्त इत्यथर
ससख्यमायमा  अवियविक्षे  तयपम्  इमत  तयप्प्रत्ययक्षे  इमत तयमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः  इत्यनक्षेन
सपुब्लपुमक मद तय इमत जमायतक्षे। ततयाः मदमत्रभ्यमास तयस्यमायज्विमा इमत प्रकक तसकत्रक्षेण तयस्य स्थमानक्षे  मविकल्पक्षेन
अयजमादक्षेशिक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  मद  अय इमत जमातक्षे  भससजकस्य अकमारस्य लनोपक्षे  दम्  अय इमत जमायतक्षे।  ततयाः
मविभमककमायर दयमम् इमत रूपस भविमत। अयचयाः अभमाविक्षे तयमप तपु मदतयमम् इमत रूपस भविमत। 

एविमक्षेवि त्रययाः अवियविमायाः अस्य इत्यथर त्रयस मत्रतयस विमा इमत रूपस भविमत। 

कदमामचतम् तयपयाः स्थमानक्षे मनत्यमम् अयचम्-आदक्षेशिनो भविमत। यथमा उभदौ अवियविदौ अस्य इत्यथर उभयमम्
इमत रूपस भविमत। अत्र तपु उभमादपुदमात्तनो मनत्यमम् इत्यनक्षेन तयपयाः स्थमानक्षे मनत्यमक्षेवि अयजमादक्षेशिनो भविमत। 

[ . ]31 13 अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ॥ (५.३.५५)

सकत्रमाथर याः - अमतशियमविमशिषमाथरविकत्तक्षेयाः स्विमाथर एतदौ स्तयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमम्।  मदपदस  सकत्रमनस्त।  तमपम्  च  इष्ठनम्  च  तममबष्ठनदौ  इमत
प्रथममैकविचनमान्तदौ  मविधिष्ट्रीयममानदौ  प्रत्ययदौ।  अमतशिमायनक्षे  इमत  सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  प्रत्यययाः,  परश्च,

ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। अमतशिमायनशिब्दस्य प्रकषरयाः इत्यथरयाः,  तमपयाः पकमारयाः
इष्ठनयाः  नकमारश्च  इत्ससजकदौ  भवितयाः।  अतयाः  तम,  इष्ठ इत्यक्षेवि  मशिष्यतक्षे।  तमपयाः  पकमारमानपुबन्धियाः  अनपुदमात्तदौ
सपुनप्पतदौ  इत्यनपुदमात्तस्विरमाथरमम्।  इष्ठनयाः  नकमारमानपुबन्धियाः  नञनत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यपुदमात्तस्विरमाथरमम्।  एविञ्च
प्रकषरमविमशिषमाथर  वितरममानमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  तमद्धितससजकदौ  तममबष्ठनदौ  प्रत्ययदौ  परदौ  भवितयाः  इमत सकत्रमाथरयाः।
तमप्प्रत्यययाः प्रत्यक्षेकस  प्रमामतपमदकमातम् भविमत मकन्तपु इष्ठन्प्रत्ययनो गपुणविमाचकमादक्षेवि भविमत इमत पमाथरक्यस सम्यकम्
मविजक्षेयमम्। 
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उदमाहरणमम्  - अयमम् एषमामम् अमतशियनक्षे लघपुयाः इमत लदौमककमविगहक्षे अमतशियमविमशिषमाथर  वितरममानमातम्
लघपु  सपु  इमत  प्रथममान्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  अमतशिमायनक्षे  तममबष्ठनदौ  इमत यनोगक्षेन  तमप्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे
प्रमामतपमदकससजमामदकमायर लघपुतमयाः इमत रूपस ससध्यमत। इष्ठन्प्रत्ययक्षे तपु लघपु इष्ठ इमत जमातक्षे टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण
मटससजकस्य उकमारस्य लनोपक्षे  लघम्  इष्ठ इमत जमातक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  प्रमामतपमदकमामदकमायर  लमघष्ठयाः  इमत रूपस
ससध्यमत। तमप्प्रत्ययक्षे तपु लघपुतमयाः इमत रूपस भविमत। 

अयमम् एषमामम् अमतशियक्षेन आढयाः इत्यत्र तपु आढशिब्दयाः लघपुशिब्दवितम् गपुणविमाचकनो नमानस्त। अतयाः न
इष्ठन्प्रत्यययाः,  अमप तपु तमप्प्रत्यय एवि भविमत। तस्ममातम् आढतमयाः इत्यक्षेवि रूपस भविमत इमत जमानष्ट्रीत। बहहषपु
एकस्य अमतशियबनोधिनमाथरममदस सकत्रममारब्धिमम्। दयनोयाः एकस्य अमतशियबनोधिनमाथर तपु अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]31 14 मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे तरबष्ट्रीयसपुनदौ॥ (५.३.५७)

सकत्रमाथर याः - दयनोरक्षेकस्य अमतशियक्षे मविभकव्यक्षे चनोपपदक्षे सपुमप्तङन्तमादक्षेतदौ स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त।  उच्यतक्षे  इमत विचनस,
दयनोविरचनस मदविचनमम्। मविभकपुस  यनोग्यस मविभज्यस, मदविचनस च मविभज्यस च तयनोयाः सममाहमारदन्दनो मदविचनमविभज्यमम्।
मदविचनमविभज्यस  च  तदम्  उपपदमम्-  मदविचनमविभज्यनोपपदमममत  कमरधिमारययाः,  तनस्मनम्  इमत
मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। तरपम् च ईयसपुनम् च इमत तयनोररतरक्षेयनोगदन्दनो तरमबयसपुनदौ
इमत प्रथममामदविचनमान्तदौ  मविधिष्ट्रीयममानदौ  प्रत्ययदौ।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः  इमत एतक्षे
असधिमक्रयन्तक्षे। अत्र मदविचनमममत न पमाररभमामषकशिब्दयाः,  अमप तपु पदमाथरदयस्य प्रमतपमादकमम् इत्यथरयाः। एविञ्च
मदविचनक्षे  मविभकव्यक्षे  विमा  उपपदक्षे  समत  उत्कषरमविमशिषमाथर  वितरममानमाभ्यमास  सपुबन्तमतङन्तमाभ्यमास  तरपम्-ईयसपुनदौ
प्रत्ययदौ भवितयाः इमत सकत्रमाथरयाः। तरपयाः पकमारमानपुबन्धियाः अनपुदमात्तदौ सपुनप्पतदौ इमत अनपुदमात्तस्विरमाथरमम्। अत्र सपुबन्तस
मतङन्तञ्चक्षेमत प्रकक मतदयमम्। मदविचनस मविभज्यस चक्षेमत उपपददयमम्। तथमा तरपम् ईयसपुनम् चक्षेमत प्रत्ययदयमम्। अत्र
पमाररभमामषकमपुपपदस नमानस्त अमप तपु समष्ट्रीपक्षे उच्चमाररतस पदमम् उपपदममत्यन्विथरत्विमक्षेवि स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। सकत्रममदमम्
अमतशिमायनक्षे  तममबष्ठनदौ मतङश्च इमत सकत्रयनोरपविमादभकतमनस्त। अजमादष्ट्री गपुणविचनमादक्षेवि इमत मनयममानपुसमारमम्
ईयसपुन्प्रत्यययाः गपुणविमाचकमातम् प्रमामतपमदकमादक्षेवि भविमत न तपु मतङन्तमातम् इमत मनयमयाः ध्यक्षेययाः। 

उदमाहरणमम् - मदविचनक्षे उपपदक्षे सपुबन्तस्य उदमाहरणमम्- अयमम् अनयनोयाः लघपुयाः-लघपुतरयाः, लघष्ट्रीयमानम्। 

अयमम् अनयनोयाः अमतशियक्षेन लघपुयाः इमत लदौमककमविगहयाः। अत्र अनयनोयाः इमत पदमाथरदयस्य प्रमतपमादकमम्  पदस
समष्ट्रीपक्षे  उच्चमाररतमनस्त।  ततयाः  अमतशियमविमशिषमाथर  वितरममानमातम्  लघपु  सपु  इत्यस्ममातम्  सपुबन्तमातम्  स्विमाथर
मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे  तरबष्ट्रीयसपुनदौ इत्यनक्षेन तरप्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकस जमामदकमायर  लघपुतरयाः इमत
रूपस ससध्यमत। यदमा तपु ईयसपुन्प्रत्ययस्तदमा अनपुबन्धिलनोपक्षे टक्षेयाः इत्यनक्षेन मटससजकस्य उकमारस्य लनोपक्षे लघष्ट्रीयसम्
इमत जमातक्षे  ततयाः सपुप्रत्ययक्षे  उमगदचमास  सविरनमामस्थमानक्षेऽधिमातनोयाः इमत यनोगक्षेन नपुममागमक्षे  लघष्ट्रीयन्सम्  सम्  इमत जमातक्षे
समान्महतयाः  ससयनोगस्य  इत्यनक्षेन  दष्ट्रीघर  लघष्ट्रीयमान्सम्  सम्  इमत  जमातक्षे  सनोयाः  सकमारस्य  हल्ङयमामदलनोपक्षे  प्रकक तक्षेयाः
सकमारस्य ससयनोगमान्तस्य इत्यनक्षेन लनोपक्षे लघष्ट्रीयमानम् इमत रूपस ससध्यमत। अनयमा रष्ट्रीत्यमा पटपुतरमायाः इत्यमामदरूममप
ससध्यमत। 

मदविचनक्षे उपपदक्षे मतङन्तस्य उदमाहरणमम्- इयमम् अनयनोयाः अमतशियक्षेन पचमत इमत पचमततरमामम्। 
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मविभकव्यक्षे  उपपदक्षे  सपुबन्तस्य  उदमाहरणमम्-  ममाथपुरमायाः  पमाटसलपपुत्रकक्षे भ्ययाः  आढतरमायाः।  अत्र
पमाटसलपपुत्रकक्षे भ्ययाः इमत मविभज्यनोपपदमम्। 

[ . ]31 15 प्रकक त्यमैकमाचम्॥ (६.४.१६३)

सकत्रमाथर याः - इष्ठमामदषपु एकमाचम् प्रकक त्यमा स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त।  प्रकक त्यमा इमत
तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्।  एकयाः  अचम्  यस्य  तदम्  एकमाचम्  ,  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  एकमाचम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्।
तपुररष्ठक्षेमक्षेययाःसपु  इत्यतयाः इष्ठक्षेमक्षेयस्सपु  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। भस्य,  अङ्गस्य इत्यपुभयमम्  असधिमक्रयतक्षे।  तथमा च
मविभमकमविपररणमामक्षेन अङ्गस  भमम् इत्यथर्वो भविमत। एविञ्च एकमाचम् भससजकमम् अङ्गस  प्रकक त्यमा स्यमातम् इष्ठनम्-इममनचम्-
ईयसपुन्प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु सत्सपु। स्विक्षेन रूपक्षेण अविस्थमानमक्षेवि प्रकक मतभमावि इत्यपुच्यतक्षे। टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण मटलनोपक्षे प्रमाप्तक्षे
तदभमाविस बनोधिमयतपुमस्य प्रविकसत्तभरविमत। 

उदमाहरणमम्-  शक्षेष्ठयाः,  शक्षेयमानम्।  अयमक्षेषमामम्  अमतशियक्षेन  प्रशिस्य  इमत  लदौमककमविगहक्षे  प्रशिस्य  सपु
इत्यलदौमककमविगहक्षे च अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ इमत यनोगक्षेन इष्ठन्प्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक प्रशिस्य
इष्ठ इमत जमातक्षे प्रशिस्य शयाः इमत यनोगक्षेन प्रशिस्यशिब्दस्य स्थमानक्षे श इत्यमादक्षेशिक्षे श इष्ठ इमत जमायतक्षे। ततयाः प्रकक तक्षेयाः
एकमाच्त्विमातम् टक्षेयाः इमत यनोगक्षेन मटलनोपक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधित्विमा प्रकक त्यमैकमाचम् इमत सकत्रक्षेण प्रकक मतभमाविक्षे आद्गपुणयाः इत्यनक्षेन
गपुणमैकमादक्षेशिक्षे  शक्षेष्ठ  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  स्विमामदकमायर  शक्षेष्ठयाः  इमत  रूपस  भविमत।  पपुनयाः  मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे
तरबष्ट्रीयसपुनदौ इत्यनक्षेन ईयसपुन्प्रत्ययक्षे प्रशिस्य शयाः इत्यनक्षेन शमादक्षेशिक्षे प्रकक मतविदमाविक्षे गपुणमैकमादक्षेशिक्षे स्विमामदकमायर शक्षेयमानम्
इमत रूपममप भविमत। 

अयमम् एषमामम् अमतशियक्षेन प्रशिस्ययाः इत्यथर प्रशिस्य सपु इमत अलदौमककमविगहक्षे अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ
इत्यनक्षेन इष्ठन्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लमक प्रशिस्य इष्ठ इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]31 16 ज्य च॥ (५.३.६१)

सकत्रमाथर याः- प्रशिस्यस्य ज्यमादक्षेशियाः स्यमातम् इष्ठक्षेयसनोयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। ज्य इमत लपुप्तप्रथममाकस  पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्।
प्रशिस्यस्य शयाः इत्यतयाः प्रशिस्यस्य इत्यस्य,  अजमादष्ट्री गपुणविचनमादक्षेवि इत्यतयाः मविभमकमविपररणमामक्षेन अजमाददौ
इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। प्रत्यययाः इत्यस्य असधिकमारयाः अनस्त। तस्य च मविभमकविचनमविपररणमामक्षेन प्रत्यययनोयाः
इत्यथरयाः। एविञ्च अजमादनोयाः प्रत्यययनोयाः परतयाः अथमारतम् इष्ठमन ईयसपुमन च प्रत्ययक्षे परतयाः प्रशिस्यस्य स्थमानक्षे ज्य
इत्यमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम् - ज्यक्षेष्ठयाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः -  एविञ्च  अयमम्  एषमामम्  अमतशियक्षेन  प्रशिस्ययाः  इत्यथर  प्रशिस्य  इष्ठ  इमत  जमातक्षे
अजमामदयाः  इष्ठन्प्रत्यययाः  परनोऽनस्त  इमत  हक्षेतनोयाः  प्रकक तसकत्रक्षेण  ज्यमादक्षेशिक्षे  भससजकस्य  अकमारस्य  लनोपक्षे  प्रमाप्तक्षे
प्रकक त्यमैकमाचम् इत्यनक्षेन प्रकक मतभमाविक्षे स्विमामदकमायर च ज्यक्षेष्ठयाः इमत रूपस भविमत। 
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अयमम्  एषमामम्  अमतशियनक्षे  प्रशिस्ययाः  इत्यथर  तपु  मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे  तरबष्ट्रीयसपुनदौ  इत्यनक्षेन  पकक्षे
ईयसपुमन  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक प्रशिस्य ईयसम्  इमत जमायतक्षे।  ततयाः  ज्य च इत्यनक्षेन
ज्यमादक्षेशिक्षे  ज्य  ईयसम्  इमत  जमातक्षे  भससजकस्य  आकमारस्य  लनोपक्षे  प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधित्विमा  प्रकक त्यमैकमाचम्  इत्यनक्षेन
प्रकक मतभमाविक्षे लनोपनो न भविमत। ततयाः ज्यमादमादष्ट्रीयसयाः इत्यनक्षेन ईकमारस्य स्थमानक्षे आकमारमादक्षेशिक्षे ज्यमा आयसम् इमत
जमातक्षे अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इत्यनक्षेन दष्ट्रीघर ज्यमायसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः स्विमामदकमायर ज्यक्षेयमानम् इमत रूपस भविमत। 

[ . ]31 17 कपु  मतहनोयाः॥ (७.२.१०४)

सकत्रमाथर याः  -   तकमारमामदप्रत्ययहकमारमामदप्रत्यययनोयाः  परयनोयाः  मकम्शिब्दस्य स्थमानक्षे  कपु  इमत सविमारदक्षेशिनो
भविमत। । 

सकत्रव्यमाख्यमा  -   मतश्च  हम्  च  तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दनस्तहदौ  तयनोयाः  इमत  मतहनोयाः  इमत
सप्तमष्ट्रीमदविचनमान्तदौ।  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमनस्त।  अषन आ मविभकदौ  इत्यतयाः
मविभकदौ,  मकमयाः कयाः  इत्यतयाः मकमयाः इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। यनस्मनन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे  इमत पररभमाषयमा
तदमामदमविसधिनमा  तकमारमामद-थकमारमामद  इत्यक्षेविमथरयाः  भविमत।  सकम्त्रममदस  मकमयाः  कयाः  इत्यस्यमापविमादभकतमम्।  एविस
सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम्-  कपु तयाः,  कस्ममातम्।  कस्ममातम्  इमत  लदौमककमविगहक्षे  मकमम्  ङसस  इत्यलदौमककमविगहक्षे
पञ्चम्यमास्तससलम् इत्यनक्षेन तससल्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक मकमम्  तसम्  इमत जमातक्षे
प्रमासग्दशिनो मविभमकयाः इत्यनक्षेन मविभमकससजमायमास मकमयाः कयाः इत्यनक्षेन कमादक्षेशिक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधित्विमा कपु  मतहनोयाः इत्यनक्षेन
कपु  इमत सविमारदक्षेशिक्षे  कपु तसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः सपुमविभकदौ अव्ययत्विमातम् च अव्ययमादमाप्सपुप इत्यनक्षेन सनोलपुर मक
मशिषस्य सकमारस्य रुत्विमविसगरयनोयाः कक तयनोयाः कपु तयाः इमत ससध्यमत। ‘तससलम्’ मविकल्पक्षेन भविमत अतयाः पकक्षे
कस्ममातम् इत्यमप समाधिपु। एविमक्षेवि यतयाः,यस्ममातम्। ततयाः,  तस्ममातम्। इतयाः,  अस्ममातम्। अतयाः,  अस्ममातम्। अमपुतयाः,
अमपुष्ममातम्। बहहतयाः, बहहभ्ययाः इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यनन्त। 

[ . ]31 18 कक भ्विनस्तयनोगक्षे ससपदकतर रर नच्वियाः॥ (५.४.५०)

सकत्रमाथर याः  -  मविकमारमात्मतमास  प्रमाप्नपुवित्यमास  प्रकक तदौ  वितरममानमादम्  मविकमारशिब्दमातम्  स्विमाथर  नच्विविमार  स्यमातम्
करनोत्यमामदमभयर्वोगक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे  पदत्रयमम् अनस्त। कक श्च भकश्च अनस्तश्च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दयाः कक भ्विस्तययाः। तक्षेषमास कक भ्विस्तष्ट्रीनमामम्, तक्षेषमास यनोगयाः कक भ्विनस्तयनोगयाः तनस्मनम्, कक भ्विनस्तयनोगक्षे
इमत  सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  सम्पदनस  सम्पदयाः  तस्य  कतमार,  सम्पदकतमार,  तनस्मनम्  सम्पदकतररर  इत्यमप
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्,  नच्वियाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तनो  मविधिष्ट्रीयममानयाः  प्रत्यययाः।  प्रत्यययाः,  परश्च,

ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः  इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  अभकततदमाविक्षे  विकव्यमममत विमामतरकमत्र अमाशष्ट्रीयतक्षे।
अभकतस्य=कमायररूपक्षेण  अपररणतस्य  तदमावियाः  -तक्षेन  कमायररूपक्षेण  भमावियाः  अभकततदमावियाः  इत्यपुच्यतक्षे।  एविञ्च
अभकततदमाविक्षे गम्यक्षे सम्पदतक्षेयाः (बनतमा हमै) कतकररूपस यतम् प्रमामतपमदकस  तस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् स्विमाथर मविकल्पक्षेन
नच्विप्रत्ययनो भविमत यमद कक , असम्, भक इत्यक्षेतक्षेषपु कक्षे नमचतम् एकक्षे न सह तस्य प्रमामतपमदकस्य यनोगयाः भविमत। नच्वि
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इत्यत्र  चकमारयाः  चपुटक  इत्यनक्षेन  इत्ससजकयाः,  विकमारश्च  विक्षेरपककस्य  इत्यनक्षेन  इत्ससजकयाः,  इकमारयाः
उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक  इतम्  इत्यनक्षेन  इत्ससजकयाः।  अतयाः  नच्वि  इत्यत्र  मकममप  नमाविमशिष्यतक्षे।  अतनोऽयस
सविमारपहमारलनोप  इत्यपुच्यतक्षे।  नच्विप्रत्ययमान्तस्य  ऊयमारमदनच्विडमाचश्च  इत्यनक्षेन  मनपमातससजमायमास  सत्यमास
स्विरमामदमनपमातमव्ययमम् इत्यनक्षेन अव्ययससजकनो भवितष्ट्रीमत मनसस सम्यकम्  अविधिमायरतमामम्। 

उदमाहरणमम्-  अकक ष्णयाः कक ष्णयाः सम्पदतक्षे,  तस करनोमत इमत कक ष्णष्ट्रीकरनोमत। अत्र अभकततदमावियाः स्पष
एविमानस्त।  सम्पदतक्षे  इत्यस्य  कतकरदयमनस्त-  अकक ष्णयाः,  कक ष्णश्च।  अत्र  मविकमारविमाचककक ष्णशिब्दस  विकमा
प्रमामपुख्यक्षेन कतकरत्विरूपक्षेण विकपु ममच्छमत। मकञ्च तस्य कक धिमातपुनमा सह यनोगनोऽमप अनस्त,  यतनो मह इदस कक धिमातनोयाः
कममारमप अनस्त। अत्र अकक ष्णशिब्दयाः प्रकक मतयाः, कक ष्णशिब्दश्च मविकमारयाः। कमायरकमारणक्षे अभक्षेदमविविकमायमास कक ष्णशिब्दयाः
प्रकक तदौ अकक ष्णक्षे वितरममानयाः अनस्त। एविञ्च मविकमारविमाचकमातम् कक ष्ण अमम् इमत प्रमामतपमदकमातम् अभकततदमाविक्षे इमत
विकव्यमममत  विमामतरकसहयनोगक्षेन  कक भ्विनस्तयनोगक्षे  सम्पदकतररर  नच्वियाः  इत्यनक्षेन  च्विदौ  तस्य  सविमारपहमारलनोपक्षे
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक कक ष्ण करनोमत इमत नस्थतक्षे अमगमसकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]31 19 अस्य च्विदौ॥ (७.४.३२)

सकत्रमाथर याः - अविणरस्य ईत्स्यमात्च्विदौ। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। मदपदस सकत्रमनस्त। अस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्। च्विदौ
इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। ई घमाध्मनोयाः इत्यतयाः ई इत्यनपुवितरतक्षे। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। तस्य च मविशिक्षेषणमम्
अस्य इमत। ततयाः मविशिक्षेषणत्विमातम् तदन्तमविधिदौ अविणमारन्तस्य अङ्गस्य इत्यथर्वो भविमत। एविञ्च नच्विप्रत्ययक्षे परतयाः
अविणमारन्तस्य स्थमानक्षे ईकमारमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमायमा उपनस्थमतरनस्त। तक्षेन
अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे अथमारतम् अविणरस्य स्थमानक्षे एवि ईकमारमादक्षेशिनो भविमत। नच्विप्रत्ययस्य लनोपक्षेऽमप प्रत्ययलनोपक्षे
प्रत्ययलकणमममत पररभमाषयमा ईकमारमादक्षेशियाः ससध्यमत एवि। 

उदमाहरणमम् - एविञ्च कक ष्ण करनोमत इमत जमातक्षे अस्य च्विदौ इमत सकत्रक्षेण णकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य
स्थमानक्षे ईकमारमादक्षेशिक्षे कक ष्णष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। भविमतयनोगक्षे तपु कक ष्णष्ट्रीभविमत इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि अबह्म
बह्म भविमत इत्यथर बह्मष्ट्रीभविमत इमत रूपस भविमत। 

अशिपुमचयाः शिपुमचभरविमत इत्यथर  तपु  कक भ्विनस्तयनोगक्षे  सम्पदकतररर नच्वियाः इमत यनोगक्षेन नच्विप्रत्ययक्षे  तस्य
लनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक शिपुमच भविमत इमत जमातक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]31 20 च्विदौ च॥ (७.४.२६)

सकत्रमाथर याः - च्विदौ च परक्षे पकविरस्य दष्ट्रीघर्वो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमनस्त।  मदपदस  सकत्रमनस्त।  च्विदौ  इमत  सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्,  च
इत्यव्ययपदमम्। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। अचयाः इमत अङ्गस्य इमत मविशिक्षेष्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त। तस्ममातम् यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इत्यनक्षेन तदन्तमविधिदौ अजन्तस्य अङ्गस्य इत्यथर्वो भविमत। अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इत्यतयाः
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दष्ट्रीघरयाः इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च सकत्रमाथरयाः - नच्विप्रत्ययक्षे परतयाः अजन्तमाङ्गस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघमारदक्षेशिनो भविमत।
अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्यमैवि अलयाः=अचयाः स्थमानक्षे दष्ट्रीघमारदक्षेशिनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - एविञ्च शिपुमच भविमत इमत नस्थतक्षे च्विदौ च इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर इकमारस्य ईकमारक्षे शिपुचष्ट्रीभविमत
इमत रूपस ससध्यमत। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 अशिपुमचयाः शिपुमचभरविमत इमत लदौमककमविगहक्षे नच्विप्रत्ययक्षे च मकस  रूपस भविमत। 

. 12 कक ष्णष्ट्रीकरनोमत इत्यत्र अकमारस्य ईत्त्विस कक्षे न भविमत। 

. 13 शिपुचष्ट्रीभविमत इत्यत्र दष्ट्रीघरयाः कक्षे न भविमत। 

. 14 नच्विप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्। 

. 15 कस्ममातम् इत्यथर तमद्धितमान्तशिब्दयाः कयाः। 

. 16 मकम्शिब्दस्य स्थमानक्षे कपु  इत्यमादक्षेशियाः कक्षे न भविमत। 

. 17 अयमक्षेषमामम् अमतशियक्षेन प्रशिस्य इमत लदौमककमविगहक्षे तमद्धितमान्तशिब्दयाः कयाः

. 18 प्रकक त्यमैकमाचम् इमत सकत्रस मकस  मविसधिसकत्रमम् उत अमतदक्षेशिसकत्रमम्। 

. 19 तरप्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सलखत। 

. 20 तमप्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सलखत। 

 पमाठसमारयाः

तमद्धितप्रत्ययसम्बनन्धिमन  अनस्मनम्  अनन्तमपमाठक्षे  प्रमाययाः  अस्मद्व्यविहृतमानमास  शिब्दमानमामम्  आलनोचनमा
मविदतक्षे यथमा अस्ममाकस  लनोकव्यविहमारकमालक्षे इमक्षे शिब्दमायाः प्रयनोकपुस  शिक्यमायाः। अणम्-अञम्-त्वि-तलम्-इममनचम्-ष्यञम्-
चपुञ्चपुपम्-चणपम्-तरपम्-तमपम्-ईयसपुनम्-नच्विप्रत्ययमानमास मपुख्यमानमास मविषयक्षे अत्र आलनोचनस मविमहतमम्। पकथनोभमारवियाः इत्यथर
कमत रूपमामण भविनन्त इमत मविषयक्षे स्पषस व्यमाख्यमानस कक तमम् इत्यक्षेविस मविशिक्षेषरूपमामण तत्र तत्र ससकत्रस प्रदमशिरतमामन
सनन्त। कक भ्विनस्तयनोगक्षे  ससपदकतररर नच्वियाः इमत नच्विप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमातमनस्त। तत्र च
अकक ष्णयाः कक ष्णयाः सम्पदतक्षे इत्यथर कक ष्णष्ट्रीभविमत रूपस ससध्यमत,  तमदषयक्षे अत्र सम्यकम्  व्यमाख्यमातमनस्त यक्षेन
अन्यद्रिकपममप  समाधिमयतपुस  शिक्यमनस्त।  तरप्तमप्प्रत्यययनोयाः  मविषयक्षे  मविस्पषस  व्यमाख्यमानमनस्त  यक्षेन
तमादृशिप्रत्ययमान्तमम् अन्यद्रिकपममप समाधिमयतपुस शिक्नपुयमातम्। एविस तमद्धितप्रकरणस्य अयमम् अनन्तमयाः पमाठयाः सममाप्तयाः।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 समाविरभदौमशिब्दस्य रूपससमद्धियाः कमायमार। 

. 2 तस्य भमाविस्त्वितलदौ इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 3 पकथनोभमारवियाः इत्यथर कमत रूपमामण भविनन्त तक्षेषमाञ्च रूपससमद्धियाः कमायमार। 

. 4 तरप्तमप्प्रत्यययनोयाः मविषयक्षे मटप्पणष्ट्री लक्षेख्यमा। 

. 5 कक भ्विनस्तयनोगक्षे ससपदकतररर नच्वियाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात

. 6 गपुणविचनबमाहणमामदभ्ययाः कमरमण च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 7 सविरभकममपकसथविष्ट्रीभ्यमामणञदौ इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 8 तस्यक्षेश्विरयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 अणम्। 

. 2 वितपुपम्। 

. 3 गनोतमा, गनोत्विमम् इमत रूपदयमम्। 

. 4 चपुञ्चपुपम्। 

. 5 तक्षेन मवित्तश्चपुञ्चपुप्चणपदौ। 

. 6 ष्यञम्। 

. 7 ष्यञप्रत्यययाः। 

. 8 इममनचम्। 

. 9 प्रसथममा। 

. 10 तलन्तस ससयमामम्। 

उत्तरमामण-२
. 11 शिपुचष्ट्रीभविमत। 

. 12 अस्य च्विदौ। 

. 13 च्विदौ च। 

. 14 कक भ्विनस्तयनोगक्षे ससपदकतररर नच्वियाः। 

. 15 कपु तयाः। 
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. 16 कपु  मतहनोयाः। 

. 17 शक्षेष्ठयाः, शक्षेयमानम्। 

. 18 मविसधिसकत्रमम्। 

. 19 मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे तरबष्ट्रीयसपुनदौ। 

. 20 अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ। 

॥इमत एकमत्रसशियाः पमाठयाः॥
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एतत्पपुस्तकस्थसकत्रमाणमास सकचष्ट्री

(अकमारमामदक्रमक्षेण)

पमाठक्षे स्थमानमम् - सकत्रमम्  - अषमाध्ययष्ट्रीक्रमयाः

[२५.५] अज्झनिगमरास सननि॥ (६.४.१६)

[२६.२२] अणराविकमर्जकरानच्चत्त o॥ (१.३.८८)

[२८.११] अत इञम॥ (४.१.९५)

[२९.१२] अत इननिठनिबौशै॥ (५.२.११५)

[३१.१३] अनतशरायनिदे तमनबषनिबौ॥ (५.३.५५)

[२६.१] अनिमदरात्तनङत आत्मनिदेपदमम॥ (१.३.१२)

[२६.१४] अनिमपरराभ्यरास कक ञक्षः॥ (१.३.७९)

[२८.४] अपत्यस पबौशैतप्रभकनतo॥ (४.१.१६२)

[२६.९] अपह्नविदे जक्षः॥ (१.३.४४)

[२६.१५] अनभप्रत्यनतभ्यक्षः नकपक्षः॥ (१.३.८०)

[२४.४] अनतर्जह्रिट्रीव्लट्रीरट्रीक्निदयट्रीo॥ (७.३.३६)

[२९.१८] अशर्जआनदभ्यनोऽचम॥ (५.२.१२७)

[२९.१५] अस्मरायरामदेधरास्ररनो नविननिक्षः॥ (५.२.१२१)

[३१.१९] अस्य च्विबौ॥ (७.४.३२)

[२९.२१] अहसशमभमनोयमर्जसम॥ (५.२.१४०)

[२७.१०] आतनो यमनक्चण्कक तनोक्षः॥ (७.३.३३)

[३०.१६] आत्मनन्विश्वरनि o॥ (५.१.९)

[२९.१७] आलरराटचबौ बहहभरानषनण॥ (५.२.१२५)

[२५.६] इकनो झलम॥ (१.२.९)

[२५.१२] इङश्चि॥ (२.४.४८)

[३१.१०] इदसनकमनोरट्रीश्कक॥ (६.३.८९)

[२९.१०] ऊषसमनषममष्कमधनोक्षः रक्षः॥ (५.२.१०७)

[२८.१४] ऋष्यन्धकविकनष्णकम रुभ्यश्चि॥ (४.१.११४)

[२८.५] एकनो गनोतदे॥ (४.१.९३)

[२४.३] ओक्षः पमयण्ज्यपरदे॥ (३.४.८०)

[२८.३] ओगमर्जणक्षः॥ (६.४.१४६)

[२८.१६] कन्यरायराक्षः कनिट्रीनि च॥ (४.१.११६)

[२६.३] कतर्जरर कमर्जव्यनतहरारदे॥ (१.३.१४)

[३१.६] नकनमदम्भ्यरास विनो रक्षः॥ (४.२.४०)

[३१.९] नकनमदम्भ्यरास विनो रक्षः॥ (५.२.४४)

[३१.७] नकमनोऽतम॥ (५.३.१२)

[२५.११] नकरश्चि पञचभ्यक्षः॥ (७.२.७५)

[३१.१७] कम  नतहनोक्षः॥ (७.२.१०४)

[२८.२३] कम रुनिरानदभ्यनो ण्यक्षः॥ (४.१.१७२)

[३१.१८] कक भ्विनस्तयनोगदे ससपद o॥ (५.४.५०)

[२९.११] कदे शरादनोऽन्यतरस्यरामम॥ (५.२.१०९)

[३०.७] क्रमरानदभ्यनो विमनिम॥ (४.२.६१)

[२४.१८] क्रकङम रट्रीनिरास णबौ (६.१.४८)।
[२८.१९] कत्तरादम रक्षः॥ (४.१.१२८)

[२६.१३] गन्धनिराऽविकदेपण o (१.३.३२)

[२८.६] गगरार्जनदभ्यनो यञम॥ (४.१.१०५)

[३१.४] गमणविचनिब्रराह्णणरानदभ्यक्षःo॥ (५.१.१२४)

[२९.५] गमणविचनिदेभ्यनो मतमपनो लमनगष्टिक्षः॥ (विरा)
[२८.९] गनोतराददन्यनसयरामम॥ (४.१.९४)

[३०.१९] गनोश्चि पमरट्रीषदे॥ (४.३.१४५)

[३०.५] ग्ररामरनिबन्धमभ्यस्तलम॥ (४.२.४३)

[३०.१५] ग्ररामरादखिञबौ॥ (४.२.९४)

[२७.११] नचण्णममलनोदर्दीरर्वोऽ o॥ (६.४.९३)

[२७.४] नचण्भराविकमर्जणनोक्षः॥ (३.१.६६)

[३१.२०] च्विबौ च॥ (७.४.२६)

[२८.२२] रनिपदशब्दरातम कनत्तयरादञम॥ (४.१.१६८)

[३०.१८] नरहरामदलराङम गमलदेश्छक्षः॥ (४.३.६२)

[२८.८] रट्रीविनत तम विसश्यदे यमविरा॥ (४.१.१६३)

[३१.१६] ज्य च॥ (५.३.६१)

[२८.२१] ठस्यदेकक्षः॥ (७.३.५०)

[२४.१७] णबौ गनमरबनोधनिदे॥ (२.४.४६)।
[२४.७] णबौ च ससश्चिङनोक्षः॥ (६.१.३१)

[२४.१] तत्प्रयनोरकनो हदेतमश्चि॥ (१.४.५५)

[३०.६] तदधट्रीतदे तददेद॥ (४.२.५९)

[३०.८] तदनस्मन्निस्तट्रीनतo॥ (४.२.६७)

[२९.१] तदस्यरास्त्यनस्मनन्निनत मतमपम॥ (५.२.९४)

[२८.२५] तद्ररारस्य बहहषमo॥ (२.४.६२)
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अथ ठञसधिकमारमामदप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

[२७.७] तनिनोतयर्जनक॥ (६.४.४४)

[२५.१३] तनिनोतदेनविर्जभराषरा॥ (६.४.१७)

[२७.८] तपनोऽनिमतरापदे च॥ (३.१.६५)

[३०.१३] तविकममकराविदेकविचनिदे॥ (४.३.६२)

[२९.४] तसबौ मत्विथर्वे॥ (१.४.१९)

[३१.२] तस्य भराविस्त्वितलबौ॥ (४.१.११९)

[२८.२] तस्यराऽपत्यमम॥ (४.१.९२)

[३१.१] तस्यदेश्वरक्षः॥ (५.१.४२)

[२४.५] नतषतदेररतम॥ (७.४.५)

[२८.२४] तदे तद्ररारराक्षः॥ (४.१.१७४)

[३०.१] तदेनि रकस  ररागरातम॥ (४.२.१)

[३१.५] तदेनि नवित्तश्चिमञचमप्चणपबौ॥ (५.२.२६)

[२९.९] दन्त उन्नित उरचम॥ (५.२.१०६)

[२६.११] दराणश्चि सरा चदेच्चतमथ्यर्जथर्वे॥ (१.३.५५)

[३०.३] दृष्टिस सराम॥ (४.२.७)

[२४.१६] दनोषनो णबौ (६.४.९०)।
[३१.१२] नदनतभ्यरास तयस्यरायज्विरा॥ (५.२.४३)

[३१.१४] नदविचनिनविभज्यनोपपददेo॥ (५.३.५७)

[२९.२०] धमर्जशट्रीलविणरार्जन्तराच्च॥ (५.२.१३२)

[२५.२] धरातनोक्षः कमर्जणक्षः समरानि o॥ (३.१.७)

[२६.४] नि गनतनहससराथर्वेभ्यक्षः॥ (१.३.१५)

[२६.२३] नि परादम्यराङम यमराङम य o॥ (१.३.८९)

[३०.२] निकतदेण यमकक्षः करालक्षः॥ (४.२.३)

[२६.२१] ननिगरणचलनिराथर्वेभ्यश्चि॥ (१.३.८७)

[२४.१४] ननित्यस स्मयतदेक्षः॥ (६.१.५७)

[२६.५] निदेनविर्जशक्षः॥ (१.३.१७)

[२७.९] निनोदरात्तनोपददेशस्य o॥ (७.३.३४)

[३०.२१] निबौवियनोधमर्जनविषमदल o॥ (४.४.९१)

[२६.६] पररव्यविदेभ्यक्षः नक्रयक्षः॥ (१.३.१८)

[२६.१७] परदेमकर्जषक्षः॥ (१.३.८१)

[२६.१२] पदविर्जवित्सनिक्षः॥ (१.३.६२)

[३१.३] पकथ्विरानदभ्य इमननिज्विरा॥ (५.१.१२२)

[३१.१५] प्रकक त्यशैकराचम॥ (६.४.१६३)

[२९.८] प्रजराशदराचरार्जभ्यनो णक्षः॥ (५.२.१०१)

[३०.१४] प्रत्ययनोत्तरपदयनोश्चि॥ (७.२.९८)

[२९.६] प्ररानणस्थरादरातनो लर o॥ (५.२.९६)

[२६.१६] प्ररादहक्षः॥ (१.३.८१)।

[२८.१२] बराहरानदभ्यश्चि॥ (४.१.९६)

[२६.२०] बमधयमधनिशरनिदेo॥ (१.३.८४)

[२७.६] भञरदेनश्चिनण ॥ (६.४.३३)

[२६.२] भराविकमर्जणनोक्षः॥ (१.३.१३)

[२७.१] भराविकमर्जणनोक्षः॥ (१.३.१३)

[२४.१३] नभयनो हदेतमभयदे षमकम ॥ (७.३.४०)

[२४.१२] भट्रीस्म्यनोहर्वेतमभयदे (१.३.६८)

[२९.३] मरादमपधरायराश्चि मतनोविर्वोo॥ (८.२.९)

[२४.६] नमतरास ह्रिस्विक्षः॥ (६.४.९२)

[२५.१५] ममचनोऽकमर्जकस्य गमणनो विरा॥ (७.४.५७)

[२८.७] यञञनोश्चि॥ (२.४.६४)

[२८.१०] यनञञनोश्चि॥ (४.१.१०१)

[३१.८] यत्तददेतदेभ्यक्षः पररमराणदे वितमपम॥ (५.२.३९)

[३०.१२] यमष्मदस्मदनोरन्यतरस्यरास खिञच॥ (४.३.१)

[२८.१८] यदे चराऽभराविकमर्जणक्षः॥ (६.४.१३८)

[३०.२०] रकनत (४.४.३३)॥
[२५.९] रलनो व्यमपधरादलराददेक्षः ससश्चि॥ ( १.२.२६)

[२९.२] रसरानदभ्यश्चि॥ (५.२.९५)

[२८.१७] ररारश्वशमररादतम॥ (४.१.१३७)

[३०.१०] रराष्टराविरारपरारराद्घखिबौ॥ (४.२.९३)

[२५.१६] रुदनविदममषग्रनहo॥ (१.२.८)।
[२९.१३] रपरादराहतप्रशससयनोयर्जपम॥ (५.२.१२०)

[२८.२०] रदेवित्यरानदभ्यषकम ॥ (४.१.१४६)

[२४.१०] नलयक्षः सम्मरानिनिशरालट्रीनिट्रीo॥ (१.३.७० )
[२४.११] लट्रीलनोनिमर्जगलमकरावि o॥ (७.३.३९)

[३०.९] लमनप यमकविदमव्यनकविचनिदे॥ (१.२.५१)

[२९.७] लनोमरानदपरामरानदo॥ (५.२.१००)

[२९.१६] विराचनो नगमननिक्षः॥ (५.२.१२४)

[२६.७] नविपरराभ्यरास रदेक्षः॥ (१.३.१९)

[२७.५] नविभराषरा नचण्णममलनोक्षः॥ (७.१.६९)

[२६.१९] नविभराषराकमर्जकरातम॥ (१.३.८५)

[३०.११] विकदराच्छक्षः॥ (४.२.११४)

[२४.९] विनो नविधदनिनिदे रमकम ॥ (७.३.३८)

[२६.१८] व्यराङम पररभ्यनो रमक्षः॥ (१.३.८३)

[२९.१४] वट्रीहरानदभ्यश्चि॥ (५.२.११६)

[२४.८] शराच्छरासराहराव्यराविदेपरास यमकम ॥ (७.३.३७)

[२८.१३] नशविरानदभ्यनोऽणम॥ (४.१.११२)
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[२५.४] सक्षः स्यराधर्जधरातमकदे ॥ (७.४.४९)

[३१.११] ससख्यरायरा अवियविदे तयपम॥ (५.२.४२)

[२५.१] सनिरादन्तरा धरातविक्षः॥ (३.१.३२)

[२५.७] सननि ग्रहगमहनोश्चि॥ (७.२.१२)

[२५.८] सननि च॥ (२.४.४७)

[२५.१४] सनिट्रीविन्तधर्जभ्रस्र o॥ (७.२.४९)

[२५.३] सन्यङनोक्षः॥ (६.१.९)

[२६.८] समविप्रनविभ्यक्षः स्थक्षः॥ (१.३.२२)

[२६.१०] समस्तकतट्रीयरायमकरातम॥ (१.३.५४)

[३०.१७] सरायनञचरम्प्रराह्णदेप्रगदेo॥ (४.३.२३)

[२७.२] सराविर्जधरातमकदे  यकम ॥ (३.१.६७)

[३०.४] सरास्य ददेवितरा॥ (४.२.२४)

[२४.१५] नसध्यतदेरपरारलबौनककदे ॥ (६.१.४९)

[२९.१९] समखिरानदभ्यश्चि॥ (५.२.१३१)

[२८.१] सट्रीपमससराभ्यरास निञस्निञबौo॥ (४.१.८७)

[२८.१५] सट्रीभ्यनो ढकम ॥ (४.१.१२०)

[२७.३] स्यनसच्सट्रीयमटमतरानसषमo॥ (६.४.६२)

[२५.१०] हलन्तराच्च॥ (१.२.१०)

[२४.२] हदेतममनत च (३.१.२६)
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रमामषषयमपुकमविदमालयष्ट्रीमशिकमाससस्थमानमम्

उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः पमाठ्यक्रमयाः

ससस्कक तव्यमाकरणमम् (३४६)

औमचत्यमम्

भमाविमविमनमयममाध्यमस मह भमाषमा। भमाषमायमायाः उन्नमतयाः सममाजस्य उन्नमतस दनोतयमत। सममाजयाः उन्नतमानम् मविमविधिमानम् भमाविमानम् प्रकटमयतपुमम्
भमाषमामम् व्यविहरमत। यमद भमाषमा त्रपुमटतमा स्यमातम् तमहर भमाविप्रकटनक्षे कमामठन्यस भविमत एवि। तदमा भमाषमाकनोमविदमायाः भमाषमाव्यविहमारकतमाररयाः च भमाषमायमास
पररवितरनस कपु विरनन्त। भमाषमामम् उपयनोमगननीं मविदधिमत। क्रमशियाः भमाषमायमायाः पररवितरनस्य मनयममायाः जमायन्तक्षे। ईदृशिमानमास भमाषमामनयममानमास ससकलनमक्षेवि
व्यमाकरणमम्। प्रमतदक्षेशिस भमाषमा मभन्नमा। प्रमतरमाज्यस भमाषमा मभन्नमा। अत एवि अन्यमैयाः सह भमाविमविमनमययाः द पुष्करयाः। एकभमाषमासपु मविदममानमादम् उत्तममादम्
विमाङ्मयमादम् अन्यभमामषकमा विसञ्चतमा भविनन्त। अयस महमानम् अन्तरमाययाः वितरतक्षे। अतयाः तथमा कमामचतम् महष्ट्रीयसष्ट्री पमवित्रमा च भमाषमा गमाह्यमा, सकलभमाषमायाः
यस्यमायाः सन्तमतस्विरूपमायाः। ससस्कक तमक्षेवि समा भमाषमा। समा एवि भमाषमासमस्यमानमामम् एकमक्षेवि सममाधिमानमम्। ससस्कक तभमाषमायमायाः सपुदृढस व्यमाकरणमनस्त।
नविष्ट्रीनशिब्दमनममारणसमामरयरममप अनस्त। दशिसहसविषरपकविरतनस गन्थमम् वियमम् अदमामप पमठतपुस बनोद्धिपुस शिक्नपुमयाः यमद वियस ससस्कक तस जमानष्ट्रीमयाः। अद
अस्ममामभयाः  मनममरतस  समामहत्यस  सहसविषर्वोत्तरममप  जनमायाः  पमठतपुस  शिक्ष्यनन्त यमद  वियस  ससस्कक तक्षेन  लक्षेखनस  कपु मरयाः।  अतयाः मविश्विनस्मनम्  मविश्विक्षे
ससस्कक तमक्षेवि सविरशक्षेष्ठमा भमाषमा। ससस्कक तमशिकयमा ससस्कक तशिब्दमानमामम् उच्चमारणममात्रस जमामतयाः गदौरविमानन्वितमा शिमकभकतमा च भविमत। भमारतक्षे ययाः ससस्कक तस
जमानमामत तस मविरुद्ध्य न कनोऽमप विकपुस  शिक्ननोमत। धिमररहस्यस कमाव्यरहस्यस दशिरनरहस्यस च अस्यमास भमाषमायमास मनबद्धिमनस्त। यनो भमाषमास जमानमामत
तस्य पपुरयाः जमानभमाण्डमार उद्घमामटतयाः मतष्ठमत। न कक्षे विलमक्षेतमाविन्ममात्रमम्। स्विमामष्ट्री मविविक्षेकमानन्दयाः उकविमानम् - 'मनम्नजमातष्ट्रीयमानम् विदमामम - यपुष्ममाकमम्
अविस्थमायमायाः उन्नमतसमाधिनस्य एकममात्रनोपमाययाः ससस्कक तभमाषमामशिकणमम्।'  सममाजक्षे  जमामतभक्षेदस्य नमाशिनोऽमप ससस्कक तमाध्ययनक्षेन भविक्षेतम्। अतयाः न
कक्षे विलमम् उच्चजमातष्ट्रीनमामम् कक तक्षे अमप तपु सविरषमास कक तक्षे ससस्कक तमम् अत्यन्तमम् उपकमारकमम् अनस्त। 

जगमत  प्रमाययाः  सविमारयाः  भमाषमायाः  ससस्कक तभमाषमात  एवि  समपुदकतमायाः।  सविमारसमाममप  मकलमम्  इयस  भमाषमा।  भमारतस्य  प्रमाचष्ट्रीनक्षेमतहमासस्य
अध्ययनममप दमैमशिकमा विमैदक्षेमशिकमायाः च मविदमाससयाः मचककीषरनन्त। परन्तपु ससस्कक तभमाषमाजमानस मविनमा पङ्गपुवितम् तक्षे भविनन्त। 

भमाषमा रमाज्यमनममारणकमालक्षे रमाज्यभक्षेदमानमास कमारणमम् अभवितम्। दक्षेशिक्षे मविभमाजनस्य कमारणस प्रमादक्षेमशिकभमाषमायाः। परन्तपु ससस्कक तमम् रमाषष मैक्यस्य
कमारणमनस्त। बदौद्धिमानमास  जमैनमानमास  महन्दकनमास  च मकलगन्थमायाः,  नमैकक्षे  दमाशिरमनकगन्थमायाः,  कमाव्यमामन अस्यमामक्षेवि भमाषमायमास  सनन्त। अतयाः इयस कक्षे विलस
कस्यमचतम् एकस्य धिमरस्य भमाषमा इमत विचनस मकखरजल्पनमम्।

कमाणमादस पमामणनष्ट्रीयस च सविरशिमासनोपकमारकमम् इमत प्रमाचष्ट्रीननोमकयाः। अथमारतम् आन्विष्ट्रीमकककी मविदमा (न्यमायशिमासमम्), पमामणनष्ट्रीयस व्यमाकरणमम्
अन्यक्षेषमास  सविरषमाममप शिमासमाणमामम्  उपकमारकमनस्त। अतयाः ससस्कक तक्षे  यमास  कमाममप शिमाखमास  मपपमठषपुयाः  न्यमायस  व्यमाकरणस  च नकनस  पठक्षेतम्।  अतयाः
ससस्कक तसजजमासकनमास कक तक्षे व्यमाकरणस्य आत्यनन्तककीमम् उपयनोमगतमामम् अमभलक्ष्य इदस व्यमाकरणमम् पमाठ्यमविषयत्विक्षेन मनधिमारररतमनस्त। 

महमषरयाः  पतञसलयाः अभ्यपुपगच्छमत यतम्  ससस्कक तव्यमाकरणजमानपकविरकमम्  यमद ससस्कक तभमाषमाप्रयनोगयाः मक्रयतक्षे  तमहर  प्रयनोगकतमार  पपुण्यस
लभतक्षे। अयममप व्यमाकरणमाध्ययनस्य लमाभनोऽनस्त। अथमामप व्यमाकरणमम् अध्यक्षेयमम्।

भमाषयमा भमाविमविमनमयकमालक्षे क्विमचदमप त्रपुमटयाः भविमत चक्षेतम् मविघ्नयाः अमप भमवितपुमहरमत। शित्रविनो ममत्रमामण भमवितपुमहरनन्त, ममत्रमामण शित्रविनो
भमवितपुमहरनन्त। अतयाः भमाषमायमा  अनन्यसमाधिमारणस गपुरुत्विमनस्त एवि। तथमामह सपुभमामषतमम् - 

यदमप बहहनमाधिष्ट्रीषक्षे तथमामप पठ पपुत्र व्यमाकरणमम्।



स्विजनयाः श्विजननो ममाभकतम् सकलस शिकलस सकक तम् शिकक तम्।। 

अथमारतम्  -  (हक्षे)  पपुत्र,  यदमप  (त्विमम्)  बहह  न अधिष्ट्रीषक्षे  (पठसस),  तथमामप  व्यमाकरणमम्  पठ।  (व्यमाकरणमाजमानकमारणमातम्)  स्विजनयाः
(आत्मष्ट्रीययाः) श्विजननो (कपु क्कपु रयाः) ममा भकतम्, सकलस (समगमम्) शिकलस (खण्डमम्) ममा भकतम्, सकक तम् (एकविमारमम्) शिकक तम् (मविष्ठमा/मलयाः) ममा भकतम्।
अथमामप अध्यक्षेयस व्यमाकरणमम्।

असधिकमारष्ट्री

अयस पमाठ्यमविषययाः सम्पकणररूपक्षेण ससस्कक तभमाषयमा सलसखतयाः अनस्त। परष्ट्रीकमा अमप ससस्कक तममाध्यमक्षेन एवि भमविष्यमत। अतयाः अस्य
पमाठस्य कयाः असधिकमारष्ट्री इमत नकनमम् समपुदक्षेमत प्रश्नयाः। 

अत्र स छमात्रयाः असधिकक तयाः ययाः - 

 अधिष्ट्रीतकमाव्यकनोषयाः अनधिष्ट्रीतव्यमाकरणशिमासयाः।

 सरलससस्कक तस, ससस्कक तसमामहत्यमास्य सरलगदमासशिमानम् पदमासशिमानम् च पमठतपुमम् बनोद्धि पुस च शिक्ननोमत।

 सरलससस्कक तस बनोद्धिपुस शिक्ननोमत।

 स्विभमाविस ससस्कक तभमाषयमा सलसखत्विमा प्रकटमयतपुस शिक्ननोमत।

 ससस्कक तव्यमाकरणस सजजमासपुरनस्त।

प्रयनोजनमम् (समाममान्यमम्) 

उच्चममाध्यममकस्तरक्षे पमामणनष्ट्रीयव्यमाकरणस्य पमाठ्यत्विक्षेन यनोजनस्य कमामनचन उदक्षेशिमामन अत्रमाधिनो दष्ट्रीयन्तक्षे।

 न्यमायशिमासस व्यमाकरणशिमासस च सविरशिमासमाणमामम् अध्ययनक्षे अमत उपकमारकमम् अनस्त। अतयाः व्यमाकरणजमानस छमात्रस्य भवितपु इमत लक्ष्यमम्।

 जगमत सपुप्रससद्धिस्य पमामणनष्ट्रीयव्यमाकरणस्य कक्षे षमासञ्चतम् प्रकरणमानमास समाममान्यस दशिमककमायमास जमानस जमातमम्। अविमशिषभमागस्य जमानस छमात्रस्य
भवितपु। ककमादयव्यमापष्ट्री अयस मविषययाः।

 ससस्कक तव्यमाकरणमाध्ययनक्षेन समथरयाः छमात्रयाः अन्यमासमास भमाषमाणमाममप तपुलनमात्मकमाध्ययनक्षे प्रवितरतमामम्।

 ससस्कक तभमाषमासजजमासकनमास सजजमासमाप्रशिमनमाय अध्यक्षेतमा समथर्वो भवितपु।

 ससस्कक तस्य ससस्कक तक्षेश्च रकणमाय व्यमाकरणजमानक्षेन समथरयाः प्रयत्नपरयाः शद्धिमाशिष्ट्रीलयाः भवितपु छमात्रयाः।

 अमत प्रमाचष्ट्रीनमायमा भमारतष्ट्रीयजमानसम्पदयाः विमैजमामनकतमा सविरजननोपकमाररतमा ममहममा च सगविर जगमत प्रसमारयक्षेतम् छमात्रयाः।

 ससस्कक तव्यमाकरणस्य  समाममान्यजमानविधिरनस  भमविष्यमत  यक्षेन  ससस्कक तस्य  सरलमानम्  असशिमानम्  पमठत्विमा  छमात्रमायाः  तक्षेषमामम्  असशिमानमामम्  अथमारनम्
जमास्यनन्त। तक्षे स्वितयाः मदौसखककीं सलसखतमास च अमभव्यमकस  कतपुर शिक्ष्यनन्त। 

 ससस्कक तव्यमाकरणस  पमठत्विमा  छमात्रमायाः  महमामविदमालयस्तरक्षे  मविश्विमविदमालयस्तरक्षे  च  प्रवितरममानक्षेषपु  पमाठ्यक्रमक्षेषपु  अध्ययनमाथरमम्  अविसरस  प्रमाप्तपुस
समथमारयाः भमविष्यनन्त। 

 भमाषमाशिमासमचन्तनक्षे शिकमायाः भमविष्यनन्त।

प्रयनोजनमम् (मविमशिषमम्)

व्यमाकरणक्षे प्रविक्षेशिस्य समामरयरमम्



 महषरयाः पमामणनक्षेयाः अषमाध्यमायष्ट्री इमत सपुमविख्यमातस्य गन्थस्य अध्ययनक्षे समथरयाः भविक्षेदध्यक्षेतमा।

 व्यमाकरणस दमादशिमभयाः विषरयाः पठ्यतक्षे। समविशिमालनो मविस्तरनो मविदतक्षे। दशिमककमायमास व्यमाकरणस पमठत्विमा व्यमाकरणक्षे प्रमविषयाः छमात्रयाः इमस मविषयस
पमठत्विमा व्यमाकरणस समगमास व्यमामप्तमम् समाममान्यक्षेन जमानष्ट्रीयमातम्। 

 व्यमाकरणमाध्ययनस सनोपनक्रमक्षेण भविमत। प्रथममकमामन सनोपनमामन दशिककमायमामम् अमतक्रमान्तमामन। तथमामप यमावितम् अयस शिक्षेषयाः पमाठ्यमविषययाः न
पठ्यतक्षे तमाविदम् अन्यत्र व्यमाकरणस न पमठतपुस शिक्यतक्षे। अतयाः अमनविमायर्वोऽयस मविषययाः। 

 सकत्रमाणमास रचनमा कथस कक तमा इमत स्पषस जमानस भविक्षेतम्। 

 पमठतसमामगष्ट्रीमम् आसशतमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण दमातपुस पमारयक्षेतम्।।

सकत्रव्यमाख्यमानक्षे समामरयरमम्

 सममासस्य मविमविधिमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।

 बहहनम् व्यमाकरणस्य पमाररभमामषकशिब्दमानम् जमानष्ट्रीयमातम्।

 असधिकमारयाः अनपुविकसत्तयाः पदयनोजनमा च कथस भविमत इमत जमास्यमत

 सकत्रमाथरकरणक्षे अन्यक्षेषमास सकत्रमाणमामम् उपयनोमगतमामम् अविगच्छक्षेतम्।

 सकत्रक्षे पदमानमास परस्परमम् अन्वियस कतपुर प्रभविक्षेतम्।

 सकत्रव्यमाख्यमानक्षे समथर्वो भविक्षेतम्। 

सकत्रप्रयनोगस्य समामरयरमम्

 सकत्रस लकणस करयतक्षे। सकत्रस यस्य ससस्कमारस करनोमत ततम् लक्ष्यस करयतक्षे। मकस  सकत्रस कस्य लक्ष्यस्य ससस्कमारस करनोमत इमत जमात्विमा छमात्रयाः
लक्ष्यससस्कमारस कतपुर शिक्ष्यमत।

 लक्ष्यससस्कमारकमालक्षे सकत्रमाणमास परस्परमविरनोधिस पररहतपुर समथर्वो भमविष्यमत।

 समगस समाधिपुरूपस समाधिपुविमाक्यस विमा सकत्रप्रयनोगपपुरयाःसरस मनष्पमादमयतपुस समथर्वो भमविष्यमत।

समाधिपुशिब्दप्रयनोगस्य समामरयरमम्

 सकत्रमामण व्यविहृत्य समाधिपुशिब्दस मनष्पमाद मनयाःससकनोचस व्यविहतपुर यनोग्ययाः भमविष्यमत।

 स्वियस ससस्कक तभमाषमाप्रयनोगकमालक्षे स्विभमाषमादनोषमानम् जमात्विमा व्यमाकरणसमाहमाय्यक्षेन दनोषमानम् द करष्ट्रीकक त्य शिपुद्धिभमाषमाप्रयनोगक्षे समथर्वो भमविष्यमत।

 अन्यप्रयपुकमायमायाः दपुषभमाषमायमायाः अमप ससशिनोधिनक्षे समथर्वो भमविष्यमत।

पमाठ्यसमामगष्ट्री

पमाठ्यक्रमक्षेण सह मनम्नसलसखतसमामगष्ट्री सममायनोसजतमा भमविष्यमत-

 त्रष्ट्रीमण मपुमद्रितमामन पपुस्तकमामन।

 एकस  मशिककमामङ्कत-मकल्यमाङ्कनप्रपत्रमम् प्रदमास्यतक्षे। अनक्षेन सह छमात्रमैयाः एकस   पररयनोजनमाकमायरममप करणष्ट्रीयमम्।

 व्यमाकरणस्य मशिकणस प्रमायनोमगकरूपक्षेण अमप भमविष्यमत। परन्तपु प्रमायनोमगकपरष्ट्रीकमा कमामप नमानस्त। 



 पमाठमनममारणक्षे ससपकर ककमासपु च अध्यमापनकमालक्षे छमात्रक्षेषपु जष्ट्रीविनकदौशिलमानमास सम्यकम्  मविकमासयाः भविक्षेतम् इमत ध्यमातव्यमम् भमविष्यमत। अनक्षेन तक्षेषपु
स्वितयाः यपुमकसमनन्वितमचन्तनशिकक्षे याः मविकमासयाः भमविष्यमत।

 मपुकमविदमालयक्षे प्रविक्षेशिनोत्तरस पमाठ्यक्रममममस मविदमाथर्थी एकविषरत: असधिकमासधिकस  पञ्चविषरषपु पकरमयतपुस शिक्ननोमत।

अङ्कमकल्यमायनप्रमविसधियाः परष्ट्रीकमायनोजनमा च 
 पत्रस्य   (१००)  शितमम्  अङ्कमायाः  सनन्त।  परष्ट्रीकमाकमालयाः  हनोरमात्रयमात्मकयाः।  अस्य  पत्रस्य  सलसखतस्विरूपमक्षेविमानस्त  (Theory)।

प्रमायनोमगकरूपस  (Practical)  मकममप  नमानस्त।  क्रममकमम्  (Formative)  समपुनच्चतस  (Summative)  चक्षेमत  मदमविधिस  मकल्यमायनस
भमविष्यमत। 

 क्रममकस  मकल्यमायनमम्  -  मविसशितक्षेयाः  अङ्कमानमास  (२०)  मशिककमामङ्कतस्य  कमायरस्य  (TMA)  एकमक्षेवि  पत्रस  स्यमातम्।  अस्य  मकलमायनमम्
अध्ययनकक्षे न्द्रिक्षे (Study Centre) भविक्षेतम्। अस्य कमायरस्य अङ्कमायाः अङ्कपमत्रकमायमास (Marks sheet) पकथकम्  उमल्लसखतमायाः स्यपुयाः।

 समपुनच्चतस  मकल्यमायनमम्  - विषर  विमारदयस  (ममाचरममासस अक्टनोबरममासस च)  बमाह्यपरष्ट्रीकमा भमविष्यमत। तत्र परष्ट्रीकमायमास समपुनच्चतस मकल्यमायनस
भमविष्यमत। 

 प्रश्नपत्रक्षे  जमानमम्  (Knowledge),  अविगममम्  (Understanding)  अमभव्यमकस  (Application skill)  चमाविलम्ब्य यपुकमानपुपमातक्षेन
प्रश्नमायाः सममामविषमायाः स्यपुयाः।

 परष्ट्रीकमासपु अमतलघकत्तरमात्मक- लघकत्तरमात्मक-मनबन्धिमात्मक-प्रश्नमानमाममप सममाविक्षेशियाः भमविष्यमत।

 सकत्रमाथरयाः सकत्रव्यमाख्यमा रूपसमाधिनमम् इमत त्रयनो मपुख्यमायाः मविषयमायाः स्यपुयाः। अन्यक्षे प्रसकमानपुप्रसकमायाः कक्षे मचदम् मविषयमायाः अमप स्यपुररमत अविधिक्षेयमम्। 

 उत्तष्ट्रीणरतमायमै पणयाः (condition) - प्रमतशितस त्रयससशिदम् (३३%) अङ्कमायाः उत्तष्ट्रीणरतमायमै पणयाः (ममानदण्डयाः) वितरतक्षे। 

 ससस्थमानस्य परष्ट्रीकमायमामम् उत्तरलक्षेखनभमाषमा - ससस्कक तमम् (अमनविमायरमम्)

अध्ययनयनोजनमा
 मनदरशिभमाषमा (Medium of instruction) -  ससस्कक तमम्।

 स्विमाध्यमायमाय कमालमाविसधियाः  (Self-study hours) २४० हनोरमायाः 

 न्यकनतयाः मत्रसशितम् (३०) सम्पकर ककमायाः (Personal Contact Programme - PCP) अध्ययनकक्षे न्द्रिक्षेषपु भमविष्यनन्त।

 भमारमासशियाः -  समैद्धिमानन्तकयाः (Theory) शितस प्रमतशितमम्। 

 प्रमायनोमगकमम् (Practical) - नमानस्त।

अङ्कमविभमाजनमम्

अगक्षे समारण्यमास द्रिषव्यमम्

पमाठ्यमविषयस्य उदक्षेशियाः (पमाठ्यमविषयमबन्दवियाः)

उच्चतरममाध्यममकककमायमा व्यमाकरणस्य पपुस्तकक्षे  मनम्नमविषयमायाः अन्तभरविनन्त। मविविरणमधिस्तमादपुपन्यस्यतक्षे।- 



समगस्य  पमाठ्यमविषयस्य  त्रयनो  भमागमायाः  प्रकनल्पतमायाः  सनन्त।  प्रमतभमागमम्  कमत  पमाठमायाः,  स्विमाध्यमायमाय  कमत  हनोरमायाः,
समैद्धिमानन्तकपरष्ट्रीकमायमामम् मकयमानम् असशियाः, प्रमायनोमगकपरष्ट्रीकमायमामम् मकयमानम् असशियाः, प्रत्यध्यमायमम् अङ्कमविभमाजनस चक्षेमत मविषयमायाः अत्र प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

अध्यमाययाः - १ सममासयाः सष्ट्रीप्रत्ययमायाः च (पमाठमायाः १-११)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्

यथमा प्रकक मतप्रत्ययमक्षेलनक्षेन शिब्दयाः मनष्पदतक्षे तथमा दयनोयाः पदयनोयाः मक्षेलनक्षेन सममासयाः मनष्पदतक्षे। सममासयाः कतरव्ययाः चक्षेतम् मकस  पदस पकविरमम्
मकस  विमा  परमम्  इमत  मविविक्षेकयाः  अपक्षेक्ष्यतक्षे।  ततश्च समाधिपुशिब्दमनममारणस्य  सममासस्य कमामचतम्  स्विककीयमा  प्रमक्रयमा  अनस्त समा  अत्र ससकत्रमम्
उपन्यस्यतक्षे। सममासस्य जमानस मविनमा सममासस्य अथरयाः स्पषयाः न भविमत। अतयाः ससस्कक तजक्षेन नकनस सममासयाः अध्यक्षेतव्ययाः। अतयाः समविस्तरमम् अत्र
मविभमागक्षे प्रपञ्चनो मविधिमास्यतक्षे। 

ससस्कक तभमाषमायमास सष्ट्रीसलमङ्गशिब्दमायाः शिब्दमायाः सनन्त। तत्र सलङ्गस  शिब्दस्य अथरस्य विमा इमत मविचमारयाः प्रस्तकयतक्षे। मविमभन्नमानमास शिब्दमानमास
सष्ट्रीप्रत्यययनोगक्षेन मकस मविधिस रूपस भविमत इमत ससकत्रमत्र पदश्यरतक्षे। अस्य प्रकरणस्य जमानक्षेन सष्ट्रीसलमङशिब्दमानमास मनममारणप्रमक्रयमा स्पषष्ट्रीभमविष्यमत।

अध्यमाययाः - २ मतङन्तप्रकरणमम् (पमाठमायाः - १२-२३)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्

समाधिपुशिब्दमनममारणस व्यविहमारश्च व्यमाकरणस्य मपुख्यस लक्ष्यमम्। सपुबन्तमतङन्तभक्षेदक्षेन पदस मदमविधिमम्। मतङङमप परस्ममैपदमात्मनक्षेपदभक्षेदक्षेन
मदमविधियाः।  धिमातवियाः  मविकरणभक्षेदक्षेन  दशिगणक्षेषपु  मविभकमायाः।  अतयाः  अनस्मनम्  मविभमागक्षे  धिमातनोयाः  मतङप्रत्यययनोगक्षेन  पदसमाधिनस्य  प्रमक्रयमा
सकत्रव्यमाख्यमानपपुरयाःसरस  प्रदश्यरतक्षे।  तत्र  भ्विमामदप्रकरणमम्  अमत मपुख्यमम्।  तज्जमानक्षेन  अन्यक्षेषमामप  जमानस  स्झिमटमत  भमवितपुमहरमत  तत्प्रकरणमत्र
समविस्तरमपुपन्यस्यतक्षे।  मक्रयमापदमनममारणस्य  व्यमाकरणप्रमक्रयमा  अत्र प्रमपुखनो  मविषययाः।  कथस  मक्रयमापदस  सकज्यतक्षे  ससस्कक तक्षे  इमत  रमणष्ट्रीयनोऽयस
मविषयनोऽत्र।

अध्यमाययाः - ३ मणजन्तमामदकस  तमद्धितप्रत्ययमायाः च (पमाठमायाः २४-३१)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्

मतङन्तप्रकरणस्यमैवि असशिभकतनोऽयस मविभमागयाः। अत्र विमैमशिष्ट्यस मह प्रयनोजकधिमातपुमनममारणमम् इच्छमाथरकसन्नन्तधिमातपुमनममारणमममत। ततश्च
मविमशिषमाथरदनोतनमाय उपसगरयनोगक्षेन विमा धिमातनोयाः परस कदमामचतम् परस्ममैपदस भविमत कदमामचच्च आत्मनक्षेपदस भविमत। अनस्मनम् प्रकरणक्षे सनोऽमप भमागयाः
वितरतक्षे। कतररर प्रयनोगयाः कमरमण प्रयनोगयाः भमाविक्षे प्रयनोगयाः इमत मत्रमविधियाः प्रयनोगनो भविमत ससस्कक तक्षे। तथमा प्रयनोगयाः कतरव्ययाः चक्षेतम् धिमातनोयाः रूपस कथस
समाधिनष्ट्रीयममप ससकत्रममह उपमादष्ट्रीयतक्षे।

सपुबन्तपदस्य  प्रकक मतषपु  अन्यतमनो  भविमत  तमद्धितमान्तशिब्दयाः।  स  च  प्रमामतपमदकमातम्  तमद्धितप्रत्यययनोगक्षेन  मनष्पदतक्षे।  मविमविधिमायाः
तमद्धितप्रत्ययमायाः। अतयाः मविभमागशियाः तज्जमानमाय अयस  मविभमागयाः समाहमाय्यस  करनोमत। प्रमामतपमदकमातम्  तमद्धितप्रत्यययाः कथस  भवितष्ट्रीमत ससकत्रमत्र
उपन्यस्यतक्षे। अत्र मनममरतयाः तमद्धितमान्तशिब्दयाः सपुबन्तप्रकरणक्षे व्यविमह्रयतक्षे। 



पमाठ्यमविषयस्य उदक्षेशियाः (पमाठ्यमविषयमबन्दवियाः)

क्र.सस. मपुख्यमबन्दवियाः स्विमाध्यमायमाय
हनोरमायाः

भमारमासशियाः
(अङ्कमायाः)

१ अध्यमाययाः- १ सममासयाः सष्ट्रीप्रत्ययमायाः च ७८ ३६

पमाठयाः - १ कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः च

पमाठयाः - २ तत्पपुरुषसममासयाः - मदतष्ट्रीयमामदतत्पपुरुषसममासयाः

पमाठयाः - ३ तत्पपुरुषसममासयाः- तमद्धितमाथमारमदतत्पपुरुषसममासयाः

पमाठयाः - ४ तत्पपुरुषसममासयाः- कपु गमतप्रमामदसममासयाः, उपपदसममासयाः च

पमाठयाः - ५ बहहवष्ट्रीमहसममासयाः- व्यसधिकरणबहहवष्ट्रीमहयाः सममान्तप्रत्यययाः च 

पमाठयाः - ६ बहहवष्ट्रीमहसममासयाः- सममासमान्तप्रत्यययाः मनपमातव्यविस्थमामदकमम्

पमाठयाः - ७ दन्दसममासयाः- पकविरपरमनपमातयाः मविशिक्षेषकमायमारमण एकशिक्षेषयाः च

पमाठयाः - ८ प्रककीणर सममासप्रकरणमम्

सष्ट्रीप्रत्यययाः- 

पमाठयाः - ९ सष्ट्रीप्रत्यययाः- चमापम् टमापम् डमापम् प्रत्ययमायाः

पमाठयाः - १० सष्ट्रीप्रत्यययाः- ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीपम् प्रत्ययदौ

पमाठयाः - ११ सष्ट्रीप्रत्यययाः- ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः

२ अध्यमाययाः- २ मतङन्तप्रकरणमम् - १०० ४०

पमाठयाः - १२ भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -१

पमाठयाः - १३ भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -२

पमाठयाः - १४ भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधिमातनोयाः सलमट लपुमट च रूपसमाधिनमम्

पमाठयाः - १५ भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लकमट लनोमट च रूपसमाधिनमम्

पमाठयाः - १६ भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः सलमङ लपुमङ लकमङ च रूपसमाधिनमम्

पमाठयाः - १७ भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम्  सलटम्  एतयनोयाः सकत्रशिक्षेषयाः

पमाठयाः - १८ भ्विमामदप्रकरणक्षे - सलटम् -लकमास्य सकत्रशिक्षेष

पमाठयाः - १९ भ्विमामदप्रकरणक्षे - सलङम्  लपुङम्  एतयनोयाः सकत्रशिक्षेषयाः

पमाठयाः - २० भ्विमामदप्रकरणक्षे आत्मनक्षेपदप्रकरणमम्

पमाठयाः - २१ अदमामदतयाः मदविमामदपयरन्तमम् - अदम् हह मदविम् धिमातवियाः

पमाठयाः - २२ स्विमामदतयाः रुधिमामदपयरन्तमम्- सपु तपुदम् रुधिम् धिमातवियाः

पमाठयाः - २३ तनमामदतयाः चपुरमामदपयरन्तमम्- तनम् कक  क्रकी चपुरम् धिमातवियाः



३ अध्यमाययाः- ३ मणजन्तमामदकस  तमद्धितप्रत्ययमायाः च- ६२ २४

पमाठयाः - २४ मतङन्तक्षे मणजन्तप्रकरणमम्

पमाठयाः - २५ मतङन्तक्षे सन्नन्तप्रकरणमम्

पमाठयाः - २६ मतङन्तक्षे परस्ममैपदमात्मनक्षेपदमविधिमानमम्

पमाठयाः - २७ मतङन्तक्षे भमाविकमरप्रकरणमम्

तमद्धितमायाः- 

पमाठयाः - २८ तमद्धितक्षेषपु अपत्यमासधिकमारयाः

पमाठयाः - २९ तमद्धितक्षेषपु मत्विथर्थीयप्रत्ययमायाः

पमाठयाः - ३० तमद्धितक्षेषपु रकमादथरकप्रत्ययमायाः

पमाठयाः - ३१ तमद्धितक्षेषपु ठञसधिकमारयाः



प्रश्नपत्रस्य प्रमारूपमम् (Question Paper Format)
मविषययाः - ससस्कक तव्यमाकरणमम् (३४६) (Sanskrit Vyakaran) स्तरयाः- उच्चतरममाध्यममकककमा
परष्ट्रीकमाकमालमाविसधियाः (Time)- हनोरमात्रयमम् (३ hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks)- १००

लक्ष्यमानपुसमारर अङ्कमविभमाजनमम्

मविषयमायाः अङ्कमायाः प्रमतशितस यनोगयाः

जमानमम् (Knowledge) २५ २५%

अविबनोधियाः (Understanding) ४५ ४५%

अनपुप्रयनोगकदौशिलमम् (Application Skill) ३० ३०%

महमायनोगयाः-> १००

प्रश्नप्रकमारक्षेण अङ्कभमारमविभमाजनमम्

प्रश्नप्रकमारयाः प्रश्नससख्यमा अङ्कमायाः यनोगयाः

दष्ट्रीघर्वोत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (LA) ५ ६ ३०
लघकत्तरमात्मकप्रश्नमायाः (SA) १० ४ ४०
सपुलघकत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (VSA) १० २ २०
बहहमविकल्पष्ट्रीयप्रश्नमायाः एकमाङ्कप्रश्नमायाः स्तम्भमक्षेलनस ररकस्थमानपकमतरयाः च १० १ १०

महमायनोगयाः-> ३५ १००

पमाठ्यमविषयमविभमागमानपुसमारर भमारमासशियाः

मविषयघटकमायाः अङ्कमायाः स्विमाध्यमायमाय हनोरमायाः

१. ससजमापररभमाषमम् २५ ४६
२. सससधिप्रकरणमम् १४ ३६
३. सपुबन्तप्रकरणमम् २७ ८१
४. मविभक्त्यथरप्रकरणमम् २२ ४९
५. कक दन्तप्रकरणमम् १२ २८

महमायनोगयाः -> १०० २४०

प्रश्नपत्रस्य कमामठन्यस्तरयाः

प्रश्नस्तरयाः अङ्कमायाः

कमठनयाः (Difficult) (मक्षेधिमाविष्ट्री एवि उत्तरदमानक्षे समथरयाः) २५
मध्यमयाः (Medium) (मनत्यस पठनम् अध्यविसमायष्ट्री छमात्रयाः उत्तरदमानक्षे समथरयाः) ५०
सरलयाः (Easy) (समगमास पमाठसमामगष्ट्रीमम् अल्पशियाः पठनम् छमात्रयाः उत्तरदमानक्षे समथरयाः) २५



प्रश्नपत्रप्रमतममा
अनस्मनम् प्रश्नपत्रक्षे ... प्रश्नमायाः सनन्त। .... मपुमद्रितपपुटमामन च सनन्त।

Roll No.
अनपुक्रममाङ्कयाः ४ ५ ० १ ५ ९ १ ८ ३ ० ० १

Code No.
गकढससख्यमा ५५/SS/A/S

स्तबकयाः A 

Sanskrit Vyakaran

ससस्कक तव्यमाकरणमम् 

(३४६)

Day and Date of Examination
परष्ट्रीकमामदनस मदनमाङ्कश्च ..... __________________________________________________________

Signature of two Invigilators
मनरष्ट्रीककयनोयाः हस्तमाकरमम्   १) __________________________________________________________

२) __________________________________________________________

समाममान्यमा मनदरशिमायाः
. 1 अनपुक्रममाङ्कयाः प्रश्नपत्रस्य प्रथमपपुटक्षे नकनस लक्षेख्ययाः।

. 2 मनरष्ट्रीक्ष्यतमामम् यतम् प्रश्नपत्रस्य पपुटससख्यमा प्रश्नमानमास च ससख्यमा प्रथमपपुटस्य प्रमारम्भक्षे प्रदत्तससख्यमा सममानमा न विमा। प्रश्नक्रमयाः सम्यगम् 
न विमा।

. 3 विस्तपुमनष्ठप्रश्ननमामम् (क), (ख), (ग), (घ) एषपु मविकल्पक्षेषपु यपुकमम् उत्तरस मचत्विमा उत्तरपत्रक्षे लक्षेख्यमम्। 

. 4 समक्षेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण मनधिमारररतसमयक्षे एवि लक्षेख्यमामन।

. 5 उत्तरपत्रक्षे आत्मपररचयमात्मकस  लक्षेखनमम् अथविमा मनमदरषस्थमानस मविहमाय अन्यत्र क्विमामप अनपुक्रममाङ्कलक्षेखनस सविरथमा विसजरतमनस्त।

. 6 स्विस्य उत्तरपत्रक्षे प्रश्नपत्रस्य गकढससख्यमा नकसन लक्षेख्यमा। 

. 7 समक्षेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण ससस्कक तभमाषयमा एवि लक्षेख्यमामन।



ससस्कक तव्यमाकरणमम् (Sanskrit Vyakaran)

(३४६)

परष्ट्रीकमासमयमाविसधियाः (Time) हनोरमात्रयमम् (३ Hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks) - १००

मनदरशिमायाः - 

. 1 अनस्मनम् प्रश्नपत्रक्षे [A] भमागक्षे ११, [B] भमागक्षे ११, [C] भमागक्षे ११, [D] ६ इमत आहत्य ३९ प्रश्नमायाः सनन्त। 

. 2 प्रश्नस्य दमकणक्षे पमाश्विर ससख्यमासपु (अङ्कमायाःx प्रश्नमायाः=पकणमारङ्कमायाः) इमत एविमम् अङ्कमानम् मनमदरशिमत। 

. 3 समक्षे प्रश्नमा अमनविमायमारयाः। 

[A] दशिमानमास यपुकस  मविकल्पस मचनपुत। १ x १०=१०
)1 सलङ्गस कस्य भविमत।

(क) शिब्दस्य (ख) अथरस्य (ग) पदस्य (घ) अथरस्य पदस्य च।
)2 यपुविमतयाः इत्यत्र सष्ट्रीप्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

(क) यकननस्तयाः (ख) ससयमामम् (ग) मषद्गदौरमामदभ्यश्च (घ) पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्
)3 वियसस प्रथमक्षे इत्यस्य उदमाहरणमम् मकमम्।

(क) कपु ममारष्ट्री (ख) अजमा (ग) गदौरष्ट्री (घ) कपु न्तमा
)4 बमैदष्ट्री इत्यत्र सष्ट्रीप्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

(क) शिमाङ्गर रविमादञदौ मङनम् (ख) ससयमामम् (ग) मषद्गदौरमामदभ्यश्च (घ) पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्
)5 कष्ट्रीयमातम् इमत कनस्मनम् लकमारक्षे रूपमम्।

(क) मविसधिसलङम्  (ख) लकटम्  (ग) आशिष्ट्रीसलरङम्  (घ) लटम्  
)6 मचमकय इमत रूपक्षे धिमातनोयाः परस कयाः मतङम्  प्रत्यययाः।

(क) मतपम् (ख) ससपम् (ग) थसम् (घ) थ 
)7 मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत।

(क) शिपम् (ख) श्यनम् (ग) श्नपुयाः (घ) श्नमम्।
)8 हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत कस्य अपविमादयाः।

(क) अमच श्नपुधिमातपुभ्रपुविमास य्विनोररयङपु विङदौ (ख) लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः 
(ग) उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् (घ) दश्च

)9 धिमातनोयाः सन्प्रत्यययाः कनस्मन्नथर भविमत।
(क) भमाविमाथर (ख) स्विमाथर (ग) इच्छमाथर (घ) कममारथर

)10 शिमैवियाः इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः मविदतक्षे।
(क) अणम् (ख) अञम् (ग) कञम् (घ) ठञम्।



[B] दशिमानमास यथमामनदरशिमम् उत्तरमामण सलखत। २ x १०=२०
)1 मविगहयाः क। स च कमतमविधियाः। १+१=२
)2 कक्षे विलसममासस्य लकणस मकमम्। तस्य एकमम् उदमाहरणस सलखत। १+१=२
)3 मदमत्रभ्यमास ष मकध्नरयाः इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः। मदमत्रभ्यमास ष मकध्नरयाः इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।  १+१=२
)4 मनष्ठमा इमत सकत्रस्यमाथर सलखत। मनष्ठमा इमत कक्षे षमास ससजमा, कक्षे न च सकत्रक्षेण मविमहतमा। १+१=२
)5 दन्दसममासमविधिमायकस  सकत्रस सलखत। तस्य अथरमपुदमाहरणस च सलखत। १+१=२
)6 जग्लदौ इत्यत्र कयाः धिमातपुयाः। कस्तदथरयाः। कनस्मनम् लकमारक्षे इदस रूपमम्। १+१=२
)7 अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमामदसकत्रस पकरयत। तदथर च सलखत। १+१=२
)8 सपुधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे कमत रूपमामण भविनन्त। तमामन च कमामन। १+१=२
)9 अमतमष्ठपतम् इत्यत्र उपधिमायमायाः इकमारमादक्षेशिमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्। तदथर च सलखत। १+१=२
)10 कन्यमायमायाः कयाः आदक्षेशियाः भविमत। कक्षे न सकत्रक्षेण भविमत। १+१=२

[C] दशि अनमतदष्ट्रीघर्वोत्तरमैयाः सममाधित्त। ४ x १०=४०
)1 उपकक ष्णमम् असधिहरर इमत अनयनोरक्षेकस  रूपस ससकत्रस समाधियत।
)2 कपु ममारष्ट्री इत्विरष्ट्री इत्यनयनोरक्षेकस  रूपस ससकत्रस समाधियत।
)3 कपु म्भकमारयाः महमारमाज इमत अनयनोरक्षेकस  सममासस ससकत्रस समाधियत।
)4 विकसत्तस्विरूपस सलसखत्विमा तदक्षेदमानम् प्रमतपमादयत।
)5 बभकवि अकटष्ट्रीतम् इत्यनयनोरक्षेकस  रूपस ससकत्रस समाधियत।
)6 एधिमाममास एधिस्वि इत्यनयनोरक्षेकस  रूपस ससकत्रस समाधियत।
)7 हह-स्झिल्भ्यनो हक्षेसधिरयाः इमत लपुङसननोघरससॢ इमत अनयनोरकस  सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
)8 मपपमठषमत सजगममषमत इत्यनयनोरक्षेकस  रूपस समाधियत। 
)9 मष्ट्रीममाससकयाः इमत रूपस ससकत्रस समाधियत।
)10 गमाग्यरयाः इमत रूपस सकत्रनोल्लक्षेखपपुरयाःसरस समाधियत।

[D] पञ्च दष्ट्रीघर्वोत्तरमैयाः सममाधिक्षेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात
)2 मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
)3 भविमत एधितक्षे इत्यनयनोरक्षेकस  रूपस ससकत्रस समाधियत।
)4 असमाविष्ट्रीतम् अरुणतम् इत्यनयनोरक्षेकस  रूपस ससकत्रस समाधिनष्ट्रीयमम्।
)5 ओयाः पपुयण्ज्यपरक्षे इमत अमतरह्रष्ट्रीव्लष्ट्रीरष्ट्रीक्नकयष्ट्रीक्ष्ममाय्यमातमास पपुङणदौ इमत यनोगयनोरक्षेकयाः सनोदमाहरणस व्यमाख्यक्षेययाः।

--)(O)(--



प्रश्नपत्रप्रमतममायमा उत्तरममालमा
[A] दशिमानमास यपुकयाः मविकल्पयाः। १ x १०=१०

१-(ख), २-(क), ३-(क), ४-(क), ५-(ग), ६-(घ), ७-(ख), ८-(क), ९-(ग), १०-(क)

[B] दशिमानमास यथमामनदरशिमम् उत्तरमामण। २ x १०=२०
)1 विकत्त्यथमारविबनोधिकस  विमाक्यस मविगहयाः। स मदमविधियाः। लदौमककनोऽलदौमककश्च। पररमनमष्ठतत्विमात्समाधिपुलर्णौमककयाः। 

प्रयनोगमानहर्वोऽसमाधिपुरलदौमककयाः।" इमत। १+१=२
)2 अव्ययष्ट्रीभमाविमामदमविशिक्षेषससजमामभयाः मविमनमपुरकयाः ययाः सममासयाः स कक्षे विलसममासयाः। तदपुदमाहरणस मह भकतपकविरयाः इमत। १+१=२
)3 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे मदमत्रभ्यमास परस्य मकध्नरयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षप्रत्ययनो भविमत। तदपुदमाहरणस मह मदमकधिरयाः इमत।१+१=२
)4 मनष्ठमान्तस बहहवष्ट्रीहदौ पकविर भविमत। मनष्ठमा इमत ककवितक मनष्ठमा इमत सकत्रक्षेण मविमहतमा कप्रत्ययस्य कवितपुप्रत्ययस्य च ससजमा।१+१=२
)5 दन्दसममासमविधिमायकस  सकत्रस तमावितम् - चमाथर दन्दयाः इमत। तस्य अथर्वो मह - अनक्षेकस  सपुबन्तस चमाथर वितरममानस मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे, स च

दन्दससजकनो भविमत।उदमाहरणस च ईषकक ष्णदौ इमत। १+१=२
)6 जग्लदौ इत्यत्र ग्लमै धिमातपुयाः। हषरकय इमत तदथरयाः। सलमट मतमप इदस रूपमम्। १+१=२
)7 अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो स्झिसल नक्ङमत इमत सकत्रमम्। सकत्रमाथरयाः - अनपुनमाससकमान्तमानमामक्षेषमास विनतक्षेश्च 

लनोपयाः स्यमातम् स्झिलमाददौ मकमत मङमत च परक्षे। १+१=२
)8 दक्षे रूपक्षे। तक्षे च सपुषपुमविढ्विक्षे-सपुषपुमविध्विक्षे। १+१=२
)9 मतष्ठतक्षेररतम् इमत सकत्रमम्। सकत्रमाथरयाः - उपधिमायमा इदमादक्षेशियाः स्यमाच्चङपरक्षे णदौ। १+१=२
)10 कन्यमायमायाः कनष्ट्रीन आदक्षेशियाः भविमत। स चमादक्षेशियाः कन्यमायमायाः कनष्ट्रीन च इमत सकत्रक्षेण भविमत। १+१=२

[C] स्विच्छन्दस दशि अनमतदष्ट्रीघर्वोत्तरमैयाः सममाधित्त। ४ x १०=४०
)1 मबन्दपुयाः - .  / .  1 11 1 8 द्रिषव्ययाः
)2 मबन्दपुयाः - .  / .  10 3 10 6 द्रिषव्ययाः
)3 मबन्दपुयाः - .  / .  4 5 4 11 द्रिषव्ययाः
)4 मबन्दपुयाः - .  8 1 द्रिषव्ययाः
)5 मबन्दपुयाः - .  / .  14 1 19 9 द्रिषव्ययाः
)6 मबन्दपुयाः - .  / .  20 4 20 10 द्रिषव्ययाः
)7 मबन्दपुयाः - .  / .  21 5 21 7 द्रिषव्ययाः
)8 मबन्दपुयाः - .  / .  25 2 25 8 द्रिषव्ययाः
)9 मबन्दपुयाः - .  30 7 द्रिषव्ययाः
)10 मबन्दपुयाः - .  28 6 द्रिषव्ययाः

[D] छन्दक्षेन पञ्च दष्ट्रीघर्वोत्तरमैयाः सममाधिक्षेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 मबन्दपुयाः - .  3 2 द्रिषव्ययाः
)2 मबन्दपुयाः - .  16 1 द्रिषव्ययाः
)3 मबन्दपुयाः - .  / .  13 6 20 1 द्रिषव्ययाः
)4 मबन्दपुयाः - .  / .  22 5 22 11 द्रिषव्ययाः
)5 मबन्दपुयाः - .  / .  24 3 24 4 द्रिषव्ययाः


	24) णिजन्तप्रकरणम्
	[24.1] तत्प्रयोजको हेतुश्च॥ (१.४.५५)
	[24.2] हेतुमति च (३.१.२६)
	[24.3] ओः पुयण्ज्यपरे॥ (३.४.८०)
	[24.4] अर्तिह्रीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ॥ (७.३.३६)
	[24.5] तिष्ठतेरित्॥ (७.४.५)
	[24.6] मितां ह्रस्वः॥ (६.४.९२)
	[24.7] णौ च संश्चङोः॥ (६.१.३१)
	[24.8] शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्॥ (७.३.३७)
	[24.9] वो विधूनने जुक्॥ (७.३.३८)
	[24.10] लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च॥ (१.३.७० )
	[24.11] लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहनिपातने॥ (७.३.३९)
	[24.12] भीस्म्योर्हेतुभये (१.३.६८)
	[24.13] भियो हेतुभये षुक्॥ (७.३.४०)
	[24.14] नित्यं स्मयतेः॥ (६.१.५७)
	[24.15] सिध्यतेरपारलौकिके॥ (६.१.४९)
	[24.16] दोषो णौ (६.४.९०)।
	[24.17] णौ गमिरबोधने॥ (२.४.४६)।
	[24.18] क्रीङ्जीनां णौ (६.१.४८)।

	25) सन्नन्तप्रकरणम्
	[25.1] सनाद्यन्ता धातवः॥ (३.१.३२)
	[25.2] धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा॥ (३.१.७)
	[25.3] सन्यङोः॥ (६.१.९)
	[25.4] सः स्यार्धधातुके॥ (७.४.४९)
	[25.5] अज्झनगमां सनि॥ (६.४.१६)
	[25.6] इको झल्॥ (१.२.९)
	[25.7] सनि ग्रहगुहोश्च॥ (७.२.१२)
	[25.8] सनि च॥ (२.४.४७)
	[25.9] रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च॥ ( १.२.२६)
	[25.10] हलन्ताच्च॥ (१.२.१०)
	[25.11] किरश्च पञ्चभ्यः॥ (७.२.७५)
	[25.12] इङश्च॥ (२.४.४८)
	[25.13] तनोतेर्विभाषा॥ (६.४.१७)
	[25.14] सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृयूर्णुभरज्ञपिसनाम्॥ (७.२.४९)
	[25.15] मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा॥ (७.४.५७)
	[25.16] रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च॥ (१.२.८)।

	26) परस्मैपदात्मनेपदप्रकरणम्।
	[26.1] अनुदात्तङित आत्मनेपदम्॥ (१.३.१२)
	[26.2] भावकर्मणोः॥ (१.३.१३)
	[26.3] कर्तरि कर्मव्यतिहारे॥ (१.३.१४)
	[26.4] न गतिहिंसार्थेभ्यः॥ (१.३.१५)
	[26.5] नेर्विशः॥ (१.३.१७)
	[26.6] परिव्यवेभ्यः क्रियः॥ (१.३.१८)
	[26.7] विपराभ्यां जेः॥ (१.३.१९)
	[26.8] समवप्रविभ्यः स्थः॥ (१.३.२२)
	[26.9] अपह्नवे ज्ञः॥ (१.३.४४)
	[26.10] समस्तृतीयायुक्तात्॥ (१.३.५४)
	[26.11] दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे॥ (१.३.५५)
	[26.12] पूर्ववत्सनः॥ (१.३.६२)
	[26.13] गन्धनाऽवक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः (१.३.३२)
	[26.14] अनुपराभ्यां कृञः॥ (१.३.७९)
	[26.15] अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः॥ (१.३.८०)
	[26.16] प्राद्वहः॥ (१.३.८१)।
	[26.17] परेर्मृषः॥ (१.३.८१)
	[26.18] व्याङ्परिभ्यो रमः॥ (१.३.८३)
	[26.19] विभाषाकर्मकात्॥ (१.३.८५)
	[26.20] बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुस्रुभ्यो णेः॥ (१.३.८४)
	[26.21] निगरणचलनार्थेभ्यश्च॥ (१.३.८७)
	[26.22] अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात्॥ (१.३.८८)
	[26.23] न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः ॥ (१.३.८९)

	27) भावकर्मप्रकरणम्
	[27.1] भावकर्मणोः॥ (१.३.१३)
	[27.2] सार्वधातुके यक्॥ (३.१.६७)
	[27.3] स्यसिच्सीयुट्तासिषु भावकर्मणोरुपदेशेऽज्झनग्रहदृशां वा चिण्वदिट् च॥ (६.४.६२)
	[27.4] चिण्भावकर्मणोः॥ (३.१.६६)
	[27.5] विभाषा चिण्णमुलोः॥ (७.१.६९)
	[27.6] भञ्जेश्चिणि ॥ (६.४.३३)
	[27.7] तनोतर्यकि॥ (६.४.४४)
	[27.8] तपोऽनुतापे च॥ (३.१.६५)
	[27.9] नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः॥ (७.३.३४)
	[27.10] आतो युक्चिण्कृतोः॥ (७.३.३३)
	[27.11] चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम्॥ (६.४.९३)

	28) अथ अपत्याधिकारप्रकरणम्
	[28.1] स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्॥ (४.१.८७)
	[28.2] तस्याऽपत्यम्॥ (४.१.९२)
	[28.3] ओर्गुणः॥ (६.४.१४६)
	[28.4] अपत्यं पौैत्रप्रभृति गोत्रम्॥ (४.१.१६२)
	[28.5] एको गोत्रे॥ (४.१.९३)
	[28.6] गर्गादिभ्यो यञ्॥ (४.१.१०५)
	[28.7] यञञोश्च॥ (२.४.६४)
	[28.8] जीवति तु वंश्ये युवा॥ (४.१.१६३)
	[28.9] गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्॥ (४.१.९४)
	[28.10] यञिञोश्च॥ (४.१.१०१)
	[28.11] अत इञ्॥ (४.१.९५)
	[28.12] बाह्वादिभ्यश्च॥ (४.१.९६)
	[28.13] शिवादिभ्योऽण्॥ (४.१.११२)
	[28.14] ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च॥ (४.१.११४)
	[28.15] स्त्रीभ्यो ढक्॥ (४.१.१२०)
	[28.16] कन्यायाः कनीन च॥ (४.१.११६)
	[28.17] राजश्वशुराद्यत्॥ (४.१.१३७)
	[28.18] ये चाऽभावकर्मणः॥ (६.४.१३८)
	[28.19] क्षत्त्राद् घः॥ (४.१.१२८)
	[28.20] रेवत्यादिभ्यष्ठक्॥ (४.१.१४६)
	[28.21] ठस्येकः॥ (७.३.५०)
	[28.22] जनपदशब्दात् क्षत्त्रियादञ्॥ (४.१.१६८)
	[28.23] कुरुनादिभ्यो ण्यः॥ (४.१.१७२)
	[28.24] ते तद्राजाः॥ (४.१.१७४)
	[28.25] तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्॥ (२.४.६२)

	29) अथ मत्वर्थीयप्रकरणम्
	[29.1] तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्॥ (५.२.९४)
	[29.2] रसादिभ्यश्च॥ (५.२.९५)
	[29.3] मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः॥ (८.२.९)
	[29.4] तसौ मत्वर्थे॥ (१.४.१९)
	[29.5] गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः॥ (वा)
	[29.6] प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्॥ (५.२.९६)
	[29.7] लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः॥ (५.२.१००)
	[29.8] प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः॥ (५.२.१०१)
	[29.9] दन्त उन्नत उरच्॥ (५.२.१०६)
	[29.10] ऊषसुषिमुष्कमधोः रः॥ (५.२.१०७)
	[29.11] केशाद्वोऽन्यतरस्याम्॥ (५.२.१०९)
	[29.12] अत इनिठनौै॥ (५.२.११५)
	[29.13] रूपादाहतप्रशंसयोर्यप्॥ (५.२.१२०)
	[29.14] व्रीह्यादिभ्यश्च॥ (५.२.११६)
	[29.15] अस्मायामेधास्रजो विनिः॥ (५.२.१२१)
	[29.16] वाचो ग्मिनिः॥ (५.२.१२४)
	[29.17] आलजाटचौ बहुभाषिणि॥ (५.२.१२५)
	[29.18] अर्शआदिभ्योऽच्॥ (५.२.१२७)
	[29.19] सुखादिभ्यश्च॥ (५.२.१३१)
	[29.20] धर्मशीलवर्णान्ताच्च॥ (५.२.१३२)
	[29.21] अहंशुभमोर्युस्॥ (५.२.१४०)

	30) अथ रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्
	[30.1] तेन रक्तं रागात्॥ (४.२.१)
	[30.2] नक्षत्रेण युक्तः कालः॥ (४.२.३)
	[30.3] दृष्टं साम॥ (४.२.७)
	[30.4] सास्य देवता॥ (४.२.२४)
	[30.5] ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्॥ (४.२.४३)
	[30.6] तदधीते तद्वेद॥ (४.२.५९)
	[30.7] क्रमादिभ्यो वुन्॥ (४.२.६१)
	[30.8] तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि॥ (४.२.६७)
	[30.9] लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने॥ (१.२.५१)
	[30.10] राष्ट्रावारपाराद्घखौ॥ (४.२.९३)
	[30.11] वृद्धाच्छः॥ (४.२.११४)
	[30.12] युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च॥ (४.३.१)
	[30.13] तवकममकावेकवचने॥ (४.३.६२)
	[30.14] प्रत्ययोत्तरपदयोश्च॥ (७.२.९८)
	[30.15] ग्रामाद्यखञौ॥ (४.२.९४)
	[30.16] आत्मन्विश्वजन भोगोत्तरपदात्खः॥ (५.१.९)
	[30.17] सायञ्चिरम्प्राह्णेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुट् च॥ (४.३.२३)
	[30.18] जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः॥ (४.३.६२)
	[30.19] गोश्च पुरीषे॥ (४.३.१४५)
	[30.20] रक्षति (४.४.३३)॥
	[30.21] नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु॥ (४.४.९१)

	31) अथ ठञधिकारादिप्रकरणम्
	[31.1] तस्येश्वरः॥ (५.१.४२)
	[31.2] तस्य भावस्त्वतलौ॥ (४.१.११९)
	[31.3] पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा॥ (५.१.१२२)
	[31.4] गुणवचनब्राह्णणादिभ्यः कर्मणि च॥ (५.१.१२४)
	[31.5] तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ॥ (५.२.२६)
	[31.6] किमिदम्भ्यां वो घः॥ (४.२.४०)
	[31.7] किमोऽत्॥ (५.३.१२)
	[31.8] यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्॥ (५.२.३९)
	[31.9] किमिदम्भ्यां वो घः॥ (५.२.४४)
	[31.10] इदंकिमोरीश्की॥ (६.३.८९)
	[31.11] संख्याया अवयवे तयप्॥ (५.२.४२)
	[31.12] द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा॥ (५.२.४३)
	[31.13] अतिशायने तमबिष्ठनौ॥ (५.३.५५)
	[31.14] द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ॥ (५.३.५७)
	[31.15] प्रकृत्यैकाच्॥ (६.४.१६३)
	[31.16] ज्य च॥ (५.३.६१)
	[31.17] कु तिहोः॥ (७.२.१०४)
	[31.18] कृभ्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्विः॥ (५.४.५०)
	[31.19] अस्य च्वौ॥ (७.४.३२)
	[31.20] च्वौ च॥ (७.४.२६)


