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प्रस्तमाविनमा
धिमातपुयाः परस्ममैपदमात्मनक्षेपदभक्षेदक्षेन मदमविधि इमत पकविरसस्मनम् पमाठक्षे अस्ममामभयाः आलनोमचतमम्। परस्ममैपमदनमास
कक्षेषमासञ्चदम् धिमातकनमास पमाठयाः पकविर ककतयाः। असस्मनम् पमाठक्षे अस्ममामभयाः आत्मनक्षेपमदनयाः एधिम् -धिमातनोयाः पमाठयाः उपमादष्ट्रीयतक्षे।
अयस नमायकधिमातपुरसस्त। अस्य सविरषपु लकमारक्षेषपु रूपमामण प्रदशिर मयष्यन्तक्षे। तज्जमानक्षे आत्मनक्षेपमदनमास बहह नमास धिमातकनमास
रूपमामण समाधिमयतपुस शिक्यन्तक्षे। आत्मनक्षेपदत्विमातम् पकविरप्रकरणपमठतमामन सकत्रमामण मविहमाय अमप मभन्नमानमास कक्षेषमाञ्चन
सकत्रमाणमामम् आविश्यकतमा भविमत। अत्र पमाठमान्तभमारमवितमामन एतमान्यक्षेवि सकत्रमामण सविर त्र आत्मनक्षेपदधिमातपुषपु उपयनोगमाय
कल्पन्तक्षे। अत्रमामप पकविरवितम् सकत्रव्यमाख्यमायमास प्रत्यक्षेकस पदमानमास मकस मविभमकसममासमामदकमम् असस्त। अत्र (१/१) इमत
प्रकमारक्षेण प्रदत्तमसस्त। एतस्यमाथर याः प्रथममायमामम् एकविचनक्षे अस्तष्ट्रीमत तत्र तत्र बनोद्धिव्यमम्।

उदक्षेश् यमामन
एतस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य आत्मनक्षेपदप्रकरणस्थमामन सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
 धिमातनोयाः परमम् आत्मनक्षेपदप्रत्ययस्य प्रयनोगक्षे कमयाः भविक्षेतम्।
 एधिम्-धिमातपुवितम् अऩ्यधिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस यनोग्ययाः भविक्षेतम्।
 सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् अहर याः भविक्षेतम्।
 आत्मनक्षेपदधिमातकनमास रूपमामण विमैमशिष्टमामन च जमानष्ट्रीयमातम्।
 आत्मनक्षेपदधिमातकनमास रूपमामण स्विस्य भमाषमायमामम् प्रमक्रयमाजमानपपुरयाःसरस व्यविहतपुर कपुशिलयाः भविक्षेतम्।

एधिम्-धिमातनोयाः लमट रूपमामण
एधिधधँ॒ विकद्धिय इत्यमाकमारक्षेण धिमातपुरयस धिमातपुप्रकरणक्षे पमठतनोऽसस्त। तक्षेन विकद्ध्यथर कयाः अयस धिमातपुयाः इमत। अयस
धिमातपुयाः अनपुदमात्तक्षेतम्। अत एवि अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदष्ट्री। अस्य धिमातनोयाः
विमैमशिष्टमामन तमावितम् अयस धिमातपुयाः भ्विमामदगणपमठतयाः विकद्ध्यथर विमाचष्ट्री आत्मनक्षेपदष्ट्री अकमर कयाः अनपुदमात्तक्षेतम् सक्षेटम् इमत।
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[20.1]

मटत आत्मनक्षे प दमानमास टक्षे रक्षे॥ (३.४.७९)

सकत्र माथर याः - मटतनो लस्य आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरत्क्षे विमम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् चत्विमारर पदमामन ससन्त। मटतयाः(६/१), आत्मनक्षेपदमानमामम्

(६/३), टक्षेयाः(६/१), ए (१/१) इमत पदच्छक्षे दयाः। लस्य इमत असधिककतमम्। अचनोऽन्त्यमामद मट इमत सकत्रक्षेण मटससजमा
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - मटतम्-लकमारमाणमास स्थमानक्षे मविमहतमानमामम् आत्मनक्षेपदससजकमानमास टक्षेयाः स्थमानक्षे एकमारयाः
भविमत। दशिलकमारक्षेषपु मटतम्-लकमारमायाः षटम् ससन्त। तक्षे मह लटम् सलटम् लपुटम् लकटम् लक्षेटम् लनोटम् । एतक्षेषपु लकमारक्षेषपु यदमा
रूपमामण भविसन्त तदमा अनक्षेन सकत्रण
क्षे टक्षेयाः एकमारनो भविमत।
उदमाहरणमम् - एधितक्षे।
सकत्र माथर समन्विययाः - विकद्ध्यथर कमादम् एधिम्-धिमातनोयाः वितर ममानक्षे लटम् इमत सकत्रक्षेण लमट एधिम्-धिमातनोयाः
अनपुदमात्तक्षेत्त्विमातम्

अनपुदमात्तमङत

आत्मनक्षेपदमम्

इत्यनक्षेन

आत्मनक्षेपदससजकक्षेषपु

प्रत्ययक्षेषपु

प्रमापक्षेषपु

प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् एधिम् त इमत सस्थतक्षे तप्रत्ययस्य मतङ्त्विक्षेन धिमातनोररमत मविमहतत्विमाच्च कतर रर शिपम्
इत्यनक्षेन धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ त इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। अत्र त इमत आत्मनक्षेपदमम् मटतयाः
लकमारस्य स्थमानक्षे मविमहतमम् असस्त। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण तप्रत्ययस्य टक्षेयाः अकमारस्य स्थमानक्षे एकमारनो भविमत तक्षेन
एधितक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
एधिक्षे तक्षे - एधिम्- धिमातनोयाः लमट प्रथममदविचनमविविकमायमामम् आत्मनक्षेपदससजकक्षे आतमामम्-प्रत्ययक्षे कतर रर शिमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ आतमामम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा -

[20.2]

आतनो मङतयाः॥ (७.२.८१)

सकत्र माथर याः - अतयाः परस्य मङतमाममाकमारस्य इयम् स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। आतयाः (६/१), मङतयाः (६/१) इमत पददयमात्मकस सकत्रममदमम्। अतयाः

(५/१), इययाः (१/१) इमत पददयमम् अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रमादनपुवितर तक्षे। ङकमारयाः इतम् यस्य स मङतम्। अङस्य
इमत सकत्रस्य असधिकमार आयमामत। अङस्य इमत पदमम् पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। पदयनोजनमा - अतयाः अङमातम्
मङतयाः आतयाः इयम्। अतयाः इमत पदमम् अङमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। तक्षेन अदन्तमातम् अङमातम् इत्यथर्थो लभ्यतक्षे।
सकत्रमाथर्थो भविमत - अदन्तमादम् अङमातम् परस्य मङतमामम् आकमारस्य स्थमानक्षे इयम् भविमत। अत्र आतमामम्
इत्यमामदप्रत्ययमानमामम् स्वियस मङत्त्विस नमासस्त। तथमामप समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण तक्षेषमास मङत्त्विमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
उदमाहरणमम् - एधिक्षेतक्षे।
सकत्र माथर समन्विययाः - एधिम् अ आतमामम् इमत सस्थतक्षे समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण आतमामयाः मङत्त्विक्षे
आतनो मङतयाः इमत सकत्रक्षेण आतमामयाः आकमारस्य इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे एधिम् अ इयम् तमामम् इमत सस्थतक्षे लनोपनो व्यनोविर सल
इमत सकत्रक्षेण इययाः अवियविस्य यकमारस्य लनोपनो भविमत। ततयाः अकमारस्य इकमारस्य च स्थमानक्षे गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे
एधिक्षेतमामम् इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः एत्विक्षे एधिक्षे तक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
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एधिन्तक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहह विचनक्षे स-प्रत्ययक्षे सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन अन्तमादक्षेशिक्षे कतर रर शिपम्
इमत शिमप एधिम् अ अन्त इमत सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इत्यनक्षेन अकमारमाकमारयनोयाः स्थमानक्षे पररूपमैकमादक्षेशिक्षे अकमारक्षे मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षे टक्षेयाः अन्त इत्यस्य तकमारनोत्तरस्य अकमारस्य एत्विक्षे एधिन्तक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
एधिसक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे थमासम्-प्रत्ययक्षे एधिम् थमासम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा -

[20.3]

थमासयाः सक्षे ॥ (३.४.८०)

सकत्र माथर याः - मटतनो लस्य थमासयाः सक्षे स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् थमासयाः (६/१) इमत सक्षे (१/१) इमत दक्षे पदक्षे स्तयाः। मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रमातम् मटतयाः (६/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। लस्य इत्यसधिककतमम्। सकत्रमाथर्थो भविमत मटलकमारस्य स्थमानक्षे अमामदषयाः ययाः थमासम् तस्य स्थमानक्षे सक्षे इमत आदक्षेशियाः स्यमामदमत। सक्षे इत्यमादक्षेशिस्य
अनक्षेकमाल्त्विमातम् सक्षे सविमारदक्षेशिनो भविमत।
उदमाहरणमम् - एधिसक्षे।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एधिम् थमासम् इमत सस्थतक्षे थमासयाः सक्षे इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण थमासयाः
स्थमानक्षे सक्षे अनक्षेकमाल्त्विमातम् सविमारदक्षेशिक्षे कतर रर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ सक्षे इमत सस्थतक्षे विणर मक्षेलनक्षे एधिसक्षे इमत रूपस
ससध्यमत।
एधिक्षे थक्षे - एधिम्- धिमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् आत्मनक्षेपदससजकक्षे आथमामम्-प्रत्ययक्षे
कतर रर शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ आथमामम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तत्र समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
आथमामयाः मङत्त्विक्षे आतनो मङतयाः इमत सकत्रक्षेण आथमामयाः आकमारस्य इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे एधिम् अ इयम् थमामम् इमत सस्थतक्षे
लनोपनो व्यनोविर सल इमत सकत्रण
क्षे इययाः अवियविस्य यकमारस्य लनोपनो भविमत। ततयाः अकमारस्य इकमारस्य च स्थमानक्षे
गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे एधिक्षेथमामम् इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः एत्विक्षे एधिक्षे थक्षे इमत रूपस
ससध्यमत।
एधिध्विक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे ध्विमम्-प्रत्ययक्षे कतर रर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ ध्विमम्
सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षे ध्विमयाः टक्षेयाः अमम् इत्यस्य एत्विक्षे एधिध्विक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
एधिक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इटम् -प्रत्ययक्षे एधिम् इ इमत जमातक्षे कतर रर शिपम् इमत शिमप एधिम्
अ इ इमत जमातक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण इ इत्यस्य टक्षेयाः इकमारस्य स्थमानक्षे एत्विक्षे एधिम् अ ए इमत
सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण अकमारमैकमारयनोयाः स्थमानक्षे पररूपमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे एधिक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
एधिमाविहक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विमह-प्रत्ययक्षे कतर रर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ विमह
इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण विहक्षेयाः टक्षेयाः इकमारस्य एत्विक्षे एधिम् अ विहक्षे इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो
यमञ इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर एधिमाविहक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
एधिमामहक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषबहह विचनक्षे ममह-प्रत्ययक्षे कतर रर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ ममह
इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण महक्षेयाः टक्षेयाः इकमारस्य एत्विक्षे एधिम् अ महक्षे इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो
यमञ इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर एधिमामहक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
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एधिम्-धिमातनोयाः लट्लकमारक्षे रूपमामण तमावितम् -

एकविचनक्षे

मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

प्रथमपपुरु षक्षे

एधितक्षे

एधिक्षेतक्षे

एधिन्तक्षे

मध्यमपपुरु षक्षे

एधिसक्षे

एधिक्षेथक्षे

एधिध्विक्षे

उत्तमपपुरु षक्षे

एधिक्षे

एधिमाविहक्षे

एधिमामहक्षे

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. एधिम्-धिमातनोयाः अथर याः कयाः।
2. एधिम्-धिमातनोयाः धिमातपुपमाठक्षे ककीदृशियाः पमाठयाः।
3. एधिम्-धिमातपुयाः उदमात्तनोऽनपुदमात्तयाः स्विररतनो विमा।
4. एधिम्-धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री परस्ममैपदष्ट्री विमा। उत्तरस समथर यत।
5. एधिम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपमदत्विक्षे मकस सकत्रस प्रममाणमम्।
6. एधिम्-धिमातनोयाः मतबमादयनो नवि प्रत्ययमायाः कपुतनो न उत्पदन्तक्षे।
7. एधिम्-धिमातपुयाः सक्षेटम् अमनटम् विमा।
8. एधिम्-धिमातपुयाः सकमर कनो विमा अकमर कनो विमा।
9. एधिम्-धिमातनो लमट तप्रत्ययक्षे शिमप प्रमक्रयमाकमायर एधित इमत सस्थतक्षे एकमारमविधिमायकस सकत्रस मकमम्।
10. मटससजमा कस्य।
11. एधिम्-धिमातनोयाः लमट रूपमामण सलखत।
12. आतमामम्-प्रत्यययाः कक्षेन सकत्रक्षेण मङतम्।
13. आतमामयाः आकमारस्य इयम् कक्षेन सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
14. आतनो मङतयाः इमत सकत्रस्य कनोऽथर याः।
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एधिम्-धिमातनोयाः सलमट रूपमामण
[20.4]

इजमादक्षे श् च गपुरु मतनोऽनकच् छयाः॥ (३.१.३६)

सकत्र माथर याः - इजमामदयर्थो धिमातपुयाः गपुरुममानम् ऋच्छत्यन्ययाः तत आमम् स्यमामलमट।
सकत्र मावितरणमम् - एधिम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथर मक्रयमाविकत्तक्षेयाः सलटम् -लकमारक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे लस्य
स्थमानक्षे प्रथममैकविचनमविविकमायमास तप्रत्ययक्षे एधि त इमत सस्थतक्षे इदस सकत्रस प्रवितर तक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् इजमादक्षेयाः (५/१), च (अव्ययमम्), गपुरुमतयाः (५/१),
अनकच्छयाः (५/१) इमत चत्विमारर पदमामन ससन्त। धिमातनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदस धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभव्यमाहमारक्षे यङम् इमत सकत्रमातम् अनपुवितर तक्षे। आमम् (१/१) इमत मविधिक्षेयबनोधिकस पदस सलमट (७/१) इमत च
पदस कमास्प्रत्ययमादमामन्त्रणक्षे सलमट इमत सकत्रमातम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः परश्च इमत दयनोयाः सकत्रयनोयाः असधिकमारक्षे
सकत्रममदस पमठतमम् असस्त। इचम् आमदयर स्य स इजमामदयाः, तस्ममादम् इजमादक्षेयाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। गपुरुयाः असस्त
असस्मनम् इमत गपुरुममानम्, तस्ममादम् गपुरुमतयाः। न ऋच्छम् अनकच्छम्, तस्ममादम् अनकच्छयाः। पदयनोजनमा - इजमादक्षेयाः च
गपुरुमतयाः अनकच्छयाः धिमातनोयाः आमम् प्रत्यययाः परयाः च सलमट। सकत्रमाथर्थो भविमत - इजमामदयाः यनो धिमातपुयाः गपुरुममानम्
ऋच्छमतमभन्नयाः, तस्ममादम् धिमातनोयाः सलमट परक्षे आमम् प्रत्यययाः भविमत। यनो धिमातपुयाः इजमामदरमप असस्त , गपुरुममानम् चमामप
असस्त तस्ममादम् धिमातनोयाः आमम् भविमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - एधिम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथर मक्रयमाविकत्तक्षेयाः परनोकक्षे सलटम् इमत सलटम् लकमारक्षे एधिम् सलटम् इमत सस्थतक्षे एधिम्-धिमातनोयाः एकमारमामदत्विमातम् इजमामदत्त्विमसस्त। दष्ट्रीघर चक्षेमत सकत्रक्षेण एकमारयाः
गपुरुससजकयाः। अतयाः एधिम्-धिमातपुयाः गपुरुममानम् अमप असस्त। अत एवि तस्ममाद्धिमातनोयाः प्रककतसकत्रक्षेण आम्प्रत्यययाः भविमत।
तक्षेन एधिम् आमम् सलटम् इमत सस्थतक्षे विणर मक्षेलनक्षे एधिमामम् सलटम् इमत आयमामत। तदमा आमयाः इमत सकत्रक्षेण सलटयाः लपुकम्
भविमत। सलटम् ककदमतङम् इमत ककत्ससजकयाः असस्त। एधिमामम् इत्यस्ममातम् सलटयाः लपुमक प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम्
इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययलकणस ककत्विमा एधिमामम् इमत ककदन्तमम् असस्त। तस्य च ककत्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततश्च स्वियजसमयटम् ॰ इमत सकत्रक्षेण सपुबपुत्पत्तय एधिमामम् सपु इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत
सकत्रक्षेण सनोलपुरमक एधिमामम् इमत अविमशिष्यतक्षे। अस्य च पपुनयाः प्रत्ययलकणस ककत्विमा सपुबन्तत्विमम्। अतयाः सपुमपङन्तस
पदममत्यनक्षेन पदससजमामप ससध्यमत।
एधिमामम् इत्यस्य आमन्तत्विमातम् ककञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत सकत्रक्षेण एधिमामम् इत्यस्ममातम् परस
सलट्परकमाणमास कक भक असम् एषमास धिमातकनमास प्रयनोगनो भविमत। अत्र आदय ककधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगस ककत्विमा एधिमामम् कक सलटम्
इमत सस्थमतयाः आयमामत।
सकत्र मावितरणमम् - एधिमामम् कक सलटम् इमत सस्थतक्षे लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदस विमा परस्ममैपदस विमा भविक्षेतम् इमत
शिसकमा समपुदक्षेमत। तत्र आत्मनक्षेपदमविधिमायकमम् इदस सकत्रस प्रवितर तक्षे।
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[20.5]

आम्प्रत्ययवितम् कक ञनोऽनपुप्र यनोगस्य॥ (१.३.६३)

सकत्र माथर याः - आमप्रककत्यमा तपुल्यमनपुप्रयपुज्यममानमातम् ककञनोऽप्यमात्मनक्षेपदमम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् चत्विमारर पदमामन ससन्त। तत्र आम्प्रत्ययवितम् इमत
अव्ययपदमम्, ककञयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, अनपुप्रयनोगस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। आत्मनक्षेपदमम् इमत प्रथममान्तस
पदमम् अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रमातम् अनपुवितर तक्षे। आमम् प्रत्ययनो यस्ममातम् (मविमहतयाः) स आम्प्रत्यययाः।
आम्प्रत्ययक्षेन तपुल्यमम् आम्प्रत्ययवितम् इमत। अत्र अतद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः असस्त। अथमारतम् आम्प्रत्यययाः
इमत शिब्दक्षेन यस्ममादम् आमम् प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे तस्यमैवि गहणस कतर व्यस न तपु आमम्-प्रत्ययसमहतस्य। सकत्रमाथर्थो
भविमत - आम्प्रत्यययाः यस्ममातम् ततयाः आमयाः प्रककत्यमा इवि अनपुप्रयपुज्यममानमातम् ककञयाः अमप आत्मनक्षेपदस भवितष्ट्रीमत।
अत्र एधिम्-धिमातनोयाः आमम्-प्रत्ययनो मविमहतयाः। तक्षेन एधिमामम् इमत लभ्यतक्षे। आम्प्रत्यययाः इमत पदक्षेन एधिम् इमत आमयाः
प्रककमतरक्षेवि गकह्यतक्षे। आमयाः प्रककमततयाः यमद आत्मनक्षेपदस भविमत तमहर आमन्तमातम् परनो ययाः अनपुप्रयपुकयाः ककधिमातपुयाः ,
तस्ममादम् परमम् सलटयाः स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदस भविमत। मकलधिमातपुतयाः यमद आत्मनक्षेपदस भविमत तमहर अनपुप्रयपुकमादम्
ककधिमातनोयाः अमप आत्मनक्षेपदस भवितष्ट्रीमत सरलमाथर याः।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एधिमामम् कक सलटम् इमत सस्थमतयाः। अत्र एधिमामम् इत्यत्र आमम्
प्रत्यययाः एधिम्-धिमातनोयाः मविमहतयाः। अतयाः आमयाः प्रककमतयाः एधिम्-धिमातपुयाः। एधिम्-धिमातपुतयाः आत्मनक्षेपदस भविमत। अतयाः
अनपुप्रयपुकमातम् ककधिमातनोयाः प्रककतसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस्य मविधिमानमातम् प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकयमा एधिमामम् कक त इमत
सस्थमतयाः सममापन्नमा। तदमा -

[20.6]

सलटस्तसयनोरक्षे म शिरक्षेच म्॥ (३.४.८१)

सकत्र माथर याः - सलडमादक्षेशियनोयाः तसयनोयाः एशिम् इरक्षेचम् एतय स्तयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। तत्र सलटयाः (६/१), तसयनोयाः (६/२), एमशिरक्षेचम् (१/१) इमत त्रष्ट्रीमण
पदमामन ससन्त। तश्च सश्च तसय तयनोयाः तसयनोयाः, इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। एशिम् च इरक्षेचम् इमत एमशिरक्षेचम् इमत
सममाहमारदन्दसममासयाः। अत्र यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषमासकत्रस प्रवितर तक्षे। तक्षेन तस्य स्थमानक्षे एशिम्
तथमा च सस्य स्थमानक्षे इरक्षेचम् इमत मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। एशियाः मशित्त्विमातम् तथमा इरक्षेचयाः अनक्षेकमाल्त्विमातम् अनक्षेकमासल्शितम् सविर स्य
इमत पररभमाषमाबलक्षेन सविर स्य स्थमानक्षे आदक्षेशिनो भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतय यनो त स इमत
एतय तयनोयाः स्थमानक्षे एशिम् इरक्षेचम् एतय क्रममातम् स्तयाः। इरक्षेचम् इत्यस्य चस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत।
ततश्च लनोपनो भविमत।
उदमाहरणमम् - एधिमाञ्चक्रक्षे।
सकत्र माथर समन्विययाः - एधिमामम् कक त इमत सस्थतक्षे प्रककतसकत्रक्षेण त-प्रत्ययस्य स्थमानक्षे एशिमादक्षेशिक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिमामम् कक ए इमत सस्थतक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रण
क्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर (उरतम् इमत
सकत्रक्षेण अ, उरणम् रपरयाः इमत रपरयाः, हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत हलमामदशिक्षेषक्षे, कपुहनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य
चकमारयाः) एधिमामम् च कक ए इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच इमत यमण ककतक्षे एधिमामम् चक्रक्षे इमत सस्थमतयाः सममायमामत। ततयाः
मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रक्षेण पदमान्तमकमारस्य अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन
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परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम् ञकमारक्षे एधिमाञ्चक्रक्षे इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे एधिमासचक्रक्षे इमत च रूपस
ससध्यमत।
एधिमासच क्रमातक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथर मक्रयमाविकत्तक्षेयाः परनोकक्षे सलटम् इमत सलटम् -लकमारक्षे एधिम् सलटम्
इमत सस्थतक्षे एधिम्-धिमातनोयाः इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छयाः इमत सकत्रक्षेण आमम एधिमामम् सलटम् इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत
सकत्रक्षेण आमयाः परस्य लपुमक एधिमामम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। एधिमामम् इत्यस्य आमन्तत्विमातम् कक ञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट
इमत सकत्रक्षेण एधिमामम् इत्यस्ममातम् सलट्परस्य ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे एधिमामम् कक सलटम् इमत सस्थतक्षे आम्प्रत्ययवितम्
ककञनोऽनपुप्रयनोगस्य इमत सकत्रक्षेण एधिम्-धिमातपुतयाः आत्मनक्षेपदक्षे प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकयमा एधिमामम् कक आतमामम् इमत
सस्थमतयाः जमातमा। तदमा सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक आतमामम् इमत
सस्थतक्षे इकनो यणमच इमत यमण ककतक्षे एधिमामम् चक्रमातमामम् इमत सस्थमतयाः सममायमामत। मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत
सकत्रक्षेण आतमामयाः टक्षेयाः आमयाः एत्विक्षे एधिमामम् चक्रमातक्षे इमत सस्थतक्षे ततयाः मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रण
क्षे पदमान्तमकमारस्य
अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम् ञकमारक्षे
एधिमाञ्चक्रमातक्षे इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे एधिमासचक्रमातक्षे इमत च रूपस ससध्यमत।
एधिमासच मक्ररक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथर मक्रयमाविकत्तक्षेयाः परनोकक्षे सलटम् इमत सलटम् -लकमारक्षे एधिम् सलटम्
इमत सस्थतक्षे एधिम्-धिमातनोयाः एकमारमामदत्विमातम् इजमामदत्त्विमसस्त अतयाः इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छयाः इमत सकत्रक्षेण आमम
एधिमामम् सलटम् इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत सकत्रक्षेण आमयाः परस्य लपुमक एधिमामम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। एधिमामम् इत्यस्य
आमन्तत्विमातम् ककञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत सकत्रक्षेण एधिमामम् इत्यस्ममातम् सलट्परस्य ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे एधिमामम् कक
सलटम्

इमत

सस्थतक्षे

आम्प्रत्ययवितम्

ककञनोऽनपुप्रयनोगस्य

इमत

सकत्रक्षेण

एधिम्-धिमातपुतयाः

आत्मनक्षेपदक्षे

प्रथमपपुरुषबहह विचनमविविकयमा एधिमामम् कक स इमत सस्थमतयाः जमातमा।
तत्र सस्य स्थमानक्षे सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सकत्रण
क्षे इरक्षेचम् इत्यमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिमामम् कक इरक्षे इमत
सस्थतक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक इरक्षे इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच
इमत यमण ककतक्षे एधिमामम् चमक्ररक्षे इमत सस्थमतयाः सममायमामत। ततयाः मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रक्षेण पदमान्तमकमारस्य
अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम् ञकमारक्षे
एधिमाञ्चमक्ररक्षे इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे एधिमासच मक्ररक्षे इमत च रूपस ससध्यमत।
एधिमासच कक षक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् सलमट आमम ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे एधिमामम् कक सलटम् इमत सस्थतक्षे
आम्प्रत्ययवितम् ककञनोऽनपुप्रयनोगस्य इमत सकत्रक्षेण एधिम्-धिमातपुतयाः आत्मनक्षेपदक्षे मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकयमा एधिमामम् कक
थमासम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। थमासयाः सक्षे इमत सकत्रक्षेण थमासयाः स्थमानक्षे सक्षे इमत सविमारदक्षेशिक्षे आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः
इमत सकत्रक्षेण सक्षे इमत प्रत्ययस्य इडमागमयाः प्रमापयाः। ककधिमातनोयाः उपदक्षेशिक्षे एकमाच्त्विमातम् अनपुदमात्तत्विमाच्च एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण इडमागमस्य मनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे
अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक सक्षे इमत सस्थतक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सकमारस्य षकमारक्षे एधिमामम् चककषक्षे इमत
सस्थतक्षे मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रण
क्षे पदमान्तमकमारस्य अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य
मविकल्पक्षेन परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम् ञकमारक्षे एधिमाञ्चकक षक्षे इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे एधिमासच कक षक्षे
इमत च रूपस ससध्यमत।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे आत्मनक्षे प दप्रकरणमम्
एधिमासच क्रमाथक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् सलमट आमम ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे एधिमामम् कक सलटम् इमत सस्थतक्षे
मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकयमा एधिमामम् कक आथमामम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। ततश्च मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च
कक आथमामम् इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच इमत यमण ककतक्षे एधिमामम् चक्रमाथमामम् इमत सस्थमतयाः सममायमामत। मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण आथमामयाः टक्षेयाः आमयाः एत्विक्षे एधिमामम् चक्रमाथक्षे इमत सस्थतक्षे ततयाः मनोऽनपुस्विमारक्षे
अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर एधिमाञ्चक्रमाथक्षे इमत परसविणमारभमाविक्षे एधिमासच क्रमाथक्षे इमत च रूपक्षे ससध्यतयाः।
एधिमासच कक ढ्विक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् सलमट आमम ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे एधिमामम् कक सलटम् इमत सस्थतक्षे
मध्यमपपुरुषबहह विचनमविविकयमा एधिमामम् कक ध्विमम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। ततश्च मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक
ध्विमम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा -

[20.7]

इणयाः षष्ट्री ध् विस ल पुस ङ्लटमास धिनोऽङमातम्॥ (८.३.७८)

सकत्र माथर याः - इण्णन्तमादङमातम् परक्षेषमास षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिस्य ढयाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। इणयाः (५/१), षष्ट्रीध्विमम्-लपुङम्-सलटमामम् (६/३), धियाः (६/१), अङमातम्

(५/१) इमत चत्विमारर पदमामन ससन्त। अपदमान्तस्य मकधिरनस्य इमत सकत्रमातम् मकधिरन्ययाः इमत प्रथममान्तस
पदमनपुवितर तक्षे।

षष्ट्रीध्विस

लपुङम्

च

सलटम्

इमत

षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटयाः,

तक्षेषमास

षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमामम्

इमत

इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। अपदमान्तस्य मकधिरन्ययाः इमत सकत्रमातम् मकधिरन्ययाः (१/१) इमत पदममायमामत। पदयनोजनमा इणयाः अङमातम् षष्ट्रीध्विसलसपु ङ्लटमास धियाः मकधिरन्ययाः। अत्र इणयाः इमत मविशिक्षेषणमतयाः। तदन्तमविसधिनमा इण्णन्तमातम् अङमातम्
इमत अथर याः आयमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - इण्णन्तमातम् अङमातम् परक्षेषमास षष्ट्रीध्विमम् लपुङम् सलटम् एषमास स्थमानक्षे मकधिरन्ययाः
आदक्षेशिनो भविमत इमत।
उदमाहरणमम् - एधिमाञ्चककढ्विक्षे।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एधिमामम् चकक ध्विमम् इमत सस्थतय इणम् -अन्तमम् अङमम् चकक
इमत, ततश्च सलटयाः धिकमारयाः असस्त। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण धिस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे गपुणतयाः आन्तयमारद म् ढकमारक्षे एधिमामम्
चककढ्विमम् इमत जमातक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः अमयाः एत्विक्षे एधिमामम् चककढ्विक्षे इमत सस्थतक्षे ततयाः
मनोऽनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर एधिमाञ्चकक ढ्विक्षे इमत परसविणमारभमाविक्षे एधिमासच कक ढ्विक्षे इमत च रूपक्षे
ससध्यतयाः।
एधिमासच क्रक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् सलमट आमम ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे एधिमामम् कक सलटम् इमत सस्थतक्षे
उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकयमा एधिमामम् कक इ इमत सस्थमतयाः जमातमा। ततश्च मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर एधिमामम् च कक इ
इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण आथमामयाः टक्षेयाः इकमारस्य एत्विक्षे एधिमामम् चकक ए इमत जमातक्षे इकनो
यणमच इमत यमण ककतक्षे एधिमामम् चक्रक्षे इमत सस्थतक्षे ततयाः मनोऽनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर एधिमाञ्चक्रक्षे
इमत परसविणमारभमाविक्षे एधिमासच क्रक्षे इमत च रूपक्षे ससध्यतयाः।
एधिमासच कक विहक्षे , एधिमासच कक महक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् सलमट आमम ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे एधिमामम् कक सलटम्
इमत सस्थतक्षे उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकयमा एधिमामम् कक विमह इमत सस्थमतयाः जमातमा। पकविरवितम् मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर
एधिमामम् च कक विमह इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण आथमामयाः टक्षेयाः इकमारस्य एत्विक्षे एधिमामम् चकक
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विहक्षे इमत जमातक्षे मनोऽनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर एधिमाञ्चकक विहक्षे इमत परसविणमारभमाविक्षे एधिमासच कक विहक्षे
इमत च रूपक्षे ससध्यतयाः। एविमक्षेवि उत्तमबहह विचनक्षे प्रमक्रयमा भविमत। तक्षेन एधिमाञ्चकक महक्षे , एधिमासच कक महक्षे दक्षे रूपक्षे
ससध्यतयाः।
एधिम्-धिमातनोयाः आमम ततश्च भकधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे भकधिमातनोयाः परस सलटयाः स्थमानक्षे परस्ममैपदमक्षेवि भविमत।
अनपुप्रयपुकमातम् परस्ममैपदस विमा आत्मनक्षेपदस विमा इमत मविचमारस्तपु कक्षेविलस ककधिमातनोरक्षेवि वितर तक्षे। भकधिमातनोयाः सलमट
रूपसमाधिनप्रमक्रयमा तपु पकविरविदक्षेवि भविमत। अतयाः मविस्तरविमारणमाय नमात्र प्रदश्यर तक्षे। एविमम् असम्-धिमातनोयाः
अनपुप्रयनोगमविषयक्षेऽमप।
कक भक असम् एषमामम् अनपुप्रयनोगक्षेण मनष्पन्नमामन रूपमामण अधियाः प्रदत्तमामन ससन्त।

एकविचनक्षे

मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

प्रथमपपुरु षक्षे

एधिमाञ्चक्रक्षे

एधिमाञ्चक्रमातक्षे

एधिमाञ्चमक्ररक्षे

मध्यमपपुरु षक्षे

एधिमाञ्चककषक्षे

एधिमाञ्चक्रमाथक्षे

एधिमाञ्चककढ्विक्षे

उत्तमपपुरु षक्षे

एधिमाञ्चक्रक्षे

एधिमाञ्चककविहक्षे

एधिमाञ्चककमहक्षे

एकविचनक्षे
प्रथमपपुरु षक्षे

एधिमाम्बभकवि

मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

एधिमाम्बभकवितपुयाः एधिमाम्बभकविपुयाः

मध्यमपपुरु षक्षे एधिमाम्बभकमविथ एधिमाम्बभकविथपुयाः एधिमाम्बभकवि
उत्तमपपुरु षक्षे

एधिमाम्बभकवि

एधिमाम्बभकमविवि एधिमाम्बभकमविम

एकविचनक्षे

मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

प्रथमपपुरु षक्षे

एधिमाममास

एधिमाममासतपुयाः

एधिमाममासपुयाः

मध्यमपपुरु षक्षे

एधिमाममाससथ

एधिमाममासथपुयाः

एधिमाममास

उत्तमपपुरु षक्षे

एधिमाममास

एधिमाममाससवि

एधिमाममाससम

पमाठगतप्रश्नमायाः
15. इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छ इमत सकत्रस्य विकसत्तस सलखत।
16. इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छ इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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17. आम्प्रत्यययाः इत्यत्र ककीदृशिनो बहह वष्ट्रीमहयाः।
18. एधिम्-धिमातनोयाः सलमट भकधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे भकधिमातनोयाः परस परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदस विमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।
19. आमयाः इमत सकत्रक्षेण कस्य लपुकम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
20. सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यत्र तस्य स्थमानक्षे एशिम् सस्य स्थमानक्षे च इरक्षेचम् इमत मकस सकत्रस
मनयमयमत।
21. एधिम्-धिमातनोयाः सलमट प्रथममैकविचनक्षे कमामन रूपमामण भविसन्त।
22. एधिम्-धिमातनोयाः सलमट असम्-धिमातपुमम् अनपुप्रयपुज्य रूपमामण सलखत।
23. एधिमाञ्चककढ्विक्षे इत्यत्र ध्विमयाः धिस्य ढमविधिमायकस सकत्रस मकमम्।

एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट रुपमामण
एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमाणमास रूपक्षेषपु न कनोऽमप मविशिक्षेषयाः असस्त। तमामन रूपमामण पकविर सकत्रमैरवि
क्षे
भविसन्त। तत्र स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः, लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः, तमासस्त्यनोलर्थोपयाः रर च इमत सकत्रमामण प्रयपुज्यन्तक्षे।
यथमा एसधितमा - एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास त-प्रत्ययक्षे एधिम् त इमत सस्थतक्षे कतर रर शिपम्
इत्यनक्षेन शिमप प्रसकक्षे स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन शिपस प्रबमाध्य तमासम् -प्रत्ययक्षे एधिम् तमासम् त इमत सस्थतक्षे तमासयाः
आधिर धिमातपुकत्विमादम् विलमामदत्विमाच्च आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे आदमावियविक्षे एधिम् इतमासम् त
इमत सस्थतक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमा-रय-रसयाः इमत सकत्रक्षेण तप्रत्ययस्य स्थमानक्षे डमा इमत सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम्
इतमासम् आ इमत सस्थतक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारद म् अभस्यमामप टक्षेलर्थोपक्षे एधिम् इतम् आ इमत सस्थतक्षे विणर मक्षेलनक्षे एसधितमा इमत
रूपस ससध्यमत।
एविमम् अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु अमप ऊह्यमम्। तत्र मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे ध्विमम्-प्रत्ययक्षे रूपक्षे मविशिक्षेषनो मविदतक्षे।
पकविरवितम् एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे एधिम् इतमासम् ध्विमम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[20.8]

सधि च॥ (८.२.२५)

सकत्र माथर याः - धिमादय प्रत्ययक्षे पर सस्य लनोपयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। सधि इमत सपम्यन्तस पदमम्। च इमत
अव्ययपदमम्। रमात्सस्य इमत सकत्रमातम् सस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदममायमामत। ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इत्यस्ममातम् लनोपयाः
इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितर तक्षे। अत्र प्रत्ययक्षे इमत अध्यमाहमायर मम्। पदयनोजनमा - सस्य लनोपयाः सधि प्रत्ययक्षे। सधि
प्रत्ययक्षे इत्यत्र तदमामदमविसधिनमा धिकमारमादय प्रत्ययक्षे इत्यथर याः आयमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - धिमादय प्रत्ययक्षे सस्य लनोपयाः
भविमत।
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उदमाहरणमम् - एसधितमाध्विक्षे।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एसधितमासम् ध्विमम् इमत सस्थतय ध्विमममत धिमामदप्रत्यययाः परयाः
असस्त। अतयाः सधि च इमत सकत्रक्षेण तमासयाः अवियविस्य सकमारस्य लनोपक्षे एसधितमाध्विमम् इमत सस्थतक्षे मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः एत्विक्षे एसधितमाध्विक्षेक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

-पकविरवितम् एधिम्-धिमातनोयाः लपुमट उत्तमपपुरुषबहह विचनक्षे एधिम् इतमासम् इ इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे
इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः एत्विक्षे एसधितमासम् ए इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[20.9]

ह एमत॥ (७.४.५२)

सकत्र माथर याः - तमासस्त्यनोयाः सस्य हयाः स्यमादक्षेमत परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। ह (१/१) इमत एमत (७/१) इमत दक्षे पदक्षे स्तयाः। तमासस्त्यनोयाः इमत
षष्ठ्यन्तस पदस तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रमातम् अनपुवितर तक्षे। सयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदस सयाः स्यमाधिर धिमातपुकक्षे इमत सकत्रमातम्
अनपुवितर तक्षे। पदयनोजनमा - तमासस्त्यनोयाः सयाः ह एमत। तमासस्त्यनोयाः सयाः इमत अवियविषष्ठष्ट्री वितर तक्षे। तक्षेन
तमासस्त्यनोरवियविस्य इमत अथर याः सममायमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - तमासयाः असम्-धिमातनोयाः अवियवियाः ययाः सयाः, तस्य एमत
परक्षे हकमारयाः स्यमामदमत।
उदमाहरणमम् - एसधितमाहक्षे।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण एसधितमासम् ए इमत सस्थतय सकमारस्य ह एमत इमत हकमारक्षे
ककतक्षे एसधितमाहक्षे इमत रूपस ससद्धिमम्।
अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु अमप प्रमक्रयमा स्वियमकह्यमा।
एसधितमास्विहक्षे , एसधितमास्महक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् प्रमक्रययमा उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विमह-प्रत्ययक्षे
एसधितमासम् विमह इमत सस्थतक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रक्षेण टक्षेयाः एत्विक्षे एसधितमासम् विहक्षे इमत विणर मक्षेलनक्षे
एसधितमास्विहक्षे इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि उत्तमबहह विचनक्षे एसधितमास्महक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
अस्य धिमातनोयाः लपुमट रूपमामण तमावितम् -

प्रथमपपुरु षक्षे

एकविचनक्षे मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

एसधितमा

एसधितमारयाः

एसधितमारय

मध्यमपपुरु षक्षे एसधितमासक्षे एसधितमासमाथक्षे एसधितमाध्विक्षे
उत्तमपपुरु षक्षे एसधितमाहक्षे एसधितमास्विहक्षे एसधितमास्महक्षे
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एधिम्-धिमातनोयाः लकमट रूपमामण
एधिम्-धिमातनोयाः लकमट रूपक्षेषपु नकतनस मकममप सकत्रस नमाविश्यकमम्। तमामन रूपमामण पकविरसकत्रमामण आसशत्य
भविसन्त। असस्मनम् लकमारक्षे अत्र कमामनचन कमायमारमण यथमा - लकमट स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण स्यप्रत्यययाः ,
आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमयाः, आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन स्यस्य षकमारयाः, मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत एत्विमम् इमत भविमत।
एसधिष्यतक्षे - एधिम्-धिमातनोयाः विधिर नरूपव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे मविविमकतयाः तदमा एधिम्-धिमातनोयाः लकमट तप्रत्ययक्षे शिपस प्रबमाध्य स्यप्रत्ययक्षे इडमागमक्षे स्यस्य सकमारस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे एसधिष्यत इमत सस्थतक्षे मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्विक्षे एसधिष्यतक्षे इमत रूपस ससध्यमत। एविमन्यमामन रूपमामण ऊह्यमामन।

एकविचनक्षे

मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

प्रथमपपुरु षक्षे एसधिष्यतक्षे

एसधिष्यक्षेतक्षे

एसधिष्यन्तक्षे

मध्यमपपुरु षक्षे एसधिष्यसक्षे एसधिष्यक्षेथक्षे

एसधिष्यध्विक्षे

उत्तमपपुरु षक्षे

एसधिष्यक्षे एसधिष्यमाविहक्षे एसधिष्यमामहक्षे

एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट रूपमामण
सकत्र मावितरणमम् - एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट लनोटयाः स्थमानक्षे प्रथममैकविचनमविविकमायमास त-प्रत्ययक्षे शिमप ककतक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्विक्षे एधितक्षे इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - एकमारस्य स्थमानक्षे
आमम्-मविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे।

[20.10]

आमक्षे त याः॥ (३.४.९०)

सकत्र माथर याः - लनोट एकमारस्य आमम् स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। आमम् (१/१) एतयाः (६/१) इमत पददयमसस्त असस्मनम् सकत्रक्षे। लनोटनो
लङ्वितम् इमत सकत्रमातम् लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। लनोटयाः इमत एतयाः इमत अवियविषष्ठष्ट्री। सकत्रमाथर्थो भविमत

- लनोटयाः अवियविस्य एकमारस्य आमम् स्यमातम्।
उदमाहरणमम् - एधितमामम् एधिक्षेतमामम् एधिन्तमामम् एधिक्षेथमामम्।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण एधितक्षे इमत सस्थतक्षे आमक्षेतयाः इमत सकत्रक्षेण तक्षे इमत लनोटयाः
अवियविस्य एकमारस्य स्थमानक्षे आमम् इत्यमादक्षेशिक्षे एधितमामम् इमत रूपस ससध्यमत। प्रथममदविचनक्षे एधिक्षेतक्षे इमत सस्थतक्षे
एकमारस्य आमम्-मविधिमानक्षेन एधिक्षेतमामम् इमत रूपमम् ससध्यमत। प्रथमबहह विचनक्षे एधिन्तक्षे इमत सस्थतक्षे आमम मविमहतक्षे
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एधिन्तमामम् इमत रूपस ससध्यमत। तथमैवि मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे एधिक्षेथक्षे इमत सस्थतक्षे आमम ककतक्षे एधिक्षेथमामम् इमत रूपस
ससध्यमत।
एधिस्वि - एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे थमासस थमासयाः सक्षे इत्यमादक्षेशिक्षे शिमप एधिसक्षे इमत सस्थतक्षे
आमक्षेतयाः इमत सकत्रक्षेण एकमारस्य स्थमानक्षे आममादक्षेशियाः प्रमापयाः। तदमा -

[20.11]

सविमाभ्यमास विमामय॥ (३.४.९१)

सकत्र माथर याः - सविमाभ्यमास परस्य लनोडक्षेतयाः क्रममादम् विमामय स्तयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सविमाभ्यमामम् (५/२), विमामय (१/२) इमत पददयस सकत्रक्षेऽसस्मनम् वितर तक्षे।
लनोटनो लङ्वितम् इमत सकत्रमातम् लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। आमक्षेतयाः इमत सकत्रमातम् एतयाः इमत षष्ठ्यन्तस
पदमनपुवितर तक्षे। विश्च अमम् च विमामय इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। तमाभ्यमामम् सविमाभ्यमामम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - सकमारमातम्
विकमारमाच्च परस्य लनोटयाः एकमारस्य स्थमानक्षे क्रमक्षेण वि इमत अमम् इमत आदक्षेशियाः भविमत।
उदमाहरणमम् - एधिस्वि, एधिध्विमम्।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकरूपक्षेण एधिसक्षे इमत सस्थतय सक्षे इत्यसस्मनम् सकमारमातम् परस्य एकमारस्य
स्थमानक्षे प्रमापमम् आमम्-आदक्षेशिमम् प्रबमाध्य अनक्षेन प्रककतसकत्रक्षेण एकमारस्य स्थमानक्षे वि इत्यमादक्षेशिक्षे ककतक्षे एधिस्वि इमत रूपस
भविमत।
एधिध्विमम् - एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे ध्विमम शिमप टक्षेरत्क्षे विक्षे एधिध्विक्षे इमत सस्थतक्षे आमक्षेतयाः इमत
सकत्रक्षेण एकमारस्य स्थमानक्षे आममादक्षेशियाः प्रमापयाः। तत्र ध्विक्षे इत्यसस्मनम् विकमारमातम् परस्य एकमारस्य स्थमानक्षे प्रमापमम् आमम् आदक्षेशिमम् प्रबमाध्य अनक्षेन प्रककतसकत्रक्षेण एकमारस्य स्थमानक्षे अमम् इत्यमादक्षेशिक्षे ककतक्षे एधिध्विमम् इमत रूपस भविमत।
एधिमै - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इ-प्रत्ययक्षे शिमप टक्षेरत्क्षे विक्षे एधि ए इमत सस्थतक्षे आमक्षेतयाः इमत सकत्रक्षेण
एकमारस्य स्थमानक्षे आममादक्षेशियाः प्रमापयाः। तदमा -

[20.12]

एत ऐ॥ (३.४.९३)

सकत्र माथर याः -लनोडपु त्तमस्य एतयाः ऐ स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। एतयाः (६/१), ऐ (१/१) इमत पददयस सकत्रक्षेऽसस्मनम् मविदतक्षे। लनोटनो
लङ्वितम् इमत सकत्रमातम् लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। आडपु त्तमस्य मपच्च इमत सकत्रमातम् उत्तमस्य इमत
षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - लनोडवियविस्य एत ऐ स्यमामदमत।
उदमाहरणमम् - एधिमै एधिमाविहमै एधिमामहमै।
सकत्र माथर समन्विययाः - ऊध्विर मपुकरूपक्षेण एधि ए इमत सस्थतक्षे एत ऐ इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययस्य एकमारस्य
स्थमानक्षे ऐकमारमादक्षेशिक्षे एधि ऐ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च आडपु त्तमस्य मपच्च इमत सकत्रक्षेण आडमागमक्षे एधि आ ऐ
इमत जमातक्षे आटश्च इमत सकत्रण
क्षे आ+ऐ इमत अनयनोयाः स्थमानक्षे विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐकमारक्षे एधि ऐ इमत जमातक्षे विकमद्धिरक्षेमच
इमत सकत्रक्षेण अकमार-ऐकमारयनोयाः स्थमानक्षे विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐकमारक्षे एधिमै इमत रूपस ससध्यमत। उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे एधिम्
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भ्विमामदप्रकरणक्षे आत्मनक्षे प दप्रकरणमम्
अ विमह इत्यत्र एत्विक्षे एत ऐ इत्यनक्षेन ऐत्विक्षे आडमागमक्षे एधिम् अ आविहमै इमत सस्थतक्षे अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रण
क्षे
सविणर दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे एधिमाविहमै इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि एधिमामहमै इमत रूपममप भविमत।
एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट रूपमामण -

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे
प्रथमपपुरु षक्षे

एधितमामम् एधिक्षेतमामम् एधिन्तमामम्

मध्यमपपुरु षक्षे

एधिस्वि

एधिक्षेथमाम एधिध्विमम्

उत्तमपपुरु षक्षे

एधिमै

एधिमाविहमै एधिमामहमै

एधिम्-धिमातनोयाः लमङ रूपमामण
एधिम्-धिमातनोयाः लमङ रूपमामण समाधिमयतपुमम् मकममप नकतनस सकत्रस नमाविश्यकमम्। एकस नमायकरूपमम् अधियाः
प्रदश्यर तक्षे। अन्यमामन रूपमामण स्वियमकह्यमामन। लमङ कमायमारमण तमावितम् लङयाः मङत्त्विमातम् मटत्त्विमाभमाविमातम् मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत नमैवि प्रवितर तक्षे। आत्मनक्षेपदमविधिमानस शिपम् इत्यमादष्ट्रीमन एवि कमायमारमण। एधिम् -धिमातनोयाः
अजमामदत्विमातम् लपुङ्लकङ्लङ्क्ष्विडपु दमात्तयाः इत्यस्य बमाधिकतयमा आडजमादष्ट्रीनमामममत सकत्रस प्रवितर तक्षे।
ऐधित - एधिम्-धिमातनोयाः अनदतनभकतमाथर लमङ एधिम् लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास त प्रत्ययक्षे एधिम् त इमत सस्थतक्षे कतर रर शिपम् इमत शिमप एधिम् अ त इमत सस्थतक्षे लपुङ्लङ्लकङ्क्ष्विडपु दमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण
अमट प्रमापक्षे अस्य धिमातनोयाः अजमामदत्विमातम् अटस प्रबमाध्य आडजमादष्ट्रीनमाममत्यनक्षेन सकत्रक्षेण आमट आदमावियविक्षे आ ए
आटश्च इत्यनक्षेन आकमार-एकमारयनोयाः स्थमानक्षे विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐधित इमत रूपस ससध्यमत। अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु मविशिक्षेषयाः
तमाविदम् यथमा - उत्तमपपुरुषक्षे एकविचनक्षे इटम् शिपम् आटम् भविमत , तदमा आ एधिम् अ इ इमत सस्थमतयाः। अ इ इत्यनयनोयाः
गपुणयाः। आ ए इत्यनयनोयाः आटश्च इमत विकमद्धियाः। मदविचनक्षे आ एधिम् अ विमह इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत
मविशिक्षेषकमायर मत्र भविमत। तक्षेन ऐधिमाविमह ऐधिमाममह इमत रूपक्षे भवितयाः।
एधिम्-धिमातनोयाः अनदतनभकतमाथर लमङ रूपमामण तमावितम् -

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे
प्रथमपपुरु षक्षे
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ऐधित

ऐधिक्षेतमामम्

ऐधिन्त

मध्यमपपुरु षक्षे ऐधिथमायाः

ऐधिक्षेथमामम् ऐधिध्विमम्

उत्तमपपुरु षक्षे

ऐधिमाविमह ऐधिमाममह

ऐधिक्षे
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एधिम्-धिमातनोयाः मविसधिसलमङ रूपमामण
अधिपुनमा धिमातनोरस्य सलमङ रूपमामण प्रदश्यर न्तक्षे। सलङम् मविसधिसलङम् आशिष्ट्रीसलर ङम् इमत भक्षेदक्षेन मदमविधिमममत
जमायतक्षे एवि। तत्रमादय मविसधिसलमङ रूपमामण दश्यर न्तक्षे।

[20.13]

सलङयाः सष्ट्री यपु टम् ॥ (३.४.१०२)

सकत्र माथर याः - सलङयाः सष्ट्रीयड
पु मागमयाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, सष्ट्रीयट
पु म् इमत
प्रथममान्तस पदमम्। सष्ट्रीयमपु ट उकमारयाः उच्चमारणमाथर कयाः तथमा टकमारयाः इत्ससजकयाः। आदन्तय टमकतय इमत मनयमक्षेन
सष्ट्रीयट
क्षे यमासपुटम् परस्ममैपदस्य मविमहतयाः
पु म् सलङयाः आदमावियविनो भविमत। यमासपुटम् परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रण
असस्त। अतयाः पमाररशिक्षेष्यमातम् सष्ट्रीयट
पु म् आत्मनक्षेपदस्य सलङयाः भविमत।
उदमाहरणमम् - एधिक्षेत। एधिक्षेयमातमामम्।
सकत्र माथर समन्विययाः - एधिम्-धिमातनोयाः मविसधिसलमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे एधिम् त इमत सस्थतक्षे सलङयाः
सष्ट्रीयट
पु म् इमत सकत्रक्षेण तप्रत्ययस्य सष्ट्रीयड
पु मागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् त इमत सस्थतक्षे कतर रर शिपम् इमत
शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ सष्ट्रीयम् त इमत सस्थमतयाः मनष्पन्नमा। इदमाननीं सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सकत्रक्षेण
अनन्त्यस्य सष्ट्रीयड
पु वियविस्य सकमारस्य लनोपक्षे एधिम् अ ईयम् त इमत सस्थतक्षे लनोपनो व्यनोविर सल इमत सकत्रक्षेण तकमाररूपक्षे
विसल परक्षे यकमारस्य लनोपक्षे अकमारस्य ईकमारस्य च स्थमानक्षे गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे कक तक्षे एधिक्षे त इमत रूपस ससद्धिमम्।
एधिम्-धिमातनोयाः मविसधिसलमङ प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे आतमामम्-प्रत्ययक्षे एधिम् आतमामम् इमत सस्थतक्षे सलङयाः सष्ट्रीयट
पु म्
इमत सकत्रक्षेण आतमामयाः सष्ट्रीयड
पु मागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् आतमामम् इमत सस्थतक्षे कतर रर शिपम् इमत शिमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ सष्ट्रीयम् आतमामम् इमत सस्थमतयाः मनष्पन्नमा। तत्र सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सकत्रक्षेण
अनन्त्यस्य सष्ट्रीयड
पु वियविस्य सकमारस्य लनोपक्षे एधिम् अ ईयम् आतमामम् इमत सस्थतक्षे अकमारस्य ईकमारस्य स्थमानक्षे
गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे ककतक्षे एधिक्षे य मातमामम् इमत रूपस ससद्धिमम्।
एधिम्-धिमातनोयाः मविसधिसलमङ प्रथमपपुरुषबहह विचनक्षे स-प्रत्ययक्षे एधिम् स इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा -

[20.14]

सस्य रनम्॥ (३.४.१०५)

सकत्र माथर याः - सलङनो सस्य रनम् स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सस्य (६/१) इमत रनम् (१/१) इमत पददयस सकत्रक्षेऽसस्मनम् मविदतक्षे।
सलङयाः सष्ट्रीयट
पु म् इमत सकत्रमातम् सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। सस्य इमत स्थमानषष्ठष्ट्री। रनम् मह अनक्षेकमालम्।
अत एवि अनक्षेकमासल्शितम् सविर स्य इमत पररभमाषयमा सम्पकणरस्य सस्य स्थमानक्षे भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - सलङयाः
स्थमानक्षे मविमहतस्य सस्य स्थमानक्षे रनम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत।
उदमाहरणमम् - एधिक्षेरनम्।
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सकत्र माथर समन्विययाः - ऊध्विर मपुकप्रकमारक्षेण एधिम् स इमत सस्थमतयाः। तत्र सस्य रनम् इमत सकत्रक्षेण रन्प्रत्ययक्षे
नस्य इत्ससजमायमास कतर व्यमायमास न मविभकय तपुस्ममायाः इमत सकत्रमनयममातम् नस्य इत्ससजमालनोपयनोरभमाविक्षे एधिम् रनम् इमत
सस्थतक्षे सलङयाः सष्ट्रीयट
पु म् इमत सकत्रक्षेण रनयाः सष्ट्रीयड
पु मागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् रनम् इमत सस्थतक्षे कतर रर शिपम्
इमत शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् अ सष्ट्रीयम् रनम् इमत सस्थमतयाः मनष्पन्नमा। तत्र सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सकत्रक्षेण
अनन्त्यस्य सष्ट्रीयड
पु वियविस्य सकमारस्य लनोपक्षे एधिम् अ ईयम् रनम् इमत सस्थतक्षे अकमारस्य ईकमारस्य स्थमानक्षे
गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे ककतक्षे लनोपनो व्यनोविर सल इमत यलनोपक्षे एधिक्षे र नम् इमत रूपस ससद्धिमम्।
एधिक्षे थ मायाः - एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे थमासम्-प्रत्ययक्षे एधिम् थमासम् इमत सस्थतक्षे पकविरवितम् थमासयाः
सष्ट्रीयट
पु म् , शिपम्, सष्ट्रीयट
पु याः सययनोयाः लनोपयाः, अ+ई इत्यनयनोयाः गपुणयाः, पदमान्तस्य सस्य रुत्विमम् मविसगर याः च इमत
कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षे थ मायाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे।
एधिक्षे य माथमामम् - एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे आथमामम्-प्रत्ययक्षे एधिम् आथमामम् इमत सस्थतक्षे पकविरवितम्
आथमामयाः सष्ट्रीयट
पु म् , शिपम्, सष्ट्रीयट
पु याः सलनोपयाः, अ+ई इत्यनयनोयाः गपुणयाः च इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षे य माथमामम्
इमत रूपस मनष्पदतक्षे।
एधिक्षे ध् विमम् - एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे ध्विमम्-प्रत्ययक्षे एधिम् ध्विमम् इमत सस्थतक्षे पकविरवितम् ध्विमयाः
सष्ट्रीयट
पु म् , शिपम्, सष्ट्रीयट
पु याः सययनोलर्थोपयाः, अ+ई इत्यनयनोयाः गपुणयाः च इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षे ध् विमम् इमत रूपस
मनष्पदतक्षे।
एधिक्षे य - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इटम् -प्रत्ययक्षे एधिम् इ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[20.15]

इटनोऽतम्॥ (३.४.१०६)

सकत्र माथर याः - सलङमादक्षेशिस्य इटयाः अतम् स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। इटयाः (६/१), अतम् (१/१) इमत पददयमसस्त असस्मनम् सकत्रक्षे।
सलङयाः सष्ट्रीयट
पु म् इमत सकत्रमातम् सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। अत्र तकमार उच्चमारणमाथर याः। अत्र इटयाः इमत
स्थमानषष्ठष्ट्री वितर तक्षे। अत एवि तस्य स्थमानक्षे इटम् इमत सममायमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य इटयाः
अ इत्यमादक्षेशियाः स्यमातम्।
उदमाहरणमम् - एधिक्षेय।
सकत्र माथर समन्विययाः - उपरर उकरूपक्षेण एधिम् इ इमत सस्थतक्षे सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य इटयाः स्थमानक्षे अ
इत्यमादक्षेशिक्षे एधिम् अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च पकविरवितम् अप्रत्ययस्य सष्ट्रीयट
पु म् , शिपम्, सष्ट्रीयट
पु याः सलनोपयाः, अ+ई
इत्यनयनोयाः गपुणयाः च इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षे य इमत रूपस मनष्पदतक्षे।
एधिक्षे वि मह - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विमह-प्रत्ययक्षे एधिम् विमह इमत सस्थतक्षे पकविरवितम् विहक्षेयाः सष्ट्रीयट
पु म् ,
शिपम्, सष्ट्रीयट
पु याः सययनोलर्थोपयाः, अ+ई इत्यनयनोयाः गपुणयाः च इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एधिक्षे वि मह इमत रूपस
मनष्पदतक्षे। तथमैवि उत्तमबहह विचनक्षे एधिक्षे म मह इमत रूपस ससध्यमत।
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एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे
प्रथमपपुरु षक्षे

एधिक्षेत

एधिक्षेयमातमामम्

एधिक्षेरनम्

मध्यमपपुरु षक्षे एधिक्षेथमायाः एधिक्षेयमाथमामम् एधिक्षेध्विमम्
उत्तमपपुरु षक्षे

एधिक्षेय

एधिक्षेविमह

एधिक्षेममह

एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ रूपमामण
इदमानष्ट्रीमम् आशिष्ट्रीसलर मङ रूपमामण समाध्यतक्षे। अत्र बहह मन कमायमारमण मविसधिसलमङ यथमा तथमा एवि। तथमामप
अस्य सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण लकमारस्य अस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् मविशिक्षेषमायाः कक्षेचन ससन्त।
एधिम्-धिमातनोयाः आमशिमष सलङ्लनोटय इमत सकत्रक्षेण आमशिमष सलमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे एधिम् त
इमत सस्थतक्षे सलङयाः सष्ट्रीयट
पु म् इमत सकत्रक्षेण तप्रत्ययस्य सष्ट्रीयड
पु मागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् त इमत सस्थमतयाः
जमातमा। तदमा -

[20.16]

सपुटम् मतथनोयाः॥ (३.४.१०७)

सकत्र माथर याः - सलङ्ङवियवियनोयाः तथयनोयाः सपुटम् स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसपुत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। तत्र सपुटम् इमत मविधिक्षेयबनोधिकस प्रथममान्तस
पदमम्। मतथनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्। मतश्च थम् च इमत मतथय , तयनोयाः मतथनोयाः इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। तकमारथकमारयनोररमत तदथर याः। अत्र अवियविषष्ठष्ट्री मविदतक्षे। अतयाः सलङयाः अवियविस्य
तकमारस्य थकमारस्य इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - सलङयाः अवियविस्य तकमारस्य थकमारस्य च सपुटम्
आगमयाः भविमत। सपुटम् मटत्करणमातम् सलङमातम् मतथनोयाः आदमावियवियाः इमत ससध्यमत।
उदमाहरणमम् - एसधिषष्ट्रीष।
सकत्र माथर समन्विययाः - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ तप्रत्ययक्षे एधिम् सष्ट्रीयम् त इमत सस्थमतयाः मनष्पन्नमा। अत्र
सलङवियविस्य तकमारस्य अनक्षेन सकत्रक्षेण सपुमट आदमावियवित्विक्षे च एधिम् सष्ट्रीयम् सम् त इमत सस्थमतयाः भविमत।
यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम्+सम्+त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः। सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य
मतङयाः आधिर धिमातपुकससजमा भविमत। अतयाः सष्ट्रीयम्+सम्+त इमत समपुदमायस्य आधिर धिमातपुकससजमायमामम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इमत सकत्रण
क्षे इडमागमक्षे आदमावियविक्षे एधिम् इ सष्ट्रीयम् सम् त इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा लनोपनो व्यनोविर सल
इत्यनक्षेन सष्ट्रीयट
पु याः यकमारस्य लनोपक्षे एसधि सष्ट्री सम् त इमत सस्थतक्षे सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य तथमा सपुटयाः सकमारस्य
यथमाक्रमम् इकमाररूपमातम् ईकमाररूपमाच्च इणयाः परत्विमातम् अपदमान्तत्विमातम् प्रत्ययमावियवित्विमातम् आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत
सकत्रक्षेण मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे एसधिषष्ट्रीषम् त इमत सस्थतक्षे षपु नमा षपु याः इत्यनक्षेन तकमारस्य षपु त्विक्षे टकमारक्षे एसधिषष्ट्री ष इमत रूपस
ससध्यमत। असस्मनम् लकमारक्षे सलङमादक्षेशिस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् कतर रर शिपम् इमत शिपम् न भविमत। सकमारयाः
समाविर धिमातपुकमावियवियाः नमासस्त, अतयाः सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सलनोपनो न भविमत।
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एसधिषष्ट्री य मास्तमामम् - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे आतमामम्-प्रत्ययक्षे एधिम् आतमामम् इमत
सस्थमतयाः। ततयाः सष्ट्रीयड
पु मागमक्षे सपुडमागमक्षे च एधिम् सष्ट्रीयम् आस्तमामम् इमत सस्थतक्षे सष्ट्रीयम्+आस्तमामम् इमत समपुदमायस्य
आधिर धिमातपुकससजमायमामम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे आदमावियविक्षे एधिम् इ सष्ट्रीयम् आस्तमामम् इमत
सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे एसधिषष्ट्रीयम् आस्तमामम् इमत सस्थतक्षे विणर मक्षेलनक्षे
एसधिषष्ट्री य मास्तमामम् इमत रूपस ससध्यमत।
एसधिषष्ट्री र नम् - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ प्रथमपपुरुषबहह विचनक्षे स-प्रत्ययक्षे एधिम् स इमत सस्थमतयाः। ततयाः
सस्य रनम्, सलङयाः सष्ट्रीयट
पु म् , इडमागमयाः भविसन्त। तदमा एधिम् इसष्ट्रीयम् रनम् इमत सस्थतक्षे यलनोपक्षे ककतक्षे सष्ट्रीयट
पु याः
सकमारस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे एसधिषष्ट्री रनम् इमत सस्थतक्षे विणर मक्षेलनक्षे एसधिषष्ट्री र नम् इमत रूपस ससध्यमत।
एसधिषष्ट्री ष्ठ मायाः - एधिम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे थमासम्-प्रत्ययक्षे एधिम् थमासम् इमत सस्थमतयाः। ततयाः थमासयाः
सष्ट्रीयट
पु म् , इडमागमयाः च भवितयाः। तदमा एधिम् इसष्ट्रीयम् थमासम् इमत सस्थतक्षे सपुटम् मतथनोयाः इमत सपुमट एधिम् इसष्ट्रीयम् सम् थमासम्
इमत जमातक्षे यलनोपक्षे ककतक्षे सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य, सपुटयाः सस्य च मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे एसधिषष्ट्रीषम् थमासम् इमत सस्थतक्षे षपु नमा
षपु याः इत्यनक्षेन थमासयाः थस्य षपु त्विक्षे ठकमारक्षे एसधिषष्ट्रीष्ठमासम् इमत सस्थतक्षे रुत्विक्षे मविसगर च ककतक्षे एसधिषष्ट्री ष्ठ मायाः इमत रूपस
ससध्यमत।
एसधिषष्ट्री य मास्थमामम् - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे आथमामम्-प्रत्ययक्षे एधिम् आथमामम् इमत
सस्थमतयाः। पकविरवितम् सष्ट्रीयट
पु म् इटम् सपुटम् सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एसधिषष्ट्री य मास्थमामम्
इमत रूपस ससध्यमत।
एसधिषष्ट्री ढ् विमम् - एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे ध्विमम्-प्रत्ययक्षे एधिम् ध्विमम् इमत
सस्थमतयाः। पकविरवितम् सष्ट्रीयट
पु म् इटम् सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एसधिषष्ट्रीध्विमम् इमत सस्थतक्षे
इणयाः षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम् इमत सकत्रण
क्षे धिस्य ढत्विक्षे एसधिषष्ट्री ढ् विमम् इमत रूपस ससध्यमत।
एसधिषष्ट्री य - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इटम् -प्रत्ययक्षे एधिम् इ इमत सस्थमतयाः। ततयाः इटनोऽतम् इमत
इटयाः अतम् , तस्य सष्ट्रीयट
पु म् , इडमागमयाः, सष्ट्रीयट
पु याः सस्य मकधिरन्ययाः षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एसधिषष्ट्री य
इमत रूपस ससध्यमत।
एसधिषष्ट्री वि मह , एसधिषष्ट्री म मह - एधिम्-धिमातनोयाः उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विमह-प्रत्ययक्षे एधिम् विमह इमत सस्थमतयाः।
ततयाः विहक्षेयाः सष्ट्रीयट
पु म् , इडमागमयाः, सष्ट्रीयट
पु याः सस्य मकधिरन्ययाः षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त। तदमा एसधिषष्ट्री वि मह इमत
रूपस ससध्यमत। बहह विचनक्षे च एविमक्षेवि एसधिषष्ट्री म मह इमत रूपस ससध्यमत।
एधिम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ नवि रूपमामण तमावितम् मनम्नसलसखतमामन -

एकविचनक्षे
प्रथमपपुरु षक्षे

मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

एसधिषष्ट्रीष एसधिषष्ट्रीयमास्तमामम् एसधिषष्ट्रीरनम्

मध्यमपपुरु षक्षे एसधिषष्ट्रीष्ठमायाः एसधिषष्ट्रीयमास्थमामम् एसधिषष्ट्रीढ्विमम्
उत्तमपपुरु षक्षे
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एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण
ऐसधिष - भकतक्षे एधिम्-धिमात्विथर व्यमापमारयाः इमत मविविकमायमास लपुङम् इमत सकत्रक्षेण लपुमङ लपुङयाः स्थमानक्षे
प्रथममैकविचनमविविकमायमास तप्रत्ययक्षे एधिम् त इमत सस्थतक्षे सच्ल लपुमङ इमत सच्लप्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच
अनपुबन्धिलनोपक्षे एधिम् सम् त इमत सस्थमतयाः भविमत। ससचयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् स्वियस विलमामदत्विमातम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इमत इमट आदमावियविक्षे एधिम् इसम् त इमत जमायतक्षे। एधियाः अजमामदत्विमातम् आडजमादष्ट्रीनमामम् इत्यनक्षेन आडमागमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे आ एधिम् इसम् त इमत जमातक्षे आकमार-एकमारयनोयाः स्थमानक्षे आटश्च इमत विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐसधिसम् त
इमत सस्थतक्षे सकमारस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकत्रण
क्षे मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे तकमारस्य च षपु नमा षपु याः इमत सकत्रक्षेण
षपु त्विक्षे टकमारक्षे ऐसधिष इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे आतमामम् -प्रत्ययक्षे प्रमक्रयमाकमायर ऐसधिषमातमामम्
इमत रूपस ससध्यमत।
ऐसधिषत - एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषबहह विचनमविविकमायमामम् सप्रत्ययक्षे एधिम् स इमत सस्थतक्षे च्लय
च्लक्षेयाः ससमच ससचयाः इडमागमक्षे एधिम् इसम् स इमत सस्थतक्षे सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन सस्य स्थमानक्षे अन्तमादक्षेशियाः प्रमापयाः। तदमा -

[20.17]

आत्मनक्षे प दक्षे ष् विनतयाः॥ (७.१.५)

सकत्र माथर याः - अनकमारमातम् परस्य आत्मनक्षेपदक्षेषपु सस्य अतम् इत्यमादक्षेशियाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। आत्मनक्षेपदक्षेषपु (७/३), अनतयाः (५/१) इमत च पददयमम् असस्मनम्
सकत्रक्षे मविरमाजतक्षे। सयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदस सनोऽन्तयाः इमत सकत्रमादमायमामत। अतम् इमत प्रथममान्तस पदमम् अदभ्यस्तमातम्
इमत सकत्रमातम् अनपुवितर तक्षे। अनतयाः इमत न अतम् अनतम् तस्ममातम् अनतयाः इमत नञम्-तत्पपुरुषसममासयाः। सकत्रमाथर्थो
भविमत - अमद्भिन्नमातम् विणमारतम् परस्य आत्मनक्षेपदससजकस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अतम् इमत आदक्षेशिनो भवितष्ट्रीमत।
सकत्रममदमम् सनोऽन्तयाः इत्यस्य अपविमादयाः। तक्षेन अकमारयाः कक्षेविलस्य सकमारस्य स्थमानक्षे भविमत। तक्षेन सकमारनोत्तरयाः
अकमारयाः यथमायथस शकयतक्षे एवि।
उदमाहरणमम् - ऐसधिषत।
सकत्र माथर समन्विययाः - ऊध्विर मपुकरूपक्षेण एधिम् इसम् स इमत सस्थतक्षे सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन सस्य स्थमानक्षे
अन्तमादक्षेशियाः प्रमापयाः। तत्र सकमारस्य अनकमारमातम् सकमारमातम् परनोऽसस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण सकमारस्य स्थमानक्षे अतम्
इत्यमादक्षेशिक्षे एधिम् इसम् अतम् अ इमत सस्थमतयाः भविमत। ततश्च सस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन मकधिर न्यमादक्षेशिक्षे एधिम्
इषम् अतम् इमत सस्थतक्षे आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत आडमागमक्षे आटश्च इमत विकद्धिय ऐसधिषत इमत रूपस ससध्यमत।
ऐसधिष्ठमायाः - एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् थमासम्-प्रत्ययक्षे एधिम् थमासम् इमत सस्थतक्षे
च्लय च्लक्षेयाः ससमच ससचयाः इडमागमक्षे एधिम् इसम् थमासम् इमत सस्थतक्षे अङस्य आडमागमक्षे आटश्चक्षेमत विकद्धिय ससचयाः सस्य
मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे ऐसधिषम् थमासम् इमत सस्थतक्षे षपु नमा षपु याः इमत सकत्रण
क्षे थमासयाः थकमारस्य षपु त्विक्षे ठकमारक्षे पदमान्तस्य
सस्य रुत्विक्षे मविसगर एसधिष्ठमायाः इमत रूपस ससध्यमत।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे आत्मनक्षे प दप्रकरणमम्
एधिम्-धिमातनोयाः लपुङ्लकमारक्षे अधिनोरूपमामण -

एकविचनक्षे
प्रथमपपुरु षक्षे

ऐसधिष

मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

ऐसधिषमातमामम् ऐसधिषत

मध्यमपपुरु षक्षे ऐसधिष्ठमायाः ऐसधिषमाथमामम् ऐसधिढ्विमम्
उत्तमपपुरु षक्षे

ऐसधिमष

ऐसधिष्विमह ऐसधिष्ममह

एधिम्-धिमातनोयाः लकमङ रूपमामण
लकमङ समाधिनमाथर न मकममप इतनोऽमप नकतनस सकत्रमपक्षेमकतमम्। अत्र धिमातनोयाः अजमामदत्विमातम्
लपुङ्लङ्लकङ्ष्विडपु दमात्तयाः इमत सकत्रस बमासधित्विमा आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रस प्रवितर तक्षे। तथमा च स्यतमासष्ट्री लकलट
पु नोयाः
इमत सकत्रक्षेण स्यप्रत्यययाः भविमत।
एधिम्-धिमातनोयाः लकमङ तप्रत्ययक्षे स्यतमासष्ट्री लकलट
पु नोयाः इमत स्यप्रत्ययक्षे तस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे एधिम्
इस्य त इमत सस्थतक्षे अङस्य आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण आडमागमक्षे आटश्च इमत विकद्धिय ऐधिम् इस्यत इमत
सस्थतक्षे स्यस्य सस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे ऐधिम् इष्यत इमत सस्थतक्षे विणर मक्षेलनक्षे ऐसधिष्यत इमत
रूपस भविमत।
अस्य धिमातनोयाः लकमङ रूपमामण तमावितम् -

एकविचनक्षे
प्रथमपपुरु षक्षे

मदविचनक्षे

बहह विचनक्षे

ऐसधिष्यत ऐसधिष्यक्षेतमामम् ऐसधिष्यन्त

मध्यमपपुरु षक्षे ऐसधिष्यथमायाः ऐसधिष्यक्षेथमामम् ऐसधिष्यध्विमम्
उत्तमपपुरु षक्षे

ऐसधिष्यक्षे

ऐसधिष्यमाविमह ऐसधिष्यमाममह

पमाठगतप्रश्नमायाः३
24. एसधितमा इत्यत्र इसड्विधिमायकस सकत्रस मकमम्।
25. सधि च इत्यत्र धिमादय प्रत्ययक्षे इत्यथर याः कथमम् आगच्छमत।
26. सधि च इत्यत्र प्रत्ययक्षे इमत कस्ममातम् सकत्रमातम् आगच्छमत।
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27. एसधितमाहक्षे इत्यत्र तमासयाः सस्य हकमारयाः कक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे।
28. लनोटयाः एकमारस्य आसम्विधिमायकस सकत्रस मकमम्।
29. एधितमामम् इत्यत्र कक्षेन सकत्रक्षेण आमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
30. एधिस्वि इत्यत्र एकमारस्य विमविधिमायकस सकत्रस मकमम्।
31. एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे एधिक्षे इमत सस्थतक्षे मकस सकत्रस प्रवितर तक्षे।
32. एधिम्-धिमातनोयाः आडमागमयाः कक्षेन सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
33. आ एधिम् लम् इमत सस्थतक्षे विकमद्धिमविधिमायकस सकत्रमम् मकमम्।
34. सलमङ सस्य रनम्-मविधिमायकस सकत्रस मकमम्।
35. एधिक्षेरनम् इत्यत्र सक्षेजर पुसम् कथस न भविमत।
36. एसधिषष्ट्रीष इत्यत्र सस्य षकमारयाः कक्षेन सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
37. एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ ध्विमम मकस रूपस भविमत।
38. आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

पमाठसमारयाः
असस्मनम् पमाठक्षे मपुख्ययाः मविषययाः मह आत्मनक्षेपमदनमास धिमातकनमास रूपमामण तथमा आत्मनक्षेपमदधिमातकनमास रूपमाणमास
समाधिनमाथर यमामन सकत्रमामण अपक्षेमकतमामन तमामन च सकत्रमामण। अत्र एधिम् -धिमातपुयाः अत्र प्रतष्ट्रीकरूपक्षेण उपस्थमामपतयाः।
अस्य जमानक्षेन बहह नमास तमादृशिमानमामम् आत्मनक्षेपमदधिमातकनमास रूपमामण समाधिमयतपुस शिक्यन्तक्षे।
एधिम्-धिमातपुयाः एधिधचधँ॒ विकद्धिय इत्यमाकमारक्षेण अयस धिमातपुपमाठक्षे पमठतयाः असस्त। विकद्ध्यथर कयाः अयस धिमातपुयाः
अनपुदमात्तक्षेतम्, तक्षेन अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रक्षेण तस्ममातम् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदससजकमायाः प्रत्ययमायाः
मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। अकमर कनोऽयस धिमातपुयाः। कतर रर भमाविक्षे च प्रत्ययमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे न तपु कमर मण। अयस धिमातपुयाः सक्षेटम्।
अत्र आमदतयाः लडमादष्ट्रीनमास दशिलकमारमाणमास रूपमामण एवि समासधितमामन ससन्त। तत्र लमट त्रष्ट्रीमण नकतनमामन
सकत्रमामण ससन्त। तत्र मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रस मटलकमारक्षेषपु प्रवितर तक्षे। आतनो मङतयाः इमत सकत्रक्षेण मङतमामम्
आकमारस्य इयम् इमत आदक्षेशिनो भविमत। तकतष्ट्रीयस सकत्रस थमासयाः सक्षे इमत मटलकमारक्षेषपु मविधिष्ट्रीयममाननोऽयस सक्षे। तस्य
अनक्षेकमाल्त्विमातम् अनक्षेकमासल्शित्सविर स्य इमत सकत्रक्षेण सविर स्य स्थमानक्षे आदक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
एधिम्-धिमातपुयाः गपुरुममानम् इजमामदश्च। अतयाः अस्ममादम् धिमातनोयाः सलमट विमैमशिष्टमम् यदम् एधिम् धिमातनोयाः आमम्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन ककभ्विस्धिमातकनमामम् अनपुप्रयनोगनो भविमत। आमयाः प्रककमतभकतमादम् धिमातनोयाः यमद आत्मनक्षेपदस
मविधिष्ट्रीयतक्षे

तमहर

अनपुप्रयपुज्यममानमातम्

ककधिमातनोयाः

परममप

आत्मनक्षेपदमक्षेवि

मविधिष्ट्रीयतक्षे।

तत्र

आम्प्रत्ययवित्ककञनोऽनपुप्रयनोगस्य इमत सकत्रस मविधिमायकमम्। सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य तप्रत्ययस्य एशिम् इमत
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सप्रत्ययस्य इरक्षेचम् इमत आदक्षेशिय सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सकत्रक्षेण भवितयाः। सलमट मध्यमबहह विचनक्षे इणयाः
षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम् इमत सकत्रक्षेण धिस्य मकधिरन्यमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
लपुमट रूपक्षेषपु स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत तमास्प्रत्ययनो भविमत। तथमा च आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत
सकत्रक्षेण इडमागमनो भवितष्ट्रीमत सविरषपु रूपक्षेषपु समाधिमारणमम्। धिमादय प्रत्ययक्षे पर सस्य लनोपयाः सधि च इमत सकत्रक्षेण भविमत।
एमत परक्षे तमासस्त्यनोयाः सस्य हकमारनो ह एमत इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
लकमट रूपक्षेषपु स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत स्यप्रत्ययनो भविमत। अत्रमामप आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत
सकत्रक्षेण इडमागमनो भवितष्ट्रीमत सविरषपु रूपक्षेषपु समाधिमारणमम्। अन्ययाः कनोऽमप मविशिक्षेषनो न मविदतक्षे।
लनोमट रूपमाणमास समाधिनमाथर त्रष्ट्रीमण सकत्रमामण अत्र आगतमामन। तत्र आमक्षेतयाः इमत एकमारस्य आमम् मविधिमानमाथर मम् सकत्रमम्। सविमाभ्यमास विमामय इमत सकत्रण
क्षे लनोटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य सकमारमातम् परस्य एकमारस्य स्थमानक्षे वि
इमत विकमारमातम् परस्य एकमारस्य स्थमानक्षे अमम् इमत मविधियक्षेतक्षे। उत्तमपपुरुषक्षे एकमारस्य ऐकमारमविधिमानमाथर मम् एत ऐ
इमत सकत्रममायमामत।
लमङ तपु लपुङ्लङ्लकङ्क्ष्विडपु दमात्त इमत सकत्रस बमासधित्विमा एधिम्-धिमातनोयाः अजमामदत्विमातम् आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत
सकत्रस प्रवितर तक्षे। ततश्च आटश्च इमत मविशिक्षेषसकत्रक्षेण विकमद्धिमविर धिष्ट्रीयतक्षेक्षे।
मविसधिसलमङ सष्ट्रीयड
पु मागमनो मविशिक्षेषनो मविदतक्षे। तत्र अनन्त्यस्य सकमारस्य सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत
सकत्रक्षेण सकमारस्य लनोपनो भविमत। सप्रत्ययक्षे च सक्षेजर पुसम् इत्यस्य अपविमादतयमा सस्य रनम् इमत सकत्रस प्रवितर तक्षे।
इटनोऽतम् इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य इटयाः अ मविधिष्ट्रीयतक्षे।
आशिष्ट्रीसलर मङ सपुटम् मतथनोयाः इमत सकत्रण
क्षे तकमारस्य थकमारस्य च सपुटम् इमत आगमनो भविमत।
लपुङ्लकमारस्य सस्य स्थमानक्षे अतम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। सविर त्र आडमागमयाः सच्लयाः च्लक्षेयाः स्थमानक्षे ससचम् ससचश्च
इडमागमयाः ससचयाः मकधिरन्यमादक्षेशियाः इत्यमादष्ट्रीमन कमायमारमण भविसन्त।
लकमङ रूपसमाधिनक्षेषपु स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन स्यप्रत्यययाः, अङस्य अटम् आटम् इमत मविधिमानमम्,
स्यस्य इडमागमयाः, स्यस्य सस्य षकमारयाः इमत कमायमारमण भविसन्त।

यनोग्यतमाविधिर नमम्
अत्र पमाठक्षे कक्षेचन मविशिक्षेषमविषयमायाः सकत्रगतमायाः प्रमक्रयमागतमा विमा ससन्त। तक्षे च अत्र आलनोच्यन्तक्षे।
अचनोऽन्त्यमामद मट इमत मटससजमामविधिमायकस सकत्रमम्। एकसस्मनम् पदक्षे बहह मन अचयाः भविसन्त। तत्र अच्सपु
ययाः असन्तमयाः सयाः आमदयाः यस्य भमागस्य स मटससजकनो भविमत। यथमा एधित इत्यत्र तकमारनोत्तरयाः अकमारयाः
असन्तमयाः अचम् सयाः मटससजकनो भविमत। तस्ममातम् परस कनोऽमप हल्विणर याः भविमत चक्षेतम् स एकनो विमा भवितपु एकमासधिकनो
विमा भवितपु सविर ममसलत्विमा मटससजमास प्रमाप्ननोमत।
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समाविर धिमातपुकममपतम् इमत अमतदक्षेशिसकत्रमम्। अमपतम् अथमारतम् मपमद्भिन्नयाः ययाः समाविर धिमातपुकयाः सयाः मङदतम्
भविमत। अथमारतम् विस्तपुतयाः अमपतम् समाविर धिमातपुकयाः मङतम् नमासस्त। तथमामप अनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषक्षेण आमदषत्विमातम् सयाः
मङतम् भविमत।
तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः अतद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासस्य भमागदयमम् अविश्यस
जमातव्यमम्। तच्च सममासप्रकरणक्षे अस्ममामभयाः अविश्यस द्रिषपु स शिक्यतक्षे। बहह वष्ट्रीमहयाः अन्यपदमाथर प्रधिमानयाः। तथमामप यत्र
समस्यममानपदमानमामम् अन्विययाः सम्बन्धिनो विमा अथर्थो प्रमाप्यतक्षे तत्र तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः। यत्र स सम्बन्धियाः न
प्रमाप्यतक्षे तत्र अतद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः भविमत।
अनक्षेकमासल्शित्सविर स्य इत्यक्षेततम् सकत्रस पररभमाषमा सकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण ययाः अनक्षेकमालम् मशितम् च आदक्षेशियाः स
सविर स्य स्थमानक्षे भवितष्ट्रीमत इदस सकत्रस मनयमयमत। अत्र सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यत्र तस्य सम्पकणर स्य स्थमानक्षे एशिम्
इमत आदक्षेशिनो भविमत यतयाः एशिम् इमत पदमम् अनक्षेकमालम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
2. आतनो मङतयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
3. आम्प्रत्ययवितम् ककञनोऽनपुप्रयनोगस्य इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
4. आमक्षेतयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
5. इटनोऽतम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
6. सपुटम् मतथनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
7. आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
8. आत्मनक्षेपदप्रकरणस्य समारस ससगकहष्ट्रीत।
9. ससकत्रस रूपमामण समाधियत – एधितक्षे एधिमातक्षे एधिन्तक्षे एधिसक्षे एधिक्षे एधिमामहक्षे। एधिमाञ्चक्रक्षे एधिमाञ्चकक षक्षे
एधिमासचकढ्विक्षे एधिमाञ्चककमहक्षे। एधिमाम्बभकवि। एधिमाममास। एसधितमा एसधितमाध्विक्षे। एसधितमाहक्षे। एसधिष्यतक्षे।
एधितमामम् एधिस्वि एधिध्विमम् एधिमै। ऐधित ऐधिक्षे ऐधिमाममह। एधिक्षेत एधिक्षेरनम् एधिक्षेय। एसधिषष्ट्रीष
एसधिषष्ट्रीष्ठमायाः एसधिषष्ट्रीय। ऐसधिष एसधिषत एसधिमष।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण- १
1. एधिम्-धिमातनोयाः अथर याः विकमद्धियाः।
2. एधिधधँ॒ विकद्धिय इत्यमाकमारक्षेण धिमातपुरयस धिमातपुप्रकरणक्षे पमठतनोऽसस्त।
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3. एधिम्-धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः।
4. एधिम्-धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री। तस्य धिमातनोयाः अनपुदमात्तक्षेत्विमातम् आत्मनक्षेपदत्विमम्।
5. एधिम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदत्विक्षे अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रस प्रममाणमम्
6. एधिम्-धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री। अतयाः तस्ममातम् धिमातनोयाः मतबमामद नवि प्रत्ययमा ननोत्पदन्तक्षे।
7. एधिम्-धिमातपुयाः सक्षेटम्।
8. एधिम्-धिमातपुयाः अकमर कयाः।
9. एधिम्-धिमातनो लमट तप्रत्ययक्षे शिमप प्रमक्रयमाकमायर एधित इमत सस्थतक्षे एकमारमविधिमायकस सकत्रस मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत।
10. अचमास मध्यक्षे ययाः अन्त्ययाः स आमदयर स्य तस्य सम्पकणरस्य मटससजमा भविमत।
11. (पपुस्तकस द्रिषव्यमम्।)
12. आतमामम्-प्रत्यययाः समाविर धिमातपुकममपतम् इमत सकत्रक्षेण मङतम्।
13. आतमामयाः आकमारस्य इयम् आतनो मङत इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
14. आतनोयाः मङतयाः इमत सकत्रस्य अतयाः परस्य मङतमाममाकमारस्य इयम् स्यमामदमत अथर याः।
उत्तरमामण- २
15. इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छ इमत सपुत्रस्य विकसत्तयाः मह इजमामदयर्थो धिमातपुयाः गपुरुममानम्
ऋच्छत्यन्यस्तत आमम् स्यमामलमट।
16. इजमादक्षेश्च गपुरुमतनोऽनकच्छ इमत सकत्रक्षेण आमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
17. आम्प्रत्यययाः इत्यत्र ककीदृशिनो आम्प्रत्यययाः यस्ममातम् इमत अतद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः।
18. परस्ममैपदमम्।
19. आमयाः इमत सकत्रक्षेण आमयाः परस्य मविदममानस्य लपुकम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
20. सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यत्र तस्य स्थमानक्षे एशिम् सस्य स्थमानक्षे च इरक्षेचम् इमत
यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत सकत्रस मनयमयमत।
21. (पपुस्तकस द्रिषव्यमम्।)
22. (पपुस्तकस द्रिषव्यमम्।)
23. एधिमाञ्चककढ्विक्षे इत्यत्र ध्विमयाः धिस्य ढमविधिमायकस सकत्रस मह इणयाः षष्ट्रीध्विस लपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम्।
उत्तरमामण- ३
24. एसधितमा इत्यत्र इसड्विधिमायकस सकत्रस मह आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत।
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25. सधि च इत्यत्र धिमादय प्रत्ययक्षे इत्यथर याः यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा
तदमामदमविसधिनमा आगच्छमत।
26. सधि च इत्यत्र प्रत्ययक्षे इमत प्रत्ययक्षे इमत असधिकमारस्थत्विमातम् आगच्छमत।
27. एसधितमाहक्षे इत्यत्र तमासयाः सस्य हकमारयाः ह एमत इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
28. लनोटयाः एकमारस्य आसम्विधिमायकस सकत्रस मह सविमाभ्यमास विमामय इमत।
29. एधितमामम् इत्यत्र आमक्षेतयाः इमत सकत्रक्षेण आमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
30. एधिस्वि इत्यत्र एकमारस्य विमविधिमायकस सकत्रस सविमाभ्यमास विमामय इमत।
31. एधिम्-धिमातनोयाः लनोमट उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे एधिक्षे इमत सस्थतक्षे एत ऐ इमत सकत्रस प्रवितर तक्षे।
32. एधिम्-धिमातनोयाः आडमागमयाः आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
33. आ एधिम् लम् इमत सस्थतक्षे विकमद्धिमविधिमायकस सकत्रस मह आटश्च इमत।
34. सलमङ सस्य रनम्-मविधिमायकस सकत्रस सस्य रनम्।
35. एधिक्षेरनम् इत्यत्र सस्य रनम् इत्यस्य अपविमादसकत्रस्य सत्त्विमातम् सक्षेजर पुसम् न प्रवितर तक्षे।
36. एसधिषष्ट्रीष इत्यत्र सस्य षकमारयाः आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
37. एधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ ध्विमम ऐसधिढ्विमम् इमत रूपस भविमत।
38. आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सकत्रक्षेण सस्य अदमादक्षेशि मविधिष्ट्रीयतक्षे।

॥ इमत मविसशियाः पमाठयाः ॥
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