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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः

प्रस्तमाविनमा
भविन्तयाः इतयाः पकविरसस्मनम् पमाठक्षे स्विमामदगणयाः, तपुदमामदगणयाः, रुधिमामदगणयाः च इमत गणत्रयस्य पररचयस
प्रमापविन्तयाः। अधिपुनमा तनमामदगणयाः, क्षयमामदगणयाः, चपुरमामदगणयाः चक्षेमत असन्तमस गणत्रयस जमास्यमत। अत्रमामप प्रमतगणस
मविकरणभक्षेदयाः असस्त, मविकरणभक्षेदमातम् च रूपभक्षेदनो भविमत। यथमा तनमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः उप्रत्यययाः ,
क्षयमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः श्नमाप्रत्यययाः। मविकरणभक्षेदमातम् रूपभक्षेदयाः , तदथमा तनम्-धिमातनोयाः उप्रत्ययक्षे तननोमत इमत रूपस,
क्रकी-धिमातनोयाः श्नमाप्रत्ययक्षे क्रकीणमामत इमत रूपमम्। चपुरमामदगणस्तपु सविरभ्यनो मविलकणयाः। अन्यक्षेषपु गणक्षेषपु भविन्तयाः
दृषविन्तयाः यतम् धिमातपुप्रत्यययनोयाः मध्यक्षे शिबमामदमविकरणमायाः भविसन्त। चपुरमामदगणष्ट्रीयप्रकरणक्षे तपु न मकलधिमातनोयाः कनोऽमप
मविकरणनो भविमत। धिमातनोयाः परक्षे स्विमाथर मणच्प्रत्ययक्षे ककतक्षे ण्यन्तस्य सनमादन्तमा धिमातवियाः इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास
ततयाः मतबमामदप्रत्ययनो भविमत, अनन्तरमम् शिपम्-मविकरणयाः भविमत इमत चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः विमैमशिष्टमम्। अत्र पमाठक्षे
न सविमारमण रूपमामण ससकत्रस प्रदशिर मयष्यन्तक्षे। असस्मनम् पमाठक्षे तनमामदगणष्ट्रीयस्य तन्धिमातनोयाः ककधिमातनोयाः च आलनोचनस
मविधिमास्यतक्षे। ततयाः क्षयमामदगणष्ट्रीयस्य क्रकीधिमातनोयाः, चपुरमामदगणष्ट्रीयस्य चपुरम्-धिमातनोयाः च आलनोचनमा भमविष्यमत।
धिमात्विन्तरस्य प्रमक्रयमायाः स्वियस समाधिनष्ट्रीयमायाः।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 प्रमतगणस ककीदृशिस मविकरणस भविमत तज्जमास्यमत।
 मविकरणमविधिमायकसकत्रमाथर जमास्यमत।
 तत्र तत्र व्यमाख्यमातमानमामम् मविशिक्षेषसकत्रमाणमामम् पररचयमम् लप्स्यतक्षे।
 तन्धिमातनोयाः ककधिमातनोश्च रूपमामण समाधिमयतपुस शिक्नपुयमातम्।
 क्रकी-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस पमारयक्षेतम्।
 चपुरम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुमम् अहरतम्।
 चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः विमैमशिष्टमम् जमास्यमत।
 एतज्जमात्विमा च अन्यमामन अमप धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
 तत्र तत्र प्रदमशिर तमामन विमैकसल्पकरूपमामण अमप जमास्यमत।

अथ तनमामदगणयाः
तनपुधच मविस्तमारक्षे इमत स्विररतक्षेतयाः उभयपमदनयाः सक्षेटयाः तनमामदगणष्ट्रीयमातम् धिमातनोयाः कतर रर लमट
प्रथममैकविचनमविविकमायमास परस्ममैपदससजकक्षे मतमप तनम् मत इमत जमातक्षे मतपयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् कतर रर शिपम् इत्यनक्षेन
शिमप प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.1]

तनमामदकक ञ्भ्य उयाः॥ (३.१.७९)

सकत्र माथर याः - तनमामदधिमातपुभ्ययाः उ-प्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविर धिमातपुकक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। तनमामदककञ्भ्ययाः (५/३), उयाः (१/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। कतर रर शिपम् इत्यतयाः कतर रर (७/१) इमत पदस, समाविर धिमातपुकक्षे यकम् इत्यतयाः समाविर धिमातपुकक्षे (७/१)
इमत पदस च अनपुवितर तक्षे। प्रत्यययाः (१/१), परयाः (१/१) इत्यपुभयममप असधिमक्रयतक्षे। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभव्यमाहमारक्षे यङम् इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। पदयनोजनमा - कतर रर समाविर धिमातपुकक्षे धिमातनोयाः
उयाः प्रत्यययाः परयाः इमत। तनमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु अषमयाः। तनम् अमामदयाः यक्षेषमामम् (धिमातकनमामम्) तक्षे तनमादययाः

(धिमातवियाः) इमत तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः, तक्षेभ्ययाः तनमामदभ्ययाः। तनमादयश्च ककञम् च तक्षेषमामम्
इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः, तनमामदककञयाः, तक्षेभ्ययाः तनमामदककञ्भ्ययाः। सकत्रमाथर स्तमावितम् - कत्ररथरकक्षे समाविर धिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे
परतयाः तनमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः ककधिमातनोश्च उप्रत्यययाः परनो भविमत इमत। सकत्रक्षेणमानक्षेन उप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। उ
इमत मविकरणस्य मशित्त्विमाभमाविमातम् न समाविर धिमातपुकससजमा। मकन्तपु आधिर धिमातपुकस शिक्षेषयाः इमत आधिर धिमातपुकससजमा।
उदमाहरणमम् - पकविर्थोक्तप्रकमारक्षेण तनम् मत इमत जमातक्षे प्रमापस शिपस प्रबमाध्य प्रककतसकत्रक्षेण उप्रत्ययनो भविमत
यतनो मह मतपम् समाविर धिमातपुकप्रत्यययाः तन्धिमातनोयाः परयाः असस्त। ततयाः तनम् उ मत इमत जमातक्षे मतपम्
समाविर धिमातपुकप्रत्ययनोऽसस्त इमत ककत्विमा तसस्मनम् परतयाः समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे
तनम् ओ मत इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे तननोमत इमत रूपस भविमत। एविमक्षेवि प्रमक्रयमा ससमप मममप च जक्षेयमा।
अमपत्प्रत्ययक्षेषपु तसमामदषपु समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमाविक्षे सक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधियाः। तक्षेन
तसमादय न गपुणयाः। बहह विचनक्षे ससप्रत्ययक्षे प्रमक्रययमा तनपु असन्त इमत जमातक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन इकयाः स्थमानक्षे यमण
विकमारमादक्षेशिक्षे तन्विसन्त इमत रूपस भविमत।
अत्र अविधिक्षे य मम् - तनम्-धिमातनोयाः स्विररतक्षेत्त्विमातम् स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे तनयाः मविमहतस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत। मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतर रर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।
विसस मसस विहय ममहमङ च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यनक्षेन उकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपनो
भविमत। तक्षेन – तन्वियाः/तनपुवियाः, तन्मयाः/तनपुमयाः, तन्विहक्षे/तनपुविहक्षे, तन्महक्षे/तनपुमहक्षे इत्यक्षेविस रूपमामण ससध्यसन्त। ससमप
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उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इत्यनक्षेन हक्षेयाः लनोपनो भविमत। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तमादष्ट्रीनमामम् समक्षेषमामम् अमपत्त्विमातम्
सविर त्रमैवि गपुणमनषक्षेधियाः।
तथमा मह लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तननोमत , तनपुत याः , तन्विसन्त। तननोमष , तनपुथ याः , तनपुथ ।
तननोमम , तन्वियाः /तनपुवि याः , तन्मयाः /तनपुम याः। आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - तनपुतक्षे , तन्विमातक्षे , तन्वितक्षे । तनपुषक्षे , तन्विमाथक्षे ,
तनपुध् विक्षे । तन्विक्षे , तन्विहक्षे /तनपुवि हक्षे , तन्महक्षे /तनपुम हक्षे ।
सलमट तनयाः परक्षे मतमप णसल मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे ततनम् अ इमत जमातक्षे अत उपधिमायमायाः इत्यनक्षेन
उपधिमाविकद्धिय ततमानम् अ इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे ततमान इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि मममप ऊह्यमम्। तसस सय
थसस थक्षे विसस मसस च अससयनोगमामलटम् मकतम् इत्यनक्षेन मकत्त्विक्षे अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलर मट इत्यनक्षेन
अभ्यमासससजकस्य प्रथमतकमारस्य लनोपक्षे तनयाः तकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य स्थमानक्षे एकमारयाः भविमत। ससमप
ससपयाः स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयममानयाः थलम् मकतम् न भविमत इमत हक्षेतनोयाः थसल च सक्षेमट इत्यनक्षेन एत्त्विमाभ्यमासलनोपय भवितयाः।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे सविर त्रमैवि एत्विमाभ्यमासलनोपय भवितयाः। ससमप विसस मसस च इमत परस्ममैपदस्थलक्षे , थमासस ध्विमम
विहय ममहमङ च इमत आत्मनक्षेपदस्थलक्षे च आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमयाः। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तप्रत्ययस
सप्रत्ययस थमास्प्रत्ययस च मविहमाय अन्यत्र टक्षेयाः एत्विमम् बनोध्यमम्।
तथमा च सलमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - ततमान , तक्षे न तपुयाः , तक्षे न पुयाः । तक्षे म नथ , तक्षे न थपुयाः , तक्षे न । ततमान /ततन ,
तक्षे म नवि , तक्षे म नम।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - तक्षे नक्षे , तक्षे न मातक्षे , तक्षे म नरक्षे । तक्षे म नषक्षे , तक्षे न माथक्षे , तक्षे म नध्विक्षे । तक्षे नक्षे , तक्षे म नविहक्षे ,
तक्षे म नमहक्षे ।
लपुम ट मतमप उप्रत्ययमापविमादभकतक्षे तमासस तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत
इडमागमक्षे डमादक्षेशिक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप टक्षेलर्थोपक्षे तमनतमा इमत रूपमम्। एविमम् अगक्षे बनोद्धिव्यमम्। लपुमट
परस्ममैपदस्थलक्षे आत्मनक्षेपदस्थलक्षे च सविर त्रमैवि इडमागमयाः भविमत। उभयमविधिस्थलक्षेऽमप प्रथमपपुरुषक्षे सममानमम्
रूपमम्। लपुमट आत्मनक्षेपदस्थलक्षे थमासस मविहमाय अन्यत्र टक्षेयाः एत्विमम् भविमत।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तमनतमा , तमनतमारय , तमनतमारयाः। तमनतमासस , तमनतमास्थयाः ,
तमनतमास्थ। तमनतमासस्म , तमनतमास्वियाः , तमनतमास्मयाः।
आत्मनक्षेक्षेपदक्षे रूपमामण च - तमनतमा , तमनतमारय , तमनतमारयाः। तमनतमासक्षे , तमनतमासमाथक्षे , तमनतमाध्विक्षे ।
तमनतमाहक्षे , तमनतमास्विहक्षे , तमनतमास्महक्षे ।
लकम ट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप उप्रत्ययमापविमादभकतक्षे स्यप्रत्ययक्षे स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य षत्विक्षे तमनष्यमत इमत रूपस भविमत, तप्रत्ययक्षे तमनष्यतक्षे
इमत रूपमम्। लकमट अमप आत्मनक्षेपदक्षे थमास्प्रत्ययस मविहमाय अन्यत्र टक्षेयाः एत्विमम् भविमत। अमप च लकमट सविर त्रमैवि
इडमागमयाः भविमत। आत्मनक्षेपदक्षे रूपमाणमामम् ससद्धियक्षे एधिम्-धिमातनोयाः प्रमक्रयमा द्रिषपु मम् शिक्यमा।
तथमा च लकमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तमनष्यमत , तमनष्यतयाः , तमनष्यसन्त। तमनष्यसस , तमनष्यथयाः ,
तमनष्यथ। तमनष्यमामम , तमनष्यमावियाः , तमनष्यमामयाः।
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - तमनष्यतक्षे , तमनष्यक्षे तक्षे , तमनष्यन्तक्षे । तमनष्यसक्षे , तमनष्यक्षे थक्षे , तमनष्यध्विक्षे ।
तमनष्यक्षे , तमनष्यमाविहक्षे , तमनष्यमामहक्षे ।
लनोमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप उप्रत्ययक्षे मतपयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन
उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे मतपयाः इकमारस्य उकमारक्षे तननोतपु इमत रूपस भविमत, तमातमङ तनपुतमातम् इत्यमप। अगक्षे
रूपमामण स्वियस समाध्यन्तमामम्।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तननोतपु/तनपुत मातम्, तनपुत मामम्, तन्विन्तपु। तनपु/तनपुत मातम्, तनपुत मम्,
तनपुत । तनविमामन , तनविमावि , तनविमाम।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमाणमामम् ससद्धियक्षे स्विमामदगणष्ट्रीयसपु-धिमातपुरूपमामण द्रिषपु मम् शिक्यमामन। तथमा मह रूपमामण तनपुत मामम्, तन्विमातमामम्, तन्वितमामम्। तनपुष् वि , तन्विमाथमामम्, तनपुध् विमम्। तनविमै , तनविमाविहमै , तनविमामहमै ।
लमङ परस्ममैपदस्थलक्षे आत्मनक्षेपदस्थलक्षे च स्विमामदगणष्ट्रीयधिमातपुरूपवितम् प्रमक्रयमा जक्षेयमा। तथमा च
परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अतननोतम्, अतनपुत मामम्, अतन्विनम्। अतननोयाः , अतनपुत मम्, अतनपुत । अतनविमम्,
अतन्वि /अतनपुवि , अतन्म /अतनपुम । आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – अतनपुत , अतन्विमातमामम्, अतन्वित।
अतनपुथ मायाः , अतन्विमाथमामम्, अतनपुध् विमम्। अतसन्वि , अतन्विमह /अतनपुवि मह , अतन्ममह /अतनपुम मह।
मविसधिसलमङ अमप परस्ममैपदस्थलक्षे आत्मनक्षेपदस्थलक्षे च स्विमामदगणष्ट्रीयसपुधिमातपुरूपवितम् प्रमक्रयमा जक्षेयमा।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तनपुय मातम्, तनपुय मातमामम्, तनपुयपु याः । तनपुय मायाः , तनपुय मातमम्, तनपुय मात। तनपुय मामम्,
तनपुय मावि , तनपुय माम। आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - तन्विष्ट्री त , तन्विष्ट्री य मातमामम्, तन्विष्ट्री र नम्। तन्विष्ट्री थ मायाः , तन्विष्ट्री य माथमामम्,
तन्विष्ट्री ध् विमम्। तन्विष्ट्री य , तन्विष्ट्री वि मह , तन्विष्ट्री म मह।
आशिष्ट्री स लर म ङ मतमप सलङमामशिमष इत्यनक्षेन मतपयाः आधिर धिमातपुकससजमायमास तनमामदककञ्भ्य उयाः इत्यनक्षेन
उप्रत्ययस्यमाप्रमामपयाः। ततयाः यमासपुमट अनपुबन्धिलनोपक्षे सपुसट्तथनोयाः इत्यनक्षेन सपुडमागमक्षे मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे तनम् यमासम्
सम् तम् इमत जमातक्षे स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इत्यनक्षेन सकमारदयस्यमामप लनोपक्षे तन्यमातम् इमत रूपस भविमत। अगक्षे
प्रमक्रयमायाः स्वियस समाध्यमायाः। तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तन्यमातम्, तन्यमास्तमामम्, तन्यमासपुयाः । तन्यमायाः ,
तन्यमास्तमम्,तन्यमास्त। तन्यमासमम्, तन्यमास्वि , तन्यमास्म।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे एधिम्-धिमातपुवितम् रूपमामण भविसन्त। अत्र कक्षेविलमम् प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे रूपमम् प्रदश्यर तक्षे।
तदथमा - तनम्-धिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ तप्रत्ययक्षे सष्ट्रीयमपु ट सपुमट तनम् 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 तनम् इ सष्ट्रीयम् सम् त इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा लनोपनो व्यनोविर सल
इत्यनक्षेन सष्ट्रीयट
पु याः यकमारस्य लनोपक्षे तमन सष्ट्री सम् त इमत सस्थतक्षे सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य तथमा सपुटयाः सकमारस्य
यथमाक्रमस इकमाररूपमातम् ईकमाररूपमाच्च इणयाः परत्विमातम् अपदमान्तत्विमातम् प्रत्ययमावियवित्विमातम् आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत
सकत्रक्षेण मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे तमनषष्ट्रीषम् त इमत सस्थतक्षे षपु नमा षपु याः इत्यनक्षेन तकमारस्य षपु त्विक्षे टकमारक्षे तमनषष्ट्री ष इमत
रूपस ससध्यमत। अमातमाममादय रूपमामण स्वियमम् बनोद्धिव्यमामन।
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तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे आशिष्ट्रीसलर मङ रूपमामण - तमनषष्ट्री ष , तमनषष्ट्री य मास्तमामम्, तमनषष्ट्री र नम्। तमनषष्ट्री ष्ठ मायाः ,
तमनषष्ट्री य मास्थमामम्, तमनषष्ट्री ध् विमम्। तमनषष्ट्री य , तमनषष्ट्री वि मह , तमनषष्ट्री म मह।
लपुम ङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे अमट मतमप इकमारलनोपक्षे प्रमापमम् उप्रत्ययमम् बमासधित्विमा च्लय ससमच ससचयाः
आधिर धिमातपुकस शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन आधिर धिमातपुकत्विमातम् अमाधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन ससचयाः इडमागमक्षे अ तनम् इ सम्
तम् इमत जमातक्षे असस्तससचनोऽपककक्षे इत्यनक्षेन ईडमागमक्षे अ तनम् इ सम् ई तम् इमत जमातक्षे विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत
हलन्तलकणमायमामम् विकद्धिय प्रमापमायमामम् नक्षेमट इमत तमन्नषक्षेधिक्षे अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन तनयाः अकमारस्य
विकद्धिय आकमारक्षे इट ईमट इत्यनक्षेन सकमारस्य लनोपक्षे सविणर दष्ट्रीघर विणर सम्मक्षेलनक्षे अतमानष्ट्री त म् इमत रूपमम्।
विकद्ध्यभमाविपकक्षे अतनष्ट्री त म् इत्यमप रूपमम् इमत समाकल्यक्षेन रूपदयमम् भविमत।
तथमा च विकमद्धिपकक्षे - अतमानष्ट्री त म्, अतमामनषमामम्, अतमामनषपुयाः । अतमानष्ट्री याः , अतमामनषमम्, अतमामनष।
अतमामनषमम्, अतमामनष्वि , अतमामनष्म।
विकद्ध्यभमाविपकक्षे - अतनष्ट्री त म्, अतमनषमामम्, अतमनषपुयाः । अतनष्ट्री याः , अतमनषमम्, अतमनष।
अतमनषमम्, अतमनष्वि , अतमनष्म। इमत एतमामन रूपमामण भविसन्त।
तनयाः लपुम ङ अमट आत्मनक्षेपदससजकतप्रत्ययक्षे प्रमापमम् उप्रत्ययमम् बमासधित्विमा च्लय ससमच अ तनम् स त
इमत जमातक्षे ससचयाः सकमारस्य मविकल्पक्षेन लपुसग्विधिमातपुमम् सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.2]

तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः॥ (२.४.७९)

सकत्र माथर याः - तनमादक्षेयाः ससचनो विमा लपुक्स्यमात्तथमासनोयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। तनमामदभ्ययाः (५/३), तथमासनोयाः (७/२) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। तनम् आमदयाः यक्षेषमास तक्षे तनमादययाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः, तक्षेभ्ययाः तनमामदभ्ययाः। तश्च थमाश्च
तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे तथमासय, तयनोयाः तथमासनोयाः। गमामतस्थमाघपुपमाभकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यतयाः ससचयाः

(६/१) इत्यस्य, ण्यकमत्रयमाषर मञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इत्यतयाः लपुकम् (१/१) इत्यस्य, मविभमाषमा घमाधिक्षेट्शिमाच्छमासयाः
इत्यतयाः मविभमाषमा इत्यस्य च अनपुविसक त्तभर विमत। सहचररतमासहचररतयनोयाः सहचररतस्यमैवि गहणमम् इमत पररभमाषयमा
प्रथमपपुरुषमैकविचनस्य तप्रत्ययस्यमैवि अत्र सकत्रक्षे गहणस न तपु तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण
मविधिष्ट्रीयममानस्य तमादक्षेशिस्य गहणमम्। एविञ्च सकत्रमाथर स्तमावितम् - तनमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः परस्य ससचयाः मविकल्पक्षेन
लपुकम् भविमत त-थमासनोयाः प्रत्यययनोयाः परतयाः।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण अ तनम् स त इमत सस्थतक्षे प्रककतसकत्रक्षेण ससचयाः
सकमारस्य मविकल्पक्षेन लपुकम् भविमत। यतनो मह अत्र तप्रत्यययाः परनोऽसस्त। ततयाः अतनम् त इमत जमातक्षे अमगममम्
सकत्रममारभ्यतक्षे -

[23.3]

अनपुद मात्तनोपदक्षे शि विनमततननोत्यमादष्ट्री न मामनपुन माससकलनोपनो ससल

सक्ङमत॥ (६.४.३७)
सकत्र माथर याः - अनपुनमाससकमान्तमानमामक्षेषमास विनतक्षेश्च लनोपयाः स्यमातम् सलमादय मकमत मङमत च परक्षे।

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

229

मटप्पणष्ट्री

तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पदचतपुषयमसस्त।अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामम् (६/३),
अनपुनमाससक (६/३), लनोपयाः (१/१), ससल (७/१), सक्ङमत (७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अनपुनमाससक इमत
लपुपमविभमककनो मनदरशियाः। अनपुदमात्त उपदक्षेशिक्षे यक्षेषमास तक्षे अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमायाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। तननोमतयाः आमदयाः
यक्षेषमास

तक्षे

तननोत्यमादययाः।

अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमाश्च

विनमतश्च

तननोत्यमादयश्च

तक्षेषमामम्

अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामम्। अनपुनमाससक इमत लपुपषष्ठ्यन्तस पदमम् अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमानमामम् इत्यस्य
तथमा तननोत्यमादष्ट्रीनमामम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमसस्त अतयाः तदन्तमविधिय अनपुनमाससकमान्तमानमामम् इत्यथर लमाभयाः। कम् च ङम्
च क्ङय, तय इतय यस्य स सक्ङतम् तसस्मनम् सक्ङमत दन्दगभर बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। ससल इमत पदस सक्ङमत इत्यस्य
मविशिक्षेषणमसस्त। अतयाः यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविधिय सलमादय सक्ङमत इत्यथर्थो
लभ्यतक्षे। एविञ्च सकत्रमाथर स्तमावितम् - अनपुनमाससकमान्तमानमामम् अनपुदमात्तनोपदक्षेशिधिमातकनमामम्, अनपुनमाससककमान्तमानमास
तननोत्यमामदधिमातकनमास, विन्धिमातनोयाः च लनोपनो भविमत सलमादय सक्ङमत च परक्षे। अयञ्च लनोपयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत
पररभमाषयमा अन्त्यस्यमैवि विणर स्य अथमारतम् अनपुनमाससकविणर स्य भविमत।
उदमाहरणमम् - यमम रमम नमम गमम हमन मन्यतयनोऽनपुदमात्तनोपदक्षेशिमायाः। तनपु , कणपु, मकणपु, ॠणपु, तकणपु,
घकणपु, विनपु, मनपु-तननोत्यमादययाः। एविञ्च समाकल्यक्षेन पञ्चदशिमानमास धिमातकनमामम् उदमाहरणमामन अत्र प्रदश्यर न्तक्षे -

1. यमम् (रनोकनमा) - यतयाः (क), यतविमानम् (कवितपु), यत्विमा (क्त्विमा),
2. रमम् (खक्षेलनमा) - रतयाः (क), रतविमानम् (कवितपु), रत्विमा (क्त्विमा),
3. नमम् (सपुकनमा) - नतयाः, नत्विमा, नतविमानम्।
4. गमम् (जमानमा) - गतयाः, गत्विमा, गतविमानम्।
5. हनम् (ममारनमा) - हतयाः, हत्विमा, हतविमानम्।
6. मन्य (ममाननमा-जमाननमा) - मतयाः, मत्विमा, मतविमानम्।
7. विनम् (शिब्द करनमा, सक्षेविमा करनमा, महससमा करनमा) - विमतयाः (मकनम्)।
8. तनम् (मविस्तमार करनमा) - ततयाः, तत्विमा, ततविमानम्। अतत, अतथमायाः।
9. कणपु (महससमा करनमा) - कतयाः, कत्विमा, कतविमानम्। अकत, अकथमायाः।
10. मकणपु (महससमा करनमा) - मकतयाः, मकत्विमा, मकतविमानम्। अमकत, अमकथमायाः।
11. ॠणपु (जमानमा) - ॠतयाः, ॠत्विमा, ॠतविमानम्। आतर याः, आथमारयाः।
12. तकणपु (खमानमा) - तकतयाः, तकत्विमा, तकतविमानम्। अतकत, अतकथमायाः।
13. घकणपु (चमकनमा) - घकतयाः, घकत्विमा, घकतविमानम्। अघकत, अघकथमायाः।
14. विनपु (ममागनमा) - वितयाः, वित्विमा, वितविमानम्। अवित, अविथमायाः।
15. मनम् (जमाननमा) - मतयाः, मत्विमा, मतविमानम्। अमत, अमथमायाः।
पकविर्थोकप्रकमारक्षेण अतनम् त इमत जमातक्षे समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन तप्रत्ययस्य मङदद्भिमावियाः। स च
तप्रत्यययाः सलमामदरमप असस्त। तस्ममातम् प्रककतसकत्रक्षेण नकमारलनोपनो भविमत। यतनो मह तनयाः नकमारमातम् परस ययाः
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तप्रत्यययाः स सलमामदयाः मङतम् असस्त। ततयाः विणर सम्मक्षेलनक्षे अतत इमत रूपस ससध्यमत। ससचयाः लपुग भमाविपकक्षे
इडमागमक्षे अ तनम् इ सम् त इमत जमातक्षे ससचयाः सकमारस्य षत्विक्षे षपु नमा षपु याः इमत षपु त्विक्षे तकमारस्य टकमारक्षे अतमनष इमत
रूपमम् अमप भविमत इमत प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे रूपदयमम् भविमत। ध्विमम प्रमक्रययमा अ तनम् इ सम् ध्विमम् इमत जमातक्षे
सधि च इमत यनोगक्षेन सकमारस्य लनोपक्षे अ तनम् इ ध्विमम् इमत जमातक्षे अतनम् +इ इमत समपुदमायस्य ध्विमम परतयाः
अङससजमामविजमानमातम् इणयाः षष्ट्रीध्विसलसपु ङ्लटमास धिनोऽङमातम् इमत सकत्रक्षेण धिकमारस्य ढत्विक्षे अतमनढ्विमम् इमत रूपमम्।
सविर त्रमैवि आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विमम्। अन्यमामन रूपमामण स्वियमम् बनोद्धिव्यमामन।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण- अतत /अतमनष , अतमनषमातमामम्, अतमनषत। अतथमायाः /अतमनष्ठमायाः ,
अतमनषमाथमामम्, अतमनढ्विमम्। अतमनमष , अतमनष्विमह , अतमनष्ममह।
लकम ङ अमट मतमप उप्रत्ययमापविमादभकतक्षे स्यप्रत्ययक्षे स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्विमाच्च
आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे सकमारस्य षत्विक्षे मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे अतमनष्यतम् इमत
रूपमम्। तप्रत्ययक्षे तपु अतमनष्यत इमत रूपमम् ससध्यमत। अत्र तथमा मविशिक्षेषनो नमासस्त।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अतमनष्यतम्, अतमनष्यतमामम्, अतमनष्यनम्। अतमनष्ययाः ,
अतमनष्यतमम्, अतमनष्यत। अतमनष्यमम्, अतमनष्यमावि , अतमनष्यमाम।
आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण - अतमनष्यत , अतमनष्यक्षे त मामम्, अतमनष्यन्त। अतमनष्यथमायाः ,
अतमनष्यक्षे थ मामम्, अतमनष्यध्विमम्। अतमनष्यक्षे , अतमनष्यमाविमह , अतमनष्यमाममह।

।।इमत तनमादमदगणक्षे तनम्-धिमातपुयाः।।

अथ कक धिमातपुयाः
अधिपुनमा कक धिमातपुयाः आलनोच्यतक्षे।
कक (डपु ककञम् करणक्षे) इमत उभयमपदनयाः अमनटयाः सकमर कमातम् तनमामदगणष्ट्रीयमातम् धिमातनोयाः कतर रर लमट
मतमप कक मत इमत जमातक्षे शिमप प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा तनमामदककञ्भ्य उयाः इमत यनोगक्षेन उप्रत्ययक्षे कक उ मत इमत जमातक्षे
उप्रत्ययस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन ऋकमारस्य गपुणक्षे अकमारक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन
रपरत्विक्षे करम् उ मत इमत जमायतक्षे। ततयाः मतपयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन उकमारस्य
गपुणक्षे ओकमारक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे च करनोमत इमत रूपस भविमत। एविमक्षेवि ससमप मममप च बनोध्यमम्।
तसस प्रमापमम् शिपस बमासधित्विमा उप्रत्ययक्षे कक उ तसम् इमत जमातक्षे ऋकमारस्य गपुणक्षे अकमारक्षे रपरत्विक्षे करम् उ
तसम् इमत जमातक्षे तसयाः समाविर धिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमाविक्षे उकमारस्य गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः अगक्षे मविशिक्षेषमम्
प्रदशिर मयतपुमम् सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.4]

अत उत्समाविर धिमातपुकक्षे ॥ (६.४.११०)

सकत्र माथर याः - उप्रत्ययमान्तस्य ककञनोऽकमारस्य उयाः स्यमातम्, समाविर धिमातपुकक्षे सक्ङमत।
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम् पदत्रयमात्मकमम्। अतयाः (६/१), उतम् (१/१), समाविर धिमातपुकक्षे (७/१)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। मनत्यस करनोतक्षेयाः इत्यतयाः करनोतक्षेयाः (५/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। तस्य च
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इमत सकत्रमातम् सक्ङमत इमत पदमम्
अनपुवितर तक्षे। उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इमत सकत्रतयाः उतयाः (५/१) इत्यस्य, प्रत्ययमातम् (५/१) इत्यस्य च
अनपुविसक त्तभर विमत। अनपुविकत्तयनोयाः तयनोयाः षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। तदमा करनोतक्षेयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्
तदन्तमविधिय उप्रत्ययमान्तस्य करनोतक्षेयाः इत्यथर लमाभयाः। सक्ङमत इत्यस्य समाविर धिमातपुकक्षे इत्यत्र अन्विययाः। तक्षेन
समाविर धिमातपुकक्षे मकमत, समाविर धिमातपुकक्षे मङमत इत्यथर लमाभयाः। सकत्रमाथर्थो मह उप्रत्ययमान्तस्य ककधिमातनोयाः अतयाः स्थमानक्षेक्षे उतम्
इत्यमादक्षेशिनो भविमत समाविर धिमातपुकक्षे मकमत मङमत च प्रत्ययक्षे परतयाः इमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण करम् उ तसम् इमत जमातक्षे तसयाः मङत्त्विमातम्
समाविर धिमातपुकत्विमातम् च अत उत्समाविर धिमातपुकक्षे इमत प्रककतसकत्रक्षेण ककमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य स्थमानक्षे उकमारमादक्षेशिक्षे
तसयाः सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर ककतक्षे कपु रुतयाः इमत रूपस ससध्यमत।
सय सक्षेरन्तमादक्षेशिक्षे कक इत्यस्य ऋकमारस्य गपुणक्षे अकमारक्षे रपरत्विक्षे करम् उ असन्त इमत जमातक्षे करयाः
अकमारस्य उकमारक्षे कपुरम् उ असन्त इमत जमातक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन प्रत्ययस्य उकमारस्य यमण विकमारमादक्षेशिक्षे कपु रम्
विम् असन्त इमत जमायतक्षे। ततयाः हसल च इत्यनक्षेन उपधिमादष्ट्रीघर प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.5]

न भकपु छपुर रमामम्॥ (८.२.७९)

सकत्र माथर याः - भस्य कपुछपुररनोरुपधिमायमा न दष्ट्रीघरयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। न (अव्ययमम्), भ-कपुरम्-छपुरमामम् (६/३) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। विर्थोरुपधिमायमा दष्ट्रीघर इकयाः इमत सकत्रमातम् उपधिमायमायाः (६/१), दष्ट्रीघरयाः (१/१) इत्यनयनोयाः पदयनोयाः
अनपुविसक त्तभर विमत। भस च कपुरम् च छपुरम् च भकपुछपुररयाः, तक्षेषमामम् भकपुछपुररमामम् इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। भ इमत एकमा
ससजमा। समा च यमच भमम् इत्यनक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रमाथर स्तमावितम् - भससजकस्य उपधिमायमायाः, कपुरयाः उपधिमायमायाः, छपुरयाः
च उपधिमायमायाः दष्ट्रीघर्थो न भविमत इमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण कपुरम् विम् असन्त इत्यत्र हसल च इमत प्रमापस्य
उपधिमादष्ट्रीघरस्य प्रककतसकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः। ततयाः विणर सम्मक्षेलनक्षे कपु विर सन्त इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् अगक्षे ऊह्यमम्।
उत्तमपपुरुषस्य मदविचनक्षे विसस उप्रत्ययक्षे प्रमक्रययमा कपुरम् उ विसम् इमत जमातक्षे लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास
म्विनोयाः इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन प्रत्ययस्य उकमारस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.6]

मनत्यस करनोतक्षे याः ॥ (६.४.१०८)

सकत्र माथर याः - करनोतक्षेयाः प्रत्ययनोकमारस्य मनत्यस लनोपनो म्विनोयाः परयनोयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। मनत्यमम् (२/१), करनोतक्षेयाः (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। मनत्यमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम्। उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इमत सकत्रतयाः उतयाः (५/१)
इत्यस्य, प्रत्ययमातम् (५/१) इत्यस्य च अनपुविकसत्तभर विमत। अनपुविकत्तयनोयाः तयनोयाः षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा
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मविपररणमामयाः। लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यतयाः म्विनोयाः (७/२), लनोपयाः (१/१) इत्यनयनोयाः पदयनोयाः
अनपुविसक त्तभर विमत। सकत्रमाथर्थो मह ककधिमातनोयाः परस्य प्रत्ययस्य उकमारस्य मनत्यस लनोपनो भविमत मकमारक्षे अथविमा विकमारक्षे
परतयाः। सकत्रममदस लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यस्य अपविमादभकतमम्।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण कपुरम् उ विसम् इमत जमातक्षे ककधिमातनोयाः परमम् उकमारनोऽसस्त,
मकञ्च विकमारयाः तस्ममातम् उकमारमातम् परनोऽमप असस्त। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण उकमारस्य मनत्यस लनोपनो भविमत। तक्षेन कपुरम्
विसम् इमत जमातक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर कपु विर याः इमत रूपस ससध्यमत। मसस अनयमा एवि प्रमक्रययमा
कपु मर याः इमत रूपस ससध्यमत।
अत्र अविधिक्षे य मम् - (डपु ककञम्) कक-धिमातनोयाः मञत्त्विमातम् स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे ककधिमातनोयाः मविमहतस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत। मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतर रर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपु सविर त्रमैवि मङदद्भिमाविमातम् न प्रत्ययस्य उकमारस्य गपुणयाः। मकञ्च अत उत्समाविर धिमातकक्षे
इत्यनक्षेन सविर त्रमैवि अकमारस्य उकमारनो भविमत।
तथमा च लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - करनोमत , कपु रुतयाः , कपु विर सन्त। करनोमष , कपु रुथयाः , कपु रुथ।
करनोमम , कपु विर याः , कपु मर याः।
आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण – कपु रुतक्षे , कपु विमारतक्षे , कपु विर तक्षे । कपु रुषक्षे , कपु विमारथक्षे , कपु रुध्विक्षे । कपु विर , कपु विर हक्षे , कपु मर हक्षे ।

{सकत्रमम्.

लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास

म्विनोयाः

(६.४.१०७)

=

अससयनोगपकविर्थो

ययाः

प्रत्ययनोकमारस्तदन्तस्यमाङस्य लनोपनो विमा स्यमातम्।}
सलमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् मतमप कक मत इमत जमातक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम् -थलथपुसणल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण मतपनो सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे कक अ इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत
सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः कक इत्यस्य मदत्विक्षे कक कक अ इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य कक
इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमामम् उरतम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अत्त्विक्षे उरणम् रपरयाः
इमत रपरत्विक्षे च करम् कक अ इमत जमातक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे क कक अ इमत जमातक्षे
कपुहनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे चकमारक्षे च कक अ इमत जमातक्षे णलनो मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण
अजन्तमाङस्य ककञयाः ऋकमारस्य विकद्धिय आकमारक्षे उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च च कमारम् अ इमत जमातक्षे
विणर सम्मक्षेलनक्षे चकमार इमत रूपमम् ससध्यमत। थसल गपुणयाः भविमत। मममप णलपुत्तमनो विमा इमत मविकल्पक्षेन
ममबमादक्षेशिस्य णलयाः मणत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे तक्षेन मणत्त्विपकक्षे अचनो सञ्णमत इमत विकद्धिय चकमार इमत रूपमम्। मणत्त्विमाभमाविपकक्षे
समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत गपुणक्षे चकर इमत रूपमम्। अतपुसमादय तपु अससयनोगमामलटम् मकतम् इत्यनक्षेन मकदद्भिमाविक्षे
सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः। तक्षेन अतपुसमादय अजमामदप्रत्ययक्षे इकनो यणमच इमत यणम् भविमत इत्यविधिक्षेयमम्।
आत्मनक्षे प दक्षे रूपमाणमामम् प्रमक्रयमायमै एध्धिमातनोयाः सलमट रूपमामण द्रिषव्यमामन। तत्र सविरषमामम् रूपमाणमामम्
प्रमक्रयमायाः प्रदमशिर तमायाः। अत्र भवितमामम् बनोधिसयकयमारय कक्षेविलमम् प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे रूपमम् प्रदश्यर तक्षे। तथमा च
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास त-प्रत्ययक्षे कक त इमत सस्थतक्षे सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सलडमादक्षेशिस्य त इत्यस्य
स्थमानक्षे एशिम् इमत सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे कक ए इमत जमातक्षे समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
ऋकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे अससयनोगमामलटम् मकतम् इमत सकत्रक्षेण सलडमादक्षेशिस्य त -प्रत्ययस्य मकत्त्विक्षे सक्क्ङमत च इमत
गपुणमनषक्षेधिक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत अस्ममातम् परत्विमातम् इकनो यणमच इमत यमण प्रमापक्षे मदविर चनक्षेऽमच इमत
मदत्विमाथर मम् अचयाः यणमादक्षेशिमनषक्षेधिक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण धिमातनोमदरत्विक्षे कक कक ए इमत जमातक्षे
पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण मदरुकस्य पकविरभमागस्य अभ्यमासससजमायमामम् उरतम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अत्त्विक्षे
उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च करम् कक ए इमत जमातक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे क कक ए इमत
जमातक्षे कपुहनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे चकमारक्षे च कक ए इमत जमातक्षे इकनो यणमच इमत सकत्रक्षेण ऋकमारस्य
यमण रक्षेफक्षे च कम्ष ए इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे चक्रक्षे इमत रूपमम् ससध्यमत। अन्यक्षेषमामम् रूपमाणमामम् प्रमक्रयमायाः स्वियमम्
समाधिनष्ट्रीयमायाः। सलमट थलमादय आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - चकमार , चक्रतपुयाः , चक्रपु याः। चकथर , चक्रथपुयाः , चक्र। चकमार /चकर ,
चकक वि , चकक म।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - चक्रक्षे , चक्रमातक्षे , चमक्ररक्षे । चकक षक्षे , चक्रमाथक्षे , चकक ढ्विक्षे । चक्रक्षे , चकक विहक्षे ,
चकक महक्षे ।
लपुम ट पकविरवितम् इसण्नषक्षेधियाः। उप्रत्ययमापविमादस्य तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् आधिर धिमातपुकक्षे परक्षे
समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत गपुणयाः। इतनोऽमप मविशिक्षेषनो अत्र नमासस्त।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - कतमार, कतमारर य , कतमारर याः। कतमारस स , कतमारस् थयाः , कतमारस् थ।
कतमारस स्म , कतमारस् वियाः , कतमारस् मयाः।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – कतमार, कतमारर य , कतमारर याः। कतमारसक्षे , कतमारस माथक्षे , कतमारध् विक्षे । कतमारहक्षे ,
कतमारस् विहक्षे , कतमारस् महक्षे ।
लकम ट मतमप कक मत इमत जमातक्षे उप्रत्ययमापविमादक्षे स्यप्रत्ययक्षे कक स्य मत इमत जमातक्षे उप्रत्ययमापविमादस्य
स्यप्रत्ययस्य अमाधिर धिमातपुकससजमायमामम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः। ततयाः ऋद्धिननोयाः स्यक्षे इत्यनक्षेन स्यस्य इडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदन्तय टमकतय इमत
पररभमाषयमा स्यस्य आदमावियविक्षे कक इ स्य मत इमत जमायतक्षे। ततयाः स्यस्य आधिर धिमातपुकस शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन
आधिर धिमातपुकससजमायमास कक इत्यस्य ऋकमारस्य समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन
रपरत्विक्षे इकमारमात्परस्य सकमारस्य षत्विक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे कररष्यमत इमत रूपस भविमत। तप्रत्ययक्षे पकविरवितम् प्रमक्रययमा
कररष्यतक्षे इमत रूपमम् भविमत। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे अत्र थमासमम् मविहमाय टक्षेयाः एत्विमम् भविमत इमत अविधिक्षेयमम्।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - कररष्यमत , कररष्यतयाः , कररष्यसन्त। कररष्यसस , कररष्यथयाः ,
कररष्यथ। कररष्यमामम , कररष्यमावियाः , कररष्यमामयाः।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – कररष्यतक्षे , कररष्यक्षे तक्षे , कररष्यन्तक्षे । कररष्यसक्षे , कररष्यक्षे थक्षे , कररष्यध्विक्षे ।
कररष्यक्षे , कररष्यमाविहक्षे , कररष्यमामहक्षे ।
लनोमट न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - करनोतपु/कपु रुतमातम्, कपु रुतमामम्, कपु विर न्तपु।
कपु रु /कपु रुतमातम्, कपु रुतमम्, कपु रुत। करविमामण , करविमावि , करविमाम।
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आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - कपु रुतमामम्, कपु विमारत मामम्, कपु विर तमामम्। कपु रुष्वि , कपु विमारथ मामम्, कपु रुध्विमम्। करविमै ,
करविमाविहमै , करविमामहमै ।
लमङ अमप न कनोऽमप मविशिक्षेषयाः। तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अकरनोतम्, अकपु रुतमामम्, अकपु विर नम्।
अकरनोयाः , अकपु रुतमम्, अकपु रुत। अकरविमम्, अकपु विर , अकपु मर ।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – अकपु रुत , अकपु विमारत मामम्, अकपु विर त। अकपु रुथमायाः , अकपु विमारथ मामम्,
अकपु रुध्विमम्। अकपु मविर , अकपु विर म ह , अकपु मर म ह।

{सकत्रमम्. ऋद्धिननोयाः स्यक्षे (७.२.७०) = ऋतनो हन्तक्षेश्च स्यस्य इटम् स्यमातम्।}
मविसधिसलमङ ककधिमातनोयाः मतमप उप्रत्ययक्षे यमासपुमट सपुमट गपुणक्षे रपरत्विक्षे उत्विक्षे मतपयाः इकमारलनोपक्षे कपु रम् उ यमासम्
सम् तम् इमत जमातक्षे सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत यनोगक्षेन सकमारदयस्य लनोपक्षे कपु रम् उ यमा तम् इमत जमातक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.7]

यक्षे च॥ (६.४.१०९)

सकत्र माथर याः - ककञ उलनोपनो यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। यक्षे (७/१), च इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। यकमारमातम्
अकमारयाः उच्चमारणमाथर याः। मनत्यस करनोतक्षेयाः इत्यतयाः करनोतक्षेयाः (५/१), इत्यस्यमानपुविकसत्तभर विमत, उतश्च
प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इमत सकत्रतयाः उतयाः (५/१) इत्यस्य, प्रत्ययमातम् (५/१) इत्यस्य च अनपुविकसत्तभर विमत।
अनपुविकत्तयनोयाः तयनोयाः षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यतयाः लनोपयाः (१/१)
इमत पदस्य च अनपुविकसत्तभर विमत। अङस्य इत्यसधिककतमसस्त, अतयाः प्रत्ययक्षे इत्यस्यमाध्यमाहमारनो भविमत। ततयाः
प्रत्ययक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत यक्षे इमत, तक्षेन तदमामदमविधिय यमादय प्रत्ययक्षे इत्यथर लमाभयाः। सकत्रमाथर्थो मह ककधिमातनोयाः
परस्य प्रत्ययस्य उकमारस्य लनोपनो भविमत यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे इमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण कपुरम् उ यमा तम् इमत जमातक्षे यमातम् इमत यकमारमामदप्रत्यययाः
मविदममानयाः असस्त, अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण ककधिमातनोयाः परस्य उकमारस्य लनोपनो भविमत। ततयाः विणर सम्मक्षेलनक्षे कपु यमारत म्
इमत रूपस भविमत। एविमम् अगक्षे ऊह्यमम्।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - कपु यमारत म्, कपु यमारत मामम्, कपु यपुर याः। कपु यमारयाः , कपु यमारत मम्, कपु यमारत । कपु यमारम म्,
कपु यमारवि , कपु यमारम ।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – कपु विर्थीत , कपु विर्थीयमातमामम्, कपु विर्थीरनम्। कपु विर्थी थ मायाः , कपु विर्थीयमाथमामम्, कपु विर्थीध्विमम्।
कपु विर्थीय , कपु विर्थीविमह , कपु विर्थीममह।
आशिष्ट्री स लर म ङ मतमप यमासपुमट सपुमट कक यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे सकमारदयस्यमामप स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे
च इत्यनक्षेन लनोपक्षे यमातम् यकमारमादमाधिर धिमातपुकयाः सलङम् असस्त। अतयाः ररङम् शियसग्लङकपु

इत्यनक्षेन ककधिमातनोयाः

ऋकमारस्य स्थमानक्षे ररङम् -आदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे कम् रर यमा तम् इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे च मक्रयमातम् इमत रूपस
ससध्यमत। सकत्रक्षेऽसस्मनम् रष्ट्रीङम् ऋतयाः इत्यतयाः रष्ट्रीङम् इत्यस्य अनपुवितर ममानक्षे पपुनयाः ररङम् -मविधिमानसमामथ्यमारतम्
अककत्समाविर धिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इमत रक्षेयाः इकमारस्य दष्ट्रीघर्थो न इत्यविधिक्षेयमम्। एविमम् अन्यत्रमामप ऊह्यमम्।
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - मक्रयमातम्, मक्रयमास्तमामम्, मक्रयमासपुयाः । मक्रयमायाः , मक्रयमास्तमम्, मक्रयमास्त।
मक्रयमासमम्, मक्रयमास्वि , मक्रयमास्म।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे उश्च इत्यनक्षेन सलमामदसलङयाः मकत्त्विमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः ऋकमारस्य स्थमानक्षे नमैवि
गपुणमादक्षेशियाः। प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे सष्ट्रीयमपु ट सपुमट कक सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमायतक्षे। 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 सकत्रक्षेण
इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः लनोपनो व्यनोविर सल इमत सष्ट्रीयट
पु याः यकमारलनोपक्षे कक सष्ट्री
सम् त इमत जमातक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य षत्विक्षे तकमारस्य षपु त्विक्षे टकमारक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे कक षष्ट्री ष
इमत रूपमम् ससध्यमत।
तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण – कक षष्ट्री ष , कक षष्ट्री य मास्तमामम्, कक षष्ट्री र नम्। कक षष्ट्री ष्ठ मायाः , कक षष्ट्री य मास्थमामम्,
कक षष्ट्री ढ् विमम्। कक षष्ट्री य , कक षष्ट्री वि मह , कक षष्ट्री म मह।

{सकत्रमम्. ररङम् शियसग्लङकपु (७.४.२८) = शिक्षे यमक यमादमाविमाधिर धिमातपुकक्षे सलमङ च ऋतयाः ररङमादक्षेशियाः
स्यमातम्।}

{सकत्रमम्. उश्च (१.२.१२) = ऋविणमारतम् परय सलमादष्ट्री सलङम् तङ्परयाः ससच्चक्षेत्यक्षेतय मकतय स्तयाः।}
लपुम ङ मतमप इकमारलनोपक्षे अडमागमक्षे उप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच अपककहलयाः ईडमागमक्षे अकक सम् ईतम् इमत
जमातक्षे ससचयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् प्रमापस्य विलमामदलकणस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः।
ततयाः ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यनक्षेन कक इत्यस्य ऋकमारस्य विकद्धिय अकमारम् सम् ईतम् इमत जमातक्षे सकमारस्य
षत्विक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे अकमाषर्थीतम् इमत रूपस भविमत। एविमगक्षेऽमप। तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अकमाषर्थीतम्,
अकमाषमारम म्, अकमाषपुर याः। अकमाषर्थीयाः , अकमाषरम म्, अकमाषर। अकमाषर मम्, अकमाष्विर , अकमाष्मर ।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे अडमागमक्षे उप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच अ कक सम् त
इमत जमातक्षे तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन सकमारस्य लपुमक अकक त इमत रूपस ससध्यमत। लपुगभमाविपकक्षे
ह्रस्विमादङमातम् इत्यनक्षेन ससल परक्षे ससचयाः सकमारस्य लनोपक्षे अकक त इमत सममानमक्षेवि रूपस ससध्यमत। सलम् परनो
नमासस्त चक्षेतम् सकमारनोलनोपनोऽमप न भविमत तक्षेन अकक षमातमामम् ,अकक षमाथमामम् इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यसन्त।
तथमा च लपुमङ आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अकक त , अकक षमातमामम्, अकक षत। अकक थमायाः , अकक षमाथमामम्,
अकक ढ्विमम्। अकक मष , अकक ष्विमह , अकक ष्ममह।

{सकत्रमम्. ह्रस्विमादङमातम् (८.२.२७) = (ह्रस्विमान्तमातम् अङमातम्) ससचनो लनोपनो ससल।}
लकम ङ उप्रत्ययमापविमादस्य स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् प्रमापस्य विलमामदलकणस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधिक्षेऽमप ऋद्धिननोयाः स्यक्षे इमत इडमागमनो भवित्यक्षेवि। मकञ्च स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम्
समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत इग्लकणयाः गपुणयाः भविमत। उभयमविधिस्थलक्षे प्रमक्रयमा तपु स्वियमम् बनोद्धिव्यमा।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अकररष्यतम्, अकररष्यतमामम्, अकररष्यनम्। अकररष्ययाः ,
अकररष्यतमम्, अमकरष्यत। अकररष्यमम्, अकररष्यमावि , अकररष्यमाम।
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आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – अकररष्यत , अकररष्यक्षे त मामम्, अकररष्यन्त। अकररष्यथमायाः ,
अकररष्यक्षे थ मामम्, अकररष्यध्विमम्। अकररष्यक्षे , अकररष्यमाविमह , अकररष्यमाममह।

।।इमत ककधिमातपुयाः।।
पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. तनमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत।
2. ककधिमातनोयाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत।
3. तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः इत्यस्य कनोऽथर याः।
4. यक्षे च इत्यस्य कनोऽथर याः।
5. मनत्यस करनोतक्षेयाः इत्यस्य कनोऽथर याः।
6. अनपुदमात्तनोपदक्षेशिमामदसकत्रस पकरयत।
7. तनम्-धिमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे आत्मनक्षेपदक्षे मकमम् रूपमम्।
8. ककधिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलर मङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे परस्ममैपदक्षे मकमम् रूपमम्।
9. कररष्यमत इत्यत्र इडमागमयाः कक्षेन।
10. तन्धिमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे आत्मनक्षेपदस्थलक्षे कमत रूपमामण भविसन्त। तमामन च
कमामन।

अथ क्षय मामदगणयाः
क्रकी (डपु क्रकीञम् द्रिव्यमविमनमयक्षे) इमत उभयपमदनयाः अनपुदमात्तक्षेतयाः अमनटयाः सकमर कमातम् क्षयमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः
वितर ममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास लमट परस्ममैपदससजकक्षे मतमप क्रकी मत इमत जमातक्षे कतर रर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रमापक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.8]

क्षय मामदभ्ययाः श्नमा॥ (३.१.८१)

सकत्र माथर याः - क्षयमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नमा-प्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविर धिमातपुकक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। क्षयमामदभ्ययाः (५/३), श्नमा (१/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। कतर रर शिपम् इत्यतयाः कतर रर (७/१) इमत पदस, समाविर धिमातपुकक्षे यकम् इत्यतयाः समाविर धिमातपुकक्षे (७/१)
इमत पदस च अनपुवितर तक्षे। प्रत्यययाः (१/१), परयाः (१/१) इत्यपुभयममप असधिमक्रयतक्षे। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

237

मटप्पणष्ट्री

तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
मक्रयमासममभव्यमाहमारक्षे यङम् इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। पदयनोजनमा - कतर रर समाविर धिमातपुकक्षे धिमातनोयाः
श्नमा-प्रत्यययाः परयाः इमत। क्षयमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु नविमयाः। क्रकी अमामदयाः यक्षेषमामम् (धिमातकनमामम्) तक्षे क्षयमादययाः

(धिमातवियाः)

इमत

तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः,

तक्षेभ्ययाः

क्षयमामदभ्ययाः।

सकत्रमाथर्थो

मह

कत्ररथरकक्षे

समाविर धिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे परतयाः क्षयमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नमाप्रत्यययाः परनो भविमत इमत। श्नमाप्रत्ययस्य
शिकमारस्य इत्ससजमा लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन भविमत। अतयाः नमा इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। श्नमाप्रत्यययाः अमपतम् असस्त।
मशित्त्विमातम् समाविर धिमातपुकससजकनोऽमप। अतयाः श्नमाप्रत्ययस्य समाविर धिमातपुकत्विमातम् अमपत्त्विमातम् च समाविर धिमातपुकममपतम् इमत
मङदद्भिमावियाः।
उदमाहरणमम्- पकविर्थोकप्रकमारक्षेण क्रकी मत इमत जमातक्षे प्रमापस शिपस प्रबमाध्य प्रककतसकत्रक्षेण श्नमाप्रत्ययक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे च क्रकी नमा मत इमत जमातक्षे श्नमाप्रत्ययस्य समाविर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन क्रकी
इत्यस्य ईकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन श्नमाप्रत्ययस्य मङददभमाविक्षे सक्ङमत च इमत
गपुणमनषक्षेधियाः।ततयाः नकमारस्य अट्कपुप्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप इमत सकत्रक्षेण णत्विक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे च क्रकीणमामत इमत रूपस
ससध्यमत। तसस क्रकी नमा तसम् इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.9]

ई हल्यघनोयाः॥ (६.४.११३)

सकत्र माथर याः - श्नमाभ्यस्तयनोरमात ईत्स्यमात्समाविर धिमातपुकक्षे सक्ङमत हसल, न तपु घपुससजकस्य।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पदत्रयमसस्त। ई (लपुपप्रथममैकविचनमान्तमम् पदमम्), हसल (७/१),
अघनोयाः (६/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत सकत्रमनपुवितर तक्षे। तस्य च सकत्रस्य श्नमाभ्यस्तयनोयाः

(६/२), आतयाः (६/१) इमत पदच्छक्षे दयाः। अत उत्समाविर धिमातपुकक्षे इत्यतयाः समाविर धिमातपुकक्षे (७/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे।
गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यतयाः सक्ङमत (७/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। श्नमाभ्यस्तयनोयाः आतयाः ईतम्
हसल सक्ङमत समाविर धिमातपुकक्षे अघनोयाः इमत पदयनोजनमा। हसल इमत समाविर धिमातपुकक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणमसस्त अतयाः
यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविधिय हलमादय समाविर धिमातपुकक्षे इत्यथर लमाभयाः। सक्ङमत
इत्यस्य समाविर धिमातपुकक्षे इत्यत्र अन्विययाः। तक्षेन मकमत मङमत च समाविर धिमातपुकक्षे इत्यथर लमाभयाः। सकत्रमाथर्थो मह श्नमा
इत्यस्य आकमारस्य, अभ्यस्तससजकस्य आकमारस्य च ईतम् स्यमातम् मकमत मङमत च हलमादय समाविर धिमातपुकक्षे
परतयाः। घपुससजकस्य धिमातनोयाः आकमारस्य तपु न इमत। सकत्रममदमम् श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत विक्ष्यममाणस्य सकत्रस्य
अपविमादभकतमम्।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण क्रकी नमा तसम् इमत सस्थतक्षे तसयाः समाविर धिमातपुकममपतम्
इत्यनक्षेन मङत्त्विमातम् हलमामदत्विमातम् समाविर धिमातपुकत्विमातम् च तसस्मनम् परतयाः ई हल्यघनोयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण नमा इत्यस्य
आकमारस्य ईकमारमादक्षेशिक्षे क्रकी नष्ट्री तसम् इमत जमातक्षे नकमारस्य णत्विक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर क्रकीणष्ट्री त याः
इमत रूपस ससध्यमत।
बहह विचनक्षे ससप्रत्ययक्षे सक्षेरन्तमादक्षेशिक्षे क्रकी नमा असन्त इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -
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श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः॥ (६.४.११२)

सकत्र माथर याः - श्नमाभ्यस्तयनोयाः आतनो लनोपयाः स्यमातम् सक्ङमत समाविर धिमातपुकक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। श्नमाभ्यस्तयनोयाः (६/२), आतयाः (६/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। श्नसनोरलनोपयाः इत्यतयाः लनोपयाः (१/१) इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। अत उत्समाविर धिमातपुकक्षे इत्यतयाः
समाविर धिमातपुकक्षे (७/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यतयाः सक्ङमत (७/१) इमत
पदमनपुवितर तक्षे। श्नमाभ्यस्तयनोयाः आतयाः लनोपयाः सक्ङमत समाविर धिमातपुकक्षे इमत पदयनोजनमा। सक्ङमत इत्यस्य समाविर धिमातपुकक्षे
इत्यत्र अन्विययाः। तक्षेन मकमत मङमत च समाविर धिमातपुकक्षे इत्यथर लमाभयाः। सकत्रमाथर्थो मह श्नमा इत्यस्य आकमारस्य ,
अभ्यस्तससजकस्य आकमारस्य च लनोपयाः स्यमातम् मकमत मङमत च समाविर धिमातपुकक्षे परतयाः इमत।
अत्र मविशिक्षे ष याः - अत्र श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत उत्सगर सकत्रमम्। ई हल्यघनोयाः इमत अपविमादसकत्रमम्।
श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत सकत्रस्य समाममान्यतयमा अजमादय हलमादय च मकमत मङमत च समाविर धिमातपुकक्षे परतयाः
प्रमामपरसस्त। मकन्तपु हलमादय मकमत मङमत च समाविर धिमातपुकक्षे परतयाः ई हल्यघनोयाः इमत सकत्रस्य प्रविकत्तक्षेयाः ई हल्यघनोयाः
इत्ययस यनोगयाः श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इत्यस्य अपविमादयाः। तक्षेन हलमादय मकमत मङमत च समाविर धिमातपुकक्षे परतयाः
श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इत्यस्य न प्रविकसत्तयाः। अतयाः अजमादय मकमत मङमत च समाविर धिमातपुकक्षे श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः
इत्यस्य प्रविकसत्तयाः बनोध्यमा।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण क्रकी नमा असन्त इमत जमातक्षे असन्त इमत अजमामदयाः मङतम्
समाविर धिमातपुकमम् च असस्त। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण नकमारनोत्तरविमतर नयाः आकमारस्य लनोपक्षे नस्य णत्विक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे
क्रकीणसन्त इमत रूपमम्। एविमक्षेवि अगक्षे हलमादय मङमत समाविर धिमातकक्षे परक्षे ईत्त्विमम्, अजमादय मङमत समाविर धिमातपुकक्षे परक्षे
आकमारलनोपयाः जक्षेययाः।
अत्र अविधिक्षे य मम् - (डपु क्रकीञम्) क्रकी-धिमातनोयाः मञत्त्विमातम् स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे क्रकीधिमातनोयाः मविमहतस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत। मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतर रर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।
तथमा मह लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - क्रकीणमामत , क्रकीणष्ट्री त याः , क्रकीणसन्त। क्रकीणमासस , क्रकीणष्ट्री थ याः ,
क्रकीणष्ट्री थ । क्रकीणमामम , क्रकीणष्ट्री वि याः , क्रकीणष्ट्री म याः।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - क्रकीणष्ट्री तक्षे , क्रकीणमातक्षे , क्रकीणतक्षे । क्रकीणष्ट्री षक्षे , क्रकीणमाथक्षे , क्रकीणष्ट्री ध् विक्षे । क्रकीणक्षे ,
क्रकीणष्ट्री वि हक्षे , क्रकीणष्ट्री म हक्षे ।
सलमट परस्ममैपदससजकक्षे मतमप णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे क्रकी अ इमत जमातक्षे क्रकी इत्यस्य मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे
ककी क्रकी अ इमत जमायतक्षे। ततयाः ह्रस्वियाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य ईकमारस्य स्थमानक्षे ह्रस्विक्षे इकमारमादक्षेशिक्षे मक क्रकी अ इमत
जमातक्षे कपुहनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन चपुत्विक्षे चकमारक्षे मच क्रकी अ इमत जमातक्षे णलयाः मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य
ईकमारस्य विकद्धिय ऐकमारक्षे मचक्रमै अ इमत जमातक्षे ऐकमारस्य स्थमानक्षे आयमादक्षेशिक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे मचक्रमाय इमत रूपस
ससध्यमत। अतपुसमादय अससयनोगमामलटम् मकतम् इत्यनक्षेन मकत्त्विमातम् गपुणमनषक्षेधियाः। क्रकीधिमातनोयाः अतपुसस प्रमक्रययमा मचक्रकी
अतपुसम् इमत जमातक्षे अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इत्यनक्षेन ईकमारस्य स्थमानक्षे इयङम् -आदक्षेशिक्षे मचकम् रम् इयम्
अतपुसम् इमत जमातक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर विणर सम्मक्षेलनक्षे मचमक्रयतपुयाः इमत रूपस ससध्यमत। एविमम्
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
अगक्षेऽमप ऊह्यमम्। थसल आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन
तमन्नषक्षेधिक्षे प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा क्रमामदमनयममानपुसमारस मनत्यमम् इमट प्रमापक्षे तस्यमामप अचस्तमास्वित्थल्यमनटनो मनत्यमम्
इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा तस बमासधित्विमा भमारदमाजमनयमक्षेन विमैकसल्पकयाः इडमागमयाः। ततयाः इड्भमाविक्षे इडभमाविक्षे
चक्षेमत पकदयक्षेऽमप गपुणयाः। विसस मसस च क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम् इडमागमयाः।मविभमाषक्षेटयाः इत्यनक्षेन ध्विमयाः धिस्य
मविकल्पक्षेन ढत्विमम् भविमत तक्षेन ध्विमम रूपदयमम् भविमत। ध्विमम विहय ममहमङ च क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम्
इडमागमयाः। मकञ्च अजमादय प्रत्ययक्षे परतयाः अनभ्यमासस्य क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य इयङमादक्षेशिनो भविमत इत्यविधिक्षेयमम्।
इयङमादक्षेशियाः मतमप ससमप मममप च न भविमत। गपुणस्तपु अतपुसमादय न भविमत यतनो मह अससयनोगमामलटम् मकतम् इमत
मकदद्भिमाविक्षेन सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - मचक्रमाय , मचमक्रयतपुयाः , मचमक्रयपु याः । मचक्रमयथ /मचक्रक्षे थ , मचमक्रयथपुयाः ,
मचमक्रय। मचक्रमाय /मचक्रय , मचमक्रमयवि , मचमक्रमयम।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – मचमक्रयक्षे , मचमक्रयमातक्षे , मचमक्रमयरक्षे। मचमक्रमयषक्षे , मचमक्रयमाथक्षे ,
मचमक्रमयढ्विक्षे /मचमक्रमयध्विक्षे । मचमक्रयक्षे , मचमक्रमयविहक्षे , मचमक्रमयमहक्षे ।

{सकत्रमम्. मविभमाषक्षे ट याः (८.३.७९) = इणयाः परनो य इटम् ततयाः परक्षेषमास षष्ट्रीध्विसलसपु ङ्लटमास धिस्य विमा मकधिरन्ययाः
स्यमातम्।}
लपुम ट श्नमाप्रत्ययमाविपविमादयाः तमास्प्रत्ययनो भविमत। तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः
इत्यनक्षेन

प्रमापस्य

इडमागमस्य

मनषक्षेधियाः

एकमाच

उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्

इत्यनक्षेन।

अमप

च

तमासयाः

आधिर धिमातपुकससजकत्विमातम् तसस्मनम् परक्षे सविर त्रमैवि समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य गपुणक्षे
एकमारनो भविमत। इतनोऽमप मविशिक्षेषयाः अत्र नमासस्त।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - क्रक्षे तमा , क्रक्षे तमारय , क्रक्षे तमारयाः। क्रक्षे तमासस , क्रक्षे तमास्थयाः , क्रक्षे तमास्थ।
क्रक्षे तमासस्म , क्रक्षे तमास्वियाः , क्रक्षे तमास्मयाः।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - क्रक्षे तमा , क्रक्षे तमारय , क्रक्षे तमारयाः। क्रक्षे तमासक्षे , क्रक्षे तमासमाथक्षे , क्रक्षे तमाध्विक्षे । क्रक्षे तमाहक्षे ,
क्रक्षे तमास्विहक्षे , क्रक्षे तमास्महक्षे ।
लकम ट

प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे

मतमप

श्नमाप्रत्ययमापविमादक्षे

स्यप्रत्ययक्षे

स्यस्य

आधिर धिमातपुकत्विमातम्

समाविर धिमातपुकमाधिमारतपुकयनोयाः इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य गपुणक्षे एकमारक्षे सकमारस्य षत्विक्षे क्रक्षेष्यमत इमत रूपस
ससध्यमत। तप्रत्ययक्षे क्रक्षेष्यमत इमत रूपमम्। एविमम् अन्यत्रमामप ऊह्यमम्। अत्र लकमट स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम्
आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य मनषक्षेधियाः एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - क्रक्षे ष्यमत , क्रक्षे ष्यतयाः , क्रक्षे ष्यसन्त। क्रक्षे ष्यसस , क्रक्षे ष्यथयाः , क्रक्षे ष्यथ।
क्रक्षे ष्यमामम , क्रक्षे ष्यमावियाः , क्रक्षे ष्यमामयाः।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - क्रक्षे ष्यतक्षे , क्रक्षे ष्यक्षे तक्षे , क्रक्षे ष्यन्तक्षे । क्रक्षे ष्यसक्षे , क्रक्षे ष्यक्षे थक्षे , क्रक्षे ष्यध्विक्षे । क्रक्षे ष्यक्षे ,
क्रक्षे ष्यमाविहक्षे , क्रक्षे ष्यमामहक्षे ।
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लनोमट उत्तमपपुरुषक्षे आडमागमयाः मपतम् भविमत। अतयाः समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमाविनो न भविमत।
मङत्त्विमाभमाविक्षे च न ईत्त्विस न विमा आकमारलनोपयाः इत्यविधिक्षेयमम्। तदथमा - विसस मसस च आडपु त्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन
आडमागमक्षे समत आकमारव्यविधिमानमम् भविमत इमत हक्षेतनोयाः श्नमा इत्यस्ममातम् परक्षे हलम् न लभ्यतक्षे तस्ममातम् ई हल्यघनोयाः
इत्यनक्षेन ईत्त्विस न भविमत। अमप च आडमागमस्य मपत्त्विमातम् आकमारलनोपनोऽमप न। ततयाः सविणर दष्ट्रीघर क्रकीणमावि ,
क्रकीणमाम इत्यक्षेविस रूपस भविमत।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - क्रकीणमातपु/क्रकीणष्ट्री त मातम्, क्रकीणष्ट्री त मामम्, क्रकीणन्तपु। क्रकीणष्ट्री म ह /क्रकीणष्ट्री त मातम्,
क्रकीणष्ट्री त मम्, क्रकीणष्ट्री त । क्रकीणमामन , क्रकीणमावि , क्रकीणमाम।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - क्रकीणष्ट्री त मामम्, क्रकीणमातमामम्, क्रकीणतमामम्। क्रकीणष्ट्री ष् वि , क्रकीणमाथमामम्,
क्रकीणष्ट्री ध् विमम्। क्रकीणमै , क्रकीणमाविहमै , क्रकीणमामहमै ।
लमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अक्रकीणमातम्, अक्रकीणष्ट्री त मामम्, अक्रकीणनम्। अक्रकीणमायाः , अक्रकीणष्ट्री त मम्,
अक्रकीणष्ट्री त । अक्रकीणमामम्, अक्रकीणष्ट्री वि , अक्रकीणष्ट्री म ।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - अक्रकीणष्ट्री त , अक्रकीणमातमामम्, अक्रकीणत। अक्रकीणष्ट्री थ मायाः , अक्रकीणमाथमामम्,
अक्रकीणष्ट्री ध् विमम्। अक्रकीमण , अक्रकीणष्ट्री वि मह , अक्रकीणष्ट्री म मह।
मविसधिसलमङ यमासपुटयाः मङत्त्विमातम् सविर त्रमैवि ईत्त्विस भविमत।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - क्रकीणष्ट्री य मातम्, क्रकीणष्ट्री य मातमामम्, क्रकीणष्ट्री यपु याः । क्रकीणष्ट्री य मायाः , क्रकीणष्ट्री य मातमम्,
क्रकीणष्ट्री य मात। क्रकीणष्ट्री य मामम्, क्रकीणष्ट्री य मावि , क्रकीणष्ट्री य माम।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपु सविर त्रमैवि अजमामदयाः मङत्प्रत्यययाः परनो भविमत। अतयाः आकमारलनोपनो भविमत।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण – क्रकीणष्ट्री त , क्रकीणष्ट्री य मातमामम्, क्रकीणष्ट्री र नम्। क्रकीणष्ट्री थ मायाः , क्रकीणष्ट्री य माथमामम्,
क्रकीणष्ट्री ध् विमम्। क्रकीणष्ट्री य , क्रकीणष्ट्री वि मह , क्रकीणष्ट्री म मह।
आशिष्ट्रीसलर मङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - क्रकीयमातम्, क्रकीयमास्तमामम्, क्रकीयमासपुयाः । क्रकीयमायाः , क्रकीयमास्तमम्,
क्रकीयमास्त। क्रकीयमासमम्, क्रकीयमास्वि , क्रकीयमास्म।
अमात्मनक्षेपदरूपमामण च – क्रक्षे षष्ट्री ष , क्रक्षे षष्ट्री य मास्तमामम्, क्रक्षे षष्ट्री र नम्। क्रक्षे षष्ट्री ष्ठ मायाः , क्रक्षे षष्ट्री य मास्थमामम्,
क्रक्षे षष्ट्री ढ् विमम्। क्रक्षे षष्ट्री य , क्रक्षे षष्ट्री वि मह , क्रक्षे षष्ट्री म मह।
लपुम ङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे श्नमाप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच

अपककहलयाः

तकमारस्य ईडमागमक्षे अ क्रकी सम् ईतम् इमत जमातक्षे ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य विकद्धिय
ऐकमारक्षे सकमारस्य षत्विक्षे अक्रमै षष्ट्री त म् इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् अगक्षेऽमप मविदमासथर नमा स्वियमम् ऊह्यमम्। अत्र लपुमङ
ससचयाः

आधिर धिमातपुकत्विमातम्

आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः

इत्यनक्षेन

प्रमापस्य

इडमागमस्य

मनषक्षेधियाः

एकमाच

उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अक्रमै षष्ट्री त म्, अक्रमै षमामम्, अक्रमै षपुयाः । अक्रमै षष्ट्री याः , अक्रमै षमम्, अक्रमै ष।
अक्रमै षमम्, अक्रमै ष्वि , अक्रमै ष्म।
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत आधिर धिमातपुकलकणगपुणक्षे आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अक्रक्षे ष , अक्रक्षे षमातमामम्,
अक्रक्षे षत। अक्रक्षे ष्ठमायाः , अक्रक्षे षमाथमामम्, अक्रक्षे ढ्विमम्। अक्रक्षे मष , अक्रक्षे ष्विमह , अक्रक्षे ष्ममह।
लकम ङ

मतमप

इकमारलनोपक्षे

श्नमाप्रत्ययमापविमादक्षे

स्यप्रत्ययक्षे

स्यस्य

आधिर धिमातपुकत्विमातम्

आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य मनषक्षेधियाः एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन। पपुनयाः
स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन क्रकी इत्यस्य ईकमारस्य गपुणक्षे एकमारक्षे सस्य षत्विक्षे
अक्रक्षे ष्यतम् इमत रूपमम्। त-प्रत्ययक्षे पकविरवितम् प्रमक्रययमा अक्रक्षे ष्यत इमत रूपमम् ससध्यमत।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अक्रक्षे ष्यतम्, अक्रक्षे ष्यतमामम्, अक्रक्षे ष्यनम्। अक्रक्षे ष्ययाः , अक्रक्षे ष्यतमम्,
अक्रक्षे ष्यत। अक्रक्षे ष्यमम्, अक्रक्षे ष्यमावि , अक्रक्षे ष्यमाम।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - अक्रक्षे ष्यत , अक्रक्षे ष्यक्षे त मामम्, अक्रक्षे ष्यन्त। अक्रक्षे ष्यथमायाः , अक्रक्षे ष्यक्षे थ मामम्,
अक्रक्षे ष्यध्विमम्। अक्रक्षे ष्यक्षे , अक्रक्षे ष्यमाविमह , अक्रक्षे ष्यमाममह।

।।इमत क्षयमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. क्रकीधिमातनोयाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत।
12. श्नमामविकरणमविधिमायकसकत्रस सलखत।
13. क्रकीधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे परस्ममैपदक्षे मकमम् रूपमम्।
14. सलमट आत्मनक्षेपदस्थलक्षे मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे मकस रूपस भविमत।
15. क्रकीणसन्त इत्यत्र आकमारलनोपयाः कक्षेन।
16. क्रकीधिमातनोयाः कनोऽथर याः।
17. क्रकीधिमातपुयाः उभयपदष्ट्री असस्त न विमा।

अथ चपुर मामदगणयाः
अत्र अविधिक्षे य मम् - दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु चपुरमामदगणयाः असन्तमयाः। अन्यस्ममातम् गणमादम् अयस मविलकणनोऽमप।
मणचम् मदमविधिनो भविमत -१. स्विमासथर कयाः, २. हक्षेतपुममानम् च इमत। धिमातनोयाः लकमारमविधिमानमातम् पकविर यदमा स्विमाथर मणचम्
भविमत तदमा तस्य ण्यन्तस्य सनमादन्तमा धिमातवि इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लकमारयाः, शिपम् इत्यमामद भविमत। प्रककतक्षेरवि
क्षे
अथर पररपनोषयमत इमत हक्षेतनोयाः अयस मणचम् स्विमासथर क इत्यपुच्यतक्षे - अमनमदर षमाथमारयाः प्रत्ययमायाः स्विमाथर भविसन्त इमत
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पररभमाषमाबलमातम्। यदमा च हक्षेत्विथर मणचम् भविमत तदमा स हक्षेतपुममासण्णचम् इत्यपुच्यतक्षे। तत्रमामप ण्यन्तस्य सनमादन्तमा
धिमातवि इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। अयस मविषययाः अगक्षे मणजन्तप्रकरणक्षे जमास्यतक्षे।
चपुर स्तक्षेयक्षे इमत धिमातनोयाः स्विमाथर मणचम्-मविधिमानमाय सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[23.11]

सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्री ण मातकल श्लनोकसक्षे न मालनोमत्विचविमर विणर चकणर चपु

रमामदभ्यनो मणचम्॥ (३.१.२५)
सकत्र माथर याः - सत्यमाप-पमाशि-रूप-विष्ट्रीणमा-तकल-श्लनोक-सक्षेनमा-लनोम-त्विच-विमर -विणर -चकणर-चपुरमामदभ्यनो मणचम्
स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। सत्यमापपमाशि-रूपविष्ट्रीणमा-तकलश्लनोक-सक्षेनमालनोम-त्विचविमर -विणर -चकणर-चपुरमामदभ्ययाः (५/३), मणचम् (१/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। चपुरम् आमदयाः यक्षेषमास तक्षे चपुरमादययाः इमत
बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। सत्यमापश्च पमाशिश्च रूपश्च विष्ट्रीणमा च तकलञ्च श्लनोकश्च सक्षेनमा च लनोम च त्विचश्च विमर च
विणर ञ्च चकणरञ्च चपुरमादयश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे सत्यमाप-पमाशि-रूप-विष्ट्रीणमा-तकल-श्लनोक-सक्षेनमा-लनोम-त्विच-विमर विणर -चकणर-चपुरमादययाः,

तक्षेभ्ययाः

सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमर विणर चकणरचपुरमामदभ्ययाः

इमत

बहह वष्ट्रीमहगभर्थो दन्दसममासयाः। प्रत्यययाः (१/१), परयाः (१/१) इत्यपुभयमसधिमक्रयतक्षे। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभहमारक्षे यङम् इत्यतयाः धिमातनोयाः (५/१) इत्यनपुवितर तक्षे। एविञ्च सत्यमाप-पमाशि-रूप-विष्ट्रीणमा-तकल-श्लनोक-सक्षेनमालनोम-त्विच-विमर -विणर -चकणमारमदनमामधिमातपुभ्ययाः तथमा चपुरमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः स्विमाथर मणचम्-प्रत्यययाः परनो भविमत
इमत सकत्रमाथर याः। मणचयाः णकमारस्य चपुटक इत्यनक्षेन इत्ससजमा। चकमारस्य तपु हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन। तक्षेन इ-ममात्रमम्
मशिष्यतक्षे।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - चपुरम्-धिमातनोयाः लटम् -मविधिमानमातम् पकविरमक्षेवि प्रककतसकत्रक्षेण स्विमाथर मणमच
अनपुबन्धिलनोपक्षे चपुरम् इ इमत जमातक्षे मणचयाः मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमातम् आधिर धिमातपुकस शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन आधिर धिमातपुकससजमायमास
पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन लघकपधिगपुणक्षे ओकमारक्षे चनोरर इमत जमायतक्षे। ततयाः अस्य समपुदमायस्य सनमादन्तमा
धिमातवियाः इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास कतकरत्विमविविकमायमास लमट लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययपरस्ममैपदप्रत्यययनोयाः
मध्यक्षे कतरतम् स्यमातम्। तदमा उच्यतक्षे - शिक्षेषमातम् कतर रर परस्ममैपदमम् इमत सकत्रक्षेण परस्ममैपदप्रत्यययाः एवि स्यमातम्।
मकन्तपु लनोकक्षे कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस्यमामप प्रयनोगनो दृश्यतक्षे। अतयाः तस्यमामप ससद्ध्यथर मम्
अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे -

[23.12]

मणचश्च॥ (१.३.७४)

सकत्र माथर याः - मणजन्तमादमात्मनक्षेपदस स्यमात्कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा

- मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। मणचयाः (५/१), च (अव्ययमम्) इमत

सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् (१/१) इत्यस्यमानपुविकसत्तभर विमत।
स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे (७/१), मक्रयमाफलक्षे (७/१) इत्यनयनोयाः पदयनोयाः
अनपुविसक त्तभर विमत। मणचम् इमत एकयाः प्रत्यययाः, तक्षेन प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत पररभमाषयमा तदन्तमविधिय
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
मणजन्तमातम् इत्यथर लमाभयाः। मणजन्तमातम् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे इमत सकत्रमाथर याः। एविञ्च
चपुरमामदधिमातपुभ्ययाः कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस भविमत, मक्रयमाफलस्य परगमाममत्विक्षे तपु परस्ममैपदमम्। सकत्रस्य
अस्य बनोधिसयकयमारय स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यस्य व्यमाख्यमानमम् द्रिष्टपु मम् शिक्यमम्।
उदमाहरणक्षे

सकत्र माथर समन्विययाः

- पकविर्थोकप्रकमारक्षेण चनोरर लम् इमत जमातक्षे मक्रयमाफलस्य

कतकरगमाममत्विमविविकमायमामम् प्रककतसकत्रक्षेण लस्य स्थमानक्षे

आत्मनक्षेपदप्रत्ययस्य मविधिमानमम् मक्रयतक्षे। ततयाः

प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् तप्रत्ययक्षे चनोरर त इमत जमातक्षे तप्रत्ययस्य समाविर धिमातपुकत्विमातम् कतर रर शिपम् इत्यनक्षेन
शिमप शिपयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन मणचयाः इकमारस्य गपुणक्षे एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे टक्षेयाः एत्विक्षे
विणर सम्मक्षेलनक्षे च चनोरयतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
मक्रयमाफलस्य परगमाममत्विक्षे शिक्षेषमात्कतर रर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन लस्य स्थमानक्षे परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।
ततयाः प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप चनोरर मत इमत जमातक्षे मतपयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् कतर रर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप शिपयाः
समाविर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन मणचयाः इकमारस्य गपुणक्षे एकमारक्षे अयमादक्षेशिक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे च
चनोरयमत इमत रूपस ससध्यमत।
चपुरम्-धिमातनोयाः आधिर धिमातपुकक्षे सलमट मविविमकतक्षे आदय स्विमाथर सत्यमापमामदसकत्रक्षेण मणमच चपुरम् इ इमत जमातक्षे
मणचयाः इकमारस्य आधिर धिमातपुकस शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन आधिर धिमातपुकससजमायमास पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन चपुरयाः
उपधिमाभकतस्य उकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारतम् ओकमारक्षे चनोरर इमत जमायतक्षे। तस्य च समपुदमायस्य
सनमादन्तमा धिमातवियाः इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। ततयाः भकतमानदतनपरनोकमाथर विकसत्तत्विमविविकमायमामम् सलट्लकमारक्षे
मविमहतक्षे चनोरर लम् इमत सस्थतक्षे चनोरर-धिमातनोयाः अनक्षेकमाच्त्विमातम् कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्यनो सलमट इमत विमामतर कक्षेन
आमम्-प्रत्ययक्षे चनोरर आमम् लम् इमत जमातक्षे अयमामन्तमाल्विमाय्यक्षेसत्न्विष्णपुषपु इत्यनक्षेन चनोरर इत्यस्य णक्षेयाः इकमारस्य
अयमादक्षेशिक्षे चनोरम् अयम् आमम् लम् इमत जमायतक्षे। ततयाः आमयाः इमत सकत्रण
क्षे आमयाः परस्य सलटयाः लपुमक धिमात्विसधिकमारक्षे
मविमहतत्विमातम् मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमाच्च ककदमतङम् इमत सकत्रक्षेण सलटयाः ककत्ससजमायमास चनोरयमामम् इत्यस्य प्रत्ययलकणक्षेन
ककदन्तत्विमातम् ककत्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमायमास ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रक्षेण सपु-प्रत्ययक्षे
चनोरयमामम् सपु इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत सकत्रण
क्षे सपुलपुमक चनोरयमामम् इत्यस्य सपुबन्तत्विमातम् सपुमपङन्तस पदस इमत
पदससजमा भविमत। ततयाः चनोरयमामम् इत्यस्य आमन्तत्विमातम् ककञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत सकत्रक्षेण सलट्परकस्य
ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे चनोरयमामम् कक सलटम्
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास

इमत जमातक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे चनोरयमामम् कक लम् इमत सस्थतक्षे

मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातमासस-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्

इमत

सकत्रक्षेण लस्य स्थमानक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे चनोरयमामम् कक मत इमत जमातक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुसणल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण मतपनो सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे चनोरयमामम् कक अ इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य
इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः कक इत्यस्य मदत्विक्षे चनोरयमामम् कक कक अ इमत जमातक्षे मदरुकस्य
पकविरभमागस्य कक इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमामम् उरतम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य
अत्त्विक्षे उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च चनोरयमामम् करम् कक अ इमत जमातक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे
चनोरयमामम् क कक अ इमत जमातक्षे कपुहनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे चकमारक्षे चनोरयमामम् च कक अ इमत जमातक्षे
णलनो मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य ककञयाः ऋकमारस्य विकद्धिय आकमारक्षे उरणम् रपरयाः इमत
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रपरत्विक्षे च चनोरयमामम् च कमारम् अ इमत जमातक्षे चनोरयमामम् इमत ममान्तस्य पदस्य हल्परत्विमातम् मनोऽनपुस्विमारयाः इमत
मस्य अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम् ञकमारक्षे
चनोरयमाञ्चकमार इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे चनोरयमासच कमार इमत रूपमम् भविमत।

{सकत्रमम्- अयमामन्तमाल्विमाय्यक्षे स त्न्विष्णपु ष पु (६.४.५५) = आमम् अन्त आलपु आय्य इत्नपु इष्णपु एषपु
णक्षेरयमादक्षेशियाः स्यमातम्।}
आम्प्रत्ययस्य प्रककमतयाः ण्यन्तयाः चनोररधिमातपुयाः उभयपदष्ट्री असस्त इमत हक्षेतनोयाः सलमट अनपुप्रयपुज्यममानयाः
ककधिमातपुरमप उभयपदष्ट्री भविमत। तस्ममातम् आत्मनक्षेपदममप भविमत। अतयाः प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे
चनोरयमाञ्चक्रक्षे इमत रूपमम् ससध्यमत। प्रमक्रयमा - पकविरवितम् प्रमक्रययमा चनोरयमामम् कक सलटम् इमत जमातक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे
चनोरयमामम् कक लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास त-प्रत्ययक्षे चनोरयमामम् कक त इमत सस्थतक्षे
सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सलडमादक्षेशिस्य त इत्यस्य स्थमानक्षे एशिम् इमत सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे चनोरयमामम् कक ए
इमत जमातक्षे समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य ऋकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे अससयनोगमामलटम् मकतम् इमत
सकत्रक्षेण सलडमादक्षेशिस्य त-प्रत्ययस्य मकत्त्विक्षे सक्क्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत अस्ममातम्
परत्विमातम् इकनो यणमच इमत यमण प्रमापक्षे मदविर चनक्षेऽमच इमत मदत्विमाथर मम् अचयाः यणमादक्षेशिमनषक्षेधिक्षे सलमट
धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण धिमातनोमदरत्विक्षे चनोरयमामम् कक कक ए इमत जमातक्षे पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण मदरुकस्य
पकविरभमागस्य अभ्यमासससजमायमामम् उरतम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अत्त्विक्षे उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च
चनोरयमामम् करम् कक ए इमत जमातक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे चनोरयमामम् क कक ए इमत जमातक्षे
कपुहनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे चकमारक्षे च चनोरयमामम् कक ए इमत जमातक्षे इकनो यणमच इमत सकत्रक्षेण
ऋकमारस्य यमण रक्षेफक्षे चनोरयमामम् च कम्ष ए इमत जमातक्षे चनोरयमामम् इमत ममान्तस्य पदस्य हल्परत्विमातम् मनोऽनपुस्विमारयाः
इमत मस्य अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर स्थमानत आन्तयमारतम् ञकमारक्षे
चनोरयमाञ्चक्रक्षे इमत रूपस ससध्यमत। परसविणमारभमाविक्षे चनोरयमासच क्रक्षे इमत रूपमम् भविमत। भकधिमातनोयाः अस्धिमातनोश्च
अनपुप्रयनोगक्षे तपु तयनोयाः परस्ममैपमदत्विमातम् न आत्मनक्षेपदसम्भवियाः।
चपुरमामदगणष्ट्रीयक्षेभ्ययाः सविरभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः मणचम् भविमत इमत हक्षेतनोयाः तक्षे मणजन्तधिमातवियाः अनक्षेकमाचनो भविसन्त।
ततयाः कमास्यनक्षेकमाच आम्विकव्यनो सलमट इमत विमामतर कक्षेन सविरभ्ययाः चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः सलमट आम्प्रत्ययनो
भविमत मकञ्च कक-भक-असम् इत्यक्षेतक्षेषमामम् अनपुप्रयनोगनो भविमत।
एविञ्च सलमट रूपमामण (कक -धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे)
चनोरयमाञ्चकमार , चनोरयमाञ्चक्रतपुयाः , चनोरयमाञ्चक्रपु याः , चनोरयमाञ्चकथर , चनोरयमाञ्चक्रथपुयाः , चनोरयमाञ्चक्र।
चनोरयमाञ्चकमार /चनोरयमाञ्चकर , चनोरयमाञ्चकक वि , चनोरयमाञ्चकक म।
चनोरयमासच कमार , चनोरयमासच क्रतपुयाः , चनोरयमासच क्रपु याः , चनोरयमासच कथर , चनोरयमासच क्रथपुयाः , चनोरयमासच क्र।
चनोरयमासच कमार /चनोरयमासच कर , चनोरयमासच कक वि , चनोरयमासच कक म।
चनोरयमाञ्चक्रक्षे , चनोरयमाञ्चक्रमातक्षे , चनोरयमाञ्चमक्ररक्षे । चनोरयमाञ्चकक षक्षे , चनोरयमाञ्चक्रमाथक्षे , चनोरयमाञ्चकक ढ्विक्षे ।
चनोरयमाञ्चक्रक्षे , चनोरयमाञ्चकक विहक्षे , चनोरयमाञ्चकक महक्षे ।
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तनमामदतयाः चपुर मामदपयर न्तमम्- तनम् कक क्रकी चपुर म् धिमातवियाः
चनोरयमासच क्रक्षे , चनोरयमासच क्रमातक्षे , चनोरयमासच मक्ररक्षे । चनोरयमासच कक षक्षे , चनोरयमासच क्रमाथक्षे , चनोरयमासच कक ढ्विक्षे ।
चनोरयमासच क्रक्षे , चनोरयमासच कक विहक्षे , चनोरयमासच कक महक्षे ।
भक-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे - चनोरयमाम्बभकवि , चनोरयमाम्बभकवि तपुयाः , चनोरयमाम्बभकवि पुयाः । चनोरयमाम्बभकम विथ ,
चनोरयमाम्बभकवि थपुयाः , चनोरयमाम्बभकवि । चनोरयमाम्बभकवि , चनोरयमाम्बभकम विवि , चनोरयमाम्बभकम विम।
चनोरयमासब भकवि , चनोरयमासब भकवि तपुयाः , चनोरयमासब भकवि पुयाः । चनोरयमासब भकम विथ , चनोरयमासब भकवि थपुयाः , चनोरयमासब भकवि ।
चनोरयमासब भकवि , चनोरयमासब भकम विवि , चनोरयमासब भकम विम।
असम्-धिमातनोयाः

अनपुप्रयनोगक्षे

- चनोरयमाममास , चनोरयमाममासतपुयाः , चनोरयमाममासपुयाः ।चनोरयमाममाससथ ,

चनोरयमाममासथपुयाः , चनोरयमाममास। चनोरयमाममास , चनोरयमाममाससवि , चनोरयमाममाससम। एतक्षेषमास प्रमक्रयमाजमानमाय सलमट
एध्धिमातपुरूपमामण द्रिषव्यमामन।
चपुरमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः मणच्प्रत्ययक्षे मविमहतक्षे समत मनष्पन्नमानमास मणजन्तमानमामम् अनक्षेकमाच्त्विमातम् तक्षे सक्षेटनो
भविसन्त। तस्ममातम् लपुम ट तमासयाः इडमागमयाः सपुलभयाः। यथमा - मतमप शिपम्-प्रत्ययमापविमादक्षे तमासस इडमागमक्षे मणचयाः
इकमारस्य गपुणक्षे अयमादक्षेशिक्षे डमादक्षेशिक्षे मटलनोपक्षे चनोरमयतमा इमत रूपस भविमत। अगक्षे रूपमामण स्वियस समाधिनष्ट्रीयमामन।
तथमा च लपुम ट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - चनोरमयतमा , चनोरमयतमारय , चनोरमयतमारयाः। चनोरमयतमासस ,
चनोरमयतमास्थयाः , चनोरमयतमास्थ। चनोरमयतमासस्म , चनोरमयतमास्वियाः , चनोरमयतमास्मयाः।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - चनोरमयतमा , चनोरमयतमारय , चनोरमयतमारयाः। चनोरमयतमासक्षे ,
चनोरमयतमासमाथक्षे , चनोरमयतमाध्विक्षे । चनोरमयतमाहक्षे , चनोरमयतमास्विहक्षे , चनोरमयतमास्महक्षे ।
इतयाः परस लकमट लनोमट लमङ मविसधिसलमङ च रूपमामण स्वियस समाधियत। अधियाः कक्षेविलस रूपमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।
लकम ट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - चनोरमयष्यमत , चनोरमयष्यतयाः , चनोरमयष्यसन्त। चनोरमयष्यसस ,
चनोरमयष्यथयाः , चनोरमयष्यथ। चनोरमयष्यमामम , चनोरमयष्यमावियाः , चनोरमयष्यमामयाः।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - चनोरमयष्यतक्षे , चनोरमयष्यक्षे तक्षे , चनोरमयष्यन्तक्षे । चनोरमयष्यसक्षे ,
चनोरमयष्यक्षे थक्षे , चनोरमयष्यध्विक्षे । चनोरमयष्यक्षे , चनोरमयष्यमाविहक्षे , चनोरमयष्यमामहक्षे ।
लनोमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - चनोरयतपु-चनोरयतमातम्, चनोरयतमामम्, चनोरयन्तपु। चनोरय -चनोरयतमातम्,
चनोरयतमम्, चनोरयत। चनोरयमामण , चनोरयमावि , चनोरयमाम।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - चनोरयतमामम्, चनोरयक्षे त मामम्, चनोरयन्तमामम्। चनोरयस्वि , चनोरयक्षे थ मामम्,
चनोरयध्विमम्। चनोरयक्षे , चनोरयमाविहमै , चनोरयमामहमै ।
लमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अचनोरयतम्, अचनोरयतमामम्, अचनोरयनम्। अचनोरययाः , अचनोरयतमम्,
अचनोरयत। अचनोरयमम्, अचनोरयमावि , अचनोरयमाम।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अचनोरयत , अचनोरयक्षे त मामम्, अचनोरयन्त। अचनोरयथमायाः ,
अचनोरयक्षे थ मामम्, अचनोरयध्विमम्। अचनोरयक्षे , अचनोरयमाविमह , अचनोरयमाममह।
मविसधिसलमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - चनोरयक्षे त म्, चनोरयक्षे त मामम्, चनोरयक्षे यपु याः । चनोरयक्षे याः , चनोरयक्षे त मम्, चनोरयक्षे त ।
चनोरयक्षे य , चनोरयक्षे वि मह , चनोरयक्षे म मह।

246

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

सस स् कक तव्यमाकरणमम्

मटप्पणष्ट्री

तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - चनोरयक्षे त , चनोरयक्षे य मातमामम्, चनोरयक्षे र नम्। चनोरयक्षे थ मायाः , चनोरयक्षे य माथमामम्,
चनोरयक्षे ध् विमम्। चनोरयक्षे , चनोरयक्षे वि मह , चनोरयक्षे म मह।
अमाशिष्ट्री स लर म ङ मतमप चनोरर यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे यमासम् सम् तम् इमत समपुदमायस्य आधिर धिमातपुकत्विस तपु
असस्त परन्तपु विलमामदत्विस नमासस्त। अतयाः नक्षेटम्। णक्षेयाः इकमारस्य णक्षेरमनमट इत्यनक्षेन लनोपक्षे चनोरम् यमासम् तम् इमत जमातक्षे
सकमारदयलनोपक्षे चनोयमारत म् इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि अगक्षे ऊह्यमम्। तथमा च आशिष्ट्रीसलर मङ परस्ममैपदस्थलक्षे
इडमागमनो न भविमत मकन्तपु आत्मनक्षेपदस्थलक्षे भविमत इत्यविधिक्षेयमम्।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - चनोयमारत म्, चनोयमारस् तमामम्, चनोयमारस पुयाः । चनोयमारयाः , चनोयमारस् तमम्, चनोयमारस् त।
चनोयमारस मम्, चनोयमारस् वि , चनोयमारस् म।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - चनोरमयषष्ट्री ष , चनोरमयषष्ट्री य मास्तमामम्, चनोरमयषष्ट्री र नम्। चनोरमयषष्ट्री ष्ठ मायाः ,
चनोरमयषष्ट्री य मास्थमामम्, चनोरमयषष्ट्री ढ् विमम्-चनोरमयषष्ट्री ध् विमम्। चनोरमयषष्ट्री य , चनोरमयषष्ट्री वि मह , चनोरमयषष्ट्री म मह।
चपुरम्-धिमातनोयाः पकविरवितम् प्रमक्रययमा चनोरर इमत जमातक्षे लपुम ङ अडमागमक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे अ चनोरर तम् इमत
जमातक्षे शिपम्-प्रत्ययमापविमादक्षे च्लय च्लक्षेयाः स्थमानक्षे ससजमादक्षेशिक्षे प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा मणसशद स
पु भ्पु ययाः कतर रर चङम् इत्यनक्षेन
च्लक्षेयाः स्थमानक्षे चङम्-आदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे अ चनोरर अ तम् इमत जमातक्षे णक्षे र मनमट इत्यनक्षेन णक्षेयाः इकमारस्य लनोपक्षे अ
चनोरम् अ तम् इमत जमातक्षे णय चङ्यपु प धिमायमा ह्रस्वियाः इत्यनक्षेन चनोरम् इत्यस्य उपधिमाभकतस्य ओकमारस्य ह्रस्विक्षे उकमारक्षे
अ चपुरम् अ तम् इमत जमायतक्षे। ततयाः चमङ इत्यनक्षेन चपुरम् इत्यस्य मदत्विक्षे अ चपुरम् चपुरम् अ तम् इमत जमातक्षे मदरुकस्य
पकविरभमागस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासससजमायमामम् हलमामदयाः शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे अ
चपु चपुरम् अ तम् इमत जमातक्षे प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम् इत्यनक्षेन मणयाः लभ्यतक्षे। तक्षेन चङ्परक्षे णय अचपुचपुरम् इमत
अङमम् लभ्यतक्षे। तस्य च अङस्य चपु इमत अभ्यमासससजकयाः लघपुपरश्च वितर तक्षे। अतयाः सन्विलघपुम न
चङ्परक्षेऽ नग्लनोपक्षे इत्यनक्षेन चनोयाः सन्विद्भिमाविक्षे अभ्यमासस्य चनोयाः उकमारस्य दष्ट्री घ र्थो लघनोयाः इत्यनक्षेन दष्ट्रीघर ऊकमारक्षे
विणर सम्मक्षेलनक्षे अचकचपुरतम् इमत रूपमम् ससध्यमत। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपु तप्रत्ययक्षे अचकचपुरत इमत रूपमम्
ससद्ध्यमत। एविमम् अन्यत्र बनोद्धिव्यमम्।

{सकत्रमम्- मणसशद स
पु भ्पु ययाः कतर र र चङम् (३.१.४८) = ण्यन्तमातम् श्र्यमामदभ्यश्च च्लक्षेश्चङम् स्यमातम्
कत्ररथर लपुमङ परक्षे।}

{सकत्रमम्. णक्षे र मनमट (६.४.५१) = अमनडमादमाविमाधिर धिमातपुकक्षे परक्षे णक्षेलर्थोपयाःस्यमातम्।}
{सकत्रमम्. णय चङ्यपु प धिमायमा ह्रस्वियाः (७.४.१) = चङ्परक्षे णय यदङस तस्यनोपधिमायमा ह्रस्वियाः स्यमातम्।}
{सकत्रमम्. चमङ (६.१.११) = चमङ परक्षेऽनभ्यमासधिमात्विवियविस्यमैकमाचयाः प्रथमस्य दक्षेस्तनोऽजमादक्षेस्तपु
मदतष्ट्रीयस्य।}

{सकत्रमम्. सन्विलघपुम न चङ्परक्षेऽ नग्लनोपक्षे (७.४.९३) = चङ्परक्षे णय यदङस तस्य यनोऽभ्यमासनो
लघपुपरयाः तस्य सनष्ट्रीवि कमायर स्यमाण्णमाविग्लनोपक्षेऽसमत।}

{सकत्रमम्. दष्ट्री घ र्थो लघनोयाः (७.४.९४) = लघनोरभ्यमासस्य दष्ट्रीघरयाः स्यमातम् सन्विद्भिमाविमविषयक्षे।}
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अचकच रपु तम्, अचकच पुर तमामम्, अचकच रपु नम्। अचकच पुर याः , अचकच रपु तमम्,
अचकच पुर त। अचकच पुर मम्, अचकच रपु मावि , अचकच रपु माम।
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तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अचकच पुर त , अचकच पुरक्षेत मामम्, अचकच पुर न्त। अचकच रपु थमायाः , अचकच रपु क्षेथ मामम्,
अचकच पुर ध्विमम्। अचकच पुरक्षे , अचकच रपु माविमह , अचकच रपु माममह।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अचनोरमयष्यतम्, अचनोरमयष्यतमामम्, अचनोरमयष्यनम्। अचनोरमयष्ययाः ,
अचनोरमयष्यतमम्, अचनोरमयष्यत। अचनोरमयष्यमम्, अचनोरमयष्यमावि , अचनोरमयष्यमाम।
तथमा

मह

अचनोरमयष्यथमायाः ,

अमात्मनक्षेपदक्षे

रूपमामण

अचनोरमयष्यक्षे थ मामम्,

- अचनोरमयष्यत , अचनोरमयष्यक्षे त मामम्, अचनोरमयष्यन्त।
अचनोरमयष्यध्विमम्।

अचनोरमयष्यक्षे ,

अचनोरमयष्यमाविमह ,

अचनोरमयष्यमाममह।

।।इमत चपुरमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
18. चपुरम्-धिमातनोयाः ययाः मणच्प्रत्ययनो भविमत स स्विमासथर कयाः हक्षेतपुममानम् विमा।
19. चपुरमामदधिमातपुभ्ययाः स्विमाथर मणच्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सलखत।
20. चनोरयमत-चनोरयतक्षे इत्यत्र उभयपदमविधिमानस कक्षेन सकत्रक्षेण।
21. चपुरम्-धिमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण
22. सत्यमापमामदसकत्रस पकरयत।
23. चनोरयमत इत्यत्र कयाः मविकरणप्रत्यययाः।

पमाठसमारयाः
असस्मनम् पमाठक्षे तनमामदगणयाः, क्षयमामदमदगणयाः, चपुरमामदगणयाः चक्षेमत इमत गणत्रयस्य आलनोचनमा मविदतक्षे।
तत्रमादय तनमामदगणष्ट्रीयस्य तनम्-धिमातनोयाः ककधिमातनोयाः च आलनोचनस मविमहतमम्। तत्र तनम्-धिमातनोमविर षयक्षे तनमामदककञ्भ्य
उयाः, तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः, अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल सक्ङमत, ककधिमातनोयाः मविषयक्षे
अत उत्समाविर धिमातपुकक्षे, न भकपुछपुररमामम्, मनत्यस करनोतक्षेयाः, यक्षे च इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। ततयाः
क्षयमामदगणष्ट्रीयस्य क्रकीधिमातनोयाः मविषयक्षे आलनोचनस ककतमम्। तत्र क्रकी-धिमातनोयाः मविषयक्षे क्षयमामदभ्ययाः श्नमा इमत
श्नमामविकरणमविधिमायकमम् सकत्रमम् आलनोमचतमम्। ततयाः ई हल्यघनोयाः , श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत सकत्रक्षे व्यमाख्यमातक्षे।
तदनन्तरमम् चपुरम्-धिमातपुयाः आलनोमचतयाः। तत्र चपुरम्-धिमातनोयाः कथस मणच्प्रत्ययनो भविमत, कश्च मविकणप्रत्ययनो भविमत
इत्यमामद आलनोमचतमम्। मकञ्च लपुमङ सन्विद्भिमाविनो भविमत इमत मविशिक्षेषनोऽमप प्रमक्रयमासहयनोगक्षेन प्रदमशिर तयाः।
पमाठक्षे ऽसस्मनम् न समक्षेषमास रूपमाणमास ससकत्रस प्रमक्रयमायाः प्रदमशिर तमायाः, तमायाः स्वियस समाध्यमायाः।
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भ्विमामदतयाः चपुरमामदगणस यमावितम् दशि गणमायाः ससन्त। अतयाः अस्य समगस्य प्रकरणस्य नमाम यथमा
मतङन्तस प्रकरणस तथमैवि दशिगणष्ट्री इत्यमप व्यमाकरणतन्त्रक्षे कक्षेमचतम् व्यविहरसन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमर विणर चकणरचपुरमामदभ्यनो मणचम् इमत सकत्रस
सनोदमाहरणस व्यमाखमात।
2. अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल सक्ङमत इमत सकत्रस सनोदमाहरणस
व्यमाखमात।
3. तनमामदभ्यस्तथमासनोयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाखमात।
4. तनम्-धिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च समविकल्पस रूपमामण लक्षेख्यमामन।
5. कक-धिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च समविकल्पस रूपमामण लक्षेख्यमामन।
6. क्रकी-धिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण लक्षेख्यमामन।
7. चपुरम्-धिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण लक्षेख्यमामन।
8. चपुरम्-धिमातनोयाः सलमट ककञयाः अनपुप्रयनोगक्षे मनष्पन्नमामन समविकल्पस सविमारमण रूपमामण सलखत।
9. चपुरम्-धिमातनोयाः सलमट भकधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे मनष्पन्नमामन सविमारमण रूपमामण सलखत।
10. अचकचपुरतम् इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
11. अक्रमैषष्ट्रीतम् इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
12. अककत इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
13. चक्रक्षे चकमार इत्यनयनोयाः प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
14. कपुरुतयाः इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
15. चनोरयमत चनोरयतक्षे इत्यनयनोयाः प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
16. चनोरयमाञ्चकमार इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
17. चनोरयमाञ्चक्रक्षे इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
18. क्रकीधिमातनोयाः सलमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण सलखत।
19. ककधिमातनोयाः सलमट परस्ममैपदक्षे आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण सलखत।
20. अतमानष्ट्रीतम् अतनष्ट्रीतम् इत्यनयनोयाः प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
21. अतत अतमनष इत्यनयनोयाः प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
22. मचक्रमाय इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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23. कपुविर सन्त इत्यस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
24. मनत्यस करनोतक्षेयाः इमत सकत्रस्य ससन्दभर व्यमाख्यमा कमायमार।
25. यक्षे च इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।
26. ई हल्यघनोयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।
27. श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।
28. अत उत्समाविर धिमातपुकक्षे इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण - १

1. उ-प्रत्यययाः।
2. उ-प्रत्यययाः।
3. तनमादक्षेयाः ससचनो विमा लपुक्स्यमात्तथमासनोयाः।
4. ककञ उलनोपनो यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे।
5. करनोतक्षेयाः प्रत्ययनोकमारस्य मनत्यस लनोपनो म्विनोयाः परयनोयाः।
6. अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल सक्ङमत।
7. तन्विहक्षे, तनपुविहक्षे।
8. मक्रयमातम्।
9. ॠद्धिननोयाः स्यक्षे।
10. अतत, अतमनष इमत रूपदयमम्।
उत्तरमामण - २

11. श्नमा।
12. क्षयमामदभ्ययाः श्नमा।
13. मचक्रमयथ-मचक्रक्षेथ।
14. मचमक्रमयध्विक्षे-मचमक्रमयढ्विक्षे।
15. श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः।
16. द्रिव्यमविमनमययाः।
17. उभयपदष्ट्री असस्त।
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उत्तरमामण - ३

18. स्विमासथर कयाः
19. सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमर विणर चकणरचपुरमामदभ्यनो मणचम्।
20. मणचश्च।
21. चनोरयमाञ्चकमार, चनोरयमाम्बभकवि, चनोरयमाममास इमत रूपत्रयमम्।
22. सत्यमापपमाशिरूपविष्ट्रीणमातकलश्लनोकसक्षेनमालनोमत्विचविमर विणर चकणरचपुरमामदभ्यनो मणचम्।
23. शिपम्।

॥इमत त्रयनोमविसशियाः पमाठयाः ॥
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