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31)अथ ठञसधिकमारमामदप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा
समगतमद्धितप्रकरणममादमाय यक्षे तमावितम् चत्विमारयाः पमाठमायाः कनल्पतमायाः सनन्त। सम्प्रमत तक्षेषपु अनन्तमपमाठयाः
अत्र प्रस्तकयतक्षे। अनस्मनम् चतपुथर पमाठक्षे ठञसधिकमारप्रकरणतयाः स्विमासथर कप्रकरणस यमाविदम् आलनोच्यतक्षे। अनस्मनम् तपुयर
पमाठक्षे यक्षे तमावितम् अस्मद्व्यविहृतमायाः शिब्दमा वितर न्तक्षे तक्षे एवि मपुख्यतयमा आलनोच्यन्तक्षे यथमा ससस्ककतभमाषयमा अस्ममाकस
लनोकव्यविहमारयाः सपुष्ठपु स्यमातम्। तत्र तत्र प्रससद्धिमामन तमद्धितमान्तरूपमामण प्रदमशिर तमामन सनन्त। यथमा नच्विप्रत्ययमान्तरूपस, तयप्प्रत्ययमान्तरूपस, वितपुप्प्रत्ययमान्तरूपस, तरप्प्रत्ययमान्तरूपस, तमप्प्रत्ययमान्तरूपममत्यक्षेविस
मविमविधिमामन रूपमामण। एविञ्च अणञदौ, त्वितलदौ, इममनचम्, ष्यञम्, वितपुपम्, तयपम्, तमपम्, तरपम्, नच्वि इत्यमादययाः
प्रत्ययमा मपुख्यतयमा अत्र आलनोच्यन्तक्षे। अगक्षे एतक्षेषमास स्पषमम् आलनोचनस भमविष्यमत। तमद्धितप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमातम्
भविमत इमत भविन्तयाः पकविर जमातविन्तयाः। मकन्तपु कदमामचतम् मतङन्तमादमप भविमत यथमा पचमततममामम्।
तमद्धितप्रत्ययमविधिमायकसकत्रक्षेषपु

प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इत्यक्षेतक्षे

असधिमक्रयन्तक्षे इमत स्मतर व्यमम्।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भवितमामम्/भवितष्ट्रीनमामम्



सरलतयमा ठञमामदप्रत्ययमानमास प्रयनोगजमानस भमविष्यमत।



ठञसधिकमारप्रकरणमादष्ट्रीनमास सकत्रमाणमामम् अथर जमानस भमविष्यमत।



लदौमककमालदौमककमविगहमाणमास पररचयनो भमविष्यमत।



ठञसधिकमारप्रकरणमादष्ट्रीनमास सकत्रमाणमामम् उदमाहरणमानमास जमानस भमविष्यमत।



तमद्धितप्रत्ययस्य प्रयनोगमविषयक्षे सहजतयमा जमानस भमविष्यमत।



सविर्वोपरर तमद्धितमान्तपदस्य प्रयनोगयाः क्वि कथञ्च कतर व्य इमत मविविक्षेकनो भमविष्यमत।

[31.1]

तस्यक्षे श् विरयाः॥ (५.१.४२)

सकत्रमाथर याः - सविर भकममपकसथविष्ट्रीभ्यमामम् अणञदौ स्तयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा

- मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। तस्य (५/२), ईश्विरयाः (१/१) इमत

सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। सकत्रक्षे तस्य इमत षष्ठ्यन्तमानपुकरणस लपुप्तपञ्चमष्ट्रीकमम्। सविर भमक मपकसथविष्ट्रीभ्यमामणञदौ इमत
सकत्रमनपुवितर तक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इत्यक्षेतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे।
सविमार भकममयाः सविर भकममयाः, कमर धिमारयक्षे पकविरपदस्य पपुसविदमावियाः, सविर भकममश्च पकसथविष्ट्री च सविर भमक मपकसथव्यदौ, तमाभ्यमास
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सविर भकममपकसथविष्ट्रीभ्यमामम्, इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषमा प्रवितर तक्षे। एविञ्च
तस्य=षष्ठ्यन्तमाभ्यमास सविर भकममपकसथविष्ट्रीभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमामम् ईश्विरमाथर (स्विमाम्यथर) यथमाससख्यस तमद्धितससजकदौ
अणञदौ प्रत्ययदौ परदौ स्तयाः इमत सकत्रमाथर याः ससध्यमत। एविञ्च सविर भमक मशिब्दमातम् अणम् , पकसथविष्ट्रीशिब्दमातम् च अञम्
भविमत इमत मविजक्षेयमम्। अणयाः णकमारयाः, अञयाः ञकमारश्च इतम् भविमत। तक्षेन उभयत्रमामप अकमार एवि मशिष्यतक्षे।
तयनोस्तपु स्विरक्षे भक्षेदयाः। यथमा मणतयाः फलमम् अन्तनोदमात्तस्विरमविधिमानमम्। मञतयाः फलस तपु उदमात्तमामदस्विरमविधिमानमम्।
उदमाहरणमम् - समाविर भदौमयाः। सविर भकमक्षेयाः ईश्विरयाः इमत लदौमककमविगहक्षे सविर भकमम ङसम् इमत षष्ठ्यन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् तस्यक्षेश्विर इमत यनोगक्षेन अमण तमद्धितमान्तत्विमातम् ककत्तमद्धितसममासमाश्च इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत यनोगक्षेन सपुब्लपुमक तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इत्यनक्षेन इत्यनक्षेन आमदविकद्धिदौ प्रमाप्तमायमामम्
अनपुशिमतकमामदषपु सविर भकममशिब्दस्य पमाठमातम् तमास विकमद्धिस बमासधित्विमा अनपुशिमतकमादष्ट्रीनमाञ्च इमत सकत्रक्षेण उभयपदविकद्धिदौ
समाविर भदौम अ इमत जमातक्षे यमच भमम् इत्यनक्षेन मकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य भससजमायमास यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन तस्य
अकमारस्य लनोपक्षे समाविर भदौमम् अ इमत जमातक्षे एकदक्षेशिमविककतन्यमायक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम् स्विमामदकमायर समाविर भदौमयाः इमत
रूपस ससध्यमत।
एविमक्षेवि पकसथव्यमायाः ईश्विरयाः इत्यथर प्रककतसकत्रक्षेण अमञ तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इत्यनक्षेन आमदविकद्धिदौ
स्विमामदकमायर पमासथर वियाः इमत रूपस ससध्यमत।
मकञ्च तत्र मविमदत इमत च इमत यनोगक्षेन तत्र मविमदत इत्यथर सविर भकममपकसथविष्ट्रीशिब्दमाभ्यमामम् अणञदौ
भवित इत्यपुच्यतक्षे तक्षेन सविर भम
क दौ मविमदत इत्यथर तक्षेन सकत्रक्षेण अमण समाविर भदौमयाः इमत रूपस ससध्यमत। पकसथव्यमास
मविमदत इत्यथर अमञ पमासथर वियाः इमत रूपस ससध्यमत।

[31.2]

तस्य भमाविस्त्वितलदौ॥ (४.१.११९)

सकत्र माथर याः - षष्ठ्यन्तसमथर प्रमामतपमदकमातम् भमाविमाथर त्वितलदौ तमद्धितससजकदौ प्रत्ययदौ परदौ स्यमातमामम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे तस्य (५/१), भमावियाः (१/१), त्वितलदौ

(१/२) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। सकत्र क्षे तस्य इमत षष्ठ्यन्तमानपुक रणस लपुप्त पञ्चमष्ट्री क मम्। त्विश्च तलम् च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दस्त्वितलदौ। भमावियाः प्रथममैकविचनमान्तमम्। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः,
समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। प्रककमतजन्यबनोधिक्षे प्रकमारयाः भमावि इत्यपुच्यतक्षे। अथमारतम् प्रककतदौ
यमदशिक्षेषणतयमा भमासतक्षे तदक्षेवि भमावि इमत शिब्दक्षेननोच्यतक्षे। यथमा गनोरूपप्रककतदौ गनोत्विरूपमविशिक्षेषणस भमासतक्षे , स एवि
भमावि इत्यपुच्यतक्षे। एविञ्च समाममान्यतयमा वियस विकसपु शिक्नपुमनो यतम् कस्यमामप शिब्दस्य प्रविकसत्तमनममत्तमक्षेवि भमावि
इत्यपुच्यतक्षे। यथमा घटक्षे घटत्विमम्, पपुस्तकक्षे पपुस्तकत्विमम्। भमाविमविषयक्षे असधिकस जमातपुस लघपुससद्धिमान्तकदौमपुदष्ट्रीस्थमम् इदस
सकत्रस पश्यतपु।
उदमाहरणमम् - गनोभमारवियाः इमत लदौमककमविगहक्षे गनो ङसम् इमत षष्ठ्यन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तस्य
भमाविस्त्वितलदौ इमत शिमासक्षेण त्विप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक गनोत्वि इमत जमातक्षे सपुमविभकदौ त्विमान्तस
नपपुससकमम् इमत यनोगक्षेन त्विप्रत्ययमान्तस्य नपपुससकत्विमस्तष्ट्रीमत हक्षेतनोयाः सनोरममादक्षेशिक्षे पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे गनोत्विमम् इमत रूपस
ससध्यमत। यदमा तपु तलम् प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे तदमा तपु लकमारस्य इत्ससजमात्विमातम् तलन्तस ससयमामम् इमत यनोगक्षेन
तलन्तस्य सष्ट्रीसलङ्गकत्विमातम् अजमादतषमापम् इत्यनक्षेन टमामप अनपुबन्धिलनोपक्षे अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सविणर दष्ट्रीघर
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
सनोयाः हल्ङयमामदलनोपक्षे च गनोतमा इमत रममाविदम् रूपस ससध्यमत तक्षेन गनोतमा इमत रूपस ससध्यमत। एविस गनोत्विस गनोतमा
इमत रूपदयस भविमत।

पकर विमामदभ्य इममनज्विमा॥ (५.१.१२२)

[31.3]
सकत्र माथर याः

- पकरविमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः षष्ठ्यन्तसमथर प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः भमाविमाथर तमद्धितससजकयाः

इममनच्प्रत्ययनो परनो मविकल्पक्षेन भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। पकरविमामदभ्ययाः (५/३), इममनचम् (१/१) विमा

(अव्ययमम्) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। पकथपुयाः आमदयरषमास तक्षे पकरविमादययाः तक्षेभ्ययाः पकरविमामदभ्ययाः इमत
तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः। पकरविमामदयाः एकनो गणयाः। स च गणपमाठस्थयाः। तस्य भमाविस्त्वितलदौ इत्यतयाः तस्य

(५/३), भमावियाः इत्यनयनोरनपुविकसत्तभर विमत। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा
इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। एविञ्च तस्य=षष्ठ्यन्तक्षेभ्ययाः पकरविमामदप्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः भमाविमाथर तमद्धितससजकयाः इममनचम्
प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन भविमत इमत सकत्रमाथर याः। सकत्रक्षे विमा-विचनमम् अणमामदसममाविक्षेशिमाथर मम्। इममनचयाः मदतष्ट्रीययाः इकमारयाः
चकमारश्च इतदौ स्तयाः। अतयाः इमनम्-ममात्रस मशिष्यतक्षे। चकमारमानपुबन्धियाः स्विरमाथर मम्। इममनच्प्रत्ययमान्तशिब्दयाः ससस्ककतक्षे
पपुससलङ्गकनो भविमत।
उदमाहरणमम् - पकथनोभमारवियाः इमत लदौमककमविगहक्षे, पकथपु ङसम्

इमत षष्ठ्यन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्

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

गपुण विचनबमाहणमामदभ्ययाः कमर मण च॥ (५.१.१२४)

[31.4]
सकत्र माथर याः -

षष्ठ्यन्तसमथर गण
पु विमाचकप्रमामतपमदकमातम्

बमाह्मणमामदगणपमठतषष्ठ्यन्त-

समथर प्रमामतपमदकमातम् च भमाविमाथर कममारथर च तमद्धितससजकयाः ष्यञप्रत्यययाः परनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। गपुणविचनबमाह्मणमामदभ्ययाः (५/३), कमर मण

(७/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। गपुणस प्रनोकविन्तयाः इमत गपुणविचनमायाः। बमाह्मणयाः आमदयरषमास तक्षे बमाह्मणमादययाः इमत
तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः। गपुणविचनमाश्च बमाह्मणमादयश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दनो गपुणविचनबमाह्मणमादययाः
तक्षेभ्ययाः गपुणविचनबमाह्मणमामदभ्ययाः। तस्य भमाविस्त्वितलदौ इत्यतयाः तस्य , भमावियाः इत्यनयनोयाः पदयनोयाः, मकञ्च
विणर दृढमामदभ्ययाः ष्यञम् इत्यतयाः ष्यञम् इमत पदस्य चमानपुविकसत्तभर विमत। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः,
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गपुणविचनबमाह्मणमामदप्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः कमर मण भमाविक्षे च तमद्धितससजकयाः ष्यञप्रत्यययाः परनो भविमत इमत सकत्रमाथर याः
ससध्यमत। ष्यञयाः षकमारस्य षयाः प्रत्ययस्य इत्यनक्षेन इत्ससजमा भविमत इत्यविधिक्षेयमम्। चकमारमादम् भमाविक्षेऽमप ष्यञम्
भविमत इमत चकमारपदप्रयनोजनमम्। बमाह्मणमामदगणयाः आककमतगणयाः। कमर पदक्षेन कमायर मक्रययनोबर्वोधिनो भविमत।
गपुणविचनशिब्दयाः स एवि भविमत य आददौ गपुणमाथर प्रविकत्तनो भविमत। ततयाः गपुणगपुमणननोयाः अभक्षेदनोपचमारमातम् मतपुब्लपुकयाः
विमा तद्गपुणयपुकद्रिव्यस्य विमाचकनो भविमत। पकविरतनसकत्रमैयाः भमाविमाथर एवि प्रत्ययस्य मविधिमानस ककतमनस्त अत्र तपु कममारथर
अमप प्रत्ययमविधिमानमाथर यनोगनोऽयममारब्धियाः।
उदमाहरणमम्- जडस्य भमावियाः कमर विमा इमत लदौमककमविगहक्षे जड ङसम्
गपुणविचनप्रमामतपमदकमातम्

गपुणविचनबमाह्मणमामदभ्ययाः

कमर मण

च

इत्यनक्षेन

इमत

ष्यञप्रत्ययक्षे

षष्ठ्यन्तमातम्
अनपुबन्धिलनोपक्षे

प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक आमदविकद्धिदौ भससजकमाकमारलनोपक्षे स्विमामदकमायर जमाड्यमम् इमत रूपस ससध्यमत। ततयाः
त्वितलयनोयाः प्रत्यययनोयाः ककतयनोयाः जडत्विमम्, जडतमा। मकञ्च कक्षेविलक्षे भमाविमाथर दृढमामदत्विमातम् इममनमच जमडममा इमत
रूपस ससध्यमत।
एविस बमाह्मणस्य भमावियाः कमर विमा बमाह्मण्यमम्, बमाह्मणत्विमम्, बमाह्मणतमा।
चनोरस्य भमावियाः कमर विमा चदौयर मम्, चदौयर त्विमम्, चदौयर तमा इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यनन्त।

[31.5]

तक्षे न मवित्तश्चपुञ्च पुप् चणपदौ॥ (५.२.२६)

सकत्र माथर याः - तकतष्ट्रीयमान्तसमथर प्रमामतपमदकमातम् मवित्तमाथर चपुञ्चपुपम्-चणपदौ प्रत्ययदौ परदौ भवितयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पदत्रयमनस्त। तक्षेन , मवित्तयाः, चपुञ्चपुप्चणपदौ
इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। चपुञ्चपुपम् च चणपम् च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दयाः चपुञ्चपुप्चणपदौ इमत प्रथममामदविचनमान्तस
मविधिष्ट्रीयममानमम्। तक्षेन इमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्। मवित्तयाः इमत सप्तम्यथर प्रथममान्तयाः। प्रत्यययाः, परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। ननपु तयनोयाः चपुञ्चपुप्चणपनोयाः
प्रत्यययनोयाः आदचकमारस्य चपुटक इमत इत्ससजमाप्रमामप्तयाः इमत पकच्छमायमामपुच्यतक्षे भमाष्यकमारयाः अत्र य्चपुञ्चपुपम्-य्चणपदौ
इमत यकमारप्रश्लक्षेषपमाठस पठमत। अतयाः आदचकमारमाभमाविमान्न दनोषयाः। चपुञ्चपुपम् -चणपम् इत्यपुभयत्र पकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। एविञ्च तकतष्ट्रीयमान्तसमथर प्रमामतपमदकमातम् प्रतष्ट्रीत-जमात-प्रससद्धिमाथरषपु चपुञ्चपुपम्-चणपदौ प्रत्ययदौ परदौ भवितयाः इमत
सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम् - मविदमाचपुञ्चपुयाः , मविदमाचणयाः। मविदयमा मवित्तनो इमत लदौमककमविगहक्षे मविदमा टमा
इत्यलदौमककमविगहक्षे प्रककतसकत्रक्षेण चपुञ्चपुप्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकमामदकमायर मविदमाचपुञ्चपुयाः इमत रूपस
ससध्यमत। चणप्प्रत्ययपकक्षे तपु मविदमाचणयाः इमत रूपस ससध्यमत।

[31.6]

मकममदम्भ्यमास विनो घयाः॥ (४.२.४०)

सकत्र माथर याः - पररममाणमाथर वितर ममानमाभ्यमास समथमारभ्यमास मकमम्-इदम्प्रमामतपमदकमाभ्यमास प्रथममान्तमाभ्यमास तदस्य
पररममाणमस्तष्ट्रीत्यथर वितपुप्प्रत्ययनो भविमत वितपुपयाः विकमारस्य स्थमानक्षे च घकमारमादक्षेशिनो भविमत।

ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमम् अनस्त। मकममदम्भ्यमामम् (५/२), वियाः (६/१), घयाः (१/१)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। मकमम् च इदस च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे मकममदमदौ तमाभ्यमामम् मकममदम्भ्यमामम्।
यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः पररममाणक्षे वितपुपम् इत्यतयाः पररममाणक्षे वितपुपम् इत्यनयनोयाः , तदस्य सञमातस तमारकमामदभ्य इतचम् इत्यतयाः
तदस्य इत्यस्य चमानपुविकसत्तभर विमत। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत
एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तथमा च उकमाथर याः ससध्यमत एवि।
उदमाहरणमम् - मकस पररममाणमस्य इमत लदौमककमविगहक्षे मकमम् सपु इत्यलदौमककमविगहक्षे मकममदम्भ्यमास विनो
घयाः इत्यनक्षेन वितपुप्प्रत्ययक्षे विकमारस्य स्थमानक्षे घम्-आदक्षेशिक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक मकमम् घम् अतम् इमत जमातक्षे घम्
इत्यस्य स्थमानक्षे आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण इयमादक्षेशिक्षे मकमम् इयतम् इमत जमातक्षे इदसमकमनोरष्ट्रीश्ककी इत्यनक्षेन मकमम् इत्यस्य
स्थमानक्षे मक - इत्यमादक्षेशिनो भविमत। तक्षेन मक इयतम् इमत जमातक्षे सपुमविभक्त्यपुपधिमादष्ट्रीघर-नपुममागमहलङयमामदलनोपससयनोगमान्तलनोपक्षेषपु ककतक्षेषपु मकयमानम् इमत रूपस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1. सविर भकमक्षेयाः मनममत्तममत्यथर मनष्पन्नस्य समाविर भदौमयाः इमत पदक्षे कयाः प्रत्ययनोऽनस्त।
2. मकयमानम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः।
3. गनोभमारवियाः इत्यथर कमत रूपमामण भविनन्त कमामन च तमामन।
4. मविदमाचपुञ्चपुयाः इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः।
5. मविदमाचणयाः इत्यत्र चणप्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्।
6. जमाड्यमम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः।
7. गपुणविचनबमाहणमामदभ्ययाः कमर मण च इत्यनक्षेन मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
8. पकरविमामदभ्य इममनज्विमा इत्यक्षेनन कयाः प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
9. पकथनोभमारवियाः इमत मविगहक्षे मकस पदस भविमत।
10. तलन्तस्य सष्ट्रीसलङ्गकत्विस कक्षेन भविमत।

[31.7]

मकमनोऽतम्॥ (५.३.१२)

सकत्र माथर याः - सप्तम्यन्तमातम् मकम्शिब्दमातम् मविकल्पक्षेन अत्प्रत्ययनो भविमत, पकक्षे त्रलम् अमप भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमनस्त। मकमयाः पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्, अतम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस
मविधिष्ट्रीयममानमम्। सप्तम्यमासलम् इत्यतयाः सप्तम्यमायाः इत्यस्य अनपुविसक त्तभर विमत। तच्च प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य
मविशिक्षेषणमनस्त। अतयाः तदन्तमविधिदौ सप्तम्यन्तमातम् इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तथमा च सप्तम्यन्तमातम् मकमम् -प्रमामतपमदकमातम् स्विमाथर तमद्धितससजकयाः अत्प्रत्ययनो
मविकल्पक्षेन भविमत इमत सकत्रमाथर याः सम्पदतक्षे। विमा ह छन्दसस इत्यतयाः विमापदस्यमानपुकषर णस भविमत। अतयाः तकमारयाः
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इतम् भविमत। तस्ममातम् अ इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। मतत्स्विररतमम् इत्यनक्षेन स्विररतस्विरमाथर तकमारमानपुबन्धियाः ककतयाः इमत
जक्षेयमम्।
उदमाहरणमम् - क्वि, कपुत्र। कनस्मनम् इमत लदौमककमविगहक्षे मकमम् मङ इमत सप्तम्यन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्
सप्तम्यमासलम् इमत यनोगक्षेन त्रसल प्रमाप्तक्षे तस बमासधित्विमा मकमनोऽतम् इमत शिमासक्षेण अत्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मकमम् अ
इमत नस्थतक्षे क्विमामत इमत यनोगक्षेन मकम्शिब्दस्य स्थमानक्षे क्वि इत्यमादक्षेशिक्षे क्वि अ इमत जमातक्षे भससजकमाकमारस्य लनोपक्षे
क्विम् अ इमत जमातक्षे सपुप्रत्ययक्षे च अव्ययत्विमातम् मविभकक्षेयाः लपुमक क्वि इमत रूपस ससध्यमत।

[31.8]

यत्तदक्षे तक्षे भ् ययाः पररममाणक्षे वितपुप म्॥ (५.२.३९)

सकत्र माथर याः - तत्पररममाणमस्य इत्यथर पररममाणक्षे वितर ममानक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्यनो यत्तदक्षेतक्षेभ्यस्तमद्धितससजनो
वितपुप्प्रत्यययाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः (५/३), पररममाणक्षे (७/१), वितपुपम्

(१/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। यतम् च ततम् च एततम् च इमत एतक्षेषमामम् इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे यत्तदक्षेतदयाः, तक्षेभ्ययाः
यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः। तदस्य सञमातस तमारकमामदभ्य इतचम् (५.२.३६) इत्यतयाः तदस्य इमत पददयस्यमानपुविकसत्तभर विमत।
प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तक्षेन ततम्=प्रथममान्तक्षेभ्ययाः यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः
प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तत्पररममाणमस्य इत्यथर तमद्धितससजकयाः वितपुपम्-प्रत्यययाः परनो भविमत इमत सकत्रमाथर याः ससध्यमत।
वितपुपयाः पकमारयाः इत्ससजकयाः उकमारश्च उच्चमारणमाथर याः, अतयाः वित्ममात्रस मशिष्यतक्षे। इदस ध्यक्षेयस यतम्
विमतप्रत्ययमान्तशिब्दयाः वित्प्रत्ययमान्तशिब्दमातम् मभन्ननोऽनस्त। विमतप्रत्ययमान्तशिब्दयाः अव्ययस भविमत। मकन्तपु
वितपुप्प्रत्ययमान्तशिब्दयाः मत्रषपु सलङ्गक्षे षपु अमप भविमत इमत।
उदमाहरणमम् - यमाविमानम्, तमाविमानम्, एतमाविमानम्।
सकत्र माथर समन्विययाः - यतम् पररममाणमम् अस्य इमत लदौमककमविगहक्षे यतम् सपु इमत प्रथममान्तमातम्
यत्प्रमामतपमदकमातम् प्रककतसकत्रक्षेण वितपुपम्-प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लमक यतम् वितम् इमत
जमायतक्षे। ततयाः आ सविर नमाम्नयाः इत्यक्षेनन तकमारस्य स्थमानक्षे आकमारमादक्षेशिक्षे सविणर दष्ट्रीघर सपुप्रत्ययक्षे च यमावितम् सम् इमत
नस्थमतयाः उत्पन्नमा। ततयाः उमगत्त्विमातम् उमगदचमास सविर नमामस्थमानक्षेऽधिमातनोयाः इत्यनक्षेन नपुममागमक्षे अत्विसन्तस्य चमाधिमातनोयाः
इत्यक्षेनन उपधिमायमायाः दष्ट्रीघर यमाविमानम् तम् सम् इमत जमातक्षे सकमारस्य हल्ङयमामदलनोपक्षे तकमारस्य ससयनोगमान्तलनोपक्षे यमाविमानम्
इमत रूपस ससध्यमत। सष्ट्रीत्विमविविकमायमास तपु उमगदचमामम् इमत ङष्ट्रीप्प्रत्ययक्षे यमावितष्ट्री इमत, नपपुससकसलङ्गक्षे तपु
स्विमनोनर पसपुसकमातम् इत्यक्षेनन सनोयाः लपुमक यमावितम् इमत रूपत्रयस भविमत। एविमक्षेवि ततम् पररममाणमस्य इत्यथर तमाविमानम् ,
तमावितष्ट्री, तमावितम् इत्यत्र, एततम् पररममाणमस्य इत्यथर एतमाविमानम्, एतमावितष्ट्री, एतमावितम् इत्यत्र च सममानमैवि प्रमक्रयमा
जक्षेयमा।
ततयाः परस अनस्मन्नक्षेविमाथर मकमम्-इदमम्-शिब्दमाभ्यमास प्रकमारमान्तरक्षेण वितपुप्प्रत्ययनो भविमत इमत दशिर मयतपुस
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[31.9]

मकममदम्भ्यमास विनो घयाः॥ (५.२.४४)

सकत्र माथर याः - मकममदम्भ्यमास वितपुपम्, विकमारस्य घश्च।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। मकममदम्भ्यमामम् (५/२), वियाः (६/१), घयाः (१/१)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। यत्तदक्षेतक्षेभ्ययाः पररममाणक्षे वितपुपम् (५.२.३९) इत्यतयाः पररममाणक्षे, वितपुपम् इत्यनयनोयाः पदयनोयाः
अनपुविसक त्तभर विमत।

तदस्य

सञमातस

तमारकमामदभ्य

इतचम्

(५.२.३६)

इत्यतयाः

तदस्य

इमत

पददयस्यमानपुविसक त्तभर विमत। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तथमा च
तत्पररममाणमस्य अनस्त इत्यथर पररममाणक्षे मविदममानमाभ्यमास प्रथममान्तमाभ्यमास मकमम्-इदमम्-प्रमामतपमदकमाभ्यमास
तमद्धितससजनो वितपुप्प्रत्ययनो भविमत, मकञ्च विकमारस्य स्थमानक्षे घमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथर याः फलमत।
उदमाहरणमम् - मकयमानम्। इयमानम्।
सकत्र माथर समन्विययाः - मकमम् पररममाणमम् अस्य – मकयमानम् (क्यमा हमै पररममाण इसकमा अथमारतम् मकतनमा ,

how much)। अत्र पररममाणमाथर वितर ममानमातम् मकमम् सपु इमत प्रथममान्तमातम् प्रककतसकत्रक्षेण ततम् पररममाणमम् अस्य
अस्तष्ट्रीत्यथर वितपुप्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे वितपुपयाः विकमारस्य घमादक्षेशिक्षे च मकमम् घतम् इमत जमायतक्षे। ततयाः
आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इत्यनक्षेन घकमारस्य स्थमानक्षे इयम् -आदक्षेशिक्षे मकमम् इयम् अतम् इमत जमातक्षे
अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[31.10]

इदस म कमनोरष्ट्री श् ककी॥ (६.३.८९)

सकत्र माथर याः - दृग्दृशिवितपुषपु इदम ईशिम्, मकमयाः ककी स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। इदसमकमनोयाः (६/२), ईश्ककी (लपुप्तप्रथममामदविचनमान्तमम्)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। दृग्दृशिवितपुषपु (६.३.८९) इमत सकत्रमनपुवितर तक्षे। ईशिम् च ककी च ईश्ककी, इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
सदौत्रत्विमामदभकक्षेलपुरकम्। अथविमा ईशिम् ककी इत्यक्षेविस दक्षे पदक्षे बनोध्यक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषमा
उपनस्थतमा भविमत। ईशियाः शिकमारयाः मशितम् अनस्त। अतयाः मशित्त्विमातम् अनक्षेकमानल्शित्सविर स्य इमत पररभमाषयमा इदमयाः
स्थमानक्षे ईशिम् इमत सविमारदक्षेशिनो भविमत। एविमक्षेवि ककी इमत अनक्षेकमालम् अनस्त। तस्ममातम् तयमैवि पररभमाषयमा मकमयाः
स्थमानक्षे ककी इमत सविमारदक्षेशिनो भविमत। तथमा च सकत्रमाथर स्तमावितम्- दृग्दृशिवितपुषपु परक्षेषपु इदमम्-शिब्दस्य स्थमानक्षे ईशिम्आदक्षेशियाः स्यमातम्, मकमम्-शिब्दस्य स्थमानक्षे च ककी-आदक्षेशियाः स्यमातम् इमत।
उदमाहरणमम् - मकयमानम्।
सकत्र माथर समन्विययाः - एविञ्च मकमम् इयतम् इमत जमातक्षे एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन वितपुप्प्रत्ययक्षे
परतयाः इदसमकमनोरष्ट्रीश्ककी इमत यनोगक्षेन मकमयाः स्थमानक्षे ककी इमत सविमारदक्षेशिक्षे ककी इयतम् इमत जमायतक्षे। ततयाः यस्यक्षेमत च
इत्यनक्षेन भससजकस्य ईकमारस्य लनोपक्षे मकयतम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुसस्त्विमविविकमायमास सपुप्रत्ययक्षे उपधिमादष्ट्रीघर
नपुममागमक्षे हल्ङयमामदलनोपक्षे ससयनोगमान्तलनोपक्षे च मकयमानम् इमत रूपस ससध्यमत। सष्ट्रीत्विमविविकमायमास तपु उमगतश्च इमत
ङष्ट्रीमप मकयतष्ट्री इमत रूपस, नपपुससकसलङ्गक्षे तपु स्विमनोनर पसपुसकमातम् इमत सनोलपुरमक मकयतम् इमत रूपस च ससध्यमत।
एविमक्षेवि इदस पररममाणमस्य इत्यथर इयमानम् (पपुस), इयतष्ट्री (सष्ट्री.), इयतम् (नपपुस.)। अत्रमायस मविशिक्षेषयाः जक्षेययाः प्रककतसकत्रक्षेण इदमम्-शिब्दस्य स्थमानक्षे ईशिम्-आदक्षेशिक्षे ई इयतम् इमत जमातक्षे यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन भससजकस्य ईकमारस्य
लनोपक्षे प्रत्ययममात्रमक्षेवि मशिष्यतक्षे। तस्ममातम् इयमानम् इत्यमाददौ प्रककमतलक्षेशिनो नमानस्त एवि।
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इदमानष्ट्रीमम् अवियविपरकमातम् ससख्यमाविमाचकशिब्दमातम् अवियमविनयाः बनोधिमाय तयपम्-प्रत्ययस मविधिमातपुस
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[31.11]

सस ख् यमायमा अवियविक्षे तयपम्॥ (५.२.४२)

सकत्र माथर याः - अवियविक्षे वित्तरममानमातम् ससख्यमाविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् अस्य इत्यथर तमद्धितयाः
तयपम्-प्रत्ययनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमनस्त। ससख्यमायमायाः (५/१), अवियविक्षे (७/१), तयपम् (१/१)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। तदस्य सञमातस तमारकमामदभ्य इतचम् (५.२.३६) इत्यतयाः तदस्य इमत
पददयस्यमानपुविसक त्तभर विमत। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। एविञ्च
अवियविक्षे वितर ममानमातम् प्रथममान्तमातम् ससख्यमाविमाचकमातम् प्रमामतपमदकमातम् अवियवियाः अस्य अनस्त इत्यथर तमद्धितससजकयाः
तयपम्-प्रत्यययाः परनो भविमत इमत सकत्रमाथर याः। तयपयाः पकमारयाः इत्ससजकयाः अनस्त। अतयाः तय -ममात्रस मशिष्यतक्षे।
अनपुदमात्तदौ सपुनप्पतदौ इत्यनक्षेन अनपुदमात्तस्विरमाथर तयमप मपत्करणमनस्त।
उदमाहरणमम् - पञ्चतयमम्।
सकत्र माथर समन्विययाः - पञ्च अवियविमा अस्य सनन्त - पञ्चतयमम् (पमासच अवियवि हह इस कक्षे, अथमारतम् पमाञ्च
अवियविवों विमालमा अवियविष्ट्री)। अत्र अवियविक्षे वितर ममानमातम् पञ्चनम् जसम् इमत ससख्यमाविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् अयवियविमायाः सनन्त अस्य इत्यथर प्रककतसकत्रक्षेण तयमप अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक पञ्चनम् तय इमत जमायतक्षे। ततयाः स्विमामदष्विसविर नमामस्थमानक्षे इत्यक्षेनन पदससजमायमास न
लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य इत्यनक्षेन नकमारस्य लनोपक्षे नपपुससकसलङ्गक्षे मविभमककमायर पञ्चतयमम् इमत रूपस ससध्यमत।
सष्ट्रीत्विमविविकमायमास तपु मटडमाणञम् इत्यमामदसकत्रक्षेण ङष्ट्रीमप भससजकस्य अकमारस्य लनोपक्षे पञ्चतयष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।
तयप्प्रत्ययमान्तशिब्दस्य धिमर प्रधिमानमनदरशिक्षे समाधिमारणतयाः नपपुससकसलङ्गक्षे सष्ट्रीसलङ्गक्षे च प्रयनोगनो भविमत। यथमाविकत्तष्ट्रीनमास पञ्चतयमम्, विकत्तष्ट्रीनमास पञ्चतयष्ट्री। धिमर्थीप्रधिमानमनदरशिक्षे तपु मविशिक्षेष्यमानपुसमारस सलङ्गस भविमत। तक्षेन सलङ्गत्रयस भविमत।
यथमा त्रयमायाः त्रयक्षे विमा लनोकमायाः, त्रय्ययाः नस्थतययाः, त्रयमामण जगनन्त।
एविमक्षेवि चत्विमारयाः अवियविमायाः अस्य - चतपुषयमम्।
षटम् अवियविमायाः अस्य - षट्तयमम्।
सप्त अवियविमायाः अस्य - सप्ततयमम्।
अषदौ अवियविमायाः अस्य - अषतयमम्।
नवि अवियविमायाः अस्य - नवितयमम्।
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[31.12]

मदमत्रभ्यमास तयस्यमायज्विमा॥ (५.२.४३)

सकत्र माथर याः - मदमत्रभ्यमास परस्य तयस्य अयचम् इत्यमादक्षेशिनो विमा स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् चत्विमारर पदमामन सनन्त। मदमत्रभ्यमामम् (५/२), तयस्य (६/१),
अयचम् (१/१) विमा (अव्ययमम्) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। मदश्च मत्रश्च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे मदत्रदौ , तमाभ्यमास
मदमत्रभ्यमामम्। एविञ्च मद-मत्रभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमास मविमहतस्य तयपयाः स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन अयजमादक्षेशिनो भविमत इमत
सकत्रमाथर याः ससध्यमत। अयचयाः चकमार इत्ससजकयाः। अयचयाः मचत्करणस मचतयाः (६.१.१५७) इमत यनोगक्षेन
अन्तनोदमात्तस्विरमाथर मममत जक्षेयमम्। अयचम् इमत अनक्षेकमालम् अनस्त। अतयाः अनक्षेकमानल्शित्सविर स्य इमत यनोगक्षेन तय
इमत सम्पकणरस्थमानक्षे अयचम् इमत सविमारदक्षेशिनो भविमत।
उदमाहरणमम् - दयमम्, मदतयमम्। त्रयमम्, मत्रतयमम्।
सकत्र माथर समन्विययाः - ददौ अवियविदौ अस्य – दयस मदतयस विमा (दनो अवियवि हह इस कक्षे अथमारतम् दनो
अवियविवों विमालमा अवियविष्ट्री )। अत्र मद औ इमत प्रथममान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् अवियविमायाः अस्य सनन्त इत्यथर
ससख्यमायमा अवियविक्षे तयपम् इमत तयप्प्रत्ययक्षे इमत तयमप अनपुबन्धिलनोपक्षे सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इत्यनक्षेन
सपुब्लपुमक मद तय इमत जमायतक्षे। ततयाः मदमत्रभ्यमास तयस्यमायज्विमा इमत प्रककतसकत्रक्षेण तयस्य स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन
अयजमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मद अय इमत जमातक्षे भससजकस्य अकमारस्य लनोपक्षे दम् अय इमत जमायतक्षे। ततयाः
मविभमककमायर दयमम् इमत रूपस भविमत। अयचयाः अभमाविक्षे तयमप तपु मदतयमम् इमत रूपस भविमत।
एविमक्षेवि त्रययाः अवियविमायाः अस्य इत्यथर त्रयस मत्रतयस विमा इमत रूपस भविमत।
कदमामचतम् तयपयाः स्थमानक्षे मनत्यमम् अयचम्-आदक्षेशिनो भविमत। यथमा उभदौ अवियविदौ अस्य इत्यथर उभयमम्
इमत रूपस भविमत। अत्र तपु उभमाददपु मात्तनो मनत्यमम् इत्यनक्षेन तयपयाः स्थमानक्षे मनत्यमक्षेवि अयजमादक्षेशिनो भविमत।

[31.13]

अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ॥ (५.३.५५)

सकत्र माथर याः - अमतशियमविमशिषमाथर विकत्तक्षेयाः स्विमाथर एतदौ स्तयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। मदपदस सकत्रमनस्त। तमपम् च इष्ठनम् च तममबष्ठनदौ इमत
प्रथममैकविचनमान्तदौ मविधिष्ट्रीयममानदौ प्रत्ययदौ। अमतशिमायनक्षे इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। प्रत्यययाः , परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। अमतशिमायनशिब्दस्य प्रकषर याः इत्यथर याः, तमपयाः पकमारयाः
इष्ठनयाः नकमारश्च इत्ससजकदौ भवितयाः। अतयाः तम, इष्ठ इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। तमपयाः पकमारमानपुबन्धियाः अनपुदमात्तदौ
सपुनप्पतदौ इत्यनपुदमात्तस्विरमाथर मम्। इष्ठनयाः नकमारमानपुबन्धियाः नञनत्यमामदमनर त्यमम् इत्यपुदमात्तस्विरमाथर मम्। एविञ्च
प्रकषर मविमशिषमाथर वितर ममानमातम् प्रमामतपमदकमातम् तमद्धितससजकदौ तममबष्ठनदौ प्रत्ययदौ परदौ भवितयाः इमत सकत्रमाथर याः।
तमप्प्रत्यययाः प्रत्यक्षेकस प्रमामतपमदकमातम् भविमत मकन्तपु इष्ठन्प्रत्ययनो गपुणविमाचकमादक्षेवि भविमत इमत पमाथर क्यस सम्यकम्
मविजक्षेयमम्।
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उदमाहरणमम् - अयमम् एषमामम् अमतशियनक्षे लघपुयाः इमत लदौमककमविगहक्षे अमतशियमविमशिषमाथर वितर ममानमातम्
लघपु सपु इमत प्रथममान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ इमत यनोगक्षेन तमप्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे
प्रमामतपमदकससजमामदकमायर लघपुतमयाः इमत रूपस ससध्यमत। इष्ठन्प्रत्ययक्षे तपु लघपु इष्ठ इमत जमातक्षे टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण
मटससजकस्य उकमारस्य लनोपक्षे लघम् इष्ठ इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे प्रमामतपमदकमामदकमायर लमघष्ठयाः इमत रूपस
ससध्यमत। तमप्प्रत्ययक्षे तपु लघपुतमयाः इमत रूपस भविमत।
अयमम् एषमामम् अमतशियक्षेन आढयाः इत्यत्र तपु आढशिब्दयाः लघपुशिब्दवितम् गपुणविमाचकनो नमानस्त। अतयाः न
इष्ठन्प्रत्यययाः, अमप तपु तमप्प्रत्यय एवि भविमत। तस्ममातम् आढतमयाः इत्यक्षेवि रूपस भविमत इमत जमानष्ट्रीत। बहह षपु
एकस्य अमतशियबनोधिनमाथर ममदस सकत्रममारब्धिमम्। दयनोयाः एकस्य अमतशियबनोधिनमाथर तपु अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[31.14]

मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे तरबष्ट्री य सपुन दौ॥ (५.३.५७)

सकत्र माथर याः - दयनोरक्षेकस्य अमतशियक्षे मविभकव्यक्षे चनोपपदक्षे सपुमप्तङन्तमादक्षेतदौ स्तयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। उच्यतक्षे इमत विचनस,
दयनोविर चनस मदविचनमम्। मविभकसपु यनोग्यस मविभज्यस, मदविचनस च मविभज्यस च तयनोयाः सममाहमारदन्दनो मदविचनमविभज्यमम्।
मदविचनमविभज्यस

च

तदम्

उपपदमम्-

मदविचनमविभज्यनोपपदमममत

कमर धिमारययाः,

तनस्मनम्

इमत

मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। तरपम् च ईयसपुनम् च इमत तयनोररतरक्षेयनोगदन्दनो तरमबयसपुनदौ
इमत प्रथममामदविचनमान्तदौ मविधिष्ट्रीयममानदौ प्रत्ययदौ। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे
असधिमक्रयन्तक्षे। अत्र मदविचनमममत न पमाररभमामषकशिब्दयाः , अमप तपु पदमाथर दयस्य प्रमतपमादकमम् इत्यथर याः। एविञ्च
मदविचनक्षे मविभकव्यक्षे विमा उपपदक्षे समत उत्कषर मविमशिषमाथर वितर ममानमाभ्यमास सपुबन्तमतङन्तमाभ्यमास तरपम् -ईयसपुनदौ
प्रत्ययदौ भवितयाः इमत सकत्रमाथर याः। तरपयाः पकमारमानपुबन्धियाः अनपुदमात्तदौ सपुनप्पतदौ इमत अनपुदमात्तस्विरमाथर मम्। अत्र सपुबन्तस
मतङन्तञ्चक्षेमत प्रककमतदयमम्। मदविचनस मविभज्यस चक्षेमत उपपददयमम्। तथमा तरपम् ईयसपुनम् चक्षेमत प्रत्ययदयमम्। अत्र
पमाररभमामषकमपुपपदस नमानस्त अमप तपु समष्ट्रीपक्षे उच्चमाररतस पदमम् उपपदममत्यन्विथर त्विमक्षेवि स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। सकत्रममदमम्
अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ मतङश्च इमत सकत्रयनोरपविमादभकतमनस्त। अजमादष्ट्री गपुणविचनमादक्षेवि इमत मनयममानपुसमारमम्
ईयसपुन्प्रत्यययाः गपुणविमाचकमातम् प्रमामतपमदकमादक्षेवि भविमत न तपु मतङन्तमातम् इमत मनयमयाः ध्यक्षेययाः।
उदमाहरणमम् - मदविचनक्षे उपपदक्षे सपुबन्तस्य उदमाहरणमम्- अयमम् अनयनोयाः लघपुयाः-लघपुतरयाः, लघष्ट्रीयमानम्।
अयमम् अनयनोयाः अमतशियक्षेन लघपुयाः इमत लदौमककमविगहयाः। अत्र अनयनोयाः इमत पदमाथर दयस्य प्रमतपमादकमम् पदस
समष्ट्रीपक्षे उच्चमाररतमनस्त। ततयाः अमतशियमविमशिषमाथर वितर ममानमातम् लघपु सपु इत्यस्ममातम् सपुबन्तमातम् स्विमाथर
मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे तरबष्ट्रीयसपुनदौ इत्यनक्षेन तरप्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकसजमामदकमायर लघपुतरयाः इमत
रूपस ससध्यमत। यदमा तपु ईयसपुन्प्रत्ययस्तदमा अनपुबन्धिलनोपक्षे टक्षेयाः इत्यनक्षेन मटससजकस्य उकमारस्य लनोपक्षे लघष्ट्रीयसम्
इमत जमातक्षे ततयाः सपुप्रत्ययक्षे उमगदचमास सविर नमामस्थमानक्षेऽधिमातनोयाः इमत यनोगक्षेन नपुममागमक्षे लघष्ट्रीयन्सम् सम् इमत जमातक्षे
समान्महतयाः ससयनोगस्य इत्यनक्षेन दष्ट्रीघर लघष्ट्रीयमान्सम् सम् इमत जमातक्षे सनोयाः सकमारस्य हल्ङयमामदलनोपक्षे प्रकक तक्षेयाः
सकमारस्य ससयनोगमान्तस्य इत्यनक्षेन लनोपक्षे लघष्ट्रीयमानम् इमत रूपस ससध्यमत। अनयमा रष्ट्रीत्यमा पटपु तरमायाः इत्यमामदरूममप
ससध्यमत।
मदविचनक्षे उपपदक्षे मतङन्तस्य उदमाहरणमम्- इयमम् अनयनोयाः अमतशियक्षेन पचमत इमत पचमततरमामम्।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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मविभकव्यक्षे उपपदक्षे सपुबन्तस्य उदमाहरणमम्- ममाथपुरमायाः पमाटसलपपुत्रकक्षेभ्ययाः आढतरमायाः। अत्र
पमाटसलपपुत्रकक्षेभ्ययाः इमत मविभज्यनोपपदमम्।

[31.15]

प्रकक त्यमै क माचम्॥ (६.४.१६३)

सकत्र माथर याः - इष्ठमामदषपु एकमाचम् प्रककत्यमा स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। प्रककत्यमा इमत
तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्। एकयाः अचम् यस्य तदम् एकमाचम् , बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। एकमाचम् इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्।
तपुररष्ठक्षेमक्षेययाःसपु इत्यतयाः इष्ठक्षेमक्षेयस्सपु इत्यस्यमानपुविसक त्तभर विमत। भस्य, अङ्गस्य इत्यपुभयमम् असधिमक्रयतक्षे। तथमा च
मविभमकमविपररणमामक्षेन अङ्गस भमम् इत्यथर्वो भविमत। एविञ्च एकमाचम् भससजकमम् अङ्गस प्रककत्यमा स्यमातम् इष्ठनम् -इममनचम्ईयसपुन्प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु सत्सपु। स्विक्षेन रूपक्षेण अविस्थमानमक्षेवि प्रककमतभमावि इत्यपुच्यतक्षे। टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण मटलनोपक्षे प्रमाप्तक्षे
तदभमाविस बनोधिमयतपुमस्य प्रविकसत्तभर विमत।
उदमाहरणमम्- शक्षेष्ठयाः, शक्षेयमानम्। अयमक्षेषमामम् अमतशियक्षेन प्रशिस्य इमत लदौमककमविगहक्षे प्रशिस्य सपु
इत्यलदौमककमविगहक्षे च अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ इमत यनोगक्षेन इष्ठन्प्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक प्रशिस्य
इष्ठ इमत जमातक्षे प्रशिस्य शयाः इमत यनोगक्षेन प्रशिस्यशिब्दस्य स्थमानक्षे श इत्यमादक्षेशिक्षे श इष्ठ इमत जमायतक्षे। ततयाः प्रकक तक्षेयाः
एकमाच्त्विमातम् टक्षेयाः इमत यनोगक्षेन मटलनोपक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधित्विमा प्रककत्यमैकमाचम् इमत सकत्रक्षेण प्रककमतभमाविक्षे आद्गपुणयाः इत्यनक्षेन
गपुणमैकमादक्षेशिक्षे शक्षेष्ठ इमत जमायतक्षे। ततयाः स्विमामदकमायर शक्षेष्ठयाः इमत रूपस भविमत। पपुनयाः मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे
तरबष्ट्रीयसपुनदौ इत्यनक्षेन ईयसपुन्प्रत्ययक्षे प्रशिस्य शयाः इत्यनक्षेन शमादक्षेशिक्षे प्रककमतविदमाविक्षे गपुणमैकमादक्षेशिक्षे स्विमामदकमायर शक्षेयमानम्
इमत रूपममप भविमत।
अयमम् एषमामम् अमतशियक्षेन प्रशिस्ययाः इत्यथर प्रशिस्य सपु इमत अलदौमककमविगहक्षे अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ
इत्यनक्षेन इष्ठन्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लमक प्रशिस्य इष्ठ इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[31.16]

ज्य च॥ (५.३.६१)

सकत्र माथर याः - प्रशिस्यस्य ज्यमादक्षेशियाः स्यमातम् इष्ठक्षेयसनोयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। ज्य इमत लपुप्तप्रथममाकस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्।
प्रशिस्यस्य शयाः इत्यतयाः प्रशिस्यस्य इत्यस्य, अजमादष्ट्री गपुणविचनमादक्षेवि इत्यतयाः मविभमकमविपररणमामक्षेन अजमाददौ
इत्यस्यमानपुविकसत्तभर विमत। प्रत्यययाः इत्यस्य असधिकमारयाः अनस्त। तस्य च मविभमकविचनमविपररणमामक्षेन प्रत्यययनोयाः
इत्यथर याः। एविञ्च अजमादनोयाः प्रत्यययनोयाः परतयाः अथमारतम् इष्ठमन ईयसपुमन च प्रत्ययक्षे परतयाः प्रशिस्यस्य स्थमानक्षे ज्य
इत्यमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम् - ज्यक्षेष्ठयाः।
सकत्र माथर समन्विययाः - एविञ्च अयमम् एषमामम् अमतशियक्षेन प्रशिस्ययाः इत्यथर प्रशिस्य इष्ठ इमत जमातक्षे
अजमामदयाः इष्ठन्प्रत्यययाः परनोऽनस्त इमत हक्षेतनोयाः प्रककतसकत्रक्षेण ज्यमादक्षेशिक्षे भससजकस्य अकमारस्य लनोपक्षे प्रमाप्तक्षे
प्रककत्यमैकमाचम् इत्यनक्षेन प्रककमतभमाविक्षे स्विमामदकमायर च ज्यक्षेष्ठयाः इमत रूपस भविमत।
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अयमम् एषमामम् अमतशियनक्षे प्रशिस्ययाः इत्यथर तपु मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे तरबष्ट्रीयसपुनदौ इत्यनक्षेन पकक्षे
ईयसपुमन अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक प्रशिस्य ईयसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः ज्य च इत्यनक्षेन
ज्यमादक्षेशिक्षे ज्य ईयसम् इमत जमातक्षे भससजकस्य आकमारस्य लनोपक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधित्विमा प्रककत्यमैकमाचम् इत्यनक्षेन
प्रककमतभमाविक्षे लनोपनो न भविमत। ततयाः ज्यमादमादष्ट्रीयसयाः इत्यनक्षेन ईकमारस्य स्थमानक्षे आकमारमादक्षेशिक्षे ज्यमा आयसम् इमत
जमातक्षे अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इत्यनक्षेन दष्ट्रीघर ज्यमायसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः स्विमामदकमायर ज्यक्षेयमानम् इमत रूपस भविमत।

[31.17]

कपु मतहनोयाः॥ (७.२.१०४)

सकत्र माथर याः - तकमारमामदप्रत्ययहकमारमामदप्रत्यययनोयाः परयनोयाः मकम्शिब्दस्य स्थमानक्षे कपु इमत सविमारदक्षेशिनो
भविमत। ।
सकत्र व्यमाख्यमा

-

मतश्च हम् च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दनस्तहदौ तयनोयाः इमत मतहनोयाः इमत

सप्तमष्ट्रीमदविचनमान्तदौ। मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमनस्त। अषन आ मविभकदौ इत्यतयाः
मविभकदौ, मकमयाः कयाः इत्यतयाः मकमयाः इत्यस्यमानपुविकसत्तभर विमत। यनस्मनन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा
तदमामदमविसधिनमा तकमारमामद-थकमारमामद इत्यक्षेविमथर याः भविमत। सकम्त्रममदस मकमयाः कयाः इत्यस्यमापविमादभकतमम्। एविस
सकत्रमाथर याः ससध्यमत।
उदमाहरणमम्- कपुतयाः, कस्ममातम्। कस्ममातम् इमत लदौमककमविगहक्षे मकमम् ङसस इत्यलदौमककमविगहक्षे
पञ्चम्यमास्तससलम् इत्यनक्षेन तससल्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक मकमम् तसम् इमत जमातक्षे
प्रमासग्दशिनो मविभमकयाः इत्यनक्षेन मविभमकससजमायमास मकमयाः कयाः इत्यनक्षेन कमादक्षेशिक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधित्विमा कपु मतहनोयाः इत्यनक्षेन
कपु इमत सविमारदक्षेशिक्षे कपुतसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः सपुमविभकदौ अव्ययत्विमातम् च अव्ययमादमाप्सपुप इत्यनक्षेन सनोलपुरमक
मशिषस्य सकमारस्य रुत्विमविसगर यनोयाः ककतयनोयाः कपुतयाः इमत ससध्यमत। ‘तससलम्’ मविकल्पक्षेन भविमत अतयाः पकक्षे
कस्ममातम् इत्यमप समाधिपु। एविमक्षेवि यतयाः,यस्ममातम्। ततयाः, तस्ममातम्। इतयाः, अस्ममातम्। अतयाः, अस्ममातम्। अमपुतयाः,
अमपुष्ममातम्। बहह तयाः, बहह भ्ययाः इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यनन्त।

[31.18]

कक भ्विनस्तयनोगक्षे सस प दकतर रर नच्वियाः॥ (५.४.५०)

सकत्र माथर याः - मविकमारमात्मतमास प्रमाप्नपुवित्यमास प्रककतदौ वितर ममानमादम् मविकमारशिब्दमातम् स्विमाथर नच्विविमार स्यमातम्
करनोत्यमामदमभयर्वोगक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पदत्रयमम् अनस्त। ककश्च भकश्च अनस्तश्च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दयाः ककभ्विस्तययाः। तक्षेषमास ककभ्विस्तष्ट्रीनमामम्, तक्षेषमास यनोगयाः ककभ्विनस्तयनोगयाः तनस्मनम्, ककभ्विनस्तयनोगक्षे
इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। सम्पदनस सम्पदयाः तस्य कतमार, सम्पदकतमार, तनस्मनम् सम्पदकतर रर इत्यमप
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्,

नच्वियाः

इमत

प्रथममैकविचनमान्तनो

मविधिष्ट्रीयममानयाः

प्रत्यययाः।

प्रत्यययाः,

परश्च,

ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। अभकततदमाविक्षे विकव्यमममत विमामतर कमत्र अमाशष्ट्रीयतक्षे।
अभकतस्य=कमायर रूपक्षेण अपररणतस्य तदमावियाः -तक्षेन कमायर रूपक्षेण भमावियाः अभकततदमावियाः इत्यपुच्यतक्षे। एविञ्च
अभकततदमाविक्षे गम्यक्षे सम्पदतक्षेयाः (बनतमा हमै) कतकररूपस यतम् प्रमामतपमदकस तस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् स्विमाथर मविकल्पक्षेन
नच्विप्रत्ययनो भविमत यमद कक, असम्, भक इत्यक्षेतक्षेषपु कक्षेनमचतम् एकक्षेन सह तस्य प्रमामतपमदकस्य यनोगयाः भविमत। नच्वि
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
इत्यत्र

चकमारयाः

चपुटक

इत्यनक्षेन

इत्ससजकयाः, विकमारश्च

विक्षेरपककस्य

इत्यनक्षेन

इत्ससजकयाः, इकमारयाः

उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इत्यनक्षेन इत्ससजकयाः। अतयाः नच्वि इत्यत्र मकममप नमाविमशिष्यतक्षे। अतनोऽयस
सविमारपहमारलनोप

इत्यपुच्यतक्षे।

नच्विप्रत्ययमान्तस्य

ऊयमारमदनच्विडमाचश्च

इत्यनक्षेन

मनपमातससजमायमास

सत्यमास

स्विरमामदमनपमातमव्ययमम् इत्यनक्षेन अव्ययससजकनो भवितष्ट्रीमत मनसस सम्यकम् अविधिमायर तमामम्।
उदमाहरणमम्- अककष्णयाः ककष्णयाः सम्पदतक्षे, तस करनोमत इमत ककष्णष्ट्रीकरनोमत। अत्र अभकततदमावियाः स्पष
एविमानस्त। सम्पदतक्षे इत्यस्य कतकरदयमनस्त- अककष्णयाः, ककष्णश्च। अत्र मविकमारविमाचकककष्णशिब्दस विकमा
प्रमामपुख्यक्षेन कतकरत्विरूपक्षेण विकपुममच्छमत। मकञ्च तस्य ककधिमातपुनमा सह यनोगनोऽमप अनस्त, यतनो मह इदस ककधिमातनोयाः
कममारमप अनस्त। अत्र अककष्णशिब्दयाः प्रककमतयाः, ककष्णशिब्दश्च मविकमारयाः। कमायर कमारणक्षे अभक्षेदमविविकमायमास ककष्णशिब्दयाः
प्रककतदौ अककष्णक्षे वितर ममानयाः अनस्त। एविञ्च मविकमारविमाचकमातम् ककष्ण अमम् इमत प्रमामतपमदकमातम् अभकततदमाविक्षे इमत
विकव्यमममत विमामतर कसहयनोगक्षेन ककभ्विनस्तयनोगक्षे सम्पदकतर रर नच्वियाः इत्यनक्षेन च्विदौ तस्य सविमारपहमारलनोपक्षे
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक ककष्ण करनोमत इमत नस्थतक्षे अमगमसकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[31.19]

अस्य च्विदौ॥ (७.४.३२)

सकत्र माथर याः - अविणर स्य ईत्स्यमात्च्विदौ।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। मदपदस सकत्रमनस्त। अस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्। च्विदौ
इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। ई घमाध्मनोयाः इत्यतयाः ई इत्यनपुवितर तक्षे। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। तस्य च मविशिक्षेषणमम्
अस्य इमत। ततयाः मविशिक्षेषणत्विमातम् तदन्तमविधिदौ अविणमारन्तस्य अङ्गस्य इत्यथर्वो भविमत। एविञ्च नच्विप्रत्ययक्षे परतयाः
अविणमारन्तस्य स्थमानक्षे ईकमारमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथर याः। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमायमा उपनस्थमतरनस्त। तक्षेन
अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे अथमारतम् अविणर स्य स्थमानक्षे एवि ईकमारमादक्षेशिनो भविमत। नच्विप्रत्ययस्य लनोपक्षेऽमप प्रत्ययलनोपक्षे
प्रत्ययलकणमममत पररभमाषयमा ईकमारमादक्षेशियाः ससध्यमत एवि।
उदमाहरणमम् - एविञ्च ककष्ण करनोमत इमत जमातक्षे अस्य च्विदौ इमत सकत्रक्षेण णकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य
स्थमानक्षे ईकमारमादक्षेशिक्षे ककष्णष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। भविमतयनोगक्षे तपु ककष्णष्ट्रीभविमत इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि अबह्म
बह्म भविमत इत्यथर बह्मष्ट्रीभविमत इमत रूपस भविमत।
अशिपुमचयाः शिपुमचभर विमत इत्यथर तपु ककभ्विनस्तयनोगक्षे सम्पदकतर रर नच्वियाः इमत यनोगक्षेन नच्विप्रत्ययक्षे तस्य
लनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक शिपुमच भविमत इमत जमातक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[31.20]

च्विदौ च॥ (७.४.२६)

सकत्र माथर याः - च्विदौ च परक्षे पकविरस्य दष्ट्रीघर्वो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा

- मविसधिसकत्रमनस्त। मदपदस सकत्रमनस्त। च्विदौ इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्, च

इत्यव्ययपदमम्। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। अचयाः इमत अङ्गस्य इमत मविशिक्षेष्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त। तस्ममातम् यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इत्यनक्षेन तदन्तमविधिदौ अजन्तस्य अङ्गस्य इत्यथर्वो भविमत। अककत्समाविर धिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इत्यतयाः
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दष्ट्रीघरयाः इत्यस्यमानपुविकसत्तभर विमत। तथमा च सकत्रमाथर याः - नच्विप्रत्ययक्षे परतयाः अजन्तमाङ्गस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघमारदक्षेशिनो भविमत।
अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्यमैवि अलयाः=अचयाः स्थमानक्षे दष्ट्रीघमारदक्षेशिनो भविमत।
उदमाहरणमम् - एविञ्च शिपुमच भविमत इमत नस्थतक्षे च्विदौ च इमत सकत्रण
क्षे दष्ट्रीघर इकमारस्य ईकमारक्षे शिपुचष्ट्रीभविमत
इमत रूपस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. अशिपुमचयाः शिपुमचभर विमत इमत लदौमककमविगहक्षे नच्विप्रत्ययक्षे च मकस रूपस भविमत।
12. ककष्णष्ट्रीकरनोमत इत्यत्र अकमारस्य ईत्त्विस कक्षेन भविमत।
13. शिपुचष्ट्रीभविमत इत्यत्र दष्ट्रीघरयाः कक्षेन भविमत।
14. नच्विप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्।
15. कस्ममातम् इत्यथर तमद्धितमान्तशिब्दयाः कयाः।
16. मकम्शिब्दस्य स्थमानक्षे कपु इत्यमादक्षेशियाः कक्षेन भविमत।
17. अयमक्षेषमामम् अमतशियक्षेन प्रशिस्य इमत लदौमककमविगहक्षे तमद्धितमान्तशिब्दयाः कयाः
18. प्रककत्यमैकमाचम् इमत सकत्रस मकस मविसधिसकत्रमम् उत अमतदक्षेशिसकत्रमम्।
19. तरप्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सलखत।
20. तमप्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सलखत।

पमाठसमारयाः
तमद्धितप्रत्ययसम्बनन्धिमन अनस्मनम् अनन्तमपमाठक्षे प्रमाययाः अस्मद्व्यविहृतमानमास शिब्दमानमामम् आलनोचनमा
मविदतक्षे यथमा अस्ममाकस लनोकव्यविहमारकमालक्षे इमक्षे शिब्दमायाः प्रयनोकसपु शिक्यमायाः। अणम्-अञम्-त्वि-तलम्-इममनचम्-ष्यञम्चपुञ्चपुपम्-चणपम्-तरपम्-तमपम्-ईयसपुनम्-नच्विप्रत्ययमानमास मपुख्यमानमास मविषयक्षे अत्र आलनोचनस मविमहतमम्। पकथनोभमारवियाः इत्यथर
कमत रूपमामण भविनन्त इमत मविषयक्षे स्पषस व्यमाख्यमानस ककतमम् इत्यक्षेविस मविशिक्षेषरूपमामण तत्र तत्र ससकत्रस प्रदमशिर तमामन
सनन्त। ककभ्विनस्तयनोगक्षे ससपदकतर रर नच्वियाः इमत नच्विप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमातमनस्त। तत्र च
अककष्णयाः ककष्णयाः सम्पदतक्षे इत्यथर ककष्णष्ट्रीभविमत रूपस ससध्यमत, तमदषयक्षे अत्र सम्यकम् व्यमाख्यमातमनस्त यक्षेन
अन्यद्रिकपममप

समाधिमयतपुस

शिक्यमनस्त।

तरप्तमप्प्रत्यययनोयाः

मविषयक्षे

मविस्पषस

व्यमाख्यमानमनस्त

यक्षेन

तमादृशिप्रत्ययमान्तमम् अन्यद्रिकपममप समाधिमयतपुस शिक्नपुयमातम्। एविस तमद्धितप्रकरणस्य अयमम् अनन्तमयाः पमाठयाः सममाप्तयाः।
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. समाविर भदौमशिब्दस्य रूपससमद्धियाः कमायमार।
2. तस्य भमाविस्त्वितलदौ इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
3. पकथनोभमारवियाः इत्यथर कमत रूपमामण भविनन्त तक्षेषमाञ्च रूपससमद्धियाः कमायमार।
4. तरप्तमप्प्रत्यययनोयाः मविषयक्षे मटप्पणष्ट्री लक्षेख्यमा।
5. ककभ्विनस्तयनोगक्षे ससपदकतर रर नच्वियाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात
6. गपुणविचनबमाहणमामदभ्ययाः कमर मण च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
7. सविर भकममपकसथविष्ट्रीभ्यमामणञदौ इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
8. तस्यक्षेश्विरयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण
उत्तरमामण -१

1. अणम्।
2. वितपुपम्।
3. गनोतमा, गनोत्विमम् इमत रूपदयमम्।
4. चपुञ्चपुपम्।
5. तक्षेन मवित्तश्चपुञ्चपुप्चणपदौ।
6. ष्यञम्।
7. ष्यञप्रत्यययाः।
8. इममनचम्।
9. प्रसथममा।
10. तलन्तस ससयमामम्।
उत्तरमामण -२

11. शिपुचष्ट्रीभविमत।
12. अस्य च्विदौ।
13. च्विदौ च।
14. ककभ्विनस्तयनोगक्षे ससपदकतर रर नच्वियाः।
15. कपुतयाः।
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16. कपु मतहनोयाः।
17. शक्षेष्ठयाः, शक्षेयमानम्।
18. मविसधिसकत्रमम्।
19. मदविचनमविभज्यनोपपदक्षे तरबष्ट्रीयसपुनदौ।
20. अमतशिमायनक्षे तममबष्ठनदौ।

॥इमत एकमत्रसशियाः पमाठयाः॥
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