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1) कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्री भ माविसममासयाः च
प्रस्तमाविनमा
"समसनस सममासयाः" इमत सममासस्य समाममान्यलकणमम्। एककीभविनमाथर मविदममानमातम् सम्पकविरकमादम्
असपुधिमातनोयाः "भमाविक्षे" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण घञ्प्रत्ययक्षे सममासशिब्दनो मनष्पन्नयाः। समसनस नमाम बहह नमास पदमानमास मक्षेलनक्षेन
एकपदष्ट्रीभविनमम्। पमठतपुममच्छमत इत्यथर मपपमठषतष्ट्रीत्यमादगौ सन्नन्तक्षे एकपदष्ट्रीभविनस भविमत। तमहर अत्रमामप सममासयाः
इत्यमापसत्तयाः। तदमारणमाय "पमामणनष्ट्रीयसङ्कक्षे तसम्बन्धिक्षेन सममासपदवित्त्विमम्" इमत सममासस्य लकणस करणष्ट्रीयमम्।

"सह सपुपमा" इत्यमामदमभयाः सकत्रमैयाः मविमहतमायाः सममासपदविमाच्यमा भविन्तपु इमत सङ्कक्षे तयाः पमामणमननमा ककतयाः। एविमत्र
तमात्पयर यतम् पमामणमननमा सकत्रमैयाः यक्षेषमास सममासससजमा ककतमा तक्षे एवि सममासपदबनोध्यमायाः।
सममासयाः पदमविसधिषपु अन्यतमयाः। तत्र च यमामन पदमामन भविनन्त तमामन "समथर याः पदमविसधियाः" इमत
सकत्रबलमातम् समथमारमन भविनन्त। समामरयर च मदमविधिमम् एकमाथर्थीभमाविसमामरयर व्यपक्षेकमासमामरयर चक्षेमत भक्षेदमातम्।
सममासक्षे एकमाथर्थीभमाविसमामरयर मम् इमत ससद्धिमान्तयाः।
तस्य सममासस्य भक्षेदमविषयक्षे बहह नमास मविप्रमतपसत्तरनस्त। समाममान्यतयमा पञ्चि भक्षेदमायाः - कक्षेविलसममासयाः,
अव्ययष्ट्रीभमावियाः, तत्पपुरुषयाः दन्दनो बहह वष्ट्रीमहश्चक्षेमत। सममासभक्षेदमविषयक्षे अनन्तमक्षे पमाठक्षे मविस्तरशियाः आलनोचनस
कररष्यतक्षे। अनस्मनम् पमाठक्षे कक्षेविलसममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मविविरणस भविमत। अतस्तयनोयाः स्विरूपस
विण्यर तक्षे।
कक्षेविलसममासयाः - अव्ययष्ट्रीभमावियाः तत्पपुरुषयाः बहह वष्ट्रीमहयाः दन्दयाः इत्यक्षेतमायाः सममासस्य मविशिक्षेषससजमायाः सनन्त।
एतमामभयाः मविशिक्षेषससजमामभयाः मविमनमपुरकयाः ययाः सममासयाः स एवि कक्षेविलसममासयाः सपुप्सपुपमा सममासयाः इमत विमा अमभधिष्ट्रीयतक्षे।
अव्ययष्ट्रीभमावियाः - प्रमायक्षेण पकविरपदमाथर प्रधिमानयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः। पकविरपदस्यमाथर याः पकविरपदमाथर याः। पकविरपदमाथर याः
प्रधिमानस यस्य स पकविरपदमाथर प्रधिमानयाः। यथमा असधिहरर भमकयाः अनस्त इत्यत्र असधिहरर इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः
अनस्त। तत्र असधि इमत पकविरपदमनस्त। तदथर याः असधिकरणमम्। हरर इमत उत्तरपदमम्। तस्य अथर याः मविष्णपुयाः इमत।
असधिहरर इमत समस्तपदस्य च हयर सधिकरणमम् इत्यथर याः। विमाक्यस्य च हयर सधिकरमणकमा भमकयाः इत्यथर याः। एविञ्चि
इदस सपुस्पषस यतम् असधिहरर इमत पदक्षे मविदममानस्य असधि इमत पकविरपदस्यमाथर स्य प्रमाधिमान्यमम् अनस्त।
अनस्मनम् पमाठक्षे क्रमशियाः कक्षेविलसममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य च सकत्रमामण आलनोच्यन्तक्षे।
सममासमविधिमायकसकत्रमाथर लक्षेखनमाविसरक्षे बहह त्र समस्यतक्षे इमत पदस्य प्रयनोगयाः अनस्त। समस्यतक्षे इमत
पदस्यमाथर्वो भविमत सममासससजस भविमत इमत। यथमा - "सह सपुपमा" इमत सकत्रस्य "सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

1

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तव्यमाकरणमम्
समस्यतक्षे" इत्यथर याः। एतस्य तमात्पयर भविमत "सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत" इमत। एविमक्षेवि अन्यत्र
अविधिक्षेयमम्।

व्यमाकरणमाध्यनकमालक्षे कपु त्र अविधिमानस दक्षे य मम् बहह त्र शिमासक्षेषपु मकलस्य कण्ठपमाठयाः नमामप आविश्यकयाः स्यमातम्। परन्तपु व्यमाकरणस्य रूपमामण
समाधिनष्ट्रीयमामन चक्षेतम् सकत्रनोलक्षेखपपुरयाःसरस रूपमामण समाध्यन्तक्षे। सकत्रस मह लकणमम् उच्यतक्षे। ततम् लकणस यस्य
शिब्दस्विरूपस्य ससस्कमारस करनोमत ततम् शिब्दस्विरूपस तस्य लक्ष्यमम् उच्यतक्षे। अतयाः व्यमाकरणस्य छमात्रक्षेण लकणस
तलक्ष्यस च सपुष्ठपु बनोध्यमम्। लकणस्य अथर जमानमामत चक्षेदक्षेवि लक्ष्यस्य ससस्कमारस कतपुर प्रभविमत। अतयाः लकणमम्
अथर याः लक्ष्यमम् एततम् मत्रतयमम् मनष्ठयमा जक्षेयमक्षेवि। अयमक्षेवि व्यमाकरणमाध्ययनस्य पन्थमायाः। स एवि खलपु विमैदयाः यनो
रनोगस जमानमामत, औषधिस च जमानमामत, औषधिस्य प्रयनोगस च जमानमामत। एषपु एकममप न जमानमामत चक्षेतम् ककीदृशियाः स
विमैदयाः। एविमक्षेवि स एवि खलपु विमैयमाकरणयाः ययाः लकणस जमानमामत, अथर जमानमामत, लक्ष्यस च जमानमामत, लकणक्षेन
लक्ष्यस्य ससस्कमारस च करनोतष्ट्रीमत।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्/भवितष्ट्री -



सममासक्षे मकसमविधिस समामरयर मपक्षेकतक्षे इमत जमानष्ट्रीयमातम्।



कक्षेविलसममासमविधिमानस कक्षेन भविमत इमत जमानष्ट्रीयमातम्।



अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमविधिमायकमामन सकत्रमामण कमामन इमत जमानष्ट्रीयमातम्।



अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे सममासमान्तमायाः प्रत्ययमायाः कक्षे इमत जमानष्ट्रीयमातम्।

[1.1] समथर याः पदमविसधियाः॥ (२.१.१)
सकत्र माथर याः - पदसम्बनन्धि यतम् कमायर तदम् एकमाथर्थीभमाविसमामरयर वित्पदमासशतस भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस पररभमाषमासकत्रमम्। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयस वितर तक्षे। तत्र
समथर याः इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। पदमविसधियाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत मविसधियाः कमायर मम्।
मविपकविरकमादम् डपु धिमाञम् धिमारणपनोषणयनोयाः इमत धिमातनोयाः "उपसगर घनोयाः मकयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण कमर मण मकप्रत्ययक्षे
मविसधिशिब्दनो मनष्पन्नयाः। पदमानमास मविसधियाः पदमविसधियाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। तक्षेन अस्य पदस्य पदसम्बन्धिष्ट्री
मविसधियाः इत्यथर याः। समथर याः इमत पदमत्र समथमारसशतक्षे लमाकमणकमम्। तक्षेन सकत्रमाथर्वो भविमत - पदसम्बन्धिष्ट्री मविसधियाः
सममाथमारसशतनो भविमत। समथमारसशतयाः इत्यस्य अथर्वो मह समामरयर विनन्त यमामन पदमामन , तमामन पदमामन आसशत्य
प्रवितर ममानयाः।
तत्र समामरयर मदमविधिमम् - एकमाथर्थीभमाविरूपस व्यपक्षेकमाभमाविरूपस चक्षेमत। सममासमामदपदमविसधिषपु तपु
एकमाथर्थीभमाविसमामरयर मम् एवि स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे इमत ससद्धिमान्तयाः। तक्षेन इदमम् आगतस यतम् सममासमामदपदमविसधियाः
एकमाथर्थीभमाविरूपसमामरयर विनन्त यमामन पदमामन तमामन आसशत्य प्रवितर तक्षे।
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एकमाथर्थीभमाविसमामरयर च प्रमक्रयमादशिमायमास प्रत्यक्षेकमम् अथर वित्त्विक्षेन पकथगम् गकहष्ट्रीतमानमास पदमानमास समपुदमायशिक्त्यमा
मविमशिषमैकमाथर प्रमतपमादकतमा। यथमा रमाजपपुरुषयाः इत्यमादगौ समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।
रमाजयाः पपुरुषयाः इमत विमाक्यमम् अनस्त। अत्र रमाजपदस्य रमाजनम् इत्यथर याः। तदत्त
पु रस्य ङसम्-प्रत्ययस्य
सम्बन्धियाः इत्यथर याः। पपुरुषशिब्दस्य पपुरुषयाः इत्यथर याः। तदत्त
पु रयाः सपु -प्रत्यययाः स्विमासथर कयाः अनस्त। एविस समक्षेषमास
पदमाथमारनमास मक्षेलनक्षेन रमाजसम्बन्धिष्ट्री पपुरुषयाः इत्यथर याः भविमत। एतक्षेन इदस सपुस्पषस यदम् विमाक्यक्षे प्रत्यक्षेकस पदमानमास
स्विककीययाः अथर याः अनस्त। षष्ठष्ट्री इमत सकत्रक्षेण अत्र सममासयाः मक्रयतक्षे , सममासश्च अलगौमककमविगहविमाक्यक्षे भविमत।
एविञ्चि रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु इमत अलगौमककस मविगहविमाक्यस भविमत। मकन्तपु सममासयाः एकमाथर्थीभमाविरूपक्षे समामरयर
एवि भविमत। अतयाः अस्ममामभयाः अलगौमककमविगहविमाक्यक्षे एकमाथर्थीभमाविरूपस समामरयर स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे। स्विष्ट्रीककतक्षे च
एकमाथर्थीभमाविरूपक्षे समामरयर रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु इमत समपुदमाययाः समपुदमायशिक्त्यमा एवि रमाजसम्बन्धिष्ट्री पपुरुषयाः इमत
मविमशिषमाथर बनोधियमत। पदमानमास पकथकम् पकथकम् अथर स्य उपनस्थमतयाः न भविमत। अतयाः रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु इत्यत्र
समपुदमायशिक्त्यमा मविमशिषमाथर प्रमतपमादकत्विमातम् अनस्त एकमाथर्थीभमाविरूपस समामरयर मम्।
पररभमाषमासकत्रस प्रदष्ट्रीपविदम् भविमत। यथमा प्रदष्ट्रीपयाः एकदक्षेशिस्थयाः सनम् सविर गकहमम् अमभज्विमालयमत। एविमक्षेवि
पररभमाषमासकत्रमम् एकत्र नस्थतममप सम्पकणमारयमामम् अषमाध्यमाय्यमास प्रवितर तक्षे। एविञ्चि यत्र यत्र पदसम्बनन्धि कमायर तत्र
तत्र तत्कमायर समथर पदमम् आसशत्य एवि भमविष्यमत इमत सकत्रसमारयाः।
अत्रक्षेदस बनोध्यमम् - सममासयाः तयनोयाः पदयनोयाः मध्यक्षे एवि भविमत ययनोयाः पदयनोयाः अथर यनोयाः मध्यक्षे परस्परस
सम्बन्धियाः भविमत। यथमा रमाजयाः पपुरुषयाः इत्यमादगौ रमाजपपुरुषपदयनोयाः अथर यनोयाः मध्यक्षे परस्परस सम्बन्धियाः अनस्त।
अतयाः अत्र सममासयाः भविमत। तक्षेन रमाजपपुरुषयाः इमत प्रयनोगयाः ससध्यमत। ययनोयाः अथर यनोयाः मध्यक्षे परस्परस सम्बन्धियाः न
भविमत तदमाचकपदयनोयाः मध्यक्षे सममासयाः न भविमत। यथमा पपुत्रयाः रमाजयाः पपुरुषयाः दक्षेविदत्तस्य इत्यत्र रमाजयाः पपुत्रक्षेण
सम्बन्धियाः अनस्त, पपुरुषस्य च दक्षेविदत्तक्षेन सह सम्बन्धियाः अनस्त। रमाजपपुरुषयनोयाः मध्यक्षे तपु सम्बन्धियाः नमानस्त।
अतयाः अत्र रमाजपपुरुषयनोयाः सममासयाः न भविमत। इत्यक्षेवि अनक्षेन सकत्रण
क्षे बनोध्यतक्षे।
सममासस्य फलत्रयमम् ऐकपदमम् ऐकस्वियर मम् एकमाथर्थीभमाविश्चक्षेमत। समस्तस पदमम् एकपदस भविमत। अतयाः
तस्य ऐकपदमम्। सममासक्षे एक एवि उदमात्तयाः स्विरयाः भविमत। अतयाः तस्य ऐकस्वियर भविमत। अत्र उदमात्तयाः एवि
स्विरयाः मपुख्ययाः। सममासक्षे व्यपक्षेकमाभमाविसमामरयर नमास्तष्ट्रीमत उकमक्षेवि। सममासक्षे एकमाथर्थीभमावियाः अनस्त। इदस फलत्रयस
लमाघविमम् उच्यतक्षे। सममासशिब्दस्य लमाघविस ससकक्षेपयाः इत्यमप अथर याः अनस्त। यत्र सममासक्षे एकमासधिकमामन पदमामन
सनन्त तत्र प्रमाययाः समक्षेषमास पदमानमामम् अन्तक्षे एकमा एवि मविभमकयाः दृश्यतक्षे , अन्यमायाः मविभकयनो लपुप्यन्तक्षे। अतयाः
मविभककीनमामम् अल्पष्ट्रीयस्त्विमातम् लमाघविस भविमत एवि।
शिब्दमाबलष्ट्री - सममासप्रकरणक्षे बमाहह ल्यक्षेन प्रयपुकमानमास कक्षेषमासञ्चितम् पमाररभमामषक-शिब्दमानमास पररचययाः
अधिस्तमातम् दष्ट्रीयतक्षे क) विकस त्तयाः - सममासयाः एकमासधिकमानमास पदमानमास भविमत। एतमामन पदमामन सममासस्य अवियविमायाः सनन्त।
तत्र प्रत्यक्षेकस पदमानमास स्विककीययाः कनश्चदम् अथर याः भविमत। अवियविभकतमानमामम् पदमानमामम् अथरभ्ययाः परयाः मभन्नयाः अथर याः
अमभधिष्ट्रीयतक्षे प्रमतपमादतक्षे यक्षेन ततम् परमाथमारमभधिमानमम्। अत्र अमभधिमानमम् इमत करणक्षे ल्यपुटम्। परमाथर याः यक्षेन
प्रमतपमादतक्षे समा विकसत्तयाः। परमाथर वितर तक्षे समा परमाथर विकसत्तयाः। रमाजयाः पपुरुषयाः इत्यपुदमाहरणक्षे दयनोयाः पदयनोयाः पकथकम् अथर याः
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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अनस्त। परन्तपु तयनोयाः सममासक्षे ककतक्षे कनश्चतम् रमाजसम्बन्धिष्ट्री पपुरुषयाः इमत मविमशिषयाः अथर याः अमभधिष्ट्रीयतक्षे ,
प्रमतपमादतक्षे। मविमशिषयाः अथर याः कस्यमामप एकस्य पदस्य नमानस्त। अतयाः अयस मविमशिषयाः अथर याः सममासमावियविपदमानमामम्
अथरभ्ययाः परयाः मभन्नयाः। सममासयाः परमाथमारमभधिमानमम्। अतयाः विकसत्तयाः।
ससस्ककतव्यमाकरणक्षे पञ्चि विकत्तययाः सनन्त - ककदन्तविकसत्तयाः, तमद्धितमान्तविकसत्तयाः, सममासविकसत्तयाः, एकशिक्षेषविकसत्तयाः,
सनमादन्तधिमातपुविकसत्तयाः इमत भक्षेदमातम्।
ख) मविगहयाः - विकत्त्यथमारविबनोधिकस विमाक्यस मविगहयाः। विकत्तक्षेयाः अथर स्य बनोधिनमाय यतम् पदसमपुदमायमात्मकस
विमाक्यमम् प्रयपुज्यतक्षे स मविगहयाः करयतक्षे। स च मविगहयाः लगौमककमालगौमककभक्षेदक्षेन मदमविधियाः।
ग) लगौमककमविगहयाः - रमाजपपुरुषयाः इमत सममासयाः विकसत्तयाः। तस्य रमाजयाः पपुरुषयाः इमत यनो मविगहयाः
लगौमकतससस्ककतभमाषमायमास व्यविहतपुर यनोगययाः स लगौमककमविगहयाः करयतक्षे।
घ) अलगौमककमविगहयाः - व्यमाकरणप्रमक्रयमासगौकयमारय रमाजपपुरुषयाः इमत विकत्तक्षेयाः रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु
इमत प्रककतक्षेयाः मविभमकप्रत्ययसमहतस प्रकटनमम् अलगौमककमविगहयाः करयतक्षे। अस्य लनोकक्षे प्रयनोगनो न भविमत।
कक्षेविलस प्रमक्रयमायमामम्।
स्विपदमविगहयाः अस्विपदमविगहयाः इमत भक्षेदक्षेनमामप मविगहयाः मदमविधियाः।
ङ) स्विपदमविगहयाः - सममासस्य पदमात्मकमानम् अवियविमानम् आदमाय ककतयाः मविगहयाः स्विपदमविगहयाः। स्विस्य
पदमामन प्रयपुज्य ककतयाः मविगहयाः इमत यमावितम्। यथमा रमाजपपुरुषयाः इमत सममासस्य अवियविगौ रमाजनम् पपुरुष इमत दगौ।
तगौ प्रयपुज्य मविगहयाः यथमा रमाजयाः पपुरुषयाः इमत। अतयाः अयस स्विपदमविगहयाः। यत्र सममासयाः मविकल्पक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे तत्र
लगौमककयाः स्विपदमविगहयाः सम्भविमत। यत्र मनत्यसममासयाः भविमत तत्र लगौमककयाः स्विपदमविगहयाः न भविमत।
अलगौमककयाः मविगहयाः सदमा स्विपदमविगहयाः एवि भविमत।jj
च) अस्विपदमविगहयाः - सममासस्य पदमात्मकमानम् अवियविमानम् अनमादमाय ककतयाः मविगहयाः अस्विपदमविगहयाः।
स्विस्य पदमामन प्रयपुज्य मविगहयाः ककतयाः नमानस्त स अस्विपदमविगहयाः इमत यमावितम्। यथमा उपरमाममम् इमत
अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे सममासस्य अवियविगौ उप रमाम इमत दगौ। तयनोयाः उप इमत पदस त्यक्त्विमा तदथर कमम् अपरस
समष्ट्रीपमम् इमत पदस प्रयपुज्य मविगहयाः यथमा रमामस्य समष्ट्रीपमम् इमत। अतयाः अयमम् अस्विपदमविगहयाः। मनत्यसममासस्य
लगौमककयाः अस्विपदमविगहयाः भविमत। अलगौमककमविगहस्तपु कदमामप न अस्विपदमविगहयाः।

[1.2] प्रमाक्कडमारमातम् सममासयाः॥ (२.१.३)
सकत्र माथर याः - "कडमारमायाः कमर धिमारयक्षे " इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम् सममासयाः इत्यसधिकमारयाः अनस्त।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदमसधिकमारसकत्रमम्। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयस वितर तक्षे। तत्र प्रमाकम् इमत पकविमारथरविमाचकमम्
अव्ययपदमम्। कडमारमातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। सममासयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र प्रमाकम् इमत
पदस मदयाः आवितर तक्षे। सकत्रक्षे कडमारपदक्षेन "कडमारमायाः कमर धिमारयक्षे" (२.२.३८) इमत सकत्रस्य गहणमम्। तक्षेन "कडमारमायाः
कमर धिमारयक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् पकविर सममासयाः इमत पदस प्रमाकम् इमत पदस च असधिमक्रयक्षेतक्षे इमत सकत्रमाथर्वो भविमत।
अथमारतम् अषमाध्यमाय्यमास प्रमाकम् कडमारमातम् सममासयाः इत्यतयाः आरभ्य कडमारमायाः कमर धिमारयक्षे इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् पकविर
मविदममानसकत्रक्षेषपु सममासयाः इमत पदस प्रमाकम् इमत पदस च गच्छतयाः।
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प्रमाकम् इत्यस्य आविमतर तस्य फलमक्षेकससजमासधिकमारक्षेऽमप सममासससजयमा सह अव्ययष्ट्रीभमाविमामदससजमानमास
सममाविक्षेशियाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. समथर याः पदमविसधियाः" इमत सकत्रस ककीदृशिस सकत्रमम्।
2. सकत्रक्षे समथर याः इमत पदस्य कयाः अथर याः।
3. पदमविसधियाः नमाम मकमम्।
4. "समथर याः पदमविसधियाः" इमत सकत्रस्य कयाः अथर याः।
5. विकसत्तलकणस मकमम्।
6. विकत्तक्षेयाः कमत भक्षेदमायाः।
7. मविगहलकणस मकमम्।
8. मविगहस्य कमत भक्षेदमायाः।
9. "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः" इमत सकत्रस ककीदृशिस सकत्रमम्।
10. प्रमाक्कडमारमातम् सममासयाः इमत सकत्रक्षे कडमारपदक्षेन कस्य गहणमम्।

[1.3] सह सपुप मा॥ (२.१.४)
सकत्र माथर याः - सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन सममासससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमम् अनस्त। तत्र
सह इत्यव्ययपदमम्। सपुपमा इमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस पदमम्। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सपुपम्
इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः" इमत सकत्रमातम् सममासयाः इमत पदमम् असधिमक्रयतक्षे। "प्रत्ययगहणक्षे
यस्ममात्स मविमहतस्तदमादक्षेस्तदन्तस्य च गहणमम्" इमत पररभमाषयमा सपुपम् इमत प्रत्ययबनोधिकस्य प्रत्यमाहमारस्य
गहणमातम् तत्र तदन्तमविसधियाः। तक्षेन सपुपम् इत्यस्य सपुबन्तमम् इत्यथर याः, सपुपमा इत्यस्य च सपुबन्तक्षेन इत्यथर याः। एविस
सकत्रमाथर्वो भविमत - "सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे " इमत। एतस्य तमात्पयर तमावितम् सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह
सममासससजस भविमत। अत्रक्षेदममप बनोध्यस यतम् अनक्षेन सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयममानमा सममासससजमा तयनोयाः सपुबन्तयनोयाः भविमत
ययनोयाः मध्यक्षे एकमाथर्थीभमाविसमामरयर मम् अनस्त।
उदमाहरणमम् - भकतपकविरयाः इत्यमामदकमम् अस्य सकत्रस्य उदमाहरणमम्। पकविर भकतयाः इमत लगौमककमविगहयाः। पकविर
अमम् भकत सपु इत्यलगौमककमविगहयाः। पकविर अमम् इमत सपुबन्तस भकत सपु इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन सह प्रककतसकत्रक्षेण
सममासससजमास लभतक्षे। तक्षेन पकविर अमम् भकत सपु इमत समपुदमाययाः सममासससजकयाः। ततश्च प्रमक्रयमाकमायर भकतपकविरयाः इमत
रूपमम्।
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[1.4] प्रथममामनमदर ष स सममास उपसजर न मम्॥ (१.२.४३)
सकत्र माथर याः - सममासमविधिमायकशिमासक्षे यतम् प्रथममान्तस तदनोध्यमम् उपसजर नससजस भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण उपसजर नससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।सकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमम्
अनस्त। तत्र प्रथममामनमदर षस सममासक्षे उपसजर नमम् इमत पदच्छक्षे दयाः। प्रथममामनमदर षमममत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्।
सममासक्षे इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। उपसजर नमम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र प्रथममामनमदर षस सममासक्षे
इमत

सससजदलमम्

उपसजर नमम्

इमत

च

ससजमापदमम्।

प्रथमयमा

मनमदर षस

प्रथममामनमदर षमम्

इमत

तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः। प्रथममामनमदर षस नमाम प्रथममान्तपदबनोध्यमम्। सममासक्षे इत्यस्य च सममासमविधिमायकसकत्रक्षे
इत्यथर याः। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "सममासमविधिमायकसकत्रक्षे यतम् प्रथममान्तस तदनोध्यमम् उपसजर नससजस भविमत"
इमत। अथमारतम् सममासमविधिमायकक्षे सकत्रक्षे यतम् प्रथममान्तस पदस तदनोध्ययाः अथर याः लक्ष्यक्षे उपसजर नससजयाः भविमत।
उदमाहरणमम्

-

ककष्ण

अमम्

सशत

सपु

इमत

अलगौमककमविगहक्षे

"मदतष्ट्रीयमा

सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इमत सकत्रक्षेण सममासससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। अनस्मसश्च सकत्रक्षे मदतष्ट्रीयमा इमत
प्रथममान्तमम् पदमम्। तस्य अथर याः मदतष्ट्रीयमान्तमम् इमत। तच्च प्रककतक्षे लक्ष्यक्षे ककष्ण अमम् इमत अनस्त। अतयाः तस्य
अनक्षेन सकत्रक्षेण उपसजर नससजमा भविमत।
पकविर अमम् भकत सपु इत्यत्र च सह सपुपमा इत्यनक्षेन सममासससजमा ककतमा अनस्त। सममासमविधिमायकस सकत्रस सह
सपुपमा इमत। अत्र च सपुपम् इमत पदमम् अनपुविमतर तमम् अनस्त , तच्च प्रथममान्तमम् अनस्त। तदनोध्यस च पकविर अमम्
इत्यमप अनस्त, भकत सपु इत्यमप अनस्त। अतयाः उभयनोरमप उपसजर नससजमा प्रमापमा।

[1.5] उपसजर नस पकविर मम्॥ (२.२.३०)
सकत्र माथर याः - सममासक्षे उपसजर नससजकस पकविर प्रयनोज्यमम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। तत्र उपसजर नमम् इमत पकविरमम् इमत च
पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्। "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः" इमत सकत्रमातम् सममासयाः इमत पदमम् असधिमक्रयतक्षे। तस्य च
प्रथममान्तस्य सपम्यन्तत्विक्षेन मविपररणमामयाः भविमत। एविस सममासक्षे उपसजर नस पकविरमम् इमत पदयनोजनमा। सममासक्षे
उपसजर नससजकस पकविर प्रयनोज्यमम् इमत सकत्रस्यमाथर याः।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस यथमा "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इमत
सकत्रमम्। ककष्णस सशतयाः इमत लगौमककमविगहक्षे ककष्ण अमम् सशत सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे मदतष्ट्रीयमा इमत पदस्य
प्रथममामनमदर षत्विमातम् तदनोध्यस्य ककष्ण अमम् इत्यस्य "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इत्यनक्षेन
उपसजर नससजमा भविमत। ततयाः प्रककतसकत्रक्षेण सममासक्षे उपसजर नससजकस्य ककष्ण अमम् इत्यस्य पकविरमनपमातयाः
भविमत। प्रमक्रयमाकमायर च ककष्णसशतयाः इमत रूपस ससध्यमत।
अत्र च पकविर अमम् भकत सपु इमत नस्थतक्षे सममासमविधिमायकशिमासक्षे "सह सपुपमा" इत्यत्र उभयस्य
सपुबन्तत्विक्षेन मनदरशिमादम् उभयनोयाः उपसजर नससजमायमामम् उभयनोयाः पकविरमनपमातयाः प्रमापयाः। परन्तपु भगवितयाः पमामणनक्षेयाः सकत्रस
मविदतक्षे "भकतपकविर चरटम् " इमत। तत्र भकतशिब्दस्य पकविर प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। अतयाः तदनपुरनोधिक्षेन भकतशिब्दस्यमैवि पकविर
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प्रयनोगयाः मक्रयतक्षे, न तपु पकविर इमत शिब्दस्य। ततयाः भकत सपु पकविर अमम् इमत नस्थतक्षे सपुब्लपुसगविधिमानमाय सकत्रममदस प्रविकत्तमम्

-

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. "सह सपुपमा" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण ककीदृशियाः सममासनो भविमत।
12. "सह सपुपमा" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथर याः।
13. "सह सपुपमा" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
14. "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इमत सकत्रक्षेण मकस भविमत।
15. सममासपदक्षेन "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इमत सकत्रक्षे कस्य गहणमम्।
16. "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
17. प्रथममामनमदर षमममत पदस्य कयाः अथर याः।
18. "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इमत सकत्रक्षे ससजमासससजमनणर यस कपुरुत।
19. "उपसजर नस पकविरम"म् इमत सकत्रक्षेण मकस भविमत।
20. "उपसजर नस पकविरमम्" इमत सकत्रस्य कयाः अथर याः।
21. "उपसजर नस पकविरम"म् इमत सकत्रस्य एकमम् उदमाहरणस दक्षेयमम्।

[1.6] सपुप नो धिमातपुप्र मामतपमदकयनोयाः॥ (२.४.७१)
सकत्र माथर याः - धिमातनोयाः प्रमामतपमदकस्य च अवियविस्य सपुपयाः लपुकम् भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सपुपयाः लपुकम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमम् अनस्त।
अत्र सपुपयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदस, धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्। धिमातपुश्च प्रमामतपमदकस
च धिमातपुप्रमामतपमदकक्षे, तयनोयाः धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। "ण्यकमत्रयमाषर मञतनो यकमन
लपुगमणञनोयाः" इमत सकत्रमातम् लपुकम् (१/१) इमत पदमम् अत्र अनपुवितर तक्षे। एविस प्रस्तपुतस्य सकत्रस्यमाथर याः - "धिमातनोयाः
प्रमामतपमदकस्य च अवियविस्य सपुपयाः लपुकम् भविमत" इमत।

"प्रत्ययस्य लपुक्श्लपुलपुपयाः" इमत सकत्रमानपुसमारक्षेण प्रत्ययस्यमादशिर नस लपुकम्-ससजस भविमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्य धिमात्विवियविस्य लपुमक उदमाहरणस भविमत पपुत्रष्ट्रीयमत इमत। आत्मनयाः पपुत्रमम्
इच्छमत इमत मविगहक्षे "सपुप आत्मनयाः क्यचम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण पपुत्र अमम् इमत मदतष्ट्रीयमान्तमातम् क्यमच पपुत्र अमम्
क्यचम् इमत जमातक्षे, पपुत्र अमम् क्यचम् इमत समपुदमायस्य क्यजन्तत्विक्षेन "सनमादन्तमा धिमातवियाः" इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा
भविमत। अत्र पपुत्र अमम् क्यचम् इमत समपुदमाययाः धिमातपुससजकयाः। तस्य अवियवियाः अमम् सपुपम् अनस्त। तस्य अनक्षेन
प्रककतसकत्रक्षेण लपुकम् भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर पपुत्रष्ट्रीयमत इमत रूपस ससध्यमत।
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
प्रमामतपमदकमावियविस्य लपुमक उदमाहरणस भकतपकविरयाः इमत। भकत अमम् पकविर सपु इमत नस्थतक्षे

"ककत्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन सममासस्य प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः प्रककतसकत्रक्षेण प्रमामतपमदकमावियविस्य
सपुपयाः सनोयाः अमश्च लपुकम् भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर भकतपकविरयाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

(1.6.1) इविक्षे न सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च॥ (विमामतर क मम्)
विमामतर क माथर याः - इविक्षेमत शिब्दक्षेन सह सपुबन्तस सममासससजस भविमत। सममासमावियविमविभकक्षेयाः लनोपनो न
भविमत।
विमामतर कव्यमाख्यमा - इदस विमामतर कस कक्षेविलसममासमविधिमायकमम्। अनस्मनम् विमामतर कक्षे पदचतपुषयस मविलसमत।
इविक्षेन सममासयाः मविभक्त्यलनोपयाः च इमत पदच्छक्षे दयाः। अत्र इविक्षेनक्षेमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस पदमम्। सममासयाः
मविभक्त्यलनोपयाः इमत पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्। चक्षेत्यव्ययपदमम्। न लनोपयाः अलनोपयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
मविभकक्षेयाः अलनोपयाः मविभक्त्यलनोपयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम्
सपुपम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। "प्रत्ययगहणक्षे यस्ममात्स मविमहतस्तदमादक्षेस्तदन्तस्य गहणमम्" इमत पररभमाषयमा सपुपम्
इमत प्रत्ययबनोधिकस्य प्रत्यमाहमारस्य गहणमातम् तत्र तदन्तमविसधियाः। तक्षेन सपुबन्तमम् इमत लभ्यतक्षे। एविमम् इविक्षेन सह
सपुबन्तस सममासयाः मविभक्त्यलनोपश्च इमत पदयनोजनमा। अत्र विमामतर कमाथर्वो भविमत - "इविक्षेमत शिब्दक्षेन सह सपुबन्तस
सममासससजस भविमत। सममासमावियविमविभकक्षेश्च लनोपनो न भविमत" इमत।
उदमाहरणमम् - अस्य विमामतर कस्यनोदमाहरणस विमागथमारमविवि इमत। विमाकम् च अथर श्च इमत विमागथर्थौ इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। विमागथर्थौ इवि इमत लगौमककमविगहक्षे विमागथर औ इवि इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रककतविमामतर कक्षेन
इविशिब्दक्षेन सह विमागथर औ इमत सपुबन्तस सममासससजस भविमत। सममासक्षे समत विमागथर औ इत्यस्य सपुबन्तमम् इमत
प्रथममान्तपदबनोध्यत्विमातम् "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इमत सकत्रक्षेण उपसजर नससजमा भविमत। ततश्च

"उपसजर नस पकविरमम्" इमत सकत्रक्षेण तस्य पकविर प्रयनोगयाः भविमत। तक्षेन विमागथर औ इवि इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च
सममासस्य "ककत्तमद्धितसममासमाश्च" इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा भविमत। प्रमामतपमदकससजमायमास सत्यमास "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन प्रमापस्य लपुकयाः मनषक्षेधियाः "मविभक्त्यलनोपश्च" इमत विमामतर कमासशिमातम् जमायतक्षे। एविस
विमागथर औ इविक्षेमत नस्थतक्षे "विकमद्धिरक्षेमच" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण अकमारस्य औकमारस्य च स्थमानक्षे विकद्धिगौ औकमारक्षे ,

"एचनोऽयविमायमावियाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण औकमारस्यमाविमादक्षेशिक्षे प्रमक्रयमाकमायर सविर ससयनोगक्षे विमागथमारमविवि इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
22. "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत सकत्रक्षेण मकस भविमत।
23. "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत सकत्रस्य कयाः अथर याः।
24. धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इत्यत्र कमा मविभमकयाः कश्च सममासयाः।
25. भकतपकविर इत्यत्र भकतशिब्दस्य कथस पकविरमनपमातयाः।
26. "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
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27. "इविक्षेन सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च" इत्यस्य विमामतर कस्यमाथर याः कयाः।
28. "इविक्षेन सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च" इत्यस्य विमामतर कस्य मकमपुदमाहरणमम्।

[1.7] अव्ययष्ट्री भ मावियाः॥ (२.१.५)
सकत्र माथर याः - "तत्पपुरुषयाः" (२.१.२२) इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम् अव्ययष्ट्रीभमावियाः इत्यसधिकमारयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदमम् असधिकमारसकत्रमम्। ससजमासधिकमारनोऽयमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे
अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत प्रथममैकविचनमान्तमम् पदमम्। "तत्पपुरुषयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम् अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत पदमम्
असधिमक्रयतक्षे। अथमारद म् एतस्ममातम् सकत्रमादम् उत्तरस "तत्पपुरुषयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम् मविदममानक्षेषपु सकत्रक्षेषपु
अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे, व्यमाप्ननोमत। प्रमतसकत्रमम् उपमतष्ठतक्षे इमत भमावियाः। ततश्च तक्षेन तक्षेन सकत्रक्षेण
मविमहतस्य सममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविससजमा भविमत। अतयाः अयस ससजमासधिकमारयाः।

[1.8] अव्ययस मविभमक-समष्ट्री प -समकम द्धि-व्यक द् ध्यथमारभ माविमात्ययमाऽसम्प्रमतशिब्दप्रमाद भ
पु मारवि - पश्चमाद म्-यथमाऽऽनपुप कव् यर -यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्तसमाकल्यमाऽन्तविचनक्षे ष पु॥ (२.१.६)
सकत्र माथर याः - मविभक्त्यथमारमदषपु वितर ममानमम् अव्ययस सपुबन्तक्षेन सह मनत्यस समस्यतक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयस
मविदतक्षे। तत्र अव्ययमम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। मविभमक-समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमतशिब्दप्रमादभ
पु मारवि-पश्चमादथमाऽऽनपुपकव्यर -यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तविचनक्षेषपु इमत सपमष्ट्रीबहह विचनमान्तस
पदमम्। विचधिमातनोयाः कमर मण ल्यपुमट विचनशिब्दनो मनष्पन्नयाः। तक्षेन उच्यतक्षे असगौ विचनयाः इमत तस्यमाथर याः विमाच्ययाः इमत
यमावितम्। मविभमकश्च समष्ट्रीपञ्चि समकमद्धिश्च व्यकमद्धिश्च अथमारभमाविश्च अत्ययश्च असम्प्रमत च शिब्दप्रमादभ
पु मारविश्च
पश्चमाच्च यथमा च आनपुपकव्यर च यगौगपदस च समादृश्यस च सम्पसत्तश्च समाकल्यञ्चि अन्तश्च इमत मविगहक्षे
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासक्षे

मविभमक-समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमत-शिब्दप्रमादभ
पु मारवि-

पश्चमादथमाऽऽनपुपकव्यर -यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तमायाः इमत शिब्दनो मनष्पन्नयाः। तक्षे च विचनमाश्च इमत
मविगहक्षे कमर धिमारयसममासक्षे ककतक्षे मविभमक-समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमत-शिब्दप्रमादभ
पु मारवि-पश्चमादम्यथमाऽऽनपुपकव्यर -यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तविचनमायाः

इमत

शिब्दयाः

मनष्पदतक्षे।

अस्यमैवि

सपमष्ट्रीबहह विचनमान्तस रूपस सकत्रक्षे वितर तक्षे। "दन्दमान्तक्षे शकयममाणस पदस प्रत्यक्षेकममभसम्बध्यतक्षे" इमत न्यमायमादम्
विचनशिब्दस्य मविभमकप्रभकमतमभयाः प्रत्यक्षेकस सम्बन्धियाः भविमत।
मविभमकपदक्षेनमात्र असधिकरणकमारकस्य गहणमम्। समष्ट्रीपस नमाम नमैकटमम्। समकमद्धियाः नमाम उन्नमतयाः।
मविगतमा ऋमद्धियाः व्यकमद्धियाः ऋद्धिक्षेरभमावियाः इत्यथर याः। अथर स्य विस्तपुनयाः अभमावियाः अथमारभमावियाः। अत्ययनो ध्विससयाः। सम्प्रमत
न यपुज्यतक्षे इत्यसम्प्रमत। शिब्दप्रमादभ
पु मारवियाः नमाम शिब्दस्य नमाम्नयाः प्रमादभ
पु मारवियाः प्रससमद्धियाः। यथमाशिब्दस्य यनोगयतमा विष्ट्रीप्समा-पदमाथमारनमतविकसत्त-समादृश्यमामन इमत एतक्षे चत्विमारयाः अथमारयाः। पदस्यमाथर याः पदमाथर याः। न अमतविकसत्तयाः
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
अनमतविकसत्तयाः। अनमतक्रम इत्यथर याः। पदमाथर स्यमानमतविकसत्तयाः इमत पदमाथमारनमतविकसत्तयाः। पदमाथर स्यमानपुलङ्घनमम्
इत्यथर याः। यथमाथर याः समादृश्यस नमाम तपुल्यतमा। अनपुपकविरमम् अनपुक्रमयाः, तस्य भमावि आनपुपकव्यर मम्। पकविरतमायमायाः क्रम
इत्यथर याः। यगौगपदमम् एककमालतमा। यथमाथर त्विक्षेन समादृश्यमाथर स्य गहणमातम् पपुनयाः समादृश्यस सकत्रक्षे मकमथर मम् इमत प्रश्नयाः
समपुदक्षेमत। अत्रनोत्तरस तमावितम् समादृश्यस्य गगौणत्विक्षे अमप सममासमविधिमानमाय सकत्रक्षे पपुनयाः समादृश्यगहणमम्। ऋद्धिक्षेरमासधिक्यस
समकमद्धियाः, सम्पसत्तयाः नमाम अनपुरूप आत्मभमावियाः। अथमारतम् यनोगययाः स्विनोमचतभमावियाः सम्पसत्तयाः इत्यनक्षेननोच्यतक्षे।
समाकल्यस नमाम सम्पकणरतमा। अन्तयाः नमाम सममामपयाः।
अनस्मनम् सकत्रक्षे "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इमत सकत्रमातम् सपुपम्, "सह सपुपमा" इमत सम्पकणर सकत्रमम् च
अनपुवितर तक्षे। सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः च इमत पददयमसधिककतमम्। सपुपम् इमत पदस्य तदन्तमविसधिनमा सपुबन्तमम् इमत
लभ्यतक्षे। सपुपमा इत्यस्य तदन्तमविसधिनमा च सपुबन्तक्षेन इमत लभ्यक्षेत। समथर याः पदमविसधियाः इमत सकत्रमातम् समथर याः इमत
पदमम् आयमामत। तच्च तकतष्ट्रीयमान्तत्विक्षेन मविपररणमतक्षे। तक्षेन समथरन इमत भविमत। एविस "मविभक्त्यमामदषपु अथरषपु
वितर ममानमम् अव्ययस सपुबन्तस समथरन सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः
भविमत" इमत सकत्रस्यमाथर याः सममायमामत। अथमारतम् १) मविभक्त्यथर विमाचकमम् अव्ययस सपुबन्तस समथरन सपुबन्तक्षेन सह
सममासससजस भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत। एविस२) समष्ट्रीपमाथर कमम् अव्ययस सपुबन्तस समथरन
सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत। एविस क्रमक्षेण अन्यक्षेषमामम् अमप
भविमत - ३) समकद्ध्यथर कस ४) विकद्ध्यथर कमम् ५) अथमारभमाविमाथर कमम् ६) अत्ययमाथर कमम् ७) असम्प्रत्यथर कमम् ८)
शिब्दप्रमादभ
पु मारविमाथर कस ९) पश्चमादथर कस १०) यथमाथर कमम् ११) आनपकव्यर थरकमम् १२) यगौगपदमाथर कस १३)
समादृश्यमाथर कस १४) सम्पत्त्यथर कस १५) समाकल्यमाथर कमम् १६) अन्तमाथर कमम् – अव्ययस सपुबन्तस समथरन
सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत। एविञ्चि सकत्रपमठतमाथमारनमास
विमाचकमानमामम् अव्ययमानमामम् समथरन सपुबन्तक्षेन सह सममासयाः भविमत इमत फसलतमाथर याः।
अविधिक्षे य मम् - समाममान्यतयाः सकत्रनोकस्विमारस्यक्षेन सममासमविधिमायकसकत्रस्य अथर प्रकटनमाय – सपुबन्तमम्
सपुबन्तक्षेन सममासससजस भविमत इमत विमाक्यस लक्षेख्यमम्। तथमामप अस्य तमात्पयर गकहष्ट्रीत्विमा बहह षपु स्थलक्षेषपु - सपुबन्तस
सपुबन्तक्षेन समस्यतक्षे। सपुबन्तस्य सपुबन्तक्षेन सममासयाः भविमत। इत्यमामदरूपक्षेणमामप प्रकटतक्षे।
अत्रक्षेदस बनोध्यमम् - अनस्मनम् सकत्रक्षे अव्ययमम् इमत प्रथममान्तस पदमनस्त। अतयाः अनक्षेन सकत्रक्षेण यत्र
सममासयाः मक्रयतक्षे तत्र अव्ययमम् इमत प्रथममान्तबनोध्यस्य अव्ययस्य उपसजर नससजमा भविमत, तस्य च पकविरप्रयनोगयाः
भविमत। अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविश्च इमत सकत्रक्षेण अव्ययससजमा भविमत।
अनक्षेन सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयममानयाः सममासयाः मनत्ययाः अनस्त। मनत्यसममासस्य प्रमाययाः लगौमककमविगहयाः न
भविमत। अथविमा अस्विपदलगौमककमविगहयाः भविमत। अत एवि अमविगहयाः अस्विपदमविगहनो विमा भविमत मनत्यसममासयाः।
तत्र नमानस्त मविगहनो यस्य सयाः अमविगहयाः। सममासस्यमाथर बनोधिकस विमाक्यस मविगहयाः करयतक्षे। एविस यस्य सममासस्य
मविगहनो नमानस्त सयाः अमविगहयाः मनत्यसममासयाः। नमानस्त स्विपदमैयाः मविगहनो यस्य सयाः अस्विपदमविगहयाः। अथमारद म् यस्य
सममासस्य सविरयाः समस्यममानपदमैयाः मविगहनो न मक्रयतक्षे अमप तपु समस्यममानपदसममानमाथर कक्षेन अन्यक्षेन पदक्षेन
मक्रयतक्षे, सयाः अमप मनत्यसममासयाः। अनक्षेन सकत्रण
क्षे मविधिष्ट्रीयममानयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः अस्विपदमविगहनो मनत्यसममासयाः।
एविञ्चि अस्य सकत्रस्य उदमाहरणमानमामम् अस्विपदमविगहयाः एवि मक्रयतक्षे।
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उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमामन अधियाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे असधिहरर - मविभक्त्यथर विमाचकमम् अव्ययस सपुबन्तस समथरन सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत। स च
सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत – इत्यसशिस्य उदमारहणमम् अनस्त असधिहरर इमत।
असधिहरर इत्यस्य हरगौ इमत लगौमककमविगहयाः। हरर मङ असधि इत्यलगौमककमविगहयाः अनस्त। अत्र असधि
इत्यव्ययस

सपमष्ट्रीमविभकक्षेयाः

अथर स्य

असधिकरणस्य

विमाचकमम्

अनस्त।

तस्ममातम्

असधि

इत्यव्ययस

मविभक्त्यथर विमाचकमम् अनस्त। एविञ्चि हरर मङ असधि इमत अलगौमककमविगहक्षे मविभक्त्यथर विमाचकमम् असधि इत्यव्ययस
सपुबन्तस समथरन हरर मङ इमत सपुबन्तक्षेन सह सममासससजस भविमत। स च सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजयाः भविमत।
ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रक्षे अव्ययमम् इत्यस्य प्रथममामनमदर षत्विमातम् तदनोध्यस्य असधि इत्यस्य "प्रथममामनमदर षस
सममास उपसजर नमम्" इत्यनक्षेन उपसजर नससजमा भविमत। "उपसजर नस पकविरमम्" इत्यनक्षेन च तस्य पकविरमनपमातयाः
भविमत। तक्षेन असधि हरर मङ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः सममासत्विमातम् "ककत्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन
सममासस्य प्रमामतपमदकससजमायमास "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुपयाः ङक्षे याः लपुकम्
भविमत। तक्षेन असधिहरर इमत रूपस जमायतक्षे। ततयाः "एकदक्षेशिमविककतमनन्यविदम्" इमत पररभमाषयमा असधि हरर मङ
इत्यत्र

यमा

प्रमामतपमदकससजमा

समा

असधिहरर

इत्यत्र

अव्यमाहतमा।

ततम्

प्रमामतपमदकत्विमम्

आदमाय

"स्विगौजसमगौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङक्षे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम्" इमत सकत्रक्षेण क्रमक्षेण स्विमादययाः
मविभकययाः प्रमाप्नपुविनन्त। तत्र प्रथममैकविचनक्षे सपुप्रत्ययक्षे असधिहरर सपु इमत नस्थतक्षे असधिहरर इत्यस्य

"अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इमत सकत्रक्षेण अव्ययससजमायमास सत्यमामम् "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इमत सकत्रक्षेण सनोयाः लपुमक असधिहरर
इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि असधिहरर इत्यस्ममातम् परस मदतष्ट्रीयमामदमविभककीनमामम् अमप "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यनक्षेन
लपुकम् भविमत। अतयाः सविमारसपु मविभमकषपु असधिहरर इत्यक्षेवि रूपस भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
29. "अव्ययष्ट्रीभमावियाः" इमत सकत्रस मकसप्रकमारकमम्।
30. "अव्ययष्ट्रीभमावियाः" इत्यसधिकमारयाः मकयत्पयर न्तमम्।
31. "अव्ययस मविभमक" इत्यमामदसकत्रस्यमाथर याः कयाः।
32. "अव्ययस मविभमक" इत्यमामदसकत्रक्षे मविभमकपदस मकस बनोधियमत।
33. "अव्ययस मविभमक" इत्यमामदसकत्रक्षे विचनशिब्दस्य प्रत्यक्षेकस कथमन्विययाः।
34. समकमद्धि-सम्पत्त्यनोयाः कनो भक्षेदयाः।
35. पदमाथमारनमतविकसत्तयाः नमाम मकमम्।
36. यथमाथर त्विक्षेन एवि ससद्धिक्षे पपुनयाः सकत्रक्षे समादृश्यगहणस मकमथर मम्।

अत्र मविभकगौ अन्यददपु माहरणस भविमत असधिगनोपमम् इमत। तथमामह गमायाः पमातष्ट्रीमत मविगहक्षे गनोपमाशिब्दनो
मनष्पन्नयाः। गनोमप इमत लगौमककमविगहक्षे गनोपमा मङ असधि इत्यलगौमककमविगहक्षे सममासससजमायमामम्
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
उपसजर नस्य पकविरमनपमातक्षे प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुपयाः ङक्षे लर पुमक प्रमक्रयमाकमायर असधिगनोपमा इमत मनष्पन्नयाः। तदमा
मविशिक्षेषकमायर समाधिनमाय सकत्रमम् उकमम्-

[1.9] अव्ययष्ट्री भ माविश्च॥ (२.४.१८)
सकत्र माथर याः - अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकयाः शिब्दयाः नपपुससकस भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविधिमायकमम्। अनक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य नपपुससकत्विस
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अत्र अव्ययष्ट्रीभमावियाः च इमत पदच्छक्षे दयाः। अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत
प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। चक्षेत्यव्ययपदमम्। चकमारक्षेण "स नपपुससकमम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् नपपुससकमम् इमत पदस
गकह्यतक्षे। एविमम् - "अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकयाः शिब्दयाः नपपुससकस भविमत" इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम्

- असधिगनोपमा इमत नस्थतक्षे अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकस्य अस्य प्रककतसकत्रक्षेण

नपपुससकससजमायमास "ह्रिस्विनो नपपुससकक्षे प्रमामतपमदकस्य" इत्यनक्षेन आकमारस्य ह्रिस्वित्विक्षे असधिगनोप इमत मनष्पदतक्षे।
तस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् ततयाः प्रथममैकविचनक्षे सगौ असधिगनोप सपु इमत जमातक्षे "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इत्यनक्षेन
अव्ययष्ट्रीभमाविस्य अव्ययससजमायमामम् "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यनक्षेन सनोलपुरमक प्रमापक्षे -

[1.10]

नमाव्ययष्ट्री भ माविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः॥ (२.४.८३)

सकत्र माथर याः - अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सपुपयाः न लपुकम्, तस्य पञ्चिममीं मविनमा अममादक्षेशिश्च भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अममादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। न
अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् अतयाः अमम् तपु अपञ्चिम्यमायाः इमत पदच्छक्षे दयाः। अत्र नक्षेमत मनषक्षेधिपरकमम् अव्ययपदमम्।
अव्ययष्ट्रीभमाविमामदमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। अतयाः इत्यमप पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। अमम् इमत
प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। तपु इत्यव्ययपदमम्। अपञ्चिम्यमायाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। न पञ्चिमष्ट्री अपञ्चिमष्ट्री
इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। अत्र अतयाः इमत पदमम् अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। मविशिक्षेषणस्य तदन्तमविधिगौ
अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इमत भविमत। अनस्मनम् सकत्रक्षे "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सपुपयाः इमत
षष्ठ्यन्तस पदस "ण्यकमत्रयमाषर मञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् लपुकम् इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्
अनपुवितर तक्षे। अत्र सकत्रक्षे अतयाः अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सपुपनो न लपुकम् इत्यक्षेकस विमाक्यमम् अमम् तपु अपञ्चिम्यमायाः इत्यपरस विमाक्यमम्।
अतयाः अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सपुपनो न लपुकम् इमत विमाक्यस्यमाथर्वो भविमत अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सपुपयाः लपुकम् न
भवितष्ट्रीमत। अमम् तपु अपञ्चिम्यमायाः इत्यन्यस्य विमाक्यस्यमाथर्वो भविमत पञ्चिम्यमायाः तपु अमम् न भविमत। एविस च अदन्तमादम्
अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परस्य सपुपयाः लपुकम् न भविमत मकन्तपु अममादक्षेशिनो भविमत, पञ्चिम्यमास्तपु लपुगम् भविमत अममादक्षेशिश्च न
भवितष्ट्रीमत नस्थमतयाः। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत - "अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमात्सपुपनो न लपुकम्, तस्य तपु पञ्चिममीं मविनमा
अममादक्षेशिश्च भविमत" इमत।
उदमाहरणमम् - असधिगनोप सपु इमत जमातक्षे "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इत्यनक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविस्य अव्ययससजमायमामम्

"अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यनक्षेन सनोलपुरमक प्रमापक्षे अदन्तत्विमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविससजकत्विमादम् असधिगनोपशिब्दस्य ततयाः
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ससस्ककतव्यमाकरणमम्

कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्री भ माविसममासयाः च
परस्य सनोयाः अममादक्षेशिक्षे असधिगनोप अमम् इमत जमातक्षे

मटप्पणष्ट्री

"अमम पकविरयाः " इत्यनक्षेन अकमारदयस्य स्थमानक्षे पकविररूपक्षे

एकमादक्षेशिक्षे अकमारक्षे असधिगनोपमम् इमत रूपस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५
37. "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
38. "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
39. "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इमत सकत्रस मकसप्रकमारकमम्।
40. "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
41. "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।

[1.11]

तकत ष्ट्री य मासपम्यनोबर हह लमम्॥ (२.४.८४)

सकत्र माथर याः - अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः बहह लमम् अममादक्षेशियाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः बहह लमम् अममादक्षेशिमविधिमानमाय इदस
सकत्रस प्रविकत्तमम्। पददयमात्मकक्षे अनस्मनम् सकत्रक्षे तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्। तकतष्ट्रीयमा च सपमष्ट्री च
तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। बहह लमम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। पकविरस्ममातम् सकत्रमातम् अतयाः
अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् अमम् इमत पदत्रयमनपुवितर तक्षे। एविञ्चि "अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः बहह लमम्
अममादक्षेशियाः भविमत" इमत सकत्रमाथर याः फलमत।
पकविरसकत्रक्षेण प्रमापस्य मनत्यस्य अममादक्षेशिस्य अनक्षेन सकत्रक्षेण बमाहह ल्यक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे। अत्र बहह लगहणमातम्
तकतष्ट्रीयमायमास सपम्यमास च क्विमचदम् अममादक्षेशिनो भविमत क्विमचच्च न भविमत।
उदमाहरणमम् - समष्ट्रीपमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य उदमाहरणमम् उपककष्णमम् इमत। ककष्णस्य समष्ट्रीपमम्
इमत लगौमककमविगहक्षे ककष्ण ङसम् उप इत्यलगौमककमविगहक्षे "अव्ययस मविभककी"त्यमामदनमा सकत्रक्षेण समष्ट्रीपमाथर
मविदममानमम् उपक्षेत्यव्ययस ककष्ण ङसम् इमत समथरन सपुबन्तक्षेन सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः
अव्ययममत्यस्य प्रथममामनमदर षत्विमातम् तदनोध्यस्य उपक्षेत्यस्य उपसजर नससजमायमास तस्य पकविरमनपमातक्षे, उप ककष्ण
ङसम् इमत भविमत। ततयाः "ककत्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुपयाः ङसनो लपुमक
उपककष्ण इमत ससध्यमत। एकदक्षेशिमविककतन्यमायक्षेन तस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् ततयाः प्रथममैकविचनक्षे सगौ उपककष्ण सपु
इमत जमातक्षे, "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च" इत्यनक्षेन सममासस्य अव्ययससजमायमामम्, "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यनक्षेन सपुब्लपुमक
प्रमापक्षे तस प्रबमाध्य "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण सनोरममादक्षेशिक्षे "अमम पकविरयाः" इत्यनक्षेन
अकमारदयस्य स्थमानक्षे पकविररूपक्षे एकमादक्षेशिक्षे उपककष्णमम् इमत प्रयनोगयाः ससध्यमत।
तत्र उपककष्णशिब्दमातम् तकतष्ट्रीयमैकविचनमविविकमायमास टमाप्रत्ययक्षे उपककष्ण टमा इमत नस्थतक्षे सपुब्लपुकस प्रमापस
प्रबमाध्य "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण टमाप्रत्ययस्य मनत्ययाः अममादक्षेशियाः प्रमाप्ननोमत। तस
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
प्रबमाध्य "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबर हहलमम्" इत्यनक्षेन प्रस्तपुतसकत्रक्षेण बमाहह लकमादम् अममादक्षेशिनो भविमत। अम्पकक्षे पकविरवितम्
प्रमक्रयमाकमायर उपककष्णमम् इमत रूपमम्। अमभमाविपकक्षे च टमाप्रत्ययस्य "टमाङससङसमाममनमात्स्यमायाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
इनमादक्षेशिक्षे उपककष्ण इन इमत जमातक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण अकमारस्य इकमारस्य च स्थमानक्षे गपुणक्षे एकमारक्षे
उपककष्णक्षेन इमत रूपमम्। एविमक्षेवि सपम्यमामम् उपककष्णमम् उपककष्णक्षे इमत रूपदयमम्।
समकद्ध्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत सपुमद्रिमम् इमत। मद्रिमाणमास समकमद्धियाः इमत
लगौमककमविगहक्षे मद्रि आमम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "अव्ययस मविभककी"त्यमामद- सकत्रक्षेण समकद्ध्यथर मविदममानस सपु
इत्यव्ययस मद्रि आमम् इत्यनक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः उपसजर नससजकस्य
सपु इत्यस्यमाव्ययस्य पकविरमनपमातक्षे सपु मद्रि आमम् इमत भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य
सपुपयाः आमयाः लपुमक मनष्पन्नमातम् प्रमामतपमदकमातम् सपुमद्रि इत्यस्ममातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ सपुमद्रि सपु इमत जमातक्षे ,

"नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इत्यनक्षेन सनोरमम अकमारदयस्य स्थमानक्षे पकविररूपक्षे सपुमद्रिमम् इमत मनष्पन्नमम्।
बहह लगहणसमामरयमारतम् अत्र सपम्यमास मनत्ययाः अममादक्षेशिनो भविमत। तक्षेन सपुमद्रिमम् इत्यक्षेवि रूपमम्। न तपु सपुमद्रिक्षे इमत।
व्यकद्ध्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत दय
पु र विनमम् इमत। यविनमानमास व्यकमद्धियाः इमत
लगौमककमविगहयाः यविन आमम् दरपु म् इत्यलगौमककमविगहश्च।
अथमारभमाविमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत मनमर मककमम् इमत। ममककमाणमामम् अभमावियाः इमत
लगौमककमविगहयाः ममककमा आमम् मनरम् इत्यलगौमककमविगहश्च।
अत्ययमाथर

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस

भविमत

अमतमहममम्

इमत।

महमस्यमात्यययाः

इमत

लगौमककमविगहयाः महम ङसम् अमत इत्यलगौमककमविगहश्च।
असम्प्रत्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत अमतमनद्रिमम् इमत। मनद्रिमा सम्प्रमत न यपुज्यतक्षे इमत
लगौमककमविगहयाः मनद्रिमा ङसम् अमत इत्यलगौमककमविगहयाः।
शिब्दप्रमादभ
पु मारविमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत इमतहरर इमत। हररशिब्दस्य प्रकमाशियाः इमत
लगौमककमविगहयाः हरर ङसम् इमत इत्यलगौमककमविगहश्च।
पश्चमादथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत अनपुमविष्णपु इमत। मविष्णनोयाः पश्चमादम् इमत
लगौमककमविगहयाः मविष्णपु ङसम् अनपु इत्यलगौमककमविगहश्च।
यनोगयतमारूपक्षे यथमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत अनपुरूपमम् इमत। रूपस्य यनोगयमम् इमत
लगौमककमविगहयाः रूप ङसम् अनपु इत्यलगौमककमविगहश्च।
विष्ट्रीप्समारूपक्षे यथमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत प्रत्यथर मम् इमत। अथर मम् अथर मम् प्रमत इमत
लगौमककमविगहयाः अथर अमम् प्रमत इत्यलगौमककमविगहश्च।
पदमाथमारनमतविकसत्तरूपक्षे यथमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत यथमाशिमक इमत। शिमकमम्
अनमतक्रम्य इमत लगौमककमविगहयाः शिमक अमम् यथमा इत्यलगौमककमविगहश्च।
समादृश्यरूपक्षे यथमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत सहरर इमत। हरक्षेयाः समादृश्यमम् इमत
लगौमककमविगहक्षे हरर ङसम् सह इत्यलगौमककमविगहक्षे "अव्ययस मविभककी"त्यमामदसकत्रक्षेण समादृश्यमाथर मविदममानस सह
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इत्यव्ययस हरर ङसम् इत्यनक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः उपसजर नससजकस्य
सह इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे सह हरर ङसम् इमत जमातक्षे , सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य सपुपयाः ङसयाः लपुमक
सहहरर इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः सहक्षेत्यस्य समादक्षेशिमविधिमायकस सकत्रमम्- (अमगमसकत्रस द्रिषव्यमम्।)

पमाठगतप्रश्नमायाः-६
42. "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबर हहलमम्" इमत सकत्रस मकसप्रकमारकमम्।
43. "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबर हहलमम्" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
44. तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबर हहलमम् इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
45. समष्ट्रीपमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
46. समकद्ध्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
47. व्यकद्ध्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
48. अथमारभमाविमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
49. अत्ययमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
50. असम्प्रत्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
51. शिब्दप्रमादभ
पु मारविमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
52. पश्चमादथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
53. यथमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस सलखत।
54. विष्ट्रीप्समाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस सलखत।
55. पदमाथमारनमतविकत्तगौ अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस सलखत।

[1.12]

अव्ययष्ट्री भ माविक्षे चमाकमालक्षे ॥ (६.३.८०)

सकत्रमाथर याः - सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः भविमत अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे, कमालमविशिक्षेषविमाचकक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे न भविमत।
सकत्रव्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पदत्रयमात्मकक्षे अनस्मनम् सकत्रक्षे अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। चक्षेत्यव्ययपदमम्। अकमालक्षे इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "सहस्य सयाः ससजमायमामम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सहस्यक्षेमत षष्ठ्यन्तस पदस सयाः इमत
प्रथममान्तस पदस च अनपुवितर तक्षे। "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् उत्तरपदक्षे इमत पदमनपुवितर तक्षे।न कमालक्षे अकमालक्षे
इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। कमालशिब्दक्षेनमात्र कमालमविशिक्षेषविमाचकमानमास पकविमारह्णप्रभकतष्ट्रीनमास गहणमम्। एविस "सहशिब्दस्य
समादक्षेशियाः भविमत अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे, कमालमविशिक्षेषविमाचकक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे न भवितष्ट्री"मत सकत्रमाथर याः।

ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
उदमाहरणमम् - सहहरर इमत नस्थतक्षे प्रककतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य स्थमानक्षे समादक्षेशिक्षे मनष्पन्नमातम् सहरर
इत्यस्ममातम् प्रमामतपमदकमात्सगौ अव्ययत्विमात्सममासस्य "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यनक्षेन सपुब्लपुमक सहरर इमत पदस
मनष्पन्नमम्। सचक्रमम्, सससख, समामग्नि इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।
आनपुपकव्यमारथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत अनपुज्यक्षेष्ठमम् इमत। ज्यक्षेष्ठस्य आनपुपकव्यरण इमत
लगौमककमविगहयाः ज्यक्षेष्ठ ङसम् अनपु इत्यलगौमककमविगहयाः।
यगौगपदमाथर

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस

भविमत

सचक्रमम्

इमत।

चक्रक्षेण

यपुगपदम् इमत

लगौमककमविगहयाः चक्र टमा सह इत्यलगौमककमविगहयाः। सहचक्र इमत नस्थतक्षे "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इत्यनक्षेन
प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशिक्षे मनष्पन्नमातम् प्रमामतपमदकमातम् सचक्र इत्यस्ममातम् प्रथममैकविचनक्षे प्रमक्रयमाकमायर
सचक्रमम् इमत रूपमम्।
समादृश्यमाथर

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस

भविमत

सससख

इमत।

सख्यमा

सदृशियाः

इमत

लगौमककमविगहयाः ससख टमा सह इत्यलगौमककमविगहश्च। अत्रमामप प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः।
सम्पत्त्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत सकत्रमम् इमत। कत्रमाणमास सम्पसत्तयाः इमत
लगौमककमविगहयाः कत्र आमम् सह इत्यलगौमककमविगहश्च। अत्रमामप प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः।
समाकल्यमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत सतकणमम् इमत। तकणममप अपररत्यज्य इमत
लगौमककमविगहयाः तकण टमा सह इत्यलगौमककमविगहयाः। अत्रमामप प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः।
अन्तमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्यनोदमाहरणस भविमत समामग्नि इमत। अमग्निगन्थपयर न्तमम् इमत लगौमककमविगहयाः
अमग्नि टमा सह इत्यलगौमककमविगहश्च। अत्रमामप प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७
56. "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
57. "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
58. "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
59. आनपुपव्क यमारथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
60. यगौगपदमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
61. समादृश्यमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
62. सम्पत्त्यथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
63. अन्तमाथर अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
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यमाविदविधिमारणक्षे ॥ (२.१.८)

सकत्र माथर याः - अविधिमारणक्षे अथर यमाविमदत्यव्ययस सपुबन्तक्षेन समथरन सह सममासससजस भविमत, स च सममासयाः
अव्ययष्ट्रीभमाविससजयाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे अनस्मनम् सकत्रक्षे यमाविमदत्यव्ययपदमम् अविधिमारणक्षे इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। अविधिमारणस नमाम
इयत्तमापररच्छक्षे दयाः। अनस्मनम् सकत्रक्षे "समथर याः पदमविसधियाः" इत्यस्ममातम् समथर याः इत्यसधिमक्रयतक्षे। "सह सपुपमा" इमत
सकत्रमनपुवितर तक्षे। समथर स्य मविशिक्षेषणत्विमातम् तदन्तमविधिगौ सपुबन्तक्षेनक्षेमत भविमत। सममासयाः इमत अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत
चमासधिककतमम्। एविमम् "अविधिमारणक्षे अथर यमाविमदत्यव्ययस सपुबन्तक्षेन समथरन सह सममासससजस भविमत, स च सममासयाः
अव्ययष्ट्रीभमाविससजयाः भवितष्ट्री"मत सकत्रमाथर याः। अनस्मनम् सकत्रक्षे मविगहविमाक्यक्षे यमाविमदमत तमद्धितमान्तस्यनोपयनोगनो भविमत
सममासक्षे तपु यमावितम् इत्यव्ययस्यक्षेमत मविशिक्षेषयाः।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत यमाविच्छ्लनोकमम् इमत। यमाविन्तयाः श्लनोकमायाः इमत
लगौमककमविगहक्षे यमावितम् श्लनोक जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रककतसकत्रक्षेण अविधिमारणमाथर मविदममानस्य यमावितम् इत्यव्ययस
श्लनोक जसम् इत्यनक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः "प्रथममामनमदर षस सममास
उपसजर नमम्" इत्यनक्षेन सममासमविधिमायकसकत्रक्षे प्रथममामनमदर षस्य यमाविमदत्यस्य उपसजर नससजमायमास तस्य पकविरमनपमातक्षे
यमावितम् श्लनोक जसम् इमत जमातक्षे, सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य सपुपयाः जस्प्रत्ययस्य लपुमक यमावितम्
श्लनोक इमत जमातक्षे चपुत्विक्षे छत्विक्षे च मनष्पन्नमातम् प्रमामतपमदकमातम् यमाविच्छ्लनोक इत्यस्ममातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ सनोरमम
प्रमक्रयमाकमायर यमाविच्छ्लनोकमम् इमत रूपस मनष्पन्नमम्।

[1.14]

सपुप् प्रमतनमा ममात्रमाथर ॥ (२.१.९)

सकत्र माथर याः - ममात्रमाथर मविदममानक्षेन प्रमतनमा सह समथर सपुबन्तमम् अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पदत्रयमात्मकक्षे अनस्मनम् सकत्रक्षे सपुपम् इमत प्रथममान्तस प्रमतनमा इमत तकतष्ट्रीयमान्तस ममात्रमाथर इमत च सपम्यन्तस पदमम्।
ममात्रमाथर्वो नमाम लक्षेशियाः। अनस्मनम् सकत्रक्षे "समथर याः पदमविसधियाः" इत्यस्ममातम् समथर याः इत्यसधिमक्रयतक्षे। "सह सपुपमा" इमत
सकत्रमनपुवितर तक्षे। सममासयाः इमत अव्ययष्ट्रीभमावियाः इमत च पददयमसधिककतमम्। एविस "ममात्रमाथर मविदममानक्षेन प्रमतनमा सह
समथर सपुबन्तमम् अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत" इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत शिमाकप्रमत इमत। शिमाकस्य लक्षेशियाः इमत लगौमककमविगहक्षे
शिमाक ङसम् प्रमत इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रककतसकत्रक्षेण ममात्रमाथर मविदममानस्य प्रमत इत्यव्ययक्षेन सह शिमाक ङसम्
इत्यनक्षेन समथर सपुबन्तमम् अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इत्यनक्षेन
सममासमविधिमायकसकत्रक्षे सपुमबत्यस्य प्रथममामनमदर षत्विमातम् तदनोध्यस्य शिमाक ङसम् इत्यस्य उपसजर नससजमायमास तस्य
पकविरमनपमातक्षे शिमाक ङसम् प्रमत इमत जमातक्षे , सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य सपुपयाः ङस्प्रत्ययस्य लपुमक
मनष्पन्नमातम् प्रमामतपमदकमातम् शिमाकप्रमत इत्यस्ममातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ , अव्ययत्विमातम् सनोलपुरमक शिमाकप्रमत इमत रूपस
मनष्पन्नमम्।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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[1.15]

सस ख् यमा विस श् यक्षे न ॥ (२.१.१९)

सकत्र माथर याः - विसश्यविमाचकक्षेन सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस सपुबन्तस मविकल्पक्षेन सममासससजस भविमत, स च
अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे अनस्मनम् सकत्रक्षे ससख्यमा इमत प्रथममान्तस विसश्यक्षेन इमत तकतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः च
इमत पददयमसधिककतमम्। "सह सपुपमा" इत्यस्ममातम् सह सपुपमा इमत पददयमनपुवितर तक्षे। "मविभमाषमा" इमत
सकत्रमसधिमक्रयतक्षे। मविभमाषमा नमाम मविकल्पयाः। एविस "विसश्यविमाचकक्षेन सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस सपुबन्तस मविकल्पक्षेन
सममासससजस भविमत, स च अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत" इमत सकत्रमाथर याः। विसश्यनो नमाम विसशिक्षे भवियाः। विसशिनो मदमविधियाःमविदयमा जन्मनमा च। जन्मनमा विसशियाः पपुत्रमामदपरम्परमा इमत प्रससद्धियाः। मविदयमा तपु विसशियाः गपुरुपरम्परमा "स मह
मविदमातस्तस जनयमत। तच्छषक्षेष्ठस जन्म। शिरष्ट्रीरमक्षेवि ममातमामपतरगौ जनयतयाः" इत्यमापस्तम्बविचनमातम्।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत मत्रमपुमन इमत। त्रययाः मपुनययाः इमत लगौमककमविगहक्षे मत्र जसम्
मपुमन जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रककतसकत्रक्षेण ससख्यमाविमाचकस मत्र जसम् इमत सपुबन्तस मपुमन जसम् इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन
सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममाससजस भविमत। ततयाः "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इत्यनक्षेन सममासमविधिमायकसकत्रक्षे
ससख्यक्षेत्यस्य प्रथममामनमदर षत्विमातम् तदनोध्यस्य मत्र जसम् इत्यस्य उपसजर नससजमायमास तस्य पकविरमनपमातक्षे मत्र जसम्
मपुमन जसम् इमत भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् तदवियविस्य सपुपयाः जस्प्रत्ययदयस्य लपुमक मत्रमपुमन
इमत भविमत। ततयाः प्रमामतपमदकमातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ , अव्ययत्विमातम् सनोलपुरमक मत्रमपुमन इमत रूपस मनष्पन्नमम्।
एतददपु माहरणस

मविदयमा

विसश्यक्षेन

सहमाव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य

भविमत।

एविमक्षेवि

जन्मनमा

विसश्यक्षेन

सह

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य उदमाहरणमम् एकमविसशिमतभमारदमाजमम् इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८
64. "यमाविदविधिमारणक्षे" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
65. "यमाविदविधिमारणक्षे" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
66. "सपुप्प्रमतनमा ममात्रमाथर" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
67. "सपुप्प्रमतनमा ममात्रमाथर" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
68. "ससख्यमा विसश्यक्षेन" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
69. "ससख्यमा विसश्यक्षेन" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
70. विसशियाः कमतमविधियाः।
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नदष्ट्री म भश्च॥ (२.१.२०)

[1.16]
सकत्र माथर याः

-

नदष्ट्रीमविशिक्षेषविमाचकक्षेन

सपुबन्तक्षेन

सह

ससख्यमाविमाचकस

सपुबन्तस

मविकल्पक्षेन

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे अनस्मनम् सकत्रक्षे नदष्ट्रीमभयाः इमत तकतष्ट्रीयमाबहह विचनमान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। चकमारक्षेण पकविरस्ममातम्
सकत्रमातम् ससख्यमा अनपुककष्यतक्षे। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितर तक्षे। "सह
सपुपमा"

इमत

सम्पकणर

सकत्रमनपुवितर तक्षे।

"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "अव्ययष्ट्रीभमावियाः", "मविभमाषमा"

इमत

सकत्रत्रयमसधिककतमम्। नदष्ट्रीमभयाः इमत बहह विचनगहणमातम् नदष्ट्रीससजकस्य गगौयमारदक्षेयाः शिब्दस्य नदष्ट्रीशिब्दस्य चमात्र न
गहणमम् अमप तपु नदष्ट्रीमविशिक्षेषस्य गङ्गमादक्षेगह
र णमम्। एविस "नदष्ट्रीमविशिक्षेषविमाचकक्षेन सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस सपुबन्तस
मविकल्पक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत" इमत सकत्रमाथर याः।

"सममाहमारक्षे चमायममष्यतक्षे" इमत सकत्रस्थस विमामतर कमम्। चकमारयाः अत्रमाविधिमारणक्षे। "सममाहमारमाथर एविमानक्षेन
सकत्रण
क्षे माव्ययष्ट्रीभमाविसममासनो भविमत" इमत विमामतर कमाथर याः।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत पञ्चिगङ्गमम् इमत। पञ्चिमानमास गङ्गमानमास सममाहमारयाः इमत
लगौमककमविगहक्षे पञ्चिनम् आमम् गङ्गमा आमम् इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रककतसकत्रक्षेण ससख्यमाथर मविदममानस पञ्चिनम् आमम् इमत
सपुबन्तस नदष्ट्रीविमाचकक्षेन गङ्गमा आमम् इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन सह अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत। ततयाः
सममासमविधिमायकसकत्रक्षे अनपुककषस्य ससख्यमा इत्यस्य प्रथममामनमदर षत्विमातम् तदनोध्यस्य पञ्चिनम् आमम् इत्यस्य
उपसजर नससजमायमास तस्य पकविरमनपमातक्षे पञ्चिनम् आमम् गङ्गमा आमम् इमत भविमत। सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्
तदवियविस्य सपुपयाः आम्प्रत्ययदयस्य "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण लपुमक पञ्चिनम् गङ्गमा इमत
भविमत। ततयाः लपुपस्य सपुपयाः "प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण प्रत्ययलकणक्षेन "न लनोपयाः
प्रमामतपमदकमान्तस्य" इत्यनक्षेन पञ्चिनम् इत्यस्य पदमान्तस्य नकमारस्य लनोपक्षे पञ्चिगङ्गमा इमत शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। ततयाः
नपपुससकत्विमातम् आकमारस्य "ह्रिस्विनो नपपुससकक्षे प्रमामतपमदकस्य" इत्यनक्षेन ह्रिस्वित्विक्षे मनष्पन्नमातम् पञ्चिगङ्ग इत्यस्ममातम्
प्रमामतपमदकमातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ, सनोरमम प्रमक्रयमाकमायर पञ्चिगङ्गमममत रूपमम्। एविमक्षेवि दयनोयाः यमपुनयनोयाः सममाहमारयाः
इमत मविगहक्षे मदयमपुनमम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

[1.17]

तमद्धितमायाः॥ (४.१.७६)

सकत्र माथर याः - पञ्चिममाध्यमायपररसममामपपयर न्तस तमद्धितमासधिकमारयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदमम् असधिकमारसकत्रमम्। अनक्षेन तमद्धितमासधिकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पञ्चिममाध्यमायपररसममामपपयर न्तमम् एतस्य सकत्रस्यमासधिकमारयाः। तक्षेन एतस्ममातम् सकत्रमातम् परस पञ्चिममाध्यमायपररसममामपस
यमाविदम् मविदममानमैयाः सकत्रमैयाः मविमहतमानमास प्रत्ययमानमास तमद्धितससजमा भविमत।

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

19

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तव्यमाकरणमम्

सममासमान्तमायाः॥ (५.४.६८)

[1.18]

सकत्र माथर याः - पञ्चिममाध्यमायस्य चतपुथरपमादस्य पररसममामपपयर न्तस सममासमान्तमासधिकमारयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदमम् असधिकमारसकत्रमम्। अनक्षेन सममासमान्तमासधिकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।पञ्चिममाध्यमायस्य
चतपुथरपमादस्य पररसममामपपयर न्तमम् एतस्य सकत्रस्यमासधिकमारयाः। तक्षेन एतस्ममातम् सकत्रमातम् परस पञ्चिममाध्यमायपररसममामपस
यमाविदम् मविदममानमैयाः सकत्रमैयाः मविमहतमानमास कमायमारणमास सममासमान्तससजमा भविमत।

अव्ययष्ट्री भ माविक्षे शिरत्प्रभकम तभ्ययाः॥ (५.४.१०७)

[1.19]

सकत्र माथर याः - अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे शिरदमामदभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः
टच्प्रत्ययनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। सममासमान्तस्य टच्प्रत्ययस्य मविधिमानमाय इदस सकत्रस प्रविकत्तमम्। अनस्मनम्
सकत्रक्षे पददयस मविदतक्षे। तत्र अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस शिरत्प्रभकमतभ्ययाः इमत पञ्चिमष्ट्रीबहह विचनमान्तस पदमम्।

"तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः", "प्रत्यययाः", "परश्च", "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्" इमत सकत्रपञ्चिकस्य अत्र
असधिकमारयाः।

शिरतम्

प्रभकमतयाः

यक्षेषमास

तक्षे

शिरत्प्रभकतययाः ,

तक्षेभ्ययाः

शिरत्प्रभकमतभ्ययाः

इमत

तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः। "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् टचम् इमत प्रथममान्तमम् अनपुवितर तक्षे।
एविमम् "अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे शिरदमामदभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्यययाः भविमत"
इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत उपशिरदमम् इमत। शिरदयाः समष्ट्रीपमममत लगौमककमविगहक्षे
शिरदम् ङसम् उप इत्यलगौमककमविगहक्षे "अव्ययस मविभककी"त्यमामदनमा सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे उपशिरदम् इमत
शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। तदमा शिरदमामदगणक्षे शिरदम्-शिब्दयाः पमठतयाः। अतयाः उपशिरदम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविससजकमातम्
प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः भविमत। टचयाः टकमारस्य "चपुटक" इत्यनक्षेन चकमारस्य च "हलन्त्यमम्"
इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यनक्षेन लनोपक्षे उपशिरदम् अ इमत भविमत। ततयाः सविर ससयनोगक्षे मनष्पन्नमादम्
उपशिरद इत्यस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् सगौ सनोरमम प्रमक्रयमाकमायर उपशिरदमम् इमत रूपमम्। एविमक्षेवि प्रमतमविपमाशिमम्
उपजरसमम् इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यनन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-९
71. "नदष्ट्रीमभश्च" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
72. "नदष्ट्रीमभश्च" इमत सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
73. सममाहमारमाथर एवि "नदष्ट्रीमभश्च" इत्यक्षेनन सकत्रक्षेण सममासयाः कथमम्।
74. "तमद्धितमायाः" इमत सकत्रस्यमासधिकमारयाः मकयत्पयर न्तमम्।
75. "सममासमान्तमायाः" इमत सकत्रस्यमासधिकमारयाः मकयत्पयर न्तमम्।
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76. "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथर याः।
77. "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यत्र शिरत्प्रभकमतभ्ययाः इत्यत्र कयाः सममासयाः।
78. "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

[1.20]

अनश्च॥ (५.४.१०८)

सकत्र माथर याः - अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। सममासमान्तटच्प्रत्ययस्य मविधिमानमाय इदस प्रविकत्तमम्।
अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयस मविदतक्षे। तत्र अनयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस च इत्ययपदस च। अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे
शिरत्प्रभकमतभ्ययाः इत्यतयाः स्विष्ट्रीककतस्य अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इत्यस्य मविभमकमविपररणमामक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इमत भविमत।
अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमादम् अनयाः तदन्तमविधिगौ अन्नन्तमादम् इमत भविमत। "तमद्धितमायाः",

"सममासमान्तमायाः", "प्रत्यययाः", "परश्च", "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्" इमत सकत्रपञ्चिकस्य अत्र असधिकमारयाः।
"रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् टचम् इमत प्रथममान्तमम् अनपुवितर तक्षे। एविमम् "अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम्
परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्यययाः भविमत" इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत उपरमाजमम् इमत। रमाजयाः समष्ट्रीपमममत लगौमककमविगहक्षे
रमाजनम् ङसम् उप इत्यलगौमककमविगहक्षे "अव्ययस मविभककी"त्यमामदनमा सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे उपरमाजनम् इमत
शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। तदमा उपरमाजनम् इत्यस्ममातम् अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः
भविमत। टचयाः टकमारस्य "चपुटक" इत्यनक्षेन चकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यनक्षेन
लनोपक्षे उपरमाजनम् अ इमत नस्थतक्षे उपरमाजनम् इत्यस्य टक्षेयाः लनोपमाय सकत्रस प्रवितर तक्षे -

[1.21]

नस्तमद्धितक्षे ॥ (६.४.१४४)

सकत्र माथर याः - नमान्तस्य भससजकस्य टक्षेयाः लनोपयाः भविमत तमद्धितक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। उपरमाजनम् अ इमत नस्थतक्षे नमान्तस्य उपरमाजनम्
इत्यस्य मटलनोपमविधिमानमाय इदस सकत्रस प्रविकत्तमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयस मविदतक्षे। तत्र नयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस
तमद्धितक्षे इमत च सपमक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "भस्य" इमत सकत्रमम् असधिककतमम्। "टक्षेयाः" इमत सकत्रमातम् टक्षेयाः इमत
षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। "अलनोपनोऽनयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् लनोपयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितर तक्षे। नयाः इमत पदस
भस्य मविशिक्षेषणमम्। अतस्तदन्तमविधिगौ नकमारमान्तस्यक्षेमत भविमत। "नकमारमान्तस्य भससजकस्य टक्षेयाः लनोपयाः भविमत
तमद्धितक्षे परक्षे" इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम् - अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे उपरमाजनम् अ इमत नस्थतक्षे तमद्धितक्षे टमच प्रत्ययक्षे परक्षे "यमच भमम्"
इत्यनक्षेन भससजमा भविमत। ततयाः प्रस्तपुतसकत्रक्षेण भससजकस्य उपरमाजनम् इमत शिब्दस्य टक्षेयाः अनयाः लनोपक्षे उपरमाजम् अ
इमत जमातक्षे सविर ससयनोगक्षे मनष्पन्नमादम् उपरमाजशिब्दमातम् सगौ, सनोरमम प्रमक्रयमाकमायर उपरमाजमम् इमत रूपस मनष्पन्नमम्।
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[1.22]

नपपुसस कमादन्यतरस्यमामम्॥ (५.४.१०९)

सकत्र माथर याः - नपपुससकमादम् अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्यययाः
मविकल्पक्षेन भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। मविकल्पक्षेन सममासमान्तटनज्विधिमानमाय प्रविकत्तममदमम्।
अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयस मविदतक्षे। तत्र नपपुससकमादम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम् अन्यतरस्यमामम् इमत च मविकल्पमाथर कमम्
अव्ययपदमम्। "अनश्च" इमत सकत्रमातम् अनयाः इमत "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यतयाः च अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इमत
पदमनपुवितर तक्षे। अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इत्यस्य मविभमकमविपररणमामक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इमत भविमत। अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इत्यस्य
मविशिक्षेषणत्विमादम् अनयाः तदन्तमविधिगौ अन्नन्तमादम् इमत भविमत। "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् टचम् इमत
प्रथममान्तमम् अनपुवितर तक्षे। "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः", "प्रत्यययाः", "परश्च", "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्" इमत
सकत्रपञ्चिकस्य अत्र असधिकमारयाः। एविमम् "नपपुससकमादम् अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः
टच्प्रत्यययाः मविकल्पक्षेन भविमत" इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत उपचमर मम् इमत। चमर णयाः समष्ट्रीपमममत लगौमककमविगहक्षे
चमर नम् ङसम् उप इत्यलगौमककमविगहक्षे "अव्ययस मविभककी"त्यमामदनमा सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे उपचमर नम् इमत
शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। उपचमर नम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य अन्नन्तत्विमातम् नपपुससकक्षे मविदममानत्विमाच्च अनक्षेन सकत्रक्षेण
मविकल्पक्षेन सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः भविमत। टच्पकक्षे उपचमर नम् अ इमत नस्थतक्षे "नस्तमद्धितक्षे" इमत सकत्रक्षेण तमद्धितक्षे
टमच प्रत्ययक्षे परक्षे "यमच भमम्" इत्यनक्षेन भससजकस्य उपचमर नम् इमत शिब्दस्य टक्षेयाः अनयाः लनोपक्षे सविर ससयनोगक्षे
उपचमर शिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः उपचमर शिब्दमातम् सगौ सनोरमम प्रमक्रयमाकमायर उपचमर मम् इमत रूपस मनष्पन्नमम्।
टजभमाविपकक्षे उपचमर नम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सगौ सनोलपुरमक "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य" इत्यनक्षेन नलनोपक्षे
उपचमर इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

[1.23]

झययाः॥ (५.४.१११)

सकत्र माथर याः - झयन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितयाः टचम् मविकल्पक्षेन भविमत।।
सकत्र व्यमाख्यमा

-

पमामणमनप्रणष्ट्रीतक्षेषपु

षनडविधिक्षेषपु

सकत्रक्षेषपु

इदस

मविसधिसकत्रमम्।

मविकल्पक्षेन

सममासमान्तटच्प्रत्ययमविधिमायकममदमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे झययाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे
शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इत्यतयाः च अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इमत पदमनपुवितर तक्षे। अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे इत्यस्य मविभमकमविपररणमामक्षेन
अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इमत भविमत।

अव्ययष्ट्रीभमाविमादम् इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमादम् झययाः तदन्तमविधिगौ झयन्तमादम् इमत

भविमत। "नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्" इमत सकत्रमादम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमनपुवितर तक्षे। "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"
इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् टचम् इमत प्रथममान्तमम् अनपुवितर तक्षे। "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः", "प्रत्यययाः", "परश्च" इमत
सकत्रचतपुष्कस्य अत्र असधिकमारयाः। एविस "झयन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितयाः टच्प्रत्यययाः
मविकल्पक्षेन भविमत" इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस भविमत उपसममधिमम् इमत। सममधियाः समष्ट्रीपमममत लगौमककमविगहक्षे
सममधिम् ङसम् उप इत्यलगौमककमविगहक्षे "अव्ययस मविभककी"त्यमामदनमा सकत्रक्षेण अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे उपसममधिम् इमत
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शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। उपसममधिम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य धिकमारस्य झय्त्विमातम् झयन्तमादम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण
मविकल्पक्षेन तस्ममातम् सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः भविमत। टच्पकक्षे उपसममधिम् अ इमत नस्थतक्षे सगौ प्रमक्रयमाकमायर
उपसममधिमम् इमत रूपमम्। टजभमाविपकक्षे उपसममधिम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सगौ उपसममतम् इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१०
79. "अनश्च" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथर याः।
80. "अनश्च" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
81. "नस्तमद्धितक्षे" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथर याः।
82. "नस्तमद्धितक्षे" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
83. "नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्" इत्यस्य सकत्रस्य कयाः अथर याः।
84. "नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।
85. झययाः इमत सकत्रस्य कयाः अथर याः।
86. "झययाः" इत्यस्य सकत्रस्य मकमम् उदमाहरणमम्।

पमाठसमारयाः
पदमविसधिषपु अन्यतमयाः भविमत सममासयाः। तस्य सममासस्य लकणस तमावितम् "पमामणनष्ट्रीयसङ्कक्षे तसम्बन्धिक्षेन
सममासपदवित्त्विमम्" इमत। सममासक्षे च यमामन समस्यममानमामन पदमामन तमामन "समथर याः पदमविसधियाः" इमत सकत्रबलमातम्
समथमारमन भविनन्त। समामरयर च मह सममासक्षे एकमाथर्थीभमाविरूपमम् इमत ससद्धिमान्तयाः।
तस्य सममासस्य भक्षेदमविषयक्षे बहह नमास मविप्रमतपसत्तरनस्त। समाममान्यतयमा पञ्चि भक्षेदमायाः - कक्षेविलसममासयाः,
अव्ययष्ट्रीभमावियाः, तत्पपुरुषयाः दन्दनो बहह वष्ट्रीमहश्चक्षेमत। तक्षेषपु अनस्मनम् पमाठक्षे कक्षेविलसममासस्य अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य च
मविविरणस ककतमम्।
अव्ययष्ट्रीभमावियाः

तत्पपुरुषयाः

बहह वष्ट्रीमहयाः

दन्दयाः

इत्यमामदमविशिक्षेषससजमामविमनमपुरकयाः

सममासनो

भविमत

कक्षेविलसममासयाः। अव्ययष्ट्रीभमाविश्च प्रमायक्षेण पकविरपदमाथर प्रधिमाननो भविमत। अत्र "समथर याः पदमविसधियाः" इमत
सकत्रविणर नमाविसरक्षे विकसत्तमविगहमामदपमाररभमामषकमानमास शिब्दमानमास मविविक्षेचनस ककतमम्। ततयाः सममासमासधिकमारयाः मकयत्पयर न्तमम्
इमत बनोधिकस "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः" इमत सकत्रस प्रस्तपुतमम्। तत्सकत्रसमामरयमारतम् "कडमारमायाः कमर धिमारयक्षे" इत्यतयाः
प्रमाकम् पयर न्तस सममासमासधिकमारयाः। परस "सह सपुपमा" इमत सकत्रस्य "इविक्षेन सह सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च" इमत
विमामतर कस्य

कक्षेविलसममासमविधिमायकस्य

प्रमतपमादनस

जमातमम्।

तत्र

प्रसङ्गतयाः

उपसजर नससजमामविधिमायकस

"प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इमत सकत्रस पकविरमनपमातमविधिमायकस च "उपसजर नस पकविरमम्" इमत सकत्रस प्रस्तपुतमम्।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकससजकस्य अवियविभकतस्य सपुपनो लनोपमविधिमायकस "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत
सकत्रस व्यमाख्यमातमम्।
अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य असधिकमारस बनोधियमत "अव्ययष्ट्रीभमावियाः" इमत सकत्रमम्। ततयाः "अव्ययस मविभमकसमष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यकद्ध्यथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमत-शिब्दप्रमादभ
पु मारविसम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तविचनक्षेषपु"

इमत

अव्ययष्ट्रीभमाविकमायर मविधिमायकमामन

सकत्रमामण

नपपुससकत्विमविधिमायकमम्।

सकत्रस्य

पश्चमादम्-यथमाऽऽनपुपकव्यर -यगौगपद-समादृश्य-

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकस्य

व्यमाख्यमातमामन।

तत्र

व्यमाख्यमानमाविसरक्षे

"अव्ययष्ट्रीभमाविश्च"

बहह मन

इत्यव्ययष्ट्रीभमाविस्य

गनोमप इमत मविगहक्षे असधिगनोप इमत नस्थतक्षे अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमात्परस्य

सनोरममादक्षेशिमविधिमायकस "नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोऽम्त्विपञ्चिम्यमायाः" "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबर हहलमम्" इमत सकत्रदयस व्यमाख्यमातमम्।
ततयाः हरक्षेयाः समादृश्यमम् इमत लगौमककमविगहक्षे सहहरर इमत नस्थतक्षे सहस्य समादक्षेशिमविधिमायकमम्

"अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रस प्रस्तपुतमम्। ततयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमविधिमायकमामन "यमाविदविधिमारणक्षे",
"सपुप्प्रमतनमा ममात्रमाथर", "ससख्यमा विसश्यक्षेन", "नदष्ट्रीमभश्च" इत्यक्षेतमामन चत्विमारर सकत्रमामण अनस्मनम् पमाठक्षे प्रस्तपुतमामन।
ततयाः "तमद्धितमायाः" "सममासमान्तमायाः" इत्यसधिकमारदयस्य विणर नस मविमहतमम्। "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः",

"अनश्च" इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमान्तस्य टच्प्रत्ययस्य मविधिमायकस सकत्रद्वियस व्यमाख्यमातमम्। ततयाः उपरमाजमम्
इत्यमादगौ मटलनोपमाय "नस्तमद्धितक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। तस्ममात्परस टचनो मविकल्पक्षेन मविधिमायकस

"नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्" "झययाः" इमत सकत्रदयस प्रस्तपुतमम्। एविमम् अनस्मनम् पमाठक्षे कक्षेविलसममासस्य
अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य मविधिमायकमामन तत्सम्बनन्धिकमायर मविधिमायकमामन च सकत्रमामण प्रमतपमामदतमामन।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. "प्रथममामनमदर षस सममास उपसजर नमम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
2. "अव्ययस मविभमक" इत्यमामदसकत्रस व्यमाख्यमात।
3. उपककष्णमम् इमत रूपस समाधियत।
4. असधिहरर इमत रूपस समाधियत।
5. यथमाशिमक इमत रूपस समाधियत।
6. "ससख्यमा विसश्यक्षेन" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
7. "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे चमाकमालक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
8. "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
9. उपशिरदमम् इमत रूपस समाधियत।
10. उपसममधिमम् इमत रूपस समाधियत।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१
1. पररभमाषमासकत्रमम्।
2. समथमारसशतयाः।
3. पदसम्बन्धिष्ट्री मविसधियाः।
4. पदसम्बन्धिष्ट्री यनो मविसधियाः सयाः समथमारसशतनो भविमत।
5. परमाथमारमभधिमानस विकसत्तयाः।
6. पञ्चि।
7. विकत्त्यथमारविबनोधिकस विमाक्यस मविगहयाः।
8. मविगहस्य दगौ भक्षेदगौ।
9. असधिकमारसकत्रमम्।
10. "कडमारमायाः कमर धिमारयक्षे" (२.२.३८) इमत सकत्रस्य गहणमम्।

उत्तरमामण-२
11. दयनोयाः सपुबन्तयनोयाः सममासयाः भविमत।
12. सपुबन्तस सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे इमत।
13. भकतपकविरयाः।
14. उपसजर नससजमा ।
15. सममासमविधिमायकसकत्रस्य गहणमम्।
16. "सममासमविधिमायकसकत्रक्षे यतम् प्रथममान्तस तदनोध्यमम् उपसजर नससजस भविमत" इमत।
17. प्रथममामनमदर षस नमाम प्रथममान्तपदबनोध्यमम्।
18. प्रथममामनमदर षस सममासक्षे इमत सससजदलमम्, उपसजर नमम् इमत च ससजमापदमम्।
19. उपसजर नससजकस्य पकविरमनपमातयाः भविमत।
20. सममासक्षे उपसजर नससजकस पकविर प्रयनोज्यमम् इमत सकत्रस्यमाथर याः।
21. ककष्णसशतयाः इमत।

उत्तरमामण-३
22. लपुकम् भविमत।
23. धिमातनोयाः प्रमामतपमदकस्य च अवियविस्य सपुपयाः लपुकम् भविमत।
24. धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमविभमकयाः अनस्त। इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः अनस्त।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
25. भकतपकविर चरमडमत मनदरशिमातम्।
26. भकतपकविरयाः।
27. इविक्षेमत शिब्दक्षेन सह सपुबन्तस सममासससजस भविमत। सममासमावियविमविभकक्षेयाः लनोपनो न भविमत।
28. विमागथमारमविवि।

उत्तरमामण-४
29. असधिकमारसकत्रमम्।
30. तत्पपुरुषयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रमाकम् अव्ययष्ट्रीभमावियाः इत्यसधिकमारयाः।
31. मविभक्त्यथमारमदषपु वितर ममानमम् अव्ययस सपुबन्तक्षेन सह मनत्यस समस्यतक्षे।
32. मविभमकपदमम् असधिकरणकमारकस बनोधियमत।
33. "दन्दमान्तक्षे शकयममाणस पदस प्रत्यक्षेकममभसम्बध्यतक्षे" इमत न्यमायमादम् विचनशिब्दस्य मविभमकप्रभकमतमभयाः
प्रत्यक्षेकस सम्बन्धियाः भविमत।

34. ऋद्धिक्षेरमासधिक्यस समकमद्धियाः, सम्पसत्तयाः नमाम अनपुरूप आत्मभमावियाः।
35. पदमाथर स्यमानपुलङ्घनमम्।
36. समादृश्यस्य गगौणत्विक्षे अमप सममासमविधिमानमाय सकत्रक्षे पपुनयाः समादृश्यगहणमम्।

उत्तरमामण-५
37. नपपुससकत्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
38. अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजकयाः शिब्दयाः नपपुससकस भविमत।
39. मविसधिसकत्रमम्।
40. अममादक्षेशियाः।
41. अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सपुपयाः न लपुकम्, तस्य पञ्चिममीं मविनमा अममादक्षेशिश्च भविमत।

उत्तरमामण-६
42. मविसधिसकत्रमम्।
43. अममादक्षेशियाः।
44. अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् तकतष्ट्रीयमासपम्यनोयाः बहह लमम् अममादक्षेशियाः भविमत।
45. उपककष्णमम्।
46. सपुमद्रिमम्।
47. दयपु र विनमम्।
48. मनमर मककमम्।
49. अमतमहममम्।
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50. अमतमनद्रिमम्।
51. इमतहरर।
52. अनपुमविष्णपु।
53. अनपुरूपमम्।
54. प्रत्यथर मम्।
55. यथमाशिमक।

उत्तरमामण-७
56. सहशिब्दस्य समादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
57. सहशिब्दस्य समादक्षेशियाः भविमत अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे, कमालमविशिक्षेषविमाचकक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे न भविमत।
58. सहरर।
59. अनपुज्यक्षेष्ठमम्।
60. सचक्रमम्।
61. सससख।
62. सकत्रमम्।
63. समामग्नि।

उत्तरमामण-८
64. अविधिमारणक्षे अथर यमाविमदत्यव्ययस सपुबन्तक्षेन समथरन सह सममासससजस भविमत, स च सममासयाः
अव्ययष्ट्रीभमाविससजयाः भविमत।

65. यमाविच्छ्लनोकमम्।
66. ममात्रमाथर मविदममानक्षेन प्रमतनमा सह समथर सपुबन्तमम् अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत।
67. शिमाकप्रमत।
68. विसश्यविमाचकक्षेन सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस सपुबन्तस मविकल्पक्षेन सममासससजस भविमत, स च
अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत।

69. मत्रमपुमन।
70. मदमविधियाः।

उत्तरमामण-९
71. नदष्ट्रीमविशिक्षेषविमाचकक्षेन सपुबन्तक्षेन सह ससख्यमाविमाचकस सपुबन्तस मविकल्पक्षेन अव्ययष्ट्रीभमाविसममासससजस भविमत।
72. पञ्चिगङ्गमम्।
73. "सममाहमारक्षे चमायममष्यतक्षे" इमत सकत्रस्थविमामतर कबलक्षेन।
74. पञ्चिममाध्यमायसममामपपयर न्तमम्।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
75. पञ्चिममाध्यमायस्य चतपुथरपमादस्य पररसममामपपयर न्तमम् एतस्य सकत्रस्यमासधिकमारयाः।
76. अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे शिरदमामदभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो
भविमत।

77. तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः।
78. उपशिरदमम्।

उत्तरमामण-१०
79. अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।
80. उपरमाजमम्।
81. नमान्तस्य भससजकस्य टक्षेयाः लनोपयाः भविमत तमद्धितक्षे परक्षे।
82. उपरमाजनम्।
83. नपपुससकमादम् अन्नन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्यययाः मविकल्पक्षेन
भविमत।

84. उपचमर मम्।
85. झयन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परयाः सममासमान्तयाः तमद्धितयाः टचम् मविकल्पक्षेन भविमत।
86. उपसममधिमम्।

।। इमत प्रथमयाः पमाठयाः ।।
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