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6) बहह वष्ट्री म हसममासयाः - सममासमान्तप्रत्यययाः
मनपमातव्यविस्थमामदकमम्
प्रस्तमाविनमा
अनस्मनम्

पमाठक्षे

बहह वष्ट्रीमहसममासस्य

अविमशिषमासशिस्य

आलनोचनस

भविमत।

बहह वष्ट्रीहगौ

सममासमान्तप्रत्ययमविधिमायकमामन सममासमान्तमादक्षेशिमविधिमायकमामन च यमामन सकत्रमामण सनन्त तमान्यत्र आलनोच्यन्तक्षे।
ततयाः क्विमचदम् बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे मनपमातनस भविमत तदम् विण्यर तक्षे। बहह वष्ट्रीहगौ पकविरमनपमातमविषयक्षे अत्रमालनोचनस भविमत।
ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रविणर नमाविसरक्षे तददपु माहरणक्षेषपु मविसगर स्यमादक्षेशिमविधिमानमाय यमामन सकत्रमामण अपक्षेमकतमामन
तमान्यमप अत्र ससगकहष्ट्रीतमामन।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्/भवितष्ट्री -



बहह वष्ट्रीहगौ सममासमान्तप्रत्ययमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।



बहह वष्ट्रीहगौ सममासमान्तमादक्षेशिमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।



बहह वष्ट्रीहगौ मनपमातनस जमानष्ट्रीयमातम्।



बहह वष्ट्रीहगौ पकविरमनपमातमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।



बहह बष्ट्रीह्यप
पु यनोमगतयमा मविसगर स्य आदक्षेशिमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।

[6.1] बहह वष्ट्री ह गौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्॥ (५.४.११३)
सकत्र माथर याः - स्विमाङ्गविमामचनयाः सक्रयक्ष्यन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षच्प्रत्ययनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः षच्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदचतपुषयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् बहह वष्ट्रीहगौ इत्यत्र पञ्चिम्यथर सपमष्ट्री। सक्रयक्ष्णनोयाः इमत पञ्चिम्यथर षष्ठष्ट्री , "व्यत्ययनो बहह लमम्" इमत
छन्दसस विचनमातम्। स्विमाङ्गमातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस षचम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। "प्रत्यययाः", "परश्च",

"तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन असधिककतमामन। सक्रयक्ष्णनोयाः इत्यत्र तदन्तमविधिगौ सक्रयक्ष्यन्तमादम् इमत
लभ्यतक्षे। स्विमाङ्गमातम् सक्रयक्ष्णनोयाः बहह वष्ट्रीहगौ इत्यस्यमाथर्वो भविमत

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

स्विमाङ्गविमाचकमातम् सक्रयक्ष्यन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः
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इमत। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "स्विमाङ्गविमामचनयाः सक्रयक्ष्यन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः
षच्प्रत्ययनो भविमत" इमत।
उदमाहरणमम् - स्विमाङ्गविमामचसक्रयन्तबहह वष्ट्रीहक्षेरुदमाहरणस तमाविदम् दष्ट्रीघरसक्थयाः इमत। दष्ट्रीघर सनक्थनष्ट्री
यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे दष्ट्रीघर औ सनक्थ औ इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण
बहह वष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन मविशिक्षेषणस्य दष्ट्रीघर औ इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे
दष्ट्रीघर औ सनक्थ औ इमत जमातक्षे , सममासस्य "ककत्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकससजमायमास "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकमावियवियस्य सपुपयाः औप्रत्ययदयस्य लपुमक दष्ट्रीघरसनक्थ इमत भविमत।
तदमा स्विमाङ्गविमामचनयाः दष्ट्रीघरसनक्थ इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः प्रककतसकत्रक्षेण सममासमान्तयाः षच्प्रत्ययनो भविमत। षचयनोयाः
यथमाक्रमस "षयाः प्रत्ययस्य" इत्यनक्षेन "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यनक्षेन तयनोलर्वोपक्षे
दष्ट्रीघरसनक्थ अ इमत भविमत। ततयाः "यमच भमम्" इत्यनक्षेन पकविरस्य दष्ट्रीघरसनक्थ इमत शिब्दस्य भससजमायमास

"यस्यक्षेमत" च इत्यनक्षेन भससजकस्य दष्ट्रीघरसनक्थ इत्यस्य अन्त्यस्य इकमारस्य लनोपक्षे सविर ससयनोगक्षे
दष्ट्रीघरसक्थशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ दष्ट्रीघरसक्थयाः इमत रूपमम्।
स्विमाङ्गविमामचनयाः अक्ष्यन्तबहह वष्ट्रीहक्षेरुदमाहरणस तमाविदम् जलजमाकष्ट्री इमत। जलजक्षे इवि अमकणष्ट्री यस्यमायाः इमत
मविगहक्षे प्रमक्रयमाकमायर जलजमामक इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः प्रनोकक्षेन सकत्रक्षेण षमच अनपुबन्धिलनोपक्षे जलजमामक अ इमत
भविमत। ततयाः भससजकस्य जलजमामकशिब्दस्य अन्त्यस्य इकमारस्य लनोपक्षे जलजमाकशिब्दनो मनष्पदतक्षे। तस्य
मषदन्तत्विमातम् "मषद्गगौरमामदभ्यश्च" इत्यनक्षेन ङष्ट्रीमष जलजमाकष्ट्री इमत रूपमम्।

[6.2] मदमत्रभ्यमास ष मकध् नर याः ॥ (५.४.११५)
सकत्र माथर याः - बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे मदमत्रभ्यमास परस्य मकध्नर याः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षप्रत्ययनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः षप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् मदमत्रभ्यमामम् इमत पञ्चिमष्ट्रीमदविचनमान्तमम् , ष इमत लपुपप्रथममैकविचनमान्तस मकध्नर याः इमत च
पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे।

"प्रत्यययाः", "परश्च", "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन असधिककतमामन। मदश्च मत्रश्च मदत्रष्ट्री, तमाभ्यमास
मदमत्रभ्यमामम् इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे मदमत्रभ्यमास परस्य मकध्नर याः
सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षप्रत्ययनो भविमत" इमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् मदमकधिरयाः इमत। दगौ मकधिमारनगौ यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे
मद औ मकधिरनम् औ इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः

"सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन मविशिक्षेषणस्य मद औ इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे मद औ मकधिरनम् औ इमत जमातक्षे,
सममासस्य "ककत्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकससजमायमास "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन
प्रमामतपमदकमावियवियस्य सपुपयाः औप्रत्ययदयस्य लपुमक मदमकधिरनम् इमत भविमत। मदमकधिरनम् इमत बहह वष्ट्रीमहससजकमातम्
प्रककतसकत्रक्षेण सममासमान्तक्षे षप्रत्ययक्षे , षकमारस्य "षयाः प्रत्ययस्य" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यननक्षे
लनोपक्षे मदमकधिरनम् अ इमत भविमत। ततयाः पकविरस्य मदमकधिरनम् इमत शिब्दस्य "यमच भमम्" इत्यनक्षेन भससजमायमास
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"नस्तमद्धितक्षे" इत्यनक्षेन भस्य मदमकधिरनम् इत्यस्य टक्षेरनयाः लनोपक्षे सविर ससयनोगक्षे मदमकधिरशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ
मदमकधिरयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि मत्रमकधिरयाः इत्यस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
2. दष्ट्रीघरसक्थयाः इत्यत्र कयाः मविगहयाः।
3. "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इमत सकत्रस्य स्विमाङ्गविमामचनयाः अक्ष्यन्तस्य मकमपुदमाहरणमम्।
4. "मदमत्रभ्यमास ष मकध्नर याः" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
5. "मदमत्रभ्यमास ष मकध्नर याः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

[6.3] अन्तबर महभ्यमार च लनोम्नयाः॥ (५.४.११७)
सकत्र माथर याः - बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे अन्तबर महभ्यमार परस्य लनोम्नयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अप्प्रत्ययनो
भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः अप्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् अन्तबर महभ्यमारमम् इमत पञ्चिमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्, च इत्यव्ययपदमम्। चकमारक्षेण "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः"
इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् अपम् इत्यनपुवितर तक्षे। लनोम्नयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम्
षचम्" इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। "प्रत्यययाः", "परश्च", "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन
असधिककतमामन। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे अन्तबर महभ्यमार परस्य लनोम्नयाः सममासमान्तयाः
तमद्धितससजकयाः अप्प्रत्ययनो भविमत" इमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् अन्तलर्वोमयाः इमत। अन्तयाः लनोममामन यस्य स इमत
लगौमककमविगहक्षे अन्तरम् लनोमनम् औ इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर"

इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासनो

भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक अन्तलर्वोमनम् इमत भविमत। अन्तलर्वोमनम् इमत
बहह वष्ट्रीमहससजकमातम् प्रककतसकत्रक्षेण सममासमान्तक्षे अप्प्रत्ययक्षे , पकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य
लनोपयाः" इत्यननक्षे लनोपक्षे अन्तलर्वोमनम् अ इमत भविमत। तदमा पकविरस्य अन्तलर्वोमनम् इमत शिब्दस्य "यमच भमम्"
इत्यनक्षेन भससजमायमास "नस्तमद्धितक्षे" इत्यनक्षेन भस्य अन्तलर्वोमनम् इत्यस्य टक्षेरनयाः लनोपक्षे सविर ससयनोगक्षे अन्तलर्वोमशिब्दनो
मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ अन्तलर्वोमयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि बमहलर्वोमयाः इत्यस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

[6.4] पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः॥ (५.४.१३८)
सकत्र माथर याः - बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे हस्त्यमामदविसजर तमादम् उपममानमात्परस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपयाः
भविमत।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तलनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे सकत्रक्षेऽनस्मनम्
पमादस्य लनोपयाः अहस्त्यमामदभ्ययाः इमत पदच्छक्षे दयाः। पमादस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम् , लनोपयाः इमत
प्रथममैकविचनमान्तमम् अहस्त्यमामदभ्ययाः पञ्चिमष्ट्रीबहह विचनमान्तस पदमम्। "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्"
इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। "उपममानमाच्च" इमत सकत्रमातम् उपममानमातम् इत्यनपुवितर तक्षे। "सममासमान्तमायाः"
इत्यसधिककतमम्।

न

हस्त्यमादययाः

अहस्त्यमादययाः, तक्षेभ्ययाः

अहस्त्यमामदभ्ययाः

इमत

नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

अहस्त्यमामदभ्ययाः उपममानमातम् पमादस्य सममासमान्तयाः लनोपयाः बहह वष्ट्रीहगौ इत्यन्विययाः। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत -

"बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे हस्त्यमामदविसजर तमादम् उपममानमातम् परस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपनो भविमत" इमत।
"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा अयस सममासमान्तयाः लनोपयाः पमादशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य
भविमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् व्यमाघपमातम् इमत। व्यमाघपमादगौ इवि पमादगौ यस्य स इमत
लगौमककमविगहक्षे व्यमाघपमाद औ पमाद औ इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यनक्षेन बहह वष्ट्रीमहसममासनो
भविमत।

ततयाः

"सपुपनो

धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"

इत्यनक्षेन

सपुब्लपुमक

व्यमाघपमाद

पमाद

इमत

नस्थतक्षे

"सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च" इमत विमामतर कक्षेन बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे पकविरपदस्य व्यमाघपमादशिब्दस्य
उत्तरपदस्य पमादशिब्दस्य लनोपक्षे व्यमाघपमादशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे अहस्त्यमामदविमाचकस्य
उपममानस्य व्यमाघशिब्दस्य मविदममानत्विमातम् ततयाः परस्य पमादशिब्दस्य "अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा
पररष्ककतक्षेन प्रककतसकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे व्यमाघपमादम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर

"विमाऽविसमानक्षे" इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे चत्विर व्यमाघपमातम् इमत भविमत। चत्विमारभमाविपकक्षे व्यमाघपमादम् इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. "अन्तबर महभ्यमार च लनोम्नयाः" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
7. "अन्तबर महभ्यमार च लनोम्नयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
8. "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
9. "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
10. "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

[6.5] सस ख् यमासपुप कविर स्य॥ (५.४.१४०)
सकत्र माथर याः - बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे ससख्यमाविमाचकपकविरस्य सपु-इत्यव्ययपकविरस्य च पमादशिब्दस्य सममासमान्तनो
लनोपनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः लनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। एकपदमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् ससख्यमासपुपकविरस्यक्षेमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम्
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पमादस्य इत्यनपुवितर तक्षे। "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे।

"सममासमान्तमायाः" इत्यसधिककतमम्। ससख्यमा च सपुश्च ससख्यमासक इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दयाः। ससख्यमासक पकविर्थौ यस्य स
ससख्यमासपुपकविरयाः, तस्य ससख्यमासपुपकविरस्य इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे
ससख्यमाविमाचकपकविरस्य सपु इत्यव्ययपकविरस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपनो भविमत" इमत।

"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा अयस सममासमान्तयाः लनोपयाः पमादशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य
भविमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् मदपमातम् इमत। दगौ पमादगौ यस्य स लगौमककमविगहक्षे मद औ
पमाद औ इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेन बहह वष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे
बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य मद औ इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे, सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुपयाः औदयस्य लपुमक मदपमादशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः
बहह वष्ट्रीमहसममासस्य ससख्यमापकविरकत्विमातम् ततयाः परस्य पमादशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य "अलनोऽन्त्यस्य" इमत
पररभमाषयमा पररष्ककतक्षेन प्रककतसकत्रक्षेण लनोपक्षे मदपमादम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर "विमाऽविसमानक्षे"
इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे चत्विर तकमारक्षे मदपमातम् इमत रूपमम्। चत्विमारभमाविपकक्षे च मदपमादम् इमत रूपमम्। एविमक्षेवि सपुपमातम्
सपुपमादम् इमत रूपदयस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
11. "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
12. "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
13. "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
14. "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रक्षेण मविमहतयाः लनोपयाः अन्त्यस्य कथस भविमत।

[6.6] उमदभ्यमास कमाकपु दस्य॥ (५.४.१४८)
सकत्र माथर याः - बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे उमदभ्यमास परस्य कमाकपुदशिब्दस्य सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः लनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्

उमदभ्यमामम्

इमत

पञ्चिमष्ट्रीमदविचनमान्तस

कमाकपुदस्यक्षेमत

च

षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस

पदमम्।

"ककपुदस्यमाविस्थमायमास लनोपयाः" इत्यस्ममात्सकत्रमातम् लनोपयाः इत्यनपुवितर तक्षे। "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्"
इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। "सममासमान्तमायाः" इत्यसधिककतमम्। उच्च मविश्वि उदष्ट्री, तमाभ्यमामम् उमदभ्यमामम्
इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दयाः। उदम् मवि इमत मनपमातदयमातम् इमत तमात्पयर मम्। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे
उमदभ्यमास परस्य कमाकपुदशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपनो भविमत" इमत।

ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा अयस सममासमान्तयाः लनोपयाः कमाकपुदशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य
भविमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् उत्कमाकपुतम् इमत। उद्गतस कमाकपुदस यस्य स
लगौमककमविगहक्षे उद्गत सपु कमाकपुद सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "प्रमामदभ्यनो धिमातपुजस्य विमाच्यनो विमा चनोत्तरपदलनोपयाः"
इमत विमामतर कक्षेन बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे, मविशिक्षेषणस्य पकविरमनपमातक्षे सपुब्लपुमक विमामतर कक्षेन च पकविरपदस्य उद्गत इत्यस्य
उत्तरपदस्य गतक्षेत्यस्य लनोपक्षे उदम् कमाकपुद इमत भविमत। ततयाः "खरर च" इत्यनक्षेन दकमारस्य चत्विर तकमारक्षे
उत्कमाकपुदशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे उतम् इत्यस्य परस कमाकपुदशिब्दस्य सत्त्विमातम् कमाकपुदशिब्दस्य
अन्त्यस्य अकमारस्य "अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा पररष्ककतक्षेन प्रनोकक्षेन सकत्रक्षेण लनोपक्षे उत्कमाकपुदम् इमत
मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर "विमाऽविसमानक्षे" इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे चत्विर तकमारक्षे उत्कमाकपुतम् इमत रूपमम्।
चत्विर स्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे उत्कमाकपुदम् इमत। एविमक्षेवि मविकमाकपुतम् मविकमाकपुदम् इमत रूपदयस ससध्यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
15. "उमदभ्यमास कमाकपुदस्य" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
16. "उमदभ्यमास कमाकपुदस्य" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
17. "उमदभ्यमास कमाकपुदस्य" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
18. "उमदभ्यमास कमाकपुदस्य" इमत सकत्रक्षेण मविमहतयाः लनोपयाः अन्त्यस्य कथस भविमत।

[6.7] पकण मारम दभमाषमा॥ (५.४.१४९)
सकत्र माथर याः - बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे पकणरशिब्दमातम् परस्य कमाकपुदशिब्दस्य मविकल्पक्षेन सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः लनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् पकणमारद म् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदस मविभमाषमा इमत च मविकल्पबनोधिकमम् अव्ययपदमम्।

"ककपुदस्यमाविस्थमायमास लनोपयाः" इत्यस्ममात्सकत्रमातम् लनोपयाः इत्यनपुवितर तक्षे। "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्"
इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। "सममासमान्तमायाः" इत्यसधिककतमम्। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत -

"बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे पकणरशिब्दमातम् परस्य कमाकपुदशिब्दस्य मविकल्पक्षेन सममासमान्तयाः लनोपनो भविमत" इमत।
"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा अयस सममासमान्तयाः लनोपयाः कमाकपुदशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य
भविमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् पकणरकमाकपुतम् इमत। पकणर कमाकपुदस यस्य स लगौमककमविगहक्षे
पकणर सपु कमाकपुद सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासनो भविमत। तत्र
मविशिक्षेषणस्य पकणर सपु इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे सपुब्लपुमक पकणरकमाकपुदशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे
पकणरशिब्दमात्परस्य कमाकपुदशिब्दस्य सत्त्विमातम् "अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा पररष्ककतक्षेन प्रनोकक्षेन सकत्रक्षेण
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कमाकपुदशिब्दस्य मविकल्पक्षेन अन्त्यस्यमाकमारस्य लनोपक्षे पकणरकमाकपुदम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर

"विमाऽविसमानक्षे" इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे चत्विर तकमारक्षे पकणरकमाकपुतम् इमत रूपमम्। चत्विर स्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे
पकणरकमाकपुदम् इमत रूपमम्। सममासमान्तलनोपस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे सगौ प्रमक्रयमाकमायर पकणरकमाकपुदयाः इमत
रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५
19. "पकणमारमदभमाषमा" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
20. "पकणमारमदभमाषमा" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
21. पकणर कमाकपुदस यस्यक्षेमत मविगहक्षे कमत रूपमामण भविनन्त।
22. "पकणमारमदभमाषमा" इमत सकत्रक्षेण मविमहतयाः लनोपयाः अन्त्यस्य कथस भविमत।

[6.8] सपुहृ द म्-द हृ
पु रद गौ ममत्रमाममत्रयनोयाः॥ (५.४.१५०)
सकत्र माथर याः - बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे सपुदभ्पु यमार परस्य हृदयशिब्दस्य सममासमान्तनो हृदमाविनो मनपमात्यतक्षे क्रमशियाः
ममत्रमाममत्रयनोयाः अथर यनोयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तहृदमाविमनपमातनस मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् सहृदम्-दहृपु रदगौ इमत प्रथममामदविचनमान्तस ममत्रमाममत्रयनोयाः इमत च सपमष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्। "बहह वष्ट्रीहगौ
सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। "सममासमान्तमायाः" इत्यसधिककतमम्। सहृतम् च
दहृपु रतम् च सपुहृदम्-दहृपु रदगौ इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दसममासयाः। ममत्रस च अममत्रश्च ममत्रमाममत्रगौ ,तयनोयाः ममत्रमाममत्रयनोयाः
इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दसममासयाः। विस्तपुतस्तपु मनपमातनक्षे ममत्रमाथर सपुहृच्छब्दयाः अममत्रमाथर च दहृपु रच्छब्दयाः ससद्धियाः। तत्र
हृदयस्य हृदमावि एवि मनपमात्यतक्षे इमत लभ्यतक्षे। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे सपुदभ्पु यमार परस्य
हृदयशिब्दस्य सममासमान्तयाः हृदमाविनो मनपमात्यतक्षे क्रमशियाः ममत्रमाममत्रयनोयाः अथर यनोयाः" इमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस सपुहृतम् इमत। शिनोभनस हृदयस यस्य स लगौमककमविगहक्षे सपु हृदय सपु
इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे सपुब्लपुमक च सपुहृदयशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः
बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे सपु इमत मनपमातमात्परस्य हृदयशिब्दस्य सत्त्विमातम् हृदयशिब्दस्य स्थमानक्षे ममत्रमाथर प्रनोकक्षेन सकत्रक्षेण
सममासमान्तक्षे हृदम् इत्यमादक्षेशिक्षे सपुहृदम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर "विमाऽविसमानक्षे" इत्यनक्षेन विमैकनल्पकक्षे
चत्विर तकमारक्षे सपुहृतम् इमत रूपमम्। चत्विर स्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे सपुहृदम् इमत रूपमम्। एविमक्षेवि अममत्रमाथर तपु
दहृपु रतम् दहृपु रदम् इमत रूपदयमम्।

[6.9] उरयाःप्रभकम तभ्ययाः कपम्॥ (५.४.१५१)
सकत्र माथर याः - उरयाःप्रभकत्यन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः कप्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् उरयाःप्रभकमतभ्ययाः इमत पञ्चिमष्ट्रीबहह विचनमान्तस कपम् इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। "बहह वष्ट्रीहगौ
सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इमत
भविमत। उरसम् इमत शिब्दयाः प्रभकमतयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे उरयाःप्रभकतययाः तक्षेभ्य उरयाःप्रभकमतभ्ययाः इमत
तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः। उरयाःप्रभकमतभ्ययाः इमत पदस बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। तक्षेन तदन्तमविधिगौ
उरयाःप्रभकत्यन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इमत लभ्यतक्षे। "प्रत्यययाः", "परश्च", "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन
असधिककतमामन। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "उरयाःप्रभकत्यन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो
भविमत" इमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् व्यकढनोरस्कयाः इमत। व्यकढमम् उरयाः यस्य स इमत
लगौमककमविगहक्षे व्यकढ सपु उरसम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासनो भविमत।
ततयाः "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य व्यकढ सपु इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे व्यकढ सपु उरसम् सपु
इमत जमातक्षे, सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सपुपयाः सपुदयस्य लपुमक गपुणक्षे च
व्यकढनोरसम् इमत भविमत। व्यकढनोरसम् इमत बहह वष्ट्रीमहससजकस्य उरयाःशिब्दमान्तत्विमातम् प्रककतसकत्रक्षेण सममासमान्तक्षे
कप्प्रत्ययक्षे, पकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यननक्षे लनोपक्षे व्यकढनोरसम् क इमत नस्थतक्षे
प्रमक्रयमाकमायर सविर ससयनोगक्षे व्यकढनोरस्कशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ व्यकढनोरस्कयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि मप्रयस
समपर याः यस्य स इमत मविगहक्षे मप्रयसमपर ष्कयाः इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।
सममासमान्तस्य कप्प्रत्ययस्यमालनोचनप्रसङ्गक्षे क्विमचदम् व्यकढनोरस्कयाः इत्यमादगौ मविसगर स्य सकमारमादक्षेशियाः
क्विमचतम् मप्रयसमपर ष्कयाः इत्यमादगौ षकमारमादक्षेशिश्च भविमत। तत्र सकमारमादक्षेशिमविधिमायकस सकत्रमम् अवितरमत -

[6.10]

सनोऽपदमादगौ॥ (८.३.३८)

सकत्र माथर याः - पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु मविसगर स्य सकमारमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास
मविविमकतमायमामम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मविसगर स्य सकमारमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् सयाः अपदमादगौ इमत पदच्छक्षे दयाः। सयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तमम् अपदमादगौ इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस
पदमम्। सयाः इत्यत्र अकमार उच्चमारणमाथर कयाः। "मविसजर नष्ट्रीयस्य सयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् मविसजर नष्ट्रीयस्य इमत
पदमनपुवितर तक्षे। "कपुप्विनो ⩆क ⩆पगौ च" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् कपुप्विनोयाः इमत पदमनपुवितर तक्षे। "तयनोय्विमारविमच
ससमहतमायमामम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् ससमहतमायमामम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। न पदमामदयाः अपदमामदयाः, तनस्मनम् अपदमादगौ
इमत नञ्सममासयाः। अपदमादगौ इत्यस्य कपुप्विनोयाः इत्यनक्षेनमान्वियमादम् अपदमादनोयाः कपुप्विनोयाः इत्यथर्वो भविमत। एविमम्
अपदमादगौ कविगर पविगर च परक्षे समत मविसगर स्य स्थमानक्षे सम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास मविविमकतमायमामम् इमत
सकत्रमाथर याः सममायमामत। अपदमामदकविगर पविगर त्विस पमाशि-कल्प-क-कमाम्यमानमास चतपुणमार प्रत्ययमानमामक्षेवि सम्भविमत। एविस

"पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु मविसगर स्य सकमारमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास मविविमकतमायमामम्" इमत
सकत्रमाथर याः पयर विस्यमत।
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उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्य पमाशिमप परक्षे उदमाहरणस पयस्पमाशिमम् इमत। कल्पमप परक्षे उदमाहरणस
पयस्कल्पमम् इमत। कमाम्यमच परक्षे उदमाहरणस पयस्कमाम्यमम्। प्रककतक्षे च व्यकढमम् उरयाः यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे
व्यकढ सपु उरसम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः

"सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य पकविरमनपमातक्षे प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक च गपुणक्षे व्यकढनोरसम्
इमत जमातक्षे, ततयाः "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इत्यनक्षेन सममासमान्तक्षे कप्प्रत्ययक्षे व्यकढनोरसम् क इमत भविमत। तदमा

"खरविसमानयनोमविर सजर नष्ट्रीययाः" इत्यनक्षेन सस्य खरर परक्षे मविसगमारदक्षेशिक्षे व्यकढनोरयाः क इमत जमातक्षे प्रककतसकत्रक्षेण
अपदमामदकप्रत्ययपरकत्विमातम् मविसगर स्य समादक्षेशिक्षे पपुससस सगौ व्यकढनोरस्कयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६
23. "सपुहृदम्-दहृपु रदगौ ममत्रमाममत्रयनोयाः" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
24. "सपुहृदम्-दहृपु रदगौ ममत्रमाममत्रयनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
25. "सपुहृदम्-दहृपु रदगौ ममत्रमाममत्रयनोयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
26. "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
27. "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
28. "सनोऽपदमादगौ" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
29. "सनोऽपदमादगौ" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

इणयाः षयाः॥ (८.३.३९)
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सकत्र माथर याः - पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु इण उत्तरस्य मविसगर स्य षकमारमादक्षेशिनो भविमत
ससमहतमायमास मविविमकतमायमामम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मविसगर स्य षकमारमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। "सनोऽपदमादगौ"
इत्यक्षेनन प्रमापस्य सत्विस्य बमाधिकत्विमादम् इदमम् अपविमादसकत्रमम्।

पददयमात्मकक्षे सकत्रक्षेऽनस्मनम् इणयाः इमत

पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस षयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। षयाः इत्यत्र अकमार उच्चमारणमाथर कयाः। "सनोऽपदमादगौ" इमत
सकत्रमादम् अपदमादगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। "मविसजर नष्ट्रीयस्य सयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् मविसजर नष्ट्रीयस्य इमत
पदमनपुवितर तक्षे। "कपुप्विनो ⩆क ⩆पगौ च" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् कपुप्विनोयाः इमत पदमनपुवितर तक्षे। "तयनोय्विमारविमच
ससमहतमायमामम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् ससमहतमायमामम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। न पदमामदयाः अपदमामदयाः, तनस्मनम् अपदमादगौ
इमत नञ्सममासयाः। अपदमादगौ इत्यस्य कपुप्विनोयाः इत्यनक्षेनमान्वियमादम् अपदमादनोयाः कपुप्विनोयाः इत्यथर्वो भविमत। एविमम्
अपदमादगौ कविगर पविगर च परक्षे समत इणयाः परस्य मविसगर स्य स्थमानक्षे सम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास
मविविमकतमायमामम्

इमत

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

सकत्रमाथर याः

सममायमामत।

अपदमामदकविगर पविगर त्विस

पमाशि-कल्प-क-कमाम्यमानमास

चतपुणमार
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
प्रत्ययमानमामक्षेवि सम्भविमत। एविस "पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु इणयाः परस्य मविसगर स्य षकमारमादक्षेशिनो
भविमत ससमहतमायमास मविविमकतमायमामम्" इमत सकत्रमाथर याः पयर विस्यमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्य पमाशिमप परक्षे उदमाहरणस समपर ष्पमाशिमम् इमत। कल्पमप परक्षे उदमाहरणस
यजपुष्कल्पमम् इमत। कमाम्यमच परक्षे उदमाहरणस समपर ष्कमाम्यमम्। प्रककतक्षे च मप्रयस समपर याः यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे
मप्रय सपु समपर सम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे, मविशिक्षेषणस्य
पकविरमनपमातक्षे प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक च गपुणक्षे मप्रयसमपर सम् जमातक्षे , ततयाः "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इमत प्रककतसकत्रक्षेण
सममासमान्तक्षे कप्प्रत्ययक्षे मप्रयसमपर सम् क इमत भविमत। तदमा "खरविसमानयनोमविर सजर नष्ट्रीययाः" इत्यनक्षेन सस्य
मविसगमारदक्षेशिक्षे मप्रयसमपर याः क इमत जमातक्षे प्रककतसकत्रक्षेण अपदमामदकप्रत्ययपरकत्विमातम् मविसगर स्य स्थमानक्षे प्रमापस समादक्षेशिस
प्रबमाध्य इणयाः परस्य षमादक्षेशिक्षे पपुससस सगौ मप्रयसमपर ष्कयाः इमत रूपमम्।
प्रकरणनोपयनोमगतयमा मविसगर स्य स्थमानक्षे षत्वि-सत्विमविधिमायकस सकत्रस प्रविकत्तमम् -

कस्कमामदषपु च॥ (८.३.४८)
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सकत्र माथर याः - कस्कमामदषपु इण उत्तरस्य मविसगर स्य षकमारमादक्षेशिनो भविमत, अन्यत्र तपु सकमारमादक्षेशिनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मविसगर स्य षकमारमादक्षेशियाः सकमारमादक्षेशिश्च मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे सकत्रक्षेऽनस्मनम् कस्कमामदषपु इमत सपमष्ट्रीबहह विचनमान्तस च इत्यव्ययस पदमम्। इणयाः षयाः इमत सकत्रस
सम्पकणरमनपुवितर तक्षे। "सनोऽपदमादगौ" इमत सकत्रमातम् सयाः इमत पदमनपुवितर तक्षे। "मविसजर नष्ट्रीयस्य सयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम्
मविसजर नष्ट्रीयस्य इमत पदमनपुवितर तक्षे। "कपुप्विनो ⩆क ⩆पगौ च" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् कपुप्विनोयाः इमत पदमनपुवितर तक्षे।

"तयनोय्विमारविमच ससमहतमायमामम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् ससमहतमायमामम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। कस्कशिब्द आमदयरषमास तक्षे
कस्कमादययाः, तक्षेषपु कस्कमामदषपु इमत तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः। एविस कस्कमामदषपु शिब्दक्षेषपु इण्प्रत्यमाहमारमातम् परस
मविसजर नष्ट्रीयस्य स्थमानक्षे सकमारमादक्षेशिनो भविमत, कस्कमामदषपु अन्यत्र मविसजर नष्ट्रीयस्य स्थमानक्षे सकमारमादक्षेशिनो भविमत इमत
सकत्रमाथर याः सममायमामत।
उदमाहरणमम् - अस्य इण्परकत्विक्षे उदमाहरणस समपर ष्कपुनण्डकमा इमत। समपर याः कपुनण्डकमा इमत नस्थतक्षे
कस्कमामदषपु पमठतत्विमातम् समपर याः इत्यस्य इणयाः इकमारमात्परस्य मविसगर स्य प्रककतसकत्रक्षेण षकमारक्षेदक्षेशिक्षे समपर ष्कपुनण्डकमा
इमत रूपस भविमत। इण्परकत्विमाभमाविक्षे कस्कयाः इत्यपुदमाहरणमम्। "मनत्यविष्ट्रीप्सयनोयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण विष्ट्रीप्समाथर कयाः
इमत पदस्य मदत्विक्षे कयाः क इमत नस्थतक्षे मविसगर स्य इण्परकत्विमाभमाविमातम् प्रककतसकत्रक्षेण सकमारमादक्षेशिक्षे कस्कयाः इमत
रूपस भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७
30. "इणयाः षयाः" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
31. "इणयाः षयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
32. मप्रयसमपर ष्कयाः इत्यत्र षत्विमादक्षेशियाः कक्षेन सकत्रक्षेण।
122

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

बहह वष्ट्री म हसममासयाः - सममासमान्तप्रत्यययाः मनपमातव्यविस्थमामदकमम्

मटप्पणष्ट्री

33. "कस्कमामदषपु च" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
34. "कस्कमामदषपु च" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
35. समपर ष्कपुनण्डकमा इत्यत्र षत्विमादक्षेशियाः कक्षेन सकत्रक्षेण।
36. कस्कयाः इत्यत्र सत्विमादक्षेशियाः कक्षेन सकत्रक्षेण।
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इनयाः ससयमामम्॥ (५.४.१५२)

सकत्र माथर याः - इन्नन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत सष्ट्रीत्विक्षे मविविमकतक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः कप्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् इनयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस ससयमामम् इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः
स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इमत भविमत।

"उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इत्यस्ममातम् कपम् इत्यनपुवितर तक्षे। इनयाः इमत पदस बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। तक्षेन
तदन्तमविधिगौ इन्नन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इमत लभ्यतक्षे। "प्रत्यययाः", "परश्च", "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन
असधिककतमामन। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "इन्नन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत
सष्ट्रीत्विक्षे मविविमकतक्षे" इमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस तमाविदम् बहह दनण्डकमा नगरष्ट्री इमत। दण्डयाः अस्यमास्तष्ट्रीमत मविगहक्षे

"अत इमनठनगौ" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण इमनप्रत्ययक्षे दण्डष्ट्री इमत मनष्पदतक्षे । बहवियाः दनण्डननो यस्यमास समा इमत
लगौमककमविगहक्षे बहह जसम् दनण्डनम् जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासनो
भविमत। ततयाः "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य बहह जसम् इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे बहह जसम्
दनण्डनम् जसम् इमत जमातक्षे , सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सपुपयाः जस्दयस्य
लपुमक बहह दनण्डनम् इमत भविमत। बहह दनण्डनम् इमत बहह वष्ट्रीमहससजकस्य इन्नन्तत्विमातम् सष्ट्रीत्विक्षे मविविमकतक्षे प्रककतसकत्रक्षेण
सममासमान्तक्षे कप्प्रत्ययक्षे , पकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यननक्षे लनोपक्षे बहह दनण्डनम्
क इमत नस्थतक्षे, नकमारस्य लनोपक्षे सविर ससयनोगक्षे मनष्पन्नमातम् बहह दनण्डकशिब्दमातम् "अजमादतषमापम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
टमामप प्रमक्रयमाकमायर सविर ससयनोगक्षे बहह दनण्डकमाशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ प्रमक्रयमाकमायर बहह दनण्डकमा इमत रूपमम्।
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शिक्षे ष मामदभमाषमा॥ (५.४.१५४)

सकत्र माथर याः - अनपुकसममासमान्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः कप्प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे सकत्रक्षेऽनस्मनम् शिक्षेषमातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस मविभमाषमा इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। "बहह वष्ट्रीहगौ
सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इत्यस्ममातम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमनपुवितर तक्षे। तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इमत
भविमत। "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् कपम् इत्यनपुवितर तक्षे। "प्रत्यययाः", "परश्च", "तमद्धितमायाः",

"सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन असधिककतमामन। यस्ममातम् सममासमान्तप्रत्ययनो न मविमहतयाः स एवि शिक्षेषशिब्दक्षेन गकह्यतक्षे।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
शिक्षेषमातम् नमाम अनपुकसममासमान्तमादम् इमत। एविस सकत्रमाथर याः सममायमामत - "अनपुकसममासमान्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः
तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन भविमत" इमत।
उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस महमायशिस्कयाः इमत। महदम् यशिनो यस्य स इमत लगौमककमविगहक्षे
महतम् सपु यशिसम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः

"सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यनक्षेन मविशिक्षेषणस्य महतम् सपु इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे महतम् सपु यशिसम् सपु इमत नस्थतक्षे ,
"ककत्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सपुपयाः
सपुदयस्य लपुमक च महतम् यशिसम् इमत जमातक्षे "आन्महतयाः सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण महतयाः
तकमारस्य आकमारमादक्षेशिक्षे "अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः" इत्यनक्षेन सविणर दष्ट्रीघर महमायशिसम् इमत शिब्दनो मनष्पदतक्षे। महमायशिसम्
इमत बहह वष्ट्रीमहससजकस्य अनपुकसममासमान्तत्विमातम् प्रककतसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन सममासमान्तक्षे कप्प्रत्ययक्षे , पकमारस्य

"हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यननक्षे लनोपक्षे महमायशिसम् क इमत नस्थतक्षे ,
"खरविसमानयनोमविर सजर नष्ट्रीययाः" इत्यनक्षेन खरर परक्षे सकमारस्य मविसगमारदक्षेशिक्षे महमायशियाः क इमत जमातक्षे "सनोऽपदमादगौ"
इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मविसगर स्य समादक्षेशिक्षे सविर ससयनोगक्षे महमायशिस्कशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः पपुससस सगौ महमायशिस्कयाः इमत
रूपमम्। कपयाः विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे सगौ प्रमक्रयमाकमायर महमायशिमायाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८
37. "इनयाः ससयमामम्" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
38. "इनयाः ससयमामम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
39. "शिक्षेषमामदभमाषमा" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
40. "शिक्षेषमामदभमाषमा" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
41. महदम् यशियाः यस्य स इमत मविगहक्षे बहह वष्ट्रीहगौ कमत रूपमामण।

[6.15]

मनष्ठमा॥ (२.२.३६)

सकत्र माथर याः - मनष्ठमान्तस बहह वष्ट्रीहगौ पकविर भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण पकविरमनपमातनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। एकपदमात्मकक्षे सकत्रक्षेऽनस्मनम्
मनष्ठमा इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमम्
अनपुवितर तक्षे। "उपसजर नस पकविरम"म् इत्यतयाः पकविरमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणस मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम् अनपुवितर तक्षे। प्रयपुज्यतक्षे
इमत मक्रयमापदमम् अध्यमाहमायर मम्। "ककवितक मनष्ठमा" इमत सकत्रक्षेण मविमहतयनोयाः ककवितपुप्रत्यययनोयाः मनष्ठमाससजमा।

"प्रत्ययगहणक्षे तदन्तगहणमम्" इमत मनयमक्षेन मनष्ठमा इत्यस्य तदन्तमविधिगौ मनष्ठमान्तमम् इमत लभ्यतक्षे।
बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे मनष्ठमाप्रत्ययमान्तस पदस पकविर प्रयपुज्यतक्षे इमत सकत्रस्यमाथर याः।
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उदमाहरणमम् - मनष्ठमान्तस्य पकविरमनपमातक्षे यपुकयनोगयाः इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्। यपुकनो यनोगनो यक्षेन सयाः इमत
लगौमककमविगहक्षे यपुक सपु यनोग सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे अन्यपदमाथर मविदममानस्य यपुक सपु इत्यस्य यनोग सपु इत्यस्य
च प्रथममान्तस्य "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यनक्षेन बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे, सममासस्य "ककत्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन
प्रमामतपमदकससजमायमास "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण सपुदयस्य लपुमक यपुक यनोग इमत भविमत। तदमा
प्रनोकक्षेन सकत्रक्षेण मनष्ठमान्तस्य यपुक इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे मनष्पन्नमातम् यपुकयनोग इत्यस्ममादम् मविशिक्षेष्यमानपुसमारक्षेण पपुससस सगौ
प्रमक्रयमाकमायर यपुकयनोगयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-९
42. "मनष्ठमा" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
43. "मनष्ठमा" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
44. "मनष्ठमा" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
45. मनष्ठमाससजमा कक्षेषमास भविमत।

[6.16]

विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु॥ (२.२.३७)

सकत्र माथर याः - आमहतमागन्यमामदषपु बहह वष्ट्रीमहषपु मनष्ठमान्तस पकविर मविकल्पक्षेन भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन पकविरमनपमातनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् विमा इमत मविकल्पबनोधिकमव्यमम्। आमहतमागन्यमामदषपु इमत सपमष्ट्रीबहह विचनमान्तस पदमम्। "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे
बहह वष्ट्रीहगौ" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् बहह वष्ट्रीहगौ इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। तस्य च आमहतमागन्यमामदषपु इत्यनक्षेन सहमान्वियमादम्
आमहतमागन्यमामदषपु बहह वष्ट्रीमहषपु इमत लभ्यतक्षे। आमहतमामग्नियाः आमदयरषमास तक्षे आमहतमागन्यमादययाः, तक्षेषपु आमहतमागन्यमामदषपु
इमत

तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः।

"उपसजर नस

पकविरम"म्

इत्यतयाः

पकविरमम्

इमत

मक्रयमामविशिक्षेषणस

मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम् अनपुवितर तक्षे। प्रयपुज्यतक्षे इमत मक्रयमापदमम् अध्यमाहमायर मम्। "मनष्ठमा" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् मनष्ठमा
इत्यनपुवितर तक्षे। "प्रत्ययगहणक्षे तदन्तगहणमम्" इमत मनयमक्षेन मनष्ठमा इत्यस्य तदन्तमविधिगौ मनष्ठमान्तमम् इमत लभ्यतक्षे।

"आमहतमागन्यमामदषपु बहह वष्ट्रीमहसममासक्षेषपु मनष्ठमाप्रत्ययमान्तस पदस मविकल्पक्षेन पकविर प्रयपुज्यतक्षे" इमत सकत्रस्यमाथर याः।
उदमाहरणमम् - मनष्ठमान्तस्य मविकल्पक्षेन पकविरमनपमातक्षे आमहतमामग्नियाः अगन्यमामहतयाः इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्।
आमहतमा अग्निययाः यक्षेन सयाः इमत लगौमककमविगहक्षे आमहत जसम् अमग्नि जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे अन्यपदमाथर
मविदममानस्य आमहत जसम् इत्यस्य अमग्नि जसम् इत्यस्य च प्रथममान्तस्य "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यनक्षेन बहह वष्ट्रीहगौ
सपुब्लपुमक आमहत अमग्नि इमत भविमत। तदमा आमहतमामग्निगणक्षे पमाठमातम् प्रनोकक्षेन सकत्रक्षेण बहह वष्ट्रीहगौ मविकल्पक्षेन
मनष्ठमान्तस्य आमहत इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे सविणर दष्ट्रीघर मनष्पन्नमातम् आमहतमामग्नि इत्यस्ममादम् मविशिक्षेष्यमानपुसमारक्षेण पपुससस
सगौ प्रमक्रयमाकमायर आमहतमामग्नियाः इमत रूपमम्। पकविरमनपमातस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे अमग्नि आमहत इमत जमातक्षे
यमण मनष्पन्नमादम् अगन्यमामहतशिब्दमातम् पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर अगन्यमामहतयाः इमत रूपमम्।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१०
46. "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु" इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
47. "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु" इमत सकत्रस्यमाथर याः कयाः।
48. "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
49. अगन्यमामहतयाः आमहतमामग्नियाः इमत रूपदयस कथस भविमत।

पमाठसमारयाः
अनस्मनम् पमाठक्षे बहह वष्ट्रीमहसममासस्य अविमशिषमासशियाः प्रस्तपुतयाः। बहह वष्ट्रीहगौ सममासमान्तस्य षच्प्रत्ययस्य
मविधिमायकस "बहह वष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमातम् षचम्" इमत, षप्रत्ययस्य मविधिमायकस "मदमत्रभ्यमास ष मकध्नर याः" इमत,
अप्प्रत्ययस्य च मविधिमायकमम् "अन्तबर महभ्यमार च लनोम्नयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। अत्र "पमादस्य
लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत, "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत, "उमदभ्यमास कमाकपुदस्य" इमत "पकणमारमदभमाषमा" इमत च
सममासमान्तलनोपमविधिमायकस सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। प्रसङ्गमातम् "सपुहृदम्-दहृपु द
र गौ ममत्रमाममत्रयनोयाः" इमत हृदयशिब्दस्य
हृदमादक्षेशिमनपमातमविधिमायकस सकत्रममप व्यमाख्यमातमम्।

मनपमातनस भविमत तदम् विण्यर तक्षे। बहह वष्ट्रीहगौ पकविरमनपमातमविषयक्षे

अत्रमालनोचनस भविमत। ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रविणर नमाविसरक्षे तददपु माहरणक्षेषपु मविसगर स्यमादक्षेशिमविधिमानमाय यमामन सकत्रमामण
अपक्षेमकतमामन तमान्यमप अत्र ससगह
क ष्ट्रीतमामन। सममासमान्तस्य कप्प्रत्ययस्य मविधिमायकमत्र "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्"

"इनयाः ससयमामम्" "शिक्षेषमामदभमाषमा" सकत्रत्रयममप व्यमाख्यमातमम्।
सममासमान्तपयमारलनोचनमाविसरक्षे "सनोऽपदमादगौ" इमत सकमारमादक्षेशिमविधिमायकमम्, "इणयाः षयाः" इमत

"कस्कमामदषपु च" इमत षकमारमादक्षेशिमविधिमायकस सकत्रममप व्यमाख्यमातमम्। ततयाः बहह वष्ट्रीहगौ पकविरमनपमातमविधिमायकस "मनष्ठमा"
इमत "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु" इमत च सकत्रस प्रस्तपुतमम्। एविस बहह वष्ट्रीमहसममासस्यमाविमशिषमासशियाः अनस्मनम् पमाठक्षे प्रस्तपुतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. "बहह बष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमात्षचम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
2. "मदमत्रभ्यमास ष मकध्नर याः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
3. "अन्तबर महभ्यमार च लनोम्नयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
4. "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
5. "ससख्यमासपुपकविरस्य" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
6. "उमदभ्यमास कमाकपुदस्य" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
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7. "उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
8. दष्ट्रीघरसक्थयाः इमत रूपस समाधियत।
9. अन्तलर्वोमयाः इमत रूपस समाधियत।
10. मदमकधिरयाः इमत रूपस समाधियत।
11. व्यमाघपमादम् इमत रूपस समाधियत।
12. मदपमादम् इमत रूपस समाधियत।
13. उत्कमाकपुदम् इमत रूपस समाधियत।
14. पकणरकमाकपुदयाः इमत रूपस समाधियत।
15. व्यकढनोरस्कयाः इमत रूपस समाधियत।
16. महमायशिस्कयाः इमत रूपस समाधियत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१
1. स्विमाङ्गविमामचनयाः सक्रयक्ष्यन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षच्प्रत्ययनो भविमत।
2. दष्ट्रीघर सनक्थनष्ट्री यस्य सयाः इमत मविगहयाः।
3. जलजमाकष्ट्री।
4. बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे मदमत्रभ्यमास परस्य मकध्नर याः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः षप्रत्ययनो भविमत।
5. मदमकधिरयाः।

उत्तरमामण-२
6. बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे अन्तबर महभ्यमार परस्य लनोम्नयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अप्प्रत्ययनो भविमत।
7. अन्तलर्वोमयाः।
8. सममासमान्तलनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
9. बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे हस्त्यमामदविसजर तमादम् उपममानमात्परस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तयाः लनोपयाः भविमत।
10. व्यमाघपमातम्।

उत्तरमामण-३
11. सममासमान्तलनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
12. बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे ससख्यमाविमाचकपकविरस्य सपु इत्यव्ययपकविरस्य पमादशिब्दस्य सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।
13. मदपमातम्।
14. अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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उत्तरमामण-४
15. सममासमान्तलनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
16. बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे उमदभ्यमास परस्य कमाकपुदशिब्दस्य सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।
17. उत्कमाकपुतम्।
18. अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा।

उत्तरमामण-५
19. सममासमान्तलनोपयाः।
20. बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे पकणरशिब्दमातम् परस्य कमाकपुदशिब्दस्य मविकल्पक्षेन सममासमान्तनो लनोपनो भविमत।
21. रूपत्रयमम्।
22. अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा।

उत्तरमामण-६
23. सममासमान्तहृदमाविमनपमातनमम्।
24. बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे सपुदभ्पु यमार परस्य हृदयशिब्दस्य सममासमान्तनो हृदमाविनो मनपमात्यतक्षे क्रमशियाः ममत्रमाममत्रयनोयाः
अथर यनोयाः।

25. सपुहृतम्।
26. उरयाःप्रभकत्यन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत।
27. व्यकढनोरस्कयाः।
28. पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु मविसगर स्य सकमारमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास मविविमकतमायमामम्।
29. पयस्पमाशिमम्।

उत्तरमामण-७
30. पमाशि-कल्प-क-कमाम्यक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु इण उत्तरस्य मविसगर स्य षकमारमादक्षेशिनो भविमत ससमहतमायमास
मविविमकतमायमामम्।

31. समपर ष्पमाशिमम्।
32. इणयाः षयाः इमत सकत्रक्षेण।
33. कस्कमामदषपु इण उत्तरस्य मविसगर स्य षकमारमादक्षेशिनो भविमत, अन्यत्र तपु सकमारमादक्षेशिनो भविमत।
34. समपर ष्कपुनण्डकमा।
35. कस्कमामदषपु च इमत सकत्रक्षेण।
36. कस्कमामदषपु च इमत सकत्रक्षेण।

128

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

बहह वष्ट्री म हसममासयाः - सममासमान्तप्रत्यययाः मनपमातव्यविस्थमामदकमम्

मटप्पणष्ट्री

उत्तरमामण-८
37. इन्नन्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो भविमत सष्ट्रीत्विक्षे मविविमकतक्षे।
38. बहह दनण्डकमा नगरष्ट्री।
39. अनपुकसममासमान्तमादम् बहह वष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः कप्प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन भविमत।
40. महमायशिस्कयाः।
41. रूपदयमम्।

उत्तरमामण-९
42. पकविरमनपमातयाः।
43. मनष्ठमान्तस बहह वष्ट्रीहगौ पकविर भविमत।
44. यपुकयनोगयाः।
45. ककवितपुप्रत्यययनोयाः मनष्ठमाससजमा।

उत्तरमामण-१०
46. पकविरमनपमातयाः।
47. आमहतमागन्यमामदषपु बहह वष्ट्रीमहषपु मनष्ठमान्तस पकविर मविकल्पक्षेन भविमत।
48. आमहतमामग्नियाः अगन्यमामहतयाः इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन।
49. मविकल्पक्षेन मनष्ठमान्तस्य आमहत इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे प्रमक्रयमायमामम् आमहतमामग्नियाः इमत
रूपमम्,पकविरमनपमातस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे अगन्यमामहतयाः इमत रूपमम्।

॥ इमत षष्ठयाः पमाठयाः॥
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