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भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधि मातनोयाः सलमट लपुम ट
च रूपसमाधिनमम्

प्रस्तमाविनमा
व्यमाकरणमाध्ययनस सनोपनक्रमक्षेण भविमत। अथमारतम् दशिमककमायमायाः व्यमाकरणस्य पपुस्तकस यनो जमानमामत स
एवि अत्र पमठतपुस बनोद्धिम
पु म् रूपमामण च समाधिमयतपुमम् प्रभविक्षेतम्। भकविमादयनो धिमातवि इमत सकत्रक्षेण धिमातपुपमाठपमठतमानमास
धिमातकनमास धिमातपुससजमा भवितष्ट्रीमत दशिमककमायमायाः पमाठ्यपपुस्तकक्षे मविषययाः आसष्ट्रीतम्। सम्प्रमत अमप मतङन्तप्रकरणक्षे
लटम् -लकमारक्षे बहह मन सकत्रमामण गतमामन यमामन अत्र सललकमारक्षे प्रयपुज्यन्तक्षे। अतयाः ललकमारस्य सम्यगम् जमानमपुपमाज्यर
अत्र प्रविमतर तव्यमम्। एविञ्च रूपसमाधिनक्षे यदमप पकविरसकत्रमामण पररभमाषमायाः बमाहह ल्यक्षेन आविश्यकमामन तथमामप तमामन
सविमारमण सविरषपु रूपक्षेषपु ननोच्यन्तक्षे। कमामनचन रूपमामण नमायकत्विक्षेन प्रदश्यर न्तक्षे। अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु छमात्रक्षेण स्वियस तमामन
स्थलमामन ऊह्यमामन इमत अपक्षेकमा।
समाधिपुधिमातपुरूपसमाधिनस प्रधिमानस लक्ष्यमत्र। प्रथमस धिमातपुससजमा। ततयाः लकमारमविधिमानमम्। ततयाः
लमादक्षेशिमविधिमानमम्। ततयाः समत प्रसङक्षे शिबमामदमविकरणमविधिमानमम्। सलटम् -लकमारक्षे अभ्यमासकमायर मम्। ततयाः धिमातपुप्रत्यययनोयाः ससन्धिकमायमारमण। एविस क्रमक्षेण समाममान्यतयाः रूपस ससद्धिस भविमत। एतमावितमा धिमातपुससजमा, लकमारमविधिमानमम्,
लस्य स्थमानक्षे मतङनो मविधिमानमम्, क्विमचतम् धिमातपु-प्रत्ययनोयाः ससन्धियाः इमत एतमामन कमायमारमण अमतक्रमान्तमामन पकविरसस्मनम्
पमाठक्षे । इतयाः परस सलटम् -लकमारक्षे एतक्षेषमामम् उपयनोगयाः, अभ्यमासमामदकमायमारमण च नकत्नयाः मविषययाः सममायमामत।
सलटम् -लकमारनोत्तरस लपुटम् लकमारयाः प्रस्तकयतक्षे असस्मनम् पमाठक्षे एवि। यतनो मह लकमारमाणमास क्रमयाः
ममाहक्षेश्विरसकत्रक्रमक्षेणमासस्त। यदमप पमामणमनयाः स्वियमम् अषमाध्यमाय्यमास मभन्नक्षेनमैवि क्रमक्षेण सकत्रमामण उपन्यस्तविमानम्
तथमामप सविमारदृतयाः क्रमयाः अत्रमामप आमद्रियतक्षे।

उदक्षेश् यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 सलटम् -लकमारस्य सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
 सलमट धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
 सलटम् -लकमारस प्रयनोकसपु समथर्थो भविक्षेतम्।
 ससस्ककतव्यमाकरणक्षे परनोककमालस जमानष्ट्रीयमातम्।
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 अभ्यमासकमायर कतपुर प्रभविक्षेतम्।
 भकधिमातनोयाः लपुटम्-लकमारक्षे रूपमामण कथस भविसन्त इमत जमास्यमत।
 लपुटम्-लकमारस्य सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुस प्रभविक्षेतम्।
 अनदतनभमविष्यत्कमालष्ट्रीनमायमायाः मक्रयमायमायाः प्रकटनमाय लपुटम् प्रयनोकसपु समथर्थो भमविष्यमत।
 अनपुविकसत्तयाः असधिकमारयाः आकक्षेपयाः तदमामदमविसधियाः तदन्तमविसधियाः एषमामम् इतनोऽमप असधिकमानम्
प्रयनोगस्थलमानम् जमास्यमत।

भकधिमातनोयाः सलटम् -लकमारयाः रूपमामण
[14.1]

परनोकक्षे सलटम् ॥ (३.२.११५)

सकत्र माथर याः - भकतमाऽनदतनपरनोकमाथर विकत्तधि
क्षे मारतनोयाः सलटम् स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेणमानक्षेन सलट्लकमारनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। मदपदमात्मकममदस सकत्रमम्। परनोकक्षे
इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस समस्तपदमम्। अक्ष्णनोयाः परमम् परनोकमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। अमकशिब्दनोऽत्र
इसन्द्रियसमाममान्यविमाचष्ट्री। इसन्द्रियमागनोचरत्विस परनोकत्विमम्। सलटम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अनदतनक्षे लङम् इमत
सकत्रमादम् अनदतनक्षे इमत सपम्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। अद भवियाः अदतनयाः, अमविदममानयाः अदतनयाः यसस्मनम् सयाः
अनदतनयाः कमालयाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। अतष्ट्रीतरमात्रक्षेयाः अन्त्ययमामक्षेन आगमाममरमात्रक्षेयाः आदयमामक्षेन समहतयाः कमालयाः
अदतनयाः। तमद्भिन्नयाः अनदतनयाः। भकतक्षे इत्यसधिकमारपमठतममदस सकत्रमम्। भकतत्विस नमाम अतष्ट्रीतकमालयाः। धिमातनोयाः इमत
असधिककतमसस्त। प्रत्यययाः (३.१.१), परश्च (३.१.२) सकत्रदयमम् अत्र असधिककतमम्। सकत्रममदस प्रत्ययमासधिकमारक्षे
पमठतमम्। तस्ममातम् सलटम् इमत प्रत्यययाः। धिमातनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत
पररभमाषमाप्रभमाविक्षेन परश्च इमत सकत्रबलक्षेन च सलटम् धिमातनोयाः अव्यविमहतयाः परयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। एतक्षेन भकतक्षे अनदतनक्षे
परनोकक्षे धिमातनोयाः परयाः सलटम् प्रत्यययाः इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। सलमडमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस पदमम्। भकतक्षे
अनदतनक्षे परनोकक्षे इमत मत्रष्विक्षेवि सपम्यन्तपदक्षेषपु मविषयसपमष्ट्री। एविस मक्रयमायमायाः भकतमाऽनदतनपरनोकत्विमविविकमायमास
धिमातनोयाः सलटम् स्यमातम् इमत सकत्रमाथर्थो भविमत।
धिमातनोयाः अथर याः व्यमापमारयाः फलस चक्षेमत उकमक्षेवि। यस्य धिमातनोयाः अथर याः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा अनदतनक्षे
भकतक्षे परनोकक्षे च वितर तक्षे स धिमातपुयाः भकतमाऽनदतनपरनोकमाथर विकसत्तयाः कथ्यतक्षे। तसस्मनम् कमालक्षे मक्रयमायमायाः विकसत्तयाः यस्य स
भकतमाऽनदतनपरनोकमक्रयमाविकसत्तयाः धिमातपुयाः। यमद तसस्मनम् कमालक्षे मक्रयमा इमत प्रकटनस्य मविविकमा असस्त तमहर धिमातनोयाः
सलटम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
उदमाहरणमम् - रमामयाः अयनोध्यमायमा रमाजमा बभकवि।
सकत्र माथर समन्विययाः - अयनोध्यमायमास रमाजमा रमामयाः आसष्ट्रीतम्। परन्तपु तदविस्थस भकतस रमाममम् विकमा न
प्रत्यकष्ट्रीककतविमानम्। अतयाः अत्र सलटम् प्रयपुकयाः।

ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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बभकवि - भकधिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथर विकसत्तत्विमविविकमायमास परनोकक्षे सलटम्

इमत सकत्रक्षेण कतर रर

सलट्लकमारनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। सलटयाः इकमारटकमारयनोयाः इत्ससजमायमास लनोपक्षे च ककतक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे लस्य स्थमानक्षे
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप भक मत इमत भविमत। तदमा -

परस्ममै प दमानमास णलतपुस पुस् थलथपुस णल्विममायाः॥(३.४.८२)

[14.2]

सकत्र माथर याः - सलटयाः स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयममानमानमास परस्ममैपदससजकमानमास मतबमादष्ट्रीनमास नविमानमास स्थमानक्षे णलमादययाः
नवि प्रत्ययमायाः स्यपुयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा

-

षसड्विधिक्षेषपु

पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु

इदस

समाकमालक्ष्यससस्कमारत्विमादम्

मविसधिसकत्रमम्।

मदपदमात्मकममदस सकत्रमम्। परस्ममैपदमानमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहह विचनमान्तस पदमम्। इयस च स्थमानषष्ठष्ट्री। तक्षेन
परस्ममैपदससदजकमानमास प्रत्ययमानमास स्थमानक्षे इत्यथर आयमामत। मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम् इमत
नवि परस्ममैपदससजकमायाः प्रत्ययमायाः। णलम्-अतपुसम्-उसम्-थलम्-अथपुसम्-अ-णलम्-वि-ममायाः इमत प्रथममाबहह विचनमान्तस
समस्तपदमम्। णलम् च अतपुसम् च उसम् च थलम् च अथपुसम् च अयाः च णलम् च वियाः च मयाः च
णलतपुसपुस्थलथपुसणल्विममायाः, इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सकत्रमातम् सलटयाः इमत
षष्ठ्यन्तस

पदमनपुवितर तक्षे।

धिमातनोयाः

(३.१.९१)

इत्यसधिमक्रयतक्षे।

धिमातनोयाः

सलटयाः

परस्ममैपदमानमास

णलतपुसपुस्थलथपुसणल्विममायाः इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। तक्षेन सलट्स्थमामनकमानमास परस्ममैदससजकमानमास नविमानमास
प्रत्ययमानमास स्थमानक्षे णलमादययाः नवि प्रत्ययमायाः क्रमक्षेण स्यपुररत्यथर याः।
णलमादयनो नवि प्रत्ययमायाः। परस्ममैदससजकमा अमप नवि एवि। अत स्थमान्यमादक्षेशियनोयाः समससख्यकत्विमातम्
यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा मतबमादष्ट्रीनमास स्थमानक्षे णलमादययाः क्रमक्षेण भविसन्त। तदथमा -

एकविचनमम्

मदविचनमम्

बहह विचनमम्

स्थमानष्ट्री - आदक्षे शि याः स्थमानष्ट्री - आदक्षे शि याः स्थमानष्ट्री - आदक्षे शि याः
प्रथमपपुरु षयाः मतपम् - णलम् (अ)

तसम् - अतपुसम्

सस - उसम्

मध्यमपपुरु षयाः ससपम् - थलम् (थ)

थसम् - अथपुसम्

थ-अ

उत्तमपपुरु षयाः ममपम् - णलम् (अ)

विसम् - वि

मसम् - म

मतबमादष्ट्रीनमास स्थमानक्षे णलमादययाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। यमावितम् णलमादययाः मतबमादष्ट्रीनमास स्थमानगहणस कपुविर सन्त तमावितम्
मतबमादष्ट्रीनमास धिममारयाः णलमामदषपु न आरनोप्यन्तक्षे। अतयाः एवि णलमादष्ट्रीनमास प्रत्ययससजमा अमप णलमामदप्रयनोगमातम् उत्तरमक्षेवि।
अतयाः यमावितम् णलम् मतपयाः मनविकसत्तस न करनोमत तमावितम् णलम् प्रत्यययाः नमासस्त। प्रत्यययाः नमासस्त चक्षेतम् चपुटक इमत सकत्रक्षेण
तस्य आदस्य णकमारस्य इत्ससजमा न भविमत। अतयाः प्रयनोगमातम् पकविर णलयाः अनक्षेकमाल्त्विमम् असस्त। तक्षेन
अनक्षेकमासल्शितम् सविर स्य इमत सकत्रक्षे सविर स्य मतपयाः स्थमानक्षे एवि आदक्षेशियाः भविमत न तपु अलनोऽन्त्यस्य इमत
पररभमाषयमा अन्त्यस्य। एविस तक्षेषपु तक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु बनोध्यमम्। एविञ्च अ इत्यमादक्षेशिनो यदमप एकमालम् तथमामप अयमम्

38

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

सस स् कक तव्यमाकरणमम्

मटप्पणष्ट्री

(अ+अ) दयनोयाः अकमारयनोयाः प्रश्लक्षेषमातम् ससमहतयमा ससद्धि आदक्षेशियाः। अतनो गपुणक्षे इमत पररूपमत्र भविमत , तक्षेनमात्र
सविणर दष्ट्रीघर्थो न भविमत। तक्षेनमात्र सविमारदक्षेशित्विस मनबमारधिस सम्भविमत।

उदमाहरणमम् स्थमानष्ट्री आदक्षे शि याः उदमाहरणमम्
मतपम्

णलम् (अ) बभकवि

तसम्

अतपुसम्

बभकवितपुयाः

सस

उसम्

बभकविपुयाः

ससपम्

थलम् (थ) बभकमविथ

थसम्

अथपुसम्

बभकविथपुयाः

थ

अ

बभकवि

ममपम्

णलम्

बभकवि

विसम्

वि

बभकमविवि

मसम्

म

बभकमविम

सकत्र माथर समन्विययाः - भक मत इत्यविस्थमायमास परस्ममैपदससजकस्य मतपयाः स्थमानक्षे प्रककतसकत्रक्षेण णलमादक्षेशिक्षे
लस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत सकत्रण
क्षे लस्य लनोपक्षे च ण इत्यस्य अनक्षेकमाल्त्विमातम्
अनक्षेकमासल्शितम् सविर स्य इमत सकत्रक्षेण मतपयाः सविर स्य स्थमानक्षे णमादक्षेशिक्षे भक ण इमत जमायतक्षे। अत्र ण इत्यस्य
स्थमामनविद्भिमाविक्षेन प्रत्ययससजमा भविमत। चपुटक इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य णकमारस्य इत्ससजमा भविमत, तस्य लनोपयाः
इमत सकत्रक्षेण णस्य लनोपयाः च भविमत। तदमा भक अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[14.3]

भपुवि नो विपुग म् लपुङम् -सलटनोयाः॥ (६.४.८८)

सकत्र माथर याः - लपुसङ्लट्लकमारसम्बसन्धिमन अज्विणर परतयाः भकधिमातनोयाः विपुगमागमनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - सकत्रममदस समाकमालक्ष्यससस्कमारतयमा मविसधिकनोटय अन्तयमारमत। मत्रपदमात्मकक्षेऽसस्मनम् सकत्रक्षे
भपुवियाः विपुकम् लपुसङ्लटनोयाः इमत पदच्छक्षे दयाः। अत्र भपुवियाः इमत भकशिब्दस्य षष्ठ्यन्तस रूपमम्। लपुसङ्लटनोयाः इमत
सपमष्ट्रीमदविचनमान्तस समस्तपदमम्। पददयमक्षेवि उदक्षेश्यबनोधिकस पदमम्। लपुङम् च सलटम्

च लपुसङ्लटय

इतष्ट्रीतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः, तयनोयाः लपुसङ्लटनोररमत। विपुकम् इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयसमपर कस पदमम्। अमच
श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रमातम् अमच इमत सपम्यन्तपदमत्रमानपुवितर तक्षे। लपुसङ्लटनोयाः अमच इत्यपुभयस पदस
सममविभमककत्विमातम् अभक्षेक्षेदक्षेनमाथर बनोधिस जनयमत। मकञ्च अचष्ट्रीमत पदस लपुमङ , सलमट चनोभयसस्मनम् पकथकयमा
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अन्विक्षेमत। तक्षेन लपुङ्सम्बसन्धिमन अमच परक्षे तथमा सलट्सम्बसन्धिमन अमच परक्षे इत्यथर आयमामत। अङस्य
इत्यसधिककतमम्। पदयनोजनमा - लपुसङ्लटनोयाः अमच अङस्य भपुवियाः विपुकम्। अङस्य भपुवियाः इमत पददयस षष्ठ्यन्तस
सममानमविभमककमम्। परन्तपु अत्र तदन्तमविसधिनमारसस्त। अभक्षेदमान्विययाः भविमत। अङस यनो भकयाः तस्य इत्यथर्थो भविमत।
सकत्रमाथर्थो भविमत - लपुसङ्लट्सम्बसन्धिमन अमच परतयाः अङससजकस्य भपुवियाः विपुगमागमनो भविमत इमत।
विपुकयाः उकमारयाः उच्चमारणमाथर याः। मकञ्च ककमारयाः औपदक्षेमशिकत्विमातम् हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन इत्ससजकयाः। तक्षेन
विपुकम् इत्ययममागमयाः आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा मकत्त्विमातम् भकशिब्दस्य अन्तमावियविनो भविमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - भक अ इमत सस्थतक्षे सलट्सम्बसन्धिमन अकमाररूपक्षे अज्विणर परतयाः
प्रककतसकत्रक्षेण भक इत्यस्य विपुकम् इत्ययममागमनो भविमत। स च आगमयाः मकत्त्विमातम् भकशिब्दस्य अन्त्यमादम् ऊकमारमातम् परस
भविमत, तस्यमैवि अन्त्यमावियविश्च भविमत। तक्षेन भकविम् अ इमत जमायतक्षे। तदमा -

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. मकस परनोकत्विमम् सलमट।
2. सलटम् कदमा प्रयनोकव्ययाः।
3. मतपयाः णलम् कथस सविमारदक्षेशियाः।
4. भपुवियाः विपुकम् कक्षेषपु लकमारक्षेषपु।
5. भपुविनो विपुगम् लपुङम्-सलटनोयाः इमत सकत्रक्षेण मविमहतयाः विपुकम् कयाः।
१) आगमयाः २) आदक्षेशियाः ३) प्रत्यययाः ४) स्थमानष्ट्री

[14.4]

सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य॥ (६.१.८)

सकत्र माथर याः - सलमट परक्षे अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः प्रथमस्य दक्षे स्तयाः , आमदभकतमादचयाः परस्य तपु
मदतष्ट्रीयस्य।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्विधिसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। मत्रपदमात्मकक्षेऽसस्मनम् सकत्रक्षे सलमट धिमातनोयाः अनभ्यमासस्य
इमत पदच्छक्षे दयाः। तत्र सलमट इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। औपश्लक्षेषमासधिकरणस च सपम्यथर याः। धिमातनोयाः इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। अवियविमायमविभमाविसम्बन्धिक्षेनमात्र षष्ठष्ट्री मविमहतमा। अतयाः धिमात्विवियविस्य इमत तदथर याः।
अनभ्यमासस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस समस्तपदमम्। न अभ्यमासयाः अनभ्यमासयाः, तस्य अनभ्यमासस्य इमत
नञ्सममासयाः। अभ्यमासससजमारमहतस्य इमत तदथर याः। एतच्च धिमातनोयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणस, सममविभमककत्विमातम्।
एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य , अजमादक्षेमदरतष्ट्रीयस्य चक्षेमत सकत्रदयमत्र असधिमक्रयतक्षे। तत्र एकमाचयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस
समस्तपदमम्। एकयाः अचम् यस्य यसस्मनम् विमा स एकमाचम् , तस्य एकमाचयाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। एतच्च धिमातनोयाः
इत्यनक्षेन सम्बध्यतक्षे। तक्षेन धिमात्विवियविस्य एकमाचयाः इमत तदथर याः। प्रथमस्य इत्यमप षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्, एकमाचयाः
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इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। दक्षे इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस पदमम्। अजमादक्षेयाः इमत पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस समस्तपदमम्।
अचम् चमासय आमदश्च अजमामदयाः इमत कमर धिमारयसममासयाः। तस्ममादम् अजमादक्षेयाः इमत। मदतष्ट्रीयस्य इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। सकत्रगतपदमानमामन्विययाः एविमम् - सलमट अनभ्यमासस्य धिमातनोयाः प्रथमस्य एकमाचयाः दक्षे,
अजमादक्षेयाः मदतष्ट्रीयस्य इमत। दक्षे इत्यनक्षेन मदरुच्चमारणस मदयाः प्रयनोगनो विमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रक्षे विमाक्यदयस वितर तक्षे। तमद्धि - प्रथमस विमाक्यमम् - सलमट परक्षे अभ्यमासससजमारमहतस्य धिमातनोयाः
अवियविभकतस्य प्रथममैकमाज्भमागस्य मदत्विस भविमत।
मदतष्ट्रीयस विमाक्यमम् - धिमातपुयाः अनक्षेकमाचम् तथमा अजमामदयाः चक्षेतम् सलमट परतयाः तस्यमैमैवि धिमातनोयाः मदतष्ट्रीयस्य
एकमाज्भमागस्य मदत्विस भवितष्ट्रीमत
अत्र उत्तरविमाक्यक्षे अजमादक्षेमदरतष्ट्रीयस्यक्षेत्यत्र मदतष्ट्रीयस्यक्षेमत विचनमातम् धिमातय अनक्षेकमाच्त्विस मविमशिष्यतक्षे।
अन्यथमा एकमाज्धिमातय मदतष्ट्रीयस्य अज्भमागस्य अभमाविमातम् मदतष्ट्रीयस्यक्षेमत विचनस व्यथर स्यमातम्।
अतयाः सकत्रमाथर एविस भविमत - सलमट परतयाः अभ्यमासससजमारमहतस्य धिमात्विवियविस्य प्रथमस्य एकमाचयाः
मदयाः प्रयनोगनो भविमत, आमदभकतमादचयाः परस्य तपु मदतष्ट्रीयस्य एकमाज्भमागस्य मदयाः प्रयनोगनो भविमत इमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - भकधिमातनोयाः सलमट मतमप णसल विपुगमागमक्षे च ककतक्षे भकविम् अ इमत सस्थमतयाः
जमातमा। धिमातनोयाः अभ्यमासससजमा नमासस्त। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण सलमट परतयाः प्रथमस्य अज्भमागस्य मदयाः प्रयनोगनो
भविमत। तक्षेन भकविम् भकविम् अ इमत जमायतक्षे। तदमा -

[मविमशिर याः - एकमाचयाः इत्यत्र बहह वष्ट्रीमहरक्षेवि गमाह्ययाः। एकश्चमासय अच्च एकमाचम्, तस्य एकमाचयाः इमत
कमर धिमारयस्विष्ट्रीकमारक्षे तपु इणमादक्षेकमाज्धिमातकनमास मदत्विस ससध्यमत, मकन्तपु पचमादष्ट्रीनमास धिमातकनमास मदत्विस न भविमत। तक्षेन
पपमाच इत्यमामद न ससध्यक्षेत। बहह वष्ट्रीमहस्विष्ट्रीकमारक्षे तपु इयमाय इत्यमामदस्थलक्षे इणमादष्ट्रीनमास मदत्विस व्यपदक्षेमशिविद्भिमाविक्षेन
ससध्यतष्ट्रीमत न दनोषयाः। मकञ्च अजमादक्षेयाः इत्यत्र कमर धिमारयसममास एवि गमाह्ययाः। अन्यथमा अचम् आमदयर स्य अजमामदयाः,
तस्य अजमादक्षेररमत बहह वष्ट्रीमहस्विष्ट्रीकमारक्षे तपु इन्द्रिष्ट्रीय इमत क्यजन्तमातम् समन इसन्द्रिद्रिष्ट्रीमयषमत इतष्ट्रीषस रूपस न
ससद्ध्यमत।]

[14.5]

पकवि र्थोऽभ्यमासयाः॥ (६.१.४)

सकत्र माथर याः - षमाष्ठमदत्विप्रकरणक्षे यतम् मदत्विस मविमहतस, तयनोयाः पकविरस्य अभ्यमासससजमा भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - शिमकगमाहकत्विमातम् षसड्विधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेसष्विदस ससजमासकत्रमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे पदक्षे
स्तयाः। पकविरयाः अभ्यमासयाः इमत सकत्रगत-पदच्छक्षे दयाः। पददयममप प्रथममैकविचनमान्तमम्। सकत्रक्षेणमानक्षेन अभ्यमासससजमा
मविधिष्ट्रीयतक्षे। कस्यक्षेयस ससजक्षेमत आकमाङमायमास एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य (६.१.१) इमत सकत्रमातम् दक्षे इमत पदमनपुवितर तक्षे।
तच्च दयनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनतयमा मविपररणमतक्षे। सकत्रममदस एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य इमत सकत्रमासधिकमारक्षे पमठतमम्।
अतयाः मदरुकयनोयाः पकविरभमागस्य अनक्षेन अभ्यमासससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। दयनोयाः पकविरयाः अभ्यमासयाः इत्यन्विययाः। सकत्रमाथर्थो
भविमत - षमाष्ठमदत्वि-प्रकरणक्षे यक्षे दक्षे मविमहतक्षे, तयनोयाः पकविरभमागयाः अभ्यमासससजकनो भविमत इमत।
अभ्यमासससजमायमायाः फलमम् अभ्यमासक्षे चचर (८.४.५४) , ह्रस्वियाः (७.४.४९) इत्यमामदसकत्रक्षेषपु स्पषमम्।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधि मातनोयाः सलमट लपुम ट च रूपसमाधिनमम्
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - भकधिमातनोयाः सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य (६.१.८) मदत्विक्षे ककतक्षे भकविम् भकविम्
अ इमत सस्थमतरुद्भित
क मा। अत्र मदत्विमविधिमायकसकत्रस षमाष्ठमदत्विप्रकरणक्षे मविदतक्षे। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण पकविरभमागस्य
अभ्यमासससजमा भविमत। तदमा -

[14.6]

हलमामदयाः शिक्षे ष याः। ७.४.६०।।

सकत्र माथर याः - अभ्यमासस्य आमदयाः हलम् एवि मशिष्यतक्षे, अन्यक्षे हलनो लपुप्यन्तक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्विधिपमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु मविसधिसकत्रममदमम्। मत्रपदमात्मकममदस सकत्रमम्। हलम् आमदयाः शिक्षेषयाः
इमत पदच्छक्षे दयाः। त्रष्ट्रीण्यमप पदमामन प्रथममैकविचनमान्तमामन। मशिष्यतक्षे इमत शिक्षेषयाः। इतरमनविकसत्तपकविर कमाविसस्थत्यथर
मविदममानमातम् मशिषम्-धिमातनोयाः कमर मण घञमा मनष्पन्ननोऽयस शिब्दयाः। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य इमत सकत्रमातम् अभ्यमासस्य
इमत षष्ठ्यन्तपदमनपुवितर तक्षे। एविमम् अभ्यमासस्य अमामदयाः हलम् शिक्षेषयाः पदयनोजनमा। तक्षेन सकत्रमाथर्थो भविमत अभ्यमासस्य अमामदयाः हलम् एवि मशिष्यतक्षे , अन्यक्षे हलनो लपुप्यन्तक्षे इमत। मशिषम्-धिमातनोयाः इतरमनविकसत्तरूपव्यमापमारक्षेण
अन्यक्षेषमास हलमामम् अदशिर नस भविमत इमत फसलतमाथर कथनमम्।
सकत्रक्षे हलमामदयाः इमत न सममासयाः। अनक्षेन सकत्रक्षेण अभ्यमासक्षे मविदममानक्षेषपु हल्सपु आदयाः हलम् मशिष्यतक्षे ,
अविमशिष्यतक्षे, न लपुप्यतक्षे। अन्यक्षे हलयाः लपुप्यन्तक्षे , अदशिर नतमास व्यविहमारमाभमाविस गच्छन्तष्ट्रीत्यथर याः। एविञ्च अनक्षेन सकत्रक्षेण
अभ्यमासक्षे मविदमाममानमानमामम् अचमास मविषयक्षे मकममप ननोकमम्। अतयाः आमदयाः अचम् भवितपु अनमामदयाः विमा अचम् भवितपु स न
लपुप्यतक्षे अनक्षेन सकत्रण
क्षे । हलक्षेवि अस्य मविषययाः न तपु अचम्।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - भकविम् भकविम् अ इत्यविस्थमायमास पकविर्थोऽभ्यमासयाः (६.१.४) इमत सकत्रक्षेण भकविम्
इमत पकविरस्य अभ्यमासससजमा जमातमा। ततश्च प्रककतसकत्रक्षेण अभ्यमासससजकस्य भकविम् इत्यस्य हल्सपु अमामदयाः भकमारयाः
मशिष्यतक्षे, अन्यक्षे हलयाः अथमारतम् विकमारयाः लपुप्यतक्षे। अभ्यमासक्षे य ऊकमारयाः असस्त स न लपुप्यतक्षे। तक्षेन भक भकविम् अ इमत
जमायतक्षे। तदमा -

[14.7]

ह्रस्वियाः॥ (७.४.५९)

सकत्र माथर याः - अभ्यमासस्यमाचनो ह्रस्वियाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्, एकपदमात्मकस च। ह्रस्वियाः इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस पदमम्। सकत्रक्षे
उदक्षेश्यबनोधिकस पदस नमासस्त। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य इमत सकत्रमातम् उदक्षेश्यसमपर कम अभ्यमासस्य इमत षष्ठ्यन्तस
पदमनपुवितर तक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे स्थमानष्ट्री समाकमातम् ननोमलसखतयाः। एविञ्च ह्रस्वियाः इमत मविधिक्षेयपरस शिब्दमम् उच्चमायर अचम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः अचश्च इमत पररभमाषयमाऽत्र अचयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमपुपमतष्ठतक्षे। अभ्यमासस्य अचयाः ह्रस्वियाः
इमत पदयनोजनमा। सकत्रमाथर्थो भविमत - अभ्यमासस्य अचयाः ह्रस्वियाः स्यमामदमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - भक भकविम् अ इत्यविस्थमायमास प्रककतसकत्रक्षेण अभ्यमासससजकस्य भक इत्यस्य
ऊकमारस्य ह्रस्विक्षे उकमारक्षे च ककतक्षे भपु भकविम् अ इमत सस्थमतभर विमत। तदमा -
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भवितक्षेक्षे र याः॥ (७.४.७३)

सकत्र माथर याः - भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारयाः स्यमातम् सलमट परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। भवितक्षेयाः अयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। मदपदमात्मकक्षेऽसस्मनम् सकत्रक्षे भवितक्षेयाः
इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। भविमत इत्यस्य षष्ठ्यक्षेकविचनक्षे रूपममदमम्। भकधिमातनोयाः इमत तदथर याः। इसक्श्तपय धिमातपुमनदरशिक्षे
इमत शिमासक्षेण धिमातपुमनदरशिमाथर सश्तपम्-प्रत्यययनोगक्षे भकधिमातनोयाः भविमतयाः इमत सपुबन्तमम् रूपस भविमत। तस्यमैवि षष्ठ्यमास
रूपममदमम्। स्थमानषष्ठष्ट्री इयमम्। अयाः इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयसमपर कस पदमम्। व्यथनो सलमट इमत सकत्रमातम् सलमट इमत
सपम्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य इमत सकत्रमातम् अभ्यमासस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितर तक्षे। एविमम्
सलमट भवितक्षेयाः अभ्यमासस्य अयाः इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। अत्र अभ्यमासस्य इमत अल्समपुदमायबनोधिकमातम्
स्थमानषष्ठष्ट्री शकयतक्षे। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे एवि
अकमारयाः भविमत। अन्त्ययाः अलत्र उकमार एवि। एविमथर्थो लभ्यतक्षे - सलटम् -ससजकप्रत्यययाः परमम् असस्त चक्षेतम् भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य उविणर स्य अकमारयाः भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - भक-धिमातनोयाः सलमट मतमप णसल विपुगमागमक्षे आदमावियविक्षे मदत्विक्षे
अभ्यमासससजमायमामम् अभ्यमासकमायर भपु भकविम् अ इमत सस्थमतयाः जमातमा। अत्र णलम् इमत सलटम् -ससजकप्रत्यययाः परक्षे
असस्त। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण भक-धिमातनोयाः अभ्यमासस्य उकमारस्य स्थमानक्षे अकमारमादक्षेशियाः भविमत। अतयाः भ भकविम् अ
इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[14.9]

अभ्यमासक्षे चचर ॥ (८.४.५३)

सकत्र माथर याः - अभ्यमासक्षे सलमास चरयाः स्यपुयाः जशिश्च। सशिमास जशियाः खयमास चरयाः इमत मविविक्षेकयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। अभ्यमासक्षे चरम् च इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अभ्यमासक्षे इमत सपम्यन्तस पदमम्। चरम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। चरम् इमत प्रत्यमाहमारयाः।
विगर प्रथमविणमारयाः शिम् षम् सम् एतक्षे तस्य विमाच्यमायाः। च इमत अव्ययपदमम्। सलमास जशिम् समशि इमत सकत्रमातम् सलमामम् इमत
षष्ठ्यन्तस पदस जशिम् इमत प्रथममान्तस पदमम् च अनपुवितर तक्षे। सलम् इमत प्रत्यमाहमारयाः। अतयाः अभ्यमासक्षे सलमास जशिम् चरम्
च इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। तक्षेन सकत्रस्यमाथर याः भविमत अभ्यमासक्षे सलमास स्थमानक्षे चरयाः जशियाः च भविसन्त।
मविशिक्षे ष याः - अत्र सलम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास स्थमानक्षे चरम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः जशिम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः च
मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। सल्प्रत्यमाहमारक्षे चतपुमविरशिमतयाः विणमारयाः ससन्त, तथमा जश्प्रत्यमाहमारक्षे चरम्-प्रत्यमाहमारक्षे च आहत्य दशिविणमारयाः
ससन्त। एविस स्थमामननयाः चतपुमविरशिमतयाः, आदक्षेशिमाश्च दशि एवि। तत्र सशिम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास स्थमानक्षे जशिम्प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः भविक्षेययाःपु खयम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास स्थमानक्षे च चरम् -प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः स्यपुयाः इमत। एतच्च
स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः

इमत

प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास

पररभमाषयमा

बमाह्यप्रयत्नमायाः

यत्नतयाः

आन्तरतम्यपरष्ट्रीकमाममादमायमैवि

मनमणर तमम्।

तत्र

खयम्-

- मविविमारयाः, श्विमासयाः, अघनोषश्च। चरम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमार अमप

तमादृशिप्रयत्नविन्तयाः। एविमक्षेवि सशिम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारनमास स्थमानक्षे जशिम्-प्रत्यमाहमारस्थविणमारयाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे बमाह्यप्रयत्नक्षेन
आन्तरतम्यविशिमातम्।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधि मातनोयाः सलमट लपुम ट च रूपसमाधिनमम्
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - भकधिमातनोयाः सलमट, मतमप, णसल, मदत्विक्षे, अभ्यमासससजमायमास, ह्रस्विमामदकमायर
भ भकविम् अ इमत सस्थतक्षे अभ्यमासस्य सलयाः स्थमानक्षे चरम् जशिम् च आदक्षेशियाः भविमत। अत्र प्रकक तसकत्रक्षेण सशियाः
भकमारस्य स्थमानक्षे स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत पररभमाषमाबलक्षेन स्थमानत आन्तयरण जशिम् बकमारयाः आदक्षेशियाः भविमत।
बभकवि इमत रूपस च ससद्ध्यमत।
भक-धिमातपुतयाः सलटम् -मविधिमानमम् आरभ्य बभकवि इमत रूपमनष्पसत्तस यमावितम् बहह मन मविसधिसकत्रमामण
ससजमासकत्रमामण पररभमाषमासकत्रमामण च प्रवितर न्तक्षे। तक्षेषपु बहह मन सकत्रमामण अत्र इतयाः पकविरमम् उपन्यस्तमामन। कमामनचन
पकविरप्रकरणक्षेषपु ससन्त। कमामनचन च दशिमककमायमायाः पमाठ्यपपुस्तकक्षे ससन्त। अतयाः सविरषमाममप सकत्रमाणमास सममाविक्षेशिक्षे
समगस रूपस कथस ससद्ध्यमत इमत एकत्रष्ट्रीककत्य प्रदश्यर तक्षे। एविस रूपक्षेण अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु यमामन सकत्रमामण आविश्यकमामन
तमामन स्थलस दृष्टमा छमात्रक्षेण स्वियस प्रयनोकव्यमामन। यक्षेन क्रमक्षेण बभकवि इमत रूपससद्ध्यथर सकत्रमामण आविश्यकमामन
तक्षेनमैवि क्रमक्षेण अन्यत्रमामप सकत्रमामण प्रवितररनम् इमत तपु न भविमत। सविर त्र क्रमयाः मभन्नयाः भमवितपुमम् अहर मत। अतयाः
सकलरूपमाणमास ससमद्धियाः छमात्रक्षेण स्वियस बपुद्ध्विमा कतर व्यमा।
अत्र बभकवि इत्यस्य प्रमक्रयमा अधियाः प्रदश्यर तक्षे मतङन्तक्षे रूपसमाधिनक्षे कक्षेमचदम् मविभमागमायाः ससन्त। यथमा १) धिमातपुपररचययाः, २) लकमारमविधिमानस, लकमारस्य स्थमानक्षे मतबमामदमविधिमानमम्, ३) मतबमादक्षेशिमविधिमानस,
मविकरणमविधिमानमम् , ४) ससन्धियाः, अभ्यमासमामदकमायर, लनोपमामदकमम् ईदृशिमामन कमायमारमण, ५) मविसगमारमदमविधिमानमम्।
एविस क्रमक्षेण अधियाः रूपस प्रदश्यर तक्षे।
बभकवि १ ) धिमातपुप ररचययाः - सत्तमाथर वितर ममाननो भ्विमामदगणक्षे पमठतत्विमादम् भकविमादयनो धिमातवि इत्यनक्षेन
धिमातपुससजकयाः अकमर कयाः सक्षेटम् भक इमत धिमातपुयाः।
२ ) लकमारमविधिमानस , लकमारस्य स्थमानक्षे मतबमामदमविधिमानमम् - भकधिमात्विथर स्य सत्तमामक्रयमायमायाः
भकतमानदतनपरनोकक्षे विकसत्तत्विमविविकमायमास परनोकक्षे सलटम् इमत सकत्रक्षेण भकधिमातनोयाः मविविकमातयाः कतर रर सलमट अनपुबन्धिलनोपक्षे
भक लम् इमत जमातक्षे लस्य इत्यसधिककत्य मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातमासस-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्
इमत सकत्रक्षेण अषमादशिसपु लमादक्षेशिक्षेषपु प्रसकक्षेषपु भकधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनत्विमातम् शिक्षेषमातम् कतर रर परस्ममैपदमम्
इत्यनक्षेन

मतबमामदनविसपु

प्रत्ययक्षेषपु

प्रसकक्षेषपु

मध्यमनोत्तमयनोयाः

अमविषयत्विमातम्

कतपुरयाः

एकत्विमाच्च

प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।
३ ) मतबमादक्षे शि मविधिमानस , मविकरणमविधिमानमम् - प्रत्ययमासधिकमारक्षे मविमहतयाः मतपम् प्रत्ययससजकयाः भविमत।
परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विमाममायाः इमत सकत्रक्षेण मतपयाः सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे भक ण इमत जमातक्षे
मतपयाः प्रत्ययत्विमातम् णस्यमामप स्थमामनविद्भिमाविक्षेन प्रत्ययत्विमातम् चपुटक इत्यनक्षेन प्रत्ययमादस्य णकमारस्य इत्ससजमायमास
तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे च ककतक्षे भक अ इमत सस्थमतयाः भविमत। तत्पश्चमातम् अजमादय सलडमादक्षेशिक्षे अप्रत्ययक्षे प्रत्ययक्षे
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परक्षे भपुविनो विपुगम् लपुसङ्लटनोयाः इमत सकत्रक्षेण विपुगमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मकत्त्विमादम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा
अन्त्यमावियविक्षे भकविम् अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।
४ ) ससन्धियाः , अभ्यमासमामदकमायर , लनोपमामदकमम् ईदृशिमामन कमायमारम ण - सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत
सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः समागमकस्य भकविम् इमत समपुदमायस्य मदत्विक्षे भकविम् भकविम् अ इमत जमातक्षे
मदरुकस्य पकविरभमागस्य भकविम् इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमा भविमत। तदमा हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे भक भकविम् अ इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततश्च ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य
अच ऊकमारस्य ह्रस्वित्विक्षे भपु भकविम् अ इमत जमातक्षे भवितक्षेरयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारक्षे भ भकविम् अ
इमत सस्थमतरुद्भिविमत। ततश्च अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रक्षेण अभ्यमास-भकमारस्य स्थमानत आन्तयमारद म् बकमारक्षे बभकविम्
अ इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे बभकवि इमत रूपस ससद्ध्यमत।
बभकवि तपुयाः - (सविर त्र रूपसमाधिनक्षेषपु कक्षेमचतम् समाधिमारणमविषयमायाः भविसन्त। यथमा धिमातपुपररचयमामदकमम्। अतयाः
ततम् पपुनयाः पपुनयाः न प्रदश्यर तक्षे। परष्ट्रीकमादय छमात्रक्षेण ततम् स्वियस बपुद्ध्विमा लक्षेख्यमममत आशिमा।)

(१ +२ +३ ) - भकधिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम् इमत सकत्रक्षेण सलमट लस्य स्थमानक्षे प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास
तसस भक तसम् इमत सस्थतक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम् -थलथपुस-णल्विमाममायाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः सविमारदक्षेशिक्षे अतपुसस भक
अतपुसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततश्च अजमादय सलडमादक्षेशिक्षे अतपुसम्-प्रत्ययक्षे परक्षे भपुविनो विगम् लपुसङ्लटनोयाः इमत सकत्रक्षेण
विपुगमागमक्षे मकत्त्विमादम् अन्तमावियविक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भकविम् अतपुसम् इमत सस्थमतभर विमत।
४ ) ततश्च सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः समागमकस्य भकविम्
इमत समपुदमायस्य मदत्विक्षे भकविम् भकविम् अतपुसम् इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य भकविम् इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे भक भकविम् अतपुसम् इमत जमातक्षे
ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य अच ऊकमारस्य ह्रस्वित्विक्षे भपु भकविम् अतपुसम् इमत जमातक्षे भवितक्षेरयाः इमत सकत्रक्षेण
अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारक्षे भ भकविम् अतपुसम् इमत सस्थमतभर विमत। तदमा अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रक्षेण अभ्यमास भकमारस्य स्थमानत आन्तयमारद म् बकमारक्षे बभकविम् अतपुसम् इमत सस्थमतयाः भविमत।
५ ) मविसगमारम दमविधिमानमम् - बभकविम् अतपुसम् इमत समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन सपुमपङन्तस पदमममत सकत्रक्षेण
पदससजमायमामम् ससजपुषनो रुयाः इत्यनक्षेन पदमान्तस्य सकमारस्य रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे ब भकविम् अतपुरम् इमत जमातक्षे ,
अविसमानक्षे परक्षे खरविसमानयनोमविर सजर नष्ट्रीययाः इत्यनक्षेन पदमान्तस्य रक्षेफस्य मविसगर ब, भकविम्, अतपुयाः इमत जमातक्षे
विणर सम्मक्षेलनक्षे बभकवितपुयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।
सविर त्र सविमारमण सकत्रमामण प्रयपुज्य समक्षेषमाममप रूपमाणमास ससमद्धियाः मविस्तमारभयक्षेन समविस्तरस न प्रदश्यर तक्षे।
बभकवि पुयाः - भकधिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम् इमत कतर रर सलमट प्रथमपपुरुषबहह विचनमविविकमायमास ससप्रत्ययक्षे भक सस
इमत जमातक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विमाममायाः इमत सकत्रक्षेण सक्षेयाः सविमारदक्षेशिक्षे उसस भक उसम् इमत सस्थमतयाः
जमायतक्षे। तदमा अजमादय सलडमादक्षेशिक्षे उसम्-प्रत्ययक्षे परक्षे भपुविनो विगम् लपुसङ्लटनोयाः इमत सकत्रक्षेण विपुगमागमक्षे मकत्त्विमादम्
अन्तमावियविक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भकविम् उसम् इमत सस्थमतयाः भविमत।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधि मातनोयाः सलमट लपुम ट च रूपसमाधिनमम्
ततश्च सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण भकविम् इमत समपुदमायस्य मदत्विक्षे भकविम् भकविम् उसम् इमत जमातक्षे
मदरुकस्य पकविरभमागस्य भकविम् इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण
अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे भक भकविम् उसम् इमत जमायतक्षे। ततश्च ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य अच
ऊकमारस्य ह्रस्वित्विक्षे भपु भकविम् उसम् इमत जमातक्षे भवितक्षेरयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारक्षे भ भकविम् उसम्
इमत सस्थतक्षे अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रण
क्षे अभ्यमास-भकमारस्य बकमारक्षे बभकविम् उसम् इमत जमायतक्षे। पदमान्तसकमारस्य
रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे रक्षेफस्य मविसगर च ककतक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे बभकविपुयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।
बभकम विथ - भकधिमातनोयाः मतमप परनोकक्षे सलटम् इमत कतर रर सलमट भक लम् इमत जमातक्षे लस्य स्थमानक्षे
मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास ससमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक सस इमत जमातक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम् -थलथपुसणल्विमाममायाः इमत सकत्रक्षेण ससपयाः सविमारदक्षेशिक्षे थसल अनपुबन्धिलनोपक्षे भक थ इमत जमायतक्षे। तदमा -

[14.10]

आधिर धि मातपुक स्यक्षे डम् विलमादक्षे याः ॥ (७.२.३५)

सकत्र माथर याः - विलमादक्षेरमाधिर धिमातपुकस्य इडमागमयाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। आधिर धिमातपुकस्य इटम् विलमादक्षेयाः
इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। आधिर धिमातपुकस्य विलमादक्षेयाः चक्षेमत पददयस षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। इटम् इमत प्रथममान्तस
पदमम्। विलमादक्षेयाः आधिर धिमातपुकस्य इटम् इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। ततश्च विलमादक्षेयाः आधिर धिमातपुकस्य इडमागमयाः
भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथर याः। इटयाः टकमारयाः हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमास प्रमाप्ननोमत। ततयाः तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
तस्य लनोपनो भविमत। अतयाः अयमम् इडमागमयाः मटतम् असस्त। तस्ममातम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा अयस

(इटम् ) आगममनयाः आदमावियवियाः भविमत।
उदमाहरणमम् - बभकमविथ।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण भकधिमातनोयाः सलमट ससमप थसल अनपुबन्धिलनोपक्षे भक थ इमत सस्थमतयाः
जमातमा। तत्र थलम् सलडमादक्षेशिस्य ससपयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः। सलटम् च इमत सकत्रक्षेण ससपयाः आधिर धिमातपुकससजमा भविमत।
तस्य स्थमानक्षे मविमहतस्य थलयाः अमप मतसङ्भन्नत्विमातम् मशिमद्भिन्नत्विमातम् च आधिर धिमातपुकसससजमा भविमत। थलयाः
आमदविणर याः विलम् असस्त। अतयाः थलम् विलमामदयाः असस्त। एविस थलयाः आधिर धिमातपुकत्विक्षेन विलमामदत्विक्षेन च प्रककतसकत्रक्षेण
इडमागमयाः भविमत। स इडमागमयाः आधिर धिमातपुकस्य इमत षष्ठ्यमा आधिर धिमातपुकमम् उमदश्य मविमहतयाः। अतयाः स थलयाः
आदमावियवियाः भविमत। ततश्च भक इथ इमत सस्थमतयाः भविमत। ततयाः भपुविनो विपुगम् लपुसङ्लटनोयाः इमत सकत्रक्षेण विपुगमागमक्षे
अन्त्यमावियविक्षे भकविम् इथ इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण मदरुकस्य पकविरभमागस्य भकविम् इत्यस्य
पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे भक भकविम् इ
थ इमत जमातक्षे ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य अचयाः ऊकमारस्य ह्रस्वित्विक्षे भपु भकविम् इ थ इमत जमातक्षे भवितक्षेरयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारक्षे भ भकविम् इ थ इमत सस्थतक्षे अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रक्षेण अभ्यमास -भकमारस्य
बकमारक्षे बभकविम् इ थ इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे बभकमविथ इमत रूपस ससद्ध्यमत।
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बभकविथपुयाः - भकधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास थसस तस्य अथपुसमादक्षेशिक्षे अभ्यमासकमायर
रुत्विक्षे मविसगर च बभकविथपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।
बभकवि – भकधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषबहह विचनमविविकमायमास थप्रत्ययक्षे तस्य अ इत्यमादक्षेशिक्षे अभ्यमासकमायर
बभकवि इमत रूपस ससध्यमत।
बभकवि – भकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मममप तस्य णलमादक्षेशिक्षे अभ्यमासकमायर बभकवि
इमत रूपस ससध्यमत।
बभकम विवि – भकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास विसस तस्य वि इत्यमादक्षेशिक्षे अभ्यमासकमायर
विप्रत्ययस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्विमाच्च इडमागमक्षे बभकमविवि इमत रूपस ससध्यमत।
बभकम विम – भकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास मसस तस्य म इत्यमादक्षेशिक्षे अभ्यमासकमायर
मप्रत्ययस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्विमाच्च इडमागमक्षे बभकमविम इमत रूपस ससध्यमत।
भकधिमातनोयाः सलमट रूपमामण -

सलटम्

एकविचनमम् मदविचनमम् बहह विचनमम्

प्रथमपपुरु षयाः

बभकवि

बभकवितपुयाः

बभकविपुयाः

मध्यमपपुरु षयाः

बभकमविथ

बभकविथपुयाः

बभकवि

उत्तमपपुरु षयाः

बभकवि

बभकमविवि

बभकमविम

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. धिमातनोमदरत्विमविधिमायकस सकत्रस सलखत।
7. कस्यमाभ्यमासससजमा।
8. हलमामदयाः शिक्षेषयाः कस्य।
9. ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण कस्य ह्रस्वियाः।
10. सलमट भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य ऊकमारस्य ह्रस्वियाः कक्षेन सकत्रक्षेण।
11. भवितक्षेरयाः कस्य।
12. भवितक्षेरयाः कसस्मनम् लकमारक्षे।
13. अभ्यमासक्षे चचर , अन्यच्च मकमम्। कस्य च।
14. विलमादक्षेयाः आधिर धिमातपुकस्य इटम् कक्षेन सकत्रक्षेण।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधि मातनोयाः सलमट लपुम ट च रूपसमाधिनमम्

भकधिमातनोयाः लपुटम्-लकमारक्षे रूपमामण
[14.11]

अनदतनक्षे लपुटम् ॥ (३.३.१५)

सकत्र माथर याः - भमविष्यत्यनदतनक्षे अथर धिमातनोलपुरटम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - सकत्रममदमम् मविसधिसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे पददयमसस्त। अनदतनक्षे (७/१), लपुटम्

(१/१)। अमविदममाननोऽदतनयाः कमालयाः सयाः अनदतनयाः। तसस्मनम् इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। प्रत्यययाः परश्च इमत
सकत्रदयमसधिककतमत्र।

प्रत्ययमासधिकमारक्षे

पमठतत्विमातम्

लपुटम्

इमत

प्रत्यययाः।

धिमातनोयाः

इमत

पञ्चम्यन्तस

पदमसधिककतमसस्त। भमविष्यमत गम्यमादययाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् भमविष्यमत इमत पदमनपुवितर तक्षे। अनदतनक्षे
भमविष्यमत धिमातनोयाः लपुटम् प्रत्यययाः परयाः इमत विमाक्ययजनमा। ततश्च सकत्रमाथर याः भविमत अनदतनभमविष्यदथमारद्धिमातनोयाः
लपुटम् प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत। अथमारतम् यस्य धिमातनोयाः अथर याः व्यमापमारयाः अनदतनक्षे भमविष्यत्कमालक्षे इमत मविविकमा
तस्ममादम् धिमातनोयाः लपुटम् मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत।
उदमाहरणमम् - भकधिमातनोरथर याः सत्तमा। समा च अनदतनक्षे भमविष्यत्कमालक्षे इमत मविविकमा चक्षेतम् भकधिमातनोयाः
अनदतनक्षे लपुटम् इमत आलनोच्यममानसकत्रक्षेण लपुटम् मविविकमातयाः कतर रर मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः उकमारस्य टकमारस्य च
इत्ससजमायमास लनोपक्षे

भक लम् इमत सस्थतक्षे लस्य स्थमानक्षे

अषमादशिसपु तमादक्षेशिक्षेषपु प्रसकक्षेषपु भकधिमातनोयाः

आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनत्विमातम् प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकयमा च मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
तदमा -

[14.12]

स्यतमासष्ट्री लकल पुट नोयाः॥ (३.१.३३)

सकत्र माथर याः - धिमातनोयाः स्यतमासष्ट्री एतय प्रत्ययय स्तयाः लक-लपुटनोयाः परतयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण स्य तमासम् इमत एतय मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे
स्तयाः। स्यतमासष्ट्री (१/२), लक-लपुटनोयाः (७/२)। स्ययाः च तमाससश्च स्यतमासष्ट्री इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। तमासस
इत्यत्र इकमारयाः उच्चमारणसयकयमारय। लमा च लपुटम् च लकलट
पु य , तयनोयाः लकलपुटनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।
मनरनपुबन्धिकगहणक्षे समानपुबन्धिकस्य इमत पररभमाषयमा लक इत्यनक्षेन लकटम् लकङम् इमत दयनोरमप गहणस भविमत। प्रत्यययाः
परश्च इमत सकत्रदयमसधिककतमम्। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः मक्रयमासममभहमारक्षे यङम् इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत
पञ्चम्यन्तस पदममायमामत, मदविचनमान्ततयमा मविपररणमतक्षे च। तदमा पदयनोजनमा भविमत - धिमातनोयाः स्यतमासष्ट्री प्रत्ययय
परय लकमट लकमङ लपुमट। स्य तमासम् चक्षेमत दय , लक-लपुटय इमत मनममत्तक्षे दक्षे। अतयाः यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत
पररभमाषयमा लकपरतयाः स्यप्रत्यययाः भविमत, लपुटम्-परतयाः तमासम्-प्रत्यययाः भविमत। अत्र स्थमान्यमादक्षेशियनोयाः यथमाससख्यस
नमासस्त। सदमा स्थमान्यमादक्षेशियनोयाः एवि यथमाससख्यस न भवितष्ट्रीमत अत्र गम्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - धिमातनोयाः स्य प्रत्यययाः
स्यमातम् लकमट लकमङ च परतयाः। धिमातनोयाः तमासम् प्रत्यययाः स्यमातम् लपुमट परतयाः।
धिमातनोयाः परस कत्ररथर लपुटम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। तत्र तस्य स्थमानक्षे मतङम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। मतङम् मतङम् मशितम्
समाविर धिमातपुपुकमममत सकत्रक्षेण समाविर धिमातपुकससजकयाः। अतयाः धिमातनोयाः कत्ररथर समाविर धिमातपुकक्षे परक्षे कतर रर शिपम् इमत सकत्रण
क्षे शिपम्
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प्रसकयाः। एविमम् अन्यक्षेषपु गणक्षेषपु श्यनम् शियाः श्नपुयाः श्नमम्, उ, श्नमा इत्यमादययाः अमप प्रसकमायाः। परन्तपु प्रककतसकत्रक्षेण
मविमहतयाः स्य तमासम् च एतक्षेषमामम् अपविमादय स्तयाः। मकञ्च स्य तमासम् एवि भवितयाः।
उदमाहरणमम् - भमवितमा।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकसकत्रनोकरूपक्षेण भक मत इमत सस्थमतजमारतमा। तत्र भकधिमातनोयाः लपुटम् -स्थमामनकक्षे
मतमप परक्षे मतपम् मतङम् मशितम् समाविर धिमातपुपुकमममत सकत्रक्षेण समाविर धिमातपुकससजकयाः। अतयाः भकधिमातनोयाः कत्ररथर समाविर धिमातपुकक्षे परक्षे
कतर रर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिपम् प्रसकयाः। परन्तपु प्रककतसकत्रक्षेण मविमहतयाः तमासम् च शिपयाः अपविमादयाः असस्त। अतयाः शिपस
प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे भक तमासम् मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तमासम् मतङम् नमासस्त , मशितम् नमासस्त, धिमातनोयाः इमत मविमहतयाः
असस्त। अतयाः आधिर धिमातपुकस शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य आधिर धिमातपुकससजमा भविमत। तमासम् विलमामदश्च वितर तक्षे। अतयाः
आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे मटत्त्विमादम् तमासयाः आदमावियविक्षे भक इतमासम् मत इमत सस्थमतजमारतमा।
यदमागमपररभमाषयमा इतमासम् इमत आगमसमहतयाः समपुदमाययाः एवि प्रत्यययाः। स च आधिर धिमातपुकससजकयाः। आधिर धिमातपुकक्षे
परक्षे समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य स्थमानक्षे स्थमानतयाः आन्तयमारद म् गपुणक्षे
ओकमारक्षे भनो इतमासम् मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा इतमासम् इत्यस्य अमच इकमारक्षे परक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण
अविमादक्षेशिक्षे भविम् इतमासम् मत अविस्थमा उत्पन्नमा। तदमा -

[14.13]

लपुट याः प्रथमस्य डमारयरसयाः॥ (२.४.८५)

सकत्र माथर याः - लपुटयाः प्रथमस्य स्थमानक्षे डमा रय रसम् एतक्षे क्रममातम् स्यपुयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण डमारयरसयाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। अत्र लपुटयाः (६/१), प्रथमस्य (६/१), डमारयरसयाः (१/३)। तदमा विमाक्ययनोजनमा भविमत - लपुटयाः प्रथमस्य
डमारयरसयाः इमत। ततश्च सकत्रमाथर्थो भविमत लपुटयाः स्थमानक्षे मविमहतमानमास प्रथमपपुरुषससजकमानमास प्रत्ययमानमास स्थमानक्षे डमा रय
रसम् एतक्षे क्रममातम् स्यपुयाः इमत।
मतपम् तसम्-सस इमत परस्ममैपदससजकमायाः त्रययाः, त-आतमामम्-स इमत आत्मनक्षेपदससजकमायाः त्रययाः ससन्त।
एविमम् आहत्य षटम् प्रत्ययमायाः ससन्त। डमा -रय-रसयाः इमत प्रथममाबहह विचनमान्तस पदमम्। डमा-रय-रसयाः च डमा-रय-रसयाः
चक्षेमत एकशिक्षेषक्षे डमा-रय-रसयाः इमत पदस मनष्पदतक्षे। अतयाः तसस्मनम् षटम् प्रत्ययमायाः ससन्त। अतयाः यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः
सममानमामम् इमत पररभमाषमाबलक्षेन मतपम्-तसम्-सस इमत एतक्षेषमास स्थमानक्षे क्रमशियाः डमा-रय-रसम् एतक्षे भविसन्त। एविञ्च तआतमामम्-स एतक्षेषमास स्थमानक्षे डमा-रय-रसम् एतक्षे क्रमशियाः भविसन्त।
मतपम्-तसम्-सस एतक्षेषमास स्थमानक्षे डमा-रय-रसम् एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। यमावितम् डमा-रय-रसम् एतक्षे मतबमादष्ट्रीनमास
स्थमानगहणस कपुविर सन्त तमावितम् मतबमादष्ट्रीनमास धिममारयाः डमा -रय-रसम् एषपु न आरनोप्यन्तक्षे। अतयाः एवि डमा -रय-रसम् इमत एषमास
प्रत्ययससजमा अमप तक्षेषमास प्रयनोगमातम् उत्तरमक्षेवि। अतयाः यमावितम् डमा मतपयाः मनविकसत्तस न करनोमत तमावितम् डमा प्रत्यययाः
नमासस्त। प्रत्यययाः नमासस्त चक्षेतम् चपुटक इमत सकत्रक्षेण तस्य आदस्य डकमारस्य इत्ससजमा न भविमत। अतयाः प्रयनोगमातम्
पकविर डमा इत्यस्य अनक्षेकमाल्त्विमम् असस्त। तक्षेन अनक्षेकमासल्शितम् सविर स्य इमत सकत्रक्षेण सविर स्य मतपयाः स्थमानक्षे एवि
आदक्षेशियाः डमा भविमत न तपु अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य। एविस तक्षेषपु तक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु बनोध्यमम्।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधि मातनोयाः सलमट लपुम ट च रूपसमाधिनमम्
उदमाहरणमम् - पकविरपकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भविम् इतमासम् मत इमत जमायतक्षे। तत्र लपुटयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतपम्
प्रथमससजकयाः असस्त। मतपयाः स्थमानक्षे यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा प्रककतसकत्रक्षेण स्थमानक्षे डमा आदक्षेशिक्षे अनक्षेकमासल्शितम् सविर स्य इमत सकत्रक्षेण सविमारदक्षेशिक्षे भविम् इतमासम् डमा इमत सस्थतक्षे चपुटक इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य
डकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे च ककतक्षे भविम् इतमासम् आ इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
मतपम् प्रत्यययाः। तस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः डमा अमप स्थमामनविद्भिमाविमादम् प्रत्ययससजकयाः। स्विमामदषपु कपम्प्रत्ययमाविसधिषपु एवि परक्षे पकविरस्य भससजमा भविमत। डमा स्विमामदषपु नमासस्त। अतयाः डमा -प्रत्ययक्षे परक्षे भससजमा न भविमत।
तथमामप पमामणमनमपुमनयाः डमा इत्यस्य मडत्त्विस ककतविमानम्। तक्षेन इदस जमाप्यतक्षे यतम् भससजमा नमासस्त चक्षेतम् अभस्यमामप टक्षेयाः
लनोपयाः भविमत। तदच्पु यतक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारद म् अभस्यमामप टक्षेलर्थोपयाः। मड-प्रत्ययक्षे परक्षे इतमासम् इत्यस्य आसम् मट
असस्त। तस्य लनोपक्षे भविम् इतम् आ इमत सस्थमतयाः भविमत। तदमा विणर मक्षेलनक्षेन भमवितमा इमत रूपस ससद्ध्यमत।
भमवितमारय - पकविरवितम् भक-धिमातनोयाः कतर रर लपुमट प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् तसम् -प्रत्ययक्षे भक तसम् इमत
जमातक्षे कतर रर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रसकक्षे स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन शिपस प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे भक तमासम् तसम्
इमत सस्थतक्षे तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमादम् विलमामदत्विमाच्च आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे
आदमावियविक्षे भक इतमासम् तसम् इमत सस्थतक्षे समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रण
क्षे भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो
इतमासम् तसम् इमत सस्थतक्षे एचनोऽयविमायमावियाः अविमादक्षेशिक्षे भमवितमासम् तसम् इमत जमातक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमा -रय-रसयाः इमत
सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे रय इमत सविमारदक्षेशिक्षे भमवितमासम् रय इमत अविस्थमा जमातमा। तदमा - (रर च इमत सकत्रक्षे द्रिषव्यमम्।)

[14.14]

तमासस्त्यनोलर्थोपयाः॥ (७.४.५०)

सकत्र माथर याः - तमासक्षेरस्तक्षेश्च सस्य लनोपयाः स्यमातम् समादय प्रत्ययक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। तमासस्त्यनोयाः लनोपयाः इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। तमासस्त्यनोयाः (६/२), लनोपयाः (१/१)। तमासम् च असस्तश्च तमासस्तष्ट्री। तयनोयाः तमासस्त्यनोयाः इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। अङस्य इमत असधिककतमम्। प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत
सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। सयाः स्यमाधिर धिमातपुकक्षे इमत सकत्रमातम् सस इमत
सपम्यन्तमम् पदमनपुवितर तक्षे। तदमा तमासस्त्यनोयाः लनोपयाः सस प्रत्ययक्षे इमत विमाक्ययनोजनमा। असस्मनम् सकत्रक्षे तदमामदमविसधियाः
भविमत। सस इमत अल्बनोधिकस पदस प्रत्ययक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् असस्त। अतयाः तदमामदमविसधिनमा 'समादय प्रत्ययक्षे' इमत
अथर याः लभ्यतक्षे। तमास्त्यनोयाः इत्यत्र षष्ठ्यथर स्य सम्बन्धिस्य अनपुयनोमगमविरहमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री। समा च
अल्समपुदमायबनोधिकमातम् शकयतक्षे। मकञ्च आदक्षेशियाः लनोपमात्मकयाः। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमाबलक्षेन तमासम्
इत्यस्य असम् इत्यस्य च अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपनो भवितष्ट्रीत्यथर्थो लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथर याः भविमत सकमारमादय प्रत्ययक्षे परक्षे तमासक्षेयाः अस्तक्षेश्च सकमारस्य लनोपनो भविमत इमत।
उदमाहरणमम् - अस्य उदमाहरणमम् भमवितमासस इमत। परन्तपु प्रककतक्षे भमवितमारय इमत रूपसमाधिनस
प्रचलमत। एविञ्च अस्ममातम् परस भमवितमारयाः इमत रूपस भविमत। अत्र रूपदयक्षेऽमप इदस सकत्रस न प्रवितर तक्षे। तथमामप रर च
इमत सकत्रमम् अस्ममातम् परमम् असस्त अषमाध्यमाय्यमामम्। एविञ्च यमद रूपस्य क्रमक्षेण एवि अस्य उपस्थमापनस कतर व्यस
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तमहर रर च इमत सकत्रमातम् अव्यविमहतपरमक्षेवि अस्य उपस्थमापनमम् भविक्षेतम्। अतयाः अषमाध्यमायष्ट्रीक्रमममादृत्य पकविर मम्
उपन्यमासयाः ककतयाः।

[14.15]

रर च॥ (७.४.५१)

सकत्र माथर याः - तमासक्षेरस्तक्षेश्च सस्य लनोपयाः स्यमातम् रमादय प्रत्ययक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सस्य लनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। रर

(७/१), च इत्यव्ययपदमम्। तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रमातम् तमासस्त्यनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमनपुवितर तक्षे ,
लनोपयाः इमत प्रथममान्तस पदस चमानपुवितर तक्षे। तमासम् च असस्तश्च तमासस्तष्ट्री। तयनोयाः तमासस्त्यनोयाः इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। अङस्य इमत असधिककतमम्। प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत
सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। तदमा पदयनोजनमा भविमत - तमासस्त्यनोयाः रर
प्रत्ययक्षे च लनोपयाः। रर इमत अल्बनोधिकस पदस प्रत्ययक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् असस्त। अतयाः तदमामदमविसधिनमा 'रमादय
प्रत्ययक्षे' इमत अथर याः लभ्यतक्षे। तमास्त्यनोयाः इत्यत्र षष्ठ्यथर स्य सम्बन्धिस्य अनपुयनोमगमविरहमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री। समा च
अल्समपुदमायबनोधिकमातम् शकयतक्षे। मकञ्च आदक्षेशियाः लनोपमात्मकयाः। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमाबलक्षेन तमासम्
इत्यस्य असम् इत्यस्य च अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपनो भवितष्ट्रीत्यथर्थो लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथर याः भविमत रक्षेफमादय प्रत्ययक्षे परक्षे तमासक्षेयाः अस्तक्षेश्च सकमारस्य लनोपनो भविमत इमत।
उदमाहरणमम् - भमवितमारय।
सकत्र माथर समन्विययाः - लपुटयाः प्रथमस्य डमा-रय-रसयाः इमत सकत्रनोकरूपक्षेण भमवितमासम् रय इमत सस्थतय रय
इमत रमामदप्रत्यययाः परक्षे असस्त। अतयाः तमासम् इत्यस्य अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य सस्य लनोपयाः रर
च इमत प्रककतसकत्रक्षेण भविमत। तदमा भमवितमारय इमत रूपस मनष्पदतक्षे।
भमवितमारयाः - पकविरवितम् भक-धिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषबहह विचनमविविकमायमामम् सस-प्रत्ययक्षे भक सस इमत जमातक्षे
कतर रर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रसकक्षे स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन शिपस प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे भक तमासम् सस इमत
सस्थतक्षे आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे भक इतमासम् सस इमत सस्थतक्षे समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः
इमत सकत्रक्षेण भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो इतमासम् सस इमत सस्थतक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे
भमवितमासम् सस इमत जमातक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमा-रय-रसयाः इमत सकत्रक्षेण स्थमानक्षे रसम् इमत सविमारदक्षेशिक्षे भमवितमासम् रसम् इमत
अविस्थमा जमातमा। अत्र रमामदप्रत्यययाः परक्षे असस्त। अतयाः तमासम् इत्यस्य अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य
सस्य लनोपयाः रर च इमत प्रककतसकत्रक्षेण भविमत। तदमा भमवितमारसम् इमत सस्थतक्षे पदमान्तत्विमातम् रूत्विक्षे मविसगर भमवितमारयाः
इमत रूपस मनष्पदतक्षे।
भमवितमासस - पकविरवितम् भक-धिमातनोयाः लपुमट मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् ससपम् -प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भक
सस इमत जमातक्षे प्रमापस शिपस प्रबमाध्य स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इत्यनक्षेन तमासम् -प्रत्ययक्षे भक तमासम् सस इमत सस्थतक्षे इडमागमक्षे
भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो इतमासम् सस इमत सस्थतक्षे अविमादक्षेशिक्षे भमवितमासम् सस इमत जमायतक्षे। अत्र
समामदप्रत्यययाः परक्षे असस्त। अतयाः तमासम् इत्यस्य अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य सस्य लनोपयाः
तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रक्षेण भविमत। तदमा भमवितमासस इमत रूपस मनष्पदतक्षे।
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भमवितमास्थयाः - (अत्र प्रमक्रयमास नमैकक्षे असशिमायाः पकविरविदम् ऊह्यमायाः।) भकधिमातनोयाः लपुमट थमासस तमासम्-प्रत्ययक्षे
इडमागमक्षे ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भमवितमासम् थसम् इमत सस्थतक्षे समपुदमायस्य पदमान्तत्विमातम्
रूत्विक्षे मविसगर च ककतक्षे भमवितमास्थयाः इमत रूपस ससध्यमत।
भमवितमास्थ - (अत्र प्रमक्रयमास नमैकक्षे असशिमायाः पकविरविदम् ऊह्यमायाः।) भकधिमातनोयाः लपुमट थप्रत्ययक्षे तमासम्-प्रत्ययक्षे
इडमागमक्षे ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भमवितमासम् थ इमत सस्थतक्षे भमवितमास्थ इमत रूपस
ससध्यमत।
भमवितमासस्म , भमवितमास्वियाः भमवितमास्मयाः - (अत्र प्रमक्रयमा पकविरविदम् ऊह्यमा।)
भकधिमातनोयाः लपुमट रूपमामण अधियाः पमट्टिकमायमास प्रदमशिर तमामन ससन्त -

एकविचनमम् मदविचनमम् बहह विचनमम्
प्रथमपपुरु षयाः भमवितमा

भमवितमारय

भमवितमारयाः

मध्यमपपुरु षयाः भमवितमासस भमवितमास्थयाः भमवितमास्थ
उत्तमपपुरु षयाः भमवितमासस्म भमवितमास्वियाः भमवितमास्मयाः
रूपसमाधिनमम्
भमवितमा -

(भमवितमा इमत रूपस बहह षपु सकत्रक्षेषपु व्यमापमम् असस्त। तस्य खण्डशियाः प्रमक्रयमा मकसञ्चतम् मकसञ्चतम् अगक्षे
प्रगच्छमत। अतयाः सविमारमण सकत्रमामण पररशिष्ट्रील्य सविर खण्डमायाः एकत्रष्ट्रीककत्य समगस रूपस समाधिनष्ट्रीयमममत अविधिक्षेयमम्।
भमवितमा इमत एकस रूपमत्र प्रदश्यर तक्षे। अन्यमामन रूपमामण छमात्रक्षेण स्वियमकह्यमामन।)
१ ) धिमातपुप ररचययाः - सत्तमाथर वितर ममाननो भ्विमामदगणक्षे पमठतत्विमादम् भकविमादयनो धिमातवि इत्यनक्षेन
धिमातपुससजकयाः अकमर कयाः सक्षेटम् भक इमत धिमातपुयाः।
२ ) लकमारमविधिमानस , लकमारस्य स्थमानक्षे मतबमामदमविधिमानमम् - भकधिमात्विथर स्य सत्तमामक्रयमायमायाः
भमविष्यमत अनदनक्षे कमालक्षे विकसत्तत्विमविविकमायमास अनदतनक्षे लपुटम् इमत सकत्रक्षेण भकधिमातनोयाः मविविकमातयाः कतर रर लपुमट
अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य इत्यसधिककत्य मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातमासस-थमासमाथमासध्विमम्इड्विमहममहङम् इमत सकत्रक्षेण अषमादशिसपु लमादक्षेशिक्षेषपु प्रसकक्षेषपु भकधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनत्विमातम् शिक्षेषमातम् कतर रर
परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन मतबमामदनविसपु प्रत्ययक्षेषपु प्रसकक्षेषपु मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयत्विमातम् कतपुर याः एकत्विमाच्च
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।
३ ) मतबमादक्षे शि मविधिमानस , मविकरणमविधिमानमम् - भक मत इमत सस्थतक्षे तत्र भकधिमातनोयाः लपुटम् -स्थमामनकक्षे मतमप
परक्षे मतङम् मशितम् समाविर धिमातपुपुकमममत सकत्रण
क्षे मतपयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् कतर रर मविमहतत्विमाच्च कत्ररथर समाविर धिमातपुकक्षे परक्षे
कतर रर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिमप प्रसकक्षे प्रककतसकत्रक्षेण शिपमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य तमासम्-प्रत्ययक्षे भक तमासम् मत इमत
सस्थमतजमारयतक्षे। तमासम् इत्यस्य मतङम् -मभन्नत्विमातम् मशिदम्-मभन्नत्विमातम् , धिमातनोयाः इमत मविमहतत्विमाच्च आधिर धिमातपुकस
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शिक्षेषयाः इमत सकत्रण
क्षे आधिर धिमातपुकससजमा भविमत। तमासम् विलमामदश्च वितर तक्षे। अतयाः आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत
सकत्रक्षेण इडमागमक्षे मटत्त्विमादम् तमासयाः आदमावियविक्षे भक इतमासम् मत इमत सस्थमतजमारतमा। इतमासम् इमत समपुदमाययाः प्रत्यययाः ,
आधिर धिमातपुकससजकयाः च। आधिर धिमातपुकक्षे परक्षे समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य
स्थमानक्षे स्थमानतयाः आन्तयमारद म् गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो इतमासम् मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा इतमासम् इत्यस्य अमच
इकमारक्षे परक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे भविम् इतमासम् मत अविस्थमा जमातमा। तत्र लपुटयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः
मतपम् प्रथमससजकयाः असस्त। मतपयाः स्थमानक्षे यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा प्रककतसकत्रक्षेण स्थमानक्षे
अनक्षेकमासल्शितम् सविर स्य इमत सकत्रक्षेण डमा इमत सविमारदक्षेशिक्षे भविम् इतमासम् डमा इमत सस्थतक्षे डमा इत्यस्य स्थमामनविद्भिमाविमातम्
प्रत्ययत्विमविजमानमातम् चपुटक इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य डकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे च ककतक्षे भविम्
इतमासम् आ इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
मतपम् -प्रत्ययस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः डमा अमप स्थमामनविद्भिमाविमादम् प्रत्ययससजकयाः। एविञ्च मडत्त्विसमामथ्यमारद म्
अभस्यमामप टक्षेयाः इतमासम् इत्यस्य आसम् इत्यस्य लनोपक्षे भविम् इतम् आ इमत सस्थतक्षे विणर मक्षेलनक्षेन भमवितमा इमत रूपस
ससद्ध्यमत।
अधियाः कक्षेमचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन।

1) पठ व्यकमायमास विमामच - पमठतमा पमठतमारय पमठतमारयाः। पमठतमासस पमठतमास्थयाः पमठतमास्थ।
पमठतमासस्म पमठतमास्वियाः पमठतमास्मयाः।
2) गद व्यकमायमास विमामच - गमदतमा गमदतमारय गमदतमारयाः। गमदतमासस गमदतमास्थयाः गमदतमास्थ।
गमदतमासस्म गमदतमास्वियाः गमदतमास्मयाः।
3) अचर पकजमायमामम् - अमचर तमा अमचर तमारय अमचर तमारयाः। अमचर तमासस अमचर तमास्थयाः अमचर तमास्थ।
अमचर तमासस्म अमचर तमास्वियाः अमचर तमास्मयाः।
4) वज गतय - वसजतमा वसजतमारय वसजतमारयाः। वसजतमासस वसजतमास्थयाः वसजतमास्थ।
वसजतमासस्म वसजतमास्वियाः वसजतमास्मयाः।
5) कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - कमटतमा कमटतमारय कमटतमारयाः। कमटतमासस कमटतमास्थयाः कमटतमास्थ।
कमटतमासस्म कमटतमास्वियाः कमटतमास्मयाः।
6) मक कयक्षे - कमयतमा कमयतमारय कमयतमारयाः। कमयतमासस कमयतमास्थयाः कमयतमास्थ। कमयतमासस्म
कमयतमास्वियाः कमयतमास्मयाः।
7) मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षे म ततमा चक्षे म ततमारय चक्षे म ततमारयाः। चक्षे म ततमासस चक्षे म ततमास्थयाः चक्षे म ततमास्थ।
चक्षे म ततमासस्म चक्षे म ततमास्वियाः चक्षे म ततमास्मयाः।
8) शिपुच शिनोकक्षे - शिनोमचतमा शिनोमचतमारय शिनोमचतमारयाः। शिनोमचतमासस शिनोमचतमास्थयाः शिनोमचतमास्थ।
शिनोमचतमासस्म शिनोमचतमास्वियाः शिनोमचतमास्मयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः
15. लपुटम् कसस्मन्नथर मविधिष्ट्रीयतक्षे।
16. धिमात्विथर व्यमापमारस्य अनदतनक्षे भमविष्यमत विकसत्तत्विमविकमायमास कयाः लकमारयाः मविधिक्षेययाः।
17. भमवितमासस्म इमत कसस्मनम् लकमारक्षे रूपमम्।
18. भमवितमासस्म इत्यत्र मविकरणस मकमम्। कक्षेन सकत्रक्षेण मविमहतमम्।
19. तमासम् कस्यमापविमादयाः।
20. लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः इत्यत्र प्रथममायाः कक्षे।
21. डमा-रय-रसयाः कस्य स्थमानक्षे कसस्मनम् लकमारक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।
22. तमासक्षेरस्तक्षेश्च सस्य लनोपयाः समादय प्रत्ययक्षे परक्षे कक्षेन सकत्रक्षेण।
23. भमवितमारय इत्यत्र रूपक्षे तमासयाः सस्य लनोपयाः कक्षेन सकत्रक्षेण।

पमाठसमारयाः
असस्मनम् पमाठक्षे सलटम् लपुटम् इमत लकमारदयमम् उपन्यस्तमम्। धिमातनोयाः अथर याः व्यमापमारयाः यमद
अनदतनभकतकमालष्ट्रीनयाः स्यमातम् एविञ्च विकपुयाः अप्रत्यकयाः स्यमातम् तदमा तस्ममादम् धिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम् इमत सकत्रक्षेण
सलटम् लकमारयाः प्रयपुज्यतक्षे। सलटयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् अत्र शिबमामदकस न भविमत। सलटम् -लकमारक्षे मतङमास स्थमानक्षे
परस्ममैदमानमास णलतपुसपुस्थलथपुसणल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण णलमादययाः आदक्षेशिमायाः भविन्तष्ट्रीमत अस्य लकमारस्य एकनो
मविशिक्षेषयाः। सलमट परतयाः अनभ्यमासधिमातनोयाः अवियविस्य मदत्विमम् सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण भवितष्ट्रीमत
अपरनो मविशिक्षेषयाः। मदत्विक्षे यनो पकविरयाः तस्य अभ्यमासससजमा पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण भविमत। तस्य चमाभ्यमासस्य
हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आमदयाः हलम् मशिष्यतक्षे अन्यक्षे हलयाः च लपुप्यन्तक्षे। एविञ्च अचयाः न लपुप्यन्तक्षे। अभ्यमासस्य
अचयाः ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण ह्रस्वित्विस भविमत। भकधिमातनोस्तपु भवितक्षेरयाः इमत सकत्रक्षेण उकमारस्य अकमारनो भविमत।
अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य सशिमास जशियाः खयमास च चरयाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। विलमामद आधिर धिमातपुकस चक्षेतम् तस्य
आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। इत्थस कमामनचन मपुख्यमामन सकत्रमामण तक्षेषमास कमायमारमण च
सलटम् -लकमारक्षे ससन्त। इतनोऽमप अन्यमामन सकत्रमामण कमायमारमण च ससन्त तमामन अमगमप्रकरणक्षेषपु विक्ष्यन्तक्षे। सलटयाः
सम्यगम् जमानमाय सलटयाः पठनमानन्तरस अगक्षे सलटयाः प्रकरणस पठनष्ट्रीयमम्।
धिमातनोयाः अथर याः व्यमापमारयाः यमद अनदतनभमविष्यत्कमालष्ट्रीनयाः स्यमातम् तमहर तस्ममादम् धिमातनोयाः अनदतनक्षे लपुटम्
इमत सकत्रक्षेण सलटम् लकमारयाः प्रयपुज्यतक्षे। स्यतमासष्ट्री इमत सकत्रक्षेण लपुमट परतयाः धिमातनोयाः तमासम् भविमत। एविञ्च लपुटयाः
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प्रथमस्य डमारयरसयाः इमत सकत्रक्षेण प्रथमस्य डमा रय रसम् एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। ततश्च समादय प्रत्ययक्षे तमासयाः सस्य लनोपयाः
तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रक्षेण भविमत, रमादय प्रत्ययक्षे च रर च इमत सकत्रक्षेण तमासयाः सस्य लनोपनो भविमत।
इत्थमम् ससकक्षेपक्षेण इदमधिक्षेयस यतम् सलमट णलमादययाः मदत्विमम् हलमामदशिक्षेषत्विस ह्रस्वित्विमम् चत्विर जश्त्विमम् इमत
एतमामन मपुख्यमामन कमायमारमण। एविञ्च लपुमट च तमासम् डमा रय रसम् तमासयाः सलनोपयाः एतमामन मपुख्यमामन कमायमारमण।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. परनोकक्षे सलटम् इमत सकत्रस व्यमाख्यक्षेयमम्।
2. णलमादष्ट्रीनमास कथमम् सविमारदक्षेशित्विमम् इमत सलखत।
3. सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रस व्यमाख्यक्षेयमम्।
4. अभ्यमासक्षे चचर इमत सकत्रस व्यमाख्यक्षेयमम्।
5. अभ्यमासकमायमारमण आसशत्य प्रबन्धिस रचयत।
6. आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यक्षेयमम्।
7. बभकवि बभकमविथ बभकविपुयाः इमत एतमामन रूपमामण ससकत्रस समाधियत।
8. अनदतनक्षे लपुटम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
9. स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
10. तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
11. ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भमवितमा भमवितमारय भमवितमासस भमवितमास्मयाः।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण- १
1. इसन्द्रियमागनोचरत्विस परनोकत्विमम्।
2. धिमातनोयाः अथर याः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा अनदतनक्षे भकतक्षे परनोकक्षे च वितर तक्षे इमत मविविमकतस चक्षेतम्
तस्ममादम् धिमातनोयाः सलटम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
3. मतपस मनवित्यर णलम् यमावितम् मतपयाः स्थमानमम् असधिकरनोमत तमावितम् णलम् न प्रत्यययाः। स्थमामनविद्भिमाविक्षेन
तस्य यदमा प्रत्ययत्विमम् अमतमदश्यतक्षे तदमा चपुटक इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य णकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। ततयाः तस्य लनोपयाः इमत लनोपनोऽभविमत। अत एवि मविधिमानमातम् पकविर णस्य
इत्ससजमालनोपयनोयाः अभमाविक्षे णलयाः अलक्षेकमाल्त्विमसस्त। अतयाः अनक्षेकमासल्शितम् सविर स्य इमत सकत्रक्षेण
णलम् सविर स्य मतपयाः स्थमानक्षे भविमत।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - भकधि मातनोयाः सलमट लपुम ट च रूपसमाधिनमम्
4. भपुवियाः विपुकम् लपुमङ सलमट च।
5. १
उत्तरमामण- २
6. सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य॥
7. षमाष्ठमदत्विप्रकरणक्षे यक्षे दक्षे मविमहतक्षे, तयनोयाः पकविरस्य अभ्यमासससजमा भविमत।
8. अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषयाः।
9. अभ्यमासस्यमाचनो ह्रस्वियाः।
10. ह्रस्वियाः।
11. भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारयाः सलमट परक्षे।
12. भकधिमातनोयाः अभ्यमासस्य उकमारस्य अकमारयाः सलमट परक्षे।
13. अभ्यमासक्षे सलमास चरम् जशिम् च। सशिमास जशियाः खयमास चरयाः इमत मविविक्षेकयाः।
14. आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः॥
उत्तरमामण- ३
15. धिमात्विथर व्यमापमारस्य अनदतनक्षे भमविष्यमत विकसत्तत्विमविकमायमास लपुटम् लकमारयाः मविधिक्षेययाः।
16. लपुटम्
17. लपुमट मममप रूपमम्।
18. तमासम्। स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण मविमहतमम्।
19. शिपम् श्यनम् शियाः श्नपुयाः श्नमम्, उ, श्नमा इत्यमादष्ट्रीनमामम् लपुमट परतयाः प्रमापमानमास मविकरणमानमामम्।
20. लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः इत्यत्र प्रथममायाः - मतपम् तसम्-सस इमत परस्ममैपदससजकमायाः त्रययाः, तआतमामम्-स इमत आत्मनक्षेपदससजकमायाः त्रययाः ससन्त। एविमम् आहत्य षटम् प्रथमससजकमायाः
प्रत्ययमायाः ससन्त।
21. डमा-रय-रसयाः प्रथमससजकमानमामम् मतपम् तसम्-सस इमत परस्ममैपदससजकमानमास, त-आतमामम्-स इमत
आत्मनक्षेपदससजकमानमास च स्थमानक्षे लपुमट लकमारक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।
22. तमासक्षेरस्तक्षेश्च सस्य लनोपयाः समादय प्रत्ययक्षे परक्षे तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत सकत्रक्षेण।
23. भमवितमारय इत्यत्र रूपक्षे तमासयाः सस्य लनोपयाः रर च इमत सकत्रक्षेण।

॥ इमत चतपुदरशियाः पमाठयाः ॥
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