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१७

17)

भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम् सलटम् एतयनोयाः
सकत्र शिक्षे ष याः

प्रस्तमाविनमा
एकमैकस्य धिमातनोयाः रूपमाणमास समाधिनमाय यमामन अनमतक्रमान्तमामन नकतनमामन सकत्रमामण आविश्यकमामन तमामन
आनष्ट्रीय व्यमाख्यमाय च धिमातनोयाः रूपमामण समाध्यन्तक्षे इमत क्रमयाः विमैयमाकरणससद्धिमान्तकयमपुदष्ट्री इत्यमामदगन्थक्षेषपु
पपुरस्ककतयाः। तक्षेन एकमैकस्य धिमातनोयाः रूपमामण जमायन्तक्षे परन्तपु एकस्य लकमारस्य सविमारमण सकत्रमामण मविककीणमारमन
भविसन्त। एविञ्च समगस्य समपुमदतयाः बनोधियाः अत्यल्पमानमामक्षेवि भविमत। अतयाः इतयाः परस परस्ममैपदप्रकरणक्षे
लकमारक्रमक्षेण सकत्रमामण उपस्थमापमयष्यन्तक्षे। अत्र कमामनचन बहह त्र प्रयपुकमामन समाधिमारणसकत्रमामण दत्तमामन ससन्त।
कमामनचन मतङन्तप्रकरणक्षे अगक्षे आविश्यकमामन इमत सधियमा दत्तमामन ससन्त।
विमैयमाकरणससद्धिमान्तकयमपुदष्ट्री इत्यमामदप्रमक्रयमागन्थक्षेषपु धिमातकनमास कसश्चतम् क्रमयाः आदृतयाः। तथमामप
लघपुससद्धिमान्तकयमपुदमामम् धिमातवियाः मचतमायाः ससन्त। एविमक्षेवि अत्रमामप प्रमक्रयमासयकयमारय मचतमानमास धिमातकनमास मचतमामन
स्थलमामन एवि प्रदमशिर तमामन, न तस्य धिमातनोयाः सविमारमण रूपमामण। अन्यमामन रूपमामण मविदमासथर नमा स्वियस बनोद्धिव्यमामन।
एविञ्च यमद एकमैकस्य धिमातनोयाः सविमारमण रूपमामण सदमा दष्ट्रीयन्तक्षे तमहर गन्थमाकमारगयरविमम् भविमत। अतयाः
अनन्यगमतकतयमा पन्थमा अयमविलसम्बतयाः।

उदक्षेश् यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य मपुख्यमामन सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
 मविमभन्नमानमास धिमातकनमास रूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
 मविमविधिमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् समथर्थो भविक्षेतम्।
 पकविरपमाठक्षे षपु ककतमानमास समाविर धिमातपुकमम् आधिर धिमातपुकस ससजमानमास रूपक्षेषपु प्रभविस जमानष्ट्रीयमातम्।
 भकधिमातपुरूपमामण समाधिमयत्विमा अविमशिषमामन बहह षपु लकमारक्षे एविञ्च मविमशिष्य सलमट प्रयपुकमामन सकत्रमामण
अत्र जमास्यमत।
 रहस्यमयमम् इडमागमप्रकरणमम् असस्मनम् पमाठक्षे पमठष्यमत।
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लकमारक्रमयाः - सलटम्
[17.1]

अत आदक्षे याः ॥ (७.४.७०)

सकत्र माथर याः - अभ्यमासस्यमादक्षेरतनो दष्ट्रीघरयाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण दष्ट्रीघरयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। अतयाः

(६/१), आदक्षेयाः (६/१)। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य इमत सकत्रमादम् अभ्यमासस्य (६/१) पदमनपुवितर तक्षे। दष्ट्रीघर इणयाः
मकमत इमत सकत्रमातम् दष्ट्रीघरयाः (१/१) पदममायमामत। पदयनोजनमा - अभ्यमासस्य आदक्षेयाः अतयाः दष्ट्रीघरयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत अभ्यमासस्य आदक्षेयाः अतनो दष्ट्रीघर्थो भविमत। अभ्यमासस्य स्विमाभमामविकयाः अतम् चक्षेतम् दष्ट्रीघर्थो भविमत। ह्रस्वियाः इमत सकत्रक्षेण
ह्रस्विष्ट्रीककतस्य अनक्षेन दष्ट्रीघरत्विस न मक्रयतक्षे।
उदमाहरणमम् - आत।
सकत्र माथर समन्विययाः - अत समातत्यगमनक्षे इमत धिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम्

इमत सकत्रक्षेण सलमट

प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप तस्य णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे अतम् अ इमत सस्थतक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य
इमत सकत्रक्षेण मदत्विक्षे अतम् अतम् अ इमत जमातक्षे पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण पकविरस्य अतम् इत्यस्य अभ्यमासससजमायमास
हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत आदक्षेयाः हलयाः अभमाविक्षे तकमारयाः लपुप्यतक्षे। तक्षेन अ अतम् अ इमत जमातक्षे अतनो गपुणक्षे इत्यनक्षेन
पररूपक्षे प्रमापक्षे अत आदक्षेयाः इमत प्रककतसकत्रक्षेण अभ्यमासस्य अतयाः दष्ट्रीघर आकमारक्षे आ अतम् अ इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
तदमा -

[17.2]

अत उपधिमायमायाः॥ (७.२.११६)

सकत्र माथर याः - उपधिमायमा अतनो विकमद्धियाः स्यमादम् मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। अतयाः
उपधिमायमायाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अतयाः (६/१), उपधिमायमायाः (६/१)। मकजक्षेविर कमद्धियाः इमत सकत्रमातम् विकमद्धियाः (१/१)
पदममायमामत। अचनो सञ्णमत इमत सकत्रमातम् सञ्णमत (७/१) पदममायमामत। ञम् च णम् च ञ्णय इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। ञ्णय इतय यस्य स सञ्णतम्, तसस्मनम् सञ्णमत इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। अङस्य
इत्यसधिकमारक्षे पमठतत्विमातम् प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमायमायाः उपपन्नत्विमातम् प्रत्ययक्षे (७/१) इमत पदमम् आमकप्यतक्षे।
पदयनोजनमा - उपधिमायमायाः अतयाः विकमद्धियाः सञ्णमत प्रत्ययक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपधिमा ययाः अतम् तस्य विकमद्धियाः भविमत
मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे। अतयाः स्थमानक्षे स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत पररभमाषयमा स्थमानत आन्तयमारद म् आकमारयाः
विकमद्धियाः स्यमातम्।
उदमाहरणमम् - आत।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम् सलटम् एतयनोयाः सकत्र शिक्षे ष याः
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण आ अतम् अ इमत जमातक्षे णलयाः मणत्त्विमातम् उपधिमायमायाः अतयाः
विकद्धिय आ आतम् अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण आकमार -आकमारयनोयाः
दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे आत इमत रूपस ससध्यमत।

[17.3]

मदविर चनक्षे ऽ मच॥ (१.१.५९)

सकत्र माथर याः - मदत्विमनममत्तक्षेऽमच अच आदक्षेशिनो न मदत्विक्षे कतर व्यक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अचयाः आदक्षेशियाः मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे
स्तयाः। मदविर चनक्षे अमच इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। मदविर चनक्षे (७/१), अमच (७/१)। अचयाः परसस्मनम् पकविरमविधिय इमत
सकत्रमातम् अचयाः (६/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। स्थमामनविदमादक्षेशिनोऽनसल्विधिय इमत सकत्रमातम् आदक्षेशियाः (१/१) इमत
पदममायमामत। पदमान्तमदविर चन॰ इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमनपुवितर तक्षे। मदयाः उच्यतक्षे असस्मनम् इमत मदविर चनमम्। अत्र
मदविर चनक्षे इत्यस्य आविकसत्तयाः भविमत। तक्षेन मदविर चनक्षे मदविर चनक्षे इमत लभ्यतक्षे। पदयनोजनमा - मदविर चनक्षे अमच अचयाः
आदक्षेशियाः न मदविर चनक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - मदत्विक्षे कतर व्यक्षे मदत्विमनममत्तक्षे अमच अचयाः स्थमानक्षे आदक्षेशियाः न भविमत।
अथमारतम् मदत्विमविधिमायकसकत्रक्षेण मदत्विमम् कतर व्यमम् असस्त। परन्तपु अन्यक्षेन कक्षेनमचतम् सकत्रक्षेण तत्र अचयाः
स्थमानक्षे आदक्षेशियाः प्रमापयाः असस्त। एविञ्च स आदक्षेशियाः मदत्विस्य यमन्नममत्तमम् अथमारतम् सलटम् तस्य अचस मनममत्तष्ट्रीककत्य
प्रवितर तक्षे। अमप च मदत्विमविधिमायकसकत्रमादम् अचयाः आदक्षेशिमविधिमायकस सकत्रस बलविदम् असस्त तदमा मदविर चनक्षेऽमच इमत
सकत्रक्षेण स आदक्षेशियाः मदत्विमाथर मनमषध्यतक्षे। ककतक्षे च मदत्विक्षे यथमासकत्रमम् अचयाः आदक्षेशिमामदकस पपुनयाः प्रसज्यतक्षे। अथमारतम्
अचयाः आदक्षेशिमातम् पकविर मदत्विस कतर व्यमम्। ततयाः परमम् अचयाः आदक्षेशिमामदकस कतर व्यमम्।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - कयमाथर कमातम् मकधिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम् इमत सकत्रण
क्षे सलमट लस्य स्थमानक्षे
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप मक मत इमत सस्थतक्षे परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम् -थलथपुस-णल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण
मतपयाः सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे मक अ इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
अत्रमाधिपुनमा सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य (६.१.८) इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः मदत्विमम् प्रमापमम्। परन्तपु इकनो
यणमच (६.१.७७) इमत सकत्रक्षेण इकयाः यणमादक्षेशियाः प्रमापयाः। तत्रमामप णलयाः मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत (७.१.९१) इमत
सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः प्रमापमा। तत्रमामप पपुनयाः समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः (७.३.८४) इमत सकत्रक्षेण
इगन्तमाङस्य गपुणयाः प्रमापयाः। मकञ्च मविप्रमतषक्षेधिक्षे परस कमायर मम् इमत पररभमाषयमा मदत्विमादम् यणमादक्षेशियाः बलष्ट्रीयमानम्।
यणमादक्षेशिमादम् विकमद्धियाः बलष्ट्रीयसष्ट्री। विकद्धिक्षेरमप गपुणनो बलष्ट्रीयमानम्। अतयाः मदत्विमातम् पकविर गपुणयाः प्रमापयाः। तत्र णलस मनममत्तष्ट्रीककत्य
मदत्विस प्रमापमम्। तस्य अकमारयाः मदत्विमनममत्तकयाः अचम् असस्त। मदविर चनक्षेऽमच इमत सकत्रक्षेण असस्मनम् अमच परतयाः
अचयाः आदक्षेशियाः न स्यमातम् मदत्विक्षे कतर व्यक्षे। अथमारतम् प्रथमस मदत्विस भविमत। ततयाः परमम् अचयाः आदक्षेशिमामदकस भविमत।
एविमम् सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः मक इत्यस्य मदत्विक्षे मक मक अ
इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य मक इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे मक मक अ इमत जमायतक्षे। तदमा -
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कपु हनोश्चपुयाः ॥ (७.४.६२)

सकत्र माथर याः - अभ्यमासकविगर हकमारयनोयाः चविगमारदक्षेशियाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण चविगर याः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। कपु हनोयाः
चपुयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। कपुहनोयाः (६/२), चपुयाः (१/१)। अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य इमत सकत्रमातम् अभ्यमासस्य

(६/१) इमत षष्ठ्यन्तपदमनपुवितर तक्षे। कपुयाः च हम् च कपुहय, तयनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत
- अभ्यमासस्य कविगर स्य हकमारस्य च स्थमानक्षे चविगर याः आदक्षेशियाः भविमत। कपुहनोयाः इमत स्थमामननयाः षटम् । चपुयाः इमत
आदक्षेशिमायाः पञ्च। अतयाः स्थमान्यमादक्षेशियनोयाः ससख्यमाविमैषम्यमातम् स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणककदमान्तयरण मनविमारहयाः
भविमत।

[आन्तरतम्यपरष्ट्री क मा - (परष्ट्रीकमायमायाः ककतक्षे नमासस्त)
स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः

इमत पररभमाषमा यत्र प्रवितर तक्षे तत्र स्थमामननमा सदृशितमयाः आदक्षेशियाः कतर व्ययाः।

समादृश्यमम् स्थमानमाथर गपुणप्रममाणतयाः चतपुमविर धिमम् असस्त। सदृशितमस्य आदक्षेशिस्य अन्विक्षेषणमाय आन्तरतम्यपरष्ट्रीकमा
मक्रयतक्षे एवि। समा च परष्ट्रीकमा अत्र मकसञ्चतम् प्रदश्यर तक्षे।
स्थमानकक दम्

आन्तयर मसस्त

न

विमा - स्थमामननयाः कविगर स्य हकमारस्य उच्चमारणस्थमानमम्

अकपुहमविसजर नष्ट्रीयमानमास कण्ठमायाः इमत विचनमातम् कण्ठयाः। आदक्षेशिक्षेषपु चविगर स्य समक्षेषमास उच्चमारणस्थमानस तमालपु। अतयाः
स्थमामनमभयाः सदृशितमयाः तक्षेषपु मविधिष्ट्रीयममानक्षेषपु आदक्षेशिक्षेषपु कनोऽमप न लभ्यतक्षे।
प्रममाणकक दम् आन्तयर मसस्त न विमा - प्रममाणमत्र उच्चमारणकमालयाः। स्थमानष्ट्री कविगर याः हकमारश्च
अधिर ममामत्रकमायाः, आदक्षेशिमायाः चपुयाः च छ ज स ञ एतक्षे पञ्च समक्षेऽमप अधिर ममामत्रकमायाः। अतयाः तक्षेषपु कसश्चदक्षेकयाः प्रममाणतयाः
अन्तरतमयाः नमासस्त।
अथर कक दम् आन्तयर मसस्त न विमा - विणमारनमास न कनोऽमप अथर याः अत्र गकह्यतक्षे। समपुदमायनो ह्यथर विमानम्
तस्यमैकदक्षेशिनोऽनथर कयाः इमत न्यमाययाः। अतयाः अथर तयाः आन्तयर न मविचमायर तक्षे।
गपुण कक दमान्तयर मसस्त न विमा - गपुणशिब्दस्यमाथर याः अत्र बमाह्ययत्नयाः। स्थमामननमा कविगरण हकमारक्षेण
आदक्षेशिक्षेषपु यस्य बमाह्ययत्नमायाः सममानमायाः ससन्त स आदक्षेशियाः चविगर याः सदृशितमयाः। बमाह्ययत्नमायाः समविस्तरमम् अधियाः
प्रदश्यर न्तक्षे।

विणर याः

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

बमाह्ययत्नमायाः

क

मविविमारयाः श्विमासयाः

अघनोषयाःअल्पप्रमाणयाः

ख

मविविमारयाः श्विमासयाः

अघनोषयाःमहमाप्रमाणयाः

स्थमानष्ट्री ग

ससविमारयाः नमादयाः

घनोषयाः अल्पप्रमाणयाः

घ

ससविमारयाः नमादयाः

घनोषयाः महमाप्रमाणयाः
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम् सलटम् एतयनोयाः सकत्र शिक्षे ष याः
ङ

ससविमारयाः नमादयाः

घनोषयाः अल्पप्रमाणयाः

ह

ससविमारयाः नमादयाः

घनोषयाः महमाप्रमाणयाः

च

मविविमारयाः श्विमासयाः

अघनोषयाःअल्पप्रमाणयाः

आदक्षेशिमायाः छ

मविविमारयाः श्विमासयाः

अघनोषयाःमहमाप्रमाणयाः

ज

ससविमारयाः नमादयाः

घनोषयाः अल्पप्रमाणयाः

स

ससविमारयाः नमादयाः

घनोषयाः महमाप्रमाणयाः

ञ

ससविमारयाः नमादयाः

घनोषयाः अल्पप्रमाणयाः

प्रकरणक्षे समाकमातम् स्थमानष्ट्री कयाः असस्त इमत दृष्टमा आदक्षेशिक्षेषपु यस्य बमाह्यप्रयत्नयाः स्थमामननमा सदृशितमयाः
स्यमातम् स आदक्षेशियाः भविमत।
यथमा - स्थमानष्ट्री ककमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु चकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः ककमारतपुल्यमायाः ससन्त।
स्थमानष्ट्री खकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु छकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः खकमारतपुल्यमायाः ससन्त।
स्थमानष्ट्री गकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु जकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः गकमारतपुल्यमायाः ससन्त।
स्थमानष्ट्री घकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु सकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः घकमारतपुल्यमायाः ससन्त।
स्थमानष्ट्री ङकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु ञकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः ङकमारतपुल्यमायाः ससन्त। यदमप ङकमारक्षेण
तपुल्यमायाः जकमारस्यमामप ससन्त। तथमामप ङकमारञकमारयनोयाः अनपुनमाससकत्विमसस्त इमत हक्षेतनोयाः ङकमारस्य स्थमानक्षे
ञकमार एवि भविमत।
स्थमानष्ट्री हकमारयाः चक्षेतम् आदक्षेशिक्षेषपु सकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः हकमारतपुल्यमायाः ससन्त।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मक मक अ इमत सस्थमतयाः जमातमा। अत्रमाधिपुनमा
कपुहनोश्चपुयाः इमत प्रककतसकत्रक्षेण अभ्यमासस्य कविगर स्य ककमारस्य स्थमानक्षे चविगर याः कतर व्ययाः असस्त। ककमारस्य
स्थमानक्षे आदक्षेशिक्षेषपु चविगर्थीयक्षेषपु कतमयाः स्यमातम् इमत आन्तरतम्यपरष्ट्रीकमा उपरर सकत्रव्यमाख्यमायमामम् प्रदमशिर तमा।
तत्रमाधिपुनमा स्थमानष्ट्री ककमारयाः। तस्य बमाह्यप्रयत्नमायाः मविविमारयाः श्विमासयाः अघनोषयाः अल्पप्रमाणयाः चक्षेमत। आदक्षेशिक्षेषपु
चकमारस्य एवि बमाह्यप्रयत्नमायाः मविविमारयाः श्विमासयाः अघनोषयाः अल्पप्रमाणयाः इमत ककमारतपुल्यमायाः ससन्त। अतयाः चकमार एवि
आदक्षेशिनो भविमत। तक्षेन मच मक अ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।

[17.5]

अचनो सञ्णमत॥ (७.१.९१)

सकत्र माथर याः - अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। अचयाः
सञ्णमत इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अचयाः (६/१) सञ्णमत (७/१)। अङस्य (६/१) इमत असधिककतमम्। मकजक्षेविर कमद्धियाः
इमत सकत्रमातम् विकमद्धियाः (१/१) पदमनपुवितर तक्षे। ञम् च णम् च ञ्णय इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। ञ्णय इतय यस्य स
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सञ्णतम्, तसस्मनम् सञ्णमत इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत
सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। पदयनोजनमा - अचयाः अङस्य सञ्णमत प्रत्ययक्षे
विकमद्धियाः। अचयाः अङस्य इमत सममानमविभमककत्विमातम् अचयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमाच्च तदन्तमविसधियाः भविमत।
तदन्तमविसधिनमा अजन्तस्य अङस्य इमत लभ्यतक्षे। अजन्तमाङस्य इत्यत्रमामप अलनोऽन्तस्य इमत पररभमाषयमा
अन्त्यस्य एवि अलयाः विकमद्धियाः भविमत। अत्र अन्त्ययाः अलम् अचम् एवि। अतयाः सकत्रमाथर्थो भविमत - अजन्तमाङस्य
अन्त्यस्य अचयाः विकमद्धियाः भविमत मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे।
उदमाहरणमम् - मचकमाय।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मच मक अ इमत सस्थमतयाः असस्त। अत्रमाधिपुनमा णसल प्रत्ययक्षे
परतयाः मचमक इमत समपुदमायस्य अङससजमा भविमत। तच्च अङमम् अजन्तमम् असस्त। एविञ्च णलम् मणतम् प्रत्यययाः
असस्त। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः
इकमारस्य स्थमानक्षे विकद्धिय स्थमानत आन्तयमारद म् ऐकमारक्षे मचकमै अ इमत सस्थमतयाः भविमत। ततश्च एचनोऽयविमायमावियाः इमत
सकत्रक्षेण आयमादक्षेशिक्षे मचकमाय इमत रूपस ससध्यमत।

-मचमकयतपुयाः

- कयमाथर कमातम् मकधिमातनोयाः परनोकक्षे सलटम् इमत सकत्रक्षेण सलमट लस्य स्थमानक्षे

प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास तसस मक तसम् इमत सस्थतक्षे तसयाः सविमारदक्षेशिक्षे अतपुसस मक अतपुसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
ततश्च समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य इकमारस्य गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा -

[17.6]

असस य नोगमामलटम् मकतम्॥ (१.२.५)

सकत्र माथर याः - अससयनोगमातम् परनोऽमपमलटम् मकतम् स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मकत्त्विमम् अमतमदश्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। अससयनोगमातम् सलटम् मकतम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अससयनोगमातम् (५/१), सलटम् (१/१), मकतम् (१/१)।
समाविर धिमातपुकममपतम् इमत सकत्रमातम् अमपतम् (१/१) इमत पदममायमामत। न ससयनोगयाः अससयनोगयाः, तस्ममातम् अससयनोगमातम्
इमत नञम्-तत्पपुरुषयाः सममासयाः। पम् इतम् यस्य स मपतम् इमतबहह वष्ट्रीमहयाः सममासयाः। न मपतम् अमपतम् इमत
नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। पदयनोजनमा - अससयनोगमातम् अमपतम् सलटम् मकतम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - अससयनोगमातम् परयाः अमपतम्
सलटम् मकतम् भविमत। अषमादशिसपु मतङम् -प्रत्ययक्षेषपु मतपम् ससपम् ममपम् त्रय एवि मपतयाः ससन्त। अन्यक्षे १५ प्रत्ययमायाः
अमपतयाः एवि ससन्त। एविञ्च मतबमादष्ट्रीनमास स्थमानक्षे मविमहतमायाः णलमादयनोऽमप स्वियमम् अमपतयाः एवि ससन्त। तत्र मतपम्
ससपम् ममपम् एषमामम् स्थमानक्षे मविमहतमायाः णलम् थलम् अ इमत एतक्षे त्रययाः मपतयाः। अतयाः तमद्भिन्नमानमामम् अमपतमामम् मकत्त्वि स
भविमत।
उदमाहरणमम् - मचमकयतपुयाः।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मक अतपुसम् इमत सस्थतय समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत
सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य इकयाः इकमारस्य गपुणयाः प्रमापयाः। स च इग्लकणयाः गपुणयाः। अत्र सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतनो ययाः तसम् प्रत्यययाः, तस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः अतपुसम् न स्थमामनविद्भिमाविमादम् नमामप स्वितयाः मपतम् असस्त। अतयाः अमपतम् असस्त
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम् सलटम् एतयनोयाः सकत्र शिक्षे ष याः
सलटम् च असस्त। एविञ्च मक इत्यस्य अन्तक्षे इकमारयाः असस्त , न तपु ससयनोगयाः। अतयाः अससयनोगमातम् परयाः अमपतम् सलटम्
अतपुसम् असस्त। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण अतपुसयाः मकत्त्विमम् अमतमदश्यतक्षे। तक्षेन सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण इग्लकणयाः
गपुणयाः मनमषध्यतक्षे।
ततश्च सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः मक इत्यस्य मदत्विक्षे
मक मक अतपुसम् इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य मक इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास
हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासस्य आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे मक मक अतपुसम् इमत जमायतक्षे। एविञ्च कपु हनोश्चपुयाः इमत
सकत्रक्षेण अभ्यमासककमारस्य स्थमानक्षे चकमारक्षे ककतक्षे मच मक अतपुसम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। ततश्च अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास
य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रण
क्षे षकमारनोत्तरस्य इकमारस्य स्थमानक्षे इयङम् इत्यमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मच मकयम् अतपुसम्
इमत जमातक्षे समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन पदत्विमातम् सस्य रुत्विक्षे मविसगर च ककतक्षे विणर मक्षेलनक्षे मचमकयतपुयाः इमत रूपस
ससध्यमत।
मचमकयपु याः - मकधिमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहह विचनमविकमायमास ससप्रत्ययक्षे तस्य स्थमानक्षे उसम्-प्रत्ययक्षे मक
उसम् इमत सस्थतक्षे समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे प्रमापक्षे उसयाः अससयनोगमामलटम् मकतम् इत्यनक्षेन मकत्त्विमातम्
सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण गपुणमनषक्षेधिक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च मच मक उसम् इमत सस्थतक्षे अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास
य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रण
क्षे इकमारस्य स्थमानक्षे इयङम् इत्यमादक्षेशिक्षे मच मकयम् उसम् इमत जमातक्षे समपुदमायस्य
मतङन्तत्विक्षेन पदत्विमातम् सस्य रुत्विक्षे मविसगर च ककतक्षे विणर मक्षेलनक्षे मचमकयपु याः इमत रूपस ससध्यमत।
मचकमयथ , मचकक्षे थ - मकधिमातनोयाः सलमट ससमप परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विममायाः इमत
सकत्रक्षेण ससपयाः सविमारदक्षेशिक्षे थसल अनपुबन्धिलनोपक्षे मक थ इमत सस्थमतजमारयतक्षे। सलटम् च इमत सकत्रक्षेण सलडमादक्षेशिस्य
ससपयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम्, तदमादक्षेशियाः थलम् अमप आधिर धिमातपुकससजकयाः, स्विस विलमामदश्च। अतयाः आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इमत सकत्रण
क्षे थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। तदमा -

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षेमचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

1. अभ्यमासस्यमादक्षेरतनो दष्ट्रीघरयाः कक्षेन सकत्रक्षेण।
2. अतमत इत्यत्रत्यस्य अतम्-धिमातनोरथर याः कयाः।
3. उपधिमायमा अतनो विकमद्धियाः मञमत मणमत च प्रत्ययक्षे परक्षे कक्षेन सकत्रक्षेण भविमत।
4. मदविर चनक्षेऽमच इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।
5. मकधिमातनोयाः सलमट मचकमाय इमत रूपक्षे ककमारस्य चकमारयाः कक्षेन सकत्रक्षेण।
6. मकधिमातनोयाः सलमट मचकमाय इमत रूपक्षे इकमारस्य विकमद्धियाः कक्षेन सकत्रक्षेण।
7. मचमकयतपुयाः इमत रूपक्षे आधिर धिमातपुकमनबन्धिनगपुणस्य अभमावियाः कपुतयाः।
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8. मचमकयतपुयाः इमत रूपक्षे यकमारयाः कपुतयाः आगतयाः।
9. मकधिमातनोयाः सलमट मचकमाय इमत रूपक्षे ककमारस्य चकमारकरणक्षे ककीदृशिममान्तयर मम्।
१) स्थमानककदम् २) गपुणककदम् ३) अथर ककदम् ४) प्रममाणककदम्

[17.7]

एकमाच उपदक्षे शिक्षे ऽ नपुद मात्तमातम्॥ (७.२.१०)

सकत्र माथर याः - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एकमाचम् अनपुदमात्तश्च तत आधिर धिमातपुकस्य इटम् न भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण इडम् मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
एकमाचयाः (५/१), उपदक्षेशिक्षे (७/१), अनपुदमात्तमातम् (५/१)। ॠत इद्धिमातनोयाः इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः (५/१)
पदमनपुवितर तक्षे। नक्षेडम् विमशि ककमत इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमनपुवितर तक्षे, इटम् (१/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। एकयाः अचम्
यस्य यसस्मनम् विमा असय एकमाचम्, तस्ममादम् एकमाचयाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। अनपुदमात्तयाः असस्त अस्य इमत
अनपुदमात्तयाः धिमातपुयाः (अशिर आमदभ्यनोऽचम् इमत अजन्तमम् पदमम्)। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एकमाचम्
अनपुदमात्तयाः च तस्ममातम् परस्य आधिर धिमातपुकस्य इटम् न भविमत। यनो धिमातपुयाः उपदक्षेशिमाविस्थमायमामम् एकमाचम् अमप
असस्त, अनपुदमात्तश्चमामप असस्त तस्ममातम् परस्य आधिर धिमातपुकस्य इडम् मनमषध्यतक्षे इमत मविमशिष्य अविधिक्षेयमम्। यमद
उपदक्षेशिक्षे धिमातपुयाः एकमाचम् असस्त परन्तपु अनपुदमात्तयाः नमासस्त तमहर मनषक्षेधियाः न प्रवितर तक्षे। यमद धिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे अनपुदमात्तयाः
असस्त परन्तपु एकमाचम् नमासस्त तमहर मनषक्षेधियाः न भविमत। यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य आधिर धिमातपुकस्य इडमागमयाः भविमत
स धिमातपुयाः सक्षेटम् कथ्यतक्षे। यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य आधिर धिमातपुकस्य इडमागमयाः मविकल्पक्षेन भविमत स धिमातपुयाः विक्षेटम्
कथ्यतक्षे। यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य आधिर धिमातपुकस्य इडमागमयाः न भविमत स धिमातपुयाः अमनटम् कथ्यतक्षे। एविमम् सक्षेटम् विक्षेटम्
अमनटम् इमत धिमातपुयाः त्रक्षेधिमा इडमागमविशिमातम्।
आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। तस्य अनक्षेन सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः मक्रयतक्षे। अतयाः
सकत्रमाथर उकस यदम् आधिर धिमातपुकस्य इटम् न भवितष्ट्रीमत।
उपदक्षेशिक्षे धिमातपुषपु बहह त्र असधिकस्विरयाः यनोज्यतक्षे, तस्य उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा च
भविमत। यस्य धिमातनोयाः अनपुदमात्तयाः स्विरयाः इतम्-ससजमास लभतक्षे स धिमातपुयाः अनपुदमात्तक्षेतम् कथ्यतक्षे। यस्य धिमातनोयाः स्विककीययाः
स्विरयाः, यस्य इत्थमम् इत्ससजमा न भविमत स धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः कथ्यतक्षे। इत्थमम् अनपुदमात्तयाः अनपुदमात्तक्षेतम् इमत
पदयनोयाः अथर भक्षेदयाः असस्त।
पमामणनष्ट्रीयधिमातपुपमाठक्षे पमामणमननमा धिमातपुस्विरमायाः मनमदर षमायाः ससन्त। तत्र दशिर नक्षेन तज्जमानस भमवितपुमहर मत। तत्र
पररशिष्ट्रीलनक्षेन कक्षेमचतम् धिमातवियाः मनदरषपुस शिक्यन्तक्षे। अतयाः कयाः धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः कश्च न अनपुदमात्तयाः इमत जमानमाय
व्यविससतमायाः धिमातवियाः ससन्त। तक्षे अत्र दष्ट्रीयन्तक्षे।
यस्य धिमातनोयाः एकयाः अचम् भविमत स धिमातपुयाः अजन्तयाः हलन्तयाः चक्षेमत भक्षेदक्षेन मदमविधिनो भविमत।
तत्रक्षेयमम् अजन्तधिमातपुमविषमयणष्ट्री कमाररकमा - (एतत्कमाररकमास्थमा अनपुदमात्तमायाः न)
ऊददद न्तमैयर्यौमतरुक्ष्णपुशिष्ट्रीङ्स्नपुनपुकपुसश्विडष्ट्रीसङ्शमभयाः।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम् सलटम् एतयनोयाः सकत्र शिक्षे ष याः
विकङ्विकञ्भ्यमास च मविनमैकमाचनोऽजन्तक्षेषपु मनहतमायाः स्मकतमायाः॥
अत्र कमाररकमायमामम् अमविदममानयाः, अनपुमलसखतयाः एकमाचम् अजन्तयाः च धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः भविमत।
कमाररकमायमामम् उमलसखतमायाः - ऊदन्तयाः ॠदन्तयाः (दष्ट्रीघरयाः ॠ), यपु रु क्ष्णपु शिष्ट्रीङम् स्नपु कपु सश्वि डष्ट्रीङम् सश विकङम् विञम्
इमत एतक्षे। एतमानम् मविहमाय अन्ययाः एकमाचम् अजन्तयाः च धिमातपुयाः अनपुदमात्तयाः भविमत।
हलन्तमायाः १०३ धिमातवियाः- (अत्रत्यमायाः १०३ अनपुदमात्तमायाः)
कमान्तक्षे ष पु शिक्लक्षेकयाः। चमान्तक्षेषपु पचम् मपुचम् ररचम् विचम् मविचम् ससचयाः षटम् । छमान्तक्षे ष पु प्रच्छ्यक्षेकयाः।
जमान्तक्षे ष पु त्यजम् मनसजरम् भजम् भञम् भपुजम् भस्जम् मस्जम् यजम् यपुजम् रुजम् रञम् मविसजरम् स्विञम् सञम् सकजयाः
पञ्चदशि॥
दमान्तक्षे ष पु अदम् कपुदम् सखदम् मछदम् तपुदम् नपुदम् पद मभदम् मविद मविनदम् मविन्दम् शिदम् सदम् सस्विद स्कन्दम् हदयाः
षनोडशि।
धिमान्तक्षे ष पु क्रपुधिम् कपुधिम् बपुध्य बन्धिम् यपुधिम् रुधिम् रमाधिम् व्यधिम् समाधिम् शिपुधिम् ससध्यमा एकमादशि।
नमान्तक्षे ष पु मन्यहनष्ट्री दय।
पमान्तक्षे ष पु आपम् छपुपम् मकपम् तपम् मतपम् तकप्य दृप्य सलपम् लपुपम् विपम् शिपम् स्विपम् सकपसयनोदशि।
भमान्तक्षे ष पु यभम् रभम् लभसययाः। ममान्तक्षे ष पु गमम् नमम् यमम् रमश्चत्विमारयाः।
शिमान्तक्षे ष पु क्रपुशिम् दसशिम् मदशिम् दृशिम् मकशिम् ररशिम् रुशिम् सलशिम् मविशिम् स्पकशिनो दशि।
षमान्तक्षे ष पु ककषम् सत्विषम् तपुषम् मदषम् दषपु म् पपुष्य मपषम् मविषम् मशिषम् शिपुषम् सश्लष्यमा एकमादशि॥
समान्तक्षे ष पु घसम्-विसतष्ट्री दय। हमान्तक्षे ष पु दहम् मदहम् दहपु म् नहम् ममहम् रुहम् सलहम् विहयाः अषय।
अनपुदमात्तमा हलन्तक्षेषपु धिमातविस्त्र्यसधिकस शितमम्। १०३ धिमातवियाः अनपुदमात्तमायाः।
एतक्षे एवि हलन्तमायाः अनपुदमात्तमायाः धिमातवियाः अकमारमामदक्रमक्षेण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदत्तमायाः ससन्त --

क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः
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1 अदम्

22 दहम्

43 मभदम्

61 ररशिम्

85 शिपम्

2 आपम्

23 मदशिम्

44 भपुजम्

62 रुजम्

86 मशिषम्

3 ककषम्

24 मदहम्

45 भस्जम्

63 रुधिम्

87 शिपुधिम्

4 क्रपुधिम्

25 दषपु म्

46 मन्य

64 रुशिम्

88 शिपुषम्

5 क्रपुशिम्

26 दहपु म्

47 मस्जम्

65 रुहम्

89 सश्लष्य

6 मकपम्

27 दृप्य

48 ममहम्

66 लभम्

90 सञम्

7 कपुद म्

28 दृशिम्

49 मपुचम्

67 सलपम्

91 सदम्
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क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः -- क्र. धिमातपुयाः
8 कपुधिम्

29 मदषम्

50 मकशिम्

68 सलशिम्

92 समाधिम्

9 सखदम्

30 नमम्

51 यजम्

69 सलहम्

93 ससचम्

10 गमम्

31 नहम्

52 यभम्

70 लपुपम्

94 ससध्य

11 घसम्

32 मनसजरम्

53 यमम्

71 विचम्

95 सकजम्

12 मछदम्

33 नपुद म्

54 यपुजम्

72 विपम्

96 सकपम्

13 छपुपम्

34 पचम्

55 यपुधिम्

73 विसम्

97 स्कन्दम्

14 तपम्

35 पद

56 रञम्

74 विहम्

98 स्पकशिम्

15 मतपम्

36 मपषम्

57 रभम्

75 मविचम्

99 स्विञम्

16 तपुदम्

37 पपुष्य

58 रमम्

76 मविसजरम्

100 स्विपम्

17 तपुषम्

38 प्रसच्छ

59 रमाधिम्

77 मविद

101 सस्विद

18 तकपम्

39 बन्धिम्

60 ररचम्

81 मविषम्

102 हदम्

19 त्यजम्

40 बपुध्य

78 मविनदम्

82 व्यधिम्

103 हनम्

20 सत्विषम्

41 भजम्

79 मविन्दम्

83 शिकङ

21 दशिम्

42 भञम्

80 मविशिम्

84 शिदम्

हलन्तक्षेषपु कक्षेषमासञ्चदम् धिमातकनमास मविषयक्षे ईषतम् मविविरणमम् अत्र चतपुरशक्षे दष्ट्रीयतक्षे।

अनपुक्र .

गणयाः, पदमम्

1

शिकधङ शिकय

स्विमामद, प.प.

2

पचम् डपु पचधषम् पमाकक्षे

भ्विमामद, उ.प.

3

मपुचम् मपुचधङ मनोकणक्षे

तपुदमा, उ.प.

ररचम् ररमचरम् मविरक्षेचनक्षे,

रुधिमा, उ.प.

ररमचरम् मवियनोजनसम्पचर नयनोयाः

चपुरमा, उ.प.

4

5

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

धिमातपुयाः - अथर याः

विचम् विच पररभमाषणक्षे ,
ब्रपुविनो विमचयाः इमत विचम् अमप

अदमा, प.प.

6

मविचम् मविमचरम् पकथग्भमाविक्षे

रुधिमा, उ.प.

7

ससचम् मषचध करणक्षे

तपुदमा. उ.प.
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गणयाः, पदमम्

8

प्रच्छ जष्ट्रीप्समायमामम्

तपुदमा, प.प.

9

त्यज हमानय

भ्विमा, प.प.

10

मनसजरम् मणसजरम् शियचपनोषणयनोयाः

जपुहनो., उ.प.

11

भजध सक्षेविमायमामम्

भ्विमा, उ.प.

12

भञम् भञनो ध आमदर नक्षे

रुधिमा, प.प.

भपुजम् भपुज पमालनमाभ्यविहमारयनोयाः ,

रुधिमा, प.प

भपुजनो ध कयमटल्यक्षे

तपुदमा, प.प.

14

भस्जध पमाकक्षे

तपुदमा, प.प.

15

मस्जम् टपु मस्जनो ध शिपुद्धिय

तपुदमा, प.प.

16

यजध दक्षेविपकजमासङमतकरणदमानक्षेषपु

भ्विमा, उ.प.

यपुजम् यपुसजरम् यनोगक्षे ,

रुधिमा, उ.प.

यपुजध सममाधिय ,

मदविमा, आ.प.

यपुज ससयमनक्षे

चपुरमा, उ.प.

18

रुजम् रुजनो ध भङक्षे

तपुदमा, प.प.

19

रञध रमागक्षे

भ्विमा, मदविमा, उ.प.

20

मविसजरम् पकथग्भमाविक्षे

जपुहनो, उ.प.

21

स्विञम् ष्विञध पररष्विङक्षे

भ्विमा, आ.प.

22

सञम् षञ सङक्षे

भ्विमा, प.प.

23

सकज मविसगर

मदविमा, आ.प.। तपुदमा, प.प.

24

अद भकणक्षे

अदमा, प.प.

25

कपुद म् कपुमदरम् सम्पक्षेषणक्षे

रुधिमा, उ.प.

सखदम् सखदधधँ॒ दमैन्यक्षे ,

मदविमा, रुधिमा, आ.प.

सखद पररघमातक्षे

तपुदमा, प.प.

27

मछदम् मछमदरम् दमैधिष्ट्रीकरणक्षे

रुधिमा, उ.प.

28

तपुदध व्यथनक्षे

तपुदमा, उ.प.

13

17

26
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गणयाः, पदमम्

29

नपुद णपुद प्रक्षेरणक्षे

तपुदमा, उ.प.

30

पद पदधधँ॒ गतय

मदविमा, आ.प.

31

मभदम् मभमदरम् मविदमारणक्षे

रुधिमा, उ.प.

32

मविद – मविदम् - मविदधधँ॒ सत्तमायमामम्

मदविमा, आ.प.

33

मविनदम् - मविदम् मविदधधँ॒ मविचमारणक्षे

रुधिमा, आ.प.

34

मविन्दम् - मविदम् मविदङध लमाभक्षे

तपुदमा, उ.प.

35

शिदम् शिदङध शिमातनक्षे

भ्विमा, तपुदमा, प.प.

36

सदम् षदङध मविशिरणगत्यविसमादनक्षेषपु

भ्विमा, तपुदमा, प.प.

37

सस्विद सस्विदम् मञसष्विदमाध गमात्रप्रकरणक्षे मदविमा, प.प.

38

स्कन्दम् स्कसन्दरम् गमतशिनोषणयनोयाः

भ्विमा, प.प.

39

हदध पपुरष्ट्रीषनोत्सगर

भ्विमा, आ.प.

40

क्रपुधि क्रनोधिक्षे

मदविमा, प.प.

41

कपुधि बपुभपुकमायमामम्

मदविमा, प.प.

42

बपुध्य बपुधिम् बपुधिधधँ॒ अविगमनक्षे

मदविमा, आ.प.

43

बन्धि बन्धिनक्षे

क्षयमामद, प.प.

44

यपुधिधधँ॒ सम्प्रहमारक्षे

मदविमा, आ.प.

रुधिम् रुसधिधधँ॒रम् आविरणक्षे,

रुधिमा, आ.प.

अनपु+रुधिध कमामक्षे

मदविमा, आ.प.

रमाधिम् रमाधि ससससद्धिय

स्विमा, प.प.

रमाधि विकद्धिय

मदविमा, प.प.

47

व्यधि तमाडनक्षे

मदविमा, प.प.

48

शिपुधि शियचक्षे

मदविमा, प.प.

49

समाधि ससससद्धिय

स्विमा, प.प.

50

ससध्य ससधिम् मषधिपुध ससरमाद्धिय

मदविमा, प.प.

51

मन्य – मनम् मनधधँ॒ जमानक्षे

मदविमा, आ.प.

45

46

ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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गणयाः, पदमम्

हन महससमागत्यनोयाः

अदमा, प.प.

आपम् आपङ व्यमापय

स्विमा, प.प.

आपङ लम्भनक्षे

चपुरमा, उ.प.

54

मकप प्रक्षेरणक्षे

मदविमा, प.प.। तपुदमा, उ.प.

55

छपुप स्पशिर

तपुदमा, प.प.

तपम् - तप सन्तमापक्षे ,

भ्विमा, प.प.

तपध ऐश्वियर ,

मदविमा, आ.प.

तप दमाहक्षे

चपुरमा, उ.प.

57

मतपम् मतपकधधँ॒ करणक्षे

भ्विमामद, प.प.

58

तकप्य तकपम् तकप प्रष्ट्रीणनक्षे

मदविमा, प.प.

59

दृप्य दृपम् दृप हषर मनोहनयनोयाः

मदविमा, प.प.

60

सलपध उपदक्षेहक्षे

तपुदमा, उ.प.

61

लपुपम् - लपुपधङ छक्षे दनक्षे

तपुदमा, उ.प.

62

विपम् डपु विपध बष्ट्रीजसन्तमानक्षे

भ्विमामद, उ.प.

63

शिपम् शिपध आक्रनोशिक्षे

भ्विमामद, मदविमा, उ.प.

64

स्विपम् मञष्विपम् शियक्षे

अदमा, प.प.

65

सकपम् सकपधङ गतय

भ्विमामद, प.प.

66

यभ ममैथपुनक्षे

भ्विमामद, प.प.

67

रभध रमाभस्यक्षे

भ्विमामद, आ.प.

68

लभम् डपु लभधषम् प्रमापय

भ्विमामद, आ.प.

69

गम गमङध गतय

भ्विमामद, प.प.

70

नमम् णम प्रह्वत्विक्षे शिब्दक्षे च

भ्विमामद, प.प.

71

यमम् यमपुध उपरमक्षे

भ्विमामद, प.प.

72

रमम् रमपुध क्रकीडमायमामम्

भ्विमामद, आ.प.

73

क्रपुशि आह्वमानक्षे रनोदनक्षे च

भ्विमामद, प.प.

52
53

56
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गणयाः, पदमम्

74

दसशि दशिनक्षे

भ्विमामद, प.प.

75

मदशि अमतसजर नक्षे

तपुदमा, प.प.

76

दृशिम् दृमशिरम् प्रक्षेकणक्षे

भ्विमामद, प.प.

77

मकशि आमशिर नक्षे

तपुदमा, प.प.

78

ररशि महससमायमामम्

तपुदमा, प.प.

79

रुशि महससमायमामम्

तपुदमा, प.प.

सलशिध अल्पष्ट्रीभमाविक्षे,

मदविमा, आ.प.

सलशि गतय

तपुदमा, प.प.

81

मविशि प्रविक्षेशिनक्षे

तपुदमा, प.प.

82

स्पकशि ससस्पशिर

तपुदमा, प.प.

83

ककष मविलक्षेखनक्षे

भ्विमामद, तपुदमा, उ.प.

84

सत्विषध दष्ट्रीपय

भ्विमामद, उ.प.

85

तपुष प्रष्ट्रीतय

मदविमा, प.प.

86

मदषध अप्रष्ट्रीतय

अदमा, उ.प.

87

दषपु विमैककत्यक्षे

मदविमा, प.प.

88

पपुष्य – पपुषम् पपुष पपुषय

मदविमा, प.प.

89

मपषम् मपषङध सञ्चकणरनक्षे

रुधिमा, प.प.

मविषम् मविषङध व्यमापय,

जपुहनो, उ.प.

मविषपुध सक्षेचनक्षे,

भ्विमामद, प.प.

मविष मविप्रयनोगक्षे

क्षयमामद, प.प.

मशिषम् मशिष महससमायमामम्,

भ्विमामद, प.प.

मशिषङध मविशिक्षेषणक्षे,

रुधिमा, प.प.

मशिष असविर्थोपयनोक्षेगक्षे

चपुरमा, उ.प.

92

शिपुष शिनोषणक्षे

मदविमा, प.प.

93

सश्लष्य सश्लषम् सश्लष आसलङनक्षे

मदविमा, प.प.

94

घसम् घसङध अदनक्षे

भ्विमामद, प.प.

80

90

91

ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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गणयाः, पदमम्

95

विसमत विस मनविमासक्षे

भ्विमामद, प.प.

96

दह भस्मष्ट्रीकरणक्षे

भ्विमामद, प.प.

97

मदहध उपचयक्षे

अदमा, उ.प.

98

दहपु ध प्रपकरणक्षे

अदमा, उ.प.

99

नहम् णहध बन्धिनक्षे

मदविमा, उ.प.

100

ममह सक्षेचनक्षे

भ्विमामद, प.प.

101

रुह बष्ट्रीजजन्ममन प्रमादभ
पु मारविक्षे च

भ्विमामद, प.प.

102 सलहध आस्विमादनक्षे

अदमा, उ.प.
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उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मक थ इमत सस्थतक्षे आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः
इमत सकत्रक्षेण थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। मकधिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे एकमाचम् अनपुदमात्तश्च। (एकमाचम् अजन्तयाः प्रथमकमाररकमायमास
नमासस्त चक्षेद म् अनपुदमात्तयाः इमत सपुबनोधियाः मनयमयाः स्मतर व्ययाः।) अतयाः प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा -

[17.8]

कक सकभ कवि कस् तपुद्रि पुस पुश पुवि नो सलमट॥ (७.२.१३)

सकत्र माथर याः - क्रमामदभ्य एवि सलट इण्न स्यमादम् अन्यस्ममादम् अमनटनोऽमप स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मनयमसकत्रममदमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। ककसकभकविकस्तपुद्रिपुसपुशपुवियाः सलमट इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। ककसकभकविकस्तपुद्रिपुसपुशपुवियाः (५/१), सलमट (७/१)। नक्षेड्विमशि ककमत इमत सकत्रमातम् न इमत
अव्ययमनपुवितर तक्षे। आधिर धिमातपुकसलटयाः इडमागमयाः अत्र भविमत। अतयाः सलमट इत्यस्य सलटयाः इमत षष्ठ्यन्ततयमा
मविपररणमामनो भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - कक सक भक विक स्तपु द्रिपु सपु शपु एभ्ययाः सलटयाः इटम् न भविमत।
असस्मनम् सकत्रक्षे अनपुबन्धिरमहतयाः कक डपु ककञम् करणक्षे, ककञम् महससमायमामम् इमत दयनोयाः गमाहकयाः।
सक इत्यनक्षेन सक गतय इमत धिमातपुयाः गकह्यतक्षे। भक इमत मनरनपुबन्धिकपमाठमातम् भकञम् भरणक्षे डपु भकञम्
धिमारणपनोषणयनोयाः इमत दयनोयाः गहणमम्। विक इमत मनरनपुबन्धिकपमाठक्षे न विकङ सम्भकय विकञम् विमारणक्षे इमत दय गकह्यक्षेतक्षे।
स्तपु इत्यनक्षेन षपु ञम् स्तपुतय इमत धिमातपुयाः गकह्यतक्षे। द्रिपु सपु गतय इमत गकह्यक्षेतक्षे। शपु शविणक्षे गकह्यतक्षे।
कथस मनयमसकत्र त्विमम् - अत्र कक सक भक इमत त्रययाः एकमाचयाः अनपुदमात्तमायाः च। अतयाः मत्रभ्ययाः एकमाच
उपदक्षेशिक्षेनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन इडमागमनो न भविमत। विक धिमातनोश्च (शिम् रम् यपुकयाः) शयपुकयाः सक्कमत (सशञयाः एकमाच
उगन्तमाच्च मगसत्कतनोयाः प्रत्यययनोयाः इटम् न) उगन्तत्विमातम् थलश्च मकत्त्विमातम् इटम् न प्रमाप्ननोमत। एविमक्षेतक्षेभ्ययाः चतपुभ्यर याः
तपु क्रमामदसकत्रस मविनमामप इटम् नमैवि भविमत। चतपुभ्यर याः इडमागमस्य मनषक्षेधियाः ससद्धियाः असस्त। ससद्धिक्षे समत पपुनयाः मनषक्षेधिमाय
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सकत्रमम् आरब्धिमम्। अतयाः ततम् मनयममाय कल्पतक्षे। एविमम् तक्षेषमामत्र उपमादमानमम् मनयममाथर ससद्ध्यमत। ससद्धिक्षे समत
आरम्भनो मनयममाथर याः। स्तपु द्रिपु सपु शपु आमदभ्ययाः थलयाः भमारदमाजमनयमक्षेन पमामकक इटम् प्रमाप्ननोमत। परन्तपु तक्षेभ्ययाः
इटम् नमैवि भवितपु इमत अत्र सकत्रक्षे उपमादमानमम् ककतमम्। एविञ्च पयमारलनोचनयमा सकत्रमाथर्थो भविमत - कक सक भक विक स्तपु द्रिपु सपु
शपु एभ्ययाः एवि सलटयाः इटम् न भविमत, अन्यक्षेभ्ययाः सलटयाः इटम् भविमत। अतयाः अन्यक्षेभ्ययाः एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इत्यनक्षेन इडमागममनषक्षेधियाः प्रमापयाः आसष्ट्रीतम्। परन्तपु अनक्षेन सकत्रक्षेण तक्षेभ्ययाः इडमागमयाः पपुनयाः भविमत। अनक्षेन सकत्रक्षेण
ककतयाः मनयमयाः क्रमामदमनयमयाः इमत कथ्यतक्षे।
आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण अमविशिक्षेषक्षेण समक्षेषमामम् विलमादष्ट्रीनमामम् आधिर धिमातपुकमानमामम् इटम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे। एकमाच उपदक्षेशिक्षे अनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण उपदक्षेशिक्षे एकमाच्कमातम् अनपुदमात्तमातम् परस्य इटम् मनमषध्यतक्षे
अमविमशिषक्षेण। अत्र यक्षेभ्ययाः मनषक्षेधियाः जमातयाः तक्षेषपु क्रमादष्ट्रीनम् मविहमाय अन्यक्षेभ्ययाः पपुनयाः इडमागमयाः क्रमामदमनयमक्षेन भविमत।
तथमा च कक-सक-भक-विक-स्तपु-द्रिपु-सपु-शपुविनो सलमट इमत अनक्षेन क्रमामदभ्ययाः अषभ्य एवि सलमट इटम् मनमषध्यतक्षे।
अन्यक्षेभ्ययाः अमनड्भ्ययाः अमप इटम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अमनटमामम् इदस पपुनयाः सक्षेट्त्विस कक्षेविलस सलमट एवि।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मक थ इमत सस्थतक्षे आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः
इमत सकत्रक्षेण थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः प्रमापयाः
एविञ्च मकधिमातपुयाः क्रमामदषपु नमासस्त। अतयाः क्रमामदमनयमक्षेन मकधिमातनोयाः सलटयाः थलयाः पपुनयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। तदमा -

[17.9]

अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम्॥ (७.२.६१)

सकत्र माथर याः - उपदक्षेशिक्षेऽजन्तनो यनो धिमातपुयाः तमासय मनत्यमामनटम् ततयाः थल इटम् न।
सकत्र व्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण इटम् मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे पञ्च पदमामन ससन्त।
अचयाः तमास्वितम् थसल अमनटयाः मनत्यमम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अचयाः (५/१), तमास्वितम् इत्यव्ययमम्। थसल

(७/१), अमनटयाः (५/१), मनत्यमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम् अव्ययमम्। उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत सकत्रमातम् उपदक्षेशिक्षे (७/१)
इमत पदमनपुवितर तक्षे। तमासस च क्लकपयाः इमत सकत्रमातम् तमासस (७/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। गमक्षेररटम् परस्ममैपदक्षेषपु इमत
सकत्रमातम् इटम् (१/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। न विकद्भ्यश्चतपुभ्यर याः इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमम् अनपुवितर तक्षे। धिमातनोयाः एवि
थलम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः धिमातनोयाः (५/१) इत्यस्य आकक्षेपयाः मक्रयतक्षे। तमासय इवि तमास्वितम् इमत सपम्यन्तमातम्
विमतप्रत्यययाः। पदयनोजनमा - उपदक्षेशिक्षे अचयाः धिमातनोयाः तमासस मनत्यमम् अमनटयाः तमास्वितम् थसल इटम् न। अचयाः धिमातनोयाः
इत्यत्र अचयाः इमत धिमातनोयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा अजन्तमादम् धिमातनोयाः इमत लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो
भविमत - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः अजन्तयाः, स तमासय मनत्यमम् अमनटम् चक्षेतम् यथमा तमासस इडमागमयाः न भविमत तथमा
तस्ममातम् धिमातनोयाः थलयाः इटम् न कतर व्ययाः। अथमारतम् ययाः धिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे अजन्तयाः , तस्ममातम् धिमातनोयाः तमासयाः यमद
मनत्यमम् इटम् न तमहर थलयाः अमप इटम् न भविमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण क्रमामदमनयमक्षेन मकधिमातनोयाः सलटयाः थलयाः पपुनयाः
इडमागमयाः प्रमापयाः। मकधिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे अजन्तयाः। एविञ्च एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण तस्ममातम् परस्य
तमासयाः मनत्यमम् इडमागमयाः न भविमत। अतयाः स तमासस मनत्यमम् अमनटम् । अतयाः अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम्
इमत सकत्रक्षेण मकधिमातनोयाः थलयाः इडमागमस्य मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। (यदमप अमगमसकत्रमम् मकधिमातय नमाविश्यकमम्। तथमामप
प्रकरणविशिमादम् अत्रमैवि उपन्यस्तमम्।) तदमा - (भमारदमाजमनयमयाः द्रिषव्ययाः।)
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम् सलटम् एतयनोयाः सकत्र शिक्षे ष याः

[17.10]

उपदक्षे शिक्षे ऽ त्वितयाः॥ (७.२.६२)

सकत्र माथर याः - उपदक्षेशिक्षे अकमारवितयाः तमासय मनत्यमामनटयाः परस्य थल इटम् न स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण इटम् मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। उपदक्षेशिक्षे
अत्वितयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। उपदक्षेशिक्षे (७/१), अत्वितयाः (५/१)। अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत
सकत्रमादम् तमास्वितम् इत्यव्ययमम्, थसल (७/१), अमनटयाः (५/१), मनत्यमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम् अव्ययमम्। तमासस च
क्लकपयाः इमत सकत्रमातम् तमासस (७/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। गमक्षेररटम् परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रमातम् इटम् (१/१) इमत
पदमनपुवितर तक्षे। न विकद्भ्यश्चतपुभ्यर याः इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमम् अनपुवितर तक्षे। धिमातनोयाः एवि थलम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः
धिमातनोयाः (५/१) इत्यस्य आकक्षेपयाः मक्रयतक्षे। अतम् असस्त असस्ममन्नमत अत्विमानम् , तस्य अत्वितयाः। ह्रस्विमाकमारविमानम्
धिमातपुयाः इमत यमावितम्। तमासय इवि तमास्वितम् इमत सपम्यन्तमातम् विमतप्रत्यययाः। पदयनोजनमा - उपदक्षेशिक्षे अत्वितयाः धिमातनोयाः
तमासस मनत्यमम् अमनटयाः तमास्वितम् थसल इटम् न। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः अत्विमानम् , स तमासय मनत्यमम्
अमनटम् चक्षेतम् यथमा तमासस इडमागमयाः न भविमत तथमा तस्ममातम् धिमातनोयाः थलयाः इटम् न कतर व्ययाः। अथमारतम् ययाः धिमातपुयाः
उपदक्षेशिक्षे अत्विमानम्, तस्ममातम् धिमातनोयाः तमासयाः यमद मनत्यमम् इटम् न तमहर थलयाः अमप इटम् न भविमत।
उदमाहरणमम् - पचम् शिकम् इत्यमामदयाः अत्विमानम् धिमातपुयाः। तक्षेषमामम् पपक्थ शिशिक्थ इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण
भविसन्त।

[17.11]

ऋतनो भमारदमाजस्य॥ (७.२.६३)

सकत्र माथर याः - तमासय मनत्यमामनटयाः ऋदन्तमादक्षेवि थलनो नक्षेटम् भमारदमाजस्य मतक्षे। तक्षेन अन्यस्य स्यमादक्षेवि।
सकत्र व्यमाख्यमा - मनयमसकत्रममदमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। ऋतयाः भमारदमाजस्य इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। ऋतयाः (५/१), भमारदमाजस्य (६/१)। अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत सकत्रमादम्
तमास्वितम् इत्यव्ययमम्, थसल (७/१), अमनटयाः (५/१), मनत्यमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम् अव्ययमम्। तमासस च
क्लकपयाः इमत सकत्रमातम् तमासस (७/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। गमक्षेररटम् परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रमातम् इटम् (१/१) इमत
पदमनपुवितर तक्षे। न विकद्भ्यश्चतपुभ्यर याः इमत सकत्रमातम् न इत्यव्ययमम् अनपुवितर तक्षे। धिमातनोयाः एवि थलम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः
धिमातनोयाः (५/१) इत्यस्य आकक्षेपयाः मक्रयतक्षे। तमासय इवि तमास्वितम् इमत सपम्यन्तमातम् विमतप्रत्यययाः। पदयनोजनमा उपदक्षेशिक्षे ऋतयाः धिमातनोयाः तमासस मनत्यमम् अमनटयाः तमास्वितम् थसल इटम् न। ऋतयाः धिमातनोयाः इत्यत्र ऋतयाः इमत धिमातनोयाः
इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा ऋदन्तमादम् धिमातनोयाः इमत लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः
ऋदन्तयाः, स तमासय मनत्यमम् अमनटम् चक्षेतम् यथमा तमासस इडमागमयाः न भविमत तथमा तस्ममातम् धिमातनोयाः थलयाः इटम् न
कतर व्ययाः। अथमारतम् ययाः धिमातपुयाः उपदक्षेशिक्षे ऋदन्तयाः, तस्ममातम् धिमातनोयाः तमासयाः यमद मनत्यमम् इटम् न तमहर थलयाः अमप इटम्
न भविमत।

तत्रमायस समपुम दतयाः अथर याः अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत सकत्रक्षेण तमासस मनत्यमामनटयाः अजन्तमातम् धिमातनोयाः परस्य थलयाः
इटम् मनमषध्यतक्षे। तक्षेन तपु ऋदन्तमातम् धिमातनोयाः अमप इटम् मनमषध्यतक्षे एवि। एविमम् इटयाः मनषक्षेधियाः ससद्धि एवि। ससद्धिक्षे
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सत्यमप सकत्रमारम्भयाः ककतयाः। ससद्धिक्षे समत आरम्भयाः मनयममाय कल्पतक्षे इमत मनयमयाः। अतयाः इदस मनयमसकत्रमम् इमत
आयमामत। तक्षेन मनयमयाः भविमत यदम् भमारदमाजस्य मतक्षेन यमद तमासय मनत्यमामनटयाः धिमातनोयाः इडमागमस्य मनषक्षेधियाः तमहर
स ऋदन्तमादम् एवि धिमातनोयाः भविमत, अन्यक्षेभ्ययाः इडमागमस्य मनषक्षेधियाः न भविमत। अथमारतम् तक्षेभ्ययाः इडमागमयाः भविमत।
भमारदमाजमभन्नमायाः पमामणन्यमामदमपुमनमतक्षेन अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत , उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत दमाभ्यमामम्
सकत्रमाभ्यमामम् इटम् मनमषध्यतक्षे। ऋदन्तमातम् मनमषध्यतक्षे एवि। परन्तपु भमारदमाजस्य मतस यदम् ऋदन्तमादम् एवि अयस इटयाः
मनषक्षेधियाः भवितपु, अन्यत्र इडमागमयाः भवितपु। तमहर अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत, उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत अत्र
इडमागममविषयक्षे मतदयमम् असस्त, एकक्षेन मतक्षेन मनषक्षेधियाः, अपरक्षेण मतक्षेन प्रमामपयाः। इत्थस मविकल्पयाः फलमत। यतनो
मतदयममप प्रममाणमम्। तक्षेन ऋदन्तमातम् इडमागममनषक्षेधियाः सविर मतक्षेन। अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत ,
उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत उभयत्र मविकल्पयाः। अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत , उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत ऋतनो
भमारदमाजस्य इमत त्रष्ट्रीमण अमप सकत्रमामण थलयाः इडमागममविषयकमामण एवि।

इडमागममविषयक्षे उकमाथर ससगकहमामत इयस कमाररकमा अजन्तनोऽकमारविमानम् विमा यस्तमास्यमनटम् थसल विक्षे ड यमम्।
ऋदन्त ईदृङम् मनत्यमामनटम् क्रमादन्यनो सलमट सक्षे डम् भविक्षे त म्।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मकधिमातपुयाः
उपदक्षेशिक्षे अजन्तयाः। एविञ्च एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण तस्ममातम् परस्य तमासयाः मनत्यमम् इडमागमयाः न
भविमत। अतयाः स तमासस मनत्यमम् अमनटम् । अतयाः अचस्तमास्वितम् थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत सकत्रक्षेण मकधिमातनोयाः थलयाः
इडमागमस्य मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा भमारदमाजमनयमक्षेन मकधिमातनोयाः थलयाः मविकल्पक्षेन इडमागमयाः भविमत। तक्षेन
इडमागमपकक्षे - मक इथ इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक इथ इमत सस्थतक्षे गपुणक्षे अयमादक्षेशिक्षे मचकमयथ इमत
रूपस ससध्यमत। इडभमाविपकक्षे तपु मक थ इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक थ इमत सस्थतक्षे गपुणक्षे मचकक्षे थ इमत
रूपस ससध्यमत।
मचमकयथपुयाः - मकधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे थसम्-प्रत्ययक्षे तस्य अथपुसमादक्षेशिक्षे मक अथपुसम् इमत
सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक अथपुसम् इमत जमायतक्षे। ततश्च इकमारस्य इयङम् इत्यमादक्षेशिक्षे रुत्विक्षे मविसगर
मचमकयथपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।
मचमकय - मकधिमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे थ-प्रत्ययक्षे तस्य अ-आदक्षेशिक्षे मक अ इमत सस्थतक्षे
मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक अ इमत जमायतक्षे। ततश्च इकमारस्य इयङम् इत्यमादक्षेशिक्षे मचमकय इमत रूपस ससध्यमत।
मचकमाय , मचकय - मकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे ममपम्-प्रत्ययक्षे तस्य णलमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे
मक अ इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक अ इमत जमायतक्षे। णलयाः मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण
अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः प्रमापमा। तदमा -

[17.12]

णलपुत्त मनो विमा॥ (७.१.९१)

सकत्र माथर याः - उत्तमनो णलम् विमा मणतम् स्यमातम्।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम् सलटम् एतयनोयाः सकत्र शिक्षे ष याः
सकत्र व्यमाख्यमा - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मणत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। णलम् उत्तमयाः विमा इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। णलम् (१/१), उत्तमयाः (१/१), विमा इत्यव्ययपदमम्। गनोतनो मणतम्
इमत सकत्रमादम् मणतम् (१/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - उत्तमयाः णलम् मविकल्पक्षेन मणतम् भविमत। अथमारतम्
उत्तमससजकस्य णलयाः मविकल्पक्षेन मणत्त्विस भविमत। मणतम् मविकल्पक्षेन भविमत इत्यस्य तमात्पयर यदम् पकक्षे णकमारस्य
इत्ससजमा भविमत, अपरपकक्षे तपु णकमारयाः नमासस्त एवि इमत। तक्षेन न मणत्त्विमम् इमत।
उदमाहरणमम् - मचकमाय, मचकय।
सकत्र माथर समन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण मकधिमातनोयाः णसल मचमक अ इमत जमातक्षे अचनो सञ्णमत इमत
सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः प्रमापमा। परन्तपु यसस्मनम् पकक्षे णलम् मणतम् गण्यतक्षे तदमा विकमद्धियाः भविमत , इकमारस्य स्थमानक्षे
च स्थमानत आन्तयमारद म् ऐकमारनो भविमत। तदमा मचकमै अ इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण आयमादक्षेशिक्षे
मचकमाय इमत रूपस ससध्यमत। यसस्मनम् पकक्षे णलम् मणतम् नमासस्त तदमा तपु समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन
इगन्तमाङस्य गपुणक्षे इकमारस्य एकमारक्षे मचकक्षे अ इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अयमादक्षेशिक्षे मचकय इमत च
रूपस ससध्यमत।
मचमकमयवि - मकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विसम्-प्रत्ययक्षे तस्य वि-आदक्षेशिक्षे मक वि इमत सस्थतक्षे
विसमादक्षेशिस्य वि इत्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्त्विमाच्च आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे प्रमापक्षे
एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः भविमत। तदमा कक सकभकविकस्तपुद्रिपुसपुशपुविनो सलमट इमत
क्रमामदमनयमक्षेन पपुनयाः इडमागमनो भविमत। तक्षेन मक इवि इमत जमातक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर मचमक इवि इमत जमायतक्षे।
समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इकयाः इकमारस्य स्थमानक्षे गपुणक्षे प्रमापक्षे अससयनोगमामलटम् मकतम् इत्यनक्षेन सलटयाः
अमपमलटयाः मकत्त्विमामतदक्षेशिमातम् सक्क्ङमत च इत्यनक्षेन इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे इकमारस्य इयङम् इत्यमादक्षेशिक्षे
मचमकमयवि इमत रूपस ससध्यमत।
मचमकमयम - मकधिमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषबहह विचनक्षे पकविर्थोकप्रकमारणक्षे मचमकमयम इमत रूपस ससध्यमत।

मक+सलटम्

एकविचनमम्

मदविचनमम्
मचमकयतपुयाः

बहह विचनमम्

प्रथमपपुरु षयाः

मचकमाय

मध्यमपपुरु षयाः

मचकमयथ मचकक्षेथ मचमकयथपुयाः

मचमकय

उत्तमपपुरु षयाः

मचकमाय मचकय

मचमकमयम

मचमकमयवि

मचमकयपुयाः

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षेमचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।
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10. एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।
11. मकसलकणमादम् धिमातनोयाः परस्यमाधिर धिमातपुकस्य इटम् न भविमत।
12. ऊददद न्तमैयर्यौमत ... इमत कमाररकमास्थमायाः धिमातवियाः अनपुदमात्तमायाः न विमा।
13. कमत हलन्तमायाः धिमातवियाः अनपुदमात्तमायाः।
14. क्रमामदमनयमयाः कयाः।
15. उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।
16. भमारदमाजमतक्षे कस्य इडम् नमैवि भविमत।
17. णलपुत्तमनो विमा इमत सकत्रक्षेण मकस मक्रयतक्षे।
18. मकधिमातनोयाः सलमट मममप कमत रूपमामण कमामन च तमामन।
19. मचमकय इमत रूपक्षे धिमातनोयाः परस कयाः मतङम् प्रत्यययाः।
१) मतपम् २) ससपम् ३) थसम् ४) थ
20. मचकमाय मचकय इमत रूपयनोयाः कयाः लकमारयाः, कश्च मतङम् प्रत्यययाः।
१) सलटम् ससपम् २) लपुटम् ममपम् ३) सलटम् ममपम् ४) लपुङम् थ

पमाठसमारयाः
असस्मनम् पमाठक्षे सलटम् -लकमारस्य कमामनचन मपुख्यमामन सकत्रमामण आलनोमचतमामन। सलटम् -लकमारक्षे
गणष्ट्रीयमविकरणस मकममप नमासस्त। स्विककीयममप मकममप मविकरणस नमासस्त। धिमातनोयाः मदत्विमम् इत्यक्षेवि सलटयाः प्रधिमानस
विमैमशिष्टमम्। एत्विमम् अभ्यमासलनोपयाः इमत अपरस विमैमशिष्टमम्। इडमागमव्यविस्थमा इमत अन्यतममम् ईषतम् सक्लषस
प्रकरणमम्।
पकविरपमाठक्षे षपु भकधिमातनोयाः सलमट रूपमामण अमतक्रमान्तमामन। तमामन समाधिमयतपुमम् यमाविसन्त सकत्रमामण अभष्ट्रीषमामन
आसनम् तमामन तत्रमैवि उपन्यस्तमामन। अत्र असस्मनम् पमाठक्षे मपुख्यत्विक्षेन इडमागमव्यविस्थमा उकमा।
अभ्यमासस्य आमदयाः यमद अतम् स्यमातम् तमहर तस्य दष्ट्रीघरयाः अत आदक्षेयाः इमत सकत्रण
क्षे भविमत। अचनो
सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण यथमा अजन्तमाङस्य विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे तथमा उपधिमायमायाः अतयाः विकमद्धियाः मञमत मणमत च अत
उपधिमायमायाः इमत सकत्रण
क्षे मविधिष्ट्रीयतक्षे। अचनो सञ्णमत इमत अत उपमाधिमायमायाः इमत सकत्रदयमम् एकदलष्ट्रीयमम्।
इकयाः इमत षष्ठ्यन्तमम् पदमम् आनष्ट्रीय यत्र गपुणयाः विकमद्धिविमार मविधिष्ट्रीयतक्षे स गपुणयाः इग्लकणगपुणयाः कथ्यतक्षे ,
विकमद्धिश्च इग्लकणविकमद्धियाः कथ्यतक्षे। सक्क्ङमत च इमत सकत्रस मकमत मगमत मङमत च प्रत्ययक्षे परक्षे इग्लकणगपुणस्य
इग्लकणविकद्धिक्षेश्च मनषक्षेधिस करनोमत। अतयाः पमामणमनमपुमनयाः क्विमचतम् प्रत्ययस्य स्विककीयस मकत्त्विस मगत्त्विस मङत्त्विस च
करनोमत, क्विमचतम् अमतमदशिमत। स्विककीयस मकत्त्विस यथमा कप्रत्यययाः, कवितपुप्रत्यययाः यकम् प्रत्यययाः इत्यमामदषपु।
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भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम् सलटम् एतयनोयाः सकत्र शिक्षे ष याः
अससयनोगमातम् परयाः ययाः अमपतम् सलटम् तस्य मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे अससयनोगमामलटम् मकटम् इमत सकत्रक्षेण। क्विमचत्तपु मकत्त्विस्य
मङत्त्विस्य लमाभमाय यतम् अमपत्त्विस तदक्षेवि अमतमदशिमत यथमा - सक्षेह्यरमपच्च इत्यत्र, आडपु त्तमस्य मपच्च इमत। सलमट
मकत्त्विमामतदक्षेशिस्य इदस सकत्रस यथमा तथमा समाविर धिमातपुकममपतम् इमत सकत्रमम् अमपतयाः समाविर धिमातपुकस्य मङदत्त्विस
मविदधिमामत। अत एवि तत्र तत्र स्थलक्षेषपु पमामणमनयाः प्रत्ययस मपतमम् अमपतस विमा करनोमत।
धिमातनोयाः परस मतङम् ककतम् इमत मदमविधियाः एवि प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। उभयत्र इडमागमयाः समत प्रसङक्षे भविमत।
तत्र विलमादक्षेयाः आधिर धिमातपुकस्य इटम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण अमविशिक्षेषक्षेण मतमङ ककमत च मविधिष्ट्रीयतक्षे।
तत्र यस्य धिमातनोयाः एकमाच्त्विक्षे समत अनपुदमात्तत्विमम् असस्त तस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य विलमादक्षेयाः आधिर धिमातपुकस्य
इडमागमनो न भविमत। तत्र मनषक्षेधिकस सकत्रस मह एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्। अनक्षेन धिमातनोयाः परस्य मविमहतस्य मतङम् प्रत्ययस्य ककतम्-प्रत्ययस्य च इटम् मनमषध्यतक्षे। यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य इटम् न भविमत स धिमातपुयाः अमनटम् कथ्यतक्षे।
यस्ममातम् धिमातनोयाः परस्य इटम् भविमत स धिमातपुयाः सक्षेटम् कथ्यतक्षे। यस्ममादम् धिमातनोयाः परस्य इटम् मविकल्पक्षेन भविमत स
धिमातपुयाः विक्षेटम् कथ्यतक्षे।
एविमम् एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधियाः ककतयाः। सलमट लकमारक्षे क्रमामदभ्ययाः एवि अषभ्ययाः
धिमातपुभ्ययाः एवि अयस मनषक्षेधियाः प्रवितर तक्षे। अन्यक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः इडमागमयाः भविमत। अथमारतम् सललकमारस मविहमाय अन्यत्र
तक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः इडमागमयाः न भविमत मकन्तपु सलमट तपु भविमत।
तत्र थसल मविशिक्षेषनो वितर तक्षे। यक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः तमासम्-प्रत्ययस्य मनत्यमम् इटम् न भविमत तक्षेषपु ऋदन्तमादक्षेवि
धिमातनोयाः थलयाः इटम् न भविमत, अन्ययाः ययाः अजन्तयाः अकमारविमानम् विमा धिमातपुयाः स्यमातम् तस्ममातम् मविकल्पक्षेन इटम् भविमत।
अथमारतम् अजन्तयाः अकमारविमानम् विमा धिमातपुयाः यमद तमासस मनत्यमम् अमनटम् तमहर थसल विक्षेटम् भविमत। ऋदन्तधिमातपुस्तपु
यमद तमासस मनत्यमम् अमनटम् तमहर थसल अमप अमनटम् एवि भविमत। सलमट थलमम् मविहमाय अन्यत्र क्रमामदमभन्नमायाः
सक्षेटयाः भविसन्त। एविमयममडमाशिययाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. अचनो सञ्णमत इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
2. कपुहनोश्चपुयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
3. ससकत्रस रूपमामण समाधियत – आत, आतपुयाः, मचकमाय, मचमकयतपुयाः, मचकमयथ, मचकक्षेथयाः।
4. एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
5. भमारदमाजमनयमस मविविकणपुत।
6. णलपुत्तमनो विमा इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
7. ससकत्रस रूपमामण समाधियत – मचकक्षेथ, मचकमयथ, मचकमाय, मचकय, मचमकय।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरममालमा
उत्तरमामण- १
1. अभ्यमासस्यमादक्षेरतनो दष्ट्रीघरयाः अत आदक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण।
2. अतमत इत्यत्रत्यस्य अतम्-धिमातनोरथर याः समातत्यगमनमम्।
3. अत उपधिमायमायाः।
4. मदत्विमनममत्तक्षेऽमच अच आदक्षेशिनो न मदत्विक्षे कतर व्यक्षे।
5. कपुहनोश्चपुयाः।
6. अचनो सञ्णमत।
7. मचमकयतपुयाः इमत रूपक्षे आधिर धिमातपुकमनबन्धिनगपुणस्य अभमाविस्य कमारणस मह अससयनोगमामलटम् मकतम्
इमत सकत्रक्षेण अतपुसयाः मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
8. मचमकयतपुयाः इमत रूपक्षे अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रक्षेण इकमारस्य स्थमानक्षे इयङम्
इत्यमादक्षेशिक्षे ककतक्षे यकमारयाः आगतयाः।
9. २
उत्तरमामण- २
10. उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एकमाचम् अनपुदमात्तश्च तत आधिर धिमातपुकस्य इटम् न भविमत।
11. उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एकमाचम् अनपुदमात्तश्च तत आधिर धिमातपुकस्य इटम् न भविमत।
12. न।
13. १०३
14. क्रमामदभ्य एवि सलट इण्न भविमत अन्यस्ममादम् अमनटनोऽमप इडमागमयाः भवितष्ट्रीमत क्रमामदमनयमयाः।।
15. उपदक्षेशिक्षे अकमारवितयाः तमासय मनत्यमामनटयाः परस्य थल इटम् न स्यमातम्।
16. तमासय मनत्यमामनटयाः ऋदन्तमादक्षेवि थल इटम् नमैवि भविमत भमारदमाजस्य मतक्षे।
17. णलपुत्तमनो विमा इमत सकत्रक्षेण उत्तमस्य णलयाः मणत्त्विमम् अमतमदश्यतक्षे।
18. मकधिमातनोयाः सलमट मममप मचकमाय मचकय इमत दक्षे रूपक्षे।
19. ४
20. ३

॥ इतम् सपदशियाः पमाठयाः ॥
ΩΩΩ
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