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22)

स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः

प्रस्तमाविनमा
भविन्तयाः इतयाः पकविरसस्मनम् पमाठक्षे अदमामदगणयाः, जपुहनोत्यमामदगणयाः, मदविमामदगणयाः च इमत गणत्रयस्य पररचयस
प्रमापविन्तयाः। अधिपुनमा स्विमामदगणयाः, तपुदमामदगणयाः, रुधिमामदगणयाः च इमत गणत्रयस जमास्यमत। पकविरवितम् अत्रमामप प्रमतगणस
मविकरणभक्षेदयाः असस्त, मविकरणभक्षेदमातम् च रूपभक्षेदनो भविमत। यथमा स्विमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः श्नपुमविकरणप्रत्यययाः,
तपुदमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः

शिमविकरणप्रत्यययाः,

रुधिमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः

श्नमामविकरणप्रत्यययाः

च

भविमत।

मविकरणभक्षेदमातम् रूपभक्षेदयाः, तदथमा सपु-धिमातनोयाः श्नपुमविकरणक्षे सपुननोमत इमत रूपमम्, तपुद-म् धिमातनोयाः शिमविकरणक्षे तपुदमत
इमत रूपमम्, रुधिम्-धिमातनोयाः श्नमामविकरणक्षे रुणमद्धि इमत रूपस भविमत। असस्मनम् पमाठक्षे न सविमारमण रूपमामण ससकत्रस
प्रदशिर मयष्यन्तक्षे अन्यथमा पमाठपररममाणमम् एधिक्षेत। पकविरतनपमाठवितम् असस्मनम् पमाठक्षे ऽमप प्रमतगणस प्रथमधिमातपुरवि
क्षे
आलनोचमयष्यतक्षे। धिमात्विन्तरस्य प्रमक्रयमायाः तपु स्वियस बनोद्धिव्यमायाः।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 प्रमतगणस ककीदृशिस मविकरणस भविमत तज्जमास्यमत।
 मविकरणमविधिमायकसकत्रमाथर मम् अविगममष्यमत।
 तत्र तत्र व्यमाख्यमातमामन मविशिक्षेषसकत्रमामण जमास्यमत।
 सपु-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस शिक्नपुयमातम्।
 तपुद-म् धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस पमारयक्षेतम्।
 रुधिम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुमम् अहरतम्।
 एतज्जमात्विमा च अन्यमामन अमप धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
 तत्र तत्र प्रदमशिर तमामन विमैकसल्पकरूपमामण अमप अविगममष्यमत।
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अथ स्विमामदगणयाः
षपुञम् अमभषविक्षे इमत उभयपमदनयाः अमनटयाः स्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः वितर ममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास कतर रर
लमट परस्ममैपदससजकक्षे मतमप सपु मत इमत जमातक्षे कतर रर शिपम् इमत शिमप प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[22.1]

स्विमामदभ्ययाः श्नपुयाः ॥ (३.१.७३)

सकत्र माथर याः - स्विमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नपुप्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविर धिमातपुकक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। स्विमामदभ्ययाः (५/३), श्नपुयाः (१/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। कतर रर शिपम् इत्यतयाः कतर रर (७/१) इमत पदस, समाविर धिमातपुकक्षे यकम् इत्यतयाः समाविर धिमातपुकक्षे (७/१)
इमत पदस च अनपुवितर तक्षे। प्रत्यययाः (१/१), परयाः (१/१) इत्यपुभयममप असधिककतमम्। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभहमारक्षे यङम् इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। पदयनोजनमा - कतर रर समाविर धिमातपुकक्षे धिमातनोयाः श्नपुयाः
प्रत्यययाः परयाः इमत। स्विमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु पञ्चमयाः। सपुयाः अमामदयाः यक्षेषमामम् (धिमातकनमामम्) तक्षे स्विमादययाः (धिमातवियाः)
इमत तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः, तक्षेभ्ययाः स्विमामदभ्ययाः। सकत्रमाथर्थो मह कत्ररथरकक्षे समाविर धिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे
परतयाः स्विमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नपुप्रत्यययाः परनो भविमत। श्नपुप्रत्ययस्य शिकमारयाः इत्ससजकयाः लशिक्वितमद्धितक्षे
इत्यनक्षेन। अतयाः नपु-ममात्रमम् मशिष्यतक्षे। यनोगनोऽयमम् कतर रर शिपम् इत्यस्य अपविमादयाः।
अत्र मविशिक्षे ष याः - श्नपुप्रत्ययस्य मशित्त्विमातम् मतसङ्शित्समाविर धिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविर धिमातपुकससजमा। अमप च
समाविर धिमातपुकससजकस्य अस्य श्नपुप्रत्ययस्य अमपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमावियाः। यस्य फलमम्
असस्त गपुणमनषक्षेधियाः।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण सपु मत इमत सस्थतक्षे प्रमापस शिपस प्रबमाध्य प्रककतसकत्रक्षेण
श्नपुप्रत्ययनो भविमत। यतनो मह अत्र मत इमत कत्ररथरकसमाविर धिमातपुकप्रत्यययाः परनोऽसस्त। ततयाः सपु नपु मत इमत जमातक्षे नपु
इत्यस्य मतसङ्शित्समाविर धिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविर धिमातपुकससजमायमास समाविर धिमातपुपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन सनोयाः उकमारस्य
गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा श्नपुप्रत्यययाः अमपतम् समाविर धिमातपुकमम् च असस्त इमत हक्षेतनोयाः समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन
मङदद्भिमाविनो भविमत। तक्षेन सक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधियाः। ततयाः मतप्रत्ययस्य समाविर धिमातपुकत्विमातम्
समाविर धिमातपुपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे सपुन नोमत इमत रूपस ससध्यमत। मदविचनक्षे तसस
तसयाः अमपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकत्विमातम् च मङदद्भिमाविक्षे न ननोयाः उकमारस्य गपुणयाः। ततयाः सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च
मविसगर सपुन त
पु याः इमत रूपमम्। बहह विचनक्षे ससप्रत्ययक्षे अन्तमादक्षेशिक्षे सपु नपु असन्त इमत जमातक्षे ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे इकनो
यणमच इमत यमण प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इत्यनक्षेन उविमङ प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे

-

[22.2]

हह श्नपुवि नोयाः समाविर धिमातपुकक्षे ॥ (६.४.८७)

सकत्र माथर याः - हह श्नपुविनोरनक्षेकमाचनोऽससयनोगपकविरस्यनोविणर स्य यणम् स्यमादमच समाविर धिमातपुकक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम् पददयमात्मकमम्। सकत्रक्षेण अनक्षेन यणमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। हह श्नपुविनोयाः

(६/२), समाविर धिमातपुकक्षे (७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इत्यतयाः अमच (७/१)
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
इत्यस्य, एरनक्षेकमाचनोऽससयनोगपकविरस्य इत्यतयाः अनक्षेकमाचयाः (६/१), अससयनोगपकविरस्य (६/१) इत्यनयनोयाः, अनोयाः सपुमप
इत्यतयाः ओयाः (६/१) इत्यस्य, इणनो यणम् इत्यतयाः यणम् (१/१) इत्यस्य च अनपुविकसत्तभर विमत। अङस्य (६/१)
इत्यसधिककतमम्। अमच समाविर धिमातपुकक्षे हह श्नपुविनोयाः अनक्षेकमाचयाः अङस्य अससयनोगपकविरस्य अनोयाः यणम् इमत पदयनोजनमा।
समाविर धिमातपुकक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् अमच इमत। अतयाः यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविधिय
अजमादय समाविर धिमातपुकक्षे इत्यथर लमाभयाः। श्नपुयाः प्रत्यययाः अतयाः प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत पररभमाषयमा श्नपु
इत्यनक्षेन श्नपुप्रत्ययमान्तस्य गहणमम्। अनक्षेकमाचयाः इमत पदमम् श्नपुप्रत्ययमान्तक्षेन अङक्षे न सह सम्बद्धिमम्। नमासस्त
ससयनोगयाः पकविरयाः यस्ममातम् असय इमत बहह वष्ट्रीमहसममासक्षे अससयनोगपकविरयाः, तस्य अससयनोगपकविरस्य। अससयनोगपकविरस्य इमत
पदमम् ओयाः इत्यस्यमैवि मविशिक्षेषणमम् न तपु श्नपु इत्यस्यमामप। हह श्च श्नपुश्च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे हह श्नपुविय , तयनोयाः
हह श्नपुविनोयाः। सकत्रमाथर स्तमावितम् - अजमादय समाविर धिमातपुकक्षे परतयाः जपुहनोतक्षेयाः श्नपुप्रत्यययमान्तस्य अनक्षेकमाचयाः अङस्य च
अससयनोगपकविरस्य उकमारस्य स्थमानक्षे यणमादक्षेशियाः स्यमातम् इमत। स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत पररभमाषयमा उकमारस्य स्थमानक्षे
विकमारमादक्षेशियाः भविमत। यनोगनोऽयमम् अमच श्नपुधिमातपु...इत्यमामदनमा प्रमापस्य उविङयाः अपविमादयाः।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः पकविर्थोकप्रकमारक्षेण सपु नपु असन्त इमत सस्थतक्षे अमच श्नपुधिमातपु...इत्यमामदनमा यनोगक्षेन प्रमापमम् उविङमादक्षेशिस
बमासधित्विमा हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे यणमादक्षेशिनो भविमत। यतनो मह सपुनपु इमत
श्नपुप्रत्ययमान्तयाः अनक्षेकमाचम् अङमसस्त। तस्य च अङस्य अवियवियाः उकमारयाः अससयनोगपकविरयाः अमप असस्त। ततयाः
विणर सम्मक्षेलनक्षे सपुन् विसन्त इमत रूपस भविमत। ससमप मममप च सपुननोमत इमत रूपवितम् प्रमक्रयमा बनोद्धिव्यमा। ससमप
षत्विमम् आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत यनोगक्षेन। उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विसस सपुनपु विसम् , उत्तमपपुरुषबहह विचनक्षे मसस सपुनपु मसम्
इमत सस्थतक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे -

[22.3]

लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः॥ (६.४.१०७)

सकत्र माथर याः - अससयनोगपकविरस्य प्रत्ययनोकमारस्य लनोपनो विमा म्विनोयाः परयनोयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पञ्च पदमामन ससन्त। लनोपयाः (१/१), च (अव्ययमम्) अस्य (६/१),
अन्यतरस्यमामम् (७/१), म्विनोयाः (७/२) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। सकत्रस्थक्षेन अस्य इमत पदक्षेन उतश्च
प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् (६.४.१०६) इत्यस्य परमामशिर याः। उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इत्यतयाः उतयाः (५/१),
प्रत्ययमातम्

(५/१),

अससयनोगपकविमारतम्

(५/१)

इत्यक्षेतक्षेषमामम्

अनपुविकसत्तभर विमत।

तक्षेषमास

त्रयमाणमाममप

षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामनो भविमत। अङस्य इत्यसधिककतमम्। अससयनोगपकविरस्य प्रत्ययस्य उतयाः अङस्य
म्विनोयाः अन्यतरस्यमामम् लनोपयाः इमत पदयनोजनमा। असधिककतस्य अङस्य इत्यस्य उतयाः इमत पदमम् मविशिक्षेषणमम्।
अतयाः तदन्तमविधिय उदन्तस्य अङस्य इत्यथर लमाभयाः। अससयनोगपकविरयाः ययाः प्रत्यययाः (प्रत्ययमावियवियाः) उकमारयाः
तदन्तस्य अङस्य लनोपनो विमा स्यमातम् म्विनोयाः परयनोयाः इमत सकत्रमाथर याः। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अयममादक्षेशियाः
उदन्तमाङस्य अन्त्यस्यमैवि अलयाः उकमारस्य स्थमानक्षे भविमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण सपुनपु विसम् इत्यत्र सपुनपु मसम् इत्यत्र च उकमारयाः
श्नपुप्रत्ययमावियवियाः असस्त। अमप च उकमारमातम् पकविरमम् ससयनोगविणर याः नमासस्त। तस्ममातम् उकमारयाः अससयनोगपकविरयाः। मकञ्च
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सपुनपु इमत उकमारमान्तमम् अङमम् अमप असस्त। अमप च तस्ममातम् उकमारमान्तमातम् अङमातम् परक्षे (विसयाः) विकमारयाः,

(मसयाः) मकमारयाः च असस्त। अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण श्नपुप्रत्ययमावियविस्य उकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपक्षे यथमाक्रममम्
सपुन् वियाः , सपुन् मयाः इमत रूपक्षे भवितयाः। लनोपमाभमाविपकक्षे च सपुन वि
पु याः , सपुन म
पु याः इमत रूपक्षे भवितयाः।
तथमा मह लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सपुन नोमत , सपुन त
पु याः , सपुन् विसन्त। सपुन नोमष , सपुन थ
पु याः , सपुन थ
पु ।
सपुन नोमम , सपुन् वियाः -सपुन वि
पु याः , सपुन् मयाः -सपुन पुम याः।
अत्र अविधिक्षे य मम् - (षपुञम्) सपुधिमातनोयाः मञत्त्विमातम् स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे सपुधिमातनोयाः मविमहतस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत। मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतर रर परस्ममैपदमम् इमत परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।
आत्मनक्षे प दस्थलक्षे तमामदषपु न कनोऽमप मपतम्-प्रत्यययाः। अतयाः समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन तमामदयाः
सविर्थोऽमप प्रत्यययाः मङतम् भविमत। तस्ममातम् सविर त्रमैवि ननोयाः उकमारस्य गपुणमनषक्षेधियाः। मकञ्च श्नपुप्रत्ययस्य मङत्त्विमातम् न
सनोयाः उकमारस्य गपुणयाः इत्यमप अविधिक्षेयमम्। विमहप्रत्ययक्षे ममहङ्प्रत्ययक्षे च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यनक्षेन
ननोयाः उकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपयाः। अत्र अमच परक्षे हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इत्यनक्षेन यणम् भविमत। मकञ्च मटत
आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्त्विस भविमत। सनोयाः थमासस सपुनपु थमासम् इमत सस्थतक्षे थमासयाः सक्षे इत्यमादक्षेशिक्षे सपुनपु सक्षे इमत
जमातक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकमारस्य षत्विमम्। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इमट सपुनपु इ इमत जमातक्षे ननोयाः उकमारस्य
हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इमत यमण विकमारक्षे टक्षेयाः एत्विक्षे सपुन्विक्षे इमत रूपमम्। विहय ममहमङ च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास
म्विनोयाः इमत मविकल्पक्षेन उकमारलनोपयाः।
तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे लमट रूपमामण - सपुन त
पु क्षे , सपुन् विमातक्षे , सपुन् वितक्षे । सपुन पुषक्षे , सपुन् विमाथक्षे , सपुन ध्पु विक्षे । सपुन् विक्षे ,
सपुन् विहक्षे -सपुन वि
पु हक्षे , सपुन् महक्षे -सपुन म
पु हक्षे ।
सलमट मदत्विमामदकमायर ककतक्षे समत आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन मदतष्ट्रीयसकमारस्य षत्विमम्। सलटम् च इमत
यनोगक्षेन सलडमादक्षेशियाः मतङम् आधिर धिमातपुकयाः। अतयाः अजमामदप्रत्ययक्षेषपु परतयाः हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे (६.४.८७)
इत्यस्य अप्रविकत्तय अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय (६.४.७७) इत्यनक्षेन उविङम्

भविमत। थसल

आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधिक्षे प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा
क्रमामदमनयममानपुसमारस मनत्यमम् इमट प्रमापक्षे तस्यमामप अचस्तमास्वित्थल्यमनटनो मनत्यमम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा
तस बमासधित्विमा भमारदमाजमनयमक्षेन विमैकसल्पकयाः इडमागमयाः। ततयाः इड्भमाविक्षे इडभमाविक्षे चक्षेमत पकदयक्षेऽमप गपुणयाः। विसस
मसस तपु क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम् इडमागमयाः। मममप णलपुत्तमनो विमा इमत मणत्त्विमविकल्पयाः।
तथमा मह सलमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सपुष मावि , सपुष पुवि तपुयाः , सपुष पुवि पुयाः । सपुष मविथ -सपुष नोथ , सपुष पुवि थपुयाः ,
सपुष पुवि । सपुष मावि -सपुष वि , सपुष पुम विवि , सपुष पुम विम।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय (६.४.७७) इत्यनक्षेन उविङम् भविमत। सलमट
तप्रत्ययक्षे सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यनक्षेन तकमारस्य स्थमानक्षे एशिमादक्षेशिक्षे सपु ए इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य
इत्यनक्षेन सपु इत्यस्य मदत्विक्षे सपु सपु ए इमत जमातक्षे अनभ्यमासस्य सनोयाः उकमारस्य उविमङ अनपुबन्धिलनोपक्षे सपु सम् उविम्
ए इमत जमातक्षे अनभ्यमासस्य सकमारस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विक्षे सपुष पुविक्षे इमत रूपमम्। सप्रत्ययक्षे सस्य स्थमानक्षे
सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इमत सकत्रक्षेण इरक्षेचम् इत्यमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मदत्विमामदकमायर मविमहतक्षे समत सपुषपु इरक्षे इमत जमातक्षे
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इमत उविङमादक्षेशिक्षे सपुष पुम विरक्षे इमत रूपमम्। ध्विमम प्रमक्रययमा सपुषपुविम् इ ध्विक्षे इमत
जमातक्षे विकमारयाः इणम् असस्त। तस्ममातम् परमम् इटम् असस्त। अतयाः इटयाः परस्य सलडमादक्षेशिस्य ध्विमयाः धिस्य स्थमानक्षे
मविकल्पक्षेन ढत्विमम् मविभमाषक्षेटयाः इत्यनक्षेन। अत्र सलमट हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इमत न प्रवितर तक्षे सलटयाः
आधिर धिमातपुकत्विमातम्। तप्रत्ययस, सप्रत्ययस, थमास्प्रत्ययस च मविहमाय अन्यत्र मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्त्विस
भविमत। थमासस ध्विमम विहय ममहमङ च क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम् इडमागमयाः।
तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण – सपुष पुविक्षे , सपुष पुवि मातक्षे , सपुष मपु विरक्षे । सपुष मपु विषक्षे , सपुष वि
पु माथक्षे , सपुष पुम विढ्विक्षे सपुष पुम विध्विक्षे । सपुष पुविक्षे , सपुष मपु विविहक्षे , सपुष मपु विमहक्षे ।

{सकत्रमम्. मविभमाषक्षे ट याः (८.३.७९) = इणयाः परनो य इटम् ततयाः परक्षेषमास षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिस्य विमा ढयाः।}
लपुम ट प्रमापस्य श्नपुप्रत्ययस्य अपविमादस्य तमासयाः आधिर धिमातपुकस शिक्षेषयाः इमत आधिर धिमातपुकससजमा असस्त।
अतयाः तमासस परक्षे सविर त्रमैवि समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इमत गपुणक्षे सनो इमत भविमत। रूपमाणमामम् प्रमक्रयमा भकधिमातपुवितम्
जक्षेयमा। अत्र लपुमट श्नपुप्रत्ययमापविमादस्य तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् अमाधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे
एकमाच उपक्षेदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सनोतमा , सनोतमारय , सनोतमारयाः। सनोतमासस , सनोतमास्थयाः , सनोतमास्थ।
सनोतमासस्म , सनोतमास्वियाः , सनोतमास्मयाः।
प्रथमपपुरुषक्षे उभयमविधिस्थलक्षे सममानमम् रूपमम्। यतनो मह स्थमामनभक्षेदक्षे सत्यमप आदक्षेशिसमाम्यमम् अत्र
असस्त। तदथमा परस्ममैपदस्थलक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः इत्यनक्षेन मतपम् तसम् सस इत्यक्षेतक्षेषमामम् स्थमानक्षे
यथमाक्रममम् डमा रय रसम् इत्यमादक्षेशिमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे त आतमामम् स इत्यक्षेतक्षेषमामम् स्थमानक्षे यथमाक्रममम्
डमा रय रसम् इत्यमादक्षेशिमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे इमत आदक्षेशिसमाम्यमम् स्पषमम् एवि। थमासस तमासस थमासयाः सक्षे इत्यमादक्षेशिक्षे सनोतमासम्
सक्षे इमत सस्थतक्षे तमासस्त्यनोलर्थोपयाः इमत तमासयाः सकमारलनोपयाः। ध्विमम सनोतमासम् ध्विमम् इमत सस्थतक्षे सधि च इमत तमासयाः
अवियविस्य सकमारस्य लनोपयाः। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इमट सनोतमासम् इ इमत सस्थतय सकमारस्य ह एमत इमत
हकमारयाः। थमासस मविहमाय आथमाममादय मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत टक्षेयाः एत्विमम्। पकविरवितम् इसण्नषक्षेधियाः।
तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - सनोतमा , सनोतमारय , सनोतमारयाः। सनोतमासक्षे , सनोतमासमाथक्षे , सनोतमाध्विक्षे ।
सनोतमाहक्षे , सनोतमास्विहक्षे , सनोतमास्महक्षे ।
लकम ट प्रमापस्य श्नपुप्रत्ययस्य अपविमादस्य स्यस्य आधिर धिमातपुकससजमा असस्त। अतयाः तसस्मनम् परक्षे
सविर त्रमैवि गपुणनो भविमत। मकञ्च आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन षत्विममप भविमत। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास
टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्त्विस भविमत। श्नपुप्रत्ययमापविमादस्य स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् अमाधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत
इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपक्षेदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सनोष्यमत , सनोष्यतयाः ,
सनोष्यसन्त। सनोष्यसस , सनोष्यथयाः , सनोष्यथ। सनोष्यमामम , सनोष्यमावियाः , सनोष्यमामयाः।
आत्मनक्षे प दस्थलक्षे थमासस मविहमाय मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत टक्षेयाः एत्विमम्। इसण्नषक्षेधियाः पकविर वितम्।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - सनोष्यतक्षे , सनोष्यक्षे तक्षे , सनोष्यन्तक्षे । सनोष्यसक्षे , सनोष्यक्षे थक्षे , सनोष्यध्विक्षे । सनोष्यक्षे , सनोष्यमाविहक्षे ,
सनोष्यमामहक्षे ।
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लनोमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सपुन नोतपु - (तमातमङ) सपुन त
पु मातम्, सपुन त
पु मामम्, सपुन् विन्तपु। ससमप सपु नपु सस
इमत सस्थतक्षे सक्षेह्यरमपच्च इत्यनक्षेन सक्षेयाः स्थमानक्षे मह इत्यमादक्षेशिक्षे सपु नपु मह इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[22.4]

उतश्च प्रत्ययमादसस य नोगपकवि मारत म्॥ (६.४.१०६)

सकत्र माथर याः - अससयनोगपकविमारतम् प्रत्ययनोतनो हक्षेलर पुकम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पदचतपुषयमम् असस्त। सकत्रक्षेणमानक्षेन हक्षेलर पुकम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। उतयाः (५/१),
च (अव्ययमम्), प्रत्ययमातम् (५/१), अससयनोगपकविमारतम् (५/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। अतनो हक्षेयाः इत्यतयाः हक्षेयाः

(६/१) इत्यस्य, मचणनो लपुकम् इत्यतयाः लपुकम् (१/१) इत्यस्य च अनपुविकसत्तभर विमत। अङस्य (६/१)
इत्यसधिककतमम्। तस्य च पञ्चम्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। नमासस्त ससयनोगयाः पकविरयाः यस्ममातम् असय
अससयनोगपकविरयाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः, तस्ममातम् अससयनोगपकविमारतम्। अङमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमसस्त उतयाः इमत।
अतयाः तदन्तमविधिय उदन्तमातम् अङमातम् इत्यथर लमाभयाः। अससयनोगपकविरयाः ययाः प्रत्यययाः (प्रत्ययमावियवियाः) उकमारयाः
तदन्तमातम् अङमातम् परस्य हक्षेलर पुकम् स्यमातम् इमत सकत्रमाथर याः। प्रत्ययस्य लपुक्श्लपुलपुपयाः इत्यनपुसमारमम् प्रत्ययमादशिर नस्यमैवि
लपुक्ससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः हक्षेयाः लपुकम् भविमत इत्यपुकक्षे सम्पकणरस्य हक्षेयाः अदशिर नमम् भविमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण सपुनपु मह इमत जमातक्षे उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम्
इमत प्रककतसकत्रक्षेण हक्षेयाः लपुमक सपुन पु इमत रूपस भविमत। तमातङ्पकक्षे सपुन त
पु मातम् इमत रूपममप जमायतक्षे। मममप सपुनपु मम
इमत जमातक्षे मक्षेमनर याः इमत ममस्थमानक्षे मन इत्यमादक्षेशिक्षे सपुनपु मन इमत आडपु त्तमस्य मपच्च इमत आडमागमक्षे सपुनपु आ मन
इमत जमातक्षे ननोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे अविमादक्षेशिक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे सपुन विमामन इमत रूपमम्। सपुनपु विसम्, सपुनपु मसम्
इत्यत्र आडपु त्तमस्य मपच्च इमत आडमागमक्षे समागमकस्य विसयाः मसश्च मपदद्भिमाविक्षे समाविर धिमातपुकममपतम् इमत मङत्त्विमम्
न भविमत। तक्षेन सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिनोऽमप न। ततयाः मनत्यस मङतयाः इमत सकमारलनोपक्षे सपुन विमावि , सपुन विमाम
इमत रूपमम्। मनत्यस मङतयाः इमत सकमारलनोपयाः।
तथमा मह लनोमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सपुन नोतपु-सपुन त
पु मातम्, सपुन त
पु मामम्, सपुन् विन्तपु। सपुन पु-सपुन त
पु मातम्,
सपुन त
पु मम्, सपुन त
पु । सपुन विमामन , सपुन विमावि , सपुन विमाम।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे उत्तमपपुरुषस मविहमाय अन्यत्र समाविर धिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमावियाः। उत्तमपपुरुषक्षे तपु
आडपु त्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन मपदद्भिमाविक्षे समाविर धिमातपुकममपतम् इमत न मङत्त्विमम्। तक्षेन सक्ङमत च इमत
गपुणविकमद्धिमनषक्षेधिनोऽमप न। प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे एत्विक्षे सपुनपु तक्षे इमत जमातक्षे आमक्षेतयाः इमत एकमारस्य स्थमानक्षे
आमम्-आदक्षेशिक्षे सपुन त
पु मामम् इमत रूपमम्। आतमामम सपुनपु आतमामम् इमत जमातक्षे टक्षेयाः आमयाः एत्विक्षे सपुनपु आतक्षे इमत जमातक्षे
आमक्षेतयाः इमत एकमारस्य आमम्-आदक्षेशिक्षे सपुनपु आतमामम् इमत जमातक्षे हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य
स्थमानक्षे यमण विकमारक्षे सपुन् विमातमामम् इमत रूपमम्। आथमामम एविमक्षेवि प्रमक्रयमा। सक्षे प्रमक्रययमा सपुनपु स इमत सस्थतक्षे
सनोऽन्तयाः इत्यस्य आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत अपविमादसकत्रक्षेण कक्षेविलस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे सपुनपु अतम्
अ इमत जमातक्षे टक्षेयाः अकमारस्य एकमारक्षे सपुनपु अतम् ए इमत जमातक्षे आमक्षेतयाः इमत एकमारस्य स्थमानक्षे आममादक्षेशिक्षे सपुनपु अतम्
आमम् इमत जमातक्षे हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इमत ननोयाः उकमास्य स्थमानक्षे यमण विकमारक्षे सपुनम् विम् अतम् आमम् इमत जमातक्षे
विणर सम्मक्षेलनक्षे सपुन् वितमामम् इमत रूपमम्। थमासस सपुनपु थमासम् इमत सस्थतक्षे थमासयाः सक्षे इत्यमादक्षेशिक्षे सपुनपु सक्षे इमत जमातक्षे
सकमारमातम् परस्य एकमारस्य सविमाभ्यमास विमामय इमत एकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकमारस्य षकमारक्षे
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
ककतक्षे सपुन ष्पु वि इमत रूपमम्। ध्विमम सपुनपु ध्विमम् इमत सस्थतक्षे टक्षेयाः अमयाः एत्विक्षे सपुनपु ध्विक्षे इमत जमातक्षे विकमारमातम् परस्य
एकमारस्य सविमाभ्यमास विमामय इमत अममादक्षेशिक्षे सपुन ध्पु विमम् इमत रूपमम्। इमट सपु नपु इ इमत सस्थतक्षे मटससजकस्य
इकमारस्य एत्विक्षे एत ऐ इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययस्य एकमारस्य स्थमानक्षे ऐकमारमादक्षेशिक्षे सपुनपु एक्षे इमत जमातक्षे आडपु त्तमस्य
मपच्च इमत आडमागमक्षे समागमकस्य ऐ इत्यस्य मपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इमत न मङत्त्विमम्। तक्षेन सक्ङमत च
इमत न गपुणमनषक्षेधियाः। अतयाः समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे अविमादक्षेशिक्षे सपुनम् अविम्
आ ऐ इमत जमातक्षे आटश्च इमत यनोगक्षेन आ ऐ इत्यनयनोयाः स्थमानक्षे विकद्धिय एकमादक्षेशिक्षे ऐकमारक्षे सपुननो ऐ इमत जमातक्षे
ओकमारस्य स्थमानक्षे अविमादक्षेशिक्षे सपुन विमै इमत रूपमम्। विहय ममहमङ च एविमक्षेवि प्रमक्रयमा।
तथमा मह लनोमट आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - सपुन त
पु मामम्, सपुन् विमातमामम्, सपुन् वितमामम्। सपुन ष्पु वि , सपुन् विमाथमामम्,
सपुन ध्पु विमम्। सपुन विमै , सपुन विमाविहमै , सपुन विमामहमै ।
लमङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप श्नपुप्रत्ययक्षे इकमारलनोपक्षे मतपयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् ननोयाः उकमारस्य
गपुणक्षे असपुन नोतम् इमत रूपस भविमत। एविमम् ससमप मममप च गपुणयाः। तसमादय समाविर धिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमाविमातम् न
ननोयाः उकमारस्य गपुणयाः। विसस मसस च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपयाः।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - असपुन नोतम्, असपुन पुत मामम्, असपुन् विनम्। असपुन नोयाः , असपुन त
पु मम्, असपुन पुत ।
असपुन विमम्, असपुन् वि -असपुन पुवि , असपुन् म -असपुन म
पु ।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तप्रत्ययमादक्षेयाः समाविर धिमातपुकममपतम् इमत अमपत्त्विमातम् मङदद्भिमाविक्षे गपुणमाभमावियाः। सनोयाः सक्षे
प्रमक्रययमा अ सपुनपु स इमत सस्थतक्षे आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सस्य अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे अ सपुनपु अतम् अ इमत जमातक्षे
हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इमत ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे यमण विकमारक्षे असपुन् वित इमत रूपमम्। विमहप्रत्ययक्षे ममहङ्प्रत्ययक्षे
च लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपयाः। लमङ आत्मनक्षेपदक्षे सक्षे , आतमामम,
आथमामम, सक्षे, इमट च परतयाः हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे विकमारमादक्षेशियाः।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - असपुन पुत , असपुन् विमातमामम्, असपुन् वित। असपुन थ
पु मायाः , असपुन् विमाथमामम्,
असपुन ध्पु विमम्। असपुस न्वि , असपुन् विमह -असपुन पुवि मह , असपुन् ममह -असपुन म
पु मह।
मविसधिसलमङ मतमप श्नपुप्रत्ययक्षे इकमारलनोपक्षे यमासपुमट सपुमट सपु नपु यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे सलङयाः स
लनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सकमारदयस्यमामप लनोपक्षे सपुन य
पु मातम् इमत रूपस जमायतक्षे। तसमादय रूपमामण स्वियस
बनोद्धिव्यमामन।
तथमा मह मविसधिसलमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सपुन य
पु मातम्, सपुन य
पु मातमामम्, सपुन य
पु पु याः । सपुन य
पु मायाः , सपुन य
पु मातमम्,
सपुन य
पु मात। सपुन य
पु मामम्, सपुन य
पु मावि , सपुन य
पु माम।
मविसधिसलमङ आत्मनक्षे प दस्थलक्षे प्रथममैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे श्नपुप्रत्ययक्षे सलङयाः सष्ट्रीयट
पु म् इत्यनक्षेन
सष्ट्रीयड
पु मागमक्षे सपुमट सपु नपु सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमातक्षे सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सष्ट्रीयट
पु याः सकमारलनोपक्षे सपुटयाः च
सकमारलनोपक्षे सपु नपु ईयम् त इमत जमातक्षे हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इत्यनक्षेन ननोयाः उकमारस्य स्थमानक्षे यमण विकमारक्षे लनोपनो
व्यनोविर सल इत्यनक्षेन यकमारस्य लनोपक्षे सपुन् विष्ट्री त इमत रूपस भविमत। एविमम् अगक्षेऽमप ऊह्यमम्। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे
सविर त्रमैवि अजमामदसमाविर धिमातपुकपरत्विमातम् हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इमत यमण विकमारक्षे सपुन्विष्ट्री इमत भविमत।
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तथमा मह मविसधिसलमङ आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - सपुन् विष्ट्री त , सपुन् विष्ट्री य मातमामम्, सपुन् विष्ट्री र नम्। सपुन् विष्ट्री थ मायाः ,
सपुन् विष्ट्री य माथमामम्, सपुन् विष्ट्री ध् विमम्। सपुन् विष्ट्री य , सपुन् विष्ट्री वि मह , सपुन् विष्ट्री म मह।
आशिष्ट्री स लर ङ याः अमाधिर धिमातपुकत्विमातम् न श्नपुप्रत्यययाः। अककत्समाविर धिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इत्यनक्षेन दष्ट्रीघरयाः। हह धिमातपुवितम्
रूपमामण समाध्यन्तमामम्। तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - सकय मातम्, सकय मास्तमामम्, सकय मासपुयाः । सकय मायाः , सकय मास्तमम्,
सकय मास्त। सकय मासमम्, सकय मास्वि , सकय मास्म।
आत्मनक्षे प दस्थलक्षे तप्रत्ययक्षे सष्ट्रीयमपु ट सपुमट सपु सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमायतक्षे। यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम्
सम् त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः। सलङमामशिमष इमत सकत्रण
क्षे सलङमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिर धिमातपुकससजमा भविमत।
अतयाः सष्ट्रीयम् सम् त इमत समपुदमायस्य आधिर धिमातपुकससजमायमामम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे प्रमापक्षे
एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः लनोपनो व्यनोविर सल इमत यकमारलनोपक्षे आशिष्ट्रीसलर ङयाः
आधिर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे ओकमारक्षे षत्विक्षे तकमारस्य षपु त्विक्षे टकमारक्षे सनोषष्ट्री ष इमत
रूपमम्। थमासस एविमक्षेवि प्रमक्रयमा। ध्विमम मविभमाषक्षेटयाः इमत ध्विमयाः धिकमारस्य मविकल्पनक्षेन ढकमारयाः। अत्र सविर त्र
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य षत्विमम्। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इमट सनोषष्ट्रीयम् इ इमत सस्थतक्षे इटनोऽतम्
इमत इकमारस्य अत्त्विक्षे सनोषष्ट्रीयम् अ इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे सनोषष्ट्री य इमत रूपमम्।
तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे आशिष्ट्रीसलर मङ रूपमामण - सनोषष्ट्री ष , सनोषष्ट्री य मास्तमामम्, सनोषष्ट्री र नम्। सनोषष्ट्री ष्ठ मायाः ,
सनोषष्ट्री य मास्थमामम्, सनोषष्ट्री ढ् विमम्। सनोषष्ट्री य , सनोषष्ट्री वि मह , सनोषष्ट्री म मह।
लपुम ङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप श्नपुप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच मतपयाः इकमारलनोक्षेपक्षे अ सपु सम् तम्
इमत जमातक्षे असस्तससचनोऽपककक्षे इत्यनक्षेन ईडमागमक्षे अ सपु सम् ई तम् इमत जमातक्षे ससचयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम्
विलमामदत्विमातम् च आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन
मनषक्षेधिक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[22.5]

स्तपुस पुधि कञ् भ्ययाः परस्ममै प दक्षे ष पु॥ (७.२.७२)

सकत्र माथर याः - स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः ससच इटम् स्यमातम् परस्ममैपदक्षेषपु।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। स्तपुसपुधिपुञ्भ्ययाः (५/३), परस्ममैपदक्षेषपु (७/३) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। स्तपुश्च सपुश्च धिकञम् च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दयाः , तक्षेभ्ययाः स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः। अञक्षेयाः ससमच इत्यतयाः
ससमच (७/१) इत्यनपुवितर तक्षे तस्य च षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। इडत्त्यमतर व्ययतष्ट्रीनमामम् इत्यतयाः इटम्

(१/१) इत्यनपुवितर तक्षे। स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम् अतयाः तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषयमा उत्तरस्य
इत्यथर लमाभयाः। सकत्रमाथर स्तमावितम् - परस्ममैपदस्थलक्षे स्तपु, सपु, धिकञम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः उत्तरस्य ससच इडमागमयाः
स्यमातम्। सपुस्तपुधिमात्विनोयाः अमनट्त्विमातम् आभ्यमामम् धिमातपुभ्यमामम् परस्य ससचयाः इसण्नषक्षेधियाः प्रमापयाः। अमप च
स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतनो विमा इमत यनोगक्षेन धिकञ्धिमातनोयाः परस्य ससचयाः मविकल्पक्षेन इडमागमयाः प्रमापयाः। अतयाः
मनषक्षेधिमविकल्पय बमासधित्विमा ससचयाः मनत्यमम् इसड्विधिमानमाथर याः प्रककतसकत्रमारम्भयाः। मटत्त्विमातम् इटम् ससचयाः आदमावियविनो
भविमत आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा।
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण सपुधिमातनोयाः लपुमङ मतमप अ सपु सम् ई तम् इमत जमातक्षे
परस्ममैपदस्थलत्विमातम् प्रककतसकत्रक्षेण ससचयाः इडमागमयाः। ततयाः अ सपु इ सम् ईतम् इमत जमातक्षे ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु
इत्यनक्षेन सनोयाः उकमारस्य विकद्धिय औकमारक्षे आविमादक्षेशिक्षे अ समाविम् इ सम् ईतम् इमत जमातक्षे इट ईमट इत्यनक्षेन सकमारस्य
लनोपक्षे सविणर दष्ट्रीघर असमाविष्ट्री त म् इमत रूपस भविमत। ससमप अमप एविमक्षेवि प्रमक्रयमा। परस्ममैपदस्थलक्षे सविर त्रमैवि
इगन्तमाङत्विमातम् ससमचयाः विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत विकमद्धियाः बनोद्धिव्यमा। तसस थसस थक्षे च षपु नमा षपु याः इमत षपु त्विमम्
बनोध्यमम्। विसस मसस च मनत्यस मङतयाः इमत सकमारलनोपयाः।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - असमाविष्ट्री त म्, असमामविषमामम्, असमामविषपुयाः । असमाविष्ट्री याः , असमामविषमम्,
असमामविष। असमामविषमम्, असमामविष्वि , असमामविष्म।
आत्मनक्षेपदससजकतप्रत्ययस्थलक्षे लपुमङ अमट तप्रत्ययक्षे श्नपुप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच अ सपु सम् त इमत
जमातक्षे ससचयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे ओकमारक्षे ससचयाः सकमारस्य षत्विक्षे
तकमारस्य षपु त्विक्षे टकमारक्षे असनोष इमत रूपमम्। एविमक्षेवि थमासस ऊह्यमम्। सनोयाः सप्रत्ययक्षे प्रमक्रययमा अ सपु सम् स इमत
जमातक्षे आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इमत सस्य अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे अ सपु सम् अतम् अ इमत जमातक्षे सनोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे
ससचयाः सस्य षत्विक्षे असनोषत इमत रूपमम् ससध्यमत। ध्विमम इणयाः षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिनोऽङमातम् इमत ध्विमयाः
धिकमारस्य ढत्विमम्।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - असनोष , असनोषमातमामम्, असनोषत। असनोष्ठमायाः , असनोषमाथमामम्,
असनोढ्विमम्। असनोमष , असनोष्विमह , असनोष्ममह।

{सकत्रमम्. इणयाः षष्ट्री ध् विस ल सपु ङ्लटमास धिनोऽङमातम् (८.३.७८) = इणन्तमादङमात्परक्षेषमास षष्ट्रीध्विसलपुसङ्लटमास धिस्य
ढयाः स्यमातम्।}
लकम ङ अमट मतमप इकमारलनोपक्षे श्नपुप्रत्ययमापविमादभकतक्षे स्यप्रत्ययक्षे स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम्
समाविर धिमातपुकमाधिर धिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे ओकमारक्षे सस्य षत्विक्षे असनोष्यतम् इमत रूपस भविमत। लकमङ
उभयमविधिस्थलक्षे सविर त्रमैवि आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विमम्। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे असनोष्य अमम् इमत सस्थतक्षे अमम
पकविरयाः इमत पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे असनोष्यमम् इमत रूपमम्। विसस मसस च मनत्यस मङतयाः इमत सकमारलनोपयाः।
श्नपुप्रत्ययमापविमादस्य स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् अमाधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच
उपक्षेदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः।
तथमा मह लपुमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - असनोष्यतम्, असनोष्यतमामम्, असनोष्यनम्। असनोष्ययाः ,
असनोष्यतमम्, असनोष्यत। असनोष्यमम्, असनोष्यमावि , असनोष्यमाम।
लकमङ आत्मनक्षेपदस्थलक्षे पकविरवितम् प्रमक्रयमा। तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - असनोष्यत , असनोष्यक्षे त मामम्,
असनोष्यन्त। असनोष्यथमायाः , असनोष्यक्षे थ मामम्, असनोष्यध्विमम्। असनोष्यक्षे , असनोष्यमाविमह , असनोष्यमाममह।
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।।इमत स्विमामदगणयाः।।
पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1. स्विमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
2. स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रस मकस मविदधिमामत।
3. सपुधिमातनोयाः श्नपुप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्।
4. स्विमामदगणष्ट्रीयस्य सपुधिमातनोयाः कनोऽथर याः।
5. सपुधिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मकस रूपमम्।
6. सपुधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदक्षे लमट उत्तमपपुरुषबहह विचनक्षे मकस रूपमम्।
7. सपुधिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे सलमट मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे मकस रूपमम्।
8. श्नपुप्रत्ययस्य शिकमारस्य इत्ससजमायमायाः मकस प्रयनोजनमम्।
9. आशिष्ट्रीसलर मङ मकमथर श्नपुप्रत्यययाः न भविमत।
10. सकयमातम् इत्यत्र सनोयाः उकमारस्य दष्ट्रीघरयाः कक्षेन सकत्रक्षेण।

अथ तपुद मामदगणयाः
तपुद व्यथनक्षे इमत स्विररतक्षेतयाः अमनटयाः तपुदमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः वितर ममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमामम् कतर रर
लमट परस्ममैपदससजकक्षे मतमप तपुद म् मत इमत जमातक्षे मतपयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् कतर रर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रमापक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[22.6]

तपुद मामदभ्ययाः शियाः॥ (३.१.७७)

सकत्र माथर याः - तपुदमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः शिप्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविर धिमातपुकक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा

- मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। तपुदमामदभ्ययाः (५/३), शियाः (१/१) इमत

सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। कतर रर शिपम् इत्यतयाः कतर रर (७/१) इमत पदस, समाविर धिमातपुकक्षे यकम् इत्यतयाः समाविर धिमातपुकक्षे (७/१)
इमत पदस च अनपुवितर तक्षे। प्रत्यययाः (१/१), परयाः (१/१) इत्यपुभयममप असधिककतमम्। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभहमारक्षे यङम् इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। पदयनोजनमा - कतर रर समाविर धिमातपुकक्षे धिमातनोयाः शियाः
प्रत्यययाः परयाः इमत। तपुदमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु षष्ठयाः। तपुद म् अमामदयाः यक्षेषमामम् (धिमातकनमामम्) तक्षे तपुदमादययाः (धिमातवियाः)
इमत तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः, तक्षेभ्ययाः तपुदमामदभ्ययाः। सकत्रमाथर स्तमावितम् - कत्ररथरकक्षे समाविर धिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
परतयाः तपुदमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः शिप्रत्यययाः परनो भविमत। लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन शिप्रत्ययस्य शिकमारस्य
इत्ससजमा भविमत। अतयाः अ-ममात्रमम् मशिष्यतक्षे। शिप्रत्ययस्य मशित्त्विमातम् मतसङ्शित्समाविर धिमातपुकमम् इत्यनक्षेन
समाविर धिमातपुकससजमा। मकञ्च समाविर धिमातपुकससजकस्य अस्य शिप्रत्ययस्य अमपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन
मङदद्भिमावियाः। यस्य फलमम् असस्त गपुणमनषक्षेधियाः। शिप्प्रत्यययाः मपतम् भविमत , शिप्रत्यययाः अमपतम् भविमत इमत शिपम्शियनोयाः पमाथर क्यमम्। शिपयाः मपत्त्विमातम् अनपुदमात्तय सपुसप्पतय इमत अनपुदमात्तस्विरयाः। शिक्षे तपु अमादपुदमात्तश्च इमत
उदमात्तस्विरयाः।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण तपुद म् मत इमत जमातक्षे तपुदमामदभ्ययाः शियाः (३.१.७७) इमत
शिबपविमादस्य शिप्रत्ययस्य प्रमामपयाः। मकञ्च पपुगन्तलघकपधिस्य च (७.३.८६) इमत लघकपधिगपुणस्य प्रमामपयाः
इत्यपुभयनोयाः यपुगपतम् प्रमापय परत्विमातम् लघकपधिगपुणयाः प्रमापयाः। तदमा गपुणक्षे ककतक्षे अककतक्षे च शिस्य प्रमापत्विमातम्
ककतमाककप्रसङष्ट्री मनत्ययाः इमत पररभमाषयमा शियाः मनत्ययाः। मकन्तपु शिप्रत्ययक्षे ककतक्षे तस्य अमपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकत्विमातम्
च समाविर धिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमाविमातम् परनोऽमप लघकपधिगपुणनो न प्रवितर तक्षे सक्ङमत च इमत मनषक्षेधिमातम्। अतयाः
परमामन्नत्यस बलवितम् इमत पररभमाषयमा आदय शिप्रत्ययक्षे ककतक्षे न लघकपधिगपुणस्य प्रमामपयाः। एविञ्च शिप्रत्ययक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे तपुद म् अ मत इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे च तपुद मत इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् तसमादय अमप।
तथमा मह लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तपुद मत , तपुद तयाः , तपुद सन्त। तपुद सस , तपुद थयाः , तपुद थ। तपुद मामम ,
तपुद मावियाः , तपुद मामयाः।
अत्र अविधिक्षे य मम् - तपुदम् धिमातनोयाः

स्विररतक्षेत्त्विमातम् स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यनक्षेन

मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे तपुदयाः मविमहतस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत। मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतर रर परस्ममैपदमम् इमत परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे शिप्रत्ययस्य समाविर धिमातपुकससजकत्विमातम् अमपत्त्विमातम् च समाविर धिमातपुकममपतम् इमत
मङदद्भिमाविक्षे पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत प्रमापस्य लघकपधिगपुणस्य सक्ङमत च इमत मनषक्षेधियाः। मकञ्च तमादष्ट्रीनमामम्
नविमानमामम् अमपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकत्विमातम् च समाविर धिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमावियाः। तपुदयाः आतमामम मङदद्भिमाविक्षे आतमामयाः
आकमारस्य इयमादक्षेशिक्षे यकमारलनोपक्षे तपुद म् अ इ तमामम् इमत सस्थतय आद्गपुणयाः इमत गपुणमैकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे तपुद म् ए तमामम्
इमत जमातक्षे टक्षेयाः आमयाः एत्विक्षे तपुदक्षे तक्षे इमत रूपमम् ससध्यमत। आथमामम एविमक्षेवि। तपुदयाः थमासस शिक्षे मटत आत्मनक्षेपदमानमास
टक्षेरक्षे इमत सकत्रमापविमादक्षेन थमासयाः सक्षे इमत सकत्रक्षेण थमासयाः स्थमानक्षे सक्षे इत्यमादक्षेशियाः। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे इमट इकमारक्षे शिक्षे
मटससजकस्य इकमारस्य एत्विक्षे तपुद म् अ ए इमत जमातक्षे अतनो गपुणक्षे इमत पररूपमैकमादक्षेशियाः। तपुदयाः विहय ममहमङ च
शिमविकरणप्रत्ययक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत दष्ट्रीघरकमादक्षेशियाः। थमासमम् मविनमा अन्यत्र मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत
एत्त्विमम् बनोध्यमम्।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे लमट रूपमामण - तपुद तक्षे , तपुदक्षे तक्षे , तपुद न्तक्षे । तपुद सक्षे , तपुदक्षे थक्षे , तपुद ध्विक्षे । तपुदक्षे , तपुद माविहक्षे ,
तपुद मामहक्षे ।
सलमट णसल (मतमप), थसल (ससमप), णसल (मममप) च मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे लघकपधिगपुणयाः। अन्यत्र
सलटयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इमत न प्रवितर तक्षे। मकन्तपु अससयनोगमामलटम् मकतम् (१.२.५) इमत
मकत्त्विमातम् सक्ङमत च लघकपधिगपुणमनषक्षेधियाः। थसल आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच
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उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधिक्षे क्रमामदमनयममानपुसमारमम् थसल मनत्यमम् इडमागमयाः। तक्षेन थल्यमादय
आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन इडमागमनो भवित्यक्षेवि। आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप क्रमामदमनयममानपुसमारमम् इडमागमयाः।
तथमा च परस्ममैपदक्षे सलमट रूपमामण - तपुत नोद , तपुत पुद तपुयाः , तपुत पुद याःपु । तपुत नोमदथ , तपुत पुद थपुयाः , तपुत पुद ।
तपुत नोद , तपुत मपु दवि , तपुत मपु दम।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपुदयाः सलमट तप्रत्ययक्षे सलटस्तसयनोरक्षेमशिरक्षेचम् इत्यनक्षेन तकमारस्य स्थमानक्षे एशिमादक्षेशिक्षे तपुद म्
ए इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इत्यनक्षेन तपुद म् इत्यस्य मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे तपु तपुद म् ए इमत जमातक्षे
विणर सम्मक्षेलनक्षे तपुत पुदक्षे इमत रूपस ससध्यमत। आतमाममादय रूपमामण स्वियस समाध्यन्तमामम्। थमासस , ध्विमम, विहय, ममहमङ
च पकविरवितम् इडमागमयाः। तस, थमासस सस च मविहमाय अन्यत्र मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इमत एत्विमम् बनोध्यमम्।
तथमा मह सलमट आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - तपुत द
पु क्षे , तपुत द
पु मातक्षे , तपुत मपु दरक्षे । तपुत मपु दषक्षे , तपुत द
पु माथक्षे , तपुत मपु दध्विक्षे ।
तपुत पुदक्षे , तपुत मपु दविहक्षे , तपुत मपु दमहक्षे ।

{सकत्रमम्. अससय नोगमामलटम् मकतम् (१.२.५) = अससयनोगमात्परनोऽमपमलटम् मकतम् स्यमातम्।}
लपुम ट इसण्नषक्षेधियाः। प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप शिप्रत्ययमापविमादक्षे तमासस मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप टक्षेयाः
आसयाः लनोपक्षे तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन तपुदयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे तनोदम् तम् आ
इमत जमायतक्षे। ततयाः खरर च इमत यनोगक्षेन तमासयाः तकमारक्षे परतयाः तपुदयाः दकमारस्य चत्विर तकमारक्षे तनोत्तमा इमत रूपस
ससध्यमत। तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः। एविमम् अगक्षेऽमप ऊह्यमम्। अत्र प्रमक्रयमायमै भकधिमातपुरूपमामण दृश्यन्तमामम्।
तथमा च परस्ममैपदक्षे लमट रूपमामण - तनोत्तमा , तनोत्तमारय , तनोत्तमारयाः। तनोत्तमासस , तनोत्तमास्थयाः , तनोत्तमास्थ।
तनोत्तमासस्म , तनोत्तमास्वियाः , तनोत्तमास्मयाः।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप पकविरवितम् प्रमक्रयमा। अत्र रूपमाणमामम् प्रमक्रयमायमै एध्धिमातपुरूपमामण अविलनोक्यन्तमामम्।
तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - तनोत्तमा , तनोत्तमारय , तनोत्तमारयाः। तनोत्तमासक्षे , तनोत्तमासमाथक्षे , तनोत्तमाध्विक्षे । तनोत्तमाहक्षे ,
तनोत्तमास्विहक्षे , तनोत्तमास्महक्षे ।
लकम ट

प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे

मतमप

शिप्रत्ययमापविमादक्षे

स्यप्रत्ययक्षे

स्यस्य

आधिर धिमातपुकत्विमातम्

पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत लघकपधिगपुणक्षे खरर च इमत दकमारस्य चत्विर तकमारक्षे तनोत्स्यमत इमत रूपसस ससध्यमत।
स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन
तमन्नषक्षेधियाः। एविमम् अन्यत्रमामप मविदमासथर नमा ऊह्यमम्।
एविञ्च परस्ममैपदक्षे लकमट रूपमामण - तनोत्स्यमत , तनोत्स्यतयाः , तनोत्स्यसन्त। तनोत्स्यसस , तनोत्स्यथयाः ,
तनोत्स्यथ। तनोत्स्यमामम , तनोत्स्यमावियाः , तनोत्स्यमामयाः।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप पकविरवितम् प्रमक्रयमा। थमासस मविनमा सविर त्रमैवि टक्षेयाः एत्विमम्। तथमा मह आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण

- तनोत्स्यतक्षे , तनोत्स्यक्षे तक्षे , तनोत्स्यन्तक्षे । तनोत्स्यसक्षे , तनोत्स्यक्षे थक्षे , तनोत्स्यध्विक्षे । तनोत्स्यक्षे , तनोत्स्यमाविहक्षे ,
तनोत्स्यमामहक्षे ।
लनोमट उभयमविधिस्थलक्षेऽमप न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तपुद तपु - (तमातमङ )
तपुद तमातम्, तपुद तमामम्, तपुद न्तपु। तपुद - (तमातमङ ) तपुद तमातम्, तपुद तमम्, तपुद त। तपुद मामन , तपुद मावि , तपुद माम।
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
आत्मनक्षेपदक्षे एधिम्-धिमातपुवितम् प्रमक्रयमा जक्षेयमा। तथमा च रूपमामण - तपुद तमामम्, तपुदक्षे त मामम्, तपुद न्तमामम्।
तपुद स्वि , तपुदक्षे थ मामम्, तपुद ध्विमम्। तपुदमै , तपुद माविहमै , तपुद मामहमै ।
लमङ अमट मतमप शिप्रत्ययक्षे इकमारलनोपक्षे अतपुद तम् इमत रूपस ससध्यमत। शिप्रत्ययस्य समाविर धिमातपुकममपतम्
इमत मङदद्भिमाविमातम् न लघकपधिगपुणयाः। दशिमककमायमायाः ससन्धिप्रकरणक्षे अधिष्ट्रीतमायाः कक्षेमचतम् यनोगमायाः अत्र प्रवितर न्तक्षे।
तथमामह - अतपुदतम् इमत मतङन्तत्विमातम् पदमम्। सलमास जशिनोऽन्तक्षे इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य तकमारस्य स्थमानक्षे स्थमानत
आन्तयमारदम् जश्त्विक्षे दकमारक्षे अतपुददम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च विमाऽविसमानक्षे इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन चत्विर
तकमारक्षे ककतक्षे अतपुदतम् इत्यमप शिब्दयाः मनष्पदतक्षे। इत्थमम् अतपुद दम् अतपुद तम् इमत मदमविधिममप रूपस समाधिपु।
एविमन्यत्रमामप मविदमासथर नमा स्वियमकह्यमम्।
तथमा च लमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण- अतपुद तम्, अतपुद तमामम्, अतपुद नम्। अतपुद याः , अतपुद तमम्, अतपुद त।
अतपुद मम्, अतपुद मावि , अतपुद माम।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप पकविरवितम् लघकपधिगपुणमनषक्षेधियाः। तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अतपुद त ,
अतपुदक्षे त मामम्, अतपुद न्त। अतपुद थमायाः , अतपुदक्षे थ मामम्, अतपुद ध्विमम्। अतपुदक्षे , अतपुद माविमह , अतपुद माममह।
मविसधिसलमङ मतमप शिप्रत्ययक्षे यमासपुमट सपुमट इकमारलनोपक्षे तपुद म् अ यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे सकमारदयलनोपक्षे
अतक्षे यक्षेययाः इत्यनक्षेन यमा इत्यस्य स्थमानक्षे तपुद म् अ इयम् तम् इमत जमातक्षे लनोपनो व्यनोविर सल इत्यनक्षेन यकमारस्य लनोपक्षे
आद्गपुणयाः इमत अकमार-इकमारयनोयाः स्थमानक्षे गपुणक्षे एकमारक्षे तपुदक्षे त म् इमत रूपस जमायतक्षे। अत्र न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः।
अन्यक्षेषमास प्रमक्रयमायमै भकधिमातपुरूपमामण विष्ट्रीक्ष्यन्तमामम्।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तपुदक्षे त म्, तपुदक्षे त मामम्, तपुदक्षे यपु याः । तपुदक्षे याः , तपुदक्षे त मम्, तपुदक्षे त । तपुदक्षे य मम्, तपुदक्षे वि ,
तपुदक्षे म । आत्मनक्षेपदक्षे च एध्धिमातपुवितम् रूपमामण - तपुदक्षे त , तपुदक्षे य मातमामम्, तपुदक्षे र नम्। तपुदक्षे थ मायाः , तपुदक्षे य माथमामम्, तपुदक्षे ध् विमम्।
तपुदक्षे य , तपुदक्षे वि मह ,तपुदक्षे म मह।
आशिष्ट्री स लर ङ याः सलङमामशिमष इत्यनक्षेन आधिर धिमातपुकत्विमातम् न शिप्रत्ययस्य प्रविकसत्तयाः। प्रथममैकविचनक्षे मतमप
यमासपुमट सपुमट इकमारलनोपक्षे तपुद म् यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इत्यनक्षेन सकमारदयस्यमामप लनोपक्षे
तपुदम् यमातम् इमत सस्थतय आधिर धिमातपुकत्विमातम् गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा मकदमामशिमष इमत सकत्रक्षेण यमासपुटयाः मकत्त्विमातम् यमातम्
इमत समपुदमायस्यमामप मकत्त्विस भविमत इमत ककत्विमा सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः। तक्षेन तपुद मातम् इमत रूपमम् ससध्यमत।
ससमप तपुदमासम् सम् इमत जमातक्षे यमासपुटयाः सकमारस्य स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इत्यनक्षेन लनोपयाः। ससपयाः सस्य तपु रुत्विक्षे
मविसगर तपुद मायाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि अगक्षेऽमप स्वियमम् ऊह्यमम्।
तथमा मह आशिष्ट्रीसलर मङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - तपुद मातम्, तपुद मास्तमामम्, तपुद मासपुयाः । तपुद मायाः , तपुद मास्तमम्,
तपुद मास्त। तपुद मासमम्, तपुद मास्वि , तपुद मास्म।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षेऽमप न शिप्रत्ययस्य प्रमामपयाः आशिष्ट्रीसलर ङयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम्। एविञ्च तप्रत्ययक्षे सष्ट्रीयमपु ट
सपुमट तपुदम् सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमायतक्षे। यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम् सम् त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः।
सलङमामशिमष इमत सकत्रण
क्षे सलङमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिर धिमातपुकससजमा भविमत। अतयाः सष्ट्रीयम् स्त इमत समपुदमायस्य
आधिर धिमातपुकससजमायमामम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत सकत्रण
क्षे इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत
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तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः लनोपनो व्यनोविर सल इत्यनक्षेन यकमारस्य लनोपक्षे आधिर धिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
तपुदयाः उकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[22.7]

सलसङ्सचमाविमात्मनक्षे प दक्षे ष पु॥ (१.२.११)

सकत्र माथर याः - इक्समष्ट्रीपमाद्धिलयाः परय सलमामदसलङमात्मनक्षेपदपरयाः ससच्चक्षेत्यक्षेतय मकतय स्तयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। सलसङ्सचय (१/२), आत्मनक्षेपदक्षेषपु (७/३) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। सलङम् च ससचम् च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे सलसङ्सचय इमत। इकनो सलम् इत्यतयाः सलम्

(१/१), हलन्तमाच्च इत्यतयाः हलन्तमातम् (५/१), अससयनोगमामलटम् मकतम् इत्यतयाः मकतम् (१/१) इत्यक्षेतक्षेषमास पदमानमामम्
अनपुविसक त्तभर विमत। सलम् इमत सलसङ्सचय इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत, हलन्तमातम् इत्यत्र अन्तपदस्य समष्ट्रीपमम्
इत्यथर याः। तक्षेन हलन्तमातम् इत्यस्य हलयाः समष्ट्रीपमातम् इत्यथर याः। सकत्रमाथर स्तमावितम् - इकयाः समष्ट्रीपक्षे यनो हलम् वितर तक्षे
तस्ममातम् परस सलमामदसलङम् सलमामदससचम् च मकददम् भविमत आत्मनक्षेपदप्रत्ययक्षे परतयाः इमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण तपुद म् सष्ट्रीयम् त इमत सस्थतक्षे आधिर धिमातपुकत्विमातम्
पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन प्रमापस्य गपुणस्य सक्ङमत च इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। यतनो मह सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु
इमत प्रककतसकत्रक्षेण समागमकस्य तप्रत्ययस्य मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे, सलमामदसलङ्त्विमातम्। ततयाः लनोपनो व्यनोविर सल इमत
यकमारलनोपक्षे सपुडमागमक्षे षत्विक्षे षपु त्विक्षे टकमारक्षे तपुत्सष्ट्रीष इमत रूपस भविमत। एविमम् अन्यत्रमामप स्वियस बनोद्धिव्यमम्।
तथमा च आशिष्ट्रीसलर मङ आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - तपुत् सष्ट्री ष , तपुत् सष्ट्री य मास्तमामम्, तपुत् सष्ट्री र नम्। तपुत् सष्ट्री ष्ठ मायाः ,
तपुत् सष्ट्री य मास्थमामम्, तपुत् सष्ट्री ध् विमम्। तपुत् सष्ट्री य , तपुत् सष्ट्री वि मह , तपुत् सष्ट्री म मह।
लपुम ङ तपुदयाः अमट मतमप शिप्रत्ययमापविमादक्षे च्लय ससमच इकमारलनोपक्षे अतपुद म् सम् तम् इमत जमातक्षे ससचयाः
आधिर धिमातपुकत्विमातम् स्वियमम् विलमामदत्विमातम् च आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधिक्षे असस्तससचनोऽपककक्षे इत्यनक्षेन ईडमागमक्षे अतपुद म् सम् ईतम् इमत जमातक्षे
विदवजहलन्तस्यमाचयाः इत्यनक्षेन तपुदयाः उकमारस्य विकद्धिय औकमारक्षे खरर च इमत दकमारस्य चत्विर अतयत्सष्ट्री त म् इमत
रूपस ससध्यमत। तसस तसयाः तमाममादक्षेशिक्षे च्लय ससमच अतपुद म् सम् तमामम् इमत जमातक्षे विदवजहलन्तस्यमाचयाः इत्यनक्षेन
तपुदयाः उकमारस्य विकद्धिय अतयदम् सम् तमामम् इमत जमायतक्षे। ततयाः सकमारस्य सलनो ससल इत्यनक्षेन सकमारस्य लनोपक्षे
खरर च इत्यनक्षेन दकमारस्य चत्विर तकमारक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे अतयत्तमामम् इमत रूपस भविमत। तमामम, तमम, तक्षे, थमासस,
ध्विमम च सकमारस्य सलनो ससल इमत लनोपयाः।
तथमा मह लपुमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अतयत्सष्ट्री त म्, अतयत्तमामम्, अतयत्सपुयाः । अतयत्सष्ट्री याः , अतयत्तमम्,
अतयत्त। अतयत्समम्, अतयत्स्वि , अतयत्स्म।
विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रस परस्ममैपदस्थलक्षे प्रवितर तक्षे इत्यतयाः आत्मनक्षेपदस्थलक्षे न विकमद्धियाः। मकञ्च
सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः मकत्त्विमातम् लघकपधिगपुणमनषक्षेधियाः। तक्षेन न गपुणविकद्धिष्ट्री स्तयाः। तथमा च
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अतपुत्त , अतपुत् समातमामम्, अतपुत् सत। अतपुत् थमायाः , अतपुत् समाथमामम्, अतपुद् ध्विमम्। अतपुस त्स ,
अतपुत् स्विमह , अतपुत् स्ममह।
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
लकमङ अमट मतमप शिप्रत्ययमापविमादक्षे स्यप्रत्ययक्षे स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
लघकपधिगपुणक्षे ओकमारक्षे खरर च इमत चत्विर मतपयाः इकमारलनोपक्षे अतनोत्स्यतम् इमत रूपस भविमत। स्यस्य
आधिर धिमातपुकत्विमातम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः।
एविमम् अन्यत्रमामप मविदमासथर नमा ऊह्यमम्।
एविञ्च परस्ममैपदक्षे रूपमामण तमावितम् - अतनोत्स्यतम्, अतनोत्स्यतमामम्, अतनोत्स्यनम्। अतनोत्स्ययाः ,
अतनोत्स्यतमम्, अतनोत्स्यत। अतनोत्स्यमम्, अतनोत्स्यमावि , अतनोत्स्यमाम।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। रूपमाणमास प्रमक्रयमायमै एध्धिमातपुरूपमामण द्रिषपु मम् शिक्यमामन। तथमा च
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अतनोत्स्यत , अतनोत्स्यक्षे त मामम्, अतनोत्स्यन्त। अतनोत्स्यथमायाः , अतनोत्स्यक्षे थ मामम्,
अतनोत्स्यध्विमम्। अतनोत्स्यक्षे , अतनोत्स्यमाविमह , अतनोत्स्यमाममह।

।।इमत तपुदमामदगणयाः।।
पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. तपुदमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
12. सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु इमत सकत्रस्य कनोऽथर याः।
13. तपुद-म् धिमातनोयाः शिप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्।
14. तपुद-म् धिमातनोयाः कनोऽथर याः।
15. तपुद-म् धिमातनोयाः लपुमङ मतमप मकमम् रूपमम्।
16. तपुद-म् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदक्षे आशिष्ट्रीसलर मङ मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे मकमम् रूपमम्।
17. तपुद-म् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदक्षे सलमट मध्यमपपुरुषबहह विचनक्षे मकमम् रूपमम्।
18. शिप्रत्ययस्य शिकमारस्य इत्ससजमायमायाः मकस प्रयनोजनमम्।
19. तपुदयाः आशिष्ट्रीसलर मङ तप्रत्ययक्षे मकस रूपमम्।
20. तपुदमत इत्यत्र लघकपधिगपुणनो कपुतनो न।

अथ रुधिमामदगणयाः
(रुसधिधचरम् आविरणक्षे इमत धिमातनोयाः इर इत्ससजमा विमाच्यमा इमत विमामतर कक्षेन इरयाः इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः
इत्यनक्षेन तस्य लनोपक्षे रुधिम् इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। इररतयाः प्रयनोजनमम् इररतनो विमा इमत सकत्रण
क्षे लपुमङ मविकल्पक्षेन
असङ्विधिमानमम्।) रुसधिरम् आविरणक्षे इमत स्विररतक्षेतयाः उभयपमदनयाः अमनटयाः सकमर कमातम् इररतयाः रुधिमामदगणष्ट्रीयमातम्
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धिमातनोयाः वितर ममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास लमट परस्ममैपदससजकक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे रुधिम् मत इमत जमातक्षे कतर रर
शिपम् इत्यनक्षेन शिमप प्रमापक्षे सकत्रममदस प्रमारभ्यतक्षे -

[22.8]

रुधिमामदभ्ययाः श्नमम्॥ (३.१.७८)

सकत्र माथर याः - रुधिमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नमम्-प्रत्ययनो भविमत कतकरविमामचमन समाविर धिमातपुकक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। रुधिमामदभ्ययाः (५/३), श्नमम् (१/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। कतर रर शिपम् इत्यतयाः कतर रर (७/१) इमत पदस, समाविर धिमातपुकक्षे यकम् इत्यतयाः समाविर धिमातपुकक्षे (७/१)
इमत पदस च अनपुवितर तक्षे। प्रत्यययाः (१/१), परयाः (१/१) इत्यपुभयममप असधिमक्रयतक्षे। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः
मक्रयमासममभहमारक्षे यङम् इमत सकत्रमातम् धिमातनोयाः इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। पदयनोजनमा - कतर रर समाविर धिमातपुकक्षे धिमातनोयाः श्नमम्
प्रत्यययाः परयाः इमत। रुधिमामदगणयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु सपमयाः। रुधिम् अमामदयाः यक्षेषमामम् (धिमातकनमामम्) तक्षे रुधिमादययाः

(धिमातवियाः) इमत तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहसममासयाः, तक्षेभ्ययाः रुधिमामदभ्ययाः। सकत्रमाथर स्तमावितम् - कत्ररथरकक्षे
समाविर धिमातपुकससजकप्रत्ययक्षे परतयाः रुधिमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्नम्प्रत्यययाः परनो भविमत। श्नम्प्रत्ययस्य शिकमारस्य
इत्ससजमा लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन भविमत। मकमारश्च हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन इतससजकयाः। अतयाः न इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे।
श्नमयाः मशित्त्विमातम् समाविर धिमातपुकत्विक्षे समाविर धिमातपुकममपतम् इमत (गपुणविकमद्धिमनषक्षेधिमाय) मङदद्भिमाविक्षे सत्यमप नमैतदम्
मशित्करणस्य प्रयनोजनमम्। यतयाः गपुणविकमद्धिप्रसमकरक्षेवि नमासस्त। कमारणस मह श्नमम् ममत्त्विमातम् ममदचनोऽन्त्यमात्परयाः इमत
पररभमाषयमा अन्त्यमादम् अचयाः परनो भविमत। अतयाः श्नमम समत नमैवि कपु त्रमचतम् इगन्तमाङमम् लभ्यतक्षे यक्षेन
गपुणविकमद्धिप्रसमकयाः स्यमातम्।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण रुधिम् मत इमत जमातक्षे रुधिमामदभ्ययाः श्नमम् (३.१.७८)
इमत शिबपविमादस्य श्नमम्-प्रत्ययस्य प्रमामपयाः। मकञ्च पपुगन्तलघकपधिस्य च (७.३.८६) इमत लघकपधिगपुणस्य
प्रमामपयाः इत्यपुभयनोयाः यपुगपतम् प्रमापय परत्विमातम् लघकपधिगपुणयाः प्रमापयाः। तदमा गपुणक्षे कक तक्षे अककतक्षे च शिस्य प्रमापत्विमातम्
ककतमाककतप्रसङष्ट्री मनत्ययाः इमत पररभमाषयमा श्नमम् मनत्ययाः। मकन्तपु श्नमम कक तक्षे समत लघकपधित्विमाभमाविमातम् न
गपुणप्रसमकयाः। तस्ममातम् रुधिमामदभ्ययाः श्नमम् इत्यनक्षेन शिप्प्रत्ययमापविमादयाः श्नमम् -प्रत्ययनो भविमत। स च श्नमम् ममत्त्विमातम्
ममदचनोऽन्त्यमात्परयाः इमत पररभमाषयमा अन्त्यमादम् अचयाः परनो भविमत। तक्षेन रु न धिम् मत इमत जमातक्षे
अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे -

[22.9]

सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः॥ (८.२.४०)

सकत्र माथर याः - सषयाः परयनोस्तथनोधिर याः स्यमान्न तपु दधिमातक्षेयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् चत्विमारर पदमामन ससन्त। सषयाः (५/१), तथनोयाः (६/२), धियाः (१/१),
अधियाः (५/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। धियाः इत्यत्र धिकमारमातम् अकमारयाः उच्चमारणमाथर याः। न धिमायाः अधिमायाः तस्ममातम्
अधियाः इमत मविश्विपयाः इमत शिब्दवितम्। सषम् इमत प्रत्यमाहमारयाः। एविञ्च सष्प्रत्यमाहमारस्थविणमारतम् परयनोयाः
तकमारथकमारयनोयाः स्थमानक्षे धिकमारमादक्षेशिनो भविमत धिमा-धिमातपुस मविनमा इमत सकत्रमाथर याः।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर स मन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण रु न धिम् मत इमत जमातक्षे तक्षेयाः पकविरमम् ययाः धिकमारयाः असस्त
सयाः सष्प्रत्यमाहमारस्थविणर याः। मकञ्च तस्ममातम् धिकमारमातम् परमम् तक्षेयाः तकमारयाः असस्त इमत ककत्विमा प्रककतसकत्रक्षेण

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

215

मटप्पणष्ट्री

स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
तकमारस्य स्थमानक्षे धिकमारमादक्षेशिनो भविमत। ततयाः सलमास जशिम् समशि इत्यनक्षेन धिमातनोयाः धिकमारस्य जश्त्विक्षे दकमारक्षे
अट्कपुप्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप इत्यनक्षेन नकमारस्य णत्विक्षे रुणमद्धि इमत रूपस ससध्यमत।
तसस श्नमम रु न धिम् तसम् इमत जमातक्षे तसयाः अमपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन तसयाः मङदद्भिमाविक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[22.10]

श्नसनोरलनोपयाः॥ (६.४.१११)

सकत्र माथर याः - श्नस्यमास्तक्षेश्चमाकमारस्य लनोपयाः स्यमातम् समाविर धिमातपुकक्षे सक्ङमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। श्नसनोयाः (६/२), अलनोपयाः (१/१) इमत मदपदस
सकत्रमम्। श्नश्च असम् च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दयाः श्नसय (शिकन्ध्विमामदपररूपमम्)। अतयाः लनोपयाः अलनोपयाः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सकत्रक्षेऽसस्मनम् अत उत्समाविर धिमातपुकक्षे इत्यतयाः समाविर धिमातपुकक्षे इत्यस्य , गमहनजनखनघसमास
लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यतयाः सक्ङमत इत्यस्य च अनपुविकसत्तभर विमत। समाविर धिमातपुकक्षे मकमत मङमत च परतयाः श्नस्य
असयाः च अतयाः लनोपनो भविमत इमत सकत्रमाथर याः। श्न इमत श्नमम्-प्रत्ययमैकदक्षेशिस्य गहणमम्।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण रुधिम्-धिमातनोयाः तसस तसयाः समाविर धिमातपुकत्विमातम् मङत्त्विमातम्
च श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन श्नमयाः अकमारस्य लनोपक्षे रुनम् धिम् तसम् इमत जमातक्षे सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः इत्यनक्षेन तसयाः
तकमारस्य धिकमारक्षे रुनम् धिम् धिसम् इमत जमातक्षे सरनो सरर सविणर इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन प्रथमधिकमारस्य लनोपक्षे रुनम् धि सम्
इमत जमातक्षे अट्कपुप्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप इत्यनक्षेन नकमारस्य णत्विस प्रमापस मकञ्च नश्चमापदमान्तस्य ससल इत्यनक्षेन
अनपुस्विमारनोऽमप प्रमापयाः। उभयममप मत्रपमादष्ट्रीस्थस सकत्रस मकन्तपु अट्कपुप्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप (८.४.२) इमत
णत्विमविधिमायकसकत्रस्य परमत्रपमादष्ट्रीत्विमातम् (८.३.२४) इमत अनपुस्विमारमविधिमायकपकविरमत्रपमादष्ट्रीस्थसकत्रस प्रमत णत्विस्य
अससद्धित्विमातम् अनपुस्विमार एवि भविमत। तस्य च अनपुस्विमारस्य अनपुस्विमारस्य यमय परसविणर याः इत्यनक्षेन परसविणर
नकमारक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर ककतक्षे रुन्धियाः इमत रूपस भविमत। यदमा तपु धिकमारस्य लनोपमाभमावियाः तदमा
प्रथमधिकमारस्य जश्त्विक्षे दकमारक्षे रुन्द्धियाः इमत रूपस भविमत। एविमक्षेवि थसस थक्षे च प्रमक्रयमा जक्षेयमा।

{सकत्रमम्. सरनो सरर सविणर (८.४.६५) = हलयाः परस्य सरनो विमा लनोपयाः सविणर सरर।}
बहह विचनक्षे ससप्रत्ययक्षे सस्य अन्तमादक्षेशिक्षे श्नमम अनपुबन्धिलनोपक्षे रुनधिम् असन्त इमत जमातक्षे
समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन असन्त इमत मङतम् असस्त। अतयाः श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन नकमारनोत्तरविमतर नयाः
अकमारस्य लनोपक्षे रुनम् धिम् असन्त इमत जमातक्षे नश्चमापदमान्तस्य ससल इत्यनक्षेन नकमारस्य अनपुस्विमारक्षे तस्य च
परसविणर नकमारक्षे रुन्धिसन्त इमत रूपस भविमत।
ससमप श्नमम रुनधिम् सस इमत जमातक्षे ससपयाः मपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यस्यमाप्रविकत्तय श्नसनोरलनोपयाः
इत्यस्यमामप अप्रविकसत्तयाः। नकमारस्य णत्विक्षे धिकमारस्य जश्त्विक्षे दकमारक्षे रुणदम् सस इमत जमातक्षे सकमारपरकत्विमातम्
दकमारस्य स्थमानक्षे खरर च इत्यनक्षेन चत्विर तकमारमादक्षेशिक्षे रुणतम् सस इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे रुणसत्स इमत रूपस
भविमत।
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मममप श्नमम रुनधिम् मम इमत जमातक्षे ममपयाः मपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यस्यमाप्रविकत्तय श्नसनोरलनोपयाः
इत्यस्यमामप अप्रविकसत्तयाः। नकमारस्य णत्विक्षे धिकमारस्य जश्त्विक्षे दकमारक्षे रुणदम् मम इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे रुणमद
इमत रूपस भविमत।
विसस श्नमम रुनधिम् विसम् इमत जमातक्षे समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन विसयाः मङत्त्विमातम् श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन
नकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य लनोपक्षे नश्चमापदमान्तस्य ससल इत्यनक्षेन ऩकमारस्य अनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य यमय
परसविणर याः इत्यनक्षेन अनपुस्विमारस्य परसविणर नकमारक्षे सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर ककतक्षे रुन्ध्वियाः इमत रूपस
ससध्यमत। एविमक्षेवि मसस बनोद्धिव्यमम्।
तथमा मह लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रुणमद्धि , रुन्धियाः /रुन्द्धियाः , रुन्धिसन्त। रुणसत्स , रुन्धियाः /रुन्द्धियाः ,
रुन्धि /रुन्द्धि। रुणमद , रुन्ध्वियाः , रुन्ध्मयाः।
अत्र अविधिक्षे य मम् - रुधिम्-धिमातनोयाः स्विररतक्षेत्त्विमातम् स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इत्यनक्षेन
मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे रुधिम्-धिमातनोयाः मविमहतस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत। मक्रयमाफलस्य
परगमाममत्विक्षे तपु शिक्षेषमात्कतर रर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदप्रत्ययनो भविमत।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे न कनोऽमप मपत्प्रत्यययाः। अतयाः समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन नविमानमामम् अमप
आत्मनक्षेपदप्रत्ययमानमास मङदद्भिमावियाः। तक्षेन श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन नकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य लनोपयाः।
प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे प्रमक्रययमा रुनम् धिम् तक्षे इमत जमातक्षे सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः इत्यनक्षेन तकमारस्य स्थमानक्षे
धिकमारमादक्षेशिक्षे रुनम् धिम् धिक्षे इमत जमातक्षे सरनो सरर सविणर इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन प्रथमधिकमारलनोपक्षे नस्य अनपुस्विमारक्षे तस्य
च परसविणर रुन्धिक्षे इमत रूपमम्। धिकमारलनोपमाभमाविपकक्षे प्रथमधिकमारस्य जश्त्विक्षे दकमारक्षे रुन्द्धिक्षे इमत रूपमम्
ससध्यमत। बहह विचनक्षे सप्रत्ययक्षे प्रमक्रययमा रु नम् धिम् स इमत जमातक्षे आत्मनक्षेपदक्षेष्विनतयाः इत्यनक्षेन सस्य अतम्
इत्यमादक्षेशिक्षे रु नम् धिम् अतम् अ इमत जमातक्षे टक्षेयाः एत्विक्षे रुन्धितक्षे इमत रूपमम् ससध्यमत। अन्यक्षेषमामम् प्रमक्रयमायाः स्वियस
बनोद्धिव्यमायाः।
तथमा मह लमट आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - रुन्धिक्षे /रुन्द्धिक्षे, रुन्धिमातक्षे , रुन्धितक्षे । रुन्त्सक्षे , रुन्धिमाथक्षे ,
रुन्ध्विक्षे /रुन्द्ध्विक्षे । रुन्धिक्षे , रुन्ध्विहक्षे , रुन्ध्महक्षे ।
सलमट मतमप णसल धिमातनोमदरत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे सलटयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
रुधिम् इत्यस्य रक्षेफनोत्तरविमतर नयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे रुरनोधि इमत रूपस भविमत। ससमप थसल प्रमक्रययमा रु रनोधिम्
थ इमत जमातक्षे आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधिक्षे
क्रमामदमनयममानपुसमारमम् मनत्यमम् इडमागमक्षे रुरनोसधिथ इमत रूपमम् ससध्यमत। एविमक्षेवि विसस मसस च इडमागमयाः। अत्र
प्रमक्रयमाथर मम् तपुद्धिमातपुरूपमामण द्रिषव्यमामन।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रुरनोधि , रुरुधितपुयाः , रुरुधिपुयाः । रुरुनोसधिथ , रुरुधिथपुयाः , रुरुधि। रुरनोधि ,
रुरुसधिवि , रुरुसधिम।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे च न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। तथमा च रूपमामण – रुरुधिक्षे , रुरुधिमातक्षे , रुरुसधिरक्षे।
रुरुसधिषक्षे , रुरुधिमाथक्षे , रुरुसधिध्विक्षे । रुरुधिक्षे , रुरुसधिविहक्षे , रुरुसधिमहक्षे ।
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
लपुम ट मतमप श्नमम्-अपविमादक्षे तमासस तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन लघकपधिगपुणक्षे
रनोधिम् तमासम् आ इमत जमातक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप टक्षेलर्थोपक्षे रनोधिम् तम् आ इमत जमातक्षे तमासयाः तकमारस्य स्थमानक्षे
सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः इत्यनक्षेन धिकमारमादक्षेशिक्षे पकविरधिकमारस्य जश्त्विक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे रनोद्धिमा इमत रूपस भविमत। एविमम्
अगक्षेऽमप परस्ममैपदक्षे रूपमामण स्वियस समाधिनष्ट्रीयमामन। अत्र तमासयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् स्वियमम् विलमामदत्विमातम् च
आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः।
तथमा मह परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रनोद्धिमा , रनोद्धिमारय , रनोद्धिमारयाः। रनोद्धिमासस , रनोद्धिमास्थयाः , रनोद्धिमास्थ।
रनोद्धिमासस्म , रनोद्धिमास्वियाः , रनोद्धिमास्मयाः।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - रनोद्धिमा , रनोद्धिमारय , रनोद्धिमारयाः। रनोद्धिमासक्षे , रनोद्धिमासमाथक्षे , रनोद्धिमाध्विक्षे । रनोद्धिमाहक्षे ,
रनोद्धिमास्विहक्षे , रनोद्धिमास्महक्षे ।
लकम ट श्नम्प्रत्ययमापविमादयाः तमास्प्रत्ययनो भविमत। तस्य च आधिर धिमातपुकत्विमातम् स्वियमम् विलमामदत्विमातम् च
आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः। पपुनयाः तमासयाः
आधिर धिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत लघकपधिगपुणक्षे ओकमारयाः। मकञ्च खरर च इमत रुधियाः धिकमारस्य चत्विर
तकमारयाः।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रनोत्स्यमत , रनोत्स्यतयाः , रनोत्स्यसन्त। रनोत्स्यसस , रनोत्स्यथयाः ,
रनोत्स्यथ। रनोत्स्यमामम , रनोत्स्यमावियाः , रनोत्स्यमामयाः।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – रनोत्स्यतक्षे , रनोत्स्यक्षे तक्षे , रनोत्स्यन्तक्षे । रनोत्स्यसक्षे , रनोत्स्यक्षेक्षे थक्षे , रनोत्स्यध्विक्षे ।
रनोत्स्यक्षे , रनोत्स्यमाविहक्षे , रनोत्स्यमामहक्षे ।
लनोमट परस्ममैपदस्थलक्षे एरुयाः इत्यनक्षेन उत्विक्षे धित्विक्षे जश्त्विक्षे णत्विक्षे रुणद्धि पु इमत रूपमम्, (तमातमङ)
रुन्धिमातम्/रुन्द्धिमातम् इमत रूपमामण। ससमप सक्षेह्यरमपच्च इत्यनक्षेन सक्षेयाः मह इत्यमादक्षेशिनो भविमत स अमपतम् , ततयाः
हह सल्भ्यनो हक्षेसधिर याः इत्यनक्षेन हक्षेयाः स्थमानक्षे सधि इत्यमादक्षेशिनो भविमत सनोऽमप अमपतम्। ततयाः धिक्षेयाः समाविर धिमातपुकममपतम्
इत्यनक्षेन मङदद्भिमाविक्षे श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन श्नस्य अकमारस्य लनोपक्षे रु नम् धिम् सधि इमत जमातक्षे पकविर धिकमारस्य सरनो
सरर सविणर इमत विमैकसल्पकलनोपक्षे अपदमान्तनकमारस्य अनपुस्विमारक्षे परसविणर च ककतक्षे रुसन्धि इमत रूपमम्,
धिलनोपमाभमाविपकक्षे पकविरधिकमारस्य जश्त्विक्षे रुसन्द्धि इमत रूपमम्, तमातङ्पकक्षे च रुन्धिमातम्, रुन्द्धिमातम् इमत रूपदयमम्
इमत समाकल्यक्षेन चत्विमारर रूपमामण। उत्तमपपुरुषक्षे आडपु त्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन आडमागमक्षे तस्य च मपत्त्विमातम्
मङदद्भिमाविनो न भविमत। अतयाः अकमारलनोपनो न भविमत।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रुणद्धि /पु रुन्धिमातम्/रुन्द्धिमातम्, रुन्धिमामम्/रुन्द्धिमामम्, रुन्धिन्तपु।
रुसन्धि /रुसन्द्धि /रुन्धिमातम्/रुन्द्धिमातम्, रुन्धिमम्/रुन्द्धिमम्, रुन्धि /रुन्द्धि। रुणधिमामन , रुणधिमावि , रुणधिमाम।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च स्वियस समाध्यन्तमामम् – रुन्धिमामम्/रुन्द्धिमामम्, रुन्धिमातमामम्, रुन्धितमामम्। रुन्त्स्वि ,
रुन्धिमाथमामम्, रुन्ध्विमम्/रुन्द्ध्विमम्। रुणधिमै , रुणधिमाविहमै , रुणधिमामहमै ।
लमङ अमट मतपयाः श्नमम नकमारस्य णत्विक्षे इतश्च इत्यनक्षेन तक्षेयाः इकमारस्य लनोपक्षे अरुणधिम् तम् इमत जमातक्षे
हल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघमारत्सपुमतस्यपककस हलम् इत्यनक्षेन अपककतकमारलनोपक्षे पदमान्तस्य धिकमारस्य सलमास जशिनोऽन्तक्षे
इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे दकमारक्षे विमाऽविसमानक्षे इत्यनक्षेन दकमारस्य मविकल्पक्षेन चत्विर तकमारक्षे अरुणतम्, चत्विमारभमाविपकक्षे
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अरुणदम् इमत समाकल्यक्षेन रूपदयस भविमत। एविमक्षेवि ससमप प्रमक्रयमा जक्षेयमा। परन्तपु अत्र ससमप असस्त कसश्चतम्
मविशिक्षेषयाः तस प्रदशिर मयतपुममदस सकत्रममारभ्यतक्षे -

[22.11]

दश्च॥ (८.२.७५)

सकत्र माथर याः - धिमातनोदर स्य पदमान्तस्य ससमप परक्षे रुयाः स्यमादमा।
सकत्र व्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। दयाः (६/१), च इमत सकत्रगतपदच्छक्षे दयाः। सकत्रक्षेऽसस्मनम्
ससमप धिमातनो रुविमार इमत सकत्रमनपुवितर तक्षे। ससमप (७/१) धिमातनोयाः (६/१) रुयाः (१/१) विमा(अव्ययमम्) इमत तस्य
पदच्छक्षे दयाः। पदस्य (६/१) इत्यमप असधिमक्रयतक्षे। दयाः इमत धिमातनोयाः मविशिक्षेषणमसस्त , अतयाः तदन्तमविधिय
दकमारमान्तस्य धिमातनोयाः इत्यथर लमाभयाः। तथमा च सकत्रमाथर स्तमावितम् दकमारमान्तस्य पदससजकस्य धिमातनोयाः स्थमानक्षे
मविकल्पक्षेन रु इत्यमादक्षेशिनो भविमत ससमप परक्षे। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अयममादक्षेशियाः दकमारमान्तधिमातनोयाः
अन्त्यस्यमैवि अलयाः स्थमानक्षे अथमारतम् दकमारस्य स्थमानक्षे भविमत।
उदमाहरणक्षे सकत्र माथर समन्विययाः - रुधिम्-धिमातनोयाः लमङ अमट ससमप श्नमम नस्य णत्विक्षे सक्षेयाः इकमारलनोपक्षे
अपककसकमारलनोपक्षे पदमान्तधिकमारस्य सलमास जशिनोऽन्तक्षे इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे दकमारक्षे विमाऽविसमानक्षे इत्यनक्षेन दकमारस्य
मविकल्पक्षेन चत्विर तकमारक्षे अरुणतम् इमत रूपमम्, चत्विमारभमाविपकक्षे अरुणदम् इमत रूपमम्। अरुणदम् इत्यस्य
मतङन्तत्विमातम् पदससजमायमामम् दश्च इत्यनक्षेन पदमान्तदकमारस्य रुत्विक्षे अरुणयाः इमत रूपममप भविमत एविञ्च ससमप
समाकल्यक्षेन रूपत्रयस भविमत। अन्यत्र तथमा मविशिक्षेषनो नमासस्त।
तथमा च लमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अरुणतम्/अरुणदम्, अरुन्धिमामम्/अरुन्द्धिमामम्, अरुन्धिनम्।
अरुणयाः /अरुणतम्/अरुणदम्, अरुन्धिमम्/अरुन्द्धिमम्, अरुन्धि /अरुन्द्धि। अरुणधिमम्, अरुन्ध्वि , अरुन्ध्म।
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च - अरुन्धि /अरुन्द्धि , अरुन्धिमातमामम्, अरुन्धित। अरुन्धिमायाः /अरुन्द्धिमायाः ,
अरुन्धिमाथमामम्, अरुन्ध्विमम्/अरुन्द्ध्विमम्। अरुसन्धि , अरुन्ध्विमह , अरुन्ध्ममह।
मविसधिसलमङ मतमप श्नम्प्रत्ययक्षे यमासपुमट सपुमट इकमारलनोपक्षे रु न धिम् यमासम् सम् तम् इमत जमातक्षे मतपयाः
मङत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकत्विमातम् च श्नसनोरलनोपयाः इत्यनक्षेन नकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य लनोपक्षे सलङयाः स
लनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सकमारदयस्यमामप लनोपक्षे रुन्ध्यमातम् इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् अगक्षेऽमप। अत्र
आत्मनक्षेपदक्षे रूपमाणमास प्रमक्रयमायमै सपुधिमातपुरूपमामण द्रिषपु मम् शिक्यमामन।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रुन्ध्यमातम्, रुन्ध्यमातमामम्, रुन्ध्यपु याः । रुन्ध्यमायाः , रुन्ध्यमातमम्,
रुन्ध्यमात। रुन्ध्यमामम्, रुन्ध्यमावि , रुन्ध्यमाम।
आत्मनक्षेपदक्षे च रूपमामण – रुन्धिष्ट्री त , रुन्धिष्ट्री य मातमामम्, रुन्धिष्ट्री र नम्। रुन्धिष्ट्री थ मायाः , रुन्धिष्ट्री य माथमामम्,
रुन्धिष्ट्री ध् विमम्। रुन्धिष्ट्री य , रुन्धिष्ट्री वि मह , रुन्धिष्ट्री म मह।
आशिष्ट्री स लर ङ याः सलङमामशिमष इत्यनक्षेन आधिर धिमातपुकत्विमातम् श्नमम् न भविमत। अमप च सलङयाः स लनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यमप न प्रवितर तक्षे। तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - रुध्यमातम्, रुध्यमास्तमामम्, रुध्यमासपुयाः ।
रुध्यमायाः , रुध्यमास्तमम्, रुध्यमास्त। रुध्यमासमम्, रुध्यमास्वि , रुध्यमास्म।
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् तप्रत्ययक्षे सलङयाः सष्ट्रीयट
पु म् इमत सष्ट्रीयड
पु मागमनो भविमत।
ततयाः सपुसट्तथनोयाः इमत सपुडमागमनो भविमत। ततयाः रुधिम् सष्ट्रीयम् सम् त इमत जमायतक्षे। यदमागमपररभमाषयमा अत्र सष्ट्रीयम् सम्
त इमत समपुदमाययाः मतङम् -प्रत्यययाः। सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण सलङमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिर धिमातपुकससजमा भविमत। अतयाः
सष्ट्रीयम् सम् त इमत समपुदमायस्य आधिर धिमातपुकससजमायमामम् आधिर धिमातपुकस्यक्षेडम् विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः लनोपनो व्यनोविर सल इमत सष्ट्रीयट
पु याः यकमारलनोपक्षे रुधिम् सष्ट्री सम् त इमत जमातक्षे
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य षत्विक्षे तकमारस्य षपु त्विक्षे टकमारक्षे सष्ट्रीयट
पु याः सकमारस्य खत्विमारतम् तसस्मनम्
परक्षे खरर च इत्यनक्षेन रुधियाः धिकमारस्य तकमारक्षे रुत्सष्ट्री ष इमत रूपस भविमत। एविमम् अन्यत्रमामप स्वियस बनोद्ध्यमम्।
तथमा

मह

आत्मनक्षेपदक्षे

रूपमामण

- रुत्सष्ट्री ष , रुत्सष्ट्री य मास्तमामम्, रुत्सष्ट्री र नम्।

रुत्सष्ट्री ष्ठ मायाः ,

रुत्सष्ट्री य मास्थमामम्, रुत्सष्ट्री ध् विमम्। रुत्सष्ट्री य , रुत्सष्ट्री वि मह , रुत्सष्ट्री म मह।
लपुम ङ परस्ममैपदस्थलक्षे अमट मतमप श्नमपविमादक्षे च्लय च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच प्रमापक्षे तस प्रबमाध्य इररतनो
विमा इत्यनक्षेन च्लक्षेक्षेयाः स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन अङमादक्षे शिक्षे अ रुधिम् अ मत इमत जमातक्षे मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे अरुधितम् इमत
रूपस भविमत। अत्र मङत्त्विमातम् न लघकपधिगपुणयाः। मकञ्च अङयाः विलमामदत्विमाभमाविमातम् न इडमागमयाः। अमप च
अपककतकमारस्य ईडमागमनोऽमप न ससजभमाविमातम्। अगक्षे तसमादय न कनोऽमप मविशिक्षेषयाः। आत्मनक्षेपदस्थलक्षे तपु इररतनो
विमा इमत न प्रवितर तक्षे तस्य परस्ममैपदस्थलक्षे एवि मविधिमानमातम्।
तथमा च परस्ममैपदक्षे अङमादक्षेशिक्षे रूपमामण - अरुधितम् अरुधितमामम्, अरुधिनम्। अरुधियाः , अरुधितमम्,
अरुधित। अरुधिमम्, अरुधिमावि , अरुधिमाम।
अङभमाविपकक्षे च्लक्षेयाः स्थमानक्षे ससमच विदवजहलन्तस्यमाचयाः इत्यनक्षेन विकद्धिय धिकमारस्य चत्विर अरयत्सष्ट्री त म्, अरयद्धिमामम्, अरयत्सपुयाः । अरयत्सष्ट्री याः , अरयद्धिमम्, अरयद्धि। अरयत्समम्, अरयत्स्वि , अरयत्स्म। अत्र
ससचयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम् स्वियमम् विलमामदत्विमातम् च आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः।
आत्मनक्षेपदस्थलक्षे

सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु

इत्यनक्षेन

ससचयाः

मकत्त्विमातम्

न

लघकपधिगपुणयाः।

प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे प्रमक्रययमा अ रुधिम् सम् त इमत जमातक्षे सलनो ससल इमत सकमारलनोपयाः। ततयाः
तकमारस्य धिकमारक्षे अ रुधिम् धि इमत जमातक्षे पकविरधिकमारस्य जश्त्विक्षे दकमारक्षे अरुद्धि इमत रूपमम् ससध्यमत। एविमम्
अन्यत्रमामप मविदमासथर नमा स्वियमम् ऊह्यमम्। तथमा च आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण - अरुद्धि , अरुत्समातमामम्, अरुत्सत।
अरुद्धिमायाः , अरुत्समाथमामम्, अरुद्ध्विमम्। अरुसत्स , अरुत्स्विमह , अरुत्स्ममह।
लकम ङ अमट मतमप श्नमपविमादक्षे स्यप्रत्ययक्षे स्यस्य आधिर धिमातपुकत्विमातम् पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
गपुणक्षे ओकमारक्षे धिकमारस्य चत्विर तकमारक्षे मतपयाः इकमारलनोपक्षे अरनोत्स्यतम् इमत रूपस भविमत। लपुमङ श्नम्प्रत्ययमापविमादयाः
स्यप्रत्ययनो भविमत। तस्य च आधिर धिमातपुकत्विमातम् स्वियमम् विलमामदत्विमातम् च आधिर धिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य
इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत मनषक्षेधियाः। अत्र उभयमविधिस्थलक्षेऽमप न तथमा मविशिक्षेषयाः।
तथमा च परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अरनोत्स्यतम्, अरनोत्स्यतमामम्, अरनोत्स्यनम्। अरनोत्स्ययाः , अरनोत्स्यतमम्,
अरनोत्स्यत। अरनोत्स्यमम्, अरनोत्स्यमावि , अरनोत्स्यमाम।
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आत्मनक्षेपदक्षे रूपमामण च – अरनोत्स्यत , अरनोत्स्यक्षे त मामम्, अरनोत्स्यन्त।

अरनोत्स्यथमायाः ,

अरनोत्स्यक्षे थ मामम्, अरनोत्स्यध्विमम्। अरनोत्स्यक्षे , अरनोत्स्यमाविमह , अरनोत्स्यमाममह।

।।इमत रुधिमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
21. रुधिमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
22. दश्च इमत सकत्रस्य कनोऽथर याः।
23. रुधिम्-धिमातनोयाः शिप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस मकमम्।
24. रुधिम्-धिमातनोयाः कनोऽथर याः।
25. रुणमद्धि इत्यत्र णत्विस कक्षेन।
26. अरुधितम् इत्यत्र च्लक्षेयाः स्थमानक्षे अङम् चङम् इत्यनयनोयाः कयाः आदक्षेशिनो भविमत।
27. रुधिम्-धिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे लमङ ससमप कमत रूपमामण।
28. श्नमयाः ममत्करणक्षेन मकस भविमत।
29. रुध्धिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे लपुमङ मतमप कमत रूपमामण।
30. श्नसनोरलनोपयाः इत्यस्य कनोऽथर याः।

पमाठसमारयाः
असस्मनम् पमाठक्षे स्विमामदगणयाः, तपुदमामदगणयाः, रुधिमामदगणयाः इमत गणत्रयस्य आलनोचनमा मविमहतमा। तत्रमादय
सपु-धिमातनोयाः

मविषयक्षे

आलनोचनस

मविमहतमम्।

तत्रमामप

आदय

सपु -धिमातनोमविर षयक्षे

स्विमामदभ्ययाः

श्नपुयाः

इमत

मविकरणप्रत्ययमविधिमायकस सकत्रममालनोमचतमम्। ततयाः हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे, लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः, उतश्च
प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इत्यमादष्ट्रीमन सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। अनन्तरमम् सपुधिमातनोयाः लपुमङ मतमप असमाविष्ट्रीतम् इमत
रूपसमाधिनकमालक्षे स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। ततयाः तपुद -म् धिमातनोयाः मविषयक्षे आलनोचनस ककतमम्।
तत्र तपुद-म् धिमातनोयाः मविषयक्षे तपुदमामदभ्ययाः शियाः इमत शिमविकरणमविधिमायकसकत्रस्य व्यमाख्यमानस मविमहतमम्। ततयाः
सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। तक्षेन तपुत्सष्ट्रीष इमत रूपस ससध्यमत। ततयाः रुध्धिमातनोयाः आलनोचनमा
ककतमा। तत्र च आदय रुधिमामदभ्ययाः श्नमम् इमत श्नमम् - मविकरणमविधिमायकसकत्रस्य व्यमाख्यमा ककतमा। ततयाः
सषस्तथनोधिर्थोऽधियाः इमत सकत्रमम् व्यमाख्यमातमम्। समाविर धिमातपुकक्षे सक्ङमत श्नस्य अकमारलनोपमविधिमायकस श्नसनोरलनोपयाः
इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। अगक्षे रुध्धिमातनोयाः लमङ ससमप मविशिक्षेषस प्रदशिर मयतपुस दश्च इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस मविमहतमम्।
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
तक्षेनम् अरुणयाः-अरुणतम्-अरुणदम् इमत रूपत्रयस ससध्यमत। पमाठक्षे ऽसस्मनम् न समक्षेषमास रूपमाणमास ससकत्रस प्रमक्रयमायाः
प्रदमशिर तमायाः, तमायाः स्वियस समाध्यमायाः। मकञ्च असस्मनम् तत्तद्गणष्ट्रीययाः प्रथमयाः धिमातपुरवि
क्षे यथमासम्भविस समविस्तरस
व्यमाख्यमातनोऽसस्त। तक्षेन तत्तद्गणष्ट्रीयमानमामम् अन्यक्षेषमाममप धिमातकनमामम् रूपससमद्धिस कतपुर मम् प्रभविक्षेतम्। भविन्तयाः दृषविन्तयाः
कस्ममामचतम् धिमातनोयाः शिप्रत्यययाः, कस्ममासच्चतम् विमा श्नपुप्रत्यययाः, कस्ममासच्चदमा श्नम्प्रत्ययनो भविमत। इमक्षे सविरऽमप
प्रत्ययमायाः अमपतनो भविसन्त। मशितनोऽमप ससन्त। तस्ममातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन एषमास मङदद्भिमावियाः भविमत।
अस्य मकस फलमममत तपु पकविरमम् उकमक्षेविमासस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. स्तपुसपुधिकञ्भ्ययाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
2. हह श्नपुविनोयाः समाविर धिमातपुकक्षे इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
3. लनोपश्चमास्यमान्यतरस्यमास म्विनोयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
4. उतश्च प्रत्ययमादससयनोगपकविमारतम् इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
5. तपुदमत इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
6. तपुत्सष्ट्रीष इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
7. अतयत्तमामम् इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
8. तपुदमायाः इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
9. सलसङ्सचमाविमात्मनक्षेपदक्षेषपु इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
10. श्नसनोरलनोपयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
11. सपुननोमत इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
12. अतयत्सष्ट्रीतम् तपुत्सष्ट्रीष इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
13. सपुन्विसन्त इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
14. सपुधिमातनोयाः परस्ममैपदक्षे सलमट थसल कमत रूपमामण तक्षेषमास ससमद्धियाः कमायमार।
15. सपुन्वियाः, सपुनवि
पु याः इत्यनयनोयाः रूपससमद्धियाः कमायमार।
16. असनोढ्विमम् इमत धिमातपुरूपस्य ससमद्धियाः कमायमार।
17. रुणमद्धि इमत धिमातपुरूपस्य प्रमक्रयमा लक्षेख्यमा।
18. रुधिम्-धिमातनोयाः लमङ ससमप कमत रूपमामण भविसन्त तक्षेषमास प्रमक्रयमायाः लक्षेख्यमायाः।
19. रुधिम्-धिमातनोयाः लपुमङ मतमप कमत रूपमामण भविसन्त तक्षेषमास प्रमक्रयमायाः लक्षेख्यमायाः।
20. रुधिमामदभ्ययाः श्नमम् इमत यनोगमम् सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण - १

1. श्नपु इमत मविकरणप्रत्यययाः।
2. ससचयाः इडमागमस मविदधिमामत।
3. अमभषवियाः।
4. स्विमामदभ्ययाः श्नपुयाः।
5. असमाविष्ट्रीतम्।
6. सपुन्महक्षे/सपुनपुमहक्षे।
7. सपुषमविथ/सपुषनोथ।
8. मतसङ्शित्समाविर धिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविर धिमातपुकससजमा यथमा स्यमातम्।
9. आशिष्ट्रीसलर ङयाः आधिर धिमातपुकत्विमातम्।
10. अककत्समाविर धिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इत्यनक्षेन।
उत्तरमामण - २

11. शि इमत मविकरणप्रत्यययाः।
12. इक्समष्ट्रीपमाद्धिलयाः परय सलमामदसलङमात्मनक्षेपदपरयाः ससच्चक्षेत्यक्षेतय मकतय स्तयाः।
13. तपुदमामदभ्ययाः शियाः।
14. व्यथनमम्।
15. अतयत्सष्ट्रीतम्।
16. तपुत्सष्ट्रीष्ठमायाः।
17. तपुतपुमदध्विक्षे।
18. मतसङ्शित्समाविर धिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविर धिमातपुकससजमामविधिमानमम्।
19. तपुत्सष्ट्रीष।
20. शिप्रत्ययस्य अमपत्त्विमातम् समाविर धिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङत्त्विमातम् सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः।
उत्तरमामण - ३

21. श्नमम्-मविकरणप्रत्यययाः।
22. धिमातनोदर स्य पदमान्तस्य ससमप परक्षे रुयाः स्यमादमा।
23. रुधिमामदभ्ययाः श्नमम्।
24. आविरणमम्।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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स्विमामदतयाः रुधिमामदपयर न्तमम्- सपु तपुद म् रुधिम् धिमातवियाः
25. अट्कपुप्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप।
26. अङम् ।
27. अरुणयाः/अरुणतम्/अरुणदम् इमत रूपत्रयमम्।
28. ममत्त्विमातम् ममदचनोऽन्त्यमात्परयाः इमत पररभमाषयमा अन्त्यमादम् अचयाः परनो भविमत
29. (अमङ) अरुधितम् - (ससमच) अरयत्सष्ट्रीतम्।
30. श्नस्यमास्तक्षेश्चमाकमारस्य लनोपयाः स्यमातम् समाविर धिमातपुकक्षे सक्ङमत।

॥ इमत दमामविसशियाः पमाठयाः ॥
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