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29)अथ मत्विथर्थीयप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा
तमद्धितप्रत्ययक्षेषपु मतपुबमप कनश्चतम् तमद्धितप्रत्यययाः मविदतक्षे। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् (५.२.९४)
इमत सकत्रमातम् आरभ्य मतपुबथर्थीयप्रकरणमम् आरभ्यतक्षे। तदस्य अनस्त उत तदनस्मनम् अनस्त इत्यनस्मनम् अथर
मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। यथमा - बपुमद्धियाः अस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इत्यथर मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। बपुमद्धिममानम्,
धिनविमानम्, जमानविमानम् इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण भविनन्त। न कक्षेविलस मतपुब्प्रत्ययस्य मतपुबथर्थीयप्रकरणक्षे अन्तभमारवियाः
अनस्त। अमप तपु तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर मविदममानमायाः अमप प्रत्ययमायाः मतपुबथर प्रकरणक्षे अन्तभर विनन्त। यथमा तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर मविनम्, लचम्, इनम्, अणम् इत्यमादययाः अमप अनक्षेकक्षे प्रत्ययमायाः भविनन्त। यथमा- ममायमा
अस्य अनस्त इत्यथर इन्प्रत्यययाः, तपयाः अस्य अनस्त इत्यथर मविनम् इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः भविनन्त। एतक्षेषमाममप
प्रत्ययमानमास मतपुबथर्थीयप्रकरणक्षे अन्तभमारविनो मविदतक्षे।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

➢ मतपुबथर्थीयप्रत्ययमानम् जमातपुस समथर्वो भविक्षेतम्।
➢ मतपुब्प्रत्ययमायाः कनस्मनम् अथर भविनन्त इमत जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
➢ मतपुप्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रमाणमामम् उदमाहरणमामन जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
➢ मतपुप्प्रत्ययक्षेन मनममर तमानमास शिब्दमानमामम् अथर मम् अविगन्तपुस शिक्नपुयमातम्।
➢ मतपुप्प्रत्ययक्षेन शिब्दस्य मनममारणस कतपुर यनोग्यनो भविक्षेतम्।
➢ विकत्त्यमा महदमाक्यस कथस लघपुतयमा प्रयपुङकक्षे इमत तमदषयक्षे सम्यकम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्
➢ सकत्रमातम् कथमम् अथर मनणर ययाः भविमत इमत जमातपुस शिक्यनो भविक्षेतम्।
➢ अनपुविकसत्तयाः असधिकमारश्च इमत एतमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्।

[२९.१]

तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुप म्॥ (५.२.९४)

सकत्र माथर याः - प्रथममान्तमादम् प्रमामतपमदकमातम् अस्य अनस्त इत्यथर अनस्मनम् अनस्त इत्यथर विमा
तमद्धितससजकयाः मतपुब्प्रत्यययाः परयाः भविमत।
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सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदस भविमत। अनस्मनम् सकत्रक्षे षटम् पदमामन सनन्त। तदम् इमत प्रथममान्तमम्। अत्र
पञ्चम्यथर प्रथममा भविमत। अस्य इमत षष्ठ्यन्तमम्। अनस्त इमत मक्रयमापदमम्। अनस्मनम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
इमत अव्ययपदमम्। मतपुपम् इमत प्रथममान्तमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - प्रथममान्तमादम् प्रमामतपमदकमातम् अस्य अनस्त इत्यथर अनस्मनम् अनस्त
इत्यथर विमा तमद्धितसजकयाः मतपुब्प्रत्यययाः परयाः भविमत।
यथमा- गमावियाः अस्य अनस्मनम् विमा सनन्त इत्यथर प्रककतसकत्रक्षेण मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। मतपुपयाः पकमारस्य
हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन उकमारस्य उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इत्यनक्षेन च इत्ससजमायमास मतम् इत्यक्षेततम् ममात्रमम्
अविमशिष्यतक्षे। अथमारतम् तदस्य अनस्त, तदम् अनस्मनम् अनस्त विमा इमत अथर मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। प्रककतसकत्रक्षे
इमतशिब्दस्य समन्नधिमानमातम् ततम् अस्य अनस्त ततम् अनस्मनम् अनस्त विमा इमत प्रससद्धिमाथरन समाकस अन्यनस्मनम्
अथर अमप मतपुपयाः प्रयनोगनो भविमत। महमाभमाष्यकमारक्षेण एकक्षेन श्लनोकक्षेन प्रनोकमम् “भकममनन्दमाप्रशिससमासपु मनत्ययनोगक्षेऽमतशिमायनक्षे।
सससगरऽनस्तमविविकमायमास भविनन्त मतपुबमादययाः। । ” इमत
अथमारतम् अनस्तमविविकमायमास बहह त्विक्षे, प्रशिससमायमामम्, मनत्ययनोगक्षे, अमतशिमायनक्षे, सम्बन्धिक्षे च मतपुबमादययाः
प्रत्ययमायाः भविनन्त। यथमा बह्व्यनो गमावियाः सनन्त अस्य इमत गनोममानम् इमत तपु अनस्तमविविकमायमास

बहह त्विमामदषपु

उदमाहरणमम्।
पपुनश्च प्रककतसकत्रक्षे अनस्त इत्यत्र यदमप एकविचनस प्रयपुकस तथमामप एकविचनस मविविमकतस नमानस्त।
तस्ममातम् एकत्विक्षे मदत्विक्षे बहह त्विक्षे च मतपुबमादययाः भविनन्त। तस्ममादक्षेवि गमावियाः सनन्त अस्य इत्यत्र बहह त्विक्षे अमप मतपुपम्
भविमत। एविमक्षेवि अस्य इत्यत्रमामप एकविचनस मविविमकतस नमानस्त। तस्ममादक्षेवि धिनमामन सनन्त एषमामम् इत्यत्र बहह त्विक्षे
अमप मतपुब्प्रत्यययाः भविमत।
परन्तपु अनस्त इत्यत्र तपु वितर ममानकमालयाः मविविमकतयाः भविमत। तस्ममातम् भकतमाथर भमविष्यदथर च
मतपुब्प्रत्यययाः न भविमत। तस्ममातम् धिनमम् आसष्ट्रीतम् अस्य उत धिनस भमविष्यमत अस्य इत्यथर मतपुब्प्रत्यययाः न
भविमत। अथमारतम् अनस्त इत्यत्र ससख्यमायमायाः अभमाविक्षे अमप कमालस्य तपु मविविकमा अनस्त।
उदमाहरणमम्- गमावियाः सनन्त अस्य इमत लदौमककमविगहक्षे वितर ममानकमालयाः तदम् अस्य अनस्त इमत अथर श्च
वितर तक्षे। अतयाः गनो जसम् इमत नस्थतक्षे प्रककतसकत्रक्षेण प्रथममान्तमातम् गनो इमत प्रमामतपमदकमातम् मतपुपम् भविमत। मतपुपयाः
उकमारस्य पकमारस्य च लनोपक्षे गनो जसम् मतम् इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः अनस्त। अतयाः
ककत्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इत्यनक्षेन सपुपयाः
लनोपनो भविमत। तदमा गनो मतम् इमत नस्थतक्षे एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन ततयाः प्रमामतपमदकससजमा भविमत।
ततयाः स्विदौजसम् इत्यमामदनमा सकत्रक्षेण मविभमककमायर सदौ अनपुबन्धिलनोपक्षे गनोमतम् सम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
अत्विसन्तस्य चमाधिमातनोयाः इत्यनक्षेन उपधिमायमास नस्थतस्य अकमारस्य दष्ट्रीघर गनोममातम् सम् इमत नस्थमतयाः भविमत। तदमा
उमगदचमास सविर स्थमानक्षेऽधिमातनोयाः इत्यनक्षेन नपुमम ककतक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे च गनोममानम् तम् सम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
हल्ङयमाब्भ्यनो दष्ट्रीघमारत्सपुमतस्यपककस हलम् इत्यनक्षेन अपककस्य सकमारस्य लनोपयाः भविमत। तदमा गनोममानम् तम् इमत
नस्थतक्षे ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इत्यनक्षेन ससयनोगमान्तस्य तकमारस्य लनोपक्षे विणर मक्षेलनक्षेन गनोममानम् इमत रूपमम्।

[२९.२]

रसमामदभ्यश्च॥ (५.२.९५)

सकत्र माथर याः - तदम् अस्य अनस्त इत्यथर तदम् अनस्मनम् अनस्त इत्यथर विमा रसमामदगणक्षे पमठतमातम्
प्रमामतपमदकमातम् मतपुब्प्रत्यययाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। रस आमदयाः यक्षेषमास तक्षे रसमादययाः।
तक्षेभ्ययाः रसमामदभ्ययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः। रसमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितर तक्षे। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - तदम् अस्य
अनस्त इत्यथर तदम् अनस्मनम् अनस्त इत्यथर विमा रसमामदगणक्षे पमठतमातम् प्रमामतपमदकमातम् मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। रसयाः ,
रूपमम्, विणर याः, गन्धियाः, स्पशिर याः, शिब्दयाः, स्नक्षेहयाः, भमावियाः चक्षेमत एतक्षे शिब्दमायाः रसमामदगणक्षे पमठतमायाः। तस्ममातम् तदस्य
अनस्त उत तदम् अनस्मनम् इमत अथर एतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः परस मतपुपम् प्रत्यययाः भविमत।
शिङ्कमा - तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रक्षेण तदम् अस्य अनस्त तदम् अनस्मनम् अनस्त विमा इमत
अथर रसमामदगणक्षे पमठतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः मतपुब्प्रत्ययमविधिमानस सम्भविमत। अतयाः शिङ्कमा जमायतक्षे यतम्
रसमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण पपुनयाः मतपुब्प्रत्ययमविधिमानस मकमथर मम्।
सममाधिमानमम् - अत्र सममाधिमानस प्रदष्ट्रीयतक्षे - रसमामदगणक्षे पमठतमामन प्रमामतपमदकमामन अदन्तमामन। अतयाः
अदन्तस्य प्रमामतपमदकस्य अत इमनठनदौ इमत सकत्रण
क्षे तदम् अस्य अनस्त तदम् अनस्मनम् अनस्त विक्षेमत अथर
इन्प्रत्यययाः ठन्प्रत्ययश्च प्रमाप्ननोमत। ठन्प्रत्ययस इन्प्रत्ययस च बमासधित्विमा पपुनयाः मतपुब्प्रत्ययमविधिमानमाय रसमामदभ्यश्च
इमत सकत्रमम् आविश्यकमम्।
उदमाहरणमम् - रसयाः अस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इमत लदौमककमविगहयाः। रसशिब्दयाः रसमामदगणक्षे पमठतयाः।
अतयाः रसमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण तदम् अस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इमत अथर मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। तदमा
नपुबन्धिलनोपक्षे ककतक्षे रस सम् मतम् इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः ककत्तमद्धितसममासमाश्च
इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण सकत्रक्षेण सपुपयाः लनोपयाः भविमत।
तदमा रस मतम् इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा ममादपपु धिमायमाश्च मतनोविर्वोऽयविमामदभ्ययाः इमत मकमारस्य विकमारमादक्षेशियाः
भविमत। ततयाः एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन मविभमककमायर सपु-प्रत्यययाः। ततयाः रस वितम् सम् इमत नस्थतक्षे
उपधिमादष्ट्रीघर नपुममागमक्षे च रस विमानम् सम् इमत नस्थमतयाः। तदमा हल्ङयमाब्भ्ययाः इत्यमामदनमा सकत्रक्षेण सपुलनोपक्षे ससयनोगमान्तस्य
तकमारस्य लनोपक्षे च विणर मक्षेलनक्षेन रसविमानम् इमत रूपमम्।
प्रककतक्षे मकमारस्य स्थमानक्षे विकमारमादक्षेशियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। तदथर मम् सकत्रमम् -

[२९.३]

ममाद प
पु धिमायमाश्च मतनोविर्वोऽयविमामदभ्ययाः॥ (८.२.९)

सकत्र माथर याः - मविणमारविणमारन्तमादम् मविणमारविणर्वोपधिमाच्च यविमामदविसजर तमातम् परस्य मतनोयाः मस्य वियाः स्यमातम्।
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सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। मम् च अश्च अनयनोयाः सममाहमारयाः इमत ममम् , तस्ममातम् ममातम्
इमत समहमारदन्दयाः। ममातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। यवियाः आमदयरषमास तक्षे यविमादययाः, न यविमादययाः अयविमादययाः, तक्षेभ्ययाः
अयविमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। उपधिमायमायाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। मतनोयाः इमत
षष्ठ्यन्तस पदमम्।
पदस्य इमत असधिकमारयाः अनस्त। उपधिमायमायाः इत्यस्य मविशिक्षेषणस ममातम् इमत तस्ममातम् यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रण
क्षे तदन्तमविसधिनमा मकमारमान्तयाः अविणमारन्तयाः च इमत लभ्यतक्षे। ममादम् इमत अस्य मदविमारस
गहणस भविमत। ममादम् इमत उपधिमायमायाः मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन मकमारनोपधिमादम् अविणर्वोपधिमाच्च प्रमामतपमदकमातम् इत्यमप
लभ्यतक्षे। सकत्रक्षे चकमारगहणस्य समामरयमारतम् अथर दयस सममायमामत। ममातम् परस्य मतनोविर्वो स्यमामदमत एकयाः अथर याः।
उपधिमायमाश्च ममातम् परस्य मतनोविर्वो भवितष्ट्रीत्यपरयाः अथर याः। अथर दयस ममसलत्विमा कश्चन एकयाः अथर याः प्रमतपमामदतयाः।
स तमावितम् - मविणमारविणमारन्तमादम् मविणमारविणर्वोपधिमाच्च यविमामदविसजर तमातम् परस्य मतनोमर स्य वियाः स्यमातम्। अथमारतम्
मकमारस्य विकमारमादक्षेशियाः भविमत। तत्र मनममत्तमामन भविनन्त१. मकमारमान्तस प्रमामतपमदकमम् ,अविणमारन्तस प्रमामतपमदकमम् ,मविणर्वोपधिस प्रमामतपमदकमम् , अविणर्वोपधिस
प्रमामतपमदकस विमा इत्यक्षेतक्षेषपु मकममप स्यमातम्।
२. तच्च प्रमामतपमदकस यविमामदगणपमठतस न स्यमातम् इमत।
एतक्षेन मकमारमान्तस प्रमामतपमदकमम् ,अविणमारन्तस प्रमामतपमदकमम् , मविणर्वोपधिस प्रमामतपमदकमम् , अविणर्वोपधिस
प्रमामतपमदकस विमा तच्च यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नमम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः परस्य मतनोयाः मकमारस्य स्थमानक्षे विकमारयाः
स्यमातम् इमत फसलतमाथर याः भविमत।
उदमाहरणमम् - १. यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नस्य मकमारमान्तप्रमामतपमदकस्य उदमाहरणस भविमत
मकसविमानम् इमत। मकमम् +विमानम् इमत यविमामदगणक्षे मकमम्- शिब्दस्य पमाठनो नमानस्त। पपुनश्च मकमारमान्तस प्रमामतपमदकमम्
अनस्त। अतयाः मतनोयाः मकमारस्य विकमारक्षे प्रमक्रयमाकमायर च मकसविमानम् इमत रूपमम् अनस्त।
२. यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नस्य अविणमारन्तप्रमामतपमदकस्य उदमाहरणस भविमत रसविमानम् इमत।
रस इमत अदन्तस प्रमामतपमदकमम् अनस्त। पपुनश्च रस इमत प्रमामतपमदकस यविमामदगणक्षे पमठतस नमानस्त। अतयाः रस
इमत अदन्तप्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः मस्य विकमारमादक्षेशिक्षे प्रमक्रयमाकमायर च रसविमानम् इमत रूपमम्।
३. यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नस्य मविणर्वोपधिप्रमामतपमदकस्य उदमाहरणस भविमत लक्ष्मष्ट्रीविमानम्
इमत। लक्ष्मष्ट्री+ मतम् इत्यत्र मकमारनोपधिस प्रमामतपमदकस लक्ष्मष्ट्री इमत। तच्च प्रमामतपमदकस यविमामदगणक्षे अमप पमठतस
नमानस्त। अतयाः लक्ष्मष्ट्री इमत मविणर्वोपधिमातम् परस्य मतनोयाः मकमारस्य विकमारक्षे प्रमक्रयमाकमायर च लक्ष्मष्ट्रीविमानम् इमत
रूपमम्।
४.

यविमामदगणपमठतप्रमामतपमदकमभन्नस्य अविणर्वोपधिप्रमामतपमदकस्य उदमाहरणस भविमत यशिस्विमानम्

इमत। यशिसम् + मतम् इमत नस्थतक्षे यशिसम् इमत प्रमामतपमदकमम् अविणर्वोपधिमम् अनस्त। तच्च यविमामदगणक्षे पमठतमम्
अमप नमानस्त। अतयाः यशिसम् इमत अविणर्वोपधिमातम् प्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः मकमारस्य विकमारक्षे प्रमक्रयमाकमायर च
यशिस्विमानम् इमत रूपमम् अनस्त।
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[२९.४]

तसदौ मत्विथर ॥ (१.४.१९)

सकत्र माथर याः - तमान्तदौ समान्तदौ भससजकदौ स्तयाः मत्विथर प्रत्ययक्षे परक्षे।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदमम् ससजमासकत्रमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। मतनोयाः अथर याः मत्विथर याः, तनस्मनम्
मत्विथर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। मत्विथर इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। तश्च स च तसदौ इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। तसदौ इमत
प्रथममान्तस पदमम्।
यमच भमम् इत्यतयाः भमम् इमत अनपुवितर तक्षे। मतपुपम् प्रत्यययाः अनस्त। अतयाः मतपुब्प्रत्ययक्षेन प्रमामतपमदकस्य
आकक्षेपयाः भविमत। प्रमामतपमदकस्य मविशिक्षेषणमम् तसदौ इमत। अतयाः मविशिक्षेषणत्विमातम् यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण
तदन्तमविसधिनमा तमान्तस समान्तञ्च लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत- तमान्तदौ समान्तदौ भसजकदौ स्तयाः मत्विथर प्रत्ययक्षे
परक्षे।
सकत्रमम्

इदस

स्विमामदष्विसविर नमामस्थमानक्षे

इमत

सकत्रस्य

अपविमादशिमासमम्।

प्रककतस्थलक्षे

स्विमामदष्विसविर नमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण पदससजमा भविमत। तसदौ मत्विथर इत्यनक्षेन भससजमा भविमत। परन्तपु आ
कडमारमादक्षेकमा ससजमा इत्यसधिकमारसमामरयमारतम् एकस्यमायाः ससजमायमायाः गहणस भविमत। तदमा यमा ससजमा परमा अनविकमाशिमा
च भविमत, तस्य गहणस भविमत। तस्ममातम् भससजमा पदससजमास बमाधितक्षे।
उदमाहरणमम्- गपुरुतदौ स्तयाः अस्य इमत मविगहक्षे तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत शिमासक्षेण मतपुपम्
भविमत।

ततयाः

अनपुबन्धिलनोपक्षे

प्रमामतपमदकससजमा

भविमत।

तदमा

गपुरुतम्

औ

मतम्

इमत

नस्थतक्षे

स्विमामदष्विसविर नमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण गपुरुतम् इत्यस्य पदससजमा प्रमाप्तमा। गपुरुतम् इमत तमान्तमम् प्रमामतपमदकमम् अनस्त।
अतयाः प्रककतसकत्रक्षेण तमान्तस्य प्रमामतपमदकस्य भससजमा भविमत। अतयाः पदससजमास प्रबमाध्य भससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे ,
परत्विमातम् अनविकमाशित्विमाच्च। अतयाः पदससजमायमायाः अभमाविमातम् तकमारस्य स्झिलमास जशिनोऽन्तक्षे इमत शिमासक्षेण दकमारयाः न
भविमत। ततयाः मविभमककमायर सदौ उपधिमादष्ट्रीघर सपुलनोपक्षे ससयनोगमान्तस्य च लनोपक्षे प्रमक्रयमाकमायर गपुरुत्ममानम् इमत रूपमम्।

[२९.५]

गपुण विचनक्षे भ् यनो मतपुप नो लपुम गषयाः॥ (विमा)

अथर याः - गपुणविचनमातम् प्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः लपुगम् स्यमातम्।
व्यमाख्यमा - विमामतर कमम् इदमम् अनस्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रभमाष्यक्षे प्रककतविमामतर कमम्
इदमम् अनस्त। प्रककतविमामतर कक्षेन मतपुब्प्रत्ययस्य लपुकम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। तस्ममातम् मविसधिशिमासमम् अनस्त। अत्र चत्विमारर
पदमामन सनन्त। गपुणविचनक्षेभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। मतपुपयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। लपुगम् इमषयाः च इमत पददयमम्
प्रथममान्तमम्। गपुणमम् उकविन्तयाः इमत गपुणविचनमायाः। अथमारतम् आददौ गपुणमम् उक्त्विमा पश्चमातम् गपुणयपुकस द्रिव्यमम् एवि
अमभन्नरूपक्षेण कथयमत, ततम् गपुणविचनस भविमत। यथमा शिपुक्लयाः इत्यमादययाः प्रथमतयमा गपुणमम् उक्त्विमामप पश्चमातम्
अमभन्नरूपक्षेण गपुणयपुकस द्रिव्यस कथयमत। अतयाः शिपुक्लशिब्दयाः गपुणविचनयाः। अतयाः सकत्रमाथर भविमत- गपुणविचनमातम्
प्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः लपुगम् स्यमातम्।
उदमाहरणमम्- शिपुक्लयाः ( गपुणयाः) अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत शिमासक्षेण
मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे शिपुक्ल + मतम् इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। प्रककतक्षे शिपुक्लशिब्दयाः
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सममानरूपक्षेण गपुणस गपुमणनस च कथयमत। अतयाः शिपुक्लशिब्दयाः गपुणविचनयाः। तस्ममातम् शिपुक्ल इमत गपुणविचनमातम्
प्रमामतपमदकमातम् परस्य मतनोयाः प्रककतविमामतर कक्षेन लपुकम् भविमत। ततयाः मविभमककमायर शिपुक्लयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
अत्र कक्षेमचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

1. मतपुब्प्रत्यययाः कक्षेन सकत्रण
क्षे मविधिष्ट्रीयतक्षे।
2. गनोममानम् इत्यत्र कक्षेन सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः।
3. अनस्त इत्यत्र कमालमविविकमा अनस्त न विमा।
4. रसमामदभ्यश्च इत्यस्य अथर याः कयाः।
5. ममादपपु धिमायमाश्च मतनोविर्वोऽयविमामदभ्ययाः इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
6. तसदौ मत्विथर इत्यनक्षेन कमा ससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।

प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम्॥ (५.२.९६)

[29.6]

सकत्र माथर याः - प्रमामणस्थविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम् आदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः लचम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे चत्विमारर पदमामन सनन्त। प्रमामणषपु मतष्ठमत इमत
प्रमामणस्थमम्, तस्ममातम् प्रमामणस्थमातम् इमत पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। आतयाः इत्यमप पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।
लचम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अन्यतरस्यमामम् इमत अव्ययपदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत असधिकमारमायाः आगच्छनन्त।
तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इत्यतयाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत

इमत अनपुवितर तक्षे। प्रमामणस्थमातम् इत्यनक्षेन

प्रमामणस्थविमाचकमातम् इमत बनोध्यमम्। आतयाः इमत प्रमामतपमदकस्य मविशिक्षेषणत्विमातम् आदन्तमामदमत अथर याः लभ्यतक्षे।
अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - प्रमामणस्थविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम् आदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः लचम् प्रत्यययाः परयाः भविमत। अथमारतम् अस्य सकत्रस्य प्रविकत्तदौ मनममत्तमामन १. प्रमामणस्थविमाचकस प्रमामतपमदकमम् आविश्यकमम्।
२.तच्च प्रमामतपमदकमम् आदन्तस स्यमातम्।
३. तच्च अदन्तस प्रमामतपमदकस प्रथममामविभक्त्यन्तस स्यमातम्।
उदमाहरणमम्- चकडमालयाः, चकडमाविमानम्

च प्रककतसकत्रस्य उदमाहरणमम् अनस्त। चकडमा इमत प्रमामतपमदकस

प्रमामणस्थविमाचकमम् अनस्त। यतनो मह प्रमामणमन नस्थतस्य कक्षेशिसमकहस्य विमाचकस चकडमापदमम्। पपुनश्च तच्च
आदन्तस प्रमामतपमदकमम् अनस्त। पपुनश्च प्रथममान्तस पदममप अनस्त। अतयाः चकडमा अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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प्रककतशिमासक्षेण मविकल्पक्षेन लच्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तस्य प्रमामतपमदकससजमा भविमत।
ततयाः सपुब्लनोपक्षे चकडमा +ल इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः

एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन ततयाः

प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर चकडमालयाः इमत रूपमम्। लचयाः अभमाविपकक्षे तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत
शिमासक्षेण मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे मकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे समत प्रमक्रयमाकमायर विणर मक्षेलनक्षेन
चकडमाविमानम् इमत रूपमम्।

लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षे ल चयाः॥ (५.२.१००)

[29.7]

सकत्र माथर याः - तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदगणक्षे पमठतक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः
प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः शिनक्षेलचयाः प्रत्ययमायाः स्यपुयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् शिमासक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। लनोमनम् शिब्दयाः आमदयरषमास तक्षे
लनोममादययाः, पमामनम् शिब्दयाः आमदयरषमास तक्षे पमाममादययाः, मपच्छशिब्दयाः आमदयरषमास तक्षे मपच्छमादययाः। उभयत्र तपु
तद्गपुणससमविजमानबहह वष्ट्रीमहयाः। लनोममादयश्च पमाममादयश्च मपच्छमादयश्च लनोममामदपमाममामदमपच्छमादययाः , तक्षेभ्ययाः
लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। शि च
न च इलच्च इमत शिनक्षेलचयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। शिनक्षेलचयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम्, इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदगणक्षे पमठतक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः मविकल्पक्षेन
तमद्धितससजकमायाः

शिनक्षेलचयाः

प्रत्ययमायाः

लनोममामदगणपमठतप्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः

स्यपुयाः।

मविकल्पक्षेन

यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः

शिप्रत्यययाः,

सममानमामम्

इमत

पमाममामदगणपमठतप्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः

पररभमाषयमा
मविकल्पक्षेन

नप्रत्यययाः, मपच्छमामदगणपमठतप्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः मविकल्पक्षेन इलचम् प्रत्ययनो भविमत। अपरनस्मनम् पकक्षे तपु
मतपुब्प्रत्ययनो भविमत।
उदमाहरणमम्- लनोममामन अस्य सनन्त इमत मविगहक्षे लनोमनम् - शिब्दस्य लनोममामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः
लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षेलचयाः इमत सकत्रक्षेण शिप्रत्यययाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः
तमद्धितमान्तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे लनोमनम् + शि इमत नस्थमतयाः भविमत। स्विमामदष्विसविर नमामस्थमानक्षे
इमत शिमासक्षेण लनोमनयाः पदससजमा भविमत। ततयाः न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य इमत शिमासक्षेण नकमारलनोपयाः भविमत।
ततयाः मविभमककमायर लनोमशियाः इमत रूपमम्। शिप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत शिमासक्षेण
मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे मकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे समत मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन लनोमविमानम् इमत
रूपमम्।
पमाम अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे पमामनम् - शिब्दस्य

पमाममामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः

लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षेलचयाः इमत शिमासक्षेण नप्रत्यययाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः
तमद्धितमान्तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे पमामनम् + न इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। स्विमामदष्विसविर नमामस्थमानक्षे
इमत शिमासक्षेण पमामनयाः पदससजमा अनस्त। न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य इमत शिमासक्षेण नकमारलनोपक्षे मविभमककमायर
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पमामनयाः इमत रूपमम्। नप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत शिमासक्षेण मतपुब्प्रत्यययाः भविमत।
ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे मकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे समत मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन पमामविमानम् इमत रूपमम्।
मपच्छमम् अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे मपच्छ - शिब्दस्य
लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षेलचयाः इमत शिमासक्षेण

मपच्छमामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः

इलचम् - प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे

तमद्धितमान्तस्य अस्य समपुदमायस्य प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे मपच्छ + इल इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच
भमम् इमत शिमासक्षेण मपच्छशिब्दस्य भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रण
क्षे छकमारनोत्तरस्य अकमारस्य
लनोपयाः भविमत। ततयाः मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन मपनच्छलयाः इमत रूपमम्। इलचम् - प्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे
तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत शिमासक्षेण मतपुब्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे मकमारस्य विकमारमादक्षेशिक्षे
समत मविभमककमायर मपच्छविमानम् इमत रूपमम्।

[२९.८]

प्रजमाशद्धिमाचमारभ् यनो णयाः॥ (५.२.१०१)

सकत्र माथर याः - प्रजमाशद्धिमाचमारभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत इत्यथर
मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः णप्रत्ययनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् शिमासक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। प्रजमा च शद्धिमा च अचमार च
प्रजमाशद्धिमाचमारयाः, तमाभ्ययाः प्रजमाशद्धिमाचमारभ्ययाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। प्रजमाशद्धिमाचमारभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। णयाः
इमत तपु प्रथममान्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत प्रजमाशद्धिमाचमारभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत इत्यथर मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः
णप्रत्ययनो भविमत। णप्रत्ययमाभमाविपकक्षे तपु मतपुपम् भविमत।
उदमाहरणमम् - प्रजमा अनस्मनम् अनस्त इमत मविगहक्षे प्रजमाशद्धिमाचमारभ्यनो णयाः इमत णप्रत्यययाः भविमत। ततयाः
अनपुबन्धिलनोपक्षे समत प्रमाज+अ इमत नस्थमतयाः। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च
भविमत। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत शिमासक्षेण आमदविकमद्धियाः भविमत। ततयाः प्रमाज +अ इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च
इमत अकमारलनोपक्षे मविभमककमायर प्रमाजयाः इमत। णप्रत्ययमाभमाविपकक्षे तपु मतपुमप समत प्रजमाविमानम् इमत रूपमम् अनस्त।
शद्धिमा अनस्मनम् अनस्त इमत मविगहक्षे प्रजमाशद्धिमाचमारभ्यनो णयाः इमत णप्रत्यययाः अनपुबन्धिलनोपयाः
आमदविकमद्धिश्च भविमत। ततयाः शमाद्धि+अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर विणर मक्षेलनक्षेन शमाद्धियाः इमत।
णप्रत्ययमाभमाविपकक्षे तपु मतपुमप समत शद्धिमाविमानम् इमत रूपमम् अनस्त।
अचमार अनस्मनम् अनस्त इमत मविगहक्षे प्रजमाशद्धिमाचमारभ्यनो णयाः इमत णप्रत्यययाः अनपुबन्धिलनोपयाः
आमदविकमद्धिश्च भविमत। ततयाः आचमार+अ इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च इमत आकमारलनोपक्षे मविभमककमायर आचर याः इमत।
णप्रत्ययमाभमाविपकक्षे तपु मतपुमप समत अचमारविमानम् इमत रूपमम् अनस्त।

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

95

मटप्पणष्ट्री

सस स् कक तव्यमाकरणमम्

[२९.९]

दन्त उन्नत उरचम्॥ (५.२.१०६)

सकत्र माथर याः - उन्नतक्षे दन्तक्षे गम्यममानक्षे समत प्रथममान्तमातम् दन्तप्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत
इत्यथर तमद्धितससजकयाः उरचम् प्रत्यययाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। दन्तक्षे इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्। उन्नतक्षे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। उरचम् इमत प्रथममान्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
प्रककतक्षे दन्तपदस्य आविकसत्तयाः मक्रयतक्षे। तच्च पञ्चम्यन्तस पदमम् अनस्त। अतयाः सकत्रस्य समाममान्यमाथर याः - उन्नतक्षे दन्तक्षे
गम्यममानक्षे समत प्रथममान्तमातम् दन्तप्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत इत्यथर तमद्धितससजकयाः उरचम् प्रत्यययाः
भविमत।
उदमाहरणमम्- उन्नतमायाः दन्तमायाः अस्य सनन्त इत्यथर दन्त उन्नत उरचम् इमत शिमासक्षेण उरचम् - प्रत्यययाः
भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे समत दन्त जसम् उर इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः
प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः सपुपयाः लनोपक्षे दन्त + उर इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत
तकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन च दन्तपुरयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
7. प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रमाथर सलखत।
8. प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इमत ककीदृशिस सकत्रमम्।
9. लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः कक्षे प्रत्ययमायाः।
10. प्रमाजयाः इत्यत्र कक्षेन सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः भविमत।
11. उन्नतक्षे दन्तक्षे गम्यममानक्षे कयाः प्रत्यययाः भविमत।
12. प्रजमाशमाद्धिमाचमारभ्ययाः इत्यत्र कयाः सममासयाः।

[२९.१०]

ऊषसपुम षमपुष् कमधिनोयाः रयाः॥ (५.२.१०७)

सकत्र माथर याः - ऊषसपुमषमपुष्कमधिपुभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तमद्धितससजकयाः रप्रत्यययाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। ऊषश्च सपुमषश्च मपुष्कश्च
मधिपु च इमत ऊषसपुमषमपुष्कमधिपु, तस्ममातम् ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः इमत सममाहमारदन्दयाः। ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः इमत
पञ्चम्यन्तस पदमम्। रयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्।

96

ससस्ककतव्यमाकरणमम्

अथ मत्विथर्थीयप्रकरणमम्

मटप्पणष्ट्री

तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - ऊषसपुमषमपुष्कमधिपुभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तमद्धितससजकयाः रप्रत्यययाः
स्यमातम्।
उदमाहरणमम् - ऊषयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः इमत शिमासक्षेण रप्रत्यययाः
भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः तमद्धितमान्तत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः
मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन ऊषरयाः इमत रूपमम्।
सपुमषयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः इमत शिमासक्षेण रप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुलनोपक्षे मविभमककमायर सपुमषरयाः इमत रूपमम्।
मपुष्कयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः इमत शिमासक्षेण रप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुलनोपक्षे मविभमककमायर मपुष्करयाः इमत रूपमम्।
मधिपु अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः रयाः इमत शिमासक्षेण रप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुलनोपक्षे मविभमककमायर मधिपुरयाः इमत रूपमम्।

[२९.११] कक्षे शिमादनोऽन्यतरस्यमामम्॥ (५.२.१०९)
सकत्र माथर याः - प्रथममान्तमातम् कक्षेशिप्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः
विप्रत्यययाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। कक्षेशिमातम् इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। वियाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। अन्यतरस्यमामम् इमत अव्ययपदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - प्रथममान्तमातम् कक्षेशिप्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः
विप्रत्यययाः स्यमातम्।
शिङ्कमा - प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यतयाः अन्यतरस्यमामम् इमत पदस्य अनपुविकसत्तयाः सम्भविमत।
तथमामप प्रककतसकत्रक्षे अन्यतरस्यमामम् इमत पदस मकमथर मम्।
सममाधिमानमम् - प्रककतसकत्रक्षे अन्यतरस्यमामम् इमत पदस न दष्ट्रीयतक्षे चक्षेतम् विप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे कक्षेविलस
मतपुब्प्रत्ययनो भविमत। परन्तपु विप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे अमप मतपुब्प्रत्ययक्षेन समाकमम् अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण
प्रमाप्तयनोयाः इमनठननोयाः ससगहणमाय अन्यतरस्यमामम् इमत।
उदमाहरणमम् - कक्षेशिमायाः अस्य सनन्त इमत मविगहक्षे कक्षेशिमादनोऽन्यतरस्यमामम् इमत शिमासक्षेण विप्रत्यययाः
भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः तमद्धितमान्तत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः कक्षेशि +
वि इमत नस्थतक्षे मविभमककमायर कक्षेशिवियाः इमत। विप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे तपु तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रण
क्षे
मतपुब्प्रत्ययक्षे मविभमककमायर कक्षेशिविमानम् इमत। पपुनश्च विप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण इनम् ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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प्रत्यययाः ठनम्- प्रत्यययाः च भवितयाः। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन च कक्षेशिष्ट्री कक्षेमशिकयाः इमत
रूपमामण भविनन्त।

[२९.१२]

अत इमनठनदौमै॥ (५.२.११५)

सकत्र माथर याः - अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर मविकल्पक्षेन तमद्धितससजकयाः इमनठनदौ
प्रत्ययदौ भवितयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। अत इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। इमनश्च ठनम् च इमत इमनठनदौ इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। इमनठनदौ इमत प्रथममान्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। अतयाः इमत प्रमामतपमदकस्य
मविशिक्षेषणमम् अनस्त। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविधिदौ अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अथर याः
सममागच्छमत। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत- अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर मविकल्पक्षेन
तमद्धितससजकयाः इमनठनदौ प्रत्ययदौ भवितयाः। मविकल्पगहणमातम् इमनठननोयाः अभमाविक्षे मतपुब्प्रत्ययनो भविमत।
उदमाहरणमम् - दण्डयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे दण्ड इमत अदन्तप्रमामतपमदकत्विमातम् अत इमनठनदौ
इमत इमनप्रत्यययाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः
दण्ड+इनम् इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च इमत डकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य लनोपक्षे दनण्डनम् इमत नस्थमतयाः भविमत।
ततयाः मविभमककमायर सदौ च इमत उपधिमादष्ट्रीघर सपुलनोपक्षे पदमान्तस्य नकमारस्य लनोपक्षे दण्डष्ट्री इमत रूपमम्।
दण्डयाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे दण्ड इमत अदन्तप्रमामतपमदकमम्। अत इमनठनदौ इमत ठन्प्रत्यययाः
भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे ककतक्षे दण्ड+ठ इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः
प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः दण्ड+ठ इमत नस्थतक्षे ठस्यक्षेकयाः इमत सकत्रक्षेण इकमादक्षेशिक्षे दण्ड +इक
इमत नस्थमतयाः। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत डकमारनोत्तरविमतर नयाः अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर दनण्डकयाः इमत।
अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन इमनठननोयाः मविधिमानमातम् इमनठन्प्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे मतपुब्प्रत्यययाः
भविमत। तदमा दण्डविमानम् इमत रूपमम् अनस्त। दण्ड इमत अदन्तप्रमामतपमदकमातम् दण्डष्ट्री , दनण्डकयाः, दण्डविमानम् इमत
रूपत्रयमम् अनस्त। अतयाः अदन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः मतपुपम्, इनम्, ठनम् प्रत्ययत्रयस भविमत।

[२९.१३] रूपमादमाहतप्रशिस स यनोयर पम्॥ (५.२.१२०)
सकत्र माथर याः

-

आहतमाथर

प्रशिससमाथर

च

वितर ममानमातम्

प्रथममान्तमातम्

रूपप्रमामतपमदकमातम्

तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत इत्यथर तमद्धितसजकयाः यपम् प्रत्यययाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा -इदमम् अनस्त मविसधिसकत्रमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। रूपमामदमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। आहतस च प्रशिससमा च इमत आहतप्रशिससक्षे, तयनोयाः आहतप्रशिससयनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। आहतप्रशिससयनोयाः
इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। यपम् इमत प्रथममान्तस पदमम्।
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तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत -

आहतमाथर प्रशिससमाथर च वितर ममानमातम् प्रथममान्तमातम् रूपप्रमामतपमदकमातम्

तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत इत्यथर तमद्धितसजकयाः यपम् प्रत्यययाः भविमत।
उदमाहरणमम् - आहतस रूपमस्य अस्तष्ट्रीमत मविगहक्षे आहतमाथर मविदममानमातम् रूप इमत प्रथममान्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् मत्विथर रूपमादमाहतप्रशिससयनोयर पम् इमत सकत्रक्षेण यपम्-प्रत्यययाः अनपुबन्धिलनोपश्च भवितयाः। अयस
समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुपयाः लनोपश्च भवितयाः। ततयाः रूप +य इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च
अकमारस्य लनोपक्षे पपुनयाः एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन मविभमककमायर रूप्यमम् इमत रूपमम्। आहतस
रूपमस्य अस्तष्ट्रीमत रूप्ययाः कमाषमारयणयाः।
प्रशिस्तस रूपमस्य अस्तष्ट्रीमत मविगहक्षे प्रशिससमाथर मविदममानमातम् रूप इमत प्रथममान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्
मत्विथर रूपमादमाहतप्रशिससयनोयर पम् इमत सकत्रक्षेण यमप अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे
रूप+य इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च अकमारस्य लनोपक्षे पपुनयाः एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन मविभमककमायर
रूप्यमम् इमत रूपमम्। प्रशिस्तस रूपमस्य अस्तष्ट्रीमत रूप्यनो गदौयाः।

[२९.१४] वष्ट्री ह्य मामदभ्यश्च॥ (५.२.११६)
सकत्र माथर याः -

वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्मनम् इत्यथर इमनठनदौमै

प्रत्ययदौ मविकल्पक्षेन भवितयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयस मतष्ठमत। वष्ट्रीमहयाः आमदयरषमास तक्षे
वष्ट्रीह्यमादययाः, तक्षेभ्ययाः वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासमान्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः इत्यनक्षेन समाकस
प्रथममान्तस्य प्रमामतपमदकस्य च सम्बन्धिविशिमातम् विचनपररवितर नक्षेन प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः इमत अथर याः
आयमामत। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्मनम् इत्यथर
इमनठनदौमै प्रत्ययदौ मविकल्पक्षेन भवितयाः। अपरनस्मनम् पकक्षे मतपुब्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। चकमारक्षेण मतपुब्प्रत्ययस्य ससगहणस
मक्रयतक्षे।
उदमाहरणमम् - वष्ट्रीहययाः सन्त्यनस्ममन्नमत मविगहक्षे वष्ट्रीमहप्रमामतपमदकमातम् वष्ट्रीह्यमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण
इमनप्रत्यययाः ठन्प्रत्यययाः च भविमत। इमनप्रत्ययपकक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे इमनप्रत्ययस्य तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। यस्यक्षेमत च इकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर वष्ट्रीहष्ट्री इमत रूपमम्।
ठन्प्रत्ययपकक्षे तपु वष्ट्रीमहप्रमामतपमदकमातम् प्रककतशिमासक्षेण ठन्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे
प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः ठस्यक्षेकयाः इमत शिमासक्षेण ठकमारस्य इकमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत
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च इमत शिमासक्षेण इकमारलनोपक्षे वष्ट्रीमहकयाः इमत रूपमम्। चकमारक्षेण मतपुब्प्रत्ययस्य ससगहणमातम् मतपुमप वष्ट्रीमहममानम् इमत
रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
13. ऊषसपुमषमपुष्कमधिनोयाः कयाः प्रत्यययाः भविमत।
14. मधिपुरयाः इत्यत्र लदौमककमविगहयाः कयाः।
15. कक्षेशिवियाः इत्यत्र कक्षेन सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः।
16. अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् कयाः प्रत्यययाः भविमत।
17. आहतप्रशिससयनोयाः इत्यत्र कमा मविभमकयाः।
18. वष्ट्रीह्यमामदभ्ययाः कक्षे प्रत्ययमायाः भविनन्त।

[२९.१५] अस्ममायमामक्षे धि मासजनो मविमनयाः॥ (५.२.१२१)
सकत्र माथर याः

- असन्तमादम् ममायमा-मक्षेधिमा-सजम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः

तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः मविमनयाः प्रत्यययाः मविकल्पक्षेन भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। असम् च ममायमा च मक्षेधिमा च
सकम् च इमत अस्ममायमामक्षेधिमासजम्, तस्ममातम् अस्ममायमामक्षेधिमासजयाः इमत सममाहमारदन्दयाः। अस्ममायमामक्षेधिमासजयाः इमत
पञ्चम्यन्तस पदमम्। मविमनयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य,अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इत्यस्ममातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। असम् इमत प्रमामतपमदकस्य
मविशिक्षेषणमम्। अत यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण असन्तस प्रमामतपमदकमम् इमत लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत

- असन्तमादम् ममायमा-मक्षेधिमा-सजम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
तमद्धितससजकयाः मविमनयाः प्रत्यययाः मविकल्पक्षेन भविमत। अन्यतरस्यमामम् इमत पदस्य गहणमातम् मविमनप्रत्ययमाभमाविपकक्षे
मतपुब्प्रत्ययनो भविमत।
उदमाहरणमम् - यशियाः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे यशिसम् इमत असन्तप्रमामतपमदकमम्। अतयाः
अस्ममायमामक्षेधिमासजनो मविमनयाः इमत शिमासक्षेण मविमनप्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे यशिसम् +मविनम् इमत नस्थमतयाः
भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः यशिनस्विनम् इमत जमातक्षे
एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः सपुप्रत्यययाः भविमत। ततयाः सदौ च इमत
शिमासक्षेण उपधिमादष्ट्रीघरयाः भविमत। ततयाः अपककस्य सकमारस्य पदमान्तस्य नकमारस्य लनोपक्षे च विणर मक्षेलनक्षेन यशिस्विष्ट्री
इमत। मविमनप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे मतपुब्प्रत्ययक्षे जमातक्षे यशिस्विमानम् इमत रूपमम्। एविमक्षेवि ममायमामक्षेधिमासजम् इमत
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प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः मविमनप्रत्ययक्षे ककतक्षे ममायमाविष्ट्री, मक्षेधिमाविष्ट्री, सग्विष्ट्री इमत रूपमामण। मविमनप्रत्ययस्य अभमाविपकक्षे तपु
मतपुब्प्रत्ययक्षे समत ममायमाविमानम्, मक्षेधिमाविमानम्, सग्विमानम् इमत।

[२९.१६] विमाचनो सग्ममनयाः॥ (५.२.१२४)
सकत्र माथर याः - प्रथममान्तमादम् विमाचम् इमत प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः सग्ममनयाः
प्रत्यययाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। विमाचयाः इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। सग्ममनयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - प्रथममान्तमादम् विमाचम् इमत प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः
सग्ममनयाः प्रत्यययाः स्यमातम्।
उदमाहरणमम् - प्रशिस्तमा विमागम् अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे प्रथममान्तमातम् विमाचम् इमत प्रमामतपमदकमातम्
तदस्य अनस्त इत्यथर विमाचनो सग्ममन इमत सकत्रक्षेण सग्ममनप्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे विमाचम् + सग्मनम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः स्विमामदष्विसविर नमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण
पदससजमा भविमत। ततयाः चनोयाः कपुयाः इमत पदमान्तस्य चकमारस्य ककमारयाः भविमत। ततयाः स्झिलमास जशिनोऽन्तक्षे इमत सकत्रक्षेण
ककमारस्य गकमारयाः भविमत। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन विमाग्ग्मष्ट्री इमत रूपमम्।

[२९.१७]

आलजमाटचदौ बहह भमामषमण॥ (५.२.१२५)

सकत्र माथर याः - बहह भमामषमण अथर प्रथममान्तमादम् विमाचम् इमत प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
तमद्धितससजकदौ आलजमाटचदौ प्रत्ययदौ स्तयाः।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पदक्षे दक्षे स्तयाः। आलचम् चम् आटचम् च इमत
आलजमाटचदौ इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। आलजमाटचदौ इमत प्रथममान्तस पदमम्। बहह भमामषमण इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
विमाचनो सग्ममनयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् विमाचयाः इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे। अतयाः सकत्रमाथर्वो भविमत - बहह भमामषमण अथर
प्रथममान्तमादम् विमाचम् इमत प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकदौ आलजमाटचदौ प्रत्ययदौ स्तयाः।
विमामतर ककमारस्य मतक्षेन कपुनत्सतक्षे इमत विकव्यमम्। तक्षेन ययाः जनयाः कपुनत्सतस बहह भमाषतक्षे तस्य ककतक्षे विमाचमालयाः,
विमाचमाटयाः इमत प्रयनोगनो भविमत। यस्तपु बहह भमाषतक्षे मकन्तपु सम्यगम् भमाषतक्षे। तस्य ककतक्षे विमाग्ग्मष्ट्री इमत प्रयनोगयाः भविमत।
उदमाहरणमम् - कपुनत्सतस बहह भमाषतक्षे इमत मविगहक्षे प्रथममान्तमातम् विमाचम् इमत प्रमामतपमदकमातम् मत्विथर
बहह भमामषमण अथर च आलजमाटचदौ बहह भमामषमण इमत सकत्रक्षेण आलजमाटचदौ भवितयाः। आलच्प्रत्ययपकक्षे

ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
अनपुबन्धिलनोपक्षे विमाचम्+आल इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुपयाः
लनोपश्च भविमत। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन विमाचमालयाः इमत रूपमम्
आटच्प्रत्ययपकक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे विमाचम्+आट इमत नस्थमतयाः भविमत। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः।
अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुपयाः लनोपश्च भविमत। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन
मविभमककमायर विमाचमाटयाः इमत रूपमम्।

[२९.१८]

अशिर आमदभ्यनोऽचम्॥ (५.२.१२७)

सकत्र माथर याः - अशिर आमदभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः
अच्प्रत्ययनो भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा -अनक्षेन सकत्रक्षेण अचम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। तस्ममातम् मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे
पददयमम् अनस्त। अशिर सम् आमदयरषमास तक्षे अशिमारदयस्तक्षेभ्ययाः अशिमारमदभ्ययाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासयाः। अशिर आमदभ्ययाः
इमत पञ्चम्यन्तस पदमम् अनस्त। अचम् इमत प्रथममान्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत- अशिर आमदभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः
अच्प्रत्ययनो भविमत। आककमतगणयाः अयमम्। अथमारतम् यक्षेषमास शिब्दमानमास अशिर आमदगणक्षे पमाठनो नमानस्त, तथमामप
अशिमारमदगणक्षे पमठतशिब्दवितम् रूपस दृश्यतक्षे। अतयाः अशिर आमदगणयाः आककमतगणयाः इमत स्विष्ट्रीकमारमातम् प्रककतसकत्रक्षेण
अचम् प्रत्ययनो भविमत।
उदमाहरणमम् - अशिमारसस मविदन्तक्षे यस्य इमत मविगहक्षे अशिर आमदगणक्षे पमठतस्य अशिर सम् इमत शिब्दस्य
अशिर आमदभ्यनोऽचम्

इमत सकत्रक्षेण अचम्-प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तस्य प्रमामतपमदकससजमा

सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः अशिर सम् + अ इमत नस्थतक्षे एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन ततयाः
प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर विणर मक्षेलनक्षेन अशिर सयाः इमत रूपस भविमत।

[२९.१९]

सपुख मामदभ्यश्च॥ (५.२.१३१)

सकत्र माथर याः - सपुखमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
तमद्धितससजकयाः इमनयाः प्रत्ययनो भविमत इमत।
सकत्र व्यमाख्यमा -प्रककतसकत्रक्षेण इमनयाः प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। तस्ममातम् मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम्
सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। सपुखमम् आमदयरषमास तक्षे सपुखमादययाः, तक्षेभ्ययाः सपुखमामदभ्ययाः इमत बहह वष्ट्रीमहसममासमान्तस पदमम्।
सपुखमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
दन्दनोपतमापगह्यमारतम्
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सकत्रमातम्

इमनयाः

अनपुवितर तक्षे।

अतयाः

सकत्रमाथर याः

भविमत-
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सपुखमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः प्रथममान्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः इमनयाः प्रत्ययनो
भविमत इमत।
शिङ्कमा - सपुखमामदप्रमामतपमदकमम् अदन्तमम् अनस्त। अतयाः अदन्तत्विमातम् अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण
इमनप्रत्यययाः सम्भविमत। तमहर सपुखमामदभ्यश्च इमत शिमासमम् मकमथर मम् ककतमम् वितर तक्षे।
सममाधिमानमम् - अत इमनठनदौ इमत सकत्रक्षेण अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमनप्रत्यययाः ठन्प्रत्ययश्च
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सपुखमामदप्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः कक्षेविलमम् इमनप्रत्यययाः भवितपु इमत मचन्तमयत्विमा प्रककतशिमासममदमम्। एतक्षेन
अदन्तप्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः इमनप्रत्ययक्षे ठन्प्रत्ययक्षे च प्रमाप्तक्षे सपुखमामदभ्ययाः इमत सकत्रक्षेण कक्षेविलमम् इमनप्रत्ययनो भविमत न
तपु ठन्प्रत्यययाः।
उदमाहरणमम् - सपुखमम् अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे सपुखमामदगणक्षे पमठतस सपुख इमत प्रमामतपमदकमम्। अतयाः
सपुखमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण इमनप्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे च जमातक्षे तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे सपुख + इनम् इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। एकदक्षेशिमविककतमनन्यवितम् इमत न्यमायक्षेन
ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास मविभमककमायर सपुखष्ट्री इमत रूपमम्।

[२९.२०] धिमर शिष्ट्री ल विणमारन् तमाच्च॥ (५.२.१३२)
सकत्र माथर याः - प्रथममान्तक्षेभ्ययाः धिमर शिष्ट्रीलविणमारन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर
तमद्धितससजकयाः इमनप्रत्यययाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। धिमर श्च शिष्ट्रीलञ्च विणर श्च
धिमर शिष्ट्रीलविणमारस्तक्षे

अन्तक्षे

यस्य

स

धिमर शिष्ट्रीलविणमारन्तयाः,

तस्ममातम्

धिमर शिष्ट्रीलविणमारन्तमातम्

इमत

दन्दगभर बहह वष्ट्रीमहसममासमान्तस पदमम्। धिमर शिष्ट्रीलविणमारन्तमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
दन्दनोपतमापगह्यमारतम् प्रमामणस्थमामदमनयाः इमत सकत्रमातम् इमनयाः अनपुवितर तक्षे। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - प्रथममान्तक्षेभ्ययाः
धिमर शिष्ट्रीलविणमारन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः इमनप्रत्यययाः स्यमातम्।
उदमाहरणमम् - बमाह्मणधिमर याः अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे बमाह्मणधिमर इमत प्रमामतपमदकस धिमर शिब्दमान्तमम्
अनस्त। अतयाः धिमर शिष्ट्रीलविणमारन्तमाच्च इमत शिमासक्षेण इमनप्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे तमद्धितमान्तस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुलनोपक्षे बमाह्मणधिमर + इनम् इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत मकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर बमाह्मणधिमर्थी इमत रूपमम्। एविमक्षेवि शिष्ट्रीलमान्तशिब्दमानमास विणमारन्तशिब्दमानमास
धिमर शिष्ट्रीलविणमारन्तमाच्च इमत सकत्रक्षेण इमनप्रत्ययक्षे जमातक्षे बमाह्मणशिष्ट्रीलष्ट्री, बमाह्मणधिमर्थी इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण।

[२९.२१]

अहस शि पुभ मनोयर पु सम्॥ (५.२.१४०)

सकत्र माथर याः - अहमम्, शिपुभमम् इत्यक्षेतमाभ्यमामव्ययमाभ्यमास तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः
यपुस्प्रत्ययनो भविमत।

ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
सकत्र व्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अहस च शिपुभस च इमत अहसशिपुभमदौ , तयनोयाः अहसशिपुभयनोयाः इमत
इतरक्षेतरदन्दयाः। अहसशिपुभयनोयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। परन्तपु अनस्मनम् सकत्रक्षे पञ्चम्यथर षष्ठष्ट्रीप्रयनोगयाः भविमत। यपुसम्
इमत प्रथममान्तस पदमम्।
तमद्धितमायाः, प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमातम् तदम्, अस्य, अनस्त, अनस्मनम् इमत पदमम् अनपुवितर तक्षे।
अहसशिपुभमम् इत्यक्षेतद्दयस मविभमकप्रमतरूपमम् अव्ययमम् अनस्त। अतयाः सकत्रमाथर याः भविमत - अहमम्, शिपुभमम्
इत्यक्षेतमाभ्यमामव्ययमाभ्यमास तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः यपुस्प्रत्ययनो भविमत।
उदमाहरणमम् - अहमम् अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे अहमम् इमत मकमारमान्तमम् अव्ययमम्। अतयाः
अहसशिपुभमनोयपुरसम् इमत सकत्रक्षेण यपुस-म् प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोक्षेपक्षे जमातक्षे अहमम् + यपु इमत नस्थमतयाः भविमत।
अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा
प्रमाप्ननोमत। ततयाः
पदमान्तत्विमातम्

ससमत च इमत सकत्रक्षेण भससजमास प्रबमाध्य पदससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। अहमम् इत्यस्य मकमारस्य
मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत शिमासक्षेण अनपुस्विमारस्य

विमैकनल्पकपरसविणर जमातक्षे अहसय्यपुयाः, अहसययाःपु इमत रूपदयमम् भविमत।
एविमक्षेवि शिपुभमम् अस्य अनस्त इमत मविगहक्षे शिपुभमम् इमत मकमारमान्तमम् अव्ययत्विमम्। अतयाः अहसशिभ
पु मनोयपुरसम्
इमत सकत्रक्षेण यपुस-म् प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोक्षेपक्षे जमातक्षे शिपुभमम् + यपु इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। अयस समपुदमाययाः
तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुलनोपश्च भविमत। ततयाः यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा प्रमाप्ननोमत। ततयाः
ससमत च इमत सकत्रक्षेण भससजमास प्रबमाध्य पदससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। शिपुभमम् इत्यस्य मकमारस्य पदमान्तत्विमातम्
मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत शिमासक्षेण अनपुस्विमारस्य विमैकनल्पकपरसविणर जमातक्षे
शिपुभसय्यपुयाः, शिपुभसययाःपु इमत रूपदयमम् भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
19. मविमनप्रत्ययमविधिमायकस सकत्रस मकमम्।
20. विमाग्ग्मष्ट्री इत्यत्र कक्षेन सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः।
21. विमाचमालयाः नमाम कयाः।
22. अशिमारमदभ्ययाः कयाः प्रत्यययाः भविमत।
23. सपुखष्ट्री इत्यत्र कक्षेन सकत्रण
क्षे कयाः प्रत्यययाः।
24. अहसशिपुभमनोयपुरसम् इत्यस्य सकत्रमाथर याः कयाः।
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पमाठसमारयाः
तमद्धितमायाः इत्यसधिकमारक्षे बहवियाः प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषपु मतपुब्प्रत्ययनोऽमप कनश्चतम् तमद्धितप्रत्यययाः
भविमत। प्रमाययाः तदम् अस्य अनस्त उत तदम् अनस्मनम् अनस्त इत्यथर मतपुब्प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। अनस्मनम् अथर
एवि मतपुपम्, इमन, ठनम्, यपम्, मविमन, अचम्, आटचम्, आलचम्, यपुसम् एतक्षे प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। यथमा- रसयाः
अस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इत्यथर रसविमानम् इमत रूपमम् भविमत। एविञ्च तदम् अस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इत्यथर न
कक्षेविलस मतपुब्प्रत्ययनो भविमत अमप तपु लचम्, अचम्, इमन,ठनम् इमत एतक्षे प्रत्ययमायाः अमप भविनन्त। परन्तपु
मतपुब्प्रत्ययस्य आसधिक्यक्षेन प्रमाथम्यक्षेन च प्रयनोगमातम् मतपुबथर्थीयप्रकरणमम् इमत। अनस्मनम् प्रकरणक्षे गपुणविचनक्षेभ्ययाः
प्रमामतपमदकक्षेभ्ययाः तदस्य अनस्मनम् विमा अनस्त इमत अथर यक्षे मतपुब्प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास गपुणविचनक्षेभ्यनो मतपुबनो
लपुमगष इमत मतपुब्प्रत्ययमानमास लपुगम् भविमत। यथमा शिपुक्लयाः इमत। पपुनश्च सग्ममन , आलचम्, आटचम् इत्यमादययाः अमप
प्रत्ययमायाः सम्भविनन्त। यथमा विमाकम् अस्य अनस्त इत्यथर सग्ममन-प्रत्ययक्षे विमाग्ग्मष्ट्री इमत रूपमम्। कपुनत्सतस बहह
भमाषतक्षे इमत मविगहक्षे आलचम्-प्रत्ययक्षे आटचम्-प्रत्ययक्षे च विमाचमालयाः, विमाचमाटयाः इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण भविनन्त। एविञ्च
अहस शिपुभस इमत एतमाभ्यमामम् अव्ययमाभ्यमास यपुसम्-प्रत्यययाः भविमत। एतमानम् सविमारनम् प्रत्ययमानम् स्विष्ट्रीककत्य
मतपुबथर्थीयप्रकरणमम् इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
2. गनोममानम् इमत रूपस समाधियत।
3. प्रमामणस्थमादमातनो लजन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
4. लनोमशियाः इमत रूपस समाधियत।
5. लनोममामदपमाममामदमपच्छमामदभ्ययाः शिनक्षेलचयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
6. अत इमनठनदौ इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
7. दण्डष्ट्री इमत रूपस समाधियत।
8. विमाचनो सग्ममनयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
9. सपुखष्ट्री इमत रूपस समाधियत।
10. आलजमाटचदौ बहह भमामषमण इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
11. सपुखमामदभ्यश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
12. अहसशिपुभमनोयपुरसम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
13. अस्ममायमामक्षेधिमासजनो मविमनयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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14. ममादपपु धिमायमाश्च मतनोविर्वोऽयविमामदभ्ययाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
१५. तसदौ मत्विथर इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उपरर मविदममानमानमास पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।
उत्तरमामण -१

1. तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रमम्।
2. तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत मतपुपम् इमत सकत्रक्षेण मतपुब्प्रत्यययाः।
3. कमालमविविकमा अनस्त।
4. तदम् अस्य अनस्त इत्यथर तदम् अनस्मनम् अनस्त इत्यथर विमा रसमामदगणक्षे पमठतमातम् प्रमामतपमदकमातम्
मतपुब्प्रत्यययाः भविमत।

5. मकमारस्य विकमारमविधिमानमम्।
6. भससजमा भविमत।
उत्तरमामण -२

7. प्रमामणस्थविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्यमास्त्यनस्ममन्नमत अथर मविकल्पक्षेन
तमद्धितससजकयाः लचम्-प्रत्यययाः भविमत।

8. मविसधिसकत्रमम्।
9. शिनक्षेलचयाः।
10. प्रजमाशमाद्धिमाचमारभ्ययाः णयाः इमत सकत्रक्षेण णप्रत्यययाः।
11. उरचम्-प्रत्यययाः।
12. इतरक्षेतरदन्दयाः।
उत्तरमामण -३

13. रप्रत्यययाः।
14. मधिपु अस्य अनस्त इमत मविगहयाः।
15. कक्षेशिमादनोऽन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण विप्रत्यययाः।
16. इमनठनदौ।
17. सप्तमष्ट्री मविभमकयाः।
18. इमनठनदौ मतपुपम् च।
उत्तरमामण -४

19. अस्ममायमामक्षेधिमासजनो मविमनयाः।
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20. विमाचनो सग्ममनयाः इमत सकत्रक्षेण सग्ममन-प्रत्यययाः।
21. कपुनत्सतस बहह भमाषतक्षे ययाः।
22. अचम्-प्रत्यययाः।
23. सपुखमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण इमन-प्रत्यययाः।
24. अहमम्, शिपुभमम् इत्यक्षेतमाभ्यमामव्ययमाभ्यमास तदस्यमास्त्यनस्ममन्नत्यथर तमद्धितससजकयाः यपुस्प्रत्ययनो भविमत।

॥इमत नविमविसशियाः पमाठयाः ॥
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