|
ओः।
अथ ठघुभाष्यं प्रारभ्ये ।
ओंस्वसतिश्रीगणेशाय नमः ।
गोपिकाव्छभं नत्वा गिरं भट्रोजिदीक्षितम् ॥
वाक्सूतरे विदधे व्याख्यां फणिभाषितमार्मगाम् ॥ १ ॥
नन्वयं अथो व्याख्यानानरहौरशिष्टमणीतव्ाद्धाह्ययेथवत् तच मगराचरणादशेनात् ।शिष्टा हि कृत्मगरा येथकरणादौ मवर्तेते इति चेव्। उच्यते ।

नहिं पद्यरचनेव मगरं बृद्धिसिद्धयथशब्दानामपि मेगराथतद्शनाव् । आ-

शीनेमस्करणादिकिया मंगर तस्यात्राकरणे ममाणं नास्ति । नच करणेपि

तन्नास्ति निरवित्रसमिरेव ममाणत्वात् ।किंच ग्रभस्यास्य कर्ज सरसखतीदे-

वता सा यथकरणे मवृत्ताप्यातानं जानाति तदेवताज्ञानं मंगरमेव । यद्वा

अक्षराणामकारो स्मी'ति भगवदचनाद्कारोचारणमेव मेगलम् ।यदा भकारो वासुदेवः स्यादिव्ये' काक्षरकोशदशेनात्तत्रेणांकारेण नातं वासुदेवस्मरणमे-

च मेगरे पद्यनिमोणं तु शिष्यशिक्षार्थं तदत्र न कृतं तस्याः भकारतिरेभैव

संभवात् । वस्तुतस्तु मगरस्य निर्वित्रपरिसमाप्ति मरति पद्यरचनाया ष्वं-

सादि मरति वान कारणता मानाभावात् । न तावदंडषय्योरिवान्वयम्यति-

रेकरक्षणं मान बाद्यग्रंथे विनापि मेगरं समापिदशेनाव् नापि श्रतिः 'स्व-

गेकामो यनेते) तिवत् विघ्नध्वंसादिकामो मंगरं क्यादिति श्रुतेरदशनाद ।
नापि शिष्टाचारातुमिता श्रुतिमौनम्। आचारस्य साक्षाच्छतिसंमेधामावाव् ।
माचारो हि स्मृतिमूरुको न साक्षच्छरतिमूरः । अस्तु तदि आचाराुमिता

स्मृतिरेव मानं तस्या जपि दृष्टे फटे संभवति अदृषटफखकसनाया अ~

स्याय्यत्वात् न "बाहुभ्यां नदीं तरेदि'त्यादिषु यथा स्पृतेद््टदारा वितन्व

भति कारणत्वबोधकताया अददैनाव् । आचारोरपि दृष्टफरु एव स्वाचरि-

तुः शिष्टत्वमोधनाव् शिष्टे च पूनादि इष्टमेव फठं रम्यते । यथा भो.

जनमदेनादिक्रिया स्मृतिं न ॒कल्मयति तथाचारोपि स्मातैिषटावारश्व
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शिष्टत्वरामि एव फठं न् विघ्रष्वंसादिकिं पुनः शिष्ठा आयौवत्तेनिवासि ये
ब्राह्मणाः कुभीधान्या अरोदुपा अगरह्यमाणकारणाः किनिदेतरण कस्याभनि-

दिदययायाः पारं गताः तत्रभवतः शिण दति नागनाथः। कः पुनरायौवर्वः
मरागादश्ौलस्यक् कार्वनादक्षिणिन रिमवंतमुत्तरेण पारिपाच्मित्यार्यांवतैः।
माचि देहे भाक् अद्यादितवादस्तातिः। टुग्बहुववेकचिदिः्यस्तातदटक् ।तेग

ऋतओदित्वात्वचमी।एवं भत्यक् दक्षिणस्मिन् देश दक्षिणिन। अयादिलादेनः
मत्ययः । तयोगे विनादित्वादितीया । प्वमुत्तरण । आदश्ञौदयः पर्वति.
शेषाः । कुभ्यामेव धान्यं येषामिति अधिकसं्रहव्याद्रत्तिः।दंभाथेमेव तस्स्या-

दत आह् । जरोषा इति } अव्यैतविषयासक्तिशरन्या इत्यथः । सत्येवमा-

चारशन्यानामपि शिष्टत्वं स्यात् । यदा रोकमतारणाभेगुक्तमकारद्रये शिटत्वं स्यादत आह । अगृह्यमाणेति । दृष्टं कारणमंतरेणेव सदाचारानुवर्ति-

त् इत्यथः । किचिदेतरेणति । विंनेव परपराभव सरव॑विद्यापारगाः स्वधभवरु-

द्वया विया अधीतवत इत्यथः । इदं नागद्रेण भोक्त शिष्रक्षणमादतैम्यं
पौरुषेयमाधुनिकेनांदतंव्यम् । अथ व्याकरणाध्ययनेन करं साध्यम् । उच्यते । धमौथकाममोक्षाश्रतारः पुरुषाथाः । तथाहि । ब्राह्मणेन निष्का-

रणो धमः षडंग बेदोध्ययो ज्ञेयश्चत्यध्ययनविधिवव्यकरणाप्ययनस्य
धूर्मसाधनतां गमयति । सांगवेदाध्ययनतदथेज्ञानपरोध्यं धर्मो नित्यः स-

ध्योपासनादिवादित्यथेः

। षटस्व॑गेषु प्रधाने व्याकरणं पद्पदारथज्ना-

नस्य व्याकरणमूरुत्वात् । वाक्याेज्ञानस्य तद्धेतुत्वात् । तथाच सैः
ध्योपासनादेभविर्माये च यथा धमोौपर्मौ तथा म्टेच्छो ह वा एष यद्प्शब्द् इति तस्माद्व्ाह्मणेन न म्रेच्छितवेनायिकमापिततरेशन्दपयोगनिषेधोः?

पि व्याकरणाध्ययन विनाप्शब्दबननासंभवात्। तथा ५यृश्र व्याकुरुते वाच

यश्च मीमांतेएवरम् ॥ ताबुभौ पुण्यकमौणौ पुण्यपावनपावनौ ॥ » इति
स्मृतिरपि अथेसाधनतां “यो वा इमां पद्श्षः स्वरो वाच विदधाति स आ-

वििजीनो भवती?) ति बोधयति । यजने याजने च विदुष एवाभिकारात्
^“दण्णां तु कमेणां तस्य चीणि कमभि जीविका ॥ याजनाध्यापने चैव

विशुद्धा मतिग्रहम् ॥ '” इति स्मृतिरपि अध्यापनं बराह्मणस्य वृत्तिः ।
तज्निवाहश्च रोष्द्ञानाधीनःन। ह्यश्म्दभ्नं समुपगच्छन्ति रिष्याः) शब्दज्ञानं

सेज्ञाविवरणम् ।

ट

च व्याकरणं विना रुनोपायेन न सेभवति भब्दानामानंत्यात् । भतिपदपाठस्याशक्यत्वात् । एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुष्टु मयुक्तः स्वर्गे छोके
कामधुगभवतीति कामसाषनतां बोधयति । साधुश्षब्दपयोगस्य स्वरहेततावगमात् । “यस्तु प्रयुक्ते कुशो विशेषे शब्दान् यथावन्यवहार
कारेसो?नेतमापरोति जये प्रत्र ॥ वाग्योगविददभ्यति चापब्दोरि `” ति स्मृतिरपि ।

दुष्यतीत्यत्रवियाकरणः कत्त सामण्योद्धोध्यः । “सक्तुमिव तितडना पुनतो
येत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ॥ अव्रासखायः सख्यानि नानते भदैषां रक्ष्मीनिहिताधिवाचि '” इति मोक्षहतुतां दशयति । यथा तितउना सक्तोस्तषायप-

नीयते तथा व्याकरणंन वाचोपदन्दाः । काचमक्रतेति अपदम्देभ्यो विविक्त
कृतवतो धीय वैयाकरणा अचर एकमगम्य ज्ञानेनैव राप्य सखायः समानज्ञानामेदग्रहस्य निवृत्तत्वात्सवेमकमिति मन्यते सख्यानि सायुल्याति
वाचि वदाख्य ब्रह्मणि सा रक्ष्मीर्वेदतिषु परमाभसेविट्धक्षणोक्ता षां निहिता
राब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । ““ आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः ॥ प्रथमं कद्सामंगमाहव्योकरणं बुधाः ॥ पराप्तरूपविभागाया वाचः स परमो रसः ॥ यत्तत्ुण्यत्मं ज्योतिस्तस्य मा्गत्यरमांनसः ॥
अथमवृत्तितसवानां शब्द एव निवेधनम् ॥ तच्वावबोधः शब्दानां नास्ति

व्याकरणाहते ॥ तद्ारमपवगंस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् ॥ पविन्नं सवे॥

विदानामपिविदयं पकाशते ॥ यथाथनातयः सवः शब्दाकृतिनिवेधनाः ॥

तथेव खोक विद्यानामेषा विद्या प्रायणम् ॥ इदमा पदस्थानं सिद्धिसोपानपवेणाम् ॥ इयं सा मोक्ष्यमाणानामनिष्या रानपद्धतिः ॥ यदेकं
रकरियाभेदबेहधा मरविरुम्यते ॥ तब्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते ॥
तस्माव्धाकरणं

साधुश्षब्दज्ञानद्धाया

पुरुषाथेचतुष्टयरेतुः । तत्र साधु-

शब्दा विषयाः साधुशब्दज्ञानं साक्षाययोननं तद्ाय तु पुरुषाथेचतुष्टयं
तत्कामोरधिकारी पयोजनं व्याकरणस्य सपरयोजनत्वम्।जस्य अथस्य तु कि

पयोननमिति चेच् । उच्यत! अतिलाववन साधुशषब्दज्ञानमेव । अस्पायुषो मदमतीनरसान्मदभाग्याचिन्रोपद्रताखनान्दषट्र तेषां कृपयातिषीडितेनानुभूतिस्वरूपाचर्येण माधितेनं श्रीहयग्रीवेण भरिता सरस्वती तेषां महाव्याकरणाध्ययनाशक्तानामतिराववेन शब्दज्ञाना्थं सूत्राणि भ्रणिनायेति
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वृद्धेभ्यः श्रूयते। ननु किमिदं साधुत्वे न तावद्धोधकसं गाव्यादावपि तस्य

सत्वात् । नापि शक्त्वं लाक्षणिकानां रक्यार्भष्वसाधुतापत्तेः । कचिच्छक्त-

त्वस्य व्यावतेकप्वात् । नापि नातिविरेषः । कत्वादिनासेकरापत्तेः । उ.
च्यते । अनपथरष्टतालादियेदाभ्युदययोग्यता।ग्याकिया स्येननीया वा नाति:

कापीहं साधुता॥सक्तिवेकल्यममादभमविभरिप्साकरणापयवादिमयुक्तमन्य-

थोचारणकत्वमपभ्रष्टत्वं तद्विरहोनपभरष्टता।यः शम्दो यमथ बोधयितुं योत-

यितुं वा रक्तोपनादिवृद्धौ भय॒क्तः स तस्मि्तभ उक्तदोषादन्यथात्वमभापः

साधुरन्यथात्वसाधुः । यदवालादिभयुक्तत्वमेव साघुत्वमपरश्ास्तु दोषान्मभ्यं

एव जायंते ।यद्रारम्युदयजननयोप्यता साधुता । यदा त्याकरणाम्यास्नन्यसंस्कारसहकृतश्रोतरेदियगम्यो नातिविशेषः उपाभिसेकरवनातिसकये न
दोषः दूषकताबीनाभावात् । इदं चतुर्विधमपि साधुत्वं व्याकरणेकसमपिगम्यम्एतत्मसिद्धमसाधुत्वमपि चतुर्विधमपभष्ता सादिता सत्यवायनननयोग्यतानापिविरेषो वेति। यदा “अनिद मथमाः ग्॒दाः साधवः प्रिकीततिताः ॥ त एव शक्तिवेकस्यममादारसतादिभिः ॥ अन्योचारिताः पुभिरपरन्दा इतीरिताः ॥ " अवेदमवधेयं मथमश् कक्तं लक्षणचतुष्रसमध्
ये
जैतोक्तं रक्षणद्यं वृद्धवादिसेननास्वस्ति | मध्यमपक्षदय तु तासाससाशुल्वं माप्तं यद्यपि तथापि साधुद्चब्दज्ञानस्य तत्नातरीयकत्वान दापाब्रहम् ।

यावता विना साधुशब्दा ज्ञातौ न शक्यते तावन्राकरणाध्ययनविधि
ः

ननु जातं न म्लेच्छेदिति निषेधानाकातत्वान् दोषमावहति । किच न मटन
दित्ययं निषेधो याज्ञे कमणि कतुमकरणात् । तत्र तासां मयोगे यरत्यवायोप्तु। नत्वन्यतर सः "पवोणस्तवाणो नाम ऋषयो बभूनुः मत्यक्षपर्मा
णः परावरज्ञा'! इत्यादिश्रुतेः ।ते हि विरक्तयतिशयाष्टौकिकेष्वथेष्व
ायहेण
विरह
तथास्माकं भवविति विक्ष्वो यद्वानस्तद्धान इति वक्तव्ये पर्वा यथा
णस्तकौण
इत्युक्तः, याज्ञे कमेणि साधूनेव मयुक्तवंतः अता न पराभू
ताः । असुरास्तु यज्ञे कर्मण्यपभाषणात्पराभूताः । अन्ये त हः नानतं
वदेदि' त्यनारभ्याधीतासु

रुषाथात्निपेपात्कतोवेहिरप्यपशान्दमीगि पुरुषः मत्वेति । तत्न
निषेध्यमनृतं दिधा
शब्दानृतम्थानृतं चेति रब्दस्याथस्य वा विप्री-

जमतिपत्तिहतुभूतमुच्वारणमनृतवदनम्

। एवै च मभाथौनृतं बदतः

।

स॑ज्ञाविविरणम् ।
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प्रत्यवायस्तथा शष्दानृतमपीति तस्यं कतुरपि विगुण इति वचन-

दयबराह्म्यते इति दिक् । दितीयश्वोकोक्तरक्षणपक्ष तु तासां साध्वसा-

धुबहिभौवः '्यास्वेताः स्वेच्छया संज्ञाः क्रियते चिगुणादयः ॥

कथे तु तासां साधुं नैव ताः साधवो मताः ॥ जनपभ्रङरूपत्वान्नाप्यासा-

मपशम्दता॥ हस्तचेष्टा यथा छोके तथा संकेतिता इमाः ॥ तासां मयोगेर्यु-

दयः भत्यवायोपि वा भवेत् । राघेवेनाभेबोधारथं प्रयुज्येते तु केवरम्)' ॥
तासामप्यनादितापक्षि त॒ सर्वपक्षे साधुतैव तदा संज्ञाप्रणयनं तु नियमाभेम्।
अस्मिञ्छाल्चेलेन शब्देनायमेवार्थो बोध्यो नान्य इति व्यवहाराय नियमः
संज्ञायाः संज्ञिनि कवित् “नित्य एव तु संबेधो डित्थादिषु गवादिवत् ॥

वृद्धचादीनां च शाचासिञ्छक्तयवच्ेदरक्षणः ॥ अकृतरिमोरमिसंब॑धो विशचे-

पणविकशेष्यवत्॥ "सर्वेष्वपि पक्षेषु स्नाशब्दानामनुशासनविषयतास्तीति नि-

विवादमिति दिक् । अचर साधुङब्दस्य ज्ञानपूवेकात्ययोगात्फठं न ज्ञानमातरात् “वाम्योगविदिति च मरयुक्ते इतिं चापाद्ानात् ।सम्यम््ातःसु्रु पयुक्तः'

इति श्रुतौ त॒ ज्ञातमयोगयेोरुपादानस्याविदोषेषि मयोगात् फटम् । ज्ञान तु
त । ज्ञानस्य तु व्यवहिततात् ।
पथोमांमं मयोगस्य फटमतिसंनिरहितात्
ज्ञानस्य मयोगांगतायां दृ्राधेतामावात् ।

अन्यभारदष्टकसपनाप्रसंगात् ।

तथाऽपशव्दस्य परयोगासत्यवायो न तु ज्ञानात् । ^तप्सुरा हेख्यो देख्यः

कुर्वतः प्रावभूनुरि'? तिश्ुतेः । दुर्वेतः भयुनानाः ॥ जथ व्याकरणशब्दस्य

कोभ: । सूत्रे । ताहि षष्ठयां नोपपद्यते व्याकरणस्य सूत्रमिति उच्यते ।
मूतरसमुदायो व्याकरणस्य शब्दस्याथेः तदेकदेशः सूरतरशब्द्स्य, यथा वृषस्य पमिति । एत्रमपि व्याकरणच्छब्दान्मतिपद्यामं इति नोपपद्यते ।

नदि सूत्रमात्राच्छब्दान्यतिपदते किं तिं व्यारूपानात् । नैवे तदेव

सूमेविगृहीतं म्याख्यानं भवति । यद्वा उदाहरणं मल्युदादर्णं सन्न वाकयाध्याहार इति समुदितं व्याकरणे तदकदेशः सूत्रम् । समुदायसमुदायिसंवंय पष्ठ । यदा शब्दो व्याकरणं व्याक्रियत इति कमणि युद् ।
इत्थं पाणिनिना मोक्तमिति पाणिनीयं व्याकरणमिति तद्धितो नोपपद्यते ।

न हि पाणिनिना शब्दाः मोक्ता: किं तरिं सूत्राणि । मेवम् । व्याकरणाथै-

त्वाव पाणिनीयं व्याकरणमिति उच्यते । तादध्यांत्ताच्छन्यं भवतीति सृन्ा-

६

छषुभष्ये ।

दिकमपि व्याकरणम्।यथा कुडलार्थं सुवणं कुडट्मिति । अथ कथं उ्याकरणस्य सूत्रमिति षष्ठी । उपकार्योपिकारकसंवंध । अथ कथं व्याकरणे भवो
बेयाकरणो योग इति । नहि शब्दे भवोयोगः किं तु सूत्र ।उच्यते । अन्वाख्यापकतासंबधेन शाब्दे भवा यथा दिषयितासंबंधेन शाख ज्ञानम् । इत्थं
पक्षत्रयं स्थितम् ।
|

अडइरकऋट्ट॥ १॥
अनेन क्रमेणेते वणो ज्ञयाः । संज्ञासृत्रमिदमायं ताभ्यामित्यनन सज्ञा
सूत्रेण संहैकवाक्यत्वात् ।तनाएव इर इत्यादिसेन्ञासिद्धिः । कमश्चायं विवि-

क्षितः । तेनावमभ्ये इकारस्य ग्रहः इटमध्यकारस्य न ग्रहः । अच्राकासादी-

नां स्वरूपेणानुकार्स्येण वार्थेनाथवच्वस्य सताप्यविवक्षणान्न नामसंत्ञेति गवित्ययमांहव्यादाविव व्रिभक्तरनुत्पत्तिः। अत एव् च समासाभावःविभक्तयंतानां समास इति वक्ष्यते । अतः पंच पदानि । माधवस्तु विभाक्त दद्र च

स्वीकृत्य द्विपदतामाह । तदसत् । समासे सति नियमन संधिम्रसंगात् ।

अविवक्षितत्वरादिति मृखविरोधात् । अविवक्षा हि बाक््यन तु सनाश् इतव्यादो |समासेटजभस्याविवक्षितत्वादविभक्तिका वा निर्देश इति स्वर्भथविरोधाच विभक्तयभावे समासाभावेनेकपदत्वामावात् । यन्तु अदको मत्वथं इति
मिरदेशेन समासे संहिताया अनित्यत्वं ज्ञाप्यत इति समाधानम् । तन्न ।

वापिकं दृष्टा सूत्रकृतः मवृच्यसेभवात् । किंच वाक्ये विवक्षितः सेधिषत्य-

स्याज्ञापकत्वभसंगात् । मन्मत अइको इति निदेशेन समासरनित्यत्वं ज्ञा-

प्यते तेन सत्तकषीणामित्यादि सिद्धम् । अनन तु वाक्येरनित्यत्वज्ञापनादधि अत्रेति सिद्धम् । तव लियं व्यवस्था न स्यात् । वस्तुतस्तु “ ए

अय् भो अबू) इत्यादिज्ञापकाद्वाक्ये विवक्षां बिना संपिर्नेति हापितस्वात् |
अनेन समासे संधिर्नैति ज्ञापनादय पक्षोरपि साधुरेवति प्येयम् । स्वरसंध्यकरणेन चेतञ्क्ञाप्यते हि पाचां परिभाषा“ संहितैकपदे नित्या नित्या धा-

तपसगेयोः । नित्या समासे वाक्य तुसा बिक्षामपेक्षते ॥ ` इति । संहिता्थेष्् संधिः । समासस्य प्रथग्य्रहणं गोषरीवदैन्यायेन.एकपद् इत्यने-

नेव तत्संप्रहस्यापि सिद्धत्वात् ।यद्वा एकमेव पदमकपदं समासस्त्ववांतरपरविभागाननैवमिति प्रथग्गृहीतः। तेन“हेरोहिणि त्वमसि सीरुवतीषु घन्या

संक्ञाविवरणम् ।

[र

एनं निवारय पतिं सखि दर्विनीतम् । नारांतरेण मम वासगरहं परविश्य
श्रोणीतटं स्पृशति फ कुरुधमे एषः ॥ पूर्भिष्ट आयैवचसा यदमाद्रण्यम्)?
इत्यादिषु धन्या एनमित्यादीनां नासाघ्रुता ॥ केचित्तु चादिषु पाग्निपातसंज्ञा "ओ निपातः इति प्रकृतिभावात् । यद्यप्यनिपातानामपीह अरहणमिषठ

दध्यश्र इत्यादिसिद्धयथ तथापि न् सवो व्यक्तयः साक्षातरिर्दष्टस्या जन-

न््यात्। कितु काचिव्यक्तिर्मििदरयमाना स्वसदशीरितय अपि पत्यापयति
ततर कि निपातव्यक्तिरेव निर्दिश्यतामुत तदितरेति संशये जआदयकोरिरेव
युक्ता ।संधिकायेविरहेण नििदियमानरूपस्य रपुट्मतीतिसिद्धेः। अत्वादीनि
सामान्यान्येव निर्दिष्टानीतिपक्षेऽपि तेषां व्यक्तिं विना निरदेशासंभवेऽपि
स्फुटमतिपन्तये निपातव्यक्तिरेव निर्दयव्याहुः । वन्न । इत्थं सेध्यभावस्य
न्यायमाप्तत्वेन वाक्ये तु सा विवक्षामित्यस्याथस्यान्ञापकत्वपरसंगात् । ओं
अवित्यादावपि निपातव्यक्तेर्निर्देश इति सुवचत्वात् । यन्तु वर्णोपदेशकाे
स्वरादिसेन्ञानामनिष्पादात् संषिनेति समाधानं तदन्ये न मन्येते, वर्णौपि-

देशे स्वरादिसंक्ञायां च सत्यां मवत॑मानानां यकारादीनां दध्यानयेव्यादौ `
तरस्थरव् उदेद्यतावच्छेदकरूपाकांते व्णोपदेशादावपि मवृत्तेरावदयकतवात्
अन्यथा नामसंज्ञासूर्रां तगेतानां नामत्वे सोर्विसग इति सूत्रेविसणेः एदोतो-

त इति सृत्रकाररोपश्च न स्यात् । वस्तुतस्तु आयन्ताभ्यामिति संन्नाविधावकारादीनां संहित्वेनापेक्षास्ति सा च वणोपदेशवाक्यायथं निष्पन्न एष्

निवेहति न तु ततः पूर्वे। वर्णोपिदेशवाक्याथनिणेयसमयेऽवादिरंन्ञानिष्पत्ति-

येक्तेव वाक्यापरिसमापतेः। स्वग्दिरंज्ञायां तु सा नासि स्तोकतस्तत्यसि-

दधेः स्वात् । अतो विवक्षिव समाधानम् । अमी यदपि वणो निर्िष्टास्तथापि कारयत्ययो न भवति बवारिङ्गं षरा सूत्रकृतः मवृत््यसंभवात् । अन्ये
त्वाहुः । " वणोत्कारः ; इत्यस्य नायमथैः वणोदुच्वाय्येमाणाकारमत्ययो

भवतीति । एवं हि विज्ञायमाने ककार इव्यादावुच्वास्यमाणस्य स्वरदसस-

मुदायस्याबभैत्वात्कारमत्ययो न स्यात् किं तिं इक्दितपो धातुनिर्दश
इत्यतो निर्देश इत्यतुवृततेयेस्योचाय्थमाणस्य पयोगस्थो वरणौ निर्देदयः मति.

पायः तस्माद्रणौदधणैस्य भतिपाद कात्कारमत्यय इत्यथैः । अत्र चानुपूरवी-

संपादने ताप्पर्थन तु कविपुत्र इत्यादिषु दृष्टानामकारादीनां मत्तिपादन इति

८
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खघभाष्ये |

कारमत्ययाभाव इति । यद्वा कृदिकारात् ' इति वार्तिकात् एए ` दति
सूत्राच्च वा कारमत्ययः 1 कथं तह एवकारोऽहंकारो वषटुकार इति । उ-

च्यते । नायं कारमत्ययः । एवश्चन्द्स्यकरणम् उश्चारणाथात्करोतेमोति
घञ् । एवं चकारककारादिपयोगसिद्धेः ˆ बणोत्कार " इति वातिकं व्य-

थेम् । ननु कायो वणोनामुपदेशो न तु स्वरूपन्ञापनमात्रफटकः । अक्रारादयुपदेशे दंडाय दध्यत्रव्यादौ स्थानित्वनिमित्तत्वादिकं कायेमस्ति। खकारापदेशस्य तु न किचित्पदयामः | स हि कत्पनायामेव प्रयुज्यत । तत्रच
स्वरादिर्यज्ञाकार्य न ददयते खदेशचस्तु स्वरूपनिर्देश्देव सिद्ध इति चेत्
न । दिवैचनादिकायेस्य सत्वात् । इस इत्यत्र 'हसेऽहहसः' इति स्वरात्परत्वासकास्य दिवव सिद्धयति । यदच्छाङब्देरलुकरणशग्दे च मरयोजनसंभवात्। कस्यचि्यदच्छातः स्तक इति नाम दप्य्टतकाय दहि कुमाय्व्टकार

इत्यरित्यादौ ककारे यकारादि सिप्यति। नच विधिवाक्येषु ऋकारो दीर्घौ
रिकं यथा गृह्णाति तथा ख्वणमपि ग्रहीष्यति ऋकारलकारयाः सावर्ण्यस्य

वक्ष्यमाणववात्तत्कि प्रथग्डकासोपदेश्नेति चत्सव्यम् । ऋकारलकारयीः
सावण्येविधानं होतृदकारदव्यादौ दीषेभवतेनेन चरितां सवणेयाहकवननं
विना ख्वर्णं म्राहयितु न शक्रोति । सवणेगाहकं तु सूत्रं नासि ।ती दी

प्टुतानामपि परथगुपदेशः क्रियतामित्यवशिष्यते । तत्रोत्तरं सामान्यनिदेशौ.
ऽत्र विवक्षितः ।व्यक्तिनिदशस्तु नातिरीयकोरविवक्षितः। अण्रादशाकारादिवणेव्यक्तय इति पक्षे अनंतास्ता इति पक्षे नास्ति हस्वदीषेष्टुतसाधारणम्
एकं सामान्ये कंटादिनिन्यतावच्छेदकं तन्नैन्यध्वनिव्यग्यतावच्छेदकै वा
तव्याप्यमेकमाच्रदिमात्रतरिमात्रेषु तत्तन्मातन्रच्यपि सामान्यमस्ति । हकाश-

दिष्वप्येषेव गतिः । ननु खवर्णो न दीर्षोङस्तीति परे आहुस्तत्कथम्दवणं

स्याद्र व्यक्तयः । उच्यते । ककारस्याशक्तयादिना दकार इत्यक्ते सं.

भवति।किच ˆऋति ऋ वा दति च्वेव्यस्य मरत्याख्याने तयोरच्लं बश्ष्यामीति फणिनोक्तम्।सति चाच्ते दीषेष्टुतरसन्ने स्तः । विवरतो दीर्घो नास्ती

ति तेषामाशयः । दषत्स्पृषस्तु दीघोस्तयिव । तथा च ‹अडईइउकट इत्यादौ
1

1

1, 1

१येविनायोन

१४५५॥

॥1

सिध्यति सर्नात्तरीयकः

५१४६ १ । = 26
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संज्ञाविर्वरणभ् ।
९
व्याषकक्षामान्यपरो निर्देशः स्वरादिरैज्ञा अपिं तस्येव। एवं हसादिसचा थपि
हत्वादिसामान्यस्येव ।“इई यम् उ वम्ऋ रम् हप्यादावपि इत्वादिरूपस्यापष्-

सामान्यपरो निर्देशः । "्यदादिष्टरः ' इत्यादौ. तु व्याप्यहस्वावणेमाच्रवृत्तिसामान्यपरः ।' सेरौ, आसौ) इत्यादौ त॒ दीयोवणमचरवरत्तिसामान्यपरः
' अतोम्, अतोत्) इत्यादाक॑प्येवम् ।तकारस्तूचारणाभं इति व्याख्यानमेव
रारणम्। यदि तु साघवादेकेव तत्तदणेव्यक्तिः। अनुतेधव्यवस्था तु सोकव्इ
विष्यति। रोके हि हइ मडो भव इह नरि भव् इह शिखी भवेत्यादिक्रमेण एकस्यानेकधर्मोपदेशेपि तत्तदेशभेदेन धर्मे व्यवतिष्ठन्त तथेहापि"

पत्येऽण् ›इत्यत्रैव भित्वम् । जातो ड इत्यत्र डिन्व “वनिःत्यत् विच्वचित्वे
(स्वराद) इत्यादौ तु नेकमप्यनुबधकायेमिति व्यवस्था, कथं तहिं सुन्व॑तीत्यादावनेकस्वरत्वययुक्तो वकारइति चेन्न । आवृत्यानेकस्वरत्वस्य सभवात् । यथा सप्तसामिषेन्यो मर्वतीति वाक्ये पथमांत्ययोल्चिराव्रस्या सप्त
दशत्वं सामिधेनीनाम् । नचैवं हस्वदीषत्वादिविरुद्धधम्मौनुपपत्तिः । तेषां
वयन कष्वनिधमेत्वादिति मतन्तदा नचादेका नचोत्तरम् ।किं विदं मतमेव
न सम्यक् । हुस्वादिवदतवेत्वादीनामपि ध्वनिधभेत्वपरसेगात् । अववेत्वादीनां
पिरद्धस्वेन नानावणौः स्वीक्रियते तेषां हस्वत्वादिवद्धनिधमत्वसंभवेरेक-

वणेस्वीकासो व्यथे: । एकेनेव निवौहात् । यदि व्यक्तिनिर्देशपक्षोप्यामिमेतोर्नता अष्टादश्च वा व्यक्तय इति पक्षः तस्मिन्नपि पक्षे इदोच्चारितोए्कासादिः सवो व्यक्तीः तुस्यस्थानययतरत्वरूपसादश्याख्यसेर्वधेन व्यापकसामान्याश्रयतरूपसंबेधन चोपस्थापयति तासां च स्वसादिकाः

संज्ञाः ¦

तपराणां तु तपरत्वसामथ्योदेकन्याप्यसामान्याश्रयव्वरूपसमेधादा नं
स्वैसवणव्यक्तिमत्यायकत्वम् । दीघौणामपि स्वग्रहणे तद चारणात् । म्रयनाधिक्यात्, एकन्याप्यसामान्याश्रयत्वरूपसं्वेधादा । सेध्यक्षराणामपि
एरेजोजो इत्यत्र भेदेनोपादानाव् एत्वादिसामान्याश्रयत्वरूपसं्बधाद्ा इति
समेमनवयम् ।
सभानः॥२॥

|

पूवैसूत्रमनुवतेते ।अकारादयः समानरंज्ञाः स्थुः । अच्रष्टौ विकरपाः
संभवति । अनथेकम् ९ साध्वनुञश्ासनम् २ पयोगनियमथेम् ३ आदेशा.
्

९१०

सघुभाष्ये ।

थेम् ¢ आगमाथम् ५ विरिषणाथम् & तदणारस्यासोपाभैम् ७ संन्ञभैमिति ८ । तत्रानथकाभिधानं भ्रमादाशयदोषानवधानादसक्तव भवति |

नचैतचतुष्टयं भगवत्याः सरस्वत्याः संभवति । सरस्वती हि मगटपूर्वकं म.

हता प्रणिधानेन सूत्राणि मरणीतवती । तत्राशक्यं वर्णनाप्यन्केन भवि

किं पुनरियता सूत्रेण । साध्वनुक्ञासनमपि न भवति सिद्धलरात्तस्य् । समाने मानं येषामिति समासरूपत्वात्समानशम्दस्य पूर्वसूत्रणाकारादीनाम् |
नापि पयोगनियमाथम् । यत्र हि सहमयोगमसंगस्तत्न नियमः कार्मः |

नचाकारादीनां समानशब्दस्य च सहमयोगमरसंमः संज्ञामणयनालागसंभवात्।

उत्तरका तु समानशषन्देनैव गताभैतवात् । किच नेह मयोगनियमामार-

भ्यते माग्धातोरिति संज्ञानियमोर्यं न मयोगनियमः। ्राद्यो धातो;भाकृ
मयुन्यमाना एव उपसगेसंज्ञाः स्युरिति कासादिभत्ययादाम् कम्भूषरदृत्यय
मपि न केवरः मयोगनियमः। इन्दाश्चकारेत्याचेकपदं वा तस्माकेनटस्य
मयोगनियमस्य साक्षादुचारणेन कवचिदप्यविधानाच्नाये मयोगनियमः ।

अदेश्ञाथेमपि न भवति स्थान्यभोभिषानसमथैस्यैव ह्यदिशत्ं न च समान-

रब्दोए्कारादीनां ते वा तस्याथममिधातुं समथौः। निर्देशाच (इ यम् उ

वम् ऋ रम्) इत्यादिमयोगात्। समानाद्धेरित्यादिमयोगाच्च । नाप्यागमार्भं
षष्ठचभावात् । षष्ठीनिर्दिषटस्यागमा विधीयेते रित्वकित्वमिच्वेन समिन च।

नचात्रागमटिगिमस्ति । नापि विङेषणा्थम्। असंभवात् । नहि संभवति स्-

मानशब्दोर्कारादिशब्द्ः । नाप्यकारादिः समानशब्दः । नाप्येव विशेषणे
प्रयोजने किमप्यस्ति ।. एतेन तद्रुणाध्यारोपोपि निरस्तः । सथाहि
सिंहो माणवक इति सहो माणवक इति सिंहो माणवके आसोप्यते ।

नेवमत्रसंभवति भयोननाभावाव् । अतः पारिरेष्यातस्ञासकञसंनध एव
मागुक्तः । संज्ञासं्तिभविरपि । का संज्ञा कः सन्नीय नातिग्राहकास्तु
बहवो न्यायाः । तथाहि यच्छन्द्ययोगः माथम्याभित्यादयुदेशरक्षणं

तच्छन्द् , एवकारश्च स्यादुपादेयरक्षणमित्यमियुकतोकतेस्तथेवानुभवाच्च ।
माम्य तावत्सक्ञित्वे छिगम् । आघ्रृ्तिश्र सेज्ञातवे हिम् । व्यव-

हाराथमेव संन्ञाकरणात् । समानशब्दशवावतते नाकारादिः शब्दः। "अद्धि,

राम्! ईत्यादावादृत्तावपि साददयेनेव सवणैव्यक्तिग्रहणे सिद्धेः संज्ञाया

सज्ञाविवरणष् ।

|

९९

वेयध्यपातात् । मेदाभेदाभ्यामापि संत्नितसंज्ञाते निर्णीयिते बहूनां लका
संज्ञोविता राघवात् । न व्वेकस्य बह्वयः संज्ञा गौरवाद् । रुष्वक्षरत्वमपि
कचित्संज्ञात्वे लिंगम् । एतेर्हत॒मिः समानश्षब्दः संज्ञा अकारादयः संन्निन
इति स्थितम् । इह मेत्यकमकारोदानां संज्ञा न समदायस्य तस्य यगप्ह्धक्षये

योगाभावात्, समानाद्धेरिति ज्ञपकाच । जन्यथा समुदायस्य धातोरभा-

वाद्धातोरभावादधातोरिति व्यथं स्यात् । बराह्मणा भोज्यंतामिव्यादौ
पत्यक वाक्यपरिसमापिदशेनात् । यद्यपि गगौः शवं दंव्य॑तामित्या-

दो सम॒दायेषि वाक्यपरिसमािदशयते । गुणकमेभूतानामपादानस्थानापन्नानां गगोणामनुरोधेन इंम्सितकममतया मघानभूतस्य शतस्यावृत््ययोगात् ।
तथापीह शाले यते विना समुदये श्च न समाप्यते । समाक्षसज्ञा्यां.
संयोगर्सज्ञा्यां च महासंज्ञाकरणमेवान्वथेताविज्ञानाथेमिव्ययमेवं यत्नः । इहं
मत्येकं वाक्यपरिसमाप्तौ बहुवचननिर्दैसोपि रिगम् । अन्यथा समासः
संयोग इत्यादिवत्समान इत्यादिसिद्धो किं तेन ।महा॑ज्ञाकरण त॒ माचामनु-

रोधाद् । स्यदेतत् । मा मूदकारादीनां समानसंज्ञा “समानद्धेरि' त्यादौ
स्वरूपेणेवाकारदयो निर्देदया राघवात् । ननु समानशब्देन गोरवादका-

गादीनां निर्विभक्तीनां पचमात्रा भवेति समानशब्दस्य तु साद्धेपंच । किच
दकारस्या्र संहे फर न ठकासान्तस्य नाम्नो छोकेऽदकनात् । अत एव
“ ऋतो ङ उः › इत्यादौ ककारस्या्संग्रहेपि न क्षति; 1 अकारादीनां समाहार्देन अय्बुरदधरिति सूत्रमस्तु । किंच आदयेताभ्यामित्यनेनाकारमारभ्य
ल्कासान्तः भरत्याहारः ततो विभक्तो 'लञद् ` इत्यरदिशे च ते 'अरो

धेः ; इत्येवं निर्दशेनवेष्टसिद्धो किं संज्ञापणयनेन । अत्रोच्यते ।(संक्ञापूषैको
विधिरनित्य इति ज्ञापनाथ समानसंज्ञापणयनम् । तेन हाहां वातमम्यामित्यादौ समानसंज्ञापय॒क्तो नुड्न.भवति।यन्तु विधेयस्यैव सेन्नानिदेशेन सज्ञा

पूेकत्वं न गुणव्द्धयोरेवेति मतं तचिह नाधितं गौरवाद् । सेक्ञापवैकत्व
नानित्यत्वन्ञापने राषवाच।यदि तु तदाश्रीयते तदा खमानसं्तौविधाने न क~

. तैव्यम् । हाहामित्यादौ नुडभावस्तु भकारतरेणव समाधेयः ।अन्ये तु नेकं
म्रयोननं सेक्ञारभं पयोनयति, इत्यतः संज्ामयोननमन्यदप्यस्तीति ज्ञायते।

तच्च समानस्य

ऋद्लतोषौ हस्वः संमानस्यानवभेस्यासमासेएसवर्णे

रघुभाष्ये ।
९२,
स्वरे पदति वा हस्व इति ज्ञेयम् । हस्वविधिसामथ्योज् न सधिरित्याहुः ।
यत्त॒ बिरोचनदातेनोक्तम् "ननु परस्परं वरिरुक्षणमाकारं बिभ्राणाः कथम्
कारादयः समानपरिमाणाःयिन च समाने माने परिमाणं तस्यं यपामित्यन्वेभैः कथ्यते । सत्यम् । उदात्ातदात्ता समाहारमभेद च्रियस्तावदकासाः पुनश्च
॥.

सानुनासिकनिरनुनासिकमेदात्त एव द्विःपकासय भवंति इत्यकारः पोटा भि-

द्यते ।एवं दीवष्रतावपि । ततश्राष्रदशधा भिद्यतल्रणः तथवणाद यापीति
सिद्धोन्वधेः इति । अ्रोच्यते । व्यथमिल्थं क्ररेनान्वभसाधनम् । भन्याप्त्यतिव्या्िवारकव्वेन फलाभावात् । किच ‹ दश्च समानाः इत्यनेनाकारस्य व्यक्तय एव समानसंक्ताः स्युनोधिकाः । टकारादीर्नां न समानसंज्ञा दूरापास्ता स्यात् । किच शरुतस्य पटूमदकथनं भरकरृतानुपयुक्तम् |
समानसज्ञायां तस्यानुपादानात् । हस्वदीवयारि तद्विधानात् । किच अक्ा-

रस्य इकारेण उकारेण च जकारस्य ईकारिण ऊकरारेण च तुस्यमानलम-

स्स्वेति कि व्यक्त्यतरसादर्यकत्पनया अन्यच हस्वदीषयोः परषद् व्यक्तयः
संति तासु एकेका वणसमाभ्नायरस्ति इतरासां समानसंज्ञा न स्यात्, तत्र
पाठाभावात् । अथ परोक्तरीव्या सामान्यन सादृश्येन वा तासामपि अहं
त्रवीपि तहि तददणेसमाभ्नायमपि स्वीकुरु राघवानुराघात् ।'ननु यथा न्यासे

स्वरेकवाक्रयतया सृन्रदयं व्याख्यातमच्र योगविभागः किमिति कृत इति
चेच्छणु ¦ एकवाक्यतायामकासयनुवादेनरसंज्ञाविधानं नोपटभ्यते अनु-

ूर्वीपिशेषविशिष्टानामकारादीनामुपरग्धिनं स्यात् । अननेवोभयविधाने वाकयभेदस्यापरेहरणीयतात् । वाक्यभेदस्येव योगविभागश्षन्दाभिषेयसात्

तथाच पादौकवं वचः “एको योगः करिष्यते इति । व्याख्यातं च दीपे
एको भवति ह्यध्याहियते इत्येकवाक्यै संपद्यते इत्यादि । यदि तु “ एङि
पररूपम्, अमि पूवः, इत्यादो वाक्यभेदेपि यौगविभागन्यपदेशो नास्वीद्यु-

च्यते । तेदेकयोगत्वेपि न दोषः ।

|

“ हस्वदीघेतमेद्ाः
सवणः ॥३॥
९

अड्ड इत्यनुवतंते ।तच्च षष्ठया विपरिणम्यते हस्वदीषैुतेत्मविभक्तिको'
[0
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1
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इत्येषांमे भेदा एकमाघ्द्धिमान्रतिमात्राम्न हस्नु-

दीष प्रतसं्ञाः स्युः । महासंज्ञाकरणं तन्वधताप्रि्ञानाथं तनेकमाना हस्य
द्विमात्रो दीषेः तरिमात्रः प्रत इत्यषा व्यवस्था रभ्यते।ते च सवणेसंजञाः स्युरि
ति वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । एकवाक्यतायां तु संिनाससिद्िः स्यादत्र
हुस्वादिसंन्ञाया जप्रणयनात् । यद्रा अदहरकटदति नानुवतेते हम्पदीधप्रत-

रूपाये भेदा विशेषा व्यक्तय इति यावत् । अथौदकारदीनामेष ते सतरणैसंज्ञाः स्मुरित्मेकवाक्यतेवास्तुयदरा हस्नदीवप्रतानां य॒ भदा उद्ात्तानुदात्तस्वरितास्ते सवणैसंज्ञाः स्युरिति व्याख्येयम् । अस्मिन् पक्षद्रयेप्यनुवादसामथ्यात् ब्रद्धकुमारीवरन्यायात् हस्ादिसज्ञालाभः। अथत्रा रोकमसिद-

नामनुबादन सवणरसेक्ञा विधीयते सन्ञापयोननं तु स्र्णे दीष दव्यादौ । माधतरस्तु हस्वादीनां भदातानां ददः मेदाः पुनरुदात्तानुदानस्वरितासुनासिकनिरनुनािका वणौ इत्याह । त्ित्यम् । अन्यतर्रहणस्य वरयध्येपसंगात्

ताहि हस्वरादयौऽनुदात्ताद्यश्च परस्परपरिहारेण संति यदथ हुम्वादियरहणं भद्ग्रहणे च साथेकं भवेत् । यदपि माधवेनोक्तमेकारादीनामप्यनन सवणसंस्ा
विधीयते अन्यथा हे गौरेहीति “नामिनो रः इति रेफो न स्यात । तद्-

प्यापाततो जातिनिर्देलेन प्रतस्यापि संगरहीतत्वात्। व्यक्तिपक्षपि मिरदेरास्य
साटृद्यपरत्वात् । सादद्यभधाननिर्देशाच सवांसामप्यवणो दिव्यक्तीरना

मानादीनां सेन्ञासिद्धिरिति स्वोक्तेश्च ।किच सत्यामपि सवभसंज्ञायां सवणे-

ग्रहणं केन तदुयाहफवचनाभावाद् । नचेषां सवभे्राहकत्वं सवणेसन्नाया
गहणफटत्वाद्धवतीति वाच्यम् । उक्तरीत्या निवहाच्सामथ्यंकस्पनस्य वैयथ्योत् । “ सुवर्णे दीषः सहे ' ति यरवतैनेन सामथ्यैस्योपक्षीणत्वा्च ।देहर

एदि विष्णो ओषति तस्मे एेतिकायनः तौ ओपगवावित्यादौ

सवर्णेदीषौ-

पत्तेश्च ।स्वराणां हंसेरन्योन्यं नातिभेदादसावण्यीदिद्यमिति न॒ यस्यरोप
इति वदता त्वया पि जातिग्रहणस्याजोपनीग्यत्वोक्तेश्च ।यदपि हकारादीनां

सकारांतानां वणोनामनेन सावण्येमिति स्वीकृतं माधवेन रसैय्यन्तेत्यादौ
कतस्य प्रसवणेस्य दवितार्थ तदपि निर्दशषस्य नातिपरत्वस्य सादृदयपर-

त्स्य च स्वीकरेभेवं म्युक्तम् । स्पदेतत् । अव्ये पक्षदये मेदुम्रहणं न~

१४
छधुभाष्ये ।
वह्यकं हृस्वदीषप्रता इव्येतावतैवेषटसिदेः ।आयपक्षेऽप्यनावरयक्मेव न
चाकारादिव्यक्तीनामविवक्षितत्वादत्वादीनामेव से्लाघ्रयं स्यादिति वाच्यम्

अनेकसंज्ञाविधानस्येवेपथ्यैमसंगात् । अतोऽनेकसंज्ञािधानषसदत्वाक्षिानां तब्यक्तीनामन्वथव्वेन व्यवस्थितं सेज्ञात्रयं भवति । किच सवणर्सज्ञापिन विधेया । जकारलकाराभ्यां भत्याहारो ग्राह्यः । ततश्च “ सवर्णे

दीषेः सहे ” व्यस्यस्थानेष्छोखिदी्थं इति सूत्रणीयम् ।किच हस्वदीषघ्ुतसंज्ञा अपिन् विधेयाः । तासां रोके तैत्रातरे च भसिद्धत्वात् । ताभिरवन-

पुंसकस्य हस्वः, न्सम्महतो घौ दी्षैमरौ च दूरादाह्वाने टेः प्रेतः) इत्यादौ
कायेनिवोहात् । अस्ति च राचां संज्ञाभिः परथमादितीयतव्यादिभिः कनो
कृर्भेत्यादिभिश्वहापि व्यवहारः।एवं च सत्रमेवं मास्त्विति पवः पक्षः अघ्रो-

च्यते । हस्वदीषेपता इत्येतावन्तु सूत्रे कतव्यरम ।नच तासामन्यतः सिद्धिरुक्तेति वाच्यम् । सवेसेन्ञासु तथात्वापातात् अघ्रामरणीतानामेवान्यत उपादानस्योचित्यात् । अन्यतः सिद्धिमाश्रित्य भत्याख्यानस्य चमत्कारावहलाभावाच्च । सवणसेक्तापि पिधेया तां पिनो असवर्णे स्वरे पृवस्यवर्णोविणयोरियुवावित्यत्रानिवाहात् । सवणेदीषेस्य संज्ञापूवकल्वनानिव्यतात् । हात्ऋकारः होतृकार इत्यादिसिद्धिरपि फटं संज्ञाविधानस्य । किच'हसान्क्ष-

सस्य रोपो वा सवर्णेक्चसः इत्यादिवचनस्य सद्धावः सवणेसेङ्नाविधानबटा-

दनुमीयते । एकमयोननोदेशेन संज्ञाया अविधानात् । इयं च हस्वदीरध्ुः
तानां जायमाना सवणेसंत्ना समानजातीयानामेष भवति न भित्तनातीयानाम्“ इंस्थानी, मादू ,य्वादेः, यवे दित्वे") इव्यादिनिरदशात् “ इयम् उ बम्,

इत्यादिसूत्रेवेयथ्यापचेश्च । तथानेवमृकारलकारयोरपि न स्यात् । भिन्न
नातीयत्वात् । अतस्तच विध्यर्थं भदग्रहण कृतं तेन हौतकार इत्यत्र सवर्ण-

दीर्घोपि सिद्धः ।एवं च सूत्रेहुस्वश्च दीर्थश्र परतश्च भदश्वति दरैद्ः भदृम्तु
ऋलवणेयोरेव मिथो भ्राह्यो नान्येषां, रश्ष्यानुरोधात्, ।य्वादरि' ति रिगा-

च ।यतत त्रिरोचनदासेनोक्तम् “ऋकारदकारयोः संज्ञा छोकोपचारतः सि-

देति तन्न । रोके दकरि ककारव्यवहारस्यादशैनात् । नहि ठौकिका खकारमृकारत्वेन ऋकारं वा खकार्त्वेन च व्यवहरतः कचिष्ष्टाः । अदृष्ट

स्थाप्यभ्युपगमे यकाराकारयोरपि छोकत एव तद्भ्युपगम्यतां किं सूत्रेण

संज्ञाविव्रणम् ।

८५

माधवस्तु ननु चेवं सावर्ण्ये अहरछर एषां मिथः सावष्यौत् देव इष
त्यादौ दीषेत्वादिकायप्रसग एति चत् । उच्यते । इह र्ष्यधैमेकाक्षरार्यां

संज्ञायां कायोयां महासेक्ञाकरणमन्वथताविन्ञानाभम् । तेन स्थानमरयतराभ्यां
समानो वणे: सवणः । सहादित्वात्छमानस्य सादेशः । नन्येवमपि स एव्
दोषः । एषां वर्णौतरेणापि समानस्थानप्रयत्सलाद् । मेवे समानशब्दस्य
सपिक्षव्वाद्यो येन स्थानपयताम्यां नास्या च समानः स तमेव सवर्णो
नान्येन इत्यकासादीनां मिथा भित्तस्थानमयतानोक्तदोषमसंगः | स्वराणां
हसेरन्योन्यं नातिभद्दसावण्यादिकियमिति यस्येति न शलोपः । अथवा
सवणेसेज्ञावचनारभसामध्योच दोषः । यदि देवे सावर्ण्यं स्यात्सवणेस्ज्ञावचनमनथकं स्यादित्याह । अच वक्तव्यम् । अकासादीनां मिथो भि-

नरस्थानभयतत्वादितिं व्मभ॑म् । दसेरिव परस्परमपि नातिभदस्य साव ।
किं च हस्वादिभिदातस्य ग्रहणं व्यर्थं सवणे इत्येतावतैषरेटसिदेः । तुस्यस्थानमयतस्य सवणेस्य संन्निनो छाभात् । हस्वारिस्थाने स्पष्टार्थं तुस्यस्यपयत्रं सबणेमित्यस्येव वक्तमुचितत्वा्च । नातिस्थानभेदादख्व्ण-

योस्सावण्यामरपतिश्च । यदपि माधवेन मेदयहादेव वग्यणां सवभेसेक्ञां
स्वीकृत्य एषां सवणेगराहकत्वे सवणसंज्ञाया यहणफर्त्वात् । चोः कु-

रिद्युदित्करणर्गादग्याणामुदितानामेव सवर्णग्राहकत्वमिति स्कोरयो-

रित्यत्र ककारस्य न सवणग्राहकत्वमिव्युक्तं तन्न । न चोःकुरिति गम् । उ-

दिच्स्येवासिद्देः । खाघवाथेत्वादुकारोच्वारणस्य उदिदेव सवणेगाहको ना-

न्यं इति नियामकवचनाभावाच्च । यदपि “ चनोः कगावि "› ति ज्ञापकम-

स्ति अन्यथा चः को चितीत्येव ब्रूयात्। तदृपि न । एवं सति गुच्छो विच्छइस्यादौ उज्क्ञत्यादौ च छञ्लयोरपि खत्वभरसेगाव् अतश्चनोःकगाविति कृतम् ।
किं च तन्मते इयं कल्पना कुचुटुतुषुवगौ इत्यनेन गताथत्वाद्यथौ । यदपि

माधवेनोक्तं सवणौ इति महत्याः पूवौचायेरेन्ञाया इहाश्रयणं तदीयोपाधि-

परिगरहाथेमिति पूरवोक्तोथेस्तत एव सिध्यतीति । तन्न सम्यक् । तथत्ि
छाघवातुस्यास्यमयत्नैसवणेमित्येवात्र पठेत्किं हस्वादिभ्रहणेन गुरुणा ङ्धिेन
भेदयहणन च । यद्वा मथमादितीयाविभक्तीर्यािसेन्तावत्तदीयसंस्थेव व्यवहरे । कृतेपि सूत्रेतन्मुखनिरीक्षकत्वानपायात्। तुस्यास्यमयत्नं सबणेमिति

छघुभष्ये ।
५६
ः सवर्णे इत्यत्र समानः
सूत्र व्यर्थं योगार्थनेव गताधत्वात् । तथाहि । अक
्या न ^, रवणयोसदृशो वणं इत्यर्थो ग्रा्यः। समानता च नात्य ्राद
्णे इत्यादौ तुस्यम्भानव्याः कछवदित्यतिदेशेन निवहाव् (ससे श्चरि सवर
ों हस्वः परो दीधः,
्रयतरत्ेन समानत ्राद्यम् । एवं सवत्रोन्नेयम् । पर्व

। -खके हि हस्वः पुरुषो दीघः
इति ढे कातेचसूत् व्यर्थे । लोकतः सिद्धः
णो हस्वः
ारो यथा जायत तथात्रापि भविष्यति ।अस्पांार
॥

पट इत्यादिव्यवह
क्तिशम्दस्य कृत्तद्धित
अविकोच्वारणो दीष इति व्य॑ननेष्वतिमरसंगस्तु विभ
न्वया हस्वरन्ञा दीसिव परिहवैव्यः अन्वथेत्वात् ।यतु विरोचनदसिन निर
नसं-

भेकस्प
घंसंज्ञाषीत्युक्तम् । तन्न । नामिव्यंननस्वसदिष्विव तत्राप्यवयवा
द्यतेप्नन
भवाद् । हसति हस्यते वा हस्वः दृणाति दीर्यते वा दरयति ्मौन्यषामन
वा दीपे इति तेषां दौदावन्योन्यस्य सवणौविति । कातैत्रसूत्र त्वे
्रनातीस्येति च व्यथैम् । डौदढौ स॒वणीविव्येतावतेवेष्टसिद्धेः । नच भित

त्युक्तेपि
येष्वतिमसेगः । दोदावित्यस्य य्रहणसामध्याव् । अन्यथान्योन्यस्य

दोषतादवस्थयात्। सर्वथाप्य्वभयोरव्याधिरस्त्यव । वस्तुतस्तु दरोद्रावित्य
यं पि नोचितम् । सवणौ इत्येव सूत्रमुचितम् । दशं समानादत्यनुवत्तेनी समा

त् ।
नराब्दस्तुस्याथेपतुवृत्तिसामध्यौन्र संज्ञिपरो दराशब्देनैव तषां राभ
नाः ` इत्यस्य
तुस्यत्वं च जात्या ग्राह्यम् । विभक्तिच्यत्ययश्च ` दश समा

पूवोहस्व इत्यादौ यथा । अन्यथा ˆ एरे › इत्यादावमरसंगात्, । प्व हि दश्य

श्रायस
नात्या समनः सद सवणौः स्युरित्यमं सर्व सुस्थम् । एतन णे समा
्र
करमसिद्धत्बाद्स्वदीषैयोरेव सवणसंन्ञा स्यान्न तु हस्वयीद्धयोरदीवयोश ड |

भैः सनृ
योरिति । ततश्च दंडाममित्यादौ दीर्थो न स्यात् । ननु समानो
इत्यन्वये सवणशब्दे सति कथं हस्वदीषेयोरेव सवणसंज्ञा स्यादसमानत्वाद्नयोशितिनितदस्ति। बणेसमान्नायस्य क्रमसिद्धत्वादचनवबखादेवासमानयो-

शपि स्यात्तिषां ग्रहणेन तु व्यक्तेः मतिपादि तत्वात् क्रमाविवक्षाविवक्षायाम-

पि व्यक्तिदारेण भिन्नयोहैस्वयोदीधियोश्च सवणेसंज्ञासिदधेति त्रिछोचनद्सोक्तं स्युक्तम् । फिच समानो वणैः सवणे इत्यन्वभेता त्वथैवाधिता ।
एव हि ्दष्वेवावयवाथैः स्वीकियतां मास्तु सवणेसं्ञेति दिक् । `
1
५
॥
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अनेन कमेणेते वणौ वोध्याः । पृवैवत्सवेम् । यद्यपि कैदोगविरेष
अद्धमेकारमोकारं च स्वीकुर्वति तथापि छेके तयोर्दशेनादनाय्रहः । ५दे
व्यकारादीनामिव तयोरपि सोके दशनं स्यात्तं राधवात्तावेवोपाशेदकारादिवत् । नन्वेवं “हुस्वदिस्चे संध्यक्षराणामिकासेकारापिःः ति बानतिकं व्यथं स्यात्तद्धि हस्वदेशे भाप्तवतोरद्धंकारद्धाकारयोर्निवच्य्थं करियते
इति चन्न | वेकसििकपाप्िमतोरकारस्य व्यावृत्तये तदारंभात्। एकारादीनां
हि पूर्वोभागोऽकारसदशः उत्तरस्तु इवर्णो वणसदशः तत्रोभयसदटशस्य हस्वस्याभावात्पयोयेण अकारः स्यादिकासोकारो च स्यातां तस्पान्मा कदाप्य-

वर्णो भूदिति तदारंभः । वस्तुतस्तु नारंभणीयं तडचनं संध्यक्षराणामुभयभागसदृशस्य हस्वस्याभावनोत्तसभागस्य सदृदाविव्णोवणवेव प्रिधास्येते
उत्तरभागस्याधिकत्वात् , शब्द्परपरत्वस्याश्चयणात्, छिप्यमाणवणेदयसदृश्ावयवत्वास्सधीयमानमक्षरमित्यन्वथसज्ञाविषानाच । एतदथ महास.
ज्ञाकरणम्। इहाकारादयो वणौः सांशाः पतीयंते तत्र संति केचिर्दशाः स्व-

तैत्रवणीतरस्य सदशाः } यथा आकारादिष्वकारस्य सदौ भागो एकारादिषु पवेभागोतकारस्य सदशः उनत्तर् इवर्णोवणेयोः । ऋकारे रेफस्य सदशोरदेमाव्राभागः खकार रकारसदशः। तत्र स्वतचतत्तदणेयरहणन प्रिधीय-

मानँ कार्य तत्तस्सदशेष्वंलेषु न मरवत्तेते तत्सदृशा हीमे न त॒त एव | नर` सिहवजात्यैतराकातत्वात् । तेनाप्रे इडं वायो उदकमित्यनन सवणेदीर्घो न्
न च ए जयित्यादिना तस्य बाधोस्त्विति वाच्यम् । अयादयो हि येन नापा-

सिन्थायेन मप्येपवादन्यायेन वा यत्वादीनामेव बाधकतया अर जायाीत्यादौ चरिता अग्रे इदमित्यादो परेण दीर्घेण बाध्यैरन् । अतरंगश्च रीधरितियवमाचपिक्षत्वात् । तथा अग्रे एतीत्यदोतोत इत्येतन्न जाद्ूय मरमाये-

व्यत्र तुङ्गमाराभिरित्यत्र क्य इत्यकासो न यातेत्यादौ यत इत्यातो रोषोन
नचैवं चकीङ्कप्यत इत्यत्र 'कृपो से र › इत्यनेन ऋवर्णेकदेशस्य रस्य छबर्णैकदेशो खकाये न स्यादिति वाच्यम् । रो छ इत्यत्र स्वतत्रास्वतचप्ता-

भारणनातिरनुवादे विधेये च विवक्षितत्वात् । एकदेशस्य च प्रथङ्खिष्कषौ
योगात्तद्ाण ऋकारास्येव दकारदेशचः फरुति । यद्वा प उः रः छ इति
३
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छषुभाष्ये |

छेद्ःकृष इत्यविभक्तिकं तच तंत्रेणावरृच्या वा योज्यम् कृपेयो रेफस्तस्य यः
कृषेकरकारस्यावयवो रेफः रेफसदश इति यावत् । तस्य च रकार इति । इ

दं च शिष्टसमाचारात्मक्रेयादशायामवदयं स्वीका्ैम् । परमार्थस्तु ८ पे
वणां न विद्यते वेष्ववयवा न च ॥ वाक्यातपदानामत्य॑तं भविवेका न कं
श्न ॥ › इति ।
|
|

संध्यक्षराणि॥ ५॥
ूवेसूत्रमनुवततेते । एकारादीनि वणौनि सेष्यक्षरसंजञानि स्युः। संजञामयो-

जनं तु सेष्यक्षरणाभमित्यादे । ननु योगविभागः किम्भैमिति चेत् गणु ।
पूर्वेण सहैकवाक्यतायमिकारादीनां संज्ञाविधावुपक्षयात् । भाधान्येन वर्णो

पदेशो न स्यात् । ततश्च इरनाम्यादिसंज्ञा तेषां न रुभ्येत । यदि तु बरृद्ध-

कुमारीवरन्यायेन ज्ञापकेन वा सा रभ्यते इव्युच्यते तर्योकवाक्मतलररमि न

तिः । पूवेसूत्रप्यवे बोध्यम् स्यदेतत् । नेयं संज्ञा मणेया गौरवात् । म्बन्ट-

पेण मत्याहारेण वा मदेशेष्वेकारायो निदेद्या माताराषवाद् । पफेमो
भा-

वामेति वा अयावामेति वा सू्यताम् । अघ्रोच्यते । आत्वाकिेः सेजापूर्वै-

कत्वेनानित्यत्वं यथा स्यादिति संज्ञामणयनं ततश्च संविव्यायेत्यादि सिध्य-

ति । सेजञापूैकत्वं चात्र यथाकथवितसंज्ञाश्रयथेन स्वीकार्यं न तु विभेय-

तेनैवेत्यायहः । अन्यथा संज्ञाविधानं व्यर्थं स्यात् । उक्तरक्षणनिवौहाय च

वचनातरमारभणीयं `स्यात् । एकारादीनि सेध्यक्षराणीत्यतन कारथहणं

स्यथेम् ॥ एञादीनील्युक्तावपि कादीनीत्यादाविव क्षत्यदशेनात् ॥
उभये स्वराः ॥ ६॥

भकारादय एकायदयश्च स्वरसंज्ञाः स्युः । सेन्नामदेशाष्टयं स्वरे" 'नामि-

नः स्वरः इत्याद्यः । जथ उभयग्रहणं किमभम् ।-जकारादीनमिकारादीनां

चानुदृततयवै ठन्धत्वात् । उच्यते । नेतरस्य विधिव मतिपेधो वेत्येतदनेन
ज्ञाप्यते । अनैतरत्वादेकारादीनमिवानुव््निः स्यान्नत्वकारादीनां व्यव-

हितत्वाव् । अथ. यद्युततरसृत्र अवपयदासष्धिगादकारादीनामप्यनुवर-

तिम्यत इत्युच्यते तहं व्यर्थं तत्नोभयेयहणम् । स्दिषु त्वस्य सा-

येयं बध्यते ` । नचोक्तम्यायज्ञापनासिद्धिः न्मायसिद्धलेन तस्या-

ज्ञाप्यत्वात् । अंन्यवधानेनोपस्थितत्वादेवानेतरगहः । बहुवचने त॒ भत्येकं

संज्ञाविवरणम् ।
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संज्ञातरिधानमिति तातपर्य्ाहकम् । यदितु समुदायस्
य रक्ष्ये युगपददश

ेनास्सर्युः स्वे दिते इत्यादिषिगा् भव्येकं संज्ञा रभ्यत
इत्युच्यते
4 मस्ति. बहुवचनम् । पूरवोत्तरपूत्रयोरप्येवमुत्रेयम्

णावयक्तिपक्षरपि सादद्याश्रयणाढा

हस्वदीषेप्ुतानां

। जातिपक्षाश्रय-

संन्ञा सिष्याति ।

हस्वरदीधप्रुतमेदा इत्यनुवतैनादा . शब्दाधिकारमात्रित्य
हस्वदीषेषृता
भेदा येषामित्यत्र व्याख्येयम् । अत एवं तच भदय्रहणं
साथकम् । ऋरोस्सव्णाथेचे तु ततेव ऋलय्रहणं कुयात् । हस्वदीवैष्कत
छर इति हस्वरीष

ते इति वा!एवं च तत्र चतुैशादौ स्वरा इति कार्ततरसूतरेरपि बहव
चनं व्यथंम् । तत्रत्यपि सपर्णसमाभ्नाय इत्यनुवत्यं विभकति
विपरिण

ामेन
व्याख्यानेरनिष्टादरेनात् । चतुरशादावित्यऽपि त्यथेम् । काद
ीनि व्यननानीत्यनेन कादीनां व्यननरसंज्ञाविषानाप्पू्ैषां स्वरसंज्ञा भविष
्यति ।
यदि तु संज्ञानां सामान्यविशेषभवेपि बाध्यबाधकभाव नास्
त्येकायदी-

नां स्वरस्ञाऽपसंगाद्गांणां च वयन नसंज्ञापसंगादित्युच्
यते । त्न
व्येनने स्वया अनुसधेया इति भूर त्यकत्वा तत्स्थाने न व्यं
ननं स्वर इर्येव
करिष्यते । यदधाण्व्यंननं स्वर इति अकादिः स्वर् इति वा
सूत्रणीयम् ।

यद्वा कादौनि व्यंननानीव्यस्य स्थानेन कादीनीति सूत्रं कत्तेव्यम्
 । स्वरो

वणैवनं इत्यतः स्वर इत्यनुवैनीयः कादीनि स्वरसंज्ञानि न भवत
ीति

व्याख्येयम् । ततो व्यननानीति पठ कादीनीत्यलुवतेते नेति निवृत
्तम् ।
ण्तयोः पक्षयोने व्यंजने स्वरा इति सूत्रे न कर्तव्यं स्वैर एव॒ संधि
र्धिधातव्यः । यद्वा स्वर इत्यन्वथसंत्ाविन्ञानान्नानुस्वारविसर्मयो कादि
ः
षु
चातिमरसंगः । स्यदितत् । अकारोकाराभ्यामौ मत्याहारे गरह्यताम्
।

द्यं स्वर इत्यादावियमावि इति सृन्यताम् । एवं च सवेरुक्ष्यसिदिर्
भि-

मधा । स्वीकृतश्रौत्याहार ओ निपात इत्यत्र संवरिति । सत्यम् ।
संज्
ञापूवेका विधिरनित्य इति लापनाधमिदम् । तेन वातममी आहितः

विष्णो इति उ इति स्वर इति अमुमुक्च इत्यादिभयोगाः संगच्छते । रूटा

चैयं संज्ञा टिउपभेतिवत् । केचित्वन्वर्थौ वरदेति स्वयं राजत इति स्वर् `

इति । स्वर्थराननं च परानोक्षोबास्य॑माणत्वे तन्मते स्ञाविधाने व्यर्थ

योगर्भनैवेष्टसिद्धेः । यनु बिशोचनदासेनोक्तं स्वर इति संजञान्व्था सुखा-
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रुधुभाष्ये ।

धेसन्वाख्यायते । स्वयं रानत इति स्वराः । एकाकिनोप्यभैमतिपादने

समथः । तथाहि छिगधातुनिपातानामसहायानामर्भपततिपादने सामभ्येमु-

परुभ्यते न व्यंननानामिति । तत्न । अथौतरव्यावृत््यथमवर्मविधेयतेन

सुखान्वाख्यानासिद्धेः । एकाकिनामभैमतिपादनसामर्ध्यं न स्नरतवेन कितु

धात्वादिना । अतोस्हायस्य व्यंननस्यापि धातुत्वादौ सत्यथवत्े भव-

त्येव।व्डवाचरति तति ततीतिं व स्तः संति । भिदपां षठः कः रामम्
हरिम्नदीरित्यादावकरि गते मकारसकारयोः भ्यान्यस्सुप्सु स्वयणामथैवत्ता
न) कययत्वाभावात् । रामशब्द्स्य स्वरस्य स्वरत्ये सत्यपि नाभ
वत
दिगत्वाभावात् । स्वरसंज्ञाया अन्वर्थ छिगादीनां चामरत्वं कि
केन
संगतं तद्येन्वथेता कथम् । स्वेन राते रान दीपा ना्नीति हः
परा
नपेक्षोचारणत्वं स्वराननम् । व्यंननोचारणस्य परसपिक्षत्वाच् तताति
न्यातिः । अवनौ नामिनः अं वर्मयंतीत्यवनःः कार्यण् स्वय
नामिसं्नाः
स्युः । पूवेत्र संन्ञापरमपि स्वरा इत्यत्रानुतत्तं सत्संजिपरं
भविप्यति ।
स्वरसंज्ञायाः पूर्वेण सिद्धत्वात् । यद्रा उभये इत्यनुवत्ये अवनौ
उभये
नामसंज्ञा इति व्याख्येयमिति माधवः । अन्ये तु अवन। इति विशेष
णस्य
विरेष्याका्षायां मकृतत्वाद्काराद्य एव॒ संबध्यते नत्रमकृता
हक।-

राद्य इति वद॑ति । परेत ननिवयुक्तमन्यसदशापिकरणे
तथा ह्य
थेगति

रिति न्यायेनावनां इत्यनेमैवावभेमिन्रा अवेदाः स्वरा
उप.
स्थाप्
यते न तु हाद्य इत्याहस्तत्न । नन्न एव तत्र यहणात्
न्नथैस्या-

ग्रहणात् । अन्यथा पृथग्बादेरपि य्रहणमसंगः । संनापदेशाः नामिनोगः
नामिनोत्वतुणीमित्यादयः । गवना; किम् । कुलं कुरे नामिन
ः स्वर इति

नुम्स्यात् । यद्यपि कततेरि पंच उभे एकत्व इत्यादिरिगादवर्
णस्य नामत्वा
भारवेः सिध्यति स न युक्तः। ‹ य्वोः कतुिदि' त्यादि
निर्देशनेयमित्याद्-

प्प्यनारभयसंगात् । नहि निर्दैशमाधरित्य सिद्ध मत्पाख्यानचमत्क
ारात्रहम्।

स्यादेतत् । मास्तु नामिसंन्ञा । कथं तहि ` नामि
नो र `इति इटादं इत्ये
शास्तु । नामिनोऽचतु

रणामित्यत्र तु शिचिद्धिे तत्विदं इत्यादिसिद्ध्भि
-

छादित्येव पालयम् । नाम्ुपपात्त इत्यत्र खुपथादिटोपादेति
पराठिपिन
पतिः ।

टौकः बरौकः मह इत्यादौ , कमत्ययेएत्मे वा विरेषमवरावि
।

संन्ञारिवरणम् ।

२१

पचायाकरतिगण इति वक्ष्यमाणलात् । हसोपये मव्यः मृच्छ फुट इत्यादा
वेपि वििषाभावात् । नामिनः स्वरः इत्यस्य स्थाने इषस्य स्वर इति

पटनीयम्।न च हसतिष्वतिमसंगः। सवरटतित्यम इति मतिपेधो भविष्यति
।

अथ मतिषधौ नकारमकारातिषु चरिता इति प्रतनान्रुमा भाव्यमिति
चव् । तदयत्तरसूत्रस्यम इत्यस्यानुव्निसाम््यान्निपेधो भविप्यति । गवमृप
ि

मियानद्हीत्यादौ हति नुम्म्यादिति नर्द इरम्य भ्ेगह् इति वक्ष्यामि |

, यदा इकारेकाराम्यां मत्याहारं ला तेनैव सरथ व्यवहियताम् । अभ

वायुः स्वर इति य्वृणां स्तर इति बरा सूष्यताम। फं नामिंसंज्चामणयन
ेनति । उच्यते । सज्ञापू्को विधिरनिस्यो मथा स्यारिस्यतद्भोमिदं सत्रम्
|

तन देः चोर इत्यादौ नाम्युपघरक्षणः कमत्ययो न वाणां मधूनां क्नणामित्यादौ नामिनः स्वर इति नु्न नास्यादेतत्। अना नामिन इति मूत्यताम।

आदृन्यर्ना इति च शि्रहः। नन आकारव्यतिगिकाः
स्वरा नामिन

इत्यधेः संभाव्येत । ततस्त्वकारस्य नामितं स्यादिति ब्राच्यम् | उभ
इति

निदेशात् । अन्यथा नुमि सति उभनीति स्यात् । ननाक्तमनित्यामितिं ज्ञाप

नाथम् । तेन अनरत् जदकषंदित्यादि सिध्यति । ऋवणटशार्द गुण
इति न

वक्तव्यं भवेति । यत्तु कातेत्रसूतरे स्वगो वर्णवर्नो नामीति ।
तत वणग्रहणं

स्यथमअयित्यादाविव तन व्रिनाप्यदोषातर् । ननु वणग्रहण सवरणं
्रहणमिति भाषणात्तेन भिना सवर्णग्रहणं न स्मादिति चैत्र । साधनात्
केनरग्रहण हस््यहये वा सर्णयहणामिति परिभाषणस्यौनित्यात्
। नातिनि-

द्शादा स्वर इत्यपि व्यर्थम् । हस्वदीपेशन्दानुत्रस्या अन्वथेत्वेन अवज
इति

पगुदासाश्रयेण वा कारिष्वमसंगात् । अन्यधा त्वदीयान्वथेत्वाभ्युपगमस
्य

मयोननाभावादयध्येमसंगः । यनु तरिरोचनेनोकतं नमनं नाम इति
भवे

धनर सौरस्यास्तीति नामी । तथा चामीषां हुस्वदी्मेदेन तत एवे ध्वनि-

रु्रति न चों स्पृशतीति । तन्न । एतादशान्व्थ॑तावणेने फलाभावाद्

ईहगन्वथतवस्य सवज संभवेन हस्वादिसंजञाया अनन्वयत्वोक्तिविरोधाव |.
यदपि
अनंतरत्वादीषेपितुवतंते इति शंकानिरसार्थ स्वरगरहृणमिति । तदः

पिन । एवं हि आकारवनं आवो वा नामीत्येबावकष्य् 1. हस्वे मापि

पररहाद् । वणेग्रहणानेक्याव् । भतो व्पर्थं सरयरहणम् । चः. तक्रहौः `

२.२.

|

रषुभाष्ये |

चतुदेश स्वरा इत्यस्या अवनों नामीति सूत्रणी्य॑मित्थं
नोक्तशंकावकाराः । यद्पि स्वर
ोटलवर्णो नामीति सिद्धे यद्वनेरहणं

नित्यमिति ज्ञापनार्थम् । तेन पित्यमित्यादयः सिद् तत्न नातिनिर्दिष्टमधा इति।तदपि न ।इवर्णो

युमसवर्णे स्वरे इति वाच्ये यन्न व्यैनने स्वर
ाः संधेया इत्युक्तं तेनोक्ताछाभाव ।हयवरर एते वणा अनेन कमेण ज्ञेय
ाः । इहापि पूवेवदधिभक्त्यनुत्पत्तिः । माधवस्तु इहाप्यभरस्या्िवक्षितत्वादिभक
्तेरनुतपत्ि :› टुग्वा छा
दसः । एवं सवत्राप्यविभक्तिकनिरदैशे लेयमित
्याह । तत्र गवा छांदस इति
रिक्तम्, एषां सूत्राणां छदस्त्वस्य छेदोगत्वस्य
चाभावात्, छद्सि विभक्तिलुगिधायक्वचनस्याचामावाच्च। ननु हकारस्यात्रो
पदेशे एलं न दश्यते | यदि
त॒ शषसेत्यत्न वसयोर्भध्य एवोपदिश्येत तरह
हशषातात्सक् रुदद्शतुर्णा

हसदेरित्यत्र च शहांतादिति वसदिरिति च निर्
देशे सति छाषवें, सग्रहणे
च भवति हकारथ्रहणमिति चेद् । उच्यते ।
भत्रोपदेशं विना अवह्वेखयदहणेषु

हकारस्य ग्रहणं न स्यात्।ततश्वा्णेत्यत्रावकुप
्वंतरेपीति णत्वं न स्यात्।
माह्मणा हसंतीत्यत्र आदब छोपरिति सोप
न स्यात्।तथा बरह्मणो हसतीत्यत्र
हये इट्युकाये न स्याद् । तथा रिरिहिष्
वे छिरिहिदे इत्यत्र टत्वतरिकत्पो
नस्याव्।नामिनोस्वतु

णीमित्यत्र हि हछात्सेये वेति वक्ष्यते।तेद्षम्
 अबहु
षु ग्रहणमादो हकारस्य एटमिति स्थितम्
। स्यादेतत्रेफस्य यपकार्य माभोति।तयथा, कुंडं रभेनेत्यादौ -वापदांतस्य'

इति

पक्षे रेफः मव्तेत, मदहुदो भद्रहद इत्यत्र स्वराद्धातरस्थ रेफस
्य रहाद्यप इति दितं स्यादिति

तुन दोषः। परि ोप इति तद्धोपसंभवाव्
स्विति वाच्यम् रीषमसक्तेदवौरत्वात् |अन्न । न च पूर्व्ाप्ययं पारहारोरतु पूतस्य हस्य दीषभाक्तवाभावात्न दोषः । न च प्रस्यं यपस्य सवर्णा
ते रेफस्य ततर सवर्णाभावात्तदभागिरिति यमा अनुस्वारस्य स्थाने भिधीयंवाच्यम्।रेफस्य रेफेण सावर्ण्यस्य
सत्वात् । स्वस्य स्वेनासावणेस्य

वनुमशकं यत्व

ात् । अथेतदोषपरिहाराय
यवारभ्ा पूमेत्र रेफोरनुकृष्येत हरयवोति।
तहिं नानिषिति इत्यत्र वक्ष्यमा.

भेन रसातादृवयुषधाव् हसादेः सेये: रतवासयोर्वेति

पतीत्यत्र पे गुणो निषिध्यते तस्य वचनस्य वचनेन देवित्वा दिरिविसतेर्यमेव रेफस्य पृरपाठे
लाप्रक इति । अत्रोच्य
ते । अनुस्वारस्य प्रसवणेविधिः ससहे
सङ्क-

संक्ञाविवरणम् ।
२६
रोषीत्यादौ कचिद्धन्धावकाशोःसद्शे अगुक्ते न परवर्तते} माधवस्तु एवे
च रेफरुस्य यपांतभोवात् शिव रोगादिव्यादौ पाप्तोरनुस्वारस्य यमादशो
नातिपदाथौगीकारातरिहाय्यैः } नातौ हि पदार्थे नातरीयकतया तद्धतीष
व्यक्तिषु वतेमानं तं करोतीत्यादावनुस्वारस्य सानुनासिकयम विधानेन कृ-

तार्थं यपरक्षणरेफस्याननुनासिकत्वावदयभावेन बाध्यत इत्याह } जणन-

ङम, टधवभ,) नडदेगब खफकछरटथ, चटतकप शपस्, अनन क्रमणेते वणो

जेयाः। एतानि च संज्ञासूत्राण्यायं ताम्याभित्यनेनेकवाक्यलात्। अचर सवणौ

इत्यनुवरृत्य वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । एते वणोस्तुत्यस्थानपयताः सवणः
स्युरिति अन्न सवणेसेज्ञा भित्रनातीयानामेव ग्रायया । हादी शादौ तुनातिग्रहणेनेव निवहः । तेन वर्ग्यो वर्ग्येण सवण इति सिद्धम; फलं त हसा-

त्परस्य क्षस्य रोपो वा सवर्णे से इति । स्यादेतत् । शषसेव्यत्र सूत्र

हकारः पठनीयः । यथा वसर्सङ्ञसमरहणपु मृद्यत ततश्च म्दिहि स्वपिही
त्यत्र वसादित्वमयुक्त इर् सिभ्यतिं स्दादेश्रतुर्णा दसदि रित्यत्र हकार्यहण
न कतेव्यं भवति। न्निह पीतौ हिला सहित्वा सिभिहिपति सिर हिषती.

त्यत्र रसातादृपथ्वुभाद्धसादः सरोः कतराक्षयार्वेति गुणनिकत्पः सिध्यति ।

तभा टीरदीत्यतच्र होट इति रत्वं दुग्धीत्यच् ददिष इतिघषत्वं नगरहीत्याकी

खीपस्त्वनुदात्ततनार्भिंति नमस्म लोपः} नानद्धात्यत्न नहा ध इति भ्व
च सिध्यति। तथा हशपांतात्समित्यस्य स्थानें शहंटादिस्येन पाश्चम् | पय्र-

हो ने कतेव्यः। न च शसात्खपा इत्यत्र हकार यहः स्यादिति वाच्यम्।खपप्-

रस्य इकारस्य कचिदलाभात् | तदिन्धं साधनम | यथान्यासं न स्थटद्रम
हकारः पठितः । ससरसयोश्च पठनीय इति गोरनम् । सापवाद्धैको ह

ठितुं युक्त इति । सत्यम् । अन्यधाकर्ण फं चित्यम् ।यन्तु हौ शस इति
मूत्रण हस्य दामरस॑ज्ञा विहिता मुग्धोध । तदपि मौरवादुपक्ष्यम् ।शसमभ्ये

हस्येव पटितुमुनितत्वात् ।नतु किमर्थो नर्णपिदश्चः करियते, नहि तद्ररनं
स्यचिन्छन्दस्य साधरुखमनममभ्यतत । नच भ्यातादिदोपरहितिनरणस्तरपमतिप्तिरेष ततफटमिति वाच्यम । सकत एनातिप्रतनर्णयततीतेस्वदमताच्यि-

स्वात् 1अन्यथा प्रतादिपाटरस्यापीहे कतेत्यलोपत्तः। न् च निर्दश्ुभ्य जाति.

रात् परतादिसैग्रहः सेत्स्यतीति वाच्यम्।तचदोषविशिष्टानामप्यत्वादिन्-

४

रधुभाष्ये ।

व्याक्रातत्वात्तेष्वतिपसंगाद्।नव गगोदिनडादिपाटस्य ततरणाभयाधथंतया बणं
जुद्धिः अपरतिषु नामसु तथाप्यगतेः। मेवम् | आकरस्युपदशादिषमिद्धिः धा
तुमरत्ययादिषु शुद्धानामेव पाठात् । यतव्वयहणेषु नामसु दाप इति । तवर |
त्वयापि भरतिपदपाठस्यावदयाश्रयणीयत्वात् । अन्यथा शश्च इत्यन्न प्रप ट
स्यपि स्यात् । मेचक मनक इति पलार पाष इति । वर्णोपिदशस्य पलं

तु म्रत्याहारसिद्धिः । मव्याहारशब्दस्तु जवेताभ्यामित्यतत्मूत्रविहितसंज्ञापरः । भत्याहियेते संक्षिप्यते वण अतति व्युत्पत्तः । सोरपि छाषतेन शाखमवृच्यथेः । अन्यथा (चपा अने नबाःः इत्यादौ कारावयवभौरवमसंमात्)
आद्न्ताभ्याम् ॥ ७॥

सेजतासूत्रमिदम् । आदिश्वातश्चायंतो ताभ्यामादैताभ्यां कृत्वा मध्यस्था

वणो ्रा्ा इत्युक्तेः आयतौ तेषां संज्ञेति फलितम् ।स्यदेतत् । आरती
तावद्वेयवौ तान्यामवयवी समुदाय आङ्िप्यते । तस्य च युगप्टक्ष्म

मयोगाभावात्तदवयवेषु सज्ञावतरंती मध्यमेषु विधाम्यत् नत्वाद्येतमोः।
“ संज्ञास्वरूपांतभोवेन तयोः पाराध्यैनिणेयाद् । ततश्चावहसादिय्रहण आद्य

तयग्रहणं न स्यादिति । उच्यते । तैवावृ्योरन्यतरदाधिताद्॑तार्भ्यां कर

स्वा्यैतार्भ्यां सह मध्यस्था वणां ग्राह्या इति व्याख्येयम् । चपा अत्रे आदये

इत्यादिनिरदेरश्वात् मानं) हसेहैस इत्यत्र दकापयदासश्चात्र हिगम्। न द्याच्-

तयोरप्रदणे हकारस्य दित्वमसंगः । यदा आयत आभ्यामिति च्छदः |

आद्यं पद्मविभक्तिकम् । आतो मध्यगानां संज्ञा उक्तरीत्या तयोर्रहे

भसक्ते आभ्यामिलयुक्तम् । इद॑शब्दश्च सानिध्यादादेतावाह । इयं च सहा.

थं तृतीया । समुदायाक्षेपमकारस्तृक्तः । ततश्चा्यतौ स्वसदितानां मध्यमा.

नां सज्ञेति सिद्धम् ॥ इहादित्वातते अेकषबुद्धयधीने तं तं समुदायं मरति

यस्य तस्यादित्वांतत्वविवक्षणात् । ततः ठतसिद्धिः। माधवस्तु अन्न साम-

ध्यौदायैतसामान्यवचनावायतद्ब्दावितीकारादीनां पू्वोततरवणापेक्षया सस्यपि मध्यतवे तदमतिषेधात्परपूवौपेक्षमा
दं मयोनकमिति सुग्रहा
तत्वमापे
इखादय इत्याह् । आर्यतयोश्च संनिवेराविशेषपिक्षत्वाच्छन्दक्रमसंनिनेशेरेपि

भोसूभगोसअवोसूइत्यादावप्यंस्य मृ्तिरपपदयत इति च । जथ यदि रंन्ञा-

मदेशे्वेवाद॑ताश्यवाभ्यां सैदेशन्यायेन समुदायानुकरण्च्यते । तदा मा.

संन्ञाविवरणम् ।
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स्त्विदं सूम् । यन सुग्ध बोधे आदयैताख्या इति सूचितम् । एषां मध्येये

वणास्ते स्वादिवर्णोततवणसमाहारसेज्ञाःस्युरिति च व्याख्यातं तत्रायंतयोभ्हय
न स्यात् । संज्ञायाः पराथत्वात् । उक्तरीत्या व्यर्थं तत्सूजम् । आदिरत्येन
सहेतेत्यापि सूतरमुक्तरीत्या मव्याख्यातम् । इह कैथित्मत्याहारगणनं कियते

तत्तुच्छे सत्यसति वा तस्मिवरि्टातिष्टयोर्दशेनात् । अ इ उण्,ङक्क्,

एओङ्, एज) च्, हयवरट्, टण्, जमङ्णनयू, ज्ञम्) षटधष्, जवगडद््च,

खफछटथचरतवृ, कपय्, राषसर,, हन इति चतुदंशसूव्यामिस्सज्ञकास्त्याज्याः।
'टरूटोपे पूवस्य दीर्घोऽणः) इत्यस्य स्थाने दृखपे पूवस्योरदीवे इति सू्रणीयम् |

संदशन्यायन अकारोकासाभ्यां मत्याहारेण वा निवांहाव् । अभोऽभगरह्य

स्यानुनासिकः इस्यस्य स्थानेऽपगुद्यस्यौरनुनासिकः ' केणः अस्य स्थाने

कञः ‹ उरण्रपरः › अस्य स्थाने उरौ रपरः सर इतिवा जकः सवर्णे
दषे? अस्य स्थानेऽकारट काराभ्याम् । अरः सवर्णेदीषै इति वा, अरोछि

दीषे इति वा सूत्रम् । (इको गुणवृद्धी? अस्य स्थने यु्गुणवद्धी उगितः '

अस्य स्थाने ‹ एदोतःपदांतादतिः एदोतोति पदातादिति वा। एवं स्वरूप-

निर्देशे एड्ेक्षया गोरवम् । सवैजाणामेकरूप्यनिर्वाहाय स्वीकार्यं ङकासेस्तु वा ˆ नादिचि › इत्यत्रनावावीति नादिहीति बा सूं मथमयेोस्याभा-

वात्न दौषः । ' अचः परस्मिन् ` इत्यत्र आवः परस्मिन्निति अहः परास्मि-

चिति वा सूत्रम् । हकारस्तु मरत्याहारे उपात्तोपि तकार्यभाङ्न भवति ¦
'टोरंतेः इति छिगात्।"जद्च उपदेश्च'जस्य स्थाने जदेह उपदेश्च इति होऽच

न कायभाक् । देदंरहस्यं वाहनमाहितादितिं दिगात् । 'आतोदि नित्यम्)
अस्य स्थाने जतो रि नित्यम् । (अणुदित्छवणेस्य चाभत्यय् अस्थ स्थाने
अटुदित्छवणेस्यामत्ययः ओदेति वा इण्कोः; अस्य स्थानि इर्कोः यकोरिति

वा यणः स्थाने य इति यिति वा रष्छोरीत्यच शररोमीति वार्तिककृता

पठिते तस्य स्थाने श़दशोनि)"हसो यमां यामिः मस्य स्थाने हहौ यनां यनि,

"उमोह्वस्वाद् चिडमुणानित्यम्) अस्य स्थाने ङमो ह्वस्वादाहि उमुणनित्यम् ।
"अता दीर्घो यानि"अस्य स्थाने अतो दीष यभिअपृरवस्य योकिअस्य स्थाने
अपूवस्य योदि, (दशि चः अस्य स्थाने हदि च (एकाचो बशोभपूुञ्चषन्तस्यः

अस्य स्थाने एकाहा वदौ भधृन्ञतस्य) 'नदूवशि ति'भस्य स्थाने वेदूबेदि
1
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टघुभाप्ये |

कृति श्रा जशेतति) यस्य स्थाने सहां नदंति(छटां जयश्च" नम्य स्थाने
हम् जद स्चदि, मयं उजोवो बा अस्य स्थान मपञञोवे वा, शषः

खयः अस्य स्थाने शसुपूवोःखयःव्वयेो द्वितीया" अस्य स्थान नयो द्वितीयाः, ध्यरोन् नासिकेजस्य स्थान यसाठनासिक रा हारे सवरणं जस्य स्थान
स्सा डसि सवणे खरि च'ञस्य स्थान खमि च.अम्यास् चचोलम्य स्थान

अभ्यासे चश्व.्शसचि)जस्य स्थान साहि (जलन्त्यस्य'जस्य स्थान अहा
त्यस्य.'्छोपौ व्योविः अस्य स्थाने लापाव्योावहि, र्ट न्यपधात्' अस्य

स्थने रहो व्यपधात्,ष्हलि चस्य स्थनि हरहि च) (दा अटि'जस्य स्थान
सहो सहि, श्र इगुपधात्) जस्य स्थान शहा युपधात् । अधरातस्यन्लाभा-

वात्कथं तेन मत्याहारः रति

चत्व दथर्मत्यस्य गहणमिति नच |

-आदिरेत्येन सहेताइव्यस्यं स्थानं आद्यैताविति सूव्यत।आाचैतो मध्यगानां

संज्ञा स्वस्य च रूपस्येति च व्याख्यास्यद । नन्वव सत्यङ्पयाद्काराक्ारयोरपि ग्रहणे स्यादिति चन्न । ज्ञापकात् । 'काटरमयवटामु तिडः` इति

निर्दशात् । य॒त्पोदीत्यत्न यांतभूतोप्यकारः स्थानेतरतम्ः) इति परिभाषया

वार्य्यते । (एच इग््रस्वदेरोः इत्यभूतावपि ऋकार खकारो यथा } नन्वेव

मपि सुपतिङ्कनादिष्वितां यहणं पाप्नोति । मेवम् ! यस्मेता ग्रहण पदांत-

त्वे इष्टापत्तिः विभक्तिमाग्वतिनोपि स्यादिति चन्र सुषा धातु अयोभीति

निर्देशाद् । तिडः शिङ्याशिष्यडिति सिगाच्च डस्य तिङ्सं्ना । ततश्च

मृण् न इन्दाञ्चकरित्यादो कियासामान्याथस्यानुमयगेो न्यायसिद्ध भामतस्यापरिसमाक्ाथेत्वात् । सूत्रं तु व्यवहितविपरीतधात्वंतरमयोगनिवरत्यभेमू । एवं सति जकारस्य कियावाचकत्वाभावान्नानुमयोगः । यदा आयतो
मध्यगानां सजञेत्येकं वाक्ये स्वस्य च रूपस्येत्यपरं तञ द्वितीयेन वाक्येन
यावत्संज्ञा करियते ततः पूवमेव तस्य शोप इत्यनेन इत्स्ञोपहियते ततः

इत्सं्तस्याभावादेव नायंतसंज्ञकत्वं तस्य इह केथिद्धसा व्यननानीति सूत्र
पटयते अन्यषां यानि व्यननसेज्ञानि तानि दसशब्देन ्राह्याणीति च व्या-

स्यायते । अन्ये तु इसा हसर्ञका वणां व्यंननंजञाः स्युरिति व्याचक्षते ।

तदुमयं तुच्छम् । भये पूरैसूत्ेण गता॑तवात् । तीये भयोजनाद्क्नाद्।

तस्मायथं तस्सूत्रम् । वस्तुतस्तु परमतदूषणपरमिदम् तथाहि । कादीनि

संज्ञाविवरणम् ।

व्यैननानीति सूपं न थणेय
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हससंज्ञया निवहात् ! न व्य॑नने स्वरा

द््यादावेवं न कादं स्वरा इति वनुं युक्तत्वाच। टृषणदिगियम् ।हवसज्ञया

सिद्धे घोषदंतोऽन्ये उति वोषवत्संना, खससेज्ञया वगौणां मथमदितीयाः
राषसाश्चाषोषा इत्यवोषसेक्ञा

! अमसंज्ञया अनुनासिका

उजणनमा

इव्यनुनािकसंज्ञा, यरुसन्ञया अतस्था यरलवा दव्यंतस्थसेला, शससंज्ञया
उष्माणः सषसहा इत्युष्मसेन, ओसेज्तया, तत्र चतुरद॑शादौ स्वरा इति स्वरसंज्ञा) योस्या स्वशेऽवणवजां नामीति नामिरन्ञा, अस्संलया दद्चसमानासे्यािद्धेः एकारादीनि सेध्यक्षराणीति संध्यक्षरसंज्ञा च व्यथौ,स्ससंज्ञया
सिद्धे धटव्यजनमर्नतस्थानुनासिकभिति धृटरसज्ञा, आरभेप्येवं युक्तम् ।धड़
यवपंचम मिति यवशब्देन सृ्दशन्यायेन यरख्वा ग्ररीष्यंते । पयुदासबखानयैजननमेव ध्रट॒सज्ञं न स्वरः । इत्थं च कमान्यसवेन वर्णोपदेश एव छाषवम् ।

ननु

सिद्धवणसमान्नायग्रहेण तेन सिद्धो वणेसमा्नाय इति सूत्रमपि व्यथ

पूवाचार्याणां मते गौरवे दोषं दृष्ट्वा वर्णोपदंशोन्यथा कृतः । तर्क
समाधानमभिसंघायतन्मतं स्थाप्यते । न चेष्टापत्तिगरवे । सवश्षाखेषए गोरवलाघवयोदूषणाद्षणत्वव्यवहारदशेनात् । तत्राऽथटाघवमन्येषां शाब्दिका-

नां त॒ शब्दखाघवमित्यन्यदेतद् ¦ यत्तु विटोचनदासेनोक्तं पृूवोचायेभसिद्धां
स्वरव्यननादिसंज्ञामपनीय केचिदपूवामवाभूटादिसंज्ञा मणी तवंतस्तसतिषेधाथेमिदमुच्यते । सिद्धइति । अतायं भषटव्यः । पृवौचा्य॑मसिद्धामित्यस्य

किं पूर्वाचायोणामेव मसिद्धां विदितामित्यथैः उत पूबचायाणामपि भसिद्वामिति । नाद्यः । रोके मसिद्धाभिरेव संन्ञाभिस्त्युत्तरम्रेथविसेधात्
नात्यः । पूवाचार्यग्रहणानथक्यात् । भसिद्धामित्यस्येव वक्तमुचितत्वात्

जथ पूवाचार्थरेव परिद्धां तामिति विकक्षितमुततेरपीति । नायः । स्वरसंज्ञाया अकारादिषु रोकमसिद्धत्वेन षयादिशन्दबदीश्वरेणेव संकेतित्वाद्
धुटीत्यादीनामाधुनिकेरेव संकेतितत्वाच् । नात्य । प्वाचायेभसिद्धामित्य-

स्यानथक्यापातात् स्वरव्य॑ननादिसंज्ञामित्यस्येव स्मनसत्त्वात् । यद्पि
अपवामेवेत्यादयुक्तं तदपि न। “अचु गती, हट्विरेखनेः आभ्यां किंपि अच-

त्यन् हरतीति इट् इति सिद्धात् । पराभिमतेर्थनपसिद्धतेति तर्हि
समानरसध्यक्षरनाम्यादिसंज्ञा अपि खद्कतर्थे न मसिद्धा इति तुस्यं समाधा.
नर ॥\
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रुषुभाष्ये ।

नम् 1 यदपि तस्मतिषधाथमित्यमिहितं तदवि न । मतिषषहतोरनभिधानात्
~

क

मतिन्ञामत्रणायासिद्धेः व्णसमाभ्नायस्य सिद्धता परैरपि ज्ञातैव । कितु
तस्याश्रयणे गोरवं बुद्धा खाघवाय वर्णसमाम्नायाऽन्यथा परितः । गौरनोद्रारस्तु अनेन सूत्रेणनं कृत् इति व्यर्थ सिद्धो वर्णेति सूत्रे गौरवदोषर एव्,
नेति यो वदेत्स शिष्टसमयाद्पगषित इति वादकथायामन्मत्त इव परीक्षक

रुपेक्षेत किंच यत्रगोरवमापद्येतेति परं परति कथं गौरवमापाद्यते । यदपि
शब्दाः खच्विह साध्यत्वेनाभिमतास्त च खाक पसिद्धाभिरव सेजाभिः.
साध्यमानं सुबोधा भवंति नामसिद्धाभिरित्युक्तम् । तच । श्रद्धा दनिनयादीनां संज्ञानां रोके त्वदिष्टर्थऽपसिद्धसन परसिद्धाभिरवत्यनधारणम्यासं-

गत्वभरसंगात् । जथ कासाचिर्संज्ञानां मसिद्धिरपक्षितति चत् तर्हिं धातप-

व्ययाग्ययसवेनामादिसंज्ञानां पसिद्धत्वात्समं समाधानं परस्मापि । यदपि
अथ संज्ञापि कथंन साध्यते इति चेत्र } प्रथमसेज्ञासाध्या मापितम्ा न
पश्चाच्छब्दा व्युत्पाद्यते इति यत्रगोरवमापद्चतत्यभाणि, तदपिनि । डाकिकतरेदिकसकर्व्यापारपरित्यागापातात् । साधितेन वखवयादिना छदननखाहरणादि ओदनादिना वृघ्यादियागाधिदात्रादिषर्मण स्वगाद कथं तन् यनरगारवात्साधनीयं त्वया यथा बुरश्रद्धादिकां सेनां मसाध्य गब्द्रा स्युसाद्यंत तथा
परैरपि । अन्डरादिरसंज्ञामिति न तान् भति गौरवगभोऽपाति यचि चिदतत् ।
यदपि एतेन यतिषेध एव साध्येन परिणतो मवति यथा दवदत्त दक्षिणन
चक्षुषा पदयतीत्यक्ते वामेन न पर्यतीति गम्यते इत्यभ्यधायि तदपिन।

सम्यगिव उक्तोत्तरत्वात् । यदूषणमभिभत्यान्यथा वर्णसमाभ्नाय उपटिष्रः
तस्य गौरवस्यानेनानुद्धारात् । अतो देत्वमावाततिषधो दुःसाध्यः । यदापि
ननु चतुदेशत्यामिर्योगिः स्वरादिसंज्ञा विधीयमाना दश्यते, इदमयक्तम् ।
पूवाचाय्यैमसिद्धसंजञान्वास्यानदारेणतरमणीतसंजञांतस्मतिपथ एम तैरपि

साध्यः । जन्यथा स्वरादिसंक्ञा रि मसिद्धाः, किमर्थं विधीयत उति पोतः

तन्तच्टमुक्तोत्तरत्वात् । पूवोचार्येः ससिद्धाः पूर्वोचायोणामव वा तेषामपि

वा । नाचः । स्वरर्व्यननादिसंजञानामन्वथच्वन तेभ्योऽपि माकुसिद्धलराद् ।

अत एव न दितीयोपि । ठोके यसिद्धाभिरिति त्वदुक्तिवियेधाच । न्यः!

मिसे वकुं शक्यत्वात्, । पूवीनायगरहणानर्थवयात्। पू्वाचा्ीन्पति.

संन्नाविवरणम्

२.९.

मौरवोपन्यासाततेनं संज्ञाः करत शक्यंते तदनुवादस्तु तव ॒दृरोत्सारित एव
युडगन्यादिसंज्ञास पृबाचायमसिद्धत्वं इर्द्ग्धायमानम् । अन्वर्थानां सरा

दिसंज्ञानां विधानं न परमणीतसंज्ञानां मतिषेधनाय । वितु “स्वये नासासमीरे स्यान्मभ्यमादििकस्वरे । उदात्तादावकारादौखज्गादौ चध्वनौपृमान्?

वारणं
इत्यादयर्थौतरवारणाय स्वरादिरसंज्ञानामभणयने स्वरादिमदेहोऽर्थातर
कथं रम्यते । अतस्तैः प्रतिषेधः साध्यः । परंतु सज्ञांतराणां न किन्तु
अथौतराणाम् किच यदानुनासिकादिसंन्ञान्वथौ किमर्थं विधीयते | नच
स्वरादिसंन्नाभिरन्ञ्षरादिसं्ञावद्तरमणीतसंज्ञांतरं परतिषेद्धव्यं दयते |
अन्वथो अपि मतिषद्धव्याभावेपि विधीयते चत् तरिं रोपविभक्तीत्यादिका

अपिकुतोन विधीयेत इति यति वाक्यं भावयेति दिक् । किच >क इति
निह्वामूरीयः >प इत्युपध्मानीय इति दे सूते न कन्तैम्ये, राघवात् । भदे
शेषु स्वरूपणोचारणस्योचितत्वात् । निह्वामृरीयोपध्मानीयक्घम्दयोयाँगिकस्वेन योगाथग्रहणेऽप्यदोषात् । व्येननतेज्ञायास्तु दगेणेवान्वथत्वं स्वीट्तम-

न्वक् व्य॑ननमिति तत्वे च प्रसपिक्षोचारणसवं ततोऽपि संन्ञासूञं व्यथं योगनेव निवोहात् । व्येननमस्वरं परं वर्णं नयेदित्यपि सूरं ्यर्थं॒व्णैस्य
वर्णोतरं मति नयनस्यासेभवात् । नहि लिपिवेणेःसाहितस्य स्मारिका मतिमावत् । वणेस्त्वाकाराश्रयः वणैस्य वर्णोतरेणानंतस्थैसेबेधः । नद्यानं त्यं

णोचारणं सूत्रसाध्यं सूतरानभिज्ञानामपि द्दनात् । न चान्यन्नयनं वर्षु
काक्यते । यत्त॒ननुव्यंननं परं वर्णनयेदित्येव युक्तं सत्यमस्वरमिति व्यथ

मिति िरोचनेनोक्त, तदसत् । उक्तरीत्या सूचस्येवोक्तिसंभवाभावात् ।
एवमनतिकमयन्विऽम्डेषयेदिव्येतस्सूत्र व्यथं उक्तरीत्या वर्णानां रंयोगाभवेनेव विभागास्भवात् । तेषा हि कमेणवोज्ारणमाद्चुतरप्रिनाश्चश्चेति दिक् ।

एतेन विदरेषस्तु कमेण भविष्यति न व्युक्रमेणेति व्यर्थमिदमिति तिखोच-

नोक्तिः परास्ता । कचि्पुस्तकेषु अत्यस्वयादिष्टिः, अस्यासपूवेउपधा,) कायौ
येत् आरे ओ बद्धिः अरेदोनामिनो गुण इति प॑चसू्री तद्धितेषु पञ्यते। तञ
पठे मयोनने चित्यम् । इह पटे तु परकर णशुद्धिरेव एम् । अत्यस्वरादिटिः । अते भवत्यः“ कारकाकियायुक्ते” इतिण्यः । "णितोवा इति गित्व-

विकलपादृद्धयभावः । अव्यश्ासौ स्वरेति कर्मधारयः । स आदिथेस्येति

३०

टघुभाप्ये |

तद्गुणसंविज्ञानो बहऽ्वीरिः । स्वराणां मर््येत्यस्वर आदियस्य ससुद्ायस्म्
स स्सिं्तः स्यात् । संज्ञामदशाः पथां टेः, व्यदादेष्टरत्यरादयः । अस्यत च

सजातीयापेक्ष तेन स्वराणामिति छभ्यते । यत्र तु तद्ादिरन्यो वर्णो नास्ति
त्र स्वरस्यैांत्यत्वं व्यपदेशिवद्धावात् ! यथा पितित्यत्र सरा; डितिटेः।
9

यच्राप्येक एव स्वरः तत्रापि व्यपदरिवद्ावा्दत्यत्वं यथा व्यदादिषु कचिद्

योः स धातरिस्यादि निर्दश्ञश्चात्र टिगम् । व्यपदेष्िवद्धानस्तु रोकिक
न्यायः । यथा यस्य बहुवःपुत्रास्तस्य तस्मिस्तम्मिजञ्ज्येष्मध्यमकनिप्रत्यपदेद्ाः, यस्यत्वेक एव पुत्रस्तस्य ज्यष्टादेव्यपदेश्ञास्तस्मित्ैव तथः यस्मानेके स्वराः तस्याद्तव्यपदेशाऽपूतरत्वानुत्तरत्वरक्षणस्तम्मिस्तस्मिन् । यस्य

त्वेक एव् स्वरस्तस्य तस्मिन्नैव } केचिच स्वरेप्वंत्योन्त्यस्वर इति विगरहंति
तच्रव्यशग्दस्य पुवेनिपातस्तु विज्ञापनाथः। कविदमार्य॑तस्यापि परत्वमिति)

अस्मिन्पक्षे स्वराणामिति शन्दादव ठभ्यते } जन्यपूर्नेण तुत्म् । यद्वा
तैत्रादिनात्यस्वरः अंव्यस्वरादिश्र रिरिव्यवे वाक्साभदयं तप्पुरषबहुवीहिभ्यां

बहुवरीहिस्त द्वणसविज्ञान एव । पथां टेरित्यारिदिगात } अन्त्यातपूर्व उपधा]

अत्यादरो यो वणः स उपधासंज्ञः स्यात् । संज्ञामदशाः नापधायाः
उपधाया खवोरित्यादयः । ननु व्णीदिति सृजऽनुक्तं कस्माट्टन्धामितिं चैत् ।
ज्ञापकादिति महाण। पयण्यात्, बुव जाह पंचानाम्, विंदा नवानामित्या-

दिकं च ज्ञापकम् । अ नोपधाया इति दीर्घः ! उपधात्वं यदि समुदाया-

सपषस्योच्यते तदेदं दीधैत्वमनुपपन्नं स्यात् । तथा व्ैमाने इति निदेशो
हिमम् । अत्र हि उपधाया स्षोरिति गुणः । सन तदेव निहति यदा
वणीदुर्बच्वमेवाश्चीयते । अथ वणे इति कस्मा्ग्धं न्यायात् । तयथा अव-

ध्यवधिमद्धावः सनातीयानामेवेस्युस्सर्मः । रोकं हमीषां ब्राह्मणानामत्यातपूवैमानयद्य॒क्ते एक एवान्यादन्यवहितपृ्वं आनीयते न तु समुदायः । एवं
चेहापि वर्णादव्यवहितपूर्वोऽपि वणे एव संक्तीन तु समुदायः |नवाव्य-

वहितो वणे, ज्ञाप्रकाचं । तथाहि सिस्योरिति सूत्मव्यवरहितपू्स्योपधाभूतस्य नामिनो गुणं निषेधति; तचरं वणेस्य संज्ञित्वं विनानं निर्वहति ।
जथवाऽस्त॒ अत्यादणोत्पूषेस्य समदायस्य संजित्वं षष्रानिर्दिव्वादेत्यस्य्
नन् कन

सन्नाविवरणम् ।

१.

कायं भविष्यति न चान्थकत्वादंत्यस्य न स्यात्| अनथृकंस्य नेतीतीद्रास्यः
वचनस्य न्यायस्य वा दश्ेनात् ॥

कायायेत् ॥
कियते संपाद्यते तत् कार्य थयोननं कार्यं सपादधित॒मुच्ारित इत्स
स्यात्। यस्येत्संज्ञायां सत्यांकिचित्कार्यं संभवति स इत्संजञोऽन्यस्तु श्रवणार्थोऽन्य
धातन्नोचाश्यत्। दविधा हि वणौनामुपदेशःकायोर्थो वा श्रवणार्थ वति यथाडङस्यादेङ्काये डिति ङितो यडित्यादिकायोथः क्तयगादेःककारः द्विरयश्युसि
यनां यवराणां किंतीत्यादिकायो्थः । अन्बथा चेयं संज्ञा । एति गच्छतीति
इत् आड विनारीव्यथः । ततश्च इतो रोपो न वक्तव्या भवति । अत एव
निटुद॒नां समुदायस्यैव रोपः} यन्न इदिव्यनुवृत्तटपि इत्यव सिद्धे यस्यत्सन्ञा
तस्य लोप इति वचनस्य समुदायरेोपाथत्वादिल्युक्तं माधवेन । तच | तस्य

वचनस्याभावात् । इच्छब्दा्भविव्रणपरत्वादस्य । ननु कायौयति चतु
नोचिता नैमित्तिकाधारे सप्तम्या जनेत्यात् । सत्यम् । तादर्थ्ये तुमं व।
चतुर्थाय, सा चानेन ज्ञाप्यते तद्ज्ञापनाथमेवात्र चतुर्धोभयोगः । मनु ताह
करते इदिव्यव सूव्यतां छाववादिति चन्र । संनिपातपरिभाषासां अनित्यत्वाापकत्वपरसगात् । किंच यदि कृते इत्यव्ययं सप्तमी वा तदाकचतुध्यपिं न
रभ्येतति दिक् । इत्थं चापदकषेऽजनुनासिक इत्याद्यष्टसत्री नारन्धन्या का-

म्यचूनाहनादो मयोजनाभावादेवेत्संज्ञाभाव इत्यस्य शरणीकरणीयत्वातु ।
मरि ओ वृद्धिः, आश्र आर् च् एश ओश्र एषां समाहार अररे ज समाहारस्य एकत्वात् । एकत्वे द्विगुर्दढाविति नपसकसव्वेऽपि हस्वाने कृतः
संज्ञापवकत्वेन तस्यानित्यखाव् । यन्न॒ असंदेहाथ स्वो न कृतः सति
हि तस्मिन् किमोकाये निर्दिष्ट उकारा वेति सदेहः स्यात् । तत्र । भाव
इति निदेशेन तस्य समाधानसंभवात् । असमासेऽविभक्तिको वां निरदशषई ।
नन्वघ्ाकारस्यापि ब्ृद्धिसंज्ञा बक्तव्यान वक्तव्या परदिरुष्यतेत्राकार ज आ-

रिति मर्ष किं भमाणमिति चेत् । रिगदश्चनमित्यवेहि । तथाहि निपातः
भगेरेति घनंतावेतौ । अत उपधाया इत्यनेनाच वृद्धिः सा चाकारसप्रश्यं
विना नोपपद्यते दीधत्वन्याप्यत्वनातेरेवातर ग्रहणं तेन तरिमाच्तस्य न संज्ञा ।
ततश्च पावकः स्तावक इत्यत्र न एतः । अन्यथेकमाच्स्यासरशत्वारदैषौ

६२

रघु भाप्ये ¦

दिमा्रव्चिमातरोपिं स्यात् ! एवय॒त्तरसूत्रऽपि मत्यकं च व्रद्धिसनामान कार्यं
भागेरित्यादिरिगाव् । समुदायस्य स्क्षे कविददशेनात् । ब्राह्मणा भाज्यैतामित्यादौ भव्येकं वाक्यपरिसमापिदजशेनाच् एकवचनमपि मत्यकानिपराय-

मू । स्यादेतव् । मास्तु वृद्धिसंज्ञा आदिस्वरस्य ञ्णिति आर ओ इतिं
सूत्यताम् । तदेवोत्तरञाप्यनुवव्येताम् । नचात उपधाया इव्यत्रारे आ दत्यनुवृत्या चत्वासेपि स्यरिति वाच्यम् । वृद्धिश्ष्देनोपस्थापितष्वापि तुस्यस्रात् । अथ यद्यप्युपस्थितेष सदृशो विध।स्यत इव्युच्यते तद्यत्रापि तुर्य
भनैरित्यादिटिगाच । अत्रोच्यते संज्ञापूवैको तरिभिरनित्या सथा स्यादत्य-

तदर्थं संज्ञाविधानम् । तत्फरं तु कविरिवाचारीत् अकव्यीत् । विरि अ
वयीव् । श्रीरिव अश्रयीत्।दुरिव अदवीत् । भूरिव अभवीदिव्यादौ पाक्षिका
वृद्धयभावः उत्तरा च तच्वनुपदमव वक्ष्यत । यदा सेज्ाव्रिधानबरखत्योननांतराण्यनुमीयत मनेवृद्धिः उणेतिवं बृद्धिदंसादौ पिति चतुषु उर्णातेवृद्धिः पेसौ अतो दसदेरुषोवौ वद्धिः सेटि सावित्यादीनि भस्दा गुणः
अर्ए ओ एते गुणसंज्ञः स्युः । अर् च ण्च ओंश्च प्पां समाहारः अरदा
अजाप पूरैवन्न हस्वः । यनु असंदेहार्थं हृस्वो न करत तन्न भविष्यतीति
निदेशेन तचिवारणस्य सभरत् । पृवेवदसमासा वा मयाजनं गुणःचः

चेता स्तोता कत्तौ विनोति तनोति तपरत्वं तरिमाच्यावत्तमे । तन चता
स्तोतेत्यत ममा गुणा न । जथ मात्रिकस्य द्विमात्र ईषत्सटृश्षतात्स्यात्
तु बिमाघ्रो वेसादद्यादिति चस्सत्ये स्पष्ाभ तपरत्वम् । स्यादेतत् } गुण-

सज्ञा न मणेया 1 गुण इत्यस्य स्थाने अरेदौनामिन इति सृच्यताम् । तदभस्तु नाम्येतस्य धातोररेदा भवतीति । उत्तरत्रापि । अरदो इत्यनुवत्तिष्यत ।
एवे च सति दिर्गुणग्रहणं तकर्तव्ये भवतीति । अचोच्यत । सेज्ञापूवेकल्वन

गुणविषेरनित्यत्वज्ञापनार्थं रेन्ञा्रणयतम् । तेन क्षिणाति कणा तीत्यादीं यणा-

भावः सिध्यति । यद्वा संन्नाविधानबरासयोननांतराण्यनुमीयेत । अर्नकप्रयोजनोदशेन सज्ञाविधानस्यौ्ित्याव् मिदेशणः ऋच्छयुण इत्यादीनि ।

माधवस्त्वाह-ऋडडरएषामरेदोभिः सहं सावण्यामरसिद्धः एषां स्थानऽयादिषि-

धायकस्य विधेरनुपरभात् । छमे वा तत्र भयोननादङनात् । इदं सूत्रम-

कृत्वा ग॒ण इत्यस्य स्थाने युरेदो र इति न्यासीचित्याच । एतेन सावण्यौ -

सज्ञाविवरणम् |
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द ऋडटएओ एषां स्थाने विधायमाना वृद्धिसंज्ञा इति निरस्तम्। उरणुरपर इदं

सूत श॒क्यमकर्ं कथं इत्थम् अरटृड्गुणः+वृ द्विरसन इति सूजयितव्यम् ।
अथातागणसंज्ञां विना समवतीति कथम् । जरणु । अतो गुणे इव्यत्र भ॒ ग॒णे

इति छेदः । अकारे गुणे चेत्यथौत् । नच आकारेऽतिभसंगः । एकमात्रावण्माम्य सामान्यस्य निदेशात् । साददयस्याप्येकमा्सखन विवक्षणाच्। अप्दातादत आति परे अतो रोष उत्यस्मिन्सतिवा अकः सवणे इति वाऽतो
गुण इति वा विश्षाभावाच । यद्धा अतौ गुण इत्यस्य स्थाने अतदेडीति
क

५

सृत्रमम्तु।त इद्धातोः,उदोष्ठचपूवेस्यति तु ऋत इद्धातोः+उदोष्टचपुवैस्येत्येवसत्रणीयम्।ऋत उदित्यस्य स्थाने ऋत उरिति पार्ये गम्द शकर इत्यस्यानुकरणे उरा र्फस्य कपिलिकादिगणस्याकृतिगणत्वाह्त्वं बोध्यम् । ख्यत्यात्प
रस्यत्यत्रापि सोदेञे उरि कृत सिद्धं सख्युः पत्युरिति । जन्ततपृधामीदियच नामिनः यच बरूयाद्भूणो न भवति तञ नामिन इति षष्ठयंतम॒पस्थितं

वोध्यम्। कत्ता चेता नामिन इव्युक्तेनेह पाता उभितेति । ननु नास्त्येतलसयोननं
ज्ञापके नेतव्याव्त्तिसिद्धेः।
तथाहि आतो ड इति डित्वेनाकारस्य गुणो नेति
ज्ञापितं तद्धि डत्वं गोद् इप्यादो द्रोप कियते यद्ाकारस्य गुणः
स्यात्तर्हि अदेदति वा यतइति वा रोपेनगोद इत्यादिसेद्धो किं डिच्वेन दानपात्रे
इतिं निर्देराच।नच नैतञ्ज्ञापकम्।आकारस्य गणोऽरेदोनामन्यतमः माप्नोति

तथा चोक्तरूपा सिद्धिरिति वाच्यं सूते एकाराद्धा परभागे एदोतोत इति
लोपेन अकारस्यापि भ्रश्षाद् । तथा चाकारस्याकारो गुणो भविष्यति सादयात् । एवे सिद्धे डिच्वं ज्ञायमानो गुणो नेत्यस्य अकारस्य तु पचत्या-

ठावुपधाया खवोरैति गुणे सत्यसति वा रूप विशेषो नास्ति । विकीर्षितत्यादौ तु यत इति रोपेन भाव्यम् ।हसस्य तर्हिं गणः पापोति ततश्चहि
तेव्यव्र हकारस्य कंटयस्याकारः स्यात् । उभितेत्यत्र भकारस्यीष्टयस्य

ओकारः नैष दोषः । तनोतेडं उः सवचेति डिच्वाज्ज्ञापकात् । सवंपे कर्तसाधनयोरिति निर्देशाच्च । न हसस्य गुणो भविष्यति । किच यथा यमा-

यवेस्येति । अनुस्वारस्य परसवणेविधिः सुसदशो विषयेऽद्भित इत्यादौ
चरेताथः । कुंडं रथेनेत्यादौ न भविष्यति । ननु नामिन इत्यस्यारभे मत्याख्याने च गायति गछायतीव्यादौ संध्यक्षराणा गुणः मप्रोति । सत्यम् ।

५

रघुभाष्ये ।
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ठेकारोपदशसाम्योच्न भवति । अन्यथा एकारमेवोपदिशेत् । मात्राराघवविरहेऽपि यकरियाखाघवसत्वाव् । एकारस्य आकारस्य च सत्यसति व!

मुणे क्ङिषो नास्ति । मओकारान्तस्तु घातुनास्ति । अस्तु वा) अकारापदासामध्यान्र भविष्यति । नचैवमायादेशोऽपि न स्यादिति वाच्यम् । य॑ बिधि
भव्युपदङोऽनथेकः स विधिबौध्यते यस्य तु विधेनिमित्तमव नासो बाध्यते
इति न्यायात् । गुणं मति हिएेकारोपदंशोऽनथकः गे इत्यस्यापि मुपटत्वात् |
आयादेश्चस्य त निमित्तमेव । नच गाय इत्यव पय्यताभिति वाच्यम् । तथ
सति दि त्वया श्छायते इति न स्यात् । यकारदयश्नवबरणपरसंगात् । नग्सवित्यायसिद्धिमसंगाच स्यादेतत् । सध्यक्षराणामित्यात्वमपि तहिं बाध्य-

ताम् नह्ये उपदेश आत्वस्य निमितं गे इत्युपदेदापि तस्य स॒कररत्वात् ।
अपि गुणेन अनप्यात्वन् एेकारापहारे पाप्र एेकारोपदशसामर्ध्येन गुणातलया-

मेष्ये कतरद्वाप्यम् । कतरन्नत्यत्र विनिगमनाविरहणोभयनापमोस्यात् ¦ न
चेैवमास्वविधिरनवकार इति वाच्यम।4वटृपानः (शो तनूकरणेषटस्यादेरवकादास्य स्पष्टत्वात् । अत्राहुः । णएदातारा इति षक्तव्य यत्संभयक्षरग्रहणं कृतं

तत्सामथ्यदेकारस्याप्यात्वे कि च अन्यतरवाधनव सेभव उभयवाधकत्पनमन्याय्यं नच विनिगमनाविरहः वाणादयया इति चह: दरताननिद्नात्वाबाधन्ञापनात् । तदित्थं गुण इत्यादिभिर्यां गुणो दिंषीयत स
धातारिति षष्ठीनिरदेशादंव्यस्य याप्तः मागुक्धनापकादिभिसात्वध्यक्षरहमभ्यो व्यावर्तित इउकषु भिश्राम्यति तस्माब्यर्भ नामिन इति । अतराच्यत |

दहितेत्यादौ दस्य गणोऽपरिहाय्यः। नच तनेतिज्ञीपरकं डित्वं बिना तितररित्यस्यासिद्धः । नास्य हि गुणो विधीयमानोऽरदातामन्यतमम्स्यात् |
नवाकारमद्ेषः अकारमरश्छषे ममाणाभावात् । अस्तु वाऽकारयछछषः) तथापि
न कारस्याकासो वा गुणः स्यात् । अरदोता वा सुसदशस्येकस्याप्यभावादरदातः स्युरकारश् ततश्वानिष्टमस्गः तव्याव्र्या चरिता डदि कथं जापकं

भवेत् । किच उणादीनामब्युत्पक्तिपक्ष ज्ञापकस्यासत्वात् । उणादीनामास्मि-

न्मथेऽव्युत्पादनाच । द्िष्टजञाएकवरन सिंद्धभव्यास्यानस्यानौ चित्यात् ॥

इदमनावधेयम् आरे ओ बृद्धिरिव्यतः सूत्राद्द्धि्रहणमिहानुववनीयं ततश्या-

यमथः । यत्र बरूयाद द्धिभवति तत्र नाभिन इति ष्रयंतं पदमुपतिषएते इति ।
१

सन्नाविवरणम् ।
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तन मुनवृद्धिरिति वक्ष्यते तत्न नामिनः स्थाने बृद्धिः सिध्यति । आदिस्व्रस्य ञ्णिति वद्धिरिव्यत्र तु स्वरस्येति स्थानिनो निर्देशात्रेयं परिभाषोप-

तिष्ठते । अत उपधाया इत्यत्राप्यत इति स्थानिनिरदेशः धातोनमिन इत्यत

तु नामिन इति न वक्तव्यम् । एतत्परिभाषाबरेनेव तद्टाभात् ॥ स्यादेतत् ।
पथ्यादीनां सावाकास विधीयते । आसावित्यनन कवचिदारिव्यार्ष्े च

मन्वादेरित्येः, दिव ओरित्यौकारः। ऋ अर् धररित्यर ततरापीयं परिभाषोपतिषटेत ततोऽनिष्टमसंग इति । अत्रोच्यते । संपूर्णं पूवसूत्रद्यमनुवत्यं वृद्धिरिव्यनेन शब्देनारेओतो गण इत्यनेन यत्रारेतो विधीयेत तञ नामिन इति
पदमुपातिषएत इति व्यास्यानानत्रोक्तदोषः। एतेनको गुणवृद्धी इत्यत्रगुणबद्धि-

ग्रहणं अल्युक्तं भसक्तस्यानुचारणं सोपसंज्ञमिति वक्तव्यं सेज्ञामदेशञा हसेपः;
सरोपः, सयोगांतस्य रोप इत्यादयः । अथेस्यैषा संज्ञा न तु शब्दस्य महा-

सेज्ञाफरणसामर््यात् । नन्वेव मदेदोष्वव खोपनं रोप इति रोकिकोर्थो च्रहीष्यतऽपत्यं देवतेतिवत् तत्कि संक्ञयेति चेन्न । मसक्तस्येव्येवं रूपविशषरभाय संज्ञारंभात् । अन्यथा दधि मध्वित्यादौ तुगागममसगाद् । अस्त्यत्र

क्रिपोनुचारणं तच रोप इति मत्ययरक्षणापत्तेः । ननु भसक्तस्य्युक्तपि
ग्रामणीरिव्यत्र बद्धैः त्यात् कार्येणः मसंगसतत्वादिति चेन्न ।क्रपृपक्ष तेनाणः
मरसंगस्य बाभितत्वात् । इदमच वावधयम् । मास्तु सेज्ञाविधानं अदृश्चष्वेतं

योगिकार्थो ग्रहीष्यत । नच पसक्तस्यस्येवे रूपविञ्चषराभो न स्यादिति

वाच्यम् । (टृप्ल छेदे इत्यस्य धातोःसक्ताभावाथकत्वाव् । रकि हि वृत्ति
रोपो वशरपो वियालोप् इत्यादिव्याहारो नाभसं भवति खोप इत्यस्यादश्-

नसामान्यमर्थस्तस्य मसक्तानुचारणरूपविरेषे रक्षणा वास्तु जविभक्ति नाम;

खियांयोः, वुःस: इत्यादिरिगान्यपि संति । एतेनाद्शेनं रोप इति सूच
मत्याख्यातम् । अनु्वारणविेषस्य रोपश्सं्ञाविरिष्टत्वं च तस्य कार्या

तर्पवृत्तिमतिवेधकत्वे स्वभवत्यनेतरं कार्यातरमव्रत्तिमतितरैघकस्यानुचारण-

स्य रोपद्यस्ननेति निष्कृषटोऽभः सवथ आधारभावेऽति दिगात्तततत्कार्यमति

वेधनाय लोपस्यैव शातत्वेनाश्रयणाद्रम्यते । एतदिति माधनः। संन्ञामदेशाः
य्वोर्खोपश्वा, आद्वेरोपश्) नाभ्रोनोरोपशचित्यादयः । जत्रदमवधयम् । मास्तु
\

रोपरसंसारोपश्ब्दनैव मदेषु व्यवहियताम्।न च ता इह तस्मा इदं देवा ज-

२६
टवुभाप्य |
त्यादौ लपे करत कार्यातरं मवतेतेति वाच्यम्।अत्यात्पवेडपधा,अत उपधायाः
सवेष आधार आचार उपमानादित्यादिनिरदैशरयरटोपि दवे टापटत्यादि-

भिरपि कृते कार्यातरं न म्रवत्तेत इतिं ज्ञापनात् । नाग्नन इति सपचछ्रते
विभक्तिकार्यं न पवतंते पचसि्यादिनिदशात् । पत्ययादशनं दुकूसंलमिति
वक्तव्यम्।इयमप्यथेस्येव सेज्ञासन्नापदेशा नपुंसकात्स्यमाट्ुकृ, अव्ययाद्धिभक्तेटगित्यादयः विधिपदेरेषु सूचरशाटिकावद्धाविसंज्ञाविनज्ञानाच्रान्योन्याश्रयः।
विशेषविहिते अप्येते सन्न रापसंनां न बाधेते राके संज्ञायाः सं्ञातरस्य
वाधकत्वादशेनात् । ननुमाभूल्टुकसन्ञा पदेराषु सोपसंज्येव व्यबहियताम् ।
नच नपुसकात्स्यमोटोप इत्येवं सव्र्णेत्यस्येव खापः स्यात् । टुषसेन्ञायां

सत्यां तु सेपूणेस्य मत्ययस्यानुचारणे सिथ्यतीति वाच्यम् अद्टोपः स्वर
इत्यादितो रोप इत्यनुवतैमान पुनरोपिग्रहणात्हेपणस्येवानुजारणसंमवात् ।

न बयामेत्यादिनिदेशाच । उच्यते । टकि न ताधोमेत्तामेतिं व्रिशाषे वक्तु
संज्ञाया जावद्यकत्वात् । रोपब्देन व्यवहारे तु राना ददीव्यादापिच पैच
सपेत्यादावपि नापधाया इति दी्षैः स्यात् ! रग्बहुसे इत्यादी सप इत्यस्यानुवृत्तेरभावाच्च । दकि न तन्निमित्तमिति न बाचनिके किंतु अवि

भक्ति नाम् नवपमित्यादौ दीवोद्श्षेनाज्ज्ञापतिम । अथवा पूर्वानार्यैसज्ा

दुगिति सा गृहीता संत्िनमापि तषामाक्षिपति संजी च तषां पत्ययादशैननन्=-

मेवेति विशषावस्तायो भवति । यद्वा ध्टुच अपनये! इत्यस्मात्कत्तरे भावे वा
क्षिप् । ततश्च टुक्शब्दस्य अपनंताऽपनयनं वाभैः स्यमेहैग्मवति अपनता
भवाति । अपनयनं वा भवति । स चाभाव प्व फलितो भवति । दत्थ
योगाथनेव सिद्धे सृन्ञा न वक्तव्या । अस्मिन् पक्ष भूर्नां दुकीस्यत्र दुचीति
[क्न

पाठ्यम् । दुक्शब्दस्य चतत्वात् हृस्वं रखघसंन्ञे स्यादिति वक्तव्यम् । सेन्ञा-

मदेशा उपधाया स्वो; अडिः स्वाविव्यवमादयः । स्याद् तकिम्थं घुसंज्ञा

-मणीयते । उपधाया हृस्वस्य अङि हस्वे हस्वः हृस्वस्य दीधे इत्यवे हस्व-

सक्ञयेव ्यवहारः सिध्यति । अत्रोच्यते अतिष्टिपत् । वां अननंदत् । अस्-

सनदेत्यादाविष्दीवीदिके माभोति । नच गुरसं्ञया हस्वसत्ता बाधितेति
वाच्यम् । संज्ञायाः सन्ञांतरस्याबाधकत्वाभ्युपगमात् । तरिं खघुसंज्ञापक्षेऽपि
समानो दोप इति चेत्सज्ञाविधानसामध्याद्ूरुसंज्ाां सत्यां रघुसंन्ता न मव-

संज्ञाविवरणम्

७

त्ते अन्यथा हस्वसंज्ञेव सिद्धौ किं स्वसंज्ञया येस्त्वसयोगादिपसे 4४2हृस्वो
रुघुरिति पठ्यते तन्मतेऽज शकेव नास्ति कि तु तेषामादिशन्दफरं मग्यं
संयोगे परे द्रस्वं गुर सन्ञमिति वक्तव्यम्; मयोननं गुरोहसादिव्यारि । रिक्षा

भिक्षा । दीघं गुरुसंज्ञमिति च वक्तव्यम् । मयोननम् । ईहा उरेत्यादावङ् ।
यत्त॒ विसगानुस्वारसंयोगपरो दीवेश्च गुरुरिति कैश्वित्पस्यते । तञ विसर्गी.

नुस्वारग्रहणफट मृग्यम् कद्ःशाखे तस्सत्वोपि व्याकरणे तदराभाद् । ननु
हस्वदीवेप्टुतेत्यत्र टघुदीवष्टुतत्येवं सच्यताम्, हस्वसंज्ञा व्य्यताम् । अत
त॒ संयोगपरा टघु्गुरुरेति स॒व्यतां किं संन्नाद्धयेनेति चेन्न । अससनत् अतिष्िपदित्यादो सवुसंज्ञाकायपसंगात् । नच गुरुस॑ज्ञाया अनवकाशत्वं, भिक्ष
त्यादावाङ्वधाने सावकाशत्वात्} यद्ध पवाचायसंक्ञयात्र व्यवहारः । वस्तुतस्तु छोकिकाऽ्थो गृह्यते ध्वनितं मयत्नकरतं वा खाघवं गौरवं चातराश्रीयते।
हुस्वस्यार्पमुच्ारणम् ॥ अन्यस्य त्वधिक हसस्य तु स्वरं विनोच्चारणमसकय-

मिति न ततातिभरसंगः । नामिनः स्वरस्येति पारेभाषया बा निर्वाहः ,

एवं हि हस्वे खु, सेयोगे गुरु, दीर्व चेति िमूजीव्यर्था । तपरः स्वसमान-

काटस्य सवणेस्य संज्ञा न भिन्नकारस्येति वक्तव्यम् । अन्यथा नातिपरतात्सादद्यपरत्वादा निर्दश्स्य भि्नकारस्यापि म्रहणे वायो भआयाहीत्यादावदोतोत इति मराघ्राति । तः परा यस्मात् तात्परश्च तपर इत्युभयथा तंत्रेण
व्याख्येयम् । तन तस्य न गुणसंज्ञा इदं च ज्ञापकसिद्धं न वाचनिकम् ।
तथा हि चपा अवे इत्यत्राताव्युरिति न कृतम् । जकारेणाकारस्यापि यहणे

आदब रोपरितिं बाधित्वाऽतोव्युरिव्युत्वं स्याचदकरणात्तपसे भिन्नकाटस्य
नोपस्थापक इति ज्ञापितम् । अइएइत्यत्र ग्रहणमपि ज्ञापकम् । यद्वा तपरः

स्वसमानेति न ज्ञाप्यं न्यायसिद्धत्वादस्या्थस्य अइए इत्यादौ व्यापकस्यात्वरूपस्य सामान्यस्य निर्देशः । अतोव्युरित्यादौ तुंव्याप्यस्य एकमा्ावणे

निष्ठस्य जा सावित्यादौ त॒ दिमाच्रावर्णमा्निष्ठस्य । व्यदादेषटेरः स्यादौ
आतोनपीव्यादावप्यवं दादेरिः नाप्नाय ईचास्य इतोऽत्पंचास्वित्यादावप्यंवम्।द्ये उ वभित्यादौ व्यापकस्य एयित्यादावपि तपरत्वं तु व्यथम्। एतेन तप

रस्तत्कारस्मेति मत्याख्यातम् । उपस्गादाति धातो, ऋत्यकः, ऋत उदित्यादौ छकारग्रहणं न स्यादिति चेत्सत्यम् । सकऋवदित्यतिदंश; कतेष्यः+
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टघुभाष्य ।

सन्चासमाभिरपि कतेव्यः । तत ऋतो ङ उरित्यादा सनिहिनं भवति मेर

रिव्यादावलग्रहणं च कतेव्यम् । तन गमा गमो गमट हत्यादि सिद्धेः ॥
स्वरानन्तारिता इसाः संयोगः ॥

अन्तरगादित्यन्तसितः तदित्नाऽनन्तरितः स्वराऽनन्तरिते यषां तं स्व्

रानन्तरिताः । कविततु अन्तरमिता अन्तरिताः तद्धिता अनन्तरिताः स्व
रणान्ताताः स्वरानन्तरिताः

। हखादित्वादन्तरण्ान्दस्याऽकारस्य रप्

इत्याहुः । माधवस्तवन्तरं दिवरं वणचन्यः काटः तातं यपां तन्तर्ति!

इत्याह । सवै पक्ष स्वरशब्द् इतरब्द्श्च व्यथः । अनन्तरा हसाः सयाम
इत्यतावतेवेष्टसिद्धः । अन्तरशब्देन खिद्रवाचिना बहुव्रीही निचिरा इत्यथरभात् । षिद् तु हसानां मध्य विंनातीयस्य स्वरस्य परनन भवति ।
ञधेयमधनिनान्तरेव्यव्ययेन सह बह्ुवीह्ारपि हसानां मध्य आधयस्य म्व
रस्य निषध्यस्य छाभात् । अनन्तया इति कि मनसमिव्यताकारण व्यव

धानेऽपि सकारमकारयोः संयोागसंत्ता स्यात् ततश्च स्कायाद्याश्रति सरोपः
स्यात् । हसा इति किं । तितरम्याम् । अत्र तनोतडउः सन्ति डउमत्यय
मोणादिकिः व्यस्तोच्चारणसामध्योत्सन्धिने यदि हि स्वरयोरप्यनन्तस्योः

संयोगसंज्ञा स्यात्त्हीह सेयोगान्तस्यत्युकारटापः म्यात् । महार्ुज्ञाकरणम-

न्वथसंज्ाविज्ञानार्थं सयुज्यतेऽस्मिन्समुदाये वणे इति । तनात्र सम्रदाये

वाक्यपारेसमाक्षिने तु गुणव्ृद्धयादिसज्ञावत् मव्यकम् । यदि यत्यकं स्या

तहिं इेषत्करोतीत्यत्र ककारसंनिषौ दकारस्य संयोगत्वात्सयोगान्तरापः
स्यात् । शक्तावस्तेत्यत्र इसे तकारे परतः स्कारिति रोपः म्यात् । हसा

इति जातौ बहुवचनम् । विवक्षितं वा तन दयारपि संयोगसंन्ञा भवति ।
अतः रिक्षिव्यादौ गुरोहंसादि्यदः । यत्र तु बहवो हसाः संश्िष्टास्ततर दयो-

वहूनां वा विदेषण संज्ञा । यदि तु बहूनामेव स्यात्तां संस्बयैत इत्यत्र
गुणोत्तीति गुणो न स्यात् । गोमान् करोतीत्यज ₹योगान्तटोपो न स्यात् ।

यदा पूवाचायेसज्ञायाः मदेषु यणम् । अथवा संयोगान्तस्य छोष इत्यनो-

कयेोगार्थस्थेव रहः । नच स्वरहससमुदायेतिमसङ्गः । प्सु नदशसाः शिः

त्यददष्टरित्यादिनिर्ैशेन स्वरहससमुदायस्य संयोगदब्देनायदाव् । अन्यथा

सयोगान्तस्येत्युकारादिरोप; स्यात् । नापि स्वरसमुदायेतिभशङ्गः । अडए«

सुज्ञाविवरणम् ।

+

स्वे ओ यू इत्यादिनिर्दश्चेस्तदभावक्ञापनात् । अन्यथा सयोगान्तस्येत्यनेनाः

न्त्यस्य रोप रिर्दिरेद् । जइक मत्वथं इति वार्तिकमिर्देोऽप्यतच सिगम् |
अतः परिशेषात् हससयदायस्येव सयोगङ्घब्देन ग्रहणमवतीति नाथैः सेन्ञा
रम्भण हरोनन्तसाः सयोग इति सूत्रे शक्यमकनतुम् । सयल्यन्ते वणो ञस्िमित्िति सयोगश्ब्दस्य योगान तिबौद्यद् । ननु उक्तयेणेन् विवहः

अव्यवहितोचरितव्भसमदाया यौगिकाः सयोगशब्दस्य ! सच व्रिविध्;।
हरमेव अचामव का अज्छ्खामेववति } तचा एवं सयागङ्षब्दस्यष्टोऽर्थोनाःन्त्यौ । योगस्तु तत्राप्यतिव्याप्त इति चेच । द्षाऽभाकात् । तथाहि सयोगे
गुर्वित्यस्य सयोगे पर हृस्वं गुरसंज्ञमित्यथः । नच हस्वात्परोऽक्षरसमुदायः

सभवति तितरशषब्दादौनरशसोः परतः सेमवेपि इषत्वालस्सिद्धखादा पवस
णगुणाभ्यां माव्यामित्यदोषः ! हस्समुदायपरत्वं॑विष्टमेव ! अज्ञ्त्समुदायोवशिष्यते । सतन सयोगकन्देन गृह्यते । अनच्समुदायश्च वान्यस्य
सयोगादेरित्यत्ादतस्यांगस्याक्षरसमुदायादित्वं बाधितम् । अन्ज्ञलादित्वं चं
हट्माजादित्वसंभवात् । तथा स्योगदेरातो धातो्यंण्वत इव्यत्रयण्व्
त जदंतस्याच्समदायादित्वं बाधितम् । अन्क्षस्समुदायादित च दट्समुदा-

यारित्वमिष्टमेव । एवं सर्व सयोगादिग्रहणेषु सयोगशन्दस्ययौगिकत्येपि
ह्र्समुदायवृत्तितेव सभवति । नाच्समुद्ायवृत्तिता; असंभवात् । नाप्य्

ज्स्ञल्सम॒दायदृत्तिता । आदिग्रहणवेयध्यौपाताव् । सयोगस्येषेत्येव सुवच
त्वाव । ननु रामः रामाित्यादौ सयोगान्तलोपः स्यादज््ञरसमुदायस्य
सयोगत्वादिति चेत्र । सयोगय्रहणसामध्यत् । अन्यथा अन्तस्य खोप इत्येष
मरूयात् । पदस्येव्यमुवृत्या पदान्तस्य खोप इत्यथसम्भवात् । किंच एङः

पदान्तादति; छतममृह्या जचीस्यादिमूत्रसंद्भ॑स्य ज्ञापकत्वात् । किच सस-

नुषोरः, खरवसानयोविसर्नैनीयः)

अणोपगृह्यस्यानु नासिकः, वावसाने;

ञ्ल नशोन्ते, किन्मत्ययस्य कुः; चोः ङः) हौ टः, नहो घः; इतश्च सोपः
प्रस्भेपदेषु) स उत्तमस्य, नित्यं डितः,इतश्चेस्यादिमूजविख्यापातान्राज्स्चस्स-

मुदायोत सेयोगशब्दवाच्यः । अच्समुदायस्तु पदांते न सभवतिगोरी आ1वित्यादावषपि संयोगान्तस्य रोष इत्यस्यासिद्धत्वायण् । हरी विष्णु इत्याद)

पूर्वसवर्णदी्ः । तितड इत्यत तुत्तितउपरिपवनमिति भाष्यमयोगाह्ो-

०

टघुभाप्य ।

पामावः । यद्वा वान्यस्यसंयोगादोरति,) संयोगादेरातो धातोय ण्वत इत्याद
क

ह

निर्णीतः } सयोगङ्ब्दार्थो हत्समुदायरूपाऽन्यत्रापि स एव एकत निर्मी-

तोऽपरञ शाखार्थं इति न्यायात् ¦ तचोक्तयागाः । वासु वीप्पास्वित्यादि

निर्देशाश्वानुकूराः । यद्वा हटोनन्तरा इति सतं माम्तु ससागादृरित्यत्र
इरादेरिस्येवास्तु दखावादी अस्येति विग्रहः । णवे सयागान्तम्यत्यत्र हटन्त-

स्थेति पाटय हटावन्ते यस्यति मत्येकं सयोगसंजापक्ष इव॒ सवत्र निबहः

सभवति । मुखनासिकाभ्यामुचाय्यमाणाऽनुनामिक इति वक्तव्यं मुख
सहिते नासिके मुखनासिके ताभ्याम् । अचर दवितचनं चिद्वद्रयाऽमिमायण ।

कचि मुखं च नासिका चेति दन्दमाह्ः | नन्ववमकलरङ्कोबत्व स्याताम् ।
माणितूर्यसेनाङ्गानां समाहार एव दद् इति परसिद्धान्तस्य स्वीकतुमुचितत्वादिति चेन्न । मुखनासिकावचन इति नासिकास्तनयारिति च निर्देशेन
तैरपि तस्याऽनित्यव्वज्ञापनात् । अत ण्व कोरिर्यं कुचनत्रयाः करचरणाऽध्रद॑तेष रगस्त इत्यादिमयोगाः । माधवस्तु मुख च नासा न मुखनासं

तदस्त्याश्रयसेन ययोर्ारणयोस्तं मुखनासिके । मत्वर्थ इकम्ताभ्यामुा-

यैमाण इत्याह । तत्र } उारणयोतर्णचारं मतिं करणत्वस्यामसिद्धसात् ।

स्थानस्याकरणत्वमसङ्गाच । मुखयहणं किम् । अनुस्वारस्येव माभूत् ।

नासिकायहणं किम् । कचटतपानां माभूत् । वस्तुतस्तु व्यभमिदं ननम् ।
अनुनासिकसंक्ञाया अत्र भरयोननाभावाव् । सति वा मयानने नासिकामनुगतोऽनुनासिक इति योगन अनुपश्वान्नएसिका व्याभियते यस्मिन् नासिकायाः

पश्चान्मुखं व्याभरियतेयस्मिनिनिति वा येगिन गतार्थत्वात् । अनुनािका हि
वणेः कृत्ल्लो युखेनोचास्येते नासिकया चत्येके । पूर्वो भागो मुखेन परे

नासिकयेत्यन्ये । तदेपरीत्यनेत्यपर । एतेन मुखनासिकावचनेऽनुनासिक इति पाणिनीयसूत्रभनुनासिका ङजणनमा इति कातंत्रसूत्र च

मत्यास्यातम् ॥

छुखटठपुवगाः ॥

एते वर्गसन्ञाः स्युः । संज्ञामयोजनं तु वर्ग्यो वर्ग्यण सवर्ण इत्यादि ननु

कचटतपा वरग इत्येवकर्थं नोच्यते किमुकारेणति चेच्णु । उकार उदि-

त्सवणं गृहाति न व्णेमामिति परिभाषाज्ञापनाभः । तस्यास्वयमभः ।

संज्ञःविवरणम् ।
४९
उत् उकार इत् अनु्बधो यस्य वभ॑स्यसु उदित् स सवस्य संज्ञा भवति

न वणमा्रस्येति । तेन चाः कुसि्यक्ते पश्चानां यहणे भेवति । ननु ककारादीनां पञ्चानां सवणेसंज्ञा केनेति चेद् । अस्मादेवोदित्करणाञ्ज्ापकादिति

गृहाण । यावता हि विनोदित्करणमनुपपन्न तत्सवमनेन ज्ञापनीयम वग्यौणां
परस्परं सवणसं विना नोपपद्यते । उदिस्करणमिति । तदपि ज्ञापयति ।
अथवा हस्वदीष्तेत्यञ वर्ग्यो वग्येणेति वक्तव्यं सना इत्यनुवृत्त्या वेत्युत

माकृ यत्तु जियायुक्त इव्यादिरेद्धाददितः सवणानां प्राहका इति ज्ञायते ।
युननस्य गः कथमन्यथेत्याहुः । ननु खसे चपा इति नस्य चकारे चोः
कुरिति ककरण निकाहाव् । कचित्त मिद्धे वणेपाटे पश्चमो वर्णो भवत्यु
कारस्तद्नुबन्धकरणात्तत्तद
वधिकाः पश्च पञ्च वणो गृह्यंते । नान्न सवर्णसंजोपयुज्यते इत्याहुः । माधवस्तु शाखान्तरे ये वगसंज्ञास्तेषामेवात्र कु

ट॒तुपु इति संक्ञा पिधीयन्ते । अत्र पक्षे स्कोरित्याद्। कवलानां ग्राहकत्वं तु
सृज्ञाविधानसामध्यात्र चनोः कगाविति प्रथद्दिशादेत्याह । इदं तु पूर्वेण

विरुद्धं मेदग्रहणेनेवास्याथस्य सिद्धेरुक्तत्वात् । अस्य वचनस्य वेयध्यापातात् । नह सून्रण सिद्धे वा्तिकारम्भो युज्यते । वस्तुतस्तु म्यथमिदं
पचनं कुहोश्रुसिःयादो उदित्सव्णं॒गरह्णाति न तु वभमात्रमितिं परिभाषया

निबाहात् । इयं च न शादित्यनेन ज्ञापिता । तथाहि पक्षः अन्नातीत्यादैौ
चत्वनिपेधाश्र हि तत् । न चोदितः सवणेग्राहकत्वं विना तञ चव्वमािरस्ति अतस्तारेत्यत्र तु शब्देन नकारस्यापि ग्रहणमस्तीति । तुक् युक् इत्यादातरुकार उच्वारणार्था न चित् । अन्यथाऽप्रिचिदिव्यादा नुम्पसंगात् । यत्त

तेष्वकारः सुखमुखोच्चारणाथत्वादिस्संज्ञ इत्यभिहितम् । तचिन्त्यम् । एतनोदित्सवणेस्येति मत्याख्यातम्, ादिप्यनेन ज्ञापितयोक्तपारेमाषया गतार्भ-

त्वात् । ते वगाः पश्च पञ्च पश्चेत्यपनीय तस्य स्थाने कृनुट॒तुपु इति सूर
राघवार्थं भणेयम् । पश्चमस्वरस्योकारस्य यरहणात्यत्येकं पश्च वणौ याह्या ।

कादीसीत्यनुवत्तनीयं तत्मत्याख्यानें तत्रैव पास्यम् कादीनि पञ्च पश्च कचु
टतुपसंक्नकानि स्युः बगोदिवगीतस्थाने क्ादिक्ा्ंतमिति पाव्यम् । हाट
केदापरस्थायी विनायकसुतोऽकरोव् । रथुनाथाभिधो व्याख्यां सज्ञापादृस्य

र

खधुभाष्ये ।

नागरः ॥ ९ ॥ विहिता बहुभिरृद्धेष्टीकाः सन्ति सहस्रशः टनुभाप्यामिषा

त्वेषां तनोतु विदुषां मुदम् ॥ इति संज्ञाप्रकरणम् ॥

षष्टीनिर्दिष्टस्य य आदेशः सख तदन्तस्य भवतीति वक्तव्यम् |
रे सख्यरिव्यैकारः । सथिश्षब्दस्यान्त्यस्येकारस्य भवति । पष्रनिर्दि-

स्येति किम्। जसीति इकायोन्त्यस्य माभूत् । ङरिम्यसाः इतुः नदश्साः
शिरित्यादिना ज्ञापितमिदम् । नत्वपूर्वे वचनम् । तत्र दि दित्तमेस्यादिश्

बाधित्वा सवदिशो यथा स्यादिव्येतदर्थं कृतम् यदि षष्ठानिर्दिषटस्यादशान्त्य-

स्य न स्यात्तह्यतरेणापि शिच॑ सवादेशः सिद्ध इति कि तेनाते शित्वं तां
ज्ञापयति । अच्रास्थ्नामिति निदेशोपि ज्ञापकः । डिमदन्तस्य भवतीति
वक्तव्यम् । जरयङ्् उयाणाम् । नन्वेतरेणाप्येतद्वचनं पृवेपारभाष्यांपय-

स्येव भविष्यतीति चन्न । अनकव्णैः सर्वस्येति वक्ष्यमाणवाधननास्याथ-

स्वाद् । अनन्याथङित्वेऽयङादौ चरेतार्थमिदं तातङि परेणानकवणः समस्थेत्यनेन बाध्यते । ननृत्सर्गेणापवादस्य बाधोन युतः इति चत्सत्यम्।

सवोदेश्ऽपि तातङि. गणवृद्धिमतिषेधः सेमसारणे च मयाजनं सेमास्यत ।
तावता च किचिद्धिरंबितपवृत्तिकायम्पवाद्ाऽप्यास्मिन्विषय उस्सर्गण समकक्षतामापन्न इति यक्ते बाधः । अयङ्सुगौडादीनां इिन्रमवास्याः सत्त्व

र्ङ्गम् । डिम्त्वस्य फलांतरादसेनात्। नच श्रवणाथे एव सकि न स्यादिति
वाच्यम् । नित्यानां शब्दानां व्यसाद्यमानत्त्वात्तत्र तस्याद्शनात्। क्रियायुक्त

इति ज्ञापकाच्च । अन्यथा करिया इति न सिद्धयेत् । शिद्रनेकबणश्च
स्वस्य भवतीतिवाच्यम् । जदशसोः शिः । वारीभि । अन रसाः ।

अनेन । श॒कारेणानुमेधेन इयादीनामनेकव्णवत्वे सिद्धं शिद्रहण नानुबन्धकूतमनेकेवणेत्वमिति ज्ञापनार्थ ज्ञापकसिद्धमिदम् । तथाहि संध्यक्षराणे पराणीत्यादिनिदेश्चः शिदे ज्ञापकः । जदृशसोःशिश्चर्सवेस्य न स्याचदोक्त निदं

दोऽनुपपन्नःस्यात् ।साघननिद्धौरण उपमानकारकात् । इस्यादिनर्देशोऽनकव-

णौ ज्ञापकः ।ननु यवु एतयोरकार इत् पकारवकारयेरेवानाकावादशात्रिति

चेन्न । पचनो नन्दनेत्यादौ नुभीपोः भरसंद्ञात् । नच युव्वोरुकार उचारणायोऽव शिष्टस्थेवदेश इति वाच्यम् आतो युग्भुवोबुक् इरयाशनामप्यादेशषम-

सक्तेः।नन्वथैवद्रहेणनानर्थकस्येति न्थायादेतयोनै भविष्यति तरह वृक्षवित्यत

संज्ञाविवरणम् ।

३

धातोवेस्य स्याद् । मस्ययाभत्यययोः भव्ययस्येति परिभाषया न भविभ्यति।
इत्थयक्तनिदेशो न ज्ञापकः तर्हिं सस्वर इति निदेशो ज्ञापकः । नहि सहादेः
सादिरति सादेशस्य सवोदेदरातां षिना सस्वर इव्युपपदयते । तथाऽद्युसीति
निदेशोऽपिन्ञापकः।नरि जन उसित्यादेशस्य सवदे शतांविना दिरृक्तात्पर उस्स
म्भवति । अनाकारेण व्यवधानात् । यत्त शिद्रहणे नानुबन्धकृतमनेकवणे-

त्वमित्यस्य ज्ञापकमिव्युक्तम् } तत्त अनुबन्धा एकान्ता इति पक्षाश्रयणेन्

अनेकान्ता इति पक्षे तृक्तन्ञाप्यस्य मयोजनाभावः। तथाहि उचारणावस्थायामेवं तरंगतयेस्सज्ञा

। अत एवोच्वरितपरध्वंसिनोभनुबन्धाः स्मयमाणा;

सत एव कार्थं निर्वाहयंतीति सिद्धांतः । तथा नानुब॑धक्ृतमनेकवमेत्वमित्यस्य ज्ञापनं ग्य्थम् । रिद्रहणे च सुतरां शेः शकारोचारणसामथ्योत्सवदेरातायाः प्राइनरोपः । ननु जाह वेदेत्यत्र णवित्येत्यादेशः भाप्रोति ।

मेवम् । ज्ञापकसिद्धस्यासार्मैतिकत्वाव् । स्वोर्खोपशित्यच षश्ीनिर्दिषटस्येत्यस्यानित्यत्वस्य ज्ञापयिष्यमाणस्वात् । यत्तु कायीयेदित्यत्न वृत्तो भव्यया्-

तिरिक्त इति विशेषणमुक्तं तवपक्षद्येऽपि व्यथम् । एतेनाऽेकार्शित्सवेस्येति पाणिनीयसूत्र शिद्धहणे मव्याख्यातं बोध्यम् । स्वसरे द्वावभ्यासरोप-

शरत्यज वा साकं बोध्यमिति दिक् । टित्कितावादयन्तयोरवक्तव्या ।
सिसतारीस्यपामेट् । भविता । रातो जी युक् । पाययति । अनन्यां
यिक्ि स्स्विद् यवतैते | नेद्। अयो कुरुचरी । यक् चतुषं पृयेते । अन्नेप्म-

वृत्तिः । प्रयोजनं टस्य गुणावृत्तिश्च कस्य । यद्धामत्ययविधों नेयेपरिभाषा
मवत्तत वक्यमाणज्ञापकस्यागममा्परत्वाव् इदमपि ज्ञापकसिद्धम्। तथाहि

विदिशे ज्ञापकम् । अत इति स्मट् । तस्मादित्यत्र रःसख्याया इत्यत्र यद् ।
जवानामित्यत्र नुट् किदशेऽपि कायोयेत्यन्न ङेजगित्यक् एेसख्युारित्यत्
नऋ इत्य॒क् वतमाने इत्यत्र मुगानेत इति मुक् । मिदन्त्यात्स्वराणां परो

वक्तव्यः । स्वरणां मध्ये योन्त्यस्तस्मात्परो मित्स्यादिव्य्थः । स च पु्ैस्यावयवो भवति । नुमयमः । ज्ञानानि यश्ांसि । पृबातत्वान्नोपधाया
इति दीः सिध्यति। यदि परादिरभक्तोवा स्यात्तदा दीर्घो न स्यात् । परादित्वे वारिणे इत्यादौ ङितीप्येकारः स्यात् । अभक्ते वहं रिह्रत्यत्र

मोनुस्वार इत्यनुस्वारो न स्यात् । इदमपि ज्ञापकसिद्धम् । सन्प्यक्षराणीति

१,

सवुभाष्ये |

निदेशो नुमःपवान्तत्वं विनाऽनुपपद्यमानो ज्ञापको भवत्युक्ताथस्य । तधा
(ध क
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पचिनेदिग्रहादरयुणिनीत्यत्र नदीति कृतनुस्कस्य टणादि ममृद्धात्रित्यस्य्
निर्देशोऽपि ज्ञापकः । यन काटापि आगमडदनुवेधः स्वरादंत्मात्पर् दत्य

क्तम् । तत्र । मुचतीत्यादावव्याप्तः) अचर स्वरस्या्यत्वाभावात् | स्तरस्य

त्यात्पर इति तु यक्तम् । आगम इतित्वधिकम् । उदनुबेभ इत्यनेनवष्र

सिद्धः । अंत्यात्पर इति स्थानकथननेवागमत्वावगमात् । नच पत्ययऽति
मसंगः । तत्र परत्वात् प्र दत्यनेनेव वाधनात । यत्तु उदनुनेध जागमस्य
चिहममिति तन्न उदनुबधस्य भव्ययेष्वपि सत्वात् किंच उदित्स्वरणामेत्मातप्र इत्येव सत्रणीयम् एतीतीरिति योगिकल्वेन अनुवधक्षब्दस्य

इच्छष्द्स्म

चेकाथेत्वात् ¦ निरद्धारणषष्येषा । स्वरादित्यक्ते म्बरस्य सर्वोत्यलमन
भ्यते । न स्वरांतरपिक्षमेत्यत्वम् । तृतीयादौ त परादिस्त्यिस्य स्थान
यदौ परादिरिति सृत्रणीयम् । छायवात् । वारिण वारिण दल्यादरी धृट
स्वयतधुटि न॒रिव्यादिनानी कृत डडसिड्सारलोपश्चद्त्पमगः । नोः
परादितवे नुसारितस्य इत्वरायनपायात् । यदागमा--स्तद्रहणेन गद्यत इनि

न्यायाद् । सप्तमीनिदेशषु पूवस्येव कार्य तच्राव्यवरहितोच्ारिते एवति
वक्तव्यम् । नियमाथमिदम् । इ ये स्वर इत्य म्नरे इति भात सप्ता |
अश्रूयमाणक्रियत्वाचान्तरंगस्यास्त्यथेस्य लाभः । तेनं स्वरं सति यकार
भवतीत्यथेः । यदा गंगायां घोष इतिबदोपन्छपिकाधार सप्तमी तत्र
सत्वं परस्यैव पृस्यापि संभवति । एवमुपद्छेषोाप तत युगपदेकस्य

का्थित्वनिमित्तत्वयोरसम्भवात् । दध्युदकं मध्िदमित्यद दकारोकारयोः

पयायेण यकारवकारौ भातौ पूवेस्येवेति नियम्यत । तथा अभिचिदत्रति
व्यवहितस्यापि माप्तोऽनन्तरस्येवेति नियम्यत नारम्भणीयः । अत् ण्न
कारव्यवायेरप्छेषाययपते; । संहितायामित्यधिकारः पत्याणमातः । इत्थं

हि परः सेनिकषः रंदितेत्यथ्रयोजनकत्वागयर्भमिदमपि ज्ञापकसिद्धंनत्
वाचनिकं ज्ञापकं तु स्वोर्धातोप्वदिः नृणः स्त्युषादः स्वाम्यादिससिपत्यरित्यादिनिर्देशः । अत हि पूर्वस्यैव व्यवहितस्यैव यादयो दृश्यंते

तेथा स नपुंसकं स धातुरिव्यच स इति निर्देशः । स्यददिषटेरः स्यादाषि-

व्यत्वे सति संभवति । तच न रुभ्येत । उदित इति दिगाश्रव्ति

सं्ञारिवरणम् ।
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मरतिः । यज्ञ पूर्वेऽभ्ययेऽग्ययीभाव इति पृवग्रहणं ज्ञापकं तन्न । पूर्वापर
योरविशेषेण पापतो नियमार्थं तत्स्यात् । यत्त पवेषरसत्तायां शदिग्धस्यापि

कार्यिणः परस्यामी अत्रत्यादौ पवस्य स्वरे मकारव्यदधानात्संयेरपाप्तिनामी्यस्य वेयथ्येमिति माधवेनोक्तम । तन्न । यदा परभागे स्वरस्तदा
स्य सावकाशत्वात् । नाहि प्वस्मिच्ेवेत्यवधारणमस्ति प॑चमीनिर्देरोषततरस्यव कायं तचाव्यवरहितोाच्ारिते एवेति वक्तव्यम् । उदः स्थास्तंभोः
सरोप इति उत्थानमुत्तमनमित्यत्र भवति । अस्था उदासत स्तंभ उद्च्छ-

व्यच माभूत् । न शात् । विन्नः प्रश्न इत्यत्र यथा स्यात् । तच् शाखमित्यत्र
माभूत् । इह कारकविभक्तरसंभवाटत आदियोगरक्षणपंचमी । तत्राध्या.
यमाण उन्तरशब्दवत्पृवशन्दोऽप्यप्रिरेषादव्याहियेत । व्यवहितोऽपि न

गृह्यत । तथा च उत्सस्थातत्यत्राप्युदः स्थास्तेमोरिव्यस्य पसंगः । इदमपि
रापकसिद्धम् । तथाहि स नपंसकं प्त धातुरित्यादिनिर्दशः । तत्र हि सषा-

दिति विसगेरोपः कृतः । स च न रभ्येत सेषादिव्यत्र पूवशब्देभ्याहियमा-

णेऽतो ज्ञापक उक्ताथस्य । यत्र हस्वो दीचंः प्त इति र्दः
स्वरो विधीयते तच स्वरस्य इति पद्स्पतिष्ठते इ ति वाच्यम्
षष्ठीनि)दिष्टस्येव्यस्य नायमपवादः। रषौ वा । तेन शमां दीष इत्य शमादिभिः
स्वरस्य विशेषणात् शाम्यतींत्यादि सिद्धं नषंसकस्येत्य् त स्वरान्तस्यनास्र
दाते व्याख्यानात् । षष्ठोनिदिष्रस्यत्यन्त्यस्यं हस्वः ।सामणम् अतिरे अतिनु

नेह सुवाक् ब्राह्मणक दरादहाने टः छत इत्यत्र टेः स्वरस्येति व्याख्यानात् । अधिचि इत् सोमसु इत् से दीर्वः ये इत्यादौ स्वान्तस्य धातोरिति
ठ्याख्यानं जिगीषते । चीयते । नह विभिन्साति बमिदयते । हस्वादिस-

ज्या पिधाने नियमाबेहं गौः पंथाः सः ्ञापकात् सिद्धमिदं तथाहि यनां
यवराणां रस्दादश्रतुणामिव्यन्न नामीति दीषस्य परवृत्त्यपवृत्तिभ्यां स्वरातिषु नामाते दोर्घो न हस।तेप्वाते हापितम् । एकदेशानुमतिद्ाया हस्व-

षत योरप्येवं भरसंगे सति सदशतम आदेशःस्यारिति वक्तव्यम् । सादश्यं
चानेकधा स्थानाधगणयमाणमदात् । स्थानतो यथा मध्वः अच स्ञभेनबा
|

स्वरस्म्रति न वयाख्येयमिह द्वि आः प्रस्थत्यददेरित्यादा दिव् पथिन् स्यादादिश्म्दर्बिधान-

दैनत॒ बृद्धयादिशचव्दैरिति
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टघुभाष्य ।

टत्यनेन दन्त्यस्य धकारस्य स्थान दन्त्यो दकारः देत्यारः श्रीश्च इत्यतराप्र
कण्ययाः कंस्यस्तारग्ययोस्वारुव्यः । अथतो यथा रूपवर्ता भाय यस्यत्यच्र

पृवदध्यनेन पूधषद्स्य स्थानेऽतिदिदयमानः पुन्दस्तद्थ एव भवति नतु
यःकथ्िव् । गुणतो यथा कुदोचुः । जुरोति घोषवता नादवत। महापा-

णस्य सवृतकंटस्य तादशो वगनतुभं एवादः । ममाणता यथा अमुम् अम्

अमून् 1 माद् इत्यनेन हस्वम्य हस्वो दीस्य दावरवभः न्यायसिद्धमिं

न तु वाचनिकम् । तथाहि समायामास्यतामिल्युक्त पण्डिताः पण्डितं:
सहासते शराः गरेः कवयः कविभिः न तु संकरेण किं बहुना गनां सर्व
भति गौधावति अश्रोऽश्रानामित्यादिव्यवस्था तियेक्ष्वपि दृर्यत । तदनं
रखोकतः सिद्धे कि वचननेति । एतन स्थानेऽन्तरतम दत्यपि मारयां
मोध्यम् । स्थानानि तु जकुहविसर्जनीयानांकण्टः, इचुयशानां तादु, उपृ-

पध्मानीयानामेष्टौ) ऋटुरषाणां सद्धा, यतुटसानां दन्ताः, ण्देतौः कण्ट

तालु, जदीतोः कण्ठा्रम्, वकारस्य दन्ताप्रम, जिह्यामटीयस्य निहामृटमः;
नासिकाऽनुस्वारस्य । गुणांस्तु खस~क~पवरिसगाणां भासाः घोषविवारमहामाणाः हवानां तु घोषस्वारनादात्पपाणाः। दङ्नभास्तुमहामाणःः।
स्वगा उदात्तानुदात्तस्वरिताः । कुनटरतुपस्प्रष्म् । यर्वा ईषत्स्पृ्ः |

शसाईषदिवृताः । स्वरा विवृताः । अकारः सेवृतः । लोपशि करतल
सम्धिर्नेति वक्तव्यम् । त आगताः । दवा अत्र । नस्य लापा कृत
सन्धिभवत्येव । श्वदेरिति सिगाव् । नस्य लोपशि न विभक्तिकार्यं पच

स्विति निर्देशात् । पपिच्वित्यादौ तु पत्वं तु भवत्येव, किलात्वः स इति

वणेमात्राञ्चितत्वात् । नह्यत्र विभक्तेरसाधारणे रूपं किमप्याप्रितम् । ज्ञप-

कसिद्धं चेदम् । आचार उपमानात्, अत उपधाया इत्यादि च । तत्रि
षणमात्मातस्य वि्ष्यस्य स्वस्य च रूपस्योपस्थापकामिति दक्तव्यम् |
स्वराद्ः चयः अयः । विदप्यसंनिषौ तु विोषणत्वं भवति सुघ्निधिम्तु,
कचित्साक्षानिर्दरौन । यथारः संख्याया इत्य सर्यायाः कचिदपिकासात्।
यथा स्वराद् इत्यत्र घातोः क्चिदाक्षपात् । यथा हसेपः सेरिव्यत्न ई्यान्नान्नः
स्वे द्वित्वे इत्य दविसवेनाथन द्विवलनस्य । इये स्वर् इत्यत्र तु न कथंविद्मि । विङेष्यस्य सक्निषिः । अतो नदे मवततेते । इदमपि ज्ञापकसिद्धम्।
[नन्वा

सजाविवरणम् ।
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अतिरय हसादः अन्वय नाम्नां कार्यऽणित्यादिलिगात् । न ह्यत्र तदन्तविधि
विना स्वसादं इति विधीयमानोऽपत्ययः | शदो भवेत्। स्वय्रहणं विना च

इधातारपत्ययो न रभ्यत । एवं ष्यणापि इति परिभाषा आदेशः स्थानिवद्वतीति वक्तम्यम् । कायेस्य माधान्यात् । का््यातिदेज्लोऽयं स्थान्यादेठायाः स्वकूपभदात्स्थानिकायमादेर न पाप्रातीत्यतिदेश्चोऽयमारम्भप(य्ः |
अन्यथा रक्षम्यामित्यादी डयामादेंश्च कृते तस्य इिन्त्वाभावात् डिताम-

डित्यदट् न पप्रोति । ततश्च नुट् स्यात् । अटा हि सं बाध्यते | एवं गगायामित्यादी यद् न पाप्नोति । तथा असावित्यत्र सरोकार कत स्यदादेषेरित्यत्वं न पाप्रोति ज्ञापकास्सिद्धमिदं न तु वाचनिकम् । तथाहि साम
जआकमित्यननाम आकमादशा विधीयत परत्वाननित्यस्वात् मतिपदोक्तत्वादा।

व्यदादयत्व सुटं च बाधिता आकमिति कृत तस्याम्त्वाभावास्सुटोऽपरसक्तेः ।
ससुद्रनिर्देशो व्यथः स्यात् । स ज्ञापयव्याकमोऽप्याम्त्वमस्तीत्यत आकमः
मुट् स्यात्तस्य श्रवणं मसत । तन्माभूदिति ससुद्रस्य स्थानिवत्वे चोपादानं
कृतं तदनेन ज्ञापितमदेशऽपि स्थानिका्यं भवतीति । कियायां लियामि-

त्यादि निरदेरोप्यत्र र्गम् । स्थानिवदादेश्ोऽनखिधावित्यादि चतुःसृची
सवार्तिका नारम्भणीया । तथाहि य॒ष्मदस्मदोरनादेश इति सूतेऽनदेशग्र-

हण ज्ञापयत्यादसः स्थानिवस्स्यादिति । अदो नग्धिरिति सतेति कितीत्येव
सिद्ध स्यस्य्रहणमनसििधावितीममंशरं ज्ञापयति । अम्राधान्यनाप्यराश्रयणे

निषध इत्येडं च तथाऽचःपरस्मित्रित्यापि नारभणीयं पय्यतीस्यादो स्थानिबद्धावस्तु वीप्सायां बुनलोपश्चति ज्ञापकाद्विष्यति । दविपदिकामित्यादौ
यस्यति चति खपे सिद्ध सोपश्रति वचनं ज्ञापकं कति त्परनिमित्तोऽनादंशः
म्थानिबत्स्यादिव्यस्य सर्वत्रेव चानन स्थानिवद्धावो ज्ञाप्यताम् । चिण्णमुटारित्यनेन कचित्तदभावो ज्ञाप्यते । तथारि चिण्णमुरारित्यनेन मभकृतो

हस्य एव विकरप्यतां किं दीषग्रहणन णि्ताण्णितवि जवीवदादित्यादो स्था-

निवद्धावस्तृक्तन्ञापकेनोभयभापि तुर्यः । ताव्य्थसदीर्येयहणं ज्ञापयति दीषेषिध कचित्स्थानिवद्धावो नास्वीतिं । तेन भिजंताण्णिानि जगाम मामेगामं
गमेगममित्यादि सिद्धम् । यत्त॒ स॒चरानारमे कं स्थानिवत्वं कनेति स्पष्टमती-

तिनीस्तीति तस्सूत्रारेभऽमि तुच्यम् । तथाहि किदुगुपधात्वेति बा्॑तिकार-

५८
रघुभाष्ये ।
भाऽप्यावद्यकः । ततर क्ते छपंन स्थानिनत् । कौ विपि मातिन् स्थानि
वदिति द्वेषम् । तत्र कुच द्विमाश्रयणीयमिति कथं निर्णयम् । यथाह |
सर्वश्रायमर्थोऽननुगता वहु वक्तव्यो द्टृचिद्र इति । यदि तु नति मां
वरिभज्य वातिक मत्याख्यायते । यदा जश्रतुश्चि्ति निपयसक्षम्या सिद्धमा
साधनं पिपिप्रहणमतिरिच्यमानं किदगादरिविधानां मंयहाथनमिति मन्या-

र्यानेऽपि द्वि्रचनचीति तु पृवयिप्रतिषधनं मरत्याश््यातं परश्दृस्मषटनाचितवन वा उत्तराथताप्यस्य नास्तवात्यभिमायण भगवता मत्याग्यातम्

आरभ्यमाण वेति त॒यौ लिगादावव्यसन्नस्तदभिप्रायण । किच फणिनेव
स्थानिबद्धावः परत्यारध्यातः । तद्यथा खाक या यस्य प्रसंग मवाति टभत्

ऽसो तत्कायोणि । तदयथा उपाध्ययस्य रिष्या यान्परकुटानि गत्वा अग्रा
सनादीनि रमत इति यत्वस्य समाधानम् । यद्यापे ताव्टाक एष दृष्तः

टृष्तस्यापि पुरूषारभा निवतेको भवति अस्ति चह केित्पुरपारभः अम्तीत्याह कः स्वरूपविधिनाम हतेरात्मनपदमुच्यमानं तैरेव स्यात्, वधनस्याडिति तनोत तत्स्वयमव दूषितम् स्वरूपमित्यस्म मत्याशूयानात् । सोक

व्यषहारस्य बाधको यः पुरुषारभस्तदमाव व्यवहार एवाबङिप्यत । मदीपेऽपि स्वरूपाश्रयं तत्कार्य तद्धित्ररूपत्वादादल् न सिष्यतीत्याशेक्य टक

हि वचनर्भतरेणापि तत्स्थानापत्या तद्धमलाभा दृष्ट इति समाहितम् ।
राकम्यायम्तु पृवोक्तनापकेः कचिद्राप्यतं इति दिक् ॥
अय् स्वरसाधः |

द यं स्वरे ।
ई इत्यनन इत्वं जातिरनिर्दिरयत न तु हस्वव्यक्तिरवर । अन्यथोत्तरसत्रप्वप्येव व्यक्तनिर्देशे त इति निषेधो व्यर्थः स्याद् । स्व दिल य्वाधसिति
निदश्च । व्यक्तिपक्षेऽपि सादर्यपरत्वं निर्दृश्स्यतत्राप्यक्तनिर्देश्च रव
ममाणं यमित्यादावपि यत्वादिजातरमिरदशाद्भणनामभेदकत्वादाऽनुनासिकय्ह; 1 यमिति द्वितीयायोग्यत्वादापद्यते इत्यस्याध्याहारः । ततेवर्णस्यैव

कतृत्वम् । यद्वा यमिति प्रथमा जकार उचारणाथेः । किया वाचकपदाभा-

संज्ञाविवरणम् ।

४५,

वऽन्तरङ्ः सत्तार्भा धातुरध्याहार्यो भवतीति । इह स्वै स्थान्यादेशतमागमादिरिगाभावात्तस्ज्ञापकाद्रोध्यम् । यद्यपि इयम् । ऋरमित्यादिभिस्तञ
@

तञाविरोधात् चपा अबे जवा

कि

इत्यादिभिश्वावरोधात

परिशिषादिवणैः

स्थानी रम्यते । तथापि चिनोति नयतीति शत इत्यादौ चकारादि.

ष्वतिभरसंगः स्यादिति इग्रहणम । स्वर इति किम् । द्धि पय चपा अवे
इत्यतः पाक् स्वर इत्यनुवर्तते । यथाहि छेके निदिदयमानमधिकरियते । यथा उपरागे स्नायात् जुहुयात् दयाचत्यञ हामदानयार्निमित्तापक्षा-

यामुपराग एव निमित्तं यथावा मेत्राय गौर्दीयतां चेत्ाय कष इति
कबरा गोनिवतकः

। एवमुवमित्यत्रापि वकारा यकारस्येति भाचः।

वस्तुतस्तु श्दस्यानुवृतिनामोपगतशम्दस्य भकरतवाकयार्थऽन्विताथस्य शद
तरस्याध्याहार एव भकारान्तरस्यासम्भवात् । नच दध्यानयेत्यादौ संयोगान्तस्य रोपः स्यादिति शक्यम् । काप्यतः, श्रादः य्व; ष्टितः, वितः, चण,

इव्यादिरनिर्दैरोेन यषेषु तदमवृच्ज्ञोपितत्वात् । मरषिदं बहिरङ्गमन्तरङ्
दत्यसिद्धत्वा्च । संयगांतछोपस्येकपद्ाधरितत्वेनांतरङ्गत्वं एकासादेर्भिच्पद्ध्रितत्वोनबहिरङ्त्वम । अथाथवद्रहण नानथकस्येति परिभाषया
अस्यापत्यमिः खी च ई यायोरित्यतेब अय स्यान्नतु दध्यानयेत्यतरैव

रातीव्यय इत्यस्यैव अय् स्यान्न तु नमनमि्यतेति चेत्।मेवम् । स्यादौ कतैकायेयोरिति निदहेन् तस्या अनित्यत्वज्ञापनात् । नामिनो यलायाऽऽयवाऽभ्वः
स्वर इति वा याबोऽयलसयायवावः स्वर इति वा सूरणीये्सृश्रीभणयमं
स्पष्टमतिपत्यथ काापसूत्रेषु वर्णग्रहणं व्यथेमिति सूचनार्थं च माधवस्तु
लाघवाय एज एम अयवाव इध्येकयोग कार्यं पृथग्योगकरणं कचिसस्वेरतोन्यत्राप्यवयादिप्रवृतिज्ञापनाथेम् । तन कथ्यं गव्युतिरित्यादि सिद्ध
मित्याह । ननु विभक्त्यन्तं पदमिति पदरक्षणात् । इइत्यादेर्भिर्विभक्तिकस्य

पदत्वं कथमिति चेत् मास्तु तत् । पदत्वराभवे भयोगः कथमिति चेत् साधुत्वादित्यवेहि । नच न केवर म्रकूतिः भयोक्तव्या न॒ कैवछः मत्यय इति
िद्धातव्याकोप इति वाच्यम् । तस्यापरिनिष्टितत्वंन मयोक्तव्यमित्येषं
६
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ल भाप्ये |
2माप्य

तात्पसकत्वात् । !-परिनिश्रितत्वं तु मराव्मा्तिकृतकायस्तं निपररीतमपः
। परनि
सिगिक मकृत च नौमत्वाभविन गाखान्तरमात्तिविरहात
प्रितत्वं यदप्यपदं न प्रयुंजीतेल्युच्यत तस्याप्यत्रे५ तात्पर्य जयम । माधु
वस्त॒ इश्च इश्च उश्र उश्चति समाहारं इन्दः सवर्णे दाच कृतप्कल

ह्िगु-

नद्धौ इति नपसकव्वेन नपुसकस्यति हस्वः । ततश्च भा इदृटा भा अयडा
किम उक्तं किम्वुक्तं उ इति दिति इत्यादौ निपातयोरिकाराकारयायकारवकारसिद्धिमवति न मकृतिभाव इत्याह } तत्र अव्यापकत्वात । नाहि अ
अव् इत्यादावयं परिहारः सम्भवति । तत्न पदत्वाथमस्मदुक्तमकारस्यवाश्रयणोयतात् । भो यिडच्यादिसिद्धिस्तं अङृतिभावमकरण एव वक्ष्यत
स्यदेतत् । स्वरेष्वकारस्य भाथस्यात्सन्धिरपिं प्रथमं तस्येव वनुमुचिताऽतः

सवणे दीरषः सह) अ इ ए इत्यादिसूत्राणि प्रथमं पास्यानि न च द्ीदैत्यादौ
परत्वाययकारः स्यात् । सवर्णे दीर्घं इत्यस्यानवकारात्वापत्तः । नच दत्यारिरिव्यायवकाशः । तथा सतिञज अ दीर्घः सहत्येवावक्ष्यत्, कि सवर्भग्रहेण उच्यते । इदमेव ज्ञापकमतान्योपि व्यत्ययो भवतीति । तन कनि-

द्धसेऽपि यादि्भदति । ततश्च कवचित्स्वरवद्यका९ इति सिद्धम।इनर्णा म

वर्णे | न च परो रोप्य इति कातन्तसूत्रे तु वणेग्रहणं व्यर्थम । उक्तरीत्या

निवौरात् । नच वणेग्रहणमिति परिभाषणाव् । तेन विना कथं निकी

इति वाच्यम्। समानग्रहणे । सवणेग्रहणमिति वा केवयरहण सवर्णयरहणमिति

बा प्रिभाषणस्योचितत्वात् । न चाकारादावतिमसङ्धः दीर्वयहणात्ाधित्या-

ददोषः । अन्यथा हृस्वमेव पठत् । अवर्णं इत्यपि व्यभम. स्वर इत्यन

वक्तुमुचितत्वात् । नच सवर्णं स्वरेपि यतवप्रसङ्गः। तत्न विंशेषविहितिन

दीर्घेण बाधात् । नच होषेस्याऽवरणोऽवकाशः । तथा सति आऽवर्णदत्यना-

बक्ष्यत् । अव्णेविणं इति वा अतः सवणेयहणसामर्ध्या्तच कषर्धं एव नच परो
रोप्य इत्यपि व्यर्थम् | इष्टानुरधऽनानुवृत्तेः स्वीकारात् ।पूरसूनऽनुवरत्तस्या-

त्रानठुवृत्त किं ममाणमितिचेत्। ~पह्युपष्मानीयः अंइत्यनुस्वार इति निरं
गृद्धर

एब । किच समानः । सवर्णे दीर्घौभिवतीत्यस्य स्थाने सवर्णे दीर्षः सत्यस्यैव

संज्ञाविवृरणम् ।

५९

वरुमुचितत्वात्।इवर्णोयमिति नवसूल्या समानसवणे इत्यतः माकूपाटस्योषि
सुशकत्वाच।एवं वमुवणैः रम॒वर्णः रुम्दवणं इति विसत्यामपि वर्ण॑यहणं व्यर्थ

बोभ्यमिति दिक् । छोकोपचाराद्रहणकिद्धिरिति सूरं विख चनेनेव्थं व्याख्या५.

७

चारः गृह्यतेऽनेनाथं इति गरहणं शाब्दस्तस्य सिद्धिरिति विग्रहः | जथकेते
®

(न

शब्दाः निपातादयः, तथा वरणाः पाश्चााः हरीतक्य इति संज्ञाराष्दा इति

अत्रेदं वक्तव्यम् । इहोभयं रोका इति ग्याख्यातं तावक्नि्बीनम् । रोकस्तु
भुवन नने इत्यभिषानाननमात्र रूढः तेन शाख्चकारा अप्यागतां एव प्रत्

शाख कारत्वेन तेषां वाच्यता किंतु नन्यत्वेनेव इहेप्युक्तयाऽन्यत्र छोकशब्द्स्यान्यादशोऽथ इति भति) तत्तु न संगच्छते । उक्तामिधानविरोधात् ।
किच ठोकशब्दंन यदि शाखकृतामन्येषां च महणं तरिं कि तेने व्यवहासयाद्रहणसिदिरित्यंव वाच्यम । व्यावृत्या मसिद्धेः अपि च उभयेषां व्यवहार
ग्रहे निपातानां संज्ञाशब्दानामेव चोद्ाहरणता कथंनातिगुणक्रियरिष्दाना-

मपि तव्यवहारसिद्धव्वात् । नहि शाखरभ्यवहारविषयबहिभूताः

केचन

राब्दाः संति।दृष्टापततो तु सूत्रमणयनवयर्थ्यं केषांचिदेव राब्दानां छोकव्यवहार
सिद्ध त्वाभ्युपगमे रोकाच्छेषस्य सिद्धिरिति सूञ्रयितुं युक्तम् । किच ग्रहणङम्दस्य शष्दपरत्वने व्याख्यानमप्यसङ्गप्तम्। एवं सति हि साघवार्थं च शब्द्सिद्धिगत्यवावक्ष्यत् । किंच अश्चाल्कृन्यवहाराच्छब्दसिद्धयङ्गीकारे अप-

शन्दानामपिं यहणपसङ्धः । अशाखरव्यवहरेऽपशब्दानामेव पायसो दरानात्।
तस्माच्छाखच्यवहाराच्छक्ति ग्रहसिद्धिरित्येवं परतपा सूत्रं व्याख्यातुं शाक्यते
किं तु तत्कथनस्याप्युपयोगो नास्तीति दिक् । यत्तु ननु सवणेव्यपदेशः
स्वरस्येव तदपेश्वयाऽसवर्णेऽपि स्वर एव यत्वादिकं भविष्यति न तु व्यंजन

नैवं सवणौदन्योऽसव्णं इति स्वभावादिसदसवचनोपमसबणंशब्दः यतिपत्तव्थः म्रसन्यार्भवृत्तिरिति व्येननेऽपि यत्वादिकं स्यादिति बिरोचनेनीक्त

तत्रेदं वक्तव्यम् । तेषां दौ डौ विहितस्वणसं्ञः सवणशाब्देनाच्यते कृति
मत्यात्

। तस्मादन्याऽस्तवणे

इत्यवयवाथरीत्या

सवरणादेन्यः

स्व-

५९२
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रः भरतीयते स्वभावाद्विसदटतचन उत्युक्त्या रूटिः प्रतीयत उभयोर्निरुद्धयसादन्यतरस्मिन्नाश्रयणीय आद्यपक्ष प्वाध्रयितुं युक्तः । कृिमाकरविमयोः
कमिमस्य का्यसमत्यमात् । नतिव युक्तमन्यम्मिन्सदय तथा व्यभगतिरिति न्यायाच्च ) नहयवराह्मणोऽनननावाऽऽरनायतामित्युकत ख्रकाषएादिकमानीरत । पर्ति क्षत्रियादिः गासभादिवौ अतपच न प्रसञ्याथव्रत्तिनाऽस्य।
प्रसञ्यपक्षे हि अनन्वितसमासा व्रक्यमदश्चति दाषः भाप्राति । सवर्णं
न भवतीति नतो भवति नान्वितत्वात् उक्तदाषद्रयामावात् । पर्दाम णन्
श्रयितुं युक्तः । यदपि तेनोक्तं मद्व स्वरप्रहणं तत्र कियताम । मेवरम ।
नना निर्दिष्मनिव्यमिति ज्ञापनाथत्वादस्य । तन पिव्यभिप्यादि सिद्ध
मिति। तदपि न। नना निरदिण्रमित्यस्य स्वराऽणवजं इत्यनन् ज्ञापितत्वात् ।
क्रचिर्स्वरवद्य इति कछचिदुस्व् इतिं वा सुत्रणस्य संभवात् । यदपि तनक्ति
यद्येवं नल्मात्मेव किमिति न कृतमिति चित्ममिति । तदपि न । यादि
विधौ स्वरम्रहणेन वनग्रहणन ननोक्तमनित्यमित्यस्य जापितत्मन ननन

माम्थाप्युपयोगामावात चनित्यमव चित्यमिति दिकः ॥ म्बोर््छपङ्क
त्रा पद्ार्त ॥ अत्र पदान्त इति कदो नत्वपद्ान्त इति । अन्यधा पट ताते

इत्यत्राप्यपदान्त इत्यनुवृत्तौ हरभोनोर्त्यादिसिद्धौ ङस्यति सृजत्यथ म्यात्)
गरूचवृ च य्वौ तगोः। नतु स्वोधौतोः य्वौ्वीत्यादाविव इवर्णोविर्णयो्रहणं।
कस्माव्रेति चत्। आचार उपमानादित्यादिलिङ्गात् । पदस्यान्नः प्रदानतः
अतङ्गष्दो ऽवयवयाची । पदं त॒ विभक्त्यन्तमेव पदमत गम्यत््थोऽननति
व्युत्पतेः । विभक्त्यन्तमेव हि छक म्युज्यते । अन्न पृ्सुत्रम्याभ्य आगू
अब् आव इत्यनुवर्तत । अनुव्रतं च ष्या विपरिणम्यते । तच्च पूर्वत्र
-वेधेयसम्पकमप्यतानुयाद्यसमपेकं भवति व्याख्यानातव । रोपकशिति विध

यान्तरनिर्देशाच्च । पदान्ते इति त्वयादीनां विजेषणम् । ततश्च प्दृन्त
स्थितानामयादीनां सकारवकारम्रारेपिरित्यरथो भवति । पदान्ते इति स्वोर्निशेषणम् । तदा पदान्ते स्थितयोरयादीनां स्वार्छापरित्यथः । उभयथापि फक

कथित विशेषः हर एदि) शिया उद्यतः) विष्णु इह, गुराउक्तं इत्यादौ

सृन्ताविवंरणम् ।
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लोपशि सति सन्धिने भवति सम्बन्धे आधारभावयोरित्यादिनिर्दे्ात् |
ननु गन्यूतिरित्यत् वकारस्य छोपश्च् कस्मान्न भवति । उच्यते व्यवस्थितविकत्पत्वात्स्वरे इत्यस्यानुवतैनादा । नचात्र कचित्स्वरवदित्यनेन यकारस्यावादेश इव छोपदयपि स्वरत्वमस्त्येवति वाच्यम् । स्वर इत्यस्यानुवृत्तिसाम्यानमख्यस्येव तस्य ग्रहणेनातिदेशिकस्यायरहणात् । अन्यथा तबावृत्तस्यासम्भवात् । सन्ञापवको विधिरनिव्य इति वा । यतु पदग्रहणसाम्ध्योत् टोरन्त्यात् पूर्नोणोऽनन्ते त्यादाविव अन्त इत्युक्तावपि पदान्तर सिद्ध
पद्ग्रहणस्येतत्मयोननं यदेकमेव पदं तत्र भवति न त्वान्तरपदभेदेसतीति ।
तत्न गरईशः गउद्धः गण्डकादित्यादाबव्याप्यापत्तेः ननु अन्ते इत्यकत्वविवक्षयाप्येतत्सिद्धमिति चेत्र । सूत्ररिगसंख्ये अविवक्षित इत्युत्सगीत् । अतरार्थेऽस्य-

पदग्रहणस्येव भमाणत्वात् । केचित्त अन्तरब्देन यत्कर्म विधीयते तदपदांतस्यापि कचिद्धं वतीति

ज्ञापनार्थं पदग्रहणम । तेन शिट्सु साषा-

वापिनावित्यादी तणत्वे नस्तः । सूर्रिगसंख्ये अविवक्षिते इत्यत्र तु दुग्ब
ह्वे कचिदिति चण ईविति च ज्ञापकम् । अपत्ये इत्यादविकत्वविशि
प्रथं विहितस्य भरव्ययस्य बहुत्वविशिष्े मसक्तेरेवाभावात् । नपुंसकत्व
विशिषं विहितस्य सिया माप्यभावात् । कर्यऽभिव्यस्यापि कतेरि विहितस्य चियां भराप्यभावात् । उक्ताथेस्य ज्ञापकत्वं संभवतीत्याह: । पदीन्ते
इति किम् । नायकः, पावकः । स्यादेतत्। अयादयोाऽ् नानुवच््यौः, भयौ
ननाभावात् । पदान्ते स्ितयोस्वोिपिर्यक्तेरनतिमसक्तत्वात् । नच
दध्यानय मध्यत्रेत्यत्रातिपरसङ्ग इति वाच्यम । संयोगान्नरोप इवात्राप्यसिद्धम् । बहिरङ्गमंतरग इत्यस्य सुवचत्वात् । अचाच्यत । वृक्षं वाति वेति
वा वृक्षुवा वृक्षवीः तं करोति भिरडित्करण इति निमत्यये ण्टिपे च सीतस

धातुरिति धातुस्वं ततः किपि निरेोपे च वृक्षव् इति भवति वृक्षवइत्यादावति
प्रसङ्गवारणापायादीनामतुव्रत्तिबेध्या। न चात्राप्यवरूपस्य सत्वादस्य छपश

पापरोतीति बाच्यम् । अवितिरूपस्य क्षणिकत्वात् । अवयवो व्युत्पन्नत्वं
हि तत् । किथ्च य्वोोपोपि स्वर्परत्वपिश्चणाद्हिरङ्गः स्वरानुग्रत्तिपक्षे वु
४५,

क
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टघुभाष्यि|

न चायाद्ुवत्तावपि । तर्षा पदान्तरस्थस्वरनिमित्तत्वाद्
सिद्धत्वं स्याद्वेति
वाच्यम । रोपविधरयध्यापातात

। नन्तं स्वरिति व्यथेम् । अयादीनां

पष्या विपरिणामेनान्त्यस्य छप्रदाविधाननाऽतिपसक्तेरदशनात् । एवं तर
य्वोग्रहणमेव ज्ञापयति । पष्ठीनिर्दिष्रस्याद्शस्तदन्तस्यत्मनित्यमिति तन स्म्य
इति विधीयमान इदमाऽकरारः सरस्य भवति एवे हि माधवेक्तं स्वाग्रहणस्य

वेयथ्यमपि परिहतं भवति कचित् स्वार पिशेति योगविभागः कतव्याऽपद्तेऽपि स्वोोपदिवधानार्थतनागार्ग्यो मार्ग्यो भवति गाणी भवति
कन्याया अपत्यं कानीनः गरौस्य गोताऽपत्यं खी गार्गी) ददिः

नीवेरदानुक् जीरदानुरित्यादि

सिध्यतीत्याहुः । अथ पदशब्देन किमु-

च्यते न तावद्िभक्तयन्तं सूत्रकृता विभक्तयतस्य पदसंज्ञाया अमरणयनात्

वातिकं दृष्ट सूत्रकृतः मरवृत््यसम्भवात् । विभक्तिसंज्ञाया अत्राकृतत्वाच् ।
नापि पूरवेपरयोरर्थोपरुत्यौ पदमिति परिभाषितम् । अतिमसक्तत्वात् ।
तथाहि । फं पू्ैपरशब्दाम्यां पौर्वापर्येण सतितिष्टं मत्किचिटुच्यते ।

मरकतिपत्ययो वा । नाद्यः; अधिनितावित्यादौ पूर्वोत्तिरशब्दाम्यामभस्यापलंभेन पदतले सति दकारः स्यात् । उप्णभोानिनावित्यादौ द्वित्रादिपसं-

गात् । नात्य । धीमन्तौ कृतवन्तावित्यादौ पदत्वे सति दकारः स्यात् ।

पूपेपररब्दाभ्यां म्रकृतित्वमत्ययत्वरूपणानुपस्थापनाच् । नापि सुरति"च.
मित्यादिना पाणिनिपणीतायाः पदसंज्ञाया इहं ग्रहणं कर्तकामैयोरित्यादौ
कतसंज्ञाया यथेति वाच्यम् । वसां रसे इत्यादो रसथरहणवैयथ्यपसङ्गात् ।यकारादिविते हसादो स्यादौ तद्धितान्त प्र पूतस्य तैः कर्तसंज्ञायाः कृतत्वात् ।
नापि शक्तं पदमिति ।नेयायिकादिपरिभाषितं मरुतावित्यादौ मकरतिमत्ययभागयोः शक्त्वेन मत्यकं पदत्वभसङ्गात् | अत्राच्यत । पद्यत गम्यतेऽरथो
ऽनेनेति पदमिति यौगिकस्येष पदशब्दस्यात्र ग्रहणम।तादशं च रोक परिनिशितमेव नान्यत् । तस्थैव रोके प्रयोगाद् । एवं च अइउकलङत्यादी-

नामपि पदत्वे निर्बाधं इत्थं च पूवैपरयोर्थोपरब्धौ पदमिति कातेतसूतर

व्यथमेव । तत किं पू्ैपरयोरथः प्रथग्विवक्षित एका वा । नाः । भकृतरपि पद्त्वपरसङ्गात् । नांस्यः। संज्ञाविधानस्यानभक्यापातात् । यामा

संन्ञाविवरणम् ।
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नेव निकहात् । चिकीषति पाचयतीत्यादौ सात ज्यन्तयोरतिपसङ्गाञ
धातारो धातार इत्यादौ कृदन्तस्यापि भकृतिभत्ययसमुदायत्वन विभक्तः
प्रागभागस्यापि प्दत्वापाताच

। किंच अर्थेपि किं शाश्चीयो विवक्षितो

रोकिको वा । उभयथाप्युक्तदाषानिस्तारः । यन्तु अथ उपरुश्धिग्रह्णं
किम पूवैपरयोरथं पदमिव्युच्यताम् । अर्थं सति पर्दं भविष्यति । सत्यम
उपरुन्धिग्रहणं विशिष्टथेमतिपादनाथम

। अन्यथाथमान्रे पदसंज्ञा स्याव ।

ततश्च युवतिशब्दस्य कंवटस्यापि पदमसेङ्गः।यु वरच्छब्दात्तिमत्यये पूवपरयोः
समुदाये्धमा्रं विभक्तिमतरणाप्यनुगतमस्त्यव । तस्यां च सत्यामित एते

कृतेऽह्टोप च युवतय इति न सिद्धयदित्यभाणि चिलचनेन । तत्र ।
उसिड्सोरह्धापश्रेति ज्ञापकादट्वापाभावात् । अथशब्दस्य सामान्यवाचकस्य विशिष्टाभेपरत्वसम्भवाच । तथाहि । यकृतिभत्ययसमुदायार्थवत्तामा
श्रित्य पदसंज्ञा यदि स्यात्तर्हि हरः विष्णोर्गोरित्यतापि एदौत्परः; पदान्ते

रोपमकार इत्यनेनैव सिद्धं तमनेन संति द्यत्र हविषगमा धातवः इक्ुडो
इति मव्ययाच । भवत्ययं

कृतिपत्ययसमुदायोऽथवांश्च तस्माज्ज्ञापकाद्धि

शि्टपरत्वादिभक्तयनवयवस्याथवत्समुदायस्य पदसंज्ञा न भविप्यति । किंच

प्रबदभिषेयवत् अभिधेयं च रौकिकमयागगम्थं ययोगश्च विशिष्टस्येवेति
तस्येव भविष्यतीति व्य्भमुपरुभ्धियहणम् । यदप्युपरन्धि्रदणे तु विशि-

भः भतिपादितो भवतति विशिष्श्च स एव यः कारकसंसृष्टः कारकसंसगैश्च तेत्रव यत पशा विभक्तिभेवतीत्युक्तम् । तन्न । उपरुन्धिङ्घब्दस्य

विशिष्टार्भवाचकत्वाभावात् । भावाथक्तिमस्ययात्तत्वेन या्िमात्रस्य वाचक

त्वाद्, पूैपर्योरथम्तौ सत्यां पदसेन्ञा भवतीत्यस्याथस्य खमभाच कारक

संसष्टएव विशिष्ट इत्यसङ्गन्तम्, दण्डी देवदत्ता ब्राह्मणौ देवदत्तः शङ्क पर

इत्यादौ द्रभ्यनातिगुणादिसंशष्टविशिष्टाथत्वस भवात् । किंच कारकससगेशच

त्यत कि कास्कत्वन संसर्गो विवक्षितोऽन्यस्मिञ्धेत कारकाणां संसमेः ।

स्वस्मिद्वत कारकेषु संसर्गो वा । नाचः । कतैकर्मकरणादीनामव् तथाखेन
पद्त्वसम्भेवपि शिङ्गाथमथमान्ते सम्बन्धप्ष्ठयन्ते आख्यातान्त च्या
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खवुभाष्य ।

पररङ्ान्न दिर्तीयः कटं कगति भीष्ममुदारं दशनायमिव्यादानव दुषद्सस्य पत्रं पन्थानं पृच्छतीन्यादौ पष्ठयंत णव च सम्भवादन्यत्राव्याप्तः
किचन विभाक्तिपरत्वं कारकसंसगं म्रयानकं दवदत्त सुंदर इत्यादावभावात् । गुणवत्वमान्र प्रतिपिपादयिषित कियाध्याहारस्यानावख्यकत्तात् ।
यदपि परकूतिविभक्तयाः अत्यकमयमभः समुदायन चायमथः | एव् मह्न
पी

तिप्रत्ययौ संबद्ध भवत इति व्युत्पादना्भं गुरुकरणमिन्मृक्तम । तन्न ।
पुदेपरङब्दयाः मकरतिविभक्तिवाचकव्वाभावात् । घातूपस्तमेयोश्र पूवपरत्वसंभवात् । अवयवाोतिरिक्तसमुदायार्थानभ्युपगमाद्वयवार्थन चरि बाथ
त्वाञ्च । तदभ्युपगमे स्फाटवादस्वीकारमसङ्गाच । पङ्कतिप्रत्ययाधंसम्बेन्ध-

स्यवियाकरणानामपि विदितत्वन व्युत्पादनानपक्षत्वात् । तव मात्रानारवस्याद्षत्वनाथराववस्य सत्वन गुरुकरणमिव्यसङ्गतम । यदपि विभक्तिरन्ता
वयवौ यस्य॒ तद्विभक्त्यन्तमि्युक्तं साक्षाद्धिभक्तयन्तानामव स्यात्र तु टृक्त
विभक्तेकानामित्यारोक्यत । यथा सानति । अत्र नित्यत्वात्सिटापः स्यादि

सयुक्त) तन्न । एदोतर इति दकार निर्देशेन शङ्कावारणसम्भवात् । मे सुबु
द्ावित्यस्यारम्भाच । अन्यथा

विरामव्यशछ्जनपरत्वाभावन सपापाप्तः \

अवसानं पदान्तत्वे न तु व्णौनामभावा नाप्यन्तमात्न राजाश्नदण्डिना-

वित्यादावव्याघ्यतिष्याप्तिमसङ्गात् । किच अन्तरङ्गत्वास्सिटाषाल्पाक पद्
संज्ञा भविष्यति नित्यादप्यन्तरङ्स्य बरुसत्वात् । अस्पापेक्चमन्तरङ् बह-

पक्ष॑ बहिरङ़ं पदसंज्ञायाः मरकृतिर्विभक्तिश्चेति दयमपश्षयते व्यश्ननाचेति
सिरोपे तु व्यञ्जनान्त ठिगं स्यादिसिद्धिरिति वा मतिपदोक्ता वाभ्य
बान्वेति चतुष्टयमपेक्यत । अन्यथा मरुस्सिद्धः कुक्षिः रुणन्सीत्पादावति-

सङ्गो दवौरः । यदा रिङ्खहणे नानुवतैनीयं व्यश्जनात्स्यादिः । सिरि-

त्यनेनेषोक्तदोषवारणाव् । अत्र पृक्ष सिरोपः स्रीत्वसपिक्षत्वाद्रहिरद्घः ।
अेदमवधयम् । विभक्तयन्तपदमिति वा विभेक्तयर्थवत्पदमिति वा बिभ-

यथं रब्द्ः पदमिति वा विभक्तय पदमिति वाऽथवत्पदमिति वा वृत्ति

मत्पद्मिति वा जपरिनिष्ठितं पदमिति वा शाखे वाचके पद्मिति वा शकत

संज्ञाविवरणम् ।
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चकं प्द्मिति वा शक्तिमत्पदभिति वा सृ्रयितु्दितम् । प्रकृतिप्रत्ययाय

मासषस्ववि नातिपक्तमः । यशसारूपसत्वयाश्यणातव् छोकिकथयोगस्य
घ प्रशस्तस्वादिति एतेन सिद्धति तं टप्रायापषि विभक्तादपटन्धिसभव्त्पदसृन्ञा न विहन्यत इति अ्यु्ेप । न चवं सु्तिडन्तमित्यादिकमपि

व्यनिति नः कये पदमिति न स्वादिष्वसवेनामस्थःनइति तावत्कर्तव्यमेव तेताक्तयोगाथस्यासेमवाद । एवं च पदयद्शाषु ६.(तरमाकरतिमन्या-

येन कृविभस्येत पदस्य ग्रहणं स्यान्माकरतिमस्य । अनत; सुक्षिडन्तभित्यपि पदं कतेव्यम् । मदि तु संख्माया अतिशदन्तायाः कतित्यादौव्यन्त-

रादम्तभतिषेधेन ज्ञापकंनाक्तन्यायो यथा बाध्यत तथाञ्तापि पदान्तस्येत्यादि
त्।पकाटुक्तनम्यायो बाध्यतामिव्युच्यत तर्हि सुधिडन्तभिषयेवन्मास्तु संन्नाषिषौ
प्रत्ययग्रहणे तदन्तय्रहण नास्तीति सनाद्यन्ता धातव इत्यननेव ज्ञापनीय-

मिति दिक् । व्योरेषुः भयत्रतरः साकयायनस्य॒सोप्नाकव्यस्य भतो
माग्यस्ेत्यतेषां स्थाने व्योापो वत्येव सत्रयितुमुचितं भोसयेोक्षीति एवै-

मृत्राद्धासादिव्यनुव्तते । इदारनीतनामुच्वारणे

टधुभयततराटधुपयल्-

र्योर्विशेषयोरतरकंभाददिश्षविधानं नोपयुज्यत । उभि च पद हि सर्वै
मिव्येतयोः स्थान दटनोरित्यचितम । आरंमसामध्याञ्च रिव्यं रोपः ।
उञ् तु पतिपदोक्त्वाचिपात प्व यरहीप्यत । अयादीनां यवशोपः पदा
स्ति न बारपे तु पकरतिरिति कातेचसन्नऽ्यादीनामिति स्यथेम् । एञयिःयारिभ्यः पृ्मेमतेभ्योऽयादीनामनुवरच्यम छुभान् । आदिङ्गष्दा्भज्ञात
तवापि तदृपश्चायाः स्वाप्त | ेश्रन्दापिं व्यर्थैः । वरश॒ष्दनेव विकस्पस्य
भात् । नवेति संघातस्य विकदपाथताया अप्रसिद्धतराच्र रोपे तु पकृति

` रित्यपि व्यर्थं श्वोलेपिः पदान्तेवति सूजरमित्वाऽमे स्वरानुसन्धेया इति सू

णीरम । तत्र स्वापि इत्यनुवत्ये विभक्तिपरिणामेन स्वोपि सति सयनुसंभेया दव्यथस्य प्रसाध्यत्वात्। ततश्च व्यम् इति सृखणीयम्)तन्न च सविर
ससन्धया इत्यनुधत्यीमिमताथस्य रष्धुं शक्यलात् । यद्वा ने व्य्नमे
स्वराः सम्ध्या इव्यत्र यवलछाप टव्यनुव्रत्ये वाक्यभेदेन व्याष्यम् ।यदा
५
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रुषुभाष्पै ।

अनुपदिश्भेव्यस्यानन्तरं य्वोटोप इति करतीव्यम् । तत्र भरकृत्येत्यनुवतैमीय-

मिति दिक् एदौतोतः एश ओश्च तयोः समाहार एदोत् तस्म।त् । अन्नतपरकरणे तपरः स्वसमानकाठस्य सं्ञव्युक्तम्वेन दी्षत्वव्याप्येत्वौत्यस।म-

न्यस्य दीषेष्यक्तवौ निर्देशा्थं तेन छतत्यावृत्तिः । आगच्छे ६ अप
पिष्ट एहि विष्णो ३ अच्र विर्भ्षवेत्यादो न सन्धिः । यद्वा स्पष्राभ् तपर
करणम् । उक्तरूपसिद्धिस्तु त इत्यादिना सन्धिनिषेधेन बोध्या । माघबस्त्वाह कवचिद्छुतस्याऽपि सन्धिभेवतीतिं ज्ञानाथेम् । तन सुशक ६
इति सु्ोकेतीत्यादि सिद्धमिति पदान्त इत्येव । नेह ! नयनम् । भवनम् ।

एदातः किम् । तस्मे भन्नम् । तौ यन्न | अतः किं विष्णो इह । अत
इति तपरः किम् ते आगताः । वाग्रहणमिहानुवर्तेते त्च त्यवस्थितमिकर्पारथन् । तेन पदति जकारंताद्रौरतो बाप । गा अग्रं गोगरम |
नच ङोपर्यसति ओकारस्यात्स्यादिति वाच्यम् । अवादेशस्य छोपश्ञा बाध

तस्याप्यनेन बाधेऽबादेशस्य पुनरभवृत्तेः । नहि देवदत्तस्य हतर हत पूरन
वदत्तस्योनीवनं भवनं भवतीति न्यायात्।एदोत इत्यत्र पर्ैदखे दृकारनिधशन

उत्तरदछे तद्निदैशेन चेतज्जञप्यत समासमरत्यययोरिति विभक्तरिति टि
प्रत्ययलक्षणेन पूवेभागस्य पदत्वं भवति नोत्तरस्येति एतदर्थमवे तपरकरणं

तेन प्रमदंडिनौ प्रमगोदुहौ भियवाचावित्यादौ दित्वघत्वकुत्वादईीनिं न
भवेति । एदीत्रः पदति रोपमकार इति कातेतरसूतरे तु पदाति इति राप
मिति च ग्यथेम् 1पूर्वस्ज्रादनुवृत्तरेव सत्त्वात् । यत्त॒ निाचननेोकतं पदान्ते

इत्यनुवतेमाने पुनः पदान्ते प्रहणमुत्तर तत्निषृत्यथमिति । तन्न ¦इटनुरधेनानुवृततेः स्वीकारात्। अननुवृत्यथं सर्र यतारम्भाच्च सन्पेया इति निरे

नाननुवृततषापनाच अकार् इति कारग्रहोप्यनर्थकः । एदोतोऽत इत्येष सुवच-

त्वात् । नच सवणंग्रहणमसङ्गः । तपरग्रहणे केवस्यहणमिति प्रिभाषितु-

मुचितत्वात् । इदरदभनिरित्यादौ तस्याप्यावदृयकत्वात् ।ननु कारग्रहण कवर-

ग्रहणमिति परिभाषणमुचितं गौरवात् । अतएव वरग्रहणमपि व्यमिति
दिक् । न व्यञ्जने स्वराः सन्धया इत्यपि फातन्त्रसूषं थ्य्थम्। इवर्णो यमि-
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स्य्रास्वण इति पयैदास्षाश्रयणेनं सवणभिन्नस्य स्वरस्य तत अहर्णं व्यश्नने
प्रसंगाभावात् । परसन्यपतिषेधाश्रयणे त॒ व्यञ्जने परे भरतिषे्धेऽपि अवसाने
ऽतिमसगसत्वात्। असवर्णे स्वरे ह्येव वा सुकरत्वात् खस्य पुवैसू्रमनुवतते ।

पिति च । डोपलक्षितःअः ङः तस्य एदोतः परस्य ङस्य रोपश् । हरेः
गोः एदात इति किम् । रायः ग्छावः। ङस्येति किम् । हरये गवि । इकारः

किम् । हरयः । मानवः । स्यादेतत्। कवे ङकारं पढ । परो ङकारंङिख ।

कवे डषसे षट! ङवस्वेव्यादौ डस्य शोप कस्मान्न भवति । उच्यते इत्स॑क्न

कस्य टकार स्येपलक्षकत्वेन ग्रहणाद् । अत्र मौनं तु बा प्रहुणातुषृत्निः तस्य

स्यवस्थितविकत्पपरस्वेन ङसिङसोः उ्यैष ग्रहणम । अदेः प्णजोरौरि
त्यादििर्देशो वा । यद्वा अत इत्यनुवर्तते । रएदोतः परसवं वाऽतो विशे

पणम् । ण्ठोतः प्रस्य इस्याकारस्य कोपशिति । इदं च कारस्य
इत्वे सत्यवे रम्यते । अथवा खिति इत्येव सूत्रमस्तु । एदोतौ
डितोऽतो छोपशिति च तवयाख्यानम् । उसिङ्सोशवेति पाणिनीयसूत्त त

गौस्वादुपेशष्यं डसिड्सोर्धोपश्चेति कातरं त॒ मौरवतरस्वात् । एदोतर

इति सूत्रानन्तरं उस्येति सू्ितुसुचितमिति सक्षपः । सपर्णदीषेः सहं

सवर्णश्ब्दस्य ससंबंधिकत्वात्सवणोदिति सभ्यते । यदि ह्यम्यस्य सव्णऽन्मस्य दीः स्यात्तदा स्वर इत्यनुृत्यैव सिद्धेः सवणेग्रहणं व्यथ स्यात् ।
ततः सवणौर्स्व्णे परे सह दीः इत्यर्थो छम्यते । दैत्यारिः । खटादकम् ।

ननु हस्य हरे एदीत्यादौ कस्मान्न भवति । उच्यते । समानानामेषेति
विवक्षणात् । तद्वीभं तु वेत्यस्यानुषृक्तिः यदवा इयं स्षर इत्यादिभ्य इउक्र
लथहणं अ इ ए इत्यतोऽग्रहणं वानुवरतेते नतु ए्दोत इत्यतोऽत इति ।

तस्य परतेन खटाटकमित्यादावव्याप्यापततेः । यदा भ इ ए, ड ओ) ऋ

अर, ल, अट् इत्येभ्यः सिंहावरोकितन्यायेन अड्डऋलवणो भनुवतैनीयाः
ततो नोक्तदोषः । अथवा सवर्णे दीर्घः सहैत्यावरत्या व्याख्येयम् । तत

मथमसू्र यथाश्रुतमेव दितीयसूतरे तु अदी इति छेदः| थत्र च मंडूकषटत्या
एरेगोओवर्णा अनुव्याः । ततश्च एदे ओओ वर्णे प्रे सह रीर्षो न भवती-

।

टघुभा भ |

नता दति नान्वयः

य र्धः । नन्बत्रादीषं टत्यत्न नन्मसासाऽनुपपरता

दिति नमने | फछचिच्रनाऽनन्वयाऽपि समासं दत ध्मात । बदरा
वरणं षति न सवरणसंज्ञकस्य अटणं कि तु यागिकस्य । तारि वणदीन्दाचानिधाना |

रे वर्णो द्विनादौ यङ्कार स्ततो नर्ण तु बक्षः इति"

सशब्देन समानक्डो छध्यत । नामिकदसनाोमि नामग्रहणस्य अममना
ममानश्दस्यादशः

समततात् । सगोत्रसनामन्ददतित

भीम इत्ययौ

स इति वा। अत्र समानशब्दः सज्ञालतन तिनियृक्ता ग्राह्या न तुस्माभः |
ततश्च समानसंज्तको वर्णः सवण इत्ययः संपच्रते । मानस्तु सवणशन्द्-

स्यावृत्यां समानस्तस्संजञका वणः सवण दत्यस्याप्यभग्य विज्ञानादित्याद
केचिन समानानमेव सदणसंज्ञा न संध्यक्षराणा ततश्र सतणं पर इष्यत
संेधिशब्द्व्वात्सवणादिति भ्यते । यन्तु मिटाचनेनाते यत्चाननव दीवस्नतरेव पररोपः स्यान्न वृक्षा रत्यत्न । नमीति दवे ठति समानग्रहण समान
सवर्णे इत्यत्रेति । तत्र । ए तत्सत्रगिहितससुज्वयन विधीयमानः पराप्य
सुर्जातसविहितदीर्घाऽपाप्तरव विरहाव । पकयोगनिरिष्रानां सहव मवृ्नि-

निव्ृत्योदयनात् ¦ यदपि च्विपक्षं स्वमावदी्स्य दीवरवाऽनान नदीत्यादिष्वपि परोप न स्यात् } सच्ियागशिष्ठानामक्रापायन्यतरस्याप्यपाय
इति समानग्रहणमिति चेत } तत्र । कृतपि समानग्रहण दीघरमकृतिकस्य

दी्ेस्यामावादोषतादवस्थात् । नहि षटमकृतिका घटः संभवति । सत्यरमि
समानेग्रहणे स्वभावदीधस्य दीवत्वाभतिनति त्वदुक्तस्य दापस्य ममाधाना-

सम्भवात् । सम्भवे वा आक्षि्रिन सभानराष्दनैत तदवतु । यदुपरि इनिपक्षे तु वचनांतरपभरणातस्य स्वभावदहीधस्यच पएरतदीयः क्रियते प्लपा्ध

तदा सम्रानयहण स्धानिव्प्रतिपत्तिगागननारणाधरमिति | तदपि न ।
सवणशष्दस्य संवधिदान्दल्यने सवर्णं इत्यस्य दाभाद्गदामावाव दै
1ह मतिर् पित।र् च युश्रूपितव्यामेव्युच्यत् मस्म्रत च स्नास्मान्नति। आ
बिनापि स्वम्मिच्निति । न च गौरवं हेपि मन्यन च्विषश्चडनि पक्षश्च न संम.
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सताल्युच्यते । किच यथाऽम्मिन्पक्ष परन्येगो दातम्यापि दाच निप्र |
1

भज्ञाविंबर्णब |
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ण्य् च च्विपक्षप्यग्युपगम्यतताम । किः समानय्हणेन । यदहिं तु जकारदक-

गम्यां भव्याहारं कृत्वा अल्छलि दीधः सहेति सन्यते ¦ तदान चीशकाने
चात्तरम् ¦ एवे अकः सवर्ण दीध इति पाणिनीयसुत्र॑भकोकि दीवं इत्येष
पठितुं युक्तम् । नच ऋति ऋवा

ति ख्वेव्यत्र सवेण इत्यपक्षितमिति

वाच्यम् । तयोर वध्यामीति फणिना पव्याख्यातत्वाव् । सवण इति केम् |
द्ध्य । भमष्वेतत् | स्यदितत । दीधग्रहणं मास्तु । सवर्ण सहव्येव प्त्रयतां

सवणात्सवर्णपरे सहाद

इति च तदर्थः | नचागम एव रकन स्यादिति

तराच्यम । सहग्रहणसाम््यात । सहागम इति

व्याख्याने दहि सहग्रहण

मनर्थके स्यात् । सवर्णे पर इव्यतावंतेव निकीहात् । दीषेग्रहणेऽसति कः
भददेशः स्यादिति चच्छरणु । उभया: सदृशो दी एव रुभ्यते नहस्वा हसो
वा । कंटतास्वादिकम्य द्विमात्रस्य स्थाने कंव्यतार्व्यादिकदिमा् ण्वादश उनितः । अच्चास्थां वादीपोरित्यारिषिगाज्च । उच्यत | गात्र

सटराटकं श्रीश इत्यादौ तरिमात्निकचतुमतिकस्य स्थाने तादश: स्यत् ।

तदारणा्थं दीर्घयहणम । अथ सहयरहणं किमर्थम् । नच सवणासवर्णे पर
दीष इत्युच्यमाने दयाः स्थानिनोद्धौवादैभौ स्याताम । द॑स्तस्यनौ दशः
त्यनन् यथा दकारलकारयोद्धीं नकारौ भवत इति वाच्यम् । दीघं इत्यते-

कत्वस्य ॒विवक्षितत्वनोभयोः स्थाने एकस्येवादेक्चत्वसिद्धं अच्रार्थं मानं
वादीपोः चादिरित्यादिः दृरंत त दस्तस्येति नेकं बक्य, कि तु वाक्यदध-

यम् । तथाहि । दस्तस्यन इत्येकं द्वितीये दशेति वाकयं द्सरस्य किं

तस्तस्य नत्वं दकारस्य च नकार उच्यते । सवर्णे दीष इति सूतिते
पवैस्येव स्थानि पतीयते न परस्यापि । इयं स्वरे इत्यादौ यथा सप्तमीनिदेशे पूस्यैव कार्थित्वमित्यक्तस्वात् । अत उभयोः स्थानित्वलमा
सहग्रहणम । तञ्च नामी इति यावदमुवतेते । ननु बिनारुदेव्यनेन सहश
ष्दयौग् तृतीया किन् मवद्रीति चेन्न | उपपदविभक्तेः कारकविभेक्त-

मैङीयस्वाव । तृतोया हि सहद्ष्दयोगे विधीयमाना उपपदविभक्तिः सप्तमी
तु थाव वा सामीपिकाधारे वा विहिता कारकविभक्तिः उभयाः क्रिया
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न्वयित्वात् । शैव इत्यत्र तु प्रथमा । अन्तर द्तवात्तद्पि नामाथेमात विधानात् । एतन एकः पूर्तेपरयोरिति पाणिनीयसूत्र अव्यास्यातम् । सहत्य
वाधिकारस्योचितत्वात् । समानः सवर्णं दीर्घो मवति परश्म लोपमिति क

ततर तु समान इति व्यः रेणनानामव सवण संज्ञाविधानात् } सवर्णे इत्यु
त्यव सम।नस्येव लाभात् । च्विपत्यया भवतीति च व्यथ दीष इत्यताव-

तेवष्टसिद्धो च्वरनुपयागात् । सत्ताया सवोव्यभिचारतया चतुदेशादं)
स्वराः दश समाना इप्यादाविवाथीह्नाभसभवात् । परश्च सापमिस्यपि व्यथः
तत्स्थाने सहेत्यस्येव परटितुं युक्तत्वात् कि च अस्यात्र परदराप्युकतः प्वेणो
यमित्यनन्तरं पाठे युक्तः| तथा सति इणां यमसनर्णं दृव्यत्रासवणग्रहण न
केतेव्यं भवति । परत्व्रादनन सवर्णे दी्निधानस्य सम्भवात् । नच क्रम
भङ्गो दोषः । राघवस्य सघ्वे तस्याकिचित्करत्वाते । किच यथा न्यास

असवणेग्रहणं व्यर्थं सवर्णे परे दी्वंस्येवापवादत्वन यत्वापसद्ाति । यन्त
बिरोचनेनोक्तं च्विर्न सम्भवति मकृतिविकाराभावामावात । तदयुक्तं

वणस्येवावस्थामदेन रिवतैमानत्वात् । तथाहि भाचीनां हस्वावस्थां घतिपद्यमानो वण एव धर्म प्रतीयते! यथा दुग्धं दघीभवति लाह सुवर्णीभवति

गौरत्वरोहत्वसामान्यानुगमाचिः

सिद्धस्तथाचापीत्यदाप

इति तेत्र ।

दृ्टन्तदाटीन्तिकयोर्वैषन्यात् । इग्धरोहयाः स।वयवत्वात्सगुणत्वाज्च सम्वति षभ्मित्वम् । द्षिसुवणंयोश्र तदवयवगुणानुगमादिकृतित्वं शब्दस्यतु
निरवयवत्वाचियणत्वाच्च कथं मकृतिविकृतिभावः । नहि हम्बोपादनफो

रीयः सम्भवति येन तद्रणावयव्रभागमवव् । तद्रतसामान्यानुयमात्तयाभ्मुपगम् त्वततिमसङ्कः स्यात् । मनुज पुरौ न प्राणित्वानुगमाव । अथ ब्रद्धिपरि

कलितं तत्स्थाने मरयुक्तत्वात्तदादाय स्वैः सम्भव उच्यते । वमपि तत्समः
थेनस्य फलाभाव उक्त एय \ नित्यत्य शब्दस्य भक्रतिविकृतिन्वं न सम्म्

वति कायेत्वपक्षपि शन्दम्याकारा उपादानं पश्ठभूतानि वा उभयथापि तद्सम्भवः शब्दोपाद्ानिकत्वाभायात् । निभिनत्तकारणनापि भ्रक्रतिविकरतिभावाभ्युपगमे घे भवति दण्ड इति स्यात । कथं तहिं “धौ चापरो वभ

। संज्ञाविषश्णम्

विकारनाक्नौ"
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“गढोत्मा वणेविकृतः इति च। श्रुण । विकृतिरिवि

विकृतिस्तस्य स्थानेऽस्य मयोगादौपचारिकः मयोगः । किच श्रद्धन्र |
श्रीमितः श्रीत इव्यादावव्या्तिः । अदीधस्य दीर्धीभिवनरूपस्य व्यथस्यात्रा-

भावात् । तदर्थं “अदीर्घो हैवेतां याति नास्ति दीवेस्य दीधता ॥ पूवे.
दीैस्वरं दृष्टा प्रोपौ विधीयते) इति वचनकस्पने त्तिगोरवं दीधेइत्युक्तौ
तु दीधस्यापि द्वः सम्भवति । षर्टोपाथ पजेन्यवच्छाख्मवृत्तः । यदपि
शर्वे स्यास्वीति दीर्धा । इति | दीवत्वक्ान् भव्रतीव्युक्तम । तदपि तुच्छम्
दीर्घोभवतीव्यव सिद्ध इनेवैयध्यात् । दीधतवान् भवतीव्यपक्षया दीर्घा
भवतीत्यस्यैव खधुत्वात् । वटो भवतीति प्रपूज्य । न तु घटत्ववान् भवतीति । स्यदेतत् । दधीह । भानूदयः | श्रीशः । वधूपमत्यादौ यकार.

वकारादिः माप्नोति । सवर्णे दीषेश्च | तत्र कि भवतीत्यत जाह । "सामान्य.

राखतो नूनं विशेषो घल्वान्भवेदिति" । शासनाच्छाखं रक्षणे नूनमित्यभनिश्वयेऽग्ययम् विचारे बा । बहुव्यापक शाखं सामान्यशाखम् अलसन्यापकेो

विधिर्विरेषः | सामान्यशाखमुत्सगेः विहेषोऽपवादः विधिर्बाधक इति पथवसितोऽथः यथा रामाऽतरत्य्र छापशोऽपवाद् उत्वम् । सवैस्मे इत्यताकः
स्पट् न्यायसिद्धमिदं नतु वाचनिकं तथाहि । छेके तावरततककौहिन्यन्यायः । दधि ब्राह्मणेभ्यां दीयतां तक्रं कोडिन्यायेति तक्रदनिन दधिदानं

बराध्यतं । वेदेपि न हिस्यादिति निषेधोऽतरिषोमीयपञुिसा विधिना बाध्यते
तदंतदभिमेत्य येन नाप्राप्ते यो विषिरारभ्यत स॒ तस्य बाधको भवतीयुच्यते । यथा कार्येणे्युत्सगेः आतो ड इत्यपषाद्ः । नुडाम इद्युत्सर्मः
सुडाम इत्यपवादः । एवंमियमिव्यम्य

स्वरसामान्ये विहितस्य विशेषे

सवर्णं स्वरे दीर्षोपवादः नन्वत्र यकारादेक्ैषस्य च यन नापाप्तन्यायोस्ति ।
दैव्यारिरित्यादौ दर्विस्य भ्राघ्तः यकारदिस्तु न ापरोतीति चेन्मैवम् । उक्तोदाहरणाथम् } आदर्दीरविः सहैव्येव वक्तु युक्ततवात्सवर्णग्रहणस्य वेयर्याप्तात् अतः सवणेग्रहण सवेसमानामिमायेण तेन येन॒ नापराप्तन्यायो ₹रभ्यते

अभ्युपेत्यवादेनाह परेण पवेवाधोवेति सूत्रपटे परपटितेन पिधिना पृष
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पठितो विषिरवाध्यते । यथा प्रधीणामित्यदो परण नुमा यकाराद्वि्ाःयत ।
तथा सवणदी्घेण इयमित्यादिबौध्यत । माधवस्वाद । देव्यमन्यद सावकारां श्रद्धातल्यादि बहतरानकाङ्नान दावतवन कथं वाभ्मत दति काप्य]
शकेत् । तत्र व्यक्तिपक्च भतिरुक्ष्यं रक्षणपवृत्तिरिति द्र्धष्त्यादिविषयक

रक्षणवेयध्यैमसङ्ातपरिहारः । जातिपक्ष तु नवमिति तमाभ्नित्य प्रिहारान्तरमाह । परेणति । अवरार्थं काप्यतः, वाईपाः+ तिसनतमवदिति निदं
शाश्च मानम् । इदं च नित्यान्तरङ्गापवादव्यतिरिक्तस्थ दष्रटयम ।तन्न।

नित्यमावहहयकत्वाद्ाधकम्, अन्तरङ्ग तु टाववात । अपवादस्तु मचनमाम
ण्यात् । परस्परविषयपरिहारेण

रुन्धावकाशयार्विध्यार कत्र मसङ्ग प्रन्त

ग्राह्यम् । यथा रमषु इत्यत्रेसिि बहुत्र इति सावका रमाभ्यामिन्यत्र

त्वद्धीति रामेभ्य इत्यत्र युगपलसंग विनिगमकाभावाद् मतिपर्निः स्यात
द्यं बा ततरास्माद्रबनात्परं फरियत अयन इदं वृक्ष इहव्यादा त्वतरद्ग
व्वेनाप्यई ए इत्यनेन दीर्घां बाध्यत । नन्वेवं वारणां सीणामित्यादो प्र
द्रिका
त्वाघ्रमियोः सतेनुटस्यादित्यत आह “माया दृश्यतामिति

माथः “दृष्ज्ञिनेऽध्णि दशनः इत्यभिधानात् । कमणि मस्ण वा माययसबाहुस्यऽव्ययं वेति पक्षान्तरे । ततायमथः । बाहस्यनेह शाख परण

रक्षणे पस्य छक्षणस्य बाधः । प्रतिगोधो ज्ञायताम् | क्रचित्तु पूर्वेणापि
परस्य मवृत्तिनिरोधा ज्ञायतामिति । तेन सखीणामित्यादो पूर्नोपि नुट् पञ
मियं बाधत वारीणामित्यत्न नुमे च । नन्ततनुमिनुरिच कौ व्िशष इनि

चेच्छृणु नुटि सति नामीति दीर्घैः मवतेत । तुमि सति तु तस्य भकृत्य

वयवत्वात् यञ्वनामित्यादाविव सन स्यात एवं दधीहेन्यादौ परण दीर्धशाल्चेण पूर्ेस्य यत्वशाखस्य बाधः । एवमन्यत्रापि पूर्वेण परस्य बाधा
मध्यः अद् ए) अवण इवर्णे ए इति कातेतसू्च तभयत्न वणग्रहाऽन्ेकः,

नातिग्रहेणेवेष्टसिद्धेः । फेवश्य्रहण सवर्गरहणमिति परिभाषणादा निदरस्य सादृद्यपरत्वाद्धा । एतेन उवर्ण ओ) ऋणं अर्, रवरणं अष्,

दति चिसृत्यामपि वणेमहणं मत्याख्यातम् । स्यदेततत् । अयद्ृणम

दशाविमरणम् !
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मास्तु । ष्दोतऽत् इन्यनीऽत उत्यनुनर्तिप्यनै । न न तस्यै स्परन्वात
रभेरा इत्यादावध्याभिः स्यादिति वाच्यम् ¦! भत्वनातिग्रहणन सरमैव्यक्तयुपरम्भसम्भवात्,
तपरेण भिच्तकार्ष्यक्तय्रहइत्यपरिभाषणाञ् ।
अन्यथा उयाक्तनिर्दडो अग्रहण कृतेऽपि रक्तदाषताद वस्भ्यात् । अयोच्यते ।
तपरनिर्देशी तत्कारभ्यक्तिरव विवक्षिता न भितच्रकार्व्यक्तिरपि । प्रमाणं

गैधिद्मग्रहणम् अन्यथा अत इत्यनुवृत्त्यव सिद्धं किमय्रहेण । यथपि अत्र

मिषु गुणारेजी इति सूच्यितुमुचितम्, तथापि स्पष्टा कारपसृत्रेष्येमपि गौरवभददोनाथ च परमूत्री पणीता ! ऋञर जेय क्षविदारिति धाक

तच भाधवेनेत्थं मत्याख्थाते५ }कषक्रणमित्य।दावनणोगमे ते तस्व ऋ

णम् सहनेनारितच पूर्वेम सवर्थ ईधिः } अथवा जरित्यनं सवृ दी

हत्यत्त। रोध इत्यनुवर्तते वारृब्दश्च निषातत्वाक्कविकयेः । तेनार्वणैस्य ऋ
वर्णेन सह भाव्यमान पवा. कविद्धीयौ भवतीति । अन्येतु गीनने अ

कत इव्याङ्यछ्कष वणयन्ति । च अद्! अत्र पाणिनायमतानुयाधिनः कंि
दाति वक्तव्यमित्याह ः।माव्कारीयति परकारीयति)एसतमत्याख्यानं तु वूरववृहष्टव्यम्!वररुबिपतेन'रमतानुयायितेस््ाटुः इदं न पक्तव्यम्।रकर्पस्मांसं

मतत्वति । अह्णकशाख अणयहणत्य प्रस्यास्यातत्वनं उपसगौदतिधाताविनि
सृत ऋयहणेन् च््यहणस्यानुपस्यानादिति । षस्तुतस्तु त्रयाणामपि मततमकमेय

तपरस्तत्काटस्यःयनन् ऋयहण द्धतोप्युपस्थितिकषम्भवात् । ण्ण ए इति
योगविभागः कतैव्यः । ठत्र च अग्रहणमेय्रहणं षा ग्रहणं चानवर्वनीयम् ।

अबणीदेकारे परे सह बा एकार इति च तदर्थः । व्यपस्थितविक्पोयम्
तेनाविर्णोतिदुपसर्गदेकारादौ धातौ नित्यमेकारः । नामधाती तु वा मनते

उपेडकीयति उपेडवयति । तत पेषे इति द्वितीयौ योगः | चर च् इत्यनुब-

तैतै । तस्यं च यथास्थित एवाथः । पवमो जौ इत्यत्राप्यो इति योगपिभा
छरेवा जजीवा चनुव््यं अवर्णोतादुषसगौदाकारदौ धाती नित्यमाकारः }
नामपातौ तु वति व्याख्येयम् । तैन उपोषति । भाषोयति भरीप्री-

यंसि । ण्न वितीषठः विरीष्ठ इत्याद्यपि निर्बह्यम णकारः पे पकार नं
+
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|

षुभप्यै

।

शकि मौ ओकास्नति कातवमू्पु कारग्रहणं मेण सदे णौभानादत णगि.

त्यादाविव दोषादशनात ॥ ॥ हाटकशपुरस्थारया विनायकसुताऽकरात् ॥ गु
नाथाभिधो व्याष्यां स्वरसमयथामति॥ अध भक्कलिमावः। तामा स्ररपः
सति तेन सहामीशनदः सन्धि च याति। अत मरा्तन्वात्परतुततवोकं सन्धिरव
निरि्यते । अदस इति मक्तव्यम् वाग्रहणमनुनःय ममस्थितविकसो
घा व्याख्येयः ¦ तन अगमोस्थास्तीति अपीत्य मातिभरसङ्ः । समीपा

त्थबट्रहणेनानथकस्येति परिभाषया

अरयित् शक्यम ।

माधवस्तु ज

एरे इत्यत पटति स॥भयन्तमभनुवत्तते । तेने व्य् कत् पद्चानाते(५५।४
स्तथादिधश्वादस छव सेभवति नेान्यस्यत्याहे ) त्तु परण रवगण मन्धर्नति
विशेषः कस्मा्ध्य् इति चत् । उण । स्वर प्रर मन्थिन पातीग्युक ३५

स्थितप्वात्तौवेति भ्यते । अत्रच नामीति निदेजाप्यनुकषटः । अप्र न

योगे विभेल्य क्रचिदुतः नति त्याग्ययम।तन् बातमरमी जस्त इत्यादि सिध्यति

नमु मादस इति स्मिता पदति इव्यतुव्रत्ये द्विवचनादि साधरण्यन नयाख्यायतामितिचेनन द्विवनन स्न द्वित इन्यनन सिद्धनवात । अमृनीत्यादावतिपसक्तत्यात सा्ागोरताज । बहुवननमर्मी इति कालापसूतरं वहुषभमी

इति अदसंऽमी श्ति वा पितुं यततं छाघव्रात । म्ब दधित | हश् उश
रश्च एषां समाहार य्व । ण्कत्न द्विगौ इति नपुलकन्पि नेपृसकम्यतिं
हृस्वो ने | स्तारिति निदशने प्क द्वीत्यस्यानित्यत्य्ञापनानिं । अनुकरण
त्वादाय छितं एकारस्यानुकेश्णमिदमकारस्य वा इनणस्मततिं ममम:
स्यारित्यसंदहाथ तते कनम् अरे अरि आ इव्याद्ावेप्यवं बौध्यम् ।

अथवा मित्नभवे पदु सवे्राविभक्निफश्च निदेशः यत्त सर्वेषां द्वितं सम्बन्धा
स्वे इति समस्तं पदमिति माधवेनक्ति तन्न । समासाभाव स्व्रहत्यस्य दित्थं

संवेधेऽमुपपदधदेगेनात् । अन्यान्त्रयस्येकवक्येऽदशनाच वाक्यभेदमोरतात
भयोननाभवाच । ननु ईदते।ः स्थाने यवयोः कृतयोः संदेहो भवतिं विः स्व

यो्निदेश्च उत रैषयोरिति । मद्यपि हस्वनिरदेग नानिय्रहणात्मादर्यादरा
दीधेव्यक्तेसपि यहण

सिध्यति

तथापि अकुरद्यावामित्यादानतियसंमे

संक्षाविवरणम् ।
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दवार् इति चेत् । न | अ दीर्षयोरेव महणं न हस्वयोरिति सापकाि

णेयसंभेवात् । जापकं तु पिरीइत्यत्न दीर्षो्वारणम । तदवि जौहत्यतातस्यथ क्रियत । हगेगे इत्यदिस्तु हस्वनिदेशोपि सुसाप्यन्वात । ओडइत्यमेन
तु इकार करते मार अनियत्यादौ सन्धिनिमेधा तक्रियनं । यदि तु इस्व

गहृणमन रयानहिं हस्वाचारणमत कुर्यात ओ ग रन्यनापि पृ इति दीषै-

निदेश इति वध्यते । अथ द्विष्व ठति कस्य किकिषणे ्रत्नान्यस्य् विङ्ेष्यस्य।
विवक्षितत्वादानेतर्स्यण संबंधा य्वइत्यस्य द्वित्वे ततमानं यर्ददृदेत् तत्स

न्धिन् यातीति किं वा पदश्रहणमनुवत्यं त्दादिना निक्ञष्य तस्य विक्ष
पणं व्याख्यायत । द्विल तेमनं सदीदृददतं परमिति कथन

विेषः ।

साद सायमुभयोः स्थान व्रिहिता मने सावन्यतशता ध्यपदक्ामिति। हरी

आसात) भान्रू इमो गग इमं इत्यादिसिद्धावपि पचत दमावित्यादिनं सिथ्यति

नदयतरद्ित्व वर्तत किंतु तदन्तम् । द्विषीये तृक्तदोपाभविपि कुमायेरिगारं
कुमायगारं वध्वोरगारं वध्वगारमिति न सिध्यति । अचर द्यासि दुत्त ईदृदंतं

द्वित्व वर्तत । उच्यत ।श्ुतत्वात् य्व इत्यस्यैव विरोषं द्विते इति।नच पचेते
इत्यादावध्या्तिः।पकारमाचस्य द्वित्व व्रस्यसंमवन सामथ्यौत्तदन्तं ग्रहीष्यते |
नच गेग इम इत्यादवस्तीति वाच्यम । धिरीत्यादे ईधिनिधसतामभ्यौशैकारान्तत्वन सन्धिनिषधटाभात्। यद्वा णष्कांशे तदन्तस्थ विभेषणमंश्चातरणक्ति वेरूप्यपरिहाराय तदन्तेस्यैन विशेषणमस्तु । नच कुमार््यैग्।रमित्यादावत्यासिः । समास कृत पूर्वोत्तरिषदयोरथे एव नास्ति कितु

समुदायस्येवाथवस्वमिति वक्ष्यमाणव्वाद् । पूर्वपदोत्तरपदास्यायुभयार्थमति
पादनात् ! पूवैपदस्य दित्वमात्रपरत्वाभावाद्वा । अके शश्च संपयेतां
शक्त्यास्तां वच इत्यत्रापि च्व्यंतस्यान्ययत्वादसंख्यत्वाद दविप्वार्थेत्वम् ।
अपि परेणेष सन्धिनिषेधः । तञ भित्स्वरितेत उभे इति निदेशो लिङ्गम्

शतु ईकारादीनां

दिले

म्रत्ययत्व,स्पत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणारकारयन्तम् ।

वतेमानमिय्युत्कवा

अत्रापि

कुमायेरगार्ं

कभाध्यैगारमित्यय

समासमप्ययय)रिति विभक्त्ुकि सत्यपि दित्याऽनपाथास्पःतः भद्धतिभाष-
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हनुभाष्ये |

स्तत्परषस्यात्तरपदाथमाभाम्यात् । पेपद्स्य नहन्स्ताधग्यादितततुनने भनतीत्यृक्तं साधनेन । तप्र | इकागदानां पल्ययतनम्यासिन्द्ः । तदा कतम्
गुन्सूपस्थापक किनिदस्वि | नन गनतेतें हस्यमकारपापरय पर्ययुरतमधन् |
तस्य परस्ययावरयनःताते । नच दविस्वमन परययन्तस्याक्षपकमिति वातमम् ।
अयगारं स्वमारमिन्यत्र द्वित सर््यापि पस्ययादज्ञेनात् | यदपि परवदस्य
जषल्नार्भरयादधिस्वव्र नमिम्यम् । तदपि म उभयमपि नरेत्रवाधन्तस्य् ¦

नत्यत्वात्, समुहायम्थेन विशिष्य शक्तः स्वकरात् उलग्पदाशप्राधान्यःदिति हत।रसिद्धः समुदये एकदेश्खक्मानयक्याञ् | वस्तुतस्तु मास्तु चदम्विधिः द्विष्ये यत् स्व॒ तन्न सन्थि यातीसयेवाथंः । इतवादिनातिनिरर्।
व्यक्तैव वारिणी इति मुख्यमुदाहर्णं हरी वायु इव्यत्र तु द्विरवाधेन सह

एकादेशोपि द्वित्वं दर्तदृताद्धित्व बिः मम् कुर इःयाद् तु दित्वायके

वर्णेन संहेकादशा द्वित्व दत्यकार्म्य द्विलव बृनिः । अकरवेहात्थच तु
दित्व्रवच्छस्य वहति समुदायस्यात्रमत इवर्णो न द्वित्वे वतैत

दाति न्मन

पग:

। भनया

सवस्वगडर्

~ त्तमा तकभाव

नटत।

द
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दीर्या पचेत हस्थादावप्यव्थाक्िपसद्भः स चत्थं परिहशव्यः ।स्वे द्वित्व इत्यत्र

एकारय्रहणममुषत्यं तदनुषृत्तिसामध्योच एकारातमपि द्विवचनं ग्राह्यत् ।

एवच ओय धिरी इत्यत्र हृस्व एवोचितः । यत्तु मणीवादीनां नेति #१ि
तपठेति तनि्मटम् ।मणी इवेत्यादरेवेषटत्वत्।मर्णवे स्यति मरयागस्य तुषा

इवाथेकेन वाशब्देन वदाब्देन वा॒निवहाद् । “वाविकस्पापमानपोरिति"

“वंमदेतसि नानीयादिवाथं तु तद्व्ययमितिमेदिनी" ।यत्त् द्विवचनमन इतिं
कातजसूत्र तत्र सम्यक् । पयुदास अकृ्वद्यावामिव्यादावतियसङ्गःव्
प्रसज्यमतिषेषे पचतोजत्याद्ावतिपरसंगात्् । लाघवात् स्वे दत्व इतिं सत्न
यितुमुचितत्वाच । यत्तु अिलोचनद्।सेनेक्तं स्वर द्विवचनं स्वर मरषस्या
तिष्ठतीति तच्च । प्रचेते पचेथे इत्यत्रव्याप्तिमसङ्कत । पएतदोषय।रण
मसभ्यपक्षयहे तु पचतोऽ भंकुरवह्यावामित्यनातिनव्याषिः । एतेन ईद्दह्ि[थि
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वतनप्रगृह्णपित्ति पाणिनीयश्षप्रभपि परषितं तपर्छरण्य पधयोभनराभाव

सञाविबरणम् ।

६९.

राघवा स्वद्िबचनं प्रगृह्यमिति पाणिनीयसन्मपि वा वक्तुमुचितत्वात् |
स्प नियतः ओ इति अकारादारभ्य जकारिण पत्याहारः | तेन कृत्स्नः
गरसरी छनः स च पिङष्यः छधमृति | निपान ओं इतिं वर्क्ये अथमो
चारणसाय्यीत्।
तैन निपातसज्नकः स्वरा छत्वः नतु स्वरतिं निपातहति
अश्र चाभ दंडः }चख्योारित्यादिनिदराऽप्यनुकषः । अन माधवः ।किमिद्मौ
करस्थव ग्रहणमाहास्विददोतावो जादोतावो अद्तोन)जादेातोषौ ततादं पक्ष
अमाद्स्य यहणे

निपातस्य सा तत्रावादशस्य निविषयत्वथसङ्काशिषादाय्-

डिति मिदेशाश्च | नायः! दितीगेप्योकारांतग्यं ग्रहणं कफेषषूत्य षा तत्र
हेतौ रात्रो एतयो! स्वरादिस्वेनानिप।तत्वात् । हाहा इह अनयोष्छांदसत्वा)
टष्ामविधित्याचच्छंदसः अन्येषां चकारातान।मभावात्राद्यः मद्वितीयःएकस्वर
स्वेमेमसिद्धत्वाव्) नापि दितीयः।तत्र हि अकारमात्रग्रहणे अदएडस्यादीर्नानिं
वैषयत्वभसगः । अकारंतनिपातग्रहणं त चादियिश्वति ज्ञापकाच्च । एकाक्य
फार निपातश्रहणमप्येकरवरत्यन सिद्धत्नात । अदप् दृत्यताऽनुततनीयत्व
प्रथग्श्रहुणाच्च म भवति | जकारापवायपक्षवन्परिहतत्यः । नन प्रर्तयः।
तश्राऽऽकारमचिस्य रीसारिति निर्देशान्ेषधाभावात् । आक।रतिनिपातस्यापि
शू

(१

बेदन्येरेति निरदेश्ञादनिधात । एकाक्याकारनेपातस्य -नकस्नरत्वन सिद्धः

त्वत् ओकारोऽ्ापि अर्दतपारहेयते । नापि सुस्यैः अकारस्य दवितीय
पक्षषत्परिहास्यैत्वाद् ! ओकारमारमहणे अव।दश्चस्यं

वेयध्यव्।ताष्् । एका-

कयोकारनिपातग्रहणस्य त्वेकस्वरष्वनेव सिद्धत्षःद् जभीईत्यतौअ्भुवतेनीयत्व
पृथग्योगन्रहणाख । अस्य पृनरोकासंतनिपातद्यहादुपप्तस्षेष्कारनुपपत्या
नृपपन्नत्वम् । अतः परिशेष्यात्प॑चम एबोत्तमतमः पक्ष इत्याह । अन्दं

वक्तव्यम् । भौमाघस्य यह इत्यापि पक्ष जाकारयहणं व्यथ॑म ¦ एकस्वर
स्वेनेव सिद्धत्वात् । नख डिदङिद्ेदादाकारस्य दैविध्ये भचति पव यथा
स्यादेति नियमा्थमाकार्यहणमिति वाच्यम् । डत आकारस्य अनिपाते
त्वेन नियमा्थत्वायोगात् । नहात्र म।दीनां निपातेसास्ति । चादिभ्यः
एतेष पाठा । परयोमनाभावष्व । ओफारिथ्हणमपि व्यम् । एकस्वर श्यः

५ ®

सुम् ष्यै ।

नैव सिद्धत्वात् नच आक्रारनग्रहणाय तत् । ओ मौ इत्यताऽनुगृत्यैव तद-

भस्य सिद्धलवत् ¦ अतस्तवोग्रहणं धं स्यात् । यदपि हतौ रत्नी
एतयोः स्मराटितेनानिपातस्ादिष्युक्षम् । तदपि ने स्वरादीनां निपातानां

चात्र भद।दरोनात् | सतपयपकरणनादिष्वेव स्वरादिपाददेश्ेनाद्च । अन्यथा

स्वरादीनामध्ययत्वासिदधेश्र । रमि हदि इ मनयोकछान्दसलादिति ।
तश्र | छान्दस मानाभावात् | न्मते छन्दस्यम भरयोक्तम्य उति कचन

मसिमिन्यिय

पाणिनीय

वोपम्यत

भतः

परिङदामावपतिपादनेनैद् गतेति दविक
मारमभ्प भौकाराम्तातणं। आश्रन्नाम्यीभिन्यनन
सक्षकः स्रा न सन्धि याति स्थर पर दुनि
उ उच्तिष्ठ,इ इदं पर्य । ननु अ(कारनस्य

पार्नध्यादिः्युक्तिसतरीत्य)

। आ इति आकार
गह्यन्ते । नतो निपात
पर्मृवसन्नीथेः । अ अपह
निपातस्य जहा इत्याद-

ग्रहणे न मापराति । स्वररातायं निपातन तु स्वररूप इति चन्न । अओ)
दति स॒थान्पेडूकष्ुत्या आकारोऽनृवतेन स च सामध्योन्निपातस्म विंगषणं
केवटस्य सिद्धत्वाव । ततं आकारान्तो निपाता न सन्धि यानीत्यै-

लाभात् । न नेवमाडम्यतिव्याप्तिः । जाङः मादिप पठितस्य निपाततन्वाभावात । चादिनिपात इति चादीनामव्र निपातसंज्ञामिषानात् प्रयाग
ङकारस्याश्रवणेन आदनाङ्रविवेकः कथमिति चत । अभे षएन् भदृकः ।
वाक्यस्मरणयोरनाङ् अन्यत्राङ् । पू्ेपिक्रान्तवाक्याथस्याऽन्यथातदययोतनायाकारः प्रयुग्यते | आ पवं तु मन्यसे | नेवं पूवेम्स्थाः संप्रति सन्य

प इति । षाकयारयननदनायाकार् दव्यप | तथा स्मृतेः सूचक आकारः
पयुष्यते । ततः स्परतोऽ्थो निर्दिश्यत । आ एवं किरेतदिति स्वराणा-

पपि निपातानिषातरिकेकोऽर्थीधीनः

। अनिषेक्षिपयोः इ विस्मये '

उ जुगुष्ठासन्तापान्वथीप्यर्थेषु । इत्यायर्थेषु निपातानामन्येषु, अत्रापि स्मरे
परे सन्धिनिषेधात् पूर्वेण सह सन्धिभेवत्येव नानु उ अस्य मान्वस्य नवि
उकास्योः सवर्णे दुरं कृते निपातरध विक्रतष्वात्ं परेणापि सन्धिभव-

स्येव ! इहानदोदः समभवरददोऽभवदित्यत स्तयन्तस्वेत निपातत्यैपि रक्षणयतिपदोक्तयोः भनिपदोषस्य शीधसुरस्थितिभदति साशगिकष्य हु दष्टा

सक्षािकेरणम !
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नुसंभानद्धारा विचिता । न चैषमपि गाऽमवदित्यत्रानिगरसङ्गः गौणत्व
जल्यादिधर्मेण बाहीके गात्वारापात्, सुख्यामुख्यया्मुख्य कार्यसंभत्ययं इति

न्यायात् । गौरनुबन्ध्य इत्युक्ते नहि कथिदारीक्मनुघ्नाति । य्न
केचित् ओ इत्यस्याघृत्ति कृत्वा एकेने भव्याहार्रहणं द्वितीयेन त आभो

ते छेदेन आकारोकारयोग्रहणमिव्याहुः ! तन्न । पूर्वोक्तिमाधसमतदूषणेनेष

दूषितत्वात् आवृत्तः भयोजनाभाबात्

। माधवस्तु निपातय्रहणेनेतैकस्वरे

स्ये ओगरहणमाकारशि नियम्थमोकारंशे ओकारंतनिपातयरहणा्ामि
) तथाहि । निवात इरि कि | सरदृसशभ्दायरा

निपात्य वरह

मेकहसस्य बा एकस्वरस्य ३। । नाद्यः । अरन्य वेदथोिति निर
नापि दितीयः

अभावात् । अतीत्य णव पक्षः अमाणमिति } तन्न । पुवं

करीत्या नियमासम्भवं द्िरहुण त्यवयत्

। जन्य तु ईन्दत्यादसतेभ्यां

उकलएटएे जोओौ इति वणौ अनुवर्त्याः
पर्णयाः

। ततश्र निपातसं्ञक्ता

दितीयमोकार

ग्रहणमनुवतेते

त्थासः । ततश्च

। तेन निपातम्रहणम किति

जाक्ार।दय ट्व्यर्थोऽपि सभ्यते ।

। न नुव्र्तिस।मयध्यादिरोषण विरीष्यभावव्य-

जओक्रारान्ता

निपात

दृत्यं

दभ्यते | पए

सिद्ध ओौग्रहणं व्य्थमवमिस्याहुः । अफरेतु आ्रिनिं योगविभागः
क्तव्यः । तच अद्उकलएञ। इत्यत ऽनुवतैनीय।ः । पकमातारिम्यकिशच
मिनक्षित।

जौगव्दं चे मत्याहारः | ततश्वायमभैः | स्वरागामकारारिसेशो

ना स्वरस न सन्धिन् यातीति ¦ सन्धिरिषेधस्तु जकारारिविपिसामः-

प्योन्निषधमकरणवरछादा रम्यः । तर्त जह ऋषिः ब्रह्मर्षिः, चङि अञ
चक्यत मयु एतत मध्वेतत्, होतु आकारः दोतृदफारः, त्वे इति वा

यो इति इत्यादी कविदकारादिर्विधीयते । मच सन्धि न यात्ीष्वाहुः ।

अञ्न वेत्यनुबत्यै व्यवस्थितविकरपाश्रयणात् । उदत्ति विति किमु उक्त

किम्बुक्तम् मोरे इडा भो यिडेत्यादि निबंह्यम् । यत्त ओदंता भडउञ।

निपाताः स्वरे प्रकृत्येति का्तेचसूतच्रम् । तश्रतद्रदण व्यर्थम् ओं इत्येवं

सुपषटम । आकारस्य निंपातस्यामावादोकारतस्यैव ग्रहणसंभवात ।
भकारस्य निपातस्य सत्वे तु तवाप्यव्याप्ति्दीषः तस्यापि ममतिभावस्येष्र

ह

टव" ।

त्वात् । अह आ द्म व्यध । स्वगा दृति पसत्रदनुतृननैः
सात । ननैवद्धित स्वर नित्याः । तत्रापि प्रकृतिभावस्यष

त्वात् । तथः च पाणिनिः । निपातं एक) ननाडित्यतरात्ररहणं करोति

पोपदेवेपि नानेतोऽनादिष्ुतश्रत्यतानिन्याह । न चन्यिन संत्य तदातु

परिगणनं सतस व्यभ प्रकृत्यपि स्यथ न सन्धया इत्यस्य पएवसूत्रादनु-

तेः सत्वात । स्वे इत्यपि व्यथं उयञ्ननानवतानयोः सन्ध्रम्रसङ्कत् ।
अवर्ण इवे ए इत्यादिभ्योऽवाकननुवत्यं स्वरा इति बानुवतयं निमरक्ति च
विपरिणमय्य सेषु अ्रढृधेति रधु

सक्यत्वाचचेति दिष्

निपाति

प्काननाडिति पाणिनीयसूत्र एकाजिति व्य निपातोऽनाश्धिव्येव
सम्यक् । अनाहिति प्ुदासब्लद्षवे असऽ्मात्रनिपातेस्य छभवि ।
निपातग्रहणं सु भोदिवयु्तरसताथं सपष्टाधमिदैव कृतम । यर त्वदि्यत्र
नादित्यनुव्यं आदिन आङ्तटश ओरिति व्याख्यायत तदी निपात
इत्यपि मास्त । नन्धनाट इति नायं पयुदासः कि तुं परसल्यप्रतिषेधोभय
मरतिषिद्धामतत्म्यादित्ासूत्रस्यमाध्यारिति नत्र । समासन्नं पदा
सौऽममित्येष तिर्णयात । गदि हि परसत्यथतिषवाऽमिपतः स्यान मातरा
टापं नाड इत्येष व्रयाव । मतिषिद्धाधमिति भ्यं तु मण्या वृह
पूर्युदासपरमव । परयुदासिऽपि उत्तरपदाधस्य नननात् । भिषज

पवृत्तिममवात । नन्येवमप्योदेतम्यं आदिति मृत्ोदादेस्णत। म षटतै
आङ्मिभकानूनिपातव्वेन परवसूत्रण सिद्धत्वादिति नैव । अनाडिति आड्
मित्तमतिपदपटितेफादनिप।ततेन साद्दयस्य॑विगक्षणाति । यद्वा निपात
हति न प्रत्याख्यायते । सक्तम्यन्तं च छियते । निप(तपाड पठित आङ्भिन्नः अच् प्रगृह्यमिति व्याख्यानात् । अदोऽभवत् गोऽभवेदित्यादय नाति
व्याति; निपतति भतिपद्पथमावि ` अकारा गापुद्षः अनमात ञी
आद्धमयदित्यस्ययीमवः । सव्णदी्ः हषः । सृप्यमादगः अभिरतिः
एतां तस्य आद्मिन्रवं नासि । तस्याद्यहणन ग्रहणात् । अध

परादिषेने गृह्यत तस्य॒ निपाततवमव नास्ति । अस्प निपतत्वामित्रति ।

अस्तु निपातत्वभम । तथापि निषपातषु मतिपद्पश्रमावातातिन्यापतिः ।

सृन्षीतरिषरणम् ।
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ननु जानु उ अस्य नौम्वृस्य स्जरीव्यजाव्याकिः पकादंलस्याप्दशाभावाव
मेवम् । उज् उपदेशसस्वात् । एकादङ्म्य पराद्रवयवत्वविधानेऽनोतरभतत्वात् । आदिदिः्यञ्च पराद्िवद्धावेन पूर्वण गता्षषवादिति । अत्र

तु यदयेकादशः पर्वातत्वेन शृष्यते । यत्तु एकग्रहणं वर्णत्रहण जातिगरहणमि-

स्यस्याथस्य ्तापकमित्युक्तम् । तत्त॒ अप्रक्त एकाटिव्येकग्रहणनैव ज्ञापितम् ।
अत एव नानोनोनद्धिः इतव्रति मुग्ववोधसूत्रऽन्नयहण व्यर्थम् । अनाङिति
पयुदासवरनवान्माच्रस्य निपतस्य समात् । निपातय्रहणं क्भिम् ।
अकारो वासुढ्वः दस्मत् । धा जगच्छ उ: शंभुः अवागच्छ इः कामः
अयागच्छ छतः निपात इत्यनुषत्तत तख प्ष्ट्या विपारणम्यते । ततश्च
निपातस्य इततावा भवति सच स्वरे परे सन्धि न यातीत्यर्थः ।

निषधस्तु धकरणवबरष्टम्धा वाकयभदन विधीयने । अयं च स्यवस्थितवि-

कत्पः। तन हे र राम रामह दहे रैराम ओं ६ इशित्वा।यततु ष्तः सन्धिन
यातीति व्यारूणातं तन्न । उत्तरसूत्रे वाक्यभेदेन सन्धिनिषेषस्य

विधानात् । यत्तु भनुरदिष्टाश्चति कातंत्रसृजम् । तत्र ष्व्यम्) किं टोकतः

हतः सिद्धानवा । आद्य ाववाह््ुत इतति सूत्रणीयम् । अनुपदिष्टा-

त्यपि व्यथेम् । तस्येवासिद्धया सन्धिमसङ्काभावात । नच तस्य सिद्धावपि छत इति सा ने सिद्धति वाच्यम् । खाकतः शाख्ान्तरात्

जन्वथत्वादा तत्सिद्धेः । किच अनुदिष्ट: केन ईश्ररण त्वया वा। आधये

दशशगव्छतः स्यात् }ईश्ररेणानुपदिष्टो वर्णो यदि भवेत्तर्हि सप्रमो रसोऽपि
स्थात् । द्वितीये कस्यापि रुन्धिनं स्यात् । त्वयावणानामनुपदेश्चात् । सिद्धो
बणसमाश्नाय इति सृञ्चण ईथरापदिष्वणसप्नायस्य स्वीकारात् । फिच

अनुपदिष्टस्य सन्धिने पाप्नोति तस्य स्वरसध्यक्षरसमानसवणीदिसंज्ञाभावाद।
पणेसमान्नायकमोपभीषनेन स्वरादिसंक्ञानां भणयनाच् । तस्य च तजा
नन्तभावात् । इवर्णो यम् । भषणे इवर्ण इत्यादिस्वरूपोपादानिन विहितः
स्थापि एतेऽ्मसङ्गात् । अदश्त्यादिहस्वग्यक्तेः साक्षादुच्ारणात् । दीषेष्यक्ते
स्तुवणश्रहणातत । इतञ्यकेस्तु सदुभयाभाषाव । बणसमान्नाय जग्रानां
४

।
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द्शानामन्यान्यस्य सनग्मन्नातिषानाति । परतम्य

उस्न {वार्या सानृण्यो-

भावात । जन्वादिसामान्मय्दण नु तप्णहणानयकयम् { नन रलहनगौ.

रपि सेगहीतन्यानि । दृगगद्रह्तान ड. दनः ॥ दर वरिहाद्वानोपिकषिं साते
न दापितं पृरषमिक्ने ना । तने पाकरतव्रयःताधिकर्यतमतनन्यलारदन पदा
हानं तरिमित गम्यमान व्यधः आह्ठान इति संवाधनमात्रपक्षम तनाहया
नादन्यत्तापि भवति । सकृन् पिति मदन

६ लत

मदन्ति । स्न ग्थानिं

नोऽनिदशालस्य प्रतः । नन ररित्यरयेव् रानितत (टत रःपनिसव्रताचत्वात । असयविनाऽनिदंशान्च | अन्योस्यन } दृरादाहामन् यदायं सस्यदः
छतः । ननु वाद्यमपरकृते कथ भ्यते इति चच्छणु ¦ आह्वान इन्या-

भार मप्तमी । जाधारश्रायेयमपेक्षत आयं च वाव्येमव | तनेवाहानसंभवात । एतं सामधह्टस्धस्य वाक्यस्य टः पुतः । यत्त॒ अद्वानरःदन
समोधनेम्य्र रुितल्वात् । तस्य स पदनि सम्भवात् । पदाधिकागन्न।

पदस्य टैः प्त इति । तन्न । कयृटस्यर संबाधमस्यासमभवात् । विधया

पक्ष्वत् । तस्य विधानस्य चैकेन संबोधनपदनासंभवात् । वारयस्व टः
ष्तः सिद्धः । एवे हि वाक्यस्प टेः हुत उदात्तः" दति प्रणिनायसुय्र वाक्य-

स्यति मास्तु । उक्तयुक्तयव तष्धाभात् । ननु वाक्यस्य ष्टुतं द्रति स्थितम् ।
एवं च य्ग्रहणं मास्तु । पष्रीनिरदिष्टस्यत्यनन अंते इल्थनुबत्तवौ अतः

स्येव भविप्यतीति चस्र । हति इह सुख्रौन ६ हत्याय दस्रा
तस्य स्यान्माभूृत्स्वरस्यव भनसवितति दियरहणम । नम्बम्पीद्ं कथं रनयत
ंत्यहससरितस्थेव हि स्वरस्य

रिसंक्तदधिधानदित्नि

चश्च स्वरस्येव

हस्वादिसंज्ञया विधीयमानो भवतातिसिद्धंतःत् । अतत एव म् नपुंसकस्यति
हस्वः । सुवाक् कुरुमित्यत्न पण्णामिप्यत्र ने नामीति दश्च नदयुक्तम् । अवाथ

रिग्रहणमपि पमाणम

। अन्यथोकव्रिधयात्यस्यशिद्धिः कि तन । नतत

षत इत्यनुबतेमानि हुतथ्रहण किमथम् । योगत्रिभागाभनित्यवहि । तथा
(ह दुरादाहान टेरित्यको योगः अरय चोक्त एवाथः । हुत इत्यपरः ।
म्र दृरादाद्ाने इन्यनुषतेत । भनेस्यस्य द्ुतविष्यधमिदम् । वेच्युभयोरन्

मङ्गार्विधणभ
ुर |
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वतते एवं | जतु स्यवस्थि विकस्पः। तें देगहनि वनैमानें
यतस्य यो गुरुः ऋररव्यतिःक्तम्तस्य पर्वोयेण वा ष्टुत इत्यथैः । अत्यस्य
तु ुरष्योश पूर्वेण सिद्ध एव । कैचिन्त दरादाष्ठाने रेः टलं इति सृत
रोक च्छषस्यं ।सिद्धरिति स्रात्माकृषटनति । तन्त न मम्यकु | ततर पृषे
भरयोननाभावति । अर पाटे च पदति वात इव्याद्यनुवृत्तिः प्रकरणशुद्धिशास्ति परयोननभिति दिकं । हारकरपुरसम्धायी किनायक्रसुतोऽकरोत् ॥
रघुनाथा.भेधा स्यास्यां संप्यमस्य वाह्नः ॥

भथ हतसन्षिः ¦
गवय

न्

चपा अबे जवाः
स्यःदेतत् । ञ्जण इति पाण्य । च्दमपि सिद्धं भवति । समिद ककुबत्र

जपरेमदासनम् ` चा इति पाठे वु नदं सिथ्यत् । यद्वा किभपिन कततैम्यम्
अरे नवा इयवास्तुं । पदान्ते इत्यनैवततं । पदान्त वर्तमानस्य जना भव-

सत्यतर पर् इत्यथैः । स्वरणं पृवेविषयो बाधकाः स्युसानातिततरविधम

इति । अत्रोच्यते । राम रक्ष तयागनाः पटविहेत्यादावतिपषद्कवारणाय
तावदन्यतरदक्तव्यं तत्र व्यक्तेटाघवाचःअहणमेवकन्तेव्यम् । न चोक्तदोषः |

वावसान इतीषटःिद्धेः। अवसानं किमेतिचत् । अंत एवति ग्रहाण ।व्रिदयावसानं धनावसानं तच्छष्याभ्यपननेवदितावसानामित्यादिमयोगदर्शनात् ।

अवार्थं चपग्रहस्यापि मानत्वात् । अन्यथा स्चपद्यहणमव कु्यौत् । तर्हि

राघवात् बान्त इत्येव तच सूच्तयितुमुचितमितिनचन् ¦ प्ययक्दानां मौर्वं

खाघवें नाद्वियत इत्यस्य ज्ञाना तद्रहात् । तेन विसर्जनीयस्येव्युक्तिः
सङ्गच्छते अन्यथा स्ोर्विसमं इल्यक्तत्वादिसमेस्य स इति सूत्रणीयं स्यात् ।
अथाञव्रहणं किमथमर । खसे प्रे वाक्साधु: नगत्सवेमित्यादौ खसे चपाञ्न

सानामित्यम्येव भवृत्तेः । एवं तद्यत्तराथेमवय्रहणं स्पषटाभेमिहेव तम् ।
पदान्त इति किम् । वचो । भवन्तौ । वहुवचननिरदेसस्तु व्यक्तिपक्षे सर्व

व्यक्तिषु तात्पयेबोधना्थेम् । एकवचननिदेशस्तु जातिषक्षाभिभायेण पक्षद-

५७६
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भस्यापिं सत्वे चपा अवनि
न्ताः स्वररवाषवत्सुतर्तायानिति

मध्य॑ |

निरेञश्च मानद; यन बगपयमाः प
लापसुतम, तत पदम्ता इ

धम् ।

ण्दात्परः दन्तै इत्यतोरनुवरत्तः सत्वात् । क्मयदणमपि स्युर्मम । मथ

मादिव्यवहारस्य

इति त्याज्यं
मरतिपदोक्तस्येन

ततेव संभवात ! गरदा कचटतेप्] ट्युकत्वा

वरगौद्याड्ति वा पच्च
ग्रहणमिति

वगपरधमा

। यत्त टक्षणपरतिषदेक्तयोः

ना्कमैमरमिर

वर्म्रहुणस्यं

लाक्व.ण-

कस्यापि वगमथमस्य प ग्रहलादन्यथा प्रथमादेयो हि वर्गीणामपर
धमी इति कि वर््रहणेनति
चिटोचनेनोकततं तन्न | वणग्रहणधततः

रिभाषाया अभरवृत्तः । तत्र ज्ञापकं बहुवचनमर्मा इनिः

सत्रप । अन्मभ्]

इवर्णो यमित्यस्य लाक्षणिकेष्वधवर्वनादवामी अत्रत्यादिमिद्धौ कि तेन
अता व्यम वरगद्रहणत ॥ अमे जपरावा॥ पदान्तरःयन मह् वरिम पाप्म]

थलः । ननु वेशहणं किमथ वावसान इन्यनेन नवाश्वपाश्न पदान्ते विषी-

यन्ते । तज नपपक्षे चप अवे नवा इति म्रनर्तते । तस्यपृवादोभ्यं
तन वद्िमधुराषण्ममति सिद्धमा चन।सत्यम् उत्तसयाथतव।नननत्तरार्थुताप्यस्य
ते सम्भवति । प्नोटापाजञन्यता बत्मस्यानुवर्तिद्धाभात् । पदाति इतप्स्यन ।
न चत चपा अब इत्यत्राप्यनुनततेहति बास्यम । सत्ारम्भसाम्ध्यात ¦
अन्यथा वाव्रसान इत्यवे सिद्धं कि सूत्रेण । यद्यपि चषा अन उत्यत्तराष
तथाति जव्रयहो यागव्रिभागस्य ज्ञापक एषति नत्ति योगविभागाभम |
तरमे जमा इत्यको योगश्वपानाभिव्य्थः | ततो बा -वसुत्रं जवा इति

पलुततेते । अननव पूवस्य क्राचित्कत्वं भचितेपं तेन प्रत्थगरभये जत्र
स्थापि वा ग्रहणेन मत्ययस्येति भ्यते । नन्माज्म निन्य | जपा हति

किम् हरे मां पात्य स्वरस्य माभू यत्त पश्चमे पन्वमःरत््नं यानेवेति

करपिसूनम् तेत देतीयात्तेवति व्यर्थम् पश्चमे पश्वमास्रपत्येव सुवचम्

त॒तोयासतु पूर्वेणैव सिद्धाः यदपि धरोऽनुनासिकनासिकोदेति पाणिनीयं
सूतम् तदपि यराजमि भअम्बेत्येव सुवचम् न

भेन पद॑तनूं पदृेतदूं इति

वा पञतीव्ये्रनन विध्येत् तस्यानिप््मात् इ्स्वेषि भः [ऽनुनासिकभम् वैति

सुस्नाविवर्णये |

१) ।

पश्यताम् चवाच्छः जः पदान्ते वर्तमानाच्चवाहुत्स्स्य शस्ये शोका भवत्यमेपरे

तच्छिविः।पदःन्ते इति कि विरपृशम् । रपर्विपु्वाद्णादिके शमत्यये रूपमेतत्
चपादेति करिम् । परान् शेते । दति किम् । वाक्येति । र: किम् ।
वाक्साधु: । नेतु चपा इत्यनुष्रत्याथश्चाद्धिभक्तिवचनविप्(णमं कुलत्पा
चपादितेठपास्यास्पते इति चेनरछत्तरा्थं । त्र हो ञ्लभा इत्यत्र बह्यते
इहाथं॑ना् तन्तादिना वक्रयर्ददयमश्रीयते । तथाद्य उक्तं एव !
दितीयस्तु चपमततीतिचपात् तैन सहितः यःदछतस्यशो भमेऽजयें
न्मे दिवि ज्ञापकम् । अन्यथा विन्नः पमदिि पापदमः इत्यत्र गुगमात्तरभावत् । इङिनत्वि व्यथं स्यात् । न चाकृतव्युहपरिभाषया द्वित्वं नेि-

वाच्यम । इतत्वेनैव तस्यानित्यत्वज्ञापनात्

। विपेयस्य पषनिर्दश-

म्तरकदेहाथः । चपाच्छख इव्यक्ते संदेहः स्यत् । किं चपात् शस्य छो

विधीयते, आहौ स्वित् छस्येव शो दिधीयते ्ष्यतीत्यःदै अदशान्तर-

नित्रत्तथनिति । ननु चपच्छःश इत्युक्तऽपि संदेह एव फिश्स्यदछोष्रा
खस्य चतिर्चत् | न । छस्य शषिधाने भयानना भावात् । सोकाच्छेषस्मेति

रिङ्गाच । विकसपस्पु व्पवस्थितः | तैन क्िप्यगि ततमः

तत्वभाक्षौ यतु

नपथमेन्यः शकारः स्वग्यवरपर दछकारं न वति काटापूत्म् । ततर

वेगेमथमेभ्य इतिं व्यथं वभेमथमा इव्यनुवत्यं विभक्तिव्यत्ययेन व्याख्याना-

तदथटामात् । यत्त॒ निखोचनदासेनोक्तं तेभ्य एव हकारः दर्वचतुथं नं

ना इव्यत तेभ्य इति व्यथेम् । वर्गभथमेभ्य इत्यनुवृत्तेः सत्वात् । सत्यम् ।
कयोगनिदैषएव्वात्स्वस्यवरपर इत्यप्यनुबततति । तन्न । उक्तरीत्या
पेसृ एव सगैमयमेभ्य इत्यस्य पत्यास्यानाद् । नहयकयोगनिर्िषटप्वमेवातुषृत्तो मयोनक्म्, करि तु रक्ष्यप्तरोधादिष्त्ममेन । किच स्वरयवरपर
इत्यस्यानुवृत्तिरिषवेदयुक्तम् । कारदयं व्यथम् । समर्णग्रहमसङ्गाभावात् ।

नकासोऽपे व्यर्थ वेत्यव विकरपस्य भात् । स्वरत्यपि न्यूने तच्छरकः ।
तेच्मशरं इत्यादाबिव्यापतेः । स्वस्यतर्पर इति व्ययमेव । स्वर्वाषवरिम्बपयस्यानुत्रृनैः सत्वात् । एते स्वरयवरटेम्बिति करतु शक्यमिति भिोचनद्-
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टवुभोष्यै :

सोपि भ्थुकतः यदपि तेनोततैः नवेन )-ता सस्या त वति क्रिमय नत्यत |

उत्तर्सते शङरनिव्रत्वथमेत । नवा वरहणमवदयं काममतन्रोमयाविमाष-

योर्मध्ये यो मिधिः स नित्य एवेति वित्य मते नेवेद्रहणमिति | तेदयिन।
उत्तः सूष्रपि नवग्रहणस्याकर णीयस्यात् । पूनसूतादनुत्रनः सनतूि | मन
प्रू तकाये एचटयनेप्वित्यनानुवतत इतिं नास्धम | रप्रानुसारदिनुप्रन्ः

स्धाकारात् । अमनुवृच्यधमन्यत्च यत्नस्यादशनात् । नहि ए अगतमद्रौ अस
वेग इव्यस्यानुवृ्तिवार्णय कश्चन परो दद्देयतै । एषं हि सति उभया
विभ।षयोरिति न्यामोपि परास्तः शे स्जभाः चपादितस्येव भगवन् हरे !

हकारस्येति किम् । तत् षष्ठम् । चानां स्यानं यथा क्रमं प्रवृ्िः ।
उदिदयमानविपीयमनयोयथाक्रमं प्रवृत्तिमनततीति वचने विना कथ यथा-

केम रम्यते ईति चेत् । च्चपरकादचनस्य सततातुमानात् ¦ ज्ञा तु
सेषाद्धस इति सूत्र तकःरात्परस्य हस्य धञारकरणम् नदः ग क्तक्तवत् दति
निद्दशोपि । वथः नददिः घ.तोररिति निरदोऽपि यद्वा न्यायात् | चेपात्प-

रस्य हस्य क्लमा विधायन्ते। सर्वेच युगपत न शयन्तऽत एकः कत्तैष्यः

सः कः | सदृशः कस्य निभेत्तमृतस्य चपस्थेव हस्य सदरोकरियणि तु
सवस्य तथात्वनं व्यवस्था न स्याद्र टमं सेषाद्धस इवि । यद्रा सवणैपरणं चानुषतेनीयम् । तेनायमथेः । चपाद्धस्य चपस्य सवण सभा वति ।
यद्वा च्पञ्चभदद्ः्ा निनितच्ादेश्चमोः समसंरुधयोः कमणोपरस्थितः कमाऽत्
{व.क्षेत एव । बख्वद््।घकं विना उपस्थितपरित्य गे मानामावात् । यत्त

तेभ्य एव हकारः पवैचतुथ नवति सूत्रम् } ततर तेभ्य प्यति व्यधम |

वगमथमेभ्य इत्यनुवृत्तः सत्वात् । करग्रहणं च व्यभेम् । स्ये! दाऽन्यत-

रस्यामिति सूते तु अन्यतरस्यामित्येम्य स्थनि वैत्यवोकितम ॥ स्तः

छचभिःश्वुः॥ सच तुश्रानयेः समाहारः स्तु तस्म स्तोः । अनित्यमा-

गमशासनमिति न नुम । तस्य चेदमपि भापकम् । यद्रा एकत्व द्विगु

नदावित्यस्यानित्यत्वमनेन ज्ञाप्यते । अत पवैकवितिरित्यवं न॒ नपुंसकत्वम् । मदा सा सहितः तुः स्तुः तस्य शाकपाभिवादित्वान्मध्यमपदलाषः

सश्षारिषर्णस् ।
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शच चवश्च श्वः तैः श्रुभिः । इ्रिति पुष्धिगनिर्दैोऽयमिति भाधवः।
शिति नपुसकनिरदरोऽयमिव्यन्ये । अश स्थान्यादेशयोर्यथासख्यं निमिचका्थिगोर्तु न न शादिति ज्ञापकात् । अस्मादेव व ज्लापकान्परेण सश्रपति

पृण च भवतिं । श्ना इव्यद्धैमाजगौरव .दहुवचननिदशः । यत्तं माध-

वन । श्चूनति वक्तव्ये श्चुमिरिति बहुवचनं शकारयोगे कतित्तददमशानमिध्यादा चुत्वे न भवतोति सुचमार्थमिति ! तदसत ¦ तस्य टलाववारथ
व्यत् } त्च्छ्पज्ञा्नापव्यन्र चुत्वच्छत्वयोः अवृत्तरिष्टस्वाद् । श्वुभीति
निर्वि्तगनिरदेरानतस्ज्ञापितम्, । खकष्दरे कसे परे पिष्मस्य लोपो भवतीति
स्तारिति सविसगनिदैशेन तु तस्य पाक्षिकत्वं ज्ञपितम् । एतःर्थोऽपि
सहुवचननिर्दशः विनापि सहाधयौगं तृतीया पिनत्याडि निरद्ञात् । यतु

पररूपं तकारो छ्चटवर्भष्विति कारपसूत तत्र रूप्रहृणं च व्यथं परभे-

युक्तेऽपि पररूपस्यैव अरहणसम्भवात रूपातिरक्तं किमन्यप्प्रस्य परप
यद्वारणायं रूपग्रहणम् । किच तकारस्य ठक्चटभ वो निर्भरः । पाणिस्यादावरषं व्याकरणान्तरे चादर्शनात् ॥ न शात् ॥ स्तो श्चरेत्यनुवर्तते ।
सास्परस्य सस्य शकारमसङ्ग। न्ास्ति) अतः श्चातरस्य तवमस्य चवे
निषिध्यत । विश्नः । म्नः शादिति किम् । विहितवतिषिद्रतया विकस्पः

स्यात् । षेडदीगरहग।यदणवत् । याञ्वा । रभिः ष्ठः ॥ स्तोः ष्ुभियेगि
रुः । समासः पृषत् । स्याद्तत् । र दरिव्येवं सूत्रमस्तु । न च सप्त

मीनिदषटविधीयमानं काथ वब्णौन्तरणाव्यवदहितस्य पूर्वस्यैव भवर्तद्युभयतो यागान् छमभ्येतेति वाच्यम् । एतस्य बवनस्यजाप्रणयनात् ।
अतौ मतरे वा सामीप्यापार बा सप्तमीमात्रित्य ष्टौ सति ष्रिति भ्याख्या-

नादिष्टथसभः । उच्यते । एवं सिद्ध ्टमिरित गुरुनिदेशाञ्ज्ञायतेऽस्त्यत
सप्तमीनिर्दिष्ट इति परिभाषति । यदि तु पूर्ोकनिर्देशादिक क्षापकमुक्षप्रि

भाषाया आश्रीयते ¦ तद्। ापिति कर्तु शक्यम् । नच तज्ज्ञापितयेष परिभाषयोमयत्र योग न ठभ्येतति वाच्यम् । नषि, टोरन्त्याटिति चिमे

नोभयत्न योगस्य लाभात् । परम्यां प्रति वोक्तौ गोरवाद् । प्रूभिरिष्यु-
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तम् । यत्त॒ यथाकमाभावाभ वहुनचनामिति । तदसत् । नपान्यन्नत्
तस्य स्म्धन्वात् । यत्तु प्रुभिरिति बहुवचनं पकारटवरगयागं तिरनापि किं
दुत्तरपदेऽधिः ते रव्यत्रविषमेस्य सकारे कत रकार दव्यतदधमिति माभ

नाक्तं तुच्छम्

रस्या बहुवचनस्य साथकन्यात । अचि इति भये

गस्य राकऽनिष्स्वात् } सदकानां व्वद्यानन्नाख्यानिात् । एतन स्ताः

रुना शरुः प्रनाएर अनयोः स्थान स्तः ्रश्रुष्ठो प्रु इति कर्तु सुशकम्
यश रेषु अकारमिति कारापसत्र द अपि कारप्रहणे व्यधं। उटण-

प्रस्तु णकारमित्यस्य

स्थाने उदेणषु णमिति वाच्यम् । प्रस्तु कारति

वयम् ! तो खः ॥ स्तरिस्यनुवतमाने तेर्थहणं सकारनिषृत्यभमित्येफ
तन्न रकार प्रस्य सकारस्यामाव्रात् । को दुनातीव्यादावन्तरङ्खगण पि
सर्गेण मायं सष्टावक इत्यत्रापि परत्वादन्तरङ्त्वाच वत्वे षत टः

नच

को दुनातीव्यत्र स्थानेवद्धावन विसस्य सन्धरमाभित्य रः स्यादिति
वाच्यम् । वणनात्विधी स्थानिबद्धावनिषेषात् । एवं तर्हीदं तायहणमेष
पयाति वणमातःवेधो स्थानिवद्धावनिरेषाऽनित्य इति । तेन कचिद्धण-

मातदिवान्पि स्थानिवत्वं भवते }ततश्र गणयतीत्यारौ वृद्धयभावः कु
इत्यादो ईघोमावश्च सिष्यति। ननु भवदवम । यदि व्यच स्यात्तोर्रहणम्
उत्तसाथ तु तदिति चन्न । ईह् ग्रहणस्य ज्ञापकल्वात् । अन्यधान तो

षीत्यवर ब्रूयात् । यद्धान तषि टोरन्त्यादितिद्विस॒शी परित्वा र्लि इति

पाठ्य तत्र तोरित्यनुवतत तदनुव्रृत्तिसामध्यादक्ता्थटाभः

। नैवं योर-

न््यादित्यत्रापि तास्त्यिवादुवरतेतेति वाच्यम् । यथान्यासं इवास्मिन्नपि पक्ष
स्ते. त्यस्यवानुवृत्तिसभवाव् । तोरिति किम् । शक्रोतीति शफटुनाति
खाति म् । तद्ब्र । यत्तु केटस्तेरिति मुग्धमोधसूत्रं तम छ श्व्यु

पक्ष्य गोरवात् छाति प्यं छधवत् । तैरितिलु

व्यर्थं स्तु इत्यस्या

वत्तः सत्वत् । सकाराते पसङ्गस्तृक्तरीत्या परिहतेव्यः । रस्तोरेति विप
दतपाञऽप्यनुचितः ।उदेदयविधेययोः पूतपरपाठस्योचितवात् । टे रमिति

फातेतरसूतं व्यथ पररुपं तकारो छनचयवर्गेषु इत्यत्र तवम इति पाठेन

संक्षागिवरणम् ।
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निर्वाहात् । नचैव भर्वा्टीकत इत्यादावतिभस्षङ्ग इति वाच्यम् | टयोः
घकारमित्यादिना बाधात् । एतन कारहीनत्वादनुनासिंकरमापदयते स्थानन्तरतम इति न्यायाव । चिन्त्यमिदं निरनुनासिकपाव्रचैयथ्येमसङ्गात् ।
अनुनापिकस्येव सुपटत्वादितितिषाचनाक्तेः परास्ता । तद्टयायभमनुनासिकपाठसम्भवात् । किंच कारदीनत्वादिति हैतुरमयानकः । रुकारयाः
सावण्याभावात् । समानामव सवर्णसंन्ाविधानात् । सति हि तस्मिन् षणग्रहणे सवणेय्रहणं करग्रहण कवछग्रहममिति अवत्तेतऽताऽजानुनासिकर्य्हणाद्यय गुणानामभदकतव्वं वा न।तिनिर्दशो वा व्यक्तिपक्षेपि साददयपरतवै

व] हतुव्येपदेष्टव्यः । वस्तुतस्तु सतरमेव दूषितम् । यदेपि एतेनानुस्वार
पृवेमित्यपि न सम्बध्यते । यताऽनुस्वारस्यापि नकार एव स्थानी स ॒वचानु-

नासिकेन सवौव्मना घात इति कथमनुस्वारः मवत्तेतं स्थानिन एवाभावादिति । इदमपि चिन्त्यम । सानुस्वारस्य रस्य विः सम्भवात् । कथम-

न्यथा पृवैसूत्ेरपि शाषसेर्विहितैः सवौत्मनाऽवघ्रातं नकारभनुस्वारविधिरिति
िटाचनेनोक्तम् । तत्रदमवंधयम् । अनुस्वारपूतमित्यस्यानुव्रत्तौ ्नाएकाभाव उक्तः । अनुव्रत्तिस्त्वनिष्टत्वान्न भवति । इत्थं हि उत्तरसूत्रे नवापि.
कारनिवृ्यथमव नवाग्रहणमवदरयका्यमिव्युक्तिः स्वोक्तेविरुद्धेति । नषि।
षकारे तोटुमै । तारिति किम् । कष्षष्ुः ¦ षति किम् । तद्रीका | पीति

सप्रमीनिदेशात्पुवस्थषकारयोगे टलं स्यादेव । गोष्ठ स्यादेतत् । न शादि

सूत्रे न क्ेव्यम् । अत्रैव शग्रहणं क्रियताम् । न शपि इति न इति
सप्तमीनिर्देरो सतिं पृवेस्येति तच्छखमित्यत्र स्यातरिषेधान तु विश्र इत्यादा.

वितिचेत् । न

। शादि्युक्तंऽ पि दाषताद्बर्थ्यात् । शात् पूर्वस्य

नेत्येव व्याख्यानसम्भवात् । पश्चमीनिर्दशा

व्णौतरेणाव्यवहितोत्तरस्ये-

व्येवमच्रापरिभाषणाद् । उच्यत । पव तह्मननेतेन्लापितमस्म्यतर पश्चमी
निर्देशो इति परिभाषेति । तन चपाच्छः ड इत्यादौ चपात्परस्यवनका न्
तु पूवस्य विट्चर इत्यादौ । यदि तृक्तनिर्दक्ञादिकमुक्तपरिभाषाया जापक.
माश्रीयते ) तदेदं विध्यथमेव । अन्यथा सप्तमोनिर्दशे पूर्वस्यैव निषेधः
¶८
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टधुभाष्ये ।

स्यात् । टोरन्त्पात् ॥ स्तारित्यत्रानुवतत न तारिति तन

पटसन इया

द्ावयि ुतवनिषेधः सिध्यति । टारिति किम् । सर्विषटेमम् ! अंत भवत्यः
तस्मादन्त्यात् । अंतशब्दन पदातमुच्यत | पना णानन्त दृव्यन्नत

भवथ ण्यः णितो वति णित्वविंकस्पाद्ृद्धयभावः । अंन्यादिति

| तना

किम |

हैदर । स्यदेतत् ¦! य्वोरोपशित्यतः पदांतं इत्यनुवत्तत । तन पदान्त नर्त
मानादितीष्रथं रुन्धे किमथमन्त्यादिति । यारन्त्यादित्यत्न च श्चरित्यपि संब
ध्येत न श्ादिति जापकात् । नहि पदान्त शकारः संभवति छशषति
पकारणापहारत्

। मंदुकष्तिवास्तु । उच्यत | याग विभागन पृनर्बिधा-

नाथम् । अन्त्यादिति विभज्यत । अन्त्याद्रः प्रभवति कचिदनेन रा
त्यस्य वाधः क्रियते । तेन् पण्णवतिः । प्रण्णगस्यः इति सिद्धम् । ननरभिः शुः) ततः न शात्, यौरन्त्यात्, ताःपि) टि रः न्यव सूत्राणि कृतान

पठितानि एवं हि विधिनिषेधयोः संकरो नमवत्ति । नन्दये चनं कर्तव्यम्
अवराहुः । नन्दयोपादानं एत्वस्यानित्यलज्ञापनाथेम् । तन हिरम, परम

` इत्यादि सिद्धम् । माधवेन तु पदान्त इत्यतुव्रृव्येव सिद्धप्यत्याद्रहणं कनिदन्त्यत्वमात्रग्रहणाथम् । तन षटृस्िव्यादिसिद्धम् । एतदथ कचित्पदान्तत्ा
श्रयणीयेति न वक्तव्यमित्युक्त्वा एतदपि पृव्राचाय्येपणीतपदसंजाया शष्ट

भयणास्सिद्धमिति चोक्त्वा षण्णवतिः

पण्णगय इत्यत्र तु सहादित्वादन

निर्वाह इति स्वीकृत्य पत्यार्यातमंत्यादिति । अतरद् वक्तव्यम । पर्नाचार्म-

मणौतयपदृसंज्ञाया विधानासहादिकस्पनस्य निष्पयाजनलतरात् । वण्णगरस्य

इत्यतासंभवाच । समासे सति हि पूर्वेत्तिरषदयोरदशः सहादिनाकियते

अचर तु समासो नास्ति संज्ञायामेव दिसस्ययाः कर्मधारय इति नियमत् । यत्त स्तुश्वमिःश्वक्चात् षएटुमिः ए्यपदतिटारिति मुग्धवाधसत
तत्र मात्राराषवऽपे वाक्याथ छधवं नासि । अनन्वितसमासश्वाश्रीयतत |

पदतिग्रहणं च व्यथम् । अयां प्वेटन्वापदांत इत्यतौऽ्नुव्रतः सन्वत्
अटरिति वक्रे तत्सम्बन्धसम्भवति । पण्णामित्यादिसिद्धयर्भु नननान्तग।

ग्म्भाद्रीरवमिति ईक् ॥ नः सक्छते ॥ नांतस्य पदस्य सगागमोऽव प्र

संक्ाविवरणमं ¦
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छते । अत्र पर्दम्यागमिते नतु नस्य | तथा सति नस्यानुस्वासे न स्यात्
सकरा नकारभक्ततवाद् । नस्य पद्तित्वानपायात् । पदस्येति किम् |
हति । न इति किम । कण्रौकतं तदीकते } छते इति किम् । भगवन्कुस्
अवरपरे एति करिम् । सन्त्स: । माधवस्तु शे चन्वेन्यतः सिहावरोकितम्यायन् तेति संबघ्य व्यवस्थितत्तान्रःमाह । अच भशान्चित्रमित्यत्र कुतोन।
अत्र केचित त्रमय्रहणं नेत्रं चानुवत्यै वाक्यभेदेन संध्य जमस्थानि-

कस्य नस्यनति व्याख्येयमित्याहुः । अन्ये तु मोनुस्वार इत्यतः म इतिं
योगं विभस्य ततनन नः समिति चानुवतते, ततश्च षम्थानिकस्य नस्य
नेत्यथलाभान्नेति वदंति । अपर तुं वेत्यपकृष्य तस्य व्यवध्थितार्थत्वाश्र
यणात्समादधुः । अथ सानंभित्रमित्यादौ नस्यागमितमिति पक्षऽनुस्वारः
कृभम । उच्यते । स कः | किव्वस्ाम््यादवयवावयवस्यापि ।

समुदायातरयवत्वाश्रवणान्नस्य पदान्तत्वापगमादनुस्वारः । ण्व हि किलं
साथकम् । अन्यर्था सुयमेव विदध्यात् } मद्वा मोतुस्बार इत्यत्र
नः समिस्यनुवत्यं सकि परर नस्थानुस्वार इति व्याख्यानात् सकोऽकार उचचारणाथः यत्त॒ नान्तश्रश्योः शकारमनुस्वारपवेमिति काापसृत

जंतय्रहणं व्यथं पूर॑सूत्र दण्डिनावित्यत्रातिभ्यापिवारणाथं पदाता इत्यस्यानुवृततेरादरयकत्वेनातापि

वचनम्यत्ययन तत्सम्बन्धसंभवात्

मनुस्वारपूतयरहणे च व्यर्थं नश्वयोरयामिति

कारयहण-

सूत्रणीयम् समाहारदद

नश्चकश्षमिति वा असमासपक्ष ननघ्रदेभमिति वा एवम् । घ्टयाः षकारम् |

तथोः सकारम । इत्यनयोः सूत्रयोरपि पक्षत्रयं ज्ञेयम् अंशमिति अंषमिति
अंसमिव्यतादिर्कार उज्चारणाथः । यत्तु न पदान्तग्रतिपादनाथमन्तयरहणमपि तु पाटकतविरत्यभम । तेने न्व तरसीत्यादौी नं भवति ! एवं भशान्तनोतीत्याद्पि
व्याख्यातः
चिलोचनी
। तंतदुवक्तव्यम् ।
प्टक्रुतविसतिराब्दन किमनक्षानं विवक्ष्यत उत नामसंक्ञातत्वम् । उता

कविमत्वम् वा । नायः । सनंधित्रमित्यादो नस्यावसानत्वाभावात् |
यकरतसतादाहर्णादन्यतादसानतसत विवक्षित तु यक्षान् तनोतीत्यादावतिप्रस-
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टधुभाष्ये |

दरात् । मजानित्यत्रावसानत्वदशेनति । अत ष्र् न हितीयः । नाममस्चप्वृत्तिकारटतविवक्षया तु मबवांस्तनातीत्यादावध्याप्निः

। पधरस्तापस।

इत्यादावपि नस्य नामान्तत्वाभावात् । नत तृतायः । परटास्तनातीव्यादावव्याप्तः नस्य कर्चिमत्वात । तस्मान्न त्वद्रक्तमन्तय्रहणस्य ममोजनं

सम्भवति । अत नस्येव।मकारनन्यत्वम् साक्षात्प्रपरासाधारण्यन विमक्षणीयम् । तनं ल तरसि भशन तनातीत्यादा नाऽतिमसङ्गः

। पदान्तत्मे

तु पचन्तो पचन्त इत्यादिवारणाय वरिवक्षणीयमर्वातदिक । करे च्व ॥

नान्तस्य पदस्य श परवा चकृ।भवाञ्च्छगः। पदम्मतिकरिम् | ददेश नानस्य
किम् । पथ्वरः । रोमश्चः। णकः । बह: । दा इति किम । भर्वाधिनाति ।

अत्र शि इत्यव वक्तुमुचितं मात्रालाधवात् चकः

किन्वात्पीन्ताच्छत्

सिध्यति । ननु कुरवस्तं । कुकेज्कछेत दस्यत्रापदांतत्वात्नस्य नत्वादनस्ब्ाराच परत्यात् णले प्राप्नोति । सत्यम । अनन्ते

इत्यन्तरद्ग

निषधे बहिगद्धै)

सच्ककावसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इति परिभाषयाऽसद्धौ भवन इति न णतम्।
सश्राभुः तच्छास् मित्यत्र चाः कुरिति कुत्वमप्यसिद्धलरादन न | कल्वति-

धिस्तु वार्या) वक्ष्यतीव्यादावकपदस्थ चवर्ग सावकाशः । चपाच्छ; अम्बयकच्छरादावित्यादिनिरदरोश्ोक्तपरिभापा ज्ञापिता अन्यथा ह्यत्र कुन
द्वारम् । माधवस्तु शकार चृत्वस्य नियतःवात्तगित्यव वाच्ये चष्धरणं त्रिभि.
काट एवायं नांतस्य नस्य चुत्वनिवत्तैका यथा स्यात । तेन कुरयज्छेते इत्यत

नस्यापदृन्तत्वात्पाप्त णत्वं चुत्वन बाध्यत इत्याह । अन्यत् चक्न्य॒त्र पाप्नस्य
सवस्याक्रणं जवविधरनित्यत्वजापकम । तन बिद्यवान तदित्वान् ममल

यमित्यादि सिध्यतीत्याहुः । अपरत चमिधानमकपरिभाषाया ज्ञापकम् ।

तथाहि चृत्वं हि पदत्वस्यानाश्रयणादन्तरङ्ग पदत्वस्याश्रगरणाततग्बहि
अन्त्र्ख चत्व बाहिर ङ्स्तगसिद्धः स्यादिति भयन चमिधानमिति ज्ञापकः
भवतीत्याहुःएते हि सिद्धा वणसमीन्नाययरहण पल्याहारस्य नाय्रहणे प्रतिम
कियद्रौरवमापततीति सुधियो विदाकुर्वव्।ङ्ण्नो स्वा द्विःस्वरे।ङ् च ए
नच ते इण्नः ह्स्वात्षरे पदति ङ णनाः स्मरं पर॒ द्विम्चा्यीः हस्नादिति

सज्ञाविविरणम् !
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किम पाडस्त सुगाणास्ते मनानसि।ङुणना इति किम्।करिंमास्त । स्वरे इतिं
किम् । मत्यदकराति पचन वदतिपदांत करिम् दण्डिनौ । ननु समिदण्डिनावित्यत्र पूरवेषदस्येवात्तरखण्डस्य मत्ययरक्षणत्वेने पदत्वात् नस्य दिवैचने भाप्रोतीति चद्। न उत्तरदछस्य भत्ययरक्षणेन पदान्तकार्यात्रेति एदातः अम्सोः

न्सम्महतः अनुदनस्तितिनां नत्विमौ इव्यादिनिदडेज्ञापितत्वात । अत एव पदा
तत्षेन नरुपि ह्यपि न माधवस्तु ।श चक्ेत्यता व्यवस्थितदिकर्पार्भवाग्रहणा-

तुवृव्या न मण्डूकट्टुत्या इयं स्वरं इत्यतः स्वर इत्यनुवतंते पुनः स्वरे ग्रहण
स्वरे साक्षादविधीयमान स्वर मथा स्यादिव्येव मभमातेना स्वरस्य विधीय
मानत्वादा नव्याह ननु वाक्य संस्कारे भवन्नभव इत्यत्राव्याप्तिरव स्यात् अतो
ङ्ण्नांतात्पदादविधीयमान स्वर इति विवक्षणान्न दोषः 1 ननु गाजन्ननेनइत्य-

त्रापि न स्यात् स्वरस्यानटोसोरितिं विधीयमानत्वारिति चस । समुदायस्यात्
विरहितत्वादवयवस्याविधीयमानव्वात् । ननु मवन्नभवे इत्यत्रातिव्यप्पिश्रव-

मेतन्मतं चिन्यमतर अस्मन्मत उत्तरपदं पदान्तत्वाभावान्रातिव्याप्रिः । ननु
अनश्च इत्यतान्स्बर इत्यनादंश क्रत द्वित्वं कस्मान्नतिचेच्छर्णु । अन

न्तेऽनपीत्यादि ज्ञापकात् दिरिति कियाव्रत्तौ द्वितरिचतुभ्येः सुरितिस्वन्त
मन्यय तच्च कियावृत्ति नोपपद्यते इति कियामाक्षिपद्रोग्यत्वाद्ञ्चारणकियामेवाकश्चिपति । कुवात्रास्ते इत्यादौ दित्वस्यासिद्धत्वाच्च णत्वं ङणनाः
ह स्वौपधाः स्वरे द्विरिति कालछापसतरे उपधा इति व्यभेम् । ङणना इति
पृथगु्रारणं च इण्न हस्वात्स्वर दिरित्येव सुवचस्वात् । स्वाण्णङ्नोऽचि

द्विरिति मुग्धबोधसूत्र प्पेकमात्रागोरवम् ¦ स्वात् दण्नाऽनि दिरिव्यव सुवचत्यात । उमो हस्वादचि इमुणनित्यमिति पाणिनीयसूत्र गोरवम । हृस्वा

नदण्नाऽचिडप्न्रित्यमिति सुवचत्वात् । मकारमत्यास्यानं अकारण भरत्याहरपि

गोरनादिति दिक् । छः । भ्नसातवरददछा दिम्काय्यैः । अत्र पदान्ते वेत्य

नुवते, तच वाक्यभेदन सेव्यत भरिकदपस्तु व्यवस्थितः । तन पदान्त
दीघौदाङ्वर्गिताद्वा । अनरे हस्वादिति नानुवरत्यम । तदनुत्रत्ती तु दीच्छ-

तीत्यताप्रसंगः स्याव । स्वरे इव्यनुवत्यै विभक्तिध्यत्ययेन स्वरादिति
(जनि

[निन
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शवुभाप्य् |

वोध्यम् । स्वरादिति किम | वरतरमिद् छदनम् | मुगधवायत् खासन

इति

स॒त्रऽनीत्यनुर्वतितम । तच्च | दरच्छरवित्यादावव्याप्यापततः | ननण्रपत्िः |
पाणिन्यादिमिराधात् । वविच्छदत्याद्।वपि मवल्यन् दित्वम् । द्विमानं स्वर

प्रद्छकार इति कालापसृ्रऽपि मोग्नम । द्विः स्वगन्छ इति परितं
गुकम । विसमसन्धा पाठराप्ययुकतः । मकरणविगधाते । यद्य णन

इत्यस्यानन्तरं स्वराच्छ इति सत्राथेतल्यस ।पृवसृत्राद्विरि यनुवर्तत। हंसः

स्वराद्धसा दिवन्लिरणीयः।स्वसदितिकिम् ।तसिमिनस्नातः।ह्स किम । भनात् उदसः किम । तितरच्छतम् । अर्हिति किम् देय्यनमवः। नद्मस्ति | ननं
हसपरत्वामावेऽपि ाक् वाक्क इव्यादो दित्वमिष्यत । त्नं न् सिध्यतीति
चेत्र ।हस इत्यनेन स्वरानावस्योपरक्षणात । स्वराभावस्तु हसस्तदभावश्न |
अन्ये त्वाहुः । हसे इव्युत्तराथमेवान्न इतम् । नन्वञ तम्यान्नयः । अनिरानामिवत इत्यञ्च यथा स्वर इति नेति चानुवर्तत । हस्वादिन्यनन सक्षणय
स्वशदिति छन्धम । ततश्च स्वरात्परा हसा वाद्विनतु स्नर् इत्यर्थना
नाव्याप्तिरिति । नन् हस्वारिति चन्न । अना रहाभ्यामित्यादिद्धिन्नस्य

वेकल्पिकत्वाश्रयणेन तत्यत्यारुषानात् । यद्ाज््रपा दधित, नपादयदटश्र |
उत्कः २, वर्म्पीकः २ दध्य्यत्र २ जभ्य्यासः > श॒शात्छपः खपन्नि शसः।
पुस्कोकिरः २ वत्स्मा: २ अप्स्मराः >. वाप्रहणादियं व्यवस्था | कनिननु
हसं इति योगो विभस्यते । हक इत्थाननते च | णके न पे्म्येतं विपरिणम्यतं । द्वितीयं मथमांतम् । ततश्च हसात हसा दिर्वत्यथः मंपन्नः |
उकनविषय पवानेन् द्विसक्तिनं सर्वत्रन्थाहुः । नेन्वह इत्यत्र संयेगान्तद्छप्पापात । सवयम । अनुकरण्ःनान्त भवति । हटोपे छनज हृग्ररणमम्मरा
तिन पतीयत । अन्यतु रफात्सम्पेनसयामान्तेम्य दपर नान्यम्यति तेक्ष्म

माणत्वाद्धस्य दपा नव्याः ॥ रदाद्मपी द्धिः ॥ म्नगासगन्ां २ हानम्
परो मपो द्विव | गौप्यत् >, नह्यस्ति २ स्वरादिति किम । ईधाकाः |
किमन्तस्य रीः । यथम् । ह्यः | ननु मद्रहदटृत्यत्र स्वसासरद्धाद्रफ

स्यापि द्वित्वम् इतिं चन्न । विशेषण सामान्यस्य बाधात् । विषा हि

सं्ारिवश्णम् ।
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भस्य निर्मिनत्वं पातमविन । सामान्यं त कार्विखं माहरकोडिन्यन्यायाव
माह्मणा भाव्यन्त साटर्कोडिन्यो परिवविष्मिति बाह्यणभोनन निमित्तभ्त्यास्तयाभोनिन बाध्यत तद्धद्यपस्य द्विरुक्तं निमितस्यद्धितं वाध्यतायद्यपीह्
ट्ष्यल्यक्तिभद्नामयं संभवति तथापि सत्यपि संभव बाधनं भवतीत्यभ्युपग-

मान्न दाषः | मद्रा पृवसृतादर्हित्यनुवतेतं ततश्च । हसयपस्यामावादेफ़वर्न

यपा द्विरिव्यर्भो रम्यते । दिरिव्यनुवतेमान दिग्रहणं योगविभागार्थम् ।

रहाय इत्यका यागः तस्येक्त एवाथः । दिरित्यपरःअस्य तु हेसात् हसो
द्विः हस दिरिति चायः । तैन परवैचत्राक्तसकषटवचनानां सङ्प्रहसिद्िः
कवित सयद्यपा दिति पन्ति । तेत्र हकारस्याग्रहणान्न्यूनतैव दोषः अन्य
तु रहादिन्यव पटित्वा यपस्थाने दस्र इत्यनुवतेयन्ति । तन्मते चतध्वित्यापत्रतियसङ्गः । स्वर नत्यतुवृत्ता तु हस्यैनुभव इत्यच्ापि,न स्याद् । अवाहः।
स्तः । नरात् स पोत्यतः हशषसंव्यनुवत्यं स्वरे पर रहात्पणः शषसा
द्विर्नति वाक्यभदेन व्याख्ययमिति । यपश्रहणपक्षेपि रहासः राषसाः

पर् द्विर्वेति वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । अन्यथा पार वर्म्त्यादावव्यात्ते।
रहादिति किम् ) माहास्म्यम् । यात्म्यम् 1 माधवस्तव)ह | नेदं सन्नंकित

वातिकम्, तच हसेदस इत्यनेन रुष्धाथपरम् । तथाहि ई इति टुपतपचम्यंतं
दितीयं च स्वरे इत्यनुवत्य वाक्यद्वयेन व्याख्येयम् । स्वरातरो दसा हसे

द्विः । स्वराभ्यां रहाभ्यां च परो हसो दिरिति । अन्ये तु दसै इत्यत्रा

हित्यावर््याक्तवाक्रयद्धये कृत्वेदं वातिकं मत्पाचख्युः } तन्मते रहयार्दित्वा-

भावेप्यनसेव सिद्धः ॥ मोह्खस्थारः ॥ पदान्ते मस्यानस्वारो हसे ।

हरि न्दं । पदाति इतिं किम् । गम्यत । भ इति करिम् । भवन्दसति।
हसे इति किम् । फएल्मस्ति । ननु माम् इति सुव्यताम् । अथकार उचागणशः ।ततः परस्यादेशः स्थादिति चेत्स्वयम् । संज्ञापूर्वको विधिरनित्यो
यथा स्यादिसये्मथमिदम् । अनुस्वार इति पायां संज्ञा । तेन सम्राट्,
कभ्ड्वरमतीःयादि सिद्धम् । वस्तुतस्तु मों इति कर्तु शक्यते । अम्कसोः
आम्शसीव्यादिनिर्देशेनास्यानिष्यताज्ञापनाःसपराडिव्यादिं
॥

सिद्धम् | अच

म्
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छघुभाष्ये |

इति योगं विभज्य तत्र सकं चनुवत्थे कचिन्मस्य समागम इति व्या-

श्येयम् | ठन पुंस्ककिष्छः पुंस्पचच इन्यादि {सध्याति । यत्त॒ पाणिनीयं
सत्रं मोनुसर।र इति तव्रानुस्वारमरणं व्यथम् । मां इष्यत सुवचम् ।
यत्त॒ मानुस्वारं व्येनने इति काापमुत्रे तत्राप्यनुस्वारग्रहणं व्यथृम् । नच

सज्ञापूवैकत्लनानिन्यत्यन्ापनाथेम् । अम्डसारित्यनन तद्नित्यत्वस्थ जापितर्वात । नश्चपदति यसे ॥ नस्य मस्य चानुस्नासोऽपदति ससापभ्याम
भर्वेतः । चकारो मकारस्य

समुञ्चयाथः

। अन्यथाऽपदांति नस्येव

स्यादित्याहुः । अपदांतं इति किम् । भान् भाति । णतदवापद्ंतग्रहण

ज्ञापयति पदात्ताधिकार एतत्स॒तरपयत इति । नचैव श्रुत्वादिकमपदाति न
स्यादिति वाच्यम ! न शात्, रत्यारितिटिगन ततर परदाताधिकारस्यासषधात् । चपाच्छः श॒ इव्यत्रापि पदनि इत्यस्य न परयाननम । वरिरष्ठामिन्यस्य
छंदसत्यात छंदसानामन्राय्युत्पादनात

। अपदांताच्चपान्प्रस्य

दाक

शस्यासम्भवाच । निराया निशि करते सपि पर् पाणिनीय स्वादिणिति
पदत्वेन प्रवृत्तः संभवात्रातिव्यापिः । सिद्ध निश्िति । हा ह्भा इत्यत्रापि
अपद्ताञ्चपात्परस्य हस्याभावान्न दाषः।कुक् वचर काकुग्च वावग्धमियित्र पर-

स्वात् अक्षाद्धिरिति भवेति | तवास्य भवृत्तौ तुवो स्याताम् । मस इनि
किम् । मन्यते । यम्यत। हित्यनुन्यं विभक्तितिपरिणामन सप्तमा
व्याख्येया । स्वारिति जम चानुवर्त्य तन रफ हस्नेनिम च प्रताऽपदां
तस्थ नस्यानुस्वार इति रभ्यत । जमनपां नुगिव्यत्र नुकानुस्वारा रक्ष्यत

दव्यके । तन्मत हो क्षभा इत्यतो हमघ्रमिहानुबत्यं नान्यत्) मयानना
भावात् । अत एवेन्वतीत्यादी न दाषः । कचित्वनुक्तसमुचयाथन चकारंणतत्सगृहीतम । मस्य तनुबृव्येव राम इत्याहुः । अन्ये तु नश्रापदांत इति
योगो विभज्यत । हस इति चानुवतैते । तनापदति नस्यानुम्बारया हसे

इति रुभ्यते । अयं च कचिदेव षस इत्युत्तरसूत्रारभात् । तंनतत् सिध्यति।
कलस इत्यपरो योगः तस्य तृक्त एवाभरैः । अत्र नैत्यनुतध्यै वाक्यभेदन

व्याख्येयम् । ततश्चापदातस्य नस्य कचिदुनुस्ागो नव्यः । तन सहि

सं्ञाविवरणम् !
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नभ्यामित्यादि सिध्यतीत्याहुः । यत्तु भ्नोनै्चस्यदति इति मुग्धमोधसुतं तत्रा[ने

दाति इति व्यथम् ।ततः पाग्दात इत्यपिकाराभावात्ाननु श्रुत्वादिवदिदं दांता-

द्तिसाधारण्यन मवतेत इति चेत्त्िं मग्रहणं च व्यथम् । दांतं मऽसम्रानो
हसे तुरति पटित्वानो ्स्यदति इति पल्यम् इति नु इरिति वानुवत्येय्।९्
चनो मशामः छते इत्यञ्च नो इति कन्तैव्यंन भवति अनुव्ररयेव खन्यत्वात्॥
यमायपेऽस्य ॥ अस्यति किमथेम् । अनुस्वारपरामङर्थतनं सुभवति
तस्यानुव्रच्येव छाभात् । नं च भ्रथमान्तस्यानुवृत्तस्यानुस्वार इत्यस्यां षष्टी
वरिपरिणामाधमिति वाच्यम । यमा इत्यादेशापेक्षायामथीत्व्रापरिणामसभवात् । एवं तहिं यपपरोमशाथम्। अनुस्वारस्य यमा भव्ति यप प्र तेऽस्य
यपस्य सम्बन्धिनो भवेति । सेवृधश्च सादरण्यमेव्, न तु सादद्यमातम्,

तस्यास्येत्यस्य ग्रहणं विनापि सुलभत्वात् । सवर्णं दत्यथ्याहासो वा| तथा
चानुस्वारस्य नारिक्यस्य सदृशाः यपस्य तु सवणा यमा भवन्तीत्यभः )
तन रेफो न भवति, अनुस्वारसादद्याभावात् । नेच सादृरयोभावऽपि
वचनात्स्यादिति वाच्यम् । यपे इत्यस्य नातिपरस्वेन यपनातीये
सवर्ण यमनातीयस्यानुस्वारसदशस्य विधानेन वचनस्य चरितथत्वात् । यमा इति बहुवचनमःपे नात ज्ञेयम् । एकवचनं वा पश्यम् ।

अस्मिश्च पक्षनुस्वार इत्यस्य ष््ठीररिणामोऽपि मास्त,

अनुस्व्रासे यम्

भवतीति सुवचत्वात् । यमोऽस्यति सूरं युक्तम् । अनुस्वारण ससे हसे
इति वचाक्षिपणीयम् । अनुस्वारस्य सदशः क्षसहसथेः सवणंः अदिशो
भविष्यतीति व्यर्थम् । यप इति शषसेषु तु नातिव्याप्तिस्तेषपं येप सव

णीभावात् । यप इति किम् । आक्रंस्यते | स्वनद्भाहिं । अनुस्वार इति
किम् । रानन् गच्छ । गम्यते । यमग्रहणे किमर्थं जमा इत्यनुवृत्तेः
सत्वात् । यमवचनं यवलार्थं यवेषु परतःभ्नुनासिका यवम अनुस्वारस्य सदृशा यथा स्पुरिति यमग्रहगम् । संप्यन्ता । सेव्वत्सरः । यष्टोकम्।
्यै्यम्यते । र्वैव्वम्यते । नन्वत्र परदातस्यानुस्वारस्य
विकस्
इष्यते स क्रं सिध्यतीति चेत् । शुणु । जत्र पदांते इति वेति च नुवत्य

११

९.०

ट्बुभाप्य ।

वाक्यभेदेन स्यःख्ययम् । कामिनं पतसत्ऽपदूतिग्रहणन् पदाताधिकारस्य
निवतितत्वाद् पदति त्रिक्स्यान सिध्यदिति मत्वाञ्चं बा पदतिस्यति

सूत्रे पठन्ति ¦ अन्य तु यमा यपस्य ददि पटित्तला व्यवस्थितविकन्पे
चाभित्य् पदाति रूपद्वयं निर्वाहयन्ति । वम्तुतम्तु यमा यपरस्यति सूत्रम ।

तत्रापदति इत्यनुवतत । तैव्यपरं सृचम । तत्तु परिशषासदातविपयम् |
अचर य्वोः, जम जमा वा) इः, हि रः, इत्यनुबत्यै स्वोरित्यावस्य वाक्यमद्न
व्याख्येयम् ! यवरुजमपर हकारे °नुस्व(रस्य यवट्नमा वा भवतीति । तन
किय: कग्टटयतिःकिरहादर्यीति, किन्ते, किम्ड्यटयतीव्यादि सिद्धम।ननु

कृतीत्यत्ानेन कृतस्य नस्य णत्वं कस्पाघ्र । उच्यते।भसिद्धृबृर्हिरङ्गमन्त
रद्धे इत्यसिद्धत्व!द्रफायाश्रयेणान्तरगत्वं पूर्वपूवमतर दममिति स्वीकारावि ।

न्तः अङ्कानि यस्यति व्युत्पत्तश्च यपाश्रयत्वन बहिरङ्गा यमः । प्रपर
वहिरंसमिति स्वीकारात, वहिर्मानि

यस्यति व्युत्पत्तश्च भङरतिमत्मया

श्रयव्दन णलस्यान्तरदःत्वामिति मावतः । नघदशकारपु जकारामति कारा

पसूत्रे उभयत्र कारग्रणं व्यथेम । इटणपरस्तु णकारमित्यत्रापि प्रणकार
ग्रहणं व्यम् ! उटणषृणमित्यव सुवचम् । यत्तु तुरराव्द्। वानिवृत्यथं इत्युत्तम् । तन्न। पररूपं तकार इत्यादाविव तन विनापि तद्नुव्रनः मभ
वात् । सर्ग तद्धगपचमे वस्यचापि यवस्प्वव्यापतिः पदाति विकस्याभावश्न
दोषः 1 अत इत्यनुवृत्तो अपद्ंतञ््याप्तिः । अनुस्वारस्य ययि प्ररसनृण

इत्यत्र परय्रहणं व्यर्थम् } अनुनासिकयहणमनुनतंत । अनुरवारस्य यध

परसवण इत्यत्र प्रग्रहणेव्यथरम । अनुनामिकयटणमनुवर्नत

। अन्-

स्इारस्प ययि परेऽननासिकः सरणा भवतीत्यथः अनुस्वारम्य सनणाभा-

भावाद्यप एव संद्णो भविप्यति । अनुस्वारस्य सदरणो इत्यव सूुत्रमम्ु
भनुस्वारण् इटि हरिति चक्षिप्यम ।भनुस्जगतरमोदटहटाः सवर्ण अद
विधास्यत } शपसहरफाणामनुनासिकस्य सतणम्याभावादता व्यर्थ सयीति।
तोत द्विरक्रारो निदेशः कतंव्यः । नवभैस्यसयङ् इत्यरभः । उद
स्थास्तभोः । स्थित्तिसूत्रमुचितं पू्वस्यति व्यर्थम् । सगरो हान्यतरस्था
[ष

सज्ञाविवरणम् ।
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मित्यत्रापि सवण इत्यनुव तेते हस्य स्वणौभावात् ! ज्यः सवर्णो हस्या-

न्तरनमो वगेचतुर्थां भवति ॥
वृद्धाख्यनगरस्थागी दिनायकंसुतोऽकरोव ॥

रवुनाथाभिधो व्यास्यां हससन्धेः स्तां मताम् ॥

अथ िप्तमेपन्धिः।

विसभनीयस्य सः)
आसन्धिसमाक्तीदं षण्रयन्तमधिक्रियते ¦ परिशेषान्खस पवाम्य मरकत्तिः १

अन्यत्र तूततरस्त्ेस्तत् तत्र बाधः । तथाहि अकर्णाददे जाद्वे सेपशा बाधः

।

इवणोदेस्तु नामिनो र इत्यादिना अवसनिऽपि पनपिस्गदिश सति विशेषाभावः । यद्वा हसे स्स इति वानुवर्तंत । तत्वे हवे नामिनो र इत्यादिना
वाधान्क्षः परिग्रिष्यते । यदा छतं इत्यनुरतेनीयम । अनर माधवः ।

कस्तनोतीत्यत्र सते करते तस्य विसगदेशः पराप्ताऽसिद्धतादिधिसामर््यादानेत्याह् । विसगेस्य स इति तु नोक्तम, पयोयराब्दानां मौरबराघवयोरनपेक्षणाद् । वस्तुतस्तु । तथवाचितं भावाल्ाववस्यानुपक्षणीयत्वात् ।
यद्रा अः स इति सृत्रणीय यद्िसजनीयस्यन्युक्तं तत्संज्ञापूरवैकत्वेनतस्या-

नित्यत्वबोधनार्थम् । तेन कस्साधृरित्यारिसिदद्धस ¦ ननु कुष्वाः ~क ~
पावित्यस्य वेकत्पिकत्वात् पक्षे सत्वे कुता तति चत् ¦! न ¦! हेषा:
कार्ये इति निदेशेन ~क ~पाम्यामुक्तं सत्वपवृत्त्यभायस्य ज्ञापनात् । माध-

वस्तु । कुष्वारिति योगो विभन्यत् । तत्रानन्तरत्वाव । जः इत्यनुद्तेत |
तेन विसगेस्य कुप्वोः सम्बन्धिनि खस अः विसगे एव् भवति । न सः।
ममाणं चात्र णादिः किदितिनिर्दश इत्याह । अचर वत्यनुवत्यं उयवस्थित-

विकल्पो व्याख्येयः चकारमनुवव्यानुक्तसमुचयो बा! तन राषसेषु वा
सकारः खसपरेषु तषु विसमे एवेति च रभ्यते । जस्मि्तथे वादीपोः
4
‰

शतुः नर्क्षसोः शिरित्यादिनिदेरो ऽप्यनुदूढः ¦ दुष्वो:> कपौ वेत्य दिस
निर्दशो दितीयवातिकार्थ । जथ~क पयोः शसत्वाभावात्कथभिदं ज्ञापकम् |

उच्यते।विसगीतुस्वारकपा अवमध्ये पठनीयाः । उरः कण, उर् = केण्, उरः
पेण-उर पेण मंखणमित्यत्ावकुष्विति णत्वं यथा स्यात् नथा स्प्रलेरस्केने-

९.

टघुभाष्ये |

त्यादौ स्थानिषद्धावेन सकारस्य विसगत्वाण्णत्वं माम्; तत्र न् तु वणमा्र-

विधाविति प्रतिषेधो यथा स्यात । णवं च अवत रसिद्ध = कस्य कुप्बाः.--

कन्पाविति सूत्रे के पर नामिनार इति वि्र्मस्य रत्व मामोति तदकरणाद्तस्याववहिभो + ज्ञाप्यत । सचावपदटितत्व बा खसपठितत्र वां शसपटित
त वा ज्ञापिते सम्भवति यद्यपि तथापि खक्षपट षव जाप्यत। तथा चोक्तवातिकार्थोपि ज्ञापितो भवति।यद्वा विसगदमेऽवमध्यं न पाल्याः।उक्तपरयोगास्तुअवकृष्वतरेऽपोत्यत्ानुक्तसमुचयाधनापिं यहणन निर्वाह्याः । कृप्वोः

क~

पावित्यत्र विसर्गेपि पदान्तत्रमात्रमयुक्तो नत्रषां शसमध्य पाठं ज्ञापयितुं
शक्तः अत एवात्र केचित् रस्ते वति सूत्रं पठन्ति । अन्येतु स अ इति चित्वा
विसस्य सकारो विसर्मश्र बिधीयते । खस इति परिरेषभ्यम्, परया गाज
न्यवस्था।कस्तनोतीत्यादौ सः । कः, त्समः कः, श्वत इत्याद विसर्ग पत्रस्याहः।

विसजंनीयश्चछ वा शमिति काछापसूतरे वाग्रहणं ववर्थ विषमश्च छ शमिति

पठितुं युक्तम् । एवं टेठेषं ते समिति वाध्यम॥क्ुप््ोः ^
अचादरानिमित्तयोयथाकमम

। आदंश कपानुज्वारणाभा

मृरीयोपध्मानीययोरुारणासम्भवात् । कखयाः

> पौव
क्वटयानिहा-

कः पफ़याः~पः अन्यत्रा

तरवि'धभिबोधनात् । कुष्वारिति किम् । कश्नारः कखया्िहमृटीयं न
वेति कारपसूत्रम । ततर कखयाः ~कं वेति यक्तम् । एवं पफय।रपत्मानीयन्न वेत्यत्र प्फ -षमिय्येवशेषेसे वा पररूपमिव्यत्न

। राषपमे पर

मित्येव युक्तं वत्यनुवतंते । अत्र केचित् । कुष्वीरति यागा विभननीयः ।
तेन कुप्वोः परतो विसजेनीयस्य सा विधीयते । भास्करः । वाचस्पतिः ।
पयस्पाशम् । यक्षस्कस्पम् । काचित्कं चदं > क~ पयोर्विधानात् । णादिः
किदिति श्ङ्काच । अत्र नः समित्यनुव्य वाक्यभेदेन सम्बन्धनीयम् ।
वरेन नस्य सगागमः कुप्वोः परत इति रन्धम् । तन कांस्कान् । नःपाही-

त्यादि सिध्यतीत्याह: । इराद्विसगेस्य षः कुप्वोरितिवाच्यम् । सर्पिष्क्ण्डिका । धनुष्कपाङम् । निप्मत्यृहमित्यादि । वाय्रहणनेवेदं संग्राह्यम् ।

चकारानुवृत्यावा । जन्ये तु अदएडओ इत्यत इकारोकारो नीत्य
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णम् ।
सुन्ञाविवर

तः षीति मंडूकष्कत्यातुदव्यं दिभक्तिदिपर्णिामं च कृत्वा दाक्रयभदन इदुद्धगं
विसमैस्य सः कुप्वोरिति प्याखूायोक्तमयोगान्मर्थयन्ते॥ अदोत्थुः ॥ अत
इति किम् । अत्रिर् । तपरः किम । दैवा अच । सुसरोत

३ अर) अतीति

किम् । देव इह । तपरः किम । देर आगतः ।तिष्ठतु प्य अ ३ चिदं ।
विसर्गस्य किम् । राभमतु

। आदृवछापरिव्यस्यापवादोयम

। मातरत्र-

व्यत्र तु परत्वात् र इत्यनेन रेएः । उमकारमोर्मष्ये इत्यत्र तु गरवे सष्ट-

मेव ॥ हवे॥।अतो विसस्य उः । छोपशोऽपवःदः ¦अनतः किम । वागु.
वद्य: । तपरः किम् । वेधा व॑ः । हवे किन्! दवः पता । विषमस्य

किम । रामं भन । अतोद्धवे उरिव्येकयोगो न कृतोस्यानित्यत्यज्ञापनाय ।
उमकारयोभेष्ये अवोषवतोश्रेव्येतयोः काटावसत्रयोः स्थाने अतोदे(षवतो
रुरिव्येकयोगः कर्तृमुचितः यद्भवा अतीद वोषवतीत्येवोचितं कतुम् ।

पवैसूत्रादत इति षोषवतीव्यत्रानुव्तैत । उशद्वे कोपङ्ा। आदिति प्च
म्यन्तं न तु तपरत्वम् । वसोर उः, दिद ओंरिस्यादिनिर्दणात् । दीर्चचारणरूपमरयतायिक्याद्। । दीर्वेण हृस्वभ्रहण हि री्वे्विरणतैयध्योपातात् । न च

छरतव्यावृत्तिः तत्संथरहस्येष्टत्वाद् ¦ निर्विभक्तिक्निदेशापतेश्च । अत इति

वर्तमाने अथ्रहणं ज्ञापकं तपरः स्वमानकारस्येगोपस्थापको स॒ मित्नकारस्येति । अईरदत्यग्रहण ज्ञापकं चदिदं न ज्ञाःकं कितु द्िव्यभमव । नन्वा

द्यहणं किमर्थम् । नचेकारादिनिवृ्यथम् ¦ नामिना र इति रेफम् बाधि-

तत्वात् । नच दसव्यावृ्यर्थ

दसाद्धिसमैस्यःरुम्भवात

। अन्न माधवः ।

अत इत्यस्यानतुवृत्तिस्यष्ठीकरणाभमादय हणं तदनृदृत्तो तु दवा अत्रत्यादौ न
स्यात्

चपा अवे इत्यादिरिगनेवात

हयस्याननुवृच्गारितत्वात्

उच्यते | योगविभागार्थमाद्रहणम् ¦ आत्परस्य विसर्गस्य सः कुप्वोः । तेन
भास्करः । अयस्कारः ।अधस्पदम् । यक्चस्कत्पमित्यादि सिद्धम् ।नन्वव
हणं किमधम् ¦न च हवम्रहणाःननुवर्यथैम् ¦दुब आहः) यवे उपधेत्यादिनि
देशेस्तज्ज्ञापनात् । नाप्युत्तसथम् । असदेदाथं लाघवं तेत्रवाकररिभ्यत्
नाप्यवस्षानवारणाधम् । ज्ञापकादेव ततरास्यापदृततः ¦ तथाहि यदाप इति

२.४
सिषछोपं शास्ति तनयाय

सुभ) ;
नाननावसःन रपय भवनीति । अन्यथा समि

सर्मसोषरोः कृतया "यादि सिद्धौ (क सिरापिविधानेन् । ननु खाप
सति गङ्खात्याद सन्धिन् स्यादत छापविधानं न ज्ञापकमिति चत्र
सन्धिपरकरण्यदबात्रसानःपवृत्तेः । तहि खसत्यातब्रत्तय तदिति चेत् । न} निरवकारोन सन्वनेन रपसा बाधनात् । मैवम् । अतावयहे सति परिशषातत खसलाभा भवाते । अन्यथा सङोपश्चातिषयविभागा न् रभ्यत । वदा

भारथ तत्र खसग्रहणमत्रावग्रहणं वा क्तेतम् । तत्राद्धमात्रारखाषवादतावग्रहणमब कृतम् । थद तु विसननीयस्य स इत्यन्न छतग्रहणमनुवतंते । रसे
विकल्प आरभ्यत ¦ नचात्तराथमेदातावग्रहणम् । तथा हि विसननीयस्य
स इत्यम्यावकाङ्ञो यन्रावणोत्पसा विसमद्छतपरः । कस्ततः । रेफस्यावकाशो यत्र नामिन परो विसर्गोऽवपरः। अभिरिह । बपुदिकत्नमित्यादातु-

भयमसङ्गे परत्वद्वेफः स्यात् । अमग्रहणानुवृत्या न भवति | फं च अब्
सानेऽतिपसङ्गवारणारममुपयुज्यत । पमकश्णस्य संकोचकत्वे त्वगतिकमतिः
अन्यथा देवादित्यत्रावसानि द्वित्वं न स्याद् । स्यादेतत् । आदयो वे इति

सूत्रणी्य; स्वरे यत्वं वेति तु न करैव्यम् । देव इहत्यादौ यकारे कृते स्वो-

रपिश्चत्यनेन छोपशि कृते रूपतिद्धेः । नच तत्रायादयनुवर्तनादस्य कथं

शोषञ्च इतिं वाच्यम् । यरकारात्पुमैमवर्भं गृरीत्वाऽयित्यादिरूपसेभवात् ।
नच रक्षणपतिप् कयः मतिपद्क्तस्मेव यहणमिति परिभाषयास्य ग्रहणं

न स्यादिति वाच्यम न्यायमृलखाया अस्या अनित्यत्वात् । भतिपदोक्तस्य हि
रीघमुपस्थितिभवति सखक्षणिकस्य तु रशक्षणानुसन्धानद्वारति विरम्बितो
पस्थितिः । अनित्यते मं त॒अस्धाभिति निर्देशः । अञ रीकारस्याकार नुमि च कृतेऽत लक्षणिकत्वनाह्टोपः

स्वरेत्यत्रा्रहण उक्तनिर्देशो

नोपपदयत । अन्न उपधायाः, चेषा अव इत्यादि निर्देशो शिद्खम्। न चैवमपि दवा नम्या इत्यादौ छोपन्च् न स्यात्तत्र स्वर इत्यनुवर्तनात् । तदननुवृत्ता तु प्च यकारश्रवण स्यादिति वाच्यम् । स्वोर्छोपरित्यस्यानन्तरं हमे

इतिं वचनारम्भात् । य्वोखोपशिति योगविभागाद्वा । सयथा अपदान्तार्थ

संज्ञाविवरणम् ।

एवं हसाथेपि भविष्यति

९५६

। यग्रिभागादिष्टसिद्धिरिते

गन्यृतिरित्यन्र

नोतिभसङ्गः । उच्यते भोक्ष इत्यत्रापि याञेत्यनुवतेत ततश्च मैोहहैत्यारि
न सिध्येत् । ओकारात्परस्य यक।रस्य छोपाभावात्

। य्दारेपरित्यस्या-

नन्तरं भोस इति सृजारम्भेन साववम् | दस इत्यध्यापि पठनीयत्वात् |
यदितु स्वोरपशित्यत्र ओ; अदिस्यत ओग्रहणमनुवव्ये ओकासन्तात्पदान्त
य्व्।रपिदविधीयने । तदा गां वादीति गावाम्तं करोति न{डित्करण गोव-

यति । ततः कपि भिोपः गोव इत्यतातिम्रसङ्गः

।

नात्रष्टापत्तिः।

पाणिनीयादावनम्युपगमात् । अपसो खप्थाऽन्यस्वरेऽयं वति कालापसत्
पर॒ दति, अन्यति च व्यथेम् । आष्टोपं स्वर यं वत्यवोचितम् । काञ्च

त्यादौ तु विरेषविधानाहबाधः

। षः रफम्तु पक्ष

सावका इति न

बाधकः स्थात् । स्वरे इति फिम्। सामश्रतुरः विसननीयस्येत्येव । नह्
राममनुनय ॥ भोः ॥ षषटयेषान त पथमी। भोदशब्दस्य सांतत्मेन
ततः परस्य विसर्मस्याभागत् । स्यदितत् । भोदशष्द॑स्य निपातस्यानुक-

रणे मेषेवाः । भरक्षिपि । मोविदद्न्देव्यादिसिदार्वापि भवच्छब्दस्य घौं
यन्निपातितं तस्य ग्रहणं न स्यात् । हेमो अत्रेति ! अथ सामान्येनोभयोरनुकरणं तर सग्रहणं व्यम् । भोरिव्येवास्तु । भे्षब्दात्परस्य बिसगे-

स्येव्यर्थसम्भवात् । नच विभारित्यादावतिपसङ्गः । तस्यडितीत्यादिना
निप्पन्नसयेन छक्षणिकत्वात् । भगोइह अवोयाहीत्यादावन्यधिश्च । उच्यते
भोसमगोस्भघोसिति सतरमस्तु ।तत्ायन्ताभ्भं मत्याहरे भोसिति ततो
ङ्स । तन भस भगःसवोसां दिसमैस्य छोपशवे स्वर यत्वे वा} अथव
भासरब्दस्य निपातस्य ग्रहणं न स्यादिति चेत् । न ¦ तन्तरेणावृ्यामा
तस्याप्यत्र यहणाद् । यदि तु भगेासवोसावमि निपाती स्तः तरिं भसभगोस-

घोसखयाऽपि करमेण पाव्याः } तत्राप्याद्नन्ताभ्यामिति मरत्यादारः तन्त्रादिना
चात्रोभगयरहः । मत्याहसश्रयणादेव च शम्भोरिदं सुमभगोरिदं रषोरिद
मित्यादा नातिव्याप्तिः तेषामक्तपत्याहारऽनन्तभावात्, सक्षणिकत्वाचच । नतु
अभोसोऽे खोपरिवयेकयाग णवं साववाय कंतुबुचितः॥ यत्ते साधवः

।

९.६

रघुभाष्य ।

। पाक्षिकः

पृथग्योगकरणं गतर पुश्चिकयत्वनिरामाम्रमित्याह तद्च्छम
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छापादाते

स॒व्रणायम

। भासाऽवयवाभ्वर्णात्तु पर

। तदण्रमात्रा-

इति समुत्रभद् तु

नाये दोप इति सुत्रभद् पदाधरितः । भामगाअषअपृचस्य यार्तीति
सूत्रस्थाने मासाऽवौशीति वा अभासो यार्ाति वा जाद्धसा यारी वा सुत
यितुसुचितं

खायवात् । भास्भगासषसां

निपातानां चादिषु

क्रमेण

पाठं स्वीकृत्य पत्याहारस्वीकारोवितत्व्रात् । नचाषोसः सम्यत्ताभावात्कथं

भत्याहार इति वाच्यम् । तचरतसव्यस्य परत्याल्यानात् । तथाहि ¦ इतति

किम् । रपत्याहारा यथा स्यात् 1 अन्त्यत्वम्रगुक्ता यस्यत्संज्ञा तन मन्वाहार

इति हरदत्तः । एवं च रण्सूत्राकारस्यातथात्वाति । तन ॒रपरत्याहागो न
स्यात् । सति चतप्यस्मिन् तद्वहणबरादेव स सिध्यति । अत्रदं वक्तव्यम }

मास्तिवितमि।रप्रत्याहारस्त्वनुनासिकल्मतिज्ञासामध्वादनन्व्येरना सत्स्यति ।
किंच त्त णकारे भवत्येवन्त्योऽकारः । नह्यत्र दटन्तमित्यत्र चपद्राय्रहणमस्ति हरदत्तक्ताविवक्षात्वफरत्वादुपे्या विभाग वभाषा मवद्ध्गतद्घवता-

मोचावस्येत्यस्य स्थानेऽपि वा मवद्धगवद्ववतां भोदमगासवास इति सुतर
यितव्यम् । णवं च मत्य्राहारण तेषामपि ग्रहणं सम्भवति । तत्रादिनाभयषां
हणे म्भोरिदं सुप्रभगोरिद्ं रघारिदमित्यादौ नातिपरसङ्गः
।

रषां मत्याहारेऽसन्निविषएटत्वात् । वस्तुतस्तु भास आदय इत्येवाधितम ।

आदिरत्यन सहेतेत्यस्य स्थानेऽपि जआद्यन्ताविति स॒त्रणीयम् ।आ्न्ता मध्यगानां संज्ञास्वरूपस्येति व्याख्येयम् । सकारस्य त॒ भास्संज्ञायां सत्यामिन क्षदिः । सकारात्परस्य सोप्मावात् । नचैवं ददः सन्तीत्य्रापि
रोयोदशः स्यादिति वाच्यम् । विसर्ग परति यत्वस्यासिद्धलर विसर्ममम्भवात् | न द स्थरानिवद्धानन विसस्य सत्वाद्यत्वे स्यादिति वाच्यम

।

अस्विपिस्वन स्थानिवद्धावविरदात् । भोसमत्याहारस्याव्णाच् परस्य रे]

रेफस्थ यादेश इति स्यास्यातत्वादल्ििधिलवं यदिसस्य । न च वैरूप्यं दोषः

विसरग॑सन्धिविवरणम् ।

९७

आद्रमत्यययोरितिवत्पमासपत्ययोरि तिवत निर्वाहात् । अपरो छोप्योऽन्य-

स्वरं यंवा, ज।भोभ्यामेव स्वो घोषति टपमिति कलापस्य तिसू्याः
स्थान अभाभ्यां घोषवति लोपं स्वरे यं चति सुत्रपयतर्मीचितप् । अरब्देन
अत्वाश्रयत्वस्य बिवक्षितत्वाद्धस्वदीवयोः संग्रहः ¦ अन ष्व् एनापि सम

रीतो भवति । अन्यथा सुश्रोता अतनत्यादि न् स्षिध्यत् । यद वोषवतीत्यपि

न कतव्यम् । अभोभ्यामित्येव वोषवतीति पुसूत्रात् वोषवतीत्यस्यानुवृक्तेः
सत्वत् । स्वरे य चति सुतर चकारष्टोपमिति ज्ञयम् ! अवे 1केम् ¦

भोस्तपस्विनः । भोसः किम् । हरिवः ॥ नामिनो । नत नामिन
इति किमर्थम् । अवणा्धोपश्ादिक्रिविनिन हसादिकगेविधानेन च तस्येव
परिदोषात् । यत्तु माधंवनोक्तम् । साक्षाच्छयमाणाच्नामिनः परस्य स्यादिति

दिश्यमानान्माभूदिव्येतदथ नामिन इति तन गा यच्छतीत्यत्र न् | अन्यथा
आमूरसीति विहितीकारास्वस्य यदादेश इति स्थानिवस्वादिस्यादिति
तदसत् । व्णेमचविपौ यद्।देशस्तदादित्यस्यानभ्युपगमात् ¦! अन्यथा
रासु इत्यत्र किलादिति षत्वं स्यात् | किंच अतिदिष्टादुपारषं बहवत् ।
तनत्र लोप । अन्यथा कसोऽकारस्य शेषे खेपो वान स्यात्| नचनां
मिग्रहणसाम्यादिति वाच्यम् । नामिन इति योगविभागे आद्रे खोषित्यतोऽचे छोपशिति चानुवतेते । इचिन्रामिनः प्रस्य विसगस्याबे रोप ।

तन सेमाभमित्यादि छांदसोद्ाहरणसिद्धिरिति तया व्याख््रातव्वात्तय साम-

ध्यस्योपक्षयात् । उच्यते } अचर नामिन् इति योगविभागः क्तव्यः ।
तत्र कुष्बोरिति शेति चनुवतंते । पथमायाः परिणम्थते । ततश्च नामिनः
प्रस्य विसगंस्यषः कुप्वोरित्यर्थ न्धः! तन् निष्ट दुपपिषं सर्पिष्छुण्डिकेत्यादि सिद्धम् । योगविभागस्य माधवेनोक्तोऽर्था न संगच्छते । छन्दसानाम्रःग्युतादनात् । सेममित्याद्युदाष्तानामन्यथा सिद्धात् । सेमां

सोषामित्येतयोः पादपूरणे इत्यनेन गतारत्वात् । भृम्याददे इत्यत्रापि

भूमिंशब्दस्य कृ्देतत्वन कृदिति हमि छते हस्प इति स्ििरपे टष्रपिद्धेनिष्प
स्यृहत्वात् । ततो र इति योगः । तत नाभिनोऽच इत्यनुवर्तितं वाक्यभेदेन
सेबध्यते । विस्ेस्य रो भवति । नामिनः प्रस्य विसर्गस्य सो मवत्यष

५.८

टघुभ।प्य |

हति च)अथ मथमा वाक्यार्थं रफथकृत्यथः क्रावित्कः। तन मचेता गानन् |
अर्वाज्नम् ¦ अचि
उषतुध इन्यादि सिद्धम्।नामिन इति करम । राम। बन्द्ः।

पुनाति विसस्य किम् ) दरिं नमामायरा रमित्यत्र नामिनौ स्मिति वृक्त

घोपवत्स्वरपर् इत्यत्र स्वर्वापवस्सु इति । यद्रा स्वरषौषवत्पर इति मृ
न् कसैव्यं घोषवतीति स्वर यं चतीति सूच्ानुतव्र्तः सत्वात् । अनुबन्य
बोषवतीति स्पेर च वाक्यभेदेन व्पाख्कयम्॥रः रफात्परस्य विसग॑स्यासम्म
बान्नप्चमो किन्त पर्फा सा विमनंनीयस्यत्यनेन व्यधिकरणात् साध
बस्तु अत्र नामिना र इत्यतः पथमान्तानुवृत्ती नार इति निर्द्ात् प्षठय
विज्ञायत इत्याह । रफस्य स्थान विहितो यो रिसनंनीयस्तस्यरो

भवति

अवेपरे । नामिनः परस्य पूर्वेणेव सिद्धत्वादनाम्यर्भोयमारंभः । अचर चत्यनुवतेते । उत्तरसत्ाच्रति च । तत्रात चति संब चादन्यवरापीति सव्धम ।
तत्रापि चेति संबंधः ततश्च रफमरक्रतिकस्य खपे वति वातिकं मताथम्।वातिक
रेफयकृतिक स्याति व्यम्) र इत्यनेनैव मताथत्वात् खप बति विवक्षितं तद

प्युक्तयुक्तया गत।धम्। भव

किम्।मातः कालः।र

इति किम्।रामा नम्यः।रतन् र-

्रकृतिरनामिपरापीति भ्युकतं ₹ इन्यतनैव गतान्वात ।रेफस्य विसनर्मायो

रमापदययत इति व्यास्यानात्॥¶रे लोपो दघश्चोजत्र पृवंसुत्राद इति ष्ठय
तमनुवतेत एतदथ एवात्रास्य पाटः | अन्यधा हससन्धविव पटेत् । राति
सप्तमी निर्दृदाद्धापनिमित्तादरेफात् पूर्वस्य स्वरस्य शः परस्थं दावभःनाऽभावात् उरस इति जापक्राच् । छोपशित्यनुवतमाने सपय्रहणमुत्तराथम
रीति किम् } मातवौयुः। र इति किंम्! मनारथेः । अत्र चकारो विधयय।रेपिदीवेयोः समुचयस्य (तकः अन्य ठ् विधानाद्वे तयाः समु्यः सिद्धः
किं तेन अतोनुक्तसमुचयागश्चकारः तेन खपे बदति वासिक सन्धमित्याहं

सेरे खाप स्वरश्च पूर्वां दीव इत्यरतरो र दीव इत्यव युक्तम । विधानाच

विनंव समुञ्यलाभः छापनिमितताद्रंफाल्पूवस्य स्वररभिच्रस्यासभवः

। टटा

पे पूवस्य दीर्घेण इति सूत्रे पूर्वस्येति व्यम् । दरौ छपयतिं यर्तस्मिन्वर्ण
विधीयमानस्य दीवस्य परवारम्भवात्। तस्मिनिति परिभाषणात् । न
चात्तरपदाधिकारं वाधित्वा पूर्वमात्र ग्रहणार्थं तदिति बाच्यम् । टारे असं-

विसर्गेसन्ि विवरणम् ।

९.९

भवादब तस्य बाधे सिद्ध रफारोऽपि बा तद्धाधस्थैवौवित्यात् |एकस्मिन्धाक्ये

विरुद्धाथदयकत्पनस्यागतिकत्वाव् ॥ सेषाद्धसे । स चएष च तयोः समा
हारः सेषं तस्मात्। सइति तच्छब्दस्य छृतसत्वस्यानुकरणं एष इत्येतच्छस्दस्य
भनुकायोनुकरणयोरभदेऽथवत्तादिभक्त्युषत्तौ स्यां दन्द विभकतिरो) च क्ते

नामलान्डसिः । अनुकरणत्वदिवेषादित्य्र स्मटोऽभावः । यद्वा दन्द सर्वा
दीनां सवकायोभावोऽनन ज्ञाप्यत ¦ ननु कथमिदं नितं तदतदोरिदभनुकरणं न तु सकारमात्रस्य ¦ कंसः ¦ हसः । अवतंस इति । इषेयेनि एष

इत्यस्येति । अत्रोच्यते । स नपुंसकम्, स धातुरिति ज्ञापकात्तच्छब्द्स्य सस्येदमनुकरणम् । नतु सकारमात्रस्य । सो नः पुसः, किरः सः कृतस्यत्यादिरिङ्गात् । तत्साहचयौर्दषशग्दोऽप्येतच्छब्दस्य विषृतनिददेशात्त

मथमातेन्यत्र न ।तैः कृतम, पतेः कृतमिति । अन्यथा स्पष्टाधं॑तदेतदित्येवावधष्यत् । असः शिवः ¦ एषको रुदः । अनेषो रदः । इत्यादौ संज्ञ

पूवको विधिरनित्य इति छेपो न । ननु सेष दाशरथीत्थादौ स्वर परे
सुदन्दाद्विसर्स्य रोपः कथम् । उच्यते | छोप इत्यस्यानुवत्तिषामध्यात् ।

पवैसूत्रे रि दीषेशरेव्येवं वाच्यं छोपशित्यनुवतते । रोपरयपि वचनादीर्षो
भविष्यति तत्कि छेप्रहणेन तदुतस्थं कृतम् ! इहापि हसे खोपरोपशार्वि-

कैषा नास्ति । तस्मात्तस्स्वरे खेोपाभ कृतम् । तेन सचब्दात्कचित्स्वरे
लोपः सिध्यति । यद्वा सति यागो रिभेज्यते । तत्राऽबे इत्यनुवतेते ।
चकारोऽनुक्तसम॒चयर्थेोऽनुवतेत । सरशब्दादिषगंस्य लोपोऽे रोप एव

पूरणे चदित्यथेः । तत एषाद्धस इति दितीयो योगः । सेत्यनुवतते !
माधवस्तु सः एषादिति छेदः ततर स इति पश्चम्यथं प्रथमा विसमेस्य सत्यपि

रोपरि निर्देशस्य सोतरत्वा्टोपरि पनरिव्थेखानिषेधः । सूत्रेपेषादित्यमस-

त्तसन्धिकरणे सेष दादारधिरित्यादौो संधरोचिवीज्ञापनाथमित्याह । तत्र !
लोपग्रहणस्य वैयध्यैमसङ्गात्, सौततवस्षीकाराच

। एष सपयो व्यखनं

रोप्य इति कालापसूत्रं॒तस्सिषाद्यखन लेोप्यमिति युक्तम् । तथाचो
रे छोपमि्यत्र रोपय्रहणं न कर्तव्यम् । अस्यैव तत्रानुवृत्तिसम्भवात् । न्
विसनैनीयरोपे पुनः सन्धिरिति नरप सीन्धरिति पातुं युक्तम् । यत्तक्तं
क,

९००

टघुभाष्यं ।

वृत्तिता बिसजनीयापिकार

पनर्विस्तननोयय्रहणमुत्तरतच

विसननीयाधि-

क[रनिवृत्यथमिति । तन्न } उत्तरत्रारम्भवादतिव्रत्तिः स्यात । तस्स
व्यखनसन्धौ वा पाठ्यं यंदप्युक्त तेनैष चछचिणति द्विभोवः सिद्ध इति)
तन्न । परत्वादेव तस्मवृत्तिसम्भवात् । अनुस्वारविसर्गयोः स्वरत्वाभ्युप-

गमात् । एतत्तदाः सुरोपोऽकोरनर्समासे हरीति पाणिनीयसूत्रम्) सेषारसुरोपाऽकारनञ्समात्त हरीत्यपेक्षितं साऽचि छापे चत्पादप्र णमिन्यस्य स्थाने
सात्पादप्रणमित्येवोवितम । प्रारभसामयदितचीति भ्त

। पादपूरणसा-

म्या्धप इति वा ॥
भट्टोजिदीक्षितात्तीथन्सवविद्र विशारदात् ॥
पाप्यादिमापितं साख श्रुत्वा शाखान्वसाण्यपिं ॥ ५ ॥
वृद्धास्यनगरस्थायी विनायकसुतोकरोत ॥
रघुनाथाभिधो व्याख्यां विसर्गसन्धिसद्भताम ॥ २ ५

इतिं विसगसंधिः ॥
कमय
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अय दमा्छप्रकरणम्
तच स्वरान्तपुंलििद्खः।

अविधि नाम ॥ दिभिक्तिरान्देन तन्ादिना मिभक्ति्विभक्तयन्ते
वाच्यते । विभक्तिशब्देन सह नच्स्तत्पुरूषः ! विभक्तरन्यच्छब्दृरूपं विरोष्यमिति ्खीवत्वम् | नच तु द्विविधः । दौ ननौ च समाख्यातो पर्चैदासपरस-

ज्यको ॥ पथंद्ासः

सदग्प्राही भरसन्यस्तु निषेधकृत् ॥ बाधान्ये तु विधेय

मतिषेषे पधानता ॥ पयदासः स विज्ञेयो यचात्तरपंदन नञ्च ॥ प्युदाऽ ननु गृह्यत । स च ननिद युक्तमन्यसदटदो तथा दहयभगतिरितिन्य

येन विभक्तिसदृरमथेव्देव संक्षिनमुपस्थापयति । एवं हि विभक्तिभिन्रं विभ
तयन्तमिन्नमथवच्छब्दृरूषं सक्ञौति स्थितम् ! शब्दरूपायक्षया चादिभक्तीति
नेषुसकमिदंशः । माधवस्तु नन्वविभक्तीति कथं विग्राह्यम् । नास्ति विभ्क्तयेस्योत्पत्तौ विभक्तिनिरपेश्षत्वात् । ग्रामपाप्त इत्यादो तत्सपेक्षत्वान्र

स्यात् । न च समासत्वाद्ध वेष्यतीतिं वाच्यम् । एवं हि समासग्रहस्य
वाक्यव्यावृत्तपरे नियमाथता भस्येत । तस्मान्नायः पक्षः । नापि दितीयः।
भवतीत्यादावतिपसङ्गः । ततश्च तिबाद्यभिहितेकत्यादिसंख्ययामप्यस्ययादि-

स्वरान्तपुटिद्धविवरणम् ।

१०१

व्िवेकवचनं स्यात् भतो नास्ति बिभक्ति्यैस्मिन्नाषेयत्वेन विभक्तयाश्रय
©

यत्रास्तीत्यथं इहाश्रौयते इत्याह । तन्न सम्यक् । एवे वदता हि वहत्रीहिः
मरसज्यमरतिषेधश्राध्रितः | तथाच ननिवयुक्तन्यायाभ्युपगमो न संगच्छते ¦

नहि अयथोदेशोऽसूयपदया रानदाय इत्यद्रौ तत्स्षीकारः कचिदृष्टः । सरसिनममुष्यायण इव्य!द्वहुकसमासादिषु दिभक्तयाश्रयववेन नामसंज्ञा न
स्यात् ¦ यदपि तनोक्तमत एव धातूनां व्यावृत्तिः । तिबादिविभक्तयन्तवा-

तषां हन्तेत्यादावपि भूतपूवगत्या नाविभक्तिप्वमितिं । तदपि न ।समुदायस्य
विभक्तयाश्रयत्वेपि भकृतिभावमाच्रस्य

नामत्वमरसङ्गस्य

दुरद्ध्रत्वात् ।

हन्तत्यत्र भरतपूवगत्याश्रयणस्य व्यथेत्वात् असम्भवा यदा विदयमने तिबा

द मकृतिभागमात्रस्य माप्नोति तदा भूतपषेगत्या तत्परिहारः कथं साथकः |
नापि तिबाद्न्तात्तू्णादयो विधीयन्ते । यंन भूतपवंगतिस्सम्भवत्यपि किं
तु तिबायथं कारो विधीयन्ते । उक्तं हि) अहत्चित्यत्र छङ्तत्तेः भागेव

नामसेज्ञायामुत्तरकारं पदत्वे सति नरोपः स्यादिति । अथवादित्यता्भरत्द्भिपेयवचनो गद्यते, न मभयोजनवचनोऽत्यभिचारात् । न नितरत्ति
वचनः, स्वय निवृत्तस्य कि संज्ञया । न धनवचनः स्वस्वामिभावस्यास-

म्भवात् । अभिधेयं त॒ जातिगुणकरियादव्यभेदन चतुर्विधम् । तत्र जातिशब्दाः गोरश्ः पुरुषः । गुणशष्दाः शङ्खः कृष्णः पीतः} कियादाब्दा गन्ता
पाचकः नंदनः । द्रव्यशब्द; डित्थः लतकः ल फिद्धः } नचेवमभावश्षशविषाण-

वेध्यापुत्रनरविषाणगगनकुसमादीनामयाभावान्न मामरोति । येषां तावद्धूतरायाश्रय वयदिपतियोगिक नास्ति । बुद्धिबोध्यं पदार्थान्तरमभाव्स्तन्मते । तेनाभिषेयवत्वात् । येषामप्याश्रयाभेमतं भूतलादिस्वरूपमेव
तदद्िविरेषो वाऽभावस्तन्मतेऽननैवामिषेयवत्वात् । अभाककषब्द्सिद्धा
संज्ञा बन्ध्यादिशब्दाभः प्रसिद्धः । पृत्रादिङ््दार्थभ्पि तयोः संसमगेमारोप्य

श॒ष्दययोगसम्भवात् । यद्वा तेषामपि मानसवृ्तिरूपस्याथेस्य सत्वात् ।
अथ प्रमाणं च शब्दज्ञानानुपाती वस्तुनो विकल्पं इति । “ अत्यन्तासत्यपि
हरथ् ज्ञानं शब्दः करोति हि "' इति । “ सत्वं जरत्वमुकषत्वमभरिवायुखमप्य

सत् ॥ वेव्यन्तः स्वप्रसंकत्पध्य नेष्विव चितिः स्वयम् ॥ ९ ॥ स्वमरन्द्र

१०२
जारुपुरवत्संकथहा पुराद्विवत

टयुभाष्य |
! संकव्पतदसत्यैव भाति सगानुभूतिभः

॥ > ॥ वहिन किंचिदप्यस्ति खायल्ध्युर्बीदिगादिकम । ए तत्स्वचित्त ण्व

स्ति प्त्रसुखमिवाकुरे ॥ ३ ॥ फटादि स्फारत(मति यंभव वहिरंकुरात् ॥!
बहिः भकटतामेति तथा पथ्व्यादिचेतसः ॥ ‰ ॥ सव्यं पृश्ट्यादि चिन्तम्थं

न वाहिष्ठं कदाचनेत्यादि च? । «मेवं मांसमयी यापित्काचिदन्या मनोमयी
मांसमय्या अभेदेपि भिद्यते हि मनामयी॥ १॥ ्रान्तिस्वप्रमनायास्यस्मृतिष्वस्तु

मनोमयम् । नग्रन्मानेन मयस्य न मनोमयतति चत॥२॥ संत्यवं विषये द्रो
स्तो वयै म॒न्मयधीमयौ।मृन्मयो मानमेयः स्यात्साक्षिभास्यस्तु ्षमयः॥ ३॥
इति चः केचित्तु सकट्राब्दाभिषेयतवं ब्रह्मणोग्युपगच्छंति । अन्ये तु बुद्धत्र
पारोह एव चार्थस्य शब्दप्रयोगे कारणं न बहिः सत्ता । यदि बहिः सन्तमेवा्भं शब्दा अभिद्धीरंस्तदा षयोस्ति पय नास्तीति च मयागा न
स्यात् । एकच पोनसक्तयादपरत्र विरोधात् । बृद्ध॑यपारूटस्य तु बहिः सत्वरा
सत्वभतिपादनायोपपद्यत प्रयागः । एवमपाक्षोत् पक्ष्यति । अस्य सूघ्रस्य
सायके च येत्यादावपि बुद्धयपारूट एव । पच्यादीनामर्थो न तु शष्दयोग
कारे बहिः सतनित्याहुः । ननु रौकिकपयागाच्छब्दानाम्थलनिश्रयः स

तु वाक्यस्यैव पदस्य वा, न तु महरतिभागमात्रस्येति कथं तस्य निष्करष्या-

धवखनिश्चयः येषां हि सहैव भयोगस्तेषां संषातस्यवाथवत्ता तथा वर्णा
नाम् । उच्यते । अन्वयव्यतिरेकास्यां शब्दाथनिश्चयः । यस्य शष्दस्या
न्वये योऽथः प्रतीयते व्यतिरके च व्यतिरिच्यते म॒ तस्या्भः |

वक्षः ब्रकषो वृक्षा इत्यादौ च अत्ययसामान्याव्यभिनारपि तद्विरोषव्यभिनरः

सामान्यव्यभिचारश्च वृक्षखण्डः वक्षा सेति । अभ्रस्तु मूटस्कन्धफटपखक्लादिमान् यावदवृक्षशब्दात्पतीयते ! पर्थुदासानाश्रयणे त्वर्भृवदित्यस्या
साभाव । पतिवणेसंज्ञापसङ्गः । त चारथवद्रहणे नानभकस्यति परिभाषयाप्यथवदित्यस्य रमः ¦ एषा रहि परिभाषा रूपविशेषोपादान् वर्तते । न
त्वत्र रूपविशेषोपादानं न त्वस्त्वनथेक्रस्प्रापि नामसंख्पा कर्मीद्यभावात्स्या
द्यो न भविष्यन्ति । मेवम् । अकशेषेणो्दयते उत्पत्नानामर्भनियमः,

स्वरान्तपुरिङ्दिवरणम् ।
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रथाचाव्ययवत्स्यादयः स्युरेव । नतश्च घनं वनमित्यादौ पद्(न्तमयुक्तो त
रापटा स्यात् } विभक्धिश्रवणे च भविष्यति | समुदायस्य प्रथदुनामरसक्ञायं

लदंतभौवेऽपि दुकोऽभावात् } समासमत्यययोरिति तद्विधानात् । नन्वेवं दिरचनन्यायेनावयवस्य संज्ञा नस्यात् । नैवं वैषम्यात् युक्तम्) तञ पच् इत्यत्र
यनेव स्वरेणावयवेन समुदायः सस्वरस्तनेव तद्वयवंऽनचशव्दः पएशचष्दश्च ।
नेचेकस्येकदाऽनेक यत्यव्रयवत्वं निरूपयितुं शक्ये किच समदायदविर्वच॑नेनवयवा अपि दिम्च्यंते तादात्मकत्वात्तम्य । इह त्वपेयवानां सम॒दायस्य्

उ संज्ञानिबन्धने अब्दः पृथगेव तत्र समुदायस्य यन्तन तस्यैवकार्य
नाकयवानाम । ननु च एति आभ्यामोपगवः अ अपेहीति । धातुनामप्रत्ययनिपातानामेकवणोनामथेदरोनद्ृक्षादिप्वपि वणौ अर्भैवन्तः । तथा कूप
इति ककारे सति कथिदर्थां गम्यत । यूप इति पकारभ्यान्तरं तन मन्या
मह यः कृपे कूपाथः स कक!रस्य यो यूपाः स॒ प्करारस्येति | तथा ब्राह्मण

दलककत योर्थो गम्यते नासौ वकारादीनामन्यतम।पायेपि गम्यते । येषां च
स्घातो यत्काय करोति ते भत्येकमपि तत्कुवन्ति यथा तिखानां खात तैट

मुत्यादयति प्रव्येकं च तिलः । य च यरस्मिन्भव्यकमसम्थसतपां सेषातोपि
तत्रासमर्थैः | यथा म्यक सिकतास्देर नोत्पादयति न तासां खास्पैपि |
अन्ः संघाता्॑त्वादथंवतो वणः तत्कथं यहण सत्यपि तेषां निवृत्तिर तिचेत्

अनथकास्तुव्रणौः । प्रति वणमधौनुषरष्धेः । नहि ब्राह्मण इत्यत ब्राह्मण्

इत्युक्त कश्चिद्था गम्यत अना धात्वादीनामेकवर्णानामर्थवस्वादन्यपि वर्णा

अशेवनत इत्यनुपरन्धिवायितमतत् ण्वमन्यऽपि हतवा वाितविषय।ः |
किच कूपा यूप इत्यन्वयव्यतिरेकाम्ां ककाप्पकारयरथवछ उप ऊप
इतिं वणनामानथक्यमभ्युपगतं स्यात् । अथ तेषामप्यथेवसं भूयिष्ठः कू
यूपाथः स्थात् । कृपा्थेश्च यपे यत्र भूयसामथरवतामन्वयो व्यतिरेकस्तु कस्य
नित । यथा देवदत्तगामभ्यान द्रष्णां दवदत्तगामभ्यान शुक्कामिति । अनतः
संघाता एव तेनार्भनाथेवन्नः संवातधवत्वाचति हतुरनेकान्तिकंः । तैला

धरिवर्तिः संवातेने हीषो न भ्रत्येकम् । रथावयवेश्वकादिभिः संहतै्वनिङिया ।
विः चाथवतां विपर्यासेऽथमत्ययस्यापि विप्यंसिः । आहर पात्रं पात्रमाहूरेति
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अपाय चापायः गामभ्यान गुद्ं मामभ्यानति उपनन चापननः गामभ्यान
गामभ्यान शक्राभिनि वर्ण॑षु तु नेतं हिनस्वाति हः हति हतः ब्रंति अतः

सेषातार्थवतः । नन्ववं घातारपि मराप्राति अस्तुको दषः} स्यादयः स्युरिति चन्न । परत्वान्निर्वकाडत्ाच तिवादिभिवाधनात् । नन्वहनित्यत्र

नाम्रो नो रोपदाधादिति भाप्रोनि । सत्यम् } अधावित्यत्र पिपत्ययनाक्षपात् ।
कृतो नानि ख्न्ये पुनमौमग्रहणस्मेतसमयाननं धातामोभृदिति यदि धातानौमसन्ञा स्यात्राममहणं व्यथ स्यात् । यद्रा समासश्चान्य नास्नामित्यत्र नामयहणं ज्ञापकम् । तथा हि पिभत्तयन्तानां समासि इति सिद्धान्तः
धातोर्यदि नामसंज्ञा तर्हिं तिवाद्यन्तस्य समासोऽपि स्यादिति स्मरम् ।
नास्नामिति ठक्करतं ज्ञपयति धातानामत्वाभावे माधान्यन कियापरतिपादकस्य नामसंज्ञा नेति निष्यन्रम । ननु क्रिंयासरामान्यमःतेपादकम्यन

नामसंज्ञा मास्तु इति केचित् । किंवादयन्तस्यापि धातनामसन्ञा न स्यात् ।
धातुत्वस्य स॒नात् 1 उच्यते । समानाद्धेरोप इत्यत्राधातुग्रहणं ज्ञापक
किबाद्यन्तस्य धातोर्नामसंना न स्यात् । घातुत्वस्य तथा जाता
धातारिति धातुग्रहण्मा ज्ञापकमुक्तोथस्य) स्वाघातारित्यादि च रिङ्खमुक्त
धस्य, अप्राधान्येन कयापम्भापकस्य नामसंक्ञते सिद्धम् । अथवा अह्
तित्यादो परत्ययरक्षणन विभक्तयतत्वाद्विभक्तीति परयुदासामविप्यति । यत्त
नामसंज्ञायां सत्यां न रपन् क्रामः । त्त्र चनास्नो ना रप्शिधावितिं
प्रतिषेधो ज्ञापकः ¦ प्रत्ययटक्षणनाविभक्तीति निषेधो न पवत्तत इति।

अन्यथा रानचित्याटिषु नामत्वाभावादव

नलरापशाऽ्यसक्तः । किमधमधघा-

वितीति । तन्न । तस्य ज,पकस्य विश्षदिषयत्वात् । यावता विना सन्राप
पन्नं तावत्तेन ज्ञाप्यं स्यादे। हि मत्ययरक्षणन निषेधाभाव व्िनानुपपन्रमधाविति तावदेव जापयति न विभक्तिमात्र; गोरवात् । न ह्यनिष्टं जपरयित्वा
पदान्तरपरणमुवितम् । यद्वा यसन्यप्रतिषध पएवाश्रीयते । अविभक्तीति

विशेषे निषेधात्सामान्येन वििरनुमीयतं । तथाच तिभक्तार्बमक्तयन्तस्य
च न॒ भवत्यन्यस्य तु भवतीत्यथः | एवं चानथकस्पापि पराप्राति अस्तु को
दोषः । विभक्तयुत्पत्तेः माप्नोति नैष दषः । स्यादिविपेर्धिङ्ग्थं पभरथमत्यादि-

स्सशन्तपुरिङ्विवरणम् ।
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विधीनां चैकवाक्यतया विधिपक्षे क्मौयेकत्वा्यभावात् । क्मायिकतारिं
हि समुदायस्येवार्थो नत्ववयवानामिति न तेभ्यो विभक्तिः} नच भिन्नमित्यादौ नकारादौ पर नरोपशादि स्यात्, रसादौ स्यादौ पदान्तच नलोपा-

दर्विषानःत् । रानतेव्यादौ पद्न्तत्वात्नस्य रोपर विभक्तयन्तात् ।ब्वोवचः भुवो बुक्, अत्वसाः सावित्यादौ म॑करतिवदनुकरणमिव्यातिदेरिकं धातुत्वं

बिभक्तेत्वं चारित्य निषेधमसङ्गः। इदम इनांरो साविव्यादिलिङ्ातस्यानित्यत्वाभ्युपगमात् । पयुदास तु स्वाभाविकतद्धित्रताश्रयाक्षत्नापवृ्निः।

नचेैवमनन्वितस्मासो नचा भवति नान्वयात् । असूर्य पया अश्राद्धभोजी.
त्यादौ कविदनन्वयेपित स्याऽभ्युपगमात् । अराघ्यादि अनन्ते इत्यादिना
तत्ाधुत्वस्यापि ज्ञापितत्वात् । ननु चवं पर्युदासे विभक्तयविभत्तयारेकादश्चस्य

स्थानिवचेन पृर्ान्तत्वात्रामसंज्ञा माप्नोति । कां ड कुडये मसन्यमतिषधेप्यन्रङ्कत्वासागेव विमत्तयुत्पत्तेः भरवृत्ता संज्ञा एकादेशस्य स्थानिवद्धावाद्स्त्येव । ततश्च संख्याक्मा य्थयोगेप्यव्ययेभ्य इति विभ॑क्तयुत्पत्तिःस्यात् ।
नपुंसकस्येति हस्वस्तु न मराप्रोति । विभक्त्यन्तस्य सख्याकारकशक्तेप्रधानस्वेन छिङ्योगाभावात् । एतन यन्माधवोक्तमन्यथा अचर संज्ञायां पनः संख्या

कमौद्यथोयोगादि मक्तेरनुत्पत्तावपि संज्ञाश्रयो नयुसंकहस्वः स्यादिति तत्मल्युकतं
माधवेनोक्तम् । अहन्नच हन्तदिवादावये यन्मध्यपतितस्तद्वहणन गृह्यते इति
धातुग्रहणे नरोपाभाव इति । तन्न । अटा मभ्यपतितत्वाभावेन।क्तन्यायाविषयत्वात् । यदागभास्त द्रहणेन ग्रह्यन्त इत्यस्य वक्तमुचितत्वाच । अचोच्यत
उभ दिखे एकत्व इत्यादि मिदेशर्विमत्तयनुत्पत्तिज्ञप्यते । अथ विभिक्तिश॒ष्द्

स्य किमभिभेयम्, स्यादयस्तिवादयश्च । तथाचवार्तिकम् । अथ विभाक्ति-

विभाव्यते । अत्र माधवः । सन्िप्रकरणकथनादनन्तरं यं विधयो
वक्ष्यन्त तेषां विभक्तैः संज्ञा स्यात् । सा च विभाव्यते मरस्तूयते तस्करण-

तीयो विभक्तिशब्दः
मारभ्यत इतिविभक्तिरब्दावृ्या योज्यम्।जभदोपचाराचदि
संस्षिवचनः । आयः संज्ञावचनः महासंन्नाकरणं तु विभञ्यन्त विविच्यन्त

संख्याकममादयोथौ अनयेति विभक्तिरित्यन्वथसंज्ञानाथ तेनागमानामत्र वक्ष्य-

माणानामपि विभक्तिसंज्ञा नेति । तन्न) वात्तिक दृध सूत्रकृतः मवृर्ययोगात्|भन्

प
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अन्यतु यौगिकारथनेव सिद्धमित्याहुः । विभज्यत अक्रियत कतृकमोद्शरीऽनया सा विभक्तिः । अतिप्रसक्तं यागमाच्र क्रदादोयद्यमि तथापि स्यादिषु
तितरादिषु च यागरूहिः । एवं च विभक्तिश्चति पाणिनीयसूत्र मत्याख्यातपितिभावः । यदपि पृवाचायसंज्ञाश्रयणाद्वा बदृध्रयणं तु ठाघवाथेमपि

कव्यम् । तथाहि ययतन सित्यादिर्विभक्तिरिर्युच्छा आदिशब्दा नदिग्रहपचादेरितिवत्संबध्यंत । तथापि स्यादियरहत्याद मविप्यतीतिंनत् । सावतुपदिपृण-

वादीनामयहात्तपां प्रथवसंज्ञाविधानगौरवपसङ्ग

इति माधवनेक्तं तदपि

उक्तरीत्या गतार्थ अत्र वार्तिकं कृत्तद्धितसमासाश्रति । चकारा नामसंज्ञा

नुकषंणा्ः । अत्र माधवः । ननु किम्भामेदं नामसंज्ञा पूर्वण मिद्धा। नसिष्यति । तत्र क्रत्सु किवादयन्तानां धातुत्वानपायात् । अत पव हसामपा
इति धिखपा न । स्वाधतद्धितानामपि गुणामृताथवसात् । तथाहि चोर

एव चोरः स्वर्थण अत्र हि चारशब्दस्य साक्षादधवसम) चोगरष्ट्स्य

तु चारशब्दस्मरणदारकमिति गोणसुस्यन्यायन चोरशान्दस्यव पूर्ण संज्ञा

स्यात्न चोरङ्दस्यति विभ्यथ कृत्तद्धितयरहणं समासप्वपि भतपूविभक्तया
अविभक्तित्वाभावात् । अत एवं प्श्चाप्रीतिपद्न्ताश्रया नटाप इत्याह ।
अत्रेदं वक्तव्यम् । पश्वनवद्धिमधुदव्यादईनामविभक्तित्न नामत्वानपायात्कथं

पद्यम् । अन्न यदि विभक्तेसत्वसमय एव वृत्ता पदसंज्ञा टुपतायां विभक्तौ

एकदेराविकृतन्यायन् यकृतिभागपि सास्तीति ब्रूष । तरिं मरतऽ्पि समम ।
किबादिसत्वसमये मनवृत्ता नामसंज्ञा ठुत्तऽपि तम्मिन्पष्तिभाग सास्तीति

तुर्यम् । यदि तु टुत मत्यये प्रव्ययरक्षणंन पदसंनां स्वीकरोषि तदपि समं
समाधानम् । यदपि स्वाधतद्धितानामपीव्यादि तदपि न । गोणत्वासम्भवात्
स्वार्थोपसनेनाथोन्तराभिधायित्वं गौणत्वम्, तचा न संभवति } नहि चार-

चोरशब्दयोरथा भिन्नो यनेकाम्परतर गौणो भवेत् । यदपि अत्र चारशष्दस्य
साक्षादित्यादि तद्षि न । नहि प्रयोयाणां परस्परस्मरणद्धारा स्वाभैनोधकत्ं
कचिस्वीकृतम् । स्याकरणानभिज्ञस्यापि शक्तिग्रह सति तता बोधो नायत

अन्यथा ज्ञानं ष्यानमित्यादौ युः स्वार्भिकत्ेन गौणत्वादिकं स्यात् । यदपि

समसिष्वपि भूतपूवैिभतयेत्यादि) तद्पि न । अभयवानां विभक्तयन्तत्वपि

स्वुरान्तपुरिङ्गविवरणम ।
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समुदायस्यातथात्वात् । यस्मादिभक्तेविधीयते तदिभक्त्यन्तं सा चावयवभ्या
विधीयते न समुदायात् । अन्यथा समासवदाक्यस्यापि विभक्तयन्तत्वेन

रवेण माप्रिविरहादेव तत्र नियमानुपयोगात् । यदपि नन्वेवमप्यव्ययीभावा-

दिति विभक्तिदुगििधानान्ज्ञापकात्समासे नामसंज्ञा भविष्यति | एव
मपि नियमाथ समासग्रहणम् । अर्थवत्समुदयानां मध्य॒ समास
स्येव यथा स्यात् ।तेन वाक्यस्याथेवतोपि न भवतीति तदपि न उक्तरीत्या
समासम्याविभक्तयतस्वेन ज्ञापकोपन्यासवेयर्थ्यात् । अन्यथा समासवदाकय-

स्यापि विभक्तयन्तत्वे नियमफलाभविन समासगरहणवैयध्यौत् । तस्मात् पव
णेव सिद्धे वा्नतिकमिदं नारम्भणोयमितिस्थितिः। एवं स्थिते वाक्यव्यावृ्तिः
कथमित्यव शिष्यते । तत्रोत्तरं तु तुम्तदथांयां भविष्यतीति ज्ञापकमेव । नहि

ताक्यस्य नामत्वे इत्यादिनि उपपद्यत । इदे हि वाक्ये बृत्तिस्बीकारपक्षे
तदभावे तु पत्तिरेव नास्ति! यर्दपि मातिपदिकसंज्ञा ईति कविरिति ।भ्र
माधवः । किमभमिहतच्करृतसन्ञानुवादः

तच्छाखवदस्यापि छन्दसपरिया

निरूपणद्धारा वेदाङ्गत्वमस्तीति ज्ञापनाथम् । तेन छन्दोवत्सूत्राणि भवन्तीव्यादिन्यायनारुमप्याश्रयणीयमितिफरितं भवतीति ।अत्रदमुच्यते।नहि संज्ञा-

माघानुबादेन वेदाङ्गत्वं तदीयन्यायनारं च रन्धं शक्यम्, वेशेषिकादिष्वतिप्रसङ्गात् । दक्यत्वे वा उपधासम्भसारणतप्पुरुषवहुब्रीह्यादिसंननानुवादात्तद-

स्तु किमनया विभक्तयन्तपदमिति वक्तव्यम् । अतर माधवः । विभक्तिरन्तोऽवयवो यस्य समुदायो प्राधान्यात्संसीङ्की बत्वं श्च्द्रूपपिक्षयेति अन्ये
तु अवयवसमीपाथयोरन्तशब्द योस्तन््रारिना निदेशं स्वीह्त्य विभक्तिर-

न्ते सर्मीपे यस्येति विगृह्य विभक्तो परतः पूवस्यापि पदसंज्ञामाहुः । अघर
पक्ष वसा रस इत्यादो रसग्रहणं व्यध विद्त्तर इत्यादौ विभक्तयन्तात्तदधि-

तविधःनात् । पयते ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति योगर्थैनेव निवहे वचनं नारब्धन्यमिद्युक्तम् । एवयत्ययसं्ञाप्यन्व्थ परतीयतेऽर्थो येन स प्रत्ययः । नन्वव
स्वार्थिकानां कथं तेषामनथकत्वादिति चन्न । अनिर्दिष्टाथौः अरत्ययाः स्वार्थं

भवन्तीति न्यायाततेषां भङ्ृत्येधने वाथवच्वात् । योगरूद्श्चि

स्यादिषु

अणादिषु तिवादिषुं आदिषु चातः प्रकृतौ नातिपसङ्गः। एवे च मत्यय इति सूत

रघ भ्म
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मन्दमरयोननम् । तदिल्भविभकति तदृन्तधातुं न विनाऽ्थवननामसंन्ञमिति
फलितम् । विभक्ति वनति किम । हरिषु । करासि । मुम्सिपोमोभृत् |
पदादित्वात्मस्म

पो न

स्यात

। यपस्य, ता मुना, क तेसाघनय)

रि्यादनिदैशेः पदादः सम्य परानिति ज्ञापितत्वात् । विभक्त्यन्तं विनति किम् ।
द्वो, वन्ति । अत्र द्वित्वाद्यमिधानेऽप्यत्ययादवितिकवचनं स्यात । धातं
विनेति किम । अहन् । नम्य छश स्यात | अथवदिति किम ॥ पनम ¦

वनम् । अत्र नान्तावपरमीभत् । नापादिकं स्यात् । अवयव्रानामानथक्यप्य-

स्ययादधविकवचनं स्यात | प्तेनाभवदधातुरमस्ययः मातिपदिकमिंति मत्मां
ख्यातम् । तथाहि अतिप्ातिपदिकं समासश्चति सृत्रणीयम । तिर्वि

तिपस्िशब्दादारभ्यासुपः पकारण मत्याह्रः । अतितरितिं पगदासाश्रसणाद्थ-

वदिति रम्यते । नचैवं घातावतिप्रसङ्गः । धातारिति िद्रात् । अन्यपाक्षिपोऽत उदात्त इत्येव सिद्ध किमनन सुपो घातुप्रातिपदिकयारितनि प्रथड्निदलो ज्ञापकः! न टापः पातिपदिकान्तस्यति प्रातिपदिकग्रदणं चातरजनापरके
तद्धि धातानं टोपनारणा् कृतम । नच तरिभक्तयन्तव्यातररमथं तदिति
वाच्यम् । तावन्मात्र व्यावत्तनीय नरापाऽतिपः, नलापाऽसुप्तिडः नपि
विभक्तारिति वावक्ष्यत् । ननैधं किवाद्यन्तम्यापि नस्यादिति वाच्यम् |

ॐातोधात्सिति रिङ्गत। अन्यथा इसादावनि कथमातौ सपा टम्मत। अन्व्

सुन्तस्य चाधातोरित्यपि गम् ।ओः सुपि नभसुधियारित्यादि च।नचवं खीमत्ययेष्वत्तिपरसङ्गः । इष्रापत्तः । नहि खीप्रत्ययांतानां मातिपदिकसंजायां दाषः
कश्चन दृदेयते नच गौरीपतिमांधव इत्यादाव तिप्रसङ्गः; उपसनेनर्ख,मत्य-

यान्तस्य मातिपदिकस्य सत्वेन गोखियोर्पसननस्वेति ह्स्वत्वभरस ङ्त ।
मेवंमातिपषरिकग्रहणानुव्रातसामध्यांद्विशि्स्य समासमातिपरिकस्मेव तत्र
ग्रहणात् । अन्यथा मरातिपरदिकत्वम्याव्यभिचासाकि तमा । गवृ चाभ
वद्धातुग प्रत्ययग्रहणं कृत्तद्धित ग्रहणं ङयाप्मातिपदिकादित्यत्र हन्याच्य्रहणम् ।

भाच ष्फ तद्धित इत्यत्र तद्धितग्रहणं च न कर्तव्यं धातुविभक्तिवर्नमथवद्धिङ्गमित्यताविभक्ति रिङ्गमित्ाचतं यदि ज्ञापकानुसरणक्रशा न

स्यरान्तपिङ्गविवरणम् ।

करियते तदं

अधातुविभक्तिहिङ्गमिव्यस्त॒
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इत्याश्येन

सरस्वत्या

सूचितमविभक्तिनामेति दिक् । तस्मात् अधिकासोयं प्राग्धातो रित्यधिकारत्।
स्यादीनां मरङृतिसधिकियते स्यदितत् । तस्मादित्यपिकारं विनापीयमेव मकृतिरुभ्यते । तथाहि प्रकृत्यन्तरं धातुम्तिबादयन्तं वाक्यं च |
मत्या अपि स्यादयोऽणादयश्च धातोम्तावत्न स्यादयः सामान्यविहितानां

तेशं विदोषविहितेम्तिबादिभिबधिनात् । नन्वसत्यस्मिच्तधिकारे नुशुप्सादिभ्य धातुभ्य
जप्स्यात्; नान्त्यो मन्यादिभ्यस्तवीप्स्यादिति
चन्न । खियामाबादिविधानात् । धातोर्हिं कियावायित्वात् । क्रेया
याश्रद्रव्यभूतत्वान्न लिङ्गयागः । तस्य दनव्यधमंत्वात णतेन तिवावन्तद्रक्याच्राबारीनामुतत्तिः पल्युक्ता । तयोरपि क्रेयाप्रधानत्वात् ।
तद्येणादयो धातोः स्युरिति चेन्न तेषामपत्यादिषु विधानात्, धातोश्च डिगवदपत्यादिनाप्यर्थन सम्बन्धाभावात् । एतेन तिबायन्तादाक्याचाणःदीनामुत्पत्तिनिरस्ता । तदथेस्यापि कियापरधानस्यापत्यादिना सम्बन्धाभावात् । स्वाथिकास्तहिं स्युरिति चेन्न । स्वाधिकानामपि सामान्यविहितानां

विरगेषविहितेः स्वाथिकेस्तमुनारिभिबोषितत्वात् । तिबायन्वात्तरिं स्वा-

भिकाः स्युरिति चन्न |ज्ञापकात् । यत् किमोऽव्ययादास्याताच तरतभौ
तदन्ताच्चामिति वदति तज्ज्ञापयत्याख्यातान्तात्तद्धिता न भवन्तीति ।
वाक्यान्तरं तद्धिताः स्युरिति चेत्र । अनभिधानात् । नरि देवदनत्तस्या-

श्रक इव्युक्तं वाक्याथगत। अन्ञाताद्योऽोः कमत्ययेन येत्यन्ते किं तहिं
अश्वराब्दाथेगता एव स्यादयोऽप्याख्यातात्न भवन्ति

तेभोषितव्यं तेषां तिवादरेवाभिधानात्

एकत्वादिकं वक्तु

। वाक्यादपि न स्यादयः

रिङ्गथोदिषु स्य।दिविधानात् । वाक्यार्थस्य च लिङ्गथौदिषु क्राचिदप्यनन्तमोवात् । एवं पारिशेष्यादियमेव परकृतिरुभ्यते । तकि तसमादित्या
पिकारेणेति } अचोच्यत् । भवेद्षं यदि मत्ययस्य परत्वनियमः स्यात् । स
एव तु नास्ति तदथमा्रविवक्षायां केवरस्यापि प्रत्ययस्य पयोगः माप्त: ।
किमस्य परिमाणमित्यर्थं किमस्य दघ्रमित्यपि पयुज्येत । तद्वारणाभैमिदं
सूम् । तच्छब्द॑न परकृतं नाम पराम॒दयते । भरयोक्तव्यईति व्वध्याहारारथं
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टवुभाष्ये|

सर्व वाक्यं सावधास्णमिति न्यायाद्रा) जारंभसामध्यौद्रा चक्रारानुबतनाद।
अवधारणे टन्धम् । ततश्च नासर ण्व प्रयक्तव्यः स्यादित तु कषट इति

पयैवसद्नो्ः । नन्वैवमिदे सिद्धं भत्ययः कवा न ममाय इति
परकृतिस्त तदभेमातविवक्षायां कवरापि पयाश््यत तचियम(भावार्दिति चस्सत्यम् } तदथ दितीयौ नियमः करिष्यत पुवसूत्रादत्र नामल्यनुचत्य वाक्यभदन व्याख्ययम् । तेन नामपत्येयसहितमन प्रयोक्तव्ये ननुं कंवरमिति
सिद्धम्।अपदस्वनिप्पत्तश्यायं नियमः । तदतत्तत्रतत्राच्यत न कवल मरकूतिः

पयोक्तव्या न केवह: प्रत्यय इति, अपद् न मरृननीततिं च अपरिनिष्रितंन
मयुंनीतेति तस्याधः । तारतम्यमित्यम्य शब्दस्य अधं सक्षणया साधृत
रघुणां यदूनामित्याद्ावपि तदपत्य रक्षणेव इप्यत हि गणीशष्दस्य गवि
गोणीसाद्छयरक्तिभमाभ्यां पयुक्तम्य साध्वसाधरुल्व्यवम्था । पने च तस्मा-

दिति परिभापपि भवति । पररिमाषा दयेक्देरस्थैव सर्वै शासं पापानि
न् पतियोगमुपतिष्ठेते । तम्मादिति पकछतिमात्रापटक्षणं ततश्र भालादि-

मत्ययेष्वगुक्तनियमलामः । अषिकारतयं परिभाषात्वं च तंतरादिना च बाध्यम।
यद्वा धातोरिति याग उक्ताधद्रमपरतया व्याख्ययः । तन धातुप्रतयानां नियमो बोध्यः । यत्त माधवेनोक्तम् ननु नान्न इति भकृतनैव छन्ध
किं तस्मादित्यनेन । नच मथमान्तं भरतं प्रम्यन्तन चहाथंः । अभमशादिभक्तिविपरिणामात् । उच्यत । तदनुब्रत्तौ हि तस्य स्वरूपप्रन्वादेहापि स्वरूपमतीतिः स्यात् । एवमपि स्पष्राधत्वाव्रान्न इति वाच्यम् |
स्वरूपभतीतिरपि पुननोमग्रहणाच्त भविप्यति ज्ञपकाच । यदयरः संखूपाया

इत्याह तज्ज्ञापयति नाच स्वरूपयरहः नामशब्दादव सम्याद्य इति रफ़ान्तसंख्याया आमो नुड्िवानं व्यथं स्यात् । अत् एव ष्रीभ्रन्त्या अआदृशा

अपि स्यादयो न भविष्यंति । किंच स्वरूपग्रहणं संन्नाविधानेवय्यमरसङ्गनिति तस्मादिति व्यथमिति चन्न सापनाधैतवात । इह शास्री-

यसन्ञातोऽन्यत्र स्वरूपमेव शब्दस्य ग्राह्यं नाथं इतिं
पत्यारीगित्यादो तदथीनां भितरभ्वदीरां यरहणे न भवति

साघे। तत्राच्य-

स्वरान्तपुटिङ्गविवरणम् |
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ते । अयमर्थाऽनेन न भ्राप्यः । तथाहि । अपत्यं देवता मरके इत्यदय)।
छकवदथौ एव गह्यन्ते । सखिपत्योरित्यादौ त्वथस्येगागमासम्भवात् ।

शब्दस्य

कार्यं भवति

शब्दस्याप्युपस्थितस्येव

ग्रहणं पत्यास॒न्त-

त्वाह्वाववात् । नानुपम्थितस्य कसपनगौरवात् । वस्तुतस्तु शब्दोपि
शब्दार्थः । तदुक्तम् “न सोसि पत्ययो खके यः रब्दाऽनुगमादत् । अनुविद्ध्मिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥ १ ॥ ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च दे शक्ती तेनसा यथा। तथेव सर्वशषब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥ >२॥ इति" | अत

विष्ये वापे विशेषणे कायौन्वयः । अर्थवद्हणपरिभाषप्युक्तन्यायमूैव

शब्दविशिष्टस्या्थस्योत्सगेत उपस्थितो विशेष्ये कायैदाधाद्विशेषणीभूतें
राब्दे मवर्तमानं कायमपस्थिताभोपाहेते एव शब्दे करव्यं नत्वनथेकोऽपि
अर्थस्य विरेषणविशेष्यभावव्यत्यासमात्रेणोपपत्तौ सवौत्मना त्यागायोगात् ।
गोणमु ख्यन्यायोप्येतन्मृः । गोणस्याधेस्य मरथमतोभ्तुपरिथतेः । स्यादेतत् ।

तस्मादिति प्चमयिं न विद्ठषावयौ । विद्षस्याभावात् । किन्तु ऋतञदिषु

दिक्छब्द्स्य पाठदिग्योगरक्षणा,

त्र परः पूर्वो वेत्यनियमेनाध्याहारे

पसक्ते परं एवेति नियमः कुतः भनां विभित्यादौ षष्ठीनिदेशेपि आनन्त्य॑स्य
पष्यथैस्य् पूवेप्रयोरविरोषाद्नियमस्तुस्य एवेति । उच्यते।गुर्भ्यः, युष्मदसमदाः) इनां सिनेत्यादो भ्यसादीनां परत्वदछेनेन तस्मादित्यादो परशब्दाध्या

हारे निशिते तेदैकरूप्याय मत्ययविधौ सर्वैव परशब्दस्येवाध्याहारो न
पुवादिषदान्तरस्य । अथवा वा सिपोबहुः पुरस्तादिति वक्तव्यभेव बहुतृणं

नर इत्यादिसिद्धचथम्, तच्नियमाथं भविष्यत्ति । बहुरेव पुरस्तादवति नान्य

इति । नियमेन बहौ पृवैत्वस्य नियतत्वादन्यः प्रत्ययः पर एव भविष्यति ।

नचैवमपि षष्ठीमिदेशेषु मध्पराब्दाध्याहारेण मध्यपि भसङ्खोवेति वाच्यम् ।

आख्याताव्ययस्वदिष्टेः भागक इतिं वक्तव्यमव । पचतकि उखकैः भवका नित्यादिसिद्धयर्थं तस्याक एव मध्यः नान्यं इति नियमार्थत्वात् । नच बहुरेव
पुरस्तादक एव मध्य इति देश्षनियमे बहकयोनियमो रभ्येतंति वाच्यंदेशनि-

यमाथेयोरपिवाक्ययबिह्कयोरदेशसम्बन्धपतीत्या निराकाद्कुतायां तयर्देशन्तर्
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रवुभाष्ये ।

सम्बन्ध मानाभावात्) व्रिकतपस्यानेकद्ाषदृष्ताच । ननाकं एव प्राकृटरिति
नियम प्रत्ययान्तरं टिपाग्मावरूपमध्यविङ्ञप माभन्मध्यानतेरतुस्याद्वतिगाच्यम् ! रक्ष्यसिद्धय मध्यसामान्यापक्षनियमाभ्युपगम बाधकाभावात् ।
तस्मात्पर विभक्तय ईति कातन्तरसत्र तम्मादित्यव स्रयितुमूचितम् |
उक्तरीत्याधिके स्यथ विभक्तय इति विशेषणं व्यध स्यादीनां विभाक्त
त्वाऽव्यमिचारात् । म्रव्युतानिएावहं च । अणादीनां टित त्परत्वस्याराभा

त् दीगर तम्माद्धवतो िद्धात्पया इति व्याख्यातम् तत्राथवत इति
व्यर्थं लिङ्गशन्दनेव तद्ाभात् । अथवत णव रिङ्गसन्ञाविधानति । उन्याप्मातिपदिकादित्यत्र सम्याव॒य्रहणं व्यथेम् । प्रातिपदिकरय्रहण लखद्धविरिणस्यापि

ग्रहणमिति परिभाषया निवहात्। उक्तरीत्या तयार्यप मातिपदिकलत्वाच् । घ;

ओजस्, अम्,अौशस्ःटाःस्याम्,भिस्ङस्याम)भ्ममःङसिः
भ्याम्,म्यस्,ङस्,जओसआम,ङि+ओस्सुपमारकाराऽ््वमाः साविसादौ विशेषणाथः अन्यथा सिदव्युक्ते सकासद्। स्याद्विव्यभः स्याति । तथन

वेषः सु इत्यत्रापि दीषः मसज्यतार्दाडिषु इत्मादाविनांशावितिमसज्यत ।परथिष
इत्य आ साविव्यातं प्रसस्यत । नच श्रवृणाभं एवास्तु गुण टन्यादिटिङ्गा४

त् | एतेन पथमेकवचनस्यकार उन्नारणाथः ।सडाधरिति विशपणाथेः कस्मान्न
विज्ञायत । निवत्यौभावादितिभव्युक्तम्। यत्तु माधवः । न सरित्यादौी सुषा
त्यावृत्यरथः । अर्थवद्वहणे नानर्थक्रस्यति परिभव तन्याव्रत्तरित्याह । तन्न |
एवं हिरेसिमि इत्यादावप्यनयेव परिभाषया सुपो व्यावरत्नियसङ्।त्। एस्भीत्यत्
तु बहुत्वाथकस्य सस्याभावात् परिभाषाबाध्यत । सुरं सनेतीति सुरास
तकरोति सुयसयति ततः किप् सुरास इत्यत्र सस्य आप इति माप्ता रापः
स्यायधिकारणापि वारयितुं शक्यः । माधवन यदप्युक्तमसदह ्ः सौनसिति
निदेशे संरायः स्याति द विभक्ती निर्दि तिस्र्विति । सत्ति चिकि

सिभोनसिति प्रथक् निर्दिषटास्तिख एवेत्यस्देह इति । तद्पि न । सभोनसिति

हसमाजनिरदैशेऽपि तस्य सात् । गुण इत्यदिरिङ्गाचच । सुभानसिप्य-

जापीकार एव पठितुं युक्तः । इरड्याबिति सूत्र सुम्रहणं न कर्यं सि-

स्वरान्त परिङ्गविवरणम् ।
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ग्रहणेन सिद्धत्वात् । नच सानुषन्धकत्वास्सिपो म्रहणे न स्यादिति वाच्यम् ।
विसाहव्यस्सिपो ग्रहणात् । तद्यस्य सेहणं न स्यादिति चन्र । इकारोचारणस्यात्र सामान्यग्रहणाथत्वात् । अन्यथा सु इति सुपठितत्वाद् ।
निप्कषै तु इयाः सेरिति सुपठमिति वध्यते । ङपरित्वकारो डसिरव् ।
टसस्य ङिभ्यसोः तव मम् डसा इव्यादावसंकीणेमतिपस्यथः । यदि तु नपु
सकात्स्यमोलृक् नपुंसकस्यत्यादिद्गादसकरः सिद्धः तर्हिं स्पष्टाः ।

ङकारस्तु डितीत्यादौ विशेषणार्थः । ननु मस्येति संज्ञा कस्मात्र भवति
नच प्रयोननान्नेति वाच्पम् । सुधिनम इव मिदन्व्यास्स्वरात्मर इति भयोननस्यं सम्भवात् ! तस्मादिति पञ्चमा त॒ स्यायपक्षया चरितार्थतीह

षष्ठया विपरिणम्यते । अम्दसोरस्य । आम्स्मौ इत्यदिमरवरचिस्तूभयथापि

समानैव । नच म्रत्ययप्रस्वेनापि देवं हरिमित्यादिसिद्धा' मित्वं बृथा

स्थात् । दहं छिहमित्यादौ विशेषसम्भवात् । मेवम् । नवानाभित्यादौ विशेष
सम्भवात् । भवम् | नवानामेति ज्ञापकान्मस्य नेम् । जत्र हि नोपधाया
इत्यनेन नामिषरे दीर्धा विधीयते सन सिष्यत् । जमो मिच्च अन्त्यात्स्वसत्परत्वेनान्तस्य नाम्नो नामपरत्वाऽसम्भवात्, । ता मामेतिरिगाच् । अन्यथा

त्वा माभिव्येवायल््यत ¦ अमि सति च पि्ञस्यते । अत्र वसो उभमिति इयमित्यादि च नि्देशोऽनुङ्छः । किच स्वादः परत्वविधानार्थं तस्मादिति
पृची स्पीकृता ! अत्रापि सा तथवोचिता न षष्ठया विपरिणमय्या विधे

वैरूप्यप्रसद्धात् । एकरूद संभवति वेरूप्यस्यान्याप्यत्वात् । नरशसोनकार-

राकारौ नसि शसीत्थनयेो्विषयविभागा्ौ । अन्यतस्तु निरनुबन्धकः शक्यः
पग्रितुम् । माधवस्त्वाह । असीत्यक्तेऽप्यननवन्धमरहणे न सान॒यन्धकस्येति
परिभाषया शसादीनां ्रहूणं न स्यात् । एवं तहिं जकारग्रहोस्याः परिभाषाया अनित्यत्वज्ञापनाथः । तेन वृतेनोः, स्तुसारत्याशसेष्यतीति । तन्न ।

श॒सीत्यस्य स्थानेऽसीति सूत्रे असकाराद् पर शेषैः इत्यथः स्यात्तत्िर-

सार्थं शकारः । एतेन नसो नकारः सनिधवारणाथेः असति हि तद्मिन्नौकारस्याव।प्रो कृते संदेहः स्यात् । काद्य मत्ययस्येच।रणमिति) तत्न
म्या्यानं कर्तव्यं स्याद् । जथं जसःत्यत्र विपरेषणाधः कस्मान्न भवति ।
१३
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रुपुभाष्य् |

असीय्यक्तेऽतिमसङ्गाभावादिति मच्युतम् । असंदेहार्थं विसधरपि सूष्रुत्वाव्।

तौ यावित्यादिलिङ्गच। टकारः टेन दा, ना, रीसोः, राडचोरित्यादौ भेदकः
ह्ञापकायनुसरणेऽपि मतिपत्तिमीरयें मत्यकं तद्राभाच श्रवणाथस्तु न भरति
यूय बयु जसेति निर्देशात् । नत्वेन भानेव्यादिनिदेशोस्तु । नचाकारग्रहणकफ ! समानाः स्वरा इत्यादिरिङ्गात् } नचाम आकारेऽतिंप्रसङ्ः । अथ्प्ष्रहणे नामभकस्येति परिभाषया तत्समाधानात् । उच्यते । भस्या अनिस्बत्वमनेन ज्ञाप्यते । तेन अनिनस्म्रहणेप्वनयकस्याफ्परहणं सिष्यतीति

भधषः } पकारस्तु जासावित्यादौ मेदकः । भस्य गहणे इष्टे स्पषार्भ स्षीश्येधाष्ष्यदिति कञ्चित् । तन्न । उभयोमहणस्य दु्षौरत्वात् । नहि इदिति
श्न्तस्य वा साविति रूपे बिरदाषः । विनिगमनाविरहादुभणर्ं्णम ।
षसथ राघवा च सुपीति न पठितिं बिनापि पकारं भेदः सिद्धः । सत्वाः

सौ । आसावित्यत्र पश्चस्वनुवत्यै पएश्वसु मध्ये पठिते सागिति भ्याख्याभाष । सो स दव्यत्रधीदित एव ग्रहणं स धातुरिति छखिगात् । सीस इत्म

पिस्येवोत्तरजत इत्यादावनुवृचैर्बासु पएव्यत्रेयमदेश्वादङ
नाज पकारःफिम्ैः
मत्याहाराथः सिपमव्याहासो यया स्यात् । तत्वा

सिपो बहुः पुरस्ता

दिति ज्ञापिकं स्यादीनां सप्तानां बिकाणां मयमादयः सक्ठमीत्यन्ताः प्व
संक्षा स्तामिरिहाप्यस्ति व्यवहारः एषामेव भस्येकमेकरैकस्यैकब बन(दिव्न-

बहुबष्वनसंज्ञा अपि माचामेव । यद्वा अनर्थ एते शब्दाः । एकं दौ बहूम्मा
मृति) । यद्धा उच्यते अनेनेतिवकनम् । एकस्य वचनमेकवचममिस्यादि |
एथ श्च तान्येकवचनबहुबघनान्येकशः । सुप् इति योगद्धयें पाणिनीयं यस्या
ख्यातम्।तथा बहुए बहुबचनम्' दचेकयाद्धिचनैकवचने इत्यतावपि योगौ पत्या

ख्येयो । योगर्थेनेवैषां बरहुत्वादिवाचकत्वं ज्ञातमेव । रिच नहि परशम्दा

घटवाचक इति विधानमस्ति यथा तथा बहुकचनाद्यः शब्द्/ बहुत्वाद्यथभिधायका इत्यादिवचनमपि नापेक्षितं पाचकयाज करादि पाकयागादिकर्तरि

योगेनैव थवत्तैते यथः तयेकवचनाद्यो हि एकत्वादिषु, फ तत्र बवनेन ।
पश्वादौ बुहित्यत्र आद्विति व्यर्थं स्यादीनां मध्ये पञ्च वुषिति व्याख्प-

स्वगान्तपुंशिद्धविषरणम् ।
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पम् । मथमातिक्मे कारणामावादायानामेव ग्रहणं भविष्यति । उक्तव्याख्यानं तु त्वयापि कतेव्यमेव । भन्यथा प्श्वादाविद्युकतैऽपि केषामादयाः
प्शचेत्याकाक्षाया भनिवतेनाद् । तिबायायानामपि व्रहणसम्भवात् । यड

प्श्ादाविद्युक्त्वा स्यो घुडिति वा सूत्रणीयम् । संदश्षन्यायेन् मध्यस्थानामपि
ग्रहः । सेरिकारोभ्नुवेधो मद्यो नवा |इत्थं स्यादयः ओौकारान्ताः । पश्व
छभ्यते । भोस्तु दितीयाया एव ग्राद्य व्याख्यानाद् ।सृर्दखन्यायाश्रयणह्वं !

नश्ङ्गसो नपुंसक इत्यस्य स्थाने शि इति सूच कर्तव्यम् । विध्यरभमिदं शसः ।
ूर्वेणाभाप्तव्वात् । ततः रीति पदं नियमार्थं कर्तव्यम् । श्चिना च
नपुंसक दत्याक्षिप्यते तत्रेव तस्य विधानात् । तथाच नपुंसके पंचसु रिरेव

श्टसं्षो नान्व इति नियमो भवति । यदा स्थीतौ घुट् घा इति सु्यित्छा शिरित्येवं कर्षव्यम् । ददं तवधयम् । प्रसिद्धाभिरेव संज्ञाभिष्यत्यखमालाः सुबोधा भवतीति व्यास्यातं माक्।घुहायःस्त्वत्कंमतें कुत्र परसिद्ध

इति । षि सर्वनामस्थानम् । सुटनपसकस्येतयोः स्थाने श्चि सुट् च किसं्तो
भबति पपुसके तु शिरेव शिसक्गो नान्य रवि । खमानादद्धेर्लोपोभाध्ेः।

समानादिति किम् । हेगोः । दरः भषातोरिति्रिम् 4 दैश्रीः ¦ दहैभूः

स्थदेतव । मृरीतेप्यधातोरित्यस्मिन्

इेहाहाः हेवातपमीरित्यादषति-

भश्चङ्गोऽस्त्येष तद्वारणाय समानादित्ययं सरामान्यश्षन्दोऽपि रक्षणया विशे
पृपुरः फनेव्यः । हस्वात्समानादिति । न त्र समानादित्यपनीष

दरस्वादित्येव पव्यताम्

। रन्तयाथत्वात्तस्य । अम्डसोरस्य वाप्तम-

मीम् । बातमरमीन् । नुडामः । नदीनाम् । एवं चाषातोरिति ग्बथम् । मध्वोसराथैम् । भम्श्रसोरस्येत्यव्पयोननादशैनाव् । त्रियं भुवमित्थादौ परत्वा-

दियुग्भ्यां भाव्यम् । सेनान्यम् । खरुप्वमित्यदौ तु प्वौ नुडाम इत्यापि न
मयोननमस्ति भियां भुवामित्यादौ प्रत्वादियुवौ स्तः प्रत्युत दोषमावहैत् ।
वषाभरणापर्' पुनभूणाभित्यादो तुटोऽभावमसङ्गाव् । एवं कोप इत्नपि व्यम् । रि.

कोपो दीर्षशचेत्यतानुवृत्तिसत्त्वाव् नच तदंषंखम्बद्धं सेषाद्धस दत्य केव

शस्य ` सोपपदस्येवानुत्तिदशेनात् । भत्रोच्यते समानृद्धेरिति योगविभागः

१५६

टघुभाप्य |

कर्तव्यः ततोऽधातोरिति मागः अत्रच समानादिति रोप इति धरिति

चानुवर्तते पू्वैण सिद्धे करिमभ्रमिति चेत भृतपूे्माना्ः रहर हेभानो
तयत प्रव्वन्नित्यत्वाचदोताः कृतयापा न भापाति मृतपूत्र समानमाभरित्यष्रेन खोप विधीयते रपग्रणं तु चिन्त्यमव यद्वा समानाद्दरित्येक योगः रोपोऽधातोरित्यपरः पूर्वेण सिद्धं पुनर्विधानाथीभिदं तन परो नित्यो
चैदोतौ बाधित्वा छोप एव भवति प्रास्त्ययरक्षणनेरोतो अधातोरिति तु

तरितो -तुभित्यतरोपयोक्षयते यद्वा समानश्दै रक्षणानाश्रयणीया ङूष्नो

हस्वादिति सघरान्मंदुकष्टत्या हस्वादिव्यनुवर्त॑ते

तदुवृत्तिस्तु इदु-

सिद्धं तदनुवरत्तिसामध्याचिदृथौ अकारा्वतदव्यस्याप्यनुव्रच्या
दुद्ध्या पूर्वंपिोषः पश्वदिओमाधवस्तु टृतिमाकृत्रिममोः एतरिमे कायसंमत्यय इति विपिरित्यादावदरतिपरस्य धनं लोपः गवमपि ह हाहाः
हे अतिरध्मीरि्यादै दी्ीत्पाप्नो छपः संनपूत्रकस्य मिधरनित्यत्यलान्नव्याह मिभिरिति रक्षणप्रतिपदेक्तयोरिव्यनन मत्ययाप्रत्यययौरित्यनेन स्याययिकारवछेन चापि समाधानं शक्यम ।नन्ववं हंय्यामणि रेत्यन्
न् प्राप्रोति । एकदेशविद्तव्विन धातुत्वानपायात् । सत्यम । नपुसकरादिस्यननं

टगभविष्यति । यत्त । ययधातारिति परयुद्तस्तहि नतिव युक्तन्यायन किया-

ुक्ेष्वेव स्वात्र नात्यादिशब्देषु मसज्यपतिषधाश्रसणान्सिद्धम् । तञ हि
न्; कियायाः संर्बधात् मतिषेपे माधान्यान्न सादृथ्यपमतीतिरिति माघतनाक्तं

तन्न । अनेकधर्मसखेऽपि इष्टानुरोधन सदशग्रहणाचित्यात् । अथेवत््ेनेव

सादृद्यग्रहणात् । न तु क्रियार्थत्वेन मुखं चन्द इवव्यत्र यथा श्चु्रत्वस्करसमयननोसिकारहित्यायनेकषमसस्वपि आज्नादकल्वनेवाकंसाददयग्रहणात्।

सत्यां गतावप्यसमभेसमासवाक्यभेदं दोषवतः म्रसज्यस्य ग्रहणा; चित्या

इत्यादि स्वग्रन्थिविरोधोपि । यद्वा समानादिति विहितविङेषणम्। अधातोरि-

त्यत्र धातृशब्दो दी्ोपरक्षणाभैः । तथाच समानाद्धिहितस्य धर्छोपो दीषु

समानात्त न॑त्थ्थः । एवं हि ददर हविष्णो इति सिद्धम् । हेनदिहेवधु इति

च हेदाद शतम तु नातियसङ्गः। अन्यादधरछपो नेति तु बक्यते यदितुन

स्वरान्तपुङिङ्विवरणम् ।
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त्यतो नेति रिोप इत्यतो दीघ इति चानुवत्य॑ दी्ात्समानान्नेति व्याख्या@~
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यते तदा धातोरिव्येतद्वितो नुमित्यत्र सार्थकं बोध्यम्। हेकुरेत्यत्र तु परत्वाद्

मादेशे कृतेऽम्डासोरस्येत्यकारलोपे च मस्यानेन छोपः । नच नित्यत्वातपूर्व
रोपः शब्दान्तरमाप्या रोपस्यानित्यत्बात् । यदित्वकारखकासरभ्यां भत्याहारं कृत्वा जरो धेर्छोपो धादौरिति सूत्रं म्रणीयते तदाप्येते पक्षास्तुतल्या
एवेत्यदधेयम् । हस्वनदीश्चद्धाभ्यः सिर्ोफमिति काततरस्थने हस्वनयाभ्यः

सिरोपमिति सृत्रमोयम् ! दियामादेत्यत श्ियामादाप् । एवे च आश्रद्धूति
सं्ञासूत्रे न मणेयम्। श्रद्धायाः सिरपिमित्यस्य स्थानं अपिः सिरपिभिति
क,

^
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कतैन्ये हस्वोम्बाथानामिति सूञ्ं त्यक्त्वा संबुद्धो हस्व इत्यस्या वारथाना-

मिति सूत्रणीयम् । संबुद्धो चेति सूत्रमपनीयं ओशभित्यस्यागरे सबुद्धिरिति
सूत्रणीयं भथमाविभक्तिसिङ्खाथवचने आमन्त्रण चेन्यस्ति तस्यात्र सिद्धिरिति
सूत्रणीयं आमंतिते क्षिः संबुद्धिरिति सूत्र तु ्यान्यम् । अनेकाक्षरसन्ञाविषाने

गौरवं बाधकम्। एद्हस्वात्संबुदधेः अजेदुयहणं शक्यमकतुंम् । कथं हेद्रे । हें
विष्णो इति सर्व्रिधिभ्यो रोपविधिर्वरुवानिति परिभाषया मथनं रोपस्यैव
प्वृत्तिसभवाव् यो यस्य मसङ्गे मवति रभते सो तत्कार्याणीति न्यायाच्च ।
हेरमे इत्यनेन सिद्धमाभसंगे जातस्थेकारस्यातभाक्तन् हट्डन्यान्भ्य इत्यनेन

सिद्धम् । यद्वा संबुद्धौ चेति सूञ्मपनीय जसः शीत्यस्यानन्तर जापः
संबुद्धः आड् इत्येवं स॒तच्रणात् । यदा यथान्यासं संबद्धरिपि पाव्यम् । आपस

बद्धयेोः स्थाने ए्धविष्यति एरिति शीस्येकत्वदिवक्षणात् विधेयेभे
दरक तंजमिति वचनात् । यदा हस्वात्सबुद्धैरिति सूत्रमित उच्छरष्य
यव्णयोरित्यस्यामरे तासस्त्योरिति रोपमुपनीव्य पत्वं ततश्च परत्वाच

स्यत्वाच्चादौ रोपः गुणे कृतेपि उक्तन्यायेन

रोपमवृत्तर्नित्यो शपः

खेप कृतेपि भत्ययरक्षभन गुणयवृत्तर्गुणोपि नित्यः हस्वग्रदणसामध्यौ-

दादौ लोप इति त॒ न सम्यक् । देगोरि देवधु इत्यादौ चरितथंत्वात्। यदा

मास्तूत्कर्षैः हस्वयहणसामथ्यौदेवादौ रोपः । हेगोरि हे वधु इत्यादि तु

अकारंतरेण भविष्यति । अबाथनयोहैस्व इत्यस्य स्थाने अंबाथनयाड-
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रुषुभाष्य ।

इति पाव्यम् । अय ततः साम्याद्यथासख्येन संबुद्धेरते भदेश
ति नया इति पच्मी संबुद्धवित्यस्य षष्ठीं भकत्पयति । यद्वा हस्वात्ष-

ुष्धैरिति यञ पठितं तस्येवाग्र दं पाल्यम् । इत्थं च हस्वविधिसामर्प्यौ-

णो नेत्यपि न वर्णनीयं भवति । नीभ्यां विचि गुणे न रोप दति भवति

तद््धमेद्यहणं भविष्यतीति चेत् । दरिग्रहणेनोक्तरूपाभानाव् मचः परास्मिनित्यश्च

पादौकसमदीपयोष्वन्युक्तिभ्यामितथं मतिषादितत्वात् ॥ अमशसोर-

स्थ॥समाना्धोपः अधातोरिति तु नेहोपयन्यते । भियं भुवमित्यादौ तु परर
तथादिथुवौ सोमप हत्यादावा्धोषः ¦ अत्रस्याद्यधिकारात्तत्समेभिनोरम्शसोपे
हृणादचिनवं बहुश्च इत्यन्न नङोपः । अत्र माधवः । ननु कुरुमित्यत्रस्याह्वक्षणिकत्वादमः । भस्य प्रहणायथाकथचिदमो छोपः । अन्यथाभम्

शसोरित्येवं वाच्ये स्यात् ।नचेवं षष्ठीनिदिष्टस्येत्यन्तादेशो यो यः स्यादिति
षाच्यम् । सो नः पुस इत्यत्र शसः सस्य नत्रविषिसामप्थौत् ।अन्तादे शि
कोपे शसः स एवं नास्ति कस्य नत्वं स्यात् । अत एव नपुंसकमिति निर्देश
इवि । अप्र ब्रूमः । भतोम्,भतोमनत इत्यादिविहितोप्यम् मतिषदोक्त एव नहि

सूत्रकृतत्वं छक्षणिफत्वम् । किं तु अवयवो ग्युत्पादितत्वं तत्तस्य नास्ति
अन्यथा देवमित्यत्रापि स्यौनसित्यादिषिहितत्वेन खक्षनिकत्वापातः ।
किच नह्यत श्चसः सस्य न इति सूत्रमस्ति येन साम्यं वर्ण्यत, फितुसो

नृ; इति सूत्रं तञ्च यत्रैव सकारं रमेत ततैव नत्वं विदृध्याव् । नचात्र हास
एवं सकारो ग्राह्य इत्यन किचिन्नियामकमरस्ति स्यायषिकारात्ततसम्बन्षिसकारो यदीष्यते । यद्पि भरियमित्यादौ सर्व॑विपिभ्यो रोपिषि्ैरुवानिति मराप्तरोपषारणाथमधातोरिति माधवेनोकं तदपि न । उक्तपारेभावायाः मयोजनाभावात् । रस्युत यः स॒ इत्यादाबत्वापिक्षया हसे पः
सेरित्यस्यापिं .बखवत्तापातात् । सोमपं कुरमित्यत्र हस्वे शृते एकदशविकारेऽपि धातुत्वानपायादम्शसोरस्येत्यस्यापवृत्तिपसद्धाच । समाना-

दिति फिम् । रायम्। ग्छावम्

अम्शसोरिति किम् । वातमम्यः ।हूः ।

नसाऽतो रोपः स्यार । इह तु समानश्चन्दौ मुख्याय एव न् ङाक्षगिकः

स्वरान्तपरिङ्गषिविरमम् ।

१९९.

भस्येति षष्ठीनिर्दिष्टस्येत्यनेनात्यस्य माभूदिति । अद्धैमात्राराववादति इति

वक्तुमुखितम् । उत्तराय ॒त्वस्येव्यु्म् । केचित्वादबेरापशित्यत आदित्यः
स्यानुवततेरस्येति व्यथम् । भनुवृ्तौ धिग तु रानरित्यम्,स नपुंसकम ।इमा-

वित्यादिनिर्देश इत्याहुः । अमि पृवे इत्यत्च पूरवग्रहणं न॒ कर्तव्यम् ।प्रथमयो
पर्वसवर्णं इत्यतोनुवृ्निसंभवात् । एकदेशे स्वरितव्वमतिक्ञानात् । खो

जः

पुः । वैद्धिगात्समानांतान्नान्नः परस्य शसः सस्य नः स्यात् । पुंिगादिति
किम् । बुद्धीः । यदि पुंद्धिगात्परतंशसो विरेषणम्,तदा णयः ग्छाव इत्यादा-

वतिपसङ्गवारणाय समानादिति ! यदितु पँ्धिगातरत्वं सस्य विशेषणं तदा
नपिक्षितं समानादिति व्यावृत्याऽ्भावात् । रोपविषयं एवास्य भवृत्तेः

अत एव बहुश इत्यादौ न॒ अम्साहचर्यात्, स्थायधिकारादा । शस इकति
किम् देवः! अम्डशसोरिति समाननिदेशेऽपि योग्यतया शस एवात्रानुवृ्तिर्नामः।
सुस्याभावात् । स इति किम् । शमम् । अम्डसोरिव्यनुवत्तत तस्य च
वष्टीनिरदिष्टत्वेनामोऽपि नः स्यात् । एवं व्याख्याने तु मानं नास्ति यदुम्

परणं निवृत्तम्)शसूग्रहणमनुवर्ततं इति । स्यदेतत् । युष्मदस्मदोरणिङ्गतवा- `
साम्यां श्षसो नो वक्तव्यः । सषिद्गत्वेऽपि खीनपुंसकयोरस्यापापेः तयोश्च

्रिषु शिङ्िषु रूपाणां साम्यस्ये्टत्वाद् । उच्यते । सो न इति योगो
विभज्यते । तस्यार्थः समानात्परस्य शसः सस्य न इति । इदं च का्ित्कं
पृस इत्यस्यारं मात्तन्मतेन युष्मान्) अस्मानिति सिद्धम् । बहश्रेयसीन् अतिरुध्मीन् अतिचम्निति च । पुस शति योगस्य तृक्त एवाथः । स्यादेतत् ।

भम्क्वसीत्योकारस्यात्वे कृते गाः प्यत्यादौ नत्वं मापोति नच समानादिहितस्य शसः सस्येति व्याख्यानान्न दोषः ¦ तान् यान् एतानित्यादी दौषपस्-

अय
त् । उच्यते । सोन इत्यावर्त्यं क्चसो नकार इति व्याख्येयं इष्टसिद्ध
मिदम् ।तेन गाइत्यादि सिद्धम् । यद्वा आवृदया रब्धं यत्सोन इति सुकं त
शसोरस्येत्यनुवर्तते। शस इत्यविभक्तिको निदेशः । ओरिति च । ओशरस्य
षष्ीरन्दाधिकाराव् । भथमपक्षेपि म इति ष्ट खं इति परथमा । अतापि
पक्षे तथेव } ततश्च ओकारसंबेधी योऽवणैस्तस्माखसो यः शस। नकार्स्वस्यं

१२.५

रषघुभाप्ये ।

सकार आदो भवतीत्यर्भो छभ्यतऽतो नातिपसद्गः । यद्वास ओन् अः पुस
इति प्व पदानि च्छित्वा पद्धिगात्समानात् श्वसः सस्य नक्रारः ओकार

स॒म्बन्धिनाऽवणत्तु विस्म इति व्याल्येयम् । यत्त॒ आदब इत्यत जादित्यनुवतते । अवर्णस्थानिकादवणौदरस्य शसः सस्य ना नान्यस्थानिकादवणौदिति} त्र । कानित्यादावपरसङ्गात् ॥ यन्तु एतान् गाः परमत्यत्र ला
त्वस्य तद्द्धारात्रत्वाभावः । अथवा अम्डसोरस्येत्यते।नुवृत्तस्ाथासञ्चम्यन्तस्य तियमाधैत्ादकारस्य व्रतत नत्वम् | अत ष्व हाहाः पदयत्यादिसिद्धि ति भापदनोकतं तन्न । आकारव्यावृत्तहराः पदयेत्यादेश्च निष्ममाणक-

त्वाद् यदपि ज।दन्ताच्छसो नत्वाभाव इत्येकसामचन्द्रसमतिधदशेन निमूट-

मेव । दह् य॑स्रीनप्सकशब्देस्तत्रतत्र व्यवहार ररयत । तषु सत्याचायोणा

मतभेदाः । तञ कपांचिन्मतं ““स्तनकडवती खी स्याष्टोमशः पुरषाः भवत ।

उभयेोरतरं यत्र॒ तदभावे नपुंसकम्" । स्तनकेशवतीति भूमन्यतिशय वा
वतुः रोमदा इत्यत्र शोप ! उभयोः खीपुंसयोरन्न्र् सदृशे स्तनलामा्र-

भयन्यद्लनमित्यथः । एवे तहिं तदुभयं समुदितं यत्र तच्नदसक्रम् । स्याद् |

भवति हि सम॒दाथरूपं समुदापिरूपाष्टिगवख सदशमित्यत आह । तद्यदि तद्भाव इति । तद्भर्यगरत्र नास्ति तन्नपुसक्रम् । तेन नाः

भूवि नपुसकमित्यवाच्यत, तताऽत्ययादाख्यातान्तानामेव नपुस्षकलय स्यान्
भथाप्युभयोरन्तरमित्येवोच्यत,

तदा ङुद्ुटमयूयौवित्यवमादीनां रङ्ग

समदायवतां समुदायानामेव नपुंसकत्वं स्याव । अतो दयमप्युक्तम् । तद्वं
यन्न सखी न पमान् !हटिगवज्र वस्तु तत्रपुंसकमिच्युक्त भवति । अनर मतं

भ्रुकरंसे आप्माप्रोति । श्रूकंसः खी वेषधाी नतेकेः । तस्य स्तनकससम्ब-

न्धोपरम्भाद् । खरकुयैः पद्रयेत्यत्र नत्वं पाप्रीत ।खरकुत नापतगृषह तस्यं

सोमवसात् । ननु च स्वाभाविकस्तनारिसम्बन्धोऽत्र विवक्ष्यते न यथाकथं
वित्स्तनादिमत्वं चान्यस्यापि पसिद्धस्यापरक्षणं तक्कुतोऽयं मसङ्गः प्वे तरह

खदयावृक्षादि न सिभ्यति । स्तनरोमायभावाद् । ननुवख।यन्तरितवस्तुचर्खयावृक्षादेः सदेव छिमे नोपरभ्यते दति चेत् । तन्न । वल्ापये वस्तुपरभ्यते स्वटाृक्षयोस्त॒ तिषशषस्तक्षणेपि चिङ्कं नोपरभ्यते यथा तयौदिगतिः

स्वरान्तपुटिङ्विवरणम् ।
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सतीमत्यक्षण नोपरुभ्यते देशान्तरपाघ्या चानुमीयते तथा खग्रब्ष्षदरपि सदेव

लिङ्ग सूष्मत्वान्नोपरभ्यते आ्कारादेस्तत्छतस्य कावस्य दक्षनादनुमीयरे
यथेवमितरेतराश्रयं भाते रिङ्गावगमादावादिश्ब्दपयोगस्तत्येगा शिदधग-

वगतिरिति टिङ्विरहितखटारिविस्तुग्राहिणायत्यक्चण रिङ्गभावावसायान्तदिरुद्धमनुमानं नोदेति नद्युच्यते भिश्रगृहं गनवदेशतवाद्रनजालावदिति ।

किंच कुमास्थैथः कुमारीवस्तवितिं कमायौदिष्वथवस्तुशब्दयोः पृत्रपेसकयोरनुपपत्तिः।अत्र पक्ष खटावरक्षादिंषए सोकिकरिङ्रहितेष्वारोप्यते तव् ¦ संख्थायाः सिना कत्तेरिषनत्यादिनिर्देशादिति । यथपि शक्ष्यते वक्ते तथापि
दारानित्यादावारोपितित्पपि म भवाति तस्माब्ररोकप्रसिद्धमवयवसस्थानविशेषात्मकं लिङ्गमित्याश्रयितुं शक्यत इति । अन्येषां तु द्गनं
सस्त्यानं सतवरनस्तमसामपचयस्वभावं खील ठद्यत्ासित सोर्थः श्रीपरुवस्तेषामुपचयातमकः पस्त्व तदयजास्ति स पमान् सत्वादीनामुप्दयापचयार-

हिता यावस्था तदात्मिका स्थितिनेपुंसकतवं तत्रासिति तच्नपंसकम्।तदक्त् ।
“आवि्भावस्तिरोभाषवः स्थितिशवेत्यनणयिनः ॥ धरमेमूिषु सर्वासु छिगवेनानुदरिताः ॥ १९ ॥ सवसत्यो्मभृतानां शब्दादीनां गुणेगुणे ॥ चयः
सत्वादिषमोस्त सर्वेत समवस्थिताः ॥ > ॥ कथितोदकव्चषामनवस्थितिवृत्तिता ॥ अनघं शवेभावानां भाष्य एवोपवर्णित। ॥ ३ ॥ रूप
स्यचात्ममा्राणां श्ुङ्कादीनां भतिक्षणम् ॥ काचिव्यटीयते कावित्कथचिदभि-

वतेते ॥४॥ मरवृत्तिमन्तः स्वेथास्तिसभिश्च मवृ्तिमिः ॥ सततं न वियुज्यन्ते
व्वा

सम्भवःइति॥ ५॥ जावायन्तः शब्द् एवेनामवस्थांगोचरयतीत्यः

तदेव परिणामिना लिङ्गत्वं सिद्धं पुरुषस्तु यद्यप्यपरिणामी तथापि“अचेतनेषु
संकान्तं चेतन्यमिव दृश्यते । मतिवि करमेण यत्तद्वाचो निर्बंधनम्॥ यश्राअवृत्तिधमोथंधितिरूपेण गृह्यते । अनुयातीव सोन्येषां भवृ्तिर्विश्गाश्चयाः ॥

सामान्यमपि गोत्वादिव्यक्तेरव्यतिरेकतः । मवृत्तिषमंतद्रारा शशशङ्गा-

दिषाक्षतु ॥ स्यादुत्तरपदाथस्य सद्धाषष्धङ्गयोगिता । प्रवृत्तरपि वियन्ते

तिस्रोप्ये ताः भवृत्तयः ॥ पुनपुंसकता सखीत्वं तेन स्यादन्यरिद्धताः ॥
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छवुभाष्ये !

तदेवं सपरपदाभव्यापित्वादुप्चयापचयान्तराखावस्थास्चीणि दलिगानिं । शवं
ख नक्षत्रं तारका तिष्यः कुमार्यं वस्त्वित्यकस्याप्यथस्य नानारिगयोग उपपद्यते । भाविरभावादितरियस्यापि गुणभेदेन तस्मित्ेवर्थं सवेदाभावाह् ! नैष तदवृत्तेः सर्वस्यैव शब्दस्य पिरिडतापसंगः । नद्यस
नियमः यः शब्दो यत्रार्थे वत्तेते तञ विद्यमानः सवै एवाकारस्तन शब्देनामिधातव्य इति। किं तु य आक्रारोऽभिधीयते तेन सता भवितन्यमित्येतय-

र तक्षा युबा कृष्णः कामुक इति तक्षादि्षव्दानामेका्थंपयैवसितानामपि
उ्यवस्थित एवाकारो वाच्यस्तथा शिद्भष्वपि द्रष्टव्यम् । उक्ते च “संनिधानं
पदार्थानां किंचिदेव भवतेकम् ॥ यथा तक्षाद्लिब्दानां चि ङ्केषु नियमस्तथा?॥
कति उपचीयते कुमाशेत्यतापि कुमारीशब्दः स्वमदि्ना कस्यविद्धमंस्यापचयमेवाह । रशान्दान्तरमयोगात्तु धर्मान्तरस्यापचयः मतीयने । एवं क्षीयते
कषु दत्यत्रापचयः । तदित्थं पारिभाषिकं रिंगचयम्।तच केवरन्वयि भयमथ

हयं व्यक्तेरिदं वस्त्विति शब्दानां सर्वेत्राबद्धमसरत्वात् । तत्र फकश्रिच्छ्द्
शकस्मिननेव चिद्धि रक्तः कधित्त दयोः कथित्रिभ्बिति लिगादिभ्यो निर्णेयम् ।
कुमारीब्राह्मणादिरन्दास्तु रोकिकपृस्त्वविशिष्े शार्खये पुंस्त्व रक्ताः
रौकिकस्रीतविशिष्टे च राख्लीयस्ीत्वे । कथमन्यथा कुमारी कुमार इत्यादयः
प्रयोगान्यवातिष्ठरन् करेणुरिभ्यास्नीनिभरत्यादावप्यबामित्यवपेयम् । एफेषांतुमत्म सामान्यविशेषा एते खीत्वपस्त्वनपुसकानि गोत्वादय दव।यथेव हि गोत्ताक्यः सामान्यविकेषाभित्नेष्वपि स्वाश्रये भित्नाकारबुद्धयभिषानहेतवः तथा

ख्रीत्वादयोपि। वस्मात्तददवैते सामान्यिरेषाः । उक्त हि “तिस्रो जातय

एषैताः केषांवित्समवस्थिताः ॥ अविरुद्धा विसद्धामिरगोमहिभ्यादिनातिभिः ॥
षस्तिन्यां वडवायां च सीति बुद्धेः समन्वयः॥अतस्तां नातिमिच्छन्ति दग्या
दिसमवायिनीम्' इति।नन्वत्रापि मते तेषामपरिच्छिन्नदेदात्ात्सवैत्र छिगत्रयप्रसेगः स्यादिति चन्न । सामान्यविश्ेषाश्रयाणां व्यश्जकानां वैचिव्यात्फश्विदेव

सामान्यविशेषः केनचिदाश्रयेण व्यज्यते न सवैः । सर्वेण मतिमियतविषषयत्वाद्धाबशक्तीनां येनार्थेन सीत्वमेब व्यज्यते नपुंसकत्वे स ख्येव भषति न
षुमान्।न नपुंसकम् । येन पुस्त्वमेव व्यन्यते स पुमानव। येन नपुंसकत्वं स

स्वरान्तपुशिङ्ग विवरणम् ।
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नपुंसकमेवे ।यस्तु दयोखयाणां वा व्यञ्जकः स दिरिद्गलिलिङ्गो वेष्यते । तच्च
चैतनेषु स्तनदिषती व्यक्तिः खीत्वस्य व्याक्निका, छोमसत्वदि षृस्त्वस्य,उभ-

यवती नपंसकत्वस्य । अचेतनेषु तु सवेतोपदेशदेवाभिव्यक्तिः । उपदंशस्तु
लिङ्गानुशासनादिषु अकन्दियेष्वाकाशदिष्वेवं यस्मिन्नुपदेशचेन श्रीच्वं व्यज्यते
स्री भवति यथा आदा । यत्न पस्त्व स पुमान् यथा आत्मा । यत्र
मृपुस॒कत्वं तत्नपुसकम् यथा आका्चम् ब्राह्मणत्वःदि्विव् । ब्रह्मणत्वादीनं
हि तथाविधः भाश्रयो नास्ति यस्तान्ग्यशयेत्तदाश्रयाणामत्यन्तसादृइयाव्

उपदेशमात्रादेव ब्राह्मणत्वादीनामभिव्यक्तिर्भवति। एवं क विःकत्वादीनाममि।
मभावशराञ्ङ्धादिषु तुत्तरपदाथदारकः सामान्ययोगः । सामान्यं नाति
ख्ीत्वं ख्ीता पुस्तं पुस्तत्याद् सामान्येऽपि सामान्य.न्तरस्य सदावो यथ

गोत्वादौ सत्तासामान्यस्य न॒ त्वस्माकं वैरोषिकाणामिव निःसामान्यानि
सामान्यानि । रिद्गेनामथि शति मते पस इति पथमी । वृंदिङ्गात्समानान्तान्नान्न इति । यदातु दिग मरत्यया्स्तद्ा पुंसंइति षणि समानान्ताआन्नः परस्य पसो वाचकस्य शसः सस्य न इति तदुक्तम् “एक दिकं जक

चाथ सतुष्के पचकं तथा॥ नामाथौ इति स्वैऽमी पक्षाः शास निरूषिताः'इति

स्वायेद्रव्यङिङ्गसङ्घयाकमाद्यात्मकः प्चको नामाथः । तत्र पूरस्य नामार्थत
प्रः परो विभक्तयथः ।तत्र शब्द्पवृत्तिनिमित्तं स्वाः । स चानेकविधः स्वरू
गातिगुणकियादरव्यसम्बन्धभेदात् | स्वरूपं हित्थः। यदा घम्दरूपेण विशिष्टा

जाति रुच्यते गौरिति । तदा गोशब्दस्य स्वरूपं वि्ेषणत्वात्स्वा्थो भवति,
जातिस्तु विशेष्यत्वा्रम्यम् । यदा तु जात्या बिश्चिषटो गुणोऽभिधीयते पस्थ
ष्ठो गृण ३ति,तद्ा नातिर्विशेषणत्वात्स्वधैः । श्ङ्कगुणो विकषष्यत्वाषन्यम्।
यदा तु गुणविशिष्टं पादिकं व्यमुच्यते शुद्धः पट इति) तदा विदेषणभरतो

गुणः स्वाथः। विकेष्यभूतं पटाकिकं दन्यम् । यदा तु इम्यमपि दर््ातरस्य
विशेषणं भवति यष्टीः प्रवेशय कुंतान्परेशयेत्यादौ । तदा य्टयादिद्रव्ये
विरेषणत्वमापन्नं स्वाथम्।पुरुषादिविशेष्यं दरव्यं दण्डी विषाणीत्य्र दण्डपुरष्सुम्बन्धः स्वाधैः दंडीति द्रव्यम् । पाचक दग्यत्र किया स्वार्थः । क्रियाका-
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ठघुभाष्ये ।

रकसम्बन्धोऽस्वा्थं इत्यपरे । शष्दस्य यत्र वरिश्रानतिवच्यं दस्यं तदिष्यत ॥
पर्यवसानभमिरित्यर्थः। तच्चानेकमकारं जातिगुणः करिया द्रव्य स्वरूपमिति ।

गौः शुद्धः पाचकः यष्टिः डित्थः । सिसतासीस्यपामिर् रिङ्छीस्वादि । संख्या
एकत्वादि । कमादयो वक्ष्यमाणाः कारकविशेषाः । विशषणं स्वाधः विशेष्यं
द्रव्यमिति निर्मरितोऽैः । नन्वेके दिकं त्रा नामाथ इति पक्ष टिगे विभाक्तेवाच्यं ततश्च सरवे ्ब्दाञििगाः स्युरिति चत्र । दिगानुशासनस्य तात्पयप्राहकत्वात् । एतच्छब्दसमभिव्याहृता दिभक्तिरिदं लिगं प्रतिपादयतीति ।

शब्दः यँद्िग इत्यादिव्यवहारस्त्वनिटरधातुरिव तदुप्चाराव पुमानूिगमस्मा-

दिति योगादा । दभ्यं विना एकं नापां इति पक्ष दि दध्यमाक्षिपेण रक्ष
णया वा रभ्यते । विशेष्यलिगारनीति तिकं नामां इतिं पक्ष संस्या
कारक च विभक्तयर्थः । पञ्चकं नामाथः इति पक्षे मिभकियोातिक्ा स्यादे-

तत् । स्वार्थादिपथ्वक नाम्नोः, तत्र विधीयमानं स्यािवचनं स्वाथे एव
स्यान्न संख्यायाम् । अनिदिष्ाभेत्वात् । रिङ्धाथं पथमत्यादिबद्कत्वेदविस्वबहुव्वेष्वेक
वचन 2 वचनदबहवचनानीति वचनाभावात् । एवं पातारपि
आद्धुवि कर्मेणीतिवदंकत्वत्यादिवेचननिवांहात् उच्यत चतुप्कपन्चकपक्षावत

मुख्यो । तत्र च संस्यापि नान्न एव वाच्या।तत्र ह्यनिरदिष्टाथाः मत्ययाः स्वा
भवन्तीति विनाप्येतेन वचनेन संख्याया विभक्तयाभिधेयत्वं सिद्धं संख्याय

अपि स्वार्थत्वात् । अत एव पये। द्धि माधित्याद् न्तरेण वचनं संख्याग
ति्भवति । न वमपि नियमावादन्यतरापि संकरेण पयोगः स्यादिति वाच्यम्।
भयुक्तानामवरान्वाख्यानात् । अन्वयव्यतिरेकान्यां हि शब्दाथनिश्चयः |.
यस्यशब्दस्यान्वये योधः म्रतीयते व्यातिरेके च व्यतिरिच्यते स तस्याधः
सामः रामो रामा इत्याद च तत्तद्धचनान्वये सा संख्या मतीयत व्यतिरेके
च व्यतिरिच्यते प्रकृत्यरथस्त्वन्वयी ततः जानीमो वचनाथैः संख्येति । षदं
रामं रामेण समायेत्यादो तत्ततनिकान्वये स कमौदिः पतीयते व्यतिर्केच
व्यतिस्ते । तेन मन्यामहे विकारैः कमौरिरिति । एवं च यथा रहति

विनैव वचनं भकृयर्थं मयुज्यते तथा मत्पयोपि भयोक्षयते । किच आरव्पेषरि

स्वशान्तपटिङ्गविवर्णप् ।
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नियम आपो दाणः सिक्ता इत्यादौ भयोगानुरोधदेकस्ि नरप्यवयविन्यवय-

वगत बहुतवाश्रयेण बहुवचनं स्वीकृतं यथा तद्भविषि भ वेष्यति मयोगानुरेधस्तु सरवस्याप्यपरिहारथं एव । एवं सति हि तान्येकवचन द्विवचनबहुवचनानयेकशः, सुपः, बहुषु बहुवचनम्,न्यकयो्दिवचनेकवचने इति चतुःसूत्री मन्द्भरयोननेदयुक्तम.बहुबचने सल्यदि्यादौ बहुवचनादिशन्दो यौगिको गृहीत इति
दिक् । तस्माच्छसो नः पुंसीत्यत्र सूत्रेतस्मादिति व्यथं मृतस्य दीवेग्रहणस्या
तर पञ्चम्यां विपरिणामेन तदस्य छन्धस्वात् । नचैकः पूवेपरयोरिति महा-

मकरणात्तस्येवात्रोक्तधोत्या यहणं स्यदिति वाच्यम् । तथा सति सत्ववुकोरासतद्ध दत्यतरनेदं पठेत् । इह पाठा दी्प्रहणमेवानुव प्यते । तथा शस
इत्यपि व्यर्थं सो नः पुसीव्यत्रोक्तरीत्या पूैषवभेदीषेस्प प्रहणात् । ततः प्र

स्यसस्ये्युकते शसो खाभात्। नच नसोऽपि व्रहणं स्यात् इद्ददन्तेभ्यो जसौ
ग्रहणे सिद्धे अद्न्तेभ्योपि शसग्रहणस्यीचित्यात् । अर्थिअः नेमाश्चेत्यादि

निरदशा अप्यनुकुखाः कारपि अकारे छप्) शसि सस्य चनः 'अम्डसोरादिरपम्, अमरेरमोऽकारःससोऽकारः सस्य च नोऽखियाम्, ओकारः पूवम्, टना;

अदोमुभेर्यटसूत्री त्याज्या । सम्बुद्धौ हस्व इत्यस्या एवं पाठ्यम् । अत्यो

समानादम्डसोसोनोखियामसेष्टानाअदेमुश्वजौपरवेमिति । शासे सस्य चन इति
न्यासेतु हाहानिति न सिध्येत् । तत्राकार इव्यनुवतेनात्। नच दाहान् हृहनि-

व्या्यनिषटमेव पाणिनीयादावाे तदिष्टत्वदशेनान् । कषवं त्वेवं महदिति

ध्येयम् । यद! शसि सस्य च न इत्यस्य स्थाने शो नं इति कर्तव्यम् ।
अत्र अकारदीध इत्यनुवत्यं शसोऽकयो दीर्धो भवति राक्षन्तस्य नोभवतीति
व्याख्येयम् यद्वा दीष इति नाुबतेते शसेन्तस्य नकारे कृते शस एवाकार-

स्याकासे दौषः षोषवतीत्यनेन द्वौ भविष्यति अहछोपमितिन्य सिअ ओ

-म्थीति न्यासे भकृतेरतो शर्धः यदा अकारे लोपामित्यस्थ स्थानें जमि रोपमिति सूत्रणीयम् ।नसि शसीति नारम्भणीयं समानः सवणं इति दीषैस्यष-

खात् कितु सस्य च न इत्यस्य स्थाने शस न इति वा शसो न इतिं वा

सूतं काम् न तु सो नः पुषतयुचितमद्धमात्ाराघवदिति चन त्रिक नामाथ
दति पक्षस्यानेन मुरत्वह्तापनाव् । पुंसीद्युक्ते श्चसविशेषणत्वस्य स्कुययती-
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षुभाष्ये ।

त्यापातात् किंच उन्तरार्थोपि पश्वमीनिर्दशः समानान्तान्रुट् पुंिगात्त हस्वादेवेत्यर्भः समितः ! सुडामः । समानांतादिति किम् । रायाम्) भवताम् ।

लुग्न इति किम् । कारयाश्वकार । ननु हह वतप्रम्यामित्यादासपि

शरुषति । सत्यम् । क्ष्नोषटस्वादिति सूतान्मंदूकट्त्या हस्वादिति पुंस इति
कानुवृस्याऽत्र वाफयभेदेन सम्बध्यते।पुचिद्राद्भस्वांतदिवेति मियमो भ्यते |

भजथ क्षपानाम, दद, स्थामीत्यादिनिर्देशोऽप्यन्कुः । भत्रदमवधयम् ¦
अंजाषातोरितत्यनुबतनीयम् । श्रियाम्, भुषामित्यादावुभयमसङ्गे परत्पारि

य॒क्ची । किष न्नी्गादिय॒वन्तात्कषीवभितादामो नुण्नेव्यते स ब वेयुय् द्यक्ष

मण्डुकहृत्या नुडाम इत्यनुवससयं अत्रैव सा शियाम्नेयुव इति सिहाषिरोकित-

न्णुयिमापषष्य वक्यभेदेन सम्बन्धा हृभ्यते | एवं तहि कारयांचकारत्या-

हूषतिमसङ्गषारभाथमधातोरिति । मेषम् । परत्बादरूणेन नुयो बाभात् नुगोऽषकक्षो दरीणाम्गुणस्य नयाति ।कारयांचकरेव्यादावुभयमसङ्क परत्पाङ्कमः ।
धृताश्करित्यादौ परत्वाद्यत इत्य्कारणोपः । फमिरिवाबनार कवयाश्वषारेत्यादावपि परत्वाद्भणः प्रवतितराभित्थादावपि परत्वायस्य रोपः। न चैपमपि

माङाश्रकारेत्यन्न नुट् स्यादिति वाच्यम् । स्याद्यधिकारेण स्यांरिसम्याग्पिष्
भामोत्र प्रहभात् । ङेमस्तु न नुट् परत्षायरदणां बाधात् । संख्यायाम्)

खियाभित्यादि मिरदेशाच । माषषस्मु यदादेशस्तद्वरिते केकंकारेमास्म
कानुबषफत्वाद ननुमेधकस्येति परिभाषया तस्याग्रहणम् । शाक्रगिफत्षादाकासायामो न ग्रहः नान्न दृव्यनुृत्तेः तस्य धातारधिषानास् । तरतथयोरमेपि म यहः स्याययभिकारात् । यतः परिरोषात् पृरध्रबहुवसनस्य प
इत्याहू । तत्र राक्षणेफत्वादित्यिद्धो हेतुः । न हि पिहितं लक्षणिकण
स्याययमोपि त्तवापत्तेःकितु अवयवो व्युत्पादितत्वं तनु देखो नामल्वस्प सखात् । तस्य षातार्विषानादित्यप्यशयुद्धं घाते(्रदतस्वेऽपि नाभ्रो विहि-

ततानपायात्। क्रिवेतानां पातुत्ववन्नामघातरूनां नामत्वान गयात् तस्माद्यथा

धातोरित्यनुकृत्तिः ) मत्युतानिष्ट वहा च। वर्षाभूणाम्) पुनभणाभित्यादावन्याधि
भसङ्गात्। चतुराम्रीनेत्यस्य त्वनभकत्वेनापि वारणाद्, समानान्तस्य नाम्नोऽसम्भबाच । देव आघ्रः।देव जामि। त्वया देव भाम् कृतवानिच्यारौ तु भव्य-

स्परान्तपुलिद्कविवरणम् ।
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याऽपरस्थययोः भत्ययस्यैवं अहणमित्यनेनापि वारणं क्षक्यम् । स्यादेतत्

सखीणाम्, बारीणामित्यादौ परत्वादियूनुम्भ्यां भाव्यम् । इयूनुमारवबकृशि; जियो । वारिणे । नुयोऽवकाक्षः हरीणाम्; स्मीणाम्, वारीणामित्यादौ उभययसङ्गे परत्वादियूनुमो स्याताम् । नम्नुयेः हर्ष॑ते विशेषः ।
ममोति षेव नुटूस्िति जामि म्रबतेते मवानामिति रिङ्गत् । नुमो नाम
भकत्वात्तस्मिन्शति यज्वनामिव्येष स्यात् । ग्नामिति रिङ्गगत् । उश्यते

पशावपि नुमियौ माथित्वा नुषेव भवति । मायक्ो हर्यतामिदेति कचन
परेण पुडेबाधः मायक्षः फचिष्पर्वेणापि परस्य बाध इति तदर्था । यडा
आमी तुरति कतव्ये नुटः पूर्बोजारणं माथम्यार्थम्।यत्र नुट् चान्यद भापोकठि

मश्च अधमं नुदेवेतीयूनुमी न।अथबा नामिनः स्वर इत्यत्र नामिन इति योषे
विभस्पसे त्र नपुंसका दित्यनुवलेते योनुडित्यतो नुडिति च वुरामित्थः
जरमिति शचापकृष्यते । ततश्चायमर्थो भवति । वाम्यन्ताद्नपुखकात्परस्यामी
तुरति) मुस्बाधनायमिषदं नुम्च नामिमःस्थर इत्ययमेव बाघ्यते नान्यः गश्वास्भा-

भितिरिश्त् । श्ीथुसोरित्य्र श्वीति योगो विभज्यते तत नुष्िति भामिपि
धातुषतंषे । ततश्च द्वीदाष्दात्परस्यामो नुडित्थथः संयते । इयोऽपषारोमं
तेग ीभामिति सिद्धम्। मधयं ङगामादेश्ेप्यातेमश्षङ्कः ॥ खियामिति सिक्ता
गुहटोदं योरादित्बस्यासम्भवाञ्च क्विद् भामो मस्थेत्सेज्ञा कुतोन ^रः
षश्यायाः'› इति ज्ञापकात् अन्बथा रेफान्तसस्पायाः पर आन्नास्तीति कस्म
मुटु स्याद । सुदादेश्वयुणामितिरशिक्रच॥रः संर्पायाः । रेफान्तसद्ुश्ायाः

प्रस्यामी नुडागमः । चतुणौम्,र एति किम्। चिंशताम्+चत्वारिश्चताम् न न
वर्विश्चत्याखाः सदैकतये'' दत्यभिषानादामेवाज दुरम इतिं वाच्यम् । स्यार
द्वितवब्हुत्व स्त इत्यनेन सह््यायां दवित्वबहुत्वयोर भ्युपगमात् । सङ्क्याया इतिं

किम्। वासाम्,गिराम्,मियचनुरमिव्यत्र न नुद् रेफान्तसड्ल्यःया विंहितस्यामो
ति व्याख्यानाद् । अञ तु समदायादामो भिधानातेस्य कान्यपदाकैवृत्तित्वेन सह््याभिधायित्वाव् । एवमुत्तरसतरेपि । माधवस्तु सङ्ख्याया

इति षष्ठी जमा सम्बध्यते । सह््याराब्दश्चान्बथेः । सङ्खयायतेऽनयेति तेन
संख्यायमानस्याथस्य बहुत्वे वाच्थेऽविदहितस्याम् इत्याहुः । नन् ष्णुः संख्या-
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टघुभाष्ये ।

ग्र इत्यत सूव्यतां किमथे योगविभाग इति चन्र । रफान्तसस्याया अपि

नरगसार्ुकर मरसङ्गात्। ष्णः सह्ूयाया इति समुदायस्यवानुवतेनात् । एकदशा-

तुवनो मानाभावात् । चतुग इति काटापसूत्र तु मरियचतुरामित्मवातिभरसङ्गः
तरख्रयस्मवाष्टन आत्दस्येत च् गौणस्पापि मृेुनारत्यत्। उतरस्ू् कृतस्य
संख्याया इत्यस्यतरैव करुमुचितत्वात । रः संख्याया दव्यव न्यासो युक्तः
“'ष्णःसंर्यायाः' इति तेत प्णृ इतिं तस्या विशेषणं विंरषणेन तदृन्तनिषिः
तुव आश्र पश्चानामिति शिङ्गत्। ततश्च पकारान्तनकारान्तसख्यायाः प्र

स्यामे नदित्य्थः । प्ण्णाम्, पश्वानाम्) अत्र चनस्य सत्यपि डुलनिरदैरे
णान्तस्य संख्यावाजिनाऽभावाच्नान्तमव गृह्यते इत्याह माधवः । सस्याया
इति किम। खिषाम्,सन्वनामूःमियषयामर.ष्णू इति किम्।चिङडताम्पनादाताम्)
सरूय।याः प्णून्ताया इति कालापसू प्ण इतिं युक्तं संरा इति हि

पूवेसूत्र पाल्ये रः सख्याय! दति अन्तग्रहणं तृक्तन्यायरभ्यमाग्रच जन्तग्रहणद्ूतपूरन्तान्ताया अपि जघ्रानामिव्यक्तम्।तत्तरात्वविधातरतेञद्यते । प्मूति। धट

इत्यत्रापि चित्यमंत्रहणम् । यन्तक्तं सम्बन्धाथमिति । सम्बन्धस्तु दृषटनुसधराद्धवति दिनपि सव्रविरोषात् प्णुः पडिति पाल्यम्। चरेरयद्। जम इत्यनुत्रत

सप्तम्या त्रिपरिणम्यत तिरन्द्स्यायलदंश्च आमि । तयाणाम्ोननु तररित्यकत्वनिर्देशो युक्तशिरन्दस्य बहुबचनान्तत्वादितिचेन्न । चशब्दौहि मित्वविरिष्टस्य
वायकाद्रहुवननान्तः तस्यानुकरणंतु सरे कृतं नतु स एवायं अनुकाया
नुकरणयोमदस्य विवक्षणात् । अनुकर्वेणेताथवसातामत्वाद्िभक्तिः । अनु-

का्यैकाभमनुकरणन मदति । अन णत्रदमोयमित्यत्रदं खष्दस्म किममाणं

स्भ्य इत्य्रमनुकरणस्य न कनम् । स्यादतत् । अटुकायानुकर्णयेरभदपक्ष-

प्यनुकार्यकायमनुकरण दुव।र प्रदतिवदनुकरण भवतीति वचनात् । इदं चजापकसिद्ध॑म् । तत्तु पथाटः । अज्रास्भामि तिनि्दशः। कथमन्यथा पन्यम्थिक-

वदुषनुकर्णयोः पथ्यस्थिरान्दकार्य छभ्यते । तस्य फर तु अग्ना इ'याहुन्पादौ

स्वे द्वित्वे इति सन्थिनिषेधः नयप्र इति दित्वे वर्तते कित्वस्यानुका्यमित्यस्य सन्धिनिषेधो न स्यात् । पडनिवद्नुकरणमिति वचनाद्धवति । उच्यते

स्वरान्तपुटिङ्गविवरणम् |
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मकूतिवदित्थ व्ययम् । नित्यम । अदस आसौ आमभ्वारित्यादिरिङ्गात् । तस्य
नित्यत्वे तु अमुष्येति स्यात् । सेश्च विभक्तेत्वान्नामसंन्ञा न स्यात् । भशब्द्स्यतु धातुत्वादुब् स्यात् । नन्वेवं स्थिते मकृतिवदनुकरणमित्यत्र कृतो
नातितम्। उच्यते । याणाम यडिव्युकतं रेफषकारनकासन्तानां सहृन्याराब्द्ा-

नामाम्ययडदेश इत्यथः स्यत् न तु अिशब्दपतीतिः । रुदादेश्चतुणामित्यज
चतुणोँमित्यनेन यथा।जथ नामिनोऽचतुणौम्। विदो नव।नामितिटिङ्गान्नाक्तदाष
इति चेत्तहि त्रयाणां समानानामयङित्यभः स्यात्।तत्रादिनषानाभितिरिगाताकारस्य टकारस्य त्वप्रसिद्धः । ननु व्याईनामितिरिङ्न्नायमर्थो भवि-

ष्यति । तहिं जयाणामम् शसामामयङ्त्यथः स्यात् । ननु चपानाम्। त्यादी-

नाम् । इनम् । संप्रसारणम् ।पमित्यादिरिङ्गान्नायमप्यथः । तरिं मात्रागोरवमेव दोषः अत एव जओीणामयङिरत्याप न कृतम् । किच मरिय्रयाणापमित्य्च

न स्यात् । बहुवचननिरदेशसंख्यापरस्यवायङव्य्थोत् यथा न्यस्ते त्वष्ट

न आत्वत्ववद्धौणववेप्ययङ् रुभ्यते । कथिनु संख्याया इत्यनुवतैना्रौ-

णत्वेन भियंत्रीणामित्यहुः । तन्न॒ सम्यगिति भामाणिकाः । तथाहि
तस्मदिस्यनवर्तते । तस्य विरेषणं धिशब्दः । विहेषणेन तदन्तविधिः।

ततख्िशब्दान्तस्य

नाग्नोऽयद्व्यर्थः

। स

च निदिधियमानस्यदेशा

भवन्तीति परिभाषया चिशब्दस्येव । तेन परमत्रयाणां मियत्रयाणामिति सिद्धम् । याणामिति तु व्यपदंशिवद्धावाद् । माधवस्तु मेयत्ीणामित्यत्रापि मापरोति । शब्दस्वरूपस्य सत्त्वात् । मेवम् । जरिति षष्ठया
नामीत्यनेनापि संबन्धादित्याह । तदुक्तरीत्या अषास्तम् । नन्वयडमदेर॒

इति कथं निणींतमागम एव किं न स्यादिति चेन्न | भाथपाठात् । पृवेत्रातरर चादेशा एव पठ्यन्ते नुटप्वागमः यवराणां चतुणौ नवानामिति
शङ्गात् । टिक्कितावागमाविति निर्णीतत्वा्च । अथ ङकारः किम्थः।
ङकारो डद्न्त्यस्येत्यनेनान्त्यस्य यथा स्यात् । नचातेदंवचनं नास्तीति
वाच्यम् । डकारग्रहणेनेवेतस्य ज्ञापितत्वात् । ननु सिद्धायां ङकारस्यत्संललायामिदं भयोनने सिद्धे चास्मिन्भयोजने इत्सं्ञासिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इति
चेन्न । व्यार्यानादेवेत्संज्ञासिद्धेः । किंथायामिति शिङ्गि । तथाहि !छा
१४
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ख्घुभाध्य |

भिदाययङ्पत्यय ऋता रिडिति रिडादशः सपद्यन्तस्य न स्यात् तहिं कियाकि = कि

शब्दो न सिध्येत् । अतः फियायामिति निदेशेन दिदन्तस्य भवतीति

ज्ञापितम् । ञखय इति गोरवादपक्षितम । तश्र जय इति काटापसूतरं त्वतिगौरवात् । इणः। सख्यायाः षकार! णो भवति।नुटि षण्णां प्ररमषण्णां डिति
षकारो जबभावन निरिष्ः । नुडिति सप्तम्या विपरिणम्यते । नुदरपरत्वेन्

षकारे विशेषणात्नायषकार्ऽतिपरसङ्गः । संख्याया इति पृ्रानिदशाच्च ¦
माधवस्स्वाह । डकारस्य च येष्वनन्तभूतसखादपदान्तत्पाच्च जम जमा वति
न म्रप्रोतीव्यारम्भ इति । तच्च । उक्तरीत्या परस्येव णत्वविधानात् । यदपि

केवित्ुङक इत्यत्र द्वौ डकारो निर्दिरयणत्यवत् उत्वमपि व्रिधाय
डामिस्युद्ाहरन्तीव्युक्तम् । तदपि ने । पण्णामित्यकस्येवात्र रूपस्यष्तवात् ।

परैरपि परिभाषायां भत्ययानुनासिकस्वीकायत् ।तुरति किम् । पटरभिः। षृ
इति किम् । चतुणाम । अत्राऽ्परं णो विधीयते इति पक्ष सख्याया इत्यस्यानुवृत्तिरावद्यकी । सज॒षामिति व्यव्रुप्मारामात् । तृटि परर तद्विधान त॒
संख्याया इव्यनावद्यकं व्यावृस्या असत्वात् । जङ्सोटं् ॥
ष्णः संख्याया इति चानुवतते । षकारनकारान्तसस्याया नद्शसोर्टुक् ।
षट् । पच । षण इति किम्। चत्वारः} विशतयः। संख्याया इति किम्।माव्रषः।
पामानः । ननु श॒तानि सहस्राणीत्यत्र नुमो नामभक्तत्वादतिव्यातिरिति चन्न ।
सनिपातरक्षणो विपिरनिमित्तं तद्विवातस्यति परिभाषया सिद्धत्वात् ।

न्यायमूडा चयम् । संनिपतनं संनिपात आन्तर््यमिति यावत । स रक्षणं
कारणं यस्य स सत्रिपातरक्षणा विधिः । तद्धिषातस्य कार्णविवातस्यानिमित्तं न म्रयोनकः । यमुपनीव्य या विधिः म्रवृत्तः स॒ तस्मोपजीव्यस्य
विरौधं न करोतीति परिभाषा्थः । शिमाधिध्य मवरत्तो नुम् शपिधा-

तको न भवति । नन्विकारमाभ्रेत्य जातो डन्दौकार इकारस्य विघातकं

न स्याद् । मेवम् । इदितः परिभाषाया बाधनात् । यदष्ु्तरा्

डिदधचनं तथापीह पाठस्य सामध्यैमस्ति । इनां शो साविति शिङ्गाच !
जथ लोप इत्यनुवततेमाने टुग्यरहणे किमर्थम । ज्ञापनथेम् । षष्ानिरदिषटस्या-

स्वरान्तपुरिङ्गविवेरणम् ।
देशस्तदन्तस्य भवतीति

परिभाषां

ज्ञापयति

४
। अथ ज्ञापिता सा

ङसिभ्यसोः इतुरेति शित्करशणन तरिं तयैवान्त्यरोपे भप्ति स्वरोपा-

थेमिदम् ॥ अथ कृतेपि ग्रहणे कथं सर्वेरोपो भ्यते । यावता षष्ठी
निर्देशोऽतराप्यस्स्येव सत्यम । पत्ययादशेनट्कसंत्ता भवति । मत्ययाददोन च यावति परत्ययत्ं पयोप्तं तस्थ सवैस्यादशनं मह्यम् । नत्कद्रास्य । अतर चदं टुग््रहण मानम । अन्यथा लेोपग्रहणानुव्रतथेव
किदं कि दुग्धरहणन । ननु सतो हि संक्चिनः संज्ञया भवितव्यं न व्वसतः।
अत्र च टुकसंज्ञया भत्ययादशेनं भाव्यते । सिद्धस्य च अव्ययादरशनस्य

टुसंज्ञया भवितन्यमित्यन्योन्याश्रयः प्राप्रोति । उच्यते । सृतचशायकन्यायन भविनी संज्ञा विन्नायते । तदयथा । कथ्चित्ततुवायं मति षदति

एतस्य सूत्रस्य राटकं वयेति स | पर्यातै यदि शास्तरि न वातव्यः। अथ वातव्यो न शाटके इति मन्ये सुवातव्यो यास्मिन्च॒ते शाटक
इति सज्ञा भवति । एवमत्रापि संभवति । यस्य नातस्य दुकसंक्ञा भर्वति
तादे तु मरत्ययादह्यनमेव । अथ रौपापवादोऽत्र दकराब्द एवादेशः

किन भवति । मेवम् । पचिनेदिग्रहादेसयुणिनि नवपमित्यदिलगात् । नहि दुक्कब्दोतर श्रुथते । स्यादेतत् । पव्ययादरशेने उति तद
तितं कार्थं भवत्येव किपः ज्खिदिङिगात् । यदि हि म्रत्ययस्यादश्ैने
सति तदाधितं कार्थ न भवेत्तर्हि परत्वानित्यत्वाच्च किपो छपे तत्निमित्तकगुणादेग्माप्त्वात् कि किचखादिना । शएवंस्थिते पंचेत्यादौ नसोऽदरोने तर्चिमित्तो नोपध।य। इति दीर्धः माप्नोति । उच्यते । नवप्मिति लिगात् हुक सति तन्निमित्तं कार्यं नेति ज्ञायते । एतद्भैमेव राब्दभेदेन व्यवह्।रः } अन्यथा दुग्छापयोरन्यतर्णेव सरवेत व्यवहरेत् ।
ननु दुग्महणमन्तरेणेष्टसिद्धियेदि रभ्येत भवेत्तदा ज्ञापकम् । दुग््हणं
नामेव न पयामः । अनन्तरस्येति न्यायेन णकारायङ्ञोर्ुव्रत्तिः भराप्रोति ।

भेवम्।नवपमिति हिगेनैव तद्नुवृतते्वारणत्।डतेः।! उत्यंतात्राम्नः प्रयोनदशसोष्टुःभवति । कति । ननु नात्र डतिमरत्ययो विहितः कथमनूयत इति
चेत् । सत्यम्।अनु बादसामध्यःडषैरनुमीयते । यद्वा रोकाच्छेषस्य सिद्धिरेध

क

ष ।

घभप्म ।
रवुभाप्ये

त्यभ्यनु्ञानाव्याकरणान्तरे किमः संख्यापारेमाण डति चेत्यनन विहिते
इहाप्याश्रीयते । (दषा निपात्याः कत्याद्यः ` इति वा विहितः । अत्रच
संख्याया इत्यनुव्रत्तः संख्यासम्बन्धी या इतिः संख्यापारेमाण विहितः स॒

इह गह्यते न पातडतिः पतिरति । कतरिति वक्तव्य उतरिन्युक्तिरन्यतोपि
डतिरस्तीति ज्ञापयति । तन यति तति इति सिध्यतीति कभ्रित । वस्तु-

तस्तु कतरित्येव यृक्तम।यपि ततीति रोक न सम्मतम।करतीत्यत्न यदाद्दाम्तदिति समाक्नित्य ए जा नसीतयत्वं स्यात । न ज्ञापकात् । यदृयं शीङ

इति गुणं शास्ति तज्ज्ञापयति । टुकि न तन्निमित्तं भवर्तीतिं । अन्यथा
रेते इत्यादावददेष्टुगिति टुप्तम्यापस्तद्धद्ाविन गुणस्य सिद्धत्वाद्यथमन्
तत्स्यादिति माधवः । क्ते नद्ृङसादुगिति कालापसृत्र चकार
व्मथेः । समुच्चेतव्याभावात् । हस्वान्तत्वादव नोः सिद्धत्वात् ।

प्णान्तार्यो इत्यस्यानुवतैनात् । अष्टनो डौ ॥ अष्गब्दानश्शसंडं
भवतिः । एकवचन तु उरितिवत् । अद्टापः स्वर इत्यस्यापवृन्निम्तु
चिन्त्या । संख्याया इत्यनुव्त्तनं गोण । प्रियाण्रानः । वास्विति ष शब्दः
ककाक्षिवदुभयत्र सम्बध्यतेऽतोडो वा भवति | कश्चिच्च्ापि दाष्द् परति

तद्रौरवादुपक्ष्यम् । अन्येतवतैव वाब्दं परित्वोततरतानुवरतयान्ति तापि

गौरवं दाषः । जआकारस्यप्रथगुच्वारणात् । उत्तरत्रव काकाक्िन्यायेनाचापि
समंधे छाचवे टस्येत्सन्ञ।व्याख्यानात् । तच च्टिपार्भम । न चोत्वस्य वास्वित्यात्वस्य च युगपत्मव्रस्याश्रयणेनाष्रापिति सिध्यति । हसादावाव्ववरिधानात् |

ननु षष्ठीनिरदिष्टत्वादन्त्यस्य डो मापरोति । नचानिकवर्णतात्सवौदशः।अनबन्भ-

रनेकवभत्वस्यासंभवात्। तथारि। उच्चरितपध्वसिनोऽनुबन्भा आद्शतिषिसम्-

येन संत्येव स्मय्यैमाणाश्च काकाक्षिवद्धयनर्तैका भवम्ति। अनकान्त। इति पक
ल्ेकवणे एवादेश उच्यत । प्ठीनिर्दि्म्यादेशस्तदन्तस्यत्यस्यानित्यतलात्सवोदेश्ञः । यदा डित्करणसामभ्यौत् । तथाहि । अन्त्यदेश्च सति तु नस्यश्र-

नाविति शस्यषटराविति म॑मोति । तचेत्तरण डित्वं सिद्धम् । अते! डित्सा-

मध्यौत्सवौदेशः टुकोपव। देयमिति सर्वाः इति माधवः । ड तस्मान -

सरिति कारापसूतरे तस्मादिति व्यर्थम् । यन्न॒ तस्माद्रहणमालतम्याकित्यत्ा४५५

स्वरान्तपुलिङ्विषर्णम् ।
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धमिति । तेत्र । आत्वविधापेव वाग्रहणस्योवित्यात् । वानं इति । न
चानात्वपक्ष तु प्यौ स्यात् । भकारमष्नशब्दं चानुवर्त्या्टन अकारान्तादिति

व्याख्यानसंभवात् । नदशसोर्डा इतिं सूरं युक्तम् । तच्रानपेक्षणात्। वस्तुतस्तु

कतेनेदशसोदुगित्यस्याये अष्टनो डाविति सजरयितु युक्त)संख्याया इत्यनुवृक्तिरामे गौणत्ववारणात् । जन्यथात्ववद्रौणलरेपि स्यात् । बासु । वा आं
आसु इति केदः। अष्रनो वालव स्यादिषु । अश्राभिः। अण्रभिः । इत

आरभ्य संख्याया इति निवृत्तं व्याख्यानात् । तेन गौणत्वेप्यात्वं भवति ।
भियाष्राः मिया । अथास्विति ग्यम । स्यादीनां त्वधिकारादेव छाभाव् ।
नाम्नः स्यादीनां चापिकारः माग्धात्वधिकारात् । एवं तर्हिं योगविभिगाथ

तत् । तथाहि । आस्विति सूर प्रथक् कियते निमित्तसप्तमी चेयम् । स्ीनिर्दराः शब्दग्यक्तयपेक्षया बुद्धिसत्रिष्।नादिदंशब्दपयोगः । तथ। च बुद्धि-

सत्निहितराब्दस्य व्यक्तिसिद्धय्थमाकासो भवतीत्यभैः । एवे च गवादृरवणौगमोऽक्षादौ वक्तव्य इति सिद्धम् । अस्याक्षरर्थस्तु गवादरिति पथ्वमीनिर्देशःदक्षादाव्रिति च सतमीनिदेशाच । पूर्वात्तर।वधिरामान्मध्ये आकासो भवति
क

प

60)

स चागमएव्फटित् इत्यत आगम् इ्युक्तम्।जकारागम इति वक्तव्ये वणै-

ग्रहणं तु ङरगित्यागमेनाप्येतस्सिथ्यतीि सूचनाथेम्। यद्वा गवाद्रिति षष्ठी ।
आनन्तर्यं च षष्ठयथः । अदिशत्वं तु आगमश्ण्द्देव वारितम् । अक्षादिप-

रत्वं चागमस्येव विशेषणम् । तथाच गवादेरक्षादिपरोऽवर्णागमः । अघर
चोत्तरसृतरात् स्मीत्यपकृष्यते । तस्यादयो विरेभ्यन्ते।सत्तमीनिर्दिषऽवर्णो यत

विशेषणं भवति तत्र तदादौ कार्य विज्ञायते न तु तदन्ते खीभरुवोरित्यादि

रिद्गात् । स्वरादौ स्यादावियुवाविति पक्षेऽयेनिर्देश उपपयते न तु स्वरान्त

इति पक्ष।अतः सकारभकारादौ स्यादौ परेऽष्टनो वाऽऽत्वं भवतीति फएङितोभ्थः
`प्रियाष्टनो रानवत्पर्व हाहावचापरं हसे ” स्यादाविति किम् । अष्टमा््यः
अष्टसवकः । स्मीति किम्। भियाष्टानो।मिया्टानः । केचितु स्मीत्यननुवत्यं
सवाविभक्तावष्टन आत्वविकत्पमाहुः। कथित्तु मियाष्टशञव्दाच्छस्यरेपे छते प्रभः
रेति णत्वे कृते मिया इति भवतीत्याहुस्ततन्न । असिद्धं बहिरंगमन्तरग॒देति परिभाष्या श्रसनिमित्तकपेन वहिरेगस्याद्टोपस्यासिद्धत्वात् ।

त

रधृभाष्ये |

पूर्व ूरवमन्तरंग इति स्वीकारात् । अष्टनः सर्वासिति काटापसू्े सवौ
स्विति ग्यम् । व्यस्रनादावित्यनुव॒त्तेः सामान्यत आत्वमिति मतेऽपि प्रिभ-

क्तावित्यनुवृत्तः । त्र त्वयाप्यनुव्ये अघयेगे मास्वित्यस्म विङेषाराभाभम।

वस्तुतस्तात्वं व्यजनादावव पतनशना दरीत्यस्य सम्बद्धत्रात् । यथा
रक्षणमप्रयुक्ते इत्यनेन स्वरादावात्वाभावस्याङ्गीकृतत्वात् । धान्ये
तु सवौसु इत्यस्य न प्रयोजनं सबौसां व्यनादित्वादामीपि । ननु

जरशसार्टन जत्वं तस्मानर्शसोयविति व्याख्यानान्न दूषः । ओं पक्ष

तु न चाङेका |रैर्भि। रे इव्यविभक्तिका निर्देशः । राय आत्वं सभादीं
स्यादौ । राः । स्मीति किम्। रायौ । स्यादौ किम्। रेभारः । रेसहायप्रननु

रेस्भीत्येव सूत्रभीयम् । एेकारेण च नाभ्नो विकेपित्वदिकारान्तस्य नाम्न
इति रभ्यते । तादृशश्च रेशब्द् एवेति किमर्थं रेफोचारणे नैष दोषः।
गोणाथमिदम् तथाहि । रायमतिकान्तमतिरि कुरम् । नपंसकस्येति हस्बः।
तते भ्यामि अतिसाभ्याम् । अतकदेशविङतमनन्यवद्धवतीत्यात्वम् भवति |

हस्वे कृतेपि रेशब्दस्यानपायात् । न्यायसिद्धा चयं परिभाषा । छिनरिपि शुनः

करणादौ श्रव्यवहारदशेनात् ! एकारे गृहीतं चिद् न सिष्यत् । हस्व करत
रेकारान्तस्याभावात् । नच यददेशस्तदा{िति वणमाचरविधौ तद्रद्धायमि-

पधात् । अन्यथा रासु इत्यत्र षत्वमरसङ्गात् । किच “दकार उच्यते
विष्णुरेकारः स्यान्महेश्वरः दत्येकाक्षरकोशादौ रेकाराप्यस्ति। तत्रा
तिव्यािहवस । सयो हरीति पाणिनीयसूत्रस्थाने रायः स्मीति करतु युक्तं
राघवात् । अद्धि । अकार आ स्याद्दौ स्यादौ । रामाभ्याम् । अदिति
तपरकरणं न स्वरूपग्रहणम् । जदन्ताम्यामिति रिङ्गति । तेन।जद्धयां भव-

द्यामित्यादो नात्वम । अस्मादेव रिङ्गात्तदारिषिषेः, म्यामो मस्य तेसखम् ।
आत्वविधिवेय्य॑मसङ्गत् । तथाहि । सति मितवे मिद्न्त्यादिति अन््यस्वसातपरे
भ्यामागमे आगमा यहणीभृतास्तद्भहणेन गृह्यन्ते। नाम्नोऽवयेे सति भकार
पकारान्तं नामिव नास्तीति कस्यात्वं स्यादिति माधवः | तन्न । अवयवत्वेपि

परत्वानापायात्स्यादिखसस्वाचे।भन्यथानास्नोपि मत्ययत्वं न स्यात्।ततश्राप्स्या
त् ।नह्यागमेऽडादिस्योबाधकोदृष्टः।तस्मादिदुद्धयामिति निदेशोऽत्र भरमाणम्।

र्षरान्तवुरिङ्ग विवरणम् ।
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अदिति किम् । हरिभ्यां तपरतमुत्तरार्भम्।हाहाभ्यामिष्यादो विशेगभावात् ।
भीति किम्। देवस्य। बहुत्वे तु परत्वादेत्वम्।दवेभ्यः। स्यादौ किम्।देवभाग्यम्।
स्भीति पकृतेति हणं सकारनिव्रस्यथम्।ययपि नपुसकस्येति ल्िगेन सच्निपातपरिभाषया च समाधानं संभवति देव इत्यत्रापि परत्वान्नित्यत्वाचच विसगंः
संभवति । तथापि तस्य यदादेशस्तद्वदिति सकारत्वमाभित्यात्वं

स्यात् । नच व्णेमात्रविधो यददिशषन्यायाभावः तस्यानिव्यत्वमनेन ज्ञाप्यते
तेन गणयतीव्यादि सिद्धम्) अकारो दीर्ध षोषवतीति काछापसू्स्य
स्थाने अ आभ्यि इत्युचितम्। देवानामिति तु हरीणामिव भविष्यति । यद्धा
मकराऽजटुप्तनिदििः।यदा अ आनयीति सूत्रंपास्यम्।जकरे रोपमिति काराः

पसचस्यस्थानेऽति रोपमिति अमि छोपमिति वा प।ठ्यम्। यद्वा आद्धोपमिति
सूत्रणीयम् । अतः परो विभक्तिस्थोऽकारो छोपमाप्ोतीति व्याख्येयम् ।नद्श-

स्ररोपेप्येकदेशषविकृतन्यायेन दीर्घे कत सिद्धमिष्टम् । यदा भतिपदोक्तत्वाज्र्शसोर्द्षि कृते अतः परत्वाभावाह्टोपाभावः । न्भ्यः। मूमिञअ इति
छदः । अतो भिसो भस्याकारः । देवैः । स्यादेतत् । भ्य इति चतुर्धोपश्च-

म्योबेहुवचनस्य ग्रहणम् । अद्धि इत्यस्मादिकारात्परत्वात् । ईइसेदैहस
इति दितम्] सभे नवा इति भस्य बः | तथा चातः परस्य भ्यक्त जकाराद्श॒ इत्यर्थो सभ्यते | यद्वा भूस्य इति छेदः । अकारात्परस्य भिसो
भस्याकार इत्यर्भस्ति । आकारो वासिविव्यतोऽनुवतंते । उच्यते । एव भ्यसो
ग्रहणे व्याख्यायमाने भिस्भिसिति सृ व्यथं स्यात् ।नहि भिसः कधिदादिशः

यद्वा धना्थमिदं भवेत्। ननु तर्हि भि ज इति छित्वा भके परे पूवैः अत् ज
एव् भवति तस्यदेश्चान्तरं न भवतीति व्याख्यानमस्तु । अत्रापि पक्षे द्वित्वं
तूक्तरीत्या सम्िनमेव । यदा भि इव्यकदेशदारेण भिस एवानुकरंणं ततश
भिसि परे अत् अ एवेत्यर्थोस्तु । मेवम्। आये भीति व्यर्थं स्यात् ।पूवेस्आद्नुवृत्तेः सखात् । आदन्ताभ्यामिति निरदेशव्रिधाव् । दितीयेतु भिरिति

निर्देशो नोपपयताननु भकारे परे भिसि परे वा जकारभित्नस्य वर्ण॑स्याकारादेश

इत्यस्तु । मेवम् । इद्ुदढचां गुञ्भ्यो निद्धरणस्वाम्यादिभिर्त्यादिषिङ्गत् ।
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नन्वेवमपिकृतप्यकार तस्य पूरेण सह सवर्णं दीव इति दवि माप्राति ।
मकृतिमत्ययाश्रयत्वादन्तरद्ग तव् । अन्तस्ङ्वबाहिरङ्गयारन्तर
द्गविधिषैरवान् | नच परत्नाननित्यत्वा् एतवे न बधः | परादिनान्तरङ्गम्य बाधायोगात्।

उक्तंहि “ प्रं विदुः पृवेपरापपत्तो परस्यरनित्यस्य

च नित्यमेव ।

नित्यान्तरगापगमेन्तरङ्गं तस्मादिषिः पातिपदा बर्टीयान्"॥ इति । उच्य
त । अवणेविधानसामथ्यौदन्तरङ्गमपि बाध्यते । अन्यथा समानाद्धग्त्यता
रापमनुवत्यं रोपमेव व्यास्यत् । भागरिति सिङधद्वा । यन्त॒ नरशसाटुकमनुवत्यं भस्य हुकमेव व्यधास्यादित्युक्तम तन्न।अवणेस्य दुका ऽपसिद्धत्वाद् |

मत्ययादशेनस्यैव टुकष्करदामिभेयत्वात् । स्यादेतत् । नि इत्यस्तु सत्रम् ।
नामेकदेशग्रहणे नामग्रहणम् । यथा भीमा भीमसनः सत्यभामा भामेति ।
आकारस्त॒॒व(स्वित्यतोऽनुवतेते । एवं मिसा भस्य आकार दृतऽरपीष

सिध्यति।यदाम इति सूतरमस्तुमि इति तुप्वेसत्रादनुषतनीयम् । तच स्वरूपप्र शब्दाधिकारात्।इव्थ च भि इति समुदायाभः स जकारो भवतीत्यथः।

अथं भागेरिति रिङ्गदक्ञंनम् । उच्यते।दमो यकाराकारो योगकरिभिगिन स्मादिकरणं भित्वान्यस्मादिषीयेते।जतः मोहः स्वेरी।अक्षौहिणी। यापयति शाययति।खययतीत्यादि सिद्धम) पाद्ंक। गव)देरिति चन वक्तव्यं भवति ए एस्भीत्यस्यपवादायम्मात्त एत्वेऽस्यारम्भात् । स्यार्यषिकारात्स्यादिसम्बधी भिस
गृह्यते। तन बह्मणभिस्ता आदनं भिस्सरत्यादौ नातिमसङ्खः । स्थार्यादि-

प्वधाभागे दग्ान्नम् । अता भिस एेसिति पाणिनीयसूतस्थाने अतो भिसस

इति अतेभ्य इति आत भरिति वा सूत्रयितुमुपितम् । भिंसिम्नवेति का-

सापसूतरस्थाने म्भ्य इत्येवोचितम् । यत्तु वाग्रदण पक्षान्तरं सूचयति । एस्स्वेति । तत्न । एसेसोर्मात्राराववाभावात् । निर्जरसेरेति रूपस्यासाधत्वात्।

चक्रिणा निनेरेरित्येव सत्निपातपरिभाषाविरोषार्ुक्ततराद्॥ एस्मिब हु तपर॥

अकार एकारो भवति बहुत्वे वतैमानेषु सकारभकारादिष स्यादिषुपरतः ।
देवेभ्यः । भकार इति किम्] हाहान्यः।बहुते किम्
दबस्य । मनु सन्निपातप-

रिभाषयान्त्वे न स्यात्।नेवम् । योरिति स्िगिन।तस्या जनित्यलपगममाद् ।

विभक्तिपाद्. ९,
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अवरेदमवधेयम् । स्मिग्रहणं मास्तु । दवानामिप्यत्र परत्वात्रामीति रीर्षो

बाधकः । देवानित्यत्र तु शसीति । एत्वस्यावकाशः । देवेभ्यः । देवेषु ।
दीवेस्यावकाशचः हरीणां भानूनां देवानां देवानित्यत्रोभयपसङ् परत्वादीर्धः ।
देवा इत्यत्रातिपरसङ्गोऽवरिष्टः तद्ारणारेस्भीत्यनुवतैनीयम् । नचानन्तरत्वादद्रीत्यतो भीव्यनुवतेतेति वाच्यम् । इच्छर्थेषिति ज्ञापकात् । यदा
मास्त्वनुव्त्तिः। देवा इत्यत्र सवर्णे दीष इति दीर्घो भविष्यति । नच परत्वादत्वं बाधकं मायशो दृद्यतामिरैत्यनेन कविपपूर्वेण प्रबाधस्याप्यपगतत्वात्।
अत्रार्थे नबा जमा इति निदेशः ममाणम् । ननु च यद्यपि त्रिकं नामाथ
इति पक्षे स्यायनुवृत्तनं पयोननमस्ति । अदन्ताद्धातोः सीष्ादौ परत्वा-

दिडष्टोपयोः मरवतेनात् । तथापि चतुष्कं पंचकं वा नामाथ इति छठ

संख्यायां नानो वृत्तेः साद् । देवभासः देवसेवका इत्यादावतियसङ्गभङ्गाथौ स्याद्यनुद्त्तिरेक्षिता यथा तथा देवन्रा देवमान्याःरामकथका इत्यायतिव्याततिवारणार्थं॒स्मभीत्यावश्यकामिति चेत् । भेवम् । विरितविशेषणाश्रयणात् । नाम्नो विहिते बहुत्वे वतेमाने परे एत्वमित्यभ्युप-

गमात् । समासादौ पूर्वोत्तरभागयोरनथकत्वाच्च। तस्मादचयथमिदम् । अन्ये तु
विहित विशेषणाश्रयणे तात्पयेग्राहके स्मीति यपुनयहणसामथ्यौत् । माधव-

स्तु बहुत्वविशेषणाथं पुनः स्भीय्यक्त तेन बहुत्वे वाच्ये सति विहितो यः
सकारो भकारश्च तस्मिन्परता नाम्नोऽत एत्वम्। तेन सोमं स॒नोतीति सो-

मसुत्। तमाचक्षते सोमसयेति तेसोमसय इत्यत्र नेत्याह । तत्न ।स्यायनुवृत््यैत-

दारणात् । समुदायस्य विरितत्वेपिे सकारभकार्योरतथात्वा्च । अपरे तु रसि इत्यत्र स्भीत्यस्मिन्तृतीयो नकासेपि मध्ये निर्दिदयते ।
तेन मयणामित्यत्र नुटि कृते नादौ स्यादौ परे आत्वं सिदयति । अचरर्थे

इदं स्मिग्रहणमंव शिङ्गि तस्यात्रानुवृत्तौ देवानामित्यत्राप्याव्वं स्यात् ।
नामीति तु हरीणामित्यादिषिषयं स्यात् । अतस्तिवृ्त्यथ पुनः सिभिग्रहणमित्याहुः । भिसि व्वत्वस्य निरवकाशत्वदेवास्यामवृत्तिः नित्यान्तरङ्-

निरवकाशानि हि बरूवन्तीति माधवः । अन्ये तु नित्यल्वादेत्वं भवति
१५
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एत्व कृते भतेपूव॑मकारमाध्रित्याखमव्त्तिः स्यादित्याहुः । बहुवचने सस्येदिति पाणिनीयसूत्रस्थाने बहुत स्मेदित्युचितम् । घुटि बहुत्वे त्वेइति कारपसूत्रस्थाने बहुत्वे स्म इत्युचितम्। यतु शब्दौ वा निवस्य इति । तन्न ।
अन्यत्र वा निवृच्यथ यत्नानारम्भात्॥ओसि॥ अकार एकारा भवत्यासि)द्व-

योः । अत्र स्यायोस् गृद्यते। तेन आ उखः ओक्लः।देव जख इत्यादी नाति
भसङ्गः ।क्षणमतिदोक्तपरिभाषयाप्येतत्समाषातुं शक्यम्।न्यायमूसा चयं परि
भषिद्युक्तम् । अदिति किम्।हर्यौः। तपरः किम्। दादौः।ओसीति किम्।देवस्य

ओकषिचेति सूत्र चकारे व्यधः ॥ डखिरत् ॥ अदेतान्नामरो दिरद्धवति॥
देवात् । अतः किम् । वातमम्यः । गावः । तपरः किम् । हाहाः । अभड-

कारःकिमथः । इकारस्तु दसो भेदकः स्याद्यपिकाराततत्संबध्यसिग्ररीप्यते ।
सत्यम्।शक्यमेव कतुम् ।ननु इम्सेरदादेशे कृते यस्य खोप इत्यष्ठोपः मापरोति।
भवम् । अकारविधानेन स्यादौ यस्य छोपाभावस्य ज्ञापितत्वात् । अन्यथा इमेस्तडसिस्त इति वावध््यत् । कार्ये हूत्योः सिस्याः देषा इत्यादिनिर्दशाद्रा

स्यादौ न यस्य रोपः । यद्वा तदितमकरणाक्षपीति सूत्रारम्भाच । नाज यस्य
रोपः तारं उम्ेस्त इति कुतो न सूचितमिति चेत् छाघवे विशेषाभावात् ।
यद्वा ज्ञापनाथेमिदमेकवर्णोप्यदेशः । कचितष्ठीगि्दिटस्य स्वस्य भवतीति । यदि तु पूर्वोक्तशापकैरेवास्याथेस्य सिद्धेः स्वीकियते तदा सृक्यमेव कतुम् । यडसिड्सामिनात्स्या इति सूते आदिति छेद ग्यथैः। निनँर-

सादिति रूपस्याप्यसाधुतेप्याह । फणी नः। उसिरादिति कारापसूत्रे असिर-

दिव्युचितं स्याद्यनुव्र्या

स्या्यसेरद्धिधानात् } सरस्वत्या

डकार उपात्तः । अतिनरसादिति

तदुपहासा्थ

रूपमप्यसाधु । पाणिनीयसूत्रऽि

डसेडकार स्त्य शक्यः ।पूर्वोत्तरसाह वस्यीच नातिपसङ्गः । ऊस्स्य ॥
अदन्तात्नाभ्नो ङस् स्यो भवति । देवस्य । अद्न्तादिति किम् । वातप्रम्यः ।

मरुतः । तपरः किम् । हाहाः, पूवस्य स्वरात् हुस्वादिति रिङ्गात्तदन्तविधिः।
आदिति चिङ्गात्तस्यापि । अः वासुदेवः आत् अस्य कश्चिदित्यव समाना-

दित्यनुवत्यै हस्वपरतां तस्याऽभ्रित्य व्याचष्टे । हस्वात्समानादितिं

पिभक्तिपादः १,
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इदितोस्तु इतीति बाधकम् । ऋतस्तु ऋतो ङ उः लकारस्वसिद्ध एवेति

परिरेषाद्देव रुभ्यते यद्यपि तथापि बकमन्धनमयासोयं सनिहिताकारानुबत्येवेष्टसिद्धेः । डकारस्तु जस्यतिभसङ्गवारणाय स्वरा इत्यादिनिरदेशाश्रयणे
तु सपष्ाथः शस्यतिव्याप्तिवारणार्थो वा । न च रोपनकारौ बाधकी स्यातामिंति वाच्यम् । समानां
तरे चरितथयोस्तयोः परत्वादनेन ङसिचरितरथन
बाधपसङ्गात् । टेन ॥ अतः परण इनो भेवति । देवेन । अतः क्षिम् ।

कृतौ । भवता । तपरः। किम् हाहा । या किम् । देवौ | ननु टनेस्येव सूभ्यताम् । ए इतव्यनुवतनीयम्। तधा चातः टा नो भवव्यतश्रैकार इत्यर्थो रभ्यते ।
मेवम् । छाववाविकेषामावात् । अतिनरसिनेति रूपस्यासाधुत्वाद् । अथ
टकारः किमः । एनेत्येव स्ताम् । भा इनेति छेदः स्यायधिकाराच
नतिपसङः । आमि नुया बाधादानयथेक्यादमत्ययत्वाचचाकारस्य नातियसङ्कः।
एवं तर्हि स्पष्टाथः । अ्थवत्परिभाषाया अनित्यवन्ञापनार्भो वा| तेन वाम्मि

तेजस्वीत्यादिषु इनामिति दीर्घः सिध्यति । माधवस्तु याङ्पिडसामिनात्स्या
इति वाच्ये पथग्योगकरणं बारावमोधार्थं छाघत्रार्थं चेत्याह । पाणिमीयमू
आसिडसां नात्स्या इति पटितुं युक्तम् । साहचया नातिपरसङ्कः। आङचाप इत्यत्र योगविभागदेत्वम् । अनाप्यक इत्यत्र नकारपश्ेषादिके पतन्न-

छिनैव कृतमेव । इन ट इति काापसूत्नं टेन इति बा एन इति वा पाभतं

यक्तम् । डेः अक् ॥ ड इत्यविभक्तिको निरदैशोऽसंदेह थोनुकास्यालुकरण-

योरभेदाश्चयणात् । डरि्युक्तौ तु चतुथ्यकवचनस्येदं गहणं सप्तम्येकवचन्स्य वेति सन्देहः स्यात् । कायीय स्परे इति रिङ्गातुसरणे तु नास्ति

सन्देहः । अदित्यनुवृत्ेरनेह । वातपरम्ये। तपरत्वात्। डहहे। इति किम् । देवो
देवे | अथाफकृते तस्येदोतोत इति छोपल प्राप्नो विधानसामर्ध्या्न भवति
एतोऽपदान्तत्वादा । नद्यकि कृते एतः पदान्तत्वं संभवति । अविभक्षि-

कपक्षे ङकारः सृत्यनः स्याद्यपिकारान्नातिपसङ्गः। एरगिति पक्षतु डो सन्दहउक्तङिङ्घातिरस्यः । कथिखव्राक्ङ् इति पत्वा अगिति योगविभागेन
आवृत्या वा मकरणमेदेनान्यत्रापि कविदमििधेयः । तेन गव देरक्षाद्-
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खवुभाप्य |

वरमिति सिध्यतीत्याह । यं इव्यत्र त॒ अर्दधैमात्रागोरवं दाषः ॥ सर्वदः
स्मट् ॥ अदन्तात्सर्बादर्ड इत्यस्य स्मटागमः । सवेस्म । अदन्तादिति
किम् । भवत । त्वते । तपरत्वं स्पष्टार्थं आबन्तातु परलाद्यडादि ना बाधा
त् । स्वादेरिति किम । रामाय । यननामाप्तन्यायनाकापवादाऽयम | यद्यपि
देशभदनाभयमपि सम्भवति तथापि सत्यपि सभवे बाधनं भतरतीत्युपगस्य-

ते । सर्वैजादि्यैस्य स सादिः । तद्वणसंविन्ञानायं बहुबीहिः। तस्यान्यप्दार्थ॑स्य गणानां विङेषणानां ब्रृत्तिपदाभरूपाणां कायान्वयितया संविज्ञानं
यत्र स तद्भणसंविज्ञानः । तच्छब्द्प्रयोगेणान्यपदाथैमाधान्यं टभ्यत ।
णवं चित्रा गावा यस्य स इत्यादावपि । अन्यथा ¡ह यस्य॒ गावधिता इति गोशष्दाथंयाधान्यं स्यात् । नचेवेविधर्थं वबहु्ीहिरिप्यन ।
आदिशष्दस्यावथववाचितवादनुद्ध तावयव्मेदः
समुदायः समासार्थः ।
तस्य॒ च समुदायस्य युगपट्क्ष्ये मयागाभावादानभक्यात्तदृतप्ि
न्यायेन तदवयवेषु मवर्तमानं का्यमविक्षषात्सवश्चाच्दपि
प्रवत्तेत

इति युक्त ॒तद्रणसंविज्ञानत्वम् स्यादेतत् । सं्ञापसनेनीभतप्वतिमसङ्कः

।

सवो नाम कश्ित्तस्मेसर्वाय । अतिक्रान्तः सर्वमतिसवस्तस्मे अतिसवायत्यादिषु रमडादिः पाप्राति। तत्रामकथित् आतिकांतस्त्माततत् इत्यादिषु सबोयंतगेणत्यदादिकार्यं व्यदादष्टेर इत्यादि माप्रातिं । अन्यमतिकान्तमस्यन्यम |
अतिकतरमित्यादिषु इत्वन्यादेरिति भराप्ोति । ननु गण सूर्वतदित्यादय
एव॒ पाठेता न त्वतिसवातितदित्यादिसमुदायास्तत्कथन्तप्वतिपरसङ्ग इति
चरेत् । तदन्तग्रहणस्याच्रष्टत्वादन्यथा परमसर्वस्मे इत्यादिकमपि न सिध्येदिति । उच्यते । सवोदेरित्याव्त्यैत तच चादिङष्दः मकारे ।
मकम्श्च सादर्यं ततर सवाधाभेधानसामथ्येम् । तथाच सर्वार्थाभिधानसामध्यरिशिष्टानामेव
गणे
पाठटस्यावदयकतया
मकारान्तर-

नुषां च पटे ममाणाभावादेव विङेषेऽवस्थितानां संन्ञानामपसर्जनानां
च सवादित्वमेव नास्ति । तेन तषां सर्वादिकार्यमन्तर्गणव्यं च. न भवति । यद्धि स्वरूपमाचाश्रयं कार्य तन्न तु गणपाठ-

भक्तिपादः ९.
मपेक्षते यथा

युष्मद्स्मदास्त्वमहमित्यादि

१४१
। तद्पसर्मनत्वेपि भव-

त्येव । न चैवं युष्मदिचास्मदि वेत्यत्र त्वन्मद्।दिपसङ्गः । रोकमसिद्धा्थप्रतायामेव तत्मवृत्तेः । अभिव्यक्त पदाथ ये रुके वेदेच विश्चताः |

राखाथस्तेषु कर्तव्यः राब्देषु न तदुक्तिषिति) न्यायात् । यद्वा अनुकायोनुकरणयोभदात्तत्कायेस्य . वेकचििकातिदेशञाभ्युपगमादमवृत्तिः । स्या-

देतत् ॥ अतः ॥ अनास्मिन्ननन्या अनेष इत्यादावप्यत्वसत्वास्मित्रादीनि

न स्युः । अतिंसवं इत्यत्रेवोपस्जनत्वात् । तथा च अब्राह्मण इत्यादे

्ी्मणभिन्न

इत्यादिक्मेण पूरवपदाथप्राधान्येन विवरणं कुर्वति \

मेवम् । वेयाकरणमते नञ्समासस्योत्तरपदाथेाधान्यमेव । तथाहि । आ-

रोपितत्वं नजः । तथा. च मायामनुप्यमायामगस्याननिशाकरकपट-

ब्राह्मणादिशब्देभ्य इवारोपितो मिध्यामृतोयं ब्राह्मण इत्येवं शब्दे
धपयेवसाने ब्रह्मणमिन्न इत्यादिकमाथिकाथाविषिरणं न त॒ शाब्दोऽयमथः | अत एव चौत्समगिकी तत्पुरुषस्योत्तरपदा्धपधानतापि नि

हति । अचर चतुर्णामिति गिर्देशोप्यनुकूटः । यदा सवौदेपिति नावतेत । नायमादिशब्दोऽवयववाची । किंतु मरकारवाची । तथा चायमथः । सवोमिधानसमथदिकारतान्नाश्नः परस्य डे स्माडिति
न्वेवं त्यदादेषेर इव्याद्यन्तगंणकार्स्यं सिध्यतु । सर्वादेः, स्मडित्यादिकं
तु कृत्सरसकरादिशब्देष्वतिव्याप्तं स्यादिति चेन्न । गणपाटसामय्यीत्त

पठितानामेव ग्रहणात् । एवं हि संज्ञोपसर्ननीभूतेषु नातिव्याप्िः
मुख्यामुख्ययोमुख्ये कायैसंमत्ययो नाम॒ख्ये इति न्यायेन वा मुख्यो
हि ठोकमरसिद्धो्थो विपरीतस्त्वन्योऽभिव्यक्तपदार्था ये इति न्यायात्
न चासि न्यायः पद्कार्यशिति वाच्यम् । विशिष्रूपोपादाने सरवेत
तत्पवृच्यभ्युपगमात् । यदा अथंद्ारकं विभक्तेविरेषणमाश्रयणोयम् |

सवादारति न पश्चमी कि त॒ ष्ठी । स्वाभिधानसमभसवीयथसमवेतस ख्याकारकाय्यमिधायिनां

ङ प्रभृतीनां स्मडादयः

। यदा

विहित

विरोषणमाश्रयिष्यामह । सवोभिधानसमथसवौदेर्विहितानां डपभृवीनां स्मदयः । एवं हई संन्ञोपसजनीभतेषु नातिव्याप्तिः । तत्र॒ विक्षेषेऽवस्थि&

१५२

रघुभाष्ये ।

तिम सवौधौमिधानसामर्ध्यम् । इत्थं च सर्वादीनि सवेनामानीतिं भू
न कर्तैव्यम् । उक्तरीत्या निवोदाद् । न बहु्रीहाविति पाणिनीयसू्ं ब्रहुव्रीहाविति कारापसूत्रमपि नारम्भणीयम् । अतिसवातितदित्यादिगोणवारकं
यत्तेनैव गताथत्वात् । बहुवीहिसम्थंटोकिकवाकये निपधार्थनोपयुल्यते।
अकृतव्यृहपरिभाषया निमित्तापायन्यायन वा गताथत्वात् । उक्तन्याय-

योरनित्यत्वेन नव्वकापितृक इत्यादिरूपस्येष्त्र तु सुतरां व्यथं नतृतीयासमासे ददे इत्युभयमारम्भणीयमेव । सवोद्यथस्य प्राधान्यात् ।
विभाषा क्किसिमासे बहुवरीहावित्यत्र बहुव्ीहियहणं व्यथम् मतिपदेक्तस्म
दिद्नामान्यन्तरार इति विहितस्य ग्रहणाद्रन्दस्य निवारणात् । सवेनाप्नः

स्मे इत्यस्य सवैनाप्नः स्मडिति सूत्रणीयय॑म् ।सर्वषां नाम सवनामति यागाश्रयणान्न संज्ञोपसर्जनयोरतिप्रसङ्गः । गणपाठसामध्यौन्च । निःशषसकणर्डरत्सादिप्वपि । एवं च स्मे स्वेनाश्न इति कारापसूत्रस्भान
स्मटूसवेनाम्न इति सूच पाम्यम् । सवोदयश्च पेच्िशत् । तत्र सवेविश्राम्दौ कृत्छपयौयौ । उभशब्दो दविव्वविकिष्टस्य वाचकः । अत एव
नित्यं दिवचनान्तः। तर्हि किमर्थमसौ स्वादिषु पव्वते । न ह्यस्मात्स्मडादयः
संभवति । उच्यते । उभकाविति सूपसिद्धय्थं गणस्मिन्पस्यते । तथा ।
उभरष्दस्तावद्धिवचनमात्राविषयः भित्स्वारितेत उभे इति रिङ्गात्। समास-

तद्धितादो तु दविवचनलोपान्नासौ पयुज्यतेऽनमिधानात् । किंतु उभयरष्द्ः ।
उभाभ्यां पक्षाभ्यां विनीता निद्रा इति विरहे उभयपक्षव्यादिपियोगदर्ेनात् । एवं स्थिते उभयत उभयत्रेव्यादाविवाकमत्ययेऽप्युभय एव प्राप्तः ।
अके तु उभकाविति सिद्धयति तद्धितस्य मध्यपतितस्वेन द्विवचनपरत्वान

पायात् । यद्वा अकां एवास्य स्वादिषु पाटस्तत्सामध्यौदुभकाविति
सिध्यति । अन्यथा पाटेवेयध्यौपततेः । अव्ययसवदीनां टेः भागक इत्यस्य

वचनेस्य सचे उभरशष्दस्य सर्वादिषु पाट एव लिङ्गम् । उभयशष्दस्तु अव्वद्रयारब्धेऽवयविनि वत्तेते।उभयौ मणिरिति यथा दृयामरोहिताम्यामवय-

वाभ्यामार्प इत्यथः । तिसोहितावयवभेदत्वादेकवचनम् । "उभयमेव वदंति
मनीषिणं इत्यादौ समुदायपरितः समुदायोऽैः तिरोहितावयवभेदत्वं तुर्य .

विभक्तिषादः ९.
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मेव । यदा तु वरगृदयारब्धे महासमुदाये वतैते तदा वर्म्यभित्रेन वर्गदयेन-

सहभिद्विवक्षया उद्धूतावयवभेदत्वात् बहुवचनान्त एव! उभये देवमनुष्याः॥
^ तस्य मितराण्यमित्रास्ते येच ये चोभये नृपा इति। यथा तु यदा भागु-

क्तरात्या उभयो मणिरिति व्युत्पाद्य तादृशमेव मणिद्यं सह विवक्ष्यते तदा

दविवचनं माप्नोति । अनभिधानान्न भवतीत्येकं । अनभिधान ममाणाऽभावाद्ध-

वेत्यवत्यन्यं । अचर कश्चित् उभयेत्यथंपरो निर्देशः तेन येषामपि मेदिनीभताम् ' इति माघमयोगः समितो भवतीत्याह । तत्र अथपरता्यां परमा

णाभावात् । महाककिभियोग एव मूलमिति चेन्न ।तेरेव तद्विपरीतस्य बहुशः
भयीगत् । तथा च माषः । गुरुद्वयाय गुरुणोरिति । कारिदिासोपि। 'भस्मिनद्धये रूपविधानयत्न इति'। श्रीहषश्च | ^ अये ममोदासितमेवनिहया द्य

त्येतस्मिन्ननतिमयोनन ` इति । तस्मात् इयं देधमिषंति गच्छन्तीति दयेपः तेषां दयेषामिति इषेः किबन्तस्य रूपं गध्यम् । कथित्त॒ चाकवर्म॑ण-

व्याकरणे दयदाब्द्स्यापि सवेनामताभ्युपगमात्तदीत्याऽयंपयोग इत्याह ।

अन्यो भिन्नाथः } अन्यतरान्यतमश्षन्दावव्युसन्र स्वभावाद्दिबहुविषये निद्धौ.
रणे वर्तेते 1 तच्ान्यतमशब्दस्य गणेपाठाभावात्र सवादिकार्य नापि स्त्वन्यादेरित्याद्यतगेणकायेम् । शाकयायनस्तु अन्यतरान्यतमों इतरडतमांतो

वयुत्पादितवान् । तन्मतेऽप्यन्यतरशब्दपाठस्य नियमाथेत्वादन्यतमसब्दोन्तर्मणकार्यं सवैकार्य च न रभते । इतरस्त्वन्यनीचयोः । डतरडतमौ

प्रत्ययो तद्भहणात्तदन्तानां सवौदिषु ग्रहणम् । केवख्योः

प्रयोनना-

भावात् । कतर्कतमयतरयतमादयस्ते । त्वत् त्व इत्यन्यप्यायो जाद्यस्तां
न्तः । त्वदधरमधुरमधूनि पिबतामेति तस्य भयोगः । त्वत अन्यस्या अधर
इति षष्ठीतत्पुरुष; । न तु तवाधरस्त्वदधर इति। “पदयति दिशिदिशि रहसि
भवन्तमिति पुवैवाक्येन सहान्वयापत्तैः । एतस्यापि पेकाथ एव । नेम

इव्यद्धं । समः स्वपयौयः तुस्यपयीयस्तु नेह मृद्यते । समः इृत्स्ने च रक्ते

च स्यान्मयीदावबद्धयोः' । पूवैपशवयोच्तरापराः पञ्च दिक्ारयोस्तद्वच्छिन्न

च दक्षिणाधरशब्दौ दिशि तदवच्छिन्ने च न दक्षिणः भरवीणः । अधरे तम्ब

रागः । उत्तरे मर्युत्तरे वा शक्त इत्येते गृह्यन्ते । कथं तर्द । (तथा परेषा
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टघुभाष्य |

यपि चति पा्थिंबः। अप्र मत्यवतिष्रन्त इत्या।द च। अवाह दशवाचनैर्
वपरापरशण्दयार् पचाराच्छनतरा वादिनि

न मयागः

। नेचवमुपसनेनतानं

हि रक्षणिकतमुपसर्जनल्म् । किंतु स्वा्विशि्राभान्तरसक्रमः । सतु
न समासादिमिषिष्स्यापि प्रधानस्यन वा लाक्षणिकस्यापि समासादिकमम-

विषस्य । तद्रय्योदं सोऽसो याभ्सा सोहमित्यत्र भागव्यागमाविष्रय अत
एव॒ तस्मदरह्धिमानित्यप्रौ ज्ञानरक्षणपक्षपि सर्वादिकार्ममवृत्तिरिति ।
वस्तुसत । अत्र॒ श्रु्वादिमकारका बाधाऽननादिशब्दृभ्या

भित्रला-

दिरिवाधिकः । प्रपां अपर इत्यदः द्दात देशान्तरनिष्रत्वादिमकार्कं एवति । ददिशिः स्पती भव दक्षिणस्या इत्यादावपि स्वादिकार्स्य

भवत्येव । न च सृन्ञा्वान्निपेधः । आधुनिकसकता हि संज्ञा न चद
सास्ति कुरुषु तु सास्ति तेनौत्तराः कुरवः । अन्यतु दिक्षु चिरन्तनः सकतः
कुश्षु प्वधुनिक इत्यत्र ममाणं मृग्यम् । सुमर्मवधिमपेक्ष्य
कुरुपृत्तरराष्दमवृत्तरित्याहुः । 'स्वात्ञातावासमनि स्वे त्रिप्वात्मीय सवऽ
खियां धने) इति चतायाः स्वक्षब्द्स्य । तत्रात्मात्मीययारव सर्वा-

दित्वम् । अंतरमवकाश्चावधिपरिधानान्तरद्धिभदतादरध्यः दिद्रात्मीयविनाबहिरवसरमध्यन्तरात्मनि च' व्यन्तरश्ण्दस्याथोः । तत्र बहि्यागपरि

धानयोरेव सवारिव्वम् । बहिरित्यनात्रृताऽनाच्छादितः बाह्यं चाच्यत ।तत्राय
अंतर अंत वा गृहा नगरबाह्याश्राण्डारादिगृहा इत्यथः। द्वितीये नगराभ्यन्त
रगृहा इत्यथैः।सत्यपि बहिर्योग पु्िषयतायां न स्वदितम।अंतस्यां पि

काराद्राह्यायां तदन्तवातिन्यां वेव्य्थः। सरसिगः संबाधनव्यभिचारी च भवत्यथेः । “भातडंवतुः” इत्युणादौ ब्युत्पादितोऽयमुकायनुबन्धः (आसुर्वादिः

इत्यात्वमकश्च पयोननम्।भवादक् भवकान्।त्यदतदी पूरवाक्तपरामशेका। तत्राद्य
रछांद्स इति केचित् । यत् उदरयसमपकः । एतदिमो मत्यक्षापस्थित।भदसं

व्यवहिते । ""एकोऽन्या्थं मधानेऽस्ये पथमे केवले तथा । साधारण समाने
च संख्यायां च मरयुज्यते।संख्यायामेकवचनान्त एव दविशष्दो द्विखविरिष्र
ऽदिगः सगोधनेकविषयश्च युष्मदथैः । अस्मच्छब्दस्तृचारयित्थैः । किं शण्द्

= मरभे ज्षेपे चामाधवस्तु।नन्वस्मिन्य्रे नान्यत्र गणः पठचते।तथा॥गगेदेर्यै।

विभक्तिपाद्ः १.
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नडदेरायनणित्यादिननु पठ्यतपि चवाहेति! नचैवं सर्वःपल्यते सर्वापि पञ्यत

परपयाअपेव्यादिः

अस्ति तत्र पठे मयोननं किमुपसर्गसन्ञाविधानं नहि

अक्ातं सक्ञिनि संज्ञा दाक्यते करतु ति इहापि मयोननं भविष्यति क्ति
विरिष्रार्थानां पाटः । पठितानामेव सवौदिकार्यम् । तदुक्तम्) .सवीदिः स्वेना-

माख्यो नचेद्रौणो थवामिधा ! पृवौदिश्च व्यवस्थायां समो तुव्यऽन्तरोऽपुरि।
परिधाने बहियेमि स्वोऽथन्ञात्यन्यवाच्यपि?इत्याह । एत स्वादयखिषिङ्ाः |
त्तीयासमासं तृतीयासमासाथवाक्ये ददे च स्वांदिकार्यं नेति वाच्यम् अन्यथा तदन्तग्रहणस्योक्तत्वेनातिमपरसङ्गः स्यात् । तीयपत्ययान्तस्य ङ्स

सवादिका्य वेति वक्तव्यम् ।उभयं न वक्तव्यम् । योगविभागास्सिद्धम्। स्वदे;
परस्यामो नुट्।डसिरत्। भक् च भवति।मासपूवाय मासेन पूर्वीय पुमैपराय।
अपरोन्तराय । व्णाँश्रमेतराणां ततः स्मट्।अदन्तान्नाभ्नः परस्य ठे: स्मडाग-

मो वाद्वितीयस्मे-द्वितीयाय।त्रतीयस्म-त्रतीयाय सर्वादेः स्माडित्येकयोगशच ।
तस्योक्तं एवाथः । तन्वादिना चोक्ताथसद्हः कार्यः । चेत्यनुवत्यं व्यवस्थितविकल्पं चाधित्य वा समाधेयम् । उक्तकत्पनाया इष्टसिद्धयथत्वादति
सङ्घो नाद्धाव्यः । स्मै स्वेनान्न इति कारापसूजम् । स्मट् सर्वदिसिति

कतु युक्तम । अचर सूत्रे लाववाभावेप्युत्तरसूत्र तस्य स्वात् ।सकरायेस्या-

दावतिव्या्षिवारणाय

गणपाठोऽवद्याश्रयणीयः । स्बदेः सर्वनाप्न इति।

इत्थं च सवौदृरिव्येव युक्तम् । न तु सवैनाम्न इत्ति । अतिसवीय । पियवि-

इवयित्यादावतिभसङ्गस्तृक्तरीत्या वारणीयः । “सर्वनाश्रः सेः इति पाणि

नीयसू्रस्थाने सर्वदः स्माडत्येव युक्तम् । संज्ञोपसजैनयेस्तु पाठत्पयदासः।

अतः । भदन्तात्छवोदेः परस्य ङमसेरादेशस्यातः स्मडागमः । विक सस्य

व्यवस्थितत्वेन

पृनौदिनवभ्यस्तीयमत्ययान्ताच्च

विकरपोऽन्यस्मात्सबीदे-

नित्यम् । नतु उम्तेरदिशस्यातो ग्रहणमिद्युक्तम् । ततर किमानम् । तपरस्यै-

वेदं ग्रहणं किं न स्यात् तथाच सवदेः प्रस्याकारस्य स्मडागम इति रम्यते

मेवम् । डसिरदित्यतो ङसिरित्यनुवत्ये विपारणामेन ङसेरतः स्मडिति
व्याख्यानमेव मानम् । नचैवमपि उसेरकारस्येव्य्थेस्तु स्वरूपग्रहणे भमाणभावात् । तथाच । नित्यत्वास्परत्वा्च अददेशात्पर्व स्मडागमे तेऽददिशो
१9

रुभाप्ये |
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सन स्यात् । अदंतान्नाप्नाडस परल्वाऽ्मोवात । नायमाना वा अत् स्मटर

हितस्थेव डसेः स्यादितिवाच्यम । तस्मादिति दिगादृद्रस्यतवाता ब्रहुणं
नं तपरस्याऽकारस्मात्

निणयात् । सपृण सत्रमवानुनत्य ङसरदादशस्या-

)वरह तस्यादरास्यगाय्-

कारस्य स्मडितिव्याग्ययम । जन्य तु डासरादात्

मनवादे न त॒ तस्य सतरस्यातरानुव्रृत्तिः । नचाकारमात्रस्य ग्रहणम्
ह्यतं
अत्राभं हिमे तस्मात् । पूतस्य । उभय इति । तपरस्म प्रहणे

। अदानिरदेशा नोपपयेरतरित्याहुः । अस्मिन्पक्षऽदन्तादित्यापि नापाक्षितम् ग्रहणम
् )
दशस्य तत एव संभवात् । माधवस्तु इहात इतिं । नाकारस्य
अद्धीत्यतोऽनुवृत्यव सद्धः। न च वाच्यय तत्सवादसंब्रद्धमिति

विभक्ति

विरेषणयेदं स्यात् । सवौदरकारान्तात्परस्य विभरतरकास्येति । एवमपि
तत्र
तपरत्वस्यानुपपततः । न च प्ीब्रहुवचनन्यावृस्मथ तत्स्यात् ।

इतिस्मटः
परत्वात्सरिकृते न॒हि दयोारदिरिङ्गयाः समुचया वटत

माघ्यभावात् सुय म्यवधानाच । अतः सामथ्योष्धाक्षणिकस्यापि इन्त
प्त एव ग्रहणमित्याह ¦ यद्यपि भभम ङसरतं करत्वा तस्य स्थानिव
दावेन उससित्वमाश्रित्य

वाक्यभेदेन सम्बन्ध्य

सवौद्ः स्मडित्यत्र डसिग्रहणमनुवत्य

अद॑तात्सर्वादंः परस्य

तं शक्यम् | अत्रार्थं तस्मादिति

तच

ङसः स्मडिति बणयि-

सिङ्ग चास्ति।

तथापि

स्पृष्राथमिदं

सन्रमिति दिक् ङसिादित्यस्य स्थाने अतं इति पत्र पवसूत्ात्स्मडतुवर
नात् । अचड्सरादशो याह्य: । तस्मात्पर इति शङ्गात् । उसिड्याः स्मा-

स्स्मिनाविति पाणिनीय सूत्रस्थानऽपि अतः डिस्मिन्

ईति यागद्वयं कतं

व्यम ¦अतईत्यत्रपूवस॒रात्स्मडनुवतंनीयः। तस्माच्छस इतिरिङ्गात् उतयाद्-

दोऽद्रहीष्यत ॥ ¶डस्मिन्

॥ अदन्तात्सवादः

।डास्मन्वा सर्वस्मिनपरम-

सिमन् पूरवे । दितीयस्मिन् । द्वितीये । व्यवस्थितविकसर्पत्वातपूवदिनवइति
भ्यस्तीयमत्ययान्ताच वाऽन्यतानित्यम् 1 अजां पूर्वऽव्यये इत्यत्र प्रवे

निदेशोऽनुक्रः ।स्यादेतत् । इस्मिनित्येव सूत्रयताम् ।न॒ च नदृशसोरिति
ह्रौ कृते सवौणीत्यादावतिमसङ्ग इति वाच्यम् । तत्र परत्वाञ्चुमा बाधाद्

नमाऽवकाशः करानि । .स्मिनः पिङ्ग सवोणीवयञ्जीभयमसङ्गे परत्वम् ।

विभक्तिपादः १.
[नन्

११.

नच ङकारं विना ईइ श्व्युचारते इ्नातिनिरदशोयमि्यापद्यत । ततश्च ईमौ
{6 क च (^

च

[क्र

जसीति कतेष्वतिमसङ्ग इति वाच्यम् । मित्सरितेतउमे उभयेस्वरा
इत्यादिरिङ्गात् । इत्वव्यक्तिमधानायं निदेश इत्यर्थस्य राभाव् ।
न च सर्वष्टमित्यादावतिव्याप्तिः | स्यादिभिरिवणंस्य विरोषणात् । स्यादीनाय इवणें इति । एवं तहिं स्पष्टभं उकारम्रहणम् | माधवोपि |
ङकारो नसीत्वद्ीवेत्वव्यावृ्यर्थः । न॒ च विषिसामथ्यीत्तदयाघ्र्तिः।

विधेः स्मिन्नर्थत्वादो नसोर स्मिति गौरवमसङ्गः । इतः स्मि्निति
कृते कृतिमत्वादिसं्ञस्थेव ग्रहणं स्यात् । अस्तु कृतस्यापि स्मिनस्तदद्ावेन रोपः स्यादिति विधिसामर््यात्सप्तम्येकवचनस्यैव हणं भविष्यति।
एव तहिं स्पष्टर्थोऽयमित्याह ।डििमित्निति कारापसूतप्येवं बोध्यं बिभाग्येते
(न

पुवादेरिति कालपसूत्रे

| कन

[१

क

वा पुवदिरेप्युचितं ङसि स्मात्

(००५

डिस्मिन्नि-

त्यनयोरनुवतेनात्। तौ पूर्वदर्वेति वा कत्तव्यम्।ङसिड्वेः स्मास्स्मिनौ इत्यस्य

पाणिनीयसूत्रस्य स्थाने अतः डि स्मिन्निति सूृत्रयितुमुचितम्
राववात् । पुवौदिभ्यो नवभ्यो वेत्यत्र स्थाने पृवादेर्ेत्युचितं गणपाठे एषःनवानामंते ब्ृत्करणस्योचितत्वात् ॥जसी ॥ अदन्तात्स्देः परो नस् ईवी
व्यरवृस्थितविकसितत्वालयवीदेर्नेमाज् वा । ननु अन्त्यस्येवायमदेशः कुतो
नेति चन्न विधायकामावाव् । षष्ठीनिदिष्टस्थादेशस्यान्त्ये विधानात् ।
उभये इति शिङ्गाच । अथ दीर्वग्रहणं किमथ हस्वेप्यादेशे इषटरूपकिदिर्नि[कर क

ष

भ

बौधेव । सत्यं इकारान्तरम्ठेषा्थं दी्षनिदश्चः । स च भिन्नो योगः।
अद्न्तान्नाम्नः परो नस् ईर्वा भवतीति तदथः । तेन प्रथमचरमतथड~

यडत्पाद्धंकतिपयानां वेति सिद्धम । अत तयडययै भत्ययौ ततश्च
तदन्ता ग्राह्याः । दितये-दितयाः । दये- इयाः । वणौश्रमेतरे व्णश्रमेतराः । उभयक्ब्दस्यायडन्तत्वेपि न विकस्पः। यद्वा । “उभये स्वराः

त्यत्रोभयय्हणं व्यथमिव्युक्तम् । तन्मण्डूकछत्येहानुवतेनीम्

नियमाथेतया व्याख्येयम् । उभये इत्येवरूपं

नोभया

। तच

इत्यपीति ।

कश्ित्भयशब्दोऽव्युत्पन्न एव॒ उभयीत्यज नदादित्वादीषित्याह । माधवस्तु । सप्तमीभ्रमनव्यावरृस्यथं दीवेविधिः । ननु तदथमिरिति निदक्ष्यामः।
९ (न,

क

व

= (न

५
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घुभाप्य|

[वम्।एवमपि हि सते राघवं किंथिदव आदेशस्य सन्तताश्रमाऽपि

स्यात्

द्वा। विभक्त्यन्तरनिःण्ास्प्यादङशस्तदन्तस्य स्पादातज्ञापकाशथि ता उदा

1र्थं वा दीर्घयरहणमिति वयमिव्याद । तच्च । उभय इति निदृशन सवभ्रमनेवृत्तिसम्भवात । यदपि विभत्तयन्तरनिर्दिष्ठाप्पास्यादि तदपि भयाजनाभा-

पत्र ज्ञाप्यम । उदात्ता वेत्यादियद्क्त तदपि उदात्तादीनामिहाविधानाद्धयमेव । यदपि नन सत्निपातरक्षणपरिभाषयाऽदन्तत्व सतरिपातन नात ईनत
वर्तयति । मेवम । सन्नेव हि सच्निपातरक्षणा निधिरनिमित्तम् । इह तु सम-

काटमेव पूर्वप्रयारेत्वं विधीयत इति नायमस्याविषय इति।तदपि न अकार
भाषित्य जाता वर्णः कथं तस्य विघातकः स्म्रादित्यस्याविषयत्वसम्भवात ।

विरषस्तवेतावरान् । यत्स्वयमपि नर्ययदीति । अस्तु तस्याकिचित्करन्वात् |
मय इति निदेशेन तस्यानिव्यत्वाभ्युपगमाव् । जस्सवं इ! इति कालाप
सवं इति व्यभम्।नस् इत्युक्ते सवेर्येव भरविष्यति।निदिर्यमानस्यादशा भवन्तीति न्यायात्।दन्दस्थाचेव्यवद्ं दादित्युचितम् । निपेधस्य पाप्निपूतरैकत्वन तत्न

स्थतं टभ्यते.यद्वा तृतीयासमासे बरहुरीहावि तिवत् दन्द इति सृञं युक्तम।नान्यं

ःसा्रैनामिकमित्यच्र नान्यदिव्यवोचितम्।अनन्तरस्यतिन्यायेन नान्यदिति सर्व

नाम्नतस्थेव परामर्शीसम्भवात्।वस्त॒तस्तु नेत्येव युक्तम्। दन्द स्थात्सवाद्ः परस्य
सवनामस्म्बन्धिकार्यं नेति व्याख्याने बाधकाभावात् । नस इस्तु पूर्वण
विकस्पित ९व । अन्यथा तंदवेयभ्यौत् । उत्तरसत णवं व्याख्ययम। नसः री
दाति पाणिनीयसतरस्थाने नस ई इति सृचरयिंतव्यम। इ
पषणानकाद्त्वात्सवादेशः।परस्मेपदानामित्यत्न थस्याकारो यथा नच विभापादिदयोरिति

विरोषणार्थः । वे्योरिष्युक्तो डिसाहचयौस्सुप ईकारस्य यणात् । पपन

प्रावरद्क्षिणात्तरापराधसणि व्यवस्थायामसंन्नायाम् । स्वमन्नातिधनास्यागाम् । अंतरं बहिर्मोगोपसंव्यानयोःदति सूयी न कतंम्या । नसः क्ञीत्यत्र
पृवोदिभ्यो पेत्यनुवत्यं वाक्यभेदे संबेधनीयम । यद्रा जनसङसिदधोनां शीस्मा-

स्स्मिनः । पवादिन्यो बा ओडक आपः शी नपुंसकाचति सृञ्यितव्यम् |

सुडामः। सव्राद्ः परस्यामः मुदिव्युक्ते खनाम् । भवतामेव्यत्रापि माप्रोति ।

अथ तद्धारणायाद्धीत्यतीऽदित्यनुवचते तद्ावन्ताच भापौति)। उच्यते अम्बष-

विभकरिपादः ९.

१५२.

रस्येत्यतो म॑डूकष्टत्याऽस्येत्यनुवर्तते अतोऽवर्णान्तात्स्वदिः परस्यामः सुडि-

त्यथः । एतदर्थमेव ततरास्येल्युक्तम् । अन्यथा अत इ्युक्तेऽपि तत निवौहत् ।
केचित्त समानाद्धेरित्यतः समानादिव्यनुवर्स्याबन्तस्यापि सं्रहमाहुः ।न च
सवेमिच्छन्ति सविंयस्तासां सर्वियामित्यतातिपसङ्गः । परत्वादियाबाधात् ।

अधातोरित्यनुवृत्तेवा गौणत्वादा । नवस्तु सुडाम इत्यनन्तरमाप इति
स्रं पठन्ति । एके तु आप इत्यत्र सुडाम इत्यनुवर्त्यं वाक्यभेदेन च संध्य

च आबन्तात्सरपि आबन्तात्सवीदेः परस्यामः सुडिति व्याचक्षते।भपरे व्वाहुः।
आप इति सूत्रमतरानुकृष्य वाक्यभेदेन सम्बधनीयम् । अकारांतात्सवोदेः
परस्यामः सुट् । आबन्ताज्च सर्वादिशसुडिति।अन्ये तु त्वद्धवच्छब्दौ सवोदिष्वपटितवेव कंस्याप्यनुवृत्तिमङरत्वा सर्बदिः परस्येत्येताव्तैव सवसा-

मित्यादि साधयन्ति । अचर पक्षे भवादृश इत्यादावासवांदेरेत्यात्वं त्वकत् भव
कान् इत्यकश्च न सिध्यति। माधवस्तु इहात इत्यनुवर्तते तेन सर्वं ऊुव॑तीति
सवेयन्ति मिडित् इति निः र्रपः । सर्वयन्वीति सर्वक्किप् जरिति जि-

छोपः। तेषां स्वामिव्यत्र सुद् न भवति । यदवे स्वासामित्यत्ापि न स्यात्
माभूद्मुना परेण त्वाप इति सूत्रेण भविष्यति । ननु चात्रात इति मानुव-

स्यैतां मारभ्यतां चाप इति सूत्रम् । अविशेषा सुडागम इत्येव सवांसामि-

त्यत्रापि सुट् भविष्यति । सर्व कुषतां सर्वामित्यच तु गोणत्वान्न भविष्यति ।
सत्यम् । उत्तराथ चाप इत्यवद्यं कनैव्यम् । यरोच्चत्याबन्ताद्यथा स्यादन्य

माभूदिति ।मेवम् । यय इति हि तत्र वर्तते यद् चाबन्तादेव विधीयत इति

सुडपि तत एव भविष्यति । एवं तरिं अचचेत्यत्वमाप एव् यथा स्यादन्यस्य

मामूव् । एवमेतदर्थं कतंव्यमिहैव क्रियते सुडाम इत्यत्रात इत्यनुव्रातिडबोरेः
त्याह । त॑त्च ¦ आपोन्यत्राचचेत्यस्य प्राप्यभावाद् । अस्यव्यनुवृत््या सवांरा-

मिति सिद्धिमयोजनाभावादाप इत्यस्य । सुडामि सवेत इति कारापसूतर

स्वेत इत्यधिकं उक्तरीत्या निर्वाहात् । नन्वदित्यनुवव्यदंतात्छवदिविंहितस्यामः सुडिति व्याख्यायताम् । तथा चावेतान्राव्या्तिरिति चन्र । तेषां

येषामित्यादावव्याप्रेः । अमः सुडिति वक्तव्ये विपरीतोचारणं ज्ञापकम् |
मृडय विपरीतादपि तेनीत्तरपूर्वासाम । उन्तरप्रवोणामिव्यादि सिद्धम् |

१५५८

रुवुभाष्य ।

य॒दा । सुटः पूरवोचररणं योगविभागा्ै तन सुडिति यागं विभज्य कविद्न्य्-

स्मादपि सुद्भवतीति व्यास्यायाक्तरूपं निबाह्यम्।एवं हि अतियुष्माकमत्यस्मा
कमिल्यत्रानेन सुटि सामाकमित्यस्य परव्रत्तिः सृटभा । अन्य तु वत्यनुव्॑य
व्यवस्थितवरिकस्पं चाश्रित्य दक्षिणपृवसामित्याद वा सुडन्यत्र नित्यमिति

समाधेयम् । स॒डिति तु योगं विभय्य तत्सामध्योत्स्यादिमिकरणं भित्वाजन्यतापि स॒द्धिषातव्यः । तेन पारस्करः मस्करः हरिश्रदः मायश्ित्तमित्यादि

सिद्धमित्याहः । नडाम इत्यत आम दृत्यनुवत्यं जामव य आम् तस्य सुडिति
व्याख्ययम् । तनामौ आम्डर्गरत्यादिना विहितस्यामा न सुट युवाम् सस्यामित्यादौ परत्वातडितां यडित्यपि समाधानमस्ति।सुटामि सवरत इत्यस्य स्थाने

सुडाम्यादिव्येवं मूच युक्तम्।अश्षष्द्स्य पश्चम्मन्तस्य रूपमादिति।अनाद्वहणा
त्केवस्गरहणे सवरणग्ररणभिति परिभाषणाद्धा सवणैस्य ग्रहणम् । यद्रा म॒टामीव्येतावदेव सूत्रं कायैम् । आ आमीति छेदः अकारग्रहणं मथमांतमतुच्तेते

आकारः खियामाप इति सूञविहितो गृह्यते तद्धयं पचवम्य्ाविपरिणम्यते ॥
८हाटकेश्पुरस्थायी विनायकसुतोऽकरत् |
रघुनाधामिधो व्याख्यां स्याद्यायत्रर्यथामति'॥ इति विभक्तोपथमःपादः ॥

टच ॥ सवोदेः प्रस्य यटः सुडागमः स््रदिशाकारादकशषः । स्वस्थे |
सर्वादेरिति किम गंगाये । यट इति किम् । सवंभ्याम । ननु सटः सर्वादिः
परत्वं नास्ति आपा व्यवधानादिति चत्सत्यम् । वचनसामय्योत्तेन व्यवधानं
सह्यते आपं विना हि यर एव दुरुमत्वात्। अद्भिधावपि सघोदेरिति पंचमीति

पक्ष सवणेदीर्वे कृते एकदेशविकृतन्यायेन सवौदेः परस्य विधीयमानादाप्
९व भवति अन्यस्यासम्भवात् । षषीपक्ष एकदंशाविदतात्सवांदेरकारो भवति
उनाधिकभावेन विकारस्य देविध्यात् । ननु दक्षिणपूतस्ये द्ितीस्ये इव्या-

दो सुट् न भापोति । सत्यम् । वाय्रहणमनुवत्यं व्पवस्थितव्रिकस्पाश्रयणेन
समाधेयम् । यदा योगविभागः काय्यै: गरदो इत्येको योगः[चत्यपरः । आद्य

स्योक्त एवाथः । द्वितीये त॒ ययोदित्यनुवतते । यथ वाक्षिप्त आप । तभा
चाबेताखरस्य यटः सुद्वाप्श्ाकारो भवतीत्यथः। असावंतिकश्चायम् ।पूरम्तारम्भात् । तेन दिडनाश्वां बहुत्रीहेस्तीयमत्ययान्ताञ्च परस्य यटः सुदूवा ।

पिभक्तिपादः २.
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दक्षिणपूरवस्ये-दक्षिणपूर्वाये । उत्तरपृधैस्ये उत्तरपूवौये । दितीयस्याप् दिती-

यायाम्

। अस्सुटोश्च सहैव मवृदयमवृत्तीभवतः सन्नियोगशिष्टनां

सह् वा परवृत्तिः सह वा निवृत्तिरितिन्यायाव् । स॒डभवि अत्।भदभवि वा सुट
स्यादिति न शङ्कनीयम् । केचित्तु सुडित्यनुवर्तते अदिति च सूते उपात्त

विधानसामध्यौदेव तयोः समुच्चयः सिद्धः चकारस्त्वधिकः सोऽनुक्तप्त-

मुच्चयाथैः तेन॒ दक्षिणपूर्वस्या इत्यादि सिष्यतीत्याहुः

। ' सर्वनाम्नः

स्याडदरस्वश्च, इति पाणिनीयसूत्रस्थाने ययोऽचेति सयितुमुचितम् । तथां
हि । इदमस्ति भामि सवानाम्नः सुट्'इति।ततोऽनन्तरं ययोऽेति क तेभ्यम् |
ध्याडापः इत्यत्र यडाप इति कर्तव्यम् |अकारोच्रारणसामथ्यौत्सङ्याया इति

रिङ्गाचातो गुण इति न भविष्यति यय चाप आक्षेपः । ततश्च सवैनान्नः
जाबन्तस्य अच्चेति । यत्तु सवेनाम्नोऽसुडित्येव सृन्यताम् । एवं याटि पर
ङत्वादन्त्यदेशेऽसुडि सर्वैस्यामित्यादि च सिद्धं स्याहरणे हस्वविधाने च भयो-

ननं चित्यमिति । इयमपि कल्पना यत्तेन म्युक्ता । किच असुङ्चेव्युक्तेऽमुभ्ये
इत्यादि न सिध्येत् आदेश॒पत्यययौरिति षत्वामद्धात् । सस्यादंशावयवत्वात्
अदसः सान्त्वेन मुत्वाभसङ्गाच । यदपि सवेनाम्न इति पशम्याश्रसणादाप एवं स्थानित्वात्स्थानिवद्धविन मरत्ययत्वादमुष्ये इत्यादि सिध्यतीति
कटपनम् । तत्रेदं र्व्यम् किमिदं खद्द्धयोक्तमसुङ्समाधानं स्वातन्त्येण

वा । नायः डित्वस्य वैयर्थ्यात् । आप एव स्थानित्वेनान्त्यादेशे अयोननाभावात् । अकारविधानं च व्यर्थं स्वेनाम्नः सुङिवक्तु शक्यत्वात् । न
दितीयः। अस्मदुक्तङाधवेनैवास्य पक्षस्योक्तिसम्भवात् । यदपि सवेनाम्न
इति षष्ठी टवेकादेशस्य पूर्वान्तत्यादसुडः परादित्ेन मत्ययत्वात् पत्वेना
म्ये इत्याद्यपि सिध्यतीति करपनम् । तदपि न उभयत आश्रये अन्तादिवदिति वचनं ज्ञापकं न्यायो वास्ति अत एव ययोयुगपदुभयोरवयविनौरवयव इति । न च एकस्मिन्कार्यं नान्तादेवदिति, वचनं ज्ञापक न्यायो
वास्ति । अत एव यये हस्वश्चोति स॒त्रयितुं युक्त नचैव याट एव हस्वापात्तिः

दीर्घोचारणसामथ्यीव् । हस्वोचारणेप्यकारसामथ्यादेवातो गुणस्य बारयितुं
शकयत्वादित्यपि समाहितम्।सवैनाम्नस्तु ससुवो हस्वपुबौश्वतिकाङापसूत्रस्था-

१५५२

रघुभाप्य ।

न यारेनति सत्रपरितव्यम) तथाहि । डव तिययास परास्याम इत्यस्य स्थाननि
तांमोरितिसव्रणायं यड दूतिदेदः उदिनलाटिः तदनुबादन सुरो।मसवल्बृच्यातुनतरंयोरचतिमन्च कत्तव्य श्रद्धाया इव्यातय टभ्यं सवनाम्नः श्रद्धायाः पर्
षां हितां मोयउरागमस्तस्यसुरागमः श्रद्धासासकास्शतिं अथः विमापाद्धिती

यातृतीयाभ्यावेति पाणिनीयं सतर दवितीयातृतीयाम्यां वति कारपुर न व्यभ
द्वितीयसमे दिकीयायत्यादिसिद्धयन तीयस्य डिमुवेतिवचनेनाकटयककरणी-

यन गता्थलात्॥ हसेपः सरलो पः॥हसान्तारीचताच नाम्नः परस्य सरटपिःननु
हसग्रहण किमभम्।ततः सः संयोगा तछोपसभवात्।न च वधा इत्यत्र संयोगा ते
पवाधित्वादपवादपरत्वादा स्काराद्यारिति मवत्तेत तथाचावसोःसाविति दीर्घा
स्यदिति वाच्यम } परं नित्यं च बाधित्वा्िरवकारत्वादत्वसारित्यस्येव

मृत्तः । न॒हि स्योपर बिधीयमानस्यासन्तत्वमरयुक्तदीवंस्य स्कोरायारेत्यनेनाकान्तो विषयः सम्भवति ।मेवम् । शक्रातीति शक इत्यस्मासिद्धः।

संयोगान्तखेपं बधितवा स्कोराद्योरति काप प्राप्तः । तथा उवबाखरित्पारी

परत्वात् दत्वे च बाधित्वा स्कारिति सलोपः स्यात् । न च दत्वनिरवृकाराम । उखाघय्यामिव्यवकाशस्य सस्वात्। किं च काष्टे तक्षतीति

काषटतडित्यादी स्कारिति कपे कृते सिरोपो न स्यात् । अपवाद्षिये उत्सर्गस्य प्रवृत्त्यभावात् । पदान्तं संयोगादिलोपस्य संयागान्तङापापत्वात् । तस्माद्धसग्रहण छतम् । ननु हस्वात्सर्खपि इत्यस्तु सत्रमास्ती

पूणं

नसीत्यत

दग्रहणमनुवत्य

ईइकारान्तात्राप्नः

सेर्लोप

इति

व्यास्यानमस्तु । न च धातारतिमसङ्गः । अधातासित्यनुब्रत्तः। न च वातम-

मीहष्देतिपसङ्गः । तस्यापि किवन्तत्वेन धातुत्वसत्वात् । मेवम् । रक्ष्मीरत्यादावतिव्यापिः।जोणाक्ष्कं बातमरमशष्दे च । ननु कृतेऽपीपप्रहणे मरमो-

गं कुञापि परकारस्यादशनात्कथं

विरेषावसायः

। सत्यम | स्ीपात्त

विशिषं रूपं शब्दस्य पयंगे यत्र न छभ्यते ततोपदशिकर तद्रह्यते।अतारशक्ष्मी

सव्यादो भयोगे उपदेश च इपरूपाभावात् । दंडिनीत्यादौ मयोग ईप

पाभवेऽपि ' नृण देषित्याद, ओपदेशिकस्येपृरूपस्य सस्वाद्विशेषावसायः
संभवति । अत एव गंगीयते किप् गमीरित्यत्न नातिव्याप्तिः । नाभो यई

चास्येतीकरे कृते भूतपूवमापः पकारमाभित्य ईपत्वे संभवत्यपितिशि्टर.

विभक्तेपाद्ः २.
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पस्यापदेश्ाभावात् रक्षणमतिपदोक्तयोः यतिपदोक्तस्यैव यहणाद् । यन्नु अर्थं
विष एव निश्वायकः ।यथा काकवन्तो देवदत्तगृहा इति केनचिद्रहव्यावर्तकत्वेन।क्तेऽपि काक तस्यास्थिरत्वात्। इतर काकादिनाऽपि वेदिकापंड तकः

दिकं स्थिरं किंचित्परिवायकं गृह्णति । तथात्रापि यकर इकारस्य व्याव-

तेकत्वेनो पातेऽपि खीरूपोषैः परिचायकव्वेन ग्राह्मः}एवं चपः सेर्छोप इत्यस्य

खीवाचकादाकासात्संटपि इत्यः । तथा च रक्ष्यादौ नाऽरि व्याप्ति सैकारमात्रस्य खीवाचकत्वाभावारिति । तत्न । गंगीशेत्यत् स्ीवाचकस्याकारस्य
स्थाने विहित ईकार इति । तस्य स्थान्यथेवाचकववेन दोषतादवस्थ्यात् स्य-

देतत् कोशाव्या निरतो निःकोक्षांजिरित्यतरातिष्यािः हस्वे कृतेऽप्येकदेस
विङतन्यायेनेबतत्वानपायात् ! नच्विह ईबिति मत्यय्रहणम् । यव्थयेन् च
मकृतिराक्षिप्यत।ततस्तदंतग्रहणं प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदंतस्य्रहणम् ! इति परिभाषया वा । ततश्वेबंतात्परस्य सेरछोपि इत्य्थखभ्यते

निष्कोशांबिरिति तु नेषंतं किं ठु कौरामीरब्दः। कौशाबराब्दादेवेन्विधानाद्

तत्कथमिहातिपकगः।मत्ययग्रहणपरिभाषा तु करतुंकायैयोरक्तादो कृति पष्ठी

व्यत ज्ञापिता

तथहि । छद्रहणेन तद॑तस्याग्रहणे कदर्थं मति कृरीका-

यंयारसम्भवः । कृत दव्याभिषायकतात् कतृका्मोश्च कियानिरूप्यत्वात् ।
कियायाश्च धातुवाच्यत्वात् स्वाधेविदेषणीभूतक्रियान्वितकतुंकार्ययोः इदथन् सम्बन्धभम्तरेण । _तद्योगपष्ठोविधानं नोपपद्यते । उक्तपारिभादयः।
तु तदन्तयरहणे षष्ठीविधानसमुपपदयते इति चेत्सत्यम् । तथाऽपि उत्तर-

पदस्य इबन्तत्वन सेः ततः परत्वानपायात्। न हि ईबन्तादिहितस्थ सेरिति
विहितविक्षेपणत्वमाश्रयितुं शक्यम् | बहयः श्रेयस्यो यस्येति बहुश्रेयसी ।

पिणत्या

अद्ध॑मदंपिप्परीत्यादौ . रोपामसङ्गात्

।

अत्रोच्यते ।

जसोत्यत इकारोऽनुवतते तेन ई ईविति ईकारान्तरपश्ठेषेण वा
ईंकाररूपादीपः सर्छोपो पिधीयते । हस्वे कृते त्वीबन्तसेऽषीकारान्तत्व्

नास्ति । चिन्नकणैस्य श्युनः श्रत्वपिं कणवत्वं नास्ति । सेरिति किम ।

मरुतौ । मरुतः ! नच । नयः । अचर तस्मादित्यलुवृ्या स्याय्ःतुवृत्या

वा अभेत्सीदित्यादौ नात्तिमसङ्ःजधातोपित्यनुवृत्तिस्तु न शक्या कुमारी१.५
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रघुभाष्ये ।

त्यादावव्याप्तः।कुमारीवाचरति कमारीमिच्छति वरा आचारक्िमिताद्याताद्ा
बःतरि किए।नन॒ नर्शरोटुगिति पद्रते रोपग्रहणे किमथम । मेवम् | रने-

त्यादौ सहैकि कृते नोपधाया

इति दीषाभावाप््तिः

। दकि न

टच्निमित्तम् । इति भरत्ययरक्षणनिषेधात् । न॒ च परत्वात्मथमं दीर्घे क्

पश्वा्ुक मरव्तिप्यत इति तराच्यम् । दीर्घं कृतेऽकरते च माप्रत्वेन टको

रिर्यतलात् । दीर्घस्य तु दकि कृते टुकि नति बाधादनित्यत्वात् । अन्यथा
पश्च सत्तत्यादावपि परत्वात्नोपधाया इति दीघं करते पश्रानदशटुगिति
लकि कृत पचा।सत्ता इत्यनिष्रं रूपं मसज्यत । तस्माद्टाप्रहणं सम्यगतरति।
‹“हटरन्यान्भ्या दचाँत्सातेस्यपृक्तं हट्' दतपाणनायसूत्रस्थाने ङ्याप्: सारिः

त्येव सत्रमचितम ! न च स॒राः । सरासो इत्यादो घाताः सकारभ्तिप्रसङ्गः
ङन्यान्भ्यां साहचय्यीत् मरत्ययाम्रत्यययोरिति परिभाषया च मत्ययस्येव
सथ्दणात् । राज्याद नरोपस्तु “ न इडिसेबुद्धयाः " इति सबुद्धियहणात्।

न् जैवं गोमान् इत्यादावपि नरोपाप्निः । ज्ञाएकस्य किदिषणत्रिषयत्यात्।यत्र
हि नकरविभक्तयोरानतर्यं ततैव

सिद्धत्व व्याख्यानात् । अभिन्नत्र

सयुत्वमपि मपपादं संयोयांतरपो रारत्व इति सिद्धकांड पटात । रोचत
इति कर्तव्ये कृते च संयोगान्तरोपता सिद्धिः । यथानसुनेः न कर्तव्य कृते

त् मुभावा नासिद्धः। अवराधं अमिन्नोऽजनति भाप्यादाहरणमेव मानम् |
एङः पदान्तादति भवति हरिवामदिनं त्वतिं। यथा अविमभवान् इत्यत्रापि
न दोषः) रात्सस्येत्यत्न तकारस्यापि यरश्वषेण त्सम्यति छेदात् । ननु उखा-

छदिव्यादो संयोगादिरपः स्यादितिचच् । दत्वे कृत तदयापरेः ¦ अिद्र

दत्वमिति च॑न्नसिद्धकादे वस्वादिषु दत्वमिति एटात् । नन्वपद्ान्तत्वादत्वं

न स्यादिति चेत्नसावपि पदं भ्रति इति पक्षाश्रणात् । नेचेवं रानेत्यारौ न

रेपे कृत सासत्वविसगों स्यातामिति इतादिति सिद्धं पथिमथीत्याकारविधानेन म्रथमसुलोपस्य ज्ञापनात् । ननु नैतज्ज्ञापक संबुद्धौ चरितार्भ॑ताव् ।

ततर हि दीर्वेऽबुद। विति पयुदासः।नरोपश्च निपिद्ध इति चत् । णव त
नरोपात् पाक् सयोगान्तखाप इत्यर्थं नडिसंबरुद्धवयोगिति सत्रमवं ज्ञापक-

मस्तु । तथाहि । सिम्त्रद्धयोारति षष्ठौ ननु सप्तमी ठन्टुंका टु्ततया

विभक्तिपादः २.
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धत्ययरक्षणाभ
वात् । अन्तस्य संबुद्धवन्तस्य च भातिपदिकस्येति सामाभिकरण्येनान्वयः । न च प्रथमं संयोगतरोपं विना संबुद्धयांत मातिपदिकम् ।
तस्मात् । डवापसोरितिन्यासेन किचिद्धाधकम् । यदि तु वस्वादिषु त्वमिति

वातिकं

भत्याख्यायते

अधातुग्रहणेनेवोखाखदित्यादौ ईषोभावसिदधैः ।

तर्हि हरुडयापः सोरिति सूत्रमस्तु । ईकारान्तास्तिः व्यननाचेति कारपस्स्थाने ईप रिः । व्यननादिति व्यंनने यः सिरिति वा कहे पः सिरितिवा
सूरमुचेतम् ¦ कदरब्देन ककारादिहंकारंवसमुदाय आक्षिप्यते संदशन्यायेन् । तेन व्यननं सर्द छन्धं नदादिभ्यः चियाभीपमत्ययो धेयः । एवं

हि नया इत्यम्यानुवृत्तिरपि नापेक्षितेत्यनुक्ूरम् । यदा दंशवित्यस्थानंतरं
न्यंनने यः सिलपमिति सूत्रयित्वा श्रद्धाया इति सूत्रणीयमिति दिर्।॥आ यः॥।
आब॑तान्नाम्न्ः परस्य सेर्छोपः | गंगा । ननु गगामितिक्छतोऽतिगग इत्यत्र

सिरोपः माप्नोति । सत्यम्। जा जप इत्याकारपश्वेषेणाकारन्तादाबन्तादिति
व्यारूपान्ात्त भवति । उत्तरसूतरष्वप्येवं भ्रश्ठषादतिमसङ्गः परिहरणीयः ।
गंगीयते क्किप् गंशोरिव्यतच्च स्थानिवत्वेनाप्वेषि जाकारन्तत्वाभावात्रातिव्याक्षिः ¦ अमाष्ट इत्यादौ व्वधातोरत्यनुवततेनात्स्यायपि कारात्परववेनजाप्-

ग्रवृत्तेदौ दोषाभावः । एतत्सूत्रारम्भाच्च यरोचेत्यतः मागाप इदि सूर
नास्तीति ज्ञायते । अन्यथा हसेपः सेरित्यत्र तदतुवत्यं वाक्यभेदेन व्याख्यानास्सिद्धः किमनेन । नचास्योत्तरा्थता तस्येवोत्तरताप्यनुवृत्तिक्तम्भगात् ।

ननु निःकौलांविः । अतिग इत्यादौ गौणत्वादिव सिोपो न स्यात् किमीकाराक!रयोः भर्षेणति चेन्न | विशिष्ररूपोपादने गोणमुख्यन्यायावतारात्।
तस्यार्थवद्रहणनान्थेकस्येव्येतन्मूखकत्वात् । अगपसिथितेश्च रूपविजञेषग्रहसपिक्षत्दात् ¦ इरत्वाविति भत्ययस्पोपादानम् । नतु कस्य्चिद्धिशिष्टरू-

पस्य त्वाप इत्यनुबन्धनिर्देशाक्किमिति चेत् । सोमपा हाहा इत्यादो
भसङ्गवारणाय ठप्तानुबन्धस्य परिनिष्टितस्य यत्र सारूप्यं तत्र कानुबन्धकार्यं
कृ नेति कथं निश्चय इति चेन्न । अर्थविहोषस्येद निश्वायकस्वात् }सथा

लूनः शाङिरिति केनचिमयुक्तं रक्षणज्ञेन कर्मभूतकाख्बत् क्तमत्ययोऽयमिति निर्णीयते । छोतमारमेतेति भुक्ते तु पक्षिवाची खोतशब्द ज-
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सघुभ [ष्ये ।

मादिकतमत्ययान्तः

! भ्रामित्त कटं स इत्यत्र कत्रकलाद्यवगम्य भूते

स्येतस्यायं अमागा न तु त्तान्तस्यति । स्याद्तत् । मास्तु आप इति सूत्रम्।
हस्प इप्यत्र दस आ इप् इति छदाऽस्तु ! पकारस्तूभयानुषन्धो विज्ञा
स्यत । न संषिय्वोयुटनेत्यत्रवणोत्रणयारनुषन्ध एका यथा । न चन्

स॒त्तराभयारनुत्रत्तिः स्यादितिवाच्यम । खीश्रुवारित्य> समासनिर्दकपि
वाग्यासीत्यत्र स्रीशन्दमाचस्येवाम्मात्रस्यानुव्रततिभविप्यति । मवम । अकर

करयो सति पश्चान्पकारसंबघ अन्तरङ्गा) ' अदप् ` दत्य तवे हृष

इति स्यात । त्रिपद रद्र तं पकारस्याकरेण सम्बन्धा न ठभ्यत उत्तरत
वाऽऽविति विशिष्ररूपं न म्यत । अनुमयत्वात्तस्य । सखीनुवारित्यत्र तु
खीशब्दस्य साक्नात् पररात्समवत्यनुवरृत्तिः । अतः स्पषठाथः सूत्रारम्मं
\वाध्नितः । श्रद्धायाः सिरछपम्। इतिं काटापसूत्रस्थानं जापः मिटपमिन्यु-

चितम्।हस्वनदीशरद्धान्यः)इत्यस्यहस्वन दापः। खियामादत्यत्न।दातिन्युचितम्।

आश्रद्धति सूत्रं चन कर्ज्यम् । अपृशचब्दनैवासाधारणत्यवहारसम्भवात् |
यवेसूताक्तरात्या न्यास तु आप इत्येव सत्र युक्तम् । सछपमिति पृवम॒त्रानु-

वर्तेनात ¦ टासोरेः ¦! रश्च आश्चर्यो तयाः णवे तम्य णत्वम् ।
गंगया } जापः किम् । हाहा । दाही । अत्ताप्याकारं मद्धिप्य पृतैवदाद्न्तस्याबन्तस्येति व्याख्यानादतिमेगन गंमिया । इत्यादौ नातिभरसङ्गः
आङि चाप इति ट चाप इति पाव्यम् ॥ घिरी ॥ आरन्तादावन्तात्
{धरभववि

। ह गग । जपः किम् । ह् हाहाः जदन्तादितिकिम् ।ह् अतिग

ह गंगी; । दीर्घविधानमुत्तराथम । ननु नराशम्दात् धरीकार नराशब्दस्य

जरसि कृतं है जरसा इति रूपसिद्धय्थं दीषविधानं किन् स्यादिति

चच । सत्निषातपरेमापाप्रिराषात् ! नद्यापमुपनीव्यनात ईकारस्तं विहन्ति

ननु वरीकारे
कृत तस्य स्थानिवत्वन समानाद्धारेति ठपाऽस्तीतिचेत्र ।

हस्वात्समानाद्धेरोपिविधानात् । पिरीति सूत्रारम्भसामथ्यञखं | अत एवाप
इत्यनेनापि नं सोपः । यराचति सूत्रादनुक्तसमुचया्थ॑श्रकारोनुवर्त्यः । अत

बथान द्विस्वसणां धो हस्वः सिध्यति । अद्वाऽनुवरत्यं॑विधेयः।हु अंबा अ

संबद्धो च इति मूस्थाने धावति सूत्रणीयम्।जमंतिते सिः संबुद्धिः इत्यस्य
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स्थान जआम॑त्िते सिधिरिति सूप्रयितुमुचितं छधवाद् ।. यदा संबुद्धौ

चेति त्यक्ता ओरौम।इत्यस्यानेतर धिरिति सू्यितुमुबितम । हस्वोम्बाथानामिति त्यक्वा संबुदधे। हृस्वहत्यस्यानंतरमंबाथौनामिति सूत्रणीयम्।अः ।

आदन्ताद्ाबन्तात्पर ओरौ भवति । गैगे।आप इति किम। सोमपौ । आदताक्किम। गंगियौ । अतिगंनौ।नचेकारे नरसि च कृते जरसी इति वाच्य ।
सन्निपातपरिभाषाविरोषात् । तरिं दीधैविधानं किमर्थम् | स्वे दित्व इत्यनेन

सन्धिनिषधाथमित्युक्तम्। वस्तुतस्तु हस्व एव युक्तः । ओरीमिति कारापसत
प्योरेमिति युक्तम। ओंडः आप इति पाणिनीयसूजरमाव आप॒ इति पाव्यम्
ङित्कायंरङ्काभावः।फरं उकारयीनना डेशाभावश्च । नचैवं दितीयादविवचनस्य महणं न स्यारिति वाच्यम्! यकारस्य सयदायानुबन्धतेन ओ शब्दस्य

निरनुबन्धकत्वात्।
ठोयथा ङितां
यदूड्येषां
मरिडित
ि तानिडितितेषामिति।

वचनपिक्षया छ्ीबत्वम् । विभक्तेरन्यपदार्थत्देनाश्रयणात्। श्ीत्वं बा इ इयासामिति ङ इयेष प्रत्ययान्यपदार्थत्वात् पेस्त्वमिति वा! आदन्तादाबन्तात्

ङितां यडागमः। गंगाये।गेगायाम्। माप इति किम्]हह आदन्तादिति किम्!
गगिये । अतिगगाय।डिति किम्। गंगाः।नन्वतिगगायेत्यादौ यडस्तु आकार-

स्य श्रूयमाणत्वात् स्थानि वेनाबन्तत्वाच्र । छाक्षगिक्वात् अवयक्शो द्यु्एःदितत्वं तत्वमिति स्वीकारात् अयादेरपक्षेपि यांतस्यावेऽपि आकाशणन्तवाभावात्।जािं त्वस्य स्थानिवत्वेन डङित्वादागमिते गकारान्तत्वामावात्। भगा

गमादुवमप्यादन्तवस्थैवाभावात्। उवेतियेयाम॒यास् यामः इत्यत्र डितो योरिति
सूत्रयितुमुचितम्।यउपिति वा याउरिति वा छेदः उदित्वापरादित्वम् । यथ्
न्यासेऽनुक्रमाभावः । उवच्छब्दस्थ डितां चतुणमुपस्थापकत्वेऽपि कमोपस्था
पकत्वं नारित।क्माभावे हि सर्वे सर्वस्य भाप्वन्ति शब्दसाम्ये यथाक्रमं भवति न्

त्वथसाम्ये।अन्यथा'अम्डसोयदिरटोभम् इत्यत्र नया इत्यनुवततेयैथाक्रमं स्यात्!

ईकारादयः । उकारात्ु शस इति एकश्ब्देनोपस्थापिते सिङसोरुम इत्यत

सखिपत्योरित्यनुवृत्तरपि यथाकमं न सखिशब्दात् ङसि पतिशब्दात् ङ्स

इति । एकरब्देनोपरस्थापिते यथाकमयवृत्तेरक्सम्भव एव दुभः । न हि
[कोक
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रघुभाष्य ।

धनवतां पृजनतेदननमन दङ्ंनतपणानि कायौणीव्युक्तावत्र तिचतुरादीनामुपस्थितावपि यथाक्रमं भवति नापि षयो दृष्स्पृष्ावित्य्।एवं सवेनान्रस्तु सपूरवी
हस्वपूवश्रत्यत्रापि नया ए आसासाम इत्यपि च ज्ञयम । याडाप इत्यत्र यडाप्

इव्युचितम्।“अतो गुणः इति तु न भवति अकाशाच्ारणसामर््यात्।सहयाया

इति निरदेशाच॥अम्डः॥आदन्ताद्व॑तात्परस्य ड रामादगः । गगायम् |

स्याद तत् । चतुर्थ्यकवचनस्य इ्रहणमस्तु। तस्य हि ङ इति रूप प्रतिपदाक्तम्।सप्तम्यकवचनस्य त॒ दितीति गुणन लाक्षणिकम् । यद्यपि उरिति विभक्तचन्तमुपात्तं तज्वोभयोरपि राक्षणिकत्वं तथापि मत्ययाल्पवरस्य भागस्य छ
क्षणिकत्वमतिपदोक्तत्वपिक्षया परिभाषाप्रव्रत्तिः) उच्यत । ""तित्तवक्रियायाम्'
तुम्तदथो्यां स्ियामित्यादिनिदेशात्सक्तम्यकवचनस्येव ग्रहणम ! उरमित्यतरे तु का्योयेति रगा चतुर्ध्यकवचनस्य । ननु गंगायामित्यादौ ररमादेशे
कृते नुडाम इतिनुट् माप्रोतीति चेत्न।परत्वात् ङितां यहिति यया बाधनाव्। नलु
डता यडागमा विधीयत अमादशस्तु न डिदिति कथं तस्य यिति चन्र)
अद्दशः स्थानिकापस्य छभत इति स्वीकारात् । अस्य च क्रियायामिति निद
दान ज्ञापनात् ।यदा ङरामिति वक्तप्ये विपरीतो्ारणमन्यद्पि किनिद्विपरीतं भवतीति ज्ञापनार्थम् । तेन तु तुद्नानन्वत्रमपि नित्यस्वातयत्र यट म्यात्।

स हि कृतप्यामि मापभोत्यदरतेऽपि । आमतु क्रत यटि व्यवधानान्न भवति
यटस्तद्धक्तत्वेनाऽव्यवधायकत्व तु यया सहितस्य उइरामिति शब्दतिस्या

घ्या अनित्य इति चन्न | यटोऽपै शब्दान्तरयाप्या अनित्यत्वात् } कृत आमि
तस्य माभोत्यकृत उरित्यऽस्ति शब्दान्तरमाप्तिः। उभयोरनित्ययोः परत्वाय

वस्था । यत्तु विपिंसामथ्यादपि पूवैमामेव भवत्य ऽन्यथा कथेचिदूपि पूर्वकरते
न सटा व्यवधानादामोपिवृत्तरावतादाम्विधानव्यधस्यादिति माधवनाक्त तन्न।

यन नेव्यवधानं तन व्यवहितेपि वचनप्रमाण्यारिति न्यायेन यटा व्युवधूनिं

ङेरामादशयवृत्तेः सुवचत्वात् । 'नियोड्िरम्' इत्यस्यानेतरं नययाप इति सूत्र

यितुमुचितम्`दवितीयात्रतीयाभ्यां वा' त्यस्य स्थाने तीयद्धेतिं सूत्रणीयम् ।
यद्वा नातात्साविनामिकम्' इत्यस्यानन्तरं तीयादिति सूत्रं कततव्यम्। त॒त सु,
इवान्यत्सावनामिकमिर्यनुवतेते। ततश्च स्पिभ्यामन्यस्सारवनामिकं तीयान्तस्य

१५९

विभक्तिपादः २,

वेत्यर्थ भ्यते । अतः पुंनपुसकयोरपि सङ्ग्रहः सिष्यति। “ विभाष देतीया
तृतीयाभ्याम् । ` इति पाणिनीयसूत्रस्थाने तीयदेव्युचितम् । वस्तुतस्तु

विभाषा करणं तीयस्य डिन्त्ु इति सूत्रयित्वा स्वेनामसंजैव विकल्पनीयः

तेन तिटिङ्गयां सर्वनामविकत्पलाभादिभाषा द्वितीयातृतीयान्यामिति त्वं

शक्यमिति दिक् ॥ नियः ॥ नीधातोः प्रस्य ङयमादेश्चः । नियाम्
णील प्रापण । इति धातर गृह्यते इया निर्देशात् य।गविभागसामध्यात् ;

क्षणपतिपदकक्तेतिन्यायात् अथवद्भहणेनानथेकस्येतिन्यायाच । अतः दन
मिच्छति दनी: । टनीत्यत्र नातिग्याप्िः । नीरब्देन नाम्न विरोषणत्तिदन्तादपि । ग्रामण्याम् । सेनान्याम् । नियश्चेतिं कचित्पाठः । तत्र चकार
श्ित्यमयोननः ॥ ञ्चयांयोः ॥ इश्च उश्चानयोः समाहारे यु: तस्मत्

समाहार नपंसकत्वस्यानि्यत्वात् । पुंधिगनिर्दशः । जागमसाचस्यान-

त्यत्वान्न नुम् । ह्ियां वतेमानादिवणौन्तादुबणान्तात्च परस्य ङयमादशः ।
नयाम्। वध्वाम् । च्ियामितिकिम् । वातममी । हृहि । हर) भानावत्याद{ट्
पृरत्वादनवकाश्चत्वाच डरौडिदित्यनेन मागव्यमिव्यपि समाधिः संभवति
सधियि स्वयेभुवीत्यादौ परत्वातित्यत्वाच्च युवापिव्यपि समाधानं स्यत् ।

योरिति किम् । गवि । त्वचि । मातरीत्यादौ तु परत्वाति डतित्यारित्यपि

संभवति । घन्वापम्ू-घनो ।मन्याम्--मतावित्यादे `नेत्यनानंन्ामकरुत वक्
स्पेनाद् । अडभाव त स्थानिवत्छवेनामो छ््खात् डिगोडिदिव्योल)र्टपः।

अट्पृक्च त् तेन व्यवध्नादीत्वाभावः | अतर स्यादाविति विद्या मानम् ।

अडभावे जामोऽप्यभाष इति यद्रद्धः पथ्यते तस्ाप्ययमेबाश्यः । रन्वद्प
्षऽराडिभिक्तचेन ङरिददंतात् परत्वानपायादौत्वं स्यात् । न चोम्वधनन्
व्यर्थं नयाभमित्यादौ सावकारात्वात् । नच वणेनिर्दृशो निरवकाशः तस्यं
घवार्थत्वात् ।अन्यथा च्ियामीदृद्धयामितिरिर्दरो गौरवादिति चन्मवम् ।
निरदियमानस्यादशा भवन्तीति न्यायात् । ड्व स्थानितेन्तस्य त्वटव्यच
धानादिदडन्तासरत्वाऽमावात् । वेयुवहइत्यत्र ध्रिर्यां योरिव्यन्तानुक्म । वक्रय
भेदेन व्याख्येयम् । इयवन्तात् डितामट् । च्ियां डेसम् वेति । एकयीगविहितिष्वादडामोः सरेवभ्रवृत्तिः । तेन श्रिया धरयात्याद

सिद्धम

। व्यत्
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खघुभाष्यं ।

स्थितविकत्पाश्रयणात् लिया निम् । सियापमिति निर्देशादा अन्यथा
राघवात् सियीत्यवावक्ष्यत् । माधवस्तु किमिद मिति रूकाराकारयर्जह्णमिकाराक्यावी । नाद्यः । रायीत्यत्रातिमसंगात् न न वाच्यं लाक्ष
णिकत्वान्तस्यादिति । सियामित्यादावपि यस्य टक्षिपिकत्वात् | षं
ता अशऽदहाध्र उप इति निदिद्यत याति निदेदय नादययः। प्रिशषाष्ि
तीय आश्रीयते स्रत यारिति छान्दसं पंस्त्वम 1 जनित्यत्वाद्धा नुभ्ने अत्र
नच नियश्रत्येतश्रानुवतत । सचानघारणाथः

सन सियामित्यनेन सम्बध्यते

यारिति सामः यत्तदतग्हणम । तन याद्वणान्त

सरसमत्र भवतत

तम्मा

धित्यस्ीटिङ्दित्यथेः । जत एव खटप्ि सियामित्याद्ा प्रदान्तर्द्योत्यसरी
त्पवृत्तेनोम् इष्वदान्यादीनां त॒ शब्दाधस्येव सव्वादिप्वमरान्यामितिस्यादवाम्
भावः । एवमडाणमादिकायमपि

नित्यखीटिद्गादवज्षयम पतदूब च्ियां

ग्रहणं तत्राप्यसनुवैतते इति ब्ृद्धयापित्यत्र डरामभावाऽडागम् ओते च
प्राप्रोति । तत्र यदि परत्वादोतं स्यात् ततर द्रतन रििपेने उदृन्तत्राभा
वाद्स्याऽपव्रत्तेदयश्चयस्यामविधानस्यानतकारात्याद्रश्ाणमयामिं देयाना
विरोधादापि पू्रकृतेनाया व्यवधानादालामव्रतरमादेय च यत्वर्दर्बां |
अथ यथाऽ्या उपवधानादोसवामवरृत्तिः प्वमापपि यदि व पतृर्ततद।
नद्मामित्याद्विपि ङितामडहित्ययव्यवधान।दामेऽपतृतः सिया यारि
वपृथ स्यातु । तस्मात् यन नाव्यवधानं तन व्यवहितऽपि वचनपामाण्यादि
त्येफैनाटा व्यवधानेपि स्यादवाम्भावः । अडइमावपक्ष त॒ पवृत्तप्यामादशः प्रत्वादोतेन बध्यते । ततश्चाडागमादश्ययेरकविपयलमव्

। अडागमाभाव-

पक्षेऽरोव्यवधानाभावातरणोत्वेनवाधितत्ादामोप्भवृ्तिरित्माह । अत्रेदं ब
तव्यप्र । छोदस पुस्त्वमेतिं समाधानमयक्तम शछन्दस्त्वमस्यति भागेवावदतम् ।नयश्राते चौ व्यधपित्यप्युक्तम् यटे(जत्यत इतिं सूचितम । नित्य
सीटिङ्गान्तरानभिधायकादिति विवक्षितम् ! पदान्तरेविना घखियां वतमाना

दितिवा । नायः। मधीव्षमूभ्रतीनामिष्वशन्याद्ठीनां चासेग्रहमसङ्गात् । एषा

रिङ्गान्तयामिधायकत्वात् न द्वितीयः । सियां वर्तमानादिव्यनेनवेषटसिद्धौ

पदान्तरं विनेत्यस्य वैयर्थ्यात् न च ग्रापणीखटपूमभृतिष्वपि मसङ्गःग्ामनयन-

विभक्तिपादः २.
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खड्पवनदेरतसगेतः पुथमेतया खियामपव्रत्तेः ग्रामण्यौ यो इत्यादौ त॒ पदा
न्तरसम्बन्धात्त्वे योत्यत न नु खियां व्रत्तिरस्ति ।स्वार्थं व्युत्पादितस्य हि
पद्न्तरयोगोभवति तच्ान्तरङ्तया प्रवृत्तो यः संस्कारः स॒ पश्वालापेन खी-

त्वेन बाधितुं न शक्यतेतदुपहंतुंशक्यं मुखनासिकावचन इत्यादौ यथा ¦ एवं
चाकारानुष्रृत्तिस्तस्यावधारणाथत्वमित्यादि कट्पनं परास्तम्।निव्यखीरिङ्गादि-

त्यत्रापि खीटिङ्गादिव्येव युक्तमिति ठिक । डयाम्रयाग्रीम्यः। इदुचयाम् ओत् ।

अच्षे इति चतुःस॒न्याः स्थाने ऊरित ओत् । जच षेः ।! आच्रयाश्रीभ्यः ¦

इति चिसू्री कतेव्या मात्राचतुष्टयस्य छाववात् । आड ना ्ियामित्यतर
घेरित्यनुववनीयम्। वडितीत्यस्यानन्तर वेद पठनीयम् । "ईद्त्छ्यास्य। नदी'
इत्यत्र यप्रहणमेषोचितं छाघबात्न च सवणेग्रहणापाततेः दीव॑ग्रहणात् |ह्रस्वश्च
ङमवतीति ज्ञापकाच्च पराप्तविकत्पे पक्षेनवादां दोषः । अप्रात्तविकस

त॒ पक्षे परिधानमात्रं तद्व खु) खी नदीवत् ¦ख्याख्यादिति

युवं

वामि स्वश्च ङवतीतितिसूचरीहेव पाल्या । तत्र म्रथमसूञे खीत्वे इत्यव
स॒त्रणीयम् । इयस्थानमयुक्तविक्पवाधना्थ॑म् । संबुद्धौ तु इद्त स्याख्याविति
सिद्धेव नदीवदिति
यर्थ पर्देसत्रादनुवृत्तेः सत्रात् ततस्तु इयुवहटस्वावा स्वरे इति सचणीयं द्याख्यावितिं व्यथ् अनुष्रृर्वा छन्धतयात्
आमि उवतीति च स्वरे इत्यनेन सगहीतत्वात् कि च रक्ष्मीरष्द्।
नदीस्ञां न भाप्रोति खीदतोः खीवाचकयोः संज्ञाविधानात् । र्ष्मीरव्देकारस्य खवाचकत्व(भावात् समुदायस्यैव तथाव्वत् । यत्च समुदायस्य
खछ्यास्यत्वे च युवोः ख्याख्य इत्युपचारादिषयुक्तम् । तनन) मुख्ये चरिताभेस्य
शाखस्य गौणे भवृच्यसम्भवात् । सख्यामुख्ययो्ुख्ये काथैसंमत्यय इति
न्यायाद् । गौणस्यापि ग्रहणे इष । इदूरस्याख्यस्य नदी । ईदूदुन्त ख्याद्य्
नदीति बा वक्ष्यत् ! अथ॑राववस्य तव समतलाव् । मात्रारववस्यासमतः
त्वात् । कि च इत्थं श्रभ्पादिष्वातिमसङ्गः । देश्रीः। देभूः ।इत्यत्र हस्व
स्यात् ।न हि संद्र; वेषां नदीसज्ञा हृस्वो वा निषिद्धः । ख्याख्पावियुव्।
वामीव्यस्य विकत्पविधायकत्वेन नियभा्थ॑लायोगात् । किमथेकयाच्नेयमो

भवतीति वृद्धव्यवहारात् । यद्पि यथा ग्रामो दगवः पोद्ग्ध इति मामा

९६.

रघुभाष्ये ।

यकदेन्ञ ग्रामादिशब्द इत्युक्तम् । तदपि न । तत्र मुरूयस्यावय(वेना दाहा-

भावस्य परमाणन्तरसिद्धसेन शब्दमयोगस्य गौणार्थकरत्वस्योचित्यात् । कृत
तथात्वाभावात् । परषां तु वणस्य संज्ञितस्पि नयङ्वङडिति सञं गोणस्यापि ग्रहणं ज्ञापयति । तेन पिना वेय््यापातात् । जापनफर तु रक्ष्मी-

वधृशन्दौ नदी संन्ञौ । ' गृष्याख्यो नदी ` इति सूत्रमस्ति । तस्या
सखीति सूत्रं कत्तैव्यमियूस्थानयक्तनिपेषविकरपव(धनाथम् । न च पुरस्ताद्पव्दन्ययिन तिषधस्येव बाधकमिंदं स्वादिियुक्तविकस्पेन तु प्रत्वाद्राष्यतति वाच्यम् । वाध्यसामान्यचितायामुक्तन्यायरस्यामवतनाद् । वाध्यविरेषचिन्तापक्ष तु सीति सूत्रम॒त्तप्तराप्यनुवत्यं वाक्यभद्न नित्यं नदैसंज्ञा्रिधानात् । ततो नयुवादिति सत्रंकर्तव्यं तत्र चयुवोःसन्नापराप्तिविस्दात्तस्स्ानिनो

रीदतोर्निषेधः सिभ्यति । तत ईदतो वाचि इति सूतं कर्तव्यम् । तत्र चयुवावित्यनुवतेनीयम् । तत्र पूरसत्रे यादशं दृष्ट स्थानिपरे तादृशमेव अधोधिकाराश्रयणात्।यद्धा दूयुवाः कृतयोः सतोस्तयोरव नदीविकत्पःन नेवं प्रियां मुत्रामित्यार्यानिष्ठमसङ्कः । "रपो य्वोः इति य्वौलपे छते नामीति रईैधसम्भवात् ।

यत्त॒ नरैवरिति वत्करणं हि सादश्याथंम् । तज साद्रद्य्मीकारोकाराभ्यामेव संभवतीति कुतोऽन्यत्र प्रसङ्ग इति त्रिरोचननोक्तम |तन्न, नीशाखस्य

नदौकायंस्य वातिरेगाश्रयणात् । रूपातिदस्यानाश्रयणाच्च । इयुवादेशयौः
कृतयौनैदीवद्वि त्वागम कृते सतीति तनेवाक्तत्वात् । पूर्वोक्तिस्मदीत्या

सूत्रभङ्ग वत्करणस्याभावाच । वत्करणाद्धि इयुवानदौसादरयस्याधासादिमवृत्तिनिमित्तस्येवाश्चरयणस्य युक्तत्वाच्च । यत्तत्ते इयदुव्रडोः स्थानं सिति

यस्तो नदैसंनै | यत्र तु यणादशेन बाधितौ न तौ नईाघन्नातरिति । तत्न।
स्थानिरक्षणपक्ष फलापहितः स्थानीति रम्यत स्वरूपयोग्य इत्याश्रयणात् ।
दयुरोरेव स्ननेति पक्ष तु यणदिशे कृते मप्र विरहात् । इत्ये हि
पाणिनीयसूत्र उदये स्थानग्रहणं अस्त्यत्र नसयरहणं च न॒ केतंव्यम् ।

हस्वग्रहान्मातरे इत्यादावतिव्याकिवारणाय मर इत्यनुवत्त्यं विभक्तिपरिणामादिङ्केश्ोऽपि न कर्तव्य इति खाधवमिति सुधियो बिदाकु्न्तु । धौ हस्वः ॥

चियां बतमानयोरिवर्णोव्णान्तयोहैस्वः स्याद्धौ । हे नदि । हेवधु । दघौ-

विभक्तिषाद्ः २.
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तयोरेवायं हस्वः, हस्वान्ते न, परत्वाद्धावित्यनेन बाधात् । हस्वे कृते
धाति न भरवतेते हस्वथ्रहणसामय्योत् । अन्यथा मङगियाराघवार्थ धवेथवौ
गुण इति वाऽबक्ष्यत् । अत्रापः अचेत्यनुवत्यं वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । तेन
हेजंब हेजकेत्यादिं सिध्यतीति । जच वेयुव इत्यपकूष्य तञ वेदमनुवत्यं व्यव-

स्थितविकस्पं चाधित्य वाक्यभेदन व्याख्येयम् । तेन शीशब्दस्य नित्यंहसः
अन्येषामियुबस्थानिनानिति जेयम् । जधातेर्वत्यनुवर्व्योक्तम्यवस्था बोष्येति
माधवः । ग्रामणीखलप्वारोनामनियुवस्थानित्वेषि न हस्वः । अन्येषां धातू्-

नां यवस्थानिनां हस्वो वेति तु केचिव।सुभ्रूशब्दस्य कथिदा हस्वमाह् । ननु
हे अविषृक्षिमि रानन् हेजतिचमु योध । इत्यादावव्या्तिः । समासस्य चखियां

वृत्यभावादिति चन्र । अवयवस्य खियां वर्तमानव्वेनैवेष्टसिद्धेः खियामितिकिम् । हेवातप्रमीः । हेहूहृः ! योरिति किम् । देयोः । दनोः । हस्वोम्बाथ-

नाम् । संबुद्धौ हस्व इति द्विसूव्याः स्थाने संबुद्धौ हस्वोऽम्बाथेस्य चति ।
घो हस्वोऽम्बाभस्येत्ति वा सूत्रयितुं युक्तम् ¦ डितामट् ॥ चियां वतैमा-

नादिवर्णोवर्णीतत्परेषामडागमः ¦ नये । नयाः । वध्वै | वध्वाः । यदाममा-

स्तटुभीभूतास्त द्रहणेन गृह्यते इतिपरिभाषया स्याययवयवोभवेति।तेन स्वरादौ

स्यादौ विधोयमानावियुवौ स्वौ च भवतः। भर्यै । व्षौभ्वै । परिभाषा चेयं
खियामिति निदेशेन ज्ञापिता । अन्यथा स्वरादौ स्यादौ विधीयमानः सखीशस््स्येय् अटि परे कथं रम्यते । सन्ध्यक्षराणि सख्युः नवानामित्यादिनिदशाश्वा मानम् । अत्र यौरित्यनुवृत्तं दीवेपरं बोध्यम् । इदुद्धयां परत्वादि-

कल्यत बापृनात् । अत्राप्यवयवहिगगरहणादतिकषम्ये ब्राह्मणाय । अतिचम्बे

योधायेत्यादि ज्ञेयम् ¦ यद्वा ङितामित्यनुवतेमाने पुनडियहणं योगविभगेनान्यतो विधानार्थम् । तेन वेँद्धिगादपि ईदृदन्तात्तचिद्धवति । यदा ङ्ति-

ऽडिति कतव्य ङितामिति बहुचननिरदेसो बहुङिद्रहणारथैः । तेन कचिर्वुदिगादप्यट् । खियां किम् । वातमम्ये । हहे ! योः किम् । मत्रे । नयारम्बासासीम इत्यस्य स्थाने नया ओरिति सूत्रयितव्यम् ! अररितिं

छद्; । उकारातुबेधव्वान्डितामाङिन्ता योरिति सूतरान्डितामिति वतेते ।
आम् नया इत्यत्र अण्नया इति पठितुं शक्यम् । वेयुवः । इय्च उव्रचान-
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छघुभाष्य ।

योः समाहारः इयुव्र तस्मादियुवः तयोरभदस्य बाधितत्वादियुस्स्थानिनारित्य्भो दम्यत । सियामियुत्रस्थानीवर्णोवर्णातापरपां डतम | भिये

भ्रियि । मुर भुवे । पूर्वेण नित्यं मापते विकस्पाध्यं सच व्यृवस्थातो बोष्यः।
तेन खिया नित्यम् । चिये।अतराम्डरित्यनवत्यं वाक्यभदनः व्याग्ययम |तनेयुवस्थानात्वियां रयम्बा भवतिं । यद्वा पएकवाक्यतैनास्तु । इयुवाङ्तिामद्
डरामादशश्च वा । जडामोः सहेव पवृत्यमवृत्ती भवतः।सनियागगिष्ानां सह-

वा पवृत्तिः सहना निवृत्तिरिति न्यायात् । परिभाषा चयं ज्ञापिता स्ियांमुवीति
निर्देशाभ्यां घियास्तु डनितव्यमामादेशा व्यवस्थितविकत्पत्वात् । खियामिति
स्गाद्धासंमते तु विकसे कचित्सियीत्यपि निरदक्ष्यत।यथा मवृत्तिवदनुकरणं

भवतीत्यस्य विकसप स्वीकृत्याम्बोरिति भुव उनि च मयुनमम् ।स्याख्ाति-

युवो वामि इत्यत्र ख्या्याविति व्यभमिव्युक्तम) “नय दुव इम्भानावसखी
दव्य

ननृद्धयं इये स्थानग्रहणे च व्यभेम्चियामिति किमामुधिय } स्वयंभुवं ।इ-

युव इति किम् । मध्यै । वषौम्वे । दितामिति किम । श्रियः । भुवः । इदु
दयाम् खियां डितिां बाट् उ्णमदिङश्च वा । मत्ये मतय । मन्माः | मतः
मत्याम् । मतौ । सनियागरिष्रन्यायाददामाः सहैव मवरृत्यपवृी यद्रा आ
मोऽभनावे परव्वान्दयेडिदिष्योकारः 1 न च नित्याद् अकार रिटिपि च

कृते इकारान्तताभावत् जाति वाटि तस्य दिना सह संभी करत तस्म डि

ग्रहणेन ग्रहणादौकारे कृते इष्टरूपसिद्धः नन्वत्रामि कृत तस्य॒ नुडस्तविति
चेत्र । प्रत्वादया बाधात् । ननु वयुव इत्यत्र हृस्व इत्यनुवर््य हम्बाचति

व्यास्यायतां किभिद्द्धयमिति सूत्रणति चन्च । मत्र म्नग्र इत्याद।वतिं

मसङ्खात् । तपरत्वं तु नित्यविकस्पयोव्यस्थार्थेम । अन्यथा संक्रा विपर्मम्)

वा स्यात् । च्ियामिंति किम्। सख्ये। पत्ये। छितामितिं किम । मतिभ्याम् ।

इदुदयामिति किम् । मात्रे । तपरत्वे किम नये ।८टस्वश्च ड्रति इत्मत्र डि
तीव्युचितम् । इदुद्भिरिति सूष्ं न कतैव्यम।'अग्नेरम'इत्यादाविदुद्ध यामिति
इदोरिति वा इटुत इति वा सूत्रणीयम् । रपोप्यसखिऽति सूत्रशेषयदणं

व्यथम् । एकसज्ञापिकारादेव सिद्धेः । प्यसखिपतीति परित्वा '्पातिरसमास

एव) इति सूच त्यक्तु शक्यम् । न च पूर्वनिपातार्थ समासे तदिति वाच्यम् ।
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वेनिपातमकरणस्याऽनिव्यत्वात् ॥अओय्॥इद्द्धयां ओ वति।हुरी।विष्ण्
इद्तोदीवेयोयहणं ई ऊ इति पददयम्ादै तु स्वौ यु इति वा स्यात्
स्बयोग्रहणमिति पक्षे तु यूऽति इतरेतरदन्दः।स्े दिते इति तभयथापि मवततदद्युक्तप्।माधवस्तु जाकारस्य स्थानिनो दविमात्रत्वादेदिशयोरपि हस्वयोः

सावण्यद्वुहतद धयसव |संद्धत्वात् माव्यसमान्ः स्वरः सवर्णान्न गृण्हाति

इतिज्ञापनाथ दीवयोविधानम्। तेन् षिरिरित्यादौ दीषैस्या्हणमिन्याह्। तन्न
सवणग्राहकवचनामावेन सवणेग्रहणस्थासिद्धत्वात् । धिरिरित्यजानिषाद्शनादुक्तन्ञापनस्यं व्यथत्वात् । यदेपि हस्वावेव यूभवतः।अतच्र पक्षे भाव्यमानस्य सुवणग्रहणे मादू इत्युभयोरुकाराकासयोनिदरो ज्ञापक इति | तदपि
नं । सवणम्राहकसूत्राभावदक्तन्नापनस्य वेयथ्यौत् } व्यप्य॒न्यापकनािनिदरानव तत्न तत भनवाहिस्याक्तत्वाच "आकारः पृेम्' । इत्यस्य स्थने ओघ
इत्युचेतम् । अग्ररित्यनुदत्तेत । 'मथमयोः पवेसवणेः' "नादिचि 'हषौलद्िच'
इत निसूना त्यक्तव्या) इद्ध यामित्यस्यानन्तर्मोय् इति स्रणीयम्।न चातिलियावितिन सिभ्यत् प्रत्वादेयडः मसङ्गादिति वाच्यम्।परशब्दस्येष्टाथेत्वा्
अकः सवर्ण दधः इत्यस्य स्थाने जस्यतो दीवंः। अकोऽकि इतिदिसृत्रो कर्त॑व्य{
तस्माच्छ नः पुकि इव्यस्य स्थान सस इति नश्च पसीति दिस्त कतेव्या।
@

+

जअकअकं दोय इति चानुवव्यं जाद्यं जकः शसो परे रदघंकदिश्
दतीयप्यकः रसकं दौवकादेशः रासाऽनेयवस्य सस्य पुंसि न शेति
सन्नियोगरिष्ट दय विषयम । तेन गा इत्यत्र नातिप्रसङ्गः । इददयामिति
किम् 1 देव) तपरत्वं किम्। बातम्या} हहौ । ओं इतिकिम। हरिभ्याम्

टनाद्चयाम् ॥ इद्ुद्धयां पटानां भवति । हरिणा | अच व्याख्यानात्रजरयश्वेषः कार्यैः } अचियामिति । माधवस्तु सिनेति निर्देशारित्याह ¦
(किन)

तन्न । सिदष्द्स्य पूस्त्वस्यानिणींतत्वात् । सिना विभक्त्या पत्ययेनं बेद्युभयथापि संभवात् स्यादेतत् } राना पुंसीति सूत्रायितव्यं राघवात् । वारिणा
मधुनेत्यादि नुमाऽपि सिध्यति । अमुनेत्यपि ङ्गीवे मुभे नुमि च कृते
सिध्यव्येव । अत माधवः । अमुनेत्यदस्रामत्यये व्यदा्यत्वे मत्वे च
अमटेति स्थिते परत्वानित्यत्वाच् माद् इत्युत्वं प्राप्रोति, भकृतिमत्ययारित-
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छधुभाष्ये ।

त्वेनान्तरङ्गः्वादिनादेशश्च। तत बरीयस्त्वादिनादेश एव स्यात्।यक्तक्तम् । ‹ परं

विदुः पूर्ेपरोपपत्तौ परस्य नित्यस्य च नित्यमेव । नित्यान्तरंगोपगमेन्तरभे
तस्मादिषिः मातिपदो बरीयान्' इति तदेवमिनादेशे एत्वे पश्वादूतवे चामूनेति
स्यात्। सति तच्ियां ग्रहणे तत्सामथ्यादुबरुमप्युत्वं मव्य नाभावः प्रवसते

इत्याह । तच । इनादेशतोप्युत्वस्येवान्तरङ्गत्वात् । उत्वतिधौ द्यदसशब्दो

मकारस्तससे वणैश्चेति चयमपेक्षितम्। इनविधो तु नाम जकारः स्यादिः 2ेति
चतुष्रयमिति ।ए्वं द्युक्तमेवारपपिश्षत्वादन्तरङ्गम ।किं च अकरृतव्यहपारेभाषया

नादेशस्यापवृत्तेः । इनविधो द्यदन्तत्वमाधितं तचात्नापदहरिप्यतं । अपि च
यकृतिमात्रा्चितत्वेनोत्वस्य ततोप्यन्तरङ्गत्वात् । त्वदुक्तान्तरङ्गत्वं कुतराश्री-

यते । यत्र प्रत्ययस्य मकृत्या अन्येन च सह् युगपत्कार्यमाप्रोति । य॒था सर्वा

इहेत्यत्र जस ईकारस्य म्रह्रत्यासरहैत्वं परेण दीर्घत्वं च मराति । यथाच
गाते इत्यत्र गाभञाते इति म्थितेऽयौऽकारस्य कृत्या सह सवण॑दीर्धव
तस्मदिव परस्या इत्यस्याकारस्य च इत्वं भाप्राति । तत्र मरकृतिमत्ययाधित
मन्तरङ्गमन्यद्हिरङ्गमित्याश्रीयत । अहृते त्वं नाम्ति। कि तु भरङतिभत्य-

याध्रितत्वपिक्षया

म्रकृतिमात्राधितस्यात्वस्य

चात्पापक्षल्रनान्तरगमुत्व-

मस्ति । तथाचोत्वे कृते । ( नामिनः स्वर ' इति नुमि च सिद्धममुनेति । कि
च कृतेषीनऽमईनेति स्थिते एकारो भवतूत्वं वा परस्ादन्तरङ्ताच्चोतवं
स्याव । सव्युतवे इनस्य स्थानिवद्धवन यात्वात्नादशे सति सिद्धममुनेति अतरो

च्यते । उन्तराथमखियामित्यक्तं सूत्कृत।[तथा हि अमु श॒ब्दात्परष्र ना भवति।
अमुना । अत्रादूस एव मुरम्दो गह्यते |अन्यत्र तु पूर्वेण सिद्धम् । नन्वमुनेत्य-

तापि पूर्वण सिद्धम्) सत्यम। इदमेव स ज्ञापयति । कनिद्देशोऽसिद्धो मवति

भतो मुभावस्यासिद्ध त्वादपू्वण न सिध्यति । मु इत्यस्मिन्नारव्य तु आरंभसा-

मध्योन्नासिद्धत्वम् । तत्र पुसीत्यनुवत्तो पुष्टिगे सिद्धममुनति डीव तुन सि-

ध्यति ।नुमि कतेच्ये उत्वस्यासिद्धतवात् ।जच्चियामित्यनुषरचौ तु नपुंसकेऽप्यस्य व्यापारः । तत्र चाश्रयास्सिद्धमेव । अतः कविदादेशस्याकिद्धत्वज्ञान-

फरकमिदं सूत्रम् । तत्फटं तु धिक् । विवक् । विविदिव्यादौ कतयोरसिद्ध-

त्वा 'सस्कोराद्ोश्वेति' सपो न भवति । ओणुनवित्यादौ णत्वस्यािद्ध घात्स्व-

विभक्तिपाद्ः २,
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शदेः पर इति नुशब्दस्य दित्वम् । ओनटादित्यत्र दत्वधत्वादेरसिद्धत्वात्
हशष्दस्य दित्वम्। भशानित्यादो भमो नो धातोः'इति नत्वस्यासिद्धत्वान्ररेषो
न । उपेत्येत्यादौ एकादेरास्यासिद्धत्वात्तगभवति । कोसिश्दित्यादौ षत
न भवति । एवं भ्रयोग वश्ादन्यत्राप्यिद्धत्वमुत्रेयम् । अरोमश्चेत्यस्य स्थाने मोरित्थेवोचितम् । 'दोदे्मैः ' ‹ उत्वमादि)ति सत्राभ्यां मत्वोत्वयोः सिद्धत्वात् । नमुनेति त्यक्त्वा "जाले ना सियाम् इत्यस्यानन्तरं मोरिति स॒त्रणीयम् । रोरत्व वाश्रयासिद्धतं भविष्यति । इद्द्दयां किम् ¦ गवा |
तपरत्वं किम्।वातमम्या। हा । यकिम्।हसम्याम् ।ए ओ जसि।॥इददन्तस्य
नान्न र जोजसि प्रे । हरयः । शभवः। इदद्यामित्यनुवृत्तं षष्ठय{ विपरि

णम्यते तच नाम्नो विशेषणं विशेषणेन तदन्तरिषिादेधातारित्यदिसिगिदि-

त्युक्तम् । इदटुदन्तस्य किम्।रायः । छावः। तपरत्वं किम् । वातप्रम्यः । हृहूः।

जसि किम् । हरिभ्यः । ननु यणोनसीति सूतितमिति चेन्न । माच्ाावंवे
विरोषाभावात् । यद्यपि जसि गुण इति स॒त्रणेऽद्धमात्रा छववमस्ति तथापि मरतिपत्तिखाघवायेवकृतम् । इरेदरो जसीत्यत्र एओ जसीव्युवितम् । अगरेरिरित्यनुवृत्तमच्र षष्ठयन्तमथेवदात्।अयिदाब्देनेदतोः कमेणोपस्थितत्वात् ऋ$

(१

(नि

कन

मेणेतावादेौ स्याताम् । धौ॥इद्दंतस्य ए ओ घौ परे।हेद्रे।हेभानो ।नन्वयं
पूर्वेण सरैकयोगः करियताम ए ओ षिनसोरितिनध्योरिति वा । किमर्थो योग
विभाग इति चेच्छरणु } यथाक्रमनिवृत्यर्थो योगविभागः । एदोतोरिदुद्ध्यां

संरैद धिनोभ्यामपि कमः स्यात् । ततश्वदन्तस्य धविकारः स्यात् । उदन्त्स्य जस्योकारः स्यात्।घौ न स्यात् ।परथग्योमे तु नायं दाषः । समसंबधी विपिर्यथाकमं स्यादित्यस्य वचनस्य सत्त्वे इदमापि ज्ञापकम्। यत्तु धिन सोसित्युच्य-

माने जसीवषौप्रेए ओ स्यातां पश्वाच्ासमानत्वान्न धिरोप इति भ्रवण-

मरसद्ध इति ।ठन्न यदादेशस्तदरित्यनेन पिोपस्षम्भवात्।न् च वणमा्विधावतिदेशोऽयं न भवतैत इति वाच्यम्।तदनित्यतस्य मागेवोक्तत्वात् । कचिद्-

देशाऽसिद्धत्वस्यापि ज्ञापित ताच्च । यदपि प्रथग्योगे तु विषयसप्तमीयमिति

टुतेऽपि घौ तदिषयस्य सत्वादेजओस्त इति । तदपि न । विषयार्थं सप्तम्य।

अविधानात् भव्ययरक्षणेन षिपरत्वानपायाच्च । यदुच्यते पत्ययरक्षणमस्मिम्
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रषुभाष्ये ।

न्थ न स्पीक्रतमिति । तन्न कतिश्दानदशसादुकि मत्ययाभावादेव एज

नसीत्यस्याप्वृत्ती सिद्धायां लुकि न तन्निमित्तम्" इत्यस्य वेयध्यीपातात् ।कि

च प्रत्ययोत्पत्तेः पवमव यत्र काय कियते त॒त्र विषयसप्तमीति व्यवहारः
प्राचाम् । यथाद्धधातुक ब्रूजावचः चक्षिङः ख्यात्रादयो विषीयन्ते एवंच

दयु्पत्तेः पर्वमेव ए ओ स्याताम । यदपि अनन्यभावो विषय इति तद्षिन्।
एतद्वचनस्य निभृखस्वाचिःमयोनन्वात्र । आसौ ' "दिव भ

इत्यादी

प्रधमं सिहपापादकत्वनानिषएावहत्वाच्च । प्रदपि । ननु कृताकृतमसङ्कित्वेन

नित्यत्वाद् पूरवेमत्यं स्यात् । मेवम् । विषयसप्तम्या इदमेव फरं य्ाग्छोपौ
मवर्ताति ।तनच्न । वरिषयसप्तम्याश्रयणस्य निर्बानित्वानरिप्मयोननत्वाच् तदाश्रयणे षिनापिं निवौहस्यक्तः्वााति दिक । इदुदन्तस्य किम । ह दव ।

ह्डोः 1 तपरत्वे किम । हेवातममीः । हे द्रष्टः । धो किम् } हरिभ्याम् |
“संबद्धो च इत्यम धो इव्यव सूवयितुमुचितम् । संगुद्धिसंज्ास्थर विसंन्न
व्रिधातघ्या ।स्वस्य गुणः? इव्यत्र बेगुण इति सृ्रणीग्रष् । ‹ षडिति :

इत्यत धिग्रहणं न कतव्य भवति | न च इत इत्यनुवर्तत ¦ 'डिसर्ैनाम
स्थानयोः इत्यत्र छिश्रणवेयध्यात् द्तीत्यनन तत्समरहस्यापि सिद्धत्वात्

ननु हसख हपते । इत्यत्रव्या्तिरिति चत्तरहि गुण इत्येव सूत्रणीयम् ।
अम्बाथेनद्याहम्ब इस्यतो हस्वे दत्यनुवस्यं विभक्ति विपरिणामेन हस्वस्यतित्याश्यम् । न चवं हं गोरीत्यादौ गुणः स्यात् हस्त्रग्रहणस्य साम्याभावात् ।
उत्तरत्र चरिताथत्वादिति वाच्यम् । तथासत्यम्बा्भनद्योमणः हस्वस्यत्येव

न्यासस्योनित्यात् । डिति ॥ इदुदन्तस्य नान्न एञओआदिति स्यादौ । हरये !

विप्णवे । दृड्द्यस्य इत् तस्मिन् । डिति किम् । हरिभ्याम् । स्मादौ करिम्
कवीयत } नन्वत्र य इतिं दीषंत्वं परत्वाद्राधक स्यात्तर्दिं अधिशेते इत्यत

स्यात् । नन्वत मरत्ययाभव्यययोः मत्ययस्मेवति चत्तारि हरिरिवाचरतीति

हरयति ततः.षिद्धिदामङ् ` हयः । नाश्नः किम् नुतः चिनुतःनं न्व कङ्कित्य

दसि! इत्यनेन गुणो निषिध्यत इति चेद्ण इत्यनेन भाप्तस्येव तत्र प्रहश्ाद् |
अस्य तु व्यवहितत्वाव्रिषेषावषय एवारभाद्रणदब्देनाविधानाच न निपेषः |
न च गुर्णनिषेधो व्मृशः इदुक्तिने तस्य साभेक्यात् । ङचासाविच दिव्

पिभक्तिपादः २.
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तरिमन्निति कमधारये तु इत्सं्तकङ्कारादावित्यर्थो भवति सप्तमीनिर्दिष्टे वर्णे
यो विधिविधीयते स तदादौ ज्ञेयः भुवोवुक् ` 'खीुवोः, इत्यादिनिर्देशाव् ।

अन्यथा 'य्मोधांतोरियुवोस्वरेः इति विधीयमान उब स्वराति स्यान्न स्वरादौ |
अस्मिस्तु पक्षेनान्न: स्यादादिव्येतयोरनुव्त्तिरनाव्देयकी । उत्पज्ञकङकारादेरन्यस्य मरत्ययस्याभावात् । न च * डितुषादेडःः “ इरितोवा ` इत्यनेन
ङपर्यये ईइत्वन्नक ङकायादि संभवतीति वाच्यम् । त परत्वादि युतव्र्भ्याभाव्यम् । अशिधियत् । अदुद्रुवदित्यादि । ड!ईति स्थानं तीति सूत्रणीयम्

¦ उसिङषोरष्टोपश्च ` गोश्वेति दिसूजीं त्यक्त्वा एदांतरः पदति रोप
मकार इत्यस्यानतरं डस्येति सू्रणीयम्। षेडितीति सूत्रे डितीत्येगोवितम् । हस्वस्येत्यनुव्ृत्तिसम्भवात् । न च ऋकारेपि मसङ्गः । अता डीत्यत्र
स्म्रहणन्ञापकात् । उसिङसोस्तु ऋतउदित्यनेन बाधसंमवात् । ङय्यतिमसङ्ग वक्तव्यः।तत्र डम्यहणं नियमा्भमित्यपि सुवचम्। डिति पक्षे कतशे द्रूणस्त
दि डावेव। न च सखिपत्योरतिव्यारिः। ख्यत्यादितिं हिगात्) यदि डितीति
गुणः स्यात्तं कृतयणादेशोऽनुपपन्नः । न च दीवंविष्ये चरितः सः । तथां
सति खीतेरिति वा खीति न इति वाऽवक्ष्यत्। दीवेसाहचयात् दीवेती यरी-

ष्यते । (सद्थरसंबरद्धौ' "पव्युमै' इति निदेश । डे रो डित् ॥ इदद्धवां
प्रस्य रिदी स्यात् । हरो । विष्णो । इद्द्धयां किम् । देवे । दायि । तप-

रत्वं किम् । वातप्रमी । हूहि । डः किम् । हस््याम् । ओडेदित्ययं । शब्द
एवादेशः किं न स्यादिति चनन । अमादावित्यादेिगात् । न ह्यस्मिन्सम्दाये अदेशे कृते निरदेशोऽयं सम॑नसः । अत एव डरिति।चतुर्ध्यकवचनस्यात्र न यहः) स्यादाविव्यादौ चतुर्यैभस्यासंभवात् । जच चकारस्य डित्सज्ञा

करियते । न च डिति येसित्यादौ इृविमत्वादस्य ग्रहणं स्यान्न तु योगिकस्याकूचिमत्वात् । तथा च “सेड घः' इत्यादौ इकारस्य श्रवणप्रसङ्गः । भरयोजन्[भावादिर्ंज्ञाया अपरवृत्तरिति वाच्यम् | सियामिति गिदंशादुक्तपरिभाषा[किक

हणात् स्त्यायति इट॒पत्यये च्छिपे च सखीति व्युत्पादतम् । यौगिकस्य
यदि अहणं न स्यात्ततश्च च्रीति न सिभ्येद् । यद्वा डितोविधिः कियते डम्ते-

स्यात्
इ
ओडोड्इर्स्यादिति । न च संज्ञा वेयर्यं कार्यायेदिति सिद्धत्वारिति
१८

१९७०

रषुभाप्ये ।

वाच्यम । तस्यानिव्यत्यज्ञापनाय पुनव्रिधानात् । दंडा

मंड इत्यादौ

नेत्सं्ञा । माधवस्तु अनननसन्ञा यथा स्यान मामृदित्यवमथमिद्भरणं स्यात्

कोन्वत्र विराषस्तन स्त्यामनन ता अयमस्ति विशषस्तन सत्यां लोपः
स्यात्। अनन तु यस्मत्सृजञत्यन्न यकरृतपरामजलादित्याद्!तन्र । इता छपविधायकसत्रानारंभात इदिन्यन्वभसंज्ञयय निर्वाहात् यस्यत्संननत्यस्य इत्पद्व्याख्यां
नपरलाच अतं एव ततश्च श्रयमाण ण्य उक्रोर्णडत्कार्ये स्यात् तत् स्यादा-

पिठ नेदशादव्यपिन्रस्तम्।यद्वाजतदश्ास [इत् इईइतवत् इ क्कायक्ररत्यथ

परत अयुञ्यमानः परङन्दा विनापि वन्मत्ययमतिदङं गमयति । यथा वसियं बराह्मण इत्युक्ते वसिएवदिति गम्यत एवे डिदिल्युक्त डिद्रदिति गम्यते

ननु डडावित्यव चास्तु कायौयदितीत्सन्ञा सिद्धा दंडादयस्त्वय्युत्पन्ना एव
व्यथमिद्गहणमिति चस्सत्यम्। उत्तरां डिद्रहणस।'कतो ङउः)इव्यादै। दडिदित्य-

पेक्षितम् । ऋतो ङउः सदाधः' इति प्रत्येकं मत्यकमिह् च उकारापादानें
भोरवं स्यात। किच उवित्यत्र डिताननुत्रत्ता च्टिपः स्यात।भप कतरीति निदक्षान्न रिछाप इति त्रप ताहि पचस्वित्यत्र दाषः । न हि तत्र ज्ञापकमस्ति ।
यदि तु डिति मव्यय टिप विधीयत तदा ने क्षतिः। 'ङरासपृवः' इत्यस्य

स्थाने रोवचतिं डिरचाविति वा सत्र्णायम्।अग्ररित्यनुवतंत। भ्रः परम्य ङ्स
स्यादयरेरचंति ।अच घरित्यस्य स्थान घडिदिति वक्तव्यम । ऋतो ङ उः॥

ऋदंताच्नान्नः स्यादडं उः म्यात् सच डिद्धत्। नान्न; किंम् । आरत् स्यदः
किम् । कर्व ङवते पलक्षितः अः डः इति ङसिङसाङकासा गृह्यत ।

सख्युः रतुरित्यादिटिगाच । अम्मादव जापकात्दन्तविधिः।उरिति हिगात्केवछादपि। ननु चतुर्ध्यकवचनस्य॑वापि यज्कोप करत निदशायमिति कित्र स्यादिति
चेन्न । सख्युः वुःस इत्यादिल्गात्।न दहि चतुध्यर्भोऽ्चि सम्भवति। ऋतः किम्।
णयः ।स्यादेतत् । ऋतोऽमरिति सजमस्तु। ऋतः अः उरिति छद्ः।तन नसमा
परत्वाद्वणने भान्यम् । एकमायावणनिष्ठा च नातरयहणात् टेनातिव्यातिः |
सेकाऽवरिप्यत तच्च शसीति परतादीर्घण माव्यम।मवतु दीं कृतेऽपि यदा-

देशस्तद्धदिःयनेन उत्वेनं भाव्यम् ! अस्तु । उत्वे करते यददिशस्तदवदित्यम् ।
शसौरस्येत्यकरारछापा भविष्यति । यस्य सूत्रान्तरण निमित्तं विहन्यते तस्य
(क
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नित्यत्वस्वीकारत् । न द्युत नात एवाोपस्य निमित्तं विदंति किंतु सू
मपक्षत।न हि सात्यकिमूरिध्रवसोयुष्यमानयोरनुनेन भूरिश्रवसो भुनच्छेदेपि !
इत्थ हि अटपः

कृताकूतमक्षगित्वन नित्यत्वादुतः पूवमेव म्रवन्तेते ।

ननु रब्दान्तरमाप्या सपो न नित्यः | कृते उदषतऽदित्यस्ति शब्दान्तर-

भातिः । मेवम | कृताकृतप्रसङ्कित्वमत्रेणापि कचिन्नित्यत्वाम्युपगमाव् ।
यथा भृवोुक् 'सस्यां बद्धौ गण चमौ मोषे बुक पाप्राति तद्भवेत्
भूशब्दस्येति सत्यामपि शब्दान्तरयापो कृताषरृतमसङ्धितिन नित्यत्वादुणब्रद्धयोषोधका बुक स्वीकृतः । ननु नास्व्यछोपस्य नित्यत्वं कते इकारे तस्य
डित्वेन च्छिपे सति समानात्परस्वाभावादिति चन्न । तन्यर्थो ङकार इति ।
उच्यते । वणेमातविधो यदादशस्तद्यदिति न मवतेते। तत्रेदं डकारम्रह्णं
जापकम्।तन शसु इत्यतरकारमाभिव्य कि्टादिति षत्वं न भवततत डसिडसौश्च

इत्यस्य स्थ॑न डस्येतिं सुत्रणीयमिद्युक्तम । तदेवीत्तरवानुवत्तंते । “^ ख्यव्यासरस्येत्यत्र स्यत्यदित्येव सू्रणीयम । न च पूर्वपरयोरित्यनुवर्त॑त ।
स्थुः पल्युरेति चिङत् । 'ङपिडसोग्मः' इव्यस्य स्थाने डउमिति

मूतरणीयम् । ऋ तात्सपूर्वं इत्यस्य स्थाने ऋतोटोप इति सूत्रयितव्यम |
ककारात् ङ उं पाप्राति कतो कपौ न भवतीति

व्याख्येयम् ।

उत्तरसूषे रोपग्रहणं न कर्तव्यमित एवानुवर्तनात् से । ऋदंतान्ना्न
सरा `स्यात् सच डिढत् । पिता | पित सि इति स्थिते पचम इत्यरमापः |
सरेत्यात्वं च । तार् ऋतो विषयो नास्त्याकारस्येति । येन नाप्रा्तन्यायेनाये
साधकोयमित्याकारः प्रथमं प्रवर्तते । एकयोगरिर्दिष्रत्वात् डित्वमपि संहैव
परवतते ततस्तु स्थानित्वेन तस्य सिद्धतरात्तस्मित्रर् च्छिपश्चति यं भातम् । तत्र परत्वा्नित्यत्राच्च टिसिपे कृतेऽर् भवति । वस्तुतस्त्वत्र अन्साविति
सृजयितमुवितं ऋत इत्यनुवर्तते । ततश्च नान्न ऋतोऽन्मावित्यथः | अनि सति नोपधाया इति दीर्घ हसेप इति रपि सिद्धयतीष्रम् । सः किम्

पितृभ्याम् । दन्ताक्किम् । हष्रः । तपरत्वं कम्
क; । परकृतेवदनुकरणं भवतीत्यस्य पाक्षिकत्वात् । त इत्यस्य पृक्षे मरवतते। तदभावे भत्यु
दाहरणं संभवति । एवं पर्वसु जः ग्रः इत्यादि प्रच्युदाहार्प्यम्। इत्थं हि तप-
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रत्वं मखसुष्टाथमिति प्रत्युक्त । नाम्नः किम् | अकाषीत् | यदि त्वत्र पर
त्वानित्यत्वाच्च धातार्नाभिन इति वृद्धिर्बाधिका जपितरीदित्यादी च गुणो
बाधक इत्युच्यत तर्हिं नाशन इति नापिक्षितम । असा सिटापश्चत्यस्य
स्थान सरति सूृत्रयितुमुनितम । ऋताराप इत्यनुवतत । यद्वा
कउशनसपमदेशसनहसां सावनन्त दत्यकयागाञम्तु तस्मिन्सति नातस्प
चोपधाया दीर्घां भविप्यति । आसो सिरापश्रेति

नारम्भणीयम

।

धेरग । ऋन्तात्पय परर सच डित् । ह पितिः} ऋदंत।त्किम् । हट्टः ।
धेः किम्। पित्तम्याम् । स्यादेतत् । मास्तविदं सूत्रं पचन्विति अरिक्त हस्प
इति संयोगान्तलोप इति बा सिखप सिद्धं हेषितरिति | नन्वव पर्वण सरास्यादिति चततर्हि सेरभेरिति परव॑मस्तु ननृत्तरतरारित्यपक्षितमितिचत ताहि त>वाकारमरहणं करियताम । जडविति । तर्हि धव को विशेष इनि चन्र मा्रा-

राघवाभाविऽपि वाक्यमकसृ्ं भवतीत्यटाघवसदद्दाव।त् । ननं सति पूर्व॑

वत्कतुंशब्दम्यारित्यनिष्ं भसनज्यतेति वाच्यम् । सरधरित्यनुवव्यं विभक्तिवि-

परिणामं कृत्वाऽधावितिं । ततार: परतिपधातव ) यत्त॒ न हि स्तुगरित्यत्राधरिति
शक्यत कर्तं गोरवादिति माधवनोत्तम । तत्र । स्तुरारित्ययाधारित्यम्याक-

रणात सेराधरिव्यतोनुवतंनात् । यदपि न च संडपेरता मण्डुकप्टुत्मानुव्त्य

मध्येऽरिति मरतिपत्तिगोरवादिव्युक्तम, तत्न । सूत्रष्वुवरपिकृतर्मतिपक्तिगोरष
स्याखृद्रत्वात् मातरगोष्वस्येव व्य्राकरणऽनमिमतत्वात् । बहुष्यवरहितोतरसुतरान्मंड्कष्ुतिनैदृषट
रीति द्रषणस्य वक्ुमुचितत्वाचति । तस्म।य्योग-

विभागो व्यथे इति उच्यते।सूत्र विनाहं कर्तरितिन सिध्येत् । अत्रहि परथमं
पश्चस्वित्यर् पराप्तास्तदपवादः स्तुरारित्यार् मरक्तिः स चाधापित्ति प्रतिषिद्धः

देवदत्तस्य हतरि हते नहि देवदत्तस्योज्ीवनं भवतीति न्यायंनारि निषिद्ध
प्यर् ने स्यात् । सूत्रारम तु धररिति च्िपे च किद्धं हकतैरिति । यदि
व्वपवादापवाद् पुनसत्सगस्य स्थितिरिति न्याय आश्रीयते।यभ्। वासि इत्यत्रापं

व्येणिच्यण् माप्रः । इनि तजा बाधिताऽनषरितीनि पमरतिपिंद्ध पृनर्णेव भवति। यदि ए ओ जसीत्यत्र नसि गुण इतिं सूच्यते गुण इत्यादाविव स्थानसाः

दर्यं चाश्रीयते तदद् भूच नारभणीयम् । न च तत्र ऋत इत्यस्य।मक तत्व
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त्कथं गुण इति वाच्यम् । ऋतोडउरित्यतः सिहावलोकेतन्यायन ऋत इत्यः

स्यानुवरत्तिसम्भवात् ।यद्वा तत्र ऋत इति योगं विभन्य तत्रसा धो गुण इति
चानुवत्थं ऋतो धौ गुण इति व्याख्यानादुक्ताथलाभः । यद्वा “ नसिगुणः ";

इत्यस्मिन्सूत्रे किमपि नानुवर्तितन्यम् । कितु यत्र गुणव द्धिशन्दास्या गुणवृद्धी
विधीयेते तत्र नामिन इति ष््ठचन्तमुपतिष्ठते । कथित हमियतिसरिव्यत्

ऋवद्धविपि पेरर्थथा स्यादिव्येतदर्थमिदं सूत्रमित्याह । ङ ॥ नान्न
ऋतोऽर् डौ परे पितरि डिदिति निवृत्तं डिति देरित्यस्य डित्काय॑स्यासंभवात् । ऋत इति प्चम्यन्तं मकृतमप्यादेशपिक्षया षष्ठया विपरिणम्यते
तत्र विरोष्यं नाप्न इति तु विशेषणम् । एवं च ऋत एव स्थानित्वात्तस्येवार्
न त॒ स्वस्थ नानः कर्तरीति निदेशोत्र मानं डिपरत्वमप्यत एव विशेषणम्,
न् नाभ्नःअतः शाखकृतीव्यादो नातिमसङ्ः । तकारण व्यवधानात् । ऋतः

किम् । वातप्रमी | तपरत्वं किम । िभि। इं करिम् |पिञ। ऋतो डिसव्नामस्थानयेरित्यस्य स्थनि ऋतो डिपुरारिति इ सुरेति वा सूत्र्भीयम् ।
अर घुटि वेत्यस्य स्थाने डि वुधुरिति वा अडिघुयिरेति बा सू्रभीयम।

पचस । नात्र ऋतोऽर् स्यादिषु पचसु । पितरो पितरः । निर्दिदियमानस्या-

देश! भवेतीव्यतेर् न तु तदतस्थ न्यायमूरक चेदम् । नि्द्दियमानस्य्
साक्षा्विर्दशात् दी्षेपिसितिः । तदन्तस्य तु विशेष्यविशेषणभवेन करप्यमानत्वादिरुम्बितोपस्थितिः । अनुबत्यंम।नमपि निदिदयमानमेव । श्दनुवृ्ति-

पक्ष इदम् । अर्थानुवृत्तिपक्षे त॒ पूर्वोक्तमेवानुसेधेयम् । अत्र छाववात् डिप॑चस्विव्येकयोग एवोचितः । पृथग्योगकरणफटं मग्ये कित्त्वरोऽनिव्यत्वज्ञापनाथमिदम् । तेन मियतिसि मियतिख मियतिख इत्यादावनेत्याह । ऋतः

किमू । दृह । तपस्त्वं किमि । तौच भरौ यःपश्वसु किम पितृभ्याम् ।
स्यादौ किम । विभृत: । व्रुव आहश्च प्ानामितिवद । अच्राप्यार्. स्यात् ।

स्त॒रार ॥ सात्पस्य तृमत्ययावयवस्य च ऋत आसय पसु । स्वसारो

केतीरौ स॒ चता चानयोस्षमाहारः स्तु तस्य स्तुः । स्तोरितिवद्रोध्यम्।
सकारसहितस्ता तस्य स्तुरिति वा । स्तुरिति किम्! ना। नरो |

पचसु किम् । कुभ्याम् । स्यदेतत् त्यहणे तुनो गहणे न प्रप्नोति । निरः
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नुबन्धकग्रणे तु सानुधकस्येति न्यायात् । नचास्सदव मति्धाचृना नक्रा
रस्त्यास्य इति वाच्यम ! व्यावतेकस्य तस्यावदयकैत्वात् । कतृकायेयारक्तादावित्यत् क्तादियाग पछ पयुदस्यत । तत्र तृना ग्रहणमिष्न तुतुव्रणाविति प्रत्ययस्य । कतौ कलयन् द्वितीयस्य तु कयना कत्तति उच्यतं।
अनित्योक्तपरिभापेति वादीपारित्यत्न वक्ष्यत । अथवा तुना नकारो न
कतेव्यः।तहश्क्तोदाहरणपत्ययमद्ः कथम] अथं एव भदकासि सीराथकस्य
क्तादौ ग्रहणं नान्यस्य । यद्ध तुवुणावित्ययमपि तुमरत्ययः सानुबधक पएव

णकारस्योभयत्रान्वयात्। न संधिस्वायुट् चल्यत्र टकारस्य यथा । नचैवं कर्तेव्यत व्रृद्धिपसङ्कः, कतरि पचत्यादिनिर्दरन तदभावन्ञापनात । णकारस्य
सामान्यग्रहणमाच्रफटकप्वात् । यद्वा तृन् च वृण चति द्रः । नाम्न इति
नस्य लोपश । ननु स्तशब्देन नाम्नो विेषणात् स्तृशर्दातनान्ना महण

स्यात् । तथाच माम्तृशब्दस्धेवारित्यथः स्यादिति चन्र । वाग्रहणानुवरतनात् । व्याकरणांतरानुसारात । टध्यानुसधाज् । पूर्वोक्ताथस्येव म्रहणत् ।
उभयविधाभेसंभवस्प्युक्तदतुमिम्त्वदुक्ताथस्पापास्तत्वात ¦ स्भादतत्। नप्तृनणरतवष्क्षत्तहात्पातयरशास्तरउद्रात्शल्दानःमारिषएरः

पित्रमात॒वातुनामातपातु-

दुहितृशब्दानां नेष्टः । यदि नप्त्रादय उणादौ त्र॑ता व्यृन्पादितास्तर्हि
पित्रादयोऽपि तथा अत्रपित्रादयोऽव्युसत्नास्तर्हि नप्तादयोपि तथा । नेन्व-

द्नरतीये भमाणमस्ति । नयैवमर्विरधितिरवकाशः । नदवृननांदपु तस्य
सावकाशत्वात् । अव्रीच्यत । स्तुरिति योगो विभजनीयः । तत्र अरनुबतेनीयः । तथाच स्तुः पश्वस्वररित्यथः सपत्नः । अनित्यश्रायम् । उन्तरसुजारम्भात् । ततश्च पितरादीनामरः रक्ष्यानुसारात् न नप्त्रादोनामिति व्यवस्थाव्युत्पततिपक्चे सिद्धा । अव्युतसत्तिपक्च तु नप्तादीनां ग्रहणमाविधा विद्प्यकतव्यमितिं
दिक् । तिसचतस्ररारनति तत्रैव वक्ष्यते । यत्तु माधवः । स्वघश्र सकारण
संयोगः त॒भत्ययन समवायः । तदयमभैः । सकारकषगुक्तो य ऋकारस्त्-

परत्ययस्यावयव् इत्याह । तत्र । वर्णौनां परस्परणान्यन् संयागासभवात् ।
संयोगस्य च दन्यमाच्रध्म॑त्वात् । बणौनां च गणत्वात् | तुप्रत्ययेन संममायोपि न बणौनामाकाङ्ञे सममेततरात्. । प्रसंमानंतस्यातिरिकसम्बन्धाक,
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भावात् । तरपत्ययस्य बरक्षाणां वनमिव वणेसमुदायसूपस्वात्। तंतुभिः पटस्यैवारम्भानभ्युपगमात् । एतेन सकारेण संयागसुम्बन्धवतः तमत्ययेन समवायस-

म्बन्धवत ऋकारस्येव्युक्तम । यदपि कतृसिरित्यत्र विदिष्टत्वात् पूवेमारि सतिं

कत्तीरसीति स्थित यदादेशम्तददिव्यनेनादेशस्यार. ऋकार वत्वात्सरेत्यात-

मिति। तदपि न । इत्थं ह्यासोऽनिव्यत्वात् सरव्यस्येष प्रथमं भवतेत स्योचित्यात् छृदाक्रृतपमसङ्खित्वेन नित्य आ आग्तु न नित्यः। आकारे कृत तस्य
डिचवेन च्लिपेन ककारस्येवापहायत्। वस्तुतस्तु वणेमातविषो यदादश्च इत्यस्याभावात् । आरं भरति त॒ ऋकारस्यैव स्थानितात् । धातोस्तृशब्दस्यारि-

व्यस्य स्थाने तुरारिति सूत्रयितुमुचितम् । अघ्रन्त॒च्स्वस्नपतनेष्टःवष्क्षत्हृतुपोत॒मरस्तृणामिव्यत्र तु इति पठितुमुचितम् । सामान्येनोभयेग्रहणसम्भ-

वात् । तुर्छिमेयःस्वित्यज यथा । 'पश्चस्वधिषु लियं च केष्स्तृवत् ' यदौ
स्वरे वेति वक्तव्यम् । करु आह्वानेऽस्मात् सितनोत्योणादिकतुमत्यये केषु
रन्दः तूवुणाविति तृमत्यये तु केष्टशब्दः दावपि श्रगाखवाचिनो।तञाविरोषण
दयोः प्रयोगे भात्त पश्चस्वधिषु लिया च त॒पत्ययान्त एव त्रतीयादौ स्वर्
उभयम् । अन्यत्र तु मत्ययान्ततेति नियमाथैमिदमारभणीयं तृमत्यर्यातनिमित्तव्यपदेशतादाप्म्यशाख क यैरूपविषयव्वेनातिदेशस्य षड्विधत्वंपि माधा

न्यादिह रूपेमवातिदिश्यत । नवन् पचादे्य॑स्य कस्यचित् कितु इुरोरेव्उपस्थितत्वाद्थतः साद्या तेन करोष्टशब्दस्थाने केषटशब्दः मयंक्तव्यमिति फलितम् । इदं चानुव्त्तििद्धं कथितम्।तव्वपूव वचनं स्तुसारित्य् वेयुव
इत्यदिभ्यः वा आ धौ उ इति पदान्यनुवततैन्ते तेषां वाक्यभदेनातिसम्ब-

न्धः कव्य: ततश्चायमधेः।उकारस्यार पसु षो त॒ ओं इति ।ऋतौ ङ उरि
व्थत्रदुद्धयामित्यत्र उद्रहणमनुवत्य वाक्यभेदेन व्यास्येयम् ।तथाच उदेतादपि कचित् ड उरित्यथैः। सेरेत्यत्राप्युद्रहणमनुबतेते ततश्च उदन्तात् कचिदधेः

सेरेत्यथः।इदं च बितयं को ्रराब्दमात्रविषयं रक्ष्यानुरधात+ऋरणीपि मात्शञदविषयं यथा ऋ रमित्यत्र उ इत्यनुवत्यं कविदुवणेस्य ऋवणेस्य९ इति व्या-

स्येयं इदमपि कोष्टुदाब्दविपयम्।इतरे तु वदंति नेदं वचनमारंभणीयं नाप्यनु
वृत्निङ्केशः।ततुभत्यर्यातं शब्ददयमस्ति तत्र कवित् किचित्मयुज्यते कचिन्नाना
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रुषुभाष्ये ।

भिधानादिति।॥पृसाऽखद्॥पु्धिगस्य पंसशन्दस्यासुड स्यादिपुपशवसु शौ च।
पमान् | अत्र न्सम्महत इत्यतः सिहावरोकितन्यायेन रो चत्यपकृप्यते ।
सोनः पंस इत्यतो मण्ड्कषटव्या पुस दत्यनुवतंते । तन श्ञोचतीदं सामध्यात्न
पृसकविषियम् । मियपुमांसि । यां तु भियपुंसी । ष्रितइतीप् । परनो

इम्मुरिस्यीणादिकडुम्पुप्रस्ययस्य उदित्वात् । तनैव नुमोपि सिद्धत्वादसुङ्ख-

चारणाः । अत्र वदन्ति । पुंसः पुमसितिं सूत्रणीयं स्पष्रथेः । पुंसः
साट् इति वा । पृस: सस्य,डागम इत्यधेः । यद्वा पुंसः सं इत्यस्तु अडिति

तु डितामहित्यतानुव्तैन।यम । यदा डसिरदितिवत् पसः पुमसिति वा

सूत्रमस्तु । एवं सिद्धे असुङ्विधानमन्यतोविधानाथेम् । तेनासुडितिं छलि

आव्रत्य वा तवराह्ाप स्वर इत्यतस्स्वर इत्यपक्रष्य स्वरादौ स्यादौ नानो
प्िषयम । उकार उच्राऽसुडिति भ्याख्येयम् । इदं च टष््यानुरोधाजराश्चद
रणाभैः । असुहिति वा पठनीयम् | अता न नुम् वेत्यनुवरृर्या वैकसिके
नेदम । तन नरसो नरस इत्यादि सिध्यतीति । पुंसऽनशब्द्छाप इत्यत्र

दाब्दति व्यर्भम् । पुसोऽनटप इव्यतावतेव तद्थराभात् । असम्भवे भसः

कसो।संभवः मयगेाऽयः संभवोऽसंभव ईषद्भं नन् । ताम्मिन्नस कित्कविदित्यथैः । मौ सुपीति माधवः । वार्तिकमिद् स्पाण्द्शनात् पुनः

पुसीति ग्रहणाच्च संयोगान्तत्मात्सापे एकदंशविकृतस्यानन्यत्वात्कक् इति
मावः । एवं हि नित्यत्वा्प्रमव कगुचितः! सति तम्मिन्धयोयौं सयागसज्ञा

तामादाय सखपः व्याकरणान्तरऽद््ौनाद्ममाणमिदं वचनमिति भामाणकाः।

व्रितातम् ॥ उश्च आच बरौ तावितौ यस्यस॒त्रित् तस्य अग्याप्यनाति
परोऽयं निदेशः । व्यापकजातिनिदशे भ्रयाजनादक्षैनात् । उदित ऋदितश नुम् प्श्चस । भवान् । पचन् । ननु श्चियामपि म्राप्रोति न चाखियाभेत्मनुवतंनात् षित इतीपाव्यतरधानादा न स्यादिति वाच्यम । तथापि नपुंस

केति व्याप्तः | न च नुमयम इति नियमार्थं स्यात् । शावेव नपुंसकस्येति
नामिनः स्वरे बादीपोरिति नुम् तु विविसामधभ्योदतिष्यतीति वाच्यम् ।नुमय

म इत्यस्यावितां श॒सः शौच विष्यभस्य सृम्भवात् । ततश्च भवतीत्यादौ नुम
स्थादिति चेत्।म।सानः पृस इत्यतो मण्डुकडकत्या पुस इत्यस्यातुषृततः पूर्वसूत्र
५

५

विभाक्तेपादः २.

९,७९७

द्ानुवृत्तिः । तत् तत स्वरूपपरमपि तित इत्यनेन सम्बन्धसामथ्योदर्थपरं
मवतीति । नहिपसः स्वरूपं परिःसंभवति । ततश्च पुं्िङ्गस्य वित इत्यथः ।
एवमपि धातोरपि वितः माप्रोति । खद खसो । सव्यम् । अंचर्दविश्चत्यतोऽ

नित्यपकष्यते । तैव वचरिति विभज्य पश्चस्विवि नुमिति चानुवतते ।
अचेरिति निदेशान्नसपिनो अ्रहणं ततश्च नरोपिनोऽच्यतेः पञ्चस नुमित्यर्थो
भवति । इदं च नियमार्थ धातोशेद्धित्कार्यं तर्हिं अंचतेरेव । तेन संसादीना-

मीव्नुमौ न चत् । एवं तर्दधःतुभ्तपूवैस्यापि न स्यात् । गोमतमात्मन इच्छतीति गोमत्यति नाश्नो य इति यः स धातुसिति धातुत्वं गोमत्यतः किप
अष्टरोपयरोपयोगोमान् इति भवति तन्न सिष्यतीति चेन्न । समानाद्धेरित्यतो मण्डूकष््याधातोरिव्यनुवर्याधातुमतपूवस्यापि नुमिति व्याख्यानात् |
माधवस्तु वितो नुमित्यतः परमचश्चति सूत्रमस्ति । अचेतैम् भवति पश्वसु
परेष्विति तस्यर्भः | नन्वेवमपि योगान्तरं व्यर्थं विद्चेनुमित्येकयोगंनेव
सिद्धेः । न केवरांचतिमव्यथनं धातुरेवं यो धातुस्तस्येव नियमेन व्यावृत्तिथथा स्यादधातुभतपूवस्य मामूदित्याह । तत्पूतरपाट नोपरभ्यते अचेपचसु

नुम्बक्तव्य इति वातिकं च वृत्तौ पय्यते इति चिन्त्यमेतत् । आगमरशासन

स्यानित्यत्वात् । वाय्रहणापकषंणादाऽये नुम् कचिन्र वतेते । तेन द्विम

क्तानांनक्षादीनां च नभ्नेति शौचति च सिद्धम । उगिदचांस्वेनामस्थाने
धातारित्यत्र विदचामिति पटेऽद्धमाचाछायवम् । कादीपोःदरतुः। वा
आत् ईपोरिति च्छेदः अवर्णात्परस्य शतुतुम् वा ईकारे ईपि च परे । तुदती
तुदती । भांवी-भाती । आदिति किम् । संषती । ईपोरेति किम् । तुदती

शतुरिति किम्।पचमानं पचमान ।ईश्र ईपच इप। तयोः । अत्र नबस्याकरणे
न ज्ञापितं समासे उत्तरपदस्य तर्वर्तिविभक्तयापदतवं नति । अन्यथा वादी
पोरिति निर्दिरेव् । तेन भियवाचौ । परमगोदुहवित्याद कुत्वषलरादिकं न ।

आदिति प॑चमीन तु तपरवव ननुवा अर्दीपोः आददीपोर्धोतै वा पव्यतां

सुप्रमी चेयम् । श॒तुवौनुम् स्यादेतयोः परत इति व्यास्यायतामितियेन्न ।

उत्तरसूत्रे नि्यग्रहणवैयध्यैमसङ्गात् । अपूयाभ्यामनेन विकस्पामततः

अत्र पैचम्येतस्यानुपादानात्
१९,

सामान्यत्तः पाप्तस्य

विकस्पस्यापुयाभ्यां
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रधुभाप्य ।

निव्यविधानमिति चते तहि आदिति व्यथम | अप्यमनिर््याभिति षतु
रक्यत्वात् । स्यादेतत ! नुदतीन्यत्न भिति चतुवैदित्यनन कृतस्मरादं
इव्यनेननान्तरङ्व्वाष्टौप दतऽवणौत्परत्वं नास्ति । ननु तत्र भृतपूर्व

गतिराश्रीयतामिति चन्न । घ्रतीत्यादावतिमसद्गतव । तत्राप्यददिर्टुगित्यपा टप्तत्वात् ! भातीव्यादरवकारास्य सत्राच ।न चात्राप्यन्तरङ्गत्वात्सवर्ण
दीर्वेण भाव्यम् । आरम्भसामध्यादन्तरङ्स्यापि माधस्वीकरात ।एवचत्त्ि
प्रसङ्कः । अत्र माधवः | एव् तिं यद्वि
घ्रती्यादावप्यदादटधगित्यस्यापिबाध

फर्पाभावाथेमप्ययोरित्यत्र नित्यय्रहण काति तज्ज्ञापयति पागरुपान्नु-

मिति । अन्यधा जप्ययोर्छपादनेनापापे तव्यं स्याट् नचारम्भसामध्यौदेव
निव्यत्वम् । अनेनापाप्तरारम्भादति

। ने चेवमपि मातीत्यादौ स््णदीरध

शतुरवणोत् परत्वे नास्तीति वाच्यम् । एकदेराविषृतस्यानन्यतवेन तकार्स्मैव शत्रग्रहणेन ग्रहणात् अन्ये सैषमाहुः । शतुरिति न स्ानपष्
कित्ववयवपष्रौ । धातोरति विहितन शता घातोरिप्याक्चिप्यते । साच

न पञ्चमी किं त॒ सम्बन्धसामान्ये पष्ठी) तथाच धातुसबेधिनाऽबणौस्परस्य
शतुरवयवस्येति फलि समंधश्रावणस्य धातुना सह कचिदवयवावयविभावः

कचिखानतय्येम् । न च तुदन्तीत्यादाबकारस्यटुपसव्वेनाव्णेपरत्वानुपपत्तिः |
प्रत्ययलक्षणेन तत्परस्वानपायात् । न चेवं घ्रतीत्यादावपि मरसङ्गः। किंन
तिमित्तमित्यनन प्रस्ययरक्षणप्रतिपेधात् । यद्वा धानौपिति नाक्षिप्यत
भवणीत्परत्वं शतुरवद यविशपणमुपात्तं शतुरित्यवयवपष्ीम्बीकारात्तचाव्यरभिचरितमितिसाम््याति शतुरवयवमिमाप्वर्णो यहीप्यत स च कविद्धाता
कचित्मत्ययस्य । यदि तु वरणौभ्चितत्वन वर्णाश्रय नास्ति मस्ययरक्षणर्मिति
स्तीर्य दोषताद्बस्थ्यमिव्युच्यत । तहिं दानत्यत्र ज्ञापितन फनिदादेशोऽसि द इव्यनेनासिद्धलते भविप्यति

यदादेश इति

स्थानिवत्सं वा भवि.

प्यति कचिद्रणमात्रविधावमि स्थानिवच्वस्याक्तत्वात् ।न च निरनुबन्धकग्रहणे
न सावंधकस्येति अर्थवद्रहणेनानथकस्यति मरत्यया प्रत्यययाः भस्ययस्येति च

तुददिर ₹इत्यस्येव ग्रहणस्यावणस्येति वाच्यम । अप्ययोरिस्येनेनापोयाच
वित्यविधाननाच न्यायञयस्यापन्रततिननष्पनात् । नह्यन्यथा अप्याभ्यामनेन

विभक्तिपादं ; २.
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विकस्पः पापा मेन नित्यमित्यथवद्धनत् । ननु ईव्यहणमन्भमीग्रहणनैव गतधत्वात् । पकारस्य इत्सं्तकत्वेन ईक।रस्येवावस्थानादिति चेन्न । ईत्य्रहगेन
निरनुबन्धकस्यति परिभाषाया ज्ञापनात् । तत्फष्टं तु अयकीत्यत्र अग्रहमे-

ऽपो ग्रहणं न भवति । दिवअ(वित्यत्र दिवुधातोग्हणं न अक्षद्यूः । सु षातोरितिनु्रहणे कनुयहणं न गृध तुदभादिभ्य दकारे इव्यत्र तुदभादिभ्य इति

बक्ुमुचितं कारयहणं व्यथम् । जच्छीनयोरतुम् इत्यस्य स्थाने आेपोरि
आन्ड्याति वा सू्यितव्ये शकारस्य प्रयोजनं नासि ह इत्यनेनापि
इतरण्यात्रत्तिसम्भवात । अंगाधिकारात् मरत्ययस्य टकार-इकारस्य
ग्रहण।त् । नदीग्रहणस्यापि पयाननं नदीमा्नस्यापक्षितव्वात् । अप्ययौर(चनित्यं जप् च यश्चाप्यो तयारात्परस्य शतुनित्यं नुम स्यादीपाः । पचन्ती
दीव्यन्ती ननु समाहऽतवतिनीतिभकतिमाधिव्य चपा अव इति जब
दाऽव्ययारिति वक्तु तक्कथमप्ययौरिति निर्दर इति चस्सतव्यम । ज्ञाषनाधमेवं निर्दरः । प्रत्ययपरतोन्तवीतिंनीविभक्त्या कवित्पदत्वं नेति तेनं

मरत्वान् देवतास्य ममत्वतीयमिव्यत्र जबादरो न विदुषो भावो वैदुष्यमित्यत्र वसां रस इतिं दवं न् । केचिन्न सामान्यापेक्षमिदं नापकमा्रेत्य
प्रत्ययं परतः कचितदत्वं तेत्याहुः | तेन मरुत्वतीयम् । जरर्तीयः । ताहि
त्वानित्यादिसिद्धम । अप्ययोरिति किम्) नित्यविकर्पविध्योविंषयविभागेप्या

स्यात् आयहणं तु चित्यमयोजनम्। अनुवरत्ते सत्वात् । वस्तुतस्तु अप्ययादिति
कलमृचितम्।नन्वारम्भसामाध्यादेव नित्यत्वे र्च् नित्यग्रहणं किमिति चेत्
न।तत्फरस्य पूवसू एवोक्तत्वात् शप्रयनोर्नित्य मित्यत्रअव्ययोरिति सूत्रयितु
युक्तम् । अपग्रहणेन शपो यहणं यनूयरहणेन इयनोग्रहणं संभवव्यन्यस्माच्छ

तुरसम्भवात्॥ तसम्मह तोधों दधेः शौ च।॥न्संतस्य अपो महतश्च दीषैः
स्यादधौ पचस शो च । विदान् । विदांसो।भापः । महान् महातो अधौकिम्।

हे विदन् | हेमहन् । न्म् च अप्च महच एषां समाहारो स्सम्महूव् तस्य जमे
नम वेति पस्य मदद कृत्वाऽपृ्ञव्दोत निर्दिदेयत्ते अताधिकारा्वभ्धस्य नाप्नो

विशेषणमिद् विशेषणेन च तदन्तविधिरिति तदन्तस्यापि रषः सिध्यति ।
निसित्यस्य तु केवरस्यासम्भवात्तदन्तस्येव प्रहणम्।यततु मधतः नसमाचपयी-
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टुभाष्ये ।

गभावात् सामध्यौसदथीत्तदन्तथरहणमित्याह तत्न । अम्महतोः कवटयोः संभतेन तदंतस्यापसंगात इत्थं नपंतस्यापोवतस्यामहता महद्तस्य च नान्न
इति रत्य अव्राधारिति ख्दोनें तु धाविति पृचस्िति चानुवरतत । ताम

पणं चंदं तेन धिवनितषु पंचस्वित्यर्भो टम्यत न तु धावित्यवे छदाऽस्तु ननु
पंच।स्वत्यनुवरत्या सिद्धं व्यथं धाविति अस्मादेव जापकात्तस्यानुवरतनादितिं

चेत धावित्यस्पाद्नुव्रत्तिसत्वन धावित्यस्य वयध्यमस्ङ्गात् । सि्यारिति पाठपसंगाच्च । माधवस्तु पचस्वित्यनुत्रत्तिसाथकेयायाधावितिं पदद्]
न त॒ धातितीप्याह । ननु धापिति छदस्तदनुव्रत्तरिष्त्वात । यदपि अधिंस्विति वक्तव्यऽधाविः्येकमुत्तरा्थमिति माधवेनाक्तं तन्न । एकवचनं
निर्दृशस्य टाघवाभैत्वात् । सूत्र टिगवचनयोरविवक्षायाजास्सभिकत्वन
यथायोगमन्ययसभवाञ् स्मरादेतत् । रीष इति मास्तु नच मकरण-

माप्त नुमेवानुर्तेतेतिवाच्यम । न्सितिकृतनम्कस्यैवानुद्रतं तेन त्रिते
नुमित्यनेन सिद्धत्वात । नच द्वितीयान व्रिधेयः हसपरम्य हसस्य एकस्यां
कस् वाचाय तिहपानपरभात । हसहंस इति द्वित्वन नक्रारद्रयप्तंभवात् |
नश्रपदान्ते इत्यत्र नस नात्याश्रयणन द्याः स्थान एकानुसवारत्रिधानाच।

कितु प्रवसत्रादादित्यनुवत्यं विधौयते नच तत्र प॑चम्येतं कथमत्र पिधयं
तस्य तत्राफटसेनहाभमेवोपात्तं तना च प्श्चम्यन्तस्यानुपयुक्तलन प्रधमा-

न्तस्यपिक्षितत्वेन चाकारस्थव विधानात् । ननु पष्ठीनिदिष्टस्येव्यननत्यस्य
स्यादेति वाच्यम् । दितीयगाग्रहणमनुबत्य षष्ठया विपरिणमय्य न्सतादीनामवणंस्य जभवतीति व्याख्यानात्) उच्यते । उत्तरां दीवग्रहणं नोपधाया
इत्यनेनादिधानं कुटानीत्यादिसिद्धावपि बरारीणि मधूनि कर्तृणोति न सिध्य-

ति । नन्वेवमपि तत्रव इति पठनीयमादिति चानुषतेते । आ इति पराञ्यम्।

ईकार ऊकार ककार आकारश्रेति तदधः । एवे च दीधग्रहणे व्यमिति
चेत् । सत्यम । दीवग्रहणं ज्ञापयाति । हस्वादिशषब्दैर्विधौयमानः स्वरः खं

रस्येव भवतीति तेन शसीति दीधः देवामित्यादातरव भवतिं । नमु भवतः |
दुहः । रिहः। इत्यै तथा नामि षो देवानामित्यारी भवाति । नचतुणौमि
त्यादौ । ननूक्तरीत्या स्वरस्येव दीष इति स्थिते विद्वान् । महानित्या

विभक्तिपादः २.
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टौ सर्वस्य दीष: पाप्नोति । सत्यम् । अनत्यविकारेव्यसदेव
स्येति परिभाषया अर्नैत्यस्य न भवति । यद्वा पेञ्चवचनपरत्वं स्वरस्येव विशेषणे न न्सतादीनाम् । तथा प्च वचनपरस्य न्सतादीनां स्वरस्य दीः । यन नाव्यधानं
तेन व्यवहितेपि वद्नपमाण्यादित्यकेन व्यवहितस्य भवति नानेकव्यवरहितस्य माधवस्त्वाह । इह यदि सिहावलेोकितन्यायेन वक्ष्यमाणनोपधायाईति
संव॑ध्येत तद। न्षंतस्य महतश्च नोपधायादीषः सिंद्धयेदिष्टम् । अशब्दस्य
तु नोपधाया जमावादाप इत्यतरादीर्घां न स्यात् न च वाच्यमसंभवादष्डाब्देन
नोपधाया न संभत्स्यत इति स्वांपीत्यादौ तत्सभवात् । अथ न संवध्येत
नसंतपरहतोः मरत्येकं स्वरस्य दीर्धः भराप्राति अविशेषात् । एवं तारि संध्य
ते । ननु चोक्तम।प इत्यत दीर्घा न स्यात्स्वापीत्यादविव स्यात् नेष दौषः |

तदतप केवलापिपूरवकत्वात् ततश्च स्वपीत्यादावपि दीवेत्वसिद्धिरिति ।
े दीर्घाभावात्कथं तदंते शषेः।कि च नोपधाया इत्यस्य
केवरे
अत्र वक्तव्यम्।न्संत
नान्तस्य नाम्न उपधाया इत्या वक्तव्यो न तु नाम्नो यौ नकारस्तस्योपधाया

इति । यमनाः समनस सुमनस इत्यादावतिमसङ्गात्। तथाच कथमत्र संभ
वः । किंच अत्यापूर्वं उपधेव्युपधात्वं नकारस्यात्यत्वाभावेन तद्पूबस्य कथं
संभवति । कि च विदस् सि महवसि इति स्थिते वितो तुभिनिं नुम् भक्तो

दीर्वश्च तञ परत्वादीर्घः पश्वेकदेशविकृतस्यानन्यत्वेन तुम् ।तथाच दीवं
विधोक थंनोपधात्व स्वापीत्यत्र । यद्यपि प्रत्वाचमयम इति तुम् माप्नोति
तथापि प्रतिपदोक्तत्वादीषै एव मरथमं पवतंते यदि तु निरवकाशत्वं भतिप
दीक्तत्वं मकरृते च तदभावारीर्षो न प्रथमं यवतेते कितु नुमेवेव्युच्यते ते

स्वापीत्येव रूपमिष्टं नतु दीर्घं इति, यदि तु नेतित्यच्छा उपधामात्र
मनुवतते परत्वाल्मतिषदोक्तत्वाद्रा । आदौ दषः ततो मुमित्युच्यते तदान

कश्िदोषः। साविति शसः पचस्वनंतर्मावादन्यात्तौ तत्सग्रहाथम्।ननु स्वपस्या
दावपि दीधः भराप्नोति। ओकारस्य पश्चस्वन्तभीवादिति चेत्त्यम् । चकाशेऽन॒क्तसमुचया्थः निषेधार्थो बा ईषोरित्यनु वर्तते तेन ईकारे परे एषा न दीष

इत्यथः । यदि तु पुंस इत्यनुवत्यै सप्तम्या विपरिणम्यते तदा ्ीबेऽतियसङ्गा

भावेऽपि सियामन्या्िदोषः । शोभना मापो यस्यां सा स्वप्स्वापा स्वापः।
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रघुभाष्ये |

अधूवित्य् पसञ्य पातिपधूपि न क्षतिस्तथाप्यकवाक्यल्वानुसषनानितशच
सानुराधन च पयुदास एवाश्रयणीयः । न्सम्महत इत्यत्र जम्मटः्साहचयादा

तोः भ्स॑तस्य न दीपः । अधातारित्यनुव्तैनादा । तन सृहिन् । सृर्हिसो ।
सांतमहतः संयोगस्य स्थान न्सम्महत इति सर्यितव्यं नोपधाया इत्यनुनततं । यद्वाऽनुव्रत्तिनापिक्षितान्यस्य अनश्रति णरेभाषाव्रहादेच इत्युपतिष्ठते ।
अनंत्यव्रिकार इति पारमाषया इति नातिप्रमग । सांतमहतानापिधा इत्यस्य

स्थाने नसम्महतारिति सूतच्रपितम्यं नापधाया इति वर्तते ॥ नोपधायाः,
नेव्यप्रिभक्तिका निदसः । अधिकृतस्य नाम्नो विशेषणं नकारः तेन नान्त-

स्य नात्र उपधाया दीर्धः पचस्वधो सा च। राजा । रनानो 1 अत्रापि ईकारं
चकारं चानुवत्य दकारे निषधः । पेवन्याख्ययम । ब्रह्मणी । अत्र नामीत्यस्थापकषणान्तत्र वास्यानु्तनान्नाम्न्यपि नोपधाया दीषेः मिध्यति । अत्र
नच विदो नवानामिति निर्दशा हिगम् । यदि तु जापर्कासिद्धस्यासावन्रिकत्वा-

त् पश्वानामिति निदेशादा नटापयपि दीर्घः सिध्यतीद्युच्यते तद्मनुव्रसयपकष्केशो मस्तु जत्र नित्यमित्यनुवतेना्नित्यं नातयस्य नाम्न इति व्याख्यानात्संयोगान्तरापस्यासिद्धत्वाद्रा न दषः । भवन् । खन् । नति किम् | देवः

पचस किम् । राभ्याम् । राजनि । अपा किम | हेरानन् । शो करिम् ।
वर्मणा | सर्वनामस्थान चासेबुद्धावित्यस्य स्थान शो चाधाविति सूचरणीयम् |
शि सवन।मस्थानाभित्यत्र शिसुट॒सिरिति स्रच्यितव्यम । सृडनपुसकस्यत्यत्
शिरिति सृतयितव्यम् । शिना च नपुंसकमाक्षिप्यत । तन नियम्यत } नपुसके सुडसिसं्शरत् शिरेव संद संजञास्थाने पिसंज्ञा कर्तव्या । घुरि चासंबुद्धाविप्यत्र घुटि चाधाविन्युचितम् ॥ अत्वसोःसां ॥ अतुश्च जस् च

अत्वसो तयोः | अत्वरेतस्यासंतस्य च नाम्न उपधाया दीर्षेऽपो सो। धीमान् ।

वेधाः। अताः प्रत्ययस्याभावात् मतुवतुक्तवत्वादीनामवयवस्य अ्रहणम् ।असत्व-

कोपि गृह्यते । नन धीमत् सीत्य परमपि दीर्घं बापित्वा नित्यत्वान्चुम
स्यालथा च दीर्घभान उपधाया जभावरात् व्यथेमतुग्यहणं स्मादितिचेच्च ।नुमो-

नित्यत्वासिद्ेः ।शब्दांतरस्याप्ाघुवन्विधिरनित्यो भवतीति नुमनित्यः अते

वे धीमत् शब्दस्य नुम्माप्नोति ते तु धीमच् शब्दस्य यदि पुनः मसङ्गमात्रे-

विभाक्तिपाद्ः २.
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णव नित्यो नुमिव्युच्यते तथापि न दोषः भूतपूव. उपधा ग्रहीष्यत सांमतिका-

भावे भूतपृरैगतिरिति न्यायात् । यद्वा उपधाया इति नादुवतिप्यते हस्वा-

दिशब्देन विधीयमानः स्वरस्येवेति व्यवस्थापितस्यादन्तस्य न भेविष्यतिं
कि त॒ अनेत्यस्यापि स्वरस्येव तत्राप्यनन्स्यविकारन्त्यादेशेमात्ेव्यसदेशस्येति परिभाषयान्त्यस्वरस्येव नान्यस्य । न्यायसिद्ध चयं परिभाषा । षष्ठी-

निदिषटस्येव्युपस्थितानामत्यस्य भाप्तः स्वरस्येवेति ततो व्यावक्तितो दीर्षः
स्वराणामन्त्यस्य भवतंते । एवं छभयनियमसरक्षणं भविष्यति । यदा
हरषैश्रत्योपसितस्य स्वरस्थैव सिपरतवं विशेषणं तेन यिवर्भितसिपरस्य
दीर्घो नान्यस्य । यद्वा अतोः श्त्या तस्येव स्वरस्य दीः | निद्दियमानस्यादंशाभवंतीति न्यायात् । इयमपिपरिभाषा न्यायमृहेव । अतुः भत्यक्ष

निदिष्टः । तद॑तस्य शर्धं त्वनुमेयम् अतः मत्यक्षस्यातोरेव स्वरो यह्मो
न तदेतस्य । माधवस्तु इहापि नोपधाया इत्यनुबतेते । तनाप्वं तम्य नोपधाया शर्वे सिद्धमिष्टम् । असते त॒ नोपधा नास्तीष्युपधेव संबध्यत । नमु

चेयमस्ति बिद्धानिति। न्सम्महत् इति तु विदांसावित्यादौ सावकाक्षः सत्यम्
एवं हिविदानित्यतरापि तनव सिद्धत्वादतासग्रहणवेयभ्यंमापयेत। न नियमाथेंखादसंतस्य नोपधायाः साववेति । एवमपि तत्र न्सग्रहणं व्यथं न मसते

चरिताथत्वात् । सर्पीषि । धनपति । भवति द्येतदपि बहिरङ्गवस्यासिद्धत्वास्सतम । एवे तरहीहोपयैवानुवर्तते न नकारः । एवमप्यत्व॑ते नित्यत्वा-

दाद तुम्युपधानकरार इति दीर्षो न स्यात् । नपरत्वादादौ दीर्षो भविष्यति !
मेवम् । प्रस्य नित्यस्य च नित्यमेवति नुमेव स्यात् । एवमप्यत्व॑तस्य

साक्षाच्छष्टोदीषंइत्यादो स्यात् । तस्माद्धिषि मरतिपदो बरीयानिति । नुम्न
निरमुषन्धत्वादनुमितः । अथवातातुग्रहणसामध्योदेव नुमं बाधित्वा दी्षेः
स्यात् 1 अन्यथाऽतुम्रहो व्यैः स्यादित्याह । अव्वेतस्य धातोरपि दीष

इष्यते गोमन्तमिच्छति गोमत्याति ततः किप्। जष्टोप्यरपो गामान्।भसन्तस्य त॒ नेष्यते सुवः अतोऽत्राधातोरित्यनुवत्यै असतरो योज्यम्] जसंतस्याधा-

तोरिति । अत एव चान्थंकस्याप्यसो ग्रहणं । तेन अधाधाः सुमना इत्यादि

सिद्धं ननृकारस्येखेनान्तरगो रोपः स्यात्तथा चानुपाभावातकथं दीष इति
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नेत् । मेवम ॥ अतु इति रूपमिहाश्रीयत ! तच्च रोकिकं कुचापि नहभ्यत
ति दत्वा ओपदशिकं ग्रहीष्यते । तथा रोपदशे योश्तुस्तदन्तस्येत्यभः कव-

रस्यातोरभावादतशब्देन तदन्तापस्थितिः । तन च नाम्ना विशेषणात्द्न्तविधिः शत्रतस्य त्वत्वतत्वाभावात्त दीः । भवन् | अत्वसन्तस्य चाधातोरित्यस्य स्थाने अव्वसारधातास्ति वा सुत्रणीयम् । मव्यय्रहण यस्मात्स

विरहित इति परिभाषया तदन्तविषिः। अङ्गस्येत्यधिषरतस्य विरेषणत्वात्तदन्तविधिरिति वा । शकि ।पवस्य स्वरतस्य नाम्नो दीषेः। दवान् दोषे
श्रत्योपस्थितेन स्वेरण नाना विंहेपणाचदन्तविषिः पूर्वैदवः । पर्वादष्टापः ।

वैपरीत्यं वा उभयथापि फरे वेरक्षण्ये नासत । एवे सोनः पुंसि इति नतवेपि

ज्ञयम् । शसि किम। हरिभिः।स्वरस्य किम्।खिहः । ननुसइत्येव सत्यतां स्याद्यषिकासयाच्च स्यादिसबधी यरदीप्यत।स च शसोऽवयवः संभवतीतिचन्न । रोषा-

देश इति मत्ययस्यैव ग्रहणं स्या्यपिकारस्य तु बाध एव स्यात्तत्ररस्यमत्य-

यस्थासंमवात् } तर्हिसीति सृञ्यतां स्या्यधिकाराव सस एव ग्रहणं डपिरत्,
मस्स्य, एञनसि, डिति) डस्यत्यादिमिरन्यत्र बाधनात् । शसात् पृतैस्य अदेः

ओराविव्यादिनिरद्ञाश्चातानुकलाः । मवम । अधिकारं बाधेत्वा निरमुमेष

ग्रहणे न सानुबन्धकस्यति परिभाषया अस ओौणादिकस्येव ग्रहणपर्हगात् ।
शसोऽकारः सश्रनोऽखियाम्, अपिवच्छसि, रसि सस्य न) इति अिसुघ्याः
स्थाने शकि समानः सानोऽखियामिति सूत्रणीयम् । शसि प्ररे समा दीषे-

मापद्यते सश्च नो भवत्यसियाम्।जकारे टपामित्यस्य स्थाने टापम् ।अत् इतिं

द्विसूत्ी कतैग्या । समानाच्छसोऽकार। ठपमापद्यते अकार । छपमकारेषिभततं] इति तद्थः । म्रथमयोः पूरवसवण इत्याह पितमौ भ्र इत्यत । नामि ।
पस्य स्वरान्तस्य नाम्ना दीव: । देवानाम । दररणाम् । भत्र स्याद्यधिकारात्

नाम्नश्च तत्राभावात् कृतनुटषषटेबहुवचनं गृह्यत । जदानामिति चात्र छिगम् ।
नतु न यहणं किमर्थम् । आमि दीर्घं इत्येवोच्यताम् । नच हरीणाभित्यादी
स्वदेव
दू्गा
परत्वाच नित्यत्वाच मथमं दीर्घे कत पृशवान्तुटू न स्यात । यं्िङ
नुट् इष्यमाणत्वादिति वाच्यम् । भृतपूवेहस्वाश्रयणाव् । स्ञसानामिति हि
मानम् भस्तुवा निरवकाशत्वाल्मथमं नुद तस्याम्भक्तत्वादाम् ग्रहणेन

विभक्तिषादः >.
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ग्रहणादामीति दीर्घः सिध्यति । मेवम् । वर्मणामित्यायसिद्धयपत्तेः |
तथाहि । नोपधाया इत्यस्यातानुवतंनादस्य च ततापकषेणादोपधाया अपि

दीष इष्यते तत्रामीव्युक्तौ वमेणामित्यादादपि स्यात् । तद्वारणाय नामी.
त्युक्तम् तेन पश्वानामिव्यादाविव भवति । नन्वदमपि नुरी्येवाच्यतां किं

गुमन्यासेनेति चत्।सत्यम् । नुडभिच्नस्यापि मकारस्य गरहणाथंमेद निर्देशः ।
तेन वाररणामिति सिद्धम् । नामिनः स्वर् इति नुमोमि नामग्रहणेन
ग्रहणात् । नन्वेवं नुमो नाममक्तस्य प्रहण यज्वनामित्यादावतिपसङ्गस्त-

द्वस्थ एवेति चेत्र । इनामिति निदैरेनानागमनस्यात्राग्रणात् ¦ अन्येतु

नुशस्येव सिद्धे नामीति निर्देशस्तन्त्रणाथदयरभाथेः। तत्रैक उक्त एव अपर.
स्त्वामि न दीव इति । तेन तिद्णाम् । चतस्रणामिति सिद्धमिव्याहुः। परयत्यंगनामित्यादौ रक्षणिकत्वात्स्याद्यभावादानर्थक्यादमत्ययत्वाद्! न दैर्वः।
अत एव थोनुदित्य् नातिपसङ्गः । दी्धेनाभ्नि समावित्यस्य स्थाने द्वः

नामीति सूत्रणीयम् । नान्तस्य चोपधाया इत्यस्य स्थाने नोपधाया
इति सूज युक्तम् । नामीति पाणिनीयसुत्रस्थाने नुीत्येव सूत्रयतां छघबात् ।
नच तस्मान्रुटओत्यादावतिश्रसङ्गः । अङ्कस्येत्यधिकारात् । मत्ययसम्ब-

न्धिनो नुयेग्रहात् । नचैवमप्यनो नुडित्यत्रतिव्धाप्रिरेव दीषेत्वं भति तस्यासिद्धत्वात् । नच भूजः किषुडेत्यनेन गयत्ययस्य विहिते नुव्यदीषंमसङ्गन
भृग् इत्यायकिद्धिमसंग इति वाच्यम् । उणादयोव्युत्पत्नानि भातिपदिका-

सीति वचनात् । वस्तुतस्तु नि इव्येव सूतयितुयुचितम । न चागप्िकारारन पत्ययस्याक्षेपात्रकारादौ मत्ये दीवं इत्यथलभात् । पामनः ¦
हरिण इत्यादावति यसंगो यस्मिन् विधिरिति न्यायादिति वाच्यम् । विहि

तप्रेशेषणाश्रयणाव । अंगादिहिते नकर दीर्ध इति पाजन इत्यादौ तु समु-

दायो विहितोनतु नकारमात्रे नुम् च्वङ्स्य विधीयते न त्वङ्गासरस्य ।

न च परादिपक्षे ततातिमसंगः । बरृंिह इव्यादावनुस्वार प्रसङ्गादस्य पक्षस्यास्थितत्वाज्ज्ञापकाच

नुमचिरत्न्वदवेभ्यो तुडिति हि ज्ञापकम् ।

यदि हि नुम्यपि दीर्षैः स्यात्त. नमे बाधित्वा नुड्विधानमन्थंकं स्यात् ।

अस्य वचनस्य त्वयाप्यभ्युपगमादिति दिक् ॥ इनां श सो ॥ इनह्8,
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पुषायैम्णां दो सौ चाधतरेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र दण्डी । दण्डिनो ।वरहा!
वृत्रहणो । अथैमा । अयेमणो । पषा । पषण । वहुवचननिर्देशादायथोवगविः । दत्रनिन् समुदाये इन्त्वमारोप्यते । छत्रिणो गच्छनतीत्यत्र

छन्यच्छतिसमुदाये छविं यथा तेन हुतूपषायेमणः । अगवत्परिभाषाया
अनित्यतरादभेवतोऽन्स्यापीनोत

ग्रहणम् । तन च तर्दतं गह्यते ।

इतरेभ्यापि न केवेभ्यः शिः संभवति । हिति किवितस्य हतेरिह् प्रहरणम्
नच हतेः केवात् किप दृद्यते । इतरो तु रदधिगो । नपुंसकात् नदशसोः रिर्विधीयते । तस्मात्समधथांत्तदन्तविषिविंज्ञायते । दंडोस्यास्मीति दंडी । मांतोपधादितीन् ) बहता दण्डिनः संत्यपां बहुदंडीनि । नन
नेननिति पत्ययग्रहण तत्र मत्यर्यग्रहण यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य
ग्रहणं भवतीति दंडिनीव्यत्ेव दैषेः स्याश्च तु बहुदेडनीत्यत्र नैष दोषः ।

यत्र भत्ययस्थेव ग्रहणं तत्य परिभाषोपतिश्ठते । नचेह परत्यययरहणमपि तु
अत्ययाभत्यययोः । अन्यथा वाच एषां सन्तीति बाग्मीनि सखन षष

सतीति सखग्वीणीत्यादौ म्मिन्नन्तस्य न स्यात् । ननु नोपधाया
इत्यनेनेवात्र दीर्धः सिद्ध इति चेत्सत्यम् , सिद्धे सत्यारम्भो नियमैः
इन्रादीनामुपधायाः श्वेव दीर्षो भवतिं नान्यत्रेति । पिपरीतस्तु नियमो
न भवति । इत्रादीनामेव शाविति सन्ष्यश्रराणीति निदशात् ।स्यादेतत् ।
आरभ्यमाणेऽप्यस्मिननियमाथ वरप्रहनीवयत्र जमांतस्य ङ्किति क्षसे इति शेघत्वं भाप्रोत्येव । अनन्तरस्य विधिव म्रतिपधो वति न्यायेन नोपधाया
त्यस्या एव प्राप्तमियमाद् । किच यथा विशिष्ठायाः म्रकृतेर्नियम आरभ्यते
र दीर्धइति । उच्यते!
तुत्यनातीयपिक्षत्वातियमस्य । ततश वृत्रहणीत्यत्नैव
योगविभागोत्र कतेन्यः । इनामिति पचम शाविति चानुवतते । अनेन
दीषेत्वं नोपधाया इत्यनेन अमस्य ङ्कितिज्ञसे इत्यनेन च पप्तं नियम्यते ।
इत्रादीनां यो प्श्वस्वेव हर्षो नान्यत्रेति । योगविमागसामर्ध्यादनन्तरस्यति
न्यायवाधः । नोपधाया इत्यस्य नियमस्य योगविभागं विनापि सिद्धेः

तेन वृचहणीत्यत्र न शषः । श्ावित्यनेन तु ईत्रौदीनां यः रौ पश्वस्
दीर्धः स॒शवेव नान्यत्रेति । तेन बहुवृहुणत्यित्र न भवति । त्रत्रहणो ।
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वृचहण इत्यत्र न भवाति साविति तु विध्यर्थ पूर्वेण नियमात्साब-

मप्रेः योगविभागामियायेणेव दौ साविति निदेशः । अन्यथा सिस्यो-

रित्येवावक्ष्यत् । अधावित्यनुरृततेधौँ न ॒दीर्षः। हेदंडिन् । अत्र पक्षे य॒दि

साविति योगे अत्वसोः

सावित्यतः

सावित्यनुषत्यै शौ सावित्यभयत्र

नियम इव्युच्यते । तदाऽस्मिन्सूत्रे साविति न कर्तथ्यम् । यद्वा प्श्वसु
शाविति निवृत्तं योगविभागश्च च कतव्य | पश्चस्विति विदषमनाधरिस्य
भत्ययमत्रे नियमोऽयम् । इन्नादीनां मरत्यये यदि दीषंस्तह शो सवव नान्य-

तेति भत्ययमाते निवतेयति । न तुस्यनातीयं वचनमेव । एवं तर्हिं वृखहेवाचरति कर्तुर् वृजहायते इत्यत्र य इति रीर्घोपिं न स्यात् । मेवम् ।
उपधाया इत्यनुवर्तते तेन न सर्वैस्य दीविधेरयं नियमः । किन्तूपधादीषि-

विधेः । ये इति तु नोपधादीधेविधिः । एवं च्वौ दवे ईचवास्येति दीेपि

भवत्येव । दण्डीभूतः।अस्मिन्यक्ष तु ज्ञौ साविद्युभयं न कर्तव्यम् । न्म्महतः
अत्वसाः सावित्यतोऽनुवृत्तिसत्त्वात।॥अष्ोपःस्वरेऽम्बयुक्ताच्छसाद्॥

अदित्यविभक्तिक पृथक्पदम् । नोपधाया इति नतस्य नान्न उपधाया

अतो छोपः स्याच्छसादो स्वरे ईकारे ईषि च । राज्ञः । राज्ञा । राज्ञी । उप-

धाया अत इति किम् । तपस्विनः । नान्तस्य किम् । भवतः । अतः किम्।
दंडिनः । स्वरे किम् । राजभ्याम् । तपरत्वं नज्समासोऽयमिति भ्रमवारणा-

शमिति भाजः

तत्र निषेधस्य भापिपूर्वकत्वाव् । रोपम्तश्वाजान्येनादशेना-

मान् इत्यादी
दुक्तरमासंभवाद् । मतनोतीतिभतान् । ध्वान् । मानयतीति
नातस्योपधाया आकारस्य सम्भवेन तद्वारणाथं तपरत्वम् |क्राचेत्तु नान्तन्या-

ऽनमिधानत्किन्नास्तीति व्यर्थं तपरत्वमित्याह् । तत्न । नतिक्किप्युक्तौ-

दाहरणस्य सत्वात् । शसादौ किम। मघोन इदं माघवनं देवतेदमयं इत्यण् ।

माधवस्तु स्वरे किम । चर्मभ्याम् । शसादौ किम्। चर्मणी ! इत्युदाहारः ।
तन्न । अम्बयुक्तादिति निषेधात् । बहृवृत्रहणो इत्यपि न भव्युदाहरणं वेड्यो-

सिति बोधात् । म् च वश्च म्बौ जयोनीति युक्तः । कमेणिक्तः । स्वाम्यं

य॒क्तो म्बयुक्तो वैः कर्तरि ततीयतिन समासः ! ततो नमिति नन्समासः
तस्माद् स्वाभ्यां युक्तादणौत्परस्यारोपो नेत्यक्ः। भमसन्यप्रतिषेधोयम्।पयुंदासो
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ख्षघुमाष्ये ।

वा अम्बयुक्तमभित्रवर्णात् परस्यातो रोप इत्यथः । यद्ध याननं युक्त भाव क्तः।
म्नाभ्यां युक्त म्बयुक्तं सह् याम् ततीय । तम्मादन्यदम्बगुक्तं तस्मात् । यद्वा
म्बयोयुकतं यागो यस्य म्वाभ्ययुक्तं योगा यस्य तम्मादन्यत् अम्बकं म॒बावग
नकसंयोगाभिन्रात्परस्याता रोप इत्यथः । य॒ज्छनः । ब्रह्मणः । यत्तु म्बाभ्यायाभ्यां संयोगे वणौतरव्यवधानादट्धोपाम्राप्तः

पमरतिपेधानुप्पन्तर ताभ्यामेव

संयागो गरद्यत इति माघवाभ्वोचत् । तत्रा मवाभ्मां संयागस्यादञैनात दशने
वृ दर्णीतरव्यवधानादहटापामप्तरित्ययुक्तं समुदायस्मेव॒संमोगसंज्ञकत्वात
संयागात्परस्वस्यः विनक्षितन्वात् । मध्ये चातणान्तरःभावात म्बति किम्।
तक्ष्णः । युक्ताक्कम् । अर्मम्णः ¦ नाम्ना न संयोगादमन्तात् इत्यस्य स्थाने

न म्बयुक्तादिप्ति सजणीयम् । यद्वाष्टोपा ना म्वयुक्तादिति सूचायितव्यम् ।

अवमसंयोगादना

लेपो अटुप्तवच पृवैविधावित्यस्यस्थान जाम्बयुक्तादनो-

राप इसि सूच्रणीयम्

। अटुप्रक्च पूवविधावित्यदटुप्तवद्दावे

प्रतिदीत

इत्यत्र शर्घो न स्यात् । राज्ञ इत्यत्र नकारस्य कग न स्यात् नञ
ग्रश्षाभावे टु्तसादुप्रवद्धाव विधानमनथकस्यात् | वङन्याः । उभर 1ङ्श्र ईड्

तयोतडयोः ई इति ईमा इत्यनन विहिता गृहाते न जशः शिस्त्यिनन।व्या
र्यानात् । निरनुबन्धकयहणे न सानुबन्धकस्येतिं परिभाषया बरा । अत एव
भ्पोपि न ग्रहणम् । डिसाहचयांदा अअ ङरिदन्तत्ेप्यसंदृहाध परनिपात

इति माधवः) वन्न । वाडग्यारिव्युक्तपि दिवचनवेख्न द्वयारत निर्देश इति ज्ञातु

सुशकत्वात् । वादीपोरिति यथा । इवणीशहस्वदीवकाटिकसंद्हः
पितन्स्य पूर्वेण नित्य भप्त विक्ट्पाऽयं

स्यादि

वन चर्मणा बहुयन्वनी इ्-

त्यादौ च विभाषा वेड्योरिति बु युक्तं डिसाहचर्याच सुप ईकारे ग्रदीष्यते |
अंचेर्दीधश्च । टुसनकारस्यांचतर्ता टोपः शसादौ स्वरे इेपि ईकार च ।भ-

तीच: । अ माधवः । अंचरिति दुप्तनकारांचतिनिदशा यत्रास्य नापस्त
तरेव यथा स्यादिति ज्ञापनाभः। तन पृूनार्थचततमनादिविण्णंतस्य नस्य

रोपाभावऽद्टोपदी्यीभावाव् । मत्यश्चः । मरत्यच्चत्यादिः स्यादित्यथ इति ।

तच्च । इक्रितपौ षातुनिरदश इतीक्मत्ययः किन्वान्न्यास्य एव नक्ष इति
तनाक्ताधस्यान्ञापनात् । तस्मादचा दीवश्चति परठ्नायम् । अद्धमात्राराघवं

यैव रभ्यते उक्तारथज्ञापनम् । अन्ये तु वार्तिकं दष्टा सकरतः अरतरत्यसेभवात्रा
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यमिति दिक् । कितु उच्चारणार्थोयमिकार इति नशोपिनिदेशो ज्ञापक

एवेत्याहुः । ननु पूर्वस्येति कस्माष्टम्यते स्थानिनोऽजानिर्ात् परस्यापि संभवात् । अंचतिव्यवधानादपि पूवैस्यन स्यादिति चेत्! अत्र माधवः।
मिमित्ते परेऽव्यवरितस्या्तेरटोपस्तत्मिश्चानकासचतौ परेऽव्यवहितस्प

पूवस्य स्वरस्य दवै इति। वस्तुतस्तु दीर्शरु्येपस्थितः स्वरः ए-

वत स्थानी ¦ शसादाविति छपे दीर्घे च निमित्तं स्तमीनिदेशात् । श॒सरी
परे पूवस्य स्वरस्य षे इति स्थितेऽ्यवहितस्य स्वरस्य्।सम्भवादेकेन चकारेण व्यवहितस्य रषः मवतेते ¦येन नान्यवधाने तेन व्यव्ाहितेपि वन-

मामाण्यात् । ननु अष्टोपदीवयोरुभयोर्विधानदेव समुच्चये सिद्धे कि चकारेणति चेत्सत्यम् । अनुक्समुच्वयाथेश्चकारः । तेन तद्धितेपि भतीचीनः समी-

चीनः | माधवस्तु समासतो महाशसादिगेह्यते इति तद्धित ईदच निमित्ते
भवतीत्याह । मरतीच्य इत्यादौ तु कचित्स्वरवद्यकार इति निवहः ।
वेड्योरित्यत ईकरे चेति वतेत इति वा निव।हः। ननु मतीच इत्यज्र वणा-

अ्रयत्वेनान्तरङ्गत्वात् शसुतत्तेः पूर्वमेवेकारस्य यकारो भवतीति हीर्वभानो
भावात्कथं दीवः शसि छोषो विधीयते इति बरहिरंगः तत्सत्रियोगरिषटव्वादी-

्वोपि बहिरगः । नच दीव इति वचनसाम््यायकारः पूवे नेति वाच्यम् ।

म्राचः पाचेव्यादौ वचनस्य चरिताथत्वात् । अत्र समापेमाह माधवः ।
विभज्यान्वाख्यानपक्षे मति अच्च असित्यत्रानेनाचोऽकारछोपं परतीकारदीर्घो

अविभज्यान्वाख्यानपक्षऽप्यरोपे निमित्ताभवि नेमित्तिकस्याप्यभ।व् इति नासि
यत्वमितीकारदीर्घो न इष्यतीति।तदुक्तम् “द्विधा केिखदं भिन्ने चतुद्धो पएच-

धापिवा। अपेद्धुत्योववाक्येभ्यः पकूतिभत्ययादिवत् इति । यद्रा अकृतव्यूहाः

पाणिनीया इति परिभाषया अंतरगपरिभाषया सवापिकास्ति । तद॑स्तु

निभित्तस्य विना पयीरोच्य तत्मयुक्तं कायैमादो न कुर्वतीति न्याय
द्वाचेयम् । रोके हि बिवाहादिकर्ये स्वामिभूत्यभावादौं पथिकानां अयावस्थानादौ च म्रथमोपस्थितस्यापि विनाशोन्युखस्य परित्यागो दृद्यते
तथा शाले अंतरङ्गवेन मथमोपस्थितमपि भाविनं निमि ःस्य विनाशे ज्ञात्वा
न कुर्वति

। जन्ये तु दीषेदचनसामध्योत्र यकारः । माच ईइत्ण|
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रघुभाष्ये ।

दावप्यन्तरङ्गत्वात्पूर्वै सवणदीर्घो भव्रिष्यति

। तथा च दीषेविधानं

व्यथं स्यात् । अतो दीषवचनसामथ्यौदन्तरगं बाध्यत इत्याहुः ! अचचाि

ति वक्तव्ये इश्च उश्च श्र आ चैषां समाहारः । सेन्ञापूवको विधिरनित्यो
भवत्यतदथ तन कवचः पितृच इत्यादौ न दीपैः । स्वरे किम् । परत्यग्भ्यां

शसादो किम। प्रत्येची । अवचेरटापः पूर्वस्य च दीव इत्यादि च तिसूत्रीयं
पुंसोऽनराव्द इत्यनतरं पठनीया । तत्र मथमसूत्रस्थानऽचोदीवंश्चति पाल्यम् ।

अचोऽकारो रोपमापद्यतेऽ्वुट् स्वरे पत्रस्य च दीर्घो भवत्यघुटृस्वरे परं विधी-

यमाना दषः पूर्वस्यैव भविप्यत्ति

निमित्तस्य कार्चित्वायोगात् । तिरश्चा-

दयः | एत निपात्यत स्वर तद्धित ईपीकारच
तिरश्ीनः । उदीच्यः

। तिरश्चः । उदीचः ।

सिद्धरूपनिर्दशा निपातनं तच्रात्राराक्चणिककायरथि न्

कतं पूरेणाह्ोपतिरसस्तियेभाा निपात्यते । ननु मास्तु निपातनं सहादरिस्यनेन अश्वतरकार प्र तिरसस्तियादगो विहितः । प्त त्वकारे निमित्ता
भावन्यायेन तियादेशस्यापि निव्रानतिः स्यादिति चन्न | अंचतरव निमित्त
त्वनाश्रयणात् । टुप्तप्यकार पकदशरिक्रतन्यायनांचतेः सस्वादादशनिवृत्तिनं

स्यात् । सधीचः । समीच इत्यरादाविवेति निषातनस्माश्रयणं तिस्थादिरिति
सत्रयितव्यम्।आदिशन्दादुदीच इत्यत्राचरकारस्यकारा निषात्यत। बहुवचनं तु

व्यर्थं तृतीयस्यादक्षेनात्॥ पशना णोनन्ते॥षृचर चच एषां समाहारः।
५ तसमात् । पषरवर्णम्यः परस्य नस्य णः स्यात् } पुप्माति । चतुर्णाम्

धातृणाम् । तिसृणाम् । अनंते किम् । पितृन् । ष्म्रिति करिम्।दवेन । न इति
किम् । वत्मं । ननु अ्चर्नता वायानौमनमिव्यत्ापि म्राप्राति | नेष दोषः ।
एकपद् एवास्य मवरृच्यभ्युपगमात् । अवरार्थं ष्टनैः धातोर्नौमिन इत्यादिनिरदश्रा मानम् । ननु चेवं रामनामेत्यादावपि स्यात्समास्र सत्येकपदस्वादिति

चेन्न । गर्गेनडेव्यादिनिर्देशात् । ज्ञापकसिद्धं न सवत्रेति हरिकामेणेत्यादो
णत्वं न मवति । पतदवाभियत्य प्रव्यते समासे कचिदैकपदं णत्वहंतुरिति।
अत्र माधवः । णत्वस्य हेतुर्निमित्तं प्म्नोणोनते । अवकुप्वतरपीत्याभ्यां
णखनिमित्ते सति मरापयतीत्यभैः- । अंतवैतिन्या विभक्त्या भिन्नपदवं तु

द् ष्यनाश्रयणान्न णत्वे विंदंतीति। अथ षकारय्रहणं किमधम् |पृष्णातीत्यारौ
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ुत्वनेष्टसिद्धेः । न च पुषाणेत्यादौ व्यवहितेपि णत्वार्थे ष्रहणम् । ्ररिति
पश्वमीनिदेरं व्यवहितेऽस्य मवृत्तिविरहाद् । एवं तद्यत्तरार्थ ष्ररणमिंहेव
कृतम् । यद्वा षममहणस्तामथ्यौत् व्यवहितेऽप्यस्य पवृत्तिः स्वीक्रियत,
नचोत्तराथता । तथा सय्युत्तरतरेव ष्रहणं कुयीत् षोवकुप्वंतरेषीति । नचैवमर रेफकवणेयोरनुवृत्तिनं स्याद् । यवराणामिति रिद्धिन हरित्यस्यानुवरततिसम्भवात् । अवकुषविति नियमार्थमेव । नचैवं माघ्रागोरवं स्पष्रमतीत्य्थं
तत्स्वीकारात् । अवकुप्वतरेपीति न पाठ्यम् ।त्र पिति टुप्तपचमीकम््तापएकसिद्ध न सर्वत्रेति न्ययेनास्य व्यवधानेपि यवृत्तिस्स्वीकियते 1 अचर

वेड्न्योरित्यतो वेत्यतुवतेते । स॒ चं व्यवस्थितविकल्यो विज्ञेयः ।

तेन श्वुभ्नादिषु णत्वंन ¦ माधवस्तुष्च र च आच प्स्रिति ददैकत्वे

छांदसं पुंस्त्वम् । अगमश्चासनस्यानित्यत्वाद्रा नुमभावः । षरेफवणे-

निष्याच्च रपि वर्णो गृह्यते न धातुः । यद्चवं मातृणामित्यादावपि ऋकारेकदशरे फमाधित्य रइत्येव सिद्धं णत्व किमृग्रहणेन । नच

वाच्यं परेण स्वरशेन व्यवधानान्न स्यादेति। अवङ्कुप्वन्तरे षीत्यजंतरेषीति
विभव्य तव्यवधानेपि व्यवधानात् । अवकुषवि्यस्य च योगस्याक्षरसमान्ना

यिकेस्तसत्पायितेशेदेभिरेव स्यान्नान्येरिति नियमाभत्वादर्थनेत्यादाबभसंगः ।
ऋक।रांशस्य त्वक्षरसमाम्नायिकत्वात्र नियमेन व्याव्रत्तिः । तदेवं व्यथंमृमहण-

मिति चन्न ज्ञापकाथ इदाक्षरसमान्रायिकवर्णेष्ववयवस्य वणेकाय न स्यादिति
तेन निषीयेत्य्र हस्वाश्रयस्तुक् न भवति ज्ञापकास्सिद्धं यदयं शवोच्छस्य

दित्वं शास्ति तज्ज्ञापयति न शर्धं हृस्वकायं स्यादिति । अन्यथा छ इत्येव
सिद्धत्वाद्यथं तत्स्याद् । इह तरिं याता इत्यादौ यत इत्यरोपे न स्यात ।
नच तपरत्वसामध्यौन्न भविष्यतीति बाच्यम् । तपरत्वस्य सर्वाकाररोपनिरः-

सार्थत्वात्तन्निरासश्च परस्य छपे कृते तस्य॒ तदद्धावात् पूवेरोपाभावादारणात्तथा पुनकषभः रिरोपो दीषश्चेति न स्यात् । तथा हरे इदं अतरत
चावयवाश्रयस्य दैषस्यैव न समुदायाश्नरययोर् बयवयोः अवयवेमतिपत्तिपूवक-

स्वात्समुदायमेतिप्तेः । तथाचोक्तं काशिकायाम् । वर्णेषु ये वर्णेकदेशा वर्णातग्समानाकृतयस्तेषु तत्कार्यं नेति।जथवा अन्यथानुपपनैकबुद्धेरेकव्ोचारभे-
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रषुभाष्ये ।

च्छापूवकेकमयतनिवेत्यत्वाजाकारादीनामिव एषामप्येकवणेत्वामिति नरर्भिहषज्नात्यतप्तवादवयवामावाद् कारस्प्येकदेशरफामावासत्वापपिर्विंद्धयथमकारयहणम्। इहानन्त इति तत्र मसन्यरमतिषध रव संभवति । अंते स्थितस्य न भवती
तितत व्याकरणस्य पदुसंस्कारात्मकत्वासदस्येवांतो गह्यते न बाकयस्य)र्त-

रत्र सूत्रेप्यनेत इ्यासित।ननुचेवमापि घातर्नमस्त इत्यादी पद् नस्य णत्व स्यात्!
अनंत इत्यस्य काकाक्षिगोलकन्यायनवृत्त्या वा प्सरित्यनेनापि संबंधात् ।

पद्तिभ्यः षकाररफकवर्णभ्यापि मतिषेषात्।तद्क्ते ! हतो पदादेणेतवं स्यादनन्ते

स्थानिनेव चेत् । स्थानिनापि निमित्तेन पूज्यते तिव्रृत्तय ` इति। इत्याह ।
ततर ऋशचत्यसंगतमरपीति च सेरेत्यस्य मापेः इ्गीबटुकमाप्तेः छंदसं पुंस्त्वमि-

व्यसंगतमस्य छदस्त्वाभाव्रात् नपसकत्वस्यानित्यत्वात् । अबङकष्वंतरेपि ।
अवम्रत्याहोरण कवरगेणानुस्वारविसगे ~ क ~ पेश व्यवधानेपि मवति. नान्यत
सर््ेण बहणं उर ~ केण ~ उर > पेण । रिति पश्वमीनिदेशाब्यवाये न
मप्रोतीदमारभ्यते विध्यथम् । नन्तरेवमवव्यवायेऽन्यव्यवायेच प्राप्रोति आदशन
अर्थेन यद्यप्यतरनिनापि व्यवायः यस्त्वव्रेन व्यवायः तद् श्रयण पाप्रापि

यत्र त्वनुदिष्ररव व्यवायस्तत्ैव न स्यात् त्म म॒त्सेतिनेष दोषः । प्ररित्यत्

पंचमीनिदपरिभापोपस्थानाद्यवाये णत्वामसंगात् । सृूत्रमिदमारमभ्यमाणमवादिव्यवाय एव॒ णत्वमभ्यनुनानाति । नान्यव्यवाये तस्याव्यवहित्ग्रणेन निवर्तितत्वात्

। यद्रा पूर्वसूचोक्तरीत्या योगविभागाश्रयणादुभय-

मरुकियते व्यवहितेविषिः । अवादिभिन्नव्पवायनिपेधश्र। यदा तु पूरैसूत्रस्यं

व्यवहितेपि भवृत्तिरम्युपगम्यते तदेदं नियमाथमेवत्यथं नेत्यादावतिमसंग एव

नास्ति इह समदाय वाक्यसमाप्िद्ठायथा गर्गा शतं दडयंतामिति जपिनश्र
रालौनो हिस्ण्यं न भवति । न च मरव्येक देडयन्ति पत्येकमपि दृष्ठ} यथा

वद्धिरुणसंन्ञे भत्येकं भवतः तत्रेदं यदि पूवे: कलप आश्रीयते न कचित्स्यात्।
महि समस्तेरवादिभेः कचिदपि व्यवायः संभवति । द्वितीये तु अर्वेणेत्यारी

न स्यात् । अवेन कवर्गेणात्न व्यवायात् । अतो व्यवायोपरुक्षणत्वमवादीना-

मुषगम्यत । तेन व्यस्तेयेथासंभवे समस्तैश्च व्यवाये णत्वे भवति } इह ये

यदुपरक्षणायोपादीरयते तेषामेकेन दाभ्यं बहुभिरप्युपरक्चितः स॒गृ्यते ।
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तद्यथा गर्गः सह भोक्तव्यमिति । यव्येकं च म सह मुज्यते समुदितेरपि ¦
तथेहापि शक्रवत्यवादयः समस्ता व्यस्ताश्च व्यवायमुपरक्षयित॒मिति सवेत
भृवति।माधवस्त॒ ततव च अनन्त इत्यस्य ष्टरित्यसूनापि संबद्धस्य ब्हरित्यस्येहानवृत्तेः पदातर इति निषेषादवादयः प्रत्याहारवगेवणां एव महयन्त न

धातवः । नाप्यवक् अव्ययेनापि कुशब्दः कृतिमत्वाचे वणपरा द्यवादय
कुषिमाः शब्दाः जकृतिमाश्च धात्वादिपरा अतरशष्दो मध्यवाची | षकार
रेएकवर्णभ्यः पदातेभ्यः परस्य नकारस्य णकारादेश्चः । अज्र सवे वाक्यं

सादधारणं भवतीव्येमिरेवांतरेस्यात्रान्येर्ायनंतभूतेः । यदेवं कथ मेखणं

पोभणमिति ! यावता अवायनंतभूतोभनुस्वारः । नन्वतरभूतेप्यमुभिन्चतर न
स्थात् । मिन्नपदत्वात् । तथाहि । अत्र सूत्रऽनन्त इत्यतुवतंते । अवकुप्विति
लुप्तषष्ठीकं पृथगेव पदम् ।तेनायमर्थः । अनते सितानामवादि।नामंतर् इति ।

ततश्च भिन्नपदे हरे नमस्ते इत्यादौ न भवति । एवमिहापि न स्यात् ।परेख्ं

मरोभणमिति नैष दोषः । इदं द्येकमेव पदं तथाहि | मकृष्टमिखन्ं
मेखणम् । भकृष्टमुंभणं पोभिणमिति । नास्नश्च कृतेति समासि तनाया विभत्या णत्वं भ्रति समासापिक्ष्यमेकपद्मेवाश्रीयते । अतवतिन्या विभक्तया
पदान्तरत्वं त सदप्यनाध्रितत्वादर्किवित्केरं यथा गृहं समाशत्यित्र कम-

त्वमाधितम !एकवचनं तु सदप्यनशत्रितत्वादकिचित्करम् । तदेवमनुस्वार` स्यावादिष्वंतमौवादेवात्र णत्वं न स्यात् । यथा प्रेखनमित्यत्र नकारस्येति `
चेदच्यते माभदनस्वारस्य । तस्य तु यमा यपेस्येति डकारे मकारे च यमादेशे कृते कुप्वन्तरे इत्येव भविष्यति । नच वाच्ये कुर्वेतीतिवदाद्धपरिभाषया यमादेरस्य णत्वे परत्यसिद्धत्वं तस्य समासाव्ाङ् नववेनांतरगला-

दहिरगत्वा् समासोत्तरकाटनत्वे णत्वस्य । अवकुप्विति किम् ।मृत्स्ना |
व्रिति किम । भानुना । अंनत इति किम् ।सर्वान् इत्याह्।भपिशब्दोऽनुक्त-

समु्रयाभः

। तेनानुस्वारविसर्नेनीयनिहामूढीयोपध्मानीयव्यंवधानेषि णो

भवति)उ ८: कायति पाति वा उरः केण उर > केण उर > पेण बरंहणम
क्िलात्षः खः कृतस्य ॥ कुश्च इरशानयोः समाहारः किरं तस्मात् ।
कवगादिर्च मत्याहारात्परस्य कृतस्य सस्यानत ।स्थतस्य षा भवत् ।एषः
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घुभाष्ये |

अकार्षवि। कृतस्य स इति समानाधिकरणे षषएठयो । कृतो यः सकारस्तस्य ष्
इत्यथः । इत्यं सति दवेषु हरिष्यतीत्यादो न माप्राति । समुदायस्य विरि
तत्तेन सस्य तथात्वविर्हात् । मेवम् । रोरािषु दपदुःसुषु इत्यादौ भवि.
ष्यतीत्यादिनिरदेशाः मत्ययावयवस्य सस्य षा भवतीति ज्ञापनात् । यदा कृतस्य इति व्यधिकरणे पष्ठी तच कृतस्येत्यवयवपष्ठी । तेन मत्ययादेरवयवो
यः सकारस्तसय स्थाने इव्यथः । एष इत्यादौ तु अवयव एवाभेदोप्चासादव-

यवि्पपदेश्षः । राहोः सिर इति यथा सेषादिति मिरदैशोप्यत्रानुकूरः । नचैव
तिस्र इत्यादो प्रसंगः । तिसचतधिति सत्वनिर्दशेन षत्वबाधनात् । अन्यभ]

तिषर इति षरकारमेव निद्धषित् । अत्र माधवः! नन्व कुइति शब्द इति
धातो््रंहणं कुत्सितार्थाव्ययस्य वा कवर्गस्य वा । नाद्यः } इत्यादित्येव
सिद्धत्वात् । नतु यदा कुद्धतुस्तदेलोपिग्यभी धातुरेव साहचयौत् । भवम्

अकारोच्चारणवेयध्यैपसङ्गात् । ननु भत्याहार इवाचारणाभं

एवाक-

रोस्तु 1 न ¦ शाले तथा षालुनिर्दशचस्यामसि दत्वाव् । ईपदःसुष्विति निर्द-

शा । इरसीव्यत्राकासंतादिष्यर्भोऽपि नाकारः । किच धातुतः परसिद्धतरत्वादि मरत्याहार् एव मह्यते । अत एवारातिष्विति पत्वनिर्देशः । एवं तर्हि

कोरेव यथा स्यात् ! ब्रूष इत्यादावन्यस्माद्धातामाभूदिति नियमार्थं कुषातु-

ग्रहणं स्यान्न इटेन सं्ताश्चब्देन साहचया त्सन्ञाशब्दस्यैव कार्थहणात् । मसिदतरा । चोः कुरिस्यादो कव्गवाच्य च शच्च कुपसिद्धा न तथा भात-

रिति । अतः परोक्ष एव निर्देशः । अन्यथाश्नोतेरौणादिके सिम्रत्यये शस्य
षत्वे कते च कृत ककारात्सस्य वत्वाभावादक्षिरग्दानुपपत्तेः । परोक्रष्दा
ऽनुपपन्नः स्यात् । नापि दितीयः । तस्य मथमपक्षकनरिरस्तत्वात् । अतस्त्-

तीयपक्षे एव म्माणम् । जत्र च सतो हि कायिणः कार्येण भवितव्यमिति ।
सः ष इति निर्देष्टव्ये पिपरीतनिर्देशः पस् स इति दिसकारकनिरदेशेन षतत्सत्वस्यापि कचिदिष्यथः। ततश्च सिस्वेदयिषति । सिस्वादयिषति । सिषा-

दयिषति । ससिच्यते इत्यादौ सत्वमपि भवति । तद्धिषिसामथ्याच पुनः षत्व
नं षकारेऽकारोऽप्येवमुच्ारणाथं उपपद्ययते।बिहसीदरुतारेति टत्वं तु निर्देशस्य

विभक्तिषाद्ः २.
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सो्रत्वादपि वाथते।स्थानी चात्र स एव नं षः दितीयसविपिषैयभ्यमसङ्गात् ।
कृतस्यत्यनेनाग्यवहितसबधाच्च । किंच सकारस्यात्र विधाने उत्तरतारि तद्$

क

सुवरत्तो मदिश्वैति सूत्रं न गच्छेत तस्मात एव स्थानी ए एवादेशः । उभे
ऽपि व्यनने । अस्तू्वारणा्थः। अत एव् षिपरीतविध्यसम्भवादीष्टसत्वाभावः।
करृतस्यंति कर्मणि क्तः | करियते विधीयते स्मेति कृतः । विधानं च शे
लक्षणमतसेण न भवतीति शखेण विहितस्येति रभ्यतं । किटाक्किम् ।
देवस्य । कृतस्येति किम् । विष्ठम् । जत्र च ष्नीणोनन्ते इत्यतोऽनन्त इत्यनुवृत्ते पदान्ते न षत्वं हरिस्तत्र । अनंत इत्यस्य चावृत्त्या किखादिव्यनेनापि
सम्बन्धात् । दधिसेचौ दधिसादित्यादौ पदान्तान्न षत्वं बहुसेचापित्यत्राप-

दान्तत्वऽपि शेषा निपात्याः कत्यादय इति निपातनात्षत्वाभावः । किलादि-

त्यनेनैव सत्वस्यापि विधानादा । पदति विधेरमित्यन्ञापनाच । यनुष्टं मातुप्वसा इत्यादावनत इति पतिषेधोपे न भवति सर्पीषि इत्यत बहिरगवनासि-

दवत्वात् । षत्वे नुमो व्यवधायकस्वं यजुष्षु इत्यत्रापि पूर्व॑स्य पत्वे परस्य
त्वं विसगेपक्षेऽप्यनन्त इत्यनुवृत्तेः सिद्धं षत्वं यजुःषु अनुवृत्तेशेष्टसिद्धव

थेत्वान्नातिपसंग इत्याह । अन्येतु विपर्सतनिर्देशः सर्वोपाधिविपरीतत्वसूचनाः । ततश्च कचिद्कृतस्यापि सस्य षत्वं भवति । शिष्टः । उषतुः !
उषुः । नक्षतुः । क्षुः । कविदिलादन्यस्मादपिं षत्वं भवति । अवष्टम्भः |
मृष्टः । अवष्ठः । कचित्पदान्तरस्यापि भवति । अंगर्षिगः । भीरष्टानम् ।
अग्निष्टोमः! ज्योतिष्टोमः । मातुष्वसा । मातुःष्वसा } भदीष्णः । पितृष्वसा
दिरिति निर्देशेप्यनुकूरः ! कतुंसाधनयोरेति निदेशेन पदान्तर स्थात् किर-

त्रस्य पदान्तरस्थस्य सस्य षत्वविरिहो विज्ञापितः ¦ अग्नौ स्थापितः!
अपदान्तस्य मूद्धेन्यय्रहणं मास्तु।अपषदान्तस्येति सू्चयितव्यम् । इणः ष इत्यतः
सोऽनुवतैनीयः। इणः षप्वामिर्यत्र धोटोऽगादिति पाल्वम्।इणः कोरिति सूर
विध्यथमस्तु।शासिवसिधसीनां चेति टिगात् धातुस्कारे नातिमसंगः।एबं सत्या
देशमव्यययोरिति सूत्रं नारम्भणीयम्।नम् विस्न नीयश्षव्यवायपीत्यत नुमशरं
तरेषीति सत्रयितुं युक्तम्, विसनंनीयदेः शषंपसख्यानत्वाव् । अदिश्च तथा ती
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|

रघुभाष्ये ।

सुनमाम्' अन्न वाक्यतरयं भादेश्रकः तथातावित्यपरं सुनमामित्यपरं तत्र मदिभ्चत्य प्रन ण इतिं किलात्पः स इति चानुवतेते । अनन्तरस्य विपिर्वेति

न्यायेन किठाव् षः स इत्यस्यैवानुतरा्तिः माप्ता चकारबरेन षररनोग इत्यनुवर्ततेऽन्यथाऽनन्तरत्वदिव

किटादित्यादयतुत्रत्तौ

सिद्धायां किं चकरिण

मादिसबपिनः पहः किरा नस्य णः सस्य च पौ भवति । मगता नाक्तिक।

यस्य स भणसः । मवणम् । निवेणम् । मणिगदति मणिनदति । भणिद-

दाति । शोभनं साम यस्यासौ सुषामा । निष्पामा । दुप्कामा । सुपेधः !
निषेधः । सुषंधिः । निष्षधिः । सुष्र । दुषु । भतिष्णिका। पतिप्णशषन्द-

दिक्प्रत्ययः । तथातावित्यस्यायमथेः । तथा तेन मकरेण तौ स्तः षकार.
रेफकवणेभ्यो नस्य णः किरात्परस्य सस्य ष जमादर्थोयमारम्भः । अव

कुप्वन्तरेषीति तु सवेतानुवतंत एव । शारवणम । इष्ष॒वणम् । पृक्षवणम ।

आश्नवणम् । पूबोह्धः । क्षोरपाणम । क्षीरपेण । हारिकायेण । कनिदा ।

दूवौवणम् । दूबोवनम् । शिरीषवनम् । शिरीपवणम् । मापवापिणौ माप-

वापि । गोषः । भूमिष्ठः । सव्येषएठा । सव्येष्ठाया । द्विष्ठः । कशेः ¦
कष्रम्।अंगुष् " मंनिष्ठा।परमेष्ट । हरिपणः।रोरिणीषेणः। गविष्ठिरः अपिष्ठिरः ।

तमामिति वा तृतीयं वाक्यम् । अत प्रादेश्चव्यनुव्तंते । बहुवचनमादयर्

मादिसंबधिगः प्रः किरा स्वादीनां सस्य षा नमादीनां नस्य णो भवति।

अतरान्तरषीत्यनुवृत्तरडुद्ित्वव्यवायेपीति

। अभिषुणोति

। परिषुणाति

अभ्यषुणोत् । परयपुणोत् । अभिपुवति । पयैषुवत् । अभ्यषुवत् ।
पारेष्यतिं । पर्य॑प्रीत् । अभिष्ठोभमते ¦! अभिष्ठास्यति | अभमिपेणयति । पररिषेणयति । परिषधयति । अभिष्टनति । अभिषति । महुःपेति |

कचिदा पर्यपीव्यत्-पर्यसीव्यत् । न्यषहत-न्यसहत । व्यष्टीत्-व्यस्तोव ।
अनुस्यंदते-अनुप्यदते । माधवस्तु चकारबरेनाडदि त्वाऽव्यवधाने विकस्पमाह । एकवाक्यतापक्षे तथा ताविति व्यथम् } अनुव्रखेव सिद्धत्वात् ।
हारकेश्पुरस्भ। मी विनायकसुतोऽकरोत् ॥ रघुनाथामिषो व्याख्यां दितीयपर
यथामति ॥ ९ ॥

इति विभक्तो द्वितीयः पाद्ः ॥
1

१,

अथ विभक्तो ततीयः पादः ॥ ३॥
नपंखकात्स्यमोटंर् ।
वारि मधु तव् कुरुमित्यत्र टुका व्यद{यत्व बाध्यते ।कचिद्पर्वेणापि परबा
धुस्यांगीकासात् निस्यत्वाद्वा कृताद्तयस्सहिङ त्वाष्टडनित्यः । व्यदाद्यख तु
प्रिभक्तावच्यमानं कृते लुकि विभक्तयभावाच्र माप्राति । परत्ययरोपरक्षणे
'
नाप्यप्रसत्तयपान्निः टकि तचिभित्तमिति सत्ययलोपरक्षणरातपधति
्यत्त छतं
टक त त्यदाद्यत्वे कृतेपि भप्रोव्येतेऽपि । ननु च त्यदाद
¢

तक न प्रोत

। अतोमित्यपवादविधानाव् । तस्मात्सोप्यनित्य एव

त् त
चन्मेवम् । लको निमित्तस्य क्षणान्तरेण बाधात् । न पुनस्त्यदाद्यलन
स्य रक्षणान्तरेण निमित्ते विहन्यते न तदनित्यं भवात । याद् !ह गतम
। तदन
इति रक्षणं न भवेत् तिं अकारान्तमपि नामूटुका निर्मत्त भवत्
_। ॐ
रक्षणेनोपनायमनेनापवाद्विधानाद्टुकं मव्यनिमित्तनावमाप्यत
क!
ऽनिमित्तमावापादनमेव विवातः । तस्मादतोमित्यनेनेव रक्ष्णातरण
। स्वना
निमितं विहन्यते नतु स्यदा्यत्वेन । नपुंसकाकिम्। देवः । मरुतम्
वारणाय ।
किम्। केन । कुछाभ्याम् ।रोप इत्यनुवतमान ईुग््रहग ततिमित्त
तू ९९९ । प्रथ
पय इत्यत्ात्वसोः साविति माभूत् । स्वमोनपुसकादत्यत्

नादत्वत्
मेकववनय्रहणं सत्तमीबहुवचनस्य वेति स्यमोरिति कृते ठु सदह
्गात चलाय
नप॑सकात्स्यमेखेपो न॒ च तदुक्तमित्यत्र नपुंसकात्स्यमोद
अतोऽम् ॥ जद
तचितम् ।कतेश्च नदश्षसेद्धुकीव। तदुक्तंन भावप्यात
ः । ज्ञानम्
त्रपुसकान्नाश्नः परयोस्स्यमोरमादेशा भवात । ठकापवाद्
सखाथ व्याव
अतः किम् ।पयः ।स्यमोः किम् ।ज्ञानाभ्याम् । तपरकरन
किम्भममदेश्च
सस्य दीर्षस्याभावात् । नपुंसकस्येति हस्वविधानात् । अथ
मर्व &₹। वितू
उच्यते मकशदेश एव कुतो नोच्यते दितीयेकवचनेपि
ातं इति दचथंमतये मदिकेऽमशसोरदोपे चेष्टं सिध्यति । न चानस्स॒म
िङस्यापवृत्तेः।अकारस
मदश्च; इति वाच्यम् । सन्निपा्तपरिभापयाऽम जरसद

२५८

रषघुभाष्य ।

निपातरक्षणो ह्ययममदेश्चः स॒ कथमकारविषाते निमित्तं स्यात् । षव
तरिं मादेश्च एव कतेव्येऽमादेशो ज्ञापयत्यनित्येषा परिभाषा सन्निपातरुक्षणो
विधिरिति ।तेनानरसमिति सिभ्यति।अन्यथा हि टाववा्ेमत इत्येव रुयाद् |

अन्यै तुम् इत्येव पदच्छेदो लछाववात् 1 तत्र सेमंकृते ज्ञानमिति सिद्धम्!

दितीयेकवचनेपि मस्य मे कतेम्शसोरित्यटये सिद्धमिष्टम् ॥ यच्चा; ।
अतिनरसमिति न सिध्येदिति । तन्न । दवितीयेकवचने हुकोपवदिऽतोमि कृ-

तेऽम्शसोरिति बाधित्वा नरसि कृते सन्निपातपरिभाषया टुकोऽपवरत्तौ रूप्-

सिद्धिः स्पव । मथमेकवचने तु अतिनरमित्यवप्यते संनिपातपरिभाषया

जरसादेखस्यायवृत्तः । यद्प्युक्तं मत इत्येव ब्रूयादिति ।तदपि न। निष्कारण
मुदेदयक्रमबाधापत्तेः । माधवस्तु ननु किमर्भममदिश्ञः करियते कुन)
न ममाजमेव फिंयेत ।दितीयकवचने मकारस्य मकारे मयोननामावादन्त्याभवेत्यसदेशस्येत्यकारस्य असङ्गः स्यात् । अस्तु । पकस्य संयो्गांतरो-

पादेरदोषः । नाप्यनर् कुरमस्तीत्यत्र स्वरे नरसादेदो यथा स्यादित्यपि बा-

च्यम् । सतन्निपातरक्षणपरिभाषया तस्यायवृत्तः । एवं तर्हिं दितीयेकवचने

सत्रेवामटुकोऽपवृत्तेरवतिष्ठते इति सूचनाथम् । तथा चैवं वचनव्याक्तेः ।
सेरमादेशो भवति । भतोमि स॒त्रेवाम् भवति । अमु न टुका निवर्त्यते
इति । तेनाजरस कुरुं पदयेत्यत्र पवेविध्यस्तभवात्सनिपातपरिभाषाया
जगवृत्तेनरसादेखः सिध्यतीत्याह । केचित्त अव्रामिति पदच्छेदः न तु
मिति । तथा सति छाववाय मतत इत्येवावक्षयदिति व्यास्यत् । तदृयुक्तम ।
अनेकविधसंश्षयसंभवात् । तथाहि । म च अचेति समासे सति मान्ताद्दन्ताचच स्यमोुगित्यथेः स्यात् । क्वे पूर्वेण सिद्धत्वादङ्कीबार्भमेतस्स्यात् ।

तथा च किरामशब्दयोदोषः । यदा म्च अचेति ददः स्यात् । तथा च
भवदीव्यदादिषु दीैनुमौ न स्याताम् । रामादिषु च दोपः । यद्वा] नपुंसका
दित्यनुवतंनयम्।तस्माटुक्तदंद विषयान्नदशसो्टुगित्य्थः स्यात् ।तथा च रामनगदादिषु दोषः। यद्वा उत्प्रष्टानुबघस्य मतोरेवेदं महणं तदन्ताक्वीबात्स्यमोः
छीबादा नर्शसगित्यभेः स्यात् । ज्ञापकेन त तत्र समाधाने तु टाववम् ।
यद्वा मत इति पष्टया ड़ीबान्मतेष्धगित्ययेः स्याव्। तथा च षनवान् आयुष्मा-
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नित्यादिषु मसंगाव् । एतत्संशयवारणाथमेवातोमिति कृतम् । छाषव एवादरशेत्तदाम्म इत्येवावकष्यदिति वजुमुचितम्।हे कुरेत्यत् भमि अद्धो पेच कृतेवित्यनुवतै
समानद्धेरिति मरोपः । केचितु न्सम्महत इत्यतो मेदूकषटत्याऽ्धा

येतो पेरछोपमेव विदधति जकारादसंबुद्धोमश्रत्यत्रातोमिति सूत्रयक्तम्।मकार

एव येन नामास्तिन्यायेन रोपापवादो विज्ञास्यते संबुद्धौ तु सदेशस्य हस्वनदौ

परयोः
श्रदधाभ्य इति छोपो भविष्यति ॥ त्वन्या देः॥ नपुंसकादन्यादेनन्निः पंचाति
स्यमो वा देशो भवस्यमोपवादः 1 अन्य अन्यत्तर इतर इतर डतमे
त्को गणः सवौयन्तर्भैतो गृह्यते । आदिशब्दस्य व्यवस्थावाचित्वात्।अन्यत्।

सका
डतरडतमौ मत्यमौ।ततस्तदताः कतरकतमाद्यो यराद्याः।कतरत् । नपुं

क्किम्।जन्यः अन्यम् स्यमोः किम।जन्याभ्याम । अथ शकारः किमर्थ क्रियते।

कृते
सेरकव्णत्वादेव सवदक्षः सिद्धः ! दितीयैकवचने तु मस्य तदेशेशा्ः
एकदेशान्ययेनामरासोरस्येत्यरेपे कृते सिद्धमिष्टम् । एवं तर्हि सवदे
शःस्वविषये माप्तस्य सर्वस्य स्थाने तुथथा स्यात् । धिरोपबाधनार्थोयं सकार

इति फाश्तिम् । हे अन्यत् । इत्वन्यादेरिति विषरीतोचारणं विपरीतत्त्व-

बोधनार्भमातेन षिरोपो नायदधा प्रत्वा्वादेश्ः धिलोपस्यावका्चः ।हे देव ।

त्वदिशस्यावकाक्षः।अन्यव् ।हे जन्यदित्यत्रोभयभसङ्गे परत्वाज्तः सङद्रतौ विअतिषेषे यद्वाधितं तद्धाधितमेवेति षिरोषो न। अनयोस्तु पक्षयोः शकारोप्यनावदयकः । अचर पक्ष विपरीतोचारणात् इतुनं । माधवस्तु षिरोपे व्यवधानाष ककार इत्याह । तन्न । शकारस्य धेरक्यवत्वेन व्यवधायकायोगाघदा

देशन्यायेन शसदितस्थेव धित्वाच। अनेकान्तपक्षे तु तत्संभवति यच्वेकदेशविकृतन्यायस्यानित्यत्वज्ञापनाथ वेत्याह । तन्न । तदनित्यत्वज्ञापने पयोनना-

भावाव्।यदपि अत एव हे सोमपेत्यधातुत्वाद्धिखोप इत्युक्तम्। तदपि नाहस्वा-

देव यिोपविधानस्योवितत्वेनाधातोरित्यस्पाकिचित्करत्वाव् आदेशे उकार

उच्चारणार्थः! केचिन्न शकारं न पठन्ि । धिखोपं तु सं्ञापूतैको बिधि-

सिति समादधति । अन्यादेस्तु तु इत्यस्य स्थाने उत्वन्यादेरित्येवोवितम् ।

उक्तरीत्या स्वैनिवौदात्॥ ईमौ ॥अत इति नाुवतेतेनपुंसकात्परथो ईैमापयत कुट । दाघाचवारण त वारिणी सधुनी इत्यादौ श्रवणाम् । नन्वव
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रघुभाष्ये ।

परत्वाच मथमं तुम् भाप्रोतिन च शब्दान्तर्ाप्या नुमनित्यः । कृताङ्तपरस-.
मित्वनापि कचिक्नित्यत्वोपगमादिति चेन्न । ईमाविति विपरीतोचारणात्

पूवेमीकारस्येव विधानात् सत्यपि वा मथमं नुमि क्षव्यभावात् ॥ जक्ृशसीौः
शिः ॥ नपृसकात्रमः परयोजटशसोः षिः स्यात् । ज्ञानानि । वारीणि । मधनि । प्रयांसि। नपुंसकाक्तिम् । देवाः।नदशसोः किम्।क्ञानाभ्याम् । नसा सहचरितस्य शसो ग्रहणाननेह । शतशो ददाति । शकारः सवदेशार्भो न त श्रब-

णाधैः | पराणीति निर्देशात् । जदशसोरित्यत्रापि असोरिति वक्तं शक्ष्यं सभ्य
क्वसाणि पराणीति निर्दश्ाप्स्यायपिकारा्च नरृश्सोरेव यरहणम । नतु
ङसि

ङसोःनपसकात् नपुसकस्येति निर्देशात्ान च वैपरीत्यं शङ्क्यम्।भथेस्य

नियामकत्वात्॥नुमयमः।॥अयमो नपुंसकस्य नुमागसो भवति शौ प्रे। नपुं
सकादिति षष्ठया विपरिणम्यते । शिरिति सप्तम्या । मिदागमोत्यात्स्वरात्यरो
भवति।संष्यक्षराणि नदिग्रहादारिति हिगात्। भयम् इति षष्ठयर्थे पथम! । यद्
अयम् इति षष्ठौ मकाराकारस्योच्वारणाथत्वात्। अयम इति प्यदास आश्रीयते
पकव्क्यतानरोधातामाधवस्त मसज्यपतिषेधमाह् । अनन्वितसमासो बाक्यभेदश्च तत्र दोषो बोध्यः।विमरद्य।विमरदिवी।विमर्दिवि।चत्वारिनारि।षट् |
फली।फटि । सुगण् । सुगणं । सुगणि।्रह्माणि । मशम् ।म्ञामी।पशामि।अस्य

नपुंसकतुमोऽवकाश यद्त्रिन्नपुंसकम् । हवीषि । वपूषि । विह्क्षणस्य नुमवकाश यदत्रिद्नपुंसकम्। गोमान् । भवन् । वितो नपुंसकस्यीभयपसंगेन् प्र-

तवादनेनेव युम्।अरसिमस्तु कृते पुनरन्त्यस्रमपेकष्यानेकस्य परत्वं संभवति ।
मानामसंभूतपयोगे विधानकाल तु संभवति । यथा पचतीत्यघ्रापस्तिपश्च ।

तत्र तुदन्तीत्यत्र परस्य नकारस्यानुस्वारपरसवर्णयोः कृतयोदयोैकारयोः `
श्रवणमसङ्गः } नन नहि व्यननपरस्येकस्यानेकस्य वा तुव्यनातीयस्य व्यननंस्य श्रवणे मरति विशेषोस्त।एवं ताहि करषतीत्यत्र परस्य तमोऽनस्वारपर-

सवर्णयोः कृतस्याञ्चसपरत्वादुनुस्वारपरसवर्णा न स्त इत्यवकृप्वन्त्रेऽपीति

णत्वे मापरोति । तस्मात् वितोञ्चसांतस्य सकृद्रतौ विपतिषेषेन यद्राधित तद्रा
धितमेवेति न्यायेनायमेव नुम् भवति । न विष्ठक्षण इत्याश्रीयते ॥ नामि-

नः स्वरे । नाम्यन्तस्य नपुंसकस्य नाम्नो नुम् भवति स्वरदौ स्यौ
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वारणे । वारिणः । मधुने । मधुनः । नाम्यन्तस्य किम् । जगता । नगते

नपुंसकस्य किम । वातमम्ये । स्वरादौ किम् । वारिभ्याम् । स्यादौ किम्।
द्ध्य । मध्व । स्यदेतत् । स्वरे इति मास्तु । तर्हिं वारिभ्यामित्यताप

स्यात् ।अस्त नाग्नोनोोपक्चधाविति रोपश् स्यात् । तर्हिं सराभ्यामु अति
राभ्यामिति न स्यात् । अजातिरिभ्यामिति स्थिते नुमि छते तेन व्यवधा

नद्विस्भीत्यातं न । नरपे कृते विभक्तिविधो तस्यासिद्धत्वाद्वयवधानमेव !
संघातभक्तौ तु नुम तमेव न व्यवद्भ्यात्। रेशब्दं तु व्यवद्धात्येव । अथापि

तस्मादित्यपिकारात्तस्य च रेदष्देन विशेषणद्रेशब्दांतस्याप्यात्वविधानान्ना-

स्ति नमा नास्नो व्यवधानम् । तथापि निरदिर्यमानस्यादेशा भवन्तीतिरे

राब्दस्य व्यवधानमेव । अथापि नाप्ना आत्वमाप्रोति तत्र पृवस्यये कृते
अतिर्याभ्यामिति स्यात् । तथा भियतिसृम्यां ब्राह्मणकुलाभ्यामित्यत्र
मियतिभ्यामिति स्थिते तिद्धभावोन स्यात् । नुमा व्यवधानात् । नरोपेपि

कृते तस्य विभक्तेविधावसिद्धस्वादि पूववत् ।मेवम् । राय जत्वं तिश्भावश्च
नुमा व्यवधानं प्राप्यापि भवतः।विभक्तिविधानदश्चायां यदानंतर्थं तस्य तत्राश्रयणाव् । नत्वादेशविधानदश्षायाम् । एवं तर्हि नमनुयोनिंषेधा्थं स्वरग्रहणं
कृतम्। नुडाम इत्यस्यावकाश्चः।अय्ीनां वायूनाम्।नुमोवकाशो वारिणे मधुने ।
वारणां मधूनामित्यत्रोभयमरसङ्गे पवेविमतिषेधन नुडिष्यते । नामीति दीर्घो
यथा स्यात् । सच विप्रतिषेधः स्वरग्रहणे सद्युपपद्यते । दयोरप्यनित्यत्वेन
तुस्यत्वात् । असति तु स्वर्रहणे कताकृतपर्सागत्वान्नित्यत्वान्नुमेव स्यात् ।

एतदपि नास्ति भयोननम् । कियमाणेपि स्वसग्रहणे नुट् तञ यत्नेनेवे साध्यः।
अन्यथा परत्वानरुमेव स्यात्।ततश्च स्वर्रहणं कतंव्यम् नुडथां यल इति यत्न
दयमाश्रयणीयम् । तत्र स्वरग्रहणमकृत्वेक एव नुड्थो यत्र आश्रयणीयः ।

इदं तरिं मरयोजनं तेनैव यत्नेन नुटि तत्रैव हसादौ नुम् माभूत् । अस्तु रोप
भविष्यति नखोपस्यासिद्धत्वादस्वसान्तत्वात्नामीति दी्षेव्वं न स्यात्। माभूदेवं
नोपधाया इत्यनेन भविष्यति इह तार शुचीनाम् । इनां शो साविति दूर्व
न स्यात् मरतिपदीक्तस्यनस्तत्र महणम्।राक्षणिकश्चायं तस्मादस्तु स्वरगरहणमर
2५
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अत्राच्यते उत्तरां स्वरग्रहणम् । जच्ास्परां शसादाविव्यत्र यद्यत्तरतरास्य
प्रयोजनं तर्हिं ततैव कर्तव्यम्।इह् करणं तु जापयति नागमस्य नस्प छापश्च
भवतीति तेन भवान्।अनड्ान्।विद्वानित्याद रोपू न भवति यद्वा दा नाऽखि
यामित्यत ज पितनादेशस्यासिद्धत न ॒संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वादेषु नस्य

रोपशा न भवति बारेभ्यामित्यादो तु भविष्यति धतु टुका टुत्त टुकिन
तत्रिमित्तमिति नुम् न भविष्यति एवं ताह दुकिनव्यस्यानित्यत्वात् धावपि
नुम् स्यात् तस्य रूपञ् न स्यादधावितिनिषेधात् अतस्तत्र नुमभावाथं
स्वरग्रहणम्।तथाच परत्ययक्षणस्यानित्यत्वमनेन ज्ञाप्यते न त्वस्मिन्विषयें

स्वैधेवाभावः तेन हँ वारे हंवारे इत्यादि सिध्यति एतदर्थ स्वृणां नपुंसके षौ
गुणो वेति न वक्तव्यं भवति॥ अज्ास्थं शसादां॥ असिद्पिसक्ध्यक्षि
शब्दानां नुमागमो भवतीकारस्य चाकारः शसादौ स्वर । अश्रा जस्थे शस
आदिर्यस्येत्यतद्रणसविन्ञानबहुबीह्याश्रयणात् शसि न भवति अस्थीनि नन्वेवं

सति श॒सादावित्यत्र व्यर्थ गद्ातिव्येवातर कर्तव्यम् । उत्तरसूत्रे च न कैवं
भवति मेवम् वसोवैउरिव्यादावित्यपेक्षितत्वात् अस्थामिति बहुवचनमायथ त
नास्थिद्पिसक्थ्यकषिशब्दा रभ्यन्ते अच्च इकारस्य भवति न नुमः विधान
सामथ्यौत् | नच नुम्विधिरकाराथं इति वाच्यम् । अग्विधानेनापि तस्सिद्धे।

तस्मादन्त्याभावेत्यषदेश्चस्यतीकारस्येव भवति पूवैसूतरात्रामिन इत्यनुवृततरगी
अश्वेति तपरकरणं व्यर्थ त्यदादेरिव तेन विनेवोपपत्तेः विपरीतोच्रारणं व्य
अस्थामचेति पठितुं युक्तत्वात् । अस्धामनद्टादाविति सूत्रयितुमुचितं विधेय
स्येकत्वेन छाववात्।रशसादो क्रिम्।अस्थिनी। स्वरे किम्।भस्थिभ्याम्।अाषिक्र

तस्य॒

नान्नोऽस्थ्यादिभिपिरेषणादस्थ्यायतस्याप्यनपुसंकस्यापि

ग्रहणं

भवति । भियास््ा छना । भियद्घ्रा बराह्मणेन । अचोत्तराथमनुवरृतत
नपुसकग्रहणं तेनस्थ्यादयो विशेषणीयाः यद्च्छाश्घन्दानां पिगार्दीनां
वारणार्थं ॒द्धिनाम कथित् तेन द्धिनेत्यत माभूत् नैतदस्ति मयोननम् ।

“ अमिव्यक्तपदाथौ ये स्वतंत्ा रोकविश्रताः ॥ शाखाथस्तेषु क्तव्यः
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रब्दषु न तदुक्तिषु ” अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनन्तष्रादावित्य्रातग्रहणं ग्यथम् ।

अस्थ्याेनां नामिनष्ठादाविती्रसद्धः । टादावुक्तपुस्कं पुवद्रा ॥ उक्त

पुस्क नाम्यतं नपुंसके राद स्वर पुवद्ा भवति| म्रामण्या-यामणिनाग्रामण्ये
यामणिने । नपसकादिति पंचम्यंतं प्रकृतं तदिह उक्तपुस्कमित्यनेन सर्वधा
तप्रथमांतं संपद्यते पवदिति पुशन्देन तस्यमित्यथः केन अकारेण पृ्षब्देनं
तुर्यं वतेते । बुम्हस्वयीरभावेन नुमहस्वयोरभावः पृशब्दे दृष्टः तद्वारेण
यत्साददयं तदिहातिदिदयते अन्यस्य कस्यचि त्ततीयादिष पुशब्देन साद्य
स्यासंभवाव् तेनाथोत्रुम हस्वयोः म्रतिषेधाऽयं संपद्यते । नन्वेवमपि प्रकृतत्वा
न्नुम एवाभावातिदेशो युक्तो न हस्वस्य।ततश्च हृस्वस्यावस्थितत्वात् तदा
श्रयाणामेजोनाभावनुडोत्वानां परतिषेषो वाच्यःएमीडिति । ग्रामण्ये काय
नाभावाट्ानाखियाम् मामण्या कुरेन | नुट् नेडामः।ग्रामण्याम्र । कुखानाम् ।
ओत्वे डोरो डित्ाग्रामण्यां बराह्मणकुरे। नैष दोषः।अतिदेशसामथ्यौद्रस्वाभा
वेतिदिदयते अन्यथा परतिषेधमेव विदध्यात् उक्तपस्कामिति । यदि उक्तः
पुमान् येन शब्धनति शब्देऽन्यपदार्थं तृतीयार्थे बहुत्रीहिराश्रीयते ततः पुंसि
नपुंसके च वतेमामस्य अव्रत्तिनिमित्तं भिदयते तस्यापि पप्रोति मधुशब्द म
यादो नपुंसक चेष्रदेत्ययाः पु्ठिगः सर्वैत्राप्यत्र प्रवत्तिनिभित्तमेदेपि य एव्
प्रयोगांतरे पुमांसमाख्यत्स एव संप्रति नपुंसके वर्तते इति स्यदिव
पुवद्धावः एवे तर्हिं मवृत्तिनिमित्तरक्षणेऽन्यपदार्थे सप्तम्यर्थं बहुवीहिः यस्मि
न्मवृतिनिमित्ते पुमान्भाषितः पुमांसमाचक्षाणस्य यत्मवृत्तिनिमित्तं तेन युक्त

नपुस्कमाचक्षाणो भाषितयपुस्केन मवृत्तिनिमित्तेन युज्यते तत चार्थ॑श्ब्दस्य
प्रवृत्तिनिमित्तमभ्यंमानत्वं मध्वादौ सदा सत्िहितमिति तत्र वर्तमानौ
मधुशब्दः स्वय तत्मवृत्तिनिमित्तमनमिद्धानोपे वस्वुतस्तद्यक्तमाह नैत
दस्ति एवं उक्तपुर्कग्रहणमन्थंकं स्यात् सर्वेत मुरुभत्वात् अतो यः शब्द
उक्तपुस्केन म्रवृत्तिनिमित्तेन युक्तो नपसक तनैव रूपेणाहं म रूपान्तरेण
स॒ उक्तपुंस्को गृह्यते मधुशब्दस्तु मद्यत्वादिनातियुक्तेन रूपेण मद्यादौ
वतैते नाथेमाणतया एवमपि वारिणेत्यत्र वारिशब्दस्य नपुंसकस्य घनरस

इति पँष्धिगः भाप्रोति यनेव रूपेण घनरसशब्दनोच्येते नेवरूपंण वागि
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रुघुभाष्य |

ब्दनापीति कृत्वा एवं तर्हि मत्यासत्तेयस्य पुवद्धावौ विधीयते तनैव यत्र

पमानुक्त इति विज्ञायते । आत्मनः भयेोर्गांतरे पुमांसमाचक्षाणस्य यत्त्र
्तिनिभितं तद्यक्तं नपसक संप्रत्याचक्षाणस्य नपुंसकशब्दस्य पुभाषणद्रा
यां यद्रूपं तदेवाद्यापि भवति तदयं निगेहितोथः उक्तः पुमान्यरिमन्नरथं तद्धा

पितपुस्कं म्रवृत्तिनिमित्तं तदस्यास्तीति यप्वथीयाकारंणाभेषेयमुक्तपुस्क
तदस्यास्तीति नामापि श्रीबमक्तपंस्कम् । उक्तं हि रा्दमवृत्तेनिमित्तं यत्

क्कीवे तच्च पुंसि चेत् तदा भाषितपुस्कत्वे । पटुमे-पयवे । यथेति अत एव
पीने फटायेत्यत्र न भवति । पीडुशष्दस्य हि वृक्षत्वन्याप्यनातिः पवृत्तिनिमित्तं फटे त॒फ्त्वव्याप्यनातिः । वृक्षविरषपभवत्वं वा । उभयथापि पु
नपुंसकयोनेक मवृत्तिनिमित्तं ययोगात् द्रव्ये शष्दनिवेशषस्तत्मवृत्तिनिमित्तम् ।

अतिदेशिवानतिदेशिकपवदितिनिरदेशः । तस्य चायमथैः उक्तपुंस्कात्परो नुम्
हस्यो यथा पसि न भवतस्तथा यदापि भवत इति । नन्वश्रुतकरियापदवाकयेषु भवतीत्यध्याहारोऽन्यत्र द्रः अत्र तु ननयुक्तं कस्माह्टन्धं न भवत
ति उच्यते । वतिनिदेरेषूषमाने सत्तासत्ता वा या प्रसिद्धा सोपमयेति
देश्या । यथोर्रीनरवन्मदेषु यवाः संति न संतीति ततश्च ¶सि नुमहस्वयोरभावात् नपुंसकेप्यभावोऽतिदिद्यते इति न भवत इत्येव वाक्यराषः कस्प-

नीयः उक्तपुस्कमिस्यनेन पसः अवपरे खपे संयोगान्तस्य छोपों न भवतीतिनापितम् पुस्कोकिरः अञ शसादावित्यनुवत्यं त टणसंविज्ञानमाश्रीयते उन्तर

सूत्रे च तदरुण आश्रीयते तदा टादाविति वक्तु शक्यम्।बसोवे उः । शसादे

स्वरे परे वसौवेकार उकारो भवति । सेटुषः । सेदुषा माधवस्तु ब इति ।
कतेरि मथमा उमितिकर्मेणि द्वितीया । वकार उत्वं पाप्नोति बकारेकारोचारणं तत्सहितस्योत्व यथा स्यात् । अच्ास्थामित्यतः शसादावित्यनुव्तैते

तत्रापि च महान् शसादिगह्यते तेन ओदोतोशित्यत्र यः स्वरवदिति विभ्य
यकारस्यापि स्वरवत्वा देदुष्यमित्यत्र तद्धितेपि भवति तथा ईपि विदुषीति
भवति ईैकारोप्यत्र वेड्योरित्यतोऽनुवर्त॑ते इति मियविदुषीतयत्र भवतित्याह्।

अद वक्तव्यम् एवमपि विदुप्मानित्यतान्या्तिरेव अत दयं कट्पना नप्रेयसी
पवेसुनाद्र दादावि्यतुवतेनीयम् जआादिशिब्दस्यार्थ्॑यं व्यवस्थाभकारः अव `

विभक्तिषादः३.
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यवश् तघ्ादिशव्दः । भकारे रब्दाधिकाराश्रयणात् । यद्धा | अष्टोपः स्वर

हव्यतः रसादाविति वादीपारिव्यत इपारेति चाटवतेते । तेन शब्दाधिक्या
द्थाधिकयमिति न्यायेन हसरादावपि कचिद्धवति यदपि

नन् कथं पेचुष

इत्यत्रोत्वं यावतेकानुबन्धकपरिभाषया ह्यनुबधकस्य वसो्रहणं न स्यादिति
न वस॒शष्दोऽ्ावतते वसोरिति तत्रेकेन वसुनिरदिहयतें।परेण् साक्षात् क-

सुरिति अथवा विदेवसुरिप्ययमप्युकारशकारानुबन्धस्वेन द यनुबंधक इति स्यादेवोभयोरपि यरहणमिति। तदपि न वसोरिद्युकारानुबधस्योपादानसामथ्योद्रयो
रपि ग्रहणं भवति । वसोरेव यहणे यद्यपि मतमभव्िष्यत् तदा वस इति

निरदधष्यव् । उदनुबधस्यापि तस्यात तद्रहणं अ्रयोननाभावात् । तस्मादुदिताटबादसामाथ्योद्यो्रहणम् । यद्वा । विदेवसुरिति न स्वतेजः प्रत्ययः

किं तु शतुरदेशः । पूर्वसूतात् शतृ्रहणमनुवतंते । तच विभक्तेविपरिणामेन षश्रचन्तं संपद्यते 1 एवं हि स्थानिक्च्वेनेव वित्कायंसिद्धे उदनुबन्धकरण
मन्यत्र सामान्यग्रहणाथमतोनोदितोऽनुबादः सामान्यग्रहणाथः वसोः कि भवतः

शसदि किम् विद्धान् । विर्दासौ । स्वरे किम् विदधग्याम् । श्वादेः ॥ श्रयुवमघोनां वकार उकारो भवति इसादो स्वरे इपीकारे। शुनः युना यूनः यूना
मघोनः मघोना शसादौ किम् श्वानौ श्चानः। स्वरकिम् श्वभ्याम् श्वादेः किम्
यञ्वनः।सुत्वनः । नामग्रहणे हिमामिधायिखीभत्ययाविशिष्टस्यापि यहणमिति
परिभाषा विभक्तिनिमित्ते कर्ये न प्रवर्तते युवतीः पदयेत्यत्र नोतवं नोपधाया
इव्यनुवृत्तेरनन्तत्वादा अकारसहितस्य वकारस्य उत्वं यथपि वस्य उत्वे

कृतेऽछोपः स्वरे इव्यष्टोपः संभवति तथापि डो वेढयोरिति विकल्पः स्यात्॥
हाटकेशपुरस्थायीं विनायकसुतोऽकरोत्॥ रघुनाथाभिधो व्याख्यां तृतीयपरियेथामति ॥

इति विभक्तां ततीयः पादः ॥
क

कि

ष
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खवुभाष्ये ।

अथ विभक्तो चतुथः पाद्: ॥ ४॥
आते धातोलोंपः।
धातोराकारस्य छोपो भवति श्षसादी स्वरे परे सोमपः सोमपा

आत इति किम् । निया । निये । धातोः किम् । खट्वाः पय हाहान् ।
ननु जस्य धातोरिति पठितं शक्यम् अच्ास्धामित्यत्र तपरत्वस्य

व्यथ

त्वादग्रहणमनुवत्यै विभक्तिविपरिणामेनास्येति व्याख्येयं अदन्तात् ।
किपि यत इति रोपेन भाव्यं अयत्यादेस्त॒तु किम् अत्) मेवं योग
विभगेनाधातोरप्योपो वक्ष्यते अस्येति निदेशे तु देवे इत्यादौ अस्य-

रोपः स्यात् किं चश्रीपेण कुडेनेत्यादौ परत्वादिनादीन् बाधित्वास्य रोपः
स्याद् इनादिषिषिस्त्वधातौ चरिताभ॑ः तपस्त्वं तु व्यथं जआधातोर्छोप -इति
सुपठम् माधवस्तु आकारमातरस्य धातोः शसादो कविदप्यभावादातो धातोरिति व्यधिकरणे षष्ठयो तत्रात इति स्थानिषष्ठी धातोरित्यवयवषष्ठीतिनायमथः धातोरवयवस्यातो रोप इति अत एवाथवद्य्रहणपरिभाषापि तत्र न

वतेते धातुस्षषधी अवयवो यस्य तस्य घातोरवयवभूतस्य धातुना समवायसंबंधवतोऽवयवस्येव्याह तन्न आकारश्च पितामह इत्यभिधानात् आ इवाचरति आतीत्याकारमात्रस्य धातोः शसादौ संभवात् वस्तुतस्तु दौ दत्तीति

ज्ञापकादुक्ताथोनिवाहिः कार्यः

अनुकायानुकरणयोरभदेपि म्रकृतिवदनुकरण-

मिति वैकसिकातिदेदोन धातत्वादातो धातोरित्यारोपः अतिदेशापवृत्तिपक्षे
तु आतो रोप इति योगविभागादधातोरप्याकारछोपः कच निंगमयितव्यम् |
यत्त॒ धातुना समवायसंबेधवत इत्युक्तं तत्तु प्रागेव दूषितम्॥ पथां टेः।पथिन्

मथिन् ऋभुक्षा देछोपः शसादौ स्वरे ईकारे च । पथः मथः ऋभुक्षः । शोभनः

पथा यस्यां सा सुपथी सुमथी अनुमुक्षी नगरी सुपथी सुमथी अनृभुक्षी
वने स्तः वहुवचनमायथंम् अनुकायौटकरणयोर्भेदेपि मकृतिवदनुकरणमित्यतिदेरापवृत्तिरनेन ज्ञाप्यते पथामिति किम्।दंडिनः।स्वरे किम्। पथिभ्याप्।

रसादौ किम् पंथानौ।पिथानः । नन्वनरेतोत्पश्चस्वित्यत्वविधानसामभ्यद्धोपो
न भविष्यति लेपे ह्यत्वविधानमन्थंकम स्यादिति चेत्ताहि पथि आसनम्
(

पिभेकिपाद्ः ४.
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पथ्यासनमित्यत्र मा भृत् । ननु पिभक्तयषिकाराद न भविष्यति । एवं तहिं
पथानं गच्छति पथिक इत्यत्रापि न स्यात् मेवं नेवेत्यनेन भदिष्यति एवं
तहिं विभक्तयाधेकारात् सिद्धे स्पशर्थं शसादिग्ररणम्।अथ टेरिति किमर्थम् न
च व्ग्रहणं किना षष्ठीनिर्दिष्रत्वादंत्यस्य छोपः स्यादिति वाच्यम्| पथामिति

निर्देशेनोत्तरसूत्रादपकृष्टस्यतोदंत्यस्य च रोपविधानात समुच्चयदयोतक च षिनापि “अहरहनैयमाना गामश्र पुरषं पटम् '"इत्यादादिवि समुचयभानाभ्युपगमे
साधकभावात्।एवं तर्हिं पकरणं भिचा टेरितियोगविभगेनाविभक्तौ ट्छिपवि-

धानार्थ॑म् तेन हददेरीषादो टेखोपि इति सिद्दम्॥ इतोत्पचस॥पथ्यादेरिकारस्याकारः पुंसि स्यादिषु पश्वसु रौच ॥ पथाः पेथानौ सपंथानि । पश्वसु किम् ।

पथिभ्याम् पथ्यादेः किम् । अभरिचित् अगिवितो । पुंसि किम् । सुपषथी
प्रत्वादत्वे कृते तत्साम्यष्टोषो नस्यात् नन्वद्रचनं मास्तु आसाविति वक्ष्यमाण आकार इहैव पठनीयः इत आपश्चस्विति न॒ च हृस्व
स्य॒ श्रवणार्थं कचनं सौ तावत्सवणेदीरषौ भवति अन्यत्रापि नोपधाया

इति दीः । सत्यं तथा तव कृताभेत्येव तपरत्वे तु रीर्षव्याब्रत्यथेम् ।
तथा हि पंथानमात्मन इच्छति एथीयति ततः किष यत इति अकारयकाररोपः एकदेशविकृतस्यानन्यत्वादासावित्यात्वम्

नुट् पथाः

इतोत्पंच-

स्वित्यत्वं न भवतिं इत इति तपरत्वात् स्वौवेति बाधित्वा नित्यतात् थोनट्

संयोगपुवैकत्वा्नयकायः पंमियौ पंथियः पधियम् पंधियौ।पथटिः।पथः पथा पभीभ्याम् पथीभिरिव्यादि एवं मंथाः मंपियो मथियः। ऋभुक्षाः ऋभुक्षियौ ऋथक्षियः केवितु पथीः पथ्योः पथ्यः मथीः मथ्य मध्यः ऋमुक्चीः ऋयक्षियावि-

वयुदान डुः नचात्वादि स्यात् गौणत्वात् नचैकदेशविकृतन्यायः तस्यापि यस्ये
चरिता्थत्वेन गौणे म्वृत््ययोगात् अन्यथा ` स्वेमिच्छतीति सर्शीरित्यस्याकन्
स्यात् स्वियमचति सब्यंङ्कित्यादावघरादेशभसङ्गाच तपरत्वं मुखसुख थैनि-

त्याहुः । अन्येत्वाहुः पदकार्यं गोणमुख्यन्यायो न नामकाय अन्यथा गांवादही
कं परयत्यादावात्वादि न स्यात् सरपीरित्यादौ तु नाकजादिः पाठात् पयुदासः
पठितानां सृं्ञाकरणमिति स्वीकारात् इतोदिति तपरत्वस्याष्येवं साभक्यात्
अन्यथा एरदित्येवावक्ष्यत् परे तु पथामिति निर्दशेनांतपकत्यनुकर्णानततं
्ं
(0

क
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रघुभाष्ये ।

विवक्षितं न चवमपि एकदेशविकरृतन्यायस्य दवारत्वंनांतलविवक्षास्षामभ्यातद्वाघनाव् एतेन पंथा इत्यत्रापि निव्यतवादिशेषविहितत्वाच परैमात्वे कृत

नांतत्वन न्थादेश्चपरसङ्गाबेतिभ्युक्तनातत्वविवक्षासामरध्यीत् प्रथमं तुटं कृत्वा
त्वपवतैनादित्याहुः पंचस्विति निदेशन नस्य लोपशि नसिष्कायोमिति ज्ञापितम् । तेन । रानम्यां रानमिः रानभ्य इत्यत्रातेव्वानि न भवन्ति पथिषि=

(^

॥च (त्

त्यादौ षत्वं तु न सिप्कर्य किं तु वणेमा्रकार्यैम् ! तरि किरादित्यत्र स्या

साधारणं रूपम् किचिदुपात्तमनुमितं वास्ति तत्सव्वेत्वष इत्यत्र षत्वं न

स्यात् इतोत्सवनामस्थाने इतोच्छारिति सत्रयितुम॒चितम् शिः सर्वनामस्थान
मिति त॒ न कन्तैव्यम् स॒ुडनपंसकस्येत्यतच्र तु सुडनपुंसकस्य रिरिति व
रिवदिति बा सूत्रयितन्यं॥थेो नुट्॥पथ्यादेस्थस्य नुट् पश्वसु पसि शो च।पंथाः
पंथानोमथाः मथानो।पथ्यादेः किम्।अप्रिमथोपथः किम्।कभुक्षाःपंचसु किम् ।
(न

^

पथिभ्याम् । पसि फिम् | समरथी।नत थस्य नट् पचस्विति मत्यताम्। थस्येति

निर्देशसामध्यादेवेतोऽकारोपि भविष्याति।जकारोयं विवश््यते न तूज्चारणाभः।

मेवं ऋमुक्षा इत्यादावितोऽकारस्य ाभात् अत एव थन्थै इति सूत्रमस्तु अकारोऽपि विवक्षितोऽस्तु धिरण्दस्य न्थदिशः एवे च कृत्वातोदिति न कर्तव्यमिति
परास्तम्।थोन्थ इत्यस्य स्थाने थोनुडेति सूत्रमुचितम् ॥ आ सो ॥ पध्यादनामतस्यात्सा । पथाः हपथाः पथ्यादीनां किम्।यज्वा सौ किम्) पथिभ्याम्

अन्तस्येति षष्ठीनिर्दिष्टस्येति परिभाषया रम्यते । नन्वलनासिकस्य नस्याननास्षकं ना स्यात्सादह्दयात् नातनद्रन सवेव्यक्तयाक्षपात् व्याक्तेपश्च गणा

नामभदकत्वत् मवम्। जा

इति ष्टषेणानुनासिकस्येव विधानात् नन

आत्वं किंमथं विधीयते इतोदित्यत्वेन नोपधाया इति दीर्वे सौ रसे परे नरोपि
च कृपं सविसर्गं च पंथाइत्यादि सिद्धम्।मेवं हेप॑था इत्थस्यासिद्धियसङ्गात्
अधावित्युक्तत्वेन नरोपि दीषेविरहात् किं च एवं राजना इत्यापि विसर्म-

शरवणं स्यात्॥ दिव आ ॥ दिवृरष्दस्भय स्यात्सौ योः हेयौ।सौ किम्।दिवी।
ननु धातोरपि मपोति अक्षेदीव्यतीत्यक्षद्ररिति परव्वादकारस्योकरे तेऽ

एकद्शवकृतत्वेन देषृज्चब्द् एवायमिति चेन्न समानाद्दर्छोप इत्यतो मण्डक
छृत्याऽधातोरित्यनुबतेनात् यदा निरटबंधग्रहणन सानुबधकस्येति दिबुधातो

विभक्तिपादः %,

२.०९,

रुदितोऽग्रहणात्॥ऊरसे॥ दिव उकारःस्याद्रसेपदतिचदुभ्यां धभिःदयुतादुतरा
जहर्विमर्दु

षनीग इति सत्रादन्ते इत्यनुवतते तत्वस्याव्यभिचारिव्वाव्

पदात इहाश्रीयते अधिकृतनाम्नो दित्शब्देन विशेषणात् तदतस्यापि दिव इतिं
निरनुबंधकस्य यहणादक्षचूभ्यामिःपयत्र सानुबंधकस्य दीव्यतेनं ।रसेपदांते इति

किम्, दिवो। दिवः। दिवः किम्, अध्रिचिदभ्याम्)रसं उरिति वक्तव्ये ऊ इति
उरसि इति मथमनिर्दैश् योगविभागेन ॐ इति दीषंप्रश्ेषणान्यविषानाथेः। तत्र
व इत्यनुवतेते तेन कवित् व ऊकारो भवति रसे पदति च दत्वा अक्षुः
तत उदव इति योग उक्ताथैः॥ दिव उन्रनन इति कारापसृन्रं तत्र विमटदयु-

द्यापगा दूषभ इत्यादावव्या्निदोषः वाम्या इति सूत्रे तु व्यर्थमेव योशब्दाद्मि दयामिति रूपस्य सिद्धत्वात् गौरी वुटीत्यत्र ओरीघुटीति पाम्यम् । अस्य

यामितिरूपसधनेर्थे वेरक्षण्यं नास्ति ॥चतरामसो च।॥तुरशब्दस्यामागम
भवति रौ पंचसु च । चत्वारः नाक्नश्चतुरो विरोषणात्तदं तविधिः भियचत्वाः
भियचत्वारो पियचत्वारः परियचत्वारम् मियचत्वारि । शौ पंचसु चति किम्।
भरियचतुरः। चकारेण पचस्विति संबध्यते।चतुरित्यविभक्तेकोनिर्देशः टु्षष्ठीकं
पदमिति माघवः । अन्येतु छोपञि सत्यये संधिः कचिष्टोपकि स्यपि संधि

ज्ञपयति तेन हे सखेति सिद्धमित्याहुः । केचित्त चतुर आम् डौ चेति पठति
चतुरो वाङ्ष्दस्योत्वमित्यस्य स्थने चतुरो वा उमिति पठितुं युक्तम् ।

अनडइ्हश्च ॥ शौ पंचसु चामागमो भवति । अनङ़ान् अनङ्ारौ बहुनङ्ाहि
गोष्ठानि। अत्र शो पंचस्वित्यनुबृ्येव छभ्यतेऽतश्चकारो व्यथः । संयोगविभागार्थो भवति चति योगे सोनुमिति चानुवतते | अनडुहः । सौपरे नुमागमो

भवति। अनङ्ान् हेजनडन् अनडुह इत्यत्र चाटव्त॑ते सो अनुकसमुचयार्भः।
तेन ईकारे नाम् ईमि वा बहनडुही अनडद्ी जनङ्ाही नदादित्वादतरष् चतुर
नदुहोराम् शोचव्येकयोगे कार्ये पृथग्बोमकरणं योगविभागे हिगम् माधवमते तु

नुमयम इत्यनतर् सावनडुह इति मूत्र नुम्थंमस्ति । यतोनुमहत्यतोनुमनुवतेत इत्याह।अनडुहश्वत्याम्माजविधायकमित्याह। अत्रापि तदन्तविधिरिष्यते
भरियानड्वान् नुपञ्चसुविहितस्यामः सौ विहिते न लमाबाधः स्यात् तथा
धावघो सौ विहितस्य टुमो धौं विहितेनामा बाधः स्यादिति
अप्या
[नन्व् (प
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टघुभाप्म|

रादित्यतो मंदूकष््या आदित्यटुरवैव्यावणातवरतो नुम्बिधानात्।कथं पुनरादि-

त्यस्यानुवृत्तौ सत्यामप्याममोः कृतयेरनुम् भवति। न पुनर्यप् वानडुहिनित्यसननिहितोकारः तत एव परः स्यात् उच्यतं एवं सति मिदत्यादिति परिभाषा
बाध्येत न चाबाधेनोपपत्तौ सत्यां बाधो न्याय्यः तत्यथा परिभाषान
साध्येत आदित्यनुवृ्तिश्र साधिका भवति तथा कतेव्यं यदि चाममोरकृतयोमुम् स्याद् नेदमुभयमनुगरहीतं स्यादिति कृतयोनुम् भविष्यति । अन्य तु
भवतु सामान्यविरोषयोबौप्यवाधकभावो संभवः इहत्वस्ति संभवो यदुभयं
स्यादित्याममोंमश्च समविशः। यथा चिचीषतीत्यादौ सनापापते दिर्वचने ई

भरभ्यमाणः संभवात्समाविशति । कारूपि तु चतारनङ्दङष्दौ परिकस्प्या

पश्चसु वा शब्दस्य उत्वं विहितं तन्मते कत्पनागीरवं दोषःधावम्) चतुरन
होः है अनङ्न् चतुरो धेरसंभवाद्रोणत्व भवति हे परियचत्वः । घौ किम्,

अनड्ान् चत्वारः चतुरनडुहोः किम्; हे रानन्।अमसंबुद्धावित्यत्राम् धावि-

त्युचितं सघुद्धावुभयोषस्व इत्यत पेइव्युचितं चतुरोनडहशेत्यनुवतेत एव
ओरो॥जकारस्यौकारो भवति । ओकारं तादिदहितेषु पसु गोः गावौ गावः
योः दयावो।पचस किम्गवा विहितविशेषणं किं हेभानो भानवः।पौ एओनसीत्योकारे कृते ओत्वं माप्तं विहित विरेषणादाय्यंतानन भो राविव्यत्र उवर्णस्य
ग्रहणमस्तु तथाच भानुरित्यादाविवास्य पवृत्तिः स्यान्नगोरित्यादाषिति चेन्न।

दिगुः स्वादेनुरित्यादिनिदशाव् । धौ नसि च धो एञनसोति ओविधानात्
क्तक्तवत् इत्यादे नेदशाच।ननूक्तन्ञापकात् हस्वस्य मास्तु दोषस्य हूहूरिव्याद

स्यादिति चन्न उतऊरित्यादिलिगारीषेस्याप्यत्राग्रहण गोतो गिरित्यत्र ओणि

दितिव! ओतोणिदितिवा सूत्रणीयं तेन योः यावी स्मृत :उः शभूर्येन स्मतौ
स्मता गोरौधुरीत्यत्र भरौ घुटीति कर्तव्यम्।आम्शसि॥अआकारस्यात्वम
मिरासिं चगागाः विहितविशेषणाश्रयणाव् शसा साहचय्योद्धानेह अनिनवम्
अकरवम्|अवाप्युवणेस्य न ग्रहणं वसोवेउमित्यादिनिर्दशाच पूरवेणोत्वप्य माप्त
स्यापवादोयम्अम् च इश्चानयोः समाहागोऽम्शस् तरिमन्।अमृशसि किम्।गावे
मवा।ओोतः किम्,छावम्। रे सरूगरःसखिशब्दस्यरेकासदेशो भवात पथ्चसु सं
खायो सखायः तस्मादित्यनुवृत्तस्य ससिशब्देन विकेषणात्तदन्तस्यापि शोभन
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सखा सुसखा सुस्खायो।परमः सखा यस्य स परमसखा परमसखायो।भत्र च
सतो हि कार्यिणः कार्यैण भवितव्यमिति सख्युर इति निर्दये विपरीत निद

शोन्यदपि किचिदिपरीतं भवस्यत्रेति सूचनारथैः। तेन तदंतस्यापि परमसखायो
सोमसखायाविव्यादिसिद्धयति।माधवः।प॑चस्वित्युक्तेः सावपि माप्नोति मैवम् ।
परेण डादेशेन बाधितत्वात् विषम उपन्यासः अत्ययस्य डापकरते रएेत्वमिति
एवं तर्हि टिष्टोपे कृते विरशेषाभावान्न भविष्यति अथवा सेडदेशंभति साक्षदिष्टेन कार्य्येण पंचवचनांतभावानुमितस्य निमित्तव्वस्य ब्राह्मणाः भोज्यतां
माटरकोडिन्यो पार्वविष्टामित्यत्र परिवेषणन भुजिक्रियाया इव वाधात्र
भवति। यत्र तर्द डादेशः मतिषिष्यतेऽरिति तत्र माप्नोति हे सख इति कतै-

व्योऽत् यल्नः।तत्राधेरिति विभज्यते तच्चोभयेर्योगयोः ओेषः पे सख्युः सेड
धारेति ततश्चायमर्थः अधपिमरत्ययस्य सख्युर भवति अधेः सेड भवतीति
यदयवमोपभतोनि पंच वचनानि यरहीष्यामः।मेवम्। पचसुशब्दः प्राक स्यादिष्वेव रूढ इति तादजिध एवानुवतत इत्याह । अन्ये तु न्सम्महत इत्यतो
मण्ड्कष्टत्याऽधावित्यनुवत्यधिषु पंचसु एे इतिन्याचक्षते परे तूत्तरसूच्।दघेरित्यपकृष्य विभक्तेविपारिणामं कृत्वोक्ताथ बणेयंति यत्त प्रियसखी इत्यत

तु एे सख्युरिति सखिशब्दस्य पंचस्ित्यनेनापि संबंधदेत्वं न भवति स॒सखायाविव्यत्र भवतीति माधवेनोक्तं तत्रतदंतविधिना सुसखायावितिवत् ५ियसखायावित्येव रूपस्वीकाराव पद्द्गापिकारे तस्य तदन्तस्य चेति वरकवि
नोक्तत्वात् सखामतिक्रांतीऽतिसखिः अतरेडाप्वेन सक्षणपतिपदोक्तस्येव ग्रहणं
न सक्षणिकस्येति परिभाषणात् न्यायमूला चयं परिभाषा मतिपदेक्तस्य स्ञ-

टिति बुद्धयारोहो भवति सक्षणिकस्य तु रक्षणानुसंधानदारेण वितः मरियस्खिनी परियससषीनीत्यादौ त॒ पूर्वेणापि नुमा प्रस्याप्येखस्य बाधः पायशो
दर्यताभिैव्युक्तत्वात्। यदा पंस इत्यनुवत्यं पृद्धिगात्सचिश्षब्दादिति व्यास्येयम् । यद्वा नपुंसकादित्यनुवर्तेनीयम् । अनन्त इति बुद्धया समासात् प्रथक्
कत्य ननानुबतंनीयः। नादावित्यतो वापक्रष्टव्यः। ततश्च नपुंसकस्य सख्युर
नेत्यर्थः इद् च तदंतार्थ केवरस्य सख्युनपुंसकत्वविरहात् सख्युर सञुद्धावि-

त्यत्र सख्युरधातिव्युचितम । घुटित्वे इत्यत्र घुष्य इत्युवितम् । यत्तु त॒राब्द्
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उत्तरतासघदिनिवृच्यथं इति तन्नादिव उव्यनने इत्यत्रासंबुद्धावित्यस्य भरयोननाभावात् भोलेन उताबाघात् ओसावित्यत्र सावनंत इत्यतः सावित्यनुवर्तमाने सोग्रहादसंबुद्धाविति नतुवतेते इदुदसीत्यत्रासखिपतीति पटित्वा न

सखिष्ठादावगप्निः परतिरसमासे सूत्रत्यक्तु शक्ये । अन्ने तपरस्ततकाटस्येति त्व
यापि स्वीकृतं तेनैव च सर्वत्र निर्वाहिकारग्रहणादि व्यथ॑मेव तपरस्तत्कारस्य
ग्राहकः जतः परस्तु सवणेस्येति परिभाषणस्य रघवाद्यक्तत्वीत् कारयहणे
सवर्णस्य वर्णग्रहणे सवणस्येति परिभाषण गौरवादयुक्तम।शाख्ाथेस्य वैरूप्य-

मरतगाच। सेड धेः॥सखिरष्दात्तदन्ताच नाम्रोऽधःसेडा भवति।सखा मियसखा

सख्यः किम् हरः सः फिं सखिभ्याम। अधेः किं हसखे। यत्त माधवः।अत च
ए सख्युरित्यतः सख्युरिति षष्टयंतमनुवतेमानं सेरित्यनेन संबेधात् सचिश्चव्दथस्येकत्वे वाच्ये बिहितस्मेत्यथेः। तेन शोभनः सखा यस्य सुसखिरित्यत्र

न भवति अन्यपदार्थस्यैकत्वे सेविहितत्वात् गौणमुख्यन्यायेन वा नात्र भवति।
अत एब च शोभनः सखा स॒सखत्यत् भवतीप्याह्। तनन, सुससेव्यस्येवेष्टसवात्।
एतदथमेव तदन्तविध्युपगमः सुसखेप्यस्य त॒ तदन्तविधिं विनापि माधान्या-

देव सिद्धेः पदांगाधिकारे तस्य च तदतस्येति कात्यायनेन क्तः।अनङ्काहावित्यत्र सेडोविधानं च मकरियाराघवात्।यत् सेईत्येव सिद्धेऽनद्धिघानमन्यतोऽपि
स्यादिति ज्ञापनं तेनोङञनसः संबुद्धावनह सिध्यतीति ततरे से्दलयक्ते हि
ऋदुशनेव्यु्नरसूत्रेणापि डा स्यात्।ततश्चोशनेत्यज सवेनामस्थाने चासबुद्धावि-

तिदीरषः स्यात् । भसबुद्धौ सावन वरिधानाच।अङ्घवृत्तपरिभाषया वा समधानं सस्युशवेत्यत्र चो व्यथैः.उङनसाम्।बहुवचनमायथैम्।उशनसुपुरुदंश-

सनेहसां सेरथड भवति उशनेत्यत्र संज्ञापूवैकत्वान्नोपधाया इति दीर्घो न
भवति पृरुदंशाः अनेहाः। एषां किम्, वेधाः।सेः किम् उशनस)।अधेः किम्, हे
उशनः। उश्नस्पुरुदंशोनेहसां सावनतः इप्यत्र साविति व्यथ सावित्यनुवृत्तैः
न् चिनेंतरचानंतर्तात् शावित्यनुवर्तेत उशनसादीनां पद्मत्वेन रेरभावात्॥
““संबोधने तरानसल्िरूपं सांतं तथा नांतमथाप्यदन्तम्। माध्यंदिनिर्वष्टि गुणं
विगते नपुंसके व्याघपदवि.रेष्ठः"॥ सम्बोधने धौ जयाणां रूपाणां समाहार
सिरूपम पा्रादित्यात क्ीवत्वम। करानि पनस्तानि सूपाणीत्यत आदह । साति
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सस्थ नकारादहो नातं सस्य खेपेऽदंतं मधप्येदिनस्यापत्यं माध्यंदिनिरावायः
वष्टि इच्छति । भाषायामस्य साधुत्वं चित्यमिति हरदत्तः । व्याघ्रपादपत्यार्नां

मध्ये वरिष्ठो वेयाघ्रपयय आचायः य्वोधातौरेथुबौ स्वरे ॥धातोरिव्णोवणयोरियुबो भवतः स्वरादौ स्यादौ परे। सुश्रियो सुधियः कटपुवे कटभुवयत्वायपवादोऽयम्।घातोः किम्।वातभम्यो हह्व।प्वो किम् । विश्रपौ। स्वरे किं

सुश्रीभ्याम् । स्यादौ किं श्यर्थं भ्वथैम् | अञ व्यास्यानादिशेषमतिपत्तिन हि
सदेहादरक्षणमिति य्वोरिति न दीषेयोमरहणे नापि यवयोः | किं तर्हि इश्च
[भ (क

उश्च यू तयोरिति हस्वयोग्रैहणे सावण्योदीषेयोरपि स्यादिति माधवः। अन्ये
तु न यवयोर्हणं नियो भुव इति निर्देशात् प्रत्ययान्ययातिरयेति निर्देशाच ।
अञ हि गुणेऽपि च कृते यस्य इय् स्यात्।न चेवम्। निय इति निर्देशादीर्षये।
रेव ग्रहणमिति वाच्यम, क्रियेति हिगात्। तथाहि कृञो मिदादित्वादाड जय-

कीति रिङ्।रिड इकारस्य नुधातोरितीय्।मच्र रीषेग्रहणमिति वाच्यम्, करिये

ति ङिङ्गात्।तथा ग्रहणे तु नुघातोरित्यत्रापि दीघौनुव्रत्तौ कियति न सिध्येत्
अतोऽ हरस्वग्रहणमिव्याहुः। ननु य्वोवेति लिगायवयोग्रहणं नेति चत्र, यवयोग्रहणेपि स्वोवेति सच य्वविधानायेयुव्वाधनाय मकृतिवदतुकरणमित्यतिदेशः
पक्षे निय इत्यादाविय।दिः । नामिनः स्वर इति तु स्वरप्रहणमचास्थाभिति

रासादिना संबद्धमिति तदनुवृत्तौ तस्याप्यनुषृत्तिः स्यादिति पुनः स्वरथहणम्।
स्यदेतत्। धातुग्रहणं मास्तु खीभ्रवोरिति नियमार्थं भविष्यति अधातोय्वोरियुवो चेत्र्हयतयोरेव किं च आतोधातोरिव्यतो धातुय्रहणमनुवतेते । उच्यते।
य्वोरियुवो स्वरे इत्येको योगः। अन्न नियमादनुवृत्तेवो धातोरिति सभ्यते |
धातोरित्यपसो योगः। अत्र स्वर इत्यनुवृत्तं छक्षणया सवणेस्वरपरं धारो

त्यपि दित्वे कृते पूर्वो यस्तत्परमुत्तरपदस्य नुधातोरित्येव सिद्धम् । ततश्चायमर्थः । द्वित्वे सति पृ्ैस्येवर्णोवणेयोरियुवो भवतोऽसवर्णे स्वरे परे इति
इयेष दयेषिथं उवोष इयरत्तीत्यादि । अथ य्वोग्हणे किमर्थं परिशेषादेव तद्छाभाव्। तथा हि ऋकारान्तस्य किपि तुका भाव्य सुकत् ऋकारान्तस्य विर्-

र्या भाव्यं गीः पूः छवर्णातस्तु धातुनौस्ि एकारतादेस्तु भविष्यति निरवकारात्वात् भात इति नेति पथ्चस्विति चानुवत्यं प्वसु नेति व्यास्यानात् ।पंचसु
१

की

२१४

रधुभाध्य|

न दाषः अनुकरणेषु ग्रकृतिवदनुकरणमित्यतिदश्ाद्धातुत्वे सतीरुरारापादीनि
स्युःधातुत्वाभावे तु तदभावादेव नातिभसक्ते।हसतिष्वप्यवं सत्यपि धातुत्व
गमां दशां भनां मदामित्यादिषिगान्नातिमसङ्गः।न च श्रीपमित्यादौ नपंमकस्यं
ति हस्वे कृते तस्य धातुत्वादतिपरसङ्गः स्यात्। अत इति नति चानुव्याता
नति व्यास्यातु शक्यत्वात् । एवं परिशेषात् स्वरिति रुन्धे किमर्थं तदिति
उच्यते। उत्तरां य्वारिति स्पष्टाथमिहेव कृतं नुधातोरिव्यनेनेयुवो विहितो ।
तो च स्वविषये प्राभ्यां गुण्वरृद्धिभ्यां बाध्येते यद्यपि तथापि यातु बतु
रावित्यादो निरपबादत्वादियुवो स्यातामिति स्वोगरंहणं हसांतव्यावृत्यथं च
उक्तन्ञापकानां स्यादिमाचरविषयत्वात् नामघातूनामपि धातुत्वादियुव। स्तः।पक्षमिच्छतीति पक्तीः पक्रियो पक्कियः जुकियै ्ुक्कियः अविष्णुधातभुवांस्वोरियङ्ः
वडाविव्यत्रेयुवावित्येवोचितं डिप्वे व्यर्थं सूत्रस्वरसते य्वोरेव स्थानित्वमतीतिः

तदन्तस्यापि स्थानिव स्वोरेव स्थानित्वं निद्रियमानस्यादं्चा भवतीति न्या
यात्।नचवमीहते उहत इत्यादावतिमसङ्गः स्वरपरत्वेन य्वोर्विरेषणात्। नचवं
ङविष्टता पुगंतरघूपधस्येत्यादौ स्वीकृत्य ज्िति चेत्यादौ भाष्य स्पष्टत्वात् दद
तारियुवो स्वर् इत्यत्र तपस्व व्यथम्।य्वोरिति वक्तु य॒क्तम्।स्वरे इत्यपि व्यथ
पवेसू्रात्स्वर् इव्यनुव्रत्तः । नचाधुटूस्वर इति संपूणेमनुवर्तत अघुटि सवर इति

पाटाभ्युपगमात्। इष्टानुरोधेन रवरे इत्यस्यानेतरस्येव पदस्यानुवृत्तिस्वीकायत्
सछरीश्चुवीः । एतयारिवणीवणयेपियुवो भवतः स्वरादौ स्याद । च्य
धरुवा श्रवः । जधातुत्वात् पूवणाप्राप्र विधेरय यत्ववन््वयारपवादः

। स्यादा

किम्, ख्यथम् भ्वथेम् । स्वरादौ किम् सखीभ्याम् । स्वो: किम् अनेकवर्णत्वात्सवेदेशो माभूत् । भृधोतुवदित्यत्र धातुवदितिं व्यथं सुधीरिति
वत् भूरिति वक्तुमुचितत्वाद् अधातुत्वादमापते विधेरयं खीचेति चकारो व्यथः

वाम्श{सि॥ खीशब्दस्येवर्णस्य दय् वा अमि शकि च । खियम् सीम् खयः
खीःक्रचिदेकदेशोऽनुवतैत इति खीशग्द्स्यानुवृत्तिः।अमशसि किम् चयौ स्री
राग्दस्य किम् श्रृवम् श्रवः।पूवेण नित्ये भराप्ते परिकसपोऽयं बिकमेवेदं रेखकेभमात्सूजररीत्यारेखितमिति माधवः । नियो भुव इति निदेशात् यथाकमस्थान

१ इहय्वोरितीवणावणयोरपलक्षकः

पिभक्तेपाद्ः ४.
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साददयादा एरियृजर्ब् य्वोवा ॥ तस्माद् स्वाधाताः स्वर इत्यनुवर्तत अनेकस्वरस्य नाभ्नो धातारधाव्ववयवसयोगये(रिविणोवणयोरस्वो स्तः ।स्वसदो
स्यादौ ) भूसध्यपसगंकारकंतरपर्वाणां नवर्षापुन दड्करपूव॑भूशब्दस्य वकारो
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भवति इयुवोरपवादः यदयत्र धातोस्वेय्वौविव्य्थैः स्यात्ततः पूवैसूत्र निर्विंषयकि

मेव स्यात्। एवमपिं विषयेवेषरीप्यं स्यात्तस्मादिदं विशिष्टविषयं स्मीकतंव्यं
स च विशेष उक्त एव वाग्रहणाह्टभ्यते। ननु धातोर्यो स्वर पक्षेयवयोर्विधा-

यकमिदमस्विति चन्न।एवं हि ततैव वा स्वरौ ग्रहणस्य कतेव्यत्वेनास्य वेयध्यंपातात् नवेवमपि योरीकारोकारविधानायेदमस्तु तदपि पक्ष संपिबाधनाथ

मिति बाच्यम्।वाय्रहणदेव अनेकस्वरस्य किं नियौ नियः हुषो हवः।धातोः किं
वातपम्यौ वातभमीन् हहून् ।परत्वादम्शसोरस्येति बाधित्वा स्वा स्याताम् सखो

किम् सोमपौ । स्वरादौ किम् सेनानीभ्यां सुटम्याम। स्यादौ किम् सेनान्यं सुस्वथम्।जातोधातोरिति धातु्रहणमनुवतेमानं संयोगस्य विशेषणं कृतं तनोन्न्यो

उन्न्यः उस्स्वरौ उस्स्वः।अत्र संयोगपुवंकत्वेऽपि उपसगेधात्ववयवसंयोगत्वात् ।
य्वौ धात्ववयवसंयोगपूर्वैत्वं स॒भरियौ कययुवो । भूरब्दस्य स्वयंभुवो सुधीशष्द
स्यं सुषियो। सुकिम मध्यो ।उपसंगैति किम्। प्रमनियो । शृद्धटुवो । भूरवषां
भुरपुनभरूः । अनेकाक्षरयोस्त्वसंयोगाद्यवावित्यत्र मथमं भूरिति सूत्रणीयम् ।

तदनंतरं

अभ्रेकाक्षरस्यासयुक्तायो ततो

वषौभूः पुनभूरिति कतेव्यं

हनूभूषुनभू इत्यनुकतन्यैनता ॥ लुधातीः ॥ नुमत्यर्यातस्य धातोशचेवर्णोविणं

योरियवो भवतोऽनेकस्वर्स्यासंयोगपृपैस्य तु य्वौ धातोर्विहिते स्वरादौ
परे । शक्तवन्ति शिश्रयतुः । ब्रुवति । जयोगपुवंस्य नुप्रत्ययांतस्योवणेस्य
मुन्वंति । अनेकस्वरस्य धातोः । निन्यतुः निन्युः जहतुः । अनेकस्वरस्य
किम् । रिपि गतौ । रियति । युवतु । तुमव्ययन्तस्यानेकस्वरत्वाव्यभि-

चारात् भव्युदाहरणं नास्ति । धातोविहित इति विशेषणं पदादिस्वरवार-

णार्थं तेन सुधीशाविव्यादौ स्वौन । स्यादिस्वरे तु व्यवस्थोक्तेव । ननु
कथमिदं भ्यते धातोर्विंहित इति न पुनः पादादाविति चेन्न नेमत्ययान्ताव्

पदादिस्वरस्यासम्भवात् । तत्साहचयोद्धातोरपि तादृशस्येव अहणात् ।
चिन्वत्यत्र सभवेपि -सूचस्यास्पपिषियता स्यात् । ननु जरसु गृध्नु इत्यादे
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मग्रत्ययान्तात्संभवव्येव पदादैस्वर इति चन्न । निरनुबन्धकग्रहणे सानुषे
धकस्पोति परिभाषया नुयरहणे स्वादिनोरेव महणं नक्कोः । न्यायसिद्धा चेय
परिभाष। निर्विशेषणग्रहणे सविशेषणस्य ग्रहणायोगात्।भन्यथा वेडन्योरित्यत्र
पोपि गहणं स्याद् ! वादीपोरिति ज्ञापकसिद्धा । यदा धातोरित्यनुवतेमानें

धातुग्रहणं शष्दव्यापायर्थं॒तेन धातोरिति शब्देन विहिते पर इत्यथः ।
नोरपि तादश एव स्वरादिरिति नाव्याप्तिः ननु नोश्चेति सूचयितव्यम् । आतो
धातो्ोर्घातोरिति सूत्राभ्यां षातुप्रहणदयमनुवतैते तेनोक्ताथैसिद्धौ कि धातुग्रहणेन एवं त धातोरिति योगो विभव्यते षाती्योधतु विहिते स्वरादौ

परे इयुवो यवौ च भवतः । तेनेणोयंतीत्यादो इकोधियतीत्यादावियं बाधित्वा यः ररवतुः टुटवतरित्यादौ वं बाधित्वा उव् च भवति । नानप्योवे इति
न कतैव्यं भवति अतिपसंगापरसंगौ वानुवत्या इष्टानुरोधेन वा परिहतेव्यो
माधवस्तु पूर्वसूजरयोः स्यादिस्वरादिविषयत्वाद्स्यारम्भः। यद्यपि तदेव स्वरे
ग्रहणमताप्यनुवतंते तथापि नुमत्ययापादानसामध्यांचगान्तरारभाच्च धात्-

पिहितप्रत्यय एव विज्ञायत । तेन श्यर्थं स्वथमित्यादातनेनापीयुवो न अत
एवचणुस्तुताविति धातुरपि न गृह्यते कृतिमत्वाच तदेवं स्वादिनोटु्तपष्ठीकोयं निर्देशः । पत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तस्य इह च नोश्चेति कृतेऽपि

सूते य्वोधौतेरिव्यतो धातोरित्यतुवृततेधातोर्विहिते स्वरे नोधौतोशेयुवौ
सिद्ध योगविभागा् पुनर्घातुग्रहणम् । तेन नु इत्येको योगः। त्रानुब्तैमानेन

धातुशरहणेनोक्ताथैः सिध्यति। ततो धातोरिति दितीयः तञ्च नु इत्यनुवर्तते

वभयोय्वो
यवो वेति तेन तुम्ययांतस्य धातोश्चानेकस्वरस्या्ंयोगपूवैयोरिवभे
भवत इति तस्याः इत्याह वाग्रहणादन्विषये हन्वोरेव वस्तेन बोभुवती-

त्यादौ न वकारः ॥

हायकेश्चपुरस्थायी विनायकसुतोऽकसरोत् ॥

प्धुनाथामिधो व्याख्यां तुरीयतरे्यथामति ॥

इति वरिभक्तिचतुथेपादः ॥४॥
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अजथ युष्मत्पाद्ः ९.

युष्मदस्मदोः षष्ठीचवुर्थीद्ितीयाभिस्तेमेवांनौ वस्नसो।
अर्पस्वरत्वालष्ठयाः पूवनिपातः तदनरोधाचतु्यां सह योगे तृतीययम्।
तत्र षष्टयादीनां मव्येक वचनतरयात्मकत्वात्तासां चैकचासम्भवात् एकैकवचनसहितयोयुष्मदस्मदोः स्थानित्व तत च यथासख्यपरिभाषयः ते इति माधवः)
तन्न। अथतः साम्ये यथाक्रमं शब्दतो वा नाद्यः षष्टयादीनां पत्यक वचन.

यात्मकत्वेन न वतंत।आददेश्ञास्तु जय इति वेषम्यम्। न दितीयः षष्ठचास्तमे
चतुथ्यौ वां नौ दितीयाया वस्लसाविति कमप्रसङ्गात् ।एवमन्यवाप्यथतः साम्य

यथाक्रममिति । पक्चेकुप्वोः >क~पौ वा! ण्यायनणगयण्णीयाः। गगनडाचि्ली
पितृष्वस्रदेश्य पचिनंदिय्रहादेरयुणिनीत्यादिष दौषः ।ङन्दतः साम्ये इति ष
जेषः कार्ये क्तृसाधनयोदौनपत्रे विष्छेषावधौ सम्बन्ध आधारभावये!*।
विना सहनमऋतेनिद्धोरणस्वाम्यारिभिश्चमान्तोपधाद्वत्विनो।ञ्पानां नमचपा

इत्यादिषु दोषः। उभाभ्यामिति साम्येऽपि शेषाः कार्यं इत्यादिसूत्रे मरकृतसूत्र च

दोषः | अतोऽतरा्थस्ताहर्येन निर्वह एका्थंस्येकार्थो व्यस्य यर्थ बहर्थस्य बहुभ
इति।यन्त तेमयादयो वा| एकायथांभिधायिनस्तादशमेव स्थानिनमाक्षिपतीदि
तन्न । अथेसादृश्यन निवहसभवात्स्थानिनः षष्ठया निर्दिष्टत्वाच्च तदाक्षपे।

व्यथः। ननु सहाधतृतीयाग्रहणं दषं गौरवात्) साघवद्टितीयासु इति निर्देश्य
मिति चेन्न तृतीयाग्रहणं श्रूयमाणविभक्तेकयोरेव। यथादशाः स्युटप्तविभक्तिकयोमों भूवन्निव्येतदभम् । श्रूयमाणायां हि विभक्तो तत्साहित्यं भवति नं
य॒नदधप्तायाम् । पत्ययरक्षणेनापि कार्य शाखं वातिदिद्यते न तत्सास्यंतेनेति
युष्मत्पृजो बवीति इत्यस्मदुत्रो व्रवीतीत्यज मत्ययरक्षणन् षष्ठचतयायु-

ष्मदस्मदोवेसखसो न}अनुकायौनुकरणयोरमेदपक्षतेमे वां नावित्यविभक्तिकानि
पदानि ।भदपक्षे तु वस्रसाविति य्वौवेत्यतो वेत्यनुतते । स च व्यवस्थितो
विकरः । तेनेत अदेशा अनन्वादेशे बा पदात्पयाखथमान्तादन्वदिकशेपि
बाधेताम्। ते तव वाऽपत्यं तस्मे ते हरये नमः। मक्तस्त्वमप्यहं तेन हरेस्त्वा
२्य्
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त्रायते समा। त्वा मामिति वा । युष्मदस्मदोः पष्ठचतुर्थदिपयाम्थयोर्वानावो
बहुवचनस्य वसौ । तेमयावकवचनस्येति तिसूत्रयाः स्थाने युष्मदस्मदोः
पष्टीचतुर्धादि तीयाभिस्तेमवनिवस्रसाविति स॒त्रयितुमुचितं खाववावं | स्थाने

न्तरतम् इत्यनकाथ॑स्येकार्था वधस्य व्यर्थो बहथेस्य बहथ इति व्यवस्थायाः
संभवाद् । सहाथतृ तीयया च स्थशव्दाथकाडीकाराच युष्मदम्मदाः पदं पदात्

षर्ठीचतुर्थीदि तीयासु वसनसौवानोदित्व व्वन्मदीरेकत्वे तम त्वामा तुदितीया-

यामिति तिसृच्याः स्थाने युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्धीदितीयाभमिस्तमवानोदन्रसौ
त्वामामा त्वन्मदेकत्व इति सूत्रयितव्यम् । उक्तरीत्या सरवेनिवहात् 1 त्वामाम! । जमासहितयेोधप्मदस्मदोस्त्वामा इत्येतावादशो स्तो वा }जमाऽ

ग्रहण न भवति।त्वामोरे काथवाचिस्वेन बहुवचनान्तयोरम्थानित्वाद्धाति माधवः।
अन्ये तु द्विचीयाभिरिदि पूवेसूत्रात् दितीयामुवृत्तसम एवा ग्रहणमित्याहुः।
तेमयोरपदादाऽयम्(यामस्ते स्व ग्रामो म स्वम्।एवं वां नोवोान्ः गामम्त दीयते
रामो मे दीयते । एवं वां नौ वसनस यामस्त्वा पदयति गामा मा पदयति]षकत्यादि किम।यामे युवाभ्यां कृतम्।अमा किम्यामे त्वया कृतम्।युप्मदस्मदो-

रादेशः समानवाक्य भवति आख्यातं सान्वयविशेषणं वाक्यं। तनह न ।ओदन
पच तव भविष्यति।समासश्वान्वय नाभ्रामिति वा सिद्धम्।अन्वये सति पदानु
वादक दिधिम्वति भकृते चान्वयामावः। यद्यपि तत्र समासग्रहणमस्ति तथापि चकारण विध्यन्तरापसंग्रहो बोध्यः । त्वामो द्वितीयाया इत्यस्य स्थाने

त्वामा मा त्वा मावमेति सृत्रणायम्।केचित्त षष्ठीचतुरथीदितीयेति विपरीतनिदेशादिमक्यतरविरिष्टयारप्यत आदेशा भवन्तीप्याहुः। तदपर न मन्यन्ते ।

व्याकरणान्तरे तददशेनात्॥ नादौ॥पादादौ वाक्यादौ च वतैमानयेरप्मद्-

स्मदोरेते न भवन्ति।वदैरशेषेः संवेयोाऽस्मान्छप्णः स्वेदावतु"प्वां पातु मां
पातु।भादवितिकिम्।श्रीशस्त्वावतुमापीह। आपत्वच सत्यन्यस्मियस्मायर्व
नास्तीति वचनातस्वभाग्वणोन्तरग्न्यत्वम् । सत्यन्यास्मितिति विरेषणविरहितमादित्वरक्षणमन्ये बणेयेति।मध्यपवादाः पूर्वान्विधीन्बाधन्त नोत्तरानिति
परिभाषया ते मयादीनामेवायं निषेधो न त्वन्मदादीनाम् इयं च पारेभाषा

न्यायमखा । तथाहि निषेधस्य निषध्पाकांक्षायां पूर्वोपस्थितेन तत्पुर णोपपातते

युत्मत्ाद्ः 4.
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सम्भवत्यामनुपास्थितेन तवूर्तिकस्पनमनुचितम्।त्वट्च्छति युबांपयतीत्यादौ

स्वन्मदादयो भवन्ति।नन्वनन्तरत्वाद् त्वामोरेव निषेधः स्यात् मेवम्।तथा सतिं
त्वामानादावित्येकयोगमेवाकरिष्यत्। पृथग्योगकरणान्त माप्तानां भस्तुतानां च

सर्वेषामेव निषेधः)तेन योमविभागादन्यत्रापि कविचिषेधः । तेन सम्बोधनादेते न भवि |देवास्मान्पाहि नृहरे विष्णोस्मात्रक्षस्वंदा।दिशेष्यपूकोदसबाध-

नपु सबोधनातु परयोरेते स्युः हरेदयारो नः पाहि ।सवेदा रक्षदेवनः | न
पादादावित्यस्य स्थाने नादाविव्येवोचितम्।उक्तरीत्या विवाहात्।पदात् अपादाहावित्येतयोः स्थाने नादारित्येवोचितम्।पादादित्ववाक्यादित्वयोर्हवं संग्रहसं-

भवात् ॥ चाद्दिभिश्च ॥ च वा हाहवेतेयेमि युष्मदस्मदेस्तेमयादयो न भवति
ग्रामस्तवचे स्व यामो ममच स्वम् । युवयोश्च स्वम् आवयोश्च स्वम्।यामस्तुभ्ये दीयते मद्यं च । हरिस्त्वामव रक्षतु । यद्यप्यविरेषणचादियोगे निषध

उच्यत तथाप्यादिशब्दस्य व्यवस्थार्थतवाचादिगिणस्थाः पञ्चैव चादयो. याह्या
नत्वधिकाः रक्ष्यातुरोधात्तन््ातु राधोअयं च साक्षान्मुख्ये एव योगे निषेधो
न् चादियुक्तयोगे गोणयोगत्वात्। हरो हरिश्च मे स्वामीसतर चस्यानुक्तसमुच

याथत्वान्मनोज्ञानाधेधातुमि्येगि तयोगयोगेपि निषेधः ।चेतसा त्वां सभीक्षते ¦
भक्तस्तव रूप ध्यायति । वाश्षुषज्ञानाथंत्वान्मनोज्ञानेथः । भक्तस्त्वा परयति
चक्षुषा 7 मध्येऽपवादन्यायेनं तमयादीनामेवायं निषेधो नत्वस्मद्ादीनाम् ।
रामस्त्वां च प्दयति।॥त्वन्मदेकत्वे ॥ एकत्वेवतेमानयोयष्मदस्मदोस्त्वन्मदाबाद्दो स्वः। त्वां मां त्वया मया ।सिङङनस्सु वक्ष्यमाणा विधय एव बाधका
भवन्ति । यदा समाने एकार्थं युष्मदस्मदी स्तः । समासस्यान्यसख्यकत्वाह्िवचनबहुवचने स्तः तदापि त्वमो भवत एव।एकतवे इत्यस्य भकरृत्यभेविशेषत्वात्।
स्यादौ तु परत्वाद्रकष्यमाणा देशाः । अतिकांतस्त्वामतित्वम् । अतिकांतो

त्वामतित्वाम् । अतिकांतास्त्वामतियूयम् । एवमस्मद्ः । यदा तु समासा

एकसङ्यः । युष्मदस्मदी दवित्वबहुत्ववाचिनी स्तः । तदा त्वन्मदौ न स्तः ।
युष्मद्स्मदोरेकत्वानभिषापित्वात् । अतिकातं युवां युष्मान् वा । अतिय॒वां

अतियुष्माम् । तव ुत्रस्त्वतपुत्रः।ततवापत्यं दपत्यम्। त्वं पुत्रोयस्य ततुः !

ननु स्याययधिकारे कथमत्र त्वन्मदो स्याद्यभावात् । न चान्तवरतिनीं विभक्तिः

२२०

रुवुभष्ये !

म्रित्येति वाच्यम् । युवयोः पुतो युष्मत्पुत्र इत्यतादो युवावयोरपि म्रसगात्
उच्यते ! नुधातोरित्यत्रासंभवात्स्यायपिकारस्त्यक्तः सीग्रपि न सम्बध्यते।जत
एवं त्यदादष्टेरः स्यादावित्यत्र पुनः स्यादिग्रहणं कृतम् । ननु त्वं पुत्रो यस्य

भवान् भियो यस्य वेधाः रधानं यस्यत्यादो।त्वमहं सिना वितो नुम्।भत्वसोः
सावित्यादििधर्योतरङ्गत्वत् मघवति 1 सत्यम् । निमित्त विनाङ्गोन्मुखं

दृष्टा तत्पयुक्तं कार्य न कुवेतीति भवति निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय

इति वा कृतानां नित्रत्तिः सम्भवति । नच समासपरत्ययोरिति कि सत्यषि
मरत्ययलक्षणे नैते भविष्यति । टका टे मरत्ययरक्षणाभावात् । दान्तावेतो |

तेन स्वादयति । मादयति । तदीयम् ।मदीयमिति सिद्धम् । सूत्रजमादेशस्तु
वावसान इति पक्षं चपादेशे करते भवतंते । अव्षान इत्यस्य पदान्ताथेत्वात्।

यद्धा अनेनव ज्ञाप्यते । ्सानामिति पक्ष यमा भवंतीति समविकवचन् ईत्यस्य त्वन्मदेकत्व इति स्॒रयितुमुचितम्।मपर्यतस्यत्यपि नारभणींयं युवकामा
वकामित्यादौं सुबेतस्येव टेः मागकचः संभवात् । युवकाम्यापित्यादो युवाकचोयुंगपत्पाप्तयोरदेशः परत्वाद्धवति । मातिपदिकस्य् टः मागकानेत्यस्या
वकाशोऽतियुष्मकाम्यां युवावयोरवकाश्ञो ज्ञातायथस्याविक्षायां तदिवक्षायां

युगपदुभयप्रसङ्ग ॒परत्वादेशः पुनः मसङ्गमात्रेण नित्यत्वं शब्दान्तरमाघ्या
ऽनित्यत्वं च समानयुभयाुवावें डिवचन व््थंवाविनोयैष्मदस्मदोयुवाव स्तः
स्यादो।युवाम्।मावामायुवाभ्याम)!जावाम्याम्)युवां जवां बातिकांतमतियुवाम-

त्यावाम्।युष्मानस्मान्वातिक्रांतमतियुष्मामत्यस्मामित्यादो तयोर््यकतार्थैत्वाननस्तः।युवामिच्छति युष्म्यति। यवां वाकरोति यप्मयतीत्यादौ त स्थायभावाननस्तः।युष्मदस्मद्ः किम्)उभादौ।वक्तीति वचनं कतरि युः दयोरर्थयोर्मचने
दिवचने मृथमादिवचनान्तमतत् । दिवचने ये युष्मदस्मदी इति हरदत्तः ।
कर्माणि युडित्यन्ये । अचर पक्षे दिवचन इति सप्तम्यन्तं द्वित इति फशितम्
स्यादावित्येव द्वित्वं या स्यादिर्विभक्तेस्तस्याम्त्यत्र स्यादिस्त्वधिकृतो म-

ण्डुकषुत्याऽत्र सुब्रध्यत । त्यदादिष्टर इत्यतो वापृष्यते । युक्तं चतव् ।

अन्यथा युवयोः पुतो युष्मलुत्र इत्यादावपि युवातरौ स्याताम्।यद्यपि । दिवनयने मत्यये परे इत्यर्थोऽपि सिध्यति ।युवामतिकरान्तावतियुवाभित्यत्र य॒वावयो

युभ्मत्पाद्ः ५.
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रमसङ्गः स्यात् । अतः भकृत्यर्थदिशेषणं कृतम् ।नन्वेवमापि युवा दवे
इतिपान्यम् । अञ माधवः । दित्वे इति वाच्ये दिवचनग्रहणस्यावृत््या संज्ञा
शब्दस्यापि गरहणा्भत्वादित्याह । तन्न । दिवचने परे इत्यथांडगीकरे अतियुवामित्यादावभसङ्गस्तदवस्य एव । एवं तर्हिं परतोपहासाथंमेतत् । दौ वक्तीति दाइव्येतेऽनेनेति बा योगेनैव सिद्धे दविवचनादि सन्ञावि-

धायकं तान्येकवचनदधिवचनबहुवचनान्येकक्ञः । सुप इति न कर्तव्यम् । युववि
द्विवचन इत्यत्र युबावो दित्वे इति कर्तव्यम् । दिते ये युष्मदस्मदी इति
व्यास्यातव्यम्।युवावौ दिवाचिषु इत्यत्रापि य॒वावो द्वित्वे इति सूत्रयितव्यम् ।
विभक्तावित्यनुवतैते |त्वमहमादयस्तु परत्वा्छन्मदौ युवा च गाधते त्वां
मां वाऽतिकातोऽतित्वम् ! अत्यहम् । अतियूयम् । अतिवयम् ¦ अतितुभ्यम्

अतिमह्यम् । अतितव । अतिमम।८व युवामावां वातिक्रतोऽतित्वमित्यादि
युष्मानस्मान्वातिकांतोऽतित्वमित्यादिष्वप्येवम् |युवावावित्यत्र व्याख्यानाद्
वितिदीषौयदंताच्छेत्तव्यः।आमोयप्मदस्मद्धयां पर ओ जाम् भवति।युवाम्।
आबाम्।अतित्वाम्।अतिमाम्।भतियुष्माम्।जत्यसमाम्।अतियुवाम्।जत्यावाम् |
अचर माधरवः।ननु किमित्यामदिशः वियते कुतोनामेव कियते अमृक्षसोरेत्यरोप
मरसगात्।अमो खक्षणिकत्वान्त॒ अम्स्भावित्यपि नात्वपरसंगः।एव तद्य॑कायोपदेशसामथ्योदेव ने पोभविष्यति । अन्यथा ममच्रं विधीयेत किंच।भमि सति
युष्मयतेश्च क्िपि तद्टोपे ओंकारस्यामि युष्प्रामस्मामिति पप्रोति. युषामसां

मिति चेष्यते । तस्मादामावित्यस्यायमर्भः । आ अम् ओं इति च्छेदः ।

युष्मद्स्मदाराकारांतादेशो भवति ओकारस्य च अमादेशः । एवं च किबन्त

योरपि युष्म् ओ अस्म् ओ इति स्थिते मकारस्यात्वे ओकारस्य चामि अति-

युषाम्।अत्यसामिति सिष्यति।ननु चात्रापि युवावौ मघ्रुतःएवं तद्यैयमाकाये

मांतयोरदेशाः पाक्षिका भवतीति ज्ञापनार्थः । जात्वविधों च युवामावामित्यत्राि न दोषो भवति । आमोऽभावात्तयोरनदंतत्वाच्च सडाम इत्यस्यापि
न म्रवृिः । अन्यथा हि रक्षणम्रतिपदोक्तपारिभाषाश्रयणीया स्यादित्याह ।

जमो साक्षणिकत्वादिति।यदुक्तं तत्न सू्रकृतस्वं, छाक्षणिकत्वमिति राक्षणिक
त्वाभ्युपगमात् । कितु अवयवविभागेन व्युत्पादितत्वं :तव | युक्तं चैतत् ।

०२२

रषुभष्ये ।

अन्यथा ह्यम्मा्रस्य सक्षणिकस्वापातः । दविर्तथकवचनस्यापि सिमनसि
ति विहितत्वात्।अमोम् अतौमनत इत्यादिविहितेभ्यो विङषाभावाच ।यद्यपि
आ अम् ओ इति च्छेद इत्यादि तदपि न.अमोऽकारस्य वेय्यौपातात्।ममाविधानेन नि्वाहाद्।यदप्यवं तरहत्यादि तदपिं न अतित्वामतिमामतियुवा

मत्यावामित्यादै चरिताधत्वात्गौणच्च स्यदाद्यत्वाभावात् ! सति मयोनने
ज्ञाप्त्वानुपपत्तेः । यद्पि आत्वविधो चेत्यादि तदपि नअतियुष्मम्यमत्यस्म्
भ्यमतियुवदत्यावदित्यादावतिभसङ्खात् । यदपि अनदन्तत्वा्च सुडाम
इत्यस्यापि न भवृत्तिरिति । तन्न । एवमपि डरामादरे त मत्यां बुद्धयामित्यादौ नुडाम इत्यस्य दुवौरत्वात् । यदपि अन्यथादीव्यादि तदपि न । जमो
रक्षणिकत्वामावा दितः माक । यदौकारस्यामसननियागनेवात्वं विधीयते
तद्म्विधानं व्यर्थम् ममात्रविधाननाप्युक्तरूपरिद्धः । एवं माघवमतं निरस्तम्
अघ्रोच्यते।ज अम् आविति च्छदः।ज इति योगं। षिभन्यत। अत्र छोपः। अत्

युष्मदस्मदरिति चानुवतते। युप्मदस्मदोरकारान्तादेशनो भवति । तस्य् अतः

प्रस्य रोपो भवति। दितीयस्य तु युष्मदम्मद्यां पर ओकारोऽम् भवति।भमिं
कृते आम्स्भावित्यात्वम् } यद्वा सवर्णे दीषैः।तत्रामूशसोरिति छोपः ।अकारोचारणस्तामथ्यौत् । अन्यथा मकारमेव विदध्यात् । योगविभागे विपरीतनिर्द्
शोऽप्यनकूरुःअन्यथा आवाभित्येवावक्ष्यत् । योगविभागस्येष्टसिद्धयथत्वादति

प्रसङ्गो नोद्धाव्यः |केचित्त ओकारस्य आमं विधाय विपरीतनिर्देशान्नुटसुरोरभावं समर्भयन्त।मथमायाश्च द्विवचने परिभाषायामित्यस्य स्थाने आवीति

सूञ्रयितु मुचितम्।नच मिरनुबन्धग्रहणेन सानुबंधकस्येति परिभाषाया ओये न
स्यादिति बाच्यम्।टकारस्य समुदायानुबन्धत्वेन ओकारस्य निरनुवधत्वानषायात् । छन्दसि दृष्टानुविधिरिति वा सवे विधयः छंदसि विकसपंते' इतिं बा
युबं वखराणीत्यस्य निर्वाहासभवात् । अन्ये तु ' रः संख्याया › इत्यादिना

यस्यामो नुट् संभाव्यत्ते स एव नुडागम इत्यत्र गहीतस्तादशश्च षष्ठया आम्।
स॒डाम इत्यत्राप्याम् इत्यनुवत्य॑ अमेव य आम् नान्यमकृतिरिति प्याचक्षते ।
त्वमहं सिना।सिसदितयोयुष्मद्स्मदोस्त्रमहमित्येतावादेडो यथाकमं भवतः।

त्वम्।अहम्।अतित्वम्।अत्यहम् ।सिनेति सहयोगे वृततीया।अत माधवः। त्वमह्-

सुध्मताद्ः ~.
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मोहैसान्तत्वादेव सिपि सिद्धं व्यथं सिनेति साववाय सावित्येव वाच्यम् ¦
नच सुप्यतिव्याप्षिः | त्वन्मदेकत्व इत्यत एकत्व इत्यनुवृत्तेः । नापि वाच्यं
तदात्व माभूदिति।मान्तत्वविधिसामस्यदिव तभिवृत्तः । यथाऽयमित्यत्न नापे
सिखोपा्थं मतितवम् ! अत्वबाधे पवेमेव सिरोपप्रवृचेः । एवं तरिं सकारनिमित्तमाम्स्माविव्यातं माभदिति सिनेव्यक्तम्। तदपि मान्तन्वविषिसामय्य)
स्यादिति चन्न । मान्तत्वस्यात्बापे चरितार्थत्वात् ¦ किच पुरस्तादपवाद"
न्यायेन।प्यात्व् स्यादेवेति वक्तव्यमेव | सिनति इहंर तदन्तविषैरपीषटत्व [त्

त्वां मां युवामा्ां युष्मानस्मान्वातिकांत इत्यापि अतित्वमत्यह मित्येव भवति
तथा तानैव कसोतीति य॒ष्मयते अस्मयेतश्च किपि तष्टोपे स्यादिष एकदेशविक्तस्यानन्यवाद्युष्मदस्मदोरपि त्वमहमादय जादेशः स्युरेवति।तजापित्वमहमित्यादीनि रूपाणि भवन्तीत्यवोचत्।अतदं वक्तव्यम् ।जखसुप्यतिव्याप्निरे कत्वानु-

वृत्या समाहिता । तथाप्यत्वसोः सावित्याद्ावतिव्यापतिस्तुनोद्धता । तञ यदि
उभयसाधारण्येन सि इति वाच्ये साविति वचनाघ्रातिपसङ्गस्तरं प्रकृतेपि
समम् । यदपि मान्तत्वविधिसामभ्यांसदायतवं नेति । तदपि न। मान्तत्वस्या-

तित्वमिति गौणे चरिताथत्वात् । गौणे व्यदाद्यत्वाभावात्। दृष्टान्तस्तु विषमः!
गोणेयमदेशाभावाव।यदपि सिरोपार्थमित्यादि। तदपि न । विलपात्पर्त्वात््यदादयत्वपसङ्गात् । यदपि सकारनिमित्तमित्यादि । तदपि न ¦ सवविधिभ्यीं
रोपविधिवेटवानिति आत्वं बाधित्वा सिरोपमसंगात् । नच मरत्ययरक्षणं वणां

श्रयत्वात् । यदपि मान्तव्वविधिसामथ्योन्नेत्यादि तदपि न : मान्दत्वस्य गोण
चरितार्थववेन अत्वबाधे सामथ्यामावात् । परत्वादच्छनेव मान्तत्वबाध्सम्भवात् । यदपि प्रस्तादपवादेव्यादि

विषयत्वात् । उक्तन्यायेन मान्तत्वेन

वद्पिन । उकद्छन्यायस्या्ां

आव्वस्य बाधः स्यान्न तु त्यदा-

द्यत्वस्य मान्तत्वन् येननापाप्तिन्यायेन आत्ववाधस्य म्रसङ्कात्
उच्यते । मान्तत्वस्य गोणेऽतित्वमित्यादौ चरि ताथंत्वाव् । सिंरोपा्यदादत्वं स्यात् । ततश्चास्म्भावित्यात्वं स्यात् । चियां त्वात्वात्परत्वादतरङ्ग
त्वाचाप् स्यात् । त इति तकारस्य सत्वं स्यात् 1 नच तकारोचारणस;मर्थ्यात् सत्वं न स्यादिति वाच्यम्) तकारोच्वारणस्य गणे चरिताथंत्वात्
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टवुभाष्ये |

तत्र सत्वमरवृत््यनङ्गकारात् । अतः सिनेत्युक्तम्। तथाच तेमयोरिव मकृतिमत्ययसंमोहान्नोक्तदोषः।भ्रदमवधघेयम् । पू्वसूत्रादमित्यनुबत्ये सिनेति तु बिभक्तिविपरिणामेन सेरिति वक्तव्यम् | युष्मदस्मनयां सेरमादशो भवतीति वाक्यभेदेन व्याख्येयम् मथवा युष्मदस्मदोः सिना सह त्वमहमिव्युक्ते युष्मदस्मदोः{त्वचइत्यायादशौ बिभक्तेरमादेशः।सच परकृत्यदेशसन्नियोगे विशिष्टो न भवतीति मकृत्यादेशे विनापि संभवति । उक्तदोषास्तु निपातनादेव न भवतिं
आदेशेऽकार उच्चारणार्थ विवक्षितो वा । तेन तवायं मायमित्यादि सिद्धम्
त्वमह सो सविभक्तयोरिव्यत्र त्वमहं सिनेत्यु्चेतम्।सविभक्तयोरिति व्यथम्।न

चोत्तरां नसाद्येत्यादि सिद्धं त्वमह सौ निर्द्टव्यस्वेन तत्मयोननदिरहात्।
आम्ङासीत्यत्र मशसीत्येव वाच्यम् ।यद्धा तदपि न वाच्यम्}शसि सस्य चन्।

इत्येवसिद्धम्। एषां विभक्तावंतोप इति छोपे शसीति दीषैनकारो भविष्यतः,

इदमच निरूप्यत्।युष्मदस्मदोरटिंगमस्ति नवेति केचिदाहुयष्मदस्मदोरिगं नास्तीति । तदुक्तं चक्रिणा । नवा रिङ्गाभावद्िरोपवचनानथक्यं नवा
वक्तव्य हलिगाभावात् । अद्िगि य॒ष्मदस्मदी कि वक्तव्यमेतन्नहि कथमनुच्यमानं

गस्यते।नह्यस्ि विशेषो यष्मदस्मदोः । शिया पुंसि नपसक वा अस्ति कारण येनैतदेवं भवति ! किं कारणम्।योसो विरेषवाची शब्दरस्तदसाननिध्यात्।
अंग हि भवास्तमुचारयितुं गंस्यते तु सविशेषः ¦ ननु च नेवं भवितव्यं
नहि राब्द्निमिन्तकेन नामा्धेन भवितव्यम् । कि ताहि।अथेनिमित्तकेन नामशब्देन भवितव्यं तदेतदेवं ददथतामथैरूपमेवेतदेवमिति ! व्याख्यातं चदं
भदीपे । सत्यपि वस्तुनो टिङ्गवत्वयुष्मदस्मट्भ्यान ततत्यापयितुं शक्यते ।

युष्मद्स्मद्भिषेय चाधरूषं शब्देनोच्यत न वस्तुरूपम् तस्येव वस्तुनो बाह्य-

ण्यादिशब्देरटिगयुक्तस्य भरतिपादनात् न । चाये नियमः । सत्वभूतोऽर्थो
ऽवद्य छिगयुक्तः भतीयत इति पश्च स्पेति शिङ्गसंख्यानवगमात् । तथाच
षट्संत्तकेभ्यः स्रीपत्ययमातिषेधः पत्याख्यायते इति । केषित्त॒ रिगविशेष-

निषेधं मन्यमानाः खीरिगसवेनामनवुसकयोगं युष्मदस्मदोरिच्छति। तदुक्तम् ।
ग्टपदा नपुसकादेरभ्यो युष्मदस्मदोर्विभक्तयाददा विमरतिषेषेन नपंसकादेशेभ्यो युष्मदस्मदोर्विभक्तयादेश्चा भवंति । विमतिषेधेन नपंसकादेशानामवकाद्राः
मोक

जन

भ

सम्मोहः साह्वयम् ।

00
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तपु । उफुणी । पूणि । यूयं ब्राह्मणाः । वयं ब्राह्मणाः । इहोभयं भापरोति ।
त्वं ब्राह्मणकुरम् । अहं बाह्यणकुटम् ! युवां ब्राह्मणकुरे । आवां ब्राह्मणकुरे।

यूय ब्राह्मणकुानि । वयं ब्राह्मणकुषानि । य॒ष्मदस्मदोविभक्तयादेशा भ्वति

विभतिषेधेन । अथेदानीं युष्मदस्मदोर्विभक्तयादेशेषु पनः पसगादीरशिटुग्
म्विधयः कस्मान्न भवन्ति ! सङरृदरतौ विभतिषेषे यद्वाधितं तद्वाधितमेषेति।

अन्ये तु छिग्रयमेवांगीकुर्वति । तदुक्तं कुंडरिना । सिद्धम नतं तस्मा-

च्छसो नः पसीति । यञ तेन न सिध्यति तदर्थं कचित्तेन न॒सिष्यति शिया
मूसके च युष्मान्बराह्मणीः परय।जस्मान्गह्णीः पदय। युष्मान् ब्राह्मणकुरानि
प्द्य।जस्मान्ब्रह्मणकुलनि पदये तिव्याख्यातं दीपे । द्रौनभेदेन शिसीद्ुमां

विभतिषेधः। पुंसि नत्वं च टिगत्वाम्युपममेन मदरदीतं सत्वभूतस्याथेस्यावद्यं
लिङ्गसख्यायोगः । तथाच । षट्संज्ञेभ्यः खीमत्ययनिषेधः । इह त्व्िगत्वेन
राप्परिष्त इति विरोधो नास्ति ! अस्मिन्यंये तु युष्मदस्मदेनोन्तसख्यावा
चिनां चाङ्िगत्वमेव स्वीकृतम् अत एव जावीपोः परिहारोऽ न कृतः।तथाच।
वृत्तिकृव्।तयोश्चवाच्य रिगत्वाचचिष्वपिरिद्गेषु समानं रूपमिति।अत माधवः ।
उच्यतेविशेष्यते इतिवाच्यं विशेष्यं तस्यलिङ्गमिवरिगिययेोस्ते तयोभोवस्दच्चं

तस्मादिशेष्यरिगत्वादित्यथः।ननु नाय॑ हेतुःसमानरूपतां भयोजयति।शङ्कादि
छिगानां विेष्यलिगषवेपि मिच्ररूपत्वात् । एवं तद्ययम्थैः । सिगमाचषटे सिग
यतीति हिम प्रचायः । वाच्यं टसिगमाचक्षाण ययोस्तत्त्वात् । ययोर्वाच्यं
वेशेष्यमेव र्गिमाचष्टे न स्वयं अङ्िगत्वाव् । ततश्च दिगविरेषापेक्षस्यापः
अकियाविहेषस्य चभावाल्तिषु टिगिषु समानं रूपामित्यथैः । च वाच्यर्गिचा
दिति वासमस्त चस्य वाच्यिगमिव वाच्यङिगं ययोस्तत्वात् । अव्ययपदं
छिगत्वादित्यथेः । अथोच्यते इति वाच्यानि तान्येव हिमानि रक्षणानि

येषु षु छिनिषु तानि वाच्यदिगानि तेषां भावस्तं तस्मात् तयोः समानं रूपमित्यथः 1वक्ष्यमाणानां रक्षणानां तषु छिगिषु मवृत्तस्तेषु च विशेषाभावाद्रूपाभेदं इति भावः। अत्र पक्षे युष्मभ्ये ब्राह्मणीभ्य इत्यादी सक्चिपात
सक्षणपरिभाषयाप् न भवति । अस्याश्चानिव्यत्वाद्िषब्दादिभ्यः आप् भवती

त्माह।यूयं बयं जसा॥नसासितयोयुष्मदस्मदोयूयं वयमित्यादेशौस्तःयूयम्

२.६

रवुभाप्ये ।

वयम्।अतापि जसीति न कृतम् ! मांतत्वस्यातियूयमित्यादौ गौणे चरिताधत्वेन परत्वाच्यदायत्वं स्यात् । तस्मिन्सति युष्मे अस्मे पुंसि नसी स्यात्
शियामापएचा किंच नसा छपोऽपि न स्यात् । अतो नसेव्युक्तम | एवंहि भ-

कृतिमत्ययभेदस्य समोहानोक्तदोषः । अतापि पवेवद्धाक्यमदनाम् विधेयः |

तेन त्वायमायमित्यादि सिध्यति । नसेति किम् । युष्मासु । यूयंवयंनी
त्यस्यस्थान नसेतिषाव्यम्॥तुभ्यं मह्यं ङया।।ङसहितयायृप्मदस्मदोस्तुभ्य

मह्यमिव्येतावदशोभवतः । तुभ्यम् । मह्यम् । तृतीया तु पूर्ववद्यास्येया ।
मांतववस्यातिटुभयामित्यादो कृताथत्वात् । परत्वात्यदायत््वसति पसि ड अक्
स्याद् खियां त्वापि यर् स्यादिति गोध्यम्।तुम्यं मह्यङयीत्यत्र डमयेत्युचितम्॥
तव मम ङखाङसासहितयोयेष्मदस्मदोस्तवममत्यादेशा स्तः। तव! मम
अतितवब। अविमम।अ्रताऽदिति पुवसूञात् शब्दाधिकारमाश्चित्य स्वरूपपरा-

ऽच्छब्दोनुवरस्यो वाक्यभेदेन ङसः स्थाने विधेयः ।तकारस्तु सर्वादश्चाथत्वादित्संज्ञः तपरत्वेत्वन्तस्य स्यात्ःयद्ा ङ्पेति पथमान्ततया परिणमनीयम्। तथाच

युष्मद्स्मद्धयां पसो ङस् अकारो भवति षष्टयमावान्नान्प्यस्य । तेन त्वाय
मयत्यादि सिध्यति । तव मम इउसीत्यत्र ङसति पाव्यम् \\ ङसिम्यसोः

दतु ॥ युष्मदस्मद्भयां परयोडंसिभ्यसोः इतुरादशः। शकारः सर्वादेशाः ।
असति हि शकारे उत्वस्योचारणाथेत्वा्तकारमातमादेरोतादशः स्यात् ।
त्वत् । मत् । युष्मत् । अस्मत् । उकार उच्ारणाथेः । भत्र धावमित्यतोऽ
मं नादावित्यत आदावित्यनुवत्यं उतोरादावम् कवचिद्धवतीतिव्याख्ययम् तेन

त्वायत् 1 मायदिति सिध्यति । अत्र पिसाहचस्यीत्प्चभ्य भ्यस् गृह्यते ।
माधवस्तु इह चासेदेहाथं उतुरईसिभ्यसोरति निर्देशे अकारपष्छषा्थमे

व निर्देशः व्याख्यानविशेषो वा कन्तैव्यः । तथाहि।डसिभ्यसः इतरिति ।तत-

श्चाभ्यां उरसिभ्यसोः इत॒भंवति तयोर्ान्तदेशः।तथा युष्मसायुंषव् असदिति
भवति।अयमेव चाकारो म्यसरभ्यम्, सामाकमिव्यत्राप्यनुवतेत इति । तत्रापि
युष्मस्मोयुषभ्यम्। असभ्यम् ।युषाकम्।असाकमिति सिध्यतीत्याह ।पचम्या अत्

एकवचनस्येति भूतयोः स्थाने उसिभ्यसोरदिति सूत्रमुचितम् अत्पंचम्यादित्वे

इत्यस्यस्थाने उमसिभ्यसोदितिःबा डसिभ्यंसोरदिति सूञर्णीयम्।भ्यसदभ्यम्॥

1

१९.

युष्मदस्मद्धयां परो भ्यस् दभ्यम् भवति।युष्मभ्यम्।जस्मभ्यम् । ननु इभ्यमः
सलौ न तावत् श्रव्यथः । युष्मभ्यमिति मयोगेन श्रुततः । नापि सवोदेशायः।

भ्यमोऽनेकवणंतयेव तस्सिदधेरिति चेन्न । भकारादित्ववारणा्थत्वात् । सति हि
तस्मिन्भकारस्यादित्वाभावाव् । भादिनिमित्तमेत्वमात्व च न भवति ¦

भादित्वव्यावृत्तेश्च । तिष्ठता करट शक्यत्वाच्छकारोनन्याथंतवादेत्वात्वग्रतिबन्धानन्तरमुदकाहर्णान्तरमदकाशवटवत्रोपादीयते इति माधवः । अत्र भ्यस्
चतुधीबहवचनं न गृह्यते । उसिभ्यसोरिव्यत्र ङसिसाहवर्यात् प्चमोबहुवच
नस्य यरहणमिः्यक्तत्वात् ॥ खा माकम्युष्मदस्मद्धयां साम आक भवति
युष्मदस्मदोराकारश्रायुष्माकम् । अतियुष्माकम् । अस्माकम् । अत्यस्माकम्।

नन्वत्र गौणत्वापदा्रत्वाभावादनवणोीन्तव्वात्सुडभावात् कथं

सामिति

चेत्सत्यम् । तंजादिना सामिति दयं योध्यम् । एकस्य तु सुय सहाम् साम्
दितीयस्य त॒ आमा सह साम् ! ततश्च सुटूसदहित आम् आम् च क भवति

तयोश्चाकार इत्यर्थो भवति । नन्वेवमपि किमथ ससुट॒कस्य यरहणं करियते
न पुनरामाकमिव्येवोच्यते। मेवम्। परत्वास्यदाद्यतवे कृते सुटः परत्वान्नित्यत्वाच्च कमि कृते तस्य स्थानिवद्धवेनाम्त्वात्सुट् स्यात् । तस्य च श्रवण
स्यादतः ससुट्कनिर्दशः। स्थानिद्धविचेदमेव ससुट्कनिर्दशः भमाणम्।माधवस्तु

सामित्यामः सस॒ट्कस्य ग्रहणं सुटोऽवस्थानिवृत्यथैम्। ननुचैवमतियुष्माकमि

त्यादौ गौणत्वातसुयोऽपवृत्तसाकम् न मापरोति।उच्यते ।यदयमाकम्याकारमुप-

दिदिति तज्ज्ञापयति गोणत्वेप्याकम् भवति । आकारो हि युष्मस्मोयमि

युषाकमसाकमित्यत्न श्रवणार्थ ॒कियते । यदा गोणत्वेन सुडभावादकम्
न मवतेत तरह व्यथं एवाकारः स्याच् । त्यदायत्वादाकम्यपि कृते सह
दीर्धणापि युष्माकमिति सिद्धेरिति तत्र । अदियुष्माकमित्यरिद्धः त्यदाब

त्वाभावात् । नच पूरवैसूत्रादकारानुवृात्तिरक्ता । अनेनाकारविधानेनोपपत्तः ।
॥अगम्स्भो।।जा अमिति च्छेदः । य॒ष्मदस्मदोरात्वममि सकर भिसि च।
स्वाम् ।मामायुष्मासुाजस्मामुयुष्माभिः।अस्मामिःभीत्येकदेशद्ारा समुदाया
नुकरणम् । ननु आतियुष्माभ्याम्, अतियुष्मानित्यादावात्वं केन गोणत्वाच्यद्ा-.
द्त्वा भावात् । उच्यते । केचित्तु जआमावित्यत्र योगेनेत्याहुः । अन्ये त्वाहुः

२.२८

रघुभाष्ये ।

अमूसृभावित्यविभक्तिको निदेशः ।सकाराप्पर्वोऽपरो वा दुनि
क

क

नकारः।

ततश्च अमि नकारे भकरि ओंकार च युष्मदस्मदोरात्वमिव्यथः । ननु
जओग्रहणं किमथम् । आमावित्यनेन तस्यामि कृते गरहणेनेव तद्रहणस्य
सिद्धत्वादिति चेन्न स्यादययदेसस्यामोमयहणेनाताग्रदणामेति ज्ञापनाथत्वात्तस्थेति । माधवस्तु । अमित्यनेन द्वितीया रक्ष्यते । यथातोमनत इत्यत्रा
इति पश्वमी।तेन युष्मस्मोर्दितीयायां युषाम् । असाम् । युषानसानिति सुवे
मस्यात्वं सिध्यति । अंतादेश्चश्च षष्ठीनिर्दिष्टत्वात् । टेरातामिति क्ाचित्कोऽपपाटः । टेरननुतवत्तेः मयोननाभावाच्च युष्मस्मोयषामसाम्र भसक्तेश्च

भाविन्येकदेशन भिसेव रक्ष्यत इत्याह॥ए टा ङ्नोः॥युष्मदस्मदोरेत्वं भवति

याड्योः परयोः। यदयेत्वमतादेशस्तरं त्वया मयेति न सिभ्यदिति दस्यैव
तस्यायादेङ् पूर्वेण सह् सवर्णदीवैत्व कृते त्वाया मायेति मराप्रोति । अतष्ट
रेत्वरे कतैष्ये अथ परत्वात््यदाद्यत्वे कृते एवमिति चघ्नाकृताकृतपरसेगित्वेन
नित्यत्वातभतिपदोक्तत्वाचाद्ावेत्वभवृत्तेरेव युक्तत्वात् | नन्वव युष्मदस्मदोमेन्तयोः क्किपि युष्परजा अस्मभा इति स्थिते टररेत्वे यया अया इति
माप्नोति । युष्या अस्या इति चेष्यते । सत्यम् । यकारोप्यनेन विधौयते ।
टक्ष्यानुसाराच व्यत्रेस्था । जत एत्वं हसस्य यत्वं यकारः सूत्र कतो न

श्रयते । लुपो यः केन॒ वचनेन ! अनेनैव यवयोरवेसे छोप इति वचनं
ज्ञाप्यत। तेन ््मापयति कोपयति इत्यत्र यषः सिद्धः । नच यत इति
यरोपः सिध्यति । अनपीत्यनुबतेनादन्मिन्ने मत्यये यखोपविधानात् । दीम्य

तेयद देदेति देदिव इत्यच् वरोपः। टश्च डिश्च यङि तयोः इदंतत्वाट्रः
पूवनिपाते पराप्ते तस्यानित्यत्वज्ञापनार्थं परनिपातः । आड्योरिव्यवोचताम्।
व्यथेष्टकारः । नच त्वदायत्तः त्वदासनमित्यत्रातिपसंगवारणाथेष्टकारः स्याद्य

धिकारेणेव तद्वारणात् । आमः जकमश्च व्यावृत््यथेष्टः । नच अथवत्परिभा
षया तयोव्योघृत्तिः। वर्णग्रहणे तस्यां भवृत्तरनमीकारात् । इयद् उवद इत्य
आपि सा यवर्तेत । ई रु्ष्मीः इः कामः उः शंभुः । उत्ह्या तयोर्योः बोः

चक्रया आसनमित्यादामेव यादयः स्थुः । नतु श्वागतः भ्बोगतः । चकि
आसनमित्यादौ 1 नच मत्ययाभव्यययोः मत्ययस्थेव.यरहणमित्यनया निवहः

युष्मत्षराद्ः ५,

१.२९,

समुदायस्य जमः मरत्ययत्वेपि तदवयवस्यातोऽपत्ययत्वादिति बाच्यम्। व्ण
ग्रहणेऽस्याअपि पवत्तेरस्वीकाराच । अन्यथोक्तोदाहरणयोरेव ओः स्याव ।
ननु श्रागत इत्यादौ अथ किमर्थो डः: यपोदापोरिति वा निदेशे त्वदयत
[
(न्क प्प

इत्यादो जतिपरसङ्गः स्यादिति चेत् न ¦ स्या्यधिकारेणेव तदारणाद् !
स्यादौ यस्याभावेन इवणाँन्तराभावेन च डिरहणमिति निणंयसम्भवाद्यर्थो

ङः । अत्र माधवः । ननु चेवम्। युष्मस्माषर्गोणवादसति त्यदा्यत्वे मस्यानेन एत्वे अपि च युषयासयेति प्राप्नाति । युष्या । अस्या इति चेष्यते !

एवं तहं एयङ्बोरित्यत्र य्वौ वत्यतो यकारोप्यनुवतेते । गड्यारेति च
यङ्िगसां टप्तसप्तमीको निदः । तदयमथः। युष्मदस्मदोयंकारोऽप्येतदेरो
भूवतिगड्गिस्सु परतः । त्यदाययत्वापवादः ¦ त्वया । मया | त्वयि ! मयि
अतित्वया | अतिमया | अतित्वयि । अतिमयि | युष्मस्मोरपि । युष्या |

अस्या । युष्ि।अस्थि।जसि त॒ पूर्वेयते तेन सहैव युवावयोः कतयोयेसीव्ये

त्वेऽयादेशषः । युवयोः।जआवयोः । नचेवमोसि यत्वविधानं व्यमिति वाच्यम्।
युष्योरस्यो रित्यत्र चरिताथैत्वात् । तदवं यत्वेनापि सिद्धावेत्वविविश्चित्यभयो
नन इत्याह । अत्रेयं चिता । एविधिभंवता भत्यास्यातः। यमाच्रविधाने
अतियुवया अतियुवयीत्यादि न सिध्यति । युवावयोः; कतयोरन्त्यस्य यादेश्चे

ऽतियुव्याऽतियुव्यीति माप्रोति।अथ यदेरं कृत्वा युवावौ विधातव्याबिति

चेत्तहिं सकृत्मवृत्तस्य पुनः म्रबत्यभावादतः परत्वेन यइनादेशापरव्तौ
अतिथुवेना तियुवे इत्यादि स्यात् । यद्रि यकाोतदिशौ भवति त्यदायत्वापवाद् इत्युक्त) तदपि न । यण्देशस्य व्यदादत्वापवादत्वापवादात्।नहि

यादेशविषये गौणत्व ॒त्यदायत्यं प्राप्रोति । किंच युष्मस्मोयौदेश्यं विधाय
युवावो विहितो यथा तथातियुष्मदप्यस्मदोरपि यादेशसहितयोरवावाविधाने
ऽतियवेनेव्यादौ वःस्यात्रतु अतियुबयत्यादि ङ अतियुवे इति स्यान्न वतियुवयीति । अपिच सया मयेत्य परसवास्यद्ायसव कृते यत्वं स्यात् । ततश्च
स््याम्येति माप्नोति । त्यदायतवस्यावकाश्चः । युप्येरस्योरेति । व्वयि मयी

त्यत्ोभयप्रसंगे परत्वादवव पृश्ाद्त्वेखिय म्थीति स्याद स्वौवेत्यतो यस्यानुव

तोत्वेकदेशातुवृत्तद्ेशो भवति । भतोञ््ेवैतवयत्वयो्निदैशो युक्तःरक्यानुसः
(क
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राच व्यवस्था भ्यमभ्यमयोरिव बोष्येति दिक्॥सखिपत्योरीङ नकारः
परयोः।सख्या।ईग्विधानान्न ना ।सख्यावित्यत्र डरो कृते ईक् ईकोऽ । ननु
सस्या।भोत्वस्य तु हरो।इहोभयप्रसङ्ग मायश इति वचनात्पेमौत्वयिोणस्य
यद्यपि निमित्तमेदेनागमादिरषपि भिद्यत तथाप्यभेदोपचारेणावकारामसंन-

नम् । अत्रेगेवास्तु किं दीर्घेण ।मेवम् सख्यासख्ये न सिध्येत । सवर्णदीर्षावकशुः दधीह । नैत्वयोरवकाश्चो हरिणा हस्ये । सि इ आ इत्युभयमरसेग
परत्वा्ेत्वे सीना सख्यये इतिं स्यात ¦ डो तु ओत्वरिलोपयादंशेषु सख्या
विति सिथ्यति।ककारो मास्तु इंदिद्रा विधीयताम |मेवम्।सख्या क्षस्य इति
सिद्धावपि सख्यावित्यस्यासिद्धेः । सवणेदीर्घण ससी इव्यापत्तश्र् । इद्धिषो
सवांसिद्धेः । न चेत् इदविधानं व्यथम्। यएत्वरिरोपानां निवृत्तय वणयररणेऽ

दत्रिभाषाया जपवृत्तेः ।पतिशब्दः कृत्वाचिलिङ्गः । पतिनीत्यत् माभूत् । न
चैवमपि ड माभरोतिमेवममायञञो यहणाननुमाबाधात्।व्यससि पतिः समास
एवेति अपेक्षितामेोति चन्न । षष्ठयाः पातिपुत्रपृष्ठति । पत्रपत्योस्ततुरुष इति

च निर्देशेन पुवेनिपातानियमस्य छाभात् । ईकूपक्षोऽर स्थितः । डः सखि
पत्योरीगागमो ङयि सख्ये पत्ये ।डः इति चतुध्येकवचनस्य ग्रहणं मतिपदोक्त
स्वात्} ङ्ङ ॥इत्यच तु मतिपदोक्तस्याराभाट्टाक्षिणकस्य ग्रहणम्।अनुकायौनुकरणयोरभेद विवक्षायां चाथंवत्वाद्यभावा्नविभत्तयुत्पा्तिः । भद्।षिवक्षणे
तु सा भवत्येव । तुभ्यं मह्यं द्यति यथा ड इति किम् । सखिभ्याम् ! पतिभ्याम्} ऋड्ःडे॥ पचिपत्योकगागमो ड परे। सख्युः । पर्यु: । डोपरक्षितः

अः ड: तासिन्। ननु ङ उ इत्येव सूचमस्तु ईगनुवत्य॑तां तन डितीति नैत्वम्।
सत्यम् । आगमनमनित्यमिति ज्ञापनार्थमिदं गुरूकरणम्। तेन सखिना वानरेदेण । अन्यत्र पतिना सह । इ्ीवे मवानिते पतावित्यादिसिद्धम्। डः किम् |

सखीन्।सखिपत्योः।वातमम्यः।चिचतुरोः खियां तिसचतस बत्॥ सिया
वर्तमानस्य चिचतुरशब्दन्तनान्नोऽवयवभूतयेचखिचतुरशब्दयोस्तिसचतसइव्ये

तावादेरो स्याद । तिस्रः चतस्रः अमावित्यारभ्य ज आदयः विभक्तय्धौः सप्तम्या बिपरिणताः सततालुवर्तते । फरिताथेकथनं स्मादिष्विति । यदा

त्यददेषटरितिसूतरातस्थादानित्यनुकृ्यते । क्षियामिति तरिचतुरोविंशेषणं श्रूय
ष क ५१५५
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माणत्वात् । नानुवृत्तस्य नानः शियामित्यनेन विक्ञपितो तिचतुरशब्दौ
नाश्नो विशेषणम् ¦ ख्यथंवाचक अिचतुरहाब्दान्त नास्र इति अनेकाक्षर्त्वाद्ा
दरौ सम्पूर्णस्य नान्न: पापतो निर्दिरयमानस्यादेश्चा भवन्तीति वचनेन तदवय
वयोखिचतुःखन्दयोरेव । केवछ्योस्तु व्यपदे शिवद्धावाद् । तेन भियास्ति्ो
थस्य यस्याः कुरस्य वासा प्रियतिसा । स परियविसा । तासियतिम् । समासा

त्माक् स्यथाभिधायिनोः समासेप्यादेशो स्तः । मियाखयखीणि वा यस्याः सा
परियचिरित्यत् न समासस्य ख्यर्थाभिधायकत्वपि त्रिचतुसस्तद्धावात् । नान्नच्ियामिति विशेषणे तु उदाहरणयारवेषरीव्यं स्यात् । नन्वत्र ऋदन्तत्वादी
प्राप्रोति । मैवम् । सन्निपातपरिभाषाविरोधात्। विभक्त्यानन्तर्येण मवृत्तावा

देलौ तच्न विहितः विभक्तौ किम् तिस्रो भाया यस्य चिभार्यं इत्यत्र न टुकि
न तचनिमित्तमिति सिद्धान्तात् चतुरः किम् } एका।दे। खियां किम् |
जयश्चत्वारि । ऋवदिति वाक्यां तरम् । ऋ ऋवदिति च्छेदः । तिस चतस इतिं

दष्टया विपरिणतमनुवर्त॑ते । तयोककारइवद्ध वदिति । सा तुर्यं ऋवत् ।
ऋकार्य भते इति यावत् । तच्च रत्व तेनारारुकाया न । अम्शसोरष्टोपोऽपि
न | ऋकार्यं च किंचिदेव स्वरे रत्वरूपं न सवम् । तेनेरूरो न । अतिदेश

ऽमवृत्तो स्वाश्रयं भवतत एव । तेन सेरा धेररुभवति । यद्वा शाखातिदेशो-

यम् । ककारशाखमनयोक्तः भवतंते तेनारादिनें । न च रमिति शाखात्
प्ररव्वादरादिशाखे भवर्सिष्यते । अतिदेश्स्त॒ पियतिषेत्यादौ सावकाश्च इति
वाच्यम् ¦ अतिदेश्वेयध्यापातातव् । अतिदेशो हि अरादिशाखबाधनं विना
नावकाशं छभते । पियतिश्रेत्यादावतिदेशं विनैव ऋरमित्यस्य यवृत्तिसम्भवतु

अतिदेशसामध्यौत्स्वरूपादशो न । अन्यथा तिस चतसृ इत्येव ब्रूयात् । जामि
तुन तिस चतस इति नातिदेशो यश्च स्थानिवद्भावान्न मियचतुः दब्दे जामं
बाधित्वा परत्वाचतस॒भावः मवतंते । चतसृभावे कृते सक़द्रतिमतिषेधन्या
येन पुनन म्रवतेते । अवि र ऋत इति ठु गोरवाद्प्ष्यम् ननु तिस्र इत्यत्र
किरातः स इति षत्वं भाप्रोति । मेवम् कृतस्येति समानाधिकरणषद्रीपक्ष

ति इदि समुदायस्य इतत्वेऽपि सस्याऽकृतत्वात् । सूत्रत॒ एषः सिषेधेत्यत्र
सावकाशम् । अत एव बिसंबिसं मुखटमुसखम् पदं द्वि्येति दविवैचनादेशे कते
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ऽपि न दोषः । ननु देवेषु एधिष्यते इत्यादावपि न स्यात् । मेवम् । चतुर्ष
भविष्यतीत्यादिनिरदेशास्त्ययावयवस्य षत्वं भवतीति ज्ञापनात् । व्यधिकरणं
षष्ठीपक्ष तु मत्ययावयवस्य चवत्येव । जादशावयवस्यापि माप्नोति । तिसु इति
त्वाभावभदशेनेन आदेशावयवे षत्वं नेति ज्ञापितम् । अन्यथा खाघवात्तिष्ठइत्ये

व त्रूयात् । सैषादिति षत्वनिदेशेन समानादेशस्य षत्वं भवतीति ज्ञापितम् ।
अत्रेदं तत्त्वम् । नहत्स्वार्थव वत्तिरिहाभिमता रुक्ष्यानुरोधात् । तेन नाम
सियामिति सम्यगेव । विशब्दस्य पुनषंसकवाचिताऽनुभूतसवगस्यानुत्तरषदाूमधानस्तत्परूष इत्यादि सिद्धान्तयवादस्येवमेव निरवाह्यत्वात् । एव
मियतिसा पमानित्यत्र चछियावृत्तिरपि पूवगत्येव । अनहत्स्वाथोपक्षे तु सीनिष्ठ
संख्यासमथेकयोखिचतुरोरिति विवक्षितोथः । माधवस्तु न ॒तावन्निमित्तातिदेशः । अश्चक्यातिदेश्चव्वं निमित्तस्य क्षुतरिये बाह्मणवत् । नापि संज्ञाति-

देशो व तोरनथंकसवापत्तेः।जनावृत्तेश्च आवर्तिन्यो संज्ञा हि सम्भवन्ति । नच

अकार आवतते नापि ककाराध्रय अरादिनिषेध ऋकारस्य भविष्यतीति बों
ध्यम् । उच्चारितं हि सज्ञास्वरूपं संज्ञिमत्यायकं नानुमितमिति ऋकारस्य

संज्ञा ।स्वरादिस्तु ऋकारस्याप्यस्व्यवेति नास्या अप्यतिदशः । शाखातिदेरेऽप्ययमेव परिहारः रूपाऽतिदेशे तु आदेशे कऋकारोखारणं व्यथम् । नच
सामध्योत्पाक्षिकं तदपि श्रोष्यते वतोरनथकत्वात् ऋकारादेङाविधानेनापि
तथात्वस्य सिद्धत्वात् तादात्म्यादिदेशञोपि सहावस्थितयोरुभयोरन्योन्यं सभ.
वति } इह तु नास्ति ऋकारः नान्यत स्थितस्यापि ऋकारस्य बुद्धया सन्निधानात्तिसृचतखोककारे तादात्म्यमतिदिदियताम् । एवं तरि अप्राधान्यान्न
तादारम्यातिदेश्षःअतः पारेशेषात्याधान्याच् कायोतिदेशोऽयम् । इत्याह

॥काप्यतः॥कापि इ अत इति च्छेद्ः।चियां वत॑मानस्य नाप्न अतइः कापि

परे । कारिका । सांकादये भवा सांकारियका । कममधीते कमिका। कस

हिति आप् काप् तस्मिन् 1 कश्चात्र भत्ययस्यैव गृह्यते । आपा साहचयौव् ।
रुक्ष्यानुसाराच्च । तेन शक्रोतीति शकेत्यज न साहचयै च न नियामकमिति
नरान् कायतीति कै शब्दे । आतोडः । निका । ममेयं मामिका । अणेत
त्वपि आबिति योगविभागादाप् ! अत इकापीति वक्तव्ये विपरीतीच्ारण
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ज्ञापयति अन्यदपि किचिदच विपरीतं भवतीति । तथा हि । कवितत्ययस्थेकेऽपि न।क्षिका । घ्रुवका । चटका।कविदमत्ययस्थेऽपि भवतीत्युक्तम् ।

॥ क्वचिद्वा ॥ कविढा ।सूतका ।सूतिका।जर्यका । आर्यका । वृन्दारिका ¦
वृन्दारका । काप्येतिनिरदेशेन परेण पूवेबाधो वेति ज्ञाप्यते । अन्यथा कापि यत
इति स्यात् । मर्ययस्थाःकात्पूव॑स्यात इदप्यसुप इति सत्रे मव्ययस्थात्कात्पू-

वस्यापात्यपनीय कापीति वक्त युक्तं छाववात्। न च श॒केप्यवाति श्रसङ्कः ।

मामकनरकयोरेत्यस्य नियमाथत्वाव् । कापीत्यर याद् अभत्ययः ककारस्तदा एतयोयेवेति ¦! असप इत्यपि व्यान्यम्। बहुपारेवानक। देःक्षिपकायन्तभवस्य सुवचत्वात् । ततादिङ्ब्दस्य भरकाराथत्वात् । यदा तञ कापोनौनं
तर्य स्थानिवद्धाबात्स॒पा व्यवधानात् । रक्ष्यानुक्षारेण कचिदभावातेदेरास्याप्येभीकार स्यौचत्यात् ¦ असरुप इति वचनापेक्षया तस्य स्वुत्वात् । शिरया

वतैमानस्येत्यथोक्षिप्तमुक्तम् । काप्यन्यस्यासंभवात् । यद्वा चियामिव्यन वतेते
न स्वाक्षिप्यते । कापो व्यनिचारसभवात् | कं मजनापतिमाप्रोाति कंपि काप्
अणि कापः। करस्य कापु करकाप्।कारकमप्रोति कारकाप्। अच्नापि पाप्रोति
नच अत्ययाप्रत्यययोः पत्ययस्येव अहणमिति निबोहः ।मत्ययसयुदायस्यापत्य
यत्वात् । तस्माद् च्ियामित्यनुवत्य खियामेव यः काप् तस्मिचचित्वमिति

व्यास्येयम्।कापि किम्।करकः।कमकः। अतः केम्।मातृकाघनुका। तपरः किम्।

पाका । राका । हस्वीवा।वाआ इति च्छेद्ः | चखियामेव वत॑मानःदभापितपस्काद्चास्नः परस्याकारस्य हृस्व इश्च वा कापि परे | मंगाका । मभिका
भखराका । भसिका । जभाषितपुस्कादिति कम् । जायका | नन्वेषं हर्वग्रहणं
व्यथेम् | अवेति वक्तु युक्तम्। सत्यम् । हृस्वम्रहणसामथ्यौद्परोऽपि वाक्याभैः

कियते । नाश्नः परस्य लिया विहितस्य स्वरस्य हृस्वो वा ¦ बरह्यबधुतया 1
ब्रहम्बेधूतरा । विदुषितरा। विद्धत्तरा । पचतितरा । पचत्तरा । अनयी्ठस्वाभवे पुंवद्भावः । चखियां विहितस्य किम्। रक्ष्मीतरा । चमूतरा । कचिदीपो
नित्यं हस्वः । ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा । ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणिकस्पा।
ब्राह्मणिहतेत्यादि । खी्िगेति किम् ।तरणं तरः।स्वरादः । तरति बा तरः।

नयास्तसे नदीतर इत्यादौ मा भूत् }सथ्यक्षराणां न । गोतरा । कभत्यये
२३
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समानस्य हस्वः । आयेका । काछिका ! जबुका । याडका इति कमत्यये
न हस्वः । कस्याणपचभीकः । आपो वा बहुविद्यकः} बहुविद्याकः । व्यव्स्थितविकत्पाश्रयणादिदं रभ्यत ।।अन्यार्थे ॥ खीभत्ययस्य गोणव्वे हस्वः।
गंगामतिकांतोऽतिगंगः । निष्कोश्ांबिः । रूपवद्धायेः । खीप्रत्ययस्य किम् ।

जतिरक्ष्मीरतिचम्ः । हस्वाविधानात्स्वर
स्येति रक्ष्यते । तस्य॒ चखियामित्यनुवृत्तं विहितविशेषणं तन खीपत्ययस्याते रम्यते अन्यस्य स्वापेक्षया अर्थः
अन्याथः । तस्मन् वतेमानस्येत्यप्याहायम।कारकविभक्तौनां किययेवान्वयं

हति नियमादन्याथवृत्तित्वं च वृत्ति विना नोपपद्यते इति वृतिराक्षिप्यते।

अन्यायवृत्तित्वमेवगेणस्वं स्वाथविशिष्टाथान्तरारुबनत्वं गौणत्वम् । तच वृत्ति
येऽपि संभवति।नहति पदानि स्वार्थ यस्यां खा नहत्स्वाथा तत्र हि स्वाथपरिव्यागेन् पदेः समुद्ायार्थो त्रिधायते न नहति पदानि स्वाथ यस्यां साऽनहत्स्वा्था।
ततर हि परि एकेकं पदमनेकपदाथेमभिद्धाति।गौणव्वे किम् । राजकुमारी बह्विद्य । कुमारीवख विद्याफटमित्यचापि हस्वः प्राप्रोति।मेवम् तस्मादित्यधिकराद् यत्र गोणत्वानन्तर् नामसंज्ञा तज इस्वः । अत्र तु पूर्वमेव नामत्वं नातो
हस्वः । यद्वा वृत्तिपाकषिप्यत इत्युक्तम् । वृत्तिश्च पंचधा } समासतद्धितकरनामधाल्वेकशेषभेदात् । मकृते समासवृ्तिस्तदिदोषणं श्ियामिति तेन सीप

त्ययो गृह्यते।गणं यत्छवीमव्यर्यातं तदतो यः समासस्तस्य हस्वः इति

सुजराथेः । वेत्यस्यानुदृततेव्यंवस्थितविकत्पाश्चरयणात् अद्धैपिप्पटी बहुभ्रेयसीव्यादो न । अत्र च नपुंसकात्स्यमो्धुगिस्यतो द्ग्यहणमनुवव्ये वाक्यभेदेन

व्याख्येयम् । तथा हि । अन्यस्य तद्धितस्यार्थं वतमानं यत्छीपत्ययांतं तद-

वयवस्य श्ीप्रत्ययस्य दुक् मत्ययादरनं टुमिति परिभाषणात् । पश्वभिनीह्मणीभिरिन्द्राणीभिवां कीतः । पंचब्राह्मणः । पञ्चयज्ञः पचेः । पचाय्राय्यो वा

देवता अ स्य पचाग्निः । पचमतुः । अत्र हि संख्यापरवोद्धिगुरित्यनेन तद्धितार्थ
दिगुगिधीयते । तेन दिगुना तद्धिताथेस्योक्तत्वात्तदभिधानाथं तद्धितेनोत्पद्यते । तद्धितार्थ गौणस्य खीमत्ययस्य दुगनेन विधीयते । नन्वेवं दिमित

देमातर इत्यादि न सिध्यति। उक्ताथानाममयोग इति न्यायस्य तुल्यत्वादिति

चेन्मैवम् । कचिदुक्ताथेस्यापि भयो्गांगीकाराव् । दो ब्राह्यणो भोनयतीत्यत्र

ब्रह्यणावित्यनेनेक्तेऽप्यथें दाविव्यस्य मयोगः; । मल्युद्रता पाथिवधमेपल्या।
नि

क
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ल्येत्यनेनोक्तेप्यर्थं धर्मशब्दस्य मयोग एवमधित्यकायां दविर दबृहितरेकीत्यारि

वोध्यम् । एकविभक्ते चापवैनिपाते इति सूरं गोखियोरूपसनेनस्येति सूत्र
उपसर्जनय्रहणं च व्यर्थं छाधवात्। गोच्ियोरन्याय इत्येव सुवचम् । दिगेद्धग-

नपव्ये अध्यद्धपुवाद्धिगेोर्ुगसंज्ञायामिति सूच्यं व्यथ्।मक्षाटनाद्धि पकस्येति
न्यायेन तद्धितानुसत्तेरेव ज्यायस्त्वात् । न चापत्ये दोषः समाधसुक्तत्वात् ।

संख्यापूर्वस्य मातृराऽदस्याणि उर्विधानच्ति दिक् ॥ गोः ॥ अन्यायं
वर्त॑मानो यो गोक्षन्दस्तदन्तस्य नाम्नो हस्वः स्यावे । चित्रा गावो यस्यस
चित्रगः । पञ्चमिर्मोभिः क्रीतः पञथगुः । अन्यार्थे किम् । अतिशयितो गोर
तिगोः । रज्ञो गोः राजगवः । रानगवीति याडका इति टः: । गोः किम् |
अतिरक्ष्मीः । तदन्तस्य किम् । गोक्षीरम् । ययि गोशब्द उत्तरपदारथ

वेते तथापि न तदन्तं नाम । चिचरगुरित्यत्र बहुत्रीहिणान्थपद्ाथ॑स्योक्तत्वान्यत्वर्धीयो न भवति । ननु चित्रा गोः चित्रगवीं |साऽस्यास्तीति मत्वर्धेयः

स्याद् । मैवम् । अप्र खाघवात्कमेधारयाप्पूर्वं बहुबोहेरेव मवृत्तेः । कथं-

तर्हि मौरखरवान् देशः कृष्णसरपवान्वदमीक इति । भरणु । अत्र हि नातिविश्ञेष
राभार्थ कर्मधारयः पू प्रवर्तेते । गोरः खयो यस्मिक्चिति बह्परीहौ तु गौररूपवत्खरमाच्नं भरतीयते । नतु नाति विरेषः। गोरन्यार्थं इति तु नोक्तं खरीम-

त्ययस्याग्रहणथसङ्गाव् । गौेत्यक्तो त गोरवमिति दिक् ॥ नपुंसकस्य

हस्वः ॥ ग्रामणि । खर्पु । अचर हस्वक्वत्या स्वरस्येव्युपस्थितं तच नपुसकस्य विशेषणं तेन तदन्तविधिः । अतः स्वरान्तस्य हस्वः नाथभाक् |

सुवागित्यादौ यत्र पक्षे िगं शब्द्धितमथ तु गोणव्यवहारः। टिगानुशासनेषु
शब्दानामेव छिगमरतिपादनादिति । तत नपुंसकस्य नाम्न इतिं सामानाधि-

करण्यं संगच्छते । यद्ात्वथेनिष् लिङ्गं स्वाथैद्रव्यट्िगानीति विविधनामाथौ-

भ्युपणमात्तदा गौणं सा मानाधिकरण्यम् । नपुंसकात्मतिपादकताव् नानो
नपुंसकत्वमित्यभ्युपगमाव्र. । रङ्कनुशासनमप्येवम् । अथ काण्डये कुंडे

इत्यत्रापि हस्वः भोति । एकदेशस्य पूर्वातत्वेन ग्रहणात् । भवम् । बहुत्व
इत्यादिरनिरदशात् । यदा नान्न इत्यनुवृत्तिसामयथ्योत्रपुंसकत्वं हि न धातो-

धमः तस्य क्रियावाचकत्वेन ङिगसंबेधाभावात् { अत एव नाख्यातांतस्य तस्य
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किथामाधान्यात् । नापि सिबन्तस्य । तस्य शक्तिपाधान्यात् । शक्तेर्हिं कारक
दाक्तिमद्धा परिशेषात्रान्न एव नपुंसकत्वे रुन्धे नाम्न इत्यनुवृ्तिसामर्ध्यादयन्नाक

म

मेव नपुंसकं नत्वं तवद्धावेन तस्य हस्व इति व्याख्यानात् ॥ त्यदादेष्टेरः
स्याद ॥त्यौ।तो। यो । त्यद्दिः किम् । मरुतौ । समिधो । स्यादौ

किम् । तस्यापत्यं ताद॑ः । तमिंच्छति तयति । तस्य पुतः त्पुतरः इति तु
न । त्यददिः किमित्यननैव गताथत्वात् । टेः किम् । स्यः! सः । यः|
त्यादो दकारस्यात्वे सवर्णे दीर्घ स्याः साः) याः इति स्यात् । अथ

सधातुरिति निदेशेन दखादित्वं ज्ञाप्यते । एषं किमोऽपि । एवं सिद्धे यदिग्रहणमटेरपि कस्यचिदकारविधानाथ तेन किम् | शब्दस्याकमत्ययेऽकसहितस्यमोऽकारे क इति रूपं सिध्यति ॥ दस्य मः ॥ व्यदादेरईस्यमः स्यादौ ।

इमो । अमूः । स्यदादेः किम् । छेदो भेदः । दस्य किमू । यौ । ये । स्यादौ
किम् । अस्यापत्यमैदमः । अयुमिच्छत्यदस्यति । अथ द्ावित्यज कस्मान्न ।
शृणु । दौ म इति वक्तव्येऽकारो(रणं अपरस्य दकारस्य मत्वमिति बोधनार्थम्।
अत एव त्यदिति दकारस्य त्यदादेनं । न चार त्यदाद्यत्वं कपरत्वान्मत्व-

मसंगाच्यदाद्यत्वावकाश्चः । दो कः मत्वावकाशः । इमो । स इत्यत्रोभयमसग परत्वान्मत्वं स्यात् । नचात्वविधो व्यदादिग्रहणं व्यथम् ]उत्तरत्र चरिताथेत्वात् । यद्वा स्यादाविति दस्य विशेषणं स्यादिपरस्य दस्येति । येन
नाव्यवधानं तेन व्यवहितेषीति वचनभामाण्यादिति अकारव्यवधाने भवति ।

नच दिव्यवधाने यद्वा कचिदहयोरिति निर्देशा्र ॥ सो सः ॥ व्यदादेरैस्यसः
सौ । असौ नदः । दस्य किम्। अमूनि । अकारविवक्षणात्स इत्यादौ अंतस्यन |
तदोः सः सावनत्ययोरिति सूतरेऽतोरिति वक्तुमुचितम् ।त्यदादीनामिव्यनुवरत्तेः।

यत्तु अनेष इत्यत्र नकरेऽतिपसंगः । तत्न । असिद्धं बहिरेगमतरंग इति न
स्यासिद्धत्वाव् । एकपदाभ्चितत्वात्सत्वमेतरंगं दिपदािततवान्नस्तु बहिरेंगः।
अन्न पक्षेऽनत्ययोरिति कर्तव्यमेव । यदि तदयोः सः साविति कियते ।

तदाऽनंत्ययोरिति न करतेव्यम् । अकारपरत्वाभावेन अन्त्येतिपसङ्गाभावात् ।

त इत्याकार स्तवाप्युचारणा्थं एव । यद्वा तः सः सो इति सूत्रणीयम् । अद्-

सो द् इति च ।तत ओसुोपश्च इत्थं नान्त्योऽतिमसङ्ग इति दिक् ॥ तः ॥
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त्यददेस्तस्य सः सौ । स्यः। सः । सिपरववे त्यददेर्विशेषणं न तस्य । तेन

नस्य इत्यत्राव्यापिः । व्यदादेः किम् । तातः । तः क्रिम् । यः। सो करिम् ।
तो । अथ त्वित्यत्र प्राप्रोति । नच तकारोचारणसामथ्योदिति वाच्यम् ।
भतित्वमित्यज गोणे चरिताथेत्वात् । त्यदाद्यत्वं च प्राप्रोति । न च मकारो
्ारणसामय्यैमिति वाच्यम् । अतित्वमिति गौणे चरितार्थेतात् । मवम्
सिपरत्वाभावाव् । सो इति वक्तव्ये सिनेति गुरूकरणं वस्नसोरिव पकृति-

त्ययसंमोहाधम् । अत एव मितो मागमो न ॥ इदमोभयं पुसिसो ॥
भयम् । इदमः किम् । यः | सौ किम् । इमो। पुंसि क्रिम् । इदम् । नन्व

लकि न तज्निमित्तमित्येव न भविभ्यति। सत्यम् । तस्य नित्यत्वज्ञापनाथम्
तेन मियतिस हे वारे इत्यादि सिभ्यति ॥इयं खियाम् ॥इदमः खियामियमदेशः सो । इदम् । इदमः किम् | या । सोकिम् । इमे । इमाः। खिय]
किम् । इदम् । ठकि न तन्निमित्तमित्यस्य नित्यत्वे चेदमपि ज्ञापकम् ॥ स्म्यः॥

इदमोऽकरादेशः सकारभकारादो स्यादौ । एषु । आभ्याम् । ननु अः षष्ठ
निर्दिष्टस्येति अन्तस्य स्यात् ! न चास्याकारविधाने परयोननाभावात्बदेशो
भविष्यति। अद्धि । एरभीत्यादेशञान्तरवाधनायत्वाद्कार विधानस्य । मेवम् ।
तस्याः परिभाषाया अनित्यत्वात् । तच्चोक्तं स्वोर्छोपरित्यच् । यद्वा असादेश्षो
विधीयते । स च परतिपदोक्तत्वात्पमथमे अवतंते पश्ाद्त्वमुभयपक्षयोः

यपेऽस्येति निर्देशोऽनुकूरः ।स्भसिति सुवचम् । ननु च्ियां सत्िपातपरि
भाषया न स्यात् । मेवम्।जास्विति निदेशेन तस्या अनित्यत्वज्ञापनात्।इदमकिम्।तेः । येषु । स्मि किम् ! इमो । इमाः । स्यादो किम् । इदं भातम्
इदं सक्तम् । ननु स्भीत्यनेन सान्ते भान्ते किन स्यात् । मेवम् । अस्या[क्

सुनिरदेरोन तदादिषिषेज्ञापनात् । सांतस्यांसः

संभवेपि मान्तस्य स्यादेरस-

म्भवाच्च । हरि रोप इत्यस्य स्थाने स्म्यशिति सुवचम् ॥ अनटः सोः॥
इदमः । अनेन । अनया । अनयोः । इदमः किम्। तेन । ययोः । टोसोः
किम् । इमो । अनायीति तु नोक्तम् । आविति य इ्यारभ्य सपः प्रकरेण

अत्याहारः । स्भसादेशविधानेन परिशेषा्रौसोसमेऽप्यतिरौषवाथं यैसोर्भह-

नोयो
पि

पि
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कव

१ माव्राबहुलेपि व्यक्तिकृतटाघवात् मत्या्रे तुपञ्चद्शव्यक्तयषदयष्टौसोरितिं व्यक्तिद्रय
ध्येयम् ।
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टघुभाष्य ।

णम् ॥ भिसभिस॥ इदमो भिसूभिसेव भवति।भिसो भिसूविधाने म्भ्य इ्येत्वबाघनाभैम् । एभिः । इदमः किम् तेः । भिस् किम् । इमो । हस्व

वेत्यतो वाग्रहणमनुवत्यं व्यवस्थितविकत्पाश्रयणात्नह । इमकेन । इमकैः ।
नानुबतंमानादेवेदमेतदोरन्वादशे दवितीयायोस्स्वेनद्धवति । अदसः भिसूभिसेव भवति । अमीभिः । अदसः किम् । येः । भिस् किम्! अमर् । अमी।
इदमो अदस इत्यादिनिर्दशस्त्, शब्दस्वरूपापक्षया अथपरत्व त्वस्यामष्येत्यादि

भवति । सेरौ ॥ अदसः परस्य । असौ । अदसः किम् । यः । सेः क्षिम् |
अमूभ्याम् ¦ नन्वेवमके सत्ति चियामसकाविति स्यात् । सेरोत्वेऽत्वेऽपि च
कृते काप्यत इत्यस्य भसङ्काव् ¦! मेवम् । डरो डिदित्यतो मण्डुकष्त्या
डिदित्यस्यानुवतेनात । सेडौविति पाठाभ्युपगमादा। अदस ओ सुखोपश्वत्यस्य
स्थानेऽदस्षःसडोविति सुवचम्।अच वाग्रहणमनुवत्यं व्यवस्थितविकस्प आश्रयणीयः | तेन साकाददसः सेर वा डोत्वाभवे सादुत्वं चेतनासुक इति
सिध्यति | न चके कृते तदिशिष्टस्य शब्दान्तरत्वाच्यदादित्वाभावात्त्वमत्वे
न स्यातामिति वाच्यम् । तन्मध्यपतितस्य तद्रहणेन ग्रहणात् । तद्यथा ।
गंगां यमुनां मवि्टान्यका नदी गंगायमुनाग्रहणेन मह्यते । यथा देवदन्तास्थो
गर्भो देवदन्ता्रहणेन गृह्यते । तथेदमदसन्तगेतोऽकस्तद्भहणेन गृह्यते । एवमपिते तुन स्यातामनेकेन व्यवधानात्स्यादिपिरत्वाभावादिति चेन्न । साके
स्यादिपरत्वं त्यदादेर्विदोषणम्। तदहिते तु दस्येत्यभ्युपगमात् स्यादिपरत्वानपा-

यात् । अथ कथममुकगोचस्यायुकश्चमंण इति । अपभ्रं्च एवायमिति याश्च: ।
वस्तुतस्त्वम॒कशब्दोऽव्युत्पन्न नाम वुत्तिविषय एव मरयुञ्यते । नियतविषयाश्च

शब्दा दृश्यन्ते । यथेश्यवाची स्वशब्द आमित्नेत ₹व । यथा पातिवादोषेत्यादयः।अयधिकरणङ्ाक्तिपरा अपि वृत्तिविषये शक्तिमत्पराः यथा वाऽविकशष्दः।

इत्थ हि महानिबन्धानामृषिवाक्यानां च गतो सत्यां नामामाण्यमापादनीयम् ।
केवलस्य तु स्वादिकायौनुरोधेनादरूसशन्दस्येव मरयोभो न्यास्यः । अमुक

इत्यकवचने तु यदि रिष्टमयोगस्तदा साधुनां चेदसाधुरेवामुकशब्दस्य तु वुत्ति
विषये प्रसोगाभ्युपगमो युक्त एवेति । यद्यापे सामान्येऽकः स्यादिवच्चेति
दयुत्पादितस्तथापि तस्य मयोगः समासे एव न स्वतन्त्रस्य । प्रथमेकवचनें

युष्मत्पाद्ः ५.
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कचिदिति दिक् ॥ मादू ॥ अदसो मात्परस्य हस्वस्य उः दीर्घस्य ऊः ।

भमाणसाम्यात् । अमुम् । अमून् । मादिति पश्वमीनिरदेशात्परः स्थार्मी
भ्यते । सच हसः स्वरश्च । मात्परस्य हसस्यासम्भवात्स्वर एव गृह्यते
ऊ इति हस्वदषयोः खन्धिनिर्दश । समाहारे समासे हस्वत्वं भसस्येत ।

भवतु वा समाहारः । हस्व तु संज्ञापूवकत्वादाऽनुवतेनादनित्यत्वादा । न ।
अनित्यत्वे छिङग त्वतोमिति तपरव्वम्।अन्यथा दौघभावादव्यथमेव स्यात् अनि
त्यत्वफछं तु मखे च नासिका चेति मुखनासिका सा वचनमस्य

अदेदोा

इत्यादि मस्य स्यादिनिमित्तत्वेपि नोत्वन्तन्निमित्तमतो मत्वाभवेनोवम्।अद्-

स्यति । अदसः किम् । इमा ॥ एरी बहुत्वे ॥ अदस एत ई बहुत्व ।

अमी ।अमीभिः । अदसः किम् । ते |येषु । एः किम्।

अमून् । बहुत्वे

किम् । अमुयोः । एतईैद्रहुवचने इत्यत बहुत्व इति युक्तम् ॥ भि दपाम् ॥
अपो दः स्याद्धादो । षद्धिः।अद्धयः | अपः किम् । गुभ्मिः । भादौ कम् ।
आपः।स्यादौ किम् । अमूभिः । स्भीत्यनुवतेमाने मिवचनं सव्यावृत््यथम् ।

जप्सु।अपामिति बहुवचनं चत्यम् ॥ अष्टनः चेसितेवदेक वचनमेव युक्तम् ।
अथपाधान्यसृचने तु गोणत्वेऽव्यापिः । शोभना अपोऽस्मिस्तडमे स्वाप ।

स्वापो । स्वद्धयामित्यादि सिध्यतीति । यत्त॒ माधवेनोक्त बहुवचनायथौतस्व-

वस॒स्वतवसूमासां संग्रहः ।स्ववद्ध याम्।स्वतवद्ध चाम्।माद्धयामित्यादि सिध्यतीति तन्नालोकिकमातरमरतिपादनपरेत्र वैदिकथतिपादनायुक्तःवादव । अन्य-

थाऽन्येषामपि व्युत्ा्यत्वभसंगात् । सोकिकमयोगनिष्पत्तये इति मूरविराषाच।
स्वच दग्रहणे मास्तु।त इत्यनुवत्ये प्रथमान्ततया व्याख्ययम् । मेवम् ।
उत्तरां दग्रहणम् । प्रशस्तो विद्धान् विदधद्रूपः । नाम्नस्तद्धितोत्पत्तिरिति
पक्ष परद्त्वाभावाज्मो न स्यात् । अत्रीपादानं तु विभक्तेविपरिणामादिङ्किशनिव्॒यथम् ॥ बसां रसे ॥ बहुवचनमायथम् । रक्ष्यदशेनान्तन्ान्तरसं बादाख
वसुखंसुभरसुजनडइ्हो गृह्यन्ते । वसु चात मरत्ययोन् धातुः भअत्यास्यानात् |
साहचय्यैस्य छवेजानियामकत्वादत्सृष्टानुबन्धकत्वन वसुकसोः सामान्ययहणम्।
विद्धस् सि चक्रिवस् सि इति स्थितेऽन्तरङ्गत्वात्मथमं नम् ।पथ्चसु । विवक्षिते
इति व्याख्यानात् । ततो दषः । न सिति परतिषदोक्तत्वाव् दत्वं बाधिता

२४९०

खवुभाष्ये ।

परत्वात्सयोगांतस्य छोपः । ततः सिरोपः सकृद्रतिन्यायेन न भवतैते ।
यद्वा सों स इत्यतः स॒ इत्यनुवत्थै षष्यन्तं व्याख्येयम् । तच वसोर्विरोषणं
न खेक्षद्रव्यभिचाराव् । नानडुहोऽसम्भवात् ।सान्तवस्वन्तस्य विधानान्नेह
विदान्।वस्वादिभिनीघ्रा विश्चेषणान्नेह । स्रस्तम् । प्वस्तम् } ननु रस इति

मास्त । स्यादो स्मीव्यनुबत्य स्माद स्यादौ विधास्यते । मेवम् । रसयहणस्य तद्धि तसंग्रहाथेत्वात् । विदत्तसो विदत्कस्पो बिद्रचयो विदधदेरयो
विंढदरपः ॥जसति रसय्रहणेऽच न स्यात् ! ननु वसादिग्रहणं मास्तु । अनडुहो
रस इत्येवास्तु । टवाधनाथत्वादस्य विद्वददयामिति क्षमे जत्रा इति
साम्याहः । विदस्स्वित्यत्र खसे चपा इति तः । सखदित्यत्च वावसाने
तदो स्यात्ताम्।मेवम् । सकारे उक्तसत्ाणामपरवृत्तः । परत्वात्परतिपदोक्तत्वाञचसरो विसगे इत्यनेन बाधनादन्यथा विस्तनेनीयस्य स इत्यादिसूचवेयथ्यमस्ष्गात्
खसे चपा इति सस्य विधानाद्विसगौभाव एवञुदानाभ्यामित्यादेरूपासिद्धेश्रातः कत्तव्य वस्वादिगरहणम् । सस्तोनपीति ज्ञापकं चत्र । अन्यथा

खसे चपा इत्येव सिद्धे कि तेन । नन्व पदान्तग्रहणे कतंव्यम् । विददा-

गमनम् । विददेश्रयम् । विदद्वसनम्।वरिद्याग इत्यादि सिद्धयथम् ।सत्यम् ।
पाते चत्यस्य दशानां वसां रस

इत्यादीनां शेषत्वात् । देहकशरीपकन्यायेन

काकाक्षिगोरुकन्यायेन चोभयचान्वयसेभवात् । रतानि तञ नीत्वा तदाजानीय वाक्यभेदेन व्यास्येयम् । व॒सां किम् । हरिभ्याम् । मातृषु । रसे
किम्।वेद्धासो । पदति किम् । विद्ष्मान् । नाम्नो मतोर्विधानाद्पद्त्वम्
अत्रदमवधेयम् । दविधानानाम्नस्तद्धि तोत्पत्तिरिव्यक्तम् । अनामिवत इति
नदशाीद्मक्तयन्तात्ता

द्तात्पात्तारत्यापि पक्षस्ति वस्य रसत्साभावे विभक्त्य-

न्तत्व च न रपो न स्यात्।विभक्तयन्तात्तद्धित इति पक्षे रस्रहणं शक्यमकरतुम्।स्भोत्यनुवृतेश्च । सिद्धेरेवम॒त्तरसतेष्वपि पक्षदयमपिं नातिव्यक्तिपक्ष
वदव्यवस्थितं योध्यम् । भथमे पश्च त॒ आरातीयो मरुत्वतीयो विद्यत्वानित्या॥दसाद्धः 6 । दताय तु भवदीया भवनातीयो भवदरूपा भवन्मय्

इत्यादि सिद्धिरिति दिक् ॥ चोः कुः ॥ चव्णीन्तस्य नाञ्चः कवर्गोतादेश

स्यात् रस पद्न्तं च) त्वक्-त्वग् । युग्भ्याम् । वा्षु । सौ प्रत्वा्ुते

युष्मत्पाडः ५.
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सिषटोपः।रसे किम्]वाचिकम् त्वचौ । किम् नाम्नः[वच्ि।वच्मः | अन्त्यस्येति
किम्।मत्यश्चौ । खश्च । एतेन त्यन् च् सि इति स्थिते | नस्य चत्वेन्
जकारे सिरोदे सयोगान्तरेषे जस्य कत्वेन ङकार इति वदन्माधवोऽपि

भत्युक्तः!अकृतव्यूहपरिभाष्या प्रथमं त्वमवृततेनित्यवात्सयोगान्तसोपापत्तेः |

खनित्यादावतिग्यपिश्चपदान्ते दग्वा। वागाङ्गीः । पुगागमः | पदति किम्।
वावि यदीदं नारभ्येत तदा वानाीरेति स्यादित्य जबापवादीयम् । सतिं

स्वस्मिन्पुनः यसद्धविज्ञानाजवचपो। चोः किम्।मरुत् । मरुग्याम्।मरुदासनम् ।

सख्थासाम्यायथाक्रमं विधिः भव्तते।यथास्थानी र्यते । स आदेशो भवतिं
तेन च नपोः स्थानिनोः कमै । ननु वक्ता वक्ष्यतीव्यादावनव्याक्षिनामत्वाभावा
त्सत्यम् । धातोश्च सचसे इत्यस्याानुकषणाचोः दुरित्यस्य तत्रानुव्रत्तेवो-

सिभ्यति। चसे किम्।वच्मि। पदान्ते किम् | खथ्ाति।दिशाम्। बहुवचनमायथम्।
तेमदिर शस्ए्टञ् दधृष ऋतिजखन्त्रुनचयुनन्अन्चूउष्णिहादौनां कुत्व
रसे पदति च । दिश्सि इतिस्थिते परत्वात्कुत्वेन मयत्नसाम्यात् खकार
सिरोपे नबचपो।दिक् दिग् दिगभ्याम्।दिशदशस्पृशदधृष्कविन्खन्इत्यादीनां षत्वे भप्ति करुन्च युन्न् अनूच् याणामपाप्रे उष्णिहौ टत्वे प्राप्तेऽ

कृत्वविधिः।दिशा किम्।विट् विड्भ्याम्।रसे किम।दिशौ । पदान्ते किम्।दिगम्बरः।दिगीराः।पदति किम्। दिशाम् । दिश; । रसग्रहणारिक्पारा । दिश्रूषा
दिकसपानास्नस्तद्धित इति पक्ष इद विभत्तयन्तात्ताद्धित इति प्क्ष त॒
रसग्रहणं मत्याख्यातं मार् ।। षोडः ॥ षान्तस्य नाम्रोऽन्तस्य डो रसे पदान्ते
च।विट्।विड्भ्याम् । षट्'षड्भिः।षटसु । नाम्रो विक्षेष्यत्वत्वस्य विहोषणेन

तदन्तविधिरामात्रेह । षोडश तिष्ठन्ति । षष्ठीति निर्देशात् । थटि नाष
रसे किम् । विषो।पदान्ते षडागमनम् 1 वििदूष्णा । विटपा विट्कता
पक्षदयेऽपि इत्वम्।ननु मास्त्विदं सूम् ¦ वावसने।्षमे नवाः । खसे चपा

इत्येतेडंट्योलोभात् । जथ षडागमनमित्यादौ कथमिति चेन्न । वावसान
इत्यस्य अवृत्तिसंभवात् । अवसीयतेऽनेनेत्यवक्षानम् पदेन ह्यवसौयतेऽतः

प्दान्ततेवायसानं योगेनैव गता्थत्वादिरमोवसानमिति नारब्धव्यम् । वाव
सानं इति व्यवहारस्तु कृतः । इद च षाण्मातुर इत्यादिकषद्धयथेमवश्यम-
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ट्घुभाष्ये ।

भ्युपेयम् । षाषमातुर इति उत्वे कृतेऽपि चपस्याभावात् जमो न स्यात् ।
वावसान इत्यनेन तु नवचपयोः कृतयो रूपद्धयसिद्धिः । अथ ममापि मते
त्वन्मदेकत्व इति निर्देशाजवस्यापि जमो भविष्यति।न चायं तान्तादेशो न
दान्त इति वाच्यम् । त्वद्यति मादयतीत्यादि सिद्धयथ दान्तस्येवेष्त्वात्

नाम्नो य इलोर्विधानाच्नपदत्वमिति चेदुच्यते त्वन्मदिति । असमासपक्षे बावसान इति चपे कृते तस्य च जमस्य सिद्धत्वान्न निर्दरनेष्टसिद्धिरतो नारम्भणीरयं सूत्रम् । नर मत्याख्यानपक्षेऽपि अमे जमवित्यत्र वायहणं व्यर्थ
जवचपार्भ्यां रूपद्यस्य सिद्धत्वात् । सत्यम् । भत्ययजमे जवस्यापि विधा.

नार्थवाग्रहणमतरोत्तरार्थं च।ननु षण्णामित्यस्य सिद्धच सजमस्तुःडण इत्यनेन
डस्य णौ विधानादिति चेन्न} षकारस्थेव उविधानात् । ड इति षकारस्य

अथमेकवचनरूपं षो णो नामीति तदर्थः । मनु षातो्ञ॑से इत्यत्रानुवृच्य

सूत्रमस्तु मैवम् । पयोननाभावाददेडित्ि वावसान इत्यनेनैव सिद्धत्वात् ।
दिष्टे इत्यस्य क्षमे नवा इत्यनेन सिद्धत्वाद् देष्टीव्यादौी षोडः खस चपा
इत्युभयोरमवरत्तिरष्टन इति निदश्ञादिव्थं चिन्त्यमिदं सत्रम् । नाम्नोनो

लछोपकाधो ॥ न इत्यनेन नाम विशिष्यते । तेन तदन्तविधिः । नान्तस्य
नाम्नोन्त्यस्य लोपञ्ू थौ रसे पदति च । रसे । रानभ्याम् । रानसु-रानेत्यतर

तु मथमं सिरोपासरत्वात्ररोपञ भाप्तः तथापि “प्रायश्ञो दृद्यताम्" इति
सिखोपः । आसारिति ज्ञापकाच्।सो न रखोपशि सर्मिसगे सतीष्ट सिद्धे किन्तेन।ननु धो दीवनटेपदोभावात्तदथीमिदामिति चेत् न।तथा सत्यधावित्येवाव
कष्यत् । पदान्त रानाङ्वः।रानोटः । राजेदवयैमत नरोपदयपि सन्धिभवति ।
श्रादेरिति शङ्गात् । रसषपदान्तोदाहरणानि । रानकसपो रानता

रानसरूप

इत्यादि सिबंतात्तद्धेत इति मते पदान्तस्य नान्न इति मते रसस्योदाहरणम् । रसे किम् । राजन्वात् । सि्वंतातद्धित इति पक्षेतु सिषन्तात्त॒ राज-

वान् । अधौ किम् । हे रानन् । पदान्ते किम्।राजानौ । नाम्न इत्यनुव्यैमाने पुननोमग्रहणं नामसंन्नामव्रृत्तिकारोपस्थितस्य नस्य रोपशर्थम्।
तेनागमदेश्चयोनं । पचन् । भवान्।खन्। सुहिन् । यहान् । मान्भ्याम् । रोपमहणमनुसूत्य उत्तरसूतस्थमेव रोपय्महणमन्न पाल्यमित्यग्रसनुवरत्तिसम्भवात् ।
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पश्चस्वित्यनेन ज्ञाप्यं न छोपेन विभक्तिकायंमिति विभक्तो कर्य विभक्तेवौ
कार्य विभक्तिकार्यम् । राजभ्याम् । राजभिः । पधिष्वित्यादां षत्वं तुन
विभक्तिकार्यम्सेषादिति निर्देशात् संयोगान्तस्य लोषः ॥ संयोग अन्तस्येति च्छेदः । अनुकरणादिभक्तेवेकसििकत्वादविभक्तिको निदेशः । नान्न
इति विशेष्यम्।संयोगेति विशेषणम् ¦ विशेषणेन तदन्तविघेटाभः । तेन
संयोगान्तस्य नाररोत्यस्य रोपो रसे परे पदान्ते वतमानो यः संयोगान्त
इत्येव न तु नान्नस्तेन धातः: संयोगस्यापि पदति भवति । पम्भ्याम्।सुहि

न्भ्याम्।सो तु परत्वात्संयोगान्तरोपः ।पश्वास्सिरोपः । मत्य् । खन्।पदान्ते
पुमथेः।पुददयः पुरूपः।अचोस्कन्। भचंखन् । अवनीवन्। संयोगान्तस्य किम् ।

मरूव।संयोगस्य नाश्नो विंशषणादादेने। त्सषः।रसरो। त्वद् । व्वक्षौ । रसे किम् |
पुमांसो।पदति किम् । अचोस्कुत्ताम् । सूतरऽत्ययरहणं तु॒ बहूनां हसानामानन्तर्य्ये मच्येकसंयोगसंज्ञापक्षे अप्रिवित् स्थातेत्यादो रोपवारणार्थम् |सयोगावते यस्येति

दिवचर्नातविग्रहछाभार्थं कृतमन्यथोक्तरीत्या सिद्ध कि

तेन । समुदायसंज्ञापक्चे संयोगेोन्तो यस्येति विग्रहेऽपि व्यथं विशेषणत्वेनैव त
दन्ताभात्।ननु रोपरय्रहणमेवानुवतंताम् । किं छोपग्रहणेन मेषम् । सन्नच्युतः । पत्यङ्डतमेत्यादौ द्वित्वाभावमसंगाह्धोपशि न सधिरिति सिद्धातात्।
वस्तुतस्तु पत्याख्यातं तत् । धातोश्च ज्षसेइत्यतो ज्ञसम्रहणमपक्रुष्य षष्ठया
विपरिणमय्य संयोगांतस्य स्चस्य रोप इति व्याख्यानाररेह्। दध्यत्रमध्वत्र ।

असिद्धं बहिरंगमेतरंग इति तूक्ते पाक् | रात्सस्यैव रोपो नान्यस्य।चतुरो
वाराम् ¦ चतुः । सोपः । चिकीः। नन्वत्र षत्वं कृते रोपो नेति वाच्यम् ।
कृतव्यृहे तिन्यायाव्। सस्य निमित्तमपदान्तत्वं तचे भावीति न पूर्वैषत्वमवृत्तिथधृत्ते वा निमिन्ताभावन्यायेन निवतंयितुं सुकम् नेहऊकै।जमाट्।गन.
्।

्व॑त्नेदमपएवैवचनं दिदियोहैसात् ज्ञापकादस्यसिद्धत्वात् अबिभमेवानित्यादी
दछोपाथ तदारभ्यते यद्ा रात्सस्येति न स्यात्तदा तद्वच स्यात्संयोगांतरोपेनै
व सिद्धत्वाताक्य्रहणमुत्तरार्थम्।ननु हसे प इत्यत्र हसयरहणं मास्तु ङिडित्या-

दावनेनेव छोपस्य सिद्धत्वादिति चेन्नादिप्ाहचायंद्धातेरित्यषिकाराचास्यसेमंहणात् स्यादेव्यैवधायकाभावात्् सिोपानुदृत्तौ ठ एकदेशाुदत्कशादमास
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रघुभाष्ये ।

इत्यादावतिमसंगात्।अद्रदादेरित्यादौ दिस्यो्हणावङ्यकत्वाच्॥स्कोराद्यौ
श्च । आदिदष्द्स्यावयविवाचितवेन सम्बंधित्वादवयन्याकाक्षायां संयोगेति
संबध्यते नाम्रौऽवयवो यः संयोगः । पदाति वर्तमानो रसपरश्च धातोरवयवो य संयोगः पदाति वतमानो स्स॒परशथ् तदायोः स्कोर्छोपः स्यात्।संयो-

गान्तखपाप वादः।्षसे त्वपूर्व विधिः।गोरट्भ्यांवृक्षवृद्भ्यां मोधूमभड्भ्याम् ।
सौ तु परत्वासस्कोरछोप कृते सिलोपः । गोरडथंः । वृक्षवृडधैः । गोरद्पः।

वृक्षवद्देरय इत्यादि । पदांते किम् । गोरक्ष । बृक्षवृश्चो।रसे किम् । गोरक्षो
भावोगोरक्ष्यम्।व्षंवृशम्।गोधूमभृज्यम्।नान्नस्तद्धित इतिपन्युदाहरणम्। ससे
चष्े।वष्टा।भ्रष्ट।रिप्पत।रिप्सति पदान्ते भरारड।अतातट्। अवात्रर् अवाभ्र्।
रासे किम् । चक्षत । वश्यात् । भृज्ज्यात् । रसे जसे पदान्ते चेति नामधातून् विहाय संयोगविरेषण कृतम्।तेनेह न! स्पृष्टाभ्यां ताभ्याम्।स्पष्टाभ्याम् |
ततः स्कोः किम । दष्राम्याम् । आदययोः किम् । दृक्ष्यति । नक्ष्यति । स्कोः

सयोगविशेषण किम् । क्ञ्ञाता । कषटभ्याम् । अत्र हि स्सरसपरः ककारः
सन संयोगादि; । सकारनकारयोक्चैस्निभित्तत्वात् मस्ननसोरिति नुम् !
बहूनां समवाये दयोदंयोः संयोगसंज्ञेति पक्षे सनोः संयोगसंज्ञामातरित्य सखोप उपधात्वाघ्नौ सोप इति नरोप

ओदित्वात्रत्वम् । मग्नो

मग्नवान् । एवं मंतु मंक्तेत्यत्रापि सरोपः ।स्कोरिति स्वरूपस्य स्कुञ् धातव
न यरहणं दिवचरननिर्देशात्।तेन वस्कः स्कोतेत्यत्र येन नाव्यवधानेनेति नरोपः।

स्रोविखगेः ॥ पदान्ते वतमानयोः सरोवरः स्यात् । धात्वधातुसाधारणमिदम् । अचकाः । अववोः । अबिभः | अपिपः । देवः । पातः । अंततः |
परत्वाल्सिषुकि नात्र रसपरत्वम् । पदांते किम् । मत्स्यात् । वुस्याव।

चूयौत् । वारि । पयसी । रसपरयोनौम्रः सर्वसमः स्याव् । वेधोभ्याम् ।
दोष्षु।सो तु भथमं सिंरोपः | परत्वादिसर्गे कृते तस्य हसत्वाभावेन सिरोषाभवि नित्यं विसमगेदधयश्रवणभसङ्गः | अथ वेधा इत्यत्र दयोः सकारमेरेको

विसर्गो भविष्यति सत्वनातेरश्रयणादितिवेत्।मियचत्वाः । गः । पृरित्यादौ
रसयोरेकजात्यभावादुक्तदोषतादवस्थ्यम् । अथ दुप्वो> कपयो; । प्रतीं

विसगदेशेन >क > पविसगौनुस्वारणां इसादितवं ज्ञापितमिति चेत्तर्हि
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थमं विसर्मेऽपि न क्षति्सत्वात्सिखोपसम्भवात्। रसे किम् । वावीन्। चातु-

य्यम् । वस्तेः किपि किथ्िशिष्टस्य नामसंज्ञा भवति टुतेऽपि क्िपि एकदेश-

विङृतन्यायेन नामत्वमस्ति युवोभ्यामित्यादौ विस्गैः। सिध्यति स् चर् च

घर तयोः ! अत्ररेफो निर्दिष्टो न तु रेफभूत ऋकारः । रेफस्भानिकविसर्मस्य शदेशविधायकस्य ₹ इति सूत्रस्य वैयथ्यापत्तिः। कतेकार्ययोरित्यादिनिरद-

काच।न ह्यज ऋकारस्य विसर्गो निर्दिष्टः । पातः कल्पम् ¦ प्रातः पारमित्यादृबुभयथा विसर्मेः । नामसंज्ञाकलि सतो रफस्य सुपिन विसर्मः।

चतु्धिति निरदैशाद् । तेन गीषु वाघ पूष्वित्यादि सिध्यति । नाको नात्य
इत्यत्र तु बहिरङ्गाया बृद्धेरसिद्धसात्न विस्षगेः । कवृसाधनयोरेति निदेशात्।

सस्तौ ॥ सस्य विसर्गः स्यात्तव प्रे । आदवे छोपश्र।चकाषि । आद्धे
तथयोः । सति विसर्गे विसननीयस्य सौ भविष्यति।दकारस्तु नास्स्येव्। वध्वे

इत्य तु ययम इवे इत्युत्वं रातं तथापि आदवेखोपरित्यतज्र इव इत्यनुवत्यं

कचिद्धवे रोप विधानात्।कचिदपवादविषयेऽप्युत्सर्गोऽभिनिविशतीति न्या
याच। एेधिष्वभित्यादो तु ष्वे च सेरछोप इति वचनेन केधित्समाहितम्।वस्तुतस्तु नामिनो र इत्यत्र नामिन इत्यधिकम् । अवणा्धोपशचो विधानेन

प्रिशेषात्तघ्वाभात्। अतो योगविभगिन नामिनः परस्य विसर्गस्य कचिष्टोपर्विधानाददोषः । अकृद अद्िटमित्यादौ छोपो स्वादिति परत्वास्सिरोपः।
सौ सः।इत्यतः स॒ इत्यनुवत्यं नाम्नो न इत्यतो न इत्यनुवत्य॑विभक्तिविपरिणामं कृत्वा नकारे सस्य विंधानाद्वसरं घस्रातीत्यादावदोषः । परिरेषाद्धातोरेवेदम् । नाघ्रस्तु पूरवसूत्रेणेव सिद्धत्वाद् । सो किम् | अस्मि । सः क्रिम्।
स्कतासि । अदः ॥ अहन् शब्दस्य विसर्गः स्यात् रसे पदति च | अहोभ्याम्
अहःसु।सौ तु अन्तरङ्गान्विधीन्बहिरङ्ो ुग्बाधते इति न्यायासखथमं सिटक्
ततः प्रदान्तत्वादिंस्ंः। जहःकस्पम् । अहःपाश्म् । रसे किम् । जहनी ।
दीघांणि अहानि यस्मित्निदाषे इति विग्रहे दीवौहन् सि निदाषव इति स्थिते

हसे प इति सिंखोपात्परत्वात्यायश्ष

वसग

भथमं नोपधाया

इति वचनादसिद्धत्वज्ञापनादा

इति दीपे कृतेऽ इति विषमे कृते

विखोपः । यद्वा नित्यत्वास्सिरोपे कते विसर्गो
प

[क्पे

1

भवति । विसर्गस्तु न

२.५६

ख्वुभाष्ये ।

नित्यो अकृते सिखोपे रसनिमित्तः । कृते तु पद्ान्ततनिमित्ता निमित्तमेदेन साखभेदात् । पनः पवृत्तिमात्रेण तु मथमः पक्ष उक्तः ¦ निदाघश्ञब्द्माधिव्यादबे ोपरिति विसगैखोपशच तदभव तु दीषौहाः। दीषौहानी
दीषोहा। दईीषौरोभ्याम् । थौ तु दीघोभावाद्विसर्गे हवे इत्युत्वे दीषोहो निदा
घेति भवति अन्यदा दीषोहः । यन्तु माधवेन पृवेसूत्रात्समनुवत्यं सविधानं
कृतम् । तच्चित्यम् । सस्यापिं विसमेविधानावदयकत्तवेन विसभेविधानस्येवो-

चित्यात् । ननु सस्तो इत्यस्य स्थाने सोधीति सूञ्चं संयोगान्तरोप इत्यस्या
विधेयमिति चेन्न)रामो घाता पयो धिनोतीत्यादावतिमसङ्गात्।त्याययिकारभावात्स्यादौ धकाराभावाच्च। अथ यथान्यासं सोधीति कतं शक्यम् ।
पदति च ॥ दशसूच्या अये शेषो न त्वहु इत्यस्यैव चकारकरणात् कस्य
रेषे चकारं षिनाप्यन्वयलाभात्। चकारस्य त्वेवं स्वभावो यजातीयात्पघ्यते
तजा तीयं द्वितीयं सम॒चिनोति।सस्तम्यन्तात्परितः । सप्तम्यन्तं समुचिनोति

तच सन्निरहितत्वराद्रसे इति । तेनेदं दशमत्याः शेषः संपद्यते । तथाच
विदुषा तुव्यं विद्यत ।रानवत्। वाग्वत् ।खग्वदित्यादि सिध्यति।यथा योश्वेति

चकारः षष्यतासरितोत्यस्येति षष्ठयन्त समचिनोि ।चकाराभावे आदि.
लोपः आरभ्यमःणस्तक्रकोंडिन्यन्यायेनान्तछोपस्य बाधक इत्याक्केत
तत्नेति सूचनात् अमा । जमान्मं । भीभत् । जचैक्ुदित्यादि सिष्यति।

रो रातिषु ॥ अद्वा विसगेस्य पदान्ते रः स्याद्रात्यादिषुवनितेषु परतः।
अह्मेणः । वहुववनमादयथम् पयुंदासोऽयम् तेन राव्यादिभित्नो रात्यादिसदरोऽधयव्याहाये गृह्यते वेनाः । पतिरहः कयोति । अहश्यरतीत्यादो न रः!
अन्ये त्वाहुः \ हसत्वेन साददयं नावत्वेन रो हसत्वेनापि संभवात् । तेनाह-

पतिः ¦ अहचतुष्टयमिव्यारिसिद्धम् । ननु बणेत्वेन सादृदयं गृह्यतां पूवसू
त्ववसाने सावकारामिति चेन्नापक्षे हसतेन सादृदयात्।अवेऽपि विकल्पापत्तेः ।
रा्िरूपरथंतरा स्यादयः । रूपयति रूप्यते वेत्यविशेषादुभयं गृह्यते
न रूपप्रत्ययो रातिसाहचयीद् । अन्ये तु सवत्र साहचयंस्यानियामकस्वेन

परत्ययोऽपि गृह्यते ह्याहुः । तेन यदस्तमहई अहोरूपम् . । अहोरूष

गतमहो रत्रिरेषा । अहश्च रातरिश्वानयोः माहारोऽहोरात्रः । पुस्त्व वु
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सिगमरिष्यं सोकाश्रयत्वा्धिगस्येति न्यायात् । नपुस्कमित्यस्य नित्यलादा
सोकाच्छेषस्य सिद्धिरिति वचनाच।अहोरूपम् । अहोरात्रः । जहोरथंतरम् ।

एषु विसर्गो त्वोनि। पदान्तेकिम्॥जशोभ्याम्।अहः किम्।को गतः।पूर्वेण प्राप्तस्य
विसगेस्यापव।दो रो इत्यपि सुवचम् 1 न चारिष्वर्यं स्षन्यभरतिषेध एवेतिं

वाच्यम् । अनन्वितसमासो वाक्यभेदश्चेति दोषदयं स्यात्। १दान्ते विषयविकशे-

षठामेन पयायभसंङ्गाच ! दोबाम्

नबचपविसगीणामपवादः । बहुवचन-

मायथम्।दोषादीनां सो भवति रसे पदान्ते च।दोभ्यौम् } हविःषु । चक्षुःषु।

सौतु परत्वादरेफे कृते सिलोपः । हविरादींनां छोबानां तु अन्तरङ्गनपीति

स्थमोहटुकि पदांतत्वादः । हविः ! दोरथंः। दरहा |हविःकस्पम् । चकषरूपम्।
सादौ किम्।दोषौदोषान् किम्। खन्मु। अव्युत्यात्तिपक्षमारिव्यदम् ।व्युत्पत्तिपक्ष

तु ओसि सुप्रत्ययान्तानां खोरविसर्गं इत्येव सिद्धम् । भादौत नामिनो र
इति।नचांतरगव्वात्पमथमं षत्वं स्यादिति वाच्यम्।अकृतव्यूहपरिभाषात्वात्।

कृतस्यापि निवृत्तिसमवाच्च । अप्दान्ते हि षत्वं हविष्षु इत्यादौ चरिताथम्।

पदान्ते रत्वम् । दारैथर्यम् । तो तु षत्वे सिखोपे च विस्म इव्युक्तपरिभाषाविषयः । मादौ पत्वाप्परत्वादिसगों रम्यते यद्यपि तथापि सन्ुषृतुसपि-

सदेः । रविधाना्थं सूत्रम् । तुस्पिस्तादीनां विसर्गे सिद्धे दीर्वोन सिध्यति

सजुषशब्दस्य

तूभयं पदादीनां षरोडज्ञानां पदाद्य आदेशास्तिरथादि-

त्वाद्धवंति एवं हि बहुवचनादिपदसाथंक्यम् । अन्यथा स्पष्टा्थमशेच् तिरश्चावित्येवावक्ष्यत् । यदा पादाद्यः पदादयश्च स्वतं्रा एव बेोध्यानत॒
स्थान्यादेशरूपा इति दिक् ॥ धातोश्च यसे ॥ अधिकासेयम् ! चकारेण
नाम्न इति षष्टचतं समुर्चीयते । स्कोरायेश्चेति चकारोऽनुव्तेते ¦ सवच
स्मे इत्यस्याग्रे बोध्यः । स च पदान्ते इति सप्तम्यन्ते रसे इत्यनेन सहितं

समुचिनोति । तेन त्रीणि निमित्तानि ढौ कार्यिणो । तथा हि धातोक्षेस
पदति नाञ्नश्च रसे पदान्ते चेत्यपिढृतं बोध्यम् ॥ मो नो धातोः ॥
मान्तस्य धातोर्नो भवति ज्ञसे पदान्ते च । मान्तस्यनाभ्नो नो भवति रसे
पदान्ते च । प्रशन्भ्याम् । पशान्सु । सो तु प्रत्वात्रवे कृते सिरोपः ।
अशान् ।पदन्ते मश्ञानथेः मशानासनं परान्करप इत्यादि।पदांति किम्। मश्चामौ
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घुभाप्ये ।

धातार्स नकारमकारयोरनस्वरेविरषाभावात्सामध्याव् स्ञसस्याभावलक्षणय)।
वा वमयार्दाहरणं बोध्यम्। चक्षण्वह्। चक्षण्मह् अश्गसन्।जचकन्।पदान्ते किम्।
चक्चम । वरममोः किम् | क्षाम्यति ! प्नधीतु्रहणाच्ामापि षातरूपमेव्
गृह्यत । तेनेह न । इदं किम् । प्नधातुयहणाज्च धातुरव धाटगृद्यत।न
नामधातुरतनेह न।अयमिवाचरन् । इदाम् 1 क इवाचरन् । किम् । नलपस्तु
नभवतीय्युक्त माकृ नच
वरिधानसामध्यांत्न मविप्यतीति वाच्यम् |
पदान्तं तथात्वेऽपि रसे घा विधानस्य चरिताथव्वात् । इह मान्
पञ्षामरब्दस्याव्ययेपरु पाठाचयाक्तमिति वाच्यम् । भशामङ्दस्य द्वधया
करियाभरानस्यासत्वाथकत्वेन च्ङ्संख्यानमिधायकस्याव्यंयेषु पाठाद् ।
कारकेप्रधानस्यं सत्त्राथकसक तयोक्तरूप्रसंभवात् । ननु स्वरादानां सता
धकानामव्ययत्वादृस्यापि सत्वाथकस्मैवाव्ययत्वमस्त ।मैवम् । स्वरादाना-

मप्तत्वाधकानामसम्भवात् । पाटबलसादव्ययत्वस्वीकारात् । इह त्रस्वाभ-

संभवे सत्वार्भकस्याप्यव्ययत्वस्वीकारनौचित्याद् ॥ दाटः ॥

नाभ्ना हस्य

ठो ससे रसे पदन्ते च ¦ मधुखिद्भ्याम्। सोत ।प्ररतवाद्रवे सिलोपः)
मधघारुडागमनम् । उभया;

। मघुखटेकस्पः । धाताहुस्य टे} इस पदाति च।

रक्षयति । अट् । रसे किम । मधुटिद। क्स किम्।धिल्याव् । रिचः ।ननू
भयोहैस्य रस ञ्चसे वायोस्तु कि भरत्याहारद्रेयंन । मेवम् । ज्ञसे इत्यक्त
मृधुरखिडपो मधुरिण्मय इत्यादावव्या्रिः । रस इव्युक्तं र्टिद्यादित्यादाष
तिभसंगः। नन य्टदेप्वन्यतमोस्तु करि ठविधाननामेवम् ¦ ज्भांतत्वाऽभावेन-

तथाद्ध इत्यस्यापरवत्तः । टि टेदि इत्याद्ावव्याप्तः । ननु खटूसि इतिस्थिते परथमं खसे चपा इत्यस्तु! भवम्।येननायात्ते च यो धविधिरारभ्य
माणोऽपवादो भवति । ननु ठेड्धीत्यत ्रत्रातरात्वात् चसे नबा इत्यस्तु
मेवम् । मापते नवे आरभ्यमाणो टरोपीऽपवादत्वात्मवतते ॥ दादेघः
द्आदियस्य तस्य ददेनोम्नो दस्यषो रसे पदान्त च । गोधुगभ्यामूमोधुगा-

गमनम् । उभयोः । गोधुङ्मयः । रसे पदान्ते किम् । गोदुह । ददेधौते
हस्य घा ज्म पदान्ते च रस्यापबाद्ः।दोग्धिधोध््यतीति रत्वेपि सिध्यति

पदति अधोक्।से किम् । दृद्यात्। जधोगित्यत्र तु असिद्धं बरहिरंगमतर
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इत्यो सिद्धतवादाद्यः । दामचिहमिच्छन्दामरिडिस्यव त॒ दादधातोनीस्न
इव्युभयविरेषणाश्रयणसामथ्योत्रातिव्याप्िः । यद्वा । धातु्रहणद्धयमनवंत । एकमाद्यचारणयातिपच्यथमादुच्ारणे दादधातारिति व्याख्या.
नादधोगिति सिप्यति । ननु कवरगेष्वन्यतमो विधीयताम् । कि घविधानेने

ति चेन्मेवम् । धोष्यतीत्यादिसिद्धावपि दोग्धीत्यायसिद्धचापत्तेः । यन्त
द्देधोतेवे इति पाणिनीयम्। दग्धुं दग्धेत्यत्र वत्वस्यासिद्धत्वादटत्वं

पराप्तं

घत्वदिधानसामर्थ्यान्न भवति।यत्तु होमेऽदादेरिति स्त्वादादि भिन्नस्य एत्व

विधानं कृतं तत्नादाम टेटीतिं दाम् इत्यत धुदित्यच च टदत्वाभसङ्कः ।

तस्मालसथमपक्षो ज्यायान् । अपवादो वचनग्रामाण्यादिति धातोरति वच-

नादामरिडित्यज न घत्वम् । ददधौतुत्वामावादादेरिति

वचनाद्ढत्वमपि

न । अतो हस्येव पयोगः स्यादधोगित्यत्राकारादितवादव्यारिधीतोरवयवे

दादिरेति व्याख्यानेन परिहृता ॥ अत्रेदं वक्तञ्यम् । धातोरिति मास्त
पद्स्येत्यनुवत्ये पद्स्यावयवो दादिरिति व्यास्येयम् । अधोगित्यवान्ताव्ययो
दादिरदग्पेत्यत्ायवयवीदादिः । यद्वा देरिति हस्य विङेषणे दादिर्योह
इति । येन नाव्यवधानमि्येकेन व्यवहितेऽपि दहेस्त्वपाप्तो विकसपस्तेन

दामरिडित्यत्र नातिव्या्षिरिति दिक् ॥ इहष्िब ॥ दत्तिः भाग्वत् ।
मित्धुडम्याम्ामिव्धुग्याम् मिवधुडथंः । मितधरुगधैः । दोय । दोग्धा ।

अदोप्रोट् अदोधोक् । एवं मुदृष्णुदन्यहः । दिवायतमेणोयं दुहादिः ।

नचैव गणमिरदिष्रव्वादपार्तपेति निषेधायङ्ह्फि न स्यादिति वाच्यम् ।
तस्यानित्यत्वाभ्युपगमात् ॥ नोधः ॥ उस्यापवादः । वृत्तिः पाग्वत् |
उपानद्याम् । उपानद्थः । उभयोः उपानद्रूपः । नद्धा । नत्स्यति।
अनानत्। तथादेष्वन्यतमविधानेन नत्स्यतीति सिद्धःवपि नद्धव्यादि सिद्धयर्थं

धविधानम् ॥ छद्रषराजादिः षः ॥ छन्तस्य शान्तस्य षान्तस्य रानदे-

श्च नान्नः षो रसे पदति च।धातोक्चंस पदान्ते च छलं नाम नासिकौ छस्य
राविधानात् । परेषां विकि यदि मरह यदिनामास्ति तदस्माकमपि भनां

विणिभवति । तच्वमदट् । अकृतब्यूहृपारभाषया दित्वे न भव्तेतेऽसिद्धपरि-

भाषया न वृद्धिः । विण्निमित्ता वृद्धिः रसनिमित्तं षत्वं घातोः ¦ प्रष्ठा पृष्टः |
रशे
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रघुभाव्य |

जपामटशंतम् । विड्भ्याम् । विडागतः । विड्पः ¦डौ विशो वैदयमनुना-

वित्यमरे । घाते । वेष्टा । अवेवेटषांतम् । विष् । विधुट् । पदान्ते विथुडह।
रसे किम्। विषो} षस्य षविधानमादेंशांतरनिवृत््यथ तच्च खस

चपा इति

चयः । पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधोन् बाधन्ते नात्तरानीति न्यायात् |

न्यायो हि सतिहितेनेव बाध्याकाक्षपृर्तौ व्यवहित गमनं निरथकमिति द्विड्
इत्यत्र ज्लभे जवाः । अद्धेय्] अद्वेडित्यत्र वावसाने च।भवत्यत्र इण इति डकार
निर्देशोऽप्यनुक्टः । अयं चानिषधो न स्यादौ रक्ष्यानुसाराच्च । नादाविव्यतो
नेति स्यादाविति च मण्डुकग्ुत्याऽनुवत्ये स्यादौ नेति व्याख्यानादा। तेन
विथरुटसु । राजादयस्तु राज॒यन्पमज॒मनवृश्रूभ्रानूपरिताओऽटरौ ॥ विराड्-

भ्याम् । वरिरडथःविसण्मयः । विभक्तयन्तात्तद्धितः 'पदान्तत्वाद्वावसान इति|
जबचपौ । प्रत्यये अमे नवस्यापीति य्डयो्णैः । धातोः अरारानीत् अरा
याट्रपरत्वासे निभित्ताभविन शस्य सत्वे स्कारेति इटोपः । वृक्षव॒टभ्याम् समचिनोस्त दिशादिपाटः ष्व्राधनार्थः । असून रष्दस्तु न सृनेर्सरोणादिकडनुपत्यये सिद्धः 1 सक्षणिकलवात्र गृह्यते । राजसाहचयौद्धान्दीप्ताविति गृह्यते।नस्वेनसहचरितस्तेन तस्य कत्वमेव । विभ्राडुभ्याम् |
ध्रिव्राड् । पिण्णन्तो मृहीतः। तेन किबन्तस्य तु कत्वमेव । परित्रगभ्याम् ।

॥ षटोः कः से ॥ परचापिकासे निवृ्ताःसे इत्यादिनिमित्तान्तरोपादानात् ।

षटयोः कत्वं सकर (कक्ष्यति ेश्ष्यतिजकाक्षीद।जरिक्षत् ।स किंम्कष्टा ।षटोः

किम् । तकष्यति।धातोः किम् । विधुटसाननु िट्सु इत्यत्र धातोरिव्यक्तेऽपि
भाप्रोति नामत्वऽपि धातुत्वानपायात् । सव्यम् ।द्वितीयं धातुग्रहणमनुवत्ये
धातोरेव धातोरिति व्याख्ययं न तु नामव्वविशिष्स्य परव्वात् । खसे चपा
इति तुन युक्धमस्य चपापवादत्वात् सीतितु वक्त युक्तम्॥खस्तोऽनपि।
धातोः सस्य तः स्यास्स।वत्स्यति से) किम् । वस्ता।सः किम् । रिप्सते |

धातोः किम् । वेधःसु । नास्ति अप् यस्मिच्निति बहूनीह अण्निमित्तादन्यस्मिन् अपोऽन्योऽनप् इति तव्परुषे च पयुदासाश्रयणादपृसदशचे मत्यय इत्यथ
छामः । उभयथापि वस्स आस्से इति सिद्धम् । सुवः साधुरित्यत्न नाति

असङ्गः । सुवः स्तिरित्यत्रापि न संयोगवद्धिमयोगस्याऽपि विरशेषावगतिहतु-
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त्वात । सवत्सा सावका सकलभा धेनुरामीयतामिव्युक्ते यथा विेषावस्ययो भवाति तथा सावकंराऽकरभेत्याद्युक्तप्यदिशिषावसायो भवति । यस्या
वत्सादिसम्बधः संभाव्यतेऽवत्सापि सेवे गृह्यते } एवे यस्यापृसवेधः संभाव्यतेऽनपृशब्देनापि स एव धातुभत्ययो गृह्यते न सुप्।यद्ा नेति स्यादाविति

चानुवच्ये स्यादौ नेति व्याख्ययमुक्तसू्द्ये यत्र अद ष्सिभवावस् सीति स्थिते
कत्वतत्वे प्रप्र परत्वाव सिखोपान्न स्तःनचानपीति भसन्यमतिषेष एवास्ति
तिवाच्यम् सुषस्साधुरित्यत्ातिपसङ्गात् । अनन्वितसमासवाक्यमेददोषअसङ्ग ॥ दिपि॥ धातोः सस्य तः स्यादिपि ¦ अरात् । अचकात्

दिपि किम्। शास्ति । सस्य किम् । अहन् ॥ सिपिगा॥ धातोः सस्य
वातः सिपि दिपि।जश्ाः, अशाव् | अचकाः । अचकात् ! सिपि किम् ।
चकास्थः।सस्य किम् । अयाः } दिपि किम्। दिप्सहचरित एव सिपि यथा

स्यादेवमर्थं दिप तु पूरवेण नित्यमेव । अतश्वकास्मीन्यादौ नातिव्याप्तिः |
मण्डूकश्ुत्या पदात इति वानुवत्यं सिपि सस्य दातत्वं तु रडयेव संभवति
॥ द्! घातोदस्य सिपि रो वापद्ि। अव्ः। अवेद् । अमिनः। अभिनव्।

द्स्य किम् । अदत् । पदाति किम् । वेत्सि । रो रात्रिष्वित्यतो मण्डुकष्टुत्या र
इत्यनुबतेनीय न निक त्वनंतरं त इति । तेनाववौः। अपास्याः । अनघौः

इति सिद्धम् ।रिरो इत्यस्य यधृत्तिसंभवात् । सानुवृत्तौ दीर्षरटापयोरसम्भवात् । दषादित्वकत्पने गौरवाच । खसे चपा ज्प्तानाम्। स्पष्टम् |
निहा इति अव्युत्पन्नं नाम । निशाया अददेशो वा । तस्य सुपि तार्व्यश्चस्य
तार्व्यश्च; । निचूजु । नचा छशषोति षत्वेन् भाव्य धातोरित्यनुवत्यं
शान्तस्य धातोनेोन्न इति व्याख्यानाद् । इट स्थानसाम्याव् षस्य टः \षटसु ।

भु्सु।वख गतो।किप।खस्य कः । दक्षु । दकि ¦ दि सु इति स्थिते
दिशिामित्यनेन महामाणस्याघोषस्य शस्य तादश एव खस्तस्य कः । कक्

प्सु।प्स्यते । स्जसानां किम् । खन्सु । वारु । पुंसु । चपा इति किम् ।
ङसानामिति स्थानषद्ठीनिर्देशाद् स्थानसाम्यात् चपस्य विधेयत्वसंभवात् ।

मेवम्।छजज्षपानामपि सत्त्वात् । खसे किम् । वेच्नि । द्विष्यात् । ञ्ञसानां
चपा खस इति वक्तव्ये विपरीतोचारणं वेचिव्यार्थम् ॥ सवेजवाः ॥
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ट्घुभाष्ये ।

क्सानाम् । निनभ्याम् । षड्भ्यः । मुद्धयाम् । पयोमुग्भ्याम् ! ककुन्भ्याम् !
यसानां किम् । खन्भ्याम् । गीन्याम् । स्वे किम्।खसरौ । गिरो । ज्म इतिः
पाटे भजनो सनत इति न सिध्यत । सस्तोऽनपीत्यारभसामथ्यातपस्य्

तवर्गेण सावण्योभावात् चुत्वन द कृतऽनन नः।रपरोणािक
दपर्यये शब्दः!
वाग्म।वाचो म्मिन् । चस्य कुत्वेन कः । तस्य इवे गः। वावसाने॥पद्स्यन्ते वतमानानां ञ्जसानां जवाश्चपाश्च वा स्युः । राग् राक् । ककुप् |

ककुञ् । भद् । भृत् । वाक् | वाग् । पदस्य किम् | मरुतो । अते किम्,
नातः । गतः । स्चसानां किमू।सुगण् । पाङ । अवसातिरवसानमाषोऽतकर्मणि भावे युट् समात्तिरन्त इति यावत् । अवसानशब्दस्यान्तावयवाभैकस्यावर्यविनिं साकाक्षिस्य पदस्यावयवः संबध्यते।शब्दान्वास्यानपरसङ्गात् । व्याक.

रणे हि भाषान्येन पदान्यन्वाख्यायन्ते। तदुक्तं पादीकवे॥ पदानीह ससत्य
संस्करव्योल्छन्यंते यषां यथेष्टाभिसबेधो भवति । आहर पा पाचमाहरति ।
अवसानशब्दस्यांतावयवाथत्वं छाकेऽपि भरसिद्धम्। तच्छिष्याध्ययननिवेदिता-

वसानानां कथावसान इत्यादो वाक्रयसंस्कारपक्चऽपि पदसंस्कारदारेव वाक्यसंस्कारो भवति न साक्षात् । वाक्यस्य कवचिद्प्यनुपादानात् दविधा दविधा
मुपिडंतं चतद्धा सुसिङतं मादि अव्ययं पश्चधा सुपृतिङंतभादिअव्ययकर्म-

मवचनीयम् ।केश्चिसदं भित्र चतुद्धौ पचधापि वा । अपोदुच्येव वाक्येभ्यः
मकरातिभत्ययादिविदिति सिद्धान्ताव् । यद्धाऽवसीयत स्युसा्यवेन निश्वीयते
इत्यवसान पदं कर्मणि युट् । यद्धाऽवसींयते प्रतिपाघतेऽथोऽनेनेत्यवस्यानं पदं
साधने युट्) रोके हि पदेः पदाथाः मत्तिपायते।पदे स्षसानामिति रन्धम्।
आदिनिवानाभमिति खसं चपा इति तथे इत्यादिनिरदशादापिमध्यानामय्रहणे
जात परिदेषादत्यानामेव ग्रहणम् । यद्वा स्लभान्तस्येव्यतोँऽवयदहणमपकृष्य
वचनव्यत्ययेन येननीयम्)नन्वेवं पदाति इत्येवानुवतेनीयं किमवसानयहणे

नमिवम्।पद् ति इत्यधिकारस्य निवृत्ततवान्मंदुकष्त्याऽनुवर्त॑ते व्वधिकरणां
भावादवसानग्रहणस्य व्यक्तत्वाद्ाय्रहणस्य वेय्यात् । ज्रचपयोर्विधानादेव ।

विकटस्य सिद्धत्वादुभयोविंकस्पः । माधान्य् तु रूपत्रयभसंगादनुवृत्तयंथ
वाग्रहणस्थापनेतु ेकाधिक्याद्। ननु वाग्रहणाभावेऽनतरत्वानवानामनुव्ृत्तिः

युष्मत्पाद्ः .
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स्यात्न चपानां व्यवधानादिति चेन्न । अनन्तरस्येति न्यायस्य बाधाव् ।

ङसिरदिति निर्देशाचपा अवे इति सूत्रारभाच।अन्यथा जवानां सत्वाचपाना-

मसत्वात् किं सूत्रेण । सातिरब्दवत्सानशब्द॑स्यापि अवसानवाचिताद् ।

म्यर्थमेवेति । एवं हि विरामोऽवसानमिति सूरं व्यर्थ संज्ञां विनापि लोक
मयोगदशेनाव् ॥ आदिजवबानां ञ्भांतस्य
न्तस्यादौ वर्तमानानां जबनां ज्चभाः स्युः सादौ
छ्त्या भिदपामित्यतोभीत्यनुवतते।पदति इति च

दभाः स्थ्वोाः ॥ भाः
भादी ध्वे पदति च।मदूक। आदिश्द्स्यावयववाचि-

त्वाद्वयव्याकांकषायां धातोर्नान्नशचत्याक्षिप्यते । धुषु धुरम्याम् । धृष्ष्यति ।
धुग्ध्वे । अधुण्धवे। ध्येति ध्वे ध्वमोः सामान्यग्रहणम्पदान्ते।धुगासनम् ।
अधोक् | वकारविशिष्टस्य यरहणादोग्धीस्यादौ न । नवेति किम् । योत्स्यते ।

क्ञभांतस्येति #म्।दास्यति । धातुसंबधं श्षसग्रहण नेह संबध्यते स्ध्वोग्रहण
विज्ञायते। न
सामर्थ्यात् । आदिनबानां कथं निरविग्रहरूपमिदं
तावदाद्यश्च ते जवाधेति । गर्दैभमाचष्टे मर्दषित्यत्र गकारिऽतिव्याप्तेः ।

अदेः परा नबा इत्यपि न धुगित्यादावव्यिः । आदाबुपदेश्ावस्थाया
जवा इत्यपि
न गद्धैबित्यादावतिव्यपतिः नामधातूनामुपदेशाभावाद्।अतः पारिशेष्यादादौ धातुसंज्ञाभवृत्तिकारे जबानामिति व्याख्येयम्
दामर्िदिमिच्छति दामटिडित्यत्र दकारे गद्धृबित्य् गकारे चातिन्याक्षिः ।
-मेवम्।जत्यबार्थेऽत्यसदेशस्येति परिभाषणात्। यदा । स्ष्वादिपरत्व जबानां-

विंशेषणम्।येन नाव्यवधानन्यायेन डाभ्यां व्यवधनि भापोति।दुहेस्त्वनुवतेनःइहेरनुवृत्तिख्यं तयोपरक्षणाथां । तेन भत्स्यतीत्यादि सिद्धम्।यदा बध्राति।
बध्यादित्यादिष नकारस्यादश्षेनात्।पयो दग्ध इति वदेकदेशदाहे समग्रदाहन्यप
देशवत्।कचिन्नस्यादशेनात् । सर्वत्राभावांगीकाराग्यन्तरमस्प्येव।यदा । सष

तस्येति न धातुविशेषणं किंतु जवस्यापूत्रे रिङ्गवचनमतञ्रमेकवचनेमित्यु
व्सगेत एव वचनम्।यदा पदसंस्कारपक्षे यन्तरनिरक्षस्य स्युत्पाद्नादेक द्वन
बारिरेगेण पदान्तरयोगेनांतरंगस्य संस्कारस्य न विवृत्तिः तेन ससमीपवर्निनो

नमस्य क्लम इत्यथेःपक्षदये आदिग्रहणं चित्यम् । नबानामित्यच दगवानां
सभा इत्यपेक्षितम्।भाययेरद्शैनात् ।ए काचो वशो इत्यत्रेकाज्यहणं चित्यम् ।
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रुषुभाष्ये ।

यङ्ल्क्यमप्रिः । तथोद्धः ॥ स्भान्तासरयोस्तथयोर्धः 1 रीटः । री।
अबुद्ध।जबुद्धाः।दोग्धिदेग्धि।दिग्धः।जग्धः।अरुन्धः।जटन्ष्वा।स्ञभान्ताच्किम् ।

भूतः! सिक्थम्। तथोः किम् । बघ्राति।राध्यति । ननु धत्तो धत्थ

इत्यत्र

कुतो नेति चेच । दादेरित्यारोपस्य स्थानिवत्वेन ज्लभांतस्याभावात्।यदानहो घ इत्यत्तत्रेणादृत््या वा ध इति च्छित्वा तद्त्ानवत्यं दधातेनैति व्यास्या-

नात्।अन्ययाद्विभक्तेटक्छ्॥च वा कृत्वा नमस्कृत्य मोकतुमित्यादि अव्य.
येति महासंज्ञाकरणेनाम्वधसंज्ञाविधानात् । तदंतस्यापि भवति । तेन परमो
तैस्तदंतस्य भधानस्य भवति। तेनाद्युैःसावित्यत्र नायद्धा । विहित विशेषणमिदम् 1 अव्ययादिहिताया विभक्तदक्।परमोचैरित्योत्तरपद्माधान्यादस्त्य-

व्ययाद्विघानमव्युत्ैःसावित्यत्र त्वन्यपदार्थस्य माधान्याद्ग्ययार्भस्योपसनैनत्वात्रास्स्यग्ययादिधानम्।अके तुःसति तन्मप्यपतितन्यायेनास्त्यव्ययत्वमुचकैरिति विभजनम् । विभक्तिर्विभागः।वाक्ये तु स्यादित्यादिरूपेण डिधा विभागोऽस्ति।यदाविभव्यते विविच्य बोध्यते कतंकमाद्यथांऽनयति विभक्तिः!
स्यादिव्याघयोरेव योगरूटिः । योगमात्रे तु । कृत्तद्धितप्वातिपसक्तम) तेषामपि

कतुकर्मायमिषायकत्वात्।अच हि स्यादः सिप् इति वा वक्तव्यम्।विभक्ति्रहणं यत्र स्यादित्यायोः ।सामान्यग्रहणम्। ततर युक्तमविभाक्ते नामति।यथा इह

तु स्यादेरेव संभवात्ातच्न । य॒क्तम्न चोत्तरत्र कुंभं करोतीत्यादौ त्ये
ग्विधानाथेमिति वाच्यम् । तत्र षातारेव म्ययविधानान्न विभक्यन्ताव्।
तह्यैतापि नाम्नामिति वर नादविभक्तयन्तानामेव समासोऽस्तु !मेवम् 1 अन्वय
इति वचनादन्वयश्च पिभक्तयंतानामेव सम्भवति न केवखानाम्।रोपानुषृत्ति-

संभवे टुग्यरहणं सवेरोपाथम् । अरिङ्गभसंख्यमव्ययमिति पूवोचायेवचनादस्वाथकरेन च कारकानमिधायित्वाद्धिभक्तेः मतिर वाभावात् कि हुजिधानेन)।

सत्यम्।इद्मेव दुगिधानं ज्ञापयत्यव्ययेन्यः । सप्तापि विभक्तयः स्युरिति ।
यद्धासंख्याकारक

चभावऽपि सप्रानामप्येकवचनान्येव भवन्ति।तस्य वचनस-

वैनामस्वेनोच्सगकत्वेन एकत्वभवे च पवृत््यभ्युपगमात् ¦ वा टाड्योरित्यायनुकृरम्।यद्ा सिगार्थे भथमेति मरथमवचनान्तरं दवित्वबहुत्वयोरभावात्।स्वः।

मातः । उचैः । इत्यादौ विस्गविषानफरं पदसंज्ञाया । समासप्रत्य-

|
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॥ समासे वतमानाया वेभक्तेः मव्यये च परं डग्भव्।तं घेट्रि।
।
राजपरुषः । पंचाग्नि। धवखदिरौ ! नीलोत्पटम् । चंद्ररोखरः । अ।पमव्ः
क्षः । समासे किम् । राज्ञः पुरुषः;

प्रत्यय मकम् । उपगोरपत्यम्।

न
विभक्तेः किम् । ग्राममागता ग्रामागतः । समासे वत्तमानस्याप्याडा
टुक्।एकापि सप्तमी विषयभेदाद्धियते । एकरूपान्वयाभावभप निपातनात्स
मासः । यद्वाभावि सप्तमीयं समासे सति मत्ये च सतते मरतायत।कद॑थः।
कमयर्थोऽनेन भव्यः । इण गता।स्वरादः ।यदा।जय गतावन्तभावेतञ्य
प्रत्यये: मत्याययत्यं पचाद्यःयदाऽऽभ्यां ज्यन्तान्यामव प्चायास्स्मादव
निषातनाद्रस्वः । स च स्यादित्याद्यावादिकृत्तद्धितेषु यागरूटभ्तः
पथकनामा्प्च तत्र नातिमरसंगः । स्यादेतव्।वृत्तो वेभत्तयथस्यातमावाङ्क्तरथैनेति न्यायेन विभक्तरनिवृत्तिः सिद्धा । यथा । ददर चस्य बहुपरोहावन्यपदस्य । तथा हि।पराथोमिधानं वृत्तिः । परः । स्वाथाद्न्याभ्ययद्ास्वस्मात्परस्य शब्दस्य योऽथः स परार्थः | तस्याभिधानं मातपाद्न राजपुर
इत्यन्न रानपदं हि स्वाथेविश्चिष्टपुरुषब्दाथ माधान्यनाह । परषरशन्दाऽपि
पद
रानरब्दाथविश्षिष्टं ाधान्येनाह । अद्धेपिप्पली निष्कशावरस्यन्न पत
ा
मत्तरपदा्थ विशिष्टस्वाथ भाधान्येनाहोत्तरपदमपि स्वाथवि)रष्ट पृदपद्धमाष
र
न्येनाहाएवमव्यमीभावऽपि पचाग्नीत्यत्र समादहारदिगों दे जपि पद् समाहा
माघान्येनाहतः । परस्पर तयोः

पाष्ठेकः

सबधः

। तद्धिताथदिगवपि

दरे पदे तद्धितार्थ मराधान्येनाहतुः । तयोः परस्परं पष्क;
धृवखदिराविव्यत्रतरेतरद्वदे आपे पद् उभावथा माषान्यनाहेतुः

स्वर्धः ॥
। समाहार

दर त समस्यमानानि पदानि समाहारं माघान्यनाहुः । परस्पर सबन
वस्त दविगोविशेषः।कममेषारयं त पुवोत्तरपद् उत्तरपदाथ पराधान्यनादतुस्तयेोश्च
ए्रस्परमेकञ उत्तित्वं संबधः । वचेत्रणवाद्। बह्नीहा समस्यमानीनि पदान्यसम्बन्धः । उत्सगता
न्यपदार्थं पराधान्येनाहृस्तेषां परस्परं पष्ठिकः
दीतिरियम् । ओपगव इत्यादौ मकृतिः स्वाथविशिषटं मत्ययाथ माचान्यनाह् ।
प्रत्ययेऽपि पकृत्यथविशिष्टं स्वार्थं नाहेति दिक्।इत्थंविभक्तयथस्य वृत्तावन्त-

भविण स्वता निवृत्तौ स्यां किमनेन न च कायेश्चान्दकमनेन्द् च युक्त
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टवुभाष्ये ।

एणकांतारीनां रोषस्याविधानेन तन्मतस्यात्रानेमीकारदशैनादि ति उच्यते ।

ह्मोक्तिः । समिदाहरणम् । क कुबवलोकनमिप्यादौ पद्कार्यां स्वाभाविक्या

अपि निवृत्तेः । सूत्रेणानुविधानं अन्यथा अत्ययरक्षणं न स्याद्।सुषे धातुर
तिपदिकयोरिति सूतं स्यत्का अम्ययादापएसुप इत्यस्याम्े समासे भत्यये; इति
सूत मणय । सुपः गिति चानुबतेनीयम् । अलुक् कचित् ॥ समासे सति
मत्यये च सति कचिद्विभक्तेरटुक स्याव्।तवचिसारः'उरसरोमा।कचिच्किम् ।
स्वक्सारः । मूद्वशिखः।समास किम् । स्ववि वतत्तापत्यये आमुष्यायणः ।

जमुप्यकुछिका।जमुष्युश्रिका । महवितर!इत्यादि । ननु त्वदिसार इत्यादीनि
वाक्यान्येव भवन्तुन तु समास इति चेन्मैवम् । त्वविस्।रस्यापत्यं तवाचि
सारीप्याद्यसिद्धिपसङ्गात् । कस्माच्नाञ्नस्तद्धितेत्पात्तिरिति सिद्धान्तादपक्ष

कृच्छमुक्त इत्याय्नेष्टरूपमसङ्गाच।अव्ययीमावात्।।अन्यथीभावापरमस्या

विभक्तष्टुक । अधिहरि । अपविष्णु । उपसमित् । अव्ययेति किम् ! टृष्णधरितः | विभक्तेः

किम् । उपरानम् । जय्ययीमावादय म्म् न विभाक्तिः।

नन्वदुगेवानुवृत््यतामनेतरत्वान्न

माक्तिविरहाव

दुक् ।

मातिपूवैको

त्युक् । नन्वभ्ययादिति टुकमािर
स्तिअव्ययीभादस्याप्यव्ययत्वे
न्दथसंज्ञादिहानादनव्ययमस्ययं

अनन्ययस्याव्ययत्वन

भदीःयव्ययीभावः

।

तदप्य

ज्वरोद्णः

।

भवनमिति वा । अस्मिन्नकार्थीभावि इति वा

च्विः । भवि आधारे बा घञिति |मेवम् । तत्ुरषादिसंज्ञावदस्या

अन्वथेत्वाभावात्तत्वे

तु योगदिभामो

मास्तु अव्यथौमावादतमनत

इत्येक एव योगोऽप्तुटुक तु अव्ययाद्धिभक्तरित्यनेन सिद्धमेव। ॐत एव

योगविभाग एव ज्ञापयत्यजान्वथसंज्ञा नास्तीति । अतोऽमनतः ॥ अत

इत्यस्य विशेषणत्वात्तदम्तविधिः । अदंतादव्ययाभावाद्धिभक्तरटगभिन्राया
स्तस्या भमादेशश्च । उपकृष्णम् । उपकृष्णात् । अव्ययेति किम् । य्रामगतः ।
भतः । किम् । उपसमित् । नन्वमादेश एव दको बाधकः स्याक्किमटुग्ि
धानेन । भवम् । राङ्कषिडीनां टुकूभसेगात् । मवतमानो हयम् । टको

बाधकः स्यान्नात्वपरवत्तुमानाऽफत्यतो वाक्यभेदेनोभयविधानं टको भावो
दकोन्यो टको विरदधो देति भिष्वपि पक्षेषु -रुड्नेति फएटितम् । नसुडसा-

य॒ष्मत्पाद्‡ ५.
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दिषु सर्वदिशार्थमम् विधानमन्यथाऽमेव व्यधास्यत् । अकाररूपीयां अन्दता
मवं
याश्च विभद्तेरभावादसेरत् पयैदस्यते । नन्वकारदे पय दासोऽस्तु
सप्तम्यभावाव् । यस्मिन्विधिस्तदादौ वणेग्रहणे इति वचनात्सप्तमानदश-तदादिविधिरस्ति । अनत इति तु षष्ठीनिदेशः । यदि त॒ जन्ययाभावाद्
चनयास्मिकाः सवौ विभक्तयः स्वीक्रियते । तदाऽनत इत्या्चपरक्षणम् ।
वचनच्रयस्यैकवचनगिकारे विदमेव शोभनम् । उपरानामत्यादवमत्ययस्य
समासोत्तरपदान्तरभावादम् ॥ वाटाडन्योः ॥ अर्दतादव्ययानावाद्मड्याे ।कम् ।
रम् वा । उपकमेन वा कृतमुपकुभमुपकुभे वा निषदि । अव्ययात

रानपरुषेण । अदंताक्किम् । अधिखि । सुमद्रमुन्मत्तगगमित्याद्ा सप्तम्या
नित्यमम् । व्यवस्थितविकरपाश्रयणात् । स नपुंसकं सात्नाह्ताऽ्व्ययामोव्1स्द् सप्र

स्तच्छब्देन पराम्दरयते इत्याहः । सच्चिधानादेवानुवृत्तिखाभं

सयहणमिति

ष्येयम् । अव्ययीमावो नपृंसकषिङ्गो भवति । गाः पातवा

गोपरतसिन्नधिगोपम् । उपयामणि । उपचमं । नपुंसकस्याति हस्वः ।
निमेक्षिकमपनदि त अन्यार्थे हस्व इति हस्वः । स कम् । रोनपुरुषः ¦!न
खी पुमानिति नपुंसकम् । सीपसशब्दस्य पुसूकभावोऽस्मान्निपातनात्सहा

दी ॥ एकतवे वतमानो दिगुदधदो नपुसकष्मि
दित्वादा ॥ एकत्वे द्विगद्वं

स्तः पचाभि।दिबाह । संज्ञापरिभाषम् । पाणिपादम् | एकतवे }कम् । ¶चकपाः परोडाश्चः । रामकृष्णो।दिगददो किम् । चिच्गुःरक्ख्ता । एकत्वसंख्याविशिष्स्य वाचको भावभ्रत्यये एकत्व भथमासंस्या । सव वक्रय
सावधारणमिति न्यायेन एकस एव समाहार इति यावत् । समाहारस्य
कत्वादतः पचकपार इत्यत्र नातिमसगः । दो गावो शब्दा य।स्मन्स॒ गु
रित्यन्वथैसज्ञाबराद्वहनां न द्विगुः दिमासनातः । डचहनातः

मासयोरहोवा समाहासे दिमासम् । यहः । तच्च नातः

। द्याः

1दशब्द्स्य [दत्व

ूर्वपदस्येतोऽमुत्तरस्य अः निपात्यतेऽस्मात्निपातनास्सहादित्वादोते ।4क् ४
हाटकेरापरस्थायी विनायकसुतोऽकरात् ।
रघुनाथामिधो व्याख्यां युष्मत्पादस्य वाडवः ॥
इति युष्पत्पादः ॥
[णि

1
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रुघुभाष्यं ।

करक षादः £.

॥ लिगाय प्रथमा ॥ स्मि च अधश्रानयोः

समाहारः हि.

तस्मिन् अर्थे मथमेत्युक्त कस्यार्थे इत्याकांक्षायां यस्मात्स्यागारं
दिषिधिस्तस्य नाम्नोभ्ये नामाथश्र नियतोपस्थितिको यस्मान्नो
योऽर्थो नियमन भासते स तस्याथ: । आमंत्रण इत्यस्यारभान्नियतत्वराभेो
रिगग्रहणाच अनियतटिगार्थं हि ततद् । नामार्थो -दविषिधः । अल्िगा.

संख्यो नियतसंख्यश्च । आधये स्वर् पुनर उज्चेः। पद्त्वादविरगेसिद्धिः,

ननु र इत्यनेन रस्थानिकविसर्भस्य रविधानाद्धिसर्गो रभ्यते कि मथम-

यति चन्न।ातगच्छ । मातर्नमामीत्यादौ चरिताथत्वात्सांतेऽपि तस्यावदय-

कत्वा । अंतेवासी चितिः कुस्म् एषु छग नामार्भा नियमेन भानात् |
चिम तु नामाथव्यतिरेकेण नास्तीति छिगमा्लाधिके नामार्थं मथमविधानं
न् कारकसबधाधिके तयोनाननार्नियतभानाऽभावात् । तटः । तरी । तयम्।
यदित्वर्भरब्दो बृत्तिविषयपरः ! वृत्तिस्तु सक्तिरेक्षणा चागोणी तु रक्षणात्

भेता पृथग्बारस्तु । त्रिकं च नामाथ इत्याश्रीयते।तदा छि इत्यपि मास्तु ।
रक्षणाविवित्रस्वऽपि न क्षतिरमियमांरात्यागात् । शक्यं रक्ष्यं गोणं च पुं्टिमं
स्रीटिगं नपुंसकषिगं च । रक्ष्यमिति वेचिच्यं शक्ये एवेति नियमस्य

पस्त्वादिना टिगस्य वाच्यतेति नियमस्य च त्यागातु । टिगत्वेनेव रिगस्य

वाच्यताम्युपगमात् । खादी । दोणः । आटकमित्यत्न नामाथे एव मथमा |
परिमाणस्य नामतो नियतभानाव् । दोणो रेणुका व्रीहिरत्यच तु पदान्त-

रयोगाद्रौणत्वाबगतावप्यंतरगसंस्कारस्य न निवृत्तिः! यदा । दोणादिकब्दानां मथमत एव तत्परिमिते रक्षणा । साक्षणिकस्याप्यथं॑स नामाथेत्वे-

नभ्युपगमात् मथमासिद्धिः । एवं गोर्वारीकः । सिहोमाणवके इत्यादावपि

बोध्यम्।एको द्धौबहव इत्य । संख्याया नाेवामिधानाच्नाथ यदेकत्वादि

तरिमिस्तस्याविधानासथमा न स्यात्।मेवम् । न केवला भक्तिः अयोक्ति

वयेति नियमात् किचिदचनं मयोक्तव्य तच्च ।मकृतिविरुद्धमनन्वयसङ्गाद्-

तोऽनुवाद कपमयोगस्येव न्यास्यत्वादचावरिष्टं सोनः पुस इत्यतो बोध्यम् ॥

इत्थं मातिपदिकाथरिङ्गवचनपरिमाणमात्रे भथमेति पाणिनीयसूत्र मथमावि-

भृक्तिरिङ्गगथवचनेति कारापसृत्रे च । अर्थ मरथमेव्येव पारं विभक्तिटिग-

क[रकपाद्ः ६.
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वचनरष्दानां वेय्यात् । ननु चितिरित्यादावस्तीत्यष्याहायं तेनान्योक्तै

इति सिद्धा मरथमा किमनेनामेवम् । अध्याहारेण गौरव दवैय््याच । ‹ सत्यं
जञानमनेतं ब्रह्म । न सत्ताज्ञानानंदवव् शद्कोयं न रक्तः ` इत्यादौ विशेषणान्तरनिवृत्तिफटके वाक्ये क्रियाध्याहारस्य न।वदयकसात् । ननु तस्मा-

स्सिभौनसित्यनेन विभक्तीनां विहितत्वादिदं भकरणं वृथेति चेन्न । सिद्ध
सत्यस्यारभस्य नियमार्थत्वात् । नियमे हि एवकारः कर्प्यः । स यस्यघ्र
ततोऽन्यत्र(वधारणमिति सिद्धान्ताद् नियमोऽपि दिविध । विभक्तिनियमो-

ऽ्थनियमो वा नामायं एव अथमा कायें एवं दितीया कवृकरणयोरेव
तृतीयानान्येति विभक्तिनियम एवमग्रेऽपि । अ

पक्ष परस्परान्ययेभ्यश्च

न् ्राप्रुवन्ति । अर्थनियमस्तु नामार्थभर थमेव कर्ये दितीयेव कर्तृकरणयोस्तृतीयेवेत्येवरूपोऽ पक्षे अर्थो नियतो न विभक्तय इति अब्ययेभ्यो
भवति । विभक्तिनियमे तु नामार्थं इति मरथमेव भवति । तावेतैवाव्ययाद्ि
भक्तेरित्यस्य चारिता्थंता।यहि त्वेकत्वे एकवचनं द्विबहो द्विवचनबहुवचने इति

सृ्यिंत्वा यदा संख्यायां वचनानि नियम्यन्ते तदाभ्येरे करत्वदधित्वबहुत्वर्भति
पादनात्मथमेकवचनमां भवति । ओत्स्ित्वात् । सप्रानामेकवचनानीति

पक्षोऽवययीभावस्याव्ययत्वममिमेत्योक्तः । यत्त योऽथः सन्नेव केवलं नना
त्यादिरूपो न. लिङ्गसंख्याकारकशक्तेयोग । यथान्ययार्थैः । केवरमस्तीति शक्यो वक्तुम् | न पृनरीदरस्तादस्तथाविषध इति । माधवेनोक्तं
तन्न । उचैः नीचेरित्यादिशब्दानां सन्निव्याकारकमतीतिननकस्वस्य॒ सवेतघविरुद्धताव् । अस्त्यादिसमानाधिकरणस्यापि जसखा्थंके
सुदुर्भत्वात्न शिङंस्याकारकयोगीति तदुक्तिविरोधाच । पदांतशोपस्थापित
स्यापि तस्यास्तिसामानाधिकरण्यमस्तीति चेव न । तस्याग्यावतेकत्वात् ।
पृनरित्यादिवाक्यदेषविरोधाचतिं दिक् ॥ आर्मच्रणे ॥ जभिमुखीकरणेध्नुकृडकरणे भथमा स्याव । हे राम । हे रामो । दे रामाः । आमन्त्यते
सन्नः कियतंऽनेनेति साधने य॒ट् } आमंत्रण किम् ॥ रामस्य । चो

व्यथः । विनापि तेनानुवृत्तिदक्ंनात् । {सिद्धिः ॥ आमंतणे . सिरद्धिसंज्ञः ।
अयोननं तु समानाद्धधोवमित्यादि । हे राम । आमंत्रणे किम् । रमः
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टघुभाप्ये ।

सत्यः । सिः किम्।हे रामो । यच्वेकवचनं सबुद्धिरिति पाणिनीयसूत्र तत
सुद्धिरिति सुवचम्।यदपि आमंतिते सिः संबरुद्धिरिति कारपसू्रं तत्य]

आम॑त्रणे वेत्यस्याग्रे सिद्धिरिति परितुभुचितम् ॥ भोस्भगस्जघोंसुभवद्
भगवदघवतां घो निषात्याः । योग्यताबरादेत एव स्थानिन बा्चिप्येते
पदत्नोमासित्य्र पदादिभिः पादादयो यथासिद्ध रूपाच्वारणे निपातनं तदास्तीति निपाव्येते इत्युक्तम् । हइ भोः है भवन् । हे भगोः । हं भगवन् । ३
अघोः हे अघवन् । एषु निपातनान्न नुम्। नुमा सहितानां वा निपातनम्
धो किम् । हे भवन्तो । भवदादीनं किम् । हे पितः । विभाषा भवद्भग

वदघवतामोचावस्येति वररचिवाक्यं तु त्य्छा वा भोस् भगोस् अधोस्
इति पाव्यम् । पदादिभिरिव स्थानिनामाक्षपो भविष्यति । इति म्रथमा ॥

शेषाःकायं कवेसाधनयोदौनपात्रे विदरेषावधो सं्वेष अधारभावयोः!।

रिष्यत इति शषाः । कर्मणि घञ् । उपयुक्तायाः मथमाया अन्याः शेषाः

षडिभक्तयः कायादयश्च षदूभिः पदैर्निदि्स्तेषां यथाक्रमे भवृत्तिः | कायें
` दितीया करियते । कचौ स्वक्रियया निष्पाद्यते यत्कार्यं फर तत्साध्यं च।
यष्टा हि स्वव्यापारेण यागं स्वगं च साधयति | उभयेर्देैन हि कनेः

मवृत्तिददयत । तत्सबंधात्तदाश्रये द्वितीया बिधीयते । फर तु धातुवाच्यं
तद्ाश्नयौ दवितीयावाच्योऽनन्यटभ्यस्य शब्दाथत्वादाश्रयव्वं त्वखंडोपाधिरूपं
वाच्यतादच्छेदकं आश्रयस्वस्य वाच्यत्व आश्रयत्वत्वस्य वाच्यतावच्छेद्कत्वे
गोरवमसंगः । तत्कमं सप्तविधम्) “निवर्त्य च विकार्यं च भाप्ये चेति तिधा
मतम् । तव्रप्िततमं कम चतुद्धऽन्यत्त कासितम् ॥ ओदासीन्येन

यत्पाप्यं यच्च कतुंरनीष्ितम् । सज्ञांतरेरनाख्यातं यद्यचाप्यन्यपवेकम् ॥
तयथा । सदसननायते सद्वा जन्मना यलसकाशते । तनिवर्यं विकारस्तु

कमे दधा व्यवस्थितम् ॥ भद्रत्युच्छेदसभूतं किंचित् काष्टादिभस्मवत् ।

किचिद्रुणांतरात्पत्या सुवणाँदिषिकारवत् ॥ कियाकृतकिरोषाणां सिद्धि न
गम्यते । दशेनादनुमानादा तत्याप्यमिति कथ्यते ' ॥ तच निरभर्त्यं यथा।

घटं करोतीति । घये ह्यसन्नेव नायते वेशेषिकादिमते । सांस्यादिसत्कायें
वादिमत तु सन्नेवाभिव्यन्यते इति अस्ति विशेषरक्षणम् । सामान्यरुक्ष्ं
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तु मकृतधातूपात्तोत्पत्यास्यश्चाित्वम् । प्रकृतेः भङ्तिभूतस्यात्मन उच्छेदं
संभूतं माप्तम् । तद्यथा । काष्ठ स्म करोतीति । गणातसोत्पत्या यथा

सुवणं कुण्डलं करोतीति । इह भस्मकुण्डल्योनिवेत्य॑त्वमवति बोध्यम् !

मृदं घटं करोतीति तंडखान् ओदनं पवतीति । वटोदनयोस्पि कंचिन्न
सस्कार्यं॑पृथगवच्छति । बरीदीन्योक्षति । पुत्रमुपनयर्तीति । माप्यंतु
आदित्यं पयतीति । ओदासीन्यं तु तृणे स्पृशति।स्परानाख्यः क्रियाकरृत
विसषेषोऽस्त्येव । अन्यथा कर्मतलालुपपत्तेः । तथापि म्रतिपन्तव्यतिरिक्तपुर्
षपेक्षया विङेषो न गम्यते । विकार्ये तु काष्ठादौ कथं धातूपात्तफराश्रयता।
उच्यते । मकृतिविङृत्योरभेद विवक्षया निरूढया उत्पत्याश्रयतां । यदा ।
काष्ठानि विकुवेन् भस्मात्पादयतीव्यर्थः । तंदछान् विङ्केदयन् ओदयन्
ओदनं निवेतेयतीतिवद् एतचद् यथः पचिरिति मकम्य पत्तनसिना व्युषा-

दितम् । ओदनं पचतीत्यत्र विष्किच्या निवेतैयतीत्यथः । यद्ध । तादर््यात्ता-

च्छब्दमिति ओदनशब्दनोदना्थस्तंडला मृद्यते । तस्माद्धातुत्वेनोपात्ता

भावनां भरति पचित्वेन पच्युपात्ता विद्धित्तिः कमंतया करणतया वां

संबध्यते । इस्सितानीम्सितयोः शाब्दबोधस्त्वेकरूप एव् ईम्सितत्वादेस्तञ
भानामावात् । तथा हि । वेत्र ओदनं पचतीत्यस्य॒तंडखनिष्टविद्धित्यनु-

कृरु एकचेतामिन्नःश्रयको वर्तमानो व्यापार इत्यर्थः । वटं करोत कुरः |
घटनिष्टोपच्यनुक्छ एकङ्रुखाराभिन्नाश्रयको वतेमानो व्यापारः| तंडुखानोदनं
पचतीत्यत्र तड्रुनिष्ठविद्धित्तरोदनोतत्तश्चानुक्ट शएकाश्रयको वर्त॑मानो
व्यापारः । एवं मदं घटे करोतीति

मृधिष्ठविकारोप्पत्तेवेयोत्पत्तेवं याभिव्य-

क्ते्वनुकूर एकाश्चयको वत्तेमाने व्यापारः । हरिं भनति सेवया । हरि
निष्ठभोद्युतच्यनुक्डः
घटों' नदरयति

संवाकरणकः

एकाश्रयो वतमानो

व्यापारः|

। व्ष्वंसानुकूखो वटतिरोभावानुकूो वा एकषटाश्रयों

वतमाने व्यापारः । षयो भविष्यतीति । षटोतत्तधटामिव्यक्तेर्वाऽनुकूरु
एकवटामिन्राश्रयको भविष्यन्व्यापारः; । वयोऽनशदित्यत्र षटष्वंसाटूकूरो
घटतिरोभावाकृसे वा एकवयाभित्राश्चयकोऽतीतो व्यापारः । देवदत्तस्ि

छटतीत्यत् देवदत्तनिष्ठसत्यभावात्कृ एकदेवदन्ताश्रयको वतमानो व्यापारः|
च
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सक्भाष्ये ।

रामौ साज्यं चकारेत्यत्र राज्यकमृकपारनाय्यनुकूख एक रामाभिन्नाश्रयक
धिरातीत इद्रियगोचयसे

व्यापारः । ज्योतिष्टोमेन स्व्भेकामो यनेतत्य्र

सुखविङेषोप्पततेरदंशविरेषप्राप्रेवानुकक एकस्वगौभिनत्राश्रयकोऽगिष्टोमसं्ञक
यागसाधनको यो व्यापारस्तदनुकूखा मरणा । यनतीत्यत्र यागोत्पत्त्यनुकर एकाश्रयको वतमानो व्यापारः ओदनं भक्त रामः । ओदननिष्ठगरखदधोदेशसयोगानुक्ङ एकरामाभिन्नाश्रयका वतमानो व्यापारः|
नगयाद्रण्यं गच्छति राम इत्यत्र चरनेन वननिष्ठसंयोगोतत्त्यनुक्र एक

रामाभिन्राश्रयकेो वतमानो व्यापारः }घटे जानातीस्यत् ज्ञानेन जन्यस्य

घटनिष्ठस्य ज्ञातताविदषस्यावरणभंगस्य वा विषयतासबंधेन ज्ञानस्येद
वानुकूरु एकाश्रयको वर्तमानो व्यापारः 1 षटमिच्छतीत्यत्रेच्छाजन्यघटनि्
ष्रताया विषयतासं्वेधेन वटनिष्ठेच्छाया वानुकूरु एकाश्रयको वतंमाने।
व्यापारः । विषं भुक्त पयः पिबतीत्यन्न

विषपयसोगंरादधोदेशसंयोगस्या-

नकर एकाश्रयको वतमानो व्यापारः । क्रूरमभिकरुष्यति । अमिदुह्यतीत्यञ
कोपजन्यकरूरनिष्ठाभिभवस्य निघांसानन्यमाणवियोगस्य

वानुकूर् एकाश्र

यको वतम,नो व्यापारः ! अक्षान् शव्यतीत्यताक्षनिष्ठाधोदेक्षसयोगानु-

कूर एकाश्रयको वतमानो व्यापारः} गां दोणि पयः कष्ण इत्यत्र गे
निष्टपयःशक्षरणानुक्रव्यापारस्यानुकूर एककृष्णामिन्नाश्रयको वर्तमानो व्या-

पारः}राम गां याचत इत्यन्न रामनिष्टगोत्यागानुकूरो गाद्ानागीकरणानुकूरो
वा यो व्यापारस्तदनुक्ढ एक्याचकाभिन्राश्रयको वतमानो व्यापारः ।

एव च धातूपात्तव्यापारविषयीमरूतं यत् त्याजनदानांभाकारादि

तदाश्रयत्वे

गवादीनां स्पष्टमेव।श्न्रूनगमयत्स्वभेमिस्यत् स्वगैकमैकं शद्ुनिष्ठं यद्रमनें
तदनुकूर एकह्यंभित्नाश्चयकध्रिरातीतो व्यापारः । याचयत्यन्रे चेचो मेत्रेण ।
तेड्रनिष्ठविद्िच्यनुकूर एकमेत्राभिन्नाश्रयको वर्तेमानो व्यापारः । इत्यन्न
मेन्नस्य फरूव्यपाराभयाश्रयत्वेऽपि पर्त्वाग्यापाराश्रयत्वात्ततीया । पूवत
तु फराश्रयत्वादितीया । पृर्वविमतिषेधाव् । एवं ज्यते सर्वे विवक्षाभेदेन
व्यवस्था सान मामाणिकमयोगानुषारिणी न यथेष्टा । कतुरीष्िततममि

स्यादीनि कमेरेक्ञविधायकानि सूत्राणि नारभणीयानिं । कर्मणि दितीये-

कारकपादः ६.
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त्यत्र कशब्दस्य यौोगिकत्वांमीकरेण फरनिरूपिताश्रये सरवै दितीयायाः
सिद्धत्वात् । एतेन यच्छियते
योगिकत्वाजीकःरादिति दिक्
कत्वं न पराप्नोति असतस्तस्य
त्कारकत्वानुपपत्तेथ । क्रियां

तत्कर्मति कालापसूजमपि मद्युक्तं कमश्चब्दस्य
॥ अनाः । असत्कायवाद् निवेत्येस्य कार
फटाश्रयत्वानुपपत्तेः । किंयाजनकत्वाभाव्
कुवेद्धि कारकमिति रसिद्धांतादिति । व

साधनयोस्तृतीयाःकरियां करोतीति कन्न धातुषात्तव्यापाराश्रयः । सर्वेषां हि
कारकाणां मधानाक्रेयासाधने व्यापारोस्ति । यदा यदीयो व्यापारो धातु
नोपादीयते स कतो । तदुक्तम्।““धात॒पात्तकरिये निर्यं कारके कतृतेष्यत् 1
इति वस्तुतस्तु तदा^देदयं न हि वस्तु व्यवस्थिते स्थाद्या पचत इत्येव

व्यवस्था दृदयत । यत इति च काष्ठानि पचति । जाबिङ्किनतेः सम्यग्न्वर
तीत्यथः । अग्निः पचति । सम्यक् ताप्रयतीव्यथः । स्थाली

पचति ।

स्वस्मिन्समवेकश्यति धारयति वेत्यथ व्यापाराश्रयः कन्तव्युक्तम्। व्यापारो धातु
वाच्य आश्रयस्तृतीयावाच्योऽनन्यरम्यत्वात् । आश्रयत्वं

तदबेच्छेदक्

मखंडोपाधिरूपमखंड वस्तु रक्ष्यतावच्छ्दकस्य गुरुतवाभ्युपगमात् । शक्य
तावच्छेदकस्यापि गरुत्वाभ्युपगमे बाधकाभावात् । स अिविधः । स्वतः

मयोजकः । स एव हेतुश्च । कमेकती चति । यद्यपि करणादिरप्यस्ति

क्तौ तथापि तस्य पृथक्कायैदगेनात्स्वतत्रेतभोवाच न प्रथक् गणनं कृतम्।
क्रिया साध्यतेऽनेनेति साधनं कियािद्धयुपकारक तदेव करणं व्यापारवत् ।

कारकं करणमविख्देन कियोत्पादक वा । तत्र तृतीया तस्याश्च व्यापार
आश्रयश्च पृथग्वाच्यो । तत्र सवेतराश्रये कतयर्थं भेदन संसर्गेण विंहेषणं
व्यापारस्तु भावनायाम् । तदुक्तम् ¦ “क्रियायाः परिनिष्पात्तेय्यापारयादन्तरम् । विवक्ष्यते यदा यत्र तत्तत्र करणं स्मृत्तम्॥रामेण बाणेन हतो
वारी एकगामाभिन्नाश्रयकोऽदीतो यो व्यापारस्तेनरितों यो बाणस्तद्भिन्नाश्रयको यो व्यापारः संयोगभेदनादिस्तत्साप्यो यः; माणवियोगस्तदाश्रयो वारी।स्वामिना भृस्येन भारः प्राप्यते वाह्यते वा भारनिष्ठदेशांदरसयोगानुकूरो भप्याश्या व्यापार स्तदनुक्र एकस्वाम्यभिन्नाश्रयो वतेमानो

व्यापारः । रामं गम्यते चैत्रो मेन्नणाग्रामनिष्टसंयोगानुक्र एकचैत्राश्रयो
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ट्वुभायप्य ।

व्यापारस्तद्नुकूरु एकमेत्राभित्राश्रयो वतमाना व्यापारः । यामो गतश्च
तेणान्रिन । एकचेव्रा्रयो ग्रामाश्रयसंयागान॒कृटो व्याणरस्तदनुकलेयो
व्यापारस्तत्मेरिताश्रामिन्नाश्रयो यो व्यापारस्तत्साप्यो यः संयोगस्तदाश्रयो

ग्रामः । कुटारण देवदत्तेन छिद्यत वृक्षः । एकवृक्षामिन्राश्चयो दैषीमाक

एककुटाराभिन्राश्रयव्यापारसाध्यस्तदट्क्ठ एकद्वद्त्ताभिन्नाश्रयको वर्त

माने व्यापारःभिद्यते कुशेन एककश्चरामिन्नाश्रयको वतमानो भदनरूपो
व्यापारः । पच्यते ओदनन । एकादनाभितन्नाश्रयको विङ्कित्तरूपो व्यापारः |
उक्ते तु कमौदौ परत्ामथमेति दिक् । यन्तु पाणिनीयं सूं स्वतन्बः कर्तेति

तन्न कतेव्यं कवृशब्दस्य यौगिकव्वेन व्यापाराश्रये तुतीयादिधानोषपत्तेः।

स्वातव्यं धातूपात्तव्यापाराश्रयत्वाभितिवत्

धातूपात्तव्यापाराश्रयत्वं कर्व

त्वमिति व्याख्यातुं

हेतश्चेत्यपि न वक्तव्यम्ह-

रशक्यव्वात्ततखयोजको

तुमतिचेत्यत्र मरणे इत्येव सुवचम् । हेतुभये इत्यत्र कन्तंभय इति करैव्यम् । साधकतमं करणमित्यपि न वक्तव्यम्।ऊयतेऽनेनेति करणमिति यो-

गाश्रयणेनेव निरवहत् । एतेन यः करोति स कर्ता यः कारयति स हेतुश्च

येन क्रियते तत्करणमिति कारपक्िसू्री मव्यास्याता।घयेो भवतीव्या्यचेतने

ष्वव्याप्तश्च करोतीत्यस्य चेतनेष्वेव संभवात्।अन्वर्थे तु अचेतने क्रि

न दोषः! धात्ूपात्तव्यापाराश्रयत्वस्य तच सत्वात् । दानपात्रे चतुर्भक्षेयत
इतिं दानम् । करमणे युट् । दानस्य पात्रं योग्यम्।८योग्यभाननयोः पाम्
इत्यमरः । दायमानस्य गवादेयेयोग्यं तस्मिश्वहुधौं । चेजो वेदविदे

गां ददाति

वेदविदुददयकगोनिष्ठा

यः स्वत्वत्यागस्तद्नुकर एक-

चेवामिन्नाश्रयको वतेमानो व्यापारः । अवर पक्ष सृयौयार्ष्य ददाति।संडिकोपाप्यायस्तस्मे चपेटेकां ददाति इ्यत्र न मपरोत्ति। ननु श्रोतियाय
कन्यां द्दात्यत्रापि न ॒मामोति स्वत्वत्यागाभावातव् । उच्यते स्वस्य भावः

स्वत्वम् ¦ आत्मत्वं जत्मीयव्वं ज्ञातित्वं घनत्वं च आत्मत्वात्मीयत्वयोस्त्यामो
नास्तीति ज्ञारत्वत्यागे.्तु । प्ररमोजमवेशात् । धनस्यैव त्यामोस्ि
विवाहोत्तरं दातुं विक्रतुमशक्यतात् अतोऽ कन्यायां स्वत्वस्य धनत्वस्य

त्यागः परस्वत्वस्यापादनरूपं मुख्यं दानमस्त्येव । पाव. शब्देनोदेरयत,

कृ(रकपदः &.
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रक्षणीया } सामान्यधर्मेणोहेरयत्वेन विङेषधर्मेस्य योग्यत्वस्य व्याप्तत्वन

राक्यसम्बन्धत्वात

सू्यरिष्ययोरष्यचपेयत्यागे उदेदयत्वाचतुर्धो । नहिं

रदठयत्व ददातश्व यागे कितु धात्वतरयंमिपाहस्ये रोचते भक्तिः । हरि
मरीणयतीत्यञ्र हरेः फएडाश्रयत्वबव् उदेदयत्वमप्यास्ति । तन्निमित्ता चतुर्थी ।
गोष कृष्णाय छावते हृत तिष्ठते रापते वेत्यत्र कृष्णस्य छघादि वाधयितुमिष्टत्वनादेदयत्वाचतु्ी । दुष्णादेशक अःत्माभिद्राधयश्छघ्यतवादिबोष-

नानुक्रुर एकमोप्यभित्नाश्रयो वतमाना

व्यापारः । भक्ताय धारयति

मोक्षं दित्य भक्ताददयकमेोक्षक्मकषःरणानुकढ रकहस्यैभिन्नाश्रयके
व्तेमानो व्यापारः । पृष्पैन्यः स्पृहयतीत्यत्र पष्पाणां फटाश्रयत्वमुदर्यत्वं चास्तीति पययेण दितीयाचतभ्य। | पृष्पोदेरयकेच्छानुर्ङ
एकाञ्रयको वतेमानो व्यापारः । दितीयापक्ष पुष्पनिष्च्छानन्येष्टतवा-

नुक एकाश्रयो वत्तेमानो व्यापारः । कूपाय कुष्यति द्यति ईष्येति
अप्यति वेत्यत्र क्रूरोदेदयकनिवांस्षादिनन्यताडनाययनुकृ एकाश्रया
4
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वतमानो व्यापारः । यद्वा यं प्रतीति द्वितीया षष्ठयर्थे यस्य॒ सम्बन्धी
क

कोपः सम्बन्धश्योदेद्येतेव कृष्णाय राध्यति दक्षते वेत्य कृष्णसम्बन्धि डुभा-

वक्ता
शुभं छोचयतः कृष्णेदश्यता स्पष्टैव ! यस्येति ष्वाप्युददयत
ि ।विभाय
गां प्रतिश्रगोतीव्यत्र वियोदेदयकमोकमकाङ्गाकारानुक्र एकाशथ्रयो बतैमानो
व्यापारः । हऽनुगृणावि भतिगृणातीव्यत्र होतारं भोत्हाहयतो होतेदेरये
मदव्यंवाग्रामाय गच्छतीत्यत्र चरनेन यामस्योदेदयत्वाचतर्थ । गतिनम्यअआमनिष्सयोगाश्रयत्वस्य प्रतिपादनाय दितीया । पत्य शहेते।रघवे कर

ददौ । तत्तदधमिपतिः पल्य दहोयनित्याद

उददयत्पतिपिपादयिषया

चतु! । एव च रजकाय वस्ने दद्ातीत्यपि भवत्यव । रनकस्येति संबधसामान्यविवक्षया षष्ठौ । जयम संक्षेपः । सर्वाणि कारकाणि सवै संति ।

यस्य यत्र परतिपिषादयिंषा तत्र सा भ्रयुज्यत । यथा षटं कमेतीस्य्
फटरसाश्रयविवक्षया दितीयेव वेदविद् इत्यत्रोदेदयत्वविवक्षया चतुर्थ्येव ।

ग्राम तूभयदिवक्षयोमे । विवक्षा च निरूटमयोगानुसारिणीते न खेच्छातुसारणी । पाणिनिना तु एषां परत्यक संमदानसंज्ञां विधाय चतुर्थी संमदानि
२.५

२६६

खघुभाष्ये ।

इल्युक्तम्।““संथ दानं तदेवस्यात्पृनानुग्रहकाम्यया । रौीयमानन सयोगात्स्वान्नि-

त्वं खमते यदि) ॥ संदानं अिधा। तदुक्तम् ।'“अआनिराकरणात्कतुस्त्यागांगः यै
णोस्ितम् । मरणानुमतिभ्यां च रभते संपदानताम्') इति । अनि
यथा । सूयायाष्य ददाति । न चात्र सूयः प्राथयत न वानु मन्यत भा

राकरोति पेरकम्। यथा पिप्राय गां ददाति । अनमत् यथा!उष्वाध्याय'

गां ददाति।एवमस्मन्मते सप्रदानवदुदूदयमपि विविधं न ता.
त्यनेन गताथंता दानक्रियाथत्वात्सपदानस्य दानक्रियायाः संप्रदानाथेत्वा(^

क्न

क

भावाच्च सप्रदानसंज्ञापरकरण सुत्यनम् । चतुर्थी च संपदानकशब्देनौदेश्य रक्ष

यित्वा तत्र चतु्धौविषानस्योचित्याद् । उदेश्ये चतुर्थोति सूरस्य शक्यत्वाच । एतेन यस्मे तत् संरोचते घावत वा तस्सपदानमिति कारापसत्रमपि पय्युक्तम्। संप्रदानं इत्यत्रोदेश्ये इति वक्तु युक्तत्वादिति दिक् |ननु कर्मणेति विहितसंपदानसन्तकादिहितचत्या उदेरयाथः । 7: चतुर्धीमात्नस्येति
कथं स्च्यार्थेत्यादीनां मत्याख्यानमिति चेन्न । चतुर्थी संप्रदानस्य इत्यपर
तदुक्तििदोषाभाषात् । नहि कर्मणेति विहितसमदानसंक्ञकादेव चतु
~

नान्यस्मात्सम्रदानसंन्नकादिति विशेषा रभ्यत । अथ संमदानमात्राददेश्ये

चतुर्धत्यपि न कतंकमोदिसंज्ञापवादः । संमदानं विधीयते तत्र कर्मक
तोदिकम्व वच्य स्यान्न तददय अधिद़ीडादियोगेऽधिकरणस्य कमं
संज्ञां विधाय विहिताया डितीयाया अिकरणमेव वाच्यम् । यथोच्यते |
जत्रोदेश्यं दिविध शाब्दं मानसं च गृह्यते विशेषो यथाजादम् । देदपिदं ग
(५

ददाति । दवेतीयम् । हरय रोचते भक्तः।हरिनिष्रमतभेकक्तिः क्त्यं सति

भीतिविश्िषटो हरिः भक्तेभक्तस्य वोदेदय इति मनसा गम्यते इति चतुर्थी ।

विश्ठेषावयो पञ्चमो । शेषणं छेषः संयोगः |विगतः दछुषः विरुद्धो वा
शेषः विद्चेषो विभागस्तस्मिन्साध्येऽवधिर्वि्ठेषावयिस्तस्मिन्पञ्चमी स्यात् ।
अवधीयते एकरूपतया ज्ञायते सोऽवधिः । पकृतधातुणात्तगत्यनाविषटत्वे

सति तडपयोगीति यावत् । वृक्षात्पर्णं पतति वबरक्षामिन्नावधिकोऽषोदे्षसंयोगानुक्ठ एकपणोभित्राश्रयको वतमानो व्यापारः । धावतोऽ श्वात्पतति

चनः । शघ्रगत्यनुकृढो यो व्यापारस्तदाश्रयो योऽश्वः तद्बधिकोऽधोद-

कारकपादः ६,
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दासयोगानुकूरु एकवैत्राभिन्नाश्रयका वतमानो व्यापारः । अचाश्चस्य गति.
मच्वपि भकृतगम्युपात्तगतिमत्वाभावाद्वधित्वेन विरोधः । तथा प्रररपरस्मान्मेषावपसरत इत्यत्र सृधातुना गतिद्धयस्याप्युषादानादेकमेषागिष्ठं गति

मव्यपरस्य सिध्यति वि्ेषावाधित्वं मेषावधिको यः पृवेदेशसंयोगस्तदनु-

कूरो मेषामिन्नाश्रयक। वतमानो व्यापारः । कु्यात्पततोऽश्राततति चैः

कुब्यामिन्नाश्रयावपिकोऽधोदेशसंयोगानुकूखो यो व्यापारस्तदाश्रयोऽश्स्तदव

पिकोऽधेादशसंयोणाुक्र एक्वेत्राभित्राश्रयको वतमानो व्यापारः । इदमे-

वान्येऽपादानमिति व्यवहरन्ति । तदुक्तम्।“भपाये यदुदासीनं चलं वा यदि
वाचम् । भरवमेद तदावेशात्तदपादानमुच्यते ॥ पततो धुकेन वाश्व यस्माद्श्रात्पतत्यसौ । तस्याप्यश्वस्य पतने कुव्यादि प्रुवमिष्यते ॥ एवं प्रक्रियापेक्षमवपित्वं पृथक्पएथक् । मेषयोः स्वकियपेक्षं कततेत्वं च पृथक्पृथक) इति

अतदविश्चादिति विशेषननककरियानविशात् । “गति विना त्ववधिना
नापायः कथ्यतेऽवधिः । निरपेक्षस्य चनस्य विद्ेषत्वाभावादिति
भावः । पचमीत्वव्षौ रक्ता ततरभिदेन संबेधेन मकृत्यर्भू
विशेषणं अवधिस्तु क्रियायां विशेषण कारकाणां क्रियेयेव संवंधाव् । अन्यथा

ऽसाधुत्वात् क्रियां करोतीति कारकमित्यन्वथत्वात् निर्दिष्टविषयं किविदपात्त |
विषयं तथा अपेक्षितक्रियं चति चिधापादानमुच्यते यत्र साक्षाद्धातुना

गतिनिरदिष्टविषयम्।ज-घासततीति यथा यत्र धात्वर्थोतरार्थागं स्वार्थं घातुराह
तदुपात्तविषय यथा बर।हकाद्वियोतते इति निःसरणांगे विद्योतते दति[
भन

(ह

वेतते।यथा वा कूसूटात्चतीति आदानागे पाके ऽ पचि्वेतैते । अपेक्षितक्रियं तु तत् । यत्र मत्यक्षसिद्धमागमने मनसि निधाय पृच्छति कुतो

भवानिति । पाटदिपु्रादिति चोत्तरयति । अथरध्याहारस्य न्याय्यताया
उक्तत्वात् इह साथद्धौीयते इत्यपि निर्दिष्टविषयस्योदाहरणम्।गम्यमाना क्रिया
कारकविभक्तेः मयोनिका भवति।भविर पिंडीं भविश तपंणं भकविदि गेहं

भक्षय पिंडीं माविश नरुं कुरु तपंणं अधमौन्तुगुप्सते विरमति ममायति

वेत्यत्र संश्ेषूर्वेको विष नास्तीति मानसः संगृह्यते । तेन पेचमीपूर्
हि बुद्धाऽ्र्मे संमाप्य ततो दोषद्शेनानरिवर्ते नुगुप्सादयो दि नुराप्साप्-

#

+

८

छयुभाप्य |

धेकायां निवृत्ता वत्तेत इल्युपात्तविषयः । चोशद्विभति उद्रिनते भेवः।
तायते रघक््षी पुत्रम् । अधमोभिन्नावधिंको निदाविसमप्रमादानुक्कर एङ्.
4
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मेतराभित्राश्रयका वत्तेमानो व्यापारः | चोराभिन्नावपिकाभयपूर्मिकाय्
निवृत्तिस्तदनुकटः पुत् एकमभेवामित्राश्रयको वत्तेमाना व्यापारः । वैरा.

वधिकनिवृततपषैकं पनिष्ठं यदक्षयं तदनुकू एकमेवाभितरःयश्रको व

मानो व्यापारः । अध्ययनात्परानयतेऽध्ययनामिन्नावयिकनिवरत्तिपेकधरित्तग्छान्यनुकू
एकाश्रयका
। यवभ्या गां वारयति
~ ©
| वतैमानो व्यापारः
८ श
गोपाटः । यवपाप्यवधिनिमित्तप्वको
गोनिष्टमव्रत्तिभतिषातानुक्र
एकगोपाछाभिच्राश्रयको वतमानो व्यापारः) मातुर्निरीयते कृष्णः।मातः
माप्यभिच्नावधिकनिनृत्तिपूवेको दरेनानुकरः कृष्णामिद्धाश्रयको परत.
मानो

व्यापारः

।

उपाध्यायादधीते

व्यभिन्नावधिकनिषृत्तिप्वेकोधप्ययनाक्र

कृष्णः

| उपाध्यायप्रा-

एकङृप्मामिन्रा्रयक वतमानो.

व्यापारः । ब्रह्मणः मजाः मनायते । बरह्ममाप्याभेन्नावधिकनिःसरणपुवेक-

मादुभावानुन्नरो बहुमनामिद्राश्रसको वतमानो व्यापारः । सत्कार्यैवादे
कारणात्कार्यस्य निःसरणान्मुख्ये विभागः । असत्कायवाद तु मानसः।

हिमवतो गगा मभवति। दिमवदमिघ्राविकनिःसरणपैकः मरादु्भावानुकूलोगंगामिचाश्रयक्वतेमाना

व्यापार इत्यादिषु शारीर मानसं वा विभाग-

माश्रित्य विद्छेषावयौ पमी विधेया । इत्थं रहि ध्रुवमपायपादानमित्या-

दीनि सूत्राणि न कत्ैव्यान्यपादानि पथ्चभोव्यत्न विद्ठेषावपो पथमीति
सूत्रणीयमतेन यतेपेति भयमादत्ते वा ईप्ितं रक्षाथानामित्यपि कारापसूत्रतये परास्तम् । विभक्तिषिधायकमसुतेऽपादानस्थाने विरृरेषावधिग्रहणे कर्तव्यं

न चैवे मानसविभागस्य गौणत्वान्मुख्ये संभवति

गौणग्रहणस्यान्याय्य-

त्वात्कथं गौणं ग्रहीतुं शक्यम् । मुखूयामस्ययोमुखूयं कार्यसंभत्यय इति

रोकिक्याः परिभाषाया अनिव्यत्वात्। बहुरस्य ज्यष्टमध्यमकनिष्टव्यवहारास्त
सिमस्तस्मिन्हदयते।यथक पुत्रस्यापि ते व्यवहारास्तास्मिन्ददयन्तेऽत उक्तम्याय-

स्यानित्यत्वं रम्यते एवे पूर्वत्रदेदये शब्द मुख्ये संभवति । गौणस्य मानसस्य
ग्रहणमपि बोध्यम् । सम्बन्धे षष्ठौ । केः संबेधो नाम । एतौ सबन्धौ इति

कृारकपादः ६.
मरत्ययव्यपदेराजनकः । स च

नामार्थो

२६२९,
नियतभानाभावाव्

चिकपक्ष

कारकवत् स॒ च द्विविधः | क्रियाकारकसम्बन्धद्रव्यगुणसंवंधमेदात् ।
आयोपि दिविधः सामान्यं विेषश् |विशेषः क्मंसादिरूपस्ततर दितीयादयो
पवादा विहिता जये षष्ठी तदुक्तम्।'संबंधः कारकेभ्योन्यः करियाकारकपृवंकः।
श्रुतायामश्चतायां च क्रियायां सोभिधीयते"। नटस्य भरणोति नटसेवध श्रवणा-

नुकूढ एकाश्रयो व्यापारः । न माषाणामश्नीयात् माषसंबधिभोजनाटुकूट
एकाश्चयन्यापासयामावः । फखानां त॒क्तः । फरुरबेधितत्याश्रयः । सतां गतं
सत्सम्बधि गमनम्।भने शेभोश्वरणयोः । काभुचरणसंबंधिभननानुक्र एका~
स्मदथाभिन्नाश्रयो वतमानो व्यापारः । विशेषविवक्षायां त॒ नटेन मीत
शृणोति । नटाभिन्नाश्रयो यो व्यापारस्तत्साभ्यगीताभित्राश्रयं यत् ज्ञानतादि
तदुकूर एकामिन्ना्रयो वतेमानो व्यापारः । न माषानश्नाति माषाभित्राश्रयो मरादधोदेशसंयोगस्तदनुकूर एकाश्चयो व्यापारस्तद् भावः । फटेस्तृप्तः ।
फलाभिनत्राश्रयो यो व्यापारस्तत्सछाध्या या वृ्िस्तदाश्रयः। सद्धिगेतम।सदभिन्नाश्रयकं गमनम्।शेमोश्चरणो भजे । शंभुसवंधी चरणाभिन्नाभ्यसेवानन्यज्ञाततायनुकरु एकास्मदथामित्राश्रयो वतेमानो व्यपारः! । अत्यो यथा| रज्ञः
पुरुषः । रानसम्बन्धवान्पुरुषः । स च सेव्यसेवकरूपः । राज्ञः पुचः।
राजसंबधवान्पु्ः । स च पितापुत्ररूपः। तंतूनां पटः । अवयवावयवीरूपः।
भ

|
(न
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पटस्य रूप गुणगुणिभावः संब॑धः।माषाणां राशिः । समूहसमूदहीभावःकुरूणां
राना। पास्यपारकरूपः । चे्नस्य वाहनम् ।बाह्यवाहकरूपः । शब्दस्याथः ।

वाच्यवाचकरूपः । चक्षुषो विषयों रूपम् । बोध्यबोधकरूपः

। अत्रेधमो

व्याप्यव्यापकरूपः । घटस्याभावः 1 परतियोग्यनुयोगिरूषः । उपगोरपत्यम् ।

अपत्यापत्यवद्रूपः । कुरूरुस्यान्नम् । आधाराधेयरूप इत्यादिसम्बन्धसामान्य
षट यद्यपि विहिता तथापि पदान्तरसमभिहायदिशेषोवसीयः। सामान्यविहेसौ च।यथा।रूपं शङ्खं च रूपवान् घटः। शङ्खः पटः। ननु सम्बन्धो निरूप्यत्वात्
कस्मात् षष्ठीविरेषएणात्। राज्ञ इत्यत्र मङ्ृत्यर्थो विेषणं परुषस्तु स्वरूपनिष्ट
एव म्रतिपाययते न विशेषणत्वेन । यंदा तु विशेषणत्वेन विवक्षितस्तदा षष्ठी

भवत्येव।पुरुषस्य रनेति सम्बन्धनिरूषकात् षष्ठो संबधाश्रयेणेत्ति निष्कर्षः ।
कि
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रघुभाप्य ।

तदुक्तम्) “मेद्यभदकयोः छिष्टः सम्बन्धेन्योन्यमीध्यते।। द्विष्ट ययपि सम्बन्धः-

षष्ययत्पात्तस्तु भेदकात्' इति । “द्विपरोप्यसो पर्थव्वाद्भणेषु व्यतिरिच्यते |

तत्राकिषीयमानस्तु मधानेप्युपयुज्यते” इति । “तभा परार्थ स्वाथैनिक्षपादधानं विशेषणम् । व्रि्ञष्यं त॒ यानं स्यास्स्वाभैस्येव मकाश्चनात्” इति ।
नन्वेव शङ्कुः पट इत्यत्रापि विेषण षक्र माप्रोति। मेवम्।जभेदस्य परेवक्षणददविवक्षायां षीविधानात् । तदक्तम् । “नाप्नो द्विधेव सन्वन्धः सवेवाकय
प्ववास्थितः । सामानाधिकरण्येन षष्ठया अपि कचिद्धवेत्। षष्ठयेति तदपवाद्

विभक्तीनाम॒परक्षणम् । सामानाभिकरण्येनामेदेन षष्ठयाभेदेन रहः
शिर इत्यत्र त॒ सतोप्यमदस्याविगश्क्षणम्।यथा । रमकेडकानुद कन्येति
भदवतो वस्तुनः । असतोप्यभेदस्य विवक्षा यथा। समुद्रः। कुडिका विष्यो

वद्धेत कमिति कुंडिकायां नटाधिक्यात्समुदरतवं समुद्रे त्वगस्त्यादिदृ्टवाः

कडिकात्वं विवक्ष्यते वद्धंतके परिकिष्ेऽच्रादो विध्यव्वं बाहुव्यादिवक्ष्यत बि-

ध्ये वा हनुमदादििष्टया श्वुदत्वाद्रद्धं तकत्वम् । रान्तः पुरुषस्येति षष्ठी तु बाह
वखगेहादिसम्बन्धमनपक्य रज्ञः पुरुषणेत्थादि च बाद्यक्रेयासम्बन्ध्मपेक्ष्य मरयुज्यते । रानाने मति तु पुरुषः नामायथमा््रनिष्ठ एव प्रतिप।यते
आधारे सप्तमी । अधीयते किया अस्मिचित्याधार इति संन्ञायामकतरि चेति
चकारादन् । अनुक्ते व्यापाराश्रये तृतीया विहिता फराश्रये च द्वितीया
फठस्यापि कचित् कियाशन्देन व्यवहारः । करियाविशेषणमित्यत्र उक्तयोः
स्त॒तयोः मथमातः परिशेषात्करभव्यर्वहितकरियाया आधारः सत्तम्यथः।तदुक्तम्।

कतुकमन्यवहिताम साक्षाद्धारयत्कियाम्।उपद्ुवकियाकिद्धौ शाशेऽधिकरणं
स्मतमिति । अधिकरणम् आधारः ¦ “जाधाराक्चेविधो ज्ञेयः कटका्चति-

रेषु च।॥ निमित्ताद्पिभेदाच षड़िथः कैधिदिष्यते" इति। ओपश्चेषिकः सामीपिकोऽभिव्यापको वैषयिको नेमित्तिकं ओपचारिकशचति चि्रविहितायाः
सप्तम्या याश्रयनिष्ठः रकरत्ययेस्त्वभेदेनाश्रये विशेषणम् । आश्रयस्तु कियायां

कारकाणां करिययेवान्वयात् । तदुक्तम् । “आश्रयोऽवधिरुदेशयः सम्बन्धः

शक्तिरेव वा॥ यथायथं विभक्तयर्थः सुपां कर्मेति वाक्यतः" ॥ कर्मदितीया
कतुस्राधनतृतीया आधारसप्तमी नमाश्रयोऽर्थो निरूपमे दाचार्थभेदः । चतु-

कग्रकर्षृद्ः

ध्य उदेङ्योऽथः पश्वम्या
आधारधेययोः

भादेक्षिकः

६.

अवधिरथः
सम्बन्ध

२.७९

) षष्ठयाः
उपश्ेषः

सम्बन्धः

।

आधाराघेययोरन्य्

सिद्धयोः संयोगश्च उपष्ेषः तत्र भव आपश्छेषिकः। उप उपरि छेषः
सम्बन्धः सोऽस्यास्तीति वा अइकावितीकः

णितो वेति ण्त्त्वाद्द्धि

वा । कटे रेते कुमारोऽसो एककटाभिन्राश्रयको निद्रातुकर एककुमाराभिन्नाश्चरयको वतमानो व्यापारः । ओपश्ेषिकत्वादिक तु शाब्दबोधन
भासते पदान्तरसमभिहारात्तददासते गोवाहीकइत्यतरोपसजनसवत् सामीप्य सुं

युक्तसयोगासकत्वं तत्र भं तदस्यास्तीति केनेयेका इतीकः । अईकविति वा। बटे गावः सुङेरते वटाभित्नाधारकनिद्रानुकूरो बहुगोभिन्नाधारकवतेमानो व्याप्रः । नात्र गवां वटेन संयोग इत्योपछधेषिकादि्मिदम्
जधारवितयपक्षे त्वौप्ठेषिकोऽस्यांतभौवो वटे गोसयोगस्यासेपणाव् ।
न

अपृथक्दे शयोराधाराधेययोः सवोवयवसम्बन्धिकमभिव्यापकम् जभितः स्वै
तो व्याप्यते जधेयेनत्यभिव्यापकम् अभिविपवोदाप्रोतेः कर्मणि घञंतात्स्वाथकताद्धेवः कः । तिेषु विद्यते तर बहुतिखाभिन्नाध।रक आत्म

धारणानुक्र एकतेराभिन्राश्रया वतमानो व्यापारः । देशविभागाभावादौपटरेषिकदर्भिन्नमिदम् । विषयेःऽनन्यभावस्तत्र भवं पेषयिकम् । अन्यथा
ब्रह्मणोऽन्यत्रापि भावाद्वैषयिकं स्यात् । यदा । विषयः प्रकडिनसामर््यै-

मस्यास्तीति पूवेवत्मक्रिया । मनसेवानुद्रष्टव्यं र्यते त्वग्रया बुद्ध इति
श्रुतेः । हदि ब्रह्मामतं परं विदयते इत्यस्यानुषङ्गः नि दिध्यासतां स्फुरतीति

शष वा हृदयाभिन्नाश्रयक जात्मपास्णानुकूटः स्फुरणानुकरो वा एकब्रह्माभिन्राश्रयको वतमानो व्यापारः । अमृतं सुखरूप मरणडान्यं वा प्रम्
उत्तमं निरूपाधिकमिति यावद् । इद् दय ब्रह्मणो विशेषणं मनेोब्रह्यणोः
मकाद्यमकाशकभावः । सम्बन्धः पकारयतासंबन्येन व्रह्म मनसि वतैते ।
दसाखेऽस्य ज्ञानमस्तीत्यच् ज्ञानं शाखे यथा मनोबह्मणोनिरवयवत्वाद्-

मर्तत्वाद्ा नौपश्ठेषिकादिः । निमित्ते हेतुस्तत्र भवं नैमित्तिकं निमित्तं फर
तदस्यास्तीति वा । युद्धे संनह्यते धारो, युद्धाभिन्नाधारकः कवचधनानुकूक
एकध्ीिराभिन्नाश्रयको वतमानो व्यापारः।कवचबन्धनस्य युद्धफरुकत्वात्तत्रि

२५७२.

टबुभाष्ये |

मित्तम नर्मणि द्वीपिनं दंतात्याद्यप्यव 1 अन्यत्र विद्यमानस्य सम्बन्धस्यान्यत्रासेप उपचारस्तत्र भवे सास्याम्तीति ओपयारिकम } अगुर्यमरे करिणं
रतं विद्यते इत्यस्यानुषभास्तीत्यघ्याहासयं वा अङ्गुर्यग्रामित्राश्रयक
आत्मधारणानुकृरुः करिसंयधरताभिन्राश्चयको वर्तमानो व्यापारः । करि

भूम्योरधारापेयमावोगुल्यय गासेप्यते । एवं शाखायां चंदोस्तीति आधारचितयपक्षे अन्तिमद्वयस्याप्योपड्ेषिकेतभौवः । पराश्रयाधारस्योदाहरणम् ।
स्थास्यां पवत्ति । विङ्धित्याश्रयाणां तंडुरानामोपश्ेषिकमधिकरणमिति
दिक् ¦ अधथिक्षीङ्स्थासां कमे, उपान्वध्याङ्मः) अभिनिविशश्च, एषां
आघारः कमवद्धवति तन कर्मणि द्वितीया । कमेपम्रत्ययाश्च भवति । न्याय-

सिद्धमिदं न् तु वाचनिकम् अपिरेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वेकुंटं हरिरित्य फेन वेकुंटं व्याप्नोति फलाश्रयः फठनन्याश्चयो बा कर्म॑त्युक्तम् ।
अञ याणां फरं स्थितिः स्थाननन्यसेयोगाश्रयत्वद्ध कुटः कर्म । मरमं
गच्छतीत्यत्र गतिनन्यसयोगश्रयत्वाद्वामो यथा हरिं भजतीत्यत्न सेवा-

न्यभीत्याश्रयो

ह्येषा

अवस्थानजन्यवेकुंटनिष्टसयोगानुकूट एकहय्यं

भित्नाश्रयको वतेमानों व्यापारः । यदा | अन्तभीवितण्यथी एते । वेकुट

शब्देन तदधासिननो गृह्यते तास्स््यात्ताच्छब्दयामितिन्यायात् वैकुंठनना।
भित्राश्रयकः स्थिव्यनुकूरो यो व्यापारस्तदनुकूट एकर्य्यभेत्राश्रयको
वतैमानेो व्यापारः उपवसति । अनुवसति । अधिवसति ! आवसति
वेकुम्। बासेन वैकुंठं व्याप्नोति वेकुटाभिद्धाश्रयको बासनन्यौ यः संयो-

गस्तदनुकूर एकदय्यमित्राश्नयको कत्तेमानो व्यापारः । यद्वा । वैकुण्ठस्थ-

जमाभिन्नाश्रयकः स्थित्यनुकूखा यो व्यापारस्तदनुकूरु एकहय्यभिन्नाश्च-

यको वतमानो व्यापारः । अभिनिविशते सन्मागम् अभिनिवेश्चन सन्मार्म

व्याप्नोति अभिनिवेरानन्यः सन्मागेभित्राश्नयको यः सम्बन्धस्तदनुकृरं
एकाश्रयो वतमानो व्यापारः| इत्थं पाणिनीया चसून्जी मत्याख्याता ।
देशकाटाष्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् । भावश्चति वार्तिकमपि । कुम्
स्वपिति । स्वपिन कुरूल्व्यापोति । स्वापाभेच्रकुवंभिन्नाश्रयो यः संयोग्त-

दूनुकूर एकाश्रया वतमानो व्यापारः ! . मासमास्ते आसनेन मासं व्या-

क{र्कषपाद्ः द्.
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ग्रोति आसनजन्यो मासाभेन्नाश्रयको यः संयोगस्तदनुकूर एकाश्रयो
वतमानो व्यापारः । मास आस्यते इत्यत्राप्भवम् । करं योजनं गव्यूति
वास्ते । आसननन्यः क्रोधाद्यभित्रा्रयको यः संयोगस्तदनुकूर एकाश्रयो
वतमानो व्यापारः । गोदोहं सक्तपेषं बास्ते | ज{सननन्यगोदोदहायवच्छिन्रकलामिन्राश्रयको यः संयोगस्तदनुकूर एकाश्रयको वतैमानो व्यापारः
फलस्य करणत्वं तु अध्यादियोग एव विवक्ष्यते नत तद्रहितानाम् ।वेकुठेरोते यथा व्येतिष्रेमेन स्काकामो यनेतेत्य ज्योतिष्रोमसंक्ञकेन यागेन
स्वगे भावयेत् यजतीव्यत्र त॒ यागं भावयति । यजेत॒ यामि भाव्यत
यागस्य करणत्वकम॑त्वे भवि सप्तमी । भवनं भावः करियासाच मसिद्ध

ग्राह्या तद्रहणस्योकितव्वात्परंम्रति प्रयुज्यमानस्य परपरसिद्धसापेक्षणा-सोत्रास्तीति भावः । मव्वर्थोऽपसिद्धकियावान् तत्र भवि म॑सेद्धक्रियावतीत्यथंः। परसिद्धक्रियावांश्च सपिक्षत्वादपसिद्धकरियावंतं संरक््येव

भवति । कियावह्वक्षणं च क्रियादरिवेति भरसिंद्धक्रिययाऽपरसिद्धक्रियारक्षे
मसिद्धकरियावतः सप्तमी स्यात् यदा भावेन स्वनिष्ठक्रियया क्रि्यांतरं रक्ष
यति यः स भावयतीदि भावः।स्वनिष्टठकियया करियांतरटक्षकः जि†डत्करणे-

इति भिकरणे क्रियास्ामान्ये स्वविङेषाणामतभोवात्मलक्षणे भमरति ।
यद्वा कर्तृकरणाद्ध।व्वर्थे इति चराद्य त्मेणसूत्रेण भिः आविष्ठवदिति टिः
रोपः । पचाययः। भावे स्वनिष्ठाकियारक्षके प्रत्यास्थ स्वनिषटेति रभ्यत
कस्येत्याकाक्षायां भावे इत्यावत्यै षष्टयेततया विपरिणमय्य भावस्य

करियांतरस्येति योज्यते । निराश्रयस्य भावस्यासंभवादाश्रय आक्षिप्यते ।
छक्षणत्वं भसिद्धस्येव रक्ष्यत चापशिद्धस्येव संभवति । पसिद्धेनापसिद्धसाधनस्योचिव्याव् । अयं निगेखितोभैः | यः स्वनिष्ठया मसिद्धयाऽन्यनि-

षां क्रियां रक्षयति । तत सप्तमौ देवे वषति चौर आयातः | वषतीव्य्
छक्षणहैत्वोः क्रियाया इति रक्षणे राता स च कतरे । कतौ च देवस्तयोः
सामानापिकरण्यात्सप्तमीदेवामिन्नाश्रयका या वर्षणक्रेया तयोपरक्षिते भतयदागमनं तद्ाश्रयश्चोरः। पतत्यंजलुमाषेनि पतत्यरातिः । अंज्मास्यभित्राश्रयं यततनं तदुपरक्षितं पतनानुकड एकारात्यभिन्राश्रयो वर्तमानो व्यापारः
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रुघभाष्य ।

गोषु दुह्यमानासु गतः । बहुगोऽभिन्नाश्रयकः परयः्षरणानुकूरो यो व्यापारस्त
दुपक्षितं यद्धूते गमनं तदाश्रयः । अग्निषु हूयमानेषु गतः । बहनि
भित्राश्रयकहविःमक्षेपनन्या या भीतिस्तदनुकूरव्यापारोपरक्षितं भूत यद्र
मनं तदाश्रयः । अस्याश्च सप्तम्याः क्रियान्वयसत्वात्कारकविभिक्तेषु विधानं
कर्तसाधनयोः आधारभावयेश्रिकपदत्वायथाक्रमरामोत रक््यसस्कारवाक्रया
नां मदेप्यदोषः । क्रिययेति किम् । यो जटातिः स भुक्ते क्रियान्तरमिति यो

मुक्त स देवदत्तः । अत्र शेषा इति योगो विभस्यते । दितीय।द्या विभक्तयो
वक्ष्यमाणेभ्योऽर्थभ्योऽन्यत्रापि भवन्ति । न सवातृणायतृणं वा मन्ये।
पित्र पितिरं वा संनानीते | अधीती व्याकरणे । कर्मणि चतुर्थीतृतीयासपरम्यो भवन्ति । स्तोकान्मुक्तः । अत्र करणे पश्चमी । यामस्य दूरं द्रेण

दरद् दूरे वा वसति । दूरांतिकार्थेभ्योऽधिकरणे द्वितीयात् तीयापश्चमीसप्तम्थः । नामथेमत्रेप्येभ्य एता एव पुष्ये पुष्येण वा गच्छेत् ।! इहस्थं
कोरे कोशाद्ा र्यं शिष्येत । अद्य भृक्ताऽ्यं॑ यहे वहादा भक्तेसयत्
कारकद्यमप्यस्थकारप्वम्यां सप्तमीपश्वम्यो । रुदति रसुदतोवौ माव्राजीदित्यत्रानादरिशेष्े भावे षष्ठीसक्तम्याविस्यादिकारकविभक्तिमकरणे भावग्रहणाद्धावसप्तम्या अपि कारकविभक्तित्वमवगम्यते | कियान्वपितः
कारकत्वाभ्युपगमात् षष्ठयास्तत्र ग्रहणं यथासंख्याथम्। कि च छनित्कारकं

नटस्य श्रणोतीत्यादावपि विधानार्थम् । नये हि कवेत्वावपित्वेनाविवाक्षितः
क्रियान्वयित्वेन बिवक्षितत्वात्कारकं भवति । तव्वेन विवक्षणं तु नटे
नटाद्धा गीतं शरणोतीति भवस्येव। सर्पिषो नानीते इत्यत्र तु करणत्वनाकिवक्षणात् । सम्बन्धत्वेन विवक्षणात् षष्टी । नानातिरत्र भवृस्यथः 1 सर्पिः

सम्उन्धमवृत््यनुक्र एकाश्रयो वतमानो व्यापारः । करणत्वविवक्षायां तु
सपिपा जानते । सर्पिरभिन्राश्रयकन्यापारसाध्यः अवृत्यनुकृर एकाश्रयो
वतैमानो व्यापारः । मातुः स्मरति । अध्येति वा सर्पिषो दयते ।
नगतामीष्टे इत्यत्र कमत्वाविवक्षायां सम्बन्धस्वविवक्षायां षष्ठी । कर्मत्व
विवक्षायां तु मातरं स्मरति । सर्षिदेयते | नगंतीष्टे । मातृभिन्नाश्रयकसानायनुकूरुसर्पिरभिन्नाश्रयकत्यागानुकूढः । जगद्भिननाश्रयकनियमनाच-

करकपादः ६.
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नुकू एकाश्रयो वतमानो व्यापारः पूवे तु मत्रादिसम्बन्षिक्ञानायनुकूर
इत्यादि कृदयोगे त मातुः स्मरणम् । नगतामीश्चनम् । कायेत्वविवक्षायामपि

कतंकायैयोरिति षष्ठीसमासविकस्पात् मात्स्मरणं सर्षिदैयनं नगदीशनमिति भवति । पाणिनीयाष्टसूतरी तु निष्कर्षं स्वरार्थौ । शेषषष्ठयां समासंऽतोदात्तत्वम् । कारकषष्ठच। तरत्तरपदमकृतिस्वरत्वम् ¡ यत्त॒ कारार्पीय।
विसो स्मत्य्क्मैणि करोतेः मतियत्रे दिसाथोनामन्वरेति सा व्यथा ।
क्मेत्वविवक्षायां दितीयाया एव दशेनात् । सम्बन्धत्वविवक्षार्यां तु
स्वाम्यादीव्यनेन सिद्धत्वादन्यथा सर्पिषो नानीते दयते ईषे नाथते वेत्यादि
ऽवनिवोहातद् । स्वाम्यादीव्यपि न यक्तम् | सम्बन्धे इति ठु युक्तं सम्बन्ध
सामान्यस्यैव षषठयथत्वाभ्युपगमात् । स्वस्वाम्यादिविक्ञेषस्य अप्रकरणादि
ना खामात् । यथा षटेन जछमाहुर्त्यत्र षट्त्वेन वयपस्थितिः । तामत्वा-

दिना छिदेतरत्वादिना चोपस्थितिरथैमकरणादिवश्चात् । अन्यथाऽद्वस्य घास
इत्यत्रानिवोहात् सम्बन्धसामान्यस्य बाच्यत्वाद्धिरोषे तु ताद््ध्यं चतुरी
विधानात् षष्टयमसङ्गात् । यदपि कारापसूत्रं त भावम्रहणमयुक्तं कारक
विभक्तियहणे एव भावयरहस्यौचित्यात् । काट्ग्रहणं तु आधारत्वविवक्चायां
तदभाव वा । नायः । अधिकरणयहणेनेव गतार्थत्वात् । नान्त्यः । मासस्य
दिरधीत इत्यादावतिंमसङ्गात् । कार्तिक्या आग्रहायणी मासे । इ्यच तु
मासस्याधिकरणविवक्षया वने आग्रा इतिवत्सिद्धत्वात् । विना सद नम

ऋत निद्धारणस्वाम्यादिभिश्च शेषा इत्यतुवर्तते । विना च सह् च नमश्च

ऋतेच निद्धारणं च स्वामी च ते आद्यो येषां इति देढगर्भो बहोहिः ।
दन्दान्ते श्रूयमाणत्वादाद्शिन्दः भत्येकं संबध्यते । दितीयादीनां चाच
यथाक्रममन्वयः । विनादियोगे दितीया । विना पापं स्वं फर्ति । पापस
म्बन्धाभावें सर्वे कर्म फरपरदं भवतीत्यथः। 1दितीयाद्यया उषपदविभक्तयः

षष्ठयपवाद्ा$ । विना उभयतः स्वेतः धिक् उपय्यपरि अधोधः अभितः
परितः समया निकषा हा मति अन्तया

अन्तरेण अनुर्हेतौ सदाथ

हीने च । उपो हीने रक्षणेत्थभूताख्यानभागवीप्सासुप्रातिपरयंनवः । अभिरभाम्
अतिकमपूननयः पृथक् नानेत्यादिर्विनादिः । उभयतः कृष्णम् । . धिक्
[न्क
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ट्घुभाष्ये ।

कृष्णाभक्तम् । {क् निभत्संननिदयोः । उपयुपरि खोक हरिः 1 सोकस्यो
परिष्रात्सभमीपे दश्च इत्यथः । अध्यपि सुखं सुखस्योपरिष्रात्समीपकारे
दुःखम् । अधोधो लोके शेषः टखोकस्याधस्तात्समीपदेशे शेष इत्यथः ।
अभितः कृष्णन् । उभयत इत्यथः । परितः दरृष्णं सर्वेत इत्यथः । भ्रामं
समया । निकषा ग्रामस्य समेषे मध्ये वत्यथः।हा कृष्णाभक्त तस्य शोच्यते
[य

इरयथः ।सुभुक्षिते न मति भाति किचित् । अंतरा त्वां मां हरिः । अन्तरेण

हरिन सुखम् । जपमनुपाव्रषेत् । देतुभूतनपेपर्खक्षितमतैतकारमेकाश्रयं

वषेणमित्यथः । नदीमन्ववसिता सेना । नदा सह सम्बद्धेत्यथः । अनु
हारं सुराः | उपरहर सुरः । टरेहाना इत्यथैः । रक्षणे वृक्ष मति परि
अनु वा विद्योतते षेद्युत् । ब्ृक्षोपटक्षित एकविदयुदमिच्राश्रयकों विद्योतना-

नुक व्यापारः । इत्थ॑भूताख्यानेऽयं मकारोऽनेन वा प्रकारेण इत्थं मकार
विशेष मूतः प्राप्तस्तस्याख्यानं प्रतिपादनं तस्मिन् भक्तो विष्णुं भरतीव्यादि
विष्णोभक्तव्वं पप्तः । भमि रृक्ष्मीहीर् प्रतीत्यादि । द्रेभाग इव्यथः,
सप्सायां देव देवं प्रतीत्यादि नमस्कारे हरिमभिवतेते !हरिं रक्चषयितित्यथः।
भक्ते हरिमभि हरभेक्तत्वे अप्त: । देवं देवमभिनतिः । करियागुणद्र

रनेकेषां पदाथानां युगपदव्याप्ुमिच्छा शप्ता । अभागे किम् । यदचन

ममाभे तदीयताम्। ममाभि मम माग इत्यथैः | अतिदेवान् कृष्णः ।
देवानां पर्य देवानतिक्रान्तो वा । रामं प्रथक् । रामं नाना । मामं-

दक्षिणेन याममुत्तरेण । काराष्वनोर्नैरन्तय्यं काटश्च अध्वा च कालाध्वानौ

तयाः । निगैतमन्तर यस्मात्तत् निरंतरं तस्य भावो नैरतर्य्यं तस्मिन् ।

कियागुणद्रन्यैः काराष्वनोिरन्तरसम्बन्धे सति काटाष्वभ्यां दितीया।
मासमधीते । नितरमासपम्बन्ध्येकाश्रयोऽध्ययनानुकूखो वतमानो व्यापारः । मां कव्याणी । अन्यवच्छिद्य मःससम्बन्धिशोभनगुणवती ।
मासं गुडधानाः; । अन्यवच्छिदयय माससंबद्धा इत्यर्थः । कोश्चमधीते । कोशं

कुण्छि नदी । कोशं गिरिः । नैरेत्ये किम् । मासस्य द्विरधीते । कोक्षस्थेक

देश॒पबेतः । “काल्मावाष्वदेशञानामन्तभूतक्रियान्तरैः ॥ सर्वकर्म

यगि कमेत्वमुपनायते ॥ अन्तभूतं मधानकरियपेक्षया क्रियान्तरं येषामिति

क[रकप्द्ः ६.
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त तथा तैर्योगि सम्बन्धे सति मासमास्त इत्यादो माक्षारेन्ग्याप्यास्त
इत्यथैः । उप समोपे पदमुपपदं तत्रिमित्ता विभाक्तेरूपपद् विभक्तिः । षष स्तदपबादस्य चापवादः । कारकविभक्तेस्स्वथनिमित्ता नापपदनिमित्तेति

तस्या नोपपद्विभक्तेत्वम् ! चकारोऽप्यादिराब्द् वत्मत्येकं सम्बध्यते ! सवानु्तसमुचायाथः । तनेद् वचननातं संगृह्यते । सहादियोगे तृतीया । सहं

शिष्येणागतो गुरुः । नन्विये सम्बन्धे तूर्ताया । सम्बन्धश्चोभयनिष्ठोऽत
उभाभ्यां तृतीया स्यादिति चन्भेवम् । उन्सर्भसमानदेशा अपवादा भवति इतिं न्यायात् । यतः षष्ठी माघा । तत एवास्य; विधानात् | षष्ठी चाप

धानादिहिता । यद्वा । परत्वात्मथमया बाधात् ¦ सह रिपष्येण भुक्तेऽच तृतीया चारेताथो । षटः कृत इत्यत्र मथमा । सह शिष्यणागतः इहोभयप-

सगे परत्वादन्योक्ते पथमा । कतेत्वेन कतुगरोरभिधानात् । पत्रेण सह
रायनमित्यान्तरङ्त्वान्नामार्थे मथमा । सम्बन्धस्योभयपेक्षतन बहिरङ्त्वमित्थ सहयुक्तेऽमधने इत्यतापरधानयरहणं चित्यम् । ननु शिष्येण सहागतो
गुरुरित्यत्र शिष्यस्यापि सहा्थसामर्थ्यात्तीयमानं करृत्वमस्त्येव रिष्यस्यागमनं विना गमने साहित्याश्रम्भवादिति । कतृंसाधनयोरित्येव तृतीया
सेःस्यतीति किमत्र सहय्रहणेन । न चाचाप्यन्योक्ते मरथमा स्यादिति वाच्यम्
मुख्यस्य गुरोरेव कतः क्तादिनाभिधानाद् । गोणस्य॒त्वनन्योक्तच्वाव् ।
उच्यते । इह शिष्येण सहागमनं गुरोरेत्यत्र कतृकार्ययोरिति शिष्यात्

पष्ठी स्यात् \ यथा रिः सह माषान् वपति । तिानामपि कर्मेत्वमतीतेदितीया स्यात् । तथा शिष्येण सह स्थूलो गोमांश्चति

दउन्यगुणसम्बन्ध-

मतिपादनात् । क्रियागन्धस्येवाभावात् । कत्ंगन्धोऽपि नास्तीति त॒तीयान्
स्यात् । किं च रुष्मणेन सह रामेण हतो रावणो रामेणेत्यच मुख्ये क्रि
सम्भवति । गौणमुख्यन्यायेन गौणकन्तरि रक्ष्मणे न स्यादिति सह अरहणम् ।
ननु गुरुणा सहागतः !रेष्य इत्यच कथं गुरोः भाघान्यादिति चेन्मेवम् । न्
ह्यत सोकिकं भाधान्यं गृह्यते । कित्व शाब्दम् । तच शब्दभतिपादितक्रियत्वम् । अथंलन्धक्रेयत्वममाधान्यं तच्छिष्यस्य गुरो यत्रासि तत्र तृती.

येति दिक् । एवं साकं सादं समं जमा पृथक् दिना नानायोगेपि सहा्भै[क्न
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विवक्षायामप्तति सहाथपरयेगे तृतीया । सिना

नसेव्यादिनिर्देशात् !

येनं बिकृतेनांगिनो विकारो रक्ष्यते तस्मात्ततीया । पादेन खनः । शिर-

सा खल्वाटः । हस्तेन कुणिः । कर्णेन बधिरः } पाद्विशिष्टखनत्वविशिष्ट
इत्यादिरथः । अंगविकारः किम् पादः खंनोऽस्य भरकारविशेषं भपस्य

रक्षणाज्ञतीया । नटामिस्तापसः। शेप्येणोपाध्यायः । कमेडटुना छः |
पुस्तकेन पंडितः। दंडेन यतिः । नसादिना ज्ञाप्यतापसत्वादिविशेष्ः।
रक्षणे किम् । अस्य जयाः पिमाः

। जरासम्बन्धमाजमिह विवक्षितं म

ज्ञापकत्वम् । हेतुवाचकात्ततीया । दडेन षटः । पुण्येन ट्टो हरिः। द्धा
सथूरः । धूमेन वह्धिमान् कृतकत्वेनानित्यः । एटमपीह् हेतुः । अध्ययनेन
वसति । दडादिपयोज्यो षदः । पुण्यपरयोन्यदंशेनाविषयो हरिः । क्रियागुणद्रव्याणां साधारणं निनव्यपारं च कारणं हेतुः । करियामात्रननकं व्याषारव कारणं करणम् । फरसाधनयोग्यः पदार्था हेतुरिति माधवः। तदुक्तम् ।
“द्रव्यादिविषयो हेतुः कारकं नियतक्रियम् । भनाश्रेत तु व्यापारे निमित

हेतुरिष्यते" । अनुक्तसमुचयार्थचकारसम्बन्धबटादे
त्टभ्यते । अं श्रमेण-

व्यस्य श्रमेण साध्यं नास्तीत्यथः । इह साधनक्रियां मति श्रमः करणम् |

रतेन शतेन वत्सान् पाययति पयः । शतेन प्रिच्छ्यित्यथैः । अशिषट-

व्यवहारे दाणः भयोगे चतुथ्येथं तृतीया । दास्या संयच्छते कामुकः ।

धर्म्ये तु भार्ये संयच्छति । दाणः किम्।दास्ये ददाति ।चतुय्यर्थे किम्।दासीं
संयच्छति । मत्या चारः । गेव्रेण गाग्यैः । मयिण याज्ञिकः । तुत्यथरतुरोपमाभ्यां वा । कृष्णेन तुल्यः सदशः समो वा । अतुरेति किम । तला

उपमा वा कृष्णस्य नास्ति।नम आदियोगे चतुर्थी । रामाय नमः । नन महे-

शानं मुनित्रयं नारायणं वा नमस्छृत्येत्यत्र चतु युक्ता । नमसो योग्सत्त्वात् । उच्यते । फ जहत्स्वाथेवृ्निरिति पृक्ष चतुर्थौ जपायते उत

अनदत्स्वाथेवृत्तौ वा । नायः । नमःरृष्दस्यानयैक्याव् । अथबद्रहणे
नानथेकस्येत्यनेनाधेवत एव तत ग्रहणात् । समुदायस्यैवर्भव््वात्। न दिती-

यः । कैकस्योभया्थामिधायकत्वेन नमः शब्दार्थमाजाभावात् नमः शब्द्

स्योत्तरपदोभिषायक

त

एवोचित्यात् ` स्वार्थेन कियावाचकत्वात्तत्कर्मणि

करकषाद्ः ६.

दितीयाया
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एवौचित्यात् 1 स्वाथेविरिष्टंतराभिधायकत्वेन गौणत्वाचच ।

उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबैरीयसीति न्यायात् च नमस्यामो देवानिति
यथा न्यायसिद्धमिदं वचनम् । तथा हि । देवशब्दस्य करोतिनान्वयो नमः
शब्देन वा। ज कमेकारकत्वादद्वितीया ।नमःशब्दो हि करोतिनान्वेति ।
यथा च नमस्कारविशिष्टान् देवान् नमस्कारोतीव्यर्थो भवति । तत्र कियाकारकसम्बन्धस्यांतरगत्वाचतुथ्यौः यपसंग एव नास्ति । दवितीय विवष्ठापत्तिरेव । नम्चब्दः करोतिनाम्वेति देवहब्दस्तु नमशब्देन । तथा च
देवसबधिनमस्कारं करोति । तच सम्बन्धसामान्ये षष्यां प्राप्तायां तदपवादो नमञादीति चतुर्थी विधोयते । दितीये च नमस्करोति देवानिःत्य्

गतिः । न॒मस्छृत्येव्यत्र तु व्यवस्था पूवमेबोक्ता । स्वयभुवे नमस्कृत्य कपिछाय नमस्याम इत्यादो तु करियार्थोपपदेति चतुर्थी बोध्या क्रियार्थो
पपद्स्य च कर्मणि स्थानिन इति वचनं तु कायंयदित्यनेन ज्ञापितं
कार्यं विधातुमुच्वारित इति तदर्थात् । माभ्यः स्वास्ति । अग्नये स्वाहापितृभ्यः स्वधा । वषडिद्राय । दैत्येभ्यो हरिररं भरभुः समर्थैः शक्त इत्यादि
आयुष्यं चिरजीवितं मद्रं भदरं कुशं निरामयं सुखं शम् अर्थः पयोजनं

दितं षथ्यं कृष्णाय भूयात् । मभ्वादीनां निद्धोरणादिषु च पाठात् । तयोगे
ष्यपि कयकारणसंवंषे कायोचतुर्थी । युपाय दार । बुँडलाय हिरण्यम् ।

पटाय तंतवः । रधनाय स्थारी । अवहननायोट्ूखलम् । संयमाय ।श्चतम् ।

क्लप्यथधातुयोगे संप्यमानाचतुर्थी । भक्तेज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते
इत्यादि । भक्तेज्ञोनात्मना परिणमत इत्यथः । भक्तेज्ञोनाकारपरिणाम्

संबधी सामथ्योयनुक्र

एकश्चितो वतमानो व्यापारः । कतेजदितवा-

त्पंचम्यपि ।,भक्त्ञोन कट्पते । पकृतिविकृत्यौरभेदभक्तेन्ञौनं कस्पते ।
उत्पातेन ज्ञापिता ! वाताय कपिला विद्य॒त् । हितादियगे च । ब्राह्मणाय
हितं बिः सुखं रक्षितम् ।तुमथोच भाववचनाच।यागाय याति । यष्ट याती-

त्यथः । आदिशब्दः मकारे । चकारोनुक्तसमुचायार्थस्तेनेदं सिद्धम् । ऋतआदियोे पचमी । ऋते ज्ञानान्न मुक्तेः । अन्यः कृष्णात् ! आरात् इतरो

भिन्नो वा । दिकृशब्दयोगे 1 भाक् पूवैः परो वा रामात् । दिशि दृष्टः शब्दो
किप
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रुवुभाष्ये !

दिकृशब्दस्तन संयति दशकारब्रृत्तिनः योगेऽपि भवति । चवात्पूवः फालनः।
अवयववानियोगे तु न पूव कायस्य । माक् मत्यम्वा वनात् । दक्षिणाहि
ग्रामात् । पथक् विना नाना वा समात् । अपहरः परिहर संसारः । आसक्तः संसारः । जासकखाद्रह्य । मदु्नः कृष्णास्ति ।
तिभ्यः मतियच्छति माषान् । कतृवर्जित ऋणे पच्रमी । शताद्द्धः।

अकर्तरि किम् । क्ञतन बन्धितः। हेतो । नाब्यात् बद्धः । धूमादग्निमान् ।
नास्ति घटाञनुपरन्धेः । विभागवतो निद्धारणाश्रयासश्वमी । माधुसः पाटसिपत्रकेभ्य आघत, । नह्यत्र माधुराणां पाटश्िपुत्रका्णां च केनापि

पकर यैक्यमतो विभाग एवाता नात्र निद्धौरणषष्ठ। यद्वा विष्छेषावधाविवा पञ्चमी । मनसा तेषामविभागं गृहीत्वा मनसेव विभागय्रहणान्मानसपरिभागसत्वाव् निद्धरणादिमियेगि षष्टी । नितरा धार्यते नातिगुणक्रिया-

संज्ञाभिः प्रथक्वेनावधाय्यंतेऽनेन हैतुनाऽसी निद्धरणः। यदा नातिगुणक्रियासंन्ताभिः समुदायादेकदेशस्य प्थक्रण निद्धौरणे तदस्ति साध्यत्वेनास्यति
अईकावित्यः । निद्धारणो इतुरिति यावत् । यन्न माधवेनोक्तं निद्धौरण
इत्यपरे निर्देशो विनादीनां च स्वाम्यन्तानां दद्ध तत आदिश्चब्देन

बहू्रही विनादिमिः पव्येकं संबध्यमानोप्यादि्रब्दौ न सम्बध्यते ततश्च
निद्धोरणाथं षष्ठीति । तच्च । दद्धासंभवास्सोप्येकरूपेणान्वयाभावात् । अतो
द्वन्द्धौ निपास्यते इति वक्तव्यं स्यात् । किश्च निद्धारणार्थं विधीय-

माना षष्ठी नाम्नः स्यात् । नाम च सतरिहितं चयं निद्धोरणाश्रयो निद्धौरणहेतुनिद्धौय्यमाणश्च । तन्न विशेषानुपादानात्कस्माद्धवति कस्मात्रेति न ज्ञायते ।
अस्मन्मते त निद्धोरणहेतोने । तयोगे विधानात्तस्मादबिधानाच्च निद्धौय्यं
माणाद्पि न तस्य स्वनिषएत्वेनामिधानादतः परिषेषातिद्ध)रणाश्रयात् ष्ठी
परैरपि । ततश्च निद्धारणमित्यनेन निद्धौरणाश्रयादिहिता न निद्धौरणर्थे |
नृणां द्विजः रषः | गवां कृष्णा बहुक्षीसय । करियापरणां भगवदाराधकः

रषः । छत्राणां मेवः पटुः । नन्वत्र समूहृसमूहिरक्षणे सम्बन्धे षष्ठी
सिद्धैव । सत्यम् । षिनादीनां दितीयादिभियेभाक्रमखामार्थं पषष्ठीविधानम् ।

किच स्वाम्यादितान्निदधरणयोगे सप्तमी विधीयते । तया बाधो माभूत्यदि
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कारकपाद्ः ६.
क

| षष्ठी विधानम्।गवां स्वामीश्वरः अधिपतिदायादः साक्षी मतिभूः मसूतः+
पननस्यायुक्तः कुशो वा । देतशब्द पयोगे हेतौ योत्ये षष्टी । अद्नस्य
क

॥

५५.

हे तोवेसति। हेतुशष्दमयोगे किम् । अन्नाद्रसति । हतो योव्य किम् । हेतुन।
वसति । निमित्तपयौयपयोमे सर्वादेः सवौ विभक्तयोऽसर्वदेस्तृतीयादयः |
21
म? निमित्तं वसति । केन निमित्तेन । कस्मे निमित्तायव्यादि । एवं कि

कामणं कोहेतुः कोथः किं परयोननमित्यादि ज्ञानेन निभित्तने ज्ञानाय
निमित्तायेत्यादि । ग्रामस्य दक्षिणतः । परः पुरस्तात् । उपरि उपरिष्टाद् |

दुक्षिणन वा ! यत्न माधवेनोक्तं ॒निद्धायेते विविच्यतऽस्पराटृन्दादेकदेशस्त तिद्धारणमित्यपादाने युट् । तत्र निद्धोरणे समुदाये इव्यथः । तत्न ।पूर्वापर विरोधात् । पूर्व हि निद्धारणे षष्टोव्युक्त इदानीं समुदाये शब्दे इस्युच्यते
शब्दे त्वादिशब्दस्याप्यन्वयः स्यात्ततश्च निद्धौरणादिभिययेगि इत्यन्वयः
स्यात्ततश्च निद्धारणद्धेतोः षष्ठ स्यान्न तु निद्धौरणाश्रयात् । यथा विना-

दिये विधीयमाना विनादिश्ब्देभ्यो न भवन्ति । स्वाम्यादियोगे सत्तमी |
भोषु स्वमीश्वरोषिपतिदीयादः साक्षी प्रतिभूः मरसूतः आयुक्तः कुञ्चरो
वा ! हरिपुनने निद्धारणादिपाठव् ष्ठी युक्ता । वृषु दिनः श्रेष्ठः
गोषु कृष्णा बहुक्षीरा । गच्छत्सु धावन् शीः । छवेषु मैतः पटुः |
मातरि निपुणः साधुवां कृष्णोऽसाधुमोतुटे । पसित उत्सुको वा हरो ।
सहादित्वाद्धरिणेत्यपि रोकेऽधिको हरिः । ऋत जदित्वाह्टोकादषिकः ।

अधिभुवि रमः। अपिरामं भूः | उपपरार्धे हरगुणाः । पगद्धौद्धिका
इत्यथ! । कतृका्यंयोरक्तादौ कृति षष्ठी । क्तरि कमेणि च षष्ठौ क्ादिवर्मिते कृदन्ते मरयुज्यमाने । व्यासस्य कृतिः । श्रुतेरप्ययनम्। नगतः
कन्त कृष्णः । कन्नंकायेयोः किम् ।ग्रामेऽध्ययनम् । अश्रेन यानम् । ब्रह्मणा-

य दानम् । कृति किम् ।कटं करोति ।घटः क्रियते कुरुषेन ।छृतपूर्वीकटम्।
भवे कमसामान्ये वाक्तः। तेन केमेणस्तद्विशेषस्य षा उक्तत्वमास्ति।
कृतं पूवंमनेन कारकादिति कतैरीन् । ओदनं पचतितराम् । न चाच निरवकारात्वाहितीयात्रतीये बाधके स्यातामिति वाच्यम् । रमेण बारी हतः ।

कृष्णः कंसं हतवानित्यादौ सावकाशत्वात् । क्तक्तवतू शतृसानौ कमसुकानौ
२६
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टधुभाष्ये ।

किः उः उकारातिः उकण तन् क्त्वा क्यप् तुम् णम् खट्पू इति च्कादयः।

एतद्धित्रे |कृष्णन कंसो हतः । कृष्णः कंसं हतवान् । सुखं कृवंन् कवौ.
णः । चक्रिवान् । चक्राणः । चक्रिवा हरि दिद्षुरखुकरिप्ण॒वा । दैत्यान्
वातुको हरिः । कत्त कटम् । नक!(रोपादानाक्ञयोगे न॒ निषधः । कटस्य

क्ती । सुस कृत्वा भकरत्य कतुं कार ईषत्करः कटः

। सुपानः समो

भवता । सोमं पवमानः ¦! जात्मानं मेडयमानः । वद्मधींयन् । चकार

स्याुक्तसमुखयाथेस्यानुवतेनात् कविद्धा । मुरस्य मुरं वा दिषन् । मया
मम वा सेव्यो हरिः । एवं सर्वदरत्ययोगे । शब्दानामनुञ्लास्नमाचाय
णाचा्यंस्य । कृचित्न} आध्र्यो गवां दोहोऽपिन । अत्र कत्तेरि न सतः
पाटकोऽवठरति । शतं दाथी ! व्रन गामी । एषु कमणि । न नेतव्या क्र
गावः कृष्णनत्यत्नोभयत्र न॒ अक्तादावित्यये निषेधोऽनन्तरस्येतिं अपाद

नादि विशेषेरदिवक्षितं कमेसंज्ञम् । राज्ञां मतः बुद्धः पूनितोवा । इदमेषां
रायितं गतं भुक्तं आसितं वा । स्वाथेन्यंतातिरिक्तस्यंता डिकमेकाः।
“'दुट्याचूपचदण्डरधिमच्छिविवरृशासनिमेथूमुषाम् ॥ कमेयुक् स्यादकथितं तथा

स्यात्नोदकृष्वहाम्ः ॥ दुहादीनां दादशानां तथा नीमभृतीनां चतुणा कर्मणा
यद्यज्यतते तदेव गौणं करभैति परिगणनं कसैव्यमित्य्थः । एतदर्थकाः
श्वान्येऽप्यत्र याह्या: । नतु नीवह्योः पयोयत्वादन्यतरो न पठनीय इति
चेत् । अजां नयति वहति वल्युक्तर्विलक्षणा्थविगतेर्यथा च रथस्य नेता
रथस्य वोटाऽन्यत्रापि यथा चयो हट वर्हति स एव हारक इत्यच्यते । ने
तुयो नयति। गां दोग्धि पयः। बहि याचते वसुधाम् । अविनीते विनयं

याचते । तडुछानादनं पचति । गगोन् शतं दडयति । व्रनमवरुणद्धि

` माम् । माणवकं पन्थानं पृच्छति)वृक्षमवविनोति फलानि।माणवकं धर्मं व्रते
शास्ति वा। शतं जयति देवदत्तम् । क्षीरनिधिं माति सुधाम् । देवदत्त
शतं मष्णातिं | परमम नयति हरति काते वहति वा। बि भिक्षते

वसुधाम् । माणवकं घमं भाषते अभिधत्ते वक्तीत्यादि ।एष्वाद पिते गौणे

कमं प्श्चादपक्षणात् पयमादिकं तु मुख्यमादोववपिक्षणात् । कर्मणि भ्रत्यये

तु दुहादीनां गौणं न्यादीनां तु मुख्ये कमोक्ते भवति । गद्यते पयः ।

क्मर्कपार्ः ६.
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वटि च्यते भिक््यतेऽ्यते वा वसुधाम् । तंडुखा ओदनं पच्यंते । गगौ
शतं दड्यते । वनो ऽवर्ष्यते गाम् । माणवकः पथानं पृच्छ्यते चोदयते का
वृक्षाऽवचीयते फलानि । माणवकः धममुच्यते भाष्यते क्षिष्यतेऽभिधीयते वा ।
रतं जीयते देवदत्तम् ।क्षीरनिधिः सुधां मथ्यते ¦ देवासुरेरमत मेडनिषिभमंथ।
देवदत्तः दातं मुष्यते) यममजना नीयते हियते कृष्यते उद्यते।एषां ञ्यतानां कन्त-

रि उदाहरणानि । गा दोहुयदि पयो गोपेन चैः । बहि याचयति वसुधां
भ्रादः । तंडखानोदनं पाचयति गुणेन । राना गर्गान् शतं दृडयत्यमास्येन । रनेत्यादि ञ्येतात्कर्मेणि गोदेह्यते परयो गोपंन चैत्रण । वङियौच्यते
वसुधा भ्रात्रेदेण । तंडुटा आदनं पच्यते सुदेन राज्ञा । गगौः शतं दृश्यत-

ऽमत्येन् राज्ञा ¦ गौणे कर्मणि कृति ग षष्ठी) गां मौवी दोग्धा दोहनं
पयसः । बलि बटेवों याचको याचनं वा वसुधायाः । तंडुलान् तेडछानां दा

पाचकः पाचनं वोदनस्य । गगोन् गगणां दडकोा दण्डनं वा शतस्य ! वर्नं

वनस्य वा रोधको रोधनं वा । गवां माणवक माणवकस्य वा । पृच्छकः
पन्नावा पथः | वृक्षं वृक्षस्य बाऽवचायकोऽवचयन वा फानाम् ।
माणवकं माणवकस्य वा वाचको वचनं भाषको भाषणे दासकः शाक्षन
मभिधायकोऽभिधान वा। धरमेस्य इतं शतस्य वानेता नयने बा देवदत्तस्य

क्षोरनिधि क्षीरनिधिवा मथको मन्थनं वा सधायाः । देवदत्तं देवदत्तस्य वः
मोषको मोषणं वा रतस्य म्रामःमामस्य नेता नयनं हारको हरणं कषकः कृषणं
वाहको वहनं वाऽदवस्य । कर्मणि कृतिगोदुग्धा पथो गोपेन । बहियाचितो

वसुधां हरिणा । तंडखा ओदने पृक्राः सूदेन । गगः शतं दंडिता राज्ञा ।
नोवसुद्धो गां गोपेन ¦ माणवकः पंथानं पृषटोऽप्वगेन

। वृक्षोऽवचितः

फलानि चैत्रेण । माणवको धमेमुक्तो भाषितः शिषः पि । इतं नितं
देवदत्ते दविषतां । क्षीरपिः मितः सुधां देवेः। देवदत्तः शतं मुषितो वंचकेन्

जना मामे नीता हता कृष्टा उदा वावचैत्रेण । अथ ज्येता द्िफमेकाः।
मत्यथन्ञानायमक्षणाथाः

र२ब्दकमेकारकाः

असंभाकितिषारादिभिन्नकमेका

नससत्यादयः ! नियेतृकतकेा बहिः मक्षिरहिसाथः। दिभिन्रा ज्ञानपिशेषाथका
न् ग्राह्याः ! नीवदिआदिखादिशब्दायनयश्च न याद्या 1 दकोवौ अभिवाद

२८४

टवुभाप्ये |

दश्चोराति वा शत्रन् स्वरं गमयति।वेद्ां स्वान् वेद्यति।देवानमतमाश्षयति
वोधे वेदमध्यापयति । पृध्वी सर्र आसयति । अथं जत्पयति भाषयति
वा पुतं देवदत्तः।वाहयति रथं वाहान् सूतः।भक्षयति बलीवदन्सस्यम् ।हिसा्थस्य किम्) भक्षयत्यन्न बटुना।दशयतिं दरि भक्तान् । नाययति वाहयति षा
भारं मृत्येन । आदयति खादयति वाऽन टना । स्मारयति हरिं घ्रापयति

मेघे दवदत्तेन मेत्रः । हारयति कारयति वा भस्येन भृत्यं वा कटम्।
जभिवादयत देवं भक्तेन भक्त्वा । दशैः माप्तबिकर्पः | अन्येषां तपा

विकर्पः । अथ पूर्वोक्ताः कर्मणि उच्यन्ते । स्वर्गं स्वर्गाय वा गम्यते
छत्रवः हरिणा वेदार्थ स्वा वेयंतं । वेदाभः स्वान् वेद्यते वा हरिणा । अमृतं
दवा आ्रयतऽमतं देवानादयते वा । वदं विधिरप्याप्यते वेदो विधिमप्याप्यते वा } कसे पृथिवी सचरे आस्यते हरिणा । अथं नसते माप्येते व]
पुत्रो दवदत्तेन | रथं वाद्यते वाहाः सतेन । सस्यं वरटीवदौ भ्यते |
हारे भक्ता द्दर्थते साधुना । नाय्यते वाह्यत वां भागे भृत्येन चैत्रण।

आयते खाद्यते वौदनो बटुना । चेत्रण स्मार्य्यते हारे्घाप्यते मेधश्चेजेण
मैत्रेण ! दाययते कास्थत् वा कटं भृत्यश्चैत्रेण । हास्यते का्यैते वा कयै
भृत्येन चण । अमिवायते दरर्यते देवे भक्तन्ेेणम । अभिवादयते
दशयते वा देवो भक्तेन चैत्रेण । कृति तु स्वग स्वगाय वा शत्रूणां गमयिता
हरिः । वेदाथ भक्तानां बोधयिता हरिः । अमत देवानामाशयिता हरेः।
वेदं विधेरभ्यापिको हरिः । कप प्रथिव्याः सिरि जसको हरिः । हार

यिता कारयिता वा कटं भृत्येन चैत्रः । अमिवादयिता दर्शयिता देव
भक्तस्य चेः । देवस्य भक्तेन चे इति वा । स्वर्भंगमयितव्या शत्रवो

हरिणा । वेदां वेद्यितव्याः स्वा हरिणा । अम॒तमाशितम्या देवा हरिणा ।
वेदमध्याप्य विधिहरेणा । कत्पं सिरे आसनीया पथ्वीं हरिणा ।
कारितो हारितो वा कये भृस्येन चैत्रेण । अभिवादितो दरतो वा भक्त

भत्रेण देवं देवो भक्तेन चैत्रेणति वा । एष्वक्तादाविति कतैकर्मणोन षष्ठी

तवुणादियोगे तु भयोज्ये कमेण्येव षष्ठी । साक्षाव् कृदर्थयोगाद । न तु
अकृत्यथेकमेणि साक्षाच्ृदर्थयोगाभावात् । अन्ये त्वाहुः । परेपरासम्बन्धेऽपि

कारकपाद्ः ६.
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कमणि कृदयोगे षष्ठी भवत्येव } परेपरासंबद्धे कृत्यर्थकभंणि मत्यये यथा।
तन्मते स्वगस्य रात्रृणां गमयिता हरिः । वेदाथेस्य स्वेषां बोधको हरिरित्यादि । तदुक्तम् । “गौणे कर्मणि दुद्यादेः भवानि नीहृकृष्वहाम् ॥ बुद्धिमस्षाथयोः शब्दकमक्ाणां निनेच्छया । मयोज्यकर्मण्यन्पेषां स्थतानां
क्तादयो मताः" ॥ वाचनिकमिदमित्येकेऽन्ये तु न्यायसिद्धमिदमाहुः । तथा
दि क्षीरायर्थिनोऽपि पथमं पाटनभीणनादिरूपा भवृत्तिमगेवादावेव ददयतेऽतः
मस्ययेन तदेवाभिषोयतऽन्यादियोगे तु भथममनादाविव भवृत्तिदश्यते रक्ष
णादिकं चानादेरेव विकी्पितं न तु ग्ामस्येति । मरत्ययेन तदेवाभिधीयते
य॑स्य वेदाथोन्र शब्दादयः एव् भतिपाय देयत्वेनेष्टस्तस्य त एव भस्ययेना

भिषीयन्ते यस्य तु भक्तो बोधयितव्येन देवोऽमरत्वेन विधिव्धत्पादयितव्य
तवेनेष्टस्तस्य त एवेति पयोनकव्यापारस्य भाधान्यात्तेनापुमिष्टस्य भयोज्य

कमणो मुख्यत्वान्मुख्यामुख्येतिन्यायात्तस्येवाभिधायकाः क्तादयः । स्वभे
गमनेन शच्रूणामतिङयाधानाभिष्टं न तु शञ्जुगमने नस्वमस्य स्थित्या पृथिव्या
अतिशयाधानमिष्टम् नमु कल्पस्येत्यतोऽपि भयोज्यस्य मुख्यत्वम् । करः

कास्येते भृत्येन भेत्रेणेर्यज मयोज्यस्य कर्मत्वाभावाव् । न्यतात् मयोज्ये
केमेणि जदिविधानाव् क्तादयो न् स्युः । उच्यते । आद्धविक्मेणीतिं
कमणि क्तादिषिधिः भप्रः । स वाधनीयो वा मुख्योपि कर्मणि विधिः

स्वीक्रियते । न तु सवेथा वाध इति भधाने नियता षष्ठी गौणे तूभयथा
भवेदितीदं वाचनिकमिः्येके । न्यायसिद्ध मिव्यन्ये । नेताऽश्वस्य च्च
सुरस्य वेत्यत्राश्चस्य मथमं
करियासम्बन्धात्छृदर्थंसम्बन्धादनुक्तयोः

मुख्यत्व तत्र न षषी । उभयोः कमेणोद्धि तीयावदुभयोः कञेस्तितीयाषद्-

भयोः कमेणोः षषी भवति । अन्योक्ते पथमा । अन्येन आख्यातेन कृता

तद्धितेन समासेन चोक्ते कमौदौ संम्बन्धे च अथमा । अधिकारोऽयं कार्य
दितयत्यादिभिः भव्येकं सम्बध्यते । भव्येकामिप्रायादेकवचननिर्देश्षः ।काय
दितीयाऽन्योक्ते परथमा कतरि तृतीयाऽन्योक्ते प्रथमेत्यादि । वटं करोति
कुररः । धटः कियते कुरडेन । घटस्य कतौ कुररः । षट: कृतः पच्यते
ऽनेनेति पचनोमिः । रीयतेस्मे दानीयो विभः। उपसमीपे गत्वाऽधेतेऽस्म-
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ख्घुभाष्ये |

दिव्युपाभ्यायो गुरः } पच्यतेऽस्यां पचनी स्थारी । कंकुमेन रक्तं द
केकुमं वसम् । अक्षरदीव्यतीत्याक्षिकः । पञ्च व्रद्धयादि दीयतेऽस्मे पञ्चकः
युरुषः इन्द्रो देवतार्स्येदं हविः । दंडः अहरणमस्यां कीडायं
दांडा । मा्षमुद्क यं म्रप्नोदका ग्रामः | उट रथो येन उदटरभो

ऽनद्ान् । उपहृतः पडुयस्मे

उपटतपत्र स्द्रः 1 उद्धृतमन्रमस्मा

द्द्तान्नः कटाहः । पीतमेवर

यस्यस पातांबरो हरिः । गीरा

पुरुषा यस्मिन् वीरपुरुषो प्रामः । कचिन्निपातेनाप्याभिधानम् ।
क्रमादमुं नारद इत्यबोभि सः 1 अन्योक्त किम । करोति ।
रमेण हतः । अन्येन श्रिम् । स्वाथंद्रव्यरिङ्खसख्याकारकाणीति
पृ्चकनामाभेपक्षे नामेक्तऽपि पथम्रा स्यात् । द्वितीयादिविधानं तु दिका.
दिपक्च चरिताथेमन्यत्वं च विभक्तियकरत्यपेक्षयाः गृह्यते । न विभक्तय
पेक्षया नापि विभक्त्यन्तापेक्षया प्रथमा । नाभ्नो विहितत्वेन तयोनोमत्वाभावास्यापेरेवासत्वात् । तदुक्तम् 1 “यस्मिचरथं िधीयंते रकारस्तद्धिता
करतः । समासो वा भवेद्यत्र स उक्तः भथमा ततः ॥ नन्विदं सूरं मास्तु
्तादिना कमौदेरमिहितसवेन कृतः कर इत्यादा द्वितीयादयो न भविष्य
न्तीति चेन्न । मथमाया अप्यमसङ्गात् कारकाणां नियतोपस्थितिकत्वाभाविन
नामा्थेत्वाभावाद् । पश्चकपक्ष नियतोपस्थितिकत्वेऽपि तस्याऽसावं्िकत्वात् । विकपक्षे बहुधाग्यवहारदशेनात् । ननु लिङ्गार्थ अथमेत्यस्यायेऽन्योक्त
इते सूत्रणीयम् ।दिः मथमाग्रहणं न कतव्य भवति ! उक्तरोव्याधिकारोऽ्यु-

पेयः ।मेवम्।रिषिपक्षस्यापि सम्भवात् तत दोषमरसङ्गात्।कतृकार्यैति षष्यावकारो षटस्य कृत्तो । अस्या अवकाशः । कृतो षट इति कर्तव्यो घट

इत्युभयत्र भसङ्गे परत्वात् षष्ठौ स्यार्देत्यपटे तु पक्षदर्येऽपि न क्षतिः । ननु
लिगथस्यादि चतुः सच्यन्योक्ते परथमेत्यस्यानंतरं पाल्यः। ततश्च दिः पथमागरहणं न कत्तव्य भवति ।मेवम् । रेषा इत्यस्य प्रयोगाभावयसङ्गादुक्तादन्यत्वाभावाद्थ दितीयाया इति पाण्यम्।मेवम् । एकमाताराघवार्थे सूत्रविपयौसस्यानौचित्यात् । नन्विह मासाद् आस्त इत्यत्र कथं स॒प्तम्यधिकरणस्य
धञेक्तत्वात् । उच्यते | शक्तिः कारकमितिपक्ष अत्राश्रीयते कर्मदितीया-
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कतृंकरणतृतीयाऽधिकरणसप्तमीनामाश्रयत्मर्थः । स चाखंडो. धर्मस्तादात्म्यसम्बन्धेन तदेव वाच्यतावच्छेदकं तच्च निरूपकभेदाद्धिन्नं कमणि
फटस्य निरूपकव्वं कतृकरणयोव्योपारस्य निरूपकत्वमाधारं तु स्वाश्रय-

दारा फर्व्यापारयोश्च निरूपकत्वमेवं स्थितेभ्नुक्तां शक्तिमभिधातुं सक्षमी
अयोगः । ननृक्तामभिषातुं अरथमापरयोगस्तस्या घनेवोक्तत्वन मथमायाः
साधुत्वेऽनुपयोगाव् । सत्तम्यास्त्वनुक्तरत्तयमिधाने साधुत्वे चप्योगसत्वाद्रशयस्त्वात्तस्या एव भरयोगः । एवमुददयत्वमवधित बोध्य । सम्बन्धत्व-

मप्यविरिक्तमस्तु विशिष्टस्ञानननकत्वं वा। यद्धा | श्चक्तिमद्व कारकं यधानं
कियानिरूपितेव विभक्तेभवति न त्वभधाननिरूापिता । तदक्तम । “भधाने
तर्यो द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक् । शक्तेगेणाश्चया तच्च परधानमनुरुध्यते"।

मधानरिषया शाकः मरत्ययनामिषीयते । यदा गुण तदा तद्धदनुक्तापि
मतयते । एवमासने आस्त॒ पचननं प्रचन्यां वा पचति | एवं पकमोदन्
भुक्ते । कृतेन वटेन नटमाहर तीत्यादावप्याख्यातांतवाच्यक्रियायाः भाधा-

न्यात्तदुपयोगिन्येव विभक्तिः । ओदनं पक्त्वा मुज्यते इत्यतौदनस्य पिन
शाष्दः सम्बन्धः भुजिनात्वाथः । एवं पत्त्कादनो भुज्यत इत्य ओदनस्य
भ॒निना शाब्दः सम्बन्धः पविना्वाथेः । तत्र व्यवस्थित एव मथमादि तीये

अथ कटं करोति भीष्ममुदारं दरंमीयमित्यज् विदेष्यविमक्तयेव कर्मणा
उक्तत्वादिरोषणेभ्यः कथं द्वितीयेति चत् न । खरे कपोतन्यायेन सर्वेषां
क्रियायां

सम्बन्धात् दवितीयासंभवासश्चात्त

तेषां किरेषणविदाष्यभावा

मनसा गृह्यते । गुणानां दव्यं मरति दव्यस्यच गुणं प्रति साकक्षित्वादुपस्यतपरित्यागेनानुपाध्ितकलत्पने गौरवात् । एवमरुण्येकहायिन्या पिङ्गा
कष्या गवा सोत कीणातीत्यादावपि बोध्यम् । यद्! । विक्ञेष्यस्यैव करियान्वयो विशेषणानां त॒ विक्ञेष्यणव सम्बन्धोन तु क्रियायाः । विभाक्तेस्तु
विक्षेष्यस्येव विशेषणे का्यौऽन्यथाविरेषणत्वाखामात् । तदुक्तम् । गुणाना-

माश्रयतेो दिगवचनानि भवंतीति^ल्िगसं ख्याविभक्तीश्च विङेप्यस्था विशेषण

इति च।कृयौदिति शेषः। ““उक्ताजथेस्य गृहन्ति वचनानि तिङः परम् । रिङ्ग-

सख्या विभक्तीश्च कृत्तद्धितसमासकाः' इति 1 अनभिहिते इति पाणिनीयं सूरज
दि

क
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तख व्याख्यातृमिरित्यमवतारितम् । ननु बहुपटुरित्यादौ बहुचोक्ताधत्वाद्यथा

स्यादयो न, एवं क्रियते कट इत्यादावपि तिडादिभिसक्तत्वद्धितीया न
भविष्यति । कि च कट करोतीत्यादौ सावकाशा दितीया कृतः कर इत्यादिषु मथमयां बाधिष्यते । निरवकारशत्वात् । नच वृक्षः स्वृक्ष इत्यादि
रवकाशस्तच्रापि भतीयमानामस्तिक्रियां मति कच्तेलन त॒तीयामसङ्काव् |
अथ नीस्मिद् न तु रक्तमित्यादौ विशेषणांतरनिव्रत्तितात्पयके अस्ति

कियाया अनावदयकत्वासरथमाया अवकाङ्षं ब्रुषे, तरि विमतिषेषात्मथमा

सलु । एवे चानभिहेतापिकारो वृधति चन्मवम् । सेरूषाविभक्तयथ इति
पक्षे सूतारम्भात् | तथा चानभिहिते कर्मणि यदेकत्वं तत्र द्विपीयेकवचन-

मित्यथः । सूतानारम्भ च कर्माणि यदेकत्वं त दितीयैकवचनमम् । इतिं
वाक्याधः |कृतः कट इत्यादौ च क्तेन कर्ममात्रक्तावपि तदकत्वस्यानुक्त-

तयाऽमटूवरः । परत्वाल्थमत्यपि न । कर्तव्यः कट इत्यादौ ततोऽपि परत्वेन कृयोगरक्षण्ठीपसङ्गात् । कारकमान विभक्तय इति पक्षे त॒ सू
मत्यास्यातमिति । अर््राच्यते | कृतोऽस्मिन्सू्रऽमिहिति द्वितीयादिमीसतु
पथमा तु केन स्वात्कमदर्नियतोपस्थितिकल्वामावेन पातिपदिकथैला` भावाद्स्तु बा पथमा] तदेतत् शब्दोऽपसङ्गनैकशोऽस्पर् इत्यादिसूत्पये-

गाणामसङ्गतत्वपसङ्कत् ¦ अथमायाः कतकर्मादिकब्देरमिषानात्कारका-

विकारेऽपाटाच कारकविभाक्तेत्वाभावात् । अथ वस्तुतः कारकामिधाना-

पेदस्तीति चत्त नटस्य श्रवणे मातुः स्मरणमित्यादावतिमसङ्कः स्यात्ततश्च गतिकारकोपपदानमिति नित्यः समासतः । गतिकारकोपपदादिति

मष्तिस्वरश्च स्यादिति दोषं दृष्ाऽनमिहिते इति सूत्रमपनीय समानाभि-

करणे मथमेति वचने वार्तिकङ्ृतारन्धम् मातिपदिकाथतिभरूजमस्त्येव तिडि-

कृततद्धितसमासानामुपरक्षणं तेन तिलादिना समानाधिकरणेन मतिपादिते्

भथमा ।यदा व्तिककृतथेकथनमिंद्ं वचन्नुपू्ौविस्यं मातिपदिकर्थेति

सूतस्य निष्कर्षं प्रथमेति स्थितम् । तस्याम तिडादक्ते इति वा । अन्योक्त
इति वा। उक्तस्य वक्ष्यमाणस्य च शेषोऽयं न स्वतन्तो विषिः। कर्तव्यो षर
इत्यन्न परत्वाखष्ठीपसङ्गात ।यद्! । सवेस्यास्य भकरणस्यतिनन्योक्ते भभमेति
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सूत्र्ण)यमित्थ च विधिपक्षऽपि न दोषः। अन्योक्ते कमेणीर्यादिशब्देन विधानात
अमाकारकविभिक्तिभंवतीमं च वात्तिककुदाश्चयं विवरीतुं पकरणान्ते श्रीसरस्व

त्याऽन्योक्ते भथमेति सूच कुतमिति दिक् ॥
हाय्केशपरस्थायी विनायकसुतोऽकरोत् |
रवुनाथामिधाव्याख्यां कारक ङ्कय॑थाऽकरोत् ॥
इति कारकपरकरणम् ॥ ६ ॥

ताद्व तपाद्ः अ.
#॥अपत्येण्॥नास्रः षष्यन्तादण् वा स्यादन्वये सतिं । अपत्येन योगश्च
नामा्थस्येव सम्भवति । न धात्वाख्यातांशयोः । कियाथत्वात् । नापि सिबन्तस्य । विभक्तय्भस्य पाधान्याद् । भथमान्तस्य तु स्वाथनिष्रव्वादतः पारि

शेषान्नाक्भि छव्धे नान्न इत्यतः ष्यन्तस्यानुव्रत्तिः। षष्ठौ विचक्षणा । गाय॒प्गतः उपगु

नान्नश्चति समासः । गोरिति हस्वः । यादवािशषः। उद्ध-

वस्य पूर्वेनेषु कशचित् उद्धवं परव्योपगविनंगामेति भागवते तृतीयस्कंये
उक्तत्वात् । उपगोरपत्यम् । जणः प्रयोगे उक्ताथानामप्रयोग इति न्यायादृपत्यश्चष्द्स्यापरयोगः । वाराड्योरित्यतः वेत्यनुवतेत । पक्ष षष्रीसमासः।

उपग्बपत्यामेति तस्य वैकसिकत्वाद्ाक्यमपि । यद्वा नाम्न इति वेति च
नानुवतंतां परिशषात्नामराम इल्यक्तं विभक्तयंतत्वं च समासमत्यययोरट्क् कविदित्यतो रुत्धं अपत्यापत्यवत्सम्बन्धाच षष्टी छन्धा । समासश्चान्वये इत्यत्र चकारेण तद्धितस्यापि सङ्हादन्वय इति टन्धम् । अन्व्-

यंति अनुगच्छत्येकीभवंति पदानि जथंश्च यस्मित्नित्यन्वयो उयपेक्षारक्षणः
सम्बन्धो वाक्ये गृह्यते । इत्थं वृत्तिवाक्ययोरन्वयभेदेन व्यवस्थोपपत्ती
तदर्थं समथीनां मथमदेव्यत्र वानपत्ये इत्यत्र च वाग्रहणं व्यथम् । “अप्य्
तोकं तयोः समे” इत्यभिधाने यस्य शब्दस्य पते कन्यायां च शक्तिदशेनारोपगवीत्यपि भवति । अपत्यामित्येकत्वं व्वविवक्षितं टुग्बहुसखे कचिदिति

ज्ञापकात् । तेनोपगोरपत्ये उपगनां वापत्यानि ओपगवो जपगवाः । षयं
ताक्किम् । उपगुरपत्यमुपगुना हेतुना वाऽपत्यं सति भस्यये उपगुनन्यापत्य-
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रवुभाष्ये ।

भित्यरथा न रुभ्येत । अन्वये किम् । वद्चमुषगोरपत्ये चेचस्याऽ व्ययेक्षारक्षणे
ऽप्यन्वयं{ नास्त्येकार्थीभिवस्तु दूरापास्त एवेत्याश्येन मल्युदाहरणम् । अत
इञनृषः ॥ जतः इन्, अक्षः) इति योगत्रयम् |अतः । अकारातान्ना्ः

षश्चतादण् पस्ययोा मवव्यप्यार्थजन्वये सति । ओपगवस्यापत्यं भपगवः
दाशरथः । शेवः । यास्कः । बेदः | पौत्रः । ओवै: । वासिष्ठः । वासदेव
भाफत्कः |योधिष्ठिरः । भीमक्षनः । एवमन्ये कष्यधकव्रुष्णिकुरवो बोध्याः ।
आगः । वगः । कासगिः । सोरभस्तः

। अन्वये किमु । वञखमोपगवस्य-

पत्यं चेत्रस्य । इत्र इति द्वितीयो योगः । पूरव॑वद्रत्तिः | मार्भिः। नाडिः।
कोनिः। बेदिः । बाहमिः । सौमित्रिः । सावर्णिः 1 कादयपिः । ओडरामिः) अस्य बहुत्वे पूर्वेणाण् । गितो वेत्यणित् । बहरोमाः । उडशेमान् । अनृषेः इतितरतीयो योगः । ऋषिभेत्रोऽनृषिः इति

पय॑दासात् ऋषि

सदृशो मनप्यो गृह्यते । अदंतान्नान्न इञ् अपत्य । ओंपगवस्यापत्यमौपगषिः |
दादारधिः । दाक्षिः ।तोर्वरिः । मनुष्येति किम् । म्रमस्य हरिणस्य बिह
गमस्य वाऽपत्यम् । द्विः । पाकशासनिः । मारतिः । वारुणिः । प्राह्मादिरेत्यादयजत्र ग्राह्याः । मध्यमयोमे वा कारिः । मायूरिरिति केचनेच्छन्ति । एतावपिं मध्यमयोग एवोदाहाय्य। । मगादिभ्यस्त्वपत्यार्थं मस्ययो

न भवःते | मृगत्वादेना पितापरचयोभदाभावात् | उपगुतं त्वोपगवे नास्त्येवेति भवत्यमत्ययः । शौरिः । काभ्णिः । मरादयु्निः । आज्ञैनिः। नाकुलिरित्यादयं(ऽप्यत्रेनोदाहास्यीः । अनभरिति मसन्यपरतिषेधनापि अतोऽपत्य `
₹मित्यनुवत्यं विधिः स्वीकाय्य॑ः । तस्यैव चान॒षरिति प्रतिषेषोऽनन्तरस्थ्ते
न्यायात् । अतो मध्येन गाभिरित्यादयः सिद्धाः । ण्यायनगेयण्णी-

यागमन डाचिक्लीतपितष्वस्ादेः॥ प्यश्च आयनण् च एयणौ च णीयश्च
ते अनिश्रसखीच अवरिश्ियो पितः स्वसा पितृष्वसा गगेश्च नश्च अतिशयी च पितप्वस्षा च एषां समाहारस्तदादियस्य स तस्मादनुदध तावयवभेद्समुदायस्यान्यपदाथत्वादंकवचनम् } दन्द्ान्ते श्रूयमाण आदिशब्दः मत्येक
मभिसंबध्यते । स॒ च प्रकारवाची

न व्यवस्थाः । एतदादिगणस्यावादश्ै-

नात्। खीरब्देन स न सम्बध्यते स्चीमत्ययस्यष्टत्वाव्। स्वरूपग्रहणं च नेष्टम्
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अव्यादिषु तस्य सुयहाद् । नापि खीविशेषग्रहः । तेषामप्यव्यादिषु सुवचत्वात् । यदा गगीदिर्ददगर्भो दन्दस्तदा चैयणाविति दविवचननिर्देशो न
कार्यः! यदा तु पश्चपदस्तदा काय्यै । एवं यथाक्रमेण गगौदिभ्योऽपत्येऽण् ।

मगौदिशब्दास्तदपव्ये रक्षणिकाः । साक्षादपत्ये गार्भिरिव्युक्तम्गर्भँस्य कोथः।
गार्गेरपत्यं गार्य; । वात्स्यः । कात्यः । वातंब्यः | आवघ्यः । एभ्यः लियां

नदादित्वादीप् । जपव्यपव्ययान्तस्य नातित्वाभ्युपगमेऽपि योपधत्वात् नातेरेति नेप कत्यादित्वा्यछोपः । गर्म । वासत्सी। काती। वातण्डी । जना-

दित्वादावव्या । पौतिमाष्या । तयोर्नदादित्वं नास्पीति सुवचम् । नडदेरपत्ये आयनण् । नडस्य साक्षादपत्यं नाडिः।नडस्य कोर्थो नडेरपत्यं नाडा-

यण्; । एण्यन्तानां च नडादित्वाभ्युपगमात् । गाग्योयणः । दाक्षायण इत्यादि,
चारायणः । आश्वायनः । आश्रखायनः । कोनेरपत्यम् । जायनणतात्स्वार्थं
ण्यः । कोनायन्यः । ब्राघ्रायन्यः । बहुत्वे छ्क् । कोंनायनाः । त्रा्नायनाः ।
ग्टुचुकस्यापत्यम् । आयनणताद् स्वाथ इञ् । णितो वेत्य णेत्वान्न बुद्धिः ।
ग्लुचुकायनिः । जलत्मगुप्तायनिंः । इनि आत्मगुक्तिः । अत्र्यादरपत्येर्थ एयण्

अच्ररपर्यं आत्रेयः । नैधेयः । मेधेयः । बछेयः । मांदुकेयः । दौखेयः !
रौभ्रेयः । मार्कण्डेयः । वेमत्रेयः । कौषीतकेयः । वैकर्णेयः । प्राबाहणेयः ।
प्रवाहणेयः ! गायः । वार्ष्णेयः । पंडवेयः। मृकंडोमौकंटेयः । भू-घ्रौवेयः ।

पेतृष्वस्ेयः । मातृष्वसेयः कव्याद्यः। खीमत्ययांतादपत्य एयण् । वैनतेयः

गगियः । महियः । सैहिणेयः । दत्रेयः । गौधेयः । नादयः । कौर्टेयः ।

ष्वासेयः } काणेयः । कास्याणिनेयः । बांधकिनयः । कोटरिनेयः । दासेरः ।
नारेः । कणरः । कौष्टेरः । गोधेरः । गौधारः । चाटकैरः । जडस्यापत्यं नाडारः

। पडस्यापत्यं पांडारः । कास्याणिनेयादयः । कत्यादिषु

बोध्याः । पितृष्वसदेरपस्ये णीयः 1 पितृष्वसुरपत्यं पैतृष्वस्रीयः । मात्ष्वसछीयः } भ्रात्रीयः । स्वीयः । अपत्यम्रत्ययान्तानां जातिव्वेऽपि योपधत्वात्नेप् पिवृष्वसिति षत्वनिदेशः। पूतरैपदादुत्तरपदस्य समासे कचित्षत्वज्ञापनार्थः । मात्रष्वसा । पितृष्वसा । अशरिष्टत् । अथिष्टोमः। भज्रीषोमो ।
ज्योतिष्टोमः । आयुष्ेमः । भीरष्टानम् । कपिष्ठटः । अगुरुषङ्गः । अबष्ठः।
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आष्ट: | गोष्ठः । भूमिष्ठः । गविष्ठिरः) युषिष्ठिरः। सव्ये: । अङ ।
परमेष्ठी । बरिष्ठ इत्यादि । जआयनणयणोरणन्तादीप् । न चानथक्यादस्यायणं अन्तणकारपाटस्षामध्यात् परिभाषाया बाधानात् । अन्यथा ण्यणीयव
ण्णायनणेयावित्येव ब्रूयात् } अत एव ण्ययणोरनुबन्धव्यत्यासः। यदि ण्यस्थाने
यण् पटेत् तरिं मेरी सामप्रीत्यादावीप् न स्यात् । यद्धायेवत्परिभाषाऽनित्या
टेनेव्यादौ रकारग्रहणात् ज्ञापकात् । असति हि टकारे अत इनन विधीय-

मानौ आमोप्यातः मरसज्येयातां सत्यां तु परिभाषाऽनिव्येति । टुग्बहुतवे

कचित् टुगिति योगो विभन्यत ।बहुत्वे कच््िगिति वक्तत्ये पर्वं विियनिरदेशसाम््यात् अपत्यबह्वे इत्यृत्तरसजारंभाव् 1 कंबोनः । चारः । शकः।

केरलः 1 एभ्योऽत इत्यणो दुक् । अवन्तेरपत्यं पुमाना्वंत्यः ! स्री अवती ।

कुतेर्पस्यं केतेयः । ची कुंती । नदादेरितीप१्। इतो मनुष्यनाताशिति वारसि
केन वा । कुरोरपत्यं कौरव्यः । खी कुरूः । उतउरित्युः । शूरसेनस्यापत्य

रौरसेनः । खी शूरसेनी ! मदस्यापर्यं मादः । खी मादी । माद्रीसुतावि-

च्यत मदस्येयं मादी । इदमर्थऽण् । देवकी देविकीति दिरूपकाशात् ।पक्ष

णो क् । एतेभ्यो नतिरि तीए अपत्यबहुत्वे विदहितस्याऽणादः कचि्टुक्
देक्ष्वाकः । दृ्वाकवः । कत्यादित्वादरोपः । पाश्चारः । पश्चा: । पौरवः।
पूरवः | पाण्डयः । पांडवः । कत्यादिः । गांधारः । गांधास्यः । अंगाः।

वगाः । सृद्याः । पृंडाः । मगधाः । कटिगाः । उररभसाः । आविषुः ।
आविष्टाः । आवन्त्यः । आवंतयः । काश्चव्यः । करारा: । जानायः | भा-

नादाः । केोरव्यः । कुरवः ।नैषध्यः । निषधाः । अओदुम्बरिः 1 उदुम्बराः।

आत्यय्रधिः । मत्यश्रथाः । कारृकूटिः । कारकयः । जदमकिः । जआदमकाः।
अजयः । भृगवः । कुत्साः । वसिष्ठाः 1 गोतमाः | भङ्किरसः । पात्रगारिः।

पन्नागाराः । यौषिष्ठिसिः । योधिष्टिराः ।तेकायनयश्चकैतवायनयश्च। तिककितवाः । म्राष्ककप्िषटलाः । टमकाः । बहुस्वे किम् । आंगः | कचिदिति

किम् । भ्राष्टकिकपिष्टटयः । नामकायनाः । गौपवनाः ।जैयवाः । कात्यायनस्येमे कात्यायनीयाः । कातीयाः । गाग्यैः । खियः ।जत्रेयः । अग्यः ।
वग्यः । भणदेः भिम् । नसदेनै । अपप्ये किम् । दक्षस्येमे दाक्षाः । अप-
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व्यबहुत्वे किम्। मियो गार्ग्यो येषां ते मियगार्म्याःवैदस्य प्रतिकृतयः वेदाः!
बेद्शञब्दो रक्षणया यतिकर तिबहुत्वे वरते नत्वपत्यबहुत्वे । गारग्थकादयपगा-

छवानामत समासक्तं बहुत्वं न तु मरत्ययकरृतम् । भगुवत्साग्रायणा इत्यत्र

भ्गवश्च वत्साश्च जाथायणाश्रेति विग्रहः । परवेयोरपत्यबहुत्वे टुक् । गगैवत्स
वाना: |बहुवचनानामेव विग्रहः गाग्येश्च वात्स्यश्च वाज्यश्चेति एकव चनविथ्दे
तुन दन्दः । अभिधानलक्षणा छत्तद्धितसमासाः इति सिद्धान्ताद् ।
युक्तस्य तु एकवचनान्तत्वास्मत्ययस्य न । यद्यभिधानेमस्ति तद् इगिति

पर्वण टुक् । गर्गैवत्सवाजाः । यद्वाऽपव्येऽथे उत्पन्नस्याणादेः वहुत्वे सृति
कचिद्टुग् भवति । अत्र प्क्षेऽपत्यकृतमेव । यदि बहुत्वसतिषानाद्रहयेत तरह
पथमपक्षादेशेषौ न स्यात् । अतो यत्किचित्कृतं बहुत्वं ग्राह्यं तेन गर्मवबस्स
वाना: । समासकृतेऽपि बहुषवे टुक् । गाग्येकादयपगारवानामित्य तु कविदित्युक्त । मगुवत्साग्रायमेष्वाययोदयुगन्तस्य न टुक् । एवे प्रियात्रेयाः काद्य
पमरतिकृतयः । कारयपाः । भार्मन्यः । वासिष्ठाः । लिय इत्यापि कविद्ध-

हणान्न हुक् ॥देवतेद मर्थं ॥व्यज्यमनदव्ये उदरयविशेषो देवता । मंचस्तुत्याच | देवताच इदम् चानयोः समाहारो देवतेदम् । स चासाव्भेश्च

तस्मिन् अणादयः पत्यया भवंति । दंदान्ते श्रूयमाणत्वात्मत्येक मथंशब्द्ः
संबध्यते । तेन देवतार्थं इदमर्थ चेति एटितम् ! देवतया हविश्च मंचश्चाक्षिप्यते ।रत्ययस्तु देवतासकाशात् जाक्षेपटभ्ये एव देवाताया हविषश्चपत्ययाथत्व
देवतायाः पकृत्यर्थेन सहाभेदान्वयो हविषश्च स्वत्वेन ततश्च बहुमीहेरस्य च

तुस्यतिषयत्वासथमान्तदेवायं षष्ठं भस्ययः । कृत्या च सन्वन्धस्यान्तभावातषष्टयभावोऽन्योक्ते भथमेति तद्धितो नोक्तसम्बन्धे मथमा । ईरो देवता

स्य एदं दधि । विशेषसमपैणार्थं दध्यादिषयोगः । सोमो देव्रताऽस्य सौम्यं
नदादित्वादीप् । कत्यादित्वाशोपः । सौमी ऋक् । अयिर्देवताऽस्य आप्रेयः

पुरोडाशः । आगप्रेयी ऋक् } को ब्रह्मा देवताऽस्य कायम्। यस्य लेपं बाधिता

परत्वादृद्धिः श्रीर्देवताऽस्य श्रायम् । अणुबृद्धयाय । पिव्यम् । कवचिंत्स्वर~
वद्य इति यः । रत्वं गितो वेति न वृद्धिः । वायव्यम् । ऋतव्यम् । वोग्यः
स्वरे इत्यव् ।उषस्यम् ॥ अपोनपादपानपाच दृवतास्यणीयः नणित्वं अपो
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रुवुभप्ये |

नप्त्रीयम् अपान्नप्वीयम् ।कत्यादी । जव्रार्थं वह््ममाणा अपि तेषामवरापकषव्

अस्य तचानुबत॑नादा।जपोनप्वियम्।अानस्ियम् ।शते रद्रा देवताऽस्य शत-

स्द्रीयम्। शतरुदियम् ।महंदियम्।माहद्रम्।महदी
यम यावापृभिवीयम्।दावापू-

पिन्यम् । श॒नासीरियमाद्ुनासी्यम्। मासे देवतास्य मासिकम् ।पावृपण्यम्
कत्यादित्वादेण्यः। मरत्तीयम् । मर्त्यम् । अ्नीषामीयम् । अभरीपोम्यम्।
वास्तोष्पतीयम् । वास्तोष्पत्यम। गृहमेधीयम् । गृहमेध्यम् उपगोस्यमपमवः |
पृथाया अयं पार्थः तवाये त्वदीयः।ममायं मदीयः, युवयोयष्माकं वायं योप्माकः।

यौष्माकीणः । जवयोरसमाकं वायम्।जास्माकः ।जास्माकीनः। तवाये तावकः।
तावकीनः।ममाये मामकः मामकीनः | कत्यादयः । ओपगमीयः । मार्गीयः।

कातीयः काव्यायनीयः ॥ णितो वा ॥ अणादयः कादयश्च णितो वा भवन्ति। अणादीनां गित्वे सिद्धे पक्षेनिषेधाय वचनं कादीनामणिचे पक्ष विधानार्थं

स चक्रचिन्नित्यनिषधःकचिदैकसिकःकचिदनिषेध एव मत्ययविषिरप्येवं णितो
वेति भिसखबाहुस्याद् धेद्रहणम्। यथा ब्राह्मणय्रामः । इजोऽपि नित्वविकसपो
भवप्येव । ग्द्च्ुकायनियथा । सद्धा।सोपि गिदव कर्तव्यः । अर्थान्तरे विदि
तानां पत्ययानां पित्वमात्रमनेन व्यवस्थाप्यते। नत्वथोन्तरेऽनेन मव्यया विधी

यन्ते । विवेयमेदे वाक्यमेद्पसद्ात् । सत्यां गतौ तस्यान्यास्यत्वात् । किंच।

` यैटकमपूपिकमित्यादौ कादीनां विधानं केन स्यात् । केनेयेका इति चत्ता
तदेव विधायकमस्तु ।कादीनामव्रापकर्षेण णिचवमा्ं व्यवस्थाप्यते । विधिस्तु

तेनेव ॥कारकात्क्रियायुक्ते॥ कारकादणाद्यः काद्यश्च कत्तैरि कर्मणि
च स्थुः । कारकशब्दः कतृमतरे दृष्टः साषिकः कारकोऽसगीत्यन्न । “कत्त
कमे च कृरणं संमदाने तेव च । अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि
षट, इत्यत्र करियासाधने सवस्मिन्रपि दृष्टः । तत्र कस्या्ग्रहणम्। उच्यते।
अत्रास्य न प्रहः।वसिष्ठन दष्टं वासिष्ठं साम। वररुचिना कृतो वाररूचो येथः।

त्यदि विधिसषभवेऽपि दुकुमेन रक्तं वरं केकुममित्यादावभसङ्गाव् ।
- इत्थ हि स्पष्टाधं करतुरिव्येवावक्ष्यत् । कतेकाथेयोरिति यथाकार
कादिति कतुर्विंधीयमानः मव्ययः क्रथ न सम्भवत्येवातः कार्ये इव्येवा-

, वृ्षयत् । न कियायुक्त इति 1 अतः परिदिषारदत एव गृह्यते अक्षेर्शव्यत्या॥॥
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क्षिकः । धुरं वहति धुर्यः । सज्ञापूवैकत्वात्न दीर्घैः । मनुना मोक्तो मानवो
धमः । चमेणा परिव्रतः चार्मणः । पध्येण युक्ता पौषी । कत्यादितादखेपः । मथुराया जगतो माथुरः । यामे भवो याम्यो अ्ामीणः।कारकाक्िम्

फरानां सुहितः । नाभिस्वृप्यति का्ानाम् । क्रियायुक्त किम्।काष्टेः पाकः ।
रथेन गमनम् ¦ तीर्थे दानम् । नात्र पाकादिः कियायुक्तः किं तु फियेव |करियाग्रहणं किम् । कारकादुक्ते इत्येव वक्तव्यम् 1 गमे दंडी | गेहे वटः । दडवटत्वादियुक्तोपि स न॒ क्रेयायुक्तः । कारकाक्रियायामिव्येवास्तु । शव्द

` करोति शाब्दिक इत्यादौ क्रियाया एव माधान्ये न भानं स्यान्न तु कर्तुः ।
यदि तु कलतेका्यग्रहणं मंडकष््यानुवत्तंते तदा क्रियायुक्त इति मास्तु ।

अथ का क्रिया उच्यते । व्यापारैः भावना सेवोत्पाद्ना सेव च किया ।
यदस्तु सिद्धमेवासिद्धं वा शब्देन साध्यत्वेनभिधीयमानं समाध्रितकरमं
सा क्रियेति माधवः । तदुक्तम् । “यावस्सिद्धमसिद्धं बा साध्यत्वेनाभिधीयते ¦
आश्नितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ नन्वेव सति वितता बहवः क्षेणां
धातुवाच्या इल्युक्त भवति । यथा पचतीत्यताधिश्रयणोद्कासेचनतंडवपनैधेपकषणादिः । ततश्चैषां बहुत्वेनेकत्वाभावात्कथमेककरियात्वनेकधातुवाच्यत्वम् । नचारसिति समुदायभावः ।क्षणानां क्षणिकत्वेन युगपद्सत्निधानात् । नैषं दोषः । क्रमवतामेषां क्षणानामेकफरोदशेन मव्रत्तानां सकरानां
बद्धवा समापादितेक्यानां करियात्वव्यवहारत् । नच यद्न॑तर एर निष्प-

द्यते तस्यैव फटसाधनत्वम् । एवं ह्यधिश्रयणादिवियर्थ्ये स्यादिति तेरपि-

समीहित फरानुगुणेर्यथात्वे विशेष आधीयते एवेत्यवद्यं फटसाधनत्वमेगी-

` कर्तव्यम् । एवं च काल्पनिकः समुदायो धातुवाच्य इट्युक्तं भवति तत्रावय्वक्षणा; समुदये गुणभावमापन्ना इति न ते शब्दभेद मथुनते । तदुक्तम् |
“गुणभूतिरवयवैः समहः क्रमजन्मनाम्॥ बुद्धया भकसिपिताभेदः क्रियेति व्यप'दिदयते" । इति क्रमनन्मनामेषां क्षणानामभेद एकत्वं बुद्धया सकर्नासि-

कया मकसितः । स॒च समूहः स्वभावतो गुणीभूतेरवयवेयक्त इत्यथः ।
गुणभूतैरवयवोरेति वचनमवयवानां शब्दभेदं मति म्रयोनकत्वं नेति परति

` पादनार्थमेवे समूहरूपायाः क्रियाया एकत्वाद्पूवापार्मावाक्रमव्वेप्यवयव्-
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टघुभाष्ये ।

करमाश्रयेण कमिकत्वग्यवहारः । उक्तं च ।“स चापूवोपरीभूत एकत्वादकमत्मकः । पूवोपराणां धर्मेण तदर्थेनानुगम्यते इति । कथं तर्के कस्मिनक्णे
धातौः मरयौगः पचतीत्यापेश्रयितय्येपि वक्तारो भवंति । उच्यते | अधि-

श्रयणारम्भे एव फरामिसम्बन्धस्ततरेव समुदायस्यासेपात् । जयं च समा-

श्रितपूर्वापसेभाव एवापरोप्यत इत्येकोपि क्षणः क्रमिके भवति । अत एव्
क्षणान्तरे अनुष्ीयमानेनष्टास्यमाने बाधरोपितपचिरूपस्य क्षणस्यातीतत्वा-

त्समुदायः स्यादिति भतकारता तथा तस्य क्षणस्य भावित्वादितरेष्वभादिष्वपि पक्ष्यतीति भविष्यत्कारता तथाचकस्य क्षणस्य वर्तमानत्वादन्यष्यवतंमानेष्वपि पचतीति वतमानकारता चेति काट्तययोगः उपपदयते ।

यथोक्तम् । “समृहः स तथाभूतः मतिभेद् सम्हिषु । समाप्यते तताऽभदे कारभेदस्य सम्भवः? इति तथाभूतः क्रमिक समूह् आरोप्यते तो विषयविषयिणारभेद् एकत्वे कारमेदः संभवतीत्यथंः । तदेवं शब्देन साध्यतया
भतीयमानः समाध्रितक्रमोऽथः क्रियेति स्थिते पयो भवतीत्यात्मभरणटक्षणा सत्ता तथवामिषीयते इति क्रियात्वेन विचिकित्सा तथा च शिया-

भेदाय कारस्तु संख्या सवस्य भेदकेति क्रियभिदहेतुना कारेनाभृदस्ि

भविष्यतीति पयोगः । नदह्यक्रियस्य केटेन विभागीस्ति । उक्तच ''कारा-

नुपाति यद्रूपं तदस्तीति मतीयते” इति । एवं च भृतं भव्यायोपदिदरयत
इति न्ययिन देवदत्तः किं करोतीति रशे पचतीत्यादिवदस्तीति भतिवचना-

भावः । निज्ञौतसत्तस्यानिज्ञौतो व्यापारभेदः पृच्छ्यते न त॒निक्ञता सत्तैवेति
तद्विषयस्य भश्नस्येवानुद्यात् यदा तु सत्ताविषयः भरश्नो विनादाक्चंकया कि
करोति देवदत्त इति तदास्ति तावदिति मतिक्चवनमपिं भवत्येव । नतु
कियायाः करमिकत्वमध्यारोपेणेदयुक्तं गौणता तु प्नोति । अर परिहरति ।

“व्यवहारस्य सिद्धत्वान्नचेयं गुणकसना उपचारोहि म॒ख्यस्यासंभवाद्पदिश्यते" इतिं यथा गोशब्दस्य संभवास्सास्नादिमदरथैस्य बादकास्वृ्तिपे

गोण इति क्रियातद्युक्तमिति तया कियया युक्तम् । क्रिया दिविधा |व्यापाररूपा फररूपा चेति । व्यापारेण युक्तः क्तौ फठेन युक्तं कमे तस्मिन्
तद्युक्तं इति। चतु्देद्यां दश्यते चतुदश रक्षः। दृषदि पिष्टा दापदाः सक्तवः

तद्धितषादः ७.

२.९५

चक्चुषा गह्यते चा्षुषं॑रूपम् । उपनिषत्सु उपनिषद्धिवों ज्ञायते ओपनिषदः
पुरुषः । ब्रह्म नानाति ब्राह्मणः । उदूखल क्षण्णाः ओषखलाः । श्रवणेन

गृह्यते श्रावणः शब्दः । इत्याद्यनेनेव सिद्धम् । कारि पाणिनीये च रागान्नक्षयोगादिति दृष्ट सामेत्यादीनि नानावचनानि मरत्ययविधायकानि व्यर्थानि
कारकादित्यनेनेव सिद्ध कारपि पाणिनीये च।केनयेकाः। कश्च ईनश्च इयश्च
इकग्ैते पूर्ैतापकषैणाद्पत्यादिष्वर्थेषु भवंति । उनत्तरत्रानुवर्त॑नात्स्वा्थौदिषु

मध्य्ऽसंयुज्यपाटात्वानुक्तेष्वप्यथषु भवन्ति । यदा देवतेदमर्थं इत्य त्राथग्रहण्मधिकं कथं देवतेदमोरित्युक्ते शब्दे कायेस्यासम्भवात् । अर्थं कार्यं विज्ञा
स्यते इत्यर्थं भत्ययलछाभसंभवात् । तत्र स्पष्टाथेमृक्तमिहान॒वतंते । तेनानुक्ते

उक्ते चार्थं कादयः स्युः । रेवत्या अपत्यं रेवतिकः । कुरस्यापत्यं कुरीनः |
्षत्रस्यापत्य क्षत्रियः । गाग्यौ अपत्यं गार्गिकः । धेनूनां समूहो धेनुकमर्।अप्-

पानां समूहः आपूपिकम् ¦ जौपगवकम् । कैदारिकम् । कावचिकम् ।कैदाय्यम् । ब्रह्मण्यम् । ग्रामाणां समृहो आामता ।रथानां समूहो स्थकटया । गवाँ
समूहो गोत्रा । याणां समूहः उता । कलव्यादयः । अंगाः । वगाः । वेचाराः।
इत्यादयो बहुवचनांता एव देशविशेषे रूढाः । एवं वरणाः । जारा इत्याद्यो मामविशेषे रूढाः । इदस्यात्मनो सिगम्। इदेण दृष्टम्। ईदस्य घृष्टं नुष्ट
दत्तं दुर्जयं वा इद्धियं वा। अदमनो विकार आद्रमम्।उमाया विकारभौमम् ।

ओमकम् । ओर्णंओगेकम् । पिष्टकम् । स्वार्थपि ॥ उक्ता वक्ष्यमाणाः
त्यया: स्वार्थेरि स्युः । चोर एव चोरः। वय एव वायसः! पुंवदेत्यत्र वा यह-

णनास्मिन्केपि कंचित् पुवद्धावः।रक्ष एव राक्षसः चत्वार एव वर्णोशातुवप्ैम्॥
त्वार एव भाश्रमाश्चातुयाश्रम्यम्।सामीप्यम्।जानंतय्येम्।
दंव एव देवता।नियत्

मेव नित्यम्।कत्यादेस्वात् मत्नम्।मणम् । म॒त्तिकेत्यादि।पतनं मीं नवीनम्।

वन्तृत्ये॥यत्तुस्या सा क्रिया चेत्। बराह्मणवदधीतेऽश्वद्धावति । करियाग्रहणः

मनुबर्तेते । तच्च तुस्येन संबध्यते । क्रियायां तुस्यायामिव्य्थः । तुस्यते
सादृदयेनोभीयते ज्ञायते तुर उन्मानेऽस्मादेव ज्ञापकात्क्यप् । जनदुपधे-

भ्योपि क्यबतेन ज्ञाप्यते । तेन सिध्यः |पुष्यः । तिष्यः । इत्यः । स्तुत्यः ।

शिष्यः । वृत्यः। जात्यः । जुष्यः । भृत्यः । भिद्यः।रानसूयः ।सूर्यः । गुप्यत
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रषघुभाष्ये ।

इति ग॒प्यम् । सहादी।यदा तोखनं तला । मेरभावे भिदा 1 तुख्या समि
तं तुर्यम् । कारकादिति ण्यः । णितो वेत्यणित्वम्। विषेण वध्यो पिष्यः।

मृढेनाप्यं मटप्रम् । नावा तार्थ नाव्यम् । सीतया समितं सीत्य क्षेतरमि
ति वत् । अकरियासादृद्यपि ष्यंतात्सम्भूताच भवति) चतसवद् चलुबर्दित्ति
निर्देशात् । चैत्रस्येव चेत्रवन्भत्रस्य गृहम् । मधुरायामिव मथुरावसारद्िपुतर
साकारः | घटस्येव घटवडदर् चे्स्य । ज्ञापकसिद्धस्यासवेतिकत्वादमिधानरक्षणाछ्रतद्धितसमास्ना इति वा नातिपसङ्गः । गोसदशो गवय इति।

क्रियति पिम् । पृत्रण सदृशः स्थृरः । तुस्यति किम्।देवदत्तेन सहाधीतेगिरै

गावः । यद्वादो मरत्ययोचारणं योगविभागार्थम् । तेनाक्रियातुस्येपि सिद्धांत-

वत् महानसवदित्यत्र भवितुमहंतीति करियाध्याहायीकियां विना बोधे सत्यपि

साधुत्वं न भवतितेन तुस्यं करिया चेदिति पाणिनिनीक्तेःभावि तत्वयणः॥
तश्च सश्र यण् चते भावे एतेऽणादयश्च मत्ययाः स्युः।इद्मर्थं पाप्तस्यापवादोयम् ! भावराब्दोऽयमनेकाथः।मवतीति भाव इति ज्वरादिर्णातोऽभिभाये ।
यथाऽयं भाव् इति पदाथमात्रवचनोप्यस्ति । यथा दिविता हि भावशक्तयः

इत । अस्ति चश्रेगारादियिथा स्थायिभावाः संचारिभावा इति । वञंतस्तु

भवत्यर्थ कतृवर्निते कारके च वतेते । भवतिश्चानिकाथः । तद्यथा । तत्रा

वस्थानात्

धान्यानां भवनमि्युतपत्यथः । इत्थम्त इति । प्रास्यथैः |

भूष्णभूतिकामः इति समद्धयथेः । भाव इति धाल्वर्थ॑माज्वचन इति। तेष्व

कस्य ग्रहणम्, उच्यते ।मवरृ्तिनिमित्तवचन्स्य भवान्ति शब्दा अनेनेति व्युत्पत्तेः
भवृत्तिनिमित्तं रम्यतेऽभि मायादिवचनस्य त्वनभिधानादय्रहः। त्रये सूपाद्यः शब्दा गुणमाचव्रृत्तयस्तेभ्यो गुणसमवायिनि सामान्यविरेषे भावमत्ययः

रूपत्वं रसत्वं गंघत्वं स्पशं शब्दत्वमिति ये तु बुङ्कादयो गुणगुभिवृत्तयोऽ
भेदोपचःराततेभ्यो गुणवृत्तिभ्यो गुणसमवायिनि साभान्यविशेषे भावपत्ययः।
छाष्कत्वं पीतत्वं कृष्णत्वमितिं गुणव न्निभ्यस्त॒ गुणे यथा परस्य इुड्कत्वमिति
अणमहदीवोरयः परिमाणिनि वर्तते तेभ्यः परिमाणे भावमत्ययः । अणुत्वं
महत्वं दीषत्वं हस्वत्वं परिमाणमिति षत्वणत्वमित्यादि भिन्नवर्णव्यक्तिसमवेते

सामन्यक्रिषे मत्ययः)गवादयो यदा जातिमान्रवाविनस्तदा तेभ्यः शब्द्-
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स्वरूपे पत्ययः। तथा हि । अर्थे नातो शब्दस्वरूपमध्यस्यते।यो गोशब्दः
स एवां इति शाब्द्रूपमेव तञ म्रवृत्तिनिमित्तं नान्यत् । यदा नातावप्युपापिरूपं सामान्यमस्ति । सकरगोव्याक्तेब्रत्तिते सति तदितरावृत्तित्वरूपं
तस्मिन् भत्ययः । द्व्यवाचिभ्यस्तु गवादिभ्यो नातो मत्ययः । समासङ्रत्तद्धितास्त् यद्यपि कवं संर्बध नाभिदधति तथापि संबषिनि वर्तमानाः
सने ॒मरवृत्तिनिमित्तसपेक्षंत इति तेभ्यः सम्बन्ध एव प्रत्ययः । तथाच
राजपुरुषत्वमिति स्वस्वामिभावः सम्बन्धः मतीयते । पाचकत्वमिति करिया-

फारकसंबन्यः ¦ ओौपगवत्वमिव्यादावपत्यापत्यवत्सषधः ।केविदोपगवत्वमित्यपत्यस्य नातिमभमिषधेयामिच्छतिमन्मते हि तस्य सोम्यत्वम्।जपरेयत्व्.
मिद्युदाहरणं दन्यदेवतासंबंधः। उक्तच हारेणा । समासकृतद्धि तेषु संव॑धाभिधानमन्यन्र रूट्यमित्नररूपान्यभिचारेतसंबधेभ्य इति । रूदिङष्दा मौरखरसप्रपणरोहितशास्यादयो नातिविशषावच्छिन्नदरव्यवाविन इति तेभ्यो नाता.
वेव भावप्रत्ययः । एवे कुभकारत्वं॒हस्तित्वमिति अभिच्ररूषाः शङ्कादयो
टुग्बहत्वे कचिदिति मतेदटुकि विज्ञायमाने यदपि तद्धितान्तास्तथापि
तेभ्यो भावप्रत्ययो गुण एव भवति न त॒ सवेधे । गुणगुणिनोनौतितदतारिव

सोम्यत्वमित्यमिसंबधेन छोकनिरुूटेन भेदसवेधस्य न्यग्भावादभेदेनैव गुणिनो
मिषानम्।जन्यमिचारितषम्बन्धः

रसत्ताभावः

सत्तेति जातावेव भावभर-

त्ययः । नहि सदस्त॒ सत्तासबधतो व्यभिचरतीति सत्तासवेधान्पेक्षणान्र
संबधे मत्ययः । रानपुरुषयोस्तु संबंधस्य कादाचित्कत्वात् । तदपेक्षो रानपुरुषशब्दः स्वाथममिधत्ते इति । तततः सवधयत्यये युक्तस्तस्मात्सस्सु पद्ा-

येषु नित्यसम्वायिनि शष्दमवृ्तिनिमित्तं सत्तेव भावप्रत्ययवाच्या न तुसत्त
नयोः संबंधः समबायाख्यः ¦-घचखदिरत्वमिति नातिदम्दाजातिसमुदये

दव्यदंदात्त॒ साहित्ये कुस्वमित्याद। संज्ञास्दरूपे सञिष्वथास्ते मत्ययः । अन्ये

तु संज्ञासंज्ञिसंबथ इत्याहुः उक्तं च ।““नातिगुणाजातिगुणःसमासछरत्तदि
तात
संबेधे। डित्थादेः स्वरूपे, धवखादिराजातिसंवात” इति । यदा तु पारेमाण

भेदाद्धित्नेपि पिडेऽमेद्पत्ययावरुबनं जातिः स्वीक्रियते तदा तच मत्ययः;
डित्थत्वष् । यदा तु अशस्तं गुणं क्रियां नाति वासोप्य संज्ञा कियते । उङ्क:
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सलुभाप्ये |

कृष्णः कष्टिः विष्णुः भानुः हे व्यार हंस इति । तद् गुणकरियाना.
तिषु मत्ययः । इह नानात्वे सहतं योगपयमित्यादौ व्रतिविषये नानाश्ब्दे

ऽसहमूतथं वतमाने स्दश्देः सहभूतेथं गुगपच्छब्दोपि । युगपद्धते तते

सहभावाद्। नावप्त्ययः। भावेऽणादीनामुदाहरणानि । आणवम् । टाववम्
ज्ञतयम् । कतियम् । आमुष्यकुलिका । भ कारकादित्यतः करय प्रहण-

मनुवतंते तच्च विभाक्तिविपरिणमिन कियाया मप्यते मत्ययाः स्य॒रिति व्याख्येयम् ।ब्रह्मण्यम । हीत्रम् । ओंद्रा्रम् । आध्वर्यवम् । द्ेहायनम् ।

वनम् मनापत्यम् ¡ पारोहित्यम् । रान्यम् । भावपत्ययतिन नमि

समासे।जशचम्।अनेश्यम् । अक्षेवत्तम्।अकोशरम् ।अनेपुणम्। नञ्चसमासा
तत भावमत्यये जआपायवम् ।जाचतुय्यम्।आ्तगत्यम् । आङावण्यम्। भाव्यम्

जायुध्यम् 1आरस्यम् 1 फबिद्रयोरिप्युभयपदवृद्धो तु अनिश्व्यम्। आषैवञम्

आक।शटम् । आनंगुणम् । रक्ष्यानुसारात्कचित्समासे कृते तद्धितः भायो
ग्रहणात् । कवित्तदधितेकते समास इति ज्ञेयम्। ताते श्यां त्वातं गीषे यणत

मुभयत्र । साम्यं सामयी । मत्यं मनी । जौवित्यम् जोविती । आई
त्यम् आहंती । कत्यादयः

खियामणंत लादीप् । ण्ययणो्स्यानिर्देश्चे अन

थकस्याप्यणो अरहणस्य ज्ञापनात् । रहितस्य भावो रोदितिमा। ुषेमा ।

महिमा । गरिमा । मपिमा । म्रदिमा! करशिमा । अरशिमा । दरदिमा
प्रिवृदिमा । बहोभावो भूमा । इत्याद्यः मन्नेताः कव्यादित्वाविपात्यंते |
मत्ययाथस्य धममस्य विरेष्यस्य मरकृत्यथस्य धर्मिणो विंरेषणस्य च सुम्बात् षष्ठोविभक्तेरम्यतेऽतस्तस्येति नोक्तम् । अस्त्यर्थे मतः ॥ अस्त्य
वतमानाच्नान्न इति । नायं मकृत्यथः । असिमान् भवितमान् वेतृमान्
इत्यादावेव स्यात् । नापि मत्ययाथः। गोमानित्यतरेति मतीत्यभावात् |

नापि मत्ययायेविशेषणे विशेष्यस्यान्यस्याभावात् । अतः परिशिषासकृत्यर्थविशेषणम् । अस्त्यर्थं॑वतमानान्नास्नः मतुरेति । नन्वस्स्यथा अपि बहवः
गकृत; सत्तामत्ययस्य कतंसख्याकाखाः । नादे वृत्तिः |गोमानित्यतो

गसत्ते।त मत।तिविरहावु । नापि दिितीये वत्तिः।
क

त,

प,

गोमानित्यक्ते सत्ता

क्तौ गोरिति ज्ञानामावात्। न वतीये वृत्तिः। एका गोरिति मतीलयभाम

(५, $
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वात् । नापि तुर्ये । वतमानो गौरिति पतीतिषविर्हादिति चत् । उच्यंते!

अस्तीत्याख्यातातस्यानुकरणम् 1 अनुकायोनुकरणयोरभेदविवक्षयाऽथवच्वा-

भावान्न विभक्तिः । अर्थे इति पृथक्पद्म् । अस्तौ मतुरिष्युक्ते शब्दे परत्ययाभावाद्र्थं मरत्ययो विज्ञास्यते । भस्तीत्यत्र अत्ययस्याथं आश्रयः व्यापारः
श्रयेऽभेदेन संसर्गेण वतमानं यत्राम् तज्राख्यातेनेक्तत्वासथमान्तं च ।तथा-

च आल्मधारणातुकूरे

व्यापारश्रयेऽभेदेन वतेमानात्राश्नोथं मतुरित्यथः

पय॑वसित‡ । कस्मिन्र्थं इत्याकांक्षायां

अथमाकांक्षितत्वात्स्वामिन्यर्थ ।

संति गावोऽस्येति गोमान् चैः । ज्र च क्रियायुक्तेत्यनुवत्यं वाक्यभेदेन
व्याख्येयम् । करियायुक्तश्च न कत्त गृह्यते । तथाऽस्त्यर्थनैव संगृद।तच्ाव् ।
नापि कमे । अस्त्यथेस्य तदभावात् ! अतः क्रियायुक्त आधारो गृह्यते ।
तस्य॒ परपरया क्रियाश्रयस्य कतंलीभाव् । उच्यते । कतृवत्कर्मणोपि
ग्रहणं स्यात् । ज्ञिरस्यास्तीति ज्ञप्तिमान् चे इतिवत् ज्ञपिरस्मिन्नस्तीति

त्ञसिमान् घट इत्यपि स्यात् । किच गोभिः पृष्ट इत्यत्रानुक्तादपि कतैरस्तीत्यस्यानुमाने मतुः स्यात् । उक्तत्वस्याखाभाव् । अतो यथोक्तमेव न्याय्यम्।
ननु यद्यस्य भवति तस्मिन्नपि यच्च यस्मिन्भवति तस्यापि तद्धवति यथा

वृक्षस्य शाखा । वृक्षे शाखेति । ततरान्यतरनिदेशेनैव सिद्धं किमथम॒माव्थं
निरदेदयेते । उच्यते । षष्टयथमाचनिर्दैे यज्राधारत्वेनैव रूपेण विवक्ष्यते न

सम्बन्धत्वेन ततर न स्यात् । यथा वृक्षा अस्मिन्पवेते संतीति । नह्यत्र पवेतः कियाकारकसम्बन्धेनावयवावयनव्यादिसम्बन्धेन ता दृदयते । अतो

बक्षवान्पवैत इति सिद्धयर्थं सप्तम्यथे निर्दि; । षष्ठर्थस्यायहे तु पत्रवान्
गोमानिति न स्यात् । नह्यत्र पितुः स्वामिनश्चाधारत्वम् । सामीपिकाधारत्ब-

मस्तीति चैत् । न । देशांतरगते पते गवि च पुत्रवान् गोमानिति न स्यात् ।
सामीप्यस्याप्यसत्वात् । अत उभयनिर्दशो युक्त; । ननु चास्तिग्रहृणं व्यथं
धट ्युक्तेऽस्तीति गम्यते एव । तदुक्ते मथमपुरुषोऽस्तिभवातिपरोऽश्रयुज्य-

भानोपि अस्तिभवतिपर इति । तथा च गमादीनां सत्तामादाय भविष्यतीति

चेदुच्यते । या मुख्या बाह्याथसत्ता तामादयिव भरप्ययो भवतु न कलसितां
भानसीं सत्तामादायेति वक्तुमस्ति्रहणम्। यदि त्वाथिकी सत्तामादाय मत्ययः
[अ
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स्यात् तदा शशः गृगवानित्यपि स्यात् । गावोस्यान्भवितासो वत्यत्रनं

मत्ययः । तिपा निर्दिष्टस्य वतेमानकाटरस्य विवक्षणात्।य
देवं विद्यमानं एवं

देवदत्ते तद्रवीनामतीतानागतत्वमतिषादनाय मोमान् भवितेति युज्यते !
तत्र भङ्रत्यथस्य वतमानकाटेऽसत्वा्त्ययाऽपरषङ्धः । नेष दषः । नतर
साक्षाद्वा सत्ता कथ्यते । किं तु गोमतः। अत्र यद्यपि यो गोमान् स
विदयते तथापि गोमत्तारूपं तस्यातीतमनागतं चति भूतभविप्यल्योगः |
यथेश्वरोयमासीदासोयं भविष्यतीति । तताथीत्यहत्यथस्याप्यतीतानाग्-

त्वभरतोतिभेवति । साच वाक्या्थवश्चादुपनायमाना बहिरङ्गति नान्तं

अब्दसंस्कारं निवतेयति । यथा यामे न गच्छतीति तदवे रंग्रति सत्तायां

यथा स्यात् । भूतभविष्यत्सत्ता्यां माभूदित्येवमथमस्तीति स्थितम् ¦ अथं

करियमणेप्यस्तियहणे इह कस्मान्न भवति गावोऽस्य सत्यनंतराविसापक्षतवेना
नन्वयात् । गावोऽस्य संतीर्यानतय्योथंसा(मप्याथपण्येतायना
भिधानात् ।
एवं चित्रा गावोऽस्येत्यत् समासोपि न । इद कस्मान्न भवति 1 चिचगुः।

रामखगुरिति बहु्ीहिणो्तत्वात् । बक्ये तु नित्रा गावोऽस्य संतीति

म्येकमसामध्योन्न भवति । समुदायाानाममत्वात् 1 पेच गावोऽस्य संति

¶चगारिति । संख्यापूर्वो द्विगुरिति तद्धितं दिगुः भामोति । अन्यार्थ इति

बहुव्रीहिरपि । चिचगुरित्यादौ सावका बहुवीहि द्िगुबोधते । दिगुना

तद्धिताथेस्योक्तत्वात्तद्धितो न भवति । कचिदुक्ताभस्यापि प्रयोगौ दश्यते

इति दमातुर इत्यादौ भवति । अञ वाक्थभेदेनाणादयोपि विधीयते । तेन
तपोऽस्यास्तीति तापसः। ज्योःल्रास्यास्तीति व्यौप्ः। केनेयेका इत्यत्र

तत्रेणेतोपि निर्दिेयते । फलानि बर्हाणि शंगाणि च संव्यस्य फलिनः)

मरनिः । वर्हिणः । गुण्या ब्राह्मणाः ॥ हिम्याः पर्वताः। गतिकः । रेकञ्च-

तिकः । इत्यादि सिध्यति । अर्थमिव्यनेनाभौतरेपे मत्वादयो विवेयाः ।
तटुत्तम्“भूमनिदामश्चसास नित्ययोगेऽतिशायने । संमयेऽस्तिविवक्षायां भवंति

मविनादयः?) इति । अस्तिविवक्षायां ये मत्वाद्यो विधीयंते ते भमादिषु
विषयेषु भवतीत्यर्थः । बहूनां भावो भूमा। तत्रभू्नि गोमान् । बहुत

चाभिधानवजादिरिष्टमेवाश्रयणीयम् । यदाह यावतीमिः स्वपि मोमिवो-
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हदोहमसवाः कर्पते तावतीषु सत्ता कथ्यते कस्यरित् चतसृभिरभिकस्पते

कस्यचिच्छतेनापि न कर्पते इति । एवं च यवमानिति चिमभृतिषु बहतसद्रावोपि न भवति भूमादियहणं वभिधानस्वभावदंशंनाथम् | निन्दायाम् ।
ककृदाव्तिनी कन्या । प्रहसायाम् । रूपवान् । नित्ययोगे, ्षीरेमो वक्षाः ।
अतिशायने उदरिणी कन्या । सबधः संसगः । संयोग इत्यथः । दंडीति
संसक्षदंड उच्यते | गृहावस्थिते तु ठंडे न भवति । कचित्तु भभादिष्वस्तिविवक्षायां चति समुच्यमाहः । अस्तिविवक्षायाम् । अस्तिमानिति ! अस्तिशब्दो विभक्तेप्रातिरूपको निपातः कतेविशिष्टसत्तावाची । मत्ययांतमपि
हृद्यते । अस्तित्वम् अस्तितेते । अव्यभिचारादस्तिसामानाषि
करण्यं नास्तीव्यस्ति विवक्षायां अत्ययो विधीयते । अस्तिमानिति

च बुत्तिविषये कर्ूविेषतद्धितेऽस्तिरब्दो वत्तते । नहि कचसामान्येन प्रत्ययार्थस्य विङ्ेषणं संभवति । सर्षस्यव हि स्वेदा य्िकाचेदस्ति ।

शुद्धः पट इत्यादौ श्ुङ्कादय एवाभेदोपचारात्तद्वति वतैते । भेदविदक्षाय 1

¢

६

पटस्य शङ्क इत्यपि भवति।अचर पक्षे मतुः माप्ठः टुगबहुत्वे करचित्॥इति
द तस्य
टक् ।यद्वा मव्वर्थऽणव विधीयते णितो वेत्यणिचवान्न वृद्धिः । मतं वत्दीय-

सनामुरीबनुमथः । मांतोपधाद त्विनौमश्च अश्व मो । अंतश्चउपधात
अंतोपधे मौ अन्तोपषे यस्य तन्मान्तोपघं तस्मात् अस्त्यर्थं उत्तंमानादधमांता-

दत्विनौ पत्ययो स्तोऽनपवादे मतार्पवादः।नन्वच् यथासंख्यं भाप्रोति यस्या
तेन संबेधः।अस्योपधया संवध एवं माताद्रतुः अवर्णोषधादिन् । मेवम्। ज्ञाप
कसिद्धं न स्ैतरेतिं सिद्धान्तात् । यथासंस्यश्य च ज्ञापकसिंद्धत्वात् । यद्रा

मांतोपधादिति वक्तव्ये यदुरुकरणं तस्माद्यथासंख्यामावज्ञापनात् । म अते
यस्य तन्मंतम्।अ उपधा यस्य तदोपधम्।मंतं च ओपये च जनयोः समाहारः
मंतोपधं तस्मात् । इत्थं हि यथासंस्यं रभ्यते।तदकरणःच यथास ख्याभावः।
किंवान् । इदवान् । शंवान्कंवान् । अहंवान्।क्ष्मीवान् । रदिमवान् । भमिं
वान् । गमिवान् । जनम्मिवान्।धनवान् । वियावान् । यश्चस्वान् । भास्वान्।
मांतान्मान्तोपधादव्णोपधाचेच्रास्ति अभिधानरक्षणाः इृत्तद्धितसमासाश्चेत्य-

भ्युपगमाव् । दंडी। घनीमारी।मायी। शिखी । मनीषी । नामिवत इति नाष
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छ्वुभ्। ष्ये |

कादमांतोपधादपि वतुर्भवति । तदित्वान् । मर्त्वान्।वियुच्वान् । स्यादेतन्मतुरिव्यनुवत्य षष्चा वरिपरिणमस्य मांतोपधात्परस्य मतोरवेविनावादेश्ौ
स्त इति व्याख्यायताम् । नच करिणो करिण इत्यत्र वितो नुमिति नुम्
भसम्यत । स्थानिवद्धाषन इत उदित्वादिति वाच्यम् । वतोरकारकरणेनेनस्तदभावन्ञापन्ाव् ।अम्यथा स्थानिवद्धावनेवादिवसिद्धो किं तेनःभवनौ ना
मिन इति ज्ञापकाच } नच करिणीत्यत्र टित इति ईप् न स्यात् । तरण

देषिवीपृषिद्देः । तस्थ फर तु मततान्मत्वर्थीयस्सरूपो नेति वचनात् ।
वद्िमदवान् देश इति न भवति । नन्ववं दण्डिमतीत्यपि न स्थादिनः स्थानि.

वद््वेन मतुत्वात्सारुप्यात् । न चादेशनिष्ठं वैरूप्यं गृहीत्वा भविष्यति तई
चष्टिमद्वानित्यत्रापि तस्यम् । मतः आदेश्षपक्षो न सम्यक् । यदि तु वतुरदेशो नेति रभ्येत तद्योदेश्षपक्षोपि सम्यग्भवत् । तत्र टभ्ये वखिनाविति

देदनिर्देशात् । मत्व॑तान्मत्वर्थीयो नेति न वाचनिकं कितु न्यायसिद्धम्!

तथाहि येन वहिना मासादौ बदह्विमान् तमेव ग्रामोपि । तेन तत्र वहिमा-

नित्येव भवति । ग्रामस्यापि पासादसमुदायरूपत्वात् । देडिमती शारेत्यत्
तु दण्डसंबद्धपुरषवत्े शाखायां विवक्षितं न तु दंडवत््वमा्म् । अती भिन्न
विषयत्वाद्धवतः। एवं कुनोस्यास्तीति कुंजरः । कुनसौस्त्यस्मिन् कुरान
गराः । एवं पामास्यास्तीति पामनः।सोस्त्यास्मिन्पामनवान् । वामिवान् प्राम

इत्यायपरि मव।ति । एकाक्षरात्कृतो नातः सप्तम्यां च नतो स्मृतो । तावि

केनौ 1 एक्षरात्।स्ववान्।त्ववान्।कवान् । कृतः पाकवान् । कुभकारवान्।
जातेः।व्याघवान् । सिंहवान् । ऋच्छवान् । सप्तम्याम् । दडाः संत्यस्यां दंड

वती | कुते इति हैत्वपेक्षायाम । अनभिधानादिति बोध्यम् । यच्च त्वमिधान-

मस्ति ततर स्त एव यथा रसिकः | स्थानी कार्यात्यादि।तरतमेयल्विष्ाः
भक्षे । तर्च तमश्च ईयसुश्च इष्श्रतीतरेतरदन्द्रः । भकष इति । न भक्रत्यथः मरकर्षे वत्तमानाच्छब्दादिति। एवे सति परकषीतिशयनिभरदिरसव

स्यात् । नापि मरव्ययाथैः। एवं सति आदचस्य मरकषं ाटयतर इतिं स्यात् |
आटयस्यति कतरि कर्मणि वा षष्ठी । उभयथाप्यादचत्तमो देवदत्त इति
सामानाधिकरण्यं न स्यात् । आढ्यतमो देबदन्तस्येत्येव स्यात् ।नापि भ्रत्य

तद्धितपद: ७,

२०५

याथविशेषणम् । अन्यस्य कस्यवित्मत्ययाथस्वान्नर्देशात् । नापि भक्तेरेव
विशेषणं मकषविशिष्टाच्छब्दादिति । भत्यथयेोत्यः मकषैः प्रकृत्यमिहितस्य
^

७

पधानस्येवायेस्य विद्ेषणं युक्तं न त्वर्थामिधानं प्रति व्यग्रस्य गुणभूतस्य
शब्दस्य । यदा तु गुणभूतः तदा भवस्येव यरकषभयोगः। उचतरः सब्दो
नीचतर इति । ननु च शञ्कबदेवेतत्स्याव् । तयथा । शुङकतरः पट इतिं
गुणभूतस्यापि शौद्धस्य भक्षो दव्यस्य मकरहेतुः।तथा शब्देप्यस्तु। रोकव्यादयो हि दनव्यसमवेतादक्तं यत्तत्स्वयं अकृष्टादद्रव्यं मकषंयति शब्दस्तु म
तथेति कथं तत्पकर्पेपि द्रव्ये भकृष्येत । परिेषात्मकृत्यथेविेषणं मकषः

विभक्तयताच तरादयः भरकषैरंसाकुत्सादियुतस्येव अवृत्तिसभवात् । यद्यप्यविशेषेण चत्वारोपि विहितास्तथापि दयोरेकस्य भकष तरेयसू बहूनां

वििष्टतमाविति ज्ञेयम् । मकपेशब्दस्य तु नायं विग्रहः भकषतीति । इत्थ
हि कठैवाचकाच्छब्दादित्यथः स्यात् । तथा च पाचकतरः पचिष्ठः दोही

यसीत्यादविष स्यात् । कत्यादित्वात्तरोपः । नापि कृष्यते इतिं कमं घ-

अंतः । प्कतरः । पक्तव्यतमः । दानीयतर इव्यादावेवं स्यात् । नापि
भङरप्यतेऽनेनेति पचनतर इत्यादावेव स्यात् । नापि मकृष्यतेस्मिन्निति

पचनितरा स्थारीत्याद्ाविवं स्यान्न तु श्ङ्कतरः पटतम इत्यादौ नापि मगतः
करष॑मुन्मागेविशेषं दमविशेषं वा। नापि मरगतः कषेणं हटविषेखनम्, इत्य
स्मादिति समासार्थस्य बहिरंगत्वात् शब्दशक्तिस्वाभाव्यादनमिषानात्मूज्ाथः

संकोचापत्तेश्वातः

अकर्षेणं मरके इत्येव विग्रहो न्याय्यः ¦ मक्षा

नाधिक्यं कि तल्यभिभवो मतः । यदपि कृषिः केवलो विडेखने वतेते
तथापि मपूरबोभिभवे वतैते । उपसगैवश्ाद्धातोरथोतसपृत्तित्वाव् । यथपि
द्रव्यस्य स्वतः भक्षो नास्ति तथापि गुणमरकषौत्मकर्षो भवति । संति च

द्रव्ये बहवो गुणास्तेषु यस्य भावा्रव्यशष्दनिवेशः । सतनिधानात्तत्कषाश्रयः । उक्तं च (ध्रव्यस्याव्यपदेशस्य य उपाशयते गुणः । भेदको व्यप्देशाय तत्मकर्पोऽभिषीयतेः" इति । अव्यपदेशस्येति धर्मयोगमतरेण व्यपंद-

रमकक्यस्य तस्य मकर्पोऽभिधीयते मत्ययनेत्यथेः । गुणक्रियानातिसंज्ञामे-

देन चतुष्टयी शब्दानां मवृत्तिः । तत्र गुणक्रिययोः मवृत्तिनिमित्तयोः त्यकरष-
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रधुभ।प्ये ।

प्रत्ययः) तयथा । गरं दृद वहति गेतरोभ्यं हरं शकटे च वहति । गोतमायं ते गोण्यो वहति। अश्रोऽयं यश्चतारि याननानि मच्छति।अश्रतरोऽ्यं यः
पट्।अन्रतमोऽयं योऽष्रीपटोऽथ यः किचिदावृणाति।पटतरोयं याऽवयविनमारणोति।पटतमोऽयं याऽ्बयव्यन्तरमप्याव्रेणोति।इयं सौ याऽपत्यं ननगरति। खीतरेयं या पचस्यापे । खीतमयं या गृहमपि रक्षति । पाचकाऽयं य आदनं पृ-

चति।पाचकतरोऽपं यः सुपमपि । पाचकतमभ्यं यः जञाकमपि पचति । यदा
विरेवेन पचति यः स पाचकः । यस्तु ततः किचिच्छीघे स पाचकतरः।
यसूत्वतिश्ीप्रे पचति स पाचकतमः ।यस्य सामान्यतः न्ता गुणः स श्कः।
यस्य तदपेक्षयाधिकः स युङ्कतरः। यस्य ताम्यामत्यप्रिकः स उुक्कतमः।! यः
किचिनानाति स पटुः 1 ततोधिक स पटतरः} ततोप्यधिकं स पटूतमः।

सं्ञाश्ब्देषु मक्षा नास्ति शष्दस्वकूपस्येव प्रवत्तिनिभित्तव्यात् । तस्यच
सवत्र तुस्यत्वात् । नात्यस्युपगमेऽपि तस्या अन्यदेरदत्तशरीरेऽभावात् ।
सनातीयमतियागमकषोभावात् | मरकर्पां हि सजातीयपरतिय।भिका भवति

नहि कृष्णपिक्षया शुङ्कतरः उच्यते । कितु शुष्कातरापिक्षयेव तत्सहचस्ति तं
धमातरमादाय तु चैततर इत्यादिपयोगा न भवति । व्यवहाराभावात् । सति

व्यवहारे निमित्ते कत्प्यत् न तु निमित्तकस्प्योऽस्तीतिं व्यवहारः । ऋषौ

गातमशब्दे तु न तमपत्ययः। किं तु गविंयो गोतम शब्द उक्तः स एवात्र
संज्ञात्वेन विनियुक्तः । यद्वा गाः ईदवियाणि तमयति क्षपयति । तमु का

क्षायाम् । ज्यंतात्करयिण् । यद्वा गां वाचं स्वं वेनुं वा ताम्यति।यद्धा गोभिरिन्ियस्तम्यते पीडयते । कमणि षञ् । यद्वा तमप्रत्यय एवायं गोत्सहचरितधमौणां पावनस्वपरकाशकत्वपन्यत्वेष्यमाणत्वादीनां धमौणामासेपात् । गोषु स्वगनत्रनरषेन्वादिष्वयं मक्ष इत्यथः । यद्धा मतया हेतुभतया
गवा ताम्यांते क्षते गमाम् । यद्धा गोवर तमं विपरीतटक्षणया भका-

शा यस्य । तम च तमसा साद्धम् इते दिरूपकाशः । यद्धा गावे स्वर्ण
तमा रानरिय॑न बिना विपरतरक्षणया मकाशो वा यत्मणीतश्ाख्ेण । यद्वा

गवां शाच्लातसोणां तमो राहरिव दुषकत्वात् ! यद्वा गवा तन्यते गोता।ड;।
सामारुक्ष्मीः सोभावा यस्य । यद्वा गेन गणेन सयततेऽस्य गोता तां

तद्धितपाद्ः ७.
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मयते माति मिमीते मायते मिनोति मीनाति वेति दिक् | संख्यापरिमा-

णग्रमाणोन्मानक्षब्देभ्योपि न तरादिः नहि भवति । दवितरः | अतरः ।
मरस्थतरः । आटकतरः । अरलितरः । हस्ततरः । सुव्णतरः । गद्याणक
तरः । तदुक्तम् “उद्धुमानं किरोन्मानं परिमाणं तु सवतः । आयामस्तु

यमाणं स्यात्संख्या बह्मा तु सर्वतः ॥ उद्धैमानं तुछापरिमाणे कुंडवदोणादि । मरमाणं हस्तवितस्त्यादिः। संख्या एकादिः ।सर्वैथा धर्म॑दारको दव्यमरकष॑स्ततः तयथा ्ङ्कगणयोगात् दन्यस्य शरङकव्यपदेशः । तथा म्रकरषव्यपद्-

सोपि तत्मकषौदेव मरकषमत्ययांताद्पि भकरैमत्य्यो भवति अतिशयेन
मरश्चस्य एषामयं श्रेष्ठः कत्यादित्वात् श्रः । अ प्रकरषरहितमतियेग्यपेक्षया

यः मक्षः तचरेष्टो विहितः मकर्षवत्मातियोग्यपेक्षया यः मक्षः इषटेस
यातितः । ततर तमः श्रेष्ठतमं इति केवित् । नेव्यन्य । तथाहि । न तावतरातादपरस्य भंगः । यच हि जयाणामेकः उङ्कः दितीयः किचिदुन्कूरस्त तीयशात्यंतं तनन किर मसङ्गः शक्यते । तत्र च दितीयस्य सदप्युतछृष्टत्वतृतीयस्तन्निधावर्किचित्करं रानसंनिधाविवामात्यस्येति दितीयात्तावतरो न भवति । तृतीयादपि न भवति । तस्मिन्नेव भयोगे अयाणामपेक्षि-

तत्वेन दयोरेकस्य प्रकषोभावात् । एवमीयसुः । नापि तमान्तात्तमप्रसङ्गः ।

य॒त्र हि चतुर्णा दवौ शङ्को वतीयः कि चिदुक्कृष्टः चतुथोत्त॒ तमो भवति एवमिष्टोपि । नन कुमारितरेव्यत्र मत्ययस्य स्वार्थिकत्वेन बयोवाचेत्वाव् वयसीतीप् मापोति । मेवम् । कुमारशषब्दादुसन्नया वयोविशिष्टस्याथेस्य खीत्वं
दयोतितमितिकृत्ना भविष्यति। तरता शखीत्वमाजाभिव्यक्तये जप् भविष्यति
कुमारितर इत्युच्यमाने कुटीरः शमीर इतिवा्धिगान्तरं गम्येते । यदा
कमारशब्दस्य वयःमवृत्तिनिमित्तम्। तरन्तस्य तु तद्वतः भकष इति कुतो

यः भसंगः.मङत्यथैविशेषणं च स्वाधिकानां चेत्यं भवति । कारकादित्यतः

करियेत्यतुवत्य वाक्यभेदेन व्याख्ययम्। आख्यातांतादपि तरतम स्तः ।

तदंताच कल्यादित्वादाम् । तदेतस्य च कत्वादतं वेत्यग्ययत्वम् । पचतिंतर्या

देवदत्तः । पच्यतेतरामोादनः । गुरुभ्रश्षस्यादरिषठयस्वोः कल्यादित्वादरादि-

रदेश्चः । गुवदिरित्यादिरवा्तिकानिं कत्यादिभपंवः । तत्न म्रशास्यादिगुणवा-
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चकेभ्य एवेष्टयस् न द्यरव्राह्मणादिभ्यः । चअतकाचित्रादिभ्योप्यभिषानरक्षणाः कृत्तद्धितसमासा इति सिद्धा तात्सव्यमिधान स्तोऽन्यथा नेतीति ज्ेयम्। यत्र मथमं मरकषस्य विवक्षा पश्चादन्यपदाथस्य तर तराद्यतेन बहुव्रीहि

सृक््मतराणि दसखराण्यस्येति सक्ष्मतरवख इति । यत्र॒ तु मथममन्यपदाथस्य्

विवक्षा पशात्मकषस्य तत्र बहुवीहस्तरादिः सृक्ष्मवखतर इति । अत्र गुणदारका वख प्रकषः तद्रारको विशेष्ये । अतिक्ायने तमनिष्टनावित्यत्र
भकष तमबिष्रनादिति वक्तुमुचितं छायवात् । नच दोघत्व निपात्य तदि
शिरस्य ठोके साधुत्वबोधना्थमतिशायनशब्दस्य यहणमितिं वाच्यम् ।
निवरृत्तमेषणाण्णिनि स्वाभणिचि वा ततो द्युटि तस्य सिद्धत्वात् | “निवृत्त

मरषणाद्धातोः मतेथ भिनुच्यत' इति सिद्धातादिति दिक् । वोव्यस्वर।
उश्च ओश्ानयोः समाहारः वो । एकत्वे दिगुदेदढाविति नुंसकत्वेषि न
हस्वः । तस्यानित्यत्वात् । तत्रातोमिति तपरकरण ्ञापकमक्तम् । यद्रा
अनुकाय्यरूपस्य स्पष्टमरतिपत्त्यथैत्वात्न हस्वः । हस्वे हि सति पूर्वेण सवर्ण

दीर्घं सति एनस्तस्य हृस्वेष्हस्वे वा सति वादे वव्यस्वर इति स्यात् ।
तथा च संश्चयः स्याक्किम्र व एव निर्दिष्ः । उवा उवौ इति । यश्च स्वर
श्च यस्वर तस्मिन्। उ इति नातिग्रहणात्सर्वेषां संयरहः। ओ ग्रहणं यकारार्थ
स्वरे तु ओ अवित्येव सिद्धम् । उय्रहणे तूभयाथम् । यद्यतदशो व एव

निर्दिष्टः स्यातां उय्रहणं व्यर्थं स्यात् । स्वरे उ वमिति यकार कचित्स्वरवेय इति सिद्धत्वात् ¦ ननु उ वमिव्यस्यये ये चाविति सृत्यताम् ¦ उ अव
ये स्थरे चेति ग्याख्यायताम् ।ओ अवित्यत्रापि ये चेत्यतवत्यैताम् । यदा ओ

अवित्यस्यग्रे ये चेति सत्यताम् । उय्रहणमनुबतैताम् । उञो च अषु
भवति स्वरे ये चेति व्याख्यायताम् । किमनेन सूत्रेणान च यमाग्रहणे अद्र
यातीव्यत्रापि स्यात् । मत्ययामत्यययोः मरत्ययस्येव ग्रहणमिति निवौहात् ।

न चैवमपि विष्णृयति स्तूयत इत्यत्रपि स्यात् । य इति दर्वेण परत्वादबा-

धनात्सकृद्रतौ विमतिरेधे यद्वाधितं तद्वाधितमेवेत्यभ्युपगमाव् । नच भयते

सूयत इत्यत्राति मसङ्ग दीषस्य दषेविधानं तु प्रयोननाभावान्नासति ।
नन्ववादेशषाधनार्थ॒दीधस्य दीर्वविधानसम्भवात् । एवे तहिं सूयत्
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रूयत इत्यतातिपरसङ्कः । न चात्रापि ये इति दधः संभवति । अनसूविषये
तस्य भवृ्तिसम्भवाव् । अञ चावूविषयत्वात्तसमायथान्यासमेव रमणीयम्
नच यथान्यासेपि उक्तातिभसङ्कः । तद्धितपरकरणत्वात्तद्धितक्षम्बन्धिनोर्यस्वरयोगेहणाव् । ननु नावा तार्यं नाव्यम् । पितुरागतं पिव्यम् । कारकादि-

ति ग्यः। गितो वेत्यणित्वम् । ओकार ऋकारयोरव्रत्वविधायकाभावात्।क-

यित्स्वरवययइति वचनमारन्धव्यम् ।तच गव्यूतिः क्षय्यं नय्यमित्यादयर्थं कर्व

व्यमेव । तेन नाग्यदेरपि सिद्धिः । उ ओपगवः । बभ्रोरपत्यं बाभ्रभ्यः |
काद्रवेयः । ओ स्मतोरपत्यं स्मातेवः । सुदोरपत्यं सौयवः । गोरिदं गव्यम्

तर्हिं कचित्स्वरवद्य इति वचनं कर्तव्यम् न कर्तव्यम् ओदौतोर्यः स्वर-

वदिति सूत्र चित्थं व्याख्येयम् 1 यः स्वरवद्धवति ओदौतोनिमित्तंयो यः सो
ऽपि स्वरवद्धवति । अनेन मथमवाक्याथेस्य क्राचित्कत्वं गम्यते । इथं

कृविद्यः स्वरवदिति सिद्धम्) स्वरेण तस्यं स्वरवत्।काचिव ओदौतोः स्वरवदिति पाठः । तत्र स्वरे इव॒ स्वरवदिति व्याख्येयम् । भाय निष्कर्षः ।

अत्र सूत्र ओग्रहणं व्यथेम् । उरव्यस्वर इवि वा सुपठं तत मूत्रे ओदौतोः

स्थाने कचिद्रहणं सुवचं छाववाव् । अटुक्कचित्कचिद्रयोरितिवष्टभ्यानुसरेण भवृकत्तिरभ्युपेयते । ओंयतेत्यत्र नातिभषषगः । गव्यं नाव्यं च सिद्धम् ।
स्वर इति संक्ञापवैकविधेरनित्यत्यात्स्वायभुबमित्यादि सिध्यति । माध-

वस्तु।उ ओ अव् यस्वर इति च्छेद्ः। तत्र वोरि्युकारौकारयोभहणं न वकारौकारयेो्यौख्यानादिरेषमतिपत्तिः । ननु वमात्रभेवददृश्ः स्याद्कारसच्वे
ममाणाभावात् । न च वाच्यमुकारस्य उवमित्येवे सिद्धे वकारे पुनस्तदविधानदैयथ्यैमेव पमाणमिति । वायव्यमित्यादौ यकाराथंत्वात् नापि कविव्स्वरवदयकार इति सिद्धिः | तस्य ओ अव् इत्यत्र गव्यूतिरित्यवादेशविषय-

त्वप्रतिपादनादिति तन्न । प्त्मित्यादेरसिद्धिमसङ्खत् । रदेशिषयत्ववृत् वदिशविषयत्वस्यापि वक्तं युक्तत्वात् । उकाररस्यावकारविधानवेयथ्यै-

मेवाकारमश्केषे भमाणे यदपि असंदेहाथ तरिं वकारदयेन वोयस्वर इतिनिदेशामावभमाणमित्यवादेश इति । तदपि न । वकारदयपटिऽपि सदेहान-

पायात्।कथं नंबुकंन्वादेः बुत्यस्योकारदेशसंभवात् 1नचात्यस्यौकारे नांब-
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वामत्याद् सध्वरत । नसौतिवत् षष्टयभविनांत्सदिशाभावाव् । यद्पि वोयस्वर ईति सूत्र छृत्वा वेण अकार् एव विधीयत । अवादेशस्य ओ अवित्यय सिद्धत्वात् । न पृवणादेशो नकचिदकारो व्रियातीति ज्ञापनार्थत
्वात् |
तन [र्णा इत्यादा निमित्तेकारांतस्य अवेदिक इतिशब्दे परे पष्ठातिभावाध सध्यतात्याह् ! तद्पि न । स्वररन्ञापृयेकत्वनोजविव्यादेरनित्यता
नामं इत्यत्र यागविनागनापि सेद्धत्नात् । ज्ञापनफटाभावात् । यदपि एवमप्यकार ग्रहण स्यथ प्रात्तस्य।दृशसिद्धेः । सत्यम् । यमत्ययस्य त स्वर
पत्वमसावनिकामात ज्ञापनाभत्वाददोषः । तेन ज उयत ओयते इत्यत्रा
गद्यक्तम्। तदप न । काचत्स्वरवद्य इति । कचिद्रहणनेव गतायत्वात्। यदपि
जसवनिकमापं यकारस्य स्वरवन्वमिष्टे विषये स्यादिति वायव्यभित्यार
स्वर् इत्यनाकारस्याविति सिद्धे यकारग्रहणं स्वरे कविद्वोऽपनृत्ति
गमयतात स्वायभुव इत्युव् [सेध्यतीत्यक्तम् । तदपि न । अवोपि रंज्ञपरकविेना
नित्यत्वात् । ननु अवोऽपरवृत्ताववि उव् कथं स्यात् स्यादी स्वर तदिषान
रमतव्रपव्व्रितारिनुत्रा स्वर इत्यत्र स्वर अ इति च्छित्वाऽकारेपि तदा
नचि । अकारस्य स्वरतमावरेऽपि पृथग्य्रहणादस्यादिरेवाकारो गह्यते ।
नन
करणप स्या।दयहणमव तयन्यताम् । न द्यं चा्मित्यत्रयवेरतिभरसत् । अगुणः ततप मत्ययवातेस्तन्निमित्तस्येवेति तिसत्री त्यान्या
व्यनस्या शक्याधाकय्यस्तदृथं अध्वपरिमणेचेत्यपि वव्ययस्वरे
कचित्सरवद्य इत्वताभ्या गुरुत्वात् । वो क्रिम् । विधातुरपर्यं वेधाः । यस्वरे
केम्
(र्पः । गातमः । गारूपः। ऋ उर णिधसामान्यशषब्दस्यापि उक्ष्यानसारदिसपप्रत्व बाध्यम् । रुख्यासंभदपूर्वेस्य नननीवाचकस्य
मातृशब्दस्य
ऋकारस्यार् भवति अपत्याणि परे । दयोमत्रोः षण्णां चापत्यम् । संस्यापष
इति तद्धितार्थ रिगुः।दविगुनोकत्वात्तद्धितस्यापाप्ता अभित वचनाद्ण
। उक्ता.

यस्या म्रयागद्शनाद्धो । द्मातुरः । वाषसान इति नयचष
ा । नप्प
षाड्मतुरः । चपपक्ष जम जमा वति षाण्मातरः। भद्रिम
ातुरः ।सामातुरः

बहनातरः। सख्याद्पूवस्य किम् |सोमा्ः।नननीति किम्।समिमीे। यस्तकम

लि

क

स्यापत्यं समततः ।मान्ति किम्माता च पिताच पितरौ । दयोः पिर
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पत्यं दवेषियः । मातृवाचकः पितृ्षब्द्ःनतु मातृरष्दः । ककारस्य किम् ।
अनेकाक्षरत्वाव् सवेदश्लो मा भूत् । अपव्ये किम् । ढयोमीचोरिदं दवेमात्म्।
माधवस्त्वाह् । षट् च ता मातरश्यैति कमधारय इति । तन्न । दिक्संख्ये

संज्ञायामिति नियमात्तद्धितातस्य रंज्ञत्वेऽपि समासस्यासंज्ञात्वात् । इदे
सूत्रमेव न।कि तुवार्तिकम्। तदपि सहादिवास्तिद्धमिति चाद्।यस्यस्छोपः॥

इ्श्य अश्च थं तस्य रोपः ये स्वरे ईपि च । काव्यम्।वासिष्रः) मोनम्नदी।

सखीत्यादि । यस्येति किम् । वेधाः । कर्ज }नन्व यस्यैव छपोऽस्तु सुर
मत्सीत्यादाविति चेन्न । अंत्यादिति ज्ञापकादच हि अस्थरोपोनतु यका-

रस्य । अत एव ईश्च आश्ेति थमित्यपि न । अंत्य इव्यस्यासिद्धिमसंगाद् ¦
यस्वरो तद्धितस्येव याह्यो भरकरणाञ्जपकाच । उभये स्वराः । हसे चपा
अबे इत्यादिमिर्देरा ज्ञापकाः। न स्यादिः स्वरो गृद्यते इति अदे आतोनपीत्यादिनिरदेश्चाच्यादिस्वरोऽपि न } नच त्यानियमाथता । विषिनियमसं-

भवे विधेरेवौवित्याव् । आतोड इतिज्ञापका त्स्वरोऽपि न | जन्यथाऽऽतो इति
सूत्रयित्वाऽऽतः जः इति च्छेत्तव्यम्।यद!ऽऽत इति पठित्वा अ गात इति छत्त-

व्यम्।इत्थं सिध्यति गोदः कंब्द् इति कं डित्वेन । न चोत्तरायं तदिति

वाच्यम् उत्तररव नान्नि ड इति सुपठत्वात् । अश्च इश्येति समाहारदंदे |
हस्वे च कृते इति हस्वाभवि ए इति भवति । तस्य एलछाप इति वक्तव्यम्

यस्येति वचनं तंतादिना यकारस्य रोप इत्यथौतरलामाथम्।गारभी
तेषंपेषं
गा्मीभिवति । गाग्यैस्येदं गामोयम्।गागीयति । कानीन ईइव्यादि सिध्यति |

न च इवणैस्यैकारस्य वा छोपः स्यादिति वाच्य अंत्यादितिन्ञापकात् । ननु

सिद्धतिऽपि इश्च अश्रेति न स्यादिति वाच्यम् । अंत्यादिति निदेशेन
हृस्वो वर्णो गृहीतः इति निर्णते तस्साहचय्यो दवर्णोपि हस्व एव अही

ष्यते ! जातिनिरदैश्ाच व्यत्तयन्तर संग्रह इति दिक्। डिति टेः॥अतर वाक्या-

भर्यम्।नाम्नो रोपो भवति डिति प्रोर्विशतेः ष्रणः विश्चः। एकर्विंशः। यस्य

रोपे कृतेऽत छोपः यकारे स्परे चेति न संबध्यते डितीतिसप्तमीरनिर्द

शाद् । टेः नाम्नष्टौपो भवति यकारे स्वरे च। खविष्ठः। स्वीयान् ।

पटिष्ठः । प्रथेयान् । बरहिभेवो बाह्यः । पौनःपुन्यम् । पौनःपुनिकः । सायकि
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रघुभाष्ये ।

मआतिकः । कुतः कुतः आगतः कोतस्कुतः । कारकादित्यण् । वादीकः |
कनेयेका इत्यत्र इकोऽपि निर्दिष्टः तेन तृतीय एव तार्तीमीकः । देतीयीकः।
शाक्तीकः । याष्टीकः इत्यादि सिध्यति । नाम्नष्रटापो भवति डिति । अर
करणप्राप्त तद्धित यस्वरे इति नं संबध्यत । विष्ेषावधावित्यादिनिदः
शात् । अर डरोडिदिति न तद्धितः । ना वाााञत्राधिकाररभ्यम।आष्षे-

पटभ्यं वानाम तस्य न् इति विङ्घषणम् | नांतस्य नारष्रटापस्तद्धिते
यस्वरे च। अत रेरित्यावत्यं सप्तम्या विपरिणम्य टपव्यये परतोऽपि व्यास्ये-

यम्।अतर वेति व्यवस्थाधम्।कचिद्टिलोपः कचिदुपयारोपः क चिन्नोभयम्।उदुसो
भ्राऽपव्यं ओदुखोमिः। बहुत्वे ण । गितो वेस्यणिच्वम्।उदुरोमाः। रक्षः कमं स

स्यम् | अतिशयेन ब्रह्म बद्िष्ठः । कविराज: । कविराज । एकादश्चादौ तु
प्रस्वादनेन रिपः । उपधा । तक्ष्मोऽपत्यं ताक्षण्यम् । पीप्ण्यः । धातत

रा्रयः।वृ्घ्रोऽपव्यं व्जघ्नः। अद्वा निवृतमाह्विकम्।अहःपुवः प्रवहः नोभयम्।
ब्रह्मणोऽपत्यं व्राह्मणः । राजन्यः क्षवियः । राजनोऽन्यः । चाकरंणः |

ब्रह्मण्योऽन्य इत्यादि॥त्यतनौ॥इद सूत्रेकारकादित्यस्य पठितुं युक्तेमत्यय-

विध्यनुयोधात् । क्रियायुक्त इति भत्यया्थराभाच्च । अमा सह समीपे वाभवः अमात्यः ! इहत्यः । क्त्यः । कतस्त्यः । तत्रत्यः । नित्यः । दक्षि
णेति । तत्रादित्वादकारतमव्ययम्।दृक्षिणा भवा दाक्षिणात्यः । पाश्चाच्यः |
पौरस्त्यः । णितो वेति गिच्वादद्धिः । एषमो भवं रेषमस्त्यम् । एेषमस्तमम्।ह्यस्त्यम्।ह्यस्तनम्। श्रस्त्यम् । श्वस्तनम् । सायंतनम् । विरतनम्। महि

तनम्मगेतनम् । आदिस्वरस्य स्णितिव्रृद्धिः ॥ स्वराणां स्वरेषुवा

आदिः आदिस्वरः । निद्धोरणाथया षष्ठया सप्तम्या वा समासः! कचिदमायंतपरष्वस्येदमपि ज्ञापकम् । निद्धारणे च सनातीयापेक्षं तेन यथा नृणां
श्रष् इत्युक्ते ब्रह्मण एव रभ्यते नतु गोः । तथा जाप्यादिः स्वर एव
न त॒ हसः । यद्वा यस्वरेः इत्यतः स्वर इतव्यतुवतंते तञ्च मथमया विषरि-

गम्यते । तेनादिस्वर इति भ्यते । यदा स्वर इति निद्धौरणे सप्तमी ।
जातवेकवचनम।जादिश्वासो स्वरेति कर्मधारयः । स्वरेषु मध्ये आदिस्व-

रस्य वृद्धिः । अन्न च तेत्रादिनार्थौतरमपि बोध्यम् ।आदिस्वरस्येति च्छित्वा
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मध्यं जदिस्वरस्य.कदिदाकारा विधयः ¦ तन देविकायां भवा

विको मत्स्यः । दि्षाया विकारः शरिपश्चमसः । दिष्यहोऽपत्यं दस्यूह्; । दोषसचस्येदं द्विस् श्रयसोऽपत्यं श्राय इति सिध्यति । चच
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स् चजञ्णा | ज्गौ इतौ यस्यं स तस्मिन् । मकरणात्तद्धितपत्यये । तेन्

नातं मिनोति करोति सखि नेव्यादो धाता नाभि च न । माधवश्त्वाह्।
परिरेषात्तद्धित इति रम्यते । धातोनौमिनः अत उपधायां इत्यतोपधावरद्धी
दिबद्धेरपवादे। तस्यां पाप्राथां विधानात् । बभूवेत्यतरादिषृद्धि बाधित्वा

ऽतवृद्धिः मापा तां बाधित्वा कुक् । देवदत्तहतरिन्यायेनं पनम मवर्त॑ते |

न च सति संभवे बाधनं भवति । अस्ति च संभवो यदभयम्भेवम्।सस्यपि संभवे बाधनं भवति | दपि ब्राह्मणेभ्यो शयर्तां तकर कोँहिन्यायेति 1
सत्यपि संभवेऽपि तक्रदानं दधिदानस्य बाधकं भवति । यथा भिन्चीत्यानषे

भेत्यारस्वशात्परो जायमानो नम् अपो बाधकः । अदायीप्यादौ युक् वृद्ध
बाधकः । नन्व्रान्तरङ्ायां वृद्धौ बहिरङ्गस्यायोऽसिद्धस्वान्न वृद्धिः । जतो

विरेषाभावाद् । मैवम् । दरिद्वायक इत्यादौ विशेषसद्दावात् । ददावित्य्
टद{ ओ इति स्थिते ब्रृद्धिः पर्त्वाद्यक् तस्यच डिति रिति छोपः।नन्व
निव्यत्वादिरोपो युक्तः शाब्दांतरप्राच्णछ तस्यानित्पत्वात्टूते युकि आय.
म्दस्य छोपोऽवे व्वाश्चब्दस्येभयोरनिच्ययोः पर्त्वाब्यवस्था । डित्कर्ण-

साम्यात । कृते यकि रिछोपोऽन्यथा डित्करणमनथकं स्याद ओँ ओ इत्यनेन दिंद्धत्वाद् । वुकूयुको वृद्धिमिव दिवंचनं बाधेते । आम्वाणोदावि-

ति ज्ञापकात् । अनेन हि भवतेः पूवेस्मादिधीयते दित्वाभवि कः स्यात् । ननु

तु गोपे्यादावादिवृद्धिः पराप्नोति तद्वाधकस्य कस्याप्यभसङ्गात् । नच
गणोच बाधकः । न्णिति अाप्तायामन्णित्यापराप्तायां चादिवृद्धौो गुणस्यारभ्यमाणत्वात् । परत्वमप्येकाश्रये एकनिभित्ते वा सति बाव्यवाधकभाविस्य

प्रयोनकम् । इह तु व्द्धिगुणयोसदयपधा्रयत्वेन व्याश्रयत्वं णिच्वपिखभेद्ानिमित्तमेदोऽपि सत्यं पत्ययः मधाननिमित्तमेवेति ने दोषः । न चान्यो
स्णिप्रत्ययां यन्न बद्धः

म्रप्रात । तस्पात्मारशष्यात्ताद्वतः

मिति तन्न । अरक्षीत् अतक्षोदित्यादावतिष्यप्तेः।
3.
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एव नामत्त-

णित्पे इति सेणित्त्वात् |

१

अनु भाष्यं |

पापकस्य चापाततः | ननु सों कचिजनातांस्यवृद्धिरुपधावृद्धिश सर्वत्ादित्रद्धी
धका भविष्यते । यथा वृतस्य हसादिः शेषः पपाचत्यादौ नातः। आट आति
त्यादावनादृहुसस्य ननेवतका भवति । मेवम् । दृण्रातदाषरतिकयेपरैप-

म्याद् ।पूवस्य हसादिः शेषः । इत्यतरादिश्द नानादिरैक््यते शेपराब्देन
सपः । ततश्च पूर्वस्यानदिहसस्य छोपो भवतीत्यर्भः । मानं चा्ाऽ््वोर्णी..
दावित्यत्रायहणम् । न हि तत्राकारादः पृषैस्पाकारो विधीयत । आरै.
सोधकशम्दाभावात् । नाप्यकारातस्य दरौ पपाचेत्यादावतिमसङ्गाद् |
हस्वविषश्च निनाय दुखवत्याद्ं चरिताथेत्वादतोऽकाररूपस्य परव॑स्याकासे

विधीयते । नचतिहसटोपं विनाटदित्यादावमातरं पूर्वं छभ्यत । न चारक्षी
दित्यादा किचेत्तादशमानमास्त। भत्र णित्प इति सत्रं प णिदिति पाट्यम् |
तंत्रेण णिदणिरिति च्छम् । अरावीदित्यादौ गिच्छमरक्षेदित्यादावगिच्छं

रक्ष्यानुसासादिति चेत्तहिं बंधयति विवुभषयति कंटयति दरिदरयतीत्यारौ
दोषताद्वस्थ्यात् । अधादित्वं नाम फि सत्यस्मिन् यस्मावर्वां नास्ति सं
आदिः । सत्यस्मिन्यस्मात्परं नास्ति सोतः। एवे तरि श्री्ेवताऽस्येति
भायामाते न सिष्यदीकारस्यान्यस्वरस्याभवेनादिताभावादेवमस्य वासु
देवस्यापत्यामारत्यपि न सिष्येदकारस्यांतत्वाभावादेच न स्यात् ! भैवम् |
यस्मासवं नास्ति स जदियेस्मासरं नास्ति सोऽत इव्यायतरक्षणाभ्यपगमात् । पूवरक्षणऽपि न दाषः |व्यपदेरिवद्धावाभ्युपगमात् । व्यपदेशो |
न्यवहासो मुख्यो यत्रास्तीति व्यपदेशी तदधदेकस्मिन्रपि व्यवहारे दयते ।
यस्य हिं बहवः पराः तस्य तस्मिस्तासिन् ज्येष्ठमध्यमकनिष्ठव्यवहारो
हृदृयतं । यस्य त्वक एव पुरस्तस्य तस्मिन्नेव सर्वो व्यवहारः! योऽनेकवार कादयामागतस्तस्य तस्मिस्तसिमित्नागमने मथमादिव्यवहारो यस्त॒

पत नागताऽ्य चानागमन काञ्चीमागत इदं मे मथमागमनं त॑स्य व्यवहारो

नायत । न चाय गाणः । छोकमरिद्धत्वाव् । भ्णितीति समुदायः प्रो नः
सभवत्यत्ः इच्छन्द्ः मत्येकमभिसबध्यते । इउन्द्ान्ते श्रयमाणं भ्येकम्

भिसंबध्यते इति न्यायाच । न च ननेञ्ुणिति समदायोऽस्तीति ।मैवम् ।
तस्य ग्रहणन्युपते सुणि वृद्धिरित्येव ब्रूयात् । अुणपि न विषेयः । जै

तद्धितषाद्ः ७.
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रत्यस्माच्चुमत्ययऽपि जानुंशब्दस्य सिद्धत्वाद्! । स्यादतद ¦ णितीति वाऽ
वक्तव्यं सवत्र णकार एवासननीयो वनिस्यत्र ए कर्तव्यः | न च चण् ईबित्यस्य मरसङ्गः एकानुबन्धकग्रहणे न दयनुदधकस्येति न्यायात् । णव इत्यनुनषव्यत्यासान्नयणादा । यत्तु माधवेनोक्तम्।वञन्तस्य खियां वृत्तिनस्तीति |

तन्न । कमेघ्जतस्य चियामपि वृत्तिसम्भवात्तस्य षिलिङ्त्वात्पच्यत इति

पाका मानी । सवध्यत इति सम्बन्धा कन्या । कियत इति कारेत्यादि |
एवं ध्याणि त्यान्या ग्रह्ैत्यादावपि ण्यव इति भिंहित्करण इत्य गिईि-

दिति पाठ्यम्।न चैवं नित्स्वरितेत इति।भच स्याण्णित्स्वस्तित इति पाठत्

न चेवमिण् गतावित्यतातिभसङ्कः। णकारत्यागात् । न च ददिः ए इत्यादिषु
< इति.पठनीयम्। तथा च कटीत्यन्र मश्चिष्टस्याग्रहणं स्याद् । यदि तदारणाथमताते पास्ये तहिं वीत्य पष्चिष्टस्यापि ग्रहणं स्यात् । यदि तद्वार-

णाथ ककारोऽनुबध्यते तर्शीडिकावध्युपसर्गतो न व्यभिचरत इत्यत्रास्यापि
हणम् । एवं तहौपृगताविति पाठ्यम् धातुपाठ चान्ये जानुबधा णानुषधाः

पाम्याः । यद्यपि शाक्यते वक्तुमनुब्रन्धव्यत्यासस्तु भूयान्भवति । जथ नितीत्येव पाठ्यम्।ध्यण्।ज्य च इति पे णनितिण्य अ इति णितो जित इति

सिध्यव्येवं सूत्रेष्वनुबेधव्यत्यासस्तु भवति । यन्न॒ माधवेनोक्तमिदमेव भकार्रहणं सामान्यज्ञापकतयाऽनुबन्धका्याणामनियमं ज्ञापयति । तेनमा

भवानरीदित्यत्न गिचवेप्यटेरूपधावरृद्धिनति । तन्ना ये गिदितिपटे न वृद्धि-

वाप्णस्योक्तत्वा्ृद्धेः संज्ञापुतरकत्वेनानित्यत्वादेतिदिक् । क्चद्रयोः।

वेसं सर्वेमनुवत्तेते । नाम्न इत्यधिकाराह्ृन्ध तचाविभक्तयंतमेव गरा
नाविभक्तेकं समासप्रत्यययोरिति विभक्तेटुगििधानात् । भ्णिता तद्धिते

नाक्षिप्यते इति मतेऽपि किभक्तयंतमेवक्षेप्यं विभक्तयं तात्तद्धितविधानाद्योरिति यदि सप्तमी तरिं दयोः ज्णितोः परत आदिस्वरस्य बृद्धिरि-

त्यर्थः स्यात् । न चेकस्मात्पदाद्रौ न्णितौ सम्भवतः । न च कोनायन्य

त्यादौ सम्भवोऽस्तीति वाच्यम्। एकस्यैव ृद्धिदेतुत्वाव् द्वितीयस्य साधुत्व
उषयोगात् । यदि तु पूर्वेण माप्ताया वृद्धर्नियमोऽयं दयोरेव ज्णितोष्ैद्धिरिति

तद्यादिस्वरस्येति व्यर्थं स्यात् । दयोन्णितोवद्धिरिस्येव त्रूयाद्थो योरिति

३९६

छघुभाष्ये |

षष्टयन्तमादिस्वरस्य विशेषणं ञ्णिति परे दयोरदिस्वरयोर्वृद्धििते मेवमेकस्मिन् पदे दयोः स्वरयोरादित्वासम्भवात् । न च तृतीयापेक्षया तयारादिसवे मध्यमस्य यख्यादित्वाभावेनपिक्षकस्य

यहणायोगाद् । नच

पदविशेषणम् । दयोः पदयोरादिस्वरस्येति नाप्र॒इत्येकत्यविवक्ितत्वेन
नामसमुदायात्

। पत्यये विधानाभावादंक्षिषपक्षेऽप्येकस्थवाक्षिपो साघ-

वात् । उच्यते । यदा समासाल्व्ययोत्पत्तिस्तदांतवतिन्या विभक्तया पृदं
दयं संभवति । न वेदात इत्युत्तरदटस्य पदत्वाभावो ज्ञापित इति वाच्यम्,

ज्ञापकसिद्धस्यासावंतिकत्वात् । सुहृदो भावः सोहादेम् । सुभगस्य भावः
सौभाग्यम् । सुममाया अपत्यं सोभागनेयः । सकतुमधानाः सिधवः सनु
क्िधवस्तेषु भवः सातुसंधवः । शतेन क्रीतः शतिकः । तमनुगतोऽनुगतो

ऽनुशतिकस्तस्यदमानुश्ातिकम् । इइ लके भवमेदरौकिकम् । वषौणां पूर्वो

भागः पूरवव्षास्तासु भतरं पैविवाधिकम् । आपरंरहैमनम् | न्णि किम् । सुपतरः । तद्धितेति किम् । कंभकारः । कवित्किम् । ओपगवः । दयो-

रदेः किम्। अहिच्छत्र भव आदिच्छतःन संधिष्वोट् च| संधानं पूर्वपर-

योरव्यवधानेनोचारणं सूतरेणानेन वाऽस्मिन्पकरण इति वा संधिः । नङ्कीति
किः । संधिना संधौ वा नातौ संधिनो क्िन्वनिष्डा इति ननेडः।य् चय च
य्वौ संधिनोचतो य्वौ देति शाकपाथवादिः । यदा संविशब्देन संभिप-

दस्थसूत्रविहितव्वं रक्ष्यते । सधी च तौ य्वौ चेति । माधवस्तु संपर्वौ

संधिय्वाविदि षष्ठीतद्पुरषमाद-। ईश्च उश्चानयोः समाहारो युट् च तु
चेति तयोरभेदे बाधिते तित्वं गृह्यते । यदा यंतं च तलुचेति शाकषाधिवादिः । हसादिःशेष इति वतरनिंपातः पक्षदये । यदा युसरीतष्टः युट् ।
ददति श्रूयमाणत्वासत्येकं संबंध इट् उर् इति। यद्वादृट् च उट्बेति समा-

हारः । कायौयेदितीटस्तस्य खोप; । उटस्तु न; तत्वाहचय्यदिषिरवावगमात् ।

माधवस्तु इश उश यु तयोष्ट युडिति दंदव्यष्टकारः पस्येकं संबध्यते इत्याह ।
तत्र यद्यपि माधान्याट्र रव विधानं प्राप्नोतीति तथाषप्युचारणसामथ्यीदिष्वो-

रिति विधानं भवत्यन्यथा युप्रहणे व्यर्थं स्यात् । ट्डि्येव सुवचत्वात् ।

संधिय्वोनिमिततस्यानंतरस्य स्वादिस्वरस्य न वृद्धिः । तयोयुंट् च भवति|
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नन् संधिनयोरीदतोरेव सपिमिषेधोऽस्त सामान्यदिहिताया वृद्ध विंशषे ष।च-

संभवात् । सौसितिवेकष्यमाणिरति न युड्विधानवेयथ्यंमसंगात् । यौयऽप्
सवणेदीधसंभवात् । ननु प्रिधानसामथ्यात् स्वणदीर्षे बाध्यतामीाते । ननु
जग्रहणवेयथ्यंमसङ्ादिति पाठाया ब्रद्धावारम्यमाणो युड्विरेषविहि तत्वा

स्यात् । वश्चात्तस्यादिस्वरत्वामावेन ब्रद्धश्मसङ्कः । न च युट् एव वृद्धिनिषेधार्थ नलस्तं षष्टयभावात् । एवसमिष्ट सकुद्वापितन्यायन बृद्धबोधनात्
नन किद्धतेऽपि मय व्यथः । सुंधिय्वाः सुर्गधिने आदिस्वरस्य वृद्धा परतः
याँ स्वोविधीयमानो यड बृद्धेर्पवादः स्यादिति चेत्सत्यम् । काक्यम् नष

धविधाने नोऽपि सा्थकयार् । रधिय्वोयुंड् भवाति ! न च भवतीति युद्व-

ति चकारः संविष्वोरिव्यस्यामे संबध्यते संधिय्वोयटर् चादसंधिय्वोयुट् यन

संबध्यते ताद्क्स्य द्वितीयस्य कर्षणस्वामाव्याचकारस्य संपिष्वोयुट् ।
व्यासकस्याप्यं वैयासकिः । व्यासकेन कृता संहिता वैयासकी । कारकादित्यण् वैयाकरणः | सोवनश्वःवयधिकरण्यम्।वेयम्रम्। नेयग्रोधम् । जयवक्म्।न च
यट व्यावक्रोक्षी व्याद्यक्षी सषएजागतं स्वागत सगत तदाह स्वगाठिकः। न्यग्रा
धमरे भवा न्यायोधमृलाः । असंधि्वचिट् | दारे नियुक्तो दावारेकः । स्वर
स्येदं सौ वर्य स्वस्येदं सौवम । शन इदं दवम् ।स्वग्रामे भवः संवग्रार्मकः॥
स्प्यः खादिरः खडः तं करोतीति स्प्यकुनस्यापस्यं स्फयकरतः । स्वादुं च
तत् मद च तस्येदं सोवादमदवम् ।श्वमखस्यापत्यं श्वाभाखः। शरगखयी चरति

धाभाचिकः )गररीत्याकीतः व्याक्षीतिकः। संधिपादं इत्या! दं किम् । एताति

यन् तस्यापत्यं यातः | याष्टीकः | बशिभारिकः । जादवरद्धरपंवाद्ं यड् यन

सा यसक्ता तत्रैव भवति । उत्सर्मसमानादेरा अपवादा भवंतीति न्यायात् ।
तनह न।दधिपियोभशो दधिक्चहिति वाऽश्वः दध्यश्चः तस्था्य दाध्यश्चःमाध्वश्चः।
[ववा्नातय्वोरिति वक्तुमुचितय्। अनंत इत्यादावतशब्दस्य पद्।तपरता दृष्ट
नन नट च यडेव कतो न विधीयते व्याख्यानतो विंदषलामात् । यन्तक्तं
माघवेने । न च यडागमास्पवे वृद्धिः स्यादिति वाच्यम्।युटः परस्वात् कृताकतसंगित्वेन नित्यत्वाच्च ।न च वृद्धिरपि नित्या शब्दातरमाक्तिः ।छते गुट
तस्यैव भाणोव्यक्रतेऽन्यस्य शब्दांत्रस्य याघुवान्वधिरनित्या भवतीति ।तत्न ।

६९६८

छवुभाष्ये |

उभयोः सावकाशयोः परत्वाश्रयणाव् युटश्वावकक्षाभावाव् नित्यत्वमपि

सावकाशयोरेव दृष्टमकृतव्यूहपरिभाषया बृद्धेरमसंगश्चानय्वाभ्यां पदांताभ्य

रवौ तु ताभ्यामैच् इत्यस्य स्थाने पदांतस्वोरेनडिति सूत्रयितुम॒ चितम्डमुडा
गमवदेप्याजडाममो भविष्यति परत्वदिनडेव वृद्धेबीधको भविष्यतीति दिक्॥
धातोनीमिनः । नाम्यंतस्य धातेोरदृद्धिः ल्गिति।कारयति । नाययति याबयति।चकार।ननार।न्णिति किम्।स्तोष्यति नामिनः किम्।ररक्षापम्रच्छाध।तोः
किम् }अ्रेयः । वैधेयः | आदिद्ृद्धियस्य रोपातपरत्वादंत्यब्द्धेः स्यादादि-

वृद्धेरवकाः | सौश्रुतः । मारुत्वतः।अं तवृद्धेः । चिचाय । रुराव ¦ इहोभयम-

सगे परत्वादत्यवृद्धिः स्यात् । यस्य सोपस्यावकाशः । धनी । व्रीही ।
अंव्यवृद्धेः । चिचाय । इहोभयमसंगे परत्वादेव्यवृद्धिः स्यात्तन्निवृत्यथं धातो-

रित्युक्तम्। नन्वेवमपि अग्रण्योऽधिभुव श्वापत्यम् भाग्रणः । भधिभव इत्या
त्यबृद्धिः मामोति नीभुवोर्धातुत्वात्।मेवम् ।धातोरविंहितो जोतिव्द्धिविधाना-

साम्नो विहितोरण् एवमप्यग्रण्यमतनिभुवं चेच्छति नाम्नोय इचास्येति यः।ततः
क्िबष्टोपयरोपौ तस्यापत्यमच्र मापोति । मेवम् । धातोरिव्येवंशब्देन विहिते
न्णिति बरद्धेविधानात् । अ च नामशुब्देन विधानाद् | ननु नामिन इति

व्यथेम् । जादिस्वरस्येत्यनृवरर्य स्वरातस्य धातोरिति व्याख्येयम् मिवम्।सह-

चरितस्यादेरप्यनुदृत्तिमरसगात्तथा च द्द्रिदौ चिरायति जिरायति पुत्रीयं
मेरयति पुच्ीयवीत्यादौ धातोरादिस्वरस्य वृद्धिः स्यादेकदेशानुवृत्तौ तु कथयति गणयतीत्यादावदंतवृादधेः स्यात्।नच यत इति छोपो बाधकानपि सामान्ये
विहितस्य छोपस्यानपि विशेषे ञ्णिति विहिताया बृद्धेस्तदपवादस्वात् । ननु

नामिन इत्य जरेभो इत्यनुवृत्य वरद्धिशब्देन यतरे ओ विधीयन्ते ततर नामिन
दति षष्ट्यन्तं पदमुपतिष्ठत इति व्याख्येयम् । तेना नामिन इति सभ्यत
{ति चन्न। अत उपधाया इत्यत्रापि नामिन् इव्यस्यानः भसङ्गात्ततश्चोपवाया
भृतो नामिनश्च ज्णिति बृद्धिित्यर्थैः स्यात् । अथ अवनौः शेषा वि्धपेत्यादि-

नि्देशान्नामिन इति नोपतिष्ठत इति त्रूषे तद्यस्मदेव ज्ञापकात् नामिन

शत्यनवारजो इति नानुबतत इतिं वक्तुमुचितम् । तन्न च नाभिन इत्यस्यात्र

ग्रहणमप्युदूरम् । अन्न स्वरस्येस्ययुदृत्त्य वाक्यभेदेन व्यास्येयम्। ठन स्वर
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तस्याधातोवद्धिः । ज्णिति । तेन् भाने विद्धां तियचं स्यच चाचष्ट रावि
ते विदावयति तिराययति सध्राययति देदर्येचं विष्वद्मच च दवद्राययात
ि। अर्थवा जवष्ट मापयति अथांपयतिं ॥खॐत उपधायाः ॥
विष्ठद्वाययतपियं
अत इति योगो विभननीयः।अदन्तस्य धातेब्रेद्धिः !न्णात।जङ्कापयाते जयापयते । गणयतीत्याद्ावतिप्रसड्े नोद्ाव्यो यागविभागस्यंट।सद्य्थत्वात् ।
ततश्चोपधाया इत्यपरो योगः} नान्न उपधाया ब्रृद्धिः ! सादंयातं । मादयात।

तैवेणोभौ मिहि ताऽ्पसेऽषः । धातोरुपधाया अतो वृरद्धिन्णिति

| पचयते ।

य्वार् । न्णिदि किम् । पक्ता । उपधायाः किम् । व्रश्च । ततश्च वतिः ।
जगतः पषतश्चायं जागतः पाषतोऽवादिवृद्धेः परत्वादुपधव्द्ध्ः स्यात् ।

आदिविद्धरवकाशः । गाग्यैः ! नाडायनः । उपावृद्धेनंगाद॥ आतोयुक् ।

दन्तस्य धातोधगागमो भवति च्णिति। दायः} धायः । अदार्यं । दृयकः।
ददाणवि स्थिते युक् पाप्तौ ओ च तक्रकोडिन्यन्यायेन विशेषविदहितत्वाद ।
तच इते यक् मापेटिरोपश्च | तच परत्वाद्यक्। न च ।व्छात [नैत्यः शब्दा-

न्तरपाप्यानिव्यत्वात्]इत्थमेव्र च डित्वं साथैक जां तु युकं दक्ष्यातं । (स्वात्
किम् । दाता । याता आतः क्रिम् । ररक्ष) धाता; कम् । पाथं
भमियः । यस्य लोपस्यादकाज्ञः । गम्यः । ओियः। य॒कोवकाशोऽदायी

नु ज्मितीति
होभयप्रसंगे परताद्यक् स्यात्ततिवृस्ययथं धातार्त्यनुवर्तेत ।

मास्त दतित्यत्ास्त युक् । यत इति सोपा भविष्यते । सत्यम् । ¶रायति
ग्छायतीव्यादौ श्रवणभरसगः।ननु युग््रहणं मास्तु युडित्यनुवततः शब्द्ा\चक[ईव,
राश्रयणादयकारपरं भविष्यति ।आदन्ताद्धातीः परस्य ।जणता युडागम
स्यात्भेवम् । दद्ावित्यदिररिद्दपसङ्गात् । वर ष्विदितित्वास्पथमं ज
भवि कृते टिरोषसस्त्वाद्यटि इते तस्य डिद्रहणेन बरहणाद्लप दन्त
।जाता युत ।च
स्याद च्छिपाभविपि द्दायाविति तिवृ्यथं युग्यहणम्
१ त्यतिभसङ्ग
कृतोपित्यत्र चिष्कुद्वहणमनथैकमतिमसङ्गाभावित् । न च ।

चानय समाआतो जीण इति सुवचत्वादिति दिक्॥ हनोवतुहश् न्
।

जत्र वाकयदयम्
हासो हन् तस्य हनः 1षश्च त्चानयोः समाहार चद

घोन्णिति । हनो
आवे ल्णितीति संबध्यते द्वितीये त्च तेति च ।हना हस्य
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एवुभूष्ये :

नस्य तो भवति न्मिति इस्यन्ये परे ज्णिति जनुपूर्षीविशेषदखादुतरसूत
स्थापकषीद्धा हन इति छभ्यते । वातयति । वात्यः ॥ षातकः । वातिः |

न च वान अघानि निर्घासति अहन्यते इति प्रघाणः प्रघणः इच्छ सणि
त् हनः सकाशात् सन्ञाप्ैकत्वादरद्ध्यभावः पक्ष । हनः किम् । पाचयति |

न्णिति किम् । हता) मनु हनो षददिशो ञ्णितीति बाक्याथः किमिति

व्यक्तः । उच्यते । वदिव्यत्र वृकासेचारणे व्यथं हनस्त इत्येव युक्तं खाव-

वात् । वकारस्तूत्तरसूत्रेण सेत्स्यत्येव । णप्यापे घदीदेश्प्रसङ्गश्च । नच

पक्रियाटाघवार्थम् । यदिषानं मात्राटाववे सति तस्ाऽकिचित्करत्वात् |
घादिति वक्तं य॒क्तव्दादाद्वेसत्रात्पदतेते न परकरियाराघवस्य स्वाद् । उत्तर
सूते चेतोऽनवृत्तिसम्भवेन हन्यरह्णवेयथ्यांपाताच्रेति दिक् ॥ हनोघ्ने अच
हनो पिति योगो विभज्यते । ह इति षष्टयन्तमट्वतंते । आदिस्वरस्ये-

त्यतः आदिरि्यनुत्रततं पश्चम्या विपरिणम्यते | आदेः पृवातरस्य हन्तर्हैस्य
घो भवाति । जघनिथ । नवथ । जघान् । जंघन्पते । जघनीति । जवति ।
ततोने इत्युपयो योगः । तू च अश्रानयोः समाहास नं तस्मिन्रे | परस्वं

च स्येव सम्भवति न् हनः । अवयव्यन्तरभतस्यावयवस्यःवय॒विनः पत्वा
संभवात् भश्च त्ययो गृह्यते न वणमा प्रत्यय ्रत्यययोः भत्ययस्येव यहणभिति न्यायाह्टक्यानुरोधाञ्च । हनो व्यवहितिनक।रपरस्य हस्य वत्वम् । अपत्ययपस्स्य इनो हस्य च षत्वमित्यर्थः । परख्वघः । पित्तघ्रः । विन्नः । जघ्र: । न्नुरित्यादि तु पूर्वेणापि स्िष्यति । नाम्युपधात्क इति योगरिभिागेन
कः । पातित्रीत्यत्र तु नदादित्वादरीपु । गमां स्वरे इत्युपधारोपः । स्तंमघनः।
दुवण; । अतवणः | निष्: । संघः । उद्घः । पाणिवः। ताडघः । नाभ्नि

चति डः । घमे इत्यस्य सहादित्वाद्िखे दीषेत्वे चत्वाभावे च घनाघन

इत्यपि । असन्तस्य मत्ययाभावाद्धननमिव्यञ्र न घत्वम् ! योगविभामस्येष्ट-

सिद्धयथेत्वाद्धन इरयपियस्यानुवृत्तौ सप्यामपि

पम्रहणमथान्तरस्यापि

नाथम् । त इति तन्त्रादिना वाक्यांतरम्। तच म इति नेति चानुवर्तते ।
न इत्याद्शपेक्षया षष्ठी । घरश्ब्देन स्यादेशो नेत्यथः । श्रदेङ्श्च णः माप्तः।

मर्धति । भान् । शत्ुघः । वरयन्नः । बरह्मघ्रः इत्यादौ त समासि कविरैक-

तद्धिवपादः ७.
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पं णव्हैतुरित्यनेनापि किद्धमिति दिक॥रलो स्पुद्धजा च आचा-

नयोः समाहारः रात् तस्य रातः । अन्निरीन्छीरीक्रयीक्माय्यातामिति पाभिः
नीयसे पठिताः रात इति पत्याहरेण गृहीताः । दि भौगदिको नौहेत्यादिकश्च गृह्यते ! ऋच्छंतं इयं जिहयेत व्छीनंतं रीणतं क्रूयमानं क्षमाय
मानं वा प्रेरयति अर्ष॑यषि हैपयति व्छेपयति रेपयति क्रोपयति क्षमापयति ।
यत इपि सोपः । उपधाया छषोरित्य्र उपधाया इति यमो विभननीयः |

धातोरुपधाया नामिनो गुणः दुीत्यनुवरृस्य वा्ययदेन् व्याख्येयम् ¦ ठेन

राच्छासाहोव्यावेजां युक । दयंतं छतं स्यतं हयतं व्ययतं यतं पितं
वा भेरयति शाययति छाययति साययति हाययति व्याययति वाययति
पाययति । यच्छतं दयमानं ददतं चतं दयितं दति बा प्रेरयति दापयति

धयेतं दधतं वा मेरयति धापयति जात् इव्यादन्तस्याधातारपि पुनरथ
मदुवतंमीयं तेन पियं स्थिरं स्परे वृद्धं वाचषे प्रापयति स्थापयविं स्फ्राप-

यति ज्यापयतीति दिक्॥#प्मिर्तां हस्वः॥म् इत् येषां ते मितः तेषाम्।यद्यपि
कविकरपद्रुम एवमपटितो न धातुगणान्वरे मौरवात्। तथापि घयाद्यो

मित इति वचनेन तेषं मिच्वभुक्तम् । संापूवकत्वाद्रस्वषिधिरनित्यः |

नेत्यनुव्ये हृस्वो नेति व्याख्यानाद् । तेन व्यंतादिण्णमोविकस्प एवान्यत्र
मयोगादव्यवस्था । भमयति । नमयति । दिश्राख्यति । संक्रमयति |
अगमि । अगामि । गामगामम् । मर्मगमर् । व्यंताव् । जतु वित्छना-

व्येकत्वथ्रहणादत उपधायाः इति बद्धौ कृतायामिण्णमोवां हस्वोऽन्यच् तु

पयोभाद्रस्वदी्षौ व्यव्थितौ इण्णमोयो हृस्व इति तु न कतेव्यभ् । हेड

इत्यस्य तु दिडयति । इण्णमोकौ दस्वपष्े अहिडिहिडं दस्वाभावे सहादित्वो
देतः ईत्व अदहीडिहोडदहीडभिति सिध्यति ! क्षनेस्तु मिस्सु पाठसामध्यद् -

नुपथाया अपि वृद्धौ सत्याभिण्णमोवौ द्ूस्वोऽन्य्न तु नब्द्धिः। यदा ।

अंतरगोऽपि नुम् वृद्धौ हस्वे च कृते भवतंते मिरु पाटसामथ्यात् ॥ सबा

निपात्याः कत्यादय: ॥ उक्तादन्ये शेषा निपात्याः सूं विनेव मत्ययाः

कार्यातसणि च विधेयानीव्यर्भः । उदाहरणम् का संरव्य( येषां तेकति |

पिशन्दातव् । इतिः । डियतुश्च किथतः खीपुंसाम्यां नणुस्गो णे । चण

३.२

खपरुभाष्ये ।

पलम् । अणेतत्वादीप् । सैणी । पोस्नी । महाः सत्यस्य ईमसः मरी-

मरः । इष्षुणां भवनं क्षतं इश्चुशाकिनम् । इक्षुशाकटम् अवीनां विस्ताये
विपटः । अश्वानां षटत्वम् अश्वषड्धवम् । उषटयोर्दितवमुष्रगोयुगम् । तिखानां

सेदास्तस्तैखमिः्यादि ॥

हारकेदपुरस्थायी विनायकसुतोऽकरोत्
रघुनाथाभेषोव्याख्यां तद्धिता दुप्रेथथामति ॥
इति तद्धितपादः ॥ ७ ॥

अथ ल्प्डः <.
अआवतःसियाम्) अत इति न स्वरूपय्रहणम् । अयत इत्यत् । कपि
यलोपे तुक् ।नाप्यच्छब्दान्तस्याङ्गगस्परीतदिति नुम् ¦तदथौयामितिनिदेशाव्
नापि उन्पेरादेक्षस्याच्छब्दस्य चखियां वृत्त्यभावात् तस्माद्रस्वाचपादिति निद
शात् पारशेषादतोऽमिति वद्कारस्येदं तपरस्य ग्रहणम् । अत इति विद्रषणं
नाम्न इतिं विशेष्यं खियारिति भत्ययाथनिरदेशः । अपत्यवत् । तेनाधिकृतस्य
नान्न विरोषणात्तदन्त.वेधिः। अदन्तान्ना्च इति खियामिति यत्ययाथनिर्देशाः।
स्रीत्वे च श्ीकछ्दा वर्तते । खीत्वे वाच्ये भाप् । न च काडितरा इत्यत्र
कारङन्दादिहितेनेया खीत्वस्योक्छत्वादाप् नं स्यादिति वाच्यम्।गुणविशिष्टद्रव्थनिष्टल्लीत्वमिधानेऽपि पकपषविशिष्टदरव्यानिष्टखीत्वाभिषानाथमापः सम्भ
वात् । एवं स्त्यायतेः खीत्वे इटा सीते उक्तेऽपि इटध्त्वसामथ्योत्छीदुवोरिति शिङ्गज्पः परवृत्तिः ¦ दौ बाह्यमणाविव्यादाबुक्तार्थेऽपि तस्यस्यापि भयोगद्रशनाच । यद्वा छियामिति खीरिगि एकार्थ उपदेश आबादिः। न चाच
पक्ष भृतमियं जाह्यणी रूपमियं कारणं मायेत्यादावतिपसङ्गः । पदसंस्कारपक्षं पद्तिरनिरपेक्षस्य दिगसामान्ये नपृसकाथमतिषाद्नाद् । बरहिरङ््ण
(ति

(भि

दिन

पदान्तरयोने तस्यानिवतेनाद् । वाक्यसंस्कारपक्ष तु भूता रूपा बाह्यणीति
भवत्येव । कारयति कायत बाऽनया वेति युडंतात्कारणी मायेति भवस्येव ।
नच तत्र कारायाम् । पच ब्राह्मणा इत्याद्वातिमरसंगोऽरिमत्ाव् ।

ने चेवं पंचादेरव्ययत्वं स्यादसंख्यत्वाभावादर्गमसंस्यमन्ययमित्यभ्यु-

सपाः <.

पगमाव् । चादिषु पाठनंगीकफाराच । सवौ
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ब्राह्मणी गंगददेवीव्यादु-

पञश्चतमाक्षिप्तं वा । यदा चियामिति यकरत्य्थविेषणं खियां वर्त
मानात्राप्न जआबादिः खीत्वादिकं च सो नः पुस इत्यतरैवोक्तं माधवस्त्वाह |

छीत्वादिसामान्यस्य चेतनेषु स्तनङोमादिमती व्यक्निर्व्यनिका वेतनेषु सवैओपदेशादेवामि्यक्तिः । केषुचिच्चेतनेष्वपि तथोक्तम् “आाश्रयस्यातीदियत्वात्तेन स्रीत्वादिकं कचित्।उपदेशव्यंग्यमेव दिगात्मा गगनं यथा"ईइति।अतः
चियामािति वक्तव्ये म्ययस्य मथमेोच्ारणं योगविभागार्थेमनेन कविदि-

प्यथ कविद्धाघकबाधनाथेम् । वाचा वाक् । निकषा निट्। दिशा देक् |
सीमा) दामा । बहुयज्वा । बहुपवो । सुधमौ ¦ उदमेत्यादिष्वपि डिति
रेरिति योगविभागात्नो वेति वाग्रहणाद्धा टिष्छोपः । आबिति दीर्षोच्वारणभपि अनदन्ताह्िधाने छिगम् । अदंतादबिति बिहितेपि रूपं सिध्यति ।
मेदा]। वत्सा । विाता । होडा ।कन्येत्यादिषु वयसि म्थमे इतीप् पराप्तः }विफछा । अनीकेत्यादी समाहरेऽत ईबितीष् भाप्तः ज्येष्टा । कनिष्ठा । मध्यमा।
कोकिटेत्यादो पुंयोग इतीप प्राततः ! अना ।एडका । जश्चा\ चटका) मूषिका
गदरा ।ऊुचा। कोकिडा। अमृ ।सत्पुष्पा।भाकपुष्पामत्यकूपुष्पा । कांडपुष्पा |
प्ांतपुष्पा |शतपुष्पाएकपुष्पा चछकेत्याद नातेरिवीप्पाप्रः आपा बाध्यते |

देशे मत्ये दष्रा । षित्वादाप्माप्र आपा बाध्यते । अनाद्यतष्टाबित्यत्र टः

सुत्यन आबिति सुवचम् । न चौड जाप इत्यादावेकेद्धहणेनेकेतो डापृचापी
न गृद्येयाताभिति वाच्यम् । पित््वसामथ्यीचापो ग्रहणसंभवात् । पित्वस्य
मथोननांतराभावाव् । डापः पित्वमनुदात्ताथमिति न साम्यमिति । नच
वाच्यं डाबिति पटित्वापि तस्य सुसाधुत्वाद्।व्चयु चव रोपोरिति
वछोपः पौ इतौ यस्यस पित् । सुप् च पिच सुषितो तेन वितोप्यनुदात्तत्व-

सभवदित्म सिद्धे यसित्वं तस्सामान्यग्रहणाथमेव । यथा विदेः रातुवसुरे-

स्युदिन्त्वं वसोः सम्पसारणामित्य्र वसुकस: सामान्यग्रहणाथमन्यथा डीम्नु-

मोः स्थातिवच्वेन सिद्ध्वाकिं तेनेति दिक्॥च्रण डप न् चाच अण् च

एषां समाहारो चण् तस्माद् चरणः । अन्न मध्ये रत्वभूतो ऋकारो निदि
श्यते न तु रः व्याख्यानाद् । रेफनिरदेशे तस्याद्यंतयोः पटेप्यगोरवाद् ।
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नास्रो विक्ञेषणत्यात्तदतविषिः । माधवस्तु केददवणः म्रयोगानावात्सामध्म-

तदं तविधिरित्याह । अभिति भरत्ययो गृह्यते न अणतिः किबेतः । मत्ययाप्रत्यययोः मत्ययस्येव न्याय्यत्वात् } भराधान्यादन्यस्य त्वेपाधान्यादमरहः ।
प्ययग्रहणे यस्मा विहितस्तदादेस्तदतस्य ग्रहणमिति परिभाषयाऽणतं
खष्धु तेन् नाम्नो विरेषणादणंतांतमपि रम्यते । अन्न संवीत्यतो नेत्यनुव्रस्य

दंजादिना वाक्यभेदेन यव्यम् नांताद् ऋदतात् अणेतादर्णतांतात् । रि
यामीप् भवति चविहितयपविषिद्धवया विकल्पः फरितः। स च रश्ष्यानु-

सारादचवस्थितो बोध्यः । नांतादीप मघोनी राज्ञी अद्धोपः स्वर इत्यत्र

वादीपोरित्यत ईविव्यनुबर्तनादरोपः । दं तादीप् कर्जा । नोक्तो । अणंताहीष् । तपोऽस्त्यस्यास्तापसी । इदस्येयमेद्री । अणंतादीप् नगरकारी ।
शरछावी । नन्वणेतादेवातरगासत्विति चेत्र } ईष॑ताद्िधीयमान

एयण

कारीक्षष्दादेव स्यद्ृद्धिरषि ! तस्यैव स्यात्तदितमदतभृतस्य स्वराणामादिस्वर्स्य बृद्धिविषानात् । नगरकारेयः। कुभकार इत्यत्र कुभक्षब्दस्य
कारशब्देन माकूसमासे समुदायस्य नातिवाचकत्वन जातेरिति पुंयोग इतिं
सपि तत एयणिं चादिवृद्धिर्भवस्येव । परमा चासौ नगरकारी चति तस्या
भपत्यमित्यच कस्य बुद्धिः । उच्यते । समुदायादेरेव म्रत्ययग्रण आद्रस्तस्य च नियमोस्ति ¦ यच विधौ खीमत्ययो गृह्यते तत्रादिनियमो नास्तिदीपत्ययेऽनुपसनैने तदादिनियमो नेति वचनात् । प्ररमनमरकारिय इति
भवति । अनुपसनेने किम् | नमरकारीमतिक्रांतोऽत्तिनगरकारिस्तस्यापत्य-

मित्यजादिनियममिवि एयपण् स्यात् | स मामूत् । कि त्वौत्सर्भिकोणेवातिनगरकार इति भिय जोपगवोा यस्याः सा पियौपगवा । नन्वत्राणतादी

पूकुतो नेति चेन्न । अणेतस्य गौणत्वात् | मुख्यामुख्ययोभुख्ये कायैसंमत्य-

य इति न्यायादप्यणेव

भरैयौपगव इति । नांतक्निप् तु पति दाम । दाभा

दामानो।(सोम सीमे खियाममे "सीमा ।सामानो । जनन्ताद्रहुषहिनं । अहुय-

` ज्वा । बहुयज्वानौ । सुपवौणो । सुदामानौ । बहरानानो । उदामानौ ।
\ सीमत्ययेषु तदतयिधिस्वी कादिति सदानन्दः 1
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रानयुष्वानो । राजछृत्वारौ । सहयष्वानौ । पारदश्वानो
सारुगत्वपक्ष पश्च सप्तेति ऋदतान्नर । स्वसा । अतिषस्वक्ष |

ननाद ! याता । दहति । भाता |स्व
र्द
विधानाच्च । चिचतुरोविभक्तौ तिश्चचतदविं
व्याप समाधानम् } अणतातच्नेप् ¦ मामिकां । ज्ञा } श्रद्ध
वस्त्यस्याः राज्ञा । श्राद्ध
} दाता । पंथान् नित्यं मच्छि

पांथा।

थ। नुडित्यत्र तंवादिनाऽण्यपि नुट् । अिह्ालिना काशषक्घत्स्ेन भोक्ता मीमा
सा कारकादिव्यण् जापिश्चरी।काशष्त्ली तमधीते कारकादिन्यण् टुग्बहुसवे

कृचिदित्यण् दुगत्याथे इत्यत्रोक्तरीव्येपो दुक काशक्न्छ अआ्डिटेव्यः

गौणत्वाद्पि नेषू । पुतं कामयते पुत्रकामा । एवं धर्मशीला ।कदयायाचाश |

सुखतीक्षा। बहुक्षमा । अत्र वयंतेन वहुव्रीहिशित्यप्यस्ति । समाधानं पु
पत्रे वा कामोऽस्याः धर्मे शीटमस्याः
माक्षभक्षमस्याः कल्याण आदारो
ऽस्याः सुखंमरतीक्षा यस्याः बहुक्षमाऽस्या इति ।जथ क्षारसंस्छृताक्षरेयी यवाम्ः,
कटिना दृष्टा कारेयीत्यतच्र केनेप् अणंतत्वादिति महाण । नन्वणमत्ययस्तत गृहीतोऽयं च प्रत्ययावययो न परत्ययोऽनर्थकश्च कथं तत्रास्य महण
मिदि चन्न | ण्यणीययोः य्णेयणोश्च णव्यत्यासेन त्रस्य ग्रहणस्य ज्ञाप
नाव् । अर्थवत्पारेभाषाया अनित्यत्वाच णितो वेस्थनेम मत्वथरक्षणाया

दिष्वित्सन्ञकणकासेन्ते सम्बध्यते इनि चेदृद्धीौ स्तः। जदो चेद्ुदवेमजिमसषम्बन्धे तूभयाभावः । काशिषु मवा काशिका }काशिकी ।वैदिक |
अ्र्व्यत्याक्षिकी । सायंतना । ह्यस्तनी । भ्रस्तनीव्यादे । यादं णिता
वेत्यनेन गित्र्यं गिच्छाञ्चे वाऽतिद्दियते तदा नदादित्वादीपु बोध्यः।
भत्ययग्रहणे यस्मादिति परिभाषा न्यायसिद्धा। पत्ययो गृह्यमाणः स्वम
-तिमाक्षिपति । केवरुस्य पयोगाभावादेत्याद्यतानेयमो रब्धः। ज्ञापक चास्त्य-

स्याः करैकार्ययोरक्तादै कतीत्यत्र कृत्त्ययो गृहीतः । स च कारक-

वाची तञ कर्व॑कार्ये न स्तः । क्रियायां तयोरन्वयोतस्तयच षष्टीविधानमनुपपन्नमतः कृता स्वभङृतिराक्षिप्यते तदर्थश्च किया तञ तयेोरन्वयाद् ।

त्यपि
पष्टीविधानं संभवति प्रकत्य्दारा तयोः ङदन्वयात् । गोणमुख्ययोरि
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छ्चुभाष्ये ।

न्यायसिद्ध) ब्रह्मणा नमस्करणीय इव्युक्ते यो ब्रह्मणरक्षणेपितः स एव
रुध्यते न हाछिक! “तपः श्रतं च योनिश्च ह्येतद्राद्यणकारकम् । तपःश्रुता-

भ्यांयो हीनो जातिव्राह्मण एवं सः) इति तष्टक्षणम् । गां देरीरयुक्ते मुस्य एव
गौर्गृ्यते । न वादीकः । सुवर्णदानस्तेययोः पुण्यपापे उक्ते तत्र मुख्यमेवाकरने गृह्यते न तामादिधातुनमिति दिक््वितःषू चट् च उश्च जा चते ष्टरस्ते
माह ।
इतो यसय भत्ययस्य ्रवित् तस्मात् रवितः । माधवस्तु नामान्यपद
तत्न । धातुपरत्ययषिच्वादिक विना नाश्नः षिच्वाद्यसंभवाव् । यथ्यव्युत्पन्नस्य
नाश्न; क्त्वदिक तदा भवेत्तत् । पिदंतांतात् विदेतादिदतांताच् विदतादि-

दंतांतादिदंतादिदतांताच नाम्नः चियामीपु । षिदादिशब्देन भत्ययग्रहणात्

'्रत्ययमरहणे यस्मात्स ` इति विदायंतं रमते} तेन नाश्नो विक्षेषणाविद्-

दयन्तमपि रमते । नस्पाकी । भियनत्पाकी । सुभिक्षाको । कुद्यकी । इक्षङ्टाकी । वराकी । षाकोकण इति षाकः । पच्यतेस्यां पचनी । साधन इति

य॒द् । आघ्यंकरणी । कुरुचरी ।अयाविति टः ।गोणव्वे तु नेप । बहुनसाका ।
बहुकुरुचरा । विदुषी । अतिविदुषी । धीमती । परचती । मियपधेत्यादिषु

गौणार्थपरिग्रहदशेनदेवमापशुटिकः । कोड्धायकिः । न संधीति सूजाच्चमनुवृत्यानुक्तसमुचया्थत्वेन व्याख्येयः ।तेन पाची ।भाच । भतीची । भत्यंची ।
उदीची उर्दची । तिस्श्ी | ति्थची) स्तनंधयीत्यत्र धेर रित्वाद्यवयवेऽचरि-

तार्थत्वात् समुदायात् वशतादीप् न तु शातादयेत्यत्रत्याहुः । धातोरप्यम्यपदर्थेनाश्रयणे सत् ध्वत् । चका इत्यादावातिव्यार्िः प्राता सा नुम्विधौ
वारिता धातोशरदित्कार्यं तर्यचतेरेवेति नियमेन भत्ययस्येवान्थपदाथेत्वेचतावव्यापिः माप्ताचकारानुब्या वारिता । परेषामिच्छन्द्च्यमेकेन संगृहीतम् ।
जणावाभूवरक्वचीकक् कजीनजस्त्वत्र सगरहीताः । दयसचदधरच॒मातचतयपक्त-

रपूख्युनितां संगृहीताः । तरुणतदुनौ वयसा संगीत ।न च तरुणी शारेत्य

वाव्यािः । मुख्यार्थ स्युत्पादितस्य गोर्वाहीक इतिवदरणत्वसंभवारिति दिक्॥
नदादेः॥ नद् आदियस्य स्वगणेऽन्यपदा्थे नदादिस्तस्मान्रदादेः। आदिशब्दः

मकारे 1 मकारः साददयं तचेपूमवतेकत्वेन याह्यम् । नदत्यन्यक्तशब्दं करोतीति पचादयः । परमनदीत्यादौ त्वीबतेनेवं समासः । गौणे तु नदमति-

सापदः <.
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कराताऽतिनदा । ननु नदट्दृवट् चरट् इत्यादयष्टितो निपातिताः तक्किचद्य
क

क

हणनाते चन्भवम्।ते खितिःपावना गौरादिर ङ्तिश्वाभ्यपेया इति मौरवान्म वाटा

पवाथं च गोर्रब्दं विहाय नदङब्दोपादनम्।नन् स्वराथं च्वि डीप पिच्वादत्तिः डप तु प्रत्ययस्तरणोदात्त इवि चेन्नअनंतानामंतोदातानां डीपि

यस्यति छपेऽनुदात्तत्वस्य च यत्रोदात्तठोप इति डीपोऽप्युदात्तत्वसंभवात् ।

अत्रात इव्यनुवृत्तमपि न सर्वेषां नदादीनां विरेषणम्। सरसो ससी अशिश्वी-

तयादानामनदन्तानामपीपो दशनात्) ननु अनुवृत्तिरेव मास्तु ।भषम्
नद्मिच्छति करोति वा यांताज्ज्यताच् कौ नदीर्नदिति सूपेऽतिन्यप्तिः।एक-

देशविङृतन्यायेन नद्रब्दत्वासरकैवं प्योगयोरप्यत इत्यनुवतततेषटापत
भकार
ते

ककारयोरसम्भवान्न तदनम्बयोऽणंशेत्वणयोऽकार इति तदन्वयो भवत्येव |
तत्फङ तु कार्षत्स्ना सत्यतर प्रत्ययरुक्षणेनाणमशित्य इग्रेत्यकाराश्रयणाद्धणश्रये मत्ययक्षणानावात् । गवे हितं गोहितमिव्यत्र यथा नाच ।

एवमुत्तरसूतरेपि वराकं कुरुचर वेच्छति करोति याताज्ज्यंतायनि छपे बराक्

कुरुचर षित््ररित््वसच्वेपि निति दिक्॥ जातेरयोपधात्॥ लियामीप् इहं
र।केकनातिग्रहणे व्राह्मणत्वादनां गोचरस्य च नाडायनादेनतिषवे बादिनां
विमरतिपत्तेधरणहन्दानां कडादीनामध्ययनकियासम्बन्धनिबंधनसव्वेन पाचकादिवक्तियाक्शब्दत्वादव्याप्निरित्यमिमता नातिरुक्ष्यते।““जाङृतियहणा जातिः
गृह्यतेऽेनेति ग्रहणमिति करणक्ठामान्ये पदं संसियते । पश्वादाङ तिशब्द-

समवधाने खीत्वं भतीयमानं बहिरङ्त्वात्सीपत्ययनिमित्तं न भवति । ज
कृतिः संस्थानं सा गरहणं यस्याः सा आकृतिग्रहणा { अवयवसचिवेशिशेषव्यग्येत्यथः । अनेने गोत्वादिनाविषक्षिता ! बाह्मणत्वादिनातिस्त॒ न संगूरीता भवति । बाह्यणक्षवियादीनामवयवसंस्थानस्य सहशत्वादिति तस्तप्रहाय
रक्षणान्वरम् । ““द्िगानां च न सवंभाक्' । “सकृदाख्यातिनिग्रीह्या" सवीणि
हिगानिं न भनवीत्ययमर्थो विवक्षितः । तत्र सवेशब्दस्य लिगापिक्षत्वेपि गम्कत्वात् भजो विण्मत्ययः समासश्च हिगानाभिति कमभि षषी अमाप्रमापिणार्थं
चेदं वचनं न त्वाकृतिग्रहणेऽन्यस्य संकोचक वेन तरद: सर्वेरिगत्वेऽथकूतिहणत्वाजातितवं भवत्येव । इह कस्मान्न भवति देवतेति उपदेशपक्षमिदं

छतुभाध्यं ।

३२९८
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रक्षम् । कोथः । अस्बद्निपुयषु जादविवप्रचत्यमाचाया उपदिशा तेष्वेव"
भवतीत्यथः । आष्कतिष्हणाया जतिरेकतं निव्यत्वमस्येकपरिसमप्तत्वलक्षणा
धमना । सकृदिति। एकस्मिन् पिंड सकरटुषदिष्ठोऽयं मौरति पिडान्तेपु नि#
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गह्या निश्चेतुं शक्येत्यथैः । यदि चैका न स्याचेवं गृह्येत । तथा नित्यव्वाभवे पिण्डेन सह नाशातपिडान्तरे न गहयेत । यत्राख्याता कि पुनः पिंड
तरे कथं पुनरेकमेकवस्तु षहु युगपत्कारसव्ेन पतते । नहि देवदतः तद्नीमेव घते च भवति मथुरायां च दृश्यते चेत्को दोवः । नहि दृष्ेऽनुपपन्न

नाम । (गोत्रे च चरमैः सहः ¦ गोत्रभिति अपत्यमित्यधेः । चरणशब्दं

हाखाध्यायिनो गह्यन्ते । भोत्रस्यानाट्ृतिग्रदणत्वात्सवछिगत्वाच पृथगुणादानम्। नाडायनामिति नपृंसकदकनात् । चरणशन्दास्त्वध्ययनक्रियासम्बन्धेनं

भवृत्त्वात् सियाक्चन्दा एव न नातिशब्दा इति चश्णग्रहणं चरणक्षण्दास्त्वध्य-

यनसम्बन्धेन प्रवृत्तत्वात् क्रियाशब्दा एव न जातिशब्दाः । कुकटी सुकरीति
आकृतिग्रहणाया नावेश्दाहरणं ब्राह्मणी वृषरीव्यसवंङिगायाः । गारी पैत्-

प्वसेयीति गो्दक्षणायाः कटेन ग्रोक्तमधीते कारकादिव्यणौ दुग्बहुत्वे कचिदिवि तयोरुक् । कठी । चरका । कथं पुनः ल्ली नामा्ीतेसामा नाधिगीप्र
तद्रयत्वात्त ताच्छन्दयं भविष्यति । यथानधीयाने माणवके अपरं नाति
रक्षणम् । "मादुभौवविनाशाभ्यां सत्वस्य युगपद्रणेः । जसवंरिद्धां बहर्था तां

जाति कवयो विहः" इति सवस्य द्रव्यस्य पादभोवविनाश्चाभ्यां याऽऽविभौवतियोभावौ भ्रोति यावहव्यभाविनीत्यर्थः 1 गुणेश्च युगपद्रव्येण सम्बध्यते

यथा निर्गुणं द्रव्ये न भवति तथा जातिरहितमषीत्य्भः । बहथामितिं ¦
अथरम्दो विषयवाची बहुविषयां बहुव्यक्तिव्यापिनीभित्यथः । अस्व॑हिगामिति

पवेद्धक्षणां तरम् । मथमरक्षणे तु कुमारीति भवितव्यं कथं कोमारमयावद्र
न्यभाव्यपि आकृतिग्रहणत्वाद्भवति।दि तीये वयस्यचरम इति यव्यं भवाति |

कोमारदेरनातित्वाद् अयावद्रभ्यभावितवात्तच मथमरक्षणमेव् साधीयो राघवात् यत्तु युवनातिरित्यत् पुंवदधावो न भ्रातीव्युक्तं तन्न । युवशण्दस्य ीये
पुसि वा व्युत्पादितस्य प्श्वानायाश्ष्देन संबधे ख्ीत्व उपनायमनेऽप्यन्तर-

गस्य संस्कारस्यानिवतेनाद्ृटशक्तिरितिवद्पसिद्धेः । षिपरीतरूपस्य स्वभावो
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रुश्यानुसायत् । वृद्धा । स्थविरा । मक्षिका । करीना । वरटेव्यादयःजबित्यत्र योगविभागो बोध्यः । जयोपधात् किम्।क्तचिया । वेदयानतिः किम् |
मुंडा । पाका | अत इत्येव । तित्तिरिः | गोः। नोक्तमनित्यमिति 1
अयोपधान्निषेधस्यानित्यत्वाहूवयी।हमनुषी
यी) । मत्सी ।मार्मीत्यादि सिद्धम् ।
इद्र आदियस्य स इद्रादिस्तस्मात्पुयोमे चप्यताप्ष्यते | इन्द्रादेः खियामानीष् भत्ययो भवति पुंयोगे | इन्द्रस्य सीद्राणी । वरुणानी | भवानी,
मृडानी । रावणी । रुद्राणी । रयादेतदिद्रादिन्योऽदन्तेम्योऽनीप्यपि सवमेदीर्षेणेदाणीत्यादिः स्यादेवेति किमाकारेण । नच यस्य लोपमसमः गकरणातद्धिते तदिषानाद्त्र माधवः एवं वदीन्द्रं करोतींदयति ततः किप् ईद्तस्य

इद्रः खीद्राणीत्यत्र हसांताच्छरवणाथमाकाशेपदेश इति तन्न | किब॑तस्य द्धि
याशष्दत्वेन पुशब्द्स्याभावात् । ईद्रमिच्छतीदयति ततः क्किपीरीरिस्यत्-

तिव्यपिरिद्वियः खीदाणीतिं स्यात् । अनन्तत्वाद्रौणत्वादा नेति यदि ब्रुषे |
तहिं समः समाधिरवाप्यतोभ्ुवृत्तेः सत्वादन्ये त्वाहुः । ब्रह्मणीति सिद्धयर्थं
दीषयहणं बरह्मशब्दादानीपि तेनोवेति टेरिति वा रिरे छते ब्ह्माणीति ।

यद्वा इदादेरकारदेशोगीप् च मत्ययस्तदपिन् | ब्रह्माण्याः पकारन्तरेण

सिद्धत्वाद्रह्माणमानयति नीवयतीत्यन भराणने ज्यंतः कार्य्येण् तरण इतीपि
कविदैकपद्यमिति णत्वे सिद्धं ब्रह्मणीति । नन्वेवं वेस्सू्रं व्यर्थम् । इदादी-

नामुक्तरीत्या सिद्धसान्मेवम् । इदस्य सी पुयगे चतीपीदीत्यादिमसङ्गात्त-

स्मादनिष्टमसगवारणाथ सू्स्यावरयकत्वाद् । उच्यते । अतद्धितेपि
त्यये कविद्यस्य छोपो भवतीति ज्ञापनार्थं दीर्ग्रहणम् । नन्वकारसाम््याछोपो न स्यादिति चेन्न । धमौदन् सुधर्मेत्यादावपि यस्य लोपाभावपरसगाद्-

कारोचारणसाम्य॑स्य सत्वात् । ननु हसेप इष्यतरानीपो ग्रहणं तस्मादवय-

त्वेनामत्ययत्वाज् भेवम् । पित्करणपसामथ्योत्सामान्यग्रहणाथैमेवं पित्करणम् । ननु श्रवणार्थं एव यः किं न स्यात् । उच्यते। श्रवणा्ैत्वे हि का्यायेदिति विधिबीध्येत । सामान्यग्रहणे तु मत्ययाप्रत्यययोरिति परिभाषा बाध्यते । मधानवाधपिक्षयांगवाये छाघवम् ।अथवत्परिभाषा त्वनित्येव्युक्तमेव ।

ननु इददेरानचेति सूत्यतामीप् तु चण ईप्पुंयोग इति ईपि परे सिद्ध एवं
२९
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द्वुभष्ये ।

वा | मैवम् । आगमर्गाभावेन स्वोदेशमसङ्गाद् । ननु ईददेरनुमिति
सूत्रमस्तु । मेवम् । अष्ठोपः भसङ्गात् । नचाकारोचारणसामथ्याद्ोपनेति
वाच्यम्

। अरकृत्यकारपरिवाणाथेत्वात्तस्य नफ कृते पकृतेरनो रोपः

स्यादनकि तु तस्येवातोष्टोपो न भक्तेः । किच शा्वेशब्देऽकारश्वरितार्थो नुकि

सति भकृतर्टधोषो नास्ति । वतसयोगात्पर्त्वान्नानुकि कृत सवणेदीर्षेऽकारश्ररितार्थोऽतो न शक्यतेऽ्तुकतुम् । आनुक् तु सुवचा मत्राखाववाद् । जचार्यादणत्वम् । जआचायोनी । मातुलोपाध्यायाभ्यां वानीप् पक्षे पुंयोगेचेतीप् ¦ मातुडी } उपाध्यायानी उपाध्यायी ! अयक्षत्रियाभ्यां वा स््रार्थ |

जअयौणी अया । स्वामिनी वेद्या वेत्यथः । केवित्तु आयंक्षतियाभ्यां वेति
पठति तन्मते आयौणी आयां । क्षतियनातीया सखीत्य्थः । यदि पयेगि-

ऽये विधिः स्यच्छर्धा वैद्या च क्षचरियस्य खी क्षत्रियाणी स्यासक्ष ।
पयोगे त्वर्यी क्ष्रियी । हिमारण्याम्यां छक्षणया महत्वे वतंमानास्यामानीप्तदन्ते च खियाम्। महद्धिमे हिमानी । महदरण्यम् अरण्यानी । यदि तु तदेतं
खियामिति नोच्येत तर्हिं हसेप इति स्यादौ हस्वः खयां योरित्यादिन
स्यात् । खयां वृत्यभावाव् । महत्वे किम् । हिममरण्यम् । यवादोषे वर्तमानात्तदतं यां यवत्वनात्यभवि तदाकारानुवृत्तिर्दोषः । यवानी । रोषे
किम् । यवः } यवना्धिप्याम् । केचिजनपदतो यवनाः तेषां छिपिर्नामि डिखिवाक्षरविन्यासः । साच खीरिगेव | यवनानां रहिपियैवनानी । चप्यं
यवनस्य यचननातीया वा खीं । यवनाक्किम् । नागरी सिपि: । इदमर्थेऽणेो

वधकमिदमितीत्यादिपदेन संगृहीतमिति दिक् ॥ स्वांगाद्वा॥ययत्र स्वमङ्क

स्वाङ्ग गृह्येत । शक्ष्णमुखा शाकाऽचापि भोति ।. मुखस्य शाखांगत्वादीधेकेरी रध्यात्यत्र न स्थात्केश्ञानां रथ्यांगत्वाभावात्तदव्याप्यतिव्याप्रिपरि-

हारार्थं स्वां परिभाष्यते । “ अद्रवं मूतिमत्सवागं भागिस्थमविकारनम् ।
अतत्स्थं तञ्च दृष्टं चतेन चेत्तत्तथा युतम्") । तत्र राणिस्थं स्वांगमित्यनेन

शक्ष्णमुखा शत्य न भवति । एवमपि बहुकफात्र मापरोति । तदर्थमद-

वमिति । वतीति दवं तोऽन्यद्दवम्
त
। एवमपि बहज्ञानाऽत्र माप्नोति ।

अत उक्तं मूपिमदिति । अस्वगतपरिमाणं मूर्तिः असर्वगतानि यानि दव्या(4.

॥

८०७,

खीपाद्ः <.

३२३१

गि तेषां यत्परिमाणं हस्वत्वादिमू्तिः स्रवद्रव्यपरिमाणं मूर्तिरित्यन्ये ।
^

(५

सा यस्यास्ति तन्मूर्तिमत् । एवमपि बहुशोफात पाप्नोति । अत उक्तमवि-

कारनमिति । विकारो वातादिेषम्यम् । ततो यजनायते तन्न भवतीत्य
विकारनं शोफस्तु श्वयथुकज्ञको बिकारनः । यदि भागिस्थं स्वगे तर
रथ्यादिपरिगतानां केशादीनां स्वागत्वं न स्यात्ततश्च दीषेकेक्षी रथ्येति न
क्षिध्यत्यत उक्तमतत्स्यमिति । संप्रत्यमाणिस्थमपि कदावित्माणिनि दृष
चेतदपि स्वाङ्ं भवव्येवेत्यथंः । एवमपि पअतिमादयगानां म॒खादीनां स्वा-

गत्वं न यप्रोति । अमराणिस्थत्वाव् । ततश र्वी भतिमेत्यत्र न हिध्यती-

त्यत्र उक्तं तेनचेदिति। अतत्स्थमित्यनुषङ्गः । अपाणिस्थमपि म॒खादिस्वां

न चेन्मुखादिना तदप्राणिद्रव्यं तथा युतं भवति तथा भरागिदध्यमित्यथैः !
कचितपाठस्तस्य चेत्तत्तथा युतमिति । तत्रार्थः । अमाणिस्थमपि मुखादि

स्वाङ्गं तस्य चेदमाणिनस्तन्मुखादे तथा यतं भवति तादृशसंस्थानं भवति ।
याटरसंस्थानं माणिन इत्यथः वाग्रहणात्संयोगोपधकोडादिबिहुस्वयानुपसरननात् । सहनयुवियमनपूवौच ॥ न नासिकोदरोष्ठनंवादेतक्णमृङ्गाङ्गगा्कृष्डेभ्यस्तु भवति । जायय रक्षणे सुम॒सो सुमुखा । दितीये केशानतिक्रान्दऽतिकेशी अतिकेशा रथ्या । तृतीये कुस्तनी कुस्तना मतिमा । संयोगोपधा सुगत्फा । कोडादि सुक्रोडा । बहुस्वराव् । सुनघना । सवदना ।

जनुपसनंनाव् । शिखा । सनासिका । अनासिका ! विदयमानोदरा । सुना-

सिका । मंदोद्री मेदोदरा । बिबेष्ठी बिबोष्ठा ।सुनंवी सुनंवा। तमु
दन्ती तनुदन्ता । रैवक्णी दीवकणौ । सुषेगी सुभगा । स्वंभी स्वेगा

सुगाजी सुगाजा । सुकंठी सुकंठा । स्वागाक्किम्। बहूुधरा भूमिः । अत इत्येव

सुपाणिः सुनाभिः । पुयेगे चापुसा पुसो वा योगः सम्बन्धः । तस्मिन्

पयोगे भवे निमित्ते वा सप्तमी । पुंयोगे सति पेयोगनिमित्तं वा यन्नाम
खियां वतेते तस्माददन्ताल्लियामीप् ¦ अ्थात्तत्नाम पस आख्या रम्यते
शखियास्तु न पुंयोगे सति चलियां वृत्यभावात्स्वत एव शियां भवर्तनात्

गणकी । गोपी । शूद्री । कथं पुनरेषां खयां वृत्तिस्तस्येयमिति सवंधाचेतर्ह

तद्धितो भवेत् जथ नामे तद्धिते इेबारभ्यमाणस्तस्य बध इत्यच्यते |
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सघुभाष्ये !

कदाचिदपि तद्धितो न स्यादुभयमपि विष्ये । गणकी गाणकीति ।तस्मा=,

ट एवायं पक्षः । एवं तरिं यथा मेचाः कोडन्ति गौवहीकों गंगायां
वोषः यष्टीः मवे्चयेत्यादौ तासस्थाचद्धमोत्तस्साहचस्यौज् तस्मिन्नपि तच्वाध्य्सोरेण तच्छब्दयवृत्तिर्भविष्यति । तत्रामेदेन भेदसम्बन्धस्य निवृत्तत्वान्न
तद्धितप्रसङ्ः । विवक्षितेन च भेदेन तद्धितोत्पच्य गाणकीत्यादि भविष्यति । भट्टिकाव्ये दृहितस्यीपि दृष्ट ईप् केकयीतो भरतोभूदितिं देवकी
चेति पाक्षिकवृद्धवभावेनापि स्विभ्यति । अतत इत्यणि त्यये तु कत्यादितास्कैकयीति स्याद् ! पुंयोगे किम् 1 देवदत्ता । शिया एव कस्याश्चिदेषा संज्ञा ।
अतः करिम् । भानोः दी भानुः । माधवमते तु पृशब्दादिति सूं तत्र पुवाचकः शब्दः पुशष्द् इति शाकपाथिवादिः । पुशब्दात् चियां वतेमानादि

पुर्ववत् ! चोऽनुक्तसमुचयथेः ! तेन पाणिगृहीती मायायाम् । अस्पाख्यायाम्।
अभ्रछिप्ती ना्चश्च तेति सिव्युत्पत्तेः भाक् समासे सुरापीती स्यत् ।
वचकीती ! पश्चात समासे सुराषीता वश्लकीता । चदेव । पाटकान्तान्न
जनश्रपाङिका ! गोपाङिका । माधवमते तु वाय्रहणमनुवृव्य व्यवस्थितविकस्पाश्रयणेनेयं व्यवस्था बोध्या । ठे च मन्वादेः ॥ मनुरादिरस्य । आदि-

शदः भकारे तेन वृषाकप्य्निकुसितङुसिद् गृह्यते । मन्वादरेचेति वक्तय्ये

विपरीतोचारणेनान्यदपि किंविदिपरीतं भवतीति सूचयति । मनेरेच् ।
वियेयसंबद्धश्वकाये विषेयांतरंसमुिनोति । तच ममोरो वा 1 वृषाकप्यभि-

पृतक्रतुकुसितकुसिदानमिरीच पुंयोगचियां मनारे ज वा 1 अनुवृत्तश्वकारो
विकरपाधेः । वर्षति कामानिति वृषः । नाम्युपधादितिं कः । आकंपयति
पूपानीति जकपिः । अंतभोवितन्यथः। इखि इः आगमनमनित्यमिति न
नुम् । वृषश्चासावाकपिश्च वुषकिपिस्तस्य खी वृषाकपायी । ““हरविष्ण् वृषा-

कपी" ।“वृषाकपायी श्रीगोर्योः" । ज्रायी स्वाहा। पूतः क्रतुर्यस्य येन वास

पुतक्रतुस्तस्य खी पूतक्रतायी । कुसितायी! कुसिदायी । मनायी मनावी मनुः।

पयोगे किम् } ' यया तु कतवः पूताः स्यात्पूतक्रतुरेव सा ` । सामथ्यादतः

इत्यधिकारो बाध्यते ॥पलयाद्यः॥ पती आदिर्येषां ते पल्याद्यः । आदिशब्द्: मकारे भथमानिर्दशचादीवताः लियां निपात्यते । पतिशब्दस्य नांततवं

खीपाद्ः <.
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निपात्यते । चरण ईबीतीपु । एकषत्री । वोरपतरी । सपतीति। समानस्य सभागोपि! चकारानुवृत्या कचिदिकस्पः। तेन दटपदिः दृटपत्री ।वृषटपतिः वृषल-

पत्री । धरममेपती

रानपत्रीत्यादौ त॒ पतीरब्देनैव समाप्तः | निपातनसाम-

च्याद्रणमुख्यन्यायो बाध्यते । दधातीति धीव । बहुधीवरी । नस्य रः !

एता एनी । हरिता हरिणी । रोहिता रोहिणी । शेता शेनीव्यादिः॥बौभणात् । वा ओरिति च्छेदः । नत्वौरिति विच्छद ग्रहणादौ त्ययो भवतीति
युक्तम् ! गुणस्य भाग्ददितत्वात् । सतो हि कार्यिणः कार्येण भाव्यमिति |
ओरित्यपि उवणेस्य ग्रहणं नत्वोकारस्य भ्रहृत्या गुणस्य ओदं त्वाभावात् ।
ततापि तदेतस्य प्रहणे न केवस्य उमास्य }गणस्याभावाव् । ओगण
चेति त्वभिप्रेते उगुणादिःत्येव निरदिशत् । गुणकषब्दोऽपि मुणवत्परः न स्वरूपपरः । स्वरूपस्यानुदंतत्वात् । नापि गुणमाञ्वाविपरः । गुणमा्वाचकानां

खियामपवृत्तेः। “गुणे उङ्खादयः पुंसि'दइति वचनात्।यद्धादौनामपि तत्र यहण-

स्योचित्याद् । सूत्रे सामान्यग्रहणेपि दीवोन्तो गुणिवचनो नास्ति।पटुमिच्छति।
प्रयति । ये इति दीर्घः ।पयतीति पटः । किप् । तद्धोपः यत इति योप ।

अयं तु संमति क्रियाक्चन इति नात मरसङ्गः । ययपि कच्छः सर्जरि्यादयी

दीः संति । तथापि न गुणवत्पराः किंतु गुणमाच्रपरा अतस्तेषु नाति
असङ्गः । पटी | मदो । ल्वी । तन्वी 1 साध्वी } बद्टी । पक्षे पटुरित्यादि।
वाय्रदणचानुवतनादा। खरूसंयोगोपधान्न। पाण्डुः खरः“खरुः पतिंवरा क-

न्या"ईति निषंटुः। त्र पणिग्रहणोत्कंडाभिधायित्वाद्भणवचनत्वं गुणरक्षणं तु
“उपेत्यन्यज्ञहात्यन्यदृष्टोदव्यान्तरेष्वपि।वाचकः सर्वैदिगानां दव्यादन्यो गुणः
स्मृतः" इति) उतः किम्। शविः! शितिः। गुणाक्तिम् । जाखुः। स्वांगदेत्यतो
वेत्यनुवतैमाने वा यहणं विकस्पयोमेध्ये धयो नित्याः स्युरेति ।ज्ञापयति
तजरापि चकारग्रहणपयुक्तो विकरः कावित्क एव यद्ाद्धमात्राराववमनहत्य वा ग्रहणं कृतम् ॥ उतः: । ओरिव्यन॒वर्तमाने उत इति किमर्थं नच

बाच्यमदंतान्माभूदिति । वधूः चमूरित्यसति विशेषाद् । नच तथा पकरिया

गौरवमपि शक्यं सुत्रभोरबाव् । तद्रौरवस्य ज्यायस्त्वात् । एवं तरदं तद्नु-

बृत्तो तद्विशेष्यस्य तत्संबद्धस्य गुणस्याप्यनुवृक्तिः स्यादिति पुनरत इत्युक्त-
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र्वुभाष्ये ।

मिति माधवस्तन्न। खरुप्वं यवल्वमिच्यतर विशशेषत्वादसःयस्मिन् स्वौ वेति वः
सति तूवमिति तस्य सदुदेरिति बाधकम् किथ कय्युवों स्वयभुवावित्यादौ

सत्यासिमरुव॑स्यादसद्रिशरूव् ।ननु सहदेशस्य शस्य यदादेशन्यायेन पूर्वातत्वेन
ग्रहणान्नोक्तदोष इतिं चन्न | वणैमाघान्ये यददेशन्यायामवृत्तेः। यदि चिववर्णो
वर्णातधातेरेव भाधान्यम् । अथ भवोबुगिति ज्ञापकात् । य्वोरेव स्थानित्वं
तुघातोः स्ैस्येयुवाविव्युच्यते तद्ीत इति त्यक्त शक्यम् । ओरित्यनुब्र्ये

वेष्टसिद्धेः ! नच तदिङेष्यगुणादित्यनुबतँतेति वाच्यमिष्टानुरोधेनानुवृच्यभ्युपगमात् ।पूर्वसू्र्यवक्रशचेति सुबचत्वादुकायान्ताद्गणवद्वाचकद्वष् । उश्चेति
तदर्थसंभवाद् । ननु उत उरित्येवास्तु सूत्रं मास्तु दी्निर्देशःपगूः।कुरूरिति

सवर्णकर्वेणापि सिद्ध उच्यते । अनुदन्तादपि विधानार्थं दीवनिर्देशः । तेन

श्यरस्य खी श्वशरूरिति सिद्धम् । पयोगे चतीयोऽपवाद्ः सहादित्वादुकारा-

कारजोपः । माधवस्तु उत उरित्येवास्तु सूत्रम् । एवमपि दीवीन्तत््वासमू-

च्छचमित्य्र छ इति दित्वं न भविष्यति।कि तु दी्षाँदपीर्यपिशब्दात्पदान्तादीर्घाच्छस्य वा द्वित्वमिति विकल्प एव स्याव् । इति सिद्धमिष्टम् । एवं तहिं

बरह्मबन्धूरित्यजान्याथे इति हस्वो मभूत ।टाडका इति कश्च बहुव्रीहौ माभूदिति

दीर्घदिषिदीषेस्य

हि उकारद्यात्मक्त्वेन

दितीयोकारस्य

तद्धाधना-

यत्वादित्याह । तन्न । बह्मबन्धूरिस्यत्रान्या्थाभावेन हस्वामराप्तः प्रिया बधुयेस्येत्यत्र तु कम्रत्ययेन भाव्यम् ।मियत्रह्मबन्धक इति । यदि तु को नेष्ट

स्तदा तु हस्वेन भाव्यम् । मियब्ह्मबन्धूरिति । न चोकारदयविधानतामथ्यौस्वो नेति वाच्यम् । खियां विहितेनोकारदयेन खयां हृस्वो वा स्यात्स-

म्भवेपि पुंसि दस्वबाधासभवात् । अन्यथा मियन्रह्मबेधूकमिति नपुंसकदूस्वो न स्याद् । विनिगमनाविरहात् । यदितु हृस्वो नेष्ट एव! तदातु

बहुभ्रेयसीवद् । संज्ञापूवेकत्वेन हूस्वाभावः सुवचः । कमत्ययस्याभावस्ु `
इष्मनुरोषाव् ! बहुखट इत्यत्रेव भदिष्याति । तदरथमृकारान्तग्रहणं व्यर्थम् ।

कग्भोरूः । रभोरूः । संहितोरूः भद्रबाहूः । उतः किम् । वाक् ¦ त्वक्
चखियां किम् । भानुः । वग्रहणानुबृरेः कचिन्न । अध्वर्युः । कटुः । वणैत्वा-

त्कः । बधु: । रन्नुः । हनुः ।धेनुः । इक्वाकुरित्यादौ नेति दिक् ॥ यून-

समसव्यास्या ।
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स्तिः । खियाम् । युवतिः । अत्र नरोपः कथं स्यादेरसस्याभावात् । उच्यते । अधाविति पिभितन्ने धिसदशचे रसादौ स्यादाविति रन्धं वसां रसे इत्यत रसयहणानुवृत्तेः स्यादिभिन्रेऽपि तस्मित्ररोपोऽत एव नानस्तद्धित इति

पक्ष युवरूपः राजमयः रानचर इति नरोपः । यद्वा यनः खियां तिरदेश्च
एव विधीयते न मत्ययः। न चानेकवणेतदेश्पसङ्ः । ज्ञापकसिद्धं न सरवर

त्येतादेशसंभवाद्। यद्वा व् इः इति च्छेदः युनस्तादेशो भवति इश्च मत्ययः |
नांतरक्षणे योऽपवादः। य॒वदीति तु यौतेः शच्र॑तादीषि बोध्यम् । माधवमतते

त्वेतत्सूतरमेद नास्तीति पल्यादित्वं बोध्यमिति दिक् ॥
हाटकेशपुरस्थायी बिनायकसुतोऽकरोत् ॥
रघुनाथाभिधो व्याख्यां खीपादस्य यथामति ॥
इति खीभरत्ययः ॥ ८ ॥
समपिव्यास्पा.
समासश्चान्वये नास्नाम् । अचर योगत्रयम् समास इत्यायो

योगः ) संज्ञाधिकारथायमन्व्थौ चेयं संज्ञा समानि एकीभूतानि पदानि अथं
बा आसते यसिमिन्नाधारे घञ । अथवा सममेकमथमासयंति रईीपयंव्यस्मिन्समुदाये अस दीप्र । ञ्यंतः ¦ स्वराद इत्याधारे अः।यदा संष्किष्टानि एकी-

भूतानि पदानि आस्यते उच्यते यसित्नाधारेषय्। यदा सद्िष्टानां पदानामेकतामापन्रानामासनमुखारणं भावे घञ् । समासः । च इत्यपरो योगः ।

समास इत्यनुवतंते डििश्चायम् । अन्वर्थसन्ञाक्षिप्तानि पदानि सं्तीनि पदानि
परस्परसमाससक्ञां रमते यवोत्तरो वेधिने माप्नोति तत्रेदं भवतेते । भूतः

पूवं भूतपूरवैः । अन्ये तु पुतभूत इति विगृह्य भूतपूर्वे चरडिति निर्देशद्धूतशब्दस्य पूवनिपातमाहुः 1 विसपष्ं पटुः विस्पष्टपटुः । नात्र कर्मधारयप्रसंगः।
भरतस्य पूवेकाठेन सममभेदाभावाद्विस्पष्टत्वस्य पाटवविेषणत्वेन पटुना
सहाभेदाभावाव । न एकधा नकषा । नायं ननू । कितु निषेधार्थकोनः

स्वायं कृतिः । सामि कृतिः। अत्र समासाभावे एेकपयाभावे इस् ने स्याद् ।
तच नासन इत्येकत्वस्य विवक्षणात् । पचत भरनतेत्यधीयते यस्यां क्रियायां
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सा प्वतमृना। खादत मोदत एहिंडेत्यभिधीयते यस्मिन्कमणि तदेहीडं लहि
नोडमित्यभिषीयते यः स नहिनोड इत्यादिषु आख्यातानां परस्परं सिबन्तेन
च सह समासो नास्ति ।नाञ्चामिति वचनात् अन्वये नान्नामिति तृतीयो योगः।
अनु अंतर्यति पदाथ यस्मिन्नरे इणु गतौ स्वराद्ः । अनु अन्तः अयनं

पदाथानां गमनमन्वयः) एकार्थीभावः । अनु सहान्येन यंति संबेधं खभन्ते पदानि
यस्मिन् । गाधारे स्वरादः । अनु सहान्येन इयंते सबेधं पावते पदान्यप्यस्मिन् अन्वयो नाम व्यपेक्ारक्षणः संबंधः । जज तु विय्रहवाक्यमेव भवति।
विशेषण गृह्यते ज्ञाप्यतेऽनेनेति विरहः! तादशं च तद्वाक्यं चेति क्मधारयः। यद्वा विरेषण यहणे विग्रहः । तदथेवाक्यं शाकपाथिवादिः षष्ठीसमासो

वा । एकार्थामिवि तु रसबन्धे वृत्तिरेव भवति, न विग्रहः । एवमुभयसिद्धौ

विभपिति । इच्छायां वेत्ति बायहणे च न कर्तव्यं भवति । यद्यविभक्ति
नामेति संकेतितं तथाप्य नान्नामिति विभत्तयन्तानामेव हणं समासभत्यययोरटुक् कचिदिति ज्ञापकादन्वये इति वचनाच तिवन्तानां परस्परम-

न्वयः संभवति विभक्तयर्थदारकस्यैव तस्य दशना । स्पष्ठ्ेपदानामिति
तु नोक्तम् । पचति भवति पश्य धावतीत्यादावन्वयसचवे समासमसङ्कात्

सति ४ तस्मिन्यथषटो योगो न स्यात् । अञ विधिरिति शेषः । पदानां पद्-

यात! विधः अन्वये सति भवतति पदमनूद्य विधीयमानः एकार्थीभविति

भवतीति परिभाष्यते । परिभाषा च नाम परितः सर्वतः पै पर व्यव-

हिते चानन्तरं च भाष्यते कार्यैमनयेति तेन तद्धितसम।सकृढ्त्तयः संग्-

रीता भवन्ति अधिकारे तु समासमाच्नं संगृहीतं स्यात् यदि तु चकारस्यानुक्तसमुचयाथत्वेनान्यासामपि संगहस्त्यपिकारे न क्षतिः । विदेषेण गृह्यते

ज्ञायतेऽनेन वृच्यथं इति विग्रहः । तादृशं च तद्वाक्यं शाकपाथिवादिः षष्ठीसमासो वा तदाक्यं देधा। छोकिकमरौकिकं च ।आदं भयोगार्ई परिनिषटितं
साधु । यथा राज्ञः पुरुष इति दितीयम् । अपरिनिष्ठितं भयोमानरैमसाधु ।
क

ई

किक,

4

यथा रजन् ङस् पुरुष सीति समाससंज्ञादिकं चासिमिन्नेव मवतिते तत रोकिके

वक्ये ्येक्षासंब॑धः ¦ अन्योन्ययेक्षा व्यपेक्षा । आकक्षासंनिषियोग्यत्वेषु

सत्सु यः प्रस्परसम्बन्धः सा व्यपेक्षा वाक्ये हि राज्ञ इति पदमनियतसंबं-

सम सन्यास्या |

२३३६७

व्यपेक्षयोद्धतं सम्बन्धं विशेषणभूतम् ¦ अर्थमाचष्टे स्वसत्निहितयोग्यं च
पुरुषमपेक्षते ममायमिति परुष इत्यनेनापि पुरुषस्वनिष्टोभिधीयमानः स्वसतिहितं रानानमवच्छेदकव्वेनारेक्षतेऽहमस्येति ! अतो विशेषणविेष्यामावेन

संबेधः । अनियतसंबधिविषयत्वाच
पेक्षाया यो यः सतिहितो योग्यश्च ।तेन तेन
तेन संबध्यते। राज्ञः पुरुषोऽ्वश्चराज्ञो देवदत्तस्य च पुरुष इति ना्थातरस्य
वृत्तो तु संखष्टतः एकार्थाभागों हि तत्र सम्बन्धः) वृत्तौ हि राजपदं रानानमभिधाय न् तावति पयेवस्यति पुरुषमप्याचष्टे । यथां गंगायां वोष इति

गंगापदात्तीरम्। यदि तु तावत्येव पथेवस्येत् ततो यथा वाक्ये राज्ञः पुरुषोश्वश्चेवि दाभ्या संबधो भवति} यथा राजपरुषोऽश्वश्चेत्यतापि स्यात् । स्दविषशे-

षणसम्बन्धोपि स्याद् । ऋद्धस्य राजा पुरुष इति । तथा पुरुषपदमपि रानवि-

शिष्टमेव पुरुषमाचषटे न पुरुषमात्रम् । यदि तथा स्यात् । यथा वाक्ये राज्ञः

पुरुषो देवदत्तस्य चेति दवाभ्यां सबेधो भवति रानपुरुषो
देवदन्तस्य च्यपिस्यात्
अतो यस्य विशेषस्य भावादयं विशेषः स एकार्थीभावः । अपरे च एका्थीमिावकृताविशेषाः सन्ति । सिन्छोपो व्यवधानं यथेष्टमन्यत्रणाभिसम्बन्धः। संख्या-

विरेषो व्यक्ताभिधानमुपसननविशेषणं च योगश्चेति । तद्यथा । सिब्छोपो
भवति । वाक्ये राज्ञः परूषो नीदृमुत्परूमिति समासे तु दयोरेकस्मिनिरिष्ेऽथं वृत्तेः पृथगथभावात् । स्वभावत एव वरत्तिनिद्तैते ! सेव स्वाभा-

विकी निवृत्तिः शाखेणान्वाख्यायत । समासमत्यययोरिति रक्षणन नरोपादिकार्ये यथा स्यादिति । रानाश्वः । मर्दीहा । पृथगथोभावे त॒ पृथग्विभक्तिने भवति । यथां वणेषु व्यवधानं च पृथमथैत्व एव दष्टे राज्ञ ऋद्धस्य

पुरुष इति! असति तत्रन दृष्टः । यथा रालपुरषपदेन मध्ये पदांतरं मक्षिप्यते ।
पयोगनियमश्च पृथगथेत्वे दृष्टः । राज्ञः पुरुषः । पुरुषो राज्ञ इति । असति
तुनदृष्टो यथा पुरुषपदे वर्णैषु । किच पृथकसंर्याविङोषोऽवगम्यते पृथगथेषु । राज्ञः राज्ञोः राज्ञां पुरुष इति वृत्तो व्वभेदेकत्वसख्या गम्यते ॥ रान:

पुरूष इति । तथाहि ।वृत्तौ संख्याविरेषमतिपाद्काया विभक्तर्नवृत्त अनु-

पात्तंख्याविशेषमेकत्वादिष्वनगतं संख्यासामान्यममेदेकत्वसं
स्येव भतीयते ।
यत्र व्वथपरकरणादिके पमाणं तञ स्यादेव दििवचनबहवचर्नातिस्यापि इमाः
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सः । यथा मुद्रैः कीतं म॒द्रकीतम् । नहि एकेन मृद्रेन क्रयः संभवति ।
तथा युष्मत्यत् इत्यादौत्वद् दशाभावः दिपुतर इत्यादौ दित्यादीनां मयोगान्यथानुपपतिः । तदेवं सर्वै वृत्तौ मरमाणांतराभवेऽभेदेकसंस्येव गम्यते इति
स्थितम् ।व्यक्तं चाभिधानं पृथगरथषु तिष्ठति । बराह्मणकेबछ इति वृत्तो व्यक्तममिधानं तिष्ठति । व्राह्मणकेवब्रर इति संदेहो भवति । संबुद्धिवां स्याद् ।
षष्रसमासो वेति । उषएसर्वनविरेषणं व्याख्यातं च योगश्च भवतिं । प्रथ

गर्थेषु रज्ञो गोश्वाश्वश्च केवरुश्वेति वृत्तौ ववेकाथादिदनिवंधनस्य समुखयस्याभावाचशब्दो निवर्तते । राज्ञो गवाश्वकंबछा इति तदेतैरविशेषैर्विज्ञायते ।
संभित्रोभयस्वरूपः पांसूदकवद् विभागापन्नो वृत्ताव्थं इति । तेन राज्ञः पुर्.
षमानय रानपुरूषमानयेति च । ययप्येक एवानीयते इति काययोगिनेर्भेदः ।
तथाप्यभिधानभकासे भियते । यथा बह्यणाः इतं भोज्यतां बाद्धणानां शतं
मोन्यतामिति तदेव वृत्तिवाक्ययोर्थो भिंदयते इति स्थितम् । एवमनह्त्स्वाथ व्रत्तिरक्ता 1 अन्ये तु नहत्स्वाथेवृत्तिमाहुः । हति स्वाथ पदानि
यस्यामिति विग्रहः । तद्क्तं वृत्तौ वर्तिपदानामानर्थकयं पदे वणेवरिति ।
यथा ब्रषभ इति वृषरब्दः सुकृतादेवांचकः भशब्दस्तु नक्षत्राणां समुदायस्य
वरीवदं शक्तौ । तयोरान्थक्यम् । एवं कंबटशब्दे को वाय्वादौ वः प्रचेतसि
छः पृथिव्याम् । समुदायस्य यद्ये शक्तो तेषामानथेक्यम् । एवं रामशब्द

रोऽग्नोऽमोगत्यादो । यद्वा न मा यस्थेत्यमः, रस्य अमः रामः । यदा राति
रायति वा शः रां माति मिनोति वा। “बर रामो नीखचारुसिते अषु” इति
समुदायजशक्ती अवयवानथक्यम् ।तथा राजपुरुषशब्दयोः पृथक्छक्तयोरपि रान-

संबंधिनि पुरुषे शक्ती तयोरानथेक्यम् । निरूपिता चेयं नहत्स्वाथी वृत्तिः ।

फणिनः वृत्तौ सक्तमीचेत्यत् । यन्तक्तं हरदत्तेन किं राजपुरुष इत्यत्र राना-

थन गम्यते । ओंमिति वेत्पुरुषमा्स्यानयनं भापरोतीति । तत्र । नदत्स्वाथौ वदता पुरूषशब्दाथस्यापि परित्यामाभ्युपगमात्। नहि जहर्स्वाथीयां विशेषणम्तस्य परित्याग कितु विशेष्यस्यापि स्वाथत्यागोपि प्रस्परविशेषण-

विरेष्यभावेन व्यावृत्तौ सत्यां स्वीक्रियते न मगेवातोन्यतरपदस्यापि वैयर्थ्य
यदपि अथ गम्यते किं निर्वेधना तस्यावगतिः । न तावत्समासस्य शक्ति;

समासव्याख्या |
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करप्या । रानाक्तेनिवधनायामपि तस्यामनर्थामावादिव्युक्तं तत्न । समु-

दायादिशिष्टाथोवगतेः समासस्य तत्र शक्तिगोनर्दयिनाभ्युपगताऽनहत्स्वार्थाप्षप्येकेकस्य पदस्य विशिष्टां शक्तेस्वीकारः । वाद्यपदीपे “वदे वणौनं
विद्यन्ते वृववयवा नच । वाक्यात्पदानामव्यंतं भविवेको न कश्चनेति "

वाक्यमकेपादृत्ताववयवा न चेदिति जहत्स्वाथोया एव खाभाव् । यदपि नच
वाक्ये राजपदं व्युत्पन्नं पुनः समासे व्युत्पत्तिमपेक्षते । तावत्येव च भतिपाद्यते रानाथमिव्यक्तं तदपि न । “द्विधा कैशिसदं भिन्न चतुद्धों पञ्चधापि

वा। जपोदुत्यैव वाक्येभ्यः यकति भत्ययादिवत् '। इति वाक्यपदीपेन म्रथम्वाक्ये एव राक्तिथहस्य तदखंडितायाश्च म्रतिपादनाद् । सानपुरुषमानयं
चिचगुमाहयेत्यादौ वाक्येऽवयवभागकत्पनायां रानपुरुषविजगुपदे भितं
तस्याप्यवयवकत्पनायां रनेति चिन्न तस्याप्यवयवकत्पनायां राजुकननिति

छिन्नम् } अपोद्धत्येति वाक्यातदानामिति यकृतिमस्ययादिवदिति स्पष्ट
मेवोक्तमतः स्वपिद्धंताज्ञानमूरुको

जहत्स्वाथोवृ्यनभ्युपगमः

परार्थ

भिधाने वृत्तिरिति रक्षणमयप्युभयसाधारणमेव परस्य स्वस्मादन्यस्य शब्दस्य

योऽथस्तस्यामिधानं स्वेनेत्यनहत्स्वाथापक्षेऽ्येः परस्य स्वाथोदन्यस्य समुदाया्स्याभिधानं समुदायेनेति जहत्स्वाथोपक्षेभ्यः † अत एव नहत्स्वाथो-

ऽनहस्वार्थं द्वेदे वृत्ती ते पुनखिधा मेदः संसगै एतौ डौ वेति वाच्यव्यवस्थितेरिति दैक्षितः सिद्धान्तोपि संगच्छते । स पुनवृत्यथः । संसगोमेदः
भेदसंसर्गो वा स्वविशेषस्य स्वामिविरेषेण स्वामिविशेषस्य च स्वविशेषेण यः संबंधः संसग आख्यायते स्वान्तरेभ्यः स्वाम्यतरभ्यश्च व्यावृ-

तिर्भेद आख्यायते । तज संसर्ग॑वादिनः संसगः शब्दार्थः व्यावृतिरथयाप्ता । न ह्यव्याव्तेमानयोः सम्बन्ध्यन्तरेभ्यः संसं उपपद्यते भेद
वादितो हि व्यावृत्तिः शब्दाथेः । संसर्गोथगृहीतः । नहि व्यावृत्तस्य संबष्यंतरेण संव॑घ्यत्वस्य स्वाम्यादेरेवावस्थानमस्ति । उभयवादिनः उभयं
शब्दाथैः । यद्यपि महत्कष्टं त्रित इत्यत्र वाक्ये व्यपेक्षारक्षणोऽन्वयोऽस्ति ।
वत्तौ तु नैकार्थीभिवः संभवति एकार्थीभावे हि विरोषणसबधो न संभवतीत्यक्तम् । कथं तर्हिं देवदत्तस्य गुरुकुरमिति सपेक्षस्य वृत्तिः! नात्र गुरुणा

३४०

रुघुभाष्ये |

देवदत्तस्य संबंधः किं तरं समुदायेन गुरुदारकश्च कटेन संबेध इत्यथौदूरुणापि योगो भवति । उक्तच “समुदायेन संधो येषां गुरुकुरादिना ॥

संसपृ्यावयवास्तेपि युज्यंते तद्वता सह” इतिं ।यद्वा परिपृणोथस्वान्येन् सु
हैकार्थीभावः स्वाथपरिपूर्तिश्च संवेधिशब्दस्य भतियोगिनेति भवति ।
तदेक्षस्यापि वृत्तिः । उक्तं च “ संबधिशब्दः सपक्षो नित्यं सवैः पयु-

ज्यते । स्वाधवत्सा व्यपेक्षास्य वृत्तावपि न हीयते” इति । तार्किकाः वृत्तो
समुदायशक्तिं नामीकुदति । रक्षणयैव निवाहैमाहुः । तथाहि रानपुरुष
त्य राजशष्दस्य रानसंबधिनि रक्षणा । एवं पाप्तानदो हारः ¦ चिचगुमे्

इत्यादावन्यपदाथं रक्षणा 1 तन्न } टक्षणाया असेभवातु । राजशष्दस्य सं्वषे
ठक्षणासंबंपिनिवा नायः । रानसंवध इत्यथः । न सर्वधी । नात्य; । रान
इति विवरणविरोधाद् । षष्ठया हि संबधमा्मुच्यते न संवधी | किच रान-

शब्दस्यापि कटत्तित्वेन रक्षणा संभवति ।वृत्तो श्त्यनेमीकारात् । जथ राजशाब्दो योगर नृपतौ स्वीक्रियते । पकनरब्दवयदि तर्हि राजपरुषशचन्दोऽपि
रानस्वामिके शब्देरूटोऽस्तु । नच दृष्टते वुमद्क्तयादिव्यादृत्तिः फटम् ।
अचर तु तदभाव इति वाच्यस्पितृपितामहपितृव्यमातुरभञ्चराशैनां व्यावृत्तेः
सत्वात् । नहि तेऽपि सेवकव दानपुरुषा इव्युच्यन्ते । यदि तु रानकीया इति
व्यवहियन्ते इति वक्षि तर्हि कुमुदादावपि पेकोद्ध
वाः पकस्था इत्यादिसामान्यव्यवहारोऽस्त्येव।किच पक्ृषनं गायकगेहमित्य् यदि धातोः संवेधिनि रक्षणा
तहिं विकछत्तिसर्बधी गानसं्बधी कियाश्रय इत्यथः स्यात्ायदि मत्ययस्यरक्षणा

तहिं षिक्कितिः गानं क्रियाश्नयसं्बधीत्यथेः स्यात् । तयोरप्येतेऽथौ अनिष्टा
९व । इषटस्तु विक्छित्यनुक्रकरियाश्चयसेबोधि धनं गानानुकूरुकरियाश्चयसं
वेषि
गेहमिव्यरथः । घातुमत्ययसमुदाये त॒ रक्षणा नाति शक्तेविरहाद् । ₹क्यसंबंधो लक्षणेत्यभ्युपगमाव् । तथा भाक्त नदो यंस माप्तानंदों हररित्यत्

यदयप्यन्यपदाथैकर्मणि रक्षणा तदह्यिकर्मकरियाश्रय आनन्द इत्यथः स्यात् ।
स्यायदितुक्तस्य रक्षणा तहिं आप्तकरियाश्चयकर्मेत्यथः स्यात् । यत्त आनन्दुस्य रक्षणा तद्योप्यानुकूुक्रियाश्रय अनदकर्मेत्यथंः स्यात् । यंदि चयार्णां

रक्षणा तद्य्तकमेकरियाश्रयमानेदकर्म्यथेः स्यात्।सर्वेप्येते निष्टास्तु आनेद्क-

समासव्याख्या ।
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तृब्राघ्याश्रयो हशिरेति स तु समुदायशक्तिं विना न दभ्यते! तथापि चित्रा
गय॑स्य स चिजगुरित्यत्र यदि चित्ाशब्दस्यान्यपदारथै रक्षणा। तरि चिजा स्वामि
गोरित्यथः स्यात्ःयदि गौरखक्षणा तर्हिं गोस्वामी चित्यः स्यात्।यदि दयो.

छक्षणा तहिं चिता स्वामी गोः स्वामीत्यथेः स्यात् । एते सर्वेऽनिष्टा इष्टास्त॒
चित्राया गोसतस्स्वामीत्यथेः । स च समुदायराक्ति बिना नाप्यते) किच रक्ष
णापि निरूढा स्वीकायौ । साच राक्तितो नाममा्राहते न भिद्यते । उभयोरप्यनादित्वाव् । “सहखशष पुरुषः सह्ाक्षः सहख्पाद्"' इतीश्वरवाक्ये
पुरुषशब्दस्य शक्तेः सहखक्षशब्दस्य तु रक्षणेत्यत्न न बिनिगमकमस्ति।
अस्माच्छब्दादिमरमथंमयं म्रतिपद्यतामित्येवमाकारकाया इश्वरेच्छाया उभ-

यत्र तुस्यत्वात् । इच्छां विनोचरिततवे भ्रातवाक्यत्वाप्त्तः । “समासो वा
भवेय स उक्तः प्रथमा ततः इति समासेनोक्तत्वाभिधानमपि तत शक्तिः
विना नौपपयते । किच षृतपृणेः कुभो घृतकुंभः । गोयुक्तो रथो गोरथः ।

गृडमिश्रा धानाः गुडधानाः । दपिसिक्त ओदनो दध्योदनः । मारमतिकांतो
ऽतिमाखः । कोशाव्या निगैतो निष्कौशांबिः। शाकमियः पार्थिवः शाकपार्थिवः इत्यादौ युणयुक्तादिशब्दानां त्या छोपो वक्तव्यः । छक्षणया तदर्थ
छाभसेभवेपि सवै रक्षणयैवा्थखछाम इति नियामकाभावाद् । समासेपि
तेषां पयोगः! माप्नोति । ऋद्धस्य रज्ञ इत्यादौ समासवारणार्थे सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य बा विरोषणसयोगो नेति त्वया वचनं वक्तव्यम् |
हरिश्च हरश्च हरिहरावित्यत्र च रोपोऽपि वाच्यः मया तुन किमपि वा-

च्यम् । समासे नोक्तत्वादक्ताथोनाममयोग इतिं न्यायादिशिष्टाथ एव .समासस्य शक्तेस्वीकारात् । शक्तिश्च नेश्वरेच्छादिंका तस्या जस्माभिन्ञतुमश्क्यत्वात् । `परस्यामत्यक्षत्वादनुमानादिना तज्ज्ञानसंभवेपि सांस्यमीमांसकादैरीघरनेगीकरिण तदिच्छाया असभवेनः शक्तिज्ञानासंभवाच्छाब्दज्ञानाभावमसङ्गाव् ! पञचुपक्षिणामपि रशक्तेभ्रमाभवेनं शाब्द्ञानाऽपसङ्गात् । तस्मादयोग्यतेव राक्तिर्योग्यता चा्थबोधनसामथ्यंरूपा श्ब्द्निष्ठा शब्दस्य नित्य-

त्वेन नित्या च। तदुद्धे वाक्यपदीपे॥ “संबधरब्दे संबधो योग्यतां मति योग्यता॥समयायोग्यतासेविन्मात्रा पित्रादियोगवत्)” इति समयाद् दानां व्यवहा-
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ठषघुभाष्ये ।

रात्समासे खट भितैव शक्तिः । पकजशष्दवदित्यत्र समासपदं वृत्तिमाओपटक्षणम् \ अवयवराक्तयपेक्षया अधिकत्वं भित्रत्वं तस्मादत्तावतिरिक्ता

शक्तिः स्थितेति दिक् | अन्वये इति किम् । परय कृष्णं भितो भेत गुरं

तिष्ठ स्वं शेकुढया खंडोऽसो याग्णा नमो यूपाय दावेस्त गृहे गतश्चौराद्यमस्य मृत्योः वखं भार्यायाः पुरषो रज्ञः । कपटमक्षेषु शेंडो युदधे वखमुपगोरपत्यं चैत्रस्य गतः करतु इच्छति भोक्तु परय मुण्डं करोति पटं पद्य

कभ करोति पापे पद्य गां ददाति वं भेत्रस्य शारी चिता गोयस्यते
सतहि इत्यादि मांच उदाजः तच्च व्यपेकषेवाज् नास्ति । कुतः पुनेरकार्थौभाव इ्यमिमायेण नेयम् ! वस्तुतस्तु षृष्णं प्रित; दात्रेण छिन्नं यूपाय दास
रज्ञः पुरुष इत्यादीन्येव

अत्युदाहरणानि व्यपेक्षायाः सत्वेपि एकार्थाीभावा-

दिति दिक्॥संख्यापूर्वोद्धिधः। नाम्नो योऽन्वयः एकार्थीभावः संख्या पूर्वा
यस्मिन् स॒ समाससंज्ञो दिगुसंज्ञश्च । समाससंज्ञाफएरं समासमत्यययोरिति
ष

क

दविगसञाएटय्। एकत्वे दविगुदं दाविति समाहारे दिगुमुत्तरेण वद्ष्यतिपरिशेषा-

दयं तद्धितर्थं । ननूत्तरपदेपि द्वियुरस्ति पश्च मावो धनमस्येति ।मेवम् ।
#

भ

(नन

=क

तस्य स्वरा्थत्वाद् । स्वरस्याच व्युत्पादनात् । पंचानां गवां समाहारः पचगवम् । गडका इत्यः । तद्धनमस्येति दिगुगमेबहुवीहिणा ग ताथेत्वाच ।
पञ्चसु कपेषु संस्कृतः पश्वकपारः । चतुरो वेदानधीते चतुर्वेद । दे

पुराणे वेत्ति दिपुराणः । अत्र तद्धिताथेस्य द्विगुनेवोक्तत्वात्तदिततदधिता्थ

शब्दयोरभयोगः । संख्या किम् । पूरवेस्यां शारायां भवः पोरवैश्चारः । कमधास्यादण् । पूर्वेति किम् । ऋषिसहस्तं सति दिगो शष्स्यात् । यदा संस्छृता-

दिष्व्ष्वणादिः मत्ययो विषेयः । तस्य॒ च दुग्बहुत्वे कचिदिति डु ।
कविद्रहणादपत्याथस्य सदेः भत्ययस्य च न दुक् । दैमि्िः | डाभ्यां
नौम्यामागतो दविनावरूप्यः पश्वगवमयः । नन्वाये पक्षेऽज पुरोडाशदेर-

न्यपदार्थत्वाद्रहुब्रीहिः मपरोति । मेवम् । तद्धितार्थे समाहारे चान्यपदायं

बहुवरीहेरदशेनाद् । नामाषिन्यायेन बाधनाव् । दयोः प्रो द्िपत्रः । दौ ष

द्श च दादरा । दौ पुत्रो यस्य स द्विपुत्र इत्यादौ परत्वात्तपुरुषदं बबहवरी-

दिसंजञा भवति ॥ समाहारेऽत दंपद्धिगः । अत्र योग्यम् । समाहार इति

समासव्यास्या |
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मायः) यदि समाष्टियते इति समाहारशब्दः कमोर्थको गृह्येत पेचायययः।समा-

हेता इति च विगृह्यत । तदा समाह्ियममाणानां बहुत्वाद्रहुवचनं भराभोति !
तदा समाहारे दिगुरेकाथं इति वचनं कतव्यं स्यादतः समाहार इतिं भावाथकः समाहारशब्दो गृह्यते । तस्य भावस्य च एकत्वादेकवचनमेव भवति ¦

एकत्वे एव दिगुददावित्यजाय॒मेव गृह्यते । सवं वाक्यं सावधारणमिति

न्यायेन एकत्व इति विरोषणोपादानादा । एकत्व एव यो दिगुरिति हि

तदथः । तद्धितार्थः दिगुस्तु नैवमनेका्त्वादतः स विरोषनि्र एव । ओ-

तराधस्यैम् । रारीकरणे च समाहारः ! पंचानामग्रीनां समाहारः पंचापि |
दश्नधेनु ।अष्टसमित् ।ननु पंचाथिनी पचा्रीनाति कि न भवति च कथं पचानि च पचापि च पचायिनी ¦ आदेश्च ढ्ढ इति अदेसोपः पचाति च पचाग्रीनि अत इंविति द्वितीयो योगः । द्विगुरित्यनुवृत्तं पञ्चम्या परिणम्यते |

मडक्त्यावतः खियामिस्यतः खियामित्यनुवतंते । दीर्गणादित्यतो वेति च
अत इति दविगोर्विशेषणात्तदंतविषिः ¦! अदंतादहिगोः लियामान्वा स्याद् ।
विकसश्च व्यवस्थितः । पा्युगमुवनायंतादपरिमाणां तादिरताचितकंव्स्यातान

भमाणपुरुषकांडातादा पचानां माणां समाहारः पंचथामी ।

पचानां कबङानां समाहारः पचकबरी । पंचानामश्वानां समाहारः पाकी!

पञ्चदरोणी । पचपणो । पचशाणी । पचसुवर्णी । पचनिष्की । दशथामो ।

वरिखोकी । ननु विभकीणोनामेकत्र राश्नीकरणं समाहाराथैः सच दद्नानां
माणां न संभवति, न एकच क्रियाणां समन्वयाद् । अन्यदेशानामपिवद्धया

राज्ञीकरणस्य संभवाव एकापूपं दददनेकं मन्वानः श्रद्धातिक्षयादपुपमह्वादा

एकस्मिन् करियमाणं संभ्रममेकस्मिन्नपि करोतीत्यासोपितबहुव्याश्रये समा-

हारे दिगुः। दाम्यामाढकाभ्यां करीताद्वाटकीत्यादौ पूर्वेण विहितादप्यनेनेप्

द्विगुरिति तृतीयो योगः । अत इत्यनुवृत्तं प्रथमया परिणम्यते । लियां च

वेति चानुवतते । आबिति न । इति अनंतोत्तरपदं आबेतेत्तरपदश्च द्िगुरदंतो भवति यां च वा। अनो न रोपो भवति। आपश्च हस्व इत्यर्थः|
पेचानां तक्ष्णां समाहारः पचतक्षो । पचतक्षम् दिमूर्दी दिमृद्धेम् । दिदामी
दिदामम् । प्शमिययन्वीं पचमिययज्वम् । पंचमियरानी पचमियराजम् ।
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सप्तखदरी सक्षखटरम् । तिविधी तिविधम्। व्यवयवा बिया तामधीते चेवियः ।
क

कमेधारयादण् व्यमयवो छोकस्तस्य नाथः । नवावयवेको रसो नवरसः। तेन

रुचिरा नवरसरुचिरा । समाहारे तु नवरसी । ननु च समाहारः समूहः ।

सच तद्धितं भवति अतोऽपार्थके समाहारयहणं तद्धिता इत्येव सिद्ध-

त्वाद् । नैतदस्ति । पश्चकुमारीत्य्च समृहमत्ययस्य दिगेद्धुगनपर्ये इति
लुकि कृते इक् ! तद्धितदुकीति खीभ्रत्ययस्यापि क् स्यात् । समाहारस्य
पृथग्प्रहणे सति तद्धितानुत्पत्तिरेवाख्यायत इति नैष दोषः इति माचः 1

ि पेन्द्र इत्यादौ कथं खीभरत्ययनिवृक्तिः ¦ उच्यते ।
वानुतत्तिषक्षे
नमु तद्ध
सीमर्ययान्तस्यैव तद्धितायवृत्तौ स्वाथसखीतस्य दिमगान्तरवृत्त्या निवृत्त

अछ्रतव्यूहुपरिभाषया निमित्तायापन्यायेन चाखीमत्ययनिनवृत्तिः । ननु तरह
प॑चकुमारीरब्दस्यापि समाहारथैवृत्तौ खीमरत्ययनिवृत्तिः । स्यान्मेवम् उक्तप
रिभाषाद्रयस्यान्यर्थे इति ज्ञापकादनित्यत्वात् । अतिगङ्ग इत्यादावक्तरीत्या
निवृत्तो कि तेनाइव्थं हि समाहारग्रहणं व्यर्थम्।तद्धितय्रहणेनैव सिद्धन्वात्पचकु
मारीत्यनेयो निवृत्तिः । नव्यास्तु समूहसमादहारशब्दयोर्गेकाथेता समूहप्योये
समाहारस्य ग्रहणमरवृत्तिनिमित्तमेदाच । यकानां समूह् इत्यज् अकसं्व॑धी

समृहो दम्यं मतीयते न क्रिया } पचानामग्रीनां समाहार इत्यत्र तु अग्िकमकं समाहरणं क्रियाभवृत्तिनिमित्त प्रतीयते न द्रव्यम् । मवृत्तिनिमिन्तभेदे
च पर्यायता न सम्भवति । नहि घट इत्यस्य घटनपर्याय ईव्याहुः । एतेन

समाहारस्य समृहसरूपत्वात्तस्य च भेदनिवेधनत्वाद्धेद्स्य संख्येव वाच्या
त्सख्यापूवैपदं एवायं दिगुमेवतीति माधवोक्तेः अव्यक्ता ! भेदस्य संख्यैव
वाच्यत्वादित्यपि तुच्छम् । अयमस्माप्पृथक् घटः पटादन्यः घटः पटो नेस्यादौ
संख्या विनापि भेदमतीतेः । भूरीणां पृत्रीणाम् । उभयोः पुत्रयोः तावर्ता-

पत्राणां वा समाहार इत्यादो संख्या विनापि तत्मतीतेः । यदपि संख्यापूर्वो

दिशुरिति काचित्कोपपाट इति माधवोक्तं तुच्छम् । दाम्याभारकाम्या क्रीता

दचाटकीत्यायतिद्धापततेः । द्विगुं बिना ईपो छाभाव । तव॒ मते समाहारं

विना दिशुलाभावाद् । परैरपि संख्या पूर्वो दिगुपुदिति सूञ्रणाच । नु

क्ियामित्यपिकारेण चण इईंबित्यस्ानंतरं गोरिति सत्यताम् । मातारा-

समासव्याख्या |
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घवेऽपि मकरणद्द्धेः सत्वात् खीवारभाथेमी ईविति विभज्य ईर्भवति । घ
च इपुरूपेणार्थेन चेत् तुव्यो यथा ईप्लियं भवति एवमीः पत्ययो चया

स्यादित्यादिङ्केशो न कर्तव्यः स्यादिति चेन्न । अनो नलोपः अदे वरेति

वक्तव्यापाताव्।अच्र पटे तृक्तरीत्या सव सामनम्यादिति दिक् इति दिशुः॥

ूर्वेऽव्ययेदय यीभावः ॥ नाम्नोरन्वये सति अब्यय पदपदे शति सुमाससं्षा स्यादव्ययाभावसन्ञा च। पर्वेरहणरेवाव्ययस्य य॒दोनिपातोऽन्यथाऽव्यय
इत्येव सिद्धे कि तेन ! यदि स्तसानिर्दिषटे शब्दे एवं एवं का$भित्यच्यते
तहि पूवैग्रहणं व्यथं स्वात् } तन्ज्ञापयति । सप्मीनिर्दिष्टे परस्मिन्नेव

कार्यं भवतीतिन च सत्तमीनिदिे यरस्मिन्पूवेरमश्चसर्ति कार्ये मोषे एूरस्मिनैवेति नियमार्थमिति वाच्यम्।सुताथवैरूप्यापत्तेः नहि एक स्मि येऽ१द्यं
संभवति । अच्र संस्यापृवेः समाहार इत्यनुवत्यं वाक्य॒भेद्नं व्यख्येयम् |
संख्यापुवो -नदीवाचिनां समाहासोऽव्ययीनावसंज्ञ इति । पचान नदीनां
समाहारः पेचनदम् । अत्र समासात्मागेव पत्यये पश्चदव्यथ,मादाद्धिभक्रम्

सिध्यति । एवं सप्रगादावरम् । सप्रगंगम् । दियमुनम् । जमाद्ातित्ति योगो
विभजनीयः । अम् आदिरिति पएवमीरमासः । पथमेति यादत् । अम्

आदियैस्येत्यमादिर्ितीयादिः । मथमान्ते द्वितीयान्ते च पूव नाम्नारञ्ययी-

भावः समासो भवति । उन्मत्ता गंगा यास्मिन्नुन्पत्तगगं देश्चः) अत्र योग
विभागसामर्ध्याद्हुवीरहिर्बीध्यते । पारे गंगायाः पारेगेगम् । मध्ये गगायाः
मथ्येगंभम् । सहादित्वादेत्वम् । तिष्ठंति गावो यस्मिन्का२ तिष्ठद । बर्हद ¦
आयतीगवम् । इत्यादिः सहादिः । खेयम् खच्वुखम् । डग्टुकू ¦ एकेन
विपरीतं ब्रत्तमेकपरि । द्विपरि । विपरीतं वृत्तमित्यम्य समासे तदभावाद-

अयोगः । राकस्य ठशः शाकप्रतिदधौ मनी वद्यो द्विमुनि । चिमुनीत्यादि।
हि |

अवधारणार्थे यावति च॥ पूर्वेणेव सिद्धे नियमार्थमिदम् । (यावत्तावच
क,

साफर्येऽवधौ मानिऽवधारणे

इति यावच्छब्दस्यानेकाथ्वाद वधारणे एव्

समास इति । यावंतः शोकाः यावच्छरके जुहोति । यावद्द् नमति। यावद्
मचमामंतयते । तद्धितांतेन विथः । समासस्त्वव्ययेनत्यस्वः्द्[्यहोयम्

अवधारणे किम् । यावदत्तम् । तावदुक्तम् । नावधार्यामि वियन्मया भुक्त>©
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मिति । यथाऽखादहये ॥ शब्दस्याप्यव्ययत्वा सऽव्यय इत्यव्ययीभावसिद्धेः साद्दयनिषेधाथेमिदम् । अत एवासाददये इत्यकारप्रश्चेषः । संदेहा
साददये यथेत्यनिर्दश्ञाच्च । योग्यतावीष्छापदाथौनतिवृत्तिसादद्यानि

यथाथौः। तत्र योग्यता नामानुरूपता । यथा रूपस्य योग्यं यथारूपम्।वीप्सानाम् पदाथोनां व्याषटुमिच्छा । यथा विष्णं मरति यथाविष्णु । पदा्थौनतिवृत्तिनाम पदाथौनतिक्रमः । यथा शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । सादरये

किम् । यथा हरिस्तथा हरः) इत्यव्ययीभावभाअमादौ तत्पुरुषः॥!अम
दितीयेकवचनं गह्यते! न तु जमो गत्यादिकतैवाची । आदिशब्दस्य व्यब्स्थाथेत्वाव् । अम् आदियस्य स जमादिः भरत्ययः सुपपर्येतः । समुदायस्य

तिरोहि तावयवभेदस्यान्यपदाेत्वेनाश्रयणात् एकवचनम् । इह पूरवे इत्यनवतेते । तत्र पत्ययमास्य पवेत्वासम्भवाव् । परत्ययग्रहणपरिभाषया वाऽ

मायतमिहामादिरशष्देन मह्यते । दितीयायंते पूर्वपदे सति यो नासन रन्वयः

स समासस्ञस्तस्पुरषस्ञश्च स्यात् ¦ यामं पप्र मरामपरा्तः । दचिण च्छिन्नो
दच्छिन्नः। युपाय दारु यूपदारु । चोशद्धयं चोरभयम् । राज्ञः पुरुषो रान-

पुरुषः। अक्षेषु शोडः अक्षशडः।ईश्वरेऽधीनः ईश्राधीनः । स्वार्थं इनः । ननु
माप्रय्रामः आपन्रनीविक् इत्यायपीष्यते तत्कथं सिष्यति । उच्यते । कनिदमायतस्य परत्वाश्रयणात् । तचांत्यस्वरादिष्टिरिति ज्ञापकसिद्धम् । पिप्पस्या अद्धम् । अद्धपिप्परीदतानां राजा रानदवः ! ऋच अद्धैम् अद्धचैः।
अद्धनावम् । डकाः। इत्यः । व्यपक्षाप्क्षे तु वाक्यम् । ननु तस्पुरुष इति
संज्ञा किमनया तया व्यवहारस्तु नासि । उच्यते । संज्ञाविधानवटडायवहारोऽनुमातव्यः । तथाहि । परवद्धिगं ददतद्युरुषयोः । तप्परुषो द्य्रपद्यमधानः । मधानतो छिगवचनानि भवतीति वचनं विनैव सिद्धम् । यस्त॒
पृवंपदा्थमधानस्तस्पुरुषस्तत् पवेपदस्येव चगि प्प्रेऽनेन परपदस्येव हिमं

विधीयते । पिपपस्या अद्धम् अद्धँपिप्यडी । कायस्य पूव पूर्ैकायःज्ञापकसिद्ध

न स्वेति सिद्धांतः । मप्तापन्नांमादिपुैसमासेन । माप्तनीविकः । आषन्नजीविकः । अटकुमारिः । निष्कौशाम्बिः । उपज्ञोपकरमान्तस्तसुरुषस्तयोः

माथम्यविवक्षायां ड़ीबम् । वारमीक्युपक्ञं रामायणम् । नंदोपकमे द्रोणः ।

समासन्यास्या |
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छायातस्तत्पुमषः । पूवेपदाथबाहुर्ये इवम् । इश्ुच्छायम् । सेनासुराखयाशारानिरांतोवेत्यादि नमि नज्थनिपातों गृह्यते न मत्ययः । अधाविहि

ज्ञापकात् । न्यत्र नघभत्ययः संभवति ननि पूर्वपदे सति नाप्नो य एकार्थ
भावः स समाससनज्ञस्तस्पुरुषसंज्ञश्च स्यात् । नञ् द्विविधः परयुदासा्भैः असज्यमतिषेधाथेश्च । आयस्य एकार्थीसमासः । व्यपेक्षायां वाक्यं ततर चोत्तरपदेन नयोऽन्वयो न कियया।दि तीयस्य तु क्रियायामेवान्वयो न नाञ्ना ।जनन्वयेपि कवित् नाम्रा समासतः । इणतन्यकर्तैसीति ज्ञापकात् । कतरि न्

भवतीति तद्थोव् । तेन असूर्यं पयानि मुखानि । अपुनगँयाः शोकाः !

अश्राद्धभोजी बाह्मण इत्यादि सिध्यति । इहाबाह्यणादिङष्दः क्षवियायभिषानमिष्यते तत्र नातिमाचपरे बराह्मणङष्दे न विद्ते बाह्यण्यं यस्याऽषाक््ाह्मणः
क्षत्ियादिरित्यन्यपदाधेभधानः समासो भवति!तत नापप बहुवीहावारभाव्नेन

तस्य बाधनाद्राह्मणको देश इत्यादि न सिध्यति । नहि ग्रवत्तिनिमित्तमा्न-

गिषेषु ब्राह्मणादिशब्देषु अयं समासो न तद्वत्रिष्ठेषु इति नियामकमसिति। इह

चाचायः हे्म॑त इति हेमेतस्य यद्चनं तत्समासस्य भप्रोति खनि तु परव-

दिगमिति वचनादोषाभावः । इह च असर्व॑स्मे इव्युत्तरपदाथंस्योपसर्जनत्वा-

तस्दादिकार्यं सवौदिकार्यं न स्याद् । यद् तु जसत् सामान्ये वर्तमानो नघ

बराह्मणादिभिर्विंशिभ्यते ब्राह्मणव्वेनासव् रूपान्तरेण तु सद् क्षियादिर बाह्य
इति तदा पू्वेपदाथेपधानः । ततर नलस्य प्राधान्यात् संख्यायोगः समासस्य
नं स्याव् । वाचनिकी त॒ परवद्धिणता भवतु] स्यादेतत् । शब्दशक्तिस्वाभाव्या
द्सत्त्वरूपमथं वाक्ये ननचषटसमासे तु सत्त्वरूपं तेन सिद्धः । संस्ययेग

इति एवमप्यपवदेनाव्ययीमावस्य बाधादमाक्षिकमित्यादि न ्िध्यति। तस्य
तु निमेक्षिकमित्यादिरिवकाशः । असः । असरवस्मे इति च पूर्ववत्स्मडाय-

सिद्धिः । अस्तु त्ह्युत्रपदार्थमधानः । यदयेवमवब्राह्मणमानयेद्युकते बराह्मणमाच-

स्यानयनं माप्नोति । यद्यत्तरपदाथेमधानता तज हेतुः । इहापि तर्हिं नच
विशेषकः युज्यते कथं नभूनामविशेषकः स्यात्।भनियतगुणविशेषभतिषादनाय हि विष्णं मवत्तेते न तदुपवाताय । नजा च ब्राह्मणार्थः अतिषिष्यं
मानः सवत्मना भतिषिध्यते इति कथमसतः माधान्यं स्यात् तस्मादुत्तरप-
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रुषुभष्ये ।

दार्थुमाधान्यभिच्छताऽस्मिन् विषये नजन्थंकोऽन्वाख्यानसामय्यांत्त॒ साधुत्वमे-

ति भृतस्याथेवदनर्थकावयवस्य समासस्येति वाच्यद्रततश्र ब्राह्मणमात्रस्यानयनं मराप्रोति । नैष दोषः । निवृत्तपदाथंकोऽत ब्राह्मणह्दः सा च निवृत्तिः
स्वाभाषिकी नजा योव्यते।कोथेः। केवलो ब्राह्मणश्चन्दः मरयुल्यमानः भरसिद्धि-

वशञान्म॒ख्यमेव बाह्मणमाचष्टे । नसूभयोगेण तु क्षत्रियादौ सादरयादिना

निनित्तेनाभ्यरोपितं ब्रह्मण्यं न ताच्िकमिति चोत्यते ।तदेवं मुख्यो ब्राह्मणः
शब्दार्थो निवृत्तौ न त्वपुख्यः। क्चवियादिरिति न त्राह्मणमात्रस्यानयनं नापि

कस्यविदानयनमिति सिद्धम् । उक्त च । “ माक्समासात्दाथनां निवृत्ति
यत्यते नया । स्वभावतो निवृत्तानां रूपाभेदादरक्षिदा ` इति ॥ दीक्षि-

ताशवाहुः।अरेपितं ननृयोत्यं न हयसर्वेऽति्षवेवत् इति । अव्रह्मणशब्दादा-

सेपितो ब्रह्मण इति बोधे अथंद्ाह्वणभिन्न इति पय॑वस्यतीति च । स्याद-

तद् }अ्थपत्ययनाय शब्दः अघरुञ्यते 4 ब्राह्मणाचतिवृत्तः कि मुषा व्रह्मणशृं मयुज्यते । तन्न । असति वह्मगपदं नेत्येतवरव्युच्यमाने कस्यारथौतर

निवर्च॑वितुमिष्ट इति न ज्ञायते ब्रह्मणपदेतु सति तदर्थस्य क्षत्रियादौ
मुख्यश्त्तापिरहः मतीयते । यदा सवे एते शब्दा गृणसमुदाय वर्तसे । स्मयते
च ¢ तपः श्रुतं च योनिधत्यतद्राह्मणकारणम् । तपःश्रुताभ्यां यो हनो

जातिव्राह्मण एव सः इति । मोर: इच्याचारः पिगरकेश्च इत्यादयश्च धर्मो
तदेषां समुदाये बरह्मणदाब्दः। एवं क्षतिम्रादिशब्देष्वपि दरष्ट्यम। एवं स्थिते

समुदायेषु वृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि वर्तेत इति न्यायाद् नातिहीने गुणहीने
वा यद्। ब्रह्मणराब्दो वतेते तदा स्वाभाविकी न।तिगुणनिवृत्तिनेना योत्यतेऽवरिष्टंशसदददावप्रतिपादनाय ब्राह्मणश्चन्द्मरयोगः। यथेव दयोरपि भित्रविषयत्वपसङ्कः।कथम् । यस्यांञ्चस्य सद्भावं बाह्यणशन्दं जह तस्याभावं नजाह।

यस्य चामावं नाह न तस्य सद्भावं बाह्यणक्षम्द् आह । नैष दोषः । दाव
प्येतो समु दायावटमिनो कृताङृतवव्। तयथा एकदेशकरणाम्यामेकमेव वस्तु
कृतं चाकृतं भवति । तथेहाप्येकदेश्षविगमात्समदाय एव निवृत्त उच्यते ।
एकपदासद्ध्ा
गा । स एव सत्तभिधीयत इति स्वेमनवदयम्।यद्ाऽभावो नञर्थः

अब्राह्मण इत्यस्य ब्राह्मणामिन्ने ब्ह्मणत्वामाववान्वाऽ्थं; । नचैवमसर्वसमै

समासव्याख्या ।
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भस इत्यादौ नञर्थे उत्तरपदाथस्योपस्जन त्वात्सबीदित्यदादिकार्य न स्यादिति
वाच्यम्। अचतु णमिति ज्ञापकाव् | नद्य संख्याया उपसनेनते रः संख्याया
इति नुट् छ्भ्येत । इहानेको जन जागत इति ग्यादिष्वेकत्वमारोपितं भतीयते ।मुख्यं तु तिषिष्यते । क्षतियादाविव बराह्मप्यभित्येकवचनमेव भवति !
दयादिसंख्या च भतीयते । तदेवमुत्तरपदाथमरधान इति स्थितम् { कर्थं
तर “पतत्यनेके जस्पेरिनोर्मयः'इतिं । उच्यते । अध्यारोपितेकत्वानां भङ़-

त्य्थतया तत्र वास्तवं वहुत्वाभिपायं वचनम् । यदा समुदायबहुत्वे बहुब्चनं रथोऽश्रो गजश्च मत्येकमनेकस्ततोभकश्चानेकश्वेत्यादिरोपात् । केदिव्
५ततसादश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । अग्राशस्व्यं विरोधश्च नञजथोः षट्
्रकीत्तिताः"हति परित्वा अब्राह्मणः अनश्वः अनुदरा कन्या अपशवो वान्ये गो-

जन्वेभ्यः अधमे इव्युदाहरति । तत्त॒ गाधिकाथकथनपरत्वन नेयम् । अविभ्रमित्यादो नजर्थपाधान्येऽव्ययीभावः। अनुपल्थिः अविवाद् इत्यादी तृत्तर-

प्दाथपाधान्ये तत्पुरुष इति विभागः।यष्ज्यभातिषेषे तु नः किययेवान्बयः।
त्वं पचसि । यवां पचथ इत्यादौ नर्छयभिहारे कियाया एव भेद्मतीतरनुभवसिद्धत्वाव् भवति परयोगेपि तथेव न्यास्यव्वाह्। वयो नास्ति।घये न स्तः

अहं त्र नास्मीव्यादौ वचनपुरुषव्यवस्थादक्षंनाचेति दिक् । चाथ दद्वः
चस्याथंशाथस्तासिमिश्चान्वाचयसमाहरितरेतरसमुदये इति वार्थो न भेदः ¦

यद् प्रस्परनिरपेक्षाःपदाथीं एकर्मिन्सम्बधिनि समुखीरयेते तदा समुचयः ।
यथाजहरहनेयमानो गामश्रं पुर्प पश्चवेवस्वतो न तृप्यति सुराया इव दुमेद्ः
इति । दुर्मदो यथा सुराया न दृप्यति तथा यमो गवादीच्रयमान इत्यथः ¦
अत्र नयतिक्रियायामकस्यां गवादीनां संमुच्यः।गम्यमानत्वात्त॒ चशब्दस्याम-

योगः) एवे रज्ञो गौश्चाश्वश्चेति दनव्ये दव्ययोः पटो रक्तः शुङ्कश्चेति गुणयोः
रक्तः पटः कंबषृश्वेति गुणे दन्ययोः समुचयःयद् त्वेकस्य माधान्पात्तदनुरोधेन चितरदन्वाशयते तदान्वाचयः। यथा भिक्षामट गां चानयेति । अच

ह्यदशेनादनानयन्नपि गाम् । जटव्येव भिक्षाम् । अनयस्तु भिक्षां तु मामानयत्यरन्नपि नानिष्य गामानयाति । इतरेतरयोगस्तु परस्परसपेक्षाणामवयवमेदानुगमेन समुदप्यरूपतामापन्नःनःमेकस्मिन्र्थऽन्वये सति भवति । यथा देव
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घु भष्

दत्तयज्ञदत्तभ्यामिदं कायंमिति। नद्येकाकार्यति
तद्धवति उद्धूतावयवभेदत्वाच

दविवचनबहुवचने भवतः। तादशानामेवावयवभेदतिरोधानेन संहतिरूपेणान्वये

तु समाहारः । यथा छतरोपानहभिति संहतिमधानत्वास्वेक
वचनः । समुखे
परस्पतनपेक्षत्वेपि गवादीनामेकक्रियाद्ारकं साम्यं दध्योद्नाईिवदस्तयेवेति।

तत्र युक्तम् । दध्योदनादविकत्वाक्रियायाः । इहं तु कर्मभेदाक्किया भियते।

श्राष्मट मरुमरेत्यादौ भेदेनाटनभेदः। अन्वाचये त्वपधानमेव चार्थं वर्तेत ने
यधानपदमिति । अनेकस्य चर्थे प्रवृत्यभावादपि समासाभावः । चार्थे वर्त
मानयोनीश्नोनौ्नां च य॒ एकार्थीभावः स समाससंन्नो डंडसंज्तश्च स्यात्|

नाघ्नामिति बहुवचननिरदेशो डेडबहुव्रीह्यथः । अन्य तु योरेव समासः |

रामश्च कृष्णश्च रामह्कष्णो । धवखदिरपरक्षाः । समासेनोक्ताथत्वाच शब्दामयोगः } चछब्दस्याव्ययत्वेपि तदर्थे विधोयमानस्य द॑दस्वभावादेव ठलिङ्गसंख्यायोगः कंतकायैयोरित्यादिनिर्देशाच्च । अनहत्स्व्थया चैकेकस्यानेकःामिधायित्वमन्युपेयमन्यथा मार्गश्च वास्स्यश्च वैद्श्च ते गर्भवत्सबिदाः ।
कोत्सश्च वाज्यश्च कादृयदश्च कुत्सवानकद्यपाः। आत्रेयश्च भार्मवश्च वसिछश अबिभृगुवसिष्ठाः इत्यादि न सिध्येत् । अपत्यबहुत्वे उत्पन्नस्य अत्ययस्यापत्यबहुत्तवे वतेमानस्य नाभ्नोऽवयवस्य वा दुग्विधानादञ् तद्धावाद् ।
नदतस्वाथायां तु जपत्यबहुत्व वतेमानस्य नाम्नोऽवयवस्यापत्यमव्ययसलुक्
्य

स्यादिति सूत्रार्थः । समुदायस्यापत्यबहतवे वतैमानात्तदवयवस्य हक्रिसध्यति !

भयत्यबहुत्वे क्षिम् । काङ्यपस्य मरतिकृतयः । केनेयेका इति कः । हुग्ब-

इत्वे कचिदिति हुक् । कादयपाः । मतिबहुत्वमत्र एवं मियः गार्म्यो येषां
ते भरियगाग्यौः । अन्यपदाथेबहुत्वमत गार्ग्यश्च वात्स्यश्च देवदत्तश्च गा्ग्य॑वा-

तस्यदेवद्तता: । भपत्यानपत्यबहूत्वेष्वपत्यवहुत्वम् । बहुत्वे किम् । गौतमश्च
गाटवश्च गोतमगाख्वौ । चित्किम् । गाग्यंकादयपमारवाः । ओौर्वकौत्सदा-

क्षयः । पंडितो रामश्च कृष्णश्च सुद्र इत्यत्रेव क्ङिषणान्वयो न रामङकष्णोवित्य चशब्द्पयोगः स्याित्यत्रेव । केचिन्न मेदे दन्द इत्याहुः । तते

अन्यम् । भेदे वस्तुतोसति बाच्येवेति । आयेऽपि पदारथभेदे सति उत्तरप-

दाथतावच्छेद्कभेदे सति। नायः । रानपुरुषः अक्षरौँड इत्यादावतिमसङ्गात् ।

समासनत्यास्या |
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द्विविधस्यापि भेदस्य सच्वाव् । सति च दंदे एकत्वे दिगुदं दाविति ह़्ीवत।
स्याद् । खंनपदटुः । कुन्नकुणिरत्यत्र पदाथतावच्छेद्कभेदस्य सत्वाद्रन्दः
स्याच् । तथाच इदुटःः पूवेनिपातश्च स्याद् । कर्मधारये तु सत्यनियम् इष्यत।
अन्त्ये तु भेदे विकेषणत्वेन वाच्यविरेष्यत्वन वा । नादयः}! रामकृष्ां
भित्नाविति मतीत्यमावात् | सहिताविति ज्ञनसद्धावाच । न दितीयः राम-

कृष्णपरतियोगिकभेद इति भतीत्यभावात् ! किच क्षामं दसानीो नायापती
अथिमादधीयातामित्यत खीपुरुषयोः पृथगगन्याधानकवृत्वभसङ्गात् । सहित-

योरघ्याधानकरततवष्टत्वात् । भेदस्य चाथेत्वाभावाञ्च | भेदे विवक्षिते छघवाद्धदे ढन्द इत्येव वक्तम॒चितत्वाद् ¦ किच सखवयवित्य्च विेष्यद्विशेषणभायो विवक्षितो न् वा । नाः । अवकाशेन कर्मधारयेण ढन्डस्यं बाधात्।
कमेधारयस्य पदाथंतदवच्छेदकमदर्गहितस्यावकाश्चस्याभावादत् । नान्त्यः
ददाभदस्य सच्वेन तदवच्छेदककरपनाया वेय््यात् । यत्त पटुधासौ खंनश्चेति एकरस्मिन्धभिण्यनेकथममसमचयाचाथेसद्ःवात्समानाधिकरणयोरपि

न््संज्ञामसङ्गः। ततश्च ददे यात्यादिनियमः स्यादिसयकतं हरदत्तेन । तन्न ।

इतरेतरादो इन्दविधानाद् । मामश्वं पुरूषामेत्यादौ समुचये स्वयमेव तद्धा
वस्यक्तत्वाच्च | यदपि युगपदधिकरणवचने इन्दः ¦ किमिदं युगपदधिकरणवचनम्।जपिकरणवतिपदा्थेः अधिकरणे युगपद् धिकरणदन्चनम् ।तज च दंद।
भवंति केन पुनद्धैयोरथंयोयुगपद्धचनम् । एकैकेन पदेन । एतदुक्तं भवति ।
यावतां पदानां दंडो यदि तावतामन्योन्याथोमिषानं युगपद्भवति एवं दंडो

भवतीति । अतर हि दिवचनवबहुवचनान्यथानुपपत्तिरेव प्रमाणमिप्युक्तम्!तद्पि
न॒ । दिवचनबहुवचनोपपत्तेरन्यथेबोपपादितत्वाद् । जहत्स्वार्थायां वृत्तौ तदभावात् । पक्षांतरेपि म्रथमपव्त्तस्य एकवचनस्य त्यागायोगात् | अन्यथा

षष्टठीतसुरुषादयुच्छेदापत्तेः । तत्रपि पृवेषदस्यार्थे उपसंक्रमेण षध्याऽऽखयोगात् । उक्तं च पणिना । सेयं युगपदधिकरणवचनतादुःखा च दुरुपपादः

चेति । नहत्स्वाथोयामव्याप्तः । समासावमुतपन्नस्य वचनस्य अन्त्रङ्क-

त्यागायोगात् । षष्ठीतत्पुरुषायुच्छेदापत्तेश्च । दुःखा द्विवचनबहुवचने
पत्तरन्यथासिद्धत्वास्ममा्णातराभावाञ्च । दुरुपपादा अन्वथां च । ढन्ढसक्ञा
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दावं अमिदधातीव्यक्ैकोस्मि्िति दंदः । बहूनामप्युपटक्षर्णमिदम् ।
दिशब्दस्यं द्वितं पूरवस्यामंतत्वम्।उत्तरपदस्यादन्तत्वं च निपात्यते !पुंत्व-

मुपटक्षणम् “पुंसो मिधुनं ढन्दम्" ! मिति दशेनात्।द दरहस्यमयौदावचन

वयुत्क्रमणयज्ञपाजमयोगाभिव्यक्तिषित्यादि सिद्धम् । ननु ढन्दसंज्ञा किमयी।
मयोननादर्नात् । नच अदिश्च दन्द इति प्रयोननम् । आदेश्च चार्थं इति
संपठितत्वाद् । एकार्थं दविगुद्रनद्रावित्यपि न भयोननम् । एकस्य स्ज्ञारभाभयोनकत्वात् । उच्यते । संज्ञारभसाम्यात् पयोननान्तराण्यपि ज्ञाप्यन्ते ।
परवद्धिगं द्वद्रतसुरुषयोः । द्वद्रे पधान इद॑तारपस्वगद्यदं
तानां पवेनिषातः।
संख्याया अर्पीयस्याः। घरातर्ज्येषठस्यत्यादिदेवतावाविनां विद्यायोनिंसम्बन्ध-

वादिनामुदंतानासुत्तरपदे आकारशेति ईिक्।इति द्रदः।बहुत्री हिरन्या्थ।।
बहु्रीहिंर्ति योगो विभनमीयः । पूर्वा्चारणसामय्योत् । अन्ये पदा्थोभावयेमथथर्मांताथं प्रथमान्यपदष्थ च । दो त्योवाद्धिजाः | पंचषट् वां

पचषाः । द्विदशा द्विदशाः । दक्षिणस्याः पूवेस्याः अन्तरां दक्षिणप्वौ ।उत्तर
पवो । कष्टेकाः । उरसिलोमा । अप्सुयोनिः। केशेषुकेशेषु गृहीत्वा, यि

भियुष्टिभिहैत्वा, बाहुभिश्च बाहुभिश्च इदं युद्धं भवृत्तं केशाकेशि, मुष्टीमुष्टि,
बाहूबाहवि । कमेव्य तिहार बहुतरीहेरिभत्ययः । पूरैपद्स्य च दीर्घः । इमत्ययस्य कत्वादिषु पाठादव्ययतम् । दशानां सभीपे येते उषदशाः। आसन्ना

विङतेयं ते आस्रवाः । अद्रे तरिकतो ये त अदूर्िशाः । अधिकाश्च
चत्वारिशतो ये ते अधिकचत्वारशाः । सह ॒युत्रणेति सपुत्र इत्यादिषु तु

तस्परुषेऽपि कविदमांतस्य परत्वमित्यनेनापि निवहोस्ति । न्यार्थे इति
द्वितीयो योगः । अत्र नाभ्नामित्यनुवर्वते । तच्च पदार्थकभित्यक्तम् । पदानां

समासविधानात्तदपक्षयाऽन्यपदमेव गृह्यते । तच्च द्वितीयाय तव्याख्यानातु ।

भमःदावित्यनुवृच्यविभक्तिव्यत्यय तु सम्बन्धाद्वा । समस्यमानं तु प्रिशेषात् प्रथमाति द्वितीयादयंतस्यान्यपदाथैतवे समस्यमानस्य द्वितीयायंतस्यान्यपदाथेत्वे समस्यमानस्य द्वितीयायन्तत्वासम्भवात् । मरथमान्तमपि समानाधि-

करणमेव गृह्यतेऽन्यस्थासंभवाव् । अन्यपदार्थे वर्तमानानां मथमान्तानां

पदानां पदयो एकाौभावः समाससंज्ञो बहु्ीहिसंजश्च भवति । ना्नामिति

समासन्याछ्या ।
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अहुवचननिर्देशस्त॒ दढबहुनीहिसं्ञयोषह नामपि संग्रहा्थः। अन्यथा समासइति अन्वथसंज्ञाविज्ञानदेकस्य च रंक्षेपेणासम्भवाष्टयोरछमि कि तेन पदेन ।
म्व्यर्थोपसनंनः मत्ययार्थोऽभिधीयते इति विभक्तयधमाधान्यात्तस्येवान्यप-

दाथंयहणेन ग्रहणं भवति । अत एव भरा्ठोदकोयं ग्राम इति म्रामङन्दस्यनुभयोगः। अन्यथा यावानेवार्थो. यामपदस्य तावताभिधाने गता्थेत्वान्न स्यात्
यथा इन्दे च शब्दस्य ¦ यदा तु समासेन विभक्तयथपद्सम्बन्धा अभिधीयते
तदा विभक्तिमौनम्रयोजितद्रव्यस्यानभिरहिततदाचिनोनुमरयोगः कस्मान्न स्यात।
यदि विभक्तयर्थोभिधीयते कथं ग्रामादिभिः सामानापिकरण्यं तद्धिङ्गसंख्या-

योगो वा बहुव्रीहेभंवति । पाप्तोदको भ्रामः। उद्तौदना स्थाङीति । उच्यते ।
विभक्त्यर्थस्य सम्बन्धदेराधितव्वेन गुणत्वाद् अभेदोपचारात्सामानाधिकरण्यमाश्रयतश्च डिमवचनानि भविष्यन्ति । शुञ्खादिवित् । यथा शुद्ध वचं शङ्का

शाय शुद्धः कम्बः शद्धा शुक्ता इति । नन्वेवं यथा ञुङ्कशब्देन कदाचिद्धण
उच्यते कदाचिद्धणी । तथा बहुत्रीहावपि माप्नोति । नैणेसिति नियमः |गणशब्देन कदाचिद्भणमात्रमभिधीयते इति पटादिष्वदशचेनाव् । नरि भवति देवदन्तस्य पटुरिति । तडद्चापि नित्यमेष गुणिनिष्ठता भविष्यति ! एवमपि
दहुव्रीहिणा पिभक्त्यथस्याभिधानाखष्यादयोा न भवंति । तथा लिगसख्ययोरप्यभिषानात्तयेवोचकाः मरत्यया न प्राघ्रुवन्ति। नेष दोषः। स्वाथिका जाबद्यः चियां यद्वर्तते तस्मात्स्वार्थं अआबादयो न भवन्तीति । तेन बहुरि
णाभिहिते खीतवे भविष्यन्ति । समासे च गाह्यक्रियापक्षायां कमोदिशक्तिस्त-

दहितस्य समासस्य नामार्माजस्येवैकत्वादुपयक्ते इति कमौदिगतेकत्वादिमरतिपाद्नाय वचन्नि भविष्यन्ति । चितम पय, चितरगुणा हृतमिति ।
एवमपि प्रथमा न भापरोति । समासेन संख्याया जभिधानाव् । न केवछा
भकृतिः भरयोज्येति नियमाद्ध विष्यति । अथवा शिङ्गसामान्यं संख्यारामान्य
बहुषीहिणाभिहितं न तु विशेषस्तत्रावशयं विशेषार्थिना तद्वाची शब्दः भयोक्तव्यः।
यद्वा अर्थग्रहणं त॒ कृत्स्ेपि पदरथ यथा स्याद् । माघान्याद्धिभक्त्यथमतरे

माभूत् । सह मकरृत्यर्थेन विभक्तयर्थेन विभक्तय्थं बहुव्रीहिणाऽभिधीयमाने न् `

कथिदोषः । नेवं बहुर्महिणोक्ता्थत्वा्रदे च शब्दस्येव बहुधनो प्राम इत्यादी
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गरामादिपदस्यानुभयोगा न मप्रोतीति वाच्यम् } विभक्त्यर्थं ॒अकृत्यथंसामान्यस्य बहुत्रीहिणामिधानाद् । तदिशेषमभिधित्सतस्तद्वाचिग्रामादिशब्द्भयोगोपपत्तेः । केचित्त अनगन्ये इति च्छा अमायन्तापिक्षयाऽन्या अथम्

तेन मथमान्तं बहुव्रीहिरसज्ञमित्याहुः । इत्थं हि अमादावितिं नानुवतेनीयम् ।
ज्थात्ष्ामाव् 1 अथं इत्यनेनान्यपदाथ एव ग्राह्यः । न स्वपदाथेः । तत

समासान्तरविषारात् 1 अर्थग्रहणवेयथ्योपाताच । नहि अमादौ तय्पुरुष
इत्यादावर्थे इत्युच्यते । भवति चार्थे समासस्तदद्चापिं भविष्यति । यदा

अर्थे इत्यतरान्येत्यनुवर्तनीयम् । अन्यस्याः मथमामिन्नाया अर्थऽन्यस्य समस्थमानपदाद्धिच्नस्याथं इति वः व्यास्येयम्।पद्मिति किमथमपेशष्यते }वाक्यार्थ

माभूदिव्यथे । कश्चित्कविन्रयां सिष्णासुमाह संति नयां बहवो माहा इति एतानि
पदानि तस्मा मा स्रासीरिति वाक्यार्थं गमयति । तेषां बहुत्रीहिसतता

मपोति । एवमस्य गृहे धूम इति पदानि अस्त्यत्र गृहे बहिरिति वाक्या
गमयति } मक्तमुदकं यभित्यस्य यत्कमैकमराप्निकतृं उदकमिति बोधः ।
पर्ठोदक इत्यस्य तु उदककवृकवाप्रिकमीभृतो याम इति बोधः । एवं पाप्ता-

नन्दः । उड रो येनेत्यस्य यदाश्रयवहनसाध्यदेश्चान्तरमाघ्याश्रयोथं इति
बोधः । उटरथ इत्यस्य तु रथकमंकदहनाश्रयोऽश्वः । चन्न वृक्षो येन

यत्करणकदेधीभावाश्रयो वृक्षः । चितिवृक्ष इत्यस्य वृक्षाश्चयदेषीभावानुक्रुव्यापाराश्रयः कुठारः ¦ उपहतः पञ्ुय॑स्मे इत्यस्य यदुद्यक उपहरणाश्रयः
पारिति बोधः । उपहतपदयुः पलुकर्म॑कोपहरादेशयो रुदः । एवं दनत्ताध्यैः

सूरयः । उद्धतमन्नं यस्मादित्यस्य यद्वधिकोद्धश्णाश्रयोऽत्रमिति बोधः ।
उद्धता इत्यस्य तु अन्नकम॑क उद्धरणावधिः कटाहः । पीतमवरं यस्य
यत्सम्बन्धिपीतामिंन्नमंबरमित्यथः । धीतांबर इत्यस्य तु पीतामिन्नांबरस्वीकारमित्यथेः ¦ एव चिचगुरिव्यस्य वीराः पुरुषा यस्मितित्यस्थ यद्ाधारस.

त्ताश्रयवीयामिन्नः पुरुष इति बोधः । वोरपुरुष इत्यस्य तु बीराभिन्नपुरुषसत्ताश्रयो याम इति वृत्तिवाक्ययेोर्गोधमेद्स्य शक्तेस्वीकारमन्तरेणानुपपत्त
वृत्तो शक्तेः स्वीकायां । नच रक्षणया निवाहः । तदसम्भवस्य मगेवोक्तताव् । नीटसुज्ज्वरु शान्तं दष वपुर्स्येति बहूनां बहुरीहिः । इत्थं समाः

समासव्यास्या ।
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साधिकरणानाममथमाविभक्तयर्थं बहुव्रीहिरिति फलितम् । उचभंखः । एवं
करधनः । कटकार इति व्यधिकरणानां त॒ बहुबैहिरित्यादियोगेन करिया
च वृत्तावन्तभूतेति सप्तम्या नानुपपर्तिः । केशाश्रूडा अस्य केशचूडः ।सुवक

क

की

णमकारः ! न विमानः पस्य अविद्यमानपुजः।न पुत्रोस्यापु्रः।पपतितानि
पणन्यस्य प्रपर्णः । यजञब्दो यदा गतार्थं वतेते तद् भपणः। उषो मुखमस्य
उष्मुखः । नहि माणी पाण्यन्तरस्य सुखमु पपयते इति सामथ्योस्साटद्या-

वगतिभुखे । नच मुखस्य साद्ृदयं मसिद्धमिव मुखमस्येत्ययम्थे। भवति।अस्तिधनः! अस्तिक्षीराऽस्तीति तिबन्तपतिरूपकमव्ययं संज्ञाविधानासयोनना-

न्यनुमेयानि । पयोजनं विना संज्ञाविधानासम्भवाव् ¦!नञ्दुःसुभ्यः मनामेधाभ्यामस्।बहुषरोहौ घमंदिरन्। विरेषणसप्म्यन्तक्तान्तस्वादिसंस्यानांपवेनिपातः

आहिताग्न्यादिषु वा पूर्वनिपातः व्यधिकरणानां न।प्वभिभक्तमस्येत्ि। मथ-

मार्थ॑पि।न वृष्टे देवे गत इति येषां तवेदंविधानामेप्यते ते पूदेयोगे सङ्दीतःः,

अनन्तरसमीपाद्ावप्यर्थे न । चिता गावो यस्येति वाक्यमपि तत्र न ! अनभिधानात् ¦ यस्येति षष्ठी स्वस्वामिसम्बन्धमेव वौधयति । नानेतस्यौदि। न
च तात्पर्ये सति बध इष्यते तात्पर्यज्ञानस्य छाब्दबोधहेतुत्वाभावाव।चिचा गावो
यस्यानंतराः समीपे वा इति तु ्रयोक्तं शक्यम् । अद्ध अधिकमस्मितिति
अध्यद्धंः । अद्धेस्तृतीयो येषु ते अद्धंतृतीयाः । अ्राद्धस्याप्यन्यपदाथत्वन
गरहणाद्रहुवचनम् तद्भूणसंविन्ञानोयं बहुव्रीहिः। तस्यान्यपदाथंस्य गुणाः वि
षणानि समस्यमानपदा्थस्ते सविज्ञा्येते कायेभक्त्वेन गृह्यतेऽस्मिन्निति तद्ध
णसेविज्ञानः । अतोन्योऽतद्वणकविज्ञानः ।तृतीयो भागोऽधिको येषु ते चिभा-

गाधिकाःवृत्तौ गतार्थत्वात्ततीयस्यामयोग इति दिक्।कभधारयस्तुल्यार्थे॥
कमेधारय इति योगो विभननीयः । बहुबीहिरत्यत्र हि श्चब्देन बहुरीह्यवयवो गह्यते । समुदाये वृत्ताः शब्दा अवयवेपि उतत इति न्यायाद् । बहुत्री-

ह्यवयवे उत्तरपदे पूर्वयोः पदयोः कमंधारयः । पूर्वोत्तरा दक्षिणा शाखा मिया
यस्य स॒ पुवे्ञारामियः । कर्मधारये उक्तयुस्कं पूर्वेपदं पुंवद्भवति । ननु

कमंधारये पवेपदे बहुवरीहावप्येतव् सिध्यति ।सत्यम् । नायमस्ति नियमः ।
कर्मधारयं कृरैव बहुपीहिः करततेव्य इति । यद् तु त्रिपदो बहुवीहिः कियते
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तदा तु सिध्यतु । एतदधमिदम् । अचार्थं विषयस्य मथमनिदेकशोप्यनुकरूढः ।
अन्यथा तुत्यारथे कर्मधारय इत्येवाव्ष्यत् । एवं बहयः तावत्यः कियत्यो वा
वियाः मिया यस्य स बहुविद्यापियः । तावद्धियापियः । ततस्तुल्याथं इति
तीयो योगः । तुच्यशब्दश्च समानवाची । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोरेकसिमिच्रये भवृत्तौ य एकार्थीभावः स समाससंज्ञः कमेषारयसंज्ञश्च स्यात् ।
विशेष्य विशेषणमभावे सतेति यावत् ¦ पवेनिपातेत्वनियमः । हइसादिरेति

शिङ्खव् । आदिश्ासो हसश्चेति विग्रहे आदिदस इति स्यात् । विरेषणस्य्
पेनिपातात् । हसादिरिति निरदेशादिशेप्यस्यापि पूवनिपातः सूचितः । रक्ष्यानुसा व्यदस्था । विेष्यतेऽनेनेति विदेषणम् । शिष्ठ विशेषणे । करणेयुट् । यत्साधा्णाकारेण प्रतिपच बुप्रकारं वस्तु परकारांतरभ्यो व्यवच्छिद्य
एकस्मिन् प्रकारे व्यवस्थापयति तद्विशेषणं भेदकामेति चोच्यते । भिनत्तेः
करणस्य कतृच्वविवक्षया इण् ग्यवस्थाप्यमान तु विरेष्ये यमिति च
नीख्युतरुं शरेसखरम्। अत हि गछाथ भ्रमरादिसाधारणसूपरेण पतिपन्नः।
उत्परृर्थनोतटे व्यवस्थाप्यते । उत्पार्थोपि रक्तादिक्षाधारणरूपण -भतिपन्नो नीले व्यवस्थाप्यते इति भवतिं मव्यकमुभयं भावः । यत्र तु सनास्ति
न तच समासो भवति । यथा तक्षकः सपे इति । नहि तक्षकः सपेत्वं
व्यभिचरति । ननु व्यभिचरति कियानिमित्तकोऽपि तक्षकशब्दोऽस्ति तक्ष्णा-

तीति तक्षक इति।सत्यमस्ति।न त्वसौ नामधेयं न तुस्यकक्षतां गाहते द्रगिव

रूढे मरविमाकियाश्ब्दे विवतेति हरदत्तः । तत्न । सर्पेऽपि अन्वर्थसंन्।
स्यात् । तक्षति जीवितं तनूकरोति तक्षकः । यदि सर्पतिरेऽतिभरसंमवारणाय योगरूटिः कस्प्यते । तिं रथकारेऽपि _मनष्यांतरेऽति भस्षंगवारभाय योगरूदिरस्तु । यदि रथकारे तक्षको नातिशब्दः तरिं सफैऽपि तथे
वास्तु ।“तक्षको नागवद्धैक्योः"इत्यभिधानमपि समानम्डत्थादिवव् संज्ञाशब्दानामपि शब्दत्वस्वीकाराद् । कल्पभेदेन तक्षकाणामपि बहुत्वाजाति-

शब्द्त्वमस््येव । तस्मादाहृरकादनभिधानाद्ा समासो नेति बोध्यम् ।शि
प्ाराब्दस्य फरेऽपि द्रोनादक्षव्यभिचाराद्वत्येव समासः । नचा वृक्षमती-

तिपूवेका फले मतीतिःयेन सा बहिरङ्ग स्याद्। यथेव हि पंचालाद्यः शब्दाः

स॒मासम्यास्यां |
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जनपदस्य साधारणा नन्योन्ययोगमपेक्षते क्षवियाणां तददेतेऽपि । एवं हतै
तकीवृक्षः । पाछावृक्षः। यत्र दव्यगुणानां समासस्तत्र व्यं यधानम् । अप-

धानं गुणः।दव्यं हि क्रियासिद्धौ साक्षादुपयुन्यते गुणस्त दरव्यादच्छेद दारेण ।

अतो गुणवचनस्येव पुवैनिषातो न द्रव्यवचनस्य । ननूतङ्शव्दोऽपि नातिदष्दो न दव्यशब्द्ः । यदि तु जातिविशिष्टे द्रव्ये पर्यवसानात् दव्यशब्दत्व
हंतेवं नीटशब्दोऽपे गणविशि्चे दव्ये पयैवसानाद् द्रव्यशब्दत्वं॑हंतेवं नीलशब्दोऽपि गुणविशिष्टं दव्ये पयवस्यति उव्यश्चब्दः । येवम् } उत्पत्तेः पथत्तया
विनाशि जाति न नहाति शब्दान च द्रव्यग्यतिरेकेण जातिः मत्याय्यते।

शावछ्यो बाहट्यो गौरिति ।न तु शावशेयस्य गौरिति । तस्माजात्यात्मकमेव दन्यं प्रतीयत इति नातिश्षब्दौो दव्यशब्दत्वेन व्यवस्थाप्यते । गुणाः

पुनः स्येव दव्य कदाचिदुपयन्ति कदाविदपयंति ¦ पटस्य श््कस्य इतिं
व्यतिपिक्ता अपि द्व्यात्स्वशब्दैः परत्यास्यंते इति न गुणात्मक दर्यं भृदति
न् गुणङ्षब्दो दउशब्देन व्यवस्थापनम्हेति ¦ अत एव शेतं छगमाख्मतेति
नोदनायां श्रतमिाव कृष्णच्छाग आलभ्यते न तु छागाभावे पिष्टपिष्डीमाङभ्य
कृती भवति । ¡क्रयादरन्धयोः समासेऽप्येवमेव दष्टव्यं पाचकम्राह्यण इति । यत्र
गुणश्चब्दयोः निय .रम्दयोः गणकरियाक्चब्दयोवीं समास्रस्तत्रानियम एव भवति
खंनकुम्नः । कुव्न॑खेन इति । पाचकपाठकः पाठक पाचकः । खंनपाचकः
याचकखंन इ पि। दाशपावरक्ष इति । दबग्यशब्दयोरेवोपनि पातेऽपि वृक्षत्वस्य

व्याप्कत्वात्युह्,वेषयत्वाहरातमथमत एवोपारम्भाच माधान्यम् शिशिपात्वश्य

तु विपयेयादयधःन्यमिति न तत्रानियमः । सुमेरुमहीभृत पि कथम् ।न हिं

मरुमेहीभक्वं व्य भचरति । निरंकुशाः कवय इति हरदत्तः। वस्तुतस्तु यल्नयसुमेरुवमइःतेव्यभि चारद्दौनान्न दोषः। यदि तु पद्थेतावच्छेद्कमेदमादाय

न्धोभ्युपेयते तहिं कर्मधारयो दत्ताः स्याद् । जतो भिन्नाथीनामेकरूपेणेकत्रान्वयनिवक्षायां ददः विशेषणविशेष्यभवि तु कर्मधारय ईति विवेकः।
अथ ममःणममेयेति कथं इन्द्रः । म्मेयादन्थेषां भेदाभावात् । उच्यते ।शब्द्प्रत्वमाप्रित्य ंदं कृत्वाऽथ रक्षणाश्चयणीया । तथा च ममाणादिनिग्रहस्था-

नतिः शब्दैरवाच्यानां तत्चज्ञानादित्यर्थः।एषरं युष्मदस्मतमत्ययगोचरयोरित्यतापि
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रघुभाष्ये ।

अथपरत्वे त्यदादीनीत्येकशेषः। त्वमामित्यादेशोच स्याताम्।९वं युष्मदस्मदोः
षृष्टीत्यतापि। तारतम्यमित्य् तरतमयोः भत्यययोः केवछ्योः पयोगाभावाव्

राब्दपरत्वमाश्रित्य इन्दे कृते भावभत्ययः।अर्थ च न्थूनापिक्ये क्षणो देत्यदेतेयदनुैदारिदानवा इत्यत्र स्वरूपपरत्वा्रढ स्वरूपस्य भिन्नत्वात्समानाथेत्वाभावादिरूपाणमिति नेकदोषः।कर्मधारयसंज्ञाविधानसामभ्योत्तत्फटमनुमेयम् ।
कर्मधारये दसिगमुक्तपुस्कं पुंवदिति। रक्ता चासो ठता रक्तरता।अचर सौङकिकविग्रहे भदयोतकश्वदाब्दा धमेभेदययोतनाय भयुल्यते 1 सवोदिश्च ध्मभेदबोधनाय ।जचरर्थे स्थूला चासा पृषती चेति । काद्रवेयन दचनमनुकूरुं तदभावे
तु एकोऽषहायोऽच् एकानिति नगेंदवचनमनुकूरम्।तथा कमेधारये शाकपािवादीनाम॒त्तरपदरोप इति च फं शाकपाथिव इति बहुव्रीहिगमः कमेधा-

रयः । देवपूनक इति षष्ठीतस्पुरुषगभेः । तत पूरैपदान्तर्मतमुत्तरपदं ग्राह्यं
न तु कर्मधारयस्य पाथिवादेरोपपसङ्गात्। इदं च शाकपाथिवादीनां सिद्धयथेमुत्तरपदलोप इति व्याख्याना्कम्यते । क्वचित्न मध्यपदरोप इति पाठः।तन्न

सवेपदस्य दिपदात्मकविवक्षया मध्यत्वं न् तु कर्मधास्ये मध्यत्वं जिपदस्य
तस्याभावाद । संदिय्वोरित्यपि शकेव्यस्य ज्ञापकमुक्तम्।अन्ये तुकेययदयः।
तों प्वेपदमेव विशिष्टाभिधायी श्त्तयन्तरस्वीकारात्तथा निष्कीश्चांबिः अतिमाठ इत्यत निरती गतक्रान्ताथावृचती इत्याहुः । एवमेकाधिका धिका

व्यापिका अष्टाधिकाश्च दश्च । सहादिसात्रयसो एकादश दादक्च जयोदश्च
जष्टादश्च । एवं दाविश्षत्यादिः । षोडशेति षष उत्वं उत्तरपदादेष्त्वम् ।
एकोनविशतिरेकादविशतिः एकात्नविशतिरित्यादेरो बा । चत्वारिसव् पंचा-

शत् षष्टिसप्ततिनवतिषुव्यादेरात्वादिवा । केचित्तु अचर दंद्रमेबाहुः । एकश्च
द्रा च एकादश । एकं विशतिरित्यादौ समाहारः । छ्खोबत्वं चानित्यत्वाच्
तत्र चिङ्गप्ास्तोः श्चुः युवोरित्यादीति दिक्॥ दिक्संख्ये संज्ञायाम्॥

दिक् च संख्या च दिक्सिख्ये । दिग्वाची संख्यावाची शब्दस्तु्यार्थेन सह

समस्यते स क्मेधारयःपूर्वेण सिद्धनियमाथेमिदं संज्ञायामेवेति दृक्षिणाशब्दो

दक्षिणदिकूस्थिते वस्तुनि वतेते अतः समानाधिकरणः । अन्यथा विद्धयर्थता
स्यात् । न नियमाथेता । स चाभिपदेन दानादेर््यावत्तो बहौ व्यवस्थाप्यते ।

समासव्यास्या ।
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एवमग्रिशब्दोऽपि वचि्रकादेग्यौवृत्तो दष्षिणादिक्स्थिते वस्तुनि व्यवस्थाप्यते |
एवं परस्परविशेषणविरेष्यभावात् सिद्धः कर्मधारयः } एवं दक्षिणामूतिः !
सप्तशब्दोऽपि सपतत्वसंख्याविशिष्टे दव्ये वर्तेते । अदेश्वतः सङ्यासंख्येये इति
वचनात् | ऋषिङब्दोऽपि संस्यातरदेददिश् व्यावृत्तः सप्रतवे व्यवस्थाप्यते !

सप्रशब्दः संख्येयांतरव्यव्रत्तः ऋषो व्यवस्थाप्यते एवं विराष्यविङेषणम्
विकमेधारयः । सप्तर्षयः । एवं सप्रयामाः } संज्ञायां किम् । पञ फलानि ।
दिक्संख्ये किम् । शुषेणखा। कुभपदी ।पुरषेभागःपूर्वैसूत्रम्।पवैदेशः)उत्तरभाग्
इत्यादो दिग्वृत्तित्वामावान्न निषेधः वार्तिकमिति तु माघवः । वाक्येन संज्ञा
नवगमातरित्यसमांसोयम् । ननु सर्वोऽपि समासो नित्य एवैकार्धोभावरूपेऽ
न्वये समासविधानात् । तत्र न वाक्यं न चेकार्थीभावसामर््यं संज्ञाया भावा-

भावाविष्येते इतिं फणिनो वचनाद् । व्यपेक्षान्वये तु वाक्यमेव । एवेस्थिते
नित्याया वृत्तेलक्षणमुच्यते । अविग्रहा नित्यसमास इति । समासग्रहणं वृत्ति

मात्रोपलक्षणं विवच्य वृत्यर्थो गृह्यतेऽनेनास्मित्नस्माद्वेति विरहो व्यपेक्षा
वाक्यं न विग्रहो यस्य रोके मयुन्यते इति शेषः । यथाश्चते त्वसेबद्धं

स्यात् सरवेस्य वृत्तिपदस्य शाखे वि्रहसत्वात् । दक्षिंणोऽगिरिति । उन्मत्ता
गङ्गा यस्मिन्निति । खट्धरूट इति च । अन्न वक्येऽथिविशेषो देदाविलेषः
क्षेपश्च नावगम्यतेऽतस्तत्यतिपादना्थ वृत्तिरेव शोके मयुन्यते । वाक्यमपि
न वृत्तेन सर्वात्मना तुर्यां संभवति [क तु केनचिदंशेन । वटचिकीषी !
वटकर्मोत्पाद्नेच्छेति यथा तथा।रानपुरूष इति राज्ञः पुरुष इत्यस्य न तुच्यार्थे

कुभकार इत्यादावव्यपतदधितीयं रक्षणम् । अस्वपदविग्रह वेति स्वस्य सम-

सस्य पदानि तेर्विग्रहः । नास्ति स्वपदविग्रहो यस्य छोके यसिद्ध इति ।

स दिविधः। समस्यमानस्वेपदघटितविग्रहर हितः एकपदवायितिविग्रहर हितश्च!
जायो यथा ।कुंभं करोति।समस्यमानपदं तु कुम्भ ङस् कार स् इति समस्यमानद्धितीयान्ततिवन्तघटितश्च विग्रहः । मकर्षण नत्वा मणम्य परशब्दस्य

धातुना समासः। आधिक्येन गत्वा अधिंगमा दितीयो यथा।कुष्णस्य समीप-

मुपकष्णम् । समस्यमान उपब्दो विग्रहस्तु समीपरशब्देन ! एवं शाकस्य-

ङेशः शाकमतीत्यादि । अतोऽन्योऽनित्यसमासः । इदं वस्तुकथनमाजन त
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छ्घुभाष्ये ।

नित्यसमासो नित्यसमा इति शब्देन व्यवहारोऽस्ति न चानुगतं शक्य

भित्ति दिक् । अयमत्र सद्हः । कृत्तद्धितसमासेकदेशयडायन्तरूपाः पञ्च
वृत्तयः ¦ परा्थामिधानं वृक्तिः । वृ्यथीवबोधक वाक्यं विरहः स दिधा
लोकिकोऽरीकिकश्च । पररेनिष्ठितत्वास्साधुाकिकः । राज्ञः परुषः । अपरिनिषितत्वादसाधुररोकिंकः । रानन् अस् पुरुषस् इति समासः षड्ि इति
रायो वाद्ः। दिग्बन्ययीभावतपुरुषदढन्दबहुवरीहिकमंधारयभिन्नस्यापि नाम्नश्च

करतेति विभानाव् । एवपदाथमधानोऽव्ययीभावः । उचरपदार्थपधानस्तप्पुरुषः।
अन्यपदाभेपधानो वहुव्ीहिः । उभयपद्ाथमरधाने उन्दः | विरेप्यपू्वः कर्म.

धारयः पूर्दप्दार्थानः ! विद्ञेपणपृवेस्तृत्तरपदाथिमधानो द्विगुरन्यपदारथ-

मधानो दन्द इत्यपि पादां पवादः यायोऽभिमायः सुचयति । उन्मत्त
गंगमिस्यायव्ययीभावेऽतिमाखादो तत्परूषे दिता इत्यादि बहुव्रीहौ दन्तोष्ठमिव्यादि द॑द +मावाद।अनेकपदत्वं ढंढबहु्रीहयेरेव ।“सिपां सिपा तिपा नाम्ना
धातुनाऽय तिपां तिपा।सिवन्तेनेति च ज्ञेयः समासतः बड्धो "बुभ ।सिषा राजपुरुषः तिपिति तु छोकप्रणाथमुक्त न तु रोके उदाहर्णमाना्ना कुम्भकारः ।
धातुना करभः अजस्रम्) तिपां तिषा पिबतखादतेति। तिपा सिषां कृतविचक्षण

रेकं एकविभक्तिकत्वे च समासप्रयाननम् । नन्वेकविभकतित्वमेतावतेवेकपयमपि मिद्धं विभक्तयन्तस्येव पदत्वात् एवं तरिं अदुक् समार कविभ-

कतित्वाभव्रेऽपि पदैक्यमस्तीति मतिपाद्यते । पर्वनिपातसमासान्तमरत्ययादिश्च
म्रयोननम्।टाडकाः॥य्श् जथ उश्च कश्चते यडकाः।समास इत्यनुवृत्तं सप्तम्या
विपरिणम्यते । स चाधरे दादयश्चाधेयाः । समुदायस्यावयव आधेयो भवति।

यथा बने आब्र: गङ्गायां नरमिति । यद्वा । समाे चिकोर्षिते नाश्नष्टाययो
नाम चाविभक्तेकं तदन्ताद्धिभक्ति विषाय समासः समासायैनामसमासराब्देनोच्यते । समासाथोन्नान्नष्टादय इति समासस्यान्ताबयवा्टादय इति सिद्धम्।
तेन उपरानम् । उपसमिधमित्यादावदन्तादव्ययीभावादम् सिभ्यति ।अन्यथाऽव्ययीमावात्परोऽयमकारो न तु अदन्त इत्यम् न सिध्येत । एवं चर्ची
पचापी परचधुःव्यतरप् सिध्यति । ट ईबर्थः । प्राह । वृत्तसक्थो । राज-

गवी । अ अकरारोऽद्न्तत्वफरुकः। वाङ्मनसे ।खीपुंसौ । मगसक्थम्।महेक्षः।

समाक्षव्याख्या ।
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दष्टिोपाथः । निगैतधिशर्तोऽगुलिभ्यो निधिः सङ्गः । चत्वाररिरतोऽधिकामि अधिकचत्वारिंशानि व्षीणि चैत्रस्य । पथ्चषाः ! पादौ च अष्ठीवन्तौ
च पद्ष्ठीवम् । सहादितवास्पादंस्य पद् कः श्रवणाथेः | नन्विस्रयोजनाभावाव्
बहुकतेकः व्यूदोरस्कः अतिरक्ष्मीक इत्यादि ॥ पुंवद्व¶। समासे सति समःनाधिकरणे शीरिङ्कः उत्तरपदे पूव भाषितपुस्कमनृच त्यर्यातं पुवद्धवति ।
रूपवती भाया यस्य स रूपवद्धार्यः । तरतमचरटक रपदेरीयनातीयरूपपाराप्येषु शसि बहर्पाथेस्य । त्वतयेगुणवचनस्य ण्यण्भिन्रे पादै स्वरादौ
तद्धिते अनपत्ये ।ण्यणि जघ्रायी देवता यस्य जयेयः । अपत्ये तु रोहिण्या

जपत्यं रौहिणेयः । पवये तु रोहितेय इति स्यात् । स्वादे त्तिषाञकङ्क-

स्यादीनामण्डादिषु । यङ् मानिनोनं । भियादिषु पएरणार्थमत्ययान्ते अकतदिताभ्यां कोपधस्य सं्ञावाचकस्य पुरणाथमत्ययान्तस्य व्रद्धिनिमित्तस्यारक्तविकारा्थंतद्धितस्य स्वाङ्गादीपोऽमानिनि जातेपरा यः पत्ययस्तदन्तं न्
पुंवत् । वायहणादियं विविक्षा । ततर तेनदमितिवत्।न7।न अ इति च्छदः |
नवीव्यनुबतते समासे सति ननो नस्य अः। अब्राह्मणः } ननु नोति नाटुवव्य
मरतिपदो नञ्समास एव ग्राह्य इति चेत्र । अमक्षिकमविधरमिव्यव्ययीभविऽधनौऽकदयि इति बहुवीहौ चाव्याप्तिः । सक्षणपरतिपदोक्तपरिभाषा सनित्या |
नमि किम् । नक्रः नाट् नमुचिरित्यादो निषेधाथनस्य समाषृश्चेतिं समासे
मए भूत् । नेति किम् । नज एवाकारो विधीयतां न वात्यस्य स्याद् । अस्यानुबन्धृत्वादस्याविधाने मयोजनाभावाव् षष्ठीनिरिष्टस्येव्यस्यानित्यत्वाच्च |सवस्य

भविध्यतिं एवं तरिं नजः अकारस्तदभावश्च विधीयते । रक्ष्यानुसारा
व्यवस्था । निषैधा्थनस्य तु समासो नावदयकः । नलोपो रज इत्यस्य
स्थाने नमोऽशिति सुवथम् ॥ अन्स्वेरे । नञः स्वरे परेऽनदेक्षोन च भवति।
अनश्वः। अनप्। नाकः नासत्यौ |नैकपत्यादि। अनश्व इत्यादो “ङ्णनः न इति
[ष

दित्वम्। अननीव्यादििङ्काव्। तस्माद्ुडची्यस्य स्थाने ‹ अच्यन् इति सुषचम्। उमुट्तु अनचीति ॥ सिगन्तेति दिक् ॥ सहादे: सादिः 1उभयत्रादि-

शाब्दः मकारे ।मकारः सादृदयम् । सहादिः सदृशो यस्य साददयं चाविहितादेच,

च

शाश्रयस्वेन श्राह्यम् । स जादिः सदृशो यस्य | सादृटयं चाविहितादिदयमा२१
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रवुभाष्ये ।

नत्वेन रूपेण याह्यम्। सहादिषु आगमविपयंयविकारलोपा विधीयन्ते।तद्क्तम्।
“वणौगमो गवेदादौ सिह व्णैविप्ययः। षोडञ्चादौ विकारः स्यादणनाश्चः एषो.
क

^,

द्र” गोरण्वेत्यादिः। सूर्वोऽप्यस्येव प्रपश्वः । दिसेः सिहः। कृतेस्तर्कैः । कसेः
सिकता । छोपविकारयोः पथग्य्रहणमवांतरभेद्विवक्षया । तथा च छोपागमवण्विज्ञानज्ञो हि सम्यग्वदान् पाख्यतीति शेषवचनम् । यदादेश्षस्तददि

त्य त्वभेदेनापिं व्यवहारः ¦ हरदेरित्यस्येव मपचः । गनन्ताः सहादयश्च

भयोगानु पारेण बोध्याः ॥ आदेश्च न्द्रे । नास्ना पूवे पदारथेकमपीहानुवृत्ं
सदविभक्तिपरम् । तस्याथ इत्यत्र तु विभक्तिव्यत्ययेन वाक्यभेदेन च

व्याख्येयम् । आदिरसित्येकत्वे न विवक्षितं सूत्रे टिङ्खवचनमविवक्षितमियुत्सर्गाद् । आदेः मतियामी अन्त्यो रम्यते । इन्दे इति अर्थपरम् । समाना.
नुपवेकाणां भिन्नाथानां तलस्याथोनां च भन्नानुपव।काणां च नाम्नां मध्ये
आदेः आदयो न चान्त्य अदेशः स्यात् । रामश्च रामश्च रामां । रामश्च रामश्च
रामश्च रामाः । षयश्च कुमश्च कमो । षटश्च दुभश्च कटशश्च कट्शषाः । ननु
पदानामत्यं पदमेवादेशो विधोयताम् । मेवम् । सविभक्तिकस्यादेशे तस्य एव
श्रवणभसङ्कात् । पवेविभक्तटुगभावेन सविभक्तिकस्य नामत्वाभवेन च

दिव्चनबहुवचनयोरनुत्पादाव् ।नन् द॑देकरतेइव्यर्थोऽस्तु । मेवम् । सदे इत्यत्र
इेविकत्पमसङ्गाच घटश्च ।पथाश्च बटपथावित्यत्रामत्ययदृशेनात् पंथानो पेथान
इत्यत्रापि स्यात् ।करपाद्मित्यादवि $त्वदशेनात् करौ कराः पादा इत्यत्रापि
स्यात् ¦ एवं सक् च ऋक् चसरमृचे इत्यत्राभत्ययद्दौनादचौ ऋच इत्यतापि
सयात् ।अथक दन्द्वाथः | का नाम सहविवक्षा । " अनस्यते च भेदानामेका

मरख्योपनायते । यदा सहविवक्षां तामाहुददैककशेषयोः, इति। अयम्ः। यद्!
वहवोऽथा एकस्यां बुद्धा उपारूढा यथा पुरोवस्थितस्य हस्तस्य प्चाङुख्यस्ते
चेकस्मिन्गुणे करयायां वा तथेव विनियुज्यन्ते शोभना इति वा दृदयंत इति

वा तदा सहविवक्षा । तथाहि । भत्मनो या बुद्धिस्तां परत संक्मयितं
भयोक्रा शब्दः भयुज्यते । यदि चावयवाः पृथक् प्रथक् अवधारिताः स्यः!

यथा बतायनगतेन करमेण गच्छतः ततो भिन्नैरेव शब्दैः भरत्येकपर्यपसायि-

भिरेकवचनतिरमिधीयेरन्।समुदायाकारत्वाटुस्यतावयवभेदैका बद्धिस्तां परत्र
संकमयितुमिच्छता तदनुरूप; शब्दः भयोक्तव्यः । न च तादृशस्य समुदायस्या-

रुमासव्याख्या ।
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साधारणः कथिच्छब्दोऽस्तीत्यवयवरब्दैरेवासौ भतिपय उपपद्यते चादयवशब्दैरेवामिषानं समुदायसमुदायिनोरभेदाव् । स बैकैक एवावयवशब्दे-

उद्धूतावयवभेदसमुदायमातिपादनाद्धिवचनान्तो बहुषचनां तश्च भवर्तते इति

नेकवचनश्रवणमसङ्गः । स्यादेतत् । जयं योगो नारंभणीयो नातिनिरेशेतैव

गताथत्वात्रू । तथा हि । सर्वशब्दानां नातिसेव वाच्था छाधवात् । न व्यक्तिः
गोरवात्। नातावसेभावितानि द कार्याणि वाहनदोहनादीनि नात्याक्षिप्रार्या

व्यक्तौ भवन्ति । नतेरेकत्वेऽपि तत्समानाधिकरणं दित्वबहुत्वसंख्यामभिधातुं दिवचनबहुवचनोदत्तिः संगच्छते । एवं हि अनकञव्दभयोगामषड-

दयथमेकदिशवचनम् । अथ व्यक्तिपक्षे वाहदोहादिका्यीणां व्यक्तविव दशैनाव्यक्तेरेव सवेशब्दवाच्या । नचेवं तासामानन्त्याच्छक्तिग्रहाक्म्भवः ! जवाच्याया अपि नतिरुपरक्षणभाव्युपणमात् । शक्तियहकले हि सामान्य
रक्षणमत्यासत््या साप व्यक्तिषु शक्ति्दसम्भवात् । विरिष्टं वाच्यमिति

पक्षस्तु गोरवदिवोपेक्षितः। अचर पक्षे एकेन शब्देन तत्रे सवीसां व्यक्तीनामभिधानसम्भवाद्यथं एकादेशारंभ इति । अत्रोच्यते । नातिपक्षे तावद्य

` योग आरव्धन्योऽनेकाथौनुरोधाद् ॥ नहि रथावयवविभीतकेदेवनेषु एक!

जातिरस्ति । एवे किरणचरणतु्ंश्िषु भयुज्यते च । अक्षाः पादा इति
व्यक्तिपक्षेऽरप्यारम्भणीयम् । तंत्रेण निवौहेऽपि सरवेत तत्रेण प्रयोक्तव्यमिति

नियमामावाव् । भेदविवक्षया हि पत्यथश्ब्दनिवेशादनेकशचब्दमयोगपरसङ्काव्
पटषटौ षटकख्शाविति द॑दोऽपि स्यादारव्बे त्वस्मिन् नाभ्नामितैकदिश

विधानात् पदानां उन्दविधानाव् दन्द्रपसङ्ग एव नास्ति । डंढापवाद एका-

देक इति तु कृत्वा चिन्तया नेयम् । केचित्तु यस्य रोप इत्यतो ोपयहण-

मनुवत्योदेखोपमाहुः । तन्मतेऽपि शिष्यमाणं दुप्यमानाथीभिधायीरयेकेन
शब्देनानेकाथाभिधानं न काचिदनुपपत्तिः । ननु चये तावदेका्थाभिषायिनः
शब्दाः आदव्यस्वगोत्वादयो न तेषु द्विवचने नाप्येकादेशः । ये प्येकदिशाः ये

त्वनेका्थामिनिवेशिनो गे: श्द्कः पाचक इत्यादयस्तेष्वनुस्यतं फिंविदर्थगतं

एकं गोत्वादिनिमित्तं वक्तव्यम् । अन्यथा सम्बन्धग्रहणासम्भवान्न गव) {देष

तद्रता नातिनिमित्तम् ।तथा शङ्कदिष्वपि गुणमातनिष्ेषु गुणिष्मेषु तु स्वम|(ना भ क
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तया जात्या व्यापकीभूतो गुणः । एवं पाचकादिष्वपि निःसामान्यानि सामान्यामोति सामान्येष्वपि निःसामान्यरूपं सामान्यमस्ति । अचर भिन्रेष्वभिन्न-

भत्ययहेतुत्वम् । तवितावित्यादौ पसोक्षत्वमत्यक्षत्वादिकम् । अमावाश्चत्वार
इत्यत्र निर्पाख्यत्वमित्यादि सवच द्रष्टव्यम् ! अथ यदि नान्नामेकदेश्ास्त्

कथं विभक्तयन्तेन विग्रहः । वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षाविति । वृ्षश्च वृक्षं च वृक्षा
इति ¦ यावता एकदेशवृ्तिनित्या नैतद्त्तिसमानाथवाक्यं मत्येकमावि
वक्षु(ऽतश्च मत्येकं विभक्तिय॑तोऽ्र मेदनिबन्धनः समुचयश्च रष्देन् योत्यते ।

। एकार्धभिवि वृत्तिः । व्यपेक्षायां तु वाक्यम् । तुस्याथं तु वाक्यं
न सम्भवति । भमिन्लाथमपि किचिन्मात्रसाधम्यौदाक्यं भवत्येव । इह एकश
एकश्च दधौ च डौचेत्यादीनां संख्येयाथोनां नकशचेषोऽनभिधानात् । ठदाचकस्य
दविचतुसादिशब्दस्य दिचयमानत्वाचं गताश्वत्वे सामान्ये \ ते च घटत्वं च

सामा्यानीतिसूतरानारम्भे न सिध्येत् । सामान्यानां निःसामान्यत्वातिः
सामान्यत्वं चानुगतपत्ययहेतुने गाच्यतावच्छेदकं विरषाद्ावतिपसक्तत्वात्।
एवं विशेषा अभावा इत्यपि बोध्यम् । ननमवाचकस्य घान्यमायवाचकस्य

च मातृशब्दस्य नैकादेशोऽनभिधानाद्विरदत्वादा मातये ते इत्युक्ते परिच्छेनुरत्ययः।मातये ताविच्युक्त जनन्याः पयः पयो नस्यतीत्यत् नैकादेश्षः ।
पयःपयो नयतीत्यत्र च सदोक्तिसंम्भवात् । न हि कतृकममेणोगेणमुख्यकमेणोभ्रैकरूपेणेकतन्वयः सम्भवतीति दिक् । चकारो भिन्नक्रमः इन्दे

इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः } स च योगविभागेन पुनविधाना्थैः च अत्र दन्दो
भाविनि कृत् चत्यथः | इषत्सदश्षानां भिन्नलिद्धानां सवथा विरूपाणां च क्वि
दिष्यथं कचि दिकस्पविध्यथ चेदं गाग्यायणश्च गार्ग्यश्च गार्ग्यो । दन्द
स्पस्वरस्य पुवानेपात इति त्वनित्यम् । आधारभावयोरितिरिङ्गाव् । गाग्यी

यणो माग्यंश्च गगौः । अपत्यत्वसामान्येनेदम् । खीपरूपविशेषस्त भकरणादि

नाबोध्यः गाम्योयणगगापत्ययोव सहनिदेशस्त॒ भकरणादिना बोध्यः

।

स्वसा च रता च भ्रातरो }.दुहिता च पुचश्च पुत्रौ । अत्रापि ात्भगिन्यो-

भनया कन्यापुत्रयोव। पुत्रयोवा सहोक्तिः

मकरणादिना बोध्या । शङ्कुश्च

र्वे सुङ्क च समाहारददे शुद्धम् ।अन्यत्र शुद्ानि ्ीगाङ्ीबानां ्कीबानां
भ

समासत्याख्या ।
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वा सहोक्तिस्तथा । माता च पिता च पितरो। शश्र शञुरश्च श्रदुरौ ।अज
के, (अ

मातापितरः फिनोवो श््रूशरटरयोः श्रनुरयोवौ सदोक्तिस्तथा |देवदत्तश्च भवांश्च
भवतो । भवांश्च अहं च आवाम् | त्वं च अहव आवाम् । स च यश्चयै।

भर्वाश्च सच तो | गावश्च गावश्च गावः | अश्वाश्च अश्राश्च अश्वाः । महिष्यश्च
महिषाश्च महिषाः । पकरणादिना खीणां पुंसां वैकादेशा बोध्याः । हसी च
हंसश्च हंसो । ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणौ । चीपुंसयोः वुंसोवीं सहोक्ति-

रतथा । योगविभागस्येष्टसिंद् यर्थत्वादतिभसङ्ख नाशक्यं इति दिक्। इति
समासप्रक्िया ।॥भादिरूपखममः भ आदियेस्य स प्रादिः । तद्भणरूदि.

ज्ञानोऽयं बहुव्रीहिः! क्षं इति छिगाव् | न द्यतद्गणसंविक्ञाना यस्य धातोः
आद् मयोगः सम्भवति। यत्तु केयटेनोक्तं दंडी विषाणी चानीयतामित्यत्र तु
संयःगासमवयलक्षणेन सम्बधिनि कार्ये विन्ञायमान उपरुक्चणस्याप्यन्तभोवौ

भवतीति । यदपि हर्दततेनाक्तं यत्रतु संयोगस्षमवाययोरन्यतरत्मन्र
त्तिनिभितत
तच तस्स्वभावादेवोपसनंनस्यापि का्मैयोगः । यथ दृण्डिनमानयं विषाणिनमानयेति । यदपि मरक्रियागरकारो उक्तम् | आदिशष्दोऽतावयववायी ।
अवयवावयविनोश्च समवायः सम्बन्धः । य॒त्र च समस्यमानषदाथीनां संयोगः

समवायो वा सम्बन्धः। स तद्ुणसंविज्ञानं इति ! तत्रेदे वक्तव्यम् । न हि

स्वेत तद्रुणसंविन्ञने संयोगसमवाययेोरेव पवृ्तिनिमित्तत्वं सम्भवति!
भद्रतसूत्र एवाभावात् । नहि सवश्ब्दस्य विश्वादिभिः संयोगः समवायो दा
भवति । निरवयवत्दादाकाशसमवेतत्वाच । सच्चे वा ज्ञापकोपन्यासवैयय्यौत् ।
न्यायोपन्यासवेयभ्यांच । किं च^वरृष्णयो वसुदेवादयाःनंदायाये त्रने मपाः"

(पुव्कराष्यानि तीथौनिमगायाःसरितस्तथाइत्यादावसंभवात्।न चातेष्टापततिः।

नदवस॒देवयोरदेवतवस्य पष्करस्यातीत्वस्य गंगाया असरित्वस्य च प्रसङ्ात्।
न् च त्वयाप्यादिशब्दोऽवयवाथं इति स्पकारात्कथं समवायःनुपपत्तिः ।
` उच्यते । रथादयवकषठस्येव कविनापि समवायम्पयवत्वस्वीकारात् ¦ न हि

प्ररि शब्दानां शब्दान्तरावयवत्छं शब्दान्तेरः संयुक्तत्वं चाभ्युपेयते ।
कस्तं सवौदीनां -सम्बन्धः । भानन्तर््येग पठितत्वमेकबुद्धि षिषयस्वं वेति

गृहाण ।प्रतिज्ञाहेत् दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा इत्यत्र हि मतिज्ञादयोऽनु- .
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मानवाक्यस्याकयवा इवावयवाः । न तु समवायिकारणानि गुणे गुणसमव-

यस्यानभ्युपगमाच । आकशे शब्दसमवायस्याभ्युपगमाच । स्वमतेऽप्याकाश-

देश्चः शब्द् इति भाष्यादाकाञ्च एव रसाब्दसमवायस्यौवित्यात् । ते ““पदे वर्णी
न वियते वृत्ताववयवा न च। वाक्याखदानामत्यन्तं परविवेको न कश्चन इति
वाक्यपदीयाचचेतिदिक् ।उप सभीपे सृज्यते उचायंत वाचकस्येत्युपसगेः । सृजेः
कर्मणि घञ् 1 अन्वर्थसंज्ञा क्रियासंबद्ध इति रुभ्यते । तदुक्तम् । यक्कियायुक्ताः मादयरतं भव्येवोपसर्मसं्ञा इति ।यस्य धातोवौच्याक्रिया यक्रिया तया
य॒क्ताः तं धातुमथं वा मरति उपस्संज्ञाः। यदा या क्रिया यत्करिया तया युक्ताः।

ततां कियाविशेषरूपं मरतीत्यथैम् । उपसग ह्यथविसषेषस्य योतकाः । न तु
वाचकाः । “तदुक्तम् । उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यः मतीयते । विहाराहारसंहारमतीहारहारवव) । अन्यः धातुपाठपठिताद्धिन्नः प्रतीयते । धातुनेषे

उपसर्गेण चयोतकेन हेतुना । उपास्ते हारम् । एकमास्थितो । पवान् महाभागतयाऽतिशेषे इत्यादौ सक्मैकक्रियापतीतेः । तद्वाचक उपसर्ग विरिष्टं

धातुक । नाद्यः । अस्यादेः क्रियावाचकत्वाभावेन धातुत्वाभावात् । उपसमेस्यापि न धातुत्वं क्रियावाचित्वेऽपि गणपर्तित्वाभावाद् । गणपाठ उपरुक्षण
मिति चेद् तिं उपसगौदेव तिबादिमिभोग्यं नव्वास्यादेः । न द्वितीयः ।

विशिष्टस्य गणे पाठाभावेन धातुत्वाभवेन पत्ययामरसङ्कखाव् । पाटस्योपरक्षणत्वे समुदायस्येवास्थादेः अट्द्धितवादिपसङ्गाव्। जतः परिशेषार्दत्य एव
शिष्यते । नयतीत्यादौ धातोर्जयवाचित्वं दृष्टं तस्येव विनयते इत्यत्र विचि
एनयवावितवं वक्तु युक्तम् । दृष्टसामथ्यौदुपसमेस्य तु धातुं विना मयोग एष

नास्ति । कियावारित्वं तु दूरापार्तं स्वीकृतं परैरपि उपसगेसंज्ञाबरात्तत्फ-

रमनुमेयम् । तेन उपसगौदस्ते य॑स्वरयोः सस्य षः । निष्याव् । निषति।

उपसगौद्रत्यथसेधतेन षः । गंगां विधति । उपसग दन्तेर पवस्य नस्य

णः । पहण्यात् । उपरसगोद्नितेनस्य णः । माणिणिषतीव्यथः । श्र आरिकमेदीषेशे भृशसम्भवतृपतिषु । वियोगशुद्धिशक्तीच्छाशांतिपूजागरद्शने, ॥ १॥

आदिकर्मणि ! मयातः । दीर्घे । मबा मूषकाः । इसे । मभदशस्य । भृशचे।
मदन्ति दायादाः । संभवे । हिमवतो गंगा मभवति । वृतो । मभक्तमन्नम् ¦

समास्तव्यख्या ।
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वियोगे । मोरितिः । श॒द्धी । मसन्नमुदकम् । शक्तौ । यसक्तो विभाय ।

इच्छायाम् । माथैयते कन्याम् । शांतो ।भरशांतोऽघिः । परनायाम् । मांनरिः

स्थितः । अग्रे । प्रवाम् । दशने । परखोकयति ॥ ९॥ वधे गतो दर्शने

च विकमाभिमुखे भृशे ॥ अधीनमोक्षणपातिलाम्यकेषु परा मतः ॥ २॥
वधे । पराहतः । गतो परागतः । द््ने । परादृष्ट । विक्रमे | पराक्रान्तः !
अभिमुखे । परावृत्तः । भृशे । पराजितः । अधीने । पराधीनः । मोक्षणे ।
पराकृतः । पातिोम्ये । पराङ्मुखः ॥ २॥ अपो वियोगे निकृतो बिपरते
निदशीने ॥ आनन्दे वजैने चर्ये चारणे सम्यगीरेतः ॥ ३॥ वियनि।

अपयाति । निकृती । अपट तं कृतवान् । विपरीते । अपशब्दः । निदशेने ¦

अपदिशति । आनंद । अपहसति । वजैने। अपतिगरतैदृष्टो देवः । चर्य,
अपहरति । चारणे । अपसरति ॥ ३ ॥ संयोग देक्यप्रभवसत्यपत्यक्ष-

सिद्धिषु ॥ भूषाष्छेषस्वीकरणकोधाभिमुखवाचि सम् ॥४॥

संयोगे!

सङ्गतः पुत्रेण । रेक्ये । संवदति सस्यः | प्रभवे । संभवत्य्िः कष्टे ।

सत्ये । गां संजानाति । ्रपयक्षे । संपद्यति । सिद्धो । संसिद्धिः । भूषायाम्।
संस्छृता कन्या ।आष संधत्ते । स्वीकारे । संगृह्णाति । कोधे । संङ्गद्धः ।
अभिमुखे । संयाति ॥॥ वेदधिष्ठानसामीप्यपश्चाद्धावानुबन्धने ॥

, साम्याभिमुखरीनेषु विसर्गे रक्षणे त्वनुः ॥ ५।

वेदे । अनुवाकमधीते ।

अधिष्ठाने अनुष्ठानम् । देञ्च । सामीप्ये । अनुमेषं वपति । प्शवात् । अनुरथम् । भावातुबन्धने । अनुशयः । साम्ये । अनुकृतिः । अभिमुखे । अनु-

बत्सोमातरं धावति । हीने | अन्वजुनं योद्धारः । विसगें 1 अनुज्ञातः 1

रक्षणे । अनुवनमसतां गतिः ॥ ५ ॥ ज्ञानावरुब््ुद्धीषदथं व्यापिपराभवे ॥
अवो ज्ञेयो वियोगे च छोकयोगानुसारतः ॥ ६ ॥ ज्ञाने ।अवगतोऽथः । अवरबे ।अवर्ष्य यष्टि गच्छति । शद्धौ । अवदातम् । इषदर्थं ! अवरभ्यते ।
व्यप्पौ । अवकीषणेम्। पराभवे । अवघ्नम् । वियोगे । अवयातः | ६ ॥ निवि
योगात्ययदेशातिकमे छाभनिधिते ॥ वियोगे। निःसंगं तवीति । अत्यये ।
मिरमवम्। आदेशे । निर्दिषटम्। अतिक्रमे । निष्कांतः । रामे 1 निर्दिष्टः ।निश्चित ।

निधितम् । दुरीषद्य कृच्छेप्थंकृशासंपत्तिसंकटे ॥ ७ ॥ ईषदथं । द्गति:
कृच्छं । दुजंवः। छररो । दुबेः। असंपत्तौ । दुगेतः । संकटे । दुर्दिनम् ॥५७॥
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टघुभाष्ये ।

नानावियोगातिशयग्शमोहेशवाङ्मुषे ॥ पशून्यास्मरणे मूषषदथनमिम्ख्यके ॥ ८ ॥ अनवस्थायुखे सोयैदशेने विरुदाहतः ॥ नानार्थे यथा । विचित्र]
सूचय कृतिः पाणिनेः । वियोगे । वियुक्तः । अतिरये । विकीणेः । भृषं

वित नयः। मोहे ।विमन॑स्कः । ईद । विभुः । वादूमधे । विवदते ।पशन्य।
विगायति। अस्मरणे । विस्मतः । भूषायाम् । विभूषितः । इषदर्थे । विलेपितः।
अनभिमुख्यके । विमुखः } अनवस्थायाम् । विभ्रतः । मुख्ये ¦ विशिष्टः ।

दोय्य । विक्रांतः !ददने । विरोकयति ॥ आङ्िच्छामयवाक येषदर्था्ेषादिक्मभिं ॥ ९ ॥ बंषनेऽमिदिषौ शाम्यद्कच्छरसामीप्यसंश्रये ॥ अभिमंत्रनिवृत्यारादानानभवविस्मये ॥ १०॥ प्रतिष्ठादेशमयौदास्पद्धोमुख्योद्धंक्मणि ॥
इच्छायाम् । आकांक्षति ¦ भये । आबिभेति ।वक्ये । आनानाति । इ्षदरथ |
जताम्रमुखः ।ज्चेषे । आङ ति । आदिकभणि ।जारभते ॥ ९ ॥ बन्धने ।
कववमावपध्रति । अभिविधौ । जकुमारं यशः । शःठये ।आचरति कपटेन ।
कच्छे | जहतः । सामीप्ये } आसन्ना वयम्। संश्रये | आवद्थः।अभिर्मतर।
गामत्रणम् } निवृत्तौ । आधावति । आरायाम् ¦ आशास्ते । आदान ।

आदत्ते । अनुभवे । आकशीतम् । विस्मये । अ! एवं किंछ तत् ॥ १० ॥
मदिष्ठायाम् ¦ आस्पदम् । अदेशे । आदिष्टः । मर्यादायाम् । आभक्तेदुः

खम् । स्पद्धयाम् । आहते रथिनो रथिनः । मुख्ये । आगच्छति । उद्धू- '
कर्मणि । आरोहति पवेतम् ॥ रारयधस्तु भश्ादेशनित्यकौरबंधने ॥ अन्त-

भवि समीपे निरईदनेपरमाश्रये ॥ ११ ॥ राज्ञो । निकरे मणीनाम् ।अवः।

निपतति । भरे । निगृहीतः । आदे । निदर्दितम् । निस्य । निविहते ।

कशे । निपुणः । बन्धने । निवद्धः । अतव । निवीतमुद्क सिकताभिः
स्मपे । निकृष्टः } दशने ¦ गिददौनम् । उपरमे । निवृत्तः पापात् ।जाश्रये |
निरयः ॥११॥ अधिरष्ययनेश्वयैवशितस्मरणापिके ॥ १२॥ अध्ययने ।
उपाध्यायादधीते । शेशर्ये । अधिपतिः । वरित्वे । अधीनः । स्मरणे ।

मातुप्येति । अधिके अधिकृतम् ॥ १२ ॥ अपिः संमवगहौदी्मतिभषसमुचये ॥ संभवे । अपि योननमस्ति । गहीयाम् । अफिपापिनः। आशिषि,

` भेद्धमपि । मृतौ | मरणमपि । भूषायाम् । अपिनह्यति हारम् 1 समुचये ।

समाकव्याख्या |
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तदपि ॥ विकरमातिक्रमेऽबुद्धामश्षाथीतिरयेष्वतिः ॥ १३ ॥ विक्रमे । अतिरथः । अतिक्रमे । अतिकामति ! अबुद्ध | अतिगहनम् । अभृशाथं । अति-

तप्तम् । अतिशये । अति मनुते ज्ञानम् ॥ १३॥ प्रशसानुमते पनाम
कनच्छमुमेषु सुः॥मदासायाम्।सुरूषः।भनुमते । सुकृतम् ।¶ूनायाम् ¦ सृताधुः ।

भृशो । सुतप्तः । कृष्े । सुदुष्करः । रभे । सगेधः ॥ उन्माबल्यवियोगे!द्धकमेखाममकाशने ॥ आश्वर्यं मोक्षणेऽभावे चटपाधान्यसाक्तिषु ॥ १५॥
गराबस्ये | उद्रटः । वियोगे । उद्च्छति । उद्भकमेणि ¦ उत्तिष्टति-

सयनात् । खमे । उत्पन्नम् । भकाराने । उच्चरति । अश्व्ये । उत्सुकः ।
मोक्षणे । उद्रतोऽश्वः ¦ अभावे | उसथः । चे । उत्कः ¦ प्राधान्ये)

उद्दिष्टः । शक्तौ । उत्साहः ॥ ९४ ॥ अभिःपूनाभरशायेच्छन्याधिसाम्याभिमुख्यके । सारूप्यवचनाहारस्वाध्यायेष निरूपितः ॥ १५ ॥ पूनायाम् ।
अभिवंदते गुरुम् । भशं । जभियुक्तः।इच्छायाम् । अमिषे । व्याधौ ।

अभिस्पंदो व्याधिः | साम्ये । अभिजातः । आभिमुख्यके 1 अभिमुखम् ।
सारूप्ये।अभिरूपः । वचने ¦ अभिधानम् । आहारे ।अभ्यवहरति । स्वाध्याये
अभ्यस्यति ॥ ९५॥ सादरयादानरहिंसांमी
कृतो प्रतिनिधौ काविव् ॥ व्याध्यामिपरख्ययोव्यौक्षौ वारणे मतिस्च्यते ॥ १६ ॥ साद्र्ये | अरति देवदत्तस्य
आदाने । भतिगृहाति । हिसायाम् । यतिहंति । अङ्गीकृत प्रतिज्ञानम् |
ग्रतिनिधो । अभिमन्युरजनतः प्रति । व्याधौ | अतिद्यायः । जाभिमुख्ये ।
यतिसूर्यं गच्छति । व्याप्तो । प्रतिकीर्णे पाशुमिः । वारणे । पतिषिद्धः १६॥

परिः सम॑ततोभावन्याप्तिदोषकथासु च।॥ भूषाशछषे पूजने च वनने वसनेऽगुभे
॥ ९७ ॥ समततो भावि । परिभ्रमति । व्याप्तौ । परिगतोपिः मामम् । दाषकथायाम् । परिवादः । भूषायाम् । परिष्कयोति कन्याम् । आपे । परि-

ष्वनते । पूजने } परिचरति गुरुम् । वनने । परि तिगर्तेभ्यों वृष्टो देवः ।
वसने।परिधत्ते वास्त: । अशुभे।परिदेवनम्॥ ९७॥ उपः सामीप्यसामप्येव्याप्या-

चार्यकृतो मती ॥ दोषदानकरियावीप्सारम्भाध्ययनपनने ॥ कृष्णाचार्येः कृताः
ष्टोका उपसगो्थेसमरहे ॥ १८ ॥ सामीप्ये । उपकुभम् । सामर्थ्ये \. उप-

करोति मित्रेभ्यः । व्याप्तौ । उपकीणैः पांशुभिः ।आचार्यृतौ । उपदिरतिनि

प

कक पोको
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शिष्येभ्यः । मतौ । उपरतः । दोषे 1 उपातः । दामे । उपहरत्यथ देवदत्ताय । क्रियायाम् । उपचारः वीप्सायाम् । देवंदेवमुपचरति । आरभे ।

उपक्रमते भोक्तुम् । अध्ययने । उपाध्यायादधोते । पजने । उपचितः पिता

पत्रेण ॥ १८ ॥ इति सोदादहरणोपसगवत्तिःप्राग्धातोः । नियमामिदम् । स कि संत्ञानियमो वा मयोगनियमो वा । संज्ञानियमे तु पादयो

धातोः मगिव प्रयुज्यमाना उपसर्गसंज्ञा इत्यथैः । मयोगनियमे तु ये उपस-

गसेज्ञस्ते धातोः मागेव भयोक्तव्या इत्यथः । तत्रायेऽनथकं वचनम् । एषां

भाक् मरयोग एव नेष्यते । न पुनरभरयुज्यमानानां संज्ञायां किचिद्निष्टमापयते । किचानुकरणं चानितिपरमित्यनितिपरयदणमनथेकंस्याव् । व्यव्हितस्यानुकरणस्य पयोग इष्ट एव । संज्ञा तु नास्ति भयोननाभावात्।
रयोगनियमे तु भागेव धातोरनुकरणस्य मयोगः साधुः स्याव । न तु इति
शब्देन व्यवहितस्येत्यनितिपरमिति वक्तव्यम्। अतः प्रयोगनियम एवायम् ।

ननु यत्र छेके संकीणंमयोगः । गौगकीति ततर साधुपारेज्तानाय शाख्मथेवत्
यत्र त्वसंकीणं एव प्रयोगो न तत्र शाखकृत्यमस्ति । न च कथित्मपचतीति

मयोक्तव्ये पचति प्रेति प्रयुक्ते । मेषम्! रोके विपरीतप्रयोगाभवेऽपि वेदादौ
विपरीतभयोगदशंनाव् । छोकेऽपि विपरीतमयोग आश्षंक्येत तदधारणाथमिदम्।

यद्यपि आदिशक्रुपोऽभवदसाविवरगः । निष्डशांबिरित्यादौ ययप्यम्रयोगः
नासाबुषसगंसज्ञः। उपसगसंज्ञायस्यतस्येव प्रयोगो नियम्यते नान्यस्य । किच
कूमुटुन इत्यादौ नाभ्नश्च कृतेति कर्मोपसमेयोः समासे पवेनिपाताव्यवस्था

स्यात्तत म्यवस्थार्थं चेद्मारभणीयम् । ययेवं सुखेन कटः कियते । सुकर
कराणि दुष्कटकराणि वीरणानीत्यत्र सुदुःसोः प्राग्धातोः अरयोगः प्राभरोति ।

कटसुकराणीदि । खरः सित्करणमिदानौ किमर्थं स्यात् । अनन्ययं हि
मुच्यते । खित्करणसाम्यीद्न्ययस्य भवतु । यद्वा । कृद्रदणे गतिकारक.
पुवैस्य।पि अहणाव् मुकरशब्दे प्रतः करशब्दस्य भविष्यति । उच्यते ।
ससानियम एवाचाश्रयणीयस्तेन सकटकराणीत्यव संज्ञाभावे प्राक्प्रयोगो न

दुष्यति । ईषत्कर इत्यत्र यद्यनुपसगेमयेमे. खद . तथात्रापि भविष्यति ।
मह्यत्रोपसरगेसंञानिमित्तः कथित्कायविशेषोऽस्ति । प्रयोगनियमाथैमिदमिति

संमासम्यास्या ।
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ह्रदत्तमाधवोक्तिथिन्त्या । धात॒यहणमनर्थकम् । कुतः प्रागित्यपेक्षायाम् ।
यच्ियायक्ताः मादयस्ततः प्रागिति विज्ञास्यते । नैवं शक्यम् । ३द।ह कतु
मरच्छति प्रचिकीषतीति सवव्येच्छया प्रश्चब्दस्य यमे इति सस्यव मराद ।
प्रब्दः ्रयुज्येत । धातुप्रहणात्त धातोरेव चिकीषतः प्रयुज्यते । नन्वेवम-

प्रादिरुपसमों धाताविति सूत्रमस्तु धातोपरेधात्व्भऽन्वयं सतीस्यथर्स्तु

अन्वर्भसंज्ञावराञ यक्ियायक्ता इति छभ्यते । उच्यते । पागिव्ययं योगः ।

अचर धातावित्दनव्रत्तं पश्चम्या विपरिणम्यते ।प्राक्कब्दस्यान्या।द्त्वान्युपममाव ।तथा च प्रादिभिन्नानि नामानि षातोः आराक् ्रयोज्याने । तानि च
उयीदीनि वच्विडाजं तानि अनुकरणं चानितिपरम्! जदरनाद्रयाः सदसत

भृषणेऽछम् अंतरपरियहे । कणे मनसी श्रद्धाप्रतीषातं । पृराञ्व्ययमे ।

अस्तं च । अच्छगत्यथेवेदेषु । अदोभ्नुपदश्ने ।तिरातद्धां । वाङ्न | उपानऽ
न्वाने । सक्षासभृतीनि च । अनव्याधान उरसिमनसी । मध्यपद्नेवचनं
च । नित्यं हस्ते पाणादुपयमने । प्राध्वं बंधने । जीविकापानपषदाविपिम्य ।

कारिका । उ्ैकरोति । शुक्कोकयोति । पटपटाकरोतीत्यादि । नान्नश्च कृता

समासः ।नाम्नः पदस्येत्यथः। कृदन्तेनान्वयात् पदस्य हि पदेनन्वयी नापदेन
पदा्ाऽपि कारकग्राह्यं न तु नामार्थो नापि सम्बन्धसामान्यम् ।कृदतापस्या
पितकियायामन्वयानरोधाद् । कारकस्येव हि क्रियायामन्वयः सभवत ।
त्स्॑ञकः भत्ययो गृह्यते न तु कृतति करोति वा 1 मत्ययाृतेत्यनेन छ
अत्यययोः अत्ययस्थेवेति परि भाषाया भषान्येन च मरत्ययस्य च कवछस्व
मयोगाभावाव् समकृतिको गृह्यते । कृल्त्यया्य कारके उपपद्ाथस्य
कारकस्यान्वयासभवाद् ।विक्षेषणीम्तकेयायामेवान्वयः इृद्न्वयः ।तृतायातु
सहादियोमं विनाऽपि तदयमात्रविवक्षायां भवाति ।जत्र कृता इति कुद्न्तमान्नय
समासो न त सि्वेतेन । अन्यथा कृते इत्येवावक्ष्यव् । यद्वा ।इदमपि न व्रूधात्
नास्नामित्येवानवर्तयेद् । नन्वेवमापि नाप्न इतिं व्यथं नान्नामत्यनुवृत्यव
निवीहावमिवम् । नान्न इत्यभवे चकारोऽपि व्यथैः। तथा च । प्रादीनामेव कृता
बह समासः स्यात् । अनन्तरस्येतिन्यायाव् । तथा च कारकस्य उपसरस्य

मदेश्च नाम्नां च अविभक्तिकेन कृदन्तेन समास इति एरितोऽथः । अचि
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भक्तिकेनेति किमर्थम् | शृणु । कथं कच्छेन वा पवितं व्यानिघधति ।
आतोडः । नाभ्रीति डः । कच्छ असप, वि आध इव्यरकिके वाक्यम् |

तत्र पध शब्देन समांसः। यदितु सिर्बतन समासः स्यात् । तर्हिं पुव
न्तर ङ्खत्वादाप् स्याद् । पच्दब्दयोनौतिवाचिकस्वाभावेन नेयोऽयसंमात् ।
समासे तु कृते समुदायस्य जातिवाविकत्वेन न जातेरितीप् ! न त्वाबेतेनापि
समासे जातिरितीबस्तु न । तत्रात इत्यनुवृत्तेः तचाददयमनुवत्यम्। तित्तिरिः)

आखुरित्यादिग्यावृ्त्यथेम् । ननूषसगेत्वेनेव सिद्धेः भादीनां पृथगनुवृत्तिः
किमर्था । सव्यम् । उपसगंसंज्ताभवेऽपि समथो विगताः अस्माद्धिसेवकः ।
भरगतो नायकोऽस्मात्मनायकः । यक्ियायुक्ता इति । सिचि नेय मरति
नोपस्गत्वम् । कमं करोति कुंभ अस् करित्यत्र समासं कृते समुदायस्य

नातित्राचकत्वाकप् । ततोऽपस्ये ण्यणि समुदायारर्यृद्धिः । कोँभकरेय इति।
कारशष्दादीपि तु जदिवद्धच्थं यतनान्तरमास्थायं स्यात्} कृद्रहणे उषस्गकारकपूवेस्यापि ग्रहणं तेन नदनिभित्नः । नकुठेनास्थतं नकुखस्थिदम्।
जवतप्रेन कुरस्थितम् । टुकिं त्ववतषेनकुरस्थितम् बलेन मूचितं बालम्-

चितम् । म्रबाहेवाटमूितं म्रवाहषारमूचितम् ¦ अथ कथं प्रणम्य पिधायेत्यादि । अन्योन्याश्रयभसङ्खात् । समासे सति क्यपक्यबन्तेन समासः ।
उच्यते । समासे क्यप् तत्र विकीर्पित इस्यप्याहाराच्रदोषः । समासे सतीति

पक्ष ससमासशेति योगविभागात्समासः । यद् ।वृद्धङुमारीवरन्यायेन तेनैव
धातुना समासः । पश्ातकोपवादः क्यप् । यद्धा ! समास इत्यधिकारे पुनः
समासग्रहणं धातुनापि समासा्थम् । एवम् ।उरीकरत्य शङ्कीषत्य प्ररषयादरत्य

सक्त्य असच्छृत्य अरङ्कप्वेत्यादिपूवैभागे षदंगृह्यते समासमरत्यययोः। अटुक्

कचिदिति सामान्यपिक्षन्ञापकाव् रानानमाप्रोति राजापः। समिदाधाय वागादाय इत्यादिफरसत्वात्। विरेषस्ञार
हितंसमासमातरमनेन विधीयते । दिग्ब-

त्ययीभावादिविरेषसं्ञानामनुवृत्तेः ! माधवस्तु इता समासः । नाम्नश्चेति
व्यत्यासेन सूतं पठति । यदपि । समासाधिकारे पुनः समासग्रहणं विकस्प्-

निवृत्यर्थम् पूवसमासेकिकिरपक्ञानाये चेत्याह । तन्न । व्यपेक्ेकार्थाभावभेदेन्व सिद्धत्वात् । यदुपरि । तथा नाक्नशच कृतेत्येकयोगेः कारय प्रथगयोगकरणं

संम्सव्यास्या ¦
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करताऽन्यत्रापि समाप्तपतिपत््य्थम् । जनुव्यचरदित्याह । तदपि न } मागु-

क्तरीत्या तस्य सिद्धत्वात् । अनुम्यचख्दित्यस्य छोकेऽनिष्टत्वात् । स्वारातिरिक्तमयोननाभावाज्र । यदपि स्या्यधिकारादिह योऽटुगित्याहं
अव्ययीभावादिभक्तटुगिव्यपिकारात्स्यादेरित्यनुक्त्ाच् ।वादिनिषातः)
आदियस्य स॒ चादिः। दिक्शब्दो व्यवस्थाथंः । मकारार्थे इत्यन्ये ।देना
नक्तानामपि सङ्गहः सिध्यति । निश्चयेन पतन्त्यनेकेष्वधेमु दयोतकलतान्निपातःज्वलादेणे तदुक्तं नागनाथन काहि धातुभातिपदिकमत्ययनिमित्तानामर्थन् वक्तु
राक्तुयादिति । निषाताश्चोपसगोश्च धातवश्चति तेयः। अनेकाः स्मता
पाऽस्तेणं निदशेनम्'इति केवित्। नन किमर्थं निपातसंज्ञा विधीयते ¦ ओनिपात इति सन्धिनिषधाथमिति चन्न । ओं अव्ययमित्येव तस्य सिद्ध्वाव्

तथा चकंस्वरोऽन्ययः सन्धि न मभ्रोतोति ।एवं तहिं सवरादीनामग्रहणारथ

निपातसज्ञाविधानम् । स्वरादीनां निपातसंज्ञा न क्रेयते । तनैङस्वसाणां

स्वरादीनां सन्पिभेव्रत्येव । यत्त । अन्वर्थषन्ाविन्ञानाथं महती संज्ञा कियते
इत्यक्तम् ¦ तन्न ।

कमथ सज्ञा !करेयत इते प्रन अन्वथसन्ञार्ज्ञानाथामेत्य्-

स्याटत्तरत्वाद् ।स्वा वा; हृस्वो वेत्यादौ व्यवस्थितविकत्पाश्चयणेनैव सिद्धत्ान्निषाता योतकाः

स्वरादयश्च वाचक ईइत्यस्मिन्मते फरमदसत्तवाच ।

च पुनयादवा विकस्पे।ह् स्फुटपादप्रणयोः । हि निश्चये । अहह खेदे ।एवं
अवधारणे ¦एवमङ्गीकारे । नूनं निश्चये । पृथक् भिन्नार्थे ¦ विना ते अन्त्-

रेण वजनार्थे | सस्ति कल्याणे । असिति सत्तायाम् । दोषा नक्तं रात्र } मषा
मिथ्या असत्ये । मिथः अन्योन्या्थं । अथ अथो आनन्तर्ये । ह्यः पुषदिने ¦
श्व; परदिने । उच्चैः उच्चे । नीवेः नीचे |स्वग स्वग । अन्तमेध्ये | पातः
पुनर् भूयस् पोँनःपुन्ये । आहोसित् वितकं । अन्तरा मध्ये | अङ भषा-

याम् } कृतं वारणे । ईषदंस्पे । किर खट वे निश्चये। आरात् दरान्तिकयोः !
भृशमस्य्थे । यत् यत्करारणे । तव् तत्कारणे । शश्वत् सातत्ये 1 उ सेबोधने |.

जा भयाश्चययोः । इ ई भस्सने । उ ऊ इुःखवितर्कयोः । ऋ

ऋ क ख मानस्तौमे ए सम्बोधने । रे आश्चर्ये ।ओं भवत्यर्थे! जौ जङ्ख-

कारे । श्रौषट् वौषडिति हविदौनि । तत्क्षणे सद्य; । अस्मिन् दिनि अद ।
अस्मिन् क्षणे अघुना इदानीं साम्धतं संमति । पूवैस्मिन् दिनि पूर्वेघुः।
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घुभाष्ये ।

अन्यसिमिन् दिने अन्येद्युः । म अक्षे । परश निराकरणे । अप भपगतार्थ।सम्
(क

सम्यगर्थ । अनु पश्चादर्थे । जव स्थितिक्ञानयोः । निर्निगेतारथं । द्र दुःखे।

अमि आभिगुख्ये । त्रि किरिषार्थे | आड् समानार्थे । नि निधाने । अति
अतिशये । अथि अधिके।जपि सम्भावनायाम् ।भति बसायाम् । परि वनैने।
उप समीपेश्रव् श्रद्धायाम् । अन्तर् मध्ये । आविर् भराकटचे । सुः पूजायाम् ।
अणम्य शिरसादेवं रक्ष्मीकान्तं नगद सम्।बहथोनां खन्ययानां कंचिद्य वदाम्य-

ईम्॥ १॥स्वररिति स्वर्गपररोकयोः+अन्तरिति मध्ये । मातरिति भत्यूषे-श्वस्तनेऽपि । पुनरिति अपरथमविशेषयोः । सनुतरित्यन्त दधाने ।उचेसिति महति ।
नीचेसित्यस्पे । शनेसिति क्रियामान्ये । ऋधगिति सव्ये } बियोगदीघसामीप्यटाघवेष्वित्यन्ये । ऋते इति वनने। युगपदिव्येककारे। मनागिति इषदर्थे!

ईैषदित्यसे । जोषमिति सुखमौनयोः । तृष्णामिति मौनि । बहिसिति बाद ।
अवाति बहिरयं । समयेव्यतिकमध्ययोः। निकषेत्यंतिके । स्वयमित्यात्मनेत्यर्थे । व्रेथेति व्यथ । नक्तमिति राज । ननिति निषेधेषदथेविक्षपेषु । तदन्यतद्विरुद्धतदभावेष्वपि । हेताविति निमित्तार्थं । इद्धति भाकाइये । अद्धेति

स्एुटादधारणयोः । तच्वातिशश्चययोरि्येके । सामीत्येतद द्ूजगुम्सितयोः।
सनति नित्ये । उपधेति भेदे ।सनादिति नित्ये ।सनदित्यपि । तिरसित्यन्तद्ध

तिर्यगर्थे परिभवे च । अन्तरेति मध्यविनाथयोः । अन्तरेणेति वर्जने ।
व्योगिति कारभूयस्तरमर्योः । कमिति वारिमूद्धोनंदसुखेषु । शमिति दःखोधरम } सहसेत्याकस्मिकाविमशेयोः । विनेति वर्जने परथगर्थं च | नानेत्य-

नेकविनाथयोः । स्वस्तीति पुण्याः क्षेममङ्गरमत्यभिवादेषु । स्वाहेति देवदाने । स्वधेति पितृदाने । भरमिति भृषणपर्यातिशद्तिवारणमिषेषेष । वष¡डिति हविदोनि । अन्यदित्यन्या्थे । अस्तीति सत्तायाम् । उपांधिति अप्रका- .
ओोचारणर्हस्ययोः। क्षमेति क्षान्तो । विहायसेति विपदर्थे । दोषेति राजौ ।

मिथ्येति वितथे ।मुधेति व्यथोरथे । पुरेति चिरातीतभविष्यदासन्नेषु । मिथो
इतिरहःसहाथयोः । विरहान्योऽन्याथेयोरपि । मिथरिति रहोन्योन्याथयोः ।
आयसिति बाहुस्ये । मुहुसिति पुनरथ । मवाहुकमिति समकाररये । उद

मबारिकिति पाठन्तरम् । आयेहरमिति बराच्ारे । भार्येति पतिबन्ये ! हर-

समारत्यास्वा ।

२.५

मितिं निषेधविवादार्थयोरिति श्चाकटायनः। अभीक्ष्ममिति अनारते पुनरर्थे च!
साकं सार्द्धभित्येतो सहार्थे । नमसिति नतौ । हिरुगिति वेने ! मेष्य हिसक

७

(न

याम् । धिगिति निन्दाभत्संनयोः। अथति मङ्खानन्तरारम्भमश्रकात्सन्याधिकारमतिन्नासमचयेषु!अम् शघऽस्पे च । आंमित्यङ्गीकारे । भरतामिति ग्नौ ।
प्रजामिति समानाय । परतानिति विस्तारे! मा इति निषेधे | भाहिति निष$

५.)

` धृद्गङ्धयोः । चेति अन्वाचयसमाहारेतरेतरसमुखयविनियोगतुस्ययोग्यतावधारणदहेतुषु षादएरणेऽपि । वेति विकत्पानवक्ख्त्यपमानदन्दरसमुचयेषु !
अहेति विनियोगे । जचागतिकरमपूनयोरपि । एवमिति अकृतपरामशेमकाशछ

(न

क

्ोपदेश्चनिश्याङ्खोकारेषु । नूनमिति वितर्कऽ्थं निश्चये च । रश्वदिति सै

काल्ये । पनः पन्यनिव्यसहा्थेष्वपि । कृदिति भश्रवितकयश्ंसासु । कुबदितिं
भूयथं पशच॑सायां च । नेदिति शङ्ायाम् । मतिषधसमुचयेष्वति क्षाकटायनः
चेदिति यथयथीसाकस्याप्यर्थोपमाना ंपत्तिषु । कचिदिति अभीष्टमशरे च!
न

क

(0

यतेति अनवक्ठस्यमर्षगहश्र्येषु । नहति मारम्भे । हन्तेति दर्णैनुकम्पावा-

कयारम्भविकारेषु । दाननिश्वययोरपि । माकिमिति निषेधवनेनयोः । नि
कि

नि

(च

न,

मित्योपम्ये च । यावत्तावदिव्येतो साकल्यावधिमानावधारणेषु । ते इति
विरोषवितकेयोः ।न्वै इति पाठन्तरम् । दे इति वितर्के । नारे इति दानाद्रयोः । श्रौषट् वौषडिति शब्दा्थौ। तमिति तंकारे पथाहि इति निदशेने ।

खलिवति निषेध वाक्यारङ्कारनिज्ञासानुनयेषु । नियमनिश्वयहतुविवादेष्वपि।
किरेतिवात्तरुचिभकरणसम्भाव्यहेत्वतिरस्कारारीके षु।तथेति साददये। समुञयाभ्युपगमयोरपि सेति अतीते पादपूरणे च।भस्मीति जहमित्यर्थ।भकारादयो-

यथासम्भवे सम्बोधनभत्संनानुकम्पापादपूरणमपरतिषेषेषु वतते।जाडिति ईषद्थौभिविधिमयादाक्रियायोगेषु । उदिति अप्यर्थे । उजिति संतकंसम्बोधनपर-

णेषु । ओकमित्याश्रये । मादहेति हिसोपक्रमकत्सनेषु । जतंकेति कुत्सन
बिनाक्षयोः । मतियहेऽीति शाकयायनः। वछायामिति कारपरिमाणे ।माचा-

यामिति अस्पपरिभाषणे । यथेति योग्यतावीप्सापदाथोनतिवृ्तिसादृद्रयेषु ।
किमिति पृच्छाञुगुप्सयोः । ईषदथोतिकश्ययोरपि । यदिति हेतौ । यमिति

यदथ । हाहा इति विस्मयविषादशोकजुगरप्सात्तिषु।ह इति विनियोगक्रमपाद्क

क
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रुषुभाष्ये 1

पूरणेषु । हेहै पाट्प्याट्एतेचत्वासोऽपि सम्बोधनाथौः । जहो इति विकल्प
चेद्थऽपि । अथो इति अथवत् । अन्यादेशेऽपि । नन्विति भरश्नावधारणानत्न-

च्छामंतेषु। वाक्यारम्भादावापि । मन्वे इति वितकं । नहीत्यभाव । उताहो
इति चिकस्पे ! असीति त्वमित्यथंवाक्यार्डारयोः । व्रहदीति । भेषानुज्ञाऽवसरेषु । नतु इति निषेधे ¦ इति हेतुमकारभकरषं। एवमथव्यवस्थास्वरूपविवक्षा-

नियमसमािमरकृतिवक्ष्यमाणपरामहेमतेषु ।इदेतौषदथ।पमामक्षावाक्यालङ्कारेषु ¦ ओमित्यभ्यादानाभ्युपगमसमाध्य्थेष । फडिति विघ्रनिराकृतो ।वष
डिति व्याख्यातम् } यदिति पक्षान्तरेष । हो इति सम्बोधने । इहीति तिड-

न्तमतिरूपकम् । गच्छत्यथ । तदिति इतो । जहोखिदिति आहोवव्।
उपरीत्युपरि
टादित्य्थे । समिति सवेत)भावे } कमिति अनर्थक पादपरणे च।
आमिति पतिवचनावधारणयोः । हिमिति स्ताभवचनः ¦ वामिति युवाभे-

व्यथ । सुकभित्यतिशये । श्ुकमिति रैघ्ये । अनुकमिति वित्के। न हि
कमिति निषेधे ! वामिति व्यास्यातम्।सत्वमिति यश्चपरतिषेधसत्येषु } ॐतमिति सत्यार्थ । नोचेत्नचेदिति निषधे । जाद्विति कदाचिदथ | कथमिति
पकारमश्रे | कुत इति पश्षनि हवयोः । कुत्रति देशप्रश्चे । अनु अवेति
उपसगेपरतिरूपकौ अनु अव इव्येतयोर्थं वर्तेते हारी रै इति योपि

रोभार्थाः । शंबडिति अन्तः करणे आभिमुख्येऽपि ¦ व इति पादप्रणरिसामाति्म्येबु । दिष्टयेत्यानन्द । सद्धननदर्शनपरातिलोम्येषित्येके । पिति

सम्यगर्थं । सहेति साद्धमित्यर्थं । अतुषगिति आनुपु्व्ये । भानगिति
रेघ्ये । अङ्गति सम्बोधने | दक् स्रागिति श्रथ्त्यिधं । अरे इति नीचसम्बोधने । चट् चार् इतिं प्रियवाक्ये । हमिति अनिच्छाभयमत्स॑नको-

पेषु । कुंद खु इति मंजस्तोभवचनः | वे फट पाद्पुप्णे विरोषेऽपि । भूयसिति. पुनस्थं । अमिति व्याख्यातम् । सृष्ट प्रशेसायाम् । परक्षिति अरे

पवेदेशषपुवंकाख्योश्च । आश्य इति क्षिप्र । तर्हीति विशेषेऽपि । रहसिव्येकान्ते ¦
सपदीति प्रार्थे । उ्यादयोऽप्यङ्गीकारे विस्तार च ।अर्थकथनं चेषामुपरक्षणे
वेदितव्यम् ।तथा चोक्तम्।“निपाताश्चोपसगश्च धातवश्चैति ते जयःअनेकाथी-

स्मरताः स्व पारस्तेषानिदरौनमू ॥ इत्यन्ययथोः समाप्ताः । एषामथीनां

समासव्याख्या !
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निपाता चोतका नंतु वाचकाः ।नियमेन पदस्यानन्तरे भयुञ्यमानत्वादुपसर्मवव । याति ह बचकानि पदानि तानि यथेष्ठं युज्यन्ते | राज्ञः पुरषः पुरूषो

रषिः । आहर पाच पात्रमाहरेति । सक्षाक्छियते । नमच्कियते | अछ्करियते।

उरीक्रियते हरिरित्वादौ कर्मणि छुकारेण कर्मभूतस्य ह्यौदेरभिषानिद्ये धात्वर्थं परति कर्मत्वस्य वाच्यत्वात् | धातोः सक्र्मैककरियावाचकवव

स्थिते निपातानां योतकस्येव

न्याय्यत्वात् । निपातत्वं न माखण्डोपाधि-

रूपं जातिरूपं शब्दस्वषूपं वेति चत्वारि प्रत्येकं पयैवसन्नम्। केव.नामभयोगेण अन्यद्पि पादिषि विनयते इत्यत्र धाते शिष्टनये इव षय्शेत्यत्र सम्चितवटे वटशब्दस्यापि लक्षणायाः संभवात् । फ च | वादीनां वाचकते
समानािकरणपातिपदिकार्थयोरमेदान्वये इति व्युतपाततेर्निपातेतरमिषयक-

तया विना भमाणं संकोचमीया स्यात् । स्याच्च समुचयादिशब्दयोग इव्
चादियोगेऽपि षटादेः षष्ठ । फं च समुच्वयादिपैरुपस्थिते यथा विङेषणसम्बन्धृरतथा चादिमिरुपस्थितेऽपिं स्यात् । योतकल्षपक्ष तु पदर्थकदेश-

त्वान्न तत्र विशेषणान्वयः । अपि च “शरेरुसैरिवोदीच्यानुद्धःरेन्यत्रक्षानिव,
इत्यादौ उसरसद्शैः शरैः रससदशानुदीच्यालद्धरिष्यतरित्यादिरथः ¦ स च

उस्रादिशष्दानां तरखदटशपरत्वे इवशब्दस्य च तात्प्यग्राहकत्वे सत्येव रुन्यते ।
इवाथस्योन्चेणान्वये मत्ययानां भकरत्यथौन्वितस्वाथंबोधकताऽपरि भच्येत ।
इ्वशब्दात्त तृतीया दरेभा । रिङ्गसङ्कयाकारकानन्वयेनास्क्वाथकत्वात् । एव्
मप्युखादिन्यस्टृतीयाया अनन्वयस्यानुद्धाराच । नन्वेवं नञ्तत्पुरुषस्योत्तरपदा्थमाधान्यमित्यादिकिद्धान्ता भन्येरविति चेत्र । पूवेपदयोव्यं मति माधा-

न्यमिति तद्थौत् अचतुणौमिति मयोगस्या्रालुकूरत्वाव् । योत्यर्थनेवार्थव-

तेति नामसंज्ञासिद्धिः । तदुक्तम् । “चतुर्वि पदे चीच्र दविविधस्याथेनिणेयः।
करियते संशयोतत्तेनोपस्षगीनिपादयोः"इति । “तयोरथमिधाने हि व्यापारो नेव
विद्यते । यद््थ्योतकौ तौ त वाचकः स विचार्यते" इति दिक् ।। तच्ादि-

विभक्त्यर्थे । मकारा । आदिशषब्दो गणामावात्।विभक्तीनामर्थोऽभिधयमपा-

दानादिस्तस्मिम् त्रादिर्निपात्यते इति हषः । संभवान् । तचमव.न् । ततो-

भवान् ।तंभवेतम् । तज्रभवंतम् 1ततोभवंतम्। तेनभवता । तन्नभवता । तते
५
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भवता तस्मैभवते । तत्रभवते । ततोभवते । तस्माद्भवतः । तत्रभवतः ।
ततोमवतः । तस्यभवतः । तत्रभवतः । ततोभवतः । तस्मिन् भवति ।
तच्रभवति । ततोभवति । यस्मिन् यस्था वायत ।यस्मायस्या वा यतः ।
बहुषु बहीषु वा बहुभ्यः बहीभ्यो वा बहुतः । सवेस्मिन् सवस्या वा सवेतर।
अमुम्मिन् अस्यां वा अमुत्र 1द्विमवदयुप्मदस्मद्धयो न आदिशब्देन भका-

शर्थैनाय्रहणात् । भत्र अतसी भत्ययौ टेरदेतत्वं निपात्यते । बहीक्ब्देलीकारछोपः । ननु भकतेष्टेरत्वं न निपात्यं व्यदादेषटारेति सिद्धत्वात् । स्यादा

वित्यार्छिष्दस्य भकारार्थत्वांगीकाराव् । मेवम् । एतस्मादस्या बा अतः।

कस्मात्कस्या वा कुतः । इह इतः । कपुत्ेव्यादौ म्रकृतिप्रत्ययनिपातनं

विनाऽनिवीहाव् । एवं स्थिते स्पादावित्यत्रादिश्ब्दः भकारार्थो न युक्तः|

उभयोः उभयत्र उभाभ्याम् । उभयतः 1 अत्रोभङब्दस्योभयादेश्चः । यद्वा ।

अल्यविकन्यायोऽभ्युपेयः

। अवेभौसमिति

विग्रहः । अविकशब्दासु

तद्धितः आविकमिति । एवमुभाभ्याम् । उभयोरिति विग्रहः । म्रत्ययस्त्-

भयकब्दाव् । एवमुमौ प्रकारौ उभयथा । तस्मिन्कले तदा । ननु विभक्तय
निपातनमुक्तं कथे मकारे केर च निपातनं करियते । उच्यते | सदोणाद्यः मादेश्च तथतिकार्यकारयोर्पटक्षणम् । माधवस्तु विभक्तय इत्य-

स्यायम्थैः ।विभक्तयश्राथश्र पिभक्तवरथैम् । तत विभक्तिशब्देन साम्यात्तदर्थो

छक्ष्यते । अर्थशब्देन च विशिष्टोऽथः कारादिरिव्यारि। सद्य आदिः काटे॥

अचाप्यादिकन्दः मकार निपात्यते इति शेषः । पूवैतर देशकालादि

शिष्टो विभक्त्यर्थो गृहीतः । इह त॒ काषविशिष्ट एव विभक्त्यर्थो गृह्यते ।

माधवस्तु पवेयोगे तु विभक्तिशब्दस्षानिध्यादिभक्त्यथेविशिष्टः काटादिरथः ।
इह तु केवर एव कारो इति ततोऽस्यभेद् इत्याह । तन्न । अत्रापि विभ-

यथीन्वितस्य कारस्य ग्रहणात् । समानेऽहमीति विगृहीतत्वाद्न्यथा समा.
नमह इति विगृहीतं स्यात् । अस्मिन्नहन्यद्य । इदमोऽग् यप्रत्ययः । पूर्ै-

स्मित्तहनि पूर्वेयुः । अन्यस्मिन्नहनि अन्येयुः । पृवैसिमन्देशे पृस्मादेशाप्प्ो

वा देशः पुरस्ताव् । पुरः । अवस्ताद् । अवः । अधस्तात् । अधः । दक्षिण्यां दिक्ि दक्षिणाहि । दक्षिणेन । उत्तरेण । उत्तराहि । उदे देक्षे उपरि,

तनासुन्याख्या |
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उपरिशत् । ढौ पकारो दिधा । द्वैधम् ।एवं जिधा । तधा । त्रैधम् । यद्यपि
ठजादयस्तद्धितेष्वेव पटितुं योग्याः भकरणानुरोधाव तथाषीहाव्ययसंजञार्थं
पुनः पटे तु गोरवमसंगः । ये तु तद्धितेष पठिता बदादयस्तेऽन्ययततार्थ

चादिषु स्वरादिषु वा बोध्याः । शस् तु कारकद्विधोयमानस्तत्रादिषबोध्य
इति दिक् । तदव्ययम् । मादि उयोदि चादि |तत्रादिपरामरार्थं तद्रहणम् ¦
बनन्तरस्येतिं न्यायेन सयजादय एव मृ्येरन् ¦ अग्ययमिति महासंज्ञाकरणमन्वथविज्ञानार्थं न स्येति विविधत्वं खीवँनपुसकरक्षणं दिगमेदमेकत्वद्विवबहुत्वरूप सङ्खन्याभेदं वा गच्छतीस्यम्ययम् । ननु कारकभेदमपि न गच्छति

तत्कथं नोच्यते । भ्रण । स्वगंतः उचैः कांतः । स्वः प्य । सिंहनादं विनयोतैरित्यादो कारकभेदोऽवगम्यते । तदुक्तम् “सदशं अषु लिगिषु सर्वासु च
भिभिक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यत्न व्येति तदन्ययम् "इति श्रुतिः टिगसस्याकारकाभावपय न तु रिङ्गादिसद्धावपरा। भटिङ्गमसङ्ध्यमन्ययमिति मार्च

सूत्रानुरोधातव् । शब्द्निर्देशे तु नाग्ययसं्ञा । ईषहुःसुषु ननीति निदेशात् ।
अन्येषामपि शब्दानां स्वपरत्वेनार्थकार्यं दश्यते । इदमोयं युष्पदस्मदोरितिं
यथा । अत्र नान्न इत्यनुत्रच्य प्रथमया विपरिणम्य विरेष्यमभ्युपेयम् । चादि.
स्वरादीनि तु विेषणानिं । विरेषणेन तदन्तविधिस्वीकाराद् । परमैः ।

परमस्वारित्यादावव्ययसंज्ञा सिष्यति । उद्वेरतिक्रान्तोऽव्य॒ैः ¦ अय्युचेसो ।

अ तिस्वः । अतिस्वरो । अतिस्वरः । इत्यादौ तु न महासंक्ञाकरणबरूद्
मुस्यामुख्ययोरिति न्यायाच । तुमक्तवदिस्तु सूतरपाठस्थेन् तदव्ययमिति

दितीयसू्रणान्ययसज्ञा॥ अथ स्फोटनिरूपणम्॥स्पुंटत्यमिव्यक्तो भवत्ययोऽस्मादिति स्फोटः । अ्थज्ञानजनक इत्यर्थः । तस्य चाष्टौ मदाः । वे

स्फोटः, पद्स्फोटः; वाक्यस्फोट) अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फो

इति पश्च व्यक्तिस्फोटः । व्णनातिस्फोटः, पद्नातिस्फोटः) वाक्यनातिस्फोट इति चयो नातिस्फोयः । तेषु बाक्यनातिरफोटः, सिद्धान्तोल्ये
कल्पि ताः।साधुशब्दान्तगेता वणां वाचका इति वणेस्फोटवादिनिः। वेद् रामआहान्यव् इव्याद्प्ियुज्यमाने मक्िष्गेतादय एव बोधकाः । तेषामेव शक्ते-

त्वात् । न तु तेः स्मताः तिप्स्यादयः । तेषां बहुत्वेन शू्तचानत्त्यापत्तेः।
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अन् ब्रहमव्यादौ रोकरूपस्यदेशस्य बोधकत्वासंभवाच । किं त॒तेः स्मृताः
स्यादयो वाचपराः। जदेशानां भिन्नतया परस्परव्यभिचारिखाव् । कायं
दविवीयत्यादिशारममुगुण्याज् । नह्यदिशेषु पिसगोमादिष्वनु्चासनमुपरमा-

महे इत्याहुः । अत्रोच्यते । व्यवस्थानुरोधाद् पयोगान्तमेता एव वाचका
नतु स्मताः। राम इत्यादो सिम् विदुषोऽपि बोधात् । न च तेषां विसगीदिषु शक्तेभमाद्रोधः । तस्य भमत मानाभावात् । अदेक्षिनामपि तत्तदैयाकरणेः स्वेच्छया मिन्नभित्नानामभ्युषगमात्कः राक्तोतेति व्यवस्थानापत्तेशच
सर्वेषां शक्तत्वगौरवं व्यभिचास्थास्त्येव । देशानां मयोगान्तमेततया

नियतत्वाच्युक्तं तेषां शक्तत्वम् । तथा चदेशिस्मरणकस्पना नेति साघवम् ।
पिच व्यवहारस्तानेच्छक्तियाहकेषु मुख्यः । स च श्रूयमाणविसगौरिष्येवेति
एव वाचका इत्यथः । स्थानिनो बोधकत्वं देवसीत्यतोऽपि बोधः स्याद् ।

ताद रबोषे देवोबोधेव्यादिसमभिव्याहारोऽपि । कारणमिति । चेत्तद्योवदयकत्वादस्तु तादृशसममिव्याहरस्थेव वाचकत्वशक्तिः । अन्यथा सेबौचकत्वसमगिव्याहुएरस्य कारणव्वं वेव्युभयं करप्यमिति गौरवं स्याव । तथा च
ताहशसमभिव्याहार एव समभिव्याहृता वणो वेस्यत्न विनिगमकानावात्रयोगान्त्गेता वणौ वाचका इति सिध्यतीति भावः। अथ समभिन्य।हतवर्णनां
वाचकत्वे सिद्धे तादशवणसममिग्याहाररूपपदस्य वाचकता सिध्यति। भतिध
िरद्
ुभवव
मत्वापत्ती
णनामथवसेनना
वृणेमथस्मरणस
त्वव्।मत्येकव
विशुद्ध ्यान
नाघ्नोनो खोप इति धनं वनमित्यादी नरोपापत्ते् । एतच्चरमवर्णं एव

वाचकत्वशक्तेः । रक्तव्यसज्यवृत्तित्वे मानाभावात् । पूर्वप्वेवणौनुभवनन्य-

संस्कागाश्वरमेणयेधौननने सहकारिण इति न तन्मा्रोच्ारणादर्थधी
रिति
वणेस्फोटवारिनां मतान्तर्द्षणायोक्तम्।रामोस्तीति वक्तव्ये राम इत्यनंतरं

ष टेकोत्तरमकारो्ारणे अर्थबोधाप्या तादशानुपव्य एव शाक्तत।वच्छेदकत्वौचित्यात् । विभक्तयेतं पदमिति परिभाषितपदस्य वाचकत्वस्वीकतणां
मते । षटेनेत्यादौ वटे इतिं मछतिर्नेतिभस्ययः, षट इति भहतिरेनेति मत्य
इति विभागस्य “सर्वे सर्वपददेशाःइति स्वीकारे विरेष्य मकृतिमत्ययथो-

जौनासंभवान्न वाचकत्वमित्यथः । यथा बहुवचनस्य वक्ञसाविति समुशाय-

२र्मरस्व्यास्या।
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स्यादेरविधानात्नात् तदिभागः सम्भवतीध्यथैः । विभक्त्यन्तचयरूपवाक्षयेऽ
प्येवम्।हरेऽव विष्णाऽेत्यादौ पद्योरेदोतोत इत्यकारखोपशि सति न तदिभागः सुज्ञानः । तथा च भत्येकपदान्ञानेऽपि समुदायशकतिज्ञानाच्छाव्दबोधतवाप्याररियंकंव शक्तिरिति भावः।वस्तुतः। पदैः पदार्थवाक्यिनवाक्यधबेधः
इति पदथंशक्तिः ।प्देष्िव वाक्यार्थशक्ति वौक्येऽभ्युपेयेति पदस्फोटवक्यस्फो-

टौ व्यवस्यितौ । ननु वाकयार्थस्यापु्रैवाकथं तत्र शक्तिग्रह इति चेन्भैवम् ।
पदेऽपि अन्वयांशे शक्तेरिति पक्षेऽपि तद्रहसंभवस्तत्यः।यदि चं पदशक्तिः पदरथ
साता अन्वयशि चाज्ञातोपयुल्यत इति कुम्जशक्तिवादस्तदा ममापि वाक्यश

क्तिरज्ञातेवोपयुज्यत इति वादाभ्युपगमस्त॒त्य इति भावः।ननु वृद्धव्यवहार पदयतो मनसा पदार्थं पदस्य तद्रह इति च तस्यं भद्तेऽपरि मनसा वाक्यस्य दक्या-

ऽपि शक्तिग्रदसम्भवाव्।वस्तुतस्तु समुदि तार्थंविशिष्टवाकयस्येवं मथमं तद्वहः।
भववापोदधापाम्यां परं भव्येव तद्भह इति बोध्यम् । ननुक्तपक्षदयमनुपपन्नम् ।
उपपन्तेरभिन्यक्तेवौ कदासंभवेन वर्णसमृहे रूपपदज्ञानासम्भवाव्;। तथा च
सुतरां तत्समूहरूपवाक्यज्ञानासम्भव इति चेन्न । उत्तरवभणेमत्यक्षसमयेऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेनोपस्थितपूरवैवर्णेवस्वम् । तथा तदुत्तरकारे उपस्थितवि्िष्टतद्वत््वं तस्मिन् सुग्रहमिति । तादशानुपूर्ीवटितपदस्येर वाक्यस्यास्यापि सुग्रहत्वात् । “पद् न वर्णां विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा नं च ।वाक्य
स्पदानामस्यन्तं मविवेको न कश्चनइति वाक्यमदीपे ।जखण्डपदव।क्यस्फो-

टदुक्तौ । अयं भावः।वाक्यं पदं वाऽखण्डमेव ।नतु व्णेसमूहः । अनन्तवरणंकल्पने मानाभावात् । तत्तदर्णोसादकत्वेनाभिमतवायसंयोगनिष्ठं तत्तद

जननकताया व्यश्ञकताया वाऽवच्छेदकं वेनात्यमादयिव ककासे गकारइत्यादिप्रतीतिवैरक्षण्यसम्भवाव् । नचेवे वायुसंयोग एव कोचकोऽपि किन
स्यादिति वाच्यम् । भत्यक्षोपरभ्यमानककारादेव वाचकत्वस्यानुभवसिद्धत्वाव् । तथा च वाचकरवान्यथानुपपत्या तदेषेदं पदं तदेवेदं वाक्यं सोऽयं
गकार इति मरतीत्या च स्फोयोऽखण्डः सिथ्यतिननु तत्तदर्णोत्ादकव्वेनाभि-

मतवायुसंयोगानां मस्येकव्यजकत्वं समुदितानां वेति विकस्यगणसुम्भवात्

इति चेदुच्यते। मत्येकमेवसंयोभामिन्यञ्जकाः। परन्तु केचिद्रत्वेनकेचिदौत्वेन

३८२

छषुभाष्ये ।

केविंदिसर्मसवेनेव्यनेकैः भकरिः।अत एव वणानां तदतिरेकः स्वीकारोऽप्युपपद्यते । एवं चाग्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन धत्वं टकारे गृह्यते । एताद्शपदक्तानकारणताया अविवादात् । पर्यायेषु तु भव्येक स्वीकारः सवसंमतः ।
नन्वेवं शाख्चाममाणाभरसङ्ः । पदस्याखण्डत्वाव् शाखस्य च मकृतिमव्ययाभ्यां पद्भ्युसादनमत्राथेत्वादिति दिक् । उच्यते । यथा भगुवल्यामन्नपाण-

मनेोविज्ञानानन्दात्मककेोशषपश्चकव्युत्पादनं शुद्धब्ह्मषोधनाय । एवं पकृतिपत्ययादिनव्यित्पादनं वास्तवस्फोटव्युत्पादनायेवेति । ननु प्रत्यक्षस्य स्फोटस्य
भ्रबणादितोऽपि बोधसम्भवान्न शाखं तदुपाय इति चेन्न । उपायस्योपायान्तरादूषकत्वाद् । तथा च व्याकरणाम्यासनन्यज्ञाने वेनात्यंः करप्यते ।
मन्तरजन्यमिवार्थस्मरणे । तस्य च ज्ञानस्य यज्ञादीनामन्तः शुद्धाविव शरीर-

दिशिद्धावुपयोगः । साक्षात्परपस्या वा स्वरगमेोक्षादिहेतुत्वं च । तदुक्तं
ग्राक् “तद्रारमपवेस्य ” इति । ननु स्फोटस्य वणेनातीनां च नित्यतया
ककार उत्पन्न इति न स्यात् । वयुसंयोगनिष्टनातेः स्फोटे भाने कादिमती-

तीनां ्रमत्वापरत्तिरिति चेत् । उच्यते

उदात्तत्वादि न वर्णनिष्ठं तस्य

नित्यत्वाद् । नित्यत्वमपि स एवायमिति म्रत्यभिज्ञानाद । न च प्रत्यभि
ज्ञानं गत्वादिनातिषिषयकं व्यत्तयेशाभेदस्यापि भासमानस्य विना वाक्यं
त्यागायोगाव्।न चोतत्तिविनाशभतीतिषीधिका प्रागसत्वे सति सत्वरूपाया

उत्पतेवंेभ्वनुभवासिद्धत्वाद । अत एव वभैमु्वारयतीति ज्ञानम्यवहारौ
नतूत्पादयतीति ।उचारिततवं च ताव्वोष्टसंयोगादिनन्यामिन्यक्तिविशिष्त्वम् ।
किं च व्यश्जकध्वनिनिष्ठोत्प्यादेः परंपरया वणेनिष्ठत्वविषयत्वेनाऽप्युपपर्तेः
साक्षादणेविषयत्वस्वीकारो न युकः । परंपरया वर्णेनिष्ठत्वस्वीकारात्न भ्रमत्वं
साक्षात्सम्बन्पे तु भ्रमत्वम् । ममातिरिक्तवर्ण॑तत्ागभावष्वेसकसपनेति राष-

वम् । न च वणेस्थे ध्वनिसत्वे मानाभावः । तदुतपादकरशंखायभावेन तदस॒म्भवश्वेति वाच्यम् । ककाराद्यु्ध!स्णस्थरे तत्तस्स्थानस्य भिद्या ईषदन्तरयाते वणीऽनुत्पत्तेषवन्युत्पत्ेश्च दरौनाजिदहामिषातनवायुकण्डसंयोगदिर्वनिननकत्वकलनात्तस्य व्णोत्पतिस्थञ्ऽपि सवाद् । तवैव अतिबन्धप्रति-

वन्धकभावकरमना विप्रता स्यादिति गौरवं विपरीतम् । एवं प्रसरविपे-

समाषव्यास्या ।
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धादुदात्तत्वदूस्वत्वदीषःवादिकिमपि न व्णनिष्ठं युक्तम् । इत्थं पश्च भ्यक्ति.

स्फोटाः नातिस्फोटश्चक्यत्व इव शक्तवे नति छाववमीक्ष्यताम् ¦ ओपाधिको
वा भदौ रक्तवणौनां तारमन्दवत् । अयमथः । व्णास्तावदावद्यकाः । उक्तरीत्या सोयं गकार इति योऽयं गकारः श्रत: सोऽयं हकार इत्यपि स्फोटस्येकयत्वात् । गकारोऽयं न हकार इत्यनापत्ते्च । कि च स्फटे गखाद्य-

भ्युपेयं न वा| जये तदेव गकारोऽस्तु।वणेनियतावादिभिरति रिक्तगत्वानङ्गी-

कारात् ! तथा चातिरिक्तस्फोरकस्पन एव गौरवम् । अव्ये गकारादिभतीतिविरोधः । वायुसंयोगदृत्तिष्वैनिवृत्तिवी वैनात्यमासोप्य तथा अत्यय इति
चेत्न । परतीतेबौधकं पिना भ्रमत्वासंभवाद् । अस्तु वा वायुसंयोग एव
गकारोऽपि तस्यातीदियत्वं दोष इति चेद्ध्मैवदुपपत्तेरिति कृतं स्फोटेन ।

तस्मात्सत्येव वणौः | परं तु न वाचका गोरवाद् । अकृत्यधिकरणन्यायेन
नातेरेव वाच्यत्ववद्वाचकत्वस्यापि युक्तत्वाञ्च ।इदं हरिपद्मित्यतुगतमरतीत्या
ह्युपस्थितित्वावच्छेदेन हरिपदज्ञानत्वेन हेत॒त्वात्तदवच्छेदकतया च जाति.

विशेषस्यावर्यकर्प्यत्वात् । न च वर्णीनुपूर्व्येव पतीत्यवच्छेदकत्वयोमिबीहः।
वटपटत्वादेरपि संयोगविशेषविशिष्टमदा आकारारिभिश्वान्यथाकिद्धयापत्तेः ¦
तस्मात्सा जातिरेव वाचिका तादाप्म्येन तदवच्छेदिका चेति । ननु सयो

रष इत्यादी नात्योः सत्वाद््थवाधभेदो न स्यादित्यत उक्तम् । ओंदः कारणीभूतजायस्येति नातिभसङ्ग इति भावः । उपाधिपयुक्तज्ञानवैरक्षण्ये दृष्टन्तमाह । वणीनामितीत्येके । अन्ये त्वाहुः । अखण्डपद् वाक्यस्फोय्योवरणी
न् संत्येव तत्मतीतिस्तु सादृदयनिबन्धना 1 ककारादिव्यल्रकः कण्ठादिजन्यो ध्वनिरसि तत्दृशः पद्वाक्यव्यश्नको ध्वनिरस्ति । अनेन सादृश्येन
ककारादिभतीतिन तु वास्तवी । तच पदं वाक्यमेव हरिपदमिदं हरिपदमिति
अत्यभिन्ञानाव् । अस्मिन्पक्ष हरिपदत्वादिजातिनीवरयकी व्यक्तिभेदाभावात् 1

यदि तु मल्युारणं पदवाक्यभेदोऽभ्युपेयते इदं त्वदीयं पदं वाक्यं मदीयं
चेति पतीतेः । तदा .हरिपदत्वादिनातिरभ्यपेया । भत एवाखण्डपदवाकय-

स्फोटस्तनातिरफोय्शेति इयमभ्युपेयते । अच्रायं निष्कषेः । अखण्डवाकंय

पक्षे तदेवेदैवाकयमिति अत्यभिज्ञानाचस्येकत्वात्तज नातिनीभ्युपेयते ! यदि तु
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रवुभाष्ये ।

प्रत्युच्चारणं भेदोऽभ्युपेयते पत्यभिन्ञा तु नातिविषया तदाऽखण्डवाक्यनिंहैका
जातिः स्वीकायौ। सेव वाचिका खाघवात् । अन्ये पक्षास्तु भक्रियादशायां
तन्न तत्रोपयुज्यन्ते । अष्राप्येते निधया उत्प्यादेरभावाव्। ननु जातः शब्दो
नष्ट; शब्द् इति प्रतीतेः कथं शब्दस्य निस्यत्वमिति चेन्न ।तत्मतीतेव्यैश्चकष्वनिविषयत्वेनान्यथासिद्धप्वम् । यस्त्वयोक्तः शष्दो नष्टः स एवायं मयोच्यते |
इति प्रत्यभिक्ञानाच्च । नच जातिविषया सा व्यक्तेरभेदप्रत्यभिज्ञानाद्

राघवा । अन्यथा तावतां प्रागभावानां प्रघवस्ानां च सखीकारे मोरदम् |
ननु स्वयाऽप्यभिव्यश्नकध्वनेस्तेऽभ्युपेया इति तुव्यं गोरवमिति चत् ।उच्यते !
वर्णानामभिव्यस्रकष्वनिरस्तावत्वयाऽप्यभ्युपेयः । स एवादष्टादिसहकारेण
वर्णाभिष्यश्कोऽस्मामिरङ्गीकियते । ननु मया वणोत्मक एव ध्वनिर्च्यते

इति चेन्न । ध्वनिवणंयोरभेददशेनाव ।अतिकोरादरे द्रंवा वणौनुपरुन्धावापि
ध्वनियरहणदशेनात् । अभेदे तु वणोनुपरन्धौ ध्वनेरप्यनुपरन्धिग्रसङ्गः इति
संक्षेपः । नामरूपे म्याकरवाणीति श्चद्युक्तो वाच्यवाचकरूपो द्विविधो बरह्मणो
विवतः । आदयः शाच्लान्तरे विचारितः. । अन्त्यः शब्दशाखरे । तथा च ।

ध्वनिविशेषावच्छिन्न ब्रह्मेववाच व्यक्तिविशेषावच्छिन्नं वाच्यमिति फरितम् |
इत्थं च वेदान्तभ्याकरणयोरेक एव सिद्धान्त इति दिक् ॥
हाटकेशपुरस्थायीविनायकसुतोऽकरेद् ॥
रवुनाथाभिषो व्याख्यां समासानां च नागरः ॥

इति सरस्वतीसूत्रविवरणे ख्वुभाष्ये रघुनाधकृतौ समासविवरणं
समाप्तम् ॥ इति पर्बाद्धसूत्राणि ॥ राषाह्कष्नैमगर्मदीौ
भवेताम् ॥ श्रीहुरयेनमः ॥
ओम् ॥ श्रीः॥
|

पुस्तक मिष्टनेकापता~

सेमराज श्रीकृष्णदास ““श्रीवेङ्टेः्वर" छ्पाखाना-मु
मर.

श्रीगणङाय नमः |

भभम

णा
॥॥॥# @ू-------- --

नमामि विघ्रयरीनां दतारं जानकीयत
राघवेद्रं भथमतो भूत्ये भवतु सोऽचिरात् \॥ १॥
गोपिकाव॑हभं नत्वा गिरं भटोजिदीक्षितम् !
विभक्तोदेश वक्ष्येऽहं यनिचयमताश्रयाः ॥२॥
स्यादयः कथिताः पव स्ीसामासिकतद्धिताः।
अख्याता अथ कथ्यते जिखयड यदादयः ॥ ३॥
धातोः! इति जपिकारोऽयं भाड् नाम्नो य् इत्यतः, स्यादेतद् ।किमर्थोयमिकारोन् तावन्रामनव्यावरत्यथः। स्यादिभिरेव बाधात्।तक्रकोण्डिन्यन्यायेन तेषा
विरेषविधान्त् ।यन्त। ओपगवः पचतिरूपमित्यादौ विभक्तयंतस्यपि भरङतित्वाव ।तथा च टुकसूते म्रत्ययग्रहणमपपयते तदेवं मकृत्यंतरव्यवच्छेदारथम् |
अवयं धातुः पढ्तिवक्तव्येति माधवेनोक्तम् । तत्न ।परहरत्यथेस्य प्रत्ययाथंस्य
चानन्वयात्। तथा हि । प्रकृत्यर्थो हि दव्य कारकं चआख्याताथा कतठेकर्मेणी

तयेद्धन्दयो नास्ति कारकाणां क्रिययेवान्वयविषौनात् । टृष्टंते हि मकृत्य-

धुमत्ययाथयोः संवेधयोधका विभक्तिः । टुप्रायामपि तस्यां शिष्यमाणेन
तद्थबोधन् वृत्तित्वाच्च शत्तयंतरकसत्पनं च भवति विबाधते च न तथेति
सिब॑तव्यावृत्तिनै फलम् ¦ अत एव तिबाद्यतव्यावृत्तिरपि न; पचतीत्यत्रैकेन्
तिपा एकाश्रयिकायां क्रियायां गोपितायामपरणान्याश्चयायाः क्रियाया

बोधनस्याऽरक्यत्वाद् । प्रथमेनैव संख्याकारकादेरभिरहितत्वेन दितीयस्य
मयोगाप्रसगाच । मथमस्य समासमत्यययोरिति रपे तु तदथस्यानवबोधाच्च । करृदयादिितिपिपादयिषायां त॒ पचत हइत्यादेरेव अयोगस्य.
युक्तत्वाद् । अतस्तिबतस्यावृत्तिरपि न फं तिबतनिवारणाथम् । जयम
कार इदमपि न फर यदपि किचाधिकाराथमपि धातोयंथा स्यात् धातूप१ ‹ नियमात् › इति णठः० । २ स्याद्यते इति पाठान्तरम् ।
२२
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रयुभाष्योत्तराद-

सभसमुदायस्य माभूत् मकतनेमिच्छतीति माधवेनोक्तम् । तदपि न चरादौ
सेगरामर् युद्ध इति विंशिष्टपाठेन धातुसंज्ञामरयोनके मत्यये चिकीर्षित उपसर्गसमाकारं परवेषदं प्रथक् क्रियत इति ज्ञापितेन गताथेत्वावु । अन्यथा |
स्वमनायत उदमनायत ल्याचेचत् भात् इत्याद दोषस्य दद्धरत्वात्।

तज्ज्ञापकमित्थं वणेनीय सोपसगोचेत्मत्ययस्तिं संग्रामङ एव । एवं व्यर्थोधिकारः । इति चेत् उच्यते । उरीकरोति) जुङ्गीभवति, सहायीस्यात् ।
इत्यादौ उय्यीदिच्व्यतयोः धातोः पाक् मयोगस्य नियतस्वेन विशिष्टा सत्यो
~

त्पत्तिदवांरा

भ,

। तथा चाङ् देत्वयोदोषः स्यादित्यधिकार

इति

रिक्

॥

वत्तमाने-

तिप ।

तस् ।

अंति)

सिप।

थसू।

मिथ ।

भिप्।
ते)

वस् ।
ते ।

मसर ।
अन्ते।

से)

अये |

ध्वे |

ए।

वहै ।

महे ।

तिबायेकं पदम्, अष्टादश वा पदानि । व्यापार इति शेषः । व्यापार
क्रया) सा चधातोवाच्या। सा तरिविधा) अतीतानागतेवत्तमानभेदात् ¦ तत्र
व्तमानक्रेयावृत्तधातास्तवादयः । ते च दयातका भवान्त । उत्तमानक्रियाय।
धाठुनवांक्तत्वात्।एवमताताद्ष्वपि जेयम् । यदि तु सय आदित्यतः कार
इत्यनुवर्तत व्त्माने क्क वच्य [तवाद्य इातं व्याख्यायते तदा वाच
क

क,

(५५, (५,

केतपिक्षोपि भवति कारस्य धातुनानभिहितत्वात् । कालोऽषटदभ्यातिरिक्त
नवमं व्यमिति वेेषिकादिमितम् । ईश्वरस्यैव मूर्भिभेदः कारु इति
वेदातिमतम् । मधानस्येवावस्थामेद् इति सांख्यादिमतम् । पक्ष्येपि
तस्थेकत्वाव् वत्तेमानादिभेदामावेपि वत्तेमानारिक्रेयोपापिवशाव् वर्त
मानादिव्यपदेश्ो बौध्यः । ये तु मसिद्धपारेमाणां सूर्यादिकरियां अमसिद्धपरिकि,

माणकरियाया अवच्छदिकां काटमाहुः
५

। सरय॑स्योदयाचरुसंयोगादारभ्या-.

स्ताचरुसंयोगपर्यता क्रिया दिनमुच्यते । भसताचरसंयोगाद्रभ्योदयाचरसयोगपर्यता

क्रिया रातिरित्यच्यते । तदावृच्या तु पक्षमासादन्यवहार

तिङन्तविवरणम् ।
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काटस्याप्यनित्यत्वानकसवात् तेषां मुख्य एव क्तमानादिव्यपदेशः । अथ
को वर्त॑मानो नाप । उच्यते । छोकभसिद्ध एव । तदुक्तं फणिना । छोकत्
शवैतत्सिद्धं नहीदं रोकादियते यदीदं रोकाद्धियेत तर्हिं याहं स्यादिति।
लौकिका हि मारन्धापारेसमाप्रे वत्तेमानं व्यवहरति । मारकंडेयश्चिरं जीवति

तस्य हि जन्मतः भाणधारणमद्याप्यपरिसमाप्रमिति तिवादिभयोगः । नतु
अजीीत् जीविष्यति वा | चतु्यगसहरतिं ब्रह्मणो दिनं वतते न त्ववृतव्
वतिष्यते _ वेति ॥ विशत्यादिवषपर्यतं देदाध्ययनेऽपरि भीत् इति युञ्यते
न तध्ययीत अव्यष्यतेवा । ये तु भ्तभकिष्यद्धित्रो वत्तेमान इत्याहुः
तन्मते वत्तेमानभविष्यद्धितरो भतः मूतवनतेमानभिन्नो भविष्यत्नित्यपि स्या-

ततश्वान्योन्याश्रयदोषप्रसंगः

। यत्तु संप्रति वत्तेमान इति काटापसूत्

व्तेमानसंज्ञाविधायकं तन्नच्छं छोकत एव सिद्धत्वात् । तदुक्तं भगवता
पाणिनिना । कालोपसर्नने च तुस्ये ¦ व्तेमानादिकारसन्ञा अपधानमुषसनेनमिति च न वक्तव्य .अथस्यान्यपरमाणत्वात् ¦ तुस्याथेस्यं छोक एव्
सिद्धत्वात् । अथ पवैतास्तिषठेति भूरस्तीत्यादौ कथं वत्तेमानतादि मार-

न्धापरिसमाप्तत्वाद्यभावात् । उच्यते ¦ उष्टिसिहासदुतिभरामाण्यस्वीकत्रणां

मतेऽत्राप्यसित वत्तेमानव्वं कल्पादौ भरारन्धायाः स्थितेरचापरिसमाश्ित्वाद् !
तस्थुः पेताः भविष्यति भृूरित्यःदौ व्वतीतानागतकत्पावादाय भत-

भविष्यते बोध्ये । मीमांसकमते त्वनुषपत्तिः। भूतानां सृष्िमस्यानंगीकारात्।
न कद्ाचिदमीदरं नगदिव्यभ्युपगमात् । वेशेषिकमते जाकाशोस्तीत्यनुपपत्तिः
आत्मास्तीति सर्वेषां मतेप्यनुपपत्नम् । अत्र माधवः । इह पवेतादिस्थिव्यादेः

स्वैदाभावाव् स्वतो भृतत्वाययोगपि कार्तरयवत्तिनां राज्ञां भूतादिभेद्भिन्नपारनादिकियामेदात्तस्थुः पवंताः नरनहुषारिकारे स्थास्यति कस्कि-

विष्णकर्ेपि तिष्ठतीदामीतनभूपकठे इति भूतत्वादियोग इत्याह ।
आत्मनस्तु देहादयुपाध्यतीतत्वादिनाप्यतीतत्वादिसंभवोस्ति । अथ वसै

मानयहणे मास्तु सामान्येन तिबादयो विधीयताम्. । अतीतानागतयोः
सिस्यपौ बाधक स्यातां विंेषविधानादिति चेव । उच्यते । वत्तमानस-

मपे भूते भविष्यति च तिबादिसिद्धयथं वत्तेमानग्रहणं तद््रहणसामय्यो-

द्रौणस्यापि वर्तमानस्य गरहणं भवति । अन्यथाभूतत्वभविष्यत्तयोः सत्वात् ।

३८८

सषुभाष्योत्तरादद-

ततर सिस्यपवेव स्याताम् । कदा गमिष्यसि) एष गच्छामि, गमिष्यामि वा,
कदागतोसि, अयमागच्छामि । अयमागमं वा । वत्तेमानत्वं कियायामन्वेति न फेन तदाश्रयेण कत्तैरि । यदि फटे अन्वियात् मासात्पूवं पके
ओदने इदानीं पचतीति प्रयोगः स्यात् विङ्ितेर्वत्तमानत्वात् । नत

अयाक्षोदिति । यदि फराश्रये अन्वियात् तहिं मासा्नतरे वत्तमनिग्रामे भ्राम यातीति पयोगः स्यात् । फर संयोगः तदाश्रयस्य सयोगग्रामस्य
वमैमानत्वाव् न तु ग्रामं यास्यतीति । यदि तु कत्तेरि अन्वियात् तहिमा-

सास्य पाके कृतवति मासानंतरं

वा पाकं करिष्यति पुरुषे दृष्ट

इदानी पचतीति प्रयोगः स्यात् । कतुः पुरुषस्य विद्यमानत्वात् न वु
अयाक्षीच्यक्ष्यतीति वा । अयमत्र सग्रहः । करियाफरयो बोधको धातुः तत्र

धातुत्वेन सर्वानुगतेन कियाबोधकत्वं धातोः मातिस्विकेन रूपेण भत्व
चित्छादिना फ्बोधकत्वं काठः सस्या ।कारकं चास्याताथेः । तत तिषादेत्वेन कालो: तिप्रसान्तित्वेन एकत्वदवित्वबहचरूपसंस्याथः । आात्वेनभावकमेणो अथः जवेन यत्वेन च क्ताथः । तत्र फटस्य कमणि अन्वयः!

फाश्रयस्य कर्मत्वात् व्यापारस्य कतेरि अन्वयः । षातपात्तव्यापाराश्रयस्य
कतृत्वात् संख्यायास्तु कतरि प्रत्यये करततैयन्वयः । कर्मणि भत्यये कर्मे
कारस्य क्रियायां कतृकमेणी क्रियाविेषणे । क्रिया तु विरेष्या । इदं तु
राब्दिकमीमांसकयोस्तुस्यम् करिया मरत्ययाथं इति मीमांसकाः । मत्ययाथ
स्येव प्राधान्यमिति नियमात् } कन्तेक्मेणी त्वाक्षेपट्येन त्वास्यात्वाच्ये ।

वैयाकरणास्तु धात्वथेक्रियाक्रियावचनस्येव धातुत्वादिव्याहुः । नन पत्य
याथप्राधान्यनियमोपि कीदशः।यः मत्ययः स प्रधानमेव, यत्ानः स॒ भत्ययाथ एवेति वा । नायः |खीमत्यये खीतस्य मत्यया्स्य माधान्याभावाव्
मत्ययाथस्य कारस्य संख्यायाश्च माधान्याभावात् । नव्यः । सखीभत्ययति
ग्रधानस्य द्रग्यस्य मत्ययाथेत्वाभावात् । शुद्ृतरः विद्वद्रूपः, पचतितमाम्,
मिषक्पाश इत्यादा मस्ययाथंस्यातिरयादेः पाधान्यादरनात् । भम्रत्यया
थस्य सानपुरुष इत्यादो पुरुषादेः पराधान्यदरेनाच ¦! कर्तकमेणोरास्यातार्
त्वे आद्भुवि कमणीति .क्तेरि पर्चति सूच मानमसि । कियायास्तद्थतेन्
[का

7

१ यास्यमानेः इति पाढन्तरम् ।

11

तिडन्तविवरणम् ।

मानमस्ति । किंच
धातुरप्यस्ति } तेनं
आक्षेपटम्या क्रिया
तायाः कियायाः
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कृतवान् भोक्तु पक्ववेत्यादे क्रियामतीतिरस्ति तत्र
धातोरेव क्रियावचित्वं युक्तं नत्वाख्यातस्य कृदंते
इति चत् । तर्हिं आख्यादतिपि तथेवास्तु, न चाक्षिभाधान्यं न स्यादिति वाच्य घटादिङट्दैवीच्याय)

नाव्याक्षिप्राया व्यक्तेः पाधान्यदशेनात् । सत्वपधानानि नामानि कियापरधानमाख्यातरमिति वचनाच पाधान्यसंभवाव् । किच कचरवाच्यत्व आख्या.
तोक्तसंख्याया अनन्वयग्रसगात् । अवाच्ये

कततेरि

यद्यन्वयः स्यात्,

तद्येविदषात्कमदावपि स्यात् । मम मते तु आख्यातार्थे कारके आख्यातासंख्याय अन्वयः संभवति, समानमत्ययोपात्तत्वात । किंच । उक्तानुक्त-

व्यवस्था च न स्यात् । स्वेत्राख्याते तस्यानभिहितत्वादिति दिक्
ताकिकस्तु मथमातव्िशेष्यकं बोधमाहुराख्यातस्य च यतनमथ यला्थैक-

करोतिना सहाख्यातविवरणाव् । कलुंधावाच्यतां कृतिमतो वाच्यत्वाप-

क्षया कृतेवाच्यत्वं छाघवात् । अवच्छेदकं कृतितवरूपं सामान्यं षु रुभ्यते
इत्याहुः । मव्वथंछक्षणया च ससमेमयौदया कृतिमान् देवदत्तो रभ्यत्
इर्याहुः । उच्यते । अस्मन्मते कन्त वाच्यः स च धातूपात्तव्यापाराश्रयः
व्यापारस्तु धातुनैवोक्तः-आश्रयमाचं पत्ययाथेः.जश्रयत्वं सववच्छेदक, ठचाखंडोपाषिरूपमतो नास्माकं ॑मौरवगंधोपि । किच तव॒ मते ₹क्ष्यतावच्डे-

दकस्य गौरवेपि न दोषः । राक्यतावच्छेदकस्य तु दोष इत्यत्र विनियमकं
नास्ति बीजाभावात् । अत उभयोरपि गौर्वै छावंवं वास्तु । किचास्मन्मते

कृतिरपि धाठुनैवोक्ता परं त॒ नकृतितवेन किं तु स्यापारत्वेन । कृतैरपि
व्यापारविशेषरूपत्वात् 1 अतः सा न मत्ययार्थोन्यरभ्यत्वाद्नन्यरभ्यस्यैवराष्दाभैत्वांमीकारात् । अपि च करोतेयैलार्थकत्वं यदुक्तं तदपि न कयोतिसुत्पादनाथे इति वक्ष्यते । केवस्यतराथेखेन यततिव्दकमंकता स्यात् ।
करोतिना सर्वख्यात एव विवरणादित्यप्युक्तमयुक्तम् ।नहि करोदिरस्यातानां

विवरणम् । किंतु । धातोराख्यातस्य आख्यात एव विवरणम् ¦ पचति पाकं
करोति देते शयनं करोति । यदपि भथर्मांतपदेनैव कत्त रम्यते तदपिं

न । देवदत्तपदेन देवदत्तत्वेन् देवदत्त उपस्थाप्यते न केवैत्वेन । मथमायापि न नामाधमतरे विधानात् । अन्योक्ते भथमापि न र्भवति । तव मते
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रुधुभष्योत्तरादद-

कतुराख्यातेनोक्तत्वाभावात्करतैरि ठतीयेव स्यादाख्यातेनानुक्तत्वाद् । अन्योक्तं इति उक्ते कतरि प्रथमा विधीयते न च कतृनिष्ठसंख्याया अभिधानात्

कन्तीप्यमिरहित एवेति वाच्यम । म॒ख्याभिधाने संभवति गौणोक्त तवग्रहणस्यान्याय्यत्वाव् । कवित्सख्योक्ता मृद्यते कचिच कर्तेति शाखा्थस्य वेरूप्यगरसगाचचेति इत्तदितसमासेः संख्याया अनभिधानात् । किच कतुंरवाच्यतव
नान्न चेति पुरुषव्यवस्था न स्यात् समानाधिकरणे युष्मदादौ सति मध्यमादि
विधीयते । आख्यातेन यष्मदस्मदोः सामानाधिकरण्य करुवच्यत्वे सत्येव
संभवति । नान्यथा । न च युष्मदि. सति मध्यम इति व्याख्येयमिति
वाच्यम् | त्वा प्यति पदयामि वेत्यत्रातिव्याप्तः। न च । युष्मदि कर्तरि
सति मध्यमो भवतीति वाच्यम् । त्वया मया वा पच्यत इत्यत्रातिव्या्तेः ।
किच । रथो गच्छतीस्यदावप्रसाक्तः स्यात् कत्यभावात् । न

चाच व्यापारे

रक्षणेति वाच्य गौरवात् । शक्यसंबधो लक्षणेति शक्यं

समेधश्वाभयं ्नातव्यम्

। मन्मते तु शक्तमातरं ज्ञातव्यमिति छोषवम् ।

रक्षणापि नाघुनिकी किंतु निरूढा वाच्या ।मस्तिष्ठति आपे गन्केतीत्यादिभरयोगस्यानादित्वा् । निरूटलक्षणा च शक्तेतो नाममत्रेण भित्रा न्वस्तुत इतिं दिक् |

वि्धिसंभावनयोःयाताम् ।
यातम् ।

यात् ।
यास्।

याम्!
ईत ।

याव।
डेयातार्।

डथास् ।
इय ।

देयाथाम ।
ईवटि ।

युश ।
यात ।

याम ।
देरन्।

इध्वम् ।
देम ।

धातोयोदादयःपत्ययाः स्युर्विधिसंभावनयोर्वाच्ययोः।इत्ययं वाचक तापश्च: \

न् चाच पक्षेविध्यादिनाथेन कजौय्थेवाधःविरोधाभावादर्किच कजदिरपि निरव
काराः ।न् च तिबादाववकारः न्यायसामान्येन विद्धचादिवत् वत्तेमान्वभूतत्वा-

देरपि तिबादिदधिादिवाच्यत्वाद) न चैवं षात्व्थ मति वत्तेमानत्वादेः मत्ययार्थ"
क्क

क

क

क

=

तिङन्तविवरणम् ।
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तया विरष्यत्वं स्यादिति बाच्यस्। कजीदावपि तुत्यत्वाद् । ननु, पत्ययाधयाधान्यमौत्सर्मिकमप्याख्याते व्यज्यते इति चेव्तर्हिं तत एव नोक्तदोषावकाश इति ।यदा । विधिसमावनयोवत्तमानद्धातोयादाद्यः प्रत्ययाः स्थुः |
विध्याद्यथेस्य विशेष्यस्य पकुत्यथविकेषणते दयोतकतापक्षोऽयं संभवति
तत्रेयमुपपत्तिर्विध्यादः मरत्ययाथेव्वं नोचितम्) तथा सति क्ौदिर्थंस्य भत्ययांतरे चरिता्थंस्य विष्यादयोथी बाधकाः स्युः। न च अत्ययांतरेपि
वत्तेमानत्वादिभिबोधादव् कजौदिरप्यनवकाशत्वाद्वाधकः स्यादिति वाच्यम् ।
वतैमानदिरपि धात्वथंताया अभ्युपगमात् । ततश्च पव्यर्यांतरे सावकाशस्य

कचीदेयीदादिभिरमिधानं न स्यात् । ततश्च दिवचनवबहुवचने न स्याताम्!
अयाद्यश्च न् स्युः । पुरुषव्यवस्था च न स्यात् । उक्तत्वप्रयुक्ता मथमाचन
[ क क

[(य

>

स्यादिति विपू्ौद्ाभेतभौवितस्य्था्ङ्कीति भावे किः ) विध विधाने
क, क

= (१५५

इत्यस्माददभौवितञ्यथोदा किः । विधानं वेधन् वा विधिः । अनुष्ापनं
कारणापरवर्सनेति यावत् । यादादिवाच्या सा धात्वथस्य विशेषणीया!

शिष्यो गुरुदुश्रूषको भवेत् । एकशिष्याश्रया गुरुनिष्टभीतिजननानुकूखा या
करिया तदिषया म्ररणेति विक्ञेष्यपक्षः । मरेरणाविषया एकशिप्याश्रया
गुर्वश्रयथोतिनननानुकूरा क्रियेति विकेषणपक्षः | उभयथापि कियाप्रघान-

माख्यातमित्यस्य न कथिदिरोधः
००५५ अ

यादा्यमिषेयायाः

मवतेमानाया

अपि करियारूपत्वाव । योतकतापक्षेप्येवं किंयादयमपि धात्वथं एवं ।

विदयेषणविशिष्यभावे तु कामचारः । ्रवतैना तु श्चतिस्मृतिपुणवाक्यनिष्ठा

तक्कर्ब्वरमनुग्यासारिनिा। रोकिकवाक्येषु तु पितरादिवक्त्निष्ठा भवतेनातेनभवृतेरिष्टसाधनत्वमनुमीयते । इये वेदाध्ययनादिमत्वृत्तियंदिष्टसाधनमीश्वरादि्िरवेददिभि्वा कार्यमाणत्वात् । पित्रादिकायेमाणमोननाद्मिस्मवृतिवत् । या प्रवृत्तिरीश्वरादिभिः का्यैमाणा न भवति सा मदिष्टसावनमपि
न भवति बह्मवधसुरापानादिभव्रा्तिवव् । केचिन्न इष्टसाधनत्दं विध्य्थमाहुः |
तच्च । वेदाध्ययनादौ पिचादिभिः अवर्तिता एव बाछाः प्रवत॑माना दृदय॑ते ।
न तु इष्टसाधनताज्ञानाव् आदो तेषां तदसंभवात् । किंच । आस्यातस्य
[न

क

यतरोऽथेःमथमांतविरशेष्यकश्च बोधः तचेष्टस्ाधनस्य विरेष्यत्वे न सेभवति
[नको

रघुभाष्योतच्तसरदधे-

३९२

थमा तपदेनानुपस्थानात् । विद्धित्तौ यते वान्वये तु मरस्ययाथमाधान्यस्वी-

कारस्य व्यागमसंगात् । अन्ने पचेत् । अत्नामिताश्रया या विङ्कित्तिस्तदनुक्रा
एकाश्रया

क्रिया तद्विषया

प्रवत्तेना) मेरणाविषयमृतोदनाभिनर्नयक-

वि्धित्यनुकुेकाश्रय, क्रियेति वा बोधः । अन्नं पाचयेत् । अन्नामिंत्नाश्नयका
विद्धित्यनुकूहा या करिया तदविषयेकाश्चया क्रियेति प्रवतना तदिषया पवत्तना।
पदर्हनाविषया अन्रामिच्राश्रयकविङकित्यनुकूभावना तदिषया भावना । अत्न
पापच्येत । अन्नाभिन्राश्रयकविष्कित्यनुकृखातिशायेता या क्रिया तदिषया
रणा, मवर्तनाविषयाऽब्रामितराश्रयकवि्कित्यटुकूातिशयिता भावना । अत्र
पिक्षेत । अघ्नामिन्राश्रयकविङ्धिव्यनुकूखा क्रिया तदिषयेच्छा तदिषयाप्ररणा
मवर्तनाविषयाऽचामिन्राश्रयकविद्धिव्यनकूढा क्रिया तदिषयेच्छेत्यादिः ।
सपूरवैकाद्रवतेश्वोरदिकादा प्रेरणे स्वार्थ वा भिः । भवियुट्। यदा ।
अस्मादेव ज्ञापकज्न्तादयुः । ततः

खियामेवेति विशेषः । संभावना

करपना उः स॒ चोक्कटैककोिकः । संशयः स्थाणुव पुरुषो वेत्यादौ त॒
सवः कोय्यः समसेन भासते । भवेदेदविद्राह्मणत्वादित्याद्। तु वेद[क

ध

वित्वा वेदक्च्विकोग्येर्वेदवित्कोय्रिवाधिका। अयमेव संशयसंभावनयोर्भेदः।
बाह्मणत्वादिति दस्तु व्यमिचारित्वान्न निश्चायकः अवेदविदामपि बह्मणा-

नां ददीनात् अब्राह्मणानामपि क्षत्रियाणां वेदविदां दश्ञेनात् । वेदावाप्यनुकृरभावनाध्रय एकोऽपरोक्षोथस्तद्श्रयात्मधारणानुक्ढा या मावना
तद्विषया ब्राह्मणर्वहतुक! समावना ब्रह्मण त्वहेतुका या सभावना तद्धि
षया वेदावाप्यनुक्टभावनाश्चयापरोक्षेकाथनिष्ठात्मधारणानुकूटा भावनेति

बा बधः । एवं भवेदयं बवान क्चवियत्वात् । भवेदयं धनवान् वेद्यत्वात् ।
भवेदयं सेवकः गुद्त्वादि त्यादावपि बोध्यम् |अन्यत्र तु निमंवणामंत्रणाधीषट

ष्वपि यादादिविहितः तत्र निमंत्रणमावरयकेथं मवतेना । यतच्ामवतेमानस्य

म्रत्यवायः श्राद्धभोननादौ दौश्िदेर्यथा । आमंत्रणमिच्छया अवरत
यचामवत्तेनेपि

प्रत्यवायः

मगरभमोननादौ

सत्कारपूवेके मरवतैनं अध्ययनादौ गुवदयेथा

दीहिादिर्यथा

। अधीष्

। तन्न । विधिग्रहणेनैव

सयरहाव् प्रवत्तेनायास्पवै्ानुगतताद् ।तदुक्तं बाक्यपदीये। “न्यायब्यु-

तिङन्तविवरणम् ।

९!९द्

सादनार्थं च परपंचायेभ्थापि वा । किष्यादीनामुपादानं चतर्णामादितः

कृतम् ॥ अस्तिमरवतैनारूपमनुस्यृतं चतुष्वैपि ! ततैव ङ विधातन्यः किं

भेदस्य विवक्षया ॥ इति ॥ संप्रश्रमधिनवति कतरि यादादिर्विधेय एव् । तत्र

सैग्रशरः अहं वेदमधीय उत शाखमित्यवेम् तविचारः । एवं पयागं गच्छेयं
सुतकाीम्। अह गारैस्थं कुयामुत संन्यासमित्यादिष्वपि मथना याञ्चा ।
भोजने छमेय भो दक्षिणां पराघ्ठयां भो कन्यां वहेयम् ¦ अत्र विधिसंभावन-

योरिति योम विभलञ्य तिबाशननुवत्य

विध्यादिष्वपि तिबादयो

विधेयाः । यवाग्वापिहोत् जहोति । पुना यजते । यादादावित्यत्न व्तेमाने

त्यनुवतमानेपि यादयो विधेयाः । इच्छेत् । इच्छति । वष्टि । उदयात् ॥

आग्छीः त्ररणयोःतुप ।
टि ।

तम्।
तम् ।

अतु ।
त।

आनिप्।

आवप् ।

ञआआमप्।

ताम्।
स्व ।

आताम् ¦
आथाम् ।

अन्ताम् ।
ध्वम्।

अमहेष्।
आहैष!
रेषु ।
एतयोयोत्ययेर्वाच्ययोषौ धातेस्तुवाद्यः।आश्चीमरेरणयोः मत्ययैत्व

वाच्यपक्षो भवति । आक्षीःमेरणयोकतमानाद्धातोरिति पक्षे तु चोत्यपक्षो

भवति । त्रापि विशेष्यत्वे विेषणत्वं वेति दतम् । आशासनमाश्षीः जाड:

शासुरिच्छयां संज्ञायामकत॑रीव्यनुवतेमाने लियां क्तिरितव्यधिकारे संपदः
किप चेति किप् । जयमेव निरदैशस्तस्य वचनस्य स्वे ममाणम्। अस्मादेव निपा-

तनाक्किपि आत इः ¦ ननु शासेरित्यनेनेत्वमस्तु न परस्मेपदिनः शसि-

स्तत्र यहणाव् । अन्यथा आशास्त इत्यादावपि स्यात् । आश्िषोति
नि्देशाक्किखात्परस्य धातोः सस्य षः। स च ¦ शासिवसिवसीनां भवति ।
ज्ञापकासिदधं न सरष्ेति । उल्लः किरणः उच्लः गौरिव्यादौ वसेरोणादिकेरकि

संप्रसारण रूपम् ्रपवौदीगीतावित्यस्मात््ेरणा्थन्यंताद तर्भौवितञ्यथाद भावे
युट् वा ।प्रेरणा अवरतैना । विधिव्दाथे एव ! आदीशच पेरणा च आद्दीःगरेरणे
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रवुभाप्योत्तराद्धं

तयाः । आासनं चाप्रा्तस्यैव मवतीत्यप्राप्तप्राथनमाशीः साच स्वस्य
प्रस्य च संभवति ! स्वस्य परस्येष्टायेशेसनं वादरिदमप्यमप्तविषयमेव्
सेभवति । आयुष्मान् भवतु भवान् मतुप्पत्ययस्यातिशयो्थः। जतिशयितायुःमाघ्यनुकूडेकभवदथौश्नयात्मधारणकिया तदिषया जुभारेसा । उभाद्येसाविषय

मूता दीर्वायुःमाप्यनुकूरेकभवदयाश्रयात्मधारणक्रियेति चाः । अचरायुविषयाशीः एठति । पु्रवंतौ भवततो भवताम् । पुत्रसेबन्धानुक्खा दिभवद्थौश्रयात्मधारणकरिया तद्विषया युभाहसा श्ुभाक्साविष्यभ्ता पुचसर्बधानु-

कूटा द्विभवदरथश्नयात्मधारणक्रियेति वाथेः । वयं वेद्मध्ययामहे । वेदाक्षय

वाप्यनुकूखा बहस्मदथौश्रयाभ्ययनक्रिया तद्विषया गुभाक्षसा जुभादेसाविषयभूत
वेदाक्षरावाप्यनुकरढा बहस्मद्थाश्रयाध्ययनाकियेति वभः । अध्ययनायोद्यतो
भव साधो |साधुसंबोध्यकाध्ययनफटकोयोगवदेकयुष्मद्थोश्रयात्मधारणक्रिया
तद्विषया ग्रवतैना।मवतनाविषयम् ताध्ययनफछकोयोगवदेकयुष्मदथोत्मघारण
येति वाथैः । ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यनताम् । स्वैभ्राघ्यनुकूरा
ज्योतिष्टोमसंरिका यागकरणिकेकस्वगंकामपुरषाश्रया भावना तद्विषया

यवतेना । प्रवतेनाविषयभूता स्वभमाघ्यनुका व्योतिष्टोमसंज्ञकयागकरगिकेकस्वगेकामयपुरुषाश्चया क्रियिति वाथेः । ययपि यादादितुबादयो न
काटविरेषे विहिताः तथापि भविष्यतकारोऽच गम्यतेऽतीतवरत॑मानयोविप्यायसंभवाद् । यत्तु शब्दं कुकरणेपि नरे विरामाशंकायां शब्दं कुर्वति
वत॑मानेरि बिधिः संभवतीय्युक्तम् । तत्न । तवापि भाविरष्दविषयत्वादियेने वतंमानशब्द्विषयता । विधिग्रहणेऽनुवतेमाने पुनः प्रेरणोपादानमाधिक.

संग्रहाथम् । तेनातिस्ेपरप्तकार्योरपि तुबादिः सिष्यति ।भेषस्तु विधिरेव ।

त्वं गगां गच्छ ¦ अतिसगैस्त तदिच्छया मरवर्तेना । तवेच्छा वेद्रंगां गच्छ।

केनचित्कवितमय्युक्तं मध्याहकारस्त्वयावक्तव्यो मम तदा गगा गतव्याऽस्तीति।

स॒ आह भप््ते कस्त्वं गेगां गच्छेति दिक् ॥ तुद्योस्तातद्घशिषि बा ॥ तुश्च `
दिश तुरी तयोः । ताते छिम्िपरि नाव्यादेशः । ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्रेति

ङिमदेतस्येत्यस्यापवृत्तः । िचानन्या्थडितो डिनत्वमेत्यादेशं मयोनयति ।

अन्न तु बरूतान्ृष्टाुष्टादित्यादौ गुणवृद्धिमतिषैे संप्रसारणे चरितार्थता

विडन्तविवरणम् ।

३९५

न्डित्वस्य नात्यदेराता। नतु तुष् ताव तांञतु हितद्तंतेत्येकृतोन
पठयते इति चेन्मैवं परेरणेऽतिपसगाव् । नहि आशिषि तासेरणेनेति

म्यवस्था रम्यते किं च नान्नि च युष्मदि च।स्मदि च भगरिति बहुवचनोपात्ता
खयो भागा विषयाः ॥ तत्र न ज्ञायते चतुभिःकोमागल्चिभिः को वेति
व्यवस्था न सिध्येदिति दिक् ।
अनदययतनेऽतीते[भ

(भ

दिष्!
सिप् ।
अमिप्।

ताम् ।
तम् ।
व् ।

अन् ।
त।
म।

तन्।

आताम् ।

अल।

थास ।
इ।

आथाम् |
वहि ।

ध्वम् ।
महि ।

अनद्यनेतीते का योर्ये वाच्येवा धातेदिबादयः।भसिमन्नहनीत्यदय।स्य आ
दित्वात् इदमःअचप्रस्ययश्चाहुनीव्यरथ निपात्यते।तद्धितेक्ततव्वासथमा।जदयश्ष्द्
वाच्यः कियान्काङः । अतीतरत्ररतिमं यामद्यमागामिन्याः यथमयामद्धयं
निनि ०)प

मध्यवती दिवसः सकः एषोऽ शब्दवाच्यः कारः । केचित्त भरुणोदयाद्ार-

भ्यारणोदयपर्यतः काः ! अन्ये तु । सू्योद्यादारभ्य सूर्योदयपय॑त इत्याहुः ।
रोकिकानां योऽय श्च' इति ततैव व्यवहारदशेनाच् । अयभवोऽयतनः ।
व्यतनारिति तनः । अदययतनः कारच्चिविषः । अतीतो वतेमानोऽनागतश्च ।

अतीते तत्राखतने भूते सिः। जदयतने वत्तेमाने तिषादिः । अयतनेऽनागते
त्यादौ भविष्यति स्यप् । नास्व्ययतनों यस्मित्रिति बहुव्रीहिरिति । तस्मिन्
ह्यस्तने कारे दिबादिग्थोदपरोक्ष । परोक्ष णादिषिधानाद्। यदा । जयतनाद्-

न्योऽनयतन इति ननृतस्पुरुषः। अन्स्वरे इत्यन्।नाभ्नो न्-इति नलोपम् । तन्विधानक्षामभ्यत् । एवमपि हस्तनो रक्ष्यतेानन्वय द्योभुष्ष्मरीव्यत्रातिप्रसंगः

अद्यतनाद्धिन्नस्य य) इत्यस्य सत्वात् इतिं चेद् । भेवम् । परत्वाप्सेः
सेभवात् दिवादेरबकाशचो ह्यस्तनः कारः ।द्योऽभवच्वव्पु्ः । सेरवकाशोऽ्यत-

नोऽतीतः अभदृ्िरिति । उभयविवक्षायां दयोः प्रसंगे परत्वास्विभंवति ।
कि कन ५

६९६

रवुभाष्योत्तराद्ध-

मजानदययतन इति योग विभज्य तिबादीननुवत्यौनद्यतने तिबादयो विधेयाः |
जनदयतनोऽतीतोऽनागतश्च ग्राह्यः । तेन यनतिस्म इयान वा युषिष्टिरः।
योऽत्र ददाति दातावास स्वग याति यातावेति सिद्धम् । ननु स्तने
दत वक्तुमुचितं साषवाव् 1 उत्तराथेताप्यस्य नास्ति हयस्तने' इत्यस्येगन्ध-

यसंभवादिति चेत् । सत्यम् । ननोक्त्मनित्यमित्ययतनेपि परोक्षणादिषिध्यथमिदम् । “ बहु नगद् पुरस्तात्तस्य मत्ता किराहम् '' ““सुप्तीऽह् कि
विलाप ” अत मदनिदरादोषेण स्वनिष्ठकियाया अप्यननुसधानातारोक्ष्यम् |
नतु बहुव्रीहिपक्षेऽद्यतने दिवादिः पराप्नोति । अदयतनेऽयतनाभावादिति चेत्
न । निषेधस्य मसक्तपूवंकत्वात् अयतनेऽनयतनस्य प्रसंगाभावातिषेधाभादः।

यद्वा । अद्यतने व्यापकेऽ्यतनस्य व्याप्यस्य सत्वात्। दिवसे भरहरोऽस्ति, प्रहर
मुहूतं, मुहूतं षरिकाः ।द्योऽभव््वतुत्ः । गतदिवकाधारिका युष्पद्धेनन्य-

पत्राश्रयात्मधारणातुक्खातीता क्रिया । वेदमथ्येत बटुः एकबटरमिचचाश्रयका
वेदभाघ्यनुकूला चिरःतीताऽध्ययनक्रिया । अहमेदनमपचम् । एकास्मदथो-

भिन्नाभ्रयोदनोसत्यनुकूरा चिातीता पाकक्रिया । शये षटमङुरुत ।
बहुयुष्मदथोमित्राश्रया

षटोतत्यनुकूला

विरातीतोत्पादनेति

द्कि ॥

परोक्ष
णच् |

अतुस् ।

उस्)

थव् |
णच् ।

अथुस्
व।

अ ।
म् ।

ए |

आते ।

द्रे ।

से।

आथे।

ध्वे |

ए ।

वहे ।

मह ।

अनद्यतनाती तपोक्षाथंक्रियावृत्तेरिति

योतकतापक्षः

।

अक्ष्णः

प्रः परोक्षः । राडका इत्यः यस्य छोपः । अक्षादिदियात्पर इति वा
कबि द्माद्यतस्य परत्वमिति वपेचम्य॑तस्य परत्वे सहादित्वात्परशाब्दस्यौ-

कायोऽस्मादेव

निपातनाद्वा

। विद्धि्यनुकुरुव्यापारसतानोऽधिश्रयणां

तः प्च्यथः करियाशब्द्वाच्यः । तस्य समुदायस्य युगपदुतपत्यसभवादाञ्

विनाशित्वाच भ्रपयक्षतवे न संभवति

यद्यपि तथाप्येकेकव्यापारस्य

तिडन्तविवरणम् ]
मव्यक्षस्वाद

तत्समुदायेपि

प्रव्यक्षाभिमानो

३९७
छोकिकानाम्

| यत्र

त्वेकोऽवयवो न भत्यक्षस्तत्र क्रिया परोक्षत्युच्यते । अन्ये त्वाहुः । यद्यपि
क्रिया सर्वा परोक्षेव पत्यक्षेण सा सव समुदायीहरता निर्दशे न शक्यते
देशंतरमाप्यारिफरेन त्वनुभीयते, तथापि तदनुकूट्शक्तिमतां व्यापारा.
विष्टानां साधनानां पासोश्ष्यमिह विवक्षितं तेषां प्यक्षत्वेऽपि पत्यक्षत्वम् । तेन
करियानाविष्ठसाधनमात्रप्रतयक्षपि णवादिभवत्येव । अयं पपाच तवं पेचिथेति।
एवं स्वव्यापारस्यापि

वत्तेमानतादश्ायां व्यासगादिना स्व्यमप्ररिसंधाने

ततः कार्येणानुमितो मवव्येव । अहं विरुपिति वत् । नाहं कछिगान्
जमामेत्यत्र तु पापभयात्स्वयमनुष्टितापि करियाऽपरप्यतेऽतस्तस्या अभावमतिपादनातपरोक्षता । अतो वैचित्त्यापहवयोरिति न वक्तव्यं भवति । रामो

राज्यं चकार। भनापाल्नायनुकरेकरामाभिन्नाश्रया वियतीतापरोक्षा क्रिया !

त्वमीशमश्मेषेनेयष्ट । एकयुष्मद््थांश्चया इश्पननानु गलाऽ्चमेधरसंक्ञिकयज्ञकरणिका चिगतीता परोक्षा करिया । अनयतने किम् । यार्मातरे षयेऽभद् ।
अत्र वटभवनं परोक्षमतीतमपिन चिरातीतम् ।अतीते किम्। जयमन्न भोक्ता!

अत्र॒ भूजेः भविष्यदनद्यतनव्वेप्यतीतत्वाभावः । न॒ चाज विरेषविं
हितेस्तादिभिरेव बाधः स्यादिति वाच्यम् । अपरोक्ष तारीनां सावकाशचतवास्परोक्षे णबादिभिरेव बाधसंभवात् । परोक्षे किम् | रामों रान्यमकरोदिति

हनुमद्वाक्यम् । षटोऽभवदिति तु षयोत्पत्तिशिरातीतापि न परोक्षा । यत्तु
उत्तमपुरुषे णबुत्तमोवेति ज्ञापकात्ययोग इति तत्र । वैवित्यादौ तस्य

सावकाकचत्वादिति दिक् । द्विश्च ॥ णबादीत्यनुवत्तं सततम्या विपरिणम्यते

धातोदिवचनं भवति णादौ परे सति । दौवाराविति द्विः ॥ दितिचतुभ्यैः

करियावृत्तौ सुः ॥ कत्वसोऽपवादः । अनेनैव निर्देशेनेदं वचनं ज्ञाप्यते ।
अच कियावाचकं बिना करियावृत्तरसभवाद्चनमिव्यध्याहियते । ठ

दकृदंतं

तदपेक्षया धातोरिति कमणि षष्ठी । घाते उारणे कनतैव्यं इत्यथः। यद्वा ।

विरिति संख्यामात्रवाचकात् दिशब्दाद्धिगाथ इति सिः । बयेकयोरेतिवव् ।
अन्यथा येकेषिति स्याव् । धातोरिति गुणगुणिसेंधे षष्ठौ । षातोदित्वं

भवतीत्यर्थः । अज्र द्िःपयोगो द्विर्वचने नत्वादेशः । सत्यादेशे तु तेसत्यादौ

३९८

रधुमाष्यात्तरा्द्-

ततेपत्यादि रूपं॑स्याव् । कृतस्य सत्वात् शब्द एव द्विरायतेते नत्व्ः ¦

दिशेति विधेयसहचरितेन चकारेण विधर्यांतर समु्वीयते । तचोकस्यासंभवादनुक्तं गृह्यते ¦ तेन दयतेरदिग्यादेशे दित्वं नेति रक्ष्यानुरोधादन्यदपि
भेवति । पिप्ये इत्यादि ¦ परोक्षे इति योग विभस्य दिबादीमनुवरृच्ये परोक्ष
दिबादयो विधेयाः । तेन शश्वदकरोत् चकार वा । अनंतरस्येति न्यायेनोक्तणादियोभेनेव द्वित्वं न विदोनवानामिति विहितणादियोग इति दिक् ॥

आशिषि
यात् ¦
यास् ।
थासखम् ।
सीष्ट ।
सीषठास् ।
सीय)

यास्ताम् ।
यास्तम् ।
यास्व ।
सीयास्ताम्।
सीयास्थाम् ।
सीवहि ।

यासुस ।
यास्त ।
यास्म ।
सीरन् ।
सीध्वम् ।
सीमि ।

स्वस्य प्रस्य वेष्टा्थेस्य दसनमाकशषीः । तस्यां वाच्यायां धातो्यादादयः।
यद्वा ्राभ्यमानक्रियाव्ृत्तेधातोयोदादय इति वा । आश्ी्यादादेः पङ्जित्
ननु डतिनव गुणादिनिषेधः सिद्ध इति चेव्न । “इन्याव् + सुप्यात् । इत्यादौ

समसारणाथत्वाव् । आरीरिति किम् । स्वप्यादिति विध्यादौ माभ्रदर् ।
याददेः किमू । स्वय तु इत्यादौ संमसारणे यथा न स्यात् । पकरम्।
यक्षोष्ट केशा वो मगर क्रेयासु; । ब्रह्मविष्णुमहेशाभिच्राश्रयका वहुयुष्मदथे-

संबधमगरोवस्यनुकूढा योखादना तदिषयाङंसना । अआश्ञंसाविषयोतादना वेति बोधः । भगवन् तवंनो मंगरं कृषीष्ठाः । एकभगवद्थेसंगोध्यका-

अहस्मदथसवेषिदुःखनाशनेन

स्वरूपसुखाभिग्यक्यनुकूखा

योसादना

तदिषया संसा । आशेसाविषयभ् तोत्पादनेति वा बोधः । अह वेदमध्येषीय ।

एकास्मद्थोमित्नाश्रया वेदाक्षरावाप्यनुकूडा याऽध्ययनकरिया तदिषयारंसा ।
आ्ोसापिषयमताऽध्ययनक्रियेतिं वा बोधः ।

तिडन्तविविर्णम् ।
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धस्तने-

ता

तारौ

तारस्।

तासि ।

तास्थ

तास्व् ।

तास्थ ।

ल्-म् खु

ता।

तारो |

तारस्

तास्मि ।

लासे ।
तासाथे ।
ताध्वे ।
साह ।
तास्वहे ।
लास्महे |
अयतनं दिनि विंहायागामिदिने श्ःशब्दो वतेते | तत्र भवः स्तनः
काटः ।तस्मिन्वाच्ये धातोस्ताद्यः । यदा ¦ चस्तने व्यापारे वर्तमानाद्धा-

तोस्तादयः। श्वौ भविता राज्यं कुमारस्य । चिरागामिदिनाधारा एकसराव्या-

भित्नाश्रयकाऽऽगामिकालभाकिनी आत्मधारणानुकू्ा कियत्यः । त्वं सुखं
गेतासि । रएक्युष्मदथोभि्नाश्नया सुखोत्प्यनुकछाऽऽगामिदिनभाविनी

गतिक्रियेति बोधः । वयं वेदमध्येतास्महे । बहस्मदथौमिद्ाश्रयका बेदाक्च-

रावा्यनुकूढाऽऽगामिदिनभाविनी जध्यनक्रियेतिः बोधः ॥ आद्धुवि कमणि ॥ भवनं भूः । संपदादित्वाद्धावे किप् । तस्यां अवि ञुद्धे धारे
साध्यरूपे भवि वज्थंस्तु सिद्धरूपो भावः स्वार्थं आदिति फछितिम्

फछाश्यः क्म । फट च धातुनेगोक्तमिव्याश्रयमा्माख्याता्थैः ! अनन्य्टभ्यत्वात् । न च मरथमांतेनेवाश्रयो छव् इति वाच्यम् । ‹ घटः करियते `

इत्यत्र षरस्वेनैवं षटस्योपस्थानात् नत्वाश्रयत्वेन । आश्चयत्वं त्वखंडोपाधिरूपमवच्छेद्कम् । यद्धा । आश्चयमेव् वाच्यं अभेदेन तदेवावच्छेदक च ।

भविऽकर्मकाद्धातोरात्कर्मणोऽसंभवाव् । सकमेकात्तु कर्मण्या । नतु सकर्म-

काद्ध वेऽपि मापरोति ततश्च वटं क्रियते दैवदन्तेनेत्यपि स्यादिनि चेत् ।
मैवम् । दिश्ेत्यतश्चोनुवत्तते । सोऽवधारणा्थः । सकमकाद्धातोः-

कर्मण्येवात् न भवे । ननु तरं भाववत्कसतैयपि न स्यादिति वेत न। मध्ये

पवाद्न्यायाव् । न्यायश्चाये सववमृरुकः । निषेधस्योपस्थितेनैव निरेष्या-

कक्षायाः पृत्तँअनुपस्थितं न यराह्यमिति छाववम् | अथ किमथमिदमारमभ्यते |

पर्वयोगेस्तिबादयो विहिता एव । नचाथविशेषराभाथमिदम् 1 अनिर्दिष्टाथौः
०

ह
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ठवुभाष्योत्तयर्दद-

प्रत्ययाः स्वार्थं भदतीति भावाथस्य छाभाव् । जप्कतरीति कतुः इणतन्यकवेरीति कमंणश्च छाभाव् |मैवम् । अस्य नियमार्थत्वात् इणतन्यकर्त€ ("क क

&

रीति सर्वापि कारकाण्यभिधेयत्वेन प्राप्तानि संत्ञायामकतंरीत्यत्र यथापातानि तथापि तच्र नियमोऽनेन करियते कमेण्येवात् नान्यस्मिन्नर्थं । इ

भवेऽ््रापति सत्यां युवीव्यक्त तथापि कत्तैय्येपाप्तो कतरि पंचव्युक्तम् । नियम-

पक्षेपि नार्थनियमः । क्रियते कर्मणि अदेव न तु पम् । यत एवकारस्ततोऽन्यत्रावधारणामिति सिद्धांताद्थस्य नियमो भवति नतु प्रत्ययस्य ।

तेन कारकातिर अ्रत्ययस्यानिवारणाहृषटोऽयं पक्षः । अतः भत्ययनियमोऽर
करियते । आकर्मण्येव भवति न करणादौ । अथस्यानियतत्वात्तत्र कृत.
त्यया भवस्येव । अ्थनियमेपि ¦ वचनाक्कृतः स्युरिति सुवचम् । अथ भुवि
कमेण्यादिति वक्तं युक्तम् । विधेयस्य पश्चातनिदेशस्यीवित्यादिति चेद् ।
उच्यते आदिति योगविभनेनान्यस्मादपि धातोराद्विषीयते तेन (निन्ञासते '

य॒श्रूषते, सुस्मूर्षते, दिदृक्षते, इत्यादि सिद्धम् । जश्वस्मृदसामित्यादि न

वक्तव्ये भवति । अथ भूकर्मेणीत्येव वक्तव्यम् ! किं पृथङ्धिर्दैरोेन । उच्यते ।
कर्तरीति योगो विभज्यते । भुवीति त॒ तेतीयया

विपरिणम्यते 1

कर्मणीर्यनेन कर्मस्था क्रिया गृह्यते । तुस्ये इति व्वध्याहियते ।

कर्मस्थया भवा क्रियया तुव्यक्रिये कत्याद्धवति । काष्टं भिनत्तीत्यत्
कास्य या करिया विदारणाश्रयत्वरूपा सेव काष्टं भियते । स्वयमेवेत्यत्च
तस्मिन्करतभूतेऽपि भवति । यक्चतुष्विर्यच यगिति प्रथमोचारणाद्यगिति
योगो विभननीयः । तञ केमेणि कतैरीप्यनुवत्यै कमकर्तैरि यगपि विधेयः

रक्ष्यानुसारायोगविभागादिष्टिद्धिरिति शिद्धाताचतुर्षेव सः.

इण् तु

इणतनीत्यत्र वक्ष्यते । एतावायको कमेस्थभावकानां कमेस्थक्रियाणां च

धातूनां च मवतः । न कतस्यभावकानां करस्थक्रियाणां च । यत्र कमणि

दृष्टे करियाऽनुमातुं शक्यते ते कमेस्थक्रियाः । ततोऽन्ये कतैस्थकरियाः ।
यथा पङ्केषु तड़टेषु भिन्नेषु च कृष्टेषु दृष्टेषवदृष्टः करैव्यापारोऽनुमीयते ।

तदुक्तम् । “कमैस्थः पचतेर्भावः कर्मस्था च भिदेः क्रिया ॥ जदासेभौवः

कतृस्थः कतुस्था च गमेः करिया ॥ ९ ॥› यद्प्याधारभावयोरिप्यज भावशचब्दे

विडन्तदिवरणम्र |
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न क्रियापि गृह्यते तथाप्यत्र भेदो विवक्षितः । पृथगुपादानात् } परिस्यद्रूपो घाथः छिदादिः क्रिया । अपारेस्यदरूपो विद्धित्यादिभवः । पचति
ओदनं भिनत्ति काष्ट च देवदत्तः । पच्यते ओदनः भिद्यते कारं च स्वयमेव । यद्यपि काष्ठानि पच॑ति स्थारी एचतीत्यादो साधनाधारयोरपि कव्व
इटयते तथावि तत्र न यगातावविधानात् । कियते घटः स्वयमेवेत्यञ
करोतेरपि कर्मकत्ती दृश्यते । स वोपादन्थेरव एद संभवति न तु यत्राथतवे । यत्नस्य ज्ञनेच्छादिवत्कतैसथ्वाद् । आशास्ते घटं ना । आशास्ते
घटः स्वयमेव । गच्छति याम ना! गच्छति भामः स्वयमेव । घट्य्राभयो-

दैष्टयोनेहि पुरूषव्यापारोऽनुमालं शक्यते इति केतस्थत्वं क्रियायाः ॥
॥ कन्ति चं च ॥ कतरि बाच्ये धादोः पं चादाद् । देवदत्तः पचति!

येनोकत्वात्कर्तीरे पथमा । ननु भावकतेष्यादिधानात्कथं दिथयः । मेवम् ।
मयोगाविणेयसंभवाव् । आस्ते हेते परुषः इत्यत्र कतरि पथमाद्श्नात्कसैथीत् । शय्यते, आस्यते पुरूषेभेत्य्च कतैरि तृतीया दशनात् भवि
आद् । चक्रे करिष्यते वा षटं कुरा इत्यत्र क्याद् । चक्रे करिष्यते वा
वटः कुछालेनेत्यत कमणि जाद् | कमणि प्रथमायाः कतरि तृतीयायाश्च
दशनात् कृषीष्ट कर्तव्यज तनिणेयं एद । यथा रामाग्यामित्यत्रानिणेयः।

कृतं देष्यागत इत्यादि सहोक्तौ त॒ तृतीयादनि्णय एव । केचित्त । अकर्मकायक्सहित आत् । भवे सकमेकाद्यकूसहेत आक्कमेगि ताभ्यामप् क् ।
यनमादिसहित आ्कत॑रीत्यादि नियामकमाहुः । तन्न । कभेकतेरि व्यभि
चारात् । भियते कुशढः स्वयमेवेत्यत्र यक्सदहितस्यातः कन्तंरि विधानात् ।
' पृच्यते ओदनेन, मिद्यत काष्ठेन ? इत्याद भावे च ददेनात् । ननु करैयह-

णं किमथेम् । भावक्मेणोः पूर्वेण रिषानात् परिशेषात् -कतेरयैव पे भवि-

ष्यति । अजाह माधवः । ननु प चेत्येवास्तु सूतम् । माकारि कतैयंहणम् ।
न् चाद्भुवीतव्यतो भावकर्मणी अनुवर्चयतामिति वाच्यम् । योगांतरर-

भाव्।जन्यथाऽ्पाद्धवि कर्मणीत्येव सिद्धत्वान्न चा्थीतरं संभवतीति पारिशेष्यात्कतंय्येव स्थादिति किं कतरग्रहणन। एवं तिं भावनिवृव्य्थं कतैयहणम्।
अन्यथा निर्हिटायत्वाद्धाव एव स्याद् 1 अप्कतेराति ज्ञापकाकनत्तरे स्था-
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छ्वुभष्योत्तयाद्-

दिति चेत् कतैर्येव यथा स्यात्कर्मकर्तरि मभूदिति कर्वैग्ररणमिति । तन्न
धात्वथन कारकाणामाक्षिपात्त्र म्तौ तदारणा्थं कतरयेव पमिति नियमाभम् । कतैग्रहणस्य संभवात् । अस्मदुक्तरीत्या कमेकतेयमागिविधेः संभवातु । त्वदुक्तरीत्या कष्ठानि पचतीति करणे कतेरि स्थारी पचतीत्याधारे

कर्तरि चापरसमात् ॥ यक्चतुपै ॥ चतुःशब्दश्वतुष्टयसंस्याविशिष्टस्य
+

५

वान्वकः । संस्येयविशेषाकाक्षायां वचनानि संबध्यत तेषां चतुष्टयाभावाद् ।
वचनानां तरिस्वात् । नापि अथममध्यमोत्तमाः पुरुषः संबध्यते तेषामपि
तथात्वात्।अतोऽ विभक्तयः संबध्यंते। न च तत्र चत्घषु स्यादिति वाच्यम्
५

[कके

चतुध्विति सामान्ये नपुसकनिर्दृशस्य संभवात् । तदुपहतुं शक्यमितिवत् ।

यदाऽऽस्यातमकरणाव् चतुर्विेष्वास्यतिबित्यथैः । त्र वतैमाना्थत्मेकाविधा।विधिसंभावनाथत्वमित्यपरा। आशीः मररणा्थयोरित्यन्या। अतीतानयतनायेत्वमिति चतुर्थी । यदपि सप्तविधा आस्याता उक्ताः माक्, तथापि
प्रथमातिक्रमे कारणाभाव।दादितश्वत्वारो मह्याः । अतास्यवरितमपि क्तै-

रीति नानुवतेते । उत्तरत्र कतैग्रहणादन्यथाऽनेनेव तस्िद्धो #ि तेन)
अतो अवि कर्मणीति चानुवतेते । तच्च तन्न यकोऽभिषेयमार्यातेनेवोक्तत्वा-

द्नन्यरम्यस्यैव राब्दा्थत्वाभ्युपगमात् । अतस्तन्निमित्तविेषणे भावाथकेषु
कमोथेकेषु च| चतुधिति । अचर तंत्रादिना वाक्यभेदेन वा दितीयोऽप्य्थो
आद्यः ।भावकमयकेषु चतुषु परतः इ््येकोऽथः। कमेकवरथेषु चतुष्वित्यपरः ।

चतुध्िति निर्देशेन नामसंज्ञामवृत्तिकारे ना्मांत्यस्य रेफस्य सुपिप्रेन्
विसे इति ज्ञापितम् । तेन भीं पूष, दोष्षु, सनूःष्वित्यादि सिद्धम् । एतद्-

थमेव चतुष्विति सामान्यनिर्देशः इ तोऽन्यथा चतस्रष्बित्युक्ते इदं न् ज्ञाप्यतेति

दिक् ॥ अपकतेरि ॥ भतरापि करतैरीति नपोभिषेयमास्यातोक्तत्वात् ।
किन्तवनुवृत्तस्यं चतुध्वित्यस्य विशेषणं कवर्थेषु चतुषै धातोरपत्ययः ।

नन्विह कवैग्रदणं किमथम्) भावकर्मणोयेक्विधानात् पारशेष्यात्कतु-

रभादिति चेव्। न ।इह क्थग्रहणे यको भावकर्मणोर्विधानासंभवात् । सत्निधानात्करतर्येव विधानसंभवाचच । अपः पित्विमुपित्तादिडिदिति सिन्त्वाभा-

बथिम् । अन्यथा भवतः । नयतः-त्यादौ डत्वाह्वणो न स्यात् । विधेयस्य

तिडन्तविषरणम् ।

०३

मथमोजारणं तु योगविभागाथेम् । कमणि कर्तरीति चानुवतते | कर्मकर्तरि
चतु धातोरप्पव्ययः । कचिद्ध वति यकोपवादः } तेन गणयति गणं

गोपाः

। गणयति

गणः

स्वयमेव

। केषांविन्मते

गणयेतः

कर्मैक्तेयीदा । गणयति गणयते गणः स्वयमेव । कारयति घटं प्रभुः |
कारयते वटः स्वयमेव । चिकीषति षटं कुछारः । चिकीषते घटः स्वयमेव ¦

अदलेकरोतिं कन्यां पिता । अशृकुरुते कन्या स्वयमेव । ब्रवीति कथां बिद्रान्।

मरूते कथा स्वयमेव । गां दोग्धि गोधुक् । दुग्धे गौः स्वयमेव । प्रस्तौति
गां गोपः । भञ्ते गोः स्वयमेव । नमति दंड ददी । नमते देडःस्वयमेव ।
अतभोवितजञ्यथवितो मिरति ग्रासमन्ता। निरते थासस्स्वयमेवत्यादि सिद्धम् !
केचित्तु सन्निधानासत्निषाने नानुब त्तिपयोनके किवििष्टत्वानिष्टत्वे प्रयोजके ।
यक्चतुष्वित्यत्रानिष्टतवात्कत्तंरीति नानुवत्तैते इष्टत्वाट्धविकमेणीति चानुववैत
अतोऽ परिशेषाकतंरीति रन्ये पुनः कतैग्रहणमन्यत्रापि कर्तरि यगातोविधानार्थम् । तेन . सृज्यते खन भक्तः । युज्यते ब्रह्मचारी योगम् । तप्यते
तपस्तापस इतिं सिद्धम् । अचर सृनति युनक्ते तपतीति भाप्तामिति दिक् ॥

अदादटैक ॥ अद आदिर्यस्य स अदादिस्तस्माददादेः 1 अद् भक्षणे
इत्यारभ्य द्विकरडेत्यतः भाक्तनः सम॒दायोऽदादिरिम्देन गृह्यते । तस्य

चानुद्भूतावयवमभेदस्यान्यपदाथववेन विवक्षणाददादेरित्येकवचनम्) पू्वसूत्रादप्
इत्यनुवर्तते! तजर षष्ठया विपरिणम्यते । तस्य दुग्विधीयते । अचर चतुखित्यस्यानुबरा्तिस्तु नोपयुज्यते चतुष्वेपोऽभावात् । अच तद्रणसंविज्ञानबहुव्रीहेराश्रयणादत्तेरप्यपो दुक् । अपः किम्। अयते ।एवम्म्रेषि। हदेर्हश्च ॥

हुभादिथिस्य स हादिस्तस्य । द वारो इति दिः । दित्वविरिष्टवाचकाव
दिशब्दाकियायाः सुः आवृत्तौ । सा च योग्यताबङादुचारणक्रिया गृह्यते ।

दुक्यनुवृतते सप्तम्या विपरिणम्यते । हादोपति कर्मणि षष्ठीं । उच्ारणक्रे-

यायाः कर्मत्वात् । तथा च लुकि सति हादिर्दवारमुखारणोय इति फञितम् । दविःभयोगो दिपैचनमिति सिद्धातो, न तु स्थानें दिव॑चनमिति ।

दकि किम् । हूयते । अत्र चकारोऽथिकः पूर्वेणापो दुकोऽनेन द्विव वनस्य
विषानसिद्धत्वात । चकारोऽनुक्तसमुचयाथेः । तेन मीहरीगृहुबामामि

०७

ट्वुभष्पोत्तणद्द्-

दित्वमिरव च सिध्यति ॥ दिवादिः ॥ दिव आदियस्य स॒ तस्माद्य,
त्ययो भवति कर्वे चतुषु परेषु । जवानुक्तसमुचयाभश्चकारोऽनुवतेते |
तेन भ्राशम्ाशभ्रमक्रमतरसन्चर्ट्षि यो बा । अनुपसर्गा्यसः संपव। चेति
मध्यम् । यदा भ्राशादयो धातवः दिवादिषु पुषादिभ्योऽन्यत् पाटयाः।

आदह आददरदषु । याह; या्षु । उभयाहौः उभयारहषु । अश्च तत्तदूणोत्त अत्रापि याह्या: । वा भाक्चति सूत्रारम यथा यस संयसु इति च पा्यम्।
यसुषाठेन सिदे संपुररैपाटस्तु नियमाः ।संपूरवादेव यः। न उपसग तरपूर्वात्।
अषु म्वादिपागद्धवति। येन नामरा्षिन्यायेनाणिपबादोऽये यः । चतुषु किम् |

दिदेव । क्र्थषु कम् । दीव्यते । यद्यपि ये यकि च समानं रूपं तथाप्य
पदे च विशेषः ॥ स्वादः ॥ सुरा्यंर५ स स्वादिस्तस्मान्चुः मत्ययेो
भवति कवर्थषु चतुषु । सुनोति । चतुषं किम् | सुषुवे । कवर्थषु कम् 1

सूयते सोमो भवता | शुश्रव । स्वादिष्वेव पाण्यः । दृशादः पदयादिरिति

शभावः । तक्षू तनकरणाअकू व्याप्तवितो स्वादिष्यपि पार्य भ्वारिषु च। तेन
तक्ष्णोति । तक्षति । अध्णोति । अक्षतीव्यादि सिद्धम् ॥ तुदादेरः ॥

तुद आदियस्य स॒ तथा तस्माद् अगरत्ययः कर्तार चतध । अपरत्ययस्यापि

तादिरिति ञ्तवान्न गुणः । तुदति । किच । अप्रत्यये सति वादीपोः श्तु
रिति नुम्बिकसः

। तुदती । तुदती । अपितु

नित्यं नुम् |

पचती । जथ रियति । षियति-इत्यत्र अप्रत्यये सति गुणः कतो न |
ननु धातोरुपधाया युणो विधोयते अवर तं इकारो न धातोरुप्येति च

उपधाया इत्यवयवषष्टीतवात् । उपधामूतस्य च धात्वयवत्वात् गुणपाततः

सत्त्वात् । उच्यते । अत्यादणौ्पव॑स्योवधाव्वेनांस्यस्यापि धालवयवस्मैवं

ग्रहणात् अमत्ययस्य चाधात्ववयवत्वान् दाषः । यदा अतरगबहिरंगयोरतरगं बलूवदिति परिभाषाश्रयणाव् । इष् तु अप्रत्ययमाचपेक्षन्वाद् तरगः ।
गुणस्त्वप्मत्ययमास्यातं चेक्षमाणो बहिरंगः । एवमदश्चवद दुटुवाईत्यादौ-

उवपि बोध्यः ॥ रुधादेर्नम् ॥ रुध आदिर्यस्य स रुधादिस्तस्मा्म्

मत्ययो भवति कतरि चतुषु । रुणद्धि । चतुष्ट किम् । रुरोध । कतैरि

किम् । रुध्यते । ननु सुदादोरति भाव्यमेतवतिषिभत्तयाश्रयणेन पदात् ।
“ च क

तिडन्तविवरणम् ।

०६५९

क

थिद्ाधानमितिवदितिं चेत्सत्यम् । स्पष्टां पदकायाकरणप्र् । अन्यथा
(क

कि (म = क

सदिः आदिव सुषिः आदिवीं सदेहः स्थाद् । ननु व्याख्यानतो विरोषति-

प्तिरिति न्यायात् रुधिर देग्ररीष्यते इति चत् । एवं तहिं कवचिद्वातर
पदकार्यं नेति ज्ञापितम् क्षीरस्य पान क्षीरपाणम्।सुरापाणाः माच्याः।ररवण-

भित्यादाविकपदत्वभयुक्तं णत्वं भवतिं । समासे कविदेकपद्यं णत्वहेतुरिदि

र्वस्मदेव रव्धम् । स्यादेतद् ! नम् किः मत्य आगमो बा । नाचः ।

रुधदिरेति पेचम्याश्रयणात् परः स्यात्तु मध्ये । न च मित्वसामथ्यीदत्या-

त्स्वरात्परो भविष्यतीति दाच्यम् । मित्यस्य नम इत्यत्र विशेषणे मित्वस्योपक्षोणतनासामर्ध्यात् । अन्यथा नम इत्यत नादि्युकते यल्लानां पावनानामित्यादादपि नरोपापत्तेः !न च दीर्घे छते नरब्दात्परस्याभावावनातग्रसम्

इति वाच्यम् | परव्वात्ररोषस्येव भसगात् नात्य: । जागमत्व सध्वाववानस्-

भवेऽप्यषो द्वीरत्वासत्ययस्येव हि अ्रत्ययांतरमपवादो भवते नत्वामम् इति \
टच्यते।मित्वक्षामध्यादत्यात्स्दरात्परोऽयं नम् 1 न च विदषणे उपक्षांण त्दष
मधं अनवरधातर्स्येव सवचत्यात् । नमि मध्ये साति परत्वस्या नवरुद्धत्वनाप्
स्यादिति वाच्यम् । द्धि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्र क[डन्यायातिं न्यायनात
तक्रदानेन दधिद्नमिव नमा बाध्यते इते दुवचत्वात् । सत्यां सभव
वाधनं भवतीस्यभ्यपगमात् । यदा ! अवादिभिरास्यातानां कचेथ बाघनी
साहाय्यं कियते ठच्च भतिपदोक्तेन नमेव कृतामेत्यपो न अयाय कयय्यदिति दिङ् ॥ तनष्दिरूप् । तन जादुयंस्य स तस्मात् उष्मरत्यया भवात

कर्तरि चतरे 1 तनोति । चतुषै किम् । ततान । कतेरि किम् ।तन्यत ।

नन्वेवं नछोपश्चिश्वदेरितिवत्तदेरिति भाव्यमिति चेत् न । स्प्टाथं नरपाकरणात्। अन्यथा तादेरित्यक्त तनादेवौ तकारादेवेा संदहः स्यादथ व्याख्यानता
विरोषपरदिपत्तिरिति न्यायास्छदेहाभावं इतिचेत् तदि कवितरो पाभावो ज्ञाप्य
ते सन् आदिर्येषां ते सनादयः, वृषु वषेक वसु यस्य वृषन्वसुः। वृषाश्चा यस्य
स वृषश्च इत्यादौ नखोपों न । यद्वा । तन आदियस्य उच्वारणा्थोऽकारः।एवं
नच नूप इत्यत्र विरेषणाथम् ।तुश्च
र्ध जदियस्येस्यपि। अथोपः पिं किमथम्।

उश्चेति ददे न्वोरिति। उश्च नुति ददे उन्बोरिति निर्देदोन वा निवाहाव् ॥

४०६

रुव॒भाष्योत्तराददे-

नभत्ययसाहचर्यासत्ययस्यैवोकारस्य ग्रहणम्।न च गुधातुरेव याद्यस्तस्य गुण
इत्येव सिद्धतासत्ययामत्यययोः

मरत्ययस्थेव ग्रहणमिति

न्याया ।

मैवम् ! अपित्तादिङिदिति ओरित्वेन करोति कुरुत ईत्यादौ गुणास्षगात् |
न च ङित्यदुरिति ज्ञापकात् करोतेगंगो भवति ।. गुणं विनाऽकारासंभवादिति वाच्यम् । षर्णोतीत्यादौ गुणाप्रसगादिवि दिक् ॥ ना यादेः ॥

कीरादिथस्य स कयादिस्तस्मात्ना भत्ययः कर्चर्यषु चतु । णाति । चतुषे
किम् । चिकाय । ककरथैषु किम् । क्रीयते । मरव्ययस्यादादु्वारणं योग
विभागम् । ना इति योगो विभज्यते । ^स्वदेनः” इत्यतो त॒रित्यनुवत॑ते।

धातोनी भत्ययो भवति नुश्व कतैरि चतुषु । जच स्तु स्तुभुस्कमु स्कु
भुस्कञ् एतेएव धातवो गृह्यंते रक्ष्यानुसारात्। स्तश्राति स्तश्रोतीत्यादि । एते
सोतराश्चत्वारः पठयते क्यादिवि । पण्येरस्तदापि नुविधानाथं योगविभागः
क्तव्यः । क्यादिर्नेति पटित्वा । तत्र नोरनुषतेते । नुः सर्वेभ्यः कयादिभ्यः

स्यात् । हसादानहौ ॥ धातोित्यतुत्रत्तस्य हसादिरिः्यनेन विरेषणत्तद-

तविधिः ! इसाताद्धातोरानः स्याद्धौ परे । नापवादः । स्तेभ्वादिभ्योपि ही
परे ना मा्तसतस्यापवाद आनो भवति । गृहाण । वधान । स्तभान । नुस्तु

भवत्येव । येन नाप्राघ्यभावेन आनस्य तदपवादत्वाभावत् । यदि तु
ऋयादेरित्यनुवत्यते; हसाताक्यदेरिति व्याख्यायते स्तम्बादिभ्यो न प्राप्रोति
तेषां सोत्वेन अथादित्वामावात् । यदितु तेपि क्यादिषु प्यते तदान

कापि क्षतिः ॥ त्यादौ भविष्यति स्यप् ।। तिरादिरस्य तस्मिन् भविष्यत्यरथे वतेमानाद्धातोः स्यपूमत्यया भवति । त्यादौ परे सति इति भविष्यत्वं योत्यम् । धातोः स्यपूयत्ययो भवति भविष्यति कारे तिबादो परे । अत
पक्षद्धयेऽ्लुवादसामथ्यात्तिबादिः । यद्वा । धातोभैविष्यति कारे तिबादि
तस्मिश्च परे स्यबिति । पक्षे तु तिबादेबींच्यं मविष्यच्वम् । कतेकमेभावास्तिबादीनाम्थौः संत्येव । ननु भविष्यतीति शतात्सक्तमी । शतरि त॒ स्यप्

त्ययो नास्ति त्यादौ तद्विषानाद् ।भवम् । शतरश्ानयोरपि तित्तैवदित्यप्-

देशात्स्यपू्त्ययो भवति । यदाऽस्मादेव निपातनाच्छतरि

स्यपूभव्ययो

भवति । शानस्याष्युपरक्षणम् । तेन यक्ष्यन्यक्ष्यमाणः । मोज्यन्भोक्ष्यमाणः

तिडन्तविवरणम् ।
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इत्यादि सिद्धम् । तुम् तदथोयां भविष्यतीत्यत्नाप्येवे करिष्यति । त्यादौ

किम्-कत्तौ । भविष्यति किमू-अक्ति ॥ दिवादावट् ।॥ मत्ययापिका-

रेप्ययमागमष्ित्वसामभ्यत् । भव्ययत्वे दिबादौ परे धातोः परः स्यात्तथा च
यित्वं व्यर्थं स्यात् । मयोननाभावाव् । आगमी चास्य धातुरेव षष्ठीनिर्देशात्
न तु विकरणः । षष्ठयभावात् । ननु दिवादाविति सप्तमी } तज चःव्यवरहिते
तस्मिन् परे धातोरटा भाग्यमबादिव्यवधाने न पाप्नोति) न च वचनसाम्-

ध्योद्ध विष्यतीति वाच्यम् । भनुहोदित्यादौ दप्विकरणे चरितार्थत्वात् |

न् च परत्वादटविकरणस्य निव्यत्वादटि कृते चकते च प्रप्निः | यत्त
अबप्यनित्यः । र्दांतरमप्तेः । कृतेऽटि अभर इत्यस्य ! अकते च भू
इत्यस्य । द्वयोरप्यनित्ययोः परत्वादडेवादौ भवतीति माधवेनोक्तम् । तन्न ।

शब्दतरस्य माघुवन्विधिरनिस्यो भवतीति ` सिद्दातात शब्दांतराव्याघ्रवनिति

िद्धांताभावात् अभू इत्यस्य म् इत्यस्य चेत्यत्र षष्टयप्यङद्धा । अगोधात्वनवयवत्वाद् भ् इत्यस्मादिति पेचम्या उचितस्वाद् । उच्यते |
रम्दमाचपिक्षव्वादं तरगोऽद् । विकरणस्तु कवोद्ययेक्षणाद्धहिरंगः । अंतरगबदिरंगयोरतरगं बख्वदित्यादावदट् । यदा । दिबादावडिति सूत्रं ततादिना
व्याख्येयम् । एकरेनान्यवहिते दिबादावट् । दितीयेन व्यवहितेपि येनं
नाव्यवधानोकिन्यायात् । यद्वा । दिवादावडित्यराबादननुवत्ये वाक्यभेदेन
व्यास्येयम्।दिबादौ परे धातो रट् ।स्यादावितिवव्। यादाविति वक्तुमुचितम्।

दिबदौ किम् ईहति-जहोति ॥ स्वरादिः ।| स्वर आदियस्य तस्य धातोर्ट्
भवति दिवादौ परे । ओहत । रेश्चत । नन्वत्र दिवादावडित्यदट् विहित एव।
किमथ॑मिदम् । सत्यम्।अस्यारभसामर््याहि तीयोऽट् विशयत्त । ननु योर्यः
रथमत: सवर्णे दीर्घं एवास्त् । ततश्च क्षतः भोहतेति स्याद् । मेवम् |
दितीयादिषानवेयथ्यैमसंगात् । न च एकसिमिन्नेटि कृते तेन धातोस्स्वशदित्वावसोधात् डितीयस्य कथं पसग इति वाच्यम् । यदागमास्तद्णीभूता
स्तद्रहणेन गृह्यते इति न्यायेनाडिशिष्टस्येव धातुखात् 1 नन्वटि कृते सर्वेषा
स्वरादिरवाद्वितीयोऽट् स्याव् । नचायष्वारणे स्वरादित्व विवक्षणीयमिति
वाच्यम् । ओष्ट देज्यतेत्यादावमसंगात् । उच्यते । अटं पिना स्वरादिवमिह
क ।

क
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र्वुभाष्योच्तरारददध्-

करिवक्षितम् । स्वरादेरिति वचनसामथ्यात् ! अन्यथा दिवादावडित्यस्यागरेऽट्

चेत्येव सूत्रमस्तु । दिवादौ परे दिरीयोड् भविष्यति क स्वणाद्यहणेन ।
नवैस्यतोप्यतेव्यादौ मथममेतरगत्वाहदिनादावद् । ततो यक् । ततो
यजादित्वात्संभसारणम् । ततो धातोः स्वरादिव्वेपि दितीयोऽट् न स्यात्|

पथम! स्वरादित्वस्याय्रहणात्तमरसारणस्वरस्य त्वादितवामावःदिते चेत् । न
अट्संपरहारणयोरदशे कृते तस्य यदादेशन्यायेन षातुश्रहणाहैतयाटः
संभवात् । स्वरादेः किम् । अमवद् ! दिवादौ किम् । इहते।। स्यम् क्रियातिक्रमे ।॥ क्रियाया अतिक्रमः अनिष्पत्तिः असिद्धिरिति यावद् । भविप्यती-

व्यनुवर्तते ¦ उत्तरसूजाद्रतइति च। भूते भविष्यति चार्थ वत्तमानाद्धाते!द-

दादिः पत्ययो भवति कियानिष्पत्तौ गम्यायां दिवादों च पर स्यप् भवति ।
यदा । धातोः परः भरते भदिष्यति चार्थं वव्ये दिबाद्भिवति । तस्मिश्च
परे स्यप् । क्रियातिक्रमे गम्ये स्यन्विकर्णत्डाद्नयैकः । व्यादापित्यादावपि।

एवं सिरपि । कारस्तु षातोर्व्यास्यातस्य वथः ।कयौदि$ तु आख्पातस्येष !
यद्वा । भविष्यति भूते इति च नालुवत्तेनीयम् । परिशेषह्टम्करवाव् वसमान
क्रियाया अतिक्मासभवात् ¦ यदि कृष्णमनेस्यल्ुखमयास्यत् । एूष्णक्िका

एकाश्रया नतिः; तदभाव्मयुक्ता सुखकथिका एकाश्रया मूता भविष्यती
वा या अरिस्तदसिद्धिः । यदि भरयागमगमिष्यत्तदामोद्कमभश्ष्यत् |

मयागकर्मिका एकाश्रया भूता भविष्यती वा या गतिस्तदभादमयुक्तमोदक

क्मकेकाश्रया भक्षयक्रियाया असिद्धिः । यदि सुवृष्टिरमपिष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत् । सुबृष्टयाध्रयात्म्धाप्णातुकूडा मूता भविष्यती वा या क्रिया

तद्भावमयुक्ता सुभिक्षाश्रयात्मधारणानुर्खा कियाया असिर्धिः । करियाति-

कमेकिम्।सषि । सभिक्षममूवसुदृध्मिरिष्यतिसुमिक्ं भविष्यति !
दिवाद् कम् । इष्ण नमेचेलखं यायात्।कृष्णे न नमतः सुखं न पाप्तमिति
क्रियानिषत्तिरसिति ।स्यपू्रहणं चित्यम् । त्यादाषित्यतोऽनुवृत्तिसंभवाद् ।
जटृत्वागमत्वात्स्यपोऽनुवृततेने व्यवधायकः।एवं स्यपूमहणं व्यर्थमिति चेव्। न।
योगविभागार्थम् । तेन शादौ कचित्स्यप् भवति । भविष्यन् भोयमाण

इत्यादि ॥ प्रतेसिः ॥ अभूदिति भूतः । अकर्मकत्वाकतैरि क्तः।स्वसत्तया

तिंङन्तविवरणम् |

काल व्याप्तवान् । मूत ६।;
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"वथ व्तङ्कनाद्धातोर्दिवादिभेवति । धातोः पर

भतसामान्येर्थे दिबािभ £ । तरसि्मिश्च परे सिपरस्ययो भवति । अभू्ददष्टः।

सिसहितस्य

द्विदेभरतसामान्योऽथः । अबादिपहितस्य तु भतविरेषोऽनद-

तनोऽपरोक्षः । अूतानयतमपरोक्षो णबदेः । दिरेषेऽपि यदि सामान्यविवक्षा

विरेषाविवक्षा तदा सिमदत्येव। अभ॒न्नपो दशरथ इति । विरोषदिवक्षायां
जभवच्रृपो दशरथो दभूेति वा } भृते किम् । अत्ति । दिवादौ किम्। गाग
च्छामि । वत्तमानसमीपे भूते एष आगच्छामीत्यादो वत्तेमानत्वारोपाद्
तिबादिभिवति न दिवादिरिति दिक् ॥ नब पं पराण्यात् ॥ मत्येकं
अष्टाद्शवचनात्मका दशविधा जाख्याता उक्तास्तेषां नव नव वचनानां सन्ने
विधीयेते । तिबादीनामादयानि नव दचनानि पसन्ञानि ! पराणि नद्
आस्सज्ञानि । पसभणीति परशब्देन नवपसित्यत्ायानीति रम्यते । अनर

केदित्पावशब्दाभ्यामवयवाभ्यां परसनैपदात्मनेपदशब्दाववयविनादाक्षिप्येते !

तौ च संज्ञात्वेन विनियुज्यते इत्याहुस्तच्च । तयेोरनावृततेः । ददिः वे ।
गिते । आतोतोदनतः । आाद्भुवि । इत्यादौ पाच्छब्दयोरेवातुदरत्तिददयते

खाववाच्च पाच्छब्दाबेड संज्ञे । मन् परस्मैपदात्मनेपदशव्दान्यामन्वधत्देनं
प्रगामिकरियाफरे आत्मगामिकियाफरे इत्यथ छभ्यते । पाच्छन्दाभ्यां स
कथं छम्धव्य इति चेत् !न ¦ षिवक्षया निडहात् । नहि विभर्षि । बिभृते ।
रुणाद्ध । रुद । कोणाति । क्रीणीते । इत्यादावन्यचियामकम् ¦ नहि ।

“कमलख्वनोद्धाध्नं कुर्वते ये" इत्यादावात्मगामिफटं र्यते । याजको
यजति । यजमानो यजते । इत्यत्रैव परगामित्व।त्मगामित्वफरं रभ्यते ।

तत्तुकल्पसूजवछात् शिष्टाचारवरदा बोध्यम् । व्यर्थोतः समुदायाक्षेप

इति दिक्। नाचि च युष्मदि चार्मडि च भागेः।। अञ पाच्शब्दावनुवृत्तौ सप्तम्या विपरिणमयितव्यो । जदभुवीत्यदिः कमंणीति कत्तेरीवि चानुवतेते । नामादिशषब्देन विभक्तयतं गृह्यते । चनिकपक्षेऽविभक्तेकेन कच।यमिधानासंभवाव् । पेचक्पक्षो वा ्राह्यः । मकरणात्तिषादयो दशविधा

आख्याता ग्यते । नामायं क्तरि कमणि च विहितानां तिबादीनां
गृतो्यानिं नव नव वचनानि तानि बिमिभौभेरविभन्य मयोक्तव्यानि यथा
५
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रुवुभाष्योत्तराद्-

सख्यन! नामाय कर्तरि भय॒क्तेऽमयुक्ते च प्रथमो भागः

प्रयोक्तव्यः स

पचति । तौ पचतः । ते पचति ॥ स पवते। तो प्रेते । ते प्रचते।

अभयुक्ते-पचति । पचतः । पचति ॥ पचते । पचेते । पचते ॥ नामां

कर्मणि--ओदनः पच्यते । ओदनौ पच्येते । ओदनाः पच्यंते ॥ गम्रयुक्तेपृच्यते । पच्येते । पच्येत ॥ पतु कर्मणि नास्ति । युष्मदर्थं कतैरि-त्वं

पचसि ! युवां पचथः । यूय पचथ ॥ त्वे पचसे युवां पचेथे । यूय पचध्वे॥
अभयुक्ते-पचसि)पचथः। पचथ }; पचसे । पचेथे । पचध्वे । युष्मद कर्मणि
भयुक्ते-त्वे दुःखी क्रिये रोगैः । युवां दुःखिनो किये । यूवं॑दुःखिनः
करियष्वे ॥ अमयुक्ते-क्रियसे । कियेये । कियध्वे ॥ अस्मद्थे कतरि प्रयुक्ते-

अहे पचामि) आवां पचावः । वयं पचामः ।। अह् पचे । आवां पचावहे ।
वये पचामहे ॥ अमयुक्ते-प्चामि । पचावः । पचाम्; ।। पचे । पचावहे ।

वयं
पचामहे अस्मदर्थे कर्मणि प्रयुक्ते-विशगैः सुख्यहं किये । आवां क्रियावहौ
क्रियामहे । अपयुक्ते-करिये । क्रियावहे । यामहे ।॥ त्वया पच्यते । मथा

पच्यते । इत्यत्र युष्मदाद्थे आख्यातस्य बिधानायावान्न मध्यमोत्तमौ | ननु
आख्यातानां वर्तमाने तिप्रसिव्यादिनाऽश्रवीत्यादिना च कतरे कमेणि च
सिद्धःवाकिम्ेमिदमारभ्येत । सत्यम् । नामार्थयोः कतृकम॑णोर्मध्यमा-

वपि । म्टुतः । युष्पद््थेयोः मथमेोत्तमो । अस्मद्थयोः प्रथममध्यमावपि ।
अतो नियमा्थमिदमारभ्यते । नियमाथेत्वेपि न नामादिनियमः । नामार्भ

कतरि कर्मणि प्रथम एव ।युष्पद्थे मध्यम एव । अस्मद्थं उत्तम एवेतिं
यत एवकारस्ततोऽन्यत्रावधारणमिति नामाद्यथंकजीदिनियमो भवति । न च
स पृक्ता । त्वं पाचकः।अहे पचे । इत्यत्र तुवुणादयो न स्युरिति । नामाय्थक-

जीदिनियमादिति वाच्यम् } वचनसाम्योऽयादयो भविष्यंति । यद्वा सनातीयिक्षो नियमः ।नामारथे कत्ोदौ प्रथम एव् भवति न मध्यमोत्तमाविति ।

उच्यते। भवे आख्याते सरवे भागाः स्युः । नामार्थकदौ विहितत्वाभावात् ।

अतो भागनियमोऽतराश्रीयते । मथमो नामा्थेकर्वादाविव । मध्यमो युष्मद्धक-

-जदवेव । उत्तमोऽस्मदथकर्जादावेव नान्यत्रेति । अस्मिन्पक्षे नामा्यनियमात्तः
स्मिन् कथोदौ तृबुणादयो भवत्येव ।नन्वस्मिन्पक्षे भावे अत्यये कोपि पृषो

तिडन्तविवरणम् ।
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न् स्यात्नामायरथे कवोंदौ आख्यातस्य विधानात् भवे चाख्याते तदभावात्
वचनाचेत्सर्वपि स्युरविरेषादिष्यते च प्रथम एव ` मेवम् । नामार्थस्य

कतैसखायभेविपि वचनबलखाप्यथम एव स्यासथमातिकमे कारणाभावान्नमध्यमोत्तमौ । प्रथमस्याप्येक वचनमेव | तावता वचनं चरितार्थम् । दित्व-

बहुत्वयोरभावान्न द्विवचनबहुवचने स्तः। यत्त॒ उष्रातिका आस्यते ।
उष्रकवृकासनसदशान्यासनानीत्यथेः । हतश्ापिकाः शय्यते । हतकतैकरायनसट्शानि इायनानीत्यथः । यन्त॒ नागनाथवचनमामाण्यात् स्वीकियते

एकवाक्यतया विधिपक्षोऽप्यस्ति

¦ तथाहि । वत्तेमाने तिवित्यादीनां

आध दीत्यदिः । नास्तिचेव्यस्य चेकवाक्यतया वर्तमानायथवृत्तधौतोनी-

माद्यथकजदो तिबादीनां पातोनैव वचनानि षा विभक्तानि एकस्वायर्थं
कमेण पयोक्तव्यानीति । अत्रापि पक्षे भावे उक्तरीत्या भथमस्ैकवचनमेष
भवति । अथ भागैरिति बहुवचनेन जिभिरेवेति कथं ठभ्यते । कपिनलानारुभेतेत्यच वाक्ये कर्पिनलानिति बहुवचनेपि एकस्मिन योश्च बहत्वाभावात् । अथमबहुसस्य च्जिषु छाभात् जय एव गृह्यते । न चतुःपचादयेो
यथः; तथा मागेरित्यत्रापि जय एव भागा गह्यते । नाधिकाः । नन्विह भवान्
पचत्वित्यत्र मध्यमः प्राप्रोति । भवदयुषच्छन्दयां रेकाथ॑त्वादिति चत् न ।
तयोर भेदाद् । अल्गिः संबोधनविषयश्च युष्मदथः । भवदथस्तु छिमवान्नच

सेबोधनेकाविषयः यथैव हि माणवकावीष्वेत्यत्राभिमुखीभावो गम्यते एवं
त्वमधीष्वेप्यतापि ।॥ उक्तच ।) “संबोधना्थः सवत्र मध्यमः केधेदिष्यतते ॥

तथा सेबोधने स्वो प्रथमां युष्मदो विदुः” इति ।दपः । त्वत्करपः । त्वत्तरः।
पचसि । एवं मदुपः । मत्करः । मत्तरः । पचामीत्यच् तरदिरविशेषणत्वे-

नाकतुत्वात् युष्मदस्मदर्थस्येव कतुत्वान्मध्यमेत्तमौ स्तः । अतित्वं भियत्वं

पचति । असव्यं पमियाहं पचतीत्यत्न पूर्वेपदाथयोः माधन्येन कतं तात् ।

युष्मदस्मद्थयोगैँणत्वेन कतुंवाभावात् न मध्यमोत्तमौ । एवमत्वे त्वं
संपद्यते त्वद्धवतीत्यादावि ।च्व्यते हि संघीभवेति बराह्मणाः । इत्यनुरोषेन

मकृतेः कर्तत्वम् । विकृतेः कंसे तु संघीमवति ब्रह्मणाः इति स्यात् ।

वम् । तदुक्तम् । “यदा च्च्य
अत्रापि य॒ष्मदस्मदथयोर्विकृतिवेनाकर्तृ
कि

क
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रघुभष्योत्तसाद्

विनिदये भवतो युष्मदस्मदी ॥ दयोरवि तयोयेगि न पातोमभ्यमोत्तमौ ॥
भकतर्विकृतेरवपि द्येकदा भतिपदने ॥ वाचकः प्रकृतेः संख्यां गहावि विक्रतेनैतु॥ ) अतएव मद्या भवंति । ओंदनस्तंडुढा भवतीति ययुज्यते |
खचत्वंचपंडितौ भवथः । अहंचसच तंच पंडिता भवामः। इत्यत्र

याणां नामा्यथौनां कतंत्वेन प्राप्तावपि प्रत्वान्मध्यमोत्तमौ भवतः ।
तदुक्ूय् । “एकदा चेकतियाकाररंवधध्रतिपादनम् ॥ धातोनामादिषूकेषु यः
परः स पुम्न्भवेत् ॥ '› परत्यं च विधायकसूञपिक्षया न भरयोगपेक्षया

गराह्यम्। अस्पदथेस्थकदेपि सथुद्ःयाध्रिता संख्या प्राह्या।तदुक्तम्।"“दयोनो्ना
वहूनां वा यदि वाक्ये सञ्चयः ॥ नामत्रयाभ्रिता संस्था कृत्तिबायोर्षिरे-

षणम् "| सच त्वं च अहं चति सहविवक्षायां त॒ अदेश्च दरद श्ति आद्ययोरपि
ऽस्मदः शेषतादुत्तमो भवति 1 संख्या तु सम॒दायाध्रेता भवतति । मत्येकं
कतुरविदक्षायां त॒ ख पंडितो भवति | खें भवरि। अहं भवामि । अत्र

चकाराः किमधाः । शण । गामर्थि कजौदौ पथमः । चादकतरीदो मावे भथमः।
तत्र दित्वबहुत्वयोरमावादिदचनबहुवचने न स्तः । मथमातिकमे कारणाभावादेफत्वाभविप्येकवचनं भवति । तञ विधानसाम्यत् युष्मदर्थं क्रोदं
मध्यमः । चादुत्तमोऽपि कचिद् । अस्मदथं कंवादावुत्तमः । चान्मध्यमोरि ।
तेन परिहासे । मन्योप्पदान्मध्यमः । स सवेवचनांतः । मन्यतेध।तोरूत्तमः।
स एकवद्वेति संगृहीतं भवति । त्वं इति मन्यदेऽहमोदनं भेक्ष्ये इतिं
स्थितम् । ततर त्वं इति मन्येऽहमोदनं मोक्ष्यसे भुक्तस्सोतिथिभिः । एवं

त्वं युवां यूयं वा मन्थे । जहमोदनं मोक्ष्यसे) आर्वा भेष्षयेथे । वयं भोक्ष्यष्वे |
एते एवं भयोगाः परिहसि एव भवंति । विङ्ख्लीणि जीभीत्यत्र तिङ

भिरिति वक्तं शक्यम् । कदिनछापिकरणन्ययेनात्मनेपद्परस्मैपद्योखयो
भागाः कर्तव्याः । जयस्तु परथमो भवस्येव । दितीयोपि मध्यमो भवस्येव ।
तृतीयस्तु उत्तम इति स्वीकारात् । युप्मद्यपपदे समानाधिकरणे सथानिन्यपि मध्यमः;

इत्यस्य स्थाने युष्मदि मध्यमः

इति सुवचम् । युष्म

द्थं वाच्ये इति तदथः । चार्थं वाच्ये दद इतिवत् । एवं च ना्रि

अत्युज्यमानेपि भरथम इति कातेचसू्रपि भयुज्यमनेऽीति व्यर्थम् ।

तिङन्दविवरणम् ।
नामाथ वाच्ये मधम

इत्यथे पयुक्तामयुक्तरब्दा्ंन्तभौवाद्

क्च
(र
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। यदपि

धुगपदचने प्रः पुरुषाणामिति कातैचसू्रं तद्वि न । उक्तरीत्या

परत्वनेव निर्वाहादिति &ेक् ॥ णित्पे ॥ पे परे सिथिद्धवति । ए इयस्य स
भित् अथितं भिदरित्याह । णिददिति गम्यते । परत्र अयुज्यमानः प्रशब्दो
विनापि वर्हिवत्यर्थं गमयति । अवसिष्ट वरिष्ठ इत्याह । वसिष्व

दिति गम्यते । अये च कायस्य प्राधान्यात्कार्यातिदेश्षः । कायौथत्वादितरेषामतिदेश्षानाम् गितः कार्यंमदिदेष्टव्यं नास्ति।गिति यत्कार्यं तदतिदिदयते

ननु जातोणप्ड । इणः । तनोढोप इत्यादि गितः कार्थं कुतो नातिद्धियते ।
मैवम् । णविण़राब्देन विहितं न तु गिच्छब्देनेति नादिदयते । यद्वा ।
सामान्यातिदेशे विशेषो नातिदिहयते । णविण् तु भिदिशेषः । यथा ब्राह्मणवदस्मिन् क्षत्रिये वधितव्यमिव्यत्र यदसिष्ठ गोत्तमे च तन्नातिदिषश्यते ¦

कितु बाह्यणस्तामान्यस्य । तथाचरापि गिति यदृष्टं कार्यं तदतिदिदयते ।
अत्यस्य नामिन उपधायाअतश् वृद्धिश्च भवति । अकारस्य तु यद इति

प्रत्वाष्टोपः । आतश्च सत्यामसर्स्यां वा वृद्धौ नास्ति विशेषः । संध्यक्षर

त्वत्यं नासि । अबोटम् । अवोरेत्यादौ त॒ वृद्धि त्वौदिधीयते इति
सकृत्पवृच्या चरिता वद्धिः पुनन मरवतेते । नामधातूनां त॒ कैथिदिकस्पेन्

वृद्धिरिष्यते ।. कविरिवाचायेत् । अकवायीद्कवयीत् । भूरिव भवीद् !
जभावीत् । अगवीत् । अगादीद् । अतो हसदेरुवोवेदिनिनिस्यतभिन्नस्य

सेटि सो पे वृद्धि वेच्छंति । अगदीत् । अगादीत् ! अरदीद् । अराव ।
भतः किम् ¦ अदेवीत् । हसादेः किम् । मा भवानरोद् । वोः किम् ।जक्षत्

सेटि किम् । अनात्सीत् । सों किम् गदिता ! पे किम् | अनिष्ट । वदीत्यादि किम् । अवादीत् । अवानीत् । अफारीव् 1 अचारीत् ॥ हयंतक्षणश्वच-

सनागृ्व्येदितां वृद्धि सेटि सौ नेच्छति अरदीत् अचमीत् । अहथीत् ।
अक्षणीत् । जश्वसीत् । अजागरीत् । अश्वयीत् । अकटीत् । चानुवरच्या इदं

सर्वे आर्यम् । शाखातिदेश्चपक्षेऽपि घातोनोमिनः) भअत उपधायाः इत्यनयोरीतेदशादुक्तरक्षयीसीद्धनि्बाधेवेत्ति दिक् ॥ अनिटोऽनामिवतः ॥

अनुपधामूतस्यात उपधाभूतस्य नामिनश्च पूर्वेण वृद्धि सिष्येदितीदमारभ्यते।
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र्वुभाष्योत्तसाद्-

जतः कायातिदेश् एवायम् अनिट अनामिवत इति च च्छेदः! दयमिद्
-धातोर्विरेषणम्। ययपि धातुः सर्वोप्यनेडेव तस्येड़घानाभावात् । तथापि न

इट् यस्मात्परस्य भव्ययस्येतिं व्याख्येयम् । णादेरनिट्त्वं न ग्राह्यम् ।
क्रय्य मिन्रातपरस्य तस्य सेट्त्वात् । तस्मात्तादिष्वनियत्वं ह्यम् । अश्र
नामी च अनामिनौ तौ । अस्य ददति श्रयमाणो वतुः भत्येकं संवध्यते ।
अवतो मामिवत इति । अवतं इति चानुषधाकारेण याह्यम् । उपधाया
अतः पूरेण सिद्धत्वादत्यस्य यत इति छोपविधानात् । अस्कात्सीत् ।

अप्राक्षीत् ! अवाक्षीत् । भचिकीषीदित्यत्र त्वरोपः । अनेक्षीत् । असस्सीत् ।
अवेषीत् ! अतौषीदिति त पूर्वेणापि सिध्यति । न च परत्वादनेन विधेयस्यैकेन विरोधाभावात् परेणस्यस्यापवृत्तेः । ननु वतुग्रहणे मास्तु । अनामिन्

इव्येवोच्यताम् । विधानबटाच पूवस्याविषयेऽस्य भवृति वेष्यति । न च
नञपषम।सः स्याद् । जनिय घातोः सिभणिदिव्युक्ते नामिवतेपि प्रसक्ताबनामिन इति निषेधः स्यादिति वाच्यम् | अनिटोऽत् इति वक्तं शक्यत्वात् ।
मेवम् । अचिकीरषीदित्यादौ लोपं बापित्वाऽतो वृद्धिमसतगाव् । अकारांतस्य
धातोरिति संभवति समानापिकरण्य वैयधिकरण्यस्यान्याप्यत्वात् । अंतस्य

तु नामिनः पूर्वेण सिद्धतरात्तद्तो यहणं भविष्यति । नन्वत्र दतुनै पप्रोति
मान्तोपधात्तदिधानादिति चेत्। न} केदमांतोपधाद पि वालिनो स्तः इत्यनेन
ज्ञापनात् |तेन तडि त्वानित्यादि सिद्धम् । यद्वा यत्न मोपधत्वं भावि तत्र
वतुभवतीत्यनेन् ज्ञाप्यते । तेन श्षमोस्यास्तीति शमी । शम्यस्यास्तीति
[
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शमिवान् । दमिवानित्यादि द्धम् । क्षामिवानित्यादौ त मत्वस्या
सिदधत्वेन भाविनोपि मोपधत्वस्याभावात्र वतुमतोरेव बत॒रदेश इति
पक्ष तु नामिवत इत्यत्र युक्त एव वतुः । नरपे कृते मोपधत्वस्य सत्त्वाद् ।

ननु ज्वर्नवदानित्यादौ मत्वथीयान्मच्र्थीयों नास्तीत्य॒क्तत्वादितंतात्कथं
वतुरिति चेव् । न । अनापिवत इति समुदायस्यत्र॑तत्वाभावाद् । यद्वा ।
मत्वर्थायादिकूपो मत्वधीयो भवतीत्यनेन ज्ञाप्यते । तेन ईंडिमती शर)

कुनरवान् माम इत्यादि सिद्धम् । पे इत्येव ।नेह । अर॑क्त। अस्वं्त ।वेय-

मपीहूभावपके ग्रहणं भव्ति अताटीदित्यादि अकारमक्ठेषामावे खिद नं

तिडन्तविवरणम् ।
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सिद्धयेत् }नामिवत एव रहणात् । नन्वनिर इत्येवास्तु । मास्तु नामिवत

इति । स्वरादेरित्यतः स्वरेव्यनुवत्यं त॒ च -मत्वथेरक्षणा ग्राह्या । ततश्च
स्वरमतोऽनिये धातोः सिणित् कायकृाित्यथं इति वेन्नामिवत इत्यस्योत्त-

र्थत्वात् 1 एवे तहि अनिट इत्यस्याप्युत्तरार्थत्वसतत्वायोगविभागो मास्तु ।

जनिये नामिवतो हशषांतात्सगित्येक एव योगोऽस्तु । णित्प । इयं तु
सामान्येनानपधाकारस्यास्यानेत्यनामिनश्च गित्कायातिदेशार्था व्याख्यायता-

मिति चेत् । न । अतात्सीत्) अनैक्षोदित्यतरेव अगोपीत्। अस्धादित्यत्रापि
नामिनो बृद्धिमसंगत्तद्यनिये धातोवृद्धिनं सेट इति ! नियामकमासे ।
अस्त तर्हिं योगविभागः } स च नियमार्थो व्याख्ययः । नामिवतशेदनिर
एवेति सेयो न भविष्यतीति चत् । न । अनेषाद् ¦ अक्षषीदिव्यादेनें ।सध्येत्
विपरीतनियमस्यापि सच्च अनिटश्चदनामिवत् एवेत्यरक्षीदव्याद्ा न स्यात् ।
विषिनियमसंभवे विधित्वक्पनस्य टघुत्वाच । अतो णिते इति योग

उक्ता एव । अनिट इत्यत स्वरानुवृत्तौ नामिवत इत्यु्तराथमेव । अकार
अष्छषश्च न कार्यः प्रयोजनाभावात् । स्वरानतुबृत्तौ नामिवदित्यस्यात्रापि
सर्व॑धः कार्यैः । अकारप्रष्ठेषशचेति दिक् ॥ हर्षा ताव्छङ् ॥ हश्च शश्च ष्श्र
तेऽन्ते यस्य तस्माद् । अरातप्रहणं चित्यम् । हंशषादिते पाञ्च तेन् च
धातोर्विरेषणादतलभः । हांतात् शतात् षतादनिटो नामिवता पाताः
प्रः सक्पत्ययः स्यात भूतमात्र दिबादीं परे । सेरपवादः । अआमक्षत् |

अधुक्षत् । तहूं वेहू हिसायाम् । अतृक्षत् । वेटोषीडभावे अगिरत्वाद्रहणम् ।

अक्षत ।अमक्षत्। अद्िक्षव । अकृक्षत् ।हशष।ते कम् ।जरत्साव् । अनक्षव्

अनिटः किम् । अग्रहीव् । अमेक्षीद् । अमोषीत् । नामेवतः कम् ।
अधाक्षीत् । अदाडक्षीत् । दिवादौ किम दष्ट । ठेढि । भूतमनाय ।कम् ।
अट् । अद्विष्ठम् । अद्यतनत्वस्यापि सत्वात् न भूतमात्रायतापि सतीह न

संबध्यते । न्यविक्षतेत्याययषिद्धिभसंगाव् ॥ इदादद्ालहगदूभ्यः उवय~

वाति सकङ्॥अधुकषद् ।अधुग्ध । अदुग्धाः । अधुक्षया।अपुगधवम्।अधु्षइ्वम्।
षमृशअदहहि । अधक्षावहि । एतच्लुषृच्या बोध्यम् ।चं द्वितीयमनुवत्यं

स्पृश्तृपदशषां वा सम्िपेयः । को गुणमतिषेधाथः । ननु देहैः इडभावे सक्
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र्षुभाष्योत्तरद्धे-

ग्राप्रोति । नामिदत्याद । पाणिनीयमते तु न पाप्नोति ¦ शर्इगुपधादिती-

गुपधत्वाभावादिति चेत् । न । तेषामपीगुपधत्वादलीत्या दित्यत्राटृहणे नातिग्रहणात् । अपृक्त एकाटप्रःयय इत्यत्र एकग्रहणनेतत् ज्ञापितम् ! वर्णग्रहणे
जातिग्रहणमिति । यथा विद्ांसाविप्यत्र सांतसयेः
4" श दीर्घो
भवति । तथेदमपि शख्दगुपधादित्यजच श्डग्वत इति सृ््रायितुरुचेतमित्य.

भिभ्रयेण भगवत्या नामिवत इति सूतितम् । यदि हे ज्ञापद्िद्धं न स्व॑
तरति जातियरहणे नेष्यते तदा नामिवत इति सामान्युकम्दुस्य विशेषपरस्व
लक्षणीयम्।नामिवचं हि आदिमध्यातनामिना भवतीति सामान्यशब्द्ः नाम्थु-

पत्वं तुपधानामिनैव भवतीति विशेषः । तदा अरताक्षीत् अस्पा्षरिति

रूपमिति दिक् ॥ ' ष जलिगने ` इत्यस्य पुषादितदादङ् पराप्राति । तद्धा

घकसके विधानार्थं किष इति कचनं कतंव्यम् । र ५1 हगनेऽनीटिगने च
ङस्य गंधकः याप्ठ; । इष्यते च पे जादिगने सक् । अन्यत्र डः | आति

तु पूर्वेण समेव प्राप्तो नसिरतं आेगने इवि नियमार्थं वचनांतरंकततैव्यम् |
आदहिगन एव सक् नान्यत्रेति । आाश्चिक्षद् रामः सीताम् । अनाहिगने व॒
समष्टिषनतु काष्ठम् । न चेणमप्य॒यं बधितेति वाच्यम् । पुरस्ताद्पवादा
अनंतरान् विधीन् बाते नोत्तयानिति परेभाषणात् । उप्स्थितलाघवमूटकः

चदम् वाधकस्यानंतरणेव वाध्याक्षिपृत्तौ व्यवहितमरहणं न न्याय्यम् ।
आष्टेपि सीता रमण । आाश्िक्षाताय् । आश्िक्षंत । स्िपक्षे आश्ेषि ।
जश्चिक्षत्ाम् । अशिक्षत । भाचिष्ठाः । अश्रम् । आण्िक्षि । पुषादि-

पाठस्स्वनाटिगनेऽडविधानाथः

॥ अेर्डः द्विश्च ॥ जेरिति प्रत्ययो

गृह्यते ।प्रत्ययग्रहणे यस्मान्स विहितस्तदादेरतदेतस्य ग्रहणमिति न्प॑ताद्धातोः

कतर भूतमाजरथं दिादं परेऽङ् मत्ययो भवतिं । सेरपवाद्ः । अ्चीकरत् |
अजिघ्रपत् । कतरि किम् । अकाराथेषातां षय कुखखेन । अष्करतरि

इत्यतो म॑डूकश्त्या कत्तेरीत्यनुवतते । भूतमाचर्थे किम् । अकारयत् ।

दबा किम् । कारयति । ङकारो डि रुघाविति विशेषणार्थः । द्विरिति
वाक्यातरम् । अन्राडित्यनुवृत्तं सप्तम्ना विपरिणम्यते । करियावृत्तेगेणनाथौ

्रिब्दाल्खुः । पेन गम्यमाना वचनरूपा क्रेयाऽऽक्षप्यते । ततश्वाडि परे

आसख्यातविवरणम् ।
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ञ्येतस्य धातो्धिवचनं भवतीत्यर्थः । तच निव्यस्वात् जिोपे छते प्रवर्तेते |
ऋ
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उदाहरणं तु प्रागुक्तम् । वाक्यद्वयबछेन अङदिवेचनयोः समविशस्य सिद्ध-

त्वाच्चोन्यथः । अतश्चेति वाक्यांतरम् । धिद्रश्रुकमिभ्यो ज्यंतेभ्योप्यद् करतैरि

भूतमात्रा दिवादौ । दिश्च । जशिश्रयत् । अदुदवत् । अष्चश्रवव् । अस्मादेव

चकारादनुवरतिताद्वा । षेटृ्रिभ्यां वाङ् । अद्धव् । अज्िधियत् ॥ लत्पुषद्दिडंः ॥ च इद् यस्य स छित् । पुष आदियस्य स पुषादिः । अनुद्ूताष

यवः समुदायोऽन्यपद्ायथं इत्येकवचनम् । रि पुषादिश्चानयोः समाहारः छिलुषादि । छरीबत्वस्यानित्यात्वान्रुमो वापुस्तवम्।छितो धातोः पुषादेश्च ड; त्ययो

भवति भूतमाता दिवादों परे । अगमव् ! अपिषिद् । अश्रुमत् । भृते इति

किम्।जगच्छव् ।दिवादौ किम् ।गच्छति । पे किम् । समगत् । अविक्षत् ।चुत
रित्यपि वक्तव्यम् ।मेवम् । ययुताइयो सितिएव पाठयाःजनुदाततेत्त्वार्थं कथिदनु
बन्धः पठनीय एव् स ठकार एव पाठयः । यतापि वृतुस्यंदादौ इड्कल्पाथ उवणः परठितस्त्ापि थैः द्कारोपि पाञ्यः । यद्धा | अङ्तुचरुत्तिसच्ये
ङविधानं योगविभागाथम् । नचाडि सति दिवैचनयसंग इति वाच्यम् ¦

सधियोगरिष्टन्यायेन अरडि सति दिवेचने न त्वासन् । यथा प्ररोक्षणा
दियोगे दिवैचनं भवति । नतु विदो नवानाभित्यादि विहितैयेगि । न चाड
रघो हस्व उपधाया इत्यस्य प्रसमः। छित्युषदेर्दीवोपघत्वाभावात्।दित्वाभावेन

पूवेस्येत्वागसंगाच। अतो धातोङं इत्यनेन सूत्रेण क्ष्यदशेनादद्युताईेडे विषे.
भ
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यते न धातुमात्रात् ! किंचास्यतिवक्तिख्यातीनां च्त्विन निवांहः । आति ङ
स्या्रसंगात् । निरास्थत् । बर्न् अवोचत । अख्यत । किंच । श्िपििचिदां
रित्त्वेन पे निवौहेप्यातिविकदपा्थं वचनारभयसगाव् । ङ इति योगविभागे
तु सिद्धमिष्टम् । पषादिर्दिवा्यंतरीणो गह्य: । छित्सादचस्यौष्धितो हि भयेणानिटस्तत्साहचर्यातपुषोप्यनिड याह्य: । स च दिवादिस्तुदादिगेणो याद्यः ¦
न भ्वादिः नसेटुखाव् क्यादिः। न चुरादिः जिना व्यवधानाच॥ इरितो वा

इदियस्य स तस्मात् शर्तो धातोवांडग्रत्ययो भवति भूतमाचा्थं दिवादौ पे।

सेरपवादः । अरुषव् । अरोत्सीत्। अविजव् । अवैक्षत ।भूतमाता किम् ¦

अवेवेक् । अगेविक्ताम् । दिवादौ किम् । रुणद्धि 1वेषेक्ते । जच्र वतेमानसर्मपि
३५
|
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खवुभाष्योत्तयदध-

भूते तिबादिविषानादस्ति भूतमात्ा्थेता पे किम् । अरुद््। अविक्त । इरितः
किम् । अचेतीत् 1 ननु नृस्तंभुचुम्डुचुयुचुग्डतरस्धिभ्यो डो विषयः इर

त्वाभावात् इति चेत् । सत्यम् । जुष इर् टओशिइरित्यादिपाठ एव लाघव

न तु वचनारभे 1 यद्वा । द्विश्चेति चमनुवत्यं तमनुक्तसमुचयाथव्याख्यायतेपि गह्या इति दिक् ॥ इणतन्यकतेरि ॥ अत्र ओणि वाक्यानि । भि

य॒स्यादो पाठात् । पथममिणिति । तत्र सीषटेत्यादि तेत्यादि स्यपूसीतिं

चानुवत्यै सप्तम्या विपरिणमनीयम् । उत्तरसूत्रादकतैरीत्यपकृष्य भावकर्मणी
ग्राह्ये 1 ततश्च सीतास्यप्सिषु परेषु भावे कमणि चर्थे धातोर्वेण् मत्ययः ।
धातोरित्यनेन स्वरतानां हनूययहदशां च यहणम् । योगविभागादिषटि-

द्विरिति स्वीकाराव् । भाविषीष्ट । भविषीष्ट। भाविता। भविता । भाविभ्यते।

भविष्यते ! कारिषीष्टाङशेष्ट । कारषीयास्ताम्। कृषीयास्ताम् । कारिता । कन्त।
कारिष्यते । करिष्यते । अकारिष्यत । अकरिष्यत् )अकारिषाताम्।अङृषाताम्।
वानिषीष्ट ।वधिष्ट । घानिता । हता । घानिष्यते । हनिष्यते । जघानि ।

अवयि । मादिषीष्ट ।यरहषष ।यराहिष्यते । यशेष्यते | अग्राहिषाताम् । अयरहीषाताम् । दिष्ट ।दरक्षोष्ट । करिषीष्ट । कारयिषीष्ट । स्वरतित्यादि किम् ।
यक्षीष्ट । पक्ता ! भवे कमैणीति किम् । करिष्यति । अकार्षीत् । रीष्टैत्यादि-

किम् । चक्षे । चक्रे ।धिरियद ।तनीति दितीयं वाक्यम्।धातोरिणमत्ययोवा भवति तनि प्ररे । उचरवाक्ये

अकर्तरीति षयुंदासादिह क्तेरीति

रम्यते ।वेत्यनुवतंते व्यवस्थितविकसलास्पदेरिण नित्यम्।दीपजनबुधपरिता-

पिप्यायिभ्यो वा । अपादि। अशेपि । अदीपि । अननिष्ट । अबोधि ।
अबुद्ध । अपूरि । अपूरिष्ट ।! अतायि । अतायिष्ट । अप्यायि । अप्यायिष्ट ।
अकरपैरीति ठतीयं वाक्यम् । कर्तुरन्योऽकत्तौ तस्मिन् धातोरिण् अत्ययो
भवति भवि कर्मणि चर्थे तनि परे । अभावि । अपाचि भिस्सा |अकारि षटः।
तनि किम् } अकृषाताम् । भावे किम् । अकृत षटं कुररः । नकार

विना ते इत्युक्तौ तु तेत्यादौ मध्यमेऽतिमसंगः स्यात् ॥ लोपः ॥ तनीत्य-

नुवृत्तं षष्ठया परिणमनीयम् । इणिति तु पेचम्या । इणः प्रस्य तनो रोपः ।

उदाहरणं तु ्रगेवोक्तम् ¦ ननु तन इति षष्ठीनिरदेशेत्यस्य रोपः स्यादिति

आख्यातविवस्णम् ।
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चेन्न । आदेरिव्यनुवत््यादेरपिं छोपविधानाव् । यदा । 'छोषो हस्वाज्श्सेः ।

इत्यत छोप इत्यपङृष्यते । तेन इयोरटोपः । यदा । टुप्यत इति छोपः
कर्मणि घच् । तनीति तु प्रथमया परिणम्यते तेन तन् द्प्यत इत्यथैः ¦
षष्टयभावात्सवेस्य छोपः। कविन्तु दुगिति पाटः। तत्र स्वैत्र तने दुगभवति ।

इणः किम्।जभविष्ट । तनः किम् । भाविषीष्ट ॥ईस्योह सात् ॥दसात्पस्यो
स्योर्छोपः । अहन् । अनेनेक् । हसाव् किम्। अभवत् ! दिस्योः किम् । अत्ति!

दिप्सहचरितस्य सेग्रहणात्रेह । अस्सि । ननु संयोगातरेपेनेव गत्थमिद्म् ।
सत्यम् }इदमेव ज्ञापयति ।रात्सस्येति सूत्रमस्ति ।तेनाविभभेवानित्यादौ संयेोगंतरोषो नस्यादित्यस्यारभः । सिहं तूत्तराथम् ।ननु अरोदीद्, अरोददिः
त्यत्रातिमसंगः। हसात्परत्वात् अडीयोः सतोरपि दिित्वानपायाव् । यदाग्मास्तद्वहणेन गृह्यते इति न्यायात् ।मेवम्।जथंवच्वाभावात् कद्षंख्याथयोभ

क

दिस्योग्रेहणाव् । जदीये; सताः समदायस्याथवच्वेन दिस्योरानथक्याद् ।
यद्धा । यदागमा इति न्यधयेन विभक्तित्वं भरत्ययत्वं गृह्यते । नहि दिर

सिलम्।इरूचारणाथःइत्वसत्वनातिवत्वस्य समुदायेऽभावाद् ।दिस्योस्तु दसा-

त्परत्वाभावाव् ॥ अहुदष्दिरट् ॥ रुदं आदि यैस्य सच रुदादिशवानयोः

समाहारः } जततैः रुदादेश्च प्रयोर्दिम्सिपोरडागमः । जाद् ।जाद्; । अरोदव् ¦
अरोद्ः । स्वपश्वस्अननक्षा एवम् । जदिति किम्! अयोव् । दिस्योः किम्!

अत्ति । रोदिति । माधवस्तु दिवादावदित्यस्मात्परमदो दिस्योरिति सचमस्तीत्याह ! तत्न । मौशवात् । अज त्वद्मा्े कतंव्यम् । रदादेरडिति त
त्वयापि वक्तव्यमेव । दिस्योरिति वनुद्रत्तिरभ्यम् ॥ अस्तरीट् ॥ रुदादेरित्यनुवर्तते । अद्य्रहणं तु िवृत्तम् । कविदेकदेशोप्यनुवतेत इति
स्वीकारात् अस्तेरिति तु तंत्ादिना व्याख्येयम् । तेन॒ वि्मानास्तेरिति

भ्यते । रुददेश्च परयोर्दिस्योशेडागमः । जासीद् । आरीः । भरोहव् ।
अोरीः 1 एवं स्वपृश्चस्अन्नक्षाः । वियमानाक्किम् । अस्तेभूरत्यादेशे

माभूत् ।अभरूद् । दिस्योः किम् । अस्तिः । अस्तेः किम्! अदात् | सेः।
मरास्तेरित्यनुवतैते । तच सेविषणम् । वियमानास्सिभप्ययात्परयोर्दिस्यो-शडागमः । जचेतीव् । जचेतीः । वियमानारवकिम् । अदात् । अन्न भत्ययछ
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रुघुभाष्योचरा्दे-

। अर्णेन सेः परत्वमस्ति । वियमानादिति विशेषणान् ।सेः किम्
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धत् ।डात् परयो्मभूत् । दिस्योः किम् । अचेतिष्टाम् । योगविभाग

उत्तराः ॥ कोपोहस्वाज्छसे ॥हस्वात्परस्य सरूपा भवाते स्स । अक्त
हृस्गाक्किभ् ।अनेष् ।क्षसे किम् ।अकृषाताम् । सेः किम् ।आवयत्
अञ्न छोप इति योगो विभज्यते । सगिति स्वरं इते चानुवतत । सक
पो भवति स्वरे परे । अधुक्षत अधुष्षाताम् ।अधुक्षत । काचत्वत्र स्वर
नानवर्तथंति । छोष इति चाटुवतंयंति । कचित्सवेस्य सको सपः तुवयाः
राव्येव । अदुग्ध । अधुक्षत । अदुग्धाः । अदुष्या

। अधुग्ध्वम् । अधुक्षु-

धवम् ।अदुहि । अधुक्षावहि । इत्याद सिभ्यती्याहुः ॥ इट इट ।
इटः प्रस्य सरोपः स्यादीटि । अचतीत् । अङावात् । इटः किम् । जच

षीत्। ईटि किम् । अराविष्टम् ॥ इसात् ॥ इ्सातरस्य सेरेपि सचसे ।
अरौद्धाम् । अगौघाम् ।ञ्षसार्किम् । अचेष्ट ।क्षसे किम् । अराल्ुः | स
किम् । अरुधताम् । डस्य माभूत् ॥ रोपोहस्वक्चसान्ड्सेरिति
पूषि यक्तम् । पृथकरणं चित्यफर्म् ॥ ददिषे ॥ दा
आर्यस्य स दादिः । तस्मात्सेछोपः पे पर । इदाय् दाण् दौ इत्यतेषा
दाङब्देन ग्रहणम् । दप्देप्देडां तु न रक्यालुस्राराव् । अद् । षाञ्अधात् । अस्थात् 1 इण्-जगात् । पिबिति-जपात् । अभूत्। शाछसाप्राधेड्भ्यस्त॒ वा । शो--अशात् । अश्ासीव् । गो-जच्छात् । अच्छासीव्। षो-ज
सात् 1असासीत् 1 अधात् । अघ्रासीत् । अधात् । अधासीत् । दाद् किम्
गै-मगासीत् । पे किम् । अदित । अधित) सेः किम् ।दास्यति ॥ मेऽटः

मे इति योगो विभेननीयः । सिरित्यनुवतनीयम् । माशब्द भयुल्यमाने
मूते
दिपर
सिभेवति । सच दिबादिपयो ष्टो दिबा

एवा

भवति । ननं

सिरिति सिषिहित एव । किं पुनर्विंषानेनेति चेव ।सत्यम् । सभूते सिषिरहितः।

काटांतरे त्वनेन विधीयते । तेन सर्वेषामास्यातानां विषये सिभेवति । मा-

ब्दयोगे मारब्दोऽव्यय नास्तीति माशब्दो मृद्यते । भयोगे ङकाराश्रवणा ड

द्डिद्धा । व्याकरणांतरानुरोधाङ्क देव वा ग्राह्यः ॥ अट् इति द्वितीयो

योगः ॥ मे इति छप इति चानुवतते । माशब्द मयुन्यमाने सत्यदे

आस्यातविवरणम् |
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टापः । मा भवान् भूत् । माभवव्। मे किम् । नाभवव् । अटः किम् ¦मा

मभूत् । मस्यलोषोन ॥ ओ्वीहः ॥ उव्णीसरस्य हछोपः । वेति न

विकल्पार्थम् । कितु मत्ययसंबेधिनोऽसंयोगपुवरित्यस्याथैस्य अतिपादना-

थम् । उकारश्च मत्ययावयवः भत्ययरूपश्च गृह्यते ।सुनु । तनु । मत्यय॑संधिनः किम् । युहि । रुहि । अरंयोगपूर्वात् किम् । शक्तुहि । ओः किम् ¦
कीणीरि । हैः किम् । तनुथः ॥ अतः ॥ दोपः । मव । अतः किम् |
युहि । रुहि । तपरः किम् । याहि । हेः किम्। भवतः | तातडोपि स्थानि.
बृद्धावेन हित्वात् भापतोवे्यनुवृत््या व्यवस्थितविक साश्रयणान्न । यद्वा ।

तद्धावो न्यायसिद्ध ज्ञापकसिद्धो वा उभयथा तातङि हत्वं नायाति।यदा ।

सङरद्तौ विभतिषेषे यद्वाधितं तद्धाधितमेवेति न तातडे छोपः । तातडनेवकाशस्तु । मत्तात् । दिोपस्यावकाशचः मेरणा्थे तातद्कुभावपक्षे ! जशि-

षोरथं तातद्पक्षे तूभयमसंगे परत्वात् पूवेविमतिपेषादा

तातट् ॥

अदे ॥ अच एवेति प्रथक् पदे अनुकायौनुकरणयोरमेदविवक्षया विभक्तयनुत्पत्तिः । अत इतीदानुव्रत्तषष्टया परिणम्यते ! अतो छोपोऽति एति च।

पचति । पचे । अतः किम् ।बरुवति । बरुवे । तपरः किम् । यांति । गे 1
च्यवते, च्यव, इत्यत्र च्यु अ अंतेए इति च स्थिते डोपात्परत्वाचयपिगुणः

मप्तस्तथापि नित्यत्वादछोेऽच कृते डित्यरत्वाद्भूणो न स्याद् । मेवम् ।
अत्ययरक्षणेन गुणसंभवात् । युत ॒शच्यदौ तु कि न तत्निमित्तमिति न
गुणः । यद्वा । भकृतिभव्ययाध्रितववेन पुव परवैम॑तरंगमिति वचांतरगत्वेन

गुणः । अदे किम् । भवाति । आख्यातग्रकरणात्ूरवोत्तरजाख्यातस्यदेश-

विधानाच्वादादिर्दारिश्चास्यातपरप्यय एव ग्राह्यः नेह देवात्र हे । देषेदा ।

यत्तु माधवेनोक्तम् ! धातुभत्ययेषु यस्थ रोप इत्यस्याप्रवृत्तिरनेन ज्ञाप्यते ।
तत्न । तद्धितमकरणदेव तस्यावामवृत्तेः सिद्धत्वाद् ॥ व्मोरा। व् च
म् चम्मो तयोः परयोरत आ भवति । भवामि । भवावः । भवामः। अतः
किम् । चिनुमः । वमोः किम् । भवथः । भवथ । उक्तरीत्या नेह।रामवायुः ॥
आदाथ इः॥ आच आच आदात् तस्य । आति आताम् अथे आथाम् इत्ये

तेषां टि विहायानुकरणय्। अतः परस्य आत आथश्चाऽऽ इ्भवति । एधेते ॥
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टघुभाष्योत्तसदद्-

एधेताम् । एधेथे । पेयाम् । जदाथः

किम् । भवाव । भवाम । जं

किम् । अत्यस्य माभूत् ॥ अतः किम् । जुवाते । ब्ुवाये । तपरः क्रिम् |

गाते ३ । अंतरगत्वादपः सवर्णे दीर्घे कृते पुनः सवर्णे दीषः ॥ या ॥
अनुकाथीनुकरणयोरभेदविवक्षयाऽविभक्तिको निर्देशः । अतः परो यां
म 9
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इंवति । भवेत् । भवेताम् । षष्टचाभावान्नारयदेश्चः । नसीतिवत् । अतः
किम् । ययाव् }तपरः किम् । यायात् ।याकिम्। भवताम् । याभियम् ॥
$

अतः परो. यामियं भवति । भवेयम्। जतः किम् । युयाम् । तपरः किम् |
यायाम् । याम् किम् । भव्ति ॥ युस इट् ॥ अतः प्रस्य युस इडागमः ।
भवेथुः । रित्वादयमागमोऽन्यथा इरित्येवालुवत्तेयेत् ।इडय्रहणं च नाकरिष्यत्

अव्मोकी लोपः ॥ उकारमत्ययस्य उकारांतमरत्ययस्य चासंयोगपृतैस्य
ब्रा छोपः वमोः प्रतः । ओवौहैरित्यतो वेत्यनुवतेते । तस्य चासंयोगपुयैस्य भरत्ययस्येत्यथः । सृन्वः-सुनुवः ।सुन्मः-सुनुमः । तनुवः-तन्वः

।

तनुमः-तन्मः ।सुनोमि, तनोमीच्यत्र तु परत्वाद्भणो भवाति । मत्ययस्य किम् ।

युवः । युमः । असंयोगपूर्वस्य किम् । रकरुवः । तक्षणुमः । वमोः किम् |

सुनुतः । ओः क्षिम् । अदष्वहि ॥ करूजौ ये ॥ कृञः परस्योमत्ययस्य रोपो
ये वमोश्च | कुयात् । कुवैः । कुमः । अत्र वमोरित्यनुवृत्तिसामभ्यौतित्यो
ठोपः । माधवस्तु । “कृजो ये”? इत्यत्र कृञ इति योगविभागः कर्तव्यः ।
त॒ ओभ््ोर्छाप इत्यनुवर्तते । तेन विकत्पो योगविभागसामथ्यौदित्याहये किम् । कुरुतः । कृञः किम् 1सुन॒यात् ।ओः किम् ।अदुष्वहि॥ छिः-

त्यद्ः ॥ इजोत उत्स्यान्डिति उपि प्रे ।गुणे कृते छृनोऽदछम्यते ।कुरुतः ।
कुवति । अच ““्वोर्विंहसे" इति दीघो न संजञापर्वैकत्वात् । कृञः किम् ।

भवतः । डिति किम् । अकरवम् । अत् किम् | ऋतः | गुणे कृते रेफस्य

वा माभूत् । तपरः किम् । अकार्य | कुरुत इत्यादौ यथा दाभ्या व्यवधाने

भवति तथाऽतापि स्यात् । किंच । तपरत्वमुकारा्थमपि । उकारे छते

उवृनिमित्तो गुणो माभूत् 1 गोरिव्यतुवरत्ती तु उकरणं तपरत्वार्थमेव् । तप्रत्वमसदेहाथमिति माधवः। तन्न । ङित्य उरिति पदेऽपि संदेहाभावाद् ॥ नातः॥
ना अत इति छेद्ः । येतिवन्नेस्यविभक्तिकम् । नाप्रत्ययस्यातो रेपो ङिति

आस्यातविवरणम् ।
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हसे । इविधानात्परिशेषास्वरे रोपः ।क्रीणंति । क्रीणते । ना किम् !
याति । डिति किम् । अकीणम् । जातः किम् ।येंतीकारवत्सवैस्य मात् ।
यदि तु नेति षष्ठी व्याख्यायते तर्हिं देरिव्यत्राथं स्पष्ठाथमिहैव कृतम् ¦
[न

=

क

भात इति पष्ठीव्यास्यानङकशलो माभूत् ॥ ई हसे ॥ नामत्ययस्यात ई:

स्याव डिति हसे । कीणीतः । कीणीहि । डिति किम् । क्रीणासि । हसे

किम् । करीणेतु । ना करिम् । यातः ॥ द्वेस्तौ ॥ दे उचारणेऽस्येति दिः ।

अस्मादेव ज्ञापकान्मववर्धीय इः । यस्य रोपः ¡ यद्वा द्वि्ैवनमस्यास्तीति
मत्वर्थोय इः । अव्ययस्य तद्धितयस्वरयोष्टिखोप इति ट्रिपः। कृत्वोंसुभत्य-

यातस्याव्ययसाव् । एतस्य वचनस्य सच्वेऽयं च निर्देशो लिगम् । बहिमवो
बाह्यः, सोव इत्यादीनि च सिध्यंति । यद्वा । दिरकारि। जिहित्करणे। स्व॑त[ककत

[क
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स्य पः । गओणादिकं इमत्यये जिङोपः । यदा ल्येकयोरित्यतेवं संख्यामा्तवचनों द्विश्ब्दोस्ि संस्ययारथत्वे तु येकेषिति स्यात् ! तस्य च मत्वर्थ-

रक्षणया दित्ववान् धातुर्गृह्यते दित्वं चोचारणं विना न संभवतीति तवदाक्षिप्यते । व्यदायत्वं त॒ न भवति गौणतवात् । दविसमुचवारितस्य धातोरात ई
रोपो डिति । मिमीते । भिमते । निहीते । भिहतेदेः किम् । वातः |बाति।
डिति किम् । नहति । धातोः किम् । हरै । माधवस्तु दे सूपे वियते
यस्यास द्विस्तस्माव् देरिति सहादिरिति द्विमच्छब्दस्यास्व्यर्थे मत्वेतस्यात
एव ईिगात् द्विरदिश्च इत्याह । यत्तु चुङ्कगुणवानशङ्क
् इति । शु वच्छब्दस्य
शुङ्कदेश इत्याह ! तन्न । अभदोपचारेण अईका इत्यप्रत्ययेन् वा स्िद्धत्ववि

ताविति किमभेम् । ईरोपयोरनुवृत्तेः सत्वात् ।भेवम्। अनेतर त्वादीरनुवर्तेत ।
नोप इति । ननु तरह देश्वेति पास्यम् ।अनंतरत्वादीश्वाद्धोपोऽनुवतंतेमेवम्।

डिति हसेछोपः डिति स्वरे ईरिति विषयस्यापि सेभवाव्।ताविच्युक्ते तुयादो
पवेत दष्टा तेवा स्त इति न दोषः ॥ नमसौऽस्य॥ नम् चञस् च
अनयोः समाहारो नमस् । तस्यं नमिति प्रत्ययो गृह्यते भतिपदोक्तत्वाव् 1
न धातुछक्षणिकत्वाव् ! तस्य हि आदेः षणः स्र इति कृते नमिति रूपम् ।
मतिषदोक्तं शीं बुद्धयारूढं भवति । रक्षणिकं तु रक्षणालुस्मरणदारेणेति
विरबोपास्थितिकसान्न गृह्यते । भत्ययाभत्यययोथहणे संभवति सति मत्यययती
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रवुभाष्योत्तयद्ध-

णस्य न्याप्यत्वाद् । तस्य माधान्यात् असिति प्रत्यय ओणादिको गृह्यते ।
उणादीनां तु कविद्धत्यत्तिकार्याभावाव् । अत एवं कंसेन प्रय इति न
भवति । धातुरपि ' असु दीप्तौ ) “ असुक्षेपणे ) न गृह्यते । विकरणस्य
व्यवधानेन डितत्परत्वाभावाव् । नमो विकरणस्य ङितोऽसभवात् । यथा
तिबादेितः ग्रहणं तथाऽखृधातेर्प्येतादसोऽस भुव्येव । नन्वस्तेरपि कथ
ग्रहणम् । दुगिकर्णाहुभ्विकरणयोरष्ग्विकरणस्येव स्थाकारादिति चेत्र ।

एतद्रचनस्य न्यायस्य बाचाभावात्) अस्यैव साक्षात् ङित्परत्वसंमवाच । यदा ।

अस्तेशीडित्यत अस्तेरित्थनुक्त्यै अस्तरिति रूपस्य अकृतिभूतो योसिति
व्यास्यानाव् । माधवस्तु । ननु किमयं नमिति नल्यर्थो धातुगृह्यते विकर्णो

वा । युक्तं तजास्तिधातुसांहवचर्थाद्धातुय्रहणमिति ।तन्न । असूघातो्रहणमिति
निर्णयाभावाव् । असूपत्ययग्रहणस्यापि सेभवात् । यदपि सत्य. भस्तेस्त-

नपि भ्वादेशेन भयोगाभावादब्विषयो विभक्तिचतुष्टयमस्य सूञस्य निमित्तमनुमीयत इ्युक्तम् ।तदपि न} भविता.भविष्यत इत्याद स्थानिवद्ध विनास्तिष्वा-

दकारस्य च श्रूयमाणत्वात् शाखमवृत्तिसंभवाव् ङित्परत्वाभावादिति तु वक्तु

युक्तत्वाव् णबदियादायोः कित्वं न डिन्त्वम् । सिस्येस्तु तादिपरयदासात् नं
डिन्त्वं स्यपरतु पित्वात्तद्पि न चात्र डिनत्यनेतरो । नमतिः सेभवतिं
अपा व्यवधानात् । नमेतीत्यादावप्य्लोपस्य तद्धद्धावात्तदवदयमेव व्यवधानमित्युक्तं एवमेवास्तेरपि वक्तुमुचितम् । यद्पि नापि येन नाव्यवधानमिति

न्यायस्याप्यये विषयः, वचनस्य वषिकरणग्रहणेनापि चरि ताथेत्वादित्युक्तम् ।

तद्पि न । धातुग्रहणे हेतुत्वेनीक्तस्य साहचयैस्यादूषितत्वात् । मत्ययग्रहणे

ैतोरमतिपादनाच । यदपि न चापि धात्वक्षेरेण व्यवाय इत्यारोक्य विषिकाडे एवमस्येत्संज्ञातः भ्रागरोपात् । पश्चाच्च मित्वेनांस्यस्वरात्परत्वमिव्यक्तम् ।
तदपि न । विधिकाछ इत्यस्य सूत्र एवेत्यथैः मयोगे वा । नायः । सूत
ङितिरत्वासंभवात् । मस्येत्सन्ञातः भागष्टोपविधानात् । मकारव्यवस्थान
स्यापरिदहरभोयत्वाचच । न्यः ।मस्येत्सन्ञाभावेनांव्यस्वरातपरत्वासेमवाद
धातोः
परत्वमसंगात् ।अ॑क्षरेणत्यप्यसंगतम् | दससहितस्वरस्याक्षरलवांगीकाराव् ।

दनिरदक्षरा अनुषटुबिति व्यवहारात् धातुवर्णेनेति वुं युक्तत्वा्च 1 यद्पि
।

अआख्यातविवरणम् ।
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सूतप्येवं नमस इति मकारनिरदेशा उपपद्यते । अन्यथा नास इत्येव वाच्यं
स्यादि्युक्तम् । तदपि न नासषातोरंहणमरसंगात् । किंच धानायै इत्यादौ
नापत्ययाकारस्यापि रोपमसगाव् । न जमन इति छेदेन अकिः परस्य
(0५ च,

नस्य नस्यासीनायेव्यादौ अद्धोपस्य संभवात् । रुधः । रधंति । स्तः !
संति । नमसः किम् । भवतः !अपो न रोपः । डिति किम्।रुणद्धि । अस्ति।

अस्य किम् ¦ अस्तेरत्यस्य माभूत् 1 अच्रास्येति चत्यम् । नात इत्यत्र
नास्येति पणि युक्तम् । अस्येत्यस्योत्तरानुदत्तिसंभवात् । एवं च धात्वव्यवेन व्यवधाना्छन्मत कथं नमे डित्पर्त्वम् । मेवम् । नमः ङितरत्वावि-

वक्षणान्नमः मकृतिभूतस्य धातोङित्पर त्वस्य विवक्षणात् धातोडिति प्रे इति
पिक ॥ पसि सः॥ असूयहणमतुवर्तते न नम् । सकाराभावाद् } अस्तेः सस्य

लोपः सकारे असि । व्यतिसे । अजोबौहेरिस्यतो हेरित्यनुवतेते शब्दाधिंकार-

श्वायं हए इति छद्: । अस्तेः एकारसंबंधिनः सस्य ह. स्यादिति वाक्यभेदेन

व्याख्येयं एकार सबेधश्च । ततो व्यघदितपृवैत्वम् । तेन व्यतिहे इति सिद्धम् ।

अस्तः किम् | वस्सि। सि किम् । अस्ति । सः किम् । जस्य मरत् !
नचास्य पूर्वभेव सिद्धः पित्यसिद्धत्वादिति दिक् ॥ आतोतोदनतः ॥
अंति, अंते, अतु, अताम्, अंतेव्येतेषां षचानां टि विहायाप्राग्भावस्यानुकर-

णम् । आदिति त॒ अस्यानां नवानां संज्ञप्युक्तम् । आत्सबेधिनोऽनकारास-

रस्यातोद्धवति । रंधते । न्वताम् । आतः करिम् । युवेति । जतः किम् ।
रधाताम् । अनतः किम् । एधंते । तपरः किम् । गाते । गा अंते
इति स्थिते अछत्या सहांतरंगत्वादपः सवणे रैः पश्चादव् \ जनत इति

पयुदासो ाववात् । भसन्यतिषेधे त्वनन्वितसमासो वाक्यमेदश्वाभ्रेतः

स्याद्॥ द्वेः॥पूरववत्मकरिया। दिरुक्ताद्धातोः परस्या तोदध वतितिबाथमिदम् आति
प्वेण सिद्धम् । जुति । जहति ।नेनिनति ।दे करम् ।युवति । अंतः किम्

जुहुतः ॥ अन सर् ॥ दिरूकतासरस्यान उस् भवति । अनुहवुः । अनेनिञ।
द्विरुक्तात्किम् । अघ्ुवन् । अनः किम् । अजुहवम् 1 उसित्यावतेनीयम् । रोप
आत इति चालुवर्तमीयम्।उस्याकारस्य रोपः । अदुः । अधुः ॥स्याविद्ः॥

सिश्च जश्च विज्वषां समाहारः स्याविद् तस्मात्। अञ वाक्यत्रयम् सेरित्यायम्।
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रषघुभाष्योत्तयद्ध-

तञ सिमत्ययो गह्यते मस्ययामत्यययोरिति न्यायाद् बविकरणन्यवधानाद्धातोः

प्रस्यानो संभवाच्च।जचेतिषुः। जत्रास्तेरित्यनुवत्य वियमानात्सरिति व्यास्यानान्नेह । अभूवन् । भरत्ययरक्षणेन सेः परत्वासािः । सेः किम् । अतन्वन् ।
अनः किम् । अवेतिष्म् । आ इदि दवितीयं वाक्यम्।जआकारात्परस्यान उम् ।
अदुः । यदि त्वच वाक्ये सियरहणमनुवतेते सेः आकाराच्र परस्यान उस् ।

मत्ययक्षणेन सेः.परत्व श्रत्या चाकारात्परत्वं, तदेदं नियमार्थं भवति ।
प्रत्ययलक्षणेन सेः परस्य यदि भवति त््यादंतदेवेति । अन्न पक्षेऽनयतने

न भवति मथमवाक्यरीत्या तु भवति तन विकल्पः फरितिः । जपुः ।

अपान् । चेव्यनुवृत्या द्विषोरि संग्रहः । अदिषुः । अदधिषन् । आतः किम् ।
अदुहन् । अतः किम् । अदात् । विद् इति तृतीय वाक्यम् । विदः परस्यान
उस् । अविदुः । भूतमात्रे तु सेरिस्यनेनैव सिद्धं पनर्विद्रहणमनद्ययतनेऽन

उस्विधानाथेम् । विदेः किम् 1 अदिहिन् । अनः किम् । वेदम् । अत्रसेविद्
इति सूत्रणायं, तत आत इति सूजणीयं, ततो णन्डाविति । इत्थं चाकार ग्रहणं

न कर्तव्यमिति छाववं एवं कुतो न कृतमिति विव्यम् ॥ आतो ण्ड ॥भात
इत्यनेन धातोविरेषणात्तदत विधिः । जादंतादाकाररूपाच धातोः परो णन्डो

भवति । ददो । डौ- अ इवाचचारेति विरहे

अ णजिति स्थिते अस्य

दित्वं जाम्बोरित्यात्वं सव्णदीर्धः अनेन डौ । आतः किम् । निनाय ।
तपरः क्रिम् । क इवाचचार चक आदित्यक्ते त॒ स्यात् । अत्र जा इति प॑चमी-

निर्देशे युक्तो व्यथैस्तः । चकेत्यादौ यदि परत्वाष्टोपस्तदादिति निदैशेपि न

्षतिः। णपु किम् । ददाथ । ज डौ इव्येवास्तु । तिं मध्यमपुरुषबहुवचने

एव स्यात । निरतुबधकगरहणे न सानुबंधकस्येति न्यायाव् । तरिं ण इत्येवास्तु । तहिं ज्वखदेणेमत्यये । अवदयायः, अवसाय इत्याद्विव स्यात् ।
एकानुर्बधग्रहणे न यनुवेधकस्येति न्यायाद् । तर्हिं आभित्येवास्तु । न च
गाते इत्यादवेव स्यात् । गा अंते इति स्थिते अपः सवर्णदीरधों नायते ।एका-

नुबधकन्यायाद् । अतो णवि्युक्तम्।न च प्रकाराद्न्येन दवितीयानुब॑षेन सिदधिः+

उत्तमपुरुष णित्वाभावे कित्कार्यपसंमाव् चकरेत्यादौ चकेत्यादि स्यात् ।
जथ इकारः किमर्थः रेव विधीयताम् । आवि इते जतो युक्क्षगः।नं

आख्यातविवरणम् ।
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च गितत्वाभावान्नं सः । स्थानिवद्धावात्स्थानिवत्वे चेदं उग्रहणमपि ज्ञापकम् ।

इत्थं आतो युमिति सूञरेण कृतोरेति व्यर्थं तस्मिन्नेव सूत्रे डी एतस्य टिचि-

नैव सिद्धत्वाव्॥आद् तदात्तडि्तः। अनुदात्तश्च ड्च अनुदात्तङौ तावितौ

यस्य॒ धातोः सोऽनुदात्तडित्तस्माव । ददाते श्रूयमाण इच्छब्दः भत्येकमभिसंबध्यते ॥ यत्तु माधवः ॥ निदंशस्य सौत्वादस्पस्वरस्यापि द्डाब्दस्य पर-~

निपात इत्याह ॥ तन्न । ङस्य हरसांतत्वात् । स्वरातते तु एतेऽनुदात्तडत
इति स्यात् ! स्वरितेत इतिवत् दयोः स्वरांतयोमेध्येऽसपस्वरस्य ग्रहणात् !
ण्यायनभिः्यादिज्ञापकसिद्धं हि तव । ज्ञापकसिद्धं न सर्वेति देवतदमर्थँ
इत्यादिना च तस्यानिव्यत्वाच्च अनुदात्तङित धातोराव् । एधते । रेत ¦
अनुदात्तङ्ति इति किम् । भवति । अन्यपदार्थेतेन धातोराश्चरयणम् ।
अगमत् । अशिधरियत् । डाडेङितिरि धतुत्वाभाबाद्ात्र । यत्तु माधवः:
नचैवं यङ्तादपि न स्यादिति वाच्यम् । इम्त्वस्य यडि कृता्थत्वेनासमुद्ा-

याथेत्वाव् अवयवे हि चरितार्थं रगं समुदायस्य विशेषकं न भवतीत्याह ।
तन्न । यङ्तस्यापि धातुत्वेन पूरवेपक्षस्योक्तिसंभवाभावात् । यद्पि एवं तर्हि
भ,

प्रायोविवक्षया षातोरिप्युक्तं तदपि न । यङ्तस्य धातुतवेन भायोविवक्षयेत्यस्यासेभवात् । यदपि डड्योस्तु परस्मेपदपवृत्यनंतरं भवृत्तेन् इिन्त्वेन डि~
स्वेपि आत्मनेपदं न भवति इ्युक्तं तदपि न। डमङोधौतुत्वाभावेन तदतादातः

पपरिरेवाभावात् । यदपि सूत्रेचादिति नामिकदेशेनापि सर्वेनाम रक्ष्यते भामा
सत्यभामा भीमो भीसेन इति यथेत्युक्तम्। आखशब्दयोरेव संज्ञात्वेन विधानात्तयोरेव ॒सवैवावृत्तिदशेनाव् । आत्मनेपदपरस्भपदश्चब्दयोः कविदप्यदरैनाच
क

क,

क

दृष्टंतोपिं विषमः।मीमभीमसेनकशब्दयोः पृथक्संज्ञात्वेन विनियोगात्समुदायस्य

विनियोगेपि पूर्वोत्तरपदयोर्छोपविधानाच । यद्यपि अनुदात्तङ्ति आदिति
वन्तु युक्तं छाववादविषेयस्य पश्वाद्रहणस्य युक्तताच्च । तथापि योगकिभागार्थं
विपरीतय्हणम्।धातोः कविदाद्धवति । को जानीते । मंडो भीषयत इत्यादि

सिद्धम् । अथ

किमथेमिद्मारभ्यते

वतमाने तिबित्यादिना द्विषा

आख्याता विहिता एव तेषामाद्धवीत्यादिनाभ्यौ अप्युक्ता एवेति चेत् },
उच्यते । आद्धुवीत्यादिनास्यातानामथेनियमः इतः धातुमच्ाद्ा-
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खघुभाष्योत्तरारद-

वकर्म॑णोरदेवेति । तेन षातोभौवकर्मणोः

प नेसयर्थनियमः सिद्धः

कर्तैरि पं चेत्यनेन कतैरि आ्पे विहिते तत्र किं धातुमात्रात् कतरि
ते भवतः किं वा कस्माचिदिति संदेहः । तत्र म्रकृतिनियमार्थेयं

चतुःसूव्रयारभ्यते । अनुदात्तङित अदेवेति निविशादेरदेवेति
एषकारस्ततोऽन्यताबधारणमिति

यतं

भकृतिनियमः फरितो भवति तेनेभ्यः

पन | निविदादेः। निपूर्वो विश्नः नेः पर इति च निविश अ इ्युचार णार्थः,
निविशच आदियस्य तस्मात् असंदेहाथ बा पद्का्यैस्य वारणमन्यथा निभिं
ड देसित्य॒क्ते विरिरित्यक्ते बिड्भेदन इति वा सदेहः स्थात् । आदिशब्दः

मकारे ।तेन निविशपरकार निविशसदशा उपसगेपवो धातवो मृद्यते । व्यवस्थावाचिग्रहणं तु न निविश्चादिगणाभावाव । निविश्चते अ निरुपसर्गो गृह्यते ।
धातोः पूर्वो्धारणात् । नेह । नयति । यत्कुरं ततरिविशति विनयते । नेह।

वेति यत्कुरं तदिनयति। पराजयते । नेह ।परानयंति । दूरामानोत्तमाः पशः
` आदत्ते । नेह । आयच्छति ।आयति । अनतीति अतेडः अः खियामपि । ज

शक्तिदैदाति। वाक्यस्मरणयोवीकारः।अनुकीडते । संकीडते |नेह । बारमनुकी-

डति बाटेन सह क्रीडतीत्यथैः ॥ जित्स्वरितेत उभे ॥ च इत्यस्य स जित्,
स्वरित इत् यस्य स स्वरितेत्, भि स्वरितेखानयोः समाहारः नित्स्वरितेद्
तस्मात् उभे पदे। आह्न सतिहितमेव। पतु णित्प इत्यतः परामृदयते । यद्वा ।

आदित्यनेनैव परमाक्षिप्र परस्य पएरवपिक्षतवात् पूरवौण्येव पसंज्ञानीयाक्िप्यते ।
माधवस्तु । क्रमस्तु न भवति । भित आत्मनेपद स्वरितेतः परस्मेपदमिति
सूत्रारभसामर्यीत् । अन्यथा हि जितां जः स्थाने ङकारोपदेशेन डित

इत्येव सिद्धमात्मनेपदं स्वरितेतस्तु परतोन्यदित्येव परस्मेषद्मपि सिद्धं
किमस्यारभेण ।यदि तु जितां प स्वरितेत भादिति कम उच्यते तर्हिं भिर्तां

जकारत्यागेन ये सिदध स्वरितेतामनुदाततेत्वपठिनापि सिद्धे किं सूतरेणेत्याह ।
इदं चाथेसाम्यपक्ष उक्त उभयशब्दस्य वर्थाभिधायित्वात् । शब्दतः साम्यपक्षेतु यथा संस्याप्रा्तिरेव नास्ति । उभे इत्येकः शब्दः भित्स्वरितेत इति

दौ । यद्वा । नात्र यथासंस्यवचनमस्ति । भ त॒ ज्ञापकसिद्धम्। ज्ञापकसिद्धं
न् सवेति न भविष्यति । यदा ।सूत्रेणोपसियितक्रमस्य बाधकं विना बाधो

आख्यातविवरणम् ।

२९

न युक्तोजत तु रक्ष्या सिद्धिबाधात्यन्यते । अ चानुषधदयं त्याज्यं एकेनैव
क

क

निवीहाव्। जितोपि स्वरितेत एव पाम्याः । स्वारितेत उभे इति च सरणीयमिति चेन्न । इकृबित्यस्य स्थाने इरन् ज इत्यादिपदे गारवभरषंगात् । तर्हि
स्वरितेतो नित एव पाव्याः ! जित उभे सत्रणीयमिति केन्र ! स्धिरित्यादो
रुधिरम् तनम् इति पठे गौरवपसंगात् । नवेरिति त्यक्तु शक्यः डार्थं
तस्यावदयकत्वात् ! उकारश्च उदितोवेति इडिकस्पाथे आवश्यकः ¦ एव्

पर्वसत्रऽपि ङितिऽनदात्ता न पठितिं शक्याः । सीडिित्यादौ शी अ इत्यादि.
पाठे गौरवभसंगाव् । नचानुदात्ता डित : पान्याः एधडित्यादां गोरवाद् ।
अकारस्योचारणार्थस्यावदयकत्वात्।नचाकासरो न पाव्यः । एधृड् इत्येव पाभ्यम् |
एव तर्हि सिम्खिनैव सिद्धे यदनुदातेत्वं करोति तज्ज्ञापयत्यस्ति चेहानुदात्ते
त्वप्रयुक्त कार्यौतरमपि । तच्वानुदात्तेतश्च हसादैयः शीछे इति ।तेन् विचक्षणं

इत्यादि सिद्धं चक्षिडोऽनदात्तेखाद् । न चेवं चक्षि डने व्यथं अनुदात्ते

त्वभयुक्तं कायेमनित्यमिति ज्ञापनाथेत्वाव् । तेनापगतादित्यादेश्यतीत्यादि
सिद्धम् । कविचक्षिडिः्यत्रेकारविशिष्टः पाठः सोयुक्तः तुम्भसंगात् । न चति
इदितो तुम्विधीयते इदित इव्यव तग्रहणाभावाव् गृहीते वा तस्मित्नितीत्यत्वसंभवात्। जद॒च्वारणेते इति पटे तु गौरवमेव दोषः ।अत)ऽकारवेरैः
घ्र एव पाये युक्तः । अज्र चानुदात्ताडित इतिवत्स्वरितनित्पाय युक्तो छाषवात्

अत्र माधवः; 1 जात्श्चब्दाभ्यामात्मनेपद्पर स्मेपदसजञे गृष्येते ।ते चान्वरथं ।

आत्मने कर्ज फटबोधकं प्दमातमनेपदम्परस्मे क्च एरूमोधक पद् परस्मंपदम्।
तेन कर्वगामिनि फे आत्मनेपदं परगामिनि `फटे प्रस्मपदृमित्याहं ।
तन्न । उमे ग्रहणवैयथ्यैभसंगात् । तथा हि भित्स्वरितेत एतावदव सूत्रमस्तु

आदिति चानुवरैनीयम् ।तेन कतेगामिनि क्रियाफटे जात्मनेषदम् अन्यत्र परता
न्यदिति परस्मैपदं किमुभेयग्रहणेन ! परत इति तस् निर्देशोयद्रयसंगरहायः
प्रस्माद्धातोः परस्मश्चाथं इति । अन्यथा परादित्यंव ब्रूयात् । कि तसा ।
अन्वर्थता च परेषामपि न संमता । स्वरितमितः केमिम्रा्यं क्तयाफछ
इत्याहः ! अन्यथान्वर्थ्वादेव तरिमद्धन्धे कि कजेभिमाये किंयाफटं इत्यनन
नच क्रियाफङस्य कर्तगामित्वं शब्दबोधे भासते ।पचतात्यस्य 18 एकान्ता

३०

रयुभाष्योत्तरा्दे-

विद्धित्यनुङखो व्यापार इति हि बोधः । न चात्र फरुस्य कवृगामितवं परगा-

मित्वं वावगम्यते ।न संभवत्यपित्करोति कुरुते वा षटमित्य्र वटनिर्माणफरस्य कुरारादन्यगामित्वस्यासंभवाव् । एवं सृष्टि चकार च्क्रेवाड्श्
इत्यत्र नगन्निमीणफरस्येश्वरेऽसंभवाच । नन्वेवं यष्ट यजते त्विग्यनती
त्यादिभयोगव्यवस्था कथमिति चेत्। शृणु । ुतिषखात् । तथा हि । ज्योतिषे
मेन स्वगैकामो यनेतेति श्त्या यनमाने आत्मनेपदं प्रयुक्तम्।होतयेनेति अत्या
ऋत्विगिति परस्मेपदं प्रयुक्तं तदनुयायी रोकोपि तथैव भयुक्ते । तस्मायजोऽ
न्यत्र पददयं यथेष्टं प्रयोक्तव्यमिति दिक् ॥ परतोऽन्यत् ॥ परस्मादिति
वरतः तजादि्विभक्तयथे इति पैचम्य॑तात्तस् । परादन्यदित्युक्तेपि माजाराघवं
नासि परत्वस्य सावधितवात् । अवध्यपेक्षायामनुदात्तडित इत्यादयः संब

ध्यते अन्यत्वस्यापि सपेक्षत्वात् आदुभे चेति संबध्यते । अनुदात्तेतो ङितो
निविशादेः भितः स्वरितेतश्च धातोः परतोऽन्पंस्माद्धातोः केवरादातः
आत्पाम्यां च कैवं प भवतीत्यथः । भवति । अत्ति । अनुदात्तेत इत्या
किम् । स्पधेते । च्यवते । अतानुदात्तेतः भित्स्वरितेतश्वेत्यनुवच्यै वाक्य-

भेदेन तेभ्योपि पं विधेयं कचित्।अनुक्तमप्यूहति पंडितो ननः । अनुकरोति ।
पराकरोति । अभिक्षिपति। परिम॒ष्यति । पवहतीत्यादि सिद्धम् । अबरेदमवधे
यम् | आद्भवि क्मेणीत्यस्ि तस्याग्रे कतरि पमिति सूजणीयम् । तस्यप्रेऽ
नुदात्तडित इति निविशादिरिति स्वरितभित इति सृज्रणीयं पमिति च। न

चानुदात्तङडित इत्यत्र पमित्येवानुवतेतेति वाच्यम् । तस्य पूर्वेण ्रप्तस्य
यस्यापवादत्वात् । स्वरितेत्यत्र तुजात्पे अदुवर्तेते ! न च पमाजमेवानुवर्तेतेति
वाच्यम् । सूत्रारमस्य वेयथ्येभसंगाव् । केततैरीत्यनेन तस्य सिद्धत्वात् ।

न चादित्येवानुवर्तेत सूत्रारंभस्य वेयथ्यैमसंगात् । कतैरीत्यनेन तस्य सिद्ध
त्वाव् । स्वरितनितामपि अनुदात्तत्वस्य सुपठत्वात् पमित्यनेन तूहतीत्यादि

सिद्धम् । एवं चकार्रहणमुभेग्रहणं न कतव्यं भवतीति कुतो न तमिति
चित्यमिति दिक् ॥अपित्तादिङित्॥ प३व्यस्यसपि्ता आदिर्भस्यस
तादिः पिच तादिश्च पित्तादी ताम्यामन्योऽपित्तादिः। नीति समासः । चित्
डिद्वदित्यथः । अङिति डिरित्याह डिद्िदिति गम्यते । अब्रह्मदत्तं ब्रह्मद

ख्यातक्िरणम् ।

३१

त्याह ब्रह्मदत्तवदिति गम्यते ।यथा अचर परयुदासबखाव् पित्तादिभित्नः भत्यय

एव गृह्यते न धातुः तेन दैगृदापतिपतपमित्रस्यधातोञ्न्वं न । सति &

ङिन्त्वे आत्स्याव् । यदा । एधश्ीडदेरनुदात्तङिन्त्वकरणात्र धातोर्भहः
अन्यथाऽस्मादेव डिन्त्वादाति सिद्धे फं ङिच्वादिना । ननु डिदिति मास्तु
किदिति पाठचम्।उत्तरसूतरे न कतैग्यामिति छाववम्। गुणादिनिेधस्तभयतर तुव्य

इति चेन्न | स्वपितः, वृक्तः, इत्य यनादित्वाकिति संमसारणमरंगाव् कुरुत
इत्यज डत्यदुरित्यस्यामसंगाव् । अन्यथा चकतुरित्यादावतिभसंगाव् । कुरुत

इत्यत्रवोभयत्यवधानसतत्वाव् । नन्वत्रादियहणं व्यर्थ अपित्ताडिदिप्येव युतं

सिसतासीत्यत्ेव नवानां ग्रहणे भविष्यति । न च सिस्यो्हणार्थं तदिति

वाच्यम् । सिस्योरिति लिगाच्तयोड्न््वाभावाद् । एवं॑तह्लुत्तरार्थं तद्

अपिदित्ययं पयुदास नञ् । नयोक्तमनित्यमिति स्वीकारात् ! सचानित्यः ।
ततश्च कुटदेः । कुडतात्परः भिव् णिद्धिच्ः पत्ययो डित् ¦ विनेरिडादिः
मत्ययौ डिग्भवति उरणः पर इडादिवो । उदिनिता, करिष्यति, ओणंबीद् ।

भणुवीरि्यादि सिद्धम् । ननु त॒ आदिथैस्येति कुतो न विग्रहः ! मेवम् ।
व्यास्यानानुसारष्टक्ष्यानुसाराव्याकरणांतरानुसरणाचच । कि च तब्देन
विग्रहे तिप्तयोरनुवाददोषः स्यात्। पिच्वेन सिद्धत्वात् । ताशब्देन विरहे त॒
नायं दौषः । जथ सदेः कृतां चानेन इिन्त्वं कुतो नेति चेत् । मैवम् । यङ्-

नडोडित्करणाज्ज्ञापकात् । नानिटि स इति सूत्रारंभाच ¦ अतः प्रिरोषात्
तिबादीनां चतुर्विधानमाख्यातानां तदिकस्णानां चानेन ङ्च्चि नान्येषां

तेन मिभरररचकारेत्यादावामो न। यत्च माधवः । अपित्तादिरिति तदन्यार्थेनः

नजा समासः | अत एवं च प्रसज्यपमतिषेधान्रजो यथेष्टं सं्बष इत्याह ।
तत्र । परस्परविरोधात् य्न्यारथं नञ् तद्यत्तरपदे संबंधो न क्रियया । यदि
भरसज्यम्रतिषेधे नन् तर्हिं कियया सषधो नोत्तरपदेन । यदपि ङिसिन्न भवतिं

पि ङिन्न भवतीत्यथोत् ब्रूताद्धवतीत्य् तातङ स्थानिवद्धावमरक्तपित्वनि-

देषाद् दिदाश्रयोऽबादावितीप् न भवतीत्याह । तदपि नं । तातङ्पित््वस्य

तद्द्धवेन छन्धस्य ज्ञापकसिद्धं न सर्व्रेत्यनित्यलादानंमीकाराव ।

कि च तातङो ङिनन्वस्यानन्याथस्य सत्वेन तद्विरुद्धस्य पित्वस्यापदृत्तेः ।

३२

रघभाष्योचरारद-

अतिदेशो हि उपदेशविरुदधं स्वकार्य न निवतेयति । यथा क्षतये बाह्मण-

कार्यातिदेशः क्षत्रियकाय न निवर्तयति । किं च तातङो इनत तु व्यर्थ

भेव हौ खनेनातिदेरेन सिद्धं तत्कथं तत्र पित्कायेपरवृत्ति सहेतेति दिक् ॥

णादिः कित् ॥ ण अदियैस्या्रादशात्मकस्य समुदायस्य स णारिः। क्व्

किद् ।पूरववदतिदेशोयम्पूवैसूजादादिरहणमनुवत्यं वाक्यभेदेन व्याख्येयम्

णायादिः किदिति । तेन यादादेरपि कित्वं सिद्धम्) न च सीष्टादावतिमसंगः
रक्यः सिस्योरिति ज्ञापकात् । ननु किद्रहणं किमर्थं पवसूजान्डिदि

त्यनुवृत्तिसच्वात्। मेवम् ।ईनतुरिव्यादो संमसारणाभावग्रसंगात।चकतुरित्यादौ

ङित्यदुरिव्युसापतेश्च ।जथ णादियरहणेन् ज्वछदिणेः इत्यादयः कुतो न गृह्यते ।

मैवम् । कुकिपोः कित््ववेयध्यैमसेगात् । बभूविथ) बभवेत्यत्र पित््वात्कि

त्वाभविपि न क्तिः । म्रतिपदोक्तेन बुका गुणव्रद्धयो्बाधरंभवात् । ननु

ऋटुपधानां किच्वपरत्वाद्रणः स्यात् ।मेवम् ।भत्ययमात्रपिक्षत्वेन क्रिख्स्यांतरगः
त्वात्] धातुख्षुनाप्युपधासपेक्षत्वेन गुणस्य बहिरमतवाद् । मायो दर्यतामिहेति कितवेन गुणस्य बाधसंभमवाच्र । ईनतुः । नुहुवतुः । णादिः किम् ¦

स्वप्याद् । अपितिम् । इयष्ठ । यादादौ ईज्यात् । अत्र केचित् णादिरिति
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योगं बिभनज्यादिशष्दं च अकाराथेमाश्रित्य ङिदिति चानुवत्योन्येषामपि
ग्रत्ययानां ङित्वं विधाय कुटितेत्यादि सिद्धमित्याहुः । ऋसयोगान्न ।
ञश्च संयोगश्च ऋसयोगं तस्माण्णादिः किन्न | ननरतुः । ममथतुः । वत्रतुः । णादिः किम् । म्यात् । शी््यांत् । संयोगाकिम् । उदतुः |

ऊयतुः । केचिद अरतिं मश्िष्यंति 1ऋ अतुरितिं स्थिते अकित्वा कते
दित्वे च जारवुरिच्यादि सिद्धमिस्याहुः । अन्ये त्वरि ठेष्यः। ऋ अतुरिति स्थिते दित्वे र इत्त्यत्वे ऋ अरिव्यरि च कृते तस्य पूर्वैवद्रहणेन्
रहणादभ्बोरित्याकारे सिंद्धमारतुरित्याहुः।अत्रादियरहणमनुबत्यं तंतेण दितीयोपि वाक्या्थैः कर्तेव्यः। ऋदंतास्संयोगादे्णादिनं कित् । सस्मरतुः । नदर्
रित्यादि सिद्धम् । ननोक्तमनित्यमिति । शश्रतुःदद्तुरित्यपि। अन्न ऋदसादिति

सूत्रयितुमुचितम्।त ऋच हसौ च ऋसं, तस्मात् ।एवं संयोगा तस्य रोप इत्य

जपि हसांतस्य रोप इति भूतरयितुमुवितम्। हसावंते यस्येति विग्रहः! क्त्ासेटु

आ!ख्यातविवरप्म् ¦
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किनन। कित्कार्यं न कोतौस्यथः ।देक्िवा, भरित्वा क्त्वा किम् । ईनिव ।

ऊचिम ।सेट्
किम् । मुक्त्वा । गत्वा नेत्यतुषत्यं वाक्यभेदेन व्याख्येयम्। सेट्
कत्वा किन्न कचिकिद्धवतीत्य्ैः। दुतित्वा, द्योतित्वा । सावित्वा, योषित्वा !
वचित्वा, वेचित्वाटुपित्वा, दपित्वा, इत्यादि सिद्धम्।क्तो वा । क्त इति क्तवत्वेकदेशस्याप्युपरक्षणम्, यदा क्त इत्यनेन सोपि गृह्यते । न च भर्थवदरहणेनानथकस्येति क्तवतेग्रहणं नेति वाच्यम् । तस्या अनित्यत्वस्य बहुश अवेदितत्वाव् । जर क्हणेन कितस्तशरब्दस्य अरहणं विवक्षितं तेन तमपि
गृह्यते ।सेटक्तो वा किन्न भवति। विकरपश्चायं व्यवस्थितः । तेन शीट्स्विदिं

किवदिमृदिमृषिधृषिभ्यो नित्यमक्षित् ।अन्येभ्यो वा । शयितः । शयितवान् ।

स्वेदितवान् 1 स्वेदितः । क्ष्वेदितःाष्वेदितवान्ाधर्षितः । धर्वितवान्।मर्षिंतः।
मरषितवान्।रुचितः।रोचितः। द्यतितं,घोतितमित्यादि । क्तः किम् । सुरुचिषे !

सेट्किंम् । गतम्। जतिशये हसदियँङ् दिश्च । अतिशयनमतिशयः । अतिपूवौच्छीडो भवे^“स्वराद्ः"› इत्यः।यदयपि कतैकमौय्ोप्यतिश्यश्चब्दोस्ति तथापि

सं नेह मृद्यते कवक्मेणोराख्यातेनेक्तखात् करणादेरपतीतेश्च | अतिशयो
दिविधः ।पानः्ुन्यं मञचाथश्च । जयो यथा । कस्यचिद्धहुशस्ताडने द्डे च

नाते छेका आहुरस्य दडातिरयो नात इति । तत्र पौनःपुन्यं गम्यते
द्वितीयो यथा । पूवोन्महाभागतयातिशेषेः इत्यत्र भक्तया पूवोतिक्रमणे नाम

भक्तेभकीभावः। भक्तया शशो भवतीति गम्यते । स चातिश्चयः अङत्यथविशेषणः । अतिरायविशिष्टक्रियावचनादिति । एवं चातिशयो यड्ञे योव्योधः ।
शङ्कतर इत्यादौ भकषैस्तरबदेयंथति मिश्राः । एके तु गतिंशये यड वा-

च्योथः । सस्येच्छा यथाऽणदिरपत्यार्थो यथा । स च व्यापारस्य विशेषणं विके
ष्यो वा। क्रेयापाधान्यस्य धात्वथंमधानस्य वा निवोहव्। यङ्तस्यापि धातु-

त्वात् हस आदिरस्य स हसादिस्तस्मादाते्यैडिनत्येको वाक्यार्थः । दिरित्यप्रं वाक्यम् ! तच धातोरित्यनुवतते । स न यडः यकृतिभूतो मह्यः जयव्यते
इव्यायसिद्धिमसगाद् । क तु यङ्तो धातुगृह्यते त्र हसदेरायस्येकस्वरस्य

दिर्वचनम् । स्वरादेस्तु दितीयस्य । चेति वृतीयं वाक्यम् । अतिशये हसादेयैङः
द्विर्वचनम् । सूचिसूतरिमूतरिभ्योऽनेन यङ । किम्रथेमिद पूर्वमेव सिद्धत्वादिति
२३९
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रुघुभाष्योत्तराददे-

तेन्
चेःसत्यम् । नियमार्थमिदम् !अनेकस्परेभ्यो यदि भवति तर्घयैभ्य एव ।

च्
गति दरिद्राति विकीषेतीत्यादिम्यो न 1 तंत्रादिना पूरवेवाक्यान्यामपि
तादशं
शब्दः सेबध्यते, अतिशये चेति ।चकब्दस्याथं स्वभावा यस्याम् प८चत
कोरिर्य
दवितीयमक्तमनुक्तं वा समुचिनेति। अत त्वनुक्तसमुचयः गल्यचन्न
्चेत्यएव! छुपसदन्तरनपनमदहदशगुभ्योषात्वथगहायामव नातिन । हसादेश
यः+ कत्त
नक्तं घालंतरं समुचिनेति अट्यत्यसूणुभ्यो यडिति नघव्याद्न्
कर एकयेताभिन्नाश्रयको
यनसंवादात् पापठ्यते वेद् चत्र: वदाक्षरग्रहणानु
। ब्रह्न ना"
वर्तमानोऽतिशयविशिषटो व्यापारः ।व्यापारातिश्चयो वातं बाधः
वाश््टा
यते सधीः।ब्रह्माश्रया अज्ञानानेवृत्यतुक्ङ एकसभ्यभिच्राश्रयकोऽतिशया
ाननुका
व्यापारः व्यापारातिश्यो वेति मोषः } अयययते बाः । बालाभन्न
त्यमिति
वृक्रगत्यनकलो वतमानो व्यापारः 1 ऋ यात ।स्थते नञक्तमनि
[क

निपेधाभावाद्भणे छते यजषब्दस्य दित्वे हसादिः रेष जतत ईते दीर्वे । अगय्येतेय
अटाय्यते । अशास्यते । उर्णोस्तु रेफं त्यक्ता णत्वस्यासिद्धत्वाञ्ुशनदच्
द्विव यद्धीति गुणः उर्णनूयते। सोसूच्यते।सोसूच्यत !मामूत्रयत । जतिरय
किम् । पठति । हसेः किम् । भृशमीक्षते । धातः .1कम् । मप्र
भृकाम्।उपसर्गविशिष्टान्माभूत्। उपसर्गस्य दत्वाय स्याताम्। षातार्काचा स्स

जथ
देर्यङ््यत्र एकानुश्रहणे सुत्यनं सूच्यादियहणस्य नियमात्वससभवाव् ।
हरदेरित्यपि त्याज्यमययादिग्रहस्य नियमाथवात् । क्रेयासम निहार इत्यस्य

स्थनिऽविक्षमे इति पाठं छाववात्। एकार्थेिविऽन्वये तु वृत्तिव्यपेक्षायां तु

वाक्यमिति व्यवस्था ॥ अत्र मिश्राः । अथ कथं यङ्तादात्मनेषदं भवति
कथं च न स्यात् ङितो धातोरात्मनेपदमुच्यते । यश्चा धातुः स [ङ्त
नचायं सम॒दायस्यानुबेधः । यश्च चित् पत्ययो नासौ धातुः । यत्र चावियते केत

शिगमचरिता्थं तत समुदायस्य विशेषकम् ।अयं ङकारस्तु बेभियते इत्यादौ

गणनिषेधादौ चरितार्थः। कथिदाह ।क्रियासमभिदरेऽ्यडित्यकारोत्र पक्ष्यते

सचानदातोऽननासिकः मतिज्ञायते।तत्ानुदात्तत्वमवयवे चरितार्थं समुदायस्य
कि्ेषक भवति अनुदात्तेतश्च हरादेरिति युच् न भवति । जुचंकरम्येत्यत्

च॑ंकम्य, ददम्य, प्रहणद्धिगादिति स वक्तन्यः। अथ कथं ऋतेरीयङ्तादाम

अआ{ख्यातविवरणम्
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नेपद्ं भवति ¦ सोपि हि ङ्कासे गुगनिवृत्तौ चरितार्थं इति स चेद् त्राव

तस्याप्यादित् इकार ईकारो वाऽनुदात्तः प्र्धिष्यत इति भतिवरूयादिति चेद्। म।
इकारे नुम् प्रसज्येत ईकारे श्वीदितो निष्ठायामितीण्निषेधः स्यादिति ।नैषो
षः ¦नुमिधौ गोः पादात् इति अतोऽतयरहणमनुवतेते तेनांत इकारः इत्सको
येषां तेषां नुम्श्वीदितो निष्ठायामिव्यतराप्येकाच इत्यतुवतंते। सत्यम; प्रतिदिहितमायुष्मता मुषा पुनरयं मरथासः। तथा हि । अनुदात्तङित इत्यच न्
धातुग्रहणमस्ति। ततः किम्।इदं ततो भवति।मत्ययमेव डितमाधित्यात्मनेषदं

सिद्धं भवति । न चैवमशिधरियदित्यादौ चडाङ््पामपि मसग. } भागव
विकरणेभ्योऽनुदात्तडित

इत्येतत्पमकरणं भवतेतेऽन्यथा

वर्तेते इत्यादी

विकरणव्यवधानातरियमो न स्याव्। यथा च प्रगेव विकरणेम्योऽनुदात्त
नियमः पवर्त॑ते । अचर वृत्ते तु नियमेभ्यो विकरण इति । तथा ततैव भतिपादितमिव्यरमियतेत्याहुः । अत्रोच्यते । दितो धातोरित्युक्तं तत्र॒ यष्टव्यं

किमत्र नास्ति धातुत्वं ङ्त्विं बा ¦ नायः । सनाद्यंता धातव इति धातुत्वसंभवा ङिन्वस्य श्रूयमाणत्वाच्चा यच नायं समुदायस्येति तन्नोभयातुबधस-

भवात् । यथा सुपः परोऽसुषीति निर्द्चादवयवानुबेषः सुपतिङंतमिति
समुदायानुबेषः, तथा डिरवस्याप्यवयवानुबेधत्ाद्रूगानिषेधादिकायं समुदाया-

नुवेधत्वादाःमनेपदं च सेत्स्यति । यत्त्वयं ङकारस््विति तत्न । गितवेनामि

तिद्ध । ज्कितीत्यत् गकारमष्छेषाव् । न च ग्रहदेः सेभ्रसारणाथं चि
स्याद् तत्रापि गकारमश्छेषात् । यसोतुनासिक इति ङकारे कृते मात्परत्वेन
इोयमाभिति छोपाव् । यदा । मगयोः संयोगसंजञामाधित्य संयोगा तरोपसंभ-

वाद् । अंतकततिन्या विभक्तया पदत्वसच्वाव् संयोगांतस्य पदस्य खोप इत्यथ-

समवा ! सन्यडोरित्यत्र सम्यगोरिति सुवचत्वादि्थं भयोन्नातिराभावा"
न्डित्वमात्मनेपदार्थमेवायथा वा कयङ्णि डत्वम् न च नःक्ये णरनिधेत्यज
व्नुबेधकत्वेन सामान्यग्रहणा्थं तदिति षाच्यम् |अनुवंधातरेणापि तच्विद्दः\
इत्यमयदीत्यजाकारमक्ेषेणातुदात्ततवसेपाद्नं व्यर्थमेव । यदपि ऋतेरीयङ
त्यादि तदपि न ।छिन्वस्यातमेनेपदाथेतात्। न च गुणनिषेधारथं तव्। किन

शिवेन वा तस्संभवाव् । इत्थमिकारभ्छरेपि व्यधेः । यदपि अनुदात्त हिदि

४३६

रुघुभाष्योत्तराद्ध-

त्यादि तत्राप्युच्यते । भत्ययं डितमाश्चिव्यात्मनेपदं मत्ययाद् वति समुदायादा |
नाद्यः ¦ तस्यैवा तरगववेन अत्ययास्पथैमटूमसषगात् यङ एव दवित्वप्रसगाच ।

सन्यङ्ञोरिति षष्याश्रयणाव् । नात्यः। समुदायस्य डिनत्वाभावस्य त्वयेवोक्तत्वाद् ! यदपि धातोरिति नास्ति तदपि न । भूवादय इति तस्यानुवत्तस्सत्वात् आद्भूण इत्यत्राचीत्यस्य यथा अजननुवृत्तावपि । तन धातोर क्षेपसभवात्। इको स्चषित्यत्र सना यथा । यद्पि अशिंधियदित्याद्युक्त तदपि न ।
डिन्त्वभागित्वेन मथममेवात्मनेपद्यवृत्तिसंभवाव् । शदेः शित इत्यत्र भाविनं
विधाने यत्र
शितमाश्रित्यात्मनेपद् यथेति प्रत्ययस्यैव छिन्त्वमाशित्यात्मनेपद्
इवाचरति सुत्देवाचरति तृष्णगिवाचरतीत्यत्रापि स्यात् नडदेर्वाव् ।
मन्मते तु उपदेशे यो डित् तदेताद्धातोरिति व्याख्यानान्र दोषः । धातोः
क्रियंतत्वेन डिद॑तत्वाभावात् । किं च चुकुटिषतीत्यत्र स्यात कुगदित्वेन सनो

छिन्वाव्) मन्मते । सन भौपदेरिकं डिन्वं नास्तीति दिक्।गत्यथौनां कोधिस्यियङव्युक्तंतत्कोटिव्यं फरस्य व्यापारस्य वा विरेषणम् ।एवं टुपादीनां गहोपि
जेगम्यतेऽशो मामम्।जश्वाभित्राश्रयकः मागोमिन्नाश्नितवक्रगत्यनुकूरो वर्तमानो
व्यापारः । मागौभिन्नाश्रयसंयोगानुक्लो वको व्यापार इति वा।छोदुप्यते वनं
चेत्ः। यैत्रामित्राश्रयो बनाभिन्नाश्रयितकुत्सितच्छेदनानुकूलो वर्तमानो व्यापारः
वनामित्नाश्रयच्छेदनानुकूढः कुत्ितो व्यापार इति बा । दुषादिष
यो गत्यर्थस्तस्माद्रहायामेव यङ् । कोटिच्यस्यावकाश्चो जघन्यते । गहौयामित्य-

स्यावकाशः सासयके वृक्षः कुस्सितस्वावयवविभागानुक्र एकवृक्षाभित्राश्रयको वतमानो व्यापारः । सासद्यते मार चेन्न इत्यत्रोभयमसषगे परत्वादरहौर्या

यङ्। एवमन्यदपि बोध्यम्॥ इच्छायामात्मनः सः॥दिरिच्छा। इहैव सूत्र
निपातनादवि इषेरः । छर्थातादेशः । इषिकमौधवाचकाद्धातोरिच्छायां स
मत्ययः। तज्वदिप्यमाणमिच्छकतुरात्मसेेध्येव भवति । द्विरेव्यनुवरत्तं भिन्र-

वाक्यं धातोरित्यनुवर्तेते । धातुश्च न स ऱतिभतो गृह्यते किं त॒ सांतः।

त्येतुमिच्छति भतीषिषति। इणः सः। स धातुरिति धातुसंज्ञा । स्वरददेः पर

इति सस्य द्वित्वम् । यः ख इति पूरवैस्येत्वम् । ननु इषिकर्म तिकस्मादन्धम् ।
शृणु 1 इच्छायाः कमेनियतत्वादिषिकर्मेति रन्धं घातोः मरत्ययविधानात्त-

आख्यातदिवरणम् ।
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दथेत्वं च न्धम् । पज्ुमिच्छति पिपक्षति । तुम तु स्वायिकः साध्यावस्थां

करियामाह । स च छौकिके वाक्ये भयुज्यते । केवरुस्य धातोः पयोगानशतवा-

व् । जछोकिके तु धातुमात्रे मयुज्यतेऽतस्तुमः कथं छोप इति नाकम ¦
पचनेनेच्छतीत्यत्रापि सोस्तु । करणस्यापि कियायामयेक्षणादिति चेच ¦वैष-

म्यात् । कमं हि प्रथममपेक्षणादंतरगम् । अव्यभिचाराच्च । करणं तु विपरीतं
अतरगेणेव विधेराकक्षिपूतौँ बहिरेगे मवृत्तिरयुक्ता ! किं चानभिधानादपि
न । पिपक्षतीत्यक्तं पचेरिच्छा कर्मतेद तीयते । न करणता !यथा रालपुठ

इत्युक्ते रानन्य एव पुत्रः मतीयते न तत्समीपवत्यन्यदीयः ।केचित्त्वादभुवि
कमपीत्यनुवस्ये पंचम्या विपरिणमस्य कर्म॑णो धातोरिस्याहुः । यत्त॒ येन

हेतुना प्चनेनेच्छतीति वाक्ये भवति तेनैव हेतना वृत्तिरपि मामोतीव्युक्तम ।
तत्र | द्धस्य राज्ञः पुरुष इति वाक्यवत् वृत्तेरपि पापैः । धात्वथेस्य
कमत्वं तु फटावाच्छन्तस्य व्यापारस्य व्यापारस्हितस्य फख्स्य वा ¦
जआत्मक्षब्दस्त॒ न चेतनदव्यवाची तथासदि आत्मने इतीच्छर
न्दयोगे कतरि षष्ठी स्यात् । ततश्वात्मकववंकायामिच्छायामित्यथः स्यात् । तथा चात्मय्रहणं व्यर्थं स्यात् । इच्छाया अ-

त्मकतकत्वाव्यमिचारात् । व्यथेविरेषणतापत्तेः । कर्मणि षष्ठीति
पक्षे तु असभव एव स्यात् | न स्वात्मनो दव्यस्यासाध्यत्वाद्धात्वथैत्वे कु्ापि
संभवति । क्रियाया एव तत्तभवात् । अतः परव्यावृच्य्थः स्वशब्दस्य
पयोयोऽयमात्मशब्द्ः । संबेधस्तमान्ये च षष्ठी । आत्मनः स्वस्येत्यथः । स्व-

शब्देनातरेषिकन्तैव गृह्यते । इच्छायाः क्रियारूपत्वेन कर्तारं विना्नुपपन्नत्वाव्
कतुराक्षपात् इच्छकरतैष्यमाणं वस्तु । यदि स्वसंबंषितेनैवेच्छति तद! घातोः
सप्रत्यय इत्यथः । शिष्याणां परटनमिच्छति गृरूरित्यादौ सो न । शिष्याणां
स्वसमेधित्वेपे पठनस्य साक्षास्स्वसबधित्वाभावाव् । इच्छायां किम् । भक्त

जानाति । धातोः किम् । पतिष्ठासते । अत्र॒ हि मशब्दसमभिहारे गतिः
अतीयते । गतिश्च धातोरेव ।यद्यपि परशब्द विना गतेरपतीते दोतकत्वेनाव्-

दयापेक्षत्वात् विशिष्टस्य कमेत्वादिशिष्टासव्ययोपपत्तिः स्यात् 1 तथा चाङ्दित्वयोर्दोषः स्यात् तभिवृच्यथ धातुग्रहणम् । घातोः कर्मणः समानकतेक-

४३८

रधुभाष्योत्तरादद-

दिच्छायां वेति सूत्र कर्मण इति व्यथम् । उक्तरीत्या तष्टामत्तभवात् ।समानकर्टुकादित्यपि व्यर्थम् आत्मन इत्यनेनैव तछ्छाभात् । उत्तरसूत्रे च तन्न

पाल्यमिति साववाञ्च वेत्यपि व्यम् | एकार्थीमिवि वृत्तिः । व्यपेक्षायां तु
वाक्यमिति । तत्फटस्य सिद्धत्वात् । अथ पूर्वसूत्राचचोऽनुवतेत स इच्छायामित्यस्यगरे योज्यः । अनुक्तसमुचयोऽथः सः तेनशेकायामपि सप्रत्यय: !
नदी वृ्मुन्मुम॒यिषति । वृष्टिरानिगमिषति । अन्ये तु चतनारोपात्सः
पाषाणादनां संबोधनवदित्याहुः ।तन्मते चकासे भिन्ने वाक्यम् । नक्त्वेत्यतो

नेति इच्छायां स इति चानुवर्तते । मत्ययग्रहणपरिभाषया सशम्देन सातं
गृह्यते तेनेच्छासांतात् पवोक्तं नेत्यर्थः । चिकीरवितुमिच्छति । स्वाथसतिान्न
इच्छायां भवत्येव । जुगुम्सिषति ।मीमांसिषत इति । अत्र णादिः किदित्यतः
किदिति नेति चानुव्स्यै वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । स किद्धवति।न च भवति
रध्यानुसाराज्च स्यवस्था । तेन रुरुदिषति । विविदिषति । मुमुषिषति ¦
जिघृक्षति । सुषुष्छति । पिपच्छिषति ।वह्।तितृक्षतीत्यादो गुणाभावसंपरसार्णनलोपाः सिध्यतीति दिक्॥गट्भ्यः।॥बहुवचनमःयथम्। गुपतिन्कित्मान्ब-

धदानृशान्भ्यः समत्ययः धातोश्च द्विः । इच्छायां पूर्वण सिद्धत्वादर्थातेराभिधाना स्वार्थं विधिरयम् ।गुपतिजी मानवी च अनुदात्ततः। दान्शानी स्वरिततो।भवयवे चरितार्थ दिगं समुदायादात्स पवतेकम् । जुग॒प्सते।जागमनम-

नित्यमिति नेद् । नानिटि से इति न गुणः । तितिक्षते | चिकित्सति ।
मीमांसते । बीभत्सते । दीदांसति । रीति

। जयः गुन्भ्य इव्यनु-

वतते ।शब्दाधिकारश्चायम् । तेन गुपुधूपविच्छिपगिपनिभ्य आयः । अनिर
एायेत्वास्स्वर्थे पणिपन्योरनुदात्तत्वम् । आयाभावे चारेता्थमित्यायांतान्नालसवततत इति । आभ्यां चाय स्तुतावेवेष्यते । गोपायति । धूपायति । विच्छायति । पणायति । पनायत्ति ! अतातुक्तसमुचयाथश्चोनुवतैते । तेन ऋत-

रीयङ् । ऋतीयते । कमेनिड् । कामयते । वानस्यायादिः । मोपार्याचकार।
नुगोप । ऋतीयांचके । जनते । कामर्यांचकरे ।चकमे ।इति सिद्धम् नामन यः।

इपिकमोथकान्नान्न इच्छायां यः तदिष्यमाणं यदीच्छाकर्तुः स्वसेवषि
भवति । पुन्नीयति । षटीयति । ननु कर्मण इति कस्माषटन्धमिति चेद् \
[भ

+[ख्यादविवरणम् |
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(णु । इच्छायाः सकमेकव्वेनाक्षिप्तस्य कर्मणो नामार्भेनामेदसंबधाह्टन्धम् ।

ननु पुत्रेण पुत्राय वेच्छतीत्यादावपि कतो न। तेषामपीच्छायामन्वयस्य संभवारिति चेत् । न । बहिरेगतवाद् । कर्मं हि मथमाकांक्षितत्वादेतरगमनव्यभिचारि च । करणादि तु पश्वादपेक्षितत्वाद्रदहिरमं म्यभिचारि च। म हि सथ-

च्छायाः करणादिरस्तीति नियमोस्ति । अंतरंग कमि चरितार्थं बहिर
करणादौ मव्तितु नाति । अभदीवेश्च । नहि पु्रीयती्युक्ते करणादिः

कथित्मत्येति । यद्धा आद्धुषीत्यतः कर्मणीत्यनुवत्य॑कर्मपि वतेमानात्ना्न
इति व्यास्यानाह्न्धं आत्मन इत्यनुवतेते स च वेतनद्रव्यवचनो न याह्य: ।
घटीयतीत्यादाबपरसंगाद् । षटदेरचेतनत्वात् । परव्यावृत््यथैः स्वराञ्द्-

पयोयो गृह्यत इच्छया च क्रियात्वेन स्वाश्रयः कतोक्षि्ठः । सचेदिष्यमा्णं
वस्तु स्वसंबधित्वेनापेक्षते तदात्मनः स्वसं्बधित्वं च साक्षाद्राह्यम् । यन-

मानस्य पुत्रमिच्छति पुरोधा इत्यज् न यः । यजमानपुत्रस्य साक्षात्स्वसंबंषित्वाभावात् । ननु स्वस्य पुत्र परस्य दासमिच्छतीत्यत्र कुतो न ।पुरस्य स्वसयंधिसवादिति चेन्न । इष्यमणेन् रूपेण स्वसंबंपित्वस्य विवक्षणात् । तचार
दासत्वे न तत्स्वसंबधि। ननु नास्न इति किमयम् । घातोःपूर्वेण स विधानात् ।
प्रिशेषात्रा्नो छाभाव । न च सिचंतमप्यायास्यदींति वाच्यम् | क्त्यमावाद् । न च वाच्यति, मरुत्वदीत्या्षौ कुत्वनवबादिपसंग ईति वाच्यम् !
अप्ययोरादित्यच नबाकस्गेन ये पदका्यामावस्य ज्ञापितत्वात् । सजीयती-

त्यज तु ज्ञापकसिद्धं न सरवेतरेतिन रोपः सिध्यति । नम्ो यष्क्षे ठु
कुत्वायभावेो युक्तः एव । न चाच पक्षे राजीयतीत्यत्र चपारगः ।
ओमोरित्यतो रोप इतिं एनो ये इत्यतो ये इति ऋसंयोगादित्यतों नेते
चालुवत्यै वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । नेति स्वरूपपरम् । शष्दाधिकारद्
पष्र्ा विपरिणमयितव्यम् । तेन नाम्नो नस्य छेपो यं इति सभाव् ।
इत्थं व्यर्थं नान इति चेत् । उच्यते । एकत्वस्य विवक्षणार्थं॑नाम-

गरहणं तेननिकस्मानान्नः पदादा न यः । महांतं पुत्रमिच्छति ।
च महापुत्रीयतीति स्याव । तचेष्टमेव

यद्ययं विग्रहः । महान्पुत्रो

महापुत्र इति । महांतं पत्रमिति विग्रहस्तु नेष्टम् । नन्वज कमेत्वाभावदेव
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र्वुभाष्योत्तराद्ध--

न भविष्यति ¦भवं कर्मत्वस्य सत्वात् | क्रियाजन्यफराभयः कमं । कियाचा `
तच्छा । तजन्य फरमेष्रत्वं त समुदायाध्रितम् । नहि पुत्रमा्मिच्छति

नापि महत्वम किंतु विशिष्टम् । एप तरिं विशेषणानां वृ्तिने वृत्तस्य वा
विशेषणयोगो नेति वचनात् न समुदायायः । इदं च न्यायसिद्धानुवाद्दः

नखपृ्ैवचनम् । तथा हि पुत्रस्य भ्रत्ययाथन संहैकार्थीभावरूपोऽन्वयो

विशेषणेन तु व्यपेक्षारूपः । न वेकस्य विरुद्धमन्ययद्धय संभवति । ऋद्धस्म
राज्ञः पुरुष इत्यत्र राज्ञा यथा ।पु्रीयतीत्यत्र तु समुदायशचक्तौ मविषटो विशे

षणीभ्तस्य प्रस्य न् विशेषणान्वयः संभवति । पदाथः पदार्थेन युन्यते
नत्वेकदेशेनेति सर्वैतजसमतम् । ननु नामपक्ष॒ कमेसवे सत्यपि तद्ाचकमिभक्त्यभावासस्ययो न भविष्यतीति चत् । न । त्रिकपक्षे तथात्वेऽपि पंचकं
नामाथ इति पक्ष नभ्निव कमणो विधानाद्धिभक्तयनपेक्षणाव् । ननु दयोतकत्वेन्

विभक्तेरपेक्षितेति बेत् न । यज्निकसभवस्तञकारकविकेषयोतनाथं विभक्तेरपेक्षणात्।जञ तु कर्मैव कारकम् । यथा पिपक्षति पचतीत्यत्र विद्कित्तिरेव
कम । पर्य मृगो धावतीत्यत्र मृगक्रेकं सरणं देनं क्म न कारर्कातरमस्ति
अतो विभक्तया निकोहः । तथात्रापि । एवं तर्हिं उत्तरार्थम् । नाम्न इच्छायां
किम् । पृते नानाति । जात्मनः किम् । दतोः पुत्रमिच्छति । कर्मणः किम् ।

पुतरस्यच्छति ॥ इंचास्य ।॥ ये इत्यनुवृत्तं सत्म्या विपरिणम्यते । ये
परेऽदणस्य ईभेवति । नेत्यनुवरृत्या कचि भवति । पुजीयति । गंगीयति ।
अशनमिच्छति । अनायति । अशनीयति । धनायति । धनीयति ! उदकी-

यंति । उदृकपयाय उदनूब्दप्यस्ति । तस्योदन्यति । सडाम इत्यत
सुडिति योगविभागत्कविदन्यत्रापि सुट् । अश्वस्यति वडवा । क्षीरस्यति
बाधः । वृषस्यति गोः । रुवणस्यव्युष्ट इति सिद्धम् । उअगित्यत्रान्य्राप्य-

ग्भवतीद्युक्तम् । कवचिदकूसुगेः सहभयोगो भवति । यद्वा । हकशषांता-

दित्यतः सकमनुदरत्य “दिवादावट् इत्यतोऽयमनुवृत्य नाश्नः सक्! सकोऽटशचव्दाधिकारमा्रित्य सगागमो बोध्यो व्याख्यानात् । दध्यस्यति । दषि-

स्यति । मध्वस्यति । मधुस्यति । षः स इति विपरीतमिरैशाच् षः।

वोऽनुक्तसमुखया्थः। तेन मांतान्ययरभ्यां यो न । किमिच्छति । स्वरिच्छति।

आख्यातविवरणम् ।

९५१

छचित्काम्यमत्ययो भवति । पु्रकाम्यति । गेगाकाम्यति । स्वःकम्यति
किंकाम्यति । एकार्थीमावरूपेऽन्वये वृत्तिव्यपेक्षायां तु वाक्यमिति व्यवम्थ-

या रूपदड्यसिद्धौ पाणिनीये सूेऽनुवृत्तं वेति व्यर्थम् । पएदेय॒पए्मिच्छति
घटमिति भव्युदाहरणं तु दिविधस्याप्यन्वयस्याभावद्योतनाय
वाक्यभस्युदाहरणमेकार्थौभावात् यकाम्येतान्न कर्मणि भस्ययः

। वस्ट्तस्तु
। कर्मणो

घात्वथीतरभावेनाकर्मेकत्वाद । ननु पुत्रीयति शिष्यभित्यादादिविच्छ ।

येपि सकमता कुतो नेति चेन्न | इच्छाया अप्रतीतेः । नहि क्षिष्यं पएजीयतीव्युक्ते इच्छा गम्यते कित्वाचार एव् } ननु तासे सति इच्छा गम्यत

इति वेत्र । तापपयेज्ञानस्य श्ञब्दबोधाहैतुत्वाद् । नहि वक्तुस्ताप्रयं श्रोत्रा
वेतु शक्यं परबुद्धेरषत्यक्षव्दात् । अ्थमकरणादिना तात्पये्ञानांमीकस्ण तु

न युक्तम् । अथौदिना शाब्दबोध एवांगीकतुंमुदितः । कि च सुप्तोन्मत्तशुकादिवाक्ये व्यभिचाराच्च ¦ नहि इतस्तत तात्प्मस्ति तत्रश्वरतात्पर्यं आराह्यमिति

चेन्न । वक्तृतावर्थेमित्यस्य वैयर््यैयसगात् । भावद्यकेन तेनेव निर्वाहात् ।
किंचेश्वरता सयैमप्यज्ञातं हेतुज्ञतं वा । नायः । तस्य सर्वैर साम्येन कूतरा-

स्ति नास्ति वेति ज्ञातुमश्चक्यलात् । चेचस्य तत्तासयंन्ञाने सति मेचस्यापि
बोधथसंगात् । नांत्यः । अस्माकमीश्वरतात्पयेज्ञानासंभवात् । रयेण
तदनमास्यतीति चेत्र ¦! परस्पराश्रयप्रसंगात् । शाब्दबोधे सति तस्य

कारणत्वग्रहः ! कारणत्वे गृहीते च शाब्दबोध इति । किचेश्वरानगिकतृणां

सांख्यमीमांसकादीनां शाब्दबोधो न स्यात् । तेषामीश्वर एव नास्ति |

तात्पर्यज्ञानं तु दुरपास्तमिति एक् ॥ आचार उपमानात् ॥ जाचरण-

माचारः चरेभातरे घन् । ज्ञानं व्यवहारो वा उपमीयतेऽनेनेव्युपमानं माङः
साधने युद । कर्मण उपमानादाचारे यस्तरिमश्च ये प्रे पूवेस्यास्य हैः

इति वाक्यमेदेनैव दयोः समावेो सिद्धे रोऽनुक्तसमुचयाथेः । तेनाषार

स्याप्युपमानायः । पुष्रमिवाचर तीति पृ्ीयति रशेष्यमुपाध्यायः । ह्रीयति

विप्रं राना । भानूयति चेदं विरहिणी । आसादीयति कुर्य्यां मिष्वः । कुटी-

यति भासादे नृपः । गंगीयतिं पर्वे मूसैः । अन नान्न सि्वेतादा यः।
आयि छोप इत्याचनुवृच्या नरोपः कायः । अंतेऽप्ययोरिति ज्ञापकात्पद्काष

क (न
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रघुभाष्योत्तयद्ध-

यौभावः साध्यः 1 ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्रेति नस्य छापः | राजानामिवाचरति
क्ष क,

क

रानीयति जटचं भिक्षुः | पुत्राबिषयकं यज्ज्ञानं व्यवहासे वा तस्सदश
शिष्याभित्राश्रये यज्ज्ञानं व्यवहासो वा तदनकूलो वतमान एकगुवेभिताश्रयको व्यापारः । प्रास्ादाभित्राश्रयके यज्ज्ञाने व्यवहाये वा तत्सदशं
कुट्यभिन्नाश्रये

यन्ज्ञानं व्यवहारो

वा

तदनुकृरु

एकभिक्ष्वाश्रयो

वत्तेमानो व्यापारः ॥ कतुर्थड्ः ॥ कर्तुरिति योगो विभज्यते ।
कलुंरुपमाना्नान्ना

इति वत्तते । चोभनुक्तसमुचयाथः

। तेनानुक्तः

किपूमत्ययः । समुदीयते नामत्वसिवेते ग्राह्यम् । न सिवत विभक्तिकायगरसगात्।कर्तुरुषमानादाचारेथं किप्पत्ययः । कृष्ण इवाचरति कृष्णति पीटूकः।
अवादि । कृष्णांचकार । यत इत्यद्धोपः । कृष्ण्याव् । कवयति । विप्णवति।

अ इवाचरति । जति । दितम् । सवर्णे दीर्घ; । णब्डो । ओं । अतुः । कं

इवाचरति कति । चक । केचितु आ अत इति च्छित्वा अरद॑ताद्पि णब्डा
वादश्च उक्तः । तन्मते चको । माला इवाचरति भारति

सपः । वथा

इवा्वरति पथीनदि । जातस्येति षैः । नन्विनांसावित्यनेनोपधादीधत्व
मास्य सौ नियतत्वात्कथमत्र रवः । मेषम् । गरवतमानं दहि तस्सूत्
शेवं नियच्छति । पथ्या्धिषु मवतमानं कथं रीष नियच्छरद् । केचित्त॒अत्वात्वाभ्यां बाधितत्वान्न मवतते यदित्वा्वात्चे ने विधीयेते तदाचापि भष-

ततेति योग्यतामात्रेण नियममवृत्तिमाहुस्तन्मते । पथेनति व्रचरहनतीत्यतर
तु नियमपरवत्तेनान्न दी्षैः । राजानति, इदामति, कीमति, । समुषति)
आशिषतीत्यादो न पद्कार्ये नाम्नो विधानात् ।कर्तुः किम्।पुलीयति शिष्यम् ।
कर्मोपमानमिदम् । उपमानाक्किम् । पुत्र आचरति । कृष्णनिष्ठन्ञानव्य॑वहार-

सदशः पोडकनि्टो वतमानो ज्ञानस्यवहारः । मारागिष्रवर्तंमानव्यवहारसदृशः स्पेनिषठो वतैमानो व्यवहारः । उपमानस्य कतः षात्व्थौतरभावेषि

उपमेयन कचौ सकवत्वात् कर्तरि मत्ययः । यथा पूर्सूत्रे उपमानस्य
कमणो धात्वर्थातरभविपि उपमेयस्य कर्मणः सत्वात् कमणि जपि मत्ययाः।

योरपि आचारक्रियापेक्ष कयैत्वकमैवे बोध्ये । अवगत्मङ्कीबहेडेभ्योऽ-

कितेभ्यः पे मते आादनुदाततत्यत्र आदिति येगव्रिमागादोध्यम् । णादौ

आख्यातवकिविरणम् ।
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त्वनेकस्वरस्वादाम् । अवगर्भांचकरे ! किवतानां तु अवनगत्मे, विङ्कीवे
, नुहाड) इतं विशेषः । ततः यदु । उपमानाकतुँनांत्न आचरेभ्यं यङ् ।
स इवाचरति हसायते, गरुडायते, हसनि्टव्यवहारसश््ो कनिष्ठो दष-

मानो व्यवहारः । अतर हसे इति चानुबत्थै वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । हसस्य

रोपो यडि नस्य नित्यो रोपः । सस्य व्यवस्थितः “गोन सोप्रसो नित्यम-

न्येषां तु विकस्पनाव् " । अन्यहसस्य तु नलोपः । राजायते ¦ व्रचहायते,
पीयते, दडीयते, अत्र नरपे येइति दीर्षैः । तस्यातुपधादीर्षेत्वेन नियमा
भावात् । अवद्ध वीर्यनुवत्यं वाक्यभेदेन व्याख्येयम् ¦ भवत्यर्थे नान्न
यदू } तरिमश्च निस्य इसस्य सोपः । योमविभिगादिष्सि दिति भवत्यर्थो

स्व्यथविशिषटे मह्यः । अश्वत् शश्ववभवति शदवायते, सुमनायते, उन्मनायते । अत्र धातुरंन्ञाहता प्रव्ययेपि चिकीर्षिते उपसमेसमाकार पृवंपद्ं
पृथक् क्रियते चसादिषु सथाम युद्धे शते विरिष्टपागद् ज्ञापकात् । अन्यथा

ग्राम युद्धे इत्येवापण्ष्यत् । अतो मनः शब्दापूर्वोडट् । स्वमनायत ।
नाम्नश्च कृतेति समासे क्यप्। सुमनाय्य सुमनायिषत इति द्वितं च सिष्यति।

अत्र च करणे इत्युत्तरसत्रादपकृष्य वाक्यभेदेन व्याख्येयम् । नान्न ययड
स्तः कयोत्यर्थं । करोत्यथश्च द्विषा । उत्पादनरूपः एकः 1तत्तद्धात्वरथोऽषरः।
करोत्यर्थस्य स्वैधात्वर्ष्वनुगतत्वास्सवैधातर्थौः करोस्यथौ अपि भवति ।
वरिवः ञश्रषां करोति वरिदस्यति । नमस्यति देवान् । जत्र न चतुधा ।

नहर्स्वार्थायां वरी नमःशब्दस्यान्थकत्वात् । अनहत््वार्ीयां तु मरत्ययं

उपसभनत्वाच् तपश्चरति तपस्यति । शब्दं करोति शब्दायते ।वरायंत ।
करुहायते । बाष्पमुद्वमति बाष्पायते । उष्मायते । कष्य कमते कष्टायते ।

करच्छरायते ।गहनायते ।एते वृत्तिविषये पापाथौः। पापं कठुमुत्सहत ईतयः ।
सुखं वेदयते सुखायते, इःखायते) सुखं दःखं चानुभवतीत्यथेः

। रुक्यतु-

सायदतिभरसेगो नोद्धाव्यः । जिडित्करणे ४ नाम्नो भिः मरत्यया नवति

द्विविधे कसेव्यये । स च डिव्। यदि इित्सत्ञा विषा्यतं तह डति

टेरित्यादावस्यैव ग्रहणं स्यात् शूविमत्वाव् । दू इद्यस्य तस्य तु ग्रहण †

स्म्रादकुतिमतादतोऽतिदेशेयं

प्रञ अयुन्यमानः

पर्द सद् वनाति कात्
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टघुभाष्योत्तसाद्ध-

वत्य गमयति अडितं डिदित्याह् । डिद्रादति गम्रते। यद्यपि डिदिति
सामान्यशन्दस्तथापि छष्यानुसाराव्याख्यानाद्विेषपरो बोध्यः । यद्वा डिदिति `
वचनसामथ्यीद्विशेषपरः । अन्यथा भिडिङ्् करण इत्यवावक्ष्यत् । न चव-

म॒त्तरयोगयोरपि दिद्विधनि टिप इति वाच्यम् । धातोर्जिः भरण इति
मोरवाभागत्सुपठितत्वात् । न चैवं जरित्यादावस्येव प्रहणे स्यादकानुदेधकत्वादिति वाच्यम् । एकानुषधग्रहणईति परिभाषाया अनित्यत्वाद् । तच
च दसः शिं ज्ञापकम् । शसीत्यस्य स्थाने असीति पाल्यम् । तत्राननुबध

करथेव ग्रहणं भविष्यति न नसादेः । किं शिवेन । तद ज्ञापयति । तेन
स्त॒रारित्यत्र वृतनेग्रेहणं मवति यथा।तथा जरित्यादौ भिजिडोग्हणं भविप्यति)
तेन टिद्रदित्यस्येष्ठवदित्यथः । तेनेष्टे यत्कार्यं दृष्टे सेभावितं च तन्नाम्नो
भवतीव्यतिदिद्यतं । च्छिपः 1 इष्टे यथा } परिष्टः । एवं पटमाचष्ट
पटयति । वृद्धौ सत्यां एव वा टिरोपः । अपीपटदपपय्दा । विन्मतुवतुर्षो यथा । खग्विणमाचष्टे स्रनयति । अश्निमतमाचषटेऽयति । दंड्वत देडयति । गुसुमाचष्टे गरयति । युवानमस्पं वा
युवयाति । अत्पयति।अतिकं वाट वा-नेदयति । साधयति । भियं स्थिरं स्फिर
भआययति । स्थापयति । स्पाययति । अत्र भिडिदिति योगं विभ्य
सपिक्षादपि राग्रो भिविधेयः । माणवके मुंडं करोति स॑डयति । गुड
मिश्रं करोति भिश्रयति | काष्ट छक करोति शक्ष्णयति । पयो भोक्त

वरते करोति वतयति । श्रूदातर भोतु व्रतयति । अनयोर्योगयोनाश्नः मत्ययविधिः । तेन पदकाय न । सनूरिवाचरति सनुष्यते । मरुत्वत्यते ।
वाच्यते | स्रनयतिं ¦ यतयतीति यत् तमाचष्टे यतयति । जकार उभयप्दार्थो वृद्धयर्थश्र । ननु वृद्धौ चरितार्थः कथं पातोेतुरिति ।भेव उचारणसामध्याद् ।ब्ृद्धिमाचारभैत्वे तु भिरित्येव पठेत् । तन णेरिति सूत्र करस्य

भवति । अज्रादादेलैमित्यतो द्गित्यनुवत्यं वाक्यभेदेन व्यास्येयम् ।
माप्नोऽवयवस्य कृत्मत्ययस्य छक् जौ । कंसवधमाचष्टे जिप्रत्यये यदामित्यअत्ययस्य हुक् \ अकृतव्युहेति । निंमित्तापायेति न्यायेन वा वधादेशा-

भावः ।इद् इति पूथैपदं पृथक् क्रियते संम युद्धे इति सामान्यापेहज्ञाप-

आख्यात विवरणम् ।
(0. ४ ०१

९९५

ताया } इनोषादति घदादेश्चः । कंसं

५
५
५
वकि बाधयति । साजानमागम५
च एवं ष्व प्ररणे जिम7
1
योगो विभजनीयः ¦
गित्यनुवत्य् ष
तु
व्याख्येयं सष च कड़ादिभ्य एवं

रक्ष्यातुसारत् । कड़ादयो दिविधाः । धातवो नामानि च ! कंडुन् गात्र

विवषण । नान्ना तु ववेग्रह एव् कड् करोति भरणे करणे इत्यनवर्वते ।

क्रियाविषयके भरणे वाच्ये घातोः भत्ययः स्यात् ! मरणं चनेकबिधम् ।
भृत्यादेनिहृष्टस्य मरवतेना पेरणमाज्ञा गुवदिराराध्यस्य प्रवर्तनाध्येषर्णं

प्राथना। यस्यानुमतिमतरणार्थो न भवर्तेते तस्य यनदिरतमत्या मेरकत्वम् !
वेद्यादेस्तु ““मुस्तापपंटकं पिबेत् ज्वरितः? इव्याघ्युपदेशचेन मेरकत्वम् ।यः पुनः
केनचित् जि्ांसतं नरायमानं निरुणद्धि निरुद्धश्च इन्यते तत तिरोद्ध

हेतुरनुम्रहं कयोतीत्यनुयहेण तस्य प्ेरकत्वम् । एवं चोरस्य वासात्रादिमदस्याप्मनुकूरचरणेन प्रेरकत्वम् । सर्वेश्वायं विरेषः मकरणादिगम्पः । सरवत्ानुगतं
मरणमा ज्यर्थैः । ननु अरणे इति धातोर्विरेषणमस्तु । प्रेरणे वतंमानाद्धातोरिति | अथ पचति पाचयतीय्युक्ते व्यक्तमर्थातर गम्यते तव् कथमयं

स्वार्थिकः । इह हि कः पचेरथैः। भ्रधानाथः । यासौ तेडुखानां वि्धित्तिःअधि-

श्रयणादीनां तु तादध्यीत्तदवच्छेदेन च पच्यथेता । यो हि पाना्थमुद्कमाहरति । विक्रियार्थ च काष्ठान्याहरति ) शीतं चापनेतुमयरि सर्मिषे | प्च
तेडान् भक्षार्यति । नासो पचतीद्युच्यते । तत्कस्य हंतोविङ्धित्ति प्र
साघनताभावात् तद्व्च्छेदाभावाच् । अतस्तादथ्यादेवाधिश्रयणादीनां
यर्थता । तदद् मरकव्यापारोपि तादथ्यदेव पच्यादिवाच्यो भविष्यति ।
मिगरत्ययस्तु योतकः । तथा च येष्यकाति तूष्णीमासाना भक्तवीनबरद
प्रतिविषत्ते।स उच्यते पचमिरईङेः कृषतीति ।तदेवं योतकपक्षोऽपि संभवते ।
अपं स्य |
न च युथा रढुत्यमिरहैते जिवति एवमक्तप्रा१ताद्रन्दानहत

उक्तः करोति । मरेषितः करोति । मरेरणविषयाथत्वात्करोत्यथस्य मत्ययाथपक्ष

तूक्ताथलवात् भेरभाव इ।त वाच्यम् । उक्ताथेत्वात् प्रेरकव्यापारयातना
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रुवुमाष्योत्तरार्दं

निः पयुज्यते } तस्य स्वह्गब्देनेव योतितत्वात् । इह तरिं पाचयत्योदनं

चेच मैत्रेण । दयोः कर्वः अत्ययेनाभिषानं प्राप्रोति पाचयतश्चैतो मेज इति ।
प्रत्ययायेषक्षे तु भकत्यथेपसननस्य स्यथेस्य प्राघान्यात्तस्येव कतरि भरव्यय

इति दोषान्न योतकतापक्षो याह्य; ।किं अन्वयव्यतिरेकाभ्यां राव्दार्थोवसायः।
न च पचति) पठति, मच्छतीत्यादावतरेण नि कविद्पि प्रयानकव्या-

पारोऽवसीयते । उसत्रे तु ज भतीयते। अतस्तद््थत्वमेव युक्तम् |किंच श्वं
च सति अणदिरप्यपत्यादर्था योत्य एव स्यात् । पंचमिरैरेः कृषतीत्यत्

त्वनेका्थेत्वाद्धातूनां एूषिरेव भरतिविधानेपि वतेते इति युक्तम् । न पुनस्तदशनेन स्व॑ पकृत्यभत्वम्। नन्वत्र पक्षेभेदिका बिभित्सादेवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य
काष्ानामिति कृयोगरक्षणा षष्ठी न प्राप्रोति अप्रधानत्वात् ।मेवम् ।तृतीयावद्धविष्यति । पाचयत्योदनं देवदत्तो यज्ञदत्तेनेति प्रयोज्ये कतेस्यैमधानपि
तृतीया भवति व्यप्रैः। ननु भिक्षा वास्यति कारीषोऽग्निरष्यापयतीति

जि स्याद् । भव्तनस्य चतनधमत्वादिति चेन्न । चेतनस्यापि तत्सभवात् ।
नाव्यं स एव वा संमयोनयति जहोष्यतामिति योपि त्ष्णीमासीनस्तत्स
म्थमाचरति । सोऽपि वासं अयुक्ते । भक्षाश्च भचृराश्च व्यंननवत्यश्च ।
ङभ्यमाना बा संपयोनयंति । तथा कारीषोधिनिगंतः । शकांते संप्रज्व-

सितः । शीतषतमध्ययनविरोषिनमुपदवमपनयन् अध्ययनेभ्नुकूलो भवति ।
तत्र यथाऽनुमतिरूपदशोऽनुह इत्यषु निभेदति तथात्रापि भविष्यति ।
यद्यनुमत्यादिषु मयोज्यव्यापारोपदेशेन म्रवृत्तिः । इह तु न । तथाप्यानुकूस्याचरणमेव प्रयोनकब्यापारत्वेनाध्यारोप्यते । जथ कधित्कंविद्ाह्। पृच्छतु
मा भवान् ।अनुयुक्तां मा भवानिति तच पष्ट मयोन्यः |तस्य प्रेरकः भयोनकः |
तव्यापारे भिः पाप्नोति । एक विषयत्वा मेस्तुवादीनां पयौयपसगः। उच्यते ।

मयोज्यभवृत््युपहितमयक्तेरज्यथः।केवरान्च तुबायथं इति।तदुक्तम् “दनव्यमान्रस्य
सु ग्रेषे पृच्छदेरछोड् विधीयते । सक्रियस्य यदा भैषस्तदा सविषयो गिचः"
इति । वाघुदेवेन कंसं घातयति कायिकथचित्रकरो वेत्यत्र कथं भिः।
उच्यते । ये कंसाद्नुकारिणो नटानां व्याख्यानोपाध्यायाः ते कंसानुकारिणं

नटं सामानिकेः कंसबुद्धय। गृहीतं तादृशेनैव वासुदेवेन पातयति ।येपि चित्रं

आख्यातविवरणम् ।

व्याचक्षते इयं मधुरा, अयं भासादः,

७

अयं कंसः, अयं भगवान्,

वासुद्वः मव्ष्टः) एताः कंसकर्षिण्यो रनवः. एते उग्र निपाताश्च महरा: ।

भय इतः कंपः, अयमाङ्ष्ट इति । तेपि चित्रगतं कंसं तादृशेनैव च वासु-

रवेन घातयति। चिवरेपि हि तद्दधि प्दयताम्ःएतेन चिवररेखक्ता व्याख्या-

ताः। येषि ग्रंथ वाचयेतः कंसवधमाचक्षते कायिकाः नाम तेष्युत्पततिम्-

त्या विनाक्ञात् कंसादीन्वथैयंति तेपि वण्यैमानाः ्रोत्रणं उुद्धिस्थाः
परतयक्षवेद्धवंति चित्तमपि च तेषां तदात्मकमिव भवति ! अत॒ एव नाना

पक्षमध्रिता भवेति । केचित्कंसभक्ताः केचिदासुदेवभक्ताः । वर्णान्यत्वं खस्वपि प्यति केचिद्रक्तयुखाः । केचित्काखमुखाः । चकास्यमपि रोके श्यते
केथायां वाच्यमानार्यां हि वक्तारो भवंति । गच्छ हन्यतां कंसः । रच्छ
घातिष्यते । किं गतेन हतः कंसः ! तदेव काधिकोपि बुद्धिस्थं कंसं
बुद्धिस्थेन वासुदेवेन धातयति ¦ श्रोतापि शब्दोपरितरूपांश्च वुद्धीवष्यतां
गतान्पत्यक्षमिव कंष्रादीन् सावनत्वेन मन्यते एवं बटि बेधयते रानानम।गमयतीत्यादावपि दष्टव्यम् ॥ चुरष्देः ॥ चुर अआदियंस्येति तद्भूणसंविजानो बहुवरीदिः।अनद्ध तावयवभेदसमुदायस्यान्यपदाथत्वेनाश्रयणदिकवचनम्
नुरादेषौतोभिः मत्ययः । चोरयति । चोरयते । चुरादी यानि नामानि पठि
तानि तेभ्यस्त॒ वचनसामथ्योन्निः । हस्तिनाऽतिक्रामति हस्तया
सधातः ॥ अज्रानंतसोऽपि जिनं परामृदयते सग्रहणवेयथ्यमसगाद् । जनतय्यौदेव तदनुवृत्तिसंभवात् । नापि व्यवहितस्िबादिः। अदेशादिविधायकप्रकरणेन विच्छेदात् । अतो यड्मादिरेव परामृश्यते । यडाद्ना च
भरययग्रहणपरिमाषया तदंतं गृह्यते । तेषां केवलानां सं्ञामयोजनामा-

वाद्वा बमोभेयत इत्यादि प्रागुदाहृतम् । यत्त॒ सनाद्यता धातव इत् सूत्र
तन्त स धातरिति कर्तं युक्तम् । तच्छब्देन सनादयः परामृदयते पूवे व्-

हितसेन प्राधल्यव् । सवदिरस्सगैतः मधानपरामित्वात् । ननु सनाद

परा्मरेपि तदेतस्य संज्ञा न स्यात् । संज्ञाविधौ मत्ययग्रहणे तरदतग्रहणा-

भावादिति वेत्र! सपतिङंतमिति ज्ञपकसिद्धस्य तस्यासवेनिकतवेनतानाश्रयणाद् । केइरानां धातुसज्ञामयोननाभावाचच । न च सन्यज्ारत्
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रषुमाष्योत्तयरद्ध-

द्वित्वं मयोजनमस्ति क्यनदेस्तदभावात् । स्तोतिण्यारव

षण्यभ्यासात्,

सः स्विदिस्वदिसहीनां च गुणो यङ्लुकोरित्यारिसूतवेयथ्यपसंगाच । यद्]
भूवादयो धातव इत्यस्यार्नतर सडिति सूत्रणीयम्।सनेः सकारादारभ्य णिडो
ङकारेण मत्याहारः । यत्तु चङ्डोङकारेणापि मत्याहारः संभाव्येतेत्युक्त
तत्र । व्याख्यानतो विशचेषप्रतिपत्तिसंभवाद् । अन्यथा येः सुषीत्यादों
डापश्चपो वा पकारेण सुपमत्याहारः स्यात् । यद्वा समिडिति सृत्रमस्तु
आघेताभ्यामवयवभ्यां संदशन्यायेनाक्षिप्रस्तदतः समुदायो धातुसंज्ञ इतिं
न॒स्याथैः ॥ भ्वादिः ॥ भवनं भूः क्रियासामान्यं सपदादिः, अंदतीदिथेण

बधाति अ्थमित्यादिः आगमजमनिर्यमिति

न नुम् । यदा अंते

स॒त्र्यतेऽर्थोऽनेन।यदा भच्यैतम।वय्यथप्।जद् भक्षणे । अयते मनसि किय
तेऽथोनिन । ओणादिक इय् । यद्वा आदत्ते याहयत्यर्थं अंतभवितल्यभैः ।
यद्वा आदीयते गरद्यतेऽथोनिन आङः परादाजः किः न्द् इति। भुवः क्रिया-

सामान्यस्यादिर्वाचकः राब्दो धातुसंक्ञः । एवं सव्याणवयस्यादाव्प्रशे

हिरुक् नानेत्यादावव्यये बभूवे बभूव॒ इत्यादावाख्यातति चातिभरसंगस्तद्वारणारथं म्वादिरिव्यावत्य भृरादिर्स्येति वहुवरीहिवव्यास्येयः । आब्रस्याद् च भ्वादिरिति षाठ एव भानमन्यथा म्बथं इत्यवावक्ष्यत् । आदि्ितदश्च व्यवस्थायाम् । तेन मृरष्दादारमभ्य ये पठितास्ते ग्राह्याः । तन क्रिया-

वाचितवे सति भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम्।नामधातूनां तु सधातुरितिवचनाद्ातुत्वम् सौजरास्तु गणे एव पाल्याः । यद्वा स्तेम्वादीनामुदित्करणाततेषां
धातुत्वं ज्ञाप्यते।तद्ि स्तभित्वा स्त॑मिखेतीड्
विकस्पार्थं कृतम्।क्त्वा च धातोभवति धातुत्वाभावे क्त्वेव नासि । यद्वा स इत्यनुवत्यै स॒ भरिद्धो यो

भ्वादिः पठितोपटक्षिताथविशिष्ठः स धातुसेज्ञ इत्यथः । यदा । मायःपाटात्

यावादिषु नातिमक्षगः । मृएघसपद्धोद्यः कियावाचकाः पठितास्तन्मध्यप-

तिता यावादयोपि क्रियावाचका एव मृहीतुमुचिता न दव्यविकल्पवाचकाः।
यद्वा या इष्द्स्य न पातुसंन्ञा रक्षणिकत्वात् । यदः स्यादौ स्यदाद्यल

आपि चं येति सिद्धम् । छक्षणिकंस्यापि ग्रहणे गामादाग्रहगेष्वविशेष इति

. व्यर्थ स्यात् । बजन्द्स्य धातुत्वे किं स्याद्विकसरथे गंषनूदातिव वती

आस्यातदिवरणम् ।
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रूपं स्यादिति वेप । जग्ययादिभक्तदगिति तिबदेटैकः संभवात्।इत्यं च विभक्तिग्रहणस्यापि तत्र साथक्यं रम्यते । अन्यथा सिपः स्यादेवौवक्ष्यद् ¦

सबौदिपठितस्य उभराब्द्स्य धातुसंज्ञा मापोति उभ उम्मेत्यत्र पाठादिति
चेन्न। पटे अकारस्योच्ारणथेत्वात्सवोदो त विवक्षितत्वाव् ।रूपसामान्याभावात् । किं च सवौदिमध्ये पाठस्रामथ्यान्न उभकाविव्यादिरूपसिद्धयर्थो हि पाटः.
धातुत्वे सति सन सिध्येत् । योदिवादिति स्वभेवाचकस्य न धातुत्वं
अनदितत्वाव । गणे चोदितस्य पाठात् । तदनुषधकमहणे नातद्तुबधकस्येति
न्यायात् । कृंडखिनं चेत्रमादायेत्यादौ अकुंडश्नि आनयनाद््चनाचानया

रात्यान्यत्राप्यतिपरसगः परिहार्यः । यत्त॒धातुरिति पवोचयरज्ञाग्रहणा-

त्सर्यपि तेषां कियावाचको मृद्यते इति नातिपरसंग इति 1 तन्न } इत्यं हि

सृजपेयभ्योपातार्मथमेत्यादिवत् तत्सज्ञेयेव व्यवहाररंभवात् । अत्र कशि-

दाद् । धातुः किंयावाची न प्रत्यय इत्यत्र किं प्रमाणमिति । उच्यते } भग-

वतः पाणिनेषचनं भवाद्य इति । भ्व वादये भूवादय इति हि तदधः ।

दि त गणपटितत्वमाञस्वे बिवक्षितमभविष्यव् तदा चाद्य इत्येवावकष्यव् ।
“भवो वार्थं वदतीति म्वथौ वा वाद्यः स्मृताः" इति काल्यायनक्चनमपि
मानम् । करियावाचका भ्वादय इति हि तस्याथः । समानशब्दता प्रतिषेध

इति हि नागनाथवचनमपि मानम् । भक्रियावचनेष्वतिमरसमवारणाय हि
भाव
तत् ।यास्कवचनमपि भावमघानमास्यात् सत्तवमधानानं नामानीति

क्रिया आख्यातं धातुः आस्येयेते एकभावनेऽनेनेति व्युत्पत्तेः । नतु रद्ध
प्रयमाख्यातक्षब्दस्या्थ शिहायेवं कथं व्याख्यायत इतिं चद्। षु
सुसखमधानानीति साहचयौत् ।अन्यथा सुप इत्येवाव्ष्यत् ।भतः भ्र त साट
नचय्यीद्धातसेव मृष्यत न तु मत्यय इति। तथा पदनातानामास्यातापसगा ईत
।
तनेवाक्तम् ।अत्रापि अ्रकृतिसाहवस्याद्धातुरेवाख्यातशब्देन गृहतमु\चतः
िन५सुध्यत्वेन क्रिया तत धातुरूपनि्ेषना ।सिद्धरूपस्तु यस्तस्याः स वजाद
बघन्ः" इति हरिणाप्युक्तम्। घातुवाच्यायाः क्रियायाः सध्यिलवपीर् कचन
2७
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रघुभाष्योत्तराद्-

मानमिति दिक् का पुनः किया। उच्यते | करोत्यथभूता उत्पादनापरपयौयां
उत्पत्यनुक्रुव्यापारसंतानरूपा भावेनेव किया। तथा हि । भवतो गमना-

हैरकियमाणतया भवतश्च वरदेः फियमाणतया भवस्यथकतुँः करोति
कर्मत्वम् । तथा च करोत्यथकतुभेवितप्रयोनकतया भवतेरुतत््यथौतसयोन-

कम्यापारे अिरुत्पययमानः करोत्यथमवखंबते । उक्तं च “करोतिः क्रियमाणेन न्
कशित्कर्मणा विना । भवत्यथेस्य यः कतां भवितः स॒ अयोनकः ॥ १ ॥
मृक्षिता तमपेक्ष्याथ प्रयोज्यत्व थपद्यते ॥ अयोज्यकर्तकंकांतन्यापारमति-

दकाः ॥ २॥ ज्यैता एव य॒युज्यत तत्मयोनककमेसु ॥ तेन भूतिषु कर्त-

वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः ॥३॥ मरयोनकक्रियामाहुभोवनां भावनाविंदः" इति |
पव धातवो धातुष्वेन तस्या वाचकाः, अत एव किं करोतीति भश्ने पचति
[उतीस्यादयत्तर संगच्छते । प्रातिसिकेन तु रूपेण पचित्वादिना विङ्कित्यादेः फटस्य वाचकाः । फर तुप्रायेण व्यापारे साप्यत्वेनान्वेति । स्योतिमेन स्वगकामो यजेतेत्यादौ कवित्त॒ साधनत्वेनान्वेति । क्रिया च व्यापारवेन धातोवौच्या न तु एूत्कारत्वयतत्वादिरूपंण । प्रचती्युक्तः फूत्कार
दे-अतीतेः । कचित्मकरणादिना तत्तीतावपि समुदाय वृत्तारशब्दा अव्-

विपि वर्तेत इति न्यायो बोध्यः । तदुक्तम् । “गुणभूतैरवयवेः समूहः कम-

[न्मनाम् ॥ बुद्धया ग्रकसितामेदः कियति व्यपदिश्यते" इति । न चासौ

मांसकोक्तरीत्या आस्मातवाच्येवास्तामिति वाच्यम् । भोक्तव्यमित्यादा-

ख्यातं भिनापि तसतीतेः । तथा च तत्रापि कारकापिक्षया दृद्यते अस्ति

१, तापि करोतिसामानापिकरण्यं कि कतेव्यं भोक्तत्यम् । फ कृतवान्
क्तवानिति । किं च भावयति वटमितीव सन्मते घटमेत्यपि

स्यात्

[त्या्थत्वात् । दृष्टति दि कतुः कुभकारस्य व्यापारं निराचष्टे दार्णतिके
बाख्यातमत्ययः । ननु प्रयोजकव्यापारो ज्यथेः । कतृव्यपारस्तवाख्यातार्थ
ति वैषम्यमिति येत् कारकचक्रभयोक्तः करत्वे षरस्यातथात्वावर् । यदि

['“धातुनेक्तकरिये निरयं कारके कतेतेष्यते इति भवैहरियतिपादितरीत्या

आख्यातविवरणम् |

५९

भाषान्येन धानुपात्तव्यापाराश्रयत्वरूपं करत्वे तवापि समतं कस्तरदानीमा-

स्याताथः । व्यापारस्य षातुनेवामिहितत्वात् ¦ अपि च धातोः सकर्म

काकमेकविभाग उच्छिदयते। ननु सिद्धातिपि कियायाः कमंपेक्षानियमात्कथ-

मकमकतेति चेत्न।फरव्यापारयोः सामानाधिकरण्यवैस्ययिकरण्याभ्यां सकरम

काकभकविभागस्य संभवाद् । अथ स्ववाच्यव्यापारव्यधिकरणफरवाचकतव

सकमेत्वम्,स्ववाच्यव्यापारसामानाधिकरणफल्वाचकत्वमकर्मकत्वामितितय

मतम् । म्यां तु स्वोत्तराख्यातवाच्यन्यापारव्यंधिकरणफर्वाचकत्वं सकर्म

केत्वम् स्वोत्तरास्यातवबाच्यव्यापारसामानाधिकरणफटवाचकत्वमकर्मकत्वं

धातो सेटूताऽनिर्तवदिति वाच्यमिति चेव्। न । षये भवतीत्यत्रातियसंगस्य
सच्वाद् । भावनायाः कुाराश्रयत्वात् । फरङस्योतपत्तेषेयाश्रयत्वात् । अथं

व्यापारव्याधिकरणसमानापिकरणत्वमेवाकर्मकत्वदेक्षणं ब्रूषे, तथाप्युक्ताति
प्रसंगस्तदवस्थ एव् । फारकचकषयोक्तुः करतेत्वाभ्युपगमात् । #िं च धातोः
फं आख्यातस्य च कतौ वाच्यः भावनैवाक्षेपहभ्येति स्वीकुर् ¦
न च तथा सति भराधान्यपरतीतिन स्यदिति वाच्यम् । व्यक्तिवदुपपत्तेः।
तव मते हि गवादिदाब्दानां जातिरेव वाच्या व्यक्तिरत्वक्षेपभ्या । वाहदो-

हादौ तस्या एव अआधान्यं सक्षादन्वयावर॒तद्वव् । भावनाया अपि भदि-

ध्यति ! कि च आङ्रत्यपिकरणोक्तरीत्या भावनात्वमेव वाच्यं स्यात्
तव मते न भावना तस्या षटादिवदाक्षपाव् । ननु क्रियाया धात्वथेत्वे पच

तीत्यादौ एककतैका वतमाना पचिक्रियेति क्रियाविरशेष्यको बोधो न स्यात्।मत्य-

याथ मति मकृत्ययैस्य विरेषणताया ओप्गवादै द्प्ततवादिति चेन्न।अना गौरीत्या
रौ आीपोर्वाच्यं खीत्वमिति पक्ष ख्लीतस्य वेश्वदेवीत्यादो “आमिक्षां देवतां

युक्तां बदत्येवेष तद्धितः'इति भट्रपादोक्तेस्तादिताथस्य देवताया विशेषणल-

गीकाराव् । आख्यातार्थ॑स्य कतरपि विंशेषणत्वोपपत्तः । किं च युष्मदि
समानाधिकरणे मध्यमः, बस्मद्ुत्तम इत्यादि पुरुषव्यवस्था त्वन्मते न संभ
रमासंकेन
` १
। `
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रषुभाष्योत्तरार्दे-

वति । युष्मद्स्तिवादिबाच्यकारकवाग्यत्वाभावाव् । उक्तं कतरि मथमेत्यार

च न स्यात् } कतुः प्रत्ययेनानुक्तेः । न च समानापिकरणे इत्यनेन स्वाभिवैयस्षख्यान्वयित्वम् अभिरहितशब्देन वाभिहितसंस्याकत्वं विवक्षितमिति वा-

च्यम् । सूत्राननुगुणत्वाद् कृत्तद्धितसमासेः संख्याया अनभिधानात्तदभिहिति तृतीयापरसगात् । न च

कृत्यनभिधानमेव

करतुरनभिघानमिति

वाच्यम् । भावार्भमत्ययेऽपि कतेरि पथमापत्तेरिति दिक् । तार्किकान्भत्ये
ते दोषस्तुत्याः । ते हीत्थमाहुः । आरूयातस्य यत्नोथः यत्रस्य जाविरूपस्यावच्छेद्कत्वछामाव् । न कतौ कृतिमतः कर्ठैत्वेन तच शक्त गौरवात् । यला
धककरोतिना सवौख्यातविवरणदसैनाच्च । रथो गच्छतीत्यादौ यल्नाभावा
व्रपरारे क्षणा। यत्नो हि मथमान्ता्ं विशेषणम् । अ यत्वं च संसर्गे: ।पचति
चैत्र इत्यस्य पाकानुकुछ्कृतिमांशैत्र इति मथमान्ताविरेष्यको बोष इति

॥

अघ्रोच्यते । कृतिमान् कर्तेति नास्मन्मते रक्षणम् । फ तु धातूपात्तव्यापाराश्रयः. कर्तेति व्यापारस्य धातुनैवोपादानाद् । नाख्यातस्य तदेशे शक्तिः
कप्य । यलनस्यापि व्यापारातिशेषत्वेन घातुत एव साभाव न तत्राख्यातस्य
शक्ति; किं त्वाश्रये आख्याताः । आश्रयलं च श॒क्यतावच्छेदकम् । तच।-

खण्डोपारिरूपमिति न नातितों दोषः । यद्वा आश्रयत्वमेव वाच्यम् ।
तदव ताद्ात्म्येनावच्छेदके च।रथो गच्छतीस्यत्न त्वया त्रयं करप्यम्.शाक्तेन्ञानेम्,
उपपत्तिज्ञानं, शक्यसंबेधज्ञानं च 1 मम तु शक्तेज्ानमेवेकं करप्यमिति रघ

वभू | अथ यदि निरूटरक्षणा स्वीक्रियते तर्हि सा शक्तितो नाममात्रेण भिद्यते
नायेतः । अनादित्वस्योभयेोस्तुस्यत्वाव् । करोतिन यल्नाथेकोऽकम्मकतापत्तेः।

कटस्थानीया यलनवाचका हि यत्यादयोऽकमंका दृष्टाः ।नहि भवति घटं यतते
इति।एवं घटे करोती त्यपि नस्यात्।करोतिनाऽऽख्यातविवरणमसिद्धम्। करोति
िधातोर्विवरण नाऽख्यातस्य।आख्यातस्य त्वाऽऽख्यात एव ।किमत तरिनिगमकेमितिचेच्छ्रणु ।विनाप्यास्यात कृत्स करोतिना विवरणं ददयते। पक्ता पाककतौपक्षवान् पाक कृतवान् इति धातुस्तूभयानुगतोऽस्ति ।किं च कमो यला

आख्यातविवरणम् ।

क कम्भेकतेरि मथोगो न स्यात् । अकर्मकाणां
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कमेणोऽभावात्तस्य

क्त्वासतभवात् । अस्मन्मते त्वाश्रयोऽः। तत्र सख्यान्योतै ¦ कत॑भत्यये सा

व्यपारेऽनवेति, क्ेमत्यये तु फटे । कारस्तूभयत्र व्यापार । ओदनं पचति

स्थासया चतरः । एकोद्नाभित्नाभयका या विङ्कित्िस्तदनुकरेकवेतरामित्ाश्यको
वत्तेमानो व्यापारः । ओदनः

पच्यते चैेगेत्यनैकौदनामिच्राश्रयका या

विङ्धित्तस्तदनुकृरेकचेचामिन्नाश्रयकस्थार्यमिन्नाश्रयको वसमानो व्यापारः!
अव्राश्रयस्तु तृतीयाथे इति मरथमांतविशेष्ये पक्ष प्य मगा धावतीति न्

भिभ्येव् । प्दर्य धावतं मजमिति स्यात् । सरणक्ियाकिरेष्यस्य
मृगस्य दशेन कम्मेत्वात् दितीया स्यात् । तत्षामाना्िकरण्यात्स
तरपि सत्ता स्याव न च तमिव्यष्यादार्यम् | गोरवादाक्यमेद्पततेश्च ।
न॒ चदमेकं वाक्यं नेति वाच्यम् । रागनाथादिभिरेकवाक्यत्वस्य
स्वीकाराद्) न चात्र मगो दिदशेयिषितिः। तथा सति म॒गंपदयेत्यरय सुवचत्वात्

धावतीत्यस्यदेयथ्यपरसगातर । सिद्धान्ते तुशीघं सरणमेव दिद्शेयिषितम् । तस्य्

मगाश्रयत्वात् मृगाश्रयोपादानम् । तिषेतात्च॒ न दितीया । नामत्वाभाबाद् ।
भावनायाः भत्यया्त्वं वदन् भरषटन्यः-यः प्रत्ययाथेः स् प्रधानमित्युच्यते
स्वया कवा यः प्रधाने स॒ प्रत्ययां इति । नायः । सेख्याकाटयोः अव्ययाय
गोरपि माधान्यादशनाव । नात्यःचिचग्बादौ पधानस्याऽन्यपदा्स्य मत्ययाथेत्वादश्चैनाद् । तस्माद्धातुवाच्या क्रिया विशेष्यत्यत्र न कथिदोष इति दिक् ॥
नन्वस्तिभवतिविदयतिषु क्रियावाित्वमन्याप्रम् । न 1 तत्रोत्पादना मतीयते एवं
तिष्तीत्यादावपि ।तथा नायते उसय्यते इत्यत्रापि । उत्पत्तिं जयक्षणसंबधः

तदनुकूरुव्यापार्ोसादना तदनुभवश्वसत्यादिभ्यो नास्त्येव । अत्त एव कि

कसेतीति पन्ने पचतीत्यादिवदस्तीति न भतित्रुवते इति चेतर । उच्यते ।
अस्तीव्यादेः | स्वरूपथारपं करोतीत्यथः । धारण योत्तरकारुस्ेधः । त्थ

सत्यपि करोत्यथन धात्वर्थातरगतेन धारणेनेव भाग्याकाक्षायाः पूरणान्नीः

५५४

रव॒भाष्योत्तराद्ध-जाख्यातिषरणम् ।

वति नृस्यतीव्यादिवद्कम्पकताकृला हि व्यापार्याषिकरणासपत्तिसच्यते।जत
एव तत्र वयदीनां कम्मता । परसमवतव्यापारफरीम् तात्पत्तिशारित्वाव् ।

ननिगरभृतिभिस्त॒ ग्यापारसमानाीधिकरणवोच्यते । अत एवाऽकर्मता।तषां स्तो-

त्त्त्यलुकूरव्यापारभानामपि सृक्ष्मरूपापन्नव यादीनां परसमनतत्ववटितकमताविरहात्् । तदुक्तं च हरिणा “ आत्मानमात्मना षिभरदस्तीति व्यषि-

दयते" इति ! अन्ये त्वाहुः । “अस्त्यादावरि धम्यैशे भाग्यस्त्येव हि भावना"
इति दिकं । हाटफेशपुरस्थायी विनायकसतोऽकरोत्॥रघुनाधाभिधो स्यास्य
तिबन्तस्य यथामति ॥ १ ॥ इति श्रीसरस्वतीभणीतसव्रोत्तराद्धं आख्यात
विवरणं उघुभाष्ये सुपु्णेम् ॥

रषुभाष्यं संपूणम् ।

पुस्तकमिटनका टिकाना-

खेमरान श्रीकृष्णदास)

` “ श्रीवेङ्टेश्वर ` छपासाना, सेतवाडी- नंबर.

श्रीगणगेश्चायनमः।

अथ स्रस्वतीप्रणीतसूपरपाठः ।
नि

अइउक समानाः ९ हस्व्दध्धतमेदाः सवणौः २. एदेगोजो संध्यक्षराणि

२ उभये स्वराः ४ अवल्नी नामिनः ५ हयवरट & अणनङ्म ७ इटधघभे
८नडदगब ९५ खफख्टथ ९० चटतकप ९५ श॒षस ९२ आद्यताभ्याम् ९३

अन्त्यस्वरादिष्टिः १४ अन्त्याव उपधा १५ काय्यंयिद् १६ भरथो वद्धि
१७ अरेदोन्नाभिमो गणः १८ स्वरानतरिताहसाः सयोगः १९ कुखुटुतुपु वगो

२५ विभक्यतं पदम् २१९ इति संज्ञाप्रकरणम् ।॥ १॥ इय् स्वर् २
डवम् २३ रम् ग्८्क्छ्म् २५८९एअय् २६ एञायु २ जा
अव् २८ ओ आबु २९ य्वोछोपिश् वा पदान्ते ३० एदोतोऽतः ३९ ङस्य
२२ सवर्णे हर्षः सह ३३ अ इए ३४ उ ओ ३५ ऋ अर् ३६ ठ अट
३५ एरेषे३८ओंओं ओ २३९ इति स्वरसषिः।। २ ॥ तामाध्यय्व्

दविते ४९ भौ निपातः ४२ एतः ४३ दुरादाहाने टेः इतः ४४ इति भङ्ग
विभावः ॥ ३॥ चपा अबे नबाः ४५ जमे जमा वा ७६ चपाच्छः कः ४५ दहा
सभाः ४८ स्तोः श्रुमिः श्रुः४९ न शात् ५० भिः टुः ५९ ताः ^

न षि ५३ ोरत्याव् ५४ नः सक् छते ५५ श चक् वा ५६ ईण्ना हृस्वा

दिः स्वरे ५७ छः ५८ इसेऽ्ैहसः ५९ रहायपो दिः ६० मोऽनुस्वारः ६१
नश्चाऽपदान्ते श्॒से ६२ यमा यपेऽस्य ६३ वा ६४ इति व्यननसधः (1*८॥
विसर्जनीयस्य सः ६५ कष्वोः>कमपौ वा ६६ अतास्युः ६ हष ६८
[द्थेछापश् ६९ स्वरे यत्वे वा ७० भोः ५६ नामिनो रः ७२२ ७६
अनत
रि छेष दीषैश्च ७० सेषाद्धसे ७५ इति विसगेसंषिः ॥ ५ ॥

डःभ्यान्यम्र् 8
नाम १ तस्माच् रसि,ज,नस् १ जम् ओं.शस्गयाम्यामिष् ३

डसिरभ्या, भ्यस् ५ डस्, ओस्) आम् ६ड) जस्) सुप् ३ समानाछा
८
ऽ्पातोः * अम्डसोरस्यं ५ सो नः पुंसः ६ तुडामः ७ रः सख्यायाः

ष्णः ९ बररयद् १० डुः१९ जदशसोषक्. ९२ इतेः १६ अष्टनो ई! ९

२.०
वासु १५२ सि ९६ अद्धि १७ च्भ्यः९८ ए स्मि बहुत्वे १९ ओसि

६

सर स्वतीपर्ण।त-

उसिरत् २१ उस्स्यः २२ टेनः २३ ङेरक् २४ सवादः स्मट् २५ अत
२६ डि स्मिन् २७ जसी २८ सुडामः २५ इति विभक्ता प्रथमः पाद्: ॥ १
यये १ हसेपः से्ोपः २ आपः ६ टास)र ४ पिर “ भ ६डितिां यद्
७ आम्ढिः ८ नियः ९ च्ियां योः १८ धा हस्वः १९५ ङतामट् १२
बेयुवः ९३ इद्दढधयाम् १४५ भोय् १५ या नाख्ियाम् १६ एओ जसि ९५७
धौ ९८ डिति ९९ डमर डित् २८ तां ङ उः २.९ सरा >> धृरर् २३
|
9१

ड २४ पचस २५ स्त॒रार् २६ पुंसोसुङ् २७ व्रतो नुम् २८ वादीपो
शतः २९ अप्ययोरानित्यम् ३० न्सम्महतोषौ दीर्धः शौच ६९ नोप्धायाः ३२ अत्वसोः सो ६३६ शसि इ४्नामि
अ्टोपः स्वरेम्बयुक्ताच्छक्षादौ ३५ वेडन्योः ३८
द्यः ९० भूर्न णोनंते ५४९१ जवकरप्वतरेपि ४२
पदेश्च तथा तौ सुनमामु ४४ इति विभक्तौ

३५ इनां शौ
अचरदीरवश्च ६९ तिरश्राकिरातः सः कृतस्य ४३
दवितीयः परद्ः॥ > ॥

नपुसकात्स्यमोदेक् १ अतोम् > इत्वन्यादेः ३ इमा « नरृश्चसो शः ५

नुमयमः ६ सावनदुहः ७ नामिनः स्वरे ८ अचास्थां शसाद् °. यदादुक्तपुस्क

पुवदा ६० वसो उः ११ श्रेः १२..३ति विभक्तौ तृतीयः पादः ॥ ६ ॥
आतो धातैोर्छोषः

५ पथां टेः २, इतोत्पचसु ६ धौ नुट् ४

आसौ ५ दिवि ६ उरसे ७ चतुराम् शो च ८ अनुडुद्श्च ^
धावम् १० ओरौ १९ आम्शसि १२ एेसख्युः १६ सेडपिः ९४ उशनसाम् १५ य्वोर्धा तोरियुवो स्वरे १६ खीभ्रवोः १५७ वाम्शसि १८्य्वौ वा

१९. नुधातोः २० दति विभक्तं] चतुर्थः पादः ॥ » ॥

युष्मदस्मदोः षष्ठाचतुीदितीयाभिस्तेमे बानी वसूनसौ १ साः माऽमा

२ नादौ ३ चादिभिश्च ४ त्वन्मदेकत्वे ५ युवावो दविनचने ६ आमौ ५
त्वमहं सिना ८ यूयं वयं नसा ९ तुभ्यं मह्यं ख्या १० तव मम् उसा ९१५
डरसिभ्यसोः स्तुः १२ भ्यस् द्भ्यम् ९६ सामाकम् १४ आम्स्मो १५ एराङ्योः१९६ सखिपत्योरीक् १५ ङ १८ ऋङ्डे १९ तिचतुरोः ख्ियां तिष्चतसृबत् २.० काप्यतः २१ हस्वो वा २२ अन्यार्थे २३ गोः २४ नपुंसकस्य

२५ .त्यदृदिषटेरः स्यादौ २६ दस्य मःग्ऽसौसः२८ तः २९ इद्मोऽयं

मूजपाटः ।

५५७

पुंसि ३० इयं ्ियाम् ३१ स्म्यः ३२ अनयेसोः ६३ मिस् भिस् ३४
अदसः ३५ सेरो ३६ माद्: ३७ एरी बहुते ३८ भिदपाम् ३९ वसां से

४० चोः कुः ४१ दिशाम् ध्र षोडः ४३ नघ नो छेोपशषधौ ९४ सयो

गतस्य छोपः ४५ स्कोरा्योश्च ५६ चोविसगेः ४७ सरतो ४८ अद्भः ४९
रासातरेषु ५० दाषां ५९ धातोश्च चसे ५म>्मोनो धातोः ५३द्धे टः ५४

दादेषैः ५५ दहादेकी ५६ नहो धः ५७ छदषरानदिः बः ५८ ष्ठो; कः से
५९. सस्तेनपि ६० दिपि ६९ सिपिवा ६२दः ६३६ खसेचपा प्षसानाम्
६४ बे नाः ६५ वावसाने ६६ आदिनवानां ञ्वभांतस्य स्ञभास्स््योः ६७
तथोद्धः ६८ अव्ययाद्विभक्तेटुक् ६९ समासमत्यययोः ७० अदुक् कवित्
७९ अव्ययीभावाव् ७२. अतोमनतः ७३ वा गङ्चोः ७४ स नपुंसकम

७५. एकतमे दिगुददौ ७६ इति युप्मत्पाद्ः ॥ १. ॥

छ्िगार्थं मथमा ९ जम॑त्रणे च २ सिदिः ३ भोस् भगोस् अघोस् ४

रेषाः कार्ये कतसाधनयोदौनपत्रे विद्ठेषाववौ संब भाधारमावयोः ५
विनासहनमकऋतेनिद्धारणस्वाम्यादिभिश्च ६ कर्वृकाय्यैयोरक्तादौ कृति षष्ठी ७
अन्योक्तेप्रथमा ८ इति विभक्तयथेनिरूपणम् ॥९॥
,
अपत्येऽण् ९ अत इननृषेः २ ग्यायनणेयण्णीया गर्गनडाचिश्वी
पितृष्वस्रादेः ३ टुग्बहुत्वे कचित् ४ देवतेदमथं ५ गितोवा ६ कारका

क्कियायुक्ते ७ केनेयेकाः ८ स्वारथपि ९ वत्स्ये १० भवि तयण
१९ अस्त्यर्थे मतुः १२ मांतोपधादख्विनौ १२ तरतमेयसिष्ठाः

यक्षं १४ वोव्यः स्वरे १५ ऋत उरणि १६ यस्य छोपः १७

डितिरेःश्८्नोवा १९ त्यतनौ २० आदिस्वरस्य ज्णिति च वृद्धिः २९
कचिद्रयोः २२ न संधिय्वोयुट् च २३ धातोनोमिनः २९ अत उपधायाः

२५ आतो युक् २६ इनो षत् २७ हनो त्रे २८ रातो जौ पुक् २९ मितां
हस्वः ३० शेषा निपात्याः कत्यादयः ३९ इति तद्धितपादः ॥ ९ ॥
आबतः च्ियाम् १ चण ईप्२ षितः ३ नदादः जातिरयोपधात् ५

इदरदेरानीप् ६ स्वागादा ७ पयोगे च ८ ठे च मन्वादेः ९ पल्याद्यः १०
बौगणात् ११ उतः ऊः १२. यूनस्तिः १३ इति सरीमत्ययाः ॥ ९ ॥

समासश्चान्वये नाम्नाम् ९ स्यपूर्वो द्विगुः २ समाहारे अत इप्

९५९८

सर स्वतीप्रणीत-

द्विगुः ३ पूर्वेऽव्ययेऽव्ययीभावः ४ अवधारणार्थ यावति च ५ यथाऽसादर्
£ अमादौ तसुरुषः ५ नञि ८ चार्थं द्वंदः ९ बहुवीहिरन्यार्थं १० कम्
धारयस्तुव्याथं १९ दिकिसंस्ये सज्ञायाम् १२ टाडकाः १३ पृत्रदा ११
ना १५ अन्स्वरे ९६सहदे: सादिः१७अददेथ डद १८३ति समासमक्रिया॥ ४
दिरूपसगमः १ माग्धातोः > नाम्नश्च कृता समासः ६ चादिर्निपात
तचादिर्विभक्तय्थं ५ सयदि;

काले ६ तदव्ययम् ७ इत्यव्ययानें ॥ १

इति परवीदधस्ाभि ॥
धातोः १ वतैमाने तिर त्च अंति सिपथस् थमिप् वस् मसते
अन्तेसे आथे ष्वेए वहे महे > विधिसंभावनयोः याव् याता यस यास्य

यात याम् याव यामशत ई्यातां ईन् रथास् ईयाथां ‹ष्वं ईय ईवहि दमि

अष्ीः प्रेरणयोः तुप ताम् अतुरहितंत जरनिप् आविष् जामप् तां आतां

अंतां स्व भायां ष्व ठप् आवेहेप् आमंहेप् » तुद्योस्तातडाशिषि बा
अनद्यतनेऽतीते दिप तां अन् पुतं त अमिप् वम तन् आतां अत:
आर्था ध्वं इ बहि महि ६ परोक्षे णप अतस उस थप अधृस्ञअणप् वम्,
आते इरे से आथेष्वे ए वहे महे ७ दिश्र ८ आशिषि यात् यास्तां यासुर
यास यास्तं यास्त यासं यास्व यास्म सीष्ट सीयास्तां सीरन् सीः

सीयास्थां सीध्वं सीय सीवहि सीमहि ९ आक्षीयोदादेः पंकिव् `
श्वस्तने ता तारौ तारस् तासि तास्थस् तास्थ तासि तास्वम् ता

ता तारो तारस् तासे तासाथे ताध्वे ताहे तास्वहे तास्मरे १५ अ:
कमणि ९२ कतेरि पंच १६ यक् चतुषु १४अब् कर्तरि ५५ अदादेरैक्

हिदि ९७ दिवादयः ९८ स्वदुः ९९ तुदादेरः २५ स्थादेममे
तनादेरूप् २२ ना क्यदेः २३ हसादानरौ २४५ स्यादौ भविष्यति

>५ दिवादावट् २६ स्वरादेः २७ स्यप् क्रियातिक्रमे २८ भतेसि,

नव पम् ३० पराण्याव् ३१ नाश्निं च युष्मदि चास्मदिच भगः ६२
भनिटोऽनामिवतः ३ ४ददषातात्षक् २५ एरङ् दविश्र ३६ हित्पुषादे

इरितो वा ३८ इण् तन्यकतीरे ३५ रोपः ४० दिस्योरैसात् ४५ भद्रुदपि

४२ अस्तेरोट् ५३ सः ४४ रोपो इस्वन्ज्िसे ४५ श्ट ईटि ४६ स्ञसाव्

देः पे ४८ मेटः ४९ जोवौहेः ५० अतः ५९ अदे ५२ व्मोराः ५ ३

आदाथ इः ५४ याः ८५ यामियम् ५६ युस इट ५७ ओर्व्मोब सोपः ५८
कजा ष ५९. [ङत्यडुः ६ ° नातः ६९३ हंस ६> दस्ता ६३ नमकोस्य ६४ सि

{: ६५ भातोन्तोदनतः ६६ देः ६७ अन उस् ६८ स्याविदः ६९ आतो
'ब्डोः ७० आदनुदात्तङ्तः ७९१ निविश्चादेः ७२ जित्स्वरितेत उभे ७६
| {तोन्यव् ७४

अपित्तादिडित् ७५

णादिः क्षिव् ७६

उसयोगान्न ७७

तकसेट् रुदम् ७८ क्तोवा ७९ अतिशये हसदेर्य॑ङ् दश्च ८० इच्छायामापनः सः ८१ गुन्न्यः ८२ आयः ८३ नाप्नो यः ८४ चास्य ८५ आचार
पमानाव् ८६ कतुय॑ङ् ८७ भित् कस्णे ८८ घातोः प्रभे ८९

युणदेः ९० सधातुः ९९ भ्वादिः ९२ सर्दीषः ९३ व्वोर्विं हसे ९४
ये ९५ दृदेरिः ९६ ऋतो रिङ् ९७ अयकि ९८ यादादौ ९९ ददेरे

१५००५ सस्वरादिद्विरदिः ९ स्वरादेः परः २ पूर्वस्य हसादिः शेषः
` पात्वपाः ° कृहोक्चः “ स्ञपानां ज्बचणः ६ रः ७ हसः ८ यस्त्य ९
भृञां सकि ९० निलां गणः ११ याड १२ आतः

.? रीग्रदुपधस्य च १५ अङ ख्वोहस्वोपधायाः

१३ अमना

नुक्

१६ उषोद्षिः ९५७

^स्तः ९८ जाभ्वोणौदी ५९ नुगशाम् २० छोपः पचा क्त्ये चास्य २
"त २२ ज्लसाद्धिर्ईैः २२ जद्येपिसाधिः २४ गुणः २५ नूपः २६ शीडः

„> उपधाया ल्वोः २८ नानिटि से २९ सिस्योः ३० उः ३९ हित्यददुकि

ष

९ नौंशोपः ६३ नमः ३५ गमां स्वरे ३५ जतोनपि ३६ यतः ३७
क्क : २८ य्योः ३९ असदेभ्वौदिः ४० स्भ्यक्षराणामानापि ४१ जदः प्ण
क

#

४

(9

२५

४२ विदो नवानां त्यादीनां णबादिवां ४३ छव भाहश्च प्रचानाम् ४४

हृ . ४५ भवादावी पिति स्स्मि ५६ ओरो ४५७ गमां छः २८ शशाद

गदिः ४९ ज्ञा ननोना ५० प्वदहस्वः
„स्य

५३ इदितो नुम् ५४ शमां दषः

५९ मुचादेषुम् ५२ खिति

५५ नमस्य ज्किति क्षसे ५६

बौ 7पस्त्वनुदात्ततनाम् ५७ ऋत् इर ५८ पोरर् ५९ ।ससतसिस्यिपामक ६०

<दृदेश्वतुणौ हसदेः ६९ कृतः ६२ हनृतः स्यपः ६६ ऊदताकवा ६४

५६०

सुरस्वतीपणीत-

नैकस्वरादनुदात्तात् ६५ बुःसे ६६ कितः ६५ आदीदितः ६८ व्.

६९ ऋयदेणौदेः ७० कासादिपत्ययादाम् कसभूपरः ७९१ भुवा बुक् `“
ईयो हाम् ७३ नामिनो चत॒णी धो टः ७४ इत्यार्यातपादः ॥ * ॥
कृत्कतेरि ९ तृबुणौ २ नाम्युपधात्कः २ पचिनदियहादेरयुणिनि र ट

सः ५ ज्वाखदेणैः ६ कार्यण् ७ आतोडः ८ नाक्चिच ९ अटौ ५
इखसि १९१ रनां खम् ९२ ख्युट् करणे १३ भां विण् २४ अ
मनिप् निष् वनिपः १५ किष ५६ दृरष्टक् सको चोपमाने कार्य्य १
आ सवौदेः ९८ किमिदमः कीष् ५९ अदसो मूः २० णिनिः २५ 3३
ते २२ किव्वनिबहाः २३ क्तक्तवत् २४ क्सुकानो णबेवत् २५ शतृ

तिपृतेवत् क्रियायाम् २६ विदेवैसुः २७ म॒गानेतः २८ जासेरान इः र

सी तन् ३० इष्णुस्नद्कुः ३९ षाको कणः ३२ यङः नुकः ६३ दुक् ३.

वान्यत्र ३५ आहतः किर्दिश्वमूते ३६ जितां तक् वतेमानेपि ३५ सदोणाद्गृ
३२८ तुम् तदथौयां भविष्यति ३९ ष्यञ्मावे ४० संज्ञायां कतेरिच ५
स्वरादेः ४२ मदाम् ४३ दितो शः ५४ डितचिमक् तच्करते ४५ नद

४६ क्तोनपुंसके ४७ युट् ४८ साधनाधारयोः ४९ गत्य्थाद्कमेकात् क्त्
ततः ५० भावकाय्येथोः ५१ ईषदुःसुषुखय्य् ५२. तव्यानीयो ५३ स्वरा
५५ पुशकात् ५५ ईचातः ५६ ऋटसात् व्यण् ५७ ओोरावकयके ५

ऋदुषधातकयप् ५९ च्ियां यनां भवे ६१ क्तेः ६१ षिद्धिदामङ् £> गुरो
साव ६३ प्रत्ययान्तात् ६४ चनोः कगौ विति ६५ हृस्वस्य पिति कृति त

६६ रिति चतुषैत् ६७ ओदौतोर्थः स्वरद्व् ६८ टिटे दोषो दीर्श्च ६।

सखहिवहोरोः ७० वे ७९ युबोरनाको ७२ रयोञ्जसे दशाम् ७६ य
यवराणां स्वृतः संमसारणं किति ७५ अहाङ्धिति च ७५ णवादौ पृस्थ ५।
}

ी

दो दात्ति ७७ स्वरातो व! ७८ स्थामी ७९ दस्तस्यनो कश्च ८५ रः |
त्वायोदितश्च ८२ इच्छार्थेषु तत्कतैके तुम् ८३ पूर्वके क्त्वा ८४ समां

क्यप् ८५ पौनःपुन्ये णम् पदं दिश ८६ रोकाच्छेषस्य सिद्धिः
इति कृतपादः ॥ इति श्रीसिद्धा तचंदिकायां सूत्रपाठः समाः ॥
॥मि

11

खेमरान श्रीकृष्णदास “शश्रीवेङ्गटेश्वरः" यन्नारय-सैवह

५

