
अननुननाससिककः अननुस्वनारकः चचेत्यनययोररदकः   -   २

गतचे पनाठचे अननुननाससिककः अननुस्वनारकः चचेत्यनययोररदकः ककः इतत पररशशीसलितमम  अस्मनातरकः | लिचेखनशशैलिशी कना उच्चनारणरचेदकः ककः चचेतत जनातमम  | 
मनुख्यससिदनान्तत्रयय तवद्यतचे—
१) अननुननाससिकत्वय कस्यतचतम  वणरस्य लिक्षणमम ; व्यततरचेकचे  अननुस्वनारकः स्वयय पपृथकम   वणरकः | एवय सितत, "सिय" इत्यस्य उच्चनारणचे सिम , तदना 
अनननुननाससिककः अकनारकः, तदना ननाससिकयना अननुस्वनारकः इतत त्रशीतण सियोपनाननातन सिनन्त | परञ्च "सिस" इत्यस्य उच्चनारणचे सिम , तदना अननुननाससिककः 
अकनारकः इतत दचे सियोपनानचे स्तकः |
२) अननुस्वनारस्य स्थनानय ननाससिकना एव; अननुननाससिकस्य स्थनानय मनुखचे ननाससिकनायनाय च | मनुखचे वणरमम  अननुसिपृत्य तत्तदम  स्थनानय रवतत | 
३) अननुस्वनारकः स्वरस्य एव उपरर उपतवशतत (अतकः "अननुस्वनारकः" इतत ननाम); अननुननाससिकत्वय रवतत तनत्यय ङम  , ञम , णम , नम , मम  इत्यचेषनु; 
अतनत्यय सिवरषनु स्वरचेषनु, यम , वम , लिम  इत्यचेषनु च | अननुननाससिकतचह्नमम  आयनातत अतनत्यय स्थलिचेषनु तहि | 

अद्यतनपनाठकः—  अननुननाससिककः अननुस्वनारश्च कनु त्र लिभ्यचेतचे

अगचे अस्मनातरकः जनातव्यय कनु त्र कनु त्र अननुननाससिककः अननुस्वनारश्च प्रयनुकक्तौ रवतकः | सिवनारतण स्थलिनातन न उच्यन्तचे अत्र, तकन्तनु अस्मनाकय  
तचन्तनचेन एकस्सिन्दररकः उत्पनयो रतवष्यतत मनससि यतम  ककीदृशचेषनु स्थलिचेषनु दययोरवसिरनाहिरकः |

पनातणनचेकः सिसूत्रनाणनाय पदततकः 

सिसूत्रय कथय पठनशीयमम  इतत न जनाननातत चचेतम, सिरलिरशीत्यना अत्र उच्यतचे | 

सजजनासिना—   "  सिसस्कपृ ततकः  /  सियस्कपृ ततकः  "   परन्तनु   "  सियशयकः  "   एव

गतचे पनाठचे दृषय यतम  सियस्कपृ तत-शब्दस्य पक्षदयनात्मकय  रूपय तवद्यतचे | सिसस्कपृ तत-शब्दचे अननुननाससिकनादचेशयो रवतत | सियस्कपृ तत-शब्दचे 
अननुस्वनारनागमयो रवतत | उरयय रूपय शनुदमम  | सियशय-शब्दचे तथना न; कचे वलिमम  अननुस्वनारयो रवतत | प्रश्न उदचेतत तकमथरमम  एतनादृशरचेदयो तवद्यतचे 
|

अस्य बयोधनाथर, पपृष्ठरसूमक्तौ तकतञ्चतम  जनानमम  अपचेतक्षतमम  | ततम  तकतमतत सिवरप्रथमय पश्यचेम |

. A अननुस्वनारकः 

अननुस्वनारकः आदचेशयो वना आगमयो रवतत | कनु त्र आदचेशयो रवतत इतत सिनन्धतवषयचे दृश्यतचे—

अननुस्वनारसिनन्धकः

मयोमोऽननुस्वनारकः (८.३.२३, लिघनु० ७७) = हिसलि परचे पदनान्तस्य मकनारस्य स्थनानचे अननुस्वनारनादचेशकः रवतत | मकः षष्ठ्यन्त्मम , अननुस्वनारकः 
प्रथमनान्तय, तदपदतमदय सिसूत्रमम  | हिसलि सिवरषनामम  इत्यस्मनातम  हिसलि इत्यस्य अननुवपृसत्तकः | पदस्य इत्यस्य असधकनारकः | सियतहितनायनामम इत्यस्य 
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असधकनारकः | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — पदस्य मकः अननुस्वनारकः हिसलि सियतहितनायनामम इतत |

यनानमम  गच्छतत  यनानय गच्छतत →

नश्चनापदनान्तस्य झसलि (८.३.२४, लिघनु० ७८) = झसलि अपदनान्तस्य नकनारस्य मकनारस्य च स्थनानचे अननुस्वनारनादचेशयो रवतत | पदस्य 
अन्तकः पदनान्तकः, न पदनान्तकः अपदनान्तकः तस्य अपदनान्तस्य | नकः षष्ठ्यन्तय, च अव्ययपदमम , अपदनान्तस्य षष्ठ्यन्तय, झसलि सिप्तम्यन्तय, 
अनचेकपदतमदय सिसूत्रमम  | मयो मोऽननुस्वनारकः इत्यस्मनातम  मकः इत्यस्य अननुवपृसत्तकः | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — झसलि अपदनान्तस्य मकः नकः च 
अननुस्वनारकः इतत | झलिम -प्रत्यनाहिनारचे वगरस्य प्रथमकः, तदतशीयकः, तपृतशीयकः, चतनुथरकः च वणनारकः अतप च शम , षम , सिम , हिम   इतत वणनारकः अन्तरसूरतनाकः |

वनासिनानम  + ससि  वनासिनायससि→

रमम + स्यतचे  रयस्यतचे →

कनु त्र अननुस्वनारकः आगमयो रवतत इतत अगचे पश्यनामकः, रुत्वप्रकरणचे | 

. B अननुननाससिककः

तनत्यनाननुननाससिकनाकः = ङम  , ञम , णम , नम , मम  
अतनत्यनाननुननाससिकनाकः = सिवर स्वरनाकः, यम , वम , लिम  

परसिवणरसिनन्धकः

अननुस्वनारस्य यतय परसिवणर कः (८.४.५८, लिघनु० ७८) = यतय अननुस्वनारस्य स्थनानचे परसिवणनारदचेशयो रवतत | परस्य सिवणरकः, परसिवणरकः,
षष्ठशी तत्पनुरुषकः | अननुस्वनारस्य षष्ठ्यन्तय, यतय सिप्तम्यन्तय, परसिवणरकः प्रथमनान्तय, तत्रपदतमदय सिसूत्रमम  | ययम -प्रत्यनाहिनारचे शम , षम , सिम , हिम   एतनानम  
वजरतयत्वना सिवर हिलिम -वणनारकः अन्तरसूरतनाकः | सियतहितनायनामम इत्यस्य असधकनारकः | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — अननुस्वनारस्य यतय 
परसिवणर कः सियतहितनायनामम इतत |

अनचेन सिसूत्रचेण अननुस्वनारनातम  वगर्गीयव्यञ्चनमम  अनस्त चचेतम , सियतहितनायनामम  अस्ननुस्वनारस्य स्थनानचे तत्तदम  वगरस्य पञ्चमसिदस्यनादचेशयो रवतत | 
अपदनान्तचे तनत्यमम ; पदनान्तचे तवकल्पचेन | 

अपदनान्तचे— अय + तकतकः  अतङतकः→ ; मनुय + चतत  मनुञ्चतत→ ; रनुय + जतचे  रनुञतचे→ ; लिनुय + ठतत  लिनुणठतत → | 

पदनान्तचे— यनानय गच्छतत  यनानङच्छतत→ ; यनानय चलितत  यनानञ्चलितत→ ; यनानय ततष्ठतत  यनाननन्तष्ठतत→ ; तचन्तनय प्रवतरतचे  →
तचन्तनम्प्रवतरतचे 

अत्र अननुस्वनारस्य स्थनानचे तनत्यनाननुननाससिकनाकः आतदषनाकः | वना पदनान्तस्य (८.४.५९, लिघनु० ८०) = पदनान्तचे उपररतन परसिवणनारदचेशयो 
तवकल्पचेन रवतत |



अननुस्वनारनातम  यम , वम , लिम  चचेतम , सियतहितनायनामम  अस्ननुस्वनारस्य स्थनानचे क्रमचेण यम स, वम स, लिम स अतदषना | पदनान्तचे तवकल्पचेन, अपदनान्तचेमोऽतप तवकल्पचेन | 

तकमम  + सलिसखतमम   अननुस्वनारसिनन्धकः → (मयोमोऽननुस्वनारकः)  → तकय  + सलिसखतमम    परसिवणरसिनन्धकः → (अननुस्वनारस्य यतय परसिवणर कः)  →
तकलिम ससलिसखतमम | अत्र लिकनारस्य दन्त्यस्थनानमम  अतप यनुज्यतचे, ननाससिकना अतप यनुज्यतचे |  

सिय + यमकः  सिसययमकः→ /सिययमकः  
सिय + वनादनमम   सिसव्वनादनमम → /सियवनादनमम 
सिय + लियोपकः  सिसलयोपकः→ /सियलियोपकः

अधनुनना अननुस्वनारनातम  रचेफकः अनस्त चचेतम  कना गततकः ? रचेफकः ययम -प्रत्यनाहिनारचे अन्तरसूरतकः अतकः तस्य अननुस्वनारस्य यतय परसिवणर कः (८.४.५८) इतत
सिसूत्रचेण परसिवणनारदचेशकः स्यनातम  | तकन्तनु वस्तनुनस्थततकः तरनना | रचेफस्य कयोमोऽतप सिवणरकः ननानस्त, "रचेफयोष्मणनाय सिवणनार न सिनन्त" इतत रनाष्यमम  | अतकः 
अननुस्वनारनातम  परचे रचेफयोमोऽनस्त चचेतम , तकमतप कनायर ननानस्त; यथनावतम  ततष्ठतत | 

तयोसलिर  (८.४.६०, लिघनु० ६९) = तवगरस्य लिकनारचे परचे परसिवणरकः | तयोकः षष्ठ्यन्तय, सलि सिप्तम्यन्तय, तदपदतमदय सिसूत्रमम  | अननुवपृसत्त-सितहितय 
सिसूत्रमचेवमम — तयोकः परसिवणर कः सलि सियतहितनायनामम  इतत | अनचेन पदनान्तचे नकनारकः अनस्त चचेतम अतप च अतगमपदस्य प्रथमवणरकः लिकनारकः चचेतम , 
ततहिर सियतहितनायनाय नकनारस्य स्थनानचे लिस-आदचेशयो रवतत | श्रदवनानम  + लिरतचे  श्रदवनासलरतचे → |

.C  सजजनासिना—   "  सिसस्कपृ ततकः  /  सियस्कपृ ततकः  "   परन्तनु   "  सियशयकः  "   एव

अत्र कश्चन प्रमनुखतवषययो वतरतचे—कनु त्र तवकल्पचेन अननुननाससिककः अननुस्वरश्च तवतहितक्तौ रवतकः, व्यततरचेकचे  कनु त्र कचे वलिमम  अननुस्वनारकः तवतहितकः |

उरयमम — रुत्वप्रकरणमम  | १. सियस्कनारकः/सिसस्कनारकः, सियस्कपृ ततकः/सिसस्कपृ ततकः, सियस्कपृ तमम /सिसस्कपृ तमम , सियस्कतनार/सिसस्कतनार, 
सियस्कतनुरमम /सिसस्कतनुरमम , सियस्कतरव्यमम /सिसस्कतरव्यमम 
                              २. सित्वसिनन्धकः - कनायनश्चतम , कनासनश्चतम  
अननुस्वनार एव— अननुस्वनारसिनन्धकः यत्र परचे परसिवणरसिनन्धकः न प्रसिककः | सियशयकः |

१. रुत्वप्रकरणमम  

रुत्वमम  एकय  प्रकरणमम  | प्रकरणय ननाम यत्र एकनस्मनम  स्थलिचे वनारय वनारय एकप्रकनारकय  कनायर ससिध्यतत | रुत्व-प्रकरणचे १२ सिसूत्रनातण सिनन्त | 
अनस्मनम  प्रकरणचे वनारय वनारय "रु" तवतहितय रवतत | रु इतत कश्चन आदचेशकः | अस्य प्रकरणस्य तदतशीयसिसूत्रनातम  आरभ्य यत्र यत्र रु आतदषयो 
रवतत तत्र तत्र तस्य रचेफनातम  प्रनाकम   यकः स्वरकः अनस्त, तस्य स्थनानचे तवकल्पचेन अननुननाससिकनादचेशयो रवतत | तदना रु-स्थनानचे तवसिगरकः; अतप च 
तवसिगरस्य स्थनानचे सिकनारकः | 

यथना—
सिमम  + स्कपृ तत  → सिमकः सिनुतट इत्यनचेन मकनारस्य रुत्वमम   सिरु → + सिम  + कपृ तत  अननुबन्धलियोपचे  सिरम  → → + स्कपृ तत  तवकल्पचेन अस→ -



आदचेशकः / तदरनावचे अननुस्वनारनागमकः  सिसरम  स्कपृ तत → / सियरम  स्कपृ तत  पदनान्तरचेफस्य स्थनानचे तवसिगरकः  सिसकः स्कपृ तत → → / सियकः स्कपृ तत  →
तवसिगरस्य स्थनानचे सिकनारकः  सिसस्स्कपृ तत → / सियस्स्कपृ तत | 

रुत्वप्रकरण  -  सिसूत्रनातण

मतनुवसियो रु सिम्बनुदक्तौ छन्दससि (८.३.१)
अत्रनाननुननाससिककः पसूवर स्य तनु वना (८.३.२)
आतयोमोऽतट तनत्यमम  (८.३.३)
अननुननाससिकनातम  परयोमोऽननुस्वनारकः (८.३.४)
सिमकः सिनुतट (८.३.५)
पनुमकः खययम्परचे (८.३.६)
नश्छव्यप्रशनानम  (८.३.७)
उरयथक्षनुर  (८.३.८)
दशीघनारदतट सिमनानपनादचे (८.३.९)
ननॄन्पचे (८.३.१०)
स्वतवनान्पनायक्तौ (८.३.११)
कनाननामचेतडितचे (८.३.१२)

धचेयय यतम  रुत्व-प्रकरणदयय वतरतचे | ८.२.६६ - ८.२.७१ इमनातन सिसूत्रनातण इत्यचेकय  रुत्व-प्रकरणमम  | ८.३.१ -  ८.३.१२ इतत अन्यतम  
रुत्व-प्रकरणमम  | उरयत्र रुत्वस्य फलिय तवसिगरकः | ततहिर तकमथर पनातणतननना रुत्वप्रकरणदयय तवरतचतमम  ? यतयोतहि तदतशीयचे रुत्वप्रकरणचे 
अननुननाससिकत्वय तवतहितय सिवरत्र (तवकल्पचेन); प्रथमचे रुत्वप्रकरणचे अननुननाससिकनात्वय कनु त्रनातप न रवतत |  

प्रथमचे रुत्वप्रकरणचे (८.२.६६ - ८.२.७१) षटम   सिसूत्रनातण सिनन्त | तत्र प्रससिदतमय सिसूत्रय सिसिजनुषयोरुकः (८.२.६६) | अनचेन 
अकनारनान्तशब्दनाननाय प्रथमनातवरक्त्यन्तय रूपय तनष्पद्यतचे | 

रनाम + सिनु  → उपददेशदेशेऽजननुननाससिक इतत , तस्य लियोपकः  रनाम → + सिम   → सिसिजनुषयोरुकः इत्यनचेन पदनान्तसिकनारस्य स्थनानचे रु आदचेशकः  →
रनाम + रु  → उपददेशदेशेऽजननुननाससिक इतत , तस्य लियोपकः  रनामरम   → → खरवसिनानययोतवरसिजरनशीयकः इत्यनचेन रचेफस्य स्थनानचे तवसिगरकः  रनामकः→

अनस्मनम  रुत्वप्रकरणचे अत्रनाननुननाससिककः पसूवरस्य तनु वना इत्यस्य प्रसितकननारनस्त | यथना सिसिजनुषयो रुकः इत्यनचेन अत्र दृषय यतम  रुत्वय तवतहितय, 
परन्तनु अननुननाससिकत्वय ननायनातत | 

२. सिसस्कपृ ततकः  /  सियस्कपृ ततकः

इमनातन सिसूत्रनातण अपचेतक्षतनातन | सिवरप्रथममम  आभ्यनाय दनाभ्यनाय सिसूत्रनाभ्यनाय कपृ -धनातक्तौ सिसूटम-आगमयो तवतहितकः—

सिम्पररभ्यनाय करयोतक्तौ रसूषणचे (६.१.१३५, लिघनु० ६८२) = रसूषणनाथर सिमम  परर चयोपसिनागनारभ्यनाय कपृ -धनातक्तौ सिसूटम-आगमयो रवतत | सिमम  च 



पररश्च सिम्परशी, तनाभ्यनाय सिम्पररभ्यनामम  | सिम्पररभ्यनाय पञ्चम्यन्तय, करयोतक्तौ सिप्तम्यन्तय, रसूषणचे सिप्तम्यन्तमम , तत्रपदतमदय सिसूत्रमम  | सिनुटम   कनात्पसूवर कः 
इत्यस्य असधकनारकः | कनातम  इत्यनुकक्तौ कपृ -धनातयोकः ककनारस्य पञ्चम्यन्तय रूपमम  अतकः ककनारनातम  पसूवरमम  इत्यथरकः | सिनुटम   -आगमचे टम   उ 
इत्यनययोररतम  सियजना लियोपश्च; सिकनारशैवनावतशष्यतचे | आद्यन्तक्तौ टतकतक्तौ (१.१.४६) इत्यनचेन कपृ -धनातनुतकः प्रनाकम   सिनुटम   आयनातत | अननुवपृसत्त-
सितहितय सिसूत्रमचेवमम — सिम्पररभ्यनाय करयोतक्तौ रसूषणचे सिनुटम   कनात्पसूवर कः सियतहितनायनामम  इतत |

सिमवनायचे च (६.१.१३८, लिघनु० ६८३) = सिमसूहिनाथर सिमम  परर चयोपसिनागनारभ्यनाय कपृ -धनातक्तौ सिसूटम-आगमयो रवतत | सिमवनायचे सिप्तम्यन्तय, च 
अव्ययपदय, तदपदतमदय सिसूत्रमम   | सिनुटम   कनात्पसूवर कः इत्यस्य असधकनारकः | सिम्पररभ्यनाय करयोतक्तौ रसूषणचे इत्यस्मनातम  सिम्पररभ्यनाय करयोतक्तौ 
इत्यनययोकः अननुवपृसत्तकः | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — सिम्पररभ्यनाय करयोतक्तौ सिमवनायचे च सिनुटम   कनात्पसूवर कः सियतहितनायनामम  इतत |

सिमकः सिनुतट (८.३.५, लिघनु० ९०) = सिनुतट सिमम -उपसिगरस्य मकनारस्य स्थनानचे रु-आदचेशयो रवतत | सिमकः षष्ठ्यन्तय, सिनुतट सिप्तम्यन्तय, 
तदपदतमदय सिसूत्रमम  | मतनुवसियो रु सिम्बनुदक्तौ छन्दससि इत्यस्मनातम  रुकः इत्यस्य अननुवपृसत्तकः | अलियोमोऽन्त्यस्य इत्यनचेन कचे वलिय मकनारस्य स्थनानचे 
रुत्वय, न तनु सिमकः स्थनानचे | अत्रनाननुननाससिककः पसूवरस्य तनु वना इत्यस्य असधकनारकः | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — सिमकः सिनुतट रु 
सियतहितनायनामम , अत्रनाननुननाससिककः पसूवर स्य तनु वना इतत |

अत्रनाननुननाससिककः पसूवर स्य तनु वना (८.३.२, लिघनु० ९१) = अनस्मनम  रु-प्रकरणचे, रु-इत्यस्मनातम  पसूवनारवततर-स्वरस्य स्थनानचे 
अननुननाससिकनादचेशयो तवकल्पचेन रवतत | अत्र अव्ययपदय, अननुननाससिककः प्रथमनान्तय, पसूवरस्य षष्ठ्यन्तय, तनु अव्ययपदय, वना अव्ययपदमम , 
अनचेकपदतमदय सिसूत्रमम  | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — अत्रनाननुननाससिककः पसूवर स्य तनु वना सियतहितनायनामम  इतत | 

इदय सिसूत्रमम  असधकनारसिसूत्रमम , इत्यनुकक्तौ ८.३.२ इत्यस्मनातम  आरभ्य ८.३.१२ पयरन्तय यत्र यत्र रुत्वय तवतहितय, तत्र तत्र रु इतस्मनातम  प्रनाकम   यकः 
वणरमोऽनस्त, तस्य तवकल्पचेन अननुननाससिकनादचेशयो रवतत | अनस्मनम  रुत्व-प्रकरणचे यनातन सिसूत्रनातण सिनन्त रुत्वतवधनायकनातन, तचेषनु सिसूत्रचेषनु अयमम  
अथरकः सिवरत्र अन्वचेतत | 

अननुननाससिकनातम  परयोमोऽननुस्वनारकः (८.३.४, लिघनु० ९२) = यनस्मनम  पक्षचे अननुननाससिकनादचेशयो न रवतत, तत्र रु-इत्यस्मनातम  प्रनाकम   यकः वणरकः, 
तस्य तनत्यय अननुस्वनार-आगमयो रवतत | अननुननाससिकनातम   पञ्चम्यन्तय, परकः प्रथमनान्तमम, अननुस्वनारकः प्रथमनान्तय, तत्रपदतमदय सिसूत्रमम  | अत्र 
अननुननाससिकनातम  इत्यनुकचे  अननुननाससिकय  त्यक्त्वना; ननाम यनस्मनम  पक्षचे अननुननाससिकयो न रवतत | मतनुवसियो रु सिम्बनुदक्तौ छन्दससि इत्यस्मनातम  रुकः 
इत्यस्य पञ्चमशीतवरतक-तवपररणनामय कपृ त्वना रयोकः इतत अननुवपृसत्तकः; अत्रनाननुननाससिककः पसूवरस्य तनु वना इत्यस्मनातम  पसूवरस्य इत्यस्य 
पञ्चमशीतवरतक-तवपररणनामय कपृ त्वना पसूवर स्मनातम  इतत अननुवपृसत्तकः | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम —अननुननाससिकनातम  रयोकः पसूवर स्मनातम  अननुस्वनारकः 
सियतहितनायनामम  इतत | फसलितनाथरकः अयय यतम  अननुननाससिककः न रवतत चचेतम , रयोकः पसूवर यकः वणरकः, तस्य अनन्तरमम  अननुस्वनारनागमयो रवतत | 

खरवसिनानययोतवरसिजरनशीयकः (८.३.१५, लिघनु० ९३) = पदनान्तस्य रचेफस्य स्थनानचे तवसिगर रवतत खरर परचे अथवना अवसिनाननावस्थनायनामम  | 
खरम  च अवसिनानय च (तययोररतरचेतरययोगदन्दकः), खरवसिनानचे, तययोकः खरवसिनानययोकः | खरवसिनानययोकः सिप्तम्यन्तय, तवसिजरनशीयकः प्रथमनान्तय, 
तदपदतमदय सिसूत्रमम  | रयो रर इत्यस्मनातम रयोकः इत्यस्य अननुवपृसत्तकः | पदस्य इत्यस्य असधकनारकः | अलियोमोऽन्त्यस्य इत्यनचेन रचेफनान्तपदस्य न 
अतप तनु पदनान्तस्य रचेफस्य स्थनानचे तवसिगनारदचेशयो रवतत | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — खरवनासिनययोकः पदस्य रकः तवसिजरनशीयकः 
सियतहितनायनामम  इतत | 

तवसिजरनशीयस्य सिकः (८.३.३४, लिघनु० ९६) = खरर परचे तवसिजरनशीयस्य स्थनानचे सिकनारनादचेशयो रवतत | तवसिजरनशीयस्य षष्ट्यन्तय, सिकः 



प्रथमनान्तय, तदपदतमदय सिसूत्रमम  | खरवसिनानययोतवरसिजरनशीयकः इत्यस्मनातम  खरर इत्यस्य अननुवपृसत्तकः | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — खरर 
तवसिजरनशीयस्य सिकः सियतहितनायनामम  इतत | 

सियस्कपृ तत  -  शब्दकः— प्रतक्रयना 

अत्र वयनाय तचन्ततयतनुय शक्ननुमकः यतम  कनायरमम  एवय रवतत स्म—
कपृ  + तकनम   कपृ तत  सिमम  → → + कपृ तत  → सिम्पररभ्यनाय करयोतक्तौ रसूषणचे इत्यनचेन सिनुटम  -आगमकः  सिमम  → + सिनुटम  + कपृ तत  अननुबन्धलियोपचे →

 सिमम  → + सिम  + कपृ तत  → मयो मोऽननुस्वनारकः इत्यनचेन मम -स्थनानचे अननुस्वनारनादचेशकः  सिय → + सिम  + कपृ तत  वणरमचेलिनचे  सियस्कपृ तत → →

परन्तनु मयो मोऽननुस्वनारकः (८.३.२३), सिमकः सिनुतट (८.३.५) च तत्रपनातद-सिसूत्रचे स्तकः | अतकः पसूवर त्रनाससितदमम  इत्यनचेन पसूवरसिसूत्रय प्रथमय कनायर 
करयोतत; परसिसूत्रमम  अससिदमम  | सिमकः सिनुतट तपृतशीयचे पनादचे पञ्चमय सिसूत्रय, पसूवरसिसूत्रय च अतकः कनायर करयोतत; मयो मोऽननुस्वनारकः अससिदय रवतत |

कपृ  + तकनम   कपृ तत  सिमम  → → + कपृ तत  → सिम्पररभ्यनाय करयोतक्तौ रसूषणचे इत्यनचेन सिनुटम  -आगमकः  सिमम  → + सिनुटम  + कपृ तत  अननुबन्धलियोपचे →

 सिमम  → + सिम  + कपृ तत  → सिमकः सिनुतट इत्यनचेन मकनारस्य रुत्वमम   सिरु → + सिम  + कपृ तत   → उपदचेशचेमोऽजननुननाससिकना इतम  इत्यनचेन 
उकनारस्य इतम -सियजना, तस्य लियोपकः इत्यनचेन लियोपश्च  सिरम  स्कपृ तत  → → अत्रनाननुननाससिककः पसूवर स्य तनु वना इत्यनचेन तवकल्पचेन अस-आदचेशकः 
 तवपक्षचे → अननुननाससिकनातम  परयोमोऽननुस्वनारकः इत्यनचेन अननुस्वनारनागमकः  सिसरम  स्कपृ तत → / सियरम  स्कपृ तत  → खरवसिनानययोतवरसिजरनशीयकः इत्यनचेन 
पदनान्तरचेफस्य स्थनानचे तवसिगरकः  सिसकः स्कपृ तत → / सियकः स्कपृ तत  → तवसिजरनशीयस्य सिकः इत्यनचेन तवसिगरस्य स्थनानचे सिकनारकः  सिसस्स्कपृ तत → / 
सियस्स्कपृ तत | 

वस्तनुतकः अत्र तकतञ्चतम  इतयोमोऽतप कनायरमम  आसिशीतम —
सिसकः स्कपृ तत / सियकः स्कपृ तत  → तवसिजरनशीयस्य सिकः  एकनस्मनम  पक्षचे → वना शरर सिकनारनादचेशय प्रबनाध्य तवसिगर एव ततष्ठतत  सिसकः स्कपृ तत → / सियकः 
स्कपृ तत  → सियपनुङनाननाय सियो वकव्यकः इतत वनाततरकचे न तवसिगरस्थनानचे सिकनारनादचेशकः   सिसस्स्कपृ तत → / सियस्स्कपृ तत |

अधनुनना प्रश्न उदचेतत कथमम  एकसिकनारककः सियस्कपृ तत-शब्दकः व्यनुत्पनकः | तदचेवरूमम  अस्मनाकय  पररतचतय तकलि | 
 
सिमयो वना लियोपमचेक इच्छनन्त [महिनारनाष्यमम  ८.३.१२] इत्यनचेन रनाष्यचेण सिमकः मकनारस्य सिनुतट परचे लियोपकः | मकनारस्य लियोपचे सितत रुत्वय नशैव
प्रनाप्यतचे; तथनातप यतयोतहि महिनारनाष्यस्य रुत्वप्रकरणचे प्रततपनातदतमम  अतकः अननुननाससिकनादचेशस्य च अननुस्वनारनागमस्य च मनान्यतना | अनचेन 
एकसिकनारकचे  रूपचे तनष्पनचे सियस्कपृ तत/सिसस्कपृ तत |

अत्र सियस्कपृ तत-शब्दस्य उदनाहिरणय दत्तमम  | सियस्कनारकः/सिसस्कनारकः, सियस्कपृ तमम /सिसस्कपृ तमम , सियस्कतनार/सिसस्कतनार, सियस्कतनुरमम /सिसस्कतनुरमम , 
सियस्कतरव्यमम /सिसस्कतरव्यमम  इमनातन रूपनातण अतप तथशैव तनष्पननातन | 

३. सित्वसिनन्धकः   -   कनासनश्चतम   /  कनायनश्चतम 

सित्वसिनन्ध-तवधनायकय  सिसूत्रमतप रुत्वप्रकरणचे नस्थतमम  अतकः प्रतक्रयना तथना रवतत यथना कपृ -धनातनु-प्रसिङचे आसिशीतम  |



नश्छव्यप्रशनानम  (८.३.७, लिघनु० ९५) = अमम -परचे छतव नकनारनान्तस्य पदस्य रुकः स्यनातम , न तनु प्रशनानम -शब्दस्य | नकः षष्ठ्यन्तय, छतव 
सिप्तम्यन्तमम , अप्रशनानम  षष्ठ्यथरकय  प्रथमनान्तय, तत्रपदतमदय सिसूत्रमम  | मतनुवसियो रु सिम्बनुदक्तौ छन्दससि इत्यस्मनातम  रु इत्यस्य अननुवपृसत्तकः; पनुमकः 
खययम्परचे इत्यस्मनातम  अम्परचे इत्यस्य अननुवपृसत्तकः | पदस्य, सियतहितनायनामम  इत्यनययोकः असधकनारकः | अत्रनाननुननाससिककः पसूवर स्य तनु वना इत्यस्य 
असधकनारकः | अननुवपृसत्त-सितहितय सिसूत्रमचेवमम — अमम -परचे छतव, नकः पदस्य रु सियतहितनायनामम  अप्रशनानम , अत्रनाननुननाससिककः पसूवरस्य तनु वना 
इतत | छवम -प्रत्यनाहिनारचे छम  , ठम  , थम , चम , टम  , तम  अन्तरसूरतनाकः | अमम -प्रत्यनाहिनारचे सिवर स्वरनाकः, यरलिवमननाश्च अन्तरसूरतनाकः | अमम -परचे छतव 
इत्यनुकचे  ककीदृशशी छवम  ? यस्मनातम  अमम -प्रत्यनाहिनारचे कश्चन वतरतचे | अत्र नकनारस्य स्थनानचे रु, तदना रु-स्थनानचे सिकनारकः इतत फसलितनाथरकः | 

नश्छव्यप्रशनानम  इत्यनचेन नम   रु→ ; उपदचेशचेमोऽजननुननाससिक इतम इत्यनचेन रु  रम → ; अत्रनाननुननाससिककः पसूवर स्य तनु वना इत्यनचेन तवकल्पचेन 
अननुननाससिक (  स)-आदचेशकः; अननुननाससिकनातम  परयोमोऽननुस्वनारकः इत्यनचेन अननुननाससिकस्य तवपक्षचे  य-आगमकः; खरवसिनानययोतवरसिजरनशीयकः 
इत्यनचेन रम   तवसिगरकः → ( कः); तवसिजरनशीयस्य सिकः इत्यनचेन तवसिगरकः  सिम  → |

कनानम  + तचतम   कनारु → + तचतम   कनारम  → + तचतम   कनासरम  → + तचतम  / कनायरम  + तचतम   कनासकः → + तचतम  / कनायकः + तचतम   कनाससिम  → + तचतम 
/ कनायसिम  + तचतम   श्चनुत्वसिनन्धकः  कनासनश्चतम  → → / कनायनश्चतम 

ततहिर कनानम  + तचतम   कनासनश्चतम  अतप रवतत→ , कनायनश्चतम  अतप रवतत | 

उच्चनारणरचेदयो जनायतचे | अतप च दययोमरध्यचे यकः कयोमोऽतप रवतनु, परञ्च उरयत्र कना-नम -नश्चतम  इतत उच्चनारणय तनु दयोषपसूणरमचेव | तथशैव 
सियस्कपृ तमम  इत्यस्य सि-मम -स्कपृ तमम  इत्यतप दयोषपसूणरमम  | ननाससिकयना, अथवना मनुखसितहितननाससिकयना चचेतम  धचेयय यतम  वनायनुकः ननाससिकयना गच्छतत | 

४. सियशयकः एव 

सिमम  उपसिगर परचे कपृ -धनातनुकः अनस्त चचेतम , सिनुटम  -आगमकः रवतत (सिम्पररभ्यनाय करयोतक्तौ रसूषणचे), तदना मम  स्थनानचे रु-आदचेशकः रवतत (सिमकः 
सिनुतट) | रु अनस्त अतकः तवकल्पचेन  स च  य च रवतकः |  पसूवरमम  अस्मनातरकः दृषय यतम  मयो मोऽननुस्वनारकः (८.३.२३), सिमकः सिनुतट (८.३.५) 
च तत्रपनातद-सिसूत्रचे स्तकः | अतकः पसूवर त्रनाससितदमम  इत्यनचेन पसूवरसिसूत्रय प्रथमय कनायर करयोतत; परसिसूत्रमम  अससिदमम  | सिमकः सिनुतट तपृतशीयचे पनादचे पञ्चमय 
सिसूत्रय, पसूवरसिसूत्रय च अतकः कनायर करयोतत; मयो मोऽननुस्वनारकः अससिदय रवतत |

अधनुनना सियशय-शब्दय पररशशीलियनाम | सियशय़ = सिमम  + शशी + अचम  | अत्र कपृ -धनातनुकः ननानस्त, अतकः सिनुटम  -आगमकः न रवतत | सिनुटम  -
आगमस्य अरनावचे सिमकः सिनुतट कनायर कतनुर ननाहिरतत | अतकः अत्र मयोमोऽननुस्वनारकः एव कनायर करयोतत |

सिमम  + शशी + अचम   सिमम  → + शयकः  अननुस्वनारसिनन्धकः → (मयोमोऽननुस्वनारकः)  → सिय + शयकः

अस्यनाय दशनायनाय परसिवणरसिनन्धकः रवतत न वना इतत तचन्तनशीयमम  | अननुस्वनारस्य यतय परसिवणर कः इत्यनचेन परसिवणरसिनन्धकः रवतत, यतय परचे
| ययम -प्रत्यनाहिनारचे शम , षम , सिम , हिम   एतनानम  वजरतयत्वना सिवर हिलिम -वणनारकः अन्तरसूरतनाकः | शकनारकः यतय ननानस्त, अतकः परसिवणरसिनन्धकः न रवतत; 
अननुस्वनारकः एव ततष्ठतत | सिय + शयकः  सियशयकः → |
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