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एिषे ुवाक्यषे ुक्र्यातिगणस्य रूपातण अतिज्ञाय ितितिप्रतियाां प्रिर्शयि –  

१  िेिारः िीणीयतुरति बदु्ध्या आपण ेप्रसातरिां िय्यम।् िेयमन्यि।् 
ियणार्शतमत्यर् शः। 
डुिीी॒ञ ् द्रव्यतवतिमय े– क्र्यातिः, उियपिी, अतिट।् परस्मपैि ेतवतितिङ्िकार े
प्रर्मपरुुष-बहुवचिान्तां रूपम।् 
िी (आतिर्ञञटुडवः १.३.५, र्िन्त्यम ् १.३.३, िस्य िोपः १.३.९) 
िी ि[्तिङ]् (तवतितिमन्त रणामन्त रणािीष् टसांप्र् िप्रार् शिषे ुतिङ ्३.३.१६१) 
िी ति    (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
िी िा[श्ना] ति  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
िी िा उस[्जसु]् (िजे ुशस ् ३.४.१०८) 
िी िा यास[्यासटु]् उस ्  (यासटु ्परस्मपैिषेिूात्तो तङच्च ३.४.१०३) 
िी िा या उस ्   (तिङः सिोपोऽिन्त्यस्य ७.२.७९) 
िी िा यसु ् (उस्यपिान्ताि ् ६.१.९६) 
िी िी यसु ्    (ई र्ल्यघोः ६.४.११३) 
िीणीयसु ् (अटु्कप्वाङ्नमु्व्व्यवायऽेतप ८.४.२) 
िीणीयरु ् (ससजषुो रुः ८.२.६६) 
िीणीयःु  (खरवसाियोर्ञवसज शिीयः ८.३.१५) 
 
 

२  आचारर्ीि ां ि पिुतन्त विेाः। 
पञू ् पवि े– क्र्यातिः, उियपिी, सटे।् परस्मपैि ेिट ्िकार ेप्रर्मपरुुष-
बहुवचिान्तां रूपम।् 



प ू (र्िन्त्यम ् १.३.३, िस्य िोपः १.३.९) 
प ूि[्िट]् (वि शमाि ेिट ्३.२.१२३) 
प ूति    (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
प ूिा[श्ना] ति  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
प ुिा ति  (प्वािीिाां ह्रस्वः ७.३.८०) 
प ुिा अतन्त  (िोऽन्तः ७.१.३) 
प ुि ् अतन्त (श्नाभ्यस्तयोरािः ६.४.११२) 
पिुतन्त 
 
 

३  वणृि ेतर् तवम्ृयकातरणां गणुलुब्ाः स्वयमवे सम्पिः। 
वॄञ ् वरण े– क्र्यातिः, उियपिी, सटे।् आत्मिपेि ेिट ्िकारे प्रर्मपरुुष-
बहुवचिान्तां रूपम।् 
वॄ  (र्िन्त्यम ् १.३.३, िस्य िोपः १.३.९) 
वॄ ि[्िट]् (वि शमाि ेिट ्३.२.१२३) 
वॄ ति    (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
वॄ िा[श्ना] ति  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
व ृिा ति  (प्वािीिाां ह्रस्वः ७.३.८०) 
व ृिा अति  (आत्मिपेिषे्वििः ७.१.५) 
व ृिा अि े (तटि आत्मिपेिािाां टेरे ३.४.७९) 
वॄ ि ् अि े (श्नाभ्यस्तयोरािः ६.४.११२) 
वणृि े  (ऋवणा शन्नस्य णत्वां वाच्यम)् 
 
 



४  तजह्व ेप्रमाणां जािीतर् िाषण ेिोजि ेिर्ा। 
ज्ञाी॒ अवबोिि े– क्र्यातिः, परस्मपैिी, अतिट।् परस्मपैि ेिोट ्िकारे मध्यमपरुुष- 
एकवचिान्तां रूपम।् 
ज्ञा ि[्िोट]्   (िोट ्च ३.३.१६२) 
ज्ञा तस[तसप]्   (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
ज्ञा िा[श्ना] तस  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
जा िा तस (ज्ञाजिोजा श ७.३.७९) 
जा िा तर् (सरे्ह् शतपच्च ३.४.८७) 
जािीतर् (ई र्ल्यघोः ६.४.११३) 
 
 

५  यो तजिाति ि जीयि ेर्तन्त र्रमुिीत्य। 
ज्ाी॒ वयोर्ािौ – क्र्यातिः, परस्मपैिी, अतिट।् परस्मपैि ेिट ्िकार ेप्रर्मपरुुष-
एकवचिान्तां रूपम।् 
ज्ा ि[्िट]् (वि शमाि ेिट ्३.२.१२३) 
ज्ा ति[तिप]्    (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
ज्ा िा[श्ना] ति  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
तज आ िा ति    (ग्रतर्ज्ावतय....६.१.१६) 
तज िा ति (सांप्रसारणाच्च ६.१.१०८) 
तजिाति 
 
 

६  प्रिीच्छ चिैाां िद्रां ि ेपाणण गहृ्णीष्व पातणिा। 



ग्रर् ँ॑ उपािाि े– क्र्यातिः, उियपिी, सटे।् आत्मिपेि ेिोट ्िकार ेमध्यमपरुुष-
एकवचिान्तां रूपम।् 
ग्रर् ्   (उपिरे्ऽेजििुातसक इि ् १.३.२, िस्य िोपः १.३.९) 
ग्रर् ्ि[्िोट]्   (िोट ्च ३.३.१६२) 
ग्रर् ्र्ास ्   (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
ग्रर् ्िा[श्ना] र्ास ्  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
ग ृअर् ्िा र्ास ् (ग्रतर्ज्ावतय....६.१.१६) 
गरृ् ्िा र्ास ् (सांप्रसारणाच्च ६.१.१०८) 
गरृ् ्िा स े (र्ासः स े३.४.८०) 
गरृ् ्िा स्व (सवाभ्याां वामौ ३.४.९१) 
गरृ् ्िी स्व (ई र्ल्यघोः ६.४.११३) 
गरृ् ्िी ष्व (आिरे्प्रत्यययोः ८.३.५९) 
गहृ्णीष्व  (ऋवणा शन्नस्य णत्वां वाच्यम)् 
  

७  सङ्कल्पिे मया समर्ञपिां िव तविो पजूाां गरृ्ाण प्रिो। 
ग्रर् ँ॑ उपािाि े– क्र्यातिः, उियपिी, सटे।् परस्मपैि ेिोट ्िकारे मध्यमपरुुष-
एकवचिान्तां रूपम।् 
ग्रर् ्   (उपिरे्ऽेजििुातसक इि ् १.३.२, िस्य िोपः १.३.९) 
ग्रर् ्ि[्िोट]्   (िोट ्च ३.३.१६२) 
ग्रर् ्तस[तसप]्   (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
ग्रर् ्िा[श्ना] तस  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
ग ृअर् ्िा तस (ग्रतर्ज्ावतय....६.१.१६) 
गरृ् ्िा तस (सांप्रसारणाच्च ६.१.१०८) 
गरृ् ्िा तर्  (सरे्ह् शतपच्च ३.४.८७) 



गरृ् ्आि[र्ािच]् तर्   (र्िः श्नः र्ािज्झौ ३.१.८३) 
गरृ्ाि  (अिो र्ःे ६.४.१०५) 
गरृ्ाण  (ऋवणा शन्नस्य णत्वां वाच्यम)् 
 

 
८  िवेा अमिृां क्षीरतितिममथ्नि।् 
मन्थ  तविोडि े– क्र्यातिः, परस्मपैिी, सटे।् परस्मपैि ेिङ ्िकारे प्रर्मपरुुष-
बहुवचिान्तां रूपम।् 
मन्थ ् (उपिरे्ऽेजििुातसक इि ् १.३.२, िस्य िोपः १.३.९) 
मन्थ ् ि[्िङ]् (अिद्यिि ेिङ ्३.२.१११) 
अ मन्थ ् ि ् (लुङ्िङ्िृङ्क्ष्वडुिात्तः ६.४.७१) 
अ मन्थ ् ति    (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
अ मन्थ ् िा[श्ना] ति  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
अ मर् ् िा ति (अतितििाां र्ि उपिायाः तङङति ६.४.२४) 
अ मर् ् िा अतन्त  (िोऽन्तः ७.१.३) 
अ मर् ् ि ् अतन्त (श्नाभ्यस्तयोरािः ६.४.११२)  
अमथ्नन्त ्  (इिश्च ३.४.१००) 
अमथ्नि ्  (सांयोगान्तस्य िोपः ८.२.२३) 
 
 

९  िािः सखुषे ुबध्नीयाि ् दृणिं दःखािबुतिष ु॥ 
बी॒ि  बिि े– क्र्यातिः, परस्मपैिी, अतिट।् परस्मपैि ेतवतितिङ्िकार ेप्रर्मपरुुष-
एकवचिान्तां रूपम।् 
बि ् (उपिरे्ऽेजििुातसक इि ् १.३.२, िस्य िोपः १.३.९) 



बि ् ि[्तिङ]् (तवतितिमन्त रणामन्त रणािीष् टसांप्र् िप्रार् शिषे ुतिङ ्३.३.१६१) 
बि ् ति[तिप]्    (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
बि ् िा[श्ना] ति  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
बि ् िा ति (अतितििाां र्ि उपिायाः तङङति ६.४.२४) 
बि ् िा यास[्यासटु]् ति  (यासटु ्परस्मपैिषेिूात्तो तङच्च ३.४.१०३) 
बि ् िा यास ् स[्सटु]् ति  (सटु ्तिर्ोः ३.४.१०७) 
बि ् िा या ति   (तिङः सिोपोऽिन्त्यस्य ७.२.७९) 
बि ् िा याि ् (इिश्च ३.४.१००) 
बध्नीयाि ्    (ई र्ल्यघोः ६.४.११३) 
 

१०  अन्यचे्छ्रयोऽन्यदिवै प्रये:, ि ेउि ेिािार् ेपरुुषां तसिीिः। 
तषी॒ञ ् बिि े– क्र्यातिः, उियपिी, अतिट।् परस्मपैि ेिट ्िकार ेप्रर्मपरुुष-
तिवचिान्तां रूपम।् 
तष (र्िन्त्यम ् १.३.३, िस्य िोपः १.३.९) 
तस (िात्वािःे षः सः ६.१.६४) 
तस ि[्िट]् (वि शमाि ेिट ्३.२.१२३) 
तस िस ्    (तिप्ततझि... ३.४.७८) 
तस िा[श्ना] िस ्  (क्र्यातिभ्यः श्ना ३.१.८१) 
तस िी िस ् (ई र्ल्यघोः ६.४.११३) 
तसिीिर ् (ससजषुो रुः ८.२.६६) 
तसिीिः  (खरवसाियोर्ञवसज शिीयः ८.३.१५) 
 
 


