
)26 परस्ममैपदमात्मनक्षेपदप्रकरणमम्।
प्रस्तमाविनमा

पकविर  भविन्तयाः भ्विमामदप्रकरणक्षेषपु लकमारपररचयस प्रमाप्तविन्तयाः। तत्र धिमातनोयाः मविमहतस्य लकमारस्य स्थमानक्षे
परस्ममैपदमम्  आत्मनक्षेपदस  चक्षेमत  मदमविधियाः  मतङप्रत्यययाः  आदक्षेशिरूपक्षेण  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  कक्षे भ्यनो  धिमातपुभ्ययाः  परस्ममैपदस
कक्षे भ्यनो  विमा  आत्मनक्षेपदस  भविमत इमत अनस्मनम्  पमाठक्षे  स्पषष्ट्रीमक्रयतक्षे।  अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम्  इमत सकत्रमम्
अनपुदमात्तक्षेत्धिमातपुभ्ययाः मङत्धिमातपुभ्यश्च आत्मनक्षेपदस मविदधिमामत। मकञ्च कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे स्विररतक्षेतम्-धिमातपुभ्ययाः
मञतम्-धिमातपुभ्यश्च आत्मनक्षेपदस  मविधिष्ट्रीयतक्षे  स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इमत यनोगक्षेन।  एविञ्च शिक्षेषमातम्
अथमारतम्   आत्मनक्षेपदमाथर  मनममत्तस  नमानस्त  यनो  धिमातपुयाः  तस्ममाद्धिमातनोयाः  परस्ममैपदस  भविमत,  शिक्षेषमातम्  कतररर
परस्ममैपदमममत शिमासक्षेण। अथरभक्षेदक्षेन उपसगमारमदयनोगक्षेन च कपु त्रमचतम् परस्ममैपदस क्विमचतम् विमा आत्मनक्षेपदस भविमत
इत्यतयाः  अनस्मनम्  पमाठक्षे  मविशिक्षेषस्थलमामन  प्रदशिरमयतपुस   परस्ममैपदमात्मनक्षेपदमविधिमानमम्  आलनोच्यतक्षे।  तत्रमादमामै
आत्मनक्षेपदमविधिमानममालनोच्यतक्षे।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भवितमामम् - 

➢ मकमम् आत्मनक्षेपदस मकञ्च परस्ममैपदमममत जमानस भमविष्यमत।

➢ क्विमचतम् आत्मनक्षेपदक्षे प्रमाप्तक्षेऽमप न भविमत इमत मविविकनो भमविष्यमत। 

➢ क्विमचतम् परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षेऽमप न भविमत इमत बनोधिनो भमविष्यमत। 

➢ क्विमचतम् अथरभक्षेदक्षेन परस्ममैपदमात्मनक्षेपदस भविमत, क्विमचतम् विमा उपसगरबलक्षेन इमत मविषयक्षे मविस्पषस जमानस
स्यमातम्।
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परस्ममैपदमात्मनक्षेपदप्रकरणमम्। मटप्पणष्ट्री

आत्मनक्षेपदप्रकरणमम्
आत्मनक्षेपदप्रकरणविशिमातम् मकलस सकत्रमम् आददौ आलनोच्यतक्षे- 

[ . ]26 1 अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्॥ (१.३.१२)

सकत्रमाथर याः - अनपुदमात्तक्षेतयाः उपदक्षेशिक्षे यनो मङत्तदन्तमाच्च धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदस स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। अनपुदमात्तमङतयाः (५/१), आत्मनक्षेपदमम् (१/१)
इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अनपुदमात्तश्च  ङम्  च  अनपुदमात्तङदौ,  तदौ  इतदौ  यस्य  स  अनपुदमात्तमङतम्,  तस्ममातम्
अनपुदमात्तमङतयाः।  भकविमादयनो  धिमातवियाः  इत्यत्रत्यप्रथममान्तस्य  धिमातवियाः  इत्यस्य  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्ततयमा
मविपररणमामक्षेन  धिमातनोयाः  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  एविञ्च  अनपुदमात्तक्षेतम्-धिमातनोयाः  मङतम्-धिमातनोश्चक्षेमत  आत्मनक्षेपदमम्
अथमारतम्  तङप्रत्यमाहमारस्थमायाः  त-आतमामम्-स्झिमामदप्रत्ययमा  भविनन्त।  अतयाः  अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  इमत
सकत्रसम्बनन्धिधिमातवियाः आत्मनक्षेपमदन धिमातवि इत्यपुच्यन्तक्षे।

उदमाहरणमम्  -  मङत्धिमातपुयाः-शिष्ट्रीङम्  स्विप्नक्षे  इमत  धिमातनोयाः  ङकमार  इत्ससजकयाः  तस्ममातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण
आत्मनक्षेपदस भविमत। ततयाः प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे शिक्षेतक्षे इमत रूपस भविमत।

बमाधिक लनोडनक्षे (प्रमतघमातक्षे) इमत धिमातपुयाः अनपुदमात्तक्षेतम्, अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे
बमाधितक्षे  इमत  रूपस  भविमत,  मकञ्च  एधि  विकद्धिदौ  इमत  धिमातपुयाः  अमप  अनपुदमात्तक्षेतम्  अनस्त  तस्ममातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण
आत्मनक्षेपदक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे तप्रत्ययक्षे एधितक्षे इमत रूपस भविमत। एतक्षेषमास प्रमक्रयमा भ्विमामदप्रकणक्षेषपु द्रिषव्यमा।

भमाविमाथर कममारथर च आत्मनक्षेपदस भविमत इमत दशिरमयतपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 2 भमाविकमरणनोयाः॥ (१.३.१३)

सकत्रमाथर याः - भमाविकमरणनोयाः अथरयनोयाः धिमातनोयाः मविमहतस्य लकमारस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमम् एकपदमात्मकमनस्त। लयाः कमरमण च भमाविक्षे  चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यतयाः
लयाः इमत पदमम्, अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस च अनपुवितरतक्षे। भमाविकमरणनोयाः इमत
सप्तमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्। भमावियाः च कमर  च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  भमाविकमरणष्ट्री,  तयनोयाः भमाविकमरणनोयाः। भमाविमाथर
कममारथर  च धिमातनोयाः मविमहतस्य लकमारस्य स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। एविञ्च
भमाविविमाच्यक्षे कमरविमाच्यक्षे च आत्मनक्षेपदस भविमत, परस्ममैपदस कदमामप न भविमत। तत्र धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री परस्ममैपदष्ट्री
उभयपदष्ट्री विमा भवितपु भमाविविमाच्यक्षे कमरविमाच्यक्षे च आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत। 

उदमाहरणमम्   -  भमाविमाथरस्य  उदमाहरणमम्-बभपुविक्षे।  कममारथरस्य  उदमाहरणमम्-अनपुबभकविक्षे।  एतयनोयाः
समविस्तरस व्यमाख्यमानस भमाविकमरप्रकरणक्षे पश्यत।

मक्रयमामविमनमयमाथरऽमप धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस प्रदशिरमयतपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    39   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

[ . ]26 3 कतर रर कमर व्यमतहमारक्षे॥ (१.३.१४)

सकत्रमाथर याः - मक्रयमामविमनमयक्षे दनोत्यक्षे कतररर आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त। कतररर  (७/१),  कमरव्यमतहमारक्षे  (७/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। कमरव्यमतहमारक्षे इत्यमप तथमा। कमरणयाः व्यमतहमारयाः इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषक्षे कमरव्यमतहमारयाः, तनस्मनम् कमरव्यमतहमारक्षे। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत
पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् कमरपदमाथरयाः मक्रयमा। व्यमतहमारपदमाथरश्च मविमनमययाः। ततयाः कमरव्यमतहमारयाः इत्यस्य
मक्रयमामविमनमय इत्यथरयाः। कतकरपदमाथरश्च कतकरविमाच्यमम्। एविञ्च मक्रयमायमा मविमनमयक्षे दनोत्यक्षे  कतकरविमाच्यक्षे  आत्मनक्षेपदस
भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथरयाः। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः- कमरव्यमतहमारमाथरस्य  प्रकटनमाथर  धिमातनोयाः  पकविर  प्रमाययाः  मवि-अमत  इमत  उपसगरदयस
प्रयपुज्यतक्षे।  कपु त्रमचतम्  तस  मविनमा  अथविमा  अन्यनोपसगरयनोगक्षेन  व्यमतहमारमाथरयाः  प्रकट्यतक्षे।  यथमा  मप्रयमामपुखस
मकस पपुरुषश्चपुचपुम्बक्षे (कमासलदमासयाः)।

उदमाहरणमम् - बमाह्मणयाः कक्षेत्रस व्यमतलपुनष्ट्रीतक्षे (अन्यस्य यनोग्यमास छक्षेदनमक्रयमामम् अन्ययाः करनोमत)। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  मवि-अमत पकविरकमातम्  लकञम्  छक्षेदनक्षे  इमत क्षयमामदगणष्ट्रीयमातम्  उभयपमदनयाः धिमातनोयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण  आत्मनक्षेपदस  मविधिष्ट्रीयतक्षे,  छक्षेदनमक्रयमायमा  व्यमतहमारमाथरस्य  सत्त्विमातम्।  अस्ममातम्  धिमातनोयाः   मञत्त्विमातम्
स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इमत यनोगक्षेन पकक्षे  परगमामममन मक्रयमाफलक्षे  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधित्विमा
कक्षे विलमम् आत्मनक्षेपदस मविधिमातपुममदममारब्धिमम्। 

पकविरसकत्रक्षेण यदम् आत्मनक्षेपदस मविमहतमम्, तस्यमैवि अपविमादस प्रदशिरमयतपुमयस यनोग आरभ्यतक्षे - 

[ . ]26 4 न गमतमहससमाथरभ्ययाः॥ (१.३.१५)

सकत्रमाथर याः  -  गमनमाथरकधिमातपुभ्ययाः महससमाथरकधिमातपुभ्ययाः च मक्रयमायमा मविमनमयमाथर दनोत्यक्षे आत्मनक्षेपदस न
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मनषक्षेधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। न (अव्ययमम्),  गमतमहससमाथरभ्ययाः (५/३) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। गमतश्च महससमा च गमतमहससक्षे, गमतमहससक्षे अथर्णौ यक्षेषमास तक्षे गमतमहससमाथमारयाः तक्षेभ्ययाः गमतमहससमाथरभ्ययाः
इमत  दन्दगभरबहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  कतररर  कमरव्यमतहमारक्षे  इत्यतयाः  कमरव्यमतहमारक्षे  इमत  पदस्य,  अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। गमतमहससमाथरभ्ययाः कमरव्यमतहमारक्षे आत्मनक्षेपदस
न  इमत विमाक्ययनोजनमा।  तथमा  च  गमनमाथरकधिमातपुभ्ययाः  महससमाथरकधिमातपुभ्ययाः  च मक्रयमायमा  मविमनमयमाथर  दनोत्यक्षे
आत्मनक्षेपदस न भविमत इमत सकत्रमाथरयाः फलमत।

उदमाहरणमम् - व्यमतगच्छनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - मवि-अमत उपसगरपकविरकमातम् गमनमाथरकमातम् गमम् (गम्लक गतदौ. भ्विमा.परस्ममै) धिमातनोयाः
कमरव्यमतहमारमाथर कतररर कमरव्यमतहमारक्षे इमत सकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस प्रमाप्तमम्। मकन्तपु प्रकक तसकत्रक्षेण तमन्नषक्षेधिनो भविमत
गमनमाथरकधिमातनोयाः सत्त्विमातम्। ततयाः शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदमक्षेवि भविमत।

   40   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



परस्ममैपदमात्मनक्षेपदप्रकरणमम्। मटप्पणष्ट्री

मविशि मनविक्षेशिनक्षे इमत तपुदमामदगणष्ट्रीयपरस्ममैपमदधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमप्रमाप्तमम् मकन्तपु मन इमत उपसगरयनोगक्षेन
आत्मनक्षेपदस यथमा स्यमातम्, अतयाः सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]26 5 नक्षेमविरशियाः॥ (१.३.१७)

सकत्रमाथर याः - मनपकविरकमातम् मविशिम्-धिमातनोयाः परमम् आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। नक्षेयाः  (५/१),  मविशियाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन सकत्रमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणमम्- मनमविशितक्षे ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  अत्र  मनपकविरकयाः  मविशिम्-धिमातपुयाः  अनस्त।  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन
परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे। यतनो मह अत्र मनपकविरकयाः मविश्धिमातपुयाः अनस्त। नमैषधिष्ट्रीयकमारस्य
शष्ट्रीहषरस्यमामप प्रयनोगयाः अनस्त- मनमविशितक्षे यमद शिककमशिखमा पदक्षे (४.११)।

 डपुक्रकीञम् द्रिव्यमविमनमयक्षे इमत धिमातनोयाः मञत्त्विमातम् पकक्षे परगमामममन मक्रयमाफलक्षे शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम्
इत्यनक्षेन परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे अपविमादसकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]26 6 पररव्यविक्षेभ्ययाः  मक्रययाः॥ (१.३.१८)

सकत्रमाथर याः - परर, मवि, अवि इमत उपसगरभ्ययाः परयाः ययाः क्रकीधिमातपुयाः तस्ममातम् आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। पररव्यविक्षेभ्ययाः (५/३), मक्रययाः (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  पररश्च  मविश्च  अविश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  पररव्यविमायाः,  तक्षेभ्ययाः  पररव्यविक्षेभ्ययाः।
अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। परर, मवि, अवि इमत उपसगरभ्ययाः
परयाः ययाः क्रकीधिमातपुयाः तस्ममातम् आत्मनक्षेपदस भविमत इत्यक्षेविस  पकविर्वोकयाः अथरयाः ससध्यमत। स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे
मक्रयमाफलक्षे   इत्यनक्षेन  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस  प्रमाप्तमम्।  मकन्तपु  प्रकक तसकत्रक्षेण  अकतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षेऽमप आत्मनक्षेपदमक्षेवि यथमा स्यमातम्, मकन्तपु परस्ममैपदस न स्यमातम्। अतयाः सकत्रममदममारब्धिमम्।

उदमाहरणमम्  -  पररक्रकीणष्ट्रीतक्षे  इत्यत्र  पररपकविरकयाः  क्रकीधिमातपुरनस्त।  मविक्रकीणष्ट्रीतक्षे  इत्यत्र  मविपकविरकयाः
क्रकीधिमातपुरनस्त। अविक्रकीणष्ट्रीतक्षे इत्यत्र अविपकविरकयाः क्रकीधिमातपुरनस्त।

 सज जयक्षे इमत परस्ममैपमदनयाः भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे
मविमशिषनोपसगरयनोगक्षेन आत्मनक्षेपदमविधिमानमाथरमयस यनोग आरभ्यतक्षे - 

[ . ]26 7 मविपरमाभ्यमास जक्षेयाः॥ (१.३.१९)

सकत्रमाथर याः - मवि-उपसगरपकविरकमातम् परमा-उपसगरपकविरकमातम् च परस्य सजधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त। मविपरमाभ्यमामम्  (५/२),  जक्षेयाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  मविश्च  परमाश्च  मविपरदौ,  तमाभ्यमास  मविपरमाभ्यमामम्,  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत।

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  कक्षे विलयाः  सजधिमातपुस्तपु  परस्ममैपदष्ट्री  भविमत  मकन्तपु  मवि-परमा  इत्यपुपसगरदययनोगक्षेन
सजधिमातपुयाः आत्मनक्षेपदस भविमत। एविञ्च सकत्रममदस शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इत्यस्यमापविमादभकतमनस्त।

उदमाहरणमम्  -  मविजयतक्षे  इत्यत्र मविपकविरकयाः सजधिमातपुरनस्त। परमाजयतक्षे  इत्यत्र परमापकविरकयाः सजधिमातपुयाः
वितरतक्षे।

 ष्ठमा  गमतमनविकत्तदौ  (भ्विमामद.परस्ममै.)धिमातनोयाः  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे
मविमशिषनोपसगरयनोगक्षेन  आत्मनक्षेपदमविधिमानमाथरमम् अयस यनोग आरभ्यतक्षे-

[ . ]26 8 समविप्रमविभ्ययाः स्थयाः॥ (१.३.२२)

सकत्रमाथर याः - सम्पकविरकमातम् अविपकविरकमातम् प्रपकविरकमातम् मविपकविरकमातम् च स्थमाधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। समविप्रमविभ्ययाः (५/३), स्थयाः (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। समम् च अविश्च प्रश्च मविश्च समविप्रमविभ्ययाः तक्षेभ्ययाः समविप्रमविभ्ययाः, इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।
अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च पकविर्वोकमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम्  -  समम्-स्थमा-सनन्तष्ठतक्षे।  अवि-स्थमा-अविमतष्ठतक्षे।  प्र-स्थमा-प्रमतष्ठतक्षे।  मवि-स्थमा-
मविमतष्ठतक्षे।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 कयाः कमरव्यमतहमारयाः।

. 2 सम्पकविरकस्थमाधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत मकमम्। भविमत चक्षेतम् मकस  रूपमम्।

. 3 मविपरमाभ्यमास जक्षेयाः इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

. 4 आत्मनक्षेपदप्रत्ययमविधिमायकसकत्रस सलखत।

. 5 व्यमतगच्छनन्त इत्यत्र आत्मनक्षेपदस कपु तनो न। 

. 6 नक्षेमविरशियाः इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

. 7 मविक्रकीणष्ट्रीतक्षे मविक्रकीणमामत इत्यनयनोयाः कतरतम् समाधिपु।

. 8 व्यमतलपुनष्ट्रीतक्षे इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

जमा  अविबनोधिनक्षे  (क्षयमा.परस्ममै)  धिमातनोयाः  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे
आत्मनक्षेपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 
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[ . ]26 9 अपह्नविक्षे जयाः॥ (१.३.४४)

सकत्रमाथर याः - अपलमापक्षे अथर जमाधिमातनोयाः परमम् आत्मनक्षेपदस भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  अपह्नविक्षे  (७/१),  जयाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अपह्नविक्षे  इमत  सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  जयाः  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम्  इत्यतयाः  आत्मनक्षेपदमम्  इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। अपह्नवियाः अपलमापयाः। तथमा च अपलमापमाथर
गम्यममानक्षे जमाधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत इमत ससध्यमत।

अत्र मविशिक्षेषयाः - उपसगररमहतमाविस्थमायमास जमाधिमातनोयाः अपलमापयाः अथर्वो नमानस्त। अयमथरस्तपु  अप इमत
उपसगरयनोगक्षेन  लभ्यतक्षे।  अतयाः  अपपकविरकजमाधिमातनोयाः  अनस्मन्नथर  मक्रयमाफलस्य  कतकरगमामममन  परगमामममन  विमा
आत्मनक्षेपदस भविमत। 

उदमाहरणमम्  -  शितमम्  अपजमानष्ट्रीतक्षे।  अस्य  विमाक्यस्य  शितमम्  अपलपतष्ट्रीत्यथरयाः।  अत्र
अपपकविरकजमाधिमातपुयाः अपलमापक्षे अथर वितरतक्षे।

चर  गतदौ  भकणक्षे  च  (भ्विमा.परस्ममै)  धिमातनोयाः  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे
आत्मनक्षेपदमाथरमयस यनोग आरभ्यतक्षे-

[ . ]26 10 समस्तकतष्ट्रीयमायपुकमातम्॥ (१.३.५४)

सकत्रमाथर याः - तकतष्ट्रीयमान्तपदक्षेन यपुकमातम् समयाः परस्ममातम् चरम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। समयाः (५/१), तकतष्ट्रीयमायपुकमातम् (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। तकतष्ट्रीययमा यपुकयाः तकतष्ट्रीयमायपुकयाः तस्ममातम् तकतष्ट्रीयमायपुकमातम् इमत तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः। अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम्  इत्यतयाः  आत्मनक्षेपदमम्  इमत  पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  उदश्चरयाः  सकमरकमातम्  इत्यतयाः  चर
इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। एविस सकत्रमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - रथक्षेन सञ्चरतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  रथक्षेन  इमत तकतष्ट्रीयमान्तपदक्षेन  यपुकयाः  धिमातपुरनस्त सम्पकविरकयाः  चरम्  इमत। अतयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण चरम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन  सञ्चरतक्षे  इमत रूपस  ससध्यमत। तथमा च कमासलदमासस्य
प्रयनोगयाः - क्विमचतम् पथमा सञ्चरतक्षे सपुरमाणमामम् (रघपु. १३.१९)। यदमा तकतष्ट्रीयमान्तपदमाभमावियाः तदमा तपु आत्मनक्षेपदस न
भविमत यथमा - उभदौ लनोकदौ सञ्चरसस इमस चमामपुस च दक्षेविल। (कमामशिकमा)।

दमाणम्  दमानक्षे  (भ्विमा.परस्ममै)धिमातनोयाः  शिक्षेषमात्कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन  परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे
अपविमादसकत्रममदममारब्धिमम्-

[ . ]26 11 दमाणश्च समा चक्षेच्चतपुरयरथर॥ (१.३.५५)

सकत्रमाथर याः  -  तकतष्ट्रीयमान्तपदक्षेन  यपुकमातम्  सम्पकविरकमातम्  दमाण्धिमातनोयाः  आत्मनक्षेपदस  भविमत  यमद  तकतष्ट्रीयमा
चतपुरयमारयाः अथर प्रयपुकमा भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पञ्च  पदमामन  सनन्त।  दमाणयाः  (५/१),  च  (अव्ययमम्)  समा
(१/१) चक्षेतम्  (अव्ययमम्)  चतपुरयरथर  (७/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।चतपुरयमारयाः अथरयाः चतपुरयरथरयाः,  तनस्मनम्
चतपुरयरथर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।
समस्तकतष्ट्रीयमायपुकमातम्  इमत सकत्रमनपुवितरतक्षे।  एविञ्च तकतष्ट्रीयमान्तपदक्षेन यपुकमातम्  सम्पकविरकमातम्  दमाण्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस
भविमत यमद तकतष्ट्रीयमा चतपुरयमारयाः अथर प्रयपुकमा भविमत। चतपुरयमारयाः अथर तकतष्ट्रीयमा तपु अमशिषव्यविहमारक्षे दमाणयाः प्रयनोगक्षे
चतपुरयरथर तकतष्ट्रीयमा विमाच्यमा इमत विमामतरकक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत कमारकप्रकरणक्षे जमास्यमत। 

अत्र मविशिक्षेषयाः  -  समस्तकतष्ट्रीयमायपुकमातम्  (१.३.५४),  दमाणश्च समा चक्षेच्चतपुरयरथर  (१.३.५५)  इमत
सकत्रदयमम्  अपरक्षेण कक्षे नमचतम्  उपसगरन व्यविमहतक्षेऽमप प्रवितरतक्षे।  यथमा  -  धिमरमम्  उदमाचरतक्षे  इत्यत्र उतम्  -चरम्
इत्यनयनोमरध्यक्षे आङम्  इत्यपुपसगरयाः वितरतक्षे तदमामप प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस भविमत। 

उदमाहरणमम् - दमास्यमा ससयच्छतक्षे कमामपुकयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  दमास्यमा  ससयच्छतक्षे  कमामपुकयाः  इत्यत्र  दमास्यमा  सह  कमामपुकसम्पकर  एवि  अत्र
अमशिषव्यविहमारशिब्दक्षेन उच्यतक्षे। दमास्यष्ट्रीमपुमदश्य एवि तमादृशिसम्पकर याः मक्रयतक्षे। अतयाः दमासष्ट्री अत्र सम्प्रदमानमम्। तक्षेन
सम्प्रदमानक्षे चतपुथर्थी इत्यनक्षेन चतपुथर्थी प्रमाप्तमानस्त मकन्तपु अमशिषव्यविहमारक्षे दमाणयाः प्रयनोगक्षे  चतपुरयरथर  तकतष्ट्रीयमा विमाच्यमा
इत्यनक्षेन चतपुथर्थी स बमासधित्विमा तकतष्ट्रीयमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविञ्च प्रकक तसकत्रस्य अविकमाशियाः लब्धियाः। अतयाः आत्मनक्षेपदप्रयनोगयाः।

 सन्नन्तमादमात्मनक्षेपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]26 12 पकविरवित्सनयाः॥ (१.३.६२)

सकत्रमाथर याः - सनयाः पकविर्वो यनो  धिमातपुस्तक्षेन तपुल्यस सन्नन्तमादप्यमात्मनक्षेपदस स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  पकविरवितम्  (अव्ययमम्),  सनयाः  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। पकविरण इवि पकविरवितम्। तक्षेन तपुल्यस मक्रयमा चक्षेदमतयाः इमत पकविरशिब्दमातम् विमतप्रत्यययाः। अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम् इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत। सन्प्रत्ययमातम् पकविर ययाः आत्मनक्षेपदष्ट्री धिमातपुयाः तक्षेन
तपुल्यस सन्नन्तधिमातनोरमप आत्मनक्षेपदस भविमत। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  यमद कक्षे नमचतम्  उपसगरयनोगक्षेन कनश्चतम्  धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदस भविमत तदमा तनस्मनम्
उपसगर  समत सन्नन्तमात्परममप तस्ममातम् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत यथमा-  मनमविमविकतक्षे। अत्र नक्षेमविरशियाः इमत
सकत्रक्षेण मनपकविरकमविश्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविमक्षेवि सन्नन्तमादमप मविश्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।

उदमाहरणमम् - मशिशिमयषतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - शिष्ट्रीङम्  स्विप्नक्षे इमत धिमातनोयाः मङत्त्विमातम् आत्मनक्षेपदष्ट्री अनस्त। अतयाः अस्ममातम् धिमातनोयाः
सन्प्रत्ययक्षे मविमहतक्षे समत मशिशिमयषतक्षे इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि एधि विकद्धिदौ इमत धिमातपुयाः अनपुदमात्तक्षेतम् अनस्त इमत
हक्षेतनोयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री अनस्त। तस्ममातम् सन्प्रत्ययमातम् परममप अथमारतम् सन्नन्तमातम् एध्धिमातनोरमप आत्मनक्षेपदस भविमत।
तक्षेन एमदसधिषतक्षे  इमत रूपस  ससध्यमत। डपुकक ञम्  करणक्षे  इमत धिमातपुयाः  मञत्त्विमातम्  आत्मनक्षेपदष्ट्री भविमत कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे  समत।  अतयाः  सन्नन्तमातम्  परममप  आत्मनक्षेपदस  भविमत।  अतयाः  मचककीषरतक्षे  इमत  रूपस  ससध्यमत।
परगमामममन मक्रयमाफलक्षे  तपु  मचककीषरमत इमत रूपस  ससध्यमत। यदमा तपु धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनयाः तदमा तपु
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परस्ममैपदमात्मनक्षेपदप्रकरणमम्। मटप्पणष्ट्री

सन्नन्तमात्परममप  परस्ममैपदमक्षेवि  भविमत  न  तपु  आत्मनक्षेपदस,  यथमा-  भकधिमातनोयाः  बपुभकषमत  इमत  रूपस  भविमत,
गम्धिमातनोयाः सजगममषमत इमत रूपस भविमत।

डपुकक ञम्  करणक्षे  इमत तनमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस  भविमत।  परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे  तपु  परस्ममैपदस  भविमत  इमत  भविन्तयाः  जमाननन्त  एवि।  तत्र  परगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप
आत्मनक्षेपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 13  गन्धिनमाऽविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु
कक ञयाः (१.३.३२)

सकत्रमाथर याः  -  गन्धिनमम्,  अविकक्षेपणस,  सक्षेविनस,  समाहससक्यस,  प्रमतयत्नयाः,  प्रकथनमम्,  उपयनोगयाः इत्यक्षेतक्षेषपु
अथरषपु कक धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।
गन्धिनमाऽविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु  (७.३),  कक ञयाः  (५/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
गन्धिनञ्च  अविकक्षेपणञ्च  सक्षेविनञ्च  समाहससक्यञ्च  प्रमतयत्नञ्च  प्रकथनञ्च  उपयनोगश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
गन्धिनमाऽविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगमायाः  तक्षेषपु
गन्धिनमाऽविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु। अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम्
इमत  पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  गन्धिनस  सकचनस  ,  गन्धिनमम्  अपकमारप्रयपुकस  महससमात्मकस  कमर  इमत  कमामशिकमा।
अविकक्षेपणस  भत्सरनमम्। बलक्षेन प्रविकत्तस्य कमर  समाहससक्यममत्यपुच्यतक्षे। प्रमतयत्नयाः उत्पमादनमम्। प्रकषरण कथनस
प्रकथनमम्। एविञ्च गन्धिनमम्, अविकक्षेपणस, सक्षेविनस, समाहससक्यस, प्रमतयत्नयाः, प्रकथनमम्, उपयनोगयाः इत्यक्षेतक्षेषपु अथरषपु
कक धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस भविमत इमत सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमामन-

.1  गन्धिनमम् - स तमपुत्कपु रुतक्षे। स तस सकचयमत इमत विमाक्यमाथरयाः।
२. अविकक्षेपणमम्  -  श्यक्षेननो विमतरकमामम्  उदमाकपु रुतक्षे। श्यक्षेननो विमतरकमास  भत्सरयमत इमत विमाक्यमाथरयाः। एविमक्षेवि

दपुविकरत्तमानम् अविकपु रुतक्षे।
३. सक्षेविनमम् - हररमम् उपकपु रुतक्षे भकयाः। हररस सक्षेवितक्षे भकयाः इमत विमाक्यमाथरयाः।
४. समाहससक्यमम् - परदमारमानम् प्रकपु रुतक्षे कमामपुकयाः। परदमारक्षेषपु बलक्षेन प्रवितरतक्षे कमामपुकयाः इमत विमाक्यमाथरयाः।
५. प्रमतयत्नयाः - एधिनोदकस्य उपस्कपु रुतक्षे। गपुणमम् आधित्तक्षे इत्यथरयाः।
६. प्रकथनमम् - गमाथमायाः प्रकपु रुतक्षे  गमायकयाः। प्रकथयमत इत्यथरयाः।
७. उपयनोगयाः - शितस प्रकपु रुतक्षे विमणकम् । शितस व्ययष्ट्रीकरनोमत इत्यथरयाः

एतमदन्नमाथर तपु आत्मनक्षेपदस न भविमत यथमा कटस करनोमत इमत। मकन्तपु अत्र कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस
भमवितपुमहरमत। एविमम् आत्मनक्षेपदप्रमक्रयमा सममाप्तमा।
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 9 शितमम् अपजमानष्ट्रीतक्षे इमत विमाक्यस्य कनोथरयाः।

. 10 अपजमानष्ट्रीतक्षे इत्यत्र अपपकविरकजमाधिमातपुयाः कनस्मन्नथरऽनस्त।

. 11 समस्तकतष्ट्रीयमायपुकमातम् इत्यस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 12 गन्धिनमामदसकत्रस पकरयत।

. 13 उत्कपु रुतक्षे इमत पदस्य कनोऽथरयाः।

. 14 पकविरवित्सनयाः इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 15 प्रकपु रुतक्षे इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 16 दमास्यमा ससयच्छतक्षे कमामपुकयाः इत्यत्र आत्मनक्षेपदस कक्षे न भविमत।

अथ परस्ममैपदप्रमक्रयमा
धिमातनोयाः मविमहतस्य लकमारस्य स्थमानक्षे परस्ममैपदमात्मनक्षेपदमाख्ययाः मदमविधियाः मतङप्रत्यययाः आदक्षेशिरूपक्षेण 

मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत भविन्तयाः पकविर जमातविन्त एवि। तत्र आत्मनक्षेपदमविषयक्षेऽमप जमातविन्तयाः। अधिपुनमा परस्ममैपदमविषयक्षे 
उच्यतक्षे। परस्ममैपदमविधिमानमविषयकस  मपुख्यस सकत्रद्वियमनस्त। स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इमत एकमम् 
अपरस तमावितम्  शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इमत। आदक्षेन तपु परगमामममन मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत 
आत्मनक्षेपदप्रकरणस्यमारम्भक्षे उकमक्षेविमानस्त। आत्मक्षेपदमविधिमानमाथर यमाविनन्त मनममत्तमामन सनन्त तमन्नममत्तहष्ट्रीनमातम् 
धिमातनोयाः परस्ममैपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे यथमा भविमत, पठमत, विदमत इत्यमामद। मकन्तपु अयस समाधिमारणयाः मनयमयाः। अधिपुनमा 
मविशिक्षेषमनयम उच्यतक्षे। तत्र उभयपमदधिमातपुभ्ययाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे प्रमाप्तस्य आत्मनक्षेपदस्य बमाधियाः मक्रयतक्षे 
अथविमा आत्मनक्षेपमदधिमातपुभ्ययाः प्रमाप्तस्य आत्मनक्षेपदस्य समाकमातम् बमाधिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। तमामन सकत्रमामण अत्र 
व्यमाख्यमायन्तक्षे। 

कक धिमातनोयाः मञत्त्विमातम् परगमामममन मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदस ससद्धिमनस्त, कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे च 
आत्मनक्षेपदममप ससद्धिमनस्त। मकन्तपु कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेऽमप मविमशिषनोपसगरयनोगक्षेन परस्ममैपदममात्रमविधिमानमाथर 
मविसधिसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 14 अनपुपरमाभ्यमास कक ञयाः॥ (१.३.७९)

सकत्रमाथर याः - अनपु इत्यपुपसगरपकविरकमातम् परमा इत्यपुपसगरपकविरकमातम् च कक धिमातनोयाः परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  अनपुपरमाभ्यमामम्  (५/२) कक ञयाः  (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अनपुश्च परमाश्च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  अनपुपरदौ  तमाभ्यमामम्  अनपुपरमाभ्यमामम्।  शिक्षेषमातम्  कतररर
परस्ममैपदमम्  इत्यतयाः  कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनयनोयाः  अनपुविकसत्तयाः  भविमत।  अनपु  इत्यपुपसगरपकविरकमातम्  परमा

   46   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



परस्ममैपदमात्मनक्षेपदप्रकरणमम्। मटप्पणष्ट्री

इत्यपुपसगरपकविरकमातम्  च कक धिमातनोयाः  परस्ममैपदस  भविमत इमत सकत्रमाथरयाः।  कक धिमातपुयाः  मञतम्  अनस्त अतयाः परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे  परस्ममैपदस  प्रमाप्तमनस्त एवि । तस्ममातम्  कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे  परस्ममैपदमविधिमानमाथरमम्  इदस  सकत्रमम्।
मकञ्च  गन्धिनमम्, अविकक्षेपणस, सक्षेविनस, समाहससक्यस, प्रमतयत्नयाः, प्रकथनमम्, उपयनोगयाः इत्यक्षेतक्षेषपु अथरषपु परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे कक धिमातनोयाः यदमात्मनक्षेपदस प्रमाप्तस तस्यमामप अपविमादनोऽयस यनोगयाः।

अत्र मविशिक्षेषयाः  - सकत्रक्षेऽनस्मनम् शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर इमत पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।
अतयाः कतकरविमाच्यक्षे एविमायस प्रयनोगयाः। कमरविमाच्यक्षे तपु भमाविकमरणनोयाः इमत आत्मनक्षेपदस भविमत। यथमा-अनपुमक्रयतक्षे समाध्विष्ट्री
पद्धिमतयाः। परमामक्रयतक्षे समपुपनस्थतमा बमाधिमा।

उदमाहरणमम् - अनपुकरनोमत, परमाकरनोमत। अत्र अनपु परमा इत्यपुपसगरपकविरकयाः कक धिमातपुरनस्त।

मकप  प्रक्षेरणक्षे  इमत  स्विररतक्षेतयाः  धिमातनोयाः  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधितपुस
परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 15 अमभप्रत्यमतभ्ययाः मकपयाः॥ (१.३.८०)

सकत्रमाथर याः  -  अमभ-उपसगरपकविरकमातम् प्रमत-उपसगरपकविरकमातम् अमत-उपसगरपकविरकमातम् च मकपम्-धिमातनोयाः
परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  अमभप्रत्यमतभ्ययाः  (५/३)  मकपयाः  (५/१)
इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अमभश्च  प्रमतश्च  अमतश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  अमभप्रत्यतययाः,  तक्षेभ्ययाः
अमभप्रत्यमतभ्ययाः। शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर, परस्ममैपदमम् इत्यनयनोयाः अनपुविकसत्तयाः भविमत। तथमा
च पकविर्वोकमाथरयाः ससध्यमत।

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  तपुदमामदगणष्ट्रीययाः  अयस  धिमातपुयाः  स्विररतक्षेतम्  अनस्त।  अतयाः  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे
आत्मनक्षेपदस  प्रमाप्तमम्।  मकन्तपु  तद्बमाधिनमाथरमयस  यनोगयाः  आरभ्यतक्षे।  अमभ-प्रमत-अमत  इत्यपुपसगरस्थलक्षे  कक्षे विलस
परस्ममैपदस भवितपु अन्यत्र तपु उभयपदष्ट्री अयस धिमातपुयाः स्यमामदमत मनयममयतपुममदममारभ्यतक्षे।

उदमाहरणमम् - अमभमकपमत। प्रमकपमत।अमतमकपमत।

विहम्-धिमातनोयाः उभयपमदत्विमातम् कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  मविमशिषनोपसगरयनोगक्षेन तत्रमामप
परस्ममैपदमविधिमानमाथरमयस यनोग आरभ्यतक्षे - 

[ . ]26 16 प्रमादहयाः॥ (१.३.८१)।
सकत्रमाथर याः - प्र-उपसगरपकविरकमातम् विहम्-धिमातनोयाः परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। प्रमातम् विहयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। प्रमातम् विहयाः
इत्यपुभयममप पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनयनोयाः पदयनोयाः
अनपुविकसत्तयाः भविमत। तक्षेन प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - प्रविहमत।

मकष्धिमातनोयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 
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[ . ]26 17 परक्षेमकर षयाः॥ (१.३.८१)

सकत्रमाथर याः - परर-उपसगरपकविरकमातम् मकष्धिमातनोयाः परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। परक्षेयाः मकषयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। परक्षेयाः मकषयाः
इत्यपुभयममप  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यतयाः  कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनयनोयाः
अनपुविकसत्तयाः भविमत। तक्षेन प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - पररमकष्यमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  मकष  मतमतकमायमामम्  इमत  मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातपुयाः  स्विररतक्षेतम्  अनस्त।  अतयाः
स्विररतमञतयाः  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  इत्यनक्षेन  कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदस  प्रमाप्तमम्।  तदम्  बमासधित्विमा
परक्षेमकरषयाः इमत सकत्रक्षेण परस्ममैपदक्षे पररमकष्यमत इमत रूपस ससध्यमत।

भ्विमामदगणष्ट्रीयमातम् मकषपु सहनक्षे इमत धिमातनोयाः परर-उपसगरपकविरकमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण परस्ममैपदक्षे पररमषरमत इमत
रूपस भविमत।

रमम्-धिमातनोयाः परस्ममैपदमविधिमानमाथर मविसधिसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 18 व्यमाङपररभ्यनो रमयाः॥ (१.३.८३)

सकत्रमाथर याः  -  मवि-उपसगरपकविरकमातम्  आङम् -उपसगरपकविरकमातम्  परर-उपसगरपकविरकमातम्  च  रमम्-धिमातनोयाः
परस्ममैपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  व्यमाङपररभ्ययाः  (५/३),  रमयाः  (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मविश्च आङम्  च पररश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे व्यमाङपरययाः तक्षेभ्ययाः व्यमाङपररभ्ययाः। शिक्षेषमातम्
कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनयनोयाः अनपुविकसत्तयाः भविमत। तक्षेन प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम् - मविरममत । आरममत। परररममत।

उप-उपसगरपकविरकमातम् रमम्-धिमातनोरमप परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]26 19 मविभमाषमाकमरकमातम्॥ (१.३.८५)

सकत्रमाथर याः -उप-उपसगरपकविरक-रम्धिमातनोयाः मविकल्पक्षेन परस्ममैपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे अकमरकस्थलक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। मविभमाषमा (अव्ययमम्) अकमरकमातम् (५/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। उपमाच्च इत्यतयाः उपमातम् इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। व्यमाङपररभ्यनो रमयाः इत्यतयाः रमयाः इत्यस्य,
शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः परस्ममैपदमम् इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन पकविर्वोकमाथरयाः ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - उपरममत, उपरमतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  उपरममत  इत्यत्र मनविकत्तनो  भविमत  इत्यथर्वोऽस्तष्ट्रीमत  हक्षेतनोयाः  उप-रमम्  धिमातपुयाः
अकमरकमाविस्थमायमास वितरतक्षे। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन परस्ममैपदस भविमत, पकक्षे तपु उपरमतक्षे इत्यमात्मनक्षेपदममप
भविमत।
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मणचश्च इत्यनक्षेन परस्ममैपदमात्मनक्षेपदयनोयाः प्रमाप्तयनोयाः कक्षे विलस परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 20 बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः॥ (१.३.८४)

सकत्रमाथर याः-बपुधि-यपुधि-नशि-जन-इङ-प्रपु-द्रिपु-सपु इत्यक्षेतक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्ययाः  (५/३),  णक्षेयाः
(५/१)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  बपुधिश्च  यपुधिश्च  नशिश्च  जनश्च  इङम्  च  प्रपुश्च  द्रिपुश्च  सपुश्च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुवियाः  तक्षेभ्ययाः  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्ययाः।  शिक्षेषमातम्  कतररर
परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनयनोयाः अनपुविकसत्तयाः भविमत। मणयाः इत्यनक्षेन मणजन्तनो गकह्यतक्षे। एविञ्च
सकत्रमाथरस्तमावितम्  - बपुधि-यपुधि-नशि-जन-इङ-प्रपु-द्रिपु-सपु इत्यक्षेतक्षेभ्यनो ण्यन्तक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः परस्ममैपदस भविमत
इमत।

अत्र मविशिक्षेषयाः  -  पकविर्वोकक्षे भ्यनो धिमातपुभ्यनो यमद मणच्प्रत्ययनो भविमत तदमा मणचश्च इत्यनक्षेन परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे मविविमकतक्षे  परस्ममैपदस भविमत, कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे मविविमकतक्षे आत्मनक्षेपदस भविमत इमत अविस्थमायमास
कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  परस्ममैपदस  भवितपु  इत्यक्षेतदथर  सकत्रममदममारभ्यतक्षे।  अतयाः  यनोगनोऽयस  मणचश्च  इमत
सकत्रस्यमापविमादयाः।

उदमाहरणमम्-  बनोधियमत  पद्ममम्।  यनोधियमत  कमाष्ठमामन।  नमाशियमत  द पुयाःखमम्।  जनयमत  सपुखमम्।
अध्यमापयमत विक्षेदमम्। प्रमावियमत प्रमापयतष्ट्रीत्यथरयाः। द्रिमावियमत मविलमापयतष्ट्रीत्यथरयाः। समावियमत स्यन्दयतष्ट्रीत्यथरयाः।

मणचश्च इत्यनक्षेन उभयनोयाः पदयनोयाः प्रमाप्तयनोयाः कक्षे विलस परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 21 मनगरणचलनमाथरभ्यश्च॥ (१.३.८७)

सकत्रमाथर याः  - भकणमाथरकक्षे भ्ययाः चलनमाथरकक्षे भ्ययाः च ण्यन्तक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेऽमप
परस्ममैपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकनस्त।  मनगरणचलनमाथरभ्ययाः  (५/३)  च  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  मनगरणस  च  चलनस  च  मनगरणचलनक्षे  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः,  तदौ  अथर्णौ  यक्षेषमास  तक्षे
मनगरणचलनमाथमारयाः तक्षेभ्ययाः मनगरणचलनमाथरभ्ययाः। शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाःकतररर परस्ममैपदमम् इत्यस्य
च अनपुविकसत्तयाः भविमत। बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो  णक्षेयाः  इत्यतयाः णक्षेयाः  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। भकणमाथरकक्षे भ्ययाः
चलनमाथरकक्षे भ्ययाः  च  ण्यन्तक्षेभ्यनो  धिमातपुभ्ययाः  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  परस्ममैपदस  भविमत  इमत  प्रमागपुकमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - मनगमारयमत। आशियमत। आदयमत। खमादयमत। भनोजयमत। चलयमत। कम्पयमत।

कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदक्षे  प्रमाप्तक्षे  तत्र  परस्ममैपदमविधिमानमाथर,  परगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  च
परस्ममैपदमविधिमानमाथरमम् इत्यपुभयत्रमामप परस्ममैपदमविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 
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[ . ]26 22 अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्॥ (१.३.८८)

सकत्रमाथर याः - अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् ण्यन्तमातम् परस्ममैपदस स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  अणदौ  (७/१),  
अकमरकमातम्  (५/१), मचत्तवित्कतकरकमातम्  (५/१) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। न मणयाः अमणयाः तनस्मनम् अणदौ। न
मविदतक्षे  कमर  यस्य  स  अकमरकयाः,  तस्ममातम्  अकमरकमातम्,  बहहवष्ट्रीमहयाः।  मचत्तमम्  अस्य अस्तष्ट्रीमत  मचत्तविमानम्।
मचत्तविमानम् कतमार यस्य स मचत्तवित्कतकरकयाः तस्ममातम् मचत्तवित्कतकरकमातम्,  बहहवष्ट्रीमहयाः। बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो
णक्षेयाः इत्यतयाः णक्षेयाः इत्यस्य, शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः परस्ममैपदमम् इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च
अण्यन्तमाविस्थमायमास  ययाः  धिमातपुयाः  अकमरकयाः  मचत्तवित्कतकरकयाः  च  भविमत  तस्ममातम्  धिमातनोयाः  ण्यन्तमाविस्थमायमास
कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेऽमप परस्ममैपदस भविमत इमत सकत्रस्य सम्पकणमारथरयाः।

मविशिक्षेषयाः - सकत्रममदस मणचशिच इमत यनोगस्य अपविमादभकतमम्।

उदमाहरणमम् - शिक्षेतक्षे कक ष्णयाः, तस गनोपष्ट्री शिमाययमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  शिष्ट्रीङम्  स्विप्नक्षे  इमत  धिमातपुयाः  अण्यन्तमाविस्थमायमामम्  अकमरक  एविमानस्त।  मकञ्च
अण्यन्तमाविस्थमायमास कतमार कक ष्णयाः मचत्तविमानम् अनस्त। अतयाः शिष्ट्रीधिमातपुरमप मचत्तवित्कतकरकयाः अनस्त। ततयाः शिष्ट्रीधिमातनोयाः
मणमच विकद्धिदौ आयमादक्षेशिक्षे शिमायष्ट्री इमत मणजन्तधिमातनोयाः मणचश्च इत्यनक्षेन कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदक्षे प्रमाप्तक्षे
अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इमत प्रकक तसकत्रक्षेण कक्षे विलस  परस्ममैपदस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तक्षेन शिमाययमत इत्यक्षेवि रूपस
भविमत।

अधिपुनमा कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेऽमप परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधितपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]26 23 न पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः ॥ 
(१.३.८९)

सकत्रमाथर याः - पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः ण्यन्तमातम्  परस्ममैपदस न भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मनषक्षेधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् पददयमनस्त। न पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः
(५/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आङम् -पकविर्वो यम आङयमयाः,  आङम् -पकविर्वो यस आङयसयाः,  पररपकविर्वो मपुहयाः
पररमपुहयाः।  पमाश्च  दममश्च  आङयमश्च  आङयसश्च  पररमपुहश्च  रुमचश्च  नकमतश्च  विदश्च  विसम्  च  तक्षेषमास
सममाहमारदन्दक्षे  पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसम्,  तस्ममातम्
पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः।  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः इत्यतयाः णक्षेयाः इत्यस्य,  शिक्षेषमातम्
कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यतयाः  परस्ममैपदमम्  इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत।  एविञ्च पमा,  दमम्,  आङपकविरकयाः  यमम्,
आङपकविरकयाः यसम्,  पररपकविरकयाः यसम्,  पररपकविरकयाः मपुहम् ,  रुचम्,  नकतम्,  विदम्,  विसम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः ण्यन्तक्षेभ्ययाः
परस्ममैपदस न भविमत इमत सकत्रमाथरयाः।
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पमा पमानक्षे इमत भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः मनगरणमाथरयाः। अतयाः मनगरणचलनमाथरभ्यश्च इत्यक्षेनन कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे तमन्नषक्षेधिमाथरममदस सकत्रमम्।

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  मणचश्च  इमत  यनोगक्षेन  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  आत्मनक्षेपदक्षे  ससद्धिक्षे
तत्तमदशिक्षेषमाविस्थमायमास  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो  णक्षेयाः,  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  ,
मनगरणचलनमाथरभ्यश्च  इमत  सकत्रत्रयक्षेण  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  परस्ममैपदस  मविमहतमम्  इमत  इदस  सकत्रत्रयस
मणचश्च  इमत  यनोगस्य  अपविमादभकतमम्।  अधिपुनमा  प्रकक तसकत्रक्षेण  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  ,
मनगरणचलनमाथरभ्यश्च  इमत  सकत्रदयक्षेन  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  प्रमाप्तस्य  परस्ममैपदस्य  मनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
इदमानष्ट्रीमपुच्यतक्षे-  मकस  स मनषक्षेधियाः परगमामममन मक्रयमाफलक्षे प्रमाप्तस्य परस्ममैपदस्य कक तक्षेऽमप। तदमा उच्यतक्षे-  तत्र
नमायस  मनषक्षेधियाः।  कक्षे विलस  कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षे  प्रमाप्तस्य  परस्ममैपदस्य  एवि  मनषक्षेधियाः।  स्वितयाः  कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस,  परगमामममन च परस्ममैपदस भविमत एवि इमत असन्दक्षेहयाः। तक्षेन पमाययमत वित्समानम् पययाः
इत्यमामदप्रयनोगयाः समाधिपु भविमत।

उदमाहरणमम्  - पमाययतक्षे।  दमयतक्षे।  आयमामयतक्षे।  आयमासयतक्षे।  पररमनोहयतक्षे।  रनोचयतक्षे।  नतरयतक्षे।
विमादयतक्षे। विमासयतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

.1 पमाययतक्षे - इत्यत्र भ्विमामदगणष्ट्रीययाः पमा पमानक्षे इमत धिमातपुयाः अनस्त। तस्ममातम् मणमच शिमाच्छमासमाहमाव्यमाविक्षेपमास
यपुकम्  इत्यनक्षेन  यपुगमागमक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  पमामय  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  मनगरणमाथरकत्विमातम्  कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे मणचश्च इत्यनक्षेन प्रमाप्तमम् आत्मनक्षेपदस मनगरणचलनमाथरभ्यश्च इत्यक्षेनन बमासधित्विमा कक्षे विलक्षे
परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे तस्य प्रकक तसकत्रक्षेण मनषक्षेधिक्षे पमाययतक्षे इमत रूपस भविमत।

.2 दमयतक्षे -  दमपु  उपशिमक्षे  इमत  मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  मणमच  उपधिमाविकद्धिदौ  दमामम्  इ  इमत  जमातक्षे
जनष्ट्रीजजॄष्क्नसपुरञनोऽमन्तमाश्च इमत गणसकत्रक्षेण ममददमाविक्षे ममतमास ह्रस्वियाः इत्यनक्षेन उपधिमाह्रस्विक्षे दमम इमत
जमायतक्षे।  ततयाः  मणचश्च  इत्यक्षेनन  प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदस  बमासधित्विमा  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्
इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन दमयतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

.3 आयमामयतक्षे -  आङम् -उपसगरपकविरकमातम्  यम उपरमक्षे  इमत  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  मणमच उपधिमाविकद्धिदौ
आयमामम  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  मणचश्च  इत्यक्षेनन  प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदस  बमासधित्विमा
अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन
आयमामयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.4 आयमासयतक्षे -  आङम् -उपसगरपकविरकमातम् यसपु प्रयत्नक्षे  इमत मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः मणमच उपधिमाविकद्धिदौ
आयमासस  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  मणचश्च  इत्यक्षेनन  प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदस  बमासधित्विमा
अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन
आयमासयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.5 पररमनोहयतक्षे-  परर-उपसगरपकविरकमातम्  मपुह  विमैमचत्यक्षे  इमत  मदविमामदगणमायधिमातनोयाः  
मणमच लघकपधिगपुणक्षे  पररमनोमह इमत जमायतक्षे।  ततयाः मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदस  बमासधित्विमा
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अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे  प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन
पररमनोहयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.6 रनोचयतक्षे-  रुच  दष्ट्रीप्तमाविमभप्रष्ट्रीतदौ  च  इमत  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  मणमच   लघकपधिगपुणक्षे  रनोमच  इमत
मणजन्तधिमातनोयाः  मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम्  आत्मनक्षेपदमम्  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इत्यक्षेनन
कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन रनोचयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.7 नतरयतक्षे- नकतष्ट्री गमात्रमविकक्षेपक्षे इमत मदविमामदगणमायधिमातनोयाः  मणमच लघकपधिगपुणक्षे रनोमच इमत मणजन्तधिमातनोयाः
मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम् आत्मनक्षेपदस बमासधित्विमा  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे
परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन नतरयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.8 विमादयतक्षे-  विद  व्यकमायमास  विमामच  इमत  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः   मणमच  उपधिमाविकद्धिदौ   विमामद  इमत
मणजन्तधिमातनोयाः  मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम् आत्मनक्षेपदस बमासधित्विमा  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्
इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन विमादयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

.9 विमासयतक्षे-  विस मनविमासक्षे  इमत विसगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  मणमच उपधिमाविकद्धिदौ   विमासस इमत मणजन्तधिमातनोयाः
मणचश्च इत्यक्षेनन प्रमाप्तमम् आत्मनक्षेपदस बमासधित्विमा  अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इत्यक्षेनन कक्षे विलक्षे
परस्ममैपदक्षे प्रमाप्तक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य मनषक्षेधियाः। तक्षेन विमासयतक्षे इमत रूपस जमायतक्षे।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 17 मनगरणचलनमाथरभ्यश्च इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

. 18 उपरममत इत्यत्र परस्ममैपदमविधिमायकसकत्रस मकमम्।

. 19 व्यमाङपररभ्यनो रमयाः इत्यस्य उदमाहरणमामन सलखत।

. 20 प्रमादहयाः इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदस विमा।

. 21 न पमादम्यमाङम्  इत्यमामदसकत्रस पकरयत।

. 22 अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

 पमाठसमारयाः

अनपुदमात्तक्षेत्धिमातनोयाः,  मङत्धिमातनोयाः  च आत्मनक्षेपदस  भविमत। पपुनयाः स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे
इत्यक्षेनन मक्रयमाफलस्य कतकरगमाममत्विक्षे  आत्मनक्षेपदस  भविमत  ,  मक्रयमाफलस्य परगमाममत्विक्षे  तपु  परस्ममैपदस  भविमत
इत्यपुच्यतक्षे। मकञ्च शिक्षेषमात्कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमाद्धिमातनोयाः कतररर परस्ममैपदस स्यमातम्
इमत  समाममान्यक्षेन  परस्ममैपदमात्मनक्षेपदमविधिमानमपुक्त्विमा  ततयाः  मविशिक्षेषमाथर  पमाठनोऽयममारब्धियाः  इमत  जक्षेयमम्।  मक्रयमायमा
मविमनमयमाथर  दनोत्यक्षे  आत्मनक्षेपदस भविमत व्यमतलपुनष्ट्रीतक्षे  इत्यमाददौ,  क्विमचच्च तस्य मनषक्षेधियाः न गमतमहससमाथरभ्ययाः
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इत्यनक्षेन,  व्यमतगच्छनन्त इत्यमाददौ। क्विमचतम् उपसगरयनोगक्षेन परस्ममैपमदधिमातनोरमप आत्मनक्षेपदस भविमत। कपु त्रमचतम्
स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे इत्यनक्षेन परगमामममन मक्रयमाफलक्षे  प्रमाप्तस  परस्ममैपदस  बमासधित्विमा आत्मनक्षेपदस
मविधिष्ट्रीयतक्षे मविक्रकीणष्ट्रीतक्षे इत्यमाददौ। मकञ्च सन्प्रत्ययमातम् पकविर  ययाः आत्मनक्षेपदष्ट्री धिमातपुयाः,  तक्षेन तपुल्यस सन्नन्तधिमातनोरमप
आत्मनक्षेपदस  भविमत।  परगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  आत्मनक्षेपदमविधिमानस  भविमत  तथमा  च  सकत्रस-
गन्धिनमाविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु  कक ञयाः।  कक धिमातपुयाः  मञतम्  अनस्त,  अतयाः  परगमामममन
मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदस प्रमाप्तमनस्त अत एवि कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे परस्ममैपदमविधिमानमाथरमम् अनपुपरमाभ्यमास मक्रययाः
इमत सकत्रममारभ्यतक्षे। पपुनयाः परस्ममैपदप्रकरणक्षे एकनो मविशिक्षेषयाः जक्षेययाः यतम् शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यतयाः कतररर
इत्यमप पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्ममातम् परस्ममैपदप्रकरणस्थसकत्रमैयाः परस्ममैपदमविधिमानरूपनो यनो  मविशिक्षेष उच्यतक्षे स तपु
कतकरविमाच्यक्षे भविमत,  तक्षेन भमाविकमरस्थलक्षे आत्मनक्षेपदस भविमत इमत न ससशिययाः इमत सम्यकम्  अविधिमायरतमामम्। तत्र
कतकरगमामममन  मक्रयमाफलक्षेऽमप  परस्ममैपदमविधिमानमाथर  बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो  णक्षेयाः,  मनगरणचलनमाथरभ्यश्च,
अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम्  इत्यक्षेतत्सकत्रत्रयममारब्धिमम्।  पपुनयाः  तमन्नषक्षेधिसकत्रममप  आरब्धिमम्,  न
पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः इमत। एविस तत्र तत्र मविशिक्षेषमा जक्षेयमायाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 गन्धिनमाविकक्षेपण इमत सकत्रस प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 2 कतररर कमरव्यमतहमारक्षे इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 3 मविपरमाभ्यमास जक्षेयाः  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 4  पकविरवित्सनयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 दमाणश्च समा चक्षेच्चतपुरयरथर इमत सकत्रस सनोदमाहरणस  व्यमाख्यमात।

. 6 अनपुपरमाभ्यमास कक ञयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 7 बपुधियपुधिनशिजनक्षेङप्रपुद्रिपुसपुभ्यनो णक्षेयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 8 अमभप्रत्यमतभ्ययाः मकपयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस  व्यमाख्यमात।

. 9 न पमादम्यमाङम्  इत्यमामदसकत्रस प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 10 अणमाविकमरकमानच्चत्तवित्कतकरकमातम् इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

 पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 मक्रयमामविमनमययाः।

. 2 भविमत। सनन्तष्ठतक्षे।

. 3 मविजयक्षेत। परमाजयतक्षे।
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. 4 अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम् ।

. 5 न गमतमहससमाथरभ्य इमत मनषक्षेधिमातम्।

. 6 मनमविशितक्षे।

. 7 मविक्रकीणष्ट्रीतक्षे।

. 8 अन्यस्य यनोग्यछक्षेदनमक्रयमामम् अन्ययाः करनोमत इत्यथरयाः।

उत्तरमामण-२
. 9 शितमम् अपलपमत।

. 10 अपलमापक्षेऽथर।

. 11 रथक्षेन सञ्चरतक्षे।

. 12 गन्धिनमाविकक्षेपणसक्षेविनसमाहससक्यप्रमतयत्नप्रकथननोपयनोगक्षेषपु कक ञयाः।

. 13 सकचयमत।

. 14 सन्प्रत्ययमातम् पकविर ययाः आत्मनक्षेपदष्ट्री धिमातपुयाः तक्षेन तपुल्यस सन्नन्तधिमातनोरमप आत्मनक्षेपदस भविमत। 

. 15 प्रकथयमत।

. 16 दमाणश्च समा चक्षेच्चतपुरयरथर।

उत्तरमामण-३
. 17 भकणमाथरकक्षे भ्ययाः चलनमाथरकक्षे भ्ययाः च ण्यन्तक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षेमप परस्ममैपदस 
भविमत।

. 18 मविभमाषमाकमरकमातम्।

. 19 मविरममत । आरममत। परररममत।

. 20 परस्ममैपदमम् ।

. 21 न पमादम्यमाङयममाङयसपररमपुहरुमचनकमतविदविसयाः।

. 22 शिक्षेतक्षे कक ष्णयाः, तस गनोपष्ट्री शिमाययमत।

॥ इमत षनड्विसशियाः पमाठयाः ॥
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