
)11 सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः
प्रस्तमाविनमा

अत्र सष्ट्रीप्रत्ययप्रकरणस्यमादगौ  एवि विमणरतस  यदम् अषगौ सष्ट्रीप्रत्ययमायाः सनन्त। तक्षेषपु  ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः अमप
प्रमपुखयाः प्रत्यययाः अनस्त। तस्य मविधिमायकमामन अनक्षेकमामन सकत्रमामण सनन्त। तक्षेषमामक्षेविमात्र व्यमाख्यमानस मक्रयतक्षे।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 ङष्ट्रीष्प्रत्ययस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः कस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् भविमत इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्।
 ङष्ट्रीष्प्रत्ययमान्तशिब्दस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीष्प्रत्ययस्य ससयनोजनक्षेन शिब्दक्षेषपु मकस  मकस  पररवितरनस भविमत इमत जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ङष्ट्रीष्प्रत्ययस्य ससयनोजनस कक त्विमा सष्ट्रीसलङ्गशिब्दमानमास मनममारणस कतपुर शिक्नपुयमातम्।
 पठनपमाठनकमालक्षे तत्र तत्र शिब्दक्षेषपु ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः अनस्त नविमा इमत सपुस्पषस जमातपुस प्रभविक्षेतम्।

[ . ]11 1 मषद्गगौरमामदभ्यश्च॥ (४.१.४१)

सकत्रमाथर याः  - मषदन्तमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्,  गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम्  अदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् च  सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रमावितरणमम् - ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त।  तस्य
मविधिमानमाय मषद्गगौरमामदभ्यश्च इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  ङष्ट्रीष्प्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
मषद्गगौरमामदभ्ययाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्ययस पदमम्। अत्र सकत्रक्षे अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत
पदमनपुवितरतक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम् अतयाः इमत पदस च अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत
सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत।
अत्र मषद्गगौरमामदभ्ययाः इमत पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र च बहहवष्ट्रीमहगभरतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः अनस्त। अस्य च
मविगहयाः भविमत षम् इतम् यस्य सयाः मषतम्। गगौरयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे गगौरमादययाः। मषतम् च गगौरमादयश्च इमत मषद्गगौरमादययाः।
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तक्षेभ्ययाः  मषद्गगौरमामदभ्ययाः।  तक्षेन  अस्य  शिब्दस्य  अथर्वो  भविमत  मषतयाः  गगौरमादक्षेयाः  च।  गगौरमादक्षेयाः  इत्यस्य  च
गगौरमामदगणपमठतमातम् इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः - अत्र सकत्रक्षे मषद्गगौरमामदभ्ययाः इमत पदस प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन
यक्षेन  मविसधिस्तदन्तस्य  इमत  सकत्रक्षेण  तदन्तमविसधियाः  भविमत।  ततश्च  मषदन्तमातम्  गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम्
इत्यथरयाः सममागच्छमत। पपुनयाः अतयाः इत्यमप प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत तक्षेन अतयाः इत्यत्रमामप यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत तक्षेन अतयाः इत्यस्य अदन्तमातम् इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। एविस समक्षेषमास
पदमानमास ससयनोजनक्षेन सकत्रमाथर्वो भविमत मषदन्तमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्, गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम् अदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् च  सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - नतरककी, खनककी, रजककी इत्यमादष्ट्रीमन मषतयाः उदमाहरणमामन। गगौरष्ट्री, सपुन्दरष्ट्री, नटष्ट्री, कटष्ट्री,
मपतमामहष्ट्री, ममातमामहष्ट्री, इत्यमादष्ट्रीमन गगौरमामदगणस्य उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - नतरककी, गगौरष्ट्री, इत्यनयनोयाः उदमाहरणयनोयाः सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

नतरककी।  नकतम् इमत धिमातनोयाः मशिनल्पमन ष्विपुनम् इमत सकत्रक्षेण ष्विपुनम् प्रत्ययक्षे समत नकतम् ष्विपुनम् इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः षकमारस्य षयाः प्रत्ययस्य इमत सकत्रक्षेण नकमारस्य च हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। ततयाः
तस्य  लनोपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  उभयनोयाः  लनोपक्षे  कक तक्षे  नकतम्  विपु  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः  विपु  इत्यस्य
आधिरधिमातपुससजकत्विमातम्  पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रक्षेण उपधिमागपुणक्षे  विपु  इत्यस्य स्थमानक्षे  अक इत्यमादक्षेशिक्षे  कक तक्षे
नतरक इमत शिब्दयाः ससध्यमत। तत्र ष्विपुनम् प्रत्यययाः मषदम् अनस्त। तस्ममातम् नतरकशिब्दयाः मषदन्तयाः अनस्त। अदन्तयाः
अनस्त,  अमप च कक दन्तत्विमातम् प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास मषदन्तमातम् अदन्तमातम् नतरक
इमत प्रमामतपमदकमातम् मषद्गगौरमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन नतरक ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत।
ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन नतरक ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच
भमम् इमत सकत्रक्षेण नतरक इत्यस्य भससजमा भविमत। तक्षेन च यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे नतरककी इमत रूपस ससध्यमत।

गगौरष्ट्री।  गगौरमामदगणक्षे गगौर इमत शिब्दयाः पमठतयाः अनस्त। तस्ममादयस शिब्दयाः गगौरमामदगणपमठतयाः अनस्त।
अमप  च  व्यपदक्षेमशिविदमाविक्षेन  गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तयाः  अमप  अनस्त।  एविमक्षेवि  अदन्तयाः  अनस्त,  अमप  च
प्रमामतपमदकममप  अनस्त।  अतयाः  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  गगौरमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम्  अदन्तमातम्  गगौर  इमत
प्रमामतपमदकमातम् मषद्गगौरमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन गगौर ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन गगौर ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच भमम्
इमत  सकत्रक्षेण  गगौर  इत्यस्य  भससजमा  भविमत।  तक्षेन  च  यस्यक्षेमत  च  इमत  सकत्रक्षेण  अन्त्यस्य अकमारस्य  लनोपक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे गगौरष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।
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[ . ]11 2 विनोतनो गपुणविचनमातम्॥ (४.१.४४)

सकत्रमाथर याः  - गपुणविमाचकमातम् अनपुपसजरनमातम् उदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः
भविमत।

सकत्रमावितरणमम् - ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त।  तस्य
मविधिमानमाय विनोतनो गपुणविचनमातम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
उतयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। गपुणविचनमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। विमा इमत अव्ययपदमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम्
इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत
अनपुवितरतक्षे।   अनपुपसजरनमातम्  इमत  असधिकमारयाः,  प्रत्यययाः  इमत  असधिकमारयाः  परश्च इमत  असधिकमारयाः  च  अत्र
आगच्छमत। 

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र गपुणविचनमातम्  इत्यस्य गपुणविमाचकमातम्  इत्यथरयाः।  एतत्पदस  च प्रमामतपमदकमातम्
इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत।  उतयाः  इमत  पदममप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत  ततश्च  यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन उतयाः इत्यस्य उदन्तमातम्  इत्यथर्वो भविमत। ततश्च
सकत्रमाथर्वो भविमत गपुणविमाचकमातम् अनपुपसजरनमातम् उदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - मकदष्ट्री, मकदपुयाः। लघ्विष्ट्री, लघपुयाः। गपुविर्थी, गपुरुयाः। तन्विष्ट्री, तनपुयाः। पकरविष्ट्री, पकथपुयाः। समाध्विष्ट्री समाधिपुयाः।
पटष्ट्री पटपु याः। इत्यमादष्ट्रीमन उदन्तगपुणविमाचकस्य उदमाहरणमामन भविनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - मकदष्ट्री, मकदपुयाः, इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

मकदष्ट्री, मकदपुयाः।  अत्र मकदपु इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः गपुणविमाचकयाः अनस्त। उदन्तयाः अनस्त। अमप
च प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  गपुणविमाचकमातम्  उदन्तमातम्  मकद पु इमत प्रमामतपमदकमातम् विनोतनो
गपुणविचनमातम्  इमत  सकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन  मकद पु  ङष्ट्रीषम्  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन मकद पु ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः इकनो
यणमच इमत सकत्रक्षेण यणमादक्षेशिक्षे  कक तक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च कक तक्षे  मकदष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। यदमा च ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः न
भविमत तदमा मकद पुयाः इत्यक्षेवि रूपस मतष्ठमत।

[ . ]11 3 बहमामदभ्यश्च॥ (४.१.४५)

सकत्रमाथर याः  - बहमामदगणपमठतमातम्  अनपुपसजरनमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  विमा  ङष्ट्रीषम्  प्रत्यययाः
भविमत।

सकत्रमावितरणमम् - ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त।  तस्य
मविधिमानमाय बहमामदभ्यश्च इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  ङष्ट्रीष्प्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
विहमामदभ्ययाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम् अनपुवितरतक्षे। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत
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पदमम्। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम् इमत
असधिकमारयाः, प्रत्यययाः इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अत्र बहमामदभ्ययाः इमत पदस
समस्तमम् अनस्त। अत्र च बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। एतस्य मविगहयाः भविमत बहहयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे  बहमादययाः।
तक्षेभ्ययाः बहमामदभ्ययाः। अस्य बहमामदगणपमठतशिब्दक्षेभ्ययाः इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र बहमामदभ्ययाः इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। ततश्च सकत्रमाथर्वो
भविमत बहमामदगणपमठतमातम् अनपुपसजरनमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम्  -  बहष्ट्री,  बहह याः।  कपष्ट्री,  कमपयाः। अहष्ट्री,  अमहयाः। मपुनष्ट्री,  मपुमनयाः। इत्यमादष्ट्रीमन बहमामदगणस्य
उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - बहष्ट्री बहहयाः, इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

बहष्ट्री,  बहह याः। अत्र बहह  इमत  शिब्दयाः  अनस्त।  अयस  शिब्दयाः  बहमामदगणक्षे  पमठतयाः  अनस्त।  अमप  च
प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  बहमामदगणपमठतमातम्  बहह  इमत प्रमामतपमदकमातम्  बहमामदभ्यश्च
इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन बहह  ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत
सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन बहह  ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः इकनो यणमच इमत सकत्रक्षेण यणमादक्षेशिक्षे
कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे बहष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। यदमा च ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः न भविमत तदमा बहहयाः इत्यक्षेवि रूपस
मतष्ठमत।

[ . ]11 4 इतनो मनपुष्यजमातक्षेयाः॥ (४.१.६५)

सकत्रमाथर याः  - मनपुष्यजमामतविमाचकमातम्  अनपुपसजरनमातम्   इदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीषम्
प्रत्यययाः भविमत।।

सकत्रमावितरणमम् - ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त।  तस्य
मविधिमानमाय इतनो मनपुष्यजमातक्षेयाः इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। इतयाः इमत
पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।  मनपुष्यजमातक्षेयाः  इमत पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।  अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम्  इमत सकत्रमातम्  ङष्ट्रीषम्  इमत पदमम्
अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम्
इमत असधिकमारयाः, प्रत्यययाः इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अत्र मनपुष्यजमातक्षेयाः इमत
पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र च षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। एतस्य मविगहयाः भविमत मनपुष्यमाणमास जमामतयाः इमत
मनपुष्यजमामतयाः, तस्यमायाः मनपुष्यजमातक्षेयाः। अस्य मनपुष्यजमामतविमाचकमातम्  इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र  इतयाः  इमत  पदस  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत।  अतयाः  यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन इतयाः इत्यस्य इदन्तमातम् इत्यथरयाः लभ्यतक्षे। मनपुष्यजमातक्षेयाः
इत्यमप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणमम्  अनस्त।  ततश्च  सकत्रमाथर्वो  भविमत  मनपुष्यजमामतविमाचकमातम्
अनपुपसजरनमातम्  इदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।
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उदमाहरणमम् - दमाकष्ट्री। प्लमाकष्ट्री। औदमक्षेयष्ट्री। अविन्तष्ट्री। कपु न्तष्ट्री। इत्यमादष्ट्रीमन इदन्तमनपुष्यजमामतविमाचकस्य
उदमाहरणमामन भविनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - दमाकष्ट्री इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

दमाकष्ट्री। अत्र दमामक इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः मनपुष्यजमामतविमाचकयाः अनस्त। अमप च इदन्तयाः
अमप अनस्त प्रमामतपमदकममप  अनस्त।  अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  इदन्तमातम्  मनपुष्यजमामतविमाचकमातम्  दमामक  इमत
प्रमामतपमदकमातम् इतनो मनपुष्यजमातक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन दमामक ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य
इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन दमामक ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच
भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण इकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे दमाकष्ट्री
इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]11 5 पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्॥ (४.१.४८)

सकत्रमाथर याः  - पपुरुषसम्बन्धिमातम्  ससयमास  मविदममानमातम्  पपुरुषविमाचकमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे
दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। पपुसयनोगमादम्
इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  आख्यमायमामम्  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  परन्तपु  अत्र  पञ्चिम्यथर
सपमष्ट्रीमविभमकयाः अनस्त,  तस्ममातम् आख्यमायमामम् इत्यस्य स्थमानक्षे आख्यमायमायाः इमत जक्षेयमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम्
इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत
अनपुवितरतक्षे।   अनपुपसजरनमातम्  इमत  असधिकमारयाः,  प्रत्यययाः  इमत  असधिकमारयाः  परश्च इमत  असधिकमारयाः  च  अत्र
आगच्छमत।  अत्र पपुसयनोगमातम्  इत्यस्य च पपुरुषसम्बन्धिमातम्  इत्यथर्वो  बनोध्ययाः।  एविमम्  आख्यमाशिब्दस्य विमाचकयाः
इत्यथरयाः अनस्त। तक्षेन आख्यमायमायाः इत्यस्य विमाचकमातम् इत्यथरयाः जक्षेययाः। तत्र कस्य विमाचकमातम् इमत सजजमासमायमामम्
पपुसयनोगमातम् इमत पदसमामन्नध्यविशिमातम् पपुरुषविमाचकमातम् इमत लभ्यतक्षे।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र पपुसयनोगमातम्  इत्यस्य ससयमामम् इत्यत्र अन्विययाः भविमत। ससयमामम् इत्यस्य च
पपुरुषविमाचकमातम् इत्यत्र अन्विययाः भविमत। पपुरुषविमाचकमातम् इत्यस्य प्रमामतपमदकमातम् इत्यत्र अन्विययाः भविमत। अतयाः
इमत पदस प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस  भविमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः
भविमत।  तक्षेन  अतयाः  इत्यस्य  अदन्तमातम्  इत्यथरयाः  लभ्यतक्षे।   एविस  सविरपदससयनोजनक्षेन  सकत्रमाथरयाः  भविमत
पपुरुषसम्बन्धिमातम्  ससयमास  मविदममानमातम्  पपुरुषविमाचकमातम्  अदन्तमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीषम्  प्रत्यययाः
भविमत।

उदमाहरणमम् - गनोपष्ट्री। गणककी। महमापमात्रष्ट्री। मगरष्ट्रीशिष्ट्री। इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन सनन्त।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः - गनोपष्ट्री इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

गनोपष्ट्री। अत्र गनोप इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः गनोपमालनकतपुरयाः पपुरुषस्य विमाचकयाः अनस्त। परन्तपु
गनोपमालक्षेन पपुरुषक्षेण सह यस्यमायाः ससयमायाः मविविमाहयाः भविमत तस्यमै अमप अयस गनोपशिब्दयाः प्रयपुज्यतक्षे। अतयाः अयस
गनोपशिब्दयाः पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमामम्  अमप मविदममानस भविमत। अमप च इदमम्  अदन्तमम्  अमप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमास पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमास मविदममानमातम् अदन्तमातम् गनोप इमत प्रमामतपमदकमातम् पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्
इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन गनोप ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः
ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन गनोप ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत
च  इमत  सकत्रक्षेण  अकमारलनोपक्षे  कक तक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च  कक तक्षे  गनोपष्ट्री  इमत  रूपस  ससध्यमत।  तत्र  गनोपयाः  इत्यस्य
गनोपमालनकतमार इत्यथरयाः। गनोपष्ट्री इत्यस्य च गनोपस्य सष्ट्री इत्यथरयाः भविमत।

[ . ]11 6 जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्॥ (४.१.६३)

सकत्रमाथर याः  - अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  यकमारनोपधिमभन्नमातम्  अनपुपसजरनमातम्  जमामतविमाचकमातम्  प्रमामतपमदकमातम्
सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
जमातक्षेयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। असष्ट्रीमविषयमादम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अयनोपधिमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अत्र
अन्यतनो  ङष्ट्रीषम्  इमत  सकत्रमातम्  ङष्ट्रीषम्  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्  इमत  सकत्रमातम्
प्रमामतपमदकमातम्  इमत  अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम्  इमत  असधिकमारयाः,  प्रत्यययाः  इमत  असधिकमारयाः  परश्च  इमत
असधिकमारयाः  च  अत्र  आगच्छमत।  अत्र  असष्ट्रीमविषयमातम्  इमत  पदस  समस्तमम्  अनस्त।  अत्र  च
बहहवष्ट्रीमहगभरनञ्तत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। एतस्य मविगहयाः भविमत सष्ट्री मविषययाः यस्य सयाः सष्ट्रीमविषययाः,  अस्य च
मनत्यसष्ट्रीसलङ्गयाः  इत्यथरयाः।  न  सष्ट्रीमविषययाः  यस्य  सयाः  असष्ट्रीमविषययाः।  तस्ममातम्  असष्ट्रीमविषयमातम्।  अस्य
मनत्यसष्ट्रीसलङ्गमभन्नमातम्  इत्यथरयाः,  अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  इमत यमावितम्। पपुनयाः अयनोपधिमातम्  इत्यमप समस्तस  पदमम्।
अत्रमामप बहहवष्ट्रीमहगभरनञ्तत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत ययाः उपधिमा यस्य सयाः यनोपधियाः,  न
यनोपधियाः इमत अयनोपधियाः, तस्ममातम् अयनोपधिमातम् इमत। अस्य च यकमारनोपधिमभन्नमातम् इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र जमातक्षेयाः  इमत पदमम्,  असष्ट्रीमविषयमातम्  इमत पदमम्,  अयनोपधिमातम्  इमत पदमम्,
अनपुपसजरनमातम् इमत पदस च प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन सकत्रमाथरयाः भविमत अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्
यकमारनोपधिमभन्नमातम् अनपुपसजरनमातम् जमामतविमाचकमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - तटष्ट्री। कपु क्कपु टष्ट्री। सककरष्ट्री। विकषलष्ट्री। कठष्ट्री। विहकचष्ट्री। औपगविष्ट्री। इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन
सनन्त।
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सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः मटप्पणष्ट्री

सकत्रमाथरसमन्विययाः - तटष्ट्री, विकषलष्ट्री, कठष्ट्री, इमत मत्रषपु उदमाहरणक्षेषपु सकत्रमाथरस्य समन्विययाः मक्रयतक्षे।

तटष्ट्री। अत्र तट इमत शिब्दयाः  अनस्त।  अयस  शिब्दयाः  मत्रसलङ्गयाः अनस्त इत्यतयाः  अमनयतसष्ट्रीसलङ्गयाः
अनस्त। अस्य शिब्दस्य उपधिमायमास यकमारयाः ऩमानस्त, अतयाः यकमारनोपधिमभन्नयाः अमप अनस्त। अमप च अनपुपसजरनयाः
अमप अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अमप अनस्त। एविमक्षेवि प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्
अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  अयनोपधिमातम्  अनपुपसजरनमातम्  जमामतविमाचकमातम्  तट  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत  सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः  भविमत।  तक्षेन  तट ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन तट ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत
सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे तटष्ट्री इमत रूपस
ससध्यमत।

विकषलष्ट्री। अत्र विकषल इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः मदसलङ्गयाः अनस्त इत्यतयाः अमनयतसष्ट्रीसलङ्गयाः
अनस्त। अस्य शिब्दस्य उपधिमायमास यकमारयाः ऩमानस्त, अतयाः यकमारनोपधिमभन्नयाः अमप अनस्त। अमप च अनपुपसजरनयाः
अमप अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अमप अनस्त। एविमक्षेवि प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्
अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  अयनोपधिमातम्  अनपुपसजरनमातम्  जमामतविमाचकमातम्  विकषल  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन विकषल ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन विकषल ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत
सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे विकषलष्ट्री इमत रूपस
ससध्यमत।

कठष्ट्री। अत्र कठ इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस  शिब्दयाः मदसलङ्गयाः अनस्त इत्यतयाः अमनयतसष्ट्रीसलङ्गयाः
अनस्त। अस्य शिब्दस्य उपधिमायमास यकमारयाः ऩमानस्त, अतयाः यकमारनोपधिमभन्नयाः अमप अनस्त। अमप च अनपुपसजरनयाः
अमप अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अमप अनस्त। एविमक्षेवि प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्
अमनयतसष्ट्रीसलङ्गमातम्  अयनोपधिमातम्  अनपुपसजरनमातम्  जमामतविमाचकमातम्  कठ  इमत  प्रमामतपमदकमातम्
जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन  कठ ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन कठ ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत
सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे कठष्ट्री इमत रूपस
ससध्यमत।

[ . ]11 7 स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम्॥ (४.१.५४)

सकत्रमाथर याः  - ससयनोगनोपधिमभन्नमम्  उपसजरनष्ट्रीभकतस  च  यतम्  स्विमाङ्गमम्,  तमादृशिस्विमाङ्गविमाचकमातम्  अदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् स्यमातम्।
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सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  इदस  सकत्रस  ङष्ट्रीष्प्रत्ययस  मविदधिमामत।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  चत्विमारर  पदमामन
सनन्त।  स्विमाङ्गमातम्  इमत  पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।  च  इमत  अव्ययपदमम्।  उपसजरनमातम्  इमत  पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।
अससयनोगनोपधिमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। विनोतनो
गपुणविचनमातम्  इमत सकत्रमातम्  विमा इमत पदमनपुवितरतक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम्  अतयाः इमत पदस च अनपुवितरतक्षे।
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  इमत  अनपुवितरतक्षे।  अत्र  सकत्रक्षे  प्रत्यययाः  इमत
असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अससयनोगनोपधिमातम् इमत पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र च
बहहवष्ट्रीमहगभरनञ्तत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत, ससयनोगयाः उपधिमायमास यस्य सयाः ससयनोगनोपधियाः, न
ससयनोगनोपधियाः इमत अससयनोगनोपधियाः, तस्ममातम् अससयनोगनोपधिमातम् इमत। अस्य च ससयनोगनोपधिमभन्नमातम् इत्यथरयाः। 

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र  उपसजरनमातम्  इमत अससयनोगनोपधिमातम्  इमत च स्विमाङ्गमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस
भविमत।  तक्षेन  ससयनोगनोपधिमभन्नमम्  उपसजरनस  च  यदम्  स्विमाङ्गमम्,  इमत  लभ्यतक्षे।  पपुनयाः  स्विमाङ्गमातम्  इमत  पदस
प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् अनस्त। अतयाः इमत पदममप प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। अतयाः
यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन स्विमाङ्गमान्तमातम् अदन्तमातम् इत्यथरयाः लभ्यतक्षे। ततश्च
सकत्रमाथरयाः भविमत ससयनोगनोपधिमभन्नमम् उपसजरनष्ट्रीभकतस च यतम् स्विमाङ्गमम्,  तमादृशिस्विमाङ्गविमाचकशिब्दमान्तमातम् अदन्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा ङष्ट्रीषम् स्यमातम्।

उदमाहरणमम्  -  अमतकक्षे शिष्ट्री,  अमतकक्षे शिमा।  चन्द्रिमपुखष्ट्री,  चन्द्रिमपुखमा।  सपुकक्षे शिष्ट्री,  सपुकक्षे शिमा।  पष्ट्रीनस्तनष्ट्री,
पष्ट्रीनस्तनमा। इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अमतकक्षे शिष्ट्री,  अमतकक्षे शिमा। चन्द्रिमपुखष्ट्री,  चन्द्रिमपुखमा,  इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः
प्रस्तकयतक्षे।

अमतकक्षे शिष्ट्री, अमतकक्षे शिमा। अत्र अमतकक्षे शि इमत शिब्दयाः अनस्त। अत्र कक्षे शिशिब्दयाः स्विमाङ्गविमाचकयाः अनस्त।
पपुनयाः कक्षे शिशिब्दस्य उपधिमायमास ससयनोगयाः ऩमानस्त अतयाः अससयनोगनोपधियाः अमप अनस्त। अमप च एतस्य अथरयाः भविमत
कक्षे शिमानम्  अमतक्रमान्तयाः  इमत।  तस्ममातम्  कक्षे शिपदमाथरयाः  अमतक्रमान्तक्षे  अथर  उपसजरनमम्  अमप  अनस्त।  एविञ्चि
अससयनोगनोपधियाः उपसजरनष्ट्रीभकतयाः स्विमाङ्गविमाचकयाः शिब्दयाः कक्षे शिशिब्दयाः। तमादृशिकक्षे शिशिब्दमान्तमम्  अदन्तस  प्रमामतपमदकस
भविमत अमतकक्षे शि  इमत। एविञ्चि अससयनोगनोपधिमम्  उपसजरनष्ट्रीभकतस  च  स्विमाङ्गमम्  कक्षे शि इमत तदन्तमातम्  अदन्तमातम्
अमतकक्षे शि  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम्  इमत  सकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन
ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन अमतकक्षे शि ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः
ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन अमतकक्षे शि ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे  कक तक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च कक तक्षे  अमतकक्षे शिष्ट्री इमत रूपस  ससध्यमत। यदमा  च
ङष्ट्रीष्प्रत्यय नमैवि भविमत तदमा अजमादतषमापम्  इमत सकत्रक्षेण टमामप प्रत्ययक्षे  कक तक्षे   अमतकक्षे शि टमापम्  इमत नस्थतगौ
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सष्ट्रीप्रत्यययाः - ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः मटप्पणष्ट्री

अनपुबन्धिलनोपक्षे च कक तक्षे अमतकक्षे शि आ इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे
कक तक्षे अमतकक्षे शिमा इमत रूपस ससध्यमत।

चन्द्रिमपुखष्ट्री, चन्द्रिमपुखमा। अत्र चन्द्रिमपुख इमत शिब्दयाः अनस्त। अत्र मपुखशिब्दयाः स्विमाङ्गविमाचकयाः अनस्त।
पपुनयाः मपुखशिब्दस्य उपधिमायमास ससयनोगयाः नमानस्त अतयाः अससयनोगनोपधियाः अमप अनस्त। अमप च एतस्य अथरयाः भविमत
चन्द्रिसदृशिमपुखविमानम् इमत। तस्ममातम् मपुखपदमाथरयाः अन्यपदमाथर उपसजरनमम् अमप अनस्त। एविञ्चि अससयनोगनोपधियाः
उपसजरनष्ट्रीभकतयाः स्विमाङ्गविमाचकयाः शिब्दयाः मपुखशिब्दयाः। तमादृशिमपुखशिब्दमान्तमम् अदन्तस प्रमामतपमदकस  भविमत चन्द्रिमपुख
इमत।  एविञ्चि  अससयनोगनोपधिमम्  उपसजरनष्ट्रीभकतस  च  स्विमाङ्गमम्  मपुख  इमत  तदन्तमातम्  अदन्तमातम्  चन्द्रिमपुख  इमत
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विमविविकमायमास स्विमाङ्गच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम् इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत।
तक्षेन चन्द्रिमपुख ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
चन्द्रिमपुख ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम्  इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण
अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च कक तक्षे चन्द्रिमपुखष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। यदमा च ङष्ट्रीष्प्रत्ययनो नमैवि भविमत तदमा
अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमामप प्रत्ययक्षे कक तक्षे चन्द्रिमपुख टमापम् इमत नस्थतगौ अनपुबन्धिलनोपक्षे च कक तक्षे चन्द्रिमपुख आ
इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे कक तक्षे चन्द्रिमपुखमा इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]11 8 क्रकीतमात्करणपकविमारतम्॥ (४.१.५०)

सकत्रमाथर याः  - करणपकविमारतम् क्रकीतमान्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे  दनोत्यक्षे  ङष्ट्रीषम्
प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय क्रकीतमात्करणपकविमारतम् इमत सकत्रस रमचतविमानम् भगविमानम् पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। क्रकीतमातम्
इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। करणपकविमारतम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम्
अनपुवितरतक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम् अतयाः इमत पदस च अनपुवितरतक्षे। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत
सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम् इमत असधिकमारयाः, प्रत्यययाः इमत असधिकमारयाः परश्च इमत
असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अत्र करणपकविमारतम् इमत पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र च बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त।
तस्य च मविगहयाः भविमत करणस  पपुविर  यस्य सयाः करणपकविरयाः,  तस्ममातम्  करणपकविमारतम्।  अस्य च करणपकविरकमातम्
इत्यथरयाः।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र अतयाः इमत पदमम्,  क्रकीतमातम् इमत पदस च प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस
भविमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन च अदन्तमातम् क्रकीतमान्तमातम् इत्यथरयाः
लभ्यतक्षे।  करणपकविमारतम्  इमत  पदममप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य  मविशिक्षेषणस  भविमत।  ततश्च  सकत्रमाथर्वो  भविमत
करणपकविमारतम् क्रकीतमान्तमातम् अनपुपसजरनमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः भविमत।

उदमाहरणमम् - विसक्रकीतष्ट्री। अश्विक्रकीतष्ट्री।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः - विसक्रकीतष्ट्री इत्यत्र सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

विसक्रकीतष्ट्री।  अत्र विसक्रकीत इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः क्रकीतमान्तयाः अनस्त। अमप च अदन्तयाः
अमप पपुनयाः अस्य शिब्दस्य पकविरभमागयाः अनस्त विस इमत तच्च करणमम् अनस्त, अतयाः अयस शिब्दयाः करणपकविरकयाः
अमप अनस्त। अमप च प्रमामतपमदकममप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास करणपकविरकमातम् क्रकीतमान्तमातम् अदन्तमातम्
विसक्रकीत इमत प्रमामतपमदकमातम् क्रकीतमात्करणपकविमारतम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन विसक्रकीत ङष्ट्रीषम् इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन विसक्रकीत ई इमत नस्थमतयाः
भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे कक तक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च
कक तक्षे विसक्रकीतष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]11 9 इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमा
ममा-नपुकम् ॥ (४.१.४९)

सकत्रमाथर याः  - इन्द्रि विरुण भवि शिविर  रुद्रि मकड महम अरण्य यवि यविन ममातपुल आचमायर  इमत एतक्षेभ्ययाः
अदन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः स्यमातम्, इन्द्रिमामदप्रमामतपमदकमानमामम् आनपुकम्  इत्यमागमश्च
स्यमातम्।

सकत्रमावितरणमम्  -  ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् इत्यक्षेतक्षेषपु मत्रषपु प्रत्ययक्षेषपु ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः अन्यतमयाः अनस्त। तस्य
मविधिमानमाय  इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमाममानपुकम्  इमत  सकत्रस  रमचतविमानम्  भगविमानम्
पमामणमनयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीष्प्रत्ययमम् आनपुगमागमस च मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे
स्तयाः। इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तस पदमम्। आनपुकम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत सकत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत
सम्पकणरममप  सकत्रमत्र  अनपुवितरतक्षे।  अजमादतषमापम्  इमत  सकत्रमातम्  अतयाः  इमत पदस  च अनपुवितरतक्षे।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे
ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत अनपुवितरतक्षे।  अनपुपसजरनमातम् इमत असधिकमारयाः,  प्रत्यययाः
इमत  असधिकमारयाः  परश्च  इमत  असधिकमारयाः  च  अत्र  आगच्छमत।  अत्र
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमामम्  इमत  पदस  समस्तमम्  अनस्त।  अत्र  च
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत इन्द्रिश्च विरुणश्च भविश्च शिविरश्च रुद्रिश्च मकडश्च
महमस  च  अरण्यस  च  यविश्च  यविनश्च  ममातपुलश्च  आचमायरश्च  इमत
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारयाः।  तक्षेषमामम्
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमामम् इमत।

सकत्रमाथर मविचमारयाः  -  अत्र अतयाः इमत पदमम्,  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस  भविमत। अतयाः यक्षेन
मविसधिस्तदन्तस्य  इमत  सकत्रक्षेण  तदन्तमविसधियाः  भविमत।  तक्षेन  च  अदन्तमातम्  इत्यथरयाः  लभ्यतक्षे।
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमामम्  इमत  पदममप  प्रमामतपमदकमातम्  इत्यस्य मविशिक्षेषणस
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भविमत।  ततश्च इन्द्रि  विरुण भवि शिविर  रुद्रि  मकड  महम  अरण्य  यवि  यविन ममातपुल  आचमायर  इमत  एतक्षेभ्ययाः
अदन्तक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः स्यमातम्, इन्द्रिमामदप्रमामतपमदकमानमामम् आनपुकम्  इत्यमागमश्च
स्यमातम्। अत्रक्षेदस बनोध्यमम् यतम्  इन्द्रि विरुण भवि शिविर  रुद्रि मकड  ममातपुल आचमायर  इमत अषभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः
पपुरुषसम्बन्धिदशिमायमास  भविमत।  अथमारतम्  तस्य  सष्ट्री  इत्यथर  समत  भविमत।  महम  अरण्य  इमत  दमाभ्यमास
प्रमामतपमदकमाभ्यमास  तपु  महत्त्विक्षे  अथर  समत  भविमत।  यवि  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  द पुषक्षे  अथर  समत  भविमत।  यविन
इत्यस्ममातम् च सलमपयाः इत्यथर समत भविमत।

उदमाहरणमम्  -  इन्द्रिमाणष्ट्री  विरुणमानष्ट्री  भविमानष्ट्री  शिविमारणष्ट्री  रुद्रिमाणष्ट्री  मकडमानष्ट्री  महममानष्ट्री  अरण्यमानष्ट्री  यविमानष्ट्री
यविनमानष्ट्री ममातपुलमानष्ट्री आचमायमारनष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन सनन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - इन्द्रिमाणष्ट्री विरुणमानष्ट्री  आचमायमारनष्ट्री महममानष्ट्री अरण्यमानष्ट्री यविमानष्ट्री यविनमानष्ट्री  इत्यत्र
सकत्रमाथरस्य समन्विययाः प्रस्तकयतक्षे।

इन्द्रिमाणष्ट्री- अत्र इन्द्रि इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः दक्षेविरमाजस्य विमाचकयाः अनस्त। परन्तपु दक्षेविरमाजक्षेन
इन्द्रिक्षेण  सह  यस्यमायाः  शिचष्ट्रीदक्षेव्यमाख्यमायमायाः  ससययाः  मविविमाहयाः  ससजमातयाः  अनस्त  तस्यमै  शिचष्ट्रीदक्षेव्यमै  अमप  अयमम्
इन्द्रिशिब्दयाः प्रयपुज्यतक्षे। अतयाः अयमम् इन्द्रिशिब्दयाः पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमामम् अमप मविदममानस भविमत। अमप च इदमम्
अदन्तमम्  अमप अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  पपुरुषसम्बन्धिमातम्  ससयमास  मविदममानमातम्  अदन्तमातम्  इन्द्रि इमत
प्रमामतपमदकमातम्  परयाः पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत,  इन्द्रि इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्
आगमश्च भविमत। तक्षेन इन्द्रि आनपुकम्  ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः
ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत,  आनपुकयाः उकमारस्य च
उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
इन्द्रि आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः इन्द्रि आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे इन्द्रिमानम्
ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे इन्द्रिमानष्ट्री इमत जमातक्षे अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप इमत सकत्रक्षेण णत्विक्षे च कक तक्षे इन्द्रिमाणष्ट्री
इमत ससध्यमत। एतस्य च इन्द्रिस्य सष्ट्री इत्यथरयाः।

विरुणमानष्ट्री-  अत्र विरुण इमत  शिब्दयाः  अनस्त।  अयस  शिब्दयाः  जलदक्षेविस्य  विमाचकयाः  अनस्त।  परन्तपु
जलदक्षेविक्षेन विरुणक्षेन सह यस्यमायाः ससययाः मविविमाहयाः ससजमातयाः अनस्त तस्यमै अमप अयमम् विरुणशिब्दयाः प्रयपुज्यतक्षे।
अतयाः अयमम् विरुणशिब्दयाः पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमामम् अमप मविदममानस भविमत। अमप च इदमम् अदन्तमम् अमप
अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमास मविदममानमातम् अदन्तमातम् विरुण इमत प्रमामतपमदकमातम् परयाः
पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत, विरुण इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत। तक्षेन
विरुण आनपुकम्  ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः
ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत, आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन विरुण आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत।
ततयाः विरुण आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे विरुणमानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे
विरुणमानष्ट्री  इमत  ससध्यमत।  एतस्य  च  विरुणस्य  सष्ट्री  इत्यथरयाः।  एविमक्षेवि  भविमानष्ट्री  शिविमारणष्ट्री  रुद्रिमाणष्ट्री  मकडमानष्ट्री
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इत्यमादष्ट्रीनमाममप ससमद्धियाः बनोध्यमा। अत्र मविस्तरभयमातम् न सलख्यतक्षे। तत्र भविमानष्ट्री इत्यस्य भविस्य सष्ट्री इत्यथरयाः।
शिविमारणष्ट्री इत्यस्य शिविरस्य सष्ट्री इत्यथरयाः।

आचमायमारनष्ट्री- अत्र आचमायर  इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः अध्यमापकस्य विमाचकयाः अनस्त। परन्तपु
अध्यमापकक्षे न सह यस्यमायाः ससययाः मविविमाहयाः ससजमातयाः अनस्त तस्यमै अमप अयमम् आचमायरशिब्दयाः प्रयपुज्यतक्षे। अतयाः
अयमम् आचमायरशिब्दयाः पपुरुषसम्बन्धिमातम् ससयमामम् अमप मविदममानस भविमत। अमप च इदमम् अदन्तमम् अमप अनस्त।
अतयाः  सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  पपुरुषसम्बन्धिमातम्  ससयमास  मविदममानमातम्  अदन्तमातम्  आचमायर  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  परयाः
पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत,  आचमायर  इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत।
तक्षेन आचमायर  आनपुकम्  ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत।
आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत,  आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्
इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन आचमायर  आनम् ई इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः आचमायर  आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे आचमायमारनम् ई इमत
नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे  आचमायमारनष्ट्री इमत ससध्यमत। अत्र यदमप नकमारस्य स्थमानक्षे  अट्कपु प्विमाङ्नपुम्व्यविमायक्षेऽमप
इमत सकत्रक्षेण णकमारयाः  प्रमापयाः अनस्त मकन्तपु  आचमायमारदणत्विस  च इमत विमामतरकक्षे न  तस्य मनषक्षेधियाः  भविमत। तक्षेन
आचमायमारनष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। एतस्य च आचमायरस्य सष्ट्री इत्यथरयाः।

महममानष्ट्री-  अत्र महम इमत प्रमामतपमदकमम्  अनस्त। अमप च इदमम्  अदन्तमम्  अमप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम् अदन्तमातम् महम इमत प्रमामतपमदकमातम् परयाः पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत,

महम इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत। तक्षेन महम आनपुकम्  ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा
भविमत, आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन महम आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः महम आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः
इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे महममानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे महममानष्ट्री इमत ससध्यमत। एतस्य च महदम् महममम्
इत्यथरयाः।

अरण्यमानष्ट्री- अत्र अरण्य इमत प्रमामतपमदकमम् अनस्त। अमप च इदमम् अदन्तमम् अमप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्  अदन्तमातम्  अरण्य इमत प्रमामतपमदकमातम्  परयाः पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्  इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः
भविमत,  अरण्य इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत।  तक्षेन  विरुण आनपुकम्  ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः
भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य
इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमा भविमत,  आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः
इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन अरण्य आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अरण्य आनम् इत्यत्र
अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे अरण्यमानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे अरण्यमानष्ट्री इमत ससध्यमत।
एतस्य च महदम् अरण्यमम् इत्यथरयाः।
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यविमानष्ट्री-  अत्र यवि  इमत  प्रमामतपमदकमम्  अनस्त।  अमप  च  इदमम्  अदन्तमम्  अमप  अनस्त।  अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम् अदन्तमातम् यवि इमत प्रमामतपमदकमातम् परयाः पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः भविमत,

यवि इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत। तक्षेन यवि आनपुकम्  ङष्ट्रीषम्  इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
लशिक्वितमद्धितक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीषयाः  ङकमारस्य इत्ससजमा  भविमत।  हलन्त्यमम्  इमत  सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा
भविमत, आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन यवि आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यवि आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत
सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे यविमानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे यविमानष्ट्री इमत ससध्यमत। एतस्य च दपुषमायाः यविमायाः इत्यथरयाः।

यविनमानष्ट्री-  अत्र यविन इमत प्रमामतपमदकमम् अनस्त। अमप च इदमम् अदन्तमम् अमप अनस्त। अतयाः
सष्ट्रीत्विमविविकमायमामम्  अदन्तमातम्  यविन  इमत  प्रमामतपमदकमातम्  परयाः  पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्  इमत  सकत्रक्षेण  ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः
भविमत, यविन इमत प्रमामतपमदकस्य आनपुकम्  आगमश्च भविमत। तक्षेन यविन आनपुकम्  ङष्ट्रीषम् इमत नस्थमतयाः भविमत।
ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा
भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। आनपुकयाः ककमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा
भविमत, आनपुकयाः उकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन यविन आनम् ई इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यविन आनम् इत्यत्र अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः
इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कक तक्षे यविनमानम् ई इमत नस्थतगौ विणरसम्मक्षेलनक्षे यविनमानष्ट्री इमत ससध्यमत। एतस्य च यविनमानमास
सलमपयाः इत्यथरयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

अत्र  कक्षे चन पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

. 1 गगौरमादययाः इमत पदक्षे कयाः सममासयाः कश्च मविगहयाः।

. 2 असष्ट्रीमविषयमातम् इमत पदस्य कयाः अथरयाः।

. 3 ससयनोगनोपधियाः इमत पदक्षे कयाः सममासयाः। कश्च मविगहयाः।

. 4 गपुणविचनमातम् इमत पदस्य कयाः अथरयाः।

. 5 करणपकविमारतम् इमत पदक्षे कयाः सममासयाः कश्च मविगहयाः।

. 6 विसक्रकीतष्ट्री इत्यस्य लगौमककस  मविगहस विमाक्यस सलख।

. 7 अमतकक्षे शिष्ट्री इत्यस्य लगौमककस  मविगहविमाक्यस मकमम्।

. 8 औपगविष्ट्री इत्यस्य कयाः अथरयाः।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    203   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

पमाठसमारयाः

अनस्मनम्  पमाठक्षे  ङष्ट्रीष्प्रत्ययस्य  मविविक्षेचनस  वितरतक्षे।  तत्र   सविरप्रथमस  मषद्गगौरमामदभ्यश्च  इमत  सकत्रस्य
व्यमाख्यमानस  वितरतक्षे। ततयाः परस विनोतनो गपुणविचनमातम्  इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा वितरतक्षे। तदन्तरस बहमामदभ्यश्च इमत
सकत्रस्य  मविविक्षेचनमनस्त।  तत्पश्चमातम्  इतनो  मनपुष्यजमातक्षेयाः  इमत  सकत्रस्य  सनोदमाहरणस  व्यमाख्यमानस  वितरतक्षे।  पपुनयाः
पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम्  इमत  सकत्रस्य  व्यमाख्यमा  अनस्त।  तत्पश्चमातम्  जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम्  इमत  सकत्रस्य
व्यमाख्यमा प्रदमशिरतमा। अतयाः परस स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगनोपधिमातम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस कक तमम्। अनन्तमक्षे च
क्रकीतमात्पकविमारत्करणपकविमारतम्  इमत  सकत्रस्य  व्यमाख्यमानस  वितरतक्षे।  अन्तक्षे  च
इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमाममानपुकम्  इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमानस वितरतक्षे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

अत्र परष्ट्रीकनोपयनोमगनयाः प्रषव्यमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

. 1 मषद्गगौरमामदभ्यश्च इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 2 विनोतनो गपुणविचनमातम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 3 इतनो मनपुष्यजमातक्षेयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 4 जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 5 स्विमाङ्गमाच्चनोपसजरनमादससयनोगपधिमातम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 6 पपुसयनोगमादमाख्यमायमामम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 7 इन्द्रिविरुणभविशिविररुद्रिमकडमहममारण्ययवियविनममातपुलमाचमायमारणमाममानपुकम्  इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा कमायमार।

. 8 गगौरष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 9 नतरककी इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 10 मकदष्ट्री मकदपुयाः इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 11 दमाकष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 12 विसक्रकीतष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 13 चन्द्रिमपुखष्ट्री चन्द्रिमपुखमा इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

. 14 तटष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धियाः लक्षेख्यमा।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

. 1 गगौरमादययाः इमत पदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। गगौरयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे गगौरमादययाः इमत च मविगहयाः।
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. 2 असष्ट्रीमपषयमातम् इत्यस्य मनत्यसष्ट्रीसलङ्गमभन्नमातम् इत्यथरयाः।

. 3 ससयनोगनोपधियाः इमत पदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ससयनोगयाः उपधिमा यस्य सयाः ससयनोगनोपधियाः।

. 4 गपुणविचनमातम् इमत पदस्य गपुणविमाचकमातम् इत्यथरयाः।

. 5 करणपकविमारतम् इमत पदक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। करणस पकविर यस्य सयाः करणपकविरयाः, तस्ममातम् करणपकविमारतम्, इमत 
च मविगहयाः।

. 6 विसक्रकीतष्ट्री इत्यस्य लगौमककस  मविगहविमाक्यस भविमत विसमैयाः क्रकीतमा इमत विसक्रकीतष्ट्री।

. 7 कक्षे शिमानम् अमतक्रमान्तमा इमत अमतकक्षे शिष्ट्री इत्यस्य लगौमककस  मविगहविमाक्यमम्।

. 8 उपगनोयाः अपत्यस सष्ट्री इमत औपगविष्ट्री इत्यस्य अथरयाः।

॥ इमत एकमादशियाः पमाठयाः॥
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