९
9) सष्ट्री प्र त्यययाः - चमापम् टमापम् डमापम् प्रत्ययमायाः
प्रस्तमाविनमा
तत्र मत्रषपु सलङ्गक्षे षपु मध्यक्षे पपुसस्त्विबनोधिनमाय नपपुससकत्विबनोधिनमाय च प्रत्ययमान्तरमम् अपक्षेमकतस नमानस्त।
प्रमामतपमदकक्षेनमैवि तक्षेषमास प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। मकन्तपु सष्ट्रीत्विबनोधिनमाय कक्षेचनम् प्रत्ययमायाः कनल्पतमायाः सनन्त। तक्षे च
टमापम्-डमापम्-चमापसयनोप्यक्षे तक्षे ङष्ट्री प म्-ङष्ट्री ष म्-ङष्ट्री न -म् प्रत्ययमै याः सह।
ऊङम् -मतभ्यमास ममसलतमाश्चमामप सन्त्यषगौ प्रत्ययमायाः ससयमामम्। ।
एविञ्चि टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीपम् ङष्ट्रीषम् ङष्ट्रीनम् ऊङम् मत इत्यक्षेतक्षे अषगौ प्रत्ययमायाः सष्ट्रीत्विस्य दनोतनमाय
प्रमामतपमदकमातम् भविनन्त। तत्र कस्ममादम् प्रमामतपमदकमातम् टमापम् भविमत कस्ममातम् विमा डमापम् भविमत इमत बनोधिमयतपुस
प्रककतस प्रकरणस प्रवितर तक्षे। अत्र च पमाठक्षे टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीनम् मत इत्यक्षेतक्षे पञ्चि प्रत्ययमायाः कस्ममातम् प्रमातपमदकमातम्
भविनन्त इमत प्रमतपमादतक्षे।

उदक्षेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -



टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीनम् मत इमत एतमानम् पञ्चि सष्ट्रीप्रत्ययमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्।



टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीनम् मत इमत एतमानम् पञ्चि सष्ट्रीप्रत्ययमानम् प्रयनोकसपु प्रभविक्षेतम्।



एतक्षेषमास प्रत्ययमानमास ससयनोजनक्षेन शिब्दक्षेषपु मकस मकस पररवितर नस भविमत इमत जमातपुस शिक्नपुयमातम्।।



एतक्षेषमास प्रत्ययमानमास ससयनोजनस ककत्विमा सष्ट्रीसलङ्गशिब्दमानमास मनममारणस कतपुर शिक्नपुयमातम्।



पठनपमाठनकमालक्षे तत्र तत्र शिब्दक्षेषपु एतक्षेषपु कयाः सष्ट्रीप्रत्यययाः अनस्त इमत सपुस्पषस जमातपुस प्रभविक्षेतम्।

[9.1] अजमादतषमापम्॥ (४.१.४)
सकत्र माथर याः - सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे अजमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् परयाः टमापम् प्रत्यययाः भविमत।
एविस सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ह्रिस्विमाकमारमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् परयाः टमापम् प्रत्यययाः भविमत।
सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस टमाप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। अजमादतयाः
इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। टमापम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम् (७/१) इमत असधिकमारयाः
आगच्छमत। अमप च ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत अनपुवितर तक्षे। प्रत्यययाः

(१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। अनस्मनम् सकत्रक्षे अजमादतयाः इमत पदक्षे
बहह वष्ट्रीमहगभर सममाहमारदन्दसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत - अजयाः अमामदयाः यक्षेषमास तक्षे अजमादययाः।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
अजमादयश्च अतम् च इत्यनयनोयाः सममाहमारयाः अजमादतम् , तस्ममातम् अजमादतयाः। एविञ्चि अस्य अथर याः भविमत अजमादक्षेयाः अतयाः च। तत्र अजमादक्षेयाः इत्यस्य अजमामदगणपमठतशिब्दमातम् इत्यथर याः। अतयाः इत्यस्य ह्रिस्विमाकमारमातम्
इत्यथर याः। तत्र अजमादक्षेयाः इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण
अजमादक्षेयाः इत्यत्र तदन्तमविसधियाः भविमत। एविञ्चि अजमादक्षेयाः इत्यस्यमाथर्वो भविमत अजमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम् इमत।
एविमम् अतयाः इत्यमप प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। ततश्च अतयाः इत्यत्रमामप यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य
इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन अतयाः इत्यस्यमाथर्वो भविमत ह्रिस्विमाकमारमान्तमातम् इमत। एविञ्चि सकत्रमाथर्वो भविमत
अजमामदगणपमठतशिब्दमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे टमापम् प्रत्यययाः परयाः भविमत। एविस ह्रिस्विमाकमारमान्तमातम्
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे टमापम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।
उदमाहरणमम् - अजमा। खटमा।
सकत्र माथर स मन्विययाः अजमा। तत्र अजमामदगणक्षे अज इमत प्रमामतपमदकस पमठतमम् अनस्त। पपुनयाः व्यपदक्षेमशिविदमाविक्षेन
अजमान्तममप अनस्त। एविञ्चि अजमामदगणपमठतशिब्दमान्तस प्रमामतपमदकमम्, अज इमत प्रमामतपमदकमम्। तस्ममातम्
सष्ट्रीत्विदनोतनमाय अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमापम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन च अज टमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः
परस चपुटक इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य टमापयाः टकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च तस्य लनोपयाः
भविमत। पपुनयाः टमापयाः पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च तस्य लनोपयाः
भविमत। ततश्च अज आ इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परमम् अकयाः सविर णर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर ककतक्षे समत
अजमा इमत रूपस ससद्ध्यमत। ततश्च स्विमामदप्रत्यययनोगक्षेन प्रथममैकविचनक्षे अजमा इमत सपुबन्तस पदस ससध्यमत।
अन्यक्षेषमास रूपमाणमास ससमद्धिप्रमक्रयमा अजन्तसष्ट्रीसलङ्गप्रकरणक्षे रममाशिब्दवितम् वितर तक्षे।
खटमा। अत्र खट इमत प्रमामतपमदकमम् अनस्त। अस्य च अन्त्यविणर याः ह्रिस्विमाकमारयाः अनस्त। तक्षेन इदस
प्रमामतपमदकस ह्रिस्विमाकमारमान्तमम् अनस्त। ततश्च ह्रिस्विमाकमारमान्तमातम् खट इमत प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विदनोतनमाय
अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमापम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन च खट टमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परस चपुटक इमत
सकत्रक्षेण टमापयाः टकमारस्य इत्ससजमा भविमत तस्य लनोपयाः इमत सकत्रण
क्षे च तस्य लनोपयाः भविमत। पपुनयाः टमापयाः पकमारस्य
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च तस्य लनोपयाः भविमत। ततश्च खट आ इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परमम् अकयाः सविर णर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर ककतक्षे समत खटमा इमत रूपस ससद्ध्यमत।
अत्रमाजमामदगणपमठतशिब्दमानमामन्यमान्यपुदमाहरणमामन - अजमा एडकमा अश्विमा चटकमा मकमषकमा बमालमा वित्समा
हनोडमा पमाकमा मन्दमा मविलमातमा क्रपुञ्चिमा उनष्णहमा दक्षेविमविशिमा ज्यक्षेष्ठमा कमनष्ठमा मध्यममा कनोमकलमा दसषषमा इमत।
अत्रमादन्तप्रमामतपमदकमानमामन्यमान्यपुदमाहरणमामन - खटमा रममा ममालमा मक्षेधिमा गङ्गमा यमपुनमा शिमालमा सविमार
धिमनकमा ककमत्रममा स्विभमाविजमा गतमा ममायमा मविदमा अमविदमा इमत।

[9.2] डमाबपुभ माभ्यमामन्यतरस्यमामम्॥ (४.१.१३)
सकत्र माथर याः - मन्नन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् अन्नन्तमातम् बहह वष्ट्रीमहससजकमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे
विमा डमापम् प्रत्यययाः स्यमातम्।
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सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस डमाप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
डमापम्

इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। उभमाभ्यमामम् इमत पञ्चिमष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्। अन्यतरस्यमामम् इमत

अव्ययपदमम्। अत्र मनयाः इमत सकत्रमातम् मनयाः (५/१) इमत अनपुवितर तक्षे। अननो बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इमत सम्पकणरममप सकत्रमम्
अनपुवितर तक्षे। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम् (७/१) इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। प्रत्यययाः (१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च
इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत अनपुवितर तक्षे।
अत्र मनयाः इमत अनयाः इमत च प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण
मनयाः इत्यत्र अनयाः इत्यत्र च तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन मनयाः इत्यस्य मन्नन्तमातम् इत्यथर्वो भविमत। अनयाः
इत्यस्य च अन्नन्तमातम् इत्यथर्वो भविमत। बहह वष्ट्रीहक्षेयाः इत्यमप प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। एविञ्चि
सकत्रमाथर्वो भविमत - मन्नन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्, अन्नन्तमातम् बहह वष्ट्रीमहससजकमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे विमा
डमापम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।
उदमाहरणमम् - दमाममा। बहह यज्विमा।
सकत्र माथर स मन्विययाः दमाममा। अत्र दमामनम् इमत प्रमामतपमदकमम्। एतच्च मन्नन्तमम् अनस्त। अतयाः मन्नन्तमातम् दमामनम् इमत
प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विदनोतनमाय डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन डमापम् प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन च
दमामनम् डमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परस चपुटक इमत सकत्रक्षेण डकमारस्य इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण
पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन दमामनम् आ इमत नस्थमतयाः
जमायतक्षे। ततयाः परस टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण दमामनम् इमत शिब्दस्य टक्षेयाः अनम् इत्यस्य लनोपक्षे समत दमामम् आ इमत नस्थमतयाः
जमायतक्षे। विणर सम्मक्षेलनक्षे च समत दमाममा इमत रूपस ससध्यमत। डमापम् इत्यस्य अभमाविक्षे तपु दमामनम् इत्यक्षेवि रूपस मतष्ठमत।
एविमक्षेवि दमाममा पमाममा सष्ट्रीममा अमतममहममा इत्यमादमाविमप बनोध्यमम्।
बहह यज्विमा। अत्र बहह यज्विनम् इमत प्रमामतपमदकमम्। एतच्च अन्नन्तमम् अनस्त। पपुनयाः अत्र
बहह वष्ट्रीमहसममासयाः अमप अनस्त। अतयाः इदस बहह वष्ट्रीमहससजकममप अनस्त। एविञ्चि अन्नन्तमातम् बहह वष्ट्रीमहससजकमातम्
बहह यज्विनम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विदनोतनमाय डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन डमापम् प्रत्यययाः
भविमत। तक्षेन च बहह यज्विनम् डमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परस चपुटक इमत सकत्रक्षेण डकमारस्य इत्ससजमा भविमत।
हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण च पकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः भविमत। तक्षेन
बहह यज्विनम् आ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः परस टक्षेयाः इमत सकत्रण
क्षे बहह यज्विनम् इमत शिब्दस्य टक्षेयाः अनम् इत्यस्य
लनोपक्षे समत बहह यज्विम् आ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। विणर सम्मक्षेलनक्षे च समत बहह यज्विमा इमत रूपस ससध्यमत। डमापम्
इत्यस्य अभमाविक्षे तपु बहह यज्विनम् इत्यक्षेवि रूपस मतष्ठमत। एविमक्षेवि सपुचममार सपुपविमार बहह रमाजमा इत्यमादमाविमप बनोध्यमम्।

[9.3] यङश्चमापम्॥ (४.१.७४)
सकत्र माथर याः - ञ्यङन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्, ष्यङन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे चमापम् प्रत्यययाः
परयाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस चमाप्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
यङयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। चमापम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। अत्र सकत्रक्षे
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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सस स् कक तव्यमाकरणमम्
ससयमामम् (७/१) इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। प्रत्यययाः (१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र
आगच्छमत। अत्र ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत अनपुवितर तक्षे। अत्र यङयाः इत्यनक्षेन
ञ्यङयाः ष्यङयाः च गहणमम् अनस्त। ञ्यङयाः ष्यङयाः च प्रत्ययगौ इमत कक त्विमा अत्र प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत
मनयमक्षेन तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन यङयाः इमत पदस्य ञ्यङन्तमातम् ष्यङन्तमातम् च इत्यथर याः भविमत। पपुनयाः
ञ्यङन्तमातम् ष्यङन्तमातम् इमत अनयनोयाः च प्रमामतपमदकमातम् इत्यत्र अन्विययाः भविमत। एविञ्चि सकत्रमाथर्वो भविमत ञ्यङन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्, ष्यङन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे चमापम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।
उदमाहरणमम् - आम्बष्ठ्यमा। कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा।
सकत्र माथर स मन्विययाः आम्बष्ठ्यमा। अत्र आम्बष्ठ्य इमत शिब्दयाः ञ्यङन्तयाः अनस्त। यतनोमह अम्बष्ठशिब्दमातम् अम्बष्ठस्य
अपत्यस सष्ट्री इत्यथर विकद्धिक्षेत्कनोसलमाजमादमाञ्ञ्यङम् इमत सकत्रण
क्षे ञ्यङम् इमत प्रत्ययक्षे अम्बष्ठ ञ्यङम् इमत जमातक्षे
ञकमारस्य चपुटक इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, ङकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे च समत अम्बष्ठ य इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण आमदविकद्धिगौ
यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण अम्बष्ठशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपक्षे च समत आम्बष्ठम् य इमत रूपस भविमत। ततयाः
विणर सम्मक्षेलनस ककत्विमा आम्बष्ठ्य इमत रूपस जमायतक्षे। एविञ्चि आम्बष्ठ्य इमत प्रमामतपमदकस ञ्यङन्तमनस्त इमत
सपुस्पषमक्षेवि। तक्षेन च सष्ट्रीत्विमविविकमायमास ञ्यङन्तमातम् आम्बष्ठ्य इमत प्रमामतपमदकमातम् यङश्चमापम् इमत सकत्रक्षेण चमापम्
प्रत्ययक्षे समत आम्बष्ठ्य चमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः चमापयाः चकमारस्य चपुटक इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम् ,
पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे समत आम्बष्ठ्य आ
इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर च समत आम्बष्ठ्यमा इमत रूपस ससध्यमत।
अम्बष्ठनमामकस्य जनस्य पपुत्रष्ट्री इमत तदथर याः।
कमारष्ट्री ष गन्ध्यमा। अत्र कमारष्ट्रीषगन्ध्य इमत शिब्दयाः ष्यङन्तयाः अनस्त। यतनोमह करष्ट्रीषगनन्धिशिब्दमातम्
करष्ट्रीषगन्धिक्षेयाः गनोत्रमापत्यस सष्ट्री इत्यथर अणम्-प्रत्ययक्षे समत करष्ट्रीषगनन्धि अणम् इमत नस्थतगौ अणयाः स्थमानक्षे
अमणञनोरनमाषर यनोगपुररूपनोत्तमयनोयाः ष्यङम् गनोत्रक्षे इमत सकत्रक्षेण ष्यङम् इत्यमादक्षेशिक्षे समत करष्ट्रीषगनन्धि ष्यङम् इमत जमातक्षे
षकमारस्य षयाः प्रत्ययस्य इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, ङकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः
इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे च समत करष्ट्रीषगनन्धि य इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण
आमदविकद्धिगौ यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण करष्ट्रीषगनन्धिशिब्दस्य इकमारस्य लनोपक्षे च समत कमारष्ट्रीषगन्धिम् य इमत रूपस
भविमत। ततयाः विणर सम्मक्षेलनस ककत्विमा कमारष्ट्रीषगन्ध्य इमत रूपस जमायतक्षे। एविञ्चि कमारष्ट्रीषगन्ध्य इमत प्रमामतपमदकस
ष्यङन्तमनस्त इमत सपुस्पषमक्षेवि। तक्षेन च सष्ट्रीत्विमविविकमायमास ष्यङन्तमातम् कमारष्ट्रीषगन्ध्य इमत प्रमामतपमदकमातम्
यङश्चमापम् इमत सकत्रक्षेण चमापम् प्रत्ययक्षे समत कमारष्ट्रीषगन्ध्य चमापम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः चमापयाः चकमारस्य चपुटक
इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे
समत कमारष्ट्रीषगन्ध्य आ इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण दष्ट्रीघर च समत
कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा इमत रूपस ससध्यमत। कमारष्ट्रीषगनन्धियाः इमत कस्यमचतम् जनस्य नमाम। तस्य गनोत्रमापत्यस सष्ट्री
कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा इमत।
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[9.4] यक न नस्तयाः॥ (४.१.७७)
सकत्र माथर याः - यपुविनम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे मत प्रत्ययनो भविमत। स च तमद्धितयाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस मतप्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् यकनयाः इमत
पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। मत इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम् (७/१) इमत असधिकमारयाः
आगच्छमत। प्रत्यययाः (१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः तमद्धितमायाः (१/३) इमत असधिकमारयाः च
अत्र आगच्छमत। अत्र ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत अनपुवितर तक्षे। अत्र यकनयाः
इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। एविञ्चि सकत्रमाथर्वो भविमत - यपुविनम् इमत प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे
मत प्रत्यययाः परयाः भविमत स च तमद्धितयाः भविमत।
उदमाहरणमम् - यपुविमतयाः।
सकत्र माथर स मन्विययाः यपुवि मत। अत्र यपुविनम् इमत नमान्तस प्रमामतपमदकमम् अनस्त। एविञ्चि ससत्विमविविकमायमास यपुविनम् इमत
प्रमामतपमदकमातम् यकननस्त इमत सकत्रक्षेण मत प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन यपुविनम् मत इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः परस नलनोपयाः
प्रमामतपमदकस्य इमत सकत्रक्षेण यपुविनम् इमत शिब्दस्य नकमारस्य लनोपयाः भविमत। तक्षेन च यपुविमत इमत जमायतक्षे। ततयाः
तमद्धितमान्तत्विमातम् ककत्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमायमास स्विमामदकमायर च ककतक्षे यपुविमतयाः इमत रूपस
ससध्यमत। तरुणष्ट्री इमत तदथर याः।

[9.5] शिमाङ्गर रविमादञनो ङष्ट्री न म्॥ (४.१.७३)
सकत्र माथर याः - जमामतविमाचकमातम् अनपुपसजर नमातम् शिमाङ्गररविमामदगणपमठतमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे
दनोत्यक्षे ङष्ट्रीनम् प्रत्यययाः परयाः भविमत। जमामतविमाचकमातम् अनपुपसजर नमातम् अञन्तमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् च
सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीनम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रस ङष्ट्रीन्प्रत्ययस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः।
शिमाङ्गररविमादञयाः इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। ङष्ट्रीनम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। अत्र सकत्रक्षे ससयमामम् (७/१)
इमत असधिकमारयाः आगच्छमत। अनस्मनम् सकत्रक्षे ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् (५/१) इमत
अनपुवितर तक्षे। अजमादतषमापम् इमत सकत्रमातम् अतयाः (५/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। जमातक्षेरसष्ट्रीमविषयमादयनोपधिमातम् इमत
सकत्रमातम् जमातक्षेयाः (५/१) इमत पदमनपुवितर तक्षे। अनपुपसजर नमातम् (५/१) इमत असधिकमारयाः अत्र आगच्छमत। प्रत्यययाः

(१/१) इमत असधिकमारयाः परश्च इमत असधिकमारयाः च अत्र आगच्छमत। शिमाङ्गर रविमादञयाः इमत पदस समस्तमम्
अनस्त। अत्र च बहह वष्ट्रीमहगभर सममाहमारदन्दसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत - शिमाङ्गररवियाः अमामदयाः यक्षेषमास तक्षे
शिमाङ्गररविमादययाः। शिमाङ्गररविमादयश्च अञम् च इमत शिमाङ्गर रविमादञम्, तस्ममातम् शिमाङ्गररविमादञयाः। एविञ्चि अस्यमाथर्वो भविमत शिमाङ्गररविमादक्षेयाः अञयाः च इमत। शिमाङ्गररविमादक्षेयाः इत्यस्य च शिमाङ्गररविमामदगणपमठतमातम् इत्यथर याः। अत्र जमातक्षेयाः इमत पदमम्
अनपुपसजर नमातम् इमत पदस च शिमाङ्गररविमादक्षेयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। पपुनयाः शिमाङ्गररविमादक्षेयाः इमत पदस प्रमामतपमदकमातम्
इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। अञयाः इमत प्रत्ययगहणमम् अनस्त। तक्षेन प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत पररभमाषयमा
तत्र तदन्तमविसधियाः भविमत। तक्षेन अञयाः इत्यस्य अञन्तमातम् इत्यथर याः भविमत। पपुनयाः अञन्तमातम् इत्यस्य जमातक्षेयाः
ससस्ककतव्यमाकरणमम्
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इमत पदमम् अनपुपसजर नमातम् इमत पदस च मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन जमामतविमाचकमातम् अनपुपसजर नमातम् अञन्तमातम्
इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। अञन्तमातम् इमत प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणमम् अनस्त। अतयाः इमत पदममप
प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। तक्षेन यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत पररभमाषयमा अत्र तदन्तमविसधियाः
भविमत। तक्षेन अदन्तमातम्

प्रमामतपमदकमातम् इत्यथर्वो भविमत। एविञ्चि सकत्रमाथर्वो भविमत - जमामतविमाचकमातम्

अनपुपसजर नमातम् शिमाङ्गररविमामदगणपमठतमातम्

अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीनम् प्रत्यययाः परयाः भविमत।

जमामतविमाचकमातम् अनपुपसजर नमातम् अञन्तमातम् अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् च सष्ट्रीत्विक्षे दनोत्यक्षे ङष्ट्रीनम् प्रत्यययाः परयाः
भविमत।
उदमाहरणमम् - शिमाङ्गररविष्ट्री। बमैदष्ट्री।
सकत्र माथर स मन्विययाः शिमाङ्गर रविष्ट्री । अत्र शिमाङ्गररवि इमत शिब्दयाः शिमाङ्गररविमामदगणक्षे पमठतयाः अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अनस्त।
अनपुपसजर नयाः अनस्त, अदन्तश्च अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास शिमाङ्गर रविमादञनो ङष्ट्रीनम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीनम्
प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन शिमाङ्गररवि ङष्ट्रीनम् 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 शिमाङ्गररवि ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत
सकत्रक्षेण अकमारलनोपक्षे ककतक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे च ककतक्षे शिमाङ्गररविष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। अस्य रूपप्रमक्रयमा च
अजन्तसष्ट्रीसलङ्गप्रकरणक्षे गगौरष्ट्रीशिब्दविदम् बनोध्यमा।
बमैद ष्ट्री । अत्र बमैद इमत शिब्दयाः अनस्त। अयस शिब्दयाः अञन्तयाः अनस्त। पपुनयाः जमामतविमाचकयाः अनस्त।
अनपुपसजर नयाः अनस्त, अदन्तश्च अनस्त। अतयाः सष्ट्रीत्विमविविकमायमास शिमाङ्गर रविमादञनो ङष्ट्रीनम् इमत सकत्रक्षेण ङष्ट्रीनम्
प्रत्यययाः भविमत। तक्षेन बमैद ङष्ट्रीनम् इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः लशिक्वितमद्धितक्षे इमत सकत्रण
क्षे ङष्ट्रीषयाः ङकमारस्य
इत्ससजमा भविमत। हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण षकमारस्य इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण च उभयनोयाः लनोपयाः
भविमत। तक्षेन बमैद ई इमत नस्थमतयाः भविमत। यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण भससजमा भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण
अकमारलनोपक्षे

ककतक्षे

विणर सम्मक्षेलनक्षे

च

ककतक्षे

बमैदष्ट्री

इमत

रूपस

ससध्यमत।

अस्य

रूपप्रमक्रयमा

च

अजन्तसष्ट्रीसलङ्गप्रकरणक्षे गगौरष्ट्रीशिब्दविदम् बनोध्यमा।

[9.6] प्रत्ययस्थमात्कमात्पकविर स्यमात इदमाप्यसपुप याः॥ (७.३.४४)
सकत्र माथर याः - प्रत्ययस्थमातम् कमातम् पकविरस्य अतयाः स्थमानक्षे इतम् भविमत आमप परक्षे। मकन्तपु सपुप्परकक्षे आमप
परक्षे अतयाः स्थमानक्षे इदम् न भविमत।
सकत्र व्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। इदस सकत्रमम् इतम् इमत आदक्षेशिस मविदधिमामत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् सप पदमामन
सनन्त। प्रत्ययस्थमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। कमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। पकविरस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। अतयाः
इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। इदम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। आमप इमत सपम्यन्तस पदमम्। असपुपयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्।
असपुपयाः इमत पदस समस्तमम् अनस्त। अत्र नञ्तत्पपुरुषसममासयाः अनस्त। अस्य च मविगहयाः भविमत न सपुपम् इमत
असपुपम्, तस्ममातम् असपुपयाः। प्रत्ययस्थमातम् इमत पदस कमातम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। कमातम् इमत पदस पकविरस्य
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इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। पकविरस्य इमत पदमम् अतयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणस भविमत। एविञ्चि अस्य सकत्रस्यमाथर याः भविमत
प्रत्ययस्थमातम् कमातम् पकविरस्य अतयाः स्थमानक्षे इतम् भविमत आमप परक्षे। मकन्तपु सपुप्परकक्षे आमप परक्षे अतयाः स्थमानक्षे इदम् न
भविमत। इतम् इत्यत्र तकमारयाः उच्चमारणमाथर याः न तपु शविणमाथर याः।
उदमाहरणमम् - कमाररकमा बमासलकमा इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन सनन्त।
सकत्र माथर स मन्विययाः कमाररकमा। अत्र कक धिमातनोयाः ण्विपुल्तकचगौ इमत सकत्रक्षेण ण्विपुल्प्रत्ययक्षे ककतक्षे कक ण्विपुलम् इमत जमातक्षे ततयाः परस चपुटक
इमत सकत्रक्षेण णकमारस्य इत्ससजमायमामम्, लकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास च सत्यमास तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे कक विपु इमत जमायतक्षे। ततश्च यपुविनोरनमाकगौ इमत सकत्रण
क्षे विनोयाः स्थमानक्षे अक इमत आदक्षेशिक्षे कक
अक इमत जमातक्षे अचनो नञ्णमत इमत सकत्रक्षेण ऋकमारस्य स्थमानक्षे विकमद्धिस कक त्विमा कमारम् अक इमत जमातक्षे विणर सम्मक्षेलनक्षे
च समत कमारक इमत शिब्दयाः ससध्यमत। ततयाः ककदन्तत्विमातम् ककत्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजमायमास जमातमायमामम्, कमारक इत्यस्य अदन्तप्रमामतपमदकत्विमातम् अजमादतषमापम् इमत सकत्रण
क्षे टमापम्प्रत्ययक्षे टमापयाः टकमारस्य चपुटक इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, पकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य
लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः लनोपक्षे समत कमारक आ इमत नस्थमतयाः भविमत। तदमा अत्र टमामप परक्षे
अकरूपप्रत्ययस्थमातम् कमातम् पकविरस्य अतयाः स्थमानक्षे प्रत्ययस्थमात्कमात्पकविरस्यमात इदमाप्यसपुपयाः इमत सकत्रक्षेण इतम्
इत्यमादक्षेशिक्षे कमाररक आ इमत नस्थमतयाः भविमत। तत्पश्चमातम् अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण सविणर दष्ट्रीघर समत
कमाररकमा इमत रूपस ससध्यमत।
अन्यमामन उदमाहरणमामन - बमासलकमा अश्विपमासलकमा अध्यमामपकमा तमाररकमा हमाररकमा धिमाररकमा
पररवमासजकमा शिमयकमा नमामयकमा गमामयकमा पमामचकमा पमामठकमा इत्यमादष्ट्रीमन।

पमाठगतप्रश्नमायाः
अत्र कक्षेचन

पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

1. कमत सलङ्गमामन भविनन्त। कमामन च तमामन।
2. कमत सष्ट्रीप्रत्ययमायाः सनन्त।
3. अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
4. यकननस्त इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
5. दमाममा इत्यत्र कयाः सष्ट्रीप्रत्यययाः अनस्त।
6. यङश्चमापम् इमत सकत्रक्षेण मकस मविधिष्ट्रीयतक्षे।
7. अजमामदपदक्षे कयाः सममासयाः कश्च मविगहयाः।
8. पपुसस्त्विस्य शिमासष्ट्रीयस लकणस मकमम्।
9. सष्ट्रीत्विस्य शिमासष्ट्रीयस लकणस मकमम्।
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10. नपपुससकत्विस्य शिमासष्ट्रीयस लकणस मकमम्।
11. ससद्धिमान्तक्षे सलङ्गस मकमन्नष्ठमम्।

पमाठसमारयाः
अत्र पमाठक्षे टमापम् डमापम् चमापम् ङष्ट्रीनम् मत इमत पञ्चिमानमास सष्ट्रीप्रत्ययमानमास विणर नस वितर तक्षे। अत्र सविर प्रथमस
टमाप्प्रत्ययमविधिमायकस्य अजमादतषमापम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानमम् अनस्त। तददपु माहरणमामन च दत्तमामन सनन्त।
पपुनयाः डमाप्प्रत्ययमविधिमायकस्य डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानमम् उदमाहरणस च वितर तक्षे। ततयाः परस
चमाप्प्रत्ययमविधिमायकस्य यङश्चमापम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस तददपु माहरणस च अनस्त। एविस मतप्रत्ययमविधिमायकस्य
यकननस्तयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा वितर तक्षे। पपुनयाः ङष्ट्रीन्प्रत्ययमविधिमायकस्य शिमाङ्गररविमादञनो ङष्ट्रीनम् इमत सकत्रस्य
व्यमाख्यमा ककतमा तददपु माहरणमामन च समासधितमामन। प्रत्ययस्थमात्कमात्पकविरस्यमात इदमाप्यसपुपयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमानस
तददपु माहरणमानमास च ससमद्धियाः दमशिर तमा इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
अत्र परष्ट्रीकनोपयनोमगनयाः प्रषव्यमायाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

1. अजमादतषमापम् इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमास सलखन्तपु।
2. डमाबपुभमाभ्यमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमा कमायमार।
3. यङश्चमापम् इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमास सलखत।
4. यकननस्त इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमास सलखत।
5. शिमाङ्गररविमादञनो ङष्ट्रीनम् इमत सकत्रस्य सनोदमाहरणस व्यमाख्यमास कपुविर न्तपु।
6. प्रत्ययस्थमात्कमात्पकविरस्यमात इदमाप्यसपुपयाः इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमा लक्षेख्यमा।
7. कमाररकमा इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास सलखन्तपु।
8. शिमाङ्गररविष्ट्री इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास सलखत।
9. कमारष्ट्रीषगन्ध्यमा इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास सलखत।
10. बहह यज्विमा इमत प्रयनोगस्य ससमद्धिप्रमक्रयमास प्रदश्यर न्तपु।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण
1. त्रष्ट्रीमण सलङ्गमामन भविनन्त। सष्ट्रीत्विमम्, पपुसस्त्विमम् नपपुससकत्विमम् च इमत।
2. अषगौ सष्ट्रीप्रत्ययमायाः सनन्त।
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3. अजमादतषमापम् इमत सकत्रक्षेण टमाप्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
4. यकननस्त इमत सकत्रक्षेण मतप्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
5. दमाममा इत्यत्र डमाप्प्रत्यययाः अनस्त।
6. यङश्चमापम् इमत सकत्रक्षेण चमाप्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
7. अजमामदपदक्षे बहह वष्ट्रीमहसममासयाः अनस्त। अस्य च अजयाः अमामदयाः यक्षेषमास तक्षे अजमादययाः इमत मविगहयाः।
8. सत्त्विरजस्तमसमास प्रमाककतगपुणमानमामम् उपचययाः पपुसस्त्विमम्।
9. सत्त्विरजस्तमसमास प्रमाककतगपुणमानमामम् अपचययाः सष्ट्रीत्विमम्।
10. सत्त्विरजस्तमसमास प्रमाककतगपुणमानमास नस्थमतममात्रस नपपुससकत्विमम्।
11. पदमाथर मनष्ठमम्।

॥इमत नविमयाः पमाठयाः॥
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