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17) अषमाध्यमाय्यमायाः तपृत ष्ट्री य याः अध्यमाययाः
प्रस्तमावनमा
पसूवरनस्मनम् पमाठवे भवन्तयाः कवेषमाञ्चन ववैमदकशिब्दमानमामम् प्रयनोगमम् प्रमक्रयमामम् चि जमातवन्तयाः। अत्र पमाठवे इनम् ,
नण्व, ञ्यपुटिम्, मवटिम् , मवचिम्, नक्वपम् इत्यमामदप्रत्ययमानमामम् प्रयनोगयाः प्रदशिर मयष्यतवे। मकञ्च कवेमचितम् मनपमातनससद्धशिब्दमायाः
अमप आलनोचिमयष्यन्तवे। दशि लकमारमा भवनन्त। तवेषपु लवेटिम् -लकमास्य प्रयनोगनो ववेदवे भवमत इमत भवन्तयाः जमाननन्त
एव। अस्य पमाठस्य अन्तवे लवेट्लकमारसम्बनन्धनष्ट्री चिचिमार कररष्यतवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ धमातनोयाः परवे इनम्, नण्व, ञ्यपुटिम्, मवटिम् , मवचिम्, नक्वपम् इत्यमामदप्रत्ययमायाः कदमा भवमत तमदषयवे जमास्यमत।
➢ कमासश्चिन मनपमातनवेन ससद्धमानम् शिब्दमानम् जमास्यमत।
➢ लवेटिम्-लकमारस्य मवशिवेषतमामम् अवगममष्यमत।
➢ छन्दसस लवेटिम्-लकमारवे रूपप्रमक्रयमामम् बपुध्यमातम्।।

छन्दसस मनषक्यर दवे व हिह य -प्रणष्ट्री य नोनष्ट्री य नोनच्छष्य-

17.1)

मयर स्तयमारध् वयर -खन्यखमान्य-दवे व यज्यमापपृच् छ्यप्रमतषष्ट्री व् य-बह्मवमादभमाव्यस्तमाव्यनोपचिमाय्य-पपृड मामन॥ (३.१.१२३)
ससूत्र माथर याः - मनषक्यमारदययाः शिब्दमायाः छन्दसस मनपमात्यन्तवे।
ससूत्र मावतरणमम्

- छन्दसस

मनषक्यर -दवेवहिह य-प्रणष्ट्रीय-उनष्ट्रीय-उनच्छष्य-मयर -स्तयमार-ध्वयर -खन्य-

खमान्य-दवेवयज्यमा-अपपृच्छ्य-प्रमतषष्ट्रीव्य-बह्मवमाद-भमाव्य-स्तमाव्य-उपचिमाय्य-पपृड शिब्दमानमास मनपमातनमाथर ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण उकपदमामन मनपमात्यन्तवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः।

तत्र

छन्दसस

इमत

सप्तम्यवेकवचिनमान्तस

पदमम्।

मनषक्यर दवेवहिह यप्रणष्ट्रीयनोनष्ट्रीयनोनच्छष्यमयर स्तयमारध्वयर खन्यखमान्यदवेवयज्यमापपृच्छ्यप्रमतषष्ट्रीव्यबह्मवमादभमाव्यस्तमाव्यनोपचिमाय्यपपृडमामन इमत प्रथममाबहिह वचिनमान्तस पदमम्। मनपमात्यन्तवे इमत अध्यमामह्रयतवे। मनपमातनस नमाम
मकमममत चिवेतम् ससद्धप्रमक्रयस्य मनदरशिनो महि मनपमातयाः। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस मनषक्यर -दवेवहिह य-प्रणष्ट्रीय-
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उनष्ट्रीय-उनच्छष्य-मयर -स्तयमार-ध्वयर -खन्य-खमान्य-दवेवयज्यमा-अपपृच्छ्य-प्रमतषष्ट्रीव्य-बह्मवमाद-भमाव्य-स्तमाव्यउपचिमाय्य-पपृड-शिब्दमायाः मनपमात्यन्तवे इमत।
उदमाहिरणमम् एतवेषमामम् उदमाहिरणमामन यथमा "मनषक्यर मचिन्वष्ट्रीत पशिपुकमामयाः"। "स्पधर न्तवे वमा उ दवेवहिह यवे"। "आपपृच्छ्यस
धरुणस वमाज्यषर मत"। इत्यमादष्ट्रीमन।
तत्र मनषक्यर इत्यत्र मनसम्-पसूवरक-कपृतम्-धमातनोयाः क्यप्प्रत्ययवे प्रमाप्तवे मनपमातनमातम् ण्यत्प्रत्ययवे ऋकमारस्य
गपुणवे रपरत्ववेवे मनसम् करम् तम् य इत्यवस्थमायमामम् आदन्तवणर दयस्य मवपयर यवे अथमारतम् ककमारतकमारयनोयाः मवपयर यवे
मनसम् तरम् कम् य इमत जमातवे सस्य षत्ववे तकमारस्य चि टिकमारवे मनषक्यर इमत रूपमम्। लनोकवे मनष्कपृ त्य इमत रूपस
भवमत।
दवे व हिह य याः - दवेवमानमास हमानस हिवनस वमा इमत मवगहिवे दवेवशिब्दपसूवरकमातम् हवे धमातनोयाः हिह धमातनोयाः वमा क्यप्प्रत्ययवे दष्ट्रीघिर
मनपमातनमातम् तपुगभमाववे दवे व हिह य याः इमत रूपस भवमत।
प्रणष्ट्री य याः - प्रपसूवरकमातम् णष्ट्रीधमातनोयाः क्यप्प्रत्ययवे प्रणष्ट्रीय इमत रूपमम्। लनोकवे तपु यत्प्रत्ययवे प्रणवे य इमत रूपस
भवमत।
उनष्ट्री य याः - उत्पसूवरकमातम् नष्ट्रीधमातनोयाः क्यप्प्रत्ययवे रूपममदमम्। लनोकवे तपु उनवेय याः इमत रूपस भवमत।
उनच्छष्यमम्- उत्पसूवरकमातम् मशिषम्-धमातनोयाः क्यप्प्रत्ययवे उनच्छष्यमम् इमत रूपमम्। लनोकवे तपु उच्छवे ष्यमम्
इमत रूपस भवमत।
मयर याः - मपृधमातनोयाः यत्प्रत्ययवे रूपममदमम्। लनोकवे तपु ण्यत्प्रत्ययवे ममायर याः इमत रूपस भवमत।
स्तयमार- स्तपृधमातनोयाः यत्प्रत्ययवे ससयमास टिमामप स्तयमार इमत रूपमम्। इदस रूपस सष्ट्रीसलङमान्ततयमा
मनपमात्यतवे। लनोकवे तपु स्तपृधमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययवे स्तमायर याः इमत रूपस भवमत।
ध्वयर याः - ध्वपृधमातनोयाः यत्प्रत्ययवे ध्वमायर याः इमत रूपमम्। लनोकवे तपु ण्यत्प्रत्ययवे ध्वमायर याः इमत रूपस भवमत।
खन्ययाः , खमान्ययाः - खन्धमातनोयाः यत्प्रत्ययवे खन्ययाः इमत रूपमम्। खन्धमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययवे खमान्ययाः इमत
रूपमम्। लनोकवे तपु उभयत्र यत्प्रत्ययवे खवे य याः इमत रूपस भवमत।
दवे व यज्यमा - दवेवमानमास यजनमम् इमत व्यपुत्पत्त्यमा दवेवनोपपदक-यज्धमातनोयाः यमत ससयमास टिमामप रूपममदमम्।
लनोकवे इज्यमा इमत रूपस भवमत।
अपपृच् छ्ययाः - आङ्पसूवरक-प्रच्छम्-धमातनोयाः क्यप्प्रत्ययवे रूपममदमम्। लनोकवे तपु ण्यत्प्प्रत्ययवे आप्प्रमाच्छ्ययाः
इमत रूपस भवमत।
प्रमतषष्ट्री व् ययाः - प्रमतपसूवरकससवम्-धमातनोयाः क्यप्प्रत्ययवे सस्य षत्ववे इकमारस्य हिसल चि इत्यनवेन दष्ट्रीघिर
प्रमतषष्ट्रीव्य इमत रूपमम्। लनोकवे तपु प्रमतषवे व् ययाः इमत रूपस भवमत।
बह्मवमादमम्- बह्मणयाः ववेदस्य वदनमम् इमत मवगहिवे बह्मनपुपपदक -वदम्-धमातनोयाः ण्यमत रूपममदमम्। लनोकवे
क्यप्प्रत्ययवे यत्प्रत्ययवे वमा बह्मनोदमम्, बह्मवदस चिवेमत रूपदयस भवमत।
भमाव्ययाः , स्तमाव्ययाः - भसूधमातनोयाः स्तपुधमातनोयाः ण्यमत यथमाक्रमस भमाव्ययाः स्तमाव्ययाः इमत रूपदयस भवमत।
लनोकवे तपु भसूधमातनोयाः यत्प्रत्ययवे भव्ययाः इमत, स्तपुधमातनोयाः क्यप्प्रत्ययवे स्तपुत् ययाः इमत रूपदयस भवमत।
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उपचिमाय्यपपृड मम्- पपृडयमत सपुखयमत इमत मवगहिवे पपृडम्-धमातनोयाः क्यप्प्रत्ययवे पपृड याः इमत रूपमम्।
उपचिमाय्यस चि ततम् पपृडमम् चि इमत मवगहिवे कमर धमारयसममासवे उपचिमाय्यपपृड मम् इमत रूपमम्। अत्र पपृड इमत उत्तरपदवे
परतयाः उपपसूवरकमचिधमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययवे अयमादवेशियाः मनपमात्यतवे।

छन्दसस वनसनरमकमथमामम्॥ (३.२.२७)

17.2)

ससूत्र माथर याः - एभ्ययाः कमर ण्यपुपपदवे इनम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - छन्दसस वनम्-धमातनोयाः सनम्-धमातनोयाः रकम्-धमातनोयाः मथम्-धमातनोयाः चि कमर मण उपपदवे इनम्प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण इनम्-प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः। छन्दसस इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। वनसनरमकमथमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस पदमम्। अत्र पञ्चम्यथर
षष्ठष्ट्री बनोद्धव्यमा। स्तम्बशिकपृतनोररनम् इमत ससूत्रमातम् इनम् इमत अनपुवतर तवे। कमर मण भपृतयौ इमत ससूत्रमातम् कमर मण
इत्यनपुवतर तवे।

धमातनोयाः

प्रत्यययाः

परयाः

चिवेमत

असधकपृतमनस्त।

धमातनोयाः

इत्यस्य

धमातपुभ्ययाः

इमत

पञ्चमष्ट्रीबहिह वचिनमान्ततयमा मवपररणमामयाः। तदमा छन्दसस वनसनरमकमथम् इत्यवेतवेभ्ययाः धमातपुभ्ययाः कमर मण इनम् प्रत्यययाः
परयाः इमत वमाक्ययनोजनमा। ससूत्रमाथर्थो महि छन्दसस वनम्-धमातनोयाः सनम्-धमातनोयाः रकम्-धमातनोयाः मथम्-धमातनोयाः चि कमर मण
उपपदवे इनम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमामदमत। तत्र वनम्-धमातनोयाः यमाचिनमम् अथर याः। सनम्-धमातपुयाः दमानमाथर कयाः। रकम्-धमातपुयाः
पमालनमाथर वमाचिष्ट्री। मथम्-धमातपुयाः मवलनोडनमाथर कयाः।
उदमाहिरणमम् - बह्मवमनस त्वमा कत्रवमनमम् इमत ववेदवे प्रयनोगयाः। तत्र बह्म वनमत इमत व्यपुत्पत्तयौ
कमर ण्यपुपपदवे प्रकपृतससूत्रवेण यमाचिनमाथर कमातम् वनम्-धमातनोयाः इनम्-प्रत्ययवे प्रमक्रययमा बह्मनम् वनम् इनम् इमत नस्थतवे
अनपुबन्धलनोपवे बह्मनम् वनम् इ इमत नस्थतवे नलनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य इत्यनवेन प्रमामतपमदकमान्तस्य बह्मनम्
इत्यस्य नकमारस्य लनोपवे बह्म वनम् इ इमत नस्थतवे सम्पसूणरस्य बह्मवमन इमत जमातवे उपपदसममासवे
प्रमामतपमदकससजमायमास मदतष्ट्रीयवैकवचिनमववकमायमामम् अमम बह्मवमन अमम् इमत नस्थतवे अमम पसूवरयाः इत्यनवेन
पसूवररूपवैकमादवेशिवे बह्मवमनमम् इमत रूपमम्। कत्रवमनममप तथवैव। गनोषमणस पसथरकष्ट्री हिमवमर सथयाः इत्यमादष्ट्रीमन
उदमाहिरणमान्तरमामण।

छन्दसस सहियाः॥ (३.२.६३)

17.3)

ससूत्र माथर याः - सपुप्यपुपपदवे सहिवेनण्वर याः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - सपुबन्तवे उपपदवेवे सहिम् -धमातनोयाः नण्व-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण नण्वप्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः। तत्र छन्दसस इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। सहियाः इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। भजनो नण्वयाः इमत
ससूत्रमातम् नण्वयाः इत्यनपुवतर तवे। सपुमप इत्यस्य अनपुवपृसत्तयाः भवमत। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृ तमनस्त।
छन्दसस सहियाः धमातनोयाः नण्वयाः प्रत्यययाः सपुमप इमत वमाक्ययनोजनमा। ससूत्रमाथर्थो महि छन्दसस सहिम् -धमातनोयाः सपुबन्तवे उपपदवे
नण्व-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत। सहिम् -धमातनोयाः चि अथर याः भवमत मषर णमम् इमत।
उदमाहिरणमम् -
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पपृतनमाषमाटिम् इत्यपुदमाहिरणमम्। पपृतनमास सहितवे इमत व्यपुत्पत्तयौ सपुबन्तनोपपदवे सहिम् -धमातनोयाः प्रकपृतससूत्रवेण नण्वप्रत्ययवे पपृतनमा सहिम् नण्व इमत नस्थतवे अनपुबन्धलनोपवे पपृतनमा सहिम् इमत नस्थतवे अत उपधमायमायाः इत्यनवेन
उपधमावपृद्धयौ पपृतनमा समाहिम् इमत नस्थतवे उपपदसममासवे प्रमामतपमदकससजमायमास सयौ अनपुबन्धलनोपवे पपृतनमासमाहिम् सम् इमत
नस्थतवे हिल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघिमारतम् सपुमतस्यपपृकस हिलम् इत्यनवेन सकमारलनोपवे हिनो ढयाः इत्यनवेन हिस्य ढकमारवे पपृतनमासमाढम्
इमत नस्थतवे झलमास जशिनोऽन्तवे इत्यनवेन ढकमारस्य डकमारवे अवसमानससजमायमास वमावसमानवे इत्यनवेन डकमारस्य टिकमारवे
पपृत नमाषमाटिम् इमत रूपमम्।

वहिश्चि॥ (३.२.६४)

17.4)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस सपुप्यपुपपदवे वहियाः नण्वयाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - सपुबन्तनोपपदवे वहियाः धमातनोयाः नण्व-प्रत्ययमवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण सपुबन्तनोपपदवे वहियाः धमातनोयाः नण्व -प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे।
अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। वहियाः चि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। वहियाः इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। चि इमत
अव्ययपदमम्। भजनो नण्वयाः इमत ससूत्रमातम् नण्वयाः इत्यनपुवतर तवे। छन्दसस सहियाः इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इत्यनपुवतर तवे।
सपुमप इत्यस्य अनपुवपृसत्तयाः भवमत। धमातनोयाः प्रत्ययश्चिवेमत असधकपृतमनस्त। छन्दसस वहियाः धमातनोयाः नण्वयाः प्रत्यययाः
सपुमप इमत वमाक्ययनोजनमा। ततश्चि ससूत्रथर याः भवमत छन्दसस सपुबन्तनोपपदवे वहिम् -धमातनोयाः नण्व-प्रत्यययाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - मदत्यवमाटिम् इत्यपुदमाहिरणमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - मदत्यस वषर दयस वहिमत इमत मवगहिवे सपुबन्तनोपपदवे वहिम् -धमातनोयाः प्रकपृतससूत्रवेण नण्वप्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे मदत्य वहिम् इमत नस्थतवे अत उपधमायमायाः इत्यनवेन उपधमावपृद्धयौ मदत्य वमाहिम् इमत जमातवे
उपपदसममासवे प्रमामतपमदकससजमायमास सयौ अनपुबन्धलनोपवे मदत्यवमाहिम् सम् इमत जमातवे हिल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघिमारतम्
सपुमतस्यपपृकस हिलम् इत्यनवेन सकमारलनोपवे हिनो ढयाः इत्यनवेन हिस्य ढकमारवे मदत्यवमाढम् इमत जमातवे झलमास जशिनोऽन्तवे
इत्यनवेन ढकमारस्य डकमारवे वमावसमानवे इत्यनवेन डकमारस्य टिकमारवे मदत्यवमाटिम् इमत रूपमम् ससध्यमत।

हिव्यवे ऽनन्तयाःपमादमम्॥ (३.२.६६)

17.5)

ससूत्र माथर याः - हिव्यवे सपुमप चिनोपपदवे छन्दसस अनन्तयाःपमादस वहियाः ञ्यपुटिम्।
ससूत्र मावतरणमम् - हिव्यवे उपपदवे सपुबन्तनोपपदवे चि छन्दसस अनन्तयाःपमादस वहियाः ञ्यपुटिम्-प्रत्ययमवधमानमाय
ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण ञ्यपुटिम्-प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः। हिव्यवे अनन्तयाःपमादमम् इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। हिव्यवे इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। अनन्तयाःपमादमम् इमत
प्रथमवैकवचिनमान्तस पदमम्। अन्तयाः मध्यवे पमादस्यवेमत अन्तयाःपमादमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमावसममासयाः। न अन्तयाःपमादमम्
अनन्तयाःपमादमम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। वहिश्चि इमत ससूत्रमातम् वहियाः इत्यनपुवतर तवे। छन्दसस सहियाः इमत ससूत्रमातम्
छन्दसस इत्यनपुवतर तवे। कमाव्यपपुरष्ट्रीषपपुरष्ट्रीष्यवेषपु ञ्यपुटिम् इमत ससूत्रमातम् ञ्यपुटिम् इत्यनपुवतर तवे। सपुमप इत्यनपुवतर तवे। धमातनोयाः
प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमम्। भवमत इमत अध्यमामह्रयतवे। तदमा चि वमाक्ययनोजनमा भवमत हिव्यवे सपुमप छन्दसस
अनन्तयाःपमादस वहियाः धमातनोयाः ञ्यपुटिम् प्रत्यययाः परयाः इमत। ससूत्रमाथर स्तमावतम् हिव्यवे उपपदवे सपुबन्तनोपपदवे चि छन्दसस
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अनन्तयाःपमादस वहिम् -धमातनोयाः ञ्यपुटिम्-प्रत्यययाः भवमत इमत। अथमारतम् हिव्यवे उपपदवे सपुबन्तनोपपदवे चि छन्दसस वहिम् -धमातनोयाः
ञ्यपुटिम्-प्रत्यययाः भवमत पमादयनोमर ध्यस्थवे तपु न भवमत इमत। अमप तपु पमादमध्यवे वहिश्चि इत्यनवेन नण्वरवेव भवमत।
उदमाहिरणमम् - अमग्निश्चि हिव्यवमाहिनयाः इमत ववैमदकप्रयनोगयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - तत्र हिव्यवमाहिनयाः इत्यत्र हिव्यस वहिमत इमत मवगहिवे हिव्यनोपपदवे वहिम् -धमातनोयाः
प्रकपृतससूत्रवेण ञ्यपुटिम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे हिव्य वहिम् यपु इमत नस्थतवे अत उपधमायमायाः इत्यनवेन उपधमावपृद्धयौ हिव्य
वमाहिम् यपु इमत जमातवे यपुवनोरनमाकयौ इत्यनवेन यपु इत्यस्य अनमादवेशिवे ससयनोगवे सम्पसूणरस्य हिव्यवमाहिन इत्यस्य
उपपदसममासवे प्रमामतपमदकससजमायमास सयौ मवभमककमायर हिव्यवमाहिनयाः इमत रूपमम् ससध्यमत।

जनसनखनक्रमगमनो मवटिम् ॥ (३.२.६७)

17.6)

ससूत्र माथर याः - उपसगर सपुमप चिनोपपदवे एभ्यश्छन्दसस मवटिम् । (शिवेखरयाः)
ससूत्र मावतरणमम् - उपसगर उपपदवे सपुमप उपपदवे चि जनम्-धमातनोयाः सनम्-धमातनोयाः खनम्-धमातनोयाः क्रमम्-धमातनोयाः
गमम्-धमातनोयाः चि मवटिम् -प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण मवटिम् -प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः। जनसनखनक्रमगमयाः इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। मवटिम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस सहियाः इमत
ससूत्रमातम् छन्दसस इत्यनपुवतर तवे। उपसगर सपुमप चिवेत्यमप अनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त।
उपसगर सपुमप जनसनखनक्रमगमयाः धमातनोयाः मवटिम् प्रत्यययाः परयाः इमत वमाक्ययनोजनमा। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत
उपसगर उपपदवे सपुबन्तनोपपदवे चि जनम् -धमातनोयाः सनम्-धमातनोयाः खनम्-धमातनोयाः क्रमम्-धमातनोयाः गमम्-धमातनोयाः चि मवटिम् -प्रत्यययाः
परयाः स्यमामदमत।
उदमाहिरणमम् - अब्जयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अप्सपु जमायतवे इमत मवगहिवे अप्सपु इमत सपुबन्तनोपपदवे प्रकपृ तससूत्रवेण मवटिम् -प्रत्ययवे अपम्
जनम् मवटिम् इमत नस्थतवे मवटियाः सवमारपहिमारलनोपवे अपम् जनम् इमत नस्थतवे मवटिम् -वननोरनपुनमाससकस्यमातम् इमत ससूत्रवेण
नकमारस्य आकमारमादवेशिवे अपम् ज आ इमत नस्थतवे सवणर दष्ट्रीघिर अपम् जमा इमत नस्थतवे झलमास जशिनोऽन्तवे इत्यनवेन
पकमारस्य बकमारमादवेशिवे ससयनोगवे मनष्पनस्य अब्जमा इत्यस्य उपपदसममासवे प्रमामतपमदकससजमायमास सयौ मवभमककमायर
अब्जमायाः इमत रूपमम्। एवस गनोजमायाः गनोषमायाः इत्यमादष्ट्रीन्यपुदमाहिरणमामन।

मन्त्रवे श्ववे त वहिनोक्थशिस्पपुर नोडमाशिनो नण्वनम्॥ (३.२.७१)

17.7)

ससूत्र माथर याः - मन्त्रवे श्ववेतवहिनोक्थशिस्पपुरनोडमाशिनो नण्वनम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - मन्त्रवे

श्ववेतवहिम् उक्थशिसम् पपुरनोडमाशिम् इमत ससूत्रपमठतशिब्दवेभ्ययाः नण्वनम् -

प्रत्ययमवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण नण्वनम्-प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण
पदमामन सनन्त। मन्त्रवे इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। श्ववेतवहिनोक्थशिस्पपुरनोडमाशियाः इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्।
नण्वनम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत मन्त्रवे
श्ववेतवहिनोक्थशिस्पपुरनोडमाशिनो नण्वनम् प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
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ववे द माध्ययनमम्
उदमाहिरणमम् - श्ववेतवमाहियौ इत्यपुदमाहिरणमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - प्रकपृतससूत्रवेण श्ववेतवहिम् -शिब्दमातम् नण्व-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे श्ववेतवहिम् इमत नस्थतवे
अतनो उपधमायमायाः इत्यनवेन उपधमावपृद्धयौ श्ववेतवमाहिम् इमत जमातवे उपपदसममासवे प्रमामतपमदकससजमायमामम् औ-प्रत्ययवे
सवर वणर सम्मवेलनवे श्ववे त वमाहियौ इमत रूपमम्। एवस श्ववे त वमाहियाः इत्यमामद उदमाहिरणमम् स्वयमम् बनोद्धव्यमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

मनपमातनस नमाम मकमम्।

2. वनम्-धमातनोयाः अथर याः कयाः।
3.

पपृतनमास सहितवे इमत अथर मकस रूपस भवमत।

4. मदत्यवमाढम् इमत नस्थतवे ढकमारस्य डकमारयाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।
5. छन्दसस वनसनरमकमथमामम् इत्यस्य कनोऽथर याः।
6. ञ्यपुटिम्-प्रत्यययाः कवेन मवधष्ट्रीयतवे।
7. नण्वप्रत्ययमवधमायकस ससूत्रमवेकस सलखत।
8. वहिश्चि इत्यस्य कनोऽथर याः।

17.8)

अववे यजयाः॥ (३.२.७२)
ससूत्र माथर याः - अववे उपपदवे यजम्-धमातनोयाः मन्त्रवे नण्वनम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - मन्त्रवे अववे उपपदवे यजम्-धमातनोयाः नण्वनम्-प्रत्ययमवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण अववे उपपदवे यजम् -धमातनोयाः नण्वनम् मवधष्ट्रीयतवे।

अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। अववे इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। यजयाः इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। मन्त्रवे
श्ववेतवहिनोक्थशिस्पपुरनोडमाशिनो नण्वनम् इमत ससूत्रमातम् मन्त्रवे नण्वनम् चिवेमत पददयमनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः
असधकपृतमनस्त। तदमा चि मन्त्रवे अववे यजयाः धमातनोयाः नण्वनम् प्रत्यययाः परयाः इमत वमाक्ययनोजनमा। ततश्चि ससूत्रमाथर याः
भवमत मन्त्रवे अववे उपपदवे यजम्-धमातनोयाः नण्वनम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - अवयमाजयौ।
ससूत्र माथर स मन्वययाः -

अववे

उपपदवे

यजम्-धमातनोयाः

प्रकपृतससूत्रवेण

नण्वन्प्रत्ययवे

नण्वनम्-प्रत्ययस्य

सवमारपहिमारलनोपवे अव यजम् इमत नस्थतवे यजम्-धमातनोयाः अकमारस्य अलनोऽन्त्यमात्पसूवर उपधमा इत्यनवेन उपधमाससजमायमामम्
अत उपधमायमायाः इत्यनवेन उपधमायमायाः अकमारस्य वपृद्धयौ स्थमानतयाः आन्तयमारतम् आकमारवे अव यमाजम् इमत नस्थतवे
ससयनोगवे उपपदसममासवे कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्, प्रत्यययाः,
परश्चि चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम्
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इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथममामदवचिनमववकमायमामम् औ-प्रत्ययवे
सवर वणर सम्मवेलनवे अवयमाजयौ इमत रूपमम्।

अवयमायाः श्ववे त वमायाः पपुर नोडमाश्चि॥ (८.२.६७)

17.9)

ससूत्र माथर याः - एतवे सम्बपुद्धयौ कपृतदष्ट्रीघिमारयाः मनपमात्यन्तवे।
ससूत्र मावतरणमम् - ससबपुद्धयौ परवे अवयमायाः श्ववेतवमायाः पपुरनोडमायाः इत्यवेतवेषमास कपृ तदष्ट्रीघिमारणमास शिब्दमानमास मनपमातनमाथर
ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे चित्वमारर पदमामन सनन्त। अवयमायाः श्ववेतवमायाः
पपुरनोडमायाः चि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। अवयमायाः श्ववेतवमायाः पपुरनोडमायाः चिवेमत पदत्रयस प्रथमवैकवचिनमान्तमम्। चि इमत
अव्ययपदमम्। ससबद्ध
पु यौ इमत पदस लभ्यतवे। चिकमारबलमातम् उक्थशिमायाः इत्यस्यमामप गहिणस भवमत। तदमा चि अवयमायाः
श्ववेतवमायाः पपुरनोडमायाः उक्थशिमायाः चि ससबद्ध
पु यौ इमत वमाक्ययनोजनमा। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत सम्बपुद्धयौ कपृतदष्ट्रीघिमारयाः
अवयमायाः श्ववेतवमायाः पपुरनोडमायाः उक्थशिमायाः इत्यवेतवे शिब्दमायाः मनपमात्यन्तवे इमत।
उदमाहिरणमम्

- अवपसूवरकयजम्-धमातनोयाः, श्ववेतपसूवरकवहिम् -धमातनोयाः, पपुरस्पसूवरकदमासम्-धमातनोयाः "मन्त्रवे

श्ववेतवहिनोक्थशिस्पपुरनोडमाशिनो नण्वनम्" तथमा "अववे यजयाः" इमत ससूत्रवेण नण्वन्प्रत्ययवे प्रमाप्तयौ "श्ववेतवहिमादष्ट्रीनमास डसम्
पदस्यवेमत वकव्यमम्" इमत वमामतर कवेन डस्प्रत्ययवे एतमामन रूपमामण भवनन्त। अत्र सम्बनोधनवैकवचिनवे दष्ट्रीघिरयाः
मनपमात्यतवे।

17.10)

मवजपुपवे छन्दसस॥ (३.२.७३)

ससूत्र माथर याः - उपवे उपपदवे यजवेमवर चिम्।
ससूत्र मावतरणमम् - उपवे उपपदवे यजम्-धमातनोयाः मवचिम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण यजम्-धमातनोयाः मवचिम्-प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम्
ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। मवचिम् उपवे छन्दसस इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। मवचिम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। उपवे इमत
सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। छन्दसस इमत अमप सप्तम्यन्तस पदमम्। अववे यजयाः इमत ससूत्रमातम् यजयाः इत्यनपुवतर तवे।
धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत उपवे उपपदवे यजम्-धमातनोयाः मवचिम्-प्रत्यययाः
स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - उपयटिम् ।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - उपपसूवरक-यजम्-धमातनोयाः मवचिम्-प्रत्ययवे उप यजम् मवचिम् इमत नस्थतवे मवचियाः
सवमारपहिमारलनोपवे उप यजम् इमत जमातवे ससयनोगवे उपपदवे सममासवे मनष्पनस्य उपयजम् इमत जमातवे उपपदसममासवे
प्रमामतपमदकससजमायमास कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
प्रत्यययाः,

परश्चि

चिवेत्यसधकपृत्य

प्रवतर ममानवेन

स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सयौ अनपुनमाससकत्ववेन पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य
सपुप्रत्ययस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण तस्य

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
इत्ससजकस्य उकमारस्य चि लनोपवे उपयजम् सम् इमत जमातवे हिल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघिमारतम् सपुमतस्यपपृकस हिलम् इत्यनवेन
सकमारलनोपवे वश्चिभ्रस्जसपृजमपृजयजरमाजभ्रमाजच्छशिमास षयाः इत्यनवेन जकमारस्य षकमारवे उपयषम् इमत जमातवे झलमास
जशिनोऽन्तवे इत्यनवेन षकमारस्य जश्त्ववे स्थमानत आन्तयमारतम् डकमारवे डकमारमात्परस्य वणमारभमावस्य मवरमामनोऽवसमानमम्
इमत ससूत्रवेण अवसमानससजमायमामम् अवसमानपरकत्वमातम् चि वमावसमानवे इत्यनवेन डकमारस्य टिकमारवे उपयटिम् इमत
रूपमम्।

17.11)

आतनो ममनन्क्वमनब्वमनपश्चि॥ (३.२.७४)

ससूत्र माथर याः - सपुप्यपुपसगर चिनोपपदवे आदन्तवेभ्यनो धमातपुभ्ययाः छन्दसस मवषयवे ममननमादयसययाः प्रत्ययमायाः
स्यपुयाः। चिमामदचिम्।
ससूत्र मावतरणमम् - सपुबन्तनोपपदवे उपसगर्थोपपदवे चि छन्दसस मवषयवे आदन्तवेभ्यनो धमातपुभ्ययाः ममननम् क्वमनपम्-वमनपम्-मवचिम् प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण ममननम्, क्वमनपम्, वमनपम्, मवचिम् इमत एतवे प्रत्ययमायाः
मवधष्ट्रीयन्तवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। आतयाः ममनन्क्वमनब्वमनपयाः चि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। आतयाः
इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। ममनन्क्वमनब्वमनपयाः इमत प्रथममाबहिह वचिनमान्तस पदमम्। चि इमत अव्ययपदमम्। मवजपुपवे
छन्दसस इमत ससूत्रमातम् मवचिम् छन्दसस चिवेमत पददयमनपुवतर तवे। सपुमप उपसगर इत्यमप अनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः
परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। अत्र आतयाः इमत मवशिवेषणमम् , धमातनोयाः इमत मवशिवेष्यमम्। ततयाः तदन्तमवधयौ आदन्तमातम्
धमातनोयाः इत्यथर लमाभयाः। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत सपुबन्तनोपपदवे उपसगर्थोपपदवे चि छन्दसस मवषयवे आदन्तवेभ्यनो
धमातपुभ्ययाः ममननम्-क्वमनपम्-वमनपम्-मवचिम्-प्रत्ययमायाः परमायाः स्यपुयाः इमत।
उदमाहिरणमम् - सपुदमाममा इत्यपुदमाहिरणमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - शिनोभनस ददमामत इमत मवगहिवे शिनोभनमम् इमत सपुबन्तनोपपदवे दमा -धमातनोयाः आदन्तत्वमातम्
प्रकपृतससूत्रवेण ममननम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे सपु दमा मनम् इमत नस्थतवे उपपदसममासवे प्रमामतपमदकससजमायमास सयौ
अनपुबन्धलनोपवे सपुदमामनम् सम् इमत जमातवे सवर नमामस्थमानवे चिमासम्बपुद्धयौ इत्यनवेन उपधमावपृद्धयौ सलनोपवे नकमारलनोपवे चि
सपुद माममा इमत रूपमम्।

17.12)

बहिह लस छन्दसस॥ (३.२.८८)

ससूत्र माथर याः - उपपदमान्तरवेऽमप हिन्तवेबरहिहलस नक्वपम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - उपपदमान्तरवेऽमप हिनम्-धमातनोयाः बहिह लस नक्वपम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण हिनम्-धमातनोयाः बहिह लस नक्वपम्-प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे।
अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। बहिह लमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। बह्मभ्रसूणवपृत्रवेषपु नक्वपम्
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् नक्वपम् इत्यनपुवतर तवे। कमर मण हिनयाः इमत सम्पसूणर ससूत्रमत्र अनपुवतर तवे। भसूतवे इमत ससूत्रममप
अनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत कमर मण उपपदवे हिनम्-धमातनोयाः भसूतवे
नक्वपम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - ममातपृहिमा इत्यपुदमाहिरणमम्।

20

ववेदमाध्ययनमम्

अषमाध्यमाय्यमायाः तपृत ष्ट्री य याः अध्यमाययाः

मटिप्पणष्ट्री

ससूत्र माथर स मन्वययाः - ममातरस हितवमानम् इमत मवगहिवे कमर मण उपपदवे भसूतवे हिनम् -धमातनोयाः प्रकपृतससूत्रवेण नक्वपम्प्रत्ययवे ममातपृ हिनम् नक्वपम् इमत नस्थतवे नक्वपयाः सवमारपहिमारलनोपवे उपपदसममासवे प्रमामतपमदकससजमायमास सयौ
अनपुबन्धलनोपवे ममातपृहिनम् सम् इमत नस्थतवे सयौ चि इत्यनवेन उपधमादष्ट्रीघिर सकमारलनोपवे नकमारलनोपवे चि ममातपृहि मा इमत
रूपमम्।

17.13)

छन्दसस गत्यथर भ् ययाः॥ (३.३.१२६)

ससूत्र माथर याः - ईषदमामदषसूपपदवेषपु गत्यथरभ्यनो धमातपुभ्यश्छन्दसस यपुचिम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - छन्दसस ईषदमामदषपु उपपदवेषपु गत्यथर कवेभ्ययाः धमातपुभ्ययाः यपुचिम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण गत्यथर कवेभ्ययाः धमातपुभ्ययाः यपुचिम् -प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे।
अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। गत्यथरभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। गमतयाः अथर याः
यवेषमास तवेभ्ययाः गत्यथरभ्ययाः। आतनो यपुचिम् इमत ससूत्रमातम् यपुचिम् इमत अनपुवतर तवे। ईषदम्-दयाःपु सपुषपु कपृच्छषमाकपृच्छषमाथरषपु खलम्
इमत ससूत्रमातम् ईषदम्-दयाःपु सपुषपु कपृच्छषमाकपृच्छषमाथरषपु इमत पददयमनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त।
ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस कपृच्छषमाकपृच्छषमाथरषपु ईषदम्-दयाःपु सपुषपु उपपदवेषपु गत्यथर कवेभ्ययाः धमातपुभ्ययाः यपुचिम्-प्रत्यययाः
परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - ससूपसदनयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - सपु-उपपदपसूवरस्य उप-उपपदपसूवरस्य चि सदम्-धमातनोयाः गत्यथर कत्वमातम् प्रकपृतससूत्रवेण
यपुचिम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे सपु उप सदम् यपु इमत नस्थतवे यपुवनोरनमाकयौ इत्यनवेन यपु इत्यस्य स्थमानवे अनमादवेशिवे सपु उप
सदम् अन इमत जमातवे सवणर दष्ट्रीघिर ससयनोगवे मनष्पनस्य ससूपसदन इत्यस्य उपपदवे सममासवे प्रमामतपमदकससजमायमास सयौ
अनपुबन्धलनोपवे ससूप सदनयाः इमत रूपमम्।

17.14)

अन्यवे भ् यनोऽमप दृश्यतवे ॥ (३.३.१३०)

ससूत्र माथर याः - गत्यथरभ्यनो यवेऽन्यवे धमातवस्तवेभ्यनोऽमप छन्दसस यपुचिम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - गत्यथर कमायाः यवे अन्यवे धमातवयाः सनन्त तवेभ्यनोऽमप छन्दसस यपुचिम्-प्रत्ययमवधमानमाय
ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण यपुचिम्-प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण
पदमामन सनन्त। अन्यवेभ्ययाः अमप दृश्यतवे इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः।अन्यवेभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। अमप इमत
अव्ययपदमम्। दृश्यतवे इमत मक्रयमापदमम्। आतनो यपुचिम् इमत ससूत्रमातम् यपुचिम् इमत अनपुवतर तवे। ईषदम्-दयाःपु सपुषपु
कपृच्छषमाकपृच्छषमाथरषपु खलम् इमत ससूत्रमातम् ईषदम्-दयाःपु सपुषपु कपृच्छषमाकपृच्छषमाथरषपु इमत पददयमनपुवतर तवे। छन्दसस गत्यथरभ्ययाः
इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत
छन्दसस कपृच्छषमाकपृच्छषमाथरषपु ईषदम्-दयाःपु सपुषपु उपपदवेषपु गत्यथर कवेभ्ययाः अन्यवेभ्यनो धमातपुभ्ययाः यपुचिम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम्
इमत।
उदमाहिरणमम् - सपुववेदनमामम्।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
ससूत्र माथर स मन्वययाः - सपु-उपपदपसूवरकस्य मवदम्-धमातनोयाः गत्यथर मभनमाथर कत्वमातम् प्रकपृतससूत्रवेण यपुमचि
अनपुबन्धलनोपवे सपुमवदम् यपु इमत नस्थतवे यपुवनोरनमाकयौ इत्यनवेन यपु-इत्यस्य अनमादवेशिवे सपुमवदम् अन इमत जमातवे मवदयाः
इकमास्य गपुणवे एकमारवे सपु ववेद म् अन इमत नस्थतवे ससयनोगवे उपपदसममासवे प्रमामतपमदकससजमायमास सष्ट्रीत्वमववकमायमास टिमामप
मवभमककमायर सपुववे द नमामम् इमत रूपमम्।

17.15)

सलङथर लवे टिम् ॥ (३.४.७)

ससूत्र माथर याः - मवध्यमादयौ हिवेतपुहिवेतपुमदमावमादयौ चि धमातनोलरटिम् स्यमाच्छन्दसस।
ससूत्र मावतरणमम् - छन्दसस मवध्यमामदषपु हिवेतपुहिवेतपुमदमावमामदषपु चि धमातनोयाः लवेटिम् -मवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण छन्दसस मवध्यमामदषपु हिवेतपुहिवेतपुमदमावमामदषपु चि धमातनोयाः
लवेटिम् लकमारयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। सलङथर इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। लवेटिम् इमत प्रथममान्तस पदमम्।
छन्दसस लपुङम्-लङम् -सलटियाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इत्यनपुवतर तवे। अन्यतरस्यमाममत्यमप पसूवरससूत्रमातम्
अनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। तदमा चि छन्दसस सलङथर धमातनोयाः लवेटिम् प्रत्यययाः परयाः इमत
वमाक्ययनोजनमा। सलङथर्थो नमाम मवध्यमामदयाः हिवेतपुहिवेतपुमदमावमामदयाः चि। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत छन्दसस मवध्यमादयौ
हिवेतपुहिवेतपुमदमावमादयौ चि धमातनोलरटिम् स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - जनोमषषतम्। तमाररषतम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - जपुषम्-धमातनोयाः सलङथर प्रकपृतससूत्रवेण लवेमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे मतमप "ससब्बहिह लस
लवेमटि" इमत ससूत्रवेण ससप्प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे जपुषम् सम् मत इमत जमातवे "लवेटिनोऽडमाटियौ" इमत सपुत्रवेण अडमागमवे

"आधर धमातपुकस्यवेड्वलमादवेयाः" इमत ससूत्रवेण इडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे जपुषम् इ सम् अ मत इमत जमातवे "इतश्चि लनोपयाः
परस्मवैपदवेषपु" इमत ससूत्रवेण मतपयाः इकमारस्य लनोपवे "पपुगन्तलघिसूपधस्य चि" इमत ससूत्रवेण उपधमागपुणवे

"आदवेशिप्रत्यययनोयाः" इत्यनवेन सस्य षत्ववे जनोमषषतम् इमत रूपमम्।
तत-धमातनोयाः सलङथर प्रकपृतससूत्रवेण लवेमटि मतमप ससप्प्रत्ययवे अडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे तत सम् अ मत इमत
जमातवे "समावर धमातपुकमाधर धमातपुकयनोयाः" इमत ससूत्रवेण ऋकमारस्य गपुणवे अकमारवे रपरत्ववेवे इडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे तरम् इ सम्
अमत इमत जमातवे "व्यत्ययनो बहिह लमम्" इमत ससूत्रवेण तकमारनोत्तरस्यमाकमारस्य आकमारवे "इतश्चि लनोपयाः परस्मवैपदवेषपु"
इत्यनवेन इकमारस्य लनोपवे सस्य षत्ववे तमाररषतम् इमत रूपमम्।

17.16)

इतश्चि लनोपयाः परस्मवै प दवे ष पु॥ (३.४.९७)

ससूत्र माथर याः - लवेटिनस्तङमाममतनो लनोपनो वमा स्यमात्परस्मवैपदवेषपु।
ससूत्र मावतरणमम् - परस्मवैपदवेषपु मवकल्पवेन लवेटियाः मतङमाममतनो लनोपमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। ससूत्रवेणमानवेन लवेटियाः इकमारस्य परस्मवैपदवेषपु वमा लनोपनो मवधष्ट्रीयतवे।
अनस्मनम् ससूत्रवे चित्वमारर पदमामन सनन्त। इतयाः चि लनोपयाः परस्मवैपदवेषपु इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। इतयाः इमत षष्ठ्यन्तस
पदमम्। चि इमत अव्ययपदमम्। लनोपयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। परस्मवैपदवेषपु इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। लवेटिनोऽडमाटियौ इमत
ससूत्रमातम् लवेटियाः इमत अनपुवतर तवे। वमा इत्यमप ववैतनोऽन्यत्र इत्यस्ममातम् पसूवरससूत्रमातम् अनपुवतर तवे। तदमा चि लवेटियाः इतयाः वमा
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लनोपयाः परस्मवैपदवेषपु इमत वमाक्ययनोजनमा। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत लवेटियाः मतङमामम् ह्रस्व-इकमारस्य मवकल्पवेन लनोपयाः
स्यमातम् परस्मवैपदवेषपु इमत।
उदमाहिरणवे ससूत्र माथर स मन्वययाः - जनोमषषतम्-जपुषम्-धमातनोयाः सलङथर प्रकपृतससूत्रवेण लवेमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे
मतमप "ससब्बहिह लस लवेमटि" इमत ससूत्रवेण ससप्प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे जपुषम् सम् मत इमत जमातवे "लवेटिनोऽडमाटियौ" इमत
सपुत्रवेण अडमागमवे "आधर धमातपुकस्यवेड्वलमादवेयाः" इमत ससूत्रवेण इडमागमवे चि अनपुबन्धलनोपवे जपुषम् इ सम् अ मत इमत जमातवे

"इतश्चि लनोपयाः परस्मवैपदवेषपु" इमत ससूत्रवेण मतपयाः इकमारस्य लनोपवे "पपुगन्तलघिसूपधस्य चि" इमत ससूत्रवेण उपधमागपुणवे
"आदवेशिप्रत्यययनोयाः" इमत सस्य षत्ववे जनोमषषतम् इमत रूपमम्।

17.17)

लवे टि नोऽडमाटियौ॥ (३.४.६४)

ससूत्र माथर याः - लवेटियाः अटिम् आटिम् एतमावमागमयौ स्तयाः तयौ चि मपतयौ।
ससूत्र मावतरणमम् - लवेटिम्-लकमारस्य अटिम् आटिम् इमत आगममवधमानमाथर तवेषमास मपत्त्वमवधमानमाय चि ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण लवेटिम्-लकमारस्य अटिम् आटिम् इमत आगमयौ
मवधष्ट्रीयवेतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। लवेटियाः अडमाटियौ इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। लवेटियाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्।
अडमाटियौ इमत प्रथममान्तस पदमम्। अटिम् चि आटिम् चि अडमाटियौ। आडपु त्तमस्य मपच्चि इमत ससूत्रमातम् मपतम् इत्यनपुवतर तवे,
तच्चि मदवचिनमान्ततयमा मवपररणमतवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत लवेटियाः अडमाटियौ आगमयौ स्तयाः तयौ चि मपतयौ इमत।
उदमाहिरणमम् - तमाररषतम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - तत-धमातनोयाः लवेमटि अनपुबन्धलनोपवे तत लम् इमत नस्थतवे लस्य स्थमानवे मतमप
अनपुबन्धलनोपवे तत मत इमत नस्थतवे पसूवर्थोकससूत्रवेण अडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे तत अ मत इमत जमातवे ससब्बहिह लस लवेमटि
इत्यनवेन ससपम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे तत सम् अ मत इमत जमातवे ससब्बहिह लस मणदकव्ययाः इत्यनवेन वमामतर कवेन सस्य
मणददमावमम् अङष्ट्रीकपृत्य तनस्मनम् परतयाः ॠकमारस्य अचिनो नञ्णमत इत्यनवेन वपृद्धयौ तमारम् सम् अ मत इमत जमातवे
इडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे तमारम् इ सम् अ मत इमत जमातवे इतश्चि लनोपयाः परस्मवैपदवेषपु इत्यनवेन मवकल्पवेन इकमारस्य
लनोपमवधमानमादम् आदवेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनवेन सकमारस्य षकमारवे तमाररषतम् इमत रूपमम् ससध्यमत।

17.18)

स उत्तमस्य॥ (३.४.६८)

ससूत्र माथर याः - लवेडपुत्तमसकमारस्य वमा लनोपयाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - लवेडपुत्तमस्य सकमारस्य मवकल्पवेन लनोपमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण लवेडपुत्तमस्य सकमारस्य मवकल्पवेन लनोपयाः
मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। स इमत प्रथममान्तस पदमम्। उत्तमस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। इतश्चि लनोपयाः
परस्मवैपदवेषपु इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् लनोपयाः इत्यनपुवतर तवे। लवेटिनोऽडमाटियौ इमत ससूत्रमातम् लवेटियाः इमत अनपुवतर तवे। वमा इत्यमप
ववैतनोऽन्यत्र इत्यस्ममातम् पसूवरससूत्रमातम् अनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत लवेटियाः उत्तमस्य सकमारस्य मवकल्पवेन
लनोपयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - करवमाव।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
ससूत्र माथर स मन्वययाः - कपृ-धमातनोयाः लवेमटि अनपुबन्धलनोपवे कपृ लम् इमत नस्थतवे लस्य स्थमानवे वसस कपृ वसम्
इमत जमातवे तनमामदकपृञ्भ्य उयाः इत्यनवेन उप्रत्ययवे कपृ उ वसम् इमत जमातवे ऋकमारस्य गपुणवे करम् उ वसम् इमत जमातवे
लवेटिनोऽडमाटियौ इत्यनवेन (मपमत) आडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे करम् उ आ वसम् इमत जमातवे उकमारस्य गपुणवे अवमादवेशिवे चि
करम् अवम् आ वसम् इमत जमातवे पसूवर्थोकससूत्रवेण मवकल्पवेन सकमारलनोपवे सवर वणर सम्मवेलनवे करवमाव इमत रूपमम्।
सकमारलनोपमाभमावपकवे करवमावयाः इमत रूपमम्।

17.19)

आत ऐ॥ (३.४.९५)

ससूत्र माथर याः - लवेटियाः आकमारस्य ऐ स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - लवेटिम्-लकमारस्य आकमारस्य ऐकमारमवधनमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण लवेटिम् -लकमारस्य आकमारस्य ऐकमारयाः मवधष्ट्रीयतवे।
अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। आत इमत षष्ठ्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। ऐ इमत लपुप्तप्रथममान्तमम्। लवेटिनोऽडमाटियौ इमत
ससूत्रमातम् लवेटियाः इमत अनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत लवेटियाः आकमारस्य ऐकमारयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - ममादयवैतवे इत्यपुदमाहिरणमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - ममामद-धमातनोयाः लवेमटि अनपुबन्धलनोपवे ममामद लम् इमत नस्थतवे लस्य स्थमानवे आतमामम् प्रत्ययवे ममामद आतमामम् इमत जमातवे लवेटिनोऽडमाटियौ इत्यनवेन आडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे ममामद आ आतमामम् इमत जमातवे
इकमारस्य गपुणवे एकमारवे अयमादवेशिवे चि ममादम् अयम् आ आतमामम् इमत जमातवे पसूवर्थोकससूत्रवेण आतमामयाः आकमारस्य ऐकमारवे
ममादयम् आ ऐतमामम् इमत जमातवे मटित आत्मनवेपदमानमास टिवेरवे इत्यनवेन टिवेयाः एत्ववे ममादयम् आ ऐ तम् ए इमत आटिश्चि इमत
वपृद्धयौ एकमादवेशिवे ऐकमारवे ममादयम् ऐ तम् ए इमत जमातवे सवर वणर सम्मवेलनवे ममादयवै तवे इमत रूपमम्।

17.20)

ससब्बहिह लस लवे म टि॥ (३.१.३४)

ससूत्र माथर याः - लवेमटि धमातनोयाः ससपम्-प्रत्यययाः बहिह लस स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - लवेमटि धमातनोयाः बमाहिह ल्यवेन ससपम्-प्रत्ययमवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससूत्रममदस मवसधससूत्रमम्। अनवेन ससूत्रवेण लवेटिम्-लकमारवे धमातनोयाः बमाहिह ल्यवेन ससपम्-प्रत्यययाः
मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। ससपम् बहिह लस लवेमटि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। ससपम् इमत प्रथममान्तस
पदमम्। बहिह लमम् इमत अमप प्रथममान्तस पदमम्। लवेमटि इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः चिवेमत
असधकपृतमनस्त। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत लवेमटि धमातनोयाः ससपम्-प्रत्यययाः बहिह लस स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - जनोमषषतम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः -जपुषम्-धमातनोयाः सलङथर प्रकपृतससूत्रवेण लवेमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे मतमप "ससब्बहिह लस
लवेमटि" इमत प्रकपृतससूत्रवेण ससप्प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे जपुषम् सम् मत इमत जमातवे "लवेटिनोऽडमाटियौ" इमत सपुत्रवेण अडमागमवे

"आधर धमातपुकस्यवेड्वलमादवेयाः" इमत ससूत्रवेण इडमागमवे चि अनपुबन्धलनोपवे जपुषम् इ सम् अ मत इमत जमातवे "इतश्चि लनोपयाः
परस्मवैपदवेषपु" इमत ससूत्रवेण मतपयाः इकमारस्य लनोपवे "पपुगन्तलघिसूपधस्य चि" इमत ससूत्रवेण उपधमागपुणवे ओकमारवे

"आदवेशिप्रत्यययनोयाः" इत्यनवेन सस्य षत्ववे जनोमषषतम् इमत रूपमम् ससद्ध्यमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-२
9. अवयमायाः श्ववेतवमायाः पपुरनोडमाश्चि इत्यस्य कनोऽथर याः।
10. मवजपुपवे च्छन्दसस इमत ससूत्रस्य पदच्छवे दयाः दशिर नष्ट्रीययाः।
11. मवजपुपवे च्छन्दसस इमत ससूत्रवेण कस्ममाद्धमातनोयाः कयाः प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे।
12. उपयजम्-इमत शिब्दस्वरूपस्य प्रमामतपमदकससजमामवधमायकस ससूत्रस मकमम्।
13. आतनो ममनन्क्वमनब्वमनपश्चि इमत ससूत्रवे चिकमारगहिणवेन मकस ससद्ध्यमत।
14. हिन्तवेबरहिहलस नक्वपम् कवेन मवधष्ट्रीयतवे।
15. गत्यथरभ्यनो धमातपुभ्यश्छन्दसस यपुचिम् कवेन भवमत।
16. गत्यथरभ्यनो यवेऽन्यवे धमातवस्तवेभ्यनोऽमप छन्दसस यपुचिम् कवेन भवमत।
17. मवध्यमादयौ हिवेतपुहिवेतपुमदमावमादयौ चि धमातनोलरटिम् कवेन भवमत।
18. इतश्चि लनोपयाः परस्मवैपदवेषपु इत्यस्य कनोऽथर याः।
19. लवेटियाः अटिम् आटिम् एतयौ आगमयौ कवेन ससूत्रवेण भवतयाः।
20. स उत्तमस्य इमत ससूत्रण
वे मकस मवधष्ट्रीयतवे।
21. सपुदमाममा इत्यस्य कनोऽथर याः।
22. आत ऐ इमत ससूत्रवेण मकस मवधष्ट्रीयतवे।
23. छन्दसस मवध्यमादयौ हिवेतपुहिवेतपुमदमावमादयौ चि धमातनोलरटिम् कवेन मवधष्ट्रीयतवे।
24. अन्यवेभ्यनोऽमप दृश्यतवे इत्यस्य कनोऽथर याः।
25. सलङथर याः कयाः।
26. ममातरस हितवमानम् इत्यथर मकस रूपमम्।

पमाठसमारयाः
पमाठवे ऽनस्मनम् इनम्, नण्व, ञ्यपुटिम्, मवटिम् , मवचिम्, नक्वपम् इत्यमादष्ट्रीनमामम् कवेषमासञ्चतम् प्रत्ययमानमामम् सससूत्रमम् प्रयनोगयाः
प्रदमशिर तयाः। तत्र चि कवेषमासञ्चतम् ववैमदकशिब्दमानमामम् लयौमककरूपमामण अमप प्रदमशिर तमामन। तथमामप पमाठमवस्तरभयमातम्
न सवमारमण रूपमामण सससूत्रमम् प्रदमशिर तमामन। तमामन चि स्वयस बनोद्धव्यमामन। कवेमचितम् मनपमातनससद्धशिब्दमायाः अमप
आलनोमचितमायाः। अन्तवे चि लवेट्लकमारसम्बनन्धनष्ट्री चिचिमार अमप मवमहितमा।
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ववे द माध्ययनमम्

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

छन्दसस गत्यथरभ्ययाः इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।

2. अन्यवेभ्यनोऽमप दृश्यतवे इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
3.

बहिह लस छन्दसस इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।

4. हिव्यवेऽनन्तयाःपमादमम् इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
5. छन्दसस सहियाः इमत ससूत्रस्य व्यमाख्यमानस कपुरुत।
6. उपयटिम् सपुदमाममा इमत रूपदयस चि यथमाससूत्रस समाधयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरकसू टियाः -१

1.

ससद्धप्रमक्रयस्य मनदरशिनो महि मनपमातयाः।

2. यमाचिनमम्।
3.

पपृतनमाषमाटिम् ।

4. झलमास जशिनोऽन्तवे।
5. छन्दसस वनम्-धमातनोयाः सनम्-धमातनोयाः रकम्-धमातनोयाः मथम्-धमातनोयाः चि कमर मण नमाम कमर ण्यपुपपदवे इनम्-प्रत्यययाः
स्यमामदमत।

6. हिव्यवेऽनन्तयाःपमादमम्।
7. मन्त्रवे श्ववेतवहिनोक्थशिस्पपुरनोडमाशिनो नण्वनम्।
8. छन्दसस सप्यपुपपदवे वहियाः नण्वयाः स्यमातम्।
उत्तरकसू टियाः -२

9. सम्बपुद्धयौ कपृतदष्ट्रीघिमारयाः अवयमायाः श्ववेतवमायाः पपुरनोडमायाः उक्थशिमायाः इत्यवेतवे शिब्दमायाः मनपमात्यन्तवे इमत।
10. मवचिम् उपवे छन्दसस इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः।
11. यज्धमातनोयाः मवच्प्रत्यययाः मवजपुपवे च्छन्दसस इमत ससूत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे।
12. कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इमत अत्र प्रमामतपमदकससजमामवधमायकस ससूत्रमम्।
13. मवच्प्रत्यययाः ससद्ध्यमत।
14. बहिह लस च्छन्दसस इत्यनवेन।
15. च्छन्दसस गत्यथरभ्ययाः इत्यनवेन।
16. अन्यवेभ्यनोऽमप दृश्यतवे इमत ससूत्रवेण।
17. सलङथर लवेटिम् इमत ससूत्रवेण।
18. लवेटिनस्तङमाममतनो लनोपनो वमा स्यमात्परस्मवैपदवेषपु।
19. लवेटिनोऽडमाटियौ इमत ससूत्रवेण।
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20. लवेडपुत्तमसकमारस्य ववैकनल्पकलनोपयाः मवधष्ट्रीयतवे।
21. शिनोभनस ददमामत इत्यथर याः।
22. लवेटियाः आकमारस्य ऐकमारयाः मवधष्ट्रीयतवे।
23. सलङथर लवेटिम्।
24. गत्यथरभ्यनो यवेऽन्यवे धमातवस्तवेभ्यनो छन्दसस यपुचिम् स्यमातम् इमत।
25. हिवेतपुहिवेतपुमदमावमामदयाः मवध्यमामदयाः चि।
26. ममातपृहिमा।

इमत सप्तदशियाः पमाठयाः
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