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18) अषमाध्यमाय्यमायाः तपृत ष्ट्री य चितपुथ र्थौ अध्यमाययौ
प्रस्तमावनमा
अनस्मनम् तपृतष्ट्रीयवे पमाठवे अषमाध्यमाय्यमायाः तपृतष्ट्रीयचितपुथमारध्यमाययनोयाः ससूत्रमामण व्यमाख्यमास्यन्तवे। अत्र छन्दसस
शिमायजमप, छन्दस्यपुभयथमा, दृशिवे मवख्यवे चि, शिमक णमपुल्कमपुलयौ चिवेमत ससूत्रमाणमास व्यमाख्यमानस कररष्यतवे। तवेषपु
मवमवधशिब्दमानमास मनपमातमवषयवे मवशिवेषरूपवेण आलनोचिनमा मवधमास्यतवे , यवे चि शिब्दमायाः कवेवलस ववेदवे एव भवनन्त। ततयाः
अत्र मवमवधप्रत्ययमवषयवे अमप आलनोचिनमा कररष्यतवे , यवेषपु कवेचिन कवेवलस ववेदवे एव भवनन्त, कवेचिन लनोकवे अमप
भवनन्त। तवे चि प्रत्ययमायाः मवमवधवेषपु अथरषपु मवमभनशिब्दवेभ्ययाः भवनन्त। तवेषमास चि मवमशिषरूपमाणमामम् प्रमक्रयमामप
प्रदशिर मयष्यतवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ ववेदवे लवेटिम्- लकमारयाः कनस्मनथर भवतष्ट्रीमत जमास्यमत।
➢ मवकरणप्रत्ययमानमास छन्दसस बहिह लमाथर व्यत्यययाः भवतष्ट्रीमत जमास्यमत।
➢ छन्दसस धमात्वसधकमारवे उकमायाः प्रत्ययमायाः समावर धमातपुकमाधर धमातपुकनोभयससजकमायाः भवनन्त इमत जमास्यमत।
➢ छन्दसस तपुमथर कवे मवमशिषमायाः प्रत्ययमायाः भवनन्त तज्जमास्यमत।
➢ छन्दसस कवे मवमशिषमायाः शिब्दमायाः मनपमात्यन्तवे तदवगममष्यमत।

18.1)

उपसस व मादमाशिङ्कयनोश्चि॥ (३.४.८)
ससूत्र माथर याः - पणबन्धवे आशिङ्कमायमास चि लवेटिम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - उपससवमादवे आशिङ्कमायमास चि लवेटिम्-लकमारमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन लवेटिम्- लकमारयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।

उपससवमादमाशिङ्कयनोयाः चि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। उपससवमादमाशिङ्कयनोयाः इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। चि इमत अव्ययपदमम्।
छन्दसस लपुङम्-लङम् -सलटियाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इत्यनपुवतर तवे। सलङथर लवेटिम् इमत ससूत्रमातम् लवेटिम्
इत्यनपुवतर तवे। ततयाः पदयनोजनमा - छन्दसस उपससवमादमाशिङ्कयनोयाः लवेटिम् इमत। उपससवमादश्चि आशिङ्कमा चि
उपससवमादमाशिङ्कवे तयनोयाः उपससवमादमाशिङ्कयनोयाः इमत इतरवेतरयनोगयाः। उपससवमादनो नमाम पणबन्धयाः। यमद भवमानम् मम इदस
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कपुयमारतम् तमहिर इदमहिस दमास्यमामम इमत समयकरणस पणबन्धयाः। आशिङ्कमाथर याः सम्भमावनमा। प्रमाययाः इदस भमवष्यतष्ट्रीमत
मचिन्तनस सम्भमावनमम्। ससूत्रमाथर्थो महि उपससवमादवे आशिङ्कमायमास चि लवेटिम्-प्रत्यययाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - उपससवमादस्य उदमाहिरणमम् - अहिमवेव पशिसूनमामष्ट्रीशिवै इमत। आशिङ्कमायमायाः उदमाहिरणमम्
अनस्त - नवेनज्जह्ममायन्त्यनो नरकस पतमाम इमत।

छन्दसस शिमायजमप॥ (३.१.८४)

18.2)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस हिल उत्तरस्य श्नयाः शिमायचिम् अमप भवमत हियौ परवे।
ससूत्र मावतरणमम् - छन्दसस हिल उत्तरस्य हियौ परवे श्नयाः शिमायनज्वधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण श्नमाप्रत्ययस्य स्थमानवे शिमायचिम्-शिमानचियौ आदवेशियौ
मवधष्ट्रीयवेतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। छन्दसस शिमायचिम् अमप इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। छन्दसस इमत
सप्तम्यन्तस पदमम्। शिमायचिम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। अमप इमत अव्ययमम्। हिलयाः श्नयाः शिमानज्झयौ इमत ससूत्रमातम् हिलयाः
श्नयाः हियौ चिवेमत पदत्रयमनपुवतर तवे। छन्दसस हिलयाः श्नयाः शिमायचिम् अमप हियौ इमत पदयनोजनमा। ससूत्रवे अमपशिब्दगहिणमम्
शिमानजमादवेशिस्यमामप मवधमानमाथर मम्। ववेदमवषयवे हिलयाः उत्तरस्य श्नयाः स्थमानवे शिमायचिम् शिमानचिम् चिवेमत आदवेशियौ स्यमातमामम्
हियौ परतयाः इमत। शिमायचियाः शिकमारयाः लशिक्वतमद्धतवे इत्यनवेन इत्ससजकयाः, चिकमारस्तपु हिलन्त्यमम् इत्यनवेन। तवेन
आय इत्यवेव मशिष्यतवे।
उदमाहिरणमम् - गपृभमाय।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - गहिम् (गहि उपमादमानवे) इमत धमातनोयाः लनोमटि अनपुबन्धलनोपवे गहिम् लम् इमत नस्थतवे लस्य
स्थमानवे ससमप अनपुबन्धलनोपवे गहिम् सस इमत नस्थतवे क्षयमामदभ्ययाः श्नमा इमत श्नमाप्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे गहिम् नमा सस
इमत जमातवे सवेहरमपच्चि इत्यनवेन ससस्थमानवे महि इमत सवमारदवेशिवे गहिम् नमा महि इमत जमातवे प्रकपृतससूत्रवेण श्नमास्थमानवे
शिमायचिम्-आदवेशिवे अनपुबन्धलनोपवे गहिम् आय महि इमत जमायतवे। ततयाः अतनो हिवेयाः इमत ससूत्रवेण हिवेयाः लनोपवे
गमहिज्यमावमयव्यसधवमषमवचिमतवपृश्चिमतपपृच्छमतभपृज्जतष्ट्रीनमास मङमत चि इत्यनवेन गकमारनोत्तरवमतर नयाः रवेफस्य
सम्प्रसमारणवे ऋकमारवे गपृ अ हिम् आय इमत जमातवे सम्प्रसमारणमाच्चि इत्यनवेन पसूवररूपवैकमादवेशिवे गपृहिम् आय इमत जमातवे
हृगहिनोभर श्छन्दसस इमत वमामतर कवेन हिकमारस्य स्थमानवे भकमारमादवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे मवभमककमायर चि गपृभ माय इमत
रूपमम्।

व्यत्ययनो बहिह लमम्॥ (३.१.८५)

18.3)

ससूत्र माथर याः - मवकरणमानमास बहिह लस व्यत्यययाः स्यमातम् छन्दसस।
ससूत्र मावतरणमम् - छन्दसस मवकरणमानमास बहिह लस व्यत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन शिबमादष्ट्रीनमास मवकरणप्रत्ययमानमास व्यत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे।अनस्मनम्
ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। व्यत्यययाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। बहिह लमम् इमत अव्ययपदमम्। छन्दसस शिमायजमप इत्यस्ममातम्
ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे। मवकरणमानमामम् इमत आकवेपमाल्लिभ्यतवे। मवकरणमानमास बहिह लस व्यत्यययाः छन्दसस
इमत पदयनोजनमा। व्यमतगमनमम् व्यमतहिमारयाः व्यमतक्रमनो वमा व्यत्यययाः। ससूत्रमाथर्थो महि छन्दसस मवकरणमानमास बहिह लस
व्यत्यययाः स्यमातम् इमत।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
उदमाहिरणमम् - भवेदमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - मभदम् (मभमदरम् आवरणवे) इमत धमातनोयाः लमटि अनपुबन्धलनोपवे मभदम् लम् इमत नस्थतवे
लस्य स्थमानवे मतमप अनपुबन्धलनोपवे मभदम् मत इमत नस्थतवे मभदम्-धमातनोयाः रुधमामदगणवे पमठतत्वमातम् रुधमामदभ्यनो श्नमम्
इत्यनवेन प्रमाप्तस श्नमम्-मवकरणस बमासधत्वमा प्रकपृतससूत्रवेण व्यत्ययवेन शिपम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे मभदम् अ मत इमत
नस्थतवे शिपयाः समावर धमातपुकत्वमातम् पपुगन्तलघिसूपधस्य चि इत्यनवेन मभदम् इत्यस्य लघिसूपधस्य इकमारस्य गपुणवे एकमारवे
सवर वणर सम्मवेलनवे भवे द मत इमत रूपमम् ससध्यमत। श्नमम कपृतवे तपु मभनसत्त इमत रूपमम् भवमत।

छन्दस्यपु भ यथमा॥ (३.४.११७)

18.4)

ससूत्र माथर याः - धमात्वसधकमारवे उकयाः प्रत्यययाः समावर धमातपुकमाधर धमातपुकनोभयससजयाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - धमात्वसधकमारवे उकमानमास प्रत्ययमानमास समावर धमातपुकमाधर धमातपुकनोभयससजमामवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - ससजमाससूत्रममदमम्। अनवेन समावर धमातपुकससजमा आधर धमातपुकससजमा चि मवधष्ट्रीयवेतवे। अनस्मनम्
ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। छन्दसस उभयथमा इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। उभयथमा इमत
अव्ययमम्। समावर धमातपुकमम् आधर धमातपुकस चि इमत उभयथमाशिब्दस्य तमात्पयर मम्। धमातनोयाः प्रत्यययाः परयाः इमत त्रयमम्
असधकपृतमम्। छन्दसस धमातनोयाः परयाः प्रत्यययाः उभयथमा इमत पदयनोजनमा। ससूत्रमाथर्थो महि छन्दसस धमात्वसधकमारनोकमायाः
प्रत्ययमायाः समावर धमातपुकमाधर धमातपुकनोभयससजकमायाः स्यपुयाः इमत।
उदमाहिरणमम् - वधर न्तपु।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - मणजन्तमातम् वपृधम्-धमातनोयाः लनोमटि अनपुबन्धलनोपवे वपृधम् इ लम् इमत नस्थतवे लस्य स्थमानवे
प्रथमपपुरुषबहिह वचिनमववकमायमास सझ-प्रत्ययवे वपृधम् इ सझ इमत जमातवे कतर रर शिपम् इमत शिमप अनपुबन्धलनोपवे वपृधम् इ अ
सझ इमत जमायतवे। ततयाः झकमारस्य स्थमानवे अन्तमादवेशिवे वपृधम् इ अ अन्तम् इ इमत जमातवे एरुयाः इत्यनवेन इकमारस्य
उकमारवे वपृधम् इ अ अन्तम् उ इमत जमायतवे। अत्र मतनङ्शित्समावर धमातपुकमम् इत्यनवेन शिपयाः समावर धमातपुकससजमा अनस्त।
मकन्तपु प्रकपृतससूत्रवेण शिपयाः आधर धमातपुकससजमामप भवमत। ततयाः आधर धमातपुकशिप्परत्वमातम् णवेरमनमटि इत्यनवेन णवेयाः
इकमारस्य लनोपनो भवमत। ततयाः (अ अन्तम्) इमत दशिमायमामम् अतनो गपुणवे इत्यनवेन पररूपवैकमादवेशिवे अकमारवे वपृधम् अन्तम्
उ इमत जमातवे सवर वणर सम्मवेलनवे वधर न्तपु इमत रूपमम्। लनोकवे तपु वधर यन्तपु इमत रूपमम्। यतनो महि अत्र शिपम्
समावर धमातपुकमवेव भवमत। तवेन शिपयाः आधर धमातपुकत्वमाभमावमातम् णवेरमनमटि इत्यस्य अप्रवपृसत्तयाः। तवेन चि न मणलनोपयाः।

तपुम थर सवे -सवे न सवे -असवे न् क्सवे -कसवे न ध्यवै -अध्यवै न् कध्यवै -

18.5)

कध्यवै न् शिध्यवै -शिध्यवै न् तववै त ववे ङ् तववे न याः॥ (३.४.९)
ससूत्र माथर याः

छन्दसस

-

तपुमथर

सवेसवेनसवेअसवेन्क्सवेकसवेनध्यवैअध्यवैन्कध्यवै-

कध्यवैन्शिध्यवैशिध्यवैन्तववैतववेङ्तववेनयाः प्रत्ययमायाः स्यपुयाः।
ससूत्र मावतरणमम्

-

छन्दसस

तपुमथर

सवेसवेनसवेअसवेन्क्सवेकसवेनध्यवैअध्यवैन्कध्यवै-

कध्यवैन्शिध्यवैशिध्यवैन्तववैतववेङ्तववेनम्-प्रत्ययमानमास मवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
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ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन सवे सवेनम् असवे इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः मवधष्ट्रीयन्तवे। अनस्मनम् ससूत्रवे
दवे पदवे स्तयाः। तपुमथर इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। सवे -सवेनसवे-असवेन्क्सवे-कसवेनध्यवै-अध्यवैन्कध्यवै-कध्यवैन्शिध्यवैशिध्यवैन्त-ववैतववेङ्तववेनयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस लपुङम् -लङम् -सलटियाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस
इत्यनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः परश्चि इमत ससूत्रत्रयमम् असधकपृतमम् अनस्त। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस तपुमथर
धमातनोयाः सवेसवेनसवेअसवेन्क्सवेकसवेनध्यवैअध्यवैन्कध्यवैकध्यवैन्शिध्यवैशिध्यवैन्तववैतववेङ्तववेनयाः प्रत्ययमायाः स्यपुयाः इमत।
उदमाहिरणमम् - वकवे इत्यपुदमाहिरणमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - वचिम्-धमातनोयाः तपुमथर पसूवर्थोकससूत्रवेण सवे -प्रत्ययवे वचिम् सवे इमत नस्थतवे चिनोयाः कपुयाः
इत्यनवेन चिकमारस्य ककमारवे वकम् सवे इमत नस्थतवे आदवेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनवेन सकमारस्य षकमारवे वकवे इमत
एजन्तकपृदन्तसमपुदमायनो भवमत। ततयाः कपृदन्तत्वमातम् प्रमामतपमदकससजमायमामम् औत्समगर कवे एकवचिनवे सपुमवभकयौ वकवे
सम् इमत जमायतवे। ततयाः वकवे इत्यस्य एजन्तकपृदन्तसमपुदमायत्वमातम् कपृन्मवेजन्तयाः इत्यनवेन अव्ययससजमायमामम्
अव्ययमादमाप्सपुपयाः इत्यनवेन सनोयाः लपुमक वकवे इमत रूपमम्। लनोकवे तपु वकपु मम् इमत रूपमम् भवमत। एवमवेव जष्ट्री व सवे

(जष्ट्रीम वतपुम म्) इत्यमादष्ट्रीन्यमप उदमाहिरणमामन।

दृशिवे मवख्यवे चि॥ (३.४.११)

18.6)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस दृशिवे मवख्यवे चिवेमत तपुमथर मनपमात्यवेतवे।
ससूत्र मावतरणमम् - छन्दसस द्रिषपु ममत्यथर दृशिवे मवख्यमातपुममत्यथर मवख्यवे इत्यस्य मनपमातनमाथर ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्। तपुमथर सवेसवेनसवेअसवेन्क्सवेकसवेनध्यवैअध्यवैन्कध्यवैकध्यवैन्शिध्यवैशिध्यवैन्तववैतववेङ्तववेनयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम्
तपुमथर इत्यनपुवतर तवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन दृशिवे मवख्यवे चिवेमत दयनोयाः रूपयनोयाः मनपमातनस मवधष्ट्रीयतवे।
अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। दृशिवे मवख्यवे चिवेमत पददयस प्रथममान्तमम्। चिवेमत अव्ययपदमम्। छन्दसस लपुङम् लङम्-सलटियाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इत्यनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस तपुमथर दृशिवे मवख्यवे
इत्यवेतयौ मनपमात्यवेतवे इमत।
उदमाहिरणमम्- दृशिवे। मवख्यवे।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - ववेदवे दृशिम्- धमातनोयाः तपुमथर कवे कवे-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे चि दृशिम् ए इमत जमातवे पसूवरवतम्
मवभमककमायर चि दृशिवे इमत रूपस ससध्यमत। मव-पसूवरकमातम् ख्यमा-धमातनोयाः कवे- प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे चि मव ख्यमा ए
इमत जमायतवे। ततयाः ओतनो लनोप इमटि चि इत्यनवेन ख्यमा इत्यस्य आकमारलनोपवे मव ख्यम् ए इमत जमातवे
सवर वणर सम्मवेलनवे पसूवरवतम् मवभमककमायर चि मवख्यवे इमत रूपस ससध्यमत।

शिमक णमपुल् कमपुल यौ॥ (३.४.१२)

18.7)

ससूत्र माथर याः - शिक्ननोतमावपुपपदवे तपुमथर एतयौ स्तयाः।
ससूत्र मावतरणमम् - शिक्ननोतमावपुपपदवे तपुमथर णमपुलम्-कमपुलम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन णमपुलम्, कमपुलम् चिवेमत प्रत्यययौ मवधष्ट्रीयवेतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः। शिमक इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। णमपुल्कमपुलयौ इमत प्रथममान्तस पदमम्। धमातनोयाः प्रत्यययाः परश्चि इमत ससूत्रत्रयमम्

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
असधकपृतमम् अनस्त। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत शिक्ननोतमावपुपपदवे तपुमथर धमातनोयाः परस णमपुलम्-कमपुलम्-प्रत्यययौ स्तयाः
इमत। णमपुलयाः णकमारयाः चिपुटिसू इत्यनवेन इत्ससजकयाः, लकमारश्चि हिलन्त्यमम् इत्यनवेन। उकमारश्चि उच्चिमारणमाथर याः। तवेन
अमम् इत्यवेव मशिष्यतवे। णमपुलयाः मणत्त्वमातम् वपृमद्धयाः भवमत।कमपुलयाः ककमारयाः लशिक्वतमद्धतवे इत्यनवेन इत्ससजकयाः।
लकमारश्चि हिलन्त्यमम् इत्यनवेन। उकमारश्चि उच्चिमारणमाथर याः। तवेन अमम् इत्यवेव मशिष्यतवे। कमपुलयाः मकत्त्वमातम्
गपुणमनषवेधयाः।
उदमाहिरणमम् - मवभमाजस नमाशिकतम्। अपलपुपस नमाशिकतम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - पसूवर्थोकवे प्रथमवे उदमाहिरणवे अशिकतम् इमत शिक्धमातनोयाः लपुमङ प्रथमवैकवचिनमान्तमम्
रूपमम्। तच्चि उपपदमम् अनस्त। अतयाः मवपसूवरकमातम् भजम्-धमातनोयाः प्रकपृतससूत्रवेण णमपुलम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे मव
भजम् अमम् इमत नस्थतवे अत उपधमायमायाः इमत उपधमावपृद्धयौ मवभमाजमम् इमत ममान्तकपृदन्तसमपुदमायनो जमायतवे। ततयाः
अस्य समपुदमायस्य कपृदन्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन प्रमामतपमदकससजमा। ततयाः कपृन्मवेजन्तयाः इत्यनवेन
अव्ययससजमायमामम् औत्समगर कवे एकवचिनवे सपुप्रत्ययवे अव्ययमादमाप्सपुपयाः इत्यनवेन सनोयाः लपुमक मवभमाजमम् इमत रूपमम्।
लनोकवे तपु मवभकपु मम् इमत रूपमम्।
मदतष्ट्रीयवे उदमाहिरणवे अशिकतम् इमत उपपदमम् अनस्त। तस्ममातम् प्रकपृ तससूत्रवेण अप- पसूवरकमातम् लपुप-म् धमातनोयाः
कमपुलम्- प्रत्ययनो भवमत। ततयाः धमातनोयाः उकमारस्य गपुणवे प्रमाप्तवे कमपुलम्- प्रत्ययस्य मकत्त्वमातम् गपुणमनषवेधवे पसूवरवतम्
मवभमककमायर चि अपलपुप मम् इमत रूपस ससध्यमत। लनोकवे तपु अपलनोप्तपुम म् इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

मवभमाजमम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः।

2. शिक्ननोतमावपुपपदवे णमपुलम्-कमपुलम्-प्रत्यययौ कनस्मनम् अथर भवतयाः।
3.

छन्दसस मवख्यवे इमत पदस समाधपु न वमा।

4. छन्दस्यपुभयथमा इत्यस्य कनोऽथर याः।
5. गपृभमाय इत्यत्र कवेन ससूत्रवेण कयाः प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे।

18.8)

ईश्वरवे तनोसपुन् कसपुन यौ॥ (३.४.१३)
ससूत्र माथर याः - छन्दसस ईश्वरवे उपपदवे तपुमथर धमातनोयाः तनोसपुनम्-कसपुनयौ स्तयाः।
ससूत्र मावतरणमम् - ईश्वरवे उपपदवे छन्दसस तपुमथर धमातनोयाः तनोसपुन्प्रत्ययस्य कसपुन्प्रत्ययस्य चि

मवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन तनोसपुनम् कसपुनम् चिवेमत प्रत्यययौ मवधष्ट्रीयवेतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः। ईश्वरवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। तनोसपुन्कसपुनयौ इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस लपुङम् -लङम् -सलटियाः इत्यस्ममातम्
ससूत्रमातम् छन्दसस इत्यनपुवतर तवे। तपुमथर सवेसवेनसवेअसवेन्क्सवेकसवेनध्यवैअध्यवैन्कध्यवैकध्यवैन्शिध्यवैशिध्यवैन्तववैतववेङ्तववेनयाः
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इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् तपुमथर इत्यनपुवतर तवे। धमातनोयाः प्रत्यययाः परश्चि इमत ससूत्रत्रयमम् असधकपृतमम् अनस्त। ततश्चि
ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस ईश्वरशिब्दवे उपपदवे तपुमथर धमातनोयाः तनोसपुनम्-कसपुनयौ स्तयाः इमत।
उदमाहिरणमम् - ईश्वरनो मवचिररतनोयाः। मवचिररतनोयाः इत्यस्य मवचिररतपुममत्यथर याः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - ईश्वरनोपपदवे मवपसूवरकचिरम्-धमातनोयाः प्रकपृतससूत्रवेण तनोसपुनम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे मव
चिरम् तनोसम् इमत नस्थतवे आधर धमातपुकस्यवेड्वलमादवेयाः इत्यनवेन इडमागमवे मवचिररतनोसम् इमत समपुदमायनो भवमत। अस्य
समपुदमायस्य कपृदन्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन प्रमामतपमदकससजमा। ततयाः क्त्वमातनोसपुन्कसपुनयाः इत्यनवेन
मवचिररतनोसम् इत्यस्य अव्ययससजमायमामम् औत्समगर कवे एकवचिनवे सपुप्रत्ययवे मवचिररतनोसम् सम् इमत जमातवे
अव्ययमादमाप्सपुपयाः इमत मवभमकससजकस्य सनोयाः सकमारस्य लपुमक मवचिररतनोसम् इत्यस्य सकमारस्य रुत्ववे मवसगर
मवचिररतनोयाः इमत रूपमम् ससध्यमत। लनोकवे तपु मवचिररतपुम म् इमत रूपमम् भवमत।

सपृम पतपृद नोयाः कसपुन म्॥ (३.१.१७)

18.9)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस भमावलकणवे तपुमथर सपृमपतपृदनोयाः कसपुनम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम् - छन्दसस भमावलकणवे वतर ममानमातम् सपृपम्-धमातनोयाः तपृद-म् धमातनोयाः चि तपुमथर कसपुनम्प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन सपृपम्-धमातनोयाः तपृद-म् धमातनोयाः चि तपुमथर कसपुनम्-प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे।
अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। सपृमपतपृदनोयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। कसपुनम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस लपुङम्-लङम् सलटियाः

इत्यस्ममातम्

ससूत्रमातम्

छन्दसस

सवेसवेनसवेअसवेन्क्सवेकसवेनध्यवैअध्यवैन्कध्यवैकध्यवैन्शिध्यवैशिध्यवैन्तववैतववेङ्तववेनयाः

इत्यनपुवतर तवे।
इत्यस्ममातम्

तपुमथर
ससूत्रमातम्

तपुमथर

इत्यनपुवतर तवे। भमावलकणवे स्थवेणम्-कपृञिम्-वमद-चिरर-हिह -तमम-जमनभ्यस्तनोसपुनम् इमत ससूत्रमातम् भमावलकणवे इत्यनपुवतर तवे।
धमातनोयाः प्रत्यययाः परश्चि इमत ससूत्रत्रयमम् असधकपृतमम् अनस्त। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत छन्दसस भमावलकणवे सपृपम्धमातनोयाः तपृद-म् धमातनोयाः चि तपुमथर कसपुनम्-प्रत्यययाः स्यमामदमत। कसपुनयाः ककमारयाः लशिक्वतमद्धतवे इत्यनवेन इत्ससजकयाः,
नकमारश्चि हिलन्त्यमम् इत्यनवेन। उकमारश्चि उच्चिमारणमाथर याः। तवेन असम् इत्यवेव मशिष्यतवे। मकत्त्वमातम् गपुणमाभमावयाः।
उदमाहिरणमम् - मवसपृपयाः। आतपृदयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - मवपसूवरकसपृपम्-धमातनोयाः भमावलकणवे तपुमथर प्रकपृतससूत्रवेण कसपुनम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे
मव सपृपम् असम् इमत नस्थतवे मकत्त्वमातम् गपुणमनषवेधवे मवसपृपसम् इमत कसपुन्प्रत्ययमान्तसमपुदमायनो जमायतवे। ततयाः अस्य
समपुदमायस्य कपृदन्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन प्रमामतपमदकससजमा। ततयाः क्त्वमातनोसपुन्कसपुनयाः इत्यनवेन
मवसपृपम् असम् इत्यस्य अव्ययससजमायमामम् औत्समगर कवे एकवचिनवे सपुप्रत्ययवे मवसपृपसम् सम् इमत जमातवे अव्ययमादमाप्सपुपयाः
इमत मवभमकससजकस्य सनोयाः सकमारस्य लपुमक पसूवरवतम् प्रमक्रययमा मवसपृप याः इमत रूपमम् ससध्यमत।
आ-पसूवरकमातम् तपृद-म् धमातनोयाः प्रकपृतससूत्रवेण कसपुनम्- प्रत्ययवे पसूवरवतम् मवभमककमायर आतपृद याः इमत रूपस
ससध्यमत।

18.10)

रमात्रवेश् चिमाजसयौ॥ (४.१.३१)

ससूत्र माथर याः - रमामत्रशिब्दमान्ङष्ट्रीप्स्यमातम् अजनस्वषयवे छन्दसस।
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ससूत्र मावतरणमम्- जसम्-मभनप्रत्ययवे परवे समत रमामत्रशिब्दमातम् ङष्ट्रीपम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन रमामत्र- शिब्दमातम् ङष्ट्रीपम्-प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण
पदमामन सनन्त। रमात्रवेयाः चि अजसयौ इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। रमात्रवेयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। चि इमत अव्ययपदमम्।
अजसयौ इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। न जससयाः अजससयाः तनस्मनम् अजसयौ। इकमारयाः उच्चिमारणमाथर याः। मनत्यस
ससजमाछन्दसनोयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् ससजमाछन्दसनोयाः इमत पदमनपुवतर तवे। ससख्यमाव्ययमादवेङर्षीपम् इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम्
ङष्ट्रीपम् इत्यनपुवतर तवे। ससयमामम्, प्रत्यययाः इमत एतवे असधमक्रयवेतवे। ससयमामम् ससजमाछन्दसनोयाः रमात्रवेयाः चि ङष्ट्रीपम् अजसयौ
इमत वमाक्ययनोजनमा। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत सष्ट्रीत्वमववकमायमास ससजमाछन्दसनोयाः मवषयवे रमामत्रशिब्दमातम् ङष्ट्रीपम् -प्रत्यययाः
स्यमातम् न तपु जसयौ इमत।
उदमाहिरणमम्- रमात्रष्ट्री।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - रमामत्रशिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण ङष्ट्री प -म् प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे रमामत्र ई इमत नस्थतवे यमचि
भमम् इमत भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन इकमारलनोपवे रमात्रष्ट्री इमत ङ्यन्तसमपुदमायनो भवमत। ततयाः सपुप्रत्ययवे रमात्रष्ट्री
सपु इमत नस्थतवे उकमारलनोपवे हिल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघिमारत्सपुमतस्यपपृकस हिलम् इत्यनवेन सलनोपवे रमात्रष्ट्री इमत रूपस ससद्धमम्।
अस्य चि ववेदवे प्रयनोगयाः यथमा रमात्रष्ट्री व्यख्यदमायतष्ट्री इमत। लनोकवे तपु कपृमदकमारमादमकनयाः इमत गणससूत्रवेण ङष्ट्री ष् प्रत्यययाः
भवमत। लनोकवे ङष्ट्रीमष आदपुदमात्तश्चि इत्यनवेन रमात्रष्ट्रीशिब्दयाः अन्तनोदमात्तमान्तनो भवमत। ववेदवे ङष्ट्रीमप रमात्रष्ट्रीशिब्दयाः
अनपुदमात्तयौ सपुनप्पतयौ इत्यनवेन अनपुदमात्तमान्तनो भवमत।
मवशिवे ष याः -इदमत्रवधवेयस यतम् ससूत्रवे अजसयौ इत्यपुकमम्। तथमा चि जस्प्रत्ययवे परवे अस्य ससूत्रस्य प्रवपृसत्तयाः न
भवमत। अत एव यमास्तमायाः रमात्रययाः इत्यत्र रमामत्रशिब्दमातम् परवे जसम् प्रत्ययवे प्रकपृतससूत्रवेण ङष्ट्रीपम्-प्रत्ययनो न भवमत।

18.11)

मनत्यस छन्दसस॥ (४.१.४६)

ससूत्र माथर याः - बहमामदभ्यश्छन्दसस मवषयवे मनत्यस ङष्ट्रीषम्।
ससूत्र मावतरणमम्- छन्दसस बहिह प्रभपृमतशिब्दवेभ्ययाः मनत्यस ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ङष्ट्रीषम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
मनत्यमममत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। बहमामदभ्यश्चि इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् बहमामदभ्ययाः इमत
पदमनपुवतर तवे। अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमनपुवतर तवे। ससयमामममत असधमक्रयतवे। प्रत्यययाः
परयाः इत्यपुभयमम् असधमक्रयतवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकमारयाः। अनपुपसजर नमातम् इत्यसधकमारयाः। असधकपृतस्य
प्रमामतपमदकमातम्

इत्यस्य

प्रमामतपमदकवेभ्ययाः

इमत

पञ्चमष्ट्रीबहिह वचिनमान्ततयमा

मवपररणमामयाः।

असधकपृतस्य

अनपुपसजर नमातम् इत्यस्य अनपुपसजर नवेभ्ययाः इमत पञ्चमष्ट्रीबहिह वचिनमान्ततयमा मवपररणमामयाः। अनपुपसजर नशिब्दमाथर याः
मपुख्ययाः प्रधमानमम् वमा।बहिह शिब्दयाः आमदयाः यवेषमास तवे बहमादययाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः, तवेभ्ययाः बहमामदभ्ययाः। ससूत्रमाथर्थो महि
सष्ट्रीत्वमववकमायमास छन्दसस बहमामदगणपमठतवेभ्ययाः अनपुपसजर नवेभ्ययाः प्रमामतपमदकवेभ्ययाः मनत्यस ङष्ट्रीषम् स्यमामदमत।
उदमाहिरणमम्- बहष्ट्री।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - बहिह शिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे बहिह ई इमत नस्थतवे इकनो
यणमचि इत्यनवेन इकयाः उकमारस्य स्थमानवे यणम् -आदवेशिवे वकमारवे बहष्ट्री इमत ङ्यन्तसमपुदमायनो भवमत। ततयाः
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सपुमवभकयौ पसूवरवतम् प्रमक्रययमा बहष्ट्री इमत रूपस ससद्धमम्। लनोकवे तपु वनोतनो गपुणवचिनमातम् इत्यनवेन ववैकनल्पकवे
ङष्ट्रीष्प्रत्ययवे बहष्ट्री , बहिह इमत रूपदयमम् भवमत।

18.12)

भपुव श्चि॥ (४.१.४७)

ससूत्र माथर याः - ङष्ट्रीषम् स्यमातम् छन्दसस।
ससूत्र मावतरणमम्- ववेदवे मवभ्वष्ट्री प्रभ्वष्ट्री इत्यमामदरूपसमाधनमाय भसू-धमातनोयाः मनत्यस ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययमवधमानमाय
ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन भसू- धमातनोयाः ङष्ट्रीषम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः। भपुवयाः चि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। चि इमत अव्ययपदमम्। मनत्यस छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत
पदमनपुवतर तवे। अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमनपुवतर तवे। ससयमामममत असधकमारयाः। प्रत्यययाः परयाः
इत्यपुभयमम् असधमक्रयतवे। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे , अनपुपसजर नमातम् इमत पञ्चम्यन्तमम् पदस, प्रमामतपमदकमातम् इमत
पञ्चम्यन्तस पदस चि असधमक्रयवेतवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस सष्ट्रीत्वमववकमायमामम् अनपुपसजर नमातम् भपुवयाः
प्रमामतपमदकमातम् मनत्यस ङष्ट्रीष्प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- मवभ्वष्ट्री। प्रभ्वष्ट्री।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - मवपसूवरकमातम् भसू-धमातनोयाः मवप्रससभ्यनो ड्वससजमायमामम् इमत ससूत्रवेण डपु प्रत्ययवे
अनपुबन्धलनोपवे भसू उ इमत जमातवे। ततयाः भसू -धमातनोयाः ऊकमारस्य चि लनोपवे डपु प्रत्ययमान्तमातम् मवभपु- इत्यस्ममातम्
प्रकपृतससूत्रवेण ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययवे मवभपु ई इमत नस्थतवे इकनो यणमचि इमत ससूत्रवेण इकयाः उकमारस्य स्थमानवे यमण वकमारवे
मवभ्वष्ट्री इमत ङ्यन्तसमपुदमायनो भवमत। ततयाः पसूवरवतम् मवभमककमायर मवभ्वष्ट्री इमत रूपस ससद्धमम्। (चिपुटिसू इत्यनवेन
डपु प्रत्ययस्य डकमारयाः इत्ससजकयाः। तवेन उकमारममात्रमम् मशिष्यतवे।)
एवस प्र- पसूवरकमातम् भसू- धमातनोयाः मवप्रससभ्यनो ड्वससजमायमामम् इत्यनवेन डपु - प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे चि प्रभसू उ
इमत नस्थतवे धमातनोयाः ऊकमास्य लनोपवे वणर सम्मवेलनवे चि प्रभपु इमत जमायतवे। ततयाः प्रकपृतससूत्रवेण ङष्ट्रीषम् - प्रत्ययवे
अनपुबन्धलनोपवे चि प्रभपु ई इमत जमातवे यमण प्रभ्वष्ट्री इमत ङ्यन्तसमपुदमायनो भवमत। ततयाः पसूवर वतम् मवभमककमायर
प्रभ्वष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

18.13)

दष्ट्री घिर सजहष्ट्री चि छन्दसस॥ (४.१.५९)

ससूत्र माथर याः - ससयनोगनोपधत्वमादप्रमाप्तयौ ङष्ट्रीषम् मवधष्ट्रीयतवे।
ससूत्र मावतरणमम्- दष्ट्रीघिरसजह इमत नस्थतवे स्वमाङमाच्चिनोपसजर नमादससयनोगनोपधमातम् इत्यनवेन ङष्ट्रीषम्प्रत्ययप्रमाप्त्यभमाववे ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ङष्ट्रीषम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त।
दष्ट्रीघिरसजहष्ट्री इमत प्रथमवैकवचिनमान्तस पदमम्। चि इमत अव्ययपदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। अन्यतनो ङष्ट्रीषम्
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत पदमनपुवतर तवे। ससयमामममत असधकमारयाः। प्रत्यययाः परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे
चि प्रथममान्तवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस
सष्ट्रीत्वमववकमायमास ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः स्यमातम्।

ववेदमाध्ययनमम्

35

मटिप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्
उदमाहिरणमम्- दष्ट्रीघिरसजहष्ट्री।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - दष्ट्रीघिमार सजहमा यस्यमायाः इमत बहिह वष्ट्रीमहिसममासवे स्वमाङमाच्चिनोपसजर नमादम् अससयनोगनोपधमातम्
इत्यनवेन ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययस्य मवधमानस न सम्भवमत। यतनो महि उपधमायमास ससयनोगयाः अनस्त। स्वमाङमाच्चिनोपसजर नमादम्
अससयनोगनोपधमातम् इत्यनवेन अससयनोगनोपधमातम् एव ङष्ट्रीषम्-प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे। अतयाः ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययमवधमानमाय प्रकपृतस
ससूत्रस प्रणष्ट्रीतमम्। तवेन ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे दष्ट्रीघिरसजह ई इमत नस्थतवे यस्यवेमत चि इत्यनवेन भससजकस्य
अकमारस्य लनोपवे सवर वणर सम्मवेलनवे दष्ट्रीघिरसजहष्ट्री इमत ङ्यन्तसमपुदमायनो जमायतवे। ततयाः पसूवरवतम् मवभमककमायर
दष्ट्री घिर स जहष्ट्री इमत रूपमम् ससध्यमत।

18.14)

कद्रिपुक मण्डल्वनोश्छन्दसस॥ (४.१.७१)

ससूत्र माथर याः - ऊङम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- कद्रिपुशिब्दमातम् कमण्डलपुशिब्दमातम् चि सष्ट्रीत्वमववकमायमामम् ऊङम् -प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ऊङम् - प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस ससूत्रमम्।
कद्रिपुकमण्डल्वनोयाः छन्दसस इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। कद्रिपुकमण्डल्वनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदवचिनमान्तस पदमम्। छन्दसस इमत
सप्तम्यन्तस पदमम्। ऊङपु तयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् ऊङम् इमत अनपुवतर तवे। ससयमामममत असधकमारयाः। प्रत्यययाः, परयाः
इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो
भवमत छन्दसस सष्ट्रीत्वमववकमायमामम् कद्रिपु -कमण्डलपुशिब्दमाभ्यमामम् प्रमामतपमदकमाभ्यमामम् परयाः ऊङम् -प्रत्यययाः स्यमातम्
इमत। ऊङयाः ङकमारयाः हिलन्त्यमम् इत्यनवेन इत्ससजकयाः। तवेन ऊममात्रमम् मशिष्यतवे।
उदमाहिरणमम्-कद्रिसूयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - कद्रिपुशिब्दमातम् सष्ट्रीत्वमववकमायमास प्रकपृतससूत्रवेण ऊङम् -प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे कद्रिपु ऊ
इमत नस्थतवे सवणर दष्ट्रीघिर कद्रिसू इमत ऊङन्तसमपुदमायनो जमायतवे। ततयाः प्रमामतपमदकगहिणवे सलङमवमशिषस्यमामप गहिणमम्
इमत पररभमाषमासहियनोगवेन सयौ रुत्ववे मवसगर कद्रिसूयाः इमत रूपमम्। एवस कमण्डलसूयाः इत्यमप बनोध्यमम्।

18.15)

छन्दसस ठञिम्॥ (४.३.१९)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस वषमारभ्ययाः ठञिम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- लनोकवे वषमारशिब्दमातम् ठकम्-प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। परन्तपु ववेदवे वषमारशिब्दमातम् ठञिम्प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ठकम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। ससूत्रममदस
वषमारभ्यष्ठकम् इमत ससूत्रस्य अपवमादयाः। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। ठञिम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। वषमारभ्यष्ठकम्
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् वषमारभ्ययाः इत्यनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे। शिवेषवे,
तमद्धतमायाः इत्यपुभयममप असधकपृतमम्। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तस्य पञ्चमष्ट्रीबहिह वचिनमान्ततयमा मवपररणमामयाः।
ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत ववेदवे वषमारमदभ्ययाः प्रमामतपमदकवेभ्ययाः शिवैमषकयाः तमद्धतससजकयाः ठञिम् -प्रत्यययाः परयाः स्यमातम्
इमत।
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उदमाहिरणमम्- वमामषर कमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - वषमारसपु भवमम् इमत मवगहिवे वषमारशिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण ठञिम्-प्रत्ययवे वषमार ठञिम् इमत
नस्थतवे ञिकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत इत्ससजमायमामम् इत्ससजकस्य ञिकमारस्य तस्य लनोपयाः इमत लनोपवे वषमार ठ इमत
नस्थतवे ठस्यवेकयाः इत्यनवेन ठस्य इक-आदवेशिवे वषमार इक इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन वषमार इत्यस्य भससजमायमास
यस्यवेमत चि इत्यनवेन आकमारस्य लनोपवे वषम्र इक इमत नस्थतवे अकमारस्य तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः इमत ससूत्रवेण वपृद्धयौ
आकमारवे वमाषम्र इक इमत नस्थतवे सपु-प्रत्ययवे सपु-इत्यस्य स्थमानवे अमम वमाषम्र इक अमम् इमत नस्थतवे अमम पसूवरयाः
इत्यनवेन पसूवररूपवैकमादवेशिवे वमामषर कमम् इमत रूपस ससद्धमम्। लनोकवेऽमप ठक्प्रत्ययवे वमामषर कमम् इमत रूपमम् भवमत। तमहिर
कनो भवेदयाः इमत चिवेतम् ठमञि नञ्नत्यमामदमनर त्यमम् इमत आदपुदमात्तयाः। ठमक तपु मकतयाः इमत अन्तनोदमात्तयाः। इमत स्वरवे
भवेदयाः। ठमञि तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः इमत आदचियाः वपृमद्धयाः। ठमक तपु मकमत चि इत्यनवेन आदचियाः वपृमद्धयाः।

18.16)

वसन्तमाच्चि॥ (४.३.२०)

ससूत्र माथर याः - ठञिम् स्यमातम् छन्दसस।
ससूत्र मावतरणमम्- ववेदवे ऋतपुवमामचिवसन्तशिब्दमातम् ठञिम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ठञिम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
वसन्तमातम् चि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। वसन्तमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। चि इमत अव्ययपदमम्। छन्दसस ठञिम्
इमत सम्पसूणर ससूत्रमत्रमानपुवतर तवे। कमालमाट्ठञिम् इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् कमालमातम् इत्यनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम्
असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। शिवेषवे , तमद्धतमायाः
इत्यपुभयममप असधकपृतमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस (कमाल) ऋतपुवमाचिकमातम् वसन्तशिब्दमातम् शिवैमषकयाः
तमद्धतससजकयाः ठञिम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- वमासनन्तकमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - वसन्ततर्थौ भवमम् इमत व्यपुत्पत्त्यमा ऋतपुवमामचिवसन्तशिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण ठञिम्प्रत्ययवे वसन्त ठञिम् इमत नस्थतवे ञिकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत इत्ससजमायमामम् इत्ससजकस्य ञिकमारस्य तस्य लनोपयाः
इमत लनोपवे वसन्त ठ इमत नस्थतवे ठस्यवेकयाः इत्यनवेन ठस्य इक -आदवेशिवे वसन्त इक इमत नस्थतवे यमचि भमम्
इत्यनवेन भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन अकमारस्य लनोपवे वसन्तम् इक इमत नस्थतवे वकमारनोत्तरवमतर नयाः
अकमारस्य तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः इत्यनवेन वपृद्धयौ आकमारवे वमासन्तम् इक इमत नस्थतवे तमद्धतमान्तत्वमातम्
कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इमत ससूत्रवेण प्रमामतपमदकससजमायमास सपु-प्रत्ययवे सपु-इत्यस्य स्थमानवे अमम वमासन्तम् इक अमम्
इमत नस्थतवे अमम पसूवरयाः इत्यनवेन पसूवररूपवैकमादवेशिवे वमासनन्तकमम् इमत रूपस ससद्धमम्।

18.17)

हिवे म न्तमाच्चि॥ (४.३.२१)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस ठञिम्।
ससूत्र मावतरणमम्- ववेदवे हिवेमन्तशिब्दमातम् ठञिम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ठञिम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
हिवेमन्तमातम् चि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। हिवेमन्तमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। चि इमत अव्ययपदमम्। छन्दसस ठञिम् इमत

ववेदमाध्ययनमम्
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सम्पसूणर ससूत्रमत्रमानपुवतर तवे। कमालमाट्ठञिम् इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् कमालमातम् इत्यनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम्
असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। शिवेषवे , तमद्धतमायाः
इत्यपुभयममप असधकपृतमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस कमालवमाचिकमातम् हिवेमन्तशिब्दमातम् शिवैमषकयाः
तमद्धतससजकयाः ठञिम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- हिवैमनन्तकमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - हिवेमन्तवे भवमम् इमत व्यपुत्पत्त्यमा हिवेमन्तशिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण ठञिम्-प्रत्ययवे हिवेमन्त ठञिम्
इमत नस्थतवे ञिकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत इत्ससजमायमामम् इत्ससजकस्य ञिकमारस्य तस्य लनोपयाः इमत लनोपवे हिवेमन्त ठ
इमत नस्थतवे ठस्यवेकयाः इत्यनवेन ठस्य इक-आदवेशिवे हिवेमन्त इक इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन भससजमायमास
यस्यवेमत चि इत्यनवेन तकमारनोत्तरवमतर नयाः अकमारस्य लनोपवे हिवेमन्तम् इक इमत नस्थतवे एकमारस्य तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः
इत्यनवेन वपृद्धयौ ऐकमारवे हिवैमन्तम् इक इमत नस्थतवे सपु -प्रत्ययवे सपु-इत्यस्य स्थमानवे अमम हिवैमन्तम् इक अमम् इमत नस्थतवे
अमम पसूवरयाः इत्यनवेन पसूवररूपवैकमादवेशिवे हिवै म नन्तकमम् इमत रूपस ससद्धमम्।

18.18)

द्व्यचिश्छन्दसस॥ (४.३.१५०)

ससूत्र माथर याः - मवकमारवे मयटिम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- शिरस्य (तपृणमवशिवेषस्य) मवकमारयाः इमत मवगहिवे मयटिम् -प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन मयटिम् - प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस ससूत्रमम्। द्व्यचियाः
छन्दसस इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। द्व्यचियाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
मयड्ववैतयनोभमारषमायमामभक्ष्यमाच्छमादनयनोयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् मयटिम् इत्यनपुवतर तवे। तस्य मवकमारयाः इमत ससूत्रमातम्
मवकमारयाः इत्यनपुवतर तवे। मवकमारयाः इत्यस्य सप्तम्यन्ततयमा मवपररणमामयाः। अवयववे चि प्रमाण्यनोषसधवपृकवेभ्ययाः
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् अवयववे इमत अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे।
प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। तमद्धतमायाः इमत असधकपृतमम्। समथमारनमास प्रथममादमा इत्यतयाः
समथमारनमामम् इत्यस्य अनपुवसपृ त्तरनस्त। तस्य चि समथमारतम् इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्ततयमा मवपररणमामयाः। ततश्चि
ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस द्व्यचियाः समथमारतम् प्रमामतपमदकमातम् मवकमारवे अवयववे चिमाथर तमद्धतससजकयाः मयटिम् -प्रत्यययाः
परयाः स्यमातम् इमत। मयटियाः टिकमारयाः हिलन्त्यमम् इत्यनवेन इत्ससजकयाः। तवेन मय इत्यवेव मशिष्यतवे।
उदमाहिरणमम्- शिरमयमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - शिरस्य (तपृणमवशिवेषस्य) मवकमारयाः इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण मयटिम् -प्रत्ययवे
अनपुबन्धलनोपवे शिर मय इमत नस्थतवे शिरमय इमत तमद्धतमान्तसमपुदमायनो भवमत। ततयाः सयौ मवभमककमायर शिरमयमम्
इमत रूपमम्।

18.19)

ननोत्वदररम बल्वमातम्॥ (४.३.१५१)

ससूत्र माथर याः - ववेदवे द्व्यचियाः उत्वमातम् वररमबल्वशिब्दमातम् मवकमारमाथर मयटिम् न।
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ससूत्र मावतरणमम्- ववेदवे द्व्यचियाः उकमारवतयाः प्रमामतपमदकमातम् वररमबल्वशिब्दमातम् मवकमारमाथर मयटिम् प्रत्ययमनषवेधमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन मयटिम् - प्रत्ययस्य मनषवेधनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे
स्तयाः। न इमत अव्ययपदमम्। उत्वदम्-वरर-मबल्वमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। द्व्यचिश्छन्दसस इमत सम्पसूणर
ससूत्रमनपुवतर तवे। मयड्ववैतयनोभमारषमायमामभक्ष्यमाच्छमादनयनोयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् मयटिम् इत्यनपुवतर तवे। तस्य मवकमारयाः
इमत ससूत्रमातम् मवकमारयाः इत्यनपुवतर तवे। तस्य चि मवकमारवे इमत सप्तम्यन्ततयमा मवपररणमामयाः। अवयववे चि
प्रमाण्यनोषसधवपृकवेभ्ययाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् अवयववे इमत अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि
प्रथममान्तवे पदवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। तमद्धतमायाः इत्यसधकपृतमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो
भवमत छन्दसस द्व्यचियाः ह्रस्व-उकमारवतयाः प्रमामतपमदकमातम् वररमबल्वशिब्दमातम् मवकमारवे अवयववे चिमाथर
तमद्धतससजकयाः मयटिम् -प्रत्यययाः परनो न स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्-वमारर्षी।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - वररस्य मवकमारयाः इमत मवगहिवे द्व्यचिश्छन्दसस इत्यनवेन प्रमाप्तस्य मयटिम् -प्रत्ययस्य
मनषवेधवे अणम्-प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे वरर अ इमत नस्थतवे अणयाः अकमारमातम् पसूवरवमतर नयाः भससजकस्य अकमारस्य
लनोपवे वरर इमत जमायतवे। ततयाः तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः इत्यनवेन वकमारनोत्तरवमतर नयाः अकमारस्य वपृद्धयौ आकमारवे
वणर सम्मवेलनवे वमारर इमत जमातवे मटिडमाणञ्दयसज्दघ्नञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपयाः इत्यनवेन ङष्ट्रीपम् -प्रत्ययवे
अनपुबन्धलनोपवे वमारर ई इमत जमातवे ईकमारमातम् पसूवर वमतर नयाः भससजकस्य अकमारस्य लनोपवे वणर सम्मवेलनवे वमारर्षी इमत
जमायतवे। ततयाः मवभमककमायर वमारर्षी इमत रूपमम् ससध्यमत।

18.20)

ढश्छन्दसस॥ (४.४.१०६)

ससूत्र माथर याः - सप्तम्यन्तमातम् समथमारतम् सभमाप्रमामतपमदकमातम् समाध्वथर ढयाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- सभमाप्रमामतपमदकमातम् समाध्वथर ढ- प्रत्ययस्य मवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ढ- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमम् ससूत्रमम्। ढयाः छन्दसस इमत
ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। ढयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। सभमायमा ययाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम्
सभमायमायाः इत्यनपुवतर तवे। तत्र समाधपुयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् समाधपुयाः इत्यनपुवतर तवे। तच्चि सप्तम्यन्ततयमा मवपररणमतवे।
प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्।
तमद्धतमायाः इत्यसधकपृतमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत समाध्वथर छन्दसस सभमाप्रमामतपमदकमातम् तमद्धतससजकयाः
ढप्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- सभवेययाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - सभमायमास समाधपुयाः इमत मवगहिवे सभमाशिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण ढप्रत्ययवे सभमा ढ इमत
नस्थतवे आयनवेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघिमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इत्यनवेन ढस्य स्थमानवे एयमादवेशिवे सभमा एय इमत नस्थतवे
यमचि भमम् इत्यनवेन भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन आकमारलनोपवे सभम् एय इमत नस्थतवे वणर ससयनोगवे मनष्पनमातम्
सभवेयशिब्दमातम् सयौ मवभमककमायर सभवे य याः इमत रूपमम्। लनोकवे तपु यत्प्रत्ययवे सभ्ययाः इमत रूपमम्।
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39

मटिप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्

18.21)

भववे छन्दसस॥ (४.४.११०)

ससूत्र माथर याः - सप्तम्यन्तमातम् भवमाथर यतम्।
ससूत्र मावतरणमम्- मवेघिवे भवयाः इमत मवगहिवे मवेघिप्रमामतपमदकमातम् यतम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन यतम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। भववे इमत
सप्तम्यन्तस पदमम्। छन्दसस इत्यमप सप्तम्यन्तस पदमम्। प्रमासग्घितमादतम् इमत ससूत्रमातम् यतम् इत्यनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः
इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। तमद्धतमायाः
इत्यसधकपृतमम्। तत्र भवयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् तत्र इत्यनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत सप्तम्यन्तमातम् भववे अथर
मवदममानमातम् प्रमामतपमदकमातम् तमद्धतससजकयाः यतम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् छन्दसस इमत।
उदमाहिरणमम्- मवेघ्ययाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - मवेघिवे भवयाः इमत मवगहिवे सप्तम्यन्तमातम् भववे अथर मवदममानमातम् मवेघिप्रमामतपमदकमातम्
प्रकपृतससूत्रवेण यतम्-प्रत्ययवे मवेघि यतम् इमत नस्थतवे अनपुबन्धलनोपवे मवेघि य इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन भससजमायमास
यस्यवेमत चि इत्यनवेन अकमारलनोपवे सवर वणर सम्मवेलनवेन मनष्पनमातम् मवेघ्य इमत प्रमामतपमदकमातम् सयौ मवभमककमायर
मवे घ् ययाः इमत रूपमम्।

18.22)

पमाथनोनदष्ट्री भ् यमास ड्यणम् ॥ (४.४.१११)

ससूत्र माथर याः - पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमास छन्दसस भववेऽथर ड्यणम्-प्रत्यययाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- पमाथसम्-प्रमामतपमदकमातम् नदष्ट्रीप्रमामतपमदकमातम् चि छन्दसस भववे अथर ड्यणम्प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ड्यणम् - प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमामम् इमत पञ्चमष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस पदमम्। ड्यणम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। भववे छन्दसस इमत सम्पसूणर
ससूत्रमत्रमानपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्।
तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। तमद्धतमायाः इत्यसधकपृतमम्। तत्र भवयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् तत्र इत्यनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो
भवमत तत्र भवयाः इत्यथर मवदममानमाभ्यमास पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमास तमद्धतससजकयाः ड्यणम् -प्रत्यययाः परयाः
स्यमातम् छन्दसस इमत।
उदमाहिरणमम्- पमारययाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - पमाथसस भवयाः इमत मवगहिवे भववे अथर मवदममानमातम् पमाथसम् इमत प्रमामतपमदकमातम्
प्रकपृतससूत्रवेण ड्यणम् -प्रत्ययवे पमाथसम् ड्यणम् इमत नस्थतवे अनपुबन्धलनोपवे पमाथसम् य इमत नस्थतवे मडत्त्वसमामरयमारतम्
टिवेयाः लनोपवे पमाथम् य इमत नस्थतवे सयौ रुत्ववे मवसगर पमारययाः इमत रूपमम्।

18.23)

सगभर सयसू थ सनपुत मादनम्॥ (४.४.११४)

ससूत्र माथर याः - सप्तम्यन्तमातम् सगभर सयसूथसनपुतमादम् प्रमामतपमदकमातम् भवमाथर यनम् भवमत।
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छन्दसस

सगभर सयसूथसनपुतमातम्
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प्रमामतपमदकमातम्

भववेऽथर

मवदममानमातम्

यनम्-

प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन यनम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमम् ससूत्रमम्। सगभर सयसूथसनपुतमातम्
यनम् इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। सगभर सयसूथसनपुतमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। यनम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। भववे
छन्दसस इमत सम्पसूणर ससूत्रमत्रमानपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे।
प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चमष्ट्रीबहिह वचिनमान्ततयमा मवपररणमतवे। तमद्धतमायाः इत्यसधकपृतमम्। तत्र भवयाः
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् तत्र इत्यनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत भववे अथर मवदममानवेभ्ययाः सप्तम्यन्तवेभ्ययाः सगभर सयसूथ-सनपुतप्रमामतपमदकवेभ्ययाः तमद्धतससजकयाः यनम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् छन्दसस इमत।
उदमाहिरणमम्- सगभ्यर याः। सयपुरययाः। सनपुत्ययाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - सगभर भवयाः इमत मवगहिवे भववे अथर मवदममानमातम् प्रकपृतससूत्रवेण यनम् -प्रत्ययवे सगभर
यनम् इमत नस्थतवे अनपुबन्धलनोपवे सगभर य इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन
अकमारलनोपवे सगभम्र य इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनमातम् सगभ्यर शिब्दमातम् सयौ मवभमककमायर सगभ्यर याः इमत रूपमम्।
एवमवेव सयपु र ययाः , सनपुत् ययाः चि इमत रूपवे ससध्यतयाः।

18.24)

बमहिर मष दत्तमम्॥ (४.४.११९)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस बमहिर षम्-प्रमामतपमदकमातम् दत्तमाथर यतम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- बमहिर याःषपु दत्तमा इमत मवगहिवे बमहिर षम्-प्रमामतपमदकमातम् यतम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन यतम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। बमहिर मष
इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। दत्तमममत प्रथममान्तस पदमम्। भववे छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे।
प्रमासग्घितमादतम् इमत ससूत्रमातम् यतम् इमत अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे।
प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। तमद्धतमायाः इत्यसधकपृतमम्। तत्र भवयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् तत्र
इत्यनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत सप्तम्यन्तमातम् समथमारतम् बमहिर षम्-प्रमामतपमदकमातम् दत्तमाथर तमद्धतससजकयाः यतम्प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- वमहिर ष्यवेषपु।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - बमहिर याःषपु दत्तमा इमत मवगहिवे दत्तमाथर मवदममानमातम् बमहिर षम्-प्रमामतपमदकमातम् प्रकपृतससूत्रवेण
यतम्-प्रत्ययवे बमहिर सम् यतम् इमत नस्थतवे अनपुबन्धलनोपवे बमहिर सम् य इमत नस्थतवे सकमारस्य षकमारवे बमहिर षम् य इमत
नस्थतवे वणर ससयनोगवे मनष्पनमातम् बमहिर षम्-प्रमामतपमदकमातम् सपुपम्-प्रत्ययवे मवभमककमायर बमहिर ष् यवे ष पु इमत रूपमम्।

18.25)

द सूत स्य भमागकमर णष्ट्री ॥ (४.४.१२०)

ससूत्र माथर याः - षष्ठष्ट्रीसमथमारतम् दत
सू प्रमामतपमदकमातम् भमागकममारथर छन्दसस यतम् प्रत्यययाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- दत
सू स्य भमागयाः कमर वमा इमत मवगहिवे दत
सू शिब्दमातम् यतम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
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ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन यतम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। दत
सू स्य
इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। भमागकमर णष्ट्री इमत प्रथममान्तस पदमम्। भववे छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत
पदमनपुवतर तवे। प्रमासग्घितमादतम् इमत ससूत्रमातम् यतम् इमत अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम्। तवे चि
प्रथममान्तवे पदवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्तमम्। तमद्धतमायाः इत्यसधकपृतमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो
भवमत षष्ठ्यन्तमातम् समथमारतम् दत
सू -प्रमामतपमदकमातम् भमागकममारथर छन्दसस तमद्धतससजकयाः यतम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम्
इमत।
उदमाहिरणमम्- दत्सू यमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - दत
सू स्य भमागयाः कमर वमा इमत मवगहिवे दत
सू शिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण यतम्-प्रत्ययवे तकमारस्य
इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन तस्य लनोपवे दत
सू यतम् इमत नस्थतवे दत
सू य इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन
भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन अकमारलनोपवे ससयनोगवे मनष्पनमातम् दत्सू य-प्रमामतपमदकमातम् सयौ मवभमककमायर द त्सू यमम्
इमत रूपमम्।

18.26)

रवेव तष्ट्री ज गतष्ट्री हि मवष्यमाभ्ययाः प्रशिस्यवे ॥ (४.४.१२२)

ससूत्र माथर याः - प्रशिससनवे यत्स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- रवेवत्यमायाः प्रशिस्यमम् इमत मवगहिवे रवेवतष्ट्रीशिब्दमातम् यतम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन यतम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
रवेवतष्ट्रीजगतष्ट्रीहिमवष्यमाभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। प्रशिस्यवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। भववे छन्दसस इत्यस्ममातम्
ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे। प्रमासग्घितमादतम् इमत ससूत्रमातम् यतम् इमत अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः, परयाः इत्यपुभयमम्
असधकपृतमम्। तवे चि प्रथममान्तवे पदवे। प्रमामतपमदकमातम् इत्यसधकपृतमम्। तच्चि बहिह वचिनमान्ततयमा मवपररणमतवे।
तमद्धतमायाः इत्यसधकपृतमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस रवेवतष्ट्रीजगतष्ट्रीहिमवष्यमाभ्ययाः प्रमामतपमदकवेभ्ययाः
तमद्धतससजकयाः यतम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- रवेवत्यमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - रवेवत्यमायाः प्रशिस्यमम् इमत मवगहिवे रवेवतष्ट्रीशिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण यतम्-प्रत्ययवे तकमारस्य
हिलन्त्यमम् इत्यनवेन इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन तस्य लनोपवे रवेवतष्ट्री य इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन
भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन ईकमारलनोपवे रवेवतम् य इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनमातम् रवेवत्यप्रमामतपमदकमातम् सयौ
मवभमककमायर रवे व त्यमम् इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
6. रमात्रवेश्चिमाजसयौ अनवेन कयाः प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे।
7. हिवैमनन्तकमम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः।
8. वषमारषपु भवमम् इत्यथर मकस रूपमम्। कश्चि प्रत्यययाः।
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9. ववेदवे ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययमवधमायकस ससूत्रमवेकस सलखत।
10. मनत्यस छन्दसस इत्यस्य कनोऽथर याः।
11. दत्सू यममत्यत्र कवेन ससूत्रण
वे यतम् प्रत्यययाः।
12. सगभ्यर याः इत्यस्य मवगहिस सलखत।
13. भससजमामवधमायकस ससूत्रमवेकस सलखत।
14. पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमास ड्यणम् इमत ससूत्रस्य अथर सलखत।
15. मवेघ्ययाः इत्यत्र यतम्-प्रत्ययमवधमायकस ससूत्रस मकमम्।
16. हिवैमनन्तकस वमासमानन्तकमम् इत्यत्र चि यथमाक्रमस ठञिम्-प्रत्ययमवधमायकस ससूत्रस सलखत।
17. रवेवत्यममत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। कवेन चि मवधष्ट्रीयतवे।

पमाठसमारयाः
पमाठवे ऽनस्मनम् एतवे मवषयमा आलनोमचितमायाः सनन्त। छन्दसस पणबन्धवे आशिङ्कमायमास चि लवेटिम् - लकमारनो
भवमत। छन्दसस हियौ परवे हिल उत्तरस्य श्नमा -प्रत्ययस्तपु भवत्यवेव तवेन सहि शिमायचिम्- प्रत्यययाः अमप भवमत।
व्यत्ययनो बहिह लमम् इमत ससूत्रवेण छन्दसस मवकरणप्रत्ययमानमास बहिह लस व्यत्ययनो भवमत। छन्दस्यपुभयथमा इमत ससूत्रवेण
धमात्वसधकमारवे उकमायाः प्रत्ययमायाः समावर धमातपुकससजकमायाः अमप भवनन्त , आधर धमातपुकससजमाकमायाः अमप भवनन्त। तपुमथर
सवे.... इत्यमामदससूत्रवेण सवे, सवेनम्, असवे- इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः मवधष्ट्रीयन्तवे। दृशिवे मवख्यवे चि इमत ससूत्रवेण छन्दसस दृशिवे
मवख्यवे इत्यवेतवे रपवे मनपमात्यवेतवे। शिमक णमपुल्कमपुलयौ इत्यमामदमभयाः ससूत्रवैयाः छन्दसस णमपुलम् , कमपुलम्, तनोसपुनम् कसपुनम्इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः मवधष्ट्रीयन्तवे। छन्दसस जसम् -मभनवे प्रत्ययवे परवे रमात्रवेश्चिमाजसयौ इमत ससूत्रवेण रमामत्र -शिब्दमातम् ङष्ट्रीप-म्
प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मनत्यस छन्दसस इमत ससूत्रवेण बहमामदभ्यश्छन्दसस मवषयवे मनत्यस ङष्ट्रीषम् -प्रत्ययनो भवमत। भपुवश्चि
इत्यमामदमभयाः ससूत्रवैयाः मवमभनवेभ्ययाः प्रमामतपमदकवेभ्ययाः छन्दसस मवशिवेषरूपवेण ङष्ट्रीषमामदप्रत्ययमायाः मवधष्ट्रीयन्तवे। छन्दसस
ठञिम् इत्यमामदमभयाः ससूत्रवैयाः वषमार इत्यमामदभ्ययाः प्रमामतपमदकवेभ्ययाः मवमभनवेषपु अथरषपु ठञिमादययाः तमद्धतप्रत्ययमायाः
मवधष्ट्रीयन्तवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

गपृभमाय इमत रूपस समाधयत।

2. छन्दस्यपुभयथमा इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
3.

दृशिवे मवख्यवे चि इमत रूपस समाधयत।

4. अपलपुम्प, मवभमाजस चिवेमत रूपदयस सससूत्रस समाधयत।
5. ईश्वरवे तनोसपुन्कसपुनयौ इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
6. रमात्रष्ट्री इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
ववेदमाध्ययनमम्
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7. मवभ्वष्ट्री, प्रभ्वष्ट्री चिवेमत रूपदयस सससूत्रस समाधयत।
8. दष्ट्रीघिरसजहष्ट्री इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
9. वमासनन्तकमम् इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
10. हिवैमनन्तकमम् इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
11. वमारर्षी इमत रूपमम् सससूत्रस समाधयत।
12. ढश्छन्दसस इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
13. पमारययाः इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
14. रवैवत्यमम् इमत रूपस समाधयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरकसू टियाः -१

1.

णमपुलम्-प्रत्यययाः।

2. तपुमथर।
3.

समाधपु।

4. धमात्वसधकमारवे उकयाः प्रत्यययाः समावर धमातपुकमाधर धमातपुकनोभयससजयाः स्यमातम्।
5. छन्दसस शिमायजमप इत्यनवेन शिमायचिम्-प्रत्यययाः।
उत्तरकसू टियाः -२

6. ङष्ट्रीपम्।
7. ठञिम्।
8. वमामषर कमम्। ठञिम्।
9. दष्ट्रीघिरसजहष्ट्री चि छन्दसस।
10. बहमामदभ्यश्छन्दसस मवषयवे मनत्यस ङष्ट्रीषम्।
11. दत
सू स्य भमागकमर णष्ट्री।
12. सगभर भवयाः इमत।
13. यमचि भमम्।
14. पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमास छन्दसस भववेऽथर ड्यणम्-प्रत्यययाः स्यमातम् इमत।
15. भववे छन्दसस।
16. हिवेमन्तमाच्चि, वसन्तमाच्चि चिवेमत।
17. यत्प्रत्यययाः, रवेवतष्ट्रीजगतष्ट्रीहिमवष्यमाभ्ययाः प्रशिस्यवे इमत ससूत्रवेण।

इमत अषमादशियाः पमाठयाः
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ववेदमाध्ययनमम्

