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19) अषमाध्यमाय्यमायाः चितपुथर याः अध्यमाययाः
प्रस्तमावनमा
अनस्मनम् पमाठवे अषमाध्यमाय्यमायाः चितपुथमारध्यमायस्य मचितमामन ससूत्रमामण प्रमामपुख्यवेन व्यमाखमास्यन्तवे। मदत्रमामण चि
पञ्चममाध्यमायस्यमामप। पसूवरनस्मनम् पमाठवे भवमानम् लवेटिम् -लकमारस्य अमप चि कसपुनम्-ङष्ट्रीपम्-ङष्ट्रीषम्-ऊङम् -ठञिम्-मयटिम् -ढड्यणम्-यतम् इत्यमामदप्रत्ययमानमामम् प्रयनोगमानम् जमातवमानम्। अनस्मनम् पमाठवे यतम् -ञि-यलम्-घि-तमामतलम्-अञिम्-वमत
इत्यवेषमामम् मवमशिषमानमामम् तमद्धतप्रत्ययमानमामम् मवषयवे आलनोचिनमा कररष्यतवे। तवेषमास कस्ममातम् शिब्दमातम् कनस्मनथर
प्रयनोगयाः भवमत इत्यत्र प्रमतपमादमयष्यतवे। अत्र मत्वथर ममासतन्वनोयाः, मधनोञिर चि, ओजसनोऽहिमन यत्खयौ,
ववेशिनोयशिआदवेभरगमादलम्, ख चि, सनोममहिर मत ययाः चिवेत्यमादष्ट्रीमन मवशिवेषससूत्रमामण व्यमाख्यमास्यन्तवे। ववैमदकशिब्दमानमामम्
लयौमककरूपमामण अमप अत्र प्रदशिर मयष्यन्तवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ ववेदवे मत्वथर प्रमामतपमदकवेभ्ययाः कवे प्रत्ययमायाः मवधष्ट्रीयन्तवे इमत जमास्यमत।
➢ ममासतन्त्वनोयाः अथर यनोयाः प्रमामतपमदकवेभ्ययाः कवे प्रत्ययमायाः भवनन्त इमत अवगममष्यमत।
➢ मवमशिषमानमामम् तमद्धतप्रत्ययमानमामम् पररचियस प्रमाप्नपुयमातम्।
➢ तमद्धतमान्तशिब्दमानमामम् प्रमक्रयमास जमास्यमत।

मत्वथर ममासतन्वनोयाः॥ (४.४.१२८)

19.1)

ससूत्र माथर याः - ममासतन्वनोयाः प्रमामतपमदकमातम् मत्वथर यतम् स्यमाच्छन्दसस।
ससूत्र मावतरणमम्- नभयाः अनस्त अनस्मनम् इमत मवगहिवे यतम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। मत्वथर इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
ममासतन्वनोयाः इमत सप्तमष्ट्रीमदवचिनमान्तस पदमम्। भववे छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे।
प्रमासग्घितमादतम् इमत ससूत्रमातम् यतम् इमत अनपुवतर तवे। ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत ससूत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत
पञ्चम्यन्तस पदमम् अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः परयाः चिवेमत पददयमम् अत्र असधकपृतमनस्त। तमद्धतमायाः इत्यसधमक्रयतवे। तस्य
चि प्रथमवैकवचिनमान्ततयमा मवपररणमामयाः। छन्दसस ममासतन्वनोयाः प्रमामतपमदकमातम् तमद्धतयाः यतम् प्रत्यययाः परयाः इमत
पदयनोजनमा। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस मवषयवे ममासतन्वनोयाः अथर यनोयाः वतर ममानमातम् प्रमामतपमदकमातम् मत्वथर
यतम्-प्रत्यययाः स्यमातम् छन्दसस मवषयवे इमत।

ववेदमाध्ययनमम्

45

मटिप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्
उदमाहिरणमम्- नभस्ययाः (भमाद्रिपसदयाः)। अनोजस्यमा (तनसूयाः)।
ससूत्र माथर स मन्वययाः -

नभसम्-

शिब्दस्य

अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः

प्रमामतपमदकमम्

इमत

ससूत्रवेण

प्रमामतपमदकससजमायमास तस्ममाच्चि नभसम्- प्रमामतपमदकमातम् नभयाः अनस्मनम् अनस्त इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण यतम्प्रत्ययवे नभसम् यतम् इमत नस्थतवे यतम् - प्रत्ययमान्त्यस्य तकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः
इमत ससूत्रवेण चि तस्य इत्ससजकस्य तकमारस्य लनोपवे नभसम् य इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनस्य नभस्य इमत
शिब्दस्वरूपस्य

कपृत्प्रत्ययमान्तत्वमातम्

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि

प्रत्यययाः,

इत्यनवेन

परश्चि

तस्य

प्रमामतपमदकससजमा।

चिवेत्यसधकपृत्य

ततयाः

प्रवतर ममानवेन

स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे नभस्य सपु इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन
पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे नभस्य सम् इमत जमातवे समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम्
सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इत्यनवेन रु- इत्यमादवेशिवे
अनपुबन्धलनोपवे चि नभस्य रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः
इत्यनवेन मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे नभस्ययाः इमत रूपस ससध्यमत।

19.2)

मधनोञिर चि॥ (४.४.१२९)
ससूत्र माथर याः - मधपुप्रमामतपमदकमातम् मत्वथर ममासतन्वनोयाः ञियाः यच्चि स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- मधपु अनस्त अनस्मनम् इमत मवगहिवे मधपुशिब्दमातम् ञिप्रत्ययमवधमानमाय यतम्-

प्रत्ययमवधमानमाय चि ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। मधनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्।
ञियाः इमत प्रथममान्तमम् पदमम्। चिवेमत अव्ययपदमम्। मत्वथर ममासतन्वनोयाः इमत सम्पसूणर ससूत्रमत्रमानपुवतर तवे। भववे
छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे। प्रमासग्घितमादतम् इमत ससूत्रमातम् यतम् इमत अनपुवतर तवे।
प्रमामतपमदकमातम् प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। तमद्धतमायाः इत्यसधमक्रयतवे। एवञ्च अत्र पदयनोजनमा - छन्दसस
मत्वथर ममासतन्वनोयाः मधनोयाः ञि यतम् चि तमद्धतयाः प्रत्यययाः परयाः इमत। अत्र ममासतन्वनोयाः इमत पदवेन तदनोधकयौ अथर्थौ
अवगन्तव्ययौ। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस मवषयवे मधपुप्रमामतपमदकमातम् परस मत्वथर्षीययाः तमद्धतयाः ञिप्रत्यययाः
यत्प्रत्ययश्चि परयाः स्यमातम् ममासतन्वनोयाः अथर यनोयाः इमत।
उदमाहिरणमम्- ममाधवयाः मधव्ययाः चिवेमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - मधपु- शिब्दस्य अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमम् इत्यनवेन प्रमामतपमदकससजमायमास
ततश्चि मधपु अनस्मनम् अनस्त इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण ञि - प्रत्ययवे ञि- प्रत्ययमादवेयाः ञिकमारस्य चि चिपुटिसू इमत ससूत्रवेण
इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण चि तस्य इत्ससजकस्य ञिकमारस्य लनोपवे मधपु अ इमत जमातवे
तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः इमत ससूत्रण
वे मधपु- शिब्दस्यमादवेयाः अचियाः अकमारस्य वपृद्धयौ स्थमानत आन्तयमारतम् आकमारवे ममाधपु अ
इमत जमातवे ओगपुरणयाः इमत ससूत्रवेण उकमारस्य गपुणवे स्थमानत आन्तयमारतम् ओकमारवे ममाधनो अ इमत जमातवे
एचिनोऽयवमायमावयाः इमत ससूत्रवेण ओकमारस्य चि स्थमानवे अवमादवेशिवे ममाधवम् अ इमत जमातवे सवर वणर सम्मवेलनवेन

4६

ववेदमाध्ययनमम्

अषमाध्यमाय्यमायाः चितपुथर याः अध्यमाययाः
मनष्पनस्य

ममाधव

प्रमामतपमदकससजमा।

इमत

शिब्दस्वरूपस्य

ततयाः

मटिप्पणष्ट्री
तमद्धतमान्तत्वमातम्

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

प्रत्यययाः,

कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि
परश्चि

इत्यनवेन

चिवेत्यसधकपृत्य

तस्य

प्रवतर ममानवेन

स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे ममाधव सपु इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन
पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे ममाधव सम् इमत जमातवे समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम्
सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इत्यनवेन रु- इत्यमादवेशिवे
अनपुबन्धलनोपवे चि ममाधव रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः इत्यनवेन
मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे ममाधवयाः इमत रूपस ससध्यमत।
मधपु- शिब्दस्य अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमम् इत्यनवेन प्रमामतपमदकससजमा। ततयाः मधपु अनस्त
अनस्मनम् इमत मवगहिवे मधपुशिब्दमातम् प्रकपृतससूत्रवेण यतम्- प्रत्ययवे मधपु यतम् इमत नस्थतवे यतम् - प्रत्ययमान्त्यस्य
तकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण इत्यसजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण चि तस्य इत्ससजकस्य तकमारस्य लनोपवे
मधपु य इमत नस्थतवे उकमारस्य चि गपुणवे ओकमारवे मधनो य इमत नस्थतवे वमान्तनो मय प्रत्ययवे इमत ससूत्रवेण ओकमारस्य
स्थमानवे अवमादवेशिवे ससयनोगवे मनष्पनस्य मधव्यशिब्दस्य तमद्धतमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन तस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास

ततश्चि

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

प्रत्यययाः,

परश्चि

चिवेत्यसधकपृत्य

प्रवतर ममानवेन

स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे मधव्य सपु इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन
पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे मधव्य सम् इमत जमातवे समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम्
सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इत्यनवेन रु- इत्यमादवेशिवे
अनपुबन्धलनोपवे चि मधव्य रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः
इत्यनवेन मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे मधव्ययाः इमत रूपस ससध्यमत।

ओजसनोऽहिमन यत्खयौ॥ (४.४.१३०)

19.3)

ससूत्र माथर याः - ओजसम्-प्रमामतपमदकमातम् मत्वथर अहिमन यतम्-खयौ प्रत्यययौ स्तयाः।
ससूत्र मावतरणमम्-

ओजयाः

प्रकमाशियाः

अनस्त

अनस्मनम्

इमत

मवगहिवे

यतम् -प्रत्ययमवधमानमाय

खप्रत्ययमवधमानमाय चि ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण यतम्-प्रत्यययाः ख-प्रत्ययश्चि मवधष्ट्रीयवेतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे
त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। ओजसयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। अहिमन इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मत्वथर ममासतन्वनोयाः इमत
ससूत्रमातम् मत्वथर इमत सप्तम्यन्तस पदमनपुवतर तवे। यत्खयौ इमत प्रथममान्तस पदमम्। भववे छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम्
छन्दसस इमत मवषयसप्तम्यन्तस पदमनपुवतर तवे। प्रमामतपमदकमातम् प्रत्यययाः परयाः चिवेमत ससूत्रत्रयमम् अत्र असधकपृतमनस्त।
एवञ्च अत्र पदयनोजनमा- छन्दसस मत्वथर अहिमन ओजसयाः प्रमामतपमदकमातम् यत्खयौ प्रत्यययाः परयाः इमत। ततश्चि

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस मवषयवे अहिमन अथर ओजस्प्रमामतपमदकमातम् यतम्-खयौ मत्वथर्षीययौ प्रत्यययौ परयौ भवतयाः
इमत।
उदमाहिरणमम्- ओजस्यमम्, ओजसष्ट्रीनमम् चिवेमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः -

ओजसम्-

शिब्दस्य

अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः

प्रमामतपमदकमम्

इमत

ससूत्रवेण

प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ओजयाः (प्रकमाशियाः) अनस्त अनस्मनम् इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण यतम्-प्रत्ययवे ओजसम्
यतम् इमत नस्थतवे हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण यतम्- प्रत्ययमान्त्यस्य तकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन चि
तस्य इत्यसजकस्य तकमारस्य लनोपवे ओजसम् य इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनस्य ओजस्यशिब्दस्य
तमद्धतमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
प्रत्यययाः,

परश्चि

चिवेत्यसधकपृत्य

भ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम्

इमत

प्रवतर ममानवेन
ससूत्रवेण

खलवे

स्वयौजसमयौट्छषमा-भ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससकपनोतन्यमायवेन

एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु

प्रमाप्तवेषपु

प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे ओजस्य सपु इमत नस्थतवे ओजसम् - शिब्दस्य नपपुससकसलङवे प्रवतर ममानत्वमातम्
अदन्तत्वमातम् चि अतनोऽमम् इमत ससूत्रवेण ओजस्य अमम् इमत जमातवे अमम् -इत्यस्य मवभमकश्चि इत्यनवेन
मवभमकससजकत्वमातम् न मवभकयौ तपुस्ममायाः इमत मनषवेधससूत्रस्य जमागरुकत्वमातम् हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण तस्य
मकमारस्य इत्ससजमाभमाववे ओजस्य अमम् इमत जमातवे अमम पसूवरयाः इत्यनवेन पसूवररूपवैकमादवेशिवे अकमारवे सवर वणर सम्मवेलनवे
चि ओजस्यमम् इमत रूपस ससध्यमत।
ओजसम्- शिब्दस्य अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमम् इमत ससूत्रवेण प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि
ओजयाः प्रकमाशियाः अनस्त अनस्मनम् इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण ततयाः ख - प्रत्ययवे ओजसम् ख इमत जमातवे
आयनवेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघिमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत ससूत्रवेण खकमारस्य स्थमानवे ईनम् इत्यमादवेशिवे ओजसम् ईनम् अ
इमत जमातवे वणर सम्मवेलनवेन मनष्पनस्य ओजसष्ट्रीन इमत शिब्दस्वरूपस्य तमद्धतमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि
इत्यनवेन तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्, प्रत्यययाः, परश्चि चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन
स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे ओजसष्ट्रीन सपु इमत नस्थतवे ओजसम् शिब्दस्य
क्लष्ट्रीबसलङवे प्रवतर ममानत्वमातम् अदन्तत्वमातम् चि अतनोऽमम् इमत ससूत्रवेण ओजसष्ट्रीन अमम् इमत जमातवे अमम् -इत्यस्य
मवभमकश्चि इत्यनवेन स्थमामनवदमादवेशिनोऽननल्वधयौ इमत पररभमाषयमा चि मवभमकससजकत्वमातम् न मवभकयौ तपुस्ममायाः
इमत मनषवेधससूत्रस्य जमागरुकत्वमातम् हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण तस्य मकमारस्य इत्ससजमाभमाववे ओजसष्ट्रीन अमम् इमत
जमातवे अमम पसूवरयाः इत्यनवेन पसूवररूपवैकमादवेशिवे अकमारवे सवर वणर सम्मवेलनवे चि ओजसष्ट्री न मम् इमत रूपस ससध्यमत।

19.4)

ववे शि नोयशिआदवे भर गमादलम्॥ (४.४.१३१)
ससूत्र माथर याः - ववेशिनो-यशि-आदवेयाः भगमातम् प्रमामतपमदकमातम् मत्वथर यलम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- ववेशिनोभगप्रमामतपमदकमातम् यशिनोभगप्रमामतपमदकमातम् चि यलम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस

प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। ववेशिनोयशिआदवेयाः इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। भगमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। भग इमत पदस्य श्रिष्ट्रीकमामममाहिमात्म्यवष्ट्रीयरयत्नमाऽकरककीमतर रूपमाथमारयाः। यलम् इमत
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प्रथममान्तस पदमम्। ववेशिश्चि यशिश्चि ववेशियशिसष्ट्री, तवे आदयौ यस्य स वनोशिनोयशिआमदयाः, तस्ममातम् ववेशिनोयशिआदवेयाः। भववे
छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे। मत्वथर ममासतन्वनोयाः इमत ससूत्रमातम् मत्वथर इमत
पदमनपुवतर तवे। प्रमामतपमदकमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमत्र अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः , परश्चि चिवेमत अत्र असधकपृतमनस्त।
तवेन पदमान्वयनो भवमत- छन्दसस मत्वथर ववेशिनोयशिआदवेयाः भगमातम् प्रमामतपमदकमातम् यलम् प्रत्यययाः परयाः इमत। ततश्चि
ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस मत्वथर ववेशिनोयशिआदवेयाः भगप्रमामतपमदकमातम् यलम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमामदमत।
उदमाहिरणवे ससूत्र माथर स मन्वययाः - ववेशिनोभग- शिब्दस्य सममासमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इमत ससूत्रवेण
प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ववेशिनोभगनो मवदतवे यस्य स इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण यलम्-प्रत्ययवे ववेशिनोभग यलम् इमत
नस्थतवे हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण यलम्- प्रत्ययमान्त्यस्य लकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन तस्य चि
इत्ससजकस्य लकमारस्य लनोपवे ववेशिनोभग य इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन ववेशिनोभग इत्यस्य भससजमायमास
तदन्त्यस्य अकमारस्य यस्यवेमत चि इत्यनवेन लनोपवे ववेशिनोभगम् य इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनस्य ववेशिनोभग्य इमत
शिब्दस्वरूपस्य

तमद्धतमान्तत्वमातम्

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

प्रत्यययाः,

कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि
परश्चि

इत्यनवेन

चिवेत्यसधकपृत्य

भ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङसस-भ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम्

इमत

तस्य

प्रमामतपमदकससजमायमास

प्रवतर ममानवेन
ससूत्रवेण

ततश्चि

स्वयौजसमयौट्छषमाखलवे

कपनोतन्यमायवेन

एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे ववेशिनोभग्य सपु इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन
पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे ववेशिनोभग्य सम् इमत जमातवे समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम्
सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इत्यनवेन रु- इत्यमादवेशिवे
अनपुबन्धलनोपवे चि ववेशिनोभग्य रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः
इत्यनवेन मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे ववे शि नोभग्ययाः इमत रूपस ससध्यमत।
यशिनोभग- इमत शिब्दस्य सममासमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इमत ससूत्रण
वे प्रमामतपमदकससजमायमास
ततश्चि यशिनोभगनो मवदतवे यस्य स इमत मवगहिवे प्रकपृ तससूत्रवेण यलम् -प्रत्ययवे यशिनोभग यलम् इमत नस्थतवे हिलन्त्यमम्
इमत ससूत्रवेण यलम्- प्रत्ययमान्त्यस्य लकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन तस्य चि इत्ससजकस्य लकमारस्य
लनोपवे यशिनोभग य इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन यशिनोभग इत्यस्य भससजमायमास तदन्त्यस्य अकमारस्य यस्यवेमत
चि इत्यनवेन लनोपवे यशिनोभगम् य इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनस्य यशिनोभग्य इमत शिब्दस्वरूपस्य तमद्धतमान्तत्वमातम्
कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्, प्रत्यययाः, परश्चि
चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत
ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे यशिनोभग्य सपु
इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम्
इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे यशिनोभग्य सम् इमत जमातवे
समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम् सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो
रुयाः इत्यनवेन रु- इत्यमादवेशिवे अनपुबन्धलनोपवे चि यशिनोभग्य रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे
खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः इत्यनवेन मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे यशिनोभग्ययाः इमत रूपस ससध्यमत।
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19.5)

ख चि॥ (४.४.१३२)
ससूत्र माथर याः - ववेशिनोयशिआदवेयाः प्रमामतपमदकमातम् मत्वथर ख-प्रत्यययाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- ववेशिनोभगनो मवदतवे यस्य स इमत मवगहिवे मवदममानमातम् ववेशिनोभगप्रमामतपमदकमातम्

खप्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। ससूत्रवेऽनस्मनम् दवे पदवे स्तयाः। ख इमत अव्ययपदमम्। चिवेमत अव्ययपदमम्।
ववेशिनोयशिआदवेभरगमादलम् इमत सम्पसूणर ससूत्रमत्रमानपुवतर तवे। प्रमामतपमदकमातम् प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। भववे
छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे। मत्वथर ममासतन्वनोयाः इमत ससूत्रमातम् मत्वथर इमत
पदमनपुवतर तवे। तमद्धतमायाः इत्यनपुवतर तवे। ससूत्रमाथर्थो महि ववेशिनोयशिआदवेयाः प्रमामतपमदकमातम् भगमातम् तमद्धतयाः ख -प्रत्यययाः
परयाः स्यमातम् छन्दसस इमत।
उदमाहिरणमम्- ववेशिनोभगष्ट्रीनयाः, यशिनोभगष्ट्रीनयाः चिवेमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - ववेशिनोभग- शिब्दस्य सममासमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इमत ससूत्रवेण
प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ववेशिनोभगनो मवदतवे यस्य स इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण ततयाः खप्रत्ययवे ववेशिनोभग ख
इमत जमातवे आयनवेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघिमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत ससूत्रवेण खकमारस्य स्थमानवे ईनम् - इत्यमादवेशिवे ववेशिनोभग
ईनम् अ इमत जमातवे यमचि भमम् इमत ससूत्रवेण ववेवेशिनोभगशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य भससजमायमास यस्यवेमत चि इमत
ससूत्रवेण तस्य लनोपवे वणर सम्मवेलनवेन मनष्पनस्य ववेशिनोभगष्ट्रीन इमत शिब्दस्वरूपस्य तमद्धतमान्तत्वमातम्
कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्, प्रत्यययाः, परश्चि
चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत
ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे ववेशिष्ट्रीभगष्ट्रीन सपु
इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम्
इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे ववेशिनोभगष्ट्रीन सम् इमत जमातवे
समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम् सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो
रुयाः इत्यनवेन रु- इत्यमादवेशिवे अनपुबन्धलनोपवे चि ववेशिनोभगष्ट्रीन रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे
खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः इत्यनवेन मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे ववे शि नोभगष्ट्री न याः इमत रूपस ससध्यमत।
एवस यशिनोभगष्ट्री न याः इत्यमादयौ अमप बनोद्धव्यमम्।

19.6)

सनोममहिर मत ययाः॥ (४.४.१३७)
ससूत्र माथर याः - मदतष्ट्रीयमान्तमातम् समथमारतम् सनोमप्रमामतपमदकमातम् अहिर मत इत्यथर ययाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- सनोममम् अहिर मत इमत मवगहिवे सनोमशिब्दमातम् यप्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। सनोममम् इमत मदतष्ट्रीयमान्तस पदमम्।

अहिर मत इमत मक्रयमापदमम्। ययाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। भववे छन्दसस इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत
पदमनपुवतर तवे। प्रमामतपमदकमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमत्र अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः परश्चि चिवेमत पददयमम् अत्र
असधकपृतमनस्त। मत्वथर ममासतन्वनोयाः इमत ससूत्रमातम् मत्वथर इमत पदमनपुवतर तवे। तमद्धतमायाः इत्यनपुवतर तवे। एवञ्च अत्र
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पदयनोजनमा- छन्दसस सनोममहिर मत प्रमामतपमदकमातम् ययाः तमद्धतयाः प्रत्यययाः परयाः इमत। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत
सनोममम् अहिर मत इत्यथर मदतष्ट्रीयमान्तमातम् समथमारतम् सनोमप्रमामतपमदकमातम् तमद्धतससजकयाः यप्रत्यययाः परनो भवतष्ट्रीमत।
उदमाहिरणवे

ससूत्र माथर समन्वययाः -

सनोमशिब्दस्य

अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः

प्रमामतपमदकमम्

इत्यनवेन

प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि सनोममहिर मत इमत मवगहिवे मदतष्ट्रीयमान्तमातम् सनोमप्रमामतपमदकमातम् अहिर मत अथर प्रकपृतससूत्रवेण
यप्रत्ययवे सनोम य इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन सनोमशिब्दस्य भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन सनोमशिब्दस्य
अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपवे ससयनोगवे मनष्पनस्य सनोम्यप्रमामतपमदकस्य तमद्धतमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि
इत्यनवेन तस्य प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्, प्रत्यययाः, परश्चि चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन
स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे सनोम्य सपु इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन
पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे सनोम्य सम् इमत जमातवे समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम्
सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इत्यनवेन रु इत्यमादवेशिवे
अनपुबन्धलनोपवे चि सनोम्य रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः इत्यनवेन
मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे सनोम्ययाः इमत रूपस ससध्यमत।

वसनोयाः समसूहिवे चि॥ (४.४.१४०)

19.7)

ससूत्र माथर याः - वसनोयाः प्रमामतपमदकमातम् समसूहिवे मयवे चि यतम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- वसनोयाः प्रमतपमदकमातम् समसूहिवे अथर मयवे अथर चि यतम्-प्रत्ययमवधमानमाथर ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचिमायरण भगवतमा पमामणमननमा।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मत्रपदमात्मकममदस मवसधससूत्रमम् अनस्त। ससूत्रमम्। वसनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। समसूहिवे इमत
सप्तम्यन्तस पदमम्। चिवेमत अव्ययपदमम्। चिकमारबलमातम् मयडथरऽमप यतम्-प्रत्ययनो भवमत इत्यथर्थो लभ्यतवे।
प्रमामतपमदकमातम् प्रत्यययाः परयाः चिवेमत असधकपृतमनस्त। मयवे चि इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् मयवे इत्यनपुवतर तवे। भववे छन्दसस
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे। मत्वथर ममासतन्वनोयाः इमत ससूत्रमातम् मत्वथर इमत पदमनपुवतर तवे।
तमद्धतमायाः इत्यनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत वसपुप्रमामतपमदकमातम् समसूहिवे अथर मयडथर चि तमद्धतससजकयाः यतम्प्रत्ययनो भवतष्ट्रीमत।
उदमाहिरणमम्- वसव्ययाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - वसपुशिब्दयाः दवेवतमावमाचिष्ट्री भवमत धनवमाचिष्ट्री अमप भवमत। दवेववमाचिकमातम् वसपुशिब्दमातम्
समसूहिमाथर स्य मववकमायमामम् अण्प्रत्ययवे प्रमाप्तवे मकञ्च धनवमाचिकमातम् वसपुशिब्दमातम् समसूहिमाथर स्य मववकमायमामम्
अमचित्तहिनस्तधवेननोष्ठकम् इमत ससूत्रवेण ठक्प्रत्ययवे प्रमाप्तवे प्रकपृतससूत्रवेण उभयौ बमासधत्वमा यतम् -प्रत्ययवे वसपु यतम् इमत
नस्थतवे अनपुबन्धलनोपवे वसपु य इमत नस्थतवे ओगपुरणयाः इत्यनवेन उकमारस्य गपुणवे ओकमारवे वसनो य इमत नस्थतवे वमान्तनो
मय प्रत्ययवे इत्यनवेन ओकमारस्य अवमादवेशिवे वसवम् य इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनमातम् वसव्यप्रमामतपमदकमातम्
सपुप्रत्ययवे मवभमककमायर वसव्ययाः इमत रूपमम्।

ववेदमाध्ययनमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

मत्वथर ममासतन्त्वनोयाः इत्यनवेन कनस्मनम् अथर यतम्-प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे।

2. मधनोञिर इमत ससूत्रवेण कयाः प्रत्यययाः भवमत।
3.

मधपुशिब्दस्य प्रमामतपमदकससजमामवधमायकस ससूत्रस मकमम्।

4. नभस्ययाः इत्यस्य कनोऽथर याः।
5. नभस्य इमत नस्थतवे प्रमामतपमदकससजमामवधमायकस ससूत्रस सलखत।
6. नभस्ययाः इत्यत्र सपुप्प्रत्ययमवधमायकस ससूत्रस सलखत।
7. मधपुशिब्दमातम् मत्वथर ञिप्रत्ययमवधमायकस ससूत्रस मकमम्।
8. ओजस्यममत्यस्य कनोऽथर याः।
9. मत्वथर यल्प्रत्यमवधमायकस ससूत्रस मकमम्।
10. ववेशिनोभगष्ट्रीनयाः इत्यत्र कवेन ससूत्रवेण कयाः प्रत्यययाः।
11. सनोममहिर मत ययाः इत्यनवेन कस्ममातम् ययाः प्रत्यययाः मवमहितयाः।
12. वसनोयाः समसूहिवे चि इत्यनस्मनम् ससूत्रवे चिकमारबलवेन मकस ससध्यमत।

19.8)

नकत्रमादयाः॥ (४.४.१४१)
ससूत्र माथर याः - नकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् घियाः स्यमाच्छन्दसस स्वमाथर।
ससूत्र मावतरणमम्- नकत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् छन्दसस घि-प्रत्ययमवधनमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा -

मवसधससूत्रममदमम् पददयमात्मकमम् अनस्त। नकत्रमातम् घियाः इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः।

नकत्रमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। घियाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। प्रमामतपमदकमातम् , प्रत्यययाः, परयाः इमत असधकपृतमम्। भववे
छन्दसस इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमनपुवतर तवे। नकत्रमातम् इत्यत्र पञ्चमष्ट्रीश्रिवणमातम् तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत
पररभमाषयमा परस्य इत्यथर याः लभ्यतवे। अत्र कनस्मनम् अथर घि-प्रत्यययाः भववेतम् इमत मनमदर षस नमानस्त। अतयाः अयस
प्रत्यययाः अमनमदर षयाः अनस्त। तवेन अमनमदर षमायाः प्रत्ययमायाः स्वमाथर भवनन्त इमत मनयमवेन घिप्रत्यययाः अत्र स्वमाथर
मवधष्ट्रीयतवे। अथमारतम् घिप्रत्यययाः यस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् मवधष्ट्रीयतवे तस्य प्रमामतपमदकस्य अथर एव स भवमत।
तमद्धतमायाः इत्यनपुवतर तवे। अतयाः अस्य ससूत्रस्य अथर याः भवमत छन्दसस नकत्रप्रमामतपमदकमातम् परयाः तमद्धतससजकयाः घियाः
प्रत्यययाः स्वमाथर भवमत इमत।
उदमाहिरणमम्- नकमत्रययाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - नकत्रप्रमामतपमदकमातम् प्रकपृतससूत्रवेण घि-प्रत्ययवे नकत्र घि इमत नस्थमतयाः भवमत।
ततयाः यथमाससख्यमनपुदवेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा पररष्कपृतवेन आयनवेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघिमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम्
इत्यनवेन ससूत्रवेण घिकमारस्य स्थमानवे इयम् इमत आदवेशिवे नकत्र इयम् अ इमत नस्थतवे यमचि भमम् इत्यनवेन ससूत्रवेण
नकत्रशिब्दस्य भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन ससूत्रवेण रकमारनोत्तरमाकमारस्य लनोपवे ससयनोगवे मनष्पनस्य नकमत्रय-
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शिब्दस्वरूपस्य

तमद्धतमान्तत्वमातम्

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

मटिप्पणष्ट्री

कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि

प्रत्यययाः,

इत्यनवेन

परश्चि

तस्य

प्रमामतपमदकससजमायमास

चिवेत्यसधकपृत्य

ततश्चि

प्रवतर ममानवेन

स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे नकमत्रय सपु इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन
पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे नकमत्रय सम् इमत जमातवे समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम्
सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इत्यनवेन रु- इत्यमादवेशिवे
अनपुबन्धलनोपवे चि नकमत्रय रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः
इत्यनवेन मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवे नकमत्रययाः इमत रूपस ससध्यमत।

सवर दवे व मात्तमामतलम्॥ (४.४.१४२)

19.9)

ससूत्र माथर याः - सवर दवेवप्रमामतपमदकमाभ्यमास छन्दसस तमामतलम्-प्रत्यययाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- सवर प्रमामतपमदकमातम् दवेवप्रमामतपमदकमातम् चि तमामतलम्-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। सवर दवेवमातम् तमामतलम् इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। सवर दवेवमातम् इमत
पञ्चम्यन्तस पदमम्। सवर श्चि दवेवश्चि इमत सवर दवेवमम् तस्ममातम् सवर दवेवमातम् इमत सममाहिमारदन्दसममासयाः। तमामतलम् इमत
प्रथममान्तस पदमम्। ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत ससूत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम् अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः,
परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम् अनस्त। तमद्धतमायाः इत्यनपुवतर तवे। भववे छन्दसस इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इमत
पदमनपुवतर तवे। अत्र कनस्मनम् अथर तमामतल्प्रत्यययाः भववेतम् इमत मनमदर षस नमानस्त। अतयाः अयस प्रत्यययाः अमनमदर षयाः
अनस्त। तवेन अमनमदर षमायाः प्रत्ययमायाः स्वमाथर भवनन्त इमत मनयमवेन तमामतल्प्रत्यययाः अत्र स्वमाथर मवधष्ट्रीयतवे। ततश्चि
ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस सवर प्रमामतपमदकमातम् दवेवप्रमामतपमदकमातम् चि तमद्धतससजकयाः तमामतलम्-प्रत्यययाः स्यमातम् स्वमाथर
इमत।
उदमाहिरणमम्- सवर तमामतमम्, दवेवतमामतमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः -सवमारमदगणवे पमठतस्य सवमारदष्ट्रीमन सवर नमाममामन इमत ससूत्रवेण सवर नमामससजकस्य
सवर - शिब्दस्य अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमम् इमत ससूत्रवेण प्रमामतपमदकससजमायमास ततयाः प्रकपृतससूत्रवेण स्वमाथर
तमामतलम्-प्रत्ययवे सवर तमामतलम् इमत नस्थतवे तमामतलम्-प्रत्ययमान्त्यस्य लकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास
तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण चि तस्य लकमारस्य लनोपवे सवर तमामत इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनस्य सवर तमामत
शिब्दस्वरूपस्य

तमद्धतमान्तत्वमातम्

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि

प्रत्यययाः,

परश्चि

इत्यनवेन

तस्य

प्रमामतपमदकससजमायमास

चिवेत्यसधकपृत्य

ततश्चि

प्रवतर ममानवेन

स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु मदतष्ट्रीयवैकवचिनमववकमायमामम् अमम सवर तमामत अमम् इमत नस्थतवे इकमारस्य
अकमारस्य चि स्थमानवे अमम पसूवरयाः इत्यनवेन पसूवररूपवैकमादवेशिवे इकमारवे सवर वणर सम्मवेलनवे सवर तमामतमम् इमत रूपमम्
ससद्धमम्।
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ववे द माध्ययनमम्
एवस दवे व तमामतमम् इत्यत्रमामप पसूवरवतम् प्रमक्रयमा बनोध्यमा।

19.10)

सप्तननोऽञ्छन्दसस॥ (४.१.६१)

ससूत्र माथर याः - सप्तनयाः प्रमामतपमदकमातम् छन्दसस तदस्य पररममाणमम् इत्यथर अञिम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- छन्दसस सप्त पररममाणस वगर याः वमा एषमामममत मवगहिवे सप्तनयाः प्रमामतपमदकमातम् अञिम् प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। सप्तनयाः अञिम् छन्दसस इमत
ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। सप्तनयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। अञिम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
पञ्चदशितयौ वगर चि इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् वगर इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतर तवे। तदस्य पररममाणमम् इमत सम्पसूणर
ससूत्रमत्रमानपुवतर तवे। ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत ससूत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम् अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः,
परयाः इत्यपुभयमम् असधकपृतमम् अनस्त। तमद्धतमायाः इत्यनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस सप्तनम् प्रमामतपमदकमातम् तदस्य पररममाणमम् इत्यथर वगरऽथर चि तमद्धतससजकयाः अञिम्-प्रत्यययाः स्यमामदमत।
उदमाहिरणमम्- समाप्तमामन।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - छन्दसस सप्त पररममाणस वगर्थो वमा एषमामममत मवगहिवे सप्तनम् इमत प्रमामतपमदकमातम्
प्रकपृतससूत्रवेण अञिम्-प्रत्ययवे सप्तनम् अञिम् इमत नस्थतवे ञिकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः
इत्यनवेन तल्लिनोपवे चि कपृतवे सप्तनम् अ इमत नस्थतवे अचिनोऽन्त्यमामद मटि इत्यनवेन सप्तनयाः अन्भमागस्य मटिससजमायमास
नस्तमद्धतवे इत्यनवेन चि टिवेयाः अनम्-इत्यस्य लनोपवे सप्तम् अ इमत नस्थतवे तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः इत्यनवेन ससूत्रवेण आदवेयाः
अचियाः अकमारस्य वपृद्धयौ आकमारवे समाप्तम् अ इमत नस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनस्य समाप्तम् अ इमत शिब्दस्वरूपस्य
तमद्धतमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्चि ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्, प्रत्यययाः,
परश्चि चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम्
इमत ससूत्रवेण एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथममाबहिह वचिनमववकमायमास जसस समाप्त जसम् इमत नस्थतवे जशिम् शिसनोयाः मशियाः इत्यनवेन सम्पसूणरस्य जसम्- प्रत्ययस्य स्थमानवे मशि- इमत आदवेशिवे मशि-प्रत्ययमादवेयाः शिकमारस्य
लशिक्वतमद्धतवे इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण चि तस्य शिकमारस्य लनोपवे समाप्त इ इमत नस्थतवे
मशि- इत्यस्य मशि सवर नमामस्थमानमम् इत्यनवेन सवर नमामस्थमानससजमायमास नपपुससकस्य झलचियाः इत्यनवेन ससूत्रवेण समाप्तशिब्दस्य अन्त्यस्यमाकमारस्य नपुममागमवे नपुमम्-इत्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण
इत्ससजयमामम्, मकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण चि इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण तयनोयाः मकमारनोकमारयनोयाः
लनोपवे समाप्तनम् इ इमत नस्थतवे सवर नमामस्थमानवे चिमासम्बपुद्धयौ इत्यनवेन नमान्तस्य समाप्तनम् -शिब्दस्य उपधमायमायाः
अकमारस्य दष्ट्रीघिर ततश्चि सवर वणर सम्मवेलनवे समाप्तमामन इमत रूपस ससध्यमत।

19.11)

सस प ररपसूव मारत म् ख चि॥ (५.१.६२)

ससूत्र माथर याः - ससपररपसूवमारतम् वत्सरमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् छन्दसस अधष्ट्रीषमामदष्वथरषपु खयाः स्यमातम् छश्चि।
ससूत्र मावतरणमम्- ससवत्सरवेण मनवपृरत्तयाः ससवत्सरस व्यमाप्य अधष्ट्रीषनो भपृतनो भसूतनो भमावष्ट्री वमा इमत मवगहिवे
ससवत्सरप्रमामतपमदकमातम् ख-प्रत्ययमवधमानमाय छ-प्रत्ययमवधमानमाय चि ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
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ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। ससपररपसूवमारतम् इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। ख इमत प्रथममान्तस पदमम्। चि इत्यव्ययपदमम्। वत्सरमान्तमाच्छश्छन्दसस इमत ससूत्रमातम् वत्सरमातम् इमत
पञ्चम्यन्तस छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस चिमानपुवतर तवे। तमधष्ट्रीषनो भपृतनो भसूतनो भमावष्ट्री इमत सम्पसूणर ससूत्रमत्रमानपुवतर तवे।
ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत ससूत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम् अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः , परयाः इत्यपुभयमम्
असधकपृतमम् अनस्त। ससूत्रस्थचिकमारबलमातम् छ-प्रत्ययनोऽमप अनवेन मवधष्ट्रीयतवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत
अधष्ट्रीषप्रभपृत्यथरषपु छन्दसस वत्सरमान्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् खप्रत्ययनो भवमत छप्रत्ययश्चि इमत।
उदमाहिरणमम्- ससवत्सरष्ट्रीणयाः इमत उदमाहिरणमम्। ससवत्सरवेण मनवपृरत्तयाः ससवत्सरस व्यमाप्य अधष्ट्रीषनो भपृतनो
भसूतनो भमावष्ट्री वमा इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण ख-प्रत्ययवे खस्य स्थमानवे ईनम्-आदवेशिवे ससवत्सर ईनम् अ इमत नस्थतवे
यमचि भमम् इत्यनवेन भससजमायमास यस्यवेमत चि इत्यनवेन अकमारस्य लनोपवे ससवत्सरम् ईनम् अ इमत नस्थतवे नकमारस्य
अट्कपुप्वमाङ्नपुम्व्यवमायवेऽमप

इत्यनवेन णकमारवे ससयनोगवे

मनष्पनमातम् ससवत्सरष्ट्रीणप्रमामतपमदकमातम् सपुमवभकयौ

मवभमककमायर सस व त्सरष्ट्री ण याः इमत रूपमम्।

19.12)

उपसगमारच् छन्दसस धमात्वथर ॥ (५.१.११८)

ससूत्र माथर याः - धमात्वथर मवमशिषवे समाधनवे वतर ममानमात्स्वमाथर वमतयाः स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- धमात्वथर मक्रयमामवमशिषसमाधनवे वतर ममानमातम् उपसगमारतम् वमत-प्रत्ययमवधमानमाय ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। मत्रपदमात्मकममदस ससूत्रमम्। उपसगमारतम् छन्दसस धमात्वथर इमत
ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। उपसगमारतम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम् अतयाः तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषयमा उत्तरस्य इमत
पदस लभ्यतवे। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम् अत्र ववैषमयकसप्तमष्ट्री। धमात्वथर इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। धमात्वथर याः
मक्रयमा। तवेन तपुल्यस मक्रयमा चिवेदमतयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् वमतयाः इमत पदमनपुवतर तवे। प्रमामतपमदकमातम् प्रत्यययाः परयाः
चिवेमत असधकपृतमनस्त। तमद्धतमायाः इत्यनपुवतर तवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस मवषयवे धमात्वथर मक्रयमायमायाः
अथर मवमशिषसमाधनवे उपसगमारतम् परस तमद्धतससजकयाः वमतप्रत्यययाः स्यमातम् इमत। अयमम् प्रत्यययाः स्वमासथर कयाः, यतनो महि
अत्र कनस्मनम् अथर मवधष्ट्रीयतवे इमत मनमदर षमम् नमानस्त। अतयाः स्वमाथर एव वमतप्रत्ययनो भवमत। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो
भवमत छन्दसस मवषयवे धमात्वथर मक्रयमामवमशिषसमाधनवे उपसगमारतम् परस तमद्धतससजकयाः वमतप्रत्यययाः स्यमातम् स्वमाथर
इमत।
उदमाहिरणमम्- यदम् उदतनो मनवतयाः इत्यपुदमाहिरणमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - धमात्वथर मक्रयमामवमशिषसमाधनवे प्रकपृतससूत्रवेण वतर ममानमातम् उतम्-उपसगमारतम् वमतप्रत्ययवे
अनपुबन्धलनोपवे उदतम् इमत नस्थतवे प्रमामतपमदकमातम् ङसम् -प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे उदतम् असम् इमत नस्थतवे सकमारस्य
ससजपुषनो रुयाः इमत रुत्ववेऽनपुबन्धलनोपवे उदतरम् इमत नस्थतवे अस्य सपुबन्तसमपुदमायस्य सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन
पदससजमासत्त्वमातम् पदमान्त्यस्य रवेफस्य खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः इमत मवसगर उदतयाः इमत रूपस ससध्यमत।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
13. नकत्रमादयाः इत्यनस्मनम् ससूत्रवे नकत्रशिब्दमातम् घियाः प्रत्यययाः कनस्मनम् अथर भवमत।
14. सवर दवेवमात्तमामतलम् इत्यनवेन तमामतल्प्रत्यययाः कस्ममातम् भवमत।
15. सप्तननोऽञ्छन्दसस इत्यनवेन अञ्प्रत्यययाः कनस्मनम् अथर भवमत।
16. सप्तननोऽञ्छन्दसस इमत ससूत्रस्य पदच्छवे दस दशिर यत।
17. समाप्तमन इत्यस्य मवगहियाः कयाः।
18. सम्पसूवमारतम् ख चि इत्यनस्मनम् ससूत्रवे चिकमारवेण कस्य प्रत्ययस्य गहिणमम्।
19. उपसगमारच्छन्दसस धमात्वथर इत्यनवेन कयाः प्रत्यययाः।
20. उपसगमारच्छन्दसस धमात्वथर इमत ससूत्रस्य पदच्छवे दस दशिर यत।

पमाठसमारयाः
अनस्मनम् पमाठवे भवमानम् मत्वथर यवे प्रत्ययमायाः भवनन्त तमदषयवे जमातवमानम् स्यमातम्। अत्र यतम् -ञि-ख-यलम्घि-तमामतलम्-अञिम्-वमत इत्यवेतवेषमास प्रत्ययमानमास मवषयवे आलनोचिनमा मवदतवे। अत्र एतवेषमास प्रत्ययमानमास मवधमायकमामन
यमामन ससूत्रमामण तमान्यमप मवशिवेषवेण आलनोमचितमामन। तत्तत्प्रत्ययवैयाः यमामन रूपमामण भवनन्त तवेषमास मध्यवे प्रससद्धमानमास
प्रमक्रयमा अमप अत्र प्रदमशिर तमा अनस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

नभस्ययाः इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।

2. ममाधवयाः इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
3.

ओजसष्ट्रीनमम् इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।

4. ववेशिनोभग्ययाः इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
5. यशिनोभगष्ट्रीनयाः इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
6. सनोममहिर मत ययाः इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
7. वसव्ययाः इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।
8. नकत्रमादयाः इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
9. समाप्तमामन इमत रूपस सससूत्रस समाधयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरकसू टियाः -१

5६

ववेदमाध्ययनमम्

अषमाध्यमाय्यमायाः चितपुथर याः अध्यमाययाः

1.

मटिप्पणष्ट्री

मत्वथर।

2. मत्वथर ममासतन्वनोयाः ञियाः यतम् प्रत्ययश्चि भवमत।
3.

कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इमत मधपुशिब्दस्य प्रमामतपमदकससजमामवधमायकस ससूत्रमम्।

4. नभस्य शिब्दस्य मवेघियपुकममास इत्यथर याः।
5. स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत अत्र
सपुप्प्रत्ययमवधमायकस ससूत्रमम्।

6. कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इमत नभस्य इत्यस्य प्रमामतपमदकससजमामवधमायकस ससूत्रमम्।
7. मधनोञिर चि इमत ससूत्रवेण।
8. मदनमम् इत्यथर याः।
9. ववेशिनोयशिआदवेभरगमादलम् इमत ससूत्रमम्।
10. ख चि इत्यनवेन ससूत्रवेण खप्रत्यययाः।
11. मदतष्ट्रीयमान्तमातम् सनोमशिब्दमातम्।
12. चिकमारबलमातम् मयडथरऽमप यतम्-प्रत्यययाः ससध्यमत।
उत्तरकसू टियाः -२

13. स्वमाथर।
14. सवर प्रमामतपमदकमातम् दवेवप्रमामतपमदकमातम् चि।
15. पररममाणमम् इत्यथर
16. सप्तननोऽञ्छन्दसस इत्यस्य सप्तनयाः अञिम् छन्दसस इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः
17. समाप्तमन इत्यस्य छन्दसस सप्त पररममाणस वगर वमा एषमामममत मवगहियाः।
18. छप्रत्ययस्य गहिणमम्।
19. वमतप्रत्यययाः।
20. उपसगमारतम् छन्दसस धमात्वथर इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः

इमत नवदशियाः पमाठयाः
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