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22) अषमाध्यमाय्यमायाः सप्तमयाः अध्यमाययाः
प्रस्तमावनमा
पमाठवे ऽनस्मनम् अषमाध्यमाय्यमायाः सप्तममाषममाध्यमाययनोयाः ससूत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। पमाठवे ऽनस्मनम् ववेदवे यवे तमावतम्
अनङमादवेशिमवषयवे इडमागममवषयवे इडमागममनषवेधमवषयवे ह्रस्वमादवेशिमवषयवे चि मवमशिषमा मनयममा वतर न्तवे तवे
आलनोचिमयष्यन्तवे। ववेदवे कथमम् जस्प्रत्ययस्य असपुगमागमनो भवमत इमत वक्ष्यतवे। ततयाः दवेवमायाः इत्यस्य दवेवमासयाः
इमत ववैमदकरूपस कथस भवमत इत्यमप प्रदशिर मयष्यतवे। श्रिष्ट्रीशिब्दस्य जमानशिब्दस्य चि नपुडमागमयाः कथस भवमत इमत
प्रमतपमादमयष्यतवे। पमादमान्तनस्थतगनोशिब्दस्य नपुडमागममवषयवे मनयमयाः कथमयष्यतवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ ववेदवे असपुगमागमस जमास्यमत।
➢ श्रिष्ट्रीजमानशिब्दयनोयाः नपुडमागममवषयवे मनयममानम् जमास्यमत।
➢ अनस्थदध्यमादष्ट्रीनमास कथस मदवचिनवे ईकमारयाः भवमत इमत अवगममष्यमत।
➢ ऋकमारमान्तस्य धमातनोयाः कथमम् उकमारनो भवमत इमत अवगममष्यमत।

22.1)

आज्जसवे र सपुकम् ॥ (७.१.५०)
ससूत्र माथर याः - अवणमारन्तमादङमात्परस्य जसनोऽसपुकम् स्यमातम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। आतम् जसवेयाः असपुकम् इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। आतम् इमत पञ्चम्यन्तस

पदमम्, जसवेयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, असपुकम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। क्वमाऽमप छन्दसस इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इमत
अनपुवतर तवे। अङस्य इत्यसधमक्रयतवे, तच्चि पञ्चम्यन्ततयमा मवपररणमतवे। अ-शिब्दस्य पञ्चम्यवेकवनमम् आतम् इमत।
तस्य चि अवणमारतम् इत्यथर याः। आतम् इमत अङस्य इत्यस्य मवशिवेषणमम् अतयाः यवेन मवसधस्तदन्तस्य इमत
पररभमाषयमा तदन्तगहिणस भवमत ततश्चि अवणमारन्तमादम् अङमातम् इत्यथर्थो लभ्यतवे। आतम् इत्यस्य पञ्चम्यन्तत्वमातम्
तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषयमा परस्य इत्यथर्थो लभ्यतवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत छन्दसस अवणमारन्तमादम्
अङमातम् परस्य जसवेयाः (जसयाः) असपुगमागमनो भवमत इमत।
उदमाहिरणमम् - दवेवमासयाः
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ससूत्र माथर स मन्वययाः - दवेवशिब्दस्य प्रथममाबहिह वचिनमववकमायमास जस्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे दवेव असम् इमत
नस्थतवे अङससजकस्य दवेवशिब्दस्य आदन्तयौ टिमकतयौ इमत पररभमाषयमा पररष्कपृतवेन प्रकपृतससूत्रवेण
असपुगमागमवेऽनपुबन्धलनोपवे मकत्त्वमातम् अन्त्यमावयववे दवेव असम् असम् इमत नस्थतवे वकमारनोत्तरस्यमाकमारस्य असयाः
अकमारस्य चि सवणर दष्ट्रीघिर आकमारवे दवेवमाससम् इमत नस्थतवे सकमारस्य रुत्ववे मवसगर दवे व मासयाः इमत रूपस ससद्धमम्। एवस
बमाह्मणमासयाः इमत रूपममप ससद्धमम्। लनोकवे तपु यथमाक्रममम् दवे व मायाः , बमाह्मणमायाः इमत प्रयनोगयाः।

श्रिष्ट्री ग मामण्यनोश्छन्दसस॥ (७.१.५६)

22.2)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस श्रिष्ट्रीगमामण्यनोयाः (पदयनोयाः) आमयाः नपुटिम् (आगमनो भवमत)।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। श्रिष्ट्रीगमामण्यनोयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
ह्रस्वनदमापनो नपुटिम् इमत ससूत्रमातम् नपुटिम् इमत अनपुवतर तवे। आमम सवर नमाम्नयाः सपुटिम् इमत ससूत्रमातम् आमम इमत अनपुवतर तवे।
अङस्य इत्यस्य अनपुवपृसत्तरमायमामत। नपुटियाः उकमारटिकमारयौ इतयौ। मटित्त्वमातम् चि नपुटिम् आदमावयवनो भवमत। ततश्चि
ससूत्रमाथर्थो भवमत श्रिष्ट्रीशिब्दस्य गमामशिब्दस्य चि परस्य आमयाः छन्दसस मवषयवे नपुडमागमनो भवमत इमत।
उदमाहिरणमम् - श्रिष्ट्रीणमामपुदमारनो धरुणनो रयष्ट्रीणमामम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - श्रिष्ट्रीशिब्दमातम् आमम श्रिष्ट्री आमम् इमत नस्थतवे वमाऽमम इमत ससूत्रवेण मवकल्पवेन
नदष्ट्रीसज
स कयाः भवमत ततश्चि तस्ममातम् ह्रस्वनदमापनो नपुटिम् इमत ससूत्रवेण नपुडमागमयाः ससद्ध्यमत। मकन्तपु
नदष्ट्रीससजमाभमावपकवे नपुटियाः प्रमामप्तनर भवमत अतयाः श्रिष्ट्रीगमामण्यनोश्छन्दसस इमत ससूत्रवेण नपुटिम् मवधष्ट्रीयतवे नपुमटि कपृ तवे
अनपुबन्धलनोपवे नपुटियाः मटित्त्वमातम् आदमावयववे श्रिष्ट्री न अमामम् इमत नस्थतवे रकमारमातम् परस्य नकमारस्य
अट्कपुप्वमाङ्नपुम्व्यवमायवेऽमप इमत ससूत्रवेण णत्ववे प्रमकयमाकमायर श्रिष्ट्री ण मामम् इमत रूपस ससद्धमम्।

गनोयाः पमादमान्तवे ॥ (७.१.५७)

22.3)

ससूत्र माथर याः - गनो इत्यवेतस्ममादम् उत्तरस्य आमयाः नपुडमागमयाः स्यमातम् पमादमान्तवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः। गनोयाः पमादमान्तवे इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः।
गनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्, पमादमान्तवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। गनोयाः इत्यस्य पञ्चम्यन्तत्वमातम् तस्ममामदत्यपुत्तरस्य
इमत पररभमाषयमा उत्तरस्य इमत लभ्यतवे। पमादमान्तवे इमत ववैषमयकसप्तमष्ट्री अतयाः पमादमान्तमवषयवे गनोयाः परस्य आमयाः
नपुडमागमयाः स्यमातम् इमत ससूत्रमाथर्थो भवमत। नपुटियाः उकमारटिकमारयौ इतयौ। नपुटियाः मटित्त्वकरणमम् स्थमामननयाः आदमावयवनो
यथमा स्यमातम् तदथर मम्।
उदमाहिरणमम् - मवदमा महि त्वमा गनोपमतस शिसूर गनोनमामम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अत्र गनोनमामम् इमत शिब्दयाः पमादमान्तवे अनस्त अतयाः गनो आमम् इमत नस्थतवे आदन्तयौ
टिमकतयौ इमत पररभमाषयमा पररष्कपृतवेन प्रकपृतससूत्रवेण नपुडमागमवेऽनपुबन्धलनोपवे गनो नम् आमम् इमत नस्थतवे प्रमक्रययमा
गनोनमामम् इमत रूपस ससद्ध्यमत।
मवशिवे ष याः - ससूत्रवे पमादमान्तवे इमत उकमम् अतयाः गनोशिब्दयाः पमादमान्तवे न भवमत चिवेतम् नपुडमागमयाः न भवमत।
यथमा गवमास शितमा पपृकयमामवेषपु इत्यत्र गनोशिब्दयाः पमादमान्तवे नमानस्त अतयाः गनोशिब्दमातम् न नपुटिम्। क्वमचितम् पमादमान्तवे सत्यमप

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
नपुडमागमयाः न भवमत यथमा मवरमाजस गनोपमत गवमामम् इत्यत्र तत्र छन्दसस सवरषमास ववैकनल्पकत्वमातम् तन इमत
व्यमाख्यवेयमम्।

छन्दस्यमप दृश्यतवे ॥ (७.१.७६)

22.4)

ससूत्र माथर याः - अस्रयमादष्ट्रीनमामनङम् ।
ससूत्र मावतरणमम्- लनोकवे अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम् अजमामदतपृतष्ट्रीयमादयौ मवभकयौ परतयाः अनङम्-आदवेशियाः
भवमत। अथ छन्दसस तवेषमास शिब्दमानमामम् अजमामदमवभकयौ तथमा हिलमामदमवभकयौ अमप परतयाः यथमा अनङम् स्यमातम्
तदथर ससूत्रममदस मवरमचितमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण अनङमादवेशिनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे छन्दसस इमत
मवषयसप्तम्यन्तस

पदमम्,

अमप

इमत

अव्ययमम्,

दृश्यतवे

इमत

चि

मतङन्तस

पदमम्।

अत्र

अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामनङपु दमात्तयाः इमत ससूत्रमातम् अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस पदमम्, अनङम्
इमत प्रथममान्तस पदमम्, उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस स्वरबनोधकस पदञ्चमानपुवतर न्तवे। एवञ्च अत्र पदयनोजनमा - छन्दसस
अमप अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम् उदमात्तयाः अनङम्
अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम्

अनङमादवेशियाः

दृश्यतवे

दृश्यतवे इमत। अत्र हिलमादयौ मवभकयौ परवे अमप
इमत

मवशिवेषयाः।

तवेन

ससूत्रमाथर याः

भवमत-

छन्दसस

अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम् शिब्दमानमामम् अमप अनङमादवेशियाः स्यमातम् , स चि उदमात्तयाः इमत। अनङयाः मङत्करणमातम्
मङच्चि इत्यनवेन अनङम् अन्त्यमादवेशिनो भवमत इमत बनोध्यमम्।
उदमाहिरणमम् - इन्द्रिनो दधष्ट्रीचिनो अस्थमभयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अनस्थ-शिब्दमातम् तपृतष्ट्रीयमाबहिह वचिनमववकमायमास मभसम्-प्रत्ययवे अनस्थ मभसम् इमत
नस्थतवे अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामनङपु दमात्तयाः इमत ससूत्रवेण अनङमादवेशिमाभमाववे प्रकपृतससूत्रवेण अनस्थ-शिब्दस्य
इकमारस्य स्थमानवे अनङमादवेशिवे अनपुबन्धलनोपवे अस्थनम् मभसम् इमत नस्थतवे नलनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य इमत ससूत्रवेण
नकमारस्य लनोपवे अस्थ मभसम् इमत नस्थतवे ततयाः मवभमककमायर चि अस्थमभयाः इमत रूपस ससध्यमत। लनोकवे तपु
अनस्थमभयाः इमत रूपमम् भवमत।

22.5)

ई चि मदवचिनवे ॥ (७.१.७७)
ससूत्र माथर याः - छन्दसस अमचि (हिसल) चि तपृतष्ट्रीयमामदषपु मदवचिनवे अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम् ई (आदवेशियाः)

भवमत।
ससूत्र मावतरणमम्- छन्दसस अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमास शिब्दमानमास मदवचिनवे परवे ई-इत्यमादवेशिमवधमानमाथर
ससूत्रममदस मवरमचितमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण ईकमारमादवेशिनो मवधष्ट्रीयतवे। मत्रपदमात्मकवेऽनस्मनम् ससूत्रवे ई
इमत प्रथममान्तस पदमम्, चि इमत अव्ययमम्, मदवचिनवे इमत चि सप्तम्यन्तस पदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे छन्दस्यमप दृश्यतवे
इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इमत मवषयसप्तम्यन्तस पदमम्, अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामनङपु दमात्तयाः इमत ससूत्रमातम्
अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम् इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, अनङम् इमत प्रथममान्तस पदमम्, उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस चि पदमम्
अनपुवतर न्तवे। तवेन अत्र पदयनोजनमा - छन्दसस अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमास मदवचिनवे चि ई इमत। ननपु अत्र ससूत्रवे
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ककीदृशिमम् मदवचिनमम् मववमकतमम् इमत चिवेदच्पु यतवे - अत्र इकनोऽमचि नपुनम्वभकयौ इमत ससूत्रमातम् मवभकयौ इमत
सप्तम्यन्तस पदमम्, रसध-जभनोरमचि इमत ससूत्रमातम् अमचि इमत सप्तम्यन्तस पदमम्, तपृतष्ट्रीयमदषपु भमामषतपपुसस्कस
पपुसवद्गमालवस्य इमत ससूत्रमातम् तपृतष्ट्रीयमामदषपु इमत सप्तमष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस चि पदमम् अनपुवतर नष्ट्रीयमम्। तवेन ससूत्रमाथर स्तमावतम्

- छन्दसस अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमास शिब्दमानमामम् अजमामदषपु हिलमामदषपु चि तपृतष्ट्रीयमामदषपु मवभमकषपु मदवचिनवे
ईकमारमादवेशियाः भवमत इमत। अयमम् चि आदवेशियाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमास शिब्दमानमामम्
अन्त्यस्यवैव अलयाः स्थमानवे भवमत।
उदमाहिरणमम् - अकष्ट्रीभ्यमामम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अमक-शिब्दस्य प्रमामतपमदकससजमायमास ततयाः तपृतष्ट्रीयमामदवचिनमववकमायमास भ्यमामम् प्रत्ययवे अमक भ्यमामम् इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण इकमारस्य स्थमानवे ईकमारवे अकष्ट्री भ्यमामम् इमत जमातवे सवर वणर सम्मवेलनवे
अकष्ट्री भ् यमामम् इमत रूपस ससध्यमत।

बहिह लस छन्दसस॥ (७.१.१०३)

22.6)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस मवषयवे ऋकमारमान्तस्य धमातनोरङस्य बहिह लमम् उकमारमादवेशिनो भवमत।
ससूत्र मावतरणमम्- छन्दसस ऋकमारमान्तस्य धमातनोयाः अङस्य बहिह लमम् अथर उकमारमादवेशिमवधमानमाथर ससूत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण उकमारमादवेशिनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे बहिह लमम् इमत
प्रथममान्तस पदमम्, छन्दसस इमत चि सप्तम्यन्तस पदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे ऋत इदम् धमातनोयाः इमत ससूत्रमातम् ऋतयाः, धमातनोयाः
चिवेमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, उदनोष्ठ्यपसूवरस्य इमत ससूत्रमातम् उतम् इमत प्रथममान्तस चि पदमम् अनपुवतर न्तवे। अङस्य इमत
षष्ठ्यन्तस पदमम् असधकपृतमम्। एवञ्चमात्र पदयनोजनमा- छन्दसस ऋतयाः धमातनोयाः अङस्य बहिह लमम् उतम् इमत। ऋतयाः
इमत धमातनोयाः इत्यस्य मवशिवेषणमम् अतयाः ऋदन्तमातम् धमातनोयाः इत्यथर लमाभयाः। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत- छन्दसस
मवषयवे ऋदन्तस्य धमातनोयाः अङस्य बहिह लमम् उकमारमादवेशिनो भवमत।
उदमाहिरणमम् - ततपुररयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - तत-धमातनोयाः मकनम्-प्रत्ययवे तस्य चि धमातनोयाः मदवर चिनवेऽमचि इमत ससूत्रवेण
स्थमामनवदमाववेन मदत्ववे तत तत इ इमत जमातवे पसूवरस्य तत-इत्यस्य अभ्यमासससजमायमास तस्य चि अभ्यमासस्य ऋकमारस्य
स्थमानवे उरतम् इमत ससूत्रण
वे रपरवे अकमारवे तरम् तत इ इमत जमातवे हिलमामदयाः शिवेषयाः इत्यनवेन अभ्यमासस्य रवेफस्य लनोपवे त
तत इ इमत जमातवे प्रकपृतससूत्रवेण ऋकमारस्य स्थमानवे रपरवे उकमारवे त तपुरम् इ इमत जमातवे वणर सम्मवेलनवे ततपुरर इमत
समपुदमायनो जमायतवे। तस्य चि समपुदमायस्य कपृदन्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन प्रमामतपमदकससजमायमास ततयाः
मवभमककमायर चि ततपुर रयाः इमत रूपस ससध्यमत।

ह्रपु हरवेश् छन्दसस॥ (७.२.३१)

22.7)

ससूत्र माथर याः - हरनोमनर ष्ठमायमास ह्रपु आदवेशियाः स्यमातम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण हपृ-धमातनोयाः स्थमानवे ह्रपु-इत्यमादवेशियाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम्
ससूत्रवे ह्रपु इमत प्रथममान्तस पदमम्, हरवेयाः इमत षष्ठ्यन्तमम् पदमम्, छन्दसस इमत चि सप्तम्यन्तस पदमम्। अत्र श्वष्ट्रीमदतनो

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
मनष्ठमायमामम् इमत ससूत्रमातम् मनष्ठमायमामम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम् अनपुवतर तवे। एवञ्च अत्र पदयनोजनमा - छन्दसस हरवेयाः ह्रपु
मनष्ठमायमामम्। अत्र मनष्ठमापदवेन कयाः कवतपुयाः चिवेमत प्रत्यययौ गपृहवेतवे। एवञ्च ससूत्रमाथर याः भवमत- छन्दसस मवषयवे मनष्ठमायमामम्
परतयाः हपृ-धमातनोयाः स्थमानवे ह्रपु-इत्यमादवेशियाः भवमत।
उदमाहिरणमम् - अह्रपुतमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - हपृ-धमातनोयाः मनष्ठमाससजकवे कप्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे हपृ त इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण
हपृ-धमातनोयाः स्थमानवे ह्रपु-इत्यमादवेशिवे ततश्चि मवभमककमायर ह्रपुतमम् इमत जमायतवे। ततयाः न ह्रपुतमम् इमत मवगहिवे
नञ्तत्पपुरुषसममासवे मवभमककमायर चि अह्रपु तमम् इमत रूपस ससध्यमत।
मवशिवे ष याः - ककवतसू मनष्ठमा इमत ससूत्रवेण कप्रत्ययस्य कवतपुप्रत्ययस्य चि मनष्ठमाससजमा भवमत।

गससत-स्कमभत-स्तमभतनोत्तमभत-चित्त-मवकस्तमा-मवशिस्तपृ-

22.8)

शिस स् तपृ-शिमास्तपृ-तरुतपृ-तरूतपृ-वरुतपृ-वरूतपृ-वरूत्रष्ट्री -रुज्वसलमत-कररमतवममत्यममतष्ट्री म त चि॥ (७.२.३४)
ससूत्र माथर याः - एतवे अषमादशि रूपमामण मनपमात्यन्तवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण गससतमामदरूपमाणमास मनपमातनस मवधष्ट्रीयतवे। अत्र गससतस्कमभत-स्तमभतनोत्तमभत-चित्त-मवकस्तमा-मवशिस्तपृ-शिसस्तपृ-शिमास्तपृ-तरुतपृ-तरूतपृ-वरुतपृ-वरूतपृ-वरूत्रष्ट्रीरुज्वसलमत-कररमत-वममत्यमममत इमत चि इमत पदच्छवे दयाः। अनस्मनम् ससूत्रवे गससत -स्कमभत-स्तमभतनोत्तमभतचित्त-मवकस्तमा-मवशिस्तपृ-शिसस्तपृ-शिमास्तपृ-तरुतपृ-तरूतपृ-वरुतपृ-वरूतपृ-वरूत्रष्ट्री-रुज्वसलमत-कररमत-वममत्यमममत
इमत प्रथममान्तमम् समस्तस पदमम्, इमत इत्यव्ययमम्, चि इत्यमप अव्ययमम्। ह्रपु हरवेश्छन्दसस इमत ससूत्रमातम् अत्र
छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम् अनपुवतर तवे। अत्र चि पदयनोजनमा- छन्दसस गससत-स्कमभत-स्तमभतनोत्तमभतचित्त-मवकस्तमा-मवशिस्तपृ-शिसस्तपृ-शिमास्तपृ-तरुतपृ-तरूतपृ-वरुतपृ-वरूतपृ-वरूत्रष्ट्री-रुज्वसलमत-कररमत-वममत्यमममत
इमत चि इमत।
अत्र

गससत-स्कमभत-स्तमभतनोत्तमभत- इत्यत्र गसपु-स्कम्भपु-स्तम्भपुधमातसूनमामम् उकमारस्य इत्ससजमा

भवमत, अतयाः तवेषमामम् उमदत्त्वमातम् इडमागममाभमाववे प्रकपृतससूत्रवेण तवेषमामम् इट्समहितमामन रूपमामण मनपमात्यन्तवे। चित्त मवकस्तमा-इत्यत्र दयनोयाः धमात्वनोयाः कप्रत्ययवे ततश्चि तयनोयाः ववेदवे इडमागमवे प्रमाप्तवे प्रकपृतससूत्रवेण तत्र इडमागममाभमावमवशिषवे
दवे रूपवे मनपमात्यवेतवे। मवशिस्तपृ-शिसस्तपृ-शिमास्तपृ इत्यत्र धमातसूनमास तपृच्परकत्वमातम् इडमागमवे प्रमाप्तवे प्रकपृतससूत्रवेण तवेषमामम्
इडमागममाभमावमवमशिषमामन रूपमामण मनपमात्यन्तवे। तरुतपृ-तरूतपृ-वरुतपृ-वरूतपृ-वरूत्रष्ट्री-इत्यत्रमामप धमातसूनमामम् इडमागमवे
प्रमाप्तवे प्रकपृतससूत्रवेण तत्र मनपमातनवेन इडमागमनो मनमषध्यतवे। उज्वसलमत -कररमत-वममत्यमममत-इत्यत्र चि उतम्पसूवरकस्य ज्वलम्-धमातनोयाः, करम्-वमम्-अमम्- इत्यवेतवेभ्ययाः धमातपुभ्यश्चि परस्य शिपम्-प्रत्ययस्य प्रकपृतससूत्रवेण इडमागमनो
मवधष्ट्रीयतवे। अत्र ससूत्रमाथर स्तमावतम्- छन्दसस मवषयवे गससतस्कमभत-स्तमभतनोत्तमभत-चित्त-मवकस्तमा-मवशिस्तपृशिसस्तपृ-शिमास्तपृ-तरुतपृ-तरूतपृ-वरुतपृ-वरूतपृ-वरूत्रष्ट्री-रुज्वसलमत-कररमत-वममत्यमममत एतमामन रूपमामण मनपमात्यन्तवे
इमत।
उदमाहिरणमम् - उत्तमभतमम्, चित्तमम्, तरूतमा, कररमत।
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ससूत्र माथर स मन्वययाः - उत्पसूवरकस्य स्तम्भपु-धमातनोयाः उकमारस्य इत्ससजमायमास स्तम्भम्-धमातनोयाः सकमारस्य
स्थमानवे उदयाः स्थमास्तम्भनोयाः पसूवरस्य इत्यनवेन आदवेयाः परस्य इमत पररभमाषयमा पररष्कपृतवेन सकमारस्य स्थमानवे
स्थमानत आन्तयमारतम् थकमारवे झरनो झरर सवणर इत्यनवेन चि तस्य थकमारस्य लनोपवे उत्तम्भम् - धमातनोयाः क-प्रत्ययवे
अनपुबन्धलनोपवे उत्तम्भम् त इमत नस्थतवे अमनमदतमामम् हिल उपधमायमायाः नक्ङमत इत्यनवेन मकमारस्य लनोपवे यस्य
मवभमाषमा इत्यनवेन मनष्ठमाकप्रत्ययस्य इडमागममाभमाववे प्रकपृतससूत्रवेण तस्य कप्रत्यस्य इडमागमवे ततश्चि प्रमक्रययमा
उत्तमभतमम् इमत रूपस ससध्यमत। लनोकवे तपु उत्तब्धमम् इमत रूपमम्।
चितम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे चितम् त इमत जमातवे कप्रत्ययस्य आधर धमातपुकससजमायमामम्
आधर धमातपुकस्यवेडम् वलमादवेयाः इत्यनवेन धमातनोयाः इडमागमवे प्रमाप्तवे प्रकपृतससूत्रवेण तमनषवेधवे ततश्चि प्रमक्रययमा चित्तमम् इमत
रूपमम्।
तत-धमातनोयाः परवे तपृच्प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे तत तपृ इमत जमातवे प्रकपृतससूत्रवेण तपृचियाः उमटि अनपुबन्धलनोपवे तत उ
तपृ इमत जमातवे ऋकमारस्य चि गपुणवे अकमारवे रपरत्ववेवे चि तम् अरम् उ तपृ इमत जमातवे तपृचिम् - प्रत्ययस्य
आधर धमातपुकससजमायमामम् आधर धमातपुकस्यवेडम् वलमादवेयाः इमत ससूत्रवेण धमातनोयाः इडमागमवे प्रमाप्तवे प्रकपृ तससूत्रवेण तमनषवेधवे
ततश्चि वणर सम्मवेलनवे तरुतपृ इमत जमातवे प्रमक्रययमा तरुतमा इमत रूपस ससध्यमत। ऊमटि चि तरूतमा इमत रूपमम्।
लनोकवे तपु तररतमा इमत रूपमम्।
करम्- धमातनोयाः कतर रर लमटि मतमप करम् मत इमत जमातवे धमातनोयाः शिपम्- प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे करम् अ मत
इमत जमातवे प्रकपृतससूत्रवेण शिपयाः अकमारस्य इकमारवे सवर वणर सम्मवेलनवे चि कररमत इमत ववैमदकस रूपस ससध्यमत। लनोकवे
तपु करमत इमत रूपमम्।

मष्ट्री न मातवे म नर गमवे ॥ (७.३.८१)

22.9)

ससूत्र माथर याः - मशिमत ह्रस्वयाः।
ससूत्र मावतरणमम्- ववेदवे मशिमत प्रत्ययवे परतयाः मष्ट्री-धमातनोयाः अङस्य ह्रस्वमवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण ह्रस्वयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे मष्ट्रीनमातवेयाः इमत
षष्ठ्यन्तस पदमम्, मनगमवे इमत चि सप्तम्यन्तस पदमम्। अत्र प्वमादष्ट्रीनमास ह्रस्वयाः इमत ससूत्रमातम् ह्रस्वयाः इमत प्रथममान्तस
पदमम्, मष्ठवपु-क्लमपु-चिममास मशिमत इमत ससूत्रमातम् मशिमत इमत सप्तम्यन्तस पदस चि अनपुवतवेरतवे। अङस्य इमत षष्ठ्यन्तस
पदञ्चमात्र असधकपृतमम्। एवञ्च अत्र मनगमवे मष्ट्रीनमातवेयाः अङस्य मशिमत ह्रस्वयाः इमत पदयनोजनमा। अत्र मष्ट्रीनमातवेयाः इमत
पदवेन मष्ट्री-धमातपुयाः गमाहयाः। ततश्चि अत्र ससूत्रमाथर याः भवमत - ववेदवे मष्ट्री-धमातनोयाः अङस्य मशिमत प्रत्ययवे परतयाः ह्रस्वयाः
स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - प्रममणनन्त।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - प्र-पसूवरकमातम् मष्ट्रीञिम्- धमातनोयाः कतर रर लमटि झयौ प्रमष्ट्री सझ इमत नस्थतवे झनोऽन्तयाः इमत
ससूत्रवेण झकमारस्य स्थमानवे अन्तम् आदवेशिवे प्रमष्ट्री अन्तम् इ इमत नस्थतवे क्षयमामदभ्ययाः श्नमा इमत ससूत्रण
वे धमातनोयाः
श्नमाप्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे प्रमष्ट्री

नमा अनन्त इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण धमातनोयाः ईकमारस्य ह्रस्ववे इकमारवे

श्नमाभ्यस्तयनोरमातयाः इमत ससूत्रवेण नमा- इत्यस्य आकमारस्य लनोपवे तस्य चि श्नमाप्रत्ययस्य नकमारस्य णत्ववे णकमारवे
सवर वणर सम्मवेलनवे चि प्रममणनन्त इमत रूपस ससध्यमत।

ववेदमाध्ययनमम्
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22.10)

बहिह लस छन्दसस॥ (७.३.९७)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस अनस्तससचियाः परस्य अपपृकस्य बहिह लमम् इटिम् स्यमातम्।
ससूत्र मावतरणमम्- छन्दसस अनस्तससचियाः परस्य अपपृकस्य मनत्यमम् ईडमागमवे प्रमाप्तवे तस्य मवकल्पवेन
मवधमानमाथर मनषवेधमाथर वमा ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण इडमागमनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे बहिह लमम् इमत
प्रथममान्तस पदमम्, छन्दसस इमत चि सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। अत्र अनस्तससचिनोऽपपृकवे इमत ससूत्रमातम् अनस्तससचियाः
इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्, अपपृकवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्, बपुव ईटिम् इमत ससूत्रमातम् ईटिम् इमत प्रथममान्तस पदस चि
अनपुवतर न्तवे। अत्र पदयनोजनमा - छन्दसस अनस्तससचियाः अपपृकवे बहिह लमम् ईटिम् इमत। अत्र अनस्तससचियाः इत्यत्र
पञ्चमष्ट्रीमवधमानमातम् तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषयमा अनस्तससचियाः परस्य इत्यथर याः लभ्यतवे। उभयमनदरशिवे
पञ्चमष्ट्रीमनदरशिनो बलष्ट्रीयमानम् इमत पररभमाषयमा अत्र अनस्तससचियाः परस्य अपपृकस्य ईटिम् इत्यथर लमाभयाः। ससूत्रमाथर याः
भवमत- छन्दसस मवषयवे अनस्तससचियाः परस्य अपपृकससजकस्य प्रत्ययस्य बहिह लमम् ईटिम् स्यमातम् इमत। अनवेन चि
ससूत्रवेण समावर धमातपुकससजकस्य अपपृकससजकस्य चि प्रत्ययस्य ईडमागमनो भवमत। बहिह लगहिणमातम् ईडमागमयाः क्वमचितम्
भवमत क्वमचिन। बहिह लमम् मकमम् भवमत इमत तपु उकमवेव अनस्त।

अपपृक एकमाल्प्रत्यययाः इत्यनवेन

एकमाल्प्रत्ययस्य अपपृकससजमा भवमत। तमादृशिस्य चि अपपृकससजकस्य प्रत्ययस्य प्रकपृतससूत्रवेण ईडमागमनो भवमत।
उदमाहिरणमम् - आयाः। अकमायाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अदमामदगणवे पमठतमातम् असम्-धमातनोयाः कतर रर लमङ मतमप असम् मत इमत नस्थतवे
असम्-धमातनोयाः शिमप अमदप्रभपृमतभ्ययाः शिपयाः इमत ससूत्रवेण शिपयाः लपुमक धमातनोश्चि आडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे आ असम्
मत इतश्चि इत्यनवेन इकमारस्य लनोपवे आ असम् तम् इमत नस्थतवे अनस्तससचिनोऽपपृकवे इत्यनवेन तकमारस्य ईडमागमवे
प्रमाप्तवे प्रकपृतससूत्रवेण तस्य मनषवेधवे आटिश्चि इमत वपृद्धयौ एकमादवेशिवे आसम् तम् इमत जमातवे हिल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघिमारतम्
सपुमतस्यपपृकस हिलम् इत्यनवेन तकमारस्य लनोपवे ततश्चि मवभमककमायर आयाः इमत रूपस ससध्यमत। लनोकवे तपु आसष्ट्री त म्
इमत रूपमम्। एवमम् अन्यत्र स्वयमम् ऊहमम्।
क्वमचितम् चि ईडमागमनो भवमत यथमा अभवैषष्ट्रीममार पपुत्रक इमत।

22.11)

मनत्यस छन्दसस॥ (७.४.८)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस मवषयवे चिङ्यपुपधमायमा ऋवणर स्य ऋमनत्यमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण छन्दसस मवषयवे चिङ्यपुपधमायमा ऋवणर स्य ऋत्वस
मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे पददयमम् अनस्त। मनत्यमम् इमत अव्ययपदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। णयौ
चिङ्यपुपधमायमा ह्रस्वयाः इमत ससूत्रमातम् णयौ चिङ्यपुपधमायमा इमत पददयमम् अनपुवतर तवे। उऋरतम् इमत सपुत्रमातम् उयाः ऋतम् इमत
पददयमम् अनपुवतर तवे। अङस्य इत्यसधकमारवे ससूत्रममदस पमठतमम्। ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत छन्दसस चिङम् -परतयाः णयौ
परवे धमातनोयाः उपधमायमायाः ऋवणर स्य मनत्यमम् ऋकमारमादवेशियाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - अवष्ट्रीवपृधतम्।
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ससूत्र माथर स मन्वययाः - वपृधम्-धमातनोयाः मणच्प्रत्ययवे सनमादन्तमा धमातवयाः इमत ससूत्रवेण धमातपुससजमायमास
लपुङ्लकमारवे मतमप अनपुबन्धलनोपवे वपृधम् इ मत इमत जमातवे नच्लप्रत्ययवे च्लवेयाः स्थमानवे चिङमादवेशिवे अनपुबन्धलनोपवे वपृधम् इ
अ मत इमत जमातवे चिमङ इत्यनवेन धमातनोयाः मदत्ववे मदरुकस्य पसूवरभमागस्य अभ्यमासससजमायमामम् उरतम् इत्यनवेन
अभ्यमासस्य ऋकमारस्य अकमारवे रपरत्ववेवे वरम् धम् वपृधम् इ अ मत इमत जमातवे हिलमामदयाः शिवेषयाः इमत ससूत्रवेण आमदहिलयाः
वकमारस्य शिवेषवे व वपृधम् इ अ मत इमत जमातवे चिङ्प्रत्ययस्य आधर धमातपुकससजमायमास णवेरमणमटि इमत ससूत्रवेण णवेयाः लनोपवे
धमातनोयाः अडमागमवे प्रकपृतससूत्रवेण ऋवणर स्य स्थमानवे ऋकमारमादवेशिवे सन्वदमाववे सन्यतयाः इमत ससूत्रवेण अभ्यमासस्य
अकमारस्य इकमारवे दष्ट्रीघिर्थो लघिनोयाः इमत ससूत्रवेण इकमारस्य दष्ट्रीघिर इतश्चि इत्यनवेन मतपयाः इकमारस्य लनोपवे अवष्ट्री व ध
पृ तम्
इमत रूपस ससद्ध्यमत।

22.12)

द रपु स्यपु द्रि षम वणस्यपु व पृर षण्यमतररषण्यमत॥ (७.४.३६)

ससूत्र माथर याः - एतवे क्यमचि मनपमात्यन्तवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण उकपदमामन क्यमचि मनपमात्यन्तवे। अनस्मनम् ससूत्रवे एकमवेव
पदमनस्त। "क्यमचि चि" इमत ससूत्रमातम् क्यमचि इमत पदमम् अनपुवतर तवे। ससूत्रमाथर याः भवमत क्यमचि परवे दरपु स्यपु द्रिमवणस्यपु
वपृषण्यमत ररषण्यमत इत्यवेतमामन पदमामन मनपमात्यन्तवे इमत।
उदमाहिरणमम् - दरपु स्यपुयाः, द्रिमवणस्यपुयाः, वपृषण्यमत, ररषण्यमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - दषपु मम् आत्मनयाः इच्छमत इत्यथर दषपु शिब्दमातम् "सपुप आत्मनयाः क्यचिम्" इमत ससूत्रवेण
क्यचिम्-प्रत्ययवे दषपु य इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण दषपु शिब्दस्य स्थमानवे दरपु सम् इमत मनपमात्यतवे। ततश्चि

"क्यमाच्छन्दसस" इमत ससूत्रवेण उप्रत्ययवे दरपु सम् य उ इमत जमातवे यमचि भमम् इत्यनवेन भससजमायमामम् "यस्यवेमत चि"
इत्यनवेन यकमारनोत्तरवमतर नयाः अकमारस्य लनोपवे दरपु स्यपु इमत जमातवे सपुमवभकयौ द रपु स्यपु याः इमत रूपमम्। एवस
द्रिमवणशिब्दमातम् क्यचिम्-प्रत्ययवे द्रिमवणस्यपु याः इमत रूपमम्। वपृषम् इमत शिब्दमातम् क्यच्प्रत्ययवे मनपमातनमातम् वपृष ण्यमत
इमत रूपमम्। ररषशिब्दमातम् क्यच्प्रत्ययवे मनपमातनमातम् ररषण्यमत इमत रूपमम्। भमाषमायमास तपु उप्रत्ययमाभमावमातम्
यथमाक्रमस दष
पु ष्ट्री य मत , द्रिमवणष्ट्री य मत , वपृष ष्ट्री य मत , ररषष्ट्री य मत इमत रूपमामण।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

आज्जसवेरसपुकम् इमत ससूत्रवेण मकस मवधष्ट्रीयतवे।

2. गनोयाः पमादमान्तवे इमत ससूत्रवेण मकस मवधष्ट्रीयतवे।
3.

छन्दस्यमप दृश्यतवे इमत ससूत्रवेण मकस मवधष्ट्रीयतवे।

4. हिलमामदमवभकयौ परवे ववेदवे अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम् अनङम् कवेन ससूत्रण
वे ।
5. छन्दसस अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमास शिब्दमानमास कनस्मनम् परवे ईकमारमादवेशिनो भवमत।
6. ॠपृकमारमान्तस्य धमातनोयाः उकमारमादवेशिनो कवेन ससूत्रवेण।
7. हपृ- धमातनोयाः कनस्मनम् परवे ह्रपु- इत्यमादवेशियाः।
8. गससत... इत्यमामदससूत्रवेण कमत रूपमामण मनपमात्यन्तवे।
ववेदमाध्ययनमम्
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9. मष्ट्रीनमातवेमनर गमवे इत्यनवेन कस्य धमातनोयाः ह्रस्वयाः भवमत।
10. छन्दसस कस्ममातम् परस्य अपपृकस्य ईडमागमनो भवमत।
11. अपपृकससजमा कवेन ससूत्रण
वे ।
12. मनत्यस छन्दसस इमत ससूत्रवेण मकस मवधष्ट्रीयतवे।
13. ररषण्यमत इत्यस्य लयौमककस रूपस मकमम्।

22.13)

मवभमाषमा छन्दसस॥ (७.४.४४)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस नक्त्व जहिमातवेयाः मवभमाषमा महियाः स्यमातम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण छन्दसस क्त्वमाप्रत्ययवे परवे जहिमातवेयाः मवकल्पवेन महियाः
आदवेशिनो मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे पददयमम् अनस्त। मवभमाषमा इमत अव्ययपदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
ससूत्रममदमम् "अङस्य" इत्यसधकमारवे पमठतमम्। "दधमातवेमहिर याः" इमत ससूत्रमातम् महियाः इमत अनपुवतर तवे। मकञ्च "जहिमातवेश्चि
नक्त्व" इमत सम्पसूणर ससूत्रमम् अनपुवतर तवे। अतयाः ससूत्रमाथर याः भवमत छन्दसस क्त्वमाप्रत्ययवे परवे हिमाधमातनोयाः मवकल्पवेन महि
इत्यमादवेशिनो भवमत इमत। "अनवेकमानल्शित्सवर स्य" इमत पररभमाषयमा अयममादवेशियाः सम्पसूणरस्य हिमाधमातनोयाः स्थमानवे
भवमत।
उदमाहिरणमम् - महित्वमा शिरष्ट्रीरमम्। हिष्ट्रीत्वमा वमा।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - हिमाधमातनोयाः क्त्वमाप्रत्ययवे परतयाः प्रकपृतससूत्रवेण मवकल्पवेन हिमाधमातनोयाः महि इत्यमादवेशिवे
महित्वमा इमत रूपमम्। पकवे घिपुममास्थमागमापमाजहिमामतसमास हिसल इमत ससूत्रवेण ईकमारमादवेशिवे हिष्ट्री त् वमा इमत रूपमम्।
छमान्दसत्वमातम् ईकमारमाभमाववे हिमात्वमा इत्यमप रूपस समाधपु।

22.14)

सपुस धतवसपुस धत नवे म सधतसधष्व सधषष्ट्री य चि॥ (७.४.४५)

ससूत्र माथर याः - सपु वसपु नवेम एतत्पसूवरस्य दधमातवेयाः कप्रत्ययवे इत्वस मनपमात्यतवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण इत्वस मनपमात्यतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे पददयमम् अनस्त।
सपुसधतवसपुसधतनवेमसधतसधष्वसधषष्ट्रीय इमत प्रथममान्तस पदमम्। चि इत्यव्ययपदमम्। मवभमाषमा छन्दसस इमत ससूत्रमातम्
छन्दसस इत्यनपुवतर तवे। ससूत्रमाथर याः भवमत छन्दसस सपुसधत वसपुसधत नवेमसधत सधष्व सधषष्ट्रीय एतवे मनपमात्यन्तवे इमत।
तत्र पपुनयाः कप्रत्ययवे परवे सपु -वसपु-नवेमपसूवरकस्यवैव धमाधमातनोयाः इकमारयाः मनपमात्यतवे इत्यथर याः बनोद्धव्ययाः। धष्ट्रीष्व सधषष्ट्रीय
इत्यत्रमामप धमाधमातनोयाः इत्वस मनपमात्यतवे।
उदमाहिरणमम् - गभर ममातमा सपुसधतस दमकणमासपु। वसपुसधतमग्नियौ। नवेमसधतमा न पपौंस्यमा।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - सपु-पसूवरकधमाधमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रकपृतससूत्रवेण मनपमातनमातम् धमाधमातनोयाः इत्ववे सपुमवभकयौ
सपुसधतमम् इमत रूपमम्। एवस वसपुसधतमम्, नवेमसधतमम् इमत रूपमामण भवनन्त।
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सधष्व इत्यत्र धमाधमातनोयाः लनोट्लकमारवे आत्मनवेपदवे मध्यमपपुरुषवैकवचिनवे थमासम् -प्रत्ययवे प्रकपृतससूत्रवेण
मनपमातनमातम् इत्ववे सध थमासम् इमत जमातवे थमासयाः सवे इत्यनवेन थमासयाः सवे इत्यमादवेशिवे सकमारनोत्तरस्य ऐकमारस्य
सवमाभ्यमास वमामयौ इत्यनवेन वकमारवे सकमारस्य चि षकमारवे सधष्व इमत रूपमम्।
सधषष्ट्रीय

इत्यत्र

धमाधमातनोयाः

आशिष्ट्रीसलर मङ

उत्तमपपुरुषवैकवचिनवे

आत्मनवेपदससजक-इटिम् -मवभकयौ

प्रकपृतससूत्रवेण मनपमातनमातम् इत्ववे सध इ इमत जमातवे इटिनोऽतम् इमत ससूत्रवेण इकमारस्य अकमारवे सलङयाः सष्ट्रीय टि
पु म् इत्यनवेन
सष्ट्रीयड
पु मागमवे सकमारस्य षत्ववे सधषष्ट्री य इमत रूपमम्।

22.15)

दमाधमतर दधर मतर दधर मषर बनोभसूत पुतवे म तकवे ऽलष्षय मापनष्ट्री फ णत्सस स मनष्य

दत्कररक्रत्कमनक्रददररभ्रदमवध्वतनोदमवदपुत त्तररत्रतयाः सरष्ट्री स पृप तस
वरष्ट्री व पृज न्ममपृरज्यमागनष्ट्री ग न्तष्ट्री म त चि॥ (७.४.४२)
ससूत्र माथर याः - एतवेऽषमादशि मनपमात्यन्तवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण उकपदमामन मनपमात्यन्तवे। अनस्मनम् ससूत्रवे चित्वमारर
पदमामन सनन्त। "कपृषवेश्छन्दसस" इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इत्यनपुवतर तवे। "अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य" इमत ससूत्रमातम्
अभ्यमासस्य इत्यनपुवतर तवे। अङस्य इत्यसधकमारयाः आगच्छमत। ससूत्रवेणमानवेन दमाधमतर इत्यमादष्ट्रीमन अषमादशि पदमामन
मनपमात्यन्तवे।
उदमाहिरणमम् - दमाधमतर , दधमतर , दधर मषर इत्यमादष्ट्रीमन।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - दमाधमतर - धपृधमातनोयाः मणच्प्रत्ययवे लमटि धमातनोयाः आत्मनवेपमदत्ववेऽमप मनपमातनमातम्
परस्मवैपदवे मतमप शिमप "बहिह लस छन्दसस" इत्यनवेन शिपयाः श्लयौ "णवेरमनमटि" इत्यनवेन मणचियाः लपुमक "श्लयौ" इमत
ससूत्रवेण धमातनोयाः मदत्ववे धपृ धपृ मत इमत जमातवे मदरुकस्य प्रथमस्य धपृ इत्यस्य "पसूवर्थोऽभ्यमासयाः" इमत ससूत्रवेण
अभ्यमासससजमायमामम् "उरतम्" इमत ससूत्रवेण ऋकमारस्य अकमारवे "उरणम् रपरयाः" इमत ससूत्रवेण रपरत्ववेवे धरम् धपृ मत इमत
जमातवे "हिलमामदयाः शिवेषयाः" इमत ससूत्रवेण अभ्यमासस्य आदवेयाः हिलयाः धकमारस्य शिवेषवे "अभ्यमासवे चिचिर " इमत ससूत्रवेण
धकमारस्य चित्वर दकमारवे द धपृ मत इमत जमातवे "समावर धमातपुकमाधर धमातपुकयनोयाः" इमत ससूत्रवेण ऋकमारस्य गपुणवे रपरत्ववेवे चि
द धरम् मत इमत जमातवे मनपमातनमातम् अभ्यमासस्य अकमारस्य दष्ट्रीघिर दमाधमतर इमत रूपमम्।
दधर म तर - धपृधमातनोयाः लमटि मतमप शिमप शिपयाः श्लयौ धमातनोयाः मदत्ववे अभ्यमासस्य रुगमागमवे प्रमक्रययमा दधर मतर
इमत रूपमम्।
दधर म षर - धपृधमातनोयाः लमटि मतमप शिमप प्रमक्रययमा दधर मषर इमत रूपमम्।
बनोभसूत पु- भसूधमातनोयाः यङ्लपुमक लनोमटि मतमप रूपममदमम्। अत्र धमातनोयाः गपुणमाभमावयाः मनपमात्यतवे। लनोकवे तपु
बनोभनोतपु इमत रूपस भवमत।
तवे म तकवे - मतज्धमातनोयाः यङ्लपुमक लनोमटि आत्मनवेपदवे तप्रत्ययवे तवेमतकवे इमत रूपमम्। अत्र धमातनोयाः
आत्मनवेपमदत्वस मनपमात्यतवे।
अलमषर - ऋधमातनोयाः लमटि ससमप रूपममदमम्।
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ववे द माध्ययनमम्
आपनष्ट्री फ णतम्- आङम् इत्यपुपसगर पसूवमारतम् फणम्-धमातनोयाः यमङ यङ्लपुमक शितपृप्रत्ययवे अभ्यमासस्य
नष्ट्रीगमागमवे आपनष्ट्रीफणतम् इमत रूपमम्। अत्र नष्ट्रीकम्-आगमयाः मनपमात्यतवे।
सस स मनष्यदतम्- सममत्यपुपसगर पसूवरकमातम् स्यन्दम्-धमातनोयाः यमङ यङ्लपुमक धमातनोयाः मदत्ववे शितपृप्रत्ययवे
मनगमागमवे धमातनोयाः सकमारस्य षत्ववे रूपममदमम्। अत्र मनकम्-आगमयाः धमातनोयाः सकमारस्य षत्वस चि मनपमात्यतवे।
कररक्रतम्- कपृधमातनोयाः यमङ यङ्लपुमक शितपृप्रत्ययवे धमातनोयाः मदत्ववे अभ्यमासकमायर ररगमागमवे कररक्रतम् इमत
रूपमम्। अत्र कपुहिनोश्चिपुयाः इमत ससूत्रवेण प्रमाप्तस्य अभ्यमासस्य ककमारस्य चिपुत्वस्य अभमावयाः मनपमात्यतवे। मकञ्च ररकम् आगमयाः अमप मनपमात्यतवे।
कमनक्रदतम्- क्रन्दम्-धमातनोयाः लपुमङ मतमप च्लयौ च्लवेरमङ धमातनोयाः मदत्ववे मनगमागमवे नलनोपवे इकमारलनोपवे चि
कमनक्रदतम् इमत रूपमम्। अत्र अडमाभमावयाः, धमातनोयाः मदत्वमम्, अभ्यमासस्य चिपुत्वमाभमावयाः, मनकम्-आगमश्चि
मनपमात्यन्तवे।
भररभ्रतम्- भपृधमातनोयाः यमङ यङ्लपुमक धमातनोयाः मदत्ववे शितपृप्रत्ययवे उरतम् इमत ससूत्रवेण अभ्यमासस्य
ऋकमारस्य अत्ववे रपरत्ववेवे भरम् भपृ अतम् इमत जमातवे रवेफस्य लनोपवे भ भपृ अतम् इमत जमातवे इत्वमाभमावस्य ,
जश्त्वमाभमावस्य, अभ्यमासस्य ररगमागमस्य चि प्रकपृतससूत्रवेण मनपमातनमातम् यण्सन्धयौ भररभ्रतम् इमत रूपमम्।
भपृञिमाममतम् इमत ससूत्रवेण इत्त्वमम् प्रमाप्तमम्, अभ्यमासवे चिचिर इत्यनवेन जश्त्वमम् प्रमाप्तमम्। तयनोयाः अभमावयाः अनवेन मनपमात्यतवे।
दमवध्वतयाः - ध्वपृधमातनोयाः यमङ यङ्लपुमक धमातनोयाः मदत्ववे शितपृप्रत्ययवे अभ्यमासस्य जश्त्ववे ररगमागमवे चि
जसस सकमास्य रुत्ववे मवसगर रूपममदमम्। अत्र धमातनोयाः ऋकमारलनोपयाः, नपुममाभमावश्चि मनपमात्यतवे।
दमवदपुत तम्- दपुतम्-धमातनोयाः यमङ यङ्लपुमक शितपृप्रत्ययवे धमातनोयाः मदत्ववे प्रमक्रययमा रूपममदमम्। अत्र
दपुमतस्वमाप्यनोयाः सम्प्रसमारणमम् इमत ससूत्रवेण प्रमाप्तस्य अभ्यमासस्य सम्प्रसमारणस्य अभमावयाः , अभ्यमासस्यनोकमारस्य
अकमारयाः चि मनपमात्यतवे।
तररत्रतयाः - तपृधमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे शिमप धमातनोयाः तपृ अ अतम् इत्यवस्थमायमास व्यत्ययनो बहिह लमम् इमत ससूत्रवेण
शिपयाः श्लपु-आदवेशिवे श्लयौ इमत ससूत्रवेण धमातनोयाः मदत्ववे उरतम् इमत ससूत्रवेण अभ्यमासस्य ऋकमारस्य अकमारवे रपरत्ववेवे
हिलमामदयाः शिवेषयाः इमत ससूत्रवेण रवेफस्य लनोपवे मनपमातनमातम् ररगमागमवे प्रमामतपमदकससजमायमास ङसस तररत्रतयाः इमत रूपमम्।
अत्र ररगमागमयाः मनपमात्यतवे।
सरष्ट्री स प
पृ तमम्- सपृपम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे अभ्यमासस्य ररगमागमवे अमम्-मवभकयौ रूपममदमम्। अत्र
अभ्यमासस्य ररगमागमयाः मनपमात्यतवे।
वरष्ट्री व पृज तम्- वपृजम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे शिमप शिपयाः श्लमावमादवेशिवे धमातनोयाः मदत्ववे अभ्यमासस्य ऋकमारस्य
अत्ववे रपरत्ववेवे वजम्र वपृजम् अतम् इमत जमातवे हिलमामदयाः शिवेषयाः इमत ससूत्रवेण रवेफस्य जकमारस्य लनोपवे चि मनपमातनमातम्
रष्ट्रीगमागमवे वरष्ट्रीवपृजतम् इमत रूपमम्। अत्र रष्ट्रीगमागमयाः मनपमात्यतवे।
ममपृर ज्य - मपृजम्-धमातनोयाः सलमटि मतमप णसल धमातनोयाः मदत्ववे अभ्यमासस्य ऋकमारस्य अकमारवे रपरत्ववेवे मरम्
ज मपृजम् अ इमत जमातवे हिलमामदयाः शिवेषयाः इमत ससूत्रवेण रवेफस्य जकमारस्य चि लनोपवे म मपृजम् अ इमत जमातवे मनपमातनमातम्
अभ्यमासस्य रष्ट्रीगमागमवे धमातनोयाः यपुगमागमवे चि ममपृरज्य इमत रूपमम्। अत्र अभ्यमासस्य रष्ट्रीगमागमयाः धमातनोयाः यपुगमागमश्चि
मनपमात्यतवे। लनोकवे तपु मममाजर इमत रूपमम्।
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आगनष्ट्री ग नन्त - आङ्पसूवरकमातम् गम्धमातनोयाः लमटि मतमप शिमप शिपयाः श्लयौ धमातनोयाः मदत्ववे अभ्यमासस्य
मकमारस्य लनोपवे मनपमातनमातम् अभ्यमासस्य नष्ट्रीगमागमवे सन्धयौ आगनष्ट्रीगनन्त इमत रूपमम्। अत्र अभ्यमासस्य
कपुहिनोश्चिपुयाः इमत ससूत्रवेण प्रमाप्तस्य चिपुत्वस्य अभमावयाः, अभ्यमासस्य नष्ट्रीगमागमयाः चि मनपमात्यतवे।

22.16)

सससूववे म त मनगमवे ॥ (७.४.७४)

ससूत्र माथर याः - ससूतवेसलर मटि परस्मवैपदस वपुगमागमनोऽभ्यमासस्य चिमात्वस मनपमात्यतवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे पदत्रयमम् अनस्त। सससूव इमत प्रथममान्तस पदमम्। इमत
इत्यव्ययपदमम्। मनगमवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। "भवतवेरयाः" इमत ससूत्रमातम् अयाः इत्यनपुवतर तवे। "व्यथनो सलमटि" इमत
ससूत्रमातम् सलमटि इत्यनपुवतर तवे। "अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य" इमत ससूत्रमातम् अभ्यमासस्य इत्यनपुवतर तवे। ससूत्रममदमम्

"अङस्य" इत्यसधकमारवे पमठतमम्। ससूत्रमाथर्थो महि ससू-धमातनोयाः सलमटि परस्मवैपदस, वपुगमागमयाः, अभ्यमासस्य चि अत्वस
मनपमात्यतवे।
उदमाहिरणमम् - गपृमषयाः सससूव स्थमवरमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - ससू-धमातनोयाः सलमटि मनपमातनमातम् परस्मवैपदवे मतमप मतपयाः णसल ससू अ इमत जमातवे
धमातनोयाः मदत्ववे ह्रस्वयाः इत्यनवेन अभ्यमासस्य अचियाः ह्रस्ववे सपु ससू अ इमत जमातवे मनपमातनमातम् अभमासस्य उकमारस्य
अकमारवे वपुगमागमवे चि सससूव इमत रूपस भवमत।

22.17)

बहिह लस छन्दसस॥ (७.४.७८)

ससूत्र माथर याः - अभ्यमासस्य इकमारयाः स्यमाच्छन्दसस।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण श्लयौ बहिह लमम् इतम् मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे पददयमम्
अनस्त। बहिह लमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। "अत्र लनोपनोऽभ्यमासस्य" इमत ससूत्रमातम्
अभ्यमासस्य इमत पदमम् अनपुवतर तवे। "मनजमास त्रयमाणमास गपुणयाः श्लयौ" इमत ससूत्रमातम् श्लयौ इमत पदमम् अनपुवतर तवे।

"भपृञिमाममतम्" इमत ससूत्रमातम् इतम् इत्यनपुवतर तवे। ततयाः ससूत्रमाथर याः भवमत छन्दसस श्लयौ परतयाः अभ्यमासस्य बहिह लमम्
इकमारयाः भवमत इमत। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अभ्यमासस्य अन्त्यस्य अलयाः एव इत्वस भवमत।
उदमाहिरणमम् - पसूणमार मववमष।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - वशिम्-धमातनोयाः लमटि मतमप शिमप वशिम्-धमातनोयाः अदमामदत्वमातम् अमदप्रभपृमतभ्ययाः शिपयाः
इत्यनवेन शिपयाः लपुमक प्रमाप्तवे व्यत्ययवेन शिपयाः श्लयौ धमातनोयाः मदत्ववे वशिम् वशिम् मत इमत जमातवे अभ्यमासस्य शिकमारस्य
लनोपवे व वशिम् मत इमत जमातवे प्रकपृतससूत्रवेण अभ्यमासस्य अकमारस्य इकमारवे मव वशिम् मत इमत जमातवे शिकमारस्य

"वश्चिभ्रस्जसपृजमपृजयजरमाजभ्रमाजच्छशिमास षयाः" इमत ससूत्रवेण षत्ववे मववमष इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
14. "मवभमाषमा छन्दसस" इमत ससूत्रवेण मकस मवधष्ट्रीयतवे।
15. हिमाधमातनोयाः क्त्वमाप्रत्ययवे छन्दसस कमत रूपमामण भवनन्त। कमामन चि तमामन।
ववेदमाध्ययनमम्
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16. सपुसधतमम् इत्यत्र धमाधमातनोयाः इत्त्वस कथस भवमत।
17. सधषष्ट्रीय इमत कनस्मनम् लकमारवे रूपमम्।
18. छन्दसस ससूधमातनोयाः सलमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे मकस रूपमम्।
19. वशिम्-धमातनोयाः सलमटि अभ्यमासस्य इकमारयाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।

पमाठसमारयाः
लनोकवे यथमा अजमामदमवभकयौ परतयाः अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमामम् अनङम् - आदवेशियाः भवमत, तदतम् ववेदवे
अमप भवमत। अत्र हिलमामदमवभकयौ परवे अमप छन्दस्यमप दृश्यतवे इमत ससूत्रवेण अनङम् - आदवेशियाः मवधष्ट्रीयतवे। ई चि
मदवचिनवे इत्यनवेन ससूत्रवेण अनस्थदसधसक्रयक्ष्णमास शिब्दमानमास मदवचिनवे परतयाः ईकमारमादवेशिनो मवधष्ट्रीयतवे। ह्रपु
हरवेश्छन्दसस इत्यनवेन ससूत्रवेण मनष्ठमायमास परवे हपृ-धमातनोयाः स्थमानवे ह्रपु इत्यमादवेशिनो भवमत। गससत -स्कमभतमामदससूत्रवेण
छन्दसस इट्समहितमामन इडम् -रमहितमामन चि अषमादशि रूपमामण मनपमात्यन्तवे। मष्ट्रीनमातवेमनर गमवे इत्यनवेन मशिमत प्रत्ययवे
परवे मष्ट्रीञिम् धमातनोयाः ईकमारस्य ह्रस्वयाः मवधष्ट्रीयतवे। बहिह लस छन्दसस इत्यनवेन छन्दसस अनस्तससचियाः परस्य अपपृकस्य
बहिह लमम् अथर इडमागमनो भवमत। छन्दसस मवषयवे चिङ्यपुपधमायमा ऋवणर स्य ऋतम् मनत्यस भवमत। छन्दसस श्लयौ
परतयाः अभ्यमासस्य बहिह लमम् इकमारयाः भवमत "बहिह लस छन्दसस" इमत ससूत्रवेण यथमा- मववमष।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

अस्थमभयाः इमत रूपस समाधयत।

2. ततपुररयाः इमत रूपस समाधयत।
3.

उत्तमभतमम् इमत रूपस समाधयत।

4. प्रममणनन्त इमत रूपस समाधयत।
5. अकमायाः इमत रूपस समाधयत।
6. अवष्ट्रीवपृधतम् इमत रूपस समाधयत।
7. "मवभमाषमा छन्दसस" इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरकसू टियाः -१

1.

आज्जसवेरसपुकम् इमत ससूत्रवेण असपुगमागमनो मवधष्ट्रीयतवे।

2. पमादमान्तगनोशिब्दस्य नपुडमागमयाः मवधष्ट्रीयतवे।
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अषमाध्यमाय्यमायाः सप्तमयाः अध्यमाययाः

3.

मटिप्पणष्ट्री

अस्रयमादष्ट्रीनमामनङम्

4. छन्दस्यमप दृश्यतवे।
5. मदवचिनवे अजमादयौ हिलमादयौ चि मवभकयौ परवे।
6. बहिह लस छन्दसस।
7. मनष्ठमायमामम्।
8. अषमादशि।
9. मष्ट्रीञिम्- धमातनोयाः।
10. अनस्तससचियाः परस्य।
11. अपपृक एकमाल्प्रत्यययाः।
12. मनत्यस छन्दसस ससूत्रवेण छन्दसस मवषयवे चिङ्यपुपधमायमा ऋवणर स्य ऋत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
13. ररषण्यमत इत्यस्य लयौमककस रूपस ररषष्ट्रीयमत।
उत्तरकसू टियाः -२

14. "मवभमाषमा छन्दसस" इमत ससूत्रवेण छन्दसस क्त्वमाप्रत्ययवे परवे जहिमातवेयाः मवकल्पवेन महियाः आदवेशिनो मवधष्ट्रीयतवे।
15. हिमाधमातनोयाः छन्दसस क्त्वमाप्रत्ययवे त्रष्ट्रीमण रूपमामण भवनन्त। महित्वमा, हिष्ट्रीत्वमा, हिमात्वमा चिवेमत।
16. सपुसधतमम् इत्यत्र धमाधमातनोयाः इत्वस मनपमातनमातम् भवमत।
17. सधषष्ट्रीय इमत आशिमासलर ङम्-लकमारवे रूपमम्।
18. छन्दसस ससूधमातनोयाः सलमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे सससूव इमत रूपमम्।
19. वशिम्-धमातनोयाः सलमटि अभ्यमासस्य इकमारयाः "बहिह लस छन्दसस" इमत ससूत्रवेण भवमत।

इमत दमामवसशियाः पमाठयाः

ववेदमाध्ययनमम्
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