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23) अषमाध्यमाय्यमायाः अषमयाः अध्यमाययाः-१
प्रस्तमावनमा
अनस्मनम् पमाठवे नपुनड्वधमानमवषयवे नवैकमामन ससूत्रमामण आलनोचिमयष्यन्तवे। तत्र कस्ममातम् शिब्दमातम् कदमा नपुटिम्
भवमत, कथस वमा प्रमक्रयमा इमत मवषयवे समवस्तरस व्यमाख्यमानमम् कररष्यतवे। ततयाः भपुवयाः प्रमामतपमदकमातम् रवेफमवधमानमम्
रुमवधमानमम् चिवेमत दयनोयाः मवषययनोयाः एव ववैकनल्पकमवधमानमवषयवे आलनोचिनमा मवधमास्यतवे। अमप चि ओमभ्यमादमानवे
इत्यमामदससूत्रवेषपु

ववेदवे

कथस

स्वरमवधमानस

भवमत

इमत

मवषयनोऽमप

स्पषष्ट्रीकररष्यतवे।

पमाठवे ऽनस्मनम्

आलनोचिमयष्यममाणमानमामम् प्रत्ययमानमामम् कवेषपु अथरषपु प्रयनोगयाः इत्यमप प्रदशिर मयष्यतवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्-

➢ नपुडमामदमवधमानमवषयवे स्पषस जमानमम् अजर यवेतम्।
➢ ववेदवे स्वरमवधमानस्य प्रमक्रयमास जमास्यमत।
➢ ववेदवे मवमभनवेभ्ययाः प्रमामतपमदकवेभ्ययाः कवे प्रत्ययमायाः भवन्तष्ट्रीमत जमास्यमत।
➢ कवेषपु अथरषपु प्रमामतपमदकवेभ्ययाः प्रत्ययमायाः भवन्तष्ट्रीमत जमास्यमत।

23.1)

प्रसमपुप नोदयाः पमादपसूर णवे ॥ (८.१.६)
ससूत्र माथर याः - एषमास दवे स्तयाः पमादपसूरणवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण मदत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे पददयमम् अनस्त।

प्रसमपुपनोदयाः इमत षष्ठ्यन्तमम् पदमम्। पमादपसूरणवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। "सवर स्य दवे" इमत ससूत्रमातम् दवे इमत पदमम्
अनपुवतर तवे। ससूत्रमाथर्थो महि प्र, समम्, उप, उदम् इत्यवेतवेषमास पमादपसूरणवे मदत्वस भवमत इमत। अत्र छन्दसस इमत पदस
नमानस्त तथमामप लनोकवे प्र इत्यमादष्ट्रीनमास मदत्वस न दृश्यतवे , अतयाः छन्दसस एव एततम् कमायर भवमत इमत बनोद्धव्यमम्।
लनोकवे तपु अधयाः परर उपरर इत्यवेतवेषमामवेव मदरुमकयाः दृश्यतवे।
उदमाहिरणमम् - प्रप्रमायममग्निभर रतस्य शृण्ववे। सससमम दपुवसवे वपृषनम्। उपनोप मवे परमामपृशि। मकस ननोददपु पु हिषर सवे।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - प्रप्रमायममत्यमामदमन्त्रवे मत्रषपु प-म् छन्दयाः अनस्त। तत्कपृतवे चि एकमादशि अकरमामण
अपवेमकतमामन। अत्र प्र इत्यस्य मदत्ववे कपृतवे समा ससख्यमा पसूररतमा। एवस सससमम दपुवसवे इत्यमामदमन्त्रवे

102

व्यमाकरणमम्

अषमाध्यमाय्यमायाः अषमयाः अध्यमाययाः -१

मटिप्पणष्ट्री

गमायत्रष्ट्रीछन्दस्त्वमातम् अषयौ अकरमामण अपवेमकतमामन। समम् इत्यस्य मदत्ववे कपृतवे समा ससख्यमा पसूररतमा। एवमम् उपनोप मवे
परमामपृशि इमत ननोददपु पु हिषर सनो इमत चि।

छन्दसष्ट्री र याः॥ (८.२.१५)

23.2)

ससूत्र माथर याः - इवणमारन्तमाद्रिवेफमान्तमाच्चि परस्य मतनोमर स्य वयाः स्यमातम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण छन्दसस इवणमारन्तमातम् रवेफमान्तमातम् चि परस्य मतपुपयाः
मकमारस्य वकमारयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे पददयमम् अनस्त। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। इरयाः इमत
पञ्चम्यन्तस पदमम्। "ममादपपु धमायमाश्चि मतनोवर्थोऽयवमामदभ्ययाः" इमत ससूत्रमातम् मतनोयाः, वयाः इमत पददयमम् अनपुवतर तवे।

"पदस्य" इत्यनपुवतर तवे। तच्चि पदमातम् इमत पञ्चम्यन्ततयमा मवपररणमतवे। इरयाः इत्यस्य पदमातम् इत्यस्य
मवशिवेषणत्वमातम् तदन्तमवसधयाः भवमत। तवेन इवणमारन्तमातम् रवेफमान्तमातम् इत्यथर लमाभयाः। अतयाः ससूत्रमाथर याः भवमत
इवणमारन्तमातम् रवेफमान्तमाच्चि परस्य मतपुप्प्रत्ययस्य मकमारस्य वकमारयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम् - हिररवतवे हियर श्वमाय। गष्ट्रीवमारनम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - हिरययाः मवदन्तवे यस्य इमत मवगहिवे हिरर जसम् इमत प्रथममान्तप्रमामतपमदकमातम्
मतपुप्प्रत्ययवे हिरर जसम् मतम् इमत नस्थतवे समपुदमायस्य तमद्धतमान्तत्वमातम् प्रमामतपमदकससजमायमास "सपुपनो
धमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत ससूत्रवेण सपुब्लपुमक हिरर मतम् इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण इकमारमान्तमातम् हिररशिब्दमात्परस्य
मतपुपयाः मकमारस्य वकमारवे हिररवतम् इमत जमातवे प्रमामतपमदकत्वमाकत्यमा चितपुरयरकवचिनवे ङवे मवभकयौ हिररवतवे इमत
रूपमम्।
गष्ट्रीयाः अनस्त अस्य इमत मवगहिवे मगरम् सपु इमत प्रथममान्तप्रमामतपमदकमातम् मतपुप्प्रत्ययवे मगरम् सपु मतम् इमत
नस्थतवे समपुदमायस्य तमद्धतमान्तत्वमातम् प्रमामतपमदकससजमायमास "सपुपनो धमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इमत ससूत्रवेण सपुब्लपुमक
मगरम् मतम् इमत जमातवे प्रकपृतससूत्रवेण रवेफमान्तमातम् मगरम्-शिब्दमात्परस्य मतपुप्प्रत्ययस्य मकमारस्य वकमारवे मगवर तम् इमत
जमातवे "वर्थोरुपधमायमा दष्ट्रीघिर इकयाः" इमत ससूत्रवेण उपधमायमायाः इकयाः दष्ट्रीघिर गष्ट्रीवरतम् इमत जमातवे प्रमामतपमदकत्वमाकत्यमा
प्रथमवैकवचिनवे गष्ट्री व मारन म् इमत रूपमम्।

अननो नपुटिम् ॥ (८.२.१६)

23.3)

ससूत्र माथर याः - अनन्तमान्मतनोनपुरटिम् स्यमातम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण अनन्तमातम् मतनोयाः नपुटिम् मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे
पददयमम् अनस्त। अनयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। नपुटिम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। "छन्दसष्ट्रीरयाः" इमत ससूत्रमातम् छन्दसस
इमत पदमम् अनपुवतर तवे। "ममादपपु धमायमाश्चि मतनोवर्थोऽयवमामदभ्ययाः" इमत ससूत्रमातम् मतनोयाः इमत पदमम् अनपुवतर तवे। ससूत्रममदस

"पदस्य" इत्यसधकमारवे पमठतमम्। तच्चि पञ्चम्यन्ततयमा मवपररणमतवे। तस्य चि अनम् इमत मवशिवेषणमम्।
मवशिवेषणत्वमातम् तदन्तमवसधयाः भवमत। तवेन अनन्तमातम् इत्यथर लमाभयाः। अतयाः ससूत्रमाथर याः भवमत अनन्तमातम् परस्य
मतपुप्प्रत्ययस्य नपुडमागमयाः स्यमातम् इमत। मटित्त्वमातम् नपुटिम् "आदन्तयौ टिमकतयौ" इमत पररभमाषयमा मतपुप्प्रत्ययस्य
आदमावयवयाः भवमत।
उदमाहिरणमम् - अकण्वन्तयाः। कणर वन्तयाः। अस्थण्वतस यदनस्थमा।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अमकणष्ट्री स्तयाः अस्य इमत मवगहिवे अमक औ इमत प्रथममान्तमातम् मतपुप्प्रत्ययवे
प्रमक्रययमा अमक मतम् इमत नस्थतवे मङच्चि इमत पररभमाषयमा पररष्कपृतवेन "छन्दस्यमप दृश्यतवे" इमत ससूत्रवेण
इकमारस्य अनङमादवेशिवे अकनम् मतम् इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण मतपुपयाः नपुडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे अकनम् नम् मतम् इमत
जमातवे "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य" इमत ससूत्रवेण अकनम् इत्यस्य नकमारस्य लनोपवे "ममादपपु धमायमाश्चि
मतनोवर्थोऽयवमामदभ्ययाः" इमत ससूत्रवेण मतपुपयाः मकमारस्य वकमारवे "अट्कपुप्वमाङ्नपुम्व्यवमायवेऽमप" इमत ससूत्रवेण नकमारस्य
णत्ववे अकण्वतम् इमत जमातवे प्रथममाबहिह वचिनमववकमायमास जसस अकण्वतयाः इमत रूपमम्।
अनस्थ अनस्त अस्य इत्यथर अनस्थ सपु इमत प्रथममान्तमातम् मतपुप्प्रत्ययवे प्रमक्रययमा अनस्थ मतम् इमत
नस्थतवे मङच्चि इमत पररभमाषयमा पररष्कपृतवेन छन्दस्यमप दृश्यतवे इमत ससूत्रवेण इकमारस्य अनङमादवेशिवे अस्थनम् मतम्
इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण मतपुपयाः नपुडमागमवे अनपुबन्धलनोपवे अस्थनम् नम् मतम् इमत जमातवे नलनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य
इमत ससूत्रवेण अस्थनम्

इत्यस्य नकमारस्य लनोपवे ममादपपु धमायमाश्चि मतनोवर्थोऽयवमामदभ्ययाः इमत ससूत्रवेण मतपुपयाः

मकमारस्य वकमारवे अस्थन्वतम् इमत जमातवे अमम्-मवभकयौ अस्थन्वतमम् इमत रूपमम्।

23.4)

नमादस्य॥ (८.२.१७)
ससूत्र माथर याः - नमान्तमात्परस्य घिस्य नपुटिम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण नमान्तमात्परस्य घिस्य नपुडमागमयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम्

ससूत्रवे पददयमम् अनस्त। नमादम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। घिस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। "तरप्तमपयौ घियाः" इमत ससूत्रवेण
तरप्प्रत्ययस्य तमप्प्रत्ययस्य चि घिससजमा। "छन्दसष्ट्रीरयाः" इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमम् अनपुवतर तवे। "अननो
नपुटिम्" इमत ससूत्रमातम् नपुटिम् इमत पदमम् अनपुवतर तवे। पदस्य इत्यसधकपृतमम्। तच्चि पदमातम् इमत पञ्चम्यन्ततयमा
मवपररणमतवे। नमादम् इत्यस्य पदमातम् इत्यस्य मवशिवेणत्वमातम् तदन्तमवसधयाः भवमत। तवेन नमान्तमातम् इत्यथर लमाभयाः।
अतयाः ससूत्रमाथर याः भवमत नमान्तमात्परस्य घिस्य नपुडमागमयाः स्यमातम् इमत। मटित्त्वमातम् नपुटिम् आदन्तयौ टिमकतयौ इमत ससूत्रवेण
घिस्य आदमावयवयाः भवमत।
उदमाहिरणमम् - सपुपसथन्तरयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - सपुपसथनम्-शिब्दमातम् "मदवचिनमवभज्यनोपपदवे" इमत ससूत्रवेण तरप्प्रत्ययवे प्रकपृतससूत्रवेण
तरपयाः नपुडमागमवे आदमावयववे अनपुबन्धलनोपवे सपुपसथनम् नम् तर इमत जमातवे "नलनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य" इमत
ससूत्रवेण सपुपसथनम् इत्यस्य़ नकमारस्य लनोपवे सपुपसथनम् तर इमत जमातवे नकमारस्य अनपुस्वमारवे अनपुस्वमारस्य चि
परसवणर सपुपसथन्तर इमत जमातवे सपुमवभकयौ सपुप सथन्तरयाः इमत रूपस भवमत।

23.5)

नसत्तमनषत्तमानपुत्त प्रतसूतर ससूतर गसूत मारम न छन्दसस॥ (८.२.६१)
ससूत्र माथर याः - सदवेनरञ्पसूवमारमनपसूवमारच्चि मनष्ठमायमास नत्वमाभमावनो मनपमात्यतवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे पददयमम् अनस्त। नसत्तमनषत्तमानपुत्तप्रतसूतरससूतरगसूतमारमन

इमत प्रथममान्तस पदमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। ससूत्रवेणमानवेन छन्दसस नसत्त मनषत्त अनपुत्त प्रतसूतर ससूतर
गसूतर इत्यवेतमामन मनपमात्यन्तवे।
उदमाहिरणमम् - नसत्तमञ्जसमा। मनषत्तमस्य चिरतयाः।
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ससूत्र माथर स मन्वययाः - नञ्पसूवरक-सदम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रमक्रयमादशिमायमास "रदमाभ्यमास मनष्ठमातनो नयाः पसूवरस्य
चि दयाः" इमत ससूत्रवेण कप्रत्ययस्य तकमारस्य नकमारवे प्रमाप्तवे अनवेन ससूत्रवेण नत्वमाभमावयाः मनपमात्यतवे। तवेन नसत्तमम्
इमत रूपस भवमत। लनोकवे तपु असनमम् इमत भवमत। एवस मनपसूवरकसद्धमातनोयाः कप्रत्ययवे ववेदवे मनषत्तमम् इमत रूपमम्।
लनोकवे तपु मनषण्णमम् इमत भवमत। नञ्पसूवरकनपुद्धमातनोयाः कप्रत्ययवे ववेदवे अनपुत्त मम् इमत रूपमम्। लनोकवे तपु अनपुन मम्
इमत रूपमम्। प्रपसूवरकमातम् त्वरम्-धमातनोयाः तपुवर्षीधमातनोयाः वमा कप्रत्ययवे ववेदवे प्रतसूतर मम् इमत रूपमम्। लनोकवे तपु प्रतसूणर मम् इमत
रूपमम्। सपृधमातनोयाः कप्रत्ययवे ववेदवे ससूतर याः इमत रूपमम्। लनोकवे सपृत मम् इमत रूपमम्। गसूरष्ट्रीधमातनोयाः कप्रत्ययवे ववेदवे गसूतर मम्
इमत रूपमम्। लनोकवे तपु गसूणर म म् इमत रूपमम्।

अम्नरूधरवररत्यपु भ यथमा छन्दसस॥ (८.२.७०)

23.6)

ससूत्र माथर याः - रुवमार रवेफनो वमा।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण रुयाः रवेफनो वमा मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे चित्वमारर पदमामन
सनन्त। अम्नरूधरवयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। इमत, उभयथमा इत्यपुभयमम् अव्ययमम्। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्। "रनोऽसपुमप" इमत ससूत्रमातम् रयाः इमत पदमम् अनपुवतर तवे। "ससजपुषनो रुयाः" इमत ससूत्रमातम् रुयाः इत्यनपुवतर तवे। अम्नरम्
ऊधरम् अवरम् इत्यत्र अम्नसम् ऊधसम् अवसम् इमत पदमानमास रुत्वस कपृत्वमा मनदरशियाः कपृतयाः। उभयथमा इमत गहिणवेन
रुत्वमाभमावनोऽमप भवमत इमत बनोद्धव्यमम्। तवेन मवकल्पवेन रवेफनोऽमप भवमत। अतयाः ससूत्रमाथर याः भवमत अम्नसम् ऊधसम्
अवसम् इत्यवेतवेषमास सकमारस्य छन्दसस मवकल्पवेन रुयाः भवमत पकवे रवेफयाः भवमत इमत। अम्नस्शिब्दयाः ईषदथर। अवयाः
इत्यस्य रकणमम् इत्यथर याः।
उदमाहिरणमम् - अम्न एव। अम्नरवेव। ऊध एव। ऊधरवेव। अव एव। अवरवेव।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अम्नसम् एव इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण सस्य रुत्ववे अम्नरम् एव इमत जमातवे "भनो
भगनो अघिनो अपसूवरस्य यनोऽमशि" इमत ससूत्रवेण रनोयाः यकमारमादवेशिवे अम्नयम् एव इमत जमातवे "लनोपयाः शिमाकल्यस्य" इमत
ससूत्रवेण यकमारस्य लनोपवे अम्न एव इमत रूपमम्। पकवे अम्नसम् एव इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण सकमारस्य रवेफवे
अम्नरवे व इमत रूपमम्।
एवमम् ऊधसम् एव इमत नस्थतवे रुत्वपकवे ऊधरवेव इमत रूपमम्। रवेफपकवे ऊध एव इमत रूपमम्।
एवममप अवसम् एव इमत नस्थतवे रुत्वपकवे अव एव इमत रूपमम्। रवेफपकवे चि अवरवेव इमत रूपमम्।

भपुव श्चि महिमाव्यमाहृतवे याः ॥ (८.२.७१)

23.7)

ससूत्र माथर याः - भपुवसम् इत्यवेतस्य महिमाव्यमाहृतवेयाः छन्दसस मवषयवे उभयथमा भवमत रुवमार रवेफनो वमा।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण महिमाव्यमाहृतवेयाः भपुवसम् इत्यस्य सकमारस्य रुत्वस रवेफनो वमा
मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे पदत्रयमम् अनस्त। भपुवयाः इमत षष्ठष्ट्रीप्रमतरूपकमम् अव्ययपदमम्। चि इत्यव्ययपदमम्।
महिमाव्यमाहृतवेयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। मतस्रयाः महिमाव्यमाहृतययाः। तमाश्चि भसूयाः , भपुवयाः, स्वयाः चिवेमत। अनस्मनम् ससूत्रवे
भपुवस्शिब्दस्य गहिणमातम् मध्यममायमायाः गहिणमम्। भपुवयाः इत्यस्य अन्तररकमम् इत्यथर याः। "अम्नरूधरवररत्यपुभयथमा
छन्दसस" इमत ससूत्रमातम् इमत, उभयथमा, छन्दसस चिवेमत पदत्रयमम् अनपुवतर तवे। "रनोऽसपुमप" इमत ससूत्रमातम् रयाः इमत
पदमम् अनपुवतर तवे। "ससजपुषनो रुयाः" इमत ससूत्रमातम् रुयाः इत्यनपुवतर तवे। ससूत्रममदस "पदस्य" इत्यसधकमारवे पमठतमम्।
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ववे द माध्ययनमम्
अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमा अत्र प्रवतर तवे। ससूत्रमाथर याः भवमत छन्दसस मवषयवे भपुवसम् इमत महिमाव्यमाहृतवेयाः
सकमारस्य रुयाः भवमत रवेफनो वमा।
उदमाहिरणमम् - भपुव इत्यन्तररकमम्, भपुवररत्यन्तररकमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - भपुवसम् इमत इत्यवस्थमायमास प्रकपृतससूत्रवेण रुत्ववे भपुवरम् इमत इमत जमातवे "भनो भगनो
अघिनो अपसूवरस्य यनोऽमशि" इमत ससूत्रवेण रनोयाः यकमारमादवेशिवे भपुवयम् इमत इमत जमातवे "लनोपयाः शिमाकल्यस्य" इमत ससूत्रवेण
यकमारस्य लनोपवे भपुव इमत इमत रूपमम्। पकवे भपुवसम् इमत इत्यवस्थमायमास प्रकपृतससूत्रवेण सकमारस्य रवेफवे भपुव ररमत
इत्यमप रूपमम्।
मवशिवे ष याः - प्रकपृतससूत्रवेण भपुवसम् इमत महिमाव्यमाहृतवेयाः एव सकमारस्य रुत्वस रवेफनो वमा भवमत।
महिमाव्यमाहृमतमभनस्य भपुवसम्-शिब्दस्य सस्य रुत्वस रवेफनो वमा न भवमत। ततम् प्रकपृतससूत्रवे महिमाव्यमाहृतवेयाः इमत
पदगहिणमादवेव जमायतवे। यथमा "भपुवनो मवश्ववेषपु सवनवेषपु" इमत मन्त्रवे भपुवयाः इमत मतङन्तस पदस न तपु
महिमाव्यमाहृमतससजकयाः। अतयाः अत्र भपुवसम् इत्यस्य सकमारस्य प्रकपृतससूत्रवेण रुत्वस मवसगर्थो वमा न भवमत। तथमामहि
भसूधमातनोयाः "छन्दसस लपुङ्लनङ्लटियाः" इमत ससूत्रवेण वतर ममानवे लमङ ससमप शिमप छमान्दस्त्वमातम् गपुणमाभमाववे भसू अ सस
इमत जमातवे उवङमादवेशिवे भपुवसस इमत जमातवे इतश्चि इमत ससूत्रवेण सकमारनोत्तरस्यवेकमारस्य लनोपवे भपुवसम् इमत जमातवे
सकमारस्य "ससजपुषनो रुयाः" इमत ससूत्रवेण रुत्ववे मवसगर भपुव याः इमत इमत रूपमम्।

23.8)

ओमभ्यमादमानवे ॥ (८.२.८७)
ससूत्र माथर याः - ओम्शिब्दस्य प्लपुतयाः स्यमादमारम्भवे।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण ओमम्-शिब्दस्य प्लपुतयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे

पददयमम् अनस्त। ओमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। अभ्यमादमानवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। "वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत
उदमात्तयाः" इमत ससूत्रमातम् प्लपुतयाः इमत पदमम् अनपुवतर तवे। अभ्यमादमानवे ओमम् प्लपुतयाः इमत। अभ्यमादनस नमाम प्रमारम्भयाः।
ननपु कस्य प्रमारम्भयाः इमत चिवेतम् उच्यतवे - स्वमाध्यमायमादवेयाः मन्त्रस्य वमा। ओम्शिब्दस्य प्लपुतयाः स्यमादम् आरम्भवे इमत
ससूत्रमाथर याः। अचिश्चि इमत ससूत्रवेण ओमम् इत्यस्य ओकमारस्यवैव प्लपुतयाः स्यमातम् इमत बनोद्धव्यमम्। मत्रममामत्रकस्य अचियाः
प्लपुतससजमा भवमत। तदक
पु मम्-

"एकममात्रनो भववेद्रस्वनो मदममात्रनो दष्ट्रीघिर उच्यतवे।
मत्रममात्रस्तपु प्लपुतनो जवेयनो व्यञ्जनञ्चमाधर ममात्रकमम्॥" इमत॥
उदमाहिरणमम् - ओ३मम् अमग्निमष्ट्रीळवे पपुरनोमहितमम्।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - ऋग्ववेदष्ट्रीयमम् अमग्निससूकमम् "अमग्निमष्ट्रीळवे पपुरनोमहितमम्" इत्यमामदनमा आरभतवे। अतयाः
तत्पसूवरवमतर त्वमातम् ओमम् इत्यस्य ओकमारस्य प्लपुतयाः भवमत प्रकपृतससूत्रवेण।
मवशिवे ष याः - यत्र मन्त्रस्य प्रमारम्भवे ओम्शिब्दयाः न मतष्ठमत तत्र प्लपुतयाः न भवमत। यथमा ओममत्यवेकमाकरमम्
इत्यत्र श्लनोकस्य आदयौ ओम्शिब्दयाः अनस्त। अतयाः अत्र न प्लपुतयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

प्र समम् उप उतम् एतवेषमास मदत्वस कदमा भवमत।

2.

छन्दसस इवणर न्तमातम् रवेफमान्तमाच्चि मतवेमरस्य वयाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।

3.

अकण्वन्तयाः इत्यत्र नपुडमागमयाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।

4. "नमादस्य" इमत ससूत्रवेण मकस मवधष्ट्रीयतवे।
5. अम्नरवेव इत्यस्य ववैकनल्पकस रूपस मकमम्।
6.

महिमाव्यमाहृतययाः कमायाः।

7. ओसशिब्दस्य प्लपुतयाः कदमा भवमत।

छन्दसस घिसम्॥ (५.१.१०६)

23.9)

ससूत्र माथर याः - ऋतपुशिब्दमातम् तदम् अस्य प्रमाप्तममत्यथर घिसम्-प्रत्यययाः भवमत।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रमम् इदमम्। ससूत्रवेऽनस्मनम् पददयस मवरमाजतवे। पदच्छवे दस्तपु स्पष एव। छन्दसस
इमत सप्तम्यन्तस पदमम् अत्र ववैषमयकसप्तमष्ट्री। घिसम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। समयस्तदस्य प्रमाप्तमम् इमत ससूत्रमातम् ततम्
इमत प्रथममान्तस पदमम् अस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, प्रमाप्तमम् इमत प्रथममान्तस पदञ्च अनपुवतर न्तवे। ऋतनोरणम् इत्यतयाः
ऋतनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम् अनपुवतर तवे। प्रत्यययाः परश्चि इमत ससूत्रवे असधमक्रयवेतवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत ततम्
अस्य अनस्त इत्यथर ऋतपुशिब्दमातम् परस घिस्प्रत्ययनो भवमत छन्दसस मवषयवे। ऋतनोरणम् इमत ससूत्रस्य अपवमादयाः
अयमम्।
उदमाहिरणमम् - भमाग ऋनत्वययाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - तदस्य अनस्त इत्यथर ऋतपुशिब्दमातम् ऋतनोरणम् इमत अमण प्रमाप्तवे तस प्रबमाध्य
प्रकपृतससूत्रवेण घिस्प्रत्ययवे सकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत लनोपवे चि कपृतवे ऋतपु घि
इमत नस्थतवे घिसयाः ससत्त्वमातम् ससमत चि इमत ससूत्रवेण पदससजमायमास पदससजमायमायाः घिससजमापवमादत्वमातम् ओगपुरणयाः इमत
गपुणवे अप्रमाप्तवे इकनो यणमचि इमत ससूत्रवेण उकमारस्य यणमादवेशिवे वकमारवे ऋतम् वम् घि इमत नस्थतवे घिकमारस्य स्थमानवे
अनवेकमालम् मशितम् सवर स्य इमत पररभमाषयमा पररष्कपृतवेन आयनवेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघिमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत ससूत्रवेण
इयमादवेशिवे ऋतम् व इयम् अ इमत नस्थतवे सवर वणर सम्मवेलनवे ऋनत्वय इमत नस्थतवे समपुदमायस्य कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि
इमत ससूत्रवेण प्रमामतपमदकससजमायमास स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम्
इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमपपुरूषवैकवचिनमववकमायमास सयौ उकमारस्य
उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण उकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत लनोपवे ऋनत्वय सम् इमत नस्थतवे
सस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इमत रुत्ववेऽनपुबन्धलनोपवे ऋनत्वय रम् इमत जमातवे रवेफस्य स्थमानवे
खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः इमत ससूत्रण
वे मवसगर ऋनत्वययाः इमत रूपस ससद्धमम्।
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23.10)

मयवे चि (४.४.१३८)

ससूत्र माथर याः - सनोमशिब्दमादयाः स्यमान्मयडथर।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। ससूत्रवेऽनस्मनम् पददयस मवरमाजतवे। मयवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। चि इमत
अव्ययपदमम्। सनोममहिर मत ययाः इमत ससूत्रमातम् सनोममम् इमत ययाः इमत चि पदमम् अनपुवतरतवे , सनोममम् इमत पदस
पञ्चम्यन्ततयमा मवपररणमतवे। तवेन चि सनोममातम् इमत लभ्यतवे। भववे छन्दसस इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस
पदमम् अनपुवतर तवे। तमद्धतमायाः इमत ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत प्रत्यययाः इमत परश्चि इमत चि ससूत्रमामण असधकपृ तमामन।
छन्दसस इमत ववैषमयकसप्तमष्ट्री। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत- छन्दसस मवषयवे सनोमशिब्दमातम् यप्रत्यययाः भवमत। मयटियाः
आगतमवकमारमावयमाप्रकपृतमायाः अथमारयाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - सनोम्यस मधपु।
उदमाहिरणमम् - सनोमशिब्दमातम् तमद्धतससजकमयडथर कवे यप्रत्ययवे सनोम य इमत नस्थतवे मकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य लनोपवे सनोम्य इमत नस्थतवे समपुदमायस्य तमद्धतमान्तत्वमातम् कपृत्तमद्धतसममासमाश्चि इत्यनवेन तस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास

ततश्चि

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

प्रत्यययाः,

परश्चि

चिवेत्यसधकपृत्य

प्रवतर ममानवेन

स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सयौ सनोयाः स्थमानवे अतनोऽमम् इमत ससूत्रवेण अममादवेशिवे अमम
पसूवरयाः इमत पसूवररूपवे एकमादवेशिवे सनोम्यमम् इमत रूपस ससद्ध्यमत।

23.11)

मवचिमायर ममाणमानमामम्। ।(८.२.९७)

ससूत्र माथर याः - वमाक्यमानमास टिवेयाः प्लपुतयाः।
ससूत्र मावतरणमम्- ववेदवे मवचिमायर ममाणमानमास वमाक्यमानमास मटिभमागस्य प्लपुतमवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचिमायरण।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण मवचिमायर ममाणमानमास वमाक्यमानमास मटिभमागस्य प्लपुतमवधमानस
भवमत। अनस्मनम् ससूत्रवे एकमवेव पदस वतर तवे। तत्र मवचिमायर ममाणमानमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस पदमम्। अत्र वमाक्यस्य
टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इमत ससूत्रमातम् टिवेयाः इमत षष्ठ्यवेकवचिनमान्तस पदमम्, प्लपुतयाः इमत प्रथमवैकवचिनमान्तस चि पदमम्
अनपुवतरतवे। अत्र वमाक्यस्य इमत अनपुवतर ममानस्य पदस्य मवभमकमवपररणमामवेन वमाक्यमानमामम् इमत रूपस भवमत।
पदयनोजनमा- मवचिमायर ममाणमानमास वमाक्यमानमास टिवेयाः प्लपुतयाः इमत। तवेन अत्र ससूत्रमाथर्थो भवमत - मवचिमायर ममाणमानमास वमाक्यमानमास
मटिभमागस्य प्लपुतयाः स्वरनो भवतष्ट्रीमत।
उदमाहिरणमम्- हिनोतव्यस दष्ट्रीमकतस्य गपृहिमा३ इ इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - हिनोतव्यस दष्ट्रीमकतस्य गपृहिमा३ इ इत्यनस्मनम् वमाक्यवे गपृहिवे (गपृहि इ) इमत नस्थतवे
प्रकपृतससूत्रसहिकपृतवेन एचिनोऽप्रगपृहिस्यमादरसू माद्धत
पु रस्यवेदत
पु यौ इमत ससूत्रवेण गपृहि- शिब्दस्य अकमारस्य
सू वे पसूवरस्यमाधर स्यमादत्त
स्थमानवे प्लपुतवे आ३कमारवे गपृहिमा३ इमत जमातवे ततश्चि दरसू माद्धत
सू वे चि इमत ससूत्रवेण तत्र सन्ध्यभमाववे गपृहिमा३ इ इमत रूपस
ससध्यमत।
एवस हिनोतव्यमम् अथवमा न हिनोतव्यमम् इत्यमादयौ मवचिमायर ममाणवे वमाक्यवे प्रकपृतससूत्रवेण प्लपुतयाः स्वरयाः भवमत।
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मनत्यस छन्दसस (४.१.४६)

ससूत्र माथर याः - बहमामदभ्ययाः छन्दसस मवषयवे मनत्यस ङष्ट्रीषम्।
ससूत्र मावतरणमम्- लनोकवे बहमामदभ्यश्चि इमत ससूत्रवेण बहमामदभ्ययाः मवकल्पवेन ङष्ट्रीषम् - प्रत्ययनो भवमत। ववेदवे तपु
बहमामदभ्ययाः ङष्ट्रीषम्- प्रत्ययस्य मनत्यस मवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण ववेदवे बहमामदभ्ययाः मनत्यस ङष्ट्रीषम्- प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे।
मदपदमात्मकवे अनस्मनम् ससूत्रवे मनत्यमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्, छन्दसस इमत चि मवषयसप्तम्यन्तस पदमम्। अनस्मनम्
ससूत्रवे अन्यतनो ङष्ट्रीषम् इमत ससूत्रमातम् ङष्ट्रीषम् इमत प्रथममान्तस प्रत्ययबनोधकस पदमम् अनपुवतर तवे। ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत
ससूत्रमातम् अनपुवतर ममानस प्रमामतपमदकमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदमत्र वचिनमवपररणमामवेन प्रमामतपमदकवेभ्ययाः इमत रूपस
लभतवे। अनपुपसजर नमातम् इमत पदस्यमात्र वचिनमवपररणमामवेन अनपुपसजर नवेभ्ययाः इमत रूपस भवमत। ससयमामम् , प्रत्यययाः
परश्चि चिवेमत पदत्रयमत्र असधकपृतमम्। एवञ्च अत्र पदयनोजनमा- छन्दसस अनपुपसजर नवेभ्ययाः बहमामदभ्ययाः
प्रमामतपमदकवेभ्ययाः परयाः मनत्यस ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः ससयमामम् इमत। ससूत्रमाथर याः भवमत - छन्दसस मवषयवे बहमामदभ्ययाः
अनपुपसजर नवेभ्ययाः प्रमामतपमदकवेभ्ययाः ससयमास मनत्यस ङष्ट्रीषम् प्रत्यययाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- बहष्ट्री।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - बहमामदगणवे पमठतस्य बहिह इमत शिब्दस्य अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमम्
इत्यनवेन ससूत्रवेण प्रमामतपमदकससजमायमास प्रकपृतससूत्रवेण ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययवे ङष्ट्रीषम्-प्रत्ययमादवेयाः ङकमारस्य लशिक्वतमद्धतवे इमत
ससूत्रवेण इत्ससजमायमामम्, षकमारस्य चि हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण उभयनोयाः
षकमारङकमारयनोयाः लनोपवे बहिह ई इमत नस्थतवे उकमारस्य स्थमानवे इकनो यणमचि इमत ससूत्रवेण यणमादवेशिवे वकमारवे बहष्ट्री इमत
जमातवे तस्य बहष्ट्री-शिब्दस्य ङ्यन्तत्वमातम् ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्, प्रत्यययाः, परश्चि चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन
स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे बहष्ट्री सपु इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन
पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे बहष्ट्री सम् इमत जमातवे हिल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघिमारत्सपुमतस्यपपृकस
हिलम् इमत ससूत्रवेण ङ्यन्तमातम् परस्य सकमारस्य लनोपवे बहष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

23.13)

ममायमायमामणम् (४.४.१२४)

ससूत्र माथर याः - असपुरशिब्दमात्षष्ठष्ट्रीसमथमारतम् 'ममायमायमामम्' स्वमवशिवेषणवे अणम्-प्रत्ययनो भवमत।
ससूत्र मावतरणमम्- असपुरप्रमामतपमदकमातम् ममायमाथर अण-प्रत्ययमवधमानमाथर ससूत्रममदमम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन अण-प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकवे अनस्मनम् ससूत्रवे ममायमायमामम्
इमत सप्तम्यन्तस पदमम्, अणम् इमत चि प्रथममान्तस पदमम्। अत्र असपुरस्य स्वमम् इमत ससूत्रमातम् असपुरस्य इमत
षष्ठ्यन्तस पदमम्, स्वमम् इमत प्रथममान्तस चि पदमम्, भववे छन्दसस इमत ससूत्रमातम् छन्दसस इमत मवषयसप्तम्यन्तस
पदमम्, अगमादतम् इमत ससूत्रमातम् यतम् इमत प्रथममान्तस पदमम्, ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत ससूत्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् इमत
पञ्चम्यन्तस पदस चि अनपुवतर न्तवे। तमद्धतमायाः, प्रत्यययाः, परश्चि चिवेमत पदत्रयमम् अत्र असधकपृतमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे
असपुरस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमत्र असपुरमातम् इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्ततयमा मवपररणमतवे। एवञ्च अत्र पदयनोजनमा -
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छन्दसस असपुरमातम् प्रमामतपमदकमातम् परयाः ममायमायमामम् अणम् -प्रत्यययाः इमत। एवञ्च अत्र ससूत्रमाथर्थो भवमत - छन्दसस
मवषयवे ममायमाथर असपुरप्रमामतपमदकमातम् अणम्-प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- आसपुरष्ट्री ममायमा।
ससूत्र माथर स मन्वययाः -

असपुर-शिब्दस्य

अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः

प्रमामतपमदकमम्

इमत

ससूत्रवेण

प्रमामतपमदकससजमायमास मष्ट्रीयतवे अनयमा इमत ममायमा असदथर प्रकमाशिनशिमकयाः। तस्यमास वमाच्यमायमामम् असपुरप्रमामतपमदकमातम्
प्रकपृतससूत्रवेण अणम्-प्रत्ययवे असपुर अणम् इमत जमातवे अणम् -प्रत्ययमान्त्यस्य णकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण
इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण चि तस्य लनोपवे असपुर अ इमत जमातवे तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः इमत ससूत्रवेण चि
असपुरशिब्दस्य आदवेयाः अकमारस्य वपृद्धयौ आकमारवे आसपुर अ इमत जमातवे यमचि भमम् इमत ससूत्रवेण आसपुरशिब्दस्य
भससजमायमास यस्यवेमत चि इमत ससूत्रवेण चि आसपुर इत्यस्य अन्त्यस्य अकमारस्य लनोपवे आसपुरम् अ इमत जमातवे
सवर वणर सम्मवेलनवे आसपुर इमत जमातवे अणम् - प्रत्ययमान्तत्वमातम् आसपुर-शिब्दस्य सष्ट्रीत्वमववकमायमास ततयाः मटिडम् ढमाणञिम्-दयसजम्-दघ्नञिम्-ममात्रचिम्-तयपम्-ठकम्-ठञिम्-कञिम्-क्वरपयाः इमत ससूत्रवेण ङष्ट्रीपम्-प्रत्ययवे ङष्ट्रीपम्-प्रत्ययमादवेयाः
ङकमारस्य लशिक्वतमद्धतवे इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमामम्, पकमारस्य चि हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इमत ससूत्रवेण पकमारङकमारयनोयाः लनोपवे आसपुर ई इमत जमातवे आसपुर -शिब्दस्य यमचि भमम् इमत ससूत्रवेण
भससजमायमास तदन्त्यस्य चि अकमारस्य यस्यवेमत चि इमत ससूत्रवेण लनोपवे सवर वणर सम्मवेलनवे चि आसपुरष्ट्री इमत जमातवे
तस्य

ङ्यन्तत्वमातम्

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

प्रत्यययाः,

परश्चि

चिवेत्यसधकपृत्य

प्रवतर ममानवेन

स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचिनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे आसपुरष्ट्री सपु इमत नस्थतवे अनपुनमाससकत्ववेन
पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य सपुप्रत्ययमान्त्यस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इत्यनवेन चि तस्य इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे आसपुरष्ट्री सम् इमत जमातवे हिल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघिमारत्सपुमतस्यपपृकस
हिलम् इमत ससूत्रवेण ङ्यन्तमातम् परस्य सकमारस्य लनोपवे आसपुर ष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।

23.14)

अनश्वममानणम् (४.४.१२६)

ससूत्र माथर याः - अनश्वमच्छब्दमादणम् प्रत्ययनो भवमत।
ससूत्र मावतरणमम्- अनश्वमच्छब्दमातम् अणम् -प्रत्ययस्य मवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचिमायरण।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन अणम्-प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकवे अनस्मनम् वमाक्यवे
अनश्वममानम् इमत प्रथमवैकवचिनमान्तस पदमम्, अणम् इत्यमप प्रथमवैकवचिनमान्तस पदमम्। भववे छन्दसस इमत ससूत्रमातम् अत्र
छन्दसस इमत मवषयसप्तम्यन्तस पदमनपुवतर तवे, ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत ससूत्रमातम् अत्र प्रमामतपमदकमातम् इमत
पञ्चम्यन्तस पदमम् अनपुवतर तवे। तमद्धतमायाः, प्रत्ययमायाः, परश्चि चिवेमत पदत्रयमत्र असधकपृतमम्। तदमानमासमामपुपधमाननो मन्त्र
इतष्ट्रीषकमासपु लपुकम् चि मतनोयाः इमत ससूत्रमातम् अत्र तदमानम् इमत प्रथममान्तस पदमम् , आसमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस
पदमम्, उपधमानयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्, मन्त्रवे इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्, इमत इमत अव्ययमम्, इषकमासपु इमत
सप्तमष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस पदमम्, लपुकम् इमत प्रथममान्तस पदमम्, चि इमत अव्ययमम्, मतनोयाः इमत षष्ठ्यवेकवचिनमान्तस चि
पदमत्र अनपुवतर न्तवे। अत्र मतपु-पदवेन मतपुप-म् प्रत्यययाः बनोध्ययाः। अत्र पदयनोजनमा चि इत्थमम् - तदमानमासमामपुपधमाननो
मन्त्र इतष्ट्रीषकमासपु (वमाच्यमासपु) अनश्वममानम् प्रमामतपमदकमातम् परयाः तमद्धतयाः अणम् प्रत्यययाः छन्दसस मतनोयाः लपुकम् चि
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इमत। तवेन अत्र ससूत्रमाथर याः भवमत- तदमानमासमामपुपधमाननो मन्त्र इतष्ट्रीषकमासपु (वमाच्यमासपु) छन्दसस मवषयवे
अनश्वमत्प्रमामतपमदकमातम् अणम्-प्रत्ययनो भवमत, मतपुपम्- प्रत्ययस्य चि लपुगम् भवमत इमत।
उदमाहिरणमम्- आनश्वनष्ट्रीयाः उपदधमामत।
ससूत्र मावतरणमम्- अनश्व-शिब्दयाः अनस्मनम् मन्त्रवे अनस्त इमत अनश्वममानम्। अनश्वमतम् -प्रमामतपमदकमातम्
प्रकपृतससूत्रवेण अणम्-प्रत्ययवे मतपुपश्चि लपुमक इनण्यनपत्यवे इमत ससूत्रवेण प्रकपृमतवदमाववे अनश्वनम् अणम् इमत नस्थतवे
अणम् -प्रत्ययमान्त्यस्य णकमारस्य लनोपवे अनश्वनम् अ इमत जमातवे तमद्धतवेष्वचिमाममादवेयाः इमत ससूत्रवेण अनश्वनम् -शिब्दस्य
आदवेयाः अकमारस्य वपृद्धयौ आकमारवे आनश्वनम् अ इमत जमातवे सवर वणर सम्मवेलनवेन मनष्पनस्य आनश्वनशिब्दस्य अणम् प्रत्ययमान्तत्वमातम् मटिडम् -ढमाणञिम्-दयसजम्-दघ्नञिम्-ममात्रचिम्-तयपम्-ठकम्-ठञिम्-कञिम्-क्वरपयाः इमत ससूत्रवेण ततयाः ङष्ट्रीपम्प्रत्ययवे ङष्ट्रीपम्-प्रत्ययमादवेयाः ङकमारस्य लशिक्वतमद्धतवे इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमामम्, पकमारस्य चि हिलन्त्यमम् इमत
ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रण
वे चि पकमारङकमारयनोयाः लनोपवे आनश्वन ई इमत जमातवे आनश्वन -शिब्दस्य
यमचि भमम् इमत ससूत्रवेण भससजमायमास तदन्त्यस्य चि अकमारस्य यस्यवेमत चि इमत ससूत्रवेण लनोपवे सवर वणर सम्मवेलनवेन चि
आनश्वनष्ट्री इमत जमातवे तस्य आनश्वनष्ट्रीशिब्दस्वरूपस्य ङ्यन्तत्वमातम् ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् , प्रत्यययाः, परश्चि
चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत
ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु मदतष्ट्रीयमाबहिह वचिनमववकमायमास शिसम्- प्रत्ययवे शिसम्प्रत्ययमादवेयाः शिकमारस्य लशिक्वतमद्धतवे इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण चि तस्य इत्ससजकस्य
शिकमारस्य लनोपवे आनश्वनष्ट्री असम् इमत जमातवे प्रथमयनोयाः पसूवरसवणर याः इमत ससूत्रवेण ईकमारस्य अकमारस्य चि स्थमानवे
पसूवरसवणर दष्ट्रीघिर एकमादवेशिवे ईकमारवे आनश्वनष्ट्री सम् इमत जमातवे समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम् सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन
तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इत्यनवेन रु - इत्यमादवेशिवे अनपुबन्धलनोपवे चि
आनश्वनष्ट्री रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः इत्यनवेन मवसगमारदवेशिवे
सवर वणर सम्मवेलनवे आनश्वनष्ट्री याः इमत रूपस ससध्यमत।

23.15)

समपुद्रि माभ्रमादयाः (४.४.११८)

ससूत्र माथर याः - समपुद्रिशिब्दमादम् अभ्रशिब्दमाच्चि घियाः प्रत्ययनो भवमत, 'तत्र भवयाः' इत्यनस्मनथर।
ससूत्र मावतरणमम्- ववेदवे समपुद्रिशिब्दमातम् अभ्रशिब्दमाच्चि भववे छन्दसस इमत ससूत्रवेण यतम् -प्रत्ययवे प्रमाप्तवे तस
बमासधत्वमा घिप्रत्ययमवधमानमाथर ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचिमायरण।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन घि-प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकवे अनस्मनम् ससूत्रवे समपुद्रिमाभ्रमादम्
इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्, घियाः इमत चि प्रथमवैकवचिनमान्तस पदमम्। समपुद्रिश्चि अभ्रश्चि समपुद्रिमाभ्रमम्, तस्ममातम्
समपुद्रिमाभमादम् इमत सममाहिमारदन्दयाः। अनस्मनम् ससूत्रवे भववे छन्दसस इमत ससूत्रमातम् भववे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्, छन्दसस
इमत सप्तम्यन्तस पदमम्, तत्र समाधपुयाः इमत ससूत्रमातम् तत्र इमत त्रल्प्रत्ययमान्तस पदमम्, ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत ससूत्रमातम्
प्रमामतपमदकमातम् इमत पञ्चम्यन्तस पदस चि अनपुवतर न्तवे। तमद्धतमायाः, प्रत्यययाः परश्चि चिवेमत पदत्रयमत्र असधकपृतमम्।
एवमत्र पदयनोजनमा भवमत- छन्दसस तत्र भववे समपुद्रिमाभ्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् परयाः घियाः तमद्धतयाः प्रत्यययाः इमत।
ततश्चि ससूत्रमाथर याः भवमत- छन्दसस मवषयवे 'तत्र भवयाः' इत्यनस्मनम् अथर समपुद्रिमातम् अभ्रमातम् चि प्रमामतपमदकमातम्
तमद्धतयाः घियाः प्रत्यययाः परयाः स्यमातम् इमत।
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ववे द माध्ययनमम्
उदमाहिरणमम्- समपुमद्रियमायाः।
ससूत्र माथर स मन्वययाः -

समपुद्रिशिब्दस्य

अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः

प्रमामतपमदकमम्

इमत

ससूत्रण
वे

प्रमामतपमदकससजमायमास 'समपुद्रिवे भवयाः' इमत मवगहिवे प्रकपृतससूत्रवेण घिप्रत्ययवे समपुद्रि घि इमत नस्थतवे आयनवेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः
फढखछघिमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत ससूत्रवेण घि-प्रत्ययस्य स्थमानवे इयम्-इत्यमादवेशिवे समपुद्रि इयम् अ इमत नस्थतवे
समपुद्रिशिब्दस्य यमचि भमम् इमत ससूत्रवेण भससजमायमास तदन्त्यस्य चि अकमारस्य यस्यवेमत चि इमत ससूत्रवेण लनोपवे
सवर वणर सम्मवेलनवे चि समपुमद्रिय इमत जमातवे अस्य शिब्दस्य सष्ट्रीत्वमववकमायमास ततयाः अजमादतषमापम् इमत ससूत्रवेण टिमापम् प्रत्ययवे टिमाप्प्रत्ययमादस्य टिकमारस्य चिपुटिसू इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमामम्, पकमारस्य चि हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण
इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण उभयनोयाः टिकमारपकमारयनोयाः लनोपवे समपुमद्रिय आ इमत जमातवे सवणर दष्ट्रीघिर
समपुमद्रियमा इमत जमातवे अस्य शिब्दस्य टिमाप्प्रत्ययमान्तत्वमातम् ततयाः ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् , प्रत्यययाः, परश्चि
चिवेत्यसधकपृत्य प्रवतर ममानवेन स्वयौजसमयौट्छषमाभ्यमानम्भस्ङवे भ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङसनोसमाम्ङ्यनोस्सपुपम् इमत
ससूत्रवेण खलवे कपनोतन्यमायवेन एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमपपुरुषबहिह वचिनमववकमायमास जसस जसम् प्रत्ययमादवेयाः जकमारस्य चिपुटिसू इमत ससूत्रवेण इत्सजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण चि तस्य इत्ससजकस्य जकमारस्य
लनोपवे समपुमद्रियमा असम् इमत नस्थतवे प्रथमयनोयाः पसूवरसवणर याः इमत ससूत्रवेण तयनोयाः आकमारमाकमारयनोयाः स्थमानवे
पसूवरसवणर दष्ट्रीघिर एकमादवेशिवे आकमारवे सवर वणर सम्मवेलनवेन चि समपुमद्रियमासम् इमत जमातवे समपुदमायस्य सपुबन्तत्वमातम्
सपुमप्तङन्तसस पदमम् इत्यनवेन तस्य पदससजमायमास तदन्त्यस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनो रुयाः इत्यनवेन रु- इत्यमादवेशिवे
अनपुबन्धलनोपवे चि समपुमद्रियमा रम् इमत जमातवे समपुदमायस्य अन्त्यस्य रवेफस्य स्थमानवे खरवसमानयनोमवर सजर नष्ट्रीययाः
इत्यनवेन मवसगमारदवेशिवे सवर वणर सम्मवेलनवेन चि समपुम द्रियमायाः इमत रूपस ससध्यमत।

23.16)

पमाथनोनदष्ट्री भ् यमास ड्यणम् (४.४.१११)

ससूत्र माथर याः - पमाथयाःशिब्दमानदष्ट्रीशिब्दमाच्चि ड्यणम्-प्रत्ययनो भवमत 'तत्र भवयाः' इत्यनस्मनथर।
ससूत्र मावतरणमम्- 'तत्र भवयाः' इत्यनस्मनथर पमाथश्शिब्दमातम् नदष्ट्रीशिब्दमाच्चिम् ड्यणम् -प्रत्ययस्य मवधमानमाथर
ससूत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचिमायरण।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ड्यणम्-प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकवे अनस्मनम् ससूत्रवे
पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमामम् इमत पञ्चमष्ट्रीमदवचिनमान्तस पदमम्, ड्यणम् इमत चि प्रथमवैकवचिनमान्तस पदमम्। ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्
इमत ससूत्रमातम् अत्र प्रमामतपमदकमातम् इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्तस पदमम् , भववे छन्दसस इमत ससूत्रमातम् भववे छन्दसस चिवेमत
सप्तम्यवेकवचिनमान्तस पददयस चि अनपुवतर न्तवे। तमद्धतमायाः, अनपुपसजर नमातम्, प्रत्यययाः परश्चि चिवेमत अत्र असधकपृतमम्।
एवञ्च अत्र पदयनोजनमा- छन्दसस अनपुपसजर नमातम् पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमास प्रमतपमदकमातम् परयाः ड्यणम् तमद्धतयाः प्रत्यययाः
इमत। अत्र मवभमकमवपररणमामवेन अनपुपसजर नमाभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमामम् इमत रूपस भवमत। मवभमकमवपररणमामवेन
जमातस रूपस तमद्धतयाः इमत प्रथमवैकवचिनमान्तस पदमत्र ड्यणम् इत्यस्य मवशिवेषणमम्। ससूत्रमाथर याः भवमत- छन्दसस मवषयवे
पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमामम् अनपुपसजर नमाभ्यमास प्रमामतपमदकमाभ्यमास तमद्धतयाः ड्यणम् प्रत्ययनो भवमत इमत। अथमारतम् प्रकपृतससूत्रवेण
पमाथसम्, नदष्ट्री चिवेमत शिब्दमाभ्यमास प्रकपृतससूत्रवेण ड्यणम् इमत परनो तमद्धतप्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे।
उदमाहिरणमम्- पमारययाः।
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ससूत्र माथर स मन्वययाः - पमाथसम्-इमत शिब्दस्य अथर वदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमम् इमत ससूत्रवेण
प्रमामतपमदकससजमायमास 'पमाथसस भवयाः' इत्यथर प्रकपृतससूत्रवेण ततयाः ड्यणम्-प्रत्ययवे ड्यणम्-प्रत्ययमादवेयाः डकमारस्य चिपुटिसू
इमत ससूत्रवेण इत्ससजमायमामम्, हिलन्त्यमम् इमत ससूत्रवेण चि णकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत ससूत्रवेण तयनोयाः
इत्ससजकयनोयाः डकमारणकमारयनोयाः लनोपवे पमाथसम् य इमत नस्थतवे पमाथसम् -शिब्दस्य असम्-भमागस्य अचिनोऽन्त्यमामद मटि
इमत ससूत्रवेण मटिससजमायमास ड्यणम् -प्रत्ययस्य मडत्त्वमातम् टिवेयाः इमत ससूत्रवेण तस्य मटिससजकस्य असम् इत्यस्य लनोपवे पमाथम्
य

इमत

नस्थतवे

सवर वणर सम्मवेलनवेन

ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,

मनष्पनस्य

प्रत्यययाः,

पमारय

परश्चि

इमत

शिब्दस्य
चिवेत्यसधकपृत्य

तमद्धतप्रत्ययमान्तत्वमातम्
प्रवतर ममानवेन

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
8. छन्दसस घिसम् इमत ससूत्रवेण कयाः प्रत्यययाः मवधष्ट्रीयतवे।
9. छन्दसस घिसम् इमत ससूत्रवे ऋतनोयाः इमत पदस कपुतयाः अनपुवतर तवे।
10. छन्दसस घिसम् इमत ससूत्रस कस्य अपवमादयाः।
11. सनोमशिब्दमातम् यप्रत्यययाः कवेन भवमत।
12. सनोमशिब्दमातम् यप्रत्यययाः कनस्मनम् अथर भवमत।
13. मयडथमारयाः कवे।
14. मवचिमायर ममाणमानमास वमाक्यमानमास टिवेयाः प्लपुतयाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।
15. बहमामदभ्ययाः मनत्यस ङष्ट्रीषम् कवेन ससूत्रवेण भवमत।
16. असपुरशिब्दमातम् अणम्- प्रत्यययाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।
17. अनश्वमच्छब्दमातम् अणम् - प्रत्यययाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।
18. समपुद्रिशिब्दमातम् अभ्रशिब्दमाच्चि कवेन ससूत्रण
वे घि- प्रत्यययाः।
19. पमाथश्शिब्दमातम् नदष्ट्रीशिब्दमाच्चि कवेन ससूत्रवेण ड्यणम्- प्रत्यययाः।
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पमाठसमारयाः
छन्दसस पमादपसूरणवे प्र, समम्, उप, उतम् इत्यवेतवेषमास मदत्वस भवमत। "छन्दसष्ट्रीरयाः" इवणमारन्तमाद्रिवेफमान्तमाच्चि
परस्य मतनोमर स्य वयाः भवमत। "अननो नपुटिम्" इमत ससूत्रवेण अनन्तमान्मतनोनपुरटिम् भवमत। नमान्तमात्परस्य घिस्य
नपुडमागमयाः भवमत "नमादस्य" इमत ससूत्रवेण। छन्दसस मवषयवे भपुवसम् इमत महिमाव्यमाहृतवेयाः सकमारस्य रुयाः भवमत रवेफनो
वमा।शिब्दस्य प्लपुतयाः भवमत आरम्भवे। मवचिमायर ममाणमानमामम् इमत ससूत्रवेण मवचिमायर ममाणमानमास वमाक्यमानमास टिवेयाः प्लपुतयाः
भवमत। मनत्यस छन्दसस इमत ससूत्रवेण बहमामदभ्ययाः मनत्यस ङष्ट्रीषम् भवमत। ममायमायमामणम् इमत ससूत्रवेण असपुरशिब्दमातम्
अणम् -प्रत्यययाः भवमत। अनश्वममानणम् इमत ससूत्रवेण अनश्वमच्छब्दमातम् अणम् - प्रत्यययाः भवमत। समपुद्रिमाभ्रमादयाः इमत
ससूत्रवेण

समपुद्रिशिब्दमातम्

अभ्रशिब्दमाच्चि

घि-प्रत्यययाः

भवमत।

पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमास

ड्यणम्

इमत

ससूत्रवेण

पमाथयाःशिब्दमानदष्ट्रीशिब्दमाच्चि ड्यणम्-प्रत्यययाः भवमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

प्रसमपुपनोदयाः पमादपसूरणवे इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।

2. हिररवतवे इमत रूपस समाधयत।
3.

अकण्वन्तयाः इमत रूपस समाधयत।

4. नमादस्य इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
5. भसूवनो मवश्ववेषपु सवनवेषपु इत्यत्र भपुवसम् इत्यस्य सकमारस्य "भपुवश्चि महिमाव्यमाहृतवेयाः" इमत ससूत्रवेण कथस न
रवेफयाः।

6. ओमभ्यमादमानवे इमत ससूत्रस समाधयत।
7. ऋनत्वययाः इमत रूपस समाधयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरकसू टियाः -१

1.

प्र समम् उप उतम् एतवेषमास मदत्वस पमादपसूरणवे भवमत।

2. छन्दसस इवणर न्तमातम् रवेफमान्तमाच्चि मतवेमरस्य वयाः "छन्दसष्ट्रीरयाः" इमत ससूत्रवेण भवमत।
3.

अकण्वन्तयाः इत्यत्र नपुडमागमयाः "अननो नपुटिम्" इमत ससूत्रवेण भवमत।

4. नमादस्य इमत ससूत्रण
वे नमान्तमात्परस्य घिस्य नपुडमागमयाः मवधष्ट्रीयतवे।
5. अम्नरवेव इत्यस्य ववैकनल्पकस रूपमम् अम्न एव इमत।
6. मतस्रयाःमहिमाव्यमाहृतययाः। तमाश्चि भसूयाः, भपुवयाः, स्वयाः इमत।
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7. मन्त्रस्य आरम्भवे अअोंशिब्दस्य प्लपुतनो भवमत।
उत्तरकसू टियाः -२

8. घिस्प्रत्यययाः।
9. ऋतनोरणम् इमत ससूत्रमातम् अनपुवतर तवे।
10. ऋतनोरणम् इमत ससूत्रस्य अपवमादयाः।
11. मयवे चि इमत ससूत्रवेण
12. मयटिम् - अथर।
13. आगतमवकमारमावयमाप्रकपृतमायाः
14. मवचिमायर ममाणमानमामम्।
15. मनत्यस छन्दसस।
16. ममायमायमामणम्।
17. अनश्वममानणम्।
18. समपुद्रिमाभ्रमादयाः।
19. पमाथनोनदष्ट्रीभ्यमास ड्यणम्।

इमत त्रयनोमवसशियाः पमाठयाः
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