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प्रस्तमावनमा
एतमावतमा भवन्तयाः पसूवरतनपमाठवे षपु ववैमदकशिब्दरूपमाणमामम् प्रमक्रयमायाः जमातवन्तयाः। अनस्मनम् पमाठवे
स्वरप्रमक्रयमा प्रदशिर मयष्यतवे। ह्रस्वदष्ट्रीघिरप्लपुतमायाः इमत एतवे उच्चिमारणकमालजमापकमायाः स्वरमायाः सनन्त। एतवे तमावतम्
कस्य स्वरवणर स्य मकयत्कमालमम् यमावतम् उच्चिमारणमम् उमचितमममत जमापयनन्त। अनन्तमवे पमाठवे ऽनस्मनम् आदयौ
प्लपुतस्वरमवषयवे आलनोचिनमा कररष्यतवे। मत्रममात्रस्तपु भववेत्प्लपुतयाः इमत पमामणनष्ट्रीयमशिकमावचिनमातम् अस्य प्लपुतस्य
मत्रममामत्रकयाः उच्चिमारणकमालयाः बनोद्धव्ययाः। पमाठमान्तभमागवे चि सत्व-णत्व-षत्वमवषयवे आलनोचिनमा मवधमास्यतवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ कदमा प्लपुतस्वरनो भवमत तदम् जमास्यमत।
➢ प्लपुतस्वरमवधमायकससूत्रमाणमास पररचियस प्रमाप्स्यमत।
➢ ववेदवे कदमा मवसगर स्य सकमारनो भवमत तदम् जमास्यमत।
➢ ववेदवे कदमा नकमारस्य णकमारनो भवमत तदम् अवगममष्यमत।
➢ ववेदवे कदमा सकमारस्य षकमारनो भवमत तदम् जमास्यमत।

24.1)

यवे यजकमर मण॥ (८.२.८८)
ससूत्र माथर याः - यवे इत्यवेतस्य यजकमर मण प्लपुतयाः भवमत।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण यजकमर मण यवे इत्यस्य प्लपुतयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम्

ससूत्रवे यवे इमत प्रथममान्तस पदमम्। यजकमर मण इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। कमर शिब्दयाः मक्रयमावमाचिष्ट्री। अतयाः यजकमर मण
इत्यस्य यजमक्रयमायमामम् इत्यथर याः। यजसम्बनन्धमक्रयमायमामम् इमत यमावतम्। "वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः" इमत
ससूत्रमातम् प्लपुतयाः इमत पदमम् अनपुवतर तवे। यजकमर मण यवे इत्यस्य प्लपुतयाः भवमत इमत ससूत्रमाथर याः। "अचिश्चि" इमत
पररभमाषयमा यवे इत्यस्य अचियाः एव प्लपुतयाः भवमत।
उदमाहिरणमम् - यवे३ यजमामहिवे।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - श्रियौतयजकमर मण यवेन मन्त्रवेण आहिह मतयाः दष्ट्रीयतवे सयाः मन्त्रयाः यमाज्यमा इत्यपुच्यतवे।
यजकमर मण यमाज्यमामन्त्रस्य आदयौ "यवे३ यजमामहिवे" इमत वमाक्यस प्रयपुज्यतवे। अतयाः यजकमर मण प्रयपुकत्वमातम् यवे
इत्यस्य एकमारस्य प्रकपृतससूत्रवेण प्लपुतयाः मवधष्ट्रीयतवे।
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मवशिवे ष याः - यमद यजकमर न भवमत तमहिर यवे इत्यस्यमाचियाः प्लपुतयाः प्रकपृतससूत्रवेण न भवमत। यथमा
स्वमाध्यमायकमालवे "यवे यजमामहि इमत पञ्चमाकरमम्" इत्यमादयौ यवे इत्यस्य प्लपुतयाः न भवमत।

अग्निष्ट्री त् प्रवेष णवे परस्य चि (८.२.९२)

24.2)

ससूत्र माथर याः – अग्निष्ट्रीधयाः प्रवेषणवे आदवेयाः प्लपुतयाः तस्ममात्परस्य चि।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
सनन्त। अग्निष्ट्रीत्प्रवेषणवे परस्य चि इमत ससूत्रगतपदच्छवे दयाः। अग्निष्ट्रीत्प्रवेषणवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। अग्निष्ट्रीधयाः प्रवेषणमममत
अग्निष्ट्रीत्प्रवेषणमम्, तनस्मनम् अग्निष्ट्रीत्प्रवेषणवे इमत। परस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। चि इमत अव्ययपदमम्।
बसूमहिप्रवेष्यशियौषड्वयौषडमावहिमानमाममादवेयाः इमत ससूत्रमातम् आदवेयाः इमत पदमम् , यवे यजकमर मण इमत ससूत्रमातम् यजकमर मण इमत
पदस चि अनपुवतर तवे। वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इमत ससूत्रमातम् प्लपुतयाः इमत पदमम् अनपुवतर तवे तवेन अचिश्चि इमत
पररभमाषयमा अचियाः इत्यमप लभ्यतवे। ततश्चि ससूत्रमाथर्थो भवमत अग्निष्ट्रीधयाः प्रवेषणवे आदवेयाः अचियाः प्लपुतत्वस तस्ममातम्
परस्य चि अचियाः अमप प्लपुतत्वस भवमत यजकमर मण इमत। अमाग्निष्ट्रीरमाख्यस ऋनत्वजमम् प्रमत अध्वयर्थोयाः प्रवेषणवे अथमारतम्
तस प्रमत उपदवेशिवमाक्यवे मनदरशिवमाक्यवे वमा आदवेयाः अचियाः , तस्ममातम् (आमदभसूतमातम्) परस्य चि अचियाः प्लपुतत्वस भवमत
इमत सरलमाथर याः।
उदमाहिरणमम् – ओ३श्रिमा३वय इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - ओ३श्रिमा३वय इमत अमाग्निष्ट्रीरमाख्यस ऋनत्वजस प्रमत अध्वयर्थोयाः मनदरशिवमाक्यमम्। तवेनमात्र
आदवेयाः अचियाः ओकमारस्य ततयाः परस्य अचियाः आकमारस्य (श्रिमा-इत्यस्य) चि अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतत्वमम्।
मवशिवे ष याः - ससूत्रवे प्रवेषणवे इमत उकमम् अनस्त अतयाः तमदनवे व्यमापमारवे प्लपुतयाः न भवमत। यथमा - अग्निष्ट्रीदग्निष्ट्रीनम्
मवहिर, इत्यमादयौ बमहिस्तपृणनोमहि इत्यमादयौ चि न प्लपुतत्वमम्। यजकमर मण इत्यपुकत्वमातम् यजकमर मभनस्थलवे न
प्लपुतत्वमम्, तवेन आश्रिमावयमास्तश्रियौषटिम् इत्यमादयौ न प्लपुतत्वमम्।

मवभमाषमा पपृष प्रमतवचिनवे हिवे याः ॥ (८.२.९३)

24.3)

ससूत्र माथर याः – पपृषप्रमतवचिनवे हिवेयाः मवभमाषमा प्लपुतनो भवमत।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
सनन्त। मवभमाषमा इमत प्रथमवैकवचिनमान्तमम् , पपृषप्रमतवचिनवे इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तमम् , हिवेयाः इमत षष्ठ्यवेकवचिनमान्तस
पदमम्। मवभमाषमा इत्यस्य मवकल्पवेन इत्यथर याः। पपृषप्रमतवचिनवे इत्यत्र पपृषस्य प्रमतवचिनमम् आख्यमानस पपृषप्रमतवचिनस,
तनस्मनम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः। वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इमत ससूत्रमातम् प्लपुतयाः इमत पदमनपुवतर तवे, तवेन अचिश्चि
इमत पररभमाषयमा अचियाः इमत लभ्यतवे। एवस ससूत्रमाथर्थो भवमत पपृषस्य प्रमतवचिनवे (प्रत्यपुत्तरवे) हिवेयाः अचियाः मवकल्पवेन
प्लपुतयाः भवमत इमत।
उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणमनस्त अकमाषर महि३, अकमाषर महि इमत चि।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अकमाषर्षीयाः कटिमम् इमत पपृषस्य प्रश्नस्य उत्तरस भवमत अकमाषर महि इमत। तवेन अत्र
प्रत्यपुत्तरवमाक्यवे हिवेयाः अचियाः इकमारस्य मवकल्पवेन प्लपुतत्वमम्। एवस प्लपुतत्वपकवे अकमाषर महि३ इमत तदभमावपकवे
अकमाषर महि इमत भवमत।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
मवशिवे ष याः - ससूत्रवे पपृषप्रमतवचिनवे इत्यपुकत्वमातम् प्रत्यपुत्तरमभनवमाक्यवे हिवेयाः अचियाः प्लपुतत्वस न भवमत, तवेन कटिस
कररष्यमत महि इत्यमादयौ समाममान्यवमाक्यवे हिवेयाः न प्लपुतत्वमम्। ससूत्रवे हिवेयाः इत्यपुकत्वमातम् करनोमम ननपु इत्यमादयौ प्रत्यपुत्तरत्ववे
अमप महिमभनस्य ननपु-इत्यमादवेयाः प्लपुतत्वस न।

आमवेम डतस भत्सर नवे । ॥ (८.२.९५)

24.4)

ससूत्र माथर याः – भत्सर नवे आमवेमडतस प्लपुतस भवमत।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
आमवेमडतमम् इमत प्रथमवैकवचिनमान्तमम्, भत्सर नवे इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तस चि। वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् टिवेयाः इमत प्लपुतयाः इमत चि अनपुवतर तवे, प्लपुत इमत आमवेमडतमम् इत्यस्य मवशिवेषणमम्, तवेन तस्य
नपपुससकत्वमम्। प्लपुतयाः इत्यस्य अनपुवतर नमादम् अचिश्चि इमत पररभमाषयमा अचियाः इत्यमप लभ्यतवे। भत्सर नस नमाम
अपकमारशिब्दवैयाः भयनोत्पमादनमम्। तस्य परममामवेमडतमम् इमत ससूत्रवेण उकमम् आमवेमडतमत्र न गपृहिष्ट्रीतमम्। अत्र
आममडतपदस पसूवरस्य परस्य चि दयनोयाः उपलकणमाथर मम्। अमरकनोषवे अमप उकमम् आमवेमडतस मदससरुकमम् इमत।
तवेन ससूत्रमाथर्थो भवमत भत्सर नवे अथर आमवेमडतस्य (पसूवरस्य परस्य चि) टिवेयाः अचियाः प्लपुतत्वस भवमत इमत।
उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणस भवमत दस्यनो३ दस्यनो३ घिमातमयष्यमामम त्वमामम् इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अत्र वमाक्यमादवेरमामनन्त्रतस्यमाससूयमासम्ममतकनोपकपुत्स्नभत्सर नवेषपु इत्यनवेन भत्सर नवे
अथर गम्यममानवे दस्यपुशिब्दस्य मदत्वस भवमत। तयनोयाः दयनोयाः दस्यनो इत्यनयनोयाः टिवेयाः अचियाः ओकमारस्य प्रकपृतससूत्रवेण
प्लपुतत्वमम्।

24.5)

अङयपु कस मतङमाकमाङमम्॥ (८.२.९६)
ससूत्र माथर याः - छन्दसस भत्सर नवे अङयपुकस मतङमाकमाङमम् प्लपुतमम् भवमत।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।

अङयपुकमम् इमत प्रथममान्तस, मतङमाकमाङमम् इत्यमप प्रथममान्तस पदमम्। अङयपुकमम् इत्यस्य अङशिब्दवेन यपुकमम्
इत्यथर याः। मतङमाकमाङममत्यस्य समाकमाङस मतङम् इत्यथर याः। अनस्मनम् ससूत्रवे आमवेमडतस भत्सर नवे इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम्
भत्सर नवे इमत, वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् टिवेयाः, प्लपुतयाः इमत पददयस चि अनपुवतर तवे। प्लपुत
इत्यनपुवतर नमादम् अचिश्चि इमत पररभमाषयमा अचियाः इत्यमप यनोज्यतवे। तवेन ससूत्रमाथर्थो भवमत अङशिब्दवेन यपुकस समाकमाङस
यतम् मतङम् तस्य टिवेयाः अचियाः प्लपुतत्वस भवमत।
उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणस भवमत अङ कसूज३ इदमाननीं जमास्यसस जमाल्म इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः

- अङ कसूज३ इदमाननीं जमास्यसस जमाल्म इत्यस्य मसूखर इदमानष्ट्रीमवेव

अपशिब्दकथनस्य फलस प्रमाप्स्यतष्ट्रीत्यथर याः। अत्र अङ इमत रनोषपसूवरकस सम्बनोधनमम्। अत्र कसूज इमत इदमाननीं
जमास्यसस जमाल्म इमत वमाक्यनस्थतमम् जमास्यसस इमत मतङन्तमम् आकमाङमत अतयाः कसूज इमत समाकमाङस मतङम्।
इदस चि अङशिब्दवेन यपुकमम् अनस्त। एवस चि अत्र गम्यममानस भत्सर नमम् मकञ्च अङशिब्दवेन यपुकस समाकमाङस मतङम् कसूज
इमत वतर तवे, तवेन प्रकपृतससूत्रवेण कसूज इत्यस्य टिवेयाः अचियाः प्लपुतत्वस सम्भवमत।

118

ववेदमाध्ययनमम्

अषमाध्यमाय्यमायाः अषमयाः अध्यमाययाः -२

मटिप्पणष्ट्री

मवशिवे ष याः - ससूत्रवे समाकमाङमतङयाः गहिणमातम् अङ दवेवदत्त ममरयमा वदसस इत्यमादयौ भत्सर नमाथर स्य सत्त्ववेऽमप
अङशिब्दवेन यपुकस दवेवदत्त इमत सपुबन्तस वतर तवे इत्यतयाः न प्लपुतत्वमम्।
अङ पचि इत्यमादयौ पचि इमत मतङन्तस स्वमाथर प्रमतपमादनवे न कममप अपवेकतवे , अतयाः अत्र आकमाङमायमायाः
असत्त्वमातम् न प्रकपृतससूत्रवेण प्लपुतत्वमम्।
भत्सर नवे गम्यममानवे एव समाकमाङमतङयाः प्लपुतत्वमम् भवमत, तवेन अङमाधष्ट्रीष्व भकस तव दमास्यमामम (पठ
अनस तपुभ्यस दमास्यमामम) इत्यमादयौ अधष्ट्रीष्व इमत मतङन्तस्य दमास्यमामम इमत मतङन्तवेन सहि सम्बन्धत्ववेऽमप
भत्सर नमाथर स्य अभमावमातम् न प्लपुतत्वमम्।

पसूवर तपु भमाषमायमामम्॥ (८.२.९८)

24.6)

ससूत्र माथर याः - मवचिमायर ममाणमानमास टिवेयाः प्लपुतयाः भवमत।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
सनन्त।

पसूवरमममत

प्रथमवैकवचिनमान्तमम्, तपु

इमत

अव्ययपदमम्, भमाषमायमामममत

सप्तम्यवेकवचिनमान्तमम्।

मवचिमायर ममाणमानमामम् इमत ससूत्रमादम् मवचिमायर ममाणमानमामममत पदमम् अनपुवतर तवे। वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इमत
सम्पसूणरमम् अमप ससूत्रमत्र अनपुवतर तवे। प्लपुतयाः इत्यनपुवतर नमादम् अचिश्चि इमत पररभमाषयमा अचियाः इत्यमप लभ्यतवे।
भमाषमायमाममत्यस्य लयौमककससस्कपृतवे इत्यथर याः। पसूवरममत्यस्य पसूवर मवदममानममत्यथर याः। तवेन लयौमककससस्कपृतवे
मवचिमायर ममाणमानमास (वमाक्यमानमामम्) मध्यवे पसूवर मवदममानस यदम् वमाक्यस तस्य टिवेयाः अचियाः प्लपुतनो भवमत , तस्य चि
उदमात्तस्वरनो भवमत इमत ससूत्रमाशिययाः। अत्र वमाक्यवे यस्य पसूवर प्रयनोगयाः तस्यवैव पसूवरत्वमम् बनोद्धव्यमम्।
उदमाहिरणमम् – अमहिनपुर३ रज्जपुनर पु।
ससूत्र माथर स मन्वययाः – अस्य उदमाहिरणवमाक्यस्य सपर्थो वमा रज्जपुवमार इत्यथर याः। नपु इमत मवतकरऽथर
अव्ययमम्। अत्र मवचिमायर ममाणमानमास वमाक्यमानमास मध्यवे पसूवर मवदममानस यदम् अमहिनपुर इमत वमाक्यस तस्य टिवेयाः अचियाः
उकमारस्य अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतत्वमम् उदमात्तस्वरश्चि भवमत।
मवशिवे ष याः - अस्ममातम् ससूत्रमातम् पसूवर ससूत्रमम् अनस्त मवचिमायर ममाणमानमामम् इमत, तवेन अमप इदमवेव कमायर भवमत।
परन्तपु अनस्मनम् ससूत्रवे भमाषमायमामम् इमत पदस वतर तवे, तवेन पसूवर ससूत्रस ववैमदकप्रयनोगमवषयवे प्रवतर तवे इदञ्च
लयौमककप्रयनोगमवषयवे प्रवतर तवे इमत जवेयमम्।

अनपुद मात्तस प्रश्नमान्तमामभपसूस जतयनोयाः॥ (८.२.१००)

24.7)

ससूत्र माथर याः - अनपुदमात्तयाः प्लपुतयाः स्यमातम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतस्य अनपुदमात्तस्वरमवधमानस भवमत। अनस्मनम् ससूत्रवे
दवे पदवे स्तयाः। अनपुदमात्तमममत प्रथमवैकवचिनमान्तस मवधमायकस पदमम्। प्रश्नमान्तमामभपसूसजतयनोयाः इमत सप्तमष्ट्रीमदवचिनमान्तस
पदमम्। वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुतयाः इमत पदत्रयमम् अनपुवतर तवे। प्लपुतस्य
अनपुवतर नमादम् अचिश्चि इमत पररभमाषयमा अचियाः इत्यमप लभ्यतवे। प्रश्नशिब्दस्य प्रश्नमाथर वमाक्यमम् इत्यथर याः, तस्य
अन्तयाः प्रश्नमान्तयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः प्रश्नमाथर वमाक्यस्य अनन्तमयाः इत्यथर याः। अमभपसूसजतशिब्दस्य सत्कमार
इत्यथर याः। तवेन ससूत्रमाथर्थो भवमत प्रश्नमाथर कस्य सत्कमारमाथर कस्य चि वमाक्यस्य अन्तस्य टिवेयाः प्लपुतस्य अचियाः
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ववे द माध्ययनमम्
अनपुदमात्तस्वरनो भवमत। तत्र प्रश्नमाथर वमाक्यवे अनन्त्यस्यमामप प्रश्नमाख्यमानयनोयाः इत्यनवेन ससूत्रण
वे मवमहितस्य
प्लपुतस्य, अमभपसूसजतमाथर वमाक्यवे चि दरसू माद्धत
सू वे चि इत्यमामदनमा मवमहितस्य प्लपुतस्य चि अनवेन ससूत्रवेण अनपुदमात्तस्वरनो
भवमत।
उदमाहिरणमम् – अत्र प्रश्नमान्तस्य उदमाहिरणस भवमत अमग्निभसूत३इ इमत पटि३उ इमत चि।
अमभपसूसजतस्य उदमाहिरणस भवमत शिनोभनयाः खल्वमत ममाणवक३ इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अत्र अगमयाः पसूवर गमाममानम् अमग्निभसूतवे। इमत प्रश्नमाथर कस वमाक्यमम्। तस्य अन्तस्य टिवेयाः
एकमारस्य (अ इ) अनन्त्यस्य अकमारस्य अनन्त्यस्यमामप प्रश्नमाख्यमानयनोयाः इत्यनवेन प्लपुतत्वमम्। वमाक्यस्य टिवेयाः
प्लपुत उदमात्तयाः इत्यनवेन प्लपुतस्य उदमात्तत्ववे प्रमाप्तवे, तस्य प्रकपृतससूत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः, तवेन अमग्निभसूत३इ इमत
रूपमम्। पटिनो इत्यत्र टिवेयाः उकमारस्य अनन्त्यस्य अकमारस्य अनन्त्यस्यमामप प्रश्नमाख्यमानयनोयाः इत्यनवेन प्लपुतत्वमम्।
वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इत्यनवेन प्लपुतस्य उदमात्तत्ववे प्रमाप्तवे , तस्य प्रकपृतससूत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः, तवेन पटि३उ
इमत रूपमम्। शिनोभनयाः खनल्वमत ममाणवकयाः इत्यत्र अन्तस्य टिवेयाः अचियाः अकमारस्य दरसू माद्धत
सू वे चि इत्यनवेन
प्लपुतस्वरयाः। तस्य प्रकपृतससूत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः, तवेन ममाणवक३ इमत रूपमम्।

उपररनस्वदमासष्ट्री म दमत चि॥ (८.२.१०२)

24.8)

ससूत्र माथर याः - उपररनस्वदमासष्ट्रीतम् इत्यवेतस्य टिवेयाः प्लपुतनोऽनपुदमात्तयाः स्यमातम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
सनन्त। उपररनस्वदमासष्ट्रीतम् इमत चि इमत पदच्छवे दयाः। पदत्रयममप अत्र अव्ययमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे अनपुदमात्तस
प्रश्नमान्तमामभपसूसजतयनोयाः इत्यतयाः अनपुदमात्तमम् इमत पदमम्, वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम्
वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुतयाः इमत पदत्रयमम् अनपुवतर तवे। तवेन ससूत्रमाथर्थो भवमत उपररनस्वदमासष्ट्रीतम् इमत वमाक्यस्य टिवेयाः
प्लपुतस्य अनपुदमात्तस्वरनो भवमत।
उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणस भवमत उपररनस्वदमासष्ट्री३दम् इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - ‘अधयाः नस्वदमासष्ट्री ३ दपपु ररनस्वदमासष्ट्री ३ तम्’ इमत ऋग्ववेदस्य मन्त्रयाः। अत्र अधयाः
नस्वदमासष्ट्री ३ दम् इमत एकस वमाक्यमम् उपररनस्वदमासष्ट्री ३ दम् इत्यपरस वमाक्यमम्। सपृषवेयाः पसूवर प्रकपृमतयाः स्रष्टिपु याः उपरर
आसष्ट्रीदम् अथवमा अधयाः इत्यवेवमम् अत्र वमाक्यदयवे मवचिमारनोऽनस्त। तवेन मवचिमायर ममाणमानमामम् इमत ससूत्रवेण उभयत्र वमाक्यवे
टिवेयाः अचियाः प्लपुतस्वरयाः उदमात्तत्वस चि भवमत। एवमम् उपररनस्वदमासष्ट्री३दम् इत्यत्र प्लपुतस्य अचियाः उदमात्तत्वस
बमासधत्वमा प्रकपृतससूत्रवेण अनपुदमात्तस्वरनो भवमत।
मवशिवे ष याः - ससूत्रवे उपररनस्वदमासष्ट्री३दम् इमत गहिणमादम् अधयाः नस्वदमासष्ट्री३दम् इत्यत्र प्लपुतस्य न
अनपुदमात्तस्वरयाः।

24.9)

अनन्त्यस्यमामप प्रश्नमाख्यमानयनोयाः।(८.२.१०५)
ससूत्र माथर याः - अनन्त्यस्य अन्त्यस्य चि पदस्य टिवेयाः स्वररतयाः प्लपुतयाः प्रश्नमाख्यमानयनोयाः।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण प्लपुतत्वमम् मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन

सनन्त।
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सप्तमष्ट्रीमदवचिनमान्तमम्। अन्तवे भवयाः अन्त्ययाः, न अन्त्ययाः अनन्त्ययाः, तस्य अनन्त्यस्य इमत नञ्तत्पपुरुषयाः
अन्त्यमभनस्य

इत्यथर याः।

प्रश्नश्चि

आख्यमानञ्च

प्रश्नमाख्यमानवे ,

तयनोयाः

प्रश्नमाख्यमानयनोयाः

इमत

इतरवेतरयनोगदन्दसममासयाः। अनस्मनम् ससूत्रवे स्वररतममामवेमडतवेऽससूयमा -सम्ममत-कनोप-कपुत्सनवेषपु इमत ससूत्रमादम् स्वररतमम्
इमत पदमम्, वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत उदमात्तयाः इमत ससूत्रमादम् चि वमाक्यस्य टिवेयाः प्लपुत इमत एतमामन पदमामन अनपुवतर न्तवे।
प्लपुतगहिणमादम् अचिश्चि इमत पररभमाषयमा अचियाः इत्यमप लभ्यतवे। पदस्य इत्यमप अनपुवतर तवे। अनन्त्यस्यमामप
इत्यत्र अमप शिब्दयाः अनस्त, तवेन अन्त्यस्यमामप गहिणमम्। एवस यथमा अन्त्यस्य तथमा अनन्त्यस्यमामप इमत
बनोद्धव्यमम्। आख्यमानस नमाम उत्तरस वस्तपुनस्थमतवणर नस वमा। अस्य ससूत्रस्य सरलमाथर्थो भवमत प्रश्नवे उत्तरवे

(वस्तपुनस्थमतवणर नवे वमा) चि अन्त्यस्य अनन्त्यस्यमामप चि पदस्य टिवेयाः अचियाः स्वररतस्वरयाः प्लपुतश्चि भवमत।
उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत प्रश्नवे - अगमयाः३ पसूवमार३नम् गमाममा३नम् इमत, आख्यमानवे अगम३मम् पसूवमार३नम् गमाममा३नम् इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - अगम:३ पसूवमार३नम् गमाममा३नम् इत्यस्य तमावतम् त्वमम् पसूवरनस्थतमानम् गमाममानम् गतवमानम्
वमा इत्यथर याः। इदस प्रश्नमाथर कस वमाक्यमम् अतयाः अत्र अन्त्यस्य पदस्य अन्त्यमभनमानमास चि पदमानमास टिवेयाः अचियाः
प्रकपृतससूत्रवेण स्वररतस्वरयाः प्लपुतश्चि इमत। अगम३मम् पसूवमार३नम् गमाममा३नम् इत्यस्य तमावतम् आमम् , गतवमानम्
पसूवरनस्थतमानम् गमाममानम् इत्यथर याः, इदस तपु उत्तरमाथर कस वमाक्यमम्। अतयाः अत्रमामप पसूवरवदम् अन्त्यस्य पदस्य
अन्त्यमभनमानमास चि पदमानमास टिवेयाः अचियाः प्रकपृतससूत्रवेण स्वररतस्वरयाः प्लपुतश्चि इमत।
मवशिवे ष याः - यदमप प्रश्नमाथर वमाक्यस्य अन्त्यस्य पदस्य टिवेयाः अचियाः अनपुदमात्तस प्रश्नमान्तमामभपसूसजतयनोयाः
इत्यनवेन अनपुदमात्तस्वरयाः प्लपुतश्चि भवमत तथमामप प्रकपृतससूत्रवे अमपशिब्दवेन अन्त्यस्यमामप गहिणमादम्
प्रश्नमाथर कवमाक्यस्य अन्त्यस्य प्रकपृतससूत्रवेण स्वररतस्वरनोऽमप भवमत। एवञ्च मवकल्पवेन प्रश्नमान्तस्य
स्वररतस्वरयाः अनपुदमात्तस्वरश्चि भवमत।

24.10)

दष्ट्री घि मारद मटि सममानपमादवे ॥ (८.३.९)

ससूत्र माथर याः - दष्ट्रीघिमारनकमारस्य रुवमार स्यमादमटि तयौ चिवेनमाटियौ एकपमादस्थयौ स्यमातमामम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण नकमारस्य रुयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
सनन्त। दष्ट्रीघिमारतम् इमत पञ्चम्यन्तस, अमटि इमत सप्तम्यन्तस, सममानपदवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। अटिम् इमत
प्रत्यमाहिमारयाः। सममानश्चि असयौ पमादश्चि सममानपमादयाः , तनस्मनम् इमत कमर धमारयसममासयाः इमत सममानपमादवे एकपमादवे
इत्यथर याः। अत्र उभयथकपुर इत्यस्ममादम् उभयथमा ऋकपु इमत पददयमम्, नश्छव्यप्रशिमानम् इत्यस्ममातम् नयाः इमत
षष्ठ्यन्तमम्, मतपुवसनो रु ससबपुद्धयौ छन्दसस इत्यस्ममातम् रुयाः इमत प्रथममान्तस, तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम् इत्यस्ममातम्
ससमहितमायमामम् इत्यवेतमामन पदमामन अनपुवतर न्तवे। उभयथमा इत्यस्य उभयमम् (एकनस्मनम् पकवे रुयाः अपरनस्मनम् पकवे
नकमारयाः) इत्यथर याः। ऋकपु इत्यस्य ऋङ्मन्त्रवेषपु इत्यथर याः। तवेन अस्य सरलमाथर्थो भवमत ऋङ्मन्त्रवेषपु एकनस्मनम् पमादवे
दष्ट्रीघिमारतम् वणमारद म् नकमारस्य रुयाः मवकल्पवेन भवमत अट्प्रत्यमाहिमारस्थवणर परतयाः ससमहितमायमास मवषयवे इमत।
उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणस भवमत दवेवमावाँ अच्छमा सपुमतष्ट्री (ऋ.४.१.२) इमत, महिमावाँ इन्द्रिनो य
ओजसमा (ऋ.८.६.१) इमत चि।
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ससूत्र माथर स मन्वययाः – रुत्वपकवे दवेवमानम् अच्छमा इमत नस्थतवे , महिमानम् इन्द्रिनो इमत नस्थतवे अत्र ऋङ्मन्त्रवे
एकनस्मनम् पमादवे एव दष्ट्रीघिमारतम् नकमारस्य सत्त्वमातम् ततयाः परमम् अट्प्रत्यमाहिमारस्थवणर स्य मवदममानत्वमादम् ससमहितमायमास
मवषयवे नकमारस्य रुत्ववे आतनोऽमटि मनत्यमम् इत्यनवेन रनोयाः पसूवरस्य अचियाः अनपुनमाससकवे भनोभगनोअघिनोअपसूवरस्य
यनोऽमशि इत्यनवेन रनोयाः यमादवेशिवे लनोपयाः शिमाकल्यस्य इत्यनवेन तस्य लनोपवे दवेवमावाँ अच्छमा इमत महिमावाँ इन्द्रिनो इमत रूपदयस
ससद्ध्यमत। अस्य ससूत्रस्य ववैकनल्पकत्वमादम् रुत्वमाभमावपकवे ससयनोगवे दवेवमानच्छ इमत महिमामनन्द्रिनो इत्यमप
भमवष्यमत।
मवशिवे ष याः - वमाक्यवे ससमहितमा (सनन्धयाः) वकपुयाः इच्छमाधष्ट्रीनमा भवमत। अतयाः वमाक्यवे ससमहितमायमायाः मववकमायमामवेव
सनन्धयाः। अमववकमायमामम् तपु ससमहितमाभमावयाः। एवमम् अस्य ससूत्रस्य ववैकनल्पकत्वस तपु ससध्यमत एव, तथमामप
पसूवरस्ममातम् ससूत्रमातम् उभयथमा इमत पदस्य गहिणवेन ववैकनल्पकत्वमवधमानमातम् क्वमचितम् रुत्वस न भवमत इमत, तवेन
आमदत्यमानम् यमामचिषमामहिवे इत्यत्र ससूत्रनोकमानमास समवेषमास मवषयमाणमास सत्त्ववेऽमप नकमारस्य रुत्वस न भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

यवे इत्यस्य कदमा प्लपुतस्वरयाः भवमत।

2. अग्निष्ट्रीधयाः प्रवेषणवे इत्यत्र प्रवेषणवे शिब्दस्य कयाः अथर याः।
3.

महिशिब्दस्य कदमा प्लपुतस्वरयाः भवमत।

4. कनस्मनम् अथर आमवेमडतस्य प्लपुतस्वरयाः भवमत।
5. कवेन शिब्दवेन यपुकस मतङन्तस प्लवतवे।
6. भमाषमायमामम् इमत शिब्दस्य कनोऽथर याः।
7. अमभपसूसजतशिब्दस्य कयाः अथर याः।
8. अनन्त्यस्यमान्त्यस्यमामप प्रश्नमाख्यमानयनोयाः इत्यत्र अमपशिब्दवेन कस्य गहिणमम्।
9. ववेदवे दष्ट्रीघिमारतम् नकमारस्य रुमवधमायकस ससूत्रस मकमम्।

24.11)

आतनोऽमटि मनत्यमम्॥ (८.३.३)

ससूत्र माथर याः - अमटि परतनो रनोयाः पसूवरस्य आतयाः स्थमानवे मनत्यमम् अनपुनमाससकयाः।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण अनपुनमाससकस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण
पदमामन सनन्त। आतयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्। अमटि इमत सप्तम्यन्तमम्। मनत्यमममत प्रथममान्तमम्। आतयाः इत्यस्य
आकमारस्य इत्यथर याः। अटिम् इमत प्रत्यमाहिमारयाः। अत्रमानपुनमाससकयाः पसूवरस्य तपु वमा इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् अनपुनमाससकयाः
पसूवरस्य इमत पददयमम्, मतपुवसनो रु ससबपुद्धयौ छन्दसस इत्यस्ममातम् रुयाः इमत, तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम् इत्यस्ममातम्
ससमहितमायमामम् इत्यवेतमामन पदमामन अनपुवतर न्तवे। तवेन ससूत्रमाथर्थो भवमत रनोयाः पसूवरस्य आकमारस्य मनत्यमम्
अनपुनमाससकस्वरनो भवमत यमद परवे अट्प्रत्यमाहिमारस्थवणर याः मतष्ठमत।
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उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणस भवमत महिमावाँ इन्द्रिनो य ओजसमा इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - महिमानम् इन्द्रियाः इत्यत्र दष्ट्रीघिमारदमटि सममानपमादवे इत्यनवेन नकमारस्य रुत्वस भवमत।
ततयाः महिमारु इन्द्रियाः इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण रनोयाः पसूवरस्य आकमारस्य मनत्यमम् अनपुनमाससकस्वरनो भवमत परवे
अट्प्रत्यमाहिमारस्थवणर स्य इकमारस्य सत्त्वमातम्। ततयाः भनोभगनोअघिनोअपसूवरस्य यनोऽमशि इत्यनवेन रनोयाः यमादवेशिवे लनोपयाः
शिमाकल्यस्य इत्यनवेन यकमारस्य लनोपवे महिमावाँ इन्द्रियाः इमत ससद्ध्यमत।
मवशिवे ष याः - अत्रमानपुनमाससकयाः पसूवरस्य तपु वमा इत्यनवेन रनोयाः पसूवरस्य आकमारस्य मवकल्पवेन
अनपुनमाससकस्वरयाः प्रमाप्ननोमत परन्तपु तस बमासधत्वमा प्रकपृतससूत्रवेण रनोयाः पसूवरस्य मनत्यमम् अनपुनमाससकस्वरयाः भवमत।
परन्तपु तथमामप तवैमतरष्ट्रीयशिमाखमाध्यमामयनयाः महिमानम् इन्द्रियाः इत्यत्र अनपुस्वमारस (महिमास) पठनन्त। अत्र अनपुस्वमारयाः कथस
ससद्ध्यमत इमत चिवेतम् व्यत्ययनो बहिह लमम् इमत ससूत्रवेण व्यत्ययवेन भवमत इमत। एवमम् अत्र पपुनयाः मवकल्पमवधमानमादम्
प्रकपृतससूत्रवेण मनत्यमम् अनपुनमाससकमवधमानस व्यथर भवमत इमत प्रकपृतससूत्रप्रयनोजनमम् मचिन्त्यमम् अनस्त।

24.12)

छन्दसस वमाऽप्रमामवेम डतयनोयाः॥ (८.३.४९)

ससूत्र माथर याः - मवसगर स्य सनो वमा स्यमातम् कपुप्वनोयाः प्रशिब्दमम् आमवेमडतस चि वजर मयत्वमा।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण मवसगर स्य सकमारयाः भवमत। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण
पदमामन सनन्त छन्दसस वमा अप्रमामवेमडतयनोयाः इमत। छन्दसस इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तस, वमा इमत अव्ययपदमम्,
अप्रमामवेमडतयनोयाः इमत सप्तमष्ट्रीमदवचिनमान्तस पदमम्। छन्दसस इत्यस्य ववेदवे इत्यथर याः। प्रश्चि आमवेमडतञ्च प्रमामवेमडतवे , न
प्रमामवेमडतवे अप्रमामवेमडतवे, तयनोयाः अप्रमामवेमडतयनोयाः। प्रशिब्दमम् आमवेमडतशिब्दस चि त्यक्त्वमा इत्यथर याः। आमवेमडतशिब्दस्य
मदरुमकररत्यथर याः। अनस्मनम् ससूत्रवे मवसजर नष्ट्रीयस्य सयाः इमत सम्पसूणरममप ससूत्रमम् अनपुवतर तवे। मवसजर नष्ट्रीयशिब्दस्य
मवसगर इत्यथर याः। क पयौ चि कपुपसू तयनोयाः कपुप्वनोयाः इमत सप्तम्यन्तमम् कपुप्वनोयाः इमत , तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम्
इत्यस्ममातम् ससमहितमायमामम् इमत एतमामन पदमामन अनपुवतर न्तवे। कपुशिब्दस्य कवगर याः इत्यथर याः, पपुशिब्दस्य पवगर याः
इत्यथर याः। ववेदवे मवसगर स्य स्थमानवे सकमारयाः मवकल्पवेन भवमत कवगर याः पवगर याः वमा यमद परवे मतष्ठमत परन्तपु यमद परस
प्रशिब्दयाः आमवेमडतमम् वमा मतष्ठमत तमहिर न भवमत इमत ससूत्रस्यमाशिययाः।
उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणस भवमत अग्निवे त्रमातऋरतस्कमवयाः इमत मगररनर मवश्वतस्पपृथपुयाः इमत चि।
ससूत्र माथर स मन्वययाः – त्रमातयाः कमवयाः इत्यत्र कवगर स्थवणर याः परस मवदतवे तवेन मवसगर स्य मवकल्पवेन सकमारवे
त्रमातस्कमवयाः इमत ससद्ध्यमत। एवस मवश्वतयाः पपृथपुयाः इत्यत्र पवगर स्थवणर याः परस मवदतवे तवेन मवसगर स्य मवकल्पवेन
सकमारवे मवश्वतस्पपृथपुयाः इमत ससध्यमत।
मवशिवे ष याः - अनवेन ससूत्रवेण मवकल्पवेन सकमारनो भवमत तवेन क्वमचितम् मवसगर स्य स्थमानवे सकमारयाः प्रयपुज्यतवे
क्वमचितम् चि मवसगर एव प्रयपुज्यतवे। एवस वसपुनयाः पसूव्यर स्पमतयाः (ऋग्ववेदयाः१०.४८.१) इत्यत्र यदमप पवगर स्थवणर याः
परस मवदतवे। मकन्तपु यमद प्रशिब्दयाः परस स्यमातम् तमहिर मवसगर स्य सकमारनो न भवमत यथमा अमग्नियाः प्र मवदमानम्

(अथवर ववेदयाः ५.२६.१) इत्यत्र प्रशिब्दवे परवे मवसगर स्य न सकमारयाः। आमवेमडतस यमद परस स्यमातम् तदमा अमप
मवसगर स्य सकमारनो न भवमत यथमा पपुरुषयाः पपुरुषयाः परर इत्यत्र मदतष्ट्रीयपपुरुषशिब्दस्य तस्य परममामवेमडतमम्
इत्यनवेन आमवेमडतससजमा भवमत। सयाः आमवेमडतससजकयाः पपुरुषशिब्दयाः परवे अनस्त इत्यतयाः मवसगर स्य न सकमारयाः।
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24.13)

कयाःकरत्करमतकपृ सधकपृ तवे ष् वनमदतवे याः ॥ (८.३.५०)

ससूत्र माथर याः - मवसगर स्य सयाः स्यमातम्।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण मवसगर स्य सकमारनो भवमत। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
कयाःकरत्करमतकपृसधकपृतवेषपु इमत सप्तमष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस, अनमदतवेयाः इमत षष्ठ्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। कसम् चि करतम् चि
करमतश्चि कपृसधश्चि कपृतश्चि कयाःकरत्करमतकपृसधकपृतमायाः तवेषपु कयाःकरत्करमतकपृसधकपृतवेषपु इमत। न अमदमत
अनमदमतयाः तस्य अनमदतवेयाः इमत। अमदमतशिब्दस्य मवसगर मवहिमाय इत्यथर याः। छन्दसस वमाप्रमामवेमडतयनोयाः इत्यस्ममातम्
ससूत्रमातम् छन्दसस इमत अनपुवतर तवे। छन्दसस इत्यस्य ववेदवे इत्यथर याः। अत्र मवसजर नष्ट्रीयस्य सयाः इमत सम्पसूणरममप
ससूत्रमम् अनपुवतर तवे। मवसजर नष्ट्रीयशिब्दस्य मवसगर इत्यथर याः। तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम् इत्यस्ममातम् ससमहितमायमामम् इमत
पदञ्च

अनपुवतर तवे।

तवेन

ससूत्रमाथर्थो

भवमत

ववेदवे

ससमहितमायमास

मवषयवे

मवसगर स्य

सकमारनो

भवमत

कयाःकरत्करमतकपृसधकपृतवेषपु परवेषपु अमदमतशिब्दस्य मवसगर स्य सकमारनो न भवमत।
उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणमामन भवनन्त ‘प्रमदवनो अपस्कयाः’, ‘यथमा ननो वस्यसस्करतम्’,

‘सपुपवेशिसस्करनोमत’, ‘उरुणस्कपृसध’, ‘सनोमस न चिमारु मघिवत्सपु नस्कपृतमम्’ इत्यवेतमामन।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - कपृधमातनोयाः लपुमङ प्रथमवैकवचिनवे ववेदवे कयाः करतम् चि इमत रूपदयस भवमत , लमटि
करमत, लनोमटि कपृसध इमत रूपमम्। कपृधमातनोयाः कप्रत्ययवे मवभकयौ कपृतमममत रूपमम्। एवमम् अत्र अपयाः कयाः इमत,
वस्यसयाः करतम् इमत, सपुपवेशिसयाः करमत, उरुणयाः कपृसध इमत, नयाः कपृतमम् इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण सवर त्र
मवसगर स्य सकमारयाः।
मवशिवे ष याः -

प्रकपृतससूत्रवे

अनमदतवेयाः

इत्यपुकत्वमातम्

अमदमतशिब्दमादम्

आगतस्य

मवसगर स्य

कयाःकरत्करमतकपृसधकपृतवेषपु परवेषपु अमप सकमारमादवेशियाः न भवमत। तवेन यथमा ननो अमदमतयाः करतम् इत्यमामदमन्त्रवे
अमदमतयाः करतम् इत्यत्र मवसगर स्य न सकमारयाः।

24.14)

पमातयौ चि बहिह लमम्॥ (८.३.५२)

ससूत्र माथर याः - छन्दसस पञ्चम्यमायाः मवसगर स्य सयाः स्यमादपपु ररभवमाथर पररशिब्दवे परतयाः।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण मवसगर स्य सकमारयाः भवमत। अनस्मनम् ससूत्रवे त्रष्ट्रीमण
पदमामन सनन्त। पमातयौ इमत सप्तम्यन्तमम्। चि इमत अव्ययपदमम्। बहिह लमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे
पञ्चम्यमायाः परमावध्यथर इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् पञ्चम्यमायाः इमत पदमम् , छन्दसस वमाऽमवेमडतयनोयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम्
छन्दसस इमत पदमम्, सनोऽपदमादयौ इत्यस्ममातम् सयाः इमत प्रथममान्तमम् पदमम् , तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम् इत्यस्ममातम्
ससूत्रमातम् ससमहितमायमामम् इमत सप्तम्यन्तमम् पदमम् चि इमत अनपुवतर न्तवे। मवसजर नष्ट्रीयस्य इत्यमप अनपुवतर तवे। तस्य चि
मवसगर स्य इत्यथर याः। छन्दसस इत्यस्य ववेदवे इत्यथर याः। ससमहितमाशिब्दस्य चि सनन्धयाः इत्यथर याः। तवेन ससूत्रथर्थो भवमत
ववेदवे ससमहितमामवषयवे पञ्चम्यमायाः मवसगर स्य सकमारनो भवमत यमद परवे पमाधमातपुयाः मतष्ठमत इमत।
उदमाहिरणमम् – ससूयर्थो ननो मदवस्पमातपु इमत।
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ससूत्र माथर स मन्वययाः - ससूयर्थो ननो मदवस्पमातपु (ऋ.१०.१५८.१) इत्यनस्मनम् मन्त्रमासशिवे मदवयाः इमत
पञ्चम्यन्तमम्, ततयाः परस पमाधमातनोयाः रूपस पमातपु इमत मवदतवे , तस्ममातम् पञ्चम्यन्तस्य मदवयाः मवसगर स्य सकमारवे
मदवस्पमातपु इमत रूपमम्।
मवशिवे ष याः - ससूत्रवे बहिह लमम् इमत पदस मवदतवे। बहिह लगहिणस सवर्थोपमासधवजर नमाथर मम्। तस्ममातम् क्वमचिदम् अन्यदम्
अमप भवमत। तवेन कदमामचितम् पमाधमातपुयाः परवे सत्यमप पञ्चम्यमायाः मवसगर स्य सकमारनो न भवमत। अस्य उदमाहिरणस
पररषदयाः पमातपु इमत, अत्र पञ्चम्यमायाः मवसगर स्य न सकमारयाः।

षष्ठ्यमायाः पमतपपुत्र पपृष्ठ पमारपदपयस्पनोषवे ष पु॥ (८.३.५३)

24.15)

ससूत्र माथर याः – छन्दसस पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु षष्ठ्यमायाः मवसजर नष्ट्रीयस्य सयाः भवमत।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण मवसगर स्य सयाः भवमत। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
षष्ठ्यमायाः इमत षष्ठ्यवेकवचिनमान्तस, पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु इमत सप्तमष्ट्रीबहिह वचिनमान्तस पदमम्। पमतश्चि
पपुत्रश्चि

पपृष्ठश्चि

पमारश्चि

पदञ्च

पययाः

चि

पनोषश्चि

इमत

पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषमायाः,

तवेषपु

पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु इमत, एतवेषपु परवेषपु इत्यथर याः। अनस्मनम् ससूत्रवे छन्दसस वमाऽमवेमडतयनोयाः इत्यस्ममातम्
ससूत्रमातम् छन्दसस इमत पदमम्, सनोऽपदमादयौ इत्यस्ममातम् सयाः इमत प्रथममान्तमम् पदमम् , तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम्
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् ससमहितमायमामम् इमत सप्तम्यन्तमम् पदमम् चि इमत अनपुवतर न्तवे। मवसजर नष्ट्रीयस्य इत्यमप अनपुवतर तवे।
तस्य चि मवसगर स्य इत्यथर याः। छन्दसस इत्यस्य ववेदवे इत्यथर याः। ससमहितमाशिब्दस्य चि सनन्धयाः इत्यथर याः। तवेन ससूत्रमाथर्थो
भवमत ववेदवे ससमहितमामवषयवे षष्ठ्यमायाः मवसगर स्य सकमारनो भवमत यमद परवे पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषमाणमामम् कनोऽमप
मतष्ठमत इमत।
उदमाहिरणमम् – अस्य उदमाहिरणमामन भवनन्त - वमाचिस्पमतस मवश्वकममारणमम् (ऋ.१०.८१.७),
मदवस्पपुत्रमाय

ससूयमारय

(ऋ.१०.१७.१),

मदवस्पपृष्ठस

भन्दममानयाः

(ऋ.३.२.१२),

तमसस्पमारमस्य

(ऋ.१.९२.६), पररवष्ट्रीत इळस्पदवे (ऋ.१.१२८.१), मदवस्पयनो मदसधषमाणमायाः (ऋ.१०.११४.१), रमायस्पनोषस
यजममानवेषपु धनमम् (ऋ.८.४९.७) इत्यवेतमामन।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - वमाचिस्पमतमम् इत्यत्र वमाचियाः पमतमम् इमत दशिमायमामम् अत्र पमतशिब्दयाः परस मवदतवे तवेन
पसूवरस्य वमाचियाः इमत षष्ठ्यन्तस्य मवसगर स्य अनवेन ससूत्रवेण सकमारयाः। मदवस्पपुत्रमाय इत्यत्र मदवयाः पपुत्रमाय इमत
दशिमायमामम् अत्र पपुत्रशिब्दयाः परस मवदतवे तवेन पसूवरस्य मदवयाः इमत षष्ठ्यन्तस्य मवसगर स्य अनवेन ससूत्रवेण सकमारयाः।
मदवस्पपृष्ठमम् इत्यत्र मदवयाः पपृष्ठमम् इमत दशिमायमामम् अत्र पपृष्ठशिब्दयाः परस मवदतवे तवेन पसूवरस्य मदवयाः इमत षष्ठ्यन्तस्य
मवसगर स्य अनवेन ससूत्रण
वे सकमारयाः। तमसस्पमारमम् इत्यत्र तमसयाः पमारमम् इमत दशिमायमामम् अत्र पमारशिब्दयाः परस मवदतवे
तवेन पसूवरस्य तमसयाः इमत षष्ठ्यन्तस्य मवसगर स्य अनवेन ससूत्रवेण सकमारयाः। पररवष्ट्रीत इळस्पदवे इमत मन्त्रमासशिस्य
इळस्पदवे इत्यत्र इडयाः पदवे इमत दशिमायमामम् अत्र पदशिब्दयाः परस मवदतवे तवेन पसूवरस्य इळयाः इमत षष्ठ्यन्तस्य
मवसगर स्य अनवेन ससूत्रण
वे सकमारयाः। मदवस्पययाः इत्यत्र मदवयाः पययाः इमत दशिमायमामम् अत्र पयसम् -शिब्दयाः परस मवदतवे
तवेन पसूवरस्य मदव इमत षष्ठ्यन्तस्य मवसगर स्य अनवेन ससूत्रवेण सकमारयाः। रमायस्पनोषमम् इत्यत्र रमाययाः पनोषमम् इमत
दशिमायमामम् अत्र पनोषशिब्दयाः परस मवदतवे तवेन पसूवरस्य रमाययाः इमत षष्ठ्यन्तस्य मवसगर स्य अनवेन ससूत्रवेण सकमारयाः।
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ववे द माध्ययनमम्
मवशिवे ष याः - प्रकपृतससूत्रवे षष्ठ्यन्तस्य एव मवसगर स्य सकमारयाः मवमहितयाः। तवेन मनपुयाः पपुत्रवेभ्य़याः दमायमम् इत्यत्र
मनपुशिब्दयाः प्रथममान्तयाः, तवेन पपुत्रशिब्दस्य परवे मवदममानत्ववेऽमप पसूवरस्य मवसगर स्य न सयाः।

24.16)

इडमायमा वमा॥ (८.३.५४)

ससूत्र माथर याः – छन्दसस पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु षष्ठ्यमायाः मवसजर नष्ट्रीयस्य वमा सयाः भवमत।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण मवसगर स्य सयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
इडमायमायाः इमत षष्ठ्यन्तमम्, वमा इमत अव्ययपदमम्। अनस्मनम् ससूत्रवे छन्दसस वमाऽमवेमडतयनोयाः इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम्
छन्दसस इमत पदमम्, सनोऽपदमादयौ इत्यस्ममातम् सयाः इमत प्रथममान्तमम् पदमम् , तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम् इत्यस्ममातम्
ससूत्रमातम् ससमहितमायमामम् इमत सप्तम्यन्तमम् पदमम्, षष्ठ्यमायाः पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु

इत्यस्ममातम्

पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु इमत सप्तम्यन्तमम् पदमम् चिवेमत अनपुवतर न्तवे। मवसजर नष्ट्रीयस्य इत्यमप अनपुवतर तवे।
तस्य चि मवसगर स्य इत्यथर याः। छन्दसस इत्यस्य ववेदवे इत्यथर याः। ससमहितमाशिब्दस्य चि सनन्धयाः इत्यथर याः। तवेन ससूत्रमाथर्थो
भवमत ववेदवे ससमहितमायमायाः मवषयवे षष्ठ्यन्तस्य इडमाशिब्दस्य मवसगर स्य सकमारनो वमा भवमत यमद परवे
पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषमाणमामम् कनोऽमप मतष्ठमत इमत।
उदमाहिरणमम् - अस्य उदमाहिरणस भवमत इळमायमास्पपुत्रयाः, इळमायमायाः पपुत्रयाः, इळमायमास्पदवे, इळमायमायाः पदवे
इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः – इढमायमायाः पपुत्रयाः, इढमायमायाः पदवे इत्यत्र पपुत्रशिब्दयाः पदशिब्दश्चि मवदतवे तवेन
प्रकपृतससूत्रवेण षष्ठ्यन्तस्य इढमाशिब्दस्य मवसगर स्य मवकल्पवेन सकमारयाः। एवस सकमारपकवे इळमायमास्पपुत्रयाः,
इळमायमास्पदवे इमत सकमारमाभमावपकवे चि इळमायमायाः पपुत्रयाः, इळमायमायाः पदवे इत्यवेतमामन रूपमामण भवनन्त।
वमामतर कमम्- मनसस्तपतमावनमासवेवनवे ।
वमामतर क माथर याः - मनसयाः सकमारस्य मसूधरन्ययाः स्यमातम्।
वमामतर कव्यख्यमा - मनसयाः इमत षष्ठ्यन्तस, तपतयौ इमत सप्तम्यन्तमम्, अनमासवेवनवे इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्। तपमत इमत नश्तपमा धमातपुमनदरशियाः। आसवेवनस नमाम पपुनयाः पपुनयाः करणमम्। न आसवेवनमम् अनमासवेवनमम्
तनस्मनम् इमत अनमासवेवनवे, पपुनयाः पपुनयाः अकरणवे इत्यथर याः। एवस पपुनयाः पपुनयाः अकरणवे अथर मनसयाः सकमारस्य
मसूधरन्यमादवेशियाः भवमत यमद परस तपम्-धमातपुयाः स्यमादम् इमत।
उदहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत मनषप्तस रकनो मनषप्तमा अरमातययाः इमत।
वमामतर क माथर स मन्वययाः - मनषप्तमम् इत्यत्र मनसम् इत्यस्ममातम् परस तप्धमातनोयाः कमान्तस रूपमम् अनस्त। तवेन
मनसयाः सकमारस्य प्रकपृतवमामतर कवेन मसूधरन्यमादवेशिवे षपु नमा षपु याः इत्यनवेन तकमारस्य टिकमारवे मनषप्तमम् इमत रूपमम्।
मवशिवे ष याः - वमामतर कवे अनमासवेवनवे इत्यपुकत्वमातम् पपुनयाः पपुनयाः करणवे अथर मनसयाः सस्य मसूधरन्यमादवेशियाः न
भवमत। यथमा मनस्तपमत (पपुनयाः पपुनयाः तपमत) इत्यत्र मनसयाः सस्य न मसूधरन्यमादवेशियाः।

24.17)

सननोतवे र नयाः॥ (८.३.१०८)

ससूत्र माथर याः – अनन्तस्य सननोतवेयाः सस्य षयाः स्यमातम्।
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ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण सकमारयाः मवधष्ट्रीयतवे। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
सननोतवेयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्। अनयाः इत्यमप तथमा। अमवदममाननो नकमारनो यस्य स अनम् , तस्य अनयाः। अत्र सननोतवेयाः
इमत नश्तपमा धमातपुमनदरशियाः। अनस्मनम् ससूत्रवे पसूवरपदमातम् इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् पसूवरपदमातम् , स्तपुतस्तनोमयनोश्छन्दसस
इत्यस्ममातम् ससूत्रमातम् छन्दसस, सहिवेयाः समाडयाः सयाः इत्यस्ममातम् सयाः इमत षष्ठ्यन्तमम् , इण्कनोयाः इत्यस्ममादम् इण्कनोयाः,
तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम् इत्यस्ममातम् ससमहितमायमामम् इत्यवेतमामन पदमामन अनपुवतर न्तवे। नपुनम्वसजर नष्ट्रीयशिव्यर वमायवेऽमप
इमत अपदमान्तस्य मसूधरन्ययाः इमत चि ससूत्रवे अनपुवतरतवे। अनयाः इमत सननोतवेयाः मवशिवेषणस तवेन तदन्तमवसधनमा
अनन्तस्य सननोतवेयाः इमत लभ्यतवे। तवेन ससूत्रमाथर्थो भवमत ववेदवे ससमहितमायमायाः मवषयवे पसूवरपदमादम् इण्कनोयाः उत्तरस्य
अनन्तस्य सननोतवेयाः धमातनोयाः सस्य मसूधरन्ययाः भवमत नपुमम्-मवसजर नष्ट्रीय-शिरम् इत्यवेतवेषमास व्यवधमानवेऽमप।
उदमाहिरणमम् - अस्य उदमाहिरणस भवमत गनोषमा इन्द्रिनो नपृषमा असस (ऋ.९-२-१०) इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - गमायाः सननोतष्ट्रीमत गनोषमायाः। अत्र गनोकमर कमातम् सन्धमातनोयाः जनसनखनक्रमगमनो मवटिम्
इत्यनवेन मवट्प्रत्ययवे , मवट्प्रत्ययस्य सवर स्य लनोपवे सनयाः नकमारस्य मवड्वननोरनपुनमाससकस्यमातम् इत्यनवेन आकमारवे
गनो समा इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण इणयाः (गकमारनोत्तरमातम् ओकमारमातम्) परस्य अनन्तस्य सन्धमातनोयाः सकमारस्य
मसूधरन्यमादवेशियाः। तवेन गनोषमा इमत रूपमम्। एवस नरस सननोमत इमत मवगहिवे नपृपसूवरकमादम् सन्धमातनोयाः पसूवरवदम् मवट्प्रत्ययवे
सवर स्य लनोपवे नकमारस्य अमाकमारवे नपृ समा इमत नस्थतवे प्रकपृतससूत्रवेण इणयाः ऋकमारमातम् उत्तरस्य अनन्तस्य सननोतवेयाः
सस्य मसूधरन्यमादवेशियाः, तवेन नपृषमा इमत ससध्यमत।
मवशिवे ष याः - ससूत्रवेऽनस्मनम् अनयाः इत्यनवेन अनकमारमान्तयाः सन्धमातपु गपृहिष्ट्रीतयाः। गनोसमनयाः इत्यत्र सस्य न षयाः।
अत्र गमास सननोमत इमत मवगहिवे गनोपसूवरकमातम् सन्धमातनोयाः छन्दसस वनसनरमकमथमामम् इत्यनवेन इन्प्रत्ययवे (सनम् इनम्)
गनो समन इमत नस्थतवे नमान्तस्य सनयाः सत्त्वमातम् न प्रकपृतससूत्रवेण अत्र सस्य मसूधरन्यमादवेशियाः।

24.18)

छन्दस्यपृ द वगहिमातम्॥ (८.४.२६)

ससूत्र माथर याः - ऋकमारमान्तमादवगहिमात्परस्य नस्य णयाः।
ससूत्र व्यमाख्यमा - मवसधससूत्रममदमम्। अनवेन ससूत्रवेण नस्य णकमारनो भवमत। अनस्मनम् ससूत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
छन्दसस इमत सप्तम्यवेकवचिनमान्तमम्, अवगहिमातम् इमत पञ्चम्यवेकवचिनमान्तस पदमम्। छन्दसस इत्यस्य ववेदवे इत्यथर याः।
ऋदवगहिमादम् इत्यस्य ऋच्चि असयौ अवगहिश्चि ऋदवगहियाः , तस्ममादम् इत्यथर याः। अवनच्छद मवनच्छद पठ्यतवे इमत
अवगहियाः। अत्र अवगहिनो नमाम मवनच्छद पठनयनोग्यत्वमम्। एवस ससमहितमापमाठवे मवनच्छद पठनयनोग्यतमा मतष्ठमत
पदपमाठवे चि मवनच्छद पठनयनोग्यतमा न मतष्ठमत। अनस्मनम् ससूत्रवे रषमाभ्यमास ननो णयाः इत्यस्ममातम् ननो णयाः इमत
पददयमम्, तयनोय्वमारवमचि ससमहितमायमामम् इत्यस्ममातम् ससमहितमायमामम् इमत पदमम्, पसूवरपदमातम् ससजमायमामगयाः इत्यस्ममातम्
पसूवरपदमातम् इमत एतमामन पदमामन अत्र अनपुवतर न्तवे। अट्कपुप्वमाङ्नपुम्व्यवमायवेऽमप इमत सम्पसूणरममप ससूत्रमत्र
अनपुवतर तवे। तवेन ससूत्रमाथर्थो भवमत ववेदवे ससमहितमायमायाः मवषयवे अवगहिमवषय-ऋकमारमान्तपसूवरपदमादम् उत्तरस्य नस्य णयाः
भवमत अटिम् -कपु-पपु-आङम् -नपुमम्-इमत एतवेषमास व्यवधमानवेऽमप इमत।
उदमाहिरणमम् - अस्य उदमाहिरणस भवमत नपृमणमायाः, मपतपृयमाणमम् इमत।
ससूत्र माथर स मन्वययाः - नपृषपु मननो यस्य इमत मवगहिवे नपृमणमायाः इमत। अत्र ससमहितमापमाठवे पसूवरपदमम् नपृ इमत
ऋकमारमान्तमम् अनस्त तस्य चि मवनच्छद पठनयनोग्यतमा अमप वतर तवे। तवेन अवगहिमादम् ऋकमारमान्तमात्परस्य नस्य

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
पवगरण व्यवधमानवेऽमप प्रकपृतससूत्रवेण णकमारयाः ससध्यमत। एवस मपतपृणमास यमानमम् इमत मवगहिवे मपतपृयमाणमम् इमत। अत्र
ससमहितमापमाठवे पसूवरपदस मपतपृ इमत ऋकमारमान्तमम् अनस्त। तस्य चि मवनच्छद पठनयनोग्यतमा अमप वतर तवे तवेन
अवगहिमादम् ऋकमारमान्तमात्परस्य नस्य अट्प्रत्यमाहिमारस्थवणरन व्यवधमानवेऽमप प्रकपृतससूत्रवेण णकमारयाः ससध्यमत।
नपृऽमनमायाः इमत पदपमाठवे तपु मवनच्छद पठनयनोग्यतमा नमानस्त अतयाः ऋकमारमान्तमातम् नपृ -इत्यस्ममात्परस्य नस्य न
णकमारयाः। एवस मपतपृऽयमानमम् इत्यत्रमामप पसूवरवदम् मवनच्छद पठनयनोग्यतमा नमानस्त अतयाः ऋकमारमान्तमातम् मपतपृ इत्यस्ममात्परस्य नस्य न णकमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
10. ववेदवे रनोयाः पसूवरस्यमातयाः स्थमानवे मनत्यमनपुनमाससकयाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।
11. अप्रमामवेमडतयनोयाः इत्यस्य मवगहिस प्रदशिर यत।
12. प्रमदवनो अपस्कयाः इत्यत्र कवेन ससूत्रवेण मवसगर स्य सकमारयाः।
13. अनमदतवेयाः इत्यत्र कमा मवभमकयाः।
14. पञ्चम्यमायाः मवसगर स्य पमातयौ परवे सकमारयाः कवेन ससूत्रवेण भवमत।
15. पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु इत्यस्य मवगहिवमाक्यस दशिर यत।
16. इडमायमायाः वमा इत्यनवेन कस्य मवसगर स्य सकमारयाः भवमत।
17. ववेदवे अनन्तस्य सननोतवेयाः सस्य षमवधमायकस ससूत्रस मकमम्।
18. ववेदवे ऋकमारमान्तमादवगहिमात्परस्य नस्य णमवधमायकस ससूत्रस मकमम्।

पमाठसमारयाः
अनस्मनम् पमाठवे अषमाध्यमाय्यमायाः अषममाध्यमायस्य मदतष्ट्रीयपमादवे तपृतष्ट्रीयपमादवे चि मवदममानमानमास मवशिवेषससूत्रमाणमास
व्यमाख्यमानमम् मवमहितमम्। प्लपुतस्वरयाः, मवसगर स्य सत्वमवधमानस, नकमारस्य णकमारमवधमानस, सस्य षत्वमवधमानमम्
इत्यवेतवे मपुख्यमायाः कवेमचितम् मवषयमायाः अत्र प्रस्तपुतमायाः। कथस प्लपुतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे इमत यवे यजकमर मण, अग्निष्ट्रीत्प्रवेषणवे
परस्य चि, मवभमाषमा पपृषप्रमतवचिनवे हिवेयाः, आमवेमडतस भत्सर नवे, अङयपुकस मतङमाकमाङमम्, पसूवर तपु भमाषमायमामम्, अनपुदमात्तस
प्रश्नमान्तमामभपसूसजतयनोयाः, उपररनस्वदमासष्ट्रीमदमत चि, अनन्त्यस्यमामप प्रश्नमाख्यमानयनोयाः इमत एतवैयाः ससूत्रवैयाः
आलनोमचितमनस्त।

मवसगर स्य

कथस

सत्वमवधमानमम्

भवमत

इमत

छन्दसस

वमाऽप्रमामवेमडतयनोयाः,

कयाः

करत्करमतकपृसधकपृतवेष्वनमदतवेयाः, पमातयौ चि बहिह लमम्, षष्ठ्यमायाः पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु, इडमायमा वमा इमत एतवैयाः
ससूत्रवैयाः आलनोमचितमामन। सननोतवेरनयाः इमत ससूत्रवेण मनसस्तपतमावनमासवेवनवे इमत वमामतर कवेन चि षत्वमवधमानस प्रदमशिर तमम्।
कथस रकमारस्य मवकल्पवेन रुत्वमम् भवमत इमत तदम् प्रदमशिर तस दष्ट्रीघिमारदमटि सममानपमादवे इमत ससूत्रवेण। आतनोऽमटि
मनत्यमम् इमत ससूत्रण
वे अमटि परयनोयाः रनोयाः पसूवरस्य आतयाः स्थमानवे कथस मनत्यमम् अनपुनमाससकस्वरयाः भवमत तदमप

128

ववेदमाध्ययनमम्

अषमाध्यमाय्यमायाः अषमयाः अध्यमाययाः -२

मटिप्पणष्ट्री

आलनोमचितमम्। कथञ्च छन्दस्यपृदवगहिमातम् इमत ससूत्रस नकमारस्य णत्वस मवदधमामत तदवेततम् सवर मम् अनस्मनम् पमाठवे
आलनोमचितमम् अनस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

अग्निष्ट्रीत्प्रषणवे परस्य चि इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।

2. मवभमाषमा पपृषप्रमतवचिनवे हिवेयाः इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
3.

अमामवेमडतस भत्सर नवे इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।

4. दष्ट्रीघिमारदमटि सममानपदवे इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
5. पमातयौ चि बहिह लमम् इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।
6. मनसस्तपतमावनमासवेवनवे इमत वमामतर कस व्यमाख्यमात।
7. सननोतवेरनयाः इमत ससूत्रस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरकसू टियाः -१

1.

यजकमर मण

2. उपदवेशिवमाक्यवे मनदरशिवमाक्यवे वमा इत्यथर याः।
3.

पपृषप्रमतवचिनवे।

4. भत्सर नवे अथर।
5. अङशिब्दवेन यपुकस मतङन्तमम्।
6. लयौमककससस्कपृतवे इत्यथर याः।
7. सत्कमार इत्यथर याः।
8. अन्त्यस्य गहिणमम्।
9. दष्ट्रीघिमारदमटि सममानपदवे इमत।
उत्तरकसू टियाः -२

10. आतनोऽमटि मनत्यमम् इत्यनवेन।
11. प्रश्चि आमवेमडतञ्च प्रमामवेमडतवे, नप्रमामवेमडतवे अप्रमामवेमडतवे, तयनोयाः अप्रमामवेमडतयनोयाः इमत।
12. कयाःकरत्करमतकपृसधकपृतवेश्वनमदतवेयाः इत्यनवेन।
13. षष्ठष्ट्रीमवभमकयाः।
14. पमातयौ चि बहिह लमम्।
ववेदमाध्ययनमम्
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मटिप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्
15. पमतश्चि पपुत्रश्चि पपृष्ठश्चि पमारश्चि पदञ्च पययाः चि पनोषश्चि इमत पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषमायाः , तवेषपु
पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु इमत

16. षष्ठ्यमायाः।
17. सननोतवेरनयाः।
18. छन्दस्यपृदवगहिमातम् इमत।

इमत चितपुमवरशियाः पमाठयाः
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ववेदमाध्ययनमम्

