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 नप्रय नविदरानथरनिम
'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस्य अध्ययनिराय अध्यदेतदे हरादर्दं स्विरागितस व्यरानह्रियतदे। 
भरारतमम अनत प्रराचट्रीनिमम अनत नविशरालस च। भरारतस्य विराङ्मयमनप तथशैवि प्रराचट्रीनिस प्रशस्यतरस सममहतम च। सकनष्टिकतरार भगिविरानिम एवि भरारतट्रीयरानिरास 

सकलनविदरानिरामम उत्स इनत नसदरान्तक्षः शरासदेषम। भरारतस्य समजरातदे अल्पजरातदे अजरातदे च इनतहरासदे विरानगविननिमयस्य मराध्यमस ससस्कक तनमनत 
समनविनदतस समदेषरामम। प्रदट्रीरर्घै अनस्मनिम भरारतदेनतहरासदे यराननि शरासरानण सममददतराननि, यतम नचन्तनिस प्ररावितरत, यदे भराविराक्षः प्रकनटतराक्षः तत्सविरमनप 
ससस्कक तभराषराभराण्डरारदे ननिबदमनस्त। अस्य भराण्डरारस्य आकरारक्षः नकयरानिम, तलक्षः नकयरानिम गिभट्रीरक्षः, मदल्यस नकयदम अनधकमम इनत ननिधराररणदे नि 
कनोऽनप समथरक्षः। पमररा नकस  नकस  पठनन्त स्म भरारतट्रीयरा इनत एकदे नि शनोकदे नि कथनञ्चतम ससनकप्य प्रकटमयतदे -

अङन गचासन वतदिचाश्चत्वचारतो रश्रीरचाससचा न्रचारसवस्तरर्यः।

पकरचाणस धररशचासस च सवदचा हततचाश्चतकदिरश।। (वचारकपकरचाणरन ६१.७८)

अनस्मनिम शनोकदे  चतमदरश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। चत्विरारनो विदेदराक्षः (उपविदेदराक्षः च) षडम विदेदराङम गिराननि मट्रीमराससरा (पदविर्वोत्तरमट्रीमराससदे) न्यरायक्षः 
(आन्विट्रीनककक) पमरराणमम (अष्टिरादश ममख्यराननि पमरराणराननि, उपपमरराणराननि च)  धमरशरासमम (स्मकनतक्षः) इनत चतमदरश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। 
इतनोऽनप कराव्यरादट्रीननि बहहननि शरासरानण सनन्त। एतरासरास नविदरानिरामम उत्सक्षः प्रविराहक्षः प्रदरानिस प्रगिनतक्षः प्रविकनदक्षः च महतरा करालदेनि जरातरा। समराजस्य 
कल्यराणराय भरारतस्य पराठदरानिपरम्पररायरास गिमरुकम लदेषम आध्यरानत्मकरा मनिनोविशैजराननिकरा शरट्रीररारनोगयनविषयरा रराजनिट्रीनतक्षः दण्डनिट्रीनतक्षः कराव्यराननि 
कराव्यशरासरानण अन्यराननि च बहहननि शरासरानण पराठमयन्तदे पठमयन्तदे स्म। 

एतरासरामम नविदरानिरास नशकणराय बटमक्षः नपतकगिकहस त्यक्त्विरा गिमरुकम लदेषम ब्रह्मचयरारशमस यरापयनत स्म। एतरासम ननिष्पराणनो भविनत स्म। एतरासम नविदरासम 
ननिष्णरातरा जनिरा अदरानप कदे नचतम सनन्त। निशैसनगिरकपररवितरनिराननि परददेशट्रीयराननि आक्रमणराननि स्विददेशट्रीयरा नविप्लविराक्षः इत्यरानदनभक्षः बहहनभक्षः करारणशैक्षः 
एतरा नविदरा यथरापदविर्दं नि पराठमयन्तदे भरारतदे। अनपच यदे कदे ऽनप पठनन्त तदेषरास पराठमयक्रमक्षः परट्रीकरा प्रमराणपतमम इत्यरानदकमम आधमननिकनशकणपदत्यरा 
क्विनचतम रराज्यदेषम भविनत, बहहत निशैवि भविनत। अतक्षः एतदेषरास प्रराचट्रीनिशरासराणरामम अध्ययनिस परट्रीकणस प्रमराणट्रीकरणस च भवितम इनत नधयरा अयस 
पराठमयक्रमक्षः ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि प्ररारब्धक्षः। जनिनहतराकरारर यदम यराविदम यथरा च जरानिस एतदेषम शरासदेषम ननिनहतस ननिभकतमम चरानस्त तदम 
जनिरानिरास पमरस्तरातम प्रकनटतस भवितम इनत लक्ष्यमम। तदेनि सविर्वेऽत समनखनिक्षः सन्तम, सविर्वे सन्तम ननिररामयराक्षः, सविर्वे भद्रदृनष्टिसम्पनिरा भदत्विरा भद्ररानण पश्यन्तम, 
मरा कनश्चिदम दमक्षःखमम आप्निमयरातम, मरा कनश्चिदम दमक्षःखदरानिदे प्रवितर्वेत इनत अत्यन्तमम उदरारमम उददेश्यमम 'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत निरामकस्य अस्य 
पराठमयक्रमस्य प्रकल्पनिदे वितरतदे। नविजरानिस शरट्रीररारनोगयस नचन्तयनत। कलरानविषयरा मनिनोनविजरानिमम आध्यरानत्मकनविजरानिस मनिनोरञ्जनिस च नचन्तयनन्त। 
नविजरानिस सराधनिस्विरपस समखनोपभनोगिक्षः सराध्यस चरानस्त। अतक्षः नविजरानिरादनप कलराशराखरायराक्षः शदेष्ठत्विस ननिक्षःसन्ददेहमनस्त। जनिक्षः कलरामम उपयमज्य 
नविजरानिरातम समखमम निराप्निनोनत। अनप तम नविजरानिमम उपयमज्य कलरातक्षः समखमराप्निनोनत। निरात व्यनतक्रमक्षः पररलक्ष्यतदे। 

अयस विदेदराध्ययनिस्य पराठमयक्रमक्षः छरातरानिमकद लनो जरानिविधरकनो लक्ष्यसराधकक्षः पमरुषराथरसराधकश्चि अनस्त इनत नविश्वनसनम।
अस्य पराठमयक्रमस्य ननिमरारणदे यदे नहतरानभलरानषणनो नविदराससक्षः उपददेष्टिरारक्षः पराठलदेखकराक्षः तमनटससशनोधकराक्षः टङम करायनोजकराक्षः च सराकरातम 

परनोकरपदेण विरा सराहराय्यस कक तविन्तक्षः, तदेभ्यक्षः ससस्थरानिपकतनो हरानदरकस  करातरज्ञ्यस व्यरानह्रियतदे। ररामकक ष्णनमशनिम-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयस्य 
कम लपनतवियरारक्षः शट्रीमन्तक्षः स्विरानमनि आत्मनप्रयरानिन्दराक्षः नविशदेषतनो धन्यविरादराहरार यदेषरामम आनिमकद ल्यस प्रदेरणरास च नविनिरा करायरस्यरास्य पररसमरानपक्षः 
दमष्कररा एवि।

अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरारनो धन्यरा भविन्तम, सफलरा भविन्तम, नविदराससनो भविन्तम, सज्जनिरा भविन्तम, ददेशभकरा भविन्तम, समराजसदेविकरा 
भविन्तम इनत अनत हरादरार सनदच्छरा अस्मराकमम। 

डराड. चन्द्रभदषणशमरार
अध्यकक्षः 

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

अध्यकष्ट्रीययाः सन्दवेशियाः



नप्रय अध्यदेतक्षः
'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस पनठतममम उत्सरानहभ्यनो भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायरा अनिमररानगिभ्य उपरासकदे भ्यश्चि हरानदरकस  स्विरागितस 

नविजराप्यतदे। परमहषरनविषयक्षः अयस यदम गिमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिरा नविषयरा अस्मराकस  रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिस्य पराठमयक्रमदेऽनप 
समरानविष्टिरा भविनन्त। आ बहनोक्षः करालरादम नविदमरानिक्षः अन्तररायनो ददरट्रीभविदेनदनत आशरासदे। नहन्दमजशैनिबबौदरानिरास धनमरकमम आध्यरानत्मकस  कराव्यरानदकस  
च विराङ्मयस प्ररायक्षः सविरमनप ससस्कक तदे ननिबदमनस्त। एतदेषरास शतस्य कनोटट्रीनिरास मनिमजरानिरास नप्रयराणरामम नविषयराणरामम भदनमकरायशै प्रस्तमत्यशै प्रविदेशयनोगयतरायशै 
प्ररनोचनिरायशै च मराध्यनमकस्तरदे उच्चमराध्यनमकस्तरदे च कदे नचदम नविषयराक्षः पराठमयत्विदेनि यनोज्यन्तदे। यथरा आसगल-नहन्दरानदभराषराजरानिस नविनिरा 
तत्तदराषयरा नलनखतरा मराध्यनमकस्तरट्रीयरा ग्रन्थराक्षः पनठतमस बनोदमस च नि शक्यन्तदे तदतम अतरानप प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नि जरानिरानत चदेतम इमस 
पराठमयक्रमस बनोदमस नि परारयदेतम। अतक्षः प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नविदरानिम छरातक्षः अत अस्य पराठमयक्रमस्य अध्ययनिदे अनधकराररत्विदेनि इनत गिण्यतदे। 

गिमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिराक्षः छरातरा अष्टिमककरास यरावितम करामस स्विपरम्पररानिमसरारमम अध्ययनिस करनोतम। निविमदशमककयनोक्षः तम 
एकरादशदरादशककयनोक्षः च भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य ननिष्ठयरा ननियनमतमम अध्ययनिस करनोतम। अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरा 
उच्चनशकरायशै यनोगयनो भनविष्यनत। 

ससस्कक तस्य नविनभन्निदेषम शरासदेषम कक तभदररपररशमराक्षः नविदराससक्षः प्रराध्यरापकराक्षः नशककराक्षः नशकरानविदक्षः च अस्य पराठमयक्रमस्य प्ररारपरचनिरायरामम 
नविषयननिधराररणदे नविषयपररमराणननिधराररणदे नविषयप्रकटनिभराषरास्तरननिणरयदे नविषयपराठलदेखनिदे च ससलगनिराक्षः। अतक्षः अस्य पराठमयक्रमस्य स्तरक्षः 
उन्नित एवि इनत नकमम उ विकव्यमम। 

विदेदराध्ययनिस्य एषरा स्विराध्यरायसरामग्रट्री भवितरास कक तदे पयरारपरा समबनोधरा रुनचररा आनिन्दरसस्यनन्दनिट्री सबौभरागयदरानयनिट्री 
धमरारथरकराममनोकनोपयनोनगिनिट्री च स्यरानदनत आशरास्महदे। अस्य पराठमयक्रमस्य प्रधरानिस लक्ष्यस यदम भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायराक्षः शशैकनणककदेतदेषम 
नविनशष्टिस यनोगयस च स्थरानिस स्विट्रीकक नतक्षः गिविदेषणरा च स्यरानदनत। तल्लक्ष्यमम पराठमयक्रमदेणरानिदेनि सदेत्सनत इनत दृढनविश्वरानसनिनो वियमम। 

अध्यदेतरा अध्ययनिकरालदे यनद मन्यदेत यदम अनस्मनिम अध्ययनिसम्भरारदे पराठननिचयदे यत ससशनोधनिस पररवितरनिस पररविधरनिस ससस्करारक्षः च 
अपदेक्ष्यन्तदे, तदेषरास समदेषरास प्रस्तराविरानिरास वियस स्विरागितस कतमर्दं नसदराक्षः स्मक्षः। अममस पराठमयक्रममम इतनोऽनप अनधकमम प्रभरानविनिमम उपयनोनगिनिस सरलस च 
नविधरातमस भविनदक्षः सह वियस सदरा प्रयत्निपररा एवि। 

अध्यदेत तणरास समदेषरामनप अध्ययनिदे सराफल्यराय जट्रीविनिदे च सराफल्यराय कक तकक त्यरायशै च आशट्रीविरचक्षः अस्मराकमम। 
नकस  बराहहनिरा नविस्तरदेण। अस्मराकस  गिबौरविविराणणीं जगिनत नविरलरामम सविरनविदरायरा लक्ष्यभदतरामम एवि उदररानम - 

सवर्वेऽत्र सकसखिनर्यः सन्तक सवर्वे सन्तक सनरचाररचार्यः। 
सवर्वे भद्रचासण पश्रन्तक रचा कसश्चदिन दिकर्यःखिभचागन भवततन।। 
दिकजरनर्यः सज्जनतो भभरचातन सज्जनर्यः शचासन्तरचाप्नकरचातन।
शचान्ततो रकच्रतत बन्धतभ्रतो रकक्तश्चचान्रचानन सवरतोचरततन।।
स्वस्त्रस्तक सवश्वस्र खिलर्यः प्रसश्रीदितचास ध्रचारन्तक भभतचासन सशवस सरथतो सधरचा। 
रनश्च भद्रस भजतचादिधतोकजत आवतश्रतचास नतो रसतरप्रहहैतकककी।।

शट्री ससजय-कम मरार-नसन्हरा
ननिददेशकक्षः (शशैनकक)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

मनदवेशिककीयमा वमाकम्



 नप्रय नजजरासनो

ॐ सह नचाववतक। सह ननौ भकनक्तक । सह वश्रीरर्यं करवचावहहै। ततजसस्वनचावधश्रीतरस्तक। रचा सवसद्विषचावहहै॥ ॐ शचासन्तर्यः शचासन्तर्यः शचासन्तर्यः॥ 
परम्पररामम अविलम्ब्य इयस प्रराथरनिरा यदम अस्मराकमम अध्ययनिस नविघ्निरनहतस भवितम। अजरानिनिराशकस  तदेजनस्वि भवितम। नविददेषभराविनिरानिराशकस  भवितम। 

नविदरालराभदेनि सविरनविधतरापरानिरास शरानन्तक्षः भवितम इनत।
भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य अङम गिभदतनोऽयस पराठमयनविषयक्षः। अस्य उच्चतरमराध्यनमकककरायराक्षः कक तदे ननिधराररणमनस्त। 

एतत्पराठमयक्रमस्य पराठननिचयरानत्मकरामम इमरामम अध्ययनिसरामग्रट्रीमम भवितदे दददम अहस परमस हषरमम अनिमभविरानम। सरलस ससस्कक तस जरानिनिम यक्षः कनोऽनप 
अस्य अध्ययनिदे समथर्वो गिण्यतदे। 

अनिन्तरा विशै विदेदराक्षः। भरारतट्रीयरानिरास गिविरस्थरानिस शदरास्परादस जरानिमदलस जट्रीविनिपथप्रदशरकक्षः इहपरलनोकजरापकक्षः विदेदक्षः। बहहषम शराखरासम नभन्निक्षः। 
विदेदराङम गिराननि च षटम। उपविदेदराक्षः च सनन्त। विशैनदकशब्दराक्षः बहहत लबौनककशब्ददेभ्यनो नभन्निराक्षः। तत व्यराकरणस्य नविनशष्टिरा ननियमराक्षः। अतक्षः 
पराठमयक्रमदेऽनस्मनिम विशैनदकविराङ्मयस्य इनतहरासक्षः, सदकराननि, व्यराकरणमम चदेनत तदेधरा नविभरागिक्षः पररकनल्पतक्षः। नक्लष्टिनविषयरा अत्यन्तस सरलयरा नगिररा 
अनस्मनिम पराठमयक्रमदे वितरतदे। 

मराध्यनमकककरायरास प्रदत्तक्षः विदेदराध्ययनिमम इनत नविषयक्षः अनप अत्यन्तमम उपकरारकक्षः वितरतदे। सनत समयदे छरातक्षः तस्य अध्ययनिदेनि जरानिपट्रीनिक्षः 
भनवितममहरनत। उच्चतरमराध्यनमकककरायरा विदेदराध्ययनिमम इनत नविषयस्य अध्ययनिदेनि विदेददे प्रविदेशराय छरातस्य यनोगयतरा कल्प्यतदे। एतत्सरामग्रट्री 
विदेदरानिरास सशदमम अध्ययनिदे प्रविदेशराय प्ररनोचनिराय च। अनियरा आकरग्रन्थरा नि गितराथरार नि विरा हदेयराक्षः अनप तम गिभट्रीरतयरा अध्यदेयराक्षः। 

समग्रनोऽनप पराठमयनविषयक्षः दयनोक्षः पमस्तकयनोक्षः कनल्पतनोऽनस्त। 

अध्यदेतरा पराठरानिम सम्यकम  पनठत्विरा पराठगितरानिरास प्रशरानिरामम उत्तररानण स्वियस नविचरायर अन्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तरराणरास दशरनिस कम यरारतम, तशैक्षः उत्तरशैक्षः स्विस्य 
उत्तरस च मदेलयदेदम। प्रनतपतस प्रदत्तदे ररकभरागिदे स्विस्य नटप्पणणीं रचयदेदम। पराठरान्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तररानण ननिमरारय परट्रीकरायशै सन्निदनो भवितम। 

अध्ययनिसम्भरारदे क्विरानप करानठन्यमम अनिमभदयतदे चदेतम अध्ययनिकदे न्द्रस यथराकरालस गित्विरा समस्यरासमराधरानिराय आचरायर्दं पश्यतम। 
ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि सह ई-पतदराररा सम्पकर्दं  विरा करनोतम। जरालपमटदे अनप ससपकर व्यविस्थरा वितरत एवि। जरालपमटकम टक्षः 
www.nios.ac.in इनत अनस्त। 

पराठमयनविषयनोऽयस भवितक्षः जरानिस विधरयतरातम , परट्रीकरासम सराफल्यमम आविहतरातम , रुनचस विधरयतरातम , मनिनोरथरानिम पदरयतरातम इनत करामयदे।  

अजरानिरान्धकरारस्य निराशराय जरानिज्यनोनतषक्षः दशरनिराय च इयस मदे हरानदरकक प्रराथरनिरा - 

ॐ असततो रचा सदिन गरर। तरसतो रचा ज्रतोसतगररर। रमत्रतोरचाररमतस गरर॥ ॐ शचासन्त: शचासन्त: शचासन्त:॥

भवित्कल्यराणकरामट्री

रराम-निराररायण-मट्रीणरा
पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)
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)1 ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैलकण्यस
ववेदप्रमाममाण्यमवमशिर याः च

प्रस्तमावनमा-

अस्ममाकस  ववैमदकवमाङ्मयमम् मवलकणमम् वतरतवे। ललौमकककमाव्यस्य अपवेकयमा ववैमदकस  कमाव्यस मवदपुषमास मनसस
असधकमम् आहमादस जनयमत। ववैमदककमाव्यस्य मवषयवे मवद पुषमास मनसस कनोऽमप सन्दवेहियाः नमासस्त। ववैमदकमायाः ऋषययाः
मननोगतमानमास भमावमानमास प्रकटनवे पटव आसनम्। वस्तपुतस्तपु ववेदमायाः अपलौरुषवेयमा इमत आसस्तकमानमास मतमम्। ऋषययाः
कवे वलस  मन्त्रमामण  दृषवन्तयाः  न  तपु  कपृ तवन्तयाः।  ववेदवे  कमाव्यत्वस  स्वतयाः  एव  वतरतवे।  मकन्तपु  ऋषष्ट्रीणमास  मपुखमादवेव
प्रथमतयमा  तवेषमास  प्रकमाशियाः  अभवतम्  इमत  ऋषष्ट्रीणमास  कमवत्वमम्।  ववैमदकमन्त्रवेषपु  मवमवधरसमायाः  स्फिपु टमायाः  वतरन्तवे।
उपममादष्ट्रीनमामम्  अलङ्कमारमाणमामम्  अवतमारणमा  ववैमदककमालवे  एव अभवतम्।  ववैमदकवमाङ्मयवे  अलङ्कमारमाणमामम्  उपयनोगयाः
व्यथरयाः नमासस्त। यतनो महि एमभयाः अलङ्कमारवैयाः नवैकवे  सकक्ष्ममाथमारयाः प्रकमामशितमायाः अभवनम्। कमवषपु श्रवेष्ठयाः कमवयाः भवमत
ववैमदकयाः ऋमषयाः। ववैमदकमन्त्रवेषपु  प्रकपृ तवेयाः  अमप मननोहिरस  वणरनस  प्रमाप्यतवे।  इममानम्  मवषयमानम्  वयमम्  असस्मनम्  पमाठवे
पठमामयाः। अमप च अत्र वयस ववेदस्य प्रमाममाण्यमवषयवे आलनोचनमास कपु मरयाः।

उदवेश्यमामन-

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् 

➢ ववैमदकवमाङ्मयस्य मवलकणतमामम् असधगममष्यमत।

➢ ववेदवेषपु रसस्य मवधमानस कथस भवमत इमत बनोदपुस शिक्नपुयमातम्।

➢ ववैमदकमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास कमवत्वमवषयवे जमास्यमत

➢ ववेदवे अलसकमारमाणमामम् उपयनोगयाः कथमम् असस्त इमत अवगच्छवेतम्।

➢ ववेदवे सलौन्दयरपररकल्पनस कथमम् असस्त तमदषयवे जमातपुस समथरयाः भववेतम्।

➢ ववेदस्य प्रमाममाण्यमवषयवे जमानष्ट्रीयमातम्।

ववेदमाध्ययनमम्    1   

1



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

. )1 1 भकममकमा
ललौमकककमाव्यमामदभ्ययाः  ववैमदकवमाड्मयस्य मवलकणतमा  मवदतवे।  इयस  च मवलकणतमा  ववेदस्य पदवेषपु

गदवेषपु च प्रकमामशितमा। यदमप ललौमककमामन कमाव्यमामन बहिहमन ससन्त तथमामप मवदमाससयाः ववैमदकवमाङ्मयवे एव असधकमम्
आहमादस प्रमाप्नपुवसन्त। मनसखलवेषपु कमाव्यवेषपु ववैमदकस  कमाव्यमम् एव प्रथममम् इमत मवदपुषमास मतमम्। ललौमकककमाव्यमानमास
स्थमानस तपु ववैमदककमाव्यमातम् परमवेव मवदतवे। ववेदवे ममसथलमामदनगरष्ट्रीणमामम् अतष्ट्रीव रमणष्ट्रीयस वणरनस वतरतवे। यथमा तत्र
वपृत्रमासपुरस्य मवकटरूपस्य वणरनस  प्रमाप्यतवे  तथमा दवेवमासपुरसङ्गमामस्य अमप वणरनस  लभ्यतवे। एतमामन वणरनमामन
पमाठकमानमास मनयाःसपु आनन्दस जनयसन्त।

ववैमदकमायाः ऋषययाः मननोगतभमावमानम्  सम्यकम्  प्रकमटतवन्तयाः। मननोगतभमावमानमास  सपुन्दरतयमा प्रकटनमाय
अलङ्कमारमायाः  आवश्यकमायाः  भवसन्त।  ऋषययाः  अमप  स्थमानवे  स्थमानवे  मननोगतभमावमानमास  प्रकटनवे  अलङ्कमारप्रयनोगस
कपृ तवन्तयाः। ववैमदकमन्त्रवेषपु  अमप बहिहशियाः अलङ्कमारमायाः प्रमाप्यन्तवे।  कमाव्यसससमारवे  कमवतमा  यमावतष्ट्री प्रमाचष्ट्रीनमा  वतरतवे
उपममालङ्कमारयाः  अमप  तमावमानम्  एव  प्रमाचष्ट्रीनयाः  वतरतवे।  कमवयाः  यत्र कपु त्रमामप  अलङ्कमारमाणमास  व्यवहिमारस  न  करनोमत।
प्रसङ्गमानपुसमारमम्  एव तवेन अलङ्कमारमाणमास  व्यवहिमारयाः मक्रयतवे।  तवेषमास  प्रयनोगवेण च स बहिह  दपुबर्बोध्यमम्  अमप मवषयस
स्वल्पवैयाः  एव  पदवैयाः  अतष्ट्रीव  सरलतयमा  प्रकटयमत।  ववैमदकवमाङ्मयवे  अथरप्रमतपमादनमाय  अलङ्कमारमाणमास  प्रयनोजनस
मवदतवे। यथमा चन्द्रियाः घनमान्धकमारवेण आच्छनमास रमामत्रमम् आलनोमकतमास करनोमत, तदतम् अलङ्कमारवैयाः ववैमदकवमाङ्मयस्य
दपुरवगम्यमायाः मवषयमायाः बनोधगम्यमायाः भवसन्त। तत्र अनपुप्रमासयाः उपममा उत्प्रवेकमा दृषमान्तयाः अथमारन्तरन्यमासयाः इत्यमादययाः
अलङ्कमारमायाः स्थमानवे स्थमानवे समपुपलभ्यन्तवे।

ववैमदकवमाङ्मयवे  अलङ्कमारमाणमास  प्रयनोगवेण  रसयाः  एव  प्रमतपमामदतयाः।  समपुमचतवे  सन्दभर  इमवे  अलङ्कमारमायाः
कमाव्यशिनोभमास मनतरमामम् अमभवधरयसन्त। कमवयाः स्वमानपुभवस सहृदयहृदयपयरन्तस सरलतयमा सम्प्रवेषमयतपुस तदनपुरूपस
अलङ्कमारमामदयपुकस  वमाक्यस व्यवहिरमत। वयमम् एवसमवधस्य कमाव्ययपुगस्य कल्पनमामम् अमप कत्तपुर्त्तुं  न शिक्नपुमयाः यत्र
उपममादययाः अलङ्कमारमायाः न प्रयपुकमायाः।

ववैमदकसककवे षपु  नमानमादवेवतमानमास  यजस  प्रमत  सममागमनमाय  पमासथरवसपुखस्य  सम्पमादनमाय
आध्यमासत्मकभमावस्य उन्मवेषणमाय च बहिहमवधवेषपु  छन्दयाःसपु प्रमाथरनमा कपृ तमा असस्त। प्रमाथरनमाऽवसरवे कमवयाः तमासमास
पमवत्रभमावमानमास भव्यरूपमाणमास च सम्यगम् वणरनस कपृ तवमानम्। व्यङ्ग्यमाथरप्रमतपमादकमामन वमाक्यमामन च तत्र मवदन्तवे।
ववैमदकषरययाः उच्चमवचमारमानम् कतपुर्त्तुं समथरयाः आसष्ट्रीतम्। कलमारमहितस जष्ट्रीवनस तवेभ्ययाः न रनोचतवे स्म। स कलमासपु कपु शिलस
जष्ट्रीवनस द्रिषपुमम् इषवन्तयाः। तवेषमास मतवे तदवेव जष्ट्रीवनस भवमत यसस्मनम् कलमायाः मतष्ठसन्त। ववेदयाः अमप जष्ट्रीवनस कलमायपुकस
भववेतम्  इमत सम्भमावयमत। ववेदववेदमाङ्गवेषपु  क्वमचतम्  उषमामवषयकवे षपु  मन्त्रवेषपु  सलौन्दयरभमावनमा असधकतयमा दृश्यतवे।
क्वमचतम्  च  इन्द्रिमवषयकमन्त्रवेषपु  तवेजसस्वतमायमायाः  प्रमाचपुयर्त्तुं  पररलक्ष्यतवे।  यथमा  अग्निवेयाः  रूपवणरनप्रसङ्गवे
स्वभमावनोक्त्यलसकमारयाः  प्रयपुज्यतवे  तथमा  वरुणस्तपुतलौ  हृद्गतकनोमलभमावमानमास  ममाधपुयरगपुणस्य च प्रकमाशियाः वतरतवे।
"उतत्वयाः  पश्यनम्  न  ददशिर  वमाचस,  जमायवेव  पत्यवे  उषतष्ट्री  सपुवमासमा",  "दमा  सपुपणमार  सयपुजमा  सखमायमा"
इत्यमादष्ट्रीमन अनवेकमामन वमाक्यमामन ववेदवेषपु ससन्त। एतवेषमास वमाक्यमानमामम् अमभप्रमायस समामहित्यशिमासवेषपु अनमभजयाः जमातपुस
न प्रभवमत। एवस यनो जनयाः समामहित्यशिमासस न जमानमामत स व्यञ्जनयमा प्रमतपमादममानमानम् ववैमदकमाथमारनम्  जमातपुस  न
शिक्ननोमत।  अनवेन  प्रकमारवेण  ववैमदकमन्त्रवेषपु  कमाव्यस्य  गपुणमायाः  भकयशियाः  दृश्यन्तवे  यवेषमास  जमानस  ववैमदकमन्त्रमाणमामम्

   2   ववेदमाध्ययनमम्



ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैलकण्यस ववेदप्रमाममाण्यमवमशिर याः च मटप्पणष्ट्री

अथमारवगमनवे  अत्यन्तममावश्यकमम्  असस्त।  तन्मयतमायमायाः  अनन्यतमायमायाः  च  उत्कपृ षस  ववैमशिष्टस  ववेदवेषपु
समपुपलभ्यतवे। ववेदवेषपु एव भमावमानमास सहिजमा सरलमा च अमभव्यमकयाः असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 उपममा कमाव्यसससमारवे मकयतष्ट्री प्रमाचष्ट्रीनमा।

.2 मननोगतभमावमानमास प्रकमाशिमाय कवे  आवश्यकमायाः भवसन्त।

.3 कवे षमासञ्चितम् अलङ्कमारमाणमास नमाममामन सलखन्तपु।

.4 कलमारमहितस जष्ट्रीवनस कवे भ्ययाः न रनोचतवे।

.5 समामहित्यशिमासवेषपु अनमभजयाः मकस  जमातपुस न प्रभवमत।

. )1 2 रसमवधमानमम्
ऋग्ववेदस्य मन्त्रवेषपु  अनवेकवे  रसमा  वतरन्तवे।  अतयाः तवे  मन्त्रमायाः  अस्ममाकस  मनसयाः प्रधमानमम्  आकषरणमम्

असस्त।  ववैमदकषर्षीणमास  मननोगतभमावमानमास  सरलमनदशिरनमम्  एतवेषपु  मन्त्रवेषपु  समपुपलभ्यतवे।  ऋङ्मन्त्रवेषपु  इन्द्रिस्तपुतलौ
वष्ट्रीररसस्य  सम्यगम्  अमभव्यमकयाः  जमातमा।  दमाशिरमात्रसककवे  महिमषरयाः  वससष्ठयाः  रमाजयाः  मदवनोदमासस्य  तथमा  तस्य
प्रमतपमकणमास मध्यवे ययाः सङ्घषरयाः अभवतम् तस्य सपुष्ठपु  वणरनस कपृ तवमानम्। 

गपृत्समदमषरयाः अनवेकमासपु स्तपुमतषपु वष्ट्रीररसमम् आसश्रत्य इन्द्रिस्य वणरनमम् अकरनोतम्। यथमा -

'यस्ममान ऋतवे मवजयन्तवे जनमासनोऽयस यपुध्यममानमा अवसवे हिवन्तवे।

यनो मवश्वस्य प्रमतममानस बभकव यनो अच्यपुतच्यपुतम् स जनमास इन्द्रियाः॥

(ऋग्ववेदवे २/१२/९)

अस्य मन्त्रस्य अयमम् अथरयाः - इन्द्रिस मवनमा न कनोऽमप ममानवनो मवजयस प्रमाप्ननोमत। यनोदमारयाः आत्मरकमाथर्त्तुं
तमम्  एव  आह्वयसन्त।  मनसखलवेषपु  दवेववेषपु  असलौ  इन्द्रियाः  श्रवेष्ठतमयाः  असस्त।  मकन्तपु  यवे  इन्द्रिपदस्य  प्रमाप्तयवे
कठनोरसमाधनमास कपु वरसन्त स तवेषमास सङ्कल्पभङ्गस  करनोमत। इन्द्रिनो महि शिलौयरस्य वष्ट्रीयरस्य च प्रतष्ट्रीकयाः। अत्र इन्द्रिस्य
ममाहिमात्म्यवणरनवे वष्ट्रीररसयाः स्फिपु टयाः वतरतवे।

इत्थस सवरत्र सस्थतमानमास भमावमानमामम् अमभव्यमकयाः कमवनमा समपुमचतवेन प्रशिससनष्ट्रीयवेन च प्रकमारवेण कपृ तमा
असस्त। कववेयाः लवेखनष्ट्री प्रभकतबलशिमासलनष्ट्री भवमत। अतयाः तस्य प्रत्यवेकस  पदस बहिहनम् अथमारनम् प्रकमाशियमत। अत एव
एतस्ममातम् श्लनोकमातम् कमाव्यसलौन्दयरमम्,  ओजसयाः छटमा,  रष्ट्रीतवेयाः प्रकषरयाः,  पकणर्बोपममा इत्यमादष्ट्रीमन पमाठकमानमास चवेतमाससस
यपुगपतम् आकषरसन्त। ऋषवेयाः सवर प्रयमासमायाः अत्र वष्ट्रीररसमम् एव पररपनोषयसन्त।

सलौन्दयरमम् एव कमाव्यस्य 'रस' इमत मवदमाससयाः अमप स्वष्ट्रीकपु वरसन्त। कमवयाः तमम् एव रसस समाधमयतपुस कमाव्यस
रचयमत। सयाः रसयाः शृङ्गमारकरुणमामदभवेदवेन नवमवधयाः। नवसपु अमप रसवेषपु शृङ्गमारनो नमाम रसनो रसरमाज इमत सवर
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अमप समामहित्यशिमासजमायाः वदसन्त। यथमा शृङ्गमाररसयाः अस्ममाकस  मनयाः मनोदमयतपुस शिक्ननोमत तथमा अन्यवे रसमायाः कतपुर्त्तुं
न प्रभवसन्त। अतयाः सयाः रसवेषपु श्रवेष्ठतमयाः असस्त। स शृङ्गमाररसयाः ससभनोगशृङ्गमारयाः मवप्रलम्भशृङ्गमारयाः इमत भवेदवेन
मदमवधयाः वतरतवे। एतयनोयाः मध्यवे मवप्रलम्भशृङ्गमारयाः मधपुरतरयाः। तत्र मनयाः कमाव्यप्रमतपमादमवषयवेषपु अनमायमासवेनवैव लग्निस
भवमत। तस्ममातम् उत्तमयाः मधपुरतमयाः च कनोमप रसयाः न प्रमाप्यतवे।

ऋग्ववेदस्य अनवेकवे षपु सककवे षपु शृङ्गमाररसस्य उलवेखयाः प्रमाप्यतवे। तत्र एकसस्मनम् सककवे  पपुरूरवमा-उवरश्यनोयाः
प्रणयप्रसङ्गवे  मवरहिपष्ट्रीमडतस्य नमायकस्य कथनवे मवप्रलम्भशृङ्गमाररसस्य सङ्कवेतयाः प्रमाप्यतवे-

'इषपुनर  सश्रय इषपुधवेरसनमा गनोषमायाः शितसमा न रसमहियाः।

अवष्ट्रीरवे क्रतलौ मवदमवधपुवननोरमा न ममायपुस मचतयन्तयाः धपुनययाः।।'

शृङ्गमारसमाभमासस्य अमप सङ्कवेतयाः यमयमष्ट्रीसककवे  (१०/१०)  उपलब्धनो भवमत। यत्र यमष्ट्री स्वभमातपुयाः
यमस्य समष्ट्रीपस गत्वमा सङ्गममाथर्त्तुं प्रमाथरनमास करनोमत। यमयाः तपु तस्यमायाः प्रलनोभनवेन न आकपृ षयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.6 दमाशिरमात्रसककवे  कवे न रमाजयाः मदवनोदमासस्य तथमा तवेषमास प्रमतपमकणमास सङ्घषरस्य सपुष्ठपु  वणरनस कपृ तमम्।

.7 क ऋमषयाः अनवेकमासपु स्तपुमतषपु वष्ट्रीररसमम् आसश्रत्य इन्द्रिस्य वणरनस कपृ तवमानम्।

.8 कस  मवनमा न कनोऽमप ममानवनो मवजयस प्रमाप्ननोमत।

.9 शिलौयरस्य वष्ट्रीयरस्य च प्रतष्ट्रीकयाः कयाः असस्त।

.10 कमवयाः मकस  समाधमयतपुस कमाव्यस करनोमत।

.11 नवसपु अमप रसवेषपु कस  रसस रसरमाजरूपवेण सवर अमप समामहित्यशिमासजमायाः मवदसन्त।

.12 शृङ्गमारस्य दलौ भवेदलौ कलौ।

.13 शृङ्गमारस्य दयनोयाः भवेदयनोयाः मध्यवे कयाः शृङ्गमारयाः मधपुरतरयाः।

.14 शृङ्गमारमाभमासस्य सङ्कवेतयाः कपु त्र उपलब्धनो भवमत।

. )1 3 अलसकमारमवधमानमम् 
ऋग्ववेदस्य मन्त्रवेषपु  अलङ्कमारमाणमास  प्रमाचपुयर्त्तुं  पररलक्ष्यतवे।  एतवे  अलङ्कमारमायाः स्वतयाः आमवभकरतमायाः  ससन्त।

ववैमदकवे षपु अलङ्कमारवेषपु यत्सलौष्ठवस यत्पमाटवस यतम् च आजरवस दृश्यतवे तदम् अन्यत्र न प्रमाप्यतवे। ववैमदकयाः ऋमषयाः कमवषपु
श्रवेष्ठयाः कमवयाः असस्त। सयाः प्रवेम्णयाः परमनोपमासकयाः महिमानम्  भमावपुकयाः सलौन्दयरमप्रयवेषपु  मशिरनोममणयाः च वतरतवे। अतयाः
सवरस्य अमप जगतयाः जमानस  तस्य असस्त। अलङ्कमारमायाः सलौन्दयरस्य प्रकटष्ट्रीकरणवे  अमप पटवयाः वतरन्तवे।  एतवे
अलङ्कमारमायाः कमवकथनस प्रभमावशिमासल कतपुर्त्तुं,  मवषयमानम् रमणष्ट्रीयतयमा प्रमतपमादमयतपुस,  हृदयगतभमावस च प्रकमाशिमयतपुस
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ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैलकण्यस ववेदप्रमाममाण्यमवमशिर याः च मटप्पणष्ट्री

सवरथमा समथमारयाः ससन्त। रूपकस  तपु ववेदस्य एकयाः प्रशिससनष्ट्रीययाः प्रससदयाः च अलङ्कमारयाः असस्त। ववेदमानमास शिवैलष्ट्री एव
रूपकमयष्ट्री  वतरतवे।  सपुष्ठक नमामम्  उपममानमानमास  सम्यकम्  आलनोचनमम्  अत्र  मवमहितस  वतरतवे।  अन्यवेषपु  अलङ्कमारवेषपु
अमतशियनोक्त्यलङ्कमारस्य  व्यमतरवेकमालङ्कमारस्य  सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य  च  प्रयनोगयाः  अत्र  दृश्यतवे।  तत्र
उपममालङ्कमारस्य उदमाहिरणस यथमा - 

'अभमातवेव पपुसस एमत प्रतष्ट्रीचष्ट्री गत्तमार रुमगव सनयवे धनमानमामम्।

जमायवेव पत्य उशितष्ट्री सपुवमासमा उषमा हिसवेवयाः मनररणष्ट्रीतवे अप्समा।।' इमत।।

अस्य  मन्त्रस्य  अयमम्  अथरयाः  -  कदमामचदम्  उषमा  भमातपृहिष्ट्रीनमा  भमगनष्ट्री  इव  स्वदमायभमागस  प्रमाप्तपुस
मपतपृस्थमानष्ट्रीयस्य सकयरस्य समष्ट्रीपमम्  आगच्छमत। कदमामचतम्  पमतमम्  अनपुरञ्जमयतपुस  सपुवसस्य धमारणस  करनोमत।
मकञ्चि कमाममासकमा कमाममनष्ट्री इव पत्यपुयाः पपुरस्तमातम् मनजसलौन्दयर्त्तुं प्रकटष्ट्रीकरनोमत।

ववैमदककमवयाः पमाश्वरवसत्तरनयाः पशिपुजष्ट्रीवनस्य अमप उपममानरूपवेण प्रयनोगस कपृ तवमानम्। समायसकमालवे स्वस्थमानस
प्रत्यमागतमानमास गवमास दृश्यमम् तवेषमामम् अतष्ट्रीव मप्रयमम् असस्त। 

इन्द्रिस्तपुतलौ  (१/३२)  आमङ्गरसमहिरण्यस्तकपस्य ऋषवेयाः  इयमम्  उमकयाः असस्त यतम्  त्वषष मा  मनममरतवेन
स्वरयपुकवजवेण यदमा इन्द्रियाः पवरतमासश्रतस वपृत्रमासपुरस मनहितवमानम् तदमा रम्भणस कपु वरन्तयाः सममागतमायाः  गमावयाः इव जलमामन
समपुद्रिस प्रमत अगच्छनम्-

'अहिनमहिपवतवे मशिसश्रयमाणमास त्वषमास्मवै वजस स्वयस ततक।

वमाश्रमा इव धवेनवयाः स्यन्दममानमा अञ्जयाः समपुद्रिमवदग्मपुरमापयाः॥' इमत।।

- ऋग्ववेदयाः १/३२/२

समाममान्यतयमा ययाः अथरयाः  बहिहमभयाः पदवैयाः  वण्यरतवे,  उपममालङ्कमारस्य प्रयनोगवेण स अथरयाः  स्वल्पवैयाः  पदवैयाः
प्रकमामशितनो भवमत। यथमा  'वमाश्रमा धवेनवयाः'  इत्यनवेन पदवेन ऋमषयाः वपृष्टमा सहि शिब्दस कपु वरतष्ट्रीनमास  धवेनपुनमास  समाम्यस
प्रकमटतवमानम्। अत्र स ववेदपमाठकमानमास पपुरस्तमातम् झञ्झमावमातवेन सहि वपृमषयाः,  समपुद्रिस प्रमत जलस्य ववेगवेन प्रवमाहियाः,
तस्यमा वपृषवेयाः अलङ्घनष्ट्रीयतमा चवेत्यमामदकस  सवर्त्तुं सरसस वणरयमत।

हृदयवपृत्तष्ट्रीनमास  सम्यकम्  प्रकटनमाय  वरुणसककमानमामम्  अनपुशिष्ट्रीलनस  मवशिवेषरूपवेण  सहिमायकयाः  भवमत।
ऋग्ववेदस्य एकसस्मनम् सककवे  (ऋग्ववेदयाः ७/८६) स्वककीयमम् आरमाध्यदवेवस वरुणस प्रमत महिषरयाः वससष्ठस्य मवनम्रतमा
प्रकमटतमा। तत्र ऋमषयाः आत्ममानस पपृच्छमत  -  कदमा अहिस वरुणस्य मवैत्रत्रीं प्रमाप्स्यमामम। क्रनोधरमहितनो भकत्वमा कदमा
वरुणयाः मयमा प्रदत्तस हिमवष्यस गहिष्ट्रीष्यमत। कदमा अहिस प्रसनमनमायाः भकत्वमा तस्य प्रसमादस प्रमाप्स्यमामम। 

'उतस्वयमा तन्वमा ससवदवे तत्कदमान्वन्तवररुणवे भपुवमामन।

मकस  मवे हिव्यमहृणमाननो जपुषवेव कदमा मपृडष्ट्रीकस  सपुमनमा अमभख्यमम्।।' इमत।।

-(ऋग्ववेदयाः ७/८६/२)

अत्र महिमषरयाः वमशिष्ठयाः वरुणदवेवस प्रमाथरयमत -  हिवे दवेव!  कपृ तद्रिनोहिमानम् अपवेमहि। तमानम् द्रिनोहिमानम् मवरनोधमानम् च
अपमह्रियतमामम्, यवे मयमा स्वशिरष्ट्रीरवेण कपृ तमायाः। यथमा पशिकनमामम् अपहित्तमाररस चलौरस यथमा वमा रज्वमा बदस वत्सस जनमायाः मपुकस
कपु वरसन्त तथवैव मम अपरमाधवेन बदस वससष्ठस त्वस मनोचय। 
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'अव द्रिपुग्धमामन मपत्र्यमा सपृज्यमा ननोऽव यमा वयस चकपृ ममा तनकमभयाः।

अव रमाजनम् पशिपुतपृपस न वमायपुस सपृजमा वत्सस न दमाम्ननो वससष्ठमम्।।' इमत।।

- (ऋग्ववेदयाः ७/८६/५)

असस्मनम् सककवे  आत्मसमपरणस नम्रतमा दष्ट्रीनतमा अपरमाधस्वष्ट्रीकपृ मतयाः इत्यमादययाः भव्यभमावनमायाः दृश्यन्तवे।
इदस  सककस  तस्य  ववैष्णवभकमानमास  वमाणत्रीं  स्ममारयमत  यत्र  तवे  सहिसमम्  अपरमाधमानम्  कपृ त्वमा  अमप  भगवन्तस
समाकमात्कत्तपुरमम् इच्छसन्त।

सकयर्बोदयस्य दृश्यमम् अमप तस्य अतष्ट्रीव मप्रयमम् असस्त। अस्य वणरनस स बहिहनम् अलङ्कमारमानम् आसश्रत्य
कपृ तवमानम्।  प्रभमातवणरनप्रसङ्गवे  सयाः  कथयमत  यतम्  यथमा  कनोऽमप  जनयाः  मकममप  चमर  नष्ट्रीत्वमा  जलमाभ्यन्तरवे
स्थमापयमत तथवैव सकयर्बोदयमातम् परस तस्य मकरणमामन अन्धकमारस मनमकपसन्त -

'दमवध्यतनो रश्मययाः सकयर स्य चमरवमावमाधपुस्तमनो अप्स्वन्तयाः।'

(ऋग्ववेदयाः ४/१३/४)

रूपकमाणमामम्  अमप बमाहिहल्यमम्  ऋग्ववेदस्य मन्त्रवेषपु  उपलब्धमम्  असस्त।  सकयरयाः  आकमाशिस्य स्वमणरमयाः
ममणयाः असस्त -"मदवनो रुक्म उरुचकमा उदवेमत" इमत  (ऋग्ववेदयाः ७/६३/४)। सकयरयाः ज्वसलतप्रस्तरखण्डयाः
असस्त यदमाकमाशिवे  स्थमामपतयाः  - "मध्यवे  मदवनो  मनमहितयाः  पपृश्नरश्ममा"  इमत  (ऋग्ववेदयाः  ५/४७/३)। अमग्नियाः
स्वप्रभयमा आकमाशिस स्पपृशिमत - "धपृतप्रतष्ट्रीकनो बपृहितमा मदमव स्पपृशिमा” इमत  (ऋग्ववेदयाः ५/१/१)। इदस स्पषमम्
एव असस्त यदम् एतवे  मन्त्रमायाः अमतशियनोमकमकलकमायाः ससन्त।  ऋग्ववेदवे  अमतशियनोक्त्यमायाः प्रख्यमातमम्  उदमाहिरणमम्
असस्त। तत्र समायणमानपुसमारस यजस्य, पतञ्जल्यमानपुसमारस शिब्दस्य, रमाजशिवेखरमानपुसमारस कमाव्यस्य वमा स्तपुमतयाः कपृ तमा
असस्त। तथमामहि -

'चत्वमारर शृङ्गमासयनोऽस्य पमादमा दवे शिष्ट्रीषर सप्त हिस्तमासलौ अस्य।

मत्रधमा बदनो बपृषभनो रनोरवष्ट्रीमत महिनोदवेवनो मत्यमारमम् आमवववेशि।। इमत।।

(ऋग्ववेदयाः ४/५८/३)

अपरममप उदमाहिरणमम् असस्त-

'दमा सपुपणमार सयपुजमा सखमायमा सममानस वपृकस पररषस्वजमातवे।

तयनोरन्ययाः मपप्पलस स्वमादत्यनश्ननन्यनो अभचमाकशिष्ट्रीमत।।' इमत।।

अस्य मन्त्रस्य अयमम् अथरयाः - सपुपकधरलौ सहिवमाससनलौ सममानख्यमातलौ दलौ पमकणलौ एकस्य एव वपृकस्य
उपरर सस्थतलौ। तयनोयाः मवहिगयनोयाः एकयाः सपुस्वमाद पुफिलस भपुङ्कवे , अपरयाः तपु अभपुक्त्वमा एव मतष्ठमत। अत्र पमकदयवेन
जष्ट्रीवमात्मपरममात्ममानलौ उपमष्ट्रीतलौ। अत्र अमतशियनोक्त्यलङ्कमारयाः असस्त। पमकदयस्य स्वभमावयाः सममानयाः नमासस्त।
तवेन  व्यमतरवेकमाऽलङ्कमारस्य अमप  गकढयाः  सङ्कवेतयाः  अत्र प्रमाप्यतवे  व्यमतरवेकस्य अपरमम्  अमप  सपुष्ठपु  उदमाहिरणमम्
ऋतचक्रस्य  वणरनवे  प्रमाप्यतवे  -  'दमादशिमारस  नमहि  तज्जरमाय  ववरसत्त  चक्रस  पररधमामपृतस्य'  इमत।  (ऋग्ववेदयाः
१/१६४/११)।
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उपमनषत्सपु अमप अनवेकवे षमामम् अलङ्कमारमाणमास दृषमान्तमायाः लभ्यन्तवे। कठनोपमनषमद रथस्य रूपकस  शिरष्ट्रीरमम्
असस्त (१/३/३)। ऋग्ववेदवे ऋतपुवणरनपरमायाः अनवेकवे  मन्त्रमा प्रमाप्यन्तवे। पजरन्यसककवे  (५/८३) वषमारकमालस्य अतष्ट्रीव
नवैसमगरकस  वणरनमम् असस्त। मण्डककसककवे  अमप (७/१०३)  वषमारकमालस्य एकस  रमणष्ट्रीयसस दृश्यस वमणरतमम् असस्त।
तत्र एकस्य मण्डपुकस्य शिब्दस श्रपुत्वमा अपरयाः अमप टरटरमायतवे। यथमा गपुरुयाः ववेदपमाठस  करनोमत मशिष्यमायाः च तमम्
अनपुवदसन्त तथवैव अयस मण्डपुकध्वमनयाः वतरतवे -

'यदवेषमामन्यनो अन्यस्य वमाचस शिमाकस्यवेव वदमत मशिकममाणयाः।

सवर्त्तुं तदवेषमा स समपृधवेव पवर्त्तुं यतम् सपुवमाचनो वदतनमाध्यप्सपु।। इमत।।'

अनवेन प्रकमारवेण अलङ्कमारमाणमास प्रभमा आलनोचकमानमास दृमषमम् असकपृ तम् आकषरमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.15 ववेदवेषपु प्रशिससनष्ट्रीययाः अलङ्कमार कयाः असस्त।

.16 ववेदमानमास शिवैलष्ट्री कथस वतरतवे।

.17 ऋतपुवणरनपरमायाः मन्त्रमायाः कपु त्र लभ्यन्तवे।

.18 व्यमतरवेकस्य सपुष्ठपु  उदमाहिरणस कपु त्र प्रमाप्यतवे।

. )1 4 सलौन्दयरपररकल्पनमम्
उषमादवेव्यमायाः  मवषयवे  यमामन  सककमामन  समपुपलब्धमामन  तवेषमास  पयमारलनोचनवेन  जमातस  भवमत  यदम्  एतमामन

सककमामन  कमाव्यदृष्टमा  अमप  सरसमामन  सरलमामन  भव्यभमावपकणमारमन  च  ससन्त।  प्रभमातवे  सकयरस्य  मकरणवैयाः
आलनोमकतस पकवमारकमाशिस कस्य सहृदस्य हृदयस न आहमादयमत। ववैमदकमषरयाः ततम् सलौन्दयर्त्तुं प्रवेम्णमा एव पश्यमत। तदम्
मदव्यरूपस दृष्टमा स मनोमहितनो भवमत।

कस्यचन पदमाथरस्य स्वमाभमामवकतयमा यदम् वणरनस भवमत तदवेव वणरनस कलमायमायाः उत्कपृ षत्वस दनोतयमत।
यद्रिसस्कन-महिनोदययाः उकवमानम् यतम् ववैमदकमायाः ऋषययाः सम्यकम्  प्रकपृ मतवणरनस कपु वरसन्त। प्रकपृ मतवणरनवे उषमादवेव्यमायाः
सलौन्दयरकथनवे  च तस्य मनरष्ट्रीकणपमाटवस  सहृदयतमा कल्पनमाशिमकयाः च मवशिवेषवेण प्रकमामशितमामन। अनवेन जमातस
भवमत यतम् शिवैशिवमातम् प्रकपृ मतममातपुयाः क्रनोडवे एव ऋषष्ट्रीणमास क्रकीडनस वदरनञ्चि अभवतम्। अतयाः उषमाकमालस्य वणरनवे
प्रकपृ मतयाः तथमा मवरमाजतवे यथमा ममणममालमायमास स्वणरसकत्रस मवरमाजतवे। उषमा कवे वलस बमाह्यसलौन्दयरस्य एव प्रकमामशिकमा
नमासस्त  प्रत्यपुत  समा  कववेयाः  आन्तररकसलौन्दयरमम्  अमप  सपुतरमास  प्रकमाशियमत।  अत्र  उषमादवेव्यमायाः  कनोमलत्वस्य
कपृ शिमाङ्गत्वस्य ससतस्पशिरत्वस्य च तथमा मननोरमस वणरनस प्रदत्तस यवेन पमाठकमानमास मनमाससस सपुतरमास समपुलससतमामन
भवसन्त।
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ववैमदकषरयाः प्रमतभमा उषमादवेव्यमायाः चररत्रमचत्रणवे सवरथमा एव कपु शिलमा। कमवयाः अत्र उषमादवेव्यमायाः यतम् चररत्रस
मचत्रयमत ततम्  सहृदयमानमास  हृदयवे  उलमासस  जनयमत।  अत एव  कमवयाः  कथयमत-  'हिवे  प्रकमाशिवमत उषवे!  त्वस
कमनष्ट्रीयमा कन्यमा इव अत्यन्तमम् आकषरणमयष्ट्री भकत्वमा इषफिलप्रदमातपुयाः सकयरस्य समष्ट्रीपस गच्छसस मकञ्चि तत्र गत्वमा
मदवमाकरस्य पपुरस्तमातम् सस्मतमाननमा तरुणष्ट्रीव स्ववकयाःप्रदवेशिमम् अनमावपृतस करनोमष। तव ईदृशिस रूपस कयाः मवस्मत्तपुर्त्तुं
शिक्ननोमत। अनमावपृतस वकयाःस्थलस दृष्टमा कयाः वमा ममानवयाः प्रवेरणमास न प्रमाप्ननोमत। तथमामहि -

'कन्यवेव तन्वमा शिमाशिदमानमास एमषदवेमव दवेवममयकममाणमम्।

ससस्मयममानमा यपुवमतयाः पपुरस्तमादमामववरकमाससस कपृ णपुसवे मवभमातष्ट्री।।' इमत।।

- (ऋग्ववेदयाः १/१२३/१०)

अत्र कववेयाः ममानवष्ट्रीकरणस्य भमावनमा अमतप्रबलमा असस्त। अत्र उषमादवेव्यमायाः कपु ममारष्ट्रीरूपस्य कल्पनमा
वतरतवे। समा च भमावनमा सस्मतवदनमायमायाः तस्यमायाः सपुन्दरस्वरूपस प्रकटयमत। यपुवमतकन्यमायमायाः कल्पनमा तस्यमायाः
सकयरस्य समष्ट्रीपवे गमनमम् इत्यमादययाः भमावनमायाः अत्र कववेयाः व्यमापकदृमषत्वस जमापयमत। 

कमवयाः उषमादवेव्यमायाः  मवषयवे अन्यमायाः अमप कल्पनमायाः कपृ तवमानम्। उषमा स्वप्रकमाशिवेन सससमारस तथमा ससस्कपृ तस
करनोमत यथमा कनोऽमप यनोदमा मनजशिसमाणमास घषरणवेन तवेषमास ससस्कमारस करनोमत। तथमामहि -

"अपवेजतवे शिकरनो अस्तवेव शित्रकनम् बमाधतवे तमनो असजरमा न बनोलहिमा।" इमत॥

- (ऋग्ववेदयाः ६/६४/३)

उषमा स्वप्रकमाशिस तथमा प्रसमारयमत यथमा गनोपमायाः गनोचमारणभकमलौ स्वककीयमायाः गमायाः प्रसमारयसन्त अथवमा यथमा
कमाऽमप नदष्ट्री स्वजलमामन प्रसमारयमत-

"पशिकन मचत्रमा सपुभगमा प्रथमानमा ससन्धपुनरकनोद उमवरयमा व्यश्ववैत।"

- (ऋग्ववेदयाः १/९२/१२)

उषमा प्रमतमदनमम् उदवेमत इमत तस्यमायाः अमरत्वमम् अमप अत्र वण्यरतवे -

"उषयाः प्रतष्ट्रीचष्ट्री भपुवनमामन मवश्वनोरवमार मतष्ठस्य मपृतस्य कवे तपुयाः।"

- (ऋग्ववेदयाः ३/६/३)

कववेयाः दृषलौ उषमादवेव्यमायाः गमनमागमनस चक्रवतम् असस्त। यवेन प्रकमारवेण चक्रस  सदमा एव अमावमतरतस भवमत
तथमा उषमादवेवष्ट्री अमप मनत्यमम् आवतरनस करनोमत - 

"समाममानमामथर्त्तुं चरणष्ट्रीयममानमा चक्रममव नव्यस्यमाववपृर त्स्व।"

- (ऋग्ववेदयाः ३/६/३)
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पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.19  उषमावणरनवे प्रकपृ मतयाः कथस मवरमाजतवे।

.20 उषमादवेवष्ट्री स्वप्रकमाशिस कथस प्रसमारयमत।

.21 उषमादवेवष्ट्री मदवमाकरस्य पपुरस्तमातम् गत्वमा मकस  करनोमत।

. )1 5 प्रकपृ मतमचत्रणमम्
प्रकपृ तवेयाः वणरनस प्रकमारदयवेन भमवतपुमम् अहिरमत-

. . )1 5 1 अनमावपृतस वणरनमम्

प्रकपृ तवेयाः स्वतयाः आलम्बनत्ववेन वणरनमम् अनमावपृतवणरनमम्। अत्र प्रकपृ त्यमायाः नवैसमगरकस  ममाधपुयर्त्तुं कमवहृदयमम्
आकपृ षस करनोमत तथमा अमनवरचनष्ट्रीयवेन आनन्दवेन कमवममानसस तनोषयमत।

. . )1 5 2 अलङ्कपृ तवणरनमम्

अलङ्कपृ तवणरनवे  प्रकपृ त्यमायाः  तथमा  तस्यमायाः  व्यमापमारमाणमास  ममानवष्ट्रीकरणस  भवमत।  तत्र  प्रकपृ मतयाः
चवैतन्यप्रमामणनमामम् इव नमानमामवधकमरणमास सम्पमादनस करनोमत। समा कदमामचतम् सस्मतवदनमा कपु ममारष्ट्री इव दशिरकमानमास
हृदयमम् आकपृ षस करनोमत। कदमामचदम् भष्ट्रीषणजन्तपुयाः इव अस्ममाकस  हृदयवे भयस कनोभस च समपुत्पमादयमत।

उषमादवेव्यमायाः वणरनवे ववैमदककववेयाः मदमवधमाभमावनमायाः प्रकमामशितमायाः भवसन्त। पकवरस्यमास मदमशि प्रभमातवे उषमायमायाः
स्वरूपस दृष्टमा ववैमदककववेयाः हृदयमम् आनन्दवेन पकररतस भकत्वमा कथयमत-

"उषनो दवेव्यमत्यमार मवभमामहि चन्द्रिरथमा सकनपृतमा ईरयन्तष्ट्री।

आत्त्थमा वहिन्तपु सपुयममासनो अश्वमायाः महिण्यवणमार पपृथववमाजसनो यवे।" इमत।।

- (ऋग्ववेदयाः ३/६१/२)

अस्य मन्त्रस्य अयमम् अथरयाः  -  हिवे प्रकमाशिममय उषवे!  त्वस सपुवणररथवे आरूढमा असस। त्वमम् अमपृतत्वस
प्रमाप्तवतष्ट्री। अतयाः त्वस मदव्यमा। तव उदयकमालवे मवहिगमायाः श्रपुमतमधपुरस कलरवस कपु वर सन्त। महिरण्यवणमारयाः सपुमशिमकतमायाः
सपुदशिरनमायाः च अश्वमायाः पपृथपुबलवेन त्वमास वहिन्तपु।

अलङ्कपृ तवणरनमावसरवे उषमायमायाः मननोहिररूपस्य व्यमापमारस्य च हृदयगमामहि वणरनस प्रमाप्यतवे - 

जमायवेव पत्यमा उशितष्ट्री सपुवमासमा उषमा हिसवेव मनररणष्ट्रीतवे अप्सयाः। (ऋग्ववेद १/१२४/७)

अत्र कमवयाः नमारष्ट्रीणमास कनोमलहृदयस्य स्पशिर्त्तुं करनोमत। नमारष्ट्रीजष्ट्रीवनस प्रवेमपकणर्त्तुं भवमत। प्रवेम प्रकपृ त्यमामम् अमप
प्रमाणप्रदमास  शिमकस  सञ्चिमारयमत। प्रवेम्णमा प्रकपृ मतयाः जष्ट्रीवमत,  श्वससमत वधरतवे  च। जष्ट्रीवनस्य मकलभकतस  लक्ष्यमम् एव

ववेदमाध्ययनमम्    9   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

वतरतवे नमारष्ट्रीप्रवेम। न कवे वलमा नमारष्ट्री प्रत्यपुत नरनमायर्यौ उभलौ अमप तत्र अपवेमकतलौ। ववैमदककमवयाः उषमायमायाः रूपवणरनवेन
ममानवजष्ट्रीवनस्य प्रवेमरूपस प्रधमानस तत्त्वमवेव वणरयमत। स इच्छमत यतम् जष्ट्रीवनस प्रवेम्णमा पमवत्रस भववेतम्। तस्य मतवे न
ततम् प्रवेम यतम् अनमाचमारदनोषवेण दकमषतस स्वमाथरमवशिवेषसमाधकस  वमा मवदतवे। तस्ममातम् स पमवत्रप्रवेमपकणर जष्ट्रीवनवे महितष्ट्रीमम्
एव श्रदमास प्रकमाशियमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.22 जष्ट्रीवनस्य प्रधमानस लक्ष्यस मकमम्।

.23 मकस  प्रकपृ त्यमास प्रमाणप्रदमास शिमकस  सञ्चिमारयमत।

.24 अश्वमायाः कस्य बलवेन उषमादवेवत्रीं वहिन्तपु।

.25 अलङ्कपृ तवणरनवे कवे षमास ममानवष्ट्रीकरणस भवमत।

.26 कमवयाः कपु त्र श्रदमास प्रकमटतवमानम्।

. )1 6 अथ ववेदप्रमाममाण्यमम्
लकणस प्रममाणस च मवहिमाय कस्य अमप वस्तपुनयाः ससमदयाः न भवमत। तथमामहि उच्यतवे- 'लकणप्रममाणमाभ्यमास

वस्तपुससमदयाः' इमत। ववेदस्य लकणमवषयवे इतयाः पकवर्त्तुं वयमम् अमालनोचनमास कपृ तवन्तयाः। असस्मनम् पररच्छवेदवे अस्ममाकमम्
आलनोच्यमवषययाः ववेदप्रमाममाण्यमम् इमत। तत्र आदलौ अयस प्रश्नयाः समपुदवेमत यतम् ककीदृशिस वमाक्यस प्रममाणमम् इमत। तत्र
उत्तरस महि यस्य वमाक्यस्य अथरमवषयवे  सन्दवेहिस्य अवकमाशियाः नमासस्त,  यस्य वमाक्यस्य अथरयाः पकवरमम् अजमातयाः
अनसधगतनो वमा असस्त, यस्य वमाक्यस्य अथरमवषयवे कमामप बमाधमा नमासस्त अथमारतम् यस्य वमाक्यस्य अथरयाः कवे नमामप
अनपुभववेन खसण्डतनो न भवमत तमादृशिस  वमाक्यमम्  एव प्रममाणमम्।  तस्ममादवेव उकमम्  - 'अससन्दग्ध-अनसधगत-

अबमासधतमाथरबनोधकस  वमाक्यस प्रममाणमम्' इमत।

यदमा ववेदवमाक्यवेषपु  सन्दवेहियाः,  जमातस्य अथरस्य जमापनमम्,  बमाधमा इत्यमादययाः दनोषमायाः न मतष्ठसन्त तदमा
ववेदवमाक्यस प्रममाणरूपवेण गण्यतवे। प्रमाचष्ट्रीनकमालमादम् आरभ्य चमावमारकप्रभपृतययाः ववेदमवरनोसधनयाः सम्प्रदमायमायाः ववेदस्य
प्रमाममाण्यस खण्डमयतपुस मवमवधमायाः यपुककीयाः समपुपस्थमापयसन्त। ववेदस्य प्रमाममाण्यस मनत्यत्वमम् अपलौरुषवेयत्वमम् इत्यमादष्ट्रीमन
गकढतत्त्वमामन महिमषरयाः जवैमममनयाः तस्य पकवरमष्ट्रीममाससमागन्थवे उपस्थमामपतवमानम्। स चमावमारकमादष्ट्रीनमास मतस पकवरपकमतरूपवेण
ससस्थमाप्य तवेषमास मतमानमास खण्डनस कपृ तवमानम्। महिमषरयाः जवैमममनयाः ववेदमवरनोसधनमास वमाक्यमानमास खण्डनमाय यमायाः यपुककीयाः
समपुपस्थमामपतवमानम्  तमासमास  मववरणमम्  अमप च कथस  स तमायाः ववेदमवरनोसधनष्ट्रीयाः यपुककीयाः खसण्डतवमानम्  इत्यसस्मनम्
मवषयवे असस्मनम् पमाठवे आलनोच्यतवे।
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कवे चन प्रत्यकमानपुममानशिब्दमागमप्रममाणवैयाः ववेदस्य असस्तत्वस प्रमतपमादयसन्त। अमाप्तपपुरुषमाणमामम् उपदवेशियाः महि
शिब्दप्रममाणमम्  - 'आप्तनोपदवेशियाः शिब्दयाः'  इमत। इदस शिब्दप्रममाणस ववेदस्य असस्तत्वस प्रमतपमादमयतपुस न समथरयाः। यतनो
महि इदस प्रममाणस यथमा ववेदवे प्रयपुकस  दृश्यतवे तथवैव ववेदबमहिभकरतवे स्मपृमतशिमासवे अमप। अतयाः इदस शिब्दप्रममाणस ववेदस्य
स्वककीयस  नमासस्त।  अत्र  दनोषयाः  वतरतवे।  मपुण्डकनोपमनषमद  ऋग्ववेद-यजपुवरद-समामववेद-अथवरववेदमानमास  च  उलवेखयाः
असस्त। छमान्दनोग्यनोपमनषमद नमारदयाः यदमा अधष्ट्रीतशिमासमवषयवे सनत्कपु ममारस प्रमत उकवमानम् तदमा चतपुणमार्त्तुं ववेदमानमामम्
उलवेखमम्  अमप कपृ तवमानम्। यमद उच्यतवे  ववेदस्य मध्यवे  एव ववेदचतपुषयस्य नमामनोलवेखयाः असस्त इत्यतयाः एतमायाः
उकययाः ववेदस्य असस्तत्ववे प्रममाणभकतमायाः तमहिर  आत्ममाश्रयत्वरूपस्य दनोषस्य आमवभमारवयाः भवमत। स्मपृमतगन्थवेषपु
ववेदस्य उलवेखयाः असस्त अतयाः स्मपृमतगन्थमायाः ववेदस्य असस्तत्वस प्रममाणयसन्त इमत यमद उच्यतवे  तमहिर  तत्रमामप
दनोषयाः असस्त। यतनो महि स्मपृमतगन्थमानमास प्रमाममाण्यस ववेदस्य प्रमाममाण्यमम् अमाश्रयमत। मष्ट्रीममाससकमायाः कथयसन्त यतम्
स्मपृमतसम्बसन्धशिमासवेषपु  ललौमककगन्थवेषपु  च  आत्ममाश्रयत्वदनोषयाः  दनोषरूपवेण  गण्यतवे।  परन्तपु  स्वयसससदस्य
स्वतयाःप्रममाणस्य  अपलौरुषवेयस्य  ववेदस्य  मवषयवे  अमात्ममाश्रयत्वदनोषयाः  दनोषरूपवेण  न  गण्यतवे।  ववेदस्य
अललौमककशिमकशिमासलत्वमातम् ववेदवमाक्यमामन एव ववेदस्य असस्तत्वस प्रममाणयसन्त। अतयाः ववेदमान्तभकरतवे उपमनषदमाक्यवे
ऋक्ससमहितमान्तगरतवे पपुरुषसककवे  च ऋकम् -समाम- यजपुवरदमानमामम् उलवेखयाः ववेदस्य असस्तत्वमवषयवे प्रममाणमम्। पकवरपकष्ट्री
कथयमत यतम् ववेदयाः असस्त इमत यदमप प्रममाणससदस तथमामप ववेदवमाक्यमानमास प्रमाममाण्यस न स्वष्ट्रीकमायरमम्। यतनो महि
ववेदवमाक्यस सन्दवेहि- जमातमाथरजमापकतमा-व्यमाघमातप्रभपृमतभ्ययाः दनोषवेभ्ययाः न मपुकमम्। कमतपयमानमास ववेदवमाक्यमानमास कनोऽमप
अथरयाः एव नमासस्त यथमा-

'अम्यकम्  स्यमात इन्द्रि ऋमषयाः’(ऋग्ववेदयाः१-१६९-३)'

'सपृण्यवेव जभररष्ट्री तपुफिर रष्ट्री तपु पफिर रष्ट्री फिफिर रष्ट्रीकमा’(ऋग्ववेदयाः १०-१०६-६)'

'अमापमास्तमन्यपुस्तपृपल प्रभममार’(ऋग्ववेदयाः१०-८९-५)' इत्यमामद।

एतवे  मन्त्रमायाः  उन्ममादव्यककीनमास  प्रलमापयाः  इव  अथरहिष्ट्रीनमायाः  वतरन्तवे।  अत्र  अस्ममाकस  वकव्यममदस  यतम्
मनरुक-व्यमाकरणप्रभपृतष्ट्रीनमास  ववेदमाङ्गमानमास  अध्ययनवेन एतवेषमास  मन्त्रमाणमामम्  अथरयाः बनोधगम्ययाः भवमत। यमास्कमाचमायरयाः
मनरुकवे  एतवेषमास  मन्त्रमाणमास व्यमाख्यमास कपृ तवमानम्। अतयाः यवे मनरुकप्रभपृतष्ट्रीनमास गन्थमानमामम् अध्ययनस न कपृ तवन्तयाः तवे
एतवेषमास मन्त्रमाणमामम् अथर्त्तुं जमातपुस न शिक्नपुवसन्त। अतयाः यवे मन्त्रमाथर्त्तुं न जमानसन्त तवेषमामम् एव अयस दनोषयाः न तपु ववेदस्य।
यथमा अन्धयाः गमनसमयवे यमद स्तम्भवे अमाघमातस प्रमाप्ननोमत तमहिर  सयाः दनोषयाः तस्य अन्धस्य दृमषहिष्ट्रीनतमायमायाः न तपु
स्तम्भस्य  - 'नमायस  स्थमाननोरपरमाधनो  यदवेनमम्  अन्धनो  न  पश्यमत '। इमत। एवस  ससदमान्तपमकणयाः तवेषमास  मतस
समपुपस्थमापयसन्त।

कमतपयमानमास ववेदमन्त्रमाणमामम् अथरयाः ससन्दग्धयाः असस्त अथमारतम् तवेषमास प्रकपृ तयाः अथरयाः कयाः इत्यसस्मनम् मवषयवे
मनसस सन्दवेहियाः भवमत। यथमा - 'अधसस्वदमासष्ट्रीदपुपररसस्वदष्ट्रीसष्ट्रीतम्’ (ऋग्ववेदयाः१०-१म्२९-५) अथमारतम् सयाः अधयाः
अमप आसष्ट्रीतम्  उपरर  अमप आसष्ट्रीतम्  इमत।  एतवेषपु  मन्त्रवेषपु  सन्दवेहिस्य  सत्त्वमातम्  ववेदवमाक्यस  न  प्रममाणमम्  इमत
पकवरपमकणयाः कथयसन्त। अस्यमायाः आपत्तवेयाः उत्तररूपवेण वकपुस  शिक्यतवे यदम् उकमन्त्रवे सन्दवेहिस्य अवकमाशियाः नमासस्त
इमत।  अयस  मन्त्रयाः  ऋग्ववेदस्य  सपृमषसककमातम्(१०-१२९)  उदपृतयाः।  जगतयाः  मकलकमारणस्य  परबह्मणयाः
अपकवरसपृजनशिकवे याः तथमा अललौमककममहिम्नयाः वणरनमम् असस्मनम् सककवे  असस्त। कपुद्रिशिमकमतयाः ससष्ट्रीमस्य ममानवस्य
यपुगपतम् ऊध्वरमम् अधयाः च अवस्थमानस न सम्भवमम्। परन्तपु यस्य सत्तमा समगवे मवश्ववे ओतप्रनोतरूपवेण व्यमाप्तमा
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अनपुस्यकतमा  च ततम्  परस बह्म यपुगपतम्  ऊध्वरमम्  अधयाः च सवरत्र अवस्थमातपुस  शिक्ननोमत। अतयाः ससन्दग्धमाथरस्य
दनोषस्य अवकमाशियाः नमासस्त इमत ससदमासन्तमतमम्।

कमतपयवेषपु  मन्त्रवेषपु  अचवेतनपदमाथमारनमास  सम्बनोधनस चवेतनवदम् दृश्यतवे। यथमा-कपुरस लकष्ट्रीकपृ त्य एकसस्मनम्
मन्त्रवे उच्यतवे - 'स्वसधतवे नवैनस महिससष्ट्रीयाः’ इमत। (तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा १-२-१-१)। अथमारतम् हिवे कपुर! त्वमम् अस्य
महिससमास  ममा  कपु रु।  'शृणनोत  गमावमाणयाः’(तवै.सस१-३-१३-१)।  हिवे  प्रस्तरगणमायाः!  यकयस  श्रवणस  कपु वरन्तपु  इत्यमामद।
अचवेतनस्य पदमाथरस्य इत्थस चवेतनवतम् सम्बनोधनस कनोऽमप न करनोमत। इदमम् अनपुभवमवरुदस यपुमकमवरुदस च।
अतयाः एतवेषमास ववेदमन्त्रमाणमामम् अथरयाः अनपुभववेन बमासधतयाः। अत्र बमासधतमाथरदनोषयाः आगच्छमत इमत पकवरपमकणमास मतमम्।
एतस्य  उत्तररूपवेण  इदस  वकव्यस  यतम्  एतवेषपु  मन्त्रवेषपु  अचवेतनपदमाथरस्य  सम्बनोधनस  नमासस्त।  अमप  तपु,
अचवेतनपदमाथमारनमामम् अमभममामननष्ट्रीनमास दवेवतमानमास सम्बनोधनमम् असस्त। प्रत्यवेकस  पदमाथर चवैतन्यमम् अनपुस्यकतमम्,  ततम्
च चवैतन्यस आपमातदृषमानमास जडपदमाथमारनमामम् अमभममामननष्ट्री दवेवतमा। अस्य तत्त्वस्य आलनोचनस भगवमानम् ववेदव्यमासयाः
स्वरमचतस्य  बह्मसकत्रस्य  'अमभममामनव्यपदवेशिस्तपु  मवशिवेषमानपुगमतभ्यमामम्'(बह्मसकत्र२-१-५)  -  इत्यसस्मनम्  सकत्रवे
कपृ तवमानम्।  मन्त्रवेषपु  यसस्मनम्  स्थलवे  अचवेतनस्य  चवेतनवतम्  सम्बनोधनस  व्यवहिमारनो  वमा  श्रकयतवे  तसस्मनम्  स्थलवे
तदमभममामननष्ट्रीनमास दवेवतमानमास चवैतन्यसत्तमायमायाः आमन्त्रणस बनोदव्यमम्। अत एव तसस्मनम् स्थलवे बमासधतमाथरदनोषस्य
अवकमाशिनो नमासस्त। जगमत कनोऽमप पदमाथरयाः सम्पकणरतयमा जडनो भमवतपुस  नमाहिरमत,  यतनो महि चवैतन्यसत्तमा सवरत्र
पररव्यमाप्तमा। नमाम रूपस च सपृष्टमा परमपपुरुषयाः परममात्ममा तन्मध्यवे प्रमवशिमत - 'ततम् सपृष्टमा तदवेव अनपुप्रमामवशितम्'।
तस्य रूपमम्  एव मवश्वस्य सवरषमास  रूपमम्  इमत। आपमातदृषलौ यतम्  जडस  तमादृशिस्य पदमाथरस्य यमद कनोऽमप
सम्बनोधनस करनोमत, तदमा इदस जमातव्यस भवमत यतम् तसस्मनम् पदमाथर वतरममानमायमायाः मचत्सत्तमायमायाः सम्बनोधनस भवमत।
अतयाः कस्य अमप व्यमाघमातस्य आशिङ्कमा नमासस्त इमत ससदमासन्तनमास मतमम्। 

पकवरपकष्ट्री ससदमासन्तनमामम् उत्तरवे असन्तपुषयाः सनम् पपुनयाः आपसत्तमम् उत्थमापयमत। कमतपयवेषपु ववेदमन्त्रवेषपु
परस्परमवरनोधयाः  ससलक्ष्यतवे।  उदमाहिरणभकतयाः  एकनो  मन्त्रनो  महि-  'एक  एव  रुद्रिनो  न  मदतष्ट्रीययाः
अवतस्थवे'(तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा१-८-१-१),  अथमारतम् रुद्रियाः एक एव,  मदतष्ट्रीययाः रुद्रियाः नमासस्त। मकन्तपु,  अपरसस्मनम्
मन्त्रवे उच्यतवे- 'सहिसमामण सहिसशिनो यवे  रुद्रिमा असधभकम्यमामम्'(तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा४-५-११-५),  अथमारतम् पपृसथव्यमास
सहिसस  रुद्रिमायाः  ससन्त।  इदस  मन्त्रदयस  परस्परमवरुदमम्  अतयाः  मवपरष्ट्रीतमाथरदनोषयाः  अपररहिमायरयाः।  कनोऽमप  स्वयस
कथयमत यतम्  अहिस सम्पकणर्त्तुं  जष्ट्रीवनस व्यमाप्य मलौनष्ट्री असस्म। तत्र यतमा तस्य मलौनष्ट्री असस्म इमत वचनमम्  एव
मलौनव्रतमवरुदस भवमत तथवैव दनोषयाः प्रकपृ तस्थलवे सममापतमत। एतस्य सममाधमानरूपवेण वकपुस  शिक्यतवे यतम् मनपुष्ययाः
एकसस्मनवेव कमालवे एकयाः बहिहयाः इमत उभयरूपवेण भमवतपुस न शिक्ननोमत। परन्तपु अललौमककशिमकशिमालष्ट्री रुद्रियाः स्वस्य
मवभकमतबलवेन सहिसरूपमामण धमारमयतपुस समथरयाः। अतयाः ववेदवमाक्यमम् उकदनोषमातम् मवमनमपुरकमम् एव असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.27 वस्तपुनयाः ससदयवे मकस  मकमम् आवश्यकस  भवमत।

.28 ककीदृशिस वमाक्यस प्रममाणमम्।
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.29 ववेदस्य प्रमाममाण्यमम् मनत्यत्वमम् अपलौरुषवेयत्वमम् इत्यमामदकस  गकढतत्त्वस कयाः कपु त्र स्थमामपतवमानम्।

.30 कवै याः ववेदस्य असस्तत्वस प्रमतपमादतवे।

.31 मकस  शिब्दप्रममाणमम्।

.32 चतपुणमार्त्तुं ववेदमानमामम् उलवेखयाः कपु त्र असस्त।

.33 ववेदस्य मवषयवे कयाः दनोषयाः दनोषरूपवेण न गण्यतवे।

.34 नमामरूपवे सपृष्टमा परमपपुरुषयाः परममात्ममा तन्मध्यवे प्रमवशिमत इत्यसस्मनम् मवषयवे श्रपुमतयाः कमा।

. )1 7 षड्दशिरनवेषपु ववेदस्य प्रमाममाण्यप्रमतपमादनमम्
न्यमायसमाङ्ख्यमष्ट्रीममाससमामददशिरनमानमामम् आचमायमारयाः शिब्दस प्रममाणतयमा स्वष्ट्रीकपृ तवन्तयाः। तवे शिब्दप्रममाणवेन एव

ववेदस्य असस्तत्वस स्वष्ट्रीकपृ तवन्तयाः। ललौमककववैमदकभवेदवेन शिब्दयाः मदमवधयाः। ललौमककवमाक्यमामन अन्यवेन प्रममाणवेन
ससदमामन भवसन्त। परन्तपु ववैमदकवमाक्यमामन शिब्दप्रममाणवेन एव ससध्यसन्त। तत्र अन्यस प्रममाणमम् न अपवेक्ष्यतवे।
समाङ्ख्यदशिरनवे  शिब्दप्रममाणस  श्रपुमतयाः  एव।  समाङ्ख्यदशिरनवे  ललौमककवमाक्यमानमास  शिब्दप्रममाणवे  अन्तभमारवयाः  न
स्वष्ट्रीमक्रयतवे। यतनो महि तवेषमास  नयवे  ललौमककवमाक्यमामन प्रत्यकवेण अनपुममानवेन वमा गपृह्यन्तवे। अत एव ललौमककमामन
वमाक्यमामन स्वतयाः  न प्रमष्ट्रीयन्तवे।  प्रत्यकमानपुममानमाभ्यमामम्  एव  तवेषमास  प्रमममतयाः  सम्भवमत।  तथमामहि  समाङ्ख्यसकत्रवे
उकमम्-  मनजशिक्त्यमभव्यकवे याः स्वतप्रमाममाण्यमम्  (५.५१)। एवञ्चि समाङ्ख्यनयवे  ववेदस्य स्वतयाःप्रमाममाण्यस ससदमम्
एव।

ववैशिवेमषकदशिरनवे  कणमादमषरयाः ववेदस्य प्रमाममाण्यस स्वष्ट्रीकपृ तवमानम्। तवेन उकस  यतम् ववेदयाः ईश्वरस्य वचनमम्।
अतयाः तदम्  अभमान्तस  प्रमाममामणकस  च इमत ससध्यमत।  उच्यतवे  च-  "तदचनमादमाम्नमायस्य  प्रमाममाण्यमम्।  अत्र
आम्नमायशिब्दस्य अथर याः ववेदयाः।" इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

.35 समाङ्ख्यमानमास मतवे शिब्दप्रममाणस मकमम्।

.36 समाङ्ख्यमतवे ललौमककवमाक्यमानमामम् अन्तभमारवयाः कपु त्र न स्वष्ट्रीमक्रयतवे।

.37 ववैशिवेमषकदशिरनमाचमायरयाः कयाः।

.38 आम्नमायशिब्दस्य अथरयाः कयाः।
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पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठवे  ववेदस्य  मवमवधवेषपु  स्थलवेषपु  प्रयपुकमानमास  रसमालङ्कमारमादष्ट्रीनमास  मवशिदस  वणरनस  कपृ तमम्।
उपममादलसकमारमाणमामम् अवतमारणस तमावदम् एव प्रमाचष्ट्रीनमम् असस्त यमावदम् जगमत कमवतमा प्रमाचष्ट्रीनमा। ऋग्ववेदयाः एव
प्रमाचष्ट्रीनतमयाः ववेदयाः। ऋग्ववेदमन्त्रवेषपु उपममादलसकमारमाणमास प्रयनोगयाः दृश्यतवे। कमाव्यवे रस एव प्रधमानयाः। रसयाः अमात्ममा
कमाव्यस्य इमत अमालसकमाररकवै याः प्रमतपमामदतमम्। तमम् एव रसस प्रमतपमादमयतपुस सवर कवययाः यतन्तवे। ववैमदककवययाः
अमप  रसप्रमतपमादनवे  परमपटवयाः  अमासनम्।  ववैमदककवष्ट्रीनमास  कमाव्यवेषपु  रसस्य  यथमा  उत्कषरतमा  असस्त  तथमा
उत्कषरतमा ललौमकककवष्ट्रीनमास कमाव्यवेषपु न दृश्यतवे। अतयाः रसप्रमतपमादनवे ववैमदकवमाङ्मययाः मवलकणयाः। रसवेषपु प्रधमानयाः
शृङ्गमारयाः अमप ववेदवे वमणरतयाः। शृङ्गमाररसप्रमतपमादनवे उषस्सककमम् अन्यतममम्। उषमामवषयकमन्त्रमाणमामम् अनपुशिष्ट्रीलनवेन
वयस ववैमदकमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास प्रकपृ मतस प्रमत उदमात्तभमावनमास जमातपुस शिक्नपुमयाः। एवमम् असस्मनम् पमाठवे समाममान्यवेन रसस्य
अवतमारणमामवषयवे  अलसकमारप्रमतपमादनमवषयवे  प्रकपृ मतवणरनमवषयवे  च  अमालनोचनस  कपृ तमम्।  असन्तमवे  च
ववेदप्रमाममाण्यमवषयवे मवस्तमारवेण आलनोचनमा मवमहितमा। तत्र प्रत्यवेकस  दशिरनवेषपु स्वमतमानपुसमारस ववेदस्य प्रमाममाण्यस कथमम्
अङ्गष्ट्रीकपृ तस ततम् आलनोमचतस वतरतवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 ववैमदकवमाङ्मयमवषयवे ससकवेपवेण सलखत।

.2 रसमवधमानमवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।

.3 ववैमदकवमाङ्मयवे प्रयपुकमानमास कवे षमासञ्चितम् उपममालङ्कमारमाणमास वणरनस कपु रुत।

.4 उषमादवेव्यमायाः सलौन्दयरकल्पनमामवषयवे सलखत।

.5 प्रकपृ मतवणरनस्य कमत प्रकमारमायाः। प्रत्यवेकस  प्रकमारमम् आसश्रत्य मटप्पणत्रीं मवरचयत।

.6 ववेदप्रमाममाण्यमवषयवे मवस्तपृतस वणरनस कपु रुत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 कमाव्यसससमारवे कमवतमा यमावतष्ट्री प्रमाचष्ट्रीनमा वतरतवे उपममालङ्कमारयाः अमप तमावमानम् एव प्रमाचष्ट्रीनयाः वतरतवे।

.2 अलङ्कमारमायाः

.3  अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः उपममालङ्कमारयाः उत्प्रवेकमालङ्कमारयाः दृषमान्तमालङ्कमारयाः अथमारन्तरन्यमासयाः

.4 ववैमदक-ऋमषभ्ययाः

.5 व्यञ्जनयमा प्रमतपमादममानमानम् ववैमदकमाथमारनम् जमातपुस न प्रभवमत।
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उत्तरमामण-२
.6 वससष्ठवेन।

.7 गपृत्समद-ऋमषयाः।

.8 इन्द्रिमम्।

.9 इन्द्रियाः।

.10 रसमम्।

.11 शृङ्गमाररसयाः।

.12 ससयनोगयाः मवप्रलम्भयाः च।

.13 मवप्रलम्भयाः।

.14 यम-यमष्ट्रीसककवे  (१०/१०)।

उत्तरमामण-३
.15 रूपकमालसकमारयाः

.16 रूपकमयष्ट्री

.17 ऋग्ववेदवे

.18 ऋतचक्रस्य वणरनवे

उत्तरमामण-४
.19 उषमाकमालस्य वणरनवे प्रकपृ मतयाः तथमा मवरमाजतवे यथमा ममणममालमायमास स्वणरसकत्रस मवरमाजतवे

.20 उषमा स्वप्रकमाशिस तथमा प्रसमारयमत यथमा गनोपमायाः गनोचमारणभकमलौ स्वककीयमायाः गमायाः प्रसमारयसन्त अथवमा यथमा
कमाऽमप नदष्ट्री स्वजलमामन प्रसमारयमत

.21 सस्मतमाननमा तरुणष्ट्रीव स्ववकयाःप्रदवेशिमम् अनमावपृतस करनोमष।

उत्तरमामण-५
.22 नमारष्ट्रीप्रवेम

.23 प्रवेम

.24 पपृथनोयाः

.25 प्रकपृ त्यमायाः तथमा तस्यमायाः व्यमापमारमाणमामम्

.26 पमवत्रप्रवेमपकणर जष्ट्रीवनवे

उत्तरमामण-६
.27 लकणस प्रममाणस च।

.28 'अससन्दग्ध-अनसधगत-अबमासधतमाथरबनोधकस  वमाक्यस प्रममाणमम्' इमत।

.29 महिमषरयाः जवैमममनयाः तस्य पकवरमष्ट्रीममाससमागन्थवे।
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.30 प्रत्यकमानपुममानशिब्दमागमप्रममाणवैयाः।

.31  अमाप्तपपुरुषमाणमामम् उपदवेशियाः महि शिब्दप्रममाणमम्।

.32 मपुण्डकनोपमनषमद।

.33 अमात्ममाश्रयत्वदनोषयाः।

.34 'तत्सपृष्टमा तदवेव अनपुप्रमामवशितम्' इमत।

उत्तरमामण - ७
.35 श्रपुमतयाः एव

.36 शिब्दप्रममाणवे

.37 कणमादयाः

.38 ववेदयाः

।।इमत प्रथमयाः पमाठयाः।।
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)2 ऋक्ससमहितमासमामहित्यमम्
प्रस्तमावनमा

मन्त्रबमाह्मणयनोभरदवेन ववेदयाः प्रमाथम्यवेन मदमवधयाः। मन्त्रभमाग एव ससमहितमाशिब्दवेन व्यवमह्रियतवे।  असस्मनम्
अध्यमायवे वयमम् ऋग्ववेदस्य ससमहितमायमायाः मवषयवे अवगममष्यमामयाः। ससमहितमा महि मन्त्रस्य पयमारययाः। ऋङ्मन्त्रमाणमास मवषयवे
अत्र ससकवेपवेण आलनोमचतमम्। ससमहितमायमास च अषकक्रमयाः मण्डलक्रमश्च दृश्यतवे। तदत्र ससकवेपवेण आलनोच्यतवे।
शिमाखमानमास जमानस मवनमा ससमहितमापमाठयाः मनरथरकयाः एव, अतयाः  कमासमाञ्चिन शिमाखमानमास मवषयवे जमानमम् अत्यमावश्यकमम्।
कमामनचन सककमामन अमप प्रमाथम्यवेन जमातव्यमामन। सककमामन च ससवमाद-ललौमकक-दमाशिरमनकमामन भवसन्त,  तदत्र
आलनोमचतमम्।  ऋग्ववेदवे  एकस  मवमशिषस  मण्डलस  वतरतवे,  तमद  दशिममण्डलस,  यत्र  भमाषमायमास  छन्दसस  पकवर-
पकवरमण्डलमापवेकयमा भवेदयाः दृश्यतवे, तदत्र ससकवेपवेण मकसञ्चिदमालनोमचतमम्।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ ऋग्ववेदस्य मवभमागमानमास पररचयस प्रमाप्तपुस शिक्ष्यमत।

➢ अषकमण्डलक्रमलौ जमास्यमत।

➢ ऋचमास मवमवधमानमास शिमाखमानमास पररचयस प्रमाप्स्यमत।

➢ दशिममण्डलस्य मवशिवेषतमास जमास्यमत।

. )2 1 ऋक्ससमहितमा
ऋच्यतवे स्तकयतवे ययमा समा ऋकम् । तमादृशिष्ट्रीनमामम् ऋचमास समकहि एव ऋग्ववेदयाः। यत्रमाथरवशिवेन पमादव्यवस्थमा

समा  ऋमगमत मष्ट्रीममाससकमायाः  कथयसन्त।  चतपुषपुर  ववेदवेषपु  ऋग्ववेदस्य ममाहिमात्म्यस  सवमारमतशिमय असस्त। ऋग्ववेदनो  महि
धमरसम्बसन्धनमास स्तनोत्रमाणमामम् महिमानम् समपुद्रितपुल्ययाः। ऋकपु बहिहमभयाः ऋमषमभयाः मवमवधवैयाः मधपुरशिब्दवैयाः अनवेकवे  दवेवमायाः
आदरवेण भक्त्यमा  च स्तपुतमायाः  ससन्त। पमाश्चमात्यमानमास  नयवे  तपु  भमाषमायमायाः तथमा भमावस्य पमाथरक्यवेन अन्यवेभ्ययाः
ववेदवेभ्ययाः  प्रमाचष्ट्रीनतमयाः  अयमम्  ऋग्ववेदयाः।  भमारतष्ट्रीयवैरमप  ऋग्ववेदयाः  अमतशियवेन आमद्रियतवे।  तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमानपुसमारस
यजमानमास  कपृ तवे  यमामन मवधमानमामन ससन्त तत्र तमादृशिष्ट्री दृढतमा न पररलक्ष्यतवे  ,  परन्तपु  ऋग्ववेदवेन मवधष्ट्रीयममानमम्
अनपुष्ठमानस तपु दृढमवेव भवमत। यथमा-

यदवै यजस्य समाम्नमा यजपुषमा मक्रयतवे मशिसथलस ततम्″ , यदृचमा ततम् दृढमममत ।″ (तवै.सस. ६/५/१०/३)
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परमवेश्वरमातम् सवरप्रथमयाः ऋचमामवेवमामवभमारवयाः अभवतम् इमत पपुरुषसककवे ऽमप आम्नमातमम्। यथमा-

तस्ममादम् यजमातम् सवरहिहतयाः ऋचयाः समाममामन जसजरवे।″

छन्दमाससस यसजरवे तस्ममादम् यजपुस्तस्ममादजमायत।। इमत।। ″

. )2 2 ऋग्ववेदस्य मवभमागयाः
यदमप  महिमाभमाष्यवे  ऋग्ववेदस्य  एकमवसशिमतससख्यकमायाः  शिमाखमा  मनमदरषमायाः,  तत्र  च  शिमाकल-वमाष्कल-

आश्वलमायन-शिमासख्यमायन-ममाण्डककमायन-नमामधवेयमायाः पञ्चि मपुख्यमायाः शिमाखमायाः ससन्त। स ऋग्ववेदयाः सकक-मण्डलभवेदवेन
मदधमा मवभकयाः। तत्र सककस  चतपुमवरधमम्,  ऋमषसकक-दवेवतमासकक-च्छन्दयाःसकक-अथरसककभवेदमातम्।  यवेषमास  मन्त्रमाणमामम्
ऋमषयाः  एकयाः  एव  वतरतवे  तवेषमास  समकहियाः  ऋमषसककमम्।  यवेषमास  मन्त्रमाणमामम्  दवेवतमा  एकमा  वतरतवे  तवेषमास  समकहियाः  महि
दवेवतमासककमम्।  यमावदथरसममाप्तमानमास  मन्त्रमाणमास  समकहियाः  अथरसककमम्।  सपुष्ठक कत्वमात्सवर्त्तुं  सककममत्यमाख्यमायतवे।  स
ऋग्ववेदयाः मण्डल-अनपुवमाक-वगरभवेदवेन अषक-अध्यमाय-सककभवेदवेन च मदधमा।

उपयपुरकभमागदयस्य प्रथमभमागवे  महि  बमालसखल्यसककमामन  मवहिमाय  सम्पकणमारयमास  ऋग्ववेदससमहितमायमास  दशि
मण्डलमामन,  पञ्चिमाशिष्ट्रीमतश्चमानपुवमाकमायाः,  अषनोत्तरमदशितममतमाश्च वगमारयाः ससन्त। मदतष्ट्रीयवे च भमागवे अषलौ अषकमामन,

चतपुष्षमषरध्यमायमायाः, सप्तदशिनोत्तरसहिसमामण च सककमामन च ससन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 कमा ऋकम् ।

.2 कयाः ऋग्ववेदयाः।

.3 मष्ट्रीममाससकमानमास नयवे कमा ऋकम् ।

.4 ऋचमामम् आमवभमारवमवषयवे कपु त्र आलनोचनमा वतरतवे।

.5 महिमाभमाष्यवे ऋग्ववेदस्य कमत शिमाखमायाः मनमदरषमायाः।

.6 ऋग्ववेदस्य भमागदयस मकमम्।

.7 सककस  कमतमवधमम्। कमामन च तमामन।

.8 मकमम् ऋमषसककमम्।

.9 मकस  छन्दयाःसककमम्।

.10 मकमम् अथरसककमम्।

.11 ऋग्ववेदयाः कमतमवधयाः। कवे  च तवे।

.12 ऋग्ववेदस्य प्रथमभमागवे मकमम् असस्त।
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. )2 3 क्रममवभमाजनमम्
ऋग्ववेदस्य मवभमागयाः मदधमा मक्रयतवे, एकयाः असस्त अषकक्रमयाः, अपरश्च मण्डलक्रमयाः। एतलौ क्रमलौ अत्र ससकवेपवेण 

आलनोच्यवेतवे।

. . )2 3 1 अषकक्रमयाः

समगमा ऋक्ससमहितमा  अषषपु  भमागवेषपु  मवभकमा असस्त। अषसपु  च भमागवेषपु  प्रत्यवेकमम्  अषलौ अध्यमायमायाः
ससन्त। अतयाः सम्पकणर  ऋग्ववेदवे  चतपुष्षमषयाः अध्यमायमायाः  ससन्त। प्रत्यवेकमम् अध्यमायस्य अनन्तरमवभमागस्य नमाम
‘वगरयाः’इत्यसस्त। सपुष्ठपु तयमा समारल्यवेन च यथमा अध्ययनस भववेतम्  तस्ममादवेव एतमादृशियाः वगरभवेदयाः कपृ तयाः असस्त।
वगरस्तपु ऋचमास समपुदमायस्य ससजमाऽसस्त। वमास्तमवकतयमा वगरषपु ऋचमास ससख्यमा सपुमनसश्चतमा नमासस्त। प्रमाययाः पञ्चिमभयाः
मन्त्रवैयाः एकनो वगर्बो भवमत।। सम्पकणर ऋग्ववेदवे वगमारयाः षडसधक-मदसहिसपररममतमायाः ससन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.13 ऋक्ससमहितमायमायाः कमत भमागमायाः, प्रमतभमागस कमत अध्यमायमाश्च ससन्त।

.14 सम्पकणर ऋग्ववेदवे कमत अध्यमायमायाः ससन्त।

.15 प्रत्यवेकमम् अध्यमायस्य अन्तरमवभमागस्य नमाम मकमम् असस्त।

.16 वगरभवेदयाः मकमथर्त्तुं कपृ तयाः।

.17 सम्पकणर ऋग्ववेदवे कमत वगमारयाः ससन्त।

. . )2 3 2 मण्डलक्रमयाः

ऋग्ववेदस्य मदतष्ट्रीययाः क्रमयाः मण्डलक्रमयाः,  अयमम् ऐमतहिमाससकदृष्टमा ववैजमामनकदृष्टमा च महित्त्वपकणरयाः
असस्त। बमालसखल्यसककमामन  मवहिमाय  सम्पकणमारयमामपृग्ववेदससमहितमायमास  दशि  मण्डलमामन,  पञ्चिमाशिष्ट्रीमतश्चमानपुवमाकमायाः,
अषनोत्तरशितदयममतमाश्च वगमारयाः ससन्त। अत्र च अनपुवमाकवे षपु सककमामन, सककवे षपु मन्त्रमाश्च पररश्रमपकवरकस  मनधमारररतमायाः
ससन्त। अस्ममाकस  प्रमाचष्ट्रीनमायाः ऋषयस्तपु  ववेदमानमास  मवशिपुदयवे  तवेषपु  प्रयपुकमानमामम्  अकरमाणमाममप गणनमास  कपृ तवन्तयाः।
मन्त्रमाश्च सवर सप्तषष्टपुत्तरचतपुयाःशितमासधकदशिसहिसममतमायाः (१०४६७) इमत शिमाकल्यमषरयाः, शिलौनकमानपुक्रमण्ययाः
तपु अशिमाष्ट्रीत्यपुत्तर-पञ्चिशितमासधक-दशिसहिसममतमानम्(१०५८०) मन्त्रमानम् आहिहयाः। अत्र भवेदवे सखलभवेदवेन कमालभवेदवेन
वमा मन्त्रवपृमदलनोपमाववेव हिवेतपुतयनोनयलौ भवतयाः। शिब्दससख्यमा-  १५३८२६,  अकरससख्यमा-  ४३२०००। सवरऽमप
मन्त्रमायाः  चतपुदरशिसपु  छन्दयाःसपु  मवभकमायाः  इमत  बनोध्यमम्।  ऋग्ववेदगतमन्त्रद्रिष्टमारनो  ऋषययाः  गपृत्समद-मवश्वमाममत्र-
वमामदवेवमा-अमत्र-भरदमाज-वमशिष्ठमादययाः  ससन्त।  मण्डलमानपुसमारवेण  सककमानमास  व्यवस्थमा
(१९१+४३+६२+५८+८७+१०४+९२+११४+१९१) एवमसस्त। एतवेषमास सककमानमाममतररकमामन एकमादशि
सककमामन च बमालसखल्यनमाम्नमा ससन्त।
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एतवेषमास 'बमालसखल्य’-सककमानमास स्थमानस तपु अषममण्डलमान्तगरतवे एव स्वष्ट्रीकतपुर्त्तुं शिक्यतवे। असस्मन्मण्डलवे
प्रमपुखसककमामन  आहित्य  मदनवमतयाः  ससन्त।  सखलसककमानमास  सङ्कलनस  कपृ त्वमा  तवेषमास  ससख्यमा  त्र्यसधकशितममतमा
सम्भवमत।  सखलशिब्दमास्यमाथर्बो  भवमत  'पररमशिषमम्'  अथवमा  पश्चमात्सङ्कसलतमन्त्रमायाः।  स्ववेनवैव  यदमा  अध्ययनस
मक्रयतवे  तदवैव  सखलपठनस्य  व्यवस्थमा  वतरतवे।  मकञ्चिवैतवे  सखलमन्त्रमायाः कपु त्रमामप  न  उपलभ्यन्तवे  ,  न
चमाकरगणनमायमामम्  एव  एतवेषमास  मन्त्रमाणमास  सममाववेशिनोऽमप भवमत।  एतवेषमास  यथमाथररूपस्यमाऽमप  बनोधनो  न  भवमत।
एतवेषमामपृग्ववेदवे  स्थमानमम्  अषममण्डलस्यमान्तरमालवे  ऊनपञ्चिमाशित्तममातम्  सककमादमारभ्य  ऊनषमषतमस
सककपयरन्तमसस्त। एतवेषमास मन्त्रमाणमास ससख्यमाऽशिष्ट्रीमतरसस्त। अनपुवमाक-अनपुक्रममानपुसमारवेण च एतवेषमास मन्त्रमाणमास ससख्यमा
दशिसहिस-पञ्चिशित-अशिष्ट्रीमतरसस्त-

'ऋचमास दशिसहिसमामण ऋचमास पञ्चिशितमामन च।

ऋचमामशिष्ट्रीमतयाः पमादश्च पमारणस सम्प्रककीसत्तरतमम्।।'४३।।

(अनपुवमाकमानपुक्रमणष्ट्री)

ऋचमास शिब्दमानमास ससख्यमा १५३८२३ वतरतवे। यथमा-

'शिमाकल्यदृषवेयाः पदलकमवेकस  समाधर्त्तुं च ववेदवे मत्रसहिसयपुकमम्।

शितमामन चमाषलौ दशितदयस च पदमामन षटम्  चवेमत महि चमचरतमामन।।' (अनपु. ४५)

तथमा शिब्दगतमाकरणमास ससख्यमा ४३२००० वतरतवे। तदथमा-

'स  ऋचनो  व्यलौहितम्।  दमादशिबपृहितष्ट्रीसहिसमामण।  एतमावस्तलौ  ह्यचर्षीयमायाः  प्रजमापमतसपृषमायाः'  (शित.बमा.
१०/४/२/२/२३)।

'बपृहितष्ट्रीच्छन्दयाः  षसटत्रसशिदकरमाणमास  भवमत।  अतयाः  १२०००*३६=४३२०००  भवमत
चत्वमाररसशित्सहिसमामण दमामत्रसशिच्च अकरसहिसमामण' (अनपु.असन्तमवे भमागवे)।

ऋग्ववेदस्य  शिब्दमाकरमादष्ट्रीनमास  गणनमाप्रसङ्गवे  यत्र  तत्र  पमाथरक्यममप  पररदृश्यतवे।  ममालमावमारष्ट्रीयवेण
नमारमायणभटवेन मवरमचतयाः  सककश्लनोकयाः समपुपलब्धनो भवमत। गन्थवेऽसस्मनम् ऋग्ववेदस्य वगमारणमास सककमानमाञ्चि ससख्यमा
मनधमारररतमाऽसस्त। वगरसककमादष्ट्रीनमास गणनमाप्रमतपमादकश्लनोकस्तथमा तमदवरणञ्चि मनम्नरूपवेणमासस्त-

जमाननमप मदषमामनोदस स यजयाः पमातनमानरयाः।

रसस मभनमाय ममाससमादनो नरस्तस्य जलमासधपयाः।।

नमारमायणभटवेन दत्तमपृग्ववेदस्य मववरणमम् -

अषकमामन ८

मण्डलमामन १०

अध्यमायमायाः ६४

अनपुवमाकमायाः ८५

सककमामन १०१७
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वगमारयाः २००६

ऋचयाः १०४७२

अधरचरयाः २०८७५

शिब्दमायाः १५३८१६

अकरमामण ३९४२२१

उपररमनमदरषमायमास  ससख्यमायमास  बमालसखल्यसकतमानमास  गणनमा नमासस्त,  यमद तमान्यमप ११ सककमामन,  ८०
ऋचयाः,  १८ वगमारयाः,  ३०४४ अकरमामण अमप सङ्कसलतनो भववेत्तदमा,  सकतमानमास ससख्यमा १०२८,  वगमारयाः २०२४,

ऋचयाः १०५५२ तथमा अकरमामण ३, ९७, २६५ भववेयपुररमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.18 ऋग्ववेदस्य कतमयाः मवभमागनोऽयस मण्डलक्रमयाः।

.19 बमालसखल्यसककमामन मवहिमाय सम्पकणरयमामम् ऋग्ववेदससमहितमायमास कमत मण्डलमामन अनपुवमाकमायाः वगमारश्च 
ससन्त।

.20 शिमाक्यलमानपुसमारवेण कमत मन्त्रमायाः।

.21 ऋङ्मन्त्रवेषपु अकरससख्यमा कमा असस्त।

.22 सवर मन्त्रमायाः कमतषपु छन्दयाःसपु मवभकमायाः।

.23 ऋग्ववेदद्रिषमारयाः ऋषययाः कवे  ससन्त।

.24 सखलशिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.25 ऋचमास कमत शिब्दमायाः ससन्त।

.26 बपृहितष्ट्रीच्छन्दयाः कतष्ट्रीनमामकरमाणमास भवमत।

. )2 4 ऋचमास ससख्यमा
ऋग्ववेदवे  ऋङ्मन्त्रमाणमास  गणनमा अमप  एकमा मवषमवैव  समस्यमा  वतरतवे।  अस्यमायाः  गणनमायमायाः  सममाधमानस

प्रमाचष्ट्रीनवैयाः अवमारचष्ट्रीनवैयाः  च  मवदमदयाः  कपृ तमम्।  प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास  मध्यवे  ऋङ्मन्त्रमाणमास  गणनमाप्रसङ्गवे  यदम्  ववैषम्यस
पररलक्ष्यतवे,  तत्तपु वमास्तमवकतयमा शिमाखमाभवेदजन्यमम् एव असस्त,  परन्तपु अवमारचष्ट्रीनमानमास मध्यवे मन्त्रगणनमाप्रसङ्गवे
यतम्  ववैषम्यमम्  असस्त तत्तपु  भमजमनतमम्  एव  ।  अस्य भमनोदयस्य कमारणमसस्त-  ऋग्ववेदवे  मकयत्ययाः  ऋचयाः
एवसमवधमायाः  ससन्त,  यमा  अध्ययनकमालवे  चतपुष्पदमा  भवसन्त,  मकञ्चि  प्रयनोगकमालवे  मदपदमा  एव  मन्यतवे।
ऋक्सवमारनपुक्रमण्यमामम् अस्यनोलवेखयाः  प्रमाप्यतवे-  'मदमदरपदमास्त्वपृचयाः  सममामनसन्त'  अस्य  सकत्रस्य  व्यमाख्यमायमास
षड्गपुरुमशिष्यस्य स्पषकथनमसस्त- 'ऋचनोऽध्ययनवे तपु अध्यवेतमारनो दवे दवे मदपदवे एकवै कमामपृचस कपृ त्वमा सममामनसन्त
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अधष्ट्रीयरनम्।  सममामनन्तष्ट्रीमत वचनमातम्  शिससनमादलौ  न भवसन्त। तवेन पश्वमान वमायपुम्मम्(ऋ.  १/६५)  इमत शिससनवे
दशिरचत्वमम्। आसमाममाध्ययनवे तपु पञ्चित्वस भवमत।'

समायणभमाष्यवेऽमप अस्यनोलनोखयाः प्रमाप्यतवे।  चरणव्यकहिस्य टष्ट्रीकमाकत्रमार  ममहिमदमासवेनमाऽमप पकवर्बोककथनस
समसथरतमम्।  एतमादृश्ययाः  ऋचयाः  'नवैममसत्तकमदपदमायाः'  कथ्यन्तवे।  ऋग्ववेदवे मनत्यमदपदमाऽमप  ऋचयाः  ससन्त।  तमायाः
गणनमायमास सप्तदशि एव ससन्त। एतमायाः मदपदमायाः कदमामचदमप मनजस्वरूपमातम् वसञ्चितमा न भवसन्त। अस्यमायाः एव
मदपदमायमायाः  वमास्तमवकस्वरूपस्य पररचयमाभमावमातम्  मवैक्समकलर-मवैक्डनोनलप्रभपृतष्ट्रीनमास  आङम् ग्लववेदजमानमास  गणनमा
भमान्तमा अभवतम्। 

ऋग्ववेदस्य  ससमहितमायमास  त्रयमाणमास  छन्दसमास  प्रचपुरतमा  मवदतवे।  यवेषपु  'मत्रषपुपम्’-छन्दसयाः  ससख्यमा
सवमारमतशिमामयनष्ट्री वतरतवे।  असस्मनम्  छन्दसस चत्वमारयाः पमादमायाः भवसन्त। प्रमतपमादवे  एकमादशि अकरमामण भवसन्त।
अस्यमास  ससमहितमायमास  ४२५१ मत्रषपुप्छन्दमाससस ससन्त।  तदनन्तरस  गमायत्रष्ट्रीछन्दसयाः स्थमानमम्  आयमामत। असस्मनम्
छन्दसस त्रययाः पमादमायाः भवसन्त। प्रमतपमादमम् अषलौ अकरमामण भवसन्त। अस्य छन्दसयाः समस्तमा ससख्यमा २४४९
वत्तरतवे।  तदनन्तरस  जगतष्ट्रीच्छन्दसयाः  स्थमानस  भवमत।  असस्मनम्  छन्दसस  चत्वमारयाः  पमादमायाः  ससन्त।  प्रमतपमादस
दमादशिमाकरमामण ससन्त। अस्य छन्दसयाः ससख्यमाऽत्र १,३४६ वत्तरतवे। शिवेषभमागवे अनपुषपुप ८९८, पससङ्कयाः ४९८,

उसष्णकम्  ६९८, बपृहितष्ट्री ३७१ वत्तरन्तवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.27 प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास मध्यवे ऋङ्मन्त्रमाणमास गणनमाप्रसङ्गवे ववैषम्यस मकमथर्त्तुं पररलक्ष्यतवे।

.28 अवमारचष्ट्रीनमानमास भमनोदयस्य कमारणस मकमम् असस्त।

.29 चरणव्यकहिस्य टष्ट्रीकमाकतमार कयाः।

.30 ऋग्ववेदस्य ससमहितमायमास कस्य छन्दसयाः आसधक्यस दृश्यतवे।

.31 मत्रषपुपम्-छन्दसस कमत पमादमायाः कमत अकरमामण च भवसन्त।

.32 गमायत्रष्ट्री-छन्दसस कमत पमादमायाः तथमा  प्रमतपमादस कमत अकरमामण भवसन्त।

.33 जगतष्ट्री-छन्दसस कमत पमादमायाः कमत अकरमामण च भवसन्त।

.34 ऋग्ववेदस्य शिवेषभमागवे कमत अनपुषपुप्च्छन्दमाससस वतरन्तवे।

. )2 5 ऋग्ववेदष्ट्रीयशिमाखमापररचययाः
यजस्य आवश्यकतमामम् अनपुभकय उदमात्तदृष्टमा महिमामपुमनयाः व्यमासयाः स्वस्य चतपुरयाः  मशिष्यमानम् ववेदमम्

अध्यमामपतवमानम्। यजवे चत्वमारनो ऋसत्वजनो भवसन्त -१.हिनोतमा,  २.अध्वयपुरयाः,  ३.  उद्गमातमा,  ४.  बह्ममा च। हिनोतमा-
आह्वमानकत्तमार, स महि यजमावसरवे दवेवतमानमास प्रशिससमायवै रमचतमानम् मन्त्रमानम् उच्चमारयनम् दवेवतमायाः आह्वयमत, तत्कमायमारय
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सङ्कसलतमायाः मन्त्रमायाः स्तपुमतरूपतयमा सममाख्यमातमायाः,  तवेषमास  सङ्गहि एव ऋग्ववेदयाः।  एनमपुदवेश्यममभलक्ष्य व्यमासयाः
पवैलमाय  ऋग्ववेदस  पमाठयमाममास।  अध्वयपुर मवरसधवदजस  सम्पमादयमत,  तत्रमावश्यकमन्त्रमा यजकसषष्ट्री,  तत्ससगहियाः
यजपुवरदयाः,उद्गमातमा  तपु  उच्चस्वरवेण  गमानकत्तमार,  स महि स्वरबदमानम्  मन्त्रमानम्  उच्चवैगमारयमत,  तदपवेमकतमन्त्रमाणमास
सङ्गहियाः  समामववेदयाः।  महिमषरयाः  व्यमासयाः  कवयवे  जवैममनयवे  समामववेदमध्यमामपतवमानम्।  बह्ममा  यजमनरष्ट्रीककयाः
कपृ तमाकपृ तमाववेकणकत्तमार,  स  महि  सवरमवधमन्त्रजयाः,  तदपवेमकतनो  मन्त्ररमामशियाः  अथवरववेद  इमत  कथ्यतवे।
यजमनरष्ट्रीकणकमायरसम्पमादनमाय मपुमनयाः व्यमासयाः सपुमन्तपुमपुमनमथरवववेदस पमामठतवमानम् -

'तदृक्ववेदधरयाः पवैलयाः समामगलौ जवैमममनयाः कमवयाः।

ववैशिम्पमायन एववैकनो मनष्णमातनो यजपुषमामत।

अथवमारमङ्गरसनमासष्ट्रीतम् सपुमन्तपुदमा ररुणनो मपुमनयाः।।' (नमाग.पपुरमा. १/४/२१)

शिमाखयमा सहि 'चरण’-शिब्दस्यमामप सम्बन्धनोऽसस्त। अधपुनमा उभयनोयाः शिब्दयनोयाः प्रयनोगयाः प्रमाययाः सममानमाथर
एव  भवमत।  ममालतष्ट्रीममाधवस्य  टष्ट्रीकमाकत्तरयाः  जगदम्धरस्य  कथनमानपुसमारवेण-'चरणशिब्दयाः  शिमाखमामवशिवेषमाध्ययन-

परवैकतमापनजटमाससघवमाचष्ट्री'। अमासमास शिमाखमानमास मवस्तपृतमववरणस पपुरमाणवेषपु चरणव्यकहिवे च प्रमाप्यतवे। मवमवधवेषपु गन्थवेषपु
शिमाखमाससख्यमायमास  मवपयरयनो  वत्तरतवे।  भमाष्यकमारवेण  पतञ्जसलननोकमम्-  ‘चत्वमार  ववेदमायाः  समाङ्गमायाः  सरहिस्यमा  बहिहधमा
मभनमायाः।  एकशितमध्वयपुरशिमाखमायाः।  सहिसवत्ममार  समामववेदयाः।  एकमवसशिमतधमा  वमाहिम्  वपृच्यमम्।  नवधमाऽथरवणनो
ववेदयाः’(पस्पशिमामह्निकमम्)।

यदमप  महिमाभमाष्यवे  ऋग्ववेदस्य  एकमवसशिमतशिमाखमायाः  मनमदरषमायाः  परस  शिमाकल-वमाष्कल-आश्वलमायन-

शिमाङमायन-ममाण्डककमायन-नमामधवेयमायाः पञ्चि शिमाखमायाः ससन्त मपुख्यमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.35 यजस्य आवश्यकतमामम् अनपुभकय महिमामपुमननमा व्यमासवेन मकस  कपृ तमम्।

.36 यजवे कमत ऋसत्वजनो भवसन्त, कवे  च तवे।

.37 हिनोतमा मकस  करनोमत। 

.38 अध्वयपुरयाः मकस  करनोमत।

.39 उद्गमातमा मकस  करनोमत।

.40 जवैममनत्रीं कयाः समामववेदमम् अध्यमामपतवमानम्।

.41 बह्मणयाः मकस  कमायरमम्।

.42 व्यमासयाः सपुमन्तमपुमनमम् अथवरववेदस मकमथर्त्तुं पमामठतवमानम्।

.43 शिमाखयमा सहि कस्य सम्बन्धनोऽसस्त।

.44 ममालतष्ट्रीममाधवस्य टष्ट्रीकमाकतमार कयाः।

.45 महिमाभमाष्यवे कमत शिमाखमायाः मनमदरषमायाः।
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. . )2 5 1 शिमाकलशिमाखमा

सम्प्रमत  ऋग्ववेदस्य  प्रचसलतमा  ससमहितमा  शिमाकलशिमाखष्ट्रीयमा  एवमाऽसस्त।  शिमाकलससमहितमान्तवे
ऋक्पररमशिषनमाम्नमा  षसटत्रसशित्सककमामन  ससगपृहिष्ट्रीतमामन  ससन्त।  एतवेषपु  सककवे षपु  कमतपयमामन  मनतमान्तप्रख्यमातमामन
बहिहशियाः चमचरतमामन च सककमामन ससन्त। यथमा- श्रष्ट्रीसककमम्  (सक.स. ११), रमामत्रसककमम् (सक.स. २६), मवेधमासककमम्
(सक.स.  ३१),  मशिवसङ्कल्पसककमम्  (सक.स.  ३३)। अस्य सककस्य प्रत्यवेकस  मन्त्रस्य चतपुथरचरणयाः  'तन्मवे मनयाः
मशिवसङ्कल्पमस्तपु'  इमत  वमाक्यवेन  सममाप्तनो  भवमत।  वमाष्कलशिमाखमानपुसमारवेण  'ससजमानसककमम्'  ऋग्ववेदस्यमासन्तमस
सककमसस्त। ऋक्पररमशिषस्य मन्त्रमायाः पपुरमाणवेषपु  ववैमदकमन्त्रदृष्टमा समपुद पृतमायाः ससन्त। श्रष्ट्रीसककस्य दलौ मन्त्रलौ-
'महिरण्यवणमार्त्तुं हिररणष्ट्रीमम्' तथमा 'गन्धदमारमास द पुरमाधषमारमम्' पद्मपपुरमाणवे समपुदपृतलौ स्तयाः (६/१५५/२८/३०) 'ससतमाससतवे
सरष्ट्रीतवे  यत्र  सङ्गतवे'  इमत  स्कन्दपपुरमाणस्य  कमाशिष्ट्रीखण्डवे  (७/४४)  तथमा  पद्मपपुरमाणवे  (६/२४६/३५),

समपुदपृतनोऽसस्त। दयनोयाः स्थमानयनोयाः मन्त्रयनोऽयस प्रयमागपरकयाः असस्त।प्रयमागवे ससतमा=गङ्गमा,  तथमा अससतमा=यमपुनमा
तयनोयाः  सङ्गमतष्ट्रीथरस्य  मवपपुलममहिम्नयाः  प्रमतपमादकयाः  असस्त  अयस  मन्त्रयाः।  ऋक्पररमशिषस्य  मन्त्रमायाः  पपुरमाणवेषपु
प्रममाणमाय समपुदपृतमायाः ससन्त, तवेन एतवे मन्त्रमायाः मवशिवेषसम्ममानमाहिमारयाः भवसन्त।

. . )2 5 2 वमाष्कलशिमाखमा

यदमप सम्प्रमत वमाष्कलशिमाखमायमायाः ससमहितमा समपुपलब्धमा न भवमत तथमाप्यस्यमायाः मवमशिषतमायमायाः वणरनस
मवमवधवेषपु  स्थलवेषपु  प्रमाप्यतवे।  शिमाकलशिमाखमानपुसमारवेण  ऋग्ववेदस्यमासन्तमनो  मन्त्रयाः  'सममानष्ट्री  व  आकक मतयाः'
(१०/१९१/४)  असस्त,  मकञ्चि वमाष्कलससमहितमानपुसमारवेण  'तच्छष वेयनोरमावपृणष्ट्रीमहिवे'  इत्यवेव  असन्तमनो  मन्त्रनोऽसस्त।
अस्ममादवेव  सककमातम्  वमाष्कलशिमाखमा-सम्मत-ससमहितमायमायाः  सममामप्तभरवमत।  मन्त्रमाणमास  ससख्यमाऽमप
कपु तसश्चदसधकमाऽसस्त।  शिमाकलशिमाखमायमास  सप्तदशिमासधकसहिसससख्यकमामन  (१०१७)  सककमामन  ससन्त।  मकञ्चि
वमाष्कलशिमाखमायमास पञ्चिमवसशित्यसधकसहिसससख्यकमामन (१०२५) सककमामन ससन्त। एतवेषपु अषमासधकसककवे षपु एकस  तपु
ससजमानसककमसस्त।  मन्त्रनोऽयमस्यमायाः  ससमहितमायमायाः  अन्तवे  मनववेमशितनोऽसस्त।  अवमशिषसप्तसककमामन
बमाल्यसखल्यसककवे भ्ययाः  सङ्गपृहिष्ट्रीतमामन  ससन्त।  अतनोऽस्य  मण्डल्यस्य  समस्तसककमानमास  ससख्यमा  (९९)

नवनवमतभरवमत।

'एततम् सहिसस दशि सप्त चवैवमाषवतनो बमाष्कलकवे ऽसधकमामन। 

तमानम् पमारवेण शिमाकलवे शिवैमशिरष्ट्रीयवे वदसन्त मशिषमानसखलवेषपु मवप्रमा॥ '

(अनपुवमाकमाक्रमणष्ट्री, श्लनो.३६)

. . )2 5 3 आश्वलमायनशिमाखमा

आश्वलमायनससमहितमायमायाः तथमा तवेषमास बमाह्मणमानमास कमालयाः कसस्मससश्चतम् समयवे

   24   ववेदमाध्ययनमम्



ऋक्ससमहितमासमामहित्यमम् मटप्पणष्ट्री

अवश्यमवेव आसष्ट्रीतम्। यतनो महि कवष्ट्रीन्द्रिमाचमायरस्य (१७ शितमाब्दमायाः) सकच्यमामवेतवेषमास गन्थमानमास नमामनोलवेखयाः
स्पषरूपवेणनोपलब्धनो भवमत। सम्प्रमत अस्यमायाः शिमाखमायमायाः गपृह्यसकत्रस श्रलौतसकत्रमममत दलौ समपुपलब्धलौ स्तयाः।

. . )2 5 4 शिमाङ्ख्यमायनशिमाखमा

अस्यमायाः शिमाखमायमायाः ससमहितमा तपु  अनपुपलब्धमाऽसस्त। मकञ्चि बमाह्मणमारण्यकलौ गन्थलौ प्रकमामशितलौ स्तयाः।
बहिहनमाममालनोचकमानमास मवचमारवे शिमाङमायनस्तथमा कलौषष्ट्रीतमक शिमाखमा एकवै वमाऽसस्त, मकञ्चि दवेऽमप शिमाखवे मभनवे एव स्तयाः।
शिमाङमायनष्ट्रीयससमहितमायमायाः तथमा शिमाकलशिमाखमानपुयमामय-ऋक्ससमहितमायमायाः च मन्त्रससमहितयनोयाः भवेदनो न दृश्यतवे, कवे वलस
मन्त्रमाणमास क्रमवे एव मवमभनतमा वत्तरतवे।

. . )2 5 5 ममाण्डक कमायनशिमाखमा

अस्यमायाः अमप शिमाखमायमायाः गन्थमायाः अनपुपलब्धमायाः ससन्त। यत्र तत्र समपुदरणमादवेव अस्यमासस्तत्वबनोधनो
भवमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.46 ऋग्ववेदस्य दवे शिमाखवे कवे ।

.47 आश्वलमायनशिमाखमायमायाः प्रममाणस कपु तयाः प्रमाप्यतवे।

.48 श्रलौतसकत्रस कस्यमास शिमाखमायमामम् अन्तभरवमत।

.49 शिमाकलशिमाखमानपुसमारवेण ऋग्ववेदस्य असन्तमनो मन्त्रयाः कयाः।

.50 महिरण्यवणमार्त्तुं हिररणष्ट्रीमम् इत्यमामदमन्त्रयाः कसस्मनम् सककवे  वतरतवे।

. )2 6 दमानस्तपुमतयाः
ऋग्ववेदस्य सककवे षपु 'दमानस्तपुमतयाः' नमाम्नमा कमतपयवे मन्त्रमा लभ्यन्तवे। कमात्यमायनस्य ऋक्सवमारनपुक्रमण्यमास

कवे वलस दमामवसशिमतससख्यकवे षपु सककवे षपु दमानस्तपुतष्ट्रीनमामम् उलवेखनो वत्तरतवे। मकञ्चिमाधपुमनकशिनोधदृष्टमा अषमाषमषसककवे षपु
दमानस्तपुतष्ट्रीनमास वणरनमसस्त। गन्थवे ममणलमालस्य मनबन्धयाः दशिरनष्ट्रीयनोऽसस्त। ऋग्ववेदस्य ८/३/२१-२४ मन्त्रस्य
दवेवतमा  सवमारनपुक्रमण्यमास  पमाकस्थमाममाकलौरयमाणस्य दमानस्तपुमतयाः  कसथतमा।  मकञ्चि मनघण्टपु -मनरुकमामद-गन्थमानमामम्
अनपुशिष्ट्रीलनवेन जमायतवे यतम् कलौरयमाणपदस्य यमास्कवे न कपृ तनोऽथरयाः कपृ तयमाननो भवमत। दपुगमारचमायरस्य सम्मतलौ असस्मनम्
मन्त्रवे 'यमान'स्य स्तपुमतरसस्त दमानस्य नमासस्त। शिलौनकमतवेन पमाकस्थमाममाशिब्दनोऽमप व्यमकवमाचकनो नमासस्त अमपतपु
मवशिवेषणपदमसस्त (बपृहिदवेवतमा ६/४५)। स्कन्दममाहिवेश्वरस्य व्यमाख्यमानपुसमारवेण पमाकस्थमाममाशिब्दस्यमाथर्बो भवमत-

महिमाप्रमाणयाः अथवमा महिमाबलवमामनमत- 'पमाकस्थमाममालनोकवे  स्थमामशिब्दयाः प्रमाणवे प्रससदयाः। पमाकयाः पररपक्वनो महिमानम्
स्थमाममा यस्मवै स पमाकस्थमाममा महिमाप्रमाणश्चवेत्यथरयाः' (स्कन्दममाहिवेश्वरस्य व्यमाख्यमा)। 
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जवैमममनसककस्थ-गपुणवमादस्य  (मष्ट्री.  सक १/२/१०)  शिबरभमाष्यस भमारतष्ट्रीयससदमान्तस्य कपु सञ्जकमाऽसस्त।
तस्य स्पषकथनमसस्त यतम् समस्तमम् आख्यमानममदमम् असत्यमसस्त। आख्यमानवेषपु दवे वमात्तर स्तयाः-  वपृतमान्तजमानस
तथमा  प्ररनोचनमा।  वपृतमान्तजमानस  मवधलौ  न  प्रवत्तरकस  नमामप  मनवत्तरकमम्।  फिलतस्तत्तपु  प्रयनोजनमाभमावमादम्
अनपवेमकतमसस्त।  प्रष्ट्रीत्यमा  कमायर  प्रवपृसत्तभरवमत  दवेषमामनवपृसत्तयाः।  आख्यमानवेष्ववेतमावदवेव  असशिस्य मववकमा  वत्तरतवे।
यथमा- 

'अस्मदपृत्तमान्तमान्वमाख्यमानस  स्तपुत्यथरन।  ...तत्र वपृत्तमान्तमान्वमाख्यमानस   न प्रवतरकमम्,  न मनवतरकञ्चिवेमत
प्रयनोजनमाभमावमातम्। अनथरकममत्यमववमकतस  प्ररनोचनयमा तपु प्रवत्तरतवे इमत दवेषमामनवत्तरतवे  इमत तयनोमवरवकमा।' 

समाममान्यदमानस्तपुमतप्रमतपमादकमवेकस  भव्यस सककमसस्त। सककवे ऽसस्मनम् दमान-ममहिम्नयाः सपुन्दरस वणरनमसस्त।
यमा व्यमकयाः मनजधनस स्वमहितमायवैव मनयनोजयमत सनो महि पमापस भकयमत- 

'मनोघमनस मवन्दतवे अप्रचवेतमायाः सत्यस बवष्ट्रीमम वध इतम् स तस्य।

नमायरमणस पपुष्यमत ननो सखमायस कवे वलमाघनो भवमत कवे वलमादष्ट्री॥' 

(तवैमत. बमा. २/८/८/३ एवस मनरु. ७ द्रिषव्यमम्।)

 एवस- मवधजनमातम् दकरगमनमवेव श्रवेयस्करस भवमत। तस्मवै जनमाय गपृहिस न भवमत। तस जनस पनोषणकत्तपुरयाः
कस्यमामप अपररमचतस्य जनस्यवैव शिरणस गन्तव्यमम्। यथमा-

'न स सखमा यनो न ददमामत सख्यवै स चमा भपुववे स च ममानमायमषत्वयाः।

अपमास्ममातम्  प्रवेयमानम् न तदनोकनो असस्त पपृणन्तमन्यमरणस  मचमदच्छवेतम्।।'

'कवे वलमाघनो भवमत कवे वलमादष्ट्री' अयस महि त्यमागमकलकववैमदकससस्कपृ तवेयाः महिमामन्त्रनोऽसस्त। अस्यवैव तत्त्वस्य
वणरनस स्मपृमतगन्थवेषपु पयमारप्तमम् प्रमाप्यतवे। असस्मनम् सन्दभरऽकरशिनोऽनपुवमादरूपवेण गष्ट्रीतमायमायाः श्लनोकनोऽयस द्रिषव्ययाः-

'यजमामशिषमामशिनयाः सन्तनो मपुच्यन्तवे सवर मकसल्बषवैयाः।

भपुञ्जतवे तवे त्वघस पमापमा यवे पचन्त्यमात्मकमारणमातम्।।' (गष्ट्रीतमायाः. ३/१३)

. )2 7 ससवमादसककमामन
ऋगवेववेदवे दमाशिरमनकसककमामन यथमा उपमनषदमास तमासत्त्वकमवववेचनवैयाः सहि सम्बदमामन ससन्त, तथवैव एतमामन

सककमामन  प्रबन्धकमाव्यवेन  नमाटकवे नमामप  च  सम्बन्धस  ससयनोजयसन्त।  एवसमवधवेषपु  सककवे षपु  कथनोपकथनस्य
प्रमाधमान्यमसस्त।  ऋग्ववेदवे  अनवेकमामन  कथनोपकथनप्रधमानमामन  यमयमष्ट्रीसकक-सरममामणससवमादसकक-

ऊवरशिष्ट्रीपपुरुरवयाःससवमादसकक-प्रभपृतष्ट्रीमन  सककमामन  ससन्त,  यमामन  आधमारष्ट्रीकपृ त्यवैव  भमारतष्ट्रीयनमाटकमामन  जमातमामन।
दृषमान्तरूपवेणनोवरशिष्ट्रीपपुरुरवयाः ससवमादमकलस कमासलदमासष्ट्रीयस मवक्रमनोवरशिष्ट्रीयस नमाम त्रनोटकमम् उपस्थमापमयतपुस शिक्यतवे। 

असस्मनम् सन्दभर  भमारतष्ट्रीयमा मवदमाससनो नमाटकमानमामपुदययाः ववेदसस्थतसककमकलकयाः  एव इत्यमाहिहयाः। मकञ्चि
असस्मनम् मवषयवे पमाश्चमात्यमवदत्सपु गम्भष्ट्रीरमतभवेदनो दृश्यतवे।जमरनमवदमानम् डक्टरश्रनोदरमहिनोदयनोऽमप मवचमारममममम्
अनपुमनोदयमत। स महि ससवमादसककमानमास गष्ट्रीतरूपत्वस स्वष्ट्रीकरनोमत। तमददस गमानस नपृत्यवेन आमभनष्ट्रीयतवे स्म, तमदष्यतवे
एषमास ससवमादसककमानमास धमाममरकनमाटकरूपतमा। एतन्मकलवैव च भमारतष्ट्रीयनमाटकप्रवपृसत्तयाः इत्यमाहि।
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डड.  हिटरलमहिनोदयनोऽमप  श्रनोदरमहिनोदयस्य  मवचमारमनपुमनोदयमत।  अपरवे  पपुनमवरदमाससनो  मवसण्डशि-

ओल्डवेनवगर-मपशिवेलमपुख्यमा  अमभप्रयसन्त  यतम्  ससवमादसककमामन  पपुरमा  गदपदमात्मकमामन  आसनम्।  पदभमागयाः
अमतरनोचकतयमा सम्प्रमत अवमशिष्यतवे। गदभमागस्तपु कवे वलवणरनपरकयाः,  अतयाः अयस भमागयाः लपुप्तप्रमायनो जमातयाः।
नमाटकवे  यदधपुनमा  गदपदयनोममरश्रणस  दृश्यतवे।  तदमप  एतमादृशिससवमादसककमकलकमम्  एव।  एतवे  मवदमाससयाः
ऐतरवेयबमाह्मणगतस  शिपुनयाःशिवेपनोपमाख्यमानस,  शितपथबमाह्मणगतमपुवरशिष्ट्री-पपुरुरव-उपमाख्यमानस,  चमात्र
समामकभमाववेननोपस्थमापयसन्त।अपरवे  कमतपयवे  मवदमाससयाः  रमामलष्ट्रीलमा  कपृ ष्णलष्ट्रीलमा  चमात्र  मनदरशिनभमावस  भजतयाः।
ऋग्ववेदस्य एतमामन सवमारमण ससवमादसककमामन नमाटककीयलौजसस्वतयमा सहि सम्पपृकमामन ससन्त। कलमात्मकदृष्टमाऽमप
चवैतमामन सककमामन मनतमान्तरमणष्ट्रीयमामन, सरसमामन प्रभमावनोत्पमादकमामन च ससन्त। 

. )2 8 ललौमककसककमामन
ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलस्य अनवेकवे षपु  सककवे षपु  ललौमकक-व्यवहिमाररक-मवषयमाणमास  रनोचकस  वणरनमसस्त।

ऋग्ववेदस्य  दशिममण्डलवेऽमप  एवसमवधयमा  ललौमककससस्कपृ त्यमा  सहि  सम्बदमवषयमाणमास  समपुपलसब्धयाः  अस्य
मण्डलस्य मवमशिषतमास सकचयमत। यक्ष्ममाख्यस्य व्यमाधवेयाः मवनमाशिमाय १६१, १६३ तथमाऽन्यमामन अनवेकमवधमामन च
सककमामन लभ्यन्तवे। रकनोहिमासककवे  दमानवमातम् गभरस्य त्रमाणमाथर्त्तुं मन्त्रनोऽसस्त। एकसस्मनम् सककवे  पत्न्यमायाः कषमपहिमाय
पत्यपुयाः प्रमाप्त्यपुपमायस्य मववरणस प्रमाप्यतवे। यथमा-

'इममास खनमाम्यनोषसधस  वष्ट्रीरुधस बलवत्तमम्। 

ययमा सपत्नत्रीं बमाधतवे ससमवन्दतवे पमतमम्।।'(ऋग्ववे. १०/१४५/१)

अपरसस्मनम् सककवे  शित्रपु-ससहिमारमाय प्रमाथरनमा वत्तरतवे-

'ऋषभस ममास सममानमानमास  सपत्नमानमास  मवषमासमहितमम्।

हिन्तमारस शित्रकणमास कपृ सध मवरमाजस गनोपमतस गवमामम्।।' (ऋग्ववे. १०/१६६)

अनवेन प्रकमारवेण १०/१६४ सककवे  दपुयाःस्वप्नमवनमाशिमाय प्रमाथरनमाऽसस्त। १०/५४ सककस्य नमाम एव
'मनयाःआवत्तरनमम्'  सककमसस्त। ववैवस्वत-यम-मदव-भकमम-समपुद्रिमादष्ट्रीनमास पमाश्वरगतमानमास जनमानमास मनसमास पररवत्तरनमाय
प्रमाथरनमाऽसस्त-

'यतम् तवे यमस ववैवस्वतस मननो जगमाम दकरकमम्।

तत्त आवतरयमामसष्ट्रीहि  कयमाय जष्ट्रीवसवे।।' (ऋग्ववे. १०/५८)

एकसस्मनम् सककवे  मभषगपृमषयाः औषधष्ट्रीनमास भव्यस्तपुमतस समपुपस्थमापयमत-

'यमायाः फिसलनष्ट्रीयमार अफिलमा अपपुष्पमा यमाश्च पपुसष्पणष्ट्रीयाः।

बपृहिस्पमत-प्रसपुतमास्तमा ननो मपुञ्चित्वस हिसयाः।।' (ऋग्ववे. १०/९७/१५)

एकस्ममातम् सककमातम् जमातनो भवमत यतम् प्रमाचष्ट्रीनकमालवेऽमप प्रजमा एव रमाजयाः वरणमकपु वरनम्। यथमा-

'अमभत्वमा दवेवयाः समवतमामभ सनोमनो अवष्ट्रीवपृततम्।

अमभत्वमा  मवश्वमाभकतमान्यमभवचर्बो  यथमाससस।।'
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. )2 9 दमाशिर मनकसककमामन
नमासदष्ट्रीयसकक-(१०/१२९)पपुरुषसकक-(१०/९०)महिरण्यगभरसकक-(१०/१२१)वमाक्सककमादष्ट्रीमन

सककमामन  दमाशिरमनकदृष्टमा  यथमा  गम्भष्ट्रीरमामण  ससन्त  तथवैव  प्रमतभमानपुभकमतदृष्टमा  अतष्ट्रीव  रमणष्ट्रीयमामन,

अमभनवकल्पनमादृष्टमा  अमप  च  मनतमान्तमामन  प्रससदमामन  ससन्त।  नमासदष्ट्रीयसकक-मवषयवे   आलनोचकमानमास
मतमसस्त,  यमददस सककस  ऋग्ववेदष्ट्रीयमानमामम् ऋषष्ट्रीणमामम् अललौमककमचन्तनधमारमायमायाः मलौसलक-पररचमायकमम् असस्त।
जगतयाः प्रमारसम्भकसस्थतवेयाः वणरनस कपु वरनम् अस्य सककस्य ऋमषयाः कथयमत- सपृषवेयाः आरम्भकमालवे नमासष्ट्रीतम् सदस्तपु
न वमा असदस्तपु। न मदनममासष्ट्रीतम् न वमा रमामत्रयाः,  सपृषवेयाः अमभव्यञ्जकस   मकममप मचह्निस  तदमा नमासष्ट्रीतम्। सवरप्रथमयाः
कमामयाः अथमारतम्  सङ्कल्पयाः समपुत्पननोऽभवतम्।   अस्यवैव कमामस्यमामभव्यमकयाः सपृषवेयाः  मवमभनस्तरवेषपु  प्रमतफिसलतमा
अभवतम्। तदमा एकमम् एव तत्त्वममासष्ट्रीतम्,  यदम् मवनमा वमातस श्वमासगहिणमकरनोतम् तथमा स्वस्य स्वमाभमामवकशिक्त्यमा
जष्ट्रीमवतममासष्ट्रीतम् ततम् तत्त्वमम्।

'आनष्ट्रीदवमातस  स्वधयमा तदवेकमम्।

तस्ममादमान्यन परयाः मकञ्चि नमास।।' (ऋ.१०/१२९/२)

प्रमतभमानपुभकतवेयाः उपरर अदवैततत्त्वस्य प्रमतष्ठमा एवमास्य गम्भष्ट्रीरमन्त्रस्य गकढरहिस्यमसस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

.51 दमानस्तपुतष्ट्रीनमामम् उलवेखयाः कपु त्र वतरतवे।

.52 भमारतष्ट्रीयससदमान्तस्य कपु सञ्जकमा इमत कमा।

.53 त्यमागमकलकववैमदकससस्कपृ तवेयाः महिमामन्त्रयाः कयाः।

.54 नमाटकमानमामपुदययाः कस्ममाज्जमातयाः इमत मवदमाससयाः कथयसन्त। 

.55 कवे षमाञ्चिन पमाश्चमात्यमवदपुषमास नमाम सलख्यतमामम्। 

.56 दमाशिरमनकदृष्टमा गमाम्भष्ट्रीयमारथरकमानमास सककमानमास नमाम सलखत।

. )2 10 दशिममण्डलस्य अवमारचष्ट्रीनत्वमम्
दशिमस मण्डलस सवरतयाः अवमारचष्ट्रीनस मण्डलस वतरतवे। अस्य कमारणञ्चि वसशिमण्डलमातम् भमाषमागतभवेदयाः तथमा

मवषयगतभवेदयाः  च  बहिहत्र  दृश्यतवे।  अत्र  भमाषमागतववैमशिष्टस,  छन्दनोगतववैमशिष्टस  तथमा  दवेवतमागतस  च
ववैमशिष्टममालनोच्यतवे।
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ऋक्ससमहितमासमामहित्यमम् मटप्पणष्ट्री

. . )2 10 1 भमाषमागतभवेदयाः

ऋक्ससमहितमासमामहित्यवे  बहिहत्र  भमाषमायमास  भवेदमायाः  पररलक्ष्यन्तवे।  ऋग्ववेदस्य  बहिहषपु  स्थलवेषपु  शिब्दमानमास
मभनरूपवेण प्रयनोगयाः दृश्यतवे। भमाषमामवदमाममयस ममान्यतमा असस्त यतम् ससस्कपृ तभमाषमा यथवैव मवकससतमा भवमत तथवैव
तस्यमास भमाषमायमास रवेफिस्य स्थमानवे लकमारस्य प्रयनोगनो वदरतवे,  यथमा जलवमाचकस्य ससलल-शिब्दस्य प्रमाचष्ट्रीनरूपस
सररर इमत पदस गनोत्रमण्डलवेषपु प्रयपुकमम् असस्त। मकञ्चि दशिममण्डलवे लकमारयपुकशिब्दस्यवैव प्रयनोगयाः प्रमाप्यतवे। अयस
प्रयनोगदृष्टमा  भमाषमायमास  भवेदयाः।  व्यमाकरणदृष्टमा  अमप  भमाषमायमास  पमाथरक्यस  पररलक्ष्यतवे।  प्रमाचष्ट्रीनमासशिवे  पपुसमलङ्ग-

आकमारमान्तशिब्दवेषपु  प्रथममामदवचनस्य प्रत्यय आ इत्यवेवमासस्त।  यथमा  दमा  सपुपणमार  सयपुजमा  सखमायमा  (ऋ.ववे.
१.१६१) इमत। मकञ्चि दशिममण्डलवे तसस्मनम् स्थमानवे औ इमत प्रत्ययस्य अमप प्रयनोगयाः प्रमाप्यतवे। यथमा – ममा
वमामवेतलौ  ममा  परवेतलौ  ररषमामम्  (ऋ.ववे.१०.१७८.२),  सकयमारचन्द्रिमसलौ  धमातमा  (१०.१९०.३)।  प्रमाचष्ट्रीनमासशिवे
मक्रयमाथरकमक्रयमायमायाः सकचनमाथर्त्तुं तववै , सवे, असवे, अध्यवै, इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः प्रयपुकमायाः ससन्त। मकञ्चि दशिममण्डलवे
अमासधक्यवेन   तपुमम्  इमत  प्रत्ययस्यवैव  प्रयनोगयाः  प्रमाप्यतवे।  दशिममण्डलवे  कत्तरववै,  जष्ट्रीवसवे,  अवसवे
इत्यमामदप्रमाचष्ट्रीनपदमानमास  स्थमानवे  कत्तपुरमम्,  जष्ट्रीमवतपुमम्,  अमवतपुमम्  इत्यमामदप्रयनोगमानमास  प्रमाचपुयर्त्तुं  पररलक्ष्यतवे।
बमाह्मणगन्थमानमास भमाषयमा सहि दशिममण्डलस्य भमाषमा सममानमा दृश्यतवे। अतयाः एतवेषमास गन्थमानमास कमालमवचमारवे कपृ तवे
प्रमाचष्ट्रीनत्वस न प्रतष्ट्रीयतवे।

. . )2 10 2 छन्दनोगतववैमशिष्टमम्

प्रमाचष्ट्रीनमासशिवेषपु  उपलब्धमानमास  छन्दसमामम्  अपवेकयमा  दशिममण्डलस्य  छन्दयाःसपु  पमाथरक्यमम्  असस्त।
प्रमाचष्ट्रीनकमालवे  वणमारनमास  ससख्यमायमा उपरर छन्दनोमवन्यमासवे  मवशिवेषयाः अमागहियाः आसष्ट्रीतम्। मकञ्चि दशिममण्डलवे लघपु-
गपुरूणमामम्  अमप  उमचतमवन्यमासवे  सवरत्र  मवशिवेषबलस  पररदृश्यतवे।  यवेन  पदमानमास  पठनवे  सपुस्वरस्य  लयस्य  च
आमवभमारवयाः अतष्ट्रीव रुमचरतयमा सम्पदतवे। फिलतयाः प्रमाचष्ट्रीनमानपुषपुपम् दशिममण्डलवे ललौमककससस्कपृ तस्य अनपुषपुपम् इव
अभवतम्।

. . )2 10 3 दवेवगतववैमशिष्टमम्

ऋग्ववेदवे  महि  दवेवतमायाः  प्रमाणशिमासलत्वमातम्  असपुर  इमत  प्रनोकमायाः।  असस्मनम्  ववेदवे  दवेवतमानमास  स्थमानमतष्ट्रीव
महित्त्वपकणरमम्  असस्त।  ववैमदककमालस्य  महिषरययाः  प्रकपृ तवेयाः  लष्ट्रीलमायाः  अवधमारमयतपुमम्  मवमवधमामन  रूपमामण
कसल्पतवन्तयाः। मकञ्चि दशिममण्डलवे उमलसखतवेषपु दवेववेषपु बहिवनो नवष्ट्रीनमायाः दवेवतमायाः समनमवषमायाः अभवनम्। वरुणयाः
समस्तजगतमास  मनयन्तमा,  सवरजयाः,  सवरशिमकममानम्  दवेवस्वरूपवेण पकवर्त्तुं  मचमत्रतयाः आसष्ट्रीतम्,  मकञ्चिमाऽसस्मनम्  मण्डलवे
तस्य  शिमासनकवेत्रस  सङ्कष्ट्रीणर्त्तुं  भकत्वमा  जलममात्रमम्  अवमशिषमममत  दृश्यतवे।  मवश्वमनयन्तपृ-पदमादम्  अपसपृत्य
जलदवेवतमास्वरूपवेणवैव दृग्गनोचरनो भवमत। कमतपयवे ममानससकभमावनमायमायाः,  ममानससकवपृत्तवेश्च प्रमतमनसधस्वरूपमायाः
अमभनवमायाः दवेवमायाः कसल्पतमायाः। एतमादृशिवेषपु दवेववेषपु ‘श्रदमा  (ऋ.  १०.१५१) , ‘मन्यपु:(  १०.८३.८४)  प्रभपृतययाः
पररकसल्पतमायाः  ससन्त।  तमाक्ष्यरस्यमाऽमप  स्तपुमतयाः  एकसस्मनम्  स्थमानवे  दवेवतमारूपवे  एवनोपलब्धमा  भवमत  (ऋ.

१०.१७८)। कमाममायनष्ट्रीश्रदमायमायाः अतष्ट्रीव रनोचकवणरनस सककवे  असस्त -

श्रदयमामग्नियाः सममध्यतवे श्रदयमा हिहयतवे हिमवयाः।
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श्रदमास भगस्य मकधर मन वचसमा ववेदयमामसस।।

श्रदयमा अग्निवेयाः सममन्धनस भवमत,  अथमारतम् जमानमाग्निवेयाः प्रज्वलनस श्रदयमा एव भवमत। हिमवषयाः हिवनममप
श्रदयमा एव सम्भवमत। गष्ट्रीतमायमास भगवतमा श्रष्ट्रीकपृ ष्णवेनमामप बहिहधमा एवमपुच्यतवे।  ऐश्वरस्य ऊध्वरस्थमानस गमनमाय
वयस  वचसमा श्रदमायमायाः स्तपुमतस  कपु मरयाः। गनोयाः स्तपुतलौ प्रयपुकमवेकस  समगसककस  (१०.१६९)  ववैमदकमानमामम्  आयमारणमास
गनोमवषमयणत्रीं  भमावनमास  सपुन्दरतयमा  अमभव्यकस  करनोमत।  अरण्यमानष्ट्री-दवेव्यमायाः  स्तपुतलौ  (१०.१४६)  मवषयस्य
नवष्ट्रीनत्वस पसण्डतमानमास हृदयमम् आकषरयमत। अस्यवैव सककस्य प्रख्यमातमन्त्रवे  (१०.७१.११)  यजसम्पमादकमानमास
चतपुणमारमम् ऋसत्वजमास हिनोतपृ-अध्वयपुर-उद्गमातपृ-बह्ममादष्ट्रीनमास स्पषरूपवेण सङ्कवेतनो प्रमाप्यतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

.57 ववेदवे ससललशिब्दस्य स्थमानवे कस्य प्रयनोगनो दृश्यतवे।

.58 ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे कवे षमास प्रत्ययमानमास प्रयनोगयाः दृश्यतवे।

.59 जष्ट्रीवसवे अवसवे इत्यनयनोयाः स्थलयनोयाः ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे मकस  प्रयपुकस  दृश्यतवे।

.60 पदमानमास पठनवे रुमचरतमा कथममागच्छमत।

.61 ऋग्ववेदवे दवेवमायाः कथमम् असपुरमायाः इत्यपुच्यन्तवे।

.62 ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे वरुणदवेवयाः कथस प्रमतपमामदतयाः।

.63 वरुणदवेवस्य शिमासनकवेत्रस कपु त्र आसष्ट्रीमदमत।

.64 श्रदयमामग्नियाः सममध्यतवे इमत मन्त्रस सम्पकणर्त्तुं सलखत?

पमाठसमारयाः

ऋग्ववेदयाः  अषक-अध्यमाय-सककभवेदवेन  तथमा  मण्डल-अनपुवमाक-वगरभवेदवेन  मवभकयाः।  ऋग्ववेदवे  मत्रषपुपम्-
छन्दसयाः  प्रयनोगयाः  आसधक्यवेन  दृश्यतवे।  ऋग्ववेदस्य  शिमाकल-वमाष्कल-आश्वलमायन-शिमासख्यमायन-ममाण्डककमायन-

नमामधवेयमायाः पञ्चि मपुख्यमायाः शिमाखमायाः ससन्त। सम्प्रमत ऋग्ववेदस्य प्रचसलतमा ससमहितमा शिमाकलशिमाखष्ट्रीयमा एवमाऽसस्त।
ससवमादसककवे  कमामनचन  उपमाख्यमानमामन  प्रमाप्यन्तवे।  तवेषपु  ऐतरवेयबमाह्मणगतस  शिपुनयाःशिवेपनोपमाख्यमानस,
शितपथबमाह्मणगतमपुवरशिष्ट्री-पपुरुरव-उपमाख्यमानमम् इत्यमादष्ट्रीमन मपुख्यमामन ससन्त। ऋग्ववेदस्य दशिमस मण्डलस सवरतयाः
अवमारचष्ट्रीनस  मण्डलस  वतरतवे।  कमारणञ्चि  अस्य  वसशिमण्डलमातम्  भमाषमागतभवेदयाः  तथमा  मवषयगतमभनतमा  सवरत्र
पररलक्ष्यतवे। अत्र भमाषमागतववैमशिष्टस, छन्दनोगतववैमशिष्टस तथमा दवेवतमागतस च ववैमशिष्टञ्चि आलनोमचतमम्।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 ऋक्ससमहितमायमायाः दलौ क्रमलौ वणरयत।

.2 ऋग्ववेदवे ऋचमास ससख्यमायमायाः मवषयवे यज्जमानसन्त तमलखन्तपु।

.3 ऋग्ववेदस्य कमायाः शिमाखमायाः प्रससदमायाः ससन्त, तमायाः मवशिदमम् अमालनोच्यतमामम्।

.4 ससवमादसककमवषयवे ससकवेपवेण सलखत।

.5 दशिममण्डलस्य अवमारचष्ट्रीनत्वस यपुमकमभयाः समथरयत।

.6 दशिममण्डलवे भमाषमागतभवेदस वणरयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण-

उत्तरमामण-१
.1 ऋच्यतवे स्तकयतवे ययमा समा ऋकम् ।

.2 ऋचमास समकहि एव ऋग्ववेदयाः।

.3 यत्रमाथरवशिवेन पमादव्यमावस्थमा समा ऋमगमत मष्ट्रीममाससकमायाः।

.4 ऋचमामम् आमवभमारवमवषयवे  पपुरुषसककवे  आलनोचनमा वतरतवे।

.5 महिमाभमाष्यवे ऋग्ववेदस्य एकमवसशिमतयाः शिमाखमायाः मनमदरषमायाः।

.6 ऋग्ववेदयाः सकक-मण्डलभवेदवेन मदधमा मवभकयाः।

.7 ऋमषसकक-दवेवतमासकक-च्छन्दयाःसकक-अथरसककभवेदमातम् सककस  चतपुमवरधमम्।

.8 यवेषमास मन्त्रमाणमामम् ऋमषयाः तपु एकयाः एव वतरतवे तवेषमास  समकहियाः महि ऋमषसककमम्।

.9 यवेषमास  मन्त्रमाणमास  कपृ तवे छन्दयाः सममानमवेव असस्त तवेषमास समकहिनो महि  छन्दयाःसककमम्।

.10 यमावदथरसममाप्तमानमास मन्त्रमाणमास समकहियाः अथरसककमम्।

.11 ऋग्ववेदयाः मण्डल-अनपुवमाक-वगरभवेदवेन अषकमाध्यमायसककभवेदवेन च मदधमा।

.12 प्रथमभमागवे बमालसखल्यसककमामन मवहिमाय सम्पकणमारयमास ऋग्ववेदससमहितमायमास दशि मण्डलमामन, 

पञ्चिमाशिष्ट्रीमतश्चमानपुवमाकमायाः, अषनोत्तरमदशितममतमाश्च वगमारयाः ससन्त।

उत्तरमामण-२
.13 ऋक्ससमहितमायमामम् अषलौ भमागमायाः, प्रमतभमागस च अषलौ अध्यमायमायाः।

.14 सम्पकणर ऋग्ववेदवे  चतपुष्षमषयाः अध्यमायमायाः ससन्त।

.15 प्रत्यवेकमाध्यमायस्य अन्तरमवभमागस्य नमाम -‘वगर’ इत्यसस्त।

.16 सपुष्ठपु तयमा समारल्यवेन च यथमा अध्ययनस भववेतम् तस्ममादवेव एतमादृशियाः वगरभवेदयाः कपृ तयाः।

.17 सम्पकणर ऋग्ववेदवे षडसधकमदसहिसपररममतमायाः वगमारयाः ससन्त।
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उत्तरमामण-३
.18 ऋग्ववेदस्य मदतष्ट्रीयनोऽयस मण्डलक्रममवभमागयाः।

.19 बमालसखल्यसककमामन मवहिमाय सम्पकणरयमामम् ऋग्ववेदससमहितमायमास दशि मण्डलमामन पञ्चिमाशिष्ट्रीमतश्च 
अनपुवमाकमायाःअषनोत्तरशितदयममतमाश्च वगमारयाः ससन्त।

.20 शिमाकल्यनपुसमारवेण दशिसहिस-चतपुयाःशितसप्तषमषममतमायाः मन्त्रमायाः ससन्त।

.21  मन्त्रवेषपु अकरससख्यमा महि - ४३२०००।

.22 सवरऽमप मन्त्रमायाः चतपुदरशिसपु छन्दयाःसपु मवभकमायाः।

.23 ऋग्ववेदगतमन्त्रद्रिषमारनो ऋषययाः गपृत्समद-मवश्वमाममत्र-वमामदवेव-अमत्र-भरदमाज-वमशिष्ठमादययाः ससन्त।।

.24 सखलशिब्दमास्यमाथर्बो भवमत 'पररमशिषमम्' अथवमा पश्चमात्सङ्कसलतमन्त्रमायाः।

.25 ऋचमास शिब्दमानमास ससख्यमा १५३८२३ वतरतवे।

.26 'बपृहितष्ट्रीच्छन्दयाः षसटत्रसशिदकरमाणमास भवमत।

उत्तरमामण-४
.27 प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास मध्यवे ऋङ्मन्त्रमाणमास गणनमाप्रससगवे ववैषम्यस शिमाखमानमास भवेदजन्यमादवेव पररलक्ष्यतवे।

.28 अस्य भमनोदयस्य कमारणमसस्त- ऋग्ववेदवे मकयत्ययाः ऋचयाः एवसमवधमायाः ससन्त यमा ऋचयाः अध्ययनकमालवे 
चतपुष्पदमा भवसन्त मकञ्चि प्रयनोगकमालवे मदपदमा एव मन्यतवे इमत।

.29 चरणव्यकहिस्य टष्ट्रीकमाकतमार महि – ममहिमदमासयाः।

.30 ऋग्ववेदस्य ससमहितमायमास 'मत्रषपुपम्’-छन्दसयाः आसधक्यस दृश्यतवे।

.31 मत्रषपुपम्-छन्दसस चत्वमारयाः पमादमायाः  एकमादशि अकरमामण च भवसन्त।

.32 गमायत्रष्ट्री-छन्दसस त्रययाः पमादमायाः प्रमतपमादस  अषमाकरमामण भवसन्त।

.33 जगतष्ट्री-छन्दसस  चत्वमारयाः पमादमायाः एकमादशि अकरमामण च भवसन्त।

.34 शिवेषभमागवे ८९८ अनपुषपुपम् वतरन्तवे।

उत्तरमामण-५
.35 यजस्य आवश्यकतमामम् अनपुभकय उदमात्तदृष्टमा महिमामपुमनयाः व्यमासयाः स्वचतपुरमानम् मशिष्यमानम्  ववेदमम् 
अध्यमामपतवमानम्।

.36 यजवे चत्वमारयाः ऋसत्वजनो भवसन्त, तवे च १.हिनोतमा, २.अध्वयपुरयाः, ३. उद्गमातमा, ४. बह्ममा चवेमत।

.37 हिनोतमा महि यजस्य आह्वमानकत्तमार।

.38 अध्वयपुर मवरसधवदजस सम्पमादयमत।

.39 उद्गमातमा महि स्वरबदमानम् मन्त्रमानम् उच्चवैगमारयमत।

.40 जवैममनत्रीं व्यमासयाः समामववेदस पमामठतवमानम्।

.41 बह्ममा महि यजमनरष्ट्रीककयाः कपृ तमाकपृ तमाववेकणकत्तमार च ।
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.42 यजमनरष्ट्रीकणकमायरसम्पमादनमाय मपुमनयाः व्यमासयाः सपुमन्तपुमपुमनमथरवववेदस पमामठतवमानम्।

.43 शिमाखयमा सहि 'चरण’-शिब्दस्यमामप  सम्बन्धनोऽसस्त।

.44 ममालतष्ट्रीममाधवस्य टष्ट्रीकमाकतमार महि – श्रष्ट्रीजगधरयाः।

.45 महिमाभमाष्यवे ऋग्ववेदस्यवैकमवसशिमतशिमाखमा मनमदरषमायाः। 

उत्तरमामण-६
.46 शिमाकलशिमाखमा वमाष्कलशिमाखमा च।

.47 कवष्ट्रीन्द्रिमाचमायरस्य सकचष्ट्रीतयाः।

.48 आश्वलमायनशिमाखमायमामम्।

.49 सममानष्ट्री व आकक मतयाः इत्यमामदमन्त्रयाः।

.50 श्रष्ट्रीसपुकवे ।

उत्तरमामण-७
.51  कमात्यमायनस्य ऋक्सवमारनपुक्रमण्यमास कवे वलस दमामवसशिमतससख्यकवे षपु सककवे षपु।

.52  शिबरस्वमाममनयाः शिबरभमाष्यमममत।

.53 'कवे वलमाघनो भवमत कवे वलमादष्ट्री' इमत

.54 ववेदस्थसककवे भ्य इमत।

.55 डड. हिटरलमहिनोदययाः, श्रनोदरमहिनोदययाः, मवसण्डशिमहिनोदययाः, ओल्डवेनवगरमहिनोदययाः, मपशिवेलमहिनोदययाः इत्यवेतवे

.56 नमासदष्ट्रीयसककमम्,पपुरुषसककमम्,महिरण्यगभरसककमम्,वमाक्सककमम् इत्यमामद।

उत्तरमामण-८
.57 सररर इमत।

.58 तववै , सवे, असवे, अध्यवै, इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः।

.59 जष्ट्रीमवतपुमम्, अमवतपुमम् इमत।

.60 सपुस्वरस्य तथमा लयस्य सत्त्वमातम्।

.61 प्रमाणशिमासलत्वमातम्।

.62 समस्तजगतमास मनयन्तमा, सवरजयाः, सवरशिमकममानम्।

.63 जलममात्रमम् एव।

.64 श्रदयमामग्नियाः सममध्यतवे श्रदयमा हिहयतवे हिमवयाः।श्रदमास भगस्य मकधरमन वचसमा ववेदयमामसस।

।।इमत मदतष्ट्रीययाः पमाठयाः।।
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प्रस्तमावनमा -

असस्मनम्  पमाठवे  यजपुवरदष्ट्रीयससमहितमासमामहित्यस  समामववेदष्ट्रीयससमहितमासमामहित्यस  च  आलनोच्यमम्।  यजपुवरदयाः
शिपुक्लकपृ ष्णभवेदवेन मदमवधनो भवमत। तयनोयाः पपुनयाः ससमहितमाभवेदनोऽमप असस्त। अत्र तमावतम् आदलौ यजपुवरदससमहितमायमायाः
समाममान्यवेन पररचयस कपृ त्वमा ममाध्यसन्दनससमहितमा, कमाण्वससमहितमा, तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा, मवैत्रमायणष्ट्रीससमहितमा, कठससमहितमा,
कमामपष्ठलससमहितमा  च  इत्यवेतवेषमास  मवभमागमानमास  मवस्तरशियाः  आलनोचनमा  कररष्यतवे।  अनन्तरस  समामववेदससमहितमा
आलनोचमयष्यतवे।  तत्र  च  समामशिब्दमाथरयाः  प्रमतपमादमयष्यतवे।  तदनन्तरस  कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा  रमाणमायणष्ट्रीयशिमाखमा
जवैममनष्ट्रीयशिमाखमा  चवेमत  मतसपृणमास  समामववेदष्ट्रीयशिमाखमानमामम्  मवस्तपृतमा  आलनोचनमा  भमवष्यमत।  अन्तवे  च
समामगमानसमाममान्यपररचययाः समाममवभमागयाः च प्रदशिरमयष्यतवे।

उदवेश्यमामन - 

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् - 

➢ यजपुवरदस्य मवभमागस जमास्यमत।

➢ यजपुवरदष्ट्रीयससमहितमानमास प्रकमारस जमास्यमत।

➢ ममाध्यसन्दनससमहितमा, कमाण्वससमहितमा, तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा, मवैत्रमायणष्ट्रीससमहितमा, कठससमहितमा, कमामपष्ठलससमहितमा
- इत्यवेतमासमास मपुख्यससमहितमानमास मवषयवे जमास्यमत।

➢ समाम-शिब्दस्य अथर्त्तुं जमास्यमत।

➢ समामववेदष्ट्रीयससमहितमानमास प्रकमारमामण अवगममष्यमत।

➢ कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा, रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमा जवैममनष्ट्रीयशिमाखमा चवेमत मतसयाः समामववेदष्ट्रीयशिमाखमायाः जमास्यमत।

➢ समामगमानसमाममान्यपररचयस समाममवभमागस च जमास्यमत।

. )3 1 यजपुयाःससमहितमासमामहित्यमम्
ऋग्ववेदससमहितमा समामववेदससमहितमा यजपुवरदससमहितमा अथवरववेदससमहितमा इमत एतमासपु चतसपृष्वमप ससमहितमासपु

यजपुयाःससमहितमा  अतष्ट्रीव  महित्त्वपकणमार।  यजपुवरदवे  सवरमवधस्य  यमागस्य  वणरनस  मवदतवे।  समा  च  यजपुयाःससमहितमा
कपृ ष्णयजपुश्शिपुक्लयजपुभरदवेन  मदमवधमा।  मन्त्रबमाह्मणयनोदरयनोरमप  यत्र  ममश्रष्ट्रीभमावयाः  कपृ तयाः  स  कपृ ष्णयजपुवरद  इमत
नमाम्नमा,  मकञ्चि  यत्र  मन्त्रमाणमामवेव  मवशिपुदतयमा  प्रमतष्ठमानस  कपृ तमम्  सयाः  शिपुक्लयजपुवरदयाः  इमत  मवश्रपुतमम्।
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शिपुक्लयजपुवरदस्य  सम्प्रमत  पञ्चिमाशिष्ट्रीमतशिमाखमासपु  कवे वलस  चतसयाः  तवैसत्तरष्ट्रीय-मवैत्रमायणष्ट्री-कमाठक-कमामपष्ठलमाख्यमायाः
शिमाखमायाः समपुपलभ्यन्तवे। 

यजकसमष गदमामन। अध्वयपुरणमा यजवे उपयपुज्यममानमायाः मन्त्रमायाः एव यजपुवरदवे सङ्कसलतमायाः। यजस्य वमास्तमवकस
मवधमानमध्वयपुररवेव करनोमत,  अतनोऽयस यजपुवरदनो यजमवधवेरमतसमनकपृ षस सम्बन्धस रकमत। यजपुयाःशिब्दस्य व्यमाख्यमायाः
आपमातदृष्टमा  मभनमायाः  प्रतष्ट्रीतमा  भवसन्त  चवेदमप  तमासपु  एकमवेव  लकणस  प्रमत  सङ्कवेतयाः  प्रमाप्यतवे।
'अमनयतमाकरमावसमाननो यजपुयाः' अथमारतम् यत्र अकरमाणमास ससख्यमा मनयतमा मनसश्चतमा वमा नमासस्त तदजपुयाः। 'गदमात्मकनो
यजपुस्तथमा शिवेषवे यजपुयाः'  इमत कथनस्य तमात्पयरमम् इदमम् एवमासस्त यतम् गदमात्मक-मन्त्रमाणमाममभधमानमवेव  'यजपुयाः'
वतरतवे इमत।

ववेदस्य  दलौ  सम्प्रदमायलौ  स्तयाः-  १)  बह्मसम्प्रदमाययाः,  २)  आमदत्यसम्प्रदमाययाः  चवेमत।
शितपथबमाह्मणमानपुसमारवेण आमदत्ययजपुयाः शिपुक्लयजपुवरदनमाम्नमा मवख्यमातमसस्त, तथमा च यमाजवल्क्यवेन आख्यमातमम्
- 'आमदत्यमानष्ट्रीममामन शिपुक्लमामन यजकसमष वमाजसनवेयवेन यमाजवल्क्यवेनमाख्यमायन्तवे’ (शि.बमा. १४/९/५/३३)। अतयाः
आमदत्यसम्प्रदमायस्य प्रमतमनसधयाः शिपुक्लयजपुवरदनोऽसस्त। यजपुवरदस्य शिपुक्लत्वकपृ ष्णत्वयनोयाः यनो भवेदयाः स तयनोयाः
स्वरूपममासश्रत्य।  शिपुक्लयजपुवरदवे  दशिरपलौणरममासमादनपुष्ठमानस्य  कपृ तवे  मन्त्रमायाः  सङ्कसलतमायाः  ससन्त।  मकञ्चि  तत्र
बमाह्मणभमागयाः  पपृथकयमा  मनमदरषयाः।  कपृ ष्णयजपुवरदवे  तपु  मन्त्रवैयाः  सहि  तमनयनोजकमानमास  बमाह्मणवमाक्यमानमास
ससम्मश्रणमसस्त।  मन्त्रबमाह्मणयनोयाः  एकत्र  ममश्रणमवेव  कपृ ष्णयजपुवरदस्य  कपृ ष्णत्वस्य  कमारणमसस्त।  एवञ्चि
मन्त्रबमाह्मणयनोयाः पपृथक्त्वस शिपुक्लयजपुवरदस्य शिपुक्लत्वस्य कमारणमम् असस्त।

. )3 2 मवषयमवववेचनमम्
शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीय-मन्त्रससमहितमा  वमाजसनवेयष्ट्रीससमहितमा  इमत  नमाम्नमा  मवख्यमातमा।  अस्य  चत्वमाररसशितम्

अध्यमायमायाः ससन्त। तवेषपु असन्तममायाः पञ्चिदशिमाध्यमायमायाः सखलरूपवेण प्रससदवेयाः अवमान्तरयपुगष्ट्रीयमायाः मन्यन्तवे। 

प्रमारसम्भकयनोदरयनोरध्यमाययाः  दशिरपलौणरममासनमामकयमागसम्बदमन्त्रमाणमास  वणरनमसस्त।  तपृतष्ट्रीयमाध्यमायवे
अमग्निहिनोत्रमाय चमातपुममारस्यमाय च यजमाय उपयनोमगनमामम् मन्त्रमाणमास मववरणस कपृ तमम् असस्त। चतपुथमारध्यमायमातम् आरभ्य
अषममाध्यमायपयरन्तस  सनोमयमागमानमास  वणरनमसस्त।  असस्मनवेवमाध्यमायवे  अमग्निषनोमस्य  प्रकपृ मतयमागत्ववेन  मनतमान्तस
मवस्तपृतमववरणमम्  असस्त। अमग्निषनोमवे  सनोमस्य उपलखण्डवेन कपु टनस  कपृ त्वमा  रसकरणमम्  करणष्ट्रीयमम्।  तवेन महि
प्रमातयाः, मध्यमाह्निवे , समायसकमालवे चमाग्निलौ हिवनस भवमत। अस्यवैव 'सवनमम'त्यमभधमानमसस्त। सवनममदस समयमानपुसमारवेण
मवमभननमाम्नमा मवख्यमातमसस्त। मदनममात्रमवेव सममाप्य सवनमम् 'एकमाहियाः'  इमत कथ्यतवे। सनोमयमागवे वमाजपवेययमागयाः
अन्यतमनोऽसस्त।  रमाजयाः  अमभषवेककमालवे  रमाजसकययजनो  भवमत।  यजवेऽसस्मनम्  दकतक्रकीडमा-असक्रकीडमाप्रभपृतष्ट्रीनमास
रमाजन्यनोमचतमवमभनमक्रयमाकलमापमानमास  मवधमानस  भवमत।  नवमवे  दशिमवे  च  अध्यमायवे  अनवेन  यजवेनवैव  सम्बदमानमास
मन्त्रमाणमास  सङ्कलनमसस्त।  तदनन्तरमम्  एकमादशिमाध्यमायमादम्  आरभ्य  अषमादशिमाध्यमायपयरन्तमम्  अमग्निचयनमवषयवे
आलनोचनमा वतरतवे।  मकञ्चि यजष्ट्रीयहिनोममामग्निहिवेतववे  ववेदष्ट्रीमनममारणस्य वणरनममप मवस्तरवेण कपृ तमसस्त। ववेदमा रचनमा
१०८०० इमषकमामभयाः भवमत। इयमम्  मवमशिषस्थमानमादवेव  सममानष्ट्रीतमा  भवमत।ववेदमायाः आकपृ मतयाः पतत्रप्रसमाररतयाः
पकष्ट्री इव भवमत। बमाह्मणमन्त्रवेषपु ववेदमायाः तथमा तमासमामम् इमषकमाणमामम् आध्यमासत्मकरूपतयमा व्यमाख्यमानमम् अतष्ट्रीव
सपुन्दरतयमा  कपृ तमसस्त।  षनोडशिमाध्यमायवे  शितरुद्रिष्ट्रीयहिनोमस्य  प्रसङ्गयाः  असस्त।  असस्मनम्  अध्यमायवे  रुद्रिस्य
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कल्पनमायमायाः  समाङ्गनोपमाङ्गमवववेचनमसस्त। रुद्रिसम्बसन्धववैमदकयजवेषपु  रुद्रिमाध्यमाययाः अतष्ट्रीव उपयनोमगत्ववेन  मनतमान्तस
प्रससदनोऽसस्त।  अषमादशिमाध्यमायवे  वसनोयाः  धमारमासम्बसन्धनयाः  मन्त्रमायाः  मनमदरषमायाः  ससन्त।  तदनन्तरस  मत्रष्वध्यमायवेषपु
(१९-२१)  सलौत्रमाममणयजस्य  मवधमानमसस्त।  अस्य  यजस्य  मवषयवे  असस्त  एकमा  जनश्रपुमतयाः  यतम्
असधकसनोमपमानवेन  इन्द्रियाः  रुग्णनोऽभवतम्।  अस्य  रनोगस्य  मचमकत्समा  स्ववरदवेन  अनवेनवैव  यजवेन  कपृ तमा  इमत।
रमाज्यच्यपुतनपृपमाय,  पशिपुकमाम-यजममानमाय,  सनोमरसमानपुकक लतयमा  परमाङ्मपुखजनमाय  चमास्यवैव  यजमास्यमानपुष्ठमानस
मवमहितमम्।  अस्यमायाः  प्रमक्रयमायमायाः  ससमकप्तस  मववरणमम्  ऊनमवसशित्यध्यमायस्य  महिष्ट्रीधरभमाष्यस्य  प्रमारम्भवे
समपुपलब्धमसस्त। सलौत्रमाममणयजवे सनोमरसवेन सहि सपुरमापमानस्यमाऽमप मवधमानस वत्तरतवे। तथमामहि "सलौत्रमामण्यमास सपुरमास
मपबवेतम्” इमत।

दमामवसशित्यध्यमायमादम्  आरभ्य  पञ्चिमवसशित्यध्यमायपयरन्तमम्  अश्वमवेधयजस्य  मवमशिषमन्त्रमाणमास
मनदरशिनोऽसस्त।  अश्वमवेधयजस्तपु  समावरभलौममासधपत्यमामभलमामषसम्रमाजवे  मवमहितनोऽसस्त।  अस्य  यजस्य
समाङ्गनोपमाङ्गवणरनस  शितपथबमाह्मणस्य  त्रयनोदशिकमाण्डवे  तथमा  च  कमात्यमायनश्रलौतसकत्रस्य  मवसशित्यध्यमायवे  असस्त।
षसड्वसशित्यध्यमायमादम्  आरभ्य  ऊनमत्रसशिदध्यमायपयरन्तस  सखलमन्त्रमाणमास  सङ्कलनमसस्त।  मत्रसशिदध्यमायवे
पपुरुषमवेधयजस्य  वणरनमसस्त।  यत्र  चतपुरशिष्ट्रीत्यसधकशितपदमाथमारनमास  आलम्भनस्य  (बसलदमानस्य)  मनदरशियाः
मवमहितयाः।  भमारतवषर  कदमामप  पपुरुषमवेधनो  नमाभवतम्।  अयस  कमाल्पमनकयजनोऽसस्त।  असस्मनध्यमायवे
तमात्कमासलकसममाजस्य  अवस्थमायमायाः,  वपृत्तवेस्तथमा  कलमाकलौशिलस्य  पररचययाः  प्रमाप्यतवे।  एकमत्रससशिदध्यमायवे
प्रससदपपुरुषसककमसस्त,  यसस्मनपृग्ववेदमापवेकयमा  षटम्  मन्त्रमा  असधकमायाः ससन्त। दमामत्रसशितम्  तथमा त्रयसससशिदध्यमायवे
सवरमवेधस्य मन्त्रयाः उमलसखतनोऽसस्त। दमामत्रसशिदध्यस्यमारम्भवे महिरण्यगभरसककस्यमाऽमप कमतपयमन्त्रमायाः समपुदपृतमायाः
ससन्त।  चतपुसससशिदध्यमायस्य प्रमारम्भवे  षण्मन्त्रमवमशिषमा  'मशिवसङ्कल्पसककमम्'  (तन्मवे  मनयाः  मशिवसङ्कल्पमस्तपु)
मनतमान्तमम् उपमादवेयमा असस्त।

"सपुषमारसथरश्वमामनव यन्मनपुष्यमानम्

नवेनष्ट्रीयतवेऽभष्ट्रीशिपुमभवमारसजन इव। 

हृत्प्रमतष्ठस यदसजरस जमवष्ठस 

तन्मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमस्तपु॥" (यजपुयाः ३४/६)

पञ्चिमत्रसशिदध्यमायवे  मपतपृमवेधयजसम्बसन्धमन्त्रमायाः  सङ्कसलतमायाः।  षसटत्रसशिदध्यमायमादम्  आरभ्य
अषमामत्रसशिदध्यमायपयरन्तस  प्रवग्यरयमागस्य मवस्तरशियाः वणरनमसस्त। असन्तममाध्यमायवे  ईशिमावमास्यनोपमनषतम्  असस्त।
उपमनषत्सपु  लघपुकमामशिकवे यमपुपमनषदम्  आमदमनोपमनषदसस्त,  यतनो  महि अन्यनोपमनषत्ससमहितमायमायाः  भमागनो  नमासस्त।
उपमनषद्गन्थवेषपु  अस्य  गन्थस्य  प्रमाथम्यस्य  इदमवेव  कमारणमसस्त।  अस्यमायाः  ससमहितमायमायाः  आमदत्यवेन  सहि
घमनष्ठसम्बन्धस्यमामप सकचनमा अस्यमायाः एव असन्तममन्त्रवेण प्रमाप्यतवे-

"महिरण्मयवेन पमात्रवेण सत्यस्यमामपमहितस मपुखमम्।

यनोसमावमामदत्यवे पपुरुषयाः सनोऽसमावहिमम्।।" इमत। (ईशिमावमा.४०/१७)
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 गदमात्मकमन्त्रमाणमास मकममभधमानमम्।

.2 यजपुवरदयाः कमतमवधयाः।

.3 ववेदस्य कमत सम्प्रदमायमायाः।

.4 कपृ ष्णयजपुवरदस्य तथमा नमामकरणवे हिवेतपुयाः कयाः।

.5 शिपुक्लयजपुवरदवे कमत अध्यमायमायाः ससन्त।

.6 अश्वमवेधयजमवषयवे मनदरशियाः शिपुक्लयजपुवरदवे कपु त्र प्रमाप्यतवे।

. )3 3 शिपुक्लयजपुवरदस्य शिमाखमा 
शिपुक्लयजपुवरदस्य ममाध्यसन्दनशिमाखमा, कमाण्वशिमाखमा चवेमत दवे शिमाखवे स्तयाः। प्रथममा उत्तरभमारतवे प्रमाप्यतवे

मदतष्ट्रीयमा च महिमारमाषष वे।  अनयनोयाः शिमाखयनोयाः ससमहितवे  मभनवे  सत्यलौ अमप स्वल्पमवेव भवेदस  तवे  धमारयतयाः,  बहिहत्र च
समाम्यमम् असस्त। मकञ्चि प्रमाचष्ट्रीनकमालवे कमाण्वशिमाखमा उत्तरभमारतवे एवमासष्ट्रीतम्। यतयाः अस्यमायाः ससमहितमायमायाः एकसस्मनम्
मन्त्रवे  (११/११)  कपु रु-पमाञ्चिमालदवेशिष्ट्रीयनपृपतवेयाः मनदरशियाः प्रमाप्यतवे  (एष वयाः कपु रवनो रमाजमा,  एष पमाञ्चिमालनो रमाजमा)।
महिमाभमारतस्य आमदपवमारनपुसमारवेण  (६३/१८)  शिकपु न्तलमायमायाः  पमालनकतपुरयाः  मपतपुयाः  कपु लपमतकण्वस्य आश्रमयाः
ममासलनष्ट्रीनदमायाः तटवे आसष्ट्रीतम्। अदमामप इदमम् स्थमानमम् उत्तरप्रदवेशिस्य 'मबजनलौर’मण्डलवे 'ममालन’नमाम्नमा ख्यमातमा
एकमा लरवष्ट्री नदष्ट्री असस्त। अतयाः कमाण्वससमहितमायमायाः प्रमाचष्ट्रीनसम्बन्धयाः उत्तरप्रदवेशिवेन सहि अङ्गष्ट्रीकरणवे न कमामप
मवप्रमतपसत्तयाः।

. )3 4 कपृ ष्णयजपुवरदस्य शिमाखमा
कपृ ष्णयजपुवरदस्य सम्प्रमत चतसयाः शिमाखमायाः प्रमाप्यन्तवे -

क.  तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा-  इयस  प्रधमानशिमाखमा,  अत्र सप्तखण्डमायाः  ससन्त।  तवे  च  खण्डमायाः  अषकशिब्दवेन
कमाण्डशिब्दवेन  च  व्यवमह्रियन्तवे।  प्रमतकमाण्डस  कमतपयमाध्यमायमायाः  वतरन्तवे  यवे  प्रपमाठकनमाम्नमा  ख्यमातमायाः।  इमवे
प्रपमाठकमायाः बहिहषपु अनपुवमाकपु मवभकमायाः ससन्त।

ख. मवैत्रमायणष्ट्रीससमहितमा- इमवे दवे अमप ससमहितवे तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमामम् अनपुकपु रुतयाः।

ग. कमाठकससमहितमा- कवे वलस क्रमवे यत्र तत्र पमाथरक्यस मवदतवे।

घ. कमामपष्ठलससमहितमा- चरणव्यकहिमतमानपुसमारवेण अस्यमायाः मवषयवे प्रमतपमादमयष्यतवे।
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. . )3 4 1 तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा

तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमायाः प्रसमारदवेशियाः दमकणभमारतवेऽसस्त। आस मशिकरूपवेण महिमारमाषषप्रदवेशिष्ट्रीयमायाः समगरूपवेण
च  अन्ध्रद्रिमवडदवेशिष्ट्रीयमायाः  अस्यमायाः  शिमाखमायमायाः  अनपुयमामयनयाः  ससन्त।  अस्यमायाः  ससमहितमायमायाः  स्वककीयमायाः  बमाह्मण-

आरण्यक-उपमनषतम्-श्रलौतसकत्र-गपृह्यसकत्रप्रभपृतययाः  अकपुण्णमायाः  ससन्त।  तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमायाः  पररममाणममप  न्यकनस
नमासस्त। आचमायरसमायणस्य इयस  स्वककीयमा  शिमाखमासष्ट्रीतम्।  शिपुक्लयजपुवरदवे  वमणरतमवषयमायाः  इव अस्यमायाः  मवषयमायाः
ससन्त। पलौरनोडमाशि-यमाजममान-वमाजपवेय-रमाजसकयप्रभपृमतनमानमायमागमानपुष्ठमानमानमास मवशिदस वणरनमम् अत्रमाप्यसस्त। यजस्य
मपुख्यस्वरूपस्य मनष्पमादकत्ववेन अस्यमायाः ससमहितमायमायाः मवदत्तमापकणरभमाष्यस सवरप्रथममम् आचमायरसमायणवेन रमचतमम्।
मकञ्चि तस्ममादमप पकवरतरस भमाष्यस भटभमास्करममश्रस्य (एकमादशिशितमाब्दमायाः) समपुपलब्धस भवमत। जमानयजनमाम्नमा
भमाष्यममदस  मवख्यमातमसस्त।  प्रमाममामणकदृष्टमा  मवदत्तमादृष्टमा  वमा  कस्ममादमप  भमाष्यमादम्  हिष्ट्रीनतरममदस  भमाष्यस
नमासस्त। अमधधयजमाथमारदम् अमतररकयाः आध्यमासत्मकमासधदवैमवकपकयनोरमप मन्त्रमाणमामथर्बो यत्र तत्र कपृ तनोऽसस्त।

. . )3 4 2 मवैत्रमायणष्ट्रीससमहितमा

कपृ ष्णयजपुवरदस्य  अन्यतममा  शिमाखमा  मवैत्रमायणष्ट्री।  इयस  च  ससमहितमा  गदपदमासत्मकमाऽसस्त।  अस्यमास
ससमहितमायमास  चत्वमारयाः  कमाण्डमायाः  ससन्त।  प्रथमकमाण्डयाः  एकमादशिप्रपमाठकवे षपु  मवभकनोऽसस्त।  यवेषपु  क्रमशियाः
दशिरपकणरममास-अध्वर-आधमान-पपुनरमाधमान-चमातपुममारस्य वमाजपवेयप्रभपृतष्ट्रीनमास यजमानमास वणरनमसस्त। मदतष्ट्रीययाः कमाण्डयाः
त्रयनोदशिप्रपमाठकवे षपु  मवभकयाः  असस्त।  एतवेषपु  प्रपमाठकवे षपु  कमाम्य-इमष-रमाजसकय-अमग्निमचमतप्रभपृतष्ट्रीनमास  मवस्तपृतस
मववरणमसस्त। तपृतष्ट्रीयकमाण्डवे षनोडशिप्रपमाठकमायाः ससन्त। यवेषपु अमग्निमचमत-अध्वरमवसध-सलौत्रमामणष्ट्री-अश्वमवेधमादष्ट्रीनमास
मवस्तपृतस  वणरनमसस्त। चतपुथरकमाण्डयाः सखलकमाण्डनमाम्नमा मवख्यमातनोऽसस्त। एतवेषपु  पकवरमनमदरषरमाजसकयमामदयजमानमास
मवषयवे  आवश्यकवस्तकनमास  सपुमहिमानम्  सङ्गहिनो वतरतवे।  समगससमहितमायमास  २१४४ मन्त्रमायाः  ससन्त,  यवेषपु  १७०१
ऋचयाः प्रमतकमाण्डमम् ऋग्ववेदमातम् समपुद पृतमायाः ससन्त। एतवे सवरऽमप मन्त्रमायाः ऋग्ववेदस्य मवमभनमण्डलवेषपु समपुपलब्धमायाः
भवसन्त।

. . )3 4 3 कठससमहितमा

यजपुवरदस्य सप्तमवसशिमतशिमाखमासपु  कठशिमाखमा अन्यतममा।  पपुरमाणवेषपु  कमाठकजनमायाः मध्यप्रदवेशिष्ट्रीयनमाम्नमा
ममाध्यमनमाम्नमा वमा मवख्यमातमायाः आसनम्। अनवेन जमायतवे यतम् तवे प्रमाचष्ट्रीनकमालवे मध्यप्रदवेशिवे वससन्त स्म। पतञ्जलवेयाः
कथमानपुसमारस कठससमहितमायमायाः प्रसमारयाः तथमा पठन-पमाठनस प्रमतगमाममम् आसष्ट्रीतम् ('गमामवे गमामवे कमाठकस  कमालमापकस  च
प्रनोच्यतवे’- महिमाभमाष्यमम् ४/३/१०१)। अनवेन अस्यमायाः ससमहितमायमायाः प्रमाचष्ट्रीनकमालवे मवपपुलप्रचमारस्य बनोधनो भवमत।
अधपुनमा अस्यमायाः अध्यवेततॄणमास ससख्यमा अतष्ट्रीव अल्पमा।

कठससमहितमायमास  पञ्चि  खण्डमायाः  ससन्त।  तवे  च  क्रमशियाः  इमठममकमा-ममाध्यममकमा-ओरममकमा-
यमाज्यमानपुवमाक्यमा-अश्वमवेधमादनपुवचननमाममभयाः  ख्यमातमायाः  ससन्त।  एतवेषमास  खण्डमानमामम्  असशिस्य  नमाम
स्थमानकमसस्त।  एतमामन  नमाममामन  ववैमदकसमामहित्यवेऽन्यत्र  द पुलरभमामन  ससन्त।  अस्यमास  ससमहितमायमास  स्थमानकस्य
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ससख्यमा  चत्वमाररसशितम्,  अनपुवचनमानमास  ससख्यमा  त्रयनोदशि,  अनपुवमाकमानमास  ससख्यमा  त्रयश्चत्वमाररसशिदसधकमाषशितमम्,
मन्त्रमाणमास ससख्यमा एकनवत्यसधकमत्रसहिसमम्, मन्त्रबमाह्मणयनोयाः ससम्मसलतमा ससख्यमा अषमादशिसहिसपररममतमा।

इमठममकमायमायाः  अषमादशिस्थमानकवे षपु  पपुरनोडमाशि-अध्वर-पशिपुबन्ध-वमाजपवेय-रमाजसकयमामदयमागमानमास  मवस्तपृतस
वणरनमसस्त। ममाध्यममकमायमायाः दमादशिस्थमानकवे षपु  समामवत्रष्ट्री-पञ्चिचकड-स्वगर-दष्ट्रीमकत-आयपुष्यमादष्ट्रीनमास  मवववेचनमसस्त।
ओररममकमायमायाः  दशिस्थमानकवे षपु  पपुरनोडमाशिबमाह्मण-यजममानबमाह्मण-सत्रप्रमायसश्चसत्त-चमातपुममारस्य-सव-
सलौत्रमामण्यमादष्ट्रीनमास  वणरनमसस्त।  असन्तमवे  कमाण्डवे  त्रयनोदशिमानपुवचनमामन  ससन्त।  अत्र  दशिरपलौणरममास-अमग्निषनोम-

अमग्निहिनोत्र-आधमान-कमाम्यवेमष-मनरूढपशिपुबन्ध-वमाजपवेय-रमाजसकय-अमग्निचयन-चमातपुममारस्य-सलौत्रमामणष्ट्री-
अश्वमवेधमामदयजमानमास  मवमशिषमवधमानपपुरस्सरमम्  वणरनमा असस्त। कपृ ष्णयजपुवरदवेस्य चतसपृषपु  ससमहितमासपु  न कवे वलस
स्वरूपतयाः एकरूपतमाऽसस्त प्रत्यपुत तमासपु वमणरतमानपुष्ठमानवेषपु तथमा तमनष्पमादकमन्त्रवेष्वमप समाम्यस वत्तरतवे।

. . )3 4 4 कमामपष्ठलससमहितमा

चरणव्यकहिस्य मतमानपुसमारवेण चरकशिमाखमान्तगरतवे  कठमानमास,  प्रमाच्यकठमानमास  कमपष्ठलकठमानमाञ्चि उलवेखयाः
प्रमाप्यतवे, यवेन उलवेखवेन शिमाखमासम्बदस्य अस्य पकणरपररचयनो भवमत। कमपष्ठलयाः कस्यमचतम् ऋमषमवशिवेषस्य नमाम
आसष्ट्रीतम्।  अस्य  उलवेखमम्  महिमाववैयमाकरणपमामणमनमहिमषरयाः  'कमपष्ठलनो  गनोत्रवे'  (८/३/९१)  इत्यवेतसस्मनम्  सकत्रवे
कपृ तवमानम्।  भमाष्यकमारवेण  दपुगमारचमायरणमामप  स्वमात्ममानस  'कमपष्ठलनो  वमामशिष्ठयाः'  इमत  उकमम्  ("अहिञ्चि  कमामपष्ठलनो
वमामशिष्ठयाः”  मनरुकटष्ट्रीकमा  ४/४)।  प्रमाययाः  कस्यमचतम्  स्थमानमवशिवेषस्य  इदमम्  अमभधमानमम्  आसष्ट्रीतम्।  अस्यमायाः
ससमहितमायमायाः  सम्पमादकवे न अनपुमष्ट्रीयतवे  यतम्-  कमपष्ठलगमामस्य प्रमतमनसधयाः  'कवै थल'  इत्यमाख्यनो गमाम एवमासष्ट्रीतम्।
गमामनोऽयस कपु रुकवेत्रवे सरस्वतष्ट्रीनदमायाः पकवरस्यमास मदमशि अवसस्थतयाः आसष्ट्रीतम्। अस्य गमामस्यनोलवेखयाः कमामशिकमायमास तथमा
वरमाहिमममहिरवेण रमचतमायमामम् बपृहित्ससमहितमायमास (१४/४) प्रमाप्यतवे।

कमाठकससमहितमातयाः  अनवेकमवधस  ववैमभन्यस  पमाथरक्यञ्चि  अस्यमास  कमामपष्ठलससमहितमायमास  पररलक्ष्यतवे।
कमाठकससमहितमावतम् मकलगन्थस्य सममानत्ववेऽमप अस्यमायाः स्वरमाङ्कनपदमतयाः ऋग्ववेदसदृशिष्ट्री। ऋग्ववेद इव गन्थनोऽयमम्
अषकवे षपु  अध्यमायवेषपु  च मवभकनोऽसस्त। एवमम् कमामपष्ठलससमहितमायमामम् ऋग्ववेदस्यवैव महिमानम् प्रभमावयाः पररलक्ष्यतवे।
गन्थनोऽयमम् अपकणरयाः एवमासस्त। गन्थवेऽसस्मनम् मनम्नसलसखतमामन अषकमामन तथमा तदन्तगरतमा अध्यमायमाश्च ससन्त-

प्रथममषकमम्- सम्पकणरमम्, अषमाध्यमाययपुतश्च। 

मदतष्ट्रीयमषकमम्,+तपृतष्ट्रीयमषकमम्-  नवममाध्यमायमादमारभ्य  चतपुमवर्त्तुंशिमत-अध्यमायपयरन्तस  मदतष्ट्रीयतपृतष्ट्रीय-

अषकदयमम्।

चतपुथरमषकमम्-  दमामत्रसशिदध्यमायस  मवहिमाय  पञ्चिमवसशित्यध्यमायमादमारभ्य  एकमत्रसशिदध्यमायपयरन्तस  सवरऽमप
अध्यमायमायाः समपुपलब्धमायाः ससन्त।

पञ्चिममषकमम्- त्रयसससशिदध्यमायस मवनमा दमामत्रसशिदध्यमायमादरभ्य अन्यवे सप्त अध्यमायमायाः समपुपलब्धमायाः।

षष्ठमषकमम्-  त्रयश्चत्वमाररसशिदध्यमायस  मवनमा  सवरऽप्यध्यमायमायाः  समपुपलब्धमायाः।  अषचत्वमाररसशिदध्यमायवे
गन्थनोऽयस सम्पकणर्बो भवमत। तपुलनमात्मकदृष्टमा अपकणर्बो गन्थनोऽयमतष्ट्रीव महित्त्वपकणरमसस्त।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.7 शिपुक्लयजपुवरदस्य कमत शिमाखमायाः।

.8 कपृ ष्णयजपुवरदस्य कमत शिमाखमायाः प्रमाप्यन्तवे।

.9 ममाध्यसन्दनशिमाखमा कपु त्र लभ्यतवे।

.10 कमाण्वशिमाखमा कपु त्र प्रमाप्यतवे।

.11 मवैत्रमायणष्ट्रीससमहितमायमास कमत कमाण्डमायाः ससन्त।

. )3 5 अथ समामससमहितमासमामहित्यमम्
चतसपृष्वमप ससमहितमासपु समामससमहितमा परमगलौरवशिमासलनष्ट्री वत्तरतवे।  'समाममामन यनो ववेसत्त स ववेद तत्त्वमम्'

इत्यवेषमा  बपृहिदवेवतमायमायाः  उमकयाः  तन्ममहिममानमम्  उच्चवैयाः  गमायमत।  गष्ट्रीतमायमास  भगवमानम्  श्रष्ट्रीकपृ ष्णयाः  आहि-  'ववेदमानमास
समामववेदनोऽसस्म'  इमत। गमानपकवरकमम् उपमासनस ववेदस्य अस्य उदवेश्यमसस्त। समाम्प्रतमम् अस्य गरष्ट्रीयसनो ववेदस्य
मत्रसयाः एव शिमाखमायाः उपलभ्यन्तवे। तमाश्च यथमाक्रमस कलौथपुमष्ट्रीयमा, रमाणमायनष्ट्रीयमा, जवैममनष्ट्रीयमा च।

ऋग्ववेदवे  अथवरववेदवे  च समामववेदस्य प्रशिस्तमा  प्रशिससमा  लभ्यतवे।  ऋग्ववेदवे  एकसस्मनम्  मन्त्रवे  खग-कपु ल-

कलरव इव समामगमायनस मधपुरस भवमत इमत प्रनोकमम्- 'उद्गमातवेव शिकपु नवे  समाम गमायसस'  इमत  (ऋ.२/४३/२)।
अथवरववेदवे  ववेदमानमास  स्वरूपमवषयवे  एकत्र आम्नमातस  यतम्  जगतयाः  मनयन्तपुयाः  परमवेश्वरस्य मपुखस्वरूपयाः असस्त
अथवरववेदयाः, त्वचयाः लनोमस्वरूपयाः असस्त समामववेदयाः, हृदयस्वरूपयाः असस्त यजपुवरदयाः, मकञ्चि प्रमाणस्वरूपयाः असस्त
ऋग्ववेदयाः इमत। तथमामहि आम्नमातमम्-

"यस्ममादृचनो अपमातकनम् यजपुयरस्ममादपमाकषनम्।

समाममामन  यस्य  लनोममान्यथवमारमङ्गरसनो  मपुखस  स्कम्भस  तस  बकमहि  कतमयाः  सस्वदवेव  सयाः"  इमत।
(अथवरववेदयाः. १०/७/२०)।

अन्यसस्मनम् मन्त्रवे ऋग्ववेदवेन सहि समामववेदस्यमाऽमप आमवभमारवयाः उसच्छषमादवेव प्रदमशिरतनोऽसस्त-  'ऋचयाः
समाममामन  छन्दमाससस..........उसच्छषमास्तपु यसजरवे  सवर'  (अथ.ववे.  ११/७/२४)। इतरसस्मनम्  मन्त्रवे कमरणयाः
समाधनभकतस्य ऋग्ववेदस्य समामववेदस्य च स्तपुतवेयाः मवधमानमसस्त- 'ऋचस समाम यजमामहिवे यमासमास कममारमण कपु वरतवे'
(अ.ववे. ७/५४/१)। एतदमतररकमम् समामववेदस्य मवमभनमम् अमभधमानस प्रमाचष्ट्रीनववैमदकसमामहित्यवे समपुपलब्धस भवमत,

यवेनमास्य समामववेदस्य प्रमाचष्ट्रीनतमा अससन्दग्धतयमा ससदमा भवमत। ऋग्ववेदवे  ववैरूप-बपृहितम्-रवैवत-गमायत्र-भद्रिमादष्ट्रीनमास
समाम्नमामम्  अमभधमानमम्  उपलभ्यतवे।  यजपुवरदवे  रथन्तर-ववैखमानस-वमामदवेव्य-शिमाक्वर-रवैवत-अभष्ट्रीवत्तमारदष्ट्रीनमामम्
उलवेखयाः प्रमाप्यतवे। एवेतरवेयबमाह्मणवे नलौधस-रलौरय-यलौधमाजय-अमग्निषनोमष्ट्रीयप्रभपृतष्ट्रीनमास  मवमशिषसमाम्नमामम् अमभधमानस्य
मनदरशियाः लभ्यतवे। अनवेन इदस प्रतष्ट्रीतस भवमत यतम् समामगमायनस प्रमाचष्ट्रीनकमालमादवेव सममायमामत। ऋग्ववेदस्यमामप समयवे
एतवेषमास मवमशिषगमायनमानमामम् असस्तत्वस स्पषरूपवेण ससदस भवमत।
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. )3 6 समामशिब्दमाथर याः
ऋङ्मन्त्रसम्बदस  गमानमवेव  वस्तपुतयाः  समामशिब्दस्य  वमाच्यमम्  असस्त।  समामससमहितमायमायाः  सङ्कलनमम्

उद्गमातपृनमाम्नमा ऋसत्वजमा कपृ तमसस्त। उद्गमातमा एव दवेवतमास्तपुमतपरकमन्त्रमानम् आवश्यकतमानपुसमारस मवमवधस्वरवैयाः
गमायमत। अतयाः समाम्नमामम् आधमारभकतमायाः ऋङ्मन्त्रमायाः एव भवसन्त इमत मनसश्चतस भवमत (ऋमच अध्यकढस समाम- छमा.
उ.  १/६/१)।  अत्र  च  ऋक्समाम्ननोयाः  प्रगमाढममदस  पमारस्पररकसम्बन्धस  सकचमयतपुमम्  उभयनोयाः  मध्यवे
दमाम्पत्यभमावस्यमामप कल्पनमा वतरतवे। पमतयाः सन्तमाननोत्पमादनमाय पत्न्यमायाः आह्वमानस कपु वरनम् कथयमत- समामरूपनोऽहिस
पमतरसस्म  त्वञ्चि  ऋगकपमा  पत्नष्ट्री  असस।  अहिममाकमाशिनोऽसस्म  त्वञ्चि  पपृसथवष्ट्री  असस।  अतयाः  आगच्छ।आवमामम्
ममसलत्वमा  प्रजमानमामपुत्पमादनस  कपु वरयाः  'अमनोऽहिमसस्म  समा  त्वमम्,  समाममाहिमसस्म  ऋकम्  त्वमम्,  दलौरहिस  पपृसथवष्ट्री
त्वमम्,  तमामवहि  सम्भवमावमा  प्रजमानमामजनयमावहिवै'  (बपृहि.  उ.  ६/५/२०;  अ.  ववे.  १४/२/७ ऐ.बमा.  ८/२७)।
समामशिब्दस्य एकमा अतष्ट्रीव सपुष्ठपु याः मनरुमकयाः बपृपृहिदमारण्यकनोपमनषमद वत्तरतवे- 'समा  च अमश्चनोमत  तत्समाम्नयाः
समामत्वमम्'  (बपृहि.उ.  १/३/२२)।  'समा'  इमत शिब्दस्य अथर्बो भवमत ऋकम्  तथमा  'अम'  इमत शिब्दस्य अथरयाः
गमान्धमारमादययाः स्वरमायाः। अतयाः समामशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तलभ्यमाथरयाः भवमत ऋक्सम्बदस्वरप्रधमानगयमानमम्। तथमामहि-
'तयमा सहि सम्बन्धयाः अमनो नमाम स्वरयाः यत्र वत्तरतवे तत्समाम' इमत। यमासमामम् ऋचमामम् उपरर समामगमानस भवमत तमा
ऋचयाः ववेदजमायाः  'समामयनोमन'नमाम्नमा जमानसन्त। अत्र स्मरणष्ट्रीयमसस्त यतम् इदस समामससमहितमायमायाः वणरनमसस्त। इदस
तमासमास  समाम-ऋचमास  सङ्गहिममात्रमवेवमासस्त  अथमारतम्  समामससमहितमायमास  कवे वलस  समामनोपयनोमगनमास  मन्त्रमाणमास
सङ्कलनमवेवमासस्त, तवेषमास गमायनमानमास नमासस्त यत्समामववेदस्य मपुख्यस वमाच्यमसस्त।

. )3 7 मवषयमवववेचनमम्
समामववेदस्य दलौ प्रधमानलौ भमागलौ स्तयाः- आमचरकयाः गमानमम् चवेमत। आमचरकशिब्दमाथरयाः ऋकम् -समकहियाः। सनोऽमप

दवेधमा मवभज्यतवे-  पकवमारमचकमम् उत्तरमामचरकमम् चवेमत। पकवमारमचरकमवेव छन्दयाः,  छन्दसष्ट्री,  छन्दससकमा चवेमत मत्रमभरमप
नमाममभयाः अमभधष्ट्रीयतवे।  मवषयमानपुसमारस  पकवमारमचरकमम्  चतपुषपुर  भमागवेषपु  मवभज्यतवे-  अमाग्निवेयपवर  (अमग्निसम्बसन्धनष्ट्रीमभयाः
ऋसग्भयाः उपवेतमम्),  ऐन्द्रिपवर  (इन्द्रिसम्बसन्धनष्ट्रीमभयाः ऋसग्भयाः यपुतमम्),  पवममानपवर  (सनोममवषयकमम्),  आरण्यकमम्
चवेमत। पकवमारमचरकवे  षटम्  प्रपमाठकमायाः अथवमा अध्यमायमायाः ससन्त। प्रमतप्रपमाठकमम् दलौ अदर्यौ खण्डलौ वमा स्तयाः,  तथमा
प्रत्यवेकमम् खण्डवे पपुनयाः 'दशिमत'नमामकमायाः असशिमायाः मवदन्तवे। प्रत्यवेकस  दशिमतनमामकखण्डवे कमतपयमायाः ऋचयाः ससन्त।
प्रथममाध्यमायमातम्  अमारभ्य  पञ्चिममाध्यमायपयरन्तस्य  ऋचस्तपु  'समामगमान'नमाम्नमा  ख्यमातमायाः  ससन्त,  मकञ्चि
षष्ठमाध्यमायस्य ऋचयाः अरण्यवे  एव  गष्ट्रीयन्तवे।  अतनोऽत्र  आसमामम्  ऋचमामम्  एकत्र  सङ्गहिनोऽसस्त।  अस्य अन्तवे
पररमशिषरूपवेण  'महिमानमाम्नष्ट्री'  इत्यमाख्यमायाः  दशि  ऋचयाः  ससन्त।  अनवेन  प्रकमारवेण  पकवमारमचरकवे  मन्त्रमाणमास  ससख्यमा
पञ्चिमाशिदसधकषटशितमम् (६५०) असस्त।

उत्तरमामचरकस  तपु  अनपुष्ठमानमनदरशिकमम्।  तस्य  बहिवनो  मवभमागमायाः।  दशिरमात्रमम्,  ससवत्सरमम्,  ऐकमाहिमम्,
अहिष्ट्रीनमम्,  सत्रमम्,  प्रमायसश्चत्तमम्,  कपुद्रिमम् चवेमत प्रमपुखमायाः तत्र भवेदमायाः ससन्त। असस्मनम् उत्तरमामचरकवे  नव प्रपमाठकमायाः
ससन्त। प्रथमपञ्चिप्रपमाठकवे षपु  प्रत्यवेकमम् प्रपमाठकवे  दलौ भमागलौ स्तयाः,  यलौ प्रपमाठकमादरनमाम्नमा ख्यमातलौ स्तयाः। मकञ्चि
असन्तमचतपुषपुर  प्रपमाठकवे षपु  प्रत्यवेकमम्  प्रपमाठकवे  भमागत्रयमम्  असस्त।  अयमम्  भवेदयाः  रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमानपुसमारमम्।
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उत्तरमामचरकस्य समगमन्त्रमाणमास ससख्यमा (१२२५) पञ्चिमवसशित्यसधकदमादशिशितमसस्त। अतयाः उभयनोयाः आमचरकयनोयाः
मवेलनवेन मन्त्रमाणमास ससख्यमा (१८७५) पञ्चिसप्तत्यसधकमाषमादशिशितमसस्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.12 बपृहिदवेवतमायमास समाममवषयवे मकमपुच्यतवे।

.13 श्रष्ट्रीकपृ ष्णवेन समामममहिममानस कथस ककीत्यरतवे।

.14 समाम्नयाः मकमपुदवेश्यमम्।

.15 समाम्नयाः कमत शिमाखमायाः। कवे  च तवे।

.16 कसस्मनम् मन्त्रवे कमरणयाः समाधनभकतस्य ऋग्ववेदस्य समामववेदस्य च स्तपुमतमवरमहितमा।

.17 ऋग्ववेदवे कवे षमास समाम्नमामम् अमभधमानस प्रमाप्यतवे।

.18 ऋक्समाम्ननोयाः कमा तपुलनमा।

.19 समामयनोमनयाः कयाः।

.20 आमचरकस्य शिमासब्दकमाथरयाः कयाः।

.21 पकवमारमचरकस  कवै याः नमाममभयाः व्यवमह्रियतवे।

.22 पवममानपवर मकस मवषयकमम्।

. )3 8 समामववेदशिमाखमा
भमागवत-मवष्णपु-वमाय्वमामदपपुरमाणमतमानपुसमारस  ववेदव्यमासमहिनोदययाः  स्वमशिष्यमाय  जवैममनयवे  समामववेदस्य

मशिकमामम्  अदमातम्।  कमवयाः जवैमममनयाः एव समामववेदस्य आदमाचमायररूपवेण सवरत्र प्रससदनोऽसस्त। जवैमममनयाः स्वपपुत्रस
सपुमन्तपुमम्,  सपुमन्तपुयाः  स्वमात्मजस  सपुन्वमान्तमम्,  सपुन्वमानम्  स्वसकनपुस  सपुकममारणस  समामववेदससमहितमायमायाः  अध्ययनस
कमाररतवमानम्। अस्यमायाः ससमहितमायमायाः मवपपुलप्रसमारमाय ववेदमाचमायरस्य सपुकमरणयाः महितम् यनोगदमानमम् असस्त। अस्य दलौ
पटमशिष्यलौ  आस्तमामम्-  महिरण्यनमाभकलौशिल्ययाः,  पलौष्यसञ्जयाः  चवेमत,  यमाभ्यमास  समामववेदस्य  मदमवधमा  धमारमा
प्रस्फिपु मटतमाऽभवतम्। प्रमाच्यमा उदष्ट्रीच्यमा चवेमत। प्रश्ननोपमनषमद  (६/१)  महिरण्यनमाभयाः कलौशिलदवेशिष्ट्रीयरमाजपपुत्ररूपवेण
मचमत्रतनोऽसस्त।  भमागवतपपुरमाणवे  (१२/६/७८)  समामगमानमास  परम्परमादयस्य  उलवेखयाः  असस्त-  प्रमाच्यसमामगमायाः
उदष्ट्रीच्यसमामगमायाः चवेमत। भलौगनोसलकमभनत्ववेनवैवमात्र नमामकरणस्य मभनतमाऽसस्त। महिरण्यनमाभस्य मशिष्यस्य नमाम
आसष्ट्रीतम्  कपृ तयाः इमत। सयाः पलौरववसशिष्ट्रीययाः रमाजयाः सनमतममानम्-महिनोदयस्य पपुत्रयाः आसष्ट्रीतम्। तवेन समामससमहितमायमायाः
स्वमशिष्यवैयाः चतपुमवर्त्तुंशिमतप्रकमारमाणमामम् प्रवत्तरनस कपृ तमम्। अस्य वणरनस मत्स्यपपुरमाणवे  (४९/७५-७६),  हिररवसशिपपुरमाणवे
(२०/४१-४४),  मवष्णपुपपुरमाणवे  (४/१९-५०),  वमायपुपपुरमाणवे  (४१/४४),  बह्ममाण्डपपुरमाणवे  (३५/४९-५०)  तथमा
भमागवतपपुरमाणवे  (१२६/८०)  समाममान्यरूपवेण  लभ्यतवे।  वमायपुपपुरमाणवे   बह्ममाण्डपपुरमाणवे  च  कपृ त-महिनोदयस्य
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चतपुमवर्त्तुंशिमतमशिष्यमाणमास  नमाममामन  अमप  उपलभ्यन्तवे।  कपृ तमहिनोदयस्य अनपुयमामयत्ववेन  समाममाचमायमारयाः  कमात्तरनमाम्नमा
प्रख्यमामातमायाः आसनम्। यथमा-

"चतपुमवर्त्तुंशिमतधमा यवेन प्रनोकमा ववै समामससमहितमायाः।

स्मपृतमास्तवे समामगमायाः प्रमाच्यमायाः कमात्तमार नमाम्नवेहि समामगमायाः॥" इमत॥

अस्य  कपृ तमहिनोदयस्य  लनोगमामक-ममाङ्गसल-कपु ल्य-कपु सष्ट्रीद-कपु मक-नमाम्नमामम्  पञ्चिमशिष्यमाणमामम्  उलवेखयाः
श्रष्ट्रीमदमागवतवे  (१२/६/७९)  प्रमाप्यतवे। पलौरमामणकमानमास मतमानपुसमारवेण समामववेदस्य सहिसस शिमाखमायाः वत्तरन्तवे। अस्य
समथरनस  पतञ्जसलनमाऽमप  कपृ तमम्-  'सहिसवत्ममार  समामववेदयाः'  इमत।  मकलतनो  गमानप्रधमाननोऽयस  समामववेदयाः।
जवैमममनगपृह्यसकत्रमादष्ट्रीनमास  (जवै.गपृ.१/१४)  पयमारलनोचनवेन  समामववेदस्य  त्रयनोदशिशिमाखमानमामम्  उलवेखनो  लभ्यतवे।
समामतपरणस्य अवसरवे एतवेषमामम्  शिमाखमानमामम् आचमायमारणमास  नमाममामन उच्चमायरन्तवे। तथमामहि  'रमाणमायण-समात्यमपुमग-
व्यमास-भमागपुरर-औलपुसण्ड-गलौल्मपुलमव-भमानपु-ममानलौपन्यव-कमारमामट-मशिक-गमाग्यर-वमाषरगण्यकलौथपुमम-शिमासलहिनोत्र-
जवैमममन-त्रयनोदशिवैतवेमवे  समामगमाचमायमारयाः  स्वसस्त  कपु वरन्तपु  तमपरतमायाः।'  सम्प्रमत  समामववेदस्य  मतसयाः  शिमाखमायाः
उपलभ्यन्तवे- कलौथपुमष्ट्रीयमा, रमाणमायनष्ट्रीयमा, जवैममनष्ट्रीयमा चवेमत।

. . )3 8 1 कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा

इयमम् ससमहितमा अतष्ट्रीव लनोकमप्रयमा। अस्यमायाः तमाण्ड्यनमामकशिमाखमामप प्रमाप्यतवे। यस्यमायाः मवमशिषयाः प्रभमावयाः
प्रसमारश्च अतष्ट्रीतकमालवे  आसष्ट्रीतम्।  आचमायरशिङ्करयाः स्वववेदमान्तभमाष्यस्य अनवेकस्थलवेषपु  अस्य चचमार्त्तुं  कपृ तवमानम्।
इयमम्  चचमार  अस्य  गलौरवस्य  महित्त्वस्य  च  सकमचकमासस्त।  पञ्चिमवसशिमतकमाण्डमात्मकयाः  मवपपुलकमाययाः
तमाण्ड्यबमाह्मणगन्थयाः अस्यमायाः एव शिमाखमायमायाः। सपुप्रससदमा छमान्दनोग्यनोपमनषदम् अमप अनयमा शिमाखयमा सहि सम्बदमा
असस्त इमत भगवमानम् शिङ्करमाचमायरयाः स्वभमाष्यवे स्पषस सलखमत। तथमामहि "यथमा तमासण्डनमामपुपमनषमद षष्ठवे प्रपमाठकवे
स आत्ममा" इमत (शिमा. भमा. ३/३/३६), "स आत्ममा....छमान्दनोग्य उपमनषदम्" इमत (६८/७) तथमा "अन्यवेऽमप
शिमासखनयाः तमासण्डनयाः शिमाटमामयनयाः" इमत (शिमा.भमा. ३/४/२७)। 

. . )3 8 2 रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमा

इयमम् ससमहितमा कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमातयाः कथसञ्चिदमप मभनमा नमासस्त। मन्त्रगणनमादृष्टमा शिमाखमादयस प्रमाययाः
सममानमम्। कवे वलमम् उच्चमारणवे यत्र कपु त्रमचतम् पमाथरक्यमम् उपलभ्यतवे। कलौथपुमष्ट्रीयमायाः जनमायाः यत्र 'हिमाड'  तथमा 'रमाइ'
इत्यवेततम्  पदमम्  उच्चमारयसन्त  तत्र रमाणमायनष्ट्रीयजनमायाः  'हिमाबपु'  तथमा  'रमायष्ट्री'  इमत उच्चमारयसन्त।  रमाणमायनष्ट्रीयवेषपु
समात्यमपुमग इमत एकमा अवमान्तरशिमाखमा वत्तरतवे,  यस्यमायाः उच्चमारणस्य मवशिवेषतमा भमाषमामवजमानदृष्टमा मनतमान्तमम्
आलनोचनष्ट्रीयमा  असस्त।  अमामपशिलष्ट्रीमशिकमाकपृ तमा  तथमा  महिमाभमाष्यकमारवेण  च  स्पषतयमा  मनदरमशितस  यतम्
समात्यमपुमगजनमायाः एकमारस्य उकमारस्य च स्थमानवे ह्रिस्वनोच्चमारणस कपु वर सन्त। तथमामहि उकमम्-

"छन्दनोगमानमास समात्यमपुमगरमाणमायनष्ट्रीयमा ह्रिस्वमामन पठसन्त।" इमत। (आमपशिलष्ट्रीमशिकमा)

"ननपु च भनोश्छन्दनोगमानमास समात्यमपुमगरमाणमायनष्ट्रीयमा अधरमवेकमारस.......अधरमनोकमारस च अधष्ट्रीयतवे। सपुजमातवे ए
अश्वसकनपृतवे। अध्ववर्बो ओ अमद्रिमभयाः सपुतमम्" (महिमाभमाष्यमम्-१/१/४/४८)।
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. . )3 8 3 जवैममनष्ट्रीयशिमाखमा

अस्यमायाः शिमाखमायमायाः समगमासशिमायाः बमाह्मण-श्रलौत-गपृह्यसकत्रससमहितमायाः समपुपलब्धमायाः ससन्त। जवैममनष्ट्रीयससमहितमा
दवेवनमागरष्ट्रीसलप्यमास लमाहिलौरनगरमातम् प्रकमामशितमाभवतम्। अस्यमायाः मन्त्रमाणमास ससख्यमा १६८७ वत्तरतवे। तवलकमारशिमाखमा
अस्यमा  एव  अवमान्तरशिमाखमा  वत्तरतवे।  तवलकमारनोऽयस  जवैमममनमहिनोदयस्य पटमशिष्ययाः  आसष्ट्रीतम्।  समामगमानममदस
पकवमारमचरकवे न सम्बदमम् असस्त। अस्य त्रयनो भमागमायाः ससन्त-  आग्निवेययाः,  ऐन्द्रियाः,  पवममानयाः चवेमत। एतवेषपु आमदमस्य
असन्तमस्य  च  पवरणयाः  मवशिवेषमवभमागनो  नमासस्त,  मकञ्चि  ऐन्द्रिपवरणयाः  चत्वमारनो  भमागमायाः  ससन्त।  सम्पकणरगन्थवे
गमानससख्यमा १२२४ वत्तरतवे।  कलौथपुमष्ट्रीयसमामससमहितमातयाः जवैममनष्ट्रीयसमामससमहितमायमायाः पमाठवे  सवरथमा  भवेदनो  नमासस्त,

मकन्तपु  गमानप्रकमारयाः  सवरथमा  मभनयाः  एवमासस्त।  अदमावसध  अस्यमायाः  शिमाखमायमायाः  कवे वलस  प्रथमभमागयाः  एव
प्रकमामशितनोऽसस्त। मदतष्ट्रीयभमागस्य तपु हिस्तलवेखममात्रमम् असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.23 समामववेदस्य मशिकमा कयाः कस्मवै अददमातम्।

.24 जवैममनवेयाः पपुत्रयाः कयाः।

.25 प्रश्ननोपमनषमद  कलौशिलदवेशिष्ट्रीयरमाजपपुत्ररूपवेण कयाः मचमत्रतनोऽसस्त। 

.26 कपृ तमहिनोदयस्य कमत मशिष्यमायाः।

.27 रमाणमायणष्ट्रीयवेषपु एकमा अवमान्तरशिमाखमा कमायाः।

.28 एकमारस्यनोकमारस्य च स्थमानवे ह्रिस्वनोच्चमारणस कवे  कपु वरसन्त।

. )3 9 समामगमानसमाममान्यपररचययाः
एतमानम्  समामयनोमनमन्त्रमानम्  आसश्रत्य  ऋमषमभयाः  गमान-मन्त्रमाणमास  रचनमा  कपृ तमाऽसस्त।  गमानन्तपु  चतपुधमार

भवमत -  १)  गवेयगमानमम्  (प्रकपृ मतगमानमम्)  २)  आरण्यकगमानमम् ३)  ऊहिगमानमम् ४)  ऊह्यगमानमम्  (रहिस्यगमानमम्)।
पकवमारमचरकस्य प्रथमपञ्चिममाध्यमायगतमन्त्रमानम् आदमाय गवेयगमानस भवमत। आरण्यकपवरमण मनमदरषमन्त्रमानम् आदमाय
आरण्यकगमानस भवमत। ऊहिगमानमम् ऊह्यगमानमम् च उत्तरमामचरकवे  उमलसखतमन्त्रमानम् आदमाय प्रमाधमान्यवेन भवमत।
मवमभनशिमाखमायमामम्  एषमास  मन्त्रमाणमास  ससख्यमामप  मवमभनमा  भवमत।  सवमारसधकगमानमामन  जवैममनष्ट्रीयशिमाखमायमामम्  एव
उपलब्धमामन। 

गमानमम् कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा जवैममनष्ट्रीयशिमाखमा

गवेयगमानमामन ११९७ १२३२
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आरण्यकगमानमामन २९४ २९१

ऊहिगमानमामन १०२६ १८०२

ऊह्यगमानमामन २०५ ३५६

सवरषमास सङ्कलनमम् २७२२ ३६८७

भमारतष्ट्रीयसङ्गष्ट्रीतशिमासस्य मकलमम्  एततम्  समामगमानमम्  एव  असस्त।  समामगमानपदत्यमा  रहिस्यजमानममप
अधपुनमा  तथवैव  दपुरूहिनोऽसस्त  यथमा  भमारतष्ट्रीयसङ्गष्ट्रीतशिमासस्य  जमानरहिस्यमसस्त।  नमारदष्ट्रीयमशिकमानपुसमारवेण
समामववेदस्य स्वरमण्डलमामन इत्थस ससन्त-

समाममामन ववेणवयाः (स्वरमायाः)

१.प्रथमयाः मध्यमयाः। ममा

२.मदतष्ट्रीययाः गमान्धमारयाः। गमा

३.तपृतष्ट्रीययाः ऋषभयाः। रवे

४.चतपुथरयाः षड्जयाः। समा

५.पञ्चिमयाः मनषमादयाः। मन

६.षष्ठयाः धवैवतयाः। धमा

७.सप्तमयाः पञ्चिमयाः। पमा

समामगमानवेषपु  एतवे  एव सप्तमाङ्कमायाः  तत्तत्स्वरमाणमास  स्वरूपस  सकचयसन्त। समामगमानवेषपु  समामयनोमनमन्त्रमाणमामम्
पररवतरनवे  कपृ तवे  समत  अनवेकमवधमामन  सङ्गष्ट्रीतमानपुकक लपररवत्तरनमामन  भवसन्त।  एतमामन  पररवत्तरनमामन  च
समाममवकमारमायाः कथ्यन्तवे। समाममवकमारमास्तपु षटससख्यकमायाः भवसन्त।

१.मवकमारयाः- शिब्दस्य पररवत्तरनमम्। 'अग्निवेयाः' इत्यवेतत्पदस्थमानवे 'आग्निमामय' इमत पदमम्।

२.मवश्लवेषणमम्- एकपदस्य पपृथक्करणमम्। यथमा 'तयवे' इत्यवेतत्पदस्थमानवे 'तनोमयतष्ट्रीयमा २मय' इमत।

३.मवकषरणमम्-  एकस्वरस्य दष्ट्रीघरकमालपयरन्तस मवमभननोच्चमारणमम्। यथमा  'यवे'  इमत पदस्य 'यमा २ ३
मय' इमत उच्चमारणमम्।

४.अभ्यमासयाः-  कस्यमामप  पदस्य  भपृशिमम्  उच्चमारणमम्  (पलौनयाःपपुन्यवेन)।  यथमा-  'तनोयमामय'  पदस्य
वमारदयमपुच्चमारणमम्।

५.मवरमामयाः-  सलौकय्यमारय  कस्यमामप  पदस्य  मध्यवे  मवरमामयाः।  यथमा-  'गपृणमामन  हिव्यदमातयवे'  इत्यत्र
हिकमारनोपरर मवरमामयाः।
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६.स्तनोमयाः- 'औहिनोवमा' 'हिमाउवमा' इत्यमामदगमानमानपुकक लपदमामन। एतवे मवकमारमायाः भमाषमाशिमासस्य दृष्टमाऽमप
मनतमान्तस मननष्ट्रीयमायाः ससन्त।

. )3 10 समाममवभमागयाः
समामगमानस्य पदमतयाः अतष्ट्रीव कमठनमा।  तस्य यथमाथरजमानमाय सकक्ष्ममाध्ययनमम्  अपवेमकतमम्  असस्त।

समाममान्यतयमा समामगमानस्य पञ्चि मवभमागमायाः भवसन्त।

१) प्रस्तमावयाः- मन्त्रस्य प्रमारसम्भकभमागनोऽयस भवमत। 'हिह हुँ’-शिब्दमातम् अस्य प्रमारम्भनो भवमत। प्रस्तनोतमा
(ऋसत्वकम् ) अस्य गमानस करनोमत।

२)  उद्गष्ट्रीथयाः-  समाम्नयाः  प्रधमानयाः  (ऋसत्वकम् )  उद्गमातमा  एनस  गमायमत।  अस्यमारम्भयाः  'ऊहुँ ’-शिब्दमातम्
भवमत।

३) प्रतष्ट्रीहिमारयाः- प्रतष्ट्रीहिमारशिब्दस्य अथरयाः सङ्कलनकत्तमार, प्रमतहित्तमारनमामकयाः ऋसत्वकम्  एनस गमायमत। 

४) उपद्रिवयाः- यतम् उद्गमातमा गमायमत तदवेव उपद्रिवयाः। 

५)  मनधनयाः-  प्रस्तनोतमा-उद्गमातमा-प्रमतहित्तमार  इत्यवेतवे  त्रयनो  ममसलत्ववैव  अस्य  गमानस  कपु वरसन्त।
उदमाहिरणमाथरमम् समामववेदस्य प्रथमनोऽयस मन्त्रयाः-

'अग्नि आयमामहि वष्ट्रीतयवे गपृणमाननो हिव्यदमातयवे। मनहिनोतमा ससत्स वमहिरमष।' इमत।

अस्य मन्त्रस्यनोपरर यस्य समाम्नयाः गमानस भमवष्यमत तस्य मनम्नसलसखतमामन पञ्चि अङ्गमामन भवसन्त- 

१) हिह हुँ ओग्निमाई (प्रस्तमावयाः)।

२) ओमम् अमायमामहि वष्ट्रीतयवे गपृणमाननो हिव्यदमातयवे (उद्गष्ट्रीथयाः)।

३) मन हिनोतमा ससत्स वमहिरमष ओमम् (प्रमतहिमारयाः)। अस्य प्रमतहिमारस्यमाऽमप दलौ भवेदलौ स्तयाः।

४) मन हिनोतमा ससत्सव (उपद्रिवयाः)।

५) महिरमष ओमम् (मनधनयाः)।

अस्य समाम्नयाः  यदमा  मत्रवमारमम्  गमानस  भवमत  तदमा  स  स्तनोमयाः  कथ्यतवे।  समामगमायनमाय  कस्यमचतम्
स्वरस्य मवकमारयाः पररवतरनमम् च करणष्ट्रीयमम् भवमत। यथमा पकवरमन्त्रस्य 'अग्नि' इमत पदस्य गमायनवे पररवसत्तरतरूपस-
'ओग्निमाई' इमत भवमत। गमायनवे स्वरपकत्यरथर्त्तुं यदमा कदमामप मनरथरकस  पदस सङ्कसलतस भवमत। यथमा- औ, हिलौ, वमा, हिमा
इत्यमामद। एतवेयाः स्तनोममायाः भवसन्त। छमान्दनोग्यनोपमनषदनपुसमारवेण सप्तमवधस समाम भवमत। यथमा-  १)  महिङ्कमारयाः,  २)

प्रस्तमावयाः,  ३)  आमदयाः,  ३)  उद्गष्ट्रीथयाः,  ४)  प्रमतहिमारयाः,  ६)  उपद्रिवयाः,  ७)  मनधनयाः चवेमत।  उपरर मनमदरषमानमास
पञ्चिमवधसमाम्नमामम् अवमान्तरभवेदकरणवेन सप्तमवधसमाम्नमामपुत्पसत्तभरवमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.29 चतपुमवरधस गमानस मकस  मकस ।

.30 कयाः मवकमारयाः।

.31 मकस  मवश्लवेषणमम्।

.32 मकस  मवकषरणमम्।

.33 कयाः अभ्यमासयाः।

.34 कयाः स्तनोमयाः।

.35 कयाः प्रस्तमावयाः।

.36 कयाः उपद्रिवयाः।

पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठवे  यजपुवरदसमामववेदससमहितमासमामहित्यमम्  आलनोमचतमम्।  शिपुक्लकपृ ष्णभवेदवेन  मदमवधनोऽमप
यजपुवरदयाः  अत्र आलनोमचतयाः।  तयनोयाः पपुनयाः  ससमहितमाभवेदनोऽमप प्रदमशिरतयाः।  अत्र तमावतम्  आदलौ यजपुवरदससमहितमायमायाः
समाममान्यवेन पररचयस कमारमयत्वमा कमाण्वससमहितमा तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा मवैत्रमायणष्ट्रीससमहितमा कठससमहितमा कमामपष्ठलससमहितमा
च इत्यवेतमायाः मपुख्यमायाः ससमहितमायाः अत्र मवस्तरशियाः आलनोमचतमायाः। अनन्तरमम् समामववेदससमहितमा व्यमाख्यमातमा। मकञ्चि
समामशिब्दमाथर्बोऽमप प्रमतपमामदतयाः। तदनन्तरमम् कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमा जवैममनष्ट्रीयशिमाखमा चवेमत मतसयाः
समामववेदष्ट्रीयशिमाखमायाः व्यमाख्यमातमायाः। अन्तवे च समामगमानसमाममान्यपररचययाः समाममवभमागयाः च प्रदमशिरतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 कमाण्वससमहितमामवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।

.2 तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमामवषयवे लघपुप्रबन्धनो लवेख्ययाः।

.3 मवैत्रमायणष्ट्रीससमहितमामवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।

.4 कमामपष्ठलससमहितमामवषयवे लघपुप्रबन्धनो लवेख्ययाः।

.5 समामशिब्दमाथरयाः मवस्तरशियाः लवेख्ययाः।

.6 कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमामवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।

.7 रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमामवषयवे लघपुप्रबन्धनो लवेख्ययाः।

.8 जवैममनष्ट्रीयशिमाखमामवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 यजपुयाः।

.2 मदमवधयाः।

.3 १) बह्मसम्प्रदमाययाः, २) आमदत्यसम्प्रदमाययाः चवेमत दलौ सम्प्रदमायलौ।

.4 मन्त्रबमाह्मणयनोभमारगस्य एकत्र ममश्रणमवेव कपृ ष्णयजपुवरदस्य कपृ ष्णत्वस्य कमारणमसस्त।

.5 चत्वमाररसशितम्।

.6 दमामवसशित्यध्यमायमादम् आरभ्य पञ्चिमवसशित्यध्यमायपयरन्तमम् अश्वमवेधयजस्य मवमशिषमन्त्रमाणमास 
मनदरशिनोऽसस्त।

उत्तरमामण-२
.7 शिपुक्लयजपुवरदस्य ममाध्यसन्दनशिमाखमा, कमाण्वशिमाखमा चवेमत दवे शिमाखवे। 

.8 उत्तरभमारतवे प्रमाप्यतवे। 

.9 कमाण्वशिमाखमा महिमारमाषष वे। 

.10 कपृ ष्णयजपुवरदस्य सम्प्रमत चतसयाः शिमाखमायाः प्रमाप्यन्तवे। 

.11 चत्वमारयाः कमाण्डमायाः ससन्त।

उत्तरमामण-३
.12 "समाममामन यनो ववेसत्त स ववेद तत्त्वमम्" इमत।

.13 "ववेदमानमास समामववेदनोऽसस्म" इमत।

.14 गमानपकवरमम् परममात्मनोपमासनमम्।

.15 मतसयाः। कलौथपुमष्ट्रीयमा, 

.16 रमाणमायनष्ट्रीयमा, जवैममनष्ट्रीयमा च।

.17 "ऋचस समाम यजमामहिवे यमाभ्यमास कममारमण कपृ ण्वतवे" इमत (अथवरववेदयाः ७/५४/१)।

.18 ऋग्ववेदवे ववैरूप-बपृहितम्-रवैवत-गमायत्र-भद्रिमादष्ट्रीनमास समाम्नमानमामम् अमभधमानस लभ्यतवे।

.19  समामरूपनोऽहिस पमतरसस्म त्वञ्चि ऋगकपमा पत्नष्ट्री असस।

.20 यमासमामपृचमामपुपरर समामगमानस भवमत तमा ऋचयाः ववेदजमायाः 'समामयनोमनयाः' नमाम्नमा अमभधष्ट्रीयतवे

.21 ऋक्समकहियाः।

.22 छन्दयाः, छन्दसष्ट्री, छन्दससकमा चवेमत।

.23 सनोममवषयकमम्।
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उत्तरमामण-४
.24 ववेदव्यमासमहिनोदययाः स्वमशिष्यमाय जवैममनयवे।

.25 सपुमन्तपुयाः।

.26 महिरण्यनमाभयाः।

.27 २४।

.28 समात्यमपुमगयाः।

.29 समात्यमपुमगजनमायाः।

उत्तरमामण-५
.30 १) गवेयगमानमम् (प्रकपृ मतगमानमम्), २) आरण्यकगमानमम् ३) ऊहिगमानमम्, ४) ऊह्यगमानस (रहिस्यगमानमम्)।

.31 शिब्दस्य पररवत्तरनमम्। 'अग्निवेयाः' इत्यवेतत्पदस्थमानवे 'आग्निमामय' इमत पदमम्।

.32 एकपदस्य पपृथक्करणमम्। यथमा 'तयवे' इत्यवेतत्पदस्थमानवे 'तनोमयतष्ट्रीयमा २मय' इमत।

.33 एकस्वरस्य दष्ट्रीघरकमालपयरन्तस मवमभननोच्चमारणमम्। यथमा 'यवे' इमत पदस्य 'यमा २ ३ मय' 

इत्यपुच्चमारणमम्।

.34 कस्यमामप पदस्य भपृशिमपुच्चमारणमम् (पलौनयाःपपुन्यवेन)। यथमा- 'तनोयमारर' पदस्य मदवमारमम् उच्चमारणमम्।

.35 सलौकय्यमारय कस्यमामप पदस्य मध्यवे मवरमामयाः। यथमा- 'गपृणमामन हिव्यदमातयवे' इत्यसस्मनम् पदवे 
हिकमारस्यनोपरर मवरमामयाः।

.36 मन्त्रस्य प्रमारसम्भकभमागयाः प्रस्तमावयाः।

.37 यतम् उद्गमातमा गमायमत तदवेव उपद्रिवयाः।

।।इमत तपृतष्ट्रीययाः पमाठयाः।।
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)4 अथवरववेदससमहितमासमामहित्यमम् 
प्रस्तमावनमा

भमारतष्ट्रीयजमानगङ्गमायमायाः सनोतमाससस ववेदमा  एव ससन्त। एवसमवधयाः अन्यनो न कनोऽमप  दष्ट्रीप्ततपुल्ययाः गन्थयाः
असस्त  ययाः  स्वप्रभयमा  न  कवे वलस  स्वयस  भमाससतयाः  अमप  तपु  स्वस्य  प्रभयमा  समस्तभमारतष्ट्रीयवमाङ्मयमम्  एव
प्रभमाससतवमानम्।  'मवदन्तवे  धममारदययाः पपुरुषमाथमार यवैस्तवे ववेदमायाः'  इमत बह्वपृक्प्रमामतशिमाख्यमम्। चतषपुर  ववेदवेषपु  अथवरववेदयाः
अतष्ट्रीव  अवमारचष्ट्रीनयाः।  ऋग्ववेदस्य  बहिवयाः  मवषयमायाः  अत्र  पपुनयाः  आलनोमचतमायाः।  ऋग्ववेदमादवेव  बहिवयाः  मन्त्रमायाः  अत्र
यथमास्वरूपमम्  अनपुकपृ तमायाः।  अथवरववेदवे  कवे वलस  स्वस्य मन्त्रमायाः  यदन्यवेषपु  ववेदवेषपु  ननोपलब्धमायाः-एतमादृशिमायाः  मन्त्रमायाः
अतष्ट्रीव  स्वल्पमायाः  ससन्त।  तत्र  अथवरववेदस्य  ससमहितमासमामहित्यमम्  अतष्ट्रीव  महित्त्वपकणर्त्तुं  वतरतवे।  पकवरसस्मनम्  पमाठवे
ऋगमामदववेदत्रयस्य  ससमहितमामवषयवे  पकवरपकवमारध्यमायवे  भवन्तयाः  भवत्यनो  वमा  जमातवन्तयाः  जमातवत्यनो  वमा।  असस्मनम्
अध्यमायवे अथवरववेदस्य ससमहितमामवषयवे आलनोचनमा प्रस्तकयतवे। 

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवन्तयाः-

➢ अथवरववेदस्य समामहित्यमवषयवे जमास्यसन्त।

➢ अथवरववेदरूपवपृकस्य मवमवधमासपु मदकपु प्रसपृतमानमास शिमाखमानमास मवषयवे जमातपुस शिक्ष्यसन्त।

➢ अथवरववेदस्य मकलप्रमतपमादमवषयमानम् जमास्यसन्त।

➢ सष्ट्री-रमाजमादष्ट्रीनमास ववैमदककमरमवषयवे जमास्यसन्त।

. )4 1 भकममकमा
ववेदवेष्वथवरववेदयाः  महितम्  स्थमानमम्  असधकरनोमत। ऋदवेदमामदत्रयनो  ववेदमायाः  आमपुसष्मकफिलदमातमारयाः  ससन्त।

मकम्बहिहनमा  ववेदवेषपु  अथवरववेदनो  बहिहलमवमशिषतमास  मनदधमामत। यदमा  महि ऋग्ववेदमादययाः त्रयनो ववेदमा  आमपुसष्मकस  फिलस
प्रददमत तदमाऽयस  अथवरववेद ऐमहिकमम्  अमप फिलस प्रयच्छमत। जष्ट्रीवनस  सपुखसमसन्वतस  कत्तपुर्त्तुं  यवेषमास  समाधनमानमामम्
अपवेकमा भवमत, तवेषमास ससद्ध्यथरमम् इहि ववेवेदवे मवमवधमानमामम् अनपुष्ठमानमानमास मवधमानमम् असस्त। पतञ्जसलयाः यदमप अस्य
ववेदस्य नवशिमाखमायाः  इमत समपुमलखमत,  तथमामप  इदमानत्रीं  तपु  पवैप्पलमाद-शिलौनकससजकवे  दवे  एव  शिमाखवे  लभ्यवेतवे।
अथवरससमहितमायमायाः शिलौनकशिमाखमा पवैप्पलमादशिमाखमा च अमचरवेणवैव मपुमद्रितवे स्तयाः।
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कस्यमामप यजस्य सम्पकणररूपवेण मनष्पमादनमाथर्त्तुं चत्वमारयाः ऋसत्वजनो भवसन्त। तवेषपु बह्ममा इमत नमामकयाः
ऋसत्वगम् यजस्य अध्यकनो भवमत। अस्य प्रधमानकमायर्त्तुं सवरत्र कमायरषपु सम्यकयमा मनरष्ट्रीकणस तथमा सम्भमामवतमायमायाः
त्रपुटमायाः ममाजरनमम् इमत। एतदथर्त्तुं बह्मणमा सवरववेदमवदमा भमवतव्यमम्। तवेन मनसमा बलवेनमाऽमप सम्पनवेन भमवतव्यमम्।
मकञ्चि तस्य बह्मणयाः प्रधमानभवेदयाः अथवरववेद एव भवमत। बमाह्मणगन्थवेषपु बह्मणयाः महिमानम् गलौरवयाः अनवेकत्र वमणरतयाः
असस्त। गनोपथबमाह्मणस्य (३/२) कथनमम् असस्त यतम् मत्रमभयाः ववेदवैयाः यजस्यमान्तरयाः पक एव सससस्क्रयतवे। बह्ममा
मनसमाऽन्यतरस्य पकस्य ससस्कमारस करनोमत। यथमा-

'स वमा एष मत्रमभवरदवैयरजस्यमान्यन्तरयाः पकयाः सससस्क्रयतवे।

मनसवैव बह्ममा यजस्यमान्यतरस पकस ससस्करनोमत।।' (गनोप. बमा. ३/२)

पपुरनोमहितस्य  अथवरववेदस्य  जमानमम्  अमप  आवश्यकस  भवमत,  यदसलौ  रमाजयाः  शिमान्त्यमास्तथमा
पलौषककमायरस्य च सम्पमादनस अथवरववेदवेन एव करनोमत। अथवरववेदस्य पररमशिषवे सलसखतमम् असस्त- यस्य रमाजयाः
जनपदवे अथवरववेदस्य जमातमा मनवसमत तस्य रमाषष वे  उपद्रिवमामदकस  न मतष्ठमत अमप च तद्रिमाषस शिष्ट्रीघ्रमवेव वपृमदमम्
अमभगच्छमत  इमत।एवमम्  ऐमहिक-आमपुसष्मक-ललौमककमानमास  पमारललौमककमानमास  च  मवषयमाणमास  प्रमतपमादकत्ववेन
अथवरववेदयाः ववैमदकससमहितमायमास स्वववैमशिष्टस स्थमापयमत। 

अथवरववेदस्य  उपलब्धवेषपु  अनवेकवे षपु  अमभधमानवेषपु  अथवरववेद-बह्मववेद-अमङ्गरनोववेद-
अथवमारमङ्गरसववेदमामदनमाममामन मपुख्यमामन ससन्त।  'अथवर’-शिब्दस्य व्यमाख्यमा तथमा तस्य मनवरचनस मनरुकवे  तथमा
गनोपथबमाह्मणवे च प्रमाप्यतवे। 'थरव’-धमातपुयाः कलौमटल्यमाथरकयाः तथमा महिससमावमाचकयाः असस्त। अत एवमाथवरशिब्दस्यमाथर्बो
भवमत- अकपु मटलवपृत्त्यमा, अमहिससमावपृत्त्यमा च मनसयाः स्थवैयरस्य प्रमापकयाः इमत। अस्यमायाः व्यपुत्पत्त्यमायाः सम्पपुषलौ यनोगस्य
प्रमतपमादकमायाः  अनवेकवे  प्रसङ्गमायाः  असस्मन्ववेदवे  ससन्त।  बह्मकमरणयाः  प्रमतपमादकत्ववेन  अथवरववेदयाः  'बह्मववेदयाः'  इमत
कथ्यतवे। अथवरववेदस्य बह्मववेदनमाम्नयाः इदमम् एव मपुख्यकमारणमम् असस्त।

'अथवमारमङ्गरस’-इमत पदस्य व्यमाख्ययमा प्रतष्ट्रीतनो भवमत यदवेदनोऽयस ऋमषदयवेन द्रिष्टमानमास मन्त्रमाणमास समकहिस
प्रस्तलौमत। अथवरनमामकवे न ऋमषणमा दृषमायाः मन्त्रमायाः शिमासन्त-पपुमषकमरयपुकमायाः ससन्त। अमङ्गरसवेन च दृषमायाः मन्त्रमास्तपु
आमभचमाररकमा  (ममारण-मनोहिन-वशिष्ट्रीकरणमामद-सम्पमादकमायाः)  भवसन्त।  एवस  मदमवधमन्त्रमाणमास  सत्त्वमादम्
वमायपुपपुरमाणवे(६५।२७)  तथमा  बह्ममाण्डपपुरमाणवे(२।१।३६)  अथवरववेदयाः  'मदशिरष्ट्रीरमशिरमायाः'  इमत  कथ्यतवे।  अनवेन
अमभधमानवेन स्पषनो भवमत यदम् अथवरववेदवे  मदमवधमा मन्त्रमायाः सङ्गपृहिष्ट्रीतमायाः ससन्त। शिमासन्तपलौषककमरप्रमतपमादकमायाः
मन्त्रमायाः तथमा आमभचमाररककमरप्रमतपमादकमायाः मन्त्रयाः च। आमङ्गरसवेन ममारण-मनोहिन-स्तम्भन-मवदवेषण-वशिष्ट्रीकरण-

उच्चमाटनमानमास प्रख्यमातमानमास षटकमरणमास मवधमानस मवशिदवेन दमशिरतमम्, तथमामहि नमारदष्ट्रीयपपुरमाणवे उकमम्-

'तत्र चमामङ्गरसवे कल्पवे षटकममारमण समवस्तरमम्।

अमभचमारमवधमानवेन मनमदरषमामन स्वयम्भपुवमा।।'

तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणवे  (३/१२/९/१)  'अथवरणमाममङ्गरसमास  प्रतष्ट्रीचष्ट्री'  इत्यसस्मनम्  पदवे  अथवमारमङ्गरसनोयाः
ममसलतस्वरूपस वमणरतमम् असस्त। सम्भवतयाः आभ्यमामम् ऋमषभ्यमास दृषमानमास मन्त्रमानमास समकहियाः पपृथकम्  सत्तमामम् अमप
धत्तवे।  अनयमा दृष्टमा गनोपथबमाह्मणस्य एकसस्मनवेव प्रकरणवे  'आथवरणनो ववेदयाः ससद्ध्यमत'  इमत  'आमङ्गरसनो
ववेदनोऽभवच्चवे'मत च वमाक्यस प्रमाप्यतवे  (११/५  ११/१८)। शितपथबमाह्मणवे अमप एतयनोरुभयनोरुलवेखयाः प्रमाप्यतवे
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(१३/४/३/२)।  सवरत्र  बमाहिहल्यवेन  अमङ्गरसमामभधमानमम्  एव  उपलभ्यतवे.  तवेन  अस्यवैव  ऋषवेयाः  अभ्यमहिरतत्वस
अवगम्यतवे।  एतस्ममादम्  जमायतवे  यदसस्मनम्  ववेदवे  प्रथमतयाः शिमासन्तपलौमषक-मन्त्रमाणमास  सत्तमा आसष्ट्रीतम्  तदनन्तरमम्
आमभचमाररकमन्त्रमाणमास समनववेशियाः अभवतम्। 

अथवरववेदस्य बहिहमवधमवचमारवेण जमायतवे - यदम् दयनोयाः धमारयनोयाः ममश्रणस्य पररणतफिलमम् इदमम् असस्त।
अनयनोयाः  एकमा  धमारमा  असस्त  अथवरधमारमा  अपरमा  च  असस्त  अमङ्गरनोधमारमा।  अथवर-ऋमषणमा  दृषमायाः  मन्त्रमायाः
शिमासन्तपपुमषकमरमभयाः सहि सम्बदमायाः ससन्त। अस्य सङ्कवेतयाः भमागवतपपुरमाणवे अमप प्रमाप्यतवे - 'अथवरणवेऽदमातम् शिमासन्तस
ययमा  यजनो मवतन्यतवे'  इमत  (३/२४/२४)।  अमङ्गरनोधमारमा  आमभचमाररकवै याः  कमरमभयाः सहि सम्बदमाऽसस्त। यवेन
जनवेषपु  अयस ववेदयाः मप्रययाः अभवतम्। शिमासन्तकमरणमा सम्बदत्ववेन अथवरस्य सम्बन्धयाः श्रलौतयमागस्य प्रमारम्भमादवेव
असस्त,  पश्चमादम् आमभचमाररककमरणमा सहि तस्य सम्बन्धवशिमातम्  रमाजयाः पपुरनोमहितवगरभ्यनो ववेदयाः अयमम् अतष्ट्रीव
उपयनोगष्ट्री अभवतम्। ऋग्यजपुस्समामभ्ययाः अथवरस्य पमाथरक्यस स्पषतयाः गन्थवेषपु प्रमाप्यतवे।

ववेदत्रयष्ट्री  यत्र  अललौमककफिलदमातमा  असस्त  तत्र  अथवरववेदयाः  ललौमककफिलदमातमा  असस्त।  असस्मनम्
सन्दभर  ध्यमातव्यमम्  इदमम्  असस्त  यतम्-  जयन्तभटवेण  न्यमायमञ्जयमारमम्  अथवरववेदस्य  एव  प्रमाथममकत्वमम्
उदनोमषतमम्  - "तत्र ववेदमाश्चत्वमारयाः,  प्रथमनोऽथवरववेदयाः"  इमत। नमागरखण्डयाः अमप इममम्  आदववेद इमत वदमत
मकञ्चि प्रममापयमत अमप यदम्  अथवरववेद  एव समावरषमास  ललौमककमानमास  कमायमारणमास  ससद्ध्यथर्त्तुं  मपुख्यरूपवेण प्रयपुकनो
भवमत। अत एव अयस आदववेदयाः इमत प्रसथतयाः, जयन्तभटस्तपु न्यमायमञ्जयमारमम् असस्मनम् मवषयवे समवस्तरस मवचमारस
कपृ तवमानम्।

रमाजकमायरषपु  अमप  अथवरववेदस्य  समवशिवेषमहित्त्वमम्  असस्त।  रमाजयाः  कपृ तवे  शिमासन्तकपलौषककमरणयाः
तपुलमापपुरुषमामददमानस्य च महितष्ट्री आवश्यकतमा भवमत। एवसमवधमानमास कमरणमास मवधमानस प्रमाधमान्यवेन अथवरववेदवे  एव
प्रमाप्यतवे। असस्मनम् मवषयवे  पपुरमाण-स्मपृत्यमामदगन्थवेषपु  बहिहमन प्रममाणमामन समपुपलब्धमामन भवसन्त। मवष्णपुपपुरमाणस्य
स्पषकथनमम्  असस्त  यतम्-  "पलौरमहित्य-शिमासन्तक-पलौमषकमामदकमर  इमत  अथवरववेदमादम्  एव  जमायतवे"  इमत।
मत्स्यपपुरमाणस्य कथनमम् असस्त-  पपुरनोमहितयाः अथवरमन्त्रवे बमाह्मणवे च पमारङ्गतयाः स्यमातम् इमत। तथमामहि  "पपुरनोमहितस
तथमा  अथवरमन्त्र-बमाह्मण-पमारगमम्"  इमत।  कमासलदमासस्य  कथनवेन  अमप  अस्य  कथनस्य  पपुमषयाः  भवमत।
कमासलदमासवेन  वमशिष्ठमपुनवेयाः  कपृ तवे  'अथवरमनसधयाः'  इत्यवेवस  मवशिवेषणस  दत्तमम्,  यस्य  इदस  तमात्पयरमम्  असस्त  -
रघपुवसशिनोदवमानमास कपु लपपुरनोमहितयाः मपुमनयाः वमशिष्ठयाः अथवरमन्त्रमाणमास तथमा तवेषमास मक्रयमाकलमापमानमास च भमाण्डमारयाः आसष्ट्रीतम्
(रघपु.  १/५९)। नपृपयाः अजयाः अथवरववेदमन्त्रवैयाः गपुरुवमशिष्ठवेन अमभमषकनो भकत्वमा शित्रपुमभयाः द पुधरषरयाः  अभवतम्। अत्र
कमासलदमासयाः वमशिष्ठस  'अथवरववेत्तमा'  इमत कथयमत। तथमामहि रघपुवसशिवे-  'स बभकव दपुरमासदयाः परवैगपुररुणमाऽथवरमवदमा
कपृ तमक्रययाः'। इमत।  (८/४)। अथवरववेदभमाष्यभकममकमायमासस सलसखतमम् यतम् अथवरववेदस्य जमातमा शिमासन्तकमरपमारगयाः
यसस्मनम् रमाषष वे मनवसमत तद्रिमाषष स मनरूपद्रिवस भकत्वमा सततस वदरतवे इमत। तथमामहि- 

"यस्य रमाजनो जनपदवे ह्यवमारशिमासन्तपमारगमायाः।

मनवसत्यमप तद्रिमाषष स वधरतवे मनरुपद्रिवमम्।।

तस्ममाद्रिमाजमा मवशिवेषवेण ह्यथवमारणस सजतवेसन्द्रियमम्।

दमान-सम्नमानसत्कमारवैमनर त्यस सममभपकजयवेतम्।।" इमत।
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अतयाः एततम् कथमयतपुस शिक्यतवे यदम् रमाजपपुरनोमहितमानमामम् अथवरववेदस्य मन्त्रमाणमास तथमा तवैयाः सम्बदमानमामम्
अनपुष्ठमानमानमास जमानमम् अवश्यमम् एव स्यमातम् इमत। अनवेन एव कमारणवेन अथवरववेदयाः ऐमहिललौमककयाः इमत कथ्यतवे,
तथमाऽन्यवे त्रयनो ववेदमायाः पमारललौमककमायाः इमत कथ्यन्तवे।

. )4 2 अथवरववेदस्य शिमाखमा
पस्पशिमामह्निकवे  "नवधमाऽऽथवरणनो  मतयाः"  इमत  सलसखत्वमा  पतञ्जसलनमा  अथवरववेदस्य  नव  शिमाखमायाः

कसथतमायाः।  पपुरमाणमानपुसमारवेण  ववेदव्यमासमहिनोदययाः  यस  मशिष्यमम्  अथवरववेदमम्  अध्यमामपतवमानम्  तस्य  नमाम सपुमन्तपुयाः
आसष्ट्रीतम्  (श्रष्ट्रीमदमागवतवे १२/७/१-३,  वमायपुपपुरमाणवे ६१/४९-५३, मवष्णपुपपुरमाणवे ३/६/९-१३)। भमागवतवे अस्य
महिमत चचमार असस्त यतम्  सपुमन्तपुयाः अमभचमारप्रधमानस्य अस्य ववेदस्य मपुख्यप्रचमारकयाः आसष्ट्रीतम्। तवेन असलौ  '
दमारुणमपुमनयाः'  इमत उपमासधनमा मवभकमषतयाः आसष्ट्रीतम्। अथवरववेदस्य शिमाखमानमास मवस्तमारयाः पपुरमाणवेषपु वमणरतयाः असस्त।
मकञ्चि भमागवतवे (१२/७/१) स्कन्धस्य नमाम मनमदरषस नमासस्त। असस्मनम् पपुरमाणवे सपुमन्तनोयाः एव दलौ मशिष्यलौ कसथतलौ
पथ्ययाः दवेवदशिरयाः च। उभयनोयाः मध्यवे दवेवदशिर- इमत नमाम एव प्रमाममामणकमम् इमत प्रतष्ट्रीतयाः भवमत। यतयाः अमाथवरण -
महिमानमारमायणनोपमनषदम्  स्वमात्ममानस  दवेवदशिर्षी  इमत  नमाम्नमा  अथवरशिमाखयमा  सहि  सम्बन्धस  स्वष्ट्रीकरनोमत।  तस्ममातम्
दवेवदशिरयाः उत दवेवदशिर्षी इमत नमाम एव उपयपुकस  भवमत इमत प्रतष्ट्रीयतवे। मवष्णपुपपुरमाणमानपुसमारवेण पथ्यस्य त्रयमाणमास
मशिष्यमाणमास नमाममामन क्रमशियाः जमाबमासलयाः कपु मपुदमामदयाः तथमा शिलौनकयाः इमत आसष्ट्रीतम्। प्रममाणमान्तरमानपुसमारवेण पथ्यस्य
त्रययाः मशिष्यमायाः आसनम्  -  जमाजसलयाः कपु मपुदयाः शिलौनकयाः च। दवेवदशिरस्य चत्वमारयाः मशिष्यमायाः आसनम्  -  बह्मवसलयाः
मपप्पलमादयाः शिलौष्कमायमणयाः अथवमा शिलौक्लमायमनयाः च। एषपु मशिष्यवेषपु शिलौनकस्य मशिष्ययाः बभपुयाः तथमा सवैन्धवमायनयाः
इमत  कसथतमम्।  एमभयाः  मपुमनमभयाः  अथवरववेदस्य  मवशिवेषप्रचमारयाः  सम्पनयाः  अभवतम्।  प्रपञ्चिहृदय-चरणव्यकहि-
समायणभमाष्यमादष्ट्रीनमामम्  उपनोदमातवेषपु यदमप शिमाखमानमास  सङ्ख्यमा अमभनमा तथमामप एतवेषपु  नमामसपु  महितष्ट्री मभनतमा
दृश्यतवे। एतवेषमास तपुलनमास कपृ तवे समत मनम्नसलसखतमामन अमभधमानमामन भवसन्त - (१)  मपप्पलमादयाः, (२) स्तलौदयाः,
(३) मनोदयाः, (४) शिलौनककीययाः, (५) जमाजलयाः, (६) जलदयाः, (७) बह्मवदयाः, (८) दवेवदशिरयाः, (९) चमारणववैदयाः च।
आसपु अथवरववेदस्य नवशिमाखमासपु सम्प्रमत शिलौनकसप्पलमादसममाख्यवे दवे एव शिमाखवे प्रमाप्यवेतवे।

. . )4 2 1 मपप्पलमादशिमाखमा

मपप्पलमादमपुमनयाः एकयाः महिमानम् अध्यमात्मववेत्तमा इमत प्रतष्ट्रीतयाः भवमत। स्वमाध्यमात्ममवषयकमानमास ससशियमानमास
मनवमारणमाय सपुकवे शिमा-भमारदमाजमादष्ट्रीनमास षण्णमास  मपुनष्ट्रीनमास  तस्य पमाश्वर  आगमनस्य उलवेखयाः प्रमाप्यतवे। तवेन दत्तमामन
उत्तरमामण अमप प्रश्ननोपमनषमद सपुरमकतमामन ससन्त।  पपुरमा  अस्यमायाः  ससमहितमायमायाः  मवमशिषमा  ख्यमामतयाः  आसष्ट्रीतम्।
अस्यमायाः  दलौ  गन्थलौ  आस्तमामम्।  प्रपञ्चिहृदयस्य  कथनमम्  असस्त  यतम्  -  मपप्पलमादशिमाखमायमायाः  मन्त्रससमहितमा
मवसशिमतकमाण्डवेषपु मवभकमायाः ससन्त,  तथमा तस्यमायाः बमाह्मणवे अषलौ अध्यमायमायाः ससन्त। मपप्पलमादससमहितमायमायाः एकमा
प्रमतसलमपयाः  शिमारदमासलप्यमास  कश्मष्ट्रीरवे  उपलब्धमा  अभवतम्।  समा  पमाण्डपु सलमपयाः  कश्मष्ट्रीरनपृपमतनमा  जमरनमवदपुषवे
रमाथमहिनोदयमाय  उपहिमाररूपवेण  प्रवेमषतमा  आसष्ट्रीतम्।  एकमासधकनोनमवसशिमततमवे  खष्ट्रीषमाब्दवे  तस्यमायाः  आलनोकलवेख्यमम्
अमवेररकमातयाः  प्रकमामशितयाः  अभवतम्।  महिमाभमाष्यमानपुसमारवेण  -  'शिननो  दवेवष्ट्रीरभष्ट्रीषय  आपनो  भवन्तपु  पष्ट्रीतयवे।
शिसयनोरमभसवन्तपु नयाः'  अथवरववेदस्य प्रथमयाः अयस मन्त्रयाः असस्त,  मकञ्चि सम्प्रमत प्रचसलतमायमास शिलौनकससमहितमायमास
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षष्ठसककस्य अयस  प्रथमयाः  मन्त्रयाः  असस्त।  गपुणमवष्णपुनमा  जमातनो  भवमत यदम्  अयस  मन्त्रयाः  मपप्पलमादशिमाखमायमायाः
आमदमनो मन्त्रयाः आसष्ट्रीतम्  ('शिननो दवेवष्ट्री.............अथवरववेदमामदमन्त्रनोऽयस मपप्पलमाददृषयाः’-  छमान्दनोग्यमन्त्रभमाष्यवे)।
अनवेन एव जमातनो भवमत यदम् महिमाभमाष्यकमालवे अस्यमायाः ससमहितमायमायाः मवमशिषमा ख्यमामतयाः आसष्ट्रीदम् इमत।

. . )4 2 2 मलौदशिमाखमा

महिमाभमाष्यवे  (४/१/८६),  शिमाबरभमाष्यवे  (१/१/३०)  अस्य मलौदमपुनवेयाः उलखयाः प्रमाप्यतवे। मलौद-शिमाखमा-
मवशिवेषजयाः अथवमा जलदशिमाखमामवशिवेषजयाः पपुरनोमहितयाः यसस्मनम् रमाषष वे मनवसमत, तस्य रमाषषस्य मवनमाशियाः भवमत -

'पपुरनोधमा जलदनो यस्य मलौदनो वमा स्यमातम् कदमाचन।

अब्दमादम् दशिभ्यनो ममामवेभ्यनो रमाषषभषस भमवष्यमत।।'

अनवेन इयस शिमाखमा अल्पप्रचसलतमा आसष्ट्रीदम् इमत बनोधयाः भवमत।

. . )4 2 3 शिलौनकशिमाखमा

सम्प्रमत प्रचसलतमा  अथवरससमहितमा  गनोपथबमाह्मणस  च अस्यमा  एव शिमाखमायमायाः  वत्तरतवे।  तलौद-जमालज-

बह्मवद-दवेवदशिमारमद-ससमहितमायाः तपु  नमामममात्रवेण एव ख्यमातमायाः ससन्त। अथवरस्य असन्तममा शिमाखमा चमारणववैदमानमास
मवषयवे  इमत  कलौमशिकसकत्रवे  व्यमाख्यमातमम्  असस्त।  वमायपुपपुरमाणमादम्  जमातयाः  भवमत  यतम्  अस्यमास  शिमाखमायमास
षसड्वसशित्यसधकषटसहिसस (६०२६) मन्त्रमायाः आसनम्, मकञ्चि अदमावसध इयस ससमहितमा समपुपलब्धमा नमासस्त इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 अथवरववेदयाः आमपुसष्मकवे ण सहि अपरस मकस  फिलस प्रयच्छमत।

.2 महिमषरपतञ्जलवेयाः मतवे अथवरववेदस्य कमत शिमाखमायाः।

.3 कस्यमामप यजस्य सम्पकणररूपवेण मनष्पमादनमाथर्त्तुं कमत ऋसत्वजयाः भवसन्त।

.4 बह्ममा- नमामकस्य ऋसत्वजयाः प्रधमानकमायर्त्तुं मकमम् असस्त।

.5 अथवरववेदस्य मवमवधवेषपु अमभधमानवेषपु कमामन मपुख्यमामन।

.6 सम्प्रमत अथवरवदवेस्य कमत शिमाखमायाः लभ्यन्तवे।

.7 बह्मववेदयाः कयाः, कथञ्चिनोच्यतवे।

.8 अथवरशिब्दस्य अथरयाः कयाः।

.9 पथ्यस्य त्रययाः मशिष्यमायाः कवे  आसनम्।

.10 शिलौनकस्य मशिष्यमायाः कवे  आसनम्।
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. . )4 2 4 अथवरववेदस्य मवषयमवववेचनमम्

अथवरववेदस्य मवषयमवववेचनमम् अन्यववेदमानमामम् अपवेकयमा मनतमान्तस मनगकढस मवलकणञ्चि असस्त। असस्मनम्
ववेदवे  वमणरतमानमास  मवषयमाणमास  मवभमाजनस मत्रधमा कतपुर्त्तुं  शिक्यतवे- (१)  आध्यमासत्मकमम्, (२)  आसधभलौमतकमम्,  (३)

आसधदवैमवकञ्चिवेमत।  अध्यमात्मप्रकरणवेवे-मपुख्यतयाः  बह्मजष्ट्रीवमवषयकमम्,  परममात्ममवषयकस  च  वणरनमम्  असस्त।
तदनन्तरमम् आश्रममाणमामम् अमप पयमारप्तमनदरशियाः प्रमाप्यतवे। आसधभकतप्रकरणवे- रमाज-रमाज्यशिमासन-सङ्गमाममादष्ट्रीनमास च
वणरनमम्  असस्त। आसधदवैवतप्रकरणवे-  नमानमादवेवतमानमास,  मवमवधमानमास  यजमानमास,  कमालमादष्ट्रीनमास  च मवषयवे  सङ्कलनमम्
असस्त। एवसमवधस्य स्थकलमवववेचनस्य पश्चमातम् मवस्तपृतमववरणमम् असस्त। तदथमा-

. . )4 2 5 भवैषज्यसककमामन

असस्मनम् प्रकरणवे रनोगमाणमास मचमकत्समासम्बसन्धनमास मन्त्रमाणमास तथमा मवसधमवशिवेषमाणमामम् अन्तभमारवनो भवमत।
रनोगमाणमामम्  उत्पसत्तयाः  अनवेककषप्रदमानमास  रकनोभकतमपशिमाचमादष्ट्रीनमास  उपद्रिववेणवैव  भवमत।  अतयाः  अस्य  प्रकरणस्य
अनवेकमन्त्रवेषपु पकवरवमणरतमानमामम् उपद्रिवमाणमास शिमननोपमाययाः वमणरतयाः असस्त। एतवेषमास  मन्त्रमाणमास समाहिमाय्यवेन कपृ तमानमामम्
अमभचमारमाणमास  मवशिवेषवणरनस  कलौमशिकसकत्रवेऽसस्त।  मवमवधरनोगमाणमास  लकणस  तथमा  तद्रिनोगवेण  समपुत्पनमानमास
शिमारष्ट्रीररकमवकमारमाणमामम्  आयपुवरमदकदृष्टमा मवशिदवणरनञ्चि असस्त। अथवरववेदवे-'तक्ममायाः'  इमत तपु  ज्वरस्य एव
नमाम असस्त।  असस्मनम्  सन्दभरऽथवरववेदस्य  कथनमम्  असस्त यदम्  ज्वरपष्ट्रीमडतमायाः  जनमायाः  पष्ट्रीतमायाः  सन्तप्तमाश्च
भवसन्त। अतयाः कमतपयवेषपु मन्त्रवेषपु ज्वरमनममत्तकप्रमाथरनमा वत्तरतवे। यथमा- हिवे ज्वर ! त्वस मतरनोमहितनो भव, अथवमा
रनोगमात्तरजनस मवहिमाय मकजवत-वमह्निक-महिमावपृषमामद-सपुदकरस्थप्रमान्तवे गच्छ (५/२५/७/८)। बलमासयाः(कयमामदयाः) रनोगयाः
(६/१४),  गण्डममालमा  (६/८३),  यक्ष्ममा  (६/८५)  प्रभपृतष्ट्रीनमास  रनोगमाणमास दकरष्ट्रीकरणमाय वरुणनमामकस्य ओषधवेयाः
सवेवनस्य उपयनोगयाः प्रमाप्यतवे। कमासयाः  (६/१०५)  तथमा दन्तपष्ट्रीडमामदरनोगमाणमास  तथमा तवेषमामम्  ओषधष्ट्रीनमास  वणरनमम्
अतष्ट्रीव उत्तमरष्ट्रीत्यमा अथवरववेदवेऽसस्त। सपरमवषनमाशिमाय नमानमामवधमायाः उपमायमायाः वमणरतमायाः ससन्त। एकसस्मनम् सककवे
(५/१३)  अससत-तवैममात-आसलङ्गष्ट्री-मवसलङ्गष्ट्री-उरु-गकलमामदसपमारणमास  नमाम  उमलसखतमम्  असस्त।  बहिहमवधमानमामम्
औषधष्ट्रीनमास तथमा नमानमावपृकमाणमास प्रशिससमायमामम् अमप अनवेकवे  मन्त्रमायाः अत्र ससन्त।

. . )4 2 6 आयपुष्यसककमामन

दष्ट्रीघमारयपुषयाः कपृ तवे बहिहमवधमायाः प्रमाथरनमापरकमन्त्रमायाः असस्मनम् मवभमागवे ससन्त। एतवेषमास मन्त्रमाणमास मवशिवेषप्रयनोगयाः
पमाररवमाररकमहिनोत्सवमानमामम् अवसरवे अभवतम्। बमालकमानमास मपुण्डनवे, मकशिनोरमाणमास गनोदमानवे  (प्रथमकलौरकमरमण) तथमा
उपनयनससस्कमारवे  अस्य मन्त्रस्य उपयनोगनो  भवमत। असस्मनम्  सककवे  शितशिरत्पयरन्तस  तथमा  शितहिवेमन्तपयरन्तस
जष्ट्रीवनमाय,  बहिहमवधमपृत्यपुभ्ययाः  त्रमाणमाय,  मवमवधरनोगवेभ्ययाः  रकणमाय  च  प्रमाथरनमा  समपुपलब्धमा  भवमत।  अथवरववेदवे
जष्ट्रीवनकमालस्य  वदरनमाय  करवे  रकमासकत्रधमारणस्य  मवशिवेषमवधमानस  प्रमाप्यतवे।  अनवेन  रकमासकत्रधमारणवेन  प्रमामणनयाः
पकणरस्वमास्थ्यस लभन्तवे इमत जमायतवे। सप्तदशिकमाण्डस्य एकममात्रस सककमम् अत्र अन्तभरवमत।
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. . )4 2 7 पलौमषकसककमामन

अत्र  गपृहिमनममारणमाय,  सष्ट्रीरकषरणमाय,  बष्ट्रीजवपनमाय,  अननोत्पमादनमाय,  पपुष्टथमारय,  व्यमापमारहिवेतववे
मवदवेशिगमनमाय नमानमामवधमाशिष्ट्रीवमारदमाय च प्रमाथरनमा कपृ तमाऽसस्त। असस्मनम् मवषयवे सपुष्ठपु सककमम् (अथवर. ४/१५) एकमम्
उदमाहिरणमम्। असस्मनम् सककवे  वपृष्टमायाः अतष्ट्रीव रमणष्ट्रीयस, समामहिसत्यकस  तथमा समपुज्ज्वलस वणरनमम् असस्त।

. . )4 2 8 प्रमायसश्चत्तसककमामन

एतवेषपु  सककवे षपु  प्रमायसश्चत्तस्य मवधमानमम् उपलब्धमम् असस्त। चमाररमत्रकत्रपुटवेयाः धमाममरकमवरनोधस्य तथमा
अन्यमवसधहिष्ट्रीनमानमामम् आचमारमाणमास  मवधमानमम्-  यथमा-  जमातस्य अजमातस्य वमा अपरमाधस्य हिवेतपुनमा,  धमरशिमासवेण
वसजरतस्य मववमाहिस्य कमारणवेन, ऋणप्रमतशिनोधमाभमावहिवेतपुनमा, ज्यवेष्ठस मवनमा मववमाहिहिवेतपुनमा च यवे अपरमाधमायाः भवसन्त
तवेषमास  दकरष्ट्रीकरणमाय  अत्र  प्रमायसश्चत्तस्य  मवधमानमम्  असस्त।  एतत्सम्बसन्धनयाः  एवसमवधमायाः  मन्त्रमायाः  ससन्त  यवैयाः
शिमारष्ट्रीररकदपुबरलतमा-ममानससकत्रपुमट-दपुयाःस्वप्न-अपशिकपु नमादष्ट्रीनमास मनरमाकरणमम् अपसरणञ्चि भवमत। वतरममानयपुगवे इव
तसस्मनमप यपुगवे अशिपुभस्वप्नवे ममानवमानमास मवश्वमासयाः आसष्ट्रीतम्। तदकरष्ट्रीकरणमाय बहिहमवधमायाः उपमायमायाः मन्त्रवेषपु वमणरतमायाः
ससन्त। 

. . )4 2 9 सष्ट्रीकमर मवषयकसककमामन

मववमाहिमवषयकमामण  प्रवेममवषयकमामण  च  बहिहमन  सककमामन  असस्मनम्  ववेदवे  ससन्त।  एतमामन  सककमामन
तत्कमासलकसममाजस्य  स्वरूपजमानवे  मवशिवेषरूपवेण  सहिमायकमामन  भवसन्त।  एतवेषपु  सककवे षपु  पपुत्रनोत्पमादनमाय
सदनोजमातमशिशिनोयाः रकणमाय च भव्यप्रमाथरनमाऽमप प्रमाप्यतवे। असस्मनम् प्रसङ्गवे  चतपुदरशिकमाण्डयाः मवशिवेषरूपवेण सम्बदयाः
असस्त।  अनवेन  एव  क्रमवेण  अथवरववेदस्य  ममारण-मनोहिन-उच्चमाटन-वशिष्ट्रीकरणमादष्ट्रीनमास  मक्रयमाणमास  बहिहलप्रयनोगमायाः
वमणरतमायाः ससन्त। कलौमशिकसककवे  नमारष्ट्रीप्रवेमसम्पमादनमाय बहिहमवधमायमायाः आमभचमाररकमक्रयमायमायाः वणरनमम् असस्त। 

. . )4 2 10 रमाजकमर मवषयकसककमामन

रमाजमभयाः सम्बदमामन बहिहमन सककमामन अथवरववेदवे समपुपलब्धमामन ससन्त। एतवेषमास सककमानमामम् अध्ययनवेन
तमात्कमासलकरमाजनवैमतक्यमायाः  सस्थत्यमायाः  मवशिदमचत्रणस  समपुपलब्धस  भवमत।  शित्रकणमास  मवनमाशिमाय  प्रमाथरनयमा  सहि
सङ्गमामस्य तथमा तदपुपयनोमगनमास समाधनमानमास यथमा- रथ-दपुन्दपुमभ-शिङमादष्ट्रीनमास मवशिवेषमवमवरणस समाङ्गमाममकदृष्टमा
अमप अथवरववेदस्य महित्तमास सकचयमत। अथवरववेदस्य 'कत्रववेदयाः'  इमत नमामकरणस्य इदमम् एव कमारणमम् असस्त।
तसस्मनम् यपुगवे  प्रजमायाः एव रमाजयाः ससवरणमम्  कपृ तवन्तयाः। अत्र ममानववैयाः सहि असश्वनम्-ममत्रमावरुणमामददमारवेण रमाजयाः
ससवरणस्य  वणरनमम्  असस्त।  अन्धसककवे  (३/३)  जमातनो  भवमत  यदवेशिमातम्  मनष्कमाससतनो  रमाजमा  पपुनयाः  रमाज्यवे
सम्ममानपकवरकवे ण प्रमतमष्ठतयाः अभवतम्।  सङ्गमामभकमलौ गमनमाय वष्ट्रीरमानम्  समपुत्समाहिमयतपुस  दपुन्दपुभवेयाः  वणरनमम्  अतष्ट्रीव
समामहिसत्यकस  वष्ट्रीररसपकणरञ्चि असस्त। पञ्चिमकमाण्डस्य दशिमसककस  कमवत्वदृष्टमा,  मननोहिरभमावमानमास  प्रदशिरनवेन च
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अतष्ट्रीव  रनोचकस ,  सरसस  तथमा  अमभव्यञ्जनमात्मकञ्चि  असस्त।  दपुन्दपुभवेयाः  गजरनस  श्रपुत्वमा  ररपपुयपुवत्यमायाः
भयमानकमाससङ्घषमारणमास  मध्यवे  स्वपपुत्रस  नष्ट्रीत्वमा  पलमायनस्य प्रमाथरनमाऽमप  अतष्ट्रीव  कमारुमणकमा  असस्त।  (अथवर.
५/२०/५)।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.11 अथवरववेदवे वमणरतमानमास मवषयमाणमास कवे  भवेदमायाः।

.12 रनोगमाणमामम् उत्पसत्तयाः कथस भवमत।

.13 अथवरववेदवे तक्ममायाः इमत कस्य नमाम ।

.14 जष्ट्रीवनकमालस्य वधरनमाय कस्य मवशिवेषमवधमानमम् असस्त।

.15 मववमाहिमवषयकमामण प्रवेममवषयकमामण च सककमामन कपु त्र उपलभ्यन्तवे।

.16 कत्रववेदयाः इमत नमाम्नमा कथमम् अथवरववेदयाः प्रससदयाः।

पमाठसमारयाः

ववेदवेष्वथवरवरदयाः ववेदमान्तवतम् महितम् स्थमानमम् असधकरनोमत। ऋग्ववेदमामदत्रयनो ववेदमायाः आमपुसष्मकफिलदमातमारयाः
ससन्त।  मवषवेशितयाः  अथवरववेदवे  ललौमककमवषयमाणमामम्  एव चचमार  अधष्ट्रीकरूपवेण प्रमाप्यतवे।  अथवरववेदस्य बह्मववेद-
अमङ्गरनोववेद-अथवमारमङ्गरसववेदमादष्ट्रीमन नमाममामन अमप प्रससदमामन ससन्त।  'अथवर’-शिब्दस्य व्यमाख्यमा तथमा तस्य
मनवरचनस मनरुकवे  (११/२/१७)  तथमा गनोपथबमाह्मणवे च (१/४) प्रमाप्यतवे। अस्य अथवरववेदस्य मवमवधमायाः शिमाखमायाः
उपलभ्यन्तवे। तवेषपु प्रमायवेण सवरत्र ललौमककमानमामम् एव मवषयमाणमास वणरनमम् असस्त।

असस्मनम्  ववेदवे  वमणरतमानमास  मवषयमाणमास  मवभमाजनस  मत्रधमा  कतपुर्त्तुं  शिक्यतवे-  (१)  आध्यमासत्मकमम्,  (२)

आसधभलौमतकमम्, (३) आसधदवैमवकञ्चिवेमत। तत्र च मवमवधवेषपु सककवे षपु ललौमककमवषयमाणमास रमाजकममारदष्ट्रीनमास मवधमानमम्
असस्त। यथमा- भवैषज्यसककवे षपु मवमवधमानमास रनोगमाणमास वणरनस तथमा तवेषमास शिमनमाय मवमवधमायाः उपमायमायाः वमणरतमायाः ससन्त।
आयपुष्यसककवे षपु  दष्ट्रीघमारयपुषयाः  कपृ तवे  प्रमाथरनमा  मवमहितमा।  अत्र  मवमहितमानमास  सककमानमास  मवशिवेषप्रयनोगयाः
पमाररवमाररकमहिनोत्सवमानमामम्  अवसरवे  भवसन्त।  मकञ्चि अत्र शितशिरत्पयरन्तस  तथमा  शितहिवेमन्तपयरन्तस  जष्ट्रीवनमाय
प्रमाथरनमायाः  ससन्त।  पलौमषकसककवे षपु  गपृहिमनममारणमाय,  सष्ट्रीरकषरणमाय,  बष्ट्रीजवपनमाय,  अननोत्पमादनमाय  मकञ्चि
अन्यगमाहिरस्थ्यकमरणमास  कपृ तवे  प्रमाथरनमायाः ससन्त। अत्र मवमवधमानमामम्  अपरमाधमानमास  प्रमायसश्चत्तमाय प्रमाथरनमायाः ससन्त।
अमप  च  अत्र  प्रवेममवषयकमामण  मववमाहिमवषयकमामण  च  मवमवधमामन  सककमामन  उपलभ्यन्तवे।
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मववधरमाजकमरमवषयकमामण अमप सककमामन अत्र प्रमाप्यन्तवे। यथमा- शित्रकणमास मवनमाशिमाय प्रमाथरनयमा सहि सङ्गमामस्य
तथमा तदपुपयनोमगनमास समाधनमानमास  मवशिवेषमवमवरणस प्रमाप्यतवे। अस्ममातम् कमारणमातम् अथवरववेदस्य  'कत्रववेदयाः'  इत्यमप
अपरस नमाम भवमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 मपप्पलमादशिमाखमा मवषयवे सलखत।

.2 भवैषज्यसककमवषयवे मवस्तमारवेण सलखत।

.3 प्रमायसश्चत्तमवषयवे अथवरववेदवे यदम् उकस  तमदस्तमारवेण सलखत।

.4 सष्ट्रीकमरमवषयवे अथवरववेदवे यदम् उकस , तमदस्तमारवेण सलखत।

.5 रमाजकमरमवषयवे अथवरववेदवे यदम् उकस  तमलखत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 ऐमहिकममप फिलस प्रददमामत।

.2 नव।

.3 चत्वमारयाः।

.4 बह्ममानमामकस्य ऋसत्वजयाः प्रधमानस कमायर्त्तुं सवरत्र कमायरषपु सम्यकयमा मनरष्ट्रीकणस तथमा सम्भमामवतमायमायाः 
त्रपुटमायाः ममाजरनमम्।

.5 अथवरववेद-बह्मववेद-अमङ्गरनोववेद-अथवमारमङ्गरसववेदमादष्ट्रीमन अमभधमानमामन मपुख्यमामन।

.6 दवे, शिलौनकशिमाखमा मपप्पलमादशिमाखमा चवेमत।

.7 बह्मकमरणयाः प्रमतपमादकत्ववेनमाथवरववेदयाः 'बह्मववेदयाः' कथ्यतवे।

.8 अकपु मटलतमावपृत्त्यमा, अमहिससमावपृत्त्यमा च मनसयाः स्थवैयरप्रमामप्तकत्रर्षी व्यमकयाः।

.9 पथ्यस्य त्रययाः मशिष्यमायाः आसनम्- जमाजसलयाः, कपु मपुदयाः, शिलौनकश्च।

.10 शिलौनकस्य दवै मशिष्यलौ स्तयाः, बभयाः सवैन्धवमायनश्चवेमत।

उत्तरमामण-२
.11 (१) आध्यमासत्मकमम्, (२) आसधभलौमतकमम्, (३) आसधदवैमवकञ्चिवेमत।

.12 रनोगमाणमामम् उत्पसत्तयाः अनवेककषप्रदमानमास रकनोभकतमपशिमाचमादष्ट्रीनमास उपद्रिववेणवैव भवमत।
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.13 ज्वरस्य नमाम।

.14 रकमासकत्रधमारणस्य।

.15 सष्ट्रीकमरमवषयकसककवे षपु।

.16 शित्रकणमास मवनमाशिमाय प्रमाथरनयमा सहि सङ्गमामस्य तथमा तदपुपयनोमगनमास समाधनमानमास वणरनमातम् अथवरववेदयाः 
'कत्रववेदयाः' इमत नमाम्नमा प्रससदयाः।

।।इमत चतपुथरयाः पमाठयाः।।
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)5 बमाह्मणसमामहित्यमम्
प्रस्तमावनमा

पकवरषपु  पमाठवेषपु  भवन्तयाः ववेदमानमास  ससमहितमामवषयवे  असधकतयमा जमातवन्तयाः। असस्मनम् पमाठवे  ससमहितमामवषयवे
बमाह्मणमवषयवे  च समाममान्यतयमा आलनोमचतमम्। ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः च महिमानम् भवेदयाः वतरतवे। यथमा-  बहिहससख्यकमायाः
ससमहितमायाः  छन्दनोबदमायाः  ससन्त।  तवेषमास  कमतपयमासशिमा  एव  गदमात्मकमायाः  ससन्त,  मधकन्तपु  बमाह्मणगन्थमायाः  सवरथमा
गदमात्मकमा एव भवसन्त। अनयनोयाः मवमवच्यमवषयवे  अमप भवेदयाः असस्त। एतयनोयाः ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः मवषयवे अत्र
असधकतयमा जमास्यमत। मकञ्चि बमाह्मणवेषपु प्रमतपमामदतमानमास मवषयवे अमप समाममान्यस जमानस प्रमाप्स्यमत।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् - 

➢ बमाह्मणगन्थमानमास महित्त्वमवषयवे असधकतयमा जमास्यमत।

➢ मपुख्यमामन  अमाख्यमानमामन  कमामन  भवसन्त  मकञ्चि  तवेषमास  प्रमतपमादममानमानमास  मवषमायमाणमास  मवषयवे  अमप
असधकतयमा जमास्यमत।

➢ ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः पमाथरक्यस जमास्यमत।

➢ दवेवमायाः कथस अमरमा अभवनम् इमत जमास्यमत।

➢ प्रधमानमानमास बमाह्मणगन्थमानमास मवषयवे अमप मवस्तमारवेण जमास्यमत।

. )5 1 समाममान्यपररचययाः
गन्थवमाचष्ट्री  बमाह्मणशिब्दयाः  मवशिवेषतयाः  नपपुससकसलङ्गवे  एव  प्रयपुकनो  भवमत।  मवेमदनष्ट्रीकनोशिमानपुसमारवेण

ववेदभमागस्य सकचकयाः बमाह्मणशिब्दयाः क्लष्ट्रीबसलङ्गष्ट्री एव भवमत। यथमा-  बमाह्मणस बह्मसङ्घमातवे  ववेदभमागवे  नपपुससकमम्।
गन्थमाथर  बमाह्मणशिब्दस्य  प्रयनोगयाः  पमामणनष्ट्रीयव्यमाकरणवे  (सक.३/४/३६),  मनरुकवे (४/२७),  बमाह्मणवे
(शितप.४/६/९/२०),  ऐतरवेयबमाह्मणवे (६/२५/८/२) च न कवे वलस समपुपलब्धनो भवमत, अमप तपु बमाह्मणमवषयवे
तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमामम् उकमम् असस्त- एतदम् बमाह्मणमान्यवेव पञ्चि हिवत्रींमष (तवै. सस. ३/७/१/१)। अस्यमाथरस्य मवषयवे
नमासस्त  मकममप  मभनस  मतमम्।  बमाह्मण  इमत  बह्मणयाः  व्यमाख्यमापरकमानमास  गन्थमानमास  नमाम  असस्त।  बह्मशिब्दयाः
स्वयमनवेकवे षपु अथरषपु प्रयपुकनो भवमत,  यथमा मन्त्रमाथर-  बह्म ववै मन्त्रयाः...(शित.  बमा.७/१/१/५)। अनवेन प्रकमारवेण
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ववैमदकमन्त्रमाणमास व्यमाख्यमानस्य उपस्थमापकत्वमातम् बमाह्मणस्यवेदस नमामकरणमभवतम्। बमाह्मणशिब्दस्य अपरयाः अमप
अथर्बो  भवमत-  यजयाः।  यजष्ट्रीयकमरकमाण्डस्य  व्यमाख्यमा-मववरणयनोयाः  सम्पमादनस  बमाह्मणगन्थमानमास  मपुख्यमवषययाः
असस्त। बमाह्मणवेषपु  मन्त्र-कमर-मवमनयनोगमानमास  व्यमाख्यमा  असस्त। बमाह्मणमानमामम्  अन्तरङ्गपरष्ट्रीकणवेन जमातनो  भवमत
यदवेतवे गन्थमायाः यजमानमास ववैजमामनकमानम्,  आसधभलौमतकमानम् तथमा अध्यमासत्मकमानम् च मवषयमानम् प्रमतपमादयसन्त इमत।
बमाह्मणशिब्दस्य मवषयवे च उच्यतवे यथमा-

बमाह्मणस नमाम कमरणस्तन्मन्त्रमाणमास च व्यमाख्यमानगन्थयाः।

(भटभमास्करयाः- ववै. सस. १/५/१ भमाष्यमम्)

नवैरुकस  यस्य मन्त्रस्य मवमनयनोगयाः प्रयनोजनमम्।

प्रमतष्ठमानस मवसधश्चवैव बमाह्मणस तमदहिनोच्यतवे।। (वमाचस्पमतममश्रयाः)

अनवेन कथनवेन ससदनो भवमत यदम् ववेदनो मदमवधनो-  मन्त्ररूपनो बमाह्मणरूपश्च। अयस च बमाह्मणभमागयाः
अमप ववेदयाः एव। ववेदशिवेषभकतमायाः इमवे बमाह्मणगन्थमायाः यजमानपुष्ठमानस्य मवस्तपृतस वणरनस कपु वरसन्त। कमाश्चन कथमायाः अमप
बमाह्मणगन्थवेषपु प्रमाप्यन्तवे। प्रत्यवेकस  ववेदशिमाखमानपुसमारवेण बमाह्मणमागन्थमायाः आरण्यकगन्थमायाः च मभनमायाः भवसन्त।

बमाह्मणसमामहित्यममदस मनतरमामम् एव मवशिमालस व्यमापकञ्चि वतरतवे। समामहित्यममदस गदमात्मकस  मवदतवे। यजस्य
मवधमानस कदमा कपृ तस  भववेतम्। कमामन च समाधनमामन तदथरमम्  अपवेक्ष्यन्तवे। कवे  च तवेषमास  यजमानमामम्  असधकमाररणयाः।
इत्यवेषमास  मवषयमाणमामम्  उपपमादनस  बमाह्मणसमामहित्यवे  कपृ तमम्  असस्त। सम्प्रमत सम्प्रमाप्तमानमास  प्रमपुखबमाह्मणमानमास  ववेदमानम्
अनपुसरन्तष्ट्री सङ्ख्यमा अनवेन प्रकमारवेण असस्त- (१)ऐतरवेयबमाह्मणमम्,  (२)  शिमाङमायनबमाह्मणमम्  (ऋग्ववेदष्ट्रीयमम्),
(३) शितपथबमाह्मणमम् (शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयमम्), (३) तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणमम् (कपृ ष्णयजपुवरदष्ट्रीयमम्), (५) तमाण्ड्यमम्, (६)

षसड्वसशिमम्,  (७)  समाममवधमानमम्,  (८)  आषरयमम्,  (९)  दवैवतमम्,  (१०)  उपमनषदम्-बमाह्मणमम्,  (११)

ससमहितनोपमनषद्बमाह्मणमम्, (१२)  वसशिबमाह्मणमम्, (१३)  जवैममनष्ट्रीयबमाह्मणमम्  (समामववेदष्ट्रीयमम्), (१४)  गनोपथबमाह्मणस
(अथवरववेदष्ट्रीयमम्) चवेमत।

बमाह्मणगन्थवेषपु  शितपथबमाह्मणस  गपुरुतमस  महित्त्वस  भजतवे।  असस्त च तस्य मवशिमालकमायमम्।  तत्र एव
यमागमानपुष्ठमानमानमास प्रमतपमादनस सवर्बोत्तमरष्ट्रीत्यमा मक्रयतवे। तत्र यमागमवषयकस  समाङ्गनोपमाङ्गमम् अमप प्रस्तकयतवे।

मनरुकमामदगन्थवेषपु 'इमत मवजमायतवे' इमत कथमयत्वमा बमाह्मणगन्थमानमामम् एव प्रममाणरूपवेण मनदरशियाः कपृ तयाः।
अस्य शिब्दस्य व्यमाख्यमायमास  द पुगमारचमायरण सलसखतमम्- ‘एवस बमाह्मणवेऽमप मवचमायरममाणवे  जमायतवे  ʼ इमत  (मनरु.  टष्ट्री.
३/११, २/१७)। पमामणनवेयाः अषमाध्यमायष्ट्रीसकत्रवे अनपुबमाह्मणशिब्दस्य प्रयनोगयाः प्रमाप्यतवे - अनपुबमाह्मणमामदमनयाः (पमा. सक.
४/२/६२)  इमत। बमाह्मणसदृशिनो गन्थयाः अनपुबमाह्मणमम्,  तदधष्ट्रीतवे  अनपुबमाह्मणष्ट्री इमत। अस्य शिब्दस्य प्रयनोगयाः
भटभमास्करवेण  तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमायाः  भमाष्यभकममकमायमास  कपृ तयाः।  अनवेन  प्रतष्ट्रीतनो  भवमत  यतम्  बमाह्मणस्य  एव
अन्तरभमागमम् अनपुबमाह्मणपदवेन व्यपमदश्यतवे। 

पकवरमम्  एव  कसथतस  यदम्  बमाह्मणगन्थमानमास  मवस्तमारयाः  अतष्ट्रीव  मवशिमालयाः  व्यमापकयाः च आसष्ट्रीतम्  इमत।
आश्वलमायनगपृह्यसकत्रवे  (३अ.  ३ख.)  ऋमषतपरणवेन  सहि  आचमायरतपरणयाः  अमप  समपुपलब्धनो  भवमत।
आश्वलमायनमतमानपुसमारवेण मन्त्रद्रिषमारयाः ऋषयनो भवसन्त, बमाह्मणद्रिषमारयाः अमाचमायमारश्च। एवसमवधमानमामम् आचमायमारणमामम्
अत्र त्रयनो गणमायाः समपुपलब्धमा भवसन्त- (१) ममाण्डपुकवे यगणयाः, (२) शिमाङमायनगणयाः, (३) आश्वलमायणगणयाः चवेमत।
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एतवेषमामम्  आचमायमारणमास  क्रमशियाः  नमाममामन  ससन्त-  कहिनोलयाः,  कलौषष्ट्रीतकयाः,  महिमाकलौषष्ट्रीतकयाः,  भरदमाजयाः,  पवैङ्ग्ययाः,
महिमापवैङ्ग्ययाः, सपुयजयाः, शिमाङमायनयाः, ऐतरवेययाः, वमाष्कलयाः, शिमाकलयाः, गमाग्यरयाः, सपुजमातवक्रयाः, औदवमामहियाः, सलौजमाममयाः,
शिलौनकस्तथमा आश्वलमायनयाः चवेमत। पवैङ्ग्ययाः महिमापवैङ्ग्य इमत नमामभ्यमास  प्रतष्ट्रीतनो  भवमत यतम्  महिमाभमारत इव
भमारत इत्यमप एकयाः मभनगन्थयाः आसष्ट्रीतम्  इमत। एकयाः लघपुस्तथमा अपरनो बपृहिदम् च आसष्ट्रीतम्  इमत। अमप च
शिमाङमायनबमाह्मणमम् एव कलौषष्ट्रीतककीबमाह्मणनमाम्नमा ख्यमातमम् असस्त, मकञ्चि अस्यमास सकच्यमास पपृथकम्  पपृथकम्  नमामत्ववेन
जमातनो भवमत यदम् इमलौ दलौ अमाचमायर्यौ स्तयाः। अत्र मनश्चयपकवरकस  मकममप वकपुस  न शिक्यतवे,  यदम् एतवैयाः आचमायरयाः
बमाह्मणगन्थमानमास मनममारणस कपृ तमम् इमत। मकन्तपु ऐतरवेयस्तथमा शिमाङमायनयाः च मनश्चयवेन एव बमाह्मणद्रिषमारलौ ऋषष्ट्री
स्तयाः। अनयनोयाः बमाह्मणगन्थलौ अदमामप समपुपलब्धलौ स्तयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 ववेदभमागस्य सकचकयाः बमाह्मणशिब्दयाः कसस्मनम् सलङ्गवे  भवमत।

.2 बमाह्मणगन्थमवषयवे भटभमास्करस्य मतस मकमम्।

.3 ववेदयाः कमतमवधयाः।

.4 पमामणनवेयाः कसस्मनम् सकत्रवे बमाह्मणशिब्दस्य प्रयनोगयाः दृश्यतवे।

.5 अमाचमायमारणमास त्रयनो गणमायाः कवे ।

.6 बमाह्मणद्रिषष नोयाः दयनोरमाचमायरयनोनमारम सलखत।

.7 शिमाङमायनबमाह्मणस्य अपरस  नमाम मकमम्।

. )5 2 ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः मवषयस्य पमाथरक्यमम् 
 ससमहितमायमा  बमाह्मणस्य  च  स्वरूपमवषयवे  महितम्  पमाथरक्यस  पररलक्ष्यतवे।  बहिहससख्यकमायाः  ससमहितमायाः

छन्दनोबदमायाः ससन्त,  तवेषमास  कमतपयमासशिमायाः च गदमात्मकमायाः  ससन्त। मधकन्तपु  बमाह्मणगन्थमायाः सवर  गदमात्मकमा एव
भवसन्त। अनयनोयाः प्रमतपमादवे मवषयवे अमप अन्तरमम् असस्त। यथमा- ऋङ्मन्त्रवेषपु दवेव-स्तपुतष्ट्रीनमास प्रमाध्यमान्यमम् असस्त।
अथवरमन्त्रवेषपु  ऐमहिकपमारललौमककफिलदमायकमानमास  मवषयमाणमास  मवववेचनस  तथमा  गपृहिमनममारणमाय,  हिलकषरणमाय,

बष्ट्रीजवपनमाय  उपयनोमगनमास  मवषयमाणमास  तथमा  गमाहिरस्थ्यजष्ट्रीवनस्य  अमप  मवमवधमवषयमाणमास  वणरनमम्  असस्त।
रमाजककीयमवषयवेऽमप- शित्रकणमास ससहिमारमाय,  सवैन्यसञ्चिमालनमाय तथमा तदपुपयनोमगनमास समाधनमानमास समवस्तरवेण मववरणमम्
असस्त।  यजपुवरदससमहितमायमास  मवमवच्यमवषययाः  पकवरवमणरतवेभ्यनो  मवषयवेभ्ययाः  मनतमान्तस  मभनयाः  एवमासस्त।  बमाह्मणमानमास
मपुख्यमवषययाः  असस्त  मवसधयाः-  कस्य  मवधमानस  कदमा  भमवतव्यमम्।  कवे न  प्रकमारवेण  तत्कमर  कत्तरव्यमम्।  तवेषपु
मकममाकमारमाणमास समाधनमानमामम् आवश्यकतमा भवमत। कवे  च तवेषमास  यजमानमामम् असधकमाररणनो भवसन्त। एवसमवधमानमास
यमासजकमवधष्ट्रीनमास प्रमतपमादनमाय एव बमाह्मणसमामहित्यस्य उदवयाः अभवतम्। यमासजकमवषयवेषपु क्वमचमदरनोधयाः अमप
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प्रतष्ट्रीतनो भवमत, तत्र पररष्कमारयाः अमप बमाह्मणस्य उदवेश्यमम् असस्त। शिबरस्वमाममनयाः मतमानपुसमारवेण बमाह्मणमवधष्ट्रीनमास
ससख्यमा दशिधमा भवमत। तस्य तमात्पयरममदमम् असस्त यतम् ससमहितमायमास स्तपुतष्ट्रीनमास प्रमाधमान्यमम् असस्त,  बमाह्मणगन्थवे
तमदधष्ट्रीनमामम् एव प्रमाधमान्यमम् असस्त।

फिलतयाः  मवमवधमायाः  मवधययाः  एव  बमाह्मणगन्थमानमास  मपुख्यमवषयमायाः  ससन्त।  यत्र  समपुपलब्धमायाः
अवमान्तरमवषयमायाः तपु तवेषमामम्  एव मवधष्ट्रीनमास पनोषकमायाः मनवमारहिकमाश्च भवसन्त। एवसमवधमानमास मवषयमाणमास मष्ट्रीममाससकवै याः
कपृ तमम् अमभधमानमम् अथरवमादनो भवमत। अथरवमादवे मनन्दमा असस्त तथमा यमागनोपयनोमगनमास द्रिव्यमाणमास प्रशिससमा वत्तरतवे।
तत्र  मवसधमवधमानञ्चि  सयपुमककस  भवमत।  मनरुकजन्यवेन  अथरन  अमप  बमाह्मणवमाक्यमानमास  समथरनस  भवमत।
बमाह्मणगन्थवेषपु मवसधयाः एव तत्कवे न्द्रिमबन्द पुयाः असस्त, यस पररतयाः मनरुक-स्तपुमत-आख्यमान-हिवेतपु-वचनमादययाः मवमवधमायाः
मवषयमायाः स्वस स्वमम् आवत्तरनस सम्पकरयसन्त।

जवैमममनमहिनोदयवेनमामप  पकवरपकरूपवेण उच्यतवे यतम् ववेदवे न कवे वलस मवसधवमाक्यमानमामम् असस्तत्वमम् असस्त,

अमप तपु तमदनषयमाणमास प्रमतपमादकमानमास वमाक्यमानमामम् अमप सत्तमा वत्तरतवे। फिलतयाः एतमामन वमाक्यमामन अनथरकमामन
ससन्त एव। एवस यतयाः तमामन वमाक्यमामन मवधष्ट्रीनम् न प्रमतपमादयसन्त तस्ममातम् तवेषमास वमाक्यमानमास मनतमान्तमा व्यथरतमा।
अत एव उच्यतवे- 'आम्नमायस्य मक्रयमाथरत्वमातम् आनथरक्यमतदथमारनमामम्।'  एवस शिङ्कमायमास सत्यमास ससदमान्तपकस्य
कथनमम्  असस्त यदम्  एतवेषमास  वमाक्यनमामम्  अमप  उपमादवेयतमा  वत्तरतवे।  एतवेषमास  वमाक्यमानमास  यदमप  स्वतयाः  कमामप
उपयनोमगतमा  नमासस्त  तथमामप  एतमामन  मवसधप्रशिससमायमास  प्रयपुकमामन  ससन्त।  अतयाः  एतमामन  मवसधप्रमतपमामदतस्य
अथरस्य एव अवमान्तरवमाक्यमामन ससन्त। अतयाः परम्परयमा एतवेषमामम् उपयनोगनो मवधलौ अवश्यमवेवमासस्त- 'मवसधनमा तपु
एकवमाक्यमातम्  स्तपुत्यथरन  मवधष्ट्रीनमास  स्यपुयाः'  (जवैमम.  सक  १/२/२७)।  मवश्लवेषणममदस  बमाह्मण-मवषयमानम्  एव
लक्ष्यष्ट्रीकरनोमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.8 ऋङ्मन्त्रवेषपु कस्य प्रमाधमान्यमम्।

.9 बमाह्मणमवधष्ट्रीनमास ससख्यमा दशिधमा इमत कस्य मतमम्।

.10 ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः प्रधमानस पमाथरक्यस मकमम्।

. )5 3 मवषयमवववेचनमम्
मवसध-शिब्दस्य अथर्बो भवमत-  यजयाः,  मकञ्चि तस्य अङ्गमानमास तथमा उपमाङ्गमानमामम् अनपुष्ठमानस्य उपदवेशियाः

च।  तमाण्ड्यबमाह्मणवे  अस्य अनवेकभवेदमायाः  लभ्यन्तवे।  उदमाहिरणमाथर्त्तुं  वमहिष्पवममान-स्तनोत्रवे  अध्वयपुर-उद्गमातमादष्ट्रीनमास
पञ्चिमानमामपृसत्वजमामम् प्रसपरणस्य मवधमानमम् असस्त। तत्र च यजमामदषपु मनयमदयस्य पमालनस मनतमान्तमम् आवश्यकस
भवमत। तत्र प्रसपरणस कपु वरतमामम् ऋसत्वजमास शिनवैयाः शिनवैयाः पदकवेपस्य मवधमानमम् असस्त। तत्र तपुष्णष्ट्रीभमावस्य अमप
मवधमानमम् असस्त। पञ्चिसपु ऋसत्वकपु अध्वयपुर-प्रस्तनोतमा-उद्गमातमा-प्रमतहितमार-बह्ममादष्ट्रीनमास गमनस्य व्यवस्थमा वतरतवे।
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अनवेनवैव क्रमवेण पसङ्कबदनो भकत्वमा तवैयाः गमनस कतरव्यमम्। तत्र पसङ्कभङ्गवे  समत पमापस भवमत,  अनथरस्य अमप
सम्भमावनमा वदरतवे। असस्मनम् प्रदमकणकमालवे तवे स्वहिस्तवे मकसञ्चिदम् धपृत्वमा एव चलसन्त। 

शितपथबमाह्मणयाः  तपु  मवसधमवधमानमानमामम्  एकस  मवशिमालस  समकहिमम्  उपस्थमापयमत।  प्रथमवे  कमाण्डवे
दशिरपलौणरममासमादष्ट्रीनमास मपुख्यस्य अवमान्तरस्य च अनपुष्ठमानमानमास वणरनस यमागक्रमवेण असस्त। मदतष्ट्रीयवे कमाण्डवे आधमान-

पपुनरमाधमान-अमग्निहिनोत्र-उपस्थमापन-आगमायण-दमाकमायणमामदयजमानमास  वणरनस  समवस्तमारवेण  पपुङमानपुपपुङक्रमवेण  च
असस्त।  मवसधनमा  सहिवैव  हिवेतनोयाः  अमप  सयपुमककस  वणरनस  कपृ तमम्  असस्त।  शितपथबमाह्मणस्य  प्रमारम्भवे  एव
सहिवेतपुकमवधवेयाः  मनदरशियाः  समपुपलब्धनो  भवमत।  पलौणरममासयमागवे  दष्ट्रीमकतनो  जनयाः  पकवरस्यमास  मदमशि  आहिवनष्ट्रीय-

गमाहिरपत्यमाग्नियनोयाः मध्यवे  सस्थत्वमा जलस्य स्पशिर्त्तुं  करनोमत। अस्य जलस्पशिरस्य मकस  कमारणमम् इमत प्रश्नवे  समत
उच्यतवे  जलस  मवेध्यस  भवमत इमत। तत्र ममथ्यमावमादष्ट्री  जनयाः यजमाय न उपयपुकनो भवमत। अस्ममातम्  कमारणमातम्
जलस्पशिरन असलौ पमापस  त्यक्त्वमा मवेध्यनो भवमत। ततश्च जलस्पशिरन जनयाः पमवत्रनो भकत्वमा दष्ट्रीमकतनो भवमत।
अतयाः असलौ जलस्पशिर्त्तुं करनोमत।  अत एव उच्यतवे- अमवेध्यनो ववै पपुरुषनो यदनपृतस वदमत तवेन पकमतरन्तरतयाः।
मवेध्यमा  वमा  आपयाः।  मवेध्यनो  भकत्वमा  व्रतमपुपमायमानष्ट्रीमत।  पमवत्रस वमा  आपयाः।  पमवत्रपकतनो  व्रतमम् उपयमानष्ट्रीमत
तस्ममादमा अप उपस्पपृशिमत (शित. बमा. १/१/१/१याः) इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.11 मवसधशिब्दस्य अथरयाः कयाः।

.12 कवे षमाञ्चिन यजमानमास नमाम सलखत।

.13 यजमाय अनपुपयपुकनो जनयाः कयाः।

. )5 4 मवमनयनोगयाः
बमाह्मणगन्थवेषपु मन्त्रमाणमास मवमनयनोगस्य समवस्तपृतस वणरनमम् असस्त। कस्य मन्त्रस्य प्रयनोगयाः मकमपुमदश्य

भवमत, अस्य सयपुमक व्यवस्थमा बमाह्मणगन्थवे सवरत्र उपलब्धमा भवमत। बमाह्मणगन्थमायाः मन्त्रमाणमास व्यख्ययमा एव
तवेषमास मवमनयनोगस्य यपुमकमत्तमास ससद्ध्यसन्त। आपमाततयाः मन्त्रमाणमास तमात्पयरस्य यनो बनोधनो भवमत स तपु बमाह्मणमानमामम्
अन्तरङ्गमाध्यमासत्मकव्यमाख्यमानमादम्  अनन्तरमम्  एव  जमायतवे।  तमाण्ड्यबमाह्मणस्य  मदत्रमा  एव  दृषमान्तमायाः  पयमारप्तमायाः
भवसन्त। 

स नयाः पवस्व शिसगववे  (ऋ.  १/११/३)  अस्यमा ऋचयाः गमायनस पशिकनमास रनोगमनवपृत्त्यथर्त्तुं भवमत। अस्य
मवमनयनोगस्य मवमशिषमवववेचनस्य आवश्यकतमा नमासस्त,  यतयाः इयस वमातमार तपु मन्त्रपदमादवेव ससध्यमत (६/१/६-

९)। मकञ्चि – अमा ननो ममत्रमावरुणमा  (ऋ. ३/६२/१६) अस्य मन्त्रगमायनस्य मवमनयनोगयाः दष्ट्रीघररनोगमनवपृत्त्यथरमम्
एव असस्त। इदममप कथनमम् मकसञ्चितम् आश्चयरजनकमम् इमत प्रतष्ट्रीयतवे। असस्मनम् मवषयवे बमाह्मणस्य कथनमम्
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असस्त यतम् ममत्रमावरुणस्य सम्बन्धयाः प्रमाणवेन अपमानवेन च सहि असस्त।  मदवसमानमास दवेवतमा ममत्रयाः असस्त,  तवेन
असलौ प्रमाणमानमास प्रमतमनसधयाः असस्त। अनवेन एव क्रमवेण मनशिमानमास दवेवतमा वरुणयाः असस्त, अतयाः असलौ अपमानस्य
प्रतष्ट्रीकयाः असस्त। फिलतयाः दष्ट्रीघररनोगमनवमारणमाथरमम्  अस्य मन्त्रस्य पकवर्बोक्तयाः  मवमनयनोगयाः मनतमान्तस  सयपुमककयाः
असस्त। बहिहत्र मवमनयनोगस्य प्रसङ्गवे  कल्पनमायमा एव मवशिवेषरूपवेण प्रभमावयाः पररलमकतनो भवमत, मकन्तपु बमाह्मणस्य
व्यमाख्यमा रष्ट्रीत्यमा, अनपुगमनवेन च एवसमवधवेषपु कल्पनमामम् आसश्रतवेषपु कमतपयस्थलवेषपु अमप यपुमकमत्तमास प्रमतपमादयमत।
तत्र उदमाहिरणरूपवेण दमवदपुत्यमा रुचमा (ऋ. ९/६४-२८) इमत मन्त्रनो द्रिषव्ययाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.14 ममत्रमावरुणस्य सम्बन्धयाः कवे न सहि वतरतवे।

.15 मदवसमानमास दवेवतमा कमा।

.16 मनशिमानमास दवेवतमा कमा।

. )5 5 हिवेतपुयाः
हिवेतपुपदवेन  तवेषमास  कमारणमानमास  मनदरशिनो  भवमत यवैयाः  कमरकमाण्डमवधययाः मवशिवेषरूपवेण  सम्पनमा  भवसन्त।

बमाह्मणगन्थवेषपु  यजष्ट्रीयमवसध-मवधमानमनममत्तकस्य  समपुमचतकमारणस्य  अमप  मनदरशियाः  मवस्तमारवेण  प्रमाप्यतवे।
अमग्निषनोमयमागवे उद्गमातमा मण्डपवे औदपुम्बरस्य शिमाखमायमा उच्छष यणस करनोमत। अस्य मवधमानस्य कमारणस्य मनदरशिस
कपु वरनम्  तमाण्ड्यबमाह्मणस्य  (६/४/१)  कथनममदमम्  असस्त  यतम्  प्रजमापमतयाः  ऊजरस्य  (बलस्य)  मवभमाजनस
कपृ तवमानम्। तत एव औदपुम्बरवपृकस्य उत्पसत्तयाः अभवतम्। अनवेन प्रकमारवेण औदपुम्बरवपृकस्य दवेवतमा प्रजमापमतयाः
अभवतम्।  उद्गमातपुरमप  सम्बन्धयाः  प्रजमापमतनमा  सहि  एव  असस्त।  अतयाः  उद्गमातमा  उद पुम्बरशिमाखमायमायाः
उच्छष यणकमायर्त्तुं स्वस्य प्रथमकमरणमा करनोमत। असस्मनम् अवसरवे प्रयपुकस्य उच्छष यणस्य अमप व्यमाख्यमा असस्त।
अनवेन प्रकमारवेण द्रिनोणकलशिवे सनोमरसस समावमयत्वमा अमग्निषनोमवे स्थमापनस्य व्यवस्थमा वतरतवे। अस्य द्रिनोणकलशिस्य
स्थमापनस रथस्य अधनोभमागवे भवमत। अस्य मवधमानकमारणस्य पकणरमनदरशियाः तमाण्ड्यबमाह्मणवे (६/५/१) प्रमाप्यतवे।

प्रजमापमतनमा कमामनमा कपृ तमा 'प्रजमानमास सपृमषरहिस करनोमम'  इमत, प्रजमापतवेरवेवस मनसमा मचन्तनवेन एव तस्य
मकध्नरयाः आमदत्यस्य सपृमषरभवतम्। तवेन प्रजमापतवेयाः मशिरश्छवेदनस कपृ तमम्। तस्ममादम् एव द्रिनोणकलशिस्य सपृमषरभवतम्।
तस्ममादम् एव द्रिनोणकलशिमातम्  सनोमरसस  पष्ट्रीत्वमा दवेवमा  अमरमा बभकवपुयाः।  अनवेन रूपवेण प्रस्तरनोपरर द्रिनोणकलशिस्य
स्थमापनस्य  (अध्यकहिनस्य)  मवषयवे  अमप मवसध-मवधमानमानमास  कमारणस्य मनदरशियाः असस्त। वमहिष्पवममान-स्तनोत्रवे
पञ्चिमानमामपृसत्वजमामम् अगवे गमनकतमार अध्वयपुरयाः स्वहिस्तवे दभरस्य मपुमषस नष्ट्रीत्वमा गच्छमत। कथमम्,  अस्य कमारणस्य
मनदरशिनकमालवे तमाण्ड्यबमाह्मणवे  (६/७/१६/२०)  अश्वरूपस धपृत्वमा यजमातम् पलमायममानस्य तथमा दभरमपुमषस दृष्टमा
तस्य परमावतरनस्य च अमाख्यमानस हिवेतपुरूपवेण उपस्थमामपतमम्। अनवेन प्रकमारवेण हिवेतपुवचनवेन पमाठकमाननपुष्ठमानमानमास
कमारणस्य स्वतयाः पररचयनो प्रमाप्यतवे तथमा समसधकमायमायाः श्रदमायमा उदयनोऽमप भवमत। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.17 उजरशिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.18 औदपुम्बरवपृकस्य दवेवतमा कमा।

. )5 6 अथरवमादयाः
यजवे मनमषदपदमाथमारनमास मनन्दमायाः बमाह्मणगन्थमानमामम् अनवेकस्थलवेषपु समपुपलब्धमायाः भवसन्त। यजवे ममाषस्य

मवधमानस  मनमषदमम्  असस्त।  अतयाः  अस्य  मनन्दमा  असस्मनम्  वमाक्यवे  असस्त  -  अमवेध्यमा  ववै  ममाषमा  (तवै.  सस.
५/१/८/१)।  अनपुष्ठमानस्य  हिवनष्ट्रीयद्रिव्यस्य  च  दवेवतमानमास  भकयसष्ट्रीप्रशिससमातयाः  बमाह्मणमानमास  शिरष्ट्रीरस  वपृमदस  गतमम्।
अमग्निषनोमयमागस्य मवमशिषप्रशिससमा तमाण्ड्यबमाह्मणवे  (६/३)  प्रमाप्यतवे। सवरभ्ययाः कमामवेभ्ययाः उपमादवेयत्ववेन अयमम् एव
यथमाथरयजरूपवेण  कसल्पतयाः।  यमागमानमास  समसधकमहित्त्वशिमासलत्ववेन  अयमम्  एव  ज्यवेष्ठयजमामभधमानवेन  मसण्डतयाः
असस्त  (तमाण्ड्य.  ६/३/८-९)।  अनवेन  प्रकमारवेण  वमहिष्पवममान-  स्तनोत्रस्य  स्तपुमतरत्र  उपलब्धमा  भवमत
(तमा.६/८/५)। उपयनोगमवधवेयाः अमास्थमापकवरकपपुष्टथरमम् एव अथरवमादमायाः भवसन्त। एतवैयाः अथरवमादवैयाः प्रशिससमावचनवैयाः
च आदन्तबमाह्मणगन्थमायाः सम्पकररतमायाः ससन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.19 यजवे कस्य मवधमानस मनमषदमम्।

.20 कयाः अथरवमादयाः।

. )5 7 मनरुमकयाः
बमाह्मणगन्थवेषपु  स्थमानवे  स्थमानवे  शिब्दमानमास  मनवरचनस्य अमप मनदरशियाः प्रमाप्यतवे।  एष मनदरशियाः एतमावमानम्

ममाममरकयाः ववैजमामनकयाः च असस्त यतम् भमाषमाशिमासदृष्टमा अमप अयमम् अतष्ट्रीव महित्त्वपकणरयाः प्रतष्ट्रीतनो भवमत। मनरूकवे
यवेषमास शिब्दमानमास व्यपुत्पत्तयनो लभ्यन्तवे तवेषमास मकलमम् एतवेषपु बमाह्मणगन्थवेषपु उपलब्धमम् असस्त। मनवरचनममदस नमासस्त
कमाल्पमनकमम्। भमाषमामवजमानदृष्टमा अमप अस्य ववैजमामनकतमा अकपुण्णमा एव असस्त। एतमादृशिष्ट्री मनरुमकयाः स्वयस
ससमहितमाभमागवे अमप उपलब्धमा भवमत। यस्यमा आश्रयस गपृहिष्ट्रीत्वमा बमाह्मणगन्थस्य व्यपुत्पसत्तयाः मनममरतमा। यथमा दसध
उदकशिब्दस्य च व्यमाख्यमा ससमहितमागन्थवेषपु अनवेन प्रकमारवेण असस्त-  तदध्ननोदसधत्वमम्  (तवै.  सस.  २/५/३/३/),

उदमामनषपुमरहिष्ट्रीयाः  इमत  तस्ममादपुदकमपुच्यतवे(अथर.  ३/१/३/१)।  शितपथबमाह्मणवे  तमाण्ड्यबमाह्मणवे  च  उपमादवेयमानमास
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मनरुककीनमास  भमाण्डमारयाः  असस्त।  नमानमामवधमानमास  स्तनोत्रमाणमास  समाममामभधमानमानमास  च  सपुष्ठपु  मनरुमकयाः तमाण्ड्यबमाह्मणवे
समपुपलब्धमा असस्त। अमाज्यस्तनोत्रस्य व्यमाख्यमा असजशिब्दमातम् कथमयत्वमा सपुष्ठपु  व्यमाख्यमानस्य अमप उपक्रमयाः
प्रमाप्यतवे,  यथमा  - 'यदमासजममायनम् तदमा आज्यमानमामम् आजत्वमम्' (तमा.  ७/२/१)। रथन्तरस्य मनरुमकयाः इदृशिष्ट्री
भवमत- 'रथस मयमार कवेप्लमातमारष्ट्रीतम् इमत तद्रिथन्तरस्य रथन्तरत्वमम्' (तमाण्ड्य.  ७/६/४)। अनवेन एव प्रकमारवेण
बपृहित्समाम्नयाः  मनरुमकयाः  -  'ततनो  बपृहिदनपु  प्रमाजमायत।  बपृहिन्मयमार  इदस  स  ज्यनोगन्तरभकमदमत  तदपृहितनो  बपृहित्त्वमम्'
(तमाण्ड्य.  ७/६/५)  इमत। अस्यमायममाशिययाः-  प्रजमापतवेयाः मनसस इदस समाम बपृहित्कमालपयरन्तस मनवससतमम्। अतयाः
अस्य समाम्नयाः बपृहित्समाम इमत मवमशिषस नमामकरणमम् असस्त।

. )5 8 आख्यमानमम्
बमाह्मणगन्थवेषपु अथरवमादस्य मवस्तपृतस वणरनस प्रमाप्यतवे। इदस वणरनस पमठत्वमा समाधमारणपमाठकयाः समपुदवेसलतनो

भवमत,  मकञ्चिवैतवेषपु उदवेजकमवषयसमकहिवेषपु यत्र तत्र अत्यन्तरनोचकमम् आकषरकस  महित्त्वपकणर्त्तुं  च आख्यमानमम् अमप
प्रमाप्यतवे।  तमसस  प्रकमाशिमकरण  इव,  एतमामन  आख्यमानमामन  पमाठकहृदयस्य  उमदग्निमचत्तवे  शिमासन्तदमायकमामन
शिष्ट्रीतलमामन च भवसन्त। मवसधमवधमानमानमास स्वस्वरूपस्य व्यमाख्यमा एवमास्य आख्यमानस्य जननष्ट्री असस्त। मकस  च
यदमा  आख्यमानममदस  यजस्य  सङ्कष्ट्रीणरप्रमान्तस  पररत्यज्य  समामहित्यस्य  समावरभलौमकवेत्रवे  मवचरमत  तदमा
ववैमदककमरकमाण्डस्य ककर शितमा तस रनोद पुस न शिक्ननोमत। आख्यमानममदस मदमवधस भवमत-स्वकल्पकमायममाख्यमानमम्,
दष्ट्रीघरकमायममाख्यमानञ्चिवेमत। स्वल्पकमामयकवे षपु  आख्यमानवेषपु  तमासमास  कथमानमास  गणनमा भवमत यमासपु  कथमासपु  सयपुमक
प्रदशिरनस भवमत। एतवेषपु आख्यमानवेषपु कमतपयमामन मपुख्यमाख्यमामन ससन्त- 'वमाचयाः दवेवमानम् पररत्यज्य ससललवे तदनपु
वनस्पतलौ च प्रववेशियाः  (तमाण्ड्य.६/५/१०-१२);  यजस्वरूपवे  दवेवतमामभयाः अनमाक्रमणस तथमा दभरमपुष्टमा तस्य
प्रत्यमावत्तरनस (तमा. ६/७/१८), अमग्निमन्थनकमालवे घनोटकस्य अगवे स्थमापनमम् (शित. १/६/४/१५), दवेवमासपुरमाणमास
मध्यवे बहिहमवधसङ्गमामयाः' (शित. २/१/६/८-१८, ऐत. १/४/२३, ६/२/१)।

एतवेषपु लरवमाख्यमानवेषपु क्वमचतम् स्थलवेषपु अतष्ट्रीव गम्भष्ट्रीरतमासत्त्वक-तथ्यमानमामम् अमप सङ्कवेतयाः प्रमाप्यतवे, यदम्
बमाह्मणस्य कमरकमाण्डमात्मकवणरनमादम् मनतमान्तस  मभनस  भवमत,  तथमा गकढ-गम्भष्ट्रीरमाथरप्रमतपमादकमम्  अमप भवमत।
प्रजमापतवेयाः  उपमासशिपुरूपवेण  प्रमाथरनमायवै  शितपथबमाह्मणवे  यस्य  कथमानकस्य  उपक्रमस  प्रमाप्यतवे  तत्तपु  मनतमान्तस
रहिस्यमयमम्  असस्त।  श्रवेष्ठतमास  प्रमाप्तपुस  वमाङम् -मनसनोयाः  कलहियाः  समपुत्पननोऽभवतम्।  मनसयाः  कथनमम्  आसष्ट्रीतम्
यन्मयमाऽनमभगतवमात्तमार अथमारतम् वमाणष्ट्री न उच्यतवे। वमाण्यमायाः कथनमम् आसष्ट्रीतम्- यत्त्वस जमानमासस तस्य मवजमापनमामम्
अहिमम्  एव  करनोमम।  मनसमा  जमातमानमास  मचसन्तततथ्यमानमास  प्रकटष्ट्रीकरणस  वमाण्यवेव  करनोमत।  अतयाः  अहिमम्  एव
श्रवेष्ठमाऽसस्म।  उभलौ  प्रजमापमतसमनधलौ  गतवन्तलौ।  प्रजमापमतनमा  स्वमनणरययाः  मनसयाः  पकवे  एव  प्रदत्तयाः।  अस्य
कथमानकस्य  अभ्यन्तरवे  मननोववैजमामनकतथ्यस्य  मवशिदयाः  सङ्कवेतयाः  प्रमाप्यतवे  (शित.१/४/५/८-२)।  वमाचमा
सम्बदमायाः बहिहमवधमाख्यमायाः रुमचरमायाः मशिकमाप्रदमाश्च ससन्त। गमायत्रष्ट्रीच्छन्दयाः सनोमस दवेवतमाभ्ययाः नष्ट्रीत्वमा गच्छमत स्म,

ममागर गन्धवमारयाः तमम् अपहृतवन्तयाः। तदमा दवेवमायाः वमाचस तस्य पमाश्वर प्रवेमषतवन्तयाः, वमाकम्  तस सनोमस नष्ट्रीत्वमा परमावमतरतमा।
वमाचस स्वपकवे आनवेतपुस गन्धवमारयाः प्रयत्नशिष्ट्रीलमायाः बभकव। तवे स्तपुमतप्रशिससमावचनवैयाः वमाचस सन्तनोष्य स्वपकवे कत्तपुरमवैच्छनम्।
अपरपकवे  दवेवमा अमप गमायनवैवमारदनवैश्च तमास सन्तनोषमयतपुमम्  ऐच्छनम्। वमाणष्ट्री दवेवतमानमास कमायरयाः प्रसनमा भकत्वमा तवेषमास
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पमाश्वरऽगमतम्। अस्यमायाः कथमायमायाः प्रतष्ट्रीयममानस्य उपदवेशिस्य उपरर बमाह्मणस्य मतमसस्त यदम् अदमामप ससययाः
स्तपुतवेरपवेकयमा गमायनस प्रमत असधकमाकपृ षमा भवसन्त इमत। ससययाः स्वभमावयाः एवमायस भवमत (शित. ३/२/४/२/६)।

सपृमष-मवषयवेऽमप अनवेकमामन आख्यमानमामन बमाह्मणगन्थवे  समपुपलब्धमामन ससन्त। परमपपुरुषवेण चतपुणमार्त्तुं
वणमारनमामपुत्पवेत्तवेरुलवेखयाः तपु पपुरुषसककवे  एवनोपलब्धनो भवमत। बमाह्मणवेषपु अमप अस्य प्रसङ्गस्य सपुष्ठपु  वणरनस प्रमाप्यतवे।
तमाण्ड्यबमाह्मणवे  (६/१)  प्रजमापतवेरङ्गमवशिवेषवेण वणरनमास  तथमा तत्तदवेवतमानमामम्  उत्पसत्तयाः वमणरतमाऽसस्त। असस्मनम्
वणरनवे शिकद्रिवणरनमास यजमासधकमारमातम् मनष्क्रमणस्य अमप सपुष्ठपु  उपपसत्तयाः प्रयपुकमाऽसस्त। प्रजमापमतमपुखमादम् बमाह्मणस्य,

अग्निवेश्च बमाहिनोयाः कमत्रयस्य,  इन्द्रिस्य च मध्यदवेशिमातम् ववैश्यस्य,  मवश्ववेदवेवमायमाश्च पमादवेन कवे वलस शिकद्रिस्यवैवनोत्पसत्तस
दशिरमयत्वमा शिकद्रिस्य कत्तरव्यमम् अमप मनदरमशितमम्- 'तस्ममातम् शिकद्रि उत बहिहपशिपुरयसजयनो मवदवेवनो महि। नमहि तस कमाचन
दवेवसमान्वसपृज्यत। तस्ममात्पमादमावनवेज्यस नमामतवधरतवे। पत्तनोमहि सपृषयाः' (तमाण्ड्य. ६/१/११)।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

.21 वमाचस स्वपकवे अमानवेतपुस कवे  प्रयत्नस कपृ तवन्तयाः।

.22 ससययाः स्वभमावयाः ककीदृशियाः।

.23 कवे न चत्वमारयाः वणमारयाः सपृषमायाः।

.24 कपु त्र वणरचतपुषयस्य उत्पसत्तयाः सलसखतमा।

पमाठसमारयाः- 

बमाह्मणशिब्दयाः  नपपुससकसलङ्गष्ट्री  क्लष्ट्रीबसलङ्गष्ट्री  चमासस्त।  बमाह्मणशिब्दस्य यजयाः  इत्यमप  अथरयाः  असस्त।
यजष्ट्रीयकमरकमाण्डस्य व्यमाख्यमा-मववरणयनोयाः सम्पमादनस  बमाह्मणगन्थमानमास  मपुख्यमवषययाः असस्त। बमाह्मणवेषपु  मन्त्र-
कमर-मवमनयनोगमानमास  व्यमाख्यमा  असस्त।  ससमहितमाबमाह्मणयनोमरध्यवे  वतरतवे  महिमानम्  भवेदयाः।  बहिहससख्यकमायाः  ससमहितमायाः
छन्दनोबदमायाः ससन्त,  तवेषमास कमतपयमासशिमा एव गदमात्मकमायाः ससन्त। मधकस  च बमाह्मणगन्थमायाः सवरथमा गदमात्मकमा एव
भवसन्त। मवमवच्यमवषयवेऽप्यन्तरस दृश्यतवे। बमाह्मणगन्थवेषपु  च मवमवधमानमास  मवधष्ट्रीनमास  मवषयवे  आलनोमचतमम्। तवे  च
मवधययाः  यथमा  मवमनयनोगयाः,  हिवेतपुयाः,  मनरुमकयाः,  आख्यमानमम्  इत्यमादययाः।  बमाह्मणवेषपु  यजस्य  तत्सम्बदमानमास
मवमवधमानमामम् उपदवेशिमानमास च वणरनमम् असस्त। तवेषपु मन्त्रमाणमास मवमनयनोगमवषयवे च समवस्तष्ट्रीणर्त्तुं वणरनस प्रमाप्यतवे। कस्य
मन्त्रस्य  कसस्मनम्  समयवे  प्रयनोगयाः  स्यमातम्  इत्यमादययाः  मवधययाः  अत्रनोपमदश्यन्तवे।  एतवेषमास  च  मवमनयनोगमानमास
ववैजमामनकदृष्टमा  सम्मतत्वममप  तत्र  प्रदश्यरतवे।  हिवेतपुपदवेन  च  तवेषमास  कमारणमानमास  मनदरशियाः  भवमत  यवैयाः
कमरकमाण्डमवधययाः  सपुष्ठपु  सम्पदन्तवे।  यजवे  मनमषदपदमानमास  मनन्दमायाः  यत्र  मवधष्ट्रीयन्तवे  स  भवमत  अथरवमादयाः,
उपयनोगमवधवेयाः अमास्थमापकवरकपपुष्टथरमम् एव एतवे अथरवमादमायाः भवसन्त। बमाह्मणवेषपु शिब्दमानमास मनवरचनस्य ममाममरकयाः
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ववैजमामनकश्च  मनदरशियाः  मनरुमकयाः  इत्यपुच्यतवे।  तत्र  अथरवमादस्य  मवस्तपृतस  वणरनस  प्रमाप्यतवे,  यवेन  पमाठकमायाः
समपुदवेसलतमायाः भवसन्त। अत्र मवमभनवेषपु  च स्थलवेषपु  अत्यमाकषरकमामण आख्यमानकमामन अमप प्रमाप्यन्तवे। एतमामन
आख्यमानमामन  पमाठकहृदयस्य  उमदग्निमचत्तवे  शिमासन्तदमायकमामन  शिष्ट्रीतलमामन  च  भवसन्त।  मवसधमवधमानमानमास
स्वस्वरूपस्य व्यमाख्यमा एतवेषमामम् आख्यमानमानमास जननष्ट्री असस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 बमाह्मणगन्थमानमास महित्त्वस वणरयत।

.2 प्रधमानमानमास बमाह्मणगन्थमानमास ववेदमनदरशिपपुरयाःसरस नमाममामन सलखत।

.3 वमाङ्मनसनोयाः आख्यमानस प्रमतपमादयत।

.4 कमामनचन मपुख्यमामन अमाख्यमानमामन उदमाहिरत।

.5 ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः पमाथरक्यस सलखत।

.6 कवे षमास प्रमतपमादनमाय बमाह्मणसमामहित्यस्यनोदवयाः।

.7 दवेवमायाः कथस अमरमा बभकवपुयाः।

.8 मनरुकवे  कमामनचन मनवरचनमानमामपुदमाहिरणमामन सलखत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 

उत्तरमामण-१
.1 नपपुससकवे ।

.2 बमाह्मणस नमाम कमरणस्तन्मन्त्रमाणमास च व्यमाख्यमानगन्थयाः।

.3 मदमवधयाः, मन्त्ररूपनो बमाह्मणरूपश्चवेमत।

.4 अनपुबमाह्मणमामदमनयाः (पमा. सक. ४/२/६२) इमत सकत्रवे।

.5 ममाण्डपुकवे यगणयाः, शिमाङमायनगणयाः, आश्वलमायणगणयाः चवेमत। 

.6 एतरवेययाः शिमाङमायनयाः च।

.7 कलौषष्ट्रीतककीबमाह्मणमम्।

उत्तरमामण-२
.8 दवेवस्तपुतवेयाः।

.9 शिबरस्वमाममनयाः।

.10 ससमहितमायमास स्तपुतष्ट्रीनमास प्रमाधमान्यमम् असस्त, बमाह्मणगन्थवे तमदधष्ट्रीनमामम् एव प्रमाधमान्यमम् असस्त।
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उत्तरमामण-३
.11 यजयाः।

.12 आधमान-पपुनरमाधमान-अमग्निहिनोत्र-उपस्थमापन-आगमायण-दमाकमायणमादष्ट्रीमन कवे षमाञ्चिन यजमानमास नमाममामन।

.13 ममथ्यमावमादष्ट्री।

उत्तरमामण-४
.14 प्रमाणवेन अपमानवेन च सहि।

.15 ममत्रयाः।

.16 वरुणयाः।

उत्तरमामण-५
.17 बलमम् इमत।

.18 प्रजमापमतयाः। 

उत्तरमामण-६
.19 ममाषस्य ।

.20 प्रशिससमावचनमम्।

उत्तरमामण-७
.21 गन्धवमारयाः।

.22 स्तपुतवेरपवेकयमा गमायनस प्रमत असधकमाकपृ षमायाः भवसन्त।

.23 परमपपुरुषवेण।

.24 पपुरुषसककवे ।

।।इमत पञ्चिमयाः पमाठयाः।।
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)6 आरण्यकमम् उपमनषच्च
प्रस्तमावनमा

मन्त्रबमाह्मणयनोवरदनमामधवेयमम् इमत श्रपुत्यनपुसमारवेण मन्त्रबमाह्मणलौ ववेदस्य दलौ भमागलौ। तत्र बमाह्मणस्य अमप
भमागत्रयमसस्त। तवे च बमाह्मणमम् आरण्यकमम् उपमनषच्चवेमत। बमाह्मणगन्थमानमास मवस्तपृतपररचययाः पकवरमवेव अभवतम्।
अधपुनमा  आरण्यकमानमास  पररचययाः प्रस्तकयतवे।  ऋग्ववेदमामदभमागमानपुसमारवेण आरण्यकमामन अमप बहिहमन ससन्त। तवेषपु
कमामनमचतम् मवमशिषमामन आरण्यकमामन यथमा ऐतरवेयमारण्यकस , बपृहिदमारण्यकस  , शिमासख्यमायनमारण्यकस  तवैसत्तरष्ट्रीयमारण्यकस
चवेमत  अत्र  प्रस्तकयन्तवे।  अमारण्यकमामन  प्रपमाठकवे षपु  मवभज्यन्तवे।  तवे  च  अनपुवमाकवे षपु  मवभज्यन्तवे।  महिमाव्रतस्य
अनपुष्ठमानवणरनस-मनष्कवै वल्यशिमास  –  प्रमाणमवदमा  -  पपुरुषप्रभपृतष्ट्रीनमामम्  वणरनस  कवे षपुमचतम्  स्थलवेषपु  बह्ममवदमायमायाः
गकढतयमा  मवस्तमारवेण च वणरनममप वतरतवे।  एतमामन कसस्मनम्  ववेदवे  प्रपमाठकवे  अनपुवमाकवे  च ससन्त,  तदमप अत्र
उपस्थमाप्यतवे। 

अस्य  अध्यमायस्य  मदतष्ट्रीयवे  भमागवे  उपमनषदमास  वणरनस  मवदतवे।  उपमनषदनो  भमारतष्ट्रीयमायमायाः
अध्यमात्ममवदमायमा  ज्वलसन्त रत्नमामन ससन्त। महिषरयनो  यमामन आध्यमासत्मकतत्त्वमामन ध्यमानममाध्यमवेन समाकमादम्
अकपु वरनम्  तमामन सवमारमण तत्त्वमामन अत्र वमणरतमामन ससन्त।  उपमनषतम्  परमा  मवदवेमत कथ्यतवे।  ववेदमान्तमायाः  एव
उपमनषदयाः। उपमनषदम्-शिब्दस्य रहिस्यमम् इत्यथरयाः। अध्यमात्ममवदमायमायाः रहिस्यप्रमतपमादकमा ववेदभमागमा उपमनषदयाः
इमत कथ्यन्तवे।  महिषरय  आध्यमासत्मक्यमा  मवदयमा  तवेषमास  गकढतममानमास  रहिस्यमाणमास  मवशिदतयमा  मवचमारस  कपु वमारणमायाः
प्रमाप्यन्तवे।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्

➢ मवमवधमानमामम् आरण्यकमानमास मवषयवे जमातपुस प्रभववेतम्।

➢ उपमनषदमास समाममान्यरूपवेण पररचयस प्रमाप्तपुस शिक्नपुयमातम्।

➢ आरण्यकमानमास नमामकरणस्य समाथरकतमास जमानष्ट्रीयमातम्।

➢ कवे ननोपमनषदयाः छमान्दनोग्यनोपमनषदयाः च मवशिवेषतयमा पररचयस प्रमाप्स्यमत।
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. )6 1 आरण्यकस्य समाममान्यपररचययाः
आरण्यकनोपमनषदलौ  बमाह्मणमानमास  पररमशिषगन्थसममानलौ  भवतयाः।  यथमा  बमाह्मणगन्थवेषपु

समाममान्यप्रमतपमादमवषयवेभ्यनो मभनमवषयमाणमास प्रमतपमादनस मवदतवे तथमा एतवेषपु अमप वतरतवे। समायणमाचमायरस्य मतवे
अस्य गन्थस्य अरण्यवे पमाठ्यत्वमातम् ‘आरण्यकमम्’ इमत नमामकरणस समाथरकमम् एव इमत। यथमा-

‘अरण्यमाध्ययनमादवेतदम् आरण्यकममतष्ट्रीयरतवे।

अरण्यवे तदधष्ट्रीयष्ट्रीतवेत्यवेवस वमाक्यस प्रवक्ष्यतवे।।’ -(तवै० आ० भमा०, श्लनो० ६) 

एतवेषमास गन्थमानमास मननस्थमानमम् अरण्यस्य एकमान्तशिमान्तस वमातमावरणमम्। गमाममाभ्यन्तरवे अस्य अध्ययनस
कदमामप लमाभप्रदमम् उमचतमम् उपमादवेयस च नमासष्ट्रीतम्। आरण्यकस्य मपुख्यप्रमतपमादमवषययाः न कवे वलस यजयाः, अमप तपु
यज-यमागमादभ्यन्तरवे मवदममानस्य आध्यमासत्मकतथ्यस्य मष्ट्रीममाससमामप असस्त। यजष्ट्रीयमानपुष्ठमानवेन सहि तदन्तगरतयाः
दमाशिरमनकमवचमारयाः अमप अस्य मपुख्यमवषयनोऽसस्त। ससमहितमामन्त्रवेषपु यस्यमा मवदमायमायाः सङ्कवेतममात्रमम् एव उपलब्धस
भवमत अत्र तस्यमा मवश्लवेषणमम् अमप वतरतवे।

आरण्यकस्य  महित्त्वस  सवरत्र  स्वष्ट्रीकपृ तमसस्त।  महिमाभमारतस्य  कथनमसस्त  यदम्  औषधष्ट्रीभ्यनो  यथमा
अमपृतमम् उदपृतस तथवैव ववेदवेभ्ययाः समारस समपुदपृत्य आरण्यकस  प्रणष्ट्रीतमम्। यथमा-

‘आरण्यकञ्चि ववेदवेभ्य ओषसधभ्यनोमपृतस यथमा।’ -(महिमाभमा० १।२६५)

मन्त्रबमाह्मणमात्मकस्य ववेदस्य यसस्मनम् असशिवे प्रमाणमवदमायमायाः प्रतष्ट्रीकनोपमासनमायमाश्च मवषयवे वणरनमसस्त
स एव असशियाः आरण्यकमममत कथ्यतवे। आरण्यकममप बमाह्मणस्य एव असशियाः असस्त। तस्य मवमशिषतमाप्रदशिरनमाय
‘रहिस्यबमाह्मणमम्’  इमत  नमाम  अमप  प्रसपृतमम्  असस्त।  मनरुकस्य  टष्ट्रीकमायमास  (१।४)  दपुगमारचमायरण  ‘ऐतरवेयकवे
रहिस्यबमाह्मणमम्’  इमत  कथमयत्वमा  ऐतरवेयमारण्यकस्य  उदरणस  दत्तमम्  (२।२।१)।  अनवेन  रहिस्यबमाह्मण-

आरण्यकयनोयाः एकतमायमायाः ससमदभरवमत,  आरण्यकस्य नमाममान्तरस  रहिस्यममप असस्त  (गनोपथ० बमा० १०)।
यतनो महि यथमा आरण्यकस  यजष्ट्रीयगकढरहिस्यस्य प्रमतपमादनस  करनोमत तथमा कमरकमाण्डस्य दमाशिरमनकव्यमाख्यमामम्
अमप प्रस्तलौमत। मपुख्यतयाः बह्ममवदमा  रहिस्यशिब्दवेन  जमायतवे।  मवषयमवववेचनस्य दृष्टमा आरण्यकवे न समाकमम्
उपमनषदयाः  समाम्यमसस्त।  अतनो  बपृहिदमारण्यकमामदगन्थमायाः  उपमनषमदमत  शिब्दवेन  अमप  व्यवमह्रियन्तवे।  मकञ्चि
वणरनष्ट्रीयमवषयस्य समाम्यत्ववेन अमप तयनोयाः मध्यवे  मकसञ्चितम् पमाथरक्यस पररलक्ष्यतवे। आरण्यकस्य मपुख्यमवषययाः
प्रमाणमवदमा तथमा प्रतष्ट्रीकनोपमासनमा असस्त। उपमनषत्सपु वमणरतनो मवषययाः मनगपुरणबह्मप्रमाप्तवेयाः उपमाययाः असस्त। यदमप
अत्र भवेदयाः वतरतवे तथमामप दलौ अमप गन्थलौ रहिस्यगन्थलौ स्तयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 आरणयकस  कवे षमास गन्थमानमास पररमशिषभमागयाः।

.2 समायणमाचमायरमतवेन आरण्यकनमामकरणस्य समाथरकश्लनोकस  सलखत?

.3 आरण्यकस्य मननमाय उपयपुकस्थमानस मकमम्।
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.4 यजमानपुष्ठमानस दमाशिरमनकमवचमारश्च कस्य गन्थस्य मपुख्यमवषययाः।

.5 आरण्यकस  कस्य समारभकतमम्।

.6 आरण्यकस  ववेदवेभ्य ओषसधभ्ययाः समारभकतममत्यत्र मकस  प्रममाणमम्। 

.7 रहिस्यबमाह्मणस मकमम्।

.8 आरण्यकस  कस्य गकढरहिस्यस प्रमतपमादयमत।

.9 रहिस्यशिब्दवेन कस्यमायाः मवदमायमायाः मपुख्यतयमा प्रमतपमादनस मक्रयतवे।

.10 आरण्यकनोपमनषदनोयाः कयाः भवेदयाः।

. )6 2 ऐतरवेयमारण्यकमम्
ऋग्ववेदस्य  दयनोयाः  आरणयकयनोयाः  मध्यवे  अन्यतममम्  इदमम्  आरण्यकमसस्त।  इदममारण्यकमम्

ऐतरवेयबमाह्मणस्यवैव  पररमशिषभमागनोऽसस्त।  असस्मनम्  पञ्चि  आरण्यकमामन  ससन्त।  एतमामन  आरण्यकमामन
मभनगन्थरूपवेण मन्यन्तवे।

प्रथममारण्यकवे  महिमाव्रतस्य  वणरनमसस्त।  महिमाव्रतममदमम्  ऐतरवेयबमाह्मणस्य  प्रपमाठकत्रयस्य
गवमामयनस्य  एव  एकमासशिनोऽसस्त।  मदतष्ट्रीयप्रपमाठकस्य  प्रथमवेषपु  मत्रषपु  अध्यमायवेषपु  उक्थ-मनष्कवै वल्य-शिस-

प्रमाणमवदमा-पपुरुषप्रभपृतष्ट्रीनमास मवववेचनमसस्त। चतपुथर-पञ्चिम-षष्ठमाध्यमायवेषपु ऐतरवेयनोपमनषदम् असस्त। तपृतष्ट्रीयमारण्यकस्य
अपरस  नमाम  असस्त  ससमहितनोपमनषदम्।  अस्यमामम्  उपमनषमद  ससमहितमा-पदक्रमपमाठमानमास  वणरनस  तथमा
स्वरव्यञ्जनमामदस्वरूपस्य  च  मवववेचनमसस्त।  असस्मनम्  खण्डवे  शिमाकल्यस्य  ममाण्डपुकवे यस्य  च  मतमानमामम्
उलवेखनोऽसस्त। अयमम् असशियाः अससन्दग्धरूपवेण प्रमामतशिमाख्यमनरुकमाभ्यमास प्रमाचष्ट्रीनतरयाः असस्त। व्यमाकरणमवषयस्य
अमप  अयमसशियाः  मनतमान्तस  प्रमाचष्ट्रीनयाः  असस्त।  एतवेन  अस्य  आरण्यकस्य  समयस्य  पकवरसष्ट्रीममा
मवक्रमपकवरसहिसशितकमम् इमत मन्तव्यस भवमत। तवेन आरण्यकममदस यमास्कपकवरवमतर  इमत मन्यन्तवे नवैकवे । यतयाः
असस्मनम् असशिवे मनभपुरज-प्रततॄण्ण-ससन्धससमहितमादययाः पमाररभमामषकशिब्दमायाः प्रयपुकमायाः ससन्त। चतपुथमाररण्यकमम् अतष्ट्रीव
लघपु  असस्त।  असस्मनम्  आरण्यकवे  महिमाव्रतस्य  पञ्चिमवे  मदनवे  प्रयनोकव्यमा  महिमानमाम्न्ययाः  ऋचयाः  ससन्त।
असन्तममारण्यकवे  मनष्कवै वल्यशिसस्य वणरनमसस्त। एतवेषपु आरण्यकवे षपु प्रथमत्रयस्य रचमयतमा ऐतरवेययाः, चतपुथरस्य
आश्वलमायनयाः  तथमा  पञ्चिमस्य  शिलौनक  इमत  मन्यतवे।  अयस  शिलौनकनो  बपृहिदवेवतमायमायाः  मनममारतमाऽसस्त।  डमा०
ककीथमहिनोदययाः आरण्यकममदस मनरुकमातम् परस प्रणष्ट्रीतमम् इमत मत्वमा अस्य समयस मवक्रमपकवर्त्तुं षष्ठशितकस  मन्यतवे।
मकञ्चि यथमाथरत आरण्यकममदस मनरुकमातम् प्रमाचष्ट्रीनतरमसस्त। आरण्यकममदस ममहिदमास-ऐतरवेयस्य प्रथमत्रयमाणमामम्
आरण्यकमानमास कत्तपृरत्ववेन ऐतरवेयबमाह्मणस्य एव समकमासलकमम् इमत ससदस भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.11 ऐतरवेयमारण्यकस  कसस्मनम् ववेदवे अन्तगरतमम्।
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.12 ऐतरवेयमारण्यकस  कस्य पररमशिषगन्थयाः।

.13 ऐतरवेयस्य प्रथममारण्यकवे  कस्य वणरनमम् असस्त।

.14 मदतष्ट्रीयप्रपमाठकस्य आमदमवेषपु मत्रषपु अध्यमायवेषपु कस्य वणरनमम् असस्त।

.15 असन्तममारण्यकवे  कस्य वणरनमम् असस्त।

.16 तपृतष्ट्रीयमारण्यकस्य अपरस नमाम मकमम्।

.17 ससमहितनोपमनषमद कस्य वणरनमम् असस्त।

.18 मदतष्ट्रीयचतपुथमाररण्यकयनोयाः रचमयतमारलौ कलौ।

.19 बपृहिदवेवतमायमायाः मनममारतमा कयाः।

.20 अवमारचष्ट्रीनममत्यस्य कयाः अथरयाः।

. )6 3 शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकमम्
ऋग्ववेदस्यवेदस  मदतष्ट्रीयममारण्यकमसस्त।  असस्मनम्  पञ्चिदशि  आध्यमायमायाः  ससन्त।  आतपृतष्ट्रीयमाध्यमायमातम्

षष्ठ्यमाध्यमायपयरन्तस कलौषष्ट्रीतमक-उपमनषमदमत कथ्यतवे, तथमा सप्तममाषमलौ अध्यमायलौ ससमहितनोपमनषमदमत कथ्यवेतवे।
एतमदनवेषपु  अध्यमायवेषपु  आरण्यकस्य मपुख्यमवषयमाणमास  प्रमतपमादनमसस्त।  प्रथम-मदतष्ट्रीयमाध्यमाययनोयाः  महिमाव्रतस्य
वणरनमम् उपलब्धमसस्त। अत्र एकयाः यजयाः असस्त, गवमामयन-नमामकयजयाः इमत तस्य नमाम। तस्य यजस्य ययाः
असन्तममदवसयाः ततयाः पकवरसस्मनम् मदवसवे महिमाव्रतस्य अनपुष्ठमानस भवमत। असस्मनम् एव मदनवे सवनत्रयममप भवमत।
असस्मनम्  आरण्यकवे  हिनोतपृनमामकयाः ययाः  ऋसत्वकम्  असस्त तवेन  प्रयपुकमानमास  शिमासमाणमास  वणरनमसस्त।  महिमाव्रतस्य
सवमारमण आनपुष्ठमामनकमामन मवधमानमामन शिमाङमायनश्रलौतसकत्रवे मवदतवे। अस्य अनपुष्ठमानस्य सवरतयाः महित्त्वपकणरमम् अङ्गस
महिदपुक्थमम् अथवमा मनष्कवै वल्यशिसमम्। अस्य समवस्तपृतस वणरनस तत्र एव अन्यवेषपु अध्यमायवेषपु  (१।४।५,२=१-

१७) उपलभ्यतवे।

कलौषष्ट्रीतमकबमाह्मणनोपमनषदम् चतपुषपुर  अध्यमायवेषपु  मवभकमा असस्त। एषमा उपमनषतम्  शिमाङमायनमारण्यकस्य
एव असशिनो वतरतवे। एषमा कलौषष्ट्रीतमकबमाह्मणनोपमनषतम् तथमा ससमहितनोपमनषतम् च अध्यमायस्य पपुरनोभमागवे वतरतवे। इमवे दवे
उपमनषदलौ शिमाङमायनमारण्यकस्य अमवभमाज्यमम् अङ्गमसस्त। अस्य वणरनमपुपमनषदमास वणरनप्रसङ्गवे  अगवे भमवष्यमत।
नवममाध्यमायवे  प्रमाणस्य श्रवेष्ठतमायमा  वणरनमसस्त।  दशिममाध्यमायवे  आन्तरमामग्निहिनोत्रस्य समाङ्गमम्  उपमाङ्गमम्  इत्यमामदकस
वमणरतमसस्त। अस्य अध्यमायस्य कथनमसस्त यदम् अमग्निहिनोत्रवेण यस्य दवेवस्य सन्तपृमप्तयाः मवधष्ट्रीयतवे,  यस्य वमा
दवेवस्य  आप्यमायनस  मक्रयतवे,  स  दवेवयाः  जष्ट्रीवस्य  अभ्यन्तरवे  एव  मवदममानयाः  असस्त।  बमाह्यमामग्निहिनोत्रवेण  अस्य
तपृमप्तभरवमत। यनो महि समाधकयाः तत्त्वममदमम् अजमात्वमा कवे वलस बमाह्यहिवनवे एव आसकनो भवमत, सयाः भस्मचयवे एव
जपुहिनोमत।  मपृत्यनोयाः  अपसमारणमाय  एकस्य  मवमशिषयमागस्य  एकमादशितममाध्यमायवे  मवस्तपृतस  मववरणस  प्रदत्तमसस्त।
दमादशितममाध्यमायवे  मबल्वफिलवेन ममणमनममारणस्य प्रमक्रयमायमायाः,  कमालस्य तथमा  स्वरूपस्य च वणरनमसस्त।  यस
धपृत्वमा समाधकयाः शित्रकणमामपुपरर मवजयस लभतवे। त्रयनोदशि-चतपुदरशियनोयाः अध्यमाययनोयाः अमतससकवेपवेण आत्मनयाः बह्मणमा
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सहि  एकत्वप्रमामप्तयाः  जष्ट्रीवस्य  सवर्बोत्तमनोपलसब्धयाः  इमत  कथ्यतवे।  ‘आत्ममावगम्यनोऽहिस  बह्ममास्मष्ट्रीमत’  इयमम्  एव
उमकयाः अस्यमारण्यकस्य सवर्बोत्तमयाः उपदवेशियाः असस्त-

‘ऋचमास मकधमारनस यजपुषमामपुत्तममाङ्गस

समाम्नमास मशिरनोऽथवरणमास मपुण्डमपुण्डमम्।

नमाधष्ट्रीतवेऽधष्ट्रीत ववेदममाहिह स्तमजस 

मशिरसम् मदत्वमासलौ कपु रुतवे कबन्धमम्।।’

पञ्चिदशितममाध्यमायवे  आचमायरस्य वसशिवणरनमसस्त। अनवेन अध्यमायवेन स्पषरूपवेण प्रतष्ट्रीतनो भवमत यदम्
अस्य आरण्यकस्य द्रिषपुयाः ऋषवेनमारम गपुणमाख्यशिमाङ्ख्यमायनयाः आसष्ट्रीतम्। तस्य गपुरनोनमारम कहिलौलयाः कलौषष्ट्रीतमकयाः इमत
आसष्ट्रीतम्।  उभलौ एतलौ  असन्तममाचमायर्यौ  स्तयाः।  अनवेन एव कमारणवेन अस्य शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकस्य अन्तगरतमा
उपमनषदम् कलौषष्ट्रीतमक-नमाम्नमा ख्यमातमा असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.21 ऋग्ववेदस्य मदतष्ट्रीयमम् आरण्यकस  कवे न नमाम्नमा कथ्यतवे।

.22 कलौमषतककी उपमनषदम् कस्यमारण्यकस्य कस  कमम् अध्यमायस अमभव्यमाप्य आख्यमायतवे।

.23 शिमासख्यमायनमारण्यकस्य सप्तममाषममाध्यमायलौ अमभव्यमाप्य कमा उपमनषदम् मतष्ठमत।

.24 महिमाव्रतमानपुष्ठमानस कदमा भवमत।

.25 महिमाव्रतमानपुष्ठमानवेन मवमहितमानमास मवधमानमानमास वणरनस कपु त्र असस्त।

.26 मपृत्यनोयाः अपसमारणमाय मवमशिषयमागस्य वणरनस कपु त्र असस्त।

.27 दमादशिमाध्यमायवे कस्य वणरनमम् असस्त।

.28 जष्ट्रीवबह्मणनोयाः ऐक्यस शिमासख्यमायनमारण्यकवे  कसस्मनम् अध्यमायवे वमणरतमसस्त।

.29 पञ्चिदशिमाध्यमायवे मकस  वमणरतमसस्त।

.30 शिमासख्यमायनमारण्यकस्य द्रिषमा कयाः।

.31 शिमाङ्यमायनमारण्यकस्य द्रिषपुयाः गपुरनोयाः नमाम मकमम्।

. )6 4 बपृहिदमारण्यकमम्
आरण्यकममदस  यजपुवरदवेन  सहि  सम्बदयाः  असस्त।  मकञ्चि आत्मतत्त्वस्य  मवशिवेषमवववेचकत्ववेन  इयमम्

उपमनषदमप  कथ्यतवे।  इदममप  आरण्यकस  प्रमाचष्ट्रीनतमस  ममान्यतमस  च  असस्त।  कपृ ष्णयजपुवरदष्ट्रीयमायमायाः
मवैत्रमायणष्ट्रीयशिमाखमायमा अमप एकमम् आरण्यकमसस्त, यतम् मवैत्रमायणष्ट्रीयनोपमनषदम्-इमत नमाम्नमा ख्यमातमसस्त।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.32 बपृहिदमारण्यकस  कवे न ववेदवेन सम्बदयाः असस्त।

.33 बपृहिदमारण्यकस्य उपमनषमदमत कथनस्य मकस  कमारणमम्।

.34 कपृ ष्णयजपुवरदष्ट्रीयमायमास मवैत्रमायणष्ट्रीशिमाखमायमामम् अन्तगरतमायमायाः उपमनषदयाः नमाम मकमम्।

. )6 5 तवैसत्तरष्ट्रीयमारण्यकमम्
असस्मनम् आरण्यकवे  दशि पररच्छवेदमायाः अथवमा प्रपमाठकमायाः ससन्त। प्रपमाठकनोऽयस समाममान्यतयाः ‘अरण’

इमत पदवेन जमायतवे। अस्य नमामकरणमम् अमप तवेनवैव भवमत। यथमा प्रथमस्य प्रपमाठकस्य नमाम असस्त- ‘भद्रियाः’,
मदतष्ट्रीयस्य-  ‘सहिवैव’,  तपृतष्ट्रीयस्य-  ‘मचमतयाः’,  चतपुथरस्य-  ‘यपुञ्जतवे’,  पञ्चिमस्य-  ‘दवेव  ववै’,  षष्ठस्य-  ‘परवे’,
सप्तमस्य-  ‘मशिकमा’,  अषमस्य- ‘बह्ममवदमा’,  नवमस्य- ‘भपृगपुयाः’,  दशिमस्य- ‘नमारमायणष्ट्रीययाः’ इमत। असस्मनम्
सप्तम-अषम-नवम-प्रपमाठकमायाः  ममसलत्वमा  ‘तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषमद’मत  कथ्यतवे।  दशिमप्रपमाठकनोऽमप
महिमानमारमायणष्ट्रीयनोपमनषमदमत  कथ्यतवे।  अयस  प्रपमाठकयाः  आरण्यकस्य  पररमशिषभमागयाः  वतरतवे।  प्रपमाठकमानमास
मवभमाजनमम्  अनपुवमाकवे षपु  असस्त। नवमप्रपमाठकपयरन्तमम्  अनपुवमाकससख्यमा १०७ असस्त। तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणममव
अत्रमामप प्रत्यवेकसस्मनम्  अनपुवमाकवे  दशिमानमास  वमाक्यमानमामम्  एकयाः अङ्कयाः भवमत। प्रत्यवेकस  दशिकस्य असन्तमस  पदमम्
अनपुवमाकस्य असन्तमवे पररगमणतस भवमत। असस्मनम् आरण्यकवे  ऋङ्मन्त्रमायाः उदपृतमायाः।

प्रथमयाः प्रपमाठकयाः आरुण-कवे तपुनमामकस्य अग्निवेयाः उपमासनमायमायाः तथमा तदथरमम् इमषकमाचयनस्य वणरनस
करनोमत। मदतष्ट्रीयप्रपमाठकवे  स्वमाध्यमायस्य तथमा पञ्चिमहिमायजमानमास  वणरनमसस्त। अत्र गङ्गमा-यमपुनयनोयाः  मध्यदवेशियाः
पमवत्रयाः,  तथमा मपुनष्ट्रीनमास  मनवमासमाय उत्कपृ षभकममयाः वमणरतमा असस्त। तपृतष्ट्रीयप्रपमाठकयाः चमातपुहिर्बोत्रमचतवेयाः उपयनोमगनमास
मन्त्रमाणमास  सङ्गहिनोऽसस्त।  चतपुथमारध्यमायवे  प्रवग्यरस्य  उपयनोमगनमासस  मन्त्रमाणमास  सङ्गहिनोऽसस्त।  अत्र  कपु रुकवेत्रस्य
खमाण्डवस्य च वणरनस भलौगनोसलकसस्थतवेयाः अनपुसमारवेण एवमाऽसस्त। असस्मनम् प्रपमाठकवे  अमभचमारमन्त्रमाणमाममप सत्तमा
वतरतवे। आमभचमाररकमन्त्रमाणमास प्रयनोगयाः शित्रकणमास नमाशिमाय भवमत। ४।२७ मन्त्रवे तथमा ४।३७ मन्त्रवे ‘मछन्धष्ट्री मभन्धष्ट्री
हिन्धष्ट्री कट’ एवसमवधमानमास मन्त्रमाणमास स्पषरूपवेणमात्र ससकवे तनो वतरतवे। ४।३८ मन्त्रवे अथवरववेदष्ट्रीयमम् आमभचमाररकमन्त्रस
प्रमत स्फिपु टरूपवेण सङ्कवेतयाः प्रमाप्यतवे। पञ्चिमवे प्रपमाठकवे  यजष्ट्रीयमानमास सङ्कवेतमानमामम् उपलसब्धयाः भवमत। षष्ठवे प्रपमाठकवे
मपतपृमवेधसम्बसन्धनमास  मन्त्रमाणमामम्  उलवेखनोऽसस्त।  सप्तम-अषम-नवमप्रपमाठकवे षपु  तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषदसस्त।  दशिमवे
प्रपमाठकवे  नमारमायणष्ट्रीयनोपमनषदसस्त। अस्य प्रपमाठकससख्यमाऽमप मनमदरषमा नमासस्त।

असस्मनम्  आरण्यकवे  स्थमानवे  स्थमानवे  कमतपयमायाः  मवमशिषमायाः  वमातमारयाः  अमप  प्रमाप्यन्तवे।  यथमा  (१)

कश्यपस्यमाथर्बो भवमत सकयरयाः। अस्य व्यपुत्पसत्तयाः पयमारप्तरूपवेण ववैजमामनककी वतरतवे। (‘कश्यपयाः पश्यकनो भवमत। यतम्
सवर्त्तुं पररपश्यमत सलौक्ष्म्यमातम्’ १।८।८) अथमारतम् पश्यकशिब्दमातम् वणरव्यत्ययस्य मनयमवेन कश्यपशिब्दयाः मनष्पननो
भवमत।  अनवेन  प्रकमारवेण  वणरव्यत्ययवेन  मनष्पनस्य  शिब्दस्य  सपुष्ठपु  उदमाहिरणममदमम्  असस्त।  (२)
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पमारमाशियरव्यमासस्यमामप  अत्र  उलवेखयाः  प्रमाप्यतवे  (१।९।२)।  (३)  मदतष्ट्रीयप्रपमाठकस्यमारम्भवे  एव  सन्ध्यमायमास
प्रयपुकस्य सकयरस्य अघरजलस्य ममहिममा वण्यरतवे। तवेन जलप्रभमाववेण मन्दवेहिनमामकस्य दवैत्यस्य सवरथमा मवनमाशिनो
भवमत (२।२)। 

समामववेदवेन  सम्बदमम्  अप्यवेकमम्  आरण्यकमसस्त।  आरण्यकममदस  तवलकमारमारण्यकमममत  नमाम्नमा
प्रससदमसस्त। इदमवेव आरण्यकस  ‘जवैममनष्ट्रीयनोपमनषद्बमाह्मणमम’मत कथ्यतवे। अस्य चत्वमारनोऽध्यमायमायाः ससन्त।
प्रत्यवेकसस्मनम्  अध्यमायवे  अनपुवमाकमायाः  ससन्त।  चतपुथमारध्यमायस्य  दशिममानपुवमाकवे  प्रससदयाः  तवलकमारयाः  मकस वमा
कवे ननोपमनषदसस्त। अथवरववेदस्य न मकममप आरण्यकमम् उपलब्धमसस्त। अनवेन ववेदवेन सम्बदमायाः यमा उपमनषदयाः
ससन्त, तमायाः कस्यमामप आरण्यकस्यमासशिनो न भकत्वमा प्रमारम्भमादवेव स्वतन्त्रगन्थरूपवेण मवदममानमायाः ससन्त।

पपुरमाणवेषपु  आरण्यकस्य  आचमायररूपवेण  शिलौनकस्य नमाम  उमलसखतमसस्त-  ‘शिलौनकनो  नमाम  मवेधमावष्ट्री
मवजमानमारण्यकवे  गपुरुयाः’ (पद्मपपुरमा० ५।१।१८) पपुरमाणस्य वमाक्यममदस यथमाथरमसस्त। यतयाः आचमायरशिलौनकयाः एकनो
बह्मववेत्तमा  ऋमषयाः आसष्ट्रीतम्।  अनवेन ववेदमानमामम्  अध्यमात्मपरकमा व्यमाख्यमा कपृ तमासस्त। यतयाः अस्य वमामष्ट्रीयभमाष्यवे
अमात्ममानन्दवेन  सलसखतमम्-  ‘अध्यमात्ममवषयमास  शिलौनकमामदरष्ट्रीमतमम्’।  पद्मपपुरमाणस्य  मवजमानमारण्यकशिब्दनोऽमप
आरण्यकस्वरूपस्य पररचमायकनोऽसस्त। आरण्यकस  मवजमानस्य, मवमशिषजमानस्य, अध्यमात्मजमानस्य वमा बनोधकनो
गन्थनोऽसस्त, इत्यमप अनवेन जमायतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.35 प्रपमाठकयाः समाममान्यतयमा कवे न नमाम्नमा जमायतवे।

.36 तपृतष्ट्रीय-सप्तम-अषमप्रपमाठकमानमास नमाममामन सलखत ।

.37 असन्तमप्रपमाठकस्य नमाम मकमम्।

.38 तवैसत्तरष्ट्रीयमारण्यकस्य कवे  अध्यमायमायाः तवैसत्तररयनोपमनषदम् इमत कथ्यन्तवे।

.39 तवैसत्तरष्ट्रीयमारण्यकवे  कसस्मनम् प्रपमाठकवे  गङ्गमायमपुनयनोयाः कथमा वमणरतमा असस्त।

.40 पञ्चिमप्रपमाठकवे  कस्य वणरनमसस्त।

.41 परवे इमत कस्य प्रपमाठकस्य नमाम ।

.42 कमाश्यपस्य कयाः अथरयाः।

.43 मदतष्ट्रीयप्रपमाठकस्य आरम्भवे मकस  मकस  वमणरतमसस्त।

.44 प्रपमाठकमानमास मवभमाजनस कथस भवमत।

.45 समामववेदसम्बसन्धनयाः आरण्यकस्य नमाम मकमम्।

.46 तवलकमारमारण्यकस  कवे न नमाम्नमा कथ्यतवे।

.47 कवे ननोपमनषदम् कसस्मनम् अनपुवमाकवे  असस्त।

.48 आरण्यमाचमायरयाः कयाः।

.49 ववेदमानमामम् अध्यमासत्मकपरकमा व्यमाख्यमा कवे नमा कपृ तमा असस्त।
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. )6 6 अथ उपमनषदमास समाममान्यपररचययाः
भमारतष्ट्रीयदशिरनसमामहित्यवे  ससन्त  त्रष्ट्रीमण  श्रपुमतस्मपृमतन्यमायमाख्यमामन  प्रस्थमानमामन।  तमामन  ववेदमानम्  एव

अवलम्ब्य  सस्थतमामन।  तमामन  ममानवजष्ट्रीवनस्य  चरमसस  लक्ष्यस  तत्प्रमामप्तसमाधनमम्  च  उपमदशिसन्त।  उपमनषतम्
प्रस्थमानत्रय्यमास  प्रथमप्रस्थमानमम् आवहिमत यतनो महि एषमा एव भमारतष्ट्रीयमवचमारशिमासस्य श्रवेष्ठयाः उपजष्ट्रीव्यगन्थयाः।
श्रष्ट्रीमदगवद्गष्ट्रीतमा मदतष्ट्रीयस प्रस्थमानमममत कथ्यतवे। कथस  गष्ट्रीतमा मदतष्ट्रीयप्रस्थमानमम् इमत अधयाःसस्थतवेन श्लनोकवे न
स्पषस भवमत-

‘सवर्बोपमनषदनो गमावनो दनोग्धमा गनोपमालनन्दनयाः।

पमाथर्बो वत्सयाः सपुधष्ट्रीभर्बोकमा द पुग्धस गष्ट्रीतमामपृतस महितम्।।’

बमादरमायणव्यमासप्रणष्ट्रीतस बह्मसकत्रस तपृतष्ट्रीयप्रस्थमानमसस्त। तत्र आपमाततनो मवरनोसधनमामम् उपमनषदमाक्यमानमास
समन्वययाः  सम्यकम्  प्रदमशिरतयाः।  तवेन  सवरषमाममप  वमाक्यमानमास  बह्ममनष्ठत्वस  ससध्यमत।  अमप  च  तमामकर कमाणमास
यपुकयनोऽमप  अत्र  मनरमाकपृ तमायाः  ससन्त।  भमारतष्ट्रीयमा  ववैमदकधमरगन्थमा  दशिरनमामन  च  इदमवेव  प्रस्थमानत्रयमम्
अवलम्बन्तवे।

उप-मन-पकवरकमातम्  मवशिरणगत्यवसमादनमाथरकमातम्  ‘षद्लपृ’-धमातनोयाः  सक्वप्प्रत्ययवे  रूपमम्  उपमनषमदमत।
उपमनषदमामम् अध्ययनवेन ऐमहिकमवषयवेषपु तथमा अमामपुसष्मकमवषयवेषपु च ववैरमाग्यस स्वष्ट्रीकपृ तवतमास मपुमपुककणमास सससमारस्य
बष्ट्रीजभकतमा मवदमा नश्यमत। तदमा मपुमपुकपुयाः पपुरुषयाः बह्म प्रमाप्ननोमत,  दपुयाःखमामन च दकरष्ट्रीभवसन्त। बह्मणयाः स्वरूपस्य
तत्प्रमाप्त्यपुपमायस्य जष्ट्रीवस्य जगतश्च तथमा आत्ममामदमवषयमाणमास  समवस्तरस वणरनमम् उपमनषमद असस्त। अतयाः
अस्य ‘उपमनषदम्’ इत्यवेषमा ससजमा यपुकमा एव।

‘सवर्बोपमनषदमास  मध्यवे  समारमषनोत्तरस  शितमम्’  इत्यवेतदम्  मपुमककनोपमनषदमाक्यमम्।  एतवेन  जमायतवे  यदम्
उपमनषदयाः अषनोत्तरशिततयाः अमप असधकमा आसनम्। मकन्तपु  अषनोत्तरशितससख्यमाकमायाः उपमनषदयाः एव प्रमाप्तमायाः।
एतमासपु  उपमनषत्सपु  प्रमायवेण दमादशि उपमनषदयाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः मवशिदतयमा च मवषयस  प्रमतपमादयसन्त। अतयाः एतमायाः
प्रमाममामणकमायाः भवसन्त। तत्र १० उपमनषदयाः ऋग्ववेदसम्बदमायाः,  १९ उपमनषदयाः शिपुक्लयजपुवरदसम्बदमायाः,  ३२
कपृ ष्णयजपुवरदसम्बदमायाः,  १६ समामववेदसम्बदमायाः,  ३१ अथवरववेदसम्बदमायाः। ववेदमान्तमाचमायमारयाः एतमासमामम् उपमनषदमास
व्यमाख्यमानमामन मवरमचतवमानम्। तमासपु अमप दशि उपमनषदयाः प्रससदमायाः।

ऋग्ववेदष्ट्रीयनोपमनषत्सपु  एतरवेय-कलौषष्ट्रीतककी,  समामपरकनोपमनषत्सपु  छमान्दनोग्य-कवे ननोपमनषदलौ,
कपृ ष्णयजपुमवरषयकमासपु  उपमनषत्सपु  तवैसत्तरष्ट्रीय-महिमानमारमायण-कठ-श्ववेतमाश्ववेतर-मवैत्रमायण्यपुपमनषदयाः,
शिपुक्लयजपुररत्यसधकपृ त्य सलसखतमा ईशिमावमास्यनोपमनषदम् बपृहिदमारण्यकस  मकञ्चि अथवरववेदष्ट्रीयमासपु मपुण्डक-ममाण्डपुम् क्य-

प्रश्ननोपमनषदयाः मनतरमास प्रसथतमायाः प्रमाचष्ट्रीनमायाः सवरत्र लभ्यममानमाश्च ससन्त। मपुण्डकनोपमनषमद उपमनषदमास ससख्यमा
मनम्नरूपवेण वमणरतमासस्त-

‘ईशि-कवे न-कठ-प्रश्न-मपुण्ड-ममाण्डक क्य-मतसत्तररयाः।
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ऐतरवेयस च छमान्दनोग्यस बपृहिदमारण्यकस  दशि।।’

एतमासपु  दशि  उपमनषदयाः  प्रससदमायाः-   ईशि-कवे न-कठ-प्रश्न-मपुण्ड-ममाण्डक क्य-तवैसत्तरष्ट्रीय-ऐतरवेय-

छमान्दनोग्य-बपृहिदमारण्यकनोपमनषदयाः। मकञ्चि श्ववेतमाश्ववेतरनोपमनषदम् अमप प्रससदमा।

कमतचन  उपमनषदनो  गदमासत्मकमायाः,  कमतचन  पदमासत्मकमायाः  कमतचन  गदपदनोभयमासत्मकमाश्च।
आसमामपुपमनषदमास कमालनो मवमभनयाः,  परसस्मनम् कमालवे प्रससदमायाः कमतचन उपमनषदनो बपुदकमालमातम् प्रमाचष्ट्रीनमायाः इमत
ससस्कपृ तसमामहित्यस्य इमतहिमासमवदनो वदसन्त।

सप्तदशिशितकवे  दमारमामशिकनोहिनमाममा शिमाहिजहिडन-नमामकस्य सम्रमाजयाः पपुत्रयाः ५० ससख्यकमायाः उपमनषदयाः
पमारसष्ट्रीभमाषमायमास  बमाह्मणपसण्डतमानमास  समाहिमाय्यवेन अनकमदतवमानम्। शिनोपवेन हिमाववेर  (Shopen Howers) -नमाम्नमा
प्रससदनो ववैदवेमशिकनो दमाशिरमनकयाः उपमनषदयाः स्वगपुरुषपु गणयमत स्म। सम्प्रमत अमप पमाश्चमात्यवेषपु उपमनषदमास महिमानम्
प्रभमावनो मवदतवे, प्रमाययाः सवमारसपु एव सभ्यभमाषमासपु आसमामम् उपमनषदमामम् अनपुवमादनो जमातयाः।

उपमनषदम् अमतसरलशिवैल्यमा तत्त्वस कथयमत, तवेन तमासमास महित्त्वस लनोकमप्रयत्वस च प्रमतमदनस वधरतवे। यथमा
कठनोपमनषमद-

‘आत्ममानस रसथनस मवमद शिरष्ट्रीरस रथमवेव तपु।

बपुमदस तपु समारसथस मवमद मनयाः प्रगहिमवेव च।।

इसन्द्रियमामण हियमानमाहिह मवरषयमासस्तवेषपु गनोचरमानम्।

आत्मवेसन्द्रियमननोयपुकस  भनोकवे त्यमाहिहमरनष्ट्रीमषणयाः।।’

भगवद्गष्ट्रीतमामप उपमनषदवेव इमत बनोध्यमम्।

पकवरमवेवनोकस  मयमा इममायाः उपमनषद एकसस्मनम्  कमालवे  न प्रणष्ट्रीतमा अमप तपु  कमालवे  कमालवे  तमायाः रमचतमा
अभकवनम्। प्रधमानमायाः उपमनषदनो बपुदमातम् प्रमाकम्  एव प्रणष्ट्रीतमायाः। आसमामपुपमनषदमास कयाः कमालयाः कयाः वमा एतवेषमास मध्यवे
पमारस्पररकसम्बन्धयाः इमत जमातपुमम् प्रमाचष्ट्रीनमवदमाससयाः अतष्ट्रीव उदनोगस कपृ तवन्तयाः। जमरनमवदमानम् डमायसनमहिनोदययाः तपु
उपमनषदस चतपुषपुर  स्तरवेषपु मवभकमास कपृ तवमानम्।

(क) प्रमाचष्ट्रीनगदनोपमनषदयाः- यमासमास गदस बमाह्मण-गदममव प्रमाचष्ट्रीनस, लघपुकमायस सरलस च असस्त। यथमा-
(१)  बपृहिदमारण्यकनोपमनषदम्,  (२)  छमान्दनोग्यनोपमनषदम्,  (३)  तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषदम्,  (४)  ऐतरवेयनोपमनषदम्,  (५)

कलौषष्ट्रीतमक-उपमनषदम् (६) कवे ननोपमनषच्चवेमत।

(ख) प्रमाचष्ट्रीनपदनोपमनषदयाः- यमासमास पदस प्रमाचष्ट्रीनस, सरलस तथमा ववैमदकपदमम् इव असस्त। यथमा- (७)

कठनोपमनषदम्, (८) ईशिनोपमनषदम्, (९) श्ववेतमाश्ववेतरनोपमनषदम् (१०) महिमानमारमायणनोपमनषच्चवेमत।

(ग)  उत्तरकमासलकगदनोपमनषदयाः-  (११)  प्रश्ननोपमनषदम्,  (१२)  मवैत्रमायणष्ट्रीयनोपमनषदम्  (१३)

ममाण्डक क्यनोपमनषच्चवेमत।

(घ)  आथवरणनोपमनषदयाः- यमासमामपुपयनोगयाः  तमासन्त्रकनोपमासनमायमास  मवमशिषरूपवेण स्वष्ट्रीकपृ तमसस्त-  (१)

समाममान्यनोपमनषदम्, (२)  यनोगनोपमनषदम्, (३)  समासख्यववेदमान्तनोपमनषदम्,  (४)  शिवैवनोपमनषदम्, (५)  ववैष्णवनोपमनषदम्,
(६) शिमाकनोपमनषच्चवेमत।
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असस्मनम्  क्रमसमाधनवे  बहिहनम्  दनोषमानम्  दशिरमयत्वमा  डड०  बवेल-ववेलकर-रमाणमाडवेमहिनोदयमाभ्यमामम्  एकमामम्
अमभनवयनोजनमास प्रस्तपुतवमानम्। Belvelkar and Ranade- History of Indian Philosophy. Vol २
p.p.  असस्मनम्  गन्थवे  ८७-९० पपृष्ठवे  उपमनषदमास  रचनमाकमालयाः  प्रदमशिरतयाः  मकन्तपु  स  एतमावमानम्  कमाल्पमनकयाः
अप्रमाममामणकयाः च वतरतवे  यतम्  मवश्वमासयनोग्ययाः न भवमत। ईशिमावमास्यनोपमनषदयाः मदतष्ट्रीयस्तरवे  स्थमापनस  कदमामप
न्यमायसङ्गतस न भवमत। यतनो ह्यसस्मनम् यजस्य महित्त्वस बमाह्मणकमालवे एव स्वष्ट्रीकपृ तमसस्त  (‘कपु वरनवेववेहि कममारमण
सजजष्ट्रीमवषवेतम् शितस सममायाः’) तथमा बपृहिदमारण्यकवे  कमरससन्यमासभमावनमायमायाः घनोषणमा नमासस्त एव इमत (‘पपुत्रवैषणमायमाश्च
लनोकवै षणमायमाश्च  ह्यपुत्थमाय  मभकमाचयर्त्तुं  चरसन्त’-  बपृहिदमारण्य०)।  अन्यमासमामम्  उपमनषदमामम्  इव  ईशिनोपमनषदम्
आरण्यकस्य असशिनो न भकत्वमा ममाध्यसन्दनससमहितमायमायाः भमागयाः असस्त। मपुमककनोपमनषदयाः ममान्यपरम्परमानपुसमारवेण
इयस  समस्तमानमामम्  उपमनषदमास  गणनमायमास  प्रथमस्तरष्ट्रीयमा  एव  असस्त।  अतनो  बवेलववेलकर-महिनोदयस्य  कथनस
कस्यमामप तत्त्वसजजमासनोयाः जनस्य हृदयवे मवश्वमासस ननोत्पमादयमत।

श्रष्ट्रीमचन्तमाममणमवनमायकववैदनोऽमप  स्वगन्थवे  उपमनषदमास  प्रमाचष्ट्रीनतमास  प्रममाणमयतपुस  समाधनदयस
समपुपस्थमापयमत।  मवष्णनोयाः  मशिवस्य  च  परदवेवस्वरूपवे  वणरनस,  प्रकपृ मत-पपुरुषस्य  तथमा  सत्त्व-रजस्तमसमास
मत्रमवधगपुणमानमास  समाङ्ख्यससदमान्तस्य  प्रमतपमादनस  च।  अयस  सम्यकम्  ससदमान्तयाः  इमत  प्रमतभमामत।
मतलकमहिनोदयमानपुसमारवेण  उपमनषत्कमालयाः  १९००  मव०  पकवर्त्तुं  शितकवे न  भमवतव्यमम्।  अनवेन  प्रकमारवेण
उपमनषत्कमालस्य सममारम्भयाः २५०० मव० पकवर्त्तुं शितकस  कथमयतपुस शिक्यतवे।

वस्तपुतयाः  आरण्यकस्य  पररमशिषभकतमा  उपमनषतम्।  आरण्यकवे  आरब्धमा  अध्यमात्मतत्त्वमालनोचनमा
उपमनषत्सपु  एव  परमास  स्फिक मतर्त्तुं  लभममानमा  पररसममाप्तमा।  ववेदस्य  असन्तमत्वमातम्  लक्ष्यत्वमातम्  च  ववेदमशिरनोभकतमा
उपमनषदम्  एव  ववेदमान्तमा  इत्यपुच्यन्तवे।   उपमनषच्छब्दस्यमाथर्बो  बह्ममवदमा।  बह्ममवदमा  सससमारररणयाः  समादयमत
मवशिमादयमत  मशिसथलयमत।  बह्ममवदवैव  उपमनषतम्  तथमामप  यथमा  आयपुवरदरकवे  घपृतवे  आयपुवर  घपृतमम्  इमत
आयपुश्शिब्दस्य  औपचमाररकयाः  प्रयनोगनो  भवमत  तदतम्  बह्ममवदमायमायाः  प्रकमाशिकवे  गन्थवेऽमप  उपमनषच्छब्दस्य
औपचमाररकयाः प्रयनोगनो भवमत। बह्मवैव एकस  सदम् अन्यतम् सवर्त्तुं रज्जलौ सपर  इव बह्ममण अमवदयमा आच्छमामदतमम्
असदवेव। जष्ट्रीवमा महि अमवदमायमायाः प्रभमावमातम् असदम् वस्तपु सद्रिकपवेण पश्यसन्त। स्वरूपतनो मनष्कमाममा बह्मभकतमा
अमप स्वस्वरूपस मवस्मपृत्य अमभनममप मभनस मत्वमा कमामयन्तयाः मदषन्तनो वमा कममारमण अनपुमतष्ठसन्त। तवेन च तवे
तवेषमास  कमरणमास  शिपुभमाशिपुभस  फिलमम्  उपभपुञ्जतवे।  यमावतम्  ममायमायमा  अपमाकपृ मतयाः  न भवमत तमावतम्  इयमम्  अमवरमाममा
सससमारमावपृसत्तयाः  चलमत।  अतयाः  मनष्कमामकमरदमारमा  यदमा  मचत्तशिपुमदयाः  भवमत  तदमा  इहिमामपुत्रफिलभनोगमवरमागवमानम्
शिमदममामदषटसम्पसत्तमम् अजरमयत्वमा सससमारतमापदमाहिमम् असहिममाननो मपुमपुकपुयाः यमद बह्मजस गपुरुमपुपसद तन्मपुखमादम्
ववेदमान्तवमाक्यस श्रपुत्वमा मननस मनमदध्यमासनस च आचरमत तदमा सममाधलौ बह्ममण लष्ट्रीनस्य तस्य ममायमा मवध्वस्तमा
भवमत। सवरत्र आत्ममानमम् आत्ममन च सवरमम् अवलनोकयमत सयाः। तस्य मकममप दवेष्यस कमाम्यस वमा न मतष्ठमत।
तदथमार चवेषमामप न भवमत। कममारभमावमातम् फिलममप न फिलमत। फिलमाभमावमातम् फिलनोपभमागमाय शिरष्ट्रीरपररगहिनोऽमप
नमावश्यकयाः।  स  बह्ममवतम्  पपुननर  जमायतवे।  यमावतम्  प्रमारब्धकयनो  न  जमायतवे  तमावतम्  स  शिरष्ट्रीरधमारणमाय
आवश्यककमरममात्रमम्  अनपुमतष्ठमत  कतरव्यममात्रबपुदयमा।  यथमा  पपुरुषयाः  ससक्थमकमतर्त्तुं  पश्यनम्  तस्यमायाः
ससक्थमपण्डममात्रस्वरूपतमाममप पश्यमत,  तदतम् बह्ममवदमप जगतम् सवर्त्तुं  पश्यनमप बह्मस्वरूपतमाममप पश्यमत।
कष्ट्रीणवे च प्रमारब्धवे सपरवतम् शिरष्ट्रीरस त्यक्त्वमा बह्ममण लष्ट्रीयतवे। बह्मवैव सदम् बह्म अप्यवेमत इमत ववेदमान्तसमारयाः।
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क) ऋग्ववेदवे मपुख्यमा उपमनषदयाः - ऐतरवेयनोपमनषतम्, बह्वपृचनोपमनषतम्, मनवमारणनोपमनषतम् चवेमत।

ख) समामववेदवे मपुख्यमा उपमनषदयाः - छमान्दनोग्यनोपमनषतम्, कवे ननोपमनषतम्, सन्न्यमासनोपमनषतम् चवेमत।

ग) कपृ ष्णयजपुवरदवे मपुख्यमा उपमनषदयाः - तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषतम्, कठनोपमनषतम्, श्ववेतमाश्ववेतरनोपमनषतम् चवेमत।

घ) शिपुक्लयजपुवरदवे मपुख्यमा उपमनषदयाः - बपृहिदमारण्यकनोपमनषतम्, ईशिनोपमनषतम्, मभकपुकनोपमनषतम् चवेमत।

ङ)  अथवरववेदवे  मपुख्यमा  उपमनषदयाः  -  प्रश्ननोपमनषतम्,  मपुण्डकनोपमनषतम्,  ममाण्डक क्यनोपमनषतम्,
नपृसससहितमापनष्ट्रीयनोपमनषतम् चवेमत।

एतमा  मवहिमाय  अन्यमा  अमप  कमाश्चन  उपमनषदयाः  वतरन्तवे।  श्रष्ट्रीमदगवच्छङ्करमाचमायरपमादवैयाः  यमासमामम्
एकमादशिनोपमनषदमास  भमाष्यमामण  मवरमचतमामन  तमायाः  ससन्त  -   'ईशि-कवे न-कठ-प्रश्न-मपुण्ड-ममाण्डक क्य-ऐतरवेय-

तवैसत्तरष्ट्रीय-छमान्दनोग्य-बपृहिदमारण्यक-श्ववेतमाश्वतरनोपमनषद' इमत।

अधपुनमा कवे ननोपमनषदस तथमा छमान्दनोग्यनोपमनषदस ससकवेपवेण अवगच्छमामयाः।

. )6 7 कवे ननोपमनषदम्
उपमनषष्ट्रीदमत प्रमाप्ननोमत बह्मत्यभमावमम् अनयमा इमत उपमनषतम्। उपमनषच्छब्दवेन प्रमाध्यमान्यतनो ववेदमान्त

उच्यतवे। तदपुच्यतवे  ववेदमान्तनो नमाम उपमनषत्प्रममाणमममत। ईशिमादष्ट्रीनमास  दशिमानमामम् उपमनषदमास  मध्यवे  कवे ननोपमनषदयाः
स्थमानस  मदतष्ट्रीयमम्  आमनसन्त  ववेदमान्तमवदयाः।  इयमम्  उपमनषदम्  समामववेदष्ट्रीयतलवकमारशिमाखमान्तगरतमा।
शिङ्करभगवत्पमादमानमास  नयवे  यदमप उपमनषच्छब्दवेन बह्ममवदवैव उच्यतवे,  तथमामप गन्थवे  उपमनषच्छब्दव्यवहिमारयाः
सम्भवमत।  बह्ममवदमायमामपुपमनषच्छब्दनो मपुख्ययमा वपृत्त्यमा वतरतवे, गन्थबनोधस्तपु लकणयमा। 

इयमम् उपमनषदम् कवे नवेमषतस  पतमत प्रवेमषतस  मनयाः इत्यमामदकमातम् मन्त्रमादमारभ्यतवे। तत्र मन्त्रमादलौ कवे नवेमत
पमाठमातम् कवे ननोपमनषमदमत अन्वयससजमा। एवमम् ईशिमावमास्यममदस सवरमम् इमत मन्त्रमासशिममादमाय ईशिमावमास्यनोपमनषमदमत
नमाममामप श्रकयतवे। सवमारसमामपुपमनषदमामम् अखण्डवे बह्ममण पयरवसमानमादम् मनमवरशिवेषममात्मतत्त्वमम् उपमनषत्सपु मपुख्यतयमा
प्रमतपमादमम्।  एवञ्चि अस्यमा उपमनषदनोऽमप तदवेव प्रमतपमादस  तत्त्वमम्।  शिङ्करभगवत्पमादमानमामस्यमास  महितष्ट्री रुमचयाः
पररलक्ष्यतवे। एनमास व्यमाख्यमातपुकमामनो भगवमानम् भमाष्यकमारयाः भमाष्यदयस मवरमचतवमानम्। अस्यमा उपमनषद आरम्भयाः
प्रश्नप्रमतवचनमाभ्यमास दृश्यतवे। रथमादययाः चवेतनमावदम् असधमष्ठतमायाः प्रवपृसत्तमहिरसन्त न अनसधमष्ठतमायाः। मन-आदष्ट्रीनमास च
अचवेतनमानमास  लनोकवे  प्रवपृसत्तदृरश्यतवे।  चवेतनमावतयाः  असधष्ठमातपुयाः  असस्तत्ववे  तदवेव  सलङ्गमम्।  अतयाः  करणमानमामम्
असधष्ठमातमा  यश्चवेतनमावमानम्  स  मकस  मवशिवेषणमम्  इमत  सजजमासनोयाः  प्रश्नयाः।  तत्सममाधमानमाय  उत्तरगभर्बोऽयस  मन्त्र
आम्नमायतवे-

श्रनोत्रस्य श्रनोत्रस मनसनो मननो यदम् वमाचनो हि वमाचस स उ प्रमाणस्य प्रमाणयाः।

चकपुषश्चकपुयाः अमतमपुच्य धष्ट्रीरमा प्रवेत्यमास्ममालनोकमादमपृतमा भवसन्त।। इमत।

मवमक्रयमामदमवशिवेषरमहितस्य  आत्मननो  मनआमदप्रवपृत्तलौ  मनममत्तत्वमम्  इमत  उत्तरमाथरयाः।  अत  एव
श्रष्ट्रीमदमानन्दमगररणमा कपृ तमायमास टष्ट्रीकमायमास 'मन आदष्ट्रीनमास ययाः प्रवतरकयाः स मकस  मवशिवेष इमत प्रश्नस्य मनमवरशिवेषतमा एव
मवशिवेष इमत उत्तरमम्'  इमत उकमम्। एवञ्चि सवर्बोपमासधमवमनमपुरकस  तदम् बह्मतत्त्वस रूपरमहितत्वमातम् चकपुषमा न गपृह्यतवे।
अशिब्दत्वमादम् वमाचमा न उच्यतवे। अतष्ट्रीसन्द्रियत्ववेन मनसमा न मन्यतवे। अत्र एव 'यदमाचमाऽनभ्यपुमदतस यवेन वमागभ्यपुदतवे
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तदवेव  बह्म तस  भवेदस  यमददमपुपमासतवे'  इत्यमादयनो  मन्त्रमायाः  द्रिषव्यमायाः।  इदमवेव आत्मतत्त्वस  सवरयाः  अवश्यस  समाकमातम्
करणष्ट्रीयमम्।  अन्यथमा  महितष्ट्री  मवनमषयाः  स्यमादवेव।  मवजमातवे  तपु  तसस्मनम्  परवे  तत्त्ववे,  मपृत्यपुममतक्रम्य अमपृतत्वमम्
असधगच्छसन्त समाधकमायाः। अत एव भकयनो भकयनो वमातरयस  ववेदमानमास  -'तमवेव मवमदत्वमाऽमतमपृत्यपुमवेमत नमान्ययाः पन्थमा
मवदतवेऽयनमाय' इमत शिमम्।

. )6 8 छमान्दनोग्यनोपमनषतम्
अत्र एकमा उपमनषतम् ससकवेपवेण उच्यतवे। समा च छमान्दनोग्यनोपमनषतम्। समामववेदष्ट्रीयनोपमनषत्सपु अन्यतममा महि

छमान्दनोग्यनोपमनषतम्।  उपमनषमदयस  समामववेदस्य  छमान्दनोग्यबमाह्मणस्य  असशिमवशिवेषमा।  अषमाध्यमायसमसन्वतमा
इयमपुपमनषतम्।  प्रत्यवेकमम्  अध्यमायवे  पपुनयाः  कवे चन  खण्डमायाः  ससन्त।  समाकल्यवेनमात्र  चतपुयाःपञ्चिमाशिदसधक-

एकशितखण्डमास्तथमा  अषमामवसशित्यसधक-षटशितमन्त्रमायाः  ससन्त।  प्रथममाध्यमायस्य  प्रमारम्भवे  ओङ्कमारनोपमासनमा
दृश्यतवे। एषमा उपमासनमा उद्गष्ट्रीतसङ्गष्ट्रीतस्य अङ्गभकतमा। तदपुकमम्

 'ओममत्यवेतदकरमपुद्गष्ट्रीतमपुपमासष्ट्रीत' इमत।

तत्र  कमामनचन  उपमाख्यमानमामन  ससन्त।  तवेष्वन्यतमस  महि  सत्यकमामजमावमालयनोयाः  उपमाख्यमानमम्  ,
उपकनोसलस्य  उपमाख्यमानस  चवेमत।कमर्बोपमासनमाबह्ममवदमानमास  समन्वयनोऽत्र  आलनोमचतयाः।  कमरवदपुपमासनमामप
सकमाममनष्कमामभवेदवेन मदमवधमा। यवे जनमायाः शिमासष्ट्रीयमाचमारस न पमालयसन्त तवैयाः अधनोगमतयाः प्रमाप्यतवे। तदपुकमम् -

अथवैतयनोयाः पथनोनर  कतरवेणचन तमानष्ट्रीममामन।

कपुद्रिमान्यसकपृ दमावतर्षीमन भकतमामन भवसन्त।। इमत।

यवे  जनमा  उपमासनमातम्  इषमापकतरकमरभ्यश्च  मवरमन्तवे  तवे  भकयनो  भकययाः  सससमारचक्रवे  जष्ट्रीवरूपवेण
आमवभरवसन्त। कमरणमा मचत्तशिपुमदजमारयतवे, उपमासनयमा भमकभमावनो जमागपृतनो भवमत, तवेनवैव भवमत बह्मनोपलसब्धयाः।
गपुरूपदवेशिनोऽत्र मपुख्यस प्रयनोजनमम् आवहिमत। इन्द्रिवदम् दवेवश्रवेष्ठनोऽमप बह्मजमानलमाभमाय शितमामन वत्सरमामण गपुरुगपृहिवे
यमामपतवमानम्।

षष्ठमाध्यमायवे आरुमण-श्ववेतकवे तनोयाः उपमाख्यमानवेन आत्मतत्त्वस मववपृतमम्। तत्र उदमालकवे न उकस  ' स आत्ममा
तत्त्वमसस श्ववेतकवे तनो' इमत। आरुमणयाः श्ववेतकवे तपुमम् उपमदषवमानम् यतम् ससच्चदमानन्द आत्मवैव बह्मस्वरूपयाः। तवेनवैव
जगत्सवर्त्तुं  पररव्यमाप्तमम्।  स  एव  परमसत्यरूपयाः।  सप्तममाध्यमायवे  नमामबह्म-वमाग्बह्ममादवेयाः  रूपममालनोमचतमम्।
अषममाध्यमायवे वमणरतनो बह्मनोपलब्धवेरुपदवेशियाः। उपमनषदयाः असन्तममासशिवे वतरतवे बह्मनोपमासनमायमा वणरनमम्। तत्रमाम्नमातस
यनो  जननो  बह्मचयर-गमाहिरस्थमादष्ट्रीनम्  धममारनम्  पररपमाल्य इसन्द्रियमामण ससयम्य शिमासमानपुमनोमदतमवषयस  मवहिमाय सवरषपु
मवषयवेषपु महिससमास मवजहिमामत, स एव बह्मलनोकस  प्रमाप्ननोमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.50 कयाः प्रस्थमानत्रयस्य उपजष्ट्रीवष्ट्री।

.51 प्रस्थमानत्रयस्य नमाममामन सलखत ।

.52 गष्ट्रीतमायमायाः मदतष्ट्रीयप्रस्थमानत्ववेन मकस  प्रममाणमम्।

.53 तपृतष्ट्रीयप्रस्थमानस कवे न प्रणष्ट्रीतमम्।

.54 षद्लपृधमातनोयाः कयाः अथरयाः।

.55 उपमनषदम्-शिब्दस्य व्यपुत्पसत्तस सलखत?

.56 कमतमवधमा उपमनषदयाः आसनम्।

.57 कमायाः उपमनषदयाः अधपुनमा लभ्यन्तवे।

.58 ईशिकवे नकठ - इत्यमामद श्लनोकस  पकरयत?

.59 ऋग्ववेदष्ट्रीयनोपमनषदमास नमाममामन सलखत ।

.60 यजपुवरदष्ट्रीयनोपमनषदमास नमाममामन सलखत ।

.61 कथमम् उपमनषदयाः लनोकमप्रयमायाः।

.62 आत्ममानस रसथनस मवमद -- इत्यमामदस श्लनोकस  पकरयत । 

.63 डयसनमहिनोदयमानपुसमारवेण उपमनषदयाः कमतमवधमायाः भवेदमायाः। कवे  च तवे।

.64 प्रमाचष्ट्रीनगदनोपमनषमद कमायाः उपमनषदयाः अन्तगरतमायाः।

.65 उत्तरकमासलकनोपमनषमद कमायाः उपमनषदयाः अन्तगरतमायाः।

.66 ईशिमावमास्यनोपमनषदयाः प्रमाचष्ट्रीनपदनोपमनषमद स्थमापनस न यपुकमम्, तत्प्रममाणवमाक्यस सलखत ।

.67 मतलकमहिनोदयमानपुसमारवेण उपमनषत्कमालयाः कदमा आरभ्यतवे।

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठवे वयमम् आमदमवे भमागवे आरण्यकमानमास मवषयवे मवस्तरवेण जमातवन्तयाः। नगरवे सस्थत्वमा ववेदस्य
तत्त्वजमानस सपुदपुष्करममासष्ट्रीतम्। अतयाः पमारममासथरकस्वरूपस्य जमानमाय मपुनययाः अरण्यवे  एव स्वमाश्रममामदकस  मनममारय
मशिष्यवेभ्ययाः  तत्त्वजमानमम्  उपमदषवन्तयाः।  अतस्तस्ममादवेव  अमारण्यकगन्थमानमामम्  उत्पसत्तयाः  जमातमा।  उच्यतवे  च
अरण्यमाध्ययनमादवेतदम्  आरण्यकममतष्ट्रीयरतवे  इमत।  ऐतरवेयमारण्यक  -  शिमाङमायनमारण्यक  -बपृहिदमारण्यक-

तवैसत्तरष्ट्रीयमारण्यकमानमास मवषयवे  भवन्तयाः समाममान्यजमानस प्रमाप्तवन्तयाः। पमाठस्य परसस्मनम् भमागवे  च उपमनषदमास मवषयवे
उकमम्।  भमारतष्ट्रीयमवचमारशिमासस्य  सवरश्रवेष्ठयाः  उपजष्ट्रीव्यगन्थयाः  उपमनषदवेव।  आ  बहिनोयाः  कमालमादम्  अस्ममामभयाः
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उपमनषदयाः पकज्यन्तवे। उपमनषमद रस-गपुण-अलङ्कमारमामदमभयाः गपुसम्फितवैयाः शिब्दरमामशिमभयाः बह्मतत्त्वस प्रमतपमामदतमम्। न
कवे वलस सन्न्यमाससनयाः,  अमप तपु सससमारवे सस्ततमायाः सनमातनजनमायाः तमासमामम् उपमनषदमास  श्रदयमा अध्ययनस कपृ त्वमा
तत्त्वजमानस लब्धपुमम् इच्छसन्त। अत्र मपुख्यतयमा दवे कवे ननोपमनषतम्-छमान्दनोग्यनोपमनषदलौ ससकवेपवेण व्यमाख्यमातवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 आरण्यकस्य समाममान्यमपरचयस सलखत।

.2 शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकस्य समारस सलखत।

.3 आरण्यकस्य भमागमामन तवेषमास नमाममन प्रपमाठकमादष्ट्रीमन च मचत्ररुपवेण प्रकटयत।

.4 ऐतरवेयमाण्यकमवषयवे सलखत।

.5 उपमनषदयाः समाममान्यपररचयस सलखत।

.6 छमान्दनोग्यनोपमनषदस व्यमाख्यमात।

.7 कवे ननोपमनषदस व्यमाख्यमात।

.8 तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषदस व्यमाख्यमात।

.9 उपमनषदमास समाममान्यपररचयस सलखत।

प्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 बमाह्मणमानमामम्।

.2 ‘अरण्यमाध्यनमादवेतदम् आरण्यकममतष्ट्रीयरतवे।
अरण्यवे तदधष्ट्रीयष्ट्रीतवेत्यवेवस वमाक्यस प्रवक्ष्यतवे।।’

.3 अरण्यस्य एकमान्तशिमान्तवमातमावरणमम्।

.4 आरण्यकस्य।

.5 ववेदवेभ्ययाः ओषसधभ्ययाः। 

.6 ‘आरण्यकञ्चि ववेदवेभ्य ओषसधभ्यनोमपृतस यथमा।’

.7 आरण्यकमम्।

.8 यजस्य गकढरहिस्यस्य।

.9 बह्ममवदमायमायाः।

.10 आरण्यकस्य प्रमतपमादमवषययाः प्रमाणमवदमा,  उपमनषदयाः प्रमतपमादमवषययाः  मनगपुरणबह्मणयाः प्रमामप्तयाः इमत
तयनोयाः प्रमतपमादमवषयवे भवेदयाः। 
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उत्तरमामण-२
.11 ऋग्ववेदवे।

.12 ऐतरवेयबमाह्मणस्य।

.13 महिमाव्रतस्य।

.14 मनष्कवै वल्यशिस -प्रमाणमवदमा-पपुरुषप्रभपृतष्ट्रीनमामम्।

.15 मनष्कवै वल्यशिसस्य वणरनमसस्त।

.16 ससमहितनोपमनषतम्।

.17 पदक्रमपमाठमादष्ट्रीनमास वणरनमम् असस्त।

.18 यथमाक्रमवेण ऐतरवेययाः, आश्वलमायनयाः।

.19 शिलौनकयाः।

.20 पपुरमातनमम्।

उत्तरमामण-३
.21 शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकमम्।

.22 शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकस्य आतपृतष्ट्रीयमाध्यमायमातम् षष्ठ्यमाध्यमाय़पयरन्तमम्।

.23 ससमहितनोपमनषतम्।

.24 वषमारवधलौ सम्पमादममानस्य गवमामयननमामकयजस्य ययाः असन्तममदवसयाः तस्य समष्ट्रीपमदवसवे पकवरमदवसवे
वमा।

.25 शिमाङ्ख्यमायनश्रलौतसकत्रवे।

.26 एकमादशितमवे।

.27  मबल्वफिलवेन ममणमनममारणस्य प्रमक्रयमायमायाः, कमालस्य तथमा स्वरूपस्य च।

.28 त्रयनोदशिचतपुदरशितममाध्यमायवे।

.29 आचमायरस्य वसशिवणरनमम् असस्त।

.30 गपुणमाख्यशिमाङ्ख्यमायनयाः।

.31 कलौहिलयाः कलौषष्ट्रीतमक इमत।

उत्तरमामण-४
.32 यजपुवरदवेन।

.33 अत्र आत्मतत्त्वस्य मवशिवेषमवववेचकत्वमातम्।

.34 मवैत्रमायणष्ट्रीयनोपमनषतम्। 

उत्तरमामण -५
.35 अरण इमत।

.36 यथमाक्रमवेण मचमतयाः, मशिकमा, बह्ममवदमा।
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.37 नमारमायणष्ट्रीययाः।

.38 सप्तम -अषम-नवमप्रपमाठकमायाः।

.39 मदतष्ट्रीयप्रपमाठकवे ।

.40 यजष्ट्रीयससकवे तमानमामपुपलसब्धयाः।

.41 षष्ठ।

.42 सकयरयाः।

.43 ससध्यमायमास प्रयपुकस्य सकयमारघरस्य जलस्य ममहिममा वमणरतमा असस्त।

.44 अनपुवमाकवे षपु।

.45 तवलकमारमारण्यकमम्।

.46 जवैममनष्ट्रीयनोपमनषद्बमाह्मणमम्।

.47 चतपुथमारध्यमायस्य दशिममानपुवमाकवे ।

.48 शिलौनकयाः।

.49 शिलौनकवे न।

उत्तरमामण-६
.50 ववेदयाः।

.51 उपमनषतम्,गष्ट्रीतमा,बह्मसकत्रमम्।

.52 ‘सवर्बोपमनषदनो गमावनो दनोग्धमा गनोपमालनन्दनयाः।
पमाथर्बो वत्सयाः सपुधष्ट्रीभर्बोकमा दपुदस गष्ट्रीतमामपृतस महितम्।।’

.53 बमादरमायणवेन।

.54 मवशिरमगत्यवसमादनमाथरयाः।

.55 उपपकवरकमातम् मनपकवरकमातम् षदमातनोयाः सक्वमप उपमनषच्छब्दस्य मनष्पसत्तयाः।

.56 अषनोत्तरशिततनोऽप्यसधकमा।

.57 दशि।

.58 ‘ईशि-कवे न-कठ-प्रश्न-मपुण्ड-ममाण्डकक्य-मतसत्तररयाः।
ऐतरवेयस च छमान्दनोग्यस बपृहिदमारण्यकस  दशि।।’

.59  एतरवेय-कलौषष्ट्रीतककी।

.60  तवैसत्तरष्ट्रीय-महिमानमारमायण-कठ-श्ववेतमाश्वतर-मवैत्रमायण्यपुपमनषदम् ईशिमावमास्यनोपमनषदम् बपृहिदमारण्यकमम्।

.61 उपमनषदम् अमतसरलशिवैल्यमास तत्त्वस गमाहियसन्त।

.62 ‘आत्ममानस रसथनस मवमद शिरष्ट्रीरस रथमवेव तपु।
बपुमदस तपु समारसथस मवमद मनयाः प्रगहिमवेव च।।
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इसन्द्रियमामण हियमानमाहिह मवरषयमासस्तवेषपु गनोचरमानम्।
आत्मवेसन्द्रियमननोयपुकस  भनोकवे त्यमाहिहमरनष्ट्रीमषणयाः।।’

.63 चतसयाः। प्रमाचष्ट्रीनगदनोपमनषतम्, प्रमाचष्ट्रीनपदनोपमनषतम्, उत्तरकमासलकगदनोपमनषतम्, अथवमारणनोपमनषतम्।

.64 कठनोपमनषदम्, ईशिनोपमनषदम्, श्ववेतमाश्वतरनोपमनषदम् महिमानमारमायणनोपमनषच्चवेमत।

.65  प्रश्ननोपमनषदम्, मवैत्रमायणष्ट्रीयनोपमनषदम् ममाण्डकक्यनोपमनषच्चवेमत।

.66 कपु वरनवेववेहि कममारमण सजजष्ट्रीमवषवेतम् शितस सममायाः’।

.67 २५०० मव पकवरशितकमम्।

।।इमत षष्ठयाः पमाठयाः।।
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)7 ववेदमाङ्गसमामहित्यमम्
प्रस्तमावनमा

अङ्गशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथरयाः असस्त - 'उपकमारकयाः'  इमत। 'अङ्ग्यन्तवे जमायन्तवे अमष्ट्रीमभररमत
अङ्गमामन'  अथमारदम् यवेन कस्य अमप वस्तपुनयाः स्वरूपजमानवे  समाहिमाय्यस प्रमाप्यतवे  तदम् अङ्गमम्  इमत कथ्यतवे। ववेदयाः
स्वयमम्  एव  एकयाः  दपुरूहिनो  मवषययाः  असस्त।  तदथरजमानवे  तस्य  कमरकमाण्डस्य प्रमतपमादनवे  यमामन  उपयनोगष्ट्रीमन
शिमासमामण ससन्त तमामन एव ववेदमाङ्गमामन भवसन्त। ववेदमाङ्गमानमास जमानस मनसखलववेदजमानमाय अत्यमावश्यकमम् एव। तवेषमास
च मववरणमम् असस्मनम् अध्यमायवे मक्रयतवे।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ मशिकमागन्थमानमास मवषयवे मवस्तमारवेण जमास्यमत।

➢ मनघण्टपुगन्थमानमास मवषयवे असधकतयमा जमास्यमत।

➢ अन्यवेषमास ववेदस्य अङ्गमानमास मवषयवे जमास्यमत।

➢ यमास्कस्य मनरुकमवषयकस  जमानस प्रमाप्स्यमत।

. )7 1 भकममकमा
'अङ्ग्यन्तवे  जमायन्तवे  अमष्ट्रीमभररमत अङ्गमामन'  इमत व्यपुत्पसत्तवशिमातम्  अङ्गशिब्दस्य अथरयाः भवमत

'उपकमारकयाः' इमत। अथमारतम् यतम् कस्य अमप वस्तपुनयाः स्वरूपजमानवे समाहिमाय्यस करनोमत ततम् अङ्गमम् इमत कथ्यतवे।
ववेदयाः स्वयमम् एव एकयाः दपुरूहिनो मवषययाः वतरतवे। ववेदमाथरस्य जमानमाथर्त्तुं तस्य कमरकमाण्डस्य प्रमतपमादनमाथर्त्तुं च यमामन
उपयनोगष्ट्रीमन शिमासमामण ससन्त तमामन एव ववेदमाङ्गमामन भवसन्त।  ववेदस्य यथमाथरजमानलमाभमाय षण्णमास  मवषयमाणमास
जमानमम्  अपवेमकतस  भवमत।  ववेदमन्त्रमाणमामम्  अमवतथनोच्चमारणमम्  एव  प्रथममम्  आवश्यकस  वस्तपु  असस्त।
शिब्दमयमन्त्रमाणमास  यथमाथर्बोच्चमारणमाय प्रवतरममानस  ववेदमाङ्गस  मशिकमा  इमत अमभधष्ट्रीयतवे।  ववेदस्य मपुख्यप्रयनोजनस  महि
ववैमदककमरकमाण्डस्य यमागस्य च यथमाथमारनपुष्ठमामम्। असस्मनम् अथर प्रवपृत्तमम् अङ्गस  कल्पयाः इमत कथ्यतवे। कल्पस्य
व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथरयाः भवमत- 'कल्प्यतवे  समथ्यरतवे  यमागप्रयनोगनोऽत्र'  इमत। व्यमाकरणस महि ववेदमानमास  रककमम्,
ववेदमाथरस्य  अवबनोधनवे  सहिमायकमम्,  अमप  च  प्रकपृ मतप्रत्ययनोपदवेशिपपुरयाःसरस  पदस्वरूपस्य  प्रमतपमादकस  वतरतवे,
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तस्ममातम् अथरमनणमारयकसमाधनवेषपु अन्यतमसमाधनत्ववेन तस्य प्रयनोगयाः भवमत,  अस्ममातम् एव कमारणमातम् व्यमाकरणस
नमाम ववेदमाङ्गस  मनतमान्तमम् एव प्रससदस वतरतवे, ततम् च ववेदमाङ्गवेषपु श्रवेष्ठस्थमानमम् अलङ्करनोमत। ववैमदकपदमानमास व्यपुत्पमादनस
महि  मनरुकस्य  मवषययाः  असस्त।  मनरुच्यतवे  मनश्शिवेषवेण  उपमदश्यतवे  ततम्  तदथमारवबनोधनमाय  पदजमातस  यत्र
तमनरुकमम्  इमत कथ्यतवे।  ववेदमायाः  छन्दनोबदमायाः भवसन्त। अतयाः तवेषमामम्  उच्चमारणमाय छन्दनोजमानमम्  अत्यन्तमम्
आवश्यकमम्। वरुणस्य मवषयवे शिपुनयाःशिवेप-ऋषवेयाः अयस प्रख्यमातयाः मन्त्रयाः वतरतवे - 

'मनषमाद धपृतव्रतनो वरुणयाः पस्त्यमास्वमा।

समाम्रमाज्यमाय सपुक्रतपुयाः।।'

यजभमागमायाः बहिहमवधमायाः ससन्त। कवे चन यजमायाः ससवत्सरसम्बसन्धनयाः ससन्त। कवे चन क्रतपुसम्बसन्धनयाः च
वतरन्तवे।  कवे चन  च  मतसथ-ममास-पक-नकत्रपरकमायाः  ससन्त।  तस्ममातम्  ज्यनोमतष-नमामकस्य  ववेदमाङ्गस्य  अमप
स्वककीयस ववैमशिष्टस मवदतवे।

सससकवेपवेण ववैमदकमन्त्रमाणमास यथमाथर्बोच्चमारणमाय मशिकमायमायाः, कमरकमाण्डस्य यजष्ट्रीयमानपुष्ठमानस्य च मनममत्तमाय
कल्पस्य,  शिब्दमानमास  रूपजमानमाय  व्यमाकरणस्य,  अथरजमानमाय  मनवरचनमाय  च  मनरुकस्य,  ववैमदकच्छन्दसमास
जमानलमाभमाय छन्दसयाः तथमा अनपुष्ठमानस्य उमचतकमालमनणरयमाथर्त्तुं ज्यनोमतषशिमासस्य च प्रयनोजनमम् असस्त।

आधपुमनकमानमामम् इमतहिमासकमारमाणमास कथनमम् इदस यतम् षण्णमामम् अमप ववेदमाङ्गमानमास मनममारणस ववैमदकयपुगस्य
उत्तरमादरभमागवे  अभवतम्।  मशिकमा,  व्यमाकरणमम्,  कल्पयाः,  मनरुकमम्,  छन्दयाः,  ज्यनोमतषञ्चि  इत्यवेतमामन  ववेदमाङ्गमानमास
नमाममामन। पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमामम् उकमम् -

मशिकमा कल्पनो व्यमाकरणस मनरुकस  छन्दसमास चययाः।

ज्यनोमतषमामयनस चवैव ववेदमाङ्गमामन षडवेव तपु।।

छन्दयाः पमादलौ तपु ववेदस्य हिस्तलौ कल्पनोऽथ पठ्यतवे।

ज्यनोमतषमामयनस चकपुमनररुकस  श्रनोत्रमपुच्यतवे।।

मशिकमा घ्रमाणस तपु ववेदस्य मपुखस व्यमाकरणस स्मपृतमम्।

तस्ममातम् समाङ्गमधष्ट्रीत्यवैव बह्मलनोकवे  महिष्ट्रीयतवे।।

(पमा. मशि. ४१/४२)

पतञ्जसलनमा अमप उकमम् - 'बमाह्मणवेन मनष्कमारणनो धमरयाः षडङ्गनो ववेदनोऽध्यवेयनो जवेयश्च' इमत।

षण्णमामम्  अमप  एतवेषमास  ववेदमाङ्गमानमामम्  उलवेखयाः  गनोपथबमाह्मण-बलौधमायनधमरसकत्र-गलौतमधमरसकत्र-
रमाममायणसदृशिवेषपु प्रमाचष्ट्रीनगन्थवेषपु उपलभ्यतवे। एतवेन तवेषमास पपुरमातनतरत्वस ससद्ध्यमत। बपुदमावतमारमातम् प्रमाकनकमालयाः
उत्तरववैमदककमालत्ववेन मनधमारयरतवे पसण्डतवैयाः। ववेदमानमास भमाषमा भमावश्च उभलौ अमप द पुरूहिलौ स्तयाः। तस्ममादम् ववेदमाथरस्य
अवगमनमाय ववेदमाङ्गमानमामम् अपवेकमा भवमत। ववेदमाथरबनोधमाय सहिमायकत्वमातम् तवेषमामम् उपकमारकत्वस स्पषमम् एव।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 अङ्गशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथरयाः कयाः।

.2 अङ्गशिब्दस्य मवगहिस सलखत?

.3 कल्पस्य व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथर याः कयाः। 

.4 षडङ्गमामन कमामन।

.5 पतञ्जसलनमा ववेदमाङ्गमवषयवे मकमपुकमम्।

. )7 2 मशिकमा
यवेन ववेदमन्त्रमाणमामम्  उच्चमारणस  शिपुदस सम्पमादतवे  तच्छमासस मशिकमा इत्यपुच्यतवे। ववेदवे  स्वरस्य प्रमाधमान्यस

सवरयाः मवमदतमम्,  स्वरजमानस च मशिकमातयाः एव भवमत। अत एव इदस मशिकमाशिमासस ववेदमाङ्गमम्। तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषदयाः
आरम्भवे मशिकमाशिमासस्य प्रयनोजनमम् उकस  यतम् - 'अथ मशिकमास व्यमाख्यमास्यमामयाः- वणरयाः, स्वरयाः, ममात्रमा, बलमम्, समाम,
सन्तमान इत्यपुकयाः मशिकमाध्यमाययाः'  इमत। तत्र अकमारमामदयाः महि वणरयाः,  उदमात्तमामदयाः महि स्वरयाः,  ह्रिस्वमामदयाः महि ममात्रमा,
स्थमानप्रयत्नलौ  च  बलस,  मनषमादमामदयाः  समाम,  मवकषरणमामदश्च  सन्तमानयाः।  अस्य  अवबनोधनमम्  एव  मशिकमायमायाः
प्रयनोजनमम्।

यथमा ववैमदकमवधष्ट्रीनमास सम्पमादनमाथर्त्तुं बमाह्मणगन्थमायाः उपयपुज्यन्तवे,  तथवैव उच्चमारणप्रयनोजनमाय मशिकमायमा
अमप  उपयनोगनो  भवमत।  ववेदमानमास  ववैमदकसमामहित्यस्य  वमा  अध्ययन-अध्यमापनमवषयक-मवधष्ट्रीनमास  मनदरशियाः
मशिकमाशिमासवे कपृ तयाः। स्वरवणमारदष्ट्रीनमामम् उच्चमारणमामन कवे न प्रकमारवेण कतरव्यमामन इमत असस्मनम् मवषयवे उपमदशिमत
मशिकमा। समायणस्य ऋग्ववेदभमाष्यभकममकमायमामम् उकमम् - 'स्वरवणमारदपुच्चमारणप्रकमारनो यत्र मशिक्ष्यतवे उपमदश्यतवे
समा मशिकवेमत।'

ववेदपमाठमावसरवे शिपुदमम् उच्चमारणस स्वरमवसधयाः च भववेतमामम्। अशिपुदनोच्चमारणयपुकयाः भष्टस्वरश्च ववेदपमाठयाः
महिदम् दपुष्फिलस जनयमत। स परमहिमामनकरयाः अमप भवमत। इषलमाभमाय यजयमागनोपमासनमामदकस  यत्कमायर्त्तुं  मक्रयतवे,
अशिपुदवेन उच्चमारणवेन तस्ममातम् कमायमारतम् मवमशिषलमाभनो न कदमामप सञ्जमायतवे। तमादृशिमम् अशिपुदनोच्चमारणयपुकस  कमायर्त्तुं
तपु महितष्ट्रीमम् मवपदमम् एव उत्पमादयमत। श्रकयतवे यतम् पपुरमा 'इन्द्रिशित्रपुवरधरस्व' इमत  मन्त्रस्य अशिपुदनोच्चमारणस कपृ तमम्,
तवेन यजममानस प्रमत ततम् अमनषकमारकमम् एव सञ्जमातमम्। पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमामम् उकमम् -

"मन्त्रनो हिष्ट्रीनयाः स्वरतनो वणरतनो वमा, ममथ्यमाप्रयपुकनो न तमथरममाहि। 

स वमाग्वजनो यजममानस महिनसस्त, यथवेन्द्रिशित्रपुयाः स्वरतनोऽपरमाधमातम्।।"

ववेदनोच्चमारणस्य  यथमाथरत्वस  यथमा  स्यमातम्,  तस्ममातम्  समष्ट्रीचष्ट्रीनस  स्वरजमानमम्  अपवेक्ष्यतवे।
उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतभवेदवेन  स्वरयाः  मत्रमवधयाः  वतरतवे।  'उच्चवैरुदमात्तयाः',  'नष्ट्रीचवैरनपुदमात्तयाः',  'सममाहिमारयाः  स्वररतयाः',
इत्यवेतमामन पमामणमननमा तवेषमास  त्रयमाणमास  स्वरमाणमास  लकणमामन प्रनोकमामन।  'अनपुदमात्तपदमवेकवज्यरमम्'  इमत एतसस्मनम्
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पमामणनष्ट्रीयवे सकत्रवे उकस  यदम् ववेदस्य प्रत्यवेकसस्मनम् पदवे अवश्यमम् एव कसश्चतम् उदमात्तस्वरयाः भवमत, अवमशिषमायाः च
स्वरमायाः अनपुदमात्तमायाः भवसन्त। तवेषपु  एव अनपुदमात्तवेषपु  स्वरवेषपु  पररसस्थमतमवशिवेषवे  स्वररतयाः इमत अन्यतमयाः स्वरयाः
जमायतवे। स्वरप्रधमानतमायमायाः कमारणस ववेदवेषपु असस्त, तवेषमास स्वरमाणमामम् अथरमनयन्त्रणत्वमम्। कवे न प्रकमारवेण स्वरमाणमामम्
अथरमनयन्त्रणकमाररत्वस भवमत इमत उपररषमादम् उदमाहिरणस मनधमाय उकमम् एव। ववेदवेषपु शिपुदनोच्चमारणस सवरप्रथममम्
इषस  भवमत।  तच्च  शिपुदनोच्चमारणस  मशिकमाशिमासस  समपुपमदशिमत।  एतस्ममादम्  एव  कमारणमातम्  षटसपु  ववेदमाङ्गवेषपु
मशिकमानमामकस्य  अङ्गस्य  मकधरन्यत्वमम्  आम्नमातमम्।  मशिकमायमायाः  अमभमतयाः  मवषययाः  प्रमामतशिमाख्यवेषपु  दृश्यतवे।
प्रमामतशिमाख्यगन्थमायाः मशिकमाशिमासस्य च प्रमाचष्ट्रीनतममायाः प्रमतमनधययाः इव ससन्त। ससमहितमापमाठसम्बसन्धनयाः सवर अमप
मवषयमायाः तत्र समाङ्गनोपमाङ्गतयमा प्रमतपमामदतमायाः।

मशिकमाशिमासस्य  इमतहिमासयाः  पपुरमातनतरयाः।  परस  तमदषयकमायाः  प्रमाचष्ट्रीनतरमायाः  गन्थमा  न  उपलभ्यन्तवे।
श्रष्ट्रीवमाचस्पमतगवैरनोलमा स्वककीयवे  इमतहिमासवे सलखमत यतम्  -  सत्यकवे तपुमवदमालङ्कमारस्य मतममदस यतम् जवैगष्ट्रीषव्यस्य
मशिष्यनो बमाभव्ययाः मशिकमाशिमासस प्रमणनमाय इमत। महिमाभमारतवे  शिमासन्तपवरमण आचमायरगमालवकपृ तस्य मशिकमागन्थस्य
उलवेखयाः  लभ्यतवे।  पकनमायमास  भण्डमारकरशिनोधससस्थमानतयाः  भरदमाजमशिकमायमायाः  प्रकमाशिनस  जमातमम्  असस्त।  तत्र
नमागवेश्वरभटस्य टष्ट्रीकमा च वतरतवे।  नमागवेश्वरमतवेन स गन्थयाः भमारदमाजवेन प्रणष्ट्रीतयाः। मशिकमासङ्गहिनमामकवे  गन्थवे
दमामत्रसशितम्-मशिकमापपुस्तकमानमास सङ्गहियाः प्रमाप्यतवे। चतपुणमारमम् अमप ववेदमानमास मभनमभनशिमाखमासपु मशिकमायमायाः सम्बन्धयाः
वतरतवे। श्रष्ट्रीबलदवेव-उपमाध्यमाययाः स्वककीयवे 'ववैमदक समामहित्य और ससस्कपृ मत'-इत्यमभधवेयवे गन्थवे यमाजवल्क्यमशिकमा-
वमाससष्ठष्ट्रीमशिकमादष्ट्रीनमास  मवसशितवेयाः  गन्थमानमामम्  उलवेखस  मवदधमामत।  समाम्प्रतस  समवमाप्तमा  पमामणनष्ट्रीयमशिकमा
प्रमाचष्ट्रीनमशिकमासकत्रमाणमास  समाहिमाय्यवेन  प्रणष्ट्रीतमा  अभकदम्  इमत  बपुधमानमास  मवचमारयाः।  अदतनष्ट्रीयवे  यपुगवे  स्वमाममदयमानन्दयाः
पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमायाः उदमारस कपृ तवमानम्। इदमम् अमप अत्र स्मरणष्ट्रीयमम् यदम् इदमानत्रीं शिपुक्लयजपुवरदवे यमाजवल्क्यमशिकमा,
समामववेदवे नमारदष्ट्रीमशिकमा, अथवरववेदवे ममाण्डकककीमशिकमा, मकञ्चि ऋग्ववेदवे पमामणनष्ट्रीयमशिकमा च प्रमाप्यतवे। एतमदनमा न अन्यमा
कमाऽमप मशिकमा उपलभ्यतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.6 तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषमद मशिकमामवषयवे मकमपुकमम्।

.7 समायणयाः ऋग्ववेदभमाष्यभकममकमायमास मकमम् आहि?

.8 जवैगष्ट्रीषव्यस्य मशिष्ययाः कयाः।

.9 उदमात्त-अनपुदमात्त-स्वररत-बनोधकस  पमामणनष्ट्रीयसकत्रदयस सलखत।

.10 महिमाभमारतवे शिमासन्तपवरमण कयाः मशिकमागन्थयाः उमलसखतयाः।

.11 कवे षमाञ्चिन मशिकमागन्थमानमास नमाममामन सलखत।
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. . )7 2 1 मशिकमासमामहित्यमम्

'मशिकमा'-शिब्दस्य अत्र अथर्बो भवमत ववैमदकमन्त्रमाणमामम् उच्चमारणमवधवेयाः मशिककनो गन्थयाः इमत। मशिकमा-
प्रमामतशिमाख्ययनोयाः  परस्परसम्बन्धमवषयवे  मतमानमामम्  ऐक्यस  नमासस्त। मशिकमायमायाः  समामहित्यस  पयमारप्तरूपवेण मवशिमालमम्
असस्त। प्रधमानमशिकमायमायाः ससमकप्तपररचयस दमातपुस प्रयमासयाः मक्रयतवे -

. . )7 2 2 व्यमासमशिकमा-

अस्य  गन्थस्य  उपरर  महिमामहिनोपमाध्यमाय-पसण्डतववैङ्कटरमामशिमरणमा  रमचतनो  ववेदतवैजसनमाम्नमा
व्यमाख्यमागन्थयाः समपुपलब्धयाः असस्त।

. . )7 2 3 भरदमाजमशिकमा-

तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितयमा सहि अस्य गन्थस्य सम्बन्धयाः असस्त। अयस गन्थयाः ससमहितमामशिकमा इमत नमाम्नमा
व्यवहृतयाः  असस्त।  अस्य गन्थस्य प्रधमानलक्ष्यस  महि ससमहितमापदमानमास  शिपुदतमा  एव।  तदथर्त्तुं  मवमशिषमनयममानमामम्
असस्मनम् गन्थवे मववरणमम् असस्त। क्वमचदम् मवमशिषशिब्दमानमास सङ्कलनमम् अमप मवदतवे। तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास वपृसजनम्
-शिब्दस्य  उपलसब्धयाः  भवमत।  मकञ्चि  जकमारस्य  उदमात्तस्वरयपुकत्ववे  समत  अकमारयपुकयाः  वपृजन  इत्यवेवस
भवमत(वपृजनवेवे  'ज' उदमात्तश्चवेदम् अकमारवेण सहिनोच्यतवे)। अनवेन प्रकमारवेण पशिपुर-शिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः चवेतम् 'परशिपु'
इत्यसस्मनम्  रूपवे  पररणतनो  भवमत।  अनवेन  एव  प्रकमारवेण  अत्र  मनयममायाः  प्रदमशिरतमायाः।  अकरक्रमवेण  गन्थस्य
सङ्कलनमम् असस्त। मशिकमायमायाः अन्यवेषमास मवषयमाणमामम् अभमावयाः अत्र मवदतवे। इयस मशिकमा प्रमाचष्ट्रीनमा इमत प्रतष्ट्रीयतवे।
श्रष्ट्रीमनवमासदष्ट्रीकष्ट्रीतवेन रमचतमा ससदमान्तमशिकमा अमप अस्यमायाः मशिकमायमायाः मवषयप्रमतपमादनवे अनपुगमनस करनोमत। 

. . )7 2 4 पमामणनष्ट्रीयमशिकमा-

मशिकमा इयमम् अमतप्रससदमा लनोकमप्रयमा च असस्त। ललौमककमानमास ववैमदकमानमाञ्चि शिमासमाणमास कपृ तवे इयस मशिकमा
मनतमान्तमम्  उपयनोमगत्ववेन असधकमहित्त्वपकणमार  असस्त। असस्मनम् गन्थवे  षमषयाः श्लनोकमायाः ससन्त। एतवेषपु  श्लनोकवे षपु
उच्चमारणमवसधसम्बदमानमास मवषयमाणमास ससमकप्तस मकञ्चि उपमादवेयस मववरणस प्रदत्तमम् असस्त। अस्य गन्थस्य रचमयतपुयाः
नमाम अदमामप अजमातमम् एव असस्त। गन्थमान्तवे पमामणनवेयाः उलवेखयाः दमाकष्ट्रीपपुत्रनमाम्नमा कपृ तयाः वतरतवे।

'शिङ्करयाः शिमाङ्करत्रीं प्रमादमातम् दमाकष्ट्रीपपुत्रमाय धष्ट्रीमतवे।

वमाङ्मयवेभ्ययाः सममाहृत्य दवेवत्रीं वमाचमम् इमत सस्थमतयाः।।'

(पमा. मशि. ४६)

अनवेन उलवेखवेन स्पषयाः भवमत यतम् पमामणमनयाः अस्य गन्थस्य लवेखकनो नमासस्त। पमामणमनमतमानपुयमायष्ट्री
कनोऽमप ववैयमाकरणयाः अस्य उपयनोमगनयाः गन्थस्य मनममारणमम् अकरनोतम्। अस्य गन्थस्य उपरर बहिहमवधमायाः टष्ट्रीकमायाः
अमप  उपलब्धमा  भवसन्त।  पररममाणवे  न्यकनत्ववेन  अमप  समारभकतत्वमादम्  अस्य अनपुशिष्ट्रीलनवेन  ससस्कपृ तभमाषमायमामम्
उपयनोमगनयाः  मवषयस्य  सपुष्ठपु  जमानस  प्रमाप्तपुस  शिक्यतवे।  मशिकमासङ्गहिनमामकवे  गन्थवे  एकत्र  प्रकमामशितमानमास
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दमामत्रसशिच्छमाखमानमास समपुच्चययाः असस्त। एतमायाः मशिकमायाः चतपुणमार्त्तुं ववेदमानमास मवमभनशिमाखमातयाः सम्बदमायाः ससन्त। आसमामम्
एव मशिकमाणमास ससमकप्तवणरनमम् अत्र दमास्यतवे।

. . )7 2 5 यमाजवल्क्यमशिकमा-

पररममाणवेन  इयस  मशिकमा बपृहिदमाकमारमा  असस्त।  अत्र दमामत्रसशिदसधकमदशितस  (२३२)  श्लनोकमायाः  ससन्त।
अस्यमायाः  सम्बन्धयाः  शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीय-वमाजसनवेयष्ट्रीशिमाखयमा  सहि  असस्त।  अस्यमास  मशिकमायमास  ववैमदकस्वरमाणमामम्
उदमाहिरणवेन सहि मवमशिषस मवस्तपृतस च वणरनस वतरतवे। लनोप-आगम-मवकमार-प्रकपृ मतभमावमाख्यमानमास चतपुमवरधसन्धष्ट्रीनमास
मवववेचनमम्  अमप  अत्र वतरतवे।  वणमारनमास  मवभवेद-स्वरूप-समाम्य-ववैषम्यमादष्ट्रीनमामम्  अमप  वणरनमम्  अस्यमास  मशिकमायमास
मवदतवे।

. . )7 2 6 वमाससष्ठष्ट्रीमशिकमा-

अस्यमायाः  अमप  सम्बन्धयाः  वमाजसनवेयष्ट्रीससमहितयमा  सहि  एव  असस्त।  अस्यमास  ससमहितमायमामम्
ऋङ्मन्त्रयजपुमरन्त्रयनोयाः  पमाथरक्यमम्  अमतमवस्तरवेण  वमणरतमम्  असस्त।  अनयमा  मशिकयमा  अनपुसमारवेण समगमायमाममप
शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयससमहितमायमामम् ऋग्ववेदष्ट्रीयमायाः १२६७ मन्त्रमायाः ससन्त। अत्र यजपुषमास ससख्यमायाः २८२३ ससन्त। अयस
ससख्यमामवभमागयाः अस्य ववेदस्य अध्ययनकतपृरभ्ययाः अतष्ट्रीव उपयनोगष्ट्री भवमत।

. . )7 2 7 कमात्यमायनष्ट्रीमशिकमा-

अस्यमास मशिकमायमास कवे वलस त्रयनोदशि श्लनोकमायाः वतरन्तवे। जयन्तस्वमाममनमाममा कनोऽमप मवदमानम् अस्यमायाः टष्ट्रीकमास
सलसखतवमानम्।

. . )7 2 8 पमारमाशिरष्ट्रीमशिकमा-

अस्यमास  मशिकमायमास  षष्टसधकशितस  (१६०)  श्लनोकमायाः  ससन्त।  असस्मनम्  गन्थवे  अमप  ससन्ध-स्वर-
वणमारदष्ट्रीनमास मवषयमाणमास मवववेचनमम् असस्त।

. . )7 2 9 ममाण्डव्यमशिकमा-

इयस मशिकमा शिपुक्लयजपुवरदवेन सहि सम्बदमा असस्त। असस्मनम् गन्थवे  वमाजसनवेयष्ट्रीससमहितमायमास  प्रयपुकमानमास
नमामलौष्ठ्यवणमारनमास सङ्गहिनो मवदतवे। अतष्ट्रीवपररश्रमवेण समस्तससमहितमायमा अध्ययनस कपृ त्वमा उपमादवेययाः अयस गन्थयाः
सलसखतयाः  असस्त।  समाममान्यमशिकमागन्थवेभ्ययाः  अस्य गन्थस्य मवमशिषतमा  अमप  स्पषमा  एव  असस्त।  स्वरस्य
वणरस्य च मवचमारमम् अकपृ त्वमा एव कवे वलमम् ओष्ठवेन उच्चमाररतवणमारनमामम् एवमात्र सङ्गहियाः कपृ तयाः वतरतवे।
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. . )7 2 10 अमनोघमानसन्दनष्ट्रीमशिकमा-

असस्मनम् गन्थवे  मत्रसशिदसधकशितस  (१३०)  श्लनोकमायाः ससन्त। अत्र स्वरस्य वणरस्य च सकक्ष्ममवचमारयाः
कपृ तयाः असस्त। अस्य गन्थस्य ससमकप्तससस्करणममप असस्त। असस्मनम् ससस्करणवे कवे वलस सप्तदशि श्लनोकमायाः एव
वतरन्तवे।

. . )7 2 11 ममाध्यसन्दनष्ट्रीमशिकमा-

गन्थवे असस्मनम् कवे वलस मदत्वमनयममानमास मवववेचनमम् असस्त। मदमवधयाः अयस गन्थयाः,  एकयाः बपृहिदमाकमारयाः,
मदतष्ट्रीयस्तपु लरवमाकमारयाः एव। प्रथमनो गदमात्मकयाः मदतष्ट्रीययाः पदमात्मकयाः चवेमत।

. . )7 2 12 वणररत्नप्रदष्ट्रीमपकमा-

अस्य गन्थस्य रचमयतमा  भमारदमाजवसशिष्ट्रीययाः कनोऽमप  अमरवेशिनमामकयाः मवदमानम्  असस्त। अस्य अमप
समययाः  अजमातयाः  एव।  असस्मनम्  गन्थवे  सप्तमवसशित्यसधकशितस  (२२७)  श्लनोकमायाः  ससन्त।  नमाममानपुरूपवेण  एव
असस्मनम् गन्थवे वणर-स्वर-सन्धष्ट्रीनमास समाङ्गनोपमाङ्गस मवववेचनमम् असस्त। 

. . )7 2 13 कवे शिवष्ट्रीमशिकमा-

अस्यमायाः रचमयतमा अमासस्तकमपुनवेयाः वसशिजनो गनोकपु लदवैवजस्य पपुत्रयाः कवे शिवदवैवजयाः असस्त। मदमवधमा इयस
मशिकमा समपुपलब्धमा भवमत। प्रमाथममककीमशिकमायमास  ममाध्यसन्दनशिमाखमातयाः सम्बदपररभमाषमाणमास  मवस्तपृतस  मवववेचनमम्
असस्त। प्रमतजमा-समस्तमानमास नवसकत्रमाणमास मवस्तपृतव्यमाख्यमा उदमाहिरणवेन सहि अत्र प्रदत्तमा असस्त। मदतष्ट्रीयमा मशिकमा
पदमासत्मकमा वतरतवे, एकमवसशितलौ पदवेषपु अत्र स्वरस्य मवस्तपृतमवचमारयाः वतरतवे।

. . )7 2 14 मलशिमर मशिकमा- 

अस्य  गन्थस्य  रचमयतमा  उपमन्यगनोत्रष्ट्रीययाः  अमग्निहिनोत्रष्ट्री  खगपमतमहिनोदयस्य  पपुत्रयाः  मलशिममार  इमत
नमामकयाः  कनोऽमप  कमान्यकपु ब्जबमाह्मणयाः।  अस्यमास  मशिकमायमास  चतपुयाःषमषयाः  (६४)  श्लनोकमायाः  ससन्त।
लवेखककथनमानपुसमारवेण अस्यमा रचनमा १७८१-मवक्रममाब्दवे अभवतम्।

. . )7 2 15 स्वरमाङ्कशिमशिकमा-

अस्यमायाः मशिकमायमा रचमयतमा जयन्तस्वमामष्ट्रीनमामकयाः कनोऽमप मवदमानम् आसष्ट्रीतम्।

. . )7 2 16 षनोडशिश्लनोककीमशिकमा-

श्रष्ट्रीरमामकपृ ष्णनमामकवे न मवदपुषमा  षनोडशिश्लनोककीमशिकमा इमत नमामकयाः लघपुयाः  एकयाः गन्थयाः प्रणष्ट्रीतयाः,  यत्र
स्वरस्य व्यञ्जनस्य च मवचमारयाः कपृ तयाः।
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. . )7 2 17 अवसमानमनणरयमशिकमा-

ववैमदकव्यमाकरणसम्बसन्धपदप्रयनोगमनयममानमास जमानमाय स्वरवणमारमदजमानमानमास सलौलभ्यमाय च इयस मशिकमा
प्रणष्ट्रीतमा अनन्तदवेववेन मवदपुषमा।

. . )7 2 18 प्रमामतशिमाख्यप्रदष्ट्रीपमशिकमा-

इदस पमासण्डत्यपकणर्त्तुं मशिकमाशिमासस सदमामशिवपपुत्रवेण बमालकपृ ष्णनमाम्नमा कवे नमामप मवदपुषमा कपृ तमम् असस्त। मशिकमा
इयस पररममाणवे गररष्ठमा। मशिकमाशिमासममदस मकममप ईदृशिस प्रमाचष्ट्रीनमम् शिमासमम् आलनोक्य एव प्रणष्ट्रीतमम्। असस्मनम् गन्थवे
कमतपयमामन  व्यमाकरणप्रयनोगपरमामण  पदमामन  गन्थमान्तरमातम्  समपुद पृतमामन  ससन्त।  स्वरवणमारमदमशिकमायमायाः
समगमवषयमाणमास  सरसस  सरलस  समाङ्गनोपमाङ्गस  च  मवववेचनमम्  अत्र  वतरतवे।  मशिकमाशिमासस्य  यथमाथरजमानलमाभमाय
गन्थनोऽयमम् अतष्ट्रीव उपमादवेययाः असस्त।

. . )7 2 19 नमारदष्ट्रीयमशिकमा-

अयस मशिकमागन्थयाः समामववेदवेन सम्बदयाः असस्त। अमतमवस्तपृतमा इयमम् उपमादवेयमा च मशिकमा असस्त। अस्य
गन्थस्य शिनोभमाकरभटवेन मवस्तपृतमा  व्यमाख्यमा अमप सलसखतमा। व्यमाख्यवेयस  मनतमान्तप्रलौढमा  प्रससदमा च असस्त।
समामववेदष्ट्रीयस्वरमाणमास रहिस्यस मवजमातपुमम् अयस गन्थयाः अतष्ट्रीव उपयनोगष्ट्री वतरतवे। समामववेदष्ट्रीयवे दवे अन्यवेऽमप मशिकवे स्तयाः-
(१७) गलौतमष्ट्री (१८) लनोममशिष्ट्रीमशिकमा चवेमत।

. . )7 2 20 ममाण्डक ककीमशिकमा-

अथवरववेदवेन सम्बदमा इयस मशिकमा असस्त। अस्यमामम् ऊनमाशिष्ट्रीत्यसधकशितस  (१७९)  श्लनोकमायाः ससन्त।
अथवरववेदस्य स्वरमाणमास वणमारनमास  च सपुष्ठपु जमानमाय इयस मशिकमा महिनष्ट्रीयमा श्लमाघनष्ट्रीयमा च असस्त। कमतपयवे  अन्यवे
अमप मशिकमागन्थमायाः प्रमाप्यन्तवे,  यवेषमास नमाम-मनदरशियाः एव पयमारप्तनो भमवष्यमत।  (२०)  क्रमसन्धमानमशिकमा, (२१)

गलदृसक्शिकमा, (२२) मनयाःस्वमार-मशिकमा। एतवेषमास गन्थमानमास रचमयतमा यमाजवल्क्यमपुमनयाः असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.12 भरदमाजमशिकमायमायाः अपरस नमाम मकमम्।

.13 पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमास कमत श्लनोकमायाः ससन्त।

.14 यमाजवल्क्यमशिकमायमास कवे षमास मवववेचनस वतरतवे।

.15 वमाससष्ठष्ट्रीमशिकमायमायाः सम्बन्धयाः कयमा ससमहितयमा सहि असस्त।

.16 कमात्यमायनष्ट्रीमशिकमायमास कमत श्लनोकमायाः वतरन्तवे।

.17 पमारमाशिरष्ट्रीमशिकमायमास कवे षमास मवषयमाणमास मवववेचनस वतरतवे।
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.18 अमनोघमानसन्दनष्ट्रीमशिकमायमास कमत श्लनोकमायाः ससन्त।

.19 कवे शिवष्ट्रीमशिकमायमायाः रचमयतमा कयाः।

.20 मलशिमरमशिकमायमायाः रचमयतमा कयाः।

.21 ममाण्डकककीमशिकमा कवे न ववेदवेन सम्बदमा असस्त।

. )7 3 कल्पयाः
ववेदमानमास  मदतष्ट्रीयमम्  अङ्गमम्  असस्त कल्पयाः।  बमाह्मणकमालवे  यमागस्य तमावमानम्  प्रचमारनो  जमातनो  यतम्  तवेषमास

यथमावतम् जमानमाय पकणरपररचयप्रदमायक-गन्थमानमामम् आवश्यकतमा अनपुभकयतवे स्म। तमामम् एव आवश्यकतमास स्वल्पवैयाः
शिब्दवैयाः  पकरमयतपुस  कल्पसकत्रमामण  मवरमचतमामन।  ववेदमवमहितमानमास  कमरणमास  व्यवस्थमापनस  क्रमपकवरकस  कल्पशिमासवे
कसल्पतमम्। उकञ्चि-

'कल्पनो ववेदमवमहितमानमास कमरणमाममानपुपकव्यरण कल्पनमाशिमासमम्।' इमत।

कल्पसकत्रमामण मदमवधमामन-  श्रलौतसकत्रमामण स्ममात्तरसकत्रमामण च। श्रपुत्यपुकमानमास यमागमवधष्ट्रीनमास प्रकमाशिकमामन
महि श्रलौतसकत्रमामण। स्ममात्तरसकत्रमामण अमप मदधमा - गपृह्यसकत्रमामण धमरसकत्रमामण चवेमत।

श्रलौतसकत्रवेषपु अमग्नित्रयमाधमानमम्, अमग्निहिनोत्रमम्, दशिरपकणरममासयाः, पशिपुयमागयाः इत्यवेतवे नमानमामवधमायाः सनोमयमागमाश्चवेमत
मवषयमायाः समपुपपमामदतमायाः।

मपुख्यतयाः  कल्पसकत्रमामण  ससन्त  चतपुमवरधमामन-१.श्रलौतसकत्रमम्,२.  गपृह्यसकत्रमम्,  ३.  धमरसकत्रमम्,
४.शिपुल्वसकत्रञ्चिवेमत। 

श्रलौतसकत्रवे तवेषमामम् अनपुष्ठमानमाचमारयमागमानमास वणरनस मवदतवे,  यवेषमास सम्पमादनस त्रवैवमणरकवै याः अवश्यस कतरव्यमम्।
षनोडशिससस्कमारमाणमास  मवमशिषस  वणरनमम्  अमप  गपृह्यसकत्रवेषपु  कपृ तमम्।  मपुख्यतयाः  गपृह्यसकत्रवे  गपृह्यमामग्निसम्बदयमागमानमामम्
उपनयनमववमाहिश्रमादमादष्ट्रीनमास ससस्कमारमाणमास मवस्तपृतस मववरणस मवदतवे।

धमरसकत्रवेषपु धमाममरकमनयममायाः, प्रजमानमास रमाजमास च कत्तरव्यचयमारयाः, चत्वमारनो वणमारयाः, चत्वमारयाः आश्रममायाः, तवेषमास
धममारयाः  पकणरतयमा  मनरूमपतमायाः।  धमरसकत्रवे  चतपुण्णमार्त्तुं  वणमारनमामम्  आश्रममाणमाञ्चि  मकञ्चि  रमाजमामम्  अमप  कतरव्यमामन
मनमदरषमामन ससन्त। इममामन एव त्रष्ट्रीमण वस्तपुतयाः प्रधमानमामन कल्पसकत्रमामण मतमामन।

चतपुथर्त्तुं  शिपुल्वसकत्रस  तपु  मवशिवेषतयाः ववेमदमनममारणप्रकमारस प्रमतपमादयमत। अस्य सकत्रस्य ववैजमामनकस  महित्त्वमम्
असस्त। मपुख्यतयाः शिपुल्बसकत्रमम् अमप कल्पसकत्रमवेव,  ततम् श्रलौतसकत्रमान्तगरतमम्। शिपुल्वस ममापमक्रयमा। इदस सकत्रमम् एव
भमारतष्ट्रीयज्यमामममतशिमासस्य प्रवतरकमम्। पमाश्चमात्त्यवैयाः मपथमागनोरस-प्रभपृमतमभयाः ज्यमामममतशिमासस प्रणष्ट्रीतमम्  इमत यवे
कल्पयसन्त,  तवे  शिपुल्वसकत्रस  दृष्टमा  दृढष्ट्रीकपु वरन्तपु  यतम्  इदमम्  ज्यमामममतशिमासस  भमारतष्ट्रीयवैयाः
पमाश्चमात्यज्यमामममतशिमासनोत्पत्तवेयाः बहिहमदवसपकवरमम् एव प्रकटष्ट्रीकपृ तमम् इमत।

कल्पसकत्रमामण तत्तदवेदसम्बन्धमनबन्धनभवेदयपुतमामन। तत्र-
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ऋग्ववेदस्य कल्पसकत्रमम् - आश्वलमायनमम्, शिमाङमायनञ्चिवेमत। अनयनोयाः उभयनोरमप कल्पसकत्रयनोयाः श्रलौतसकत्रस
गपृह्यसकत्रञ्चि ससम्मसलतस  मवदतवे।  शिपुक्लयजपुवरदस्य कल्पसकत्रमम्  -   कमात्यमायनश्रलौतसकत्रमम्,  पमारस्करगपृह्यसकत्रमम्,
कमात्यमायनशिपुल्बसकत्रस चवेमत।

कपृ ष्णयजपुवरदस्य  कल्पसकत्रमम्  -  बलौधमायनसकत्रमम्,  आपस्तम्बसकत्रञ्चिवेमत।  अनयनोयाः  कल्पसकत्रयनोयाः
श्रलौतगपृह्यधमरशिपुल्वसकत्रमामण सवमारमण अमप ससन्त इमत गन्थलौ इमलौ पकणररूपलौ। 

समामववेदस्य कल्पसकत्रमम्  -  लमाटमायनश्रलौतसकत्रमम्,  द्रिमाह्यमायणञ्चिवेमत। जवैममनष्ट्रीयशिमाखमायमायाः श्रलौतसकत्रमम्,
जवैमममनगपृह्यसकत्रमम्, गनोमभलगपृह्यसकत्रमम्, खमामदरगपृह्यसकत्रञ्चिवेमत।

समामववेदवे एव आषरयकल्पस्य अमप गणनमा भवमत। अयमम् एव कल्पयाः मशिककल्पसकत्रनमाम्नमा अमप
प्रथतवे।  सकत्रममदस  लमाटमायनश्रलौतसकत्रमातम्  प्रमाचष्ट्रीनस  वतरतवे।  अथवरववेदस्य  कल्पसकत्रमम्  -  ववैतमानश्रलौतसकत्रमम्,
कलौमशिकसकत्रञ्चिवेमत। ववैतमानसकत्रस न अमतप्रमाचष्ट्रीनमम्, कलौमशिकसकत्रञ्चि अमभचमारमक्रयमावणरनपरमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.22 कल्पसकत्रमाणमास प्रकमारदयस सलखत।

.23 स्ममातरसकत्रमाणमास दलौ प्रकमारलौ सलखत।

.24 मपुख्यतयाः कमत कल्पसकत्रमामण।

.25 ऋग्ववेदस्य कल्पसकत्रस मकमम्।

.26 समामववेदस्य कल्पसकत्रस मकमम्।

. )7 4 व्यमाकरणमम्
ववेदमानमास  रककत्वमादम्,  ववेदमाथमारवबनोधनवे  सहिमायकत्वमातम्,  प्रकपृ मतप्रत्ययनोपदवेशिवेन  सहि  पदस्वरूपस्य

प्रमतष्ठमापकत्वमादम् अथरमनणरयनकपृ त्समाधनवेषपु  अन्यतमसमाधनत्ववेन प्रयपुकत्वमादम् व्यमाकरणस  नमाम अङ्गस  मनतमान्तमम्
एव  महिनष्ट्रीयस  वतरतवे,  ववेदमाङ्गवेषपु  इदस  श्रवेष्ठञ्चि  स्मपृतमम्।  'व्यमामक्रयन्तवे  शिब्दमायाः  अनवेनवेमत  व्यमाकरणमम्'  इमत
व्यपुत्पत्तवेयाः व्यमाकरणपदस्य अथरयाः भवमत पदमष्ट्रीममाससमाकरस शिमासमम् इमत। व्यमाकरणस ववेदस्य मपुखत्ववेन स्मपृतमम् -

'मपुखस व्यमाकरणस स्मपृतमम्।'

भमाषमा लनोकव्यवहिमारस प्रवतरयमत। यमद भमाषमा न स्यमातम् तमहिर  जगमददमम् अन्धतमसस मज्जवेतम्। यथनोकस
दसण्डनमा-

'इदमन्धतमयाः कपृ त्स्नस जमायवेत भपुवनत्रयमम्। 

यमद शिब्दमाह्वयस ज्यनोमतरमासससमारस न दष्ट्रीप्यतवे।।'
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भमाषमायमायाः शिपुदयवे व्यमाकरणस्य अपवेकमा भवत्यवेव। न महि व्यमाकरणजमानशिकन्ययाः समाधकनम् शिब्दमानम् प्रयनोकपुस
शिक्ननोमत।

स्वयमम्  ऋक्ससमहितमायमामम्  अस्य व्यमाकरणशिमासस्य प्रशिससमायमामम्  अनवेकवे  मन्त्रमायाः मभन-मभनस्थमानवेषपु
उपलब्धमायाः भवसन्त। ऋग्ववेदस्य एकसस्मनम् सपुप्रससदमन्त्रवे व्यमाकरणस वपृषभस्य रूपकत्ववेन प्रमतपमामदतमम् असस्त
-

चत्वमारर शृङ्गमायाः त्रयनोऽस्य पमादमा दवे शिष्ट्रीषर सप्तहिस्तमा सनोऽस्य।

मत्रधमा बदनो वपृषभनो रनोरवष्ट्रीमत महिनोदवेवनो मत्यमारमम् आमवववेशि।।

-(ऋ. ४/५८/६)

इत्यमामदशिब्दवैयाः  तत्प्रशिससमा  श्रकयतवे।  अस्य वपृषभरूपव्यमाकरणस्य चत्वमारर  शृङ्गमामण ससन्त  -  नमाम-
आख्यमात-उपसगर-मनपमातरूपमामण। अस्य त्रययाः पमादमायाः भकत-भमवष्य-वतरममानमायाः। सपुपम् मतङम्  च दवे शिष्ट्रीषर स्तयाः,सप्त
मवभकयश्च  सप्त  हिस्तमायाः  ससन्त।  उरसस  मशिरसस  कण्ठवे  च  मत्रधमा  बदनो  वपृषभयाः  रनोरवष्ट्रीमत।
एवसमवधव्यमाकरणजमानमादम् ययाः अनमभजयाः असस्त स जमाननमप न जमानमामत, पश्यनमप न पश्यमत, शृण्वनमप न
शृणनोमत। मकञ्चि यनो महि जनयाः व्यमाकरणशिमासजयाः असस्त, तत्समनधलौ वमाणष्ट्री सपुससज्जतमा कमाममनष्ट्री इव सममागत्य
सवरतनोभमाववेन सममपरतमा भवमत -

उतत्वयाः पश्यनम् न ददशिर  उतत्वयाः शृण्वनम् न शृणनोत्यवेनमामम्।

उतनोत्वस्मवै तन्वस मवससवे जमायवेव पत्यवे उशितष्ट्री सपुवमासमायाः।।

आचमायरवररुमचयाः व्यमाकरणशिमासस्य महिनष्ट्रीयतमास  गमायनम् यदमा तस्य अध्ययनस्य पञ्चि प्रयनोजनमामन
प्रमतपमादयमत तदमा महिमषरयाः पतञ्जसलयाः तदध्ययनस्य प्रयनोजनमामन त्रयनोदशि इमत वदमत। तवेन व्यमाकरणशिमासस
मनतरमास  प्रमाचष्ट्रीनस  शिमासमम् असस्त इमत जमायतवे।  न महि व्यमाकरणजमानशिकन्ययाः समाधकनम्  शिब्दमानम्  प्रयनोकपु मम्  ईशियाः।
ववेदस्य  रकमाथर्त्तुं  व्यमाकरणस्य  अध्ययनमम्  अत्यमावश्यकमम्।  'रकमाथर्त्तुं  ववेदमानमामम्  अध्यवेयस  व्यमाकरणमम्,
लनोपमागमवणरमवकमारजनो  महि  पपुरुषयाः  सम्यगम्  ववेदमानम्  पररपमालमयष्यमत'  इमत  पतञ्जसलयाः।  ववेदरकमाकमतयवैव
व्यमाकरणस्य  ववेदमाङ्गत्वमम्  अमप  समथ्यरतवे।  व्यमाकरणस्य  सवमारमण  प्रयनोजनमामन  उकमामन  महिमाभमाष्यवे  -
'रकनोहिमागमलरवसन्दवेहिमायाः प्रयनोजनमम्।' ववेदमानमामम् रकमाथरमम् व्यमाकरणस्य अध्ययनस करणष्ट्रीयमम्। ऊहियाः खल्वमप, न
सवरयाः  सलङ्गवैयाः,  न सवमारमभयाः मवभमकमभयाः ववेदवे  मन्त्रमायाः मनगमदतमायाः,  यजगतवेन पपुरुषवेण यवेषमामम्  अवश्यस  यथमायथस
मवपररणमामयाः  कतरव्ययाः,तमानम्  अववैयमाकरणयाः  यथमायथस  मवमपरणममयतपुस  न  शिक्ननोमत।  तस्ममादम्  व्यमाकरणमम्
अध्यवेयमम्।  एवमम्  अन्यमामन  अमप  अपभमाषण-दपुषशिब्द-अथरजमान-धमरलमाभ-नमामकरणमादष्ट्रीमन  प्रयनोजनमामन
व्यमाख्यमातमामन महिमाभमाष्यवे। 

व्यमाकरणशिमासस तपु मनतरमास प्रमाचष्ट्रीनशिमासमम् असस्त। ववैमदकमन्त्रवेषपु उलभ्यममानमायाः तत्तत्पदमवषमयण्ययाः
व्यपुत्पत्तययाः अमप उपरर अमभमहितमम् अमभधमानस समथरयसन्त -

१.'यजवेन यजमजयन्त दवेवमायाः' (ऋगम्.१/१६४/५०)। यजयमाच-इत्यमामदनमा अनङम् ।

२.'यवे सहिमाससस सहिसमा सहिन्तवे' (ऋगम्. ६/६६/९)। सहिधमातनोयाः असपुनम् उणमादलौ।
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३.'धमान्यमसस सधनपुमहि'   (यजपु. १/२०)। सधननोतवेधमारन्यमम्, महिमाभमारतवे।

४. 'कवे तपकयाः कवे तस नयाः पपुनमातपु' (यजपु. ११/७)। सक्वपम् च।

५.'तष्ट्रीथरस्तरसन्त' (अथवर. १८/४/७)। पमातपृतपुमदव... इमत स्थकम् ।

व्यमाकरणशिमासस्य प्रममाणभकत आचमायरयाः पतञ्जसलयाः व्यमाकरणशिमासस्य उपररमनमदरषमामन प्रयनोजनमामन
वणरयनम्  'चत्वमारर  शृङ्गमायाः'  ,'चत्वमारर  वमाकम् ’,  'उतत्वयाः’,  'सकपु ममव’,  'सपुदवेवनोऽसस’  -  इत्यवेततम्  मन्त्रपञ्चिकमम्
उदरमत  स्म।  पतञ्जलवेयाः  अमप  प्रमाचष्ट्रीनतरनो  यमास्कयाः  अमप  'चत्वमारर  वमाकम् '  इत्यवेतस्य  मन्त्रस्य  व्यमाख्यमास
व्यमाकरणशिमासपरकमामम् एव चकमार। व्यमाकरणमम् इत्यवेततम् पदस यस्ममादम् धमातनोयाः मनष्पदतवे, तस्य अमप मकलमाथर्बो
यजपुमष - 'दृष्टमा रूपवे व्यमाकरनोतम् सत्त्वमाऽनपृतवे प्रजमापमतयाः' इत्यवेतसस्मनम् वमाक्यवे प्रयपुकयाः प्रमाप्यतवे।

व्यमाकरणशिमासस्य उत्पसत्तमम् असधकपृ त्य तपु न मनसश्चततयमा मकममप कथनस सम्भवमम्। इदस तपु वकपुस
शिक्यस  यदम्  उपलब्धवेभ्ययाः  ववैमदकपदपमाठवेभ्ययाः  प्रमागम्  व्यमाकरणस  शिमासस  पकणरतमास  गतमम्।
प्रकपृ मतप्रत्ययधमातकपसगरसममासवतमास  पदमानमास  मवभमागश्च  कपृ त्स्नतयमा  मनधमारररतनो  जमातनो  यदमा  तस्य  गतस्य
कमालस्य  अनवेकसहिसमाब्दमायाः  व्यतष्ट्रीतमायाः।  वमाल्मष्ट्रीमकरमाममायणस्य  रचनमाकमालवे  व्यमाकरणशिमासस्य  अध्ययनमम्
अध्यमापनस च सपुव्यवसस्थततयमा प्रचसलतमम् आसष्ट्रीतम् इत्यवेतदम् महि -

'नकनस व्यमाकरणस कपृ त्स्नमनवेन बहिहधमा श्रपुतमम्।

बहिह  व्यमाहिरतमाऽनवेन न मकसञ्चिदपशिसब्दतमम्।।'

इत्यमामदश्लनोकवे भ्ययाः  मवमदतस  जमायतवे।  महिमाभमारतयपुदकमालवमतरमन  यमास्क-मनरुकवे  बहिहनमास
व्यमाकरणमाचमायमारणमामम्  उलवेखयाः दृश्यतवे।  आचमायरयाः  शिमाकटमायनयाः तपु  स्वककीयस  व्यमाकरणस  यमास्कमादम्  अमप प्रमाकम्
सलसखतवमानम्। तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमामम् अस्य मवषयस्य सवरप्रथमयाः तथमा प्रमाचष्ट्रीनतमयाः उलवेखयाः प्रमाप्यतवे -

'वमागम्  ववै  परमाच्य  व्यमाकपृ तमाऽवदतम्।  तवे  दवेवमा  इन्द्रिमम्  अबपुवनम्  -  इममास  ननो  वमाचस  व्यमाकपु मवर मत।
सनोऽबवष्ट्रीतम्  -  वरस  वपृणवे,  मह्यस  चवैववेष  वमायववे  च  सहि  गपृह्यतमा  इमत।  तस्ममादम्  ऐन्द्रिवमायवयाः  सहि  गपृह्यतवे।
तमाममन्द्रिनो मव्यमातनोयाः वक्रम्य व्यमाकरनोतम्। तस्ममामदयस व्यमाकपृ तमा वमामपुदतवे।' (तवै.सस.६।४।७।३)।

आचमायरपतञ्जसलयाः स्वककीयवे महिमाभमाष्यवे सलसखतवमानम् -

'बपृहिस्पमतश्च  वकमा।  इन्द्रिश्च  अध्यवेतमा।  मदव्यस  वषरसहिसमम्  अध्ययनकमालयाः।  अन्तस  च  न
जगमाम।' (महिमाभमाष्य़वे पस्पशिमामह्निकमम्)।

इत्थमम् अगमाधमम् अनन्तञ्चि शिब्दमाणरवमम् असस्त। अत एव पसण्डतसममाजवे एकमा प्रचसलतमा प्रससदमा
गमाथमा च असस्त - 

'समपुद्रिवदम् व्यमाकरणस महिवेश्वरवे तदधरकपु म्भनोदरणस बपृहिस्पतलौ।

तदमागभमागमाच्च शितस पपुरन्दरवे कपु लमागमबन्दकत्पमततस महि पमामणनलौ।।'

पतञ्जसलमपुमनयाः सलखमत -

'पपुरमा  कल्प  एतदम्  आसष्ट्रीतम्  ससस्कमारनोत्तरकमालस  बमाह्मणमा  व्यमाकरणस  स्ममाधष्ट्रीयतवे।'  इत्यवेतवेन  अमप
व्यमाकरणस प्रमत लनोकस्य प्रवपृसत्तयाः मचरमातम् आसष्ट्रीदम् इमत जमायतवे।
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यदमा कमामप भमाषमा व्यवहिमारमातष्ट्रीततमास प्रयमामत तदमा तस्यमा भमाषमायमायाः जमानस व्यमाकरणमन्त्रवेण न प्रमतपत्तपुस
शिक्यस  भवमत।  व्यमाकरणमम्  एव  भमाषमायमायाः  स्वरूपसङ्घटनस  सवमारत्मनमा  कपु रुतवे।  तस्ममादम्  व्यमाकरणमम्  एव
भमाषमाजमानलमाभमाय सवरषमामम्  अमप अषमामानमास  शिमकगमाहिकमाणमास  मध्यवे  मकधरन्यस  स्थमानमम् अध्यमास्तवे। व्यमाकरणस्य
मनतमान्तमम् एव उपमादवेयतमास श्रवेष्ठतमाञ्चि तत्र तत्र अवलनोक्य एव तस्य ममहिसम्न बपुधवैयाः अमभमहितमम् इदमम् -

'यदमप बहिहनमाधष्ट्रीषवे तथमामप पठ पपुत्र व्यमाकरणमम्।

स्वजनयाः श्वजननो ममा भकतम् सकलस शिकलस सकपृ च्छकपृ तम्।।

शिब्दशिमासमनधष्ट्रीत्य ययाः पपुममानम् वकपु ममच्छमत वचयाः सभमान्तरवे।

बन्धपुममच्छमत वनवे मदनोत्कटस हिसस्तनस कमलनमालतन्तपुनमा।।'

व्यमाकरणमामन बहिहमभयाः ववैयमाकरणवैयाः महिमषरमभयाः प्रणष्ट्रीतमामन। तवेषपु व्यमाकरणकतपृरषपु मवदत्सत्तमवेषपु - इन्द्रियाः,
चन्द्रियाः, कमाशिकपृ त्स्नयाः, आमपशिसलयाः, शिमाकटमायनयाः, पमामणमनयाः, अमरयाः, जवैनवेन्द्रियाः, इत्यवेतवे अषलौ ससन्त सपुप्रसथतमायाः।
न कवे वलमम् एतवेषमामम् अषमानमामम् एव व्यमाकरणकततॄरणमास व्यमाकरणमामन वतरन्तवे, अमप तपु अन्यवेषमामम् अमप आचमायमारणमास
व्यमाकरणमामन श्रकयन्तवे। यथमा - कलौममारस समारस्वतस शिमाकलञ्चि व्यमाकरणमम्। व्यमाकरणकमारमानम् अथ च व्यमाकरणमामन
असधकपृ त्य एतच्छ्लनोकदयस प्रसथतमम् असस्त। -

'इन्द्रिश्चन्द्रियाः कमाशिकपृ त्स्नमामपशिलष्ट्री शिमाकटमायनयाः।

पमामणन्यमरजवैनवेन्द्रिमा जयन्त्यषमामदशिमासब्दकमायाः।।

ऐन्द्रिस चमान्द्रिस कमाशिकपृ त्स्नस कलौममारस शिमाकटमायनमम्।

समारस्वतस चमामपशिलस शिमाकलस पमामणनष्ट्रीयकमम्।।'

अपरञ्चि व्यमाकरणमामन अषलौ -

'प्रथमस प्रनोच्यतवे बमाह्मस मदतष्ट्रीयमवैन्द्रिमपुच्यतवे। 

यमाम्यस प्रनोकस  ततनो रलौद्रिस वमायव्यस वमारुणस तथमा।।

समामवत्रञ्चि तथमा प्रनोकमषमस ववैष्णवस तथमा।' (भमवष्यपपुरमाणवे बमाह्मपवरमण)

लघपुमत्रमपुमनकल्पतरुकपृ तयाः तपु नव व्यमाकरणमामन स्मरसन्त-

'ऐन्द्रिस चमान्द्रिस कमाशिकपृ त्स्नस कलौममारस शिमाकटमायनमम्।

समारस्वतस चमामपशिलस शिमाकलस पमामणनष्ट्रीयकमम्।।'

अनवेन व्यमाकरणमानमामम् अषमवधत्वमम् एव प्रससदमम्। यथनोकस  भमास्करवेण - 'अषलौ व्यमाकरणमामन षटम्  च
मभषजमास  व्यमाचषमा  तमायाः  ससमहितमायाः'  इमत  भमवष्यपपुरमाणनोकमामन  व्यमाकरणमामन  तपु  प्रससदमामन।  ऐन्द्रिमादष्ट्रीमन  एव
प्रससदमामन।

एतवैयाः मनदरशिवैयाः इन्द्रिवेण व्यमाकरणस्य रचनमा कपृ तमा इत्यस्य वणरनस स्फिपु टमम् एव प्रमतभमामत। व्यमाकरणममदस
गन्थरूपवे  आसष्ट्रीतम्  इत्यस्य  अमप  प्रममाणस  प्रमाप्यतवे  एव।  यथमा  -  नसन्दकवे श्वरयाः  कमामशिकमा-वपृत्तवेयाः
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तत्त्वमवमशिरनष्ट्रीव्यमाख्यमायमामम्  उपमन्यपुनमा  सलसखतमम्  -  'तथमा  चनोकमम्  इन्द्रिवेण  अन्तवरणरसमपुदकतमा  धमातवयाः
पररककीमतरतमा इमत।'

वररुमचयाः ऐन्द्रिमनघण्टपु याः इत्यवेतस्य आरम्भवे एव अस्य मनदरशिस कपृ तवमानम्-

'पकवर्त्तुं पद्मभपुवमा प्रनोकस  श्रपुत्ववेन्द्रिवेण प्रकमामशितमम्।

तदबपुधवेभ्यनो वररुमचयाः कपृ तवमामनन्द्रिनमामकमम्।।'

वनोपदवेववेन ससस्कपृ तस्य ममान्यवेषपु व्यमाकरणसम्प्रदमायवेषपु प्रथमस्थमानमम् इन्द्रिमाय एव प्रदत्तमम् -

'इन्द्रिश्चन्द्रियाः कमाशिकपृ त्स्नमामपशिलष्ट्री शिमाकटमायनयाः।

पमामणन्यमजरनवेन्द्रिमा जयन्त्यषमामदशिमासब्दकमायाः।।'

समारस्वतप्रमक्रयमायमामम् अनपुभकमतस्वरूपमाचमायरण मनगमदतमम् -

'इन्द्रिमादयनोऽमप यस्यमान्तस न ययपुयाः शिब्दवमाररधवेयाः।

प्रमक्रयमास तस्य कपृ त्स्नस्य कमनो वकपुस  कथस नरयाः।।'

 डमाहुँ  वनरलमहिनोदयस्य  कथनमानपुसमारवेण  तमरलभमाषमायमा  आदव्यमाकरणस  तनोलकसप्पयमम्  इत्यमाख्यवे
व्यमाकरणवे  ऐन्द्रिव्यमाकरणमातम्  एव  समाहिमाय्यस  गपृहिष्ट्रीतमम्।  वररुमचयाः  'भवन्तष्ट्री’,  'अदतनष्ट्री’,  'हिस्तनष्ट्री'  इत्यमादष्ट्रीनमास
पमाररभमामषकशिब्दमानमामम्  उलवेखस  कपृ तवमानम्,  तवे  पमामणनवेयाः  'लटम् ,लपुङम् ,  सलटम् '  इत्यमामदशिब्दवेभ्ययाः प्रमाचष्ट्रीनमम्  असस्त।
एतवेषमास प्रयनोगयाः ऐन्द्रिव्यमाकरणवे अमप असस्त इमत अनपुमष्ट्रीयतवे।

'वतरममानवे  लटम्  (३/२/१२३)-वमामतरक-प्रवपृत्तस्य  मवरमामवे  मशिष्यमा  भवन्त्यमावतरममानत्वमातम्।
भवन्तष्ट्रीमत लटयाः पकवमा रचमायरससजमा' (कवै यटयाः)।

गनोपथबमाह्मणवे व्यमाकरणमवषयमायाः मनमदरषमायाः ससन्त। स्पषतयाः व्यमाकरणशिमासस्य इमतहिमासमावलनोकनवेन
मवमदतस  भवमत यदम् भमारतवे  पपुरमा  अनवेकवे  व्यमाकरणकतमाररयाः  आचमायमारयाः  आसनम्।  तत्र आमपशिसल-शिमाकटमायन-

गमालववेन्द्रिमादष्ट्रीनमास व्यमाकरणकततॄरणमामम् उलवेखयाः कपृ तयाः वतरतवे। परस समाम्प्रतस तपु पमामणनष्ट्रीयस व्यमाकरणमम् एव प्रमाप्यतवे।
तत्कपृ तयाः  गन्थयाः-  अषमाध्यमायष्ट्री  सवमारङ्गसपुलसलतनो  भकत्वमा  मवभमामत।  तत्र  ववैजमामनक्यमा  पदत्यमा  व्यमाकरणस
प्रमतपमामदतमम् असस्त। यमादृशिस महि सपुलसलतस दवेववमाण्यमायाः शिमासष्ट्रीयस मवववेचनस तत्र दृश्यतवे, नमान्यत्र तमादृशिस क्वमामप
मवलनोक्यतवे। तत्र ललौमककस  ववैमदकमम् उभयमवधमम् अमप व्यमाकरणमम् आम्नमातमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.27 व्यमाकरणशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तस मनमदरशित।

.28 इदमन्धतमयाः कपृ त्स्नममत्यमामदश्लनोकयाः कवे न सलसखतयाः।

.29 व्यमाकरणस शिरष्ट्रीरस्य कवे न तपुल्यमम्।

.30 ऋग्ववेदवे व्यमाकरणस मकस रूपकत्ववेन प्रमतपमामदतमम्।

.31 व्यमाकरणकतपृरषपु बहिहषपु मवदत्सत्तमवेषपु कमत ववैयमाकरणमायाः सपुप्रसथतमायाः, कवे  च तवे।
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. )7 5 मनरुकमम्
मनरुच्यतवे  मनश्शिवेषवेण  उपमदश्यतवे  ततम्  तदथमारनमामम्  अवबनोधनमाय  पदजमातस  यत्र  तमनरुकमम्  इमत

कथ्यतवे। मनरुकस  मनघण्टनोयाः महित्त्वपकणमार टष्ट्रीकमा असस्त। मनघण्टलौ ववेदस्य कमठनशिब्दमानमास समपुच्चययाः असस्त।
मनघण्टपुगन्थस्य  सङ्ख्यमामवषयवे  पयमारप्तयाः  मतभवेदयाः  असस्त।  सम्प्रमत  समपुपलब्धयाः  मनघण्टपुगन्थयाः  एक  एव
असस्त,  परन्तपु  प्रमाचष्ट्रीनपरम्परमायमा  अनपुशिष्ट्रीलनवेन  जमातनो  भवमत  यतम्  मनघण्टपुगन्थमा  अनवेकवे  ससन्त।  (द्रिष.
दपुगमारवपृसत्तयाः  पपृ.  ३)  मनरुकस्य  आरम्भवे  'मनघण्टपुमम्'  'सममाम्नमाय'  इत्यवेतवेन  पदवेन  अमभधष्ट्रीयतवे।  तवेन  अस्य
प्रमाचष्ट्रीनत्वस प्रममामणतस भवमत। महिमाभमारतस्य मनोकधमरपवमारनपुसमारवेण अस्य मनघण्टनोयाः रचमयतमा प्रजमापमतकश्यपयाः
आसष्ट्रीतम् - 

'वपृषनो महि भगवमानम् धमर याः ख्यमातनो लनोकवे षपु भमारत।

मनघण्टपुकपदमाख्यमानवे मवमद ममास वपृषमपुत्तममम्।।

कमपवररमाहियाः श्रवेष्ठश्च धमरश्च वपृष उच्यतवे।

तस्ममादम् वपृषमाकमपस प्रमाहि कश्यपनो ममास प्रजमापमतयाः।।'

(महिमा. मनो. ध. प. अ. ३४२, श्लनो. पपृ. ८६-८७)

वतरममानवे  मनघण्टपुगन्थवे  'वपृषमाकमपयाः'  शिब्दयाः  सङ्गपृहिष्ट्रीतयाः  असस्त।  अतयाः पकवर्बोककथनमानपुसमारवेण  जमातयाः
भवमत यतम् महिमाभमारतकमालवे  अस्य मनघण्टपुगन्थस्य मनममारतपृपदवेन प्रजमापमतयाः कश्यप एव प्रख्यमात आसष्ट्रीतम्।
मनघण्टलौ  पञ्चि अध्यमायमायाः  ससन्त। आमदममायाः  त्रययाः अध्यमायमायाः  नवैघण्टपुककमाण्डमम्  इमत अमभधष्ट्रीयतवे।  चतपुथरयाः
अध्यमायनो नवैगमकमाण्डमम्,  पञ्चिमयाः अध्यमायनो दवैवतकमाण्डमम् इमत पदवेन व्यपमदश्यतवे। प्रथमतयाः मत्रषपु अध्यमायवेषपु
पपृसथव्यमामदबनोधकमानमामम् अनवेकशिब्दमानमामम् एकत्र सङ्गहियाः असस्त। मदतष्ट्रीयकमाण्डमम् एकपदष्ट्रीयमम् अमप कथ्यतवे।
नवैगमयाः  इम्त्यवेतस्य पदस्य तमात्पयरममदमम्  असस्त यदम् एतस्य प्रकपृ मतप्रत्ययस्य यथमाथमारवगमनस  न भवमत  -
अनवगतससस्कमारमासश्च मनगममानम्। दवैवतकमाण्डवे दवेवतमायमायाः स्वरूपस्थमानयनोयाः मनदरशियाः प्रमाप्यतवे।

. . )7 5 1 मनघरण्टपु -व्यमाख्यमाकमारमायाः

सम्प्रमत  मनघण्टपुगन्थस्य एकमा  एव  व्यमाख्यमा  समपुपलब्धमा  भवमत।  अस्यमा  व्यमाख्यमायमा  रचमयतमा
दवेवरमाजयज्वमा असस्त। अस्य मपतमामहिस्य अमप नमाम दवेवरमाजयज्वमा एव आसष्ट्रीतम्। अस्य मपतपुयाः नमाम यजवेश्वरयाः
असस्त। अयस महि मवदमानम् रसगवेशिपपुरष्ट्री इत्यमाख्यस्य नगरस्य पमाश्वरवमतरनयाः कस्य अमप गमामस्य मनवमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्।
नमाम्नमा प्रतष्ट्रीतनो भवमत यदम् अयस मवदमानम् सपुदकरदमकणभमारतस्य एव मनवमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। अस्य समयस्य मवषयवे
मतदयस प्रचसलतमम् असस्त। कवे षमासञ्चितम् मवदपुषमास मतवे अयस मवदमानम् समायणमातम् परवतर्षी आसष्ट्रीतम्, मकञ्चि यथमाथरतयाः
समायणमातम्  पकवरवतर्षी  एव  अयमम्  आसष्ट्रीतम्।  आचमायरसमायणवेन  ऋग्ववेदष्ट्रीयमन्त्रस्य  (१/६२/३)  स्वककीयवे  भमाष्यवे
मनघण्टपुभमाष्यवचनस्य  उलवेखयाः  कपृ तयाः।  उलवेखनोऽयस  दवेवरमाजयज्वनयाः  भमाष्यवे  अमप  मकसञ्चितम्  पमाठमान्तऱवेण
समपुपलब्धयाः भवमत। अस्ममादम् भमाष्यमादम् अमतररकस  न मकमम् अमप अन्यतम् मनघण्टपुभमाष्यस मवदममानमम् असस्त।
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दवेवरमाजयज्वमा  स्वभमाष्यस्य  उपनोदमातवे  कष्ट्रीरस्वमाममनयाः  तथमा  अनन्तमाचमायरस्य  मनघण्टपु व्यमाख्यमायमायाः  उलवेखस
कपृ तवमानम्।  यथमा  -  'इदस  च  .....  कष्ट्रीरस्वमामष्ट्री  अनन्तमाचमायरकपृ तमास  मनघण्टपु व्यमाख्यमास  ......  मनरष्ट्रीक्ष्य  मक्रयतवे।'
अनन्तमाचमायरस्य उलवेखयाः अत्र प्रथमस एव अस्ममाकस  प्रमाप्यतवे। कष्ट्रीरस्वमाममनयाः मतस्य उलवेखयाः अत्र बहिहलतयमा
कपृ तयाः असस्त। कष्ट्रीरस्वमामष्ट्री अमरकनोशिस्य प्रससदयाः टष्ट्रीकमाकमारयाः असस्त। यज्वनयाः उदरणमम् 'अमरकनोशिनोदमाटनवे'
यथमावदम् उपलब्धस भवमत। अतयाः मनघण्टपु व्यमाख्ययमा यज्वनवे अमभप्रमाययाः अस्य अमरकनोशिस्य एव व्यमाख्ययमा
प्रतष्ट्रीतयाः भवमत। अस्य भमाष्यस्य नमाम – मनघण्टपु -मनवरचनमम् इमत असस्त। स्वप्रमतजमानपुसमारवेण दवेवरमाजयज्वमा
नवैघण्टपुककमाण्डस्य  एव  मनवरचनमम्  असधकवे न  मवस्तरवेण  कपृ तवमानम्  (मवरचयमत  दवेवरमाजनो
नवैघण्टपुककमाण्डमनवरचनमम् -श्लनो. ६)। अन्यकमाण्डमानमास व्यमाख्यमा अत्यल्पमा आकमारमा असस्त। असस्मनम् उपनोदमातवे
स्कन्दस्वमाममनयाः  ऋग्भमाष्यटष्ट्रीकमातयाः,  महिवेश्वरस्य  मनरुकभमाष्यटष्ट्रीकमातयाः  च  समाहिमाय्यस  गपृहिष्ट्रीतमम्  असस्त।
प्रमाचष्ट्रीनप्रमाममाण्यमादम् अमप सपुष्ठपु  उदरणमामन अनवेकमामन उदमाहिरणमामन च ससन्त। समायणमातम् पकवरवमतरत्ववेन अस्यमा
व्यमाख्यमायमायाः तथमा मनरुकवे याः च मवशिवेषस महित्त्वमम् असस्त।

. . )7 5 2 मनरुककमालयाः 

मनरुकयपुगमम् - मनघण्टपुकमालमानन्तरस मनरुकमानमास समययाः प्रमारम्भनो भवमत। द पुगमारचमायमारनपुसमारवेण मनरुकस
चतपुदरशिसङ्ख्यकमम्  आसष्ट्रीतम्।  ('मनरुकस  चतपुदरशिप्रभवेदमम्’-दपुगरवपृ.  १/१३)।  यमास्कस्य  मनरुकवे  दमादशिमानमास
मनरुककततॄरणमास नमाममामन मतमामन च मनमदरषमामन ससन्त। एतवेषमास नमाम अकरक्रमवेण एव असस्त-१.अगमायणयाः,  २.

औपमन्यवयाः,  ३.औदपुम्बरमायणयाः,४.औणरवमाभयाः,  ५.कमाथक्ययाः,  ६.क्रलौषपु मकयाः,  ७.गमाग्यरयाः,  ८.ममालवयाः,
९.तवैमटमकयाः,१०.  वमाष्यमारयमणयाः,११.शिमाकपकमणयाः,१२.स्थलौलमामष्ठमवश्च। त्रयनोदशियाः तपु स्वयस यमास्क एव असस्त।
एतवेषमास  त्रयनोदशिमानमामम् आचमायमारणमामम् अमतररकयाः कनोऽसस्त चतपुदरशियाः आचमायरयाः। इमत तपु अजमातमम् एव असस्त।
एतवेषपु गन्थकमारवेषपु शिमाकपकणवेयाः मतमम् आसधक्यवेन उदपृतमम् असस्त। बपृहिदवेवतमायमामम् अमप अस्य मतस्य उलवेखयाः
प्रमाप्यतवे। बपृहिदवेवतमायमास तथमा पपुरमाणवेषपु च शिमाकपकमणयाः रथष्ट्रीतरशिमाकपकमण-नमाम्नमा स्मपृतयाः असस्त।

. . )7 5 3 यमास्कस्य मनरुकमम्

मनरुकस  ववेदमानमास षडङ्गवेषपु अन्यतममम् असस्त। सम्प्रमत यमास्करमचतस मनरुकमम् एव अस्य ववेदमाङ्गस्य
प्रमतमनसधगन्थयाः वतरतवे। असस्मनम् मनरुकवे  दमादशि अध्यमायमायाः ससन्त। अन्तवे दलौ अध्यमायलौ पररमशिषरूपवेण स्तयाः।
अनवेन प्रकमारवेण समगगन्थयाः अयस चतपुदरशिसपु अध्यमायवेषपु मवभकयाः असस्त। पररमशिषभमागमम् अमप अवमारचष्ट्रीनमम् इमत
वकपुस  न शिक्यतवे। यतनो महि यमास्क इव उव्वटयाः अमप पररमशिषभमागमातम् पररमचतयाः आसष्ट्रीतम्। उव्वटयाः स्वककीयवे
यजपुवरदभमाष्यवे  (१८/७७),  मनरुकवे  (१३/१३)  समपुपलब्धस वमाक्यस मनमदरषमम् अकरनोतम्। अतयाः अस्य असशिस्य
भनोजरमाजमातम् प्रमाचष्ट्रीनत्वस स्वतयाः ससदमम् असस्त। यमास्ककपृ तस मनरुकस  तपु मनघण्टपुगन्थस्य व्यमाख्यमा असस्त। अतयाः
अस्य  ववेदमाङ्गत्वमम्  अनपुपपनमम्  इमत  आशिङ्क्य  सममाधत्तवे  -  'अथमारवबनोधवे  मनरपवेकतयमा  पदजमातस  यत्रनोकस
तमनरुकमम्।'  अन्यच्च-  'एकवै कस्य  पदस्य  सम्भमामवतमा  अवयवमाथमार  यत्र  मनयाःशिवेषवेण  उच्यन्तवे  तदम्  अमप
मनरुकमम्।' अतयाः अस्य ववेदमाङ्गत्वस ससदमम्।
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यमास्कस्य प्रमाचष्ट्रीनतमायमा अत्र लवेशितयाः अमप सन्दवेहिस्य अवकमाशियाः नमासस्त। पमामणनवेयाः अमप प्रमाचष्ट्रीनतरयाः
अयमम्  असस्त।  ससस्कपृ तभमाषमायमा  ययाः  मवकमासयाः  यमास्कस्य  मनरुकवे  प्रमाप्यतवे  ततम्  पमामणनवेयाः  अषमाध्यमाय्यमास
व्यमाख्यमातरूपतयाः  प्रमाचष्ट्रीनतरमम्  असस्त।  महिमाभमारतस्य मनोकपवमारनपुसमारवेण  मनघण्टनोयाः  कतमार  यमास्कनो  नमासष्ट्रीतम्।
अस्य रचमयतमा कनोऽमप प्रजमापमतयाः कमाश्यप आसष्ट्रीतम्-

'वपृषनो महि भगवमानम् धमर याः ख्यमातनो लनोकवे षपु भमारत।

मनघण्टपुकपदमाख्यमानवे मवमद ममास वपृषमपुत्तरमम्।

कमपवररमाहियाः श्रवेष्ठश्च धमरस्य वपृष उच्यतवे।

तस्ममादम् वपृषमाकमप प्रमाहि कश्यपनो ममास प्रजमापमतयाः।।'

(महिमा.मनो.प.अ.३४२,श्लनो.८६-८७)

तत्र एव मनघण्टनोयाः व्यमाख्यमातमा यमास्कयाः आसष्ट्रीतम्, इत्यस्य प्रममाणमम् अमप समपुपलब्धमम् असस्त-

'सलमपमवषवेमत चमाख्यमायमास हिष्ट्रीनरनोममा च यनोऽभवतम्।

तवेनमामवषस तपु यसत्कसञ्चितम् मशिमपमवषवेमत च स्मपृतयाः।।

यमास्कनो ममामपृमषरव्यगनोऽनवेकयजवेषपु गष्ट्रीतवमानम्।

मशिमपमवष इमत ह्यस्ममादम् गपुह्यनमाम परनोह्यहिमम्।।

स्तपुत्वमा ममास मशिमपमवषवेमत यमास्कयाः ऋमषरुदमारधष्ट्रीयाः।

मत्प्रसमादमादधनोनषस मनरुकमसधजसग्मवमानम्।।'

(म.भमा.शिमा. प. श्लनो.६९-७१)

इत्यमामदनमा  प्रममामणतस्य  यमास्कस्य  कयाः  कमाल  इमत  मवचमारवे  प्रस्तपुतवे-क)  महिमाभमारतस्य  उपरर
सलसखतपददयस्य उदरणमातम् ततयाः अवमारचष्ट्रीननो महिमाभमारतयाः,  ख)  पमामणमनयाः स्वककीयवे  वमासपुदवेवमाजपुरनमाभ्यमास वपुनम्
४/३/९८ इत्यसस्मनम् सकत्रवे कपृ ष्णमाजपुरनलौ स्मपृतवमानम् इमत ततयाः अयस प्रमाचष्ट्रीनयाः। पमामणमनयाः पमाण्डपु पपुत्रमादम् अजपुरनमातम्
परवत्तर्षी ससदनो भवमत। पमाण्डपुपपुत्रमाणमास समययाः तपु रमाजतरमङ्गण्यमामम् एव वमणरतमम् -

'शितवेषपु षटसपु समाऽधरषपु त्र्यसधकवे षपु च भकतलवे। 

कलवेगरतवेषपु वषमारणमामभवनम् कपु रुपमाण्डवमायाः।।'

इदस सवर्त्तुं मवचमायर  खष्ट्रीषपकवरनवमशितकस्य पकवमारदवे यमास्कयाः अजमायत इमत प्रतष्ट्रीयतवे। यमास्कस्य अस्य
गन्थस्य महित्तमा अत्यसधकमा असस्त। गन्थस्य आरम्भवे यमास्कनो मनरुकस्य ससदमान्तस्य ववैजमामनकस  प्रदशिरनमम्
अकरनोतम्। ववेदमाथमारनपुशिष्ट्रीलनमाय तदमा अनवेकपकमायाः आसनम्। यवेषमास  नमाममामन अनवेन प्रकमारवेण प्रदत्तमामन ससन्त  -
१)असधदवैवतयाः,२)अध्यमात्मयाः,  ३)आख्यमातसमययाः,४)ऐमतहिमाससकमायाः,  ५)नवैदमानमायाः,  ६)नवैरुकमायाः,
७)पररव्रमाजकमायाः,८) यमासजकमायाः च।

अनवेन  मतमनदरशिवेन  ववेदमाथमारनपुशिष्ट्रीलनस्य  इमतहिमासस्य  उपरर  मवमशिषरूपवेण  प्रकमाशियाः  प्रसरमत।
यमास्कस्य प्रभमावयाः अवमान्तरकमासलकस्य भमाष्यस्य उपरर असस्त। समायणयाः तपु  अस्यमायाः पदत्यमा अनपुसरणस
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कपृ त्वमा  ववेदभमाष्यरचनमायमास  कपृ तकमायरयाः  अभवतम्।  यमास्कस्य प्रमक्रयमा  आधपुमनकभमाषमाववेत्ततॄणमास  प्रधमानतयाः  ममान्यमा
असस्त। मनरुकस्य एकममात्रप्रमतमनसधत्ववेन मनरुकगन्थस्य सवमारमतशिमामय महित्त्वमम् असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.32 मनघण्टलौ कमत अध्यमायमायाः।

.33 मनघण्टलौ पञ्चिमवे अध्यमायवे मकस  कमाण्डस वतरतवे।

.34 मनघण्टपुगन्थस्य एकस्य व्यमाख्यमाकमारस्य नमाम उमलखत।

.35 कष्ट्रीरस्वमामष्ट्री कयाः।

.36 मनरुकवे  कवे षमास मनरुककमारमाणमास नमाम वतरतवे।

.37 शिमाकपपुमणयाः पपुरमाणवेषपु कवे न नमाम्नमा स्मपृतयाः।

.38 मनरुकस्य कमत अध्यमायमायाः।

. )7 6 छन्दयाः
छन्दनो ववेदस्य पञ्चिममम् अङ्गमम् असस्त। ववेदमायाः ससन्त छन्दनोबदमायाः,  अतयाः तवेषमामम् उच्चमारणमनममत्तमाय

छन्दनोजमानस  मनतरमामम्  अपवेमकतस  भवमत।  छन्दनोमभधवेन  एतवेन  अङ्गवेन  छन्दसमास  सवरषमामम्  उच्चमारणमवसधयाः
तद्गमतप्रकमारयाः  तद्गमानरष्ट्रीमतश्च  मवमदतमा  भवमत।  तस्ममादम्  ववैमदकमन्त्रनोच्चमारणस्य  प्रयनोजनमाय  छन्दसयाः
अध्ययनस पकवरमम्  उमचतमम्। मवनमा छन्दनोजमानस ययाः ववेदमाऽध्यन-यजन-यमाजनमामद-कमायमारमण करनोमत तस्य तमामन
सवमारमण फिलप्रदमायकमामन कमायमारमण न भवसन्त।

कमात्यमायनवेन अत्र स्पषतयमा एव उकमम् -

‘यनो हि वमा अमवमदतमाषरयच्छन्दनो दवैवतबमाह्मणवेन मन्त्रवेण यमाजयमत वमा अध्यमापयमत वमा स्थमाणपुस
वच्छर मत गत्यर वमा पमात्यतवे प्रमष्ट्रीयतवे वमा पमापष्ट्रीयमानम् भवमत।' (सवमारनपुक्रमणष्ट्री १।१) 

ससमहितमाबमाह्मणवेषपु छन्दनोनमाम्नमामम् उपलभ्यत्वमातम् छन्दनोऽङ्गस्य अमप उत्पसत्तयाः ववैमदकयपुगवे एव ससवपृत्तयाः
इमत प्रतष्ट्रीयतवे।  अस्य ववेदमाङ्गस्य प्रमतमनसध-गन्थयाः असस्त मपङ्गलमाचमायरकपृ तस  'छन्दयाःसकत्रमम्'।  अस्य गन्थस्य
रचमयतमा कदमा बभकव । अस्य पयमारप्तपररचयस्य अभमावयाः असस्त। अयस गन्थयाः सकत्ररूपवेऽसस्त। गन्थनोऽयमम् अषसपु
अध्यमायवेषपु  मवभकयाः  असस्त।  प्रमारम्भमातम्  चतपुथमारध्यमायस्य सप्तमसकत्रपयरन्तस  ववैमदकच्छन्दसमास  लकणस  प्रदत्तमम्
असस्त। अस्य गन्थस्य हिलमायपुधकपृ तमा 'मपृतसञ्जष्ट्रीवनष्ट्री' व्यमाख्यमा अतष्ट्रीव प्रससदमा वतरतवे।

ललौमकककमाव्यवेषपु  छन्दसयाः पमादबदतमायमायाः च सम्बन्धयाः एतमावमानम्  असस्त यतम्  पदवेषपु  एव छन्दसनो
यनोजनमा मन्यतवे,  तथमा गदन्तपु  छन्दनोहिष्ट्रीनरचनमारूपवेण स्वष्ट्रीकपृ तस  भवमत। ववैमदकच्छन्दसनो मवषयवे  इयस धमारणमा
अममान्यमा असस्त। प्रमाचष्ट्रीनमायरपरम्परमानपुसमारवेण गदमम् अमप छन्दनोबदरचनमा एव मन्यतवे। द पुगमारचमायरण मनरुकस्य
स्ववपृत्त्यमा  (७।२)  कस्यमामप  बमाह्मणस्य  वमाक्यस  समपुदपृतमम्,  यस्य  आशिययाः  असस्त  छन्दनो  मवनमा  वमाणष्ट्री
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समपुच्चररतमा न भवमत—‘नमाच्छन्दसस वमागपुच्चरमत'। भरतमपुमनयाः अमप छन्दनोमवरमहितस शिब्दस नवैव स्वष्ट्रीकरनोमत
-

'छन्दहिष्ट्रीनमा न शिब्दनोऽसस्त, न छन्दयाः शिब्दवसजरतमम्।'

(नमा.शिमा.१४।४५) 

कमात्यमायनमपुनवेयाः नमाम्नमा प्रख्यमातस ऋग्यजपुष-पररमशिषस पकवर्बोकस  तथ्यस स्वष्ट्रीकरनोमत -

‘छन्दनोभकतममदस सवर्त्तुं वमाङ्मयस स्यमादम् मवजमानतयाः।

नमाच्छन्दसस न चमापपृषवे शिब्दश्चरमत कश्चन।।'

पकवर्बोकमतमानपुसमारवेण ववेदस्य न कनोऽमप एवसमवधयाः मन्त्रयाः असस्त,  ययाः छन्दसनो ममाध्यमवेन न मनममतरयाः
वतरतवे। फिलतनो यजपुवरदस्य मन्त्रयाः अमप यनो महि मनश्चयवेन गदमात्मकयाः असस्त, छन्दनोमवरमहितयाः नमासस्त। तवेन महि
प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारयाः  प्रथममाकरमादमारभ्य  १०४  अकरपयरन्तस  छन्दसमास  मवधमानस  स्वस्वगन्थवेषपु  कपृ तवन्तयाः  (द्रिष०
—'ववैमदकछन्दनोमष्ट्रीममाससमा' पपृ. ८।९, रच० यपुसधमष्ठरमष्ट्रीममाससक )।

ऋग्ववेदस्य समामववेदस्य च सवर मन्त्रमायाः छन्दनोबदमायाः ससन्त। हृदयस्थकनोमलभमावमानमामम् अमभव्यक्त्यमा
नवैसमगरकममाध्यमस छन्दयाः एव असस्त। अन्तयाःस्थलस्य ममरस्पमशिरनयाः भमावस्य अमभव्यककीकरणमाय कमवगणमायाः
छन्दसमास कमनष्ट्रीयकलवेवरमम् एव असन्वष्यसन्त। मन्त्रमाणमास प्रधमानमम् उदवेश्यस यजवेषपु उपमास्यदवेवतमायमायाः प्रसमादनकमायर
एवमाऽसस्त, तथमा इदमम् अमप मनश्चयवेन वकपुस  शिक्यतवे यदम् दवेवतमायमायाः प्रसमादनस्य प्रमपुखसमाधनस मन्त्रमाणमास गमानमम्
एव भमवतपुस शिक्यतवे। मन्त्रमाणमास छन्दनोबदतयमा छन्दसमास जमानस मवनमा ववेदमन्त्रमायाः समाधपु उच्चमारमयतपुस न शिक्यन्तवे
अतयाः छन्दयाः इमत ववेदमाङ्गमम् अवश्यस जवेयमम्। शिलौनकमवरमचतवे ऋक्प्रमामतशिमाख्यवे चरमभमागवे छन्दसमास पयमारप्तस मवववेचनस
मवदतवे।  अस्य  छन्दयाःशिमासस्य  मपङ्गलच्छन्दयाःसकत्रनमाममा  गन्थयाः  सवमारसधकप्रससदयाः  असस्त।  'छन्दयाःपमादलौ  तपु
ववेदस्य'।

‘छन्दयाः'  इत्यवेतस्य  पदस्य  इयस  व्यपुत्पसत्तयाः  -  छन्दयमत  (पपृणमामत)  इमत  छन्दनो  वमा  छन्दयमत
(आहमादयमत )  इमत छन्दयाः अथवमा छन्दतवे अनवेनवेमत छन्दयाः। छन्दमाससस च्छमादनमातम् इत्यवेतदम् यमास्ककथनमादम्
ववेदमाथरवमाचकस  छन्दयाः इत्यवेतत्पदस छदम् ( छमादनवे ) धमातनोयाः मनष्पनमम्। ववेदमावरणकमाररत्वमातम् छन्दयाः इमत पदस यपुकमम्
एव। दपुगमारचमायर आहि - 'यदवेमभरमात्ममानममाच्छमादयनम् दवेवमा मपृत्यनोमबर भ्यतयाः, ततम् छन्दसमास छन्दस्त्वमम्।'

इदस वमाक्यस छमान्दनोग्यनोपमनषमद अमप पमाठभवेदवेन प्रमाप्यतवे  (१।४।२)।  'छन्दमाससस छमादनमातम्'(मन० ७।
१९)  अस्य एवमाथरस्य सम्पपुष्टमास   द पुगमारचमायरस्य पकवर्बोकवमाक्यमम्  असस्त। श्रपुमतषपु  छन्दसनो महिनष्ट्रीयतमा भपृशिस
गष्ट्रीतमा।  असपुरकपृ तवेभ्ययाः  मवरनवेभ्ययाः  रककत्वमातम्  तस्य,  तच्छमकशिमालष्ट्री  सवैमनक  इव  मतमम्।  उकञ्चि
—'दमकणतनोऽसपुरमानम्  रकमाससस  त्वषष मान्यपहिसन्त  मत्रषपु सब्जवरजनो  ववैरमवषपु दम्'।  ववैमदकमामन छन्दमाससस
अनवेकभवेद-उपभवेदवसन्त ससन्त। प्रधमानवेषपु  ववैमदकवे षपु  छन्दयाःसपु  इममामन गण्यन्तवे  -  गमायत्रष्ट्री,  उसष्णकम् ,  अनपुषपुपम्,
प्रकपृ मतयाः,  बपृहितष्ट्री,  पसङ्कयाः,  मत्रषपुपम्,  जगतष्ट्री,  अमतजगतष्ट्री,  शिक्वरष्ट्री,  अमतशिक्वरष्ट्री,  कपृ मतयाः,  आकपृ मतयाः,  मवकपृ मतयाः
,ससस्कपृ मतयाः,  अमभकपृ मतयाः,  उत्कपृ मतश्च । ववैमदकच्छन्दसमास मवमशिषतमा इयस यतम् तमामन अकरगणनमायमास मनयतमामन
भवसन्त।  न  तत्र  अकरमाणमास  गपुरुलघपुक्रमस्य  कसश्चतम्  मनयममवशिवेषयाः  वतरतवे।  उकञ्चि  कमात्यमायनवेन  -
'यदकरपररममाणस  तच्छन्दयाः।'  मकञ्चि  ललौमककससस्कपृ तस्य  छन्दयाःसपु  इयस  वमातमार  नमासस्त।  तत्र  तपु  वपृत्तस्य
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अकरमाणमास  गपुरतमा  लघपुतमा  मनसश्चतमा  एव  असस्त।  शितमाब्दन्तरमम्  ललौमककच्छन्दसमास  मवकमासयाः  पकवर्बोकवे भ्ययाः
ववैमदकच्छन्दवेभ्ययाः  जमातयाः  इत्यमप  स्मरणष्ट्रीयमम्।  ललौमककछन्दयाःसपु  चत्वमारयाः  चरणमायाः  भवसन्त  मकन्तपु
ववैमदकच्छन्दयाःसपु अयस मनयमयाः न भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

.39 छन्दयाःशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तयाः कमा।

.40 कमात्यमायनवेन छन्दनोमवषयवे मकमपुकमम्।

.41 छन्दश्शिरष्ट्रीरस्य कवे न अङ्गवेन सहि तपुल्यमम्।

.42 ललौमककच्छन्दसस कमत चरणमायाः।

.43 छन्दश्शिमासस्य प्रवतरकयाः कयाः।

. )7 7 ज्यलौमतषमम्
यजभमागमायाः बहिहमवधमायाः ससन्त। कवे चन यजमायाः ससवत्सरसम्बसन्धनयाः ससन्त। कवे चन क्रतपुसम्बसन्धनयाः च

वतरन्तवे।  कवे चन च मतसथ-ममास-पक-नकत्रपरकमायाः वतरन्तवे।  अयस  भमावयाः दवेववेषपु  यजभमागमादष्ट्रीनमास  मवधमानस  मभन-

मभनकमालवेषपु कपृ तस प्रमाप्यतवे। तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणस वदमत -

'वसन्तवे  बमाह्मणनोऽमग्निममादधष्ट्रीत,  गष्ट्रीष्मवे  रमाजन्य  आदधष्ट्रीत  ।  शिरमद  ववैश्य  आदधष्ट्रीत '  

( तवै. बमा. १।१ )।

अषकमायमास  फिमाल्गपुन्यमास  पकणरममासवे  च  दष्ट्रीकमायमा  मवधमानस  मवदधतम्  तमाण्ड्यबमाह्मणस  दष्ट्रीमकतस  भवमत  -
'एकमाषकमायमास  दष्ट्रीकवेरनम्  फिमाल्गपुनष्ट्रीपकणरममासवे  दष्ट्रीकवेरनम्’  (  तमाण्ड्यबमा.  ५।९।१७  )।  प्रमातयाः  समायस  च अग्निलौ
दपुग्धमाज्यवेन हिवनस्य मवधमानमम् असस्त - 'प्रमातजपुर हिनोमत ,समायस जपुहिनोमत’( तवै.बमा. २।१।२ )। यजस्य समाफिल्यस
न कवे वलमम्  उमचतमवधमानवे  असस्त प्रत्यपुत  उमचतसमयस्य नकत्रस्य अमप आवश्यकतमा  वतरतवे।  असपुरमाणमास
पररभमाषमास मनमदरशिन्त्यमायाः श्रपुतवेयाः वचनमम्- ‘ तवे  असपुरमा  अयजमा अदमकणमा अनकत्रमायाः। यञ्चि मकञ्चिमाकपु वरत तमास
कपृ त्यमामवेवमाकपु वरत ।’ एतमदधमायमा ववेदमाजमायमायाः पमालनस ज्यनोमतषशिमासजमानवे समत एव यथमायथस भमवतपुमम् अहिरमत।
तस्ममातम् ज्यनोमतषस नमाम ववेदमाङ्गमामम् अमप स्वष्ट्रीयस ववैमशिष्टस मनदधमामत। इदस ज्यनोमतषमम् कमालमवजमापकस  शिमासमम्।
मपुहिहत्तर्त्तुं  शिनोधमयत्वमा  मक्रयममाणमायाः  यजमामदमक्रयमामवशिवेषमायाः  फिलमाय  कल्प्यन्तवे,  नमान्यथमा,  तन्मपुहिहत्तरजमानस  च
ज्यनोमतषमायत्तमम् अतयाः अस्य ज्यलौमतषशिमासस्य ववेदमाङ्गत्वस स्वष्ट्रीकपृ तमम्। आचरज्यनोमतषवे अयमथर उकयाः -

‘ ववेदमा महि यजमाथरममभप्रवपृत्तमायाः कमालमानपुपकवमा र मवमहितमाश्च यजमायाः।

तस्ममामददस कमालमवधमानशिमासस यनो ज्यलौमतषस ववेद स ववेद यजमानम्।।’

चतपुणमारमम् अमप ववेदमानमास पपृथकम्  पपृथगम् ज्यनोमतषशिमासमम् आसष्ट्रीतम्,  तवेषपु समामववेदस्य ज्यनोमतषशिमासस न
उपलभ्यतवे, त्रयमाणमामम् इतरवेषमास ववेदमानमास ज्यलौमतषमामण प्रमाप्यन्तवे। 

ववेदमाध्ययनमम्    107   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

(१) ऋग्ववेदस्य ज्यलौमतषमम् - आचरज्यलौमतषमम्, षसटत्रसशित्पदमात्मकमम्।

(२) यजपुवरदस्य ज्यलौमतषमम् - यमाजपुषज्यलौमतषमम्,ऊनचत्वमाररसशित्पदमात्मकमम्। 

(३) अथवरववेदस्य ज्यलौमतषमम् - आथवरणज्यलौमतषमम्, मदषमष-उत्तरशितपदमात्मकमम्।

एतवेषमास  त्रयमाणमामम्  अमप  ज्यलौमतषमाणमास  प्रणवेतमा  लगधनो  नमाम  आचमायरयाः।  तत्र  यमाजपुषज्यलौमतषस्य
प्रमाममामणकस  भमाष्यदयमम् अमप प्रमाप्यतवे, एकस  सनोममाकरमवरमचतस प्रमाचष्ट्रीनमम्, मदतष्ट्रीयस सपुधमाकरमदववेदष्ट्रीकपृ तस नवष्ट्रीनमम्।
एतस्य ज्यलौमतषशिमासस्य त्रष्ट्रीमण वत्ममारमन, तस्ममातम् इदस शिमासस मत्रस्कन्धमम् इत्यपुच्यतवे। तदपुकमम् -

‘ससदमान्तससमहितमाहिनोरमारूपस स्कन्धत्रयमात्मकमम्

ववेदस्य मनमरलस चकपुज्यर्बोमतश्शिमासमनपुत्तममम्।।’

लगध-प्रणष्ट्रीतस्य ववेदमाङ्गज्यलौमतषगन्थस्य श्लनोकमानमास रहिस्यस मकमम् इत्यवेतदम् वस्तपुतयाः मवदपुषमामम् अमप
दपुगरममम्।  गन्थस्य  अस्य  अवतष्ट्रीणरस्य  ३४००  वषमारमण  व्यतष्ट्रीतमामन  इमत  शिङ्करबमालदष्ट्रीमकतस्य  मवचमारयाः।
लनोकममान्यमतलक-सपुधमाकरमदववेमद-डमाहुँ॰  थष्ट्रीवनोप्रभपृतययाः  मवदमाससयाः  गन्थस्य  अस्य  श्लनोकमानम्  व्यमाख्यमातपुस
प्रचवेमषतवन्तयाः। भमारतष्ट्रीयस्य ज्यलौमतषशिमासस्य अयमम्  आदयाः गन्थयाः। मन्यवे,  ततयाः प्रमाकम्  ज्यलौमतमष क्वमामप
कमामचतम् कपृ मतयाः सलसखतमा न अभकतम्। ववेदमाङ्गज्यलौमतषशिमासस्य कत्तमार अससन्दग्धरूपवेण लगधयाः आसष्ट्रीतम्।

' प्रणम्य मशिरसमा कमालममभवमाद सरस्वतष्ट्रीमम्। 

कमालजमानस प्रवक्ष्यमामम लगधस्य महिमात्मनयाः।।‘ (आचरज्यलौमतष श्लनो.)

मकञ्चि  कनोऽयस  लगधयाः।  इमत  कनोऽमप  न  जमानमामत।  यजमवधमानमाय  ज्यलौमतषशिमासस्य  इदस  महित्त्वस
भमास्करमाचमायरण अमप स्वष्ट्रीकपृ तमम् -

'ववेदमास्तमावतम् यजकमरप्रवपृत्तमा यजमायाः प्रनोकमास्तवे तपु कमालमाश्रयवेण। 

शिमासमादस्ममातम् कमालबनोधनो यतयाः स्यमातम् ववेदमाङ्गत्वस ज्यलौमतषशिमासस्यनोकमस्ममातम्।।'
(ससदन्तमशिरनोममणयाः)

ववेदमाङ्गज्यलौमतषस्य सम्मत्यमास ज्यलौमतषसमययाः ववेदमाङ्गवेषपु मकधरस्थमानष्ट्रीययाः असस्त -

'यथमा मशिखमामयकरमाणमास नमागमानमास मणयनो यथमा।

तदतम् ववेदमाङ्गशिमासमाणमास गमणतस मकधर मन सस्थतमम्।।'  (ववेदमाङ्गज्यलौ. ४)

गच्छतमा  कमालवेन  इदस  शिमासस  ससमहितमागमणतजमातकमाख्यवेषपु  मत्रषपु  भमागवेषपु  आत्ममानस  प्रकटष्ट्रीचकमार।
आयरभट-वरमाहिमममहिर-बह्मगपुप्त-भमास्करमाचमायरप्रभपृतययाः  अगमाधववैद पुष्यवन्तयाः  प्रमतभमाशिमासलनयाः  मवश्वमवमदतमायाः
ज्यलौमतमवरदयाः  अदपुतमानम्  ससदमान्तमानम्  अवतमायर  शिमासममदमम्  अमभनववेन  रूपवेण  मवभकमषतवन्तयाः।  इदस
मत्रकमालवसत्तरनष्ट्रीमम् अमप सस्थमतस करतलमामलकवतम् करनोमत। एतवेन परनोकस भमामवकमालसस्थतस च वस्तपु प्रत्यकस
जमायतवे। सत्यमवेव उकमम् अस्य ममहिसम्न -

'ववेदस्य मनमरलस चकपुपुयाः ज्यनोमतयाःशिमासमकल्मषमम्।

मवनवैतदसखलस श्रलौतस स्ममातर्त्तुं कमर  न ससद्ध्यमत।।' 
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सवमारमण अमप दशिरनमामन,  सकलमामन शिमासमामण,  सवमारयाः  च उपमनषदयाः यवेषमास  महि परमरहिस्यभकतमानमास
ववेदमानमास सलौन्दयरसपुधमास सततस मपबन्त्ययाः अमप न तपृप्यसन्त,  तमानम् ववेदमानम् अनपुमशिलमयतपुस यथमा समाकल्य-आत्रवेय-

गमाग्यर-स्कन्दस्वमामम-ममाधवभट-नमारमायण-उद्गष्ट्रीथ-ववेङ्कटममाधव-आनन्दतष्ट्रीथर-भवस्वमामम-गपुरुदवेव-कपुर-
भटभमास्करममश्र-उव्वट-महिष्ट्रीधर-भरतस्वमामम-गपुणमवष्णपु  -समायणप्रभपृतययाः प्रष्ट्रीत्यमा  भक्त्यमा  च मनतमान्तमम्  एव
प्रयमासस  कपृ तवन्तयाः,  तथवैव दवेशिमान्तरष्ट्रीयमायाः अमप मवदमाससयाः ववेदस्य अमपृतस  पमातपुस  तमानम्  व्यमाख्यमातपुमम्  अध्यवेतपुस  वमा
प्रयत्नस कपृ तवन्तयाः।

ववेदस्य षटत्सपु अङ्गवेषपु ज्यलौमतषनमाम अङ्गस मनतमान्तस महित्त्वपकणरमम् अङ्गमम् असस्त। यजमानमास प्रमतपमादनमाय
एव  ववेदमायाः  प्रवपृत्तमायाः।  तवेषमास  महि  यजमानमास  मवधमानस  समपुमचतवे  कमालवे  मवधष्ट्रीयतवे  चवेतम्  तदवैव  तत्फिलस  लभ्यतवे।
ज्यलौमतयाःशिमासस  यजमवधमानस्य  यपुकतरस  कमालस  मनमदरशिमत  तस्ममातम्  एततम्  शिमासस  तत्कमालमवधमायकशिमासमम्
इत्यवेतवेन च नमाम्नमा भपुमव सवरत्र प्रख्यमातस वत्तरतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

.44 ऋग्ववेदस्य ज्यलौमतषस मकमम्।

.45 यजपुवरदस्य ज्यलौमतषमम् मकमम्।

.46 अथवरववेदस्य ज्यलौमतषमम् मकमम्।

.47 आचरज्यनोमतषवे मकमपुच्यतवे।

.48  ववेदमाङ्गज्यलौमतषम्-शिमासस्य कत्तमार कयाः।

.49 ज्यनोमतषस कमतमवधमम्।

.50 ववेदस्य मनमरलस चकपुयाः मकमम्।

.51 ज्यनोमतषशिमासस्य अपरस नमामम् मकमम्।

पमाठसमारयाः

धममारथरकमाममनोकमायाः -  इत्यवेतवे चत्वमारयाः पपुरुषमाथमारयाः वतरन्तवे। एषमास पपुरुषमाथमारनमास प्रमाप्तयवे एव जनयाः सवरदमा
भममत। समाङ्गववेदस्य अध्ययनवेन एतवे लब्धपुस शिक्यमायाः। तस्ममातम् समाङ्गमायाः एव ववेदमायाः अध्यवेयमायाः। अन्यथमा कवे वलस
ववेदमाध्ययनवेन समामकमहिकस  जमानस अध्यवेतपृ-मनसस न जमायतवे। अतयाः मशिकमाशिमासवेण ववेदमन्त्रमाणमास शिपुदनोच्चमारणकवरक -
ववेदपमाठवेन  ववेदममहिम्नयाः  ककीतरनस  तथमा  ववेदरकणस  च  सम्भवमत।  कमरजमानमाय  तथमा  यजमवधमानजमानमाय
कल्पशिमासस्य पमाठयाः कतरव्ययाः। व्यमाकरणजमानस मवनमा तपु ववेदमन्त्रस्य कमा कथमा। तत्र वमाङ्मयममात्रजमानमम् एव न
जमायतवे।  मनयाःशिवेषवेण  उकस्य मनरुकस्य जमानमम्  अमप अत्यमावश्यकमम्।  छन्दनोजमानवेन  ववेदस्य सम्यकम्  पमाठयाः
भवमत,  पमठतपृमनसस  च  आनन्दनोदवयाः  भवमत।  ज्यलौमतयाःशिमासस  यजमवधमानस्य  यपुकतरस  कमालस  मनमदरशिमत,
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तस्ममातम् ज्यनोमतषशिमासस्य च सवरत्र एव ममान्यतमा वतरतवे। एतमानम् ववेदमाङ्गमानम् सम्यकम्  जमात्वमा ववेदयाः अधष्ट्रीयतवे चवेतम्
सम्पकणर्त्तुं फिलस लभ्यतवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 षटसपु अङ्गवेषपु प्रमाधमान्यवेन मकस  मकस  प्रमतपमामदतमम्।

.2 ववेदमाङ्गमामन व्यमाख्यमात।

.3 इन्द्रियाः वपृत्रमासपुरमम् कथस जघमान ।

.4 मशिकमाशिमासस्य कमासश्चन गन्थमानम् मनमदरशित ।

.5 भरदमाजमशिकमास व्यमाख्यमात।

.6 यथवेच्छस मशिकमाशिमासस्य गन्थत्रयस रचमयतपृपररचयमनदरशिपपुरयाःसरस व्यमाख्यमात।

.7  कल्पशिमासस व्यमाख्यमात।

.8 व्यमाकरणशिमासस मवशिदयत।

.9 छन्दयाःशिमासस व्यमाख्यमात।

.10 ज्यनोमतषम्-शिमासस मवशिदस व्यमाख्यमात।

.11 यमास्कस्य मनरुकस  व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 उपकमारकयाः।

.2 अङ्ग्यन्तवे जमायन्तवे अमष्ट्रीमभयाः इमत अङ्गमामन इमत मवगहियाः।

.3 कल्प्यतवे समथ्यरतवे यमागप्रयनोगनोऽत्र इमत।

.4 मशिकमा, कल्पयाः, व्यमाकरणस, छन्दयाः, मनरुकस , ज्यनोमतषस च।

.5 'बमाह्मणवेन मनष्कमारणयाः धमरयाः षडङ्गनो ववेदनोऽध्यवेयनो जवेयश्च' इमत

उत्तरमामण-२
.6 'अथ मशिकमास व्यमाख्यमास्यमामयाः - वणमारयाः, स्वरयाः, ममात्रमा, बलमम्, समाम, सन्तमान इत्यपुकयाः मशिकमाध्यमाययाः'।

.7 स्वरवणमारदपुच्चमारणप्रकमारनो यत्र मशिक्ष्यतवे उपमदश्यतवे समा मशिकमा इमत।

.8 बमाभव्ययाः।

.9 'उच्चवैरुदमात्तयाः', 'नष्ट्रीचवैरनपुदमात्तयाः', 'सममाहिमारयाः स्वररतयाः' चवेमत।

.10 आचमायरगमालवकपृ तयाः मशिकमागन्थयाः।
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.11 व्यमासमशिकमा, भरदमाजमशिकमा, पमामणनष्ट्रीयमशिकमा इत्यमामद।

उत्तरमामण-३
.12 ससमहितमामशिकमा।

.13 षमषयाः।

.14 लनोपमागममवकमारप्रकपृ मतभमावमाख्यमानमास चतपुमवरधसन्धष्ट्रीनमामम्।

.15 वमाजसनवेयष्ट्रीससमहितयमा।

.16 त्रयनोदशि।

.17 ससन्धस्वरवणमारदष्ट्रीनमामम्।

.18 मत्रसशिदपुत्तरशितमम्(१३०)।

.19 आसस्तकमपुनवेयाः वसशिजयाः गनोकपु लदवैवजस्य पपुत्रयाः कवे शिवदवैवजयाः।

.20 उपमन्यपुगनोत्रष्ट्रीययाः अमग्निहिनोत्रष्ट्री खगपमतमहिनोदयस्य पपुत्रयाः मलशिममार इमत नमामकयाः कनोऽमप 
कमान्यकपु ब्जबमाह्मणयाः।

.21 अथवरववेदवेन।

उत्तरमामण-४
.22 श्रलौतसकत्रमामण स्ममात्तरसकत्रमामण च।

.23 गपृह्यसकत्रमामण धमरसकत्रमामण च।

.24 १.श्रलौतसकत्रमम्,२. गपृह्यसकत्रमम्, ३. धमरसकत्रमम्, ४.शिपुल्वसकत्रस चवेमत।

.25 आश्वलमायनमम्, शिमाङमायनञ्चिवेमत।

.26 लमाटमायनश्रलौतसकत्रमम्, द्रिमाह्यमायणञ्चिवेमत

उत्तरमामण-५
.27 व्यमामक्रयन्तवे शिब्दमायाः अनवेन इमत व्यमाकरणमम्।

.28 दसण्डनमा

.29 मपुखवेन

.30 वपृषभरूपकत्ववेन।

.31 अषलौ। इन्द्रियाः चन्द्रियाः कमाशिकपृ त्स्नयाः आमपशिसलयाः शिमाकटमायनयाः पमामणमनयाः अमरयाः जवैनवेन्द्रियाः चवेमत।

उत्तरमामण-६
.32 पञ्चि।

.33 दवैवतकमाण्डमम्।

.34 दवेवरमाजयज्वमा।

.35 कष्ट्रीरस्वमामष्ट्री अमरकनोशिस्य प्रससदयाः टष्ट्रीकमाकमारयाः, मनघण्टपु-मनवरचनमम् इमत गन्थस्य व्यमाख्यमातमा च।
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.36 १.अगमायणयाः, २. औपमन्यवयाः, ३.औदपुम्बरमायणयाः,४.औणरवमाभयाः, ५.कमाथक्ययाः, ६.क्रलौषपु मकयाः, 
७.गमाग्यरयाः, ८.ममालवयाः, ९.तवैमटमकयाः,१०. वमाष्यमारयमणयाः,११.शिमाकपकमणयाः,१२.स्थलौलमामष्ठमवश्च।

.37 रथष्ट्रीतरशिमाकपकमण-नमाम्नमा।

.38 दमादशि।

उत्तरमामण-७
.39 छन्दयमत (पपृणमामत) इमत छन्दनो वमा छन्दयमत (आहमादयमत ) इमत छन्दयाः अथवमा छन्दतवे अनवेनवेमत 
छन्दयाः।

.40 यदकरपररममाणस तच्छन्दयाः

.41 पमादमाभ्यमास समाकमम्

.42 चत्वमारयाः।

.43 मपङ्गलमषरयाः।

उत्तरमामण-८
.44  आचरज्यलौमतषमम्, षसटत्रसशित्पदमात्मकमम्।

.45 यमाजपुषज्यलौमतषमम्, ऊनचत्वमाररसशित्पदमात्मकमम्।

.46 आथवरणज्यलौमतषमम्, मदषमष-उत्तरशितपदमात्मकमम्।

.47 ववेदमा महि यजमाथरमम् अमभप्रवपृत्तमायाः..इत्यमामदयाः।

.48 लगधयाः

.49 ससदमान्तससमहितमाहिनोरमारूपस स्कन्धत्रयमात्मकमम्।

.50 ज्यनोमतष-शिमासमम्।

.51 तत्कमालमवधमायकशिमासमम्।

।।इमत सप्तमयाः पमाठयाः।।
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)8 समाधमारणस्वरयाः- १
प्रस्तमावनमा -

पमामणनष्ट्रीयव्यमाकरणवे  तपु  अन्यवेभ्ययाः  प्रससदव्यमाकरणवेभ्ययाः  स्वरमवषमयणष्ट्री  चचमार  असधकतयमा
पररलक्ष्यतवे।  स्वरमवधमायकमामन  बहिहमन  सकत्रमामण  अषमाध्यमाय्यमास  मवरमाजन्तवे।  तत्र  मवदममानवैयाः  कवै सश्चतम्  सकत्रवैयाः
धमातपुस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे,  कवै सश्चतम्  तपु  प्रत्ययस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे,  अन्यवैयाः प्रमामतपमदकस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। एतमदनमामन
समाधमारणस्वरमवधमायकमामन अमप नवैकमामन सकत्रमामण अषमाध्यमाय्यमास पदसकपु वरसन्त। तवैयाः सकत्रवैस्तपु न कसश्चतम् मवमशिषयाः
स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे,  अमप तपु समाधमारणमानम् एव स्वरमानम् मवदधमत तमामन सकत्रमामण। तमामन एव सकत्रमामण अस्ममामभयाः
असस्मनम्  पमाठवे  ससगपृहिष्ट्रीतमामन।  अत्र  प्रधमानतयाः  कवै सश्चतम्  उदमात्तमामदस्वरमायाः  मवधष्ट्रीयन्तवे,  कवै सश्चतम्  सकत्रवैस्तपु  तवेषमास
स्वरमाणमास  मनषवेधयाः  अमप  भवमत।  स्वरमवषयकस  सम्यकम्  जमानस  प्रमाप्तपुमम्  अस्ममामभयाः  अवश्यमम्  एव  इदस
समाधमारणस्वरप्रकरणस  पठनष्ट्रीयमम्।  असस्मनम्  पमाठवे  वयस  तमानम्  एव  उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतमाख्यमानम्  स्वरमानम्
तमदधमायकमामन सकत्रमामण च पठमामयाः। असस्मनम् पमाठवे दशि सकत्रमामण वयस पठमामयाः।

उदवेश्यमामन - 

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् - 

➢ मन्त्रमाणमास स्वरमवधमानमवषयवे जमानष्ट्रीयमातम्।

➢ स्वरमवधमायकमामन सकत्रमामण अवगच्छवेतम्।

➢  सकत्रमाणमामम् अथमारनम् उदमाहिरणमामन च बनोद पुस शिक्नपुयमातम्।

➢ उदमाहिरणवेषपु सकत्रमाथमारनमास समन्वययाः कथस भवमत इमत जमातपुस प्रभववेतम्।

➢ आमसन्त्रतमवषयवे जमानष्ट्रीयमातम्।

. )8 1 अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम्॥ (६.१.१५६)

सकत्रमाथर याः -  यसस्मनम्  पदवे  यस्य उदमात्तयाः स्वररतयाः वमा  मवधष्ट्रीयतवे  तमम्  एकमम्  अचस  वजरमयत्वमा  शिवेषस
तत्पदमम् अनपुदमात्तमाच्कस  भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस पररभमाषमासकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन वतरन्तवे।
अनपुदमात्तस पदमम् एकवजरमम् इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। अनपुदमात्तमम् इमत प्रथममान्तस तमदतमान्तस पदमम्। पदमम् इमत
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प्रथममान्तस पदमम्। एकवजरमम् इत्यमप प्रथममान्तस पदमम्। अनपुदमात्तमायाः अस्य ससन्त इत्यथर अनपुदमात्तशिब्दमातम् 'अशिर-
आमदभ्यनोऽचम्' इमत सकत्रवेण मत्वथर्षीय-अच्प्रत्ययवे अनपुदमात्तमम् इमत पदस मनष्पदतवे। तस्य अथरयाः भवमत अनपुदमात्त-

असच्वमशिषस पदमम् इमत।  एकवजरमम्  इमत पदस्य एकस  वजरमयत्वमा इत्यथरयाः असस्त। एकवजरमम्-इत्यसस्मनम् पदवे
'मदतष्ट्रीयमायमास  च'  इमत  सकत्रवेण  णमपुलम्-प्रत्यययाः  वतरतवे।  पररभमाषमायाः  पदनोपस्थमामपकमायाः  भवसन्त।  अथमारतम्
पररभमाषमासकत्रवेण अन्यसस्मनम्  सकत्रवे  मकसञ्चितम्  पदमम्  उपमतष्ठतवे,  तथवैव अस्य सकत्रस्य अमप पररभमाषमासकत्रत्वमातम्
अनवेन सकत्रवेण 'एकस  वजरमयत्वमा अनपुदमात्तस पदमम्' इमत पदमम् उपमतष्ठतवे। 

तवेन एकसस्मनम् पदवे वतरममानमायाः अचयाः अनपुदमात्तमायाः भवसन्त,  एकस  वजरमयत्वमा इत्यवेवमम् अथरयाः लभ्यतवे।
तदमा यमम् एकस  वजरमयत्वमा अन्यवे अनपुदमात्तमायाः भवसन्त इमत उच्यतवे स एकयाः अचम् ककीदृशियाः भववेतम् इमत शिङ्कमा
उत्पदतवे। तत्र उच्यतवे यतम् सयाः अचम् उदमात्तयाः स्वररतयाः वमा भवमत इमत। तवेन सकत्रस्य समाममान्ययाः अथरयाः भवमत
यतम् एकसस्मनम् पदवे यमावन्तयाः अचयाः ससन्त,  तवेषपु एकमम् उदमात्तस स्वररतस वमा अचस वजरमयत्वमा अन्यवे सवर अचयाः
अनपुदमात्तमायाः भवसन्त इमत।

उदमाहिरणमम् - गनोगो॒पमागो॒य नयाःनः॑ स्वगो॒स्तयवेनः॑ इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः -  रकणमक्रयमावमामचनयाः भ्वमामदगणवे पमठतस्य गपुपकधमातनोयाः पकमारनोत्तरस्य ऊकमारस्य
'उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम्'  इमत सकत्रवेण  इत्ससजमायमास  'तस्य लनोपयाः'  इत्यनवेन लनोपवे  च कपृ तवे  गपुपम्  इमत सस्थतवे
'धमातनोयाः' इमत सकत्रवेण गपुपम्-धमातनोयाः अन्त्यस्य अचयाः गकमारनोत्तरस्य उकमारस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। ततयाः गपुपम्-
धमातनोयाः  'गपुपकधकपमवसच्छपमणपमनभ्य आययाः'  इमत सकत्रवेण आयप्रत्ययवे  मनष्पनस्य गनोपमाय इत्यस्य ओकमारस्य
उकमारस्य  एव मवकपृ तत्वमातम्  उदमात्तत्वस  भवमत।  गनोपमाय  इत्यस्य आयप्रत्ययमान्तत्ववेन  'सनमादन्तमा  धमातवयाः'
इत्यनवेन  धमातपुससजमायमास  'धमातनोयाः'  इमत  सकत्रवेण  गनोपमाय-धमातनोयाः  अन्त्यस्य  अचयाः  यकमारनोत्तरस्य  अकमारस्य
उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। ततयाः गनोपमायधमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे ससपम्-प्रत्ययवे प्रमक्रयमाकमायर गनोपमाय इमत
रूपस भवमत। गनोपमाय इत्यत्र गकमारनोत्तरयाः ओकमारयाः उदमात्तयाः यकमारनोत्तरयाः अकमारश्च उदमात्तयाः असस्त। तस्ममातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण यकमारनोत्तरमम् उदमात्तमम् अकमारस वजरमयत्वमा गकमारनोत्तरयाः अनोकमारयाः पकमारनोत्तरयाः आकमारयाः च अनपुदमात्तयाः
भवमत। अत एव गनोगो॒पमागो॒य नयाःनः॑ स्वगो॒स्तयवेनः॑  इमत प्रयनोगयाः ससद्ध्यमत।

. )8 2 अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः॥ (६.१.१६१)

सकत्रमाथर याः - यसस्मनम् अनपुदमात्तवे परवे उदमात्तयाः लपुप्यतवे तस्य उदमात्तयाः भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
असस्मनम्  सकत्रवे  चत्वमारर  पदमामन  मवदन्तवे।  अनपुदमात्तस्य  च  यत्र  उदमात्तलनोपयाः  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  तत्र
अनपुदमात्तस्य इमत  षष्ठ्यन्तस  पदमम्।  च  इमत  अव्ययपदमम्।  यत्र  इत्यमप  अव्ययपदमम्।  उदमात्तलनोपयाः  इमत
प्रथममान्तस  समस्तस  पदमम्।  उदमात्तस्य लनोपयाः उदमात्तलनोपयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।  'कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त
उदमात्तयाः'  इमत पकवरसकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  यत्र उदमात्तलनोपयाः  (तत्र)  अनपुदमात्तस्य
उदमात्तयाः इमत पदयनोजनमा भवमत। अनपुदमात्तस्य इमत पदस्य यत्र इमत पदवेन सहि सम्बन्धयाः वतरतवे। तवेन यसस्मनम्

   114   ववेदमाध्ययनमम्



समाधमारणस्वरयाः- १ मटप्पणष्ट्री

अनपुदमात्तवे इत्यथरयाः लभ्यतवे। अत एव यसस्मनम् अनपुदमात्तवे परवे समत उदमात्तस्य लनोपयाः जमायतवे , तस्य अनपुदमात्तस्य
उदमात्तयाः भवमत इमत सकत्रमाथरयाः लभ्यतवे।

उदमाहिरणमम् - दवेगो॒वत्रीं वमाचनः॑मम् इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः -  पचमामदगणवे  दवेवटम् -इमत  शिब्दस्य  पमाठमातम्  मदवम्-धमातनोयाः  'नसन्दगमहिपचमामदभ्यनो
ल्यपुमणन्यचयाः' इमत सकत्रवेण अचम्-प्रत्ययवे दवेवशिब्दयाः मनष्पदतवे। अचम्-प्रत्ययस्य चकमारस्य 'हिलन्त्यमम्' इमत सकत्रवेण
इत्ससजमा भवमत, तस्ममातम् अचम्-प्रत्यययाः मचतम् वतरतवे। तवेन 'मचतयाः' इमत सकत्रवेण अचम्-प्रत्ययमान्तस्य दवेवशिब्दस्य
अन्त्यस्य  अचयाः  अकमारस्य  उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  एवमम्  अन्तनोदमात्तमातम्  दवेवशिब्दमातम्  सष्ट्रीत्वमववकमायमास
'मटडमाणञ्दयसज्दरनञ्ममात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपयाः’ इमत सकत्रवेण ङष्ट्रीप्प्रत्ययवे दवेव ङष्ट्रीपम् इमत सस्थमतयाः भवमत।
तत्र  ङष्ट्रीप्प्रत्ययस्य  पकमारस्य  इत्त्वमातम्  स  प्रत्यययाः  मपतम्  भवमत।  तवेन  'अनपुदमात्तलौ  सपुसप्पतलौ'  इमत  सकत्रवेण
ङष्ट्रीप्प्रत्ययमावयवस्य ईकमारस्य अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। ततयाः दवेव ई इमत सस्थतवे 'यमच भमम्' इमत सकत्रवेण दवेव
इत्यस्य भससजमायमास 'यस्यवेमत च' इमत सकत्रवेण ईकमारपरकत्वमातम् पकवरस्य भससजकस्य दवेव-इत्यस्य वकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य लनोपवे  दवेवम्  ई इमत सस्थमतयाः भवमत। अत्र ईकमाररूपवे  अनपुदमात्तवे  परवे  समत पकवरस्य अकमाररूपस्य
उदमात्तस्य लनोपयाः जमातयाः,  तवेन प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य अनपुदमात्तस्य ईकमारस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अतयाः दवेगो॒वत्रीं
वमाचनः॑मम् इमत प्रयनोगयाः ससध्यमत।

. )8 3 चलौ॥ (६.१.२२२)

सकत्रमाथर याः - लपुप्तमाकमारवे अञ्चितलौ परवे पकवरस्य अन्तनोदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  पमामणनष्ट्रीयवेषपु  षसड्वधवेषपु  सकत्रवेषपु  मवसधसकत्रमम्  इदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः
मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे एकमम् एव पदस वतरतवे। ततम् च चलौ इमत पदस सप्तम्यवेकवचनमान्तस वतरतवे।  'कषमारत्वतनो
घञनोऽन्त उदमात्तयाः' इमत पकवरसकत्रमातम् अन्तयाः उदमात्तयाः इमत च प्रथममान्तस पददयमम् अनपुवतरतवे। चलौ अन्तयाः उदमात्तयाः
इमत पदयनोजनमा भवमत। चलौ इत्यत्र सप्तमष्ट्री वतरतवे, तस्ममातम् 'तसस्ममनमत मनमदरषवे पकवरस्य' इमत पररभमाषमाबलमातम्
पकवरस्य इमत पदमम् उपमतष्ठतवे। चलौ इत्यनवेन लपुप्त-अकमारमवमशिषयाः अञ्चिपु-धमातपुयाः गपृह्यतवे। तवेन लपुप्त-अकमारमवमशिषवे
अञ्चिपु-धमातलौ परवे समत पकवरस्य ययाः अन्त्ययाः अचम्, तस्य उदमात्तस्वरयाः भवमत इमत सकत्रमाथरयाः लभ्यतवे।

उदमाहिरणमम् - दवेगो॒वगो॒द्रिष्ट्रीचत्रींनः॑ नयत दवेवगो॒यन्तयाःनः॑ इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः -  दवेव-इत्यपुपपदपकवरकमातम् अञ्चिम्-धमातनोयाः  'ऋसत्वग्दधपृक्ससग्दगपुसष्णगञ्चिपुयपुसजक्रपु ञ्चिमास च'

इत्यनवेन सकत्रवेण सक्वन्प्रत्ययवे  प्रमक्रयमाकमायर  दवेव अचम् इमत सस्थतवे  'मवष्वग्दवेवयनोश्च टवेरद्षयञ्चितमावप्रत्ययवे'  इमत
सकत्रवेण सक्वन्प्रत्ययमान्तस्य अञ्चिम्-धमातनोयाः परत्ववेन सत्त्वमातम् दवेवशिब्दस्य अकमारस्य स्थमानवे अमद्रि-इत्यमादवेशिवे दवेवमद्रि
अचम्  इमत  सस्थतवे  'उमगतश्च'  इमत  सकत्रवेण  सष्ट्रीत्वमववकमायमास  दवेवमद्रि  अचम्  -इत्यस्ममातम्  शिब्दमातम्  ङष्ट्रीप्प्रत्ययवे
अनपुबन्धलनोपवे दवेवमद्रि अचम् ई इमत सस्थतवे 'अचयाः' इमत सकत्रवेण लपुप्तनकमारस्य अञ्च्धमातनोयाः अकमारस्य लनोपवे दवेवमद्रि
चम् ई इमत सस्थतवे  'चलौ'  इमत सकत्रवेण लपुप्तमाकमारस्य अञ्च्धमातनोयाः परत्ववेन सत्त्वमातम् पकवरस्य अणयाः इकमारस्य दष्ट्रीघर
दवेवद्रिष्ट्रीचष्ट्री इमत सस्थतवे लपुप्तमाकमारस्य अञ्च्धमातनोयाः परत्ववेन सत्वमातम् पकवरस्य दवेवद्रिष्ट्री-इत्यस्य अन्त्यस्य ईकमारस्य
प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। तवेन दवेगो॒वगो॒द्रिष्ट्रीचत्रींनः॑ नयत दवेवगो॒यन्तयाःनः॑ इमत प्रयनोगयाः ससध्यमत।
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मवशिवेषयाः -  उदमात्तमनवपृसत्तस्वरमापवमादभकतमम्  इदस  सकत्रमम्।  अथमारतम्  उदमात्तस्य  लनोपस  मनममत्तष्ट्रीकपृ त्य
'अनपुदमात्तस्य  च  यत्रनोदमात्तलनोपयाः'  इमत  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्य  स्थमानवे  यतम्  उदमात्तस्वरमवधमानस  भवमत,  तस्य
अपवमादभकतस भवमत एततम् सकत्रमम्। तवेन दवेव-इत्यपुपपदपकवरकमातम् अञ्चिम्-धमातनोयाः सक्वन्प्रत्ययवे प्रमक्रयमाकमायर दवेव अचम्
इमत सस्थतवे  'गमतकमारकनोपपदमातम् कपृ तम्'  इत्यनवेन उत्तरपदप्रकपृ मतस्वरवेण अञ्च्धमातनोयाः अकमारयाः उदमात्तयाः भवमत।
ततयाः दवेवशिब्दस्य अकमारस्य स्थमानवे अमद्रि-इत्यमादवेशिवे दवेवमद्रि अचम् इमत सस्थतवे, ततयाः ङष्ट्रीप्प्रत्ययवे ङष्ट्रीप्प्रत्ययस्य
मपत्त्वमातम्  'अनपुदमात्तलौ सपुसप्पतलौ'  इत्यनवेन ङष्ट्रीप्प्रत्ययस्य ईकमारस्य अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत,  तवेन 'अचयाः'  इत्यनवेन
अञ्च्धमातनोयाः  उदमात्तस्य अकमारस्य  लनोपवे  समत  'अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः'  इमत  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्य
ङष्ट्रीप्प्रत्ययस्य  ईकमारस्य  उदमात्तमनवपृसत्तस्वरयाः  प्रमाप्तयाः  भवमत,  तदमा  तस  प्रबमाध्य  प्रकपृ तसकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः
मवधष्ट्रीयतवे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम् इमत ककीदृशिस सकत्रमम् ?

.2 अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम् इत्यसस्मनम् सकत्रवे अनपुदमात्तमम् इमत पदवे कसस्मनम् अथर कयाः प्रत्यययाः वतरतवे ?

.3 अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम् इमत सकत्रवेण कयाः स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे ?

.4 अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः ?

.5 अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः इत्यस्य उदमाहिरणमम् एकस  सलखत।

.6 चलौ इमत सकत्रमम् कस्य अपवमादभकतमम् ?

.7 चलौ इत्यसस्मनम् सकत्रवे चलौ इमत पदस्य कयाः अथरयाः ?

.8 चलौ इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम् एकस  सलखत।

. )8 4 आमसन्त्रतस्य च॥ (६.१.१९८)

सकत्रमाथर याः - आमसन्त्रतस्य आमदयाः उदमात्तयाः भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
सकत्रवेऽसस्मनम् दवे पदवे  स्तयाः। तत्र आमसन्त्रतस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्।  'कषमारत्वतनो
घञनोऽन्त उदमात्तयाः'  इमत पकवरसकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। आमदयाः इमत प्रथममान्तस पदस च
पकवरसकत्रमातम् अनपुवतरतवे। तवेन आमसन्त्रतस्य आमदयाः उदमात्तयाः इमत पदयनोजनमा भवमत। आमदयाः इमत पदमम् उदमात्तयाः
इत्यस्य मवशिवेषणस भवमत। अचयाः एव उदमात्तमामदस्वरमायाः भवसन्त। अत एव सकत्रमाथरयाः भवमत यतम् आमसन्त्रतस्य
आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इमत।
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सम्बनोधनवे  यमा  प्रथममा,  तदन्तस्य  पदस्य  आमसन्त्रतससजमा  भवमत।  'समामसन्त्रतमम्'  इमत
आमसन्त्रतससजमामवधमायकस  सकत्रमम्।  यथमा  दवेवदत्त!  इमत  दवेवदत्तशिब्दस्य  सम्बनोधनवैकवचनस्य  रूपमम्।  अतयाः
दवेवदत्त इमत पदमम् आमसन्त्रतससजस भवमत।

उदमाहिरणमम् - अग्निगो॒ इन्द्रिगो॒ वरुनः॑ णगो॒ ममत्रगो॒ दवेवमायाःनः॑ इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः -  प्रस्तपुतवेऽसस्मनम्  उदमाहिरणवे  अग्निवे  इन्द्रि  वरुण  ममत्र  दवेवमायाः  इमत  पञ्चि
सम्बनोधनमान्तमामन पदमामन वतरन्तवे।  अतयाः एतवेषमास  पञ्चिमानमास  पदमानमास  'समामसन्त्रतमम्'  इमत सकत्रवेण आमसन्त्रतससजमा
भवमत। ततयाः अमग्निशिब्दस्य सम्बनोधनवैकवचनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे अमग्नि सम् इमत सस्थतवे 'एकवचनस
सम्बपुमदयाः'  इमत सकत्रवेण सपुप्रत्ययस्य सम्बपुमदससजमायमास  'ह्रिस्वस्य गपुणयाः'  इमत सकत्रवेण सम्बपुमदपरकत्वमातम् ह्रिस्वस्य
अङ्गससजकस्य अमग्निशिब्दस्य अन्त्यस्य इकमारस्य गपुणवे एकमारवे अग्निवे सम् इमत सस्थमतयाः जमायतवे। ततयाः 'एङ्ह्रिस्वमातम्
सम्बपुदवेयाः' इमत सकत्रवेण एङन्तमातम् अग्निवे इत्यस्ममातम् परस्य सम्बपुमदहिलयाः सकमारस्य लनोपवे अग्निवे इमत पदस ससध्यमत।
ततयाः आमसन्त्रतससजकस्य अग्निवे इमत पदस्य आदवेयाः अचयाः अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। एवमम्
एव  इन्द्रि  वरुण  ममत्र  दवेवमायाः  इत्यमादलौ  अमप  आदष्ट्रीनमामम्  अचमास  यथमाक्रममम्  इकमारस्य  अकमारस्य  इकमारस्य
एकमारस्य च उदमात्तस्वरयाः प्रकपृ तसकत्रवेण भवमत। अत एव अग्निवेगो॒ इमत प्रयनोगयाः ससध्यमत।

. )8 5 आमसन्त्रतस्य च॥ (८.१.१९)

सकत्रमाथर याः - पदमातम् परस्य अपमादमामदसस्थतस्य आमसन्त्रतस्य सवरस्य अनपुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  मवसधसकत्रमम्।  सकत्रवेऽसस्मनम्  पददयस  मवदतवे।
आमसन्त्रतस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। 'पदस्य’, 'पदमातम्’, 'अनपुदमात्तस सवरमपमादमादलौ'
चवेमत सकत्रत्रयमम् असधमक्रयतवे। तवेन पदस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्, पदमातम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्, अनपुदमात्तमम् इमत
प्रथममान्तस  पदमम्,  सवरमम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्,  अपमादमादलौ  इमत  सप्तम्यन्तस  पदस  च  असधकमारमातम्  लभ्यतवे।
असधकमारमातम् लब्धमम् अनपुदमात्तमम् इमत पदस पपुमलङ्गमान्ततयमा मवपररणमतवे, तवेन अनपुदमात्तयाः इमत भवमत। एवमम् एव
सवरमम् इमत पदस षष्ठ्यन्ततयमा मवपररणमतवे, तवेन सवरस्य इमत भवमत। आमसन्त्रतस्य इमत पदस पदस्य इत्यनवेन
सहि सम्बदतवे। पदमातम् अपमादमादलौ सवरस्य आमसन्त्रतस्य पदस्य अनपुदमात्तयाः इमत पदयनोजनमा भवमत।

पदमातम् इत्यत्र पञ्चिमष्ट्रीमनमदरषत्वमातम्  'तस्ममामदत्यपुत्तरस्य'  इमत पररभमाषयमा परस्य इमत पदस लभ्यतवे।
अपमादमादलौ इत्यत्र औपश्लनोमषकसप्तमष्ट्री वतरतवे,  अतयाः अपमादमादलौ सस्थतस्य इत्यथरयाः लभ्यतवे। पदमातम् परस मकञ्चि
पमादस्य अमादलौ अवतरममानस  यतम्  आमसन्त्रतस पदस,  तस्य सवरस्य पदस्य अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत इमत सकत्रमाथरयाः
लभ्यतवे।

उदमाहिरणमम् - इगो॒मस मवेनः॑ गङ्गवे  यमपुनवे सरस्वमतगो॒ शिपुतपुनः॑मद्रिगो॒ स्तनोनः॑ममम् इमत उदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः -  प्रस्तपुतवेऽसस्मनम्  उदमाहिरणवे  गङ्गवे  इमत  यमपुनवे  इमत  सरस्वमत  इमत च पदत्रयस
सम्बनोधनमान्तस  वतरतवे।  अतयाः  एतवेषमास  त्रयमाणमास  पदमानमास  'समामसन्त्रतमम्'  इमत सकत्रवेण आमसन्त्रतससजमा  भवमत। मवे
इत्यस्ममातम् पदमातम् परस गङ्गवे  इमत पदमम् असस्त,  मकञ्चि ततम्  गङ्गवे  इमत पदस पमादस्य आदलौ न मवदतवे,  अतयाः
आमसन्त्रतससजकस्य सम्पकणरस्य  गङ्गवे  इमत  पदस्य प्रकपृ तसकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  एवमम्  एव  गङ्गवे
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इत्यस्ममातम् पदमातम् परस यमपुनवे इमत पदमम् असस्त,  मकञ्चि ततम् यमपुनवे  इमत पदस पमादस्य आदलौ न वतरतवे,  अतयाः
आमसन्त्रतससजकस्य सम्पकणरस्य  यमपुनवे  इमत  पदस्य  प्रकपृ तसकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  सममानमम्  एव
आमसन्त्रतससजकस्य सरस्वमत इमत सम्पकणरस्य पदस्य अमप प्रकपृ तसकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत। तवेन इगो॒मस मवेनः॑
गङ्गवे  यमपुनवे सरस्वमतगो॒ शिपुतपुनः॑मद्रिगो॒ स्तनोनः॑ममम् इत्यवेवस प्रयनोगयाः सम्भवमत।

मवशिवेषयाः -

अपमादमादलौ  इमत  पदमाभमावमातम्  सकत्रस्य  अथरयाः  भवमत  यतम्  पदमातम्  परस  मवदममानस्य  सम्पकणरस्य
आमसन्त्रतस्य  पदस्य  अनपुदमात्तस्वरयाः  भवमत  इमत।  तदमा  प्रस्तपुतवे  एव  उदमाहिरणवे  शिपुतपुमद्रि  इमत  पदस्य
सम्बनोधनमान्तत्ववेन  'समामसन्त्रतमम्'  इत्यनवेन आमसन्त्रतससजमा भवमत,  ततयाः सरस्वमत इत्यस्ममातम् पदमातम् परस्य
आमसन्त्रतससजकस्य  शिपुतपुमद्रि  इत्यस्य  सम्पकणरस्य  पदस्य  प्रकपृ तसकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरयाः  प्रमाप्ननोमत,  अतयाः
तदमारणमाय अपमादमादलौ इमत उकमम्। अतयाः शिपुतपुमद्रि इमत पदस्य पमादमादलौ सस्थतत्वमातम् प्रकपृ तसकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः
न भवमत। 

. )8 6 मवभमामषतस मवशिवेषवचनवे॥ (८.१.७४)

सकत्रमाथर याः - आमसन्त्रतमान्तवे मवशिवेषणवे परवे पकवर्त्तुं बहिहवचनमान्तमम् अमवदममानवदम् वमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  अमतदवेशिसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण अमवदममानवत्त्वमम्  अमतमदश्यतवे। असस्मनम् सकत्रवे
पददयस मवरमाजतवे। मवभमामषतमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। मवशिवेषवचनवे इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस समस्तस पदमम्। अत्र
भमाष्यकमारयाः  बहिहवचनमम्  इमत  पदस  यनोजमयत्वमा  सकत्रममदस  पकररतवमानम्।  'आमसन्त्रतस  पकवरममवदममानवतम्'  इमत
सम्पकणरममप सकत्रमम् अत्र अनपुवतरतवे। 'नमामसन्त्रतवे सममानमासधकरणवे समाममान्यवचनमम्'  इमत सकत्रमातम् सममानमासधकरणवे
आमसन्त्रतवे इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पददयमम् अनपुवतरतवे। सम्बनोधनवे यमा प्रथममा,  तदन्तस पदस ववेदवे आमसन्त्रतमम्
इत्यपुच्यतवे। अतयाः आमसन्त्रतमम् इत्यनवेन पदस्य आकवेपयाः मक्रयतवे। आमसन्त्रतवे सममानमासधकरणवे मवशिवेषवचनवे पदवे
आमसन्त्रतस  बहिहवचनस  पदस  मवभमामषतमम्  अमवदममानवतम्  इमत पदयनोजनमा।  मवशिवेषवचनमम्  इत्यस्य मवशिवेषणमम्
इत्यथरयाः।  सममानमासधकरणमम्  इत्यस्य  सममानमवभमककमम्  इत्यथरयाः।  आमसन्त्रतस  बहिहवचनमम्  इमत  उभयममप
पदस्य मवशिवेषणमम्। अतयाः तदन्तमवसधयाः भवमत। तवेन सकत्रस्य अथरयाः आयमामत - आमसन्त्रतमान्तवे सममानमासधकरणवे
मवशिवेषणवे पदवे परवे आमसन्त्रतमान्तस बहिहवचनमान्तस पदस मवकल्पवेन अमवदममानवतम् भवमत इमत। अस्य समाममान्ययाः
अथरयाः महि यमद आमसन्त्रतमान्तस सममानमासधकरणस मवशिवेषणपदस परस मतष्ठमत तमहिर  आमसन्त्रतमान्तस बहिहवचनमान्तस पदस
मवकल्पवेन अमवदममानवतम् भवमत। 

इदस  सकत्रस  'नमामसन्त्रतवे  सममानमासधकरणवे  समाममान्यवचनमम्'  इमत  पकवरसकत्रस्य  अपवमादभकतस  वतरतवे।
आमसन्त्रतमान्तवे सममानमासधकरणवे पदवे परवे पकवरमम् आमसन्त्रतमान्तस समाममान्यवचनस पदमम् अमवदममानवदम् न भवमत
इमत तस्य सकत्रस्य अथरयाः।  एवस  तवेन  सकत्रवेण  अमवदममानवत्त्वस  मनमषध्यतवे।  अनवेन  सकत्रवेण  तपु  आमसन्त्रतमान्तवे
सममानमासधकरणवे  मवशिवेषणवे  पदवे  परवे  आमसन्त्रतमान्तस्य  बहिहवचनमान्तस्य  पदस्य  मवकल्पवेन  अमवदममानवत्त्वस
मवधष्ट्रीयतवे।

उदमाहिरणमम्-दवेवष्ट्रीयाःनः॑ षऴपुवर्षीरुगो॒रु नयाःनः॑ कपृ णनोत।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः-  असस्मनम् उदमाहिरणवे  दवेवष्ट्रीयाः इमत पदस सम्बनोधनमवभक्त्यन्तस वतरतवे। अतयाः तस्य
आमसन्त्रतत्वस ससध्यमत। व्यपदवेमशिवदमावमम् आसश्रत्य दवेवष्ट्रीयाः इमत पदस्य आमसन्त्रतमान्तत्वमम् अमप ससध्यमत।
इदस च पदस बहिहवचनमान्तमम्  अमप वतरतवे।  ततयाः मवदममानस  षटम्  इमत पदमम्  अमप सम्बनोधनमवभक्त्यन्तत्वमातम्
आमसन्त्रतस वतरतवे। व्यपदवेमशिवदमावमम् आसश्रत्य षटम्  इमत पदस्य अमप आमसन्त्रतमान्तत्वस ससध्यमत। इदस च पदस
पकवरवमतरनमा दवेवष्ट्रीयाः इमत पदवेन सहि सममानमवभमककस  तस्य मवशिवेषणस च वतरतवे। अतयाः तसस्मनम् आमसन्त्रतमान्तवे
सममानमासधकरणवे  मवशिवेषणवे  षटम् -शिब्दवे  परवे  पकवरस्य  आमसन्त्रतमान्तस्य  बहिहवचनमान्तस्य  दवेवष्ट्रीयाः  इमत  पदस्य
अमवदममानवत्त्वस प्रकपृ तसकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। इदस च अमवदममानवत्त्वस ववैकसल्पकस  वतरतवे। तवेन अमवदममानवत्त्वपकवे
दवेवष्ट्रीयाः  इमत  पदमम्  अमवदममानस  भवमत।  तदमा  षटम् -शिब्दयाः  एव  पमादमादलौ  मतष्ठमत।  तवेन  अषममाध्यमायस्थमम्
'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रस तत्र न प्रवतरतवे। षष्ठमाध्यमायस्थवेन 'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रवेण तत्र उदमात्तस्वरयाः
मवधष्ट्रीयतवे। अमवदममानवत्त्वस्य अभमावपकवे दवेवष्ट्रीयाः इमत पदस मवदममानमवेव भवमत। तदमा षटम्  इमत पदस पमादमादलौ न
मतष्ठमत। अतयाः आषममकवे न 'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रवेण सवमारनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

. )8 7 सपुबमामसन्त्रतवे परमाङ्गवत्स्वरवे॥ (२.१.२)

सकत्रमाथर याः - सपुबन्तमम् आमसन्त्रतवे परवे परस्य अङ्गवदम् भवमत स्वरवे कतरव्यवे।
सकत्रव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  अमतदवेशिसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अङ्गवत्त्वमम्

अमतमदश्यतवे। सपुपम् आमसन्त्रतवे परमाङ्गवतम् स्वरवे इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। असस्मनम् सकत्रवे चत्वमारर पदमामन वतरन्तवे।
तत्र सपुपम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। आमसन्त्रतवे इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। परमाङ्गवतम् इमत प्रथममान्तस समस्तस
पदमम्। स्वरवे इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। सम्बनोधन यमा प्रथममा,  तदन्तस पदस ववेदवे आमसन्त्रतमम् इत्यपुच्यतवे।
अतयाः आकवेपवेण पदमम्  इमत लभ्यतवे।  सपुपम्  आमसन्त्रतवे  पदवे  परमाङ्गवतम्  स्वरवे  इमत पदयनोजनमा।  'प्रत्ययगहिणवे
तदन्तमा  गमाह्यमायाः'  इमत  पररभमाषमाबलवेन  सपुपम्  इत्यनवेन  सपुबन्तमम्  इमत  गमाह्यमम्।  आमसन्त्रतमम्  इमत  पदस्य
मवशिवेषणमम्।  अतयाः अत्र तदन्तमवसधयाः  भवमत।  परस्य अङ्गवतम्  परमाङ्गवतम्  इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।  अत्र
अङ्गशिब्दयाः अवयववमाचकयाः वतरतवे। कतरव्यवे  इमत अध्यमामह्रियतवे। तवेन सपुबन्तमम् आमसन्त्रतमान्तवे पदवे परवे परस्य
अङ्गवतम्  भवमत स्वरवे  कतरव्यवे  इमत  सकत्रमाथरयाः  आयमामत।  अस्य समाममान्ययाः  अथर्बो  महि  यमद  सपुबन्तमातम्  परमम्
आमसन्त्रतमान्तस पदस मतष्ठमत तमहिर  ततम् सपुबन्तपदस परवमतरनयाः आमसन्त्रतमान्तपदस्य अवयववतम् भवमत। अथमारतम्
आमसन्त्रतवे पदवे यमादृशियाः स्वरयाः असस्त तमादृशियाः एव स्वरयाः पकवरवमतरमन सपुबन्तवे अमप प्रयनोज्ययाः।

इदमत्र  अवधवेयमम् -  यमद  सपुबन्तमम्  आमसन्त्रतमान्तमम्  इमत  पददयस  पमादमादलौ  मतष्ठमत  तमहिर  तत्र
'आमसन्त्रतस्य च'  इत्यनवेन षष्ठमाध्यमायस्थवेन सकत्रवेण आदपुदमात्तयाः भवमत। यमद सपुबन्तमम् आमसन्त्रतमान्तमम् इमत
पददयस  पमादमादलौ  न  मतष्ठमत  तमहिर  'आमसन्त्रतस्य  च'  इत्यनवेन  अषममाध्यमायस्थवेन  सकत्रवेण  सवमारनपुदमात्तस्वरयाः
मवधष्ट्रीयतवे। मकन्तपु स्वरमवधमानवे कतरव्यवे एव इदस परमाङ्गवत्त्वस ससध्यमत, न ततयाः अन्यवेषपु स्थलवेषपु।

उदमाहिरणमम्- द्रिवनः॑त्पमाणष्ट्रीगो॒ शिपुभस्पनः॑तष्ट्री। यत्तवेनः॑ मदवनो दपुमहितमरतर गो॒ भनोजनः॑नमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- शिपुभस्पनः॑तष्ट्री इमत अत्र उदमाहिरणस  वतरतवे।  शिपुभ  शिपुम्भ  दष्ट्रीप्तलौ  इमत धमातनोयाः  भमाववे
सक्वप्प्रत्ययवे  शिपुबम्  इमत  शिब्दयाः  मनष्पदतवे।  तस्य षष्ठष्ट्रीमवभकलौ  शिपुभयाः  इमत  रूपस  ससध्यमत।  पतष्ट्री  इमत  पदस
सम्बनोधनवे  वतरतवे। तसस्मनम् परवे शिपुभयाः इमत पदस्य मवसगरस्य स्थमानवे  'षष्ठ्यमायाः पमतपपुत्रपपृष्ठपमारपदपयस्पनोषवेषपु'
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इमत सकत्रवेण सकमारयाः भवमत। अत्र शिपुभसम् इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस सपुबन्तस पदमम्। ततयाः पतष्ट्री इमत आमसन्त्रतस पदस
वतरतवे। व्यपदवेमशिवदमावमम् आसश्रत्य अस्य आमसन्त्रतमान्तत्वमम् अमप ससध्यमत। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण शिपुभसम् इमत
पदमम्  आमसन्त्रतमान्तस्य पतष्ट्री इमत पदस्य अवयववतम्  भवमत। तवेन  'आमसन्त्रतस्य च'  इमत षमाष्ठवेन सकत्रवेण
शिपुभस्पतष्ट्री इत्यस्य समपुदमायस्य आमदस्वरयाः उदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे।  आषममकवे न सकत्रवेण अत्र सवमारनपुदमात्तस्वरयाः
भमवतपुस  नमाहिरमत। यतनो महि  'आमसन्त्रतस पकवरममवदममानवतम्'  इमत सकत्रवेण द्रिव्यत्पमाणष्ट्री इमत पदमम् अमवदममानवतम्
असस्त।  तवेन  शिपुभस्पतष्ट्री  इमत  पदस  पमादमादलौ  एव  असस्त।  पमादमादलौ  मवदममानस्य  आमसन्त्रतपदस्य  षमाष्ठवेन
'आमसन्त्रतस्य च'  इमत सकत्रवेण सवमारनपुदमात्तस्वरयाः भमवतपुस नमाहिरमत। यतनो महि 'आमसन्त्रतस्य च'  इत्यनवेन सकत्रवेण
अपमादमादलौ मवदममानस्य आमसन्त्रतस्य सवमारनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

 यत्तवेनः॑ मदवनो दपुमहितमरतर गो॒ भनोजनः॑नमम् इत्यसस्मनम् ऋङ्मन्त्रवे द पुमहितयाः इमत पदस सम्बनोधनवे वतरतवे। अतयाः इदस
आमसन्त्रतस  वतरतवे।  व्यपदवेमशिवदमावमम्  आसश्रत्य  अस्य  आमसन्त्रतमान्तत्वमम्  अमप  ससध्यमत।  तसस्मनम्
आमसन्त्रतमान्तवे पदवे परवे पकवर्त्तुं मवदममानस मदवयाः इमत सपुबन्तस पदस परस्य अवयववतम् भवमत। तवेन मदवयाः इमत पदमम्
अमप आमसन्त्रतस भवमत। तच्च अत्र पदमातम् परस मवदतवे, पमादमादलौ न मवदतवे। अतयाः आषममकवे न 'आमसन्त्रतस्य
च' इमत सकत्रवेण अत्र सवमारनपुदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः - २

.9 षष्ठमाध्यमायस्थस्य 'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः ?

.10 अषममाध्यमायस्थवे 'आमसन्त्रतस्य च' इत्यसस्मनम् सकत्रवे कवे  असधकमारमायाः आयमासन्त ?

.11 अषममाध्यमायस्थस्य 'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम् एकस  सलखत।

.12 'मवभमामषतस मवशिवेषवचनवे' इमत ककीदृशिस सकत्रमम् ?

.13 'मवभमामषतस मवशिवेषवचनवे' इमत सकत्रवे बहिहवचनमम् इमत पदस कथमम् आगच्छमत ?

.14 'मवभमामषतस मवशिवेषवचनवे' इमत कस्य अपवमादसकत्रमम् ?

.15 मकस  नमाम आमसन्त्रतमम् ?

.16 'सपुबमामसन्त्रतवे परमाङ्गवत्स्वरवे' इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः ?

.17 कसस्मनम् कतरव्यवे 'सपुबमामसन्त्रतवे परमाङ्गवत्स्वरवे' इमत सकत्रस प्रवतरतवे ?

.18 शिपुभस्पतष्ट्री इत्यपुदमाहिरणवे शिपुभयाः इत्यत्र कमा मवभमकयाः ?

.19 आषममकवे न 'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे - 
(क) अनपुदमात्तयाः   (ख) अन्तनोदमात्तयाः   (ग) सवमारनपुदमात्तयाः   (घ)आदपुदमात्तयाः

.20 षमाष्ठवेन 'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे - 
(क) अनपुदमात्तयाः   (ख) अन्तनोदमात्तयाः   (ग) सवमारनपुदमात्तयाः   (घ)आदपुदमात्तयाः
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. )8 8 उदमात्तस्वररतयनोयरणयाः स्वररतनोऽनपुदमात्तस्य॥ (८.२.४)

सकत्रमाथर याः-उदमात्तस्थमानवे स्वररतस्थमानवे च यनो यणम् ततयाः परस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- पमामणनष्ट्रीयवेषपु षसड्वधवेषपु सकत्रवेषपु मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
उदमात्तस्वररतयनोयाः यणयाः स्वररतयाः अनपुदमात्तस्य इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। असस्मनम् सकत्रवे चत्वमारर पदमामन वतरन्तवे।
तत्र उदमात्तस्वररतयनोयाः इमत सप्तमष्ट्रीमदवचनमान्तस  पदमम्।  यणयाः इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  स्वररतयाः इमत
प्रथममान्तस  मवधवेयपदमम्।  अनपुदमात्तस्य इमत  षष्ठ्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  उदमात्तस्वररतयनोयाः  यणयाः  अनपुदमात्तस्य
स्वररतयाः  पदयनोजनमा। उदमात्तस्वररतयनोयाः  इत्यस्य उदमात्तस्थमानवे  स्वररतस्थमानवे  इत्यथरयाः। तवेन  उदमात्तस्थमानवे
स्वररतस्थमानवे  च ययाः यणम्  वतरतवे  ततयाः परस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः भवमत इमत सकत्रमाथरयाः आयमामत। अस्य
समाममान्ययाः अथर्बो महि उदमात्तस्थमानवे  ययाः यणम्  मवमहितयाः तस्ममातम्  यणयाः परस  वतरममानस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः
भवमत। स्वररतस्थमानवे च ययाः यणम् मवमहितयाः तस्ममातम् यणयाः परस वतरममानस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अभ्यनः॑मभ महि। खलप्व्यमानः॑शिमा।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अभ्यनः॑मभ इमत उदमात्तस्थमानवे  मवमहितस्य यणयाः उदमाहिरणमम्।  अमभ अमभ इमत
सस्थतवे  'इकनो यणमच'  इमत सकत्रवेण अमच परवे अमभ इत्यस्य इकमारस्य स्थमानवे  यणमादवेशिवे  अभ्यमभ इमत रूपस
ससध्यमत। अमभशिब्दवे प्रमाप्तस्य उदमात्तस्य 'उपसगरश्चमासधवजरमम्'  इमत सकत्रवेण मनषवेधयाः भवमत। अतयाः 'मफिषनोन्त
उदमात्तयाः' इमत सकत्रवेण अमभशिब्दवे अन्तनोदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे। अतयाः अमभशिब्दस्य अन्त्ययाः इकमारयाः उदमात्तयाः असस्त।
अमभशिब्दस्य 'मनत्यवष्ट्रीप्सयनोयाः' इमत सकत्रवेण मदत्ववे अमभ अमभ इमत लभ्यतवे। ततयाः दयनोयाः अमभशिब्दयनोयाः परस्य
अमभशिब्दस्य  'अनपुदमात्तस  च'  इमत  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  अस्यमामम्  अवस्थमायमास  प्रथमस्य अमभ
इत्यस्य उदमात्तस्य इकमारस्य स्थमानवे यणम्  मवमहितयाः। अतयाः तस्ममातम् परस्य अनपुदमात्तस्य स्थमानवे प्रकपृ तसकत्रवेण
स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

खलप्व्यमानः॑शिमा  इमत  स्वररतस्थमानवे  मवमहितस्य  यणयाः  उदमाहिरणमम्।  खलपकशिब्दस्य  सप्तम्यवेकवचनवे
खलसप्व इमत रूपमम्। खलसप्व आशिमा इमत सस्थतवे  'इकनो यणमच'  इमत सकत्रवेण अमच परवे खलसप्व इत्यस्य
इकमारस्य स्थमानवे यणमादवेशिवे खलप्व्यमाशिमा इमत रूपस ससध्यमत। यमद उपपदसममासस्य उत्तरपदवे मकममप कपृ दन्तस
पदस मतष्ठमत तमहिर  ततम् कपृ दन्तपदस प्रकपृ त्यमा एव उदमात्तयाः भवमत। अत्र खलपकशिब्दयाः उपपदसममासवेन मनष्पनयाः।
अस्य उत्तरपदस च कपृ दन्तस वतरतवे। अतयाः खलपकशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः इमत ससध्यमत। तस्ममातम् खलपकशिब्दमातम्
मङप्रत्ययवे प्रमक्रयमाकमायर खलपक इ इमत जमातवे 'इकनो यणमच' इमत सकत्रवेण यमण खलसप्व इमत रूपस ससध्यमत। अत्र
ययाः यणम् वतरतवे स उदमात्तस्य स्थमानवे मवमहितयाः। मङप्रत्ययस्य इकमारश्च सपुप्त्वमादम् अनपुदमात्तयाः। अतयाः उदमात्तस्थमानवे
ययाः यणम्  ततयाः परस्य अनपुदमात्तस्य इकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।  आशिमाशिब्दयाः  'आशिमायमा
अमदगख्यमा चवेतम्'  इमत सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः वतरतवे। अतयाः 'अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम्'  इमत सकत्रवेण तस्य आमदमयाः
आकमारयाः अनपुदमात्तयाः इमत ससध्यमत। खलसप्व आशिमा इमत स्वररतस्य इकमारस्य स्थमानवे  यणम्  मवमहितयाः। एवस
स्वररतस्थमानवे मवमहितयाः ययाः यणम् ततयाः परस्य अनपुदमात्तस्य आकमारस्य प्रकपृ तस्थमानवे स्वररतस्वरयाः मवमहितयाः।
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. )8 9 एकमादवेशि उदमात्तवेननोदमात्तयाः॥ (८.२.५)

सकत्रमाथर याः- उदमात्तवेन सहि एकमादवेशियाः उदमात्तयाः भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- पमामणनष्ट्रीयवेषपु  षसड्वधवेषपु  सकत्रवेषपु  मवधमायकममदमम्।  इदस  सकत्रमम्  उदमात्तस्वरस  मवदधमामत।
एकमादवेशियाः  उदमात्तवेन  उदमात्तयाः  इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  असस्मनम्  सकत्रवे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  ससन्त।  एकमादवेशियाः  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। उदमात्तवेन इमत तपृतष्ट्रीयवैकवचनमान्तस पदमम्। उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस मवधवेयपदमम्।
उदमात्तवेन एकमादवेशि उदमात्तयाः इमत सकत्रगतपदयनोजनमा। सकत्रवेऽसस्मनम् सहिशिब्दस्य उलवेखयाः नमासस्त। मकन्तपु यथमा
'वपृदनो यकनमा तलकणश्चवेदवेव मवशिवेषयाः'  इमत सकत्रवे यकनमा इत्यत्र सहिशिब्दस मवनमामप तपृतष्ट्रीयमा भवमत तदतम् अत्रमामप
उदमात्तवेन इत्यत्र सहियनोगमातम् तपृतष्ट्रीयमा असस्त। तवेन सकत्रस्य अथरयाः भवमत  -  उदमात्तवेन सहि एकमादवेशियाः उदमात्तयाः
भवमत। 

उदमात्तवेन  सहि  एकमादवेशियाः  मत्रमवधयाः  भमवतपुमम्  अहिरमत  -  उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः  स्थमानवे  एकमादवेशियाः,
उदमात्तनोदमात्तयनोयाः स्थमानवे एकमादवेशियाः,  उदमात्तस्वररतयनोयाः स्थमानवे एकमादवेशियाः च। उदमात्तनोदमात्तयनोयाः स्थमानवे एकमादवेशियाः
भवमत चवेतम् आन्तरतम्यमादवेव उदमात्तस्य प्रमामप्तयाः भवमत। अतयाः तस्य कपृ तवे सकत्रममदस नमावश्यकमम्। मकन्तपु यदमा
उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः उदमात्तस्वररतयनोयाः  वमा  स्थमानवे  एकमादवेशियाः भवमत तदमा  अनपुदमात्तस्य स्वररतस्य च प्रमामप्तयाः
भवमत। अतयाः तत्रमामप उदमात्तमवधमानमाय अस्य सकत्रस्य प्रवतरनमम्।

उदमाहिरणमम्- क्वनः॑ वनोऽश्वमायाः। क्वमावनः॑रस मरुतयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- क्वनः॑ वनोऽश्वमायाः इत्यत्र उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः स्थमानवे एकमादवेशियाः भवमत। तथमामहि वसम्
अश्वमायाः इमत सस्थतवे  'ससजपुषनो रुयाः'  इमत पदमान्तस्य सकमारस्य रुत्ववे अनपुबन्धलनोपवे वरम् अश्वमायाः इमत जमातवे
'अतनो रनोरप्लपुतमादप्लपुतवे' इमत सकत्रवेण अप्लपुतमादम् अकमारमातम् परस्य रनोयाः अप्लपुतमाकरपरकत्वमातम् उत्ववे व उ अश्वमायाः
इमत जमातवे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रवेण पकवरपरयनोयाः उकमारमाकमारयनोयाः स्थमानवे ओकमाररूपवे गपुणवैकमादवेशिवे वनो अश्वमायाः इमत
जमातवे  'एकयाः पकवरपरयनोयाः'  इत्यसधकमारवे  पमठतवेन  'एङयाः पदमान्तमादमत'  इमत सकत्रवेण पकवरपरयनोयाः ओकमारमाकमारयनोयाः
स्थमानवे ओकमाररूपपकवररूपवैकमादवेशियाः भवमत। वस्तपुतयाः बहिहवचनवे  यपुष्मदम्-शिब्दस्य स्थमानवे  'बहिहवचनस्य वस्नसलौ'
इमत सकत्रवेण वसम् इत्यमादवेशियाः भवमत। 'बहिहवचनस्य वस्नसलौ' इत्यसस्मनम् सकत्रवे 'अनपुदमात्तस सवरमपमादमादलौ' इमत सकत्रमम्
अनपुवतरतवे।  अतयाः  वसम्  इत्यमादवेशियाः  अनपुदमात्तयाः  असस्त।  अशिम्-धमातनोयाः  सक्वन्प्रत्ययवे  मनष्पनयाः  अश्वशिब्दयाः
आदपुदमात्तयाः। एवमम् अश्वशिब्दस्य आमदमयाः अकमारयाः उदमात्तयाः। एतयनोयाः उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः स्थमानवे अत्र एकमादवेशियाः
जमातयाः। अतयाः अनयनोयाः स्थमानवे जमायममानयाः ओकमाररूपपकवररूपवैकमादवेशियाः प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तयाः भवमत।

क्वमावनः॑रस मरुतयाः इत्यत्र उदमात्तस्वररतयनोयाः स्थमानवे एकमादवेशियाः भवमत। क्व अवरमम् इमत सस्थतवे  'एकयाः
पकवरपरयनोयाः'  इत्यसधकमारवे  पमठतवेन  'अकयाः  सवणर  दष्ट्रीघरयाः'  इमत  सकत्रवेण  पकवरपरयनोयाः  अकमारमाकमारयनोयाः  स्थमानवे
आकमाररूपसवणरदष्ट्रीघरकमादवेशियाः  भवमत।  मकमम्-शिब्दमातम्  'मकमनोऽतम्'  इमत  सकत्रवेण  अदमादवेशियाः  भवमत।  तदन्तरमम्
अतयाः तकमारस्य अनपुबन्धलनोपवे मकमम् अ इमत सस्थतवे अमत परवे 'क्वमामत' इमत सकत्रवेण मकमयाः स्थमानवे क्वमादवेशिवे क्व
अ इमत जमातवे 'यमत भमम्' इमत सकत्रवेण क्व इत्यस्य भससजमायमास 'यस्यवेमत च' भससजकस्य अकमारस्य लनोपवे क्वम् अ
इमत जमातवे  सवरससयनोगवे  मनष्पनस्य क्व इत्यस्य प्रमामतपमदकत्वमातम् सपुबपुत्पत्तलौ अव्ययत्वमातम्  'अव्ययमादमाप्सपुपयाः'
इमत सपुपनो लपुमक क्व इमत रूपस ससध्यमत। अतम् इत्यत्र तकमारयाः  'हिलन्त्यमम्'  इमत सकत्रवेण इत्ससजकयाः। अतयाः
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'मतत्स्वररतमम्'  इमत सकत्रवेण क्व इत्यत्र स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।  अवरशिब्दयाः  'स्वमाङ्गमशिटमामदन्तमानमामम्'  इमत
सकत्रवेण आदपुदमात्तयाः वतरतवे। अथमारतम् अवरशिब्दस्य आमदमयाः अकमारयाः उदमात्तयाः। एतयनोयाः उदमात्तस्वररतयनोयाः स्थमानवे
अत्र एकमादवेशियाः जमातयाः। अतयाः अनयनोयाः स्थमानवे जमायममानयाः आकमाररूपसवणरदष्ट्रीघरकमादवेशियाः प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तयाः
भवमत।

. )8 10 स्वररतनो वमानपुदमात्तवे पदमादलौ॥ (८.२.६)

सकत्रमाथर याः- अनपुदमात्तवे पदमादलौ परवे उदमात्तवेन सहि एकमादवेशियाः स्वररतनो वमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  मवकल्पवेन  स्वररतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  स्वररतयाः  वमा
अनपुदमात्तवे  पदमादलौ  इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। असस्मनम्  सकत्रवे  चत्वमारर पदमामन वतरन्तवे।  स्वररतयाः इमत प्रथममान्तस
मवधवेयपदमम्।  वमा इमत अव्ययपदमम्।  अनपुदमात्तवे  पदमादलौ इमत उभयममप पदस  सप्तम्यवेकवचनमान्तमम्।  'एकमादवेशि
उदमात्तवेननोदमात्तयाः'  इमत सकत्रमातम्  एकमादवेशियाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तमम्  उदमात्तवेन इमत च तपृतष्ट्रीयवैकवचनमान्तस  पदमम्
अनपुवतरतवे। अनपुदमात्तवे  पदमादलौ उदमात्तवेन एकमादवेशि स्वररतनो वमा इमत पदयनोजनमा। उदमात्तवेन इत्यत्र सहियनोगमातम्
तपृतष्ट्रीयमा असस्त। तवेन सकत्रमाथरयाः आयमामत अनपुदमात्तवे  पदमादलौ परवे  उदमात्तवेन सहि एकमादवेशियाः मवकल्पवेन स्वररतनो
भवमत इमत। अस्य समाममान्ययाः अथरयाः महि यमद पदमादलौ अनपुदमात्तस्वरयाः मतष्ठमत, ततयाःपकवर्त्तुं च उदमात्तस्वरयाः मतष्ठमत
तमहिर  तस्य अनपुदमात्तस्य उदमात्तस्य च स्थमानवे ययाः एकमादवेशियाः भवमत स एकमादवेशियाः मवकल्पवेन स्वररतयाः भवमत।
यसस्मनम् पकवे स्वररतयाः न भवमत तत्र एकमादवेशि उदमात्तवेननोदमात्तयाः इमत पकवरसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः भवमत।

असस्मनम् सकत्रवे यमा मवभमाषमा वतरतवे समा व्यवसस्थतमवभमाषमा वतरतवे। अस्यमायाः मवभमाषमायमायाः प्रवपृत्तवेयाः तथमा
कनोमप मनमदरषयाः मनयमयाः नमासस्त। इयस मवभमाषमा कपु त्रमामप प्रवतरतवे, कपु त्रमामप न प्रवतरतवे। अतयाः अनवेन सकत्रवेण कपु त्रमामप
स्वररतस्वरयाः भवमत, कपु त्रमामप उदमात्तस्वरयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- वष्ट्रीनः॑दसगो॒ ज्यनोमतगो॒हृरदनः॑यवे। अगो॒स्य श्लनोकनोनः॑ मदनः॑वष्ट्रीयगो॒तवे।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  वष्ट्रीनः॑दगो॒मम्  इमत स्वररतस्य उदमाहिरणमम्।  मव इदमम्  इमत सस्थतवे  'एकयाः पकवरपरयनोयाः'
इत्यसधकमारवे  पमठतवेन  'अकयाः  सवणर  दष्ट्रीघरयाः'  इमत  सकत्रवेण  पकवरपरयनोयाः  इकमारवेकमारयनोयाः  स्थमानवे
ईकमाररूपसवणरदष्ट्रीघरकमादवेशिवे वष्ट्रीदमम् इमत रूपस ससध्यमत। मव इमत एकयाः मनपमातयाः वतरतवे। अतयाः मनपमातकमारणमातम्
अयमम्  आदपुदमात्तयाः। इदमम्-शिब्दयाः  'मफिषनोन्त उदमात्तयाः'  इमत मफिटसकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः वतरतवे।  अतयाः  'अनपुदमात्तस
पदमवेकवजरमम्' इमत सकत्रवेण अस्य आमदमयाः इकमारयाः अनपुदमात्तयाः वतरतवे। एवस मव इत्यत्र उदमात्तस्वरयाः वतरतवे। ततयाः
इदमम् इत्यत्र पमादमादलौ अनपुदमात्तस्वरयाः वतरतवे। अतयाः अनयनोयाः उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः स्थमानवे ययाः ईकमाररूपयाः एकमादवेशियाः
जमातयाः स प्रकपृ तसकत्रवेण मवकल्पवेन स्वररतयाः भवमत।

मदनः॑वष्ट्रीयगो॒तवे  इमत  उदमात्तस्य उदमाहिरणमम्।  मदमव  ईयतवे  इमत  सस्थतवे  'एकयाः  पकवरपरयनोयाः'  इत्यसधकमारवे
पमठतवेन  'अकयाः  सवणर  दष्ट्रीघरयाः'  इमत  सकत्रवेण  पकवरपरयनोयाः  इकमारवेकमारयनोयाः  स्थमानवे  ईकमाररूपसवणरदष्ट्रीघरकमादवेशिवे
मदवष्ट्रीयतवे इमत रूपस ससध्यमत। मदमव इत्यत्र यमा मङमवभमकयाः वतरतवे समा 'उमडदम्पदमादप्पपुम्रवैदपुभ्ययाः'  इमत सकत्रवेण
उदमात्तमा वतरतवे। मदवमामदगणष्ट्रीयस्य ईङम्  गतलौ इमत धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे ईयतवे इमत रूपस ससध्यमत।
मदमव इमत अमतङन्तस पदस वतरतवे। ईयतवे इमत च मतङन्तस पदस वतरतवे। अतयाः 'मतङ्ङमतङयाः'  इमत सकत्रवेण ईयतवे
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इत्यस्य ईकमारयाः अनपुदमात्तयाः वतरतवे। अतयाः अनयनोयाः उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः स्थमानवे ययाः ईकमाररूपयाः एकमादवेशियाः जमातयाः
तत्र प्रकपृ तसकत्रवेण स्वररतस्वरयाः प्रमाप्तयाः आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु सकत्रस्य ववैकसल्पकत्वमातम् पकवे 'एकमादवेशि उदमात्तवेननोदमात्तयाः'
इमत सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवमहितयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः - ३

.21 'उदमात्तस्वररतयनोयरणयाः स्वररतनोनपुदमात्तस्य' इत्यनवेन सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे ?

.22 आशिमाशिब्दयाः कवे न सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः वतरतवे ?

.23 अमभशिब्दस्य मदत्वस कवे न सकत्रवेण भवमत ?

.24 खलपक-शिब्दवे कयाः सममासयाः वतरतवे - 
(क) अव्ययष्ट्रीभमावसममासयाः   (ख) उपपदसममासयाः   (ग) तत्पपुरुषसममासयाः   (घ) कमरधमारयसममासयाः

.25 मकमयाः स्थमानवे क्वमादवेशियाः कवे न सकत्रवेण भवमत ?

.26 अवरशिब्दयाः कवे न सकत्रवेण आदपुदमात्तयाः वतरतवे ?

.27 'एकमादवेशि उदमात्तवेननोदमात्तयाः' इत्यसस्मनम् सकत्रवे उदमात्तवेन इत्यत्र कथस तपृतष्ट्रीयमा ?

.28 क्वनः॑ वनोऽश्वमायाः इत्यत्र कयनोयाः स्थमानवे एकमादवेशियाः - 
(क) उदमात्तमादमात्तयनोयाः   (ख) उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः   (ग) उदमात्तस्वररतयनोयाः   (घ) स्वररतनोदमात्तयनोयाः

.29 क्वमावनः॑रस मरुतयाः इत्यत्र कयनोयाः स्थमानवे एकमादवेशियाः - 
(क) उदमात्तमादमात्तयनोयाः   (ख) उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः   (ग) उदमात्तस्वररतयनोयाः   (घ) स्वररतनोदमात्तयनोयाः

.30 'स्वररतनो वमानपुदमात्तवे पदमादलौ' इत्यसस्मनम् सकत्रवे ककीदृशिष्ट्री मवभमाषमा वतरतवे ?

.31 इदमम्-शिब्दयाः कवे न सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः वतरतवे ?

.32 ईयतवे इमत कस्य धमातनोयाः रूपमम् ?

.33 वष्ट्रीदमम् इत्यत्र ययाः ईकमारयाः वतरतवे तत्र कयाः स्वरयाः वतरतवे ? 
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पमाठसमारयाः 

'अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम्'  इमत पररभमाषमा स्वरमवसधमवषयमा वतरतवे। तस्यमायाः अथर्बो महि एकसस्मनम् पदवे
यमद एकयाः उदमात्तयाः अनपुदमात्तयाः वमा अचम् मतष्ठमत, तमहिर  तमम् एकमम् अचस वजरमयत्वमा अन्यवे सवर अचयाः अनपुदमात्तमायाः
भवसन्त इमत। अनपुदमात्तवे परवे समत कसश्चतम् उदमात्तस्वरयाः लपुप्यतवे चवेतम्, तस्य लनोपमनममत्तष्ट्रीभकतस्य अनपुदमात्तस्य
उदमात्तयाः भवमत इमत 'अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः' इमत सकत्रस्य समाममान्ययाः अथरयाः। अकमारयाः लपुप्तयाः जमातयाः एवस
ययाः अञ्चिधमातपुयाः तसस्मनम् अञ्चिधमातलौ परवे समत पकवरस्य अन्तनोदमात्तयाः भवमत इमत 'चलौ' इमत सकत्रमाथरयाः। सम्बनोधनवे यमा
प्रथममा तदन्तस पदस ववेदवे आमसन्त्रतमम् इमत कथ्यतवे। आमसन्त्रतससजकस्य पदस्य आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत
इमत षष्ठमाध्यमायवे पमठतस्य 'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रस्य अथरयाः। अषममाध्यमायवे पमठतस्य 'आमसन्त्रतस्य च'

इमत सकत्रस्य अथर्बो महि पदमातम् परस मकञ्चि पमादस्य अमादलौ अवतरममानस यतम् आमसन्त्रतस पदस, तस्य सवरस्य पदस्य
अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत इमत।  'मवभमामषतस  मवशिवेषवचनवे'  इमत एकमम्  अमतदवेशिसकत्रस  वतरतवे। यमद आमसन्त्रतमान्तस
सममानमवभमककस  मवशिवेषणपदस परस मतष्ठमत तमहिर  आमसन्त्रतमान्तस  बहिहवचनमान्तस  पदस मवकल्पवेन अमवदममानवतम्
भवमत इमत तस्य सकत्रस्य अथरयाः। अमवदममानवत्त्ववे सञ्जमातवे तदम् आसश्रत्य बहिहमन मवधमानमामन सम्भवसन्त। ततयाः
'सपुबमामसन्त्रतवे  परमाङ्गवत्स्वरवे'  इमत  सकत्रवेण  आमसन्त्रतवे  पदवे  परवे  पकवरवमतरनयाः  सपुबन्तस्य  पदस्य  अङ्गवत्त्वमम्
अमतमदषमम्। उदमात्तस्थमानवे  स्वररतस्थमानवे च यनो यणम्  वतरतवे  ततयाः परस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः भवमत इमत
'उदमात्तस्वररतयनोयरणयाः  स्वररतनोनपुदमात्तस्य'  इमत  सकत्रस्य  अथरयाः।  'एकमादवेशि  उदमात्तवेननोदमात्तयाः'  इमत  सकत्रवेण
उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः उदमात्तस्वररतयनोयाः च स्थमानवे ययाः एकमादवेशियाः भवमत स एकमादवेशियाः उदमात्तयाः भवमत इमत। ततयाः
परवमतरनमा  'स्वररतनो  वमानपुदमात्तवे  पदमादलौ'  इमत  सकत्रवेण  मवकल्पवेन  स्वररतस्वरयाः  मवमहितयाः।  तस्य  च  सकत्रस्य
अनपुदमात्तवे  पदमादलौ  परवे  उदमात्तवेन  सहि  एकमादवेशियाः  मवकल्पवेन  स्वररतयाः  भवमत।  स्वररतमाभमाववे  च  'एकमादवेशि
उदमात्तवेननोदमात्तयाः'  इमत  सकत्रवेण  उदमात्तयाः  भवमत।  एतवेषमास  समवेषमाममप  सकत्रमाणमामत्र  उदमाहिरणपपुरयाःसरस  व्यमाख्यमानस
मवमहितमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

.1 'अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम्' इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.2 'अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः' इमत सकत्रस्य उदमाहिरणवे समन्वयस कपु रुत।

.3 अषममाध्यमायवे मवदममानमम् 'आमसन्त्रतस्य च' इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.4 'मवभमामषतस मवशिवेषवचनवे' इत्यस्य सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

.5 'सपुबमामसन्त्रतवे परमाङ्गवत्स्वरवे' इत्यस्य सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

.6 क्वनः॑ वनोऽश्वमायाः इमत रूपस समाधयत।

.7 खलप्व्यमानः॑शिमा इमत रूपस समाधयत।

.8 व्यवसस्थतमवभमाषमामवषयवे मटप्पणत्रीं सलसखत्वमा तस्य एकमम् उदमाहिरणस प्रदशिरयत।
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पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण - 

उत्तरमामण - १

.1 पररभमाषमासकत्रमम्।

.2 अनपुदमात्तमायाः अस्य ससन्त इत्यथर अनपुदमात्तशिब्दमातम् 'अशिर-आमदभ्यनोऽचम्' इमत सकत्रवेण मत्वथर्षीय-
अच्प्रत्यययाः।

.3 अनपुदमात्तस्वरयाः।

.4 यसस्मनम् अनपुदमात्तवे परवे उदमात्तयाः लपुप्यतवे तस्य उदमात्तयाः भवमत।

.5 दवेगो॒वत्रीं वमाचनः॑मम् इमत।

.6 उदमात्तमनवपृसत्तस्वरमापवमादभकतमम् इदस सकत्रमम्।

.7 लपुप्त-अकमारमवमशिषयाः अञ्चिम्-धमातपुयाः इत्यथरयाः।

.8 दवेगो॒वगो॒द्रिष्ट्रीचत्रींनः॑ नयत दवेवगो॒यन्तयाःनः॑ इमत।

उत्तरमामण-२

.9 आमसन्त्रतस्य आमदयाः उदमात्तयाः भवमत।

.10 'पदस्य’, 'पदमातम्’, 'अनपुदमात्तस सवरममापमादमादलौ' चवेमत।

.11 इगो॒मस मवेनः॑ गङ्गवे  यमपुनवे सरस्वमतगो॒ शिपुतपुनः॑मद्रिगो॒ स्तनोनः॑ममम् इमत।

.12 अमतदवेशिसकत्रमम्

.13 भमाष्यकमारवचनमातम्

.14 नमामसन्त्रतवे सममानमासधकरणवे समाममान्यवचनमम्

.15 सम्बनोधनमवभक्त्यन्तस पदस ववेदवे आमसन्त्रतमम् इत्यपुच्यतवे।

.16 सपुबन्तममामसन्त्रतवे परवे परस्यमाङ्गवदम् भवमत स्वरवे कतरव्यवे।

.17 स्वरवे कतरव्यवे

.18 षष्ठष्ट्रीमवभमकयाः

.19 ग

.20 घ

उत्तरमामण - ३

.21 स्वररतस्वरयाः

.22 आशिमायमा अमदगख्यमा चवेतम् इमत सकत्रवेण

.23 मनत्यवष्ट्रीप्सयनोयाः इमत सकत्रवेण

.24 ख

.25 क्वमामत इमत सकत्रवेण
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.26 स्वमाङ्गमशिटमामदन्तमानमामम् इमत सकत्रवेण

.27 सहियनोगमातम् 

.28 ख

.29 ग

.30 व्यवसस्थतमवभमाषमा

.31 मफिषनोन्त उदमात्तयाः

.32 ईङम्  गतलौ

.33 स्वररतस्वरयाः

।।इमत अषमयाः पमाठयाः।।
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)9 समाधमारणस्वरयाः-२
प्रस्तमावनमा 

अमा  ववैमदककमालमातम्  अदमामप  गपुरुकपु लवेषपु  तथमा  मवमभनवेषपु  प्रमतष्ठमानवेषपु  गपुरुमशिष्यममाध्यमवेन  ववेदपमाठयाः
प्रचलमत। ववेदमानमास पमाठयाः गपुरुपरम्परमानपुसमारस सस्वरस मक्रयतवे। अतयाः ववेदवे स्वरस्य स्थमानस सवर्बोपरर वतरतवे। कवे वलस
ववेदपमाठवेन  एव  ववेदवे  कपु त्र  कयाः  स्वरयाः  भमवष्यमत  इमत  मवदमाससयाः  जमातपुस  न  प्रभवसन्त।  अतयाः  व्यमाकरणवेन
स्वरमनणरयस्य  कलौशिलस  सवरयाः  जमातव्यमवेव।  बहिनोयाः  कमालमातम्  पकवरमवेव  महिमषरयाः  पमामणमनयाः  मनसखलस्यमामप
ववैमदकवमाङ्मयस्य  स्वरमनणरयमाथर्त्तुं  सकत्रमामण  रमचतवमानम्।  तवेषपु  सकत्रवेषपु  च  कवे चन  मवमशिषमायाः  प्रयनोगमायाः  पमामणमननमा
अमनमदरषमायाः ससन्त। अतयाः परसस्मनम् कमालवे वमामतरककमारवेण कमामनचन वमामतरकमामन रमचतमामन। अतयाः असस्मनम् पमाठवे
समाधमारणस्वरप्रमतपमादकमामन  पमामणनष्ट्रीयसकत्रमामण तथमा वमामतरकमामन आलनोच्यन्तवे।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ सकत्रवैयाः स्वरससमदप्रमक्रयमास जमास्यमत।

➢ स्वरसम्बन्धष्ट्रीमन वमामतरकमामन जमास्यमत।

➢ एकश्रपुमतमवषयवे जमास्यमत।

➢ सकत्रमाथरस्य समन्वयस जमास्यमत।

➢ समाधमारणस्वरमवषयवे समाममगकजमानस प्रमाप्स्यमत।

. )9 1 उदमात्तमादनपुदमात्तस्य स्वररतयाः॥ (८.४.६६)

सकत्रमाथर याः - उदमात्तमात्परस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम् । अनवेन सकत्रवेण स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
उदमात्तमादम्  अनपुदमात्तस्य  स्वररतयाः  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  मत्रपदमात्मकवे  असस्मनम्  सकत्रवे  उदमात्तमादम्  इमत
पञ्चिम्यवेकवचनमान्तमम्,  अनपुदमात्तस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस,  स्वररतयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। स्वररतयाः
इत्यस्य प्रथममान्तत्वमादम्  अस्यवैव  मवधमायकत्वमम्।  उदमात्तमादम्  अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः  इमत सकत्रगतपदयनोजनमा।
उदमात्तमादम् इत्यत्र पञ्चिमष्ट्रीमनदरशिमादम् 'तस्ममामदत्यपुत्तरस्य' इमत पररभमाषयमा उदमात्तमादम् उत्तरस्य इमत लभ्यतवे। एवञ्चि
अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत उदमात्तमात्परस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतस्वरनो भवमत इमत।

   128   ववेदमाध्ययनमम्
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उदमाहिरणमम्- अमग्निमष्ट्रीळवे  (अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे) इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  अमग्निमष्ट्रीळवे  इत्यत्र गत्यथरकस्य अमगधमातनोयाः  'धमातनोयाः'  इमत सकत्रमानपुसमारवेण अकमारयाः
उदमात्तयाः।  ततयाः  अङ्गवेनरलनोपश्च  इमत  सकत्रवेण  मन-प्रत्ययवे,  अस्य  धमातनोयाः  इमदत्त्वमादम्  (अमग-धमातनोयाः  इकमारयाः
इत्ससजकयाः) इमदतनो नपुमम् धमातनोयाः इत्यनवेन नपुममागमवे अनपुबन्धलनोपवे सस्थतस्य नकमारस्य तवेनवैव (अङ्गवेनरलनोपश्च)

सकत्रवेण लनोपवे  अमग्निशिब्दयाः मनष्पदतवे। अत्र मनप्रत्ययस्य नकरनोत्तरयाः इकमारयाः आदपुदमात्तश्च इत्यनवेन उदमात्तयाः।
एवमम्  अमग्नि  इत्यत्र  उदमात्तस्वरदयस  वतरतवे  एकयाः  धमातनोयाः  अपरयाः  प्रत्ययस्य।  अत्र  अमगधमातनोयाः  अकमारस्य
उदमात्तस्वरयाः  धमातपुपमाठवे  मनमदरषयाः  परन्तपु  मन-प्रत्ययस्य  इकमारस्य  उदमात्तस्वरयाः  सकत्रवेण  उपमदषयाः  अतयाः
'समतमशिषस्वरनो बलष्ट्रीयमानम्'  (६.१.१५८)  इमत पररभमाषमासकत्रवेण समतमशिषस्वरस्य  (परस मनमदरषस्य स्वरस्य)

बलवत्तरत्वमम् इमत। तवेन अनपुदमात्तस पगमवेकवजरमम् इमत सकत्रवेण धमातनोयाः (अमग-इत्यस्य) अकमारस्य अनपुदमात्तस्वरयाः
न तपु प्रत्ययस्य इमत। एवमम् अमग्नि-इत्यत्र अकमारयाः अनपुदमात्तयाः इकमारयाः उदमात्तयाः इमत ससध्यमत। ततयाः मवमहितस्य
अमम्-प्रत्ययस्य अनपुदमात्तलौ सपुसप्पतलौ इत्यनवेन अनपुदमात्तस्वरयाः। ततयाः अमग्नि अमम् इमत सस्थतवे अमम पकवरयाः इत्यनवेन
उदमात्त-इकमारस्य अनपुदमात्त-अकमारस्य च स्थमानवे  पकवररूपवैकमादवेशिवे  इकमारवे  'एकमादवेशि उदमात्तवेननोदमात्तयाः'  इत्यनवेन
तस्य  (इकमारस्य)  उदमात्तस्वरयाः। ईड स्तपुतलौ इमत धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे  ईळवे  इमत रूपमम्। अत्र
'दयनोश्चमास्य स्वरयनोमरध्यमवेत्य ससपदतवे स डकमारनो लकमारयाः' इमत प्रमामतशिमाख्यवचनवेन डस्य लयाः। अत्र अमग्निमम्
ईळवे  इमत सस्थतवे मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रवेण सवमारनपुदमात्तस्वरयाः। एवमत्र उदमात्तमातम् (इकमारमातम्) परस्य अनपुदमात्तस्य
(ईकमारस्य) वतरममानमातम् प्रकपृ तसकत्रवेण परस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतस्वरयाः। ईळवे  इत्यत्र स्वररतमादम् ईकमारमात्परस्य
ळवे  इत्यस्य  एकमारस्य  अनपुदमात्तत्वमातम्  'स्वररतमातम्  ससमहितमायमामनपुदमात्तमानमामम्'  इमत  सकत्रवेण  एकमारस्य
एकश्रपुमतस्वरयाः( उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतमानमास मतरनोधमानमम्) भवमत। एवमम् अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इमत रूपस ससध्यमत। 

मवशिवेषयाः-  ननपु  अत्र  अमग्निमम्  ईळवे  इत्यत्र  उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः  (इकमार-ईकमारयनोयाः)  मध्यवे  मकमारस्य
मवदममानत्वमातम्  कथमम्  इकमारमात्परस्य  ईकमारस्य  स्वररतस्वरयाः  इमत  चवेदम्  उच्यतवे,  स्वरमवधलौ
व्यञ्जनममवदममानवदम् इमत पररभमाषयमा अत्र मकमारस्य मवदममानत्ववेऽमप स्वरमवसधत्वमातम् तनमासस्त इमत गपृह्यतवे
तवेन अत्र मकमारवेण व्यवधमानमाभमावमातम् न स्वररतत्वबमाधयाः इमत। 

प्रकपृ तस सकत्रमम् अषममाध्यमायस्य चतपुथर पमादवे वतरतवे अतयाः मत्रपमामदस्थवेन अनवेन सकत्रवेण ययाः स्वररतस्वरयाः
मवमहितयाः सयाः अनपुदमात्तस पदमवेकस  वजरमम्(६.१.१५८) इमत सपमादसप्तमाध्यमामयस्थसकत्रदृष्टमा अससदयाः। अतयाः ईळवे
इत्यत्र अनपुदमात्तस पदमम् एकवजरमम् इमत सकत्रस न प्रवतरतवे। तवेन उदमात्तस्वररतलौ उभमावमप स्वरलौ श्रकयवेतवे इमत शिमम्। 

. )9 2 ननोदमात्तस्वररतनोदयमगमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम् ॥ (८.४.६६)

सकत्रमाथर याः - उदमात्तपरयाः स्वररतपरश्चमानपुदमात्तयाः स्वररतनो न स्यमातम्। गमाग्यमारमदमतवे तपु स्यमादवेव।

सकत्रव्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मनषवेधमवधमायकस  सकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण स्वररतस्वरस्य
मनषवेधनो भवमत। न उदमात्तस्वररतनोदमम् अगमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम् इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। मत्रपदमात्मकवे  असस्मनम्
सकत्रवे  न  इमत  अव्ययपदमम्,  उदमात्तस्वररतनोदयमम्  इमत प्रथमवैकवचनमान्तमम्,  अगमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम्  इमत
षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्।  उदमात्तस्वररतनोदयस  न  अगमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम्  इमत  सकत्रगतपदमान्वययाः।
उदमात्तमादनपुदमात्तस्य स्वररतयाः  इमत सकत्रमादम्  अनपुदमात्तस्य इमत षष्ठ्यन्तस  पदस  स्वररतयाः  इमत प्रथममान्तस  पदस
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चमानपुवतरतवे।  उदमात्तश्च  स्वररतश्च  उदमात्तस्वररतलौ  उदयलौ  यस्ममादम्  इमत  उदमात्तस्वररतनोदयमम्  इमत
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।  उदयशिब्दयाः  परशिब्दवेन  सममानमाथरयाः  इमत प्रमामतशिमाख्यवेषपु  प्रससदयाः।  उदमात्तस्वरयाः  परस  यस्य
तमादृशिस्य, स्वररतस्वरयाः परस यस्य तमादृशिस्य वमा अनपुदमात्तस्वरस्य इत्यथरयाः। न गमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम् इमत
अगमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम् इमत नञ्सममासयाः। गमाग्यर-कमाश्यप-गमालवमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास मतवे तपु न भवमत इत्यथरयाः।
उदमात्तमादनपुदमात्तस्य स्वररतयाः इमत सकत्रस्य एव अत्र मनषवेधयाः। तवेन सकत्रमाथर्बो भवमत उदमात्तपरयाः स्वररतपरयाः च ययाः
अनपुदमात्तयाः,  तस्य  'उदमात्तमादनपुदमात्तस्य स्वररतयाः'  इमत सकत्रवेण प्रमाप्तयाः स्वररतस्वरनो न भवमत,  गमाग्यर-कमाश्यप-
गमालवमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास मतवे तपु भवत्यवेव इमत।

उदमाहिरणमम्- वनोश्वमायाःगो॒ क्वमानः॑ १गो॒ भष्ट्रीशिनः॑वयाः (ऋ.५।६१।१२) इमत। प्र य आगो॒ रुयाः इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र क्वशिब्दनोत्तरस मकमनोऽतम् इत्यनवेन सकत्रवेण अतम्-प्रत्ययवे तथमा क्वमामत इत्यनवेन
मकमयाः स्थमानवे क्व-इत्यमादवेशिवे क्व-इमत रूपस ससध्यमत। अतम्-प्रत्ययस्य तकमारस्य इत्ससजकत्वमातम् मतत्स्वररतमम्
इमत सकत्रवेण अतम्-प्रत्ययमान्तस्य क्व-शिब्दस्य अकमारस्य स्वररतस्वरयाः। यपुष्मदयाः स्थमानवे वसम्-इत्यमादवेशिवे सस्य
रुत्ववे अतनो रनोरप्लपुतमादप्लपुतवे इत्यनवेन रनोयाः उत्ववे आद्गपुणयाः इमत अकमार-उकमारयनोयाः स्थमानवे गपुणवे ओकमारवे वनो-इमत
ससध्यमत। अत्र वसम्-इत्यमादवेशियाः  अनपुदमात्तस सवरमपमादमादलौ इत्यस्य असधकमारवे भवमत अतयाः वमाकमारनोत्तरयाः अकमारयाः
अनपुदमात्तयाः। अशिक-धमातनोयाः अशिकप्रपुमषलमटकमनखमटमवमशिभ्ययाः क्वनम्  इमत उणमामदसकत्रवेण क्वनम्-प्रत्ययवे  बहिहवचनवे
प्रमक्रयमायमामम् अश्वमायाः इमत ससध्यमत। क्वनम्-प्रत्ययस्य नकमारयाः इतम् भवमत अतयाः क्वन्प्रत्ययमान्तयाः अश्वशिब्दयाः
सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इमत सकत्रमानपुसमारवेण आदपुदमात्तयाः भवमत। ततयाः वनो अश्वमायाः इमत सस्थतवे एङयाः पदमान्तमादमत इमत
सकत्रवेण ओकमार-अकमारयनोयाः स्थमानवे पकवररूपवे 'एकमादवेशि उदमात्तवेननोदमात्तयाः' इमत सकत्रवेण वकमारनोत्तरयाः उकमारयाः उदमात्तयाः,
'अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम्' इमत सकत्रमानपुसमारवेण श्वमा- इत्यत्र आकमारयाः अनपुदमात्तयाः। अत्र वनोऽश्वमायाः(वयाः अश्वमायाः) क्व
इत्यत्र वकमारनोत्तरयाः उकमारयाः उदमात्तयाः,  श्वनोत्तरयाः आकमारयाः अनपुदमात्तयाः तथमा क्वनोत्तरयाः अकमारयाः स्वररतयाः इमत।
एवमत्र  उदमात्तमात्परस्य  अनपुदमात्तस्य  सत्त्वमादम्  उदमात्तमादनपुदमात्तस्य  स्वररतयाः  इमत  पकवरसकत्रवेण  अनपुदमात्तस्य
स्वररतस्वरवे प्रमाप्तवे तस्य स्वररतपरत्वमादम् अनवेन प्रकपृ तसकत्रवेण,  पकवरण प्रमाप्तस्य स्वररतस्वरस्य मनषवेधयाः भवमत।
तवेन यथमा पकवरमम् अनपुदमात्तस्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथवैव स्थमास्यतष्ट्रीमत।

प्र य आगो॒ रुयाः इत्यत्र यवे  इमत यच्छब्दस्य प्रथममाबहिहवचनस मफिटस्वरवेण  'मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः'  इमत
सकत्रवेण  अन्तनोदमात्तमम्।  अतवेसलरमट  प्रथममाबहिहवचनवे  सझप्रत्ययवे  आरुयाः  इमत  रूपमम्।  अत्र  परस्मवैपदमानमास
णलतपुसपुस्थलथपुसणल्वममायाः इत्यनवेन मवमहितयाः उसम्-प्रत्यययाः प्रत्ययस्वरवेण उदमात्तयाः। आरुयाः इत्यत्र आकमारस्य
उदमात्तस्वररतपरस्य  सनतरयाः  इत्यनवेन  अनपुदमात्तस्वरयाः।  एवमत्र  यकमारनोत्तरयाः  अकमारयाः  उदमात्तयाः,  आकमारयाः
अनपुदमात्तयाः,  रुयाः  इत्यत्र  उकमारयाः  उदमात्तयाः  इमत।  तवेन  अत्र  उदमात्तमातम्  परस्य  अनपुदमात्तस्य  सत्त्वमादम्
उदमात्तमादनपुदमात्तस्य  स्वररतयाः  इमत  पकवरण  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्य  स्वररतवे  प्रमाप्तवे  तस्य  उदमात्तपरत्वमादम्  अनवेन
प्रकपृ तसकत्रवेण पकवरण प्रमाप्तस्य स्वररतस्वरस्य मनषवेधयाः भवमत। तवेन यथमा पकवरमम् अनपुदमात्तस्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथवैव
स्थमास्यतष्ट्रीमत। एतवेन प्र य आगो॒ रुयाः इमत ससध्यमत।  

गमाग्यर-कमाश्यप-गमालवमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास मतवे तपु स्वररतस्य मनषवेधनो न भवमत अमप तपु पकवरसकत्रवेण प्रमाप्तयाः
स्वररतस्वर एव भवमत इमत।
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मवशिवेषयाः-  ननपु  'अधरममात्रमालमाघववेन पपुत्रनोत्सवस  मन्यन्तवे  ववैयमाकरणमायाः'  तवेन अत्र कथमम् उदयशिब्दस्य
प्रयनोगयाः तत्स्थलवे परशिब्दस्य प्रयनोगवेन तपु लमाघवस स्यमातम् इमत चवेदम् अत्र उच्यतवे अत्र उदयशिब्दयाः मङ्गलमाथरयाः
इमत। मङ्गलमादष्ट्रीमन मङ्गलमध्यमामन मङ्गलमान्तमामन च शिमासमामण प्रथन्तवे वष्ट्रीरपपुरुषमामण भवन्त्यमायपुष्मत्पपुरुषमामण च
इमत बपृमदरमादवैचम् इमत सकत्रभमाष्यवे पतञ्जसलनमा उकमम्। अत्र उदयशिब्दप्रयनोगवेन पमामणमननमा मङ्गलस कपृ तमम् इमत एकस
सममाधमानमम्।

अपरस सममाधमानस भवमत यतम् पयमारयवचकमानमास गहिणवे लघपुगपुरुमचन्तमा नमामद्रियतवे इमत मनयमवेन अत्र पर-
पयमारयस्य उदयशिब्दस्य गहिणवे न हिमामनयाः इमत शिमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 उदमात्तमादनपुदमात्तस्य स्वररतयाः इत्यनवेन सकत्रवेण कयाः स्वरनो मवधष्ट्रीयतवे?

.2 अमग्निमष्ट्रीळवे  इत्यत्र मकमारनोत्तरस्य ईकमारस्य कयाः स्वरयाः?

.3  ईळवे  इत्यत्र अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम् इमत सकत्रस कथस न प्रवतरतवे?

.4 उदमात्तपरस्य स्वररतपरस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतमनषवेधयाः कवे न भवमत?

.5 कवे षमास मतवे उदमात्तपरस्य स्वररतपरस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतनो भवमत?

.6 ननोदमात्तस्वररतनोदयमगमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम्  इत्यसस्मनम् सकत्रवे उदयशिब्दस्य कनोऽथरयाः?

. )9 3 एकश्रपुमत दकरमात्ससबपुदलौ॥ (१.२.३३)

सकत्रमाथर याः - दकरमातम् सम्बनोधनवे वमाक्यमम् एकश्रपुमत स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा -  षसड्वधवेषपु  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  वमाक्यमानमामम्  एकश्रपुमतत्वस  मवधष्ट्रीयतवे।
एकश्रपुतलौ दकरमातम्  सम्बपुदलौ इमत च सकत्रगतपदच्छवेदयाः। अत्र दकरमातम्  इत्यत्र दकरमासन्तकमाथरभ्यनो मदतष्ट्रीयमा च इमत
सकत्रवेण पञ्चिमष्ट्री,  सम्बपुदलौ इत्यत्र सप्तम्यवेकवचनमम्। अमप च एकश्रपुमत इमत क्लष्ट्रीबसलमङ्ग प्रथमवैकवचनमान्तस पदस
वमाक्यमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस्य पदस्य मवशिवेषणमम्। अतयाः तत्र क्लष्ट्रीबसलङ्गवे  प्रथमवैकवचनमम्। एवञ्चि द करमातम्
सम्बपुदलौ वमाक्यमम् एकश्रपुमत इमत अत्र सकत्रगतपदमानमामम् अन्वययाः। 

सकत्रवे सम्बपुदलौ इमत पदवेन न महि एकवचनस सम्बपुमदयाः इमत सकत्रवेण मनमदरषयाः पमाररभमामषकयाः सम्बपुमदशिब्दयाः
बनोध्ययाः,  अमप  तपु  सम्बपुमदयाः  इमत  शिब्दयाः  अत्र  अन्वथरयाः।  तथमामहि  दकरमातम्  इमत  पञ्चिम्यन्तस्य  पदस्य अत्र
वतरममानमातम्  सम्बपुमद-  इमत  शिब्दयाः  अत्र  अन्वथररूपवेण  गमाह्ययाः।  एकवचनस  सम्बपुमदयाः  इमत  सकत्रवे  मनमदरषस्य
सम्बपुमदश्ब्दस्य सम्बन्धयाः  तपु  दकरमातम्  इमत  प्रकपृ तसकत्रस्थवेन  पदवेन  भमवतपुस  नमाहिरमत।  अतयाः सम्बनोधयमत यवेन
वमाक्यवेन तत्ससबनोधनमम् अथमारतम् सम्बपुमदयाः इत्यवेवमम् अथरयाः अत्र बनोदव्ययाः। तमादृशिस्य च वमाक्यस्य प्रकपृ तसकत्रवेण
एकश्रपुमतत्वस मवधष्ट्रीयतवे। 
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अत्र एकश्रपुमतयाः इमत पदवे मवगहियाः कयाः ? मकमम् एकस्य श्रपुमतयाः इमत, अथवमा एकमा चमासलौ श्रपुमतयाः च
इमत। असस्मनम् प्रश्नवे समत उच्यतवे एकमाश्रपुमतयाः इमत पदवे  'एकमा चमासलौ श्रपुमतयाः चवेमत'  इमत मवगहिवे एकश्रपुमतयाः,
एकश्रपुमतयाः  असस्त  अस्य  वमाक्यस्य  इमत  एकश्रपुमत।  अत्र  श्रपुमतयाः  इमत  न  महि  ववेदपयमारययाः  शिब्दयाः।  अत्र
श्रवणमाथरकमातम् श्रपु-धमातनोयाः मकनम्-प्रत्ययवे ततश्च मवभमककमायर श्रपुमतयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। तस्य च
श्रवणमम् इत्यथरयाः। एकमा एव श्रपुमतयाः अथमारतम् एकश्रवणमम् इमत तदथरयाः। यसस्मनम् वमाक्यवे श्रवणस्य भवेदनो न वतरतवे

अथमारतम्  यत्र  अमभनश्रपुमतयाः  तदवेव  वमाक्यमम्  एकश्रपुमत  इमत  उच्यतवे।  अत्र  कवे षमामम्  अभवेदयाः  ?  इमत
सजजमासमायमामपुच्यतवे उदमात्तमादष्ट्रीनमास स्वरमाणमामम् इमत। एवञ्चि प्रकपृ तसकत्रवेण वमाक्यमानमामम् उदमात्तमामदस्वरमाणमामम् अभवेदयाः
मवधष्ट्रीयतवे। तवेनमात्र सकत्रमाथरयाः भवमत- दकरमातम् सम्बपुदलौ अथमारतम् सम्बनोधनवे वमाक्यस एकश्रपुमत भवमत इमत। 

उदमाहिरणमम् - आगच्छ भनो ममाणवक दवेवदत्त३।

सकत्रमाथरसमन्वययाः -अत्र वमाक्यमम्  आगनः॑च्छगो॒ भनोनः॑ ममाणवक दवेववत्त इत्यवेवमम् असस्त। वमाक्यमवेतदम् यदमा
दकरमातम् कस्यमामप सम्बनोधनवे व्यवमह्रियतवे,  तदमा प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र उदमात्तमानपुदमात्तमामदस्वरगतभवेदस्य अपसमारणवेन
तथमा  एकस्य  एव  उदमात्तस्वरस्य  मवधमानवेन,  आगच्छ  भनो  ममाणवक  दवेवदत्त३  इमत  एकश्रपुत्यमा  अत्र
उदमात्तस्वरस्यवैव सममाववेशियाः भवमत।

अत्र  दकरमातम्  सम्बनोधनस  भवमत  चवेतम्  एव  प्रकपृ तसकत्रवेण  तसस्मनम्  सम्बनोधनबनोधकवे  पदवे  एकश्रपुमतत्वस
मवधष्ट्रीयतवे, अन्यथमा एकश्रपुमतत्वस न भवमत। यथमा- आगनः॑च्छगो॒ भनोनः॑ ममाणवक दवेववत्त इमत वमाक्यवेन समष्ट्रीपमातम् एव
यदमा आह्वमानस मवधष्ट्रीयतवे तदमा उदमात्तमानपुदमात्तमामदस्वरमायाः एव तत्र मतष्ठसन्त।

मवशिवेषयाः- अत्र दकरस  नमाम मकयदम् दकरस  स्यमातम्  इमत सजजमासमा स्वमाभमामवकतयमा भवमत एव। तस्य
सममाधमानमम् उच्यतवे यतम् यमावमत दवेशिवे स्वमाभमामवकप्रयत्नवेन उच्चमाररतस सम्बनोध्यममानवेन न श्रकयतवे, तमावमानम् दवेशि
एव दकरशिब्दवेन गपृह्यतवे। एवस दकरमादकतवे च इत्यमादलौ सकत्रवे अमप बनोदव्यमम्।

. )9 4 यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु॥ (२.१.३४)

सकत्रमाथर याः - यजमक्रयमायमास मन्त्र एकश्रपुमतयाः स्यमाज्जपमादष्ट्रीनम् वजरमयत्वमा।

सकत्रव्यमाख्यमा - ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयम-अमतदवेशि-असधकमारमात्मकवे षपु षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु
इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  जपमामदभनवेषपु  प्रयनोगवेषपु  वमाक्यमानमामम्  एकश्रपुमतत्वस  मवधष्ट्रीयतवे।  यजकमरमण
अजपन्यकङ्कसमामसपु इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। तत्र यजकमरमण इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्, अजपन्यकङ्कसमामसपु
इमत च सप्तमष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्।  एकश्रपुमत  दकरमात्सम्बपुदलौ  इमत सकत्रमातम्  अत्र एकश्रपुमत  इमत क्लष्ट्रीबसलमङ्ग
प्रथमवैकवचनमान्तस मवधवेयबनोधकस  पदमम् अनपुवतरतवे। यजस्य कमर  यजकमर  इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः,  तसस्मनम्
यजकमरमण इमत। जपश्च न्यकङश्च समाम च जपन्यकङसमाममामन, न जपन्यकङ्कसमाममामन अजपन्यकङ्कसमाममामन, तवेषपु
अजपन्यकङ्कसमामसपु इमत दन्दगभरनञ्तत्पपुरुषसममासयाः। एवञ्चि अत्र अजपन्यकङसमामसपु यजकमरमण एकश्रपुमत इमत
सकत्रगतपदयनोजनमा।  ततश्च  अत्र  सकत्रमाथर्बो  भवमत-  यजकमरमण  उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमामम्  एकश्रपुमतयाः
भवमत, जपन्यकङ्कसमाममामन वजरमयत्वमा इमत। अनवेन सकत्रवेण मन्त्रयाः एकश्रपुमतयाः भवमत इमत समारयाः।
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जपयाः  अनपुकरणमन्त्रयाः उपमासशिपुप्रयनोगनो  वमा,  न्यकङमायाः  षनोडशि  ओकमारमायाः,  तवेन  अत्र  मन्त्रनोच्चमारणस्य
प्रकमारमवशिवेषमायाः  बनोदव्यमायाः।  समाममामन  वमाक्यमवशिवेषस्थमा  गष्ट्रीतययाः।  तत्र  जपवे  न्यकङवेषपु  समामसपु  च
उदमात्तमानपुदमात्तमामदस्वरयपुकमानमास मन्त्रमाणमामम् उच्चमारणमम् असस्त। अत्रनोच्यतवे यमद एतमदनवे यजसम्बसन्धमन कमरमण
मन्त्रमाणमास प्रयनोगनो भवमत, तमहिर तवेषमास मन्त्रमाणमामम् ऐकश्रपुत्यस भवमत इमत। अथमारतम् तवेषपु यजकमरसपु प्रयपुङ्कवे षपु मन्त्रवेषपु
उदमात्तमानपुदमात्तमामदभवेदयाः न मतष्ठमत।

उदमाहिरणमम्  - अमग्निमकरदमार  मदवयाः  ककपु त्पमतयाः  पपृसथव्यमा  अयमम्।  अपमास  रवेतमाससस  सजन्वतनो३मम्  (ऋ.

८.४४.१६)।

सकत्रमाथरसमन्वययाः - उदमाहिरणरूपवेण दत्तयाः अयस  मन्त्रयाः यजकमरमण प्रयपुङ्कयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
असस्मनम् मन्त्रवे ऐकश्रपुत्यस मवधष्ट्रीयतवे। तवेन अत्र उदमात्तमामदस्वरमाणमास भवेदयाः मवलष्ट्रीयतवे। अतयाः अत्र उदत्तस्वरमाणमामवेव
सममाववेशियाः दृश्यतवे। 

अत्रवेदमवधवेयस यतम् यदमा जपवे न्यकङवेषपु समामसपु च मन्त्रमाणमास प्रयनोगनो भवमत, तदमा प्रकपृ तसकत्रवेम न इयमम्
एकश्रपुमतयाः भवमत इमत। यथमा-  अत्र उदमाहिरणरूपवेण दत्तस्य मन्त्रस्य यदमा ससपमाठवे  अथमारतम्  स्वमाध्यमायकमालवे
प्रयनोगनो भवमत तदमा न ऐकश्रपुत्यस मवधष्ट्रीयतवे। एवस जपवे प्रयपुङ्कमानमास मन्त्रमाणमाममप ऐकश्रपुत्यस न भवमत। न्यकङमायाः
षनोडशि ओकमारमायाः, तवेषपु कवे चन उदमात्तमायाः कवे चन अनपुदमात्तमाश्च। अथ तत्रमामप प्रकपृ तसकत्रवेण न ऐकश्रपुत्यमम्। समाममासपु
अमप तथवैव न ऐकश्रपुत्यमम्। तत्रनोदमाहिरणस यथमा- ए३ मवश्वसगो॒ समगो॒सन्त्रणसनः॑ दहि३ इमत।

. )9 5 उच्चवैस्तरमास वमा वषटकमारयाः॥ (१.२.३५)

सकत्रमाथर याः - यजकमरमण वलौषटम् - शिब्द उच्चवैस्तरमास वमा स्यमादवेकश्रपुमतवमार।

सकत्रव्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  वलौषटम् -  शिब्दस्य मवकल्पवेन
उदमात्ततरत्वस,  एकश्रपुमतत्वस  च मवधष्ट्रीयतवे।  उच्चवैस्तरमास  वमा  वषटकमारयाः  इमत त्रष्ट्रीमण पदमामन अत्र ससन्त। तत्र
उच्चवैस्तरमामम्  इमत  वमा  इमत  च  दवे  अव्ययपदवे,  वषटकमारयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।
यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रमातम् अत्र यजकमरमण इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्, एकश्रपुमत दकरमात्ससबपुदलौ
इमत सकत्रमातम् च एकश्रपुमत इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमत्र अनपुवतरतवे। उच्चवैस्तरमामम् इत्यस्य उदमात्ततरयाः इत्यथरयाः।
स्वररतस्वरमातम्  यमद अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत तदमा स्वररतस्वरस्य अधरभमागयाः उदमात्ततरस्वरमवमशिषयाः भवमत।
वषटकमार-  इमत शिब्दवेन अत्र वलौषटम्  इमत अव्ययस गमाह्यमम्। एवञ्चि अत्र यजकमरमण वषटकमारयाः उच्चवैस्तरमामम्
एकश्रपुमतयाः वमा इमत सकत्रगतपदमान्वययाः भवमत। ततश्च अत्र सकत्रमाथरयाः भवमत-  यजकमरमण वषटकमारयाः अथमारतम्
वलौषटम् - शिब्दयाः एकश्रपुमतयाः उदमात्ततरनो वमा भवतष्ट्रीमत।

अत्र वषटकमारयाः इत्यत्र कमारशिब्दस्य कथस  गहिणस  कपृ तमम्  इमत मवषयवे  बहिहमन मतमामन ससन्त। अत्र
कमारशिब्दवेन वलौषटम्  इमत अव्ययस्य गहिणस मक्रयतवे इमत कवे षमाञ्चिन मतमम्। वलौषटम् - शिब्दमातम् इतरवेषमाममप शिब्दमानमास
यथमा मवकल्पवेन उदमात्ततरत्वमम्  एकश्रपुमतत्वञ्चि यथमा स्यमातम्  तदथर्त्तुं  कमारशिब्दस्य गहिणमम्  इमत च कवे षमाञ्चिन
मतमम्।  एतवेषमाञ्चि  मतमानपुसमारमम्  'अस्तपु  श्रलौषटम् '  इत्यत्रमामप  श्रलौषटम्-  शिब्दयाः  उदमात्ततरस्वरमवमशिषयाः  भवमत।
अपरवेषमास  च मतवेन अत्र कमारगहिणमम् अवणमारदमप कमारप्रत्ययनो भवमत इत्यस्य जमापकमम्,  एतवेषमास  मतमानपुसमारमम्
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एवकमारयाः इत्यमादष्ट्रीमन पदमामन ससद्ध्यसन्त। अन्यवेषमास च मतवेन पमामणनवेयाः सकत्रस मवमचत्रस भवमत इमत जमापनमाथरमम् अत्र
कमारशिब्दस्य  गहिणस  कपृ तमम्।  अस्ममादवेव  कमारणमातम्  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  क्वमचतम्  अकरलमाघवस  प्रधमानस  भवमत
क्वमचच्च जमानलमाघवस  प्रधमानस  भवमत। अत्र वषटकमारश्च वलौषटम्  इमत शिब्दवे  मनरूढयाः इमत अत्र प्रमाधमान्यवेन
जमातव्यमम्।

उदमाहिरणमम् -सनोमस्यमाग्निवे वष्ट्रीमहि वलौ३षटम् । सनोमस्यमाग्निवे वष्ट्रीमहि३ वलौ३षटम्  (ऐतरवेय. ३.५.४.६)।

सकत्रमाथरसमन्वययाः -उदमाहिरणरूपवेण प्रदत्तयाः अयस मन्त्रयाः यजकमरमण प्रयपुङ्कयाः। अतयाः तत्र वतरममानयाः
वलौषटम्-शिब्दयाः मवकल्पवेन उदमात्ततरयाः भवमत, तदभमावपकवे च एकश्रपुमतयाः भवमत। 

मवशिवेषयाः -स्वररतस्वरमातम्  यमद  अनपुदमात्तस्वरयाः  भवमत  तदमा  स्वररतस्वरस्य  अधरभमागयाः
उदमात्ततरस्वरमवमशिषयाः भवमत इमत तपु  जमातमम्,  परन्तपु  अत्र मवधष्ट्रीयममानस्य उदमात्ततरस्वरस्य मकस  तमावतम्
स्वरूपमम्  इमत सजजमासमायमामम्  उच्यतवे-  उच्चवैयाः  इत्यनवेन उदमात्तयाः गपृह्यतवे,  अयमम्  उदमात्तयाः अयमम्  उदमात्तयाः,
अयमम् अनयनोयाः अमततरमामम् उदमात्तयाः इमत उच्चवैस्तरमामम् अथमारतम् उदमात्ततरयाः। तथमामहि उदमात्तयाः स्वरयाः यसस्मनम्
स्थलवे उच्चमायरतवे, ततयाः अमप उच्चतरवे स्थलवे यदमा कनोऽमप स्वरयाः उच्चमायरतवे, तदमा स स्वरयाः उदमात्ततरयाः इमत
कथ्यतवे। एवञ्चि तमादृशिमम् उदमात्ततरत्वमम् एव अत्र प्रकपृ तसकत्रवेण मवकल्पवे मवधष्ट्रीयतवे।

. )9 6 मवभमाषमा छन्दसस॥ (१।२।३६)

सकत्रमाथर याः - छन्दसस मवभमाषमा एकश्रपुमतयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयम-अमतदवेशि-असधकमारमात्मकवे षपु षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु
इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन छन्दसस अथमारतम् ववेदवे मवकल्पवेन ऐकश्रपुत्यस मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे मवभमाषमा छन्दसस
इमत दवे  पदवे  स्तयाः। तत्र मवभमाषमा  इमत अव्ययपदमम्,  छन्दसस इमत च सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  एकश्रपुमत
दकरमात्ससबपुदलौ इमत सकत्रमातम् अत्र एकश्रपुमत इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। छन्दसस इत्यत्र मवषयसप्तमष्ट्री
वतरतवे,  अतयाः छन्दसस मवषयवे इत्यथरयाः लभ्यतवे। अत्र पदयनोजनमा -  छन्दसस एकश्रपुमतयाः मवभमाषमा इमत। ततश्च
सकत्रमाथरयाः  एवस  भवमत  -  छन्दसस मवषयवे  उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमामम्  एकश्रपुमतयाः  मवकल्पवेन  भवमत इमत।
छन्दसस मन्त्रमाणमामम् उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमास मवकल्पवेन एकश्रपुमतयाः भवमत इमत मनष्कषरयाः। अत्र एकश्रपुमतयाः
इमत न मवशिवेषणपदमम्,  अमप तपु मवशिवेष्यपदमवेव। अतयाः उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमामम् एकमा अमभनमा श्रपुमतयाः
भवमत इमत अथरयाः अत्र बनोदव्ययाः।

अत्रवेदमवधवेयस  यतम्  यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु  इमत  सकत्रवेण  जपमभनवेषपु  न्यकङमभनवेषपु  समाममभनवेषपु
यजकमरसपु  ऐकश्रपुत्यस्य मवधमानसम्भवमातम्  प्रकपृ तसकत्रस्य प्रयनोगस्थलवेषपु  छन्दस्सपु  अमप ऐकश्रपुत्यस  सम्भवमत,

परन्तपु अत्र ऐकश्रपुत्यस मवकल्पवेन इषमम् असस्त अतयाः सकत्रवे मवभमाषमा इमत पदस प्रदत्तमम्। अमप च अत्र सकत्रवे वमा इमत
पदस्य मनववेशिवेनवैव कमायरसम्भववे समत, मवभमाषमा इमत पदस्य गहिणस यजकमरमण इमत पदस्य मनवपृत्त्यथरमम्। तथमामहि
यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रवेण जपमभनवेषपु न्यकङमभनवेषपु समाममभनवेषपु यजकमरसपु एव मनत्यमम् ऐकश्रपुत्यस
मवधष्ट्रीयतवे,  अतयाः जपमभनवेषपु  न्यकङमभनवेषपु  समाममभनवेषपु  यजकमरमभनवेषपु  च स्थलवेषपु  छन्दस्सपु  अमप मवकल्पवेन
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ऐकश्रपुत्यस यथमा स्यमातम् तदथर्त्तुं नकतनममदस सकत्रस प्रणष्ट्रीतमम्। तवेन प्रकपृ तवेन सकत्रवेण यजकमरमभनवे स्वमाध्यमायकमालवेऽमप
छन्दस्सपु मवकल्पवेन ऐकश्रपुत्यस भवमत।

उदमाहिरणमम् - 'इगो॒षवे त्वनोगो॒जर त्वमानः॑। इषवे त्वनोजर त्वमा' (वमाज. सस. १.१.१)। 'अग्निगो॒ आयमानः॑ महि वष्ट्रीगो॒तयवेनः॑। अग्नि
आयमा महि वष्ट्रीतयवे' (ऋ. ६.१६.१०)

सकत्रमाथरसमन्वययाः - ' इगो॒षवे त्वनोगो॒जर त्वमानः॑। अग्निगो॒ आयमानः॑ महि वष्ट्रीगो॒तयवेनः॑ ' इमत दयनोयाः मन्त्रयनोयाः प्रयनोगयाः छन्दसस
दृश्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मन्त्रदयवे असस्मनम् उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमास मवकल्पवेन ऐकश्रपुत्यस भवमत। तथमा
समत अनयनोयाः मन्त्रयनोयाः सवरत्रवैव एकस्यवैव उदमात्तस्वरस्य मवधमानवे 'इषवे त्वनोजर त्वमा। अग्नि आयमा महि वष्ट्रीतयवे' इमत
ववैकसल्पकस  प्रयनोगदयस ससध्यमत।

मवशिवेषयाः - अत्र मवभमाषमा इमत पदस्य गहिणवेन यजकमरमण इत्यस्य मनवपृत्तलौ अमप, पपृथकयमा छन्दसस
इमत पदस्य गहिणमातम् छन्दनोरूपवेषपु यजकमरसपु मवकल्पवेन ऐकश्रपुत्यस प्रमाप्ननोमत एव,  परन्तपु नवैष दनोषयाः,  तसस्मनम्
यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु  इमत सकत्रवे  यजकमरणष्ट्रीत्यत्र कमरशिब्दगहिणमातम्  यजकमरसपु  छन्दस्सपु  तवेनवैव  सकत्रवेण
मनत्यमवेव ऐकश्रपुत्यस  स्यमातम्,  न महि प्रकपृ तसकत्रवेण ववैकसल्पकमम् ऐकश्रपुत्यमम्। प्रकपृ तसकत्रस्यमास्य ववैकसल्पकत्वमातम्
यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रवेण तत्र मनमषदवेषपु जपवे, न्यकङवेषपु समामसपु च प्रकपृ तसकत्रवेण मवकल्पवे ऐकश्रपुत्यस
प्रमाप्ननोमत। परन्तपु तवेषमास  जपमामदपदमानमामम् अत्र गहिणमाभमावमातम् छन्दसस इमत पदस्य एव च उलवेखमातम्  न तवेषपु
जपमामदषपु प्रकपृ तसकत्रवेण ववैकसल्पकमम् ऐकश्रपुत्यमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः -२

.7 वमाक्यस कदमा एकश्रपुमत भवमत ?

.8 कमा सम्बपुमदयाः ?

.9 कनो जपयाः ?

.10 कवे  न्यकङमायाः ?

.11 वषटम्  - कमारवेण कयाः शिब्दयाः गपृह्यतवे ?

.12 उच्चवैस्तरमामम् इत्यस्य कनोऽथरयाः ?

.13 मवकल्पवेन एकश्रपुमतयाः कपु त्र भवमत ?

. )9 7 न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः॥ (१.२.३७)

सकत्रमाथर याः - सपुबह्मण्यमाख्यवे मनगदवे ' यजकमरमण ' इमत ' मवभमाषमा छन्दसस ' इमत च प्रमाप्तमा एकश्रपुमतनर
स्यमातम् स्वररतस्यनोदमात्तश्च स्यमातम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस मनषवेधसकत्रमम्,  मवसधसकत्रममप। अनवेन ऐकश्रपुत्यस्य
मनषवेधयाः  भवमत,  स्वररतस्य  स्थमानवे  उदमात्तश्च  भवमत।  न  सपुबह्मण्यमायमास  स्वररतस्य  तपु  उदमात्तयाः  इमत
सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  तत्र न इमत तपु  इमत  च  अव्ययपदमम्,  सपुबह्मण्यमायमामम्  इमत  सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्,
स्वररतस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्,  उदमात्तयाः इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। एकश्रपुमत दकरमात्ससबपुदलौ
इमत सकत्रमातम् अत्र एकश्रपुमत इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। अत्रमामप एकश्रपुमतयाः इमत न मवशिवेषणपदमम्,
अमप  तपु  मवशिवेष्यपदमवेव।  अतयाः  उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमामम्  एकमा  अमभनमा  श्रपुमतयाः  इमत  तदथरयाः।  अत्र

सपुबह्मण्यमायमामम् एकश्रपुमतयाः न,  स्वररतस्य तपु उदमात्तयाः इमत सकत्रगतपदयनोजनमा। सपुबह्मण्यमा इमत नमाममवशिवेषयाः।
तवेन च सपुबह्मण्यमाख्यनो  मनगदनो  बनोदव्ययाः।  अथ कनोऽयस  मनगदयाः  ?  इमत सजजमासमायमामम्  उच्यतवे  मनगदशिब्दवे
वतरममानयाः गद – धमातपुयाः अपमादबन्धमाथरकयाः,  मनपकवरकमातम् गदम्  - धमातनोयाः मनतरमास  गदतवे इत्यथर  कमरमण  '  नलौ
गदनदपठस्वनयाः ' इमत सकत्रवेण अपम् - प्रत्यययाः। ततश्च प्रमक्रयमाकमायर मनगदयाः इमत रूपस ससदमम्, अत्र मनशिब्दयाः
प्रकषर अथर वतरतवे। उच्चवैरपमादबन्धस यजपुरमात्मकस  यतम् मन्त्रवमाक्यस पठ्यतवे स भवमत मनगदयाः। तसस्मनम् मनगदवे न

पमादव्यवस्थमा,  नमामप अदरचरव्यवस्थमा। एवमत्र सकत्रमाथर्बो भवमत  - सपुबह्मण्यमाख्यवे  मनगदवे ऐकश्रपुत्यस न स्यमातम्
लकणवेन प्रमाप्तस्य स्वररतस्य उदमात्तश्च भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्  - '  सपुगो॒बगो॒ह्मगो॒ण्यनो३मम्  इन्द्रिमागो॒गच्छ,  हिगो॒ ररव आगो॒गच्छ,  मवेधमामतथवेमरष वपृगो॒  षणश्वस्य मवेनवे
गलौगो॒रमावस्कसन्दनगो॒हिल्यमायवै  जमारगो॒  कलौगो॒मशिकबमाह्मण गलौगो॒तमबपुवमाणगो॒  श्वयाः  सपुगो॒  त्यमागममागच्छगो॒  मघवनम्  '  (शित.  बमा.
३.३.११९)।

सकत्रमाथरसमन्वययाः - अत्र उदमाहिरणमन्त्रस्य यजकमरमण मवमहितत्वमातम् छन्दस्त्वमातम् च ' यजकमरमण
' इमत ' मवभमाषमा छन्दसस ' इमत च सकत्रमाभ्यमास प्रमाप्तमा एकश्रपुमतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मनमषध्यतवे। सपुबह्मण्यनोगो॒३मम् इत्यत्र
च  स्वररतस्य  उदमात्तत्वस  मवधष्ट्रीयतवे।  तथमामहि  यत्प्रत्ययमान्तस्य  सपुबह्मण्यशिब्दस्य  सष्ट्रीत्वमववकमायमास  ततयाः
अजमादतषमापम् इमत सकत्रवेण टमामप टमापयाः टकमारस्य चपुटक  इमत सकत्रवेण टकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत सकत्रवेण पकमारस्य
च इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन च तयनोयाः इत्ससजकयनोयाः लनोपवे ततश्च मवभमककमायर सपुबह्मण्यमा इमत रूपमम्।
सपुबह्मण्यशिब्दस्य  यत्प्रत्ययमान्तत्वमातम्  तस्य  च  यत्प्रत्ययस्य  मतत्त्वमातम्  मततम्  स्वररतमम्  इमत  सकत्रवेण  अत्र
अन्त्यस्य अकमारस्य स्वररतस्वरयाः भवमत। टमापयाः आकमारस्य सपुबह्मण्यशिब्दस्य च अकमारस्य स्थमानवे मवमहितयाः
आकमारयाः स्थमानवेऽन्तरतमयाः इमत सकत्रवेण आन्तरतम्यमातम्  स्वररतयाः  एव भवमत। अत्र टमाप्प्रत्ययस्य मपत्त्वमातम्
अनपुदमात्तलौ  सपुसप्पतलौ  इमत  सकत्रवेण  आकमारस्य  अनपुदमात्तस्वरमवमशिषत्ववेऽमप  तयनोयाः  स्वररतमानपुदमात्तयनोयाः  स्थमानवे

स्वररतयाः  एव  भवमत,  स्वररतमानपुदमात्तसमनपमातवे  स्वररतमम्  इमत  सकत्रवेण  स्वररतस्य  अनपुदमात्तस्य  च  स्थमानवे
स्वररतस्य एव मनदरशिमातम्। अतयाः परस सपुबह्मण्यमा + ओमम् इत्यवस्थमायमामम् ओममाङनोश्च इमत पररूपवे ओकमारवे
जमातस्य सपुबह्मण्यनोमम् इमत शिब्दस्य मनपमातमान्तत्वमातम् तस्य च मनपमातस्य मनपमातमा आदपुदमात्तमायाः इमत सकत्रवेण
आदपुदमात्तत्वमातम्  तत्र च आकमारस्य ओकमारस्य स्थमानवे  मवमहितस्य ओकमारस्य स्वररतस्वरयाः  भवमत।  एवस
सपुबह्मण्यनोमम्  इत्यत्र  असन्तमयाः  ओकमारयाः  स्वररतयाः  इमत ससदमम्।  ततश्च प्रकपृ तसकत्रवेण  ओकमारस्य लकणवेन
प्रमाप्तस्य स्वररतस्वरस्य स्थमानवे उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
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मवशिवेषयाः  - अत्र सपुबह्मण्यमा  +  ओमम्  इत्यवस्थमायमास  स्वररतस्य उदमात्तस्य च स्थमानवे  एकमादवेशि
उदमात्तवेननोदमात्तयाः इमत सकत्रवेण एकमादवेशिवे  उदमात्तस्वरयाः न भवमत,  तसस्मनम् सकत्रवे अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः
इमत सकत्रमातम् अनपुदमात्तस्य इमत पदस्य अनपुवतरनमातम् तवेन सकत्रवेण उदमात्तस्य अनपुदमात्तस्यवैव च स्थमानवे उदमात्तयाः
एकमादवेशियाः भवमत।

. . )9 7 1 असमामवत्यन्तयाः॥ (वमा. ६५१)

वमामतरकमाथर याः - तसस्मनवेव मनगदवे प्रथममान्तस्य अन्त उदमात्तयाः स्यमातम्।

वमामतरकव्यमाख्यमा - इदस वमामतरकस  न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवे पमठतमम्। अनवेन
उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असलौ इमत अन्तयाः इमत वमामतरकगदपदच्छवेदयाः। तत्र असलौ इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्,
इमत इत्यव्ययमम्, अन्तयाः इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। 'सपुबह्मण्यनोमम् सपुबह्मण्यनोमम् सपुबह्मण्यनोमम् इन्द्रिमागच्छ
हिररव आगच्छ ......  वमासपुदवेवस्य पपुत्रयाः पशिपुपतवेयाः पलौत्रनो नमारमायणस्य नप्तमा रमामभद्रिस्य मपतमा महिवेन्द्रिस्य पलौत्रयाः
कमलमाकस्य प्रपलौत्रनो दवेवदत्तनो यजतवे सपुत्यमामम्' -  मनगदवे एवस मवधमानवेन जमायतवे यतम् मन्त्रवे यजममानस्य नमाम
प्रथममान्ततयमा प्रयनोकव्यमम्,  तस्य पकवरपपुरूषमाणमास नमाममामन च षष्ठ्यन्ततयमा प्रयनोकव्यमामन इमत। अत्र वमामतरकवे
असलौ  इमत  पदवेन  तदवेव  यजममानस्य  प्रथममान्तस  नमामवमाचकस  पदस  गमाह्यमम्।  अथ  अनवेन  वमामतरकवे न  तस्य
यजममाननमामवमाचकस्य प्रथममान्तस्य पदस्य अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

उदमाहिरणमम् - गमाग्यर्बो यजतवे।

वमातरकमाथरसमन्वययाः - गमाग्यरयाः इत्यत्र गगमारमदभ्यनो यञम् इमत सकत्रवेण यञ्प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। तस्य च
यञ्प्रत्ययस्य मञमदत्त्वमातम् गमाग्यरशिब्दस्य सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इमत सकत्रवेण आदपुदमात्तत्ववे प्रमाप्तवे प्रकपृ तवमामतरकवे न अत्र
अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

. . )9 7 2 अमपुष्यवेत्यन्तयाः॥ (वमा. ६५२)

वमामतरकमाथर याः - षष्ठ्यन्तस्यमामप अन्त उदमात्तयाः स्यमातम्।

वमामतरकव्यमाख्यमा - इदस वमामतरकस  न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवे पमठतमम्। अनवेन
उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  अत्र  अमपुष्य  इमत  अन्तयाः  इमत  वमामतरकगतपदच्छवेदयाः।  अत्र  अमपुष्य  इमत
षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्, इमत इत्यव्ययमम्, अन्तयाः इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। अत्रमामप 'वमासपुदवेवस्य पपुत्रयाः
पशिपुपतवेयाः  पलौत्रनो  नमारमायणस्य नप्तमा रमामभद्रिस्य मपतमा महिवेन्द्रिस्य पलौत्रयाः कमलमाकस्य प्रपलौत्रनो  दवेवदत्तनो यजतवे

सपुत्यमामम्' -  इत्यवसरूपवेण मन्त्रवे षष्ठ्यन्ततयमा मवमहितस्य पदस्य अमपुष्य इमत पदवेन गहिणमम्। अतयाः अनवेन
वमामतरकवे न तस्य षष्ठ्यन्ततयमा मवमहितस्य पदस्य अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

इदमत्र  अवधवेयस  यतम्  स्यमान्तस  मवनमा  अन्यमामन  षष्ठ्यन्तमामन  पदमामन  अत्र  मववमकतमामन।  अत्र
स्यमान्तषष्ठ्यन्तस्य व्यवच्छवेदयाः भवमत, स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च इमत वमामतरकवे  स्यमान्तस्य इमत पदगहिणमातम्।

उदमाहिरणमम् - दमाकवेयाः मपतमा यजतवे।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः - दमाकवेयाः इमत दमामक  - शिब्दस्य षष्ठ्यवेकवचनवे रूपमम्। दकशिब्दमातम् अत इञम्
इमत सकत्रवेण इधञ्प्रत्ययवे  इञ्प्रत्ययस्य ञकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास  तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण
तस्य  ञकमारस्य  लनोपवे  ततश्च  प्रमक्रयमाकमायर  दमाकवेयाः  इमत  रूपस  ससध्यमत।  अत्र  इञ्प्रत्ययस्य  मञमदत्त्वमातम्
सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इमत सकत्रवेण आदपुदमात्तत्ववे प्रमाप्तवे प्रकपृ तवमामतरकवे न अत्र अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

. . )9 7 3 स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च॥ (वमा. ६५३)

वमामतरकमाथर याः - स्यमान्तस्य उपनोत्तमस्य अन्त्यस्य च उदमात्तस्वरयाः स्यमातम्।

वमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस वमामतरकस  न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवे पमठतमम्। अनवेन
उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  स्यमान्तस्य  उपनोत्तमस  च  इमत  वमामतरकगतपदच्छवेदयाः।  तत्र  स्यमान्तस्य  इमत

षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्,  उपनोत्तममम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्,  च इमत अव्ययपदमम्। अत्र स्यमान्तपदवेन
मनगदवे  षष्ठ्यन्ततयमा  प्रयपुज्यममानमामन  स्यमान्तमामन  पदमामन  गमाह्यमामण।  एवञ्चि प्रकपृ तवमामतरकवे न  तस्यवैव  पदस्य
उपनोत्तमस्य अथमारतम् अन्त्यमातम् पकवरस्य अन्त्यस्य च उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अत्र चकमारवेण अन्तयाः इमत पदमम्
अनपुवतरतवे। तवेन प्रकपृ तवमामतरकवे न स्यमान्तस्य पदस्य अन्त्यस्य अन्त्यमातम् पकवरस्य च उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

उदमाहिरणमम् - गमाग्यरस्य मपतमा यजतवे।

वमामतरकमाथरसमन्वययाः - गमाग्यरस्य इत्यत्र गमाग्यरस्य इमत स्यमान्तस पदमम्,  तस्ममातम् अत्र ग्य – इमत
उपनोत्तमस्य अकमारस्य स्य – इत्यत्र अकमारस्य च प्रकपृ तवमामतरकवे न उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

. . )9 7 4 वमा नमामधवेयस्य॥ (वमा. ६५४)

वमामतरकमाथर याः - स्यमान्तस्य नमामधवेयस्य उपनोत्तममपुदमात्तस वमा स्यमातम्।

वमामतरकव्यमाख्यमा - इदममप वमामतरकस  न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवे पमठतमम्। अनवेन
ववैकसल्पकयाः उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस वमामतरकमम्। अत्र वमा इमत अव्ययपदमम्, नमामधवेयस्य इमत
च षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्। स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च इमत वमामतरकमातम् अत्र स्यमान्तस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस
पदमम्,  उपनोत्तममम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। स्यमान्तस्य इमत नमामधवेयस्य इमत पदस्य
मवशिवेषणमम्।  अत्र नमामधवेयस्य इमत पदवेन  मनगदवे  षष्ठ्यन्ततयमा  प्रयपुज्यममानमामन  नमामवमाचकमामन  स्यमान्तमामन
पदमामन गमाह्यन्तवे। अतयाः प्रकपृ तवमामतरकवे न तस्य नमामवमाचकस्य स्यमान्तस्य पदस्य उपनोत्तमस्य अथमारतम् अन्त्यमातम्
पकवरस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अत्र वमा इमत पदगहिणमातम् स उदमात्तस्वरयाः मवकल्पवेन भवमत। अनवेन वमामतरकवे न
यसस्मनम् पकवे उपनोत्तमस्य उदमात्तस्वरमाभमावयाः तसस्मनम् पकवे स्यमान्तस्य अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः भवमत। अयममप
अन्तस्थमानष्ट्रीययाः उदमात्तस्वरयाः अनवेनवैव वमामतरकवे न भवमत।

उदमाहिरणमम् - दवेवदत्तस्य मपतमा यजतवे।
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वमामतरकमाथरसमन्वययाः - दवेवदत्तस्य इमत नमामवमाचकस  पदमम्, मकञ्चि अत्र पदममदस स्यमान्तमम्। अतयाः
प्रकपृ तवमामतरकवे न अत्र नमामवमाचकस्य दवेवदत्तस्य इमत पदस्य उपनोत्तमस्य अथमारतम् अन्त्यमातम् पकवरस्य मवकल्पवेन
उदमात्तस्वरयाः भवमत। तदभमावपकवे च अन्तस्य स्य – इमत अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.14 मवभमाषमा छन्दसस इमत सकत्रवे मवभमाषमा इमत पदगहिणस कथमम् ?

.15 कनो मनगदयाः ?

.16 मनगदवे यजममानस्य नमामवमाचकवे  प्रमामतपमदकवे  कमा मवभमकयाः भवमत ?

.17 अमपुष्यवेत्यन्तयाः इमत वमामतरकवे न कथस स्यमान्तस्य षष्ठ्यन्तपदस्य न अन्तनोदमात्तत्वमम् ?

.18 उपनोत्तमस नमाम कयाः ?

. )9 8 दवेवबह्मणनोरनपुदमात्तयाः॥ (१.२.३८)

सकत्रमाथर याः-दवेवबह्मणनोयाः स्वररतस्य अनपुदमात्तयाः स्यमातम् सपुबह्मण्यमायमामम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु एतदम् मवसधसकत्रमम्। सकत्रवेऽसस्मनम् दवे पदवे वतरतवे। दवेवबह्मणनोयाः
अनपुदमात्तयाः  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  तत्र  दवेवबह्मणनोयाः  इमत  सप्तमष्ट्रीमदवचनमान्तस  पदमम्। अनपुदमात्तयाः  इमत  च
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  पकवरस्ममातम्  'न  सपुबह्मण्यमायमास  स्वररतस्य  तकदमात्तयाः'  इमत  सकत्रमातम्  स्वररतस्य इमत
षष्ठ्यन्तस तथमा सपुबह्मण्यमायमामम् इमत सप्तम्यन्तस पदस च अत्र अनपुवतरतवे। सपुबह्मण्यमायमास दवेवबह्मणनोयाः स्वररतस्य
अनपुदमात्तयाः इमत पदयनोजनमा। दवेवबह्मणनोयाः इत्यत्र दवेवश्च बह्ममा च इत्यनयनोयाः दन्दसममासवे  दवेवबह्ममाणलौ,  तयनोयाः
दवेवबह्मणनोयाः। अस्य दवेवशिब्दवे  बह्मणम्-शिब्दवे  च परवे  इत्यथरयाः।  अनपुदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  मवधष्ट्रीयममानस  पदमम्।
सपुबह्मण्यमायमामम्  इत्यस्य  सपुबह्मण्यनमामकवे  यजपुवरदस्य  मन्त्रमवशिवेषवे  इत्यथरयाः।  एवञ्चि  सकत्रमाथर्बो  भवमत-
सपुबह्मण्यनमामकवे  यजपुवरदस्य  मन्त्रमवशिवेषवे  दवेवबह्मणनोयाः  शिब्दयनोयाः  स्वररतस्य  अनपुदमात्तस्वरयाः  भवमत।  न
सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवेण उदमात्तवे प्रमाप्तवे प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य अनपुदमात्तस्वरयाः इमत बनोध्यमम्।

उदमाहिरणमम्-  दवेवमागो॒ बह्ममागो॒ण आगच्छत इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः  - असस्मनम् सपुबह्मण्यनमामकवे  यजपुवरदस्य मन्त्रमवशिवेषवे  दवेवशिब्दयाः तथमा बह्मणम्-शिब्दयाः
प्रयपुकयाः असस्त। अतयाः दवेवमागो॒ बह्ममागो॒ण आगच्छत इत्यसस्मनम् उदमाहिरणवे दवेवमा इत्यत्र वकमारनोत्तरस्य आकमारस्य
तथमा बह्ममाण इत्यत्र ह्मनोत्तरस्य आकमारस्य 'न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः' इत्यनवेन उदमात्तवे प्रमाप्तवे अनवेन
प्रकपृ तसकत्रवेण तयनोयाः अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
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. )9 9 स्वररतमात्ससमहितमायमामनपुदमात्तमानमामम्॥ (१.२.३९)

सकत्रमाथर याः-स्वररतमातम् परवेषमामम् अनपुदमात्तमानमास ससमहितमायमामवेकश्रपुमतयाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्वधवेषपु  पमामणनमाष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  तमावदम् मवसधसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। तत्र स्वररतमादम् इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस,  ससमहितमायमामममत सप्तम्यवेकवचनमान्तस तथमा अनपुदमात्तमानमामममत
षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्। एकश्रपुमत दकरमात्सम्बपुदलौ इमत सकत्रमामदहि एकश्रपुमतयाः इमत एकवचनमान्तस  पदमनपुवतरतवे।
स्वररतमादम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्, अतयाः तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषयमा स्वररतमातम् परस्य इत्यथर्बो बनोध्ययाः।
एकश्रपुमतयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्,  अतयाः तदम् मवधमायकपदमम्। अनपुदमात्तमानमामम् इत्यत्र जमातलौ बहिहवचनमम्। तवेन
एकस्य दयनोयाः  बहिहनमास  च  मवसधयाः  बनोध्ययाः।  अतयाः  अनपुदमात्तमानमामम्  इत्यस्य अथरयाः  अनपुदमात्तस्य अनपुदमात्तयनोयाः
अनपुदमात्तमानमास  वमा  इमत।  ससमहितमायमामम्  इत्यत्र  मवषयसप्तमष्ट्री  वतरतवे।  एकमा  श्रपुमतयाः  यस्य  ततम्  एकश्रपुमत  इमत
बहिहव्रष्ट्रीमहियाः।  श्रवणस  श्रपुमतयाः।  दकरमादमाह्वमानवे  समत,  उदमात्त-अनपुदमात्त-स्वररतस्वरमाणमामम्  एकश्रपुमतयाः  भवमत।  यत्र
उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतमानमास  पपृथकम्  कनोऽमप  स्वरयाः  न  श्रकयतवे  सयाः  एकश्रपुमतस्वरयाः।  ससमहितमायमास  स्वररतमादम्
अनपुदमात्तमानमामम् एकश्रपुमतयाः स्यमामदमत सकत्रगतपदमानमामम् अन्वययाः। समाकल्यवेन सकत्रस्य अथर्बो भवमत-  ससमहितमायमास
सत्यमास स्वररतस्वरमातम् परस मवदममानमानमामम् अनपुदमात्तस्वरमाणमास एकश्रपुमतयाः भवमत अथमारतम् कनोऽमप मवमशिषयाः स्वरयाः न
श्रकयतवे इमत भमावयाः। 

उदमाहिरणमम्- इगो॒मस मवेनः॑ गङ्गवे  यमपुनवे सरस्वमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे मवे इमत शिब्दवे स्वररतस्वरयाः वतरतवे। तस्ममातम् परस वतरतवे गङ्गवे -
यमपुनवे इत्यमादययाः शिब्दमायाः। एतवे च अनपुदमात्तमायाः ससन्त। स्वररतस्वरमातम् परस मवदममानत्वमातम् अनपुदमात्तमानमास तवेषमास गङ्गवे
यमपुनवे इत्यमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् एकश्रपुमतयाः ससदमा।

. )9 10 उदमात्तस्वररतपरस्य सनतरयाः॥ (१.२.४०)

सकत्रमाथर याः-उदमात्तस्वररतलौ परलौ यस्ममात्तस्य अनपुदमात्तस्य सनतरयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनमाष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस तमावदम् मवसधसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे मवदवेतवे। तत्र
उदमात्तस्वररतपरस्य इमत  षष्ठ्यवेकवचनमान्तस,  सनतरयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस,  मकञ्चि अनपुदमात्तमानमामम्  इमत
षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्।  अनपुदमात्तगहिणमम्  अनपुवतरतवे।  उदमात्तस्वररतपरस्य  इत्यत्र  परशिब्दयाः  प्रत्यवेकमम्
अमभसम्बध्यतवे। उदमात्तयाः परस यस्ममातम् स उदमात्तपरयाः,  स्वररतयाः परस यस्ममातम् स स्वररतपरयाः। उदमात्तपरस्य
स्वररतपरस्य  च अनपुदमात्तस्य सनतर  आदवेशिनो  भवमत।  सनशिब्दस्य नष्ट्रीचवैयाः  इमत  अथरयाः।  अतयाः  सनतर
इत्यस्य अनपुदमात्ततरयाः इत्यथरयाः। एवञ्चि सकत्रमाथर्बो भवमत-  उदमात्तस्वरयाः स्वररतस्वरश्च यदमा परवे मतष्ठतयाः,  तदमा
पकवरस्य अनपुदमात्तस्वरस्य सनतरयाः आदवेशिनो भवमत।

उदमाहिरणमम्- इमस  मवे  गङ्गवे   सरस्वमतगो॒  शिपुतपुनः॑मद्रि  व्यचकयगो॒त्स्वयाःनः॑,  ममाणवक जमटलकमाध्यमापकगो॒  कम्नः॑ व
गममष्यसस इमत च।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः-  ववेदवे सम्बनोधनपदमम् आमसन्त्रतशिब्दवेन उच्यतवे। अनपुदमात्तस्वरयाः च मनघमातशिब्दवेन
उच्यतवे।  अत्र  मवेशिब्दमम्  आसश्रत्य  सरस्वमत  इत्यत्र  आमसन्त्रतमनघमातयाः।  शिपुतपुमद्रिशिब्दस्य  तपु  पमादमामदत्वमातम्
मनघमातनो  न भवमत। पमादस्य आदलौ मवदममानत्वमातम्,  अमामसन्त्रतत्वमातम्  च षमाष्ठवेन  आमसन्त्रतस्य च इत्यनवेन
शिपुतपुमद्रिशिब्दस्य शिकमारनोत्तरयाः  उकमारयाः  उदमात्तयाः  भवमत,  अतयाः  तसस्मनम्  परवे  समत  पकवरस्य  सरस्वमतशिब्दस्य
इकमारस्य अनपुदमात्तस्य सनतरयाः अमादवेशिनो भवमत। व्यचकयत्स्वयाः इत्यत्र मव-इमत उपसगरत्वमादम् आदपुदमात्तयाः। मव
इत्यतयाः परमम् अचकयमदमत मतङन्तस्य मतङयाः इत्यनवेन मनघमातयाः। स्वयाः इत्यत्र 'न्यङ्स्वरलौ स्वररतलौ' इत्यनवेन
स्वररतयाः  असस्त।  तसस्मनम्  स्वररतस्वरवे  परवे  समत  प्रनोकसकत्रवेण  यकमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  सनतरयाः
(अनपुदमात्ततरयाः) स्वरयाः ससदयाः।

मदतष्ट्रीयवे उदमाहिरणवे क्व इमत शिब्दवे स्वररतस्वरनो मवदतवे। अतयाः तसस्मनम् परवे समत अध्यमापकशिब्दस्य
ककमारनोत्तरयाः अकमारयाः अनपुदमात्तयाः, तस्य अनवेन सकत्रवेण सनतर आदवेशिनो भवमत।

. )9 11 अनपुदमात्तस च॥ (८.१.३)

सकत्रमाथर याः-मदरुकस्य परस रूपमम् अनपुदमात्तस स्यमातम्।।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्वधवेषपु पमामणनमाष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस तमावतम् मवसधसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे मवदवेतवे।
तत्र अनपुदमात्तमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। पकवरस्ममातम् तस्य परममाम्रवेमडतमम् इमत सकत्रवे
आम्रवेमडतससजमा मक्रयतवे।  "सवरस्य दवे"  इत्यसस्मनम् असधकमारवे वतरतवे  इदस सकत्रमम्। असस्मनम् असधकमारवे उकमानमास
शिब्दमानमामम् मदत्वस भवमत। मदत्ववे कपृ तवे दयनोयाः शिब्दयनोयाः मध्यवे ययाः मदतष्ट्रीययाः शिब्दयाः,  तस्य 'तस्य परममाम्रवेमडतमम्'
इमत सकत्रवेण आम्रवेमडतससजमा भवमत। आम्रवेमडतस्य उदमाहिरणमामन भवसन्त चलौर चलौर, वपृषल वपृषल, दस्यनो दस्यनो
घमातमयष्यमामम  त्वमा,  बन्धमयष्यमामम  त्वमा  इत्यमामद।  तस्य  अमाम्रवेमडतससजकस्य  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरयाः
स्यमातम्। एवञ्चि समाकल्यवेन सकत्रमाथर्बो भवमत मदयाः उकयनोयाः शिब्दयनोयाः मध्यवे ययाः परयाः, तस्य अनपुदमात्तस स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- मदगो॒ववेमदववेनः॑ इमत।।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे मदववे मदववे इत्यत्र वमारदयस मदववे-शिब्दयाः प्रयपुकयाः असस्त। अतयाः
मदतष्ट्रीयस्य मदववे-शिब्दस्य अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरनो भवतष्ट्रीमत शिमम्।

मवशिवेषयाः-  प्रकपृ मतस्वरवे  प्रमाप्तवे  परस्य  अनपुदमात्तत्वमम्  उच्यतवे।  अनपुदमात्तशिब्दयाः  अत्र  न  शिमासष्ट्रीयमम्
अनपुदमात्तमम्,  तमहिर  मकमममत चवेतम् तस्य अत्र अन्वथर  एव गमाह्ययाः। तस्य मवगहिनो भवमत अमवदममानमम् उदमात्तमम्
अनपुदमात्तमम् इमत। शिमासष्ट्रीयमम् अनपुदमात्तस यमद मववमकतस स्यमातम् तमहिर  तत्र सम्बन्धमाथमार षष्ठष्ट्री उच्चमारणष्ट्रीयमा इमत
मवशिवेषयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.19 सपुबह्मण्यमायमामम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.20 दवेवबह्मणनोरनपुदमात्तयाः इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।
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.21 सपुबह्मण्यमायमामम् उदमात्तस्वररतपरस्य सनतरयाः इमत सकत्रवे मवधष्ट्रीयममानयाः एकश्रपुमतस्वरयाः कयाः।

.22 स्वररतमात्ससमहितमायमामनपुदमात्तमानमामम् इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

.23 सनतरनो नमाम मकमम्।

.24 ववेदवे आमसन्त्रतशिब्दमाथरयाः कयाः।

.25 उदमात्तस्वररतपरस्य मवगहिस सलखत। 

.26 उदमात्तस्वररतपरस्य सनतरयाः इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।

.27 अनपुदमात्तस च इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत। 

.28 अनपुदमात्तस च इमत सकत्रवे अनपुदमात्तशिब्दमाथरयाः कयाः।

पमाठसमारयाः

उदमात्तमात्परस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतनो  भवमत परन्तपु  यमद अनपुदमात्तस्य परस उदमात्तयाः स्वररतनो  वमा
स्यमातम् तमहिर  पकवरस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतनो न भवमत। गमाग्यमारदष्ट्रीनमामम् ऋषष्ट्रीणमास मतवे तपु स्वररत एव भवमत तस्य
मनषवेधनो  न  भवमत।  दकरमातम्  सम्बकदलौ  वमाक्यस्य  एकश्रपुमतयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  अत्र  एकश्रपुमतमवषयवे  मवगहिपपुरस्सरमम्
उदमाहिरणममप  वमणरतमम्।  उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमास  मतरनोधमानमम्  एकश्रपुमतयाः।  यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु

इमत सकत्रवेण जपमभनवे न्यकङमभनवे समाममभनवे च यजकमरमण मन्त्रयाः एकश्रपुमतयाः भवमत। जपयाः अनपुकरणमन्त्रयाः,
न्यकङमायाः नमाम षनोडशि ओकमारमायाः, समाममामन च वमाक्यमवशिवेषस्थमा गष्ट्रीतययाः। अत्र वषटकमारयाः इमत पदवेन वलौषटम्  इमत
अव्ययपदस गपृह्यतवे। अत्र कमारशिब्दस्य गहिणमवषयवे अन्यमामन अमप बहिहमन मतमामन ससन्त। मवभमाषमा छन्दसस इमत
सकत्रवेण  छन्दसस  मवकल्पवेन  ऐकश्रपुत्यस  मवधष्ट्रीयतवे।  न  सपुबह्मण्यमायमास  स्वररतस्य  तकदमात्तयाः  इमत  सकत्रवेण
सपुबह्मण्यमाख्यवे मनगदवे यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रवेण मवभमाषमा छन्दसस इमत सकत्रवेण च प्रमाप्तमा एकश्रपुमतयाः
मनमषध्यतवे, स्वररतस्वरस्य च स्थमानवे उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। यसस्मनम् मन्त्रवमाक्यवे पमादव्यवस्थमा न वतरतवे ततम्

मनगद  इत्यपुच्यतवे।  सपुबह्मण्यमा+ओमम्  इत्यमामदस्थलवेषपु  स्वररतस्वरस्य  उदमात्तस्वरस्य  च स्थमानवे  एकमादवेशि
उदमात्तवेननोदमात्तयाः इमत सकत्रवेण एकमादवेशिवे  उदमात्तस्वरयाः न भवमत,  तसस्मनम् सकत्रवे अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः
इमत सकत्रमातम् अनपुदमात्तस्य इमत पदस्य अनपुवतरनमातम्, मकञ्चि तवेन एकमादवेशिमवधमायकवे न सकत्रवेण उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः
स्थमानवे एव एकमादवेशि उदमात्तयाः भवमत, न तपु उदमात्तस्वररतयनोयाः स्थमानवे। असमामवत्यन्तयाः इमत वमामतरकवे न मनगदवे
प्रथममान्तस्य पदस्य अन्तयाः उदमात्तनो भवमत। स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च इमत वमामतरकवे न स्यमान्तपदस्य अन्तस्य
अन्तमातम्  पकवरस्य  च उदमात्तस्वरयाः  भवमत।  वमा  नमामधवेयस्य इमत सकत्रवेण  नमामवमाचकस्य स्यमान्तस्य पदस्य

अन्तमातम् पकवरस्य मवकल्पवेन उदमात्तस्वरयाः भवमत,  यसस्मनम् पकवे  तत्र अन्तमातम् पकवरमम्  उदमात्तयाः न भवमत तत्र
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अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः भवमत।  दवेवबह्मणनोयाः शिब्दयनोयाः स्वररतस्य अनपुदमात्तयाः स्यमातम्। मकञ्चि स्वररतमातम् परस्य
अनपुदमात्तस्य एकश्रपुमतयाः स्यमातम्। मदवमारस उच्यममानवे शिब्दवे परयाः अमाम्रवेमडतससजकयाः शिब्दयाः अनपुदमात्तनो भवमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इमत रूपस सस्वरस समाधयत।

.2 ननोदमात्तस्वररतनोदयमगमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.3 एकश्रपुमत दकरमात्ससबपुदलौ इमत सकत्रस व्यख्यमात।

.4 यजकमरण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.5 उच्चवैस्तरमास वमा वषटकमारयाः इमत सकत्रस व्यख्यमात।

.6 मवभमाषमा छन्दसस इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.7 न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रस्यवैकमपुदमाहिरणस प्रदशिरयत।

.8 असमामवत्यन्तयाः इमत वमामतरकस  व्यमाख्यमात।

.9 दवेवबह्मणनोरनपुदमात्तयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.10 उदमात्तस्वररतपरस्य सनतरयाः इमत सकत्रस्य उदमाहिरणस समन्वयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण
उत्तरमामण-१

.1 स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

.2 स्वररतस्वरयाः।

.3 उदमात्तमानपुदमात्तस्य स्वररतयाः इत्यस्य अससदत्वमातम् इमत।

.4 ननोदमात्तस्वररतनोदयमगमाग्यरकमाश्यपगमालवमानमामम्  इत्यनवेन।

.5 गमाग्यर-कमाश्यप-गमालवमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास मतवे।

.6 परममत्यथरयाः।

उत्तरमामण-२

.7 दकरमातम् सम्बनोधनवे वमाक्यमम् एकश्रपुमत भवमत।

.8 सम्बनोधयमत यवेन वमाक्यवेन ततम् सम्बपुमदयाः।

.9 अनपुकरणमन्त्रयाः उपमासशिपुप्रयनोगनो वमा जपयाः।

.10 न्यकङमा नमाम षनोडशि ओकमारमायाः।

.11 वलौषटम्  - इमत शिब्दयाः।

.12 अमततरमामम् उदमात्तयाः इमत।
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.13 छन्दसस।

उत्तरमामण-३

.14 यजकमरमण इमत पदस्य मनवपृत्त्यथरमम्।

.15 उच्चवैरपमादबन्धस यजपुरमात्मकस  यतम् मन्त्रवमाक्यस पठ्यतवे तदम् भवमत मनगदयाः।

.16 प्रथममा मवभमकयाः।

.17 स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च इमत वमामतरकवे  स्यमान्तस्य इमत पदगहिणमातम्।

.18 अन्त्यमातम् पकवरयाः।

उत्तरमामण-४

१९. सपुबह्मण्यनमामकवे  यजपुवरदस्य मन्त्रमवशिवेषवे इत्यथरयाः
.20 दवेवबह्मणनोयाः स्वररतस्य अनपुदमात्तयाः स्यमातम् इत्यथरयाः।

.21 यत्र उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतमानमास पपृथकम्  कनोऽमप स्वरयाः न श्रकयतवे सयाः एकश्रपुमतस्वरयाः।

.22 स्वररतमातम् परवेषमामम् अनपुदमात्तमानमास ससमहितमायमामवेकश्रपुमतयाः स्यमातम् इत्यथरयाः।

.23 अनपुदमात्ततरयाः इमत।

.24 सम्बनोधनपदमम् इमत।

.25 उदमात्तयाः परनो यस्ममातम् स उदमात्तपरयाः, स्वररतयाः परनो यस्ममातम् स स्वररतपरयाः

.26 उदमात्तस्वररतलौ परलौ यस्ममात्तस्य अनपुदमात्तस्य सनतरयाः स्यमातम्।

.27 मदरुकस्य परस रूपमम् अनपुदमात्तस स्यमातम्।।

.28  अमवदममानमम् उदमात्तमम् अनपुदमात्तमम् इमत।

।।इमत नवमयाः पमाठयाः।।
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प्रस्तमावनमा 

ववैमदकवमाङ्मयवे  स्वरप्रकरणमम्  अतष्ट्रीव  ममाहिमात्म्यमम्  आवहिमत।  भगवतमा  पमामणमननमा  मवरमचतमा  यमा
अषमाध्यमायष्ट्री तत्र ववैमदकस्वरमवषयकमामन सकत्रमामण प्रमाधमान्यवेन षष्ठमाध्यमायमादम् आरभ्य गन्थस्य आसममामप्तस यमावदम्
उपन्यस्तमामन।  असस्मनम्  पमाठवे  तपु  धमातनोयाः  मवमहितमानमास  स्वरमाणमास  प्रमतपमदकमाच्च  मवमहितमानमास  स्वरमाणमास  मवषयवे
आलनोचनमा  मवदतवे।  तत्रमामप  च  उदमात्तस्वरमवषयवे  एव  प्रमाधमान्यवेन  आलनोचनमा  मवमहितमा।  उदमाहिरणवेषपु  कपु त्र
उदमात्तस्वरयाः भवमत इमत प्रमक्रयमापपुरयाःसरस प्रदमशिरतमम्।

उदवेश्यमामन

अमपुस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -
 धमातनोयाः मवमहितमानमास स्वरमाणमास मवषयवे जमास्यमत।
 प्रमतपमदकमामदमहितमानमास स्वरमाणमास मवषयवे जमास्यमत।
 उदमात्तस्वरमवषयवे जमास्यमत।
 स्वरप्रमक्रयमास जमास्यमत।
 स्वरमवषयवे पटपु याः भमवतपुस शिक्नपुयमातम्।
 सकत्रमाणमास अथरमनणरयस कतपुर्त्तुं समथर्बो भववेतम्।
 सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर्त्तुं समथर्बो भववेतम्।
 अनपुवपृत्त्यमामदनमा सकत्रमाथरमनणरयममप कतपुर्त्तुं शिक्नपुयमातम्।

अथ धमातपुपुस्वरमायाः

. )10 1 धमातनोयाः॥ (६.१.१६२)

सकत्रमाथर याः - अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे षष्ठ्यन्तमम्
एकमवेव पदमम् असस्त धमातनोयाः इमत। असस्मनम् सकत्रवे  कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् अन्तयाः
उदमात्तयाः  इमत पददयमम्  अनपुवतरतवे।  उदमात्तमानपुदमात्तमामदकमम्  अचयाः  एव  सम्भवसन्त  अतयाः  अन्तयाः  अचम्  इमत
लभ्यतवे। तवेन सकत्रमाथरयाः भवमत धमातनोयाः अन्तयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत गनोगो॒पमागो॒यतसनः॑ नयाः इमत, अससनः॑ सगो॒त्ययाः इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  गपुपकधमातनोयाः पकमारनोत्तरस्य ऊकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन लनोपवे च
गपुपम् इमत सस्थतवे अस्य धमातनोयाः एकयाः एव अचम् मवदतवे तवेन यथमा कस्यमामप यमद  एकयाः एव पपुत्रयाः स्यमातम् तमहिर  स
एव आमदयाः स एव अन्तयाः तददम् अत्रमामप गपुप्धमातनोयाः गकमारनोत्तरयाः उकमारयाः एव आमदयाः अकमारयाः एव अन्तयाः , अतयाः
अस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः। ततयाः गपुपम्-इमत धमातनोयाः आयप्रत्यययाः मवमहितयाः तवेन मनष्पनस्य
गनोपमाय  इत्यस्य  पकमारनोत्तस्य  आकमारस्य  आदपुदमात्तश्च  इत्यनवेन  आदपुदमात्तस्वरयाः।  सनमादन्तमा  धमातवयाः
इत्यनवेन गनोपमाय-  इमत धमातपुससजकयाः,  अतयाः तस्य अन्तस्य अकमारस्यमामप प्रकपृ तसकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः। ततयाः
गनोपमायधमातनोयाः  लनोमट  मध्यमपपुरुषवैकवचनवे  थस्प्रत्ययवे  गनोपमाय  थसम्  इमत  सस्थतवे  गनोपमाय-धमातनोयाः
शिबमादवेशिवेऽनपुबन्धलनोपवे  गनोपमाय  अ  थसम्  इमत  सस्थतवे  शिपयाः  अकमारस्य  अनपुदमात्तलौ  सपुसप्पतलौ  इत्यनवेन
अनपुदमात्तस्वरयाः। यकमारनोत्तरस्य अकमारस्य शिपयाः अकमारस्य च अतनो गपुणवे  इत्यनवेन पररूपवैकमादवेशियाः ,तस्य च
एकमादवेशि  उदमात्तवेननोदमात्तयाः  इत्यनवेन  उदमात्तस्वरयाः।  ततयाः  थसयाः  तमम्  इत्यमादवेशियाः,  तस्य  अदपुदवेशिपरत्वमातम्
तमास्यमानपुदमात्तवेसन्ङदपुपदवेशिमातम्  इत्यनवेन  अनपुदमात्तस्वरयाः,  ततयाः  उदमात्तमानपुदमात्तस्य  स्वररतयाः  इत्यनवेन
तकमारनोत्तरवमतरनयाः अकमारस्य स्वररतस्वरयाः- एवस गनोगो॒पमागो॒यतमम् इमत ससध्यमत। अससनः॑ सगो॒त्ययाः इत्यत्र असम्-धमातनोयाः
मध्यमपपुरुषवैकवचनवे  ससप्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे  असम्  सस  इमत  सस्थतवे  तमासस्त्यनोलर्बोपयाः  इत्यनवेन  सकमारलनोपवे
अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः,  ततयाः परस्य च स्वररतस्वरयाः। सत्यशिब्दवे सकमारस्य उदमात्तस्वररतपरस्य इत्यनवेन
इत्यनपुदमात्तस्वरयाः।

. )10 2 स्वपमामदमहिससमामच्यमनमट॥ (६.१.१८८)

सकत्रमाथर याः - स्वपमादष्ट्रीनमास महिससवेश्चमामनटजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  परवे आमदरुदमात्तनो वमा स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त,

स्वपमामदमहिससमामम् अमच अमनमट इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। स्वपमामदसमहिससमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तम, अमच इमत
सप्तम्यन्तमम्,  अमनमट इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। न इटम्  अमनटम्  तसस्मनम् अमनमट इसड्भनवे इत्यथरयाः। स्वपम्-धमातपुयाः
आमदयाः यस्य सयाः स्वपमामदयाः,स्वपमामदश्च महिससम्  च स्वपमामदमहिससयाः छन्दसस बहिहवचनमम्,  तवेषमास  स्वपमामदमहिससमामम्
इमत। स्वपमामदगणयाः अदमामदगणमान्तगरतयाः एकयाः गणयाः, तत्र पमठतमानमास धमातकनमास महिससम्-धमातनोश्च इत्यथरयाः।  असस्मनम्
सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।
तमास्यनपुदमात्तवेसन्ङददपुपदवेशिमालसमावरधमातपुकमनपुदमात्तमसन्ह्वङनोयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  लसमावरधमातपुकमम्  इमत  पदमम्
अनपुवतरतवे। तच्चमात्र सप्तम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। लसमावरधमातपुकमम् इत्यस्य लकमारस्य स्थमानवे जमातममत्यथरयाः।
तवेन  मतङम् ,  शितपृ-शिमानचम्-इत्यवेतवे  गपृह्यन्तवे।  आमदयाः  ससचनोऽन्यतरस्यमामम्  इत्यस्ममादम्  आमदयाः  इमत  पदमम्
अन्यतरस्यमामम्  इमत  अव्ययपदस  चमानपुवतरतवे।  अमच  इमत  लसमावरधमातपुकवे  इत्यस्य  मवशिवेषणस  तवेन  यसस्मनम्
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मवसधस्तदमादमावल्गहिणवे इत्यनयमा पररभमाषयमा तदमामदमवसधयाः भवमत,  तवेन अजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  इमत प्रमाप्यतवे।
तवेन अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत स्वपमादष्ट्रीनमास  धमातकनमास  महिससम्-धमातनोश्च इसड्भनवे  अजमादलौ  लसमावरधमातपुकवे  परवे
आमदयाः उदमात्तयाः वमा भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणमामन- स्वपसन्त, श्वससन्त, महिसससन्त इत्यमादष्ट्रीमन।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  स्वपम्-धमातपुयाः श्वसम्-धमातपुश्च स्वपमामदगणवे पमठतयाः। रुधमामदगणष्ट्रीययाः महिससम्-धमातपुरमप
प्रकपृ तसकत्रवे गपृहिष्ट्रीतयाः। तवेन एतवेषमास धमातकनमास प्रथमपपुरुषबहिहवचनमववकमायमास सझप्रत्ययवे झवेरन्तमादवेशिवे प्रमक्रयमाकमायर स्वपम्
असन्त,  श्वसम्  असन्त,  महिससम्  असन्त इमत जमातवे  इसड्भनस्य अजमामदलसमावरधमातपुकस्य परत्वमातम्  प्रकपृ तसकत्रवेण
धमातकनमामम्  आमदयाः  अचम्  मवकल्पवेन  उदमात्तयाः  भवमत।  अत्र  उदमात्तस्वरस्य  ववैकसल्पकत्वमातम्  तदभमावपकवे
प्रत्ययस्वरस मनममत्तष्ट्रीकपृ त्य मध्यवे उदमात्तस्वरयाः भवमत।

मवशिवेषयाः- वपृसत्तकमारमानपुरनोधवेन मकमत मङमत च परवे एव अयमम् आदपुदमात्तस्वरयाः भवमत। सकत्रवे अमच इमत
पदगहिणमातम् स्वप्यमातम्,  महिसस्यमादम् इत्यमामदषपु न आदपुदमात्तस्वरयाः अजमामदलसमावरधमातपुकस्य अभमावमादम् इमत। सकत्रवे
अमनटम् -इत्यस्य गहिणमातम् इटसमहितलसमावरधमातपुकवे  परवे इदस सकत्रस न प्रवतरतवे। यथमा स्वमपतयाः, श्वससतयाः इत्यमादलौ
इडमागमस्य मवदममानत्वमातम्  न आदपुदमात्तस्वरयाः। 

. )10 3 अभ्यस्तमानमाममामदयाः॥ (६.१.१८९)

सकत्रमाथर याः- अमनटजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  परवे अभ्यस्तमानमाममामदरुदमात्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अभ्यस्तमानमामम् आदवेयाः उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम्
सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः,  अभ्यस्तमानमामम्  आमदयाः इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  अभ्यस्तमानमामम्  इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तम,

आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  धमातनोयाः यदमा मदत्वस  भवमत तदमा समपुदमाययाः अभ्यस्तससजकयाः भवमत।
असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।
उदमात्तमानपुदमात्तमामदकमम्  अचयाः एव सम्भवसन्त अतयाः अचम्  इमत लभ्यतवे।  स्वपमामदमहिससमामच्यमनमट इत्यस्ममादम्
अमच  अमनमट  इमत  सप्तम्यन्तस  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  न  इटम्  अमनटम्  तसस्मनम्  अमनमट  इसड्भनवे  इत्यथरयाः।
तमास्यनपुदमात्तवेसन्ङददपुपदवेशिमालसमावरधमातपुकमनपुदमात्तमसन्ह्वङनोयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  लसमावरधमातपुकमम्  इमत  पदमम्
अनपुवतरतवे तच्चमात्र सप्तम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। लसमावरधमातपुकमम् इत्यस्य लकमारस्य स्थमानवे जमातममत्यथरयाः।
तवेन  मतङम् -  शितपृ-शिमानचम्-इत्यवेतवे  गपृह्यन्तवे।  अमच  इमत  लसमावरधमातपुकवे  इत्यस्य  मवशिवेषणस  तवेन  यसस्मनम्
मवसधस्तदमादमावल्गहिणवे इत्यनयमा पररभमाषयमा तदमामदमवसधयाः भवमत,  तवेन अजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  इमत प्रमाप्यतवे।
तवेन सकत्रमाथर्बो भवमत इसड्भनवे अजमामदलसमावरधमातपुकवे  परवे अभ्यस्तससजकमानमामम् आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत - मबभनः॑तष्ट्री जगो॒रमामम्।(तवै.सस-४-३-११-५)। यदमानः॑हिगो॒वनष्ट्रीयवेगो॒ जपुह्वनः॑मत।
(तवै.बमा.१-१-१०-५)।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मबभनः॑तष्ट्री  इत्यत्र  डपुभपृधञम्  धमारणपनोषणयनोयाः  इमत  धमातनोयाः  शितपृप्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे
कतररर शिपम् इत्यनवेन शिप्प्रत्ययवे जपुहिनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः इत्यनवेन शिपयाः लनोपवे श्ललौ इत्यनवेन सकत्रवेण धमातनोयाः मदत्वस
भवमत।  तवेन  समपुदमायस्य  अभ्यस्तससजमा  भवमत।  ततयाः  पकवर्बोऽभ्यमासयाः  इत्यनवेन  पकवरस्य  अभ्यमासससजमायमास
भपृञमाममतम् इत्यनवेन अभ्यस्तस्य अचयाः ऋकमारस्य इकमारवे अभ्यमासवे चचर इत्यनवेन भकमारस्य जश्त्ववे वकमारवे मबभपृ
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अतम् इमत सस्थतवे इकनो यणमच इत्यनवेन ऋकमारस्य रकमारवे मनष्पनस्य मबभतम् इत्यस्य शित्रन्तत्वमातम् ससयमामम्
उमगतश्च  इत्यनवेन  ङष्ट्रीमप  अनपुबन्धलनोपवे  ईकमारवे  मबभतष्ट्री  इमत  रूपमम्।  अत्र  अस्य धमातनोयाः  अभ्यस्तत्वमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण आमदस्वरयाः उदमात्तयाः भवमत।

जपुह्वमत इत्यत्र हिह  दमानमादनयनोयाः इमत धमातनोयाः लटम् -लकमारवे प्रथमपपुरुषस्य बहिहवचनवे सझप्रत्ययवे पकवरवतम्
श्लपुप्रत्ययवे पकवरवदम् मदत्वस भवमत। तवेन अयस धमातपुयाः अभ्यस्तससजकयाः। ततयाः अभ्यमासससजमायमास च हिह  हिह  सझ इमत
सस्थतवे कपु हिनोश्चपुयाः इत्यनवेन हिकमारस्य झकमारवे अभ्यमासवे चचर  इत्यनवेन झकमारस्य जकमारवे  जपु हिह  सझ इमत सस्थतवे
अदभ्यमास्तमातम् इत्यनवेन झकमारस्य अदमादवेशिवे जपुहिह  अमत इमत सस्थतवे हिहश्नपुवनोयाः समावरधमातपुकवे  इत्यनवेन हिह-इत्यस्य
उकमारस्य स्थमानवे वकमारवे जपुह्वमत इमत ससध्यमत। अत्र प्रकपृ तसकत्रवेण अस्य धमातनोयाः आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

यवे ददनः॑मत मप्रगो॒यमा वसपुनः॑ इमत दधमानः॑नमागो॒ इन्द्रिवेनः॑ इत्यमादष्ट्रीन्यमप अस्य उदमाहिरणमामन। अत्र दधमानः॑नमागो॒ इत्यत्र मचतयाः
इत्यनवेन  अन्तनोदमात्तस्वरयाः मवमहितयाः। परन्तपु  अषमाध्यमाय्यमास  मचतयाः इमत सकत्रमापवेकयमा अस्य सकत्रस्य परत्वमातम्
अन्तनोदमात्तस्वरस बमासधत्वमा अनवेन सकत्रवेण आदपुदमात्तस्वरयाः।

मवशिवेषयाः- आमदयाः ससचनोऽन्यतरस्य़मामम् इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् असस्मनम् सकत्रवे आमदयाः इमत पदमम् अनपुवतरतवे
तथमामप अत्र अमामद इमत पदगहिणमम् आदपुदमात्तस्वरस्य मनत्यमवधमानमाथरमम्, अन्यथमा आमदगहिणमाभमाववे तस्ममादवेव
सकत्रमादम्(  आमदयाः ससचनोऽन्यतरस्यमामम्  )  अन्यतरस्यमामम् इमत आगममष्यमत,  तवेन अनवेन सकत्रवेण आदपुदमात्तस्वरयाः
मवकल्पवेन भमवष्यमत, तदथमा न स्यमातम् तदथरमम् आमदगहिणमममत बनोध्यमम्।

. )10 4 अनपुदमात्तवे च॥ (६.१.१९०)

सकत्रमाथर याः- अमवदममाननोदमात्तवे लसमावरधमातपुकवे  परवेऽभ्यस्तमानमाममामदरुदमात्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
अनपुदमात्तवे  इमत  सप्तम्यन्तस  पदमम्।  च  इमत  अव्ययपदमम्।  न  उदमात्तयाः  अनपुदमात्तयाः  तसस्मनम्  अनपुदमात्तवे  इमत
अमवदममाननोदमात्तवे  इत्यथरयाः।  अभ्यस्तमानमाममामदयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  अभ्यस्तमानमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तमम्,
आमदयाः इमत च प्रथममान्तस  पदमत्र अनपुवतरतवे। धमातनोयाः यदमा मदत्वस  भवमत तदमा समपुदमाययाः अभ्यस्तससजकयाः।
असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।
उदमात्तमानपुदमात्तमामदकमम्  अचयाः  एव  सम्भवमत  अतयाः  अचम्  इमत  लभ्यतवे।
तमास्यनपुदमात्तवेसन्ङददपुपदवेशिमालसमावरधमातपुकमनपुदमात्तमसन्ह्वङनोयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  लसमावरधमातपुकमम्  इमत  पदमम्
अनपुवतरतवे तच्चमात्र सप्तम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। लसमावरधमातपुकमम् इत्यस्य लकमारस्य स्थमानवे जमातममत्यथरयाः।
तवेन मतङम् -  शितपृ-शिमानचम्-इत्यवेतवे गपृह्यन्तवे। लसमावरधमातपुकमम् इत्यत्र सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम् तसस्ममनमत मनमदरषवे पकवरस्य
इत्यनवेन तसस्मनम् परवे समत पकवरस्य कमायरमम् इमत जमायतवे। एवमम् अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत यत्र उदमात्तस्वरयाः
नमासस्त तमादृशिवे लसमावरधमातपुकवे  परवे अभ्यस्तससजकमानमास धमातकनमामम् आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत। 

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस भवमत दधमानः॑ससगो॒ रत्नसगो॒ द्रिगो॒मवनः॑णस च दमागो॒शिपुषवेनः॑ इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र दधमासस इत्यत्र धमाधमातनोयाः मध्यमपपुरुषवैकवचनवे  ससप्प्रत्ययवे  धमा ससपम्  इमत
सस्थतवे शिमप तस्य च जपुहिनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः इत्यनवेन लनोपवे श्ललौ इत्यनवेन धमाधमातनोयाः मदत्वस सम्भवमत तवेन अस्य
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धमातनोयाः  मदत्वत्वमादम्  अयस  धमातपुयाः  अभ्यस्तससजकयाः।  ततयाः  पकवरवतम्  अस्य  अभ्यमासससजमायमास  ह्रिस्वयाः  इत्यनवेन
अभ्यमासस्य अचयाः ह्रिस्ववे ततयाः जश्त्ववे च दधमा ससपम् इमत सस्थतवे ससपयाः मपत्त्वमातम् अनपुदमात्तलौ सपुसप्पतलौ इत्यनवेन
सकमारनोत्तरयाः  इकमारयाः  अनपुदमात्तससजकयाः।  तवेन  मत-इमत  उदमात्तमभनस्य  लसमावरधमातपुकस्य  परत्वमातम्  पकवरस्य
अभ्यस्तससजकस्य धमाधमातनोयाः आदवेयाः अचयाः दकमारनोत्तरस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 5 भष्ट्रीह्रिष्ट्रीभपृहिहमदजनधनदररद्रिमाजमागरमास प्रत्ययमात्पकवर्त्तुं मपमत॥ 
(६.१.१९२)

सकत्रमाथर याः- भष्ट्रीप्रभपृतष्ट्रीनमामभ्यस्तमानमास मपमत लसमावरधमातपुकवे  परवे प्रत्ययमात्पकवरमम् उदमात्तस भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो भवमत। असस्मनम् सकत्रवे  चत्वमारर पदमामन
ससन्त।  भष्ट्रीह्रिष्ट्रीभपृहिहमदजनधनदररद्रिमाजमागरमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस,  प्रत्ययमातम्  इमत  पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस,
पकवरमममत प्रथमवैकवचनमान्तस, मपमत इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। असस्मनम् सकत्रवे कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः
इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अभ्यस्तमानमाममामदयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्
अभ्यस्तमानमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस पदमत्र अनपुवतरतवे। धमातनोयाः यदमा मदत्वस भवमत तदमा मदत्वमवमशिषधमातपुयाः
अभ्यस्तससजकयाः।  तमास्यनपुदमात्तवेसन्ङददपुपदवेशिमालसमावरधमातपुकमनपुदमात्तमसन्ह्वङनोयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्
लसमावरधमातपुकमम्  इमत  पदमम्  अनपुवतरतवे  तच्चमात्र  सप्तम्यन्ततयमा  मवपररणम्यतवे।  लसमावरधमातपुकमम्  इत्यस्य
लकमारस्य स्थमानवे जमातममत्यथरयाः। तवेन मतङम् - शितपृ-शिमानचम्-इत्यवेतवे गपृह्यन्तवे। लसमावरधमातपुकवे  इत्यत्र मपमत इत्यत्र
च सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम् तसस्ममनमत मनमदरषवे पकवरस्य इत्यनवेन तसस्मनम् परवे समत पकवरस्य कमायरमम् इमत जमायतवे। तवेन
अस्य  सकत्रस्य  अथर्बो  भवमत  भष्ट्रीह्रिष्ट्रीभपृहिहमदजनधनदररद्रिमाजमागरमामम्  अभ्यस्तमानमास  मपमत  लसमावरधमातपुकवे  परवे
प्रत्ययमात्पकवरमम् उदमात्तस भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस भवमत यनोनः॑ऽमग्निहिनोगो॒त्रस जपुगो॒हिनोमतनः॑।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- हिहधमातनोयाः  लमट  प्रथमपपुरुषवैकवचवे  मतप्प्रत्ययवे  पकमारस्य  हिलन्त्यमम्  इत्यनवेन
इत्ससजमायमास  तस्य लनोपयाः  इत्यनवेन  लनोपवे  मदत्वमामदकमायर  जपुहिनो  मत  इमत सस्थतवे  मतपयाः  मतङ्प्रत्ययवेषपु  पमाठमातम्
मतसङ्शित्समावरधमातपुकमम् इत्यनवेन मतपयाः समावरधमातपुकससजमा ससध्यमत। एवञ्चि मपमत समावरधमातपुकससजकवे  मतप्प्रत्ययवे
परवे समत पकवरस्य हिकमारनोत्तस्य ओकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 6 सलमत॥ (६.१.१९३)

सकत्रमाथर याः- प्रत्ययमात्पकवरमपुदमात्तस भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्।  अनवेन  सकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः  भवमत।  असस्मनम्  सकत्रवे  सलमत  इमत
सप्तम्यन्तमम्  एकमवेव  पदमम्  असस्त।  लकमारयाः  इतम्  यस्य  सयाः  सलतम्  ,  तसस्मनम्  इत्यथरयाः।  सलमत  इत्यत्र
सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम्  तसस्ममनमत मनमदरषवे  पकवरस्य इत्यनवेन सलमत परवे पकवरस्य कमायरमममत बनोध्यमम्। असस्मनम् सकत्रवे
कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे। प्रथममान्तत्वमादम्
मवधमायकस  पदमवेततम्। भष्ट्रीह्रिष्ट्रीभपृहिहमदजनधनदररद्रिमाजमागरमास प्रत्ययमातम् पकवर्त्तुं मपमत इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रत्ययमादम् इमत
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पञ्चिम्यन्तस, पकवरमममत प्रथममान्तस पदस च अनपुवतरतवे। तवेन सकत्रमाथर्बो भवमत सलमत परवे प्रत्ययस्य पकवरस्वरयाः उदमात्तयाः
भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत मचककीषरकयाः इमत, यत्रनः॑ बमागो॒णमायाः(तवै.सस.-४-६-४-५) इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कपृ धमातनोयाः समन मदत्वमामदकमायर मचककीषर  इमत सस्थतवे ततयाः ण्वपुल्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे
मचककीषर  वपु इमत सस्थतवे यपुवनोरनमाकलौ इत्यनवेन वनोयाः अकमादवेशिवे षकमारनोत्तरस्य अकमारस्य लनोपवे मचककीषम्र  अक इमत
सस्थतवे  ण्वपुल्प्रत्ययस्य  सलत्त्वमातम्  तसस्मनम्  परवे  पकवरस्य  ककमारनोत्तरस्य  ईकमारस्य  प्रकपृ तसकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः
मवधष्ट्रीयतवे।  ततयाः  सवरससयनोगवे  मवभक्त्यमामदकमायर  मचककीषरक  इमत  रूपस  ससध्यमत।  यच्छब्दमातम्  सप्तम्यमासलम्
इत्यनवेन त्रल्प्रत्ययवे  त्रल्प्रत्ययस्य सलत्त्वमातम्  ततयाः पकवरस्य यकमारनोत्तस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः
ससदमत।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.29 धमातनोयाः अन्तवे कयाः स्वरयाः भवमत?.

.30 स्वपमामदगणयाः कस्य गणस्य अन्तगरतयाः गणयाः?

.31 अभ्यस्तमानमाममामदयाः इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः?
.32 अनपुदमात्तवे च इत्यस्य कनोऽथर?

.33 जपुहिनोमत इत्यत्र हिकमारनोत्तरस्य ओकमारस्य कयाः स्वरयाः?
.34 यत्र इत्यत्र यकरनोत्तरस्य अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः कवे न सकत्रवेण भवमत?

अथ प्रमामतपमदकस्वरमायाः

. )10 7 कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः॥ (६.१.१५९)

सकत्रमाथर याः- कषरतवेधमारतनोरमाकमारवतश्च घञन्तस्यमान्त उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे चत्वमारर पदमामन
मवदन्तवे।  कषमारत्त्वतयाः  इमत  षष्ठ्यवेकवचनमान्तस,  घञयाः  इत्यमप  षष्ठ्यवेकवचनमान्तमम्,  अन्तयाः  इमत
प्रथवैकवचनमान्तमम्,  उदमात्तयाः  इत्यमप  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  कषमारत्वतयाः  इत्यत्र  कषरश्च  आत्वतश्च  इमत
मवगहि।  कषरधमातनोयाः  आकमारयपुकस्य धमातनोयाः  च  इत्यथरयाः।  घञयाः  इमत  कषमारत्वतयाः  इत्यस्य  मवशिवेषणमम्,  तवेन
तदन्तमवसधनमा घञन्तस्य कषमारत्वतयाः इमत लभ्यतवे। उदमात्तमानपुदमात्तमामदकस  च अचयाः एव सम्भवमत अतयाः अचम्
इत्यमप ससयपुज्यतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत घञन्तकषरधमातनोयाः घञन्तमाकमारयपुकधमातनोश्च अन्तयाः अचम्
उदमात्तयाः भवमत इमत।
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उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत कषरयाः इमत, दमाययाः इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कपृ ष मवलवेखनवे इमत धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवे कषरयाः इमत रूपमम्। अत्र घञन्तस्य कषर-
इत्यस्य अन्तस्य षकमारनोत्तस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः।

दमा दमानवे इमत आकमारयपुकधमातनोयाः आतनो यपुसक्चण्कपृ तनोयाः इत्यनवेन घञ्प्रत्ययवे दमाययाः इमत रूपमम्। अत्र
अमात्वतयाः घञन्तस्य दमाय-इत्यस्य अन्तस्य यकमारनोत्तरस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

मवशिवेषयाः- घञन्तशिब्दमानमास सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इत्यनवेन आदवेयाः अचयाः उदमात्तस्वरयाः भवमत। परन्तपु इदस
सकत्रस बमासधत्वमा घञन्तस्य कषरधमातनोयाः घञन्तमाकमारयपुकधमातनोश्च प्रकपृ तसकत्रवेण अन्तयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

प्रकपृ तसकत्रवे  कषर-इत्यत्र शिप्प्रत्ययवेन  (कपृ +शिपम्)  मनदरशियाः न तपु घञ्प्रत्ययवेन,  तवेन तपुदमामदगणष्ट्रीययाः ययाः
कपृ धमातपुयाः  तस्ममादम्  घञ्प्रत्ययवे  तदन्तस्य  शिब्दस्य  अन्तस्य  अचयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  न  उदमात्तस्वरयाः  अमप  च
सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इत्यनवेन आदवेयाः अचयाः उदमात्तस्वरयाः इमत बनोध्यमम्।

. )10 8 उञ्छमादष्ट्रीनमाञ्चि॥ (६.१.१६०)

सकत्रमाथर याः- अन्त उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः,
उधञ्छमादष्ट्रीनमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस,  च इमत  अव्ययपदमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः
इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् अन्तयाः इमत प्रथममान्तमम्,  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तञ्चि पदमनपुवतरतवे। उदमात्तमानपुदमात्तमामदकस  च
अचयाः एव सम्भवमत अतयाः अचम् इमत ससयपुज्यतवे। उञ्छयाः आमदयाः यस्य स उञ्छमामदयाः तवेषमामम् उञ्छमादष्ट्रीनमामम् इमत।
उञ्छमामदरवेकयाः गणयाः तत्र उञ्छ-म्लवेच्छ-जञ्ज-जल्प-जप-वध-यपुग-ववेग-ववेद-इत्यवेतवे शिब्दमायाः ससन्त। असस्मनम् गणवे
अषलौ गणसकत्रमाण्यमप ससन्त। एवमम् अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत उञ्छमामदगणपमठतमानमास शिब्दमानमास अन्तयाः अचम्
उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमामन भवसन्त सत्यसगो॒ बवष्ट्रीमम वगो॒ध इतम् स तस्यनः॑(तवै. बमा.२-८-८-

७) इमत। ववैगो॒श्वमागो॒नगो॒रयाः कपुनः॑ मशिगो॒कवे मभयपुर गो॒गवेयपुनः॑गवे इमत, गमावयाःगो॒ सनोमनः॑स्य प्रथगो॒मस्यनः॑ भगो॒कयाः इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- वध-इमत शिब्दयाः उञ्छमामदगणवे पमठतयाः अतयाः अत्र प्रथमवे वमाक्यवे तमावतम् वध इत्यत्र
धकमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  उदमात्तस्वरयाः।  यपुगशिब्दयाः  उञ्छमामदगणवे  पमठतयाः  तवेन   कपु मशिकवे मभयपुरगवेयपुगवे  इत्यत्र
गकमारनोत्तरस्य एकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत। घञन्तयाः भकशिब्दनोऽमप उञ्छमामदगणवे  पमठतयाः,
तवेन गमावयाः प्रथमस्य भक इत्यत्र षकमारनोत्तरस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः।

मवशिवेषयाः- यपुञ्जम्-धतनोयाः घञ्प्रत्ययवे मनष्पनयाः यपुग-इमत शिब्दयाः उञ्छमामदगणवे पमठतयाः। अत्र घञ्प्रत्ययवे परवे
पकवरस्य पपुगन्तलघकपदस्य च इमत गपुणयाः प्रमाप्त आसष्ट्रीतम् परन्तपु गणपमाठवे एवमवेव पमाठमातम् गपुणमनषवेधयाः मनपमात्यतवे।

. )10 9 सञ्नत्यमामदमनर त्यमम्॥ (६.१.१९७)

सकत्रमाथर याः- मञदन्तस्य मनदन्तस्य चमामदरुदमात्तयाः स्यमातम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। अत्र सञ्नमत इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस,  आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस,  मनत्यमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्।  सञ्नमत इत्यस्य सप्तम्यन्तत्वमातम्  तसस्ममनमत मनमदरषवे  पकवरस्य  इत्यनवेन  पकवरस्य  कमायरमममत बनोध्यमम्।
सञ्नमत इत्यत्र ञम् च नम् च ञ्नलौ, ञ्नलौ इतलौ यस्य स सञ्नतम् इमत तसस्मनम् सञ्नमत इमत मञमत मनमत च इत्यथरयाः।
असस्मनम् सकत्रवे कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः
इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस  मवधमायकपदमममत जमायतवे।  तवेन अस्य सकत्रस्यमाथर्बो भवमत मञमत मनमत च परवे
तदन्तस्य शिब्दस्य मनत्यमम् आमदयाः उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस  भवमत यसस्मगो॒नम्  मवश्वमानः॑मन पपौंस्यमानः॑(ऋ.१.६.९)  इमत,  सपुगो॒तवे  दनः॑सधष्व
नश्चनयाः(ऋ.१-३-६)इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- पपुससयाः  कममारमण  इत्यथर  गपुणवचनबमाह्मणमामदभ्ययाः  ष्यञ्कमरमण  च  इत्यनवेन  पपुससम्-
शिब्दमातम्  ष्यञ्प्रत्ययवे  पपौंसमामन  इमत पदस  मनष्पदतवे।  ष्यञ्प्रत्ययस्य ञकमारस्य इत्ससजमा  तथमा  तस्य लनोपयाः
इत्यनवेन  लनोपश्च भवमत अतयाः अवमशिषस  यतम्  ष्य-इमत ततम्  मञदम्  इत्यपुच्यतवे।  एवस  मञमत परवे  तदन्तस्य
पपौंसस्यमामन इत्यस्य आदवेयाः अचयाः औकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरनो भवमत। ववेदवे  पपौंस्यमामन इत्यत्र सपुपमास
सपुलपुकम्  पकवरसवणमारच्छवेयमाडमाड्यमायमाजमालयाः  इत्यनवेन  प्रथममाबहिहवचनवे  डमाप्रत्यत्यवे  प्रमक्रयमाकमायर  च पपौंस्यमा  इमत
रूपमम्।

चमायपृ पकजमामनशिमामनयनोयाः इमत धमातनोयाः चमायतवेरनवे ह्रिस्वश्च इत्यलौणमामदकसकत्रवेण असपुन्प्रत्ययवे आकमारस्य
अकमारवे नपुडमागमवेऽनपुबन्धलनोपवे चयम्  नम् असम् इमत सस्थतवे लनोपनो व्यनोवरसल इत्यनवेन यकमारस्य लनोपवे  प्रमक्रयमायमास
चनयाः इमत रूपमम्। अत्र असपुन्प्रत्ययस्य नकमारस्य इत्ससजमा भवमत अतयाः असपुन्प्रत्यययाः मनतम् भवमत, तवेन मनमत
असपुन्प्रत्ययवे परवे तदन्तस्य चनयाः इत्यस्य आदवेयाः अचयाः अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः भवमत।

मवशिवेषयाः- पपुससम्-शिब्दस्य यदमप बमाह्मणमामदगणवे पमाठयाः नमासस्त तथमामप बमाह्मणमादवेरमाकपृ मतगणत्वमातम् पपुससम्-
शिब्दस्य अत्रवैव गहिणमम्। आकपृ त्यमा स्वरूपवेण यत्र शिब्दनमास गहिणस भवमत स आकपृ मतगणयाः।

. )10 10 अन्तश्च तववै यपुगपतम्॥ (६.१.२००)

सकत्रमाथर याः- तववै-प्रत्ययमान्तस्यमादन्तलौ यपुगपदमादपुदमात्तलौ स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो भवमत। असस्मनम् सकत्रवे  चत्वमारर पदमामन
ससन्त। अन्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस,  च इमत अव्ययपदस,  तववै इत्यत्र लपुप्तप्रथममान्तमनदरशियाः,  यपुगपदम् इमत
अव्ययपदमम्। अत्र तववै-इमत प्रत्ययमवशिवेषस्य गहिणमम्, तवेन प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत पररभमाषयमा तववै-
प्रत्ययमान्तस्य  इमत  लभ्यतवे।  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  आमदररमत  अनपुवतरतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे
कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदमनपुवतरतवे।  उदमात्तयाः  इत्यत्र
प्रथममान्तत्वमादम्  इदस  मवधमायकपदमममत  जमायतवे।  तवेन  अस्य सकत्रस्यमाथर्बो  भवमत  तववै-प्रत्ययमान्तस्य आमदयाः
अन्तश्च यपुगपदम् उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस भवमत नमाननः॑सवेगो॒ यमातववै (तवै. सस ६-२-६-१)। इमत।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र यमाधमातनोयाः कपृ त्यमाथर  तववैकवे न्कवे न्यत्वनयाः इत्यनवेन तववै-प्रत्ययवेन यमातववै इमत
रूपमम् अभवतम्। एवस यमातववै इत्यस्य तववै-प्रत्ययमान्तत्वमातम् तस्य आमदयाः स्वरयाः यकमारनोत्तरयाः अकमारयाः अन्तयाः
स्वरयाः वकमारनोत्तरयाः ऐकमारश्च यपुगपदम् अनवेन सकत्रवेण उदमात्तससजकयाः।

मवशिवेषयाः- असस्मनम्  सकत्रवे  यपुगपदम् गहिणस  पयमारयमनवपृत्यथरमम्।  तवेनमात्र एकसस्मनम्  पकवे  आमदयाः उदमात्तयाः
अपरसस्मनम् पकवे अन्तयाः उदमात्तयाः इमत पयमारयवेण अत्र मवधमानस न भमवष्यमत अमप च यपुगपदवेव आदलौ अन्तवे च
उदमात्तस्वरस्य मवधमानस भमवष्यमत। 

. )10 11 कयनो मनवमासवे॥ (६.१.२०१)

सकत्रमाथर याः- आदपुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे  स्तयाः।
कययाः प्रथमवैकवचनमान्तस,  मनवमासवे इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। कय इमत शिब्दस्वरूपस्य गहिणमम्। मनवमास
इमत  अथरमनदरशियाः।  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  आमदररमत  अनपुवतरतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो
घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस
मवधमायकपदमममत जमायतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत कयशिब्दस्य आमदयाः उदमात्तयाः भवमत मनवमासवे अथर
इमत।

उदमाहिरणमम्- स्ववे कयवेनः॑ शिपुमचव्रत।(तवै.बमा. १-४-१-७)।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मक  मनवमासगत्यनोयाः  इमत  मकधमातनोयाः  अथरदयमसस्त।  तत्र  मनवमासवेऽथर  मकयसन्त
मनवससन्त असस्मनम् इमत मवगहिवे असधकरणवे  मकधमातनोयाः पपुससस ससजमायमास घयाः प्रमायवेण इत्यनवेन घप्रत्ययवे प्रमक्रयमायमास
कयशिब्दयाः  मनष्पदतवे।  अत्र  कयशिब्दस्य  मनवमासवेऽथर  मवदममानत्वमातम्  प्रकपृ तसकत्रवेण  आदवेयाः  षकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 12 वपृषमादष्ट्रीनमास च॥ (६.१.२०३)

सकत्रमाथर याः- वपृषमामदगणपमठतमायाः शिब्दमायाः आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्।  अनवेन  सकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः  भवमत।  असस्मनम्  सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः।
वपृषमादष्ट्रीनमामम्  इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस,  च इत्यव्ययपदमम्। वपृषयाः आमदयाः यस्य स वपृषमामदयाः,  तवेषमामममत। वपृषमामदयाः
एकयाः गणयाः।

वपृषमामदगणवे  तमावतम्  वपृष-जन-त्वर-हिय-गय-नय-तय-असशि-ववेद-सकद-पद-गपुहिमायाः  इत्यमादययाः  शिब्दमायाः
ससन्त।  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  आमदररमत  अनपुवतरतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त
उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम्  इदस
मवधमायकपदमममत जमायतवे।  तवेन  अस्य सकत्रस्य अथरयाः  भवमत वपृषमामदगणवे  पमठतमानमास  शिब्दमानमामम्  आमदस्वरयाः
उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस भवमत वपृषनोनः॑ अगो॒मग्नियाः सममनः॑ध्यतवे।(तवै.बमा. २-४-६-१०)।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- वपृषपु  सवेचनवे  इमत  धमातनोयाः  इगपुपधजमाप्रष्ट्रीमकरयाः  कयाः  इत्यनवेन  सकत्रवेण  कप्रत्ययवे
वपृषशिब्दयाः मनष्पदतवे। अत्र प्रत्ययस्वरयाः अथमारतम् आदपुदमात्तश्च इत्यनवेन ककमारनोत्तस्य अकमारस्य उदमात्तयाः प्रमाप्तयाः
आसष्ट्रीतम् तवेन वपृषशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः अभवतम्।   परन्तपु तस बमासधत्वमा वपृषशिब्दस्य वपृषमामदगणवे पमाठमातम् वपृषमादष्ट्रीनमास
च इत्यनवेन अस्य आदवेयाः वकमारनोत्तरस्य ऋकमारस्य आदपुदमात्तस्वरयाः भवमत। 

मवशिवेषयाः- वपृषमदगणयाः एकयाः आकपृ मतगणयाः। तवेन यस्य शिब्दस्य अत्र पमाठयाः नमासस्त अमप च कवे नमामप
सकत्रवेण आदपुदमात्तस्वरयाः न मवमहितयाः। तथमामप आदपुदमात्तस्वरयाः असस्त। अतयाः तस्यमामप आकपृ त्यमा अत्र वपृषमामदगणवे
पमाठयाः स्वष्ट्रीकतरव्ययाः इमत बनोध्यमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः२

.35 कषमारत्वतयाः इत्यत्र कषरशिब्दवेन कथस तपुदमामदगणष्ट्रीयधमातनोयाः गहिणस न?

.36 उञ्छमामदगणवे कमत गणसकत्रमामण ससन्त?

.37 पससम्-शिब्दस्य कथस बमाह्मणमामदगणवे पमाठयाः?
.38 अन्तश्च तववै यपुगपदम् इत्यत्र यपुगपद्गहिणस मकमथरमम्?

.39 कयशिब्दस्य कसस्मनम् अथर आमदयाः उदमात्तयाः भवमत?

.40 वपृषनोनः॑ अगो॒मग्नियाः सममनः॑ध्यतवे इत्यत्र वकमारनोत्तरस्य ऋकमारस्य कवे न सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः?

. )10 13 ससजमायमामपुपममानमम्॥ (६.१.२०४)

सकत्रमाथर याः- उपममानशिब्दयाः ससजमायमाममादपुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः।  ससजमायमामम्  इमत  सप्तम्यवेकवचनमान्तस,
उपममानमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  आमदररमत
अनपुवतरतवे।  अत्र  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदमनपुवतरतवे।
उदमात्तयाः  इत्यत्र  प्रथममान्तत्वमादम्  इदस  मवधमायकपदमममत जमायतवे।  तवेन  अस्य सकत्रस्यमाथरयाः  भवमत ससजमायमामम्
उपममानशिब्दस्य आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- चञ्चिवेव चञ्चिमा इमत।

सकत्रमाथरसमन्वय- चञ्चिमा-शिब्दस्य तपृणमनममरतपपुरुषयाः इत्यथरयाः। चञ्चिमासदृशियाः पपुरुषयाः अमप चञ्चिमा इमत
भवमत। तत्र चञ्चिमा-शिब्दमातम् इववे प्रमतकपृ तलौ इमत सकत्रवेण मवमहितस्य कन्प्रत्ययस्य लपुम्मनपुष्यवे इमत सकत्रवेण लनोपयाः।
एवमत्र चञ्चिमा-शिब्दस्य उपममानवमाचकत्वमातम् ससजमावमाचकत्वमाच्च प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य आदवेयाः अचयाः चमाकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य उदमात्तस्वरनो भवमत।
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मवशिवेषयाः- ननपु चञ्चिमा-शिब्दमातम् कन्प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे च चञ्चिमा क(कनम्) इमत सस्थतवे कन्प्रत्ययस्य
नकमारस्य  इत्ससजकत्वमातम्  तस्य  लनोपवे  च  प्रत्ययलनोपवे  प्रत्ययलकणमम्  इत्यनवेन  कन्प्रत्यययाः  मनतम्  भवमत।
तसस्मनम् मनमत परवे पकवरस्य चकमारनोत्तरस्य अकमारस्य तपु सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इत्यनवेनवैव आदपुदमात्तस्वरयाः ससध्यमत
तवेन  प्रकपृ त-सकत्रवेण  आदपुदमात्तस्वरमवधमानस्य  कमा  आवश्यकतमा  इमत  चवेद पुच्यतवे-  एतदवेव  जमापकस  यतम्  ववेदवे
क्वमचत्स्वरमवधलौ प्रत्ययलनोपवे  प्रत्ययलकणमममत न गपृह्यतवे। एवमम् अत्र प्रत्ययलनोपवे  प्रत्ययलकणमम् इत्यस्य
गहिणमाभमाववे  चञ्चिमा  क  इत्यत्र  मनत्त्वमाभमावमातम्  न  चमाकमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यनवेन
आदपुदमात्तस्वरयाः ससध्यमत। तवेन आदपुदमात्तस्वरस्य मवधमानमाय  प्रकपृ तसकत्रस प्रमारभ्यतवे।

असस्मनम् सकत्रवे ससजमायमाममत्यपुकत्वमातम् यत्र ससजमा नमासस्त तत्र नवेदस सकत्रस प्रवतरतवे  यथमा अमग्निममारणवकयाः
इमत । अत्र उपममानत्ववे अमप ससजमा नमासस्त अतयाः मकमारनोत्तरस्य अकमारस्य न उदमात्तस्वरयाः। यत्र च उपममानस
नमासस्त तत्रमामप नवेदस सकत्रस  प्रवतरतवे  यथमा चवैत्रयाः इमत,  अत्र ससजमात्ववे  अमप उपममानत्वस नमासस्त। अतयाः अत्र न
चकमारनोत्तरस्य ऐकमारस्य उदमात्तस्वरयाः।

. )10 14 अमशितयाः कतमार॥ (६.१.२०७)

सकत्रमाथर याः- कतपृरवमाचष्ट्री अमशितशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः।

सकत्रव्यमाख्य-  मवसधसकत्रमवेततम्।  अनवेन  सकत्रवेण  उदमात्तस्वरनो  भवमत।  असस्मनम्  सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः।
अमशितयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  कतमार  इत्यमप  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्
इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् आमदररमत अनपुवतरतवे। अत्र कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत
प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस मवधमायकपदमममत जमायतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य
अथर्बो भवमत अमशितशिब्दयाः यदमा कतमार तदमा अस्य शिब्दस्य आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- कपृ गो॒षमननः॑त्फिमालगो॒ आमशितमम् इत्यस्य उदमाहिरणमम्। 

सकत्रमाथरसमन्वययाः- आङ्पकवरकमातम्  अश्धमातनोयाः  कतररर  कप्रत्ययवे  आमशितमम्  इमत  रूपमम्।  अत्र
आमशितशिब्दयाः कतपृरवमाचकयाः मवदतवे।  अतयाः अस्य आदवेयाः अचयाः अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः भवमत। 

मवशिवेषयाः- ननपु आङ्पकवरकमातम् अशिम्-धमातनोयाः कतररर कप्रत्ययमवधमानस्य मकममप सकत्रस नमासस्त तमहिर  कथस
कप्रत्यययाः इमत चवेद पुच्यतवे अत्र कप्रत्यययाः मनपमात्यतवे इमत।

अत्र अन्यवे ववैयमाकरणमायाः अशिम्-धमातनोयाः कतररर कप्रत्ययवे अमशितशिब्दस मनष्पमादयसन्त। तदमा तपु कप्रत्यययाः
उपधमादष्ट्रीघरश्च उभलौ एव मनपमात्यवेतवे इमत।

. )10 15 यपुष्मदस्मदनोङर सस॥ (६.१.२११)

सकत्रमाथर याः- आमदरुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे  स्तयाः।
यपुष्मदस्मदनोयाः  इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस,  ङसस इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  ङसस इत्यत्र सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम्
तसस्ममनमत मनमदरषवे पकवरस्य इत्यनयमा पररभमाषयमा षष्ठ्यवेकवचनवे परवे समत पकवरस्य कमायरमममत बनोध्यमम्। असस्मनम्
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सकत्रवे सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् आमदररमत अनपुवतरतवे। अत्र कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस मवधमायकपदमममत जमायतवे।
तवेन अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत ङसस परवे समत पकवरयनोयाः यपुष्मदस्मदनोयाः आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणस भवमत नमहिषस्तव ननो मम इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यपुष्मतम्-शिब्दमातम्  अस्मतम्-  शिब्दमाच्च  ङसम्-प्रत्ययवे  यष्मदस्मद्भ्यमास  ङशिनोऽशिम्
इत्यनवेन ङशियाः अशिमादवेशिवे तवममलौ ङसस इत्यनवेन यपुष्मदयाः मपयरन्तस्य तव इत्यमादवेशिवे अस्मदयाः मपयरन्तस्य च
मम इत्यमादवेशिवे प्रमक्रयमाकमायर तव मम इमत रूपदयस ससध्यमत। अत्र तव मम इत्यनयनोयाः ङसन्तत्वमातम् तसस्मन
परवे तकमारनोत्तरस्य अकमारस्य मकमारनोत्तरस्य अकमारस्य च प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 16 ङमय च॥ (६.१.२११)

सकत्रमाथर याः- यपुष्मदस्मदनोयाः आमदरुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे  स्तयाः।
ङमय इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तमम्।  च इमत अव्ययपदमम्।  ङमय इत्यत्र सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम्  तसस्ममनमत मनमदरषवे
पकवरस्य  इत्यनयमा  पररभमाषयमा  चतपुथ्यरकवचनवे  परवे  समत  पकवरस्य  कमायरमममत  बनोध्यमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे
सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम् आमदररमत अनपुवतरतवे।  अत्र कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस मवधमायकपदमममत जमायतवे।
तवेन अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत ङमय परवे समत पकवरयनोयाः यपुष्मदस्मदनोयाः आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणस भवमत तपुभ्यसनः॑ महिन्वमागो॒नयाः इमत। मह्यसगो॒ वमातयाःनः॑ पवतमामम् इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यपुष्मतम्-शिब्दमातम् अस्मतम्-  शिब्दमाच्च ङवे  इमत प्रत्ययवे ङवे -प्रथमयनोरमम् इत्यनवेन ङवे
इत्यस्य अममादवेशिवे तपुभ्यमह्यलौ ङमय इत्यनवेन यपुष्मदयाः मपयरन्तस्य तपुभ्य इत्यमादवेशिवे अस्मदयाः मपयरन्तस्य च मह्य
इत्यमादवेशिवे  प्रमक्रयमाकमायर तपुभ्यस मह्यमम् इमत रुपदयस ससध्यमत। अत्र तपुभ्यस,  मह्यमम् इत्यनयनोयाः ङवे  इमत प्रत्ययलौ
अन्तवे मवदवेतवे। ङवे  इमत परवे तपुभ्यमम् इत्यत्र तकमारनोत्तरस्य आदवेयाः अचयाः उकमारस्य मह्यमम् इत्यत्र मकमारनोत्तरस्य
आदवेयाः अचयाः अकमारस्य च प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 17 यतनोऽनमावयाः॥ (६.१.११३)

सकत्रमाथर याः- यत्प्रत्ययमान्तस्य द्व्यचयाः आमदयाः उदमात्तयाः नमावस मवनमा इमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे  पदवे  स्तयाः।
यतयाः, अनमावयाः इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। यतयाः इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तमम्। अनमावयाः इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस पदमम्।
अत्र  यतम्  इमत  प्रत्यययाः।  तस्ममातम्   प्रत्ययगहिणवे  तदन्तगहिणमम्  इत्यनवेन  तदन्तगहिणस  भमवष्यमत।  तवेन
यत्प्रत्ययमान्तस्य इत्यथरयाः। अनमावयाः इत्यस्य नलौ इमत शिब्दस मवनमा इत्यथरयाः। असस्मनम् सकत्रवे मनष्ठमा च द्व्यजनमातम्
इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  द्व्यचम्  इत्यनपुवतरतवे। तच्चमात्र पञ्चिम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। एवमम्  अस्य सकत्रस्य अथर्बो
भवमत यत्प्रत्ययमान्तस्य अज्दययपुकस्य शिब्दस्य आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत नलौशिब्दस्य तपु न  भवमत इमत।
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उदमाहिरणमम्- यपुगो॒ञ्जन्त्यनः॑स्यगो॒ कमाम्यमानः॑ इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कमपु कमान्तलौ इमत धमातनोयाः कमवेमणरङम्  इत्यनवेन स्वमाथर मणङ्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे अत
उपधमायमायाः  इत्यनवेन  कमम्-धमातनोयाः  ककमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  वपृदलौ  आकमारवे  मनष्पनस्य  कमामम  इत्यस्य
सनमादन्तमा  धतवयाः  इत्यनवेन  धमातपुससजमा  ससध्यमत।  ततयाः  अजन्तस्य  कमम-धमातनोयाः  अचनो  यतम्  इत्यनवेन
यत्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे  णवेरमनमट इत्यनवेन मकमारनोत्तरस्य मणङयाः इकमारस्य लनोपवे  प्रथममामदवचनवे  प्रमक्रयमाकमायर
कमाम्यमा इमत ससध्यमत। अत्र कमाम्यमा इत्यस्य यत्प्रत्ययमान्तत्वमातम् यत्प्रत्ययस्य च तकमारस्य इत्ससजकत्वमातम्
मतत्स्वररतमम् इत्यनवेन स्वररतस्वरयाः प्रमाप्तयाः आसष्ट्रीतम्। परन्तपु तस बमासधत्वमा प्रकपृ तसकत्रवेण अज्दययपुकस्य कमाम्यमा
इत्यस्य आदवेयाः अचयाः ककमारनोत्तरस्य आकमारस्य उदमात्तस्वरयाः भवमत।

नवमतस  नमाव्यमानमामम्  इत्यमामदषपु  नमावमा  तमायरमम्  इमत  मवगहिवे
नलौवयनोधमरमवषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमाभ्यस्तमायरतपुल्यप्रमाप्य-वध्यमानमाम्यसमसममतससम्मतवेषपु  इत्यनवेन  यत्प्रत्ययवे
मनष्पनस्य  नमाव्यशिब्दस्य  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  रूपमसस्त।  परन्तपु  प्रकपृ तसकत्रवे  अनमावयाः  इत्यपुकत्वमातम्
नमाव्यमानमाममत्यस्य आदवेयाः अचयाः नकमारनोत्तरस्य आकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण न उदमात्तस्वरयाः।

मवशिवेषयाः- अषमाध्यमाय्यमास  मनष्ठमा  च  द्व्यजनमातम्  इत्यस्ममातम्  परमम्  सप्त  सकत्रमामण  ससन्त  ततयाः  परस
यतनोऽनमावयाः  इमत प्रकपृ तसकत्रस  मवदतवे।  एवस  मध्यवमतरसकत्रवेषपु  मनष्ठमा  च द्व्यजनमातम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  द्व्यचम्
इत्यस्य  अनपुवपृसत्तयाः  न  भवमत  परन्तपु  असस्मनम्  सकत्रवे  कथस  द्व्यचम्  इत्यस्य  अनपुवपृसत्तयाः  इमत  चवेद पुच्यतवे
मण्डककप्लपुत्यमा अत्र अनपुवपृसत्तयाः इमत। मण्डककयाः यथमा उत्प्लपुत्य मकसञ्चितम् मकसञ्चितम् स्थमानस पररत्यज्य गच्छमत
तददम् इदमम् अमप मकसञ्चितम् मकसञ्चितम् सकत्रस पररत्यज्य उत्तरनोत्तरसकत्रवे प्रवतरतवे इमत जवेयमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.41 उपममानशिब्दयाः कदमा आदपुदमात्तयाः?

.42 ककीदृशियाः अमशितशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः?

.43 मम इत्यत्र मकमारनोत्तरस्य अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः कवे न ससध्यमत?

.44 ङमय च इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः?
.45 यतनोऽनमावयाः इमत सकत्रवे अनमावयाः इत्यत्र कमा मवभमकयाः?

पमाठसमारयाः

 धमातनोयाः प्रमामतपमदकस्य च स्वरमम् अवलम्ब्य पमाठनोऽयस मवरमचतनो भवमत। धमातनोयाः मवमहितमानमास स्वरमाणमास
मवषयवे कमामनमचतम् सकत्रमामण आलनोमचतमामन। एवञ्चि प्रमामतपमदकमातम् मवमहितमानमास स्वरमाणमास मवषयवे कमामनमचतम् सकत्रमामण
आलनोमचतमामन ससन्त।  धमातनोयाः मवमहितस्वरमाणमास मवषयवे सकत्रमामण भवसन्त, यथमा- धमातनोयाः, स्वपमामदमहिससमामच्यमनमट
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इत्यमादष्ट्रीमन सकत्रमामण। धमातनोयाः इमत सकत्रवेण धमातनोयाः अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत। अस्य उदमाहिरणस भवमत गनोगो॒पमागो॒यतसनः॑ नयाः
इमत,  अससनः॑ सगो॒त्ययाः इमत च। अत्र  गपुपम्-इमत धमातनोयाः आयप्रत्यययाः मवमहितयाः तवेन मनष्पनस्य गनोपमाय इत्यस्य
पकमारनोत्तस्य आकमारस्य आदपुदमात्तश्च इत्यनवेन आदपुदमात्तस्वरयाः। सनमादन्तमा धमातवयाः इत्यनवेन गनोपमाय इमत
धमातपुससजकयाः,  अतयाः  तस्य  अन्तस्य  अकमारस्यमामप  प्रकपृ तसकत्रवेण   उदमात्तस्वरयाः  भवमत।  प्रमामतपमदकमातम्
मवमहितस्वरमाणमास  मवषयवे  सकत्रमामण भवसन्त,  यथमा-   कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त उदमात्तयाः,  उञ्छमादष्ट्रीनमाञ्चि इत्यमादष्ट्रीमन
सकत्रमामण। अस्य उदमाहिरणस भवमत कषरयाः इमत, दमाययाः इमत च। कपृ ष मवलवेखनवे इमत धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवे कषरयाः इमत
रूपमम्। अत्र घञन्तस्य कषर-इत्यस्य अन्तस्य षकमारनोत्तस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः। दमा दमानवे
इमत आकमारयपुकधमातनोयाः आतनो यपुसक्चण्कपृ तनोयाः इत्यनवेन घञ्प्रत्ययवे दमाययाः इमत रूपमम्। अत्र अमात्वतयाः घञन्तस्य
दमाय-इत्यस्य अन्तस्य यकमारनोत्तरस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 स्वपमामदमहिससमामच्यमनमट इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
.2 अभ्यस्तमानमाममामदयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.3 कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
.4 सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.5 वपृषमादष्ट्रीनमास च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.6 ससजमायमामपुपममानमम् इत्यनवेन उदमात्तस्वरमवधमानस्य फिलस वणरयत।

.7 यतनोऽनमावयाः इत्यस्य एकमपुदमाहिरणस प्रदश्यर समन्वयत।

पमा५ठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१

.1 उदमात्तस्वरयाः।

.2 अदमामदगणमान्तगरतयाः एकयाः गणयाः।

.3 अमनटजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  परवे अभ्यस्तमानमाममामदरुदमात्तयाः।

.4 अमवदममाननोदमात्तवे इत्यथरयाः।
.5 उदमात्तस्वरयाः।

.6 सलमत इमत सकत्रवेण।
उत्तरमामण-२
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.7 शिप्प्रत्यवेन मनदरशिमातम्।

.8 अषलौ।

.9 बमाह्मणमादवेरमाकपृ मतगणत्वमातम्।

.10 पयमारयमनवपृत्यतरमम्।

.11 मनवमासवे अथर।

.12 वपृषमादष्ट्रीनमास च इमत सकत्रवेण।
उत्तरमामण-३

.13 उपममानशिब्दयाः यदमा ससजमावमाचकयाः तदमा इमत।

.14 कतपृरवमाचष्ट्री अमशितशिब्दयाः इमत।
.15 यपुष्मदस्मदनोङर सस इत्यनवेन।

.16 ङमय परवे समत यपुष्मदस्मदनोयाः आमदयाः उदमात्तयाः भवमत इत्यथरयाः।
.17 पञ्चिमष्ट्रीमवभमकयाः।

।।इमत दशिमयाः पमाठयाः।।
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)11 मफिटम् -स्वरमायाः

प्रस्तमावनमा-

असस्मनम्  पमाठवे  मफिटसकत्रमामण  आलनोमचतमामन।  मफिटम्  इमत  ससजमावमाचकस  पदमम्।  एषमा  च  ससजमा
महिमषरपमामणनवेयाः पकवरकमालमादवेव  प्रवतरममानमा असस्त। एतमामन सकत्रमामण मफिषमम् अथमारतम्  प्रमामतपमदकमम् आसश्रत्यवैव
प्रवतरन्तवे। एतवैयाः च मफिटम् -  सकत्रवैयाः प्रधमानतयमा शिब्दमानमास स्वरमवधमानस शिमास्यतवे। कस्य शिब्दस्य कदमा कसस्मसश्च
अथर कपु त्र कयाः स्वरयाः स्यमातम् इमत सवरमवेव मवस्तपृततयमा एषपु सकत्रवेषपु आलनोमचतमामन। अतयाः अस्ममातम् पमाठमातम् भवमानम्
भवतष्ट्री वमा कस्य शिब्दस्य कदमा कपु त्र कयाः स्वरयाः भवमत इमत मवषयवे मवस्तरवेण जमास्यमत।

उदवेश्यमामन-

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् वमा-
 लनोकवे  ववेदवे च शिब्दमानमास स्वरव्यवस्थमा कथस भवमत इमत मवषयवे असधकतयमा जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 मफिटसकत्रमाणमास मवषयवे मवशिवेषरूपवेण जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 अपमामणनष्ट्रीयत्ववे अमप मफिटसकत्रमामण कथस प्रममाणरूपवेण स्वष्ट्रीकपृ तमामन इमत मवषयवे जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 मवमभनमासपु अवस्थमासपु मवमभनमानमास शिब्दमानमामम् अमादपुदमात्तत्वमवषयवे अन्तनोदमात्तत्वमवषयवे 
सवर्बोदमात्तत्वमवषयवे च असधकतयमा जमातपुस शिक्नपुयमातम्।

 सकत्रमाणमामम् अथरमनणरयस कतपुर्त्तुं समथर्बो भववेतम्।
 सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर्त्तुं स्वयममप यनोग्यनो भववेतम्।
 अनपुवपृत्त्यमादष्ट्रीनमास जमानस भमवतपुस शिक्नपुयमातम्।

अथ मफिटस्वरमायाः

. )11 1 मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः 
सकत्रमाथर याः-  प्रमामतपमदकस  मफिटम्  स्यमातम्। तस्यमान्त उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्-  मफिटम् -रूपस्य प्रमामतपमदकस्य अन्त्यस्य उदमात्तमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन मफिषयाः  प्रमामतपमदकस्य वमा अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
असस्मनम् सकत्रवे मफिषयाः अन्तयाः उदमात्तयाः इमत पदच्छवेदयाः। मत्रपदमात्मकवे  असस्मनम् सकत्रवे मफिषयाः इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस
पदमम्,  अन्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्,  उदमात्तयाः इत्यमप प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। एवञ्चि अत्र पदमान्वययाः
इत्थस  -  मफिषयाः अन्तयाः उदमात्तयाः इमत। अयस च सकत्रमाथरयाः- मफिषयाः प्रमामतपमदकस्य वमा अन्त्यस्य उदमात्तयाः स्यमातम्
इमत। 

उदमाहिरणमम्-  उच्चवैयाः। 

सकत्रमाथरसमन्वययाः-   उच्चवैयाः इमत पदस पमामणनष्ट्रीयवैयाः सकत्रवैयाः न प्रमामतपमदकससजकमम्,  अमप तपु पकवमारचमायरयाः
प्रमामतपमदकमम् इत्यपुच्यतवे। अतयाः तस्य मफिषयाः प्रमामतपमदकस्य वमा अन्त्ययाः ऐकमारयाः प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तयाः भवमत।

मवशिवेषयाः-  मफिटम् - ससजमा न महि पमामणमननमा मवमहितमा। अमप तपु बहिहपकवरकमालमातम् एव पकवमारचमायरयाः एषमा ससजमा
मवमहितमा।  अत एव उच्यतवे  आचमायरण वमासपुदवेवदष्ट्रीमकतवेन-  'मफिमडमत पकवमारचमायरप्रससद्ध्यमा  प्रमामतपमदकमपुच्यतवे'
इमत।  एतमामन  सकत्रमाण्यमप  यदमप  अपमामणनष्ट्रीयमामन  तथमामप  भमाष्यप्रमाममाण्यमातम्  एतमामन  सकत्रमामण  महिमषरणमा
पमामणमननमा स्वष्ट्रीकपृ तमामन इमत जमायतवे। तथमामहि भमाष्यमामदषपु आदपुदमात्तश्च इत्यमामदषपु सकत्रवेषपु प्रकपृ तवेयाः अन्तनोदमात्तत्वस
शिमास्यतवे। एतमाश्च अन्तनोदमात्तमामदस्वरव्यवस्थमायाः मफिटम् -  सकत्रमामण मवनमा न सम्भवसन्त। अतयाः एतवेषमास सकत्रमाणमामम्
अपमामणनष्ट्रीयत्ववे अमप पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रममाणत्ववेन आसश्रयन्तवे।

. )11 2 छन्दसस च।
सकत्रमाथर याः-  छन्दसस दमकणस्य आमदयाः अन्तयाः च उदमात्तयाः भवमत।

सकत्रमावतरणमम्-  छन्दसस दमकणशिब्दस्य आदवेयाः अन्तस्य च स्थमानवे उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे.

सकत्रव्यमाख्यमा-   मवसधसकत्रममदमम्। अत्र छन्दसस इमत मवषयसप्तम्यन्तस  पदमम्,  च इमत  अव्ययमम्।
अनवेन सकत्रवेण दमकणशिब्दस्य अन्तस्य आदवेयाः च उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दमकणस्य समाधलौ इमत
सकत्रमातम्  दमकणस्य  इमत  षष्ठ्यवेकवचनमान्तस  पदमम्,  स्वमाङ्गमाख्यमायमाममामदवमार  इमत  सकत्रमातम्  आमदयाः  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम्  अन्तयाः इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  उदमात्तयाः
इत्यमप प्रथमवैकवचनमान्तस पदमत्र अनपुवतरन्तवे। तवेन अत्र पदमान्वययाः भवमत- छन्दसस दमकणस्य अमामदयाः अन्तयाः
उदमात्तयाः इमत। अत्र दमकणशिब्दवेन न महि दमकणशिब्दस्य अथरयाः गमाह्ययाः अमप तपु दमकण इमत शिब्दस्वरूपमवेव
गमाह्यमम्। ततश्च सकत्रमाथरयाः प्रमाप्यतवे- छन्दसस मवषयवे दमकणशिब्दस्य आदवेयाः अन्तस्य च उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्-  दमकणयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  दमकणयाः इमत ववैमदकप्रयनोगयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य दमकणशिब्दस्य अन्तस्य
अकमारस्य आदवेयाः अकमारस्य च उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

. )11 3 घपृतमादष्ट्रीनमास च
सकत्रमाथर याः-  घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।
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सकत्रमावतरणमम्-   घपृतमादष्ट्रीनमास  शिब्दमानमामम्  अन्त्यस्वरस्य स्थमानवे  उदमात्तस्वरस्य मवधमानमाथर्त्तुं  सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-   सकत्रमम् इदस मवधमायकमम्। अनवेन सकत्रवेण घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरस्य स्थमानवे
उदमात्तस्वरस्य मवधमानस भवमत। अत्र दवे पदवे स्तयाः। तत्र च घपृतमादष्ट्रीनमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस पदमम्,  च इमत
अव्ययपदमम्। असस्मनम् सकत्रवे अङ्गपुष्ठनोदकवकवशिमानमास छन्दस्यन्तयाः इमत सकत्रमातम् अन्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्,  मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत मवधवेयस्वरबनोधकस  पदस च अनपुवतरतवे। अत्र घपृतमादष्ट्रीनमामम्
इमत मवशिवेषणपदसमामथ्यमारतम्  शिब्दमानमामम् इमत मवशिवेष्यबनोधकस  पदमम् आमकप्यतवे। तवेन अत्र पदमान्वययाः भवमत-

घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमास च उदमात्तयाः इमत। ततश्च अत्र सकत्रमाथरयाः भवमत- घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरयाः उदमात्तयाः
स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्-  घपृतस ममममकवे।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  घपृगो॒तस ममनः॑नः॑ममकवे इत्यपुदमाहिरणवे घपृपृतमम् इमत पदस्य अन्त्ययाः अकमारयाः उदमात्तयाः असस्त।
अत्र प्रकपृ तसकत्रवेण एव घपृतशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

एवमम् अन्यत्रमामप प्रकपृ तसकत्रवेण घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अत्र
अयस घपृतमामदगणनो महि आकपृ मतगणयाः भवमत। 

. )11 4 ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोवरयसस
सकत्रमाथर याः- वयसस अथर ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः शिब्दयनोयाः अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्-   वयसस अथर  ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः  शिब्दयनोयाः  अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं
सकत्रमदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-  सकत्रममदस मवधमायकमम्। अनवेन उदमात्तयाः स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः वयसस इमत
अत्र पदच्छवेदयाः। एवञ्चि अत्र ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदवचनमान्तस पदमम्,  वयसस इमत च सप्तम्यवेकवचनमान्तस
पदमम्।  मफिषनोऽन्त  उदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  अत्र  अन्तयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  उदमात्तयाः  इमत  च
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। ततश्च अत्र सकत्रस्य पदमान्वययाः भवमत-  वयसस ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः अन्तयाः
उदमात्तयाः इमत। अत्रमामप ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः इमत पदवेन ज्यवेष्ठ, कमनष्ठ  इमत शिब्दस्वरूपमवेव गमाह्यमम्, न च तयनोयाः
शिब्दयनोयाः अथरयाः  गमाह्ययाः। एवञ्चि अत्र सकत्रस्यमास्य अथर्बोऽयस  लभ्यतवे-  वयसस अथर  ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः  शिब्दयनोयाः
अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्-  ज्यवेष्ठ आनः॑हि चमसमा। कमनष्ठ आनः॑हि चमसमा।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  ज्यवेष्ठ आनः॑हि चमसमा इमत प्रयनोगयाः ववेदवे लभ्यतवे। अत्र ज्यवेष्ठ इमत शिब्दस्य प्रयनोगयाः
वयसस अथर वतरतवे। तवेन अत्र प्रकपृ तसकत्रवेण ज्यवेष्ठशिब्दस्य अन्तयाः स्वरयाः अकमारयाः उदमात्तनो भवमत।

कमनष्ठ आनः॑हि चमसमा इमत प्रयनोगयाः अमप ववेदवे  लभ्यतवे। मकञ्चि अत्रमामप कमनष्ठशिब्दस्य वयसस अथर
प्रयनोगयाः असस्त। ततश्च प्रकपृ तसकत्रवेण अत्रमामप कमनष्ठशिब्दस्य अन्त्ययाः स्वरयाः अकमारयाः उदमात्तनो भवमत।
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. )11 5 अथमामदयाः प्रमाकम्  शिकटवेयाः
सकत्रमाथर याः-  असधकमारनोऽयमम्। शिकमटशिकटनोररमत यमावतम्। 

सकत्रमावतरणमम्-   अस्ममातम् सकत्रमातम् आरभ्य शिकमटशिकटयनोररमत सकत्रस यमावतम् आमदयाः-  इमत पदस्य
असधकमारमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा-   असधकमारसकत्रममदमम्। अनवेन आमदयाः इमत पदमम्  असधमक्रयतवे।  अथ आमदयाः प्रमाकम्
शिकटवेयाः  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  चतपुष्पदमात्मकवे  असस्मनम्  सकत्रवे  अथ  इमत  अव्ययपदमम्,  आमदयाः  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  प्रमाकम्  इत्यमप प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  शिकटवेयाः इमत च पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।
असधमक्रयतवे इमत पदमत्र आमकप्यतवे। एवञ्चि अत्र पदमान्वययाः भवमत- अथ प्रमाकम्  शिकटवेयाः आमदयाः असधमक्रयतवे
इमत। ततश्च अयस सकत्रमाथर्बो लभ्यतवे- शिकमटशिकटयनोररमत सकत्रमातम् पकवर्त्तुं यमावतम् आमदयाः इमत पदमम् असधमक्रयतवे
इमत।

उदमाहिरणमम्-   न ससख्यमायमायाः इमत सकत्रवे प्रकपृ तसकत्रवेण मवमहितयाः आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
असधकपृ तस भवमत।

. )11 6 ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्रीमवषयस्य
सकत्रमाथर याः-  ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्रीमवषयस्य आमदयाः उदमात्तयाः स्यमातम्। 

सकत्रमावतरणमम्-   सष्ट्रीमवषयस्य  ह्रिस्वमान्तस्य  शिब्दस्य  आदवेयाः  उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं  सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-   मवधमायकस  सकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्रीमवषयस्य शिब्दस्य आमदयाः
स्वरयाः  उदमात्तनो  भवमत।  असस्मनम्  सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः।  तत्र च ह्रिस्वमान्तस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस  पदमम्,
सष्ट्रीमवषयस्य इत्यमप षष्ठ्यवेकवचनमान्तस  पदमम्। अथमामदयाः प्रमाकम्  शिकटवेयाः इमत असधकमारसकत्रमातम्  आमदयाः इमत
पदमम्  अत्र  असधकपृ तस  वतरतवे।  मफिषनोऽन्त  उदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  अत्र  उदमात्तयाः  इमत  मवधवेयस्वरबनोधकस
पदमनपुवतरतवे।  ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत-  ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्रीमवषयस्य आमदयाः उदमात्तयाः इमत। तवेन अयस
सकत्रमाथरयाः लभ्यतवे- ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्रीमवषयस्य आमदयाः उदमात्तनो भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्-  बसलयाः। तनपुयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  बसलयाः इमत शिब्दयाः सष्ट्रीमवषययाः असस्त मकञ्चि अयस शिब्दयाः ह्रिस्वमान्तयाः अमप असस्त।
तस्ममातम् प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य बसलशिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

एवस तनपुयाः इत्यत्रमामप तनपुशिब्दस्य सष्ट्रीमवषयत्वमातम् मकञ्चि ह्रिस्वमान्तत्वमातम् प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य शिब्दस्य
आदवेयाः स्वरस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

. )11 7 तपृणधमान्यमानमास च द्व्यषमामम्।
सकत्रमाथर याः-  द्व्यचमाममत्यथरयाः। द्व्यषमास तपृणधमान्यमानमास च आमदयाः उदमात्तयाः भवमत।
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सकत्रमावतरणमम्-  द्व्यचमास तपृणधमान्यमानमास च आदवेयाः उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवधमायकमम्। अनवेन द्व्यसज्वमशिषमानमास तपृणधमान्यमानमास च
शिब्दमानमामम् आमदयाः स्वरयाः उदमात्तयाः भवमत। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। तत्र च तपृणधमान्यमानमामम् इमत
षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्,  च इमत अव्ययपदमम्,  द्व्यषमामम्  इमत च षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्।  अथमामदयाः  प्रमाकम्
शिकटवेयाः इमत सकत्रमातम् अत्र आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् असधकपृ तमम्, उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस च
पदस मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् अनपुवतरतवे। द्व्यचमास तपृणधमान्यमानमास चवेमत पदमानमास मवशिवेष्यरूपवेण शिब्दमानमामम्
इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस पदमम् अत्र आमकप्यतवे। एवञ्चि अत्र पदमान्वययाः इत्थस भवमत-  द्व्यचमास तपृणधमान्यमानमास च
शिब्दमानमामम् आमदयाः उदमात्तयाः इमत। अत्र तपृणधमान्यपदवेन न महि तयनोयाः शिब्दयनोयाः स्वरूपस गमाह्यमम्,  अमप तपु तयनोयाः
अथरयाः एव गमाह्ययाः। ततश्च अत्र सकत्रमाथरयाः भवमत-  द्व्यसज्वमशिषमानमास तपृणधमान्यवमाचकमानमास च शिब्दमानमामम् आमदयाः
उदमात्तनो भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्-  कपु शिमायाः। कमाशिमायाः। ममाषमायाः। मतलमायाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-   कपु शि-इमत शिब्दवे  अज्दयस  वतरतवे।  मकञ्चि अयस  कपु शिशिब्दयाः तपृणवमाचष्ट्री।  तस्ममातम्
अनवेन प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य कपु शि- शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य उकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। 

एवस  कमाशिमायाः  इमत शिब्दवे  अज्दयस  वतरतवे।  मकञ्चि अयस  कमाशि-  शिब्दयाः  धमान्यवमाचष्ट्री।  तस्ममातम्  अनवेन
प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य कमाशि- शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। 

एवस  ममाषमायाः  इमत  शिब्दवे  दलौ  अचलौ  स्तयाः।  मकञ्चि अयस  ममाष-  शिब्दयाः  धमान्यवमाचष्ट्री।  तस्ममातम्  अनवेन
प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य ममाष- शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। 

एवस मतलमायाः इमत शिब्दवेऽमप दलौ अचलौ स्तयाः। मकञ्चि अयस मतल-  शिब्दयाः धमान्यवमाचष्ट्री। तस्ममातम् अनवेन
प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य मतल- शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य इकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। 

मवशिवेषयाः-  अत्रवेदमम् अवधवेयस यतम् तपृणधमान्यवमाचकमामन पदमामन द्व्यसज्वमशिषमामन स्यपुयाः,  अन्यथमा यमद
तमामन पदमामन बह्वसज्वमशिष्ठमामन एकमासज्वमशिष्ठमामन वमा स्यपुयाः तमहिर  प्रकपृ तसकत्रवेण तत्र तवेषमास शिब्दमानमामम् आमदयाः स्वरयाः
उदमात्तनो न भवमत। तत्र उदमाहिरणस यथमा-  गनोधकममायाः। अत्र गनोधकम इमत शिब्दस्य तपृणवमाचकत्वमातम् अमप,  तस्य
गनोधकमशिब्दस्य बह्वसज्वमशिषत्वमातम् प्रकपृ तसकत्रवेण  गनोधकमशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः ओकमारयाः न उदमात्तनो भवमत। 

अमप च अत्र पदस यमद कवे वलस द्व्यचम्-मवमशिषमवेव भवमत, तपृणवमाचकस  धमान्यवमाचकस  वमा न भवमत तमहिर
तत्र प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य शिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो न भवमत। तत्र उदमाहिरणस यथमा-  आम्रयाः इमत। अत्र
आम्रशिब्दस्य द्व्यमवमशिषत्वमादमप तपृणवमाचकत्वमाभमावमातम्  धमान्यवमाचकत्वमाभमावमाच्च प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य आम्र-

शिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः आकमारयाः उदमात्तनो न भवमत।

. )11 8 अकस्यमादवेवनस्य।
सकत्रमाथर याः- अदवेवनमाथर अकशिब्दस्य आमदयाः उदमात्तनो भवमत।

सकत्रमावतरणमम्-  अदवेवनस्य अकशिब्दस्य आदवेयाः उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
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सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस सकत्रस मवधमायकमम्। अनवेन अकशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो भवमत। असस्मनम्
सकत्रवे पददयस वतरतवे। तत्र अकस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्, अदवेवनस्य इत्यमप षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्।
असस्मनम् सकत्रवे अथमामदयाः प्रमाकम् याः शिकटवेयाः इमत सकत्रमातम् आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् असधकपृ तमम्, उदमात्तयाः
इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस पदस मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम्  अनपुवतरतवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत-

अदवेवनस्य अकस्य आमदयाः उदमात्तयाः इमत। अत्र अदवेवन-शिब्दवेन तदथरयाः गपृह्यतवे,  अदवेवनस नमाम अदकतमक्रयमा।
अमप च अत्र अक-शिब्दवेन तस्य शिब्दस्य स्वरूपमवेव गमाह्यमम्। तस्ममातम् प्रकपृ तसकत्रवेण मवमहितस कमायरमम् अदवेवनमाथर
प्रवतरममानस्य अकशिब्दस्य भवमत।  ततश्च अयस  सकत्रमाथरयाः  अत्र  लभ्यतवे-  अदवेवनमाथर  अकशिब्दस्य आमदयाः
उदमात्तनो भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्-  तवेन नमाकयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-   तवेन नमाकयाः इमत उदमाहिरणवमाक्यवे  अक-  शिब्दस्य अदवेवनमाथर  प्रयनोगयाः असस्त,

तस्ममातम् प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य अकशिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। 

मवशिवेषयाः-  अत्रवेदमम् अवधवेयस यतम् प्रकपृ तसकत्रवेण अदवेवनमाथर प्रवतरममानस्य अकशिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य
अकमारस्य उदमात्तत्वस  मवधष्ट्रीयतवे।  न महि दवेवनमाथर  अमप प्रवतरममानस्य अकशिब्दस्य। अस्ममातम्  एव कमारणमातम्
अकवैममार  दष्ट्रीव्ययाः  इत्यपुदमाहिरणवे  अकशिब्दस्य  आदवेयाः  स्वरस्य  अकमारस्य  उदमात्तत्वस  नमासस्त।  यतनो  महि  अत्र
अकशिब्दयाः दवेवनमाथर प्रवतरममानयाः असस्त।

. )11 9 छन्दसस च।
सकत्रमाथर याः-   छन्दसस  मवषयवे  मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर-द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-

कमाशिष्ट्रीनमामम् अन्यवेषमास च शिब्दमानमामम् आमदयाः मदतष्ट्रीययाः च स्वरयाः वमा उदमात्तयाः भवमत।

सकत्रमावतरणमम्-  छन्दसस मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर-द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-कमाशिष्ट्रीनमास
शिब्दमानमामम्  अन्यवेषमास  च  शिब्दमानमामम्  आदवेयाः  मदतष्ट्रीयस्य वमा  स्वरस्य  मवकल्पवेन  उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं  सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण। 

सकत्रव्यमाख्यमा-   सकत्रममदस मवधमायकमम्। अनवेन सकत्रवेण मकरमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्यवेषमास च शिब्दमानमामम्
आमदयाः मदतष्ट्रीयश्च स्वरयाः मवकल्पवेन उदमात्तनो भवमत। मदपदमात्मकममदस सकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  छन्दसस इमत
मवषयसप्तम्यन्तस  पदमम्,  च  इमत  अव्ययपदमम्।  मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर-द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-
पवेष्ठमा-कमाशिष्ट्रीनमाममामदवमार  इमत  सकत्रमातम्  अत्र  मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर-द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-
कमाशिष्ट्रीनमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्,  आमदयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  वमा  इमत  अव्ययपदस  च
अनपुवतरन्तवे।  अथ मदतष्ट्रीयमास  प्रमागष्ट्रीषमातम्  इमत  सकत्रमातम्  मदतष्ट्रीयमामम्  इमत  पदमम्  असधकपृ तमम्।  तच्च  पदमम्  अत्र
प्रथमवैकवचनमान्ततयमा मवपररणम्यतवे। अतमामदयाः प्रमाकम्  शिकटवेयाः इमत सकत्रमातम् अत्र आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम् अत्र असधकपृ तमम्। मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमत्र अनपुवतरतवे। च
इमत अव्ययपदवेन अत्र अन्यवेषमाममप शिब्दमानमास गहिणस भवमत। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत-  छन्दसस मकर-
वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर-द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-कमाशिष्ट्रीनमास च आमदयाः मदतष्ट्रीययाः वमा उदमात्तयाः इमत। तवेन
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अयस सकत्रमाथरयाः अत्र लभ्यतवे- छन्दसस मवषयवे मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर-द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-
कमाशिष्ट्रीनमामम् अन्यवेषमास च शिब्दमानमामम् आमदयाः मदतष्ट्रीययाः च स्वरयाः वमा उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्-  मकरयाः, वरूढयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  मकरयाः  इमत प्रयनोगयाः  ववेदवे  दृश्यतवे,  अतयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  मकरशिब्दस्य छन्दसस
प्रवतरममानत्वमातम् मकरमामदगणवे अन्तगरतत्वमातम् च प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य मकरशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो भवमत।

एवस वरूढयाः इमत प्रयनोगयाः अमप ववेदवे दृश्यतवे, मधकञ्चि अस्य वरूढशिब्दस्य मकरमामदगणवे अन्तगरतत्वमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य वरूढशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो भवमत। एवसप्रकमारवेण अन्यत्रमामप पमारवेवतमामदषपु शिब्दवेषपु
अवगन्तव्यमम्।

मवशिवेषयाः-   मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर-द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-कमाशिष्ट्रीनमाममामदवमार  इमत
सकत्रवेणवैव  अत्र  छन्दसस  मकरमामदशिब्दमानमामम्  आदवेयाः  मदतष्ट्रीयस्य  च  स्वरस्य  उदमात्तत्वस  सम्भवमत।  तथमामप
प्रकपृ तसकत्रवेण मकरमामदमभयाः सहि अन्यवेषमामम् अमप शिब्दमानमामम् आमदयाः मदतष्ट्रीयश्च स्वरयाः उदमात्तनो भवमत। अस्ममादवेव
कमारणमातम् इदस प्रकपृ तसकत्रस पपृथकयमा उपन्यस्तमम्।

. )11 10 सपुगसन्धतवेजनस्य तवे वमा।
सकत्रमाथर याः- सपुगसन्धतवेजनस्य तवे इमत शिब्दस्य च आमदयाः मदतष्ट्रीययाः च मवकल्पवेन उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्-   सपुगसन्धतवेजनस्य  प्रथमस्य  मदतष्ट्रीयस्य  च  स्वरस्य,  तवे  शिब्दस्य  च  स्वरस्य
मवकल्पवेन उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-   सकत्रममदस मवधमायकमम्। अनवेन उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। तत्र सपुगसन्धतवेजनस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्,  तवे इमत षष्ठ्यन्तमानपुकरणकस  प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्,  वमा इमत अव्ययपदमम्। अथ मदतष्ट्रीयमास प्रमागष्ट्रीषमातम् इमत सकत्रमातम् मदतष्ट्रीयमामम् इमत पदमम् असधकपृ तमम्। तच्च
पदमम्  अत्र  प्रथमवैकवचनमान्ततयमा  मवपररणम्यतवे।  अतमामदयाः  प्रमाकम्  शिकटवेयाः  इमत  सकत्रमातम्  अत्र  आमदयाः  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अत्र असधकपृ तमम्। मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमत्र अनपुवतरतवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत-  सपुगसन्धतवेजनस्य तवे आमदयाः मदतष्ट्रीययाः वमा उदमात्तयाः इमत।
ततश्च अत्र सकत्रमाथरयाः भवमत- सपुगसन्धतवेजनस्य तवे- इमत शिब्दस्य च आमदयाः मदतष्ट्रीययाः मवकल्पवेन उदमात्तयाः स्यमातम्
इमत।

उदमाहिरणमम्-  सपुगसन्धतवेजनमायाः।

सकत्रमावतरणमम्-  प्रकपृ तसकत्रवेण एव सपुगसन्धतवेजनशिब्दस्य आदवेयाः उकमारस्य मदतष्ट्रीयस्य अकमारस्य च
स्वरस्य उदमात्तत्वस मवकल्पवेन मवधष्ट्रीयतवे। एवस तवे इत्यत्रमामप  प्रकपृ तसकत्रवेण मवकल्पवेन उदमात्तयाः असस्त।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 मफिटम्  नमाम मकमम् ?

.2 दमकणस्य आमदयाः अन्तयाः च कवे न सकत्रवेण उदमात्तयाः भवमत ?

.3 घपृतमादष्ट्रीनमास च इमत सकत्रवेण मकस  भवमत ?

.4 वयसस अथर ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः शिब्दयनोयाः अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वस कवे न सकत्रवेण?

.5 अथमामदयाः प्रमाकम्  शिकटवेयाः इमत सकत्रवेण मकस  पदमम् असधमक्रयतवे ?

.6 आम्रयाः इत्यत्र तपृणधमान्यमानमास च द्व्यषमामम् इमत सकत्रवेण कथस न आदपुदमात्तत्वमम्?
.7 अदवेवनमाथर अकशिब्दस्य आमदयाः उदमात्तयाः कवे न सकत्रवेण ?

.8 सपुगसन्धतवेजनशिब्दस्य पयमारयवेण उदमात्तस्वरयाः कवे न सकत्रवेण ?

. )11 11 शिकमटशिकटनोरकरमकरस पयमारयवेण।
सकत्रमाथर याः-  शिकमटशिकटनोयाः शिब्दयनोयाः अकरमम् अकरस पयमारयवेण उदमात्तनो भवमत।

सकत्रमावतरणमम्-   शिकमटशिकटनोयाः  शिब्दयनोयाः  स्वरमाणमास  पयमारयवेण  उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं  सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- सकत्रममदस  मवधमायकमम्।  अनवेन  पयमारयवेण  उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  शिकमटशिकटनोयाः
अकरमम्  अकरस  पयमारयवेण  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  चतपुष्पदमात्मकवे ऽसस्मनम्  सकत्रवे  शिकमटशिकटनोयाः  इमत
षष्ठष्ट्रीमदवचनमान्तस पदमम्,  अकरमम्,  अकरस चवेमत पददयस प्रथमवैकवचनमान्तस,  पयमारयवेण इमत च तपृतष्ट्रीयवैकवचनमान्तस
पदमम्।  मफिषनोऽन्त  उदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  अत्र  उदमात्तयाः  इमत  मवधवेयस्वरबनोधकस  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्
अनपुवतरतवे। ततश्च अत्र सकत्रस्यस्य पदमान्वययाः भवमत- शिकमटशिकटनोयाः अकरमम् अकरस पयमारयवेण उदमात्तयाः इमत।
अत्र शिकमटशिकटनोयाः इमत पदस्य मवशिवेष्यरूपवेण शिब्दयनोयाः  इमत पदमम्  आमकप्यतवे।  ततश्च अत्र सकत्रमाथर्बो
भवमत- शिकमटशिकटनोयाः शिब्दयनोयाः अकरमम् अकरस पयमारयवेण उदमात्तनो भवमत इमत 

उदमाहिरणमम्-  शिकटष्ट्री। शिकमटयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  शिकटष्ट्री इत्यसस्मनम् पदवे प्रत्यवेकस  स्वरमायाः उदमात्तमायाः ससन्त। अथ प्रकपृ तसकत्रवेण एव
पयमारयक्रमवेण अत्र स्वरमायाः उदमात्तमायाः भवसन्त। एवस शिकमटयाः इत्यत्रमामप प्रकपृ सकत्रवेण एव पयमारयक्रमवेण स्वरवणमारयाः
उदमात्तमायाः ससन्त।

मवशिवेषयाः-   अथमामदयाः  प्रमाकम्  शिकटवेयाः  इमत असधकमारसकत्रवे  प्रमाकम्  शिकटवेयाः  इमत वचनमातम्  तवेन  सकत्रवेण
मवमहितयाः आमदयाः इमत पदस्य असधकमारयाः प्रकपृ तसकत्रमातम्  पकवर्त्तुं  यमावतम्  एव वतरतवे। अस्ममातम् एव कमारणमातम् अत्र
पयमारयवेण शिकमटशिकटनोयाः शिब्दयनोयाः स्वरमायाः उदमात्तमायाः भवसन्त।

ववेदमाध्ययनमम्    167   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

. )11 12 गनोष्ठजस्य बमाह्मणनमामधवेयस्य।
सकत्रमाथर याः-  अकरमकरस पयमारयवेणनोदमात्तमम्।

सकत्रमावतरणमम्-   बमाह्मणनमामधवेयस्य गनोष्ठजशिब्दस्य स्वरमाणमास पयमारयवेण उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-   मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अत्र दवे पदवे स्तयाः। गनोष्ठजशिब्दस्य
बमाह्मणनमामधवेयस्य  चवेमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  तत्र  गनोष्ठजशिब्दस्य  इमत  षष्ठ्यवेकवचनमान्तस  पदमम्,
बमाह्मणनमामधवेयस्य इत्यमप षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्। शिकमटशिकटनोरकरमकरस पयमारयवेण इमत सकत्रमातम् अकरमम्,
अकरस चवेमत प्रथमवैकवचनमान्तस पददयमम्, पयमारयवेण इमत तपृतष्ट्रीयवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतरन्तवे। ततश्च अत्र
सकत्रस्यमास्य  पदमान्वययाः  भवमत-  गनोष्ठजशिब्दस्य  बमाह्मणनमामधवेयस्य  अकरमकरस  पयमारयवेण  उदमात्तयाः  इमत।
प्रकपृ तसकत्रमवमहितस कमायर्त्तुं  गनोष्ठज इमत शिब्दस्वरूपस्य भवमत। मकञ्चि प्रकपृ तसकत्रमवमहितस कमायर्त्तुं  तदवैव सम्भवमत
यदमा  गनोष्ठजशिब्दयाः  कस्यमामप  बमाह्मणस्य  नमाम  भवमत।  अत  एव  सकत्रवे  बमाह्मणनमामधवेयस्य  इमत  पदमम्
उपन्यस्तमसस्त। एवमम् अत्र अयस सकत्रमाथरयाः लभ्यतवे बमाह्मणनमामधवेयस्य गनोष्ठजशिब्दस्य प्रत्यवेकस  स्वरमायाः उदमात्तमायाः
भवसन्त इमत।

उदमाहिरणमम्-  गनोष्ठजनो बमाह्मणयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  गनोष्ठजनो बमाह्मणयाः इत्यत्र गनोष्ठज इमत शिब्दयाः कस्यमचतम् बमाह्मणस्य नमाम असस्त।
अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य गनोष्ठजशिब्दस्य स्वरवणमारनमामम् पयमारयक्रमवेण उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

मवशिवेषयाः- अत्रवेदमम् अवधवेयस यतम् अयस गनोष्ठजशिब्दयाः बमाह्मणस्य नमाम भवमत। अन्यथमा तत्र प्रकपृ तसकत्रवेण
उदमात्तत्वस  न  मवधष्ट्रीयतवे।  अत  एव  गनोष्ठजयाः  पशिपुयाः  इत्यमादलौ  गनोष्ठजशिब्दस्य  बमाह्मणस्य  नमामधवेयत्वमाभमावमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण तत्र स्वरमायाः उदमात्तमायाः न भवसन्त। तत्र च कपृ दपुत्तरप्रकपृ मतस्वरवेण अन्तनोदमात्तयाः भवमत।

. )11 13 मनपमातमा आदपुदमात्तमायाः।
सकत्रमाथर याः-  मनपमातमा आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः।

सकत्रमावतरणमम्-  मनपमातससजकमानमामम् आदमानमास स्वरमाणमामम् उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन उदमात्तयाः स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम्
सकत्रवे दवे पदवे स्तयाः, तत्र मनपमातमायाः इमत प्रथममाबहिहवचनमान्तस पदमम्, आदपुदमात्तमायाः इत्यमप प्रथममाबहिहवचनमान्तस पदमम्।
अत्र मनपमात इमत ससजमाबनोधकस  पदमम्। च,  वमा,  हि,  अहि,  एव,  एवमम्,  नकनमम्,  शिश्वतम्,  यपुगपतम्,  भकयसम्,  कक पतम्,
कपु मवतम्, नवेतम्, चवेतम्, चणकसच्चतम्, यत्र, नहि, हिन्त, ममामकयाः, ममामकमम्, नमकयाः नमकमम्, ममाङम् , नञम्, यमावतम्, तमावतम्,
त्ववै,  दवै,  न्ववै,  रवै,  श्रलौषटम् ,  वलौषटम् ,  स्वमाहिमा,  स्वधमा,  वषटम् ,  तपुमम्,  तथमामहि,  खलपु,  मकल,  अथनो,  अथ,  सपुष्ठपु ,  स्म,

आदहि – इत्यमादययाः मनपमातससजकमायाः।

तथमामहि  पमामणनष्ट्रीयशिमासवे  मनपमात इमत ससजमाबनोधकस  पदमम्।  तत्र मनपमातससजमामवधमायकमामन  नवैकमामन
सकत्रमामण ससन्त। यथमा- चमादयनोऽसत्त्ववे, प्रमादययाः इत्यमादष्ट्रीमन। तवेषपु अद्रिव्यवमामचनयाः शिब्दमायाः यवे च चमामदगणवे पमठतमायाः
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तवेषमास चमादयनोऽसत्त्ववे इमत सकत्रवेण मनपमातससजमा मवधष्ट्रीयतवे। अद्रिव्यवमामचनमास प्रमामदगणवे पमठतमानमास शिब्दमानमास प्रमादययाः
इमत सकत्रवेण मनपमातससजमा भवमत। एवमत्र पदमान्वययाः मनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः इमत। ततश्च अयस सकत्रमाथरयाः लभ्यतवे-
मनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत। ततश्च सकत्रमाथरयाः भवमत- मनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत।

उदमाहिरणमम्-  स्वमाहिमा।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  स्वमाहिमा इमत चमादयनोऽसत्त्ववे इमत सकत्रवेण मनपमातससजकयाः। अतयाः तस्य मनपमातत्वमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण स्वमाहिमा  इमत अस्य आदवेयाः  आकमारस्य उदमात्तत्वस  मवधष्ट्रीयतवे।  एवस  स्वधमा,  वषटम् ,  पमम्,  तथमामहि
इत्यमादष्ट्रीनमास मनपमातमानमामम् आदष्ट्रीनमास स्वरमाणमामम् उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

मवशिवेषयाः-   प्रकपृ तसकत्रवे  छन्दसस  इमत  पदस  न  अनपुवतरतवे,  आदपुदमात्तश्च  इमत  भमाष्यकमारनोकस्य
प्रमाममाण्यमातम्। तवेन प्रकपृ तसकत्रवेण मवमहितस कमायर्त्तुं लनोकवे  अमप भवमत ववेदवे अमप भवमत। 

. )11 14 उपसगरश्चमामभवजरमम्।
सकत्रमाथर याः-  अमभशिब्दस वजरमयत्वमा उपसगमारयाः आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः।

सकत्रमावतरणमम्-   अमभवजमारनमामम्  उपसगमारनमामम्  आदष्ट्रीनमास  स्वरमाणमामम्  उदमात्तमवधमानमाथर्त्तुं  सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-   सकत्रममदस मवधमायकमम्। अनवेन अमभवजमारयाः उपसगमारयाः आदपुदमात्तमायाः मवधष्ट्रीयन्तवे। अत्र
त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त,  उपसगरयाः च अमभवजरमम्  इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। तत्र उपसगरयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्,  च इमत अव्ययमम्,  अमभवजरमम्  इमत प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  आमदयाः,  उदमात्तयाः इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पददयमम् अनपुवतरतवे। एवञ्चि तत्र पदमान्वययाः भवमत- अमभवजरमम् उपसगमारयाः च आमदयाः उदमात्तयाः
इमत। अत्र आमदयाः उदमात्तयाः चवेमत पददयमम् आदपुदमात्तमायाः इत्यवेवसरूपवेण उपसगमारयाः इमत पदवेन सहि अन्ववेमत। प्र,

परमा, अप, समम्, अनपु, अव, मनसम्, मनरम्, दपुसम्, दपुरम्, मव, आङम् , मन, असध, अमप, अमत, सपु, उतम्, अमभ, प्रमत,

परर,  उप  –  एतवे  प्रमादययाः।  ततश्च  अत्र  सकत्रमाथरयाः  भवमत-  अमभ इत्यपुपसगर्त्तुं  वजरमयत्वमा  अन्यवे  उपसगमारयाः
आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत। 

उदमाहिरणमम्-  उदपुनः॑त्तगो॒मस वनः॑रुण।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  उदतयाः इत्यत्र उतम् इमत उपसगरससजकयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र उतम् इत्यस्य
स्वरस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अत्र यमद अमभ इत्यपुपसगरयाः स्यमातम् तमहिर  प्रकपृ तसकत्रवेण तत्र न तस्य
अभ्यपुसगरस्य आदपुदमात्तत्वमम्। तत्र उदमाहिरणस यथमा- अभ्यनः॑मभमहि, अभरमाममस्थमानमम् इत्यदष्ट्रीमन।

ननपु  पकवरसकत्रवेण  मनपमातमा  आदपुदमात्तमायाः  इत्यनवेन  एव  अत्र  उपमादष्ट्रीनमामम्  उपसगमारनमामम्  आदपुदमात्तत्वस
ससध्यमत,  तथमामप अत्र पपृथकयमा कथस सकत्रममदमपुपन्यन्तमम्  ?  इमत प्रश्नवे  समत उच्यतवे  यतम्  पकवरसकत्रवेण एव
उपमादष्ट्रीनमामम्  उपसगमारनमामम्  आदपुदमात्तत्वस  सम्भवमत,  तथमामप उपसगरषपु  अमभ इत्यपुपसगरस्य आदपुदमात्तत्वस  न
स्यमातम् तदथर्त्तुं सकत्रममदमम् उपन्यस्तमम्।
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. )11 15 एवमादष्ट्रीनमामन्तयाः।
सकत्रमाथर याः-  एवमादययाः अन्तनोदमात्तमायाः स्यपुयाः।

सकत्रमावतरणमम्-  एवमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-   सकत्रममदस  मवधमायकमम्।  अनवेन  एवमादष्ट्रीनमास  शिब्दमानमामम्  अन्तयाः  उदमात्तयाः  भवमत।  एव
आदष्ट्रीनमामम्  अन्तयाः  इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  तत्र एवमादष्ट्रीनमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्,  अन्तयाः इमत च
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  मनपमातमा  आदपुदमात्तमायाः  इमत  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अत्र
अनपुवतरतवे।  ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत-  एवमादष्ट्रीनमामम्  अन्तयाः उदमात्तयाः इमत। एव,  एवमम्,  नकनमम्,  शिश्वतम्,
यपुगपतम्,  भकयसम्,  कक पतम्,  कपु मवतम्,  नवेतम्,  चवेतम्,  चणकसच्चतम्,  यत्र,  नहि,  हिन्त,  ममामकयाः,  ममामकमम्,  नमकयाः नमकमम्,
ममाङम् , नञम्, यमावतम्, तमावतम्, त्ववै, दवै, न्ववै, रवै, श्रलौषटम् , वलौषटम् , स्वमाहिमा, स्वधमा, वषटम् , तपुमम्, तथमामहि,  खलपु, मकल,

अथनो,  अथ,  सपुष्ठपु ,  स्म,  आदहि इत्यमादययाः एवमादययाः। तवेन अत्र सकत्रमाथरयाः भवमत-  एवमादष्ट्रीनमामम् अन्तयाः उदमात्तयाः
स्यमातम् इमत।

एवममादष्ट्रीनमामन्तयाः इमत च सकत्रस्यमास्य पमाठमान्तरमम्। तसस्मनम् पकवे एवमम् इमत अव्ययपदमम्, आदष्ट्रीनमामम्
इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्,  अन्तयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदस  भवमत।  अत्रमामप  उदमात्तयाः  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदस पकवरसकत्रमातम् अनपुवतरतवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत- एवमम् आदष्ट्रीनमामम् अन्तयाः उदमात्तयाः
इमत। तवेन च अत्र सकत्रमाथरयाः भवमत- एवमम् इत्यदष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम् इमत। 

उदमाहिरणमम्-  सहिनः॑ तवे पपुत्र सकगो॒ररमभयाःनः॑, एव, एवमम्, नकनमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- आलनोमचतवे  सकत्रवे एव इत्यमादययाः शिब्दमायाः एवमादलौ अन्तभरवसन्त, अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
एव इत्यस्य अन्तयाः स्वरयाः उदमात्तनो भवमत।

सहिनः॑ तवे पपुत्र सकगो॒ररमभयाःनः॑ इत्यमामदषपु सहि इमत अन्तनोदमात्तत्ववेन पमठतमम्। परन्तपु षष्ठमाध्यमायस्य तपृपृतष्ट्रीयपमादवे
सहिस्य सयाः इमत सकत्रवे सहिशिब्दयाः आदपुदमात्तत्ववेन पमठतयाः। अतयाः इदस मचन्त्यमम् इमत आचमायमारयाः।

. )11 16 वमाचमादष्ट्रीनमामपुभमावपुदमात्तलौ।
सकत्रमाथर याः- ( वमाचम्- इत्यमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् उभलौ एव वणर्यौ उदमात्तलौ स्तयाः)।

सकत्रमावतरणमम्-   वमाचमादष्ट्रीनमास  शिब्दमानमामम्  उभयनोयाः  वणरयनोयाः  उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं  सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवधमायकमम्। अनवेन सकत्रवेण वमाचमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् उभलौ
वणर्यौ उदमात्तलौ भवतयाः। 

असस्मनम्  सकत्रवे  वमाचमादष्ट्रीनमामम्  उभलौ  उदमात्तलौ  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  मकञ्चि  अत्र  वमाचमादष्ट्रीनमामम्
षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस पदमम्,  उभलौ इमत प्रथममामदवचनमान्तस पदमम्,  उदमात्तलौ इत्यमप प्रथममामदवचनमान्तस पदमम्। अत्र
सकत्रस्यमास्य पदमान्वययाः इत्थस- वमाचमादष्ट्रीनमामम् उभलौ उदमात्तलौ इमत। ततश्च अयस सकत्रमाथरयाः अत्र प्रमाप्यतवे- वमाचमादष्ट्रीनमास
शिब्दमानमामम् उभलौ वणर्यौ उदमात्तलौ भवतयाः इमत। 

   170   ववेदमाध्ययनमम्



मफिटम् -स्वरमायाः मटप्पणष्ट्री

उदमाहिरणमम्-  वमाचलौ।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-   वमाचलौ  इमत वमाचम्-शिब्दस्य प्रथममामदवचनवे  रूपमम्।  अतयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  वमाचम्-
शिब्दमातम्  प्रथममामदवचनवे  मनष्पनस्य वमाचलौ इमत शिब्दस्य उभलौ एव स्वरलौ उदमात्तलौ भवतयाः। एवस  वमाचमामदगणवे
पमठतमानमामम् अन्यवेषमास शिब्दमानमामम् अन्यमान्यमप रूपमामण अत्र उदमाहिरणमामन।

अत्र अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम् इमत सकत्रवेण प्रमाप्तस्य अनपुदमात्तस्य स्वरस्य बमाधमाथरमम् असस्मनम् सकत्रवे उभलौ
इमत पदस्य गहिणमम् असस्त। 

. )11 17 चमादयनोऽनपुदमात्तमायाः।
सकत्रमाथर याः-  चमादययाः मनपमातमायाः अनपुदमात्तमायाः स्यपुयाः।

सकत्रमावतरणमम्-   अत्र चमादष्ट्रीनमास  मनपमातमानमामम्  आदपुदमात्तमायाः  इमत  सकत्रवेण  प्रमाप्तस्य  आदपुदमात्तत्वस्य
बमाधमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-   ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस
मवसधसकत्रमम्। अनवेन अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्ममन सकत्रवे दवे पदवे स्तयाः, चमादययाः अनपुदमात्तमायाः इमत। मनपमातमायाः
इमत प्रथममाबहिहवचनमान्तस पदमम् तत्तपु पकवरसकत्रमातम् अनपुवतरतवे। ततश्च अत्र सकत्रस्यमास्य पदमान्वययाः इत्थस -- चमादययाः
मनपमातमायाः अनपुदमात्तमायाः इमत। च, वमा, हि, अहि, एव, एवमम्, नकनमम्, शिश्वतम्, यपुगपतम्, भकयसम्, कक पतम्, कपु मवतम्, नवेतम्,
चवेतम्, चणकसच्चतम्, यत्र, नहि, हिन्त, ममामकयाः, ममामकमम्, नमकयाः नमकमम्, ममाङम् , नञम्, यमावतम्, तमावतम्, त्ववै, दवै, न्ववै,
रवै, श्रलौषटम् , वलौषटम् , स्वमाहिमा, स्वधमा, वषटम् , तपुमम्, तथमामहि,  खलपु, मकल, अथनो, अथ, सपुष्ठपु , स्म, आदहि इत्यमादययाः
चमादययाः।  अयस  च  चमामदगणयाः  आकपृ मतगणयाः  भवमत।  ततश्च  अत्र  अयस  सकत्रमाथरयाः  लभ्यतवे  --  चमादययाः
मनपमातससजकमायाः अनपुदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत। 

उदमाहिरणमम् --  उगो॒त त्वयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-   उत इमत  मनपमातससजकयाः  शिब्दयाः।  तस्य  च  चमामदगणवे  पमाठयाः  वतरतवे।  अतयाः
प्रकपृ तसकत्रवेण चमामदगणवे पमठतस्य उत इमत मनपमातस्य आदवेयाः उकमारस्य अनपुदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। एवस वमा,  हि,
अहि, एव, एवमम्, नकनमम्, शिश्वतम्, यपुगपतम्, भकयसम् -- इत्यमामदषपु अमप सकत्रस्यमास्य उदमाहिरणस बनोध्यमम्।

. )11 18 यथवेमत पमादमान्तवे।
सकत्रमाथर याः- ( पमादमान्तवे यथवेमत अनपुदमात्तनो भवमत) ।

सकत्रमावतरणमम्- पमादमान्तवे यथमा इत्यस्य अनपुदमात्तस्वरमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यख्यमा-  ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्।
अनवेन अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे यथमा,  इमत,  पमादमान्तवे इमत पदच्छवेदयाः। पदत्रयमात्मकवे  असस्मनम्
सकत्रवे यथमा इमत अव्ययपदमम्, इमत इत्यमप अव्ययपदमम्, पमादमान्तवे इमत च सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। पकवरसकत्रमातम्
चमादयनोऽनपुदमात्तमायाः इमत सकत्रमातम् अनपुदमात्तमायाः इमत प्रथममाबहिहवचनमान्तस पदमम् प्रकपृ तसकत्रवे अनपुवतरतवे। ततश्च अत्र
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पदमान्वययाः भवमत -- पमादमान्तवे यथमा इमत अनपुदमात्तयाः इमत। एवञ्चि अत्र सकत्रमाथरयाः इत्थस ससध्यमत -- पमादमान्तवे यथमा
इमत अनपुदमात्तनो भवतष्ट्रीमत।

उदमाहिरणमम्- तनवेमममपृभवनोनः॑ यथमा।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  तनवेमममपृभवनोनः॑ यथमा -- इमत उदमाहिरणवे अनपुषपुपम्- छन्दयाः वतरतवे। मकञ्चि अत्र यथमा
इमत शिब्दयाः पमादस्य अन्तवे असस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण तदन्त्यस्य आकमारस्य अनपुदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। 

. )11 19 प्रकमारमामदमदरुकलौ परस्यमान्त उदमात्तयाः।
सकत्रमाथर याः-  मदरुकलौ प्रकमारमामदशिब्दमानमास परस्य अन्तयाः उदमात्तनो भवमत।

सकत्रमावतरणमम्-   प्रकमारमामद शिब्दमानमास मदरुकलौ तत्र मदतष्ट्रीयस्य प्रकमारमामदशिब्दस्य अन्तस्य स्वरस्य
उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यख्यमा-  ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्।
अनवेन उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे पञ्चि पदमामन ससन्त। तत्र प्रकमारमामद इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्,
मदरुकलौ इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्,  परस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्,  अन्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्, उदमात्तयाः इत्यमप च प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। ततश्च सकत्रस्यमास्य पदमान्वययाः भवमत -- प्रकमारमामदमदरुकलौ
परस्य अन्तयाः उदमात्तयाः इमत। एवञ्चि अत्र सकत्रमाथर्बो लभ्यतवे -- प्रकमारमामदशिब्दमानमास मदरुकलौ सत्यमास तत्र मदतष्ट्रीयस्य
प्रकमारमादवेयाः अन्तस्य अचयाः उदमात्तस्वरयाः भवमत इमत। 

उदमाहिरणमम्-  पटपुपटपु याः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-   अयस  पटपु-  शिब्दयाः  प्रकमारमामदगणवे  पमठतयाः।  अतयाः  पटपुपटपु याः  इमत  उदमाहिरणवे
प्रकमारमामदगणवे पमठतस्य पटपु  शिब्दस्य प्रकमारवे गपुणवचनस्य इमत सकत्रवेण मदत्ववे पटपु  पटपु  इमत सस्थतवे प्रकपृ तसकत्रवेण
मदतष्ट्रीयस्य पटपुशिब्दस्य अन्त्यस्य उकमारस्य उदमात्तत्वस  भवमत।  ततश्च मवभमककमायर  पटपुपटपु याः  इमत रूपस
ससध्यमत।

मवशिवेषयाः-   इदस  च प्रकपृ तसकत्रमवमहितस कमायर्त्तुं कमरधमारयवदपुत्तरवेषपु इमत कमरधमारयवदमावमादवेव ससध्यमत,

तवेन  इदस  सकत्रस  व्यथरमम्  इमत  शिङ्कमा  अत्र  न  कतरव्यमा।  यतनो  महि  प्रकपृ तस  सकत्रममदस  पमामणनष्ट्रीयसकत्रमातम्  पकवरमवेव
प्रवतरममानमम्। अतयाः अस्य पमामणनष्ट्रीयमात्पकवरप्रवपृत्तत्ववेन नमासस्त कनोऽमप दनोषयाः। अत एव उच्यतवे आयमायरयाः यतम् इदस
सकत्रस कमरधमारयवदमावससदस्य अन्तनोदमात्तत्वस्य अनपुवमादकमम् इमत।

. )11 20 शिवेषस सवरमनपुदमात्तमम्।
सकत्रमाथर याः- शिवेषस मनत्यमामदमदरुकस्य परममत्यथरयाः।

सकत्रमावतरणमम्-   प्रकमारमामदशिब्दमानमास  मदत्वमादम्  अन्यसस्मनम्  मदत्ववे  सवरस्य  अनपुदमात्तस्वरमवधमानमाथर्त्तुं
सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण। 
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सकत्रव्यमाख्यमा-   षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवधमायकमम्। अनवेन अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। शिवेषस
सवरमम्  अनपुदमात्तमम्  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  शिवेषमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  सवरमम्,  अनपुदमात्तस  इमत
पददयममप  प्रथमवैकवचनमान्तमम्।  उकमादन्ययाः  शिवेषयाः।  ननपु  अत्र  कयाः  शिवेषयाः  ?  इमत  सजजमासमायमामपुच्यतवे  शिवेषस
प्रकमारमामदमदत्वमादम् अन्यतम् इमत। अथमारतम् प्रकमारमामदमदरुकलौ परस्यमान्त उदमात्तयाः इमत सकत्रवे प्रकमारमामदशिब्दमानमास यदम्
मदत्वमपुकस  तस्ममातम् अन्यदम् मदत्वमम् अत्र शिवेषपदवमाच्यमम्। एवञ्चि अत्र पदमान्वययाः इत्थस- शिवेषस सवरमम् अनपुदमात्तमम्
इमत। ततश्च अयस सकत्रमाथरयाः अत्र लभ्यतवे-  प्रकमारमामद-  शिब्दमानमास  मदत्वमादम् अन्यसस्मनम् मदत्ववे  परस्य सवरस्य
अनपुदमात्तयाः स्यमातम् इमत। 

उदमाहिरणमम्-  प्रप्रमागो॒यमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-   प्रप्रमायमम् इत्यपुदमाहिरणवे प्र इमत शिब्दस्य मदत्वस भवमत। अमप च प्र इमत शिब्दयाः
प्रकमारमामदमभनयाः। अतयाः तस्य शिब्दस्य मदत्ववे प्र प्र इमत सस्थतवे परस्य प्र इमत शिब्दस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण
अनपुदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.9 शिकमटशिकटनोरकरमकरस पयमारयवेण इमत सकत्रवेण कयाः स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे ?

.10 बमाह्मणनमामधवेयस्य गनोष्ठजशिब्दस्य अकरमकरस पयमारयवेण उदमात्तत्वस कवे न सकत्रवेण ?

.11 मनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः कवे न सकत्रवेण ?

.12 कमम् उपसगर्त्तुं वजरमयत्वमा अन्यवेषमामम् उपसगमारणमामम् आदपुदमात्तत्वमम् ?

.13 एवमादययाः अन्तनोदमात्तमायाः कवे न सकत्रवेण ?

.14 चमामदगणयाः आकपृ मतगणयाः न वमा ?
.15 मदरुकलौ प्रकमारमामदशिब्दमानमास परस्य अन्तयाः उदमात्तयाः कवे न सकत्रवेण भवमत ?

पमाठसमारयाः

प्रमामतपमदकमम्  मफिटम्  इत्यपुच्यतवे  प्रमाचष्ट्रीनवैयाः आचमायरयाः।  मफिटम्  इमत ससजमावमाचकस  पदमम्।  एषमा च ससजमा
महिमषरपमामणनवेयाः  पकवरकमालमादवेव प्रवतरममानमा  असस्त। एतमामन सकत्रमामण मफिषमम्  अथमारतम्  प्रमामतपमदकमम्  आसश्रत्यवैव
प्रवतरन्तवे। मफिटम् -स्वरमाणमास मवषयवे पमाठनोऽयस वतरतवे। छन्दसस च, घपृतमादष्ट्रीनमास च, जवेष्ठकमनष्ठयनोवरयसस, तपृणधमान्यमानमास
च द्रिव्यषमामम्  इत्यमामदशिमासवेण मफिटम् -स्वरमायाः  प्रमतपमादन्तवे।  असस्मनम्  पमाठवे  मफिटम् -स्वरमवधमायकमामन कमामनमचतम्
मवशिवेषसकत्रमामण आलनोच्यन्तवे। यतनो महि पमाठवपृमदभयमातम् प्रससदमामन एव सकत्रमामण अस्ममामभयाः स्वष्ट्रीकपृ तमामन ससन्त।
यथमा -  मफिषनोन्तयाः उदमात्तयाः इमत सकत्रवेण मफिषयाः प्रमामतपमदकस्य वमा अन्त्यस्य उदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे। उच्चवैयाः इमत
पदस पमामणनष्ट्रीयवैयाः सकत्रवैयाः न प्रमामतपमदकससजकमम्, अमप तपु पकवमारचमायरयाः प्रमामतपमदकमम् इत्यपुच्यतवे। अतयाः तस्य मफिषयाः
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प्रमामतपमदकस्य वमा उच्चवैयाः इत्यस्य अन्त्ययाः ऐकमारयाः प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तयाः भवमत। अपरञ्चि छन्दसस च इमत
सकत्रवेण दमकणशिब्दस्य आमदयाः अन्तयाः च उदमात्तयाः भवमत। दमकणयाः इमत ववैमदकप्रयनोगयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य
दमकणशिब्दस्य अन्तस्य अकमारस्य आदवेयाः  अकमारस्य  च उदमात्तत्वस  मवधष्ट्रीयतवे।  एवञ्चि घपृतमादष्ट्रीनमास  च  इमत
शिमासवेण घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरयाः उदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे। एवञ्चि ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोवरयसस इमत सकत्रवेण वयसस
अथर ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः शिब्दयनोयाः अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वस भवमत। पपुनश्च तपृणधमान्यमानमास च द्व्यषमामम् इमत
सकत्रवेण द्व्यचमास तपृणधमान्यवमाचकमानमास शिब्दमानमास च आदवेयाः स्वरस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। कपु शि इमत शिब्दवे अज्दयस
वतरतवे। मकञ्चि अयस कपु शिशिब्दयाः तपृणवमाचष्ट्री। तस्ममातम्  अनवेन प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य कपु शि-शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य
उकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। एवस कमाशिमायाः इमत शिब्दवे अज्दयस वतरतवे। मकञ्चि अयस कमाशि-शिब्दयाः धमान्यवमाचष्ट्री।
तस्ममातम् अनवेन प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य कमाशि-शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस  मवधष्ट्रीयतवे। एवमवेव
अन्यमामन मफिटम् -स्वरमवधमायकमामन अमप वमणरतमामन। पमाठवे  असस्मनम्  तवेषमास  सकत्रमाणमास  व्यमाख्यमानमम्,  उदमाहिरणमम्,
उदमाहिरणसङ्गमतश्च प्रदश्यरतवे। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
.2 छन्दसस च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.3 ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोवरयसस इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
.4 तपृणधमान्यमानमास च द्व्यषमामम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.5 गनोष्ठजस्य बमाह्मणनमामधवेयस्य इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.6 एवमादष्ट्रीनमामन्तयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.7 चमादयनोऽनपुदमात्तमायाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१

.1 प्रमामतपमदकमम्।
.2 छन्दसस च।

.3 घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरयाः उदमात्तयाः भवमत।
.4 ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोवरयसस इमत सकत्रवेण।

.5 आमदयाः इमत पदमम्।

.6 तपृणवमाचकत्वमाभमावमातम् धमान्यवमाचकत्वमाभमावमाच्च।

.7 अकस्यमादवेवनस्य।
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.8 सपुगसन्धतवेजनस्य तवे वमा इमत सकत्रवेण।
उत्तरमामण-२

.9 उदमात्तयाः स्वरयाः।
.10 गनोष्ठजस्य बमाह्मणनमामधवेयस्य इमत सकत्रवेण।

.11 मनपमातमा आदपुदमात्तमायाः इमत सकत्रवेण।
.12 अमभ- इत्यपुपसगर्त्तुं वजरमयत्वमा।

.13 एवमादष्ट्रीनमामन्तयाः।
.14 आमम्, आकपृ मतगणयाः।

.15 प्रकमारमामदमदरुकलौ परस्यमान्त उदमात्तयाः इमत सकत्रवेण।

।।इमत एकमादशियाः पमाठयाः।।
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)12 प्रत्ययस्वरमायाः
प्रस्तमावनमा-

असस्मनम्  प्रत्ययस्वरमाख्यवे  प्रकरणवे  प्रत्ययमानमास  स्वरमवषयवे  ससकवेपवेण  मकसञ्चितम्  मववरणस  कपृ तमम्।  ववेदवे
उदमात्तस्वरयाः,  अनपुदमात्तस्वरयाः,  स्वररतस्वरश्च  इमत  समाममान्यतयाः  त्रययाः  स्वरमायाः  मवदन्तवे।  उदमात्त-अनपुदमात्त-

स्वररतससजमायाः  अषमाध्यमाय्यमास  मवमहितमायाः।  तत्र  उदमात्तससजमामवधमायकस  पमामणनष्ट्रीयसकत्रस  महि  उच्चवैरुदमात्तयाः  इमत।
अनपुदमात्तससजमामवधमायकस  सकत्रस नष्ट्रीचवैरनपुदमात्तयाः इमत। स्वररतससजमामवधमायकस  सकत्रस महि सममाहिमारयाः स्वररतयाः इमत। तत्र
अनपुदमात्तस्वरस्य  बनोधनमाथर्त्तुं   गो॒  इमत  सङ्कवेतयाः  स्वष्ट्रीमक्रयतवे।  स्वररतस्वरस्य  बनोधनमाथर्त्तुं   नः॑  इमत  सङ्कवेतयाः
स्वष्ट्रीमक्रयतवे।  मकन्तपु  उदमात्तस्वरस्य बनोधनमाथरमम्  एतमादृशियाः कश्चन मवशिवेषयाः  प्रयत्नयाः  न मक्रयतवे।  प्रकपृ तपमाठवे
असस्मनम् उदमात्तस्वरस्य अनपुदमात्तस्वरस्य च आलनोचनस मक्रयतवे।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्- 
 प्रत्ययमानमास स्वरमवधमानमवषयवे जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 अमग्निशिब्दस्य नकमारनोत्तरस्य इकमारस्य कयाः स्वरयाः इमत मवषयवे जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 मपत्प्रत्ययमानमास कयाः स्वरयाः भवमत इमत जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 तमदतप्रत्ययमानमास कयाः स्वरयाः भवमत इमत जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 सकत्रमाणमामम् अथरमनणरयस कतपुर्त्तुं समथर्बो भववेतम्।
 सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर्त्तुं स्वयममप यनोग्यनो भववेतम्।
 अनपुवपृत्त्यमादष्ट्रीनमास जमानस भमवतपुस शिक्नपुयमातम्।

. )12 1 आदपुदमात्तश्च (३.१.३)

सकत्रमाथर याः - प्रत्यययाः आदपुदमात्त एव स्यमातम्।
सकत्रमावतरणमम्- प्रत्ययस्य आदपुदमात्तत्वमवधमानमाथरममदस  सकत्रस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- ससजमा-  पररभमाषमा-  मवसध-  मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु   षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु
इदमम्  असधकमारसकत्रमम्।  अत्र  पददयस  मवरमाजतवे।  आदपुदमात्तयाः  च  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  आदपुदमात्तयाः  इमत
प्रथममान्तस  पदमम्,  च इमत अव्ययपदमम्।  प्रत्यययाः  इमत प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अत्र असधमक्रयतवे।  ततश्च
सकत्रमाथर्बो भवमत  - प्रत्यययाः आदपुदमात्तयाः एव भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्-अमग्नियाः। कगो॒तरव्यमम् इमत।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- गत्यथरकस्य  अमगधमातनोयाः  इकमारयाः  उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक  इतम्  इमत  सकत्रवेण
इत्ससजकयाः, अतयाः एष धमातपुयाः इमदतम्। अत एव धमातनोरस्य इमदत्त्वमातम् अङ्गवेनरलनोपश्च इमत सकत्रवेण अमगधमातनोयाः परस
प्रकपृ तसकत्रवेण  मनप्रत्ययवे  अगम्  मन  इमत  सस्थतवे  सवरससयनोगवे  अमग्नि  इमत  सस्थतवे  शिब्दस्वरूपस्य कपृ दन्तत्वमातम्
कपृ त्तमदतसममासमाश्च  इत्यनवेन  तस्य  प्रमामतपमदकससजमायमास  ततश्च  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः  परश्च
चवेत्यसधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन  स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत
सकत्रवेण  खलवे  कपनोतन्यमायवेन  एकमवसशिमतषपु  स्वमामदप्रत्ययवेषपु  प्रमाप्तवेषपु  प्रथमवैकवचनमववकमायमास  सपुप्रत्ययवे
अनपुनमाससकत्ववेन पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससकयाः इतम् इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः  इमत  सकत्रवेण  इत्ससजकस्य उकमारस्य  लनोपवे  अमग्नि  सम्  इमत  सस्थतवे  ससयनोगवे  मनष्पनस्य अमग्निसम्  इमत
शिब्दस्वरूपस्य  सपुबन्तत्वमातम्  तदन्तस्य  सकमारस्य  स्थमानवे  ससजपुषनोयाः  रुयाः  इमत  आदवेशिवे  रनोयाः  उकमारस्य
उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक  इतम्  इमत  इत्ससजमायमास  लनोपवे  च  कपृ तवे  अमग्नि  रम्  इमत  सस्थतवे  रवेफिनोच्चमारणमातम्  परस्य
वणमारभमावस्य  मवरमामनोऽवसमानमम्  इमत  सकत्रवेण  अवसमानससजमायमास  तत्परकत्वमातम्  पकवरस्य  रवेफिस्य  स्थमानवे
खरवसमानयनोमवरसजरनष्ट्रीययाः इमत सकत्रवेण रवेफिस्य स्थमानवे मवसगर अमग्नियाः इमत सपुबन्तस रूपस ससद्ध्यमत। अमग्निशिब्दयाः
मनप्रत्ययमान्तयाः। अत एव प्रकपृ तसकत्रवेण मनप्रत्ययस्य इकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

मवशिवेषयाः- आदपुदमात्तयाः स एव भवमत ययाः प्रत्ययससजयाः भवमत,  तनमाम ययाः ययाः शिब्दयाः प्रत्ययमासधकमारवे
पमठतयाः, तस्य तस्य शिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तयाः भवमत।

. )12 2 अनपुदमात्तलौ सपुसप्पतलौ(३-१-४)

सकत्रमाथर याः- सपुसप्पतलौ प्रत्ययलौ अनपुदमात्तलौ भवतयाः।

सकत्रमावतरणमम्- सपुप्प्रत्ययमानमास मपत्प्रत्ययमानमास च स्वरमाणमामम् अनपुदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-  ससजमा-  पररभमाषमा-  मवसध-  मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु   षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु
इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सपुप्प्रत्ययमानमास मपत्प्रत्ययमानमास च स्वरमाणमामम् अनपुदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे
मवदवेतवे। अनपुदमात्तलौ, सपुसप्पतलौ इमत पदगतच्छवेदयाः जमायतवे। यमपुमदश्य यतम् मकसञ्चितम् कमायर्त्तुं मवधष्ट्रीयतवे ततम् कमायरमम्
उदवेश्यमम् इमत कथ्यतवे,  अतयाः सपुसप्पतलौ इमत प्रथममामदवचनमान्तमम्  उदवेश्यबनोधकस  पदमम्। यतम् मवधष्ट्रीयतवे  ततम्
मवधवेयमम् इत्यपुच्यतवे,  अतयाः अनपुदमात्तलौ इमत च मवधवेयबनोधकस  प्रथममामदवचनमान्तस पदमम्। अत्र सपुप्प्रत्ययमपुमदश्य
मपत्प्रत्ययञ्चि उमदश्य अनपुदमात्तत्वमवसधयाः भवमत। अत्र सकत्रस्यमास्य पदमान्वययाः च इत्थमम्-  सपुसप्पतलौ अनपुदमात्तलौ
इमत। ततश्च अयस सकत्रमाथरयाः अत्र लभ्यतवे- सपुप्प्रत्यययाः मपत्प्रत्यययाः च अनपुदमात्तलौ भवतयाः इमत।

उदमाहिरणमम्- यगो॒जस्यनः॑। न यनो यपुच्छमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- रूमढपकवे यजशिब्दस्य अथरवदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमम् इत्यनवेन सकत्रवेण तस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास  ततश्च  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः  परश्च  चवेत्यसधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन
स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत  सकत्रवेण
एकमवसशिमतस्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु षष्ठ्यवेकवचनमववकमायमास ङस्प्रत्ययवे यज ङसम् इमत सस्थतवे ङसयाः ङकमारस्य
लशिक्वतमदतवे इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमामम् तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण च इत्ससजकस्य ङकमारस्य लनोपवे कपृ तवे यज
असम् इमत सस्थतवे अदन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम् परस्य असयाः स्थमानवे  टमाङससङसमाममनमात्स्यमायाः इमत सकत्रवेण स्य
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इत्यमादवेशिवे  यज स्य इमत सस्थतवे सवरससयनोगवे यजस्य इमत रूपस ससद्ध्यमत। यजस्य इत्यत्र ययाः ङसयाः स्थमानवे
मवमहितयाः  स्यमादवेशियाः,  तसस्मनम्  स्थमामनवदमाववेन  सपुप्त्वधमरस्यमारनोपयाः  मक्रयतवे।  तवेन  स्यप्रत्ययवे  सत्यमप  सपुप्त्वस
ससद्ध्यमत। ततश्च प्रकपृ तसकत्रवेण स्यप्रत्ययस्य यकमारनोत्तरस्य अकमारस्य अनपुदमात्तत्वस ससद्ध्यमत।

इदमानत्रीं  मदतष्ट्रीयनोदमाहिरणस्य  मवषयवे  आलनोचनमा  मवधष्ट्रीयतवे।  मदतष्ट्रीयमपुदमाहिरणमसस्त  मपत्प्रत्ययस्य
मवषयवे।  अस्यनोदमाहिरणस  महि यपुच्छमत इमत अत्र यपुच्छ प्रममादवे  इमत  धमातनोयाः  वतरममानवे  लटम्  इमत  लमट लटयाः
अकमारटकमारयनोयाः  इत्ससजमायमास  लनोपवे  च  कपृ तवे  यपुच्छम्  लम्  इमत  सस्थतवे  लकमारस्य  स्थमानवे
मतप्तसस्झससप्थस्थममब्वस्मस्तमातमासझथमासमाथमान्ध्वममड्वमहिममहिङम्   इमत सकत्रवेण अषमादशिसपु मतप्प्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु
प्रथमपपुरुषवैकवचनमववकमायमास मतप्प्रत्ययवे यपुच्छम्  मतपम् इमत सस्थतवे पकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमामम्
इत्ससजकस्य पकमारस्य तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण लनोपवे कतररर शिपम् इमत सकत्रवेण धमातनोयाः शिप्प्रत्ययवे शिप्प्रत्ययस्य
आदवेयाः शिकमारस्य लशिक्वतमदतवे इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास पकमारस्य च हिलन्त्यमम् इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास ततश्च
उभयनोयाः इत्ससजकयनोयाः लकमारपकमारयनोयाः तस्य लनोपयाः इमत लनोपवे  कपृ तवे  यपुच्छम्  अ मत इमत सस्थतवे  सवरससयनोगवे
यपुच्छमत इमत रूपस ससद्ध्यमत। मतप्प्रत्यस्य मपत्त्वमातम् प्रकपृ तसकत्रवेण समपुदमायस्य अन्तस्य स्वरस्य उदमात्तत्वस
ससध्यमत। अथमारतम् यपुम्च्छमत इत्यत्र असन्तमस्य अचयाः इकमारस्य उदमात्तत्वस ससद्ध्यमत।

मवशिवेषयाः- एततम् सकत्रस पकवरस्य आदपुदमात्तश्च इमत सकत्रस्य अपवमादभकतमम् असस्त। तवेन च एततम् सकत्रस
यत्र प्रवतरतवे तत्र आदपुदमात्तश्च इमत समाममान्यसकत्रस न प्रवतरतवे।

. )12 3 मचतयाः- (६.१.१६३)

सकत्रमाथर याः- मचतयाः अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्- मचत्प्रत्ययमानमामम् अन्तस्य स्वरस्य उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- ससजमा-  पररभमाषमा-  मवसध-  मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु   षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु
इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन मचत्प्रत्ययमान्तस्य प्रकपृ मतप्रत्ययसमपुदमास्य अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वस  मवधष्ट्रीयतवे।
मचतयाः इत्यत्र षष्ठ्यथर प्रथमवैकवचनमम्। कषमारत्वतनो घञयाः अन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् अन्तयाः इमत उदमात्तयाः चवेमत
प्रथमवैकवचनमान्तस  पददयमम्  अत्र  अनपुवतरतवे।  इदमानष्ट्रीमम्  अत्र  मचतयाः  सप्रकपृ तवेबरह्वकजथरमम्  इमत  वमामतरकवे न
मचत्प्रत्ययवतयाः समपुदमायस्य इत्यथरयाः लभ्यतवे। तथमामहि चकमारयाः इतम् यस्य स मचतम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। ततयाः
मचतम् अस्य असस्त इमत मचतम्-प्रमामतपमदकमातम् मत्वथर्षीयवे अच्प्रत्ययवे मचतयाः इमत रूपमम्। अतयाः पदमान्वययाः इत्थस
सम्भवमत- मचतयाः अन्तयाः उदमात्तयाः इमत। ततश्चमायमम् अत्र सकत्रमाथरयाः- मचत्प्रत्ययवतयाः प्रकपृ मतप्रत्ययसमपुदमायस्य
अन्तयाः स्वरयाः उदमात्तयाः स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- नभनः॑न्तमामन्यगो॒कवे  सनः॑मवे।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  नभनः॑न्तमामन्यगो॒कवे  सनः॑मवे  इत्यत्र अन्यकवे  इत्यत्र अकच्प्रत्यययाः  मवमहितयाः।  स  च
अकच्प्रत्यययाः मचतम् असस्त। अतयाः अकजकपमचत्प्रत्ययमान्तत्वमातम् अन्यकवे  इमत प्रकपृ मतप्रत्ययवतयाः समपुदमायस्य
अन्तयाः स्वरयाः एकमारयाः प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तनो भवमत।
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. )12 4 तमदतस्य (६.१.१६४)

सकत्रमाथर याः- मचतयाः तमदतस्य अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्- तमदतमचत्प्रत्ययमान्तस्य  प्रकपृ मतप्रत्ययसमपुदमायस्य  असन्तमस्वरस्य
उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा- ससजमा- पररभमाषमा- मवसध- मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस
मवसधसकत्रमम्। अनवेन तमदतमचत्प्रत्ययमान्तस्य प्रकपृ मतप्रत्ययसमपुदमायस्य असन्तमस्वरस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
असस्मनम् सकत्रवे एकमवेव तमदतस्य इमत पदस वतरतवे। तच्च तमदतस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्। कषमारत्वतनो
घञयाः अन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् अन्तयाः इमत उदमात्तयाः चवेमत प्रथमवैकवचनमान्तस पददयमम् अत्र अनपुवतरतवे। मचतयाः
इमत पकवरसकत्रमातम् मचतयाः इमत षष्ठ्यथर प्रथमवैकवचनमान्तस पदमत्र अनपुवतरतवे। अत्र मचतयाः इमत पदस्य अनपुवतरनमातम्
मचत्प्रत्ययवतयाः  प्रकपृ मतप्रत्ययसमपुदमायस्य  इत्यथर्बो  लभ्यतवे।  ततश्च  अत्र  पदमान्वययाः  इत्थस  भवमत-  मचतयाः
तमदतस्य  प्रकपृ मतप्रत्ययसमपुदमायस्य  अन्तयाः  उदमात्तयाः  इमत।  तवेन  अत्रमायस  सकत्रमाथरयाः  भवमत  -
तमदतमचत्प्रत्ययमान्तस्य प्रकपृ मतप्रत्ययसमपुदमायस्य असन्तमस्वरस्य उदमात्तत्वस स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- कलौञ्जमायगो॒नमायाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कलौञ्जमायनमायाः इत्यत्र च्फिञम् इमत तमदतप्रत्यययाः मवमहितयाः। तथमामहि कपु ञ्जशिब्दस्य
अथरवदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमम्  इमत सकत्रवेण प्रमामतपमदकससजमायमास  ततयाः च्फिञम्  इमत तमदतप्रत्ययवे  कपु ञ्ज
च्फिञम् इमत सस्थतवे च्फिञम्-प्रत्ययमादस्य चकमारस्य चपुटक  इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमामम्,  ञकमारस्य हिलन्त्यमम् इमत
सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण तयनोयाः इत्ससजकयनोयाः चकमारञकमारयनोयाः लनोपवे कपु ञ्ज फि इमत सस्थतवे
फिकमारस्य स्थमानवे आयनवेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फिढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रवेण आयनम् इत्यमादवेशिवे कपु ञ्ज आयनम् अ
इमत सस्थतवे  च्फिञम्-प्रत्ययस्य मञत्त्वमातम् तमदतवेष्वचमाममादवेयाः इमत सकत्रवेण कपु ञ्जशिब्दस्य आदवेयाः उकमारस्य वपृदलौ
औकमारवे  भससजकस्य कलौञ्जमायनशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य च यस्यवेमत च इमत सकत्रवेण लनोपवे  सवरससयनोगवे
मनष्पनस्य  कलौञ्जमायन  इमत  शिब्दस्वरूपस्य  तमदतमान्तत्वमातम्  कपृ त्तमदतसममासमाश्च  इमत  सकत्रवेण  तस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास  ततयाः  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः  परश्च  चवेत्यसधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन
स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत  सकत्रवेण  खलवे  कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतषपु स्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथममाबहिहवचनमववकमायमास जस्प्रत्ययवे  जस्प्रत्ययमादवेयाः जकमारस्य चपुटक  इमत
सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण च तस्य इत्ससजकस्य जकमारस्य लनोपवे कलौञ्जमायन असम् इमत सस्थतवे
ससयनोगवे मनष्पनस्य कलौञ्जमायनमासम् इमत शिब्दस्वरूपस्य सपुबन्तत्वमातम् तदन्तस्य सकमारस्य स्थमानवे ससजपुषनोयाः रुयाः
इमत आदवेशिवे रनोयाः उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत इत्ससजमायमास लनोपवे च कपृ तवे कलौञ्जमायनमारम् इमत सस्थतवे
रवेफिनोच्चमारणमातम्  परस्य  वणमारभमावस्य  मवरमामनोऽवसमानमम्  इमत  सकत्रवेण  अवसमानससजमायमास  तत्परकत्वमातम्  पकवरस्य
रवेफिस्य स्थमानवे  खरवसमानयनोमवरसजरनष्ट्रीययाः इमत सकत्रवेण रवेफिस्य स्थमानवे  मवसगर  कलौञ्जमायनमायाः इमत सपुबन्तस रूपस
ससद्ध्यमत। अत्र च्फिञम् इमत मचतम् तमदतप्रत्ययश्च वतरतवे। अतयाः तमदतमान्तस्य कलौञ्जमायन इमत शिब्दस्य
अन्त्यस्य स्वरस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
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. )12 5 मकतयाः (६.१.१६६)

सकत्रमाथर याः- मकतस्तमदतस्यमान्त उदमात्तयाः।

सकत्रमावतरणरमम्-  तमदतमकत्प्रत्ययमान्तस्य शिब्दस्य अन्तस्य स्वरस्य उदमात्तमवधमानमाथर्त्तुं  सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा-  ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु  षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस
मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  तमदतमकत्प्रत्ययमान्तस्य  शिब्दस्य  अन्त्यस्य  स्वरस्य  उदमात्तत्वस  मवधष्ट्रीयतवे।
कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  अन्तयाः  इमत  उदमात्तयाः  चवेमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पददयमम्  अत्र
अनपुवतरतवे।  पकवरसकत्रमातम्  तमदतस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  ततश्च अत्र पदमान्वययाः  इत्थस
भवमत- मकतयाः तमदतस्य अन्तयाः उदमात्तयाः इमत। तमदतस्य इमत पदस्य मवशिवेष्यरूपवेण प्रत्ययस्य इमत पदमत्र
अनपुवतरतवे। तवेन अत्र सकत्रमाथरयाः इत्थस भवमत- तमदतमकत्प्रत्ययमान्तस्य शिब्दस्य अन्तयाः उदमात्तनो भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- यदमाग्निवेगो॒ययाःनः॑।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे आग्निवेययाः इमत पदवे ढकम्  इमत तमदतप्रत्यययाः मवदतवे। तथमामहि
अमग्निशिब्दस्य  अथरवदधमातपुरप्रत्यययाः  प्रमामतपमदकमम्  इमत  सकत्रवेण  प्रमामतपमदकससजमायमास  ततयाः  ढकम् -  इमत
तमदतप्रत्ययवे अमग्नि ढकम्  इमत सस्थतवे ढकम् - प्रत्ययमान्तस्य ककमारस्य हिलन्त्यमम् इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इमत सकत्रवेण इत्ससजकस्य ककमारस्य लनोपवे  अमग्नि ढ इमत सस्थतवे  ढकमारस्य स्थमानवे  आयनवेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः
फिढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रवेण एयम् इत्यमादवेशिवे अमग्नि एयम् अ इमत सस्थतवे ढक्प्रत्ययस्य मकत्त्वमातम् मकमत
च इमत सकत्रवेण अमग्निशिब्दस्य आदवेयाः अकमारस्य वपृदलौ आकमारवे भससजकस्य आमग्नि इमत शिब्दस्य अन्त्यस्य
इकमारस्य यस्यवेमत च इमत सकत्रवेण लनोपवे वणरससयनोगवे मनष्पनस्य आग्निवेय इमत शिब्दस्वरूपस्य तमदतमान्तत्वमातम्
कपृ त्तमदतसममासमाश्च  इमत  सकत्रवेण  तस्य  प्रमामतपमदकससजमायमास  ततयाः  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः  परश्च
चवेत्यसधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन  स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत
सकत्रवेण  खलवे  कपनोतन्यमायवेन  एकमवसशिमतषपु  स्वमामदप्रत्ययवेषपु  प्रमाप्तवेषपु  प्रथमवैकवचनमववकमायमास  सपुप्रत्ययवे
अनपुनमाससकत्ववेन पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससकयाः इतम् इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य
लनोपयाः इमत सकत्रवेण इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे  आग्निवेय सम् इमत सस्थतवे  ससयनोगवे  मनष्पनस्य आग्निवेयसम् इमत
शिब्दस्वरूपस्य  सपुबन्तत्वमातम्  तदन्तस्य  सकमारस्य  स्थमानवे  ससजपुषनोयाः  रुयाः  इमत  आदवेशिवे  रनोयाः  उकमारस्य
उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक  इतम्  इमत  इत्ससजमायमास  लनोपवे  च  कपृ तवे  आग्निवेयरम्  इमत  सस्थतवे  रवेफिनोच्चमारणमातम्  परस्य
वणमारभमावस्य  मवरमामनोऽवसमानमम्  इमत  सकत्रवेण  अवसमानससजमायमास  तत्परकत्वमातम्  पकवरस्य  रवेफिस्य  स्थमानवे
खरवसमानयनोमवरसजरनष्ट्रीययाः इमत सकत्रवेण रवेफिस्य स्थमानवे मवसगर आग्निवेययाः इमत सपुबन्तस रूपस ससद्ध्यमत।

. )12 6 मतसपृभ्यनो जसयाः (६.१.१६६)

सकत्रमाथर याः- मत्रसपृशिब्दमातम् परस्य  जसयाः अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्- मतसपृशिब्दमातम् परस्य जसयाः अन्त्यस्वरस्य उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
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सकत्रमाव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  अत्र
पददयस  वतरतवे।  मतसपृभ्ययाः इमत पञ्चिमष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्,  जसयाः इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  कषमारत्वतनो
घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् अन्तयाः,  उदमात्तयाः चवेमत प्रथमवैकवचनमान्तस पददयमम् अत्र अनपुवतरतवे। मतसपृभ्य
इत्यत्र पञ्चिमष्ट्रीमवधमानमातम् तस्ममामदत्यपुत्तस्य इमत पररभमाषयमा अत्र परस्य इमत  पदमत्र उपमतष्ठतवे। ततश्च अत्र
पदमान्वययाः भवमत-  मतसपृभ्ययाः परस्य जसयाः अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम्  इमत। मतसपृशिब्दयाः मनत्यस बहिहवचनमान्तयाः।
एवञ्चि अत्र सकत्रमाथर्बो भवमत- मतसपृशिब्दमातम् परस्य जसयाः अन्तयाः स्वरयाः उदमात्तयाः स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- मतगो॒सनो दमानः॑वयाः समवगो॒तपुयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मतसपृशिब्दस्य  अथरवदधमातपुरप्रत्यययाः  प्रमामतपमदकमम्  इमत  सकत्रवेण
प्रमामतपमदकससजमायमास  ततयाः  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः  परश्च  चवेत्यसधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन
स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत  सकत्रवेण  खलवे  कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतषपु स्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथममाबहिहवचनमववकमायमास जस्प्रत्ययवे  जस्प्रत्ययमादवेयाः जकमारस्य चपुटक  इमत
सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण च तस्य इत्ससजकस्य जकमारस्य लनोपवे मतसपृ असम् इमत सस्थतवे
अमच र ऋतयाः इमत सकत्रवेण अच्परकत्वमातम् मतसपृशिब्दस्य ऋकमास्य स्थमानवे रवेफिमादवेशिवे मतससम् इमत सस्थतवे तस्य
शिब्दस्य  सपुबन्तत्वमातम्  तदन्तस्य  सकमारस्य  स्थमानवे  ससजपुषनोयाः  रुयाः  इमत  आदवेशिवे  रनोयाः  उकमारस्य
उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक  इतम्  इमत  इत्ससजमायमास  लनोपवे  च  कपृ तवे  मतसरम्  इमत  सस्थतवे  रवेफिनोच्चमारणमातम्  परस्य
वणमारभमावस्य  मवरमामनोऽवसमानमम्  इमत  सकत्रवेण  अवसमानससजमायमास  तत्परकत्वमातम्  पकवरस्य  रवेफिस्य  स्थमानवे
खरवसमानयनोमवरसजरनष्ट्रीययाः इमत सकत्रवेण रवेफिस्य स्थमानवे मवसगर मतसयाः इमत सपुबन्तस रूपस ससद्ध्यमत। अत एव
मतसपृभ्ययाः इत्यत्र प्रकपृ तसकत्रवेण असन्तमस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 अमग्निशिब्दमातम् मनप्रत्ययस्य मवधमानस कवे न भवमत?

.2 आदपुदमात्तश्च इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?

.3 अमग्निशिब्दवे नकमारमातम् परयाः इकमारयाः उदमात्तयाः अनपुदमात्तनो वमा?

.4 अमग्नियाः इत्यत्र कयाः धमातपुयाः?
.5 सपुप्प्रत्ययस्य मपत्प्रत्ययस्य च अनपुदमात्तत्वस कवे न मवधष्ट्रीयतवे?

.6 मचतयाः अन्तयाः उदमात्तयाः कवे न सकत्रवेण भवमत?

.7 तमदतस्य इमत ककीदृशिस सकत्रमम्?

.8 मकतस्तमदतस्यमान्त उदमात्तयाः कवे न मवमहितयाः?

.9 मत्रसपृभ्यनो जसयाः अन्तयाः उदमात्तयाः कवे न मवमहितयाः?
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. )12 7 समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः (६.१.१८६)

सकत्रमाथर याः- सलौ परवे समत पकवरस्ममातम् एकमाचयाः शिब्दमातम् परस्य तपृतष्ट्रीयमामदमवभकवे याः स्वरयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्-  सलौ  परवे  समत  पकवरस्ममातम्  एकमाचयाः  शिब्दमातम्  परस्य  तपृतष्ट्रीयमामदमवभकवे याः
उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  अत्र
चत्वमारर पदमामन ससन्त। सलौ एकमाचयाः तपृतष्ट्रीयमामदयाः मवभमकयाः इमत च सकत्रगतपदच्छवेदयाः। यदमप सपु  इत्यस्य
सप्तमष्ट्रीबहिहवचनवे सपुषपु इमत एव रूपस स्यमातम्, तथमामप व्यमाख्यनमातम् सलौ इमत पदमत्र सप्तमष्ट्रीबहिहवचनमान्तस बनोध्यमम्।
एकमाचयाः  इमत  पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्,  तपृतष्ट्रीयमामदयाः,  मवभमकयाः  चवेमत  पददयमम्  अत्र  प्रथमवैकवचनमान्तमम्।
कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। सलौ इत्यत्र
सप्तमष्ट्रीमवधमानमातम् तसस्ममनमत मनमदरषवे  पकवरस्य इमत पररभमाषयमा अत्र सलौ इत्यस्य अव्यवमहितपकवरस्य इत्यथरयाः
लभ्यतवे। एकमाचयाः इमत पदस्य मवशिवेष्यरूपवेण शिब्दस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमत्र यनोज्यतवे। प्रकपृ तसकत्रवेण
मवमहितयाः उदमात्तत्वधमरश्च तपृतष्ट्रीयमामदमवभकवे याः अचयाः  भवमत। तवेन अत्रमायस  पदमान्वययाः भवमत-  सलौ परवे  समत
पकवरस्ममातम् एकमाचयाः शिब्दमातम् परस्य तपृतष्ट्रीयमामदमवभकवे याः स्वरयाः उदमात्तयाः स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- वमागो॒चमा मवरूपयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- वमागो॒चमा  मवरूपयाः  इमत  उदमारहिरणवे  मवरूपयाः  इमत  सपुप्रत्ययमान्तस  पदमम्।  अतयाः
तमादृशिसपुपरकत्वमातम् पकवरस्ममातम् एकमाचयाः वमाचम्-  शिब्दमातम् परस्य टमारूपस्य तपृतष्ट्रीयमामवभकवे याः स्वरस्य आकमारस्य
प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

. )12 8 अन्तनोदमात्तमादपुत्तरपदमादन्यतरस्यमाममनत्यसममासवे 
(६.१.१६९)

सकत्रमाथर याः- मनत्यमासधकमारमवमहितसममासमादन्यत्र  यदपुत्तरपदमन्तनोदमात्तमवेकमाचम्  ततयाः  परमा
तपृतष्ट्रीयमामदमवभमकरुदमात्तमा वमा स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्-  अमनत्यसममासवे  अन्तनोदमात्तमातम्  उत्तरपदमातम्  परस्य  तपृतष्ट्रीयमामदमवभकवे याः
उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- ससजमा- पररभमाषमा- मवसध- मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस
मवसधसकत्रमम्। अनवेन उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे चत्वमारर पदमामन ससन्त। अन्तनोदमात्तमातम् उत्तरपदमातम्
अन्यतरस्यमामम्  अमनत्यसममासवे  इमत   सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  अन्तनोदमात्तमातम्,  उत्तरपदमातम्  चवेमत  पददयस
पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस  पददयमम्,  अन्यतरस्यमामम्  इमत  सप्तमष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्,  अमनत्यसममासवे  इमत  च
सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्। समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः इमत सकत्रमातम्  अत्र एकमाचयाः इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस
पदमम्, तपृतष्ट्रीयमामदयाः मवभमकयाः चवेमत प्रथमवैकवचनमान्तस पददयमत्र अनपुवतरतवे। कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत
सकत्रमातम् उदमात्तयाः चवेमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। एकमाचयाः इमत अनपुवतरममानस पदमत्र उत्तरपदमातम्
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इत्यस्य मवशिवेषणमम्,  अन्तनोदमात्तमातम्  इत्यमप  उत्तरपदमातम्  इत्यस्य मवशिवेषणमम्।  एवञ्चि अत्र पदमान्वययाः  इत्थस
भवमत- अमनत्यसममासवे अन्तनोदमात्तमातम् एकमाचयाः उत्तरपदमातम् तपृतष्ट्रीयमामदयाः मवभमकयाः उदमात्तयाः अन्यतरस्यमामम् इमत।
अत्र मवधष्ट्रीयममानयाः उदमात्तत्वधमरयाः तपृतष्ट्रीयमामदमवभकवे याः स्वरस्य भवमत। एकमाचयाः इमत अनपुवतरममानस्य पदस्य
मवशिवेष्यरूपवेण  शिब्दस्य  इमत  षष्ठ्यवेकवचनमान्तस  पदमत्र  गमाह्यमम्।  तवेन  अयस  सकत्रमाथरयाः  अत्र  लभ्यतवे-
अमनत्यसममासवे  अन्तनोदमात्तमातम् उत्तरपदमातम् एकमाचयाः शिब्दमातम् परस्य तपृतष्ट्रीयमामदमवभकवे याः उदमात्तयाः स्यमातम् इमत।
अत्र अन्यतरस्यमामम् इमत कथनमातम् प्रकपृ तसकत्रमवमहितस कमायर्त्तुं मवकल्पवेन भवमत।

उदमाहिरणमम्- परमवमागो॒चमा।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- परममा च असलौ वमाकम्  चवेमत इमत मवगहिवे कमरधमारयसममासवे मनष्षनस्य परममावमाचम्
इमत  शिब्दस्य  सममासत्वमातम्  कपृ त्तमदतसममासमाश्च  इमत  सकत्रवेण  प्रमामतपमदकससजमायमामास  ततयाः
स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत  सकत्रवेण  खलवे  कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतषपु  स्वमामदप्रत्ययवेषपु  प्रमाप्तवेषपु  तपृतष्ट्रीयवैकवचनमववकमायमास  टमाप्रत्ययवे  टमाप्रत्ययमादस्य टकमारस्य चपुटक  इमत
सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण तस्य इत्ससजकस्य टकमारस्य लनोपवे सवरससयनोगवे परमवमाचमा इमत रूपस
ससध्यमत। अत्र परममा इमत पकवरपदमम्,  वमाकम्  इमत च उत्तरपदमम्। पकवरपदस परममा इमत च अन्तनोदमात्तमम्। अतयाः
तस्ममातम् परस्य वमाचम्- शिब्दस्य एकमाचम्-त्वमातम् ततयाः परस्य तपृतष्ट्रीयमामवभकवे याः आकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तत्वस
मवधष्ट्रीयतवे।

. )12 9 ऊमडदम्पदमादपपुप्पपुम्रवैदपुभ्ययाः (६.१.१७६)

सकत्रमाथर याः- एभ्यनोऽसवरनमामस्थमानमवभमकरुदमात्तमा।

सकत्रमावतरणमम्-  ऊमडदम्पदमादपपुप्पपुम्रवैदपुभ्ययाः  परस्य  असवरनमामस्थमानमवभकवे याः  उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं
सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- ससजमा- पररभमाषमा- मवसध- मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवे षपु षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस
मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  एकमवेव  समस्तस  पदस  वतरतवे।  तत्र समस्तवे  पदवे
सममासयाः इत्थमम्- पदम् आमदयाः यवेषमास तवे पदमादययाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः ,ऊटम्  च इदस च पदमादयश्च अपम् च पपुमम्
च  रवै  च  मदवम्  च  इमत  मवगहिवे  इतरवेतरदन्दसममासवे  ऊमडदम्पदमादपपुप्पपुम्रवैमदवयाः  इमत  रूपस,  तवेभ्ययाः  इमत
ऊमडदम्पदमादपपुप्पपुम्रवैदपुभ्ययाः।  अञ्चिवेश्छन्दस्यसवरनमामस्थमानमम्  इमत  सकत्रमातम्  अत्र  असवरनमामस्थमानमम्  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः  इमत  सकत्रमातम्  अत्र  मवभमकयाः  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः चवेमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। असवरनमामस्थमानमम् इमत च ससजमाबनोधकस  पदमम्,  सपुडनपपुससकस्य इमत सकत्रवेण सपु,  औ,

जसम्, अमम्, औटम्  चवेत्यमादष्ट्रीनमास सवरनमामस्थमानससजमा भवमत, तमदनमाश्च प्रत्ययमायाः असवरनमामस्थमानमम् इत्यपुच्यन्तवे।
तच्च अनपुवतरममानस पदमत्र सलङ्गमवपररणमामवेन असवरनमामस्थमानमा इमत रूपस लभतवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः इत्थस
भवमत- ऊमडदम्पदमादपपुप्पपुम्रवैदपुभ्ययाः असवरनमामस्थमानमा मवभमकयाः उदमात्तमा इमत। एवञ्चि अयमत्र सकत्रमाथरयाः भवमत-

ऊमडदम्पदमादपपुप्पपुम्रवैदपुभ्ययाः परस्य असवरनमामस्थमानमवभकवे याः उदमात्तत्वस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अकदपुववे, पगो॒द्भ्यमास भकममयाः इत्यमादष्ट्रीमन अत्र उदमारहिणमामन।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- पगो॒द्भ्यमास भकममयाः इमत उदमाहिरणवे पदम्-शिब्दस्य अथरवदधमातपुरप्रत्यययाः प्रमामदपमदकमम्
इमत सकत्रवेण प्रमामतपमदकससजमायमास ततयाः स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्
इमत सकत्रवेण एकमवसशिमतषपु  स्वमामदप्रत्ययवेषपु  प्रमाप्तवेषपु  तपृतष्ट्रीयमामदवचनमववकमायमास  भ्यमामम्-  प्रत्ययवे  पदम्  भ्यमामम्  इमत
सस्थतवे  ततश्च सवरससयनोगवे  पद्भ्यमामम् इमत रूपस  ससध्यमत। अत्र पद इमत शिब्दस्य पदमामदगणवे पमाठमातम् ततयाः
परस्य च भ्यमामम् इत्यस्य सवरनमामस्थमानससजमाभमावमातम् प्रकपृ तसकत्रवेण तदन्तस्य पद्भ्यमामम् इमत पदस्य अन्तस्य
स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

एवमम् अकदपुववे इत्यदलौ अमप सममानरूपवेण प्रमक्रयमाकमायर्त्तुं बनोध्यमम्।

. )12 10 अषननो दष्ट्रीघमारतम् (६.१.१७२)

सकत्रमाथर याः- शिसमामदमवभमकरुदमात्तमा।

सकत्रमावतरणमम्-  दष्ट्रीघमारन्तमातम्  अषनम्-शिब्दमातम्  परवेषमास  शिसमादष्ट्रीनमामम्  असवरनमामस्थमानससजकमानमामम्
उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  अत्र
पददयस वतरतवे- अषनयाः इमत, दष्ट्रीघमारतम् इमत। तत्र अषनयाः, दष्ट्रीघमारतम् चवेमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस पददयमम्। कषमारत्वतनो
घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अत्र  अनपुवतरतवे।  पकवरसकत्रमातम्
समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः  इत्यस्ममातम्  अत्र  मवभमकयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।
अञ्चिवेश्छन्दस्यसवरनमामस्थमानमम् इमत सकत्रमातम् असवरनमामस्थमानमम् इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस ससजमाबनोधकस  पदमम्
अनपुवपृत्तमम्। तच्च सलङ्गमवपररणमामवेन असवरनमामस्थमानमा इमत रूपस लभतवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः इत्थस भवमत-

दष्ट्रीघमारतम्  अषनयाः असवरनमामस्थमानमवमशिषमा मवभमकयाः उदमात्तयाः इमत। अत्र दष्ट्रीघमारतम् इमत पदमम् अषनयाः इत्यस्य
मवशिवेषणमम् तदन्तमवसधनमा अत्र दष्ट्रीघमारन्तमातम् अषनयाः इमत अथरयाः लभ्यतवे। ततश्च अयमत्र - दष्ट्रीघमारन्तमातम् अषनम्-
शिब्दमातम् परस शिसमादययाः असवरनमामस्थमानमायाः मवभकययाः उदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत।

उदमाहिरणमम्- अषमामभदरशिमभयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अषनम्-शिब्दस्य  अथरवदधमातपुरप्रत्यययाः  प्रमामतपमदकमम्  इमत  सकत्रवेण
प्रमामतपमदकससजमायमास  ततयाः  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः  परश्च  चवेत्यसधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन
स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत  सकत्रवेण  खलवे  कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतषपु  स्वमामदप्रत्ययवेषपु  प्रमाप्तवेषपु  तपृतष्ट्रीयमाबहिहवचनमववकमायमास  मभसस  अषनम्  मभसम्  इमत  सस्थतवे  न  लनोपयाः
प्रमामतपमदकमान्तस्य इमत सकत्रवेण अषनम्-शिब्दस्य नकमारस्य लनोपवे अष मभसम् इमत सस्थतवे सवरससयनोगवे मनष्पनस्य
अषमभसम् इमत शिब्दस्वरूपस्य सपुबन्तत्वमातम्  तदन्तस्य सकमारस्य स्थमानवे  ससजपुषनोयाः रुयाः इमत आदवेशिवे  रनोयाः
उकमारस्य उपदवेशिवेऽजनपुनमाससक इतम् इमत इत्ससजमायमास लनोपवे च कपृ तवे आत्त्ववे अषमामभरम् इमत सस्थतवे रवेफिनोच्चमारणमातम्
परस्य वणमारभमावस्य  मवरमामनोऽवसमानमम्  इमत  सकत्रवेण  अवसमानससजमायमास  तत्परकत्वमातम्  पकवरस्य  रवेफिस्य स्थमानवे
खरवसमानयनोमवरसजरनष्ट्रीययाः  इमत  सकत्रवेण  रवेफिस्य  स्थमानवे  मवसगर  अषमामभयाः  इमत  सपुबन्तस  रूपस  ससद्ध्यमत।
प्रकपृ तसकत्रवेण अषमामभयाः इत्यत्र भकमारनोत्तरस्य अचयाः इकमारस्य उदमातत्वस प्रकपृ तसकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे।
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. )12 11 शितपुरनपुमनो नदजमादष्ट्री(६.१.१७३)

सकत्रमाथर याः- अनपुमम्  ययाः शितपृप्रत्ययस्तदन्तमादन्तनोदमात्तमात्परमा नदष्ट्री अजमामदश्च शिसमामदमवरभमकरुदमात्तमा
स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्-  यस्य शितपृप्रत्ययस्य नपुममागमयाः न भवमत तदन्तमातम्  अन्तनोदमात्तमातम्  परमा  यमा  नदष्ट्री
अजमामदश्च शिसमामदयाः मवभमकयाः तस्य उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतस महिमषरणमा पमामणमननमा।

सकत्रव्यमाख्यमा- षडम् मवधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। शितपुयाः
अनपुमयाः  नदजमादष्ट्री  इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  शितपुयाः  इमत अनपुमयाः  इमत च पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।  नदजमादष्ट्री  इमत
प्रथममामदवचनमान्तस  पदमम्। नदष्ट्री च अजमामदश्च इमत कमरधमारयसममासयाः। कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत
सकत्रमातम् उदमात्तयाः प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। पकवरसकत्रमातम् समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः इत्यस्ममातम्
अत्र  मवभमकयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अञ्चिवेश्छन्दस्यसवरनमामस्थमानमम्  इमत  सकत्रमातम्
असवरनमामस्थमानमम्  इमत  च  प्रथमवैकवचनमान्तस  ससजमाबनोधकस  पदमम्  अनपुवपृत्तमम्।  तच्च  सलङ्गमवपररणमामवेन
असवरनमामस्थमानमा इमत रूपस लभतवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः इत्थस भवमत-  अनपुमयाः शितपुयाः अन्तनोदमात्तमातम् परमा
नदष्ट्री  अजमामदयाः  असवरनमामस्थमानमा  मवभमकयाः  उदमात्तमा  इमत।  ततश्च  सकत्रमाथर्बो  भवमत
नपुममागमरमहितशितपृप्रत्ययमान्तमातम्  अन्तनोदमात्तमातम्  परवेषमास  सवरनमामस्थमानससजकमभनमवभक्त्यवयवस्वरमाणमास
नदष्ट्रीससजकमानमास ङष्ट्रीपम्-ङष्ट्रीषम्-ङष्ट्रीनम्-प्रत्ययमानमास ईकमारस्य च उदमात्तत्वस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अच्छमागो॒ रवसनः॑ प्रथगो॒ममा जमानः॑नतष्ट्री।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- जमानतष्ट्री इत्यत्र जमानतम् इमत शितपृप्रत्ययमान्तस रूपमम्। ततश्च ऋनवेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत
सकत्रवेण ङष्ट्रीप्प्रत्ययवे जमानतम् ङष्ट्रीपम् इमत सस्थतवे ङष्ट्रीप्प्रत्ययमादवेयाः ङकमारस्य लशिक्वतदतवे इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास
तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण च तस्य लनोपवे जमानतम् ई इमत सस्थतवे ससयनोगवे मनष्पनस्य जमानतष्ट्री इमत शिब्दस्वरूपस्य
ङष्ट्रीप्प्रत्ययमान्तत्वमातम् ततयाः सलौ मवभमककमायर च जमानतष्ट्री इमत रूपमम्। अत्र जमानतम् इमत शितपृप्रत्ययमान्तस रूपमम्,
तत्र  च  शितपृप्रत्ययस्य  नपुममागमनो  न  भवमत।  अतयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  अनपुमयाः  शितपुयाः  अन्तनोदमात्तमातम्  परस्य
नदष्ट्रीससजकस्य ङष्ट्रीप्प्रत्ययस्य ईकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

. )12 12 उदमात्तयणनो हिल्पकवमारतम्(६.१.१७४)

सकत्रमाथर याः- उदमात्तस्थमानवे यनो यणम् हिल्पकवरस्तस्ममात्परमा नदष्ट्री शिसमामदमवरभमकश्च उदमात्तमा स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्- उदमात्तस्वरस्य स्थमानवे मवमहितयाः ययाः यणमादवेशियाः तस्ममातम् पकवर्त्तुं नदष्ट्रीससजकस्य शिसमादष्ट्रीनमास
मवभककीनमास च उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-  ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयम-अमतदवेशि-असधकमारमाख्यवेषपु  षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु
इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन उदमात्तत्वस्य मवधमानस मक्रयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे स्तयाः। उदमात्तयणयाः इमत पञ्चिम्यन्तस
पदमम्,  हिल्पकवमारतम्  इत्यमप  पञ्चिम्यन्तस  पदमम्।  उदमात्तस्थमानवे  यणम्  उदमात्तयणम्  इमत  मध्यपदलनोपष्ट्री
कमरधमारयसममासयाः,  तस्य उदमात्तयणयाः। हिलम्  पकवर  असस्त यस्य स हिल्पकवरयाः  इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,  तस्ममातम्
हिल्पकवमारतम्। शितपुरनपुमनो नदजमादष्ट्री इमत सकत्रमातम् नदजमादष्ट्री इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। कषमारत्वतनो घञनोऽन्त
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उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः चवेमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतरतवे तच्च सलङ्गमवपररणमामवेन उदमात्तमा
इमत भवमत। पकवरस्ममातम् समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः इमत सकत्रमातम् अत्र मवभमकयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
अनपुवतरतवे। अञ्चिवेश्छन्दस्यसवरनमामस्थमानमम् इमत सकत्रमातम् असवरनमामस्थमानमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस ससजमाबनोधकस
पदमम्  अनपुवपृत्तमम्।  तच्च  असवरनमामस्थमानस  मवभमकयाः  इमत  पदस्य  मवशिवेषणमम्  अतनो  सलङ्गमवपररणमामवेन
असवरनमामस्थमानमा  इमत रूपस  लभतवे।  असवरनमामस्थमानमम्  इमत च ससजमाबनोधकस  पदमम्,  सपुडनपपुससकस्य इमत
सकत्रवेण  च  सपु,  औ,  जसम्,  अमम्,  औटम्  चवेत्यमादष्ट्रीनमास  सवरनमामस्थमानससजमा  भवमत,  तमदनमाश्च  प्रत्ययमायाः
असवरनमामस्थमानमम्  इत्यपुच्यन्तवे  शिसमादययाः  मवभकययाः  असवरनमामस्थमान  इत्यनवेन  उच्यन्तवे।  ततश्च  अत्र
पदमान्वययाः इत्थस भवमत- हिल्पकवमारतम् उदमात्तयणयाः नदष्ट्री अजमामदयाः असवरनमामस्थमानमा मवभमकयाः उदमात्तमा इमत। तवेन
च  सकत्रस्यमास्य  अयमथर्बो  भवमत  हिल्परकनोदमात्तस्थमानवे  मवमहितयाः  ययाः  यणम्  ततयाः  परवेषमास
सवरनमामस्थमानससजकमवभक्त्यवयवस्वरमाणमास नदष्ट्रीससजकमानमास ङष्ट्रीपम्-ङष्ट्रीषम्-ङष्ट्रीनम्-प्रत्ययमानमास ईकमारस्य च उदमात्तत्वस
भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- चनोगो॒दगो॒मयगो॒त्रष्ट्री सकगो॒नपृतमानमामम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- चनोदमयत्रष्ट्री इत्यत्र चनोमद- धमातनोयाः तपृच्प्रत्ययवे चनोमद तपृ इमत सस्थतवे तपृच्प्रत्ययस्य च
इडमागमवे चनोमद इतपृ इमत सस्थतवे चनोमद-धमातनोयाः इकमारस्य गपुणवे एकमारवे चनोदवे इतपृ इमत सस्थतवे यथमाससख्यमनपुदवेशियाः
सममानमामम् इमत पररभमाषयमा पररष्कपृ तवेन एचनोऽयवमायमावयाः इमत सकत्रवेण एकमारस्य स्थमानवे अयम्-इत्यमादवेशिवे चनोदमयतपृ
इमत सस्थतवे तस्य तपृच्प्रत्ययमान्तस्य चनोदमयतपृशिब्दस्वरूपस्य कपृ दन्तत्वमातम् कपृ त्तमदतसममासमाश्च इमत सकत्रवेण
प्रमामतपमदकससजमायमास ततश्च ऋनवेभ्यनो ङष्ट्रीपम् इमत सकत्रवेण ङष्ट्रीप्प्रत्ययवे चनोदमयतपृ ङष्ट्रीपम् इमत सस्थतवे ङष्ट्रीप्प्रत्ययमादवेयाः
ङकमारस्य लशिक्वतमदतवे इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण च तस्य लनोपवे चनोदमयतपृ ई इमत
सस्थतवे ऋकमारस्य स्थमानवे च रवेफिमादवेशिवे मनष्पनस्य चनोदमयत्रष्ट्री इमत शिब्दस्वरूपस्य ङष्ट्रीप्प्रत्ययमान्तत्वमातम् ततयाः
ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः,  परश्च  चवेत्यसधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन
स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत  सकत्रवेण  एकमवसशिमतषपु
स्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु प्रथमवैकवचनमववकमायमास सपुप्रत्ययवे अनपुनमाससकत्ववेन पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रमतजमातस्य उकमारस्य
उपदवेशिवेऽजनपुनमाससकयाः इतम्  इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास  तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण इत्ससजकस्य उकमारस्य लनोपवे
चनोदमयत्रष्ट्री सम् इमत सस्थतवे ससयनोगवे चनोदमयत्रष्ट्री सम् इमत सस्थतवे हिल्ङ्यमाब्भ्यनो दष्ट्रीघमारतम् सपुमतस्यपपृकस  हिलम् इमत सकत्रवेण
ङ्यन्तमातम् परस्य सपुप्रत्ययस्य सकमारस्य लनोपवे चनोदमयत्रष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत। अत्र चनोदमयत्रष्ट्री इत्यत्र चनोदमयतपृ
इमत अवस्थमायमामम् उदमात्तस्य ऋकमारस्य स्थमानवे यणम्  रवेफियाः मवधष्ट्रीयतवे,  स च रवेफियाः हिल्पकवरयाः। अतयाः तस्ममातम्
परस्य नदष्ट्रीससजकस्य ङष्ट्रीप्प्रत्ययस्य ईकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

. )12 13 ह्रिस्वनपुड्भ्यमास मतपुपम् (६.१.१७६)

सकत्रमाथर याः- ह्रिस्वमान्तमादन्तनोदमात्तमानपुटश्च परयाः मतपुबपुदमात्तयाः।

सकत्रमावतरणमम्- ह्रिस्वमान्तमातम् अन्तनोदमात्तमातम् च परस्य मतपुपयाः उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
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प्रत्ययस्वरमायाः मटप्पणष्ट्री

सकत्रव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  उदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।
मदपदमात्मकवे  असस्मनम्  सकत्रवे  ह्रिस्वनपुड्भ्यमामम्  इमत पञ्चिमष्ट्रीमदवचनमान्तस  पदमम्,  मतपुपम्  इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्।  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अत्र  अनपुवतरतवे।
अन्तनोदमात्तमादपुत्तरपदमादन्यतरस्यमाममनत्यसममासवे इमत सकत्रमातम् अत्र अन्तनोदमात्तमातम् इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस पदमम्
अत्र अनपुवतरतवे।  ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत-  ह्रिस्वनपुड्भ्यमामम्  अन्तनोदमात्तमातम्  मतपुपम्  उदमात्तयाः इमत। अत्र
अन्तनोदमात्तमातम् इमत पदञ्चि नपुटम्  इत्यस्य मवशिवेषणमम्। तवेन तदन्तमवसधनमा च अन्तनोदमात्तमान्तमातम् नपुटम् -प्रत्ययमान्तमातम्
इत्यथर्बो  भवमत। ततश्च अयमत्र सकत्रमाथरयाः  भवमत-  ह्रिस्वमान्तमातम्  अन्तनोदमात्तमातम्  नपुटप्रत्ययमान्तमातम्  च परस्य
मतपुपयाः उदमात्तत्वस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अगो॒कगो॒ण्वन्तयाःगो॒ कणर नः॑वन्तयाः सखमानः॑ययाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अकण्वन्तयाः  इत्यत्र  अन्तनोदमात्तनपुडन्तमातम्  मतपुपम्-प्रत्यययाः  मवमहितयाः।  अतयाः
अन्तनोदमात्तनपुपुडन्तमातम् परस्य मतपुपयाः अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

. )12 14 ङ्यमाश्छन्दसस बहिहलमम्(६.१.१७८)

सकत्रमाथर याः- ङ्यमायाः परनो नमामपुदमात्तनो वमा।

सकत्रमावतरणमम्- छन्दसस ङ्यमायाः परस्य नमामयाः मवकल्पवेन उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।  ङ्यमायाः
छन्दसस बहिहलमम्  इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। मत्रपदमात्मकवे  असस्मनम्  सकत्रवे  ङ्यमायाः इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्,
छन्दसस इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्, बहिहलमम् इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। नमामन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रमातम्
अत्र  नमामम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  चवेमत
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  पकवरसकत्रमातम्  समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः  इत्यस्ममातम्  अत्र  मवभमकयाः  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतरन्तवे। ततश्च अत्र अयस पदमान्वययाः भवमत-  ङ्यमायाः छन्दसस बहिहलस नमामम्
उदमात्तयाः इमत। अत्र नमामम् इमत च नपुडमागमसमहितस्य आमम्-मवभकवे याः रूपमम्। तच्च अत्र षष्ठ्यवेकवचनमान्ततयमा
मवपररणम्यतवे। ततश्च अयमत्र सकत्रमाथर्बो भवमत- छन्दसस ङ्यमायाः परस्य नमामयाः उदमात्तत्वस भवमत इमत। 

उदमाहिरणमम्- दवेगो॒वगो॒सवेगो॒नमानमानः॑ममभभञ्जतष्ट्रीगो॒नमामम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अमभभञ्जतष्ट्रीनमामम्  इत्यत्र  अमभभञ्जतष्ट्री  इमत  ङष्ट्रीप्प्रत्ययमान्तस  पदमम्।  अतयाः
अमभभञ्जतष्ट्री  इमत  ङ्यन्तस  पदमम्।  तस्ममातम्  प्रकपृ तसकत्रवेण  ङ्यन्तमातम्  अमभभञ्जतष्ट्री  इत्यस्ममातम्
षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमववकमायमास मवमहितस्य नपुडमागमसमहितस्य आम्प्रत्ययस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

. )12 15 न गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ द्भ्ययाः(६.१.१८२)

सकम्त्रमाथर याः- एभ्ययाः प्रमागपुकस  न।

सकत्रमावतरणमम्- छन्दसस गनो,  श्वनम्-  इत्यमामदभ्ययाः परवेषमास हिलमादष्ट्रीनमास मवभककीनमामम् उदमात्तत्वमनषवेधमाथर्त्तुं
सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
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सकत्रव्यमाख्यमा- षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मनषवेधसकत्रमम्। अनवेन उदमात्तस्वरयाः मनमषध्यतवे। असस्मनम्
सकत्रवे  दवे  एव  पदवे  स्तयाः-  न  इमत,  गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ द्भ्ययाः  इमत  च।  तत्र  न  इमत  अव्ययपदमम्,
गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ द्भ्ययाः इमत च समस्तस पञ्चिमष्ट्रीबहिहवचनमान्तस पदमम्। गलौश्च श्वमा च समाववणरश्च रमाटम्  च
अङम्  च  क्रपु ङम्  च  कपृ तम्  च  इमत  मवगहिवे  इतरवेतरदन्दसममासवे  गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ दयाः,  तवेभ्ययाः  इमत
गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ द्भ्ययाः। अत्र समाववणरयाः इत्यस्य सलौ अवणरयाः इत्यथरयाः। षसटत्रचतपुभ्यर्बो हिलमामदयाः इमत
सकत्रमातम् अत्र हिलमामदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्,  कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्, समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः इत्यस्ममातम् अत्र मवभमकयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
अत्र अनपुवतरन्तवे। ततश्च अयमत्र पदमान्वययाः भवमत-  गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ द्भ्ययाः हिलमामदयाः मवभमकयाः न
उदमात्तयाः इमत।  तवेन  अयस  सकत्रमाथरयाः  लभ्यतवे-  गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ द्भ्ययाः  परवेषमास  हिलमादष्ट्रीनमास  मवभककीनमामम्
उदमात्तत्वस न स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- गनोभ्यनोनः॑ गमागो॒तपुमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- गनोभ्ययाः  इत्यत्र  गनोशिब्दमातम्  भ्यसम्  इमत  हिलमामदयाः  मवभमकयाः  वतरतवे।  अतयाः
प्रकपृ तसकत्रवेण गनोशिब्दमातम् परस्य मभसम् इमत हिलमामदमवभकवे याः उदमात्तत्वस मनमषध्यतवे।

. )12 16 मदवनो झलम् (६.१.१८३)

सकत्रमाथर याः- मदवयाः परमा झलमामदमवभमकयाः न उदमात्तमा।

सकत्रमावतरणमम्- मदवम्-शिब्दमातम् परवेषमास झलमामदमवभककीनमामम् उदमात्तत्वमनषवेधमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-   षसड्वधवेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु  इदस  मनषवेधसकत्रमम्।  अनवेन  उदमात्तस्वरयाः  मनमषध्यतवे।
असस्मनम् सकत्रवे दवे एव पदवे स्तयाः- मदवयाः इमत, झलम् इमत। तत्र मदवयाः इमत पञ्यम्यवेकवचनमान्तस पदमम्, झलम् इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। न गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ द्भ्ययाः इमत सकत्रमातम् अत्र न इमत अव्ययमम्,  कषमारत्वतनो
घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्,  समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः
इत्यस्ममातम् अत्र मवभमकयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतरन्तवे। ततश्च अयमत्र पदमान्वययाः-  मदवयाः
झलम् मवभमकयाः न उदमात्तयाः इमत। अत्र झलम् इमत मवभकवे याः मवशिवेषणमम्। अतयाः यसस्मनम् मवसधस्तदमादमावल्गहिणवे
इमत पररभमाषयमा तदमामदमवसधनमा झलमामदयाः मवभमकयाः इत्यथरयाः लभ्यतवे। एवञ्चि सकत्रमाथरयाः भवमत-  मदवम्-शिब्दमातम्
परवेषमास झलमामदमवभककीनमामम् उदमात्तत्वस न स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- दपुमभनः॑रगो॒कपु मभयाःनः॑।

सकत्रथरसमन्वययाः- मदवम्-शिब्दस्य  अथरवदधमातपुरप्रत्यययाः  प्रमामतपमदकमम्  इमत  सकत्रवेण
प्रमामतपमदकससजमायमास  प्रत्यययाः  परश्च  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्  इमत  सकत्रत्रयमम्  असधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन
स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत  सकत्रवेण  खलवे  कपनोतन्यमायवेन
एकमवसशिमतषपु स्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु तपृतष्ट्रीयवैकवचनमववकमायमास मभस्प्रत्ययवे मदवम् मभसम् इमत सस्थतवे मदवम्-शिब्दस्य
स्थमानवे अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा पररष्कपृ तवेन मदव उतम् इमत सकत्रवेण उतम् इमत अन्तमादवेशिवेऽनपुबन्धलनोपवे मद
उ मभसम् इमत सस्थतवे इकमारस्य स्थमानवे इकनो यणमच इमत सकत्रवेण यणमादवेशिवे यकमारवे द म् यम् उ मभसम् इमत सस्थतवे
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मभसयाः सकमारस्य ससजपुषनो रयाः इमत सकत्रवेण रुत्ववे मवसगर  दपुमभयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत। दपुमभयाः इत्यत्र मदवम्-
शिब्दमातम्  मभसम्  इमत प्रत्यययाः वतरतवे।  स च मभस्प्रत्यययाः झलमामदयाः वतरतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मदवम्-शिब्दस्य
परस्य झलमादवेयाः मभसयाः प्रत्ययस्य उदमात्तत्वस मनमषध्यतवे।

. )12 17 मतत्स्वररतमम् (६.१.१८५)

सकत्रमाथर याः- मतत्प्रत्ययस्य स्वररतत्वमम्।

सकत्रमावतरणमम्- मततयाः प्रत्ययस्य स्वरस्य स्वररतत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।

सकत्रव्यमाख्यमा- षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम्
सकत्रवे दवे पदवे  स्तयाः। मततम् इमत,  स्वररतमम् इमत। अत्र उभयमवेव पदमम् प्रथमवैकवचनमान्तस बनोध्यमम्। मततम् इमत
पदस्य मवशिवेष्यरूपवेण प्रत्यययाः इमत पदमत्र यनोज्यमम्। एवञ्चि अत्र पदमान्वययाः भवमत- मततम् (प्रत्यययाः) स्वररतमम्।
ततश्च सकत्रमाथरयाः भवमत- मतत्प्रत्यययाः स्वररतयाः स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- क्वनः॑ नकगो॒नमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मकमम्-शिब्दमातम् मकमनोऽतम् इमत सकत्रवेण अत्प्रत्ययवे हिलन्त्यमम् इमत सकत्रवेण तकमारस्य
इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इमत सकत्रवेण च तस्य इत्ससजकस्य तकमारस्य लनोपवे मकमम् अ इमत सस्थतवे क्वमामत इमत
सकत्रवेण मकमम् इमत शिब्दस्य स्थमानवे क्व इत्यमादवेशिवे क्व अतम् इमत सस्थतवे अतनो गपुणनो इमत सकत्रवेण क्व इत्यस्य
अकमारस्य अतम् इत्यस्य अकमारस्य च स्थमानवे पररूपवे एकमादवेशिवे अकमारवे सवरससयनोगवे क्व इमत रूपस ससध्यमत।
क्व इमत मतत्प्रत्ययमान्तस मवदतवे। अतयाः क्व इत्यत्र प्रकपृ तसकत्रवेण अकमारस्य स्वररतस्वरयाः भवमत।

. )12 18 उपनोत्तमसररमत (६.१.१९७)

सकत्रमाथर याः- ररत्प्रत्ययमान्तस्यनोपनोत्तममपुदमात्तस स्यमातम्।

सकत्रमावतरणमम्- ररत्प्रत्ययमान्तस्य उपनोत्तमस्य उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा-  षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम्
सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः-  उपनोत्तममम्  इमत,  ररमत  इमत  च।  तत्र  उपनोत्तममम्  इमत  अव्ययमम्,  ररमत  इमत  च
सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्।  कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
अत्र  अनपुवतरतवे।  उपनोत्तमस  नमाम  मदससख्यमासधकस्वरमवमशिषस्य  पदस्य  अन्तमातम्  पकवरस्वरयाः।  ततश्च  अत्र
पदमान्वययाः भवमत-  ररमत उपनोत्तमस  उदमात्तमम्  इमत। ररमत इमत पदस्य मवशिवेष्यरूपवेण प्रत्यययाः इमत पदस्य
आकवेपयाः कतरव्ययाः। एवञ्चि अत्र सकत्रथर्बो भवमत- ररत्प्रत्ययमान्तस्य उपनोत्तमस्य उदमात्तत्वस स्यमातम् इमत।

उदमाहिरणमम्- यदमाहिवनष्ट्रीयवे।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- आहिवनष्ट्रीयवे इत्यत्र आपकवरकमातम् हिहधमातनोयाः कपृ त्यल्यपुटनो बहिहलमम् इमत सकत्रवेण बमाहिहलकवे
असधकरणमाथर अनष्ट्रीयरम्- प्रत्ययवे अनष्ट्रीयरम्-प्रत्ययमान्तस्य रवेफिस्य हिलन्त्यमम् इमत सकत्रवेण इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः
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इमत सकत्रवेण इत्ससजकस्य रकमारस्य लनोपवे  आ हिह  अनष्ट्रीय इमत जमातवे धमातनोयाः उकमारस्य गपुणवे ओकमारवे आ हिनो
अनष्ट्रीय इमत जमातवे  यथमाससख्यमनपुदवेशियाः  सममानमामम्  इमत पररभमाषयमा पररष्कपृ तवेन एचनोऽयवमायमावयाः इमत सकत्रवेण
ओकमारस्य  स्थमानवे  अवम्  इत्यमादवेशिवे  आहिवम्  अनष्ट्रीय  इमत  जमातवे  ससयनोगवे  मनष्पनस्य  आहिवनष्ट्रीय  इमत
शिब्दस्वरूपस्य  कपृ दन्तत्वमातम्  ततयाः  ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः,  परश्च  चवेत्यसधकपृ त्य  प्रवतरममानवेन
स्वलौजसमलौटछषमाभ्यमासम्भस्ङवेभ्यमाम्भ्यस्ङससभ्यमाम्भ्यस्ङ्सनोसमासङ्यनोस्सपुपम्  इमत  सकत्रवेण  एकमवसशिमतषपु
स्वमामदप्रत्ययवेषपु प्रमाप्तवेषपु सप्तम्यवेकवचनमववकमायमास मङप्रत्ययवे मङप्रत्ययमादवेयाः ङकमारस्य लशिक्वतमदतवे इमत सकत्रवेण
इत्ससजमायमास  तस्य  लनोपयाः  इमत सकत्रवेण  च इत्ससजकस्य ङकमारस्य  लनोपवे  आहिवनष्ट्रीय इ  इमत सस्थतवे  एकयाः
पकवरपरयनोयाः इत्यसधकमारवे पमठतवेन आद्गपुणयाः इमत सकत्रवेण तयनोयाः अकमारस्य इकमारस्य च स्थमानवे  गपुणवे  स्थमानत
आन्तयमारतम् एकमारवे सवरससयनोगवे  आहिवनष्ट्रीयवे  इमत रूपस ससध्यमत। प्रकपृ तवे  उदमाहिरणवे आहिवनष्ट्रीयवे  इमत अनष्ट्रीयरम्-
प्रत्ययमान्तस पदमम्, स च अनष्ट्रीयरम्-प्रत्यययाः ररदम् भवमत। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण तदन्तस्य आहिवनष्ट्रीयवे इमत पदस्य
अन्त्यमातम् पकवरस्य एकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.10 समाववेकमाचस्तपृतष्ट्रीयमामदमवरभमकयाः इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?

.11 अन्तनोदमात्तमामादपुत्तरपदमादन्यतरस्यममनत्यसममासवे इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?

.12 ऊमडदम्पदमादपपुप्पपुम्रवैदपुभ्ययाः इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?

.13 शिसमामदमवभमकरुदमात्तमा इमत कस्य सकत्रस्य अथरयाः?

.14 अनपुमम् ययाः शितपृप्रत्ययस्तदन्तमादन्तनोदमात्तमात्परमा नदष्ट्री अजमामदश्च शिसमामदमवरभमकरुदमात्तमा स्यमातम् इमत 
कस्य सकत्रस्य अथरयाः?

.15 चनोगो॒दगो॒मयगो॒त्रष्ट्री इत्यत्र ईकमारस्य उदमात्तत्वस कवे न मवमहितमम्?

पमाठसमारयाः

अत्र  अषमाध्यमाय्यमायाः  तपृतष्ट्रीयमाध्यमायस्य  षष्ठमाध्यमायस्य  च  सकत्रमामण  आलनोमचतमामन।  अत्र  तपु
ववैमदकव्यमाकरणस चच्यरतवे। पमामणमनयाः ललौमककव्यमाकरणस्य कपृ तवे स्वरमामदव्यवस्थमास कपृ तवमानम्। परन्तपु कमालक्रमवेण
स्वरव्यवस्थमा प्रमाययाः लपुप्तमा  दृश्यतवे।  परन्तपु  सम्प्रमत अमप ववेदवे  तपु  स्वरस्य ममाहिमात्म्यस  भकयशियाः पररलक्ष्यतवे।
पकवरतनवे  पमाठदयवे  धमातपुस्वरयाः  प्रमामतपमदकस्वरयाः  मफिटम् -स्वरश्च  आलनोमचतमायाः  ससन्त।  प्रकपृ तपमाठवे  असस्मनम्
प्रत्ययस्वरमाणमास तपु चचमार मक्रयतवे। समाममान्यतयाः सववेषमास प्रत्ययमानमास आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो भवमत। आदपुदमात्तश्च
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इत्यमामदनमा  सकत्रवेण  प्रत्ययस्य आमदयाः  स्वरयाः  उदमात्तयाः  भवमत।  परन्तपु  समाममान्यतयाः  सपुप्प्रत्ययमायाः  अनपुदमात्तमायाः
भवसन्त।  अनपुदमात्तलौ  सपुसप्पतलौ  इमत  मनदरशिमातम्।  कमासञ्चितम्  मवशिवेषप्रत्ययमानम्  सममासश्रत्य  मत्रसपृभ्यनो  जसयाः
इत्यमामदमवशिवेषसकत्रस  रमचतस  सकत्रकत्रमार।  उदमात्तमामदस्वरमाणमास  मनषवेधमाथरमम्  अमप  कमामनमचतम्  सकत्रमामण  प्रनोकमामन
पमामणमननमा। यथमा- मदवनो झलम् इत्यमादष्ट्रीमन सकत्रमामण। मदवम्-शिब्दमातम् परवेषमास झलमामदमवभककीनमामम् उदमात्तत्वमनषवेधमाथर्त्तुं
सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्। एवञ्चि अस्य पमाठस्य मपुख्ययाः मवषययाः भवमत प्रत्ययस्वरयाः इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 आदपुदमात्तश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.2 तमदतस्य इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.3 परमवमागो॒चमा इमत रूपस समाधयत।

.4 चनोगो॒दगो॒मयगो॒त्रष्ट्री इमत रूपस ससकत्रस समाधयत।
.5 यजस्य इमत रूपस समाधयत।

.6 आहिवनष्ट्रीयवे इमत रूपस समाधयत।
.7 शितपुरनपुमनो नदजमादष्ट्री इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.8 ङ्यमाश्छन्दसस बहिहलमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात

.9 न गनोश्वन्समाववणररमाडङ्क्रपु ङ्कपृ द्भ्ययाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.10 कलौञ्जमायनमायाः इमत रूपस ससकत्रस समाधयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 अमग्निशिब्दमातम् मनप्रत्ययस्य मवधमानमम् अङ्गवेनरलनोपश्च इमत सकत्रवेण भवमत
.2 आदपुदमात्तश्च इमत सकत्रवेण प्रत्ययस्य आदपुदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे

.3 अमग्निशिब्दवे नकमारमातम् परयाः इकमारयाः उदमात्तयाः
.4 अमगधमातपुयाः

.5 अनपुदमात्तलौ सपुसप्पतलौ इमत सकत्रवेण

.6 मचतयाः इमत सकत्रवेण

.7 तमदतस्य इमत असधकमारसकत्रमम्।
.8 मकतयाः इमत सकत्रवेण
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.9 मतसपृभ्यनो जसयाः इमत सकत्रवेण
उत्तरमामण-२

.10 उदमात्तस्वरयाः

.11 उदमात्तस्वरयाः
.12 उदमात्तस्वरयाः

.13 अषननो दष्ट्रीघमारतम् इमत सकत्रस्य
.14 शितपुरनपुमनो नदजमादष्ट्री इमत सकत्रवेण

.15 उदमात्तयणनो हिल्पकवमारतम् इमत सकत्रवेण।
इमत प्रत्ययस्वरमायाः

।।इमत दमादशियाः पमाठयाः।।
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)13 सममासस्वरमायाः
प्रस्तमावनमा-

स्वरसमहिततयमा ववेदमायाः अध्यवेतव्यमायाः। त्रययाः स्वरमायाः। उदमात्तयाः, अनपुदमात्तयाः, स्वररतयाः च। प्रत्यवेकस  स्वरवेषपु
एकवै कस  मचह्निमम्  असस्त।  यथमा  अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इत्यत्र  अकमारयाः  अनपुदमात्तयाः।  अकमारस्य  नष्ट्रीचवैयाः  मवदममानमा  रवेखमा
अकमारस्य  अनपुदमात्तत्वस  बनोधयमत।  मग्नि  इत्यस्य इकमारयाः  उदमात्तयाः।  उदमात्तस्य कपृ तवे  मकममप  मचह्निस  नमासस्त।
मचह्निमवहिष्ट्रीनयाः  उदमात्तयाः भवमत। मष्ट्री  इत्यत्र ईकमारयाः  स्वररतयाः।  ईकमारस्य उपरर  मवदममानमा  रवेखमा  स्वररतस्य
सकमचकमा।  एवमम्  अचयाः  त्रययाः  स्वरमायाः  सम्भवसन्त।  प्रत्यवेकस  वणमारनमास  स्वरयाः  प्रत्यययनोगमातम्  सममासकरणमातम्
इत्यमामदहिवेतनोयाः पररवत्यरतवे।  असस्मनम्  प्रकरणवे  सममासस्वरमवषयवे  जमास्यमामयाः। अथमारतम्  सममासकरणवेन कपु त्र कयाः
स्वरयाः भवमत तदम् आलनोचयमामयाः।

उदवेश्यमामन- 

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्-
 सममासस्य अन्तवे जमायममानस स्वरस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 तत्पपुरुषसममासवे पकवरपदस्य स्वरस मवधमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 कमरधमारयसममासवे पकवरपदस्य स्वरस मनणरतपुस यनोग्यनो भमवष्यमत।
 बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासवे पकवरपदस्य स्वरस मनश्चवेतपुमम् समामथ्यरमम् अजरयवेतम्।
 मदगपुसममासवे कस्य पदस्य कयाः स्वरयाः भवमत इमत जमास्यमत।
 प्रकपृ मतस्वरत्वस कपु त्र कपु त्र इमत पमठष्यमत।
 सकत्रमाणमामम् अथरमनणरयस कतपुर्त्तुं प्रभववेतम्।
 सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर्त्तुं ससदनो भमवष्यमत।

. )13 1 सममासस्य॥ (६.१.२२३)

सकत्रमाथर याः- सममासस्य अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस मवसधसकत्रमम्।  अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।  सकत्रवेऽसस्मनम्  एकमवेव पदमम्
असस्त।  सममासस्य इमत षष्ठ्यन्तस  पदमम्।  "अन्त्यनोऽवत्यमायाः"  इमत सकत्रमातम्  अन्तयाः  इमत पदमम्  अनपुवतरतवे।

ववेदमाध्ययनमम्    193   

13



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

उदमात्तयाः इमत पदमत्रमानपुवतरतवे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत- सममासस्य अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत इमत। उदमात्तमामदकस  तपु
अचयाः एव सम्भवमत। अतयाः अन्त्ययाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इत्यथरयाः।

उदमाहिरणमम्- रमागो॒जगो॒पपुगो॒रुगो॒षयाः

सकत्रमाथरसमन्वययाः-रमाजयाः पपुरुषयाः इमत मवगहिवे "षष्ठष्ट्री" इमत सकत्रवेण षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासवे रमाजपपुरुषयाः इमत
रूपस भवमत। सममासत्वमातम् प्रकपृ तसकत्रवेण रमाजपपुरुष इत्यस्य अन्त्ययाः अकमारयाः उदमात्तयाः भवमत। 

. )13 2 तत्पपुरुषवे तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः॥
(६.२.२)

सकत्रमाथर याः- तत्पपुरुषसममासवे  पकवरपदस  यमद तपुल्यमाथरवमाचकस ,  तपृतष्ट्रीयमान्तस,  सप्तम्यन्तस,  उपममानवमाचकमम्,
अव्ययस, कपृ त्यप्रत्ययमान्तस वमा भवमत तमहिर पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत।।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।  प्रकपृ मतशिब्दयाः  स्वमाभमामवकवे
वतरतवे। प्रकपृ मतस्वरयाः नमाम स्वमाभमामवकयाः स्वरयाः। प्रकपृ मतयाः स्वमाभमामवकयाः स्वरयाः यस्य सयाः प्रकपृ मतस्वरयाः। अथमारतम्
सममासमातम्  पकवर्त्तुं  पदस्य ययाः स्वमाभमामवकयाः स्वरयाः भवमत,  सममासमातम्  परस स एव स्वरयाः मतष्ठमत। सकत्रवेऽसस्मनम्
पददयमम्  असस्त।  तत्पपुरुषवे  इमत  सप्तम्यन्तस  पदमम्।  तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः  इमत
प्रथममान्तस  पदमम्।  "बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्"  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्
अनपुवतरतवे।  सकत्रमाथरयाः भवमत तत्पपुरुषवे  तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः पकवरपदभकतमायाः प्रकपृ त्यमा
इमत। प्रकपृ त्यमा इत्यस्य अथरयाः स्वभमाववेन अवमतष्ठतवे इमत। अथमारतम् तत्पपुरुषसममासवे पकवरपदस यमद तपुल्यमाथरवमाचकस ,
तपृतष्ट्रीयमान्तस,  सप्तम्यन्तस,  उपममानवमाचकमम्,  अव्ययस,  कपृ त्यप्रत्ययमान्तस  वमा भवमत तमहिर  पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः
भवमत। पकवरपदस्य स्वरपररवतरनस न भवमत।

उदमाहिरणमम्- तपुल्यनः॑श्ववेतयाः। मकररकमाणयाः। अकशिलौण्डयाः। शिसष्ट्रीश्यमाममा। 

सकत्रमाथरसमन्वययाः- तपुल्यश्ववेतयाः-  अत्र कपृ त्यतपुल्यमाख्यमा  अजमात्यमा  इमत  सकत्रवेण  कमरधमारयसममासयाः
जमातयाः। अत्र पकवरपदस तपुल्यमाथरवमाचकमम् असस्त मकञ्चि यतनोऽनमावयाः इमत सकत्रवेण आदपुदमात्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
तपुल्यश्ववेतयाः इमत समस्तपदस्य तपुल्य इमत पदमम् आदपुदमात्तस भवमत।

मकररकमाणयाः- मकररणमा कमाणयाः इमत मवगहिवे तपृतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासवे मकररकमाणयाः इमत रूपस भवमत। अत्र
मकरर इमत अन्तनोदमात्तस पदमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मकररकमाणयाः इत्यत्र मकरर इमत अन्तनोदमात्तस भवमत।

अकशिलौण्डयाः- अकवेषपु शिलौण्डयाः इमत मवगहिवे सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासवे अकशिलौण्डयाः इमत रूपमम्। अकशिब्दयाः
अन्तनोदमात्तयाः। अतयाः अकशिलौण्डयाः इत्यत्र अकशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत।

शिसष्ट्रीश्यमाममा- शिसष्ट्री इव श्यमाममा इमत मवगहिवे उपममानमामन समाममान्यवचनवैयाः इमत सकत्रवेण तत्पपुरुषसममासयाः
जमातयाः। शिसष्ट्रीशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण शिसष्ट्रीश्यमाममा इत्यत्र शिसष्ट्री इमत अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत।
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अबमाह्मणयाः- न बमाह्मणयाः इमत मवगहिवे नञ्तत्पपुरुषसममासवे अबमाह्मणयाः इमत रूपस भवमत। अत्र पकवरपदस नञम्
इमत मनपमातयाः, मनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः इमत सकत्रवेण अमादपुदमात्तयाः च। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अबमाह्मणयाः इत्यत्र पकवरपदमम्
अदपुदमात्तमवेव मतष्ठमत।

मपुहिहतरसपुखमम्-  मपुहिहतर्त्तुं  सपुखमम्  इमत  मवगहिवे  अत्यन्तससयनोगवे  च  इमत  सकत्रवेण  मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः
जमातयाः।  अत्र  पकवरपदस  मदतष्ट्रीयमान्तमम्,  अन्तनोदमात्तस  च।  अतयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  मपुहिहतरसपुखमम्  इत्यत्र  पकवरपदमम्
अन्तनोदमात्तमवेव मतष्ठमत।

भनोज्यनोष्णमम्-  भनोज्यस  च  ततम्  उष्ण्यमम्  इमत  मवगहिवे  कमरधमारयससजकयाः  तत्पपुरुषसममासयाः  जमातयाः।
भनोज्यमम् इमत कपृ त्यप्रत्ययमान्तस पदमम्, स्वररतस च। अतयाः भनोज्यनोष्णमम् इमत समस्तपदस्य भनोज्यशिब्दयाः स्वररतयाः
एव मतष्ठमत।

. )13 3 वमा भपुवनमम्॥ (६.२.२०)

सकत्रमाथर याः- ऐश्वयर अथर तत्पपुरुषवे पत्यलौ उत्तरपदवे भपुवनस पकवरपदस वमा प्रकपृ त्यमा। 

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। सकत्रवेणमानवेन प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे पददयमम् असस्त।
वमा  इत्यव्ययपदमम्।  भपुवनमम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  "पत्यमाववैश्वयर"  इमत  अनपुवतरतवे।  "बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा
पकवरपदमम्"  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  "तत्पपुरुषवे
तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः" इमत सकत्रमातम् तत्पपुरुषवे इमत अनपुवतरतवे। ऐश्वयर इमत तत्पपुरुषवे
इत्यनवेन सहि अन्ववेमत।  उत्तरपदवे  इमत अध्यमाहिमायरमम्।  तच्च पत्यलौ  इत्यनवेन  सहि अन्ववेमत।  अतयाः सकत्रमाथरयाः
भवमत-  ऐश्वयरवमामचमन तत्पपुरुषवे पमतशिब्दवे उत्तरपदवे समत पकवरपदस्य भपुवनशिब्दस्य मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः
भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- भपुवनः॑नपमतयाः। भपुगो॒वगो॒नगो॒पगो॒मतयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- भपुवनपमतयाः इत्यत्र भपुवनस्य पमतयाः इमत मवगहिवे  तत्पपुरुषसममासयाः जमातयाः। अत्र
भपुवनशिब्दयाः  पकवरपदमम्।  पमतशिब्दश्च  उत्तरपदमम्  असस्त।  अतयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  भपुवनशिब्दस्य  मवकल्पवेन
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। तवेन प्रकपृ मतस्वरपकवे आदपुदमात्तयाः भवमत।

. )13 4 पकवर भकतपकवर॥ (६.२.२२)

सकत्रमाथर याः- पकवरशिब्दवे उत्तरपदवे भकतपकवर अथर तत्पपुरुषवे पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयस
मवरमाजतवे।  पकवर  इमत सप्तम्यन्तस  पदमम्।  भकतपकवर  इत्यमप सप्तम्यन्तस  पदमम्।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत
सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। उत्तरपदवे इमत अध्यमाहिमायरमम्। तच्च उत्तरपदस पकवर
इत्यनवेन सहि अन्ववेमत। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत- पकवरशिब्दवे उत्तरपदवे भकतपकवरवमामचमन तत्पपुरुषवे सममासवे पकवरपदस्य
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- आढ्यपकवरयाः।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- आढ्ययाः भकतपकवरयाः इमत मवगहिवे आढ्यपकवरयाः इमत रूपमम्। अत्र पकवरशिब्दयाः भकतपकवर
अथर वतरतवे। पकवरशिब्दयाः उत्तरपदमम् अमप वतरतवे। अतयाः अत्र प्रकपृ तसकत्रवेण आढ्य इमत पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस
भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 सममासस्य अन्तयाः मकस  भवमत?

.2 तपुल्यशिब्दयाः अमादपुदमात्तयाः अन्तनोदमात्तयाः वमा?

.3 अकशिलौण्डयाः इत्यस्य मवगहिवमाक्यस मकमम्?
.4 भलौज्यनोष्णमम् इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस कवे न मवधष्ट्रीयतवे?

.5 वमा भपुवनमम् इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः?

.6 भपुवनपमतयाः इत्यत्र भपुवनशिब्दस्य कयाः स्वरयाः?

.7 पकवर भकतपकवर इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?

. )13 5 मवस्पषमादष्ट्रीमन गपुणवचनवेषपु॥ (६.२.२४)

सकत्रमाथर याः- मवस्पषमादष्ट्रीमन पकवरपदमामन गपुणवचनवेषकत्तरपदवेषपु प्रकपृ मतस्वरमामण भवसन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। सकत्रवेऽसस्मनम् पददयस
मवरमाजतवे। मवस्पषमादष्ट्रीमन इमत प्रथममान्तस पदमम्। गपुणवचनवेषपु इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम्
इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। उत्तरपदवेषपु इमत अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः
भवमत- गपुणवचनवेषपु उत्तरपदवेषपु मवस्पषमादष्ट्रीनमास पकवरपदमानमास प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- मवस्पनः॑षकटपुकमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मवस्पषस  कटपुकमम्  इमत मवगहिवे  अत्र सममासयाः। कटपुकमम्  इमत गपुणवमाचकस  पदमम्।
तच्च उत्तरपदमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मवस्पषमम् इमत अस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। मवस्पषशिब्दयाः गमतरनन्तरयाः
इमत सकत्रवेण आदपुदमात्तयाः। तस्ममातम् मवस्पषकटपुकमम् इत्यत्र मवस्पषशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः एव मतष्ठमत। 

मवशिवेषयाः- मवस्पषकटपुकमम् इत्यत्र न कमरधमारयसममासयाः। कमरधमारयसममासयाः मवशिवेष्यमवशिवेषणयनोयाः मध्यवे
भवमत। अत्र मवस्पषमम् इमत कटपुकस्य यतम् प्रवपृसत्तमनममत्तस कटपुकत्वस, तस्य मवशिवेषणस, न तपु कटपुकस्य। अतयाः
अत्र समाममान्यसममासयाः एव स्वष्ट्रीकतरव्ययाः।

. )13 6 कपु ममारश्च॥ (६.२.२७)

सकत्रमाथर याः- पकवरपदस्थयाः कपु ममारशिब्दयाः कमरधमारयवे सममासवे प्रकपृ त्यमा भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। सकत्रवेऽसस्मनम् पददयस
मवरमाजतवे। कपु ममारयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा
इमत पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। श्रज्यमावमकन्पमापवत्सपु भमाववे  कमरधमारयवे  इमत सकत्रमातम्  कमरधमारयवे
इमत पदमम् अनपुवतरतवे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत कमरधमारयवे सममासवे पकवरपदस्य कपु ममारशिब्दस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत
इमत। 

उदमाहिरणमम्- कपु गो॒ममागो॒रश्रनः॑मणमा। कपु गो॒ममागो॒रकपु लटमा। कपु गो॒ममागो॒रतमापसष्ट्री।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कपु ममारष्ट्री च इयस कपु लटमा इमत मवगहिवे कमरधमारयसममासवे कपु ममारष्ट्री इत्यस्य पपुसवदमाववे
कपु ममारकपु लटमा इमत रूपमम्। अन्तनोदमात्तयाः कपु ममारशिब्दयाः अत्र पकवरपदमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण कपु ममारश्रमण इत्यत्र
कपु ममारशिब्दयाः अमप अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत।

. )13 7 बह्वन्यतरस्यमामम्॥ (६.२.३०)

सकत्रमाथर याः- मदगलौ सममासवे इगन्तमामदषपु उत्तरपदवेषपु पकवरपदस्थयाः बहिहशिब्दयाः अन्यतरस्यमास प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। सकत्रवेऽसस्मनम् पददयस मवरमाजतवे।
बहिह  इमत प्रथममान्तस  पदमम्।  अन्यतरस्यमामम्  इमत अव्ययपदमम्।  इगन्तकमालकपमालभगमालशिरमाववेषपु  मदगलौ  इमत
सकत्रमातम्  इगन्तकमालकपमालभगमालशिरमाववेषपु  इमत  मदगलौ  इमत  च  पददयमम्  अत्र  अनपुवतरतवे।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा
पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। उत्तरपदवेषपु इमत अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः
सकत्रमाथरयाः भवमत मदगपुसममासवे इगन्तकमालकपमालभगमालशिरमाववेषपु उत्तरपदवेषपु पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य अन्यतरस्यमास
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत। अत्र कमालशिब्दवेन कमालवमाचकस्य शिब्दस्य गहिणस भवमत।

उदमाहिरणमम्- बगो॒ह्वनः॑रसत्नयाः।बगो॒ह्वगो॒रसत्नयाः। बगो॒हिहममास्ययाः। बगो॒हिह गो॒ममास्ययाः। बगो॒हिहकनः॑ पमालयाः। बगो॒हिह गो॒कगो॒पमागो॒लयाः। बगो॒हिहभनः॑गमालयाः।
बगो॒हिह गो॒भगो॒गमागो॒लयाः। बगो॒हिहशिनः॑रमावयाः। बगो॒हिह गो॒शिगो॒रमागो॒वयाः।।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- 

बह्वरसत्नयाः- बहिवयाः अरत्नययाः प्रममाणमम् अस्य इमत मवगहिवे तमदतमाथर तमदतमाथर्बोत्तरपदसममाहिमारवे च इमत
सकत्रवेण मदगपुसममासवे बह्वरसत्नयाः इमत रूपमम्। अत्र पकवरपदस बहिहशिब्दयाः, उत्तरपदस च इगन्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र
पकवरपदस्य  बहिहशिब्दस्य  मवकल्पवेन  प्रकपृ मतस्वरयाः  भवमत।  पकवे  अनपुदमात्तस्वरयाः  भवमत।  अत्र  बहिह+अरसत्नयाः
इत्यवस्थमायमास यणमादवेशिवे बह्वरसत्नयाः इमत भवमत। बहिहशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः। मकन्तपु यणमादवेशित्वमातम् प्रकपृ मतस्वरपकवे
उदमात्तस्वररतयनोयरणयाः स्वररतनोऽनपुदमात्तस्य इमत सकत्रवेण स्वररतस्वरयाः भवमत। तस्ममातम्  बगो॒ह्वनः॑रसत्नयाः,  बगो॒ह्वगो॒रसत्नयाः
इमत रूपदयस प्रमाप्यतवे।

बहिहममास्ययाः- बहिहनम् ममासमानम् भपृतयाः इमत मवगहिवे तमदतमाथर मदगपुसममासवे यप्प्रत्ययवे बहिहममास्ययाः इमत रूपमम्।
अत्र बहिहशिब्दयाः पकवरपदमम्। उत्तरपदञ्चि कमालवमाचकमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य मवकल्पवेन
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। पकवे अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत। तवेन बगो॒हिहममास्ययाः, बगो॒हिह गो॒ममास्ययाः इमत रूपदयस भवमत।

बहिहकपमालयाः-  बहिहषपु कपमालवेषपु ससस्कपृ तयाः इमत मवगहिवे मदगपुसममासवे बहिहकपमालयाः इमत रूपस भवमत। अत्र
अन्तनोदमात्तयाः बहिहशिब्दयाः पकवरपदमम्। उत्तरपदञ्चि कपमालशिब्दयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य
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मवकल्पवेन  प्रकपृ मतस्वरयाः  भवमत।  पकवे  अनपुदमात्तस्वरयाः  भवमत।  तवेन  बगो॒हिहकनः॑ पमालयाः,  बगो॒हिह गो॒कगो॒पमागो॒लयाः  इमत  रूपदयस
भवमत।

बहिहभगमालयाः-  बहिहषपु  भगमालवेषपु  ससस्कपृ तयाः  इमत  मवगहिवे  मदगपुसममासवे  बहिहभगमालयाः  इमत  रूपमम्।  अत्र
अन्तनोदमात्तयाः बहिहशिब्दयाः पकवरपदमम्। उत्तरपदञ्चि भगमालशिब्दयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य
मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। पकवे अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत। तवेन बगो॒हिहभनः॑गमालयाः, बगो॒हिह गो॒भगो॒गमागो॒लयाः इमत रूपदयस भवमत।

बहिहशिरमावयाः-  बहिहषपु  शिरमाववेषपु  ससस्कपृ तयाः  इमत  मवगहिवे  मदगपुसममासवे  बहिहशिहिमावयाः  इमत  रूपमम्।  अत्र
अन्तनोदमात्तयाः बहिहशिब्दयाः पकवरपदमम्।  उत्तरपदञ्चि शिरमावशिब्दयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य
मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः अन्तनोदमात्तयाः भवमत। पकवे अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत। तवेन बगो॒हिहभनः॑गमालयाः,  बगो॒हिह गो॒भगो॒गमागो॒लयाः इमत
रूपदयस भवमत।

. )13 8 कमातरकलौजपमादयश्च॥ (६.२.३७)

सकत्रमाथर याः- कमातरकलौजपमादयनो यवे दन्दमास्तवेषपु पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयस
मवरमाजतवे। कमातरकलौजपमादययाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। रमाजन्यबहिहवचनदन्दवेऽन्धकवपृसष्णषपु इमत
सकत्रमातम् दन्दवे इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत, पकवरपदमम् इमत
च पददयमम् अनपुवतरतवे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत- कमातरकलौजपमादष्ट्रीनमास दन्दवे पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत इमत। अथमारतम्
कमातरकलौजपमामदशिब्दमानमास मध्यवे यवे दन्दसममासमनष्पनमायाः तवेषमास पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इत्यथरयाः।

उदमाहिरणमम्- कमागो॒तरकलौनः॑जपलौ।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कपृ तस्य अपत्यमम् इत्यथर कपृ तशिब्दमातम् अण्प्रत्ययवे कमातरयाः इमत रूपमम्। कपु जपस्य
अपत्यमम्  इत्यथर  कपु जपशिब्दमातम्  अण्प्रत्ययवे   कलौजपयाः  इमत  रूपमम्।  शिब्ददयमम्  अण्प्रत्ययमान्तमम्।  अतयाः
अन्तनोदमात्तमम्।  कमातरश्च  कलौजपश्च  इमत  मवगहिवे  दन्दसममासवे  कमातरकलौजपलौ  इमत  रूपमम्।  दन्दसममासत्वमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण कमातर इमत पकवरपदमम् अन्तनोदमात्तस भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.8 मवस्पषमादष्ट्रीमन गपुणवचनवेषपु इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?

.9 मवस्पषशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः अन्तनोदमात्तयाः वमा?
.10 कसस्मनम् सममासवे पकवरपदस्य कपु ममारशिब्दस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत?

.11 कपु ममारश्च इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमवेकस  दष्ट्रीयतमामम्?
.12 बहिहममास्य इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस कवे न सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे?

.13 कमातरकलौजपमादयश्च इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?
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.14 कमातर इत्यस्य कयाः अथरयाः?

. )13 9 चतपुथर्षी तदथर(६.२.४३)

सकत्रमाथर याः- चतपुथ्यरन्तमाथमारय यत्तदमामचन्यपुत्तरपदवे चतपुथ्यरन्तस प्रकपृ त्यमा। 

सकत्रव्यमाख्यमा-मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयस
मवरमाजतवे। चतपुथर्षी इमत प्रथममान्तस पदमम्। तदथर इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम्
प्रकपृ त्यमा इमत,  पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। चतपुथर्षी इमत प्रत्ययस्य गहिणमम्। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः
गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तगहिणवे चतपुथ्यरन्तमम् इमत भवमत। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत चतपुथ्यरन्तस पकवरपदस तदथर
उत्तरपदवे प्रकपृ त्यमा भवमत इमत। तस्मवै इदमम् इमत तदथरमम्। तच्छब्दवेनमात्र चतपुथ्यरन्तमाथरयाः उच्यतवे। अतयाः तदथर
इत्यस्य चतपुथ्यरन्तमाथमारय इदमम् इत्यथरयाः।

उदमाहिरणमम्- यकपदमारु।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यकपमाय दमारु इमत मवगहिवे यकपदमारु इमत रूपमम्। अत्र यकपमाय इमत चतपुथ्यरन्तस पदमम्।
चतपुथ्यरन्तस्य यकप इत्यस्य ययाः अथरयाः सयाः तच्छब्दवेन उच्यतवे। तस्मवै यकपमाय इदस दमारु। अतयाः दमारु इमत तदथरयाः
भवमत। एवस यकपदमारु इत्यत्र पकवरपदस यकपमाय इमत चतपुथ्यरन्तस पदमम्। तदथरयाः दमारु उत्तरपदमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
यकपदमारु इत्यत्र यकप इमत पकवरपदवे प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। यकपशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः। अतयाः  यकपदमारु इत्यत्र सममासवे
सत्यमप प्रकपृ तसकत्रवेण यकपशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः एव मतष्ठमत।

मवशिवेषयाः- तदथरशिब्दवेन अत्र प्रकपृ मतमवकपृ मतभमावयाः एव गपृह्यतवे। तवेन रन्धनमाय स्थमालष्ट्री इत्यमादलौ स्थमालष्ट्री
रन्धनस्य तदथमार भमवतपुस नमाहिरमत यतयाः अत्र रन्धनस्थमाल्यनोयाः मध्यवे प्रकपृ मतमवकपृ मतभमावयाः नमासस्त।

. )13 10 अथर(६.२.४४)

सकत्रमाथर याः- अथरशिब्दवे उत्तरपदवे चतपुथ्यरन्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे एकमवेव पदमम्
असस्त। अथर  इमत सप्तम्यन्तस  पदमम्।  चतपुथर्षी  तदथर  इमत सकत्रमातम्  चतपुथर्षी  इमत पदमम्  अनपुवतरतवे।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ
प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत,  पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। चतपुथर्षी इमत प्रत्ययस्य
गहिणमम्। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तगहिणवे चतपुथ्यरन्तमम् इमत भवमत। अतयाः सकत्रमाथरयाः
भवमत - चतपुथ्यरन्तस पकवरपदस अथर उत्तरपदवे प्रकपृ त्यमा भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- ममात्रमाथरमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- ममात्रवे इदमम् इमत मवगहिवे ममात्रमाथरमम् इमत रूपमम्। ममातपृशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः। ममात्रमाथरमम्
इत्यत्र अथरशिब्दयाः उत्तरपदवे वतरतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण ममात्रमाथरमम् इत्यत्र सममासवे सत्यमप पकवरपदस ममातपृशिब्दयाः इमत
अन्तनोदमात्तयाः भवमत।
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. )13 11 कवे  च(६.२.४५)

सकत्रमाथर याः- कमान्तवे च उत्तरपदवे चतपुथ्यरन्तस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयमम्
असस्त। कवे  इमत सप्तम्यन्तस  पदमम्।  च इमत अव्ययपदमम्।  चतपुथर्षी  तदथर  इमत सकत्रमातम्  चतपुथर्षी  इमत पदमम्
अनपुवतरतवे।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत,  पकवरपदमम्  इमत च पददयमम्  अनपुवतरतवे।
चतपुथर्षी इमत प्रत्ययस्य गहिणमम्। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तगहिणवे चतपुथ्यरन्तमम् इमत
भवमत। कवे  कप्रत्ययवे इत्यथरयाः। अत्रमामप प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ कमान्तवे इमत
रूपस  भवमत। उत्तरपदवे  इमत अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत  -  कमान्तवे  उत्तरपदवे  चतपुथ्यरन्तस्य पकवरपदस
प्रकपृ त्यमा भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- गनोमहिनः॑तमम्। अश्वनः॑महितमम्। मगो॒नपुगो॒ष्यनः॑महितमम्। गनोरनः॑मकतमम्। अश्वनः॑रमकतमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- गनोभ्ययाः  महितमम्  इमत  मवगहिवे  चतपुथर्षी  तदथमारथरवसलमहितसपुखरमकतवैयाः  इमत सकत्रवेण
चतपुथर्षीतत्पपुरुषसममासवे  गनोमहितमम्  इमत रूपमम्। अत्र पकवरपदस गववे  इमत चतपुथ्यरन्तमम्। उत्तरपदस च महितमम् इमत
कप्रत्ययमान्तमम्। गनोशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण गनोमहितमम् इत्यत्र सममासवे  सत्यमप गनो इमत अस्य
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। तवेन गनोशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत। 

एवमम्  अश्वनः॑महितमम्,  मगो॒नपुगो॒ष्यनः॑महितमम्,  गनोरनः॑मकतमम्  अश्वनः॑रमकतमम्  इत्यमादलौ  अमप  भवमत।  अश्वशिब्दयाः
आदपुदमात्तयाः। मनपुष्यशिब्दयाः अन्तस्वररतयाः।

. )13 12 कमरधमारयनोऽमनष्ठमा(६.२.४६)

सकत्रमाथर याः-  कमरधमारयवे सममासवे कमान्तवे उत्तरपदवे अमनष्ठमान्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयमम्
असस्त। कमरधमारयवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। अमनष्ठमा इमत प्रथममान्तस पदमम्। न मनष्ठमा इमत अमनष्ठमा। कवे  च इमत
सकत्रमातम् कवे  इमत पदमम् अनपुवतरतवे। कवे  इमत प्रत्यययाः। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ
कमान्तवे  इमत रूपस  भवमत। मनष्ठमा इत्यनवेन कप्रत्ययस्य कवतपुप्रत्ययस्य च परमामशिरयाः। ककवतक मनष्ठमा इमत
सकत्रमत्र प्रममाणमम्। मनष्ठमा इमत प्रत्ययत्वमातम् प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ मनष्ठमान्तमम्
इमत रूपस  भवमत। अतयाः अमनष्ठमा इत्यस्य अमनष्ठमान्तमम्  इत्यथरयाः।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत सकत्रमातम्
प्रकपृ त्यमा इमत,  पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। उत्तरपदवे इमत अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत  -
कमान्तवे उत्तरपदवे अमनष्ठमान्तस्य पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत। 

उदमाहिरणमम्- श्रवेमणनः॑कपृ तमायाः। ऊगो॒ककपृनः॑ तमायाः। पकगो॒गकपृनः॑ तमायाः। 

सकत्रमाथरसमन्वययाः- श्रवेमणयाः  च  असलौ  कपृ तयाः  इमत  मवगहिवे  श्रवेण्यमादययाः  कपृ तमामदमभयाः  इमत  सकत्रवेण
कमरधमारयसममासवे  बहिहवचनवे  श्रवेमणकपृ तमायाः इमत रूपमम्। अत्र पकवरपदस श्रवेमणशिब्दयाः। श्रवेमण इमत कप्रत्ययमान्तममप
नमासस्त कवतपुप्रत्ययमान्तममप नमासस्त। अतयाः पकवरपदमम् अत्र अमनष्ठमान्तमम्। उत्तरपदस च कप्रत्ययमान्तमम्। अतयाः
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प्रकपृ तसकत्रवेण श्रवेमणकपृ तमायाः इत्यत्र सममासवे  सत्यमप श्रवेमणशिब्दयाः प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। श्रवेमणशिब्दस्य आदपुदमात्तयाः
भवमत। तवेन श्रवेमणनः॑कपृ तमायाः इमत रूपस भवमत।

एवमम् ऊगो॒ककपृनः॑ तमायाः, पकगो॒गकपृनः॑ तमायाः इत्यमादलौ अमप बनोदव्यमम्। ऊकशिब्दयाः पकगशिब्दश्च अन्तनोदमात्तयाः।

मवशिवेषयाः- कमरधमारयसममासवे एव अनवेन सकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। न अन्यत्र। यथमा श्रवेमणकपृ तमायाः
इत्यत्रवैव यमद श्रवेण्यमा कपृ तमायाः इमत मवगहिवे  तपृतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः स्वष्ट्रीमक्रयतवे  तमहिर  कमरधमारयसममासमाभमावमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण श्रवेमण इमत अत्र प्रकपृ मतस्वरयाः न भवमत।

मकञ्चि  पकवरपदमम्  अमनष्ठमान्तमवेव  भववेतम्।  कपृ तमाकपृ तमम्  इत्यत्र  कपृ तञ्चि  ततम्  अकपृ तमम्  इमत  मवगहिवे
कमरधमारयसममासवे कपृ तमाकपृ तमम् इमत रूपमम्। अत्र कमरधमारयसममासयाः वतरतवे। उत्तरपदस कप्रत्ययमान्तममप वतरतवे।
मकन्तपु पकवरपदस मनष्ठमान्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण कतमाकपृ तमम् इत्यत्र कपृ त इमत पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः न भवमत।

. )13 13 तपृतष्ट्रीयमा कमर मण॥ (६.२.४८)

सकत्रमाथर याः- कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे तपृतष्ट्रीयमान्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयमम्
असस्त। तपृतष्ट्रीयमा इमत प्रथममान्तस  पदमम्। कमरमण इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। कवे  च इमत सकत्रमातम्  कवे  इमत पदमम्
अनपुवतरतवे। क इमत एकयाः प्रत्यययाः। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ कमान्तवे इमत रूपस
भवमत।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत,  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्  अनपुवतरतवे।
पकवरपदसमामथ्यमारतम् उत्तरपदवे इमत पदमम् अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत -  कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे
तपृतष्ट्रीयमान्तस्य पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अगो॒महिहिनः॑तयाः। नगो॒खमननः॑मभरनयाः। दमात्रनः॑लकनयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अमहिनमा हितयाः इमत मवगहिवे  तपृतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासवे  अमहिहितयाः इमत रूपमम्। हिनम्-
धमातनोयाः  कमरमण  कप्रत्ययवे  हितयाः  इमत  रूपमम्।  अतयाः  उत्तरपदमत्र  कमरवमाचकस  कप्रत्ययमान्तमम्।  पकवरपदस  च
तपृतष्ट्रीयमान्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अमहिहितयाः इत्यत्र अमहिशिब्दयाः प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। अमहिशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः।
अतयाः अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत। तवेन अगो॒महिहिनः॑तयाः एवस प्रयनोगनो भवमत।

एवस  नगो॒खमननः॑मभरनयाः,  दमात्रनः॑लकनयाः  इत्यमादलौ  अमप  बनोदव्यमम्।  नखशिब्दयाः  अन्तनोदमात्तयाः।  दमात्रशिब्दयाः
आदपुदमात्तयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.15 चतपुथर्षी तदथर इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः?

.16 यकपदमारु इत्यस्य मवगहिवमाक्यस मकमम्?

.17 ममात्रमाथरमम् इत्यत्र पकवरपदस ममातपृशिब्दयाः कवे न सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः भवमत?

.18 ममात्रथरमम् इत्यसय मवगहिवमाक्यस मकमम्?
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.19 कमान्तवे च उत्तरपदवे कवे न सकत्रवेण चतपुथ्यरन्तस प्रकपृ त्यमा भवमत?

.20 श्रवेमणकपृ तमायाः इत्यत्र कयाः सममासयाः स्वष्ट्रीमक्रयतवे चवेतम् पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस भवमत? कवे न सपुत्रवेण?

.21 कयनोयाः मनष्ठमाससजमा भवमत?

.22 कदमा तपृतष्ट्रीयमान्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।?

.23 नखमनमभरनयाः इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस कवे न सकत्रवेण?

. )13 14 गमतरनन्तरयाः॥ (६.२.४९)

सकत्रमाथर याः- कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे गमतरनन्तरयाः पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयमम्
असस्त। गमतयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्। अनन्तरयाः इत्यमप प्रथममान्तस  पदमम्। अनन्तरयाः इत्यस्य अव्यवमहितयाः
इत्यथरयाः। तपृतष्ट्रीयमा कमरमण इमत सकत्रमातम् कमरमण इत्यनपुवतरतवे। कवे  च इमत सकत्रमातम् कवे  इमत पदमम् अनपुवतरतवे। क
इमत एकयाः प्रत्यययाः। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ कमान्तवे इमत रूपस भवमत। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ
प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत,  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  उत्तरपदवे  इमत
अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत  -  कमरवमामचमन कमान्तवे  उत्तरपदवे  गमतरनन्तरयाः पकवरपदस  प्रकपृ त्यमा भवमत
इमत।

उदमाहिरणमम्- प्रकपृनः॑ तयाः। प्रहृनः॑तयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- प्रकपृ तयाः इत्यत्र कपु गमतप्रमादययाः इमत सकत्रवेण गमतसममासयाः जमातयाः। अत्र कपृ त इमत
कप्रत्ययमान्तमम् उत्तरपदमम्। कप्रत्यययाः अत्र कमरमण मवमहितयाः। कप्रत्ययमान्तस्य अव्यवमहितस पकवरपदस प्र इमत। प्र
इमत गमतससजकयाः आदपुदमात्तश्च। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण प्र इमत अस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। तवेन आदपुदमात्तत्वमातम्
प्रकपृनः॑ तयाः इत्यवेवस रूपस भवमत। एवस प्रहृनः॑तयाः इत्यत्रमामप। सममासवे सत्यमप प्रकपृ तयाः इत्यत्र  प्रकपृ तसकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः
अथमारतम् अन्तनोदमात्तयाः भवमत।

. )13 15 कतरकतमलौ कमरधमारयवे॥ (६.२.५७)

सकत्रमाथर याः- कतरशिब्दयाः कतमशिब्दश्च पकवरपदस कमरधमारयवे सममासवे अन्यतरस्यमास प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  सकत्रममदस मवसधसकत्रमम्।  अनवेन सकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम्  सकत्रवे  पददयस
मवरमाजतवे। कतरकतमलौ इमत प्रथममान्तस समस्तस पदमम्। कतरश्च कतमश्च कतरकतमलौ इमत दन्दयाः। कमरधमारयवे
इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। ईषदन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रमातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवतरतवे। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा
पकवरपदमम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत,  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भवमत  -
कमरधमारयसममासवे पकवरपदस्य कतरशिब्दस्य कतमशिब्दस्य च मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- कगो॒तगो॒रकनः॑ ठयाः। कगो॒तगो॒रगो॒कगो॒ठयाः। कगो॒तगो॒मकनः॑ ठयाः। कगो॒तगो॒मगो॒कगो॒ठयाः।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- कतरशिब्दयाः  कतमशिब्दश्च  अन्तनोदमात्तयाः।  कतरश्चमासलौ  कठयाः  इमत  मवगहिवे
कमरधमारयसममासवे कतरकठयाः इमत रूपमम्। असस्मनम् कमरधमारयसममासवे पकवरपदस कतरशिब्दयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
कतरशिब्दस्य  मवकल्पवेन  प्रकपृ मतस्वरयाः  भवमत।  अतयाः  एकसस्मनम्  पकवे  अन्तनोदमात्तयाः  भवमत,  अपरपकवे  च
सममासमान्तयाः उदमात्तयाः भवमत। तवेन कगो॒तगो॒रकनः॑ ठयाः इमत, कगो॒तगो॒रगो॒कगो॒ठयाः इमत च रूपदयस प्रमाप्यतवे। 

एवस कतमकठयाः इत्यत्रमामप कतमश्चमासलौ कठयाः इमत मवगहिवे कमरधमारयसममासवे कतमकठयाः इमत रूपस
भवमत। अत्रमामप पकवरवतम् कतमशिब्दस्य प्रकपृ तसकत्रवेण मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। तवेन कगो॒तगो॒मकनः॑ ठयाः इमत,

कगो॒तगो॒मगो॒कगो॒ठयाः इमत च रूपदयस प्रमाप्यतवे। 

. )13 16 आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन॥ (६.२.१०४)

सकत्रमाथर याः- आचमायर्बोपसजरनमान्तवेवमाससवमामचमन  उत्तरपदवे  मदक्छब्दमायाः  पकवरपदमामन  अन्तनोदमात्तमामन
भवसन्त। 

सकत्रव्यमाख्यमा- सकत्रममदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अन्तनोदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे पदत्रयस
मवरमाजतवे। आचमायर्बोपसजरनयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। अन्तवेवमाससमन इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
आचमायर्बोपसजरनयाः इमत अन्तवेवमाससमन इत्यस्य मवश्षणमम्। आचमायर्बोपसजरनयाः इत्यत्र सप्तम्यथर प्रथममा मवमहितमा।
उपसजरनस  नमाम  अप्रधमानमम्।  आचमायरयाः  उपसजरनमम्  अप्रधमानस  यस्य  सयाः  आचमायर्बोपसजरनयाः।
आचमायर्बोपसजरनश्चमासलौ  अन्तवेवमासष्ट्री  इमत  आचमायर्बोपसजरनमान्तवेवमासष्ट्री।  तदमामचमन  इत्यथरयाः।  उत्तरपदवे  इमत
अध्यमाहिमायरमम्। मदक्शिब्दमायाः गमामजनपदमाख्यमानचमानरमाटवेषपु इमत सकत्रमातम् मदक्शिब्दमायाः इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे।
अन्तयाः इत्यसधकमारयाः अत्र आगच्छमत। आमदरूदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ
प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् पकवरपदमम् इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। तच्च पकवरपदमामन इमत बहिहवचनमान्ततयमा
मवपररणम्यतवे।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भवमत  आचमायर्बोपसजरनमान्तवेवमाससवमामचमन  उत्तरपदवे  मदक्शिब्दमायाः  पकवरपदमामन
अन्तनोदमात्तमामन भवसन्त इमत।

उदमाहिरणमम्- पकगो॒वरपमानः॑मणनष्ट्रीयमायाः। अगो॒पगो॒रपमानः॑मणनष्ट्रीयमायाः। पकगो॒वरकमानः॑शिकपृ त्स्नमायाः। अगो॒पगो॒रकमानः॑शिकपृ त्स्नमायाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- पकवमारयाः च इमवे पमामणनष्ट्रीयमायाः इमत मवगहिवे पकवरपमामणनष्ट्रीयमायाः इमत रूपमम्। अत्र पकवरपदस
पकवर  इमत शिब्दयाः। स च मदग्वमाचष्ट्री। अतयाः मदक्शिब्दयाः अत्र पकवरपदमम्। पमामणनवेयाः आचमायरस्य अन्तवेवमाससनयाः इमत
पमामणनष्ट्रीयमायाः। अत्र अन्तवेवमाससनयाः प्रमाधमान्यवेन उच्यन्तवे  आचमायरस्तपु तमदशिवेषणत्वमातम् उपसजरनभमाववेन उच्यतवे।
एवस  पमामणनष्ट्रीयमायाः  इमत  आचमायर्बोपसचरनमान्तवेवमाससवमामच  उत्तरपदस  भवमत।  तमादृशिवे  उत्तरपदवे  समत  पकवरपदस
मदक्शिब्दयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः भवमत। तस्ममातम् पकगो॒वरपमानः॑मणनष्ट्रीयमायाः इमत रूपस भवमत।

एवमम् अगो॒पगो॒रपमानः॑मणनष्ट्रीयमायाः, पकगो॒वरकमानः॑शिकपृ त्स्नमायाः, अगो॒पगो॒रकमानः॑शिकपृ त्स्नमायाः इत्यमादलौ अमप बनोदव्यमम्। 

. )13 17 बहिहव्रष्ट्रीहिलौ मवश्वस ससजमायमामम्॥ (६.२.१०६)

सकत्रमाथर याः- बहिहव्रष्ट्रीहिलौ मवश्वशिब्दयाः पकवरपदभकतयाः अन्तनोदमात्तयाः स्यमातम् ससजमायमास सत्यमामम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा-  सकत्रममदस मवसधसकत्रमम्।  अनवेन सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पदत्रयस
मवरमाजतवे। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मवश्वमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। ससजमायमामम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
अत्र मवषयसप्तमष्ट्री इमत बनोदव्यमम्। अन्तयाः इत्यसधकमारयाः अत्र आगच्छमत। उदमात्तयाः इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे।
बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् पकवरपदमम् इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। अतयाः सकत्रमाथरयाः - भवमत बहिहव्रष्ट्रीहिलौ
सममासवे ससजमायमास मवषयवे मवश्वशिब्दयाः पकवरपदमम् अन्तनोदमात्तस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- मवगो॒श्वदवेनः॑वयाः। मवगो॒श्वयनः॑शिमायाः। मवगो॒श्वमनः॑हिमानम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मवश्वयाः दवेवयाः यस्य इमत मवगहिवे  मवश्वदवेवयाः इमत रूपमम्।  अत्र बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः
जमातयाः।  मवश्वशिब्दश्च अत्र पकवरपदमम्।  अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मवश्वशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः भवमत। तवेन  मवगो॒श्वदवेनः॑वयाः
इत्यवेवस रूपस भवमत।

एवस मवगो॒श्वयनः॑शिमायाः, मवगो॒श्वमनः॑हिमानम् इत्यमादलौ अमप बनोदव्यमम्।

मवशिवेषयाः- मवश्वदवेवमायाः इत्यमादलौ यमद मवश्ववे च तवे दवेवमायाः इमत मवगहिवे तत्पपुरुषसममासयाः स्वष्ट्रीमक्रयतवे तमहिर
प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र मवश्वशिब्दस्य अन्तनोदमात्तत्वस न भवमत।

. )13 18 दवेवतमादन्दवे च॥ (६.२.१४१)

सकत्रमाथर याः - दवेवतमादन्दवे यपुगपतम् उभवे प्रकपृ त्यमा भवतयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  सकत्रवे  असस्मनम्  पददयमम्
असस्त। दवेवतमादन्दवे  इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  दवेवतमानमास  दन्दयाः दवेवतमादन्दयाः तसस्मनम्  दवेवतमादन्दवे  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। दवेववमामचशिब्दमानमास दन्दसममासवे इत्यथरयाः। उभवे वनस्पत्यमामदषपु यपुगपतम् इमत इमत सकत्रमातम्
उभवे इमत प्रथममामदवचनमान्तस पदस यपुगपतम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। उभवे इत्यस्य पकवर्बोत्तरपदवे
इत्यथरयाः। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत तपृतष्ट्रीयमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य
अथरयाः भवमत-  दवेवतमावमामचनमास ययाः दन्दसममासयाः तत्र यपुगपतम् पकवर्बोत्तरपदवे प्रकपृ त्यमा भवतयाः। अथमारतम्  पकवर्त्तुं  यथमा
स्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथमा एव भवमत इमत।

उदहिरणमम्- आ य इन्द्रिमागो॒रुनः॑ णलौ। इन्द्रिमागो॒वपृहिगो॒स्पतष्ट्रीनः॑ वगो॒यमम् इमत दयमम् अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- इन्द्रिमागो॒रुनः॑ णलौ इत्यत्र दवेवतमावमाचकमानमास दन्दसममासयाः असस्त। इन्द्रिश्च वरुणश्च इमत
अत्र मवगहियाः। अतयाः तयनोयाः यथमा पकवर्त्तुं स्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथमा एव भवमत। एवस इन्द्रिमावपृहिस्पतष्ट्री इत्यमप।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.24 गमतरनन्तरयाः इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः?

.25 कतरशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः अन्तनोदमात्तयाः वमा?

.26 आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन इत्यत्र उपसजरनस नमाम मकमम्?
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.27 पकवरपमामणनष्ट्रीयमायाः इत्यत्र कवे न सकत्रवेण पकवरशिब्दस्य अन्तनोदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे?

.28 कतमकठयाः इत्यत्र कयाः सममासयाः?

.29 मवश्वशिब्दयाः कदमा अन्तनोदमात्तयाः भवमत?

.30 दवेवतमादन्दवे च इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः?

पमाठसमारयाः

 पकवरतनवेषपु पमाठमामदषपु धमातपुस्वरमायाः, प्रमामतपमदकस्वरमायाः, मफिटम् -स्वरमायाः, प्रत्ययस्वरमाश्च अस्ममामभयाः पमठतमायाः ससन्त।
प्रकपृ तपमाठवे असस्मनम् अस्ममामभयाः सममासस्वरमायाः आलनोच्यन्तवे। यथमा सममासस्य इत्यनवेन शिमासवेण अन्तयाः उदमात्तयाः
भवमत। यथमा रमागो॒जगो॒पपुगो॒रुगो॒षयाः इमत सममासस्थलवे अन्त्यस्य अकमारस्य उदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे। अस्ममामभयाः 
सममासमामदपमाठपठनववेलमायमास जमातमम् असस्त यतम् सममासवे पकवरपदमम्, उत्तरपदञ्चि मतष्ठमत। समाधमारणतयमा 
रमाजपपुरुषयाः इत्यमामदस्थलवे सममासस्य इमत सकत्रवेण अन्त्यस्य इत्यपुकवे  उत्तरपदस्य असन्तमस्य अकमारस्य 
उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। तत्पपुरुषवे तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः इत्यमामदसकत्रवेण पकवरपदस्य 
प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। प्रकपृ मतस्वरयाः इत्यपुकवे  सममासभवनमातम् प्रमाकम्  ययाः स्वमाभमामवकयाः स्वरयाः आसष्ट्रीतम्, 
सममासकरणमातम् परममप स एव स्वरयाः मतष्ठमत। तत्पपुरुषसममासवे पकवरपदस यमद तपुल्यमाथरवमाचकस , तपृतष्ट्रीयमान्तस, 
सप्तम्यन्तस, उपममानवमाचकमम्, अव्ययस, कपृ त्यप्रत्ययमान्तस वमा भवमत तमहिर पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत। यथमा 
तपुल्यनः॑श्ववेतयाः इमत। तपुल्यशिब्दस्य सममासमातम् प्रमाकम्  आदपुदमात्तत्वस यथमा आसष्ट्रीतम् तथवैव सममासकरणमातम् परममप 
आदपुदमात्तत्वमवेव भवमत। वमा भपुवनमम्, पकवर भकतपकवर इत्यमादष्ट्रीमन सकत्रमामण पकवरपदस्य मवकल्पवेन प्रकमतस्वरयाः 
मवधष्ट्रीयतवे। दवेवतमादन्दवे यपुगपतम् उभवे प्रकपृ त्यमा भवतयाः। अथमारतम् दवेवतमावमामचनमास दन्दवे सममासवे पकवरपदमम् उत्तरपदञ्चि 
उभलौ प्रकपृ त्यमा भवतयाः। इन्द्रिमागो॒रुनः॑ णलौ इत्यत्र दवेवतमावमाचकमानमास दन्दसममासयाः असस्त। इन्द्रिश्च वरुणश्च इमत अत्र 
मवगहियाः। अतयाः तयनोयाः (पकवरपदनोत्तपदयनोयाः) यथमा पकवर्त्तुं स्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथमा एव सममासमातम् परमम् अमप भवमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः-

इममामन सकत्रमामण व्यख्यमात-

.1 तत्पपुरुषवे तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः
.2 कपु ममारश्च

.3 बह्वन्यतरस्यमामम्
.4 कमातरकलौजपमादयश्च

.5 चतपुथर्षी तदथर 

.6 कमरधमारयनोऽमनष्ठमा
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.7 गमतरनन्तरयाः
.8 आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१

.1 सममासस्य अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत?

.2 तपुल्यशिब्दयाः अमादपुदमात्तयाः।?

.3 अकशिलौण्डयाः इत्यस्य मवगहिवमाक्यस अकवेषपु शिलौण्डयाः इमत।

.4 भलौज्यनोष्णमम् इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस तत्पपुरुषवे 
तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः इमत सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे?

.5 वमा भपुवनमम् इमत सकत्रस्य अथरयाः ऐश्वयर अथर तत्पपुरुषवे पत्यलौ उत्तरपदवे भपुवनस पकवरपदस वमा प्रकपृ त्यमा 
स्यमातम् इमत।

.6 भपुवनपमतयाः इत्यत्र भपुवनशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः?
.7 पकवर भकतपकवर इमत सकत्रवेण पकवरशिब्दवे उत्तरपदवे भकतपकवर अथर तत्पपुरुषवे पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस 
मवधष्ट्रीयतवे?

उत्तरमामण-२

.8 मवस्पषमादष्ट्रीमन गपुणवचनवेषपु इमत सकत्रवेण गपुणवचनवेषकत्तरपदवेषपु मवस्पषमामदनमास पकवरपदमानमास प्रकपृ मतस्वरत्वस 
मवधष्ट्रीयतवे?

.9 मवस्पषशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः।

.10 कमरधमारयसममासवे कपु ममारशिब्दयाः पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत?

.11 कपु ममारश्च इमतसकत्रस्य उदमाहिरणमवेकस  भवमत कपु गो॒ममागो॒रश्रनः॑मणमा इमत।

.12 बहिहममास्य इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस बह्वन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे?

.13 कमातरकलौजपमादयश्च इमत सकत्रवेण कमातरकलौजपमादयनो यवे दन्दमास्तवेषपु पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस 
मवधष्ट्रीयतवे?

.14 कपृ तस्य अपत्यमम् इमत कमातरयाः।
उत्तरमामण-३

.15 चतपुथर्षी तदथर इमत सकत्रस्य चतपुथ्यरन्तमाथमारय यत्तदमामचन्यपुत्तरपदवे चतपुथ्यरन्तस प्रकपृ त्यमा भवमत 
इत्यथरयाः?

.16 यकपदमारु इत्यस्य मवगहिवमाक्यस भवमत यकपमाय दमारु इमत।
.17 ममात्रमाथरमम् इत्यत्र पकवरपदस ममातपृशिब्दयाः अथर इमत सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः भवमत?

.18 ममात्रथरमम् इत्यसय मवगहिवमाक्यस भवमत ममात्रवे इदमम् इमत।
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.19 कमान्तवे च उत्तरपदवे कवे  च इमत सकत्रवेण?

.20 श्रवेमणकपृ तमायाः इत्यत्र कमरधमारयसममासयाः स्वष्ट्रीमक्रयतवे चवेतम् पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस भवमत? 

कमरधमारयनोऽमनष्ठमा इमत  सपुत्रवेण?

.21 कप्रत्ययस्य कवतपुप्रत्ययस्य च मनष्ठमाससजमा भवमत।

.22 कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे तपृतष्ट्रीयमान्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

.23 नखमनमभरनयाः इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस तपृतष्ट्रीयमा कमरमण इमत सकत्रवेण?

उत्तरमामण-४

.24 गमतरनन्तरयाः इमत सकत्रस्य अथरयाः भवमत कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे गमतरनन्तरयाः पकवरपदस प्रकपृ त्यमा 
भवमत इमत।

.25 कतरशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः।

.26 आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन इत्यत्र उपसजरनस नमाम अप्रधमानमम्।
.27 पकवरपमामणनष्ट्रीयमायाः इत्यत्र आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन इमत सकत्रवेण पकवरशिब्दस्य अन्तनोदमात्तत्वस 
मवधष्ट्रीयतवे?

.28 कतमकठयाः इत्यत्र कमरधमारयसममासयाः?

.29 बहिहव्रष्ट्रीहिलौ मवश्वशिब्दयाः पकवरपदभकतयाः ससजमायमामम् अन्तनोदमात्तयाः भवमत।

.30 दवेवतमादन्दवे यपुगपतम् उभवे प्रकपृ त्यमा भवतयाः इत्यथरयाः।

।।इमत त्रयनोदशियाः पमाठयाः।।
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)14 मतङन्तस्वरयाः
प्रस्तमावनमा

ससस्कपृ तव्यमाकरणजगमत  ववैमदकव्यमाकरणस  ललौमककव्यमाकरणस  च  मवदतवे।  ववैमदकसमामहित्यवे
ववैमदकव्यमाकरणमम्  अत्यन्तस  प्रमपुखतमास  भजतवे।  तत्र  च  स्वरप्रकरणमम्  अतष्ट्रीव  रम्यमम्।  स्वरप्रकरणवे
प्रकपृ मतप्रत्यययनोयाः  स्वरमवषयवे  चचमार  मवमहितमा।  पकवरतनवेषपु  पमाठवेषपु  अस्ममामभयाः  प्रमामतपमदकस्वरमायाः,  धमातपुस्वरमायाः,
सममासस्वरमायाः, मफिटम् -स्वरमायाः, प्रत्ययस्वरमायाः आलनोमचतमायाः ससन्त। ततयाः पमाठवे असस्मनम् मतङन्तस्वरमम् अवलम्ब्य
मवस्तरवेण आलनोमचतमम्। मतङ्प्रत्यययाः यवेषमामम्  अन्तवे  असस्त,  तमामन मतङन्तपदमामन। यथमा-  भवमत,  गच्छमत,

बभकव इत्यमादष्ट्रीमन पदमामन। असस्मनम् प्रकरणवे मतङन्तपदमानमास कयाः स्वरमवशिवेषयाः इमत आलनोच्ययाः मवषययाः असस्त।
मतङन्तवे  स्वरमवषयकमामन  सकत्रमामण  सम्यकम्  आलनोमचतमामन।  उदहिरणसङ्गमतयाः  च  प्रदमशिरतमा।  ततयाः  मतङन्तवे
स्वरमनषवेधमवधमायकमामन सकत्रमामण अमप आलनोमचतमामन।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्-
 मतङन्तस्वरमवषयवे मवस्तरवेण जमातपुस पमारयवेतम्।
 मतङन्तस्वरमवधमायकमानमास सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस सलसखतपुस समथरयाः पमारयवेतम्।
 मतङन्तस्वरमनषवेधमवधमायकमामन सकत्रमामण जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 मतङन्तवे कदमा स्वरस्य पररवतरनस भवमत इमत मवषयवे जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 कस्य अव्ययस्य यनोगवे कयाः स्वरयाः भवमत इमत मवषयवे जमातपुस शिक्नपुयमातम्।

. )14 1 मतङनो गनोत्रमादष्ट्रीमन कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः॥ (८.१.२७)

सकत्रमाथर याः - मतङन्तमातम् पदमादम् गनोत्रमादष्ट्रीमन अनपुदमात्तमामन भवसन्त कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः गम्यममानयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनपुदमात्तस्वरयाः अनवेन सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। मतङयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। गनोत्रमादष्ट्रीमन इमत प्रथममान्तस पदमम्। कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्।  कपु त्सनमा  इत्यस्य मनन्दमा  इत्यथरयाः।  आभष्ट्रीक्ष्ण्यमम्  इत्यस्य पपुनयाः  पपुनयाः  इत्यथरयाः।  पदमातम्  इमत सकत्रमम्
असधमक्रयतवे।  अनपुदमात्तमामन  इमत  प्रथममाबहिहवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङयाः  इमत  पदस  पदमातम्  इत्यस्य
मवशिवेषणमम्। अतयाः तदन्तमवसधनमा मतङन्तमातम् पदमातम् इत्यथरलमाभयाः। अतयाः सकत्रस्यमास्य अथरयाः भवमत- मतङन्तमातम्
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पदमातम् परमामण गनोत्रमादष्ट्रीमन अनपुदमात्तमामन भवसन्त कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः गम्यममानयनोयाः इमत। गनोत्रमामदगणवे गनोत्र बपुव
प्रवचन प्रहिसन प्रयतन पवन यजन प्रकथन प्रत्यमायन प्रचकण मवचकण अवचकण स्वमाध्यमाय भकमयष्ठमा
इत्यमादययाः शिब्दमायाः पमठतमायाः। अतयाः सकत्रस्य अस्य अथरयाः भवमत- मतङन्तमातम् पदमातम् परमामण एतमामन गनोत्रमादष्ट्रीमन
शिब्दस्वरूपमामण अनपुदमात्तमामन भवसन्त कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्यमाथरयनोयाः गम्यममानयनोयाः इमत।

उदमाहिरणमम्- कपु त्सनमाथर अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणस महि-पचमत गनोत्रमम्। आभष्ट्रीक्ष्ण्यवे उदमाहिरणस तमावतम्
पचमत पचमत गनोत्रमम् इमत सकत्रस्य अस्य दवे उदमाहिरणवे।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- पचमत गनोत्रमम् इत्यत्र मतङन्तमातम् परस गनोत्रशिब्दयाः मवदतवे। वमाक्यमातम् मनन्दमा अमप
अवगम्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण गनोत्रशिब्दस्य अनपुदमात्तत्वस भवमत। स्वकपु लस तमाडयमत इत्यथरयाः। पचमत पचमत
गनोत्रमम् इत्यत्र मतङन्तमातम् परस गनोत्रशिब्दयाः मवदतवे। अत्र वमाक्यमातम् आभष्ट्रीक्ष्ण्यमम् अवगम्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
गनोत्रशिब्दस्य अनपुदमात्तत्वस भवमत। मववमाहिमादलौ पपुनयाः पपुनयाः सपुखष्ट्रीकरनोमत इत्यथरयाः।

. )14 2 मतङ्ङमतङयाः॥ (८.१.२९)

सकत्रमाथर याः - अमतङन्तमातम् पदमातम् परस मतङन्तस सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीमायतवे। मदपदमात्मकस  सकत्रममदमम्।
मतङम्  अमतङयाः इमत सकत्रगतपदच्छवेतयाः। मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्। अमतङयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। पदमातम्
इमत सकत्रमनपुवतरतवे। सवरमम् इमत प्रथममान्तमम् अपदमादलौ इमत सप्तम्यन्तस पदसस च अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः।
अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा  मतङन्तमममत लमाभयाः।  अमतङयाः  इमत पदस  पदमातम्  इत्यस्य मवशिवेषणमम्।  अतयाः
तदन्तमवसधनमा अमतङन्तमातम् पदमातम् इत्यथरयाः लभ्यतवे। अनपुदमात्तमम् इमत प्रथममान्तमम् अनपुवतरतवे। तवेन सकत्रस्यमास्य
अथरयाः भवमत- अमतङन्तमातम् पदमातम् परसस्थतमम् अपदमादलौ यतम् मतङन्तमम् ततम् सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अमग्निमम् ईळवे  इमत उदमाहिरणमम् असस्त। अमग्नियाः इमत अमतङन्तमातम् परस मतङन्तमम्
ईळवे  इमत पदस वतरतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अपदमादलौ सस्थतमम् ईळवे  इमत पदस सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत।

. )14 3 अङ्गमाऽप्रमामतलनोम्यवे॥ (८.१.३३)

सकत्रमाथर याः - अङ्गवेत्यनवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  मदपदमात्मकस
सकत्रमम् इदमम्। अङ्ग इमत अव्ययपदमम्। अप्रमामतलनोम्यवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। न प्रमामतलनोम्यमम् अप्रमामतलनोम्यस
तसस्मनम् अप्रमामतलनोम्यवे  इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। अप्रमामतलनोम्यवे  इत्यस्य अमभमतकमाररत्ववे  इत्यथरयाः। पदमातम्
इमत असधकपृ तस पञ्चिम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। न इमत अव्ययपदमम् अनपुवतरतवे। मतङ्ङमतङयाः इमत सपुत्रमातम् मतङम्
इमत प्रथममान्तमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः असस्त। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तस पदमम् इत्यथरयाः
लभ्यतवे। अतयाः अङ्ग इत्यनवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इत्यथरयाः सममायमामत।

उदमाहिरणमम्- अङ्ग कपु रु इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र अङ्ग इत्यनवेन यपुकस  कपु रु इमत मतङन्तमम् असस्त। कपृ धमातनोयाः परस्मवैपमदनयाः
लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे कपु रु इमत रूपमम्। अतयाः अङ्ग इत्यव्ययवेन यपुकस  कपु रु इमत मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न
भवमत।

. )14 4 महि च॥ (८.१.३४)

सकत्रमाथर याः - महियपुकस  मतङन्तस नमानपुदमात्तस भवमत।  अप्रमामतलनोम्यमाथर महिशिब्दवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस
न भवमत इत्यथरयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस
सकत्रमम्। महि इमत अव्ययमम्। च इत्यमप अव्ययपदमम्। अङ्गप्रमामतलनोम्यवे इमत सकत्रमातम् अप्रमामतलनोम्यवे इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्  अनपुवतरतवे।  न  प्रमामतलनोम्यमम्  अप्रमामतलनोम्यस,  तसस्मनम्  अप्रमामतलनोम्यवे  इमत  नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
अप्रमामतलनोम्यवे  इत्यस्य  अमभमतकमाररत्ववे  इत्यथरयाः।  मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस
पदमनपुवतरतवे।  अनपुदमात्तमम्  इमत  प्रथममान्तस  न  इमत अव्ययपदस  च अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमम् इमत लमाभयाः। एवञ्चि महियपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत अप्रमामतलनोम्यवे इमत
सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

उदमाहिरणमम्- आ महि ष्ममागो॒ यमामतनः॑ इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यमामत इमत महिशिब्दयपुकस  मतङन्तमम्  असस्त। अतयाः तस्ममातम्  परस्य यमामतनः॑  इमत
अनपुदमात्तस न भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 कपु त्सनष्ट्रीभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः गम्यममानयनोयाः गनोत्रमादष्ट्रीमन कवे न सकत्रवेण अनपुदमात्तमामन भवसन्त।

.2 मतङनो गनोत्रमादष्ट्रीमन कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः इमत सकत्रस्य कपु त्सनमाथर मकमम् उदमाहिरणमम्।

.3 अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इत्यत्र कवे न सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत।

.4 मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।
.5 अङ्ग कपु रु इमत कस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.6 महि च इत्यत्र महि इमत मकमम्।
.7 महिशिब्दयपुकस  मतङन्तस कथमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 5 छन्दस्यनवेकममप समाकमाङ्क्षमम्॥ (८.१.३५)

सकत्रमाथर याः - हिष्ट्रीत्यनवेन यपुकस  समाकमाकमनवेकममप मतङन्तस नमानपुदमात्तस भवमत छन्दसस।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य  मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।
चतपुष्पदमात्मकममदस सकत्रमम्। छन्दसस अनवेकमम् अमप समाकमाकमम् इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्। अनवेकमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। अमप इमत अव्ययपदमम्। समाकमाकमममत प्रथममान्तस पदमम्। महि च इमत
सकत्रमातम् महि इमत अव्ययपदमनपुवतरतवे। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। मतङम्  इमत
प्रत्यययाः।  अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न,  अनपुदमात्तमम्  इमत पददयमनपुवतरतवे।  एवञ्चि
महिशिब्दयपुकस  परस्परसमाकमाङ्क्षमम् अनवेकममप मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत ववेदवे इमत सकत्रमाथरयाः जमायतवे।

उदमाहिरणमम्- अनपृतस महि मत्तनो वदमत पमाप्ममा चवैनस यपुनमामत इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र वदमत इमत यपुनमामत इमत दयस  मतङन्तस  महिशिब्दवेन  यपुकमसस्त। अमप च
मतङन्तस परस्परस समाकमाङ्क्षमसस्त। अतयाः अत्र मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 6 उपसगर व्यपवेतस च॥ (८.१.३८)

सकत्रमाथर याः - यमावतम्-यथमाभ्यमामम् यपुकमम् उपसगरव्यपवेतस मतङम्  न अनपुदमात्तस पकजमायमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। उपसगरव्यपवेतमम्
इमत प्रथममान्तस  पदमम्।  तस्य च उपसगरण व्यवमहितमम्  इत्यथरयाः।  च इमत अव्ययपदमम्।  यमावदथमाभ्यमामममत
सकत्रमनपुवतरतवे। यमावतम् च यथमा च यमावदथवे तमाभ्यमामममत यमावदथमाभ्यमामम् इमत दन्दसममासयाः। पकजमायमास नमान्तरमम्
इमत सकत्रमातम् पकजमायमामम् इमत सप्तम्यन्तस नमान्तरमम् इमत प्रथममान्तस पददयमनपुवतरतवे। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम्
मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न,

अनपुदमात्तस पददयमनपुवतरतवे। अतयाः यमावदथमाभ्यमास यपुकमम् उपसगरव्यवमहितस मतङन्तस न अनपुदमात्तस पकजमायमामम् इमत
सकत्रमाथरयाः  सममायमामत।  अथमारतम्  मतङन्तशिब्दस्य  उपसगरव्यवधमानवे  सत्यमप  यमावदथमाभ्यमास  यनोगवे  मतङन्तमम्
अनपुदमात्तत्वस न भवमत पकजमायमास गम्यममानमायमामम्।

उदमाहिरणमम्- यमावतम् प्रपचमत शिनोभनमम् इमत अस्य सपुत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र  यमावतम्-शिब्दवेन  यपुकस  प्रपचमत  इमत  मतङन्तस  प्र-इमत  उपसगरव्यवमहितमम्
असस्त। अत्र पकजमायमास नमानन्तरमम् इमत सकत्रवेण पचमत इमत मतङन्तस्य अनपुदमात्तत्वस न मनमषध्यतवे। तस्ममातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य अनपुदमात्तत्वस मनमषध्यतवे।

. )14 7 तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः पकजमायमामम्॥ (८.१.३९)

सकत्रमाथर याः - तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः यपुकस  मतङन्तस पकजमायमायाः मवषयवे न अनपुदमात्तमम्।।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः
इमत तपृतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। तपुश्च पश्यश्च पश्यतमायाः च अहियाः च इमत तपुपश्यपश्यतमाहिमायाः तवैयाः तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः इमत
दन्दसममासयाः। पकजमायमामम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे।
मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न अनपुदमात्तमम् इमत पददयमनपुवतरतवे।

ववेदमाध्ययनमम्    211   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

अतयाः अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत- तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः शिब्दवैयाः यपुकस  मतङन्तस पदमम् अऩपुदमात्तस न भवमत पकजमायमास
गम्यममानमायमामम् इमत।

उदमाहिरणमम्- आदहिनः॑ स्वगो॒धमाम तपुगो॒ पपुननः॑गरभरस्तपु मवेनः॑ररगो॒रवे इमत सकत्रस्य अस्य उदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र मवेरररवे इमत मतङन्तस पदमम् असस्त। तपुशिब्दवेन अहिशिब्दवेन वमा यपुकमम् असस्त।
पकजमा अमप अत्र अवगम्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 8 शिवेषवे मवभमाषमा॥ (८.१.४१)

सकत्रमाथर याः - अहिनो इत्यनवेन यपुकस  मतङन्तस मवकल्पवेन न अनपुदमात्तमम् अपकजमायमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। शिवेषवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मवभमाषमा इमत प्रथममान्तस पदमम्।  अहिनो च
इमत सकत्रमातम्  अहिनो इमत ओदन्तमम् अव्ययपदमम् अनपुवतरतवे। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस
पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न,अनपुदमात्तमम् इमत
पदमम्  अनपुवतरतवे।  पकजमायमामम्  इमत सप्तम्यन्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः अस्य  सकत्रस्य अथरयाः  भवमत-  अहिनो
इत्यनवेन अव्ययवेन यपुकस  मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत अपकजमायमास गम्यममानमायमामम् इमत। 

उदमाहिरणमम्- अहिनो कटस कररष्यमत।

उदमाहिरणसमन्वययाः-  अत्र कररष्यमत इमत मतङन्तस पदमम् असस्त। अहिनो इमत अव्ययवेन यपुकममप
असस्त। मकञ्चि पकजमामभनयाः अथरयाः अवगम्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसपुत्रवेण कररष्यमत इमत मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.8 छन्दस्यनवेकममप समाकमाङ्क्षमम् इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

.9 उपसगरव्यपवेतस च इमत सकत्रस्य उदमाहिरणस सलखत।
.10 तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः यपुकस  मतङन्तस पकजमायमायाः मवषयवे न अनपुदमात्तस भवमत कवे न सकत्रवेण।

.11 अहिनो इत्यव्ययवेन यपुकस  मतङन्तस कवे न अनपुदमात्तस न भवमत।
.12 शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

.13 शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणस दष्ट्रीयतमामम्।

. )14 9 लनोपवे मवभमाषमा॥ (८.१.४५)

सकत्रमाथर याः  -  मकमयाः लनोपवे समत मक्रयमाप्रश्नवे अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न
भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। मदपदमात्मकवे  असस्मनम् सकत्रवे लनोपवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मवभमाषमा इमत
प्रथममान्तस पदमम्। मकस

मक्रयमाप्रश्नवे अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदमम् इमत सम्पकणर्त्तुं सकत्रमम् अनपुवतरतवे। मकमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। मक्रयमाप्रश्नवे
इमत  सप्तम्यन्तस  पदमम्।  अनपुपसगरमम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  अप्रमतमषदमम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  मनमषदस
प्रमतमषदमम् इमत अप्रमतमषदमम्। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत
प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न,  अनपुदमात्तमम् इमत पददयमम् अनपुवतरतवे। तवेन
सकत्रमाथरयाः भवमत- मक्रयमाप्रश्नवे मकमयाः लनोपवे समत अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत
इमत।

उदमाहिरणमम्- दवेवदत्तयाः पचत्यमाहिनोसस्वतम् पठमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र  पठमत  पचमत  इमत  मतङन्तस  पदमम्।  मक्रयमाप्रश्नवे  अथर  मवदममानस्य
मकम्शिब्दस्य  लनोपयाः  जमातयाः।  पठमत  इमत  मतङन्तस  च  अत्र  उपसगररमहितमम्  अप्रमतमषदस  असस्त।  अतयाः
प्रकपृ तसकत्रसमामथ्यमारतम् पचमत इमत मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 10 मकस वपृत्तस च मचदपुत्तरमम्॥ (८.१.४८)

सकत्रमाथर याः - अमवदममानपकवर्त्तुं मचदपुत्तरस यसत्कस वपृत्तस तवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस मवसधसकत्रमम्। अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः सकत्रवेण अनवेन मवधष्ट्रीयतवे। मकस वपृत्तमम् इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  मकम्शिब्दस्य  वपृत्तमम्  इमत  मकस वपृत्तमम्।  च  इमत  अव्ययपदमम्।  मचदपुत्तरमम्  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। मचच्छब्दयाः उत्तरस यस्ममातम् ततम् मचदपुत्तरमम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। जमात्वपकवरमम् इमत
पकवरसकत्रमातम्  अपकवरमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अपकवरमम्  इत्यस्य  अमवदममानपकवरमम्  इत्यथरयाः।
मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत अव्ययपदमम्,  अऩपुत्तममम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
अनपुवतरतवे। अतयाः अपकवरमम् मचदपुत्तरस मकस वपृत्तस मतङन्तस न अनपुदमात्तमम् इमत सकत्रमान्वययाः। तवेन सकत्रस्य अस्य अथरयाः
भवमत- अमवदममानपकवर्त्तुं मचदपुत्तरस यतम् मकस वपृत्तस तवेवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इमत। अथमारतम् यस्ममातम्
मकम्शिब्दमातम् पकवर्त्तुं मकममप पदस नमासस्त। परस च मचच्छब्दयाः मवदतवे। तमादृशिमकस वपृत्तशिब्दवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस
न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- कसश्चदम् भपुङ्कवे  इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र ययाः मकम्शिब्दयाः वतरतवे। तस्ममातम् पकवर्त्तुं मकममप पदस नमासस्त। परस च मचच्छब्दयाः
मवदतवे। तदपुकस  मतङन्तस च भपुङ्कवे  इमत। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण ततम् मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत। 

. )14 11 आहिनो उतमाहिनो चमानन्तरमम्॥ (८.१.४९)

सकत्रमाथर याः - आहिनो उतमाहिनो इत्यवेतमाभ्यमास यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य  मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।
चतपुष्पदमात्मकममदस  सकत्रमम्।  आहिनो  इमत अव्ययपदमम्।  उदमाहिनो  इमत अव्ययपदमम्।  च इत्यमप  अव्ययपदमम्।
अनन्तरमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। न अन्तरमम् अनन्तरमम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। जमात्वपकवरमम् इमत
पकवरसकत्रमातम्  अपकवरमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अपकवरमम्  इत्यस्य  अमवदममानपकवरमम्  इत्यथरयाः।
मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत अव्ययपदमम्,  अऩपुत्तममम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
अनपुवतरतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत- आहिनो उतमाहिनो इत्यमाभ्यमामम् अमवदममानपकवमारभ्यमास यपुकमम् अनन्तरस
मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इमत। अथमारतम् पकवर्त्तुं  मकममप पदस नमासस्त ययनोयाः,  एतमादृशिमाभ्यमामम् आहिनो उतमाहिनो
इत्यव्ययमाभ्यमास यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- आहिनो उतमाहिनो वमा भपुङ्कवे  इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे आहिनो उतमाहिनो इमत अव्ययदयस मवदतवे। तयनोयाः पकवर्त्तुं च मकममप
पदस  नमासस्त। मकञ्चि भपुङ्कवे  इमत मतङन्तमम्  आहिनो उतमाहिनो  इत्यमाभ्यमामम्  अव्ययमाभ्यमास  यपुकमम्  असस्त। अतयाः
प्रकपृ तसकत्रवेण भपुङ्कवे  इमत मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 12 शिवेषवे मवभमाषमा॥ (८.१.५०)

सकत्रमाथर याः - आभ्यमास यपुकस  व्यवमहितस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत।

सपुत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। मवकल्पवेन अनपुदमात्तस्वरयाः अनवेन सपुत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस
सकत्रमम्। शिवेषवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। शिवेषवे इत्यस्य च अनन्तरमभनवे इत्यथरयाः। मवभमाषमा इमत प्रथममान्तस पदमम्।
आहिनो उतमाहिनो चमानन्तरमम् इमत सकत्रमातम् आहिनो उतमाहिनो इमत अव्ययपददयमम् अनपुवतरतवे।जमात्वपकवरमम् इमत सकत्रमातम्
अपकवरमम् इमत प्रथममान्तस सपुबन्तस पदमम् अनपुवतरतवे। अपकवरमम् इत्यस्य अमवदममानपकवरण इत्यथरयाः। मतङ्ङमतङयाः
इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस सपुबन्तस पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा
मतङन्तमम् इमत पदलमाभयाः भवमत। न अनपुदमात्तमम् इमत पददयमम् अनपुवतरतवे। तवेन आहिनो उतमाहिनो इत्यवेतमाभ्यमामम्
अपकवष मारभ्यमास यपुकस  मतङन्तस शिवेषवे  मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत इमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत। अथमारतम् आहिनो उतमाहिनो
इत्यमाभ्यमास यपुकममप व्यवमहितस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत इमत फिसलतमाथरयाः।

उदमाहिरणमम्- आहिनो दवेवयाः पचमत इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे पचमत इमत मतङन्तस पदमम् असस्त। आहिनो इत्यव्ययवेन यपुकमम्
असस्त। मकञ्चि मतङन्तपदस व्यवमहितमम् असस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत।

. )14 13 गत्यथरलनोटमा लपृण्ण चवेत्कमारकस  सवमारन्यतम्॥ (८.१.५१)

सकत्रमाथर याः - गत्यथमारनमास लनोटमा यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत, यत्रवैव कमारकवे  लनोटम्  तत्रवैव लपृटम्  अमप
चवेतम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। सकत्रवेण अनवेन अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। षटपदमात्मकममदस
सकत्रमम्।  गत्यथरलनोटमा  लपृटम्  न  चवेतम्  कमारकस  सवमारन्यतम्  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  गत्यथरलनोटमा  इमत
तपृतष्ट्रीयवैकवचनमान्तस पदमम्। लपृटम्  इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। न इमत अव्ययपदमम्। चवेतम् इमत अव्ययपदमम्।
कमारकमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  सवमारन्यतम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  गमतयाः  अथरयाः  यस्य सयाः
गत्यथरयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। गत्यथरयाः अथरयाः यस्य इमत गत्यथरयाः इमत शिमाकपमासथरवमामदवत्सममासयाः। गत्यथरयाः
चमासलौ लनोटम्  च इमत गत्यथरलनोटम् ,  तवेन गत्यथरलनोटमा इमत कमरधमारयसममासयाः। गत्यथरलनोटमा यपुकमम् इत्यथरयाः।
मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  सपुबन्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमम् इमत पदलमाभयाः भवमत। न इमत अव्ययमम्, अनपुदमात्तमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पददयमम् अनपुवतरतवे। तवेन सकत्रस्य अस्य अथरयाः भवमत- गत्यथरलनोटमा यपुकस  लपृडन्तस यतम् मतङन्तस ततम् अनपुदमात्तस
न भवमत यत्रवैव कमारकवे  लनोटम्  तत्रवैव लपृडमप चवेतम् इमत। अथमारतम् यसस्मनम् स्थलवे कतररर कमरमण वमा लनोटम्  भवमत
तसस्मनवेव स्थलवे यमद लपृटम्  भववेतम् तमहिर गत्यथरलनोटमा यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- आगच्छ दवेव गमामस द्रिक्ष्यसस एनमम् इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र कतररर लनोटलकमारयाः असस्त। तसस्मनवेव अथर लपृटलकमारयाः असस्त। आगच्छ
इमत गत्यथरलनोटमा यपुकस  मतङन्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण आगच्छ इमत लनोडन्तस मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 14 लनोटम्  च॥ (८.१.५१)

सकत्रमाथर याः - गत्यथरलनोटमा यपुकस  लनोडन्तस नमानपुदमात्तमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस
सकत्रमम्। लनोटम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्। लनोटम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा लनोडन्तमममत लमाभयाः। च
इमत  अव्ययपदमम्।  गत्यथरलनोटमा  लपृण्ण  चवेत्कमारकस  सवमारन्यतम्  इमत  सकत्रमातम्  गत्यथरलनोटमा,  चवेतम्  कमारकमम्,
सवमारन्यतम् इमत पदमामन अनपुवतरन्तवे। गत्यथरलनोटमा इमत तपृतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। गमतयाः अथरयाः यस्य सयाः गत्यथरयाः इमत
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,  गत्यथरयाः अथरयाः यस्य इमत गत्यथरयाः इमत शिमाकपमासथरवमामदवत्सममासयाः। गत्यथरयाः चमासलौ लनोटम्
इमत गत्यथरलनोटम्  तवेन गत्यथरलनोटमा इमत कमरधमारयसममासयाः। लपृटम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्। न इमत अव्ययपदमम्।
चवेतम् इमत अव्ययपदमम्। कमारकमममत प्रथममान्तस पदमम्। सवमारन्यतम् इमत अव्ययपदमम्। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम्
मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः।
अनपुदमात्तमममत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। एवञ्चि गत्यथरलनोटमा यपुकस  यतम् लनोडन्तस मतङन्तस ततम् अनपुदमात्तस न
भवमत इमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

उदमाहिरणमम्- आगच्छ दवेव गमामस पश्य।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र  पश्य  इमत  मतङन्तस  लनोडन्तमसस्त।  आगच्छ  इमत  गत्यथरलनोटमा  यपुकस
मतङन्तमम् अमप असस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण पश्य इमत मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 15 हिन्त च॥ (८.१.५४)

सकत्रमाथर याः - हिन्तवेत्यनवेन यपुकमनपुदमात्तस लनोडन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनपुदमात्तस्वरयाः अनवेन सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। हिन्त इमत अव्ययपदमम्। च
इमत  अमप  अव्ययस  पदमम्।  मवभमामषतमम्  सनोपसगरमनपुत्तममम्  इमत  सम्पकणर्त्तुं  सकत्रमनपुवतरतवे।  मवभमामषतमम्  इमत
प्रथममान्तस  पदमम्।  सनोपसगरमम्  इत्यमप प्रथममान्तस  पदमम्।  अनपुत्तममम्  इमत प्रथममान्तस  पदमम्।  न उत्तममम्  इमत
अनपुत्तममम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। तस्य च उत्तमपपुरुषमभनमम् इत्यथरयाः। लनोटम्  च इमत सकत्रमातम् लनोटम्  इमत
प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे। लनोडम्  इमत प्रत्ययससजकयाः असस्त। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा लनोडन्तमममत
लमाभयाः।  मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। अनपुदमात्तमम्  इमत पदमम्  अनपुवतरतवे।  तवेन अस्य सकत्रस्य अथरयाः
भवमत- हिन्त इत्यनवेन यपुकस  लनोडन्तस अनपुत्तमस मतङन्तस  मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत इमत। अथमारतम् हिन्त इमत
शिब्दवेन यपुकमम् उपसगरपकवरकस  लनोसड्वभक्त्यन्तमम् अनपुदमात्तस मवकल्पवेन भवमत मकन्तपु उत्तमपपुरुषवे न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- हिन्त प्रमवशि इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमामाथरसमन्वययाः-  अत्र  हिन्त  इत्यनवेन  यपुकमम्  असस्त  प्रमवशि  इमत  मतङन्तस  पदमम्।  तच्च
उपसगरपकवरकममप असस्त। मकञ्चि उत्तमपपुरुषयाः नमासस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रसमामथ्यमारतम् अत्र अनपुदमात्तस मवकल्पवेन
भवमत।

. )14 16 यमदतपुपरस छन्दसस॥ (८.१.५६)

सकत्रमाथर याः - यमदतपुपरस मतङन्तस छन्दसस मवषयवे अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  मदपदमात्मकवे
असस्मनम्  सकत्रवे  यमदतपुपरमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  यच्च  महि  च  तपुश्च  इमत  यमदतपु  इमत
सममाहिमारदन्दसममासयाः,  तस्ममातम् परस यमदतपुपरमम् इमत पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। यच्छमाब्दमातम् परस महिशिब्दमातम् परस
तपुशिब्दमातम्  परमम्  इत्यथरयाः।  छन्दसस इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम्  मतङम्  इमत
प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत
अव्ययपदमम्,  अनपुदमात्तमम्  इमत प्रथमवैकवचनमान्तस  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः सकत्रस्य अस्य अथरयाः  भवमत-

यच्छब्दमातम् परस महिशिब्दमातम् परस तपुशिब्दमातम् परस मतङन्तस छन्दसस मवषयवे अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- उगो॒दसपृनः॑जनोगो॒ यदनः॑मङ्गरयाः। उगो॒शिसन्तगो॒ महि। आख्यमास्यमामम तपु तवे इत्यमामद अत्र उदमाहिरणमम्।
सकत्रमाथरसमन्वययाः- उशिसन्त  इमत  अत्र मतङन्तस  महिशिब्दयपुकमम्  असस्त।  अतयाः  ततम्  अनपुदमात्तस  न

भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.14 लनोपवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।

.15 पचमत आहिनोसस्वतम् पठमत इमत कस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.16 शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः।
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.17 गत्यथरलनोटमा यपुकस  लनोडन्तस कथस नमानपुदमात्तमम्।

.18 आगच्छ दवेव गमामस पश्य इमत कस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.19 हिन्त च इमत सकत्रस्य एकमम् उदमाहिरणस दष्ट्रीयतमामम्।

.20 हिन्त इत्यनवेन यपुकमनपुदमात्तस लनोडन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस कवे न सकत्रवेण भवमत।

. )14 17 चमामदषपु च॥ (८.१.५८)

सकत्रमाथर याः - चवमाहिमाहिवैववेषपु मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रमावतरणमम्- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकमम्
इदस सकत्रमम्। चमामदषपु इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। चकमारयाः आमदयाः यवेषमास तवे चमादययाः तवेषपु चमामदषपु इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
च  इमत  अव्ययपदमम्।  चनमचमदवगनोत्रमामदतमदतमाम्रवेमडतवेष्वगतवेयाः  इमत  सकत्रमातम्  अगतवेयाः  इमत  पञ्चिम्यन्तस  पदमम्
अनपुवतरतवे।  न गमतयाः अगमतयाः तस्ममातम्  अगतवेयाः  इमत दन्दसममासयाः। अगतवेयाः  इत्यस्य गमतससजमामभनमातम्  इमत
अथरयाः।  मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। अतयाः चमामदषपु परवेषपु अगतवेयाः उत्तरस मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत
इमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

सकत्रव्यमाख्यमा- दवेवयाः पचमत च खमादमत च इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

उदमाहिरणमम्- अत्र  पचमत  खमादमत  इमत  दयस  मतङन्तमम्  असस्त।  पचमत  इत्यस्ममातम्  पकवरमम्
अगमतससजकयाः  चकमारयाः  असस्त।  खमादमत  इत्यस्ममातम्  परमम्  अगमतससजकयाः  चकमारयाः  असस्त।  अतयाः  पचमत
खमादमत इत्यनयनोयाः मतङन्तयनोयाः अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

. )14 18 चमामदलनोपवे मवभमाषमा॥ (८.१.६३)

सकत्रमाथर याः - चवमाहिमाहिवैवमानमास लनोपवे प्रथममा मतसङ्वभमकनमारनपुदमात्तमा।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। चमामदलनोपवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। चकमारयाः आमदयाः यवेषमास तवे चमादययाः
चमादष्ट्रीनमास  लनोपयाः,  चमामदलनोपयाः तसस्मनम्  चमामदलनोपवे  इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिगभरतत्पपुरुषसममासयाः। मवभमाषमा इमत प्रथममान्तस
पदमम्। चवमायनोगवे प्रथममा इमत सकत्रमातम् प्रथममा इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। प्रथममा इमत मवभमकयाः इत्यनवेन
अन्ववेमत। अतयाः प्रथममा मतसङ्वभमकयाः इत्यथरलमाभयाः। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम्  मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्
अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत अव्ययपदमम्,
अनपुदमात्ततमम्  इमत  प्रथममान्तस  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः  सकत्रस्यमास्य  अथरयाः  भवमत-  चवमाहिमाहिवैवमानमास  लनोपवे
प्रथममतसङ्वभक्त्यन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- इन्द्रिगो॒ वमाजवेनः॑षपु ननोऽव इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- इन्द्रिगो॒ वमाजवेनः॑षपु ननोऽव इत्यसस्मनम् वमाक्यवे अव इमत मतङन्तस पदमम्। अत्र च चमादष्ट्रीनमास
लनोपयाः जमातयाः। अतयाः अत्र मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत।
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. )14 19 यदपृत्तमामनत्यमम्॥ (८.१.६६)

सकत्रमाथर याः - यत्र पदवे यच्छब्दयाः ततयाः परस मतङन्तस मनत्यमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  मदपदमात्मकवे
असस्मनम्  सकत्रवे  यदपृत्तमातम्  इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  यदपृत्तमातम्  इत्यस्य यसस्मनम्  पदवे  यच्छब्दयाः असस्त।
तस्ममातम् परमम् इत्यथरयाः। मनत्यमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस
पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत अव्ययपदमम्,
अनपुदमात्तमम् इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। एवञ्चि यदपृत्तमातम् उत्तरस मतङन्तस मनत्यस न अनपुदमात्तमम् इमत सकत्रमाथरयाः।
अथमारतम्  यसस्मनम् पदवे  यच्छब्दयाः मवदतवे  ततयाः परस यतम् मतङन्तस पदस ततम्  मनत्यमम्  अनपुदमात्तस न भवमत इमत
सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

उदमाहिरणमम्- यनो भपुङ्कवे । यदद्षयङम्  वमायपुवमारमत इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यनो भपुङ्कवे । यदद्षयङम्  वमायपुवमारमत इत्यत्र भपुङ्कवे  इमत वमामत इमत च दयस मतङन्तस
पदमम् असस्त। उभयममप यच्छब्दमातम् परमम् असस्त। तस्ममातम् प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 20 पकजनमात्पकसजतमनपुदमात्तस कमाष्ठमामदभ्ययाः॥ (८.१.६७)

सकत्रमाथर याः - पकजनवेभ्ययाः कमाष्ठमामदभ्ययाः पकसजतवचनमम् अनपुदमात्तस भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  चत्वमारर
पदमामन  ससन्त।  पकजनमातम्  पकसजतमम्  अनपुदमात्तस  कमाष्ठमामदभ्ययाः  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  पकजनमातम्  इमत
पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। पकसजतमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। अनपुदमात्तमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्।
कमाष्ठमामदभ्ययाः पञ्चिमष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्।  कमाष्ठमाशिब्दयाः आमदयाः यवेषमास  तवे  कमाष्ठमादययाः तवेभ्ययाः कमाष्ठमामदभ्ययाः इमत
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। कमाष्ठमामदगणवे कमाष्ठमा दमारुण अममातमापपुत्र ववेशि अनमाजमात अनपुजमात अपपुत्र अयपुत अदपुत भपृशि
घनोर सपुख कल्यमाण अनपुक इत्यमादययाः शिब्दमायाः पमठतमायाः। सगमतरमप मतङम्  इमत परसकत्रवे मतङ्गहिणमातम् इदस सकत्रस
सपुसब्वषयकमम्।  अतयाः सपुपम्  इमत प्रथममान्तस  पदस  लभ्यतवे।  सपुपम्  इमत प्रत्यययाः।  अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा
सपुबन्तमममत लमाभयाः। अनपुदमात्तमम्  इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  पकजनमातम्  इमत पदस  कमाष्ठमामदभ्ययाः इत्यत्र
बहिहवचनमान्ततयमा अन्ववेमत। अतयाः सकत्रस्य अथरयाः भवमत-  पकजनवेभ्ययाः कमाष्ठमामदभ्ययाः पकसजतस सपुबन्तमम् अनपुदमात्तस
भवमत इमत। अथमारतम् पकजनमाथरभ्ययाः कमाष्ठमामदभ्ययाः परस पकसजतस सपुबन्तमम् अनपुदमात्तस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- कमाष्ठमाध्यमापकयाः इमत सकत्रस्य अस्य एकमम् उदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे कमाष्ठमामदगणवे पमठतयाः कमाष्ठमाशिब्दयाः पककसजतमाथर मवदतवे। अमप च
सपुबन्तस पदमम् असस्त। अतयाः प्रकपृ तसपुत्रवेण ततम् सपुबन्तमम् अनपुदमात्तस भवमत।

. )14 21 गमतगरतलौ॥ (८.१.७०)

सकत्रमाथर याः - गतलौ परतयाः गमतयाः अनपुदमात्तयाः भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनपुदमात्तस्वरयाः अनवेन सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकमम् इदस सकत्रमम्।
गमतयाः गतलौ इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। गमतयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। गतलौ इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्।
अनपुदमात्तमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। गमतयाः इत्यनवेन गमतश्च इमत सकत्रवेण मवधष्ट्रीयममानमायाः प्रमादययाः
गमतससजकमायाः उपसगमारयाः उच्यन्तवे। अतयाः गमतससजकवे  परवे गमतससजकयाः अनपुदमात्तयाः भवमत इमत सकत्रमाथरयाः जमायतवे।

उदमाहिरणमम्- अभ्यपुदरमत इमत अस्य सकत्रस्य एकमम् उदमारणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अभ्यपुदरमत इत्यत्र हिरमत इमत मतङन्तमम् अमभ इमत गमतससजकमम् उमदमत अमप
गमतससजकस  पदमम्। उमदमत गमतससजकस  पदमम् अमभ इमत गमतससजकमातम् पदमातम् परमम् असस्त। अतयाः उमदमत
गमतससजकमम् अनपुदमात्तस भवमत प्रकपृ तसकत्रवेण।

. )14 22 मतमङ चनोदमात्तवमत॥ (८.१.७१)

सकत्रमाथर याः - उदमात्तवमत मतङन्तवे परवे गमतमनरहिन्यतवे।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। मत्रपदमात्मकवे  असस्मनम् सकत्रवे
मतमङ इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। उदमात्तवमत इत्यमप सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।
गमतगरतलौ  इमत  सकत्रमातम्  गमतयाः  इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतमङ इत्यत्र  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा  मतङन्तवे  इमत  लमाभयाः।  अनपुदमात्तमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः
सकत्रस्य अस्य अथरयाः भवमत- उदमात्तवमत मतङन्तवे परवे गमतससजकयाः अनपुदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- यत्प्रपचमत इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र प्र इमत गमतससजकयाः असस्त। पचमत इमत मतङन्तमम्  उदमात्तवतम्  पदस प्र
इत्यस्ममातम् परमम् असस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण प्र इमत गमतससजकयाः अनपुदमात्तयाः भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

.21 चमामदषपु च इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।
.22 चमामदलनोपवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणस दष्ट्रीयतमामम्।

.23 पकजनमातम्...इमत सकत्रस पकरयत।
.24 कवे  गमतससजकमायाः उच्यन्तवे।

.25 मतमङ चनोदमात्तवमत इमत सकत्रवेण ककीदृशिवे मतङन्तवे परवे गमतयाः अनपुदमात्तयाः भवमत।
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पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठवे मतङन्तस्वरमवषयवे वस्तपुतयाः मवस्तरवेण आलनोमचतमम् असस्त। मतङन्तस्वरमवधमायकमामन
मचतमामन  सकत्रमामण  अत्र  आलनोमचतमामन।  धमातनोयाः  मतङ्प्रत्ययवेन  मतङन्तस  पदस  भवमत।  मतङन्तमानमास  पदमानमास
समाममान्यवेन अनपुदमात्तस्वरयाः एव मवधष्ट्रीयतवे  । अत्र च कवै सश्चतम् सकत्रवैयाः मतङन्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। कवै सश्चतम् सकत्रवैयाः
मतङन्तवे अनपुदमात्तस्वरयाः मनमषध्यतवे। अत्र समाकल्यवेन अषमादशि सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। कदमामचतम् अव्ययवेन यपुकवे
मतङन्तवे स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। कदमामचतम् स्वतयाः एव स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अव्यययपुकवे  मतङन्तवे उदमाहिरणस यथमा अङ्ग
कपु रु इत्यमामद। स्वतयाः यथमा अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इत्यमामद। मतङन्तममासश्रत्य अमप कदमामचतम् स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे यथमा पचमत
गनोत्रमम् इत्यमामद। मतङन्तमातम् परमामण गनोत्रमादष्ट्रीमन अनपुदमात्तमामन भवसन्त। अत्र व्यमाख्यमानकमालवे गनोत्रमादययाः शिब्दमायाः
उमलसखतमायाः।  अमतङन्तमातम्  परस  मतङन्तमम्  अनपुदमात्तस  भवमत।  यथमा  अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इत्यमामद।  मतङन्तवे  च  परवे
गमतससजकयाः अनपुदमात्तयाः भवमत। उदमाहिरणस यथमा अभ्यपुदरमत इमत। प्रमादययाः मक्रयमायनोगवे गमतससजकमायाः भवसन्त।
एवमवेव पमाठस्य अस्य मवषययाः मतङन्तस्वरयाः इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 मतङनो गनोत्रमादष्ट्रीमन कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः इदस सकत्रस व्यमाख्यमात।
.2 अङ्गमाऽप्रमामतलनोम्यवे अस्य सकत्रस्य व्यमाख्यमानस कपु रु।

.3 लनोपवे मवभमाषमा इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
.4 अमाहिनो उतमाहिनो चमानन्तरमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.5 गत्यथरलनोटमा... अस्य सकत्रस्य अथर्त्तुं सलसखत्वमा उदहिरणसङ्गमतस दशिरय।

.6 चमामदलनोपवे मवभमाषमा इमत अस्य सकत्रस्य व्यख्यमानस कपु रुत।

.7 मतमङ चनोदमात्तवमत इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१

.1 मतङनो गनोत्रमादष्ट्रीमन कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः इमत सकत्रवेण।

.2 पचमत गनोत्रमम् इमत।

.3 मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रवेण।

.4 अमतङन्तमातम् पदमातम् परस मतङन्तस सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत इमत मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रस्य अथरयाः।
.5 अङ्गमाऽप्रमामतलनोम्यवे इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।
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.6 महि इमत अव्ययपदमम्।

.7 महि च इमत सकत्रमनषवेधमातम्।
उत्तरमामण-२

.8 हिष्ट्रीत्यनवेन यपुकस  समाकमाकमनवेकममप मतङन्तस नमानपुदमात्तस भवमत छन्दसस।

.9 यमावतम् प्रपचमत शिनोभनमम् इमत अस्य सपुत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।
.10 तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः पकजमायमामम् इमत सकत्रवेण।

.11 शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रवेण।
.12 अहिनो इत्यनवेन यपुकस  मतङन्तस वमानपुदमात्तस पकजमायमामम् इमत।

.13 अहिनो कटस कररष्यमत इमत शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।
उत्तरमामण-३

.14 मकमयाः लनोपवे समत मक्रयमाप्रश्नवे अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत इमत 
सकत्रमाथरयाः।

.15 लनोपवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.16 आहिनो उदमाहिनो इत्यमाभ्यमास यपुकस  व्यवमहितस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत इमत।

.17 लनोटम्  च इमत सकत्रमनषवेधमातम्।
.18 लनोटम्  च इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.19 हिन्त प्रमवशि इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

.20 हिन्त च इमत सकत्रवेण भवमत।
उत्तरमामण-४

.21 चवमाहिमाहिवैववेषपु मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।
.22 इन्द्रिगो॒ वमाजवेनः॑षपु ननोऽव इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

.23 पकजनमात्पकसजतमनपुदमात्तस कमाष्ठमामदभ्ययाः इमत।
.24 प्रमादययाः मक्रयमायनोगवे गमतससजकमायाः भवसन्त।

.25 उदमात्तवमत मतङन्तवे परवे गमतयाः।

।।इमत चतपुदरशियाः पमाठयाः।।
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एतत्पपुस्तकस्थसकत्रमाणमास सकचष्ट्री

(अकमारमामदक्रमवेण)

पमाठवे स्थमानमम् - सकत्रमम्  - अषमाध्ययष्ट्रीक्रमयाः (यस्य ससख्यमा नमासस्त ततम् मफिटम्  सकत्रमम्)

(११.८) अकस्यराददेविनिस्य।
(१४.३) अङम गिराऽप्ररानतलनोम्यदे॥ (८.१.३३)

(११.५) अथरानदक्षः प्रराकम  शकटदेक्षः
(९.११) अनिमदरात्तस च॥ (८.१.३)

(८.१) अनिमदरात्तस पदमदेकविजरमम॥ (६.१.१५६)

(८.२) अनिमदरात्तस्य च o॥ (६.१.१६१)

(१०.४) अनिमदरात्तदे च॥ (६.१.१९०)

(१२.२) अनिमदरात्तबौ समनप्पतबौ(३-१-४)

(१०.१) अन्तश्चि तविशै यमगिपतम॥ (६.१.२००)

(१२.८) अन्तनोदरात्तरादमत्तर o (६.१.१६९)

(१०.३) अभ्यस्तरानिरामरानदक्षः॥ (६.१.१८९)

(१३.१) अथर्वे(६.२.४४)

(१०.१४) अनशतक्षः कतरार॥ (६.१.२०७)

(१२.१) अष्टिनिनो दट्रीररारतम (६.१.१७२)

(१३.१६) आचरायर्वोपसजरनि o॥ (६.२.१०४)

(१२.१) आदमदरात्तश्चि (३.१.३)

(८.४) आमनन्ततस्य च॥ (६.१.१९८)

(८.५) आमनन्ततस्य च॥ (८.१.१९)

(१४.११) आहनो उतराहनो चरानिन्तरमम॥ (८.१.४९)

(९.५) उच्चशैस्तररास विरा विषटमकरारक्षः॥ (१.२.३५)

(१०.८) उञ्छरादट्रीनिराञ्च॥ (६.१.१६०)

(१२.१२) उदरात्तयणनो हल्पदविरारतम(६.१.१७४)

(९.१) उदरात्तस्विररतपरस्य सन्नितरक्षः॥ (१.२.४०)

(८.८) उदरात्तस्विररतयनोयरणक्षःo॥ (८.२.४)

(९.१) उदरात्तरादनिमदरात्तस्य स्विररतक्षः॥ (८.४.६६)

(१४.६) उपसगिरव्यपदेतस च॥ (८.१.३८)

(११.१४) उपसगिरश्चिरानभविजरमम।
(१२.१८) उपनोत्तमसररनत (६.१.१९७)

(१२.९) ऊनडदम्पदराद o (६.१.१७६)

(९.३) एकशमनत ददररात्ससबमदबौ॥ (१.२.३३)

(८.९) एकराददेश उदरात्तदेनिनोदरात्तक्षः॥ (८.२.५)

(११.१५) एविरादट्रीनिरामन्तक्षः।
(१३.१५) कतरकतमबौ कमरधरारयदे॥ (६.२.५७)

(१३.१२) कमरधरारयनोऽननिष्ठरा(६.२.४६)

(१०.७) कषरारत्वितनो रञनोऽन्त o॥ (६.१.१५९)

(१३.८) करातरकबौजपरादयश्चि॥ (६.२.३७)

(१२.५) नकतक्षः (६.१.१६६)

(१४.१) नकस विकत्तस च नचदमत्तरमम॥ (८.१.४८)

(१३.६) कम मरारश्चि॥ (६.२.२७)

(१३.११) कदे  च(६.२.४५)

(१०.११) कयनो ननिविरासदे॥ (६.१.२०१)

(१३.१४) गिनतरनिन्तरक्षः॥ (६.२.४९)

(१४.२१) गिनतगिरतबौ॥ (८.१.७०)

(१४.१३) गित्यथरलनोटरा लकण्ण o॥ (८.१.५१)

(११.१२) गिनोष्ठजस्य ब्रराह्मणनिरामधदेयस्य।
(११.३) रकतरादट्रीनिरास च
(१०.१६) ङनय च॥ (६.१.२११)

(१२.१४) ङम यराश्छन्दनस बहहलमम(६.१.१७८)

(१३.९) चतमथर्थी तदथर्वे(६.२.४३)

(११.१७) चरादयनोऽनिमदरात्तराक्षः।
(१४.१८) चरानदलनोपदे नविभराषरा॥ (८.१.६३)

(१४.१७) चरानदषम च॥ (८.१.५८)

(१२.३) नचतक्षः- (६.१.१६३)

(८.३) चबौ॥ (६.१.२२२)

(११.२) छन्दनस च।
(११.९) छन्दनस च।
(१४.५) छन्दस्यनिदेकमनप o॥ (८.१.३५)

(११.४) ज्यदेष्ठकननिष्ठयनोविरयनस
(१०.९) नञ्नित्यरानदननिरत्यमम॥ (६.१.१९७)

(१३.२) तत्पमरुषदे तमल्यराथरतकतट्रीयराo॥ (६.२.२)

(१२.४) तनदतस्य (६.१.१६४)

(१४.२२) नतनङ चनोदरात्तविनत॥ (८.१.७१)

   222   ववेदमाध्ययनमम्



मतङन्तस्वरयाः मटप्पणष्ट्री

(१४.१) नतङनो गिनोतरादट्रीननिo॥ (८.१.२७)

(१४.२) नतङम ङनतङक्षः॥ (८.१.२९)

(१२.१७) नतत्स्विररतमम (६.१.१८५)

(१२.६) नतसकभ्यनो जसक्षः (६.१.१६६)

(१४.७) तमपश्यपश्यतराहशैक्षः पदजरायरामम॥ (८.१.३९)

(११.७) तकणधरान्यरानिरास च दमव्यषरामम।
(१३.१३) तकतट्रीयरा कमरनण॥ (६.२.४८)

(१२.१६) नदविनो झलम (६.१.१८३)

(१३.१८) ददेवितरादन्ददे च॥ (६.२.१४१)

(९.८) ददेविब्रह्मणनोरनिमदरात्तक्षः॥ (१.२.३८)

(१०.१) धरातनोक्षः॥ (६.१.१६२)

(१२.१५) नि गिनोश्वन्सरावि o(६.१.१८२)

(९.७) नि समब्रह्मण्यरायरास o॥ (१.२.३७)

(११.१३) ननिपरातरा आदमदरात्तराक्षः।
(९.२) निनोदरात्तस्विररतनोदय o॥ (८.४.६६)

(१४.२) पदजनिरात्पदनजतमनिमदरात्तसo॥ (८.१.६७)

(१३.४) पदविर्वे भदतपदविर्वे॥ (६.२.२२)

(११.१९) प्रकराररानदनदरुकबौo।
(११.१) नफषनोऽन्त उदरात्तक्षः
(१३.१७) बहहवट्रीहबौ नविश्वसo॥ (६.२.१०६)

(१३.७) बह्वन्यतरस्यरामम॥ (६.२.३०)

(१०.५) भट्रीह्रिट्रीभकहहमदजनिधनि o॥ (६.१.१९२)

(९.४) यजकमरण्यजपन्यदङम ख o॥ (२.१.३४)

(१०.१७) यतनोऽनिराविक्षः॥ (६.१.११३)

(११.१८) यथदेनत परादरान्तदे।
(१४.१६) यनदतमपरस छन्दनस॥ (८.१.५६)

(१४.१९) यदकत्तरानन्नित्यमम॥ (८.१.६६)

(१०.१५) यमष्मदस्मदनोङर नस॥ (६.१.२११)

(१०.६) नलनत॥ (६.१.१९३)

(१४.१४) लनोटम च॥ (८.१.५१)

(१४.९) लनोपदे नविभराषरा॥ (८.१.४५)

(१३.३) विरा भमविनिमम॥ (६.२.२०)

(११.१६) विराचरादट्रीनिराममभराविमदरात्तबौ।
(९.६) नविभराषरा छन्दनस॥ (१।२।३६)

(८.६) नविभरानषतस नविशदेषविचनिदे॥ (८.१.७४)

(१३.५) नविस्पष्टिरादट्रीननि गिमणविचनिदेषम॥ (६.२.२४)

(१०.१२) विकषरादट्रीनिरास च॥ (६.१.२०३)

(११.११) शकनटशकटमयनोरकरमकरस पयरारयदेण।
(१२.११) शतमरनिममनो निदजरादट्री(६.१.१७३)

(११.२) शदेषस सविरमनिमदरात्तमम।
(१४.८) शदेषदे नविभराषरा॥ (८.१.४१)

(१४.१२) शदेषदे नविभराषरा॥ (८.१.५०)

(१०.१३) ससजरायराममपमरानिमम॥ (६.१.२०४)

(१३.१) समरासस्य॥ (६.१.२२३)

(१२.७) सराविदेकराचस्तकतट्रीयरानदo (६.१.१८६)

(११.१) समगिनन्धतदेजनिस्य तदे विरा।
(८.७) समबरामनन्ततदे परराङम गिवित्स्विरदे॥ (२.१.२)

(१०.२) स्विपरानदनहससरामच्यननिनट॥ (६.१.१८८)

(९.९) स्विररतरात्ससनहतरायराम o॥ (१.२.३९)

(८.१) स्विररतनो विरानिमदरात्तदे पदरादबौ॥ (८.२.६)

(१४.१५) हन्त च॥ (८.१.५४)

(१४.४) नह च॥ (८.१.३४)

(१२.१३) ह्रिस्विनिमडमभ्यरास मतमपम (६.१.१७६)

(११.६) ह्रिस्विरान्तस्य सट्रीनविषयस्य
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