11
11) मफिटम् -स्वरमायाः
प्रस्तमावनमा असस्मनम् पमाठवे मफिटसकत्रमामण आलनोमचतमामन। मफिटम् इमत ससजमावमाचकस पदमम्। एषमा च ससजमा
महिमषर पमामणनवेयाः पकवरकमालमादवेव प्रवतर ममानमा असस्त। एतमामन सकत्रमामण मफिषमम् अथमारतम् प्रमामतपमदकमम् आसश्रत्यवैव
प्रवतर न्तवे। एतवैयाः च मफिटम् - सकत्रवैयाः प्रधमानतयमा शिब्दमानमास स्वरमवधमानस शिमास्यतवे। कस्य शिब्दस्य कदमा कसस्मसश्च
अथर कपुत्र कयाः स्वरयाः स्यमातम् इमत सवर मवेव मवस्तपृततयमा एषपु सकत्रवेषपु आलनोमचतमामन। अतयाः अस्ममातम् पमाठमातम् भवमानम्
भवतष्ट्री वमा कस्य शिब्दस्य कदमा कपुत्र कयाः स्वरयाः भवमत इमत मवषयवे मवस्तरवेण जमास्यमत।

उदवेश् यमामनइमस 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 स्वष्ट्रीकपृतमामन इमत मवषयवे जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 मवमभनमासपु अवस्थमासपु मवमभनमानमास शिब्दमानमामम् अमादपुदमात्तत्वमवषयवे अन्तनोदमात्तत्वमवषयवे
सवर्बोदमात्तत्वमवषयवे च असधकतयमा जमातपुस शिक्नपुयमातम्।

 सकत्रमाणमामम् अथर मनणर यस कतपुर्त्तुं समथर्बो भववेतम्।
 सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर्त्तुं स्वयममप यनोग्यनो भववेतम्।
 अनपुवपृत्त्यमादष्ट्रीनमास जमानस भमवतपुस शिक्नपुयमातम्।

अथ मफिटस्वरमायाः
11.1)

मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः
सकत्र माथर याः - प्रमामतपमदकस मफिटम् स्यमातम्। तस्यमान्त उदमात्तयाः स्यमातम्।
सकत्र मावतरणमम्- मफिटम् -रूपस्य प्रमामतपमदकस्य अन्त्यस्य उदमात्तमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
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सकत्र व्यमाख्यमा - मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन मफिषयाः प्रमामतपमदकस्य वमा अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
असस्मनम् सकत्रवे मफिषयाः अन्तयाः उदमात्तयाः इमत पदच्छवे दयाः। 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 सकत्रमाथर याः- मफिषयाः प्रमामतपमदकस्य वमा अन्त्यस्य उदमात्तयाः स्यमातम्
इमत।
उदमाहिरणमम्- उच्चवैयाः।
सकत्र माथर स मन्वययाः - उच्चवैयाः इमत पदस पमामणनष्ट्रीयवैयाः सकत्रवैयाः न प्रमामतपमदकससजकमम्, अमप तपु पकवमारचमायरयाः
प्रमामतपमदकमम् इत्यपुच्यतवे। अतयाः तस्य मफिषयाः प्रमामतपमदकस्य वमा अन्त्ययाः ऐकमारयाः प्रकपृतसकत्रवेण उदमात्तयाः भवमत।
मवशिवे ष याः - मफिटम् - ससजमा न महि पमामणमननमा मवमहितमा। अमप तपु बहिह पकवरकमालमातम् एव पकवमारचमायरयाः एषमा ससजमा
मवमहितमा। अत एव उच्यतवे आचमायरण वमासपुदवेवदष्ट्रीमकतवेन- 'मफिमडमत पकवमारचमायर प्रससद्ध्यमा प्रमामतपमदकमपुच्यतवे'
इमत। एतमामन सकत्रमाण्यमप यदमप अपमामणनष्ट्रीयमामन तथमामप भमाष्यप्रमाममाण्यमातम् एतमामन सकत्रमामण महिमषर णमा
पमामणमननमा स्वष्ट्रीकपृतमामन इमत जमायतवे। तथमामहि भमाष्यमामदषपु आदपुदमात्तश्च इत्यमामदषपु सकत्रवेषपु प्रकपृतवेयाः अन्तनोदमात्तत्वस
शिमास्यतवे। एतमाश्च अन्तनोदमात्तमामदस्वरव्यवस्थमायाः मफिटम् - सकत्रमामण मवनमा न सम्भवसन्त। अतयाः एतवेषमास सकत्रमाणमामम्
अपमामणनष्ट्रीयत्ववे अमप पमामणनष्ट्रीयवैयाः प्रममाणत्ववेन आसश्रयन्तवे।

छन्दसस च।

11.2)

सकत्र माथर याः - छन्दसस दमकणस्य आमदयाः अन्तयाः च उदमात्तयाः भवमत।
सकत्र मावतरणमम्- छन्दसस दमकणशिब्दस्य आदवेयाः अन्तस्य च स्थमानवे उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे.
सकत्र व्यमाख्यमा - 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 अनपुवतर न्तवे। तवेन अत्र पदमान्वययाः भवमत - छन्दसस दमकणस्य अमामदयाः अन्तयाः
उदमात्तयाः इमत। अत्र दमकणशिब्दवेन न महि दमकणशिब्दस्य अथर याः गमाह्ययाः अमप तपु दमकण इमत शिब्दस्वरूपमवेव
गमाह्यमम्। ततश्च सकत्रमाथर याः प्रमाप्यतवे- छन्दसस मवषयवे दमकणशिब्दस्य आदवेयाः अन्तस्य च उदमात्तयाः भवमत इमत।
उदमाहिरणमम्- दमकणयाः।
सकत्र माथर स मन्वययाः - दमकणयाः इमत ववैमदकप्रयनोगयाः। अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण तस्य दमकणशिब्दस्य अन्तस्य
अकमारस्य आदवेयाः अकमारस्य च उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

घपृत मादष्ट्री न मास च

11.3)

सकत्र माथर याः - घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।
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ववे द माध्ययनमम्
सकत्र मावतरणमम्- घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरस्य स्थमानवे उदमात्तस्वरस्य मवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा - सकत्रमम् इदस मवधमायकमम्। अनवेन सकत्रण
वे घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरस्य स्थमानवे
उदमात्तस्वरस्य मवधमानस भवमत। अत्र दवे पदवे स्तयाः। तत्र च घपृतमादष्ट्रीनमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्, च इमत
अव्ययपदमम्। असस्मनम् सकत्रवे अङ्गपुष्ठनोदकवकवशिमानमास छन्दस्यन्तयाः इमत सकत्रमातम् अन्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्, मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत मवधवेयस्वरबनोधकस पदस च अनपुवतर तवे। अत्र घपृतमादष्ट्रीनमामम्
इमत मवशिवेषणपदसमामथ्यमारतम् शिब्दमानमामम् इमत मवशिवेष्यबनोधकस पदमम् आमकप्यतवे। तवेन अत्र पदमान्वययाः भवमतघपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमास च उदमात्तयाः इमत। ततश्च अत्र सकत्रमाथर याः भवमत- घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरयाः उदमात्तयाः
स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- घपृतस ममममकवे।
सकत्र माथर स मन्वययाः - घपृगो॒तस ममनः॑नः॑ममकवे इत्यपुदमाहिरणवे घपृपृतमम् इमत पदस्य अन्त्ययाः अकमारयाः उदमात्तयाः असस्त।
अत्र प्रकपृतसकत्रवेण एव घपृतशिब्दस्य अन्त्यस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
एवमम् अन्यत्रमामप प्रकपृतसकत्रवेण घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अत्र
अयस घपृतमामदगणनो महि आकपृमतगणयाः भवमत।

11.4)

ज्यवे ष्ठ कमनष्ठयनोवर यसस
सकत्र माथर याः - वयसस अथर ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः शिब्दयनोयाः अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।
सकत्र मावतरणमम्- वयसस अथर ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः शिब्दयनोयाः अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं

सकत्रमदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा - सकत्रममदस मवधमायकमम्। अनवेन उदमात्तयाः स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः वयसस इमत
अत्र पदच्छवे दयाः। 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 अथर याः गमाह्ययाः। एवञ्चि अत्र सकत्रस्यमास्य अथर्बोऽयस लभ्यतवे- वयसस अथर ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः शिब्दयनोयाः
अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- ज्यवेष्ठ आनः॑ हि चमसमा। कमनष्ठ आनः॑ हि चमसमा।
सकत्र माथर स मन्वययाः - ज्यवेष्ठ आनः॑ हि चमसमा इमत प्रयनोगयाः ववेदवे लभ्यतवे। अत्र ज्यवेष्ठ इमत शिब्दस्य प्रयनोगयाः
वयसस अथर वतर तवे। तवेन अत्र प्रकपृतसकत्रवेण ज्यवेष्ठशिब्दस्य अन्तयाः स्वरयाः अकमारयाः उदमात्तनो भवमत।
कमनष्ठ आनः॑ हि चमसमा इमत प्रयनोगयाः अमप ववेदवे लभ्यतवे। मकञ्चि अत्रमामप कमनष्ठशिब्दस्य वयसस अथर
प्रयनोगयाः असस्त। ततश्च प्रकपृतसकत्रवेण अत्रमामप कमनष्ठशिब्दस्य अन्त्ययाः स्वरयाः अकमारयाः उदमात्तनो भवमत।
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अथमामदयाः प्रमाकम् शिकटवे याः

11.5)

सकत्र माथर याः - असधकमारनोऽयमम्। शिकमटशिकटनोररमत यमावतम्।
सकत्र मावतरणमम्- अस्ममातम् सकत्रमातम् आरभ्य शिकमटशिकटयनोररमत सकत्रस यमावतम् आमदयाः - इमत पदस्य
असधकमारमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - असधकमारसकत्रममदमम्। अनवेन आमदयाः इमत पदमम् असधमक्रयतवे। अथ आमदयाः प्रमाकम्
शिकटवेयाः इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। 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 प्रकपृतसकत्रवेण मवमहितयाः आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
असधकपृतस भवमत।

ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्री म वषयस्य

11.6)

सकत्र माथर याः - ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्रीमवषयस्य आमदयाः उदमात्तयाः स्यमातम्।
सकत्र मावतरणमम्-

सष्ट्रीमवषयस्य ह्रिस्वमान्तस्य शिब्दस्य आदवेयाः उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस

प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा - 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 असधकपृतस वतर तवे। मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् अत्र उदमात्तयाः इमत मवधवेयस्वरबनोधकस
पदमनपुवतर तवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत- ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्रीमवषयस्य आमदयाः उदमात्तयाः इमत। तवेन अयस
सकत्रमाथर याः लभ्यतवे- ह्रिस्वमान्तस्य सष्ट्रीमवषयस्य आमदयाः उदमात्तनो भवमत इमत।
उदमाहिरणमम्- बसलयाः। तनपुयाः।
सकत्र माथर स मन्वययाः - बसलयाः इमत शिब्दयाः सष्ट्रीमवषययाः असस्त मकञ्चि अयस शिब्दयाः ह्रिस्वमान्तयाः अमप असस्त।
तस्ममातम् प्रकपृतसकत्रवेण तस्य बसलशिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
एवस तनपुयाः इत्यत्रमामप तनपुशिब्दस्य सष्ट्रीमवषयत्वमातम् मकञ्चि ह्रिस्वमान्तत्वमातम् प्रकपृतसकत्रवेण तस्य शिब्दस्य
आदवेयाः स्वरस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

तपृण धमान्यमानमास च द्व्यषमामम्।

11.7)

सकत्र माथर याः - द्व्यचमाममत्यथर याः। द्व्यषमास तपृणधमान्यमानमास च आमदयाः उदमात्तयाः भवमत।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
सकत्र मावतरणमम्- द्व्यचमास तपृणधमान्यमानमास च आदवेयाः उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवधमायकमम्। अनवेन द्व्यसज्वमशिषमानमास तपृणधमान्यमानमास च
शिब्दमानमामम् आमदयाः स्वरयाः उदमात्तयाः भवमत। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। तत्र च तपृणधमान्यमानमामम् इमत
षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्, च इमत अव्ययपदमम्, द्व्यषमामम् इमत च षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्। अथमामदयाः प्रमाकम्
शिकटवेयाः इमत सकत्रमातम् अत्र आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् असधकपृतमम्, उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस च
पदस मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् अनपुवतर तवे। द्व्यचमास तपृणधमान्यमानमास चवेमत पदमानमास मवशिवेष्यरूपवेण शिब्दमानमामम्
इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस 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
अथर याः एव गमाह्ययाः। ततश्च अत्र सकत्रमाथर याः भवमत- द्व्यसज्वमशिषमानमास तपृणधमान्यवमाचकमानमास च शिब्दमानमामम् आमदयाः
उदमात्तनो भवमत इमत।
उदमाहिरणमम्- कपुशिमायाः। कमाशिमायाः। ममाषमायाः। मतलमायाः।
सकत्र माथर स मन्वययाः - कपुशि-इमत शिब्दवे अज्दयस वतर तवे। मकञ्चि अयस कपुशिशिब्दयाः तपृणवमाचष्ट्री। तस्ममातम्
अनवेन प्रकपृतसकत्रवेण तस्य कपुशि- शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य उकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
एवस कमाशिमायाः इमत शिब्दवे अज्दयस वतर तवे। मकञ्चि अयस कमाशि- शिब्दयाः धमान्यवमाचष्ट्री। तस्ममातम् अनवेन
प्रकपृतसकत्रवेण तस्य कमाशि- शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
एवस ममाषमायाः इमत शिब्दवे दलौ अचलौ स्तयाः। मकञ्चि अयस ममाष- शिब्दयाः धमान्यवमाचष्ट्री। तस्ममातम् अनवेन
प्रकपृतसकत्रवेण तस्य ममाष- शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
एवस मतलमायाः इमत शिब्दवेऽमप दलौ अचलौ स्तयाः। मकञ्चि अयस मतल- शिब्दयाः धमान्यवमाचष्ट्री। तस्ममातम् अनवेन
प्रकपृतसकत्रवेण तस्य मतल- शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य इकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
मवशिवे ष याः - अत्रवेदमम् अवधवेयस यतम् तपृणधमान्यवमाचकमामन पदमामन द्व्यसज्वमशिषमामन स्यपुयाः, अन्यथमा यमद
तमामन पदमामन बह्वसज्वमशिष्ठमामन एकमासज्वमशिष्ठमामन वमा स्यपुयाः तमहिर प्रकपृतसकत्रवेण तत्र तवेषमास शिब्दमानमामम् आमदयाः स्वरयाः
उदमात्तनो न भवमत। तत्र उदमाहिरणस यथमा- गनोधकममायाः। अत्र गनोधकम इमत शिब्दस्य तपृणवमाचकत्वमातम् अमप, तस्य
गनोधकमशिब्दस्य बह्वसज्वमशिषत्वमातम् प्रकपृतसकत्रवेण गनोधकमशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः ओकमारयाः न उदमात्तनो भवमत।
अमप च अत्र पदस यमद कवेवलस द्व्यचम्-मवमशिषमवेव भवमत, तपृणवमाचकस धमान्यवमाचकस वमा न भवमत तमहिर
तत्र प्रकपृतसकत्रवेण तस्य शिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो न भवमत। तत्र उदमाहिरणस यथमा - आम्रयाः इमत। अत्र
आम्रशिब्दस्य द्व्यमवमशिषत्वमादमप तपृणवमाचकत्वमाभमावमातम् धमान्यवमाचकत्वमाभमावमाच्च प्रकपृतसकत्रवेण तस्य आम्रशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः आकमारयाः उदमात्तनो न भवमत।

11.8)

अकस्यमादवे व नस्य।
सकत्र माथर याः - अदवेवनमाथर अकशिब्दस्य आमदयाः उदमात्तनो भवमत।
सकत्र मावतरणमम्- अदवेवनस्य अकशिब्दस्य आदवेयाः उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
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सकत्र व्यमाख्यमा - इदस सकत्रस मवधमायकमम्। अनवेन अकशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो भवमत। असस्मनम्
सकत्रवे पददयस वतर तवे। तत्र अकस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्, अदवेवनस्य इत्यमप षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्।
असस्मनम् सकत्रवे अथमामदयाः प्रमाकम्याः शिकटवेयाः इमत सकत्रमातम् आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् असधकपृतमम्, उदमात्तयाः
इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस पदस मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् अनपुवतर तवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमतअदवेवनस्य अकस्य आमदयाः उदमात्तयाः इमत। अत्र अदवेवन -शिब्दवेन तदथर याः गपृह्यतवे, अदवेवनस नमाम अदकतमक्रयमा।
अमप च अत्र अक-शिब्दवेन तस्य शिब्दस्य स्वरूपमवेव गमाह्यमम्। तस्ममातम् प्रकपृतसकत्रवेण मवमहितस कमायर मम् अदवेवनमाथर
प्रवतर ममानस्य अकशिब्दस्य भवमत। ततश्च अयस सकत्रमाथर याः अत्र लभ्यतवे- अदवेवनमाथर अकशिब्दस्य आमदयाः
उदमात्तनो भवमत इमत।
उदमाहिरणमम्- तवेन नमाकयाः।
सकत्र माथर स मन्वययाः - तवेन नमाकयाः इमत उदमाहिरणवमाक्यवे अक- शिब्दस्य अदवेवनमाथर प्रयनोगयाः असस्त,
तस्ममातम् प्रकपृतसकत्रवेण तस्य अकशिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
मवशिवे ष याः - अत्रवेदमम् अवधवेयस यतम् प्रकपृतसकत्रवेण अदवेवनमाथर प्रवतर ममानस्य अकशिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य
अकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। न महि दवेवनमाथर अमप प्रवतर ममानस्य अकशिब्दस्य। अस्ममातम् एव कमारणमातम्
अकवैममार दष्ट्रीव्ययाः इत्यपुदमाहिरणवे अकशिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य अकमारस्य उदमात्तत्वस नमासस्त। यतनो महि अत्र
अकशिब्दयाः दवेवनमाथर प्रवतर ममानयाः असस्त।

छन्दसस च।

11.9)
सकत्र माथर याः -

छन्दसस मवषयवे मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर -द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-

कमाशिष्ट्रीनमामम् अन्यवेषमास च शिब्दमानमामम् आमदयाः मदतष्ट्रीययाः च स्वरयाः वमा उदमात्तयाः भवमत।
सकत्र मावतरणमम्- छन्दसस मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर -द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-कमाशिष्ट्रीनमास
शिब्दमानमामम् अन्यवेषमास च शिब्दमानमामम् आदवेयाः मदतष्ट्रीयस्य वमा स्वरस्य मवकल्पवेन उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा - 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-कमाष्ठमापवेष्ठमा-कमाशिष्ट्रीनमाममामदवमार इमत सकत्रमातम् अत्र मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर -द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमाकमाशिष्ट्रीनमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्, आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्, वमा इमत अव्ययपदस च
अनपुवतर न्तवे। 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 असधकपृतमम्। मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमत्र अनपुवतर तवे। च
इमत अव्ययपदवेन अत्र अन्यवेषमाममप शिब्दमानमास गहिणस भवमत। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत- छन्दसस मकरवरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर -द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-कमाशिष्ट्रीनमास च आमदयाः मदतष्ट्रीययाः वमा उदमात्तयाः इमत। तवेन
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अयस सकत्रमाथर याः अत्र लभ्यतवे- छन्दसस मवषयवे मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर -द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमाकमाशिष्ट्रीनमामम् अन्यवेषमास च शिब्दमानमामम् आमदयाः मदतष्ट्रीययाः च स्वरयाः वमा उदमात्तयाः भवमत इमत।
उदमाहिरणमम्- मकरयाः, वरूढयाः।
सकत्र माथर स मन्वययाः - मकरयाः इमत प्रयनोगयाः ववेदवे दृश्यतवे, अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण मकरशिब्दस्य छन्दसस
प्रवतर ममानत्वमातम् मकरमामदगणवे अन्तगर तत्वमातम् च प्रकपृतसकत्रवेण तस्य मकरशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो भवमत।
एवस वरूढयाः इमत प्रयनोगयाः अमप ववेदवे दृश्यतवे , मधकञ्चि अस्य वरूढशिब्दस्य मकरमामदगणवे अन्तगर तत्वमातम्
प्रकपृतसकत्रवेण तस्य वरूढशिब्दस्य आमदयाः स्वरयाः उदमात्तनो भवमत। एवसप्रकमारवेण अन्यत्रमामप पमारवेवतमामदषपु शिब्दवेषपु
अवगन्तव्यमम्।
मवशिवे ष याः -

मकर-वरूढ-पमारवेवत-मवतस्तवेक्ष्वमासजर -द्रिमाकमा-कलनोममा-कमाष्ठमा-पवेष्ठमा-कमाशिष्ट्रीनमाममामदवमार इमत

सकत्रवेणवैव अत्र छन्दसस मकरमामदशिब्दमानमामम् आदवेयाः मदतष्ट्रीयस्य च स्वरस्य उदमात्तत्वस सम्भवमत। तथमामप
प्रकपृतसकत्रवेण मकरमामदमभयाः सहि अन्यवेषमामम् अमप शिब्दमानमामम् आमदयाः मदतष्ट्रीयश्च स्वरयाः उदमात्तनो भवमत। अस्ममादवेव
कमारणमातम् इदस प्रकपृतसकत्रस पपृथकयमा उपन्यस्तमम्।

11.10)

सपुग सन्धतवे ज नस्य तवे वमा।

सकत्र माथर याः - सपुगसन्धतवेजनस्य तवे इमत शिब्दस्य च आमदयाः मदतष्ट्रीययाः च मवकल्पवेन उदमात्तयाः स्यमातम्।
सकत्र मावतरणमम्-

सपुगसन्धतवेजनस्य प्रथमस्य मदतष्ट्रीयस्य च स्वरस्य , तवे शिब्दस्य च स्वरस्य

मवकल्पवेन उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - 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 असधकपृतमम्। मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमत्र अनपुवतर तवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत- सपुगसन्धतवेजनस्य तवे आमदयाः मदतष्ट्रीययाः वमा उदमात्तयाः इमत।
ततश्च अत्र सकत्रमाथर याः भवमत- सपुगसन्धतवेजनस्य तवे- इमत शिब्दस्य च आमदयाः मदतष्ट्रीययाः मवकल्पवेन उदमात्तयाः स्यमातम्
इमत।
उदमाहिरणमम्- सपुगसन्धतवेजनमायाः।
सकत्र मावतरणमम्- प्रकपृतसकत्रवेण एव सपुगसन्धतवेजनशिब्दस्य आदवेयाः उकमारस्य मदतष्ट्रीयस्य अकमारस्य च
स्वरस्य उदमात्तत्वस मवकल्पवेन मवधष्ट्रीयतवे। एवस तवे इत्यत्रमामप प्रकपृतसकत्रवेण मवकल्पवेन उदमात्तयाः असस्त।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

मफिटम् नमाम मकमम् ?

2. दमकणस्य आमदयाः अन्तयाः च कवेन सकत्रवेण उदमात्तयाः भवमत ?
3.

घपृतमादष्ट्रीनमास च इमत सकत्रवेण मकस भवमत ?

4. वयसस अथर ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः शिब्दयनोयाः अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वस कवेन 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 कवेन सकत्रण
वे ?
8. सपुगसन्धतवेजनशिब्दस्य पयमारयवेण उदमात्तस्वरयाः कवेन सकत्रवेण ?

11.11)

शिकमटशिकटनोरकरमकरस पयमारयवे ण ।

सकत्र माथर याः - शिकमटशिकटनोयाः शिब्दयनोयाः अकरमम् अकरस पयमारयवेण उदमात्तनो भवमत।
सकत्र मावतरणमम्-

शिकमटशिकटनोयाः शिब्दयनोयाः स्वरमाणमास पयमारयवेण उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस

प्रणष्ट्रीतमम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - सकत्रममदस मवधमायकमम्। अनवेन पयमारयवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। शिकमटशिकटनोयाः
अकरमम् अकरस पयमारयवेण इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। चतपुष्पदमात्मकवेऽसस्मनम् 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
अनपुवतर तवे। 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।
सकत्र माथर स मन्वययाः - शिकटष्ट्री इत्यसस्मनम् पदवे प्रत्यवेकस स्वरमायाः उदमात्तमायाः ससन्त। अथ प्रकपृतसकत्रवेण एव
पयमारयक्रमवेण अत्र स्वरमायाः उदमात्तमायाः भवसन्त। एवस शिकमटयाः इत्यत्रमामप प्रकपृसकत्रवेण एव पयमारयक्रमवेण स्वरवणमारयाः
उदमात्तमायाः ससन्त।
मवशिवे ष याः -

अथमामदयाः प्रमाकम् शिकटवेयाः इमत असधकमारसकत्रवे प्रमाकम् शिकटवेयाः इमत वचनमातम् तवेन सकत्रवेण

मवमहितयाः आमदयाः इमत पदस्य असधकमारयाः प्रकपृतसकत्रमातम् पकवर्त्तुं यमावतम् एव वतर तवे। अस्ममातम् एव कमारणमातम् अत्र
पयमारयवेण शिकमटशिकटनोयाः शिब्दयनोयाः स्वरमायाः उदमात्तमायाः भवसन्त।
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11.12)

गनोष्ठजस्य बमाह्मणनमामधवे य स्य।

सकत्र माथर याः - अकरमकरस पयमारयवेणनोदमात्तमम्।
सकत्र मावतरणमम्- बमाह्मणनमामधवेयस्य गनोष्ठजशिब्दस्य स्वरमाणमास पयमारयवेण उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस
प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा - मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अत्र दवे पदवे स्तयाः। गनोष्ठजशिब्दस्य
बमाह्मणनमामधवेयस्य

चवेमत

सकत्रगतपदच्छवे दयाः।

तत्र

गनोष्ठजशिब्दस्य

इमत

षष्ठ्यवेकवचनमान्तस

पदमम्,

बमाह्मणनमामधवेयस्य इत्यमप षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्। शिकमटशिकटनोरकरमकरस पयमारयवेण इमत सकत्रमातम् अकरमम् ,
अकरस चवेमत प्रथमवैकवचनमान्तस पददयमम्, पयमारयवेण इमत तपृतष्ट्रीयवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतर न्तवे। ततश्च अत्र
सकत्रस्यमास्य पदमान्वययाः भवमत- गनोष्ठजशिब्दस्य बमाह्मणनमामधवेयस्य अकरमकरस पयमारयवेण उदमात्तयाः इमत।
प्रकपृतसकत्रमवमहितस कमायर्त्तुं गनोष्ठज इमत शिब्दस्वरूपस्य भवमत। मकञ्चि प्रकपृतसकत्रमवमहितस कमायर्त्तुं तदवैव सम्भवमत
यदमा गनोष्ठजशिब्दयाः कस्यमामप बमाह्मणस्य नमाम भवमत। अत एव सकत्रवे बमाह्मणनमामधवेयस्य इमत पदमम्
उपन्यस्तमसस्त। एवमम् अत्र अयस सकत्रमाथर याः लभ्यतवे बमाह्मणनमामधवेयस्य गनोष्ठजशिब्दस्य प्रत्यवेकस स्वरमायाः उदमात्तमायाः
भवसन्त इमत।
उदमाहिरणमम्- गनोष्ठजनो बमाह्मणयाः।
सकत्र माथर स मन्वययाः - गनोष्ठजनो बमाह्मणयाः इत्यत्र गनोष्ठज इमत शिब्दयाः कस्यमचतम् बमाह्मणस्य नमाम असस्त।
अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण तस्य गनोष्ठजशिब्दस्य स्वरवणमारनमामम् पयमारयक्रमवेण उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
मवशिवे ष याः - अत्रवेदमम् अवधवेयस यतम् अयस गनोष्ठजशिब्दयाः बमाह्मणस्य नमाम भवमत। अन्यथमा तत्र प्रकपृतसकत्रवेण
उदमात्तत्वस न मवधष्ट्रीयतवे। अत एव गनोष्ठजयाः पशिपुयाः इत्यमादलौ गनोष्ठजशिब्दस्य बमाह्मणस्य नमामधवेयत्वमाभमावमातम्
प्रकपृतसकत्रवेण तत्र स्वरमायाः उदमात्तमायाः न भवसन्त। तत्र च कपृदत्त
पु रप्रकपृमतस्वरवेण अन्तनोदमात्तयाः भवमत।

11.13)

मनपमातमा आदपुद मात्तमायाः।

सकत्र माथर याः - मनपमातमा आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः।
सकत्र मावतरणमम्- मनपमातससजकमानमामम् आदमानमास स्वरमाणमामम् उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन उदमात्तयाः स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम्
सकत्रवे दवे पदवे स्तयाः, तत्र मनपमातमायाः इमत प्रथममाबहिह वचनमान्तस पदमम्, आदपुदमात्तमायाः इत्यमप प्रथममाबहिह वचनमान्तस पदमम्।
अत्र मनपमात इमत ससजमाबनोधकस पदमम्। च, वमा, हि, अहि, एव, एवमम्, नकनमम्, शिश्वतम्, यपुगपतम्, भकयसम्, ककपतम्,
कपुमवतम्, 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 सकत्रमाथर याः लभ्यतवेमनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत। ततश्च सकत्रमाथर याः भवमत- मनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत।
उदमाहिरणमम्- स्वमाहिमा।
सकत्र माथर स मन्वययाः - स्वमाहिमा इमत चमादयनोऽसत्त्ववे इमत सकत्रवेण मनपमातससजकयाः। अतयाः तस्य मनपमातत्वमातम्
प्रकपृतसकत्रवेण स्वमाहिमा इमत अस्य आदवेयाः आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। एवस स्वधमा , वषटम् , पमम्, तथमामहि
इत्यमादष्ट्रीनमास मनपमातमानमामम् आदष्ट्रीनमास स्वरमाणमामम् उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
मवशिवे ष याः -

प्रकपृतसकत्रवे छन्दसस इमत पदस न अनपुवतर तवे, आदपुदमात्तश्च इमत भमाष्यकमारनोकस्य

प्रमाममाण्यमातम्। तवेन प्रकपृतसकत्रवेण मवमहितस कमायर्त्तुं लनोकवे अमप भवमत ववेदवे अमप भवमत।

11.14)

उपसगर श्चमामभवजर मम्।

सकत्र माथर याः - अमभशिब्दस वजर मयत्वमा उपसगमारयाः आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः।
सकत्र मावतरणमम्-

अमभवजमारनमामम् उपसगमारनमामम् आदष्ट्रीनमास स्वरमाणमामम् उदमात्तमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस

प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा - सकत्रममदस मवधमायकमम्। अनवेन अमभवजमारयाः उपसगमारयाः आदपुदमात्तमायाः मवधष्ट्रीयन्तवे। अत्र
त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त, उपसगर याः च अमभवजर मम् इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। तत्र उपसगर याः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्, च इमत अव्ययमम्, अमभवजर मम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। असस्मनम् सकत्रवे आमदयाः, उदमात्तयाः इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पददयमम् अनपुवतर तवे। एवञ्चि तत्र पदमान्वययाः भवमत- अमभवजर मम् 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, दस
पु ,म् दरपु म्, मव, आङम् , मन, असध, अमप, अमत, सपु, उतम्, अमभ, प्रमत,
परर, उप – एतवे प्रमादययाः। ततश्च अत्र सकत्रमाथर याः भवमत- अमभ इत्यपुपसगर्त्तुं वजर मयत्वमा अन्यवे उपसगमारयाः
आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत।
उदमाहिरणमम्- उदत्त
नः॑ पु गो॒मस वनः॑रुण।
सकत्र माथर स मन्वययाः - उदतयाः इत्यत्र उतम् इमत उपसगर ससजकयाः। अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण अत्र उतम् इत्यस्य
स्वरस्य प्रकपृतसकत्रवेण उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। अत्र यमद अमभ इत्यपुपसगर याः स्यमातम् तमहिर प्रकपृतसकत्रवेण तत्र न तस्य
अभ्यपुसगर स्य 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 इत्यपुपसगर स्य आदपुदमात्तत्वस न
स्यमातम् तदथर्त्तुं सकत्रममदमम् उपन्यस्तमम्।
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11.15)

एवमादष्ट्री न मामन्तयाः।

सकत्र माथर याः - एवमादययाः अन्तनोदमात्तमायाः स्यपुयाः।
सकत्र मावतरणमम्- एवमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
सकत्र व्यमाख्यमा -

सकत्रममदस मवधमायकमम्। अनवेन एवमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत। एव

आदष्ट्रीनमामम् अन्तयाः इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। तत्र एवमादष्ट्रीनमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम् , अन्तयाः इमत च
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। मनपमातमा आदपुदमात्तमायाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र
अनपुवतर तवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत - एवमादष्ट्रीनमामम् अन्तयाः उदमात्तयाः इमत। एव , एवमम्, नकनमम्, शिश्वतम्,
यपुगपतम्, भकयसम्, ककपतम्, कपुमवतम्, नवेतम्, चवेतम्, चणकसच्चतम्, यत्र, नहि, हिन्त, ममामकयाः, ममामकमम्, नमकयाः नमकमम्,
ममाङम् , नञम्, यमावतम्, तमावतम्, त्ववै, दवै, न्ववै, रवै, श्रलौषटम् , वलौषटम् , स्वमाहिमा, स्वधमा, वषटम् , तपुम,म् तथमामहि, खलपु, मकल,
अथनो, अथ, सपुष्ठपु, स्म, आदहि इत्यमादययाः एवमादययाः। तवेन अत्र सकत्रमाथर याः भवमत- एवमादष्ट्रीनमामम् अन्तयाः उदमात्तयाः
स्यमातम् इमत।
एवममादष्ट्रीनमामन्तयाः इमत च सकत्रस्यमास्य पमाठमान्तरमम्। तसस्मनम् पकवे एवमम् इमत अव्ययपदमम् , आदष्ट्रीनमामम्
इमत षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्, अन्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदस भवमत। अत्रमामप उदमात्तयाः इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदस पकवरसकत्रमातम् अनपुवतर तवे। ततश्च अत्र पदमान्वययाः भवमत - एवमम् आदष्ट्रीनमामम् अन्तयाः उदमात्तयाः
इमत। तवेन च अत्र सकत्रमाथर याः भवमत- एवमम् इत्यदष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्तयाः उदमात्तयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- सहिनः॑ तवे पपुत्र सकगो॒ररमभयाःनः॑, एव, एवमम्, नकनमम्।
सकत्र माथर स मन्वययाः - आलनोमचतवे सकत्रवे एव इत्यमादययाः शिब्दमायाः एवमादलौ अन्तभर वसन्त, अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण
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)

वमाचमादष्ट्री न मामपुभ मावपुद मात्तलौ।

सकत्र माथर याः - ( वमाचम्- इत्यमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् उभलौ एव वणर्यौ उदमात्तलौ स्तयाः)।
सकत्र मावतरणमम्-

वमाचमादष्ट्रीनमास

शिब्दमानमामम्

उभयनोयाः

वणर यनोयाः

उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं

सकत्रममदस

प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवधमायकमम्। अनवेन सकत्रवेण वमाचमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् उभलौ
वणर्यौ उदमात्तलौ भवतयाः।
असस्मनम् सकत्रवे वमाचमादष्ट्रीनमामम् उभलौ उदमात्तलौ इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। मकञ्चि अत्र वमाचमादष्ट्रीनमामम्
षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्, उभलौ इमत प्रथममामदवचनमान्तस पदमम्, उदमात्तलौ इत्यमप प्रथममामदवचनमान्तस पदमम्। अत्र
सकत्रस्यमास्य पदमान्वययाः इत्थस- वमाचमादष्ट्रीनमामम् उभलौ उदमात्तलौ इमत। ततश्च अयस सकत्रमाथर याः अत्र प्रमाप्यतवे- वमाचमादष्ट्रीनमास
शिब्दमानमामम् उभलौ वणर्यौ उदमात्तलौ भवतयाः इमत।
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उदमाहिरणमम्- वमाचलौ।
सकत्र माथर स मन्वययाः -

वमाचलौ इमत वमाचम्-शिब्दस्य प्रथममामदवचनवे रूपमम्। अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण वमाचम् -

शिब्दमातम् प्रथममामदवचनवे मनष्पनस्य वमाचलौ इमत शिब्दस्य उभलौ एव स्वरलौ उदमात्तलौ भवतयाः। एवस वमाचमामदगणवे
पमठतमानमामम् अन्यवेषमास शिब्दमानमामम् अन्यमान्यमप रूपमामण अत्र उदमाहिरणमामन।
अत्र अनपुदमात्तस पदमवेकवजर मम् इमत सकत्रवेण प्रमाप्तस्य अनपुदमात्तस्य स्वरस्य बमाधमाथर मम् असस्मनम् सकत्रवे उभलौ
इमत पदस्य गहिणमम् असस्त।

11.17)

चमादयनोऽनपुद मात्तमायाः।

सकत्र माथर याः - चमादययाः मनपमातमायाः अनपुदमात्तमायाः स्यपुयाः।
सकत्र मावतरणमम्-

अत्र चमादष्ट्रीनमास मनपमातमानमामम् आदपुदमात्तमायाः इमत सकत्रवेण प्रमाप्तस्य आदपुदमात्तत्वस्य

बमाधमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यमाख्यमा -

ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवेषपु

पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु

इदस

मवसधसकत्रमम्। अनवेन अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्ममन सकत्रवे दवे पदवे स्तयाः , चमादययाः अनपुदमात्तमायाः इमत। मनपमातमायाः
इमत प्रथममाबहिह वचनमान्तस पदमम् तत्तपु पकवरसकत्रमातम् अनपुवतर तवे। ततश्च अत्र सकत्रस्यमास्य पदमान्वययाः इत्थस -- चमादययाः
मनपमातमायाः अनपुदमात्तमायाः इमत। च, वमा, हि, अहि, एव, एवमम्, नकनमम्, शिश्वतम्, यपुगपतम्, भकयसम्, ककपतम्, कपुमवतम्, नवेतम्,
चवेतम्, चणकसच्चतम्, यत्र, नहि, हिन्त, ममामकयाः, ममामकमम्, नमकयाः नमकमम्, ममाङम् , नञम्, यमावतम्, तमावतम्, त्ववै, दवै, न्ववै,
रवै, श्रलौषटम् , वलौषटम् , स्वमाहिमा, स्वधमा, वषटम् , तपुम,म् तथमामहि, खलपु, मकल, अथनो, अथ, सपुष्ठपु, स्म, आदहि इत्यमादययाः
चमादययाः। अयस च चमामदगणयाः आकपृमतगणयाः भवमत। ततश्च अत्र अयस सकत्रमाथर याः लभ्यतवे -- चमादययाः
मनपमातससजकमायाः अनपुदमात्तमायाः स्यपुयाः इमत।
उदमाहिरणमम् -- उगो॒त त्वयाः।
सकत्र माथर स मन्वययाः -

उत इमत मनपमातससजकयाः शिब्दयाः। तस्य च चमामदगणवे पमाठयाः वतर तवे। अतयाः

प्रकपृतसकत्रवेण 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)

यथवे म त पमादमान्तवे ।

सकत्र माथर याः - ( पमादमान्तवे यथवेमत अनपुदमात्तनो भवमत) ।
सकत्र मावतरणमम्- पमादमान्तवे यथमा इत्यस्य अनपुदमात्तस्वरमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।
सकत्र व्यख्यमा - ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्।
अनवेन अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे यथमा, इमत, पमादमान्तवे इमत पदच्छवे दयाः। पदत्रयमात्मकवे असस्मनम्
सकत्रवे यथमा इमत अव्ययपदमम्, इमत इत्यमप अव्ययपदमम्, पमादमान्तवे इमत च सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। पकवरसकत्रमातम्
चमादयनोऽनपुदमात्तमायाः इमत सकत्रमातम् अनपुदमात्तमायाः इमत प्रथममाबहिह वचनमान्तस पदमम् प्रकपृतसकत्रवे अनपुवतर तवे। ततश्च अत्र

ववेदमाध्ययनमम्

171

मटप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्
पदमान्वययाः भवमत -- पमादमान्तवे यथमा इमत अनपुदमात्तयाः इमत। एवञ्चि अत्र सकत्रमाथर याः इत्थस ससध्यमत -- पमादमान्तवे यथमा
इमत अनपुदमात्तनो भवतष्ट्रीमत।
उदमाहिरणमम्- तनवेमममपृभवनोनः॑ यथमा।
सकत्र माथर स मन्वययाः - तनवेमममपृभवनोनः॑ यथमा -- इमत उदमाहिरणवे अनपुषपुपम्- छन्दयाः वतर तवे। मकञ्चि अत्र यथमा
इमत शिब्दयाः पमादस्य अन्तवे असस्त। अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण तदन्त्यस्य आकमारस्य अनपुदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे।

11.19)

प्रकमारमामदमदरुकलौ परस्यमान्त उदमात्तयाः।

सकत्र माथर याः - मदरुकलौ प्रकमारमामदशिब्दमानमास परस्य अन्तयाः उदमात्तनो भवमत।
सकत्र मावतरणमम्- प्रकमारमामद शिब्दमानमास मदरुकलौ तत्र मदतष्ट्रीयस्य प्रकमारमामदशिब्दस्य अन्तस्य स्वरस्य
उदमात्तत्वमवधमानमाथर्त्तुं सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
सकत्र व्यख्यमा - ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयममामतदवेशिमासधकमारमात्मकवेषपु 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- पटपु पटपु याः।
सकत्र माथर स मन्वययाः -

अयस पटपु - शिब्दयाः प्रकमारमामदगणवे पमठतयाः। अतयाः पटपु पटपु याः इमत उदमाहिरणवे

प्रकमारमामदगणवे पमठतस्य पटपु शिब्दस्य प्रकमारवे गपुणवचनस्य इमत सकत्रवेण मदत्ववे पटपु पटपु इमत सस्थतवे प्रकपृतसकत्रवेण
मदतष्ट्रीयस्य पटपु शिब्दस्य अन्त्यस्य उकमारस्य उदमात्तत्वस भवमत। ततश्च मवभमककमायर पटपु पटपु याः इमत रूपस
ससध्यमत।
मवशिवे ष याः - इदस च प्रकपृतसकत्रमवमहितस कमायर्त्तुं कमर धमारयवदत्त
पु रवेषपु इमत कमर धमारयवदमावमादवेव ससध्यमत,
तवेन इदस सकत्रस व्यथर मम् इमत शिङ्कमा अत्र न कतर व्यमा। यतनो महि प्रकपृतस सकत्रममदस पमामणनष्ट्रीयसकत्रमातम् पकवरमवेव
प्रवतर ममानमम्। अतयाः अस्य पमामणनष्ट्रीयमात्पकवरप्रवपृत्तत्ववेन नमासस्त कनोऽमप दनोषयाः। अत एव उच्यतवे आयमायरयाः यतम् इदस
सकत्रस कमर धमारयवदमावससदस्य अन्तनोदमात्तत्वस्य अनपुवमादकमम् इमत।

11.20)

शिवे षस सवर मनपुद मात्तमम्।

सकत्र माथर याः - शिवेषस मनत्यमामदमदरुकस्य परममत्यथर याः।
सकत्र मावतरणमम्-

प्रकमारमामदशिब्दमानमास मदत्वमादम् अन्यसस्मनम् मदत्ववे सवर स्य अनपुदमात्तस्वरमवधमानमाथर्त्तुं

सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतममाचमायरण।
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सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवधमायकमम्। अनवेन अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। शिवेषस
सवर मम् अनपुदमात्तमम् इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। शिवेषमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्, सवर मम्, 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 सवर मम् अनपुदमात्तमम्
इमत। ततश्च अयस सकत्रमाथर याः अत्र लभ्यतवे - प्रकमारमामद- शिब्दमानमास मदत्वमादम् अन्यसस्मनम् मदत्ववे परस्य सवर स्य
अनपुदमात्तयाः स्यमातम् इमत।
उदमाहिरणमम्- प्रप्रमागो॒यमम्।
सकत्र माथर स मन्वययाः - 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 कवेन सकत्रवेण ?
11. मनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः कवेन सकत्रवेण ?
12. कमम् उपसगर्त्तुं वजर मयत्वमा अन्यवेषमामम् उपसगमारणमामम् आदपुदमात्तत्वमम् ?
13. एवमादययाः अन्तनोदमात्तमायाः कवेन सकत्रवेण ?
14. चमामदगणयाः आकपृमतगणयाः न वमा ?
15. मदरुकलौ प्रकमारमामदशिब्दमानमास परस्य अन्तयाः उदमात्तयाः कवेन सकत्रवेण भवमत ?

पमाठसमारयाः
प्रमामतपमदकमम् मफिटम् इत्यपुच्यतवे प्रमाचष्ट्रीनवैयाः आचमायरयाः। मफिटम् इमत ससजमावमाचकस पदमम्। एषमा च ससजमा
महिमषर पमामणनवेयाः पकवरकमालमादवेव प्रवतर ममानमा असस्त। एतमामन सकत्रमामण मफिषमम् अथमारतम् प्रमामतपमदकमम् आसश्रत्यवैव
प्रवतर न्तवे। मफिटम् -स्वरमाणमास मवषयवे पमाठनोऽयस वतर तवे। छन्दसस च, घपृतमादष्ट्रीनमास च, जवेष्ठकमनष्ठयनोवर यसस, 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 सकत्रण
वे मफिषयाः प्रमामतपमदकस्य वमा अन्त्यस्य उदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे। उच्चवैयाः इमत
पदस पमामणनष्ट्रीयवैयाः सकत्रवैयाः न प्रमामतपमदकससजकमम्, अमप तपु पकवमारचमायरयाः प्रमामतपमदकमम् इत्यपुच्यतवे। अतयाः तस्य मफिषयाः
ववेदमाध्ययनमम्
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प्रमामतपमदकस्य वमा उच्चवैयाः इत्यस्य अन्त्ययाः ऐकमारयाः प्रकपृतसकत्रवेण 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 ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोवर यसस इमत सकत्रवेण वयसस
अथर ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोयाः शिब्दयनोयाः अन्त्यस्य स्वरस्य उदमात्तत्वस भवमत। पपुनश्च तपृणधमान्यमानमास च द्व्यषमामम् इमत
सकत्रवेण द्व्यचमास तपृणधमान्यवमाचकमानमास शिब्दमानमास च आदवेयाः स्वरस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। कपुशि इमत शिब्दवे अज्दयस
वतर तवे। मकञ्चि अयस कपुशिशिब्दयाः तपृणवमाचष्ट्री। तस्ममातम् अनवेन प्रकपृतसकत्रवेण तस्य कपुशि-शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य
उकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। एवस कमाशिमायाः इमत शिब्दवे अज्दयस वतर तवे। मकञ्चि अयस कमाशि -शिब्दयाः धमान्यवमाचष्ट्री।
तस्ममातम् अनवेन प्रकपृतसकत्रवेण तस्य कमाशि-शिब्दस्य आदवेयाः स्वरस्य आकमारस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। एवमवेव
अन्यमामन मफिटम् -स्वरमवधमायकमामन अमप वमणर तमामन। पमाठवे असस्मनम् तवेषमास सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानमम् , उदमाहिरणमम्,
उदमाहिरणसङ्गमतश्च प्रदश्यर तवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

2. छन्दसस च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
3.

ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोवर यसस 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।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण -१

1.

प्रमामतपमदकमम्।

2. छन्दसस च।
3.

घपृतमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् अन्त्यस्वरयाः उदमात्तयाः भवमत।

4. ज्यवेष्ठकमनष्ठयनोवर यसस 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 सकत्रण
वे ।
11. मनपमातमा आदपुदमात्तमायाः इमत सकत्रवेण।
12. अमभ- इत्यपुपसगर्त्तुं वजर मयत्वमा।
13. एवमादष्ट्रीनमामन्तयाः।
14. आमम्, आकपृमतगणयाः।
15. प्रकमारमामदमदरुकलौ परस्यमान्त उदमात्तयाः इमत सकत्रवेण।

।।इमत एकमादशियाः पमाठयाः।।
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