9
9) समाधमारणस्वरयाः-२
प्रस्तमावनमा
अमा ववैमदककमालमातम् अदमामप गपुरुकपुलवेषपु तथमा मवमभनवेषपु प्रमतष्ठमानवेषपु गपुरुमशिष्यममाध्यमवेन ववेदपमाठयाः
प्रचलमत। ववेदमानमास पमाठयाः गपुरुपरम्परमानपुसमारस सस्वरस मक्रयतवे। अतयाः ववेदवे स्वरस्य स्थमानस सवर्बोपरर वतर तवे। कवेवलस
ववेदपमाठवे न एव ववेदवे कपुत्र कयाः स्वरयाः भमवष्यमत इमत मवदमाससयाः जमातपुस न प्रभवसन्त। अतयाः व्यमाकरणवेन
स्वरमनणर यस्य कलौशिलस सवरयाः जमातव्यमवेव। बहिनोयाः कमालमातम् पकवरमवेव महिमषर याः पमामणमनयाः मनसखलस्यमामप
ववैमदकवमाङ्मयस्य स्वरमनणर यमाथर्त्तुं सकत्रमामण रमचतवमानम्। तवेषपु सकत्रवेषपु च कवेचन मवमशिषमायाः प्रयनोगमायाः पमामणमननमा
अमनमदर षमायाः ससन्त। अतयाः परसस्मनम् कमालवे वमामतर ककमारवेण कमामनचन वमामतर कमामन रमचतमामन। अतयाः असस्मनम् पमाठवे
समाधमारणस्वरप्रमतपमादकमामन पमामणनष्ट्रीयसकत्रमामण तथमा वमामतर कमामन आलनोच्यन्तवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ सकत्रवैयाः स्वरससमदप्रमक्रयमास जमास्यमत।
➢ स्वरसम्बन्धष्ट्रीमन वमामतर कमामन जमास्यमत।
➢ एकश्रपुमतमवषयवे जमास्यमत।
➢ सकत्रमाथर स्य समन्वयस जमास्यमत।
➢ समाधमारणस्वरमवषयवे समाममगकजमानस प्रमाप्स्यमत।

9.1) उदमात्तमादनपुद मात्तस्य स्वररतयाः॥ (८.४.६६)
सकत्र माथर याः - उदमात्तमात्परस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मवसधसकत्रमम् । अनवेन सकत्रवेण स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
उदमात्तमादम् अनपुदमात्तस्य स्वररतयाः इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। 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।
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उदमाहिरणमम्- अमग्निमष्ट्रीळवे (अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे) इमत।
सकत्र माथर स मन्वययाः - अमग्निमष्ट्रीळवे इत्यत्र गत्यथर कस्य अमगधमातनोयाः 'धमातनोयाः' इमत सकत्रमानपुसमारवेण अकमारयाः
उदमात्तयाः। ततयाः अङ्गवे नरलनोपश्च इमत सकत्रवेण मन-प्रत्ययवे, अस्य धमातनोयाः इमदत्त्वमादम् (अमग-धमातनोयाः इकमारयाः
इत्ससजकयाः) इमदतनो नपुमम् धमातनोयाः इत्यनवेन नपुममागमवे अनपुबन्धलनोपवे सस्थतस्य नकमारस्य तवेनवैव (अङ्गवे नरलनोपश्च)
सकत्रवेण लनोपवे अमग्निशिब्दयाः मनष्पदतवे। अत्र मनप्रत्ययस्य नकरनोत्तरयाः इकमारयाः आदपुदमात्तश्च इत्यनवेन उदमात्तयाः।
एवमम् अमग्नि इत्यत्र उदमात्तस्वरदयस वतर तवे एकयाः धमातनोयाः अपरयाः प्रत्ययस्य। अत्र अमगधमातनोयाः अकमारस्य
उदमात्तस्वरयाः धमातपुपमाठवे मनमदर षयाः परन्तपु मन-प्रत्ययस्य इकमारस्य उदमात्तस्वरयाः सकत्रवेण उपमदषयाः अतयाः

'समतमशिषस्वरनो बलष्ट्रीयमानम्' (६.१.१५८) इमत पररभमाषमासकत्रवेण समतमशिषस्वरस्य (परस मनमदर षस्य स्वरस्य)
बलवत्तरत्वमम् इमत। तवेन अनपुदमात्तस पगमवेकवजर मम् इमत सकत्रण
वे 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 पकवर याः 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 स्वरयनोमर ध्यमवेत्य ससपदतवे स डकमारनो लकमारयाः' इमत प्रमामतशिमाख्यवचनवेन डस्य लयाः। अत्र अमग्निमम्
ईळवे इमत सस्थतवे मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रवेण सवमारनपुदमात्तस्वरयाः। एवमत्र उदमात्तमातम् (इकमारमातम्) परस्य अनपुदमात्तस्य

(ईकमारस्य) वतर ममानमातम् प्रकपृतसकत्रवेण 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।
मवशिवे ष याः - ननपु अत्र अमग्निमम् ईळवे इत्यत्र उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः (इकमार-ईकमारयनोयाः) मध्यवे मकमारस्य
मवदममानत्वमातम्

कथमम्

इकमारमात्परस्य

ईकमारस्य

स्वररतस्वरयाः

इमत

चवेद म्

उच्यतवे,

स्वरमवधलौ

व्यञ्जनममवदममानवदम् इमत पररभमाषयमा अत्र मकमारस्य मवदममानत्ववेऽमप स्वरमवसधत्वमातम् तनमासस्त इमत गपृह्यतवे
तवेन अत्र मकमारवेण व्यवधमानमाभमावमातम् न स्वररतत्वबमाधयाः इमत।
प्रकपृतस सकत्रमम् अषममाध्यमायस्य चतपुथर पमादवे वतर तवे अतयाः मत्रपमामदस्थवेन अनवेन सकत्रवेण ययाः स्वररतस्वरयाः
मवमहितयाः सयाः अनपुदमात्तस पदमवेकस वजर मम्(६.१.१५८) इमत सपमादसप्तमाध्यमामयस्थसकत्रदृष्टमा अससदयाः। अतयाः ईळवे
इत्यत्र अनपुदमात्तस पदमम् एकवजर मम् इमत सकत्रस न प्रवतर तवे। तवेन उदमात्तस्वररतलौ उभमावमप स्वरलौ श्रकयवेतवे इमत शिमम्।

9.2) ननोदमात्तस्वररतनोदयमगमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम्॥ (८.४.६६)
सकत्र माथर याः - उदमात्तपरयाः स्वररतपरश्चमानपुदमात्तयाः स्वररतनो न स्यमातम्। गमाग्यमारमदमतवे तपु स्यमादवेव।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मनषवेधमवधमायकस सकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण स्वररतस्वरस्य
मनषवेधनो भवमत। न उदमात्तस्वररतनोदमम् अगमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम् इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। मत्रपदमात्मकवे असस्मनम्
सकत्रवे न इमत अव्ययपदमम्, उदमात्तस्वररतनोदयमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तमम्, अगमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम् इमत
षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस

पदमम्।

उदमात्तस्वररतनोदयस

न

अगमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम्

इमत

सकत्रगतपदमान्वययाः।

उदमात्तमादनपुदमात्तस्य स्वररतयाः इमत सकत्रमादम् अनपुदमात्तस्य इमत षष्ठ्यन्तस पदस स्वररतयाः इमत प्रथममान्तस पदस
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
चमानपुवतर तवे। उदमात्तश्च स्वररतश्च उदमात्तस्वररतलौ उदयलौ यस्ममादम् इमत उदमात्तस्वररतनोदयमम् इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः। उदयशिब्दयाः परशिब्दवेन सममानमाथर याः इमत प्रमामतशिमाख्यवेषपु प्रससदयाः। उदमात्तस्वरयाः परस यस्य
तमादृशिस्य, स्वररतस्वरयाः परस यस्य तमादृशिस्य वमा अनपुदमात्तस्वरस्य इत्यथर याः। न गमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम् इमत
अगमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम् इमत नञ्सममासयाः। गमाग्यर -कमाश्यप-गमालवमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास मतवे तपु न भवमत इत्यथर याः।
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 -कमाश्यपगमालवमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास मतवे तपु भवत्यवेव इमत।
उदमाहिरणमम्- वनोश्वमायाःगो॒ क्वमानः॑ १गो॒ भष्ट्रीशिनः॑वयाः (ऋ.५।६१।१२) इमत। प्र य आगो॒ रुयाः इमत।
सकत्र माथर स मन्वययाः - 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 सवर मपमादमादलौ इत्यस्य असधकमारवे भवमत अतयाः वमाकमारनोत्तरयाः अकमारयाः
अनपुदमात्तयाः। अशिक-धमातनोयाः अशिकप्रपुमषलमटकमनखमटमवमशिभ्ययाः क्वनम् इमत उणमामदसकत्रवेण क्वनम् -प्रत्ययवे बहिह वचनवे
प्रमक्रयमायमामम् अश्वमायाः इमत ससध्यमत। क्वनम्-प्रत्ययस्य नकमारयाः इतम् भवमत अतयाः क्वन्प्रत्ययमान्तयाः अश्वशिब्दयाः
सञ्नत्यमामदमनर त्यमम् 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 पदमवेकवजर म'म् 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 प्रकपृतसकत्रवेण, पकवरण प्रमाप्तस्य स्वररतस्वरस्य मनषवेधयाः भवमत।
तवेन यथमा पकवरमम् अनपुदमात्तस्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथवैव स्थमास्यतष्ट्रीमत।
प्र य आगो॒ रुयाः इत्यत्र यवे इमत यच्छब्दस्य प्रथममाबहिह वचनस मफिटस्वरवेण 'मफिषनोऽन्त उदमात्तयाः' इमत
सकत्रवेण अन्तनोदमात्तमम्। अतवेसलर मट प्रथममाबहिह वचनवे 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
प्रकपृतसकत्रवेण 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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मवशिवे ष याः - ननपु 'अधर ममात्रमालमाघववेन पपुत्रनोत्सवस मन्यन्तवे ववैयमाकरणमायाः' तवेन अत्र कथमम् उदयशिब्दस्य
प्रयनोगयाः तत्स्थलवे परशिब्दस्य प्रयनोगवेन तपु लमाघवस स्यमातम् इमत चवेद म् अत्र उच्यतवे अत्र उदयशिब्दयाः मङ्गलमाथर याः
इमत। मङ्गलमादष्ट्रीमन मङ्गलमध्यमामन मङ्गलमान्तमामन च शिमासमामण प्रथन्तवे वष्ट्रीरपपुरुषमामण भवन्त्यमायपुष्मत्पपुरुषमामण च
इमत बपृमदरमादवैचम् इमत सकत्रभमाष्यवे पतञ्जसलनमा उकमम्। अत्र उदयशिब्दप्रयनोगवेन पमामणमननमा मङ्गलस कपृतमम् 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 पदमवेकवजर मम् इमत सकत्रस कथस न प्रवतर तवे?

4. उदमात्तपरस्य स्वररतपरस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतमनषवेधयाः कवेन भवमत ?
5. कवेषमास मतवे उदमात्तपरस्य स्वररतपरस्य अनपुदमात्तस्य स्वररतनो भवमत?
6. ननोदमात्तस्वररतनोदयमगमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम् इत्यसस्मनम् सकत्रवे उदयशिब्दस्य कनोऽथर याः?

9.3) एकश्रपुम त द रक मात्सस ब पुद लौ॥ (१.२.३३)
सकत्र माथर याः - दरक मातम् सम्बनोधनवे वमाक्यमम् एकश्रपुमत स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण वमाक्यमानमामम् एकश्रपुमतत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
एकश्रपुतलौ दरक मातम् सम्बपुदलौ इमत च सकत्रगतपदच्छवे दयाः। अत्र दरक मातम् इत्यत्र दरक मासन्तकमाथरभ्यनो 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 दरक मातम्
सम्बपुदलौ वमाक्यमम् एकश्रपुमत इमत अत्र सकत्रगतपदमानमामम् अन्वययाः।
सकत्रवे सम्बपुदलौ इमत पदवेन न महि एकवचनस सम्बपुमदयाः इमत सकत्रवेण मनमदर षयाः पमाररभमामषकयाः सम्बपुमदशिब्दयाः
बनोध्ययाः, अमप तपु सम्बपुमदयाः इमत शिब्दयाः अत्र अन्वथर याः। तथमामहि दरक मातम् इमत पञ्चिम्यन्तस्य पदस्य अत्र
वतर ममानमातम् सम्बपुमद- इमत शिब्दयाः अत्र अन्वथर रूपवेण गमाह्ययाः। एकवचनस सम्बपुमदयाः इमत सकत्रवे मनमदर षस्य
सम्बपुमदश्ब्दस्य सम्बन्धयाः तपु दरक मातम् इमत प्रकपृतसकत्रस्थवेन पदवेन भमवतपुस नमाहिर मत। अतयाः सम्बनोधयमत यवेन
वमाक्यवेन तत्ससबनोधनमम् अथमारतम् सम्बपुमदयाः इत्यवेवमम् अथर याः अत्र बनोदव्ययाः। तमादृशिस्य च वमाक्यस्य प्रकपृतसकत्रवेण
एकश्रपुमतत्वस मवधष्ट्रीयतवे।
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ववे द माध्ययनमम्
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
श्रवणमाथर कमातम् श्रपु-धमातनोयाः मकनम्-प्रत्ययवे ततश्च मवभमककमायर श्रपुमतयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। तस्य च
श्रवणमम् इत्यथर याः। एकमा एव श्रपुमतयाः अथमारतम् एकश्रवणमम् इमत तदथर याः। यसस्मनम् वमाक्यवे श्रवणस्य भवेदनो न वतर तवे
अथमारतम् यत्र अमभनश्रपुमतयाः तदवेव वमाक्यमम् एकश्रपुमत इमत उच्यतवे। अत्र कवेषमामम् अभवेदयाः ? इमत
सजजमासमायमामपुच्यतवे उदमात्तमादष्ट्रीनमास स्वरमाणमामम् इमत। एवञ्चि प्रकपृतसकत्रवेण वमाक्यमानमामम् उदमात्तमामदस्वरमाणमामम् अभवेदयाः
मवधष्ट्रीयतवे। तवेनमात्र सकत्रमाथर याः भवमत- दरक मातम् सम्बपुदलौ अथमारतम् सम्बनोधनवे वमाक्यस एकश्रपुमत भवमत इमत।
उदमाहिरणमम् - आगच्छ भनो ममाणवक दवेवदत्त३।
सकत्र माथर स मन्वययाः -अत्र वमाक्यमम् आगनः॑च्छगो॒ भनोनः॑ ममाणवक दवेववत्त इत्यवेवमम् असस्त। वमाक्यमवेतदम् यदमा
दरक मातम् कस्यमामप सम्बनोधनवे व्यवमह्रियतवे, तदमा प्रकपृतसकत्रवेण अत्र उदमात्तमानपुदमात्तमामदस्वरगतभवेदस्य अपसमारणवेन
तथमा एकस्य एव उदमात्तस्वरस्य मवधमानवेन, आगच्छ भनो ममाणवक दवेवदत्त३ इमत एकश्रपुत्यमा अत्र
उदमात्तस्वरस्यवैव सममाववेशियाः भवमत।
अत्र दरक मातम् सम्बनोधनस भवमत चवेतम् एव प्रकपृतसकत्रवेण 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।
मवशिवे ष याः - अत्र दरक स नमाम मकयदम् दरक स स्यमातम् इमत सजजमासमा स्वमाभमामवकतयमा भवमत एव। तस्य
सममाधमानमम् उच्यतवे यतम् यमावमत दवेशिवे स्वमाभमामवकप्रयत्नवेन उच्चमाररतस सम्बनोध्यममानवेन न श्रकयतवे , तमावमानम् दवेशि
एव दरक शिब्दवेन गपृह्यतवे। एवस दरक मादत
क वे च इत्यमादलौ सकत्रवे अमप बनोदव्यमम्।

9.4) यजकमर ण्यजपन्यक ङ समामसपु॥ (२.१.३४)
सकत्र माथर याः - यजमक्रयमायमास मन्त्र एकश्रपुमतयाः स्यमाज्जपमादष्ट्रीनम् वजर मयत्वमा।
सकत्र व्यमाख्यमा - ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयम-अमतदवेशि-असधकमारमात्मकवेषपु षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु
इदस

मवसधसकत्रमम्।

अनवेन

जपमामदभनवेषपु

प्रयनोगवेषपु

वमाक्यमानमामम्

एकश्रपुमतत्वस

मवधष्ट्रीयतवे।

यजकमर मण

अजपन्यकङ्कसमामसपु इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। तत्र यजकमर मण इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्, अजपन्यकङ्कसमामसपु
इमत च सप्तमष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्। एकश्रपुमत दरक मात्सम्बपुदलौ इमत सकत्रमातम् अत्र एकश्रपुमत इमत क्लष्ट्रीबसलमङ्ग
प्रथमवैकवचनमान्तस मवधवेयबनोधकस पदमम् अनपुवतर तवे। यजस्य कमर यजकमर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः, तसस्मनम्
यजकमर मण इमत। जपश्च न्यकङश्च समाम च जपन्यकङसमाममामन , न जपन्यकङ्कसमाममामन अजपन्यकङ्कसमाममामन, तवेषपु
अजपन्यकङ्कसमामसपु इमत दन्दगभर नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। एवञ्चि अत्र अजपन्यकङसमामसपु यजकमर मण एकश्रपुमत इमत
सकत्रगतपदयनोजनमा। ततश्च अत्र सकत्रमाथर्बो भवमत- यजकमर मण उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमामम् एकश्रपुमतयाः
भवमत, जपन्यकङ्कसमाममामन वजर मयत्वमा 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 कमर मण
मन्त्रमाणमास प्रयनोगनो भवमत, तमहिर तवेषमास मन्त्रमाणमामम् ऐकश्रपुत्यस भवमत इमत। अथमारतम् तवेषपु यजकमर सपु प्रयपुङ्कवेषपु मन्त्रवेषपु
उदमात्तमानपुदमात्तमामदभवेदयाः न मतष्ठमत।
उदमाहिरणमम् - अमग्निमकरदमार मदवयाः ककपुत्पमतयाः पपृसथव्यमा अयमम्। अपमास रवेतमाससस सजन्वतनो३मम् (ऋ.
८.४४.१६)।
सकत्र माथर स मन्वययाः - उदमाहिरणरूपवेण दत्तयाः अयस मन्त्रयाः यजकमर मण प्रयपुङ्कयाः। अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण
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 प्रकपृतसकत्रवेम 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 कवेचन उदमात्तमायाः कवेचन अनपुदमात्तमाश्च। अथ तत्रमामप प्रकपृतसकत्रवेण न ऐकश्रपुत्यमम्। समाममासपु
अमप तथवैव न ऐकश्रपुत्यमम्। तत्रनोदमाहिरणस यथमा- ए३ मवश्वसगो॒ समगो॒सन्त्रणसनः॑ दहि३ इमत।

9.5) उच्चवै स् तरमास वमा वषटकमारयाः॥ (१.२.३५)
सकत्र माथर याः - यजकमर मण वलौषटम् - शिब्द उच्चवैस्तरमास वमा स्यमादवेकश्रपुमतवमार।
सकत्र व्यमाख्यमा - 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।

यजकमर ण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रमातम् अत्र यजकमर मण इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्, एकश्रपुमत दरक मात्ससबपुदलौ
इमत सकत्रमातम् च एकश्रपुमत इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमत्र अनपुवतर तवे। उच्चवैस्तरमामम् इत्यस्य उदमात्ततरयाः इत्यथर याः।
स्वररतस्वरमातम् यमद अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत तदमा स्वररतस्वरस्य अधर भमागयाः उदमात्ततरस्वरमवमशिषयाः भवमत।
वषटकमार- इमत शिब्दवेन अत्र वलौषटम् इमत अव्ययस गमाह्यमम्। एवञ्चि अत्र यजकमर मण वषटकमारयाः उच्चवैस्तरमामम्
एकश्रपुमतयाः वमा इमत सकत्रगतपदमान्वययाः भवमत। ततश्च अत्र सकत्रमाथर याः भवमत - यजकमर मण वषटकमारयाः अथमारतम्
वलौषटम् - शिब्दयाः एकश्रपुमतयाः उदमात्ततरनो वमा भवतष्ट्रीमत।
अत्र वषटकमारयाः इत्यत्र कमारशिब्दस्य कथस गहिणस कपृतमम् इमत मवषयवे बहिह मन मतमामन ससन्त। अत्र
कमारशिब्दवेन वलौषटम् इमत अव्ययस्य गहिणस मक्रयतवे इमत कवेषमाञ्चिन मतमम्। वलौषटम् - शिब्दमातम् इतरवेषमाममप शिब्दमानमास
यथमा मवकल्पवेन उदमात्ततरत्वमम् एकश्रपुमतत्वञ्चि यथमा स्यमातम् तदथर्त्तुं कमारशिब्दस्य गहिणमम् इमत च कवेषमाञ्चिन
मतमम्। एतवेषमाञ्चि मतमानपुसमारमम् 'अस्तपु श्रलौषटम् ' इत्यत्रमामप श्रलौषटम् - शिब्दयाः उदमात्ततरस्वरमवमशिषयाः भवमत।
अपरवेषमास च मतवेन अत्र कमारगहिणमम् अवणमारदमप कमारप्रत्ययनो भवमत इत्यस्य जमापकमम् , एतवेषमास मतमानपुसमारमम्
ववेदमाध्ययनमम्
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एवकमारयाः इत्यमादष्ट्रीमन पदमामन ससद्ध्यसन्त। अन्यवेषमास च मतवेन पमामणनवेयाः सकत्रस मवमचत्रस भवमत इमत जमापनमाथर मम् अत्र
कमारशिब्दस्य गहिणस कपृतमम्। 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)।
सकत्र माथर स मन्वययाः -उदमाहिरणरूपवेण प्रदत्तयाः अयस मन्त्रयाः यजकमर मण प्रयपुङ्कयाः। अतयाः तत्र वतर ममानयाः
वलौषटम् -शिब्दयाः मवकल्पवेन उदमात्ततरयाः भवमत, तदभमावपकवे च एकश्रपुमतयाः भवमत।
मवशिवे ष याः

-स्वररतस्वरमातम् यमद अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत तदमा स्वररतस्वरस्य अधर भमागयाः

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 उच्चमायर तवे, ततयाः अमप उच्चतरवे स्थलवे यदमा कनोऽमप स्वरयाः उच्चमायर तवे, तदमा स स्वरयाः उदमात्ततरयाः इमत
कथ्यतवे। एवञ्चि तमादृशिमम् उदमात्ततरत्वमम् एव अत्र प्रकपृतसकत्रवेण मवकल्पवे मवधष्ट्रीयतवे।

9.6) मवभमाषमा छन्दसस॥ (१।२।३६)
सकत्र माथर याः - छन्दसस मवभमाषमा एकश्रपुमतयाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - ससजमा-पररभमाषमा-मवसध-मनयम-अमतदवेशि-असधकमारमात्मकवेषपु 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
दरक मात्ससबपुदलौ इमत सकत्रमातम् अत्र एकश्रपुमत इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतर तवे। छन्दसस इत्यत्र मवषयसप्तमष्ट्री
वतर तवे, अतयाः छन्दसस मवषयवे इत्यथर याः लभ्यतवे। अत्र पदयनोजनमा - छन्दसस एकश्रपुमतयाः मवभमाषमा इमत। ततश्च
सकत्रमाथर याः एवस भवमत - छन्दसस मवषयवे उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमामम् एकश्रपुमतयाः मवकल्पवेन भवमत इमत।
छन्दसस मन्त्रमाणमामम् उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमास मवकल्पवेन एकश्रपुमतयाः भवमत इमत मनष्कषर याः। अत्र एकश्रपुमतयाः
इमत न मवशिवेषणपदमम्, अमप तपु मवशिवेष्यपदमवेव। अतयाः उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमामम् एकमा अमभनमा श्रपुमतयाः
भवमत इमत अथर याः अत्र बनोदव्ययाः।
अत्रवेदमवधवेयस यतम् यजकमर ण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रवेण जपमभनवेषपु न्यकङमभनवेषपु समाममभनवेषपु
यजकमर सपु ऐकश्रपुत्यस्य मवधमानसम्भवमातम् प्रकपृतसकत्रस्य 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 कमायर सम्भववे समत, मवभमाषमा इमत पदस्य गहिणस यजकमर मण इमत पदस्य मनवपृत्त्यथर मम्। तथमामहि
यजकमर ण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रवेण जपमभनवेषपु न्यकङमभनवेषपु समाममभनवेषपु यजकमर सपु एव मनत्यमम् ऐकश्रपुत्यस
मवधष्ट्रीयतवे, अतयाः जपमभनवेषपु न्यकङमभनवेषपु समाममभनवेषपु यजकमर मभनवेषपु च स्थलवेषपु छन्दस्सपु अमप मवकल्पवेन
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ऐकश्रपुत्यस यथमा स्यमातम् तदथर्त्तुं नकतनममदस सकत्रस प्रणष्ट्रीतमम्। तवेन प्रकपृतवेन सकत्रवेण यजकमर मभनवे स्वमाध्यमायकमालवे ऽमप
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)
सकत्र माथर स मन्वययाः - ' इगो॒षवे त्वनोगो॒जर त्वमानः॑। अग्निगो॒ आयमानः॑ महि वष्ट्रीगो॒तयवेनः॑ ' इमत दयनोयाः मन्त्रयनोयाः प्रयनोगयाः छन्दसस
दृश्यतवे। अतयाः प्रकपृतसकत्रवेण मन्त्रदयवे असस्मनम् उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमास मवकल्पवेन ऐकश्रपुत्यस भवमत। तथमा
समत अनयनोयाः मन्त्रयनोयाः सवर त्रवैव एकस्यवैव उदमात्तस्वरस्य मवधमानवे 'इषवे त्वनोजर त्वमा। अग्नि आयमा महि वष्ट्रीतयवे ' इमत
ववैकसल्पकस प्रयनोगदयस ससध्यमत।
मवशिवे ष याः - अत्र मवभमाषमा इमत पदस्य गहिणवेन यजकमर मण इत्यस्य मनवपृत्तलौ अमप, पपृथकयमा छन्दसस
इमत पदस्य गहिणमातम् छन्दनोरूपवेषपु यजकमर सपु मवकल्पवेन ऐकश्रपुत्यस प्रमाप्ननोमत एव , परन्तपु नवैष दनोषयाः, तसस्मनम्
यजकमर ण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रवे यजकमर णष्ट्रीत्यत्र कमर शिब्दगहिणमातम् यजकमर सपु छन्दस्सपु तवेनवैव सकत्रवेण
मनत्यमवेव ऐकश्रपुत्यस स्यमातम्, न महि प्रकपृतसकत्रवेण ववैकसल्पकमम् ऐकश्रपुत्यमम्। प्रकपृतसकत्रस्यमास्य ववैकसल्पकत्वमातम्
यजकमर ण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रवेण तत्र मनमषदवेषपु जपवे , न्यकङवेषपु समामसपु च प्रकपृतसकत्रवेण मवकल्पवे ऐकश्रपुत्यस
प्रमाप्ननोमत। परन्तपु तवेषमास जपमामदपदमानमामम् अत्र गहिणमाभमावमातम् छन्दसस इमत पदस्य एव च उलवेखमातम् न तवेषपु
जपमामदषपु प्रकपृतसकत्रवेण 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 कनोऽथर याः ?
13. मवकल्पवेन एकश्रपुमतयाः कपुत्र भवमत ?

9.7) न सपुब ह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकद मात्तयाः॥ (१.२.३७)
सकत्र माथर याः - सपुबह्मण्यमाख्यवे मनगदवे ' यजकमर मण ' इमत ' मवभमाषमा छन्दसस ' इमत च प्रमाप्तमा एकश्रपुमतनर
स्यमातम् स्वररतस्यनोदमात्तश्च स्यमातम्।
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सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस मनषवेधसकत्रमम् , मवसधसकत्रममप। अनवेन ऐकश्रपुत्यस्य
मनषवेधयाः भवमत, स्वररतस्य स्थमानवे उदमात्तश्च भवमत। न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तपु उदमात्तयाः इमत
सकत्रगतपदच्छवे दयाः। तत्र न इमत तपु इमत च अव्ययपदमम् , सपुबह्मण्यमायमामम् इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्,
स्वररतस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्, उदमात्तयाः इमत च प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। एकश्रपुमत दरक मात्ससबपुदलौ
इमत सकत्रमातम् अत्र एकश्रपुमत इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतर तवे। अत्रमामप एकश्रपुमतयाः इमत न मवशिवेषणपदमम्,
अमप तपु मवशिवेष्यपदमवेव। अतयाः उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमामम् एकमा अमभनमा श्रपुमतयाः इमत तदथर याः। अत्र
सपुबह्मण्यमायमामम् एकश्रपुमतयाः न, स्वररतस्य तपु उदमात्तयाः इमत सकत्रगतपदयनोजनमा। सपुबह्मण्यमा इमत नमाममवशिवेषयाः।
तवेन च सपुबह्मण्यमाख्यनो मनगदनो बनोदव्ययाः। अथ कनोऽयस मनगदयाः ? इमत सजजमासमायमामम् उच्यतवे मनगदशिब्दवे
वतर ममानयाः गद – धमातपुयाः अपमादबन्धमाथर कयाः, मनपकवरकमातम् गदम् - धमातनोयाः मनतरमास गदतवे इत्यथर कमर मण ' नलौ
गदनदपठस्वनयाः ' इमत सकत्रवेण अपम् - प्रत्यययाः। ततश्च प्रमक्रयमाकमायर मनगदयाः इमत रूपस ससदमम्, अत्र मनशिब्दयाः
प्रकषर अथर वतर तवे। 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)।
सकत्र माथर स मन्वययाः - अत्र उदमाहिरणमन्त्रस्य यजकमर मण मवमहितत्वमातम् छन्दस्त्वमातम् च ' यजकमर मण

' इमत ' मवभमाषमा छन्दसस ' इमत च सकत्रमाभ्यमास प्रमाप्तमा एकश्रपुमतयाः प्रकपृतसकत्रवेण मनमषध्यतवे। सपुबह्मण्यनोगो॒३मम् इत्यत्र
च स्वररतस्य उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। तथमामहि यत्प्रत्ययमान्तस्य सपुबह्मण्यशिब्दस्य सष्ट्रीत्वमववकमायमास ततयाः
अजमादतषमापम् इमत सकत्रवेण टमामप टमापयाः टकमारस्य चपुटक इमत सकत्रण
वे 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 स्थमानवे ऽन्तरतमयाः इमत सकत्रवेण आन्तरतम्यमातम् स्वररतयाः एव भवमत। अत्र टमाप्प्रत्ययस्य मपत्त्वमातम्
अनपुदमात्तलौ सपुसप्पतलौ इमत सकत्रवेण आकमारस्य अनपुदमात्तस्वरमवमशिषत्ववे ऽमप 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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मवशिवे ष याः - 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 अनपुवतर नमातम् तवेन सकत्रवेण उदमात्तस्य अनपुदमात्तस्यवैव च स्थमानवे उदमात्तयाः
एकमादवेशियाः भवमत।

9.7.1)

असमामवत्यन्तयाः॥ (वमा. ६५१)

वमामतर क माथर याः - तसस्मनवेव मनगदवे प्रथममान्तस्य अन्त उदमात्तयाः स्यमातम्।
वमामतर कव्यमाख्यमा - इदस वमामतर कस न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवे पमठतमम्। अनवेन
उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असलौ इमत अन्तयाः इमत वमामतर कगदपदच्छवे दयाः। 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 पकवरपरू
पु षमाणमास नमाममामन च षष्ठ्यन्ततयमा प्रयनोकव्यमामन इमत। अत्र वमामतर कवे
असलौ इमत पदवेन तदवेव यजममानस्य प्रथममान्तस नमामवमाचकस पदस गमाह्यमम्। अथ अनवेन वमामतर कवेन तस्य
यजममाननमामवमाचकस्य प्रथममान्तस्य पदस्य अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
उदमाहिरणमम् - गमाग्यर्बो यजतवे।
वमातर क माथर स मन्वययाः - गमाग्यर याः इत्यत्र गगमारमदभ्यनो यञम् इमत सकत्रवेण यञ्प्रत्ययनो मवधष्ट्रीयतवे। तस्य च
यञ्प्रत्ययस्य मञमदत्त्वमातम् गमाग्यर शिब्दस्य सञ्नत्यमामदमनर त्यमम् इमत सकत्रवेण आदपुदमात्तत्ववे प्रमाप्तवे प्रकपृतवमामतर कवेन अत्र
अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

9.7.2)

अमपुष् यवे त् यन्तयाः॥ (वमा. ६५२)

वमामतर क माथर याः - षष्ठ्यन्तस्यमामप अन्त उदमात्तयाः स्यमातम्।
वमामतर कव्यमाख्यमा - इदस वमामतर कस न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवे पमठतमम्। अनवेन
उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अत्र अमपुष्य इमत अन्तयाः इमत वमामतर कगतपदच्छवे दयाः। 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
वमामतर कवेन तस्य षष्ठ्यन्ततयमा मवमहितस्य पदस्य अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
इदमत्र अवधवेयस यतम् स्यमान्तस मवनमा अन्यमामन षष्ठ्यन्तमामन पदमामन अत्र मववमकतमामन। अत्र
स्यमान्तषष्ठ्यन्तस्य व्यवच्छवे दयाः भवमत, स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च इमत वमामतर कवे स्यमान्तस्य इमत पदगहिणमातम्।
उदमाहिरणमम् - दमाकवेयाः मपतमा यजतवे।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
सकत्र माथर स मन्वययाः - 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
सञ्नत्यमामदमनर त्यमम् इमत सकत्रवेण आदपुदमात्तत्ववे प्रमाप्तवे प्रकपृतवमामतर कवेन अत्र अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

9.7.3)

स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च॥ (वमा. ६५३)

वमामतर क माथर याः - स्यमान्तस्य उपनोत्तमस्य अन्त्यस्य च उदमात्तस्वरयाः स्यमातम्।
वमामतर कव्यमाख्यमा - इदस वमामतर कस न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवे पमठतमम्। अनवेन
उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। स्यमान्तस्य उपनोत्तमस च इमत वमामतर कगतपदच्छवे दयाः। तत्र स्यमान्तस्य इमत
षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्, उपनोत्तममम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्, च इमत अव्ययपदमम्। अत्र स्यमान्तपदवेन
मनगदवे षष्ठ्यन्ततयमा प्रयपुज्यममानमामन स्यमान्तमामन पदमामन गमाह्यमामण। एवञ्चि प्रकपृतवमामतर कवेन तस्यवैव पदस्य
उपनोत्तमस्य अथमारतम् अन्त्यमातम् पकवरस्य अन्त्यस्य च उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अत्र चकमारवेण अन्तयाः इमत पदमम्
अनपुवतर तवे। तवेन प्रकपृतवमामतर कवेन स्यमान्तस्य पदस्य अन्त्यस्य अन्त्यमातम् पकवरस्य च उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
उदमाहिरणमम् - गमाग्यर स्य मपतमा यजतवे।
वमामतर क माथर स मन्वययाः - गमाग्यर स्य इत्यत्र गमाग्यर स्य इमत स्यमान्तस पदमम्, तस्ममातम् अत्र ग्य – इमत
उपनोत्तमस्य अकमारस्य स्य – इत्यत्र अकमारस्य च प्रकपृतवमामतर कवेन उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

9.7.4)

वमा नमामधवे य स्य॥ (वमा. ६५४)

वमामतर क माथर याः - स्यमान्तस्य नमामधवेयस्य उपनोत्तममपुदमात्तस वमा स्यमातम्।
वमामतर कव्यमाख्यमा - इदममप वमामतर कस न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवे पमठतमम्। अनवेन
ववैकसल्पकयाः उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस वमामतर कमम्। अत्र वमा इमत अव्ययपदमम् , नमामधवेयस्य इमत
च षष्ठ्यवेकवचनमान्तस पदमम्। स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च इमत वमामतर कमातम् अत्र स्यमान्तस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस
पदमम्, उपनोत्तममम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अत्र अनपुवतर तवे। स्यमान्तस्य इमत नमामधवेयस्य इमत पदस्य
मवशिवेषणमम्। अत्र नमामधवेयस्य इमत पदवेन मनगदवे षष्ठ्यन्ततयमा प्रयपुज्यममानमामन नमामवमाचकमामन स्यमान्तमामन
पदमामन गमाह्यन्तवे। अतयाः प्रकपृतवमामतर कवेन तस्य नमामवमाचकस्य स्यमान्तस्य पदस्य उपनोत्तमस्य अथमारतम् अन्त्यमातम्
पकवरस्य उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अत्र वमा इमत पदगहिणमातम् स उदमात्तस्वरयाः मवकल्पवेन भवमत। अनवेन वमामतर कवेन
यसस्मनम् पकवे उपनोत्तमस्य उदमात्तस्वरमाभमावयाः तसस्मनम् पकवे स्यमान्तस्य अन्तस्य उदमात्तस्वरयाः भवमत। अयममप
अन्तस्थमानष्ट्रीययाः उदमात्तस्वरयाः अनवेनवैव वमामतर कवेन भवमत।
उदमाहिरणमम् - दवेवदत्तस्य मपतमा यजतवे।
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वमामतर क माथर स मन्वययाः - दवेवदत्तस्य इमत नमामवमाचकस पदमम्, मकञ्चि अत्र पदममदस स्यमान्तमम्। अतयाः
प्रकपृतवमामतर कवेन अत्र नमामवमाचकस्य दवेवदत्तस्य इमत पदस्य उपनोत्तमस्य अथमारतम् अन्त्यमातम् पकवर स्य 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 वमामतर कवेन कथस स्यमान्तस्य षष्ठ्यन्तपदस्य न अन्तनोदमात्तत्वमम् ?
18. उपनोत्तमस नमाम कयाः ?

9.8) दवे व बह्मणनोरनपुद मात्तयाः॥ (१.२.३८)
सकत्र माथर याः -दवेवबह्मणनोयाः स्वररतस्य अनपुदमात्तयाः स्यमातम् सपुबह्मण्यमायमामम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रवेषपु एतदम् मवसधसकत्रमम्। सकत्रवेऽसस्मनम् दवे पदवे वतरतवे। दवेवबह्मणनोयाः
अनपुदमात्तयाः इमत सकत्रगतपदच्छवे दयाः। 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 इत्यथर याः। अनपुदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस मवधष्ट्रीयममानस पदमम्।
सपुबह्मण्यमायमामम् इत्यस्य सपुबह्मण्यनमामकवे यजपुवरदस्य मन्त्रमवशिवेषवे इत्यथर याः। एवञ्चि सकत्रमाथर्बो भवमतसपुबह्मण्यनमामकवे यजपुवरदस्य मन्त्रमवशिवेषवे दवेवबह्मणनोयाः शिब्दयनोयाः स्वररतस्य अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत। न
सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवेण उदमात्तवे प्रमाप्तवे प्रकपृतसकत्रवेण तस्य अनपुदमात्तस्वरयाः इमत बनोध्यमम्।
उदमाहिरणमम्- दवेवमागो॒ बह्ममागो॒ण आगच्छत इमत।
सकत्र माथर स मन्वययाः - 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
प्रकपृतसकत्रवेण तयनोयाः अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।
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9.9) स्वररतमात्सस म हितमायमामनपुद मात्तमानमामम्॥ (१.२.३९)
सकत्र माथर याः -स्वररतमातम् परवेषमामम् अनपुदमात्तमानमास ससमहितमायमामवेकश्रपुमतयाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनमाष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस तमावदम् मवसधसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। तत्र स्वररतमादम् इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस, ससमहितमायमामममत सप्तम्यवेकवचनमान्तस तथमा अनपुदमात्तमानमामममत
षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्। एकश्रपुमत दरक मात्सम्बपुदलौ इमत सकत्रमामदहि एकश्रपुमतयाः इमत एकवचनमान्तस पदमनपुवतर तवे।
स्वररतमादम् इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्, अतयाः तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषयमा स्वररतमातम् परस्य इत्यथर्बो बनोध्ययाः।
एकश्रपुमतयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्, अतयाः तदम् मवधमायकपदमम्। अनपुदमात्तमानमामम् इत्यत्र जमातलौ बहिह वचनमम्। तवेन
एकस्य दयनोयाः बहिह नमास च मवसधयाः बनोध्ययाः। अतयाः अनपुदमात्तमानमामम् इत्यस्य अथर याः अनपुदमात्तस्य अनपुदमात्तयनोयाः
अनपुदमात्तमानमास वमा इमत। ससमहितमायमामम् इत्यत्र मवषयसप्तमष्ट्री वतर तवे। एकमा श्रपुमतयाः यस्य ततम् एकश्रपुमत इमत
बहिह व्रष्ट्रीमहियाः। श्रवणस श्रपुमतयाः। दरक मादमाह्वमानवे 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।
सकत्र माथर स मन्वययाः - असस्मनम् उदमाहिरणवे मवे इमत शिब्दवे स्वररतस्वरयाः वतर तवे। तस्ममातम् परस वतर तवे गङ्गवे यमपुनवे इत्यमादययाः शिब्दमायाः। एतवे च अनपुदमात्तमायाः ससन्त। स्वररतस्वरमातम् परस मवदममानत्वमातम् अनपुदमात्तमानमास तवेषमास गङ्गवे
यमपुनवे इत्यमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमामम् एकश्रपुमतयाः ससदमा।

उदमात्तस्वररतपरस्य सनतरयाः॥ (१.२.४०)

9.10)

सकत्र माथर याः -उदमात्तस्वररतलौ परलौ यस्ममात्तस्य अनपुदमात्तस्य सनतरयाः स्यमातम्।
सकत्र व्यमाख्यमा - षसड्वधवेषपु पमामणनमाष्ट्रीयसकत्रवेषपु इदस तमावदम् मवसधसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे मवदवेतवे। तत्र
उदमात्तस्वररतपरस्य इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस, सनतरयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस, मकञ्चि अनपुदमात्तमानमामम् इमत
षष्ठष्ट्रीबहिह वचनमान्तस पदमम्। अनपुदमात्तगहिणमम् अनपुवतर तवे। 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 अथर याः। अतयाः सनतर
इत्यस्य अनपुदमात्ततरयाः इत्यथर याः। एवञ्चि सकत्रमाथर्बो भवमत- उदमात्तस्वरयाः स्वररतस्वरश्च यदमा परवे मतष्ठतयाः, तदमा
पकवरस्य अनपुदमात्तस्वरस्य सनतरयाः आदवेशिनो भवमत।
उदमाहिरणमम्- इमस मवे गङ्गवे

सरस्वमतगो॒ शिपुतपुनः॑मद्रि व्यचकयगो॒त्स्वयाःनः॑ , ममाणवक जमटलकमाध्यमापकगो॒ कम्नः॑व

गममष्यसस इमत च।
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सकत्र माथर स मन्वययाः - ववेदवे सम्बनोधनपदमम् आमसन्त्रतशिब्दवेन उच्यतवे। अनपुदमात्तस्वरयाः च मनघमातशिब्दवेन
उच्यतवे। अत्र मवेशिब्दमम् आसश्रत्य सरस्वमत इत्यत्र आमसन्त्रतमनघमातयाः। शिपुतमपु द्रिशिब्दस्य 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 उपसगर त्वमादम् 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।

अनपुद मात्तस च॥ (८.१.३)

9.11)

सकत्र माथर याः -मदरुकस्य परस रूपमम् अनपुदमात्तस स्यमातम्।।
सकत्र व्यमाख्यमा - 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। "सवर स्य दवे" इत्यसस्मनम् असधकमारवे वतर तवे इदस सकत्रमम्। असस्मनम् असधकमारवे उकमानमास
शिब्दमानमामम् मदत्वस भवमत। मदत्ववे कपृतवे 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।।
सकत्र माथर स मन्वययाः - असस्मनम् उदमाहिरणवे मदववे मदववे इत्यत्र वमारदयस मदववे-शिब्दयाः प्रयपुकयाः असस्त। अतयाः
मदतष्ट्रीयस्य मदववे-शिब्दस्य अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरनो भवतष्ट्रीमत शिमम्।
मवशिवे ष याः - प्रकपृमतस्वरवे 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 अथर याः।
20. दवेवबह्मणनोरनपुदमात्तयाः इमत सकत्रस्य कनोऽथर याः।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
21. सपुबह्मण्यमायमामम् उदमात्तस्वररतपरस्य सनतरयाः इमत सकत्रवे मवधष्ट्रीयममानयाः एकश्रपुमतस्वरयाः कयाः।
22. स्वररतमात्ससमहितमायमामनपुदमात्तमानमामम् इमत सकत्रस्य कनोऽथर याः।
23. सनतरनो नमाम मकमम्।
24. ववेदवे आमसन्त्रतशिब्दमाथर याः कयाः।
25. उदमात्तस्वररतपरस्य मवगहिस सलखत।
26. उदमात्तस्वररतपरस्य सनतरयाः इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।
27. अनपुदमात्तस च इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।
28. अनपुदमात्तस च इमत सकत्रवे अनपुदमात्तशिब्दमाथर याः 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। दरक मातम् सम्बकदलौ वमाक्यस्य एकश्रपुमतयाः मवधष्ट्रीयतवे। अत्र एकश्रपुमतमवषयवे मवगहिपपुरस्सरमम्
उदमाहिरणममप वमणर तमम्। उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतस्वरमाणमास मतरनोधमानमम् एकश्रपुमतयाः। यजकमर ण्यजपन्यकङसमामसपु
इमत सकत्रवेण जपमभनवे न्यकङमभनवे समाममभनवे च यजकमर मण 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 बहिह मन मतमामन ससन्त। मवभमाषमा छन्दसस इमत
सकत्रवेण छन्दसस मवकल्पवेन ऐकश्रपुत्यस मवधष्ट्रीयतवे। न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रवेण
सपुबह्मण्यमाख्यवे मनगदवे यजकमर ण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रवेण मवभमाषमा छन्दसस इमत सकत्रवेण च प्रमाप्तमा एकश्रपुमतयाः
मनमषध्यतवे, स्वररतस्वरस्य च स्थमानवे उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। यसस्मनम् मन्त्रवमाक्यवे पमादव्यवस्थमा न वतर तवे 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 अनपुवतर नमातम्, मकञ्चि तवेन एकमादवेशिमवधमायकवेन सकत्रवेण उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः
स्थमानवे एव एकमादवेशि उदमात्तयाः भवमत, न तपु उदमात्तस्वररतयनोयाः स्थमानवे। असमामवत्यन्तयाः इमत वमामतर कवेन मनगदवे
प्रथममान्तस्य पदस्य अन्तयाः उदमात्तनो भवमत। स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च इमत वमामतर कवेन 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. ननोदमात्तस्वररतनोदयमगमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
3.

एकश्रपुमत दरक मात्ससबपुदलौ इमत सकत्रस व्यख्यमात।

4. यजकमर ण्यजपन्यकङसमामसपु इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
5. उच्चवैस्तरमास वमा वषटकमारयाः इमत सकत्रस व्यख्यमात।
6. मवभमाषमा छन्दसस इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
7. न सपुबह्मण्यमायमास स्वररतस्य तकदमात्तयाः इमत सकत्रस्यवैकमपुदमाहिरणस प्रदशिर यत।
8. असमामवत्यन्तयाः इमत वमामतर कस व्यमाख्यमात।
9. दवेवबह्मणनोरनपुदमात्तयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
10. उदमात्तस्वररतपरस्य सनतरयाः इमत सकत्रस्य उदमाहिरणस समन्वयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्त रमामण
उत्तरमामण -१

1.

स्वररतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।

2. स्वररतस्वरयाः।
3.

उदमात्तमानपुदमात्तस्य स्वररतयाः इत्यस्य अससदत्वमातम् इमत।

4. ननोदमात्तस्वररतनोदयमगमाग्यर कमाश्यपगमालवमानमामम् इत्यनवेन।
5. गमाग्यर -कमाश्यप-गमालवमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास मतवे।
6. परममत्यथर याः।
उत्तरमामण -२

7. दरक मातम् सम्बनोधनवे वमाक्यमम् एकश्रपुमत भवमत।
8. सम्बनोधयमत यवेन वमाक्यवेन ततम् सम्बपुमदयाः।
9. अनपुकरणमन्त्रयाः उपमासशिप्र
पु यनोगनो वमा जपयाः।
10. न्यकङमा नमाम षनोडशि ओकमारमायाः।
11. वलौषटम् - इमत शिब्दयाः।
12. अमततरमामम् उदमात्तयाः इमत।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
13. छन्दसस।
उत्तरमामण -३

14. यजकमर मण इमत पदस्य मनवपृत्त्यथर मम्।
15. उच्चवैरपमादबन्धस यजपुरमात्मकस यतम् मन्त्रवमाक्यस पठ्यतवे तदम् भवमत मनगदयाः।
16. प्रथममा मवभमकयाः।
17. स्यमान्तस्यनोपनोत्तमस च इमत वमामतर कवे स्यमान्तस्य इमत पदगहिणमातम्।
18. अन्त्यमातम् पकवरयाः।
उत्तरमामण -४

१९. सपुबह्मण्यनमामकवे यजपुवरदस्य मन्त्रमवशिवेषवे इत्यथर याः
20. दवेवबह्मणनोयाः स्वररतस्य अनपुदमात्तयाः स्यमातम् इत्यथर याः।
21. यत्र उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतमानमास पपृथकम् कनोऽमप स्वरयाः न श्रकयतवे सयाः एकश्रपुमतस्वरयाः।
22. स्वररतमातम् परवेषमामम् अनपुदमात्तमानमास ससमहितमायमामवेकश्रपुमतयाः स्यमातम् इत्यथर याः।
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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