
)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।

   178   ववेदमाध्ययनमम्



प्रत्ययस्वरमायाः मटप्पणष्ट्री

. )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।

ववेदमाध्ययनमम्    183   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

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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