
)14 मतङन्तस्वरयाः
प्रस्तमावनमा

ससस्कपृ तव्यमाकरणजगमत  ववैमदकव्यमाकरणस  ललौमककव्यमाकरणस  च  मवदतवे।  ववैमदकसमामहित्यवे
ववैमदकव्यमाकरणमम्  अत्यन्तस  प्रमपुखतमास  भजतवे।  तत्र  च  स्वरप्रकरणमम्  अतष्ट्रीव  रम्यमम्।  स्वरप्रकरणवे
प्रकपृ मतप्रत्यययनोयाः  स्वरमवषयवे  चचमार  मवमहितमा।  पकवरतनवेषपु  पमाठवेषपु  अस्ममामभयाः  प्रमामतपमदकस्वरमायाः,  धमातपुस्वरमायाः,
सममासस्वरमायाः, मफिटम् -स्वरमायाः, प्रत्ययस्वरमायाः आलनोमचतमायाः ससन्त। ततयाः पमाठवे असस्मनम् मतङन्तस्वरमम् अवलम्ब्य
मवस्तरवेण आलनोमचतमम्। मतङ्प्रत्यययाः यवेषमामम्  अन्तवे  असस्त,  तमामन मतङन्तपदमामन। यथमा-  भवमत,  गच्छमत,

बभकव इत्यमादष्ट्रीमन पदमामन। असस्मनम् प्रकरणवे मतङन्तपदमानमास कयाः स्वरमवशिवेषयाः इमत आलनोच्ययाः मवषययाः असस्त।
मतङन्तवे  स्वरमवषयकमामन  सकत्रमामण  सम्यकम्  आलनोमचतमामन।  उदहिरणसङ्गमतयाः  च  प्रदमशिरतमा।  ततयाः  मतङन्तवे
स्वरमनषवेधमवधमायकमामन सकत्रमामण अमप आलनोमचतमामन।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्-
 मतङन्तस्वरमवषयवे मवस्तरवेण जमातपुस पमारयवेतम्।
 मतङन्तस्वरमवधमायकमानमास सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस सलसखतपुस समथरयाः पमारयवेतम्।
 मतङन्तस्वरमनषवेधमवधमायकमामन सकत्रमामण जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 मतङन्तवे कदमा स्वरस्य पररवतरनस भवमत इमत मवषयवे जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 कस्य अव्ययस्य यनोगवे कयाः स्वरयाः भवमत इमत मवषयवे जमातपुस शिक्नपुयमातम्।

. )14 1 मतङनो गनोत्रमादष्ट्रीमन कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः॥ (८.१.२७)

सकत्रमाथर याः - मतङन्तमातम् पदमादम् गनोत्रमादष्ट्रीमन अनपुदमात्तमामन भवसन्त कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः गम्यममानयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनपुदमात्तस्वरयाः अनवेन सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। मतङयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। गनोत्रमादष्ट्रीमन इमत प्रथममान्तस पदमम्। कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्।  कपु त्सनमा  इत्यस्य मनन्दमा  इत्यथरयाः।  आभष्ट्रीक्ष्ण्यमम्  इत्यस्य पपुनयाः  पपुनयाः  इत्यथरयाः।  पदमातम्  इमत सकत्रमम्
असधमक्रयतवे।  अनपुदमात्तमामन  इमत  प्रथममाबहिहवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङयाः  इमत  पदस  पदमातम्  इत्यस्य
मवशिवेषणमम्। अतयाः तदन्तमवसधनमा मतङन्तमातम् पदमातम् इत्यथरलमाभयाः। अतयाः सकत्रस्यमास्य अथरयाः भवमत- मतङन्तमातम्
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पदमातम् परमामण गनोत्रमादष्ट्रीमन अनपुदमात्तमामन भवसन्त कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः गम्यममानयनोयाः इमत। गनोत्रमामदगणवे गनोत्र बपुव
प्रवचन प्रहिसन प्रयतन पवन यजन प्रकथन प्रत्यमायन प्रचकण मवचकण अवचकण स्वमाध्यमाय भकमयष्ठमा
इत्यमादययाः शिब्दमायाः पमठतमायाः। अतयाः सकत्रस्य अस्य अथरयाः भवमत- मतङन्तमातम् पदमातम् परमामण एतमामन गनोत्रमादष्ट्रीमन
शिब्दस्वरूपमामण अनपुदमात्तमामन भवसन्त कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्यमाथरयनोयाः गम्यममानयनोयाः इमत।

उदमाहिरणमम्- कपु त्सनमाथर अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणस महि-पचमत गनोत्रमम्। आभष्ट्रीक्ष्ण्यवे उदमाहिरणस तमावतम्
पचमत पचमत गनोत्रमम् इमत सकत्रस्य अस्य दवे उदमाहिरणवे।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- पचमत गनोत्रमम् इत्यत्र मतङन्तमातम् परस गनोत्रशिब्दयाः मवदतवे। वमाक्यमातम् मनन्दमा अमप
अवगम्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण गनोत्रशिब्दस्य अनपुदमात्तत्वस भवमत। स्वकपु लस तमाडयमत इत्यथरयाः। पचमत पचमत
गनोत्रमम् इत्यत्र मतङन्तमातम् परस गनोत्रशिब्दयाः मवदतवे। अत्र वमाक्यमातम् आभष्ट्रीक्ष्ण्यमम् अवगम्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
गनोत्रशिब्दस्य अनपुदमात्तत्वस भवमत। मववमाहिमादलौ पपुनयाः पपुनयाः सपुखष्ट्रीकरनोमत इत्यथरयाः।

. )14 2 मतङ्ङमतङयाः॥ (८.१.२९)

सकत्रमाथर याः - अमतङन्तमातम् पदमातम् परस मतङन्तस सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीमायतवे। मदपदमात्मकस  सकत्रममदमम्।
मतङम्  अमतङयाः इमत सकत्रगतपदच्छवेतयाः। मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्। अमतङयाः इमत पञ्चिम्यन्तस पदमम्। पदमातम्
इमत सकत्रमनपुवतरतवे। सवरमम् इमत प्रथममान्तमम् अपदमादलौ इमत सप्तम्यन्तस पदसस च अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः।
अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा  मतङन्तमममत लमाभयाः।  अमतङयाः  इमत पदस  पदमातम्  इत्यस्य मवशिवेषणमम्।  अतयाः
तदन्तमवसधनमा अमतङन्तमातम् पदमातम् इत्यथरयाः लभ्यतवे। अनपुदमात्तमम् इमत प्रथममान्तमम् अनपुवतरतवे। तवेन सकत्रस्यमास्य
अथरयाः भवमत- अमतङन्तमातम् पदमातम् परसस्थतमम् अपदमादलौ यतम् मतङन्तमम् ततम् सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अमग्निमम् ईळवे  इमत उदमाहिरणमम् असस्त। अमग्नियाः इमत अमतङन्तमातम् परस मतङन्तमम्
ईळवे  इमत पदस वतरतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अपदमादलौ सस्थतमम् ईळवे  इमत पदस सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत।

. )14 3 अङ्गमाऽप्रमामतलनोम्यवे॥ (८.१.३३)

सकत्रमाथर याः - अङ्गवेत्यनवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  मदपदमात्मकस
सकत्रमम् इदमम्। अङ्ग इमत अव्ययपदमम्। अप्रमामतलनोम्यवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। न प्रमामतलनोम्यमम् अप्रमामतलनोम्यस
तसस्मनम् अप्रमामतलनोम्यवे  इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। अप्रमामतलनोम्यवे  इत्यस्य अमभमतकमाररत्ववे  इत्यथरयाः। पदमातम्
इमत असधकपृ तस पञ्चिम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। न इमत अव्ययपदमम् अनपुवतरतवे। मतङ्ङमतङयाः इमत सपुत्रमातम् मतङम्
इमत प्रथममान्तमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः असस्त। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तस पदमम् इत्यथरयाः
लभ्यतवे। अतयाः अङ्ग इत्यनवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इत्यथरयाः सममायमामत।

उदमाहिरणमम्- अङ्ग कपु रु इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र अङ्ग इत्यनवेन यपुकस  कपु रु इमत मतङन्तमम् असस्त। कपृ धमातनोयाः परस्मवैपमदनयाः
लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे कपु रु इमत रूपमम्। अतयाः अङ्ग इत्यव्ययवेन यपुकस  कपु रु इमत मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न
भवमत।

. )14 4 महि च॥ (८.१.३४)

सकत्रमाथर याः - महियपुकस  मतङन्तस नमानपुदमात्तस भवमत।  अप्रमामतलनोम्यमाथर महिशिब्दवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस
न भवमत इत्यथरयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस
सकत्रमम्। महि इमत अव्ययमम्। च इत्यमप अव्ययपदमम्। अङ्गप्रमामतलनोम्यवे इमत सकत्रमातम् अप्रमामतलनोम्यवे इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्  अनपुवतरतवे।  न  प्रमामतलनोम्यमम्  अप्रमामतलनोम्यस,  तसस्मनम्  अप्रमामतलनोम्यवे  इमत  नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
अप्रमामतलनोम्यवे  इत्यस्य  अमभमतकमाररत्ववे  इत्यथरयाः।  मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस
पदमनपुवतरतवे।  अनपुदमात्तमम्  इमत  प्रथममान्तस  न  इमत अव्ययपदस  च अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमम् इमत लमाभयाः। एवञ्चि महियपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत अप्रमामतलनोम्यवे इमत
सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

उदमाहिरणमम्- आ महि ष्ममागो॒ यमामतनः॑ इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यमामत इमत महिशिब्दयपुकस  मतङन्तमम्  असस्त। अतयाः तस्ममातम्  परस्य यमामतनः॑  इमत
अनपुदमात्तस न भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 कपु त्सनष्ट्रीभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः गम्यममानयनोयाः गनोत्रमादष्ट्रीमन कवे न सकत्रवेण अनपुदमात्तमामन भवसन्त।

.2 मतङनो गनोत्रमादष्ट्रीमन कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः इमत सकत्रस्य कपु त्सनमाथर मकमम् उदमाहिरणमम्।

.3 अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इत्यत्र कवे न सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत।

.4 मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।
.5 अङ्ग कपु रु इमत कस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.6 महि च इत्यत्र महि इमत मकमम्।
.7 महिशिब्दयपुकस  मतङन्तस कथमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 5 छन्दस्यनवेकममप समाकमाङ्क्षमम्॥ (८.१.३५)

सकत्रमाथर याः - हिष्ट्रीत्यनवेन यपुकस  समाकमाकमनवेकममप मतङन्तस नमानपुदमात्तस भवमत छन्दसस।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य  मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।
चतपुष्पदमात्मकममदस सकत्रमम्। छन्दसस अनवेकमम् अमप समाकमाकमम् इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। छन्दसस इमत सप्तम्यन्तस
पदमम्। अनवेकमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। अमप इमत अव्ययपदमम्। समाकमाकमममत प्रथममान्तस पदमम्। महि च इमत
सकत्रमातम् महि इमत अव्ययपदमनपुवतरतवे। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। मतङम्  इमत
प्रत्यययाः।  अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न,  अनपुदमात्तमम्  इमत पददयमनपुवतरतवे।  एवञ्चि
महिशिब्दयपुकस  परस्परसमाकमाङ्क्षमम् अनवेकममप मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत ववेदवे इमत सकत्रमाथरयाः जमायतवे।

उदमाहिरणमम्- अनपृतस महि मत्तनो वदमत पमाप्ममा चवैनस यपुनमामत इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र वदमत इमत यपुनमामत इमत दयस  मतङन्तस  महिशिब्दवेन  यपुकमसस्त। अमप च
मतङन्तस परस्परस समाकमाङ्क्षमसस्त। अतयाः अत्र मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 6 उपसगर व्यपवेतस च॥ (८.१.३८)

सकत्रमाथर याः - यमावतम्-यथमाभ्यमामम् यपुकमम् उपसगरव्यपवेतस मतङम्  न अनपुदमात्तस पकजमायमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। उपसगरव्यपवेतमम्
इमत प्रथममान्तस  पदमम्।  तस्य च उपसगरण व्यवमहितमम्  इत्यथरयाः।  च इमत अव्ययपदमम्।  यमावदथमाभ्यमामममत
सकत्रमनपुवतरतवे। यमावतम् च यथमा च यमावदथवे तमाभ्यमामममत यमावदथमाभ्यमामम् इमत दन्दसममासयाः। पकजमायमास नमान्तरमम्
इमत सकत्रमातम् पकजमायमामम् इमत सप्तम्यन्तस नमान्तरमम् इमत प्रथममान्तस पददयमनपुवतरतवे। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम्
मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न,

अनपुदमात्तस पददयमनपुवतरतवे। अतयाः यमावदथमाभ्यमास यपुकमम् उपसगरव्यवमहितस मतङन्तस न अनपुदमात्तस पकजमायमामम् इमत
सकत्रमाथरयाः  सममायमामत।  अथमारतम्  मतङन्तशिब्दस्य  उपसगरव्यवधमानवे  सत्यमप  यमावदथमाभ्यमास  यनोगवे  मतङन्तमम्
अनपुदमात्तत्वस न भवमत पकजमायमास गम्यममानमायमामम्।

उदमाहिरणमम्- यमावतम् प्रपचमत शिनोभनमम् इमत अस्य सपुत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र  यमावतम्-शिब्दवेन  यपुकस  प्रपचमत  इमत  मतङन्तस  प्र-इमत  उपसगरव्यवमहितमम्
असस्त। अत्र पकजमायमास नमानन्तरमम् इमत सकत्रवेण पचमत इमत मतङन्तस्य अनपुदमात्तत्वस न मनमषध्यतवे। तस्ममातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य अनपुदमात्तत्वस मनमषध्यतवे।

. )14 7 तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः पकजमायमामम्॥ (८.१.३९)

सकत्रमाथर याः - तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः यपुकस  मतङन्तस पकजमायमायाः मवषयवे न अनपुदमात्तमम्।।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः
इमत तपृतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। तपुश्च पश्यश्च पश्यतमायाः च अहियाः च इमत तपुपश्यपश्यतमाहिमायाः तवैयाः तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः इमत
दन्दसममासयाः। पकजमायमामम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे।
मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न अनपुदमात्तमम् इमत पददयमनपुवतरतवे।
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अतयाः अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत- तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः शिब्दवैयाः यपुकस  मतङन्तस पदमम् अऩपुदमात्तस न भवमत पकजमायमास
गम्यममानमायमामम् इमत।

उदमाहिरणमम्- आदहिनः॑ स्वगो॒धमाम तपुगो॒ पपुननः॑गरभरस्तपु मवेनः॑ररगो॒रवे इमत सकत्रस्य अस्य उदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र मवेरररवे इमत मतङन्तस पदमम् असस्त। तपुशिब्दवेन अहिशिब्दवेन वमा यपुकमम् असस्त।
पकजमा अमप अत्र अवगम्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 8 शिवेषवे मवभमाषमा॥ (८.१.४१)

सकत्रमाथर याः - अहिनो इत्यनवेन यपुकस  मतङन्तस मवकल्पवेन न अनपुदमात्तमम् अपकजमायमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। शिवेषवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मवभमाषमा इमत प्रथममान्तस पदमम्।  अहिनो च
इमत सकत्रमातम्  अहिनो इमत ओदन्तमम् अव्ययपदमम् अनपुवतरतवे। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस
पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न,अनपुदमात्तमम् इमत
पदमम्  अनपुवतरतवे।  पकजमायमामम्  इमत सप्तम्यन्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः अस्य  सकत्रस्य अथरयाः  भवमत-  अहिनो
इत्यनवेन अव्ययवेन यपुकस  मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत अपकजमायमास गम्यममानमायमामम् इमत। 

उदमाहिरणमम्- अहिनो कटस कररष्यमत।

उदमाहिरणसमन्वययाः-  अत्र कररष्यमत इमत मतङन्तस पदमम् असस्त। अहिनो इमत अव्ययवेन यपुकममप
असस्त। मकञ्चि पकजमामभनयाः अथरयाः अवगम्यतवे। अतयाः प्रकपृ तसपुत्रवेण कररष्यमत इमत मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.8 छन्दस्यनवेकममप समाकमाङ्क्षमम् इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

.9 उपसगरव्यपवेतस च इमत सकत्रस्य उदमाहिरणस सलखत।
.10 तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः यपुकस  मतङन्तस पकजमायमायाः मवषयवे न अनपुदमात्तस भवमत कवे न सकत्रवेण।

.11 अहिनो इत्यव्ययवेन यपुकस  मतङन्तस कवे न अनपुदमात्तस न भवमत।
.12 शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः।

.13 शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणस दष्ट्रीयतमामम्।

. )14 9 लनोपवे मवभमाषमा॥ (८.१.४५)

सकत्रमाथर याः  -  मकमयाः लनोपवे समत मक्रयमाप्रश्नवे अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न
भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। मदपदमात्मकवे  असस्मनम् सकत्रवे लनोपवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मवभमाषमा इमत
प्रथममान्तस पदमम्। मकस

मक्रयमाप्रश्नवे अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदमम् इमत सम्पकणर्त्तुं सकत्रमम् अनपुवतरतवे। मकमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। मक्रयमाप्रश्नवे
इमत  सप्तम्यन्तस  पदमम्।  अनपुपसगरमम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  अप्रमतमषदमम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  मनमषदस
प्रमतमषदमम् इमत अप्रमतमषदमम्। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत
प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न,  अनपुदमात्तमम् इमत पददयमम् अनपुवतरतवे। तवेन
सकत्रमाथरयाः भवमत- मक्रयमाप्रश्नवे मकमयाः लनोपवे समत अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत
इमत।

उदमाहिरणमम्- दवेवदत्तयाः पचत्यमाहिनोसस्वतम् पठमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र  पठमत  पचमत  इमत  मतङन्तस  पदमम्।  मक्रयमाप्रश्नवे  अथर  मवदममानस्य
मकम्शिब्दस्य  लनोपयाः  जमातयाः।  पठमत  इमत  मतङन्तस  च  अत्र  उपसगररमहितमम्  अप्रमतमषदस  असस्त।  अतयाः
प्रकपृ तसकत्रसमामथ्यमारतम् पचमत इमत मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 10 मकस वपृत्तस च मचदपुत्तरमम्॥ (८.१.४८)

सकत्रमाथर याः - अमवदममानपकवर्त्तुं मचदपुत्तरस यसत्कस वपृत्तस तवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस मवसधसकत्रमम्। अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः सकत्रवेण अनवेन मवधष्ट्रीयतवे। मकस वपृत्तमम् इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  मकम्शिब्दस्य  वपृत्तमम्  इमत  मकस वपृत्तमम्।  च  इमत  अव्ययपदमम्।  मचदपुत्तरमम्  इमत
प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। मचच्छब्दयाः उत्तरस यस्ममातम् ततम् मचदपुत्तरमम् इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। जमात्वपकवरमम् इमत
पकवरसकत्रमातम्  अपकवरमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अपकवरमम्  इत्यस्य  अमवदममानपकवरमम्  इत्यथरयाः।
मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत अव्ययपदमम्,  अऩपुत्तममम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
अनपुवतरतवे। अतयाः अपकवरमम् मचदपुत्तरस मकस वपृत्तस मतङन्तस न अनपुदमात्तमम् इमत सकत्रमान्वययाः। तवेन सकत्रस्य अस्य अथरयाः
भवमत- अमवदममानपकवर्त्तुं मचदपुत्तरस यतम् मकस वपृत्तस तवेवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इमत। अथमारतम् यस्ममातम्
मकम्शिब्दमातम् पकवर्त्तुं मकममप पदस नमासस्त। परस च मचच्छब्दयाः मवदतवे। तमादृशिमकस वपृत्तशिब्दवेन यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस
न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- कसश्चदम् भपुङ्कवे  इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र ययाः मकम्शिब्दयाः वतरतवे। तस्ममातम् पकवर्त्तुं मकममप पदस नमासस्त। परस च मचच्छब्दयाः
मवदतवे। तदपुकस  मतङन्तस च भपुङ्कवे  इमत। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण ततम् मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत। 

. )14 11 आहिनो उतमाहिनो चमानन्तरमम्॥ (८.१.४९)

सकत्रमाथर याः - आहिनो उतमाहिनो इत्यवेतमाभ्यमास यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य  मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।
चतपुष्पदमात्मकममदस  सकत्रमम्।  आहिनो  इमत अव्ययपदमम्।  उदमाहिनो  इमत अव्ययपदमम्।  च इत्यमप  अव्ययपदमम्।
अनन्तरमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। न अन्तरमम् अनन्तरमम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। जमात्वपकवरमम् इमत
पकवरसकत्रमातम्  अपकवरमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अपकवरमम्  इत्यस्य  अमवदममानपकवरमम्  इत्यथरयाः।
मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत अव्ययपदमम्,  अऩपुत्तममम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्
अनपुवतरतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत- आहिनो उतमाहिनो इत्यमाभ्यमामम् अमवदममानपकवमारभ्यमास यपुकमम् अनन्तरस
मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इमत। अथमारतम् पकवर्त्तुं  मकममप पदस नमासस्त ययनोयाः,  एतमादृशिमाभ्यमामम् आहिनो उतमाहिनो
इत्यव्ययमाभ्यमास यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- आहिनो उतमाहिनो वमा भपुङ्कवे  इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे आहिनो उतमाहिनो इमत अव्ययदयस मवदतवे। तयनोयाः पकवर्त्तुं च मकममप
पदस  नमासस्त। मकञ्चि भपुङ्कवे  इमत मतङन्तमम्  आहिनो उतमाहिनो  इत्यमाभ्यमामम्  अव्ययमाभ्यमास  यपुकमम्  असस्त। अतयाः
प्रकपृ तसकत्रवेण भपुङ्कवे  इमत मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 12 शिवेषवे मवभमाषमा॥ (८.१.५०)

सकत्रमाथर याः - आभ्यमास यपुकस  व्यवमहितस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत।

सपुत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। मवकल्पवेन अनपुदमात्तस्वरयाः अनवेन सपुत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस
सकत्रमम्। शिवेषवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। शिवेषवे इत्यस्य च अनन्तरमभनवे इत्यथरयाः। मवभमाषमा इमत प्रथममान्तस पदमम्।
आहिनो उतमाहिनो चमानन्तरमम् इमत सकत्रमातम् आहिनो उतमाहिनो इमत अव्ययपददयमम् अनपुवतरतवे।जमात्वपकवरमम् इमत सकत्रमातम्
अपकवरमम् इमत प्रथममान्तस सपुबन्तस पदमम् अनपुवतरतवे। अपकवरमम् इत्यस्य अमवदममानपकवरण इत्यथरयाः। मतङ्ङमतङयाः
इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस सपुबन्तस पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा
मतङन्तमम् इमत पदलमाभयाः भवमत। न अनपुदमात्तमम् इमत पददयमम् अनपुवतरतवे। तवेन आहिनो उतमाहिनो इत्यवेतमाभ्यमामम्
अपकवष मारभ्यमास यपुकस  मतङन्तस शिवेषवे  मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत इमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत। अथमारतम् आहिनो उतमाहिनो
इत्यमाभ्यमास यपुकममप व्यवमहितस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत इमत फिसलतमाथरयाः।

उदमाहिरणमम्- आहिनो दवेवयाः पचमत इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे पचमत इमत मतङन्तस पदमम् असस्त। आहिनो इत्यव्ययवेन यपुकमम्
असस्त। मकञ्चि मतङन्तपदस व्यवमहितमम् असस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत।

. )14 13 गत्यथरलनोटमा लपृण्ण चवेत्कमारकस  सवमारन्यतम्॥ (८.१.५१)

सकत्रमाथर याः - गत्यथमारनमास लनोटमा यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत, यत्रवैव कमारकवे  लनोटम्  तत्रवैव लपृटम्  अमप
चवेतम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। सकत्रवेण अनवेन अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। षटपदमात्मकममदस
सकत्रमम्।  गत्यथरलनोटमा  लपृटम्  न  चवेतम्  कमारकस  सवमारन्यतम्  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  गत्यथरलनोटमा  इमत
तपृतष्ट्रीयवैकवचनमान्तस पदमम्। लपृटम्  इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। न इमत अव्ययपदमम्। चवेतम् इमत अव्ययपदमम्।
कमारकमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  सवमारन्यतम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  गमतयाः  अथरयाः  यस्य सयाः
गत्यथरयाः इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। गत्यथरयाः अथरयाः यस्य इमत गत्यथरयाः इमत शिमाकपमासथरवमामदवत्सममासयाः। गत्यथरयाः
चमासलौ लनोटम्  च इमत गत्यथरलनोटम् ,  तवेन गत्यथरलनोटमा इमत कमरधमारयसममासयाः। गत्यथरलनोटमा यपुकमम् इत्यथरयाः।
मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  सपुबन्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमम् इमत पदलमाभयाः भवमत। न इमत अव्ययमम्, अनपुदमात्तमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पददयमम् अनपुवतरतवे। तवेन सकत्रस्य अस्य अथरयाः भवमत- गत्यथरलनोटमा यपुकस  लपृडन्तस यतम् मतङन्तस ततम् अनपुदमात्तस
न भवमत यत्रवैव कमारकवे  लनोटम्  तत्रवैव लपृडमप चवेतम् इमत। अथमारतम् यसस्मनम् स्थलवे कतररर कमरमण वमा लनोटम्  भवमत
तसस्मनवेव स्थलवे यमद लपृटम्  भववेतम् तमहिर गत्यथरलनोटमा यपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- आगच्छ दवेव गमामस द्रिक्ष्यसस एनमम् इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र कतररर लनोटलकमारयाः असस्त। तसस्मनवेव अथर लपृटलकमारयाः असस्त। आगच्छ
इमत गत्यथरलनोटमा यपुकस  मतङन्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण आगच्छ इमत लनोडन्तस मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 14 लनोटम्  च॥ (८.१.५१)

सकत्रमाथर याः - गत्यथरलनोटमा यपुकस  लनोडन्तस नमानपुदमात्तमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकममदस
सकत्रमम्। लनोटम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्। लनोटम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा लनोडन्तमममत लमाभयाः। च
इमत  अव्ययपदमम्।  गत्यथरलनोटमा  लपृण्ण  चवेत्कमारकस  सवमारन्यतम्  इमत  सकत्रमातम्  गत्यथरलनोटमा,  चवेतम्  कमारकमम्,
सवमारन्यतम् इमत पदमामन अनपुवतरन्तवे। गत्यथरलनोटमा इमत तपृतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। गमतयाः अथरयाः यस्य सयाः गत्यथरयाः इमत
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः,  गत्यथरयाः अथरयाः यस्य इमत गत्यथरयाः इमत शिमाकपमासथरवमामदवत्सममासयाः। गत्यथरयाः चमासलौ लनोटम्
इमत गत्यथरलनोटम्  तवेन गत्यथरलनोटमा इमत कमरधमारयसममासयाः। लपृटम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्। न इमत अव्ययपदमम्।
चवेतम् इमत अव्ययपदमम्। कमारकमममत प्रथममान्तस पदमम्। सवमारन्यतम् इमत अव्ययपदमम्। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम्
मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः।
अनपुदमात्तमममत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। एवञ्चि गत्यथरलनोटमा यपुकस  यतम् लनोडन्तस मतङन्तस ततम् अनपुदमात्तस न
भवमत इमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

उदमाहिरणमम्- आगच्छ दवेव गमामस पश्य।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र  पश्य  इमत  मतङन्तस  लनोडन्तमसस्त।  आगच्छ  इमत  गत्यथरलनोटमा  यपुकस
मतङन्तमम् अमप असस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण पश्य इमत मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 15 हिन्त च॥ (८.१.५४)

सकत्रमाथर याः - हिन्तवेत्यनवेन यपुकमनपुदमात्तस लनोडन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनपुदमात्तस्वरयाः अनवेन सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। हिन्त इमत अव्ययपदमम्। च
इमत  अमप  अव्ययस  पदमम्।  मवभमामषतमम्  सनोपसगरमनपुत्तममम्  इमत  सम्पकणर्त्तुं  सकत्रमनपुवतरतवे।  मवभमामषतमम्  इमत
प्रथममान्तस  पदमम्।  सनोपसगरमम्  इत्यमप प्रथममान्तस  पदमम्।  अनपुत्तममम्  इमत प्रथममान्तस  पदमम्।  न उत्तममम्  इमत
अनपुत्तममम् इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। तस्य च उत्तमपपुरुषमभनमम् इत्यथरयाः। लनोटम्  च इमत सकत्रमातम् लनोटम्  इमत
प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे। लनोडम्  इमत प्रत्ययससजकयाः असस्त। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा लनोडन्तमममत
लमाभयाः।  मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। अनपुदमात्तमम्  इमत पदमम्  अनपुवतरतवे।  तवेन अस्य सकत्रस्य अथरयाः
भवमत- हिन्त इत्यनवेन यपुकस  लनोडन्तस अनपुत्तमस मतङन्तस  मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत इमत। अथमारतम् हिन्त इमत
शिब्दवेन यपुकमम् उपसगरपकवरकस  लनोसड्वभक्त्यन्तमम् अनपुदमात्तस मवकल्पवेन भवमत मकन्तपु उत्तमपपुरुषवे न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- हिन्त प्रमवशि इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमामाथरसमन्वययाः-  अत्र  हिन्त  इत्यनवेन  यपुकमम्  असस्त  प्रमवशि  इमत  मतङन्तस  पदमम्।  तच्च
उपसगरपकवरकममप असस्त। मकञ्चि उत्तमपपुरुषयाः नमासस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रसमामथ्यमारतम् अत्र अनपुदमात्तस मवकल्पवेन
भवमत।

. )14 16 यमदतपुपरस छन्दसस॥ (८.१.५६)

सकत्रमाथर याः - यमदतपुपरस मतङन्तस छन्दसस मवषयवे अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  मदपदमात्मकवे
असस्मनम्  सकत्रवे  यमदतपुपरमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  यच्च  महि  च  तपुश्च  इमत  यमदतपु  इमत
सममाहिमारदन्दसममासयाः,  तस्ममातम् परस यमदतपुपरमम् इमत पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। यच्छमाब्दमातम् परस महिशिब्दमातम् परस
तपुशिब्दमातम्  परमम्  इत्यथरयाः।  छन्दसस इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम्  मतङम्  इमत
प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत
अव्ययपदमम्,  अनपुदमात्तमम्  इमत प्रथमवैकवचनमान्तस  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः सकत्रस्य अस्य अथरयाः  भवमत-

यच्छब्दमातम् परस महिशिब्दमातम् परस तपुशिब्दमातम् परस मतङन्तस छन्दसस मवषयवे अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- उगो॒दसपृनः॑जनोगो॒ यदनः॑मङ्गरयाः। उगो॒शिसन्तगो॒ महि। आख्यमास्यमामम तपु तवे इत्यमामद अत्र उदमाहिरणमम्।
सकत्रमाथरसमन्वययाः- उशिसन्त  इमत  अत्र मतङन्तस  महिशिब्दयपुकमम्  असस्त।  अतयाः  ततम्  अनपुदमात्तस  न

भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.14 लनोपवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।

.15 पचमत आहिनोसस्वतम् पठमत इमत कस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.16 शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः।
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.17 गत्यथरलनोटमा यपुकस  लनोडन्तस कथस नमानपुदमात्तमम्।

.18 आगच्छ दवेव गमामस पश्य इमत कस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.19 हिन्त च इमत सकत्रस्य एकमम् उदमाहिरणस दष्ट्रीयतमामम्।

.20 हिन्त इत्यनवेन यपुकमनपुदमात्तस लनोडन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस कवे न सकत्रवेण भवमत।

. )14 17 चमामदषपु च॥ (८.१.५८)

सकत्रमाथर याः - चवमाहिमाहिवैववेषपु मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रमावतरणमम्- इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकमम्
इदस सकत्रमम्। चमामदषपु इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। चकमारयाः आमदयाः यवेषमास तवे चमादययाः तवेषपु चमामदषपु इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः।
च  इमत  अव्ययपदमम्।  चनमचमदवगनोत्रमामदतमदतमाम्रवेमडतवेष्वगतवेयाः  इमत  सकत्रमातम्  अगतवेयाः  इमत  पञ्चिम्यन्तस  पदमम्
अनपुवतरतवे।  न गमतयाः अगमतयाः तस्ममातम्  अगतवेयाः  इमत दन्दसममासयाः। अगतवेयाः  इत्यस्य गमतससजमामभनमातम्  इमत
अथरयाः।  मतङ्ङमतङयाः  इमत  सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। अतयाः चमामदषपु परवेषपु अगतवेयाः उत्तरस मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत
इमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

सकत्रव्यमाख्यमा- दवेवयाः पचमत च खमादमत च इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

उदमाहिरणमम्- अत्र  पचमत  खमादमत  इमत  दयस  मतङन्तमम्  असस्त।  पचमत  इत्यस्ममातम्  पकवरमम्
अगमतससजकयाः  चकमारयाः  असस्त।  खमादमत  इत्यस्ममातम्  परमम्  अगमतससजकयाः  चकमारयाः  असस्त।  अतयाः  पचमत
खमादमत इत्यनयनोयाः मतङन्तयनोयाः अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

. )14 18 चमामदलनोपवे मवभमाषमा॥ (८.१.६३)

सकत्रमाथर याः - चवमाहिमाहिवैवमानमास लनोपवे प्रथममा मतसङ्वभमकनमारनपुदमात्तमा।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। चमामदलनोपवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। चकमारयाः आमदयाः यवेषमास तवे चमादययाः
चमादष्ट्रीनमास  लनोपयाः,  चमामदलनोपयाः तसस्मनम्  चमामदलनोपवे  इमत बहिहव्रष्ट्रीमहिगभरतत्पपुरुषसममासयाः। मवभमाषमा इमत प्रथममान्तस
पदमम्। चवमायनोगवे प्रथममा इमत सकत्रमातम् प्रथममा इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। प्रथममा इमत मवभमकयाः इत्यनवेन
अन्ववेमत। अतयाः प्रथममा मतसङ्वभमकयाः इत्यथरलमाभयाः। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम्  मतङम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्
अनपुवतरतवे।  मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत अव्ययपदमम्,
अनपुदमात्ततमम्  इमत  प्रथममान्तस  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः  सकत्रस्यमास्य  अथरयाः  भवमत-  चवमाहिमाहिवैवमानमास  लनोपवे
प्रथममतसङ्वभक्त्यन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- इन्द्रिगो॒ वमाजवेनः॑षपु ननोऽव इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- इन्द्रिगो॒ वमाजवेनः॑षपु ननोऽव इत्यसस्मनम् वमाक्यवे अव इमत मतङन्तस पदमम्। अत्र च चमादष्ट्रीनमास
लनोपयाः जमातयाः। अतयाः अत्र मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत।
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. )14 19 यदपृत्तमामनत्यमम्॥ (८.१.६६)

सकत्रमाथर याः - यत्र पदवे यच्छब्दयाः ततयाः परस मतङन्तस मनत्यमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरस्य मनषवेधयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  मदपदमात्मकवे
असस्मनम्  सकत्रवे  यदपृत्तमातम्  इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  यदपृत्तमातम्  इत्यस्य यसस्मनम्  पदवे  यच्छब्दयाः असस्त।
तस्ममातम् परमम् इत्यथरयाः। मनत्यमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रमातम् मतङम्  इमत प्रथममान्तस
पदमम् अनपुवतरतवे। मतङम्  इमत प्रत्यययाः। अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा मतङन्तमममत लमाभयाः। न इमत अव्ययपदमम्,
अनपुदमात्तमम् इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। एवञ्चि यदपृत्तमातम् उत्तरस मतङन्तस मनत्यस न अनपुदमात्तमम् इमत सकत्रमाथरयाः।
अथमारतम्  यसस्मनम् पदवे  यच्छब्दयाः मवदतवे  ततयाः परस यतम् मतङन्तस पदस ततम्  मनत्यमम्  अनपुदमात्तस न भवमत इमत
सकत्रमाथरयाः सममायमामत।

उदमाहिरणमम्- यनो भपुङ्कवे । यदद्षयङम्  वमायपुवमारमत इमत सकत्रस्य अस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यनो भपुङ्कवे । यदद्षयङम्  वमायपुवमारमत इत्यत्र भपुङ्कवे  इमत वमामत इमत च दयस मतङन्तस
पदमम् असस्त। उभयममप यच्छब्दमातम् परमम् असस्त। तस्ममातम् प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।

. )14 20 पकजनमात्पकसजतमनपुदमात्तस कमाष्ठमामदभ्ययाः॥ (८.१.६७)

सकत्रमाथर याः - पकजनवेभ्ययाः कमाष्ठमामदभ्ययाः पकसजतवचनमम् अनपुदमात्तस भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  अनपुदमात्तस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  चत्वमारर
पदमामन  ससन्त।  पकजनमातम्  पकसजतमम्  अनपुदमात्तस  कमाष्ठमामदभ्ययाः  इमत  सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  पकजनमातम्  इमत
पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। पकसजतमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। अनपुदमात्तमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्।
कमाष्ठमामदभ्ययाः पञ्चिमष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  पदमम्।  कमाष्ठमाशिब्दयाः आमदयाः यवेषमास  तवे  कमाष्ठमादययाः तवेभ्ययाः कमाष्ठमामदभ्ययाः इमत
बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः। कमाष्ठमामदगणवे कमाष्ठमा दमारुण अममातमापपुत्र ववेशि अनमाजमात अनपुजमात अपपुत्र अयपुत अदपुत भपृशि
घनोर सपुख कल्यमाण अनपुक इत्यमादययाः शिब्दमायाः पमठतमायाः। सगमतरमप मतङम्  इमत परसकत्रवे मतङ्गहिणमातम् इदस सकत्रस
सपुसब्वषयकमम्।  अतयाः सपुपम्  इमत प्रथममान्तस  पदस  लभ्यतवे।  सपुपम्  इमत प्रत्यययाः।  अतयाः प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा
सपुबन्तमममत लमाभयाः। अनपुदमात्तमम्  इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  पकजनमातम्  इमत पदस  कमाष्ठमामदभ्ययाः इत्यत्र
बहिहवचनमान्ततयमा अन्ववेमत। अतयाः सकत्रस्य अथरयाः भवमत-  पकजनवेभ्ययाः कमाष्ठमामदभ्ययाः पकसजतस सपुबन्तमम् अनपुदमात्तस
भवमत इमत। अथमारतम् पकजनमाथरभ्ययाः कमाष्ठमामदभ्ययाः परस पकसजतस सपुबन्तमम् अनपुदमात्तस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- कमाष्ठमाध्यमापकयाः इमत सकत्रस्य अस्य एकमम् उदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- असस्मनम् उदमाहिरणवे कमाष्ठमामदगणवे पमठतयाः कमाष्ठमाशिब्दयाः पककसजतमाथर मवदतवे। अमप च
सपुबन्तस पदमम् असस्त। अतयाः प्रकपृ तसपुत्रवेण ततम् सपुबन्तमम् अनपुदमात्तस भवमत।

. )14 21 गमतगरतलौ॥ (८.१.७०)

सकत्रमाथर याः - गतलौ परतयाः गमतयाः अनपुदमात्तयाः भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा- इदस मवसधसकत्रमम्। अनपुदमात्तस्वरयाः अनवेन सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे। मदपदमात्मकमम् इदस सकत्रमम्।
गमतयाः गतलौ इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। गमतयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम्। गतलौ इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्।
अनपुदमात्तमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। गमतयाः इत्यनवेन गमतश्च इमत सकत्रवेण मवधष्ट्रीयममानमायाः प्रमादययाः
गमतससजकमायाः उपसगमारयाः उच्यन्तवे। अतयाः गमतससजकवे  परवे गमतससजकयाः अनपुदमात्तयाः भवमत इमत सकत्रमाथरयाः जमायतवे।

उदमाहिरणमम्- अभ्यपुदरमत इमत अस्य सकत्रस्य एकमम् उदमारणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अभ्यपुदरमत इत्यत्र हिरमत इमत मतङन्तमम् अमभ इमत गमतससजकमम् उमदमत अमप
गमतससजकस  पदमम्। उमदमत गमतससजकस  पदमम् अमभ इमत गमतससजकमातम् पदमातम् परमम् असस्त। अतयाः उमदमत
गमतससजकमम् अनपुदमात्तस भवमत प्रकपृ तसकत्रवेण।

. )14 22 मतमङ चनोदमात्तवमत॥ (८.१.७१)

सकत्रमाथर याः - उदमात्तवमत मतङन्तवे परवे गमतमनरहिन्यतवे।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अनपुदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। मत्रपदमात्मकवे  असस्मनम् सकत्रवे
मतमङ इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। च इमत अव्ययपदमम्। उदमात्तवमत इत्यमप सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।
गमतगरतलौ  इमत  सकत्रमातम्  गमतयाः  इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  मतमङ इत्यत्र  मतङम्  इमत  प्रत्यययाः।  अतयाः
प्रत्ययगहिणपररभमाषयमा  मतङन्तवे  इमत  लमाभयाः।  अनपुदमात्तमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः
सकत्रस्य अस्य अथरयाः भवमत- उदमात्तवमत मतङन्तवे परवे गमतससजकयाः अनपुदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- यत्प्रपचमत इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र प्र इमत गमतससजकयाः असस्त। पचमत इमत मतङन्तमम्  उदमात्तवतम्  पदस प्र
इत्यस्ममातम् परमम् असस्त। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण प्र इमत गमतससजकयाः अनपुदमात्तयाः भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -४

.21 चमामदषपु च इमत सकत्रस्य अथर्त्तुं सलखत।
.22 चमामदलनोपवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणस दष्ट्रीयतमामम्।

.23 पकजनमातम्...इमत सकत्रस पकरयत।
.24 कवे  गमतससजकमायाः उच्यन्तवे।

.25 मतमङ चनोदमात्तवमत इमत सकत्रवेण ककीदृशिवे मतङन्तवे परवे गमतयाः अनपुदमात्तयाः भवमत।

ववेदमाध्ययनमम्    219   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठवे मतङन्तस्वरमवषयवे वस्तपुतयाः मवस्तरवेण आलनोमचतमम् असस्त। मतङन्तस्वरमवधमायकमामन
मचतमामन  सकत्रमामण  अत्र  आलनोमचतमामन।  धमातनोयाः  मतङ्प्रत्ययवेन  मतङन्तस  पदस  भवमत।  मतङन्तमानमास  पदमानमास
समाममान्यवेन अनपुदमात्तस्वरयाः एव मवधष्ट्रीयतवे  । अत्र च कवै सश्चतम् सकत्रवैयाः मतङन्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। कवै सश्चतम् सकत्रवैयाः
मतङन्तवे अनपुदमात्तस्वरयाः मनमषध्यतवे। अत्र समाकल्यवेन अषमादशि सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। कदमामचतम् अव्ययवेन यपुकवे
मतङन्तवे स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। कदमामचतम् स्वतयाः एव स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। अव्यययपुकवे  मतङन्तवे उदमाहिरणस यथमा अङ्ग
कपु रु इत्यमामद। स्वतयाः यथमा अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इत्यमामद। मतङन्तममासश्रत्य अमप कदमामचतम् स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे यथमा पचमत
गनोत्रमम् इत्यमामद। मतङन्तमातम् परमामण गनोत्रमादष्ट्रीमन अनपुदमात्तमामन भवसन्त। अत्र व्यमाख्यमानकमालवे गनोत्रमादययाः शिब्दमायाः
उमलसखतमायाः।  अमतङन्तमातम्  परस  मतङन्तमम्  अनपुदमात्तस  भवमत।  यथमा  अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इत्यमामद।  मतङन्तवे  च  परवे
गमतससजकयाः अनपुदमात्तयाः भवमत। उदमाहिरणस यथमा अभ्यपुदरमत इमत। प्रमादययाः मक्रयमायनोगवे गमतससजकमायाः भवसन्त।
एवमवेव पमाठस्य अस्य मवषययाः मतङन्तस्वरयाः इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 मतङनो गनोत्रमादष्ट्रीमन कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः इदस सकत्रस व्यमाख्यमात।
.2 अङ्गमाऽप्रमामतलनोम्यवे अस्य सकत्रस्य व्यमाख्यमानस कपु रु।

.3 लनोपवे मवभमाषमा इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
.4 अमाहिनो उतमाहिनो चमानन्तरमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.5 गत्यथरलनोटमा... अस्य सकत्रस्य अथर्त्तुं सलसखत्वमा उदहिरणसङ्गमतस दशिरय।

.6 चमामदलनोपवे मवभमाषमा इमत अस्य सकत्रस्य व्यख्यमानस कपु रुत।

.7 मतमङ चनोदमात्तवमत इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१

.1 मतङनो गनोत्रमादष्ट्रीमन कपु त्सनमाभष्ट्रीक्ष्ण्ययनोयाः इमत सकत्रवेण।

.2 पचमत गनोत्रमम् इमत।

.3 मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रवेण।

.4 अमतङन्तमातम् पदमातम् परस मतङन्तस सवरमम् अनपुदमात्तस भवमत इमत मतङ्ङमतङयाः इमत सकत्रस्य अथरयाः।
.5 अङ्गमाऽप्रमामतलनोम्यवे इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।
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.6 महि इमत अव्ययपदमम्।

.7 महि च इमत सकत्रमनषवेधमातम्।
उत्तरमामण-२

.8 हिष्ट्रीत्यनवेन यपुकस  समाकमाकमनवेकममप मतङन्तस नमानपुदमात्तस भवमत छन्दसस।

.9 यमावतम् प्रपचमत शिनोभनमम् इमत अस्य सपुत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।
.10 तपुपश्यपश्यतमाहिवैयाः पकजमायमामम् इमत सकत्रवेण।

.11 शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रवेण।
.12 अहिनो इत्यनवेन यपुकस  मतङन्तस वमानपुदमात्तस पकजमायमामम् इमत।

.13 अहिनो कटस कररष्यमत इमत शिवेषवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।
उत्तरमामण-३

.14 मकमयाः लनोपवे समत मक्रयमाप्रश्नवे अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत इमत 
सकत्रमाथरयाः।

.15 लनोपवे मवभमाषमा इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.16 आहिनो उदमाहिनो इत्यमाभ्यमास यपुकस  व्यवमहितस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस भवमत इमत।

.17 लनोटम्  च इमत सकत्रमनषवेधमातम्।
.18 लनोटम्  च इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

.19 हिन्त प्रमवशि इमत अस्य सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

.20 हिन्त च इमत सकत्रवेण भवमत।
उत्तरमामण-४

.21 चवमाहिमाहिवैववेषपु मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत।
.22 इन्द्रिगो॒ वमाजवेनः॑षपु ननोऽव इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहिरणमम्।

.23 पकजनमात्पकसजतमनपुदमात्तस कमाष्ठमामदभ्ययाः इमत।
.24 प्रमादययाः मक्रयमायनोगवे गमतससजकमायाः भवसन्त।

.25 उदमात्तवमत मतङन्तवे परवे गमतयाः।

।।इमत चतपुदरशियाः पमाठयाः।।
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