
)8 समाधमारणस्वरयाः- १
प्रस्तमावनमा -

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

उदवेश्यमामन - 

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् - 

➢ मन्त्रमाणमास स्वरमवधमानमवषयवे जमानष्ट्रीयमातम्।

➢ स्वरमवधमायकमामन सकत्रमामण अवगच्छवेतम्।

➢  सकत्रमाणमामम् अथमारनम् उदमाहिरणमामन च बनोद पुस शिक्नपुयमातम्।

➢ उदमाहिरणवेषपु सकत्रमाथमारनमास समन्वययाः कथस भवमत इमत जमातपुस प्रभववेतम्।

➢ आमसन्त्रतमवषयवे जमानष्ट्रीयमातम्।

. )8 1 अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम्॥ (६.१.१५६)

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

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

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

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

उदमाहिरणमम् - गनोगो॒पमागो॒य नयाःनः॑ स्वगो॒स्तयवेनः॑ इमत।

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

. )8 2 अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः॥ (६.१.१६१)

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

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

उदमाहिरणमम् - दवेगो॒वत्रीं वमाचनः॑मम् इमत।

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

. )8 3 चलौ॥ (६.१.२२२)

सकत्रमाथर याः - लपुप्तमाकमारवे अञ्चितलौ परवे पकवरस्य अन्तनोदमात्तयाः स्यमातम्।

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

उदमाहिरणमम् - दवेगो॒वगो॒द्रिष्ट्रीचत्रींनः॑ नयत दवेवगो॒यन्तयाःनः॑ इमत।

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम् इमत ककीदृशिस सकत्रमम् ?

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

.3 अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम् इमत सकत्रवेण कयाः स्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे ?

.4 अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः ?

.5 अनपुदमात्तस्य च यत्रनोदमात्तलनोपयाः इत्यस्य उदमाहिरणमम् एकस  सलखत।

.6 चलौ इमत सकत्रमम् कस्य अपवमादभकतमम् ?

.7 चलौ इत्यसस्मनम् सकत्रवे चलौ इमत पदस्य कयाः अथरयाः ?

.8 चलौ इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमम् एकस  सलखत।

. )8 4 आमसन्त्रतस्य च॥ (६.१.१९८)

सकत्रमाथर याः - आमसन्त्रतस्य आमदयाः उदमात्तयाः भवमत।

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

उदमाहिरणमम् - अग्निगो॒ इन्द्रिगो॒ वरुनः॑ णगो॒ ममत्रगो॒ दवेवमायाःनः॑ इमत।

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

. )8 5 आमसन्त्रतस्य च॥ (८.१.१९)

सकत्रमाथर याः - पदमातम् परस्य अपमादमामदसस्थतस्य आमसन्त्रतस्य सवरस्य अनपुदमात्तयाः स्यमातम्।

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

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

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

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

मवशिवेषयाः -

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

. )8 6 मवभमामषतस मवशिवेषवचनवे॥ (८.१.७४)

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

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

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

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

. )8 7 सपुबमामसन्त्रतवे परमाङ्गवत्स्वरवे॥ (२.१.२)

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

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

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

उदमाहिरणमम्- द्रिवनः॑त्पमाणष्ट्रीगो॒ शिपुभस्पनः॑तष्ट्री। यत्तवेनः॑ मदवनो दपुमहितमरतर गो॒ भनोजनः॑नमम्।

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

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

पमाठगतप्रश्नमायाः - २

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

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

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

.12 'मवभमामषतस मवशिवेषवचनवे' इमत ककीदृशिस सकत्रमम् ?

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

.14 'मवभमामषतस मवशिवेषवचनवे' इमत कस्य अपवमादसकत्रमम् ?

.15 मकस  नमाम आमसन्त्रतमम् ?

.16 'सपुबमामसन्त्रतवे परमाङ्गवत्स्वरवे' इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः ?

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

.18 शिपुभस्पतष्ट्री इत्यपुदमाहिरणवे शिपुभयाः इत्यत्र कमा मवभमकयाः ?

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

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

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

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

उदमाहिरणमम्- अभ्यनः॑मभ महि। खलप्व्यमानः॑शिमा।

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

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

सकत्रमाथर याः- उदमात्तवेन सहि एकमादवेशियाः उदमात्तयाः भवमत।

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

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

उदमाहिरणमम्- क्वनः॑ वनोऽश्वमायाः। क्वमावनः॑रस मरुतयाः।

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

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

. )8 10 स्वररतनो वमानपुदमात्तवे पदमादलौ॥ (८.२.६)

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

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

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

उदमाहिरणमम्- वष्ट्रीनः॑दसगो॒ ज्यनोमतगो॒हृरदनः॑यवे। अगो॒स्य श्लनोकनोनः॑ मदनः॑वष्ट्रीयगो॒तवे।

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

मदनः॑वष्ट्रीयगो॒तवे  इमत  उदमात्तस्य उदमाहिरणमम्।  मदमव  ईयतवे  इमत  सस्थतवे  'एकयाः  पकवरपरयनोयाः'  इत्यसधकमारवे
पमठतवेन  'अकयाः  सवणर  दष्ट्रीघरयाः'  इमत  सकत्रवेण  पकवरपरयनोयाः  इकमारवेकमारयनोयाः  स्थमानवे  ईकमाररूपसवणरदष्ट्रीघरकमादवेशिवे
मदवष्ट्रीयतवे इमत रूपस ससध्यमत। मदमव इत्यत्र यमा मङमवभमकयाः वतरतवे समा 'उमडदम्पदमादप्पपुम्रवैदपुभ्ययाः'  इमत सकत्रवेण
उदमात्तमा वतरतवे। मदवमामदगणष्ट्रीयस्य ईङम्  गतलौ इमत धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे ईयतवे इमत रूपस ससध्यमत।
मदमव इमत अमतङन्तस पदस वतरतवे। ईयतवे इमत च मतङन्तस पदस वतरतवे। अतयाः 'मतङ्ङमतङयाः'  इमत सकत्रवेण ईयतवे

ववेदमाध्ययनमम्    123   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

इत्यस्य ईकमारयाः अनपुदमात्तयाः वतरतवे। अतयाः अनयनोयाः उदमात्तमानपुदमात्तयनोयाः स्थमानवे ययाः ईकमाररूपयाः एकमादवेशियाः जमातयाः
तत्र प्रकपृ तसकत्रवेण स्वररतस्वरयाः प्रमाप्तयाः आसष्ट्रीतम्। मकन्तपु सकत्रस्य ववैकसल्पकत्वमातम् पकवे 'एकमादवेशि उदमात्तवेननोदमात्तयाः'
इमत सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवमहितयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः - ३

.21 'उदमात्तस्वररतयनोयरणयाः स्वररतनोनपुदमात्तस्य' इत्यनवेन सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे ?

.22 आशिमाशिब्दयाः कवे न सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः वतरतवे ?

.23 अमभशिब्दस्य मदत्वस कवे न सकत्रवेण भवमत ?

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

.25 मकमयाः स्थमानवे क्वमादवेशियाः कवे न सकत्रवेण भवमत ?

.26 अवरशिब्दयाः कवे न सकत्रवेण आदपुदमात्तयाः वतरतवे ?

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

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

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

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

.31 इदमम्-शिब्दयाः कवे न सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः वतरतवे ?

.32 ईयतवे इमत कस्य धमातनोयाः रूपमम् ?

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

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

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

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

.1 'अनपुदमात्तस पदमवेकवजरमम्' इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

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

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

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

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

.6 क्वनः॑ वनोऽश्वमायाः इमत रूपस समाधयत।

.7 खलप्व्यमानः॑शिमा इमत रूपस समाधयत।

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

उत्तरमामण - १

.1 पररभमाषमासकत्रमम्।

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

.3 अनपुदमात्तस्वरयाः।

.4 यसस्मनम् अनपुदमात्तवे परवे उदमात्तयाः लपुप्यतवे तस्य उदमात्तयाः भवमत।

.5 दवेगो॒वत्रीं वमाचनः॑मम् इमत।

.6 उदमात्तमनवपृसत्तस्वरमापवमादभकतमम् इदस सकत्रमम्।

.7 लपुप्त-अकमारमवमशिषयाः अञ्चिम्-धमातपुयाः इत्यथरयाः।

.8 दवेगो॒वगो॒द्रिष्ट्रीचत्रींनः॑ नयत दवेवगो॒यन्तयाःनः॑ इमत।

उत्तरमामण-२

.9 आमसन्त्रतस्य आमदयाः उदमात्तयाः भवमत।

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

.11 इगो॒मस मवेनः॑ गङ्गवे  यमपुनवे सरस्वमतगो॒ शिपुतपुनः॑मद्रिगो॒ स्तनोनः॑ममम् इमत।

.12 अमतदवेशिसकत्रमम्

.13 भमाष्यकमारवचनमातम्

.14 नमामसन्त्रतवे सममानमासधकरणवे समाममान्यवचनमम्

.15 सम्बनोधनमवभक्त्यन्तस पदस ववेदवे आमसन्त्रतमम् इत्यपुच्यतवे।

.16 सपुबन्तममामसन्त्रतवे परवे परस्यमाङ्गवदम् भवमत स्वरवे कतरव्यवे।

.17 स्वरवे कतरव्यवे

.18 षष्ठष्ट्रीमवभमकयाः

.19 ग

.20 घ

उत्तरमामण - ३

.21 स्वररतस्वरयाः

.22 आशिमायमा अमदगख्यमा चवेतम् इमत सकत्रवेण

.23 मनत्यवष्ट्रीप्सयनोयाः इमत सकत्रवेण

.24 ख

.25 क्वमामत इमत सकत्रवेण
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.26 स्वमाङ्गमशिटमामदन्तमानमामम् इमत सकत्रवेण

.27 सहियनोगमातम् 

.28 ख

.29 ग

.30 व्यवसस्थतमवभमाषमा

.31 मफिषनोन्त उदमात्तयाः

.32 ईङम्  गतलौ

.33 स्वररतस्वरयाः

।।इमत अषमयाः पमाठयाः।।
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