
श्रीमन्तौ श्रीनृहरिचिणावातमनो न्यस्य चे् -
स्ृयगवेदाष्तौरवकृर्रववृर्ं वरैदकश्ोकनरी्याम्
व्याड्ाचा्यायानुमर् मधुसंसूदनाख्यो गुरुश्री-
कृषणद्पैा्यन्नुभवो मसकिरी चकया िरीर् १
महाकृर्रि्ंय मम प्रकृर्रनमयाला हारिणरी
सुधारवमर्कारिणरी रवश्यहारिणरी सरेवनाम्
वचस्यमपहारिणरी पिरवपरचि्ामनवहं
मनोभरुव रवहारिणरी भव् ुवेदरवद्ारवदाम ्२
जटामालादणडिेखािथधवजरशखाघनाः
क्रममारश्त्य रनवृयात्ा रवकािा अष् रवशु््ाः ३
रद्पदारदक्रमाः पञ्च प्राक् क्रमाद् व्यतुक्रमात््ः
पनुः क्रमादुच्चरि्ा जटातवं प्रारप्ा बुधःै ४
अनुक्रमचिोतक्रमचि व्यतुक्रमोऽरभक्रमस्था
संक्रमचिरे् पञ्चै्  ेजटा्यां करथ्ाः क्रमाः ५
आकािगभयाररिपदक्रमषेवाकािपवूयाव् ्
पनुरुकं् पदद्नदं् ररिक्रम ेरद्पदभ्रमम्
हे् मुमेव प्रवृत्तवाज्जटाभावं न चाहयार् ६
सानुसवािाकािगभयाररिक्रमप्रभृ्तौ ्यथा
रद्क्रमतवभ्रमं हन्ुं मध्यसथपदवेष्नम ्७
जटा्यां क्रम्योः प्रार्शाख्यलक्षणलक््य्ा
व्यतुक्रम ेसा म्ा नवै ्रि व्याकिणं म्म ्८
षतवणतवे दतवगतवे ह्रसव्ां दरीघया्ां ्था
रवसृज्य संरह्ाधमायान ्व्यतुक्रम ेपदव् ्पठे् ्९
संरह्ाग् ओकािः पदमतौकाि्ां व्रजे् ्
कवरच् ्स व्यतुक्रम ेवाच्य औत्वेनवै जटा भवे् ्१०
क्रमऽेवसानस्यानत्यतवादाद्स्य व्यतुक्रमनेत्य्ः
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््योिाव्यानं ्यकंु् न मध्य ेररिक्रमारदके ११
क्रमाणां ररिक्रमादरीनां व्यतुक्रम ेमध्यमं पदम्
अप्यनावर्य्ा ं धममं पदस्य प्रर्पद्् े१२
मध्ंय पदं बरहषकृतवा पवूवोत्िपदकै्य्ः
रवरह्ं पदमकंे ्यत्रद्लोमजटारवधतौ १३
प्रवर्य्ा पदा् ्पवूमं भवं त्यकतवा बरहषकृ्ं
ब्ू्यादथ शुनःशपेमकेीभाव्यु् ं पदम ्१४
ओदन्ानां रनपा्ानां रवलोमरेस् प्रगृह्य्ा
ओदन्संबोधनानां व्यतुक्रम ेन प्रगृह्य्ा १५
ईकािान्ास्त्यक्षिाचिवेान्ा नवै प्रगृह्यकाः
ईदूदेदोदन्शबदा इत्यन्ास्त्यक्षिा अरप १६
प्रगृह्या एव जा्यन् ेसंरह्ासंध्यभारवनः
ईदूदे्ो रद्वचना ओकािास् ु्था नरह १७
उः प्रगृह्यतवमते्यषे मदनारदवया्ां सविे १८
उकािः प्राक्नोकािेणकै्यादेव नपवूयाकः
व्यतुक्रम ेनु उ इत्यरिाप्यरे् वादेशमञ्जसा १९
पिेप्यकुाि ओकाि आव औकािलोरपनः
वकािो लुप्य्ने्यरसमन ्लुप्य् ेन सविेपिे २०
त््यक्षिान्प्रगृह्याणामुकािामरनरि्स्य च
रवलोम ेपदसनधतौ ् ुप्रगृह्यतवं न रवद्् ेइर्
उकाि ओकािभावं ग्ोरप स्या् ्प्रगृह्यकः २१
्यरिाकािोवगृह्यतवे दृश्य् ेव्यतुक्रम े् ुसः
इकािेणकै्यमापन्नस्रिवै पिरूपवान ्२२
आदं् पदद््ंय शुद्धमुत्िं ् ुपदरि्यम्
अरधकं वाथ सवमं वा सम्योधयाचयामुच्य् े२३
्रिारदम ेपदद्नद् ेजटां कृतवा जटरीकृ्े
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रद््री्ंय सम्यादं् च सं्योज्योकतवा जटां ््ः २४
सवयारसमनु्नत्िेधयाचमे सम्य ेसंरह्ां पठे् ्
पदरि्यादतौ सम्य ेशुद्धस्याद्पदद््य े२५
संरह्ामवधरीकृत्य ब्ू्याच्ुद्धं पदं ्यरद
एकमवे ्दा शुद्धावध्यकुतवा संरह्ां ््ः २६
शुद्धमनत्यमुपानत्ंय च सम्यस्यारन्मं पदम्
्योजर्यतवा जटामुकतवा पदं शुद्धं च वेष््ये्  ्२७
आद्ानत्य ेएव संशुद्धे ्यरि ्रि पदे इमे
सम्यस्यारदमानत्याभ्यां सं्योज्य कथ्यजे्जटाम ्२८
आद्मध्य ेएव शुद्धे पदे द् े्यरि ्रि ्ु
आद् े्ललग्नसम्यस्याद्ोप े्  ेजटारवरधः
सम्यस्योत्िस्यारद्यकेु् मध्य ेजटारवरधः २९
्यरि प्राकसम्यस्रि शुद्धांशाद्द््यावरध
संरह्ां संपठन्नवे रवदध्याच्ुद्ध्योजयाटाम ्३०
्यरिाद्ांशो भवेच्ुद्धः सम्यचिोत्िांशकः
पवूामंशानत्य े्रि पचिा् ्सम्याद्पदेन च
्योजर्यतवा जटां ्रि जटारवकृर्कोरवदः ३१
पलुर्ः शु््ा व्यतुक्रमरेप संरह्ा्यां पदे क्रमे
जटा्यां सवरि्ाः सप्त प्रव्यान् ेरवलोमके ३२
र्िोरविामोथ ्िैोव्यञ्जनः पादवृत्कः
जात्योरभरनरह्ः क्षैप्रः प्ररश्ष्ा इर् ् ेसमृ्ाः ३३
र्िोरविाम उच्चकैाक्षिसगयामुखो म्ः
प्र स्ु् ं च प्र चते्यादतौ र्िःपवूवो रविामकः ३४
उपसगम्े िोदात्प्राक् ्िैोव्यज्जनः समृ्ः
स उक्ो व्यतुक्रम ेहरीळे पिुोरह्रमर् क्रम े३५
रववृरत्ः सवरि्ः पादवृत्नामारभधरी्य् े३६
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जात्यः सवािः स रवज्े्योऽपवूवो वा नरीचपवूयाकः
्यो वान्ो वा ्यकािान्ः कव ्यथू्यस्दुदाहृर्ः ३७
पिनरीचाकािगभायावपवूवौ नरीचपवूयाकतौ
एदो्तौ स्ोऽरभरनरह्तौ ्ऽेमा सोऽ्यमुदाहृर्ः ३८
उकािो वाथवेकािः पवूवो वा नरीचपवूयाकः
उदात्चिानुदात्ने दरीघमेणो् ह्रसरी्यसा
्योगाद्ो ्योऽथ ्तौ क्षैप्रतौ न्यषुू नवस्यते्यदुाहृर्ः ३९
अपवूवो नरीचपवूवो वोच्च इह्रयासवो ह्रसरी्यसा
इना्यकुप्ररश्ष््ामाभरीदं वरीदमुदाहृर्ः ४०
च्रुवयाधानां कमपानां मध्य े्यः कोरप वा भवे् ्
कमपो वा ्दभावो वानुक्रम ेसंक्रम ेसमः ४१
साधयारद्मारिकालाप्ततौ जात्यक्षैप्रावदरीघयाकतौ
मारिाद््ंय पवूयाभाग ेस्या् ्पचिादधयामाररिका ४२
दरीघयागतौ क्षैप्रजात्यतौ प्ररश्ष्ारभरनरह्तौ ्था
च्मुायारिाकालवन्ोनुदात्ोदात्नरीचकाः ४३
साधयारद्मारिाकालाप्तो भाग आद्ोनुदात्कः
मारिाकालो मध्य उच्चो नरीचोनत्यः साधयामारिकः ४४
जात्यादरीनां कमपनं स्यादुदात् ेसवरि् ेपिे
पवूमं ्य्ोरभरनरह्ादुदातं् दृश्य् ेपदम्
्रि नरीचोच्चनरीचातमा कमपः का्यवो न सवयाथा ४५
च्रुवयाधाचि सवरि्ाः कमप ंप्राप्ता रनरमत््ः
अनुक्रमारदरूपा्यां जटा्यां वाच्य्ां ग्ाः ४६
ब्ू्या् ्क्रमरवप्यायासादधयाचयास्यारद्ोन््ः
अन्ं चारदं न्यदेेवं क्रममालरे् गरी्य् े४७
पदोत्िां रशखामवे जटामा्यायाः प्रचक्ष् े४८
क्रमाद्रद्ररिच्ःुपञ्चपदक्रममुदाहिे् ्
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पथृकपथृरगवप्ययास्य िेखामाहः पनुः क्रमा् ्४९
ब्ू्यादादेः क्रमं सम्यगन्ादुत्ाि्यरेदर्
वगमे वा ऋरच वा ्य स्यातपरठ्ः स धवजः समृ्ः ५०
क्रममुकतवा रवप्ययास्य पनुचि क्रममुत्िम्
अधयाचायादेवमुक्ोकै्ः क्रमदणडोरभधरी्य् े५१
पादशोधयाचयाशो वारप सहोक््ा दणडवद्रथः ५२
रशखामुकतवा रवप्ययास्य पनुर्रिपदमुच्चिे् ्
रशखाजटा घनः प्रोक् इत्यष्तौ रवकृ्रीः पठे् ्५३
इत्यष्तौरवकृ्रीनां सवरूपकथनं म्या रविरच्ं ्य् ्
्ने रवषणुरजयाषणुः प्ररी्ो भव्ा् ्भवारन पिशुः ५४
इर् श्रीमधुसूदनरविरच्ाष्तौरवकृर्रवविणं समाप्तम्

Reference:
"Aṣṭavikṛtivivṛti"  in K.V. Abhyankar and G.V. Devasthali, Vedavikṛtilakṣaṇa-
saṁgraha, Bhandarkar Oriental Research Institute: Poona, 1978.


