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शोधच्छात्रः श्री वेङ्कटे श्वर वेदयवश्व
यवद्यालिः यिरुपयिः आन्ध्र प्रदेशः,
भारि।

काण्वाशाखािाां अष्टाणाां स्वयरि भेदानाां यवचारः
पा. सायि चरणः
izLrkouk
ु िा विति े । िा. यशक्षािाां “अथाि त्रैस्वितलक्षणाां व्याख्यास्यामः” ।
वैयदक परम्परािाां उदात्तायद स्वराणाां अत्यन्त प्रामख्य
इत्यारभ्य उदात्तायद स्वराणाां लक्षणां उच्यिे । एवां च वा. प्रायिशाख्ये “उच्यैरुदात्तः” इत्यायद सूत्रःै एवां वणतरत्नप्रदीयपका

ु
यशक्षािामयप, िेषाां यववरणां भवयि । िे च त्रिः स्वराः “उदात्तः”,”अनदात्तः”,”स्वयरिश्च
ैयि” । एिेष ु स्वयरिस्य अष्टौ
भेदाः प्रयिपायदिाः िेषाां लक्षणां प्रयिशाख्योक्तरीत्य िथामयि अधनु ा यवचािति े ।
अथ स्वयरिे अष्ट भेदाः यनरूप्यन्ते

श्ोः-“अष्टौ स्वरान्प्रवक्ष्यायम िेषामेव ि ु लक्षणम ।्
्
जात्योऽयभयनयििः क्षैप्रः प्रयश्ष्टस्तदनन्तरम"।।
श्ोः-“िैरोव्यञ्जन एवाथ िैरोयवराम एव च ।
्
पादवृत्तस्तिस्तद्वि िाथाभाव्यस्तथाष्टमः।।

स्वयरिस्य अष्ट सांख्याकाः भेदाः भवयन्त । पूवोक्त प्रकारेण उदात्तनदु ात्तसांिोगे स्वयरिः उत्पद्यिे। द्विोः धात्ोः सन्धौ

ु ारेण षट ् सयन्त । ित्र यशक्षािाां
धात्न्तरस्योत्पयत्तयरव । स्वयरिभेदाः अष्टसांख्याकाः । ित्तद्वेवप्रायिशाख्यानस
स्वयरिभेदानाां नामायन िथा- जात्यस्वयरिः, अयभयनयििस्वयरिस्वरः, क्षैप्रस्वयरिः, प्रयश्ष्टस्वयरिः, िैरोव्यञ्जनस्वयरिः
िैरोयवरामस्वयरिः, पादवृत्तस्वयरिः, िाथाभाव्यस्वयरिः इयि।।
सूः-"एकपदे नीचपूवःत सिवो जात्यः" [1] ।
जात्यास्वरूपेणवै उदात्तानदु ात्तसांगयिां यवना जािः-जात्यस्वयरिः ।

ु िे । अत्र सांिोगेनाम
एकयिन ् पदे अनदु ात्तपूवःत एवां सांिोगे िकारेण वा वकारेण वा सयििः स्वयरिः जात्यः इत्यच्य
त ां एकाक्षरपदेष ु न भवयि ।
व्यञ्जनानाांसमूिः । अत्रानदु ात्तपूवत्
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ु मयस्त, यद्विीिाक्षरे ि ु
उदािरणां- “धान्यम”् । इत्सयिन ् पदे अक्षरद्विां दृश्ििे । ििोः आद्यमक्षरां अनदु ात्तस्वरिक्त
नकारिकारिोः सांिोग एवां स्वयरिश्च दृश्ििे ।

त त्ां िकारसयिित्ां च विति े इयि लक्षणसमन्विः। अनदु ात्तपूवत्
त ाभावेऽयप
अिः लक्षणोक्तप्रकारेण अनदु ात्तपूवक
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एकाक्षरपदे सिवे स्वयरिःित्रायप जात्य एव । िथा- "स्वः" इत्यायद।

ु यदश
इिस्त्रिो स्वयरिः द्विोः सन्धौ उत्पद्यिे। पदान्तपादाद्योः सयन्धः इत्यक्त
पदान्तवणत उदात्तः,पदायदवणतश्चानदु ात्तः, ििोः सन्धौ स्वयरिः स्विति े ित्र
प्रथमोऽयभयनयििो िथा-

अनदु ात्तयवकाररूपा इयि ज्ञेिाः ।
ु
सूः-“स्वरो व्यञ्जनित्तस्त
ैरोव्यञ्जनः" [6] ।
ु स्वयरिः िैरोव्यञ्जनस्सांज्ञस्याि ।्
उदात्तपूवःत व्यञ्जनिक्त

त ः
उदािरणम-् इळे ,रन्ते,चन्द्रे,ज्योिे, इत्यायद । अत्र इळे इयि पदे इकारपूवक

सूः-“एदोद्भ्यमकारो लुगयभयनयििः [2] ।
पदान्तोदात्ताभ्याां एकार-ओकाराभ्याां परः अनदु ात्तोऽकारो ियिन ् सयन्धकािे
त पां प्राप्य स्वयरिः स्विति े सः अयभयनयििः।िथा- "िे-अवन्त"ु इयि
पूवरू
त पां प्राप्य उदात्तनदु ात्तसन्धौ स्वयरिस्विति।े
यििे,ििोः सन्धोः अकारः पूवरू

अत्रोकार यवशेषो भवयि। पदान्तीि ओकारः सांयििािाां यवसगतयवकाररूपः
दृश्ििे । "सवो अःकार ओकारम"्

े यवसगतस्य अकारे परे ओभावः
इयि सूत्रण

[3]

यवयििः ।

उदािणम-् “वेदः।अयस” इयि पदद्विोः सयन्धः दृश्ििे । अत्र वेदः इत्यत्र

ु ः एवां परः अनदु ात्त अकारः ििोः सन्धौ
अकारोपधयवसजतनीिः उदात्तस्वरिक्त
स्वयरि स्वरःस्विति े सः अयभयनयििः।।

डकाररूप ळकार सयिि उदात्त एकारः स्वयरिः भवयि ।
लक्षण प्रकारेण अत्र िैरोव्यञ्जन स्वयरि स्वरः स्विति े इयि यवज्ञेिाः।
सूः-“उदवग्रिस्त ैरोयवरामः" [7]।
अिां स्वयरिस्वरः पदकाले एव ज्ञाििे । अत्रावग्रिशब्देव वेष्टने इयिपदाि ्
पृथक्कृििोः द्विोः पदिोः पूवपत दां गृह्यिे।अवग्रिे उदात्तः एवां उत्तरपदे स्वयरिः
् िैरोयवरामस्वयरि स्वरः इयि यवज्ञेिः।
भवयि चेि ित्र

उदािरणम ्– प्रजापयियरयिप्रजा –पयिः । इयि यििे इयिकाणाि ् पृथक्करणिोः
पूवपत दान्ते उदात्तः उत्तरपदे स्वयरिः इयि। अिां स्वयरिः पदकाले भवयि ।
लक्षणोक्तप्रकारेण अत्र िैरोयवराम स्वयरिस्वरः स्विति े इयि ज्ञािव्यः ।

ु
सूः-“िवणौ
िवौ क्षैप्रः" [4] ।

सूः-“यववृयत्तलक्षणः पादवृत्तः" [8] ।

्
पदान्तोदात्ताभ्याां इवणत-उवणातभ्याां परः असवणीिोऽनदु ात्तोऽच सयन्धकािे
क्रमेण

ित्र स्वरिोःमध्ये सन्धेः अवकाशयििेऽयप सयन्धनदृत श्ििे ित्र यववृयत्तः

इवणतस्य िकारत्ां, उवणतस्य वकारत्ां च प्राप्य ित्र स्वयरि स्वरःस्विति े सः
ु िे।
क्षैप्रःसांज्ञकः इत्यच्य

उदािरणम-् "वाजी । अवतन"् इयि पदद्विसांिोगे वाज्यवतन ् इयि क्षैप्रस्वयरिः
यसध्ययि। िद्यथा- वाजी इत्यस्य पद ईकारः उदािः एवां उत्तर पदायदवणतः
अनदु ात्तोऽकारः एििोः सन्धौ इकारिाने िकारः एवां अनदु ात्तिाने स्वयरिः

इयि । अत्रवशेषः उदात्तिीभावे स्वयरिांपपमनदु ािम ् । इयि सूत्राि ्
ु स्व
उदात्तस्वरिक्त

अन्तिीभावे

परस्यानदु ात्तस्यैव

ु िे ।
उदात्तानदु ात्तसन्धौ । एवांरूपस्वयरिः क्षैप्रः इत्यच्य
ु
सूः- "इवणतमभििो
ि ्रस्वः प्रयश्ष्टः"

[5]

स्वयरिः।

न

िु

।

स्वरिोः ह्रस्व इकारिोः उदात्तानदु ात्तिोः सन्धौ प्रयश्ष्टस्वयरिः उत्पद्यिे ।

ु िे ।
इत्यच्य

यववृत्यालक्ष्यिे इयि यववृयत्तलक्षणः ।

उदािरणम ् –का। ईमरे। अत्र पूव त पदान्त वणतः उदात्त उत्तर पदायद वणतः
स्वयरिो भवयि स स्वयरिः पादवृत्तस्सांज्ञकस्याि।्

एवां रूपेण प्रायिशाख्ये वणतरत्नप्रदीयपका यशक्षा च अष्टस्वयरिानाां लक्षणां िेषाां
्
उच्चारण वैयवध्यां च प्रस्तिु म ।।
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अिां स्वयरिः पदािोः सन्धौ एवां पदमध्येऽयप दृश्ििे। िथा-

्
उदािरणम –् अयभ । इन्धिाम इयियििे
द्विोः ह्रस्व इकारिोः उदात्तानदु ात्योः
ु ीवेयिस्रयु च-इव ।
सन्धौस्वयरिः इयि । अभीन्धिाम ।् पदमधिे िथा- स्रच
त ाश्चत्ारो
पूवक्त

स्वयरिाः

यनत्यस्वयरिा

ु न्ते
इत्यच्य

।

ििस्ते
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