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काण्वाशाखािाां अष्टाणाां स्वयरि भदेानाां यवचारः 
 

पा. सायि चरणः 

 

izLrkouk  

वयैदक परम्परािाां उदात्तायद स्वराणाां अत्यन्त प्रामखु्यिा वि ति े। िा. यशक्षािाां “अथाि त्रसै्वि तलक्षणाां व्याख्यास्यामः” । 
इत्यारभ्य उदात्तायद स्वराणाां लक्षणां उच्यि े। एवां च वा. प्रायिशाख्य े“उच्यरैुदात्तः” इत्यायद सतू्रःै एवां वण तरत्नप्रदीयपका 
यशक्षािामयप, िषेाां यववरणां भवयि । ि े च त्रिः स्वराः “उदात्तः”,”अनदुात्तः”,”स्वयरिश्चयैि” । एिषे ु स्वयरिस्य अष्टौ 
भदेाः प्रयिपायदिाः िषेाां लक्षणां प्रयिशाख्योक्तरीत्य िथामयि अधनुा यवचाि ति े। 
 

अथ स्वयरि ेअष्ट भदेाः यनरूप्यन्त े
श्ोः-“अष्टौ स्वरान्प्रवक्ष्यायम िषेामवे ि ुलक्षणम ् । 
जात्योऽयभयनयििः क्षपै्रः प्रयश्ष्टस्तदनन्तरम"्।। 

श्ोः-“िरैोव्यञ्जन एवाथ िरैोयवराम एव च । 
पादवतृ्तस्तिस्तद्वि ् िाथाभाव्यस्तथाष्टमः।। 
 

स्वयरिस्य अष्ट सांख्याकाः भदेाः भवयन्त । पवूोक्त प्रकारेण उदात्तनदुात्तसांिोग ेस्वयरिः उत्पद्यि।े द्विोः धात्ोः सन्धौ 
धात्न्तरस्योत्पयत्तयरव । स्वयरिभदेाः अष्टसांख्याकाः । ित्तद्ववेप्रायिशाख्यानसुारेण षट ् सयन्त । ित्र यशक्षािाां 
स्वयरिभदेानाां नामायन िथा- जात्यस्वयरिः, अयभयनयििस्वयरिस्वरः, क्षपै्रस्वयरिः, प्रयश्ष्टस्वयरिः, िरैोव्यञ्जनस्वयरिः 
िरैोयवरामस्वयरिः, पादवतृ्तस्वयरिः, िाथाभाव्यस्वयरिः इयि।। 
 

सःू-"एकपद ेनीचपवू तः सिवो जात्यः" [1] । 
 

जात्यास्वरूपणेवै उदात्तानदुात्तसांगयिां यवना जािः-जात्यस्वयरिः । 
एकयिन ् पद े अनदुात्तपवू तः एवां स ांिोग े िकारेण वा वकारेण वा सयििः स्वयरिः जात्यः इत्यचु्यि े । अत्र सांिोगनेाम 
व्यञ्जनानाांसमिूः । अत्रानदुात्तपवू तत्ां एकाक्षरपदषे ुन भवयि । 
उदािरणां- “धान्यम”् । इत्सयिन ् पद े अक्षरद्विां दृश्िि े । ििोः आद्यमक्षरां अनदुात्तस्वरिकु्तमयस्त, यद्विीिाक्षरे ि ु
नकारिकारिोः सांिोग एवां स्वयरिश्च दृश्िि े।  
अिः लक्षणोक्तप्रकारेण अनदुात्तपवू तकत्ां िकारसयिित्ां च वि ति ेइयि लक्षणसमन्विः। अनदुात्तपवू तत्ाभावऽेयप 
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एकाक्षरपद ेसिव ेस्वयरिःित्रायप जात्य एव । िथा- "स्वः" इत्यायद।  
इिस्त्रिो स्वयरिः द्विोः सन्धौ उत्पद्यि।े पदान्तपादाद्योः सयन्धः इत्यकु्तयदश 
पदान्तवणत उदात्तः,पदायदवण तश्चानदुात्तः, ििोः सन्धौ स्वयरिः स्विति े ित्र 
प्रथमोऽयभयनयििो िथा- 
 

सःू-“एदोद्भ्यमकारो लुगयभयनयििः [2] । 
 

पदान्तोदात्ताभ्याां एकार-ओकाराभ्याां परः अनदुात्तोऽकारो ियिन ् सयन्धकाि े
पवू तरूपां प्राप्य स्वयरिः स्विति े सः अयभयनयििः।िथा- "ि-ेअवन्त"ु इयि 
यिि,ेििोः सन्धोः अकारः पवू तरूपां प्राप्य उदात्तनदुात्तसन्धौ स्वयरिस्विति।े 
अत्रोकार यवशषेो भवयि। पदान्तीि ओकारः सांयििािाां यवसग तयवकाररूपः 
दृश्िि े। "सवो अःकार ओकारम"् [3] इयि सतू्रणे यवसग तस्य अकारे परे ओभावः 
यवयििः । 
उदािणम-् “वदेः।अयस” इयि पदद्विोः सयन्धः दृश्िि े । अत्र वदेः इत्यत्र 
अकारोपधयवसजतनीिः उदात्तस्वरिकु्तः एवां परः अनदुात्त अकारः ििोः सन्धौ 
स्वयरि स्वरःस्विति ेसः अयभयनयििः।। 
 

सःू-“िवुणौ िवौ क्षपै्रः" [4] । 
 

पदान्तोदात्ताभ्याां इवण त-उवणा तभ्याां परः असवणीिोऽनदुात्तोऽच ् सयन्धकािके्रमणे 
इवण तस्य िकारत्ां, उवणतस्य वकारत्ां च प्राप्य ित्र स्वयरि स्वरःस्विति े सः 
क्षपै्रःसांज्ञकः इत्यचु्यि।े 
उदािरणम-् "वाजी । अवतन"् इयि पदद्विसांिोग े वाज्यवतन ् इयि क्षपै्रस्वयरिः 
यसध्ययि। िद्यथा- वाजी इत्यस्य पद ईकारः उदािः एवां उत्तर पदायदवण तः 
अनदुात्तोऽकारः एििोः सन्धौ इकारिान ेिकारः एवां अनदुात्तिान ेस्वयरिः 
इयि । अत्रवशषेः उदात्तिीभाव े स्वयरिांपपमनदुािम ् । इयि सतू्राि ् 
उदात्तस्वरिकु्तस्व अन्तिीभाव े परस्यानदुात्तस्यवै स्वयरिः। न ि ु
उदात्तानदुात्तसन्धौ । एवांरूपस्वयरिः क्षपै्रः इत्यचु्यि े। 
 

सःू- "इवण तमभुििो िर्स्वः प्रयश्ष्टः" [5] । 
 

स्वरिोः ह्रस्व इकारिोः उदात्तानदुात्तिोः सन्धौ प्रयश्ष्टस्वयरिः उत्पद्यि े।  
अिां स्वयरिः पदािोः सन्धौ एवां पदमध्यऽेयप दृश्िि।े िथा- 
उदािरणम ् – अयभ । इन्धिाम ् इयियिि ेद्विोः ह्रस्व इकारिोः उदात्तानदुात्योः 
सन्धौस्वयरिः इयि । अभीन्धिाम ् । पदमधि ेिथा- स्रचुीवयेिस्रयुच-इव ।  
पवू तक्ताश्चत्ारो स्वयरिाः यनत्यस्वयरिा इत्यचु्यन्त े । ििस्त े
उदात्तानदुात्तसांिोगोनोत्पद्यन्त े ि े स्वयरिा इिः प्रभयृि यनस्प्प्यन्त े ि े
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अनदुात्तयवकाररूपा इयि ज्ञिेाः ।  
 

सःू-“स्वरो व्यञ्जनितु्तस्तरैोव्यञ्जनः" [6] । 
 

उदात्तपवू तः व्यञ्जनिकु्तस्वयरिः िरैोव्यञ्जनस्सांज्ञस्याि ् । 
उदािरणम-् इळे,रन्त,ेचन्द्रे,ज्योि,े इत्यायद । अत्र इळे इयि पद े इकारपवू तकः 
डकाररूप ळकार सयिि उदात्त एकारः स्वयरिः भवयि ।  
लक्षण प्रकारेण अत्र िरैोव्यञ्जन स्वयरि स्वरः स्विति ेइयि यवज्ञिेाः।  
 

सःू-“उदवग्रिस्तरैोयवरामः" [7]। 
 

अिां स्वयरिस्वरः पदकाले एव ज्ञािि े । अत्रावग्रिशब्दवे वषे्टन े इयिपदाि ् 
पथृकृ्कििोः द्विोः पदिोः पवू तपदां गहृ्यि।ेअवग्रि ेउदात्तः एवां उत्तरपद ेस्वयरिः 
भवयि चिे ् ित्र िरैोयवरामस्वयरि स्वरः इयि यवज्ञिेः। 
उदािरणम ् – प्रजापयियरयिप्रजा –पयिः । इयि यिि ेइयिकाणाि ् पथृक्करणिोः 
पवू तपदान्त ेउदात्तः उत्तरपद ेस्वयरिः इयि। अिां स्वयरिः पदकाले भवयि ।  
लक्षणोक्तप्रकारेण अत्र िरैोयवराम स्वयरिस्वरः स्विति ेइयि ज्ञािव्यः । 
 

सःू-“यववयृत्तलक्षणः पादवतृ्तः" [8] । 
 

ित्र स्वरिोःमध्य े सन्धःे अवकाशयििऽेयप सयन्धन तदृश्िि े ित्र यववयृत्तः 
इत्यचु्यि े। 
यववतृ्यालक्ष्यि ेइयि यववयृत्तलक्षणः । 
उदािरणम ् –का। ईमरे। अत्र पवू त पदान्त वणतः उदात्त उत्तर पदायद वण तः 
स्वयरिो भवयि स स्वयरिः पादवतृ्तस्सांज्ञकस्याि।् 
एवां रूपणे प्रायिशाख्य े वणतरत्नप्रदीयपका यशक्षा च अष्टस्वयरिानाां लक्षणां िषेाां 
उच्चारण वयैवध्यां च प्रस्तिुम ् ।। 
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