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.. svarama njarI text with trans. explaining Vedic accents ..

॥ વરમ જર ॥
વરમ જર અથાર્ત્ અષ્ટિવકૃત્યુપેતા
॥ સિંહતા-પદપાઠિવમશર્સિહતા વૈિદક વરપદ્ધ તઃ ॥
(લખેકઃ - વે । શા । સં । ગીવાર્ણભષૂણ યંબક બલવંત અ યંકર, બી । અે । [ સસૃં્કતઆ।ૅ] પુણ।ે)
॥ પ્રથમગુચ્છઃ - વરપ્રિક્રયાત્મકઃ ॥
મઙ્ગલમ્ (Invocation:)
નાનાનામધરં લાેકે લાેકાનામભયંકરમ્ ।
સદા શવ વ પં તં યંબકં પ્રણમા યહમ્ ॥ ૧॥
Translation :
I bow before the three-eyed God Shiva with auspicious features who has many different names and
protects the people of the worlds.
વરમહ વમ્ (Importance of the accents)

શ્રીવ વરશ્ચ વેદાનામથર્બાેધઃ સખંુ વરાત્ ।
શદુ્ધપાઠઃ વરાદેવ વરજ્ઞાે લભતે પરમ્ ॥ ૨॥

Translation:
Accents are the precious features of the Vedas, it is easy to know the meaning through the
accents, also the expert in the accents acquires the proper intonation of the Vedas through
their use.
ગં્રથપ્રયાજેનમ્ (Purpose of this book.)

વરજ્ઞાનપ્રવેશાય દ્વ નાં વેદપાિઠનામ્ ।
યંબક યા મમાં વકે્ષ્ય વૈિદક વરપદ્ધ તમ્ ॥ ૩॥
ભગવાન્ પા ણિનવ ત્ત વરશાસ્ત્રમહાણર્વમ્ ।
ઉડુપં મ કૃ તભૂર્યાત્ તિરતું તં સદુુ તરમ્ ॥ ૪॥
સસુૂ મિવષયસ્યાસ્ય શાસ્ત્રીયપ્ર તપાદને ।
ન તથા ત કૃતાે યત્નાે યથા બાલાવબાેધને ॥ ૫॥

Translation:
I will describe my ( યંબક ય) system of accents to introduce the Vedic students
to the science of the accents . Lord Panini knows the whole ocean of this science, let my
work serve as a boat to cross this difficult ocean! (To date) no effort like this has been
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॥ વરમ જર ॥

made to make the technical discussion of this subtle subject accessible to a layman.
વિરતવાઙ્મયમ્ (Accented literature)

સિંહતાઃ સવર્વેદાનાં બ્રાહ્મણં તૈ ત્તર યકમ્ ।
સાર યકં શતપથં વાઙ્મયં વિરતં તમ્ ॥ ૬॥
ભન્નાિન વર ચહ્નાિન યિદ શાખાસુ કાસુ ચત્ ।
સમાનવૈા ત સવષાં વેદાનાં વરપદ્ધ તઃ ॥ ૭॥

Translation:
The list of books which use the accent-system consists of all Vedas, TaittirIya BrAhmaNa and
AraNyaka and Shatapatha . In different branches, the notational system may be varied, but the
accent system is uniformly the same!
વરભેદાઃ (Different Accents)

ઉદાત્તશ્ચાનુદાત્તશ્ચ વ તુતશ્ચ દ્વધાઃ વરાઃ ।
વિરતઃ પ્રચયશ્ચા તેઽનુદાત્તઃ સ્થાનભેદતઃ ॥ ૮॥
ઉદાત્તમુચ્ચ ઇત્યાહુન ચ ઇત્યનુદાત્તકમ્ ।
સમાહાર તયાે ર્ત્ય વિરતશ્ચ િનગદ્યતે ॥ ૯॥

Translation:
Their are mainly two accents UdAtta ( Acute ) and AnudAtta (Grave). Others called
Svarita (Circumflex) and Pracahya are in reality AnudAtta in special positions.
UdAtta is described as “high” and AnudAtta as “low”. Their combination
(in one syllable) is described as JAtyasvarita (Independent Svarita ).
વરક્રમઃ (List of Accents)

અનુદાત્ત-ઉદાત્તશ્ચ- વિરતઃ પ્રચયઃ ક્રમાત્ ।
ઉદાત્તાિદતરે સવ િનહતા ઇ ત સં તાઃ ॥ ૧૦॥

Translation:
AnudAtta, UdAtta, Svarita and Prachaya is the list of accents . All except UdAtta are known
as Nihata (lowered at the end).
ઉદાત્તમહ વમ્ (Importance of UdAtta)

ઉદાત્તાે ધ્રવુ અેતષેામુદાત્તાલં બનાેઽપરે ।
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.. svarama njarI text with trans. explaining Vedic accents ..

ઉદાત્ત અેક અેવા ત િન શ્ચતશ્ચ પદે પદે ॥ ૧૧॥

Translation:
UdAtta is central to this system, all others depend on it! Each Pada contains at most one
UdAtta.
Note: Pada પદ denotes an individual word unit that the saMhitA સિંહતા
- or the continuous text) is usually broken into . Several padas join to make a pAda પાદ.
Usually two pAdas make up a RichAઋચા, the basic unit of the sUkta સકૂ્ત.
The version where the padas are listed separately is known as padapAtha પદપાઠ and
the accent rules for it are described below.
વેદભેદાદુદાત્તઃ (variation of the UdAtta symbols)

ઉદ્રે ખત ઉદાત્તાેઽ ત મતૈ્રાયાં કાઠકે તથા ।
ઉદેકાઙ્કા વતઃ સા રે ખતાેઽધઃ શતે પથે ॥ ૧૨॥
શાખાયાં તૈ ત્તર યાયા ગ્વેદાથવર્વેદયાેઃ ।
તથા વાજસને યાં ચ ચહ્નહીન ઉદાત્તકઃ ॥ ૧૩॥

Translation:
The UdAtta is marked with a superscript bar in MaitrAyaNI and KAThaka . It
has a superscript 1 in the SAmaveda and in Shatapatha it is underlined . In TaittirIya,
Rigveda and Atharvaveda as well as VAjasaneya, it is unmarked.
વર ચહ્નાિન (The accent symbols)

ઉદાત્તાેઽ ચિહ્નતાે િનતં્ય પ્રચયશ્ચા ય ચિહ્નતઃ ।
ઉદ્રે ખતશ્ચ વિરતાે રે ખતાેઽધાેઽનુદાત્તકઃ ॥ ૧૪॥
કાેશાદેવાવગ તવ્યં િકમુદાત્તં પદેઽક્ષરમ્ ।
ઉદાત્તે ચૈકદા જ્ઞાતે જ્ઞાય તે ચ પદ વરાઃ ॥ ૧૫॥

Translation:
(Except as noted above,) the UdAtta is unmarked and so is the Prachaya . The svarita
has a superscripted bar and AnudAtta is underlined.
Note: This describes the main Rigveda system
and others when they correspond.
In general, the notations need to be checked for individual
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॥ વરમ જર ॥

books . Unless otherwise stated, the Rigveda system is described here.
To know which syllable
is UdAtta, you need to consult appropriate references . Once an UdAtta is recognized, the rest of
accents
in a Pada are known.
Note: A syllable means a full letter consisting of a consonant
combination with the trailing vowel or what constitutes a full letterઅક્ષર.
અનુદાત્તઃ (AnudAtta)

ઉદાત્તપવૂર્તઃ સવઽનુદાત્તા રે ખતા અધઃ । - વૈશ્વાનરઃ ।
Translation:
All AnudAttas before an UdAtta are underlined.
વિરતઃ (Svarita)

ઉદાત્તાેત્તરતશ્ચાદ્યાેઽનુદાત્તઃ વિરત વરઃ ॥ ૧૬॥ - પુરાેિહતમ્ ।
Translation:
The first AnudAtta after an UdAtta is a Svarita.
પ્રચયઃ (Prachaya)

વિરતાેત્તરતઃ સવઽનુદાત્તાઃ પ્રચયાઃ તાઃ । - ઇમં મે ગંગે યમનુે ।
Translation:
All AnudAttas (in a string) following a Svarita are known as Prachaya
સન્નતરઃ (Sannatara)

પ્રચયાેઽ યપદાેદાત્તપરઃ સન્નતરઃ તઃ ॥ ૧૭॥ - સર વ ત શતુુિદ્ર ।
Translation:
A Prachaya (in one Pada) followed by an UdAtta in the next Pada is known as Sannatara.
ઉદાત્તઃ (Recognition of UdAtta)

પ્રાયઃ વિરતપવૂર્સ્થાેઽનુદાત્તાેત્તરતાેઽિપ વા ।
ઉદાત્તાેઽ ચિહ્નતાે િનતં્ય તદ્યુક્ ચાિનહતં પદમ્ ॥ ૧૮॥ - મીઢુષે ।
Translation:
Generally, an unmarked syllable just before a Svarita or just after an AnudAtta is UdAtta.
The pada with an UdAtta is known as Anihata (not fully lowered).
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ત્યઃ (Recognition of the JAtya)

િનિદષ્ટાત્ વિરતાદ યઃ વિરતાે ત્યનામકઃ ।
િવિવધં ચિહ્નતાે વેદે સદૈવાેદાત્તસદશૃઃ ॥ ૧૯॥
ઋગ્વેદે તૈ ત્તર યાયાં સ ચા યુદ્રે ખતઃ પનુઃ ।
નીચાત્ પરઃ પદાદાૈ વા વિરતાે યઃ સ ત્યકઃ ॥ ૨૦॥ - વીયર્મ્ । વઃ ।
Translation:
There is a Svarita which arises in a different manner
( i.e . without the UdAtta interaction as described above) and its is known as
JAtya (Indepndent). It is marked differently in various Vedas and appears similar
to an UdAtta (in intonation).
In Rigveda and TaittirIya, it is superscripted with a bar.
Any Svarita which appears right after a NIcha (low - or unchanged AnudAtta)
or in the beginning of a Pada (must be) a JAtya Svarita.
વરપિરવતર્નમ્ (Special transformations of accents)

િનતં્ય યાત્યનુદાત્ત વં યદ યાેદાત્તપવૂર્તઃ ।
વિરતઃ પ્રચયશ્ચવૈ યશ્ચ સન્નતર તતઃ ॥ ૨૧॥ - નમાે િહર યબાહવે । પતયે નમઃ ।
Translation:
A Prachaya or a Svarita which appears just before an UdAtta becomes an AnudAtta and
hence is a Sannatara.
વરસ ધયઃ (Vowel joins across Padas)

ઉચ્ચને પરભૂતને સ ધિનત્યમુદાત્તકઃ ।
તથવૈ પવૂર્ભૂતને યિદ ત્યાે ન સભંવેત્ ॥ ૨૨॥ - ત્રી ણ+અેકઃ = ત્રી યેકઃ । નાવા+ઇવ=નાવવે ।
Translation:
If an UdAtta or AnudAtta syllable joines with the following UdAtta (vowel), then
the joined syllable becomes UdAtta.
If an UdAtta syllable joins with the following UdAtta or AnudAtta (vowel), then
the joined syllable becomes UdAtta, unless it becomes a JAtya Svarita (as described below).
ત્યાે પ ત્તઃ (Creation of the JAtya)

ઉદાત્તપવૂર્કઃ સ ધયર્દ્યુદાત્તાનુદાત્તયાેઃ ।
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॥ વરમ જર ॥

સ ચા ભિનિહત-ક્ષપૈ્ર-પ્ર શ્લષ્ટાત્મક અેવ ચેત્ ॥ ૨૩॥
ઉદાત્તસદશૃાે ત્ય તદૈવાે પદ્યતે સદા ।
અત્યુચ્ચં તસ્ય પવૂાર્ધ પરાધ પ્રચયાત્મકમ્ ॥ ૨૪॥

Translation:
A join as discussed above becomes a JAtya if the corresponding join is one of the
three types known as Abhinihita, Kshaipra, or PrashliShTa described below . the JAtya
which is thus created has the first part much higher and the second like a Prachaya and
generally sounds UdAtta.
ત્યભેદઃ (Classes of JAtya)

સ ત્ય વિરતશ્ચા ત ભેદ્યાેઽભેદ્ય ઇ ત દ્વધા ।
અભેદ્યઃ પદસભંૂતાે ભેદ્યશ્ચ દ્વપદાે થતઃ ॥ ૨૫॥ - રાજ યઃ । સાેઽકામયત ।
Translation:
This JAtya is called indivisible, if it arises within a Pada, while it is divisible if it
comes due to joining two Padas.
ક્ષપૈ્રઃ (Kshaipra)

ઉદાત્તસ્યાનુદાત્તસ્ય યદા સિંધયર્ણાત્મકઃ ।
ક્ષપૈ્રનામા તદા ત્ય વિરતઃ સવર્દા ભવેત્ ॥ ૨૬॥ - િત્ર+અંબકમ્= ય બકમ્ ।
Translation:
If an UdAtta and AnudAtta join creats YaN (the consonants y, v, r, l), then the resulting
JAtya is known as Kshaipra.
પ્ર શ્લષ્ટઃ (PrashliShTa)

સ સિંધ તુ યદા ભૂયાત્ હ્ર વેકારદ્વયાે થતઃ ।
પ્ર શ્લષ્ટસજં્ઞકાે ત્યઃ શાકલ્યમતતાે ભવેત્ ॥ ૨૭॥ - િદિવ+ઇવ = િદવીવ ।
Translation:
If the join comes from two short i, then according to ShAkalya, it is called PrashliShTa.
અ ભિનિહતઃ (Abhinihita)

અે-અ- વરાત્મકઃ સ્યાચ્ચેત્ સિંધઃ સાેઽવગ્રહા વતઃ ।
તદા ભિનિહતાે નામ ત્ય વિરત ઉચ્યતે ॥ ૨૮॥
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- યે+અંતિરક્ષે = યઽતિરક્ષે । યઃ+અ માન્=યાેઽ માન્ ।
Translation:
If the join is a combination of e and a resulting in an Avagraha, then it is known as
Abhinihita.
ક પઃ (Kampa)

ત્યશ્ચ ક પતે િનતં્ય ત્યાેચ્ચાૈ પરતાે યિદ ।
ત્યશ્ચેતદ્ હ્ર વવણાર્ ત તન્મ યૈકાઙ્કમા લખેત્ ॥ ૨૯॥ -અ વ kપ્ તઃ ।
ત્યશ્ચેદ્દ ઘર્વણાર્ ત તન્મ યે યઙ્કમા લખેત્ ।

ઉદધાેરે ખતં કાય સદૈતચ્ચાકૃ તદ્વયમ્ ॥ ૩૦॥ -આેક્યKેપ્ સાેમમ્ ।
ક પાે િવ લખ્યતે ચવૈ ગ્વેદાથવર્વેદયાેઃ ।
િવિવધં ચહ્ યતેઽ યત્ર તત્રતત્રાવલાેકયેત્ ॥ ૩૧॥
શાખાયાં તૈ ત્તર યાયાં ત્યાે ત્યા પરાે યિદ ।
અધાેરેખં તયાેમર્ યે િનત્યમેકાઙ્કમા લખેત્ ॥ ૩૨॥ - વીય ૧ વ્યભજત્ ।
Translation:
Any JAtya followed by another JAtya or UdAtta vibrates or acquires a Kampa.
If the JAtya is a short vowel, then insert a number 1 between them (it and the following
JAtya or UdAtta) and in case it is long, insert the number 3. These numbers are to be
marked with the superscript bar as well as the underline . In Rigveda and Atharvaveda,
Kampa is denoted thus . For variations in other books, look therein . In TaittirIya,
an underlined
1 is written between two JAtya Svaritas.
વિરતાે દ્વિવધઃ (Svarita Types)

અેવં ચ વિરતશ્ચા તે શદુ્ધાે ત્ય ઇ ત દ્વધા ।
ઉદાત્તાચ્ચ પરઃ શદુ્ધઃ વ પેણાનુદાત્તકઃ ॥ ૩૩॥ - માનાેઽવધીઃ ।
વિરત વં ચલં તસ્ય પવૂાદાત્તવશં યતઃ ।
નીચ વં ચ પનુગર્ચ્છેત્ પરતશ્ચેદુદાત્તકઃ ॥ ૩૪॥ - માનાે ગાષેુ ।
Translation:
Svarita is classified as Shuddha (Pure or depenedent) or JAtya (Independent).
The Pure or dependent Svarita is naturally an AnudAtta occuring after an UdAtta.
Its property of being a Svarita is thus unstable since it depends on the prior UdAtta.
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॥ વરમ જર ॥

Moreover,
it becomes NIcha (AnudAtta) if it is further followed by an UdAtta.
ત્ય વિરતઃ (Independent Svarita)

નીચા પરઃ પદાદાૈ વા વ પેણાેભયાત્મકઃ ।
વયં ચ વિરતાે ત્ય ઉચ્ચતુલ્યશ્ચ કંપવાન્ ॥ ૩૫॥ - રાજ યઃ । ક્વ ।
Translation:
The JAtya Svarita is naturally created (as described) in the beginning of a Pada or after
a NIcha (AnudAtta), is similar to an UdAtta in sound and has Kampa (following it).
ઉદાત્તપ્રચયયાેિવશષેઃ (Distinguishing UdAtta and Prachaya)

ઉદાત્તઃ વિરતા પૂવર્ઃ પ્રચયઃ વિરતા પરઃ ।
પ્રચયાે યા ત નીચ વં પરતશ્ચેદુદાત્તકઃ ॥ ૩૬॥ - નમ તે । તવ્રતાે વ ણઃ ।
Translation:
UdAtta occurs before a Svarita, while Prachaya occurs after it . Prachaya followed by
an UdAtta becomes NIcha.
વરાેચ્ચારઃ (Pronunciation)

ઉદાત્તશ્ચાનુદાત્તશ્ચ વિરતશ્ચ ત્રયઃ વરાઃ ।
ઉચ્ચનૈ ચૈ તથા તયર્ક્ ત ઉચ્ય તેઽક્ષરાશ્રયાઃ ॥ ૩૭॥
વરાનુચ્ચારયેત્ પષં્ટ ના તદૂરં ચ તાન્ નયેત્ ।
વરાેચ્ચારઃ કથં કાયર્ઃ શ્રાેતવં્ય તદુ્ગરાેમુર્ખાત્ ॥ ૩૮॥

Translation:
The three accents UdAtta, AnudAtta and Svarita can be (roughly) described as High, Low and
Across (High-low) and are attached to the whole syllables.
The accents should be clearly enunciated and should not be stretched too much (should not
be made too high or too low). The actual method must be learned from the Guru directly!

॥ વરમ જયા દ્વતીયગુચ્છઃ ॥
િક્રયાપદ વરાઃ:-
આદાૈ વાક્યસ્ય પાદસ્ય િક્રયાપદમુદાત્તકમ્ ।
મ યે સહેતુકં હ તચને દ્ધકુિવદ વતમ્ ॥ ૩૯॥
ય માદામિ ત્રતં વાક્યે ના તભર્િવતુમહર્ ત ।
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ઉચ્ચં િક્રયાપદં વાક્યાિદસ્થસબંાેધના પરમ્ ॥ ૪૦॥ -અગ્ ે નય ।
િન દાત્તમનાિદસ્થં મખુ્યવાક્યિક્રયાપદમ્ ।
ઉપસગર્ઃ પદં ભન્નં ચાપેસગર્ ઉદાત્તકઃ ॥ ૪૧॥ યંબકં ય મહે । ઇદં િવ િવચક્રમે ।
ઉદાત્તકં સદૈવા તે ગાૈણવાક્યિક્રયાપદમ્ ।
િક્રયાપદપદાઙ્ગશ્ચેદુપસગાઽનુદાત્તકઃ ॥ ૪૨॥ - ય ઈશે અસ્ય । યતાે િવ િવચક્રમે ।
યિદ તાૈલિનકાે ક્તશ્ચેદાદ્યવાક્યિક્રયાપદમ્ ।
ઉદાત્તકં ભવેદ્ય માત્તદ્વાક્યં ગાૈણમુચ્યતે ॥ ૪૩॥

ઉદા । અ ેહ્યેકાજુેષમાણાેઽતુ શતેે જહાત્યેનાં ભુક્તભાેગાભ ેઽ યઃ ॥
તયાેર યઃ િપ પલં વાદ્વ ત્ત ॥

યદે્યકક ર્કાઃ સ ત વાક્યે ચ બહુલાઃ િક્રયાઃ ।
િવનાદ્યામુચ્ચકાઃ શષેા તા યાે વાક્યં નવં યતઃ ॥ ૪૪॥ તર ણિર જય ત ક્ષે ત પુ ય ત ।
Translation:
સબંાેધન વરાઃ:-
સબંાેધનમનાિદસ્થં િનહતં ચેદહેતુકમ્ ।
વાક્યાર ભે ચ પાદાદાૈ વાદ્યવણર્ ઉદાત્તકમ્ ॥ ૪૫॥ - નમ તે દ્ર । પ્ર પતે ન વદેતા ય યાે ।
વાક્યાર ભ સ્થતાનેકસબુંદ્ધય ઉદાત્તકાઃ ।
પ્રાયાેઽનુદાત્તકં િવદ્યાત્ સબંાેધનિવશષેણમ્ ॥ ૪૬॥ - દ્રાપેઅ ધસ પતે દિરદ્રત્ । થિવ માતઃ ।
Translation:
સમાસ વરાઃ:-
પ્રધાનં ય પદં ચા તે સમાસે તદુદાત્તકમ્ ।
પદદ્વયં પ્રધાનં ચેત્ પદદ્વયમુદાત્તકમ્ ॥ ૪૭॥
ઉદાત્તકં પદં ચા ત્યં પ્રાય ત પુ ષાિદષુ । - ઇ દ્ર-શત્રુઃ ।
આમ્રેિડતસમાસે ચ પદમાદ્યમુદાત્તકમ્ ॥ ૪૮॥ દ્યિવદ્યિવ ।
બહુવ્રીિહસમાસ્ય પવૂ પદમુદાત્તકમ્ ।
પુ - દ્વ-િત્ર-સ-ુનઞ-્તવુ્ય વતસ્યા ત્યમુદાત્તકમ્ ॥ ૪૯॥ - વજ્રબાહુઃ । ઇ દ્રશત્રુઃ । િત્રના ભ ।
Translation:
dવ્યુ દાત્તકાઃ:-
પ્રાયેણ દેવતાદ્વ દ્વે પદદ્વયમુદાત્તકમ્ । - દ્યાવા થવી ।
પર તુ ચાવ્યયદ્વ દ્વે પવૂ પદમુદાત્તકમ્ ॥ ૫૦॥ - સાયપં્રાતઃ ।
યિદ ષષ્ઠ િવભ યઙ્ગં સમાસપ્રથમં પદમ્ ।
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॥ વરમ જર ॥

ઉદાત્તકં તદા ભૂયાત્ ત સમાસપદદ્વયમ્ ॥ ૫૧॥- હ પ તઃ । શનુઃ શપેઃ । બ્રહ્મણ પ તઃ ।
તવ-ૈપ્રત્યયુક્ષ દસ્યાિદશ્ચા ત ઉદાત્તકઃ । -અેતવૈ ।
નરાશસંાે dવ્યુ દાત્તઃ સ્યાત્તદ્વદેવ શચીપ તઃ ॥ ૫૨॥ - શચીપ તઃ ।
Translation:
ઉપસગર્ વરાઃ:-
િવશતે પસગાર્ણામુચ્ચા અેકાક્ષરા નવ ।
અ તાેદાતઃ તાેઽભી ત દશા યે ચાદ્યુદાત્તકાઃ ॥ ૫૩॥

Translation:
સવર્દાનુદાત્તકાઃ:-
સબંાેધનં તથા િનતં્ય મખુ્યવાક્યિક્રયાપદમ્ ।
યદા ન વાક્યપાદાદાૈ તદા તિન્ન દાત્તકમ્ ॥ ૫૪॥ - ઇમં મે ગઙ્ગે યમનુે । ગણપ ત હવામહે ।
સવર્ના ાં ચ પા ણ યાિન વૈક પકાિન તુ ।
ઈમ-્સીમ-્યથા ચ વાક્યા તે િનપાતા િન દાત્તકાઃ ॥ ૫૪ અ ॥ - યા ત ઇષુઃ । િવશાે યથા ।
ઉદાત્તકા િનપાતષેુ નનંૂ હ્યવેં િકલાદયઃ ।
નુ-સ-ુહી ત પદે યશ્ચ કમ્ શ દાે િનહતઃ પરઃ ॥ ૫૫॥
અસ્યે ત પ્રથમાદેશ ઉદાત્તં મયર્તે પદમ્ ।
અ વાદેશઽેનુદાત્તં તદ્યિદ ચેદ્વાક્યમ યગમ્ ॥ ૫૬॥ - ય ઈશે અસ્ય દ્વપદઃ । અથાે યે અસ્ય સ વાનઃ ।
Translation:

॥ વરમ જયા તીયાે ગુચ્છઃ । ઇતરવેદ વરાઃ ॥
મતૈ્રાયણીકાઠક વરાઃ:-
મતૈ્રાયણીકાઠકયાે દાત્ત તૂ વર્રે ખતઃ ।
ઉદાત્તે ચૈકદા જ્ઞાતે જ્ઞાય ત ઇતર વરાઃ ॥ ૫૭॥

તે દેવા રાિત્રમ જ ત । (તે દેવા રાિત્રમ જ ત ।)
અધાેઽધર્વિક્રતાે ત્યાેઽનુદાત્તઃ પરતાે યિદ ।
અ ચિહ્નત યઙ્કપવૂર્ઃ પરતશ્ચેદુદાત્તકઃ ॥ ૫૮॥
અધાે બ દુયુતશ્ચા તે કાઠકે વિરતઃ પનુઃ ।
અધઃક લાિઙ્કતાે ત્યઃ પરતશ્ચેદુદાત્તકઃ ॥ ૫૯॥

Translation:
શતપથ વરાઃ:-
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નનંૂ શતપથે ભૂયાત્ કેવલાેદાત્તદશર્નમ્ ।
ઉદાત્તઃ સ્યાદધાેરેખાિઙ્કતઃ શતપથે સદા ॥ ૬૦॥-અથ ણૈઃ પિર ણા ત ।
ક્રમેણ ચેદ્ બહૂદાત્તા તષેામ ત્ય તુ ચહ્ યતે ।
ઉદાત્ત ચહ્નમા ાે ત વણા ત્યપરાેઽિપ ચ ॥ ૬૧॥ - સ તપાેઽત યત । મનુ યઃ ।
Translation:
સામવેદ વરાઃ:-
સામવેદે વરાઃ સવ વણાપયર્ઙ્કદ શતાઃ ।
અેકાઙ્ક ચિહ્નતાે વણર્ઃ સામવેદ ઉદાત્તકઃ ॥ ૬૨॥
યઙ્કાિઙ્કતાેઽનુદાત્તશ્ચ વિરતાે dવ્ય ઙ્ક ચિહ્નતઃ ।
dવ્ય ઙ્કાિઙ્કત ઉદાત્તાેઽિપ પરતઃ વિરતાે ન ચેત્ ॥ ૬૩॥
dવ્યુ દાત્તપવૂર્ઃ વિરતાે રકારdવ્ય ઙ્ક ચિહ્નતઃ ।
અેકાઙ્કયુક્તયાેરાદ્ય શ્ચહ્નહીનાે દ્વતીયકઃ ॥ ૬૪॥
યિદ દ્વા યામુદાત્તા યામનુદાત્તઃ પર તદા ।
ઉકારdવ્ય ઙ્કયુક્ ચાદ્યાે દ્વતીયઃ સ્યાદ ચિહ્નતઃ ॥ ૬૫॥
ત્ય વિરત અેવાિપ રકારdવ્ય ઙ્ક ચિહ્નતઃ ।
ત્યા પૂવાઽનુદાત્ત તુ કકાર યઙ્ક ચિહ્નતઃ ॥ ૬૬॥
યઙ્કાેત્તરાે dવ્ય ઙ્કયુક્તાે ત્ય ઉચ્ચપરાે યિદ ।
પ્રચયાેઽ ચિહ્નતશ્ચા તે સામવેદેઽિપ સવર્દા ॥ ૬૭॥

Translation:
॥ ચતુથા ગુચ્છઃ । સિંહતાપદપાઠિવમશર્ઃ ॥

પદપાઠઃ (On PadapATha)
પાદાે માનં સિંહતાયાં પદં માનં પદેષુ ચ ।
અેક યઙ્કાત્મકઃ ક પઃ પદપાઠે ન ચા ત્યતઃ ॥ ૬૮॥

Translation:
The unit in the SaMhitA (continuous text) is PAda, while it is Pada in the PadapATha.
The Kampa with the numbers 1,3 does not exist in the PadapATha, because of this.
સિંહતાપાઠાત્ પદપાઠઃ (Conversion to PadapATha)

અધાેરેખાિઙ્કતાન્ કુયાર્ત્ વિરતાન્ પ્રચયાનિપ ।
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॥ વરમ જર ॥

તતઃ પદાિન િવગ્ હ્ય સવાર્ ણ ચ થક્ લખેત્ ॥ ૬૯॥
ઉદાત્તં ચ ધ્રવું કૃ વા લખેત્ પ્ર તપદં વરાન્ ।
યિદ ક શ્ચત્તત્ર ત્ય તં યથવૈ તથા લખેત્ ॥ ૭૦॥
છા દસં યદશદંુ્ધ સ્યાત્ શદંુ્ધ કૃ વા તુ ત લખેત્ ।
વૈ શષ્ટ ાિન ચ સવાર્ ણ પદપાઠસ્ય દશર્યેત્ ॥ ૭૧॥ - (સ।ં) શ્રુધી (પ।) શ્રુિધ
Translation:
To convert to PadapATha from SaMhitA, put underlines under the Prachaya and the Svarita.
Then break up the Padas and write them separately . Each Pada should be writeen and marked
using the central UdAtta . If some JAtya occurs, it should be marked as such . If anything is
metrically incorrect, it should be restored properly and written down . The various
special features and terms of the PadapATha should be then added.
પદપાઠાત્ સિંહતાપાઠઃ (Conversion to SaMhitA)

વૈ શષ્ટ ાિન ચ સવાર્ ણ પદપાઠસ્ય લાપેયેત્ ।
અધાેરેખાિઙ્કતાન્ કુયાર્ત્ વિરતાન્ પ્રચયાં તથા ॥ ૭૨॥
કુયાર્ચ્ચ પદસયંાેગં સ ધશાસ્ત્રાનુસારતઃ ।
ઉદાત્તકાન્ ધ્રવું કૃ વા રચયેત્ વરપદ્ધ તમ્ ॥ ૭૩॥
અેક યઙ્કાત્મકં ક પં યાેગ્યસ્થાને સમા લખેત્ ।
છ દાેયાેગ્યં હ્ર ્ વદ ઘાર્િદકં સવ પ્રક પયેત્ ॥ ૭૪॥

Translation:
The special features and terms of the PadapATha should be dropped . The Svarita and Prachaya
should be underlined and then the Padas should be joined according to the Sandhi Rules . By
paying attention to the central UdAttas, the whole marking system of the accents should be
created . The Kampa marks should be introduced and the short or long vowels adjusted to the
meters.

॥ પ ચમાે ગુચ્છઃ । પદપાઠ યવૈ શષ્ટ ાિન ॥
સમાસિવચારઃ:-
શ દં સામા સકં િવદ્યાિન્નત્યમેકપદાત્મકમ્ ।
અવગ્રહા વતં કુયાર્ત્ સમાસસ્ય ચ િવગ્રહમ્ ॥ ૭૫॥ - બજ્રઽબાહુઃ ।
નવૈ દ્વ દ્વસમાસસ્ય િવગ્રહઃ િક્રયતે કદા ।
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ઇવને ચ સમાસાે િહ સ શ દશ્ચ િવગ્ હ્યતે ॥ ૭૬॥ - મત્રાવ ણાૈ । વ સઽંઇવ ।
િનષેધકં ચાક્ષરં અ ન કદાિપ િવયજુ્યતે ।
પ્રેગ્ હ્યા તસમાસસ્ય િવગ્રહેશ્ચેત્યન તરમ્ ॥ ૭૭॥ -અહ તઃ । સદુાનૂ ઇ ત સઽુદાનૂ ।
Translation:
પ્રગ્ હ્યિવચારઃ:-
ઈ-ઊ-અે ચા ત પ્રગ્ હ્યાે િનતં્ય દ્વવચનસ્ય ચ ।
અેકારા તં દ્વવચનં મ યમાેત્તમયાે તથા ॥ ૭૮॥ - હર ઇ ત । મમાતે ઇ ત ।
અ મે-યુ મ-ેઅમી- વે ચ પ્રગ્ હ્યાઃ સવર્નામસુ ।
પ્રગ્ હ્યા તાન્ સદા શ દાન્ ઇ ત શ દેન દશર્યેત્ ॥ ૭૯॥ -અ મે ઇ ત । વે ઇ ત ।
આેકારા તા ચ સ બુ દ્ધરાેકારા તાે િનપાતકઃ ।
રેફાત્મકિવસગર્શ્ચેિદ તશ દેન યજુ્યતે ॥ ૮૦॥ - કારાે ઇ ત । ઉષાે ઇ ત । પનુિર ત । અકિરત્યક ।
સાનુ વારશ્ચ દ ઘર્શ્ચ ઇ તયુક્તાે િનપાત ઉ ।
પદપાઠ ય ઇ તયુક્ શ દ અેકપદાત્મકઃ ॥ ૮૧॥ - ઊં ઇ ત । રાેદસી ઇ ત ।
Translation:
પ્રત્યયિવચારઃ:-
પ્રત્યયાસ્ત્રા-તર-તમા મત-્વત્- યાં- યઃ-સ-ુ ભ તથા ।
િવગ્ હ્ય તે યિદ સ્યાચ્ચેદ્ મૂલ પં યથાતથમ્ ॥ ૮૨॥ - પુ ષઽત્રા । ગાેઽમતીઃ । ર મઽ ભઃ
અવગ્રહઃ સદામ યે ધાતુ પા-ેપસગર્યાેઃ ।
નિહ-નક્યાદયઃ શ દા િનત્યમેકપદાત્મકઃ ॥ ૮૩॥ - િવઽ સ્થતઃ । નિહ । નિકઃ ।
Translation:
તૈ ત્તર યિવશષેાઃ:-
િવશષેાઃ પદપાઠ યા તૈ ત્તર યા અધ તનાઃ ।
મખુ્યિક્રયાપેસગાર્ણાં નેિદષ્ટ ઇ તશ દભાગ્ ॥ ૮૪॥ -અ ભ । સ મ ત । નમંતુ ।
યાિન િવગ્રહયાેગ્યાિન સિંહતાયાં પદાિન ચ ।
અવગ્રહા વત તષેાં િવગ્રહશ્ચેત્યન તરમ્ ॥ ૮૫॥ - મહે દ્ર ઇ ત મહાઽઇ દ્રઃ । વમર્ ભિર ત વમર્ઽ ભઃ ।
અવગ્રહાત્ પરં શ દં ભન્નં મ વા વરં લખેત્ ।
ઇવ-શ દઃ પદં ભન્નં દ્વ દ્વસ્યાિપ ચ િવગ્રહઃ ॥ ૮૬॥-અનુમત્યા ઇત્યનુઽમત્યૈ ।
Translation:

॥ ષષ્ઠાે ગુચ્છઃ । વેદાથર્િવચારઃ ॥
:-
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॥ વરમ જર ॥

પદાિન પવૂ નીયાત્ પદ વરમન તરમ્ ।
ઉપસગાર્ન્ િક્રયાશ દૈઃ સયંાજે્યાથ પ્રદશર્યેત્ ॥ ૮૭॥
અથર્-સ્થાનવશાિન્નત્યં શ દાનામુચ્ચનીચતા ।
ઉદાત્તાનુગુણશ્ચાથા દશર્નીય ઇ ત સ્થ તઃ ॥ ૮૮॥
સ્થાનાથર્યાેરભેદે તુ શ દસ્ય સદશૃઃ વરઃ ।
યદા ન તં વરં પ યેદ યથાથ તદા નયેત્ ॥ ૮૯॥
અેવં પદે સમાસે વા યત્રાેદાત્તાે વ્યવ સ્થતઃ ।
તા પય તત્ર શ દસ્યસ્થાપયેિદ ત િનણર્યઃ ॥ ૯૦॥
અ ધકારે ચ દ પને ગચ્છન્ન ખલ ત ક્વ ચત્ ।
વરપ્રકા શતશ્ચવૈં વેદાથ ન પ્રમાદ્ય ત ॥ ૯૧॥

Translation:
॥ઉપસહંારઃ ॥

:-
અ યંકરકુલાે પન્ન યંબકાે બાલદેહજઃ ।
સમીક્ષ્ય સિંહતાઃ સ યક્ કૃતવાન્ વરમ જર મ્ ॥ ૯૨॥
વેદાથર્સખુબાેધાય શાસ્ત્રીયપઠણાય ચ ।
તસ્યા અ યનનં કાય સાથર્મવે ચ વૈિદકૈઃ ॥ ૯૩॥
ભૂ-શાસ્ત્ર-વસ-ુભૂશાકે (૧૮૬૧) શ્રાવણે કૃ ણવૈ ણવે ।
મ પૂજ્યગુ પાદા યાં મ જર યં સમિપતા ॥ ૯૪॥
મ ત્રશ્ચેત્ વરતાે હીનાે વજં્ર ભૂ વા િહન ત સઃ ।
સ અેવ કામધુગ્ ભૂયાત્ પિઠતશ્ચેદ્યથા વરમ્ ॥ ૯૫॥

Translation:
॥ ઇ ત શ્રી । બી । અે । ઇત્યુપપદસમલંકૃત-ગીવાર્ણભષૂણ-અ યંકરાપેાહ્વ
યંબકશા સ્ત્રપ્રણીત વરમ જર સમાપ્તા ॥
Encoded and proofread by Avinash Sathaye sohum at ms.uky.edu
Some portion is not translated yet, but the
the specific portion does not seem so important for the rules
of accents . It is more general and is about the grammar rules related
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to accents, is usually useless for a specific document. –Avinash.
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