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1) ववे द मवषयप्रववे शि याः
प्रस्तमावनमा
भमारतष्ट्रीयमानमास धमर स्य आचिमारस्य अध्यमात्मस्य वमाङ्गयस्य चि मसूलमम् ववेदयाः। तत्र आदयौ
ससस्कपृतसमामहित्यमम् मकमम् भवमत इमत प्रमतपमादमयष्यतवे। तस्य ववैमशिष्ट्यमम् मकमम् मकस वमा अस्य महित्त्वमम् इमत
एततम् सवर मम् असस्मनम् पमाठवे वक्ष्यतवे। ससस्कपृतसमामहित्यजगमत ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैमशिष्ट्यस कनो वमा न जमानमामत।
ववैमदकवमाङ्मयस्य मवभसूमतमवषयवे अमतशियनोमकयाः नमासस्त। इदस वमाङ्मयस प्रमाचिष्ट्रीनमम्, समगपपृसथवष्ट्रीव्यमामप, अस्य
पररममाणस मवशिमालमम्। अस्य ववैभवस मनरमतशियमम्, अस्य सयौन्दयर गपुणयाः अनन्यतपुल्ययाः। महितम् मयौसलकस पपुरमातनस चि
इदस वमाङ्मयमम्। तत्र अस्ममाकमम् अमभमनववेशियाः सवर दमा भवमत। न कवेवलमम् एतमावन्ममात्रमम्। अन्यमामन अमप
मनममत्तमामन ववैमदकवमाङ्मयस्य अध्ययनवे मवदमासथर नमास कपृतवे मवमशिषमामम् अमभरुमचिस जनयसन्त।
ससस्कपृतसमामहित्यवे ववेदमानमास स्थमानस मसूसध्नर वत्तरतवे। भमारतष्ट्रीयदशिर नस्य धमर स्य चि जष्ट्रीवनस ववेदमायाः एव
ससन्त। ववैमदकवमाङ्मयमम् अनमामद अपयौरुषवेयमम्। इदस वमाङ्मयस मन्त्रबमाह्मणमात्मकस ववेदवतम् चिरणमासश्रितस
सकलसच्छमास्त्रतमात्पयर चि असस्त। इदस वमाङ्मयस प्रमाचिष्ट्रीनतमस सकलभमाषमासमामहित्यमानमास मसूलभसूतमम् इत्यसस्मनम्
मवषयवे भमाषमातत्त्वमवदमास मवदषपु मास न कसश्चितम् सन्दवेहिलवेशियाः। अस्य वमाङ्मयस्य अध्ययनमम् अत्यमावश्यकमम् इमत
भमाषमातत्त्वमवदयाः मवदमाससयाः अनपुभवसन्त। भमारतष्ट्रीयमानमास कपृतवे ववैमदकवमाङ्मयस्य इमतहिमासयाः अनपुपमयाः अकयधनतपुल्ययाः
चि असस्त। तस्ममादवेव कमारणमातम् भमारतष्ट्रीयमायाः मवदमाससयाः अस्य मवषयस्य अध्ययनवेन अमाहमादमम् अनपुभवसन्त।
आयमारणमास सभ्यतमा ससस्कपृमतश्चि ववेदमानम् एव अमाधमारष्ट्रीकपृत्य मवरमाजतवे। ववेदमानम् न कवेवलस भमारतष्ट्रीयमायाः
मवदमाससयाः ववैदवेमशिकमायाः अमप मवदमाससयाः श्रिद्धमादृष्ट्यमा सवर दमा अवलनोकयसन्त। परमसत्यस्य अनपुसन्धमातमारयाः
महिषर ययाः यतम् महितम् तत्त्वमम् अनपुभसूतवन्तयाः तस्य बनोधमयतमारयाः मवदमाससयाः अदमामप पपृसथव्यमास मवरमाजन्तवे।
भमारतष्ट्रीयपरम्परमानपुसमारवेण

ववेदमायाः

तपु

अपयौरुषवेयमायाः

ससन्त

एव।

अमतप्रमाचिष्ट्रीनकमालमादम् एव

इषप्रमाप्तवेयाः

अमनषपररहिमारस्य चि अलयौमककमायाः उपमायमायाः तवेभ्ययाः एव जमायन्तवे। ववेदवेषपु जमान -मवजमान-धमर -दशिर न-सदमाचिमारससस्कपृमत-नवैमतक-समाममासजक-रमाजनवैमतकप्रभपृतष्ट्रीनमास जष्ट्रीवनस्य उपयनोमगमवषयमाणमास समन्निववेशियाः वतर तवे। यत्र
प्रत्यकस्य न प्रववेशियाः न वमा अनपुममानस्य प्रववेशियाः तत्रमामप ववेदमायाः प्रमवशिसन्त। स्मपृमतपपुरमाणमादययाः ववेदमानपुगमाममनयाः
ससन्त तस्ममादवेव हिवेतनोयाः स्मपृमतपपुरमाणमादययाः गहिणयनोग्यमायाः। एतवे स्मपृमतपपुरमाणमादययाः मवश्वकनोषमायाः इमत मवद षपु मास मतमम्।
ववेदमायाः अस्ममाकस श्रिवेययाःकमर णमास प्रवेययाःकमर णमास चि समाधनमसस्त। प्रमाचिष्ट्रीनधमर मवषयवे प्रमाचिष्ट्रीनसममाजमवषयवे
व्यवहिमारमवषयवे चि बनोधस जनमयतपुस श्रिपुतययाः एव समथमारयाः भवसन्त। ववेदमायाः असखलस्य अमप धमर स्य मसूलभसूतमायाः इमत
हिवेतनोयाः तवे सवर थमा सममादृतमायाः भवसन्त। स्मपृमतकमारवेण मनपुनमा अमप उकस ‘ववे द नोऽसखलनो धमर म सूल मम्' तथमा ववे द माद्धमर्मो महि मनबर भ यौ।’इमत।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
एवञ्च, महिमाभमाष्यकमारयाः पतञ्जसलयाः बमाह्मणस्य षडङ्गववेदमाध्ययनमम्

अमनवमायर मम् इमत कथनस

समथर यमत। तथमामहि‘बमाह्मणवे न मनष्कमारणनो धमर याः षडङ्गनो ववे द नोऽध्यवे य नो जवे य श्चि।’
ववेदवेषपु अमाध्यमासत्मकदशिर नस्य उत्कपृषस भमाण्डमागमारस मनमकप्तमम् असस्त। मकञ्च तवेषमास प्रमतपमादनस्य रष्ट्रीमतयाः
अवमारचिष्ट्रीनमानमास प्रमतपमादनशिवैलष्ट्रीतयाः सवर थमा मभन्निमा एव। ममानवमानमास जष्ट्रीवनस्य दशिर नस ववेदवेषपु एव द्रिषव्यमम्।
मवश्वसमामहित्यवे ववेदमानमास महित्त्वस ववैमशिष्ट्यस चि स्पषमवेव प्रमतभमामत। एवमम् अगवे भवन्तयाः ववेदशिब्दमाथर मम् तस्य चि
पयमारयशिब्दमानम् जमास्यमत। अन्तवे चि ववेदयाः पयौरुषवेययाः अपयौरुषवेययाः ववेमत मवषयवे समाममान्यमवचिमारयाः प्रदशिर मयष्यतवे।
असखलजमानरमाशिवेयाः आधमारयाः भवमत ववेदयाः। ववेदवेषपु प्रमाचिष्ट्रीनतमयाः य ऋग्ववेदयाः स एव मवश्वस्य प्रमाचिष्ट्रीनतमनो
गन्थयाः। नमासस्त तमादृशिस मकममप जमानस यदम् ववेदवे नमासस्त। वमायपुयमानमादम् आरभ्य बह्ममवदमा सवर मवेव ववेदवे असस्त।
परन्तपु कमालवशिवेन अधपुनमा ववेदस्य तथमा अध्ययनस न लभ्यतवे। अत्र तपु समाममान्यवेन स्थसूलमासशियाः स्पपृषनो वतर तवे।
तत्रमामप ववेदमामदशिब्दमानमास धमातपु-प्रत्ययमामदमनदरशिपपुरस्सरस मनवर चिनमामदकममप अत्र प्रदमशिर तमम्। अत्र ववेदस्य
मवमभन्निमानमास शिमाखमानमास नमाममनदरशिपसूवरकस तत्र मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास ससख्यमा अमप प्रदत्तमा।
ववेदवे स्वरस्य ममहिममा वतर तवे। अतयाः स्वरमवषयनोऽमप ससकवेपतयाः असस्मन्निवेव पमाठवे उपस्थमापमयष्यतवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ ववेदमानमामम् ववैमशिष्ट्यमम् जमास्यमत।
➢ ववेदमानमास महित्त्वमम् मकमम् इमत अवगममष्यमत।
➢ ववैमदकवमाङ्मयमम् मकमम् भवमत इमत जमानष्ट्रीयमातम्।
➢ ववैमदकवमाङ्मयमवभसूमतयाः कमा इमत बपुध्यमातम्।
➢ ववेदशिब्दमाथर मम् ववेदस्य पयमारयशिब्दमानम् चि जमास्यमत।
➢ ववेदयाः पयौरुषवेययाः अपयौरुषवेययाः ववेमत मवषयवे समाममान्यमवचिमारमम् अवगममष्यमत।
➢ ववेदलकणमम् मकमम् इमत जमास्यमत।

1.1) ववे द मानमास ववै म शिष्ट्यमम्
अतष्ट्रीव मवमशिषस व्यमापकञ्च असस्त ववेदमानमास महित्त्वमम्। ववैमदकवमाङ्मयस्य महित्त्वस कनोऽमप समाममान्यतयमा
वणर मयतपुस न समथर याः। अत्र सवमारङ्गपसूणमारयाः ममानवजष्ट्रीवनस्य उदवेश्यभसूतमायाः धममारथरकमाममनोकमाख्यमायाः चित्वमारयाः अमप
पपुरुषमाथमारयाः आलनोमचितमायाः ससन्त। अतयाः ववैमदकवमाङ्मयवे ममानवजष्ट्रीवनस्य उपयनोमगनयाः सवर अमप मवषयमायाः समाधपु
मवववेमचितमायाः इमत कथनस समपुमचितमम् एव। अत्र प्रवेययाःशिमास्त्रस श्रिवेययाःशिमास्त्रस चि उभयममप समभमाववेन वसधर तमम्। अत
एव अत्र भनोगस्य मनोकस्य चि सत्तमायमायाः सकलवमाङ्मयमापवेकयमा मवमशिषतमा मवदतवे। अमतमहित्त्वपसूणर मम् इदस
ववैमदकसमामहित्यमम्। इदस प्रमाचिष्ट्रीनतमायमास सवमारमतशिमामय असस्त इमत सवर जमानसन्त एव। इदस व्यमापकस पररममाणवे चि
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महितम् असस्त इमत प्रससद्धमम्। तस्य अध्ययनमम् अपररहिमायर मम् अमनवमायर चि अभ्यपुपगतमम्। यनो महि मदजयाः ववेदमम्
अनधष्ट्रीत्य अन्यत्र श्रिमस करनोमत सयाः इहि शिसूद्रिनो मतयाः। यथमा‘यनोऽनधष्ट्री त् य मदजनो ववे द मन्यत्र कपु रुतवे श्रिममम्।
स जष्ट्री व न्निवेव शिसूद्रि त्वममाशिपु गच्छमत समान्वययाः॥’ - मनपु°
भमारतष्ट्रीयमवचिमारधमारमायमा दृढनोऽयस मवश्वमासनो यतम् ववेदतत्त्वज एव जनयाः बह्म जमातपुमम् प्रभवमत। यथमा‘ववे द शिमास्त्रमाथर त त्त्वजनो यत्र कपु त्रमाश्रिमवे वसनम्।
इहिवै व लनोकवे मतष्ठनम् स बह्मभसूय माय कल्पतवे ॥ ’
स्वककीयमवमशिषतमामभयाः ववैमदकवमाङ्मयस्य महित्त्वस प्रमतमष्ठतस मवदतवे। ववेदमानमास जमानस मवनमा जष्ट्रीवनस्य
असन्तममम् लक्ष्यमम् असधगम्यस न भवमत, अतयाः ववैमदकवमाङ्मयस्य स्थमानस महित्त्वपसूणरमसस्त। जमानस्य मवमलमा
धमारमा समस्तवे अमप मकमतमण्डलवे सवमारसपु अमप मदकपु ववेदवेभ्य एव मनयाःसपृत्य प्रवहिमत। ववेदमायाः न कवेवलस
भमारतष्ट्रीयमानमामम् अमप तपु पपृसथव्यमास मनवसतष्ट्रीनमामम् सवमारसमाममप ममानवजमातष्ट्रीनमास महितसमाधनमाय ससन्त।
अस्मदष्ट्रीयमायाः पसूवरजमायाः कवेन प्रकमारवेण जष्ट्रीवनयमापनस कपृतवन्तयाः। कमामभयाः क्रकीडमामभयाः तवे स्वककीयस मननो
मनोमदतवन्तयाः। कमायाः दवेवतमायाः तवे पसूसजतवन्तयाः। मववमाहिसम्बन्धस्य उदवेश्यस तवे मकस मनधमारररतवन्तयाः। कवेन चि
मवसधनमा तवे प्रभमातवे अगयौ आहिह मतस सममपर तवन्तयाः इत्यमामदमवषयवे हृदयवे सजजमासमा वतर तवे चिवेतम् तदमा तवेषमास मवषयवे
यथमाथर जमानस ववेदवेभ्य एव लब्धपुस शिक्यमम् असस्त।
ववेदमानमामम् उपमादवेयत्वस महित्त्वस चि तवेषमास भमाषमादृष्ट्यमामप असधकमम् दृश्यतवे। अस्यमायाः ववैमदकभमाषमायमा अमप
महिमानम् प्रभमावयाः आधपुमनकभमाषमामवजमानवे असस्त।इयस ववैमदकभमाषमा भमाषमामवदमास मध्यवे मवस्तपृतस प्रमाचिष्ट्रीनभमाषमामवषयकस
मतभवेदस मनरमाकपृतवतष्ट्री। भमाषमाशिमास्त्रपसण्डतमायाः समाम्प्रमतकमायाः इच्छसन्त यतम् तवेषमामम् अमभमतयाः मवषययाः मनतरमास
पसूणरतयमा पररपक्वतमास गच्छवे तम्, तदमा तवे ववेदस्य अध्ययनस कपुयपुरयाः ,ववेदजमानमम् असधगन्तपुस चि प्रयत्नस कपुयपुरयाः। ववेदमानम्
अधष्ट्रीत्य अनपुशिष्ट्रील्य चि तवे तत्तदमाषमासपु सममागतमानमास पमाडष ड -नमाइटि-फमाचिसूरनप्रभपृमतपदमानमास मसूलरूपस तवेषमास
रूपमान्तरमाणमास समाधपु जमानस लब्धपुस शिक्नपुवसन्त। भसूमयष्ठप्रयनोजनमानमास समाधकत्वमातम् वस्तपुतयाः ववेदमायाः ससन्त
परममहित्त्वभमाजयाः गन्थमायाः।

1.2) ववे द मानमास महित्त्वमम्
ऋषययाः ववेदमानम् प्रणष्ट्रीतवन्तयाः इमत पमाश्चिमात्यमायाः पसण्डतमायाः मचिन्तयसन्त। ववेदमायाः शिब्दरमाशिययाः इमत
पमाश्चिमात्यमानमास पसण्डतमानमामम् आसधभयौमतककी दृमषयाः। तस्ममातम् तवे शिब्दरमामशिसमसूहिमात्मकस ववेदस समाममान्यगन्थमम् एव
अवगच्छसन्त। परन्तपु ववेदममर जमायाः भमारतष्ट्रीयमायाः मवेधमामवनयाः तमानम्

शिब्दरमाशिष्ट्रीनम् ऋमषकपृतमानम् न मन्यन्तवे।

भमारतष्ट्रीयमवदषपु मास मतवे ऋषययाः ववैमदकमन्त्रमाणमास द्रिषमारयाः ससन्त न तपु कतमाररयाः। अलयौमककसमामरयर शिमासलनयाः ऋषययाः
मदव्ययमा प्रमतभयमा मन्त्रमाणमास दशिर नस लब्धवन्तयाः। तवेषमास मन्त्ररमाशिष्ट्रीनमास प्रकमाशियाः तवेषमास बपुद्धयौ आमवभसूरतयाः। ‘ऋषमत
पश्यमत इमत ऋमषयाः’ इमत व्यपुत्पत्त्यमा लब्धस्य ‘ऋमष’ इत्यवेतस्य पदस्य अथर याः ‘मन्त्रद्रिषमा’ इत्यसस्त एव।
ऋमषशिब्दयाः ‘इगपुपधमातम् मकतम्’ इत्यनवेन औणमामदकसपुत्रवेण इमन प्रत्ययवे कपृतवे मनष्पदतवे। मनरुकवे चि मवदममानमायाः -

‘तदवेनमास्तपस्यममाननम् बह्मस्वयम्भ्वभ्यमानषर तम्।’ इत्यमादययाः पङ्कययाः ऋषवेयाः मन्त्रद्रिषपृ त्वमम् समथर यसन्त।

ववेदमाध्ययनमम्
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प्रधमानरूपवेण ववेदनो मदमवधयाः- मन्त्ररूपयाः बमाह्मणरूपयाः चिवेमत। मन्त्रसमपुदमाययाः एव ससमहितमाशिब्दवेन
व्यवहृतयाः। बमाह्मणरूपयाः ववेदभमागस्तपु ससमहितमाभमागस्य व्यमाख्यमारूपयाः एव। स चि अयस बमाह्मणभमागयाः यमागस्वरुपस्य
बनोधकयाः इमत प्रसथतयाः। बमाह्मणगन्थयाः अमप मत्रधमा मवभकयाः भवमत - बमाह्मणमम्, आरण्यकमम्, उपमनषतम् चिवेमत।
यजस्वरूपप्रमतपमादकयाः बमाह्मणभमागयाः भवमत। अरण्यवे पमठतमायाः यवे चि यजस्य आध्यमासत्मकस रूपस मवववेचियसन्त तवे
ववेदभमागमायाः आरण्यकमामन। उपमनषदयाः बह्मस्वरूपस्य बनोसधकमायाः मनोकसमाधनमामन वमा , अयमम् एव भमागयाः ववेदस्य
अन्तरूपतयमा समाररूपतयमा वमा ववेदमान्तयाः इमत उच्यतवे। बमाह्मणभमागनो गपृहिस्थमानमामपुपयनोगष्ट्री असस्त ,
आरण्यकभमागनो वमानप्रस्थमम् अमासश्रितमानमामम् उपयनोगष्ट्री असस्त , उपमनषदमागश्चि ससन्यस्तमानमास सन्यमाससनमास वमा
उपयनोगष्ट्री इत्यमप कथमयतपुस शिक्यतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः
1.

मदजयाः ववेदमम् अनधष्ट्रीत्य अन्यतम् कमर करनोमत चिवेतम् मकमम् भवमत।

2. कयाः बह्म जमातपुमम् प्रभवमत।
3.

ववेदशिमास्त्रमाथर ....इत्यमामदकमाररकमास पसूरयत।

4. यनोऽनधष्ट्रीत्य.....इत्यमामदकमाररकमास पसूरयत।
5. पमाश्चिमात्यमायाः पसण्डतमायाः ववेदमानम् कवैयाः प्रणष्ट्रीतमानम् मन्यन्तवे।
6. भमारतष्ट्रीयमवदषपु मास मतवे ऋषययाः कवे।
7. ऋमषशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथर याः कयाः।
8. ऋमषशिब्दयाः कवेन प्रत्ययवेन मनष्पन्नियाः
9. मनरुकस्य कमा पसङ्कयाः ऋमषशिब्दस्य मन्त्रद्रिषपृ त्वरूपमम् अथर समथर यत ।
10. ववेदस्य प्रधमानयौ मवभमागयौ कयौ।
11. मन्त्रसमपुदमायस्य अपरस नमाम मकमम्।
12. बमाह्मणरूपयाः ववेदभमागयाः कयाः।
13. बमाह्मणगन्थयाः कमतधमा मवभकयाः। कवे चि तवे।
14. बमाह्मणयाः कस्य प्रमतपमादकयाः।
15. अमारण्यकस नमाम मकमम्।
16. कमा नमाम उपमनषतम्।
17. बमाह्मणभमागवेषपु कवे भमागमायाः कवेषमामम् उपयनोगमाय।
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1.3) ववै म दकवमाङ्मयमम्
भमारतष्ट्रीयजमानप्रवमाहियाः गङ्गमायमायाः प्रवमाहियाः इव। तस्य चि सनोतमाससस ववेदमा एव ससन्त। ववेदतपुल्ययाः अपरयाः
कनोऽमप दष्ट्रीप्तपपुञ्जयाः गन्थयाः नमासस्त। ववेदस्य प्रभयमा न कवेवलस ववेदयाः स्वयस भमाससतयाः अमप तपु तस्य प्रभयमा
समस्तभमारतष्ट्रीयवमाङ्मयमम् एव प्रभमाससतस वत्तरतवे। ववेदशिब्दवेन यथमा चितसपृणमास मन्त्रससमहितमानमास पररगहिणस भवमत
तथवैव ववैमदकशिब्दवेन ववेदनोत्तरकमासलकस्य समस्तस्य ववैमदकवमाङ्मयस्य अवबनोधनो भवमत। ववैमदकशिब्दस्तपु
ववेदमवषयकमाणमास बहिह मवधमानमास जमानसमामगष्ट्रीणमास ससूचिकयाः दनोतकनो वमा भवमत। ववेदमवषयकवेण समामगष्ट्रीपदवेन अत्र
षड्ववेदमाङ्ग-बमाह्मण-आरण्यक-उपमनषदमादष्ट्रीनमास बनोधनो भवमत। ववेदमादम् मभन्निमायाः अमप एतवे ववैमदकगन्थमायाः ववेदनोद्धत
पृ मायाः
एव इमत। ववैमदकवमाङ्मयस्य अन्तगर तमा एव एतवे षड्ववेदमाङ्गप्रभपृतययाः गन्थमायाः ससन्त।
यदमप समामहित्यशिब्दयाः सम्प्रमत वमाङ्मयमम् इत्यसस्मनम् अथर प्रयपुज्यतवे यसस्मनम् अथर‘सलटिरवेचिर’-शिब्दनो
ववैदवेमशिकवैयाः प्रयपुज्यतवे। तथमामप अत्र ववेदशिब्दस्य प्रयनोगयाः मन्त्रबमाह्मणयनोयाः मनममत्तवेन मवधष्ट्रीयतवे। आपस्तम्बवेन
प्रनोकञ्च- 'मन्त्रबमाह्मणयनोवरदनमामधवेयमम्' इमत। यवेन महि यमागमानमामम् अनपुष्ठमानस मनष्पन्नितमास गच्छमत, दवेवतमानमास चि
स्तपुमतमवधमानस यत्र उमल्लिसखतमसस्त सयाः मननमातम् मन्त्र इत्यपुच्यतवे। बमाह्मणपदस तपु गन्थमवशिवेषवमाचिकमम् असस्त।
यजमानमास मवमवधमक्रयमाकलमापमानमास प्रमतपमादकमायाः गन्थमायाः ‘बमाह्मणमम्’ इमत ससजमास भजन्तवे। ‘बमाह्मणमम्’ इत्यवेतस्य
पदस्यमाथर्मोऽसस्त-‘वधर नस मवस्तमारनो वमा मवतमाननो वमा यजयाः’ इमत। बमाह्मणममप मत्रषपु भमागवेषपु मवभकमसस्त। प्रथमनो
भमागयाः ‘बमाह्मणमम्’ इमत, मदतष्ट्रीयनो भमागयाः ‘आरण्यकमम्’ इमत, तपृतष्ट्रीयनो भमागस्तपु ‘उपमनषमद’मत करयतवे।
ववेदश्चि स्वरूपभवेदमातम् मत्रमवधयाः- ऋग्ववेदयाः, यजपुवरदयाः समामववेदयाः चि इमत। यत्रमाथर वशिवेन पमादव्यवस्थमा
असस्त तवेषमास छन्दनोबद्धमानमास मन्त्रमाणमास नमाम ‘ऋकम्’ इमत ववेदमम्। ऋचिमास समसूहि एव ‘ऋग्ववेद’ इमत पदवेन
व्यवमह्रियतवे।

‘यजपुयाः’

इत्यवेतत्पदस

यजम्-धमातनोयाः

उसस

प्रत्ययवे

कपृतवे

मनष्पदतवे।

यसस्मनम्

ववेदवे

यजयमागमामदमक्रयमाकलमापमानमामम् अनपुरनोधवेन मन्त्रमाणमास समन्निववेशियाः असस्त सयाः ‘यजपुवरद’ इत्यपुच्यतवे। यत्र गष्ट्रीमतरूपमा
मन्त्रमायाः मवदन्तवे स उपमासनमाकमाण्डपरनो ववेदयाः ‘समामववेद’ इमत गष्ट्रीयतवे। मन्त्रमायाः मत्रमवधमायाः अत एव ववेदमायाः ‘त्रयष्ट्री’
इमत नमाम्नमा प्रससद्धमायाः ससन्त।
मन्त्रमाणमास समसूहियाः ‘ससमहितमा’ इत्यनवेन नमाम्नमा प्रसथतयाः असस्त। यजमानपुष्ठमानस दृषयौ मनधमाय मवमभन्निमानमामम्
ऋसत्वजमास कपृतवे ससमहितमानमास सङ्कलनस ववेदव्यमासयाः कपृतवमानम्। मन्त्रससमहितमानमास सङ्कलनस चितपुमवर धतयमा कपृतस, तस्ममातम्
ससमहितमायाः चितसयाः एव ससन्त। ऋक्ससमहितमा, यजपुयाःससमहितमा, समामससमहितमा, अथवर समस हितमा चिवेमत मतसयाः ससमहितमायाः।
अत एव ववेदमाश्चित्वमारयाः स्मपृतमायाः।
अमतव्यमापकस मवस्तपृतस चि अस्ममाकस ववैमदकवमाङ्मयमम्। इदञ्च सवमारङ्गपसूणरमम्, यतयाः अत्र ममानवजष्ट्रीवनस्य
उदवेश्यभसूतमायाः धममारथरकमाममनोकमाख्यमायाः चित्वमारयाः अमप पपुरुषमाथमारयाः मवववेमचितमायाः। इदस महि वमाङ्मयस सपुप्रमाचिष्ट्रीनमम् ,
समगपपृसथवष्ट्रीव्यमामप, पररममाणवेन दष्पु पररच्छवे दमम्, सयौन्दयर स्य उत्कषरण अनन्यतपुल्यस चि असस्त। महितम् मयौसलकस
पपुरमातनस चि इदस ववैमदकवमाङ्मयमम्। अतयाः अत्र अस्ममाकमम् अमभमनववेशियाः सवर थमा खलपु समरयर तवे। न चि कवेवलमम्
एतमावन्ममात्रस अन्यमामन मनममत्तमामन तमावदम् ववैमदकवमाङ्मयस्य अध्ययनवे पसण्डतमानमास सजजमाससूनमास छमात्रमाणमास चि
अमभरूमचिस सञ्जनयसन्त।

ववेदमाध्ययनमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः
18. ववेदमवषयकसमामगष्ट्रीपदवेन कवेषमास बनोधनो भवमत।
19. समामहित्यशिब्दयाः सम्प्रमत कसस्मनम् अथर प्रयपुज्यतवे।
20. ववेदमवषयवे अमापस्तम्बवे मकस प्रनोकमम्।
21. मन्त्रशिब्दस्य कयाः अथर याः।
22. बमाह्मणमम् इत्यवेतस्य पदस्य कयाः अथर याः।
23. ववेदयाः स्वरूपभवेदमातम् कमतमवधयाः। कवे चि तवे मवभमागमायाः।
24. कमा नमाम ऋकम्। कयाः चि ऋग्ववेदयाः।
25. कयाः यजपुवरदयाः।
26. कयाः समामववेदयाः।
27. ववेदस्य त्रयष्ट्रीमत नमाम कथस जमातमम्।
28. ऋसत्वजमास कपृतवे ससमहितमानमास सङ्कलनस कयाः कपृतवमानम्।
29. ससमहितमानमास ससख्यमायाः कमत।
30. ववैमदकवमाङ्मयवे अस्ममाकमम् अमभमनववेशियाः कथस भवमत।

1.4) ववै म दकवमाङ्मयस्य मवभसूम तयाः
ववैमदकवमाङ्मयमानमामम् अध्ययनस तमावदम् ऐमतहिमाससकमानमास परमप्रष्ट्रीतयवे कल्प्यतवे। वमाङ्मयञ्च एततम् न कवेवलस
मवशिमालभमारतमामभजनमानमास जनमानमामम् अमप तपु सहिसवषरभ्ययाः पसूवर सस्थतमानमामम् इमतवपृत्तमम् अदमावसध रकमत, तदम्
मवहिमाय अमप मतब्बत-जमापमान-चिष्ट्रीन-कनोररयमाप्रभपृमतषपु दवेशिवेषपु, लङ्कमादष्ट्रीप-मलयदष्ट्रीपवेषपु, प्रतष्ट्रीच्यवेषपु चि मनवसतमास
जनमानमास बयौमद्धक-प्रवपृसत्तषपु अमप एततम् पपुरमा महिमान्तस प्रभमावस मवस्तमारयमत स्म। प्रमाज्यमम् प्रभमावमम् अपमातयतम्।
प्रमतयपुगस चि अस्य वमाङ्मयस्य प्रभमावयाः पररलक्ष्यतवे।
प्रमाच्यमास तमाममल-तवेलगपु-मलयमालम-कनमाडष्ट्रीमत-भमाषमाचितपुवरगर पररत्यज्य प्रमाययाः सकलभमारतष्ट्रीयभमाषमायाः
ववैमदकससस्कपृतवेन असन्वतमायाः भवसन्त। प्रतष्ट्रीच्यमास प्रमाययाः सकलयसूरनोपष्ट्रीयभमाषमायाः ववैमदकससस्कपृतवेन असन्वतमा भवसन्त।
मनसखलमायमामम् अवन्यमास धमर प्रजमायमायाः समपुदवयाः एतत्समामहित्यमाश्रियवेण यथमा पररचिष्ट्रीयतवे न तथमा समामहित्यमान्तरमाणमामम्
अमाश्रियवेण।
धमर दशिर नयनोयाः उभयनोयाः मवकमासमाथर जमानमाथर ञ्च ववैमदकवमाङ्मयस्य अध्ययनमम् अपररहिमायर भवमत।
मवैकडनोनलमहिनोदयवेननोकमम्- ‘भमारनोपष्ट्रीयभमाषमाभमामषषपु जनवेषपु भमारतष्ट्रीयवैरव
वे कवेवलस ववैमदकधमर्मो नमाम महिमानम्
रमामषषयधमर याः, अस्य प्रमतपकष्ट्री बयौद्धधमर्मो नमाम महिमानम् समावर भयौमधमर श्चि मनरममामय।
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उपजमासमपृद्धस
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खलपु

ईशिवष्ट्रीयपसूवरचितपुथरशितमाब्दमास

ववैमदकवमाङ्मयमम्

भमारतवषर्मोपरर

इमत

तपु

यवनमानमामम्

अन्यस्ममातम्

अमाक्रमणस

वमाङ्मयमादम्

सञ्जमातस

ततयाः

अस्य
पसूवरमवेव

मवशिवेषयाः।
नसूनमम्

आयर सभ्यतमाप्रयौढष्ट्रीतमामम् प्रमाप्तवतष्ट्री अस्ममाकस ववैमदकवमाङ्मयमवभसूमतयाः। न चि ततयाःप्रभपृमत अन्यवेषमास कवेषमासञ्चतम् दवेशिमानमास
अमाक्रमणवेन अस्यमास सससगर दनोषनो जमातयाः। मवेकडनोनलमहिनोदयवेननोकमम्-‘सवरषमाममप सनमातनमानमास समामहित्यमानमास मध्यवे
ववैमदकवमाङ्मयस

मयौसलकतमामसूल्यवेन

सयौन्दयर गण
पु प्रकषरण

चि

महित्त्वपसूणरपदमम्

अवमाप।

ममानवप्रकपृमतमवकमाशिमानपुशिष्ट्रीलनस्य प्रधमानसमाधनतमा तपु ववेदवेषपु अन्यवमाङ्मयवेभ्यनो मनयाःसशि
स यमम् उत्कपृषमा एव’इमत।
भमारतष्ट्रीयसमामहित्यवेमतवपृत्तस तमावतम् ववैमदककमालयाः लयौमककससस्कपृतकमालयाः चि इमत कमालदयवेन मवभज्यतवे।
पमामणनवेयाः प्रमाकम् प्रथमयाः कमालयाः, परतश्चि अपरयाः कमालयाः गण्यतवे। आदवे महि ववेदमायाः , बमाह्मणमामन, आरण्यकगन्थमायाः,
उपमनषदयाः, कल्पमाश्चिवेमत समारस्वतस सममाववेश्यतवे। असस्मनम् ववैमदकवमाङ्मयवे आयर सभ्यतमायमायाः मवलकणस मनरन्तरस चि
गमनस दृश्यतवे। प्रमाथर नमा ,उपमासनमा, मन्त्रजपयाः, जननष्ट्रीजठरवे शिरष्ट्रीरगहिणमम् इमत एतस्ममादम् अमारभ्य
शिरष्ट्रीरत्यमागपयर न्तमम् आयर जष्ट्रीवनस मवशिवेषयसन्त यवे षनोडशि ससस्कमारमायाः, अरणष्ट्रीभ्यमास हिव्यवमाहिनोयाः जननस, श्रियौतससूत्रमामण
गपृह्यससूत्रमामण चिवेत्यमादष्ट्रीमन बहिह मन मवध्यन्तरमामण अमप खष्ट्रीषजन्मपसूवमारद म् अदमावसध प्रवतर न्तवे।
न खलपु तमावतमा पयमारप्तमम्, यसूरनोपष्ट्रीयससस्कपृमतदशिर नयनोयाः ययाः मवकमाशियाः जमातयाः तस्य जमानमाथर
ववैमदकवमाङ्मयस्य

अध्ययनस

मनतरमास

कत्तरव्यमम्।

तथमा

चिनोकस

मवण्टिरमनट्जमहिनोदयवेन-‘यदस्ममाकस

स्वससस्कपृतवेरुपक्रमप्रक्रममायाः बपुभपुसत्सतमायाः, यमद चिमास्ममाकस पपुरमाणतमभमारनोपष्ट्रीयससस्कपृमतयाः मवमवमदमषतमा तदमा यत्र
भमारनोपष्ट्रीयजनमानमास वमषर ष्ठस वमाङ्मयस सपुरमकतस तदमा भमारतवषर मवेव खलपु अस्ममाकस गमतररमत’इमत।
भमारतष्ट्रीयवैयाः खलपु मवशिवेषवेण अध्यवेतव्ययाः अयमम् वमाङ्मयवेमतहिमासयाः। भमारतष्ट्रीयमानमास प्रमाचिष्ट्रीनवमाङ्मयस्य
ससस्कपृत्यमायाः चि श्रिवेष्ठस दपर णस भवमत ववैमदकवमाङ्मयमम्। अमप चि , अमाधपुमनककीनमास महिन्दष्ट्री-पसजमाबष्ट्री-बसगलमा-उमडयमागपुजरमातष्ट्री-मरमाठष्ट्री-रमाजस्थमानष्ट्री-मबहिमारष्ट्री-आसमामष्ट्रीप्रभपृतष्ट्रीनमामम् उत्तरभमारतवे भमाष्यममाणमानमास सवमारसमास भमाषमाणमास जननष्ट्री
इयस भमाषमा। दमकणभमारतवेऽमप यमा तमाममल-तवेलगपु-मलयमालम-कन्निडमद आधपुमनक्ययाः भमाषमायाः ससन्त तमा अमप
ववैमदकवमाङ्मयवेन भपृशिस प्रभमामवतमायाः। तथमामहि ससूत्रवे यथमा मणययाः गसथतमायाः ससन्त तथवैव ववैमदकवमाङ्मयवे असस्मनम्
भमारतष्ट्रीयमायाः सवमार भमाषमायाः गसथतमायाः ससन्त। न महि ववैमदकवमाङ्मयस्य जमानवेन मवनमा आधपुमनककीनमास भमाषमाणमास सम्यकम्
जमानस सम्भवमम्।
‘कनोऽहिमम्। कपुत आयमातयाः। कथस महि भववेतम् सपुखप्रमामप्तयाः। दयाःपु खमनरमाकरणस वमा कथस स्यमातम्।’ इमत
ममानवमानमामम् अध्यमात्ममवषमयणष्ट्री सनमातनष्ट्री सजजमासमा ववैमदकवमाङ्मयवे आलनोमचितमा। अतयाः ववैमदकवमाङ्मयस्य
इमतहिमासयाः ससकवेपवेण उकयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः
31. ववैमदकवमाङ्मयस्य अध्ययनमम् अपररहिमायर कथमम्।
32. ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासकमालयाः कमतधमा मवभकयाः।
33. ववैमदकवमाङ्मयवेन कमायाः भमाषमायाः भपृशिस प्रभमामवतमायाः।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
34. ववैमदकवमाङ्मयवे ककीदृशिष्ट्री सजजमासमा अमालनोमचितमा।

1.5) ववे द शिब्दस्यमाथर याः
‘मवदन्तवे धममारदययाः पपुरुषमाथमारयाः यवैस्तवे ववेदमायाः’ इमत बहपृक्प्रमामतशिमाख्यमम्। मकञ्च ववेदमानमास स्वरूपमवषयवे
मनसस सजजमासमा भवमत चिवेतम् तदमा तमदषयकस जमानस ववेदवेभ्य एव लब्धपुस शिक्यमसस्त। समायणस्तपु

'अपयौरुषवेयवमाक्यस ववेद' इत्यमाहि। इषप्रमाप्तवेयाः अमनषपररहिमारस्य चि अलयौमककमम् उपमायस यनो ववेदयमत सयाः ‘ववेदयाः’
इमत भमाष्यभसूममकमायमास समायणवेन उकमम्। तस्य प्रममाणममप तत्रवैवनोकमम्-

"प्रत्यकवे ण मानपुम मत्यमा वमा यस्तसूप मायनो न मवदतवे ।
एतस मवदसन्त ववे दवे न तस्ममादम् ववे द स्य ववे द तमा॥ "इमत।
आम्नमाययाः, आगमयाः, श्रिपुमतयाः, ववेदयाः, छन्दयाः इमत सवर शिब्दमायाः ववेदशिब्दस्य पयमारयमायाः ससन्त। जमानमाथर कयाः
ववेदयाः इत्यवेततम् पदमम् मवदम्-धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवे कपृतवे मनष्पदतवे। ववैयमाकरणससद्धमान्तकयौमपुदमास चिपुरमामदप्रकरणवे तपु
चितपुषर पु अथरषपु मवदम्-धमातनोयाः प्रयनोगयाः असस्त। तदथमा-

"सत्तमायमास मवदतवे जमानवे ववे स त्त मवन्तवे मवचिमारणवे ।
मवन्दतवे मवन्दमत प्रमाप्तयौ श्यन्लपुक् श्यनम्शिवे स ष्वदस क्रममातम्॥ "इमत।
उकमाथमारनमास वमाचिकमातम् मवदम्-धमातनोयाः ववेदयाः इत्यवेतस्य पदस्य मनष्पसत्तयाः भवमत। सत्तमाथर कमातम् मवदम्धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवे मनष्पन्निस्य ‘ववेद’ इत्यवेतस्य पदस्य अथर्मो भवमत - ‘मवदतवे सत्तमास गपृहमामत वस्तपु अनवेन इमत
ववेदयाः।’

जमानमाथर कमातम्

मवदम्-धमातनोयाः

घञम्-प्रत्ययवेन

मनष्पन्निस्य

‘ववेद’

इत्यवेतस्य

पदस्य

अथर याः

असस्त-‘मवदन्त्यवेमभयाः धमर बह्मणष्ट्री मक्रयमाजमानमयस बह्म वमा इमत ववेदयाः।’ मवचिमारमाथर कमातम् मवदम्-धमातनोयाः अचिम्प्रत्ययवेन मनष्पन्निस्य ववेदशिब्दस्य अथर स्तपु -‘मवन्तवे मवचिमारयमत धमर बह्मणष्ट्री मक्रयमाजमानमयस बह्म ववेमत ववेद’ इमत।
लमाभमाथर कमातम् मवदम्-धमातनोयाः घञम्-प्रत्ययवेन मनष्पन्निस्य ‘ववेद’ इत्यस्य अथर स्तपु ‘मवदन्तवे स्वरूपस लभन्तवे वस्तपु
अनवेनवेमत ववेदयाः।’ ऋग्ववेदभमाष्यभसूममकमायमामम् तपु -‘मवदसन्त जमानसन्त, मवदतवे भवसन्त, मवन्तवे मवचिमारयमत, मवदन्तवे
लभन्तवे सवर मनपुष्यमायाः सत्त्वमवदमास यवैयरषपु वमा तथमा मवदमाससश्चि भवसन्त तवे ववेदमायाः’इमत। आपस्तम्बमानपुसमारवेण -

‘मन्त्रबमाह्मणयनोवरदनमामधवेयमम्’इमत।
ववेदस्य

स्वरूपमवषयवे

प्रतष्ट्रीच्यमा

मवपसश्चितनो

ववेदमानम्

ऋमषप्रणष्ट्रीतमानम्

मन्यन्तवे।

तवेषमास

महि

आसधभयौमतकदृमषयाः तमानम् शिब्दरमाशिष्ट्रीनम् समाममान्यगन्थमम् एव अवगच्छमत। फलतयाः ययाः ऋमषयाः यवेन मन्त्रमवशिवेषवेण
सम्बद्धनोऽसस्त स तस्य कतमार। ऋग्ववेदवे अमप कतपृरत्वपदस्य स्पषतयमा उल्लिवेखनो लभ्यतवे - ‘इदस बह्ममक्रयममाणस
नवष्ट्रीययाः’(ऋ० ७।३५।१४), ‘बह्म कपृण्वन्तनो हिररवनो वससष्ठमायाः’ (ऋ० ७।३७।४), ‘बह्मवेन्द्रिमाय वसज्रिणवे
अकमारर’(ऋ० ७।९७।९) प्रभपृमतमन्त्रवेषपु ‘ऋमषप्रणष्ट्रीतमा एव ववेदमन्त्रमायाः ससन्त’ अस्य कथनस्यनोल्लिवेखयाः
स्पषतयमा प्रमतभमामत। भमाषमाशिमास्त्रदृष्ट्यमा मसण्डतमायाः, आध्यमासत्मकभमावनयमा मवहिष्ट्रीनमायाः कमतपयवे अमाधपुमनकमायाः
भमारतष्ट्रीयपसण्डतमायाः अमप ‘ऋषय एव ववैमदकमन्त्रमाणमास कत्तमाररयाः ससन्त’ इमत मन्यन्तवे। मकञ्च ववेदममर जमायाः
भमारतष्ट्रीयमायाः मवेधमामवनयाः तमानम् न ऋमषमभयाः प्रणष्ट्रीतमानम् मन्यन्तवे। तवेषमास मतममदस यदम् ऋषयनो ववैमदकमन्त्रमाणमास द्रिषमारयाः
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ससन्त

न

चि

कत्तमाररयाः।
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असङ्ख्यवेयववैमदकमन्त्रमाणमामम्

अनपुशिष्ट्रीलनवेन

प्रतष्ट्रीतमम्

भवमत

यदम्

अलयौमककसमामरयर शिमासलनयाः ऋषयनो मदव्ययमा प्रभयमा मन्त्रमाणमास दशिर नस लब्धवन्तयाः (द्रिषव्ययाः- ऋ० ७।३३,७।
१३ मन्त्रमायाः)। कमतपयवेषपु मन्त्रवेषपु मपुमनवससष्ठवेन प्रदत्तस्य अलयौमककजमानस्य उल्लिवेखयाः असस्त (ऋ० ७।८७।४,
७।८८।४)। ऋग्ववेदवे अनवेकत्र वमाचियाः भव्यमा स्तपुमतयाः दृग्गनोचिरष्ट्रीभवमत। मन्त्रमाणमास प्रकमाशियाः तद द्ध
पु यौ आमवभसूरतयाः।
तदथमायजवे न वमाचियाः पदवष्ट्री य ममायन्तमामन्वमवन्दन्निपृम षषपु प्रमवषमामम्। ऋ० १०।७१।३
ऋमषदृषप्रमाथर नमायमायाः अलयौमककफलस्य मनदरशियाः अमप ववेदवे एव उपलभ्यतवे (ऋ० ३।५३।१२, ७।
३३।३) मन्त्रवेष्ववेव ववैमदकवमाण्यमायाः मनत्यतमायमायाः प्रममाणस प्रमाप्यतवे, तवेषपु प्रममाणवेषपु ‘वमाचिमा मवरूपमनत्यतमा’ (ऋ० ८।
७५।६) मपुख्यनोऽसस्त ‘ऋमष’ इत्यवेतस्य पदस्य व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः (ऋषमत पश्यमत इमत ऋमषयाः) अथर याः एव
मन्त्रद्रिषमा इत्यसस्त। एषयाः ऋमषशिब्दयाः ‘इगपुपधमातम् मकतम्’ इत्यनवेन औणमामदकवेन ससूत्रवेण इमन प्रत्ययवे कपृ तवे
मनष्पदतवे। मनरुकवे चि मवदममानमातम् ‘तदवेनमास्तपस्यममानमानम् बह्म स्वयम्भ्वभ्यमानषर तम्....’ इत्यमामदकमायाः पङ्कययाः
ऋषवेयाः मन्त्रद्रिषपृ त्वमम् उपपमादयसन्त। अत ऋषययाः मन्त्रमाणमास द्रिषमारयाः ससन्त न तपु कत्तमाररयाः।
‘ऋमषमर न्त्रद्रिषमा।

गत्यथर त्वमातम्

ऋषवेजमारनमाथर त्वमातम्

मन्त्रस

दृषवन्तयाः

ऋषययाः।’

(‘श्ववेतवनवमाससरमचितवपृत्तयौ’ उणमामदससूत्रमम् ४।१२९ द्रिषव्यमम्) एवञ्च मनरुकवेऽमप ‘तदवेनमासस्तपस्यममानमास
बमाह्मस्वयम्भ्वभ्यमानषर तम् त ऋषयनोऽभवसस्तदृषष्ट्रीणमामपृमषत्वमममत मवजमायतवे ऋमषदशिर नमातम्। मन्त्रमानम् ददशिर
इत्ययौपमन्यवयाः।’
न्यमायववैशिवेमषकयनोयाः मतवे ववेदमायाः पयौरुषवेयमायाः मनत्यमाश्चि ससन्त। परन्तपु समासख्य -ववेदमान्त-मष्ट्रीममाससमानमाञ्च
मतवेन तवे अपयौरुषवेयमायाः ससन्त। इममामन दशिर नमामन तवेषमास मनत्यत्वस स्वष्ट्रीकपुवर सन्त। स्मपृमतपपुरमाणवेषपु चि ववेदसमबसन्धनष्ट्री
तमादृशिष्ट्री एव भमावनमा प्रमायवेण लभ्यतवे , यमादृशिष्ट्री मष्ट्रीममाससमायमास प्रकमामशितमा असस्त। मनपुयाः ववेदमानम् मनत्यमानम् अपयौरुषवेयमानम्
चि मन्यतवे। तवेननोकमम्‘मपतपृदवे व मनपुष् यमाणमास ववे द श्चिकपुयाः सनमातनमम्।
अशिक्यस चिमाप्रमवे यस चि ववे द शिमास्त्रमममत सस्थमतयाः॥’ इमत
मवदम्-धमातनोयाः घञम्-प्रत्ययवे ववेदशिब्दनो मनष्पदतवे। समाममान्यतनो मवदम्-धमातपुरत्र जमानमाथर क इमत स्वष्ट्रीकपृत्य
मवदतवे जमायतवे इमत ववेदयाः इत्यवेवस भमाववे ववेदशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तस हृमद कपृत्वमा ववेदशिब्दनो जमानवमाचिष्ट्री इमत व्यवहिमारनो
भवमत। मकन्तपु ववेदशिब्दयाः गन्थवमाचिकयाः चिवेद म् मवदतवे जमायतवे अनवेन इमत ववेदयाः इत्यवेवस करणवे ववेदशिब्दस्य
व्यपुत्पसत्तमवर जवेयमा। यवेन गन्थवेन जमायतवे जमानसमाधनष्ट्रीभसूतनो वमा यनो गन्थयाः स ववेदयाः। न चि यसत्कसञ्चतम्
जमानप्रमतपमादकनो गन्थनो ववेदयाः, मकन्तपु धममारथरकमाममनोकमाणमास प्रमामप्तमवषयवे अलयौमककस्य जमानरमाशिवेयाः प्रमतपमादकनो
गन्थ एव ववेदयाः। तवेन अतष्ट्रीसन्द्रियजमानप्रमतपमादकवे गन्थवे ववेदशिब्दनो रूढयाः। मवद्धमातनोयाः ससन्त चित्वमारयाः अथमारयाः। तथमा
चिमासस्त मवदम्-धमातनोयाः चिमातपुरसथर कत्वमवषयवे अपरमा एकमा कमाररकमाववे स त्त ववे द मवद जमानवे मवन्तवे मवद मवचिमारणवे ।
मवदतवे मवद सत्तमायमास लमाभवे मवन्दमत मवन्दतवे ॥ इमत
जमानमाथर कमादम् ‘मवद जमानवे’ इमत अदमामदगणष्ट्रीयमादम् मवद्धमातनोयाः मवदसन्त जमानसन्त एमभयाः धमर बह्मणष्ट्री
मक्रयमाजमानमयस बह्म वमा इमत व्यपुत्पत्त्यमा ववेदशिब्दनो मनष्पमादतवे। मवचिमारमाथर कमादम् ‘मवद मवचिमारणवे’ इमत रुधमामदकमादम्
ववेदमाध्ययनमम्
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मवद्धमातनोयाः मवन्तवे मवचिमारयमत धममारमदकमनवेनवेमत व्यपुत्पत्त्यमा ववेदशिब्दनो मनष्पमादतवे। सत्तमाथर कमादम् ‘मवद सत्तमायमामम्’
इमत मदवमामदकमादम् मवद्धमातनोयाः मवदतवे सत्तमावदम् भवमत वस्तपु अनवेनवेमत व्यपुत्पत्त्यमा ववेदशिब्दनोत्पसत्तयाः। लमाभमाथर कमादम्
‘मवदलपृ लमाभवे ’ इमत तपुदमामदकमादम् मवद्धमातनोयाः मवन्दतवे मवन्दमत वमा स्वरूपस बह्मणयाः अनवेनवेमत व्यपुत्पत्त्यमा ववेदशिब्दनो
मनष्पमादतवे। कवेचिन तपु ‘मवद चिवेतमानमाख्यमानमनवमासवेषपु’ इमत चिपुरमामदगणष्ट्रीयमादमप धमातनोयाः ववेदशिब्दस मनष्पमादयसन्त।
तवेषमास नयवे अथर ससङ्गमतरवेवमम् – १.चिवेत्यतवे जमायतवे धमर बह्मतत्त्वस यवेन स इमत २. आख्यमायतवे महितमास चिररतजमातस
यवेन स इमत ३. मनवसमत सवर दवेवगणयाः पमाठकशिरष्ट्रीरवे यवेनवेमत। मनपुनमा उकञ्चमातयाः ववेदनोऽसखलधमर मसूलस स्मपृमतशिष्ट्रीलवे
चि तमददमामम् इमत। समायणवेनमामप उकमम् - 'इषप्रमाप्त्यमनषपररहिमारयनोरलयौमककमपुपमायस यनो गन्थनो ववेदयमत स ववेद'
इमत।

1.6) ववे द शिब्दस्य पयमारय मायाः
पपुरमा श्रिवणपरम्परयमा गपुरुमशिष्यवैयाः ववेदजमानस मवधपृतममासष्ट्रीतम्। अतनो ववेदस्य श्रिपुमतररमत अमभधमानमम्।
तदक
पु स गपुरुमपुखनोच्चिमारणमानपुच्चिमारणस ववेद इमत।
ऋक्समामयजपुवरदमास्त्रयनो भवेदमा ववेदस्यवेमत त्रयष्ट्रीमत सममाख्यमान्तरमम्। यदमप अथवर ववेदयाः अमप ववेदयाः इमत
स्वष्ट्रीमक्रयतवे तथमामप समाममामदत्रयमान्तभसूरतत्वमातम् तथमा यमागवे चि प्रयनोगमवशिवेषमाभमावमातम् तस्य पपृथगपुल्लिवेखनो न कपृतयाः।
मकन्तपु ववेदत्वमस्य अकतमम्। तथमा चिमाम्नमातस बपृहिदमारण्यकनोपमनषमद - 'अस्य महितनो भसूतस्य मनयाःश्वससतमवेतदम्
ऋग्ववेदनो

यजपुवरदयाः

समामववेदनोऽथवमारमङम् गरस'

इमत।

प्रधमानयमागसम्बन्धमाभमाववेऽमप

अमभचिमारमामदयमागवे

शिमासन्तपयौमषकमामदकमर सपु चि अथवर मन्त्रमायाः प्रयपुज्यन्तवे। पपुरुषमाथरषपु मनोकस्यवैव मयौख्यमादम् अथवर ववेदवे चि
मनोकनोपमायमाम्नमायमातम्

न

कवेवलस

ववेदत्वमस्य

असस्त,

अमप

तपु

अयममात्ममा

बह्मवेमत

महिमावमाक्यसत्त्वमात्ममाण्डसू क्यमादष्ट्रीनमामम् आत्मजमाननोपदवेमशिनष्ट्रीनमामम् उपमनषदमास भमारवेण गपुरनोरस्य गपुरुत्वमम् इतरववेदमानम्
अधरष्ट्रीकरनोमत इमत ववैदमासन्तकमानमास मतमम्।
एतत्सवर मवहिमाय आम्नमाययाः आगमयाः अनपुश्रिवयाः छन्दयाः इत्यवेतवेऽमप ववेदपयमारयमायाः। आ सम्यकम् म्नमाय्यतवे
अभ्यस्यतवे इमत आम्नमायनो ववेदयाः। पपुरमा अध्यवेतमारयाः गपुरुमपुखनोच्चिमारणमानपुच्चिमारणदमारमा श्रिवणवेन कण्ठस्थष्ट्रीकरणवेन
चि ववेदमाभ्यमासस कपृतवन्तयाः। अत एव ववेदयाः आम्नमाय इमत करयतवे।
ववेदस्य अपरस नमाम आगमनो मनगमनो वमा। तथमा महि ववेदमाथर आगममनगमशिब्दयनोयाः प्रयनोगयाः बहिह त्र दृश्यतवे।
उकञ्च पतञ्जसलनमा रकनोहिमागमलघ्वसन्दवेहिमायाः प्रयनोजनमम् इमत। श्रिष्ट्रीधरस्वमाममनमा भमागवतव्यमाख्यमायमामपुकस मनगमनो
ववेदयाः, स एव कल्पतरुयाः सवर परु
पु षमाथर्मोपमायत्वमामदमत। स्वमाध्यमायनोऽमप ववेदपयमारययाः। तथमा महि आम्नमातस
स्वमाध्यमायनोऽध्यवेतव्य इमत। छन्दमाससस छमादनमातम् इमत व्यपुत्पत्त्यमा छन्दसम्-शिब्दनो ववेदमन्त्रवमाचिकयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः
35. बहपृक्प्रमामतशिमाख्यवे मकमपुच्यतवे।
36. समायणवेन भमाष्यभसूममकमायमास ववेदशिब्दमवषयवे मकमम् आहि।
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37. न्यमायववैशिवेमषकमतवे ववेदयाः ककीदृशियाः।
38. कवेषमास मतवे ववेदयाः अपयौरुषवेययाः।
39. मवदम्-धमातनोयाः चित्वमारयाः अथमारयाः कवे।
40. मवचिमारमाथर कमवदम्-धमातनोयाः मकस रूपमम्।
41. मनपुनमा ववेदमवषयवे मकमपुच्यतवे।
42. समायणमतवे ववेदस्य लकणस मकमम्।
43. भमाष्यभसूममकमायमास ववेदस्य लकणस मकमम् असस्त।
44. ववेदशिब्दस्य पयमारयमायाः शिब्दमायाः कवे।
45. ववेदशिब्दयाः कस्ममाद्धमातनोयाः आयमामत।
46. ववेदशिब्दयाः कथस मनष्पन्नियाः।
47. ववैयमाकरणससद्धमान्तकयौमपुदमास चिपुरमामदप्रकरणवे कवेषपु अथरषपु मवदम्-धमातनोयाः प्रयनोगनोऽसस्त। कवे चि तवे अथमारयाः।
48. जमानमाथर कमातम् मवदम्-धमातनोयाः घञम्-प्रत्ययवेन मनष्पन्निस्य ‘ववेद’ इत्यवेतत्पदस्य अथर याः कयाः।
49. मवचिमारमाथर कमातम् मवदम्-धमातनोयाः अचिम्-प्रत्ययवेन मनष्पन्निस्य ववेदशिब्दस्य अथर याः कयाः।
50. ववेदयाः ऋमषणमा न प्रणष्ट्रीतयाः इमत कवे मन्यन्तवे।
51. ऋमषशिब्दस्य कयाः अथर याः।
52. ऋमषशिब्दयाः कथस मनष्पन्नियाः।
53. न्यमायववैशिवेमषकयनोयाः मतवे ववेदमायाः ककीदृशिमायाः।
54. मननोयाः मतवे ववेदमायाः ककीदृशिमायाः।

1.7) ववे द याः पयौरुषवे य याः अपयौरुषवे य याः ववे म त मवषयवे समाममान्यमवचिमारयाः
मष्ट्री म मासस क समासख् यववै द मासन्तकनवै य मामयकमतमम् - ववेदमायाः अपयौरुषवेयमायाः इमत ववेदमासन्तनयाः स्वष्ट्रीकपुवर सन्त।
मष्ट्रीममाससकमा अमप ववेदमानमामम् अपयौरुषवेयत्वस स्वष्ट्रीकपुवर सन्त। अतयाः कनोऽमप मत्यर धममार न ववेदकतमार। नमामप ईश्वरयाः
तत्कमारकयाः। स स्मतमार एव। अत आम्नमातमम् अस्य महितनो भसूतस्य मनयाःश्वससतस यतम् एततम् ऋग्ववेदनो यजपुवरदयाः
समामववेद इमत। भ्रम-प्रममादमामद-पपुरुषदनोषमवरमहितत्वमादम् ववेदमा अपयौरुषवेयमायाः। भ्रमयाः प्रममादयाः मवप्रसलप्समा
करणमापमाटिवस चिवेमत पपुरुषदनोषमायाः। प्रमतकल्पस परमवेश्वरनो ववेदस स्ममारस स्ममारस बह्मणवे उपमदशिमत।
तदक
पु स परमाशिरससमहितमायमामम्-

"न कसश्चिदम् ववे द कतमारस स्त ववे द स्मतमार चितपुमर पुखयाः।
बह्ममादमा ऋषययाः सवर स्ममारकमा न तपु कमारकमायाः॥ " इमत
न चि ऋषयनोऽमप ववेदकतमाररयाः। तवे महि तपस्ययमा ववेदमन्त्रमानम् दृष्टमा लनोकमानपुगहिबपुद्ध्यमा लनोकवेषपु
प्रचिमारयसन्त। तदक
पु मम्ववेदमाध्ययनमम्
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"यपुग मान्तवे ऽ न्तमहिर तमानम् ववे द मानम् सवे म तहिमासमानम् महिषर ययाः।
लवे म भरवे तपसमा पसूवर मनपुज मातमा स्वयम्भपुव मा॥ " इमत
तवेषमामम् अयमम् अमभप्रमाययाः वतर तवे यतम् ववेदमा अनमादययाः ससन्त। तवेषमामपुत्पसत्तयाः कदमा अभसूतम्, कवेन प्रकमारवेण
अभसूतम् इमत न कसश्चितम् जमानमामत। अनमामदत्वमादवेव ववेदमानमामम् अनन्तत्वममप सपुतरमास ससद्धमम्। अनमादयनो ववेदमा एव
अनमादनन्तस बह्म प्रमतपमादयसन्त। बह्ममवषयवे पमारलयौमककमानमास मवषयमाणमास वमा मवषयवे , मनोकमामदकमानमास ववेदमा एव
प्रममाणमम्। यतनो वमा इममामन भसूतमामन जमायन्तवे यवेन जमातमामन जष्ट्रीवसन्त यतम् प्रयन्त्यमभससमवशिसन्त , तमदमजजजमासस्व
तदम् बह्म इमत श्रिपुमतरवेव सपृषवेयाः कमारणरूपवेण प्रमतपमादनस करनोमत। शिमास्त्रयनोमनत्वमामदमत बह्मससूत्रममप बह्ममण
बह्मशिब्दवमाच्यभसूतमा ववेदमा एव प्रममाणमममत प्रमतपमादयसन्त। ववेदस्य अपयौरुषवेयतमास वदमदयाः अमभधष्ट्रीयतवे यतम्
सपृषरवे मादयौ भगवमानम् पसूवरकल्पमानपुपसूवर्वीकस ववेदस स्ममारस स्ममारस बह्मणवे उपमदशिमत। मष्ट्रीममाससकमा एवस प्रत्यवमतष्ठन्तवे यतम्
शिब्दनो मनत्ययाः। मनत्ययाः शिब्द उच्चिमारणदमारमा कवेवलमम् अमभव्यज्यतवे न तपु मनमर्वीयतवे। ववेदमानमाममप
शिब्दमात्मकत्वमादवेव मनत्यत्वमम्। मनत्यत्वमाच्चि अपयौरुषवेयत्वमम्।
समासख्यमा ववैदमासन्तकमाश्चि ववेदस्य कसूटिस्थमनत्यतमामम् अनङम् गष्ट्रीकपुवर न्तनोऽमप प्रवमाहिमनत्यतमास स्वष्ट्रीकपुवर सन्त।
नवैयमामयकमास्तपु मवदमाससयाः स्वष्ट्रीकपुवर सन्त यतम् ववेदमास्तपु पयौरुषवेयमायाः ससन्त, ववेदवमाक्यमानमास महिमाभमारतमामदवमाक्यवतम्
पपुरुषबपुमद्धपसूवरकत्वमम् असस्त। न चि अस्मदमामदयाः ववेदकतमार। भ्रम -प्रममादमामदरमामहित्यमादम् ववेदमानमास तद्रिमहित ईश्वर एव
ववेदकतमार इमत पयौरुषवेय एव ववेदयाः। ईश्वरप्रणष्ट्रीतत्वमादम् एव ववेदस्य प्रमाममाण्यमम्। शिब्दमानमामम् अमनत्यत्वमादम्
ववेदमानमाममप

अमनत्यत्वमम्।

एवञ्च

सकलप्रकमारकजमानमवजमानसम्पन्निस

ववेदमानमास
ववेदममामवभसूरय

कतमार
बह्मणवे

सवर जयाः

ईश्वर

प्रददमामत।

एव।

तस्य

सवर ज

मनयाःश्वससतस

एव
ववेदमायाः

ईश्वरयाः
इमत

वमाक्यस्यमामभप्रमायनो वतर तवे, यतम् यवेन प्रकमारवेण जष्ट्रीवयाः मवनमा प्रयमासस मनयाःश्वससतमामन करनोमत। तस्य कमायर भसूतमामन
एव मनयाःश्वससतमामन भवसन्त। तवेनवैव प्रकमारवेण मवनमा प्रयमासमवेव ववेदमानम् जनयमत सवर जत्वमातम्।
अवमारचि ष्ट्री न मतमम् - अवमारचिष्ट्रीनमायाः ववैदवेमशिकप्रभमावप्रभमामवतमायाःमवचिमारकमायाः प्रमतपमादयसन्त यतम् ववेदमायाः
ऋमषमभयाः कपृतमायाः ससन्त। तवे प्रमतपमादयसन्त यतम् यस्य ऋषवेयाः सम्बन्धयाः यवेन मन्त्रवेण सहि असस्त स एव ऋमषयाः
तस्य मन्त्रस्य प्रणवेतमा असस्त। 'इदस बह्ममक्रयममाणस नवष्ट्रीययाः', 'बह्म कपृण्वन्तनो हिररवनो वससष्ठमायाः', 'बह्मवेन्द्रिमाय वसज्रिणवे
अकमारर' इत्यमामदमभयाः वमाक्यवैयाः प्रतष्ट्रीयतवे यतम् ऋमषमभयाः कपृतमा एव ववेदमायाः ससन्त इमत।
मकन्तपु भमारतष्ट्रीयमानमास मनष्ट्रीमषणमामम् अमभप्रमायनो वतर तवे यतम् ऋषयनो मन्त्रकतमाररयाः न ससन्त , अमप तपु तवे
अपयौरुषवेयमाणमास ववेदमन्त्रमाणमास समाकमातम् कतमाररयाः ससन्त। मन्त्रद्रिषपृ त्वरूपमवेव तवेषमामम् ऋमषत्वमम् असस्त। ववेदमाश्चि
अपयौरुषवेयत्वमादवेव पयौरुषवेयमासपु कपृमतषपु जमायममानवैयाः भ्रमप्रममादमवप्रसलप्समाकरणमापमाटिवरूपवैयाः दनोषवैयाः मवरमहितमायाः
ससन्त।

1.8) ववे द लकणमम्
आपस्तम्बवेन ववेदलकणमपुदष्ट्रीररतस मन्त्रबमाह्मणयनोवरदनमामधवेयमम् इमत। समायणवेनमामप ऋग्ववेदभमाष्यनोपदमातवे
ववेदलकणमपुकस मन्त्रबमाह्मणमात्मकशिब्दरमामशिवरद इमत। मन्त्रनो मननमातम्। यस्ममातम् कमर -तदपपु करणदवेवतमादवेयाः जमानस
भवमत स मन्त्रयाः। मन्त्रवेभ्यनो महि आध्यमासत्मकमासधदवैमवकमासधयमासजकमवषयकनो बनोधयाः सञ्जमायतवे। अतयाः मन्त्रमाणमास
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मन्त्रत्वमम्। अथवमा यवेषमास मननवेन आपदयाः त्रमाणमम् आप्ननोमत मनपुष्ययाः तवे मन्त्रमायाः। चितपुवरदमानमास ससमहितमायाः एव
मन्त्रपदवमाच्यमायाः। मन्त्र एव ससमहितमा। ववैमदककी ससमहितमा छन्दनोबद्धपदरचिनमासत्मकमा भवमत प्रमाययाः। बमाह्मणगन्थमास्तपु
सवर थमा गदमात्मकमा भवसन्त। इयञ्च ववैमदककी ससमहितमा एकमा अखण्डमा चि। श्रिसूयतवे यतम् कपृष्णदवैपमायननो व्यमास एव
ववेदस चितपुधमार मवभज्य ऋक्ससमहितमा समामससमहितमा यजपुयाःससमहितमा अथवर समस हितमा चिवेमत नमाम कपृतवमानम्।
ऋच्यतवे स्तसूयतवे ययमा समा ऋकम्। जवैमममननमा ऋग्लकणस कपृतस 'तवेषमामपृकम् यत्र अथर वशिवेन पमादव्यवस्थमा'
इमत। ऋग्ववेद एव सवर प्रथममम् आमवरमासष्ट्रीतम्। अत एव ऋङम् मन्त्रमाणमामम् अभ्यमहिर तत्वमम्। ववेदमान्तरवेण यदम्
मवधष्ट्रीयतवे ततम् मशिसथलमम्। ऋग्ववेदवेन तपु यमदधष्ट्रीयतवे तदम् दृढस भवमत। तथमा महि आम्नमातस तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास 'यदवै
यजस्य समाम्नमा यजपुषमा मक्रयतवे मशिसथलस तदम्, यदृचिमा तदम् दृढमम'मत। समामलकणमपुकस 'गष्ट्रीमतषपु समाममाख्यमा' इमत।
गष्ट्रीमतपरमा एव समाममन्त्रमायाः। यजपुलरकणमपुकस 'शिवेषवे यजपुयाःशिब्द' इमत। यजपुवरदवे महि सवर मवधमानमास यजमादष्ट्रीनमास वणर नमायाः
वतर न्तवे। 'अमनयतमाकरमावसमाननो यजपुयाः' इमत कवेषमासञ्चन्मतवे यजपुलरकणमम्। यत्र अकरमाणमास ससख्यमा मनयतमा मनसश्चितमा
वमा नमासस्त तदम् यजपुयाः। यजपुमरन्त्रमा महि गदमात्मकमा भवसन्त। अत एव ऋकम् -समाममवलकणस गदमात्मकमन्त्रमाणमामम्
अमभधमानमवेव यजपुयाः। शिपुक्लयजपुवरदयाः कपृष्णयजपुवरदश्चिवेमत यजपुवरदस्य भमागदयमम्। शिपुक्लयजपुवरदवे महि
दशिर पसूणरममासमामदयमागमाथर मन्त्रमायाः ससकसलतमा वतर न्तवे। कपृष्णवे तपु मन्त्रबमाह्मणयनोरवेकत्र ममश्रिणस दृश्यतवे। अथवर मन्त्रमाणमास
नमासस्त

कनोऽमप

लकणमवशिवेषयाः।

ववेदमान्तमन्त्रमा

अत्र

मपुख्यतयाः

समन्निमवषमायाः।

अमभचिमारमामदकमर सपु

अथवर ववेदष्ट्रीयमन्त्रमाणमामसस्त उपयनोगयाः।
पपुरमा महिमषर याः ववैशिम्पमायनयाः बह्महित्यमापमापवेन पमातककी सनम् तसच्छष्यमानम् आहिह य कस्तवेषपु गपुरनोयाः
पमापकमालनमाय तपश्चिररतपुमपुत्सहितवे। यमाजवल्क्यस्तदमा आहि - 'भगवनम्, हिष्ट्रीनमवदवैयाः तवैयाः इतरवैयाः मशिष्यवैयाः तपसमा
पमापकमालनस दयाःपु शिकमम्। अहिस तपु एक एव प्रभवमामम तपसमा अघस्तवे हिन्तपुमम्। ' मशिष्यस्यमामवनयवेन क्रपुद्धनो गपुरुयाः
दत्तमवदमाप्रत्यपर णपसूवरकस स्वमाश्रिमत्यमागमाथर तममामददवेशि। यमाजवल्क्यनोऽमप सपदवेव अधष्ट्रीतमास ववेदमवदमामम् उसद्गरमत
स्म। तदमा गपुरुनोरमाजयमा अन्यवे मशिष्यमायाः मतसत्तररपमकरूपवेण उद्गष्ट्रीणमार ववेदमवदमास स्वष्ट्रीचिक्रपु याः। अत एव तवैयाः प्रचिमाररतमा
समा ववेदससमहितमा तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितवेमत सससजतमा। यमाजवल्क्यस्तदमा ससूयमारद म् ववेदमवदमामम् आप्तपुकमामयाः समवतपृदवेवस स्तववेन
तनोषयमाममास। ससूयर्मोदवेवनोऽमप वमासजरूपवेण यमाजवल्क्यमाय उपमामददवेशि। वमाजनो नमाम ससूयररसश्मयाः, समनशिब्दनो
धनवमाचिष्ट्री। ससूयरमकरणमादम् ववेदधनममदस लब्धमममत वमाजसनवेयससमहितवेमत तदमभधमानस लनोकवेषपु प्रससद्धमम्।
उद्गष्ट्रीणरस्य वस्तपुनयाः तमामससकत्वमातम् तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा कपृष्णयजपुवरदमामभधयमा अमभमहितमा। ससूयरसकमाशिमातम् यमा
ववेदमवदमा असधगतमा समा तपु समासत्त्वककी इमत तस्यमायाः शिपुक्लत्वमम्।
ववेदवपृकनो महि बहिह शिमाखमासमसन्वतयाः। गपुरुमशिष्यपरम्परमायमास ववेदमाध्ययनवे स्वरमादपुच्चिमारणशिवैलष्ट्रीभवेदयाः
पररलक्ष्यतवे। तत एव ववेदशिमाखमानमास समपुत्पसत्तयाः। तथमा महि ऋग्ववेदवे चितपुमवरशिमतयाः ऋक्शिमाखमायाः समपुपलब्धमायाःशिमाकल-मपुद्गल-गमालव-वमास्कलमादययाः। तन्मध्यवे शिमाकल-वमास्कलशिमाखवे सम्प्रमत समपुपलभ्यवेतवे। जवैमममनसपुमन्तपु-सपुकमर प्रभपृतययाः

शिमाखमायाः

समामववेदवे

प्रससद्धमायाः।

त्वरक -कठमादययाः

कपृष्णवे।

जमाबमासल-कमाण्व-

ममाध्यसन्दनमामदशिमाखमायाः शिपुक्लयजपुवरदवे प्रससद्धमायाः। अथवर ववेदस्य पवैप्पलमाद-प्रभपृमतशिमाखमायाः प्रससद्धमायाः। वस्तपुतयाः
कस्य ववेदस्य कमत शिमाखमा इमत मवचिमारणमा तपु अतष्ट्रीव कमठनमा। महिमाभमाष्यपस्पशिमामह्निकवे भमाष्यकपृ तमा पतञ्जसलनमा
उकमम् - 'एकमवसशिमतधमा वमा, एकशितमध्वयपुरशिमाखमायाः, सहिसवत्ममार समामववेद' इमत।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
अत शिमाखमाशिब्दवेन न ससमहितमाभवेदनो बपुध्यतवे। मकन्तपु अध्ययनभवेद एव। तदक
पु स ववेदमवदमा
सत्यव्रतसमाममाश्रिममणमा

'अध्ययनभवेद एव शिमाखमाभवेदमनदमानस न तपु गन्थभवेद' इमत। एकवैकववेदस्य

अनवेकशिमाखमात्ववेऽमप तमासत्त्वकभवेदमाभमावमातम् इमत।
तत एवस क्रमवेणवैव समस्तमन्त्रपदमानमामम् उच्चिमारणस भवमत। स ममालमापमाठयाः। लवेखमापमाठवे महि क्वमचितम्
यथमाक्रमस क्वमचिदमा व्यपुत्क्रमवेण क्वमचितम् पददयस्य क्वमचिदमा पदत्रयस्य एकत्र पमाठनो भवमत। जटिमापमाठस्यवैव
आनपुरूपस दृश्यतवे मशिखमापमाठवे । अत्र मध्यवे मध्यवे तपृतष्ट्रीयवे षष्ठवे नवमवे वमा चिरणवे त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण पदमामन वतर न्तवे।
ध्वजपमाठवे महि प्रथमतयाः क्रमपमाठवतम् षटिम् पदमामन उच्चिमायर व्यपुत्क्रमवेण पपुनस्तमामन एव षटिम् पदमामन उच्चिमायर न्तवे। यत्र
क्रमपमाठस्य दवे दवे पदवे यथमाक्रमस मत्रयाः मत्रयाः उच्चिमायरतवे, मदतष्ट्रीयवमारवे तपु व्यपुत्क्रमवेण पमाठनो भवमत, स दण्डपमाठयाः।
रथपमाठवे महि क्रमपमाठस्य तमदपरष्ट्रीतक्रमस्य चि सङम् गमनो दृश्यतवे। घनपमाठनो महि मनतरमास मवलकणयाः सक्लषश्चि। तत्र
अनपुलनोम-मवलनोमक्रमवेण पदमानमामम् असकपृदमावपृसत्तयाः जमायतवे। एतवे एकमादशि पमाठमायाः मनभपुरज-प्रतपृणभवेदवेन मदधमा।
मसूलस्यमामवकपृतयाः पमाठनो मनभपुरजयाः। ससमहितमापमाठ एव मनभपुरजयाः पमाठयाः। तस वजर मयत्वमा अन्यवे मवकपृतपमाठमायाः प्रतपृणमा
इत्यपुच्यतवे।
ववेदस्य मवमवधमा मवभमागमा अगवे प्रदशिर मयष्यन्तवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः
55. न्यमायमतवे ववेदयाः पयौरुषवेयनो न वमा।
56. मष्ट्रीममाससमामतवे ववेदयाः पयौरुषवेययाः अपयौरुषवेयनो वमा।
57. ववेदस्य प्रवमाहिमनत्यतमामम् कवे अङ्गष्ट्रीकपुवर सन्त।
58. कयाः मनभपुरजपमाठयाः।
59. शिपुक्लयजपुवरदवे कमायाः शिमाखमायाः प्रससद्धमायाः।
60. वमाजयाः नमाम मकमम्। समनशिब्दमाथर श्चि कयाः।
61. ऋक्शिब्दस्य कमा व्यपुत्पसत्तयाः।
62. कसस्मनम् ववेदवे दशिर पण
सू र ममासमामदयमागमाथर मन्त्रमायाः ससकसलतमा वतर न्तवे।
63. अमभचिमारमामदकमर सपु ककीदृशिमन्त्रमाणमामम् उपयनोगयाः।
64. जवैमममननमा ऋग्लकणस मकमम् कपृतमम्।

1.9) अथ सस म हितमा
ववेदलकणमम् आपस्तम्भवेन ससूमचितस मन्त्रबमाह्मणयनोयाः ववे द नमामधवे य मम् इमत। यत्र मन्त्रमायाः पपुनश्चि तवेषमास
प्रयनोगमनधमाररकमामण बमाह्मणमामन चि मवदन्तवे स भवमत ववेदयाः। उपनोदमातभमाष्यवे समायणमाचिमायरणमामप अनपुरूपस लकणमम्
उकमम् - 'मन्त्रबमाह्मणमात्मकशिब्दरमामशिवर द याः ' इमत। मन्त्रससमहितमाभमागयौ पयमारययौ, समन्निकषरण धमारयमत इमत
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सम्यकम् धपृतमायाः मन्त्रमायाः यस्यमामममत वमा मवगहिवे सम्पसूवरकमातम् डपु धमाञम् धमारणपनोषणयनोयाः इमत धमातनोयाः कप्रत्ययवे सस्त्रयमास
टिमामप चि मनष्पदतवे ससमहितमाशिब्दयाः। मन्त्रमायाः यत्र ससन्त सयाः भमागयाः ससमहितमाभमागयाः इमत मनष्कषर याः।
मशिष्यवै याः प्रमशिष्यवै स् तसच्छष्यवै वर द मान्तवे शिमासखननोऽभवनम् इमत भमागवतवचिनमातम् गपुरु-मशिष्य-प्रमशिष्यपरम्परयमा ववेदस्य रकणमादम् दवेशिकमालव्यमकभवेदवे ववेदपमाठस्य ववैवैमभन्नित्वमातम् नमानमा शिमाखमायाः अन्वभवनम्। कस्य
ववेदस्य कमत शिमाखमायाः इमत मवषयवे महिमाभमाष्यकमारपतञ्जसलवचिनस सपुप्रससद्धमम् -

"एकमवस शि मतधमा बमाहिवपृच् यमम् सहिसवत्ममार समामववे द याः।
एकशितमध्वयपुरशि माखमायाः नवधमाथवर ण नो मतयाः। " इमत।
ऋग्ववेदस्य

एकमवसशिमतयाः

शिमाखमायाः

ससन्त,

शिमाखमामवषयवे

तपु

मवदषपु मास

मतभवेदयाः

अस्त्यवेव।

वमाक्यपदष्ट्रीयकमारवेण भतपृरहिररणमा तपु अस्य पञ्चदशि शिमाखमायाः प्रमतपमामदतमायाः। ऋक्ससमहितमायमायाः प्रससद्धमायाः पञ्च शिमाखमायाः
ससन्त - शिमाकलयाः वमाष्कलयाः आश्वलमायनयाः, शिमासखमायनयाः ममाण्डसू कमायनयाः इमत। समामववेदस्य सहिसस शिमाखमायाः
आसनम् परन्तपु इदमानष्ट्रीन्तनकमालवे तस्य कवेवलस मतसयाः शिमाखमायाः प्रमाप्यन्तवे। कयौथपुमष्ट्रीयमा रमाममायणष्ट्रीयमा जवैममनष्ट्रीयमा
इमत।
यजपुवरदस्य शितस शिमाखमायाः आसनम् । कपृष्णयजपुवरदस्य प्रससद्धमायाः शिमाखमायाः ससन्त तवैसत्तरष्ट्रीययाः मवैत्रमायणष्ट्री ,
कठयाः, कमपष्ठलयाः। शिपुक्लयजपुवरदस्य चि वमाजसनवेयष्ट्री, ममाध्यसन्दनष्ट्री, कमाण्वयाः एतवे शिमाखमायाः प्रससद्धमायाः।
अथवर ववेदस्य नव शिमाखमायाः आसनम् । अधपुनमा दवे शिमाखवे प्रमाप्यवेतवे शियौनकयाः , मपप्पलमादश्चि।

अथ बमाह्मणमम्

1.10)

बह्मनम् इमत शिब्दस्य मवमवधवेषपु अथरषपु बमाह्मणयाः अन्यतमयाः। तस्ममादम् ववेदमधष्ट्रीतवे तदवेद वमा इमत मवगहिवे
तदधष्ट्रीतवे तदवेद इमत ससूत्रवेण बह्मनम् शिब्दमातम् अण्प्रत्ययवे बमाह्मणशिब्दस्य मनष्पसत्तयाः । अथवमा बह्म एव बह्मणयाः।
शितपथबमाह्मणवे प्रमाप्यतवे "बह्म ववै बमाह्मणयाः " इमत । दयमानन्दसरस्वतष्ट्रीमतवेन पपुरनोमहितमायाः बमाह्मणमायाः,
तवैमनर ष्पमादयमागमामदमवसधयाः यत्रनोपमदषयाः तदम् बमाह्मणमम्। उकञ्च तवेन – "चितपुवर द मवमदबरह्म मभबमारह्म णवै मर हिमषर म भयाः
प्रनोकमामन यमामन ववे द व्यमाख्यमानमामन तमामन बमाह्मणमामन " इमत। जवैमममननमा तपु "शिवे षवे बमाह्मणशिब्दयाः " इत्यवेव
बमाह्मणलकणमम् उदष्ट्रीररतमम्। मन्त्रमासशिस मवहिमाय ववेदस्य अवमशिषयाः भमागयाः बमाह्मणमममत। आपस्तम्भवेन ससूमत्रतस
कमर चि नोदनमा बमाह्मणमामन इमत। यमागमामदमक्रयमामवसधयाः यत्र वमणर तयाः तदम् बमाह्मणमम्। बमाह्मणवेषपु वण्यर ममाणमायाः
मवषयमास्तमावतम् षटिम् - मवसधयाः, अथर वमादयाः, मनन्दमा, प्रशिससमा, पपुरमाकल्पयाः, परमाकपृमतश्चिवेमत।
ऋग्ववेदस्य ऐतरवेयस कयौषष्ट्रीतमक शिमासख्यमायनस वमा दवे बमाह्मणवे । समामववेदस्य बमाह्मणवेषपु प्रससद्धमायाः भवसन्त
पञ्चमवसशि षसड्वसशि छमान्दनोग्यस, जवैममनष्ट्रीयस तलवकमारनो वमा समाममवधमानमम् , आषरययाः, वसशियाः, दवेवतमाध्यमायनमम् इमत।
शिपुक्लयजपुवरदस्य

शितपथबमाह्मणमम्,

कपृष्णयजपुवरदस्य

तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणमम्

इमत।

अथवर ववेदस्य

गनोपथनमामकमवेकमवेव बमाह्मणमसस्त।

ववेदमाध्ययनमम्
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अथ आरण्यकमम्

1.11)

आरण्यकमामन भवसन्त बमाह्मणमानमास पररमशिषभसूतमामन। आरण्यकवे अध्यमात्मतत्त्वमामन आलनोमचितमामन।
अमप चि मनष्कमामतयमा यमागमामदकममारमप तत्र उपमदषमम्। आरण्यवे अनपुच्यममानमातम् आरण्यकमममत तस्य अन्वथर
नमाम असस्त। तथमामहि अरण्यशिब्दमातम् वपुञ्प्रत्ययवे आरण्यकमम् इमत मनष्पदतवे।
आरण्यकमवषयवे भमाष्यकमारयाः समायणनोऽभमाणष्ट्रीतम् -

"अरण्यमाध्ययनमादवे त दमारण्यकममतष्ट्री यर तवे ।
अरण्यवे तदधष्ट्री यवे तवे त् यवे वस वमाक्यस प्रवक्ष्यतवे । "
ऋग्ववेदस्य आरण्यकदयस प्रमाप्यतवे ऐतरवेयस समासख्यमायनञ्च। समामववेदस्य आरण्यकस भवमत
छमान्दनोग्यमारण्यकमम्। शिपुक्लयजपुवरदस्यमारण्यकमसस्त वपृहिदमारण्यकमम्। कपृष्णयजपुवरदस्य तवैसत्तरष्ट्रीयस मवैत्रमायणष्ट्रीयञ्चवेमत
आरण्यकदयमम्, अथवर ववेदस्य आरण्यकमम् नमासस्त।

अथनोपमनषतम्

1.12)

आरण्यकस्यमामप समारभसूतमा वतर तवे उपमनषतम्। आरण्यकवे आरब्धमा अध्यमात्मतत्त्वमालनोचिनमा उपमनषत्सपु
एव परमास स्फसूमतर लभममानमा पररसममाप्तमा। ववेदस्य असन्तमत्वमातम् लक्ष्यत्वमातम् वमा इयमम् उपमनषदम् ववेदमान्त इत्यमप
करयतवे। ( ववेदस्यमान्तयाः ववेदमान्तयाः, अन्तशिब्दस्य मदमवधनोऽथर याः समारभमागयाः, असन्तममासशिनो वमा। ) उपमनपसूवरस्य
मवशिमारणगत्यवसमादनमाथर स्य सद्धमातनोयाः मणमचि सक्वमप उपमनषच्छब्दस्य मनष्पसत्तररमत शिङ्करमाचिमायमारयाः।
उपशिब्दस्य समामष्ट्रीप्यस सत्वरस वमाथर याः मनशिब्दश्चि मनश्चियमाथर कयाः तवेन सत्वरस मनश्चियवेन सससमाररणमास सससमारसमारममतस
समादयमत

मवशिमादयमत

मशिसथलयतष्ट्रीमत,

परमश्रिवेयनोरूपस

प्रत्यगमात्ममानस

समादयमत

गमयतष्ट्रीमत,

दयाःपु खजन्ममामदमसूलमजमानस समादयमत नमाशियतष्ट्रीमत वमा उपमनषत्पदवमाच्यमा। उपमनषमददमा भवमत बह्ममवदमा
रहिस्यमवदमा वमा । ऋग्ववेदस्य उपमनषदयौ ऐतरवेयशिमासखमायनयौ , समामववेदस्य चि छमान्दनोग्यकवेननोपमनषदयौ ,
कपृष्णयजपुवरदस्य चि कठ-श्ववेतमाश्वतर-महिमानमारमायणयाः उपमनषदयाः ससन्त, शिपुक्लयजपुवरदस्य ईशिवपृहिदमारण्यकयौ,
अथवर ववेदस्य चि प्रश्नमपुण्डकममाण्डपु क्यनोपमनषदयाः प्रधमान्यवेन उपलब्धमायाः। शिङ्करमाचिमायरण दशिमानमास प्रससद्धमानमामम्
उपमनषदमास भमाष्यस सलसखतमम्। तथमामहि-

'ईशिकवेनकठप्रश्नमपुण् डममाण्डपु क्यतवै स त्तररयाः।
ऐतरवेय ञ्च छमान्दनोग्यस बपृहि दमारण्यकस तथमा॥’
श्ववेतमाश्ववेतरनोपमनषदयाः अमप भमाष्यस शिङ्करमाचिमायरण कपृतमममत कवेचिन मवदमाससयाः कथयसन्त। तन्नि इमत अपरवे।
इदस

ववेदजमानस

बह्ममा

भमारदमाजमाय

प्रददयौ,

भमारदमाजमादमामङ्गरसयाः

आमङ्गरसमाच्चि

शियौनकयाः

एवमपुत्तरनोत्तरकमालवे बहिवयाः ऋषययाः इदस जमानस प्रमापपुयाः। परन्तपु कमालक्रमवेण आयपुषयाः बपुद्धवेश्चि ह्रिमासत्वमादम् एकवेन
समगववेदस गभष्ट्रीरतयमा अध्यवेतपुस वमा अध्यमापमयतपुम्वमा न शिक्यतवे अतयाः व्यमासमहिमषर याः ववेदस चितपुधमार मवभज्य
स्वमशिष्यवेभ्ययाः (पवैलमाय ऋग्ववेदस जवैममनयवे समामववेदस ववैशिम्पमायनषर यवे यजपुवरदस सपुमन्तववे चि अथवर ववेदस )
तत्तदवेदरकणकमायर व्यमापर यतम् । तथमामहि भमागवतवे -
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"परमाशिरमातम् सत्यमावत्यमामस शि मासशि कलयमा मवभपुयाः ।
अवतष्ट्री ण र्मो महिमाभमागनो ववे दस चिक्रवे चितपुम वर ध मम् ।। " इमत ।

पमाठगतप्रश्नमायाः

1.13)

65. आपस्तम्भवेन ससूमचितस ववेदलकणस मकमम्।
66. महिमाभमाष्यकमारपतञ्जसलमतवे ऋग्ववेदस्य कमत शिमाखमायाः।
67. समामववेदस्य एकस्यमायाः शिमाखमायमायाः नमाम मकमम्।
68. ममाध्यसन्दनष्ट्री शिमाखमा कस्य ववेदस्य।
69. अथवर ववेदस्य कमत शिमाखमायाः आसनम्।
70. आपस्तम्भवेन ससूमचितस बमाह्मणलकणस मकमम्।
71. बमाह्मणवेषपु वण्यर ममाणमायाः षडम् मवषयमायाः कवे ससन्त।
72. शितपथबमाह्मणस कसस्मनम् ववेदवे वतर तवे।
73. अथवर ववेदस्य बमाह्मणस्य नमाम मकमम्।
74. आरण्यकशिब्दयाः कवेन प्रत्ययवेन मनष्पन्नियाः।
75. ऋग्ववेदस्य आरण्यकदयस्य नमाम मकमम्।
76. उपमनषच्छब्दस्य नमाममान्तरस सलखत।
77. उपमनषमदत्यत्र सद्धमातपुयाः मकमथर कयाः।
78. कठनोपमनषतम् कसस्मनम् ववेदवे वतर तवे।
79. व्यमासदवेवयाः समामववेदस कस्मवै दत्तवमानम्।

ऋग्ववे द याः

1.14)

ऋच्यतवे स्तसूयतवे ययमा समा भवमत ऋकम् इमत ऋचि स्तपुतयौ इमत धमातनोयाः सक्वमप मनष्पन्निनोऽयस शिब्दयाः।
स्तवनपरकमायाः ऋचियाः इत्यथर याः । पसूवरमष्ट्रीममाससमाकमारजवैमममनमतवेन यत्र अथमारनपुसमारस पमादव्यवस्थमा मवमहितमा समा ऋकम्
भवमत। तथमामहि तवेन प्रनोकमम् - "तवे ष मामपृकम् यत्र अथर वशिवे न पमादव्यवस्थमा " ऋचियाः स्वरूपस तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषदमप
सममाम्नमातमम् - "यदवै यजस्य समाम्नमा यजपुष मा मक्रयतवे मशिसथलस तदम् यदम् ऋचिमा तद्दृढमममत "।
ऋक्ससमहितमायमायाः मवभमागप्रकमारयाः मदधमा मवभज्यतवे। प्रथमयाः तमावतम् - मण्डलयाः, अनपुवमाकयाः, ससूकमम्, ऋकम् इमत।
मदतष्ट्रीययाः- अषकमम्, अध्यमाययाः, वगर याः, मन्त्रयाः । प्रथमप्रकमारवेण ऋक्ससमहितमायमास दशि(१०) मण्डलमायाः,
पञ्चमाशिष्ट्रीमतयाः(८५) अनपुवमाकमायाः, सप्तदशिनोत्तरवैकसहिसस (१०१७) ससूकमामन षट्छतमासधकदशिसहिसस (१०६००)
ऋचियाः ससन्त। ऋग्ववेदस्य शिमाकलबमाष्कलशिमाखयनोयाः मध्यवे शिमाकलशिमाखमायमास बमालसखल्यमषर दृषमामन एकमादशि
बमालसखल्यससूकमामन न पररगमणतमामन, तन्नियवे ऋक्ससमहितमायमास सप्तदशिमासधकवैकसहिसस (१०१७) ससूकमामन ससन्त।
मदतष्ट्रीयमवभमागप्रकमारवेण ऋक्ससमहितमायमामम् अषयौ (८) अषकमामन चितपुष्षमषयाः (६४) अध्यमायमायाः, षडसधकमदसहिसस
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(२००६) वगमारयाः चि ससन्त। सम्पसूणमारयमामम् ऋक्ससमहितमायमामम् दमामत्रसशित्सहिसमासधकचितपुलरक्ष्यमम् (४३२००)
अकरमामण ससन्त।

अथ समामववे द याः

1.15)

स्यमत श्रिवणममात्रवेण पमापमामन नमाशियमत इमत, स्यमत गमानसपुधमासवेचिनदमारमा यजमानपुष्ठमानकतररणमास
कममारनपुष्ठमानजमास श्रिमासन्तस नमाशिमयतष्ट्रीमत वमा मवगहिवे "षनोऽन्तकमर मण" इमत धमातनोयाः कत्ररथर ममणनम् प्रत्ययवे
समामशिब्दस्य मनष्पसत्तयाः। "कवेमचित्तपु समामसमान्त्वप्रयनोगवे" इमत चिपुरमामदगणष्ट्रीयमादमप धमातनोयाः समामशिब्दनोत्पसत्तस मन्वतवे।
तवेषमास नयवे समामयमत गसूढतत्त्वस गष्ट्रीतदमारमा ववेदप्रमतपत्तमारस बनोधमयत्वमा तस समान्त्वयमत इमत समाम। ऋकपु
गष्ट्रीतनोमचितस्वरमाणमास मनववेशिवे समत समाम उत्पदतवे इमत बपृहिदमारण्यकवे आम्नमातमम्। तथमामहि -समा (ऋकम् ) चि अमयाः

(गष्ट्रीत नोमचितस्वरयाः ) चि तत्समाम्नयाः समामत्वमम् जवैमममननमा तपु ऋङ्मन्त्रवेषपु यमा ऋकम् गष्ट्रीतरूपवेणनोपस्थमापनयनोग्यमा समा
भवमत समाममाख्यमा इमत प्रत्यपमामद। तथमामहि तस्य मनष्कषर भसूतस लकणस भवमत "गष्ट्री म तषपु समाममाख्यमा " इमत।
समायणमाचिमायरणमामप समामववेदभमाष्यभसूममकमायमास मनगमदतस- "गष्ट्री य ममानस्य समाम्नयाः आश्रियभसूत मा ऋचियाः समामववे दवे
सममाम्नमायन्तवे " इमत। समामववेदससमहितमायमास दशिमासधकमाषमादशिशितस (१८१०) मन्त्रमायाः मवदन्तवे। एतवेषपु पञ्चसप्तसत्तयाः
कवेवलस

स्वककीयमायाः

अवमशिषमायाः

ऋग्ववेदमातम्

सममानष्ट्रीतमायाः।

कयौथपुमष्ट्रीशिमाखमायमायाः

नयवे

समामववेदससमहितमा

पसूवमारमचिकनोत्तरमामचिर कभवेदवेन मदमवधमा। अत्र प्रथमस पसूवमारमचिर कयाः प्रपमाठकवैयाः प्रपमाठकमाश्चि दशिमतमभयाः मवभकमायाः। प्रत्यवेकस
दशित्यमास दशि मन्त्रमायाः ससन्त। एवस समाकल्यवेन समामससमहितमायमास पसूवमारमचिर कवे पञ्चशिष्ट्रीत्यसधकपञ्चशितस (५८५) मन्त्रमायाः
मवदन्तवे। एवमपुत्तरमामचिर कवे प्रमायवेण चितपुश्शितस (४००) स्तनोत्रमामण मवदन्तवे। प्रत्यवेकस स्तनोत्रवे चि मतसयाः चितसयाः वमा
ऋचियाः ससन्त। इदस समामगमानस चितपुधमार मवभकमम्- गमामगवेयमम्, अरण्यगवेयमम्, ऊहिगमानमम्, ऊह्यगमानञ्च।

अथ यजपुवर द याः

1.16)

यज्यतवेऽसस्मनम् इमत मवगहिवे यज दवेवपसूजमासङ्गमतकरणदमानवेषपु इमत धमातनोयाः उसस -प्रत्ययवे यजपुश्शिब्दनो
मनष्पदतवे। यजपुमरन्त्रमायाः दवेवमानमामम् आहिह मतपरकमायाः यवेषपु मन्त्रवेषपु अकरमाणमास ससख्यमा मनयतरूपवेण न मवदतवे तवे
यजपुमरन्त्रमायाः इत्यपुच्यन्तवे। उकञ्च- "अमनयतमाकरमावसमाननो यजपुयाः गदमात्मकनो यजपुयाः " इमत। जवैमममननमा तपु
ऋङ्मन्त्रमानम् समाममन्त्रमानम् चि मवहिमाय अवमशिषमायाः ववेदमन्त्रमायाः यजपुयाः पदवमाच्यमायाः इमत प्रमतपमामदतमम्। तथमामहि
तल्लिकणमम्- "शिवे षवे यजपुश् शिब्दयाः " इमत। यजवेन सहि सम्बद्धमानमास यजपुमरन्त्रमाणमास यजपुत्वर मम् इमत वमायपुपरपु माणवे
सममाख्यमातमम्-

"यसच्छषञ्च यजपुवर दवे , तवे न यजमयपु ञ्ज त।
यजनमामद्ध यजपुवर द , इमत शिमास्त्रस्य मनणर ययाः।। " इमत।
यजपुवरदयाः मदमवधयाः शिपुक्लयाः कपृष्णश्चि। ससूयमारतम् प्रमाप्तस्य समासत्वकत्वमातम् मन्त्रबमाह्मणयनोश्चि
पपृथक्भसूतत्वमातम् शिपुक्लत्वमम्। उद्गष्ट्रीयरस्य तमामससकत्वमातम् मन्त्रबमाह्मणयनोयाः व्यमाममश्रिष्ट्रीभसूतमाच्चि कपृष्णत्वमम्।
शिपुक्लयजपुवरदस्य ममाध्यसन्दनशिमाखमायमास चित्वमाररसशिदध्यमायमायाः (४०) त्र्यसधकमत्रशितमम् अनपुवमाकमायाः (३०३) तथमा
पञ्चसप्तत्यसधकनोनमवसशिमतशितस (१९७५) कसण्डकमायाः ससन्त। कमाण्वशिमाखमायमान्तपु चित्वमाररसशिदध्यमायमायाः (४०)
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(३२८)

अनपुवमाकमायाः

त्र्यशिष्ट्रीत्यसधकमदसहिसस

(२००३)

मन्त्रमायाः

ससन्त।

कपृष्णयजपुवरदमान्तगर ततवैसत्तरष्ट्रीयशिमाखमायमास सप्त (७) कमाण्डमायाः, चितपुश्चित्वमाररसशितम् (४४) प्रपमाठकमायाः (प्रश्नमायाः)
एकपञ्चमाशिदसधकषट्शितस (६५१) अनपुवमाकमायाः ससन्त।

अथमाथवर ववे द याः

1.17)

आनन्तयर परबह्म गमयमत प्रमापयतष्ट्रीमत वमा मवगहिवे अथपसूवरकमादम् "ऋ गमतप्रमापणयनोयाः" इमत धमातनोयाः
वमनप्प्रत्ययवे अथवर शिब्दस्यनोत्पसत्तयाः। सद एव परबह्मप्रमामप्तयरन भवमत तदथवर इमत शिवेषयाः।
अथवर ववेदवे मवसशिमतयाः (२०) कसण्डकमायाः, अषमत्रसशितम् (३८) प्रपमाठकमायाः, नवमतयाः (९०) अनपुवमाकमायाः,
एकमत्रसशिदसधकसप्तशितस (७३१) ससूकमामन तथमा प्रमायवेण षट्सहिसस मन्त्रमायाः अथवरदवे मवदन्तवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः

1.18)

80. ऋकम्-शिब्दस्य मनवर चिनस मकमम्।
81. ऋक्ससमहितमायमायाः दयौ मवभमागप्रकमारयौ कयौ।
82. समगमायमामम् अमप ऋक्ससमहितमायमास कमत अकरमामण ससन्त।
83. समामशिब्दयाः कस्ममादम् धमातनोयाः मनष्पन्नि।
84. समामववेदस्य लकणस समायणमाचिमायरण मकमपुकमम्।
85. समामववेदवे स्वककीयमायाः मन्त्रमायाः कमत ससन्त।
86. समामगमानस कमतधमा मवभकमम्, कमामन चि तमामन।
87. दवेवमानमामम् आहिह मतपरकमायाः मन्त्रमायाः कवे।
88. यजपुवरदयाः भवेददयस मकमम्।
89. अथवर शिब्दयाः कस्ममादम् धमातनोयाः मनष्पन्नियाः।
90. अथवर ववेदवे कमत कण्डकमायाः ससन्त।

ववै म दकस्वरयाः

1.19)

सवमारमण अकरमामण स्वरव्यञ्जनभवेदवेन मदमवधमामन। तत्र स्वयस रमाजन्तवे इमत स्वरमायाः। अथमारतम् तवेषमामम्
उच्चिमारणवे अन्यवणर स्य समाहिमाय्यमम् अनमावश्यकमम्। एतवेषमास स्वरमाणमामम् उदमात्तत्व -अनपुदमात्तत्व-स्वररतत्वभवेदवेन
त्रयनो धममारयाः ससन्त। यस्य स्वरस्य उदमातत्वस धमर्मो वतर तवे स स्वरयाः उदमात्तयाः स्वरयाः करयतवे। यस्य स्वरस्य
अनपुदमात्तत्वस धमर्मो मवदतवे स स्वरयाः अनपुदमात्तस्वरयाः उच्यतवे। यस्य चि स्वरस्य स्वररतत्वस धमर याः असस्त स स्वरयाः
स्वररतस्वरयाः गदतवे। अयस सवर्मोऽमप स्वरप्रपञ्चयाः मशिकमागन्थवेषपु मवस्तरशियाः आलनोच्यतवे। पमामणनष्ट्रीयतन्त्रवे स्वरस्य
अपरस नमाम भवमत अचिम् इमत।
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उदमात्तत्वमम् अनपुदमात्तत्वमम् इमत दयौ वणर धमर्थौ यसस्मनम् स्वरवे सममामह्रियवेतवे सयाः स्वरयाः स्वररतससजयाः
भवमत। यसस्मनम् स्वरवे उदमात्तत्वमम् अनपुदमात्तत्वमम् इमत दयौ वणर धमर्थौ ममसलतयौ सयाः स्वरयाः ससजष्ट्री असस्त। स्वररतयाः
इमत ससजमा असस्त। स्वरस्य जमानमाथर स्वरस्य उच्चिमारणस्थमानमामन बनोद्धव्यमामन।
वणमारन मामम् उच्चिमारणस्य स्थमानमामन वणमारनमामम् उच्चिमारणमाय मपुखस्य मवमवधमानमामम् स्थमानमानमामम् उपयनोगयाः भवमत। तमामन स्थमानमामन अषयौ
ससन्त। अत्र पञ्च स्थमानमामन एव आलनोच्यन्तवे।
गलवे गष्ट्रीवमायमामम् वमा सम्मपुखवे उन्नितयाः भमागयाः भवमत। स मचिबपुकस्य अधस्तमातम् भवमत। तस्य नमाम
कमाकलकयाः इमत। स एव लनोकवे कण्ठममणयाः इमत करयतवे। कमाकलकमादम् आरभ्य ओष्ठस यमावतम् पञ्च स्थमानमामन
उच्चिमारणमाय व्यवमह्रियन्तवे। तमामन चि - १) कण्ठयाः, २) मसूधमार, ३) तमालपु, ४) दन्तमायाः, ५) औष्ठयौ इमत।
अवणर स्य उच्चिमारणमाय श्वमासनसलकमायमायाः आकपुञ्चनस मक्रयतवे। नसलकमायमायाः ययाः असशियाः आकपुसञ्चतयाः
भवमत तस्य नमाम कण्ठयाः इमत। मपुखमववरवे उपररतनवे गनोलमाकमारवे उन्निततमस स्थमानमम् मसूध मार भवमत। ततयाः परस
दन्तस यमावतम् मवस्तष्ट्रीणरस्य मवभमागस्य ययाः मध्यमबन्दयाःपु स तमालपु इमत करयतवे। दन्तमायाः दशिनमायाः इमत प्रससद्धमायाः।
दयौ ओष्ठयौ चि।
कयाः उदमात्तयाः भवमत कण्ठस्य यमावमानम् भमागयाः उच्चिमारणमाय उपयनोगष्ट्री भवमत तस्य भमागदयमम् कतर व्यमम्। ऊध्वर भमागयाः
अधनोभमागयाः चि। पमामणमनससूत्रमम् असस्त - उच्चिवैरुदमात्तयाः इमत।
अत्र उच्चिवैयाः इमत शिब्दस्य अथर याः भवमत - ऊध्वर भमागवे इमत। उच्चिवैयाः इत्यस्य महिमानम् ध्वमनयाः इमत
नमात्रमाथर याः। कण्ठस्य ऊध्वर भमागवे अमभघमातवेन ययाः स्वरयाः उत्पदतवे स उदमात्तयाः इमत करयतवे।
यथमा कण्ठस्य भमागमायाः कल्प्यन्तवे। तस्य ऊध्वर भमागयाः अधनोभमागयाः चि कल्प्यवेतवे। तथमा तमालपुनयाः मसूध्नर याः
दन्तमानमामम् ओष्ठयनोयाः चि अमप भमागमायाः कल्पनष्ट्रीयमायाः।
कयाः अनपुद मात्तयाः भवमत अनपुदमात्तससजमामवधमायकस पमामणनष्ट्रीयस ससूत्रस भवमत - नष्ट्रीचिवैरनपुदमात्तयाः। ससूत्रस्थस्य नष्ट्रीचिवैयाः इमत शिब्दस्य
अथर याः भवमत - अधनोभमागवे इमत। नष्ट्रीचिवैयाः इत्यस्य लघष्ट्रीयमानम् ध्वमनयाः इमत न अत्र अथर याः। कण्ठस्य अधनोभमागवे
अमभघमातवेन ययाः स्वरयाः उत्पदतवे सयाः अनपुदमात्तयाः इमत करयतवे।
कयाः स्वररतयाः सममाहिमारयाः स्वररतयाः इमत पमामणमनससूत्रमम्। उदमात्तस्य स्वरस्य धमर याः उदमात्तत्वमम्। अनपुदमात्तस्य स्वरस्य
धमर याः अनपुदमात्तत्वमम्। यसस्मनम् स्वरवे उदमातत्वमम् अनपुदमात्तत्वस चि ममसलतस भवमत स स्वरयाः स्वररतयाः स्वरयाः
करयतवे। अतयाः स्वररतस्य उच्चिमारणवे कण्ठमादष्ट्रीनमामम् ऊध्वर भमागयाः अधनोभमागयाः चि अमप व्यवमह्रियवेतवे।
स्वररतवे उदमात्तत्वस्य अनपुद मात्तत्वस्य चि मवभमागयाः स्वररतस्य कसस्मनम् भमागवे उदमात्तत्वमम् कसस्मनम् वमा भमागवे अनपुदमात्तत्वमम् इमत जमानमम् अपवेमकतमम्।
स्वररतस्वरवे पसूवमारधरभमागयाः उदमात्तयाः भवमत। उत्तरमाधर भमागयाः अनपुदमात्तयाः भवमत। स्वररतस्वरमातम् परस यमद अन्ययाः
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उदमात्तयाः स्वररतयाः वमा स्वरयाः स्यमातम् तमहिर अस्य अनपुदमात्तभमागस्य उच्चिमारणमम् अनपुदमात्तमवेव भवमत। यमद
अस्ममातम् स्वररतस्वरमातम् परमम् अनपुदमात्तस्वरयाः स्यमातम् तमहिर स्वररतस्य ययाः अनपुदमात्तभमागयाः तस्य उदमात्ततरमम्
उच्चिमारणस भवमत। अथमारतम् उदमात्तमादम् अमप ऊध्वर भमागवे मनष्पदतवे।
स्वररतमातम् परमम् उदमात्तयाः स्वररतयाः वमा इमत सस्थमतयाः चिवेतम् अनपुदमात्तभमागस्य अनपुदमात्तमवेव उच्चिमारणमम्।
स्वररतमातम् परमम् अनपुदमात्तयाः प्रचिययाः वमा इमत सस्थमतयाः चिवेतम् अनपुदमात्तभमागस्य उदमात्ततरमम् उच्चिमारणमम्।
प्रचिययाः एकश्रिपुम तयाः
स्वररतस्वरमानन्तरमम् अनपुदमात्तस्वरमायाः ततयाः परमम् उदमात्तयाः इमत यदमा सस्थमतयाः भवमत तदमा उदमात्तमातम्
पसूवर मवदममानयाः एकयाः अनपुदमात्तयाः अधनोरवेखयमा मचिमह्नितयाः भवमत। ततयाः पसूवर मवदममानमायाः अनपुदमात्तमायाः स्वरमचिह्निहिष्ट्रीनमायाः
भवसन्त। तवेषमामवेव मचिह्निहिष्ट्रीनमानमामम् अनपुदमात्तमानमामम् नमाम प्रचिययाः एकश्रिपुमतयाः वमा।

म (म ऋ.१.१.१)। उप म त्विथागनक्षे वदविअ क्षेवदविक्षेम (ऋ.१.१.७)।
अअवगनमट्रीळक्षेम परनोप अ वहतम
अप्रयम पतथामक्षेवियथाविनो मवअ तस दथागः।म (ऋ.७.१००.२)
म म इमत ऋग्ववेदस्य अमगससूकस्य प्रथमस शिब्दत्रयमम्। असस्मनम् अअ॒मगमष्ट्रीमी॑ळवे इत्यत्र
अअवगनमट्रीळक्षेम परनोवह
प अ तम
उदमाहिरणमम् -

अकमारयाः अनपुदमात्तयाः। इकमारयाः उदमात्तयाः। ईकमारयाः स्वररतयाः। एकमारयाः प्रचिययाः। अतयाः एव ईकमारस्य ययाः
उत्तरमाधर भमागयाः तस्य उदमात्ततरमम् उच्चिमारणस भवमत। व्यञ्जनस्य उदमात्तत्वमामदकस नमासस्त।

उपमी॑ त्वमागवे मदअ॒ववेमदमी॑ववे (ऋ.१.१.७) इत्यत्र उपमी॑ इत्यसस्मनम् उकमारयाः उदमात्तयाः, पकमारमातम् परयाः अकमारयाः
स्वररतयाः।
मदतष्ट्रीययाः

वदविअ क्षे इत्यत्र दकमारमातम् परयाः इकमारयाः अनपुदमात्तयाः। ' त्विथागनक्षे ' इत्यत्र सवर स्वरमायाः प्रचियमायाः।
अप्रयम पतथामक्षेवियथाविनो मवअ तस दथागःम। (ऋ.७.१००.२) इत्यत्र अप्र म इत्यसस्मनम् प्रथमयाः अकमारयाः उदमात्तयाः,
अकमारयाः स्वररतयाः। मवअ तस इत्यत्र मकमारमातम् परवतर्वी अकमारयाः अनपुदमात्तयाः। ' यत
प थामक्षेवियथाविनो ' इत्यत्र

सवर स्वरमायाः प्रचियमायाः।
पमामणनष्ट्रीयशिमास्त्रनोकमदशिमा प्रत्यवेकमम् उदमात्त-अनपुदमात्त-स्वररतमाख्य-मत्रमवधस्वरमाणमास मत्रमवधमम् उच्चिमारणस
सम्भवमत। स्वरजमानस्य महितम् स्थमानस मवदतवे यतनो महि स्वरजमानस मवनमा मन्त्रनोच्चिमारणकमालवे स्वरभवेदयाः जमायतवे ,
तवेन मऩ्त्रस्य अथर्मो मभन्नि एव भवमत। असस्मनम् मवषयवे इन्द्रिशित्रपुयाः इमत पदस्य उदमाहिरणस दष्ट्रीयतवे। तथमामहि उकस
पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमामम् -

"मन्त्रनो हिष्ट्रीन याः स्वरतनो वणर त नो वमा ममरयमा प्रयपु क नो न तमथर मम् आहि।
स वमाग्वज्रिनो यजममानस महिनसस्त यथवे न् द्रिशित्रपुयाः स्वरतनोऽपरमाधमातम्। । "
इन्द्रिशित्रपुयाः इमत शिब्दवे यमद इन्द्रि इमत पसूवरपदमम् आदपुदमात्तमम् असस्त तमहिर असस्मनम् पदवे
बहिह व्रष्ट्रीमहिसममासयाः असस्त इमत जमायतवे। तवेन अस्य पदस्य अथर याः भवमत - इन्द्रियाः शित्रपुयाः यस्य इमत। तवेन अस्य
अथर याः भवमत एतमादृशियाः वपृत्रयाः वधर तमामम् यस्य शित्रपुयाः इन्द्रियाः असस्त इमत। अथमारतम् यस्य हिन्तमा इन्द्रियाः इमत।
शित्रपुशिब्दस्यमाथर्मो भवमत - हिननकतमार, मवनमाशिकयाः इमत। यमद पसूवरपदमम् अन्तनोदमात्तमम् भवमत तमहिर असस्मनम् पदवे
तत्पपुरुषसममासयाः इमत जमायतवे। ततश्चि इन्द्रिस्य शित्रपुयाः इमत अस्य मवगहियाः भवमत। तवेन अस्य पदस्य अथर्मो
भवमत इन्द्रिस्य मवनमाशिकयाः इमत। तस्ममातम् एततम् जमायतवे एव यतम् स्वरजमानस मवनमा उच्चिमाररतस पदस कथस मभन्निमम्
एव अथर मम् प्रमतपमादयमत इमत। उदमात्तस्वरस्य उच्चिमारणमाथर कण्ठतमाल्वमामदस्थमानमानमामम् उत्कपृषतमा अपवेमकतमा।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
अनपुदमात्तस्वरस्य उच्चिमारणमाथर मम् अपकपृषतमा अपवेमकतमा। स्वररतस्वरस्य उच्चिमारणमाथर मम् उत्कपृषमापकपृषयनोयाः
सम्मवेलनमम् अपवेमकतमम्। अत्र प्रमाममामणकमम् असस्त उच्चिवैरुदमात्तयाः , नष्ट्रीचिवैरनपुदमात्तयाः, सममाहिमारयाः स्वररतयाः इमत
पमामणनष्ट्रीयससूत्रत्रयमम्। ऋग्ववेदस्य प्रमामतशिमाख्यगन्थवे एतवेषमास त्रयमाणमास स्वरमाणमास क्रममातम् आयमामयाः मवश्रिम्भयाः आकवेपयाः
इमत नमामकरणस मवमहितमम्।

1.19.1) स्वरमाङ्कनपद्धतययाः
ससमहितमायमास वमाक्यमम् अधर चिर वमा आसश्रित्य स्वरमाङ्कनस भवमत। मकन्तपु एतवेन समाकस प्रत्यवेकस पदमानमामम् अमप
पपृथकम् स्वरयाः ससद्धयाः असस्त। यतनो महि अनपुदमात्तस पदमवेकस वजर मम् इमत पमामणनष्ट्रीयससूत्रमानपुसमारमम् एकसस्मनम् पदवे
उदमात्तस्वरदयस

स्थमातपुमम्

न

ऋग्ववेद-शिपुक्लयजपुवरद-तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा-अथवर ववेद-तवैसत्तरष्ट्रीय-

अहिर मत।

बमाह्मणमानपुसमारमम् उदमात्तमाकरमातम् परस मकममप मचिह्निस न भवमत , अनपुदमात्तस्वरस्य प्रकटिनमाथर मम् अकरस्य अधयाः
मचिह्निस भवमत, अअ॒ इमत उदमाहिरणमम्। स्वररतमाकरस्य उपरर मचिह्निस भवमत अमी॑ इमत उदमाहिरणमम्।
मवैत्रमायणष्ट्रीसमस हितमायमास मजकञ्च कमाठकससमहितमायमामम् उदमात्तमाकरस्य उपरर दण्डरवेखमा दष्ट्रीयतवे उदमाहिरणस महि प्रमी॑
तमदष्णपुयाः(मवै.सस.१.२९) मचिसत्तयाः सपुकम्(क्र.सस ९.८)। अथवर ववेदस्य पवैप्पलमादससमहितमायमास तपु उदमात्तमाकरस्य अधयाः
रवेखमा मचिह्निस भवमत। स्वररतस्वरस्य अधयाः मबन्दयाःपु भवमत। उदमाहिरणस यथमा दवेवमामी॑ऩमामम् (अथवर . पवै. २.३०.१)
इत्यत्र नकमारनोत्तरस्य अकमारस्य उदमात्तत्वबनोधनमाय मबन्दयाःपु प्रदत्तयाः। समामववेदवे उदमात्त -अनपुदमात्त-स्वररत१

२

३

स्वरमाणमास कपृतवे तपु अकरमाणमामम् उपरर अ अ अ इमत मचिह्निमामन दष्ट्रीयन्तवे।
शितपथबमाह्मणवे कवेवलमम् उदमात्तमाकरस्य अधयाः रवेखमा अङ्क्यतवे। यमद अनवेकवे उदमात्तमायाः स्वरमायाः
एकसस्मनम् पदवे मतष्ठसन्त, तमहिर असन्तमस्य एव उदमात्तस्वरयाः इत्थमम् अङ्क्यतवे। सत्यममाअ॒ज्यमम् इत्यत्र सत्यमम्
इत्यत्र यकमारनोत्तरयाः अकमारयाः, आज्यमम् इत्यत्र आकमारयाः चि उभयौ अमप उदमात्तयौ।

पमाठसमारयाः
ववैमदकवमाङ्मयस्य पररचियमाय अयस प्रथमयाः पमाठयाः। अत्र कवेमचितम् मपुख्यमायाः प्रमारसम्भकमवषयमायाः चि
आलनोमचितमायाः। तत्रमादयौ ववेदमानमास ववैमशिष्ट्यस ममहिममा चि अलनोमचितयाः। ततयाः ववैमदकवमाङ्मयस्य मवभसूमतयाः प्रदमशिर तमा।
ववेदशिब्दस्य अथमारयाः मवमवधप्रकमारवैयाः उपन्यस्तमायाः। ववेदशिब्दस्य नवैकवे पयमारयमायाः ससन्त यवे शिमास्त्रवेषपु बमाहिह ल्यवेन
प्रयपुज्यन्तवे तवे पयमारयमा अमप तत्र उपन्यस्तमायाः। ववेदमा अपयौरुषवेयमायाः ससन्त। अपयौरुषवेयपदवेन मकस बनोद्धव्यमममत
मवचिमारयाः अमप अत्रवैव पमाठवे वतर तवे। ववेदस्य मवमवधमामन लकणमामन ससन्त। मवमवधवैयाः आचिमायरयाः कपृतमामन लकणमामन
अत्र प्रकमटितमामन ससन्त।
ववेदशिब्दस्य पञ्चभ्ययाः धमातपुभ्ययाः मनष्पसत्तयाः भवमत। ऋग्ववेदयाः सवर प्रमाचिष्ट्रीनयाः भवमत। ससमहितमा-आरण्यकबमाह्मण-उपमनषदवेदवेन प्रत्यवेकस ववेदयाः चितपुधमार मवभज्यतवे। ऋग्ववेदस्य मवभमागप्रकमारस्य भवेदवेन मन्त्रमामदससख्यमा अमप
मभदतवे। बमालसखल्यमामन ससूकमामन अमप अमत्र मवदन्तवे। शिमाखमाभवेदवे पमाठभवेदवे ऋगमामदववेदमानमास मन्त्रमामदससख्यमा अमप
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मभदतवे। यजपुवरदस्य भवेददयस प्रमाप्यतवे। समामववेदस्य असधकमायाः मन्त्रमायाः ऋग्ववेदमादवेव गपृहिष्ट्रीतमायाः। अथवर ववेदयाः बहिह परस
ववेदवेषपु ससयनोसजतयाः इमत बहिह नमास मतमसस्त।
ववैमदकमन्त्रवेषपु स्वरजमानमम् अमनवमायर मवेव। अतयाः ववैमदकस्वरमायाः कवे , मकस तल्लिकणमम्, कवे तवेषमास प्रकमारमायाः,
मकस वमा स्वरस्य अथर मनणर यवे पपुण्यमाजर नवे चि ममाहिमात्म्यमम् इमत एतवे मवषयमा अमप अत्रवैव पमाठवे समन्निमवषमायाः ससन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

ववेदमम् अमासश्रित्य मटिप्पणणीं रचियत।

2. ववेदलकणस ससकवेपवेण सलखत।
3.

ववेदयाः पयौरुषवेययाः अपयौरुषवेयनो ववेमत समाममान्यरूपवेण मवचिमारयत।

4. ववेदस्य मवभसूमतमवषयवे सलखत।
5. ववेदशिब्दस्यमाथर मवशिदयत।
6. ववेदमानमास महित्त्वस प्रमतपमादयत।
7. दमाशिर मनकमतप्रमतष्ठमापनवेन ववेदस्य रचिनमाकमालमवषयवे सलखत।
8. ववेदलकणस सलखत।
9. ववेदशिब्दस्य लकणपपुरस्सरस व्यपुत्पसत्तस प्रमतपमादयत।
10. ससमहितमास प्रमतपमादयत।
11. ऋग्ववेदस वणर यत।
12. यजपुवरदस वणर यत।
13. ववेदवे कमत स्वरमायाः। कवे चिवे तवे।
14. ववैमदकस्वरमानम् समवस्तरस पररचिमाययत।
15. प्रचियस्वरस प्रकटियत।
16. स्वररतस्य स्वरस्य उत्तरभमागस्य कदमा ककीदृशिमम् उच्चिमारणस भवमत।
17. स्वरस्य प्रयनोजनमामन कमामन।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
ववे द मानमास ववै म शिष्ट्यमम् महित्त्वमम् चि

1.

मदजयाः ववेदमम् अनधष्ट्रीत्य अन्यतम् कमर करनोमत चिवेतम् सयाः शिसूद्रिनो मतयाः।

2. ववेदतत्त्वज एव जनयाः बह्म जमातपुमम् प्रभवमत।

ववेदमाध्ययनमम्

23

मटिप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्
3.

‘यनोऽनधष्ट्रीत्य मदजनो ववेदमन्यत्र कपुरुतवे श्रिममम्।।
स जष्ट्रीवन्निवेव शिसूद्रित्वममाशिपु गच्छमत समान्वययाः॥’इमत

4. ‘ववेदशिमास्त्रमाथर तत्त्वजनो यत्र कपुत्रमाश्रिमवे वसनम्।
इहिवैव लनोकवे मतष्ठनम् स बह्मभसूयमाय कल्पतवे॥’इमत

5. ऋमषमभयाः।
6. मन्त्रद्रिषमारयाः।
7. ऋष्यमत पश्यमत इमत ऋमषयाः।
8. इमनप्रत्ययवेन।
9. 'तदवेनमास्तपस्यममाननम् बह्मस्वयम्भ्वभ्यमानषर त'म् इमत पसङ्कयाः।
10. मन्त्ररुपयाः भमागयाः बमाह्मणरूपयाः भमागयाः चि।
11. ससमहितमा इमत।
12. ससमहितमाभमागस्य व्यमाख्यमारुपयाः एव।
13. मत्रधमा मवभकयाः, बमाह्मणमम्, आरण्यकमम्, उपमनषदश्चिवेमत मवभमागमायाः।
14. यजस्वरूपप्रमतपमादकयाः।
15. अरण्यवे पमठतमायाः यजस्य आध्यमासत्मकस रूपस मवववेचियन्तयाः भमागमायाः।
16. बह्मस्वरूपस्य बनोसधकमायाः मनोकसमाधनमामन वमा उपमनषदम्।
17. बमाह्मणभमागनो गपृहिस्थमानमामपुपयनोगष्ट्री, आरण्यकभमागनो वमानप्रस्थमम् अमासश्रितमानमामम् उपयनोगष्ट्री, उपमनषदमाश्चि
ससन्यस्तमानमास सन्न्यमाससनमास वमा उपयनोगष्ट्री।

ववै म दकवमाङ्मयमम्

18. षड्ववेदमाङ्ग-बमाह्मण-आरण्यक-उपमनषदमादष्ट्रीनमास बनोधनो भवमत।
19. वमाङ्मयमम् इत्यसस्मनम् अथर।
20. 'मन्त्रबमाह्मणयनोवरदनमामधवेयमम्'। इमत।
21. यवेन महि यमागमानमामम् अनपुष्ठमानस मनष्पन्नितमास गच्छमत, दवेवतमानमास चि स्तपुमतमवधमानस यत्र उमल्लिसखतमसस्त सयाः
ममाननमातम् मन्त्र इत्यपुच्यतवे।

22. यजमानमास मवमवधमक्रयमाकलमापमानमास प्रमतपमादकमायाः गन्थमायाः ‘बमाह्मणमम्’ इमत ससजमास भजन्तवे।
23. ववेदश्चि स्वरूपभवेदमातम् मत्रमवधयाः- ऋग्ववेदयाः, यजपुवरदयाः समामववेदयाः चि इमत।
24. यत्रमाथर वशिवेन पमादव्यवस्थमा असस्त तवेषमास छन्दनोबद्धमानमास मन्त्रमाणमास नमाम ‘ऋकम्’ इमत ववेदमम्। ऋचिमास
समसूहि एव ‘ऋग्ववेद’ इमत।

25. यसस्मनम् ववेदवे यजयमागमामदमक्रयमाकलमापमानमामम् अनपुरनोधवेन मन्त्रमाणमास समन्निववेशियाः असस्त सयाः ‘यजपुवरद’
इमत।

26. यत्र गष्ट्रीमतरूपमा मन्त्रमायाः मवदन्तवे स उपमासनमाकमाण्डपरनो ववेदयाः ‘समामववेद’ इमत।
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27. मन्त्रमायाः मत्रमवधमायाः अत एव ववेदमानमास ‘त्रयष्ट्री’ इमत नमाम।
28. ववेदव्यमासयाः कपृतवमानम्।
29. मतसयाः ससमहितमायाः।
30. महितम् मयौसलकस पपुरमातनस चि इदस ववैमदकवमाङ्मयमम्। अतयाः अत्र अस्ममाकमम् अमभमनववेशियाः भवमत।
ववै म दकवमाङ्ममवभसूम तयाः

31. धमर दशिर नयनोयाः उभयनोयाः मवकमासमाथर जमानमाथर ञ्च ववैमदकवमाङ्मयस्य अध्ययनमम् अपररहिमायर भवमत।
32. कमालदयवेन मवभकयाः।
33. महिन्दष्ट्री-पसजमाबष्ट्री-बसगलमा-उमडयमा-गपुजरमातष्ट्री-मरमाठष्ट्री-रमाजस्थमानष्ट्रीआसमामष्ट्रीप्रभपृतययाःउत्तरभमारतष्ट्रीयभमाषमायाः,दमकणभमारतवेऽमप यमायाः तमाममल-तवेलगपु-मलयमालम-कन्निडमामद
आधपुमनक्ययाः भमाषमायाः ससन्त तमा अमप ववैमदकवमाङ्मयवेन भपृशिस प्रभमामवतमायाः।

34. अध्यमात्ममवषमयणष्ट्री सनमातनष्ट्री सजजमासमा ववैमदकवमाङ्मयवे आलनोमचितमा।
ववे द माथर याः, पयमारय शिब्दयाः चि

35. ‘मवदन्तवे धममारदययाः पपुरुषमाथमारयाः यवैस्तवे ववेदमायाः’इमत।
36. इष्ट्यप्रमाप्त्यमनषपररहिमारयनोरलयौमककमपुपमायस यनो ववेदयमत स ववेदयाः इमत।
37. पयौरुषवेययाः मनत्यश्चि।
38. समासख्य-ववेदमान्त-मष्ट्रीममाससमानमाञ्च।
39. ववेसत्त,मवचिमारणमा, सत्तमा, लमाभश्चि।
40. मवन्तवे इमत।
41. ववेदनोऽसखलधमर मसूलस स्मपृमतशिष्ट्रीलवे चि तमददमामम्।
42. 'अपयौरुषवेयवमाक्यस ववेद' इमत।
43. इषप्रमाप्तवेयाः अमनषपररहिमारस्य चि अलयौमककमम् उपमायस यनो ववेदयमत सयाः ‘ववेदयाः’ इमत।
44. आम्नमाययाः, आगमयाः, श्रिपुमतयाः, ववेदयाः,छन्दयाः इमत सवर शिब्दमायाः ववेदशिब्दस्य पयमारयमायाः ससन्त।
45. मवदम्-धमातनोयाः अमायमामत।
46. सत्तमाथर कमातम्-मवद्धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवेन मनष्पन्नियाः ववेदशिब्दयाः।
47. ववैयमाकरणससद्धमान्तकयौमपुदमास चिपुरमामदप्रकरणवे तपु चितपुषर पु अथरषपु मवदम्-धमातनोयाः प्रयनोगयाः असस्त। तवे चि अथमारयाः
भवसन्त सत्तमा,जमानमम्,मवचिमारणमम्,प्रमामप्तयाः चिवेमत।

48. ‘मवदन्त्यवेमभयाः धमर बङ्मणष्ट्री मक्रयमाजमानमयस बह्म वमा इमत ववेदयाः।'
49. ‘मवन्तवे मवचिमारयमत धमर बह्मणष्ट्री मक्रयमाजमानमयस बह्म ववेमत ववेद’ इमत।
50. ववेदममर जमायाः भमारतष्ट्रीयमायाः मवेधमामवनयाः मन्यन्तवेवे।
51. मन्त्रद्रिषमा इमत।
52. ऋमषशिब्दयाः ‘इगपुपधमातम् मकतम्’ इत्यनवेन औणमामदकवेन ससूत्रवेण इमनप्रत्ययवेन मनष्पन्नियाः।
ववेदमाध्ययनमम्
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53. न्यमायववैशिवेमषकयनोयाः मतवे ववेदमायाः पयौरुषवेयमायाः मनत्यमाश्चि ससन्त।
54. मनपुयाः ववेदमानम् मनत्यमानम् अपयौरुषवेयमानम् चि मन्यतवे।
ववे द स्य पयौरुषवे य त्वमापयौरुषवे य त्वमवचिमारयाः, लकणस चि

55. पयौरुषवेययाः।
56. अपयौरुषवेययाः।
57. ववेदमासन्तनयाः समासख्यमायाः चि।
58. ससमहितमापमाठयाः।
59. जमाबमासल-कमाण्व-ममाध्यसन्दनमामदशिमाखमायाः शिपुक्लयजपुवरदवे प्रससद्धमायाः।
60. वमाजनो नमाम ससूयररसश्मयाः, समनशिब्दनो धनवमाचिष्ट्री।
61. ऋच्यतवे स्तसूयतवे ययमा समा ऋकम्।
62. शिपुक्लयजपुवरदवे महि दशिर पसूणरममासमामदयमागमाथर मन्त्रमायाः ससकसलतमा वतर न्तवे।
63. अमभचिमारमामदकमर सपु अथवर ववेदष्ट्रीयमन्त्रमाणमामसस्त उपयनोगयाः।
64. तवेषमामपृकम् यत्र अथर वशिवेन पमादव्यवस्थमा' इमत।
सस म हितमामद

65. मन्त्रबमाह्मणयनोयाः ववेदनमामधवेयमम् इमत।
66. ऋग्ववेदस्य एकमवसशिमतयाः शिमाखमायाः।
67. कयौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा।
68. शिपुक्लयजपुवरदस्य।
69. अथवर ववेदस्य नव शिमाखमायाः।
70. कमर चिनोदनमा बमाह्मणमामन इमत।
71. मवसधयाः, अथर वमादयाः, मनन्दमा, प्रशिससमा, पपुरमाकल्पयाः, परमाकपृमतश्चिवेमत।
72. शिपुक्लयजपुवरदवे।
73. गनोपथबमाह्मणमम्।
74. वपुञ्प्रत्ययवेन।
75. ऋग्ववेदस्य आरण्यकदयस प्रमाप्यतवे ऐतरवेयस समासख्यमायनञ्च।
76. ववेदमान्तयाः इमत।
77. मवशिमारणगत्यवसमादनमाथर स्य।
78. कपृष्णयजपुवरदवे।
79. ववैशिम्पमायनषर यवे।
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ऋगमामदववे द याः

80. ऋच्यतवे स्तसूयतवे ययमा समा भवमत ऋकम् इमत
81. प्रथमयाः तमावतम् - मण्डलयाः, अनपुवमाकयाः, ससूकमम्, ऋकम् इमत। मदतष्ट्रीययाः- अषकमम्, अध्यमाययाः, वगर याः,
मन्त्रयाः इमत।

82. दमामत्रसशित्सहिसमासधकचितपुलरक्ष्यमम् (४३२००) अकरमामण ससन्त।
83. षनोऽन्तकमर मण" इमत धमातनोयाः मनष्पन्नियाः।
84. "गष्ट्रीम तषपु समाममाख्यमा " इमत।
85. पञ्चसप्तमतयाः मन्त्रमायाः।
86. समामगमानस चितपुधमार मवभकमम्, गमामगवेयमम्, अरण्यगवेयमम्, ऊहिगमानमम्, ऊह्यगमानञ्च इमत।
87. यजपुमरन्त्रमायाः इमत।
88. शिपुक्लयाः कपृष्णश्चि इमत।
89. ऋ-धमातनोयाः।
90. मवसशिमतयाः।

॥ इमत प्रथमयाः पमाठयाः ॥

ववेदमाध्ययनमम्
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