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3) ववे द भमाष्यकमारमायाः
प्रस्तमावनमा
ववेदस्य अथर याः न तमावतम् अतष्ट्रीव सपुगमयाः। तथमा चि ववैमदकसमामहित्यवे यमा भमाषमा व्यवहृतमा वतर तवे समा भमाषमा
अस्ममाकस ससस्कपृतभमाषमातयाः मभन्निमा अमप वतर तवे। अतयाः बहिह मभयाः आचिमायरयाः ववेदमानमामम् अथर प्रमतपमादमयतपुस नवैकमामन
भमाष्यमामण कपृतमामन वतर न्तवे। तवेषपु ववेदभमाष्यकपृत्सपु स्कन्दस्वमामम-नमारमायण-उद्गष्ट्रीथ-ममाधवभट-ववेङ्कटिममाधवधमानपुष्कयज्व-आनन्दतष्ट्रीथर-आत्ममानन्द-समायणप्रभपृतययाः भमाष्यकमारमायाः सपुप्रससद्धमायाः ससन्त सवर त्र। असस्मनम् पमाठवे
ववेदस्य बहिह नमास भमाष्यकमारमाणमास मवषयवे भवन्तयाः अवगममष्यसन्त। तत्र आमदमवे भमागवे ऋग्ववेदस्य भमाष्यकमारमाणमास
मवषयवे, तथमा मध्यवे शिपुक्लयजपुवरदस्य अन्तवे चि समामववेदष्ट्रीयमानमास भमाष्यकमारमाणमास मवषयवे अमालनोचिनमा मवमहितमा।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ ऋग्ववेदस्य भमाष्यकमारमाणमास मवषयवे जमास्यमत।
➢ शिपुक्लयजपुवरदभमाष्यकमारमाणमास पररचियस प्रमाप्तपुस शिक्नपुयमातम्।
➢ तवेषमास दवेशिकमालकपृमतमवषयवे जमातपुस प्रभववेतम्।
➢ ऋग्ववेदमामदकमम् अवलम्ब्य लघपुप्रबन्धस रचिमयतपुस शिक्नपुयमातम्।

3.1) ऋग्ववे द भमाष्यकमारमायाः
स्कन्दस्वमामष्ट्री ऋग्ववेदस्य सपुमवस्तपृतस भमाष्यस कपृतवमानम्। सयाः मनरुकस्य अमप टिष्ट्रीकमास मवरमचितवमानम्।
अयमवेव सवर प्रथममम् ऋग्ववेदससमहितमायमायाः भमाष्यस मवरमचितवमानम्। इदस चि भमाष्यस ववैमदकसमामहित्यवे अतष्ट्रीव
अमादरणष्ट्रीयमसस्त। अयस गन्थकमारयाः अत्यन्तस पपुरमातनयाः। इदस भमाष्यस सपुष्ठपुमवषयप्रमतपमादकत्वमातम् जनवैयाः सममामद्रियतवे
श्लमाघ्यतवे चि। स्कन्दस्वमामष्ट्री प्रमतभमावमानम् प्रभमाववमानम् चि मवदमानम् अमासष्ट्रीतम्। स्कन्दस्वमाममनयाः जन्म गपुजर रप्रदवेशिस्य

'वलभष्ट्री' इत्यमाख्यनगरवे अभवतम्। इदस चि नगरस मवदमापष्ट्रीठतयमा प्रदवेशिस्य रमाजधमानष्ट्रीस्वरूपमम् आसष्ट्रीतम्। अस्य
मपतपुयाः नमाम भतपृरधपुवयाः आसष्ट्रीतम्। ऋग्ववेदभमाष्यस्य प्रथममाषकस्य अन्तवे भमाष्यकमारयाः स्वयमम् अस्य चिचिमारमम्
कपृतवमानम्-

'वलभष्ट्री म वमनवमासस्यवे त मामपृग थमारग मसस हृ मतमम्।
भतपृर धपुव सपुत श्चिक्रवे स्कन्दस्वमामष्ट्री यथमा स्मपृम तयाः॥ '

ववेदमाध्ययनमम्

47

मटिप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्

3.1.1)

स्कन्दस्वमामष्ट्री

आचिमायर स्य स्कन्दस्वमाममनयाः कमालयाः कयाः आसष्ट्रीतम् असस्मनम् मवषयवे मनश्चियवेन वकपुस न शिक्यतवे।
परवसत्तरषपु गन्थवेषपु अस्य नमामनोल्लिवेखवेन अस्य अमामवभमारवकमालयाः ससूमचितनो भवमत। तवेन अयस शितपथबमाह्मणस्य
मवख्यमातनो भमाष्यकमारयाः हिररस्वमाममनयाः गपुरुयाः अमासष्ट्रीतम्। अतयाः अस्य समययाः सप्तमशितकमममत मनसश्चित्य वकपुस
शिक्यतवे।
ऋग्ववेदवे स्कन्दस्वमामष्ट्री सपुमवस्तपृतस मवलकणस भमाष्यस कपृतवमानम्। असस्मनम् भमाष्यवे प्रत्यवेकस ससूकमाणमामम्
अमारम्भवे तस्य ससूकस्य ऋषवेयाः दवेवस्य चि उल्लिवेखयाः वत्तरतवे। तदनोधकमायाः प्रमाचिष्ट्रीनमानमामम् अनपुक्रममणगन्थमानमास श्लनोकमायाः
अमप उद्धत
पृ मायाः वतर न्तवे। मनघण्टिपु मनरुकप्रभपृमतभ्ययाः ववैमदकमाथर स्य उपबनोधकवेभ्ययाः गन्थवेभ्ययाः उपयपुकस प्रममाणमम्
अमप तत्रवैव सङ्कसलतमम् असस्त। भमाष्यममदमम् अतष्ट्रीव सरलमम् अल्पमाकरस चि असस्त। अत्र ससकवेपवेण एव
व्यमाकरण-मवषयकतरयमानमामम् उल्लिवेखयाः असस्त। समायणभमाष्यस्य प्रथममाषक इव व्यमाकरणस्य अमतमवस्तरवेण
प्रदशिर नमम् अत्र नमासस्त। समायणकपृतस्य ऋग्भमाष्यस्य उपरर स्कन्दस्वमाममनयाः भमाष्यस्य स्पषतयाः प्रभमावयाः
पररलमकतयाः भवमत। अस्य अनवेकमामन उदमाहिरणमामन ससन्त। स्कन्दस्वमाममनयाः भमाष्यमम् ऋग्ववेदस्य
चितपुथमारषकपयर न्तमम् एव समपुपलब्धस भवमत। शिवेषमाधर स्य सम्पसूसत्तरयाः अन्यवेन अमाचिमायर दयवेन कपृतमा असस्त। यस्य
वणर नमम् अगवे भमवष्यमत। अनन्तशियनगन्थमावल्यमामम् अस्य भमाष्यस्य अधपुनमा प्रकमाशिनस क्रमशियाः सममारब्धमम्
अभवतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः
1.

भमाष्यकपृतमास कवेषमाञ्चन मवदषपु मास नमाममामन सलखत।

2. स्कन्दस्वमामष्ट्री कमास टिष्ट्रीकमास सलसखतवमानम्।
3.

ऋग्ववेदससमहितमायमायाः सवर प्रथमभमाष्यमम् अधपुनमा कस्य उपलभ्यतवे।

4. स्कन्दस्वमाममनयाः जन्म कपुत्र जमातमम्।
5. स्कन्दस्वमाममनयाः मपतपुयाः नमाम मकमम्।
6. हिररस्वमाममनयाः गपुरुयाः कयाः।
7. शितपथबमाह्मणस्य मवख्यमातयाः भमाष्यकमारयाः कयाः।
8. स्कन्दस्वमामष्ट्री कस्य सपुमवस्तपृतस भमाष्यस मवरमचितवमानम्।

3.1.2)

नमारमायणयाः

ऋग्ववेदभमाष्यवे ववेङ्कटिममाधववेन सलसखतमसस्त-

"स्कन्दस्वमामष्ट्री नमारमायण उद्गष्ट्रीथ इमत तवे क्रममातम्।
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चिक्रपु याः सहिवै क मपृग् भमाष्यस पदवमाक्यथर ग नोचिरमम्"॥
अनवेन जमातनो भवमत यतम् नमारमायणयाः उद्गष्ट्रीथयाः चि स्कन्दस्वमाममनयाः समयवे एव आस्तमामम्। नमारमायणयाः
ऋग्ववेदभमाष्यरचिनमायमास स्कन्दस्वमाममनयाः समाहिमाय्यमम् अकरनोतम् इत्यवेतदम् ववेङ्कटिममाधवयाः कथयमत। उद्गष्ट्रीथस्यनोल्लिवेखस
समायणयाः आत्ममानन्दश्चि चि कपृतवन्तयौ। तदष्ट्रीयमा भमाष्यशिवैलष्ट्री स्कन्दस्वमाममभमाष्यशिवैलष्ट्रीव असस्त। श्लनोकक्रममादम्
शिब्दवेन चि अनपुमष्ट्रीयतवे यदम् ऋग्ववेदस्य मध्यभमागवे नमारमायणयाः स्वभमाष्यस सलसखतवमानम्। कवेचिन मवदमाससयाः
समामभमाष्यकतपुरयाः ममाधवस्य मपतरस नमारमायणस तथमा ऋग्ववेदभमाष्यकत्तमारर स नमारमायणमवेकमवेव कल्पयसन्त।
मकञ्चमास्यमादमावसध न मकममप सपुस्पषप्रममाणस समपुपलब्धस भवमत। अस्यमाऽमप समययाः मवक्रमस्य सप्तमशितमाब्दमामम्
एव प्रमाममामणतनो भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः
9. नमारमायमाणयाः उद्गष्ट्रीतयाः चि कस्य समयवे आस्तमामम्।
10. नमारमायणयाः ऋग्ववेदभमाष्यवे स्कन्दस्वमाममनस प्रमत समाहिमाय्यमम् अकरनोतम् इत्यवेतदम् कस्य मतमसस्त।
11. नमारमायणयाः कस्य समयवे आसष्ट्रीतम्।

3.1.3)

उद्गष्ट्री थ याः

ववेङ्कटिममाधवस्य कथमानपुसमारवेण जमायतवे यदम् उद्गष्ट्रीथयाः स्कन्दस्वमाममनस प्रमत ऋग्भमाष्यस्य लवेखनवे
समाहिमाय्यस कपृतवमानम्। अयस महि महिमापपुरुषयाः ऋग्ववेदस्य असन्तमभमागस्य भमाष्यमम् प्रणष्ट्रीतवमानम्। प्रत्यवेकमाध्यमायस्य
पररसममाप्तयौ तवेन स्वमवषयवे सलसखतमम् - 'वनवमासष्ट्रीमवमनगर तमाचिमायर स्य उद्गष्ट्रीथस्य कपृतमा ऋग्भमाष्यवे .......अध्यमाययाः
सममाप्तयाः' अनवेन कथनवेन उद्गष्ट्रीथमाचिमायर स्य वनवमाससनमा सहि कसश्चितम् सम्बन्धयाः आसष्ट्रीतम् इमत प्रतष्ट्रीयतवे।
प्रमाचिष्ट्रीनकमालवे आधपुमनककणमारटिकस्य पसश्चिमभसूखण्डयाः 'वनवमासष्ट्रीप्रमान्तयाः' इमत नमाम्नमा ख्यमातयाः आसष्ट्रीतम्। अतयाः
मवचिमायर तवे - उद्गष्ट्रीथमाचिमायर याः अस्यवैव प्रमान्तस्य मनवमासष्ट्री आसष्ट्रीतम् इमत अनपुमष्ट्रीयतवे। अस्य महिमापपुरुषस्य मवषयवे
इतयाः असधकस न मकममप जमायतवे।
समायणयाः आत्ममानन्दयाः चि उद्गष्ट्रीथस्य नमामनोल्लिवेखस स्वभमाष्यवे अकपुरुतमामम्। तदष्ट्रीयमा भमाष्यशिवैल्यमप
स्कन्दस्वमामष्ट्रीभमाष्यशिवैलष्ट्री इवमाऽसस्त। अस्यमामप प्रभमावयाः समायणभमाष्यनोपरर स्पषतयाः पररलमकतनो भवमत। समायणयाः
ऋग्ववेदस्य असस्मनम् मन्त्रभमाष्यवे (१०/४६/५) उद्गष्ट्रीथस्य व्यमाख्यमायमायाः उल्लिवेखस कपृतवमानम्। तवेन उद्गष्ट्रीथयाः
समायणमातम् पसूवरवतर्वी भमाष्यकमारयाः असस्त इमत जमायतवे। इयस व्यमाख्यमा उद्गष्ट्रीथभमाष्यवे उपलभ्यतवे। भमाष्यममदमम्
ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलस्य पञ्चमससूकमातम् आरभ्ययाः त्र्यशिष्ट्रीमततमस्य ससूकस्य पञ्चममन्त्रपयर न्तस समपुपलभ्यतवे।
पञ्चमत्रसशिदसधकनोनमवसशिमततमवे खष्ट्रीषमाब्दवे लमाहियौरनगरस्य डष्ट्री.ए.वष्ट्री. महिमामवदमालयस्य शिनोधमवभमागयाः अस्य
भमाष्यस्य प्रमारसम्भकमाद्धरभमागस प्रकमामशितवमानम्। असन्तमयाः अद्धरभमागयाः इदमानष्ट्रीमम् अमप अमपुमद्रितयाः एवमाऽसस्त।
समायणभमाष्यवेण सहि उद्गष्ट्रीथभमाष्यस्य यमद तपुलनमा मक्रयतवे तदमा जमायतवे यतम् समायणयाः भमाष्यस्य लवेखनमाय
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उद्गष्ट्रीथभमाष्यवे सस्थतमानमास मवपपुलसमाधनमानमास समाधपु उपयनोगस कपृत्वमा एव स्वभमाष्यस रमचितवमानम्। अत एव
मतलकववैमदकससशिनोधनमण्डलवे प्रकमामशितस्य समायणभमाष्यस्य त्रपुटिष्ट्रीणमास ससन्दग्धपमाठमानमास वमा ससशिनोधनमाय
उद्गष्ट्रीथभमाष्यमादवेव समाहिमाय्यस स्वष्ट्रीकपृतमम्। एवस प्रससद्धस्य समायणभमाष्यस्य पमाठससशिनोधनमाथर मम् अमप अस्य
भमाष्यस्य अतष्ट्रीव महित्त्वमम् असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः
12. ऋग्ववेदस्य असन्तमभमागस्य भमाष्यस कयाः रमचितवमानम्।
13. प्रमाचिष्ट्रीनकमालवे आधपुमनककणमारटिकस्य प्रतष्ट्रीच्यभसूखण्डयाः कवेन नमाम्नमा ख्यमातयाः आसष्ट्रीतम्।
14. उद्गष्ट्रीथमाचिमायर याः कस्य प्रमान्तस्य प्रमाययाः मनवमासष्ट्री इमत मचिन्त्यतवे।
15. पञ्चमत्रसशिदसधकनोनमवसशिमततमवे खष्ट्रीषमाब्दवे लमाहियौरनगरस्य डष्ट्री.ए.वष्ट्री. महिमामवदमालयस्य शिनोसधतमवभमागयाः
कस्य भमाष्यस्य प्रमारसम्भकमाद्धरभमागस प्रकमामशितवमानम्।

3.1.4)

ममाधवभटयाः

इमतहिमासकमारमायाः ममाधव-नमामधवेयमानमास चितपुणमार भमाष्यकमारमाणमास नमामनोल्लिवेखस कपुवर सन्त। तवेषपु एकयाः
समामववेदससमहितमायमास मकञ्च अन्यवे त्रययाः ऋग्ववेदवे भमाष्यस सलसखतवन्तयाः। कवेषमासञ्चतम् मतवे ममाधवनो नमाम कनोऽमप
भमाष्यकमारयाः नमासस्त। समायणयाः अथवमा ववेङ्कटि एव 'ममाधवयाः' इत्यनवेन नमाम्नमा ख्यमातयाः आसष्ट्रीतम्। अन्यवेषमास मतवे
ममाधवयाः समायणमातम् ववेङ्कटिमाच्चि मभन्नियाः। ममाधवस्य ऋग्ववेदवे मवलकणस पमासण्डत्यस दृश्यतवे। समायणनो ववेङ्कटिश्चिनोभयौ
ममाधवस्य भमाष्यमम् अनपुसपृतवन्तयौ। अन्ययाः अप्यवेकयाः ममाधवनोऽसस्त। यस्य ऋग्ववेदप्रथममाषकस्य टिष्ट्रीकमा सम्प्रत्यवेव
मद्रिमासमवश्वमवदमालयतयाः प्रकमामशितमा। अतष्ट्रीव समारगमभर तमा इयमम् एकमा न तथमा मवस्तपृतमा। तथमामप मन्त्रमाणमामम्
अथमारवबनोधनवे मनतमान्तस महित्त्वपसूणमार अस्तष्ट्रीयस टिष्ट्रीकमा। पसण्डतसमाम्बमशिवशिमास्त्रष्ट्री ववेङ्कटिममाधवस्य जन्म
दमादशिशितमवेशिवष्ट्रीयमाब्दवे अभसूमदमत मन्यतवे। ववेङ्कटिस्य भमाष्यममतससमकप्तमसस्त। सयाः पयमारयवमामचिपदमामन उपस्थमाप्य
मन्त्रवेण सहि अथर चि ससगहिष्ट्रीतपुस प्रभसूतस प्रयत्नस कपृतवमानम्।
ममाधवभटनोऽयस ऋग्ववेदस्य महिमानम् मवदमानम् आसष्ट्रीतम् इत्यत्र नमासस्त कनोऽमप सन्दवेहिमावसरयाः। अस्यमायाः
टिष्ट्रीकमायमायाः लवेखनमातम् पसूवरमवेव स एकमादशिमानपुक्रमणष्ट्रीयाः असलखतम्। यमासपु प्रत्यवेकमा अनपुक्रमणष्ट्री कनोषवतम् सस्थत्वमा
ऋग्ववेदस्य शिब्दमानम् अथमारनम् चि प्रकटिमयतपुस समथमारऽसस्त। एतमासपु उपलब्धमासपु अनपुक्रमणष्ट्रीषपु दयौ एवमानपुक्रमण्ययौ
प्रकमामशितयौ स्तयाः। तवे अनपुक्रमण्ययौ नमाममानपुक्रमणष्ट्री आख्यमातमानपुक्रमणष्ट्री चि दवे भवतयाः। एतयनोयाः अध्ययनवेन इत्थमम्
अनपुममातपुस शिक्यतवे यदम् अत्र ऋग्ववेदस्य नमामधमात्वनोरवेकत्र ससगहियाः असस्त। मकञ्च असधकमायाः अमप
अमतमहित्त्वपसूणमारनक्र
पु मण्ययाः-मनवर चिनमानपुक्रमण-स्वरमानपुक्रमणष्ट्री-छन्दमानपुक्रमणष्ट्रीप्रभपृतययाः

अदमाऽमप

न

समपुपलभ्यन्तवे। एतमासपु अनपुक्रमणष्ट्रीषपु सवमारसधकमहित्त्वपसूणमार अनपुक्रमणष्ट्री 'स्वरमानपुक्रमणष्ट्री अप्यपुपलब्धमा' नमासस्त।
अनवेन गन्थवेन ववैमदकस्वरस्य यज्जमानस भमवतपुमहिर मत तत्तपु अन्यमासपु टिष्ट्रीकमासपु भमवतपुस नमाहिर मत। अस्य
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ववैमशिष्ट्यस्य सङ्कवे तयाः ववेदममर जमायाः मवदमाससयाः प्रथममवेव दवेवरमाजयज्वमानयाः मनघण्टिपु मनवर चिनमादम् प्रमाप्तवन्तयाः। अनवेन
प्रतष्ट्रीतनो भवमत यदवेवरमाजयज्वमा ममाधववेन सहि भ्रमासन्तशिसून्यतयमा पररमचितनो नमासष्ट्रीतम्। मनजगन्थस्य
प्रस्तमावनमायमामम् असयौ ववेङ्कटिममाधवस्य सङ्कवे तस कपृतवमानम्। एतदम् भमवतपुमहिर मत यतम् एष ममाधवकथनवेन
ववेङ्कटिममाधवमम् एव अमभप्रवैमत। अस्य गन्थस्य अनपुशिष्ट्रीलनवेन जमायतवे यतम् ममाधववेन मनमदर षवेषपु मवषयवेषपु एकनोऽमप
मनदरशियाः ववेङ्कटिममाधवस्य गन्थवे न उपलभ्यतवे। अमप चि कमतपयमायाः मनदरशिमायाः समायणममाधवस्य बपृहिदमाष्यवे एव
ममलसन्त। गन्थनोऽयस तस्य स्वककीयरचिनमा नमासस्त। यमद अयस समगगन्थयाः समपुपलब्धनो भववेतम् तमहिर
दवेवरमाजयज्वनयाः सवर मनदरशिमायाः अस्य अमभनवममाधवस्य गन्थवे एव ममसलतपुस शिक्यन्तवे। गन्थस्यमास्य यमावदसशियाः
समपुपलब्धयाः अभवतम् तसस्मनम् भमागवेऽद्धमारसधकमनदरशिमायाः ममलसन्त एव। तवेनमायस ममाधवनो ववेङ्कटिममाधवमामदन्नियाः
एवमाऽस्तष्ट्रीमत प्रममामणतयाः अभवतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः
16. इमतहिमासकमारमायाः कवेषमास चितपुणमार भमाष्यकमारमाणमास नमामनोल्लिवेखस कपुवर सन्त।
17. ममाधवस्य कपुत्र मवलकणस पमासण्डत्यस दृश्यतवे।
18. कयौ दयौ ममाधवभमाष्यस्य अनपुसरणस कपृतवन्तयौ।

3.1.5)

ववे ङ्क टिममाधवयाः

ववेङ्कटिममाधवयाः सम्पसूणर-ऋक्ससमहितमायमायाः उपरर स्वभमाष्यस प्रणष्ट्रीतवमानम्। कमतपयवैयाः अमालनोचिकवैयाः अनपुमष्ट्रीयतवे
यदम् अयस मवदमानम् ऋक्ससमहितमायमायाः उपरर भमाष्यदयस सलसखतवमानम्। अयस ववेङ्कटिममाधवयाः स्वरमचितस्य
प्रथमभमाष्यस्य असन्तमवे भमागवे स्ववसशिपररचियस प्रदत्तवमानम्। तदनपुसमारवेण अयस ववेङ्कटिममाधवयाः वससष्ठगनोत्रवे जन्म
लब्धवमानम्। अस्य मवदषपु याः पसूवरजमायाः आन्धप्रदवेशिसस्थतस्य दमकणमापथष्ट्रीयचिनोलदवेशिवे अवसनम्। अस्य मपतमा
ववेङ्कटिमाचिमायर याः ममातमा चि सपुन्दरष्ट्रीदवेवष्ट्री अमासष्ट्रीतम्। अस्य ममातपृगनोत्रयाः अमप वससष्ठयाः अमासष्ट्रीतम्। अस्य एकयाः
सङ्कषर णमाख्ययाः अनपुजयाः अमप अमासष्ट्रीतम्। अस्य ववेङ्कटिममाधवस्य ववेङ्कटिगनोमवन्दमाख्ययौ दयौ पपुत्रयौ अमास्तमामम्। अस्य
कमालमनणर यमाथर मम् नवैकवे उपमायमायाः ससन्त यवैयाः अस्य समययाः मवशिवेषरूपवेण मनणरतसपु शिक्यतवे।
ममाधवस्य भमाष्यमम् अत्यन्तससमकप्तमम् असस्त। 'वजर यनम् शिब्दमवस्तमारस शिब्दवै याः कमतपयवै र रमत।' इमत
सलसखत्वमा तरयमम् इदस सयाः स्वयस स्वष्ट्रीकपृतवमानम्। भमाष्यवे असस्मनम् कवेवलस मन्त्रपदमानमामम् एव व्यमाख्यमा असस्त।
भमाष्यस्य ससकवेपमाथर भमाष्यकमारयाः मसूलपदमानमास सममाववेशिमम् अत्यल्पमवेव अकरनोतम्। अस्य भमाष्यस्य अध्ययनवेन
मन्त्रमाणमामम् अथर याः सरलतयमा एव जमातयाः भमवतपुमम् अहिर मत। स्कन्दस्वमाममनयाः भमाष्यस्य अपवेकयमा अयमम् भमाष्ययाः
अमतससमकप्तयाः असस्त। व्यमाकरणजन्यतरयमानमास मनदरशियाः तपु असस्मनम् भमाष्यवे नमासस्त एव। प्रमाययाः सवर त्र
बमाह्मणगन्थमानमास प्रमाममाण्यस सपुष्ठपुतयमा उमल्लिसखतमम् असस्त। यवेन ममाधवस्य बमाह्मणगन्थवेषपु मवशिवेषव्यपुत्पसत्तयाः प्रतष्ट्रीतमा
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भवमत। ममाधवयाः उकवमानम् यतम् ववेदमानमास गसूढमाथर स्य बनोधमाथर बमाह्मणगन्थमायाः मनतमान्तमम् उपयनोमगनयाः ससन्त। अतयाः
तस्य कथनमसस्त-

'सस म हितमायमास्तपुर ष्ट्री य मासशिस मवजमानन्त्यधपुन मातनमायाः।
मनरुकव्यमाकरणयनोरमासष्ट्री त म् यवे ष मास पररश्रिमयाः॥
अथ यवे बमाह्मणमाथमारन मास मवववे क मारयाः कपृ तश्रिममायाः।
शिब्दरष्ट्री म तस मवजमानसन्त तवे सवर कथयन्त्यमप॥ ' इमत
ममाधवमाचिमायर स्य इयमवेव अमास्थमा असस्त बमाह्मणगन्थमानम् प्रमत। एवममदस भमाष्यस बमाह्मणमानमामम् अनपुकसूलमम्
असस्त। मदल्लिष्ट्रीनगरष्ट्रीतयाः मनोतष्ट्रीलमालबनमारसष्ट्रीदमासयाः इदस भमाष्यस प्रकमामशितवमानम्। अस्य भमाष्यस्य सम्पमादकयाः डमा
लक्ष्मणस्वरूपयाः असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः
19. ववेङ्कटिममाधवयाः कस्यमायाः ससमहितमायमायाः स्वभमाष्यस प्रणष्ट्रीतवमानम्।
20. ववेङ्कटिममाधवमाचिमायर याः कसस्मनम् गनोत्रवे जन्मगहिणस कपृतवमानम्।
21. ववेङ्कटिममाधवस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्।
22. ववेङ्कटिममाधवस्य ममातपुयाः नमाम मकमम्।
23. ववेङ्कटिममाधवस्य अनपुजयाः कयाः अमासष्ट्रीतम्।
24. ववेङ्कटिममाधवस्य कयौ दयौ पपुत्रयौ अमास्तमामम्।

3.1.6)

आनन्दतष्ट्री थर याः

आनन्दतष्ट्रीथरयाः एव 'मध्व' इत्यनवेन नमाम्नमा सपुप्रससद्धयाः आसष्ट्रीतम्। अयस मध्वयाः स एव ययाः दवैतवमादस्य
प्रवतर नमम् कपृतवमानम्। एष बहिह नम् गन्थमानम् व्यरचियतम्। अयमम् आनन्दतष्ट्रीथरयाः कमतपयमानमास ववैमदकमन्त्रमानमास व्यमाख्यमानस
चि अकरनोतम्। व्यमाख्यमानममदस छन्दनोबद्धमम् असस्त। ऋग्ववेदप्रथममण्डलस्य कमतपयमानमास मन्त्रमाणमामम् उपरर एव
इयस व्यमाख्यमाऽसस्त। असस्मनम् सन्दभर रमाघववेन्द्रियतवेयाः कथनममदस यथमाथर रूपवेण प्रममामणतयाः असस्त-

‘ऋक्शिमाखमागतवैकनोत्तरसहिसससूकमध्यवे कमामनमचितम् चित्वमाररसशितम् ससूकमामन भगवत्पमादवैयाः........व्यमाख्यमातमामन।’
श्रिष्ट्रीमदगवद्गष्ट्रीतमायमामम् आत्ममवषयवे श्रिष्ट्रीकपृष्णस्य कथनममदमसस्त- ‘ववेदश्वै चि सवररहिमवेव ववेदयाः’ अथमारतम्
सवर ववेदमायाः ममवैव प्रमतपमादनस कपुवर सन्त। एतवेन महि ववेदवेषपु सवर त्र नमारमायणस्य एव प्रमतपमादनमम् असस्त इमत यतम्
आनन्दतष्ट्रीथमारचिमायर स्य मतमसस्त ततम् सपुष्ठपु प्रमतपमामदतस भवमत। स्वभमाष्यस्य आरम्भवे आनन्दतष्ट्रीथमारचिमायर याः
उकवमानम्-

'स पसूणर त् वमातम् पपुम मानम् नमाम पयौरुषवे ससूक ईररतयाः।
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स एवमासखलववे द माथर याः सवर शि मास्त्रमाथर एव चि॥ '
अथमारतम् नमारमायणयाः पसूणरपरु
पु षनोऽसस्त। अतयाः पपुरुषससूकवे- ‘सहिसशिष्ट्रीषमार पपुरुषयाः’ इत्यमादयौ ऋमचि 'स एव'
पपुरुषपदवेन अमभमहितनोऽसस्त। समस्तववेदमानमास शिमास्त्रमाणमामम् चि अमभप्रमाययाः तस्यवैव पसूणरपपुरुषस्य प्रमतपमादनमम्
असस्त। अनयमा दृष्ट्यवैव ववैष्णवमाचिमायरण आनन्दतष्ट्रीथरन ऋङ्मन्त्रमाणमामम् अथर याः कपृतयाः। जयतष्ट्रीथरस्य
कथनमानपुसमारवेण भमाष्यवेऽसस्मनम् आसधभयौमतकमासधदवैमवकयनोयाः अथर स्यमामतररकयाः आध्यमासत्मकस्य अथर स्यमाऽमप
सपुष्ठपु

प्रमतपमादनमसस्त-

ऋगथर श्चि

मत्रमवधनो

भवमत।

एकस्तमावतम्

प्रससद्धमामगरूपयाः,

अपरस्तदनन्तगर तवेश्वरलकणयाः, अन्यनोऽध्यमात्मरूपयाः, तसत्त्रतयपरञ्चवेदस भमाष्यमम्।' मवलकणममदमम् ऋग्ववेदस्य
ममाध्वभमाष्यमम्। दवैतवमामदषपु अतष्ट्रीव प्रससद्धमसस्त भमाष्यममदमम्। अस्य मध्यभमागस्य रचिनमाकमालमातम्
मत्रसशिदषमारभ्यन्तरवे एव प्रससद्धमध्वमाचिमायर याः जयतष्ट्रीथरयाः अस्य टिष्ट्रीकमास मवरमचितवमानम्। जयतष्ट्रीथरस्य टिष्ट्रीकमायमायाः मववपृमतस
१७१८ मवक्रममाब्दवे नरसससहियाः सलसखतवमानम्। नमारमायणवेनमामप अपरमा मववपृमतयाः 'भमावरत्नप्रकमामशिकमा' - इमत नमाम्नमा
सलसखतमा असस्त। आनन्दतष्ट्रीथरस्य आमवभमारवकमालयाः मवक्रमस्य पञ्चपञ्चमाशिदसधकदमादशिमाब्दतयाः मवक्रमस्य
पञ्चमत्रसशिदसधकत्रयनोदशिमाब्दपयर न्तस (१२५५- १३३५) स्वष्ट्रीकतपुर शिक्यतवे। श्रिपुयतवे यदम् आनन्दतष्ट्रीथरयाः अयमम्
अशिष्ट्रीमतवषर पयर न्तस सपुखमम् अनपुभसूय परलनोकमम् अगमतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः
25. आनन्दतष्ट्रीथरयाः कवेन नमाम्नमा सपुप्रससद्धयाः आसष्ट्रीतम्।
26. आनन्दतष्ट्रीथरस्य व्यमाख्यमानममदस ककीदृशिमम् असस्त।
27. ‘ववेदश्वै चि सवररहिमवेव ववेदयाः’ वचिनममदस कपुत्र उपलभ्यतवे।
28. आनन्दतष्ट्रीथमारचिमायर याः कस्य सम्प्रदमायस्य असस्त।
29. व्यमाख्यमाकमारयाः नमारमायणयाः कयाः।
30. मध्वयाः दवैतवमादस्य प्रवतर नमम् कपृतवमानम् न वमा।
31. मध्वभमाष्यस कस्य ववेदस्य उपरर वतर तवे।
32. जयतष्ट्रीथरस्य टिष्ट्रीकमायमायाः मववपृमतस कयाः कदमा कपृतवमानम्।
33. आनन्दतष्ट्रीथरस्य आमवभमारवकमालयाः कयाः।

3.1.7)

समायणमाचिमायर याः

आचिमायर समायणयाः मवजयनगरससस्थमापकस्य महिमारमाजबपुक्कस्य महिमारमाजहिररहिरस्य चि अममात्ययाः
सवेनमानष्ट्रीयाः चि अमासष्ट्रीतम्। समायणनो ववैमदकसम्प्रदमायस्य यथमाथर याः जमातमा अमासष्ट्रीतम्। तस्ममातम् तदष्ट्रीयस ववेदभमाष्यस
ववेदमाथर स्य सवरषपु भमाष्यवेषपु श्रिवेष्ठस भमाष्यमम् असस्त। सयाः समायणमाचिमायर याः दगपु र मवे तसस्मनम् ववेददगपु र सरलतयमा एव
ववेदमाथर स्य सजजमासपुस प्रववेशियमत।
ववेदमाध्ययनमम्
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महिमारमाजस्य बपुक्कस्य प्रधमानमम् मसन्त्रपदमम् समायणमाचिमायर याः १३६४ खष्ट्रीषमाब्दतयाः १३७८
खष्ट्रीषमाब्दपयर न्तमम् अलसकपृतवमानम्। तदनन्तरस सयाः १३७९ खष्ट्रीषमाब्दतयाः १३८७ खष्ट्रीषमाब्दमम् इमत मपृत्यपुपयर न्तस
महिमारमाजस्य हिररहिरस्य मसन्त्रपदमम् अलङ्कपृतवमानम्। अतयाः खष्ट्रीषस्य चितपुदरशिशितमाब्दवेयाः उत्तरमाद्धरयाः एव समायणस्य
भमाष्यस्य रचिनमाकमालयाः आसष्ट्रीतम् इमत कल्पमयतपुस शिक्यतवे। समायणमाचिमायर स्य ज्यवेष्ठभ्रमातमा आसष्ट्रीतम् ममाधवमाचिमायर याः।
ममाधवमाचिमायर याः भ्रमातरस समायणमाचिमायर व्यमाख्यमाकमायर प्रवपृत्त्यथर प्रवेररतवमानम्। भ्रमात्रमा प्रवेररतयाः एव अयस समायणमाचिमायर याः
व्यमाख्यमाकमायर प्रवपृत्तयाः जमातयाः। तवेन भमाष्यमम् इदस ममाधवष्ट्रीयनमाम्नमा मवश्वप्रससद्धमम् अभवतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः
34. आचिमायर याः समायणयाः कयनोयाः रमाजनोयाः अममात्ययाः सवेनमानष्ट्रीयाः चि आसष्ट्रीतम्।
35. आचिमायर समायणस्य मकस भमाष्यमसस्त।
36. महिमारमाजस्य बपुक्कस्य प्रधमानमम् मसन्त्रपदमम् समायणमाचिमायर याः कदमा आरभ्य कदमा पयर न्तमम्
अलसकपृतवमानम्।

37. समायणभमाष्यस्य रचिनमाकमालयाः कयाः।
38. समायणमाचिमायर स्य भ्रमातपुयाः नमाम मकमम्।
39. महिमारमाजस्य हिररहिरस्य मसन्त्रपदस कदमा समायणमाचिमायर याः अलसकपृतवमानम्।

3.2) समामभमाष्यकमारमायाः
3.2.1)

ममाधवयाः

अयस ममाधवयाः समामससमहितमायमायाः प्रथमभमाष्यकमारयाः प्रतष्ट्रीतयाः भवमत। सयाः समामववेदस्य उभयनोयाः खण्डयनोयाः

- छन्दमामचिर कनोत्तरमामचिर कयनोयाः उपरर भमाष्यस मनममर तवमानम्। अस्य भमाष्यस्य नमाम 'मववरणमम्' असस्त।
छन्दमामचिर कभमाष्यस्य नमाम 'छन्दससकमामववरणमम्' तथमा उत्तरमामचिर कभमाष्यस्य नमाम 'उत्तरमववरणमम्' असस्त।
अदमावसध इदस भमाष्यमम् अमपुमद्रितमावस्थमायमामम् एवमासस्त। सत्यव्रतसमामश्रियष्ट्रीमहिनोदययाः इदस भमाष्यमम् असन्वषवमानम्।
सयाः सवर प्रथमस स्वककीयसमायणभमाष्यससस्करणवे अस्य अमप भमाष्यस्य मकममप असशिस मटिप्पणष्ट्री -रूपवेण
समन्निमवषवमानम्।
ममाधवस्य मपतपुयाः नमाम नमारमायणयाः अमासष्ट्रीतम्। कमतपयमवदमाससयाः स्कन्दस्वमाममनयाः ऋग्भमाष्यस्य पसूरकयाः
सहिमायकश्चि नमारमायणमादम् अमभन्निमम् मन्यतवे। मकञ्च तयनोयाः अमभन्नितमाप्रदशिर कस्य प्रबलप्रममाणस्य अदमामप
अभमावयाः एव असस्त। तथमामप अस्य अमामवभमारवकमालयाः मनसश्चितरूपवेण वकसपु शिक्यतवे। दमादशिशितकस्य
दवेवरमाजयज्वमा स्वष्ट्रीयमनघण्टिपु भमाष्यस्य भसूममकमायमास कस्यमामप ममाधवस्य मनदरशिस कपृतवमानम्। सम्भवतयाः अयस ममाधव
एव समामभमाष्य-रचिमयतमा असस्त। न तमावदम् एतमावतमा अमप तपु बमाणभटस्य कमादम्बयमारयाः श्लनोकयाः अयमम् असस्त -
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'रजनोजपुषवे जन्ममन सत्त्ववपृत्त यवे सस्थतयौ प्रजमानमास प्रलयवे तमयाः स्पपृशिवे ।
अजमाय सगर स स्थमतनमाशिहिवे त ववे त्रयष्ट्री म यमाय मत्रगपुण मात्मनवे नमयाः॥
ममाधवस्य 'समाममववरणवे' मङ्गलमाचिरणरूपवेण अयस समपुपलब्धयाः भवमत। अस्य श्लनोकस्य 'त्रयष्ट्रीमयमाय'
इमत अनवेन शिब्दवेन जमातनो भवमत यदम् अयस श्लनोकयाः कस्यमामप ववैमदकगन्थस्य एव मङ्गलमाचिरणमम् अमासष्ट्रीतम्।
अतयाः अनपुममानस मक्रयतवे यतम् - सवर प्रथमस समामभमाष्यस्य मङ्गलमाथर ममाधवयाः एनस श्लनोकस प्रणष्ट्रीतवमानम्।
भमाष्यकमारममाधवयाः बमाणभटस्य पसूज्यमाचिमायर याः कसश्चितम् भमवतपुमम् अहिर मत। बमाणभटस्य पसूवरपपुरुषमायाः अमप
ववेदपमारङ्गतमायाः मवदमाससयाः आसनम्। हिषर चिररतवेन प्रममामणतयाः भवमत यदम् बमाणभटस्य गपुरुयाः अमप कनोऽमप
ववेदववेदमाङ्गपमारङ्गतयाः मवदमानम् एव अमासष्ट्रीतम्। घटिनवेयस पसूवमारनपुममानमम् एव पनोषयमत। अतयाः बमाणभटस्य पसूवरवमतर नयाः
ममाधवस्य समययाः मवक्रमस्य सप्तमशितकपरवतर्वी इमत स्वष्ट्रीकतपुर न शिक्यतवे। अतयाः यमद बमाणभटयाः खष्ट्रीषस्य
सप्तमशितकस्य प्रमारम्भकमालवे आसष्ट्रीतम् तमहिर अयस ममाधवयाः षष्ठशितकवतर्वी इमत वकव्यमम्। ममाधवस्य भमाष्यममदमम्
अतष्ट्रीवमहित्त्वपसूणरमम् असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः
40. समामससमहितमायमायाः प्रथमभमाष्यकमारयाः कयाः।
41. ममाधववेन कपृतस्य भमाष्यस्य नमाम मकमम्।
42. 'मववरणमम्' इत्यस्य भमाष्यस्य अन्ववेषमा कयाः।
43. ममाधवस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्।
44. 'त्रयष्ट्रीमयमाय'- अनवेन शिब्दवेन मकस जमातनो भवमत।

3.2.2)

गपुण मवष्णपु याः

गपुणमवष्णपुयाः समाममन्त्रस्य व्यमाख्यमास मवरमचितवमानम्। तस्य व्यमाख्यमानस्य ममसथलमायमास बङ्गप्रदवेशिवे
चिमामतप्रससमद्धयाः असस्त। सयाः मनत्यनवैममसत्तकमवधमाननोपयनोमगनमास समाममन्त्रमाणमास व्यमाख्यमास कपृत्वमा अमतमहित्त्वपसूणर
कमायर कपृतवमानम्। अयस महिमापपुरुषयाः ममसथलमायमायाः बङ्गप्रदवेशिस्य वमा कसस्मससश्चिदमप भमागवे न्यवसतम्। अस्य
छमान्दनोग्यमन्त्रभमाष्यस्य एकस सपुष्ठपु ससस्करणमम् आसष्ट्रीतम्। ततम् भमाष्यस 'कलकत्तमा-ससस्कपृत-पररषदम्' इमत नमाम्नयाः
ससस्थमातयाः प्रकमामशितस जमातमम्। अस्य गन्थस्य प्रस्तमावनमायमास मवदमानम् सम्पमादकयाः गपुणमवष्णनोयाः मवषयवेऽनवेकमानमास
जमातव्यमवषयमाणमास मवववेचिनस कपृतवमानम्।
छमान्दनोग्यमन्त्रभमाष्यमम् इदस समामववेदस्य कयौथपुमशिमाखमायमायाः उपरर असस्त। ('हिलमायपुधवेन कमाण्ववे कयौथपुमवे
गपुणमवष्णपुनमा') ‘समायणकपृतमन्त्रभमाष्यस्यमाधमारयाः गपुणमवष्णनोयाः भमाष्यमवेवमाऽसस्त’ इमत वदसन्त आलनोचिकमायाः।
हिलमायपुधवेन अमप अस्य गन्थस्यनोपयनोगयाः कपृतयाः इत्यमप प्रममाणनो ममलमत। गपुणमवष्णपुयाः बल्लिमालसवेनस्य अथवमा
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तस्य प्रससद्धपपुत्रस्य लक्ष्मणसवेनस्य रमाज्यकमालवे मवदममानयाः आसष्ट्रीतम्। अतनोऽस्य गपुणमवष्णनोयाः समययाः मवक्रमस्य
दमादशिशितकस्य असन्तमभमागयाः त्रयनोदशिशितकस्यमामदमभमागश्चि मनश्चिष्ट्रीयतवे।
गपुणमवष्णनोयाः 'छमान्दनोग्यमन्त्रभमाष्यमम्' मनतमान्तस मवख्यमातयाः गन्थनोऽसस्त। अस्य दमावन्यमावमप गन्थयौ
स्तयाः- मन्त्रबमाह्मणभमाष्यमम्, पमारस्करगपृह्यससूत्रभमाष्यञ्चवेमत। अनवेन जमातनो भवमत यदयस महिमानपुभमावयाः तसस्मनम् कमालवे
प्रख्यमातववैमदकयाः आसष्ट्रीतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः
45. गपुणमवष्णनोयाः समाममन्त्रव्यमाख्यमानस्य नमाम कपुत्र अमतप्रससद्धयाः असस्त।
46. गपुणमवष्णपुयाः कस्य व्यमाख्यमानस मवरमचितवमानम्।
47. गपुणमवष्णपुयाः कपुत्र अवसतम्।
48. छमान्दनोग्यमन्त्रभमाष्यस्यवैकमम् सपुष्ठपु ससस्करणमम् कपुत्र प्रकमामशितस जमातमम्।
49. गपुणमवष्णपुयाः कस्य रमाज्यकमालवे मवदममानयाः आसष्ट्रीतम्।
50. बल्लिमालसवेनस्य पपुत्रस्य नमाम मकमम्।
51. गपुणमवष्णनोयाः कयाः समययाः मनश्चिष्ट्रीयतवे।
52. गपुणमवष्णनोयाः मनतमान्तमवख्यमातयाः गन्थयाः कयाः।

3.3) शिपुक् लयजपुवर द भमाष्यकमारमायाः
3.3.1)

उव्वटियाः

उव्वटियाः कमाश्मष्ट्रीरप्रदवेशिष्ट्रीययाः मवदमानम् इमत बहिह नमास मतमम् असस्त। एतस्य क्वमचितम् 'औबटियाः' क्वमचितम् चि

'उवटि' इत्यमप नमाम उपलभ्यतवे। उव्वटियाः यजपुवरदससमहितमायमास स्वनमाम्नमा भमाष्यस रमचितवमानम् यदम् अधपुनमामप
लभ्यतवे। अस्य मपतपुनमारम 'वज्रिटियाः' इमत अमासष्ट्रीतम्। 'अयस मम्मटिस्य भ्रमातमा' इमत सपुधमासमागरकमारस्य भष्ट्रीमसवेनस्य
मतमम्। परन्तपु ससन्त उवटिस्य मवषयवे कमाश्चिन मवप्रमतपत्तययाः। तथमा महि तवेन रमचितवे यजपुवरदससमहितमायमायाः भमाष्यवे
पदमवेकमम् उपलभ्यतवे-

'ऋष्यमासद ष्ट्री न श्चि पपुर स्कपृ त्य अवन्त्यमामपुव टिनो वसनम्।
मन्त्रभमाष्यममदस चिक्रवे भनोजवे रमाषष स प्रशिमासमत।। ' इमत।
तस्यवैव भमाष्यस्य पपुस्तकमान्तरवे अन्यदमप पदमवेकमम् उपलभ्यतवे -

'अमानन्दपपुर वमास्तव्यवज्रिटिमाख्यस्य ससून न
पु मा।
मन्त्रभमाष्यममदस क्लपृप्त स भनोजवे पपृर वणीं प्रशिमासमत।। 'इमत।
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एतवेन पददयवेन 'उव्वटियाः' वज्रिटिस्य पपुत्रयाः भनोजसमकमासलकयाः चि आसष्ट्रीतम् इमत प्रमतपमादतवे। यमद
अयमम् उव्वटियाः भष्ट्रीमसवेनकथनवेन मम्मटिस्य भ्रमातमा अभमवष्यतम् , तमहिर मम्मटिस्य जवैयटिपपुत्रत्वमातम् तद्भ्रमातपुयाः
उव्वटिस्यमामप जवैयटिपपुत्रत्वमम् अभमवष्यतम्। तदमा उव्वटिस्य श्लनोकनोकस वज्रिटिपपुत्रत्वस कथममप न सङ्गच्छतवे।
यदमप कमाश्मष्ट्रीरदवेशिष्ट्रीयस्य जवैयटिगनोत्रस्य वज्रिटिस्य दत्तकपपुत्रयाः अयमम् उव्वटियाः इमत कल्पनमायमास जवैयटिपपुत्रस्य
उव्वटिस्य वज्रिटिपपुत्रत्वमम् उपपदतवे , तथमामप तस्य भनोजसमकमासलकत्वमम् अनपुपपन्निमम् एव। यतयाः तस्य
ज्यवेष्ठभ्रमातपुयाः मम्मटिस्य भनोजरमाजमादम् अवमारकनत्वस ससद्धमम् असस्त। अतयाः तस्य कमनष्ठभ्रमातपुयाः उव्वटिस्य अमप
सपुतरमास भनोजरमाजमादम् अवमारकनत्वस ससद्ध्यमत। अवन्त्यमामम् (उज्जमयन्यमामम्) वसनम् सयाः भमाष्यस मनमर्वीतवमानम् इमत
एकत्र उल्लिवेखयाः, गपुजररदवेशिप्रससद्धवे अमानन्दपपुरवे वसनम् सयाः भमाष्यस मनमर्वीतवमानम् इमत अपरत्र उल्लिवेखयाः, एतदम् अमप
मवप्रमतमषद्धमम् इव। यमद उव्वटिस्य मपतमा वज्रिटियाः एव अमानन्दपपुरवमास्तव्ययाः अमासष्ट्रीतम् , उव्वटियाः तपु उज्जमयन्यमास
वसनम् एव भमाष्यस मनमर्वीतवमानम् इमत कल्प्यतवे तदमामप वज्रिटिस्य कमाश्मष्ट्रीररकत्वस ससन्दह्यतवे एव।
महिमारमाजयाः भनोजयाः धमारमानगरशिमासकयाः परममारवसश्ययाः चि अमासष्ट्रीतम्। स महि १०१८ ईशिवष्ट्रीयवे
सससहिमासनमारूढयाः भसूत्वमा १०६३ ईशिवष्ट्रीयपयर न्तस रमाज्यस कपृतवमानम् इमत तस्य कमालयाः एकमादशिशितकमम्। भनोजस्य
कमवजनमप्रयत्वस प्रससद्धमम्। शिवेखमगररशिमासस्त्रणयाः सलखसन्त यदम् अयस भनोजयाः धमारमातयाः स्वमास रमाजधमानष्ट्रीमम्
उज्जमयनष्ट्रीमम् अमानष्ट्रीतवमानम् इमत 'अमाइनवे अकबरष्ट्री' पपुस्तकवे सलसखतस वतर तवे। तवेन पसूवरमम् उमल्लिसखतस्य
भनोजरमाजस्य समययाः १०१८ ईशिवष्ट्रीयतयाः १०६३ खष्ट्रीषष्ट्रीययाः वतर तवे। अतयाः भनोजरमाजसमयकमासलकत्ववेन उव्वटियाः
खष्ट्रीषष्ट्रीयस्य एकमादशिशितकस्य पसूवमारद्धर अमासष्ट्रीतम् इमत मनश्चियवेन वकसपु शिक्यतवे। अस्य भमाष्यस लघ्वकरमम् अमप
सतम् अतष्ट्रीव प्रनोज्ज्वलमम्, सरलस प्रमाममामणकस चि असस्त। भमाष्यवे असस्मनम् अनवेकमन्त्रमाणमामम् अध्यमात्मपरकयाः अथर याः
दमशिर तयाः असस्त। अनवेन प्रतष्ट्रीतयाः भवमत यदम् अयस मध्ययपुगस्य एकयाः मनतमान्तप्रयौढयाः ववेदजयाः अमासष्ट्रीतम्। अस्य
अन्यमासपु

कपृमतषपु

- (क) ऋक्प्रमामतशिमाख्यस्य टिष्ट्रीकमा, (ख) यजपुयाःप्रमामतशिमाख्यस्य टिष्ट्रीकमा, (ग)

ऋक्सवमारनपुक्रमणष्ट्रीभमाष्यमम्, (घ) ईशिमावमास्यनोपमनषदम्-भमाष्यस चि इमत चित्वमारयाः गन्थमायाः मनतमान्तप्रयौढमायाः, प्रससद्धमायाः
प्रकमामशितमायाः चिवेमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः
53. उव्वटियाः कस्य दवेशिस्य मवदमानम् आसष्ट्रीतम्।
54. उव्वटियाः यजपुवरदससमहितमायमास स्वनमाम्नमा भमाष्यस रमचितवमानम् न वमा।
55. उव्वटिस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्।

ववेदमाध्ययनमम्
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3.3.2)

महिष्ट्री ध रयाः

ववैमदककमालमादम् एव ससस्कपृतमवदमायमायाः अन्यतमस प्रधमानकवेन्द्रिस कमाशिष्ट्री अमासष्ट्रीद म् इमत वयस सवर जमानष्ट्रीमयाः।
अत्र एव गयौतमप्रभपृतययाः अन्यवे चि बहिवयाः ववेदमन्त्रद्रिषमारयाः मवदमाससयाः अभवनम्। इमतहिमासपपुरमाणवेषपु अमप
मवमशिषपसण्डतवेन सपुससज्जतमा कमाशिष्ट्री अमासष्ट्रीद म् इत्यमप स्पषमम् एव।
अमाचिमायर महिष्ट्रीधरस्य जन्म अस्यमामम् एव कमाश्यमामम् अभवतम्। तत्र चि तस्य वमासस्थमानस्य समष्ट्रीपवे एकमा
पपुष्कररणष्ट्री अद अमप वत्तरतवे इमत परम्परमातयाः श्रिसूयतवे। नमागर -बमाह्मणवसशिष्ट्रीययाः अयस मवदमानम् अमासष्ट्रीद म् इमत। सयाः
कमाश्यमामम् एव अध्ययनस मवधमाय मवदज्जनवेषपु प्रमतष्ठमास प्रमाप्तवमानम्। ततयाःपरस कमतपयमानम् गन्थमानम् मवरच्य महिष्ट्रीधरयाः
कमाशिष्ट्रीनरपतवेयाः शिरणस गतवमानम्। अत एव प्रमाययाः 'यथमा रमाजमासश्रितयाः पसण्डतयाः 'महिष्ट्रीधरयाः' इमत तस्य एव उक्त्यमा
ससगच्छतवे। तत्रवैव सयाः ववेददष्ट्रीपनमामकस्य समामभमाष्यस्य रचिनमास सम्पमामदतवमानम्। यदमप भमाष्यममदस न मयौसलकस
तथमामप अथर स्य मवशिदतयमा दृष्ट्यमा मनतमान्तस गमाह्यमम् असस्त। अस्य समामभमाष्यस्य पमाण्डपु सलमपयाः
सरस्वतष्ट्रीभवनपपुस्तकमालयवे ससगहि
पृ ष्ट्रीतमा असस्त। अस्य भमाष्यस्य उपरर उव्वटिभमाष्यस्य स्पषच्छमायमा दृश्यतवे।
मकञ्च अयस मवदमानम् मनरुकश्रियौतससूत्रमामदगन्थवेभ्ययाः उदमाहिरणनमामन दत्त्वमा यमासजकमक्रयमायमायाः मवधमानस कपृतवमानम्।
कमाशिष्ट्रीवमासष्ट्री अयस महिष्ट्रीधरयाः तन्त्ररहिस्यजयाः आसष्ट्रीतम्। अयस महिष्ट्रीधरयाः ववैमदकसमामहित्यवे पमारङ्गमयाः अमासष्ट्रीतम्। अयस
महिष्ट्रीधरमाचिमायर याः प्रमतभमावमानम् प्रभमाववमानम् चि मवदमानम् अमासष्ट्रीतम्। तन्त्रमादष्ट्रीनम् रहिस्यमयमानम् शिमास्त्रमान्तरमानम् चिमामप स
सम्यकम् अधष्ट्रीतवमानम्। सयाः मवनयवेन भक्त्यमा चि गपुरुजनमानम् तथमा समप्रष्ट्रीणयतम्। यवेन तवे यथमा अस्मवै गपुह्यमादम्
गपुह्यतरमामण अमप रहिस्यवस्तसूमन उपमदषवन्तयाः। सवर ववेदपमारङ्गतयाः अयस परममवदमानम् आचिमायर इमत उपमासधस
प्रमाप्तवमानम्। महिष्ट्रीधरयाः 'मन्त्रमहिनोदसध'-नमाम्नमा तन्त्ररहिस्यमवववेचिकमम् एकस गन्थस मवक्रमस्य १६४५ शितकवे

(१५८८ई॰) रमचितवमानम्। अस्य गन्थस्यमान्तवे भमाष्यकमारवेण सलसखतमम् इदमम्'अब्दवे मवक्रमतनो जमातवे बमाणववे द नपृपवै म मर तवे ।
ज्यवे ष्ठ माषम्यमास मशिवस्यमागवे पसूण र्मो मन्त्रमहिनोदसधयाः॥ ' इमत
अतयाः अस्य भमाष्यकमारस्य समययाः षनोडशिशितकस्य उत्तरमाद्धरयाः इमत मनश्चिष्ट्रीयतवे। उव्वटिमाचिमायमारतम्
पञ्चमाशिदषमारनन्तरमम् अयमम् अभवतम्। महिष्ट्रीधरमाचिमायर याः नरसससहिस्य उपमासकयाः अमासष्ट्रीतम्। तस्य उल्लिवेखयाः गन्थवेषपु
बहिह शियाः उपलभ्यतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः
56. ववैमदककमालमादम् एव ससस्कपृतमवदमायमायाः अन्यतमस प्रधमानकवेन्द्रिस मकमम् अमासष्ट्रीद।म्
57. कमाश्यमास जमातमानमास कवेषमाञ्चन मवदषपु मास नमाममामन सलखन्तपु।
58. नमागर-बमाह्मणवसशिष्ट्रीययाः मवदमानम् कयाः।
59. महिष्ट्रीधरयाः कमाश्यमामम् अध्ययनस सममाप्य कस्य शिरणस गतवमानम्।
60. महिष्ट्रीधरयाः कस्य ववेदस्य भमाष्यस रमचितवमानम्।
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61. महिष्ट्रीधरयाः तन्त्ररहिस्यजयाः आसष्ट्रीतम् न वमा।
62. 'मन्त्रमहिनोदसध'- एनस गन्थस कयाः सलसखतवमानम्।
63. महिष्ट्रीधरस्य कयाः समययाः मनश्चिष्ट्रीयतवे।
64. महिष्ट्रीधरयाः कस्य उपमासकयाः।

3.3.3)

हिलमायपुध याः

समायणस्य परवसत्तरनयाः अनन्तमाचिमायर -आनन्दबनोधप्रभपृतययाः बहिह शियाः मवदमाससयाः कमाण्वससमहितमायमायाः उपरर
भमाष्यमामण

अकपुवर नम्।

मकञ्च

समायणमातम्

पसूवरवसत्तरषपु

प्रधमानमाचिमायरषपु

हिलमायपुधयाः

एव

शिपुक्लयजपुवरदस्य

कमाण्वससमहितमायमायाः उपरर मवमशिषस भमाष्यस मवरमचितवमानम्। अस्य भमाष्यस्य नमाम 'बमाह्मणसवर स्वमम्' इमत असस्त।
भमाष्यमारम्भवे एव हिलमायपुधयाः स्वमवषयवे मकसञ्चतम् सलसखतवमानम्। बमाल्यवे एवमायस हिलमायपुधयाः रमाजपसण्डतयाः अभवतम्।
नवययौवनवे सयाः श्ववेतच्छत्रधमारणस्यमासधकमारस प्रमाप्तवमानम्। वमाद्धरक्यवे नपृपलक्ष्मणसवेनस्य धमर स्य असधकमाररपदवे चि
सयाः मनयपुकयाः जमातयाः।

'बमाल्यवे ख्यमामपतरमाजपसण्डतपदस श्ववे त मामचिर म बम्बनोज्ज्वल च्छत्रनोसत्सकमहिमामहिस्तमपुप दस दत्वमा नववे -ययौवनवे ।
यस्मवै ययौवनशिवे ष यनोग्यमखलक्ष्ममापमालनमारमायणयाः
श्रिष्ट्री म मानम् लक्ष्मणसवे न दवे व पमतधर म मासधकमारस ददयौ।। '
नपृपमातम् बल्लिमालसवेनमातम् परस तदमात्मजयाः 'लक्ष्मणसवेनयाः' अतष्ट्रीवयनोग्यतमापपुरयाःसरस गयौडक्ष्ममास रमकतवमानम्।
खष्ट्रीषस्य सप्तत्यसधकवैकमादशिमाब्दवे अयस रमाजसससहिमासनमम् आरूढयाः अभवतम् (द्रिषव्ययाः - प्रमाचिष्ट्रीनभमारतस्यवेमतहिमासयाः सस्मथयाः)। लक्ष्मणसवेनयाः मत्रसशिदषमारमण (३० ब.) सयाः रमाज्यस करनोमत स्म। आत्तरभ्यनो मपुकहिस्तवेन दमानस कपुवर नम्
आसष्ट्रीतम्। स परमाक्रमवे इन्द्रितपुल्ययाः आसष्ट्रीतम्। तस्य रमाज्यवे सवर सपुखवेन वससन्त स्म। असयौ मत्रसशिदषमारमण शिमासनस
मवधमाय खष्ट्रीषस्य दमादशितमवे वषर परलनोकस गतवमानम्। हिलमायपुधयाः गयौडमकमतपमालस्य लक्ष्मणसवेनस्य धममारध्यकयाः
आसष्ट्रीतम्। लक्ष्मणसवेनस्य समययाः मव.स. १२२७-१२३७ (ईशिवष्ट्रीयस्तपु ११७०-१२००) मवदतवे। अतयाः
हिलमायपुधनोऽमप तत्कमासलक एव आसष्ट्रीमदमत।
हिलमायपुधयाः तस्य कमालस्य प्रससद्धनो ववैमदकमवदमानमासष्ट्रीतम्। हिलमायपुधयाः बमाह्मणसवर स्वमम् इमत गन्थस
सलसखतवमानम्। अयस हिलमायपुधयाः शिवैवदशिर नस्य आचिमायर याः आसष्ट्रीतम्। अयस ववेद-मष्ट्रीममाससमाममर जयाः ववेदपमारङ्गतयाः चि
आसष्ट्रीतम्। मवशिवेषतयाः शिवैव-ववैष्णवमागमयनोयाः रहिस्यजनो मवदमानम् आसष्ट्रीतम्। अस्य कपृमतषपु बमाह्मणसवर स्वमम्,
मष्ट्रीममाससमासवर स्वमम्, ववैष्णवसवर स्वमम्, शिवैवसवर स्वमम्, पसण्डतसवर स्वञ्चवेमत पञ्च गन्थमायाः मनतमान्तप्रयौढमायाः प्रससद्धमायाः चि
आसनम्। हिलमायपुधयाः स्वयनोग्यतमाबलवेन गयौडरमाज्यमासधपतवेयाः लक्ष्मणसवेनस्य सभमापसण्डतयाः धममारध्यकश्चिमाभवतम्।

ववेदमाध्ययनमम्
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पमाठगतप्रश्नमायाः
65. हिलमायपुधयाः कस्य ववेदस्य कस्यमायाः ससमहितमायमायाः उपरर स्वस्य मवमशिषभमाष्यस रमचितवमानम्।
66. हिलमायपुधस्य भमाष्यस्य नमाम मकमसस्त।
67. लक्ष्मणसवेनयाः कमत वषमारमण यमावतम् रमाज्यस कपृतवमानम्।
68. लक्ष्मणसवेनस्य समययाः कयाः।
69. हिलमायपुधयाः कस्य दशिर नस्य आचिमायर याः आसष्ट्रीतम्।
70. हिलमायपुधस्य प्रससद्धमायाः कवे गन्थमायाः ससन्त।

भटभमास्करयाः

3.3.4)

भटभमास्करस्य

समयमनधमाररणस ववैमदकभमाष्यकमारमाणमामम् इमतहिमासमाथर

मनतमान्तममावश्यकमसस्त।

समायणमाचिमायर याः स्वभमाष्यवे भटभमास्करममश्रिस स्मरमत। एतवेन जमायतवे यतम् सयाः मवक्रमस्य पञ्चदशिशितकपसूवरवतर्वी
समायणपसूवरवत्तर्वी

आसष्ट्रीतम्।

लक्ष्मणमापरनमामकनो

ववेदमाचिमायर याः

स्वष्ट्रीयवे

सपुदशिर नमष्ट्रीममाससमागन्थवे

न

कवेवलस

भटभमास्करममश्रिस्य नमामनोल्लिवेखस कपृतवमानम्। अमप तपु स तस्य जमानयजनमामकभमाष्यगन्थस्यमाऽमप उल्लिवेखस
कपृतवमानम्। 'तत्र भमाष्यकपृतमा भमास्करममश्रिवेण जमानमायजमाख्यवे भमाष्यवे एतत्प्रममाणव्यमाख्यमानसमयवे चिरणमममत
दवेवतमामवशिवेष इमत तदनपुगण
पु मवेव व्यमाख्यमातमम्। ' (सपुदशिर नमष्ट्रीममाससमा पपृ.४)। दवेवरमाजयज्वमामप स्वगन्थवेऽस्य भमाष्यमम्
चि उद्धत
पृ वमानम्। प्रससद्धववैमदकयाः हिरदत्तयाः एकमामगकमाण्डस्य स्वभमाष्यवे भमास्करकपृ तभमाष्यमातम् समाहिमाय्यस
स्वष्ट्रीकपृतवमानम्। अतयाः भमास्करममश्रिस्य समययाः मवक्रमस्यवैकमादशितकमममत कथमयतपुस शिक्यतवे। हिररदत्तयाः स्वभमाष्यवे
आयर भटष्ट्रीय-अमरकनोष-कमामशिकमाप्रभपृमतगन्थमानमास नमामनोल्लिवेखञ्च कपृतवमानम्। तवेनमाऽमप हिरदत्तमामदभमाष्यकमारमादम् अस्य
पसूवरकमासलकत्वस प्रतष्ट्रीयतवे। एतदमप पसूवरकसथतसमयकत्वमस्य समाधयमत।
भटभमास्करयाः तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमायाः उपरर जमानयजनमामकस भमाष्यमम् सलसखतवमानम्। भमाष्यममदस
बहिह तरयवेन

समपृद्धमसस्त।

प्रममाणपपुरयाःसरस

कमतपयमानमास

ववैमदकगन्थमानमास

मन्त्रस्यनोद्धरणमनवेन

समपुपस्थमामपतमसस्मन्भमाष्यवे। मवदमानम् भटभमास्करयाः लपुप्तमनघण्टिपु गन्थमादमप उदरणस ससगपृहिष्ट्रीतवमानम्। सयाः
मन्त्रमाणमामथर प्रदशिर नसमयवे मवमभन्निमाचिमायमारणमामम् अमभमतमामन अमप प्रदमशिर तवमानम्। असस्मनम् भमाष्यवे न कवेवलस
यजपरकस्य अथर स्य मनदरशिनमस्त्यमप तपु अध्यमात्ममासधदवैवपकयनोरप्यथर स्य प्रदशिर नस कपृतमनवेन। यथमा - 'हिससयाः
शिपुमचिषदसपुरन्तररकसतम्' प्रससद्धवे असस्मनम् मन्त्रवे 'हिसस’-पदस्य मत्रमभयाः प्रकमारवैयाः व्यमाख्यमा कपृतमाऽनवेन। तदथमा=
असधयजपकवे हिससपदस्य व्यमाख्यमा - 'हिसन्त पपृसथवष्ट्रीमममत हिससयाः' असधदवैवपकवे - हिससपदस्यमाथर याः आमदत्यनो भवमत,
तथमा अध्यमात्मपकवे - 'हिससयाः’-पदस्यमाथर याः 'आत्ममा' कपृतनोऽनवेन। अतयाः अस्य भमाष्यस्य ववैमदकसमामहित्यवे अतष्ट्रीव
महित्त्वमम् असस्त।
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3.4) अथवर ववे द स्य भमाष्यकमारमायाः
3.4.1)

गनोमवन्दस्वमामष्ट्री

त्रयनोदशिशितकनोदवयाः 'दवैव' इमत पदस्य टिष्ट्रीकमा 'पपुरुषमाकमारयाः' इमत। अस्यमायाः टिष्ट्रीकमायमायाः कत्तमार
श्रिष्ट्रीकपृष्णलष्ट्रीलमासशिपुकमपुमनयाः। श्रिष्ट्रीकपृष्णलष्ट्रीलमासशिपुकमपुमनयाः १९८ कमाररकमायमायाः टिष्ट्रीकमायमास गनोमवन्दस्वमाममनयाः नमामनोल्लिवेखस
कपृतवमानम्। अयस गन्थयाः अनन्तशियनगन्थममालमायमास प्रकमामशितनोऽसस्त। उद्धरणममदस ममाधवष्ट्रीयधमातपुवत्त
पृ यौ अमप
ममलमत। बयौधमायनष्ट्रीयधमर मववरणस्य कत्तमारऽमप सम्भवतयाः अयमवेवमाऽसस्त। असस्मनम् गन्थवे कपु ममाररलस्य तथमा
तस्य गन्थस्य तन्त्रवमासत्तरकस्य अमप उद्धरणस समपुपलभ्यतवे। अतनोऽस्य समययाः अषमशितकमादनन्तरस
त्रयनोदशिशितकमात्पसूवरमथमारतम् सम्भवतयाः दशिमशितक इमत वकसपु शिक्यतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः
71. 'दवैव' इमत पदस्य कमा टिष्ट्रीकमा।
72. पपुरमाषमाकमारयाः अस्य टिष्ट्रीकमायमायाः कत्तमार कयाः।
73. पपुरुषमाकमारयाः अयस गन्थयाः कपुतयाः प्रकमामशितयाः जमातयाः।
74. गनोमवन्दस्वमाममनयाः कयाः कमालयाः।

3.4.2)

षड्गपुरु मशिष्ययाः

अस्य मवदषपु याः टिष्ट्रीकमानमास सङ्ख्यमा न स्वल्पमा। अयस मवदमानम् ऐतरवेयबमाह्मणस्य, ऐतरवेयमारण्यकस्य,
आश्वलमायनश्रियौतससूत्रस्य,

आश्वलमायगपृह्यससूत्रस्य

चि

व्यमाख्यमामम्

कपृतवमानम्।

ववेदमान्तदष्ट्रीमपकमाख्यमायमायाः

कमात्यमायनस्य सवमारनपुक्रमण्यमायाः व्यमाख्यमा अस्य मवदषपु याः असस्त यतम् तस्य सरसरचिनमाकयौशिलवेन मनतरमास
प्रससद्धमा। इयस व्यमाख्यमा आक्सफनोडर -मवश्वमवदमालयदमारमा सपुसम्पमामदतमा प्रकमामशितमा असस्त। गन्थकमारयाः
स्वयमस्यमायाः टिष्ट्रीकमायमायाः रचिनमाकमालयाः १२३४ सस. तथमा तदनपुसमारवेण खष्ट्रीषस्य ११७७ई . सलसखतवमानम्। अतयाः
सद्गपुरुमशिष्यस्य समययाः खष्ट्रीषष्ट्रीयदमादशिशितकस्य पसूवमारधर एवमाऽसस्त, इमत मनश्चियवेन वकसपु शिक्यतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः
75. सद्गपुरुमशिष्ययाः कवेषमास व्यमाख्यमानमामन सलसखतवमानम्।
76. सवमारनक्र
पु मण्यमायाः व्यमाख्यमा कवेन सपुसम्पमामदतमा।

ववेदमाध्ययनमम्

61

मटिप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्

पमाठसमारयाः
असस्मनम् पमाठवे वयमम् ऋक्समामयजपुरथवर ववेदमानमास भमाष्यकमारमाणमास मवषयवे मवस्तपृतस जमानस प्रमाप्तवन्तयाः।
ऋग्ववेदभमाष्यकमारवेषपु प्रससद्धमायाः ससन्त स्कन्दस्वमामम-नमारमायणनोद्गष्ट्रीथ-ममाधवभट-ववेङ्कटिममाधव-आनन्दतष्ट्रीथरसमायणमाचिमायर प्रभपृतययाः। तवेषमास जन्मस्थमानस जन्मकमालयाः तवैयाः कपृतमानमास ववेदभमाष्यमाणमास चि मवषयवे जमानस प्रमाप्तवन्तयाः।
ततश्चि वयस ममाधव-गपुणमवष्णपु-इत्यनयनोयाः समामववेदभमाष्यकत्रर्मोयाः पररचियस प्रमाप्तवन्तयाः। तवेषमास कमालमामदमवषयवे चि
भसूयशियाः चिचिमार कपृतवन्तयाः। उव्वटि-महिष्ट्रीधर-हिलमायपुध-भटभमास्करमाणमास शिपुक्लयजपुवरदभमाष्यकमारमानम् जमातवन्तयाः। तवेषपु
चि उव्वटिस्य कमालमवषयवे प्रवतर ममानस महिमान्तस मववमादमम् अवलनोमकतवन्तयाः। तदनन्तरस अथवर ववेदभमाष्यकमारयनोयाः
गनोमवन्दस्वमामम-षड्गपुरुमशिष्ययनोयाः चि दवेशिकमालमामदकमम् अवगतवन्तयाः। यदमप एतवेभ्ययाः असधकमायाः अमप नवैकवे
ववेदभमाष्यकमारमायाः ससन्त तथमामप तवेषपु एतवे एव असधकप्रससद्धमायाः। अतयाः एतवेषमास जष्ट्रीवनमावलनोकनवेन वयस
ववेदभमाष्यकमारमाणमास समाममान्यस जमानमम् अनवेन पमाठवे न प्रमाप्तवन्तयाः। मकञ्च तवैयाः सलसखतमानमास भमाष्यमाणमास कमामन
प्रकमामशितमामन कमामन इदमानष्ट्रीमम् अमप अप्रकमामशितमामन एव वतर न्तवे तदमप जमातवन्तयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

स्कन्दस्वमाममनयाः ककीमतर त्वस वणर यत।

2. ममाधवभटस्य दवेशिकमालककीमतर पररचियस सलखत ।
3.

आनन्दतष्ट्रीथमारचिमायर स्य पररचियस सलखत।

4. समायणमाचिमायर स्य ककीतरयाः वणर नस कपुरुत।
5. गपुणमवष्णनोयाः दवेशिकमालककीतरयाः पररचियस व्यमाख्यमात।
6. उव्वटिस्य मवषयवे ससकवेपवेण सलखत।
7. हिलमायपुधस्य ककीमतर व्यमाख्यमात।
8. भटभमास्करस्य पररचियस सलखत ।
9. गनोमवन्दस्वमाममनयाः मवषयवे ससकवेपवेण सलखत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण (ऋग्ववे द भमाष्यकमारमायाः)

1.

स्कन्दस्वमामम-नमारमायण-उद्गष्ट्रीथ-ममाधवभट-ववेङ्कटिममाधव-आनन्दतष्ट्रीथर-आत्ममानन्द-समायणप्रभपृतययाः
भमाष्यकपृत्सपु सपुप्रससद्धमायाः पसण्डतमायाः ससन्त।
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2. स्कन्दस्वमामष्ट्री मनरुकवेयाः टिष्ट्रीकमास रमचितवमानम्।
3.

ऋग्ववेदससमहितमायमायाः सवर प्रथमभमाष्यमम् अधपुनमा स्कन्दस्वमाममनयाः उपलभ्यतवे।

4. स्कन्दस्वमाममनयाः जन्म गपुजररप्रदवेशिस्य मवदमापष्ट्रीठतयमा रमाजधमानष्ट्रीभमाववेन चि पपुरमा मवख्यमातवे 'वलभष्ट्री'
इत्यमाख्यनगरवे अभवतम्।

5. स्कन्दस्वमाममनयाः मपतपुयाः नमाम भत्तपृरधपुवयाः आसष्ट्रीतम्।
6. हिररस्वमाममनयाः गपुरुयाः स्कन्दस्वमामष्ट्री।
7. शितपथबमाह्मणस्य मवख्यमातयाः भमाष्यकमारयाः स्कन्दस्वमामष्ट्री।
8. स्कन्दस्वमाममनयाः ऋग्ववेदस्य सपुमवस्तपृतस भमाष्यस मवरमचितवमानम्।
उत्तरमामण (नमारमायणयाः)

9. नमारमायणयाः उद्गष्ट्रीथयाः चि स्कन्दस्वमाममनयाः समयवे एव आस्तमामम्।
10. नमारमायणयाः ऋग्ववेदभमाष्यवे स्कन्दस्वमाममनस प्रमत समाहिमाय्यमम् अकरनोतम् इत्यवेतदम् ववेङ्कटिममाधवस्य मतमम्
असस्त।

11. नमारमायणस्य समययाः मवक्रमस्य सप्तमशितमाब्दमामम् एव प्रमाममामणतनो भवमत।
उत्तरमामण (उद्गष्ट्री थ याः)

12. ऋग्ववेदस्य असन्तमभमागस्य भमाष्यमम् उद्गष्ट्रीथयाः रमचितवमानम्।
13. प्रमाचिष्ट्रीनकमालवे आधपुमनककणमारटिकस्य प्रतष्ट्रीच्यभसूखण्डयाः 'वनवमासष्ट्रीप्रमान्तयाः' इमत नमाम्नमा ख्यमातयाः
आसष्ट्रीतम्।

14. उद्गष्ट्रीथमाचिमायर याः 'वनवमासष्ट्रीप्रमान्तयाः' इमत अस्य प्रमान्तस्य प्रमाययाः मनवमासष्ट्री इमत मचिन्त्यतवे।
15. पञ्चमत्रसशिदसधकनोनमवसशिमततमवे खष्ट्रीषमाब्दवे लमाहियौरनगरस्य डष्ट्री.ए.वष्ट्री. महिमामवदमालयस्य शिनोसधतमवभमागयाः
भमाष्यममदस ऋग्ववेदस्य प्रमारसम्भकमाद्धरभमागस प्रकमामशितवमानम्।

उत्तरमामण (ममाधवभटयाः)

16. इमतहिमासकमारमायाः ममाधव-नमामधवेयमानमास चितपुणमार भमाष्यकमारमाणमास नमामनोल्लिवेखस कपुवर सन्त।
17. ममाधवस्य ऋग्ववेदवे मवलकणस पमासण्डत्यस दृश्यतवे।
18. समायणनो ववेङ्कटिश्चिनोभयौ ममाधवस्य भमाष्यस्य अनपुसरणस कपृतवन्तयौ।
उत्तरमामण (ववे ङ्क टिममाधवयाः)

19. ववेङ्कटिममाधवयाः सम्पसूणरऋक्ससमहितमायमायाः उपरर स्वभमाष्यस प्रणष्ट्रीतवमानम्।
20. ववेङ्कटिममाधवयाः वससष्ठगनोत्रवे जन्म गपृहिष्ट्रीतवमानम्।
21. ववेङ्कटिममाधवस्य मपतमा ववेङ्कटिमाचिमायर याः आसष्ट्रीतम्।
22. ववेङ्कटिममाधवस्य ममातमा सपुन्दरष्ट्रीदवेवष्ट्री आसष्ट्रीतम्।
23. ववेङ्कटिममाधवस्य एकयाः सङ्कषर णमाख्ययाः अनपुजयाः अमप अमासष्ट्रीतम्।
24. ववेङ्कटिममाधवस्य ववेङ्कटिगनोमवन्दमाख्ययौ दयौ पपुत्रयौ अमास्तमामम्।
ववेदमाध्ययनमम्
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उत्तरमामण (आनन्दतष्ट्री थर याः)

25. आनन्दतष्ट्रीथरयाः एव 'मध्व' इत्यनवेन नमाम्नमा सपुप्रससद्धयाः आसष्ट्रीतम्।
26. आनन्दतष्ट्रीथरस्य व्यमाख्यमानममदस छन्दनोबद्धमम् असस्त।
27. ‘ववेदश्वै चि सवररहिमवेव ववेदयाः’ वचिनममदस श्रिष्ट्रीमदगवद्गष्ट्रीतमायमामम् उपलभ्यतवे।
28. आनन्दतष्ट्रीथमारचिमायर याः ववैष्णवसम्प्रदमायस्य असस्त।
29. नमारमायणयाः पसूणरपरु
पु षनोऽसस्त।
30. मध्वयाः दवैतवमादस्य प्रवतर नमम् कपृतवमानम्।
31. मध्वभमाष्यस ऋग्ववेदस्य उपरर वतर तवे।
32. जयतष्ट्रीथरस्य टिष्ट्रीकमायमायाः मववपृमतस १७१८ मवक्रममाब्दवे नरसससहियाः सलसखतवमानम्।
33. आनन्दतष्ट्रीथरस्य आमवभमारवकमालयाः मवक्रमस्य पञ्चपञ्चमाशिदसधकदमादशिमाब्दतयाः मवक्रमस्य
पञ्चमत्रसशिदमाब्दपयर न्तमम्।

उत्तरमामण (समायणमाचिमायर याः)

34. आचिमायर समायणयाः मवजयनगरससस्थमापकस्य महिमारमाजबपुक्कस्य महिमारमाजहिररहिरस्य चि अममात्ययाः
सवेनमानष्ट्रीयाः चि अमासष्ट्रीतम्।

35. आचिमायर समायणस्य ववेदभमाष्यमम् असस्त।
36. महिमारमाजस्य बपुक्कस्य प्रधमानमम् मसन्त्रपदमम् समायणमाचिमायर याः१३६४ खष्ट्रीषमाब्दतयाः १३७८
खष्ट्रीषमाब्दपयर न्तमम् अलसकपृतवमानम्।

37. खष्ट्रीषस्य चितपुदरशिशितमाब्दवेयाः उत्तरमाद्धरयाः एव समायणस्य भमाष्यस्य रचिनमाकमालयाः कल्पमयतपुस शिक्यतवे।
38. समायणमाचिमायर स्य मनजज्यवेष्ठभ्रमातपुयाः नमाम ममाधवमाचिमायर याः।
39. समायणमाचिमायर याः १३७९ खष्ट्रीषमाब्दतयाः १३८७ खष्ट्रीषमाब्दपयर न्तस महिमारमाजस्य हिररहिरस्य मसन्त्रपदमम्
मपृत्यपुपयर न्तमम् अलङ्कपृतवमानम्।

उत्तरमामण (ममाधवयाः)

40. ममाधवयाः समामससमहितमायमायाः प्रथमभमाष्यकमारयाः।
41. ममाधववेन कपृतस्य भमाष्यस्य नमाम 'मववरणमम्' असस्त।
42. 'मववरणमम्' अस्य भमाष्यस्य अन्ववेषमा सत्यव्रतसमामश्रियष्ट्रीमहिनोदययाः।
43. ममाधवस्य मपतपुयाः नमाम नमारमायणयाः इमत अमासष्ट्रीतम्।
44. 'त्रयष्ट्रीमयमाय'- अनवेन शिब्दवेन जमायतवे यदम् अयस श्लनोकयाः कस्यमामप ववैमदकगन्थस्य एव मङ्गलमाचिरणमम्
अमासष्ट्रीतम्।

उत्तरमामण (गपुण मवष्णपु याः )

45. गपुणमवष्णनोयाः समाममन्त्रव्यमाख्यमानस्य नमाम ममसथलमायमास बङ्गप्रदवेशिवे चिमामतप्रससद्धमम् असस्त।
46. गपुणमवष्णपुयाः समाममन्त्रमाणमास व्यमाख्यमास कपृतवमानम्।
47. महिमापपुरुषयाः ममसथलमायमायाः बङ्गप्रदवेशिस्य वमा कसस्मससश्चिदमप भमागवे अवसतम्।
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48. छमान्दनोग्यमन्त्रभमाष्यस्यवैकमम् सपुष्ठपु ससस्करणमम् 'कलकत्तमा-ससस्कतस पररषदम्' इमत नमाम्नयाः ससस्थमातयाः
प्रकमामशितस जमातमम्।

49. गपुणमवष्णनोयाः समययाः मवक्रमस्य दमादशिशितकस्य चिरमभमागयाः त्रयनोदशितकस्यमामदमभमागश्चि मनश्चिष्ट्रीयतवे।
50. बल्लिमालसवेनस्य पपुत्रस्य नमाम लक्ष्मणसवेनयाः।
51. गपुणमवष्णनोयाः समययाः मवक्रमस्य दमादशिशितकस्य चिरमभमागयाः त्रयनोदशितकस्यमामदमभमागश्चि मनश्चिष्ट्रीयतवे।
52. गपुणमवष्णनोयाः मनतमान्तमवख्यमातयाः गन्थयाः असस्त छमान्दनोग्यमन्त्रभमाष्यमम्।
उत्तरमामण (उव्वटियाः)

53. उव्वटियाः कमाश्मष्ट्रीरप्रदवेशिस्य मवदमानम् आसष्ट्रीतम्।
54. उव्वटियाः यजपुवरदससमहितमायमास स्वनमाम्नमा भमाष्यस रमचितवमानम्।
55. उव्वटिस्य मपतपुयाः नमाम 'वज्रिटियाः'।
उत्तरमामण (महिष्ट्री ध रयाः)

56. ववैमदककमालमादम् एव ससस्कपृतमवदमायमायाः अन्यतमस प्रधमानकवेन्द्रिस कमाशिष्ट्री अमासष्ट्रीद।म्
57. कमाश्यमास गयौतमप्रभपृतययाः अन्यवे चि मवदमाससयाः अभवनम्।
58. महिष्ट्रीधरयाः नमागर-बमाह्मणवसशिष्ट्रीययाः मवदमानम्।
59. महिष्ट्रीधरयाः कमाश्यमामम् अध्ययनस सममाप्य कमाशिष्ट्रीनरपतवेयाः शिरणस गतवमानम्।
60. महिष्ट्रीधरयाः समामववेदस्य भमाष्यस रमचितवमानम्।
61. महिष्ट्रीधरयाः तन्त्ररहिस्यजयाः आसष्ट्रीतम्।
62. 'मन्त्रमहिनोदसध'- एनस गन्थस महिष्ट्रीधरयाः सलसखतवमानम्।
63. महिष्ट्रीधरस्य भमाष्यकमारस्य समययाः षनोडशिशितकस्य उत्तरमाद्धरयाः इमत मनश्चिष्ट्रीयतवे।
64. महिष्ट्रीधरस्य उपमासकयाः नरसससहियाः।
उत्तरमामण (हिलमायपु ध याः)

65. हिलमायपुधयाः शिपुक्लयजपुवरदस्य कमाण्वससमहितमायमायाः उपरर स्वस्य मवमशिषभमाष्यमसस्त।
66. हिलमायपुधस्य भमाष्यस्य नमाम 'बमाह्मणसवर स्वमम्' इमत असस्त।
67. लक्ष्मणसवेनयाः मत्रसशिदषमारमण (३० ब.) रमाज्यस करनोमत स्म।
68. लक्ष्मणसवेनस्य समययाः मव.स. १२२७-१२३७ (ईशिवष्ट्रीयस्तपु ११७०-१२००) मवदतवे।
69. हिलमायपुधयाः शिवैवदशिर नस्य आचिमायर याः आसष्ट्रीतम्।
70. हिलमायपुधस्य बमाह्मणसवर स्वमम्, मष्ट्रीममाससमासवर स्वमम्, ववैष्णवसवर स्वमम्, शिवैवसवर स्वमम्, पसण्डतसवर स्वञ्चवेमत
पञ्चगन्थमायाः मनतमान्तप्रयौढमायाः प्रससद्धमायाः गन्थमायाः आसनम्।

उत्तरमामण (गनोमवन्दस्वमामष्ट्री)

71. 'दवैव' इमत पदस्य टिष्ट्रीकमा 'पपुरुषकमारयाः' इमत।
72. पपुरमाषमाकमारयाः इत्यस्यमायाः टिष्ट्रीकमायमायाः कत्तमार श्रिष्ट्रीकपृष्णलष्ट्रीलमासशिपुकमपुमनयाः।
73. पपुरुषमाकमारयाः अयस गन्थयाः गन्थयाः अयमनन्तशिमायमगन्थममालमायमास प्रकमामशितनोऽसस्त।
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74. गनोमवन्दस्वमाममनयाः समययाः अषमशितकमादनन्तरस, त्रयनोदशिशितकमात्पसूवरमथमारतम् सम्भवतयाः दशिमशितकमम्
इमत वकसपु शिक्यतवे।

उत्तरमामण (सद्गपुरु मशिष्ययाः)

75. सद्गपुरुमशिष्ययाः ऐतरवेयबमाह्मणस्य ऐतरवेयमारण्यकस्य, आश्वलमायनश्रियौतससूत्रस्य, आश्वलमायगपृह्यससूत्रस्य
चि व्यमाख्यमानमामन सलसखतवमानम्।

76. सवमारनक्र
पु मण्यमायाः व्यमाख्यमा आक्सफनोडर -मवश्वमवदमालयदमारमा सपुसम्पमामदतमा।

॥ इमत तपृतष्ट्रीययाः पमाठयाः ॥
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