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5) ववै म दकमाख्यमानस
दमाशिर म नकमानमास नयवे ववे द मवमशिर याः चि
प्रस्तमावनमा
असस्मनम्

पमाठवे

वयस

ववेदवे

वमणर तमानमास

कवेषमाञ्चन

आख्यमानमानमास

वणर नस

द्रिक्ष्यमामयाः।

यथमा

लयौमकककथमागन्थमानम् रसमालङ्कमारगपुणयपुकशिब्दरमामशिमभयाः कवययाः रमचितवन्तयाः। तथवैव ववैमदककमालवे अमप
समाममासजकरष्ट्रीत्यमामदकस ववैमदकनोपमाख्यमाननमाम्नमा अध्यमायवेन वयमत्र द्रिक्ष्यमामयाः। कथमागन्थवेषपु यथमा कमान्तमाससम्मतस
वचिनो वतर तवे, तथवैव नष्ट्रीमतपसूणमारमन वचिमाससस तथमा प्रभपुससम्मतवैयाः उपदवेशिवैयाः नष्ट्रीमतजमानस ववेदनोपमाख्यमानवेषपु कवेषपुमचितम्
स्थलवेषपु प्रमाप्यतवे। कवेषमाञ्चन उपमाख्यमानमानमास मवषयवे वयमत्र पमठष्यमामयाः। ततयाः आख्यमानस प्रमतपमाद
मवमवधदमाशिर मनकमानमास मतवे ववेदयाः प्रमतपमामदतयाः मवदतवे। एवञ्च ववेदस्य पयौरुषवेयत्वमम् अपयौरुषवेयत्वमम् इमत मवचिमारयाः
प्रवतर तवे। पपुरुषवेण कपृतयाः पयौरुषवेययाः। सपृषस्य एव अमनत्यत्वमापसत्तयाः। यतनो महि यस्य सपृमषयाः असस्त तस्य मवनमाशियाः
अवश्यम्भमावष्ट्री। जन्यपदमाथमारनमामम् अनमामदत्वस्य असम्भवमातम्

तवे अमनत्यमायाः इमत। तवे कदमामप अपयौरुषवेयमायाः

भमवतपुस नमाहिर सन्त।अतयाः तवे अमनत्यमायाः पयौरुषवेयमायाः चि। ववेदयाः पयौरुषवेय अपयौरुषवेयनो वमा इमत मवषयवे दमाशिर मनकमानमास
नमानमामतमामन ससन्त। न्यमायववैशिवेमषक-मष्ट्रीममाससक-समासख्य-ववैयमाकरणमतवे ववेदस्य पयौरुषवेयत्वमम् अपयौरुषवेयत्वञ्च
मनत्यत्वमम् अमनत्यत्वञ्च प्रस्तसूयतवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -
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आख्यमानमवषयवे मवमशिषस जमानस प्रमाप्तपुस शिक्नपुयमातम्।



शिपुनयाःशिवेपनोपमाख्यमानमम्, ऊवर शिष्ट्री-पपुरूरवसनोयाः उपमाख्यमानस चि जमातपुस शिक्नपुयमातम्।



स्वयममप आख्यमानमामदकस रचिमयतपुस शिक्नपुयमातम्।



ववेदस्य पयौरुषवेयत्वमापयौरुषवेयत्वमवषयवे लघपुप्रबन्धस रचिमयतपुस शिकनो भववेतम्।



ववेदमवषयवे नवैयमामयकमानमास समाङ्ख्यमानमास मतमामन जमातपुस प्रभववेतम्।

ववेदमाध्ययनमम्

ववै म दकमाख्यमानस दमाशिर म नकमानमास नयवे ववे द मवमशिर याः चि

मटिप्पणष्ट्री

5.1) शिपुन याःशिवे प नोपमाख्यमानमम्
शिपुनयाःशिनोपनोपमाख्यमानमम् ऋग्ववेदस्य बहिह षपु ससूकवेषपु प्रमाप्यतवे (१/२४-२५)। तवेन इयस घटिनमा
सत्यमासश्रितमा आसष्ट्रीतम् इमत प्रतष्ट्रीयतवे। ऐतरवेयबमाह्मणवे (७/३) इदममाख्यमानमम् अमतमवस्तरवेण वमणर तमम् असस्त।
इदमम् उपमाख्यमानमम् आदयौ हिररश्चिन्द्रिस्य अन्तवे चि मवश्वमाममत्रस्य सम्बन्धस पररकल्प्य पररवसधर तमम् असस्त।
वरुणस्य कपृपमातयाः इक्ष्वमाकपुनपृपस्य हिररश्चिन्द्रिस्य गपृहिवे पपुत्रनोत्पन्नियाः अभवतम्। समपर णसमयवे अरण्यवे हिररश्चिन्द्रिस्य
पपुत्रस्य पलमायनमम्, हिररश्चिन्द्रिस्य उदरजन्यरनोगनोत्पसत्तयाः, ममागर अजष्ट्रीगतर स्य मध्यमपपुत्रस्य शिपुनयाःशिवेपस्य क्रयणस,
दवेवतमायमायाः कपृपमातयाः तस्य शिपुनयाःशिवेपस्य शिमापमातम् मपुमकयाः , मवश्वमाममत्रवेण शिपुनयाःशिवेपस्य पपुत्रत्ववेन स्वष्ट्रीकमारयाः इत्यवेतवे
मवषयमायाः आलनोच्यन्तवे। तथमामहि कथमा एवस श्रिसूयतवेकसश्चितम् हिररश्चिन्द्रियाः नमामकयाः मनयाःसन्तमानयाः रमाजमा आसष्ट्रीतम्। वरुणमम् उपमास्य सयाः पपुत्रस लब्धवमानम्। वरुणवेन उकस
चि यतम्, उत्पन्निस्य पपुत्रस्य त्वयमा मह्यस बसलदरयमा इमत। दमादशिवषर्वीयनो रनोमहितयाः वनस जगमाम। वरुणस्य कनोपवेन
हिररश्चिन्द्रिनो जलनोदररुजमा गस्तनो बभसूव। यदमा यदमा रनोमहितनो वनमातम् गपृहिवे गन्तपुमनमा बभसूव तदमा तदमा इन्द्रियाः तस्मवै
चिरवैववेमत चिरवैववेमत उपमदषवमानम्। अन्तवे मपतपुयाः दयाःपु खस सनोढपु मम् असमथर याः सयाः गपृहिस प्रत्यमागच्छनम् मध्यवे ममागर मम्
अजष्ट्रीगतर नमामकस्य बमाह्मणस्य मध्यमस पपुत्रस

शिपुनयाःशिवेपस बसलकमर णवे क्रकीतवमानम्। आयनोसजतवे यजवे यसूपवे ससयतस

शिपुनयाःशिवेपस शितगनोमसूल्यवेन यदमा हिन्तपुमम् उदतनो बभसूव तस्य मपतमा अजष्ट्रीगतर याः तदमा मवश्वमाममत्रयाः शिपुनयाःशिवेपमाय
गमाथमात्रयमम् उपमामदशितम्, यमासमास पमाठममात्रवेण वरुणनो बसलस मवनमा प्रसन्निनो बभसूव। अनन्तरस मवश्वमाममत्रयाः शिपुनयाःशिवेपस
पनोष्यपपुत्रस कपृत्वमा स्वककीयवेषपु शितसङ्ख्यमाकवेषपु पपुत्रवेषपु एकपञ्चमाशित्तमस पपुत्रस चिकमार। यवेन तस्ममादधनो मवदममानमायाः
रुषमायाः मवश्वमाममत्रपपुत्रमायाः मवश्वमाममत्रस्यवैव शिमापवेन आन्ध -पपुसलन्द-म्लवेच्छमामदकमायाः भसूत्वमा तत्र तत्र मनवससन्त
स्म।

शिपुनयाःशिवेपमाख्यमानमम्

ऋक्शितगमाथमानोपरर

आसश्रितमम्,

इमत

एतरवेयबमाह्मणस्य

"ऋक्शितगमाथस

शियौनयाःशिवेपममाख्यमानमम्” इत्यतयाः स्वष्ट्रीकपृतनो मवदतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः -१
1.

शिपुनयाःशिवेपनोपमाख्यमानवे आदन्तयनोयाः कयौ पररकसल्पतयौ।

2. हिररश्चिन्द्रिस्य पपुत्रयाः कस्य आमशिमष जमातयाः।
3.

शिपुनयाःशिवेपस्य मपतपुयाः नमाम मकमम्।

4. कसस्मनम् ववेदवे आख्यमानमम् इदस प्रमाप्यतवे।
5. शिपुनयाःशिवेपयाः कस्य पनोष्यपपुत्रयाः आसष्ट्रीतम्।
6. गमाथमात्रयस कयाः कस्मवै श्रिमामवतवमानम्।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्

5.2) ऊवर शिष्ट्री -पपुरू रवसनोयाः उपमाख्यमानमम्
ववैमदकयपुगस्य इयमवेकमा रनोममाञ्चकमाररणष्ट्री प्रणयगमाथमा असस्त। नरपमतनमा पपुरूरवसमा सहि ऊवर शिष्ट्री
प्रणयपमाशिवे आबद्धमा बभसूव इमत। एतदथर पणत्रयमम् आसष्ट्रीतम्। तदथमा१) समा सदवैव घपृतमाहिमारस कररष्यमत।
२)तस्यमायाः दयौ मप्रययौ भवेडकयौ सदवैव तस्यमायाः पयर मङ्ककमापमाश्वर रज्जपुभ्यमास बद्धयौ भमवष्यतयाः, यवेन कनोऽमप
तयौ आहितपुर न शिक्ष्यमत, न चिनोरमयष्यमत वमा।
३) कस्यमाममप अवस्थमायमास समा रमाजमानस नगस द्रिषपु स न शिक्ष्यमत यमद कणममप एवस भववेतम् तदमा समा तस
मवहिमाय गममष्यमत।
रमाजमा उवर श्यमायाः पणत्रयस सहिषर स्वष्ट्रीकपृवमानम्। तयमा सहि समानन्दस समयस यमापयमत स्म। मकञ्च उवर शिणीं
मवनमा गन्धवमारयाः स्वगर नष्ट्रीरसस मनजर्वीवञ्च अनपुभसूतवन्तयाः। ततस्तवे कपटिप्रबन्धवेन ग्लहिभङ्गस कतपुर समपुदतमायाः
अभवनम्। रमात्रयौ एकदमा तवे गन्धवमारयाः कपटिवेन मवेषमवेव उवर शिष्ट्रीपमाश्वमारदम् अचिनोरयनम्। मवेषस्य करुणध्वमनस श्रिपुत्वमा एव
उवर शिष्ट्री रमाजमानस चियौरवेण सहि यनोद्धस पु प्रवेररतवतष्ट्री। रमाजमा अमप शिष्ट्रीघ्रमवेव मवेषस चियौरमातम् त्रमातपुमम् आकमाशिमम् प्रमत
अधमावतम्। तदवैव आकमाशिवे मवदपुतम्-प्रकमाशिवे गधवमारयाः छलवेन रमाजयाः नगस्थस रूपमपुवरशिष्ट्रीमम् अदशिर यनम्। रमाजमानस नगस
दृष्टमा समामप तदवैव बमहियाः अगच्छतम्। रमाजमा तमास मवनमा मवरहिमातपुरनो भसूत्वमा उन्मत्त इव भसूमण्डलवे मवचिचिमार। एकदमा
कपुरुकवेत्रस्य एकसस्मनम् जलमाशियवे हिससष्ट्री-रूपवेण स्वमप्रयमामम् अपश्यतम्। प्रत्यमावत्तरनमाय तमास स रमाजमा बहिह वमारस
प्रमाथर यमाममास। समा तपु रमाजयाः पमाश्वर पपुनयाः आगमनमाय समपुदतमा न बभसूव। रमाजयाः दयनष्ट्रीयमास दशिमास दृष्टमा
गन्धवमारणमाममप हृदयवे सहिमानपुभसूमतयाः उत्पन्निमा बभसूव। सयाः अमप तस्यवै अमगमवदमामम् उपमदषवमानम्। तस्य अनपुष्ठमानवेन
सयाः उवर श्यमायाः अमवसच्छन्निसममागममम् अलभतम्।
प्रख्यमातससूकवे(१०/९५)

ऋग्ववेदस्य

शितपथबमाह्मणवे(१/१/५/१)
कथमानकस्यमाङ्कनवे

कथमानकममदस

समामहिसत्यकसयौन्दयर स्यमामप

रनोचिकस
पररचिययाः

उभयनोयाः

कथनोपकथनममात्रमवेव

मवस्तरवेण
प्रदत्तयाः

सहि

वमणर तमसस्त।

असस्त।

असस्त।
तत्र

अस्य

मवष्णपुपरपु माणवे(४/६),

मत्स्यपपुरमाणवे(अ-२४), भमागवत्पपुरमाणवे(९/१४) चि अस्य कथमानकस्य रनोचिकस मववरणस वयमम् प्रमाप्नपुमयाः।
महिमाकमवनमा कमासलदमासवेन मवक्रमनोवर शिष्ट्रीयनमासम्न त्रनोटिकवे अस्मवै कथमानकमाय मनतमान्तस मञ्जपुलस नमाटिककीयरूपस
प्रदत्तमम्। अस्य आख्यमानस्य मवकमासवे एकस्य मवशिवेषतरयस्य सत्तमा प्रमाप्यतवे। पपुरमाणवेषपु कथमानकममदस
प्रणयगमाथमारूपवेण व्यकमम् असस्त। मकञ्च ववैमदकमाख्यमानवे पपुरूरवमायाः प्रथममा व्यमकयाः असस्त , यनो महि श्रियौतमामगयाः
अथमारतम् आहिवनष्ट्रीययाः, गमाहिर पत्ययाः दमामकणमामगश्चि इमत नमामकस्य मत्रमवधस्य अगवेयाः स्थमापनमाय रहिस्यस जमात्वमा
यजससस्थमायमायाः

प्रथमस

मवस्तमारस

कपृतवमानम्।

पपुरूरवसनोऽस्य

परनोपकमारररूपस्यमामभव्यमकमभयाः

ववैमदकमाख्यमानस्य अस्य ववैमशिष्ट्यस मवदधमामत।
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ववै म दकमाख्यमानस दमाशिर म नकमानमास नयवे ववे द मवमशिर याः चि

मटिप्पणष्ट्री

पमाठगतप्रश्नमायाः - २
7. पपुरुरवमायाः कमामपुपयवेमवे।
8. उवर शिष्ट्री कथस रमाजमानस पररत्यकवतष्ट्री।
9. उवर शिष्ट्री कमा।
10. उवर श्यमा प्रदत्तपणस रमाजमा कथस स्वष्ट्रीकपृतवमानम्।
11. प्रथमपणस्य नमाम मकमम्।
12. उवर शिणीं मवनमा स्वगर स्य कमा दशिमा अभवतम्।
13. कवे मवेषस चिनोररतवन्तयाः।
14. रमाजमा कथमम् आकमाशिस प्रमत अधमावतम्।
15. उवर शिष्ट्री कथस स्वगर गतवतष्ट्री।
16. रमाजमा कपुत्र स्वमप्रयमास दृषवमानम्।
17. मकस कपृत्वमा रमाजमा उवर शिणीं प्रमाप्तवमानम्।
18. उवर शिष्ट्री-पपुरनोरवसनोयाः उपमाख्यमानमातम् कसलदमासयाः मकस नमाटिकस रमचितवमानम्।
19. आहिवनष्ट्रीयगमाहिर पत्यदमकणमागष्ट्रीनमास रहिस्यस कयाः प्रथमस मवस्तमाररतवमानम्।

5.3) च्यवमानभमागर वस्य तथमा ममानवष्ट्री स पुक न्यमाख्यमानमम्
आख्यमानममदस भमारतष्ट्रीयनमारष्ट्रीचिररत्रस्य एकस मनतमान्तमपुज्ज्वलस दृषमान्तस समपुपस्थमापयमत। कथमा इयमम्
ऋग्ववेदस्य आसश्वनवेन सम्बद्धमासपु ससूकवेषपु(१/११६,११७ प्रभपृतययाः) सङ्कवे मततमा असस्त। इयमवेव कथमा
तमाण्ड्यबमाह्मणवे(१४/६/११),मनरुकवे (४/१९) शितपथबमाह्मणवे (कमा. ४), भमागवत्पपुरमाणवे (स्क.९अ.
३) चि अमतमवस्तरवेण प्रमाप्यतवे। च्यवनस्य ववैमदकनो नमाम 'च्यवमानयाः' इमत असस्त। सपुकन्यमायमायाः ववैमदककथमा
तस्यमायाः पयौरमामणककथमापवेकयमा असधकनोदमात्तमा आदशिर मयष्ट्री चि असस्त। पपुरमाणवेषपु सपुकन्यमाऽपरमासधनष्ट्री स्वयमसस्त।
च्यवनस्य मदव्यमाक्ष्णनोयाः स्फनोटिनस समा कऱनोमत। अस्मवै कमर णवे तस्यवै दण्डमवधमानस स्वमाभमामवकमवेव असस्त। मकञ्च
ववेदवे तस्यमायाः त्यमागयाः उच्चिकनोटिवेयाः असस्त। सवैमनकबमालकवेभ्ययाः मनवमारणमाय कपृतमापरमाधस्य च्यवमानस्य सम्मपुखवे समा
आत्मसमपर णस करनोमत। तस्यमायाः मदव्यवेन प्रवेम्णमा प्रभमामवतनो भसूत्वमा तस वमाद्धरक्यमातम् मपुकस कपृतवमानम्। असश्वनयौ तस्मवै
नसूतनस ययौवनमम् दत्तवन्तयौ।
तपुलनमात्मकमाध्ययनवेन प्रतष्ट्रीतनो भवमत यदम् अनवेकमामन आख्यमानमामन कमालमान्तरवे मवकपृतमामन भवसन्त।
मवकमासप्रमक्रयमायमामम् अनवेकमावमान्तरकमासलककी घटिनमा मवदतवे। तमायाः आख्यमानवेभ्ययाः सससश्लषयौ भसूत्वमा तमामन
अमभनवरूपमामण

ददमत।

एतमामन

पररवमतर तरूपमामण

मसूलरूपतनो

मभन्निमामन

भवसन्त।

शिपुनयाःशिवेपस्य ,

मवश्वमाममत्रवससष्ठयनोयाः कथमानकयनोयाः अनपुशिष्ट्रीलनवेन अस्य मवमचित्रससद्धमान्तस्य प्रदशिर नवेन दृषमान्तयाः समपुपस्थमामपतनो
ववेदमाध्ययनमम्
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भवमत। शिपुनयाःशिवेपस्य आख्यमानमम् ऋग्ववैदस्य प्रथममण्डलवे (ससू २४,२५) स्पषतयाः सङ्कवे मततयाः असस्त। अस्य
एव मवस्तमार ऐतरवेयस्य समयपसञ्चकमायमामम् उपलब्धनो भवमत। अत्र शिपुनयाःशिवेपस्य आख्यमानममारम्भवे रमाजयाः
हिररश्चिन्द्रिस्य पपुत्रयाः रनोमहितमाश्ववेन सहि तथमा कथमान्तवे मपुमननमा मवश्वमाममत्रवेण सहि सम्बद्धनो भसूत्वमा भव्यमम् एकस
धमारयमत। कमालमान्तरवे असस्मनम् कथमानकवे रनोचिकतमावद्धरनमाय एव तस्य भ्रमातपृदयस्य , मपतपुयाः दररद्रितमायमायाः तस्य
मवक्रयणस्य चि पररकल्पनमा कपृतमा इमत प्रतष्ट्रीतनो भवमत। शिपुनयाःशिवेपस्य अमप अत्र अथर याः न भवमत 'कपुक्कपुरयाः'।

'शिपुनयाः'-शिब्दस्य अथर्मो भवमत 'सपुखमम्' कल्यमाणञ्च इमत तथमा 'शिवेप'-शिब्दस्य अथर्मो भवमत 'स्तम्भयाः'।
अतयाः शिपुनयाःशिवेपस्य अथर्मो भवमत 'सयौख्यस्य स्तम्भयाः'। अनवेन प्रकमारवेण कथमानमम् इदस वरूणपमाशिमामदमपुकवेयाः
सन्दवेशिस ददतम् कल्यमाणस्य ममागर प्रशिस्तयमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः- ३
20. भमारतष्ट्रीयनमारष्ट्रीचिररत्रस्य मनतमान्तमपुज्वलदृषमान्तस्य नमाम सलखत ।
21. च्यवनस्य ववैमदकनो नमाम कयाः।
22. च्यवनस्य मदव्यमाक्ष्णनोयाः स्फनोटिनस कमा कपृतवतष्ट्री।
23. शिपुनयाःशिवेपस्य कयाः अथर याः।

5.4) वमशिष्ठमवश्वमाममत्रयनोयाः आख्यमानमम्
ऋग्ववेदवे स्वतयाःसङ्कवे मततमम् इदमम् आख्यमानमम् असस्त। इमयौ ऋषष्ट्री सम्भवतनो मभन्नि -मभन्नि-कमालवे रमाजयाः
सपुदमासस्य पपुरनोमहितयौ आस्तमामम्। चिमातपुवरण्यर स्य कवेत्रमादम् बमहियाःयपुगस्य इमयौ ऋषष्ट्री आस्तमामम् इमत स्वष्ट्रीकतपुरमममत
शिक्यतवे। उभयनोयाः मध्यवे परमसयौहिमाद्रिरभमावनमायमायाः समाममाज्यमम् आसष्ट्रीतम्। उभयौ तपयाःपसूतयौ , तवेजयाःपपुञ्जयौ,
अलयौमककगपुणशिमासलनयौ महिमापपुरुषयौ आस्तमामम्। मकञ्च अवमान्तरगन्थवेषपु रमाममायण -पपुरमाण-बपृहिदवेवतमामदषपु उभयनोयाः
मध्यवे सङ्घिषर -ववैमनस्य-मवरनोधमामदकल्पनमायमायाः उदययाः अभवतम्। मवश्वमाममत्रयाः कमत्रयमादम् बमाह्मणत्वप्रमाप्त्यथर
लमालमामयतयाः अभवतम्। वससष्ठवेन स अङ्गष्ट्रीकपृतयाः भवमत। तवेन क्रपुद्धनो भसूत्वमा मवश्वमाममत्रनो वससष्ठस्य पपुत्रमाणमास
ससहिमारकयाः अभवतम्। इममामवेव कल्पनमामम् आधमारष्ट्रीकपृत्य आलनोचिकमायाः कमत्रयबमाह्मणयनोयाः मध्यवे घनोरमवद्रिनोहिस्य
अमङ्गलस्य

चि

प्रमाचिष्ट्रीरस

स्थमामपतवन्तयाः।

वस्तपुतनो

मवचिमारनोऽयस

मनरमाधमारयाः,

उपवेकणष्ट्रीययाः

तथमा

मनतमान्तभ्रमामकनोऽसस्त। ववैमदकमाख्यमानवेन अपररमचितमा व्यमकयाः एव एवसमवधमानमास पमावनचिररत्रमाणमामम् ऋषष्ट्रीणमामम्
अवमान्तरकमासलकवणर नवेन भ्रमान्तनो भवमत। ववैमदकमाऽऽख्यमानमानमास मवकमासयाः अवमान्तरयपुगवे कवेन प्रकमारवेण सम्पन्नियाः
अभवतम् इमत अध्ययनस्य एकनो गम्भष्ट्रीरनो मवषययाः असस्त। कमतपयमानमामम् आख्यमानमानमास मवकमासस्य इमतहिमासयाः
रनोचिकरष्ट्रीत्यमा मवदमदयाः वमणर तयाः असस्त।
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पमाठगतप्रश्नमायाः ४
24. वससष्ठमवश्वमाममत्रयनोयाः आख्यमानस कपुत्र असस्त।
25. रमाजयाः सपुदमासस्य दयौ परनोमहितयौ कयौ।
26. मवश्वमाममत्रयाः कयाः वणर्वीययाः आसष्ट्रीतम्।
27. कस्य वणर स्य प्रमाप्त्यथर सयाः लमालमामयतयाः अभवतम्।

5.5) आख्यमानमानमामम् तमात्पयर मम्
ववैमदकमाख्यमानमानमास तमात्पयर मकमसस्त। अस्य प्रश्नस्य उत्तरवे मवदत्सपु ववैमत्यस मवलनोक्यतवे।
अमवेररकमास्थयाः मवदमानम् डमाड ब्लसूमफकील्डमहिनोदययाः अस्य मवषयस्य चिचिमार कपृत्वमा तवेषमास मवदषपु मास मतस्य खण्डनमम्
अकरनोतम्। यवे मवदमाससयाः ववैमदकमाऽऽख्यमानस्य रहिस्यवमामदनणीं व्यमाख्यमास कपृतवन्तयाः। उदमाहिरणमाथर मम्- एतवे
रहिस्यवमामदननो ववैमदकमायाः आख्यमानमाऽभ्यन्तरवे एकस्य गम्भष्ट्रीररहिस्यस्य दशिर नस कपुवर सन्त। तवेषमास मवचिमारवे पपुरूरवमायाः
ससूयरयाः तथमा उवर शिष्ट्री उषमा असस्त। उषसम्-ससूयरयनोयाः पमारस्पररकससयनोगयाः कमणकनो भवमत। तयनोयाः मवयनोगकमालयाः
अमतदष्ट्रीघरयाः असस्त। मवयपुकयाः ससूयरयाः उषमान्ववेषणवे आमदवसस तत्पश्चिमादम् भ्रममत। अन्यवेदपुयाः प्रभमातवे तयनोयाः मवेलनस
भवमत। प्रमाचिष्ट्रीनभमारतष्ट्रीयमवदषपु मास ववैमदकमाऽख्यमानस्य इदमवेव स्वरूपमम् आसष्ट्रीतम्। अतनो ममानवष्ट्रीयमसूल्यमवहिष्ट्रीनमानमास
ववैमदकमाऽख्यमानमानमास मचित्रणस कथममप न्यमाय्यमपुपयपुकञ्च नमासस्त।
एतवेषमामम् आख्यमानमानमामम् अनपुशिष्ट्रीलनस्य मवषयवे तरयदयमम् अवधवेयमम्क) ऋगववेदष्ट्रीयमाऽख्यमानमम् एवसमवधमानम् मवचिमारमानम् समारयमत वणर यमत चि यतम् ममानव-सममाज-कल्यमाणसमाधनमाय मनतमान्तमम् अपवेमकतस भवमत। अस्य अध्ययनममप तथवैव ममानवष्ट्रीयमसूल्यदृष्ट्यमा कतर व्यमम्। ऋग्ववेदष्ट्रीय ऋमषयाः एतवेषपु आख्यमानवेषपु ममानवमानमास कल्यमाणमयनोपमादवेयतत्त्वमानमास सममाववेशिस कपृतवमानम्।
ख) तस्य एव यपुगस्य वमातमावरणस स्मपृत्वमा तसस्मन्निवेव पररववेशिवे एतवेषमामम् उपमाख्यमानमानमास मसूल्यमनधमाररणस
कतर व्यमम्। तसस्मन्निवेव यपुगवे एतवेषमामम् आख्यमानमानमास मसूल्यमनधमाररणस कतर व्यमम्, यसस्मनम् यपुगवे एतवेषमामम् आख्यमानमानमामम्
आमवभमारवयाः अभवतम्। अवमारचिष्ट्रीनदृष्ट्यमा मकसवमा नवष्ट्रीनदृष्ट्यमा एतवेषमास मसूल्यमनधमाररणमम् इमतहिमासस प्रमत अन्यमायस
भमवष्यमत। एतवेषमास तरयमानमामम् आधमारमशिलमायमामपुपरर आख्यमानमानमास व्यमाख्यमा समपुमचितमा ववैजमामनकमा चि
भमवष्यमत।
ववैमदकमाऽऽख्यमानमानमास मशिकमा ममानवसममाजस्य समामसूमहिककल्यमाणमाय मवश्वमङ्गलस्य अमभवद्धरनमाय चि
भवमत। भमारतष्ट्रीयससस्कपृत्यमाऽनपुसमारवेण ममानवमायाः दवेववैयाः सहि सम्बद्धमायाः ससन्त। ममानवनो यजवेषपु दवेववेभ्ययाः आहिह मतस
ददमामत। दवेवनोऽमप प्रसन्निनो भसूत्वमा तस प्रसमादयमत। तस्य अमभलमाषस पसूरयमत। इन्द्रिमवषयकयाः असश्वनष्ट्रीमवषयकश्चि
आख्यमानमम् अस्य कथनस्य मवशिदनो दृषमान्तयाः असस्त। यजममानवैयाः प्रदत्तस सनोमरसस पष्ट्रीत्वमा इन्द्रिनो मनतमान्तस प्रसन्निनो
भवमत। सयाः तस्य कमामनमास सफलयमत। अवषर णस्य वपृत्रमाख्यस दवैत्यस स्ववज्रिवेण मभत्वमा नदष्ट्रीयाः प्रवमाहियमत। वपृष्ट्यमा
ववेदमाध्ययनमम्
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ममानवमायाः

आप्यमामयतमायाः

भवसन्त।

सससमारवे

शिमासन्तयाः

मवरमाजतवे।

ववैमदकतरयमम्

इदमल्पमाकरवेणवैव

महिमाकमवकमासलदमासवेन व्यमककपृतमम्(रघपु ४/१६)।
प्रत्यवेकमम् आख्यमानमानमामम् अन्तयाः(समारयाः) ममानवमानमास मशिकणमाथर मम् मवदतवे। आत्रवेयष्ट्री-कपमालयनोयाः(ऋकम्
८/९१) आख्यमानस नमारष्ट्रीचिररत्रस्य उदमात्ततमायमायाः तवेजसस्वतमायमाश्चि मवशिदस प्रमतपमादकमसस्त। रमाजमास त्र्यरुण त्रवैवपृष्ण-वपृषजमानमानमामम् आख्यमानमम्(ऋगम् ५/२, तमाण्ड्यबमा १३/६/१२, ऋसग्वधमान १२/५२, बपृहिदवेवतमा
५/१४-२३)

ववैमदककमासलकस्य पपुरनोमहितस्य ममहिम्ननो गररम्णश्चि स्पषरूपवेण सङ्कवे तस करनोमत।

सनोभररकमाण्वस्यमाख्यमानमम्(ऋम् ८/१९,मनरूमकयाः ४/१५,भमाग ९/६) सङ्गत्यमा ममहिम्नयाः प्रमतपमादयमत।
उषसमतचिमाक्रमायण (छमान्दनोग्ययाः, प्रथ प्रपमाठ खण्ड १०/११) इत्यवेतस्य आख्यमानमम् अन्निस्य
समामसूमहिकप्रभमावस्य तथमा गयौरवस्य कमनष्ट्रीयमा कथमा असस्त। शिपुनयाःशिवेपस्यमाऽऽख्यमानवे दवेवतमाऽनपुकम्पमायमायाः
उज्ज्वलयाः सङ्कवे तनो ममलमत। दवेवमानमास कपृपयमा शिपुनयाःशिवेपयाः स्वमात्ममानस त्रमातपुस समथर याः अभवतम्। वससष्ठमवश्वमाममत्रयनोयाः
आख्यमानमम्

अमप

उमचितमवश्लवेषणमाभमाववेन

अनगर लकल्पनमायमायाः

समपुत्पमादकमम्

अभवतम्।

वससष्ठयाः

शिमारष्ट्रीररकतपस्यमायमायाः प्रमतमसूमतर याः असस्त। मवश्वमाममत्रस्तपु पपुरुषकमारस्य स्वरूपमम् असस्त। उभयनोयाः मध्यवे प्रगमाढमा
मवैत्रष्ट्री आसष्ट्रीतम्। ववैमदकनपृपस्य यजसम्पमादनवे

सममानरूपवेण दयौ अमप सहिमायकयौ आस्तमामम्। तयनोयाः ववैरभमावयाः

सङ्घिषर श्चि कमणकयाः अमासष्ट्रीतम्। श्यमावमाश्व-आत्रवेयस्य कथमा(ऋगम् ५/६१) ऋषवेयाः गयौरवस, प्रवेम्णयाः ममहिममानस,
कववेयाः समाधनमाञ्च सपुष्ठपु रष्ट्रीत्यमाऽमभव्यकस करनोमत। ऋग्ववेदष्ट्रीययपुगस्य इयस प्रख्यमातमा प्रणयकथमा असस्त। यस्यमास
प्रवेम्णयाः

ससद्धयवे

श्यमावमाश्वयाः

एकनो

मन्त्रद्रिषमा

ऋमषयाः

दध्यङ्गमाथणर वस्यमाऽऽख्यमानमम्(१/११६/१२,१४/४/५/१३,बपृहिदमारण्य २/५,

अभवतम्।

भमागव ६/१०)

रमामषषय-मङ्गल-जष्ट्रीवनदमानस्य मशिकमास दत्त्वमा कपुद्रिस्वमाथमारद म् उपयपुरत्थमानस्य जनकल्यमाणस्य चिनोपदवेशिस ददमामत।
पपुरमाणवे

अस्य

एव

नमाम

ऋमषयाः

दधष्ट्रीचिनोऽसस्त।

अयमवेव

लनोकमहितमाय

वपृत्रमासपुरवधमाय

सपुरन्वे द्रिमाय

स्वमासस्थदमानमकरनोतम्। वज्रिमनममारणमाथर मम् असस्थदमानस कपृत्वमा आयर सभ्यतमायमायाः रकमामम् अकरनोतम्। अनसधकमाररणस
रहिस्य-मवदनोपदवेशिस्य

मवषमपररणमाममसस्मनम्

ववैमदकमाऽख्यमानवे

प्रदमशिर तमसस्त।

एतवेषमाममाख्यमानमानमामयमवेवनोपदवेशिनोऽसस्त यदम् -परमवेश्वरस प्रमत प्रगमाढमा श्रिद्धमा जष्ट्रीवमात्मनमा सहि प्रवेम।
मवश्वकल्यमाणमाय अयमवेव मङ्गलमययाः ममागर याः असस्त।
कमतपयमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास चिमाररमत्रकदनोषमाणमास तथमाऽनवैमतकमाचिरणस्यमामप वणर नस ववैमदकमाख्यमानवेषपु उपलब्धनो
भवमत। अनवेन उपदवेशिगहिणस कतर व्यमम्। एतमामन आख्यमानमामन अनवैमतकतमायमा गतर पतनमातम् त्रमाणमाथर मवेव
मनमदर षमामन ससन्त। तपसमा पमवत्रजष्ट्रीवनवेऽमप प्रलनोभनमावसरवे चिमाररमत्रकपतनस्य सम्भमावनमा भवमत।
कमाममनष्ट्रीकमाञ्चनस्य प्रलनोभनस समाममान्यजनस्य हृदयममाकषर मत एव। फलतयाः तमाभ्यमास सदवैव जमागरूकनो भमवतव्ययाः
भवमत। असस्मनम् मवषयवे भमारतस्य कथनममदस ध्यमातव्यमम्-

'कपृ तमामन यमामन कममारम ण दवै व तवै म मपु नमभस्तथमा।
न चिरवेत्त मामन धममारत् ममा श्रिपुत् वमा चिमामप न कपु त्सयवे त म्। ।
अनमन्यवै रु पमालब्धवै याः ककीसत्तरतवै श् चि व्यमतक्रमवै याः ।
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पवे शि लस चिमानरूपञ्च कतर व् यस महितममात्मनयाः।। ' (महिमाभमा १२ /२९१ /१७ )

पमाठगतप्रश्नमायाः -५
28. आत्रवेयष्ट्री-कपमालयनोरमाख्यमानस मकस प्रमतपमादयमत।
29. वससष्ठयाः कस्य प्रमतमसूमतर याः आसष्ट्रीतम्।
30. मवश्वमाममत्रयाः कस्य प्रमतमसूमतर रमासष्ट्रीतम्।
31. श्यमावमाश्व-आत्रवेयकथमायमायाः कमा मवमशिषतमा।
32. आख्यमानमानमास कयाः उपदवेशियाः असस्त।

अथ दमाशिर मनकमानमास नयवे ववे द स्य पयौरुषवे य त्वमापयौरुषवे य त्वववे द मवमशिर याः
5.6) न्यमायदशिर नमतवे ववे द याः
नवैयमामयकमायाः ववेदस्य प्रमाममाण्यस स्वष्ट्रीकपुवर सन्त,न चि ववेदस्य अमनत्यत्वमम् अपयौरुषवेयत्वमम् चि इमत। तवेषमास
मतवे परमपपुरुषवेण ववेदमायाः रमचितमायाः। परमपपुरुषयाः चि परमवेश्वरयाः। तस्ममातम् ववेदयाः पयौरुषवेययाः इमत तवेषमास मतमम्। यथमा
रघपुवशि
स मामदकमासलदमासगन्थमायाः अमनत्यमायाः इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः -६
33. कस्य मवनमाशियाः अवश्यम्भमावष्ट्री।
34. नवैयमामयकमानमास नयवे ववेदयाः पयौरुषवेय अपयौरुषवेयनो वमा।
35. नवैयमामयकमानमास नयवे ववेदनो मनत्ययाः अमनत्ययाः वमा।
36. नवैयमामयकमतवे ववेदयाः कवेन रमचितयाः।
37. कयाः परमपपुरुषयाः।

5.7) मष्ट्री म मासस माववे द मान्तमतवे ववे द याः
मष्ट्रीममाससकमायाः ववैदमासन्तकमायाः चि ववेदस्य अपयौरुषवेयत्वस प्रमतपमादयसन्त। अपसूणमारयाः पपुरुषमायाः। अतयाः तवेषमास
जमानमम् अमप न पसूणरमममत। तस्ममातम् तवेषमास रचिनमायमास वमाक्यवे वमा भ्रमयाः प्रममादयाः मवप्रसलप्समा भवमत एव। इसन्द्रियस्य
चि अपसूणरतमाकमारणमातम् दनोषमायाः सम्भवसन्त। परन्तपु ववेदवमाक्यवे भ्रमप्रममादमादययाः दनोषमायाः न ससन्त। तस्ममातम् ववेदयाः न
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
पयौरुषवेययाः। सवर जत्वमातम् सवर शिमकमत्त्वमातम् चि परमवेश्वरयाः तथमा रचिमयतपुस शिकयाः असस्त। न चि ववेदयाः परमवेश्वरवेण
कपृतयाः। ससूयररश्मययाः यथमा ससूयमारतम् स्वयस प्रकमामशितमायाः भवसन्त तथमा ववेदयाः अमप परमवेश्वरसकमाशिमातम् स्वयस
प्रकमामशितयाः। तथमामहि आम्नमातस बपृहिदमारण्यकनोपमनषमद- 'अस्य महितनो भसूतस्य मनयाःश्वससतस यदवेततम् ऋग्ववेदनो
यजपुवरदयाः समामववेदयाः' इमत। मनयाःश्वमासयाः यथमा स्वमाभमामवकमायर न चि चिवेषमाकपृतस तथमा ववेदयाः अमप परमवेश्वरस्य
प्रजमास्वरुपयाः न चि चिवेषमाकपृतयाः न वमा बपुमद्धपररकसल्पतयाः। अत्र जमातपृजमानयनोयाः अभवेदयाः। प्रमत कल्पस परमवेश्वरयाः ववेदस
स्मरमत। न चि बह्ममा ववेदस्य कतमार, स तपु स्मतमार अथमारतम् कवेवलस स्मरणकतमार

इमत। तदक
पु स

परमाशिरससमहितमायमामम्-'न कसश्चितम् ववेदस्य कतमारसस्त ववेदस्मतमार चितपुमर पुखयाः' इमत।
अथमारतम् न कनोऽमप असस्त ववेदस्य कतमार। कवेवलस बह्ममा ववेदस्य स्मरणकतमार इमत।
बह्ममादययाः ऋषययाः सवर स्ममारकमायाः न तपु कमारकमायाः। आबह्मणयाः ऋषययाः सवर एव मन्त्रद्रिषमारयाः ववेदस्य
धमारकमायाः वमाहिकमायाः वमा न चि ववेदस्य कतमार रचिमयतमा वमा। मनत्यस मवदममानस ववेदस परमवेश्वरयाः प्रमतकल्पवे बह्मणवे
ददमामत।

'यनो बह्ममाणस मवदधमामत पसूवर यनो ववै ववेदमासश्चि प्रमहिणनोमत तस्मवै ' इमत। ववेदयाः मनत्ययाः मकञ्च, सदमा
मवरमाजममानयाःअसस्त। प्रमतकल्पवे बह्ममा तस्य पपुनरमावपृसत्तस करनोमत। यपुगमान्तवे प्रलयकमालवे वमा ववेदयाः परबह्ममण
अमभन्निरुपवेण मतष्ठमत। कल्पमारम्भवे पपुनयाः ऋषययाः तपस्यमादमारमा ववेदमन्त्रमानम् लभन्तवे। तस्ममादम् उकसयपुगमान्तवे अन्तमहिर तमानम् ववेदमानम् सवेमतहिमासमानम् महिषर ययाः।
लवेमभरवे तपसमा पसूवरमनपुजमातमा स्वयम्भसूवमा।।
यमास्कमतवे ऋमषशिब्दमास्यमाथर याः मन्त्रद्रिषमा इमत। यमास्कमतवेन ऋमषशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तयाः-अजमाननम् हि ववै
पपृश्नणीं स्तपस्यममानमानम् बह्म

स्वयम्भसू अभ्यमानषर त्तदृषयनोऽभवनम्। तपस्यरतमानमास जन्मरमहितमानमामम् अजमानमामम्

ऋमषणमास समष्ट्रीपवे स्वयस बह्म अथमारतम् ववेदयाः अगमतम्। मन्त्रद्रिषमा ऋमष इत्यपुच्यतवे। मनरुकवे ववेदयाः स्वयम्भसूयाः
उत्पसत्तरमहितयाः अपयौरुषवेयनो वमा इमत।
ववेदभमाष्यकमारयाः समायनमाचिमायर याः ववेदस्य अपयौरुषवेयत्वस स्वष्ट्रीकपृतवमानम्। भमाष्यरचिनमायमायाः पसूवर महिवेश्वरस
प्रणमाममानम् मनववेदयमत।

'यस्य मनयाःश्वससतस ववेदमायाः यनो ववेदवेभ्यनोऽसखलस जगतम्।
मनमर मवे तमहिस वन्दवे मवदमातष्ट्रीथरमहिवेश्वरमम्।।' इमत। अथमारतम् ववेदचितपुषयमातम् उत्पन्निमनसखलभपुवनस यस्य
मनयाःश्वमासस्वरूपयाः मकञ्च, ययाः सवर मवदमायमायाः आधमारयाः तस्मवै परमवेश्वरमाय महिवेश्वरमाय अहिस वन्दवे। ववेदयाः महिवेश्वरस्य
मनयाःश्वमासस्वरूपयाः इत्यपुक्त्वमा समायणमाचिमायर याः ववेदस्य अपयौरुषवेयत्वस प्रमतपमामदतवमानम्।
परमवेश्वरयाः ववेदस्यमाधमारयाः न तपु रचिमयतमा इमत। परमवेश्वरस्य ववेदकतपृर त्ववेन प्रमतपमादनवे ववेदस्य
अमनत्यत्वस मकञ्च, परमवेश्वरस्य सवर जत्वमाभमावमापसत्तयाः इमत। परमवेश्वरयाः मत्रकमालदशिर्वी भवमत। अतयाः सयाः सवर जयाः ,
तस्ममातम् तस्य न कनोऽमप मवषययाः जमानमागम्ययाः इमत वकसपु न शिक्यतवे। परमवेश्वरयाः ववेदस रमचितवमानम् इत्यपुकवे समत
तस्य सवर जत्वमापसत्तयाः इमत। तस्य सवर जत्वमातम् ववेदयाः सवर दमा तस्य जमानगम्ययाः आसष्ट्रीतम् इमत। अतयाः ववेदयाः
मनत्ययाः। कल्पभवेदवे अमप तस्य पररवतर नस न भवमत।
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यस्य आमदयाः नमासस्त सयाः अनमामदयाः इमत। आदनोच्चिमारणवे शिब्दस्य वमाक्यस्य वमा कतपृर त्वस प्रमतपमादतवे,
मकञ्च आदनोच्चिमारणत्वमातम् तस्य सदृशित्वमम् उच्चिमारणमातम् पसूवर न आसष्ट्रीतम् इमत जमायतवे अतयाः सयाः शिब्दयाः वमाक्यस
वमा पयौरुषवेयमम् इमत। एतदवेव पयौरुषवेयस्य धमर याः ववैमशिष्ट्यस वमा इमत। अतयाः प्रमतकल्पवे ववेदस्य स्मरणत्वस
प्रमतपमामदतस न तपु उच्चिमारणत्वमममत। ततयाः प्रमतकल्पवे ववेदस्य सजमातष्ट्रीयनोच्चिमारणत्वममप प्रमतपदतवे। तवेन ववेदयाः
अनमामदयाः अनन्तयाः चि इमत। तस्ममातम् ववेदयाः अपयौरुषवेययाः न तपु पयौरुषवेययाः इमत। यतनो महि पपुरुषस्य आमदयाः असस्त।
आमदत्वमातम् तस्य मवनमाशियाः अमप अवश्यम्भमावष्ट्री। ववेदस्य अपयौरुषवेयत्वमातम् तस्य मवनमाशियाः नमासस्त अतयाः सयाः
अनमामदयाः अनन्तयाः मनत्ययाः चि इमत। अतयाः परमवेश्वरवेण समाकस ववेदस्य सम्बन्धयाः अमप अनमामदत्ववेन अनन्तत्ववेन
चिवेमत।
पसूवरमष्ट्रीममाससकमानमास नयवे ववेदयाः मनत्ययाः। न चि तस्य आधमारयाः परमवेश्वरयाः भवमत। पसूवर मष्ट्रीममाससकमानमास
ववेदमासन्तनमास नयवे बह्म ववेदस्य उत्सयाः आधमारनो वमा। ववेदमान्तदशिर नवे बह्मससूत्रवे 'शिमास्त्रयनोमनत्वमातम्' इमत
प्रथममाध्यमायस्य तपृतष्ट्रीयससूम्त्रवे बह्म ववेदचितपुषयस्य यनोमनयाः। अतयाः ववेदस्य कमारणस बह्म इमत। असस्मनम् ससूत्रभमाष्यवे
भगवमानम् शिङ्करमाचिमायर याः - 'न हिष्ट्रीदृशिस्य शिमास्त्रस्य ऋग्ववेदमामदलकणस्य सवर जगपुणमासन्वतस्य सवर जमातम् अन्यतयाः
सम्भवनोऽसस्त' इमत। एवस सवर मवदमायमायाः आधमारयाः असखलधमर मसूलयाः, ववेदशिमास्त्रस्य उत्स इव सवर जयाः बह्म ववै
नमान्यतम् मकममप। शिपुक्लयजपुवरदस्य शितपथबमाह्मणवे आम्नमातस 'बह्म एव त्रयष्ट्रीमवदमा वमा ववेदमवदमायमायाः प्रकमाशिकयाः '
इमत। अतयाः उकस-'बह्म एव प्रथमसपृजत त्रयष्ट्रीमवेव मवदमामम्' (६-१-१४)। कपृष्णयजपुवरदस्य तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणवे
बमाह्मणयाः ववेदस्य उत्सयाः इत्यपुकमम्। अतयाः तमनपु त्रयनो ववेदमा असपृजन्त (२-३-१०-१)। ववैशिवेमषकदशिर नवे तपु ववेदयाः
ईश्वरस्य वमाणष्ट्री इमत।तस्ममातम् तस्य प्रमाममाण्यस स्वष्ट्रीमक्रयतवे।
ववेदमान्तदशिर नवे पसूवरमष्ट्रीममाससमादशिर नवे चि ववेदस्य अपयौरुषवेयत्वस प्रमाममाण्यत्वञ्च प्रमतपमादतवे। मकन्तपु ववेदस्य
मनत्यत्वमवषयवे उभयदशिर नवे प्रस्थमानभवेदयाः लक्ष्यतवे। पसूवरमष्ट्रीममाससमादशिर नवे शिब्दस्य मनत्यत्वस प्रमतपमादतवे।
न्यमायदशिर नवे शिब्दस्य अमनत्यत्वस प्रमतपमादतवे। जवैमममनन्यमायदशिर नवे शिब्दस्य अमनत्यत्वस खण्डमयत्वमा मनत्यत्वस चि
प्रमतपमादतवे। शिब्दस्य मनत्यत्ववे प्रममामणतवे ववेदस्यमामप मनत्यत्वस प्रमतपमादतवे। कसूटिस्थमनत्यतमाप्रवमाहिमनत्यतमाभवेदवेन
चि ववेदमान्तदशिर नवे मदमवधमा मनत्यतमा। कसूटिस्थ अथमारतम् सवर दमा एकरुपयाः मनमवर कमारयाः। ववेदमान्तदशिर नवे परबह्मणयाः
कसूटिस्थमनत्यतमा पमारममासथर कसत्तमा चि स्वष्ट्रीमक्रयतवे। बह्म ववै सवर एव अमनत्यमायाः इमत ववेदमासन्तनमास ससद्धमान्तयाः इमत।
यस्य आमवभमारववेन समाकस मतरनोभमावयाः असस्त। ययाः प्रमतकल्पवे अमभव्यकनो भवमत मकञ्च , यस्य प्रलयकमालवे
मकसञ्चत्कमालस्य कपृतवे मतरनोभमावयाः भवमत समा एव प्रवमाहिमनत्यतमा। तमादृशिपदमाथर स्य कसूटिस्थमनत्यतमा नमासस्त
कवेवलस प्रवमाहिमनत्यतमा असस्त। यतनो महि कल्पस प्रमत तवेषमास सपृमषयाः प्रलययाः चि भवमत। तथमा ववेदनोऽमप प्रलयकमालवे
परमवेश्वरवे लष्ट्रीयतवे। कल्पमारम्भवे पपुनयाः परमवेश्वरयाः ववेदस स्मरमत। तस्ममातम् ववेदमान्तवे ववेदस्य प्रवमाहिमनत्यतमा न तपु
कसूटिस्थमनत्यतमा स्वष्ट्रीमक्रयतवे। ववेदस्य मनत्यतमाप्रसङ्गवे ववेदमासन्तकससद्धमान्तयाः बह्मससूत्रवे प्रमतपमामदतयाः असस्त (१-३२९)। वमाचिमा मवरूपमनत्ययमा इमत, अनमामदमनधनमा मनत्यमा वमागपुत्सपृषमा स्वयमभसूवमा इमत श्रिपुमतस्मपृत्यमामदषपु वमाक्यवेषपु
ववेदस्य प्रवमाहिमनत्यतमा उदनोमषतमा। पसूवरमष्ट्रीममाससकमानमास नयवे एकरूपस्य जगतयाः प्रवमाहिमनत्यतमाप्रसङ्गयाः एव नमासस्त।
अतयाः मष्ट्रीममाससमादशिर नवे ववेदस्य कसूटिस्थमनत्यतमा पमारममाथर कमनत्यतमा वमा स्वष्ट्रीमक्रयतवे।
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पमाठगतप्रश्नमायाः ७
38. मष्ट्रीममाससकमानमास ववैदमासन्तकमानमास ववेदनो पयौरुषवेय अपयौरुषवेयनो वमा।
39. पपुरुषमानमास जमानमम् अपसूणर कथमम्।
40. पपुरुषमाणमास रचिनमायमास कथस दनोषमायाः सम्भवसन्त।
41. कस्ममातम् ववेदयाः स्वयस प्रकमामशितयाः।
42. ववेदयाः परमवेश्वरस्य मकस स्वरुपयाः।
43. ववेदस्य स्मरणकतमार कयाः।
44. कवे मन्त्रद्रिषमारयाः।
45. प्रमतकल्पवे परमवेश्वरयाः ववेदस कस्मवै ददमामत।
46. प्रलयकमालवे ववेदयाः कपुत्र मतष्ठमत।
47. यमास्कमतवे कयाः ऋमषशिब्दमाथर याः।
48. ववेदमवषयवे मनरुककमारमतस मकमम्।
49. आचिमायर रसमायनस्य मतमानपुसमारवेण ववेदयाः पयौरुषवेय अपयौरुषवेयनो वमा।
50. ववेदभमाष्यकमारमतवे ववेदयाः कस्य मकस स्वरुपयाः।
51. कयाः अनमामदयाः।
52. कयाः अनमामदयाः।
53. पसूवरमष्ट्रीममाससकमानमास ववेदनो मनत्ययाः अमनत्यनो वमा।
54. पसूवरमष्ट्रीममाससकमानमास ववेदस्य उत्सयाः कयाः।
55. शिमास्त्रयनोमनत्वतम् इमत ससूत्रस्य कयाः समाममान्यथर तयाः।
56. कसस्मनम् दशिर नवे ववेदयाः ईश्वरस्य वमाणष्ट्री।
57. नवैयमामयकमानमास नयवे शिब्दनो मनत्य अमनत्यनो वमा।
58. मनत्यतमा कमतमवधमा। कवे चि तवे।
59. ववेदमान्तदशिर नवे बह्मणयाः ककीदृशिष्ट्री मनत्यतमा।
60. कसूटिस्थमनत्यतमायमायाः समाधमारणलकणस मकमम्।
61. प्रलयकमालवे ववेदयाः कपुत्र लष्ट्रीयतवे।
62. मष्ट्रीममाससमादशिर नवे ववेदस्य ककीदृशिष्ट्री मनत्यतमा।
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5.8) समासख् यमतवे ववे द याः
समासख्यदशिर नवे ववेदस्य मनत्यतमा न स्वष्ट्रीमक्रयतवे मकन्तपु ववेदयाः अपयौरुषवेययाः। ववेदयाः ऋमषगणकतपृर कयाः दृषयाः।
अतयाः न कनोऽमप ववेदस्य रचिमयतमा इमत। न कस्यमामप स्वस्य मतमानपुसमारवेण ववेदप्रमाममाण्यस ववेदमामवभमारवमवषयनो वमा
स्वष्ट्रीमक्रयतवे। तस्ममादम् ववेदयाः अपयौरुषवेययाः। न कनोऽमप ववेदकतमारस्वरुपयाः असस्त। अतयाः - न पयौरुषवेयत्वस तत्कत्तपुरयाः
पपुरुषस्य अभमावमातम् (समासख्यससूत्रस ५-४६)। श्रिपुमतस्मपृत्यनपुसमारवेण प्रमतपमामदतववेदस्य मनत्यतमा समासख्यमतवे
गपुरुमशिष्यपरम्परमायमास

ववेदस्य

अमवसच्छन्निप्रवमाहियाः

इमत।

ऋमषगणयाः

उच्चिमाररतववैमदकशिब्दसमसूहिस्य

गपुरुमशिष्यपरम्परमायमामम् अदमामप अकपुण्णरूपवेण उच्चिमारणस भवमत। परमवेश्वर इव समासख्यपपुरुष इव
अनमामदमनत्यतमा कसूटिस्थमनत्यतमा वमा ववेदस्य नमासस्त। यतनो महि प्रत्यवेकस्य मन्त्रस्य द्रिषमा कनोऽमप ऋमषयाः इमत।
अतयाः तदृषवेयाः पसूवरमम् तस्य मन्त्रस्य असस्तत्वस नमासस्त इमत। आमन्त्रद्रिषपु याः गपुरुपरम्परमापयर न्तस ववेदमाध्ययनस
मनरवसच्छन्निभमाववेन चिलमत। तस्ममातम् यथमा पसूवरकल्पवे ववेदनोच्चिमारणमम् अभवतम्। तत्समादृशिनोच्चिमारणमानपुसमारवेण
अदमामप तदवेवनोच्चिमारणप्रथमा आवहिनोकमालमातम् चिलमत। तस्ममातम् ववेदस्य सजमातष्ट्रीयनोच्चिमारणप्रवमाहिस्य मनत्यतमा
स्वष्ट्रीमक्रयतवे अथमारतम् प्रवमाहिमनत्यतमा समासख्यदशिर नवे स्वष्ट्रीमक्रयतवे। न तपु अनमादनन्तमनत्यतमा इमत।

5.9) ववै य माकरणमतवे ववे द याः
महिमाभमाष्यकमारयाः भगवमानम् पतञ्जसलयाः पमामणमनप्रणष्ट्रीतस्य तवेन प्रनोकमम् इमत ससूत्रस्य भमाष्यवे ववेदस्य
मनत्यतमाप्रसङ्गवे उकवमानम् ववेदस्य अथमारयाः मनत्यमायाः मकन्तपु शिब्दरमामशियाः वणमारनपुपसूवर्वी वमा अमनत्यमा इमत। तद क
पु स - अथर्मो
मनत्ययाः , असयौ वणमारनपुपसूवर्वी समा तपु अमनत्यमा इमत। प्रमत महिमाप्रलयस ववेदस्य वणमारनपुपसूव्यमारयाः अकरपरम्परमायमायाः
मवनमाशिनो भवमत। प्रमत कल्पस पपुनयाः ऋमषगणयाः ववेदस्य स्मरणस करनोमत। वणर रमाशिष्ट्रीनमास लनोपवे सत्यमप ववेदस्य
अथमारयाः मनत्यमायाः मतष्ठसन्त। वणमारनपुपसूव्यमारयाः भवेदवशिमातम् नमानमाशिमाखमानमामम्
एकमवसशिमतयाः,

समामववेदस्य

सहिसभवेदमायाः

(सहिसवत्ममार

उत्पसत्तयाः अभवतम्। यथमा ऋग्ववेदस्य
समामववेदमायाः)

इमत।

अतयाः

महिमाभमाष्यकमारपतञ्जसलमतमानपुसरवेण ववेदमाथमारयाः मनत्यमायाः , वणमारनप
पु सूवर्वी अमनत्यमा चिवेमत। अथमारतम् असशितयाः मनत्ययाः
असशितयाः अमनत्ययाः चिवेमत।
न्यमायदशिर नवे ववेदस्य शिब्दस्य चि मनत्यतमा न स्वष्ट्रीमक्रयतवे। ववेदस्य अनमादनन्तमनत्यतमा अथमारतम्
कसूटिस्थमनत्यतमा न स्वष्ट्रीमक्रयतवे। परन्तपु प्रवमाहिमनत्यमातमा स्वष्ट्रीमक्रयतवे। मन्त्रमायपुवरदवच्चि तत्प्रमाममाण्यमम्
आप्तप्रमाममाण्यमातम् इमत न्यमायदशिर नससूत्रभमाष्यवे वमात्स्यमायनयाः उकवमानम् - मन्वन्तरयपुगमान्तरवेषपु चिमातष्ट्रीतमानमागतवेषपु
सम्प्रदमायमाभ्यमास-प्रयनोगमामवच्छवे दनो ववेदमानमास मनत्यत्वमम् इमत अथमारतम् अतष्ट्रीतवे अनमागतवे मन्वन्तरवे प्रलयकल्पवे
सम्प्रदमायक्रमवे अभ्यमासयाः तस्य प्रयनोगश्चि मनरवसच्छन्निभमाववेन चिलमत तदवेव ववेदस्य मनत्यतमा इमत। एतदवेव
प्रवमाहिमनत्यतमा इमत।
भमाष्यकमारयाः समायनमाचिमाय़र याः ववेदस्य अनमादनन्तमनत्यतमा न स्वष्ट्रीकरनोमत। तस्य मतवे ववेदस्य मनत्यतमा
एककल्पस्थमायष्ट्री इमत। प्रमत कल्पस ववेदयाः अमभव्यकस भसूत्वमा प्रलयकमालवे परमवेश्वरवे लष्ट्रीयतवे। अथमारतम् उत्सवे
प्रत्यमावमतर तनो भवमत। अतयाः ववेदभमाष्यकमारस्य आचिमायर समायनस्य मतमानपुसमारवेण ववेदस्य प्रवमाहिमनत्यतमा इमत।

ववेदमाध्ययनमम्

93

मटिप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्

पमाठगतप्रश्नमायाः- ८
63. समासख्यमतवे ववेदनो मनत्ययाः अमनत्यनो वमा।
64. व्यमाकरणवे मतवे अथमारयाः मनत्यमायाः न वमा।

पमाठसमारयाः
वमशिष्ठमवश्वमाममत्रयनोयाः आख्यमानमम् च्यवमानभमागर वस्य तथमा ममानवष्ट्रीसपुकन्यमाख्यमानमम् ऊवर शिष्ट्री पपुरूरवसनोयाः उपमाख्यमानस शिपुनयाःशिवेपनोपमाख्यमानमम् इत्यवेतमामन उपमाख्यमानमामन वयमम् अत्र जमातवन्तयाः। एतमदहिमाय
वतर न्तवे उपमाख्यमानमान्तरमामण बहिह न्यवेव। परन्तपु मवस्तरभयमादत्र तमामन न उच्यन्तवे।
एतदनन्तरस वयस ववेदस्य पयौरुषवेयत्वमवषयवे मकसञ्चज्जमातवन्तयाः। पसूवरमष्ट्रीममाससमादशिर नवे ववेदमान्तदशिर नवे
समासख्यदशिर नवे चि ववेदयाः अपयौरुषवेययाः कवेवलस न्यमायदशिर नवे पयौरुषवेययाः इमत। पसूवरमष्ट्रीममाससमादशिर नवे ववेदस्य कसूटिस्थमनत्यतमा
स्वष्ट्रीमक्रयतवे। ववेदमान्तदशिर नवे समासख्यदशिर नवे न्यमायदशिर नवे चि ववेदस्य प्रवमाहिमनत्यतमा स्वष्ट्रीमक्रयतवे न तपु कसूटिस्थमनत्यतमा
इमत। ववैयमाकरणमानमास नयवे ववेदस्यमाथमारयाः मनत्यमायाः परन्तपु शिब्दरमाशिययाः अमनत्यमायाः इमत। श्रिपुमतस्मपृत्यमामदगन्थवे ववेदस्य
मनत्यतमा स्वष्ट्रीमक्रयतवे। ववेदमान्तसमासख्यन्यमायनयवे ववेदस्य कमारणस बह्म इमत। ववेदस्य उत्सत्वमातम् ववेदप्रमाममाण्यस
प्रवमाहिमनत्यतमा चि असस्त। पसूवरमष्ट्रीममाससकमानमास नयवे परमवेश्वरयाः न ववेदस्य उत्सयाः। तवेषमास नयवे शिब्दयाः मनत्ययाः। तवे
जवैमममनन्यमायदशिर नवे प्रममामणतस शिब्दस्य मनत्यत्वस चि खण्डमयत्वमा शिब्दस्य मनत्यत्वस प्रमतपमादयसन्त। तवेषमास नयवे
शिब्दस्य मनत्यत्वमातम् ववेदस्यमामप मनत्यत्वमम् इमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

उवर शिष्ट्रीपरु
पु रवसनोयाः एकमा रहिस्यवमामदनणीं व्यमाख्यमास सलखत।

2. वससष्ठमवश्वमाममत्रयनोरुपमाख्यमानस ससकवेपवेण सलखत।
3.

उवर श्यमायाः पणत्रयस सलख्यतमामम्।

4. पपुरुरवमायाः कथमम् उवर श्यमायाः अमवसच्छन्निसममागममम् अलभतम्।
5. च्यवमानभमागर वस्य तथमा ममानवष्ट्रीसपुकन्यमाख्यमानमम् कपुत्र कपुत्र लभ्यतवे।
6. उवर श्यमायाः पणत्रयस सलख्यतमामम्
7. उवर शिष्ट्री-पपुरुरवसनोरमाख्यमानस प्रमतपमादयत।
8. च्यवमानभमागर वस्य तथमा ममानवष्ट्रीसपुकन्यमाख्यमानमम् सलखत।
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9. वससष्ठमवश्वमाममत्रयनोरमाख्यमानस ससकवेपवेण सलखत।
10. आख्यमानमानमास तमात्पयर सलखत।
11. शिपुनयाःशिवेपनोपमाख्यमानस सलखत।
12. न्यमायदशिर नमतवे ववेदस प्रमतपमादयत।
13. मष्ट्रीममाससमामतवे ववेदस प्रमतपमादयत।
14. समासख्यमतवे ववेदस प्रमतपमादयत।
15. ववैयमाकरणमतवे ववेदस प्रमतपमादयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१

1.

हिररश्चिन्द्रिमवश्वमाममत्रयौ

2. वरुणस्य
3.

अजष्ट्रीगतर याः।

4. ऋग्ववेदवे।
5. मवश्वमाममत्रस्य।
6. मवश्वमाममत्रयाः शिपुनयाःशिवेपमाय।
उत्तरमामण - २

7. उवर शिष्ट्रीमम्
8. रमाजमानस नगस दृष्टमा
9. उवर शिष्ट्री एकमा अप्सरमायाः।
10. समयस स्वष्ट्रीकपृत्य मवचिमायर स्वकरनोतम्।
11. समा सदमा घपृतमाहिमारस कररष्यमत।
12. उवर शिणीं मवनमा गन्धवमारयाः स्वगर नष्ट्रीरसस मनजर्वीवञ्च अनपुभसूतवन्तयाः
13. गन्धवमारयाः कपटिवेन मवेषस चिनोररतवन्तयाः।
14. मवेषस्य करुणमाध्वमनस श्रिपुत्वमा, चियौरमातम् मवेषस्य त्रमाणमाय चि
15. रमाजयाः नगस्थस रूपस प्रवेक्ष्य
16. कपुरुकवेत्रस्य एकसस्मनम् जलमाशियवे हिससष्ट्री-स्वरूपवे स्वमप्रयमम् अपश्यतम्
17. अमगमवदमानपुष्ठमानवेन
18. उ मवक्रमनोवर शिष्ट्रीयनमाम त्रनोटिकमम्
19. पपुरुरवमायाः
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
उत्तरमामण - ३

20. ममानवष्ट्रीसपुकन्यवेमत
21. च्यवमानयाः' इमत
22. ममानवष्ट्रीसपुकन्यमा
23. सयौख्यस्य स्तम्भयाः'
उत्तरमामण- ४

24. ऋग्ववेदवे
25. वससष्ठमवश्वमाममत्रयौ
26. कत्रष्ट्रीययाः
27. बमाह्मणत्वप्रमाप्त्यथर मम्
उत्तरमामण- ५

28. नमारष्ट्रीचिररत्रस्य उदमात्ततमायमायाः तवेजसस्वतमायमाश्चि प्रमतपमादनमम्
29. शिमारष्ट्रीररकतपस्यमायमायाः
30. पपुरुषकमारस्य
31. ऋषवेयाः गयौरवस, प्रवेम्णयाः ममहिममानस, कववेयाः समाधनमाञ्च अमभव्यकस करनोमत।
32. परमवेश्वरस प्रमत प्रगमाढमा श्रिद्धमा जष्ट्रीवमात्मनमा सहि प्रवेम। मवश्वकल्यमाणमाय इदमवेव मङ्गलमयस ममागर मसस्त।
इत

उत्तरमामण - ६

33. सपृषस्य ।
34. पयौरुषवेययाः
35. मनत्ययाः।
36. परमपपुरुषवेण ।
37. परमवेश्वरयाः।
उत्तरमामण - ७

38. अपयौरुषवेययाः।
39. तवे अपसूणमारयाः अतयाः तवेषमास जमानममप अपसूणमारयाः।
४०. भ्रमयाः प्रममादयाः मवप्रसलप्समा इन्द्रिस्य चि अपसूणरकमारणमातम् दनोषमायाः सम्भवसन्त।
41. परमवेश्वरसकमाशिमातम्।
42. प्रजमास्वरुपयाः।
43. बह्ममा।
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44. ववेदमन्त्रस यवे दृषवन्तयाः।
45. बह्मणवे।
46. परबह्ममण अमभन्निरुपवेण ।
47. मन्त्रद्रिषमा।
48. ववेदयाः स्वयम्भसूयाः अपयौरुषवेययाः।
49. अपयौरुषवेययाः।
50. महिवेश्वरस्य मनश्वमासस्वरुपयाः।
५१. यस्य आमदयाः नमासस्त।
52. यस्य अन्तयाः नमासस्त।
53. मनत्ययाः।
54. बह्म ।
55. बह्म ववेदचितपुषस्य यनोमनयाः।
56. ववैशिवेमषकदशिर नवे।
57. अमनत्ययाः।
58. मदमवधमा। कसूटिस्थमनत्यतमा प्रवमाहिमनत्यतमा।
59. कसूटिस्थमनत्यतमा।
60. यस्य आमवभमारववेन समाकस मतरनोभमावयाः असस्त।
61. परबह्ममण।
62. कसूटिस्थमनत्यतमा।
उत्तरमामण-८

63. अमनत्ययाः
64. मनत्यमायाः।

॥ इमत पञ्चमयाः पमाठयाः ॥
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