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6) ववै म दकयमागमायाः
प्रस्तमावनमा
ववैमदककमालमातम् भमारतष्ट्रीयससस्कपृतयौ यमागमानमामम् अनपुष्ठमानस शिपुभकमायर स्य ससूचिकत्ववेन ममाहिमात्म्यमम् आवहिमत
एव इत्यत्र नमासस्त सन्दवेहियाः। यजयाः भवमत शिपुद्धष्ट्रीभवनस्य मक्रयमामवशिवेषयाः। अस्यमास मक्रयमायमामम् अमगयाः पमवत्रतमायमायाः
प्रतष्ट्रीकरूपवेण प्रमतष्ठमाप्यतवे। आयपुवरदस्य औषधष्ट्रीय-मवजमानस्य मतमानपुसमारस यमागवे असस्मनम् अगवेयाः उत्पन्निवेन धसूमवेन
वमायपुशिनोधनस भवमत इमत गपुणयाः यजस्य प्रचिमारवे प्रसमारवे चि बहिह सहिमायकयाः वतर तवे। तथमामहि यमागस्य ममाहिमात्म्यमवषयवे
भगवतमा भगवद्गष्ट्रीतमायमामपुकस – असधयजनोऽहिमवेवमात्र दवेहिवे दवेहिभपृतमाम वर (८/४) इमत। यजशिब्दस्य त्रययाः अथमारयाः
ससन्त -- १- दवेवपसूजमा, २-दमानमम्, ३-ससगमतकरणस चिवेमत। ससगमतकरणस्य अथर याः ससस्थमापनमम्। यजस्य एकस
प्रमपुखमम् उदवेश्यस महि धमाममर कप्रवपृत्त्यवै सत्प्रयनोजनससद्ध्यवै चि जनमानमास ससहिमतसमाधनमम्। असस्मनम् कलयौ यपुगससघवे
शिमकयाः मपुख्यमा वतर तवे। परमास्तभसूतमानमास दवेवतमानमास पपुनयाः मवजयमाथर प्रजमापमतयाः तस्य पपृथकम् -पपृथकम्-शिककीनमामम्
एककीकरणस कपृत्वमा ससघ-शिमकरूपवेण दगपु मार-शिकवेयाः प्रमादभ
पु मारवस कपृतवमानम्। तवेन चि सवमारयाः आपदयाः दरसू ष्ट्रीभसूतमायाः।
ममानवजमातवेयाः समस्यमानमास सममाधमानस समसूहिशिकयौ मकञ्च ससघवे गसूमहितस वतर तवे, एकमाककी ममानवयाः दबपु र लयाः स्वमाथर परश्चि
सञ्जमायतवे।
यजस्य महितम् तमात्पयर भवमत त्यमागयाः। स्वस्य मप्रयपदमाथमारमदकमम् अगवेयाः तथमा वमायनोयाः ममाध्यमवेन
सकलसससमारस्य कल्यमाणमाय यजदमारमा मवतष्ट्रीयरतवे। वमायनोयाः शिनोधनवेन सवरषमामम् आरनोग्यवधर नस्य अवसरयाः
प्रमाप्यतवे। हिह तमायाः वमायवयाः प्रमामणममात्रस्य स्वमास्रयवधर नस कपुवर सन्त, रनोगमनवमारणवे सहिमायकमाश्चि भवसन्त। यजकमालवे
उच्चिररतवैयाः ववेदमन्त्रवैयाः जनमानमामम् असतयाःकरणवे समासत्त्वककी शिपुद्धतमा जमायतवे। एवस प्रकमारवेण स्वल्पप्रयमासवेनवैव जनमानमास
महिमानम् उपकमारयाः समाध्यतवे। यमद ममातमा स्वस्य रक -ममाससवेभ्ययाः भमागमम् एकमम् एकस्य नवजमातकस्य मनममारणमाय न
त्यजमत, प्रसवववेदनमास न सहितवे, नवजमातकस दग्पु धस न पमाययमत, पमालन-पनोषणमामदषपु आयमासस न करनोमत, सवर
मनयाःस्वमाथर भमाववेन नवैव करनोमत, तमहिर मनपुष्यमाणमास जष्ट्रीवनस नवैव सम्भवमत।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्-
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यमागमादष्ट्रीनमास प्रभवेदस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।



हिनोमस्य मवध्यमामदकस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।



इष्ट्यमादष्ट्रीनमास मवषयवे मवमशिषस जमानस प्रमाप्तपुस शिक्नपुयमातम्।

ववेदमाध्ययनमम्

ववै म दकयमागमायाः



पशिपुयमागमानमास मवध्यमामदकस जमातपुस समथर्मो भववेतम्।



सनोममामदयमागमानमास मवध्यमामदकस जमातपुस यनोग्यनो भववेतम्।



सत्रयमागस्य मवषयवे जमानस प्रमाप्तपुस शिक्नपुयमातम्।



स्वयममप यमागमादष्ट्रीनमास मवषयवे लघपुप्रबन्धस रचिमयतपुस शिक्नपुयमातम्।

मटिप्पणष्ट्री

6.1) यमागमानमास समाममान्यपररचिययाः
यमागमानमास समाममान्यतयाः पञ्च प्रकमारमायाः दृश्यन्तवे - हिनोमयाः, इमषयाः, पशिपुयाः, सनोमयाः, सत्रयाः चि। ववैमदकयमागयाः
प्रकपृमतमवकपृमतभवेदवेन मदमवधयाः। प्रकपृमतयमागयाः प्रधमानयमागयाः इत्यपुच्यतवे। प्रत्यवेकस्य प्रकपृमतयमागस्य बह्व्ययाः
मवकपृतययाः ससन्त। सममानजमातष्ट्रीययमागमानमास मसूलस स्वरूपस प्रकपृमतयाः यमागयाः इत्यपुच्यतवे। तमवेव प्रकपृमतयमागमम् आसश्रित्य
मवकपृमतयमागमायाः अनपुष्ठष्ट्रीयन्तवे। मवकपृमतयमागस्य अपरस नमाम अङ्गयमागयाः। प्रकपृमतयमागयाः अङ्गष्ट्री। पञ्चमवधमानमास
प्रकपृमतयमागमानमास प्रकपृमतयाः अत्र प्रदश्यर तवे।

6.1.1)

हिनोमयाः

हिनोमयमागयाः दवर्वीहिनोमयाः इमत करयतवे। असस्मनम् यमागवे प्रमतमदनस प्रमातयाःकमालवे समायसकमालवे चि गपृहिस्थस्य
अमगकपुण्डवे दग्पु धदसधपपुरनोडमाशिमादष्ट्रीनमास आहिह मतयाः प्रदष्ट्रीयतवे। ससूयरयाः अमगश्चि अस्य हिनोमयमागस्य दवेवतमा। प्रमातयाः ससूयरमम्
उमदश्य समायस चि अमगमम् उमदश्य मन्त्रपमाठयाः आहिह मतश्चि मक्रयतवे। यतयाः दव्यमार अमगकपुण्डवे आहिह मतयाः प्रदष्ट्रीयतवे।
अतयाः अयस दवर्वीहिनोमयाः इत्यमप उच्यतवे। हिनोमजमातष्ट्रीययमागमानमास प्रकपृमतयाः अमगहिनोत्रयाः। ववैमदककमालवे बमाह्मण -कमत्रयववैश्यवैयाः प्रत्यहिमम् अमगहिनोत्रयाः करणष्ट्रीययाः आसष्ट्रीतम्। तवैयाः स्वयमम् एव इदस करणष्ट्रीयमम् आसष्ट्रीतम् , पपुरनोमहितदमारमा
तत्करणस्य मवसधयाः नमासष्ट्रीतम्। कमत्रयववैश्ययौ तपु पपुरनोमहितवेन इदस समाधयतयाः स्म। बमाह्मणवैयाः तपु प्रत्यहिस सस्त्रष्ट्रीकवैयाः
अमगहिनोत्रयाः कतर व्ययाः आसष्ट्रीतम्।
बमाह्मणयाः प्रत्यहिमम् अमगहिनोत्रस कपुयमारतम् तत्र "बमाह्मणनोऽहिरहियाः अमगहिनोत्रस जपुहिहयमातम्" इमत श्रिपुमतयाः प्रममाणमम्।
शितपथबमाह्मणस्य उमकयाः "एतदवै जरमामयर सत्रस जरयमा ह्यवेवमास्ममातम् मपुच्यतवे मपृत्यपुनमा वमा " अथमारतम् अमगहिनोत्रयाः एव
जरमामयर सत्रयाः इत्यपुच्यतवे। कमारणस महि मपृत्यपुस मवनमा अस्य यमागस्य मनत्यमानपुष्ठमानमातम् बमाह्मणस्य मनष्कपृमतयाः नमासस्त।
बमाह्मणस्य इदस मनत्यस कमर । अदमामप दमामकणमात्यवे महिमारमाषषवे चि बहिवयाः अमगहिनोत्रकमाररणयाः बमाह्मणमायाः दृश्यन्तवे।
असस्मनम् यमागवे प्रमातयाः ससूयरमपुमदश्य समायस चि अमगमपुमदश्य आहिह मतयाः प्रदष्ट्रीयतवे। एक एव मन्त्रयाः प्रमातयाः समायस चि
पठ्यतवे। प्रमातयाः कवेवलस ससूयर्मो ज्यनोमतज्यर्मोमतयाः ससूयरयाः इमत, समायस चि ससूयरशिब्दस्य स्थमानवे अमगशिब्दस प्रयपुज्य
अमगज्यर्मोमतयाः ज्यनोमतरमगयाः इमत पठ्यतवे। समायसकमालवे ससूयरयाः तस्य तवेजयाः अगयौ प्रमतष्ठमाप्य अस्तस गच्छमत , अतयाः
ससूयरस्य स्थमानवे अगवेयाः पमाठयाः मवमहितयाः। प्रमातयाःकमालष्ट्रीनमा आहिह मतयाः ससूयर्मोदयमातम् पसूवरमम्, मकञ्च समायसकमालष्ट्रीनमा आहिह मतयाः
ससूयरस्य अस्तगमनमातम् परस मवधवेयमा इमत मवषयवे बमाह्मणगन्थवे मवचिमारयाः मवदतवे। एकसस्मनम् पकवे प्रमातयाः ससूयर्मोदयमातम्
प्रमाकम् हिनोमयाः मवधवेययाः, तवेषमास नयवे तथमा न मक्रयतवे चिवेतम् आमदत्ययाः आहिह मतस न स्वष्ट्रीकरनोमत। शिसूकरयाः तमाममाहिह मतस
स्वष्ट्रीकरनोमत। अपरसस्मनम् पकवे मवपरष्ट्रीतस मतस प्रदश्यर तवे। असमत ससूयर्मोदयवे आहिह मतदमानस मनष्फलस भवमत। एवमवेव
पकदयस्य मतमानपुसमारमम् आहिह मतप्रदमानस कतर व्यस भवमत। श्रियौतससूत्रवैयाः अस्य मववमादस्य सममाधमानस मवमहितमम्
असस्त। ववेदस्य शिमाखमाभवेदमानपुसमारमम् आहिह तवेयाः समयस्य भवेदयाः कपृतयाः वतर तवे। यथमा बहपृचिम् -छन्दनोमयशिमाखयनोयाः
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
मदजमामतगणमायाः ससूयर्मोदयमातम् पसूवर हिनोमस कपुयपुरयाः। तत्कमारणमातम् तवे अनपुमदतहिनोममनयाः इत्यपुच्यन्तवे। अपरत्र कठ तवैत्तरष्ट्रीय-मवैत्रमायणशिमाखमानमास बमाह्मणमायाः उदयमातम् परमवेव हिनोमस कपुयपुरयाः। तस्ममातम् तवे उमदतहिनोममनयाः उच्यन्तवे। मकन्तपु
उभमाभ्यमामम् एव ससूयर्मोदयमातम् पसूवरमवेव गमाहिर पत्यमागवेयाः चियनस कपृत्वमा हिनोमकपुण्डस्य प्रज्वमालनस कतर व्यमम्।
अमगहिनोत्रस्य प्रधमानमम् आहिह मतद्रिवस महि दग्पु धमम्, तस्ममातम् यजममानवेन पपृथगम् एकमा गयौयाः पमालनष्ट्रीयमा। समा
अमगहिनोत्रष्ट्री गयौररत्यपुच्यतवे। यजववेदमास मपृत्पमात्रवेण एकवेन दग्पु धमम् उष्णष्ट्रीमक्रयतवे। तच्चि उष्णस दग्पु धमम् अमगहिनोत्रवनष्ट्री इमत
नमाममकयमा दव्यमार अगयौ आहिह यतवे। प्रमातयाः आहिह मतदयनोयाः मध्यवे एकमा ससूयमारय , अपरमा चि प्रजमापमतमम् उमदश्य
प्रदष्ट्रीयतवे। यसस्मनम् मदवसवे अमगहिनोत्रमम् आरभ्यतवे। तसस्मनम् मदवसवे समायसकमालवे अमगहिनोत्रस करणष्ट्रीयस भवमत।
तस्ममातम् कमारणमातम् अयमम् अमगहिनोत्रमम् इमत प्रससमद्धयाः आपस्तम्भस्य श्रियौतससूत्रमतवे।
पसूवरमवेव उकस यतम् बमाह्मणवेन स्वयमवेव इदस कतर व्यमम्। यमद बमाह्मणयाः अस्वमास्रयकमारणमातम् अकमयाः
भवमत तदमा तत्कमायर पपुत्रवेण, पपुत्रमाभमाववे चि पपुरनोमहितवेन कतर व्यस भवमत। मकन्तपु पसूमणर ममायमामम् अममावमास्यमायमाञ्च
असपुस्थतमासत्त्ववे अमप तवेनवैव करणष्ट्रीयस भवमत। अमववमामहितस्य अमगहिनोत्रवे असधकमारयाः नमासस्त। मववमामहितयाः मकन्तपु
मवपत्नष्ट्रीकयाः जमातयाः, तस्यमामप असधकमारयाः नमासस्त। तवेन पपुनयाः दमारपररगहियाः कतर व्यनो भवमत। ऐतरवेयबमाह्मणवे
सलसखतमसस्त यदम् यमद पत्नष्ट्री मवगतमा स्यमातम् तमहिर पपुनयाः मववमाहियाः कमायर याः ननो चिवेतम् श्रिद्धमास पत्नष्ट्रीरूपवेण कल्पमयत्वमा
बमाह्मणयाः अमगहिनोत्रस कपुयमारतम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः
1.

हिनोमयमागस्य अपरस नमाम मकमम्।

2. हिनोमयमागस्य प्रकपृमतयाः कमा।
3.

कवेषमास कपृतवे अमगहिनोत्रयाः आवश्यकयाः आसष्ट्रीतम्।

4. अमगहिनोत्रवे कवेषमामम् असधकमारयाः वतर तवे।
5. मवपत्नष्ट्रीकयाः अमगहिनोत्रष्ट्री मकस कम्पु यमारतम्।

6.1.2)

इमषयाः

इमषयमागस्य प्रकपृमतयाः भवमत दशिर पसूणरममासयाः। दशिर शिब्दस्य अथर याः ससूयरन्दस
पु ङ्गमयाः अथमारतम् अममावस्यमा।
पयौणर ममासष्ट्री अथमारतम् पसूमणर ममा। पसूमणर ममायमामम् अममावमास्यमायमाञ्च अयस यमागयाः मक्रयतवे। मववमामहितयाः, सस्त्रष्ट्रीकयाः
आमहितमामगयाः बमाह्मणयाः कमत्रयनो वमा शिसूद्रिनो वमा अस्य यमागस्य असधकमारष्ट्री। आमहितमामगशिब्दस्य अथर्मो महि यवेन
गमाहिर पत्यमामगयाः प्रमतमष्ठतनो वतर तवे। अममावमास्यमायमास मदवसदयस पसूमणर ममायमास चि मदवसदयमम् अस्य यमागस्य अनपुष्ठमानस
कतर व्यमम्। अयस यमागयाः पसूमणर ममायमास प्रमातयाः आरभ्य परसस्मनम् मदवसवे अथमारतम् प्रमतपमद मध्यमाह्निवे सममाप्तनो भवमत।
अममावमास्यमायमाममप एवमवेव अनपुष्ठमानस मवमहितमम्। अस्य यमागस्य प्रथममदवसयाः पसूमणर ममा भववेतम्। अथमारतम्
अममावमास्यमायमामम् आरम्भनो न भववेतम्। असस्मनम् यमागवे चित्वमारयाः पपुरनोमहितमायाः अपवेक्ष्यन्तवे – हिनोतमा , अध्वयपुरयाः, अगष्ट्रीधयाः,
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बह्ममा चिवेमत। पपुरनोमहितवेषपु तमारतम्यस नमासस्त। सनोमयमागवे बह्ममा सवर श्रिवेष्ठयाः भवमत। सवर तस प्रमत सम्ममानस प्रदशिर यसन्त।
मकन्तपु इमषयमागवे सवरषमास पपुरनोमहितमानमामम् असधकमारयाः सममाननो वतर तवे। यदमप मवमवधमायाः गयौणमाहिह तययाः दवेवतमानमाममामन
चि इमषयमागवे श्रिसूयन्तवे, तथमामप तत्र आहिह मतरवेव मपुख्यमा। प्रथममायमामम् आहिह तयौ अमगमम् उमदश्य पपुरनोडमाशियाः प्रदष्ट्रीयतवे।
मदतष्ट्रीयमा आहिह मतयाः उपमासशिपुरूपवेण प्रससद्धमा। समा चि मवष्णपु-प्रजमापमत-अमग-सनोममानमास कपृतवे मनववेदतवे। तपृतष्ट्रीयमाहिह तयौ
अमगषनोमयौ उमदश्य पपुरनोडमाशियाः अप्यर तवे। अममावस्यमायमास तपु पपुरनोडमाशिमनष्ठमा प्रथममाहिह मतयाः अगवेयाः इषमा भवमत।
मदतष्ट्रीयमामदषपु चि आहिह तवेयाः दवेवतमा भवमत इन्द्रियाः। हिव्यद्रिव्यस चि यथमाक्रमस दसध दग्पु धस चि। इमषयमागस्य सममाप्तयौ
अमगसस्वषकपृन्निमाममकमा आहिह मतयाः अगयवे अप्यर तवे। अतयाःपरस पपुरनोमहितमायाः यजमाहिह तवेयाः अवमशिषमम् असशिस प्रसमादरूपवेण
गपृहसन्त, तच्चि ईडमाभकणमम् इत्यपुच्यतवे। सवरषमास हिव्यद्रिव्यमाणमास ममश्रिणवेन ईडमा प्रस्तसूयतवे। अनपुयमाजमातम्
पत्नष्ट्रीयमाजमातम् अनन्तरस यजममानस्य प्रतष्ट्रीकत्ववेन कपुशिमनममर तमा मसूमतर याः अगयौ मनमकप्यतवे। समा कपुशिमसूमतर याः
कपुशिप्रस्तरयाः इत्यपुच्यतवे। समा मसूमतर याः यदमा अगयौ दग्धमा सतष्ट्री भस्मसमातम् भवमत, तदमा यजममानयाः एवस मचिन्तयमत
यतम् तस्य पमासथर वशिरष्ट्रीरस दग्धमम् अभसूतम्। मकञ्च यजदमारमा तस्य आत्ममा मवष्णपुसमायपुज्यमम् प्रमाप्तवमानम्। इदमम्
अनपुध्यमानस यजममानवेभ्ययाः प्रवेरणमास यच्छसन्त। यजममानयाः मचिन्तयमत यतम् स मवष्णपुनमा सहि एककीभसूतयाः जमातयाः। अमप
चि "मवष्णपुमवर चिक्रमवे त्रवेधमा मनदधवे पदमम् " इमत मन्त्रमम् उच्चिमारयनम् मत्रपदस गच्छमत। इमषयमागयाः मनत्ययाः कमाम्यनो वमा
उभयप्रकमारकयाः भमवतपुमम् अहिर मत। यवे मनरन्तरस पसूमणर ममायमामम् अममावमास्यमायमास चि अस्य अनपुष्ठमानस कपुवर सन्त तवेषमास कपृतवे
मनत्ययाः। यवे चि मनत्यस न कपुवर सन्त, कमामनमाससद्ध्यथर मवेव कपुवर सन्त तवेषमास कपृतवे तपु कमाम्ययाः इमत। कमाम्यमानपुष्ठमानवे
धमान्यवेन पपुरनोडमाशिस्य मनममारणस कतर व्यमम्, तत्र गनोधसूमस्य व्यवहिमारयाः मनमषद्धयाः।
शितपथबमाह्मणस्य मतवे दशिर पण
सू र ममासयाः सकलयमागमानमास प्रकपृमतयाः। अस्य बमाह्मणस्य आदमाववेव इषवेयाः
आलनोचिनमा दृश्यतवे। इमषयमागस्य बहिवयाः प्रकमारमायाः ससन्त। पपुत्रलमाभमाय पपुत्रवेमषयाः, अनमावपृमषसमयवे वपृष्ट्यमानयनमाय
कमारष्ट्रीररयाः इमषयाः, कवेत्रस्य प्रथमस शिस्यस दवेवतमायवै अपर णमाय आगमायणवेमषयाः इत्यमादययाः। अमगप्रष्ट्रीत्यथर कपपुरनोडमाशियमागयाः,
इन्द्रिप्रष्ट्रीत्यथर कपपुरनोडमाशियमागयाः,
अषकपमालपपुरनोडमाशियमागयाः,

इन्द्रिप्रष्ट्रीत्यथर कपयनोद्रिव्ययमागश्चिवेमत
उपमासशिपुयमागयाः,

त्रयमाणमास

एकमादशिकपमालपपुरनोडमाशियमागश्चिवेमत

यमागमानमास
त्रयमाणमास

समपुहियाः
यमागमानमास

दशिर यमागयाः।
समपुहियाः

पयौणर ममासयमागयाः। एतवेषमास सममानफलदमायकमानमास षण्णमास यमागमानमास समसूहियाः दशिर पयौणर ममासयमागयाः इत्यपुच्यतवे। अयस
दशिर पयौणर ममासयमागयाः मत्रसशिदषमारत्मकयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः
6. इमषयमागस्य प्रकपृमतयाः कमा।
7. दशिर शिब्दस्य कनोऽथर याः।
8. इमषयमागस्य चित्वमारयाः पपुरनोमहितमायाः कवे।
9. सनोमयमागवे सवर श्रिवेष्ठयाः कयाः।
10. पपुरनोमहितमानमास प्रसमादभकणस मकमम् उच्यतवे।
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पशिपुयाः

दवैकयाः प्रमाजमापत्यपशिवनो वमा सकलपशिपुयमागमानमास प्रकपृमतयाः। इदमवेव मनरूढपशिपुयमागयाः इमत प्रससद्धमम्।
आमहितमामगयाः त्रवैवमणर कयाः पपुरुषयाः अस्य यमागस्य असधकमारष्ट्री। अयस यमागयाः प्रमतशिरदमम् एकवमारस करणष्ट्रीययाः इमत
मनदरशियाः। अपवेक्ष्यतवे चिवेतम् वमारदयस वमारषट्कमम् अमप कतपुर शिक्यतवे। यमद सकपृदवेव सम्पमादनष्ट्रीययाः तमहिर स वषर तर्थौ
सम्पमादनष्ट्रीययाः। यमद वमारदयस तमहिर प्रथमयाः ससूयरस्य उत्तरमायणववेलमायमामम् अपरश्चि दमकणमायनसमयवे। यमद
वमारषट्कस तमहिर प्रत्यवेकमम् ऋतपुषपु एकवैकमम् सम्पमादनष्ट्रीयमम्।
पशिपुयाः अस्य यमागस्य आहिह मतद्रिव्यमम्। तस्ममादयस यमागयाः पशिपुयमागयाः इमत उच्यतवे। अस्य यमागस्य दवेवतमा
प्रजमापमतयाः, ससूयरयाः, इन्द्रियाः अमगयाः वमा। असस्मनम् यमागवे षटिम् पपुरनोमहितमायाः अपवेमकतमायाः भवसन्त - अध्वयपुरयाः,
प्रमतप्रस्थमातमा, हिनोतमा, मवैत्रमावरुणयाः, अमगयाः, बह्ममा चि। इमषमसूलकयमागवेषपु हिनोतमा एव अनपुवमाक्यमा यमाज्यमा इमत
उभयमवधमानम् मन्त्रमानम् व्यमाहिरमत। मकन्तपु पशिपुयमागवे हिनोतमा कवेवलस यमाज्यमन्त्रमानम् उच्चिमारयमत। मवैत्रमावरुणनमामकयाः
ऋग्ववेदष्ट्रीययाः पपुरनोमहितयाः अनपुवमाक्यमन्त्रमानम् उच्चिमारयमत। प्रवैषमन्त्रमायाः अमप मवैत्रमावरुणवेन एव पठनष्ट्रीयमायाः।
पशिसूनमामम् आहिह तयवे यसूपदमारु अपवेक्ष्यतवे। पलमाशिखमदरमवल्वरनोमहितकमानमास चितपुणमार वपृकमाणमास मध्यवे
कस्यमामप एकस्य कमाष्ठवेन यसूपदमारूमण मनमर्वीयन्तवे। प्रत्यवेकस यसूपदमारुमभयाः मवमशिषवैमहिकपमारमत्रकफललमाभयाः भवमत।
यजववेदमायाः पसूवरस्यमास मदमशि यसूपयाः स्थमापनष्ट्रीययाः। समाधमारणतयमा दन्तपुखञ्जत्वकमाणत्वमामददनोषरमहितमायाः छमागमायाः एव
बसलत्ववेन आहिह यन्तवे। मन्त्रपसूतस छमागस पपुरनोमहितयाः प्लकवपृकस्य शिमाखमामभयाः स्पपृष्टमा "अगयवे त्वमा जपुषमपुपमाकरनोमम"
इमत मन्त्रस पठमत। इदमम् उपमाकरणमम् इमत करयतवे। बसलत्ववेन प्रदमास्यममानयाः पशिपुयाः श्वमासरनोधवेन मनहिन्यतवे।
एवसमवधस मनधनस ससजपनमम् इमत उच्यतवे। मनहितपशिनोयाः अङ्गमामन शिममतमानमामकयाः पपुरनोमहितयाः मवभनमक।
यजस्थलस्य उत्तरपसूवरस्यमास मदमशि पशिपुससजपनव्यवच्छवे दमामदमनममत्तमम् एकस स्थमानस मनमदर षमम् असस्त। पशिनोयाः वसमा
अथमारतम् हृदयस्य मवेदयाः अध्वयपुरनमामकयाः पपुरनोमहितयाः आहिवनष्ट्रीयमागयौ जपुहिनोमत। एकसस्मनम् मपृत्पमात्रवे पश्वङ्गमामन
शिमाममत्रप्रववेशिमानन्तरस शिमाममत्रनमामकवे वमह्निकपुण्डवे पच्यन्तवे। यमागसमयवे एकयाः पपुरनोडमाशियाः यजमागयौ आहिह यतवे। कवेवलस
प्रमतप्रस्थमातमारस मवनमा सवर यजममानमायाः पपुरनोमहितमायाः चि सममपर तपपुरनोडमाशिस्य अवशिवेषमानम् भपुञ्जतवे। इमषयमागस्य
आलनोचिनमायमामम् उकस यतम् कमर इदस ईडमाभकणमम् इमत प्रससद्धमम्। तदनन्तरस पशिनोयाः पक्वमामन अङ्गमामन मपृत्पमात्रमातम्
बमहिष्कपृत्य खण्डशियाः कतर मयत्वमा अध्वयपुरयाः आहिवनष्ट्रीयमागयौ प्रददमामत। मपृत्पमात्रवे पशिपुममाससस्य वसमानमामकयाः ययाः रसयाः
ससञ्चतयाः भवमत, तदमप पपुरनोमहितयाः जपुहिनोमत। इतयाः परमम् एकमादशि अनपुयमाजमायाः पत्नष्ट्रीसय
स माजमाश्चि अनपुष्ठष्ट्रीयन्तवे।
असस्मनम् पशिपुयमागवे पशिनोयाः ससजपनश्वमासरनोधमामदकस यतम् मक्रयतवे ततम् पशिपुवधयाः इमत न मन्यतवे।
ववैमदकमवधमानमानपुगपुणमम् अयस न वधयाः न चि पमापमाय भवमत। यजवे कनोऽमप पशिपुयाः आहिह यतवे चिवेतम् स पशिपुयाः तस्य
पमासथर वशिरष्ट्रीरस पररत्यज्य यस दवेवमम् उमदश्य स आहिह तयाः तस्य दवेवस्य समायपुज्यमम् आप्ननोमत। यजवेन अनमायमासवेन
एव अयस पशिपुयाः दवैवष्ट्रीरूपस लभतवे। पशिपुमम् उमदश्य असस्मनम् प्रसङ्गवे ऋक्ससमहितमायमायाः एकयाः ऋङ्मन्त्रयाः उमल्लिख्यतवे -

"न वमा उ एतसन्मयसवे न ररष्यसस दवे व मा इदवे स स पसथमभयाः सपुगवे म भयाः। " इमत।
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अथमारतम् हिवे पशिनो, त्वस मपृत्यपुलनोकस न गच्छसस न वमा वयस तव महिससमास कपुमर याः। त्वस सरलवेन पथमा
दवेवसमायपुज्यस गच्छसस। मनपुयाः अमप मतमम् इदस समसथर तवमानम् - यजवे वधनोऽवधयाः। अथमारतम् यजवे वधयाः न वधयाः। यजवे
पशिपुयाः न वध्यतवे। तस्य दवेवत्वप्रमामप्तयाः भवमत।
पपुरनोडमाशिस्य ईडमाभकणमम् इव पशिपुयमागवे आहिह त्यवशिवेषस्य पशिपुममाससस्य मवधमानस दृषस वतर तवे। अस्य
पशिपुममाससस्य भकणमवषयवे दवे मवपरष्ट्रीतवे मतवे स्तयाः। एकवे वदसन्त यतम् पशिपुयाः यजममानस्य मचिह्निस्वरूपयाः। पशिपुदमारमा
यजममानयाः आत्ममानमम् एव आहिह त्य दवेवत्वस लभतवे। अतयाः यजममानयाः यमद पशिपुममाससस भपुङ्कवे तमहिर ततम् यजममानस्य
कपृतवे स्वममाससभकणसममानस भमवष्यमत। अतयाः इदस मनमषद्धमम्। मकन्तपु ऐतरवेयबमाह्मणवे इदस मतस सममालनोमचितस
खसण्डतस चि। अगष्ट्रीषनोममाभ्यमामम् उभमाभ्यमास दवेवतमाभ्यमामम् इन्द्रियाः वपृत्रमम् अवधष्ट्रीतम्। अतयाः अमगयाः सनोमश्चि इन्द्रिमाय एकस
पशिपुस यमामचितवन्तयौ। इन्द्रिनोऽमप तदमा प्रमासथर तस वरस प्रदत्तवमानम्। अत्र यजकमालवे इन्द्रिप्रदत्तस्य वरस्य पररपसूतरयवे अमगस
सनोमस चि उमदश्य पशिपुबसलयाः मवमहितयाः। यजममानस्य प्रतष्ट्रीकतयमा पशिपुबसलयाः न प्रदत्तयाः। अतयाः पपुरनोमहितमानमामम्
अवमशिषमानमास पशिपुममाससमानमास भकणस न दनोषमावहिमम्, न चि मनमषद्धमम्। अदमामप दमामकणमात्यमामदषपु पपुरनोमहितमायाः पशिपुयमागवे
आहिह तस्य पशिनोयाः अवमशिषममाससस (प्रसमादरूपवेण) खमादसन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः
11. सकलपशिपुयमागमानमास कमा प्रकपृमतयाः।
12. पशिपुयमागस्य आहिह मतरूपवेण मकस दष्ट्रीयतवे।
13. पशिपुयमागस्य दवेवमायाः कवे।
14. पशिपुयमागस्य षटिम् पपुरनोमहितमायाः कवे।
15. यसूपदमारुमण कवेषमास वपृकमाणमास कमाष्ठवेन मनमर्वीयन्तवे।

6.1.4)

सनोमयाः

सवर मवधसनोमयमागस्य प्रकपृमतयाः महि अमगषनोमयाः। बहिह षपु बमाह्मणवेषपु सनोमयमागस्य मववपृमतयाः दृश्यतवे।
सनोमरसयाः एव सनोमयमागस्य प्रधमानमम् आहिह मतयाः। पञ्च मदवसस व्यमाप्य अयस यमागयाः प्रचिलमत। तत्र प्रथममदवसवे
यजममानयाः पपुरनोमहितमानम् अमभनन्दमत, दमकणमायमायाः प्रमतश्रिपुमतस प्रदमाय यजवे मनयनोजयमत चि। मदतष्ट्रीयमदवसवे
प्रमायणष्ट्रीय-इषवेयाः अनपुष्ठमानस मक्रयतवे। ययमा इष्ट्यमा यजस्य आरम्भयाः भवमत समा इमषयाः प्रमायणष्ट्रीय -इमषयाः
इत्यपुच्यतवे। एतदनन्तरस दशिद्रिव्यमाणमास मवमनमयवेन शिसूद्रिस्य सकमाशिमातम् सनोमलतमायमायाः क्रयणस मक्रयतवे। सनोमयाः महि
यथमा दवेवतमानमास तथमा बमाह्मणमानमास रमाजमा। तपृतष्ट्रीयमदवसवे यजस्थलस्य पसूवरमदमशि प्रमाग्वसशि-नमाममकमा महिमाववेदष्ट्री
मनमर्वीयतवे। चितपुथरमदवसवे मनरूठपशिपुबन्धयमागस्य प्रमक्रयमानपुसमारमम् अमगस सनोमस चि उमदश्य एकयाः पशिपुयमागयाः
मवधष्ट्रीयतवे। असन्तममदवसवे अथमारतम् पञ्चममदवसवे प्रकपृतस्य अमगषनोमस्य अनपुष्ठमानस भवमत। पसूवरतनवेषपु चितपुषर पु
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ववे द माध्ययनमम्
मदवसवेषपु

अनपुमष्ठतमामन

अनपुष्ठमानमामन

अमगषनोममानपुष्ठमानस्य

भसूममकमास्वरूपमामण।

पञ्चममदवसवे

सनोमरसयाः

मनष्कमाशिनष्ट्रीययाः। इदमम् अनपुष्ठमानस सनोममामभषवयाः सनोमसवनस वमा उच्यतवे।
सवर मवधसनोमयमागस्य प्रकपृमतयाः महि अमगषनोमयमागयाः, स ज्यनोमतषनोमयाः इत्यमप उच्यतवे। असस्मनम् यमागवे
सनोमलतमायमायाः रस एव प्रधमानमम् आहिह मतद्रिव्यमम्। एतमादृशियमागवे यमामन दमादशि स्तनोत्रमामण गष्ट्रीयन्तवे , तवेषपु असन्तमस
स्तनोत्रमम् अमगषनोममम् इत्यपुच्यतवे। यतयाः अमगषनोमनमामकवे समामगमानवे यजयाः सममाप्यतवे , तस्ममातम् तज्जन्ययमागयाः अमप
अमगषनोमयाः इमत आख्यमायतवे। बहिह बमाह्मणयमागवे सनोमयमागस्य मववपृमतयाः दृश्यतवे। ऐतरवेयबमाह्मणवे मवशिवेषतयाः
अमगषनोमयमागस्य मववरणस वतर तवे। असस्मनम् बमाह्मणवे चित्वमाररसशितम् अध्यमायमायाः वतर न्तवे। तत्र आमदतयाः षनोडशिसपु
अध्यमायवेषपु अमगषनोमयमागवे ऋग्ववेदष्ट्रीयपपुरनोमहितमानमास कतर व्यस मवमहितस वतर तवे।
प्रमत ससवत्सरस वसन्त-ऋतयौ त्रवैवमणर कयजममानयाः सपत्नष्ट्रीकयाः अस्य यमागस्य अनपुष्ठमानस कपुयमारतम्।
बहिह दरसू मातम् दगपु र मप्रदवेशिमातम् सनोमलतमामम् आनष्ट्रीय यत्नवेन तस्यमायाः रकमा मक्रयतवे स्म। इदमानणीं सनोमलतमा दष्पु प्रमाप्यमा
जमातमा। तस्ममातम् तस्यमायाः स्थमानवे पसूमतकमा-इत्यमाख्यमायमायाः लतमायमायाः मवधमानस दृश्यतवे। ववैमदकयपुगवे एव सनोमलतमा
दष्पु प्रमाप्यमा आसष्ट्रीतम्। शितपथबमाह्मणवे उकस यतम् यमद सनोमलतमा न प्रमाप्यतवे , तमहिर पसूमतकयमा यजस कपुयमारतम् इमत।
असस्मनम् यमागवे षनोडशि पपुरनोमहितमायाः अथमारतम् सवर एव अपवेमकतमायाः। यजममानयाः बमाह्मणमायाः चि ममसलत्वमा समाकल्यवेन
सप्तदशि जनमायाः भवसन्त। कसस्मससश्चितम् ववेदगन्थवे दृश्यतवे यतम् - 'सदस्य' – इत्यमाख्ययाः पपुरनोमहितयाः
सप्तदशिससख्यमायमायाः पररपसूरकनो भवमत। यजस्य प्रथममदवसवे एव यजममानयाः पपुरनोमहितमानम् अमभनन्दमत अमप चि
दमकणमायमायाः प्रमतश्रिपुमतस प्रदमाय यजवे मनयनोजयमत। इयस रष्ट्रीमतयाः ऋसत्वग्वरणमम् इत्यपुच्यतवे। तदनन्तरस दष्ट्रीकणष्ट्रीय-इषवेयाः
अऩपुष्ठमानस भवमत। यजममानयाः तत्पत्नष्ट्री चि यजवे दष्ट्रीमकतवे भवतयाः , एवस तयमा दष्ट्रीकयमा तयनोयाः नवजन्म अथमारतम्
आध्यमासत्मकजन्म भवमत। मदतष्ट्रीयमदवसवे प्रमातयाः प्रमायणष्ट्रीय -इषवेयाः अनपुष्ठमानस मवमहितस वतर तवे। ययमा इष्ट्यमा यजस्य
आरम्भयाः भवमत समा प्रमायणष्ट्रीययाः इमषयाः उच्यतवे। अस्यमामम् इषयौ परयमास्वमतयाः , अमगयाः, सनोमयाः, समवतमा, अमदमतयाः
चि एतवेषमास पञ्चमानमास दवेवमानमामम् आहमानस मक्रयतवे। अमदतयवे पपुरनोडमाशियाः मकञ्च अन्यवेभ्ययाः चितपुभ्यर याः दवेववेभ्ययाः द्रिपुतस घपृतमम्
आज्यस वमा आहिह मतत्ववेन मवमहितस वतर तवे। यमासजकपररभमाषमायमास घपृतमम् द्रिपुतस चिवेतम् ततम् आज्यमम् उच्यतवे, मकञ्च
पष्ट्रीसण्डभसूतस चिवेतम् घपृतमम् उच्यतवे। "हिमवमवर लष्ट्रीनममाज्यस स्यमादम् घनष्ट्रीभसूतस घपृतस मवदयाःपु " इमत श्रिपुमतयाः वतर तवे।
प्रमायणष्ट्रीयवेषवेयाः परस सनोमलतमाक्रयणस्य अनपुष्ठमानस दृश्यतवे। एषयाः सनोमक्रययाः इत्यपुच्यतवे। दशिद्रिव्यमाणमास मवमनमयवेन
कस्ममासच्चितम् शिसूद्रिमातम् सनोमलतमायमायाः क्रयणस मक्रयतवे। तमामन चि दशि द्रिव्यमामण महि एकवषर्वीययाः गनोवत्सयाः , सपुवणर म,म्
एकयाः अजयाः, एकमा दग्पु धवतष्ट्री गयौयाः तस्यमायाः वत्सयाः चि, एकयाः वपृषभयाः, शिकटिवहिनमाय एकयाः बलष्ट्रीवदर याः, एकयाः
वपृषभवत्सयाः, एकयाः गनोवत्सयाः चि, एकस वस्त्रस चि। सनोमयाः दवेवतमानमास बमाह्मणमानमास चि रमाजमा। तदथर
रमाजककीयसम्ममानसमहितस सनोमस्य वहिनस मक्रयतवे। पपुरनोमहितगणवैयाः चिमासलतमाभ्यमास बलष्ट्रीवदर दयवेन वमामहितमाभ्यमास दमाभ्यमास
शिकटिमाभ्यमास सनोमयाः यजस्थलवे नष्ट्रीयतवे। रमाजमा सनोमयाः यजममानमानमास ममान्ययाः अमतसथयाः वतर तवे। सनोमस्य कपृतवे
आमतरयवेमषनमाममकमायमायाः इषवेयाः मवधमानस वतर तवे असस्मनम् स्थलवे। अस्यमामम् इषयौ नवसपु मपृत्कपमालवेषपु मवष्णपुमम् उमदश्य
पपुरनोडमाशियाः अप्यर तवे। अमामतरयवेषवेयाः अनन्तरस प्रवग्यर नमामकमम् अनपुष्ठमानमम्, तदनन्तरस चि उपसतम्-इषवेयाः अनपुष्ठमानस
मक्रयतवे। तपृतष्ट्रीयमदवसवे

यजस्थलस्य पसूवरमदमशि प्रमाग्वसशि-नमाममकमा महिमाववेदष्ट्री मनमर्वीयतवे। चितपुथरमदवसवे

मनरूठपशिपुबन्धयमागस्य प्रमक्रयमानपुसमारमम् अमगस सनोमस चि उमदश्य एकयाः पशिपुयमागयाः मवमहितयाः। असस्मनम् मदवसवे
दमकणस्थमदमशि हिमवमवर धमानववेदमास सनोमयाः नष्ट्रीयतवे। इदस चि अनपुष्ठमानस हिमवमवर धमानप्रणयनमम् इमत अमभधष्ट्रीयतवे।
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ममाध्यसन्दनसवनवे पशिपुममाससस्य पपुरनोडमाशिस्य चि आहिह मतयाः मनमदर षमा वतर तवे, समायन्तनवे अथमारतम् तपृतष्ट्रीयसवनवे पशिनोयाः
नमानमा-अङ्गमामन आहिह मतत्ववेन दष्ट्रीयन्तवे। एतदनन्तरस पत्नष्ट्रीससयमाजयाः अनपुमष्ठतयाः वतर तवे। पपुरनोमहितमायाः असस्मनम् मदवसवे
प्रत्यसूषसस पसूतससललवे अवगमाहिनस कपृत्वमा सनोमसवनस कपुवर सन्त। मवहिङ्गकमाकल्यमायाः आरम्भमातम् पसूवर हिनोतमा प्रमातयाः
अनपुवमाकस पठमत। एकसस्मनम् प्रस्तरखण्डवे सनोमलतमास ससस्थमाप्य तदपपु रर 'वसतष्ट्रीवरष्ट्री' इमत नमामकस्य जलस्य
ससञ्चनस करणष्ट्रीयमम्। अपरसस्मनम् प्रस्तरखण्डवे सनोमलतमायमायाः पवेषणवेन रसयाः मनष्कमाश्यतवे। गहिनमामकवे पमात्रवे
मनष्कमामशितयाः सनोमरसयाः स्थमाप्यतवे, छमागचिमर मनममर तवेन 'दशिमापमवत्र' इमत नमामकवेन मततउनमा तस्य पररशिनोधनस
मक्रयतवे। द्रिनोणकलशिनमामकवे पमात्रवे मवशिपुद्धरसयाः ससस्थमाप्यतवे। प्रत्यहिस वमारत्रयस सनोमरसस्य मनष्कमाशिनस मवमहितस
वतर तवे, प्रमातयाः मध्यमाहवे समायस चि। एतवेषमास त्रयमाणमास सवनमानमास नमाम यथमाक्रमस महि प्रमातयाःसवनमम्, ममाध्यसन्दनसवनस,
तपृतष्ट्रीयसवनस चिवेमत। आहिह तवेयाः अवमशिषयाः सनोमरसयाः चिमसवेन पपुरनोमहितगणमाय यजममानमाय चि पमानस कमायर तवे।
ममाध्यसन्दनसवनमातम् पपुरनोमहितगणमाय दमकणमा दष्ट्रीयतवे। गयौयाः अश्वयाः गदर भयाः छमागयाः ममहिषयाः मतलस मददलस ममाससस धमान्यस
यवयाः चि दमकणमात्ववेन दष्ट्रीयन्तवे। तपृतष्ट्रीयसवनमातम् परमम् अवभपृथस्नमानस्य अनपुष्ठमानस मक्रयतवे। इदस चि अनपुष्ठमानमम्
अवभपृथ-इमषयाः इत्यमभधष्ट्रीयतवे। यजममानयाः अन्यवे सवर पपुरनोमहितमायाः चि अवभपृथस्नमानमाय जलमाशियस गच्छसन्त। इयमम्
अवभपृथ-इमषयाः एव अमगषनोमस्य असन्तममम् अनपुष्ठमानमम्। वरुणयाः अमगयाः चि अस्यमायाः इषवेयाः दवेवतमा। चितपुणमार
प्रयमाजमानमास दयनोयाः अनपुयमाजयनोयाः चि अनपुष्ठमानस मवमहितमम्। वरुणमम् उमदश्य एकयाः पपुरनोडमाशियाः अप्यर तवे। अवभपृथ-इषयौ
सवमारयाः आहिह तययाः एव जलवे दष्ट्रीयन्तवे, न तपु अगयौ। यजममानयाः अवगमाहिनरतमानमास पपुरनोमहितमानमास मशिरसस जलस ससञ्चमत।
दष्ट्रीकणष्ट्रीय-इमषकमालवे यजममानयाः तत्पत्नष्ट्री चि पञ्चसपु मदनवेषपु पररधपृतस वस्त्रमम् अवभपृथस्नमानमानन्तरस त्यक्त्वमा उन्निवेतमा
इमत नमामकवेन पपुरनोमहितवेन प्रदत्तस्य नववस्त्रस्य पररधमानस कपुरुतयाः। जलमाशियमादम् यजस्थलस प्रमत
प्रत्यमावतर नसमयवे यजममानयाः उदयनष्ट्रीय इमत नमामकमम् असन्तममम् अनपुष्ठमानमम् आचिरमत। उदयनष्ट्रीय -इषयौ दग्पु धमधपु-दसध-शिकररमा-प्रभपृतष्ट्रीनमास ममश्रिणवेन मनममर तस चिरु आहिह मतरूपवेण दष्ट्रीयतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः
16. अमगषनोमस्य अपरस नमाम मकमम्।
17. अमगषनोमवे मपुख्यमा आहिह मतयाः कमा।
18. कसस्मनम् बमाह्मणवे अमगषनोमस्य मववरणस मवस्तपृततयमा वतर तवे।
19. दवेवतमानमास बमाह्मणमानमास चि रमाजमा कयाः।
20. यमासजकपररभमाषमायमास द्रिपुतघपृतस्य नमाम मकमम्।
21. सनोमयमागस्य कपृतवे कमत मदवसमायाः अपवेमकतमायाः।
22. प्रत्यहिस कमतवमारस सनोमरसमनष्कमाशिनस्य मवधमानस वतर तवे।
23. अमगषनोमस्य असन्तममम् अनपुष्ठमानस मकमम्।

ववेदमाध्ययनमम्
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6.1.5)

सत्रयाः

अस्ममाकस लयौमककससस्कपृतयौ बहिवयाः यमागमायाः अस्ममामभयाः पररलक्ष्यन्तवे मकञ्च पमाल्यन्तवे अमप। वस्तपुतस्तपु
ववैमदकमानमास कपृतवे यमागमायाः बहिह पपुण्यप्रदमायकमायाः ससन्त। वयमम् अत्र बहिह नमास यमागमानमास मवषयवे जमातपुस शिक्नपुमयाः। वयस जमातपुस
शिक्नपुमयाः कयाः यमागयाः कमतषपु मदवसवेषपु सममाप्यतवे , कथस वमा तवेषमास यमागमानमामम् अनपुष्ठमानस मवधवेयमम् इत्यमामद।
सत्रयमागस्य प्रकपृमतयाः महि गवमामयननमामकयजयाः। गवमामयनयमागनो महि सनोमयमागवे अन्तगर तयाः। अतयाः
गवमामयनस्य प्रकपृमतयाः महि अमगषनोमयाः। सत्रगवमामयनयनोयाः मध्यवे श्रिवेणष्ट्रीमवन्यमासयाः पयमारलनोचिनमा मक्रयतवे। अतयाः
उच्यतवे यतम् - यजयनोयाः जमामतदृष्ट्यमा अवलनोक्यतवे चिवेतम् गवमामयनयमागयाः सनोमयमागवे अन्तगर तयाः भवमत परन्तपु
कमालदृष्ट्यमा तयनोयाः स्वस्वरूपवशिमादवेव श्रिवेणष्ट्रीमवन्यमासयाः मक्रयतवे। यवे यमागमायाः एकसस्मन्निवेव मदनवे सममाप्यन्तवे तमहिर
एकमाहियमागमायाः। यवे यमागमायाः एकमासधकमदवसष्ट्रीयमायाः मकञ्च दमादशिमदवसवेभ्ययाः न्यपुनमदवसष्ट्रीयमायाः तवे अहिष्ट्रीनयमागमायाः
अपवेक्ष्यन्तवे तवे सत्रयमागमायाः। दमादशिमदवसवेभ्ययाः असधकमदवसमायाः यसस्मनम् यमागवे प्रयनोजनस भवमत तमहिर सत्रयमागयाः।
समामववेदस्य पञ्चमवसशिबमाह्मणवे मवमवधसत्रयमागस्य मवसधयाः अनपुष्ठमानस्वरूपस चि वमणर तमम्। गवमामयनयमागस्य
सम्पमादनमाय एकवत्सरयाः अपवेक्ष्यतवे। अतयाः गवमामयनयमागयाः सत्रयमागवे अन्तगर तयाः। सत्रयमागयाः मत्रषपु भमागवेषपु मवभज्यतवे

- प्रथममाधर १८० मदवसमायाः , मदतष्ट्रीयमाधर १८० मदवसमायाः मकञ्च तपृतष्ट्रीयमाधर १८० मदवसमायाः अपवेक्ष्यन्तवे। सयौकयमारथर
गवमामयनयमागमान्तगर तमानमास यमागमानमास अनपुष्ठमानकमालमादष्ट्रीनमास चि आवलष्ट्री नष्ट्रीचिवैयाः उपस्थमाप्यतवे अनपुष्ठ मानकमालयाः -

यमागस्य नमाम

मदनसस ख् यमा

अमतरमात्रयमागयाः

१

चितपुमवरशिस्तनोमयपुक-उक्रय

१

प्रथमवे ष पु षट्सपु ममासवे ष पु

चित्वमारयाः अमभप्लवषडहियाः (४*६=२४)
एकयाः पपृष्ठ्यषडहियाः (१*६=६)

१५०

२४+६=३० (पञ्चकपृत्वयाः आहिह मतयाः = ३०*५=१५०
त्रययाः अमभप्लवषडहियाः (३*६)

१८

एकयाः पपृष्ठ्यषडहियाः (१*६)

६

अमभसजतम्

१

त्रययाः स्वरसमामयाः

३
समाकल्यवे न मदवसमायाः -

मवषपुवमदवसयाः(एकमवसशियमागयाः)
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त्रययाः स्वरसमामयाः

३

मवश्वसजतम्

१

एकयाः पपृष्ठ्यषडहियाः

६

त्रययाः अमभप्लवषडहियाः (३*६)
शिवे षवे ष पु षट्सपु ममासवे ष पु
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१८

एकयाः पपृष्ठ्यषडहियाः (१*६=६)
चित्वमारयाः अमभप्लवषडहियाः (४*६=२४)

१२०

२४+६=३० (चितपुयाःकपृत्वयाः आहिह मतयाः = ३०*४=१२०
त्रययाः अमभप्लवषडहियाः
एकयाः गनोषनोमयाः एकयाः आयपुषनोमश्चि

१८
२

दशिरमात्रयाः

१०

महिमाव्रतयाः

१

अमतरमात्रयाः

१

समाकल्यवे न मदवसमायाः -

१८०

महिमायनोगयाः - १८० +१ +१८०

३६१

अनयमा आवल्यमा स्पषमवेव जमायतवे यतम् आदमानमास १८० मदवसमानमास मजकञ्च असन्तममानमास १८०
मदवसमानमास अनपुष्ठमानवेषपु मवपरष्ट्रीतमानपुक्रमस्य अनपुसरणस मक्रयतवे।
आदमानमास १८० मदवसमानमामम् अनपुष्ठमानवे प्रथममदवसवे अमतरमात्रयाः मकञ्च असन्तममदवसवे स्वरसमामयाः
मवमहितयाः परन्तपु असन्तममानमास १८० मदवसमानमामम् अनपुष्ठमानवे प्रथममदवसवे स्वरसमामयाः मकञ्च असन्तममदवसवे
अमतरमात्रयाः मवमहितयाः। अतयाः मवपरष्ट्रीतमानपुक्रममानपुसरणवशिमातम् दयनोयाः दपर णप्रमतमवम्बवेन तपुलनमा मक्रयतवे। उपयपुरकमायमामम्
आवल्यमास प्रकमारदयस्य षडहिस्य उल्लिवेखनो दृश्यतवे , अमभप्लवषडहियाः पपृष्ठ्यषडहिश्चि । षडहियमागयाः षड्षपु
मदवसवेषपु मनष्पन्नियमागयाः। अमभप्लवषडहिस्य षडम् मदवसमायाः प्रथममदवसयाः- ज्यनोमतषनोमयाः।
मदतष्ट्रीयमदवसयाः- गनोषनोमयाः।
तपृतष्ट्रीयमदवसयाः- आयपुषनोमयाः।
चितपुथरमदवसयाः- गनोषनोमयाः।
पञ्चममदवसयाः- आयपुषनोमयाः।
षष्ठमदवसयाः- ज्यनोमतषनोमयाः।
अमभप्लवषडहिवे प्रथममदवसवे असन्तममदवसवे चि ज्यनोमतषनोमयमागयाः मवमहितयाः। अतयाः उच्यतवे - "उभयतनो
ज्यनोमतरमभप्लवषडहियाः।" दयनोयाः ज्यनोमतषनोमयमागयनोयाः मध्यस्थमायाः मदवसमायाः उक्रयनमाम्नमा जमायन्तवे। परन्तपु
ववेदमाध्ययनमम्
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पपृष्ठ्यषडहिस्य प्रथममदवसवे ज्यनोमतषनोमयमागसत्ववेऽमप असन्तममदवसवे उक्रययमागनो मवमहितनो भवमत ,असस्मनम्
मदनवे ज्यनोमतषनोमयमागनो न भवमत। गवमामयनयजस्य अनपुष्ठमानमावलष्ट्री कमालमवभमागश्चि सम्यकयमा पररलक्ष्यतवे चिवेतम्
बपुध्यतवे यतम् ससूयरस्य वमामषर कगमतनमा अस्य सयौसमादृश्यमम् असस्त। समगयमागयाः मवभमागदयवे मवभकयाः। अमप चि
प्रमतभमागस्य अनपुष्ठमानकमालवे ममासषड्कस मजकञ्च प्रमतममासवे मत्रसशिमदवसस्य अनपुष्ठमानममप मवमहितमम्। दयनोयाः भमागयनोयाः
मध्यस्थयाः मवषपुवमदवसयाः। आमदत्यस्य वमामषर कगतवेयाः भमागदयवे अमप मवपरष्ट्रीतक्रमनो दृषयाः। ससूयरस्य उत्तरमायणवेन
मदवसस्य सस्थमतकमालवपृमद्धयाः भवमत , दमकणमायनवेन मदवसस्य सस्थमतकमालह्रिमासनो भवमत। अयस वपृमद्धह्रिमासयाः
सममानमानपुपमातवेनवैव भवमत।
गवमामयनयमागयाः सनोमयमागस्य अन्तगर तयाः; अतयाः सनोमयमागस्य प्रकपृमतयाः अमगषनोमयाः। तस्ममातम् दयनोयाः
यमागयनोयाः सममानससख्यकपपुरनोमहितमानमास सममानमाहिह मतद्रिव्यमाणमास प्रयनोजनस भवमत। ३६० मदवसवेभ्ययाः असधकमदवसवे
मनष्पमादमानमास सकलसत्रयमागमानमास प्रकपृमतयाः गवमामयनयमागयाः मजकञ्च ३६० मदवसवेभ्ययाः न्यसूवमदवसवे

मनष्पमादमानमास

सकलसत्रयमागमानमास प्रकपृमतयाः दमादशिमाहिनमामकयमागयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः
24. सत्रयमागस्य प्रकपृमतयाः कमायाः।
25. गवमामयनयमागयाः कसस्मनम् अन्तभर वमत।
26. यवे यमागमायाः एकसस्मन्निवेव मदनवे सममाप्यन्तवे तवेषमास नमाममामन कमामन।
27. यनो यमागयाः एकमासधकमदवसमात्मकयाः मकञ्च दमादशिमदवसवेभ्ययाः न्यसूनमदवसमात्मकयाः तस्य नमाम मकमम्।
28. दमादशिमदवसवेभ्ययाः असधकमदवसमायाः यसस्मनम् यमागवे अपवेमकतमायाः, तस्य यमागस्य मकस नमाम।

पमाठसमारयाः
अपरयाः एकयाः यमागनो महि गवमामयनयमागयाः। यमद्ध सत्रयमागस्य प्रकपृ मतयाः। अयस गवमामयनयमागयाः महि सनोमयमागवे
अन्तगर तयाः। अस्ममातम् कमारणमातम् गवमामयनयमागस्य प्रकपृमतयाः महि अमगषनोमयाः। एकसस्मन्निवेव मदनवे सम्पन्नियमागयाः
एकमाहियमागयाः इत्यपुच्यतवे। दमादशिमदनवेषपु सम्पन्नियमागयाः अहिष्ट्रीनयमागयाः। ततनोऽसधकमदनवेषपु सम्पन्नियमागयाः सत्रयमागयाः।
गवमामयनयमागस्य अनपुष्ठमानमावल्यमा कमालमवभमागवेन सहि ससूयरस्य वमामषर कगतवेयाः समादृश्यमम् असस्त। सनोमयमागस्य
प्रकपृमतयाः अमगषनोमयाः अतयाः उभयनोयाः सममानससख्यकपपुरनोमहितमानमास सममानमाहिह मतद्रिव्यमाणमास प्रयनोजनस भवमत। ३६०
मदवसवेभ्ययाः असधकमदवसवे यवे यमागमायाः सम्पमादन्तवे तवेषमास यमागमानमास प्रकपृ मतयाः महि गवमामयनयमागयाः। मजकञ्च ३६०
मदवसवेभ्ययाः न्यसूवमदवसवे यवे यमागमा मनष्पमादन्तवे तवेषमास प्रकपृमतयाः महि दमादशिमाहिनमामकयमागयाः। एवमत्र ससकवेपवेण सनोमसत्र-पशिपु-आदययाः कवेचिन यमागमायाः मवस्तरवेण वमणर तमायाः ससन्त। एतमदहिमाय ससन्त नवैकवे यमागमायाः। तवे
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मवस्तरभयमादत्र ननोच्यन्तवे। एतमादृशिमायाः कवेचिन यमागमायाः ववैमदकवे कमालवे अमायरयाः अनपुष्ठष्ट्रीयन्तवे स्म , परन्तपु अधपुनमा
कमालगमासमातम् प्रमाययाः बहिवयाः लपुप्तमायाः जमातमायाः। तथमामप मवप्रवैयाः अधपुनमामप एतवे यमागमायाः मक्रयन्तवे बहिह त्र। अस्ममामभयाः
ववैमदककी रष्ट्रीमतयाः धपुवमवेव रकणष्ट्रीयमा वतर तवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

यमागमवषयवे मवस्तरवेण व्यमाख्यमात।

2. अमगषनोमयमागमवषयवे ससकवेपवेण आलनोचियतपु।
3.

सनोमयमागवे पञ्चसपु दवेनवेषपु अनपुमष्ठतमानमानमामम् अनपुष्ठमामानमानमास ससकवेपवेणस मवमवरणस करनोतपु।

4. सनोमरसमवषयवे ससमकप्तमास मटिप्पणणीं सलखतपु।
5. सनोमयमागवे पञ्चममदवसवे मवमहितस्य अनपुष्ठमानस्य मववरणस करनोतपु।
6. इमषयमागयाः कदमा कदमा अनपुष्ठष्ट्रीयतवे।
7. मतसयाः आहिह तययाः कवेभ्ययाः प्रदष्ट्रीयतवे।
8. इमषयमागस्य अन्तवे पपुरनोमहितमायाः मकस कपुवर सन्त।
9. इमषयमागयाः कवेषमास कपृतवे मनत्ययाः कवेषमास कपृतवे कमाम्ययाः इमत मवचिमायर तमामम्।
10. इमषयमागस्य कमाम्यमानपुष्ठमानवे मकस मकस ववैमशिष्ट्यस वतर तवे।
11. हिनोमस्य दवर्वीहिनोमयाः इत्यमभधमा कथमम्।
12. हिनोमयमागवे कसस्मनम् कमालवे आहिह मतयाः प्रदष्ट्रीयतवे।
13. हिनोमयमागस्य आहिह मतप्रदमानमवषयवे ककीदृशिष्ट्री मवममतयाः मवदतवे।
14. असपुस्थवे समत बमाह्मणयाः यजममानयाः मकस कपुयमारतम्।
15. अमगहिनोत्रमवधयौ अमववमामहितवैयाः मवपत्नष्ट्रीकवैश्चि मकस मकस कमायर मम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१

1.

दवर्वीहिनोमयाः।

2. अमगहिनोत्रमम्।
3.

बमाह्मणमानमामम्।

4. सपत्नष्ट्रीकमानमामम्।
5. पपुनमवर वमाहिमम्।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
उत्तरमामण-२

6. दशिर पसूणरममासयाः।
7. ससूयरन्दस
पु ङ्गमयाः।
8. हिनोतमा, अध्वयपुरयाः, अगष्ट्रीधयाः, बह्ममा चिवेमत।
9. बह्ममा।
10. ईडमाभकणमम्।
उत्तरमामण-३

11. दवैकयाः प्रमाजमापत्यनो वमा।
12. पशिपुयाः
13. प्रजमापमतयाः, ससूयरयाः अथवमा इन्द्रियाः, अमगश्चि
14. अध्वयपुरयाः प्रमतप्रस्थमातमा हिनोतमा मवैत्रमावरुणयाः अमगयाः बह्ममा
15. पलमाशिखमदरमवल्वरनोमहितकमानमास चितपुणमार वपृकमाणमास मध्यवे कस्यमामप एकस्य
उत्तरमामण-४

16. ज्यनोमतषनोमयाः।
17. सनोमरसयाः।
18. ऐतरवेयबमाह्मणवे।
19. सनोमयाः।
20. आज्यमम्।
21. पञ्च।
22. मत्रवमारमम्।
23. अवभपृथ-इमषयाः
उत्तरमामण-५

24. गवमामयननमामकयजयाः।
25. सनोमयनोगवे।
26. एकमाहियमागयाः।
27. अहिष्ट्रीनयमागयाः।
28. सत्रयमागयाः।

॥इमत षष्ठयाः पमाठयाः॥
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