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7) ववै म दकदवे व तमा
प्रस्तमावनमा
बमाह्मणवैयाः ववेदमवसधमम् अनपुसपृत्य यजमामदकस मक्रयतवे, तवेन चि स्वगमारमदप्रमामप्तयाः, ममानवमानमास सपुष्ठपुतयमा जष्ट्रीवनस
तथमा प्रमाकपृमतकदय
पु र्मोगमामदभ्ययाः अमात्मनयाः परवेषमास चि रकणमम् , इत्यमामदरूपस फलस प्रमाप्यतवे। तच्चि फलस दवेवमानमास
सन्तपुषवेयाः परस दवेववेभ्य एव लभ्यतवे। अतयाः ववेदनोकस्य कमर णयाः लक्ष्यस दवेवमानमास सन्तपुमषमवधमानमवेव। कवे दवेवमायाः इमत
मवषयवे असस्मनम् पमाठवे मवस्तमारवेण आलनोचिनमा मवदतवे। दवेवमानमास स्थमानभवेदवेन तथमा कमालभवेदवेन चि भपुवयाः ,
अन्तरष्ट्रीकस्य तथमा दपुलनोकस्य दवेवमायाः भवसन्त इत्यस्य मवस्तरयाः असस्मनम् पमाठवे प्रमाप्यतवे। दवेववेषपु कनो मसूलयाः इमत
मवषयवे यमास्कयाः कमात्यमायनश्चि स्वस्वमतमामन प्रस्तपुतवन्तयौ। तदसस्मनम् अध्यमायवे आलनोचिमयष्यतवे। दवेवमानमास
आकमारयाः असस्त न वमा इमत मवषयवे पसण्डतमानमास कवेचिन अमभप्रमायमायाः ससन्त , तदमप अत्र अमालनोच्यतवे। कवेचिन
मपुख्यमायाः दवेवमायाः ससन्त यथमा इन्द्रियाः अमगयाः , रुद्रियाः, वरुणयाः इत्यमादययाः। पमाठमान्तवे चि एषमास दवेवमानमास स्वरूपमवषयवे
ससकवेपवेण जमातपुस शिक्नपुवसन्त भवन्तयाः।

उदवेश् यमामन
इममम् पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -



दवेवतमानमामम् समाममान्यपररचिययाः जमास्यमत।



दवेवतमानमास मवभमाजनमम् अवगच्छवे तम्।



दवेवतमामवषयवे यमास्कमतमम् कमात्यमायनमतमम् चि बपुध्यमातम्।



दवेवतमानमामम् आकमारमचिन्तनमम् अवगममष्यमत।



इन्द्रिस्वरूपमम् जमास्यमत।



अमगस्वरूपमम् अवगममष्यमत।



वरुणस्वरूपमम् बपुध्यमातम्।



असश्वनस्वरूपस तथमा रुद्रिस्वरूपस जमास्यमत।

ववेदमाध्ययनमम्
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7.1) दवे व तमानमामम् समाममान्यपररचिययाः
7.1.1)

दवे व तमापदस्य मनवर चिनमम्

मदवमामदगणष्ट्रीयमातम् मदवम्-धमातनोयाः अच्प्रत्ययवे दवेवयाः इमत रूपस ससध्यमत। दष्ट्रीव्यमत प्रकमाशितवे इमत दवेवयाः।
मदवम्-धमातनोयाः क्रकीडमामवसजगष्ट्रीषमादययाः बहिवयाः अथमारयाः ससन्त। अत्र दपुत्यथर कयाः कमान्त्यथर्मो वमा गपृहिष्ट्रीतयाः। दवेवशिब्दमातम्
तल्प्रत्ययवे दवेवतमा इमत रूपमम्। दवेवशिब्दयाः दवेवतमाशिब्दश्चि उभयौ पयमारययौ।
दवेवशिब्दस्य मनवर चिनप्रसङ्गवे मनरुककमारयाः यमास्कमाचिमायर याः आहि- “दवेवनो दमानमादम् वमा दष्ट्रीपनमादम् वमा
दनोतनमादम् वमा भवमत” इमत। अथमारतम् ययाः दमानस करनोमत, ययाः दनोततवे, ययाः दनोतयमत चि सयाः दवेवयाः इमत। यजमामदषपु
ववेदमन्त्रवैयाः दवेवमायाः स्तसूयन्तवे। परस तवैयाः दवेववैयाः यजममानस्य अभष्ट्रीषससमद्धयाः भवमत। एवस दवेवमायाः अभष्ट्रीषदमातमारयाः। मन्त्रमाणमास
दवेवयाः चिवैतन्यस्वरूपयाः। दवेवमानमास प्रकपृतस स्वरूपस बह्म एव। बह्म चि स्वयसप्रकमाशियाः। तदवेकमवेव बह्म मभन्निरूपवेण
प्रकमाशितवे। तथमामहि “एकस समदप्रमा बहिह धमा वदसन्त अमगस यमस ममातररश्वमानममाहिह याः” इमत। मकञ्च तस्य प्रकमाशिवेनवैव
सवर ममदस प्रकमाशितवे। अतयाः दनोतनमातम् दवेवयाः इमत ससध्यमत।
दृश्यन्तवे ववेदवे बहिह नमास दवेवमानमास नमाममामन। ववैमदकसमामहित्यवे प्रमाधमान्यवेन गन्थदयवे ववेदस्य दवेवतमातत्त्वस
प्रमतपमामदतमम्। गन्थदयस महि शियौनकवेन रमचितयाः बपृहिदवेवतमा इमत गन्थयाः , यमास्कमषर मवरमचितस्य मनरुकस्य
दवैवतकमाण्डस चि। ववेदस्य प्रत्यवेकस मन्त्रयाः कममप दवेवमम् उमदश्य एव प्रयपुकयाः। अतयाः ववेदस्य सपुष्ठपु जमानमाय
दवेवतमाजमानमम् अमावश्यकमम्। बपृहिदवेवतमायमामपुकमम्ववे म दतव्यस दवै व तस महि मन्त्रवे मन्त्रवे प्रयत्नतयाः।
दवैव तजनो महि मन्त्रमाणमास तदथर मवगच्छमत॥ इमत॥
अथमारतम् ववेदस्य प्रमतमन्त्रस दवेवतमाजमानस सयत्नमम् अजर नष्ट्रीयमम्, यतनो महि दवेवतमाजमानस जमायतवे चिवेदवेव
मन्त्रस्य अथर्मो हृद्गतनो भवमत। ववेदवे बहिह नमास दवेवमानमास तथमा बहष्ट्रीनमास दवेवष्ट्रीनमास नमाममामन दृश्यन्तवे। कवेचिन दवेवमायाः तमावतम्

- अमगयाः, वमायपुयाः, इन्द्रियाः, ससूयरयाः, मवष्णपुयाः, सनोमयाः, वरुणयाः, पसूषमा, मरुतम्, रुद्रियाः, समवतमा, अयर ममा, अपमान्निपमातम्,
असश्वनयाः, अमामदत्ययाः, दयौयाः, ऋभपुयाः, यमयाः प्रभपृतययाः। कमाश्चिन दवेव्ययाः तमावतम् - वमाकम्, उषमा, अमदमतयाः, रमामत्रयाः,
पपृसथवष्ट्री, सरस्वतष्ट्री, श्रिष्ट्रीयाः, सधषणमा प्रभपृतययाः। कवेषमाञ्चन दवेवमानमास नमाममामन दन्दसममासवेन सवर दमा ककीमतर तमामन यथमा ममत्रमावरुणयौ, इन्द्रिमागष्ट्री, ससूयमारचिन्द्रिमसयौ, दमावमापपृसथव्ययौ, अगष्ट्रीषनोमयौ इत्यमादययाः। असश्वनदवेवतमा सदमा यपुगलरूपवेण
तथमा यमजरूपवेण कसल्पतमा, अतयाः असश्वनयौ इमत मदवचिनप्रयनोगयाः दृश्यतवे। प्रमाचिष्ट्रीनरनोमस्य क्यमास्टिरम्

(Castor) तथमा पनोलपुक्सम् (Pollux) इत्यवेतयौ यथमा यपुगलयौ तददम् असश्वनदवेवयाः अमप यपुगलरूपवेण स्वष्ट्रीकपृतयाः।
मवश्ववेदवेवमायाः इमत सवर दमा बहिह वचिनमान्ततयमा व्यवमह्रियतवे , यतनो महि अयमम् गनोष्ठष्ट्रीवमाचिकयाः बहिह दवेवतमावमाचिकयाः चि
शिब्दयाः।
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पमाठगतप्रश्नमायाः
1.

बपृहिदवेवतमा-गन्थयाः कवेन रमचितयाः।

2.

कवेषमासञ्चदवेवमानमास नमाममामन सलखत।

3.

कमासमाञ्चन दवेवष्ट्रीनमास नमाममामन लवेख्यमामन।

4. दन्दसममासवेन कवे दवेवमायाः ककीमतर तमायाः।
5. मवश्ववेदवेवमायाः इत्यत्र कथस बहिह वचिनमम्।

7.2) दवे व तमानमास मवभमाजनमम्
मनरुककमारस्य यमास्कस्य मतवेन ववेदस्य दवेवमायाः स्थमानभवेदवेन कमालभवेदवेन चि मत्रषपु प्रकमारवेषपु मवभज्यन्तवे।
यथमा भसूलनोकस्य दवेवमायाः, अन्तररकलनोकस्य दवेवमायाः दपुलनोकस्य दवेवमाश्चि। तत्र अमगयाः, आपयाः, पपृसथवष्ट्री, सनोमयाः
भसूलनोकस्य दवेवमायाः। इन्द्रियाः, मरुतम्, अपमान्निपमातम् (मवदपुतम्), पजर न्ययाः प्रभपृतययाः अन्तररकस्य दवेवमायाः। ससूयरयाः ममत्रयाः,
वरुणयाः, दपुयाः, पसूषमा, समवतमा, आमदत्ययाः, असश्वनष्ट्रीकपुममारयौ, ऊषमा, रमामत्रयाः इत्यमादययाः दवेवमायाः दपुलनोकस्य चि। तवेषपु
मत्रषपु प्रमतलनोकमम् एकयाः दवेवयाः प्रधमानयाः अन्यवे चि तस्यवैव मभन्निमायाः अमभव्यकययाः। भसूलनोकस्य दवेववेषपु अमगयाः ,
अन्तररकस्य इन्द्रियाः , दपुलनोकस्य चि ससूयर याः इमत एतवे मपुख्यमायाः दवेवमायाः। यमास्कवेनमामप उकमम्- "मतस एव दवेवतमा
इमत नवैरुकमा अमगयाः पपृसथवष्ट्रीस्थमाननो वमायपुवरन्द्रिनो वमाऽन्तररकस्थमानयाः ससूयर्मो दपुस्थमानयाः" इमत। एतवेषमामम् त्रयमाणमास
दवेवमानमास मभन्निमामन कममारमण, मभन्निमामन चि मवशिवेषणमामन इतरवेषमास दवेवमानमास नमामकरणवे मनममत्तमामन। अगवेयाः मवशिवेषणभवेदमातम्
कमायर भवेदमादमा ववैश्वमानरयाः, जमातववेदमायाः, नमारमाशिससयाः, सपुसममद्धयाः, तदनपुपमातम् इत्यमादष्ट्रीमन नमाममामन, एवञ्च वमायनोयाः
ममातररश्वमा, इन्द्रियाः, रुद्रियाः, अपमान्निपमातम् प्रभपृतष्ट्रीनमामम् दवेवमानमास नमाममामन तथमा ससूयमारतम् आमदत्ययाः , मवष्णपुयाः, ममत्रयाः,
वरुणयाः, पसूषमा, भगयाः, ऊषमा, असश्वनष्ट्रीकपुममारयौ, समवतमा इत्यवेतवेषमास नमाममामन जमातमामन। यमास्कस्य मतमवेततम् न
कपनोलकसल्पतमम्, अमप तपु ऋग्ववेदवे मतमवेततम् समसथर तमम्, “ ससूयर्मो ननो मदवस्पमातपु वमातनोऽन्तररकमादमगनर याः
पमासथर ववेभ्ययाः” (१०.१५१.१) इमत। ऋग्ववेदवे सवरषमास दवेवमानमास नमाममामन ननोमल्लिसखतमामन, कवेवलस त्रयमाणमास
नमामनोल्लिवेखमातम् तवेषमास मपुख्यत्वस प्रमतपमामदतमम्। दवेवमानमास मनवमासस्थलमम् पपृसथवष्ट्री , अन्तररकस दपुलनोकश्चि यथमाक्रमस
भसूयाः, भपुवयाः, स्वयाः चिवेमत व्यमाहृमतत्रयवेण ककीमतर तमम्। ववैमदकवे गन्थवे दवेवमानमास ससख्यमा त्रयसस्त्रसशिमदमत स्वष्ट्रीकपृतमम्। तत्र
एकमादशि भसूलनोकवे, एकमादशि अन्तररकवे एकमादशि चि दपुलनोकवे मतष्ठसन्त। शितपथबमाह्मणवेऽमप त्रयसस्त्रसशिदवेवमायाः इमत
स्वष्ट्रीकपृतमम्। मकन्तपु ऋक्ससमहितमायमास ३.१.९ ससख्यकवे तथमा १०.५२.६ ससख्यकवे मन्त्रवे ३३३९ दवेवमायाः ससन्त
इत्यपुच्यतवे। पयौरमामणकवे कमालवे एषमा ससख्यमा त्रयसस्त्रसशित्कनोमटिपररममतमा सञ्जमातमा। मपुख्यवेषपु अमगवमायपुससूयरषपु मत्रषपु
अमगयाः मनकटितमयाः (अमगवर दवेवमानमामवमयाः), तथमा ससूयरस्य दरसू त्वमम् असधकस (ससूयर्मो दवेवमानमास परमयाः)। अन्यवेषमास
दवेवमानमास चि अनयनोरवेव अन्तभमारवयाः। ससूक्ष्ममवचिमारवेण जमायतवे यतम् तवे त्रयनोऽमप दवेवमायाः परममात्मन एव मतसयाः
अमभव्यकययाः। दवेवतमामवचिमारकमालवे मनरुकवे यमास्कवेन उकमम् -— दवेवतमायमायाः एक अमात्ममा बहिह धमा स्तसूयतवे (मनरुकवे
७-४)’। यथमा एकस्यवैव दवेहिस्य मभन्निमामन अङ्गमामन तथमा एकस्यवैव अमङ्गनयाः आत्मनयाः तवे मभन्निमायाः दवेवमायाः
ववेदमाध्ययनमम्
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अङ्गस्वरूपमायाः - —एकस्यमात्मननोऽन्यवे दवेवमायाः प्रत्यङ्गमामन भवसन्त‘। ववेदस्य ससमहितमायमाममप दवेवमानमास स्वरूपमम्
स्पषमम् उदनोमषतमम्एकस समदप्रमा बहिह धमा वदसन्त अमगस यमस ममातररश्वमानममाहिह याः। (ऋ. १.१६४.६४)
एकस सन्तस बहिह धमा कल्पयसन्त। (ऋ. १०.११४.५)
ऋग्ववेदस्य

तपृतष्ट्रीयमण्डलवे

पञ्चपञ्चमाशित्तमस्य

ससूकस्य

प्रत्यवेकस

मन्त्रमाणमामसन्तमवे

पमादवे

-‘महिदवेवमानमामसपुरस्त्वमवेकमम्’ इमत श्रिसूयतवे। अससूनम् प्रमाणमानम् रमामत ददमामत इमत असपुरयाः , प्रमाणमानम् ददमामत स
परममात्ममा एव। ऋग्ववेदस्य अपरसस्मनम् मन्त्रवे उच्यतवे -'एकस ववै इदस मवभपु बभसूव सवर मम्' इमत। परममात्मनयाः एव
दवेवमानमामम् उत्पसत्तररमत स्पषयमा वमाचिमा शिपुक्लयजपुवरदवे उच्यतवे -'एतस्यवैव समा मवसपृमषरवेष उ ह्यवेव सवर दवेवमायाः' इमत।
एवञ्च सवर मवेततम् पयमारलनोच्य दवेवमायाः एकस्यवैव परममात्मनयाः असशिमा इमत जमायतवे।
ववेदवे वमणर तमायाः दवेवमायाः कस्यमामप पमासथर ववस्तपुनयाः पमासथर वप्रमाकपृमतकपदमाथर स्य वमा प्रतष्ट्रीकमम्। प्रत्यवेकमम्
पमासथर वपदमाथर स्य चिवैतन्यसत्तमा असधष्ठमातमा वमा एकवैकयाः दवेवनो भवमत। यथमा दृश्यस्य पमासथर वस्य अगवेयाः चिवैतन्यमयष्ट्री
दवेवतमा अमगयाः, चिकपुगमारह्यस्य ससूयरस्य असधष्ठमातमा ससूयरदवेवयाः, आमदत्यदवेवयाः, समवतमा वमा। एवस पमासथर वपवनस्य
वमायपुयाः, झञ्झमावमातमादष्ट्रीनमास मरुदवेवयाः, मवदपुतयाः अपमान्निपमातम्, मवेघस्य पजर न्ययाः। ससूयरस्य गगनवे अवस्थमानभवेदवेन तथमा
पपृसथव्यमायाः अमावतर नगतवेयाः स्थमानभवेदवेन कमालभवेदवेन चि ससूयरस्य ममत्र-वरुण-समवतपृ-भग-पसूषमा-आमदत्यमामदनमाममामन
भवसन्त। वज्रिस्य दवेवयाः रुद्रियाः, अस्य मवषयवे ववेदवे भसूयसष्ट्री वणर नमा प्रमाप्यतवे। वज्रिमातम् जष्ट्रीवमायाः सवर मबभ्यमत, मशिरसस
वज्रिमाघमातवे मपृत्यपुरव
वे भवमत। अत एव रुद्रिस्य मन्त्रवेषपु सदवैव त्रमासस्य ससहिमाकस्य चि भष्ट्रीषणमम् वणर नमम् लभ्यतवे।
रुद्रिस्य मशिवमसूमतर याः ऋग्ववेदवे नमास्त्यवेव। शिपुक्लयजपुवरदवे रुद्रिमाषमाध्यमाय्यमास रुद्रिस्य भष्ट्रीषणरूपस तथमा कल्यमाणरूपमम्
उभयममप वमणर तमम् 'घनोरञ्च मवे घनोरतरञ्च मवे' इमत भष्ट्रीषणत्वमम् तथमा 'मशिवमाय चि मशिवतरमाय चि' इमत कल्यमाणत्वस
चि मवघनोमषतमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः
6.

भसूलनोकस्य दवेवमायाः कवे।

7. अन्तररकस्य दवेवमायाः कवे।
8. दपुलनोकस्य दवेवमायाः कवे।
9. असपुरशिब्दस्य कयाः अथर याः।
10. दवेवमानमास मनवमासस्थमानमवषयवे मनरुकवे मकमम् उकमम्।
11. वमायनोयाः कवे दवेवमायाः सपृषमायाः।
12. अगवेयाः मनकटित्वख्यमामपकमा श्रिपुमतयाः कमा।
13. वज्रिस्य दवेवयाः कयाः।
14. रुद्रिस्य कल्यमाणत्वस कयमा श्रिपुत्यमा दनोत्यतवे।
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7.3) दवे व तमामवषयवे यमास्कमतस कमात्यमायनमतञ्च
मनरुककमारस्य यमास्कस्य मतवेन सवरषमास दवेवमानमास मसूलमम् अमगयाः एव। तन्मतस समथर मयतपुमम्
बमाह्मणगन्थस्थस मन्त्रममाहि- 'अमगयाः सवमार दवेवतमायाः' इमत। पमासथर वमामगरवेव अन्तररकवे इन्द्रिरूपवेण मवदपुद्रिप
सू वेण तथमा
दपुलनोकवे ससूयररूपवेण प्रकमटितयाः। दपुलनोकस्य सवर दवेवमायाः सपुयरस्य तथमा अन्तररकस्य सवर इन्द्रिस्य
नमानमाप्रकमाशिस्वरूपमायाः। ससूयरन्द्रियौ चि अगवेयाः रूपभवेदममात्रमम्। मकञ्च मत्रलनोकस्य सवमारयाः दवेवतमायाः अगवेयाः
नमानमामभव्यमकममात्रमम् इमत स्वष्ट्रीकपृत्य अमगयाः एक एव दवेवयाः इमत मनरूपयतमा यमास्कवेन ऋग्ववेदष्ट्रीयमन्त्रयाः उद्ध त
पृ याः-

'तमसू अकपृण्वनम् त्रवेधमा भपुववे' इमत (१०.८८.१०)। अयममगयाः त्रवेधमा अथमारतम् पपृसथवष्ट्री अन्तररकमम् दपुलनोकयाः इमत
स्थमानत्रयभवेदवेन मभन्नियाः। बपृहिदवेवतमागन्थवे दृश्यतवे इहिमामगभसूत स्तपु ऋमषमभलर्मोकवे स्तपुम तमभरष्ट्री म डतयाः।
जमातववे द मा स्तपुत नो मध्यवे स्तपुत नो ववै श् वमानरनो मदमव॥ इमत॥
कमात्यमायनयाः मतममदस न समसथर तवमानम्। सयाः स्वकपृतयौ 'सवमारनपुक्रमणष्ट्री'इमत गन्थवे ववैमदकदवेवमानमास मसूलमम्
ससूयर याः अमामदत्यनो ववेत्यमाहि। सवरषमास दवेवमानमामम् उत्पत्तवेयाः बष्ट्रीजस ससूयरस्य लकणवे वणर नवे चि प्रमाप्यतवे। मनयाःससन्दग्धतयमा
तवेन स्पषमम् उकमम्- 'एक एव महिमानमात्ममा ववेदवे स्तसूयतवे, स ससूयर इमत व्यमाचिकतवे' इमत, तथमा एकवैव दवेवतमा स्तसूयतवे
अमामदत्य इमत' इमत चि। आमदत्यस्य कमायर गपुणस वमा अमाधमारष्ट्रीकपृत्य दवेवमानमास नमाममामन जमातमामन। तथमामहि मदवसवे
आमदत्यस्य नमाम ससूयरयाः, रमात्रयौ सयाः अदृश्यनोऽमप रमाजतवे, तदमा स वरुणयाः। रमात्रवेयाः सममाप्तयौ स्वल्पमान्धकमारवे अयस
समवतवेमत। अन्धकमारवे नषवे अयमम् असश्वनयाः। ससूयर्मोदयमातम् प्रमाकम् पसूवमार मदकम् रकवणर यत
पु मा भवमत, तदमा अयमम्
ऊषवेमत। उमदतममात्रमयस भगयाः। मध्यमाह्निवे गगनमण्डलस्य मध्यभमागवे यदमा रमाजतवे तदमा अयस मवष्णपुररमत। एवमवेव
दमादशि आमदत्यमायाः भवसन्त। ऐतरवेयबमाह्मणवे आमदत्यस्य अस्तगमनस व्यमाख्यमातमम्-'आमदत्यनो वमा अस्तस गच्छनम्
अगमावनपुप्रमवशिमत' इमत।
यमास्ककमात्यमायनयनोयाः मतस्य समन्वययाः प्रदश्यर तवे अत्र। यमास्कस्य अगवेयाः तथमा कमात्यमायनस्य ससूयरस्य
सकलदवेवतमात्वस परस्परमवरुद्धस सदमप यमास्कवेन तत्समन्वययाः प्रदमशिर तयाः। दवेवतमामवचिमारकमालवे तवेननोकस यतम्
मनपुष्यवेषपु यथमा मपतपुयाः एव पपुत्रस्य उत्पसत्तयाः, न तथमा दवेववेषपु। यतनो महि दवेवयाः इतरवेतरजन्ममा तथमा इतरवेतरप्रकपृ मतयाः
वमा भवमत, अथमारतम् ममथयाः परस्परस्ममातम् जमातयाः। श्रिपुतयौ अमप आम्नमातमम् -'अगवेवमार अमामदत्यनो जमायतवे' इमत।
अगवेयाः यथमा ससूयरस्य जन्म तथमा ससूयमारदमप आमदत्यस्यवेमत भमावयाः। पदमाथर मवजमानदृष्ट्यमा अमप यमास्कवेन एततम्
प्रममामणतमम्- ससूयररसश्मयाः कमाचिस ममणस वमा मभत्त्वमा शिपुष्कतपृणस्य उपरर पतमत चिवेतम् अमगयाः उत्पदतवे। तत्र ससूयरयाः
अगवेयाः जनकयाः। यथमा मपृमन्निममर तस घटिशिरमावस्थमाल्यमामदकस परस्परस मभन्निस परन्तपु मपृदयाः दृष्ट्यमा सवर मम् एकमवेव तथमा
दवेवस्य दृष्ट्यमा सवर दवेवमायाः मभन्निमायाः परन्तपु एकत्ववेन सवर परममात्मस्वरूपमा एव।

पमाठगतप्रश्नमायाः
15. तमसू अकपृण्व त्रवेधमा भपुववे इत्यनवेन मकस जमायतवे।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
16. बपृहिदवेवतमायमामम् अगवेयाः मनवमासत्रयससूचिकयाः श्लनोकयाः कयाः।
17. अगवेवमार अमामदत्यनो जमायतवे इत्यनवेन मकस जमायतवे।

7.4) दवे व तमानमामम् आकमारमचिन्तनमम्
दवेवमायाः समाकमारमायाः मनरमाकमारमायाः वमा , शिरष्ट्रीररणयाः अशिरष्ट्रीररणयाः वमा इमत मवषयवे नमानमादशिर नवेषपु
नमानमामनरुककमारवेषपु नमानमामतमामन पररलक्ष्यन्तवे। ववैमदकवे कमालवे एव इदस मतपमाथर क्यममासष्ट्रीतम्। यमास्कयाः
आलनोचिनयमा समाकमारमनरमाकमारयनोयाः समन्वयमम् प्रदमशिर तवमानम्। समाकमारयाः शिरष्ट्रीरष्ट्री वमा इत्यथर पपुरुषमवधशिब्दस,
मनरमाकमारयाः अशिरष्ट्रीरष्ट्री वमा इत्यथर अपपुरुषमवधशिब्दस चि प्रयपुकवमानम् यमास्कयाः। तत्र दवे व याः पपुरु षमवधयाः समाकमारयाः इमत
मवषयवे यपुकययाः आलनोच्यन्तवे१) दवेवमानमास शिरष्ट्रीरस पपुरुषशिरष्ट्रीरममव न भवमत चिवेतम् कममारमद अमप न भववेतम्। तदमा तमदषयवे स्तपुमतरमप
उन्ममादप्रलमापवदम् भववेतम्। मन्त्रमायाः चि मनरथर कमायाः भववेययाःपु । तथमा चि ऋग्ववेदवे ससन्त बहिह मन ससवमादससूकमामन यथमा
सरममापमणससवमादयाः, ऊवर शिष्ट्रीपपुरुरवमाससवमादयाः, यमयमष्ट्रीससवमादयाः इत्यमादष्ट्रीमन। ससूयरससूकवे ससूयमारयमायाः मववमाहिवे बहिह नमास
दवेवमानमामम् आहमानस दृश्यतवे। एवञ्च दवेवमानमास शिरष्ट्रीर स चिवैतन्यस चि न भवमत चिवेतम् अमालमापयाः, मववमाहियाः, प्रणयकथमा वमा
कथस स्यमातम्।
२) ववेदमन्त्रवेषपु मनपुष्यमाणमामम् इव दवेवमानमामम् अमप पमामणपमादस नयनकणर्थौ वमा इत्यमामद सम्यकम्
वमणर तमसस्त। यथमा शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयवे पपुरुषससूकवे ववेदपपुरुषस्य महितष्ट्री वणर नमा वतर तवे।
३) ववेदवे दवेवमानमास अश्वयाः, रथयाः, वज्रियाः, गपृहिमम्, पत्नष्ट्री, दगपु र याः इत्यवेतवेषमाममप वणर नमा प्रममापयमत यतम्
मनपुष्यमायाः इव दवेवमायाः अमप शिरष्ट्रीररण आसनम्। इन्द्रिससूयरयनोयाः अश्वस्य, त्वषपु याः वज्रिमनममारणस्य, इन्द्रिस्य
वज्रिप्रयनोगस्य, अगष्ट्रीन्द्रिसमवतपृदवेवमानमास रथस्य चि कथमायाः ववेदवे भसूयनो भसूययाः प्रमाप्यन्तवे। अगष्ट्रीन्द्रिरुद्रिमाणमास यथमाक्रमस
अगमायष्ट्री-इन्द्रिमाणष्ट्री-रुद्रिमाणष्ट्रीप्रभपृतष्ट्रीनमास स्त्रष्ट्रीणमाममप वणर नमा प्रमाप्यतवे।
४) मनपुष्यमा यथमा कममारमदकस कपुवर सन्त, ववेदवे दवेवमानमाममप कममारमदकस वमणर तमम्। यथमा इन्द्रियाः सनोमरसस
मपबमत, यपुद्धस करनोमत, वपृत्रस हिसन्त, अश्वस चिमालयमत। अमगयाः यजस्य हिवणींमष भपुङ्कवे, मरुतयाः वसशिणीं नमादयसन्त, रुद्रिस
भष्ट्रीषणस गजर मत, मवष्णपुयाः मवशिमालमाभ्यमास नवेत्रमाभ्यमास समगस जगतम् मनरष्ट्रीकतवे इत्यवेवस कथमायाः ववेदवे दृश्यन्तवे।
एवञ्च कवेचिन अनवेन यपुमकचितपुषयवेन दवेवमानमास समाकमारत्वस प्रमतपमादमयतपुस शिक्यतवे, अन्यवे तपु एतमायाः यपुककीयाः
खण्डमयत्वमा दवेवमानमासस मनरमाकमारत्वस प्रममापमयतपुस प्रमायतन्त। तवेषमास चि यपुकययाः एवस१) मनपुष्यशिरष्ट्रीरमामण प्रत्यकस दृश्यन्तवे, अमगवमायपुसय
सू मारदष्ट्रीनमास शिरष्ट्रीरस प्रत्यकप्रममाणवेन न लभ्यतवे, तवेन तवेषमास
समाकमारत्वस न स्वष्ट्रीकमारयनोग्यमम्।
२) स्तपुमतयाः कपृतमा तस्ममादवेव दवेवमानमास शिरष्ट्रीर स वतर तवे इमत कमारणमम् अयपुकमम्। यतनो महि ववेदवे अचिवेतनमानमामम्
अमप स्तपुमतमवर महितमा। यथमा अकक्रकीडमा, ओषसधवपृकयाः, प्रस्तरयाः, उलसूखमसूषलयाः इत्यमादष्ट्रीनमास वणर नमा प्रमाप्यतवे।
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३) दवेवमायाः कमर कपुवर सन्त इत्यतयाः तवे पपुरुषमवधयाः इमत न यपुक्त्यमा यपुज्यतवे यतनो महि अचिवेतनमायाः अमप कमर
कपुवर सन्त इमत ववेदवे प्रमाप्यतवे। यथमा सनोमरसस्य मनष्कमासनमाथर यवे प्रस्तरखण्डमायाः व्यवहृतमायाः तमानपुमदश्य
उच्यतवे-‘अमभक्रन्दमत

हिररतवेमभरमासमभयाः’इमत।

अन्यसस्मन्निमप

एकत्र

उच्यतवे -‘हिनोतपुसश्चितम्

पसूवर

हिमवरदममाशितवे’इत्यत्र प्रस्तरखण्डमायाः हिनोतपुयाः प्रमाकम् एव हिमवयाः भपुङ्कवे इत्यपुच्यतवे।
४) पपुरुषभनोग्यमामन द्रिव्यमामण एव दवेवमानमास समाकमारत्वस प्रममापमयतपुस न शिक्नपुवसन्त, यतनो महि ववेदवे
अपपुरुषमवधवे अशिरष्ट्रीररमण अमप पदमाथर भनोग्यद्रिव्यमाणमास प्रयनोगयाः दृश्यतवे , यथमा ‘सपुखस रथस यपुयज
पु वे
ससन्धपुरसश्मनम्’इत्यत्र नदमा रथयनोजनमायमायाः कथमा उकमा।
जवैममनवेयाः मतवेन तपु दवेवमानमास पपृथकयमा रूपमामदकस नमास्त्यवेव। मन्त्रमयष्ट्री दवेवतमा। मन्त्रस व्यमतररच्य नमासस्त
दवेवमानमास पपृथकम् सत्तमा। यजमामदमक्रयमासपु यदमा मन्त्रमायाः उच्चिमायर न्तवे तदमा मन्त्ररूपवेण दवेवमानमाममामवभमारवनो भवमत।
मतमवेततम् समथर यनम् यपुमकममप बसूतवे यदम् दवेवमानमास पपृथकयमा शिरष्ट्रीर स भवमत चिवेतम् एकसस्मनम् कणवे एव मभन्निवेषपु यजवेषपु
ययौगपदवेन सकलयजवे उपसस्थमतयाः न सम्भवमत। अतयाः मन्त्रममयत्वस स्वष्ट्रीकमायर मम्। तवेन मन्त्रनोच्चिमारणकमालवे एव
तवेषमामम् आमवभमारवयाः इमत गम्यतवे। महिमाभमाष्यकमारनोऽमप अत एव आहि -'एक इन्द्रिशिब्दयाः क्रतपुशितवे प्रमादभ
पु र सूतयाः'इमत।
ववेदमान्तदशिर नवे ववेदव्यमासयाः पसूवरमष्ट्रीममाससमास्थस जवैममनवेयाः मतमवेततम् न समसथर तवमानम्। शिङ्करमाचिमायर याः अमप बह्मससूत्रभमाष्यवे
ववेदव्यमासस समथर यमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः
18. समाकमारशिब्दस्य पयमारयदयस लवेख्यमम्।
19. कवेषमाञ्चन ससवमादससूकमानमास नमाममामन सलखत।
20. अचिवेतनमानमास स्तपुमतयाः मवमहितमा इत्यत्र मकस ममानमम्।
21. आकमारत्वप्रश्नवे जवैममनवेयाः मकस मतमम्।

7.5) इन्द्रिस्वरूपमम्
इमद-धमातनोयाः मनष्पन्नियाः इन्द्रिशिब्दयाः परमवेश्वरवमाचिकयाः। इन्द्रियाः सवर जयाः, सवर शिमकममानम्, शिमासकयाः,
स्थमावरजङ्गमयनोयाः तथमा चिवेतनमाचिवेतनपदमाथर यनोयाः मनयन्त्रकयाः। ववेदस्य दवेववेषपु इन्द्रिस्य स्थमानस महितम् वतर तवे। गपुरुत्ववे
ममहिममन शियौयर वष्ट्रीयर ससूकससख्यमायमास चि इन्द्रियाः अमदतष्ट्रीययाः। ऋग्ववेदवे प्रमाययाः मदशितमासधकवैयाः ससूकवैयाः इन्द्रिस्यमाहमानस
मवमहितमम्। तस्य रूपवणर नमा अमप ऋमषमभयाः कपृतमा। स अनोष्ठमाधरवेण चिमारुयाः , नमाससकयमा उन्नितयाः, वणरन उज्ज्वलयाः
चि। ववैमदककमालवे आयमारणमास शिरष्ट्रीरमाकपृमतयाः कथममासष्ट्रीतम् इमत मवषयवे इन्द्रिस्य रूपवणर नमामवेव दृष्टमा ससद्धमान्तमतस
पनोषयसन्त मवदमाससयाः। कमपशिवणर यक
पु मायाः अश्वमायाः तद्रिथस नयसन्त। त्वषमा एकसहिसस सपुवणमारनम् वज्रिमानम् मनमर्वीय तस्मवै
सममपर तवमानम्। तवेन वज्रिरमामशिनमा स असपुरमानम् अनमाशियतम्।
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सम्वर-अमहि-वपृत्र-अवपुरद-मवश्वरूपमादष्ट्रीनम् असपुरमानम् इन्द्रियाः नमामशितवमानम्। वपृत्रयाः जलस रुद्धवमानम्, अतयाः
इन्द्रियाः तस नमाशिमयत्वमा धरमायमास जलस पमामततवमानम्। इन्द्रियाः स्थलवे अश्ववेन तथमा नदमास नमावमा यमामत स्म। तस्य
शित्रपुमभयाः अजवेयवेषपु नवनवत्यमास दगपु रषपु कवेचिन लयौहिवैयाः, कवेचिन वमा प्रस्तरवैयाः मनममर तमायाः। दवेवमानमामम् असधपमतत्ववेन वमणर तयाः
अयमम्। इन्द्रियाः सनोमस समानन्दस मपबतष्ट्रीमत सवरषपु एव ससूकवेषपु ककीमतर तमम्। तस्यमायाः पत्नष्ट्री इन्द्रिमाणष्ट्री शिचिष्ट्री वमा। समा चि
नमानमावणर यत
पु मम् उष्णष्ट्रीषस पररधत्तवे स्म। इद्रिस्य अपरमम् एकमम् नमाम शितक्रतपुयाः इमत। क्रतपुशिब्दस्य यजयाः कमर वमा
अथर याः। शितक्रतपुयाः

इत्यस्य अनन्तकमर कतमार इत्यथर याः। इन्द्रियाः यपुद्धजययाः, असपुरवधयाः, दस्यसूनमास परमाभवयाः,

जलमनष्कमासनस इत्यमादष्ट्रीमन कममारमण करनोमत स्म। बलवष्ट्रीयरस्य सवर कमर इन्द्रिस्य एव। उच्यतवे चि ‘यमा चि कमा चि
बलकपृमतयाः इन्द्रिकमरव ततम्’ इमत। वपृत्रस्य हिन्तमा सयाः, अतयाः वपृत्रघ्नयाः इमत नमाम। उपमासकमानम् प्रमत सयाः दयमालपुयाः,
तवेभ्ययाः महिद्धनस ददमामत। अतयाः मघवमा इमत नमाम।
इन्द्रिस्य

ससूकमामन

सवमारमण

मत्रषपु मभ

एव

गसथतमामन।

मत्रषपु प्छन्दयाः ,

अन्तररकलनोकयाः,

ममाध्यसन्दनसनोमसवनमम्, गष्ट्रीष्मतपुरयाः, सनोमपमानमम्, वष्ट्रीरत्वपसूणर कमर , असपुरवधयाः इत्यवेतवे मवषयमायाः इन्द्रिवेण समाकस
मनत्यस सम्बद्धमायाः। इन्द्रिस्य असपुरवधयाः ऐमतहिमाससकवपृत्तमान्तयाः उत प्रमाकपृमतकमवघ्नमचिह्निस इमत मवषयवे मवदत्सभमायमास
नमानमामतमामन मवरमाजन्तवे। कवेचिन इन्द्रिस्य असपुरवधयाः इमत अमायमारणमामम् अनमायर वधस्य प्रतष्ट्रीकमम् इत्यमाहिह याः, कवेचिन
वमा सपुयरण असपुरनमाशियाः कल्प्यतवे। अन्यवे कवेचिन असपुरण
वे सहि मवेघस्य तथमा इन्द्रिवेण समाधर वज्रि-मवदपुतम्-वमायसूनमास
सममाववेशियाः कसल्पतयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः
22. इन्द्रिशिब्दयाः कस्ममादम् धमातनोयाः मनष्पन्नियाः।
23. इन्द्रिस्य अश्वमायाः मकसवणर्वीयमायाः।
24. इन्द्रिस्य पत्नष्ट्री कमा।
25. इन्द्रिस्य शितक्रतपुररमत नमामकरणस कथमम्।
26. इन्द्रिस्य स्तपुमतपरकमामण ससूकमामन कवेन छन्दसमा रमचितमामन।
27. इन्द्रिस्य वपृत्रघ्नयाः इमत नमामकरणस कथमम्।
28. इन्द्रियाः कथस मघवमा इत्यपुच्यतवे।

7.6) अमगस्वरूपमम्
इन्द्रिमातम् परमवेव गपुरुत्वस्य दृष्ट्यमा अगवेयाः नमाम आयमामत। ऋग्ववेदवे मदशितपररममतवैयाः ससूकवैयाः अगवेयाः
आवमाहिनस स्तपुमतश्चि मवमहितमा। तस्य आननस पपृष्ठदवेशिश्चि घपृतवणर यत
पु याः। कवेशिरमामशियाः स्फपुसलङ्गवणर यपुकयाः। श्मश्रिपुयाः
मपङ्गलवणर यपुकयाः। दन्तपसङ्कयाः सपुवणर भमास्वरमा। दवेववेषपु अयस मनकटितमयाः (अमगवर दवेवमानमामवमयाः)। दवेवमायाः समाकमातम्
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हिमवयाः न भपुङ्कवे, अमगनमा एव दवेवमायाः हिवणींमष आस्वमादयसन्त। अत एव अमगमपुखमा दवेवमायाः इत्यपुच्यन्तवे (अमगवर मपुखस
दवेवमानमामम्)। ववैमदकमायाः आयमारयाः गपृहिवेषपु गमाहिर पत्यमामगस रकसन्त स्म। अगवेयाः रथयाः महिरण्यवणर्वीययाः उज्ज्वलश्चि।
कमपशिवणर्वीयमायाः अश्वमायाः तद्रिथस नयसन्त स्म। दवेवमानमामयस प्रमतमनसधयाः, पपुरनोवतर्वी भसूत्वमा दवेवमानम् आहयमत, अतयाः
सयाः पपुरनोमहितयाः। हिनोतमा अध्वयपुरयाः पपुरनोमहितयाः बह्ममा चिवेमत चितसयाः ससजमायाः अमगमपुमदश्य प्रयपुज्यन्तवे। दपुलनोक-भसूलनोकअन्तररकलनोकवेषपु सवर त्रवैव अस्य गमनमम्। ऋग्ववेदवे आमदमससूकमवेव अमगससूकमम् इत्यतयाः अगवेयाः प्रमाधमान्यमम् स्पषमम्
जमायतवे। अरमणदयघषर णवेन अमगरुत्पदतवे। एतदवेव अमगमन्थनमम् करयतवे। अत एव दवे अरणष्ट्री पमासथर वमागवेयाः
मपतरयौ उच्यवेतवे। अगवेयाः सवमारमण ससूकमामन गमायत्रष्ट्रीछन्दनोबद्धमामन।

पमाठगतप्रश्नमायाः
29. अमगमपुखमायाः दवेवमायाः इमत कथमपुच्यतवे।
30. अमगयाः पपुरनोमहितयाः इमत कथमपुच्यतवे।
31. अमगमपुमदश्य कमायाः ससजमायाः प्रयपुज्यन्तवे।
32. ऋग्ववेदस्य आमदमस ससूकस मकम।
33. अगवेयाः मन्त्रयाः कसस्मनम् छन्दसस वतर न्तवे।

7.7) वरुणस्वरूपमम्
ऋग्ववेदवे दमादशिसपु ससूकवेषपु वरुणस्य स्तपुमतयाः मवदतवे। ऋग्ववेदस्य मपुख्यवेषपु दवेववेषपु अयमवेकयाः। ममत्रस्य
सहिचिरयाः अयमम्, अतयाः सममासप्रकरणवे ममत्रमावरुणयौ इत्यवेवमम् प्रयनोगयाः दृश्यतवे। मदवसष्ट्रीयससूयरस्य नमाम ममत्रयाः इमत।
रमात्रष्ट्रीकमालष्ट्रीनससूयरस्य नमाम वरुणयाः इमत। मनरुकवे वपृ -धमातनोयाः वरुणशिब्दयाः मनष्पन्नियाः। आवपृणनोमत सतयाः पदमाथमारनम्
इमत वरुणयाः। अत एव ससूयरयाः रमात्रयौ अमप मतष्ठतष्ट्रीमत आयमारयाः जमानसन्त स्म इमत जमायतवे , तथमा चि ऐतरवेयकयौषष्ट्रीतमक-पञ्चमवसशिबमाह्मणवेषपु अयस मवषययाः सपुस्पषमम् उमल्लिसखतयाः। वरुणयाः नवैमतकजगतयाः मनयमस्य रककयाः।
तस्यवैव मनयन्त्रणवेन ससूयर-चिन्द्रि-नकत्रमादष्ट्रीमन स्वष्ट्रीयककवे एव आवतर न्तवे। अत एव धपृतव्रतयाः, धमर पमतयाः चिवेमत तस्य
ससजवे। मवहिगमायाः ऊध्वर यत्र यमासन्त, मदक्चिक्रवमालवे पनोतमायाः यत्र यमासन्त, सवर स पश्यमत। रमात्रयौ चियौयर व्यमभचिमारमामदपमापमामन तस्य परनोकस न भवसन्त। अत एव वरुणवे तपुषवे पमापमामन नश्यसन्त। अत एव तस सममाटिम् , चिरनो
ववेमत बपुवसन्त आयमारयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः
34. वरुणशिब्दयाः कस्ममादम् धमातनोयाः मनष्पन्नियाः।
35. ससूयरस्य मदवसवे रमात्रयौ चि मकस नमामदयमम्।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
36. ससूयरचिन्द्रिमादष्ट्रीनमास ककवे आवतर नस कवेन मनयन्त्र्यतवे।
37. वरुणयाः चिरयाः इमत कथमपुच्यतवे।

7.8) रुद्रिस्वरूपमम्
ऋग्ववेदवे रुद्रिदवेवस्य स्थमानममाहिमात्म्यमम् इन्द्रि -अमग-वरुणमामदनमास दवेवमानमामम् अपवेकयमा बहिह न्यसूनमम् असस्त।
मकन्तपु यजपुवरदवे अथवर ववेदवे चि रुद्रिदवेवस्य स्थमानमम् अतष्ट्रीव महित्त्वपसूणरमम् असस्त। यजपुवरदवे एकयाः सम्पसूणरयाः अध्यमाययाः
रुद्रिदवेवसम्बन्धष्ट्री। स चि अध्यमाययाः रुद्रिमाध्यमाययाः इमत करयतवे। जन्मनयाः परमम् अयस दवेवयाः रुमदतवमानम् इमत रुद्रिस्य
रुद्रित्ववे कमारणमम्। तथमामहि आम्नमातस- “स जमात एवमारनोदष्ट्रीतम् तद्रिपुद्रिस्य रुद्रित्वमम्” इमत।
यजपुवरदष्ट्रीयरुद्रिमाध्यमायस्य अनपुसमारस रुद्रियाः एकयाः बलवमानम् सपुससज्जतयाः यनोद्धमा। रुद्रिस्य हिस्तवे मपनमाकयाः,
सपुवणर मनममर तस धनपुयाः बमाणश्चि ससन्त। तस्य धनपुयाः सहिसममप जनमानम् हिन्तपुस समथर मम्। मकञ्च तस्य हिस्तवे असस्त
कपृपमाणयाः। एतवेन समस वज्रिमायपुधममप तस्य हिस्तवे सवर दव
वै सपुशिनोभतवे। शिरष्ट्रीरस्य रकणमाय तवेन मशिरसस मशिरस्त्रमाणस
ससस्थमामपतस चिमर वस्त्रस चि पररमहितमम्। रुद्रिदवेवस्य धनपुयाः सवर दव
वै बमाणसमहितस मतष्ठमत। तस्य आयपुधमामन एतमादृशिमामन
भयङ्करमामण ससन्त यतम् ऋषययाः अमप अस्ममातम् स्वप्रमाणमानम् पपुत्रपयौत्रमानम् गमायाः अश्वमानम् प्रमामणनमास चि रकमयतपु स सवर दवैव
प्रमाथर यन्तवे। तथमामहि आम्नमातस यजपुवरदवे- “ममा न स्तनोकवे तनयवे ममा न आयपुमष ममा न गनोषपु ममा ननो अश्ववेषपु
रष्ट्रीररषयाः”।
ऋग्ववेदवे रुद्रिदवेवयाः बलशिमासलत्ववेन स्तपुतयाः। अयस स्वगर स्य रकवरमाहियाः उच्यतवे। सयाः मरुतमास मपतमा। रुद्रिस्य
रूपसयौन्दयर ममप बहिह त्र प्रमाप्यतवे। तथमामहि तस्य बमाहिह बसलष्ठयौ , दवेहियाः आमदत्यवतम् भमास्वरयाः, सपुवणर मनममर तभसूषणवेन
भसूमषतयाः तस्य दवेहियाः, कनकमनभस जटिमाकलमापमम्। अस्य त्रष्ट्रीमण अम्बकमामन अथमारतम् लनोचिनमामन ससन्त। एवमम्
अम्बकत्रयस्य मवदममानत्वमातम् अस्य नमाम त्र्यम्बकयाः इमत। जटिमावत्त्वमातम् कपदर्वी इत्यप्यपुच्यतवे। “इममा रुद्रिमाय
तवसवे कपमदर नवे” इमत श्रिपुमतयाः। अनवेकरूपधमारणत्वमातम् रुद्रियाः पपुरुरूपयाः इमत करयतवे।
रुद्रिदवेवस्य ससहिमारकरूपस यथमा प्रमाप्यतवे तथवैव तस्य मशिवमसूमतर याः अमप बहिह त्र लभ्यतवे। स महि मभषजमास
श्रिवेष्ठयाः मभषकम्। “मभषकमस त्वमा मभषजमास शृणनोमम” इमत श्रिपुमतयाः। ऋग्ववेदवेऽमप आम्नमातस “शितस महिममा अशिष्ट्रीय
भवेषजवेमभयाः” इमत। अथमारतम् त्वयमा प्रदत्तवेन औषधवेन अहिस यथमा शितस वषमारमण जष्ट्रीववेयमम् इमत। ववेदवेषपु रुद्रियाः यथमा
घनोर-घनोरतरयाः इत्यपुकयाः तथवैव मशिव-मशिवतरयाः इत्यप्यपुकयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः38. रुद्रिस्य रुद्रित्ववे मकस कमारणमम्।
39. कथस रुद्रियाः त्र्यम्बकयाः इत्यपुच्यतवे।
40. कस्य नमाम कपदर्वी।
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41. रुद्रिस्य मभषक्त्वप्रममाणवे श्रिपुमतयाः कमा।
42. रुद्रिमाध्यमाययाः कसस्मनम् ववेदवे वतर तवे।

7.9) असश्वनस्वरूपमम्
दपुलनोकस्य दवै दवेवयौ स्तयाः असश्वनयौ। इमयौ परस्परस यमजयौ। अश्वमायाः अनयनोयाः ससन्त इमत असश्वनयौ।
इमयौ दष्ट्रीमप्तमन्तयौ कमलममालमाधमाररणयौ चि। इमयौ असधकस मधपु मपबतयाः। ऋग्ववेदवे असश्वनयौ रुद्रिस्य ससन्धनोश्चि
पपुत्रत्ववेन उकयौ। तयौ पसूवर रमाजमानयौ आस्तमामम्। परस पपुण्यकमर णमा दवेवत्वस लब्धवन्तयौ। ससूयरकन्यमा ससूयमार
स्वयम्बरसभमायमामम् असश्वनयौ पमतरूपवेण पररगपृहिष्ट्रीतवतष्ट्री। असश्वभ्यमास सहि ससूयमार रथवेन गच्छमत। तयनोयाः रथयाः
मधपुमययाः। तस रथस कदमामचितम् अश्वमायाः, कदमामचितम् मवहिङ्गमायाः, कदमामचितम् वपृषभमायाः, कदमामचितम् पकयपुकहियमायाः चि
वहिसन्त। उषसयाः ससूयर्मोदयस्य चि मध्यवे असश्वननोयाः आमवभमारवयाः भवमत। अथमारतम् उषसयाः आगमनमातम् परमम् इमयौ
तमामम् अनपुसरमत।
मवपमद प्रमामणनमास रकणस तयनोयाः मपुख्यस कमर । तथमामहि एकदमा समपुद्रिवे भपुज्यपुनमाम्नयाः रमाजयाः पनोतभङ्गवे समत
असश्वनयौ प्रमासथर तवमानम्। असश्वनयौ चि तस्य रमाजयाः प्रमाणरकमास कपृतवन्तयौ। अमत्रस तमनोमयकमारमागपृहिमातम् मनोमचितवन्तयौ।
तदम् ऋग्ववेदवे आम्नमातस- “ऋबष्ट्रीसवे अमत्रमसश्वनमावनष्ट्रीतमपुमन्निन्यथपुयाः सवर गणस स्वसस्त” इमत। न कवेवलस मनपुष्यमानम्
अमप तपु मनपुष्यवेतरप्रमामणनमाममप प्रमाणरकमा तमाभ्यमास मवधष्ट्रीयतवे इमत ऋग्ववेदवे भसूररशियाः उदमाहिरणस प्रमाप्यतवे। तथमामहि
एकदमा वपृक-वमतर कमा-ससगमामवे वमतर कमापमकणस वपृकवेभ्ययाः रमकतवन्तयौ। तदमाम्नमातमम् ऋग्ववेदवे - “आस्ननो वपृकस्य
वमतर कमाममष्ट्रीकवे, यपुवस नरमा नमासत्यमामपुमपुकमम्” इमत। स्वगर लनोकस्य मचिमकत्सकत्ववेन इमयौ बहिह प्रससद्धयौ। एतयौ
स्ववरदयौ इमत करयतवे। अनयनोयाः मचिमकत्सयमा अन्धमायाः अमप दृमषशिमकस प्रमाप्नपुवसन्त। रनोमगणयाः रनोगमपुकमायाः भवसन्त।
असश्वनयौ एव च्यवननमाम्नवे वपृद्धषर यवे ययौवनस प्रदत्तवन्तयौ।

पमाठगतप्रश्नमायाः
43. असश्वनयौ कयौ।
44. इमयौ असधकतयमा मकस मपबतयाः सनोमस मधपु वमा।
45. असश्वननोयाः पत्नष्ट्री कमा।
46. असश्वननोयाः मपुख्यस कमर मकमम्।
47. वपृक-वमतर कमा-ससगमामवे असश्वनयौ कवेभ्ययाः कस रमकतवन्तयौ।

ववेदमाध्ययनमम्
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पमाठसमारयाः
अस्ममाकस ममानवजष्ट्रीवनस यथमा बमाह्मणकमत्रयमवट्छसूद्रिभवेदवेन चितपुमवर धस भवमत। तथमा ववेदनोकमानमास
दवेवमानमाममप वणर भवेदयाः वतर तवे। उच्यतवे चि महिमाभमारतस्य शिमासन्तपवर मणआमदत्यमा : कमत्रयमास्तवे ष मास मवशिश्चि मरुतस्तथमा।
असश्वनयौ तपु स्मपृत यौ शिसूद्रि यौ तपस्यपु ग वे सममासस्थतयौ॥
स्मपृत मास्त्वमङ्गरसयौ दवे व मा बमाह्मणमा इमत मनश्चिय :।
इत्यवे त तम् सवर दवे व मानमास चिमातपुवर ण्यर प्रककीमतर तमम्॥
ववेदवे प्रत्यवेकस मन्त्रयाः कममप दवेवमपुमदश्य एव प्रयपुज्यतवे। ववेदवे अमग-वमायपु-इन्द्रिमामददवेवमानमास तथमा वमाकम्उषमा-अमामदत्यमामददवेवष्ट्रीनमास वणर नस प्रमाप्यतवे। तत्र चि भसूलनोकस्य दवेववेषपु अमगयाः , अन्तरष्ट्रीकस्य दवेवयाः इन्द्रियाः, दपुलनोकस्य
चि ससूयर्मो मपुख्यनो दवेवयाः। यमास्कस्य मतवे मपुख्यनो दवेवयाः अमगस्तथमा कमात्यमायनस्य मतवे मपुख्यनो दवेवयाः ससूयर याः। कवेचिन
पसण्डतमायाः दवेवमानमास समाकमारत्वस तथमा कवेचिन मनरमाकमारत्वस चि प्रमतपमामदतवन्तयाः। ववेदवे मपुख्यतयमा वमणर तमानमास
इन्द्रिमामगवरुणमानमास दवेवमानमास मवस्तपृतरूपवेण व्यमाख्यमानमम् अस्ममामभयाः प्रमाप्तमम्। रुद्रिनोऽमप ववेदवे बहिह मभयाः मन्त्रवैयाः
प्रशिसससतयाः। तथमा चि परस्परस यमजयौ असश्वनष्ट्रीकपुममारयौ मवपमद प्रमामणनमास रकणस कपुरुतयाः, तयनोमवर षयवेऽमप ससकवेपवेण
जमातमसस्मनम् पमाठवे इमत मशिवमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

ससकवेपवेण दवेवमानमास मवभमाजनस मक्रयतमामम्।

2.

वरुणस्वरूपस सलखत।

3.

अमगस्वरूपस सलखत।

4. इन्द्रिस्य असपुरवधयाः इत्यनवेन मकस मकस दनोमततमम्।
5. इन्द्रिस्य ममाहिमात्म्यस वणर यत।
6.

इन्द्रिस्य रूपस वणर यत।

7. दवेवमानमास समाकमारत्वस यपुमकमभयाः समथर यत।
8. ववेदमानमास मन्त्रमयशिरष्ट्रीरत्वस प्रममापयत।
9. ससूयरस्य स्थमानभवेदमादम् नमाममामन कथस मभदन्तवे।
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पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण
दवे व तमायमायाः समाममान्यपररचिययाः

1.

शियौनकवेन

2.

कवेचिन दवेवमायाः अमगयाः, वमायपुयाः, इन्द्रियाः, ससूयरयाः, मवष्णपुयाः, सनोमयाः, वरुणयाः, पसूषमा, मरुतम्, रुद्रियाः, समवतमा,
अयर ममा, अपमान्निपमातम्, असश्वनयाः, अमामदत्ययाः, दयौयाः, ऋभपुयाः, यमयाः इत्यमादययाः।

3.

कमाश्चिन दवेव्ययाः वमाकम्, उषमा, अमदमतयाः, रमामत्रयाः, पपृसथवष्ट्री, सरस्वतष्ट्री, श्रिष्ट्रीयाः, सधषणमा प्रभपृतययाः।

4. ममत्रमावरुणयौ, इन्द्रिमागष्ट्री, ससूयमारचिन्द्रिमसयौ, दमावमापपृसथव्ययौ, अगष्ट्रीषनोमयौ इत्यमादययाः
5. गनोमष्ठवमाचिकत्वमातम् तथमा बहिह दवेवतमावमाचिकत्वमाच्चि
दवे व मानमास मवभमाजनमम्

6.

अमगयाः, आपयाः, पपृसथवष्ट्री तथमा सनोमयाः भसूलनोकस्य दवेवमायाःइन्द्रियाः, मरुतम्, अपमान्निपमातम् (मवदपुतम्), पजर न्ययाः
प्भपृतययाः अन्तररकस्य दवेवमायाः।

7. ससूयरयाः ममत्रयाः, वरुणयाः, दपुयाः, पसूषमा, समवतमा, आमदत्ययाः, असश्वनष्ट्रीकपुममारयौ, ऊषमा, रमामत्रयाः इत्यमादययाः दवेवमायाः
दपुलनोकस्य

8. अससूनम् प्रमाणमानम् रमामत ददमामत इमत असपुरयाः, प्रमाणमानम् ददमामत स परममात्ममा एव।
9. मतस एव दवेवतमा इमत नवैरुकमा
10. अमगयाः पपृसथवष्ट्रीस्थमाननो वमायपुवरन्द्रिनो वमाऽन्तररकस्थमानयाः ससूयर्मो दपुस्थमानयाः" इमत।
11. वमायनोयाः ममातररश्वमा, इन्द्रियाः, रुद्रियाः, अपमान्निपमातम् प्रभपृतययाः।
12. अमगवर दवेवमानमामवमयाः इमत।
13. रुद्रियाः।
14. मशिवमाय चि मशिवतरमाय चि'
दवे व तमामवषयवे आचिमायर स्य यमास्कस्य मतमम्, कमात्यमायनस्य मतमम्

15. ससूयरन्द्रियौ चि अगवे अमभव्यककी इमत स्वष्ट्रीकपृत्य अमगरवेव एकमामभन्निनो दवेवयाः इमत मनरूपयतमा यमास्कवेन
ऋग्ववेदयाः उद्धत
पृ याः- 'तमसू अकपृण्वनम् त्रवेधमा भपुववे' इमत (१०.८८.१०)।

16. इहिमामगभसूतस्तपु ऋमषमभलर्मोकवे स्तपुमतमभरष्ट्रीमडतयाः।जमातववेदमा स्तपुतनो मध्यवे स्तपुतनो ववैश्वमानरनो मदमव।। इमत।
17. अगवेयाः यथमा ससूयरस्य जन्म तथमा ससूयमारदमप आमदत्यस्यवेमत भमावयाः
दवे व तमानमाममाकमारमचिन्तनमम्

18. शिरष्ट्रीरष्ट्री,पपुरुषमवधयाः इमत चि।
19. ससवमादससूकमामन यथमा सरममापमणससवमादयाः, ऊवर शिष्ट्रीपरु
पु रवमाससवमादयाः, यमयमष्ट्रीससवमादयाः इत्यमादष्ट्रीमन
20. यथमा अकक्रकीडमा, ओषसधवपृकयाः, प्रस्तरयाः, उलसूखमसूषलयाः इत्यमादष्ट्रीनमास वणर नमा ववेदवे प्रमाप्यतवे।
21. दवेवमानमास पपृथकयमा रूपमामदकस नमास्त्यवेव इमत।
ववेदमाध्ययनमम्
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22. इमद-धमातनोयाः मनष्पन्नियाः
23. कमपशिवणर्वीयमायाः
24. इन्द्रिमाणष्ट्री शिचिष्ट्री वमा
25. शितक्रतपुयाः इत्यस्य अनन्तकमर कतमार इत्यथर याः। इन्द्रियाः यपुद्धजययाः, असपुरवधयाः, दस्यसूनमास परमाभवयाः,
जलससवमादससूकमामन यथमा सरममापमणससवमादयाः, ऊवर शिष्ट्रीपपुरुरवमाससवमादयाः, यमयमष्ट्रीससवमादयाः
इत्यमादष्ट्रीमनमनष्कमासनस इत्यमादष्ट्रीमन कममारमण कपुवर सन्त,तस्ममातम्।

26. मत्रषपु प्छन्दसमा।
27. वपृत्रस्य हिन्तमा सयाः
28. उपमासकमानम् प्रमत सयाः दयमालपुयाः, तवेभ्ययाः महिद्धनस ददमामत
अमगस्वरूपमम्

29. दवेवमायाः समाकमातम् हिमवनर भपुङ्कवे, अमगनमा एव दवेवमायाः हिवणींमष आस्वमादयसन्त
30. दवेवमानमामयस प्रमतमनसधयाः, पपुरनोवतर्वी भसूत्वमा दवेवमानम् आहयमत
31. हिनोतमा अध्वयपुरयाः पपुरनोमहितयाः तथमा बह्ममा इमत चितसयाः ससजमायाः
32. अमगससूकमम्।
33. गमायत्रष्ट्रीछन्दसस
वरुणस्वरूपमम्

34. वपृधमातनोयाः
35. ममत्रयाः वरुणश्चि
36. वरुणवेन
37. सयाः मदवसवे धरमायमास यत्र यदवमत, सवर पश्यमत, मकञ्च रमात्रयौ चियौयर -व्यमभचिमारमामदपमापमामन तच्चिकपुषनोयाः
परनोकस न भवमत, तस्ममातम् सममाटिम् चिरनो ववेत्यपुच्यतवे।

इन्द्रिस्वरूपमम्

38. जन्मनयाः परस अयस दवेवयाः अरनोदष्ट्रीतम् अतयाः सयाः रुद्रियाः इत्यपुच्यतवे।
39. अम्बकत्रयस्य सत्त्वमातम् त्र्यम्बकयाः इत्यपुच्यतवे।
40. जटिमावत्त्वमातम् रुद्रिस्य नमाम कपदर्वी।
41. “मभषकमस त्वमा मभषजमास शृणनोमम” इमत श्रिपुमतयाः।
42. रुद्रिमाध्यमाययाः यजपुवरदवे वतर तवे।
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असश्वस्वरूपमम्

43. असश्वनयौ दपुलनोकस्य दवै यमजयौ दवेवयौ।
44. मधपु मपबतयाः।
45. ससूयरकन्यमा ससूयमार।
46. मवपमद प्रमामणनमास रकणस तयनोयाः मपुख्यस कमर ।
47. वपृक-वमतर कमा-ससगमामवे असश्वनयौ वपृकवेभ्ययाः वमतर कमास रमकतवन्तयौ।

॥ इमत सप्तमयाः पमाठयाः ॥

ववेदमाध्ययनमम्
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