8

8) ॥ससूयर ससूकस सञ्जमानससूकस चि॥
प्रस्तमावनमा
ववेदनो जमानरमामशियाः शिब्दरमामशिश्चि। ववेदयाः अपयौरुषवेय इमत एव परम्परमा। जष्ट्रीवममात्रस्य इषप्रमाप्तवेयाः
अमनषपररहिमारस्य चि अलयौमककमम् उपमायस ववेदयमत ववेदयाः। ववेदवेन जमाप्यममानमा उपमायमायाः प्रत्यकवेण अनपुममानवेन वमा
प्रममाणवेन अगम्यमायाः ससन्त। कवेवलमम् ववेदशिब्दवेभ्य एव तवे उपमायमा जमातपुस शिक्यमायाः। ईश्वरनोऽमप सपृमषकरणवे ववेदजमानमम्
आसश्रित्य जगतम् सपृजतम्। तमददस ववैमदकस जमानस मनभ्रमारन्तमम् प्रममादरमहितस चि। ऋकम् यजपुयाः समाम अथर वमा इमत चितपुधर्मो
ववेदयाः। स्तपुत्यमात्मक ऋग्ववेदयाः। तस्य ऋग्ववेदस्य मण्डलरूपवेण अषकरूपवेण चि दवेधमा मवभमाजनमसस्त।
असस्मनम् पमाठवे ससूयर स सूकस सञ्जमानससूकस चिवे म त ससूक दयस मवदतवे । प्रथमस ससूयरससूकमम् उपस्थमाप्यतवे।
मण्डलरूपवेण मवभमागवे समत ससूयरससूकमम् प्रथममण्डलवे पञ्चदशिमासधकशिततममम् (म-१.११५)
ससूयरससूकमम् अतष्ट्रीव महित्त्वपसूणरससूकमम्। दपुलनोकवे मवदममानवेषपु दवेववेषपु सवमारसधकस्थसूलयाः दवेवयाः ससूयरयाः ययाः
भयौमतकससूयरसदृशियाः एव असस्त। समगलनोकस्य प्रकमाशिकयाः ससूयरयाः। ससूयरदवेवतमायमायाः स्तपुतयौ भयौमतकससूयरस्यवैव
मवशिवेषगपुणमानमास वणर नस भवमत। ऋग्ववेदवे दशिससूकवेषपु ससूयरस्य स्तपुमतयाः मवमहितमा। यमास्कमतमानपुसमारवेण ससूयरशिब्दयाः
सपृधमातनोयाः अथवमा षपु-धमातनोयाः मनष्पन्नियाः। तस्य मतमानपुसमारवेण ससूयरस्य एवस मनवर चिनमम् उकस यतम्- सरतवेयाः वमा सपुवतवेवमार
इमत। अथमारतम् ययाः अन्तररकवे गमतप्रदमानस करनोमत, जनमानम् स्वकमायर प्रमत प्रवेरयमत। तस्ममातम् एव स ससूयरयाः उच्यतवे।
बपृहिदवेवतमाकमारशियौनकस्य मतमानपुसमारवेण ययाः प्रमामणमध्यवे मवचिरमत। एवस ससूयरशिब्दस्य मनरुमकयाः उकमा। अस्य
ससूयरससूकस्य कपुत्सयाः ऋमषयाः, मत्रषपु पम् छन्दयाः, ससूयरश्चि दवेवतमा।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -



ससूकममाहिमात्म्यस जमास्यमत।



ससूकनोकदवेवतमायमायाः स्वरूपस जमास्यमत।



ससूकसस्थतमानमास मन्त्रमाणमामम् ससमहितमापमाठस जमास्यमत।



ससूकसस्थतमानमास मन्त्रमाणमास पदपमाठस रचिमयतपुमम् समथर्मो भमवष्यमत।



ससूकसस्थतमानमास मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुर यनोग्ययाः भववेतम्।



ससूकनोकमानमास मन्त्रमाणमास व्यमाख्यमास कतपुर प्रभववेतम्।



ववैमदकशिब्दमानम् जमास्यमत।
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लयौमककववैमदकयनोयाः शिब्दयनोयाः भवेदजमानवमानम् भववेतम्।



ववैमदकव्यमाकरणमासशिमानम् जमास्यमत।

॥ससूयरससूकमम्॥
8.1) इदमानणीं मसूल पमाठस पठमाम

द दच नश्रीकद स च चककसरर
द त्रच स्रच वरदणस्रचाग्च नतर्यः।
सचचत्रस दतवच चानचारच कदगचा
आप्रचा च दचावचापद मसथचवश्री अचन्तररकद चस सभरर द आचत्रचा जगतद स्तस्च थकषश्चद ॥१॥
सरभ र दतद वच श्रीरकषस
च चात।न
च सच रतोचरद चानचासच ररर च न रतोषचारद भ्च रतसद त पश्च
रत्रचाच नरतो द दतवरच न्ततो द रकगचासन
च द सवतन्वतच त प्रसत द भद्रच चार द भद्रच र॥न २॥
द अनकरचादचा
भद्रच चा अश्वचा द हरच रतर्यःच सरभ रस्द र सचचत्रचा एतग्वचा
च सद र्यः।
नरच स्च रन्ततो द सदवच आ पष्ठर
म च स्द थकर्यःच परर च दचावचापद मसथचवश्री रसद न्त सद
च र्यः॥३॥
तत्सरभ रस्द र दतवत्च वस तन्रसद हत्च वस रध्च रचा कतरसच वरततद स च सस जभद चार।
द हरच रतर्यःद सधच स्थचादच चाद्रचात्रश्री च वचासस्तन
द कतत ससरच स्रहै॥द ४॥
रदच तदरकक्त
द च पस कमदणकतत च दतोरपच स्थत।द
तसन्रत्रच स्रच वरदणस्रचासभच
च कतच सकरर रू
द
अचनन्च तरन्च रद्रकशदद स्रच पचाजर्यःद कमचष्णरन्च रदचररतर्यःच सस भरसन्त॥५॥
द च उसदतचा
द च सरक रस्द रच सनरसहसर्यः
द सपपतचा
अचदचा दतवचा
म च सनरवद द
च चात।न
द च ससन्धकर्यःद पमसथचवश्री उतच दनौर्यः॥६॥
तन्नतो द सरत्रच तो वरदणतो रचारहन्तचारच सदसतर्यः

8.1.1)

इदमानणीं मसूल पमाठमम् अवगच्छमाम (ससूयर स सूक मम्)

द दच नश्रीकद स चककसरर
द त्रच स्रच वरदणस्रचाग्च नतर्यः।
सचचत्रस दतवच चानचारच कदगचा
आप्रचा च दचावचापद मसथचवश्री अचन्तररकद चस सभरर द आचत्रचा जगतद स्तस्च थकषश्चद ॥१॥
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द ।न चककर्यःद। सरत्रच स्र।द वरदणस्र। अचग्नतर्यः॥ आ।
पदपचाठर्यः - सचचत्रर।न दतवच चानचारद ।न उत।न अचगचातच ।न अनश्रीकर
द । तस्च थकषर्यःद। चच॥१॥
अचप्रचार्यःच। दचावचापद मसथचवश्री इसत।द अचन्तररकद र।न सभररर्यःद। आचत्रचा। जगतर्यः
अन्वययाः - दवेवमानमास मचित्रमम् अनष्ट्रीकस ममत्रस्य वरुणस्य अगवेयाः चिकपु उतम् अगमातम्। दमावमापपृसथवष्ट्री
अन्तरष्ट्रीकमम् आ अप्रमायाः, ससूयरयाः जगतयाः तस्थपुषयाः चि आत्ममा॥
व्यमाख्यमा - दवेवमानमामम्। दष्ट्रीव्यन्तष्ट्रीमत दवेवमा रश्मययाः तवेषमामम्। दवेवजनमानमामवेव वमा। अनष्ट्रीकस समसूहिरूपस मचित्रमम्
आश्चियर करस ससूयरस्य मण्डलमम्। उदम् अगमातम् उदयमाचिलस प्रमाप्तममासष्ट्रीतम्। ककीदृशिमम्। ममत्रस्य वरुणस्य अगवेयाः चि।
उपलकणमवेततम्। तदपपु लमकतमानमास जगतमास चिकपुयाः प्रकमाशिकस चिकपुररसन्द्रियस्थमानष्ट्रीयस वमा। उदयस चि दमावमापपृसथवष्ट्री मदवस
पपृसथवष्ट्रीमन्तररकस चि अप्रमायाः। स्वककीयवेन तवेजसमा आ समन्तमातम् अपसूरयतम्। ईदृग्भसूतमण्डलमान्तवर तर्वी ससूयरयाः
अन्तयमारममतयमा सवर स्य प्रवेरकयाः परममात्ममा जगतयाः जङ्गमस्य तस्थपुषयाः स्थमावरस्य चि आत्ममा स्वरूपभसूतयाः। स
महि सवर स्य स्थमावरजगङ्गममात्मकस्य कमायर वगर स्य कमारणमम्। कमारणमाच्चि कमायर नमामतररच्यतवे। तथमा चि पमारमषर
ससूत्रस - 'तदनन्यत्वममारम्भणशिब्दमामदभ्ययाः'(ब०ससू० २.१.१४) इमत। यदमा। स्थमावरजङ्गममात्मकस्य सवर स्य
प्रमामणजमातस्य जष्ट्रीवमात्ममा। उमदतवे महि ससूयर मपृतप्रमायस सवर जगतम् पपुनश्चिवेतनयपुकस सदपपु लभ्यतवे। तथमा चि श्रिसूयतवे -

'यनोसयौ तवन्निपुदवेमत स सवरषमास भसूतमानमास प्रमाणमानमादमायनोदवेमत'(तवै०आ० १.१४.१) इमत॥
सरलमाथर याः - दवेवमानमामम् उज्ज्वलमपुखतपुल्ययाः ममत्रवरुणमागष्ट्रीनमास चिकपुररन्द्रियतपुल्ययाः ससूयरयाः ऊध्वर लनोकस गतयाः।
आकमाशिमम्, अन्तररकस तथमा पपृसथवणीं स्वमालनोकवेन व्यमाप्ननोमत। ससूयरयाः स्थमावरमाणमास जङ्गममानमामम् चि प्रमामणनमामम् आत्ममा
असस्त।
व्यमाकरणमम् -

 उदगमातम् - उत्पसूवरकमातम् गमाधमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे।
 आप्रमायाः - आ इत्यपुपसगर पसूवरकमातम् प्रमाधमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे।
 जगतयाः - गमम्-धमातनोयाः सक्वमप जगमदमत रूपमम्। तस्य षष्ठ्यवेकवचिनमम्।
 तस्थपुषयाः - स्थमाधमातनोयाः क्वसपुप्रत्ययवे रूपमम्।

सरभ र दतद वच श्रीरकषस
च चात।न
च सच रतोचरद चानचासच ररर च न रतोषचारद भ्च रतसद त पश्च
रत्रचाच नरतो द दतवरच न्ततो द रकगचासन
च द सवतन्वतच त प्रसत द भद्रच चार द भद्रच र॥न २॥
पदपचाठर्यः - सभररर्यःद। दतवच श्रीर।न उषच सरद ।न रतोचरद चानचार।न रररर्यःद। न। रतोषचारद ।न अचसभ। एसत
च चात॥न रत्र।द
च ।च पश्च
नरर्यःद। दतवच ऽच रन्तर्यःद। रकगचासन
च ।द सवऽच तन्च वतच त। प्रसत।द भद्रच चार।द भद्रच र॥न २॥
अन्वययाः - ससूयरयाः रनोचिममानमास दवेवष्ट्रीमम् उषसस पश्चिमातम् मयर याः यनोषमास न अमभ एमत। यत्र दवेवयन्तयाः नरयाः प्रमत
भद्रिमाय भद्रिस यपुगमामन मवतन्वतवे।
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व्यमाख्यमा - ससूयरयाः दवेवणीं दमानमामदगपुणयपुकमास रनोचिममानमास दष्ट्रीप्यममानमामम् उषसस पश्चिमातम् अभ्यवेमत उषसयाः
प्रमादभ
पु मारवमानन्तरस तमाममभलक्ष्य गच्छमत। तत्र दृषमान्तयाः। मयर्मो न यनोषमामम्। यथमा कसश्चिन्मनपुष्ययाः शिनोभनमावयवमास
गच्छन्तणीं यपुवमतस ससयस सततमनपुगच्छमत तदतम्। यत्र यस्यमामपुषसस जमातमायमास दवेवयन्तयाः दवेवस दनोतममानस ससूयर
यषपु ममच्छन्तयाः नरयाः यजस्य नवेतमारनो यजममानमायाः यपुगमामन। यपुगशिब्दयाः कमालवमाचिष्ट्री। तवेन चि तत्र कतर व्यमामन कममारमण
लक्ष्यन्तवे यथमा दशिर पण
सू र ममासयौ इमत। अमगहिनोत्रमादष्ट्रीमन कममारमण मवतन्वतवे मवस्तमारयसन्त। यदमा। दवेवयन्तनो
दवेवयमागमाथर धनममात्मनयाः इच्छन्तनो यजममानपपुरुषमा यपुगमामन हिलमावयवभसूतमामन कषर णमाय मवतन्वतवे प्रसमारयसन्त।
तमामपुषसमनपुगच्छतष्ट्रीत्यथर याः। एवसमवधस भद्रिस कल्यमाणस ससूयर प्रमत भद्रिमाय कल्यमाणरूपमाय कमर फलमाय स्तपुमयाः इमत
शिवेषयाः। यदमा। दवेवयन्तयाः दवेवकमाममा यजममानमा यपुगमामन यग्ममामन भसूत्वमा पत्नष्ट्रीमभयाः समहितमायाः सन्तनो भद्रिस कल्यमाणमम्
अमगहिनोत्रमामदकस कमर भद्रिमाय तत्फलमाथर प्रमत प्रत्यवेकस यस्यमामपुषसस प्रवपृत्तमायमास मवतन्वतवे मवस्तमारयसन्त।
सरलमाथर याः - यपुवमा पपुरुषयाः यथमा यपुवमतमम् अनपुगच्छमत तथवैव ससूयरयाः दष्ट्रीमप्तमयष्ट्रीमम् उषमादवेवष्ट्रीमम्
अनपुगच्छमत। तस्यमायाः उषमायमायाः प्रकमाशिसमयवे यजममानमायाः कल्यमाणप्रददवेवमानमास कपृ तवे कल्यमाणफललमाभमाय यजकमर
कपुवर सन्त।
व्यमाकरणमम् -

 रनोचिममानमामम् - रुचिम्-धमातनोयाः शिमानच्प्रत्ययवे टिमामप मदतष्ट्रीयमायमायाः एकवचिनवे रूपमम्।
 मयर याः - मपृङम्-धमातनोयाः यमत प्रथमवैकवनमम्।
 यपुगमामन - यपुजम्-धमातनोयाः घमञ मदतष्ट्रीयमाबहिह वचिनमम्।
 दवेवयन्तयाः - मदवम्-धमातनोयाः क्यमचि शितरर प्रथममाबहिह वचिनवे।
 मवतन्वतवे - मवपसूवरकमातम् तननोतवेयाः आत्मनवेपमदनयाः लमटि प्रथमपपुरुषबहिह वचिनवे।

द अनकरचादचा
भद्रच चा अश्वचा द हरच रतर्यःच सभररस्द र सचचत्रचा एतग्वचा
च सद र्यः।
नरच स्च रन्ततो द सदवच आ पष्ठर
म च स्द थकर्यः परर च दचावचापद मसथचवश्री रसद न्त सद
च र्यः॥३॥
द सचचत्रचार्यः। एतऽद ग्वचार्यः। अचनकऽरचादचा
पदपचाठर्यः - भद्रच चार्यः। अश्वचार्यःद। हरच रतर्यःद। सभररस्र।
सद र्यः॥ नरच स्च रन्तर्यःद।
च
सदवच र्यः। आ। पष्ठर
म च ।न अचस्थकर्यःच। परर।द दचावचापद सम थवच श्री इसत।द रसच न्त।च सद
च र्यः॥३॥
अन्वययाः - ससूयरस्य भद्रिमायाः हिररतयाः अश्वमायाः मचित्रमायाः एतग्वमायाः अनपुममादमासयाः नमस्यन्तयाः मदवयाः पपृष्ठमम् आ
अस्थपुयाः। सदयाः दमावमापपृसथवष्ट्री पररयसन्त॥३॥
व्यमाख्यमा - भद्रिमायाः कल्यमाणमायाः। अश्वमायाः एतग्वमायाः इत्यवेतदभ
पु यमम् अश्वनमाम। तत्रवैकस मक्रयमापरस
यनोजनष्ट्रीयमम्। अश्वमायाः तपुरगमा व्यमापनशिष्ट्रीलमा वमा हिररतयाः हितमाररयाः मचित्रमायाः मवमचित्रमावयवमायाः अनपुममादमासयाः अनपुक्रमवेण
सवरस्तपुत्यमा ममादनष्ट्रीयमा एवसभपुतमायाः ससूयरस्य एतग्वमायाः अश्वमायाः। यद। एतस गन्तव्यस ममागर गन्तमारनोऽश्वमायाः। एतस
शिबलवणर वमा प्रमाप्नपुवन्तनोऽश्वमायाः। नमस्यन्तयाः अस्ममामभयाः नमस्यममानमायाः सन्तयाः मदवयाः अन्तररकस्य पपृष्ठमम्
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उपररप्रदवेशिस पसूवरभमागलकणमम् आ अस्थपुयाः अमतष्ठसन्त प्रमाप्नपुवसन्त। यदमा। हिररतवे रसहिरणशिष्ट्रीलमायाः रश्मययाः
भद्रिमामदलकणमवमशिषमायाः मदवयाः पपृषस नभयाःस्थलममामतष्ठसन्त। आस्थमाय चि दमावमापपृसथवष्ट्री दमावमापपृसथव्ययौ सदयाः
तदमानष्ट्रीमवेव एकवेनमाह्निमा परर यसन्त परतनो गच्छसन्त व्यमाप्नपुवन्तष्ट्रीत्यथर याः॥
सरलमाथर याः - ससूयरस्य कल्यमाणकमाररणयाः हिररतवणर्वीयमायाः मवमचित्रमायाः गन्तव्यममागर स्वयमम् एव गमनशिष्ट्रीलमायाः
आनन्दकमाररणयाः सवरयाः स्तपुत्यमायाः अश्वमायाः दपुलनोकमम् आरूढवन्तयाः। तवे शिष्ट्रीघ्रमवेव आकमाशिस पपृसथवणीं चि पररतयाः व्यमाप्तस
कररष्यसन्त।
व्यमाकरणमम् -

 अश्वमायाः - अशिम्-धमातनोयाः क्वन्प्रत्ययवे प्रथममाबहिह वचिनवे।
 एतग्वमायाः - इण्गतयौ इमत धमातनोयाः तन्प्रत्ययवे एत इमत जमातवे ततयाः एतपसूवरकमातम् गमम्-धमातनोयाः ड्वप्रत्ययवे।
 अनपुममादमासयाः - अनपुपसूवरकमातम् मदम्-धमातनोयाः यमत प्रत्ययवे।
 अस्थपुयाः - स्थमाधमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचिनवे।
 यसन्त - इण्गतयौ इमत धमातनोयाः लमटि प्रथमपपुरुषबहिह वचिनवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

ससूयरससूकस्य कयाः ऋमषयाः, मकस छन्दयाः, कमा चि दवेवतमा।

2. मचित्रमम् इत्यस्य कयाः अथर याः।
3.

आप्रमायाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

4. तस्थपुषयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
5. भद्रिमायाः इत्यस्य कयाः अथर याः।
6. ससूयरस्य अश्वमायाः ककीदृशिमायाः।
7. एतग्वमायाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
8. अनपुममादमासयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
9. दवेवयन्तयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
10. यसन्त इत्यत्र कयाः धमातपुयाः।

8.1.2)

इदमानणीं मसूल पमाठमम् अवगच्छमाम

तत्सरभ रस्द र दतवत्च वस तन्रसद हत्च वस रध्च रचा कतरसच वरततद स सस जभद चार।
द हरच रतर्यःद सधच स्थचादच चाद्रचात्रश्री च वचासस्तन
द कतत ससरच स्रहै॥द ४॥
रदच तदरकक्त
ववेदमाध्ययनमम्
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पदपचाठर्यः - तत।न सरभ रस्द र। दतवच ऽच त्वर।न तत।न रसच हऽच त्वर।न रध्च रचा। कतरर्यःद। सवऽततद र।न सर।न जचभचारच ।च
द हरच रतर्यःद। सध
रदच चा। इत।न अरकक्त।
च ऽस्थचातद ।न आत।न रचात्रश्री।द वचासर्यःद। तनच कततच ।च ससरच स्रहै॥द ४॥
अन्वययाः - ततम् ससूयरस्य दवेवत्वस ततम् ममहित्वस कतर्मोयाः मध्यमा मवततस सस जभमार। यदमा इतम् हिररतयाः
सधस्थमातम् अयपुक आतम् रमात्रष्ट्री ससमस्मवै वमासयाः तनपुतवे॥४॥
व्यमाख्यमा - ससूयरस्य सवर प्रवेरकस्य आमदत्यस्य ततम् दवेवत्वमम्। स्वमातन्त्र्यमममत यमावतम्। ममहित्वस महित्त्वस
ममाहिमात्म्यस चि ततम् एव। तच्छब्दश्रिपुतवेयाः यच्छब्दमाध्यमाहिमारयाः। यतम् कतर्मोयाः। प्रमारब्धमापररसममाप्तस्य कपृष्णमामदलकणस्य
कमर णयाः मध्यमा मध्यवे अपररसममाप्तवे एव तसस्मनम् कमर मण मवततस मवस्तष्ट्रीणर स्वककीयस रसश्मजमालमम् अस्तस गच्छनम्
ससूयरयाः ससजभमार अस्ममाल्लिनोकमातम् स्वमात्मन्यपुपससहिरमत। कमर करश्चि प्रवपृत्तमपररसममाप्तमवेव मवसपृजमत अस्तस यमान्तस
ससूयर दृष्टमा। ईदृशिस स्वमातन्त्र्यस ममहिममानस चिमावगमाहितवे। अमप चि इतम् इत्यवधमारणवे। यदवेतम् यसस्मन्निवेव कमालवे हिररतयाः
रसहिरणशिष्ट्रीलमानम्। स्वरश्मष्ट्रीनम् हिररदणमारनश्वमानम् वमा सधस्थमातम् सहिस्थमानमातम् अस्ममातम् पमासथर वमाल्लिनोकमादमादमाय
अयपुक अन्यत्र ससयक
पु मानम् करनोमत। यदमा। यपुसजयाः कवेवलनोमप मवपसूवरयाः द्रिषव्ययाः। यदवेवमासयौ स्वरश्मष्ट्रीनश्वमानम् वमा
सधस्थमातम् सहि मतष्ठन्त्यसस्ममन्निमत सधस्थनो रथयाः। तस्ममातम् अयपुक अमपुञ्चतम्। आतम् अनन्तरमवेव रमात्रष्ट्री मनशिमा
वमासयाः आच्छमादमयतपृ तमयाः ससमस्मवै। ससमशिब्दयाः सवर शिब्दपयमारययाः। सप्तम्यथर चितपुथर्वी। सवर सस्मनम् लनोकवे तनपुतवे
मवस्तमारयमत। यदमा। वमासनो वमासरमम् अहियाः। ततम् सवर स्ममातम् अस्ममाल्लिनोकमादपनष्ट्रीय रमात्रष्ट्री तमस्तनपुतवे। अत्र मनरुकस

- 'तत्ससूयरस्य दवेवत्वस तन्ममहित्वस मध्यवे यत्कमर णमास मक्रयममाणमानमास मवततस ससमह्रियतवे यदमासयौ अयपुक
हिरणमानमामदत्यरश्मष्ट्रीनम् हिररतनोश्वमामनमत वमाथ रमात्रष्ट्री वमासस्तनपुतवे ससमस्मवै वमासरमहिरवयपुवतष्ट्री सवर स्ममातम्' (मनरु ४.११) इमत।
सरलमाथमारयाः - तदवेव ससूयरस्य दवेवत्वस, तदवेव ससूयरस्य ममहिममा यतम् जनवैयाः अनपुमष्ठतवेषपु कमर सपु स्वस्य
प्रसमाररतमकरणजमालस पपृसथव्यमायाः ससहिरमत। यदवैव स रसहिरणशिष्ट्रीलमानम् अश्वमानम् रथमातम् अथवमा पपृसथव्यमायाः
मकरणजमालस पपृथक्करनोमत तदमा रमामत्रयाः सवरभ्ययाः कपृष्णवस्त्रस तनपुतवे।
व्यमाकरणमम् -

 मवततमम् - मवपसूवरकमातम् तनम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे रूपमम्।
 ससजभमार - सम्पसूवरकमातम् भपृधमातनोयाः सलमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे रूपमम्।
 अयपुक - यपुजम्-धमातनोयाः आत्मनवेपमदनयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे रूपमम्।
 सधस्थमातम् - सहिपसूवरकमातम् स्थमाधमातनोयाः कप्रत्ययवे पञ्चम्यवैकवचिनवे रूपमम्।
 तनपुतवे - आत्मनवेपमदनयाः तनम्-धमातनोयाः लमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे रूपमम्।
 ससमस्मवै - सवर नमामपयमारयवमाचिकस्य ससमशिब्दस्य चितपुरयर कवचिनवे रूपमम्।
 रमात्रष्ट्री - रमामत्रशिब्दस्य सस्त्रयमास ङष्ट्रीमप प्रथमवैकवचिनवे रूपमम्।
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द च पस कमदणकतत च दतोरपच स्थत।द
तसन्रत्रच स्रच वरदणस्रचासभच
च कतच सकरर रू
द
अचनन्च तरन्च रद्रकशदद स्रच पचाजर्यःद कमचष्णरन्च रदचररतर्यःच सस भरसन्त॥५॥
पदपचाठर्यः - तत।न सरत्रच स्र।द वरदणस्र। अचसभऽच चकत।द सभररर्यःद। रूचपर।न कमचणकततच ।च दतोर्यः। उपच ऽस्थत॥द
अचनन्च तर।न अचन्रत।न रशतद ।न अचस्र।च पचाजर्यःद। कमचष्णर।न अचन्रत।न हरच रतर्यःद। सर।न भरच सन्त
च ॥च
अन्वययाः - ततम् ममत्रस्य वरुणस्य अमभचिकवे ससूयरयाः दनोयाः उपस्थवे रुपस कपृणपुतवे। अस्य हिररतयाः अनन्तमम्
अन्यतम् रुशितम् पमाजयाः सस भरसन्त, अन्यतम् कपृष्णमम्॥
व्यमाख्यमा - ततम् तदमानष्ट्रीमम् उदयसमयवे ममत्रस्य वरुणस्य एतदभ
पु यनोपलमकतस्य सवर स्य जगतयाः
अमभचिकवे आमभमपुख्यवेन प्रकमाशिनमाय दनोयाः नभसयाः उपस्थवे उपस्थमानवे मध्यवे ससूयर याः सवर स्य प्रवेरकयाः समवतमा रूपस
सवर स्य मनरूपकस प्रकमाशिकस तवेजयाः कपृणपुतवे करनोमत। अमप चि अस्य सपुयरस्य हिररतयाः रसहिरणशिष्ट्रीलमा रश्मययाः
हिररदणमारयाः अश्वमा वमा अनन्तमम् अवसमानरमहितस कपृत्स्नस्य जगतनो व्यमापकस रुशितम् दष्ट्रीप्यममानस श्ववेतवणर पमाजयाः।
बलनमामवैततम्। बलयपुकमम् अमतबलस्यमामप नवैशिस्य तमसनो मनवमारणवे समथर मम् अन्यतम् तमसनो मवलकणस तवेजयाः
ससभरसन्त अहिमन स्वमकयमागमनवेन मनष्पमादयसन्त। तथमा कपृष्णस कपृष्णवणर मम् अन्यतम् तमयाः स्वककीयमापगमनवेन
रमात्रयौ। अस्य रश्मयनोप्यवेवस कपुवर सन्त मकमपु वकव्यस तस्य ममाहिमात्म्यमममत ससूयरस्य स्तपुमतयाः॥
सरलमाथर याः - ममत्रस्य वरुणस्य चि दशिर नमाय ससूयरयाः दपुलनोकस्य मध्यभमागवे प्रकमाशिममानस रूपस प्रकटियमत।
तस्य हिररतवणर्वीयमायाः अथवमा रसहिरणशिष्ट्रीलमायाः अश्वमायाः एकसस्मनम् समयवे एव प्रकमाशिमम् अन्धकमारस चि आनयसन्त।
व्यमाकरणमम् -

 अमभचिकवे - अमभपसूवरकमातम् चिकम्-धमातनोयाः सक्वप्प्रत्ययवे ववैमदकतपुमथर कवैकमारवे रूपमम्।
 दनोयाः - दनोशिब्दस्य षष्ठ्यवेकवचिनवे ववैमदकरूपमम्।
 उपस्थवे - उपपसूवरकमातम् स्थमाधमातनोयाः कप्रत्ययवे सप्तम्यवेकवचिनवे रूपमम्।
 कपृणपुतवे - कपृधमातनोयाः लमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे रूपमम्।
 पमाजयाः - पमाधमातनोयाः असपुन्प्रत्ययवे रूपमम्।
 भरसन्त - भपृधमातनोयाः लमटि प्रथमपपुरुषबहिह वचिनवे रूपमम्।

द च उसदतचा
द च सकररस्द रच सनरसहसर्यः
द सपपतचा
अचदचा दतवचा
म च सनरवद द
च चात।न
द च ससन्धकर्यःद पमसथवच श्री उतच दनौर्यः॥६॥
तन्नतो द सरत्रच तो वरदणतो रचारहन्तचारच सदसतर्यः
द सभररस्द र। सनर्यः। असहसर्यः
द । सपपच त।
पदपचाठर्यः - अचद। दतवच चार्यःच। उतऽन इतचा।
म च सनर्यः। अचवद
च चात॥न तत।न नर्यःच।
द । ससन्धकर्यःद। पसथ
सरत्रच र्यः। वरदणर्यः। ररच हच न्तचारच ।न असदसतर्यः
म च चवश्री। उतच । दनौर्यः॥६॥
ववेदमाध्ययनमम्
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अन्वययाः - दवेवमायाः अद ससूयरस्य उमदतमा असहिसयाः मनसष्पपपृत मनयाः अवदमातम्। नयाः ततम् ममत्रयाः वरुणयाः
अमदमतयाः ससन्धपुयाः पपृसथवष्ट्री उत दयौयाः ममहिन्तमामम्॥
व्यमाख्यमा - हिवे दवेवमायाः दनोतममानमायाः सपुयररश्मययाः अद असस्मन्कमालवे सपुयरस्य आमदत्यस्य उमदतमा उमदतयौ
उदयवे समत इतस्ततयाः प्रसरन्तनो यसूयमम् अस्ममानम् असहिसयाः पमापमातम् मनयाःमपपपृत मनष्कपृष्य पमालयत।
यमददमस्ममामभरुकस नयाः अस्मदष्ट्रीयस ततम् ममत्रमादययाः षड्दवेवतमायाः ममहिन्तमास पसूजयन्तपु अनपुमन्यन्तमामम्। रकसन्त्वमत
यमावतम्। ममत्रयाः प्रतष्ट्रीतवेस्त्रमायकयाः अहिरमभममाननो दवेवयाः। वरुणयाः अमनषमानमास मनवमारमयतमा रमात्र्यसद्द्रिभममानष्ट्री। अमदमतयाः
अखण्डनष्ट्रीयमा अदष्ट्रीनमा वमा दवेवममातमा। ससन्धपुयाः स्यन्दशिष्ट्रीलनोदकमामभममामननष्ट्री दवेवतमा। पपृसथवष्ट्री भसूलनोकस्यमासधष्ठमात्रष्ट्री
दयौयाः दपुलनोकस्य। उतशिब्दयाः समपुच्चियवे॥
सरलमाथर याः - असस्मनम् मन्त्रवे दवेवमानम् प्रमत उच्यतवे यतम् हिवे दवेवमायाः ससूयररश्मययाः अद ससूयर उमदतवे समत
पमापवेभ्ययाः अस्ममानम् मपुमकस प्रयच्छ, अपशिब्दभमाषणवेभ्ययाः अमप मपुमकस प्रयच्छ। अस्ममाकमम् अस्य प्रमाथर नस्य
ममत्रमामददवेवमायाः अनपुमनोदनस कपुवर न्तपु।
व्यमाकरणमम् -

 उमदतमा - उत्पसूवरकमातम् इणम्-धमातनोयाः कवे डमादवेशिवे ववैमदकरूपमम् उमदतमा इमत।
 अदमा - अत्र 'मनपमातस्य चि' इमत दष्ट्रीघरयाः।
 अवदमातम् - वदम्-धमातनोयाः यमत वद इमत रूपमम्। न वद इमत अवद, पञ्चम्यवेकवचिनवे रूपमम्।
 मपपपृत - पपृधमातनोयाः लट्मसूलकलनोमटि प्रथमपपुरुषबहिह वचिनवे।
 ममहिन्तमामम् - मम्हिम् इमत अथवमा महिम् इमत धमातनोयाः सलट्मसूलकलनोट्लकमारवे प्रथमपपुरुषबहिह वचिनवे रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. ससूयरस्य अपरस नमाम मकमम्।
12. ससमशिब्दस्य कयाः अथर याः।
13. ससमस्मवै इत्यत्र कसस्मन्निथर चितपुथर्वी।
14. सधस्थमातम् इत्यत्र कसस्मन्निथर कप्रत्यययाः।
15. रमात्रष्ट्री इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः।
16. अयपुक इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
17. हिररतयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।
18. पमाजयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
19. अदमा इत्यत्र कवेन दष्ट्रीघरयाः।
20. ममहिन्तमामम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
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8.2) ससूयर स्वरूपमम्
ववेदवे नवैकवेषपु दवेववेषपु ससूयरदवेवयाः मवमशिषस स्थमानमम् लभतवे। ऋग्ववेदवे सपुवणर कमासन्तयाः तवेजयाःस्वरूपयाः ससूयरयाः
चिरमाचिरस्य मवश्वस्य आत्मत्ववेन पसूसजतयाः। कपृष्णयजपुवरदवे आमदत्ययाः मवश्वस्य प्रमाणस्वरूपयाः इमत आम्नमातमम्।
तस्ममादवेव ससूयमारतम् प्रमामणनमामम् उत्पसत्तयाः। तथमामहि "असयौ वमा आमदत्ययाः प्रमाणयाः प्रमाणमवेववैनमानपुत्सपृजमत " इमत।
ऋग्ववेदवे ससूयरयाः श्रिवेष्ठज्यनोमतयाःस्वरूपवेण स्तपुतयाः। तथमामहि "इदस श्रिवेष्ठस ज्यनोमतषमास ज्यनोमतरुत्तममम्" इमत (ऋग्ववेदयाः
१०/१७०/३)। मनरुककमारस्य मतवे ससूयरयाः दपुलनोकस्थमानमास दवेवमानमास प्रमतमनसधयाः। "ससूयर्मो दपुस्थमानयाः" इमत

(मनरुक ७/५/२)। पपुरुषससूकवे ससूयरस्य उत्पसत्तयाः मवरमाटिम् -पपुरुषस्य चिकपुषयाः अभवतम् इमत प्रमाप्यतवे। तथमामहि
आम्नमातस "चिकनोयाः ससूयरयाः अजमायत" इमत। ससूयरदवेवनो महि अनष्ट्रीकयाः अथमारतम् दवेवमानमास मपुखस्वरूपयाः। अस्ममाकस
प्रत्यकदवेवयाः ससूयरयाः। उषमा तस्य भमायमार। यपुवकयाः यथमा यपुवमतमम् अनपुसरमत तथवैव ससूयरयाः दष्ट्रीमप्तमतष्ट्रीमम् उषमादवेवष्ट्रीमम्
अनपुधमावमत। ऋग्ववेदवे बहिह त्र ससूयरदवेवस्य रथस्य वणर नस प्रमाप्यतवे। ससूयरस्य रथवे सप्त अश्वमायाः ससन्त। ससूयरस्य
रश्मययाः एव अत्र अश्वमायाः। ससूयर उमदतवे तस्य रश्मययाः अश्वमा इव बहिह ववेगवेन सवमारसपु मदकपु मवततमायाः भवसन्त। अतयाः
रश्मष्ट्रीनमामम् अश्वत्वमम्। मकञ्च एतवे रश्मययाः पपृसथवष्ट्रीपपृष्ठतयाः जलष्ट्रीयमासशिस ससहिरसन्त। अतयाः रसहिरणशिष्ट्रीलत्वमातम् हिररतम्
इत्यपुच्यतवे। एकसस्मनम् मदवसवे एव एतवे दपुलनोकस्य पपृसथवष्ट्रीलनोकस्य चि प्रदमकणमास कपु वर सन्त। "परर दमावमा पपृसथवष्ट्री
यसन्त सदयाः" इमत श्रिपुमतयाः। ससूयरस्य रश्मययाः तमसयाः दरसू ष्ट्रीकरणवे समथमारयाः। ससूयरस्य रश्मययाः यदमा
पपृसथवष्ट्रीलनोकममागच्छमत तदमा पपृसथव्यमास मदनस भवमत। मकञ्च यदमा ससूयरयाः स्वरसश्मरूपमानम् अश्वमानम् पपृसथवष्ट्रीलनोकमातम्
ससहिरमत तदमा पपृसथव्यमास तमयाः मवतननोमत। तवेन रमामत्रयाः भवमत। एवञ्च ससूयरयाः एव मदवसस्य रमात्रवेश्चि कमारणमम्।
ससूयरयाः सवरषमास प्रमामणनमास प्रवेरकयाः अमप। ससूयर उमदतवे एव सवर प्रमामणनयाः स्वस्वकमर सपु व्यमापपृतमायाः भवसन्त।
अमप चि ससूयरयाः उरुचिकमा। अथमारतम् सयाः मनपुष्यमाणमास सवमारमण पमापपपुण्यमादष्ट्रीमन कममारमण अवलनोकयमत। ऋग्ववेदवे
कपुत्रमचितम् ससूयरयाः अमगश्चि अमभन्नित्ववेन प्रमतपमामदतयाः। मदवसवे ययाः ससूयरयाः स एव रमात्रयौ अमगयाः।
ससूयरदवेवस्य एतदवेव ममाहिमात्म्यस यतम् सयाः स्वतन्त्रयाः। मनपुष्यवैयाः प्रमारब्धवे कपृमषकमर मण असममाप्तवेऽमप प्रमातयाः
मवस्तपृतस स्वरसश्मजमालस अस्तगमनसमयवे स्वसस्मनम् ससहिरमत। तदमा पपृसथवष्ट्रीलनोकस तमयाः आवपृणनोमत।
जगत्प्रकमाशिनमाय रसश्मजमालस्य कणममात्रवेण प्रसमारणस पपुनयाः ससहिरणञ्च नमाल्पममहिम्नयाः सम्भवमत , अतयाः
ससूयरदवेवस्य अत्यसधकमम् एतदम् ममाहिमात्म्यमम्।

8.3) ससूयर ससूक स्य समारयाः
ऋग्ववेदस्य प्रथममण्डलस्य ससूयरससूकस्यमास्य ससूयरयाः दवेवतमा, कपुत्सयाः ऋमषयाः, मत्रषपु पम् छन्दयाः।
ससूकवेऽसस्मनम् ऋमषयाः भगवतयाः ससूयरस्य स्तपुमतस कपुवर नम् आहि, जगतमास चिकपुररसन्द्रियस्थमानष्ट्रीययाः ससूयरयाः उदयस प्रमाप्य मदवस
पपृसथवष्ट्रीमम् अन्तरष्ट्रीकस चि स्वककीयवेन तवेजसमा समन्तमातम् अपसूरयतम्। ईदृग्भसूतमण्डलमान्तवर तर्वी ससूयरयाः अन्तयमारममतयमा
सवर स्य प्रवेरकयाः परममात्ममा एव असस्त। स महि स्थमावरजसगममात्मकस्य कमायर वगर स्य कमारणमम्। उमदतवे महि ससूयर
मपृतप्रमायस जगत्सवर पपुनश्चिवेतनयपुकस सदपपु लभ्यतवे। ससूयरयाः एव दमानमामदगपुणयपुकमास दष्ट्रीप्यममानमामम् उषसमम् अभ्यवेमत।
अथमारतम् उषसयाः प्रमादभ
पु मारवमानमान्तरस तमाममभलक्ष्य गच्छमत। यथमा कसश्चिन्मनपुष्ययाः लमावण्यमयणीं गच्छन्तष्ट्रीमम् यपुवमतस
सततमनपुगच्छमत, तदतम्। एवसमवधस ससूयर प्रमत भद्रिमाय कल्यमाणरूपमाय कमर फलमाय स्तपुमयाः इत्यमभप्रमाययाः। इत्थमम्
ववेदमाध्ययनमम्
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अस्ममामभयाः नमस्यममानयाः ससूयरयाः अन्तरष्ट्रीकस्य पपृष्ठमम् उपररप्रदवेशिस पसूवरभमागलकणमम् प्रमाप्ननोमत। यदमा,
रहिहिरणशिष्ट्रीलमायाः ससूयरस्य रश्मययाः भद्रिमामदलकणमवमशिषमायाः मदवयाः पपृष्ठमम् नभयाःस्थलमम् आमतष्ठसन्त। उदयसमयवे
ममत्रस्य वरुणस्य एतद्लमकतस्य सवर स्य जगतयाः समवतमारूपस सवर स्य मनरूपकस प्रकमाशिकस तवेजयाः करनोमत। अमप
चि अस्य ससूयरस्य रसहिरणशिष्ट्रीलमायाः रश्मययाः हिररदणमारयाः अश्वमायाः वमा अनन्तरमम् अवसमानरमहितस कपृत्स्नस्य जगतयाः
व्यमापकस दष्ट्रीप्यममानस श्ववेतवणर बलयपुकस नवैशिस्य तमसनो मनवमारणवे समथर मम् अन्यतम् तमसनो मवलकणस तवेजयाः
सम्भरसन्त स्वककीययमागमनवेन मनष्पमादयसन्त। एतदम् सवर मम् ससूयरस्य ममाहिमात्ममम्। हिवे ससूयररश्मययाः अद असस्मनम्
कमालवे ससूयरस्य उदयवे समत इतस्ततयाः प्रसरन्तनो यसूयमम् अस्ममानम् असहिसयाः पमापमातम् मनष्कपृष्य पमालयत।
मचित्रस दवेवमानमामपुदगमाननष्ट्रीकस, चिकपुममर त्रस्य वरुणस्यमागवेयाः।
आप्रमा दमावमापपृसथवष्ट्री अन्तररकस, ससूयर आत्ममा जगतस्तस्थपुषश्चि।। १।।
दष्ट्रीव्यन्तष्ट्रीमत दवेवमायाः रश्मययाः, तवेषमामम् दवेवमानमामम्, समसूहिरूपस आश्चियर करमम् ससूयरस्य मण्डसमम् उदयमाचिलस
प्रमाप्तमम् आसष्ट्रीतम्। ममत्रस्य वरुणस्य अगवेयाः अथवमा तदपपु लमकतमानमास जगतमास प्रकमाशिकस चिकपुररसन्द्रियस्थमानष्ट्रीयमम्
उदयस प्रमाप्य मदवमम् पपृसथवष्ट्रीमम् अन्तरष्ट्रीकस चि स्वककीयवेन तवेजसमा समन्तमातम् अपसूयरत। ईदृदग्भसूत-मण्डलमान्तवतर्वी
ससूयरयाः अन्तयमारममतयमा सवर स्य प्रवेरकयाः समाकमातम् परममात्ममा एव। स महि ससूयरयाः स्थमावरजसगतमात्मकस्य कमायर वगर स्य
कमारणमम्, स्थमावरजसगत्ममाकस्य सवर स्य प्रमामणजमातस्य जष्ट्रीवमात्ममा एवमाऽसस्त। उमदतवे महि मपृतप्रमायस सवर जगतम्
पपुनश्चिवेतनयपुकस सदपपु लभ्यतवे।
ससूयर्मो दवेवष्ट्रीमपुषसस रनोचिममानमास, मयनो न यनोषमामभ्यवेमत पश्चिमातम्।
यत्रमा नरनो दवेवयसन्त यपुगमामन, मवतन्वतवे प्रमत भद्रिमाय भद्रिमामम्।। २।।
मन्त्रवेऽसस्मनम् ऋमषयाः कपुत्स्ययाः आहि, ससूयरयाः दमानमामदगपुणयपुकमास दष्ट्रीप्यममानमामम् उषसस पश्चिमातम् अभ्यवेमत,
अथमारतम् उषसयाः प्रमादभ
पु मारवनन्तरस तमाममभलक्ष्य गच्छमत। यथमा कसश्चितम् मनपुष्ययाः शिनोभनमावयवमास गच्छन्तणीं यपुवमतस
सततमम् अनपुगच्छमत। एवसमवधस कल्यमाणस ससूयर प्रमत कल्यमाणरूपमाय कमर फलमाय स्तपुमयाः।
भद्रिमा अश्वमा हिररतयाः ससूयरस्य, मचित्रमा एतग्वमा अनपुममादमासयाः।
नमस्यन्तनो मदव आ पपृष्ठमस्थपुयाः, पररदमावमापपृसथवष्ट्री यसन्त सदयाः।। ३।।
अश्वमायाः तपुरगमायाः व्यमापनशिष्ट्रीलमायाः वमा हिररतयाः मचित्रमायाः मवमचित्रमावयवमायाः अनपुममादमासयाः अनपुक्रमवेण सवर
स्तपुत्यमा ममादनष्ट्रीयमा एवस भसूतमायाः ससूयरस्य अश्वमायाः। एतस गन्तव्यस ममागर गन्तमारनोऽश्वमायाः। नमस्यन्तयाः अस्ममामभयाः
नमस्यममानमायाः सन्तयाः मदवयाः अन्तररकस्य पपृष्ठमम् उपररप्रदवेशिस पसूवरभमागलकणमम् आ अस्थपुयाः आमतष्ठसन्त
प्रमाप्नपुवसन्त वमा। हिररतयाः रसहिरणशिष्ट्रीलमायाः रश्मययाः भद्रिमामदलकण-मवमशिषमा मदवयाः पपृष्ठस नभस्थलमम् आमतष्ठसन्त।
तत्ससूयरस्य दवेवस्य तन्ममामहित्वस, मध्यमा कतर्मोमवर ततस सस जभमार।
यदवेदयपुक हिररतयाः सधस्थमादमाद्रिमात्रष्ट्री वमास्ततनपुतवे ससमस्मवै।।
ससूयरस्य सवर प्रवेरकस्य आमदत्यस्य ततम् दवेवत्वमम्, स्वमातन्त्रमममत। ममहित्वस महित्वस ममाहिमात्म्यस चि ततम्
एव। प्रमारब्धमापररसममाप्तस्य कपृष्यमामदलकणस्य कमर णयाः मध्यमा अपररसममाप्तवेयाः एव तसस्मनम् कममारमण मवततस
मवस्तष्ट्रीणर स्वककीयस रसश्मजमालमम् अस्तस गच्छनम् ससूयरयाः ससजभमारयाः अस्ममाल्लिनोकमातम् स्वमात्मन्यपुपससहिरमत। ईदृशिस
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स्वमातन्त्र्यस ममहिममानस चि अवगमाहितवे। यदवेतम् यसस्मनम् कमालवे हिररतयाः रसहिरणशिष्ट्रीलमानम् स्वरश्मष्ट्रीनम् हिररदणमारनम्
अश्वमानम् वमा सधस्थमातम् सहिस्थमानमातम् अस्ममातम् पमासथर वमाल्लिनोकमादमादमाय अयपुक अन्यत्र ससयक
पु मानम् करनोमत।
अनन्तरमवेव रमात्रष्ट्री मनशिमा वमासयाः आच्छमादमयतपृ तमयाः ससमस्सवै। अत्र ससमशिब्दयाः सवर शिब्दपयमारययाः। सवर सस्मनम्
लनोकवे तनपुतवे मवस्तमारयमत। अथमारतम् अस्ममाल्लिनोकमादम् वमासरमम् अपनष्ट्रीय रमात्रष्ट्री तमस्तनपुतवे इत्यमभप्रमाययाः।
तसन्मत्रस्य वरुणस्यमामभचिकवे, ससूयर्मोरूपस कपृणपुतवे दनोरुपस्थवे।
अनन्तमन्यदशि
पु दस्य पमाजयाः, कपृष्णमन्यद्धररतयाः सस भरसन्त।। ५।।
ततम् तदमानष्ट्रीमम् उदयसमयवे ममत्रस्य वरुणस्य एतदभ
पु यनोपलमकतस्य सवर स्य जगतयाः अमभचिकवेयाः
आमभमपुख्यवेन प्रकमाशिनमाय दयौयाः नभसयाः उपस्थवे उपस्थमानवे मध्यवे ससूयरयाः सवर स्य प्रवेरकयाः समवतमा रूपस सवर स्य
मनरूपकस तवेजयाः कपृणपुतवे। अमप चि, अस्य ससूयरस्य हिररतयाः रसहिरणशिष्ट्रीलमा रश्मययाः हिररदणमार अश्वमा वमा श्ववेतवणर
बलयपुकस नवैशिस्य तमसनो मनवमारणवे समथर मम् अन्यतम् तमसनो मवलकणस तवेजयाः ससभरसन्त अहिमन स्वककीयमागमनवेन
मनष्पमादयमत।
अदमा दवेवमा उमदतमा ससूयरस्य, मनरसहिसयाः मपपपृतमा मनरवदमातम्।
तन्निनो ममत्रनो वरुणनो ममामहिन्तमाममदमतयाः ससन्धपुयाः पपृसथवष्ट्री उत दयौ।। ६।।
हिवे दवेवमायाः दनोतममानमायाः ससूयररश्मययाः अद असस्मन्कमालवे ससूयरस्य आमदतस्य उमदतमा उमदतयौ उदयवे समत
इतस्ततयाः प्रसरन्तनो यसूयमम् अस्ममानम् असहिसयाः पमापमातम् मनयाःमपपपृत मनष्कपृष्य पमालयत। यमददमम् अस्ममामभरुकस नयाः
अस्मदष्ट्रीयस ततम् ममत्रयाः वरुणयाः अमदमतयाः, ससन्धपुयाः, पपृसथवष्ट्री, दयौश्चि षड्दवेवतमायाः ममामहिन्तमास पसूजयन्तपु
अनपुमन्यन्तमामम्। अत्र ममत्रयाः प्रमष्ट्रीतवेस्त्रमायकयाः अहिरमभममानष्ट्री दवेवयाः।
वरुणयाः अमनषमानमास मनवमारमयतमा रमात्र्यमाभष्ट्रीममानष्ट्री दवेवयाः , अमदमत उदकमामभमष्ट्रीनष्ट्री दवेवतमा, पपृसथवष्ट्री
भसूलनोकस्यमासधष्ठमात्रष्ट्री दवेवतमा, दयौयाः दपुलनोकस्य अमभममानष्ट्री दवेवयाः।

पमाठसमारयाः (ससूयर स क
सू मासशिवे )
ससूयरससूकस्य आमदममन्त्रवे ससूयरस्य स्वरूपस वमणर तमम्। ननपु ससूयरयाः ककीदृशियाः इमत प्रश्नयाः मनसस उदवेमत।
तस्य उत्तरमम् आमदममन्त्रवे एव उकमम्। उच्यतवे ससूयरयाः

दवेवमानमामम् उज्ज्वलमपुखतपुल्ययाः ममत्रवरुणमागष्ट्रीनमास

चिकपुररसन्द्रियतपुल्ययाः। सयाः स्वस्य आलनोकसमसूहिवेन समगस जगतम् व्यमाप्ननोमत। स सवरषमास स्थमावरजङ्गममानमामम्
आत्ममा। मदतष्ट्रीयवे मन्त्रवे ससूयरस्य एकस स्वभमावस प्रकटियमत। तत्र उच्यतवे यथमा कसश्चितम् यपुवमा पपुरुषयाः यपुवमतमम्
अनपुगच्छमत तथवैव ससूयरयाः अमप दष्ट्रीमप्तमयष्ट्रीमम् उषमादवेवष्ट्रीमम् अनपुगच्छमत। ततयाः परसस्मनम् मन्त्रवे ससूयर स्य अश्वमवषयवे
उकमम्। तत्र उच्यतवे तस्य अश्वमायाः हिररतवणर्वीयमायाः , कल्यमाणकमाररणयाः, मवमचित्रमायाः, गन्तव्यममागर स्वयमवेव
गमनशिष्ट्रीलमायाः, सवरयाः प्रणम्यमायाः ससन्त। ततयाः परसस्मनम् मन्त्रवे ससूयरस्य दवेवत्वमम् उकमम्। जनवैयाः अनपुमष्ठतवेषपु कमर सपु
स्वस्य प्रसमाररतमकरणजमालस पपृसथव्यमायाः ससहिरमत। स यदमा रसहिरणशिष्ट्रीलमानम् अश्वमानम् स्वरथमातम् पपृथक्करनोमत
तदमा रमामत्रयाः सममागच्छमत। ततयाः परसस्मनम् मन्त्रवे तस्य अश्वमानमास ममहिममानमम् उच्यतवे। तत्र उकस तस्य
रसहिरणशिष्ट्रीलमायाः अश्वमायाः एकसस्मनम् समयवे प्रकमाशिमम् अन्धकमारस चि आनयसन्त। ततयाः षष्ठवे मन्त्रवे ससूयर प्रमत प्रमाथर नस
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
मक्रयतवे यतम् हिवे दवेव ससूयर उमदतवे समत पमापमानमामम् अपसमारणस कपृत्वमा अस्ममानम् रकय। अपशिब्दयपुकवचिनवेभ्ययाः
अस्ममानम् पपृथक्कपुरु। ममत्रयाः, वरुणयाः, अमदमतयाः, ससन्धपुयाः, पपृसथवष्ट्री दपुलनोकश्चि एततम् प्रमाथर नस स्वष्ट्रीकपुवर सन्त। एवस
सम्पसूणर ससूयरससूकवे ससूयरस्य स्वरूपस, ससूयरस्य अश्वस्वरूपस, ससूयरस्य ममाहिमात्म्यमम् इत्यवेतवे मवषयमायाः प्रनोकमायाः।

ससजमानससूकमम्
प्रस्तमावनमा (सस ज मानससूक मासशिवे )
ऋग्ववेदवेषपु ससजमानससूकमम् अमप अत्यन्तस प्रससद्धमम् असस्त। प्रकपृतससूकस्य अस्य कवेवलस प्रथममन्त्रस्य
दवेवतमा अमगयाः भवमत। एवञ्च अवमशिषमानमास मन्त्रमाणमास दवेवतमा तपु ससजमानमम्। अस्य ससूकस्य ऋमषयाः ससवनन
आमङ्गरसयाः। अनपुषपुभमामदनमा छन्दसमा एव ससजमानससूकस्य मन्त्रमायाः मवलससन्त। प्रकपृतपमाठवे उत्तरमाधर असस्मनम्
ससजमानससूकस्य वणर नमा मवलसमत।

8.4) सस ज मानससूक स्य समाममान्य-पररचिययाः
ससजमानससूकमम् ऋग्ववेदससमहितमायमायाः दशिममण्डलमान्तगर तवेषपु ससूकवेषपु अन्यतममम् इमत। असस्मनम्
ससजमानससूकवे चित्वमारयाः एव मन्त्रमायाः ससन्त। अस्य ससूकस्य प्रथमवे मन्त्रवे अमगदवेवतमायमायाः स्तपुमतरवेव मवमहितमा वतर तवे।
यत्र अमगदवेवतमायमायाः स्तपुमतमवधमानमावसरवे अमगदवेवतमामम् उमदश्य इदमपुकस यतम् हिवे अमगदवेव! त्वस समवेषमामम्
उपसकमानमास यथवेषमम् अमभलमषतस प्रमापयसस। अतयाः अस्ममाकस कपृतवेऽमप धनमामदरूपमानम् अमभलमषतपदमाथमारनम् तथवैव
प्रददतम् भव इमत।
अस्य ससूकस्य अवमशिषवेषपु मत्रषपु मन्त्रवेषपु ससजमानदवेवतमायमायाः उपमासनमा मवमहितमा वतर तवे। तथमा चि सवरयाः सहि
ममसलत्वमा ससभमाषणमम्, मवरनोधस पररत्यज्य ऐक्यवेन मनवसनमम्, मकञ्च परस्परस सयौहिमादर पण
सू र्मो व्यवहिमारयाः – एतवेषमास
मवधमानमाय कमामनमा वतर तवे। यवेन प्रकमारवेण प्रमाचिष्ट्रीनकमालवे अस्ममाकस पसूवरजमायाः परस्परस सयौहिमादरन समासमनस्यवेन वमा
व्यवहिरसन्त स्म, तवेन प्रकमारवेणवैव परस्परस मक्रयमाकलमापस्य प्रमाथर नमामामप कपृतमा। ऋसत्वजयाः तथमा यजममानस्यमामप
ऐक्यमत्यस्य कमामनमामप असस्मनम् ससूकवे मवमहितमा वतर तवे।

8.5) इदमानणीं मसूल पमाठस पठमाम (सस ज मानससूक मम्)

सस
स सच रदकवद सत वमषन्च नग्नत च सवश्वचान्द ररच र आ।
द
इळच स्पदच त ससरध्द रसतच स नतो च वसन्रचा
भ च भर॥१॥
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द सच सस वतो च रनचाससद स जचानतचार।न
सङनगच्द छध्वसच सस वदध्व
दतवच चा भचागच स रथचा च पभवर्वे द सञ्जचानचानच चा उपच चासद तत॥२॥
द नच स रनर्यःद सहच सचचत्तरतषद चार।न
सरच चानच तो रन्त्रर्यःच ससरसद तर्यः सरचानच श्री सरचा
सरच चानच स रन्त्ररद सच भ रन्द त्ररत वर्यः सरचानच तन द वतो हसच वषचा द जकहतोसर॥३॥
द वर्यः।
सरच चानच श्री वच आकभदसतर्यः सरचानच चा हृदरचासन
द
सरच चानच रस्द तक वतो च रनतो च रथचा द वर्यःच सकसहच चाससत॥४॥

8.5.1)

इदमानणीं मसूल पमाठमम् अवगच्छमाम (सञ्जमानससूक मम्)

अस्य ससूकस्य आमङ्गरयाः ऋमषयाः, अनपुषपुपम् मत्रषपु पम् चि छन्दसष्ट्री, अमगयाः ससजमानयाः चि दवेवतवे।

सस
स सच रदकवद सत वमषन्च नग्नत च सवश्वचान्द ररच र आ।
द
इळच स्पदच त ससरध्द रसतच स नतो च वसन्रचा
भ च भर॥१॥
पदपचाठर्यः - सरऽन सरद ।न इत।न रकवच स
च त।च वषम च नच ।न अग्नत।द सवश्वचासद न। अचररर्यः। आ॥ इळ
च र्यः। पदच त। सर।न
इध्च रस
च त।च सर्यः। नर्यःच। वससभ द न। आ। भरच ॥च
अन्वययाः - वपृषनम् अगवे, अयर याः मवश्वमामन आ सससमम् इतम् समम् यपुवसवे इडस्पदवे सममध्यसवे सयाः नयाः
वससूमन आ भर।
व्यमाख्यमा - हिवे वपृषनम् कमाममानमास वमषर तयाः अगवे अयर याः ईश्वरस्त्वमम्। स त्वस मवश्वमामन सवमारमण भसूतजमातमामन
सससमम्। इच्छब्दनोऽवधमारणवे। आ समन्तमातम् सस यपुवसवे ममश्रियसस। दवेववेषपु मध्यवे त्वमवेव सवमारमण भसूतजमातमामन
ववैश्वमानरमात्मनमा व्यमाप्ननोमष। नमान्य इत्यथर याः। मकञ्च इळयाः इडमायमायाः पपृसथव्यमायाः पदवे स्थमानवे उत्तरववेमदलकणवे। एतदमा
इळमायमास्पदस यदत्त
पु रववेदष्ट्रीनमामभयाः (ऐ. बमा. १. २८) इमत बमाह्मणमम्। तत्र त्वस सममध्यसवे ऋसत्वसग्भयाः सन्दष्ट्रीप्यसवे।
सयाः तमादृशिस्त्वस नयाः अस्ममाकस वससूमन धनमामन आ भर आहिर।
सरलमाथर याः - हिवे अमभषफलद अगवे त्वस प्रभपुरूपवेण सवमारनम् सवमारमभयाः मदसग्भयाः ससयनोज्य मतष्ठ,
यजववेमदमध्यवे सम्यगसूपवेण प्रज्वसलतनो भसूत्वमा मतष्ठ। स एव त्वमम्, अस्ममाकस कपृतवे धनस्य आहिरणस कपुरु।
व्यमाकरणमम् -

 यपुवसवे- यपु-धमातनोयाः लमटि आत्मनवेपदवे मध्यमपपुरुषवैकवचिनवे यपुवसवे इमत रूपमम्।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
 सममध्यसवे- सम्पसूवरकमातम् इन्धम्-धमातनोयाः लमटि मध्यमपपुरुषवैकवचिनवे सममध्यसवे इमत रूपमम्। कमर वमाच्यवे
वतर तवे रूपममदमम्।

 भर- भपृ-धमातनोयाः लनोमटि मध्यमपपुरुषवैकवचिनवे भर इमत रूपमम्।

द सच सस वतो च रनचाससद स जचानतचार।न
सङनगच्द छध्वसच सस वदध्व
दतवच चा भचागच स रथचा च पभवर्वे द सञ्जचानचानच चा उपच चासद तत॥२॥
पदपचाठर्यः - सर।न गच्च छध्च वरच ।न सर।न वदच ध्च वरच ।न सर।न वर्यःच। रनचाससद स। जचानच तच चारच ।न दतवच चार्यः। भचागच र।न
रथचा।द पभवर्वे।द सरच ऽन जचानच चानच चार्यः। उपच ऽच आसततद ।
अन्वययाः - सस गच्छध्वस सस वदध्वस वयाः मनमाससस सस जमानतमामम्। यथमा पसूवर दवेवमायाः सञ्जमानमानमायाः भमागमम्
उपमासतवे॥
व्यमाख्यमा - हिवे स्तनोतमारयाः यसूयस सस गच्छध्वमम्। ससगतमायाः ससभत
सू मा भवत। तथमा सस वदध्वस सहि वदत।
परस्परस

मवरनोधस

पररत्यज्यवैकमवधमवेव

वमाक्यस

बसूतवेमत

यमावतम्।

वयाः

यपुष्ममाकस

मनमाससस

जमानतमामम्।

सममानमवेकरूपमवेवमाथर मवगच्छन्तपु। यथमा पसूवर पपुरमातनमायाः दवेवमायाः सञ्जमानमानमायाः ऐकमत्यस प्रमाप्तमा हिमवभमारगमम् उपमासतवे
यथमास्वस स्वष्ट्रीकपुवर सन्त तथमा यसूयममप ववैमत्यस पररत्यज्य धनस स्वष्ट्रीकपुरुतवेमत शिवेषयाः।
सरलमाथर याः - (हिवे स्तपुमतकमाररणयाः) (यसूयस) ममथयाः गच्छत, ममथयाः वदत, यपुष्ममाकस मनमाससस सममानस भवतपु।
यथमा प्रमाचिष्ट्रीनदवेवतमायाः ममथयाः यजभमागस गपृहसन्त स्म।
व्यमाकरणमम् -

 गच्छध्वमम्- गमम्-धमातनोयाः लनोमटि आत्मनवेपदवे मध्यमपपुरुषबहिह वचिनवे गच्छध्वमम् इमत रूपमम्।
 वदध्वमम्- वदम्-धमातनोयाः लनोमटि आत्मनवेपदवे मध्यमपपुरुषबहिह वचिनवे वदध्वमम् इमत रूपमम्।
 ससजमानतमामम्- सम्पसूवरकमातम् जमा-धमातनोयाः लनोमटि आत्मनवेपदवे मध्यमपपुरुषबहिह वचिनवे ससजमानतमामम् इमत
रूपमम्।

 सञ्जमानमानमायाः- सम्पसूवरकमातम् जमा-धमातनोयाः शिमानच्प्रत्ययवे प्रथममाबहिह वचिनवे सञ्जमानमानमायाः इमत रूपमम्।
 उपमासतवे- उपपसूवरकमातम् आसम्-धमातनोयाः लमटि आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषबहिह वचिनवे उपमासतवे इमत रूपमम्।

द नच स रनर्यःद सहच सचचत्तरतषद चार।न
सरच चानच तो रन्त्रर्यःच ससरसद तर्यः सरचानच श्री सरचा
सरच चानच स रन्त्ररद सच भ रन्द त्ररत वर्यः सरचानच तन द वतो हसच वषचा द जकहतोसर॥३॥
द । सरच चानच श्री। सरच चानच र।न रनर्यःद। सहच । सचचत्तर।न एषचा
पदपचाठर्यः - सरच चानच र्यः। रन्त्रर्यःद। सरऽन इसतर्यः
च रच ॥न
सरच चानच र।न रन्त्ररद ।न अचसभ। रन्च त्ररच त।च वर्यःच। सरच चानच तन।द वर्यःच। हसच वषचा।द जकहतो
च सच र॥च
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अन्वययाः - एषमास मन्त्रयाः सममानयाः, समममतयाः सममानष्ट्री, मनयाः सममानमम्, मचित्तस सहि। वयाः सममानस मन्त्रमम्
अमभमन्त्रयवे वयाः सममानस हिमवषमा जपुहिनोमम।
व्यमाख्यमा - पसूवर्मोऽधर चिरयाः परनोककपृतयाः उत्तरयाः प्रत्यककपृतयाः। एषमामम् एकसस्मनम् कमर मण सहि
प्रवपृत्तमानमामपृसत्वजमास स्तनोतपृणमास वमा मन्त्रयाः स्तपुमतयाः शिस्त्रमादमात्मकमा गपुप्तभमाषणस वमा सममानयाः एकमवधनोऽस्तपु। तथमा
समममतयाः प्रमामप्तरमप सममानष्ट्री एकरूपमास्तपु। कवेवलममामक इत्यमामदनमा सममानशिब्दमातम् ङष्ट्रीपम्। उदमात्तमनवपृसत्तस्वरवेण
ङष्ट्रीपम् उदमात्तत्वमम्। तथमा मनयाः मननसमाधनमन्तयाःकरणस चिवैषमास सममानमम् एकमवधमप्यस्तपु। मचित्तस मवचिमारणस जमानस
तथमा सहि समहितस परस्परस्यवैकमाथरनवैककीभसूतमस्तपु। अहिस चि वयाः यपुष्ममाकस सममानमम् एकमवधस मन्त्रमम् अमभमन्त्रयवे।
ऐकमवध्यमाय ससस्करनोमम। यथमा वयाः यपुष्ममाकस स्वभसूतवेन सममानवेन। समाधमारणवेन हिमवषमा चिरुपपुरनोडमाशिमामदनमा अहिस
जपुहिनोमम। वषट्कमारवेण हिमवयाः प्रकवेपयमामष्ट्रीत्यथर याः॥
सरलमाथर याः - (स्तनोतरणमास) एततम् मननस सममानस भवतपु, एतवेषमास मवेलनस सममानस भवतपु, हृदयवेन सहि मनयाः
अमप सममानस भवतपु। यपुष्ममाकस कपृतवे एकमा एव स्तपुमतयाः उच्चिमाररतमा भवतपु। अहिस यपुष्ममाकस कपृतवे एकस्यवैव हिमवषयाः
आहिह मतस ददमामम।
व्यमाकरणमम् -

 समममतयाः- सम्पसूवरकमातम् इ-धमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे प्रथमवैकवचिनवे समममतयाः इमत रूपमम्।
 अमभमन्त्रयवे- अमभपसूवरकमातम् मन्त्र-धमातनोयाः लमटि आत्मनवेपदवे उत्तमपपुरुषवैकवचिनवे अमभमन्त्रयवे इमत
रूपमम्।

 जपुहिनोमम- हिह ड-धमातनोयाः लमटि उत्तमपपुरुषवैकवचिनवे जपुहिनोमम इमत रूपमम्।

द वर्यः।
सरच चानच श्री वच आकभदसतर्यः सरचानच चा हृदरचासन
द
सरच चानच रस्द तक वतो च रनतो च रथचा द वर्यःच सकसहच चाससत॥४॥
द
पदपचाठर्यः - सरच चानच श्री। वर्यःच। आऽकभदसतर्यः। सरच चानच चा। हृदरचासन।
वर्यःच॥ सरच चानच र।न अचस्तक।च वर्यःच। रनर्यःद।
रथचा।द वर्यःच। सऽक सहद । अससद त॥
अन्वययाः - वयाः आकसूमतयाः सममानष्ट्री, वयाः हृदयमामन सममानमायाः, वयाः मनयाः सममानमम् अस्तपु यथमा वयाः सपुसहि
असमत।
व्यमाख्यमा - हिवे

ऋसत्वग्यजममानमायाः

वयाः

यपुष्ममाकमम्

आकसूमतयाः

ससकल्पनोऽध्यवसमाययाः

सममानष्ट्री

एकमवधनोऽस्तपु। तथमा वयाः यपुष्ममाकस हृदयमामन सममानमा सममानमान्यवेकमवधमामन सन्तपु। तथमा वयाः यपुष्ममाकस मनयाः
अन्तयाःकरणमम्। प्रत्यवेकमापवेकयमा एकवचिनमम्। यथमा वयाः यपुष्ममाकस सपुसहि शिनोभनस समामहित्यमम् असमत भवमत तथमा
सममानमसस्त्वत्यन्वययाः। अस्तवेलरमटि बहिह लस छन्दसस इमत शिपनो लपुगभमावयाः॥
सरलमाथर याः - (हिवे ऋसत्वग्यजममानयौ) अस्ममाकस अमभप्रमाययाः सममानयाः भवतपु, यपुष्ममाकमम् अन्तयाःकरणस
सममानस भवतपु, यपुष्ममाकस मनयाः सममानस भवतपु। यपुष्ममाकस मवेलनस शिनोभनस भवतपु (एवमवेव प्रमाथर नमा)।
ववेदमाध्ययनमम्
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व्यमाकरणमम्-

 आकसूमतयाः- आपसूवरकमातम् कसू-धमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे।
 सममानमा- सममानमामन इत्यस्य ववैमदकरूपमम्।
 असमत- असम्-धमातनोयाः लमटि प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे ववैमदकरूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
21. सञ्जमानससूकस्य कयाः ऋमषयाः, मकस छन्दयाः, कमा चि दवेवतमा।
22. वपृषनम् इत्यस्य कयाः अथर याः।
23. यपुवसवे इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
24. भर इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
25. वदध्वमम् इमत कसस्मनम् लकमारवे रूपमम्।
26. सममानष्ट्री इत्यस्य कयाः प्रत्यययाः।
27. वयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।
28. आकसूमतयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।
29. असमत इमत रूपस कस्यधमातनोयाः।
30. असमत इत्यस्य लयौमककस रूपस मकमम्।

पमाठसमारयाः
8.6) सस ज मानससूक स्य समारयाः
सवमारसमामम् इच्छमानमास पसूरमयतमारमम् अमगदवेवमपुमदश्य प्रकपृतवेऽसस्मनम् ससजमानससूकवे प्रमारयर तवे यतम् -- सवरषमामम्
अभष्ट्रीषप्रदमातमा ययाः अमगदवेवयाः सवर स्य प्रमणसमसूहिस्य सम्यग्मवेलनस समाधयमत। मकञ्च पपृसथव्यमामम् अथमारतम् ववेदमास ययाः
अमगदवेवयाः प्रज्वमासलतनो भवमत। तमादृशियाः अमगदवेवयाः अस्ममाकस समवेषमास कपृतवे धनप्रदमानस करनोतपु इमत।
समस महि स्तनोतपृगणस प्रमत उच्यतवे यतम् -- यसूयस सवरयाः सहि ममसलत्वमा गच्छथ, ममसलत्वमा वदथ इमत।
यपुष्ममाकस मनमाससस समसमयवे एव जमानस प्रमाप्नपुययाःपु । पपुरमा यथमा जमानवे सममानमायाः सन्तयाः दवेवमायाः यजभमागस स्वष्ट्रीकपुवर सन्त
स्म, तथवैव यसूयमम् एकमतययाः सन्तयाः धनमामन स्वष्ट्रीकपुरुत इमत।
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अमप चि सवरषमास स्तनोतरणमास स्तपुमतयाः एकमवधमा एव स्यमातम्। तवेषमास प्रमामप्तरमप एकमा एव स्यमातम्। यपुष्ममाकस
सममानमा स्तपुमतयाः मयमा अमभमन्त्र्यतवे। समस चि यपुष्ममाकस सममानवेन हिमवषमा मयमा हिह यतवे इमत।
अन्तवे चि यजममानमानम् उमदश्य उच्यतवे यतम् -- यपुष्ममाकस सङ्कल्पयाः सममानयाः भववेतम्। यपुष्ममाकस हृदयस
सममानस स्यमातम्। तथमा चि मनमाससस अमप यपुष्ममाकस सममानमामन स्यपुयाः। तवेन चि यपुष्ममाकस सहिभमावयाः शिनोभनयाः अस्तपु इमत
प्रमाथर नमा।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
(ससूयर ससूकवे )

31. सस सममदपुवसवे.. इमतमन्त्रस पसूरमयत्वमा व्यमाख्यमानस कपुरुत।
32. ससूयरस्य अश्वस्वरूपस समन्त्रस व्यमाख्यमात।
33. ससूयरस्वरूपस समन्त्रस व्यमाख्यमात।
34. अदमा दवेवमा उमदतमा... इत्यमदमन्त्रस पसूरमयत्वमा व्यमाख्यमात।
35. तसन्मत्रस्य वरुणस्यमामभचिकवे... इत्यमामदमन्त्रस पसूरमयत्वमा व्यमाख्यमात।
(सस ज माससूकवे )

36. ससजमानससूकस्य समारस सलखत।
37. ससगच्छध्वमम्.. इमतमन्त्रस पसूरमयत्वमा व्यमाख्यमानस कपुरुत।
38. सममाननो मन्त्रयाः समममतयाः... इत्यमामदमन्त्रस पसूरमयत्वमा व्यमाख्यमानस कपुरुत।
39. सममानष्ट्री व आकसूमतयाः…. इमत मन्त्रस पसूरमयत्वमा व्यमाख्यमानस कपुरुत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरपसूग याः- १ (ससूयर ससूक मम्। )

1.

कपुत्सयाः ऋमषयाः, मत्रषपु पम् छन्दयाः, ससूयरयाः दवेवतमा।

2. आश्चियर करमम्।
3.

आ इत्यपुपसगर पसूवरकमातम् प्रमाधमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे।

4. स्थमाधमातनोयाः क्वसपुप्रत्ययवे।
5. कल्यमाणमायाः।
6. भद्रिमायाः हिररतयाः मचित्रमायाः एतग्वमायाः अनपुममादमासयाः नमस्यन्तयाः।
7.

इण्गतयौ इमत धमातनोयाः तन्प्रत्ययवे एत इमत जमातवे ततयाः एतपसूवरकमातम् गमम्-धमातनोयाः ड्वप्रत्ययवे।
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8. अनपुपसूवरकमातम् मदम्-धमातनोयाः यमत प्रत्ययवे।
9. दवेव्यम्-धमातनोयाः क्यमचि शितरर प्रथममाबहिह वचिनवे।
10. इण्धमातपुयाः।
उत्तरपसूग याः- २ (ससूयर ससूक मम्। )

11. आमदत्ययाः।
12. सवर याः।
13. सप्तम्यथर।
14. असधकरणमाथर।
15. ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः।
16. यपुजम्-धमातनोयाः आत्मनवेपमदनयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषवैकवचिनवे।
17. रसहिरणशिष्ट्रीलमायाः।
18. पमाधमातनोयाः असपुन्प्रत्ययवे।
19. मनपमातस्य चि।
20. मम्हिम् इमत अथवमा महिम् इमत धमातनोयाः सलट्मसूलकलनोट्लकमारवे प्रथमपपुरुषबहिह वचिनवे।
उत्तरपसूग याः- ३ (सस ज मानससूक मम्। ।)

1.

ऋमषयाः- आमङ्गरयाः। छन्दयाः- १, २, ४ अनपुषपुपम्, ३ मत्रषपु पम्। दवेवतमा- १ अमगयाः, २, ३, ४ ससजमानयाः।

2. कमाममानमास वमषर तयाः।
3.

यपु-धमातनोयाः लमटि आत्मनवेपदवे मध्यमपपुरुषवैकवचिनवे यपुवसवे इमत रूपमम्।

4. भपृ-धमातनोयाः लनोमटि मध्यमपपुरुषवैकवचिनवे भर इमत रूपमम्।
5. लनोमटि।
6. ङष्ट्रीप्प्रत्यययाः।
7. यपुष्ममाकमम्।
8. आपसूवरकमातम् कसू-धमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे।
9. असम्-धमातनोयाः।
10. असस्त।

॥इमत अषमयाः पमाठयाः॥
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