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 नप्रय नविदरानथरनिम
'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस्य अध्ययनिराय अध्यदेतदे हरादर्दं स्विरागितस व्यरानह्रियतदे। 
भरारतमम अनत प्रराचट्रीनिमम अनत नविशरालस च। भरारतस्य विराङ्मयमनप तथशैवि प्रराचट्रीनिस प्रशस्यतरस सममहतम च। सकनष्टिकतरार भगिविरानिम एवि भरारतट्रीयरानिरास 

सकलनविदरानिरामम उत्स इनत नसदरान्तक्षः शरासदेषम। भरारतस्य समजरातदे अल्पजरातदे अजरातदे च इनतहरासदे विरानगविननिमयस्य मराध्यमस ससस्कक तनमनत 
समनविनदतस समदेषरामम। प्रदट्रीरर्घै अनस्मनिम भरारतदेनतहरासदे यराननि शरासरानण सममददतराननि, यतम नचन्तनिस प्ररावितरत, यदे भराविराक्षः प्रकनटतराक्षः तत्सविरमनप 
ससस्कक तभराषराभराण्डरारदे ननिबदमनस्त। अस्य भराण्डरारस्य आकरारक्षः नकयरानिम, तलक्षः नकयरानिम गिभट्रीरक्षः, मदल्यस नकयदम अनधकमम इनत ननिधराररणदे नि 
कनोऽनप समथरक्षः। पमररा नकस  नकस  पठनन्त स्म भरारतट्रीयरा इनत एकदे नि शनोकदे नि कथनञ्चतम ससनकप्य प्रकटमयतदे -

अङन गचासन वतदिचाश्चत्वचारतो रश्रीरचाससचा न्रचारसवस्तरर्यः।

पकरचाणस धररशचासस च सवदचा हततचाश्चतकदिरश।। (वचारकपकरचाणरन ६१.७८)

अनस्मनिम शनोकदे  चतमदरश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। चत्विरारनो विदेदराक्षः (उपविदेदराक्षः च) षडम विदेदराङम गिराननि मट्रीमराससरा (पदविर्वोत्तरमट्रीमराससदे) न्यरायक्षः 
(आन्विट्रीनककक) पमरराणमम (अष्टिरादश ममख्यराननि पमरराणराननि, उपपमरराणराननि च)  धमरशरासमम (स्मकनतक्षः) इनत चतमदरश नविदरास्थरानिराननि कथ्यन्तदे। 
इतनोऽनप कराव्यरादट्रीननि बहहननि शरासरानण सनन्त। एतरासरास नविदरानिरामम उत्सक्षः प्रविराहक्षः प्रदरानिस प्रगिनतक्षः प्रविकनदक्षः च महतरा करालदेनि जरातरा। समराजस्य 
कल्यराणराय भरारतस्य पराठदरानिपरम्पररायरास गिमरुकम लदेषम आध्यरानत्मकरा मनिनोविशैजराननिकरा शरट्रीररारनोगयनविषयरा रराजनिट्रीनतक्षः दण्डनिट्रीनतक्षः कराव्यराननि 
कराव्यशरासरानण अन्यराननि च बहहननि शरासरानण पराठमयन्तदे पठमयन्तदे स्म। 

एतरासरामम नविदरानिरास नशकणराय बटमक्षः नपतकगिकहस त्यक्त्विरा गिमरुकम लदेषम ब्रह्मचयरारशमस यरापयनत स्म। एतरासम ननिष्पराणनो भविनत स्म। एतरासम नविदरासम 
ननिष्णरातरा जनिरा अदरानप कदे नचतम सनन्त। निशैसनगिरकपररवितरनिराननि परददेशट्रीयराननि आक्रमणराननि स्विददेशट्रीयरा नविप्लविराक्षः इत्यरानदनभक्षः बहहनभक्षः करारणशैक्षः 
एतरा नविदरा यथरापदविर्दं नि पराठमयन्तदे भरारतदे। अनपच यदे कदे ऽनप पठनन्त तदेषरास पराठमयक्रमक्षः परट्रीकरा प्रमराणपतमम इत्यरानदकमम आधमननिकनशकणपदत्यरा 
क्विनचतम रराज्यदेषम भविनत, बहहत निशैवि भविनत। अतक्षः एतदेषरास प्रराचट्रीनिशरासराणरामम अध्ययनिस परट्रीकणस प्रमराणट्रीकरणस च भवितम इनत नधयरा अयस 
पराठमयक्रमक्षः ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि प्ररारब्धक्षः। जनिनहतराकरारर यदम यराविदम यथरा च जरानिस एतदेषम शरासदेषम ननिनहतस ननिभकतमम चरानस्त तदम 
जनिरानिरास पमरस्तरातम प्रकनटतस भवितम इनत लक्ष्यमम। तदेनि सविर्वेऽत समनखनिक्षः सन्तम, सविर्वे सन्तम ननिररामयराक्षः, सविर्वे भद्रदृनष्टिसम्पनिरा भदत्विरा भद्ररानण पश्यन्तम, 
मरा कनश्चिदम दमक्षःखमम आप्निमयरातम, मरा कनश्चिदम दमक्षःखदरानिदे प्रवितर्वेत इनत अत्यन्तमम उदरारमम उददेश्यमम 'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत निरामकस्य अस्य 
पराठमयक्रमस्य प्रकल्पनिदे वितरतदे। नविजरानिस शरट्रीररारनोगयस नचन्तयनत। कलरानविषयरा मनिनोनविजरानिमम आध्यरानत्मकनविजरानिस मनिनोरञ्जनिस च नचन्तयनन्त। 
नविजरानिस सराधनिस्विरपस समखनोपभनोगिक्षः सराध्यस चरानस्त। अतक्षः नविजरानिरादनप कलराशराखरायराक्षः शदेष्ठत्विस ननिक्षःसन्ददेहमनस्त। जनिक्षः कलरामम उपयमज्य 
नविजरानिरातम समखमम निराप्निनोनत। अनप तम नविजरानिमम उपयमज्य कलरातक्षः समखमराप्निनोनत। निरात व्यनतक्रमक्षः पररलक्ष्यतदे। 

अयस विदेदराध्ययनिस्य पराठमयक्रमक्षः छरातरानिमकद लनो जरानिविधरकनो लक्ष्यसराधकक्षः पमरुषराथरसराधकश्चि अनस्त इनत नविश्वनसनम।
अस्य पराठमयक्रमस्य ननिमरारणदे यदे नहतरानभलरानषणनो नविदराससक्षः उपददेष्टिरारक्षः पराठलदेखकराक्षः तमनटससशनोधकराक्षः टङम करायनोजकराक्षः च सराकरातम 

परनोकरपदेण विरा सराहराय्यस कक तविन्तक्षः, तदेभ्यक्षः ससस्थरानिपकतनो हरानदरकस  करातरज्ञ्यस व्यरानह्रियतदे। ररामकक ष्णनमशनिम-नविविदेकरानिन्द-नविश्वनविदरालयस्य 
कम लपनतवियरारक्षः शट्रीमन्तक्षः स्विरानमनि आत्मनप्रयरानिन्दराक्षः नविशदेषतनो धन्यविरादराहरार यदेषरामम आनिमकद ल्यस प्रदेरणरास च नविनिरा करायरस्यरास्य पररसमरानपक्षः 
दमष्कररा एवि।

अस्य पराठमयक्रमस्य अध्यदेतरारनो धन्यरा भविन्तम, सफलरा भविन्तम, नविदराससनो भविन्तम, सज्जनिरा भविन्तम, ददेशभकरा भविन्तम, समराजसदेविकरा 
भविन्तम इनत अनत हरादरार सनदच्छरा अस्मराकमम। 

डराड. चन्द्रभदषणशमरार
अध्यकक्षः 

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

अध्यकष्ट्रीययाः सन्दवेशियाः



नप्रय अध्यदेतक्षः
'भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा' इनत पराठमयक्रमस पनठतममम उत्सरानहभ्यनो भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायरा अनिमररानगिभ्य उपरासकदे भ्यश्चि हरानदरकस  स्विरागितस 

नविजराप्यतदे। परमहषरनविषयक्षः अयस यदम गिमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिरा नविषयरा अस्मराकस  रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिस्य 
पराठमयक्रमदेऽनप समरानविष्टिरा भविनन्त। आ बहनोक्षः करालरादम नविदमरानिक्षः अन्तररायनो ददरट्रीभविदेनदनत आशरासदे। नहन्दमजशैनिबबौदरानिरास धनमरकमम 
आध्यरानत्मकस  कराव्यरानदकस  च विराङ्मयस प्ररायक्षः सविरमनप ससस्कक तदे ननिबदमनस्त। एतदेषरास शतस्य कनोटट्रीनिरास मनिमजरानिरास नप्रयराणरामम नविषयराणरामम 
भदनमकरायशै प्रस्तमत्यशै प्रविदेशयनोगयतरायशै प्ररनोचनिरायशै च मराध्यनमकस्तरदे उच्चमराध्यनमकस्तरदे च कदे नचदम नविषयराक्षः पराठमयत्विदेनि यनोज्यन्तदे। यथरा 
आसगल-नहन्दरानदभराषराजरानिस नविनिरा तत्तदराषयरा नलनखतरा मराध्यनमकस्तरट्रीयरा ग्रन्थराक्षः पनठतमस बनोदमस च नि शक्यन्तदे तदतम अतरानप 
प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नि जरानिरानत चदेतम इमस पराठम यक्रमस बनोदमस नि परारयदेतम। अतक्षः प्ररारनम्भकस  ससस्कक तस नविदरानिम छरातक्षः अत अस्य पराठमयक्रमस्य 
अध्ययनिदे अनधकराररत्विदेनि इनत गिण्यतदे। 

गिमरुकम लदेषम अधट्रीयरानिराक्षः छरातरा अष्टिमककरास यरावितम करामस स्विपरम्पररानिमसरारमम अध्ययनिस करनोतम। निविमदशमककयनोक्षः तम 
एकरादशदरादशककयनोक्षः च भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य ननिष्ठयरा ननियनमतमम अध्ययनिस करनोतम। अस्य पराठमयक्रमस्य 
अध्यदेतरा उच्चनशकरायशै यनोगयनो भनविष्यनत। 

ससस्कक तस्य नविनभन्निदेषम शरासदेषम कक तभदररपररशमराक्षः नविदराससक्षः प्रराध्यरापकराक्षः नशककराक्षः नशकरानविदक्षः च अस्य पराठमयक्रमस्य 
प्ररारपरचनिरायरामम नविषयननिधराररणदे नविषयपररमराणननिधराररणदे नविषयप्रकटनिभराषरास्तरननिणरयदे नविषयपराठलदेखनिदे च ससलगनिराक्षः। अतक्षः अस्य 
पराठमयक्रमस्य स्तरक्षः उन्नित एवि इनत नकमम उ विकव्यमम। 

विदेदराध्ययनिस्य एषरा स्विराध्यरायसरामग्रट्री भवितरास कक तदे पयरारपरा समबनोधरा रुनचररा आनिन्दरसस्यनन्दनिट्री सबौभरागयदरानयनिट्री 
धमरारथरकराममनोकनोपयनोनगिनिट्री च स्यरानदनत आशरास्महदे। अस्य पराठमयक्रमस्य प्रधरानिस लक्ष्यस यदम भरारतट्रीयजरानिपरम्पररायराक्षः शशैकनणककदेतदेषम 
नविनशष्टिस यनोगयस च स्थरानिस स्विट्रीकक नतक्षः गिविदेषणरा च स्यरानदनत। तल्लक्ष्यमम पराठमयक्रमदेणरानिदेनि सदेत्सनत इनत दृढनविश्वरानसनिनो वियमम। 

अध्यदेतरा अध्ययनिकरालदे यनद मन्यदेत यदम अनस्मनिम अध्ययनिसम्भरारदे पराठननिचयदे यत ससशनोधनिस पररवितरनिस पररविधरनिस ससस्करारक्षः च 
अपदेक्ष्यन्तदे, तदेषरास समदेषरास प्रस्तराविरानिरास वियस स्विरागितस कतमर्दं नसदराक्षः स्मक्षः। अममस पराठम यक्रममम इतनोऽनप अनधकमम प्रभरानविनिमम उपयनोनगिनिस सरलस 
च नविधरातमस भविनदक्षः सह वियस सदरा प्रयत्निपररा एवि। 

अध्यदेत तणरास समदेषरामनप अध्ययनिदे सराफल्यराय जट्रीविनिदे च सराफल्यराय कक तकक त्यरायशै च आशट्रीविरचक्षः अस्मराकमम। 
नकस  बराहहनिरा नविस्तरदेण। अस्मराकस  गिबौरविविराणणीं जगिनत नविरलरामम सविरनविदरायरा लक्ष्यभदतरामम एवि उदररानम - 

सवर्वेऽत्र सकसखिनर्यः सन्तक सवर्वे सन्तक सनरचाररचार्यः। 
सवर्वे भदचासण पश्रन्तक रचा कसश्चदिन दिकर्यःखिभचागन भवततन।। 
दिकजरनर्यः सज्जनतो भभरचातन सज्जनर्यः शचासन्तरचाप्नकरचातन।
शचान्ततो रकच्रतत बन्धतभ्रतो रकक्तश्चचान्रचानन सवरतोचरततन।।
स्वस्त्रस्तक सवश्वस्र खिलर्यः प्रसश्रीदितचास ध्रचारन्तक भभतचासन सशवस सरथतो सधरचा। 
रनश्च भदस भजतचादिधतोकजत आवतश्रतचास नतो रसतरप्रहहैतकककी।।

शट्री ससजय-कम मरार-नसन्हरा
ननिददेशकक्षः (शशैनककनविभरागिस्य)

रराष्टट्रीय-ममक-नविदरालयट्री-नशकरा-ससस्थरानिमम

मनदवेशिककीयमा वमाकम्



 नप्रय नजजरासनो

ॐ सह नचाववतक। सह ननौ भकनक्तक । सह वश्रीरर्यं करवचावहहै। ततजसस्वनचावधश्रीतरस्तक। रचा सवसद्विषचावहहै॥ ॐ शचासन्तर्यः शचासन्तर्यः 
शचासन्तर्यः॥ 

परम्पररामम अविलम्ब्य इयस प्रराथरनिरा यदम अस्मराकमम अध्ययनिस नविघ्निरनहतस भवितम। अजरानिनिराशकस  तदेजनस्वि भवितम। 
नविददेषभराविनिरानिराशकस  भवितम। नविदरालराभदेनि सविरनविधतरापरानिरास शरानन्तक्षः भवितम इनत।

भरारतट्रीयजरानिपरम्पररा इनत पराठमयक्रमस्य अङम गिभदतनोऽयस पराठमयनविषयक्षः। अस्य उच्चतरमराध्यनमकककरायराक्षः कक तदे ननिधराररणमनस्त। 
एतत्पराठमयक्रमस्य पराठननिचयरानत्मकरामम इमरामम अध्ययनिसरामग्रट्रीमम भवितदे दददम अहस परमस हषरमम अनिमभविरानम। सरलस ससस्कक तस जरानिनिम यक्षः 
कनोऽनप अस्य अध्ययनिदे समथर्वो गिण्यतदे। 

अनिन्तरा विशै विदेदराक्षः। भरारतट्रीयरानिरास गिविरस्थरानिस शदरास्परादस जरानिमदलस जट्रीविनिपथप्रदशरकक्षः इहपरलनोकजरापकक्षः विदेदक्षः। बहहषम शराखरासम 
नभन्निक्षः। विदेदराङम गिराननि च षटम। उपविदेदराक्षः च सनन्त। विशैनदकशब्दराक्षः बहहत लबौनककशब्ददेभ्यनो नभन्निराक्षः। तत व्यराकरणस्य नविनशष्टिरा ननियमराक्षः। 
अतक्षः पराठमयक्रमदेऽनस्मनिम विशैनदकविराङ्मयस्य इनतहरासक्षः, सदकराननि, व्यराकरणमम चदेनत तदेधरा नविभरागिक्षः पररकनल्पतक्षः। नक्लष्टिनविषयरा अत्यन्तस 
सरलयरा नगिररा अनस्मनिम पराठमयक्रमदे वितरतदे। 

मराध्यनमकककरायरास प्रदत्तक्षः विदेदराध्ययनिमम इनत नविषयक्षः अनप अत्यन्तमम उपकरारकक्षः वितरतदे। सनत समयदे छरातक्षः तस्य अध्ययनिदेनि 
जरानिपट्रीनिक्षः भनवितममहरनत। उच्चतरमराध्यनमकककरायरा विदेदराध्ययनिमम इनत नविषयस्य अध्ययनिदेनि विदेददे प्रविदेशराय छरातस्य यनोगयतरा कल्प्यतदे। 
एतत्सरामग्रट्री विदेदरानिरास सशदमम अध्ययनिदे प्रविदेशराय प्ररनोचनिराय च। अनियरा आकरग्रन्थरा नि गितराथरार नि विरा हदेयराक्षः अनप तम गिभट्रीरतयरा 
अध्यदेयराक्षः। 

समग्रनोऽनप पराठमयनविषयक्षः दयनोक्षः पमस्तकयनोक्षः कनल्पतनोऽनस्त। 
अध्यदेतरा पराठरानिम सम्यकम  पनठत्विरा पराठगितरानिरास प्रशरानिरामम उत्तररानण स्वियस नविचरायर अन्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तरराणरास दशरनिस कम यरारतम, तशैक्षः 

उत्तरशैक्षः स्विस्य उत्तरस च मदेलयदेदम। प्रनतपतस प्रदत्तदे ररकभरागिदे स्विस्य नटप्पणणीं रचयदेदम। पराठरान्तदे प्रदत्तरानिरामम उत्तररानण ननिमरारय परट्रीकरायशै 
सन्निदनो भवितम। 

अध्ययनिसम्भरारदे क्विरानप करानठन्यमम अनिमभदयतदे चदेतम अध्ययनिकदे न्द्रस यथराकरालस गित्विरा समस्यरासमराधरानिराय आचरायर्दं पश्यतम। 
ररानष्टयममकनविदरालयट्रीनशकराससस्थरानिदेनि सह ई-पतदराररा सम्पकर्दं  विरा करनोतम। जरालपमटदे अनप ससपकर व्यविस्थरा वितरत एवि। जरालपमटकम टक्षः 
www.nios.ac.in इनत अनस्त। 

पराठमयनविषयनोऽयस भवितक्षः जरानिस विधरयतरातम , परट्रीकरासम सराफल्यमम आविहतरातम , रुनचस विधरयतरातम , मनिनोरथरानिम पदरयतरातम इनत करामयदे।  
अजरानिरान्धकरारस्य निराशराय जरानिज्यनोनतषक्षः दशरनिराय च इयस मदे हरानदरकक प्रराथरनिरा - 
ॐ असततो रचा सदिन गरर। तरसतो रचा ज्रतोसतगररर। रमत्रतोरचाररमतस गरर॥ ॐ शचासन्त: शचासन्त: शचासन्त:॥

भवित्कल्यराणकरामट्री

रराम-निराररायण-मट्रीणरा
पराठमयक्रमसमन्वियकक्षः (शशैनककमम)
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ववैमदकसककमामन

भकममकमा 
इहि खलपु जगमत आककीटपतङ्गस  प्रमामणनमास सपुखप्रमाप्तयवे द पुयाःखपररहिमारमाय च प्रवपृसत्तदयमम् अहिमनरशिस दरष्ट्रीदृश्यतवे। सपुप्रससदस

सवरमवमदतमम्  च  यतम्  सपुखस  शिनोभनकममारनपुष्ठमानमादम्  जमायतवे।  दपुयाःखमम्  अशिनोभनकममारनपुष्ठमानमादम्  जमायतवे।  तदनपुष्ठमानस  च  अन्तरवेण
कमरस्वरूपजमानस न भवमत। अतयाः सपुखमम् इच्छतमा द पुयाःखस पररसजहिमासतमा पपुरुषवेण अवश्यमम् प्रथमस कमरणमास स्वरूपस शिनोभनष्ट्रीयत्वमम्
अशिनोभनष्ट्रीयत्वस च ववेदनष्ट्रीयमवेव। तज्जमानमम् ऋतवे ववेदमाथरजमानस दपुष्करमम्। अतयाः अध्यवेययाः ववेदयाः, मवचमायरयाः च तदथरयाः मवपशश्चतमा। स च
ववेद ऋकम्  यजपुयाः समाम अथवमार इमत भवेदवेन चतपुधमार अमप। क्वमचतम् त्रवेधमामप प्रदश्यरतवे। प्रमतभवेदमम् अमप अनवेकशिमाखमायपुतयाः च। तमासमास
शिमाखमानमास  प्रमतस्वस  मन्त्रबमाह्मणभवेदमवमभन्नत्वमम्।  तत्र  मन्त्रमायाः  ववैमदकवे षपु  तत्त्ववेन  प्रससदमायाः  कमरसमववेतमाथरस्ममारणवैकफिलकमायाः।
मवसधबनोधकवमाक्यस्य  च  बमाह्मणससजमा।  मवसधयाः  कमरणमामम्  इषसमाधनत्वबनोधनमपुखवेन  इषसमाधनवे  पपुरुषस  प्रवतरयमत।  मनषवेधस्तपु
अमनषसमाधनबनोधनमपुखवेन  अमनषसमाधनमातम्  मनवतरयमत।  बमाह्मणस  च  कमरबमाह्मणमम्  उपसनमाबमाह्मणमम्  जमानबमाह्मणमम्  इमत  त्रवेधमा
मवभकमम्। कमरकमाण्डवे मनत्यनवैममसत्तककमाम्यभवेदवेन मत्रमवधमामन कममारमण आम्नमातमामन। तदवेतवेषमास कमरणमामम् जमानससपत्तयवे ववेदमाथरजमानमम्
सपुतरमामम् अपवेकतवे। 

भमारतवे वषर ववेदस्य ससमहितमानमास बमाह्मणमानमामम् आरण्यकमानमामम् उपमनषदमास च मवदतवे महिदम् ववैमशिष्ट्यमम्। ससस्कपृ तपमाठशिमालमासपु
महिमामवदमालयवेषपु  च ववेदस्य अध्ययनमम् अध्यमापनस  च समागहिस भवमत। अशस्मनम् पमाठ्यमासशिवे  मन्त्रमाणमास  पदपमाठमानमास  व्यमाख्यमानमास  च
सम्यकम्  सममाववेशिनो वतरतवे। ऋग्ववेदस्य समारससगहिमाणमास पररचयनोऽमप अत्र प्रमाप्स्यतवे। अनवेन सककमाध्ययनवेन अध्यवेततॄणमास महिमानम् उपकमारनो
भववेदम्। भकयसमा प्रयत्नवेन ससौष्ठववेन च अस्य अध्ययनस छमात्रवेण कतरव्यमम्। ववेदस्य व्यमाकरणमम् लसौमककव्यमाकरणमादम् मभन्नमम्। शिब्दमायाः
अमप  बमाहिहल्यवेन  मभन्नमा  भवशन्त।  स्वरभवेदवे  अथरभवेदनो  भवमत।  प्रकरणभवेदवेऽमप  अथरभवेदनो  भवमत।  कमाव्यमात्मकशिवैलष्ट्री  बहिहत्र  ववेदवे
पररलक्ष्यतवे। अतयाः मन्त्रमाणमामम् आपमाततनो यनोऽथरयाः प्रमतभमामत ततनो मभन्न एव अथर्थो भमवतपुमहिरमत। व्यमाख्यमानभवेदवेनमामप अथर भवेदमायाः
सशन्त। तमात्पयरभवेदवेन  अथर  भवेदनो  भवमत। अतयाः मन्त्रमाणमामम्  अयमवेवमाथर  इमत मनणरययाः सपुदपुष्कर एव। तथमामप प्रममाणभकतमानमामम्
आचमायमारणमामम्  श्रष्ट्रीमतमामम्  समायणमानमामम्  भमाष्यमवेव  मकसञ्चितम्  सपुबनोधमाय  पररवतरनवेन  छमात्रनोपयनोमगत्वस  सममासमाद  अत्र  प्रदष्ट्रीयतवे।
मन्त्रमान्वययाः, मन्त्रव्यमाख्यमा, मन्त्रस्य सरलमाथरयाः, कवे षमासञ्चितम् शिब्दमानमास व्यमाकरणमम् इमत रूपवेणमात्र मन्त्रमायाः व्यमाख्यमातमायाः सशन्त। 



)15 ॥अमग्निसककमम्॥
प्रस्तमावनमा

ववेदनोऽसखलधमरमकलमम्। सवरषमास धममारणमास ववेदयाः एव मकलमम्। जगमत चत्वमारयाः ववेदमायाः सशन्त। तवे ववै ऋग्ववेदयाः ,

यजपुवरदयाः,  समामववेदयाः,  अथवरववेदश्च। तवेषपु चतपुषपुर  ववेदवेषपु ऋग्ववेदयाः प्रमाचष्ट्रीनतमयाः अशस्त। ऋग्ववेदस्य प्रथमस सककमम्
अमग्निसककमम्। जगमत उपलभ्यममानस्य समामहित्यस्य इदमम् प्रमाचष्ट्रीनतमस सककमम्। अत्र अग्निवेयाः स्तपुमतयाः मवदतवे। ववेदवे
अमग्नियाः बहिहप्रससदयाः दवेवतमा अशस्त। ऋग्ववेदवे प्रमाययाः २०० सककवे षपु अग्निवेयाः स्तपुमतयाः समपुपलभ्यतवे। ऋग्ववेदस्य प्रथमस
पदममप  'अमग्निमम्'  इमत अशस्त। अशस्मनम् पमाठवे  अमग्निसककस्य नव मन्त्रमायाः सशन्त। तत्र च समायणमाचमायरयाः भमाष्यस
रमचतवमानम्।  अशस्मनम्  पमाठवे  तस्यवैव  भमाष्यमामम्  अनसपृत्य  व्यमाख्यमानस  प्रदत्तमम्  अशस्त।  अस्य  अमग्निसककस्य
मधपुच्छन्दमा ऋमषयाः,  गमायत्रष्ट्री छन्दयाः,  अमग्निश्च दवेवतमा। अमग्निशिब्दस्य अथरयाः भवमत-  ययाः दवेवयाः यजवे प्रदत्तस हिमवयाः
दवेवतमानमास  कपृ तवे  आदमाय  गच्छमत  सयाः  अमग्नियाः।  ऋग्ववेदवे  मत्रषपु  प्रमपुख्यदवेववेषपु  अग्निवेयाः  स्थमानस  मदतष्ट्रीयमम्।  अमग्नियाः
ममानवजष्ट्रीवनवेन सहि दृढतयमा सम्बदयाः अशस्त। सम्पकणरगपृहिकमायमारय अग्निवेयाः महितष्ट्री आवश्यकतमा अशस्त। प्रमतगपृहिमम्
अस्य मनवमासयाः। अमग्नियाः महि एवस  दवेवयाः ययाः जन्मनयाः आरभ्य मपृत्यपुपयरन्तस  जनवेन सहिवैव मतष्ठमत। अमग्निनमा एव
सम्पकणरसससमारस्य प्रकमाशियाः जमातयाः। अमग्नियाः एव प्रमाचष्ट्रीनमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास प्रधमानमम् आसष्ट्रीतम्। यतनो महि अमग्निनमा एव
यजयाः भनोजनमामदकस  शिष्ट्रीतमनवमारणस च सम्पमादन्तवे स्म। 

अशस्मनम् पमाठवे क्वमचतम् अन्यवेषमामम् आचमायमारणमामम् मतस्यमामप ससगहियाः कपृ तनोऽशस्त। मटप्पणष्ट्रीरूपवेण तस्य
प्रकटनस  कपृ तमशस्त।  मटप्पण्यमामम्  सककस्य  अवबनोधमाय  उपयनोगष्ट्री  मवषययाः  प्रदत्तनोऽशस्त।  मटप्पणष्ट्रीस्थस  मतमम्
असधकसजजमासकनमास कपृ तवे मवशिवेषतयाः प्रदत्तमशस्त। 

उदवेश्यमामन

एतस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् – 

 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास ससमहितमापमाठस जमास्यमत।
 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास पदपमाठस जमास्यमत।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर समथर्थो भववेतम्।

 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास सरलमाथर जमास्यमत।
 मन्त्रवे शस्थतस व्यमाकरणस जमातपुस समथर्थो भववेतम्।

ववेदमाध्ययनमम्    1   

१५



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

 ववैमदकशिब्दमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 ववैमदकलसौककयनोयाः भवेदस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 सककमाथर जमात्वमा सककममहिममानमम् जमास्यमत।
 कवे षमासञ्चितम् ववैमदकरूपमामण जमास्यमत। 
 सककतमात्पयर सककतत्त्वस च अवगच्छवेतम्।
 अमग्निसककवे  अग्निवेयाः वणरनमम् यथमाशस्त तथमा जमास्यमत। 
 अमग्नियाः मकस  मकस  करनोमत इत्यमप अवगच्छवेतम्। 
 ककीदृशियाः अमग्नियाः स्तपुत्ययाः भवमत इत्यमप जमास्यमत। 

अमग्निसककमम्

. )15 1 मकलपमाठयाः – अमग्निसककमम् (ऋग्ववेदष्ट्रीयमम् १.१)

अअसगनरश्री मळत  पक अरतोसह मतस रअज्ञस्र म दित अवरम असत्वज मरन। 
हतोअतचा मरस रत्न अधचात मररन॥१॥

अअसगनर्यः पभवर्वे मसभअरर सष मसभअरश्रीडनरतोअ नभत मनहैर अत। 
स दित अवचावाँ एह व मकसत॥२॥

अअसगननचा म र असरर मश्नवअत्पतोष मरत अव सदि अवतसदि मवत। 
रअशसस म वश्रीअरव मत्तररन॥३॥

अगनत अ रस रअज्ञर मध्वअरस सवअश्वतर्यःम परर अभभरसस म। 
स इदत अवतषक म गच्छसत॥४॥

अअसगनहर्होतचा म कअसवकमतकर्यः सअत्रसश्चअत्रश मवस्तरर्यः। 
दित अवतो दित अवतसभअरचाग मरतन॥५॥

रदिअङन ग दिचाअशकषत अ त्वरगनत म भअदस कम रर अष्रसस म। 
तवत मत्तत्सअत्रर मङन सगरर्यः॥६॥

   2   ववेदमाध्ययनमम्



॥अमग्निसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

उप म त्वचागनत सदि अवतसदि मवत अ दितोषचा मवस्तसधर अरचा वअररन। 
नरतोअ भर मन्त अ एर मसस॥७॥

रचाज मन्तरध्वअरचाणचास म गतोअपचारम अतस्रअ दिश्रीसदि मसवरन। 
वधर मरचानस अ स्वत दिरत म॥८॥

स नर्यःम सप अततव म सभ अनवतऽगनत म सभपचारअनतो भ मव। 
सच मस्वचा नर्यः स्वअस्तरत म॥९॥

. . )15 1 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

अअसगनरश्री मळत  पक अरतोसह मतस रअज्ञस्र म दित अवरम असत्वज मरन। 
हतोअतचा मरस रत्न अधचात मररन॥१॥

पदिपचाठर्यः  -  अअसगनरन।  ई अळत अ।  पक अरर्यःऽसह मतरन।  रअज्ञस्र म।  दित अवरन।  रअसत्वज मरन।  हतोतचार मरन।

र अत्न अऽधचात मररन॥१॥

अन्वययाः- यजस्य पपुरनोमहितस दवेवस हिनोतमारमम् ऋशत्वजस रत्नधमातममम् अमग्निमम् ईळवे । 

व्यमाख्यमा-  अमग्निनमामकस  दवेवमम्  ईळवे  स्तसौमम।  'ईडम्  स्तपुतसौ'  इमत  धमातपुयाः।  डकमारस्य  ळकमारनो
बहपृचमाध्यवेतपृसम्प्रदमायप्रमाप्तयाः।  तथमा  च  पठ्यतवे-  'अज्मध्यस्थडकमारस्य  ळकमारस  बहपृचमा  जगपुयाः।
अज्मध्यस्थढकमारस्य  ळ्हिकमारस  ववै  यथमाक्रममम्'  इमत।  मन्त्रस्य हिनोत्रमा  प्रयनोज्यत्वमातम्  अहिस  हिनोतमा  स्तसौमष्ट्रीमत
लभ्यतवे।  ककीदृशिममग्निमम्?  यजस्य पपुरनोमहितमम्।  यथमा रमाजयाः पपुरनोमहितयाः तदभष्ट्रीषस  सम्पमादयमत,  तथमा अमग्निरमप
यजस्य अपवेमकतस हिनोमस सम्पमादयमत। यदमा,  यजस्य सम्बशन्धमन पकवरभमागवे आवहिनष्ट्रीयरूपवेण अवशस्थतमम् पपुनयाः
ककीदृशिमम्? हिनोतमारमम् ऋशत्वजमम्। दवेवमानमास यजवेषपु हिनोतपृनमामक ऋशत्वगम् अमग्निरवेव। तथमा च श्रकयतवे- 'अमग्निवर दवेवमानमास
हिनोतमा'  (ऐ०  बमा०  ३.  १४)  इमत।  पपुनरमप  ककीदृशिमम्?  रत्नधमातमस  यमागफिलरूपमाणमास  रत्नमानमाममतशियवेन
धमारमयतमारस पनोषमयतमारस वमा। 

मटप्पणष्ट्री  - असग्ममष्ट्रीळवे  अमग्निमम्  यमाचमामम।  यजस्य दवेवनो  दमानमादमा  दष्ट्रीपनमादमा  दनोतनमादमा  दपुस्थमाननो
भवतष्ट्रीमत वमा। तवेन यजस्य दमातमा दष्ट्रीपमयतमा दनोतमयतमा अयमम् अमग्नियाः इमत उकस  भवमत। कथस दपुस्थमानयाः  -
यदमप अमग्नियाः पपृसथवष्ट्रीस्थमानयाः तथमामप दवेवमानम् प्रमत हिमववहिनमादम् दपुस्थमाननो भवमत। यनो दवेवयाः समा दवेवतमा। अथमारदम्
दवेवयाः  एव  दवेवतमा।  हिनोतमारमम्  हमातमारमम्।  रत्नधमातममम्  रमणष्ट्रीयमानमास  धनमानमास  दमातपृतममम्।  (स्कन्दस्वमामष्ट्री)  -

शिमाशन्तकपसौमषकवै याः कमरमभयाः यनो रमाजमानमम् आपद्भ्ययाः त्रमायतवे स पपुरनोमहितयाः इत्यपुच्यतवे। यजस्य आपदमामम् हिन्तमारमम्
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इत्यथरयाः। पकवरस्यमास मदमशि मनमहितयाः आहिवनष्ट्रीयमात्मनमा स्थमामपतयाः पपुरनोमहितयाः इत्यमप अथरयाः। रत्नमम् धनस्य नमाम
अशस्त। धनमानमामम् अमतशियवेन दमातमा अमग्नियाः। तमम् स्तसौमम।

सरलमाथर याः- यजस्य प्रकमाशियपुकयाः  पपुरनोमहितयाः  अमग्नियाः  अशस्त। अथवमा  यजममानस्य सम्मपुखवे  अमग्नियाः
शस्थतयाः। स दवेवमानम् यजवे आहयमत। सवमारसधकरत्नमामन स धमारयमत। एवस ययाः अमग्नियाः तमम् अहिस स्तसौमम। 

व्यमाकरणमम् - 

यजस्य- यजम्-धमातनोयाः नमङ षष्ठ्यवेकवचनवे यजस्य इमत रूपमम्। 

दवेवमम्- मदवम्-धमातनोयाः अच्प्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे दवेवमम् इमत रूपमम्। 

हिनोतमारमम्- हिहधमातनोयाः तपृन्प्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे हिनोतमारमम् इमत रूपमम्। 

रत्नधमातममम्-  रत्नमामन  दधमामत  इमत  रत्नधमायाः,  रत्नधमाशिब्दस्य  शक्वप्प्रत्ययवे  तमप्प्रत्ययवे  च
मदतष्ट्रीयवैकवचनवे रत्नधमातममम् इमत रूपमम्। 

इळवे- स्तपुत्यथरकमादम् ईडम् -धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे इळवे  इमत रूपमम्। 

अअसगनर्यः पभवर्वे मसभअरर सष मसभअरश्रीडनरतोअ नभत मनहैर अत। 
स दित अवचावाँ एह व मकसत॥२॥

पदिपचाठर्यः - अअसगनर्यः। पभवर्वे मसभर्यः। रसष मऽसभर्यः। ईडनरर्यःम। नभत मनहैर्यः। उ अत। सर्यः। दित अवचानन। आ। इ अह।

वअकअसत अ॥२॥

अन्वययाः - अमग्नियाः पकवरमभयाः उत नकतनवैयाः ऋमषमभयाः ईडयाः सयाः दवेवमानम् इहि आ वकमत। 

व्यमाख्यमा- अयमम् अमग्नियाः पकवरमभयाः पपुरमातनवैयाः भपृग्वमङ्गरयाःप्रभपृमतमभयाः ऋमषमभयाः ईडयाः स्तपुत्ययाः, नकतनवैयाः उत
इदमानष्ट्रीन्तनवैयाः अस्ममामभरमप स्तपुत्ययाः। सयाः अमग्नियाः सनम् इहि यजवे दवेवमानम् हिमवभपुरजयाः आ वक्ष्यमत। 

मटप्पणष्ट्री  -  उतशिब्दस्य  मवकल्पयाः  अथरयाः।  तथमामप  अत्र  चमाथरयाः  अथमारतम्  समपुच्चययाः  अथरयाः
मनपमातनमादम्। अतयाः पकवरतनवैयाः नकतनवैयाः च इत्यथर्थो लभ्यतवे।। प्रथममन्त्रवे उकस  यदम् अहिमम् अमग्निमम् स्तसौमम। मकमत्र
स्तपुतसौ  कमारणमम्।  अतयाः अयस  मदतष्ट्रीयनो  मन्त्रयाः।  यतनो महि अयममग्नियाः पकवरतनवैयाः  ऋशत्वसग्भयाः स्तपुत्ययाः,  नकतनवैरमप
स्तपुत्ययाः। यमावमानम् कशश्चदम् ऋमषयाः, तवेन सवरण स्तनोतव्ययाः इमत। अयमवेव हिवेतपुयाः यदम् अहिमम् अमग्निमम् ईडवे। इहि समगवे
जगमत स एव अमग्नियाः दवेवमानम् यजवेषपु आहयमत, नमान्ययाः कशश्चदमप।

सरलमाथर याः- अमग्नियाः प्रचष्ट्रीनवैयाः नकतनवैश्च ऋमषमभयाः स्तपुत्ययाः। एवस ययाः अमग्नियाः स दवेवमानम् यजवे आहयवेतम्। 

व्यमाकरणमम् - 

● पकवरमभयाः- पकवरयाः इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्। 
● ईडयाः- ईडम् -धमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे ईडयाः इमत रूपमम्। 
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● दवेवमाव- दवेवशिब्दस्य मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे रूपममदमम्। पदमान्तवे शस्थतमातम् नकमारमात्पकवर आकमारयाः मकञ्चि परस 
ययाः कनोऽमप स्वरयाः मतष्ठमत चवेतम् नकमारस्य लनोपयाः भवमत। अमप तपु पकवरवणरस्य अनपुनमाससकमादवेशियाः 
भवमत। 

● वकमत- वहिम्-धमातनोयाः लपृमट स्यप्रत्ययवे यकमारस्य छन्दसस लनोपवे वकमत इमत रूपमम्। लवेट्लकमारवेऽमप एवस
रूपस सम्भवमत। 

अअसगननचा म र असरर मश्नवअत्पतोष मरत अव सदि अवतसदि मवत। 
रअशसस म वश्रीअरव मत्तररन॥३॥

पदिपचाठर्यः  -  अअसगननचा म।  र असररन।  अअश्नअवअतन।  पतोष मरन।  ए अव।  सदि अवतऽसदि मवत।  रअशस मरन।

वश्रीअरव मतनऽतररन॥३॥

अन्वययाः - अमग्निनमा मदववेमदववे पनोषमम् एव यशिसस वष्ट्रीरवत्तमस रमयमम् अश्नवतम्। 

व्यमाख्यमा- यनोऽयस हिनोत्रमा स्तपुत्ययाः अमग्नियाः। तवेन अमग्निनमा मनममत्तभकतवेन यजममानयाः रमयस धनमम् अश्नवतम्
प्रमाप्ननोमत।  ककीदृशिस  रमयमम्।  मदववेमदववे  पनोषमम्  एव  प्रमतमदनस  पपुष्यममाणतयमा  वधरममानमवेव,  न  तपु  कदमामचदमप
कष्ट्रीयममाणमम्। यशिसस दमानमामदनमा यशिनोयपुकस  वष्ट्रीरवत्तममम् अमतशियवेन पपुत्रभपृत्यमामदवष्ट्रीरपपुरुषवैयाः उपवेतमम्। समत महि धनवे
पपुरुषमायाः सम्पदन्तवे। 

मटप्पणष्ट्री  -  एवस स्तपुतयाः अमग्नियाः। ययाः स्तपुमतस करनोमत स स्तनोतमा स्तपुमतकमारणमातम् अमग्निसकमाशिमातम् रमयस
धनमम् प्रमाप्ननोमत। न च कवे वलस धनमम्। मकस  तमहिर। पनोषमम् पपुमषमम् अमप। कदमा प्रनोप्ननोमत। मदववे मदववे मदनवे मदनवे
अहिमन अहिमन। सवरकमालमम्  इत्यथरयाः। मकमम्  अन्यतम्  प्रमाप्ननोमत। यशिसमम्। अथमारतम्  यशियाः ककीमतरमम्  प्रमाप्ननोमत।
ककीदृशिस यशियाः। यशस्मनम् वष्ट्रीरमायाः पपुत्रमायाः सशन्त तदम् वष्ट्रीरवतम्। अमतशियवेन वष्ट्रीरवतम् वष्ट्रीरवत्तममम्। अथमारतम् बहिहमभयाः
वष्ट्रीरपपुत्रवैयाः  समहितस  यशियाः लभतवे।  इत्थमम्  ईदृशिस्य अग्निवेयाः  ययाः स्तपुमत करनोमत स स्तपुमतफिलमम्  अमग्निसकमाशिमातम्
लभतवे। फिलस्वरूपमम् महि - धनमम् पपुमषयाः मवपपुरवष्ट्रीरपपुत्रसमहितमा ककीमतरयाः च।

सरलमाथर याः-  यजममानयाः  अमग्निनमा  धनस  लभतवे।  ततम्  धनस  प्रमतमदनस  वधरतवे  यजममानश्च  धनस्य
दमानमामदकमरणयाः कपृ तवे व्ययमातम् यशियाः ककीमतरमम् लभतवे। तच्च यशियाः पपुत्रमामदवष्ट्रीरपपुरुषवैयाः समहितस प्रमाप्ननोमत। अथमारतम्
बहिवयाः पपुत्रमायाः वष्ट्रीरमायाः स्यपुयाः। तवेन स्तनोतपुयाः ककीमतरयाः स्यमादम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 मदववेमदववे- मदवशिब्दस्य सप्तम्यवेकवचनवे मदववेमदववे इमत रूपमम्। 
 पनोषमम्- पपुषम्-धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे पनोषमम् इमत रूपमम्। 
 यशिसमम्- यशिश्शिब्दस्य अच्प्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे यशिसमम् इमत रूपमम्। लनोकवे  यशिसम् शिब्दयाः 

सकमारन्तयाः नपपुससकसलङ्गष्ट्री। 
 वष्ट्रीरवत्तममम्- वष्ट्रीरशिब्दस्य मतपुप्प्रत्ययवे तमप्प्रत्ययवे च मदतष्ट्रीयवैकवचनवे वष्ट्रीरवत्तममम् इमत रूपमम्। 
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 अश्वनतम्- अशिम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे अश्वनतम् इमत रूपमम्। 

अगनत अ रस रअज्ञर मध्वअरस सवअश्वतर्यःम परर अभभरसस म। 
स इदत अवतषक म गच्छसत॥४॥

पदिपचाठर्यः - अगनत म। ररन। रअज्ञरन। अअध्वअररन। सवअश्वतर्यःम। प अरर अऽभभर्यः। असस म। सर्यः। इतन। दित अवतषक म।

गअच्छसत अ॥४॥

अन्वययाः - अग्निवे! यमम् अध्वरस यजस मवश्वतयाः पररभकयाः असस सयाः इतम् दवेववेषपु गच्छमत। 

व्यमाख्यमा- हिवे अग्निवे त्वस यस यजस मवश्वतयाः सवमारसपु मदकपु परष्ट्रीभकयाः पररतयाः प्रमाप्तवमानम् असस सयाः इतम् स एव
यजनो दवेववेषपु  तपृमप्तस प्रणवेतपुस  स्वगर  गच्छमत। प्रमाच्यमामदचतपुमदरगन्तवेषपु  आहिवनष्ट्रीयममाजमारलष्ट्रीयगमाहिरपत्यमाग्निष्ट्रीधष्ट्रीयस्थमानवेषपु
अमग्निरशस्त। पररशिब्दवेन हिनोत्रष्ट्रीयमामदसधष्ण्यव्यमामप्तमवरवमकतमा। ककीदृशिस यजमम्?  अध्वरस महिससमारमहितमम्। न ह्यमग्निनमा
सवरतयाः पमासलतस यजस रमाकसमादयनो महिसससतपुस प्रभवशन्त। 

मटप्पणष्ट्री  -  न मवदतवे  ध्वरयाः महिससमा अस्य इमत अध्वरयाः। ध्वरणस ध्वरनो महिससमा यशस्मन्नमाशस्त सयाः
अध्वरयाः। कपु तयाः महिससमा नमाशस्त। यजवे महि सवरस्य अनपुगहियाः भवमत न तपु महिससमा। परन्तपु ओषधष्ट्रीनमास पशिकनमास वपृकमानमास
पमकणमास च महिससमा दृश्यतवे। तथमामप महिससमारमहितयाः इमत कथमपुच्यतवे। तत्र मशिषमतमम् - 

ओषध्ययाः पशिवनो वपृकमास्तष्ट्रीयरञ्चियाः पमकणस्तथमा। 

यजमाथर ममथपुनस प्रमाप्तमायाः प्रमाप्नपुवन्त्यपुशच्छष तष्ट्रीयाः पपुनयाः।। इमत

अथमारतम् वनस्पतययाः पशिवयाः वपृकमायाः मतयरग्यनोमनस्थमायाः पमकणयाः च यमद यजवे महिसससतमायाः तथमामप तवेषमामम्
सद्गमतयाः भवमत। हिष्ट्रीनलनोकप्रमामप्तयाः न भवमत। उशच्छष मतस  तवे  प्रमाप्नपुवशन्त। इतम्  शिब्दयाः एवथर।  स इदम् दवेववेषपु
गच्छमत -  स एव दवेववेषपु गच्छमत इत्यथरयाः। अथमारतम् अमग्निनमा सवरतयाः रमकतयाः यजयाः एव दवेववेषपु गच्छमत। दवेवमायाः
तमवेव यजमम् पररगपृह्णशन्त नमान्यमम्। अमग्निनमा सवरतयाः रमकतस यजमम् एव दवेवमायाः स्वष्ट्रीकपु वरशन्त इत्यथरयाः। 

सरलमाथर याः-  अशस्मनम्  मन्त्रवे  अमग्निस  प्रमत उच्यतवे  यतम्  हिवे  अग्निवे  त्वस  यथमा  महिससमारमहितस  यजस  पररतयाः
व्यमाप्ननोमष तवेन अवश्यस यजयाः दवेवमानम् प्रमत गच्छमत। 

व्यमाकरणमम् - 

 मवश्वतयाः- मवश्वशिब्दस्य तससल्प्रत्ययवे मवश्वतयाः इमत रूपमम्। 
 पररभकयाः- पररपकवरकमातम् भकधमातनोयाः शक्वप्प्रत्ययवे पररभकयाः इमत रूपमम्। 
 असस- असम्-धमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे असस इमत रूपमम्। 
 गच्छमत- गमम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे गच्छमत इमत रूपमम्। 
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॥अमग्निसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 अमग्नियाः कवै याः स्तपुत्ययाः। 

.2 डकमारस्य ळकमारयाः कदमा भवमत। 

.3 पकवरमभयाः इमत रूपस क्व समाधपु। 

.4 ककीदृशिमम् अमग्निस हिनोतमा ईडवे। 

.5 वकमत इमत रूपस कशस्मनम् कशस्मनम् लकमारवे सम्भवमत। 

.6 मदवशिब्दस्य सप्तम्यवेकवचनवे मकस  रूपस भवमत। 

.7 यजममानयाः ककीदृशिस रमयस प्रमाप्ननोमत। 

.8 अश्नवतम् इमत रूपस कस्य धमातनोयाः कशस्मनम् लकमारवे च मवदतवे। 

.9 दवेवमाव इमत रूपस कथस स्यमातम्। 

.10 धनवे समत कवे  सम्पदन्तवे। 

.11 वष्ट्रीरवत्तममम् इमत रूपस कथस ससदमम्। 

.12 पनोषमम् इमत रूपस कथस ससदमम्। 

.13 पररभकयाः इमत रूपस कथस ससदमम्। 

.14 ईडयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.15 अश्नवतम् इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.16 यशिसमम् इमत रूपस कथस ससदमम्। 

.17 ईडवे इत्यत्र कयाः धमातपुयाः। 

. . )15 1 2 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम। 

अअसगनहर्होतचा म कअसवकमतकर्यः सअत्रसश्चअत्रश मवस्तरर्यः। 
दित अवतो दित अवतसभअरचाग मरतन॥५॥

पदिपचाठर्यः - अअसगनर्यः। हतोतचा म। कअसवऽकमतकर्यः। सअत्रर्यः। सचअत्रश मवर्यःऽतरर्यः। दित अवर्यः। दित अवतसभर्यःम। आ।

गअरअतन॥५॥

अन्वययाः - हिनोतमा कमवक्रतपुयाः सत्ययाः मचत्रश्रवस्तमयाः अमग्नियाः दवेवयाः दवेववेमभयाः आ गमतम्। 

व्यमाख्यमा-  अयमम् अमग्नियाः दवेवयाः अन्यवैदरववैहिरमवभर्थोसजमभयाः सहि आ गमतम् अशस्मनम्  यजवे  सममागच्छतपु।
ककीदृशिनोऽमग्नियाः।  हिनोतमा  हिनोममनष्पमादकयाः।  कमवक्रतपुयाः।  कमवशिब्दनोऽत्र  क्रमान्तवचननो  न  तपु  मवेधमामवनमाम।  क्रतपुयाः
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प्रजमानस्य  कमरणनो  वमा  नमाम।  ततयाः  क्रमान्तप्रजयाः  क्रमान्तकममार  वमा।  सत्ययाः  अनपृतरमहितयाः  फिलमवश्यस
प्रयच्छतष्ट्रीत्यथरयाः। मचत्रश्रवस्तमयाः। श्रकयतवे इमत श्रवयाः ककीमतरयाः। अमतशियवेन मवमवधककीमतरयपुकयाः॥

मटप्पणष्ट्री  - अयमम् अमग्नियाः दवेवमानमामम् हिनोतमा। कमवक्रतपुयाः  - क्रमान्तस गतस सवरत्र अप्रमतहितस क्रतपुयाः प्रजमानस
कमर  वमा  यस्य  स  कमवक्रतपुयाः।  सत्ययाः  अमभसम्पमादकयाः  यथमामभलमषतफिलदयाः  इमत  यमावतम्।  चमायपृ
पकजमामनशिमामनयनोयाः इमत धमातपुतयाः मचत्रशिब्दयाः व्यपुत्पन्नयाः इमत स्कन्दस्वमामष्ट्री वदमत। मचत्र मचत्रष्ट्रीकरणवे इमत अपरयाः
धमातपुयाः  अशस्त। ततयाः अमप मचत्रशिब्दयाः भवमत। अयमवेव मचत्रशिब्दयाः लनोकवे  प्रचसलतयाः अशस्त। तस्य अथरयाः
मवमचत्र इमत। अथमारतम् मवमवधयाः, बहिहप्रकमारकयाः इमत। श्रवयाः इमत अन्नस्य नमाम, धनस्य नमाम अमप वतरतवे। तस्य
ककीमतरयाः इत्यमप अथरयाः अशस्त। तमपम्-प्रत्ययवेन अमतशिययाः गम्यतवे। अतयाः मचत्रश्रवस्तम इत्यस्य एकमासधकमायाः
अथमार भवशन्त। तथमामहि अमतशियवेन पकज्यस मवमचत्रस मवमवधस वमा अन्नस यस्य स मचत्रश्रवस्तमयाः। अमतशियवेन पकज्यस
मवमचत्रस मवमवधस वमा धनस यस्य स मचत्रश्रवस्तमयाः। अमतशियवेन पकज्यमा मवमचत्रमा मवमवधमा वमा ककीमतरयाः यस्य स
मचत्रश्रवस्तमयाः। इमत इमवे अथमारयाः सम्भवशन्त।

सरलमाथर याः-  अमग्नियाः यजवे  दवेवतमायाः आहयमत। स च उत्कपृ षबपुमदसम्पन्नयाः सत्यशिष्ट्रीलयाः ककीमतरममानम्  च
अशस्त। एवस ययाः अमग्नियाः स दवेवतमामभयाः सहि यजमम् आगच्छतपु। 

व्यमाकरणमम् - 

 कमवक्रतपुयाः- कमवयाः क्रतपुयाः यस्य सयाः, बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। प्रथमवैकवचनवे रूपममदमम्। 
 मचत्रश्रवस्तमयाः- मचत्रस श्रवयाः यस्य सयाः मचत्रश्रवमायाः अमतशिमायष्ट्री मचत्रश्रवमायाः इमत मचत्रश्रवस्तमयाः, 

बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। मचत्रश्रवसम्-शिब्दमातम् तमप्प्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे मचत्रश्रवस्तमयाः इमत रूपमम्। 
 दवेववेमभयाः- दवेवशिब्दस्य तपृतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे ववैमदकस  रूपममदमम्। लसौमककवे  तपु दवेववैयाः इमत रूपमम्। 
 गमतम्- गमम्-धमातनोयाः लवेमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे गमतम् इमत रूपमम्। समायणमाचमायरमतमानपुसमारवेण गमम्-धमातनोयाः

लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपममदमम्। 

रदिअङन ग दिचाअशकषत अ त्वरगनत म भअदस कम रर अष्रसस म। 
तवत मत्तत्सअत्रर मङन सगरर्यः॥६॥

पदिपचाठर्यः  -  रतन।  अअङन ग।  दिचाअशकषत म।  त्वरन।  अगनत म।  भअदरन।  कअरर अष्रसस म।  तव म।  इतन।  ततन।

सअत्ररन। अअङन सगअरर्यःअ॥६॥

अन्वययाः - अङ्ग अग्निवे! त्वस दमाशिपुषवे यतम् भद्रिस कररष्यसस, अमङ्गरयाः! ततम् तव इतम् सत्यमम्। 

व्यमाख्यमा-  अङ्ग  इत्यमभमपुखष्ट्रीकरणमाथर्थो  मनपमातयाः।  अङ्ग  अग्निवे!  हिवे  अग्निवे  त्वस  दमाशिपुषवे  हिमवदरत्तवतवे
यजममानमाय  तत्प्रष्ट्रीत्यथर  यतम्  भद्रिस  मवत्तगपृहिप्रजमापशिपुरूपस  कल्यमाणस  कररष्यसस  ततम्  भद्रिस  तव  इतम्  तववैव।
सपुखहिवेतपुररमत शिवेषयाः। हिवे  अमङ्गरयाः!  अग्निवे एतच्च सत्यस,  न त्वत्र मवससवमादनोऽशस्त। यजममानस्य मवत्तमामदससपत्तसौ
सत्यमामम् उत्तरक्रत्वनपुष्ठमानवेन अग्निवेरवेव सपुखस भवमत। 
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॥अमग्निसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

मटप्पणष्ट्री  - अङ्ग इमत मनपमातस्य पमादपकरणमाथर प्रयनोगनो भवमत। मकप्रमाथर अमप प्रयनोगयाः भवमत। तदमा
मकप्रस शिष्ट्रीघस दमाशिपुषवे  इमत अन्वययाः स्यमातम्। दमाशृ दमानवे इमत धमातनोयाः क्वसपुप्रत्यययनोगवेन दमाश्वसम् शिब्दयाः भवमत।
तस्य चतपुथर्थी दमाशिपुषवे इमत। दमात्रवे इत्यथरयाः। प्रकरणमादम् अत्र हिमवरदमानकत्रर इमत अथरयाः भवमत। भदम् कल्यमाणवे सपुखवे
च धमातनोयाः रकम् -प्रत्यययनोगवेन भद्रिशिब्दयाः मनष्पदतवे। कल्यमाणमम् इमत तस्य समाममान्यमाथरयाः। कयाः कदमा मकस  स्वस्य
कल्यमाणस  मचन्तयमत  इमत  दवेशिकमालपमात्रभवेदवेन  मभदतवे।  अतयाः  अत्र  प्रकरणवे  यजममानयाः  पशिपु-गपृहि-प्रजमा-
मवत्तमामदकमम् कल्यमाणस मनपुतवे चवेतम् पश्वमामदकमम् अत्र कल्यमाणमम्। तदवेव तस्य इषमम्। अतयाः समायमाणमाचमायरयाः तथवैव
व्यमाख्यमामत।  वस्तपुतयाः  सपुखमवेव  नमा  वमाञ्छमत।  अतयाः  सपुखमवेव  कल्यमाणमम्।  तथमामप  सपुखसमाधनममप  अमप
कल्यमाणस कथ्यतवे। अतयाः यस्य लमाभवेन जनयाः सपुखमम् अनपुभवमत ततम् कल्यमाणमम् भद्रिमम्। तच्च प्रसङ्गभवेदवेन
मभन्नस  भमवतपुमहिरमत।  यमास्कमाचमायरस्तपु  -  भजनष्ट्रीयमम्।  भकतमानमामम्  अमभद्रिवणष्ट्रीयमम्।  भवदम्  रमयमत।  भजनवदम्।
इत्यमादष्ट्रीनम् अथमारनम् वदमत। इतम् शिब्दयाः एवथर वतरतवे। तववेतम् ततम् इत्यस्य तव एव तदम् इत्यथर्थो लभ्यतवे। हिवे अग्निवे
त्वस  भद्रिस  कररष्यसस इत्यत्र कपृ धमातनोयाः  दमानमथरयाः  गपृह्यतवे।  तवेन  हिवे  अग्निवे  त्वस  भद्रिस  दमास्यसस इत्यथर्थो  लभ्यतवे।
अमङ्गरसम् शिब्दयाः सकमारमान्तयाः पपुससस। अमङ्गरमायाः नमाम ऋमषयाः। तस्य उत्पसत्तकमारणमम् अमग्नियाः इमत स्कन्दस्वमामष्ट्री
मनपुतवे। कथस तमहिर  अग्निवे इमत अमङ्गरयाः इमत च सम्बनोधनवे। अभवेदबनोधयाः खलपु स्यमातम्। तत्रनोच्यतवे  कमायरशिब्दवेन
कमारणस्य अमभधमानमम्। अथमारतम् अमङ्गरयाः इत्यनवेन अङ्गरसयाः कमारणमम् अमग्नियाः बनोध्ययाः। शिरष्ट्रीरस्य अवयवयाः अङ्गस
कथ्यतवे।  शिरष्ट्रीरमम्  अमङ्ग कथ्यतवे।  अमङ्गनयाः  शिरररस्य शस्थमतहिवेतपुयाः  शिरष्ट्रीरवे  अमशितमातम्  पष्ट्रीतमादम्  रसयाः जमायतवे।
भपुकमातम् पष्ट्रीतमादम् वमा पदमाथमारतम् शिरष्ट्रीरवे रससपृमषयाः अमग्निवशिमादम् भवमत। अतयाः शिरष्ट्रीरवे रसस्य कतमार अमग्नियाः अमङ्गरसम्
इमत कथ्यतवे। इत्थस जठरमामग्नियाः अमङ्गरमायाः भवमत। रसमाश्च लनोमहित-ममासस-स्नमायपु-अशस्थ-मज्जमा-शिपुक्रमायाः। भपुकस्य
एतद्रिसरूपवेण पररणमाममम् अमग्नियाः करनोमत।

सरलमाथर याः- अत्र मन्त्रवे अमग्निस प्रमत उच्यतवे यतम् हिवे अग्निवे अमङ्गरनो वमा त्वस हिमवदमानकमाररणमास यजममानमानमास
कपृ तवे यतम् कल्यमाणस करनोमष ततम् वस्तपुतयाः तववैव सपुखसमाधनमम् अशस्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 अङ्ग- आकपृ षमाथरकयाः सम्बनोधनमात्मकयाः मनपमातयाः। 
 दमाशिपुषवे- दमाशृ-धमातनोयाः क्वसपुप्रत्ययवे चतपुथ्यरकवचनवे दमाशिपुषवे इमत रूपमम्। 

उप म त्वचागनत सदि अवतसदि मवत अ दितोषचा मवस्तसधर अरचा वअररन। 
नरतोअ भर मन्त अ एर मसस॥७॥

पदिपचाठर्यः-  उप म। त्वचाअ। अअगनत अ। सदि अवतऽसदि मवत। दितोषचा मऽवस्तर्यः। सधअरचा। वअररन। नरर्यःम। भर मन्तर्यः।

आ। इ अरअससअ॥७॥

अन्वययाः- दनोषमावस्तयाः अग्निवे वयस मदववेमदववे सधयमा नमयाः भरन्तयाः त्वमा उप आ इमसस। 
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व्यमाख्यमा- हिवे अग्निवे वयमम् अनपुष्ठमातमारयाः  मदववेमदववे प्रमतमदनस दनोषमावस्तयाः रमात्रसौ अहिमन च सधयमा बपुद्ध्यमा
नमयाः भरन्तयाः नमस्कमारस सम्पमादयन्तयाः उप समष्ट्रीपवे त्वमा एमसस त्वमामम् आगच्छमामयाः। 

मटप्पणष्ट्री  - लसौमककससस्कपृ तवे धमातनोयाः अव्यवमहितपकवरमम् उपसगरयाः प्रयपुज्यतवे। ववेदवे धमातकपसगरयनोयाः मध्यवे
व्यवधमानस सम्भवमत। क्वमचच्च धमातनोयाः उत्तरमम् अमप उपसगरप्रयनोगयाः भवमत। तवे  (गत्यपुपसगरससजकमायाः)  प्रमागम्
धमातनोयाः। छन्दसस परवेऽमप। व्यवमहितमाश्च। इमत मत्रमभयाः सकत्रवैयाः  पमामणमनयाः इदस प्रमतपमामदतवमानम्  अषमाध्यमाय्यमामम्।
अतयाः अशस्मनम् मन्त्रवे उप इमत उपसगरस्य एमसस इमत मक्रयमापदवेन सहि अन्वययाः भवमत। समष्ट्रीपमम् आगच्छसस
इमत तदथरयाः। दनोषमावस्तयाः  -  वस आच्छमादनवे  इमत धमातपुयाः। दनोषमा इत्यस्य रमामत्ररथरयाः। रमात्रसौ स्ववेन ज्यनोमतषमा
तमसमम् आच्छमादयमत स दनोषमावस्तमा,  ऋकमारमान्तयाः शिब्दयाः। तस्य सम्बनोधनवे रूपमम् दनोषमावस्तयाः। नमम्-धमातनोयाः
असपुनम्-प्रत्यययनोगवेन  नमसम्  इमत अव्ययमम्  मनष्पदतवे।  ततम्  नपपुससकसलमङ्ग गण्यतवे।  स्तपुमतयाः  नमस्कमारयाः  वमा
तदथरयाः। भपृधमातनोयाः शितपृप्रत्यययनोगवेन भरतम् इमत प्रमामतपमदकमम् लभ्यतवे। तस्य पपुससस प्रथममाबहिहवचनमम् भरन्तयाः
इमत। नमयाः भरन्तयाः इमत अन्वययाः। नमयाः अत्र कमररूपवेण गमाह्यमम्। अथमारतम् नमस्कमारमम् सम्पमादयन्तयाः कपु वरन्तयाः
इमत।  हिवे  अग्निवे  प्रमतमदनमम्  यथमा  अस्ममाकस  प्रजमा  तथमा  नमस्कमारस  स्तपुमतस  वमा  कपु वरन्तयाः  वयस  तव  समष्ट्रीपमम्
आगच्छमामयाः इमत।

सरलमाथर याः-  अशस्मनम् मन्त्रवे यजकमाररणयाः अमग्निस प्रमत कथयमत यतम् वयस मदवमा रमात्रसौ च बपुमदयपुकमायाः
भवन्तयाः प्रणमन्तश्च तव समष्ट्रीपमम् आगच्छमामयाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 भरन्तयाः- भपृधमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे भरन्तयाः इमत रूपमम्। 
 इमसस- इधमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषबहिहवचनवे इमसस इमत रूपमम्। ववेदवे कदमामचतम् इदन्तनो मसस इमत 

सकत्रवेण मस्य स्थमानवे मसस इत्यमादवेशियाः भवमत। 

रचाज मन्तरध्वअरचाणचास म गतोअपचारम अतस्रअ दिश्रीसदि मसवरन। 
वधर मरचानस अ स्वत दिरत म॥८॥

पदिपचाठर्यः  -  रचाज मन्तरन।  अअध्वअरचाणचा मरन।  गतोअपचारन।  रअतस्र म।  दिश्रीसदि मसवरन।  वधर मरचानरन।  स्वत।

दिरत म॥८॥

अन्वययाः - रमाजन्तमम् अध्वरमाणमास गनोपमामम् ऋतस्य दष्ट्रीमदमवस स्ववे दमवे वधरममानमम्। 

व्यमाख्यमा-  पकवरमन्त्रवे  त्वमामम्  उपवैम इत्यमग्निमम्  उमदश्य उकमम्। ककीदृशिस  त्वमामम्।  रमाजन्तस  दष्ट्रीप्यममानमम्।
अध्वरमाणमास  रमाकसकपृ तमहिससमारमहितमानमास  यजमानमास  गनोपमास  रककमम्  ऋतस्य सत्यस्य अवश्यसभमामवनयाः कमरफिलस्य
दष्ट्रीमदमवस पसौनयाःपपुन्यवेन भपृशिस वमा दनोतकमम्। आहिहत्यमाधमारमम् अमग्निस दृष्टमा शिमास्त्रप्रससदस कमरफिलस स्मयरतवे। स्ववे दमवे
स्वककीयगपृहिवे यजशिमालमायमास हिमवमभरयाः वधरममानमम्॥
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॥अमग्निसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

मटप्पणष्ट्री - पकवरमन्त्रवे उकस  यतम् त्वमामम् अमग्निमम् आगच्छमामयाः इमत। ककीदृशिस त्वमामम्। रमाजन्तमम्। रमाजपृ दष्ट्रीप्तसौ
इमत धमातनोयाः शितपृप्रत्यययनोगवेन रमाजतम् इमत प्रमामतपमदकस  लभ्यतवे। तस्य मदतष्ट्रीयवैकवचनवे रूपमम् रमाजन्तमम् इमत।
प्रकमाशिममानमम्  इत्यथरयाः।  रमाजपृ  ऐश्वयरकममार  इमत  स्कन्दस्वमामष्ट्री।  तदमा  रमाजतम्  इत्यस्य  ईशिमान  शिमासनकतमार
इत्यथरयाः। कस्य शिमासनमम् अध्वरमाणमामम् यजमानमामम् इमत। गनोपमामम् - गमास पमामत इमत गनोपमा। तमम्। ऋतमम् - ऋ गतसौ
इमत  धमातनोयाः  कप्रत्यययनोगवेन  ऋतशिब्दयाः  मनष्पदतवे।  ऋतशिब्दस्य  नवैकवे  अथमारयाः  ववेदवे  एव  पररलक्ष्यन्तवे।
समायणमाचमायरमतवेन  कमरफिलमम्  तदथर्थो  भवमत।  स्कन्दस्वमामममतवेन  तदथर्थो  महि  यजयाः  प्रकपृ तवे  मन्त्रवे।
ववेङ्कटममाधवमतवेन तदथरयाः सत्यमम् इमत। ववेदवे  अस्य नवैकवे  अथमारयाः। तत्र प्रथमनोऽथरयाः  -  ऋग्ववेदवे  ऋतशिब्दस्यथरयाः
प्रकपृ मतयाः इत्यमप बमाहिहल्यवेन लभ्यतवे। मदतष्ट्रीयनोऽथरयाः  -  जगमत सकयर-चन्द्रि-पपृसथवष्ट्री-नकत्र-ऋतपु-मदन-रमात्रष्ट्रीत्यमादययाः
सवरऽमप मवमशिषस मनयममम् अवलम्ब्य प्रवतरन्तवे। अयस शिमाश्वतयाः मनयमयाः। अस्य मनयमस्य उल्लङ्घनस न कपु वरशन्त।
अयस मनयम एव ऋतमम्। अतयाः ऋतमम् जगतम् शिमाशस्त। जगतयाः शिमानकमम् ऋतमम्। जगतयाः पररचमालकयाः कशश्चतम्
शिमाश्वतयाः  मनयमयाः  ऋतमम्।  तपृतष्ट्रीयनोऽथरयाः  -  यजमानमामम्  अनपुष्ठमानवे  दवेवमानमामम्  आहमानमम्  हिमवदमारनमम्  दवेवपकजमा
इत्यमादष्ट्रीनमामम्  कशश्चतम्  शस्थरयाः  क्रमयाः  दृश्यतवे।  अयमवेकनो  मनयम  एव।  अयस  मनयम  ऋतमम्।  यजकमरणमास
मनयममततमा ऋतमम्। चतपुथर्थोऽथरयाः  -  यजमानमास चमालनमम् ऋतवेन भवतष्ट्रीमत उकमवेव। क्रमशियाः ऋतशिब्दयाः यजमाथर
अमप प्रयपुज्यतवे। ऋतस यजयाः। पञ्चिमनोऽथरयाः  -  यजमानपुष्ठमानवे  यजममानस्य ऋशत्वजमामम् च आचरणस्य मनयमयाः महि
वतमम् कथ्यतवे। ऋतशिब्दयाः ईदृशिनवैमतकवतमाथरऽमप दृश्यतवे।

सरलमाथर याः- ननपु ककीदृशिस्य अग्निवेयाः समष्ट्रीपस  यजकमाररणयाः यमाशन्त। तदवेव अशस्मनम् मन्त्रवे उच्यतवे  यतम्
अयमम् अमग्नियाः दष्ट्रीमप्तयपुकयाः, यजमानमास रककयाः, कमरफिलमानमास पपुनयाः पपुनयाः दनोतकयाः स्ममारकयाः, यजवे स्वस्थमानवे यजगपृहिवे
वधरममानश्च। ईदृशिस्य अग्निवेयाः समष्ट्रीपस यजकमाररणयाः यशन्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 रमाजन्तमम्- रमाजम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे रमाजन्तमम् इमत रूपमम्। 
 दष्ट्रीमदमवमम्- मदवम्-धमातनोयाः शक्वन्प्रत्ययवे मदत्ववे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे दष्ट्रीमदमवमम् इमत रूपमम्। 
 वधरममानमम्- वपृधम्-धमातनोयाः शिमानच्प्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे वधरममानमम् इमत रूपमम्। 

स नर्यःम सप अततव म सभ अनवतऽगनत म सभपचारअनतो भ मव। 
सच मस्वचा नर्यः स्वअस्तरत म॥९॥

पदिपचाठर्यः  -  सर्यः।  नर्यःअ।  सप अतचाऽइ मव।  सभ अनवत म।  अगनत म।  सक अऽउ अपचाअरअनर्यः।  भअवअ।  सच मस्व।  नर्यःअ।

स्वअस्तरत म॥९॥

अन्वययाः- अग्निवे ! सयाः (त्वस) सकनववे मपतमा इव नयाः सकपमायनयाः भव। स्वस्तयवे नयाः सचस्व। 
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व्यमाख्यमा-  हिवे  अग्निवे  सयाः  त्वस  नयाः अस्मदथर  सकपमायनयाः शिनोभनप्रमामप्तयपुकयाः भव। तथमा नयाः अस्ममाकस
स्वस्तयवे  मवनमाशिरमामहित्यमाथर  सचस्व समववेतनो भव। तत्रनोभयत्र दृषमान्तयाः। यथमा सकनववे  पपुत्रमाय मपतमा सपुप्रमापयाः
प्रमायवेण समववेतनो भवमत, तदतम्। 

मटप्पणष्ट्री  - सकपमायनयाः  -  सपु+उप+इणम्  गतसौ  इमत  धमातनोयाः  ल्यपुटम् -प्रत्यययनोगवेन  सकपमायनशिब्दयाः
मनष्पदतवे। शिनोभनमम् उपमायनमम् अस्य अससौ सकपमायनयाः। उपवैमत इमत समष्ट्रीपस  गच्छमत। सपुखवेन समष्ट्रीपस  गन्तपुस
शिक्यमम् तमादृशियाः त्वस भव हिवे अग्निवे। सकपगमयाः सपुखनोपसपर्थो भव। सपु+असम् भपुमव इमत धमातनोयाः मकनम्-प्रत्यययनोगवेन
स्वशस्त  इमत शिब्दयाः  मनष्पदतवे।  बहिहत्र  अस्यमाथरयाः  ससतमतपरम्पपरमायमायाः  उच्छवेदस्य  रमहित्यमम्  इमत  दृश्यतवे।
अमवनमाशियाः इत्यथरयाः समायणस्य। सचम् समवमायवे  इमत धमातनोयाः आत्मनवेपदवे  लनोमट थमासस रूपमम् सचस्व इमत।
समववेतनो भव, अस्ममानम् सवेवस्व। अथमारतम् अस्ममाकस  मवनमाशिरमामहित्यमाय प्रवतरस्व इत्यपुकस  भवमत।

सरलमाथर याः-  अशस्मनम् मन्त्रवे अग्निवेयाः अनमायमासवेन प्रमाप्त्यथर  प्रमाथ्यरतवे। अत्र अमग्निस प्रमत उच्यतवे हिवे अग्निवे
मपतमा यथमा पपुत्रस्य समष्ट्रीपवे अनमायमासवेन प्रमामप्तमवषययाः भवमत तथवैव त्वममप अस्ममाकस  कल्यमाणमाय अनमायमासवेन
प्रमामप्तमवषययाः भव। 

व्यमाकरणमम्- 

 सकपमायनयाः- सपुपकवरकमातम् उपपकवरकमातम् इ-धमातनोयाः यपुच्प्रत्ययवे सकपमायनयाः इमत रूपमम्। सपुखवेन उपमायनस 
यस्य सयाः सकपमायनयाः। 

 भव- भक-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे भव इमत रूपमम्। 
 स्वस्तयवे- सपुपकवरकमातम् असम्-धमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे चतपुथ्यरकवचनवे स्वस्तयवे इमत रूपमम्। लसौमककवे  तपु 

स्वशस्त इमत अव्ययपदमम्। 
 सचस्व- सचम्-धमातनोयाः आत्मनवेपदवे लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे सचस्व इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.18 कमवक्रतपुयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.19 ककीदृशियाः अमग्नियाः दवेववैयाः सहि सममागच्छतपु। 

.20 गमतम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.21 अङ्ग- इमत ककीदृशियाः मनपमातयाः। 

.22 अमङ्गरयाः इत्यपुक्त्वमा कस्य सम्बनोधनस मक्रयतवे। 

.23 इमसस इत्यत्र कयाः धमातपुयाः। 

.24 मचत्रश्रवस्तमयाः इत्यस्य मवगहिस सममासस च सलखत। 

.25 दमाशिपुषवे इत्यस्य प्रकपृ मतस प्रत्ययस च सलखत। 

.26 सकपमायनयाः इत्यत्र कयाः धमातपुयाः। 
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.27 दनोषमावस्तयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.28 सचस्व इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.29 दष्ट्रीमदमवमम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.30 अध्वरमाणमामम् इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.31 भरन्तयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.32 श्रवयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

. )15 2 अमग्निस्वरूपमम्
सवमारसपु  ववैमदकदवेवतमासपु  अमग्निरवेव पमवत्रतममा दवेवतमा। ऋग्ववेदवे  कवे वलस्य अग्निवेयाः मदशितसककवे षपु  स्तपुमतयाः

कपृ तमा  दृश्यतवे।  एतदम्  मवहिमाय  अन्यवेष्वमप  सककवे षपु  अन्यमामभयाः  दवेवतमामभयाः  सहि  अमग्निरमप  स्तकयतवे।  यदमप
गपुरुत्वदृष्ट्यमा  इन्द्रिमातम्  परमवेव  अग्निवेयाः  स्थमानस  तथमामप  यजप्रमाधमान्यमातम्  ववेदस्य  प्रत्यवेकमण्डलमारम्भवे  स
सम्बनोधनमवषयतमामम् एमत। 

ववेदवे दमावमापपृसथवष्ट्री इत्यवेकस  बहिहचमचरतस दवेवतमायपुगलमम्। अनयनोयाः पपुत्रत्ववेन पररकशल्पतयाः अमग्नियाः पपृसथव्यमामम्
अवमतष्ठतवे। एत एव ववैमदकशिब्दमानमास व्यपुत्पसत्तप्रदशिरनवे  प्रवपृत्तयाः मनरुककमारयाः सवरप्रथममम् अमग्निस व्यमाख्यमातपुकमाम
आहि –  "अमग्निस पपृसथवष्ट्रीस्थमानस्थस प्रथमस व्यमाख्यमास्यमामयाः"  इमत। अनवेन पपृसथवष्ट्रीशस्थतमा इयस दवेवतमा दवेवतमानमास
प्रथममा इमत सपुस्पषस भमासतवे। ववेदससमहितमासपु सवरपपुरमातनत्ववेन ऐमतहिमाससकवै याः समसथरतमा अमग्निसककमादवेव आरभतवे।
तथमामहि तत्रमाम्नमातमम् –  "अमग्निमष्ट्रीऴवे  पपुरनोमहितस यजस्य दवेवमपृशत्वजमम्।  "  इमत। गष्ट्रीमतप्रधमानस्य समामववेदस्यमामप
अग्नि  आयमामहि  वष्ट्रीतयवे  इमत  अग्निवेयाः  आहमानपर  आरम्भनो  लभ्यतवे।  "अमग्निवर  प्रथमनो  दवेवतमानमामम्”,  "अमग्निवर
दवेवमानमामवमयाः”, इत्यमादष्ट्रीमन बमाह्मणवमाक्यमामन दवेवतमासपु अग्निवेयाः प्रमाथम्यस मनयाःसन्दवेहिस प्रकटयशन्त। 

ववैमदकदृशिमा  यज एव  श्रवेष्ठतमस  ववैमदकस  कमर।  यदमप  परवमतरमन  कमालवे  यजशिब्दनो  व्यमापकमाथरपरयाः
प्रयपुञमाननो  दृश्यतवे  तथमामप  यज  इत्यपुच्यममानवे  समत  अमग्निहिनोत्ररूपमाथरयाः  झमटमत  गम्यतवे।  अयमवेव  अमग्नियाः
हिनोममनष्पमादकयाः क्रमान्तप्रजयाः अनपृतरमहितयाः मवमवधककीमतरयपुकयाः इमत ककीमतरतयाः। तथमामहि आम्नमायतवे – "अमग्निहिर्थोतमा
कमवक्रतपुयाः सत्यशश्चत्रश्रवस्तमयाः”इमत। अस्ममातम् अग्निवेयाः सकमाशिमातम् यजममानयाः सवरमम् अमभलमषतमम् आसमादयमत।
सवर्थोपरर स यजममानस्य मपतमा  भमातमा  आत्मष्ट्रीयश्च भवमत। तदमाम्नमातमम्  ऋक्ससमहितमायमामम्  –  "अमग्निस  मन्यवे
मपतरममग्निममपममग्निस भमातरस सदममतम् सस्वमायमम् ….”इमत। 

मनरुककमारस्य  यमास्कस्य मतवे  ववेदवेषपु  अमग्निरवेव  एकयाः  दवेवयाः।  स एव  इन्द्रिवरुणमामदनमाम्नमा  बहिहमभयाः
प्रकमारवैयाः वण्यरतवे। तथमामहि आम्नमातस – "त्वमग्नि इन्द्रिनो वपृषभयाः .. त्वस मवष्णपुयाः … त्वमग्निवे रमाजमा वरुणनो धपृतवतस्त्वस
ममत्रनो भवसस" इमत। ऐतरवेयबमाह्मणवे अमग्नियाः सवमारयाः दवेवतमायाः इमत मन्त्रमासशिवेन अग्निवेयाः सवरदवेवमयत्वस प्रमतपमामदतमम्। 

अग्निवेयाः सवरजत्वममप ककीमतरतस यतयाः स यजमवषयकस  सवर ववेसत्त। ततनो जमातववेदमा इमत तस्य ससजमा। स 
तदपुपमासकवे षपु वररूपवेण पपुम्त्रमवत्तमामदकस  वषरमत। तथमामहि आम्नमातमम् – "अमग्निनमा रमयमश्नवतम् ..” इमत। प्रसङ्गवे  
अशस्मनम् "आरनोग्यस भमास्करमामदच्छवेदनममच्छवेद पुतमाशिनमातम्”इमत पसौरमामणककी भमणमतरमप अनपुसन्धवेयमा। अग्निवेयाः 
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दवैत्यमवनमाशिककीमतररमप क्वमचतम् ककीत्यरतवे। म्यमाक्डनोनल्महिनोदयस्य मतमानपुसमारमम् इन्द-इरमाणष्ट्रीयममानवमानमास मध्यवे 
बहिहपकवरकमालतयाः अमग्निपकजमायमायाः प्रचलनमम् आसष्ट्रीतम्। तन्मतवे इतमालष्ट्रीयमा गष्ट्रीसदवेशिष्ट्रीयमाश्च अग्निसौ एव मवमवधमानम् दवेवमानम्
उमदश्य हिनोममकपु वरनम्। 

. )15 3 ववेदवे अमग्निचररतमम्
यमागनो  महि  आयमारणमामम्  ऐमहिकमामपुशष्मकमाभ्यपुदयसमाधनमम्  अपकवरमपुत्पमादयनम्  एकमवेव  धमरसमाधनमममत

पररगण्यतवे। यमागवे महि अभष्ट्रीषदवेवमपुमदश्य हिमवस्त्यमागवेन तदमानपुकक ल्यमादम् इषप्रमामप्तघरटतवे यजममानमानमामम्। स च यमागयाः
अमग्निसमाध्ययाः।  अमग्नियरमद  यजममानवेन  हिहतस  हिव्यस  तत्तदवेवमानम्  न  प्रमापयवेतम्  तदमा  कपु तनोऽभष्ट्रीषप्रमामप्तयाः?  अतएव
ववैमदकमन्त्रवेषपु इन्द्रिमातम् परमवेव अग्निवेरभ्यमहिरतत्वस प्रकटयशन्त अमग्निदवेवतमाकमा मदशितमासधकस्तनोत्रमनबदमा मन्त्रमायाः। 

अग्निवेमहिर  कवे शिमास्तस्य ज्वमालमायाः। दन्तमास्तस्य महिरन्मयमायाः। तस्य सजहमामम् आसश्रत्यवैव दवेवमा हिमवभपुरञतवे।
तदपुकमम्  'अमग्निवर  दवेवमानमास  मपुखमम्'  'अमग्निमपुरखस  प्रथमनो  दवेवतमानमामम'मत।  अमग्नियाः  बहिहत्रवैव  मवमवधवैयाः  पशिपुमभयाः  सहि
तपुसलतयाः। क्वमचतम् स तष्ट्रीक्ष्णशृङ्गधमारष्ट्री वपृषभ इव वमणरतयाः। उत्पसत्तसमयवे  स गनोवत्स इव भवमत। यदमा सयाः
अरमणप्रघषरनमादम् उत्पमादतवे  तदमा  स दवेवमानमास  वमाहिकस्तथमा  दवेवमानम्  प्रमत दत्तमानमास  हिमवषमास  वमाहिकयाः अश्व इव
यमागरूपवेण रथवेन सहि यजममानवैयपुरज्यतवे इत्यमप क्वमचदम् वमणरतमम्। स महि मदव्यनो मवहिङ्गयाः। स च नभसयाः श्यवेनयाः।
कमाष्ठस घपृतस च तस्य भनोज्यमम्। गसलतस घपृतस तस्य मप्रयमम्। स मदवसस्य मत्रमभयाः हिमवमभरयाः उपमास्यतवे। स तस्य
ज्वमालमारूपवेण चमसवेन दवेवमानम् हिमवयाः प्रमाशियमत। 

स सकयर  इव तपमत। जष्ट्रीमकतगभमारयमा दमाममन्यमा दष्ट्रीमप्तररव तस्य दष्ट्रीमप्तयाः। स न कवे वलस मदवमा नकममप
तममसमामपसमायर  सवर प्रकमाशियमत। स कपृ ष्णवेन वत्मरनमा उपसपरनम् अरण्यमानष्ट्रीममाक्रम्य यदमा मनयाःशिवेषस दहिमत, तदमा
स नमामपतवतम् कपुरपत्रवेण पपृसथव्यमायाः श्मश्रपुजमातस मपुन्तयमत। तस्य ज्वमालमायाः गजरदपुमरय इव रमावश्च वजमामनघर्थोष इव
प्रतष्ट्रीयतवे। तस्य लनोमहितमाभधकममायाः स्तम्भमाकमारस पररगपृह्य आकमाशिस स्पपृशिन्तयाः नभस आलम्बनतयमा मवरमाजन्तवे।
धकमकवे तपुररमत तस्यमामभधमान्तरमम्। स दष्ट्रीमप्तममद्भिरभयस लनोमहितमाभ्यमामम् अश्वमाभ्यमास वमामहितस स्यन्दनमवेकस  सममारुह्य
सञ्चिरमत। स समारसथररव यमागरथस चमालयनम् अभष्ट्रीषमानम् दवेवमानम् यमागस्थमानममावहिमत। 'आ मवश्ववेमभयाः सरथस यमामहि
दवेववैयाः' इमत 'स्वयस यजस्व मदमव दवेव दवेवमानम्' इमत च प्रममाणमम् (मण्डलमामदषपु आग्निवेयमवैन्द्रिमातम्)। स दमावमापपृसथव्यनोयाः
पपुत्रयाः।  क्वमचदम्  अपमास  यपुत  इत्यमप  ककीत्र्त्यतवे।  दवेवमा  आयमारणमास  ममानवमानमास  मध्यवे  तवेषमास  दष्ट्रीपकतयमा  असमग्नि
स्थमापयमाममासपुयाः। इन्द्रिनो महि अग्निवेयाः सहिनोदर इत्यपुच्यतवे। अत एव अमग्निनमा सहि तस्य सम्बन्धनो दवेवमान्तरमापवेकयमा
असधकस  दृढयाः। 

तस्यनोत्पसत्तमवषयवे  मवमवधस  पसौरमामणकस  तथ्यस  प्रमाप्यतवे।  अरमणदयमन्थनवेन  उत्पमादममानस्य  वहवेयाः
मपतरसौ महि अरमणदयमम्। कथ्यतवे यतम् जन्मममात्रमवेव मशिशिपुरमग्नियाः तस्य मपतरसौ भकयमत। अमग्निप्रज्वमालकस्य पपुससनो
दशिहिस्तमाङ्गपुलयनो महि वहवेयाः दशि धमातपृममातरयाः। यस्ममादम् बलवेनवैव उत्पमादयाः स तस्ममातम् 'सहिसयाः सकनपुस बलपपुत्रयाः' इमत
तस्यमामभधमान्तरमम्। प्रमतमदनस प्रभमातवे यदमा अमग्नियाः   प्रज्वमाल्यतवे, तदमा स यपुवमा इवमाभमामत। न कनोऽमप यषमा अग्निवेयाः
ज्यमायमानम् यतस्तवेनवैव प्रथमतनो यमागयाः सम्पमामदतयाः। 
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'न महि दवेवनो न मत्र्यनो / महिस्तव क्रतपुस परयाः। ' उपमाख्यमानमान्तरवेण अग्निवेरुत्पसत्तमवषयकमपरस तथ्यममदस
समथ्यरतवे यतम् अमग्नियाः वपृषभ इव अपमामङ्कवे  समपुत्पन्नयाः। अत एव अपमास नपमामदत्यमाख्यमास धमारयनम् स ववैमदकवमाङ्मयवे
पपृथगम्  दवैवतममव  पपृथकम्  स्तपुमतमभयाः  ससस्तपुतयाः।  अपरममदस  मतमपुपन्यस्तस  यदमग्निस  मदमव  जमातयाः।  ममातररश्वमानम्
इत्यमाख्ययाः  कनोऽमप  दवेवयाः  स्वगरतनोऽमग्नि  मत्यरलनोकममानयमत।  सकयर्थोऽमप  अग्निवेरन्यतममा  मकमतरररमत  ककीत्र्त्यतवे।
एवममग्निसस्त्रधमामकसत्तयाः सञमातयाः। तस्य मत्रधमा दपुतययाः त्रष्ट्रीमण मशिरमाससस त्रयनो दवेहिमायाः त्रष्ट्रीमण च स्थमानमामन। 

'अग्निवे त्रष्ट्री तवे वमासजनमा त्रष्ट्री यधस्थमा / मतसस्तवे सजहमा ऋतजमात पकवरयाः

मतस उ तवे तन्वनो दवेववमातमा / स्तमामभनरयाः पमामहि मगरनो अप्रयपुच्छनम्।। '

यतनो मवश्वममदस मदधमा मवभकस  दमावमापपृसथवष्ट्रीभ्यमास तस्ममादपुभयत्र जमायममाननोऽमग्नियाः मदजन्ममा इत्यपुच्यतवे। 

दवेवमान्तरमापवेकयमा अमग्नियाः असधकतयमा मनपुष्यजष्ट्रीवनस सम्बध्नमामत। अमग्निरवेव कवे वलमा दवेवतमा यमा स्थकलवेन
चकपुषमा  प्रत्यकमा  भवमत  नपृणमामम्।  अत  एव  स  पपृसथवष्ट्रीस्थमानदवेववेषपु  अगतनो  गण्यतवे।  स  एव  कवे वलस
गपृहिपमतररत्यपुच्यतवे,  उच्यतवे  यतम्,  सनोऽमतसथरूपवेण यजममानमानमास  गपृहिमादम् गपृहिमान्तरस वजमत। स स्वयममरयाः सनम्
मरणधममारणमास गपृहिवेषपु आश्रयस स्वष्ट्रीकरनोमत। स क्वमचतम् तदपुपसकमानमास मपतवेव,  क्वमचतम् भतवेव क्वमचदम् सपुत इव
वमणरतयाः। तदपुकमम्-

'अमग्नि मन्यवे  मपतरममग्निममामपममग्नि  /  भतरस सदममतम् सखमायमम्'  इमत। अमप चनोकमम्  - 'स नयाः मपतवेव
सकनववे  /  ऽग्निवे  सकपमायननो भव। सचस्वमा नयाः स्वस्तयवे।  '  स मनपुष्यवैदरत्तस  हिमवदरवमानम्  प्रमापयमत। तथमा दवेवमानमप
यजस्थलममावहिमत। अत एव स दवेववैयाः  दकतत्ववेन मनपुष्यवैश्च हिमववमारहिकत्ववेन मनयनोसजतयाः। यतनोऽग्निसौ  महि यमागनो
मनष्पमादतवे ततयाः स यजस्य ऋशत्वगम्,  मवप्रयाः पपुरनोमहित इत्यमभधष्ट्रीयतवे। एवस क्वमचदम् अन्यत्र हिनोतमा,  अध्वयपुरयाः,
बह्मण इत्यमामदमभरमभधमामभयाः सनोऽमभमहितयाः। अत्र प्रसङ्गत उल्लवेखमहिरमत अयस मन्त्रयाः -

'अमग्निमष्ट्रीळवे  पपुरनोमहितस /यजस्य दवेवमपृशत्वजमम्। / हिनोतमारस रत्नधमातममम्।। ' इमत

अग्निवेयाः सवरजत्वममप ककीसत्तरतमम्, यतयाः स यज मवषयकस  सवर ववेसत्त। ततनो जमातववेदमा इमत तस्य ससजमा।
स तदपुपमासकवे षपु वररूपवेण पपुत्रमवत्तमामदकस  वषरमत। तथमामहि आम्नमातमम् -

'अमग्निनमा रमयमश्नवतम्/ पनोषमवेव मदववेमदववे। / यशिसस वष्ट्रीरवत्तममम्।। ' इमत। 

प्रसङ्गवेऽशस्मनम्  'आरनोग्यस  भमास्करमामदच्छवेदनममच्छवेद पुतमाशिनमामद'मत  पसौरमामणककी  भमणमतरमप
अनपुसन्धवेयमा। अग्निवेयाः दवैत्यमवनमाशिककीमतररमप क्वमचतम्  ककीत्र्त्यतवे। म्यमाक्डनोनमालमहिनोदयस्य मतमानपुसमारमम् इन्दनो-
इरमाणष्ट्रीयममानवमानमास मध्यवे बहिहपकवरकमालतयाः अमग्निपकजमायमायाः प्रचलनममासष्ट्रीतम्। तन्मतवे इतमालष्ट्रीयमा गष्ट्रीसदवेशिष्ट्रीयमाश्च अग्निसौ
इव मवमवधमानम् दवेवमानपुमदश्य हिनोममकपु वरनम्। 

प्रमाच्यमवदपुषमास मतमानपुसमारममग्निरङ्गतवेररमत मवगहिमानपुसमारमम् अगम्-धमातनोयाः मनप्रत्ययवे अमग्निशिब्दनो मनष्पमादतवे।
अमग्नियाः  अङ्गमत  स्वककीयमङ्गस  सन्नमममानयाः  प्रह्वष्ट्रीभवनम्  स्वयमवेव  कमाष्ठदमाहिवे  हिमवष्पमाकवे  च  प्रवेरयमत  इत्यथरयाः।
म्यमाक्डनोनमालमतवे तपु  अमग्निररमत शिब्दयाः  'एजमा इल  ..'  इमत गष्ट्रीक्दवेवतमायमा नमाम्नमा अस्य भमाषमामवजमानसमसथरतस
समादृश्यस पररलक्ष्यतवे। 

इमग्निसम्  इमत  लमामतनशिब्दवेन  ससस्कपृ तस्य  अमग्निशिब्दस्य  ध्वमनगतमम्  अथरगतञ्चि  समाम्यस  परस
मवस्मयममावहिमत।  नवैरुकमतमानपुसमारस  तपु  एमतधमातपुमनष्पन्नमादम्  अयनशिब्दमादकमारमम्,  अनमक-धमातनोयाः  ककमारस,
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नयतवेश्च नष्ट्रीररमत आदमाय ककमारस्य गकमारमादवेशिस कपृ त्वमा नष्ट्रीररत्यस्य ईकमारस्य ह्रस्वमादवेशिस मवधमाय अमग्निशिब्दनो
मनष्पमादतवे प्रत्यकवपृसत्तस परनोकवपृसत्तमम् अमतपरनोकवपृसत्तस चमारलम्ब्य इमत शिमम्। 

पमाठसमारयाः

अशस्मनम्  पमाठवे  अमग्निसककस्य  नव  मन्त्रमायाः  सशन्त।  तत्रमादसौ  अमग्निमष्ट्रीळवे  पपुरनोमहितमम्...  इमत  मन्त्रयाः
अमग्निसककस्य आमदममन्त्रयाः मवदममानयाः। तत्र उकमम् अमग्नियाः एव यजवे सवमारनम् दवेवमानम् आहयमत। स एव यजस्य
पपुरनोमहितयाः। ततयाः मदतष्ट्रीयवे मन्त्रवे उकस  यतम् अमग्नियाः कवै याः स्तपुत्ययाः। कवे  तस्य स्तपुमतस कपु वरशन्त। उकस  प्रमाचष्ट्रीनवैयाः पपुरमातनवैयाः
च ऋमषमभयाः स स्तपुत्ययाः। ततयाः तपृतष्ट्रीयवे मन्त्रवे यजममानयाः अमग्निनमा मकस  लभतवे। उकस - धनस लभतवे। तच्च प्रमतमदनस
वधरममानमम्। एवस दमानमामदकमरणमा यजममानयाः यशिश्च लभतवे। ततयाः चतपुथर मन्त्रवे अमग्निस प्रमत उच्यतवे यतम् त्वस यथमा
महिससमारमहितस यजस पररतयाः व्यमाप्ननोमष तवेन अवश्यस यजयाः दवेवमानम् प्रमत गच्छमत। पञ्चिमवे मन्त्रवे उच्यतवे ककीदृशियाः अमग्नियाः
दवेवतमामभयाः सहि आगच्छमत। उकस -स अमग्नियाः  उत्कपृ षबपुमदसम्पन्नयाः सत्यशिष्ट्रीलयाः ककीमतरममानम्। ततयाः षष्ठवे मन्त्रवे अमग्निस
प्रमत उच्यतवे यतम् त्वस यतम् कल्यमाणस करनोमष ततम् वस्तपुतयाः तववैव कल्यमाणस भवमत। ततयाः सप्तमवे मन्त्रवे अमग्निस प्रमत
यजकमाररणमास गमनमम् उच्यतवे। तवे अमग्निस प्रमत गन्तपुमम् इच्छशन्त। अधपुनमा प्रश्नयाः भमवतपुमम् अहिरमत यतम् ककीदृशियाः
अमग्नियाः। अस्य उत्तरस ततयाः परशस्मनम् मन्त्रवे एव उच्यतवे यतम्  दष्ट्रीमप्तयपुकयाः, यजमानमास रककयाः, कमरफिलमानमास दनोतकयाः,
यजवे स्वस्थमानवे वधरममानश्च। ततयाः नवमवे मन्त्रवे अग्निवेयाः सपुप्रमाप्त्यथरमम् उच्यतवे। तत्र उपमयमा उच्यतवे यतम् मपतमा
यथमा पपुत्रस्य समष्ट्रीपवे अनमायमासवेन प्रमामप्तमवषययाः भवमत तथवैव हिवे अग्निवे त्वममप भव। एवस प्रकमारवेण अग्निवेयाः स्वरूपस
ममाहिमात्म्यस च उकवे । 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

(अमग्निसककवे )
.1 अमग्निस्वरूपस वणरयत। 

अमग्निमष्ट्रीळवे  पपुरनोमहितमम्... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

अग्नियाः पकवरमभ... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

अमग्निनमा रमय... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

अग्निवे यस यज... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.2 अमग्निसककस्य समारस सलखत। 

अमग्निहिर्थोतमा कमवक्रतपुयाः... इत्यमामदमन्त्रस्य व्यमाख्यमात।

यदङ्गदमाशिपुषवे... इत्यमामदमन्त्रस्य व्यमाख्यमात।
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उप त्वमाग्निवे... इत्यमामदमन्त्रस्य व्यमाख्यमात।

रमाजन्तमध्वरमाणमामम्...... इत्यमदमन्त्रस्य व्यमाख्यमात।

स नयाः मपतवेव... इत्यमामदमन्त्रस्य व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरपकगयाः-१ (अमग्निसककवे )
.1 प्रमाचष्ट्रीनवैयाः नकतनवैश्च ऋमषमभयाः। 

.2 अज्मध्यस्थस्य डकमारस्य। 

.3 ववेदवे। 

.4 यजस्य पपुरनोमहितस, ऋशत्वजस, रत्नधमातममम्। 

.5 लपृमट लवेमट च। 

.6 मदववेमदववे। 

.7 पनोषस यशिसस वष्ट्रीरवत्तममम्। 

.8 अशिम्-धमातनोयाः। 

.9 दवेवशिब्दस्य मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे रूपममदमम्। पदमान्तवे शस्थतमातम् नकमारमात्पकवर आकमारयाः मकञ्चि परस ययाः 
कनोऽमप स्वरयाः मतष्ठमत चवेतम् नकमारस्य लनोपयाः भवमत। अमप तपु पकवरवणरस्य अनपुनमाससकमादवेशियाः भवमत। 

.10 पपुरुषमायाः। 

.11 वष्ट्रीरशिब्दस्य मतपुप्प्रत्ययवे तमप्प्रत्ययवे च मदतष्ट्रीयवैकवचनवे। 

.12 पपुषम्-धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे। 

.13 पररपकवरकमातम् भक-धमातनोयाः शक्वप्प्रत्ययवे। 

.14 स्तपुत्ययाः। 

.15 प्रमाप्ननोमत। 

.16 यशिश्शिब्दस्य अच्प्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे। 

.17 ईड्धमातपुयाः। 

उत्तरपकगयाः-२ (अमग्निसककवे )
.18 क्रमान्तप्रजयाः क्रमान्तकममार वमा। 

.19 हिनोतमा कमवक्रतपुयाः सत्ययाः मचत्रश्रवस्तमयाः। 

.20 गमम्-धमातनोयाः लवेमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे गमतम् इमत रूपमम्। समायणमाचमायरमतमानपुसमारवेण गमम्-धमातनोयाः लनोमट 
प्रथमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपममदमम्। 

.21 अमभमपुखष्ट्रीकरणमाथर्थो मनपमातयाः। 

ववेदमाध्ययनमम्    17   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

.22 अग्निवेयाः। 

.23 इधमातपुयाः। 

.24 मचत्रस श्रवयाः यस्य सयाः मचत्रश्रवमायाः अमतशिमायष्ट्री मचत्रश्रवमायाः इमत मचत्रश्रवस्तमयाः, बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 

.25 दमाशृ-धमातनोयाः क्वसपुप्रत्ययवे चतपुथ्यरकवचनवे दमाशिपुषवे इमत रूपमम्। 

.26 इधमातपुयाः। 

.27 रमात्रमावहिमन च। 

.28 सचम्-धमातनोयाः आत्मनवेपदवे लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 

.29 मदवम्-धमातनोयाः शक्वन्प्रत्ययवे मदत्ववे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे। 

.30 रमाकसकपृ तमहिससमारमहितमानमास यजमानमामम्। 

.31 भपृ-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 

.32 ककीमतरयाः। 

॥इमत पञ्चिदशियाः पमाठयाः॥
♨♨♨
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)16 ॥इन्द्रिसककमम्॥
प्रस्तमावनमा

शिब्दरमामशियाः जमानखमनश्च ववेदयाः। ऋग्ववेदयाः यजपुवरदयाः समामववेदयाः अथवरववेदयाः चवेमत चतपुधमार मवभकयाः ववेदयाः।
प्रत्यकप्रममाणवेन अनपुममानवेन वमा यनो मवषयनो न जमायतवे तस्य जमानमम् ववेदमादम् भवमत। अथमारतम् ववेदयाः शिमाब्दस प्रममाणमम्।
जनमानमास सपुखस कवे न अलसौमककवे न उपमायवेन भमवतपुमहिरमत इमत ववेदयमत ववेदयाः। ववेदवे नवैकमा दवेवतमायाः स्तपुतमायाः। तमासपु
इन्द्रिनो दवेवयाः प्रधमानतमास भजतवे। इन्द्रिस्य स्तपुमतयाः यशस्मनम् सककवे  तमदमम् इन्द्रिसककमम्।

इन्द्रिसककमम्  अतष्ट्रीव  महित्त्वपकणरमम्।  यथमा  अमग्निसककवे  अग्निवेयाः  स्तपुमतयाः  मवमहितमा  तथवैव  इन्द्रिसककवे  अमप
इन्द्रिस्य ममाहिमात्म्यस वमणरतमम्। इन्द्रिसककवे  मवदममानवेषपु मन्त्रवेषपु इन्द्रिस्य परमाक्रमयाः दृश्यतवे। अस्य सककस्य ऋमषयाः
महिरण्यस्तकपयाः,  मत्रषपुपम्  छन्दयाः  इन्द्रिश्च दवेवतमा।  इन्द्रियाः  ऋग्ववेदवे  सवमारसधकजनमप्रययाः  महित्त्वपकणरदवेवतमा  अशस्त।
ऋग्ववेदवे २५० सककवे षपु इन्द्रिस्य स्तपुमतयाः स्वतन्त्ररूपवेण कपृ तमा। मकञ्चि ५० सककवे षपु अन्यदवेवतमामभयाः सहि स्तपुमतयाः
मवमहितमा। एवमम् ऋग्ववेदवे प्रमाययाः चतपुथमारशियाः इन्द्रिस्यवैव गपुणयाः वमणरतयाः। यथमा अमग्नियाः सकयरश्च यथमाक्रमस पपृसथवष्ट्रीलनोकवे
मकञ्चि दपुलनोकवे  असधपतष्ट्री स्तयाः तथवैव इन्द्रियाः अमप अन्तररकलनोकवे  असधपमतयाः अशस्त। 

उदवेश्यमामन

एतस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्
 इन्द्रिसककस  जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 इन्द्रिस्य ममाहिमात्म्यस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 इन्द्रिस्य ककीमतर जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 मनपुष्यमाणमास रककस्य इन्द्रिस्य मवषयवे जमानस स्यमातम्। 
 इन्द्रिसककवे  मवदममानमानमास ववैमदकशिब्दमानमास प्रयनोगस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 लसौमककववैमदकप्रयनोगयनोयाः मध्यवे भवेदस कतपुर शिक्नपुयमातम्। 
 ववेदवे मवमवधस्वरमाणमास प्रयनोगस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 

. )16 1 सम्प्रमत मकलपमाठस पठमाम-

इन्द मस्रअ नक वश्रीअरचार मसणअ प्र वतो मचसअ रचासन म चअकचार म प्रथअरचासन म वअजश्री। 
अह अन्नसह अरन्वअपस्त मतदिर अ प्र वअकणचा म असभनअत्पवर मतचानचारन॥१॥
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अह अन्नसहस अ पवर मतत सशसशरचाअणस त्वषचा मस्रहै अ वजस म स्वअरर्यं म ततक। 
वचाअशचा इ मव धत अनवर्यःअ स्रन्दि मरचानचाअ अञ्जर्यःम सरक अदरव म जगरक अरचापर्यःम॥२॥

वम अषचाअररचा मणतोऽवमणश्रीत अ सतोरसअ सत्रकमदककत ष्वसपबत्सक अतस्र म। 
आ सचार मकस  रअघवचा मदित्तअ वजअरह मन्नतनस प्रथरअजचारहश्री मनचारन॥। ३॥

रसदि अन्दचाह मन्प्रथरअजचारहश्री मनचाअरचान्रचाअसरनचाअरसर मनचार्यःअ प्रतोत रचाअरचार्यः। 
आत्सभरर्यं म जअनरअन्दचारक अषचासस म तचाअदिश्रीत्नचाअ शत्रकस अ न सकलचा म सवसवत्सत॥४॥

अह मन्वम अत्रस वम मत्र अतरस अ व्रस मसअसरन्दतोअ वजत मण रह अतचा वअधतन म। 
स्कन्धचास मसश्रीवअ कक सल मशतनचाअ सववम अक्णचासहर्यःम शरत उपअपमक्पम मसथअव्रचार्यः॥५॥

अअरतोअदतव म दिक अररदि अ आ सह जक अहत र महचावश्रीअरस तक मसवबचाअधरम मजश्रीअषरन। 
नचातचा मरश्रीदिस्रअ सरम मसतस वअधचानचास अ सस र अजचानचार्यःम सपसपष अ इन्द मशत्रकर्यः॥६॥

अअपचादि मह अस्ततो अ मपमतन्रअसदिन्द अरचास्रअ वजअरसधअ सचाननौ म जघचान। 
वमष्णतोअ वसधर्यःम प्रसत अरचानस अ बकभभ मषन्पकर अत्रचा वम अत्रतो अ मशरअदिनव्र मस्तर्यः॥७॥

नअदिस न सभअन्नर मरक अरचा शरचा मनस अ रनतोअ रहचा मणचाअ असत म रअन्त्रचापर्यःम। 
रचासश्च मद्विम अत्रतो र मसह अनचा प अररसत मष अत्तचासचाअरसहर्यःम पत्सकतर्यःअशश्रीबर मभभव॥८॥

नश्रीअचचाव मरचा अभवद्विम अत्रपक अत्रतन्दतो म अस्रचाअ अवअ वध मजरभचार। 
उत्त मरचाअ सभरध मरर्यः पक अत्र आ मसश्रीअदचानकर्यःम शरत सअहव मत्सचाअ न धत अनकर्यः॥९॥

असत मषन्तश्रीनचारसनवतशअनचानचास अ कचाषचा मनचास अ रध्रत अ सनसह मतस अ शरश्री मररन। 
वम अत्रस्र म सन अण्रस सव च मर अन्त्रचापतो म दिश्रीअघर्यं तरअ आश मरअसदिन्द मशत्रकर्यः॥१०॥

दिचाअसप मत्नश्रीअरसह मगतोपचा असतषअसन्नरमदचाअ आपर्यःम प असणनत मवअ गचावर्यःम। 
अअपचास सबलअरसप मसहतस अ रदिचासश्री मद्विम अत्रस ज मघअन्वचावाँ अपअ तद्वि मवचार॥११॥
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अश्व्रतोअ वचारतो म अभवअस्तसदि मन्द सम अकत  रत्त्वचा म प्रअत्रह मन्दित अव एकर्यःम। 
अज मरतोअ गचा अज मरर्यः शभर अ सतोरअरवचा मसमजर्यःअ सतर मवत सअप्त ससन्धभ मनन॥१२॥

नचास्रहै म सवअदकन्न त मन्रअतकर्यः सस मषतधअ न रचास सरह अरसकम रदिनधचाअदिकसनस म च। 
इन्द मश्चअ रदक मरक अधचातत अ असह मश्चतोअतचापअरश्रीभ्रतो म रअघवचाअ सव सज मगरत॥१३॥

अहत मरचार अतचारस अ कर मपश्र इन्द ह असदि रत्तत म जअघ्नकषतोअ भश्रीरग मच्छतन। 
नव म चअ रन्नवअसतस चअ स्रव मन्तश्रीर्यः श्रत अनतो न भश्रीअततो अत मरतोअ रजचास मसस॥१४॥

इन्दतो म रचाअततोऽव मससतस्रअ रचाजचाअ शर मस्र च शम अङन सगणतोअ वज मबचाहहर्यः। 
सतदिक अ रचाजचा म करसत चषरणश्रीअनचारअरचान्न नत असरर्यः परर अ तचा ब मभभव॥१५॥

. . )16 1 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम। 

इन्द मस्रअ नक वश्रीअरचार मसणअ प्र वतो मचसअ रचासन म चअकचार म प्रथअरचासन म वअजश्री। 
अह अन्नसह अरन्वअपस्त मतदिर अ प्र वअकणचा म असभनअत्पवर मतचानचारन॥१॥

पदिपचाठर्यः- इन्द मस्र। नक। वश्रीअरचार मसण। प्र। वतोअचअरन। रचासन म। चअकचार म। प्रअथअरचासन म। वअजश्री॥अह मनन। 

असह मरन। अनक म। अअपर्यः। त अत अदिर अ। प्र। वअकणचार्यःम। अअसभअन अतन। पवर मतचानचारन॥१॥

अन्वययाः-  नपु  इन्द्रिस्य वष्ट्रीयमारमण प्रवनोचस  यमामन वजष्ट्री प्रथममामन चकमार। अमहिमम्  अहिनम्,  अनपु  अपयाः
ततदर। पवरतमानमास वकणमा अमभनतम्। 

व्यमाख्यमा-  वजष्ट्री वजयपुकयाः इन्द्रियाः प्रथममामन पकवरससदमामन मपुख्यमामन यमामन वष्ट्रीयमारमण परमाक्रमयपुकमामन
कममारमण चकमार तस्य इन्द्रिस्य तमामन वष्ट्रीयमारमण नपु मकप्रस प्रबवष्ट्रीमम। कमामन वष्ट्रीयमारणष्ट्रीमत तद पुच्यतवे। अमहिस मवेघमम्
अहिनम् हितवमानम्। तदवेतदवेकस  वष्ट्रीयरमम्। अनपु पश्चमातम् अपयाः जलमामन ततदर महिसससतवमानम् भकमसौ पमामततवमामनत्यथरयाः। इदस
मदतष्ट्रीयस वष्ट्रीयरमम्। पवरतमानमास  ससबशन्धनष्ट्रीयाः वकणमायाः प्रवहिणशिष्ट्रीलमायाः नदष्ट्रीयाः प्र अमभनतम् मभन्नवमानम् कक लदयकषरणवेन
प्रवमामहितवमामनत्यथरयाः। इदस तपृतष्ट्रीयस वष्ट्रीयरमम्। एवमपुत्तरत्रमामप द्रिषव्यमम्॥ 

सरलमाथर याः- अशस्मनम् मन्त्रवे इन्द्रिस्य परमाक्रमयपुककमायमारमण वमणरतमामन। प्रथमस स इन्द्रियाः मवेघस हितवमानम्।
मदतष्ट्रीयस जलमामन भकमसौ पमामततवमानम्। तपृतष्ट्रीयस च वपृष्ट्यमा पवरतमानम् खशण्डतवमानम्। एवस नदष्ट्रीनमास गमनममागर रमचतवमानम्।
तवेन ममागरण नदयाः प्रवहिशन्त। 

व्यमाकरणमम्- 
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 वष्ट्रीयमारमण- वष्ट्रीरम्-धमातनोयाः यमतप्रत्ययवे वष्ट्रीयरमम् इमत रूपमम्। ततयाः प्रथममाबहिहवचनवे वष्ट्रीयमारणष्ट्रीमत। 
 वनोचमम् - वचम्-धमातनोयाः लपुङ्मकलकलवेमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 अहिनम् - हिनम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 चकमार - कपृ -धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 ततदर - तपृदम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 अमभनतम् - मभदम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 

अह अन्नसहस अ पवर मतत सशसशरचाअणस त्वषचा मस्रहै अ वजस म स्वअरर्यं म ततक। 
वचाअशचाइ मव धत अनवर्यःअ स्रन्दि मरचानचाअ अञ्जर्यःम सरक अदरव म जगरक अरचापर्यःम॥२॥

पदिपचाठर्यः  -  अह मनन।  असह मरन।  पवर मतत।  सशअसशअरचाअणरन।  त्वषचा म।  अअस्रहै अ।  वज मरन।  स्वअरर मरन।

त अत अकअ॥ वचाअशचार्यःऽइ मव। धत अनवर्यःम। स्रन्दि मरचानचार्यः। अञ्जर्यःम। सअरक अदरन। अव म। जअगरकर्यःअ।

आपर्यःम॥२॥

अन्वययाः- (इन्द्रियाः) पवरतवे मशिसश्रयमाणमम् अमहिमम् अहिनम्। त्वषमा अस्मवै स्वयर वजस ततक। वमाश्रमायाः धवेनवयाः
इव  स्यन्दममानमा आपयाः अञयाः समपुद्रिमम् अव जग्मपुयाः। 

व्यमाख्यमा-  पवरतवे  मशिसश्रयमाणमम्  आसश्रतमम्  अमहिस  मवेघमम्  अहिनम्  हितवमानम्। अस्मवै  इन्द्रिमाय स्वयर  सपुष्ठपु
प्रवेरणष्ट्रीयस  यदमा  शिब्दनष्ट्रीयस  स्तपुत्यस  त्वषमा  मवश्वकममार  वजस  ततक तनककपृ तवमानम्।  तवेन  वजवेण  मवेघवे  मभन्नवे  समत
स्यन्दममानमायाः  प्रसवणयपुकमायाः  आपयाः  समपुद्रिमम्  अञयाः  सम्यकम्  अव  जग्मपुयाः  प्रमाप्तमायाः।  तत्र  दृषमान्तयाः।  वमाश्रमायाः
वत्समान्प्रमत हिम्भमारवनोपवेतमायाः, धवेनवयाः इव। यथमा धवेनवयाः सहिसमा वत्सगपृहिवे गच्छशन्त तदतम्॥

सरलमाथर याः- पवरतवे  आसश्रतमानम्  मवेघमानम्  इन्द्रियाः  हितवमानम्।  तस्ममातम्  मवश्वकममार  गजरनस  कपु वरन्तस  वजस
मनममरतवमानम्। तवेन वजवेण मवेघवे मभन्नवे समत शिब्दमायममानमायाः धवेनवयाः इव जलमामन शिष्ट्रीघस समपुद्रिस प्रमत अगच्छनम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 मशिसश्रयमाणमम् - सश्र-धमातनोयाः सलडथर कमानमच इयङमादवेशिवे नस्य णत्ववे मशिसश्रयमाणमम् इमत रूपमम्। 
 स्वयरमम् - सपुपकवरकमातम् ऋ-धमातनोयाः ण्यमत स्वयरमम् इमत रूपमम्। अथवमा स्वपृ (शिब्दनोपनमापयनोयाः) इत्यतयाः 

ण्यमत स्वयरमम् इमत रूपमम्। 
 ततक - तकम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे ततक इमत रूपमम्। 
 स्यन्दममानमायाः - स्यन्दम्-धमातनोयाः शिमानमच स्यन्दममानमा इमत रूपमम्। 
 जग्मपुयाः - गमम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे रूपमम्। 
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वम अषचाअररचा मणतोऽवमणश्रीत अ सतोरसअ सत्रकमदककत ष्वसपबत्सक अतस्र म। 
आ सचार मकस  रअघवचा मदित्तअ वजअरह मन्नतनस प्रथरअजचारहश्री मनचारन॥। ३॥

पदिपचाठर्यः- वम अष अऽररचा मणर्यः। अअवम अणश्रीअत अ। सतोर मरन। सत्रऽकमदककत षक। अअसपअबअतन। सक अतस्र म॥आ। 

सचार मकरन। रअघऽवचा म। अअदि अत्तअ। वज मरन। अह मनन। ए अन अरन। प्रअथअरअऽजचारन। अहश्री मनचारन॥३॥

अन्वययाः  -  वपृषमायममाणयाः सनोममम् अवपृणष्ट्रीत। मत्रकद्रिपुकवे षपु सपुतस्य अमपबतम्। मघवमा समायकस  वजमम् आ
अदत्त, अहिष्ट्रीनमास प्रथमजमामम् एनमम् अहिनम्॥३॥

व्यमाख्यमा-  वपृषमायममाणयाः वपृष इवमाचरनम् सनोममम् अवपृणष्ट्रीत वपृतवमानम्। मत्रकद्रिपुकवे षपु  ज्यनोमतयाः गसौयाः आयपुयाः
इत्यवेतन्नमामकमायाः त्रयनो यमागमायाः मत्रकद्रिपुकमायाः उच्यन्तवे। तवेषपु सपुतस्य अमभषपुतस्य सनोमस्यमासशिमम् अमपबतम् पष्ट्रीतवमानम्।
मघवमा धनवमानम् इन्द्रियाः समायकस  बन्धकस  वजमम् आ हितवमानम्॥

सरलमाथर याः-  बलवमानम् वपृष इव आचरनम् इन्द्रियाः स्वमाहिमारमाय स्वमप्रयस पमानष्ट्रीयस सनोमस गपृहिष्ट्रीतवमानम्। मकञ्चि
ज्यनोत्यमामदषपु मत्रषपु  यजवेषपु  स्नमानष्ट्रीयस सनोममम् अमपबतम्। धनवमानम् इन्द्रियाः वजस स्वष्ट्रीचकमार। तवेन च वजवेण मवेघवेषपु
प्रथमजस मवेघस जघमान। 

व्यमाकरणमम् - 

 वपृषमायममाणयाः - वपृष इव आचरनम् इत्यथर क्यमङ दष्ट्रीघर शिमानमच मपुगमाग१४४मवे वपृषमायममाणयाः इमत रूपमम्।
 समायकमम् - मषञम्-धमातनोयाः ण्वपुसल अकमादवेशिवे वपृदसौ ऐकमारवे तस्य आयमादवेशिवे नस्य णत्ववे समायकमममत 

रूपमम्। 
 मघवमा - मघयाः अस्य अस्तष्ट्रीमत वतपुमप मघवतम् इत्यस्य प्रथमवैकवचनवे मघवमा इमत रूपमम्। 

रसदि अन्दचाह मन्प्रथरअजचारहश्री मनचाअरचान्रचाअसरनचाअरसर मनचार्यःअ प्रतोत रचाअरचार्यः। 
आत्सभरर्यं म जअनरअन्दचारक अषचासस म तचाअदिश्रीत्नचाअ शत्रकस अ न सकलचा म सवसवत्सत॥४॥

पदिपचाठर्यः  -  रतन। इ अन्द अ। अह मनन। प्रअथअरअऽजचारन। अहश्री मनचारन। आतन। रचाअसरनचा मरन। असर मनचार्यः।

प्र। उ अत। रचाअरचार्यः॥आतन। सभरर मरन। जअनर मनन। दचारन। उ अषस मरन। तचाअदिश्रीत्नचा म। शत्रक मरन।

न। सकल म। सवअसवअत्सतअ॥४॥

अन्वययाः  -  उत इन्द्रि!  यतम् अहिष्ट्रीनमास  प्रथमजमामम् अहिनम्,  आतम् ममामयनमास  ममायमायाः प्र अममनमायाः,  आतम्
सकयरमम् उषसस दमास जनयनम् तमादष्ट्रीत्नमा मकल शित्रपुस न मवमवत्सवे॥४॥

व्यमाख्यमा- उत अमप च हिवे इन्द्रि यतम् यदमा अहिष्ट्रीनमास मवेघमानमास मध्यवे प्रथमजमास प्रथमनोत्पन्नस मवेघमम् अहिनम्
हितवमानसस  आतम्  तदनन्तरस  ममामयनमास  ममायनोपवेतमानमामसपुरमाणमास  सम्बशन्धनष्ट्रीयाः  ममायमायाः  प्र  अममनमायाः  प्रकषरण
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नमामशितवमानसस।  अनन्तरस  सकयरमम्  उषसमम्  उषयाःकमालस  दमामम्  आकमाशिस  च  जनयनम्  उत्पमादयनम्
आवरकमवेघमनवमारणवेन प्रकमाशियनम् वतरसवे। तमादष्ट्रीत्नमा तदमानष्ट्रीमम् आवश्यकमान्धकमारमाभमावमातम् शित्रपुस घमातकस  ववैररणस न
मवमवत्सवे मकल त्वस न लब्धवमानम् खलपु॥

सरलमाथर याः- अशस्मनम्  मन्त्रवे  इन्द्रिस  प्रमत  उच्यतवे  यतम्  हिवे  इन्द्रि  त्वस  अहिष्ट्रीनमास  प्रथमनोत्पन्नस  हितवमानम्
तदनन्तरस  ममायमामवनयाः  रमाकसमानम्  हितवमानम्।  तदनन्तरस  सकयर,  उषयाःकमालमम्,  आकमाशिस  च  सपृषवमानम्।  एवस  चवेतम्
मनश्चयवेन कशश्चदमप शित्रपुयाः न मवदतवे। 

व्यमाकरणमम् - 

 ममामयनमामम् - ममायमाशिब्दमातम् तदस्यमास्तष्ट्रीत्यथर इमनप्रत्ययवे ममामयनम् इमत जमातवे तस्य षष्ठष्ट्रीबहिहवचनवे 
ममामयनमामम्। 

 अहिनम् - हिनम्-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे अहिनम् इमत रूपमम्। 
 अममनमायाः - मष्ट्री-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे अममनमायाः इमत रूपमम्। 
 जनयनम् - जनम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्यतवे प्रथमवैकवचनवे जनयनम् इमत रूपमम्। 
 मवमवत्सवे - मवदम्-धमातनोयाः आत्मनवेपमदनयाः सलमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे मवमवत्सवे इमत रूपमम्। 

अह मन्वम अत्रस वम मत्र अतरस अ व्रस मसअसरन्दतोअ वजत मण रह अतचा वअधतन म। 
स्कन्धचास मसश्रीवअ कक सल मशतनचाअ सववम अक्णचासहर्यःम शरत उपअपमक्पम मसथअव्रचार्यः॥५॥

पदिपचाठर्यः- अह मनन। वम अत्ररन। वम अत्र अऽतर मरन। सवऽअस मसरन। इन्दर्यःम। वजत मण। रह अतचा। वअधतन म॥

स्कन्धचास मससऽइव। कक सल मशतन। सवऽवम मक्णचा। असहर्यःम। शअरअतत अ। उ अप अऽपमकन । पम असथअव्रचार्यः॥५॥

अन्वययाः-  इन्द्रियाः महितमा वधवेन वजवेण वपृत्रमम् अहिनम् वपृत्रतरस व्यससमम्  (अहिनम्)। कपु सलशिवेन स्कन्धमाससस
मववपृक्णमा इव अमहियाः पपृसथव्यमायाः उपपपृकम्  शियतवे॥५॥

व्यमाख्यमा-  अयमम्  इन्द्रियाः  वजवेण  सम्पमामदतनो  यनो  महिमानम्  वजयाः  तवेन  वजवेण  वपृत्रतरमम्  अमतशियवेन
लनोकमानमामम् आवरकमम् अन्धकमाररूपमम्। यदमा। वपृत्रवैयाः आवरणवैयाः सवमारनम् शित्रकनम् तरमत तस वपृत्रमम् एतन्नमामकमसपुरस
व्यससस  मवगतमासस  मछन्नबमाहिहयाः  यथमा  भवमत  तथमा  अहिनम्  हितवमानम्।  अससच्छवेदवे  दृषमान्तयाः।  कपु सलशिवेन  कपु ठमारवेण
मववपृक्णमा मवशिवेषतशश्च्छन्नमामन स्कन्धमाससष्ट्रीव। यथमा वपृकस्कन्धमाशश्छन्नमा भवशन्त तदतम्। तथमा समत अमहियाः वपृत्रयाः
पपृसथव्यमायाः उपरर उपपपृकम्  समामष्ट्रीप्यवेन ससपपृकयाः शियतवे शियनस करनोमत मछन्नकमाष्ठवतम् भकमसौ पततष्ट्रीत्यथरयाः॥

सरलमाथर याः- इन्द्रियाः महितमा वजवेण वपृत्रस  हितवमानम्। तदनन्तरस वपृत्रमादमप महिमान्तस  व्यससनमामधवेयस  रमाकसस
जघमान। यथमा कपु ठमारवेण मछन्नमायाः वपृकमाणमास शिमाखमायाः भकमसौ पतशन्त तथवैव रमाकसमायाः पपृसथव्यमायाः समष्ट्रीपवे अथवमा अङ्कवे
शिमयतमायाः सशन्त। 

व्यमाकरणमम्- 
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 वपृत्रतरमम् - अमतशियनवे वपृत्रमम् इमत अथर तरमप वपृत्रतरमम् इमत रूपमम्। अथवमा वपृत्रवैयाः तरमत इमत 
वपृत्रतरमम्। 

 व्यससमम् - मवगतसौ असससौ यस्य तमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 
 वधवेन - वधयाः यवेन स वधयाः, तवेन इमत तपृतष्ट्रीयमा तत्पपुरुषसममासयाः। 
 मववपृक्णमा - मवपकवरकमातम् वश्च्धमातनो कप्रत्ययवे मववपृक्ण इमत रुपमम्। तस्य प्रथममाबहिहवचनवे ववैमदकरूपमम्

मववपृक्णमा इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 इन्द्रिसककस्य कयाः ऋमषयाः, मकस  छन्दयाः, कमा च दवेवतमा। 

.2 इन्द्रिस्य प्रथमस वष्ट्रीयर मकमम् आसष्ट्रीतम्। 

.3 इन्द्रिस्य तपृतष्ट्रीयस वष्ट्रीयर मकमम् आसष्ट्रीतम्। 

.4 वमाश्रमायाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.5 मशिसश्रयमाणमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.6 वपृषमायममाणयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.7 प्र अममनमायाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.8 मववपृक्णमा इमत रूपस समाधयत। 

.9 महितमा वधवेन इमत मन्त्रमासशिवे वधशिब्दस्य कयाः अथरयाः। 

.10 मववपृक्णमा इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

. . )16 1 2 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

अअरतोअदतव म दिक अररदि अ आ सह जक अहत र महचावश्रीअरस तक मसवबचाअधरम मजश्रीअषरन। 
नचातचा मरश्रीदिस्रअ सरम मसतस वअधचानचास अ सस र अजचानचार्यःम सपसपष अ इन्द मशत्रकर्यः॥६॥

पदिपचाठर्यः  -  अरतोअदचाऽइ मव।  दिकर्यःअऽरदिर्यःम।  आ।  सह।  जक अहत।  रअहचाअऽवश्रीअररन।  तक असवअऽबचाअधरन।

रअजश्रीअषरन॥न।  अअतचाअरश्रीअतन।  अअस्रअ।  सरनऽरम सतरन।  वअधचानचा मरन।  सरन।  र अजचानचार्यःम।

सपअसपअषत अ। इन्द मऽशत्रकर्यः॥६॥
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अन्वययाः - दपुमरदयाः महिमावष्ट्रीरस तपुमवबमाधमम् ऋजष्ट्रीषमम् अयनोदमा इव महि आ जपुहवे। अस्य बधमानमास समपृमतस न
अतमारष्ट्रीतम्। इन्द्रिशित्रपुयाः रुजमानमायाः सस मपमपषवे। 

व्यमाख्यमा-  दपुमरदयाः  दपुषमदनोपवेतनो  दपरयपुकनो  वपृत्रयाः  अयनोदवेव  यनोदपृरमहित  इव  इन्द्रिमम्  आ  जपुहवे  महि
आहिहतवमानम् खलपु। ककीदृशिममन्द्रिमम्। महिमावष्ट्रीरस गपुणवैयाः महिमानम् भकत्वमा शिसौयर्थोपवेतस  तपुमवबमाधस बहिहनमास  बमाधकमम् ऋजष्ट्रीषस
शित्रकणमामपमाजरकमम्।  अस्य ईदृशिस्य  इन्द्रिस्य  ससबशन्धनयाः  यवे  शित्रपुवधमायाः  सशन्त  तवेषमास  वधमानमास  समपृमतस  ससगमस
नमातमारष्ट्रीतम् पकवर्थोकनो दपुमरदयाः तरष्ट्रीतपुस नमाशिक्ननोतम्। इन्द्रिशित्रपुयाः इन्द्रियाः शित्रपुघमारतकनो यस्य वपृत्रस्य तमादृशिनो वपृत्रयाः इन्द्रिवेण
हितनो नदष्ट्रीषपु पमततयाः सनम् रुजमानमायाः नदष्ट्रीयाः सस मपमपषवे सम्यकम्  मपषवमानम्। सवमारनम् लनोकनमावपृण्वतनो वपृत्रदवेहिस्य पमातवेन
नदष्ट्रीनमास कक लमामन तत्रत्यस पमाषमाणमामदकस  च चकणर्थीभकतममत्यथरयाः॥

सरलमाथर याः- दपरयपुकयाः वपृत्रयाः महिद्गपुणसम्पन्नस  वष्ट्रीरस बहिहशित्रपुघमातकस  असमथरमम्  इव यपुदवे  आहिहतवमानम्।
परन्तपु वपृत्रयाः तस शिस्त्रवेण हिन्तपुमसमथरयाः इन्द्रिस्यवैव वजवेण हितयाः। स च नदष्ट्रीयाः सम्यकम्  मपषवमानम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 अयनोदमा - न यनोदमा इमत अयनोदमा इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। अथवमा न मवदतवे यनोदमा अस्य सयाः 
अयनोदमा इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 

 दपुमरदयाः - दपुषयाः मदयाः यस्य सयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 
 तपुमवबमाधमम् - तपुवष्ट्रीनम् बमाधतवे इत्यथर अच्प्रत्ययवे तपुमवबमाध इमत रूपमम्। तस्य मदतष्ट्रीयवैकवचनवे 

तपुमवबमाधमम् इमत। 
 समपृमतमम् - सम्पकवरकमातम् ॠ-धमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे रूपमम्। 
 रुजमानमायाः - रुजम्-धमातनोयाः शिमानच्प्रत्ययवे रुजमान इमत। रुजमामन कक लमामन इमत रूजमानमायाः नदयाः। 
 मपमपषवे - आत्मनवेपमदनयाः मपषम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 अतमारष्ट्रीतम् - तपृ-धमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 इन्द्रिशित्रपुयाः - इन्द्रियाः शित्रपुयाः यस्य सयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 

अअपचादि मह अस्ततो अ मपमतन्रअसदिन्द अरचास्रअ वजअरसधअ सचाननौ म जघचान। 
वमष्णतोअ वसधर्यःम प्रसत अरचानस अ बकभभ मषन्पकर अत्रचा वम अत्रतो अ मशरअदिनव्र मस्तर्यः॥७॥

पदिपचाठर्यः -  अअपचातन। अअह अस्तर्यः। अअपम अत अन्रअतन। इन्द मरन। आ। अअस्रअ। वज मरन। असध म। सचाननौ म।

जअघचाअन अ॥ वमष्णर्यःम।  वसधर्यःम।  प्रअसत अऽरचान मरन।  बकभभ मषनन।  पक अर अऽत्रचा। वम अत्रर्यः। अअशअरअतन।

सवऽअ मस्तर्यः॥७॥

अन्वययाः  - अपमातम्  अहिस्तयाः इन्द्रिमम्  अपपृतन्यतम्।  अस्य समानसौ  असध वजमम्  आ जघमान। वपृष्णयाः
प्रमतममानस बपुभकषनम् वसधयाः वपृत्रयाः पपुरुत्रमा व्यस्तयाः अशियतम्॥७॥

   26   ववेदमाध्ययनमम्



॥इन्द्रिसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

व्यमाख्यमा-  अपमातम्  वजवेण  शच्छन्नत्वमातम्  पमादरमहितयाः  अहिस्तयाः  हिस्तरमहितयाः  वपृत्रयाः  इन्द्रिमम्  उमदश्य
अपपृतन्यतम्  पपृतनमास  यपुदमम्  ऐच्छतम्।  दवेषमासधक्यवेन  बहिहधमा  मवदनोऽमप  यपुदस  न  पररत्यकवमामनत्यथरयाः।  अस्य
हिस्तपमादहिष्ट्रीनस्य  वपृत्रस्य  समानसौ  पवरतसमानपुसदृशिवे  प्रसौढस्कन्धवे  असध  उपरर  वजमम्  आ  जघमान  इन्द्रियाः
आमभमपुख्यवेन  प्रमकप्तवमानम्।  अशिकस्यमामप  यपुदवेच्छमायमास  दृषमान्तयाः।  वसधयाः  मछन्नमपुष्कयाः  पपुरुषयाः  वपृष्णयाः
रवेतयाःसवेचनसमथरस्य पपुरुषमान्तरस्य प्रमतममानस  समादृश्यस  बपुभकषनम्  प्रमाप्तपुममच्छनम्  यथमा न शिक्ननोमत तददयमममत
शिवेषयाः। सयाः वपृत्रयाः पपुरुत्रमा बहिहष्ववयववेषपु व्यस्तयाः मवमवधस मकप्तयाः तमामडतयाः सनम् अशियतम् भकमसौ पमततवमानम्॥

सरलमाथर याः  -  पमादरमहितयाः  हिस्तरमहितश्च  वपृत्रयाः  इन्द्रिस  प्रमत  यपुदमाय  ऐच्छतम्।  तदमा  इन्द्रियाः
पवरतमशिखरतपुल्यस्कन्धवे  वजवेण प्रहिमारस कपृ तवमानम्। पपुनयाः वपृष इव गमनवे  इच्छमासत्त्ववेऽमप मछन्नमपुष्कयाः पपुरुष इव
मछन्नमाङ्गयाः वपृत्रयाः भकमसौ अपततम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 अपमातम् - न पमादसौ यस्य सयाः (बहिहवष्ट्रीमहियाः)। 
 अहिस्तयाः - न हिस्तसौ यस्य सयाः (बहिहवष्ट्रीमहियाः)। 
 अपपृतन्यतम् - पपृतनमाशिब्दमातम् क्यच्प्रत्ययवे पपृतन्य इमत जमातवे लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 प्रमतममानमम् - प्रमतपकवरकमातम् ममा-धमातनोयाः ल्यपुट्प्रत्ययवे प्रमतममानमम् इमत रूपमम्। 
 बपुभकषनम् - भमवतपुमम् इच्छमत इत्यथर समन प्रथमवैकवचनवे रूपमम्। 
 पपुरुत्रमा - पपुरु इत्यस्ममातम् सप्तम्यथर त्रमाप्रत्ययवे पपुरुत्रमा इमत रूपमम्। 

नअदिस न सभअन्नर मरक अरचा शरचा मनस अ रनतोअ रहचा मणचाअ असत म रअन्त्रचापर्यःम। 
रचासश्च मद्विम अत्रतो र मसह अनचा प अररसत मष अत्तचासचाअरसहर्यःम पत्सकतर्यःअशश्रीबर मभभव॥८॥

पदिपचाठर्यः  -  नअदिरन।  न।  सभअन्नरन।  अअरक अरचा।  शरचा मनरन।  रनर्यःम।  रहचा मणचार्यः।  असत म।  रअसन्त अ।

आपर्यःम॥  रचार्यः।  सचअतन।  वम अत्रर्यः।  रअसह अनचा।  पररऽअसत मषतन।  तचासचा मरन।  असहर्यःम।

पत्सकतर्यःअऽशश्रीर्यः। बअभभ अवअ॥८॥

अन्वययाः - मनयाः रुहिमाणमायाः आपयाः मभन्नस नदस न अमपुयमा शियमानमम् अमत यशन्त। वपृत्रयाः ममहिनमा यमाशश्चतम्
पयरमतष्ठतम्, अमहियाः तमासमास पत्सपुतयाःशिष्ट्रीयाः बभकव। 

व्यमाख्यमा-  अमपुयमा अमपुष्यमास  पपृसथव्यमास  शियमानस  पमततस  मपृतस  वपृत्रमम्  आपयाः जलमामन यशन्त अमतक्रम्य
गच्छशन्त। तत्र दृषमान्तयाः। मभन्नस बहिहधमा मभन्नकक लस नदस न ससन्धपुममव। यथमा वपृमषकमालवे प्रभकतमा आपनो नदमायाः कक लस
मभत्त्वमा अमतक्रम्य गच्छशन्त तदतम्। ककीदृशिस्य आपयाः। मननो रुहिमाणमायाः नपृणमास मचत्तममारनोहिन्त्ययाः। पपुरमा वपृत्रवे जष्ट्रीवमत
समत  तवेन  मनरुदमा  मवेघशस्थतमा  आपनो  भकमसौ  वपृषमा  न  भवशन्त  तदमाननीं  नतॄणमास  मनयाः  सखदतवे।  मपृतवे  तपु  वपृत्रवे
मवरनोधरमहितमा आपनो वपृत्रशिरष्ट्रीरमपुल्लङ्घ्य प्रवहिशन्त। तदमा वपृमषलमाभवेन मनपुष्यमास्तपुष्यन्तष्ट्रीत्यथरयाः। तदवेतदपुत्तरमाधरन
स्पषष्ट्रीमक्रयतवे। वपृत्रयाः जष्ट्रीवनदशिमायमास  ममहिनमा स्वककीयवेन ममहिम्नमा यमाशश्चतम्  यमा एव मवेघगतमायाः अपयाः पयरमतष्ठतम्
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पररवपृत्य शस्थतवमानम्, अमहियाः वपृत्रनो मवेघयाः तमासमामम् अपमास पत्सपुतयाःशिष्ट्रीयाः पमादस्यमाघयाःशियमानयाः बभकव। यदप्यपमास पमादनो
नमाशस्त तथमाप्यमद्भिवपृरत्रस्य अमभलमङ्घतत्वमातम् पमादस्यमाधयाः शियनमपुपपदतवे॥

सरलमाथर याः - मनपुष्यमाणमास मननोहिमारर वमारर यथमा वपृमषसमयवे कदमामचतम् नदष्ट्रीमम् अमतक्रम्य गच्छमत तथवैव
पपृसथव्यमास आपयाः पमततयाः वपृत्रस्य शिरष्ट्रीरमम् अमतक्रमाम्यशन्त। वपृत्रवेण स्वममहिम्नमा यवे आपयाः मनरुदमायाः अधपुनमा तस्यवैव
शिरष्ट्रीरमम् उल्लङ्घ्य गच्छशन्त तमायाः आपयाः इत्यथरयाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 मभन्नमम् - मभदम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे तस्य नमादवेशिवे मभन्नमम् इमत रूपमम्। 
 अमपुयमा - अमपुष्यमामम् इत्यशस्मन्नथर यमाच्प्रत्ययवे अमपुयमा इमत रूपमम्। 
 रुहिमाणमायाः - रुहिम्-धमातनोयाः शिमानच्प्रत्ययवे रूपमम्। 
 ममहिनमा - महिम्-धमातनोयाः इन्प्रत्ययवे ममहिनम् इमत जमातवे तपृतष्ट्रीयवैकवचनवे ववैमदकरूपमम्। 
 पत्सपुतयाःशिष्ट्रीयाः - पमादवेषपु इत्यशस्मन्नथर पमादशिब्दस्य पदमादवेशिवे पत्सपु इमत जमातवे सप्तम्यथर तससल्प्रत्ययवे 

मवभमकलनोपमाभमाववे पत्सपुतयाः इमत रूपमम्। पत्सपुतयाः शिवेतवे इत्यथर शक्वमप पत्सपुतयाःशिष्ट्रीयाः इमत रूपमम्। 
 बभकव - भकधमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 पयरमतष्ठतम् - पयपुरपसगरपकवरकमातम् स्थमा-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 

नश्रीअचचाव मरचा अभवद्विम अत्रपक अत्रतन्दतो म अस्रचाअ अवअ वध मजरभचार। 
उत्त मरचा सभरध मरर्यः पक अत्र आ मसश्रीअदचानकर्यःम शरत सअहव मत्सचा न धत अनकर्यः॥९॥

पदिपचाठर्यः- नश्रीअचचाऽव मरचार्यः। अअभअवअतन। वम मत्रऽपक मत्रचा। इन्दर्यःम। अअस्रचार्यःअ। अव म। वधर्यःम। जअभचाअर अ ॥ 

उ अतनऽत मरचा। सभर्यः। अध मरर्यः। पक अत्रर्यः। आअ सश्रीअतन। दिचानकर्यःम। शअरत अ। सअहऽव मत्सचा। न। धत अनकर्यः॥९॥

अन्वययाः-  वपृत्रपपुत्रमा  नष्ट्रीचमावयमा अभवतम्। इन्द्रियाः अस्यमा अव बधयाः जभमार। सकयाः उत्तरमा पपुत्र अधर
आसष्ट्रीतम्। दमानपुयाः सहिवत्समा धवेनपुयाः न शियवे॥९॥

व्यमाख्यमा-  वपृत्रपपुत्रमा वपृत्रयाः पपुत्रनो यस्यमायाः ममातपुयाः सवेयस ममातमा वपृत्रपपुत्रमा नष्ट्रीचमावयमायाः न्यग्भमावस  प्रमाप्तमा हितमा
अभवतम् पपुत्रस प्रहिमारमाद्रिमभतपुस  पपुत्रदवेहिस्यनोपरर मतरश्चष्ट्री पमततवतष्ट्रीत्यथरयाः। तदमानष्ट्रीमम् अयमम् इन्द्रियाः अस्यमायाः ममातपुयाः
अव अधनोभमागवे वपृत्रस्यनोपरर वधयाः हिननसमाधनममायपुधस जभमार प्रहृतवमानम्। तदमाननीं सकयाः ममातमा उत्तरमा उपररशस्थतमा
आसष्ट्रीतम्। पपुत्रयाः तपु अधनोभमागशस्थतयाः आसष्ट्रीतम्। समा च दमानपुयाः दमानवष्ट्री वपृत्रममातमा शियवे मपृतमा शियनस कपृ तवतष्ट्री। तत्र
दृषमान्तयाः। धवेनपुयाः लनोकप्रससदमा गसौयाः सहिवत्समा न यथमा वत्ससमहितमा शियनस करनोमत तदतम्॥

सरलमाथर याः-  अपममामनतमा  वपृत्रममातमा  स्वपपुत्रस  रमकतपुस  स्वहिस्तस  प्रसमाररतवतष्ट्री।  तदमा  इन्द्रियाः स्वमायपुधवेन
प्रहृतवमानम्। तदवैव वपृत्रजननष्ट्री मपृतमा। अत्र दृषमान्तयाः दष्ट्रीयतवे  यथमा वत्सवेन सहि गसौयाः शिवेतवे  तथवैव मपृतयाः वपृत्रनोऽमप
स्वजनन्यमा शियमानयाः आसष्ट्रीतम्। 

   28   ववेदमाध्ययनमम्



॥इन्द्रिसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

व्यमाकरणमम्- 

 नष्ट्रीचमावयमायाः - ववेमत खमादमत इत्यथर ववे-धमातनोयाः अससप्रत्ययवे वयसम् इमत जमातवे ततयाः नष्ट्रीचसौ वयससौ 
यस्यमायाः समा नष्ट्रीचवयमायाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः, छमान्दसनो दष्ट्रीघरयाः। 

 वपृत्रपपुत्रमा - वपृत्रयाः पपुत्रयाः यस्यमायाः समा इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 
 वधयाः - हिन्यतवे अनवेन इमत वधयाः। हिनयाः वधमादवेशियाः। 
 सकयाः - षकङम्  प्रमामणगभरमवमनोचनवे इमत धमातनोयाः शक्वमप सकयाः इमत रूपमम्। 
 दमानपुयाः - दनो अवखण्डनवे इमत धमातनोयाः नपुप्रत्ययवे दमानपुयाः इमत रूपमम्। 
 जभमार - भपृधमातनो सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 

असत मषन्तश्रीनचारसनवतशअनचानचास अ कचाषचा मनचास अ रध्रत अ सनसह मतस अ शरश्री मररन। 
वम अत्रस्र म सन अण्रस सव च मर अन्त्रचापतो म दिश्रीअघर्यं तरअ आश मरअसदिन्द मशत्रकर्यः॥१०॥

पदिपचाठर्यः - असत मषन्तश्रीनचारन। अअसनअऽवत अशअनचानचा मरन। कचाषचा मनचारन। रध्रत म। सनऽसह मतरन। शरश्री मररन

॥  वम अत्रस्र म।  सन अण्ररन।  सव।  चअर असन्त अ।  आपर्यःम।  दिश्रीअघररन।  तरर्यःम।  आ। अअशअरअतन।

इन्द मऽशत्रकर्यः॥१०॥

अन्वययाः  -  अमतष्ठन्तष्ट्रीनमामम्  अमनववेशिनमानमास  कमाष्ठमानमास  मध्यवे  मनमहितस  वपृत्रस्य  मनण्यस  शिरष्ट्रीरमम्
आपयाःमवचरशन्त। इन्द्रिऽशित्रपुयाः दष्ट्रीघर तम आ अशियतम्। 

व्यमाख्यमा-  वपृत्रस्य शिरष्ट्रीरमम्  आपयाः मवचरशन्त मवशिवेषणनोपरर आक्रम्य प्रवहिशन्त। ककीदृशिस  शिरष्ट्रीरमम्।
मनण्यस मननमारमधवेयमम्। अप्सपु मग्नित्ववेन गकढत्वमातम् तदष्ट्रीयस नमाम न कवे नमामप जमायतवे। एतदवेव स्पषष्ट्रीमक्रयतवे। कमाष्ठमानमामम्
अपमास  मध्यवे  मनमकप्तमम्।  ककीदृशिमानमास  कमाष्ठमानमामम्।  अमतष्ठन्तष्ट्रीनमास  शस्थमतरमहितमानमामम्  अमनववेशिनमानमामम्
उपववेशिनरमहितमानमास  प्रवहिणस्वभमावत्वमातम्  एतमानमास  मनपुष्यवन्न  क्वमामप  शस्थमतयाः  सम्भवमत।  इन्द्रिशित्रपुयाः  वपृत्रयाः
जलमध्यवे  शिरष्ट्रीरवे  प्रमकप्तवे  समत  दष्ट्रीघर  तमयाः  दष्ट्रीघर  मनद्रिमात्मकस  मरणस  यथमा  भवमत  तथमा  आशियतम्  सवरतयाः
पमततवमानम्॥

सरलमाथर याः  -  अमतष्ठतयाः उपववेशिनरमहितस्य जलमध्यवे  पततयाः नमामरमहितस्य वपृत्रस्य शिरष्ट्रीरस जलमम्
अमतक्रमाममत। इन्द्रिवेण हितयाः वपृत्रयाः अनन्ततमसस अपततम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 अमतष्ठन्तष्ट्रीनमामम् - स्थमाधमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे ङष्ट्रीमप मतष्ठन्तष्ट्री इमत रूपमम्। ततयाः न मतष्ठन्तष्ट्रीमत 
नञ्तत्पपुरुषसममासवे षष्ठष्ट्रीबहिहवचनवे अमतष्ठन्तष्ट्रीनमामममत रूपमम्। 

 अमनववेशिनमानमामम् - मनपकवरकमातम् मवशिम्-धमातनोयाः ल्यपुमट अनमादवेशिवे मनववेशिनमममत जमातवे ततयाः न 
मनववेशिनमममत नञ्तत्पपुरुषसममासवे षष्ठष्ट्रीबहिहवचनवे अमनववेशिनमानमामम् इमत रूपमम्। 

 मनमहितमम् - मनपकवरकमातम् धमा-धमातनोयाः कप्रत्ययवे मनमहितमम् इमत रूपमम्। 
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 कमाष्ठमानमामम् - क्रमान्त्वमा शस्थतमा इत्यथर क्रमपकवरकस्थमा-धमातनोयाः शक्वमप कमाष्ठमा इमत जमातवे षष्ठष्ट्रीबहिहवचनवे 
कमाष्ठमानमामममत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.11 इन्द्रिशित्रपुयाः इत्यस्य कयाः मवगहियाः। 

.12 रुजमानमायाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.13 वसधयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.14 ककीदृशियाः वपृत्रयाः इन्द्रिमम् अपपृतन्यतम्। 

.15 पत्सपुतयाःशिष्ट्री इमत रूपस समाधयत। 

.16 नष्ट्रीचमावयमायाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.17 दमानपुयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.18 सकयाः इत्यत्र कयाः धमातपुयाः। 

.19 मनववेशिनमम् इत्यत्र कशस्मनम् अथर ल्यपुटम् । 

.20 ममहिनमा इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्। 

. . )16 1 3 इदमानष्ट्रीमम् इन्द्रिसककस्य मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

दिचाअसप मत्नश्रीअरसह मगतोपचा असतषअसन्नरमदचाअ आपर्यःम प असणनत मवअ गचावर्यःम। 
अअपचास सबलअरसप मसहतस अ रदिचासश्री मद्विम अत्रस ज मघअन्वचावाँ अपअ तद्वि मवचार॥११॥

पदिपचाठर्यः  -  दिचाअसऽप मत्नश्रीर्यः। असह मऽगतोपचार्यः। अअसत अषनन। सनऽरमदचार्यः। आपर्यःम। प असणनचा मऽइव।

गचावर्यःम॥ अअपचारन। सबल मरन। असप मऽसहतरन। रतन। आसश्री मतन। वम अत्ररन। जअघअन्वचानन।

अप म। ततन। वअवचाअर अ॥११॥

अन्वययाः -दमासपत्नष्ट्रीयाः अमहिगनोपमा आपयाः पमणनमा गमावयाः इव मनरुदमायाः अमतष्ठनम्, वपृत्रस जघन्वमानम्। अपमास
यतम् मबलमम् अमपमहितमम् आसष्ट्रीतम्, ततम् अपववमार॥११॥

व्यमाख्यमा-  दमासपत्नष्ट्रीयाः दमासयाः मवश्वनोपकयहिवेतपुयाः वपृत्रयाः पमतयाः स्वमामष्ट्री यमासमामम् अपमास तमायाः दमासपत्नष्ट्रीयाः।
अत एव अमहिगनोपमायाः। अमहिवपृरत्रनो गनोपमा रककनो यमासमास तमायाः। गनोपनस नमाम स्वच्छन्दवेन यथमा न प्रवहिशन्त तथमा
नरनोधनमम्।  एतदवेव  स्पषष्ट्रीमक्रयतवे  यदम्  आपयाः  मनरुदमायाः  अमतष्ठनम्  इमत।  तत्र  दृषमान्तयाः।  पमणनवेव  गमावयाः।
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पमणनमामकनोऽसपुरनो गमायाः अपहृत्य मबलवे स्थमापमयत्वमा मबलदमारममाच्छमाद यथमा मनरुदवमानम् तथमा इत्यथरयाः। अपमास
यतम् मबलस प्रवहिणदमारमम् अमपमहितस वपृत्रवेण मनरुदमम् आसष्ट्रीतम्। ततम् मबलस प्रवहिणदमारस वपृत्रस जघन्वमानम्,  हितवमानम्
इन्द्रियाः अपववमार अपवपृत्रमकरनोतम् वपृत्रकपृ तमम् अपमास मनरनोधस पररहृतवमानम्। 

सरलमाथर याः-  स्वमाममत्ववे शस्थत्वमा मवेघवैयाः रमकतमायाः आपयाः वपृत्रवेण मनरुदमायाः यथमा पमणनमामकरमाकसयाः गमायाः
अगनोपमायतम्। इन्द्रियाः वपृत्रस हित्वमा जलप्रवमाहिस्य मपमहितदमारमम् उदमामटतवमानम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 दमासपत्नष्ट्रीयाः - दमासयाः पमतयाः यमासमास तमायाः दमासपत्नष्ट्रीयाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। दमासयमत इत्यथर घमञ 
मनष्पन्नयाः दमासशिब्दयाः। 

 अमहिगनोपमायाः - अमहियाः गनोपमायाः यमासमास तमायाः अमहिगनोपमायाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। 
 मनरुदमायाः - मनपकवरकमातम् रुधम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे मनरुदमायाः इमत। 
 अमपमहितमम् - अमपपकवरकमातम् धमाधमातनोयाः कप्रत्ययवे अमपमहिमतमम् इमत। 
 जघन्वमानम् - हिनम्-धमातनोयाः सलट्यथर क्वसपुन्प्रत्ययवे प्रथमपपुरुषवैकवचनवे जघन्वमानम् इमत रूपमम्। 
 आसष्ट्रीतम् - असम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे आसष्ट्रीतम् इमत रूपमम्। 
 अमतष्ठनम् - स्थमाधमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे अमतष्ठनम् इमत रूपमम्। 
 अपववमार - अपपकवरकमातम् वपृ-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 

अश्व्रतोअ वचारतो म अभवअस्तसदि मन्द सम अकत  रत्त्वचा म प्रअत्रह मन्दित अव एकर्यःम। 
अज मरतोअ गचा अज मरर्यः शभर अ सतोरअरवचा मसमजर्यःअ सतर मवत सअप्त ससन्धभ मनन॥१२॥

पदिपचाठर्यः - अश्व्रर्यःम। वचारर्यःम। अअभअवर्यःअ। ततन। इ अन्द अ। सम अकत । रतन। त्वचाअ। प्रअसत अऽअह मनन। दित अवर्यः।

एकर्यःम॥अज मरर्यः। गचार्यः। अज मरर्यः। शभ अर अ।  सतोर मरन।  अव म। अअसम अजर्यःअ।  सतर मवत।  सअप्त।

ससन्धभ मनन॥१२॥

अन्वययाः - दवेवयाः एकयाः यतम् त्वमा सपृकवे  प्रत्यहिनम् ततम् इन्द्रि, अश्व्ययाः वमारयाः अभवयाः। शिकर, गमायाः अजययाः
सनोममम् अजययाः। सतरववे सप्त ससन्धकनम् अवमासपृजयाः। 

व्यमाख्यमा-  दवेवयाः दष्ट्रीप्यममानयाः सवमारयपुधकपु शिलयाः एकयाः अमदतष्ट्रीययाः वपृत्रयाः यतम्  यदमा त्वमा  त्वमास  प्रत्यहिनम्
प्रमतकक लत्ववेन  प्रहृतवमानम्  ततम्  तदमाननीं  त्वमम्  अश्व्यनो  वमारयाः  अश्वससबन्धष्ट्री  वमालयाः  अभवयाः।  अथमाश्वस्य
वमालनोऽनमायमासवेन  मनोकमाकमादष्ट्रीमन्नवमारयमत  तदतम्  वपृत्रमगणमयत्वमा  मनरमाकपृ तवमामनत्यथरयाः।  मकस  च,  गमायाः
पमणनमाममाहृतमायाः त्वस सजतवमानम्। हिवे शिकर शिसौयरयपुक इन्द्रि सनोममम् अजययाः सजतवमानम्। तथमा च तवैसत्तरष्ट्रीयमायाः  'त्वषमा
हितपपुत्रयाः' इत्यवेतशस्मन्नपुपमाख्यमानवे सममामनशन्त - 'स यजववेशिसस कपृ त्वमा प्रमासहिमा सनोमममपबतम्' (तवैयाः - २.४.१२.१)

इमत। सप्त ससन्धकनम्  'इमस मवे  गङ्गवे ' (ऋ -  सस  -  १०.७५.१)  इत्यस्यमामपृच्यमाम्नमातमा गङ्गमादमायाः सप्तसङ्ख्यमाकमा
नदष्ट्रीयाः सतरववे सतपुर प्रवमाहिरूपवेण गन्तपुमम् अवमासपृजयाः त्यकवमानम्। वपृत्रकपृ तस प्रवमाहिमनरनोधस मनरमाकपृ तवमामनत्यथरयाः। 
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सरलमाथर याः- अशस्मनम् मन्त्रवे इन्द्रिस प्रमत उच्यतवे यतम् हिवे इन्द्रि यदमा अमदतष्ट्रीययाः दष्ट्रीप्यममानयाः वपृत्रयाः प्रहिमारस
कपृ तवमानम् तदमा त्वस तपु अश्वपपुच्छकवे शितपुल्ययाः अभवयाः। हिवे शिसौयरसम्पन्न इन्द्रि!  त्वस गमायाः अजययाः,  सनोमस जष्ट्रीतवमानम्,
सप्त नदष्ट्रीयाः मपुञ्चिसस स्म। 

व्यमाकरणमम् - 

 अश्व्ययाः - अश्ववे भवयाः इत्यथर भववेच्छन्दसस इमत सकत्रवेण यमत प्रथमवैकवचनवे अश्व्ययाः इमत रूपमम्। 
 वमारयाः - वमारयमत इत्यथर वपृ-धमातनोयाः मणमच अमच प्रथमवैकवचनवे वमारयाः इमत रूपमम्। 
 सतरववे - सपृ-धमातनोयाः तपुमथरकवे  तववेन्प्रत्ययवे सतरववे इमत रूपमम्। 
 अभवयाः - भकधमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे अभवयाः इमत रूपमम्। 
 प्रत्यह - प्रमतपकवरकमातम् ह-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 असपृजयाः - सपृजम्-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 अजययाः - जष्ट्री-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 

नचास्रहै म सवअदकन्न त मन्रअतकर्यः सस मषतधअ न रचास सरह अरसकम रदिनधचाअदिकसनस म च। 
इन्द मश्चअ रदक मरक अधचातत अ असह मश्चतोअतचापअरश्रीभ्रतो म रअघवचाअ सव सज मगरत॥१३॥

पदिपचाठर्यः  -  न। अअस्रहै अ।  सवअऽदकतन।  न।  त अन्रअतकर्यः।  ससअषत अधअ।  न।  रचारन।  सरह मरन।  असकम रतन।

हचादिकसन मरन। चअ॥ इन्दर्यःम। चअ। रतन। रक अरक अधचातत अ इसत म। असहर्यःम। चअ। उ अत। अअपअरश्रीभ्रर्यःम।

रअघवचा म। सव। सजअगरत अ॥१३॥

अन्वययाः - यतम् इन्द्रियाः अमहियाः च यपुयपुधमातवे अस्मवै मवदपुतम् न ससषवेध, न तन्यतपुयाः, यमास  ममहिस ह्रमादपुमनस च
न अमकरतम्। उत मघवमा अपरष्ट्रीभ्ययाः मवसजग्यवे। 

व्यमाख्यमा-  इन्द्रिस  मनषवेद पुस  वपृत्रनो  यमानम्  मवदपुदमादष्ट्रीनम्  ममाययमा मनममरतवमानम्  तवे  सवरप्यवेनस  मनषवेद पुमशिकमायाः।
सनोऽयमथर्थोऽनवेन मन्त्रवेणनोच्यतवे। अस्मवै इन्द्रिमाथर मनममरतमा मवदपुतम् न ससषवेध इन्द्रिस न प्रमाप्ननोतम्। तथमा तन्यतपुयाः गजरनस
यमास  ममहिस  यमास  वपृमषमम्  अमकरतम्  वपृत्रनो  मवमकप्तवमानम्  समामप वपृमषयाः  न ससषवेध। ह्रमाद पुमन  च अशिमनममप यमास  वपृत्रयाः
प्रयपुकवमानम् समामप न ससषवेध। इन्द्रिश्च अमहिश्च इन्द्रिवपृत्रमावपुभमावमप यतम् यदमा यपुयपुधमातवे यपुदस कपृ तवन्तसौ। तदमाननीं
मवदपुदमादयनो न प्रमाप्तमा इमत पकवरत्रमान्वययाः। उत अमप च मघवमा धनवमामनन्द्रियाः अपरष्ट्रीभ्ययाः अपरमाभ्ययाः अन्यमासमाममप
वपृत्रमनममरतमानमास ममायमानमास सकमाशिमातम् मव सजग्यवे मवशिवेषवेण सजतवमानम्॥

सरलमाथर याः-  इन्द्रिस  हिन्तपुस  यमायाः शिकययाः वपृत्रवेण प्रयपुकमायाः तमायाः  सवमारयाः  अमप मवफिलमायाः अभवनम्।  तदवेव
अशस्मनम् मन्त्रवे उच्यतवे। यदमा इन्द्रिवपृत्रयनोयाः मध्यवे यपुदस चलतम् आसष्ट्रीतम् तदमा वपृत्रवेण ममाययमा यमा मवदपुतम् प्रयपुकमा समा
इन्द्रिस  प्रमत न गतमा,  गजरनस  न गतस,  वपृत्रवेण प्रवेररतमा वपृमषयाः प्रवेरतस  च वजमम्  अमप इन्द्रिस  न ससमषधतपुयाः। परन्तपु
ऐश्वयरवमानम् इन्द्रियाः मभन्नममाययमा वपृत्रमम् अजयतम्। 
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व्यमाकरणमम् - 

 मवदपुतम् - मवशिवेषवेण दनोत्यतवे इत्यथर मवपकवरकमातम् दपुदम्-धमातनोयाः शक्वमप मवदपुतम् इमत रूपमम्। 
 ससषवेध - मषधम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे ससषवेध इमत रूपमम्। 
 ममहिमम् - ममहिम्-धमातनोयाः शक्वमप मदतष्ट्रीयवैकवचनवे ममहिमम् इमत रूपमम्। 
 अमकरतम् - कपृ -धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे अमकरतम् इमत रूपमम्। 
 यपुयपुधमातवे - यपुधम्-धमातनोयाः आत्मनवेपमदनयाः शक्वमप सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
 मवसजग्यवे - मवपकवरकमातम् सज-धमातनोयाः आत्मनवेपमदनयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 

अहत मरचार अतचारस अ कर मपश्र इन्द ह असदि रत्तत म जअघ्नकषतोअ भश्रीरग मच्छतन। 
नव म चअ रन्नवअसतस चअ स्रव मन्तश्रीर्यः श्रत अनतो न भश्रीअततो अत मरतोअ रजचास मसस॥१४॥

पदिपचाठर्यः  -  अहतर्यःम।  रचाअतचार मरन।  करन।  अअपअश्रर्यःअ।  इ अन्द अ।  ह असदि।  रतन।  तत अ।  जअघ्नकषर्यःम।  भश्रीर्यः।

अग मच्छतन॥  नव म।  चअ।  रतन।  न अवअसतरन।  च।  स्रव मन्तश्रीर्यः।  श्रत अनर्यः।  न।  भश्रीअतर्यः।

अत मरर्यः। रजचास मसस॥१४॥

अन्वययाः - इन्द्रि! अहिवेयाः कमम् यमातमारमम् अपश्ययाः, यतम् जघ्नपुषयाः तवे हृमद भष्ट्रीयाः अगच्छतम्, यतम् श्यवेनयाः न
नव च नवमतस च सवन्तष्ट्रीयाः रजमाससस अतरयाः॥१४॥

व्यमाख्यमा-  हिवे इन्द्रि जघ्नपुषयाः वपृत्रस हितवतयाः तव हृमद मचत्तवे यतम् यमद भष्ट्रीरगच्छतम् न हितवमानस्मष्ट्रीमत
बपुद्ध्यमा  भयस  प्रमाप्नपुयमातम्  तमहिर  अहिवेयाः  वपृत्रस्य  यमातमारस  हिन्तमारस  कमपश्ययाः  त्वत्तनोऽन्यस  कस  पपुरुषस  दृषवमानसस।
तमादृशिस्य पपुरुषमान्तरस्यमाभमावमातम्  ममा भपुतम्  तव भयममत्यथरयाः। यतम् यस्ममातम् कमारणमातम्  त्वस  नव च नवमतस च
सवन्तष्ट्रीयाः एकनोनशितसङ्ख्यकमायाः प्रवहिन्तष्ट्रीनरदष्ट्रीयाः प्रमाप्य रजमाससस तत्रत्यमान्यपुदकमामन अतरयाः तष्ट्रीणरवमानसस। तत्र
दृषमान्तयाः।  श्यवेननो  न।  श्यवेननमामकनो  बलवमानम्  पकष्ट्रीव  द करगमनमात्तव  भयममासष्ट्रीमदमत  गम्यतवे।  तद्भियस  ममा
भकमदत्यमभप्रमाययाः। तच्च दकरगमनस  बमाह्मणवे  सममाम्नमातमम्  - 'इन्द्रिनो  ववै  वपृत्रस  हित्वमा  नमास्तपृषष्ट्रीमत मन्यममानयाः परमायाः
परमावतनोऽगच्छतम्'(ऐतरवेयबमाह्मणवे  -  ३.१५)  इमत।  तवैसत्तरष्ट्रीयमाश्चमामनशन्त  -  'इन्द्रिनो  वपृत्रस  हित्वमा  परमास
परमावतमगच्छदपमारमाधमममत मन्यममानयाः'(तवै - सस - २.५.३.६) इमत॥

सरलमाथर याः- अत्र इन्द्रिस प्रमत उच्यतवे यतम् हिवे इन्द्रि वपृत्रस्य कशश्चतम् सहिमायकयाः त्वमास दृषवमानम् यतम् तव
हृदयस वपृत्रहिनस्य भयस प्रमवषमम्। भयस प्रमाप्य त्वस नवनवतष्ट्रीनमास नदष्ट्रीनमास पमारस जगमाम श्यवेनमवहिगस्य भयमम् इव। 

व्यमाकरणमम् - 

 यमातमारमम् - यमाधमातनोयाः तपृमच मदतष्ट्रीयवैकवचनवे रूपमम्। 
 अपश्ययाः - दृशिम्-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे अपश्ययाः इमत रूपमम्। 
 जघ्नपुषयाः - हिनम्-धमातनोयाः क्वसपुप्रत्ययवे जघन्वसम् इमत जमातवे ततयाः षष्ठ्यवेकवचनवे जघ्नपुषयाः इमत रूपमम्। 
 अगच्छतम् - गमम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 
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 सवन्तष्ट्रीयाः - सपु-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे ङष्ट्रीमप मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे सवन्तष्ट्रीयाः इमत रूपमम्। 
 भष्ट्रीतयाः - भष्ट्रीधमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे भष्ट्रीतयाः इमत रूपमम्। 
 अतरयाः - ततॄ-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्। 

इन्दतो म रचाअततोऽव मससतस्रअ रचाजचाअ शर मस्र च शम अङन सगणतोअ वज मबचाहहर्यः। 
सतदिक अ रचाजचा म करसत चषरणश्रीअनचारअरचान्न नत असरर्यः परर अ तचा ब मभभव॥१५॥

पदिपचाठर्यः  -  इदर्यःम। रचाअतर्यः। अव मऽससतस्र। रचाजचा म। शर मस्र। चअ। शम अङन सगणर्यःम। वज मबचाहहर्यः॥

सर्यः। इतन। ऊवाँ अ इसत म। रचाजचा म। कअरअसत अ। चअषर अणश्रीअनचारन। अअरचानन। न। नत असरर्यः। परर म। तचा।

बअभभ अवअ॥१५॥

अन्वययाः - वजबमाहिहयाः इन्द्रियाः यमातयाः अवससतस्य शिमस्य शृमङ्गणयाः च रमाजमा। स इतम् उ चषरणष्ट्रीनमास रमाजमा
कयमत। नवेममयाः अरमानम् न तमा पररबभकव॥१५॥

व्यमाख्यमा- वजबमाहिहयाः इन्द्रियाः शित्रसौ हितवे समत मनयाःसपत्ननो भकत्वमा यमातयाः गच्छतनो जङ्गमस्य अवससतस्य
एकत्रवैव  शस्थतस्य  स्थमावरस्य  शिमस्य शिमान्तस्य  शृङ्गरमामहित्यवेन  प्रहिरणमादमावप्रवपृत्तस्यमाश्वगदरभमादवेयाः  शृमङ्गणयाः
शृङ्गनोपवेतस्यनोगस्य ममहिषबलष्ट्रीवदमारदवेश्च रमाजमा अभकतम्। सवेद पु स एववेन्द्रियाः चषरणष्ट्रीनमास मनपुष्यमाणमास रमाजमा भकत्वमा कयमत
मनवसमत। तमा तमामन पकवर्थोकमामन जङ्गममादष्ट्रीमन सवमारमण परर बभकव व्यमाप्तवमानम्। तत्र दृषमान्तयाः। अरमानम् न नवेममयाः।
यथमा रथचक्रस्य पररतनो वतरममानमा नवेममयाः अरमानम् नमाभसौ ककीसलतमानम् कमाष्ठमवशिवेषमानम् व्यमाप्ननोमत तदतम्॥

सरलमाथर याः- अशस्मनम्  मन्त्रवे  इन्द्रिस्य स्तपुमतयाः  मक्रयतवे  यतम्  वजधमारष्ट्री  इन्द्रियाः स्थमावरमाणमास  जङ्गममानमास
शिमान्तप्रमामणनमास शृमङ्गनमास च रमाजमा अशस्त। स एव मनपुष्यमानमास सममाटम्  भकत्वमा मनवसनम् तवेषमास रकमाममप करनोमत। ननपु
कथस रकमत। उच्यतवे यथमा अरमायाः रथचक्रस  रकशन्त तथवैव रमाजमा अमप मनपुष्यमानम् रकमत। 

व्यमाकरणमम् - 

 यमातयाः - यमा-धमातनोयाः शक्वमप तपुगमागमवे यमातपृ इमत रूपमम्। तस्य षष्ठ्यवेकवचनवे यमातयाः इमत रूपमम्। 
 अवससतस्य - अवपकवरकमातम् समाधमातनोयाः कप्रत्ययवे अवससत इमत रूपमम्। तस्य षष्ठ्यवेकवचनवे 

अवससतस्य इमत रूपमम्। 
 शृमङ्गणयाः - शृङ्गशिब्दमातम् इमनप्रत्ययवे शृमङ्गनम् इमत जमातवे षष्ठ्यवेकवचनवे शृमङ्गणयाः इमत रूपमम्। 
 कयमत - मक-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे कयमत इमत रूपमम्। 
 पररबभकव - पररपकवरकमातम् भकधमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे पररबभकव इमत रूपमम्। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः

.21 पमणनमामकयाः असपुरयाः गमायाः गनोपमामयत्वमा मकस  कपृ तवमानम्। 

.22 अमकरतम् इत्यत्र कवे न सकत्रवेण इत्वमम्। 

.23 सजग्यवे इत्यत्र कवे न सकत्रवेण अभ्यमासमादपुत्तरस्य अकमारस्य कपु त्वमम्। 

.24 जघ्नपुषयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.25 सतरववे इत्यत्र कथमम् आदपुदमात्तत्वमम्। 

.26 यमातमारमम् इत्यत्र कयाः धमातपुयाः। 

.27 यमातमारमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.28 अश्व्ययाः कवे न सकत्रवेण यत्प्रत्यययाः। 

.29 अतरयाः इमत कस्य धमातनोयाः कशस्मनम् लकमारवे रूपमम्। 

.30 श्यवेनमवहिगवेन सहि कस्य तपुलनमा कपृ तमा। 

. )16 2 इन्द्रिस्वरूपमम्।
ववेदवे अन्तररकस्थमानष्ट्रीययाः सवरश्रवेष्ठयाः दवेवयाः भवमत इन्द्रियाः। लसौमककममानववतम् तस्यमामप हिस्तसौ पमादसौ मशिरयाः

-इत्यमामदकमम् अत्र वमणरतमम्। तस्य उदरयाः सनोमरसवेन पररपकणरयाः सरनोवर इव। इन्द्रिस्य मप्रययाः पवेययाः भवमत सनोमयाः,
अतयाः स सनोमपमा इत्यपुच्यतवे। जन्ममदवसमादम् आरभ्य एव एनमम् अस्य ममातमा सनोमरसस पमाययमत स्म। सनोमरसवे
अयमम् एवममासकयाः यदम् एकदमा स सनोममाथर चसौयरमम् अमप कपृ तवमानम्। सनोमपमानमानन्तरमम् एष इन्द्रियाः महिमान्तममप
कमायरमम् अनमायमासवेनवैव समाधयमत। वपृत्तयपुदसमयवे इन्द्रियाः सनोमपकणर ह्रदत्रयममप मनश्शिवेषवेण ररकस  चकमार।

इन्द्रिस्य मपुख्यमम् अस्त्रस भवमत वजयाः,  यस्य मनममारतमा भवमत त्वषमा इमत। वजस्य धमारणमादवेव अयमम्
इन्द्रियाः वसजनम्  वजबमाहिहयाः  वजहिस्तयाः-इत्यमामदनमाम्नमा  अमभधष्ट्रीयतवे।  इन्द्रिस्य जन्म अस्वमाभमामवकरूपवेण जमातमम्
इमत  ऋग्ववेदवे  वण्यरतवे।  जन्मसमयवे  स  स्वममातमारस  हित्वमा  तस्यमायाः  बमाहिहमकलमादम्  बमहियाः  आगन्तपुमम्  ऐच्छतम्।
जन्ममानन्तरमवेव अनवेन अपकवरपरमाक्रमस प्रदमशिरतमम्। अस्य परमाक्रमवेण पपृसथव्यमाकमाशिसौ कम्पममानसौ सञमातसौ दवेवमाश्च
भयभष्ट्रीतमायाः अभवनम्। तथमामहि-

यनो जमात एव प्रथमनो मनस्वमानम् दवेवनो दवेवमानम् क्रतपुनमा पयरभकषतम्।

यस्य सपुष्ममादम् रनोदसष्ट्री अभ्यसवेतमास नपृम्णस्य महमा स जनमास इन्द्रियाः।।

-(ऋग्ववेद।।२.१२.१)

ऋग्ववेदस्य पपुरुषसककवे  ययाः  मवरमाटम्  पपुरुषयाः  वमणरतयाः  तस्य मपुखमादम्  इन्द्रियाः जमातयाः इमत पपुरुषसककमादम्
जमायतवे।

मपुखमामदन्द्रिश्चमामग्निश्च, प्रमाणमादमायपुरजमायत।।(ऋग्ववेद।।१०.९०.१३)
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इन्द्रिस्य भनोजनस भवमत वपृषभमाणमास ममाससमम् इत्यपुच्यतवे। अमग्निनमा पक्वस मत्रशितममहिषमाणमास ममाससममप अस्य
भनोजनत्ववेन वण्यरतवे। इन्द्रिस्य सम्बन्धयाः प्रत्यकरूपवेण परनोकरूपवेण वमा सवरयाः दवेववैयाः सहि वतरतवे। मरुतम् इन्द्रिस्य
ममत्रस भवमत। मरुतम् सवरदमा इन्द्रिस्य यपुदवे सहिमायतमास मवदधमामत अतयाः इन्द्रियाः मरुत्सखमा मरुत्वमानम् इत्यमामदनमाम्नमा
अमप उच्यतवे।  सककवे षपु  अमग्निनमा  सहि इन्द्रिस्यमामप  स्तपुमतयाः  प्रमाप्यतवे।  मवष्णपु-वरुण-वमायपु-वपृहिस्पमत-इत्यमामदमभयाः
सहिमामप इन्द्रिस्य स्तपुमतयाः दृश्यतवे। इन्द्रिस्य पत्नष्ट्री भवमत शिचष्ट्री यमा शिकवे याः प्रतष्ट्रीकमम् इत्यपुच्यतवे। अमग्नियाः इन्द्रिस्य
यमजभमातमा इत्यपुच्यतवे। पकषमा अमप अस्य भमातमा इत्यपुच्यतवे। अस्य मपतमा भवमत दसौयाः। इन्द्रियाः हिस्तवे  सवरदमा
स्वमणरमस  रमकमस  वमा  वस्त्रस  धमारयमत।  अस्य रथस्य तथमा  अश्वस्य मनममारतमा  भवमत ऋभपुयाः।  अयमम्  इन्द्रियाः
अस्त्रत्ववेन मध्यवे मध्यवे बमाणममप धमारयमत। 

इन्द्रिस्य ममाहिमात्म्यस  सपुपुमवशिमालमशस्त। दपुलनोक-अन्तररकलनोक-पपृथ्वष्ट्रीलनोकमायाः ममसलत्वमा  अमप तमावदम्
यशियाः न प्रमाप्तवन्तयाः यमावमदन्द्रिस्य मवदतवे। इन्द्रियाः कम्पममानमास पपृसथवनीं दृढमास  चकमार,  उडष्ट्रीयममानस पवरतमम् अमप
शस्थरमम् अकरनोतम्, आकमाशिस पपृसथवनीं च व्यतननोतम्। वपृत्रस्य हिननममप अनवेन मवमहितमम् अतयाः अयस वपृत्रघ्नयाः वपृत्रहिमा
इत्यमामदनमाम्नमा अमप व्यपमदश्यतवे। अनवेन पमणगणस हित्वमा गवमास मनोचनस मवमहितमम्। अस्यवैव अमाधष्ट्रीनवे सवर अश्वमायाः
गमावयाः रथमायाः सवमारयाः मदशिश्च सशन्त। अयममन्द्रियाः सकयरस्य उषसयाः च जनकयाः अपमास वषरकयाः च अशस्त।

यस्यमाश्वमासयाः प्रमदमशि यस्य गमावयाः, यस्य गमाममा यस्य मवश्ववेरथमासयाः।

य सकयर य उषसस जजमान, यनो अपमास नवेतमा स जनमास इन्द्रियाः।।

-(ऋग्ववेद।।२.१२.७)

इन्द्रिस्य सहिमायतमास मवनमा यपुदवे जययाः असम्भवयाः अतयाः यपुदवे यनोदमारयाः एनमवेव आहयशन्त। इन्द्रि एव
दमाभ्यमास पमाषमाणखण्डमाभ्यमामम् अमग्निस समपुत्पमामदतवमानम्। 

एवम्भकतस्य इन्द्रिस्य लमाभवेऽमप तस्य प्रकपृ तस्वरूपमवषयवे  मतभवेदमायाः सशन्त। कनोऽयमम्  इन्द्रियाः इमत
मवषयवे  यथमा अस्मदवेशिष्ट्रीयमानमास पशण्डतमानमास तथमा ववैदवेमशिकमानमास पशण्डतमानमामम् अमप महिमानम् सन्दवेहिनो मवदतवे  इमत
मशिवमम्।

. )16 3 इन्द्रिसककस्य समारयाः।
इन्द्रियाः  ऋग्ववेदस्य  सवमारसधकयाः  लनोकमप्रययाः  दवेवयाः  अशस्त।  मनरुककतपुरयाः  यमास्कस्य  मतवे  इन्द्रियाः

अन्तरष्ट्रीकस्थमानष्ट्रीययाः दवेवयाः। अशस्मनम् 

इन्द्रिसककवे  इन्द्रिस्य शिसौयरयपुकमामन कममारमण वमणरतमामन। स मवेघस हितवमानम् जलमामन भकमसौ पमामततवमानम् तथमा
पवरतमानमास मध्यवे नदष्ट्रीयाः प्रवमामहितवमानम्। पवरतवे मनवसतयाः मवेघमानम् तमामडतवमानम् इत्यतयाः त्वषमा इन्द्रिमाय गजरन्तस वजस
सपृषवमानम्। तवेन वजवेण मवेघवे मभन्नवे समत गसौयाः स्ववत्सस प्रमत यथमा धमावमत तथमा जलममप सववेगस नष्ट्रीचवैयाः समपुद्रिस प्रमत
गन्तपुमम् आरभत। वपृषभयाः इव आचरनम् इन्द्रियाः मत्रकद्रिपुकससजकयमागवे अमभषपुतस सनोमस अमपबत। ततयाः वजस स्वष्ट्रीकपृ त्य
मवेघमानमास प्रथमस मवेघस हितवमानम्। मवेघमानमास प्रथमस मवेघस यदमा हितवमानम् तदनन्तरस ममायनोपवेतमानमामम् असपुरमाणमास ममायमायाः अमप
हितवमानम्।  तदमा  सकयरमम्  उषसस  च जनयनम्  कममप शित्रपुस  न प्रमाप्तवमानम्।  इन्द्रियाः रकसमास  प्रथमस  वपृत्रमासपुरमम्  आहिववे
आहयमाममास। तस वपृत्रस तथमा ततयाः असधकशिमकमन्तस रमाकसस नमामशितवमानम्। कपु ठमारवेण मछन्नमा वपृकशिमाखमा इव वपृत्रमासपुरस
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पपृसथव्यमायाः  क्रनोडवे  शिमयतवमान  सयाः।  अमभममानमामवषयाः  वपृत्रयाः  इन्द्रिस  यपुदवे  आमन्त्रयमाममास।  इन्द्रियाः  वजवेण  वपृत्रस्य
हिस्तपमादसौ कमतरतवमानम्। ततयाः अमप वपृत्रयाः इन्द्रिवेण समाकस  यपुदवे प्रवमतरतवमानम्। ततयाः इन्द्रियाः तस्य स्कन्धनोपरर वजवेण
प्रहिमारस कपृ तवमानम्। एवसरूपवेण वपृत्रस्य मनधनस चकमार इन्द्रियाः। वषमारकमालवे वमारर यथमा नदष्ट्रीमम् उल्लङ्घ्य सवरत्र प्रसरमत
तथमा वपृत्रवेण रुदस  जलमवेव वपृत्रमम्  उल्लङ्घ्यमा सवरत्र मवस्तपृतमम्  अभवतम्।  वपृत्रस्य ममातमा  यदमा  स्वपपुत्रस  रमकतपुस
प्रचवेमषतवतष्ट्री तदमा समा अमप इन्द्रिवेण हितमा। एवस क्रमवेण जलस तस्य शिरष्ट्रीरस व्यमापपृणनोतम्।वपृत्रस हित्वमा इन्द्रियाः मपमहितस
जलममागर मपुमनोच। आदसौ वपृत्रवेण प्रहिमारवे कपृ तवे समत इन्द्रियाः भयवेन दवेवमानमामम् अश्वस्य पपुच्छतपुल्ययाः अभवतम्। परन्तपु
परस इन्द्रियाः सनोमस सजतवमानम् तथमा सप्त नदष्ट्रीयाः मपुकवमानम्। वपृत्रवेण सपृषमा मवदपुतम् मवेघयाः वजयाः वमा इन्द्रिस रनोद पुस न शिशिमाक।
ततश्च भष्ट्रीतयाः नवनवमतयाः(९९) नदयाः मकञ्चि अन्तररकस श्यवेनपकष्ट्री इव तष्ट्रीत्वमार गतयाः। वजधमारष्ट्री सयाः सवरषमास नपृपयाः
सवरषमास मनपुष्यमाणमास शिमासकयाः। यथमा अरमायाः रथचक्रस  रकशन्त तथमा सवरषमास रमाजमा इन्द्रियाः अस्ममानम् रकशन्त।

पमाठसमारयाः

ऋग्ववेदस्य  प्रथममण्डलवे  मवदममानवे  इन्द्रिसककवे  पञ्चिदशि  मन्त्रमायाः  सशन्त।  तत्र  प्रथममन्त्रवे  इन्द्रिस्य
परमाक्रमयपुककमायमारमण उकमामन। यथमा मवेघहिननस,  वषरणमम् इत्यमामद। ततयाः मदतष्ट्रीयवे मन्त्रवे मवश्वकममार गजरन्तस वजस
मनममरतवमानम्। तवेन मवेघवे मभन्नवे जलमामन समपुद्रिमम् अगच्छनम्। ततयाः तपृतष्ट्रीयवे मन्त्रवे उकमम् इन्द्रिस्य सनोमपमानमवषयवे।
ततयाः चतपुथर मन्त्रवे इन्द्रिवेण मकमपुत्पमामदतममत्यवेततम् उच्यतवे। इन्द्रियाः कपटमासपुरमाणमास हिननमानन्तरस सकयरमम् उषयाःकमालमम्
आकमाशिस च उत्पमामदतवमानम्। ततयाः पञ्चिमवे मन्त्रवे उकस  यतम् इन्द्रियाः महितमा वजवेण वपृत्रस हितवमानम्। षष्ठवे मन्त्रवे उकस  यतम्
ममथ्यमामभममानष्ट्री वपृत्रयाः यदमप इन्द्रिस यपुदमाय आहिहतवमानम् तथमामप स्वयमवेव इन्द्रिवेण हितयाः। सप्तमवे मन्त्रवे  वपृत्रस्य
यपुदमातम् परस मकस  सञमातमममत दमशिरतमम्। तत्र हिस्तरमहितस पमादरमहितस वपृत्रमम् इन्द्रियाः प्रहृतवमानम्। मकञ्चि वपृत्रयाः भकमसौ
पमततवमानम्। एवमम् अषमवे मन्त्रवे उकस  यतम् इन्द्रियाः यपुदमातम् अनन्तरस मकस  कमायर कपृ तवमानम्। ततयाः नवमवे मन्त्रवे वपृत्रस्य
जनन्यमायाः कथस मरणस जमातमममत उकमम्। दशिमवे मन्त्रवे उकस  यपुदमातम् अनन्तरस वपृत्रस्य मकस  जमातमममत। 

एकमादशिवे मन्त्रवे उकमम् इन्द्रियाः वपृत्रवेण आबदस जलस कथस प्रकमामशितवमानम्। दमादशिवे मन्त्रवे उकस  कथमम् इन्द्रियाः
गमायाः, सनोमस, प्रवमहितमायाः नदष्ट्रीयाः मवमपुकवमानम्। त्रयनोदशिवे मन्त्रवे इन्द्रिवपृत्रयनोयाः यपुदमवषयवे उकमम्। तत्र कथमम् इन्द्रियाः वपृत्रस
जष्ट्रीतवमानम् इत्यमप उकमम्। चतपुदरशिवे मन्त्रवे इन्द्रिस्य भयमवषयवे उकमम्। परन्तपु इदमम् अहिवेयाः कस्यमचतम् अनपुयमामयनयाः
मतमम्। पञ्चिदशिवे मन्त्रवे इन्द्रिस्य स्वमाममत्वस प्रकमटतमम्। मकञ्चि प्रमामणनमास कपृ तवे तस्य कतरव्यममप प्रकमामशितमम्। एवस
सम्पकणर इन्द्रिसककवे  इन्द्रिस्य वष्ट्रीयमारमण, इन्द्रिवपृत्रयनोयाः यपुदमम्, इन्द्रिस्य ममाहिमात्म्यस च वमणरतमामन। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 इन्द्रिसककस्य समारस सलखत। 

.2 इन्द्रिस्य परमाक्रमयपुककमायमारमण वणरयत। 
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.3 अपमादहिस्तनो अपपृतन्यमदत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा समायणभमाष्यमानपुसमारर व्यमाख्यमात। 

.4 इन्द्रिस्य स्वमाममत्वमम् इन्द्रिनो यतनोवससतस्य... इत्यमामदमन्त्रमानपुसमारवेण व्यमाख्यमात। 

.5 कथस वपृत्रस वपृत्रममातरस च इन्द्रियाः हितवमानम् इमत मन्त्रमानपुसमारवेण व्यमाख्यमात। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरपकगयाः-१
.1 महिरण्यस्तकपयाः ऋमषयाः, मत्रषपुपम् छन्दयाः, इन्द्रिश्च दवेवतमा। 

.2 मवेघस हितवमानम्। 

.3 पवरतमानमास ससबशन्धनष्ट्रीयाः प्रवहिणशिष्ट्रीलमायाः नदष्ट्रीयाः कक लदयकषरणवेन प्रवमामहितवमानम्। 

.4 शिब्दमायममानमायाः। 

.5 आसश्रतमम्। 

.6 वपृष इव आचरनम्। 

.7 प्रकषरण नमामशितवमानम्। 

.8 मवपकवरकमातम् वश्च्धमातनो कप्रत्ययवे मववपृक्ण इमत रुपमम्। तस्य प्रथममाबहिहवचनवे ववैमदकरूपमम् मववपृक्णमा 
इमत। 

.9 वधयाः यवेन स वधयाः। 

.10 मवशिवेषतयाः मछन्नमामन। 

उत्तरपकगयाः-२
.11 इन्द्रियाः शित्रपुघमारतकनो यस्य सयाः। 

.12 रुजशन्त कपु लमामन इमत। 

.13 मछन्नमपुष्कयाः पपुरुषयाः। 

.14 अपमातम् अहिस्तयाः। 

.15 पमादवेषपु इत्यशस्मन्नथर पमादशिब्दस्य पदमादवेशिवे पत्सपु इमत जमातवे सप्तम्यथर तससल्प्रत्ययवे 
मवभमकलनोपमाभमाववे पत्सपुतयाः इमत रूपमम्। पत्सपुतयाः शिवेतवे इत्यथर शक्वमप पत्सपुतयाःशिष्ट्रीयाः इमत रूपमम्। 

.16 न्यग्भमावस प्रमाप्तमायाः हितमायाः। 

.17 दमानवष्ट्री। 

.18 षकञम् प्रमामणगभरमवमनोचनवे। 

.19 असधकरणमाथर। 

.20 ममहिम्नमा। 
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उत्तरपकगयाः - ३
.21 मबलवे स्थमापमयत्वमा मबलदमारममाच्छमाद मनरुदवमानम्। 

.22 ॠत इदम्-धमातनोयाः। 

.23 सशन्लटनोजरयाः। 

.24 हिनम्-धमातनोयाः क्वसपुप्रत्ययवे जघन्वसम् इमत जमातवे ततयाः षष्ठ्यवेकवचनवे। 

.25 मनत्त्वमादम्। 

.26 यधमारतपुयाः। 

.27 हिन्तमारमम्। 

.28 भववे छन्दसस। 

.29 ततॄ-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 

.30 इन्द्रिस्य। 

॥ इमत षनोडशियाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमावनमा

ऋमषमभयाः तपसमा मदव्यचकपुभ्यमार  यदम् जमानस  लब्धस ययाः शिब्दरमामशियाः असधगतयाः,  स ववेदयाः। इशन्द्रियमाणमास
ववैकल्यवशिमातम्  इशन्द्रियजन्यजमानवे  भमप्रममादमामदकस  सम्भवमत  परन्तपु  इशन्द्रियमातष्ट्रीतस  जमानस  न  कवे नमामप  दपुषवेन
इशन्द्रियवेण  भवमत।  अतयाः  तदम्  जमानस  भमप्रममादमामददनोषवसजरतमवेव  भवमत।  अत  एव  ववैमदकजमानमम्  अदमामप
भमरमहितस वतरतवे। इदमवेव आश्चयर यतम् कथस तवे ऋषययाः पपुरमा इदस जमानस लब्धवन्तयाः। स्यमादवेततम्। चतपुषपुर  भवेदवेषपु
मभन्ननो  ववेदयाः  ऋग्ववेदयाः  यजपुवरदयाः  समामववेदयाः  अथवरववेदश्चवेमत।  तवेषपु  ऋग्ववेदवे  दवेवतमास्तपुमतयाः  वतरतवे।  तस्यवैव
असशिभकतममदस महिरण्यगभरसककमम् अत्र उपमादष्ट्रीयतवे।

महिरण्यगभरसककमम्  (ऋ.ववे.  म-१०.१२१)  अशस्मनम्  पमाठवे  पमठष्यतवे।  ऋग्ववेदष्ट्रीयदवेवतमास्वरूपमाणमामम्
अध्ययनकमालवे स्पषमवेव जमायतवे यतम् ऋग्ववेदवे  एकस्यमायाः एव परमसत्तमायमायाः स्तपुमतयाः मवमवधनमाम्नमा अमक्रयत।
एततम् मकमथर  भवमत इमत चवेतम्  वकपुस  शिक्यतवे  यतम् सवरषमास  दवेवमानमास  गपुणसमाम्यमातम्। महिरण्यगभरस्य स्वरूपममप
अस्य  तत्त्वस्य  अपवमादभकतस  नमाशस्त।  बहिहयपुगवेभ्ययाः  पकवर  सम्पकणमार  सपृमषयाः  एकवे न  महितमा  जलसमकहिवेन  व्यमाप्तमा
आसष्ट्रीतम्। तस्ममातम्  दवेवतमास्वरूपयाः तथमा बष्ट्रीजभकतयाः महिरण्यगभरयाः नकतनसपृष्ट्यथर  आमवबरभकव। महिरण्यगभर  एव
प्रजमापमतयाः  इमत  नमाम्नमा  मवख्यमातयाः।  ववैमदकमायाः  ऋषययाः  स्वस्य  उपमास्यदवेवस  सदवैव  अपकजयनम्।  तवे
सवरकमायरससद्ध्यथर स्वनोपमास्यदवेवमम् आहयशन्त। तवे प्रजमापमतमम् आहयन्तयाः वदशन्त हिवे सत्यधमरनम् प्रजमापतवे, त्वस
पपृसथवनीं तथमा दपुलनोकस  च उत्पमामदतवमानम्, आनन्दकमाररणस चन्द्रिमसस समस्तजलसमकहिस च उत्पमामदतवमानम्, अतयाः
अस्ममानम् ममा पष्ट्रीडय। हिवे प्रजमापतवे, अन्ययाः कशश्चतम् एनस समगमम् उत्पन्नस पदमाथर न व्यमाप्तवमानम्। वयस यमामम् इच्छमामम्
आधमारष्ट्रीकपृ त्य  हिमवयाः  ददमामयाः  समा  इच्छमा  पकररतमा  भववेतम्।  एवमवेव  आसष्ट्रीतम्  प्रजमापतवेयाः  तथमा  महिरण्यगभरस्य
पकजनष्ट्रीयतमा। तमदषयकमम् एव एततम् सककमम्। अस्य सककस्य महिरण्यगभरयाः प्रमाजमापत्य ऋमषयाः,  मत्रषपुपम्  छन्दयाः,
प्रजमापमतदरवतमा।  ऋग्ववेदष्ट्रीयमम्  इदस  सककस  दशिममण्डलवे  अन्तभरवमत।  अशस्मनम्  दशि  ऋचयाः  सशन्त।  अतयाः
दशिचरममदस सककमम्।

उदवेश्यमामन

अस्य पमाठस्य अध्ययनवेन भवमानम् -

 ववेदवे मवदममानस्य दमाशिरमनकसककस्य पररचयस प्रमाप्नपुयमातम्।
 महिरण्यगभरसककस्य मकलमन्त्रमानम् सस्वरस जमास्यमत।
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 महिरण्यगभरसककस्य पदपमाठस जमानष्ट्रीयमातम्।
 महिरण्यगभरसककस्य मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुरमम् समथर्थो भमवष्यमत।
 समायणमाचमायरमतमानपुसमारवेण महिरण्यगभरसककस्य व्यमाख्यमास पमठष्यमत।
 ऋजपुतयमा महिरण्यगभरसककस्य अथरमम् असधगममष्यमत।
 महिरण्यगभरसककस्य कवे षमासञ्चितम् शिब्दमानमामम् व्यमाकरणस जमास्यमत।
 महिरण्यगभरस्वरूपस जमास्यमत।
 महिरण्यगभरस्य ममहिममानस जमास्यमत।
 ववैमदकसममाजस्य मचन्तनस्य उच्चतमस स्तरमम् अवगन्तपुमम् प्रवतरत।

. )17 1 इदमाननीं मकलपमाठस पठमाम (महिरण्यगभरसककमम् समगमम्।)

सह अर अण्रअगअभरर्यः सर मवतर अतचागत म भभ अतस्र म जचाअतर्यः पसत अरतकम  आसश्रीतन।
स दिचा मधचार पमसथअववीं दचारक अततरचास कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥१

र आ मत्रअदिचा ब मलअदिचा रस्रअ सवश्व म उ अपचास मतत प्रअसशषस अ रस्र म दित अवचार्यः।
रस्र म छचाअरचारमतस अ रस्र म रम अत्रकर्यः कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥२

रर्यः प्रचा मणअततो सन मसरष अततो र मसह अत्वहैकअ इदचाजचाअ जग मततो बअभभव म।
र ईशत म अअस्र सद्वि अपदि अश्चतक मष्पदिर्यःअ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥३

रस्रत अरत सह अरव मन्ततो रसह अत्वचा रस्र म सरक अदस र असरचा म सअहचाहहर्यः।
रस्रत अरचार्यः प्रअसदिशतोअ रस्र म बचाअहह कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥४

रतन अ दनौर अगचा पम मसथअवश्री च म द अळ्हचा रतन अ स्वर्यःम स्तसभअतस रतन अ नचाकर्यःम।
रतो अअन्तरर मकतअ रज मसतो सवअरचानर्यःअ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥५

रस कन्दि मसश्रीअ अव मसचा तस्तभचाअनत अअभ्रहैकत मतचास अ रन मसचाअ रतज मरचानत।
रत्रचासधअ सभर अ उसदि मततो सवअभचासत अ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥६

आपतो म ह अ रदम मह अतश्रीसवरश्वअरचारअन्गभर्यं अ दिधचा मनचा जअनर मन्तश्रीर असगनरन।
तततो म दित अवचानचास अ सर मवतर अतचासक अरतकर्यःअ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥७
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रसश्चअदिचापतो म रसह अनचा पअररप मश्रअदकसअ दिधचा मनचा जअनर मन्तश्रीरर अज्ञरन।
रतो दित अवतष्वसध म दित अव एकअ आसश्रीअत्कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥८

रचा नतो म सहससश्रीज्जसनअतचा रर्यः पम मसथअव्रचा रतो वचाअ सदिवस म सअत्रध मरचार जअजचान म।
रश्चचाअपश्चअन्दचा बम मह अतश्रीजरअजचानअ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥९

प्रजचा मपतत अ न त्वदित अतचान्रअन्रतो सवश्वचा म जचाअतचासन अ परर अ तचा ब मभभव।
रत्कचा मरचास्तत जकहह अरस्तन्नतो म अस्तक वअरस स्रचा मरअ पत मरतो ररश्रीअणचारन॥१०॥

. )17 2 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

सह अर अण्रअगअभरर्यः सर मवतर अतचागत म भभ अतस्र म जचाअतर्यः पसत अरतकम  आसश्रीतन।
स दिचा मधचार पमसथअववीं दचारक अततरचास कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥१॥

पदिपचाठर्यः - सह अर अण्रअऽगअभरर्यः। सरन। अअवअतर अत अ। अगत म। भभ अतस्र म। जचाअतर्यः। पसतर्यःम। एकर्यःम। 

आअ सश्रीअतन। सर्यः। दिचाअधचाअर अ। पम असथअवश्रीरन। दचारन। उ अत। इ अरचारन। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। सवअधत अरअ॥

१॥

अन्वययाः - महिरण्यगभरयाः अगवे समवतरत, जमातयाः भकतस्य एकयाः पमतयाः आसष्ट्रीतम्। सयाः इममास पपृसथवष्ट्रीमम् उतम्
दमास दमाधमार, कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  महिरण्यगभरयाः महिरण्मयस्यमाण्डस्य गभरभकतयाः प्रजमापमतमहिररण्यगभरयाः। तथमा च तवैसत्तरष्ट्रीयकस -
'प्रजमापमतवर  महिरण्यगभरयाः  प्रजमापतवेरनपुरूपत्वमाय'  (तवै.  सस.  ५.  ५  .१.  २)  इमत।  यदमा  महिरण्मयनोऽण्डनो
गभरवदस्यनोदरवे  वतरतवे  सनोऽससौ  सकत्रमात्ममा  महिरण्यगभर  इत्यपुच्यतवे।  अगवे  प्रपञ्चिनोत्पत्तवेयाः  प्रमाकम्  समवतरत।
ममायमाध्यकमातम्  सससपृकनोयाः  परममात्मनयाः  समजमायत।  यदमप  परममात्मवैव  महिरण्यगभरयाः  तथमामप  तदपुपमासधभकतमानमास
मवयदमादष्ट्रीनमास सकक्ष्मभकतमानमास  बह्मण उत्पत्तवेस्तदपुपमहितनोऽप्यपुत्पन्न इत्यपुच्यतवे। स च जमातयाः जमातममात्र एव एकयाः
अमदतष्ट्रीययाः  सनम्  भकतस्य  मवकमारजमातस्य  बह्ममाण्डमादवेयाः  सवरस्य  जगतयाः  पमतयाः  ईश्वरयाः  आसष्ट्रीतम्।  न  कवे वलस
पमतरमासष्ट्रीदवेव अमप तमहिर सयाः महिरण्यगभरयाः पपृसथवनीं मवस्तष्ट्रीणमार दमास मदवमम् उत अमप च इममामम् अस्ममामभदृरश्यममानमास
पपुरनोवमतरनष्ट्रीममममास भकमममम्। यदमा पपृसथवष्ट्रीत्यन्तररकनमाम। अन्तररकस मदवस भकममस च दमाधमार धमारयमत। कस्मवै इत्यत्र
मकस शिब्दनोऽमनजमारतस्वरूपत्वमातम् प्रजमापतसौ वतरतवे। यदमा सपृष्ट्यथर कमामयत इमत कयाः। कमवेडरप्रत्यययाः। यदमा। मकस
सपुखमम्। तद्रिकपत्वमातम् क इत्यपुच्यतवे। अथवमा इन्द्रिवेण पपृषयाः प्रजमापमतमरदष्ट्रीयस महित्त्वस तपुभ्यस प्रदमायमाहिस कयाः ककीदृशियाः
स्यमाममत्यपुकवमानम्। स इन्द्रियाः प्रत्यकचवे यदष्ट्रीदस बवष्ट्रीष्यहिस कयाः स्यमामममत तदवेव त्वस भववेमत। अतयाः कमारणमातम् क इमत
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प्रजमापमतरमाख्यमायतवे।  'इन्द्रिनो  ववै  वपृत्रस  हित्वमा  सवमार  मवसजतष्ट्रीमवरसजत्यमाबवष्ट्रीतम्'  (ऐ.  बमा.  ३.  २१)  इत्यमामदकस
बमाह्मणमत्रमानपुसन्धवेयमम्।  यदमाससौ  मकस शिब्दस्तदमा  सवरनमामत्वमातम्  स्मवैभमावयाः  ससदयाः।  यदमा  तपु  यसौमगकस्तदमा
व्यत्ययवेनवेमत द्रिषव्यमम्।  'मक्रयमागहिणस कतरव्यमम्'  इमत कमरणयाः सम्प्रदमानत्वमाच्चतपुथर्थी। कस  प्रजमापमतस दवेवमाय दवेवस
दमानमामदगपुणयपुकस  हिमवषमा वयमपृशत्वजयाः पररचरवेम। मवधमतयाः पररचरणकममार।

सरलमाथर याः- प्रजमापमतयाः प्रथमयाः उत्पन्नयाः दवेवयाः। उत्पन्नमातम् परमवेव जगतयाः स्वमामष्ट्री अभवतम्। स दपुलनोकस
मवस्तष्ट्रीणरपपृसथवनीं च धपृतवमानम्। तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

व्यमाकरणमम् -

 समवतरत- सम्पकवरकमातम् वपृदम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे समवतरत इमत रूपमम्।
 दमाधमार- धमा-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे दमाधमार इमत रूपमम्।
 मवधवेम- पकजमाथरकमातम् मवधम्-धमातनोयाः मवसधसलमङ उत्तमपपुरुषबहिहवचनवे मवधवेम इमत रूपमम्।

र आ मत्रअदिचा ब मलअदिचा रस्रअ सवश्व म उ अपचास मतत प्रअसशषस अ रस्र म दित अवचार्यः।
रस्र म छचाअरचारमतस अ रस्र म रम अत्रकर्यः कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥२॥

पदिपचाठर्यः - रर्यः। आअ त्रअऽदिचार्यः। बअलअऽदिचार्यः। रस्र म। सवश्वत म। उ अप अऽआस मतत। प्रअऽसशष मरन। रस्र म। 

दित अवचार्यः। रस्र म। छचाअरचा। अअरमत मरन। रस्र म। रम अत्रकर्यः। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। सवअधत अरअ॥२॥

अन्वययाः  - ययाः आत्मदमायाः बलदमायाः प्रमशिषस मवश्ववे दवेवमायाः उपमासतवे। यस्य छमायमा अमपृतस,  यस्य छमायमा
मपृत्यपुयाः, कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  ययाः  प्रजमापमतयाः  आत्मदमायाः  आत्मनमास  दमातमा।  आत्ममाननो  महि  सवर  तस्ममातम्  परममात्मन
उत्पदन्तवे। यथमाग्निवेयाः सकमाशिमामदस्फिपु सलङ्गमा जमायन्तवे  तदतम्। यदमा आत्मनमास  शिनोधमयतमा।  'दवैपम्  शिनोधनवे'।  'आतनो
ममननम्...' इमत मवचम्। बलदमायाः बलस्य च दमातमा शिनोधमयतमा वमा। यस्य च प्रमशिषस प्रकपृ षस शिमासनममाजमास मवश्ववे सवर
प्रमामणनयाः  उपमासन्तवे  प्रमाथरयन्तवे  सवेवन्तवे  वमा।  तथमा  दवेवमायाः  अमप  यस्य प्रशिमासनमपुपमासतवे।  अमप  च  अमपृतमम्
अमपृतत्वमम्। भमावप्रधमाननो मनदरशियाः। यदमा। अमपृतमम्। मरणस नमास्त्यस्ममन्नत्यमपृतस सपुधमा। तदमप यस्य प्रजमापतवेयाः
छमायमा  छमायवेव  भवमत।  मपृत्यपुयाः  यमश्च  प्रमाणमापहिमारष्ट्री  छमायवेव  भवमत।  तस्मवै  कस्मवै  दवेवमाय  इत्यमामद  अधयाः
प्रपसञ्चितमम्। हिमवषमा पपुरनोडमाशिमात्मनवेमत तपु मवशिवेषयाः॥

कस्मवै इत्यस्य नवैकवे  अथमारयाः व्यमाखमाकमारवैयाः कपृ तमायाः।

समायणमाचमायरयाः - तस्य मतवेन अथमारयाः -

१) अत्र मकस शिब्दनोऽमनजमारतस्वरूपयाः। अतयाः तदथरयाः - प्रजमापमतयाः।

२) प्रजमापमतयाः सपृष्ट्यथर कमामयतवे। अतयाः प्रजमापतवेयाः आख्यमा कयाः इमत।

३) मकमम् इत्यस्यमाथरयाः सपुखमम्। सपुखरूपयाः सयाः प्रजमापमतयाः। अतयाः क इत्यपुच्यतवे।
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४)  ऐतरवेयबमाह्मणवे आख्यमानमशस्त। तत्र इन्द्रियाः वपृत्रमम् हिन्तपुमम् प्रजमापमतमम् शिमकमम् अयमाचत। इत्थमम्
इन्द्रिवेण पपृषयाः प्रजमापमतयाः। तदमा प्रजमापमतयाः आहि - मदष्ट्रीयस महित्त्वस तपुभ्यस प्रदमाय अहिस कयाः ककीदृशियाः स्यमामम्  इमत।
तदमा स इन्द्रियाः प्रत्यकचवे यमद इदस बवष्ट्रीमष यदम् अहिस कयाः स्यमामममत। तमहिर  तदवेव त्वस भव इमत। अतयाः कमारणमातम् क
इमत प्रजमापमतयाः आख्यमातवे।

यदमा क इमत नमाम भवमत तदमा तस्य सवरनमाम इमत ससजमा न भवमत। सवरनमामससजमाभमाववे कस्मवै इमत
स्मवैयपुकस  रूपस न भवमत। परन्तपु यमद मकमम् इमत सवरनमाम्नयाः एव रूपमम् कयाः इमत तमहिर  अससौ मकस शिब्दयाः। तदमा
सवरनमामत्वमातम् स्मवैभमावयाः ससदयाः।

यदमा तपु क इमत यसौमगकयाः तदमा स्मवैयनोगयाः व्यत्ययवेन इमत द्रिषव्यमम्। अथमारतम्  ववैमदकप्रयनोगयाः। अतयाः
लसौमककमनयमस्य व्यत्यययाः इमत भमावयाः।

कस्मवै  इमत चतपुथर्थी। कतमार  स्वमक्रयमायमायाः कमरणमा यमम् अमभप्रवैमत स सम्प्रदमानमम् भवमत। अत्र कमा
मक्रयमा। मक्रयमागहिणस कतरव्यमम्। मवधवेम इमत मक्रयमापदमम्। 

सरलमाथर याः- ययाः महिरण्यगभरयाः प्रमाणदमातमा बलदमातमा,  यस्य आदवेशियाः सवरयाः दवेववैयाः पमाल्यतवे,  यस्य छमायमा
अमपृतस, यस्य छमायमा मपृत्यपुयाः, तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

व्यमाकरणमम् -

 आत्मदमा- आत्मनम्-उपपदमातम् दमा-धमातनोयाः मवच्प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे आत्मदमा इमत रूपमम्।
 बलदमायाः- बलनोपपदमातम् दमा-धमातनोयाः मवच्प्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे बलदमायाः इमत रूपमम्।
 उपमासतवे- उपपकवरकमातम् आसम्-धमातनोयाः लमट आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे उपमासतवे इमत रूपमम्।

रर्यः प्रचा मणअततो सन मसरष अततो र मसह अत्वहैकअ इदचाजचाअ जग मततो बअभभव म।
र ईशत म अअस्र सद्वि अपदि अश्चतक मष्पदिर्यःअ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥३॥

पदिपचाठर्यः - रर्यः। प्रचाअणअतर्यः। सन अऽसरअष अतर्यः। रअसह अऽत्वचा। एकर्यःम। इतन। रचाजचा म। जग मतर्यः। बअभभव म। 

रर्यः। ईशत म। अअस्र। सद्वि अऽपदिर्यःम। चतकर्यःमऽपदिर्यः। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। सवअधत अरअ॥३॥

अन्वययाः  -  ययाः ममहित्वमा  प्रमाणतयाः  मनममषतयाः  जगतयाः  एकयाः इतम्  रमाजमा  बभकव,  ययाः अस्य मदपदयाः
चतपुष्पदयाः ईशिवे, कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  य महिरण्यगभरयाः  प्रमाणतयाः प्रश्वसतयाः।  'अन प्रमाणनवे'। आदमामदकयाः।  'शितपुरनपुमयाः...'  इमत
मवभकवे रुदमात्तत्वमम्।  मनममषतयाः  अमकपक्ष्मचलनस  कपु वरतयाः।  अत्रमामप  पकवरवमदभमकरुदमात्तमा।  जगतयाः  जङ्गमस्य
प्रमामणजमातस्य ममहित्वमा महित्त्ववेन।  'सपुपमास सपुलपुकम् ...'  इमत तपृतष्ट्रीयमायमा आकमारयाः। ममाहिमात्म्यवेन एक इतम् अमदतष्ट्रीय
एव सनम् रमाजमा बभकव ईश्वरनो भवमत। अस्य पररदृश्यममानस्य मदपदयाः पमाददययपुकस्य मनपुष्यपमादवेयाः चतपुष्पदयाः
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गवमाश्वमादवेश्च ययाः प्रजमापमतयाः ईशिवे ईषवे। 'ईशि ऐश्वयर '। आदमामदकनोऽनपुदमात्तवेतम्। अस्य। दसौ पमादसौ यस्य स मदपमातम्।
ईदृशिनो ययाः प्रजमापमतस्तस्मवै कस्मवै इत्यमामद सपुबनोधस हिमवषमा हृदयमादमात्मनवेत्ययमत्र मवशिवेषयाः। 

सरलमाथर याः-  ययाः  महिरण्यगभरयाः  स्वममहिम्नमा  श्वमासप्रश्वमासगहिणकमाररणमास  अमकपक्ष्मचलनकमाररणमास
गमतशिष्ट्रीलप्रमामणजगतयाः एकमाककी एव रमाजमा अभकतम्। यश्च पमाददयमवमशिषस्य पमादचतपुषयमवमशिषस्य च इश्वरयाः तस
मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

व्यमाकरणमम् -

 प्रमाणतयाः- प्रपकवरकमातम् अनम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे षष्ठ्यवेकवचनवे प्रमाणतयाः इमत रूपमम्।
 मनममषतयाः- मनपकवरकममषम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे षष्ठ्यवेकवचनवे मनममषतयाः इमत रूपमम्।
 ईशिवे- ईशिम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे ईशिवे इमत रूपमम्। ववैमदकस  रूपममदमम्। लसौमककवे  तपु इषवे 

इमत रूपमम्।
 बभकव – भवतवेशस्तमप णसल सलमट (पमा०सक० ३.१.१९३) इमत प्रत्ययमात्पकवरस्यनोदमात्तत्वमम्।  
 'ईशि ऐश्वयर '। आदमामदकनोऽनपुदमात्तवेतम् धमातपुयाः। 'लनोपस्त आत्मनवेपदवेषपु' 

अनपुदमात्तवेत्त्वमाल्लसमावरधमातपुकमानपुदमात्तत्ववे धमातपुस्वरयाः।
 दसौ पमादसौ यस्य स मदपमातम्। 'सङ्ख्यमासपुपकवरस्य'(पमा०सक० ५. ४. १४०) इमत पमादस्यमान्तलनोपयाः 

सममासमान्तयाः। भससजमायमास 'पमाद पतम्' (पमा०सक० ६. ४.१३०) इमत पद्भिमावयाः।

रस्रत अरत सह अरव मन्ततो रसह अत्वचा रस्र म सरक अदस र असरचा म सअहचाहहर्यः।
रस्रत अरचार्यः प्रअसदिशतोअ रस्र म बचाअहह कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥४॥

पदिपचाठर्यः - रस्र म। इ अरत। सह अरऽव मन्तर्यः। रअसह अऽत्वचा। रस्र म। सअरक अदरन। र असरचा म। सअह। आअ हहर्यः॥ 

रस्र म। इ अरचार्यः। प्रअऽसदिशर्यःम। रस्र म। बचाअहह इसत म। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। सवअधत अरअ॥४॥

अन्वययाः - यस्य ममहित्वमा इमवे महिमवन्तयाः रसयमा सहि समपुद्रिस यस्य आहिहयाः यस्य इममायाः प्रमदशियाः यस्य
बमाहिह कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  महिममामन अशस्मनम् सन्तष्ट्रीमत महिमवमानम्। तवेन बहिहवचनमान्तवेन सवर पवरतमायाः लक्ष्यन्तवे। यथमा
छमत्रणनो गच्छन्तष्ट्रीमत। महिमवन्तयाः महिमवदपुपलमकतमायाः इमवे  दृश्यममानमायाः सवर  पवरतमायाः यस्य प्रजमापतवेयाः ममहित्वमा
महित्त्वस ममाहिमात्म्यमवैश्वयरमममत आहिहयाः। तवेन सपृषत्वमात्तद्रिकपवेणमावस्थमानमादमा। तथमा रसयमा। रसनो जलमम्। तदतष्ट्री रसमा
नदष्ट्री।  अशिरआमदत्वमादचम्।  जमातमाववेकवचनस  रसमामभनरदष्ट्रीमभयाः सहि समपुद्रिमम्।  पकवरवदवेकवचनमम्।  सवमारनम्  समपुद्रिमानम्
यस्य महिमाभमाग्यमममत आहिहयाः  कथयशन्त  सपृष्ट्यमभजमायाः।  यस्य च इममायाः  प्रमदशियाः  प्रमाच्यमारम्भमा  आग्निवेयमादमायाः
कनोणमदशि ईमशितव्यमायाः।  तथमा  बमाहिहयाः।  वचनव्यत्यययाः।  बमाहनो  भपुजमायाः।  भपुजवत्प्रमाधमान्ययपुकयाः  प्रमदशिश्च यस्य
स्वभकतमायाः। तस्मवै कस्मवै इत्यमामद सममानस पकवरण।
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सरलमाथर याः-  यस्य ममहिम्नमा महिमवन्तयाः पवरतमायाः शस्थतमायाः नदयाः समागरमाश्च उत्पन्नमायाः इमत कथ्यन्तवे।
यस्य ममहिम्नमा मदशियाः बमाहिहस्वरूपमायाः तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

व्यमाकरणमम् -

 महिमवन्तयाः- महिमशिब्दमातम् मतपुप्प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे महिमवन्तयाः इमत रूपमम्।
 आहिहयाः- बक-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे आहिहयाः इमत रूपमम्।

रतन अ दनौर अगचा पम मसथअवश्री च म द अळ्हचा रतन अ स्वर्यःम स्तसभअतस रतन अ नचाकर्यःम।
रतो अअन्तरर मकतअ रज मसतो सवअरचानर्यःअ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥५॥

पदिपचाठर्यः - रतन म। दनौर्यः। उ अगचा। पम असथअवश्री। चअ। द अळ्हचा। रतन म। स्व१अम ररसत म स्वर्यःम। स्त असभअतरन। 

रतन म। नचाकर्यःम॥ रर्यः। अअन्तरर मकत। रज मसर्यः। सवअऽरचानर्यःम। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। सवअधत अरअ॥५॥

अन्वययाः - यवेन उगमा दसौयाः पपृसथवष्ट्री च दृळ्हिमा, यवेन स्वयाः स्तमभतस यवेन नमाकयाः, ययाः अन्तररकवे रजसयाः
मवममानयाः कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  यवेन प्रजमापमतनमा दसौयाः अन्तररकमम् उगमा उद्गकणर  मवशिवेषमागहिनरूपस वमा। पपृसथवष्ट्री भकममयाः च
दृळ्हिमा  यवेन  शस्थरष्ट्रीकपृ तमा।  स्वयाः  स्वगरश्च  यवेन  स्तमभतस  स्तब्धस  कपृ तमम्।  यथमाधनो  न  पतमत  तथनोपरर
अवस्थमामपतममत्यथरयाः।  'गससतस्कमभतस्तमभत...'  इमत मनपमात्यतवे। तथमा नमाकयाः आमदत्यश्च यवेन अन्तररकवे
स्तमभतयाः।  ययाः  च अन्तररकवे  रजसयाः उदकस्य मवममानयाः  मनममारतमा।  तस  मवहिमाय  कस  हिमवषमा  पकजयवेम  अथवमा
प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

सरलमाथर याः- यवेन दपुलनोकयाः उगयाः कपृ तयाः,  पपृसथवमा  दृढमा  कपृ तमा।  स्वगरलनोकयाः आमदत्यलनोकयाः च यवेन
स्तब्धसौ। ययाः अन्तररकवे जलपररममाणकमारष्ट्री तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

व्यमाकरणमम् -

 दृळ्हिमा- दृहिम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे टमामप च दृळ्हिमा इमत रूपमम्।
 स्तमभतमम्- स्तम्भम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे स्तशम्भतमम् इमत रूपमम्।
 मवममानयाः- मवपकवरकमातम् ममा-धमातनोयाः ल्यपुमट मवममानयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 महिरण्यगभरसककस्य कयाः ऋमषयाः, मकस  छन्दयाः, कमा च दवेवतमा।

.2 कयाः महिरण्यगभरयाः इत्यपुच्यतवे।

.3 दमाधमार इत्यत्र कथस सलटम् ।
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.4 मवधवेम इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.5 प्रमशिषमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.6 अमपृतमम् अमपृतत्वमम् इमत ककीदृशियाः मनदरशियाः।

.7 अमपृतमम् इत्यत्र मपृ-इत्यत्र कयाः स्वरयाः। (एषपु यपुकमपुत्तरस चवेयमम् - उदमात्तयाः, अनपुदमात्तयाः, स्वररतयाः।)

.8 बभकव इत्यत्र भक-इत्यत्र कयाः स्वरयाः। (एषपु यपुकमपुत्तरस चवेयमम् - उदमात्तयाः, अनपुदमात्तयाः, स्वररतयाः।)

.9 आहिहयाः इमत रूपस कस्य धमातनोयाः।

.10 दृळ्हिमा इमत शिब्दस्य कयाः अथरयाः।

रस कन्दि मसश्रीअ अव मसचा तस्तभचाअनत अअभ्रहैकत मतचास अ रन मसचाअ रतज मरचानत।
रत्रचासधअ सभर अ उसदि मततो सवअभचासत अ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥६॥

पदिपचाठर्यः - ररन। कन्दि मसश्रीअ इसत म। अव मसचा। त अस्त अभचाअनत इसत म। अअसभ। ऐकत मतचारन। रन मसचा। 

रतज मरचानत अ इसत म॥ रत्र म। असध म। सभरर्यःम। उतनऽइतर्यः। सवअऽभचासत म। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। 

सवअधत अरअ॥६॥

अन्वययाः  -  अवसमा तस्तभमानवे  मनसमा रवेजममानवे  क्रन्दसष्ट्री यस मनसमा अभ्यवैकवेतमामम्,  यत्र असध सकरयाः
उमदतयाः मवभमामत, कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  क्रशन्दतवमानम्  रनोमदतवमाननयनोयाः  प्रजमापमतररमत  क्रन्दसष्ट्री  दमावमापपृसथव्यसौ।  श्रकयतवे  महि-

यदरनोदष्ट्रीत्तदनयनो रनोदस्त्वमम्  (तवै.  बमा.  २.  २.  ९.  ४)  इमत। तवे  अवसमा रकणवेन हिवेतपुनमा  लनोकस्य रकणमाथर
तस्तभमानवे प्रजमापमतनमा सपृषवे लब्धस्थवैयर सत्यसौ यस प्रजमापमतस मनसमा बपुद्ध्यमा अभ्यवैकवेतमामम् आवयनोमरहित्त्वमनवेन
इत्यभ्यपश्यवेतमामम्।  ककीदृश्यसौ दमावमापपृसथव्यसौ। रवेजममानवे रमाजममानवे दष्ट्रीप्यममानवे। आकमारस्य व्यत्ययवेनवैत्वमम्। यत्रमासध
यशस्मन्नमाधमारभकतवे  प्रजमापतसौ सकरयाः सकयरयाः  उमदतयाः उदयस  प्रमाप्तयाः सनम्  मवभमामत प्रकमाशितवे।  उत्पकवमारदवेतवेयाः  कमरमण
मनष्ठमा।  'गमतरनन्तरयाः'  इमत गतवेयाः प्रकपृ मतस्वरत्वमम्। तस  मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा
पकजयवेम।

सरलमाथर याः- प्रमामणनमास रकणमानमाथर शस्थरष्ट्रीकपृ तस तथमा मनसस कम्पममानवे समत दपुलनोकयाः पपृसथवष्ट्रीलनोकश्च
यस पश्यमत। यमम् आधमारष्ट्रीकपृ त्य सकयरयाः उमदतनो भकत्वमा मवभमामत तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस
हिमवषमा पकजयवेम।

व्यमाकरणमम् -

 क्रन्दसष्ट्री- क्रन्दम्-धमातनोयाः असपुन्प्रत्ययवे स्त्रष्ट्रीसलङ्गवे प्रथममामदवचनवे क्रन्दसष्ट्री इमत रूपमम्।
 अवसमा- अवम्-धमातनोयाः असपुन्प्रत्ययवे तपृतष्ट्रीयवैकवचनवे अवसमा इमत रूपमम्।
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 तस्तभमानवे- स्तम्भम्-धमातनोयाः कमानमच टमामप च प्रथममामदवचनवे तस्तभमानवे इमत रूपमम्।
 रवेजममानवे- रवेजम्-धमातनोयाः कमानच्प्रत्ययवे टमामप च प्रथममामदवचनवे रवेजममानवे इमत रूपमम्।
 अभ्यवैकवेतमामम्- अमभपकवरकमातम् ईकम् दशिरनवे इत्यथरकमातम् धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषमदवचनवे अभ्यवैकवेतमामम् 

इमत रूपमम्।

आपतो म ह अ रदम मह अतश्रीसवरश्वअरचारअन्गभर्यं अ दिधचा मनचा जअनर मन्तश्रीर असगनरन।
तततो म दित अवचानचास अ सर मवतर अतचासक अरतकर्यःअ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥७॥

पदिपचाठर्यः - आपर्यःम। ह अ। रतन। बम अह अतश्रीर्यः। सवश्व मरन। आर मनन। गभर मरन। दिधचा मनचार्यः। जअनर मन्तश्रीर्यः। 

अअसगनरन॥ ततर्यःम। दित अवचानचा मरन। सरन। अअवअतर अत अ। असकर्यःम। एकर्यःम। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। 

सवअधत अरअ॥७॥

अन्वययाः  -  यतम् हि गभर दधमानमा अमग्निस जनयन्तष्ट्रीयाः बपृहितष्ट्री आपयाः मवश्वस आयनम् ततयाः दवेवमानमामम् एकयाः
असपुयाः समवतरत, कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  बपृहितष्ट्रीयाः  बपृहित्यनो  महित्ययाः।  जसस  'वमा  छन्दसस'  इमत  पकवरसवणरदष्ट्रीघरयाः।
'बपृहिन्महितनोरुपसङ्ख्यमानमम्'  इमत  ङष्ट्रीप  उदमात्तत्वमम्।  अमग्निमम्।  उपलकणमवेततम्।  अग्न्यपुपलमकतस  सवर
मवयदमामदभकतजमातस जनयन्तष्ट्रीयाः जनयन्त्ययाः तदथर गभर महिरण्मयमाण्डस्य गभरभकतस प्रजमापमतस दधमानमायाः धमारयन्त्ययाः
आपनो हि आप एव मवश्वममायनम् सवर जगतम् व्यमाप्नपुवनम् यतम् यस्ममातम् ततयाः तस्ममादवेतनोयाः दवेवमानमास दवेवमादष्ट्रीनमास सवरषमास
प्रमामणनमामम्  असपुयाः  प्रमाणभकतयाः  एकयाः  प्रजमापमतयाः  समवतरत  समजमायत।  यदमा।  यतम्  यस  गभर  दधमानमा  आपनो
मवश्वमात्मनमा अवशस्थतमायाः ततनो गभरभकतमातम्  प्रजमापतवेयाः  दवेवमादष्ट्रीनमास  प्रमाणमात्मकनो वमायपुयाः  अजमायत। अथवमा। यतम्
सलङ्गवचनयनोव्यरत्यययाः।  उकलकणमा  यमा  आपनो  मवश्वममावपृत्य  शस्थतमायाः  ततस्तमाभ्यनोऽद्भ्ययाः  सकमाशिमादम्
एकनोऽमदतष्ट्रीययाः असपुयाः प्रमाणमात्मकयाः प्रजमापमतयाः समवतरत मनश्चक्रमाम। तस  मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा
प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

सरलमाथर याः- बपृहिज्जलसमकहियाः यदमा समगस मवश्वस पररव्यमाप्य आसष्ट्रीतम् तदमा दवेवमायाः गभररूपवेण प्रजमापमतस
धत्तवन्तयाः  अमग्निनमा  उपलमकतस  समगस  भपुवनस  च  सम्पमामदतवन्तयाः।  तस्ममातम्  दवेवमानमास  प्रमाणभकतयाः  प्रजमापमतयाः
आमवबरभकव। तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

व्यमाकरणमम् -

 बपृहितष्ट्रीयाः- बपृहित्ययाः इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 दधमानमायाः- धमा-धमातनोयाः शिमानच्प्रत्ययवे टमामप च प्रथममाबहिहवचनवे दधमानमायाः इमत रूपमम्।
 जनयन्तष्ट्रीयाः- जनम्-धमातनोयाः मणमच शितरर ङष्ट्रीमप च प्रथममाबहिहवचनवे जनयन्तष्ट्रीयाः इमत रूपमम्। जनयन्त्ययाः 

इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
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 आयनम्- इ-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे आयनम् इमत रूपमम्।

रसश्चअदिचापतो म रसह अनचा पअररप मश्रअदकसअ दिधचा मनचा जअनर मन्तश्रीरर अज्ञरन।
रतो दित अवतष्वसध म दित अव एकअ आसश्रीअत्कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥८॥

पदिपचाठर्यः - रर्यः। सचअतन। आपर्यःम। रअसह अनचा। प अरर अऽअप मश्रतन। दिक मरन। दिधचा मनचार्यः। जअनर मन्तश्रीर्यः। 

रअज्ञरन॥ रर्यः। दितवतषक म। असध म। दित अवर्यः। एकर्यःम। आसश्री मतन। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। सवअधत अरअ॥८॥

अन्वययाः - दकस दधमानमायाः यजस जनयन्तष्ट्रीयाः आपयाः ययाः मचतम् ममहिनमा पयरपश्यतम्, ययाः दवेववेषपु असध एकयाः
दवेवयाः आसष्ट्रीतम्, कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  यजस  यजनोपलमकतस  मवकमारजमातस  जनयन्तष्ट्रीयाः  उत्पमादयन्तष्ट्रीयाः  तदथर  दकस  प्रपञ्चिमात्मनमा
वसधरष्णपुस  प्रजमापमतममात्ममन  दधमानमायाः  धमारमयत्रष्ट्रीयाः।ईदृशिष्ट्रीयाः  आपयाः।  व्यत्ययवेन  प्रथममा।  अपयाः  प्रलयकमालष्ट्रीनमायाः
ममहिनमा ममहिम्नमा। छमान्दसनो मलनोपयाः स्वममाहिमात्म्यवेन यशश्चतम् यश्च प्रजमापमतयाः पयरपश्यतम् पररतनो दृषवमानम् ययाः च
दवेववेष्वसध दवेववेषपु  मध्यवे  दवेवयाः तवेषमामपष्ट्रीश्वरयाः सनम्  एकयाः अमदतष्ट्रीययाः आसष्ट्रीतम्  भवमत। ततस  मवहिमाय कस  हिमवषमा
पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम। 

सरलमाथर याः- सपृमषशिमकधमारकयाः सपृष्ट्यपुत्पसत्तरूपयजनोत्पमादकयाः जलसमकहिस स्वमहिम्नमा ययाः पश्यमत, ययाः
दवेवमानमामम् अमदतष्ट्रीययाः स्वमामष्ट्री तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम। 

व्यमाकरणमम् -

 ममहिनमा- ममहिम्नमा इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 दधमानमायाः - दधमातवेहिरतसौ शिमानचम्। 'अभ्यस्तमानमाममामदयाः' इत्यमादपुदमात्तत्वमम्। 
 आसष्ट्रीतम्- अस्तवेश्छमान्दसनो लङम् । 'अशस्तससचनोऽपपृकवे ' (पमा०सक० ७. ३. ९६) इतष्ट्रीडमागमयाः।
 आपयाः- अपयाः इमत मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 पयरपश्यतम्- पररपकवरकमातम् दृशिम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे पयरपश्यतम् इमत रूपमम्।

रचा नतो म सहससश्रीज्जसनअतचा रर्यः पम मसथअव्रचा रतो वचाअ सदिवस म सअत्रध मरचार जअजचान म।
रश्चचाअपश्चअन्दचा बम मह अतश्रीजरअजचानअ कस्रहै म दित अवचार म ह असवषचा म सवधतर॥९॥

पदिपचाठर्यः - रचा। नर्यःअ। सहस असश्रीअतन। जअसनअतचा। रर्यः। पम असथअव्रचार्यः। रर्यः। वचाअ। सदिव मरन। सअत्रऽध मरचार। 

जअजचान म॥ रर्यः। चअ। अअपर्यः। चअन्दचार्यः। बम अह अतश्रीर्यः। जअजचान म। कस्रहै म। दित अवचार म। ह असवषचा म। सवअधत अरअ॥

९॥
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अन्वययाः  -  नयाः ममा महिससष्ट्रीतम्,  ययाः पपृसथव्यमायाः जमनतमा वमा ययाः सत्यधममार मदवस जजमान,  ययाः च चन्द्रिमायाः
बपृहितष्ट्री अपयाः जजमान, कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।

व्यमाख्यमा-  स प्रजमापमतयाः  नयाः  अस्ममानम्  ममा  महिससष्ट्रीतम्  ममा  बमाधतमामम्।  ययाः  पपृसथव्यमायाः  भकमवेयाः  जमनतमा
जनमयतमा सषमा। 'जमनतमा मन्त्रवे' इमत मणलनोपनो मनपमात्यतवे।  यनो वमा यश्च सत्यधममार सत्यममवतथस धमरयाः जगतनो
धमारणस यस्य स तमादृशियाः प्रजमापमतयाः मदवमम् अन्तररकनोपलमकतमानम् सवमारनम् लनोकमानम् जजमान जनयमाममास। यश्च
बपृहितष्ट्रीयाः महितष्ट्रीयाः चन्द्रिमा आहमामदनष्ट्रीयाः अपयाः उदकमामन जजमान जनयमाममास। तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा
प्रजमापमतस हिमवषमा पकजयवेम।

सरलमाथर याः- ययाः पपृसथव्यमायाः सषमा, ययाः जगतयाः धमारकयाः, ययाः सवर लनोकस  सपृषवमानम्। ययाः वपृहितनीं दष्ट्रीप्यममानमास
जलरमामशिस सपृषवमानम्। सयाः यथमा अस्ममानम् न पष्ट्रीडयवेतम्। तस मवहिमाय कस  हिमवषमा पकजयवेम अथवमा प्रजमापमतस हिमवषमा
पकजयवेम।

व्यमाकरणमम् -

 महिससष्ट्रीतम्- महिससम्-धमातनोयाः सलमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे महिससष्ट्रीतम् इमत रूपमम्।
  'जनष्ट्री प्रमादपुभमारववे'। मणमच वपृदसौ 'जनष्ट्रीजपृष्क्नसपुरञ...' इमत मनषवेधमादमाम्प्रत्ययमाभमाववे मतपनो णसल वपृदसौ 

'सलमत' इमत प्रत्ययमात्पकवरस्यनोदमात्तत्वमम्।
 जमनतमा- जनम्-धमातनोयाः मणमच तपृमच च पपुसमल्लङ्गवे  प्रथमवैकवचनवे जमनतमा इमत रूपमम्।
 जजमान- जनम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे जजमान इमत रूपमम्। ववैमदकस  रूपममदमम्। लसौमककवे  तपु 

जनयमाममास इत्यवेवस रूपमम्।

प्रजचा मपतत अ न त्वदित अतचान्रअन्रतो सवश्वचा म जचाअतचासन अ परर अ तचा ब मभभव।
रत्कचा मरचास्तत जकहह अरस्तन्नतो म अस्तक वअरस स्रचा मरअ पत मरतो ररश्रीअणचारन॥१०॥

पदिपचाठर्यः - प्रजचा मपतत। न। त्वतन। ए अतचासन म। अअन्रर्यः। सवश्वचा म। जचाअतचासन म। परर म। तचा। बअभभ अवअ॥ 

रतनऽकचा मरचार्यः। तत अ। जक अहह अरर्यः। ततन। नर्यःअ। अअस्तक अ। वअररन। स्रचाअरअ। पत मरर्यः। र अरश्रीअणचारन॥१०॥

अन्वययाः - प्रजमापतवे त्वतम् अन्ययाः एतमामन तमा मवश्वमा जमातमामन न परर बभकव, यतम् कमाममायाः तवे जपुहिहमयाः,
ततम् नयाः अस्तपु, वयस रयष्ट्रीणमास पतययाः स्यमाम।

व्यमाख्यमा-  इळमादधमाख्य इष्ट्ययनवे  प्रमाजमापत्यस्य हिमवषयाः  'प्रजमापतवे  इत्यवेषमानपुवमाक्यमा। सकमत्रतस  च-

प्रमाजमापत्य इळमादधयाः प्रजमापतवे न त्वदवेतमान्यन्ययाः' (आश्व.  श्रसौ.  २.  १४)  इमत। कवे शिनखककीटमामदमभयाः दपुषमामन
हिषनींष्यनयवैवमाप्सपु प्रमकपवेतम्। सकमत्रतस च- 'अपनोऽभ्यवहिरवेयपुयाः प्रजमापतवे न त्वदवेतमान्यन्ययाः' (आश्व.  श्रसौ.  ३.  १०)

इमत। चसौलमामदकमरस्वप्यवेषमा हिनोममाथमार। सकमत्रतस च- 'तवेषमास पपुरस्तमाच्चतस आज्यमाहिहतष्ट्रीजपुरहिहयमादग आयकसमष पवस
इमत मतसपृमभयाः प्रजमापतवे न त्वदवेतमान्यन्य इमत च' (आश्व. गपृ. १. ४. ४) इमत।
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सरलमाथर याः- अशस्मनम् मन्त्रवे प्रजमापमतस प्रमत उच्यतवे यतम् हिवे प्रजमापतवे त्वमास मवहिमाय अन्ययाः कनोमप एततम्
समस्तमम् उत्पन्नस वस्तपु न पररव्यमाप्ननोमत। यस्य फिलस्य लमाभमाय त्वमामम् उमदश्य जपुहिहमयाः अस्ममाकस  यथमा तस्य
फिलस्य लमाभयाः भववेतम्। वयस यथमा धनस्य असधपमतयाः भववेम।

व्यमाकरणमम् -

 जपुहिहमयाः- हिह-धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषबहिहवचनवे जपुहिहमयाः इमत रूपमम्।
 स्यमाम- असम्-धमातनोयाः मवसधसलमङ उत्तमपपुरुषबहिहवचनवे स्यमाम इमत रूपमम्।
 मवश्वमा- मवश्वशिब्दस्य नपपुससकसलङ्गवे मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे मवश्वमा इमत रूपमम्। ववैमदकस  रूपममदमम्। 

लसौमककवे  तपु मवश्वमामन इमत रूपमम्।
 बभकव- भक-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे बभकव इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.11 अभ्यवैकवेतमामम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.12 असपुयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.13 बपृहितष्ट्रीयाः इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.14 जनयन्तष्ट्रीयाः इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.15 पयरपश्यतम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.16 ममा ननोनो॑ महिससष्ट्रीज्जमननि॒तमा... इत्यमामदमन्त्रवे पपृसथव्यमायाः इत्यत्र पपृसथवष्ट्रीशिब्दमातम् मवभकवे याः कयाः स्वरयाः। 
(यथनोमचतमम् उत्तरस मनणरयतपु - उदमात्तयाः, अनपुदमात्तयाः, स्वररतयाः।)

.17 जजमान इमत रूपस कथस स्यमातम्।

.18 जजमान इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.19 आपयाः इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.20 महिससष्ट्रीतम् इमत कशस्मनम् लकमारवे भवमत।

. )17 3 महिरण्यगभरसककस्य समारयाः
ऋग्ववेदस्य  दशिममण्डलस्य  एकमवसशित्यपुत्तरवैकशिततमस  सककस  महि  महिरण्यगभरसककमम्।  ववेदस्य  बहिहषपु

दमाशिरमनकसककवे षपु  इदमम्  अन्यतममम्।  अस्य  सककस्य  ऋमषयाः  महिरण्यगभरयाः,  छन्दयाः  मत्रषपुपम्,  प्रजमापमतदरवतमा।
छन्दनोबदमानमास पमादबदमानमास च ऋङ्मन्त्रमाणमास दवेवस्तपुमतयाः दवेवमानम् उमदश्य अभष्ट्रीषप्रमाथरनमामदकस  च मपुख्यनोदवेश्यत्ववेन
गण्यतवे।  तथमामप  कवे चन  मन्त्रमायाः  सशन्त  यवेषपु  उच्चतरदमाशिरमनकमतस  सम्यकम्  प्रकमटतस  दृश्यतवे।  ऋग्ववेदस्य
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दशिममण्डलमान्तगरतस  महिरण्यगभरसककस  तवेषपु  प्रमामपुख्यस भजतवे। इदस सककमम् पपुरमा लब्धप्रमतष्ठस्य आयरसममाजस्य
आयरगणस्य च दमाशिरमनकमचन्तमाधमारमायमायाः प्रवमाहिमवषयवे प्रमाममामणकतमामम् आवहिमत।

ऋग्ववेदस्य  दवेवतमातत्त्वस  प्रकपृ मतपकजमामम्  आश्रयमत।  अत्र  दवेवतमायाः  मवमभन्नमानमास  प्रमाकपृ मतकशिककीनमास
प्रमतमनसधस्वरूपमायाः। परन्तपु महिरण्यगभरसककस्य नमाशस्त कमामप प्रमाकपृ मतकमभसत्तयाः। अमप तपु मनष्ट्रीषमादष्ट्रीप्तवैयाः ऋमषमभयाः
गभष्ट्रीरध्यमानवेन जगतयाः सपृषवेयाः रहिस्यमम् अवगतमम्। तदवेव ववेदवे महिरण्यगभमारमदरूपवेण प्रकमटतमम्।

अशस्मनम् सककवे  परममात्ममा एव जगमन्नयमामकयाः इमत स्तपुमतयाः दृश्यतवे। ऋग्ववेदस्य महिरण्यगभरसककस्य
दवेवतमा  महिरण्यगभरयाः  प्रजमापमतयाः  स्वयमम्।  महिरण्मयस्य  अण्डस्य  गभरभकतयाः  प्रजमापमतयाः  महिरण्यगभरयाः।  यदमा
महिरण्मययाः अण्डनो गभरवतम् यस्य उदरवे वतरतवे सयाः सकत्रमात्ममा महिरण्यगभरयाः। स च 'क'शिब्दमामभधवेययाः। यजकतमाररयाः
फिलस कमामयममानमायाः यजस कपु वर शन्त। तवे च यत्फिलस कमामयममानमायाः यजस कपु वरशन्त तत्फिललमाभनो भवतपु इमत तवेषमामम्
इच्छमा। धनलमाभयाः तथमा महिमानम्  भवतपु  यवेन तवे  धनमानमामम्  ईश्वरमायाः भववेयपुयाः।  इत्थस  कमामनमाशन्वतमायाः यमासजकमायाः
कमामनमापकत्यरथर महिरण्यगभमारय हिवनींमष प्रयच्छशन्त महिरण्यगभरस्तपुमतस च कपु वरन्तयाः प्रमाथरयशन्त तस कमामनमापकतरयवे।

यमासजकमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास स्तपुतसौ महिरण्यगभरयाः इत्थस वमणरतयाः-  सससमारसपृमषववेलमायमास अगवे महिरण्यगभररूपवेण
परममात्ममा  एव आमवभकरतयाः। तस्ममातम्  समगसससमारस्य स एव एकयाः स्वमामष्ट्री। पपृसथवनीं  दपुलनोकस  च स दधमार।
परममात्मनयाः सवरमम्  उत्पदन्तवे।  तस्ममातम्  आत्मनमास  दमातमा,  बलस्य च दमातमा  स एव। तथमामहि आम्नमातस-  'य
आत्मदमा बलदमा '। इमत। जगमत सवर प्रमामणनयाः तस्य एव आजमाकमाररणयाः। स एव प्रमामणजमातस्य ईश्वरयाः।

तस्यवैव ममाहिमात्म्यस महिममालयमामदमनसखलपवरतमायाः,  महिमाभमाग्यस  च नदष्ट्रीसमागरमादययाः,  तस्य भपुजमायाः सवमारयाः
मदशियाः। स एव मदवमम् अन्तररकस भकममस च शस्थरष्ट्रीकपृ तवमानम्, स्वगर स्तब्धष्ट्रीकपृ वमानम्, अन्तररकवे उदकस  मनममरतवमानम्।
लनोकरकमाथर दमावमापपृसथव्यसौ तमवेव प्रमाथरयतयाः। महिरण्यगभमारश्रयवेणवैव सकयर  उमदतयाः सनम् मवभमामत। सवर दवेवमायाः तस्य
एव शिमासनस पररपमालयशन्त। तथमामहि आम्नमातमम्- "उपमासतवे  प्रमशिषस  यस्य दवेवमायाः"।  इमत। मपृत्यनोयाः मपुकवे श्च
उत्सयाः स एव। सयाः समवेषमास प्रमामणनमास मनयन्तमा, स्थमावरजङ्गममात्मकस्य पदमाथरस्य च अधष्ट्रीश्वरयाः।

मवयदमामदभकतजमातस  जनयन्त्ययाः  आपयाः  प्रजमापमतस  धमारयन्त्ययाः  मवश्वस  व्यमाप्नपुवनम्।  तस्ममातम्  सयाः
समस्तप्रमामणनमास प्रमाणभकतयाः। आपयाः मवकमारजमातस जनयशन्त। तदथर तमायाः दकप्रजमापमतमम् आत्ममन धमारयशन्त। तमायाः
प्रलयकमालष्ट्रीनमायाः प्रथममायाः आपयाः सशन्त। तमासमामम्  स्वममाहिमात्म्यवेन प्रजमापमतयाः पररतनो दशिरनस  कपृ तवमानम्। स एव
दवेवमानमाममप अमदतष्ट्रीय ईश्वरयाः।

अस्य  प्रकमाण्डस्य  सपृमषतत्त्वस्य  मकलभकतयाः  सवरव्यमापष्ट्री  सपुमहिमानम्  ईश्वरयाः  अशस्त।  सयाः  कदमामचतम्
पपुरुषरूपवेण,  कदमामचतम् महिरण्यगभररूपवेण कदमामचतम् प्रजमापमतरूपवेण कदमामचच्च बह्मरूपवेण मवरमाजतवे। असतयाः
अव्यकमातम् प्रकमामशितस्य सत्स्वरूपस्य वमाङ्मयरूपस महि महिरण्यगभरयाः। स एव महि सषमा सपृषवेरमामदपपुरुषश्च। सयाः
अव्यकस्य परबह्मणयाः व्यकस  रूपमम्।

ययाः  भकममसषमा,  यश्च  सवरलनोकजनमयतमा  सत्यधममार  यनो  वमा  चन्द्रिनोदकमादष्ट्रीनमाममप  उत्पमादकयाः  सयाः
प्रजमापमतयाः अस्ममानम्  ममा  बमाधतमामम्।  वतरममानमामन मवश्वमामन,  सवमारमण भकतजमातमामन तस्ममातम्  अन्यस  कममप न
व्यमाप्ननोमत, स एव एतमामन पररगपृह्य सषपु स शिक्ननोमत इमत शिमम्।
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. )17 4 महिरण्यगभरस्वरूपमम्
ऋग्ववेदस्य दशिमवे मण्डलवे मवरमाजममानवे महिरण्यगभरसककवे  प्रजमापमतपपुत्रयाः महिरण्यगभमारख्ययाः वमणरतयाः स्तपुतयाः

च दृश्यतवे। महिरण्मयस्य अण्डस्य गभरभकतयाः प्रजमापमतयाः महिरण्यगभरयाः। यदमा महिरण्मययाः अण्डनो गभरवतम् यस्य
उदरवे  वतरतवे  स  सकत्रमात्ममा  महिरण्यगभरयाः।  स  च  क-शिब्दमामभधवेययाः।ममायमाध्यकनो  महि  परममात्ममा।  जगत्सपृमषस
कमामयममानयाः परममात्ममा प्रपञ्चिनोत्पत्तवेयाः प्रमाकम्  महिरण्यगभररूपवेण समजमायत। परममात्ममा एव महिरण्यगभरयाः। तथमामप
उपमासधभकतमानमास  मवयदमादष्ट्रीनमास  सकक्ष्मभकतमानमास  उत्पसत्तयाः  तस्ममातम्  तद पुपमहितयाः  अमप उत्पन्नयाः इमत उच्यतवे।  एवस
महिरण्यगभरयाः अमदतष्ट्रीययाः सनम् सवरस्य जगतयाः ईश्वरयाः, मदवस भकममस च धमारयमत। कस  सपुखस तद्रिकपयाः। यदमा क इमत
इन्द्रिमाख्यमानमातम् प्रजमापमतयाः आख्यमायतवे।

मयमाध्यकवेण प्रकपृ मतयाः सकयतवे सचरमाचरमम् इमत गष्ट्रीतनोमकयाः अत्र प्रमासमङ्गककी।

परममात्मनयाः सवर उत्पदन्तवे तस्ममातम् महिरण्यगभरयाः आत्मनमास दमातमा, मकञ्चि बलस्य अमप दमातमा स एव।
जगमत सवर प्रमामणनयाः तस्य आजमानपुकमाररणयाः। स एव प्रमामणजमातस्य ईश्वरयाः।

तस्यवैव ममाहिमात्म्यस महिममालयमामदमनसखलपवरतमायाः,  महिमाभमाग्यस  च नदष्ट्रीसमागरमादययाः,  तस्य भपुजमायाः सवमारयाः
मदशियाः। स एव मदवमम् अन्तररकस भकममस च शस्थरष्ट्रीकपृ तवमानम्, स्वगर स्तब्धष्ट्रीकपृ तवमानम्, अन्तररकवे उदकस  मनममरतवमानम्।
लनोकरकमाथर दमावमापपृसथव्यसौ तमवेव प्रमाथरयन्तयाः। महिरण्यगभमारश्रवेणवैव सकयरयाः उमदतयाः सनम् मवभमामत।

मवयदमामदभकतजमातस  जनयन्त्ययाः  आपयाः  प्रजमापमतस  धमारयन्त्ययाः  मवश्वस  व्यमाप्नपुवनम्।  तस्ममातम्  स
समस्तप्रमामणनमास प्रमाणभकतयाः। मवकमारजमातस जनयन्तष्ट्रीयाः तदथर दकप्रजमापमतमम् आत्ममन धमारमयत्रष्ट्रीयाः प्रलयकमालष्ट्रीनमायाः
प्रथममायाः अपयाः स्वममाहिमात्म्यवेन प्रजमापमतयाः पररतनो दृषवमानम्, स एव दवेवमानमाममप अमदतष्ट्रीययाः ईश्वरयाः।

ययाः  भकममसषमा,  यश्च  सवरलनोकजनमयतमा  सत्यधममार  यनो  वमा  चन्द्रिनोदकमादष्ट्रीनमाममप  उत्पमादकयाः  स
प्रजमापमतयाः अस्ममानम् ममा बमाधतमामम्।

वतरममानमामन मवश्वमामन,  सवमारमण भकतजमातमामन तस्ममातम् अन्ययाः कनोऽमप न व्यमाप्ननोमत,  स एव एतमामन
पररगपृह्य सषपु स शिक्ननोमत। सपृमषक्रवणरनकमाररणष्ट्री मनम्ननोकगष्ट्रीतमावचनमामन अत्र प्रमासमङ्गकमामन -

अन्नमाद्भिवशन्त भकतमामन पजरन्यमादन्नसम्भवयाः।

यजमाद्भिवमत पजरन्यनो यजयाः कमरसमपुद्भिवयाः॥३-१४॥

कमर बह्मनोद्भिवस मवमद बह्ममाकरसमपुद्भिवमम्।

तस्ममात्सवरगतस बह्म मनत्यस यजवे प्रमतमष्ठतमम्॥३-१५॥

पमाठसमारयाः

महिरण्यगभरसककवे  दशि  मन्त्रमायाः  सशन्त।  अत्र  दशिमन्त्रवैयाः  यतम्  प्रमतपमामदतस  ततम्  समाररूपवेण  कथ्यतवे।
अशस्मनम् सककवे  महिरण्यगभरस्य मवमवधगपुणमायाः वमणरतमायाः। मकञ्चि प्रशिससमास कपु वरतमा उच्यतवे यतम् तस मवहिमाय अन्यस कस
हिमवषमा  पकजयमामम।  अथमारतम्  एवसभकतयाः  ययाः  महिरण्यगभरयाः  सयाः  एव  पकजनष्ट्रीययाः।  महिरण्यगभरयाः  प्रथमयाः  उत्पन्नयाः।
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प्रथमनोत्पन्नवे  समत समगजगतयाः  स्वमामष्ट्री  अभकतम्।  स समगदपुलनोकस  तथमा  पपृसथवनीं  च  दधमार।  स प्रमाणदमातमा,
बलदमातमा,  यस्य  आदवेशियाः  सवरदवेवतमामभयाः  पमाल्यतवे।  यस्य  छमायमा  जन्ममपृत्यपुसदृशिमा।  यस्य  ममहिम्नमा
श्वमासप्रश्वमासगमामहिकमानमास  पमकणमास  गमनशिष्ट्रीलमानमास  प्रमामणनमास  च  एकमाककी  एव  रमाजमा  अशस्त।  यस्य  ममहिम्नमा
महिमवन्तयाः पवरतमायाः शस्थतमायाः,  नदयाः समागरमाश्च उत्पन्नमायाः। यस्य ममहिम्नमा दपुलनोकयाः शस्थरष्ट्रीकपृ तयाः,  पपृसथवष्ट्री च
शस्थरष्ट्रीकपृ तमा,  स्वगरलनोकयाः नमागलनोकश्च शस्थरष्ट्रीकपृ तसौ। यमम् आधमारष्ट्रीकपृ त्य सकयरयाः उमदतयाः भवमत। रकमासमयवे  यस
सवर  रकणमाय पश्यशन्त।  वपृहिज्जलसमकहियाः यदमा समगस मवश्वस  पररव्यमाप्य आसष्ट्रीतम् तदमा दवेवमायाः गभररूपवेण यस
धत्तवन्तयाः अमग्निनमा उपलमकतस समगस भपुवनस च सम्पमामदतवन्तयाः। ययाः दवेवतमानमामम् एकयाः एव स्वमामष्ट्री।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 महिरण्यगभरसककस्य समारस सलखत।

.2 महिरण्यगभरस्य ममहिम्नयाः वणरनस कतरव्यमम्।

.3 महिरण्यगभरयाः समवररतमागवे... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.4 ममा ननो महिससष्ट्रीज्जमनतमा... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.5 ययाः प्रमाणतनो मनममषतनो... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.6 महिरण्यगभरस्य स्वरूपस सलखत।

.7 महिरण्यगभरसककवे  कस्मवै इमत शिब्दस्य मवषयवे लघपुप्रबन्धस सलखत।

.8 ममा ननो महिससष्ट्रीज्जमनतमा… इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.9 यशश्चदमापनो ममहिनमा …. इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.10 यस कन्द्रिसष्ट्री अवसमा तस्तभमानवे --- इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.11 य आत्मदमा बलदमा...इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

सममासधमनचययाः- १
.1 महिरण्यगभरयाः ऋमषयाः, मत्रषपुपम् छन्दयाः, प्रजमापमतयाः दवेवतमा।

.2 महिरण्मयनोऽण्डनो गभरवदस्यनोदरवे वतरतवे सनोऽससौ सकत्रमात्ममा महिरण्यगभरयाः।

.3 छन्दसस लपुङ्लशङ्लटयाः इमत समावरकमासलकनो सलटम् ।

.4 पकजमाथरकमातम् मवधम्-धमातनोयाः मवसधसलमङ उत्तमपपुरुषबहिहवचनवे।

.5 प्रकपृ षस शिमासनमम्।

.6 भमावप्रधमानयाः।
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.7 उदमात्तयाः।

.8 उदमात्तयाः।

.9 बक-धमातनोयाः।

.10 शस्थरष्ट्रीकपृ तमा।

सममासधमनचययाः- २
.11 अमभपकवरकमातम् ईकम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषमदवचनवे।

.12 प्रमाणभकतयाः एकयाः प्रजमापमतयाः।

.13 वपृहित्ययाः।

.14 जनयन्त्ययाः।

.15 पररतनो दृषवमानम्।

.16 उदमात्तयाः।

.17 जनम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

.18 जनयमाममास।

.19 अपयाः।

.20 सलङ्लकमारवे।

॥ इमत सप्तदशियाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमावनमा

ववेदनो  जमानरमामशियाः  शिब्दरमामशिश्च।  ववेदयाः  अपसौरुषवेय  इमत  एव  परम्परमा।  प्रमामणममात्रस्य  इषप्रमाप्तवेयाः
अमनषपररहिमारस्य च अलसौमककमम् उपमायस ववेदयमत ववेदयाः। ववेदवेन जमाप्यममानमा उपमायमायाः प्रत्यकवेण अनपुममानवेन वमा
प्रममाणवेन अगम्यमायाः सशन्त। कवे वलमम् ववेदशिब्दवेभ्य एव तवे उपमायमा जमातपुस शिक्यमायाः। ईश्वरनोऽमप सपृमषकरणवे ववेदजमानमम्
आसश्रत्य  जगतम्  सपृजमत।  तमददस  ववैमदकस  जमानस  मनभमारन्तमम्  प्रममादरमहितस  च।  स  च  ववेदयाः  प्रयनोगभवेदवेन
यजमनवमारहिकत्वमादम् ऋकम्  यजपुयाः समाम इमत त्रवेधमा मभन्नयाः। स एव त्रयष्ट्री इत्यपुच्यतवे। प्रमतववेदमम् पपुनयाः मन्त्रयाः बमाह्मणमम्
इमत  मदमवधनो  मवभमागनो  प्रकशल्पतनो  ववेदमवमद्भियाः।  मन्त्र  एव  ससमहितमा  इत्यमप  प्रचमारयाः।  मन्त्रस्तमावतम्
यजमादनपुष्ठमानकमारणभकदद्रिव्यदवेवतमामदप्रकमाशिकयाः।  बमाह्मणस्तपु  मवध्यथरवमादमामदप्रमतपमादकयाः  अनवेकमवधयाः।
स्तपुत्यमात्मक  ऋग्ववेदयाः।  तस्य  ऋग्ववेदस्य  मण्डलरूपवेण  अषकरूपवेण  च  दवेधमा  मवभमाजनमशस्त।  तत्र
मण्डलरूपवेण  मवभमागवे  समत  इदस  सककमम्  दशिममण्डलवे  नवमततममम्  (ऋ.ववे.  म-१०.९०)।  मन्त्रमात्मकस्य
ऋग्ववेदस्य अयमसशियाः। 

पपुरुषसककमम्  अतष्ट्रीव महित्त्वपकणरमम्  अशस्त। ऋग्ववेदससमहितमायमास  दशिममण्डलवे  कवे षपुमचतम्  सककवे षपु  दवेवमानमास
स्तपुमतयाः  नमाशस्त।  स्तपुमतमभन्नस  मकममप  मवदतवे।  पपुरुषसककममप  एवमवेव  सककमम्  अशस्त।  अशस्मनम्  सककवे
सपृमषमवषयकवणरनमम्  अशस्त।  अशस्मनम्  सककवे  आमदपपुरुषशिरष्ट्रीरमातम्  दवेवतमामभयाः  यमा  सपृमषयाः  कपृ तमा  समा  वमणरतमा
अशस्त। अत्र पपुरुषस्य आध्यमाशत्मककल्पनमायमायाः एकस  भव्यस मनदशिरनस मवदतवे। पपुरुषयाः एव समगमवश्वरूपयाः। ययाः
प्रमाचष्ट्रीनकमालवे  वतरममानकमालवे  भमवष्यत्कमालवे  च मवदममानयाः। यजपुवरदवे  एकमत्रसशिवे  अध्यमायवे  पपुरुषस्वरूपस वमणरतमम्।
यत्र  ऋग्ववेदमापवेकयमा  षटम्  मन्त्रमायाः  असधकमायाः  सशन्त।  अशस्मनम्  ऋग्ववेदष्ट्रीयपपुरुषसककवे  सपृमषप्रमक्रयमा  यजरूपवेण
कशल्पतमा। मकसञ्चितम् पररवतरनमानन्तरस समामववेदवे शिपुक्लयजपुवरदवे तथमा अथवरववेदवे इदमवेव सककस  प्रमाप्यतवे। सपृष्ट्यथर
दवेवतमामभयाः  ऋमषमभश्च  ययाः  यजयाः  कपृ तयाः  तशस्मनम्  यजवे  पपुरुषयाः  हिमवरूपवेण  पररकशल्पतयाः।  तशस्मन्नवेव  यजवे
वसन्ततपुरयाः  घपृतस,  गष्ट्रीष्मतपुरयाः  इन्धनस,  शिरदृतपुयाः  हिमवयाः  च  आसनम्।  अस्ममातम्  एव  पपुरुषमातम्  पशिवयाः  पमकणयाः
ऋगमामदववेदमायाः सकयरयाः  चन्द्रियाः इत्यमादययाः उत्पन्नमायाः। एवमवेव सपृमषवणरनस  कपृ तमम्।  अस्य पपुरुषसककस्य नमारमायणयाः
ऋमषयाः, अनपुषपुपम् छन्दयाः षनोडशिमन्त्रवे मवरमाटम्  मत्रषपुपम्, मवरमाटम्  पपुरुषयाः दवेवतमा। अशस्मनम् सककवे  षनोडशिमन्त्रमायाः सशन्त।
तवैयाः  मन्त्रवैयाः  पपुरुषस्वरूपस,  सपृमषमववरणस  च वमणरतमम्।  शिपुक्लयजपुवरदवे  यवे  मन्त्रमायाः लभ्यन्तवे  तवेऽमप अत्र आनष्ट्रीय
व्यमाख्यमातमायाः सशन्त। उत्तरभमागयाः उत्तरनमारमायणयाः इत्यपुच्यतवे।
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उदवेश्यमामन

इमस पमाठमम् अधष्ट्रीत्य भवमानम् - 

 सककस्यमास्य ससमहितमापमाठस पमठष्यमत।
 सककस्यमास्य पदपमाठस पमठष्यमत।
 सककस्यमास्य मन्त्रमाणमामम् अन्वयस जमास्यमत। 
 सककस्यमास्य मन्त्रमाणमामम् समान्वयप्रमतपदमाथर जमास्यमत। 
 सककस्यमास्य व्यमाख्यमास सरलमाथर च अवगच्छवेतम्।
 सककस्थशिब्दमानमास कवे षमासञ्चिदम् व्यमाकरणजनो भववेतम्। 
 लसौमककववैमदकयनोयाः शिब्दयनोयाः भवेदस कतपुर शिक्नपुयमातम्। 
 पपुरुषस्वरूपस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 सपृमषमववरणस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 

. )18 1 इदमाननीं मकलपमाठस पठमाम (पपुरुषसककमम्)

सअहस्र मशश्रीषचार अ पकरमषर्यः सहस्रचाअकर्यः सअहस्र मपचातन। 
स भभसरस म सवअश्वततो म वम अत्वचात्र मसतषदशचाङन गक अलरन॥१॥

पकरमष ए अवतदिस सवर्यं अ रदभ अतस रच्चअ भव्र मरन। 
उ अतचारम मत अत्वस्रतशचा मनतोअ रदिन्नत मनचासत अरतोह मसत॥२॥

ए अतचावचा मनस्र रसह अरचाततोअ ज्रचारचावाँ मश्चअ पभरमषर्यः। 
पचादितो मऽस्रअ सवश्वचा म भभ अतचासन म सत्र अपचादि मस्रचाअरमतस म सदि असव॥३॥

सत्रअपचादिभ अध्वर उदिहै अत्पकरमषर्यःअ पचादितो मऽस्रत अहचाभ मवअत्पकन म:। 
तततोअ सवष्वअङन व्र मकचारत्सचाशनचानशअनत अअसभ॥४॥

तस्रचा मसद्वि अरचाळमजचारत सवअरचाजतोअ असधअ पभरमषर्यः। 
स जचाअततो अत्र मररच्रत पअश्चचादभसरअरथतो म पक अरर्यः॥५॥

रत्पकरमषतण ह असवषचा म दित अवचा रअज्ञरत मन्वत। 
वअसअन्ततो अ मस्रचासश्रीअदिचाज्रस म गश्रीअष्र इ अध्रर्यः शअरदअसवर्यः॥६॥
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तस रअज्ञस बअसहरसष अ प्रनौकअन्पकरमषस जचाअतर मगअतर्यः। 
ततन म दित अवचा अ मरजन्त सचाअध्रचा रष मरश्चअ रत॥७॥

तस्रचा मदअज्ञचात्स मवर अहहतर्यः ससभम मतस पमषदिचाअज्ररन। 
पअशभन्तचावाँश्च मकत  वचारअव्रचा मनचार अण्रचान्गचाअम्रचाश्चअ रत॥८॥

तस्रचा मदअज्ञचात्स मवर अहहत अ रचर्यःअ सचारचा मसन जसज्ञरत। 
छन्दिचास मसस जसज्ञरत अ तस्रचाअदजक अस्तस्रचा मदिजचारत॥९॥

तस्रचाअदिश्वचा म अजचारन्त अ रत कत  चतो मभअरचादि मतर्यः। 

गचावतो म ह जसज्ञरत अ तस्रचाअत्तस्रचा मज्जचाअतचा अ मजचाअवर म:॥१०॥

रत्पकरमषस अ व्रदि मधकर्यः कसत अधचा व्र मकल्परनन। 
रकखिसअ  सकर मस्रअ कनौ बचाअहह कचा ऊअरू पचादिचा म उच्रततत॥११॥

बचाअहअणतो मऽस्रअ रकखि मरचासश्रीदिन बचाअहह रचा मजअन्र म: कम अतर्यः। 

ऊअरू तदि मस्रअ रद्विहैश्र म: पअदिनभ्रचास शभ अदतो अ मजचारत॥१२॥

चअन्दरचाअ रन मसतो जचाअतश्चकतोर्यःअ सभरर्हो म अजचारत। 
रकखिचाअसदिन्द मश्चचाअसगनश्च म प्रचाअणचाद्विचाअरकर मजचारत॥१३॥

नचाभ्रचा म आसश्रीदि अन्तरर मकस शश्रीअष्णर्हो दनौर्यः सर ममवतरत। 
पअदिनभ्रचास भभसरअसदिरशर्यःअ शतोत्रचाअत्तथचा म लतोअकचावाँ अ मकल्परनन॥१४॥

सअप्तचास्रचा मसनन परर अधरअससर्यः सअप्त सअसरध म: कम अतचार्यः। 
दित अवचा रदअज्ञस त मन्वचाअनचा अब मध्नअनन पकरमषस प अशकरन॥१५॥

रअज्ञतन म रअज्ञर मरजन्त दित अवचास्तचासन अ धरचार मसण प्रथअरचान्रचा मसनन। 

तत ह अ नचाकस म  रसह अरचान म: सचन्तअ रत्रअ पभवर्वे म सचाअध्रचार्यः ससन्त म दित अवचार्यः॥१६॥
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(इतयाः  परस  मवदममाननोऽयस  भमागयाः  शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयनो  वतरतवे।  तत्र पपुरुषसपुकस्यवैव  असशिभकतयाः  गण्यतवे।
उत्तरनमारमायणष्ट्रीयसककमम्। शिपुक्लयजपुवरदयाः। ३१ अध्यमाययाः।)

अअदिनभ्रर्यः सम्भम मतर्यः पमसथअव्रहै रसचा मच्च सवअश्वकमररणर्यःअ सर मवत्तर अतचागत म।
तस्रअ त्वषचा म सवअदिध मदभ अपरत मसत अ तन्रत्रर मस्र दितवअत्वरचाअजचानअरगत म।।१७।।

वतदिचाअहरत अतस पकरमषस रअहचान्त मरचासदि अत्रव मणर्यंअ तर मसर्यः पअरस्तचा मतन।
तरत अव सव मसदि अत्वचासत म रम अत्रकरत मसत अ नचान्रर्यः पन्थचा म सवदअततऽर मनचार।।१८।।

प्रअजचाप मसतश्चअरसत अ गभर्वे मऽअअन्तरजचा मररचानतो बहह अधचा सव जचा मरतत।
तस्रअ रतोसनस अ परर म पश्रसन्त अ धश्रीरचाअस्तसस्र मन्ह तस्थक अभकरव मनचासन अ सवश्वचा म।।१९।।

रतो दित अवतभ्र मऽआअ तप मसत अ रतो दित अवचानचास म पक अरतोसह मतर्यः।
पभवर्होअ रतो दित अवतभ्रतो म जचाअततो नरतो म र अचचारअ बचाह मरत।।२०।।

र अचस बचाअहस जअनर मन्ततो दित अवचाऽअगत अ तदि मबकवनन।
रस्त्वहै अवस बचा महअणतो सवअदचात्तस्र म दित अवचाऽअ मसअन्वशत म।।२१।।

शश्रीश्च म तत लअक्ष्रश्रीश्चअ पत्न्रचा मवहतोरचाअत्रत पचाअश्वर्वे नक मत्रचासण रूअपरअसश्वननौअ व्रचात्त मरन।
इ अष्णसन्न मषचाणचाअरकस र मऽइषचाण सवरलतोअकस  र मऽइषचाण।।२२।।

. )18 2 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

सअहस्र मशश्रीषचार अ पकरमषर्यः सहस्रचाअकर्यः सअहस्र मपचातन। 
स भभसरस म सवअश्वततो म वम अत्वचात्र मसतषदशचाङन गक अलरन॥१॥

पदिपचाठर्यः- सहस्र मशश्रीषचार। पकरमषर्यः। सअह अस्रअऽअअकर्यः। सअहस्र मऽपचातन॥ सर्यः। भभसर मरन। सवअश्वत म:। 

वम अत्वचा। असत म। अअसत अष अतन। दि अशअऽअअङन गक अलरन॥१॥

अन्वययाः- पपुरुषयाः सहिसशिष्ट्रीषमार सहिसमाकयाः सहिसपमातम्, सयाः भकममस मवश्वतयाः वपृत्वमा दशिमाङ्गपुलमम् अमतष्ठतम्।
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व्यमाख्यमा-  सवरप्रमामणसममषरूपनो  बह्ममाण्डदवेहिनो  मवरमाडमाख्यनो  ययाः  पपुरुषयाः  सयाः  अयस  सहिसशिष्ट्रीषमार।
सहिसशिब्दस्यनोपलकणत्वमादनन्तयाःमशिरनोमभयपुरकयाः  इत्यथरयाः।  यमामन  सवरप्रमामणनमास  मशिरमाससस  तमामन  सवमारमण
तदवेहिमान्तयाःपमामतत्वमात्तदष्ट्रीयमान्यवेववेमत  सहिसशिष्ट्रीषरत्वमम्।  एवस  सहिसमामकत्वस  सहिसपमादत्वञ्चि।  सयाः  पपुरुषयाः  भकममस
बह्ममाण्डगनोलकरूपमास  मवश्वतयाः  सवरतयाः  वपृत्वमा  पररववेष्ट्य  दशिमाङ्गपुलस  दशिमाङ्गपुलपररममतस  दवेशिमम्  अत्यमतष्ठतम्
अमतक्रम्य व्यवशस्थतयाः। दशिमाङ्गपुलममत्यपुपलकणमम्। बह्ममाण्डमाद्बमहिरमप सवरतनो व्यमाप्यमावशस्थतयाः इत्यथरयाः। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - पपुरुषयाः=  परमवेश्वरनो  बह्म  वमा,  सहिसशिष्ट्रीषमार  =  अनन्तमस्तकयपुतयाः,
सहिसशिब्दनोऽत्र  बहिहत्ववमाचष्ट्री  ।  मशिरनोगहिणस  सवमारवयवनोपलकणमम्।  सहिसमाकयाः=  अपररममतलनोचनसमशन्वतयाः,
अमकगहिणमम्  अत्र  सवरजमानवेशन्दयनोपलककमम्।  सहिसपमातम्=  अससख्यमातचरणयपुकयाः,  मवदतवे  इमत  शिवेषयाः।
पमादगहिणमम्  अत्र  कमरशन्द्रियनोपलककमम्।  स=  अन्तयमारमष्ट्री,  भकममस=  बह्ममाण्डगनोलकरूपमास  धररत्रष्ट्रीमम्,  अथवमा
पञ्चिभकतमामन  व्यमाप्य,  भकममशिब्दनोऽत्र  पञ्चिभकतनोपलककयाः  ।  सवरतयाः=  मवश्वतयाः,  ऊध्वरमम्  अधयाः  अगमामदतयाः
अन्तबरमहिश्च।  स्पपृत्वमा=  व्यमाप्य,  पररववेष्ट्य  इत्यमाशिययाः।  दशिमाङ्गपुलमम्=दशिमाङ्गपुलपररममतस  दवेशिमम्।
दशिमाङ्गपुलममत्यपुपलकणमम्। बह्ममाण्डमादम् बमहिरमप सवरतनो व्यमाप्य अवशस्थत इत्यमाशिययाः। यदमा--नमाभवेयाः सकमाशिमादम्
दशिमाङ्गपुलमम्  अमतक्रम्य हृमद ससशस्थतयाः । दशिमाङ्गपुलशिब्दयाः अल्पदनोतकनोऽमप। अमत=  अमतक्रमान्तस  कपृ त्वमा  ,
असधकस  वमा, अमतष्ठतम्= अवशस्थतयाः। अनपुषपुब्वपृत्तमत्र।।१

सरलमाथर याः-  मवरमाडमाख्ययाः  पपुरुषयाः  अनन्तमशिरनोयपुकयाः  अनन्तमामकयपुकयाः  अनन्तपमादयपुकयाः।  स
समस्तबह्ममाण्डस व्यमाप्य मतष्ठनम् अमप दशिमाङ्गपुलपररममतस्थमानमम् असधकस  मवदतवे। अथमारतम् बह्ममाण्डमातम् बमहियाः अमप
स मतष्ठमत इत्यथरयाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 सहिसशिष्ट्रीषमार-सहिसस शिष्ट्रीषमारमण यस्य सयाः(बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः)। 
 सहिसमाकयाः-सहिसमम् अकष्ट्रीमण यस्य सयाः(बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः)। 
 सहिसपमातम्-सहिसस पमादमायाः यस्य सयाः(बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः)। 
 वपृत्वमा-वपृ-धमातनोयाः क्त्वमाप्रत्ययवे वपृत्वमा इमत रूपमम्। 
 अमतष्ठतम्- स्थमाधमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

पकरमष ए अवतदिस सवर्यं अ रदभ अतस रच्चअ भव्र मरन। 
उ अतचारम मत अत्वस्रतशचा मनतोअ रदिन्नत मनचासत अरतोह मसत॥२॥

पदिपचाठर्यः- पकरमषर्यः। ए अव। इ अदिरन। सवर मरन। रतन। भभ अतरन। रतन। चअ। भव्र मरन॥ उ अत। 

अअरम अत अऽत्वस्र म। ईशचा मनर्यः। रतन। अन्नत मन। अअसत अऽरतोह मसत॥२॥

अन्वययाः-  इदस सवर  पपुरुष एव,  यतम् भकतस,  यतम् च भव्यमम्,  उत अमपृतत्वस्य ईशिमानयाः यतम् अन्नवेन
अमतरनोहिमत। 
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व्यमाख्यमा-  यतम्  इदस  वतरममानस  जगतम्  ततम्  पपुरुष  एव।  यच्च  भकतमतष्ट्रीतस  जगतम्  यच्च  भव्यस
भमवष्यज्जगतम्  तदमप  पपुरुष  एव।  यथमा  अशस्मन्कल्पवे  वतरममानप्रमामणदवेहिमायाः  सवरऽमप  मवरमाट्पपुरुषस्यमावयवमायाः
तथवैवमातष्ट्रीतमागमाममननोरमप कल्पयनोद्रिरषव्यममत्यमभप्रमाययाः। उत अमप चमामपृतत्वस्य दवेवत्वस्यमायमम् ईशिमानयाः स्वमामष्ट्री।
यतम् यस्ममात्कमारणमातम् अन्नवेन प्रमामणनमास भनोग्यवेनमान्नवेन मनममत्तभकतवेन अमतरनोहिमत स्वककीयमास कमारणमावस्थमाममतक्रम्य
पररदृश्यममानमास  जगदवस्थमास  प्रमाप्ननोमत  तस्ममात्प्रमामणनमास  कमरफिलभनोगमाय  जगदवस्थमास्वष्ट्रीकमारमान्नवेदस  तस्य
वस्तपुत्वममत्यथरयाः। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - इदस सवर= मनसखलप्रत्यकवतरममानसस जगतम् , यदम् भकतस = यदम् अतष्ट्रीतकमासलकस
मवश्वस,  यच्च भमाव्यस=यदम् भमवष्यत्कमासलकस  जगतम्,  पपुरुष एव=तत्सवर  परबह्म परममात्ममा एव, (सयाः=पपुरुषयाः)
अमपृतत्वस्य=अमरतमायमायाः, मनोकस्य वमा, ईशिमानयाः= स्वमामष्ट्री, उत=अमप च, यतम्= यशत्कममप, अन्नवेन= भनोज्यवेन,

अमतरनोहिमत= वपृमदस लभतवे, (तस्यमामप ईशिमानयाः= स्वमामष्ट्री इत्यमाशिययाः) ।।२

सरलमाथर याः- यतम् मकममप दृश्यममानस जगतम् ततम् सवरममप स पपुरुषयाः एव। यतम् जमातस, यच्च भमवष्यमत
ततम् अमप स पपुरुष एव। स अमपृतत्वस्य असधपमतयाः। मकञ्चि भनोग्यवस्तपुमभयाः वधरममानस्यमामप असधपमतयाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 भव्यमम्-भकधमातनोयाःयत्प्रत्ययवे। 
 ईशिमानयाः-ईशिम्-धमातनोयाः शिमानमच प्रथमवैकवचनवे। 
 अमतरनोहिमत-अमतपकवरकमातम् रुहिम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

ए अतचावचा मनस्र रसह अरचाततोअ ज्रचारचावाँ मश्चअ पभरमषर्यः। 
पचादितो मऽस्रअ सवश्वचा म भभ अतचासन म सत्र अपचादि मस्रचाअरमतस म सदि असव॥३॥

पदिपचाठर्यः- ए अतचावचा मनन। अअस्रअ। रअसह अरचा। अतर्यःम। ज्रचारचा मनन। चअ। पकरमषर्यः॥ पचादिर्यःम। अअस्रअ। 

सवश्वचा म। भभ अतचासन म। सत्र अऽपचातन। अअस्रअ। अअरमत मरन। सदि असव॥३॥

अन्वययाः-  एतमावमानम् अस्य ममहिममा पपुरुषयाः च अतयाः ज्यमायमानम्,  मवश्वमाभकतमामन अस्य पमादयाः,  अस्य
मत्रपमातम् अमपृतस मदमव। 

व्यमाख्यमा-  अतष्ट्रीतमानमागतवतरममानरूपस  जगदमावदशस्त  एतमावमानम्  सवर्थोऽमप  अस्य  पपुरुषस्य  ममहिममा
स्वककीयसमामथ्यरमवशिवेषयाः।  न  तपु  तस्य  वमास्तवस्वरूपमम्।  वमास्तवस्तपु  पपुरुषयाः  अतयाः  ममहिम्ननोऽमप  ज्यमायमानम्
अमतशियवेनमासधकयाः।  एतच्चनोभयस  स्पषष्ट्रीमक्रयतवे।  अस्य  पपुरुषस्य  मवश्वमा  सवमारमण  भकतमामन  कमालत्रयवतर्थीमन
प्रमामणजमातमामन पमादयाः चतपुथरयाः असशियाः। अस्य पपुरुषस्य अमवमशिषस मत्रपमातम् स्वरूपमम् अमपृतस मवनमाशिरमहितस सतम् मदमव
दनोतनमात्मकवे  स्वप्रमाकमाशिस्वरुपवे व्यवमतष्ठमात इमत शिवेषयाः। यदमप 'सत्यस जमानमनन्तस बह्म' (तवै०आ०८.१;तवै०
उ०  २.१)  इत्यमाम्नमातस्य  परबह्मण  इयत्तमाभमावमातम्  पमादचतपुषयस  मनरूपमयतपुमशिक्यस  तथमामप  जगमददस
बह्मस्वरूपमापवेकयमाल्पमममत मववमकतत्वमातम् पमादत्वनोपन्यमासयाः। 
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समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - एतमावमानम्=  मनसखलस पररदृश्यममानस जगदम्,  अस्य  =  सवरश्वरस्य पपुरुषस्य
ममहिममा=  स्वककीयसमामथ्यरमवशिवेषनो  मवभकमतयाः।  अतयाः अस्ममातम्,  ज्यमायमानम्=  अमतशियवेन असधकयाः च,  पकरुषयाः=
बह्ममाण्डनमायकयाः।  अस्य=  बह्मणयाः,  पमादयाः=चतपुथमारशियाः  मवश्वमा=  समगमामन,  भकतमामन=प्रमामणजमातमामन,  अस्य=

जगत्सषपुयाः , मत्रपमातम्= मत्रचतपुथमारशियाः अमपृतस= मवनमाशिमारमहितस, मदमव=स्वप्रकमाशिस्वरूपवे, आकमाशिवे वमा मवदत इमत
शिवेषयाः ।।३

सरलमाथर याः- अस्य  पपुरुषस्य  एवस  ममहिममा  यतम्  अयस  पपुरुषयाः  ममहिम्नयाः  ऐश्वयमारतम्  च  वपृहितम्।
समस्तप्रमामणनयाः अस्य चतपुथरयाः असशियाः अशस्त। तस्य त्रययाः असशिमायाः दपुलनोकवे  अवशस्थतमायाः। 

व्यमाकरणमम्-

 एतमावमानम्-एततम्+वतपुपम्(वतम्)। 
 ज्यमायमानम्-ज्यमा+ईयसपुनम्। 
 मवश्वमा- मवश्वशिब्दयाः, नपपुससकसलङ्गस्य प्रथममाबहिहवचनवे ववैमदकस  रूपमम्। मवश्वमामन इमत अस्य लसौमककस  

रूपमम्। 

सत्र अपचादिभ अध्वर उदिहै अत्पकरमषर्यःअ पचादितो मऽस्रत अहचाभ मवअत्पकन म:। स्रतहचा
तततोअ सवष्वअङन व्र मकचारत्सचाशनचानशअनत अअसभ॥४॥

पदिपचाठर्यः- सत्र अऽपचातन। ऊअध्वरर्यः। उतन। ऐ अतन। पकरमषर्यः। पचादि म:। अअस्रअ। इ अह। अअभअवअतन। पकन अररसत म॥

तत म:। सवष्व मङन । सव। अअकचाअरअतन। सचाअशअनचाअन अशअनत इसत म। अअसभ॥४॥

अन्वययाः-  मत्रपमात्पपुरुषयाः ऊध्वरयाः उदवैतम्,  पपुनयाः अस्य पमादयाः इहि अभवतम्,  ततयाः समाशिनमानशिनवे अमभ
मवष्वङम्  व्यमाक्रमामतम्। 

व्यमाख्यमा-  यनोऽयस  मत्रपमात्पपुरुषयाः  सससमाररमहितनो  बह्मस्वरूपयाः  सनोऽयस  ऊध्वर  उदवैतम्
अस्ममादजमानकमायमारत्सससमारमादमहितनोऽत्रत्यवैगपुरणदनोषवैरस्पपृष उत्कषरण शस्थतवमानम्। तस्य अस्य सनोऽयस पमादयाः लवेशियाः
सनोऽयमम्  इहि  ममायमायमास  पपुनयाः  अभवतम्  सपृमषससहिमारमाभ्यमास  पपुनयाः  पपुनरमागच्छमत।  अस्य  सवरस्य  जगतयाः
परममात्मलवेशित्वस  भगवतमाप्यपुकस -'मवषभ्यमाहिममदस  कपृ त्स्नमवेकमासशिवेन शस्थतनो जगतम्'  (भ० गष्ट्री० १०.४२)  इमत।
ततयाः ममायमायमाममागत्यमानन्तरस मवष्वङम्  दवेवमनपुष्यमतयरगमामदरूपवेण मवमवधयाः सनम् व्यक्रमामतम् व्यमाप्तवमानम्। मकस  कपृ त्वमा।
समाशिनमानशिनवे  अमभलक्ष्य।  समाशिनस  भनोजनमामदव्यवहिमारनोपवेतस  चवेतनस  प्रमाणजमातमम्  अनशिनस  तद्रिमहितमचवेतनस
मगररनदमामदकमम्। तदपुभयस यथमा स्यमात्तथमा स्वयमवेव मवमवधनो भकत्वमा व्यमाप्तवमामनत्यथरयाः॥ 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - मत्रपमातम्  = मत्रचतपुथमारशियपुतयाः,  पपुरुषयाः = बह्म,  ऊध्वमम्  = उपररषमातम्,  उदम् =
उत्कषरण, ऐतम् = गतवमानम्, ससशस्थतवमामनत्यमाशिययाः। अस्य = पपुरुषस्य, पमादयाः = चतपुथमारशियाः, पपुनयाः = भकय, इहि
= अशस्मनम् लनोकवे ,  अभवतम्  = शस्थमतस प्रमाप। ततयाः = तस्ममादम्,  ममायमायमामम् आगत्य अनन्तरस वमा,  मवष्वङम्  =
चतपुमदरकपु, मवमवधरूपनो भकत्वमा वमा, समाशिनमम् = असनमामदव्यवहिमारनोपवेतस चवेतनप्रमामणजमातमम्, अनशिनमम् = तद्रिमहितमम्
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अचवेतनमम्, तवे समाशिनमानशिनवे = चवेतनमाचवेतनवे, अमभ = अमभलक्ष्य, मव = मवशिवेषरूपवेण, अक्रमामतम् = व्यमाप्तवमानम्।।
४

सरलमाथर याः- मत्रपमात्पपुरुषयाः  दपुलनोकस  गतयाः,  चतपुथरयाः  असशियाः  अशस्मनम्  लनोकवे  एव मवदतवे।  स चतनवेषपु
अचवेतनवेषपु च मवमवधरूपवेण व्यमाप्तयाः अशस्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 उदवैतम्-उत्पकवरकमातम् इधमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 व्यक्रमामतम्-मवपकवरकमातम् क्रमम्-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 
 समाशिनमाशिनवे- अशिम्-धमातनोयाः ल्यपुमट, अशिनवेन समहितस समाशिनमम्, अशिनवेन रमहितमम् अनशिनमम्, समाशिनमम् च

अनशिनमम् चवेमत समाशिनमाशिनवे इमत दन्दसममासयाः। 

तस्रचा मसद्वि अरचाळमजचारत सवअरचाजतोअ असधअ पभरमषर्यः। 
स जचाअततो अत्र मररच्रत पअश्चचादभसरअरथतो म पक अरर्यः॥५॥

पदिपचाठर्यः- तस्रचा मतन। सवअऽरचाटन। अअजचाअरअत अ। सवअऽरचाजर्यःम। असध म। पकरमषर्यः॥ सर्यः। जचाअतर्यः। असत।

अअरर अच्रअत। पअश्चचातन। भभसर मरन। अथतोअ इसत म। पक अरर्यः॥५॥

अन्वययाः-  तस्ममातम्  मवरमाडम्  अजमायत,  मवरमाजयाः  असधपपुरुषयाः।  सयाः  जमातयाः  भकमममम्  अथनो  पपुरयाः
अत्यररच्यत। 

व्यमाख्यमा-  मवष्वङम्  व्यक्रमाममदमत  यदपुकस  तदवेवमात्र  प्रपञ्च्यतवे।  तस्ममातम्  आमदपपुरुषमातम्  मवरमाटम्
बह्ममाण्डदवेहियाः  अजमायत उत्पन्नयाः।  मवमवधमामन रमाजन्तवे  वस्तकन्यत्रवेमत  मवरमाटम् ।  मवरमाजनोऽसध  मवरमाड्दवेहिस्यनोपरर
तमवेव दवेहिमसधकरणस कपृ त्वमा पपुरुषयाः तदवेहिमामभममानष्ट्री कशश्चतम् पपुममानम् अजमायत। सनोऽयस सवरववेदमान्तववेदयाः परममात्ममा
स्वयमवेव स्वककीययमा दवेवतमात्मजष्ट्रीवनोऽभवतम्। एतच्चमाथवमारमणकमा उत्तरतमापनष्ट्रीयवे  मवस्पषममामनशन्त-  स वमा एष
भकतमानष्ट्रीशन्द्रियमामण मवरमाजस दवेवतमायाः कवे शिमासश्च सपृष्टमा प्रमवश्यमामकढनो मकढ इव व्यवहिरन्नमास्तवे  ममाययवैव  (नपृ० तमा०
२.१.९)इमत।  स  जमातयाः  मवरमाट्पपुरुषयाः  अत्यररच्यत  अमतररकनोऽभकतम्।  मवरमाड्व्यमतररकनो
दवेवमतयरङ्मनपुष्यमामदरूपनोऽभकतम्। पश्चमातम् दवेवमामदजष्ट्रीवभमावमादकध्वर भकममस ससजरमत शिवेषयाः। अथनो भकममसपृषवेरनन्तरस तवेषमास
जष्ट्रीवमानमास पपुरयाः ससजर। पकयरन्तवे सप्तमभरधमातपुमभररमत पपुरयाः शिरष्ट्रीरमामण। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - तस्ममादम्  =  आमदपपुरुषमातम्,  मवरमाटम्  =  बह्ममाण्डदवेहियाः,  अजमायत  =  जमातयाः,
मवरमाजयाः असध = मवरमाड्दवेहिस्य उपरर, तमवेव दवेहिमम् असधकरणस कपृ त्वमा, पकरुषयाः = एकयाः पपुममानम् (अजमायत) , स
जमातयाः  =  समपुत्पन्ननो  मवरमाट्पपुरुषयाः,  अत्यररच्यत  =  अमतररकनोऽभवतम्,  दवेव-मतयरङम् -मनपुष्यमामदरूपयाः  अभकतम्।
पश्चमादम् = दवेवमामदजष्ट्रीवभमावमादम् ऊध्वर, भकममस = महिनीं, ससजर  इमत शिवेषयाः। अथनो = भकममसपृषवेयाः अनन्तरस, पपुरयाः =
शिरष्ट्रीरमामण, ससजर इत्यमाशिययाः।।५
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सरलमाथर याः- आमदपपुरुषमातम् मवरमाटम्  उत्पन्नयाः,  मवरमाजयाः जष्ट्रीवमात्ममा उत्पन्नयाः अभवतम्। उत्पन्नमातम् परमवेव
स  स्वयमवेव  दवेवमनपुष्यरूपवेण  पपृथक्कपृ तवमानम्।  तदनन्तरस  पपृसथवष्ट्री  उत्पन्नमा,  ततयाः  जष्ट्रीवमात्मनयाः  कपृ तवे  शिरष्ट्रीरस
मनममरतमम्। 

व्यमाकरणमम्-

 मवरमाटम् -मवपकवरकमातम् रमाजम्-धमातनोयाः शक्वमप। 
 अजमायत-जनम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 अत्यररच्यत-अमतपकवरकमातम् ररचम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 पपुरुषसककस्य कयाः ऋमषयाः, मकस  छन्दयाः, कमा च दवेवतमा। 

.2 दशिमाङ्गपुलमम् इत्यस्य मकस  तमात्पयरमम्। 

.3 ईशिमानयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.4 पपुरुषस्य चतपुथरयाः पमादयाः कयाः। 

.5 पपुरुषस्य अवमशिषस मत्रपमातम् कपु त्र मवदतवे। 

.6 यदमप पपुरुषस्य पमादचतपुषयस मनरूपमयतपुमम् अशिक्यस तथमामप कथस पमादत्वनोपन्यमासयाः। 

.7 मवश्वमा इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्। 

.8 उदवैतम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.9 समाशिनमानमाशिनवे इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.10 पपुरयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

रत्पकरमषतण ह असवषचा म दित अवचा रअज्ञरत मन्वत। 
वअसअन्ततो अ मस्रचासश्रीअदिचाज्रस म गश्रीअष्र इ अध्रर्यः शअरदअसवर्यः॥६॥

पदिपचाठर्यः- रतन। पकरमषतण। ह असवषचा म। दित अवचार्यः। रअज्ञरन। अत मन्वत॥ वअसअन्तर्यः। अअस्रअ। आअ सश्रीअतन। 

आज्र मरन। गश्रीअष्रर्यः। इ अध्रर्यः। शअरतन। ह असवर्यः॥६॥

अन्वययाः-  यतम् दवेवमायाः पपुरुषवेण अतन्वत। अस्य वसन्तयाः आज्यमम् आसष्ट्रीतम्,  गष्ट्रीष्मयाः इध्मयाः,  शिरतम्
हिमवयाः(चमासष्ट्रीतम्)। 
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व्यमाख्यमा-  यतम्  यदमा  पकवर्थोकक्रमवेणवैव   शिरष्ट्रीरवेषकत्पन्नवेषपु  सत्सपु  दवेवमायाः  उत्तरसपृमषससद्ध्यथर
बमाह्यद्रिव्यस्यमानपुत्पन्नत्ववेन  हिमवरन्तरमासम्भवमातम्  पपुरुषस्वरूपमवेव  मनसमा  हिमवष्त्ववेन  ससकल्प्य  पपुरुषवेण
पपुरुषमाख्यवेन  हिमवषमा  ममानसस  यजमम्  अतन्वत  अन्वमतष्ठनम्।  तदमानष्ट्रीमम्  अस्य यजस्य वसन्तयाः  वसन्ततपुररवेव
आज्यमम् आसष्ट्रीतम् अभकतम्। तमवेवमाज्यत्ववेन सङ्कशल्पतवन्तयाः इत्यथरयाः। एवस गष्ट्रीष्म इध्मयाः आसष्ट्रीतम्। तमवेववेध्मत्ववेन
सङ्कशल्पतवन्त  इत्यथरयाः।  तथमा  शिरदमवरमासष्ट्रीतम्।  तमामवेव  पपुरनोडमाशिमामदहिमवष्त्ववेन  सङ्कशल्पतवन्त  इत्यथरयाः।
पकवरपपुरुषस्य हिमवयाः समाममान्यरूपत्वस न सङ्कल्पयाः। अनन्तरस वसन्तमादष्ट्रीनमाममाज्यमामदमवशिवेषवेरूपत्ववेन सङ्कल्प इमत
द्रिषव्यमम्। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - दवेवमायाः= सपुरमायाः,  यतम्= यदमा,  पपुरुषवेण= पपुरुषमाख्यवेन हिमवषमा,  यजमम्= ममानसस
यमागमम्,  अतन्वत=  मवस्तमाररतवन्तयाः।  अस्य=  यजस्य,  आज्यस=  घपृतमम्,  वसन्तयाः=  ऋतपुयाः  एव,  आसष्ट्रीतम्=
अभकतम्।  इध्मयाः=  सममदम्  इन्धनमवशिवेषयाः,  गष्ट्रीष्मयाः=  उष्ण ऋतपुयाः  एव।  हिमवयाः=  पपुरनोडमाशिमामदहिमवष्टवेन,  शिरदम्=
एतदमाख्य ऋतपुयाः आसष्ट्रीतम्= अभवतम्।।६।।

सरलमाथर याः- यदमा दवेवमायाः पपुरुषरूपहिमवषमा यजस सम्पमामदतवन्तयाः तदमा वसन्ततपुरयाः यजस्य घपृतममासष्ट्रीतम्,
गष्ट्रीष्मतपुरयाः इध्मयाः आसष्ट्रीतम्, शिरदृतपुयाः हिमवरमासष्ट्रीतम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 अतन्वत- तनपु मवस्तमारवे इमत धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

तस रअज्ञस बअसहरसष अ प्रनौकअन्पकरमषस जचाअतर मगअतर्यः। 
ततन म दित अवचा अ मरजन्त सचाअध्रचा रष मरश्चअ रत॥७॥

पदिपचाठर्यः- तरन। रअज्ञरन। बअसहरसष म। प्र। औअ कअनन। पकरमषरन। जचाअतरन। अअगअतर्यः॥ ततन म। दित अवचार्यः। 

अअरअजअन्त अ। सचाअध्रचार्यः। रष मरर्यः। चअ। रत॥७॥

अन्वययाः- अगतयाः जमातस तस यजस पपुरुषस बमहिरमष प्रसौकनम् तवेन दवेवमायाः यवे समाध्यमायाः ऋषययाः च अयजन्त। 

व्यमाख्यमा-  यजस  यजसमाधनभकतस  तवे  पपुरुषस  पशिपुत्वभमावनयमा  यकपवे  बदस  बमहिरमष  ममानसवे  यजवे  प्रसौकनम्
प्रनोमकतवन्तयाः।  ककीदृशिममत्यत्रमाहि। अगतयाः सवरसपृषवेयाः  पकवर  पपुरुषस  जमातस  पपुरुषत्ववेननोत्पन्नमम्।  एतच्च प्रमागवेवनोकमम्
'तस्ममामदरमाळजमायत  मवरमाजनो  असध  पकरुषयाः'  इमत।  तवेन  पपुरुषरूपवेण  पशिपुनमा  दवेवमायाः  अयजन्त।  ममानसयमागस
मनष्पमामदतवन्त इत्यथरयाः। कवे  तवे दवेवमा इत्यत्र आहि। समाध्यमायाः सपृमषसमाधनयनोग्यमायाः प्रजमापमतप्रभपृतययाः तदनपुकपु लमायाः
ऋषययाः मन्त्रद्रिषमारयाः यवे  च सशन्त। तवे सवरऽप्ययजन्तवेत्यथरयाः। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - तस=  प्रसथतमम्,  अगतयाः=  प्रमाकम् ,  जमातस=  प्रमादपुभकरतमम्,  यजस=  यजसमाधनभकतस
सम्पकजनष्ट्रीयस वमा, पपुरुषस= पशिपुत्वभमावनयमा यकपवे बदस, (दवेवमायाः= सपुरमायाः) बमहिरमष= ममानसवे यमागवे, दकवमारयमास वमा, कपु शिवेषपु
वमा, प्र औकनम्= प्रकषरण प्रनोमकतवन्तयाः। दवेवमायाः= अमरमायाः, समाध्यमायाः= सपृमषसमाधनयनोग्यमायाः प्रजमापमतप्रभपृतययाः, यवे=
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प्रसथतमायाः, ऋषयश्च= बह्मववेत्तमारयाः, मन्त्रद्रिषमारश्च, (आसनम्, तवे सवर) तवेन= प्रसथतवेन पपुरुषवेण, अयजन्त= यमागस
मवमहितवन्तयाः।।७।।

सरलमाथर याः- प्रथममम्  उत्पन्नस  यजष्ट्रीयपपुरुषस  कपु शिवे  स्थमापमयत्वमा  जलवेन  पमवत्रष्ट्री  कपृ तवमानम्।  ततयाः
प्रनोमकतपपुरुषमातम् दवेवमायाः प्रजमापत्यमामदसपृषकतमाररयाः यजकतमाररयाः ऋषयश्च यजस सम्पमामदतवन्तयाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 प्रसौकनम्-प्रपकवरकमातम् उकम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 अयजन्त-यजम्-धमातनोयाःलमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 

तस्रचा मदअज्ञचातन स मवर अहहतर्यः ससभम मतस पमषदिचाअज्ररन। 
पअशभनन तचावाँश्च मकत  वचारअव्रचा मनचार अण्रचानन गचाअम्रचाश्चअ रत॥८॥

पदिपचाठर्यः- तस्रचा मतन। रअज्ञचातन। सअवर अऽहहत म:। सरनऽभम मतरन। पम अषतनऽआअ ज्ररन॥ पअशभनन। तचानन। 

चअकत अ। वचाअरअव्रचा मनन। आअ र अण्रचानन। गचाअम्रचार्यः। चअ। रत॥८॥

अन्वययाः- सवरहिहतयाः तस्ममातम् यजमातम् पपृषदमाज्यमम् सम्भपृतमम्, वमायव्यमन आरण्यमामन यवे च गमाम्यमायाः तमानम्
चक्रवे । 

व्यमाख्यमा-  सवरहिहतयाः। सवमारत्मकयाः पपुरुषनो  यशस्मनम्  यजवे  हिहयतवे  सनोऽयस  सवरहिहतम्।  तमादृशिमातम्  तस्ममातम्
पकवर्थोकमातम् ममानसमातम् यजमात्पपृषदमाज्यस दसधममसश्रज्यस सम्भपृतस सम्पमामदतमम्। दसध चमाज्यस चवेत्यवेवममामदभनोग्यजमातस
सवर सम्पमामदतममत्यथरयाः। तथमा वमायव्यमानम् वमायपुदवेवतमाकमावल्लनोकप्रससदमानम् आरण्यमानम् पशिकनम् चक्रवे  उत्पमामदतवमानम्।
आरण्यमा  हिररणमादययाः।  तथमा  यवे  च गमाम्यमायाः  गवमाश्वमादययाः तमानमप चक्रवे ।  पशिकनमामन्तररकदमारमा  वमायपुदवेवत्यत्वस
यजपुबमारह्मणवे सममाम्नमायतवे  'वमायवयाःस्थवेत्यमाहि वमायपुवमार अन्तररकस्यमाध्यकमायाः। अन्तररकदवेवत्यमायाः खलपु ववै पशिवयाः।
वमायव एववैनमान्पररददमामत'(तवै०बमा० ३.२.१.३)इमत। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - तस्ममातम्=  पपुरुषमवेधमाख्यमातम्,  सवर  हिहयतवे  यशस्मनम्  स  सवरहिहतम्,  तस्ममातम्
सवरहिहतयाः= सवमारत्मकहिवनशिष्ट्रीलत्वमातम्, यजमातम्= मखमातम्, पपृषतम् च तदम् आज्यमम् पपृषदमाज्यस= दसधममश्रम आज्यस,
सम्भपृतमम्=  समपुत्पन्नस  सम्पमामदतस  वमा,  (तस्ममातम्  सम्भपृतमातम्  पपृषदमाज्यमातम्)  वमायव्यमानम्=  वमायपुतदवेवतमाकमानम्,
नभचमाररण इत्यमाशिययाः,  आरण्यमानम्=  अरण्यवे  भवमानम्,  हिररणमादष्ट्रीनम्,  यवे  च=  प्रसथतमायाः,  गमामवे  भवमायाः  गमाम्यमायाः=
गमामभवमायाः गवमाश्वमादययाः, तमानम्= पशिकनम्, चक्रवे = समपुत्पमामदतवमानम्।।८।।

सरलमाथर याः- तस्ममातम् सवरहिहतयाः यजमातम् दसधममसश्रतस घपृतमम् एकत्रष्ट्री कपृ तमम्। तवेन घपृतवेन आकमाशिस्थमायाः
मवहिगमायाः, आरण्यकपशिवयाः, गमाम्यपशिवयाः च उत्पन्नमायाः। 

व्यमाकरणमम् -

 सवरहिहतयाः- सवर हिहयतवे यशस्मनम्; तस्ममातम्। सवर हिह शक्वपम् , पञ्चिम्यवेकवचनवे। 
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 पपृषदमाज्यमम्- पपृषम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे, पपृषतम् च तदम् आज्यस च(कमरधमारययाः)। 
 सम्भपृतमम्- सम्पकवरकमातम् भपृधमातनोयाः कप्रत्ययवे। 
 वमायव्यमानम्- वमायपुशिब्दमातम् यत्प्रत्यययाः, ततयाः मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनमम्। 
 आरण्यमानम्- अरण्यशिब्दमातम् अण्प्रत्यययाः, ततयाः मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनमम्। 
 गमाम्यमायाः- गमामशिब्दमातम् यत्प्रत्यययाः, ततयाःप्रथममाबहिहवचनमम्। 
 चक्रवे - कपृ धमातनोयाः सलमट आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषवैकवचनमम्। 

तस्रचा मदअज्ञचात्स मवर अहहत अ रचर्यःअ सचारचा मसन जसज्ञरत। 
छन्दिचास मसस जसज्ञरत अ तस्रचाअदजक अस्तस्रचा मदिजचारत॥९॥

पदिपचाठर्यः- तस्रचा मतन। रअज्ञचातन। सअवर अऽहह अत म:। रच म:। सरचा मसन। जअसज्ञअरत अ॥ छन्दिचास मसस। जअसज्ञअरत अ। 

तस्रचा मतन। रजक म:। तस्रचा मतन। अअजचाअरअत अ॥९॥

अन्वययाः-  सवरहिहतयाः  तस्ममातम्  यजमातम्  ऋचयाः समाममामन जसजरवे  ,  तस्ममातम्  छन्दमाससस तस्ममातम्  यजपुयाः
अजमायत। 

व्यमाख्यमा- सवरहिहतयाः तस्ममातम् पकवर्थोकमातम् यजमातम् ऋचयाः समाममामन च जसजरवे उत्पन्नमायाः। तस्ममातम् यजमातम्
छन्दमाससस गमायत्र्यमादष्ट्रीमन जसजरवे। तस्ममातम् यजमातम् यजपुयाः अमप अजमायत। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः - तस्ममातम् = प्रसथतमातम्, सवरहिहतयाः = अशिवेषहिवनशिष्ट्रीलत्वमातम्, यजमातम् = मखमातम्,
ऋचयाः = ऋग्ववेदमायाः, समाममामन = समामववेदमायाः, जसजरवे = समपुत्पन्नमायाः, तस्ममातम् = पपुरुषमवेधमाख्ययमागमातम्, छन्दमाससस =
गमायत्र्यमादष्ट्रीमन वपृत्तमामन,  जसजरवे  = प्रमादपुभकरतमामन,  तस्ममातम्  = प्रसथतमातम् मखमातम्,  यजपुयाः  = यजपुरमप,  अजमायत =
जमातयाः, समपुत्पन्न इत्यमाशिययाः।।९

सरलमाथर याः- तस्ममातम्  सवरहिहतयाः  यजमातम्  ऋचयाः,  समाममामन,  गमायत्र्यमादष्ट्रीमन  छन्दमाससस,  यजकसमष  च
उत्पन्नमामन। 

व्यमाकरणमम् - 

 जसजरवे- जनम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 अजमायत- जनम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

तस्रचाअदिश्वचा म अजचारन्त अ रत कत  चतो मभअरचादि मतर्यः। 

गचावतो म ह जसज्ञरत अ तस्रचाअत्तस्रचा मज्जचाअतचा अ मजचाअवर म:॥१०॥
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पदिपचाठर्यः- तस्रचा मतन। अश्वचा म:। अअजचाअरअन्त अ। रत। कत । चअ। उ अभअरचादि मतर्यः॥ गचाव म:। ह अ। जअसज्ञअरत अ। 

तस्रचा मतन। तस्रचा मतन। जचाअतचार्यः। अअजचाअवरर्यःम॥१०॥

अन्वययाः-  तस्ममातम् अश्वमायाः अजमायन्त,  यवे  कवे  च उभयमादतयाः,  तस्ममातम् हि गमावयाः जसजरवे,  तस्ममातम्
अजमावययाः जमातमायाः॥

व्यमाख्यमा- तस्ममातम् पकवर्थोकमातम् यजमातम् अश्वमायाः अजमायन्त उत्पन्नमायाः। तथमा यवे कवे  च अश्वमाव्यमतररकमायाः
गदरभमायाः अश्वतरमाश्च उभयमादतयाः ऊध्वमारधनोभमागयनोरुभयनोयाः दन्तयपुकमायाः सशन्त तवेऽप्यजमायन्त। तथमा तस्ममातम्
यजमातम् गमावयाः च यसजरवे। मकञ्चि तस्ममातम् यजमातम् अजमावययाः च जमातमायाः। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - तस्ममातम्  =  पकवरमनगमदतमातम्  यजमातम्,  अश्वमायाः  =  हियमायाः,  यवे  कवे  च  =
अश्वमामतररकमा गदरभमादययाः अश्वतरमाश्च,  उभयनोयाः भमागयनोयाः दन्तमा यवेषमास  तवे  उभयमादतयाः  =  ऊध्वमारधनोभमागयनोयाः
दन्तयपुकमायाः सशन्त,  तवेऽमप,  अजमायन्त  =  समपुत्पन्नमायाः। तस्ममातम्  =  पकवर्थोकमादम् यजमातम्,  हि  =  स्फिपु टस,  गमावयाः  =
धवेनवयाः, जसजरवे = प्रमादपुभकरतमायाः, तस्ममातम् = मखमातम्, अजमाश्च अवयश्च अजमावययाः = छमागमवेषमादयश्च, जमातमायाः =
जमनमम् अलभन्त।।१०

सरलमाथर याः- तस्ममातम् यजमातम् अश्वमायाः,  ऊध्वरभमागवे  अधनोभमागवे  च यवेषमास दन्तमायाः मवदन्तवे तवे  उत्पन्नमायाः,
गमावयाः उत्पन्नमायाः, अजमाश्च अजमायन्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 अजमायन्त- जनम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 उभयमादतयाः- उभयनोयाः दन्तमायाः यवेषमास तवे(बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः)
 जसजरवे- जनम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 अजमावययाः- अजमाश्च अवयश्च(दन्दसममासयाः)। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.11 यजवे कयाः ऋतपुयाः आज्यमम् आसष्ट्रीतम्। 

.12 यजवे कयाः ऋतपुयाः इध्मयाः आसष्ट्रीतम्। 

.13 यजवे कयाः ऋतपुयाः हिमवयाः आसष्ट्रीतम्। 

.14 तवेन पपुरुषरूपवेण पशिपुनमा कवे  दवेवमायाः अयजन्त। 

.15 आरण्यकमायाः कस्ममातम् अजमायन्त। 

.16 उभयमादतयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.17 पपृषदमाज्यमम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 
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.18 प्रसौकनम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.19 वमायव्यमानम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.20 जसजरवे इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

रत्पकरमषस अ व्रदि मधकर्यः कसत अधचा व्र मकल्परनन। 
रकखिसअ  सकर मस्रअ कनौ बचाअहह कचा ऊअरू पचादिचा म उच्रततत॥११॥

पदिपचाठर्यः- रतन। पकरमषरन। सव। अदि मधकर्यः। कअसत अधचा। सव। अअकअल्पअरअनन॥ रकखि मरन। सकरन। 

अअस्रअ। कनौ। बचाअहह इसत म। कनौ। ऊअरू इसत म। पचादिनौ म। उ अच्रत अतत अ इसत म॥११॥

अन्वययाः-  यतम् पपुरुषस व्यदधपुयाः कमतधमा व्यकल्पयनम्,  अस्य मपुखस मकमम्,  अस्य बमाहिह  कसौ,  ऊरु कसौ
पमादसौ उच्यवेतवे। 

व्यमाख्यमा-  प्रश्ननोत्तररूपवेण बमाह्मणमामदसपृमषस बह्मवमामदनमास प्रश्नमा उच्यन्तवे। प्रजमापतवेयाः प्रमाणरूपमा दवेवमायाः
यतम् यदमा पपुरुषस मवरमाडड पस व्यदधकयाः सङ्कल्पवेन उत्पमामदतवन्तयाः तदमाननीं कमतधमा कमतमभयाः प्रकमारवैयाः व्यकल्पयनम्
मवमवधस  कशल्पतवन्तयाः। अस्य पपुरुषस्य मपुखस  मकममासष्ट्रीतम्। कसौ बमाहिह  अभकतमामम्। कसौ च पमादमावपुच्यवेतवे।  प्रथमस
समाममान्यरूपयाः प्रश्नयाः पश्चमातम् मपुखस मकममत्यमदनमा मवशिवेषमवषयमायाः प्रश्नमायाः। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - (दवेवमायाः=  पपुरन्दरप्रभपृतययाः)  यतम्  =  यदमा,  पपुरुषस  =मवरमाडड पस,  व्यदधपुयाः  =
सङ्कल्पवेन समपुत्पमामदतवन्तयाः,  (तदम्)  कमतधमा  =  कमतमभयाः प्रकमारवैयाः,  व्यकल्पयनम्  =  मवमवधस  कशल्पतवन्तयाः।
अस्य = पपुरुषस्य= मपुखस = आननस, मकमम् आसष्ट्रीतम् =मकमम् बभकव, मकमम् बमाहिह  = भपुजसौ, मकमम् ऊरू = जङ्घवे ,
आस्तमामममत शिवेषयाः, मकमम् पमादसौ = चरणसौ, उच्यवेतवे = कथ्यवेतवे।।११

सरलमाथर याः- दवेवमायाः पपुरुषस मवमवधभमागवेन मवमवधरूपवेण च मवभकवन्तयाः। तस्य पपुरुषस्य मकस  मपुखस, कसौ
तस्य बमाहिह, कसौ तस्य ऊरू, कसौ वमा तस्य पमादसौ। 

व्यमाकरणमम् - 

 व्यदधपुयाः- मवपकवरकमातम् धमाधमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 व्यकल्पयनम्- मवपकवरकमातम् कक पम्-धमातनोयाः मणमच लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 उच्यवेतवे- बक-धमातनोयाः कमरमण लमट प्रथमपपुरुषमदवचनवे। 

बचाअहअणतो मऽस्रअ रकखि मरचासश्रीदिन बचाअहह रचा मजअन्र म: कम अतर्यः। 

ऊअरू तदि मस्रअ रद्विहैश्र म: पअदिनभ्रचास शभ अदतो अ मजचारत॥१२॥
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पदिपचाठर्यः- बचाअहअणर्यः। अअस्रअ। रकखि मरन। आअ सश्रीअतन। बचाअहह इसत म। रचाअजअन्र म:। कम अतर्यः॥ ऊअरू इसत म। 

ततन। अअस्रअ। रतन। वहैश्र म:। पअतनऽभ्रचारन। शभ अदर्यः। अअजचाअरअत अ॥१२॥

अन्वययाः-  बमाह्मणयाः अस्य मपुखमम्  आसष्ट्रीतम्,  रमाजन्ययाः बमाहिह  कपृ तयाः,  यतम्  ववैश्ययाः ततम्  अस्य ऊरूयाः,
पद्भ्यमास शिकद्रियाः अजमायत। 

व्यमाख्यमा-  इदमाननीं  पकवर्थोकमानमास  प्रश्नमानमामपुत्तरमामण  दशिरयमत।  अस्य  प्रजमापतवेयाः  बमाह्मणयाः
बमाह्मणत्वजमामतमवमशिषयाः पपुरुषयाः मपुखममासष्ट्रीतम्  मपुखमाद पुत्पन्नयाः इत्यथरयाः। यनोऽयस  रमाजन्ययाः कमत्रयत्वजमामतममानम् सयाः
बमाहिह कपृ तयाः बमाहिहत्यवेन मनष्पमामदतयाः। बमाहिहभ्यमामपुत्पमामदत इत्यथरयाः। ततम् तदमानष्ट्रीमम् अस्य प्रजमापतवेयाः यदवैश्ययाः ससपन्नयाः।
ऊरुभ्यमामपुत्पन्न इत्यथरयाः। तथमा पद्भ्यमास पमादमाभ्यमास शिकद्रियाः शिकद्रित्वजमामतममान्पपुरुषयाः अजमायत। इयस च मपुखमदभ्यनो
बमाह्मणमादष्ट्रीनमामपुत्पसत्तयरजपुयाःससमहितमायमास सप्तमकमाण्डवे 'स मपुखतससवपृतस मनरमममष्ट्रीत '(तवै०स० ७.१.१.४) इत्यमादसौ
मवस्पषममाम्नमातमा। अतयाः प्रश्ननोत्तरवे उभवे अमप तत्परतयवैव यनोजनष्ट्रीयवे। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - अस्य = पपुरुषस्य, परमवेश्वरस्य वमा, मपुखमम् = आननस, बमाह्मणयाः = मदजयाः,
आसष्ट्रीतम् = अभकतम्। रमाजन्ययाः = कमत्रययाः, बमाहिह  = भपुजसौ इव शिसौयरपरमाक्रमसमशन्वतयाः, कपृ तयाः = मनष्पन्नयाः। यतम् =
ययाः, ववैश्ययाः = ववैश्यजमामतममानम् पपुरुषयाः, ततम् = सयाः, ऊरू = जङ्घवे। शिकद्रियाः = शिकद्रिजमामतममानम् पपुरुषयाः, पद्भ्यमामम् =
चरणमाभ्यमामम्, अजमायत = समपुत्पन्नयाः।।१२

सरलमाथर याः- बमाह्मणयाः अस्य मपुखममासष्ट्रीतम् अथमारतम् मपुखमातम् उत्पन्नयाः। कमत्रययाः अस्य  हिस्तयाः आसष्ट्रीतम्
अथमारतम् हिस्तमाभ्यमामम् उत्पन्नयाः। ववैश्ययाः अस्य ऊरुयाः आसष्ट्रीतम् अथमारतम् ऊरुभ्यमामम् उत्पन्नयाः। शिकद्रियाः अस्य पमादयाः
आसष्ट्रीतम् अथमारतम् पमादमाभ्यमामम् उत्पन्नयाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 आसष्ट्रीतम्- असम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

चअन्दरचाअ रन मसतो जचाअतश्चकतोर्यःअ सभरर्हो म अजचारत। 
रकखिचाअसदिन्द मश्चचाअसगनश्च म प्रचाअणचाद्विचाअरकर मजचारत॥१३॥

पदिपचाठर्यः- चन्दरचा म:। रन मसर्यः। जचाअतर्यः। चकतो म:। सभरर म:। अअजचाअरअत अ॥ रकखिचा मतन। इन्द म:। चअ। 

अअसगनर्यः। चअ। प्रचाअणचातन। वचाअरकर्यः। अअजचाअरअत॥१३॥

अन्वययाः- मनसयाः चन्द्रिममायाः जमातयाः, चकनोयाः सकयरयाः अजमायत, मपुखमातम् इन्द्रियाः च अमग्नियाः च, प्रमाणमातम् वमायपुयाः
अजमायत। 
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व्यमाख्यमा-  यथमा  दध्यमाज्यमामदद्रिव्यमामण  गवमादययाः  पशिवयाः  ऋगमामदववेदमा  बमाह्मणमादयनो  मनपुष्यमाश्च
तस्ममादपुत्पन्नमा एवस चन्द्रिमादयनो दवेवमा अमप तस्ममादवेवनोत्पन्नमा इत्यमाहि। प्रजमापतवेयाः मनसयाः सकमाशिमातम् चन्द्रिममायाः जमातयाः।
चकनोयाः च चकपुषयाः सकयरयाः अमप अजमायत। अस्य मपुखमामदन्द्रिश्चमामग्निश्च दवेवमावपुत्पन्नसौ। अस्य प्रमाणमादमायपुरजमायत। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - (अस्य  =  पपुरुषस्य)  मनसयाः  =  चवेतसयाः,  चन्द्रिममायाः  =  चन्द्रियाः  (महिममासशिपुयाः),
जमातयाः = समपुत्पन्नयाः। चकनोयाः = लनोचनमाभ्यमास,  सकयरयाः  = भमास्करयाः,  अजमायत = प्रमादपुभकरतयाः। श्रनोत्रमादम्  = कणमारतम्,
वमायपुयाः  =  ममातररश्वमा,  प्रमाणश्च  =  जष्ट्रीवयाः।  मपुखमातम्  =  आननमातम्,  अमग्नियाः  =  अनलयाः  (वमहयाः),  अजमायत  =
समपुद्भिकतयाः।।१३

सरलमाथर याः- तस्य पपुरुषस्य मनसयाः चन्द्रिममा उत्पन्नयाः, नवेत्रमातम् सकयरयाः उत्पन्नयाः, मपुखमातम् इन्द्रियाः अमग्निश्च
उत्पन्नसौ, प्रमाणवेभ्ययाः वमायपुयाः उत्पन्नयाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 अजमायत- जनम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 मनसयाः- मनसम्-शिब्दस्य षष्ठ्यवेकवचनवे पञ्चिम्यवेकवचनवे वमा। 

नचाभ्रचा म आसश्रीदि अन्तरर मकस शश्रीअष्णर्हो दनौर्यः सर ममवतरत। 
पअदिनभ्रचास भभसरअसदिरशर्यःअ शतोत्रचाअत्तथचा म लतोअकचावाँ अ मकल्परनन॥१४॥

पदिपचाठर्यः- नचाभ्रचार्यःम। आअ सश्रीअतन। अअन्तरर मकर्यः। शश्रीअष्णरर्यः। दनौर्यः। सरन। अअवअतर अत अ॥ पअतनऽभ्रचारन। 

भभसरर्यःम। सदिशर्यःम। शतोत्रचा मतन। तथचा म। लतोअकचानन। अअकअल्पअरअनन॥१४॥

अन्वययाः- नमाभ्यमायाः अन्तररकमम् आसष्ट्रीतम् शिष्ट्रीष्णरयाः दसौयाः समवतरत, पद्भ्यमास भकममयाः, श्रनोत्रमातम् मदशियाः, तथमा
लनोकमानम् अकल्पयनम्। 

व्यमाख्यमा-  यथमा  चन्द्रिमादष्ट्रीनम्  प्रजमापतवेमरनयाः  प्रभपृमतभ्यनोऽकल्पयनम्  तथमा  अन्तररकमादष्ट्रीनम्  लनोकमानम्
प्रजमापतवेयाः  नमाभ्यमामदभ्यनो  दवेवमायाः  अकल्पयनम्  उत्पमामदतवन्तयाः।  एतदवेव  दशिरयमत।  नमाभ्यमायाः  प्रजमापतवेनमारभवेयाः
अन्तररकममासष्ट्रीतम्। शिष्ट्रीष्णरयाः मशिरसयाः दसौयाः समवतरत उत्पन्नमायाः। अस्य पद्भ्यमास पमादमाभ्यमास भकममयाः उत्पन्नमा। अस्य
श्रनोत्रमातम् मदशियाः उत्पन्नमायाः। 

सरलमाथर याः- पपुरुषस्य नमामभमण्डलमातम् अन्तररकमम् उत्पन्नस, मशिरसयाः दपुलनोकयाः, पमादमातम् भकममयाः, कणमारतम्
च मदशियाः उत्पन्नमायाः। एवस स लनोकमानम् सपृषवमानम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 समवतरत- सम्पकवमारतम् वपृतम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 अकल्पयनम्- क्लपृपम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
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सअप्तचास्रचा मसन्परर अधरअससर्यः सअप्त सअसरध म: कम अतचार्यः। 
दित अवचा रदअज्ञस त मन्वचाअनचा अब मध्नअन्पकरमषस प अशकरन॥१५॥

पदिपचाठर्यः- सअप्त। अअस्रअ। आअसअनन। पअरर अऽधर म:। सत्रर्यः। सअप्त। सअरनऽइध म:। कम अतचार्यः॥ दित अवचार्यः। 

रतन। रअज्ञरन। त अन्वचाअनचार्यः। अब मध्ननन। पकरमषरन। पशकरन॥१५॥

अन्वययाः- यतम् दवेवमायाः यजस तन्वमानमायाः पपुरुषस पशिपुमम् अबध्ननम्, अस्य सप्त पररधययाः आसनम्, मत्रयाः सप्त
सममधयाः कपृ तमायाः। 

व्यमाख्यमा-  अस्य  समाङ्कशल्पकयजस्य  गमायत्र्यमादष्ट्रीमन  सप्त  छन्दमाससस  पररधययाः  आसनम्।
ऐमषकस्यमाहिवनष्ट्रीयस्य त्रययाः पररधययाः उत्तरववेमदकमास्त्रय आमदत्यश्च सप्तमयाः पररसधप्रमतमनसधरूपयाः अतयाः एव
आम्नमायतवे-'  न पपुरस्तमात्पररदधमात्यमामदत्यनो ह्यवेवनोदनम् पपुरस्तमाद्रिकमासस्यपहिशन्त'(तवै०स० २.६.६.३)इमत। ततयाः
एव आमदत्यसमहितमायाः सप्त पररधयनोऽत्र सप्त छन्दनोरूपमायाः। तथमा सममधयाः मत्रयाः सप्तमत्रगपुणष्ट्रीकपृ तसप्तससख्यमाकमायाः
एकमवसशिमतयाः  कपृ तमायाः।  'दमादशि  ममासमायाः  पञ्चितरवस्त्रय  इमवे  लनोकमायाः  असमावमामदत्य  एकमवसशियाः'(तवै०स०
५.१.१०.३)इमत श्रपुतमायाः पदमाथमार एकमवसशिमतदमारुयपुकवे ध्मत्ववेन भमामवतमायाः। यतम् ययाः पपुरुषनो ववैरमाजनोऽशस्त तस पपुरुषस
दवेवमायाः प्रजमापमतप्रमाणवेशन्द्रियरूपमायाः यजस तन्वमानमायाः ममानसस यजस तन्वमानमायाः कपु वमारणमायाः पशिपुमम् अबध्नमम् मवरमाट्पपुरुषमवेव
पशिपुत्ववेन भमामवतवन्तयाः। एतदवेवमामभप्रवेत्य पकवरत्र यत्पपुरुषवेण हिमवषमा' इत्यपुकमम्। 

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - अस्य=  ममानसयमागस्य,  सप्त=  सप्तससख्यमाकमायाः,  पररधययाः=  मयमारदमायाः,
आसनम्= अभवनम्। मत्रयाःसप्त (३ x ७)= एकमवसशिमतससख्यमाकमायाः, सममधयाः= एधमाससस, कपृ तमायाः= कशल्पतमायाः। यतम्=
यदमा, यजस= ममानसक्रतपुस, तन्वमानमायाः= मवस्तमारयन्तयाः, दवेवमायाः= पपुरन्दरप्रभपृतययाः, पपुरुषस= मवरमाट्पपुरुषमवेव, पशिपुमम्=
पशिपुत्ववेन, अबध्ननम्= बदवन्तयाः, भमामवतवन्त इत्यमाशिययाः।।१५।।

सरलमाथर याः- यदमा दवेवमायाः यजमातम् उत्पन्नस पपुरुषपशिपुस  अबदननम् तदमा तस्य सप्त पररधययाः एकमत्रसशितम्
सममधययाः च मनममरतमायाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 तन्वमानमायाः- तनम्-धमातनोयाः शिमानमच प्रथममाबहिहवचनवे। 
 अबध्ननम्- बन्धम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 

रअज्ञतन म रअज्ञर मरजन्त दित अवचास्तचासन अ धरचार मसण प्रथअरचान्रचा मसनन। 

तत ह अ नचाकस म  रसह अरचान म: सचन्तअ रत्रअ पभवर्वे म सचाअध्रचार्यः ससन्त म दित अवचार्यः॥१६॥

पदिपचाठर्यः- रअज्ञतन म। रअज्ञरन। अअरअजअन्त अ। दित अवचार्यः। तचासन म। धरचार मसण। प्रअथअरचासन म। आअ सअनन॥ तत। ह अ।

नचाकमरन। रअसह अरचान म:। सअचअन्त अ। रत्र म। पभवर्वे म। सचाअध्रचार्यः। ससन्त म। दित अवचार्यः॥१६॥

   72   ववेदमाध्ययनमम्



॥पपुरुषसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

अन्वययाः-  दवेवमायाः यजवेन यजमम् अयजन्त,  तमामन धममारमण प्रथममामन आसनम्। तवे ममहिममानयाः हि नमाकस
सचन्त, यत्र पकवर समाध्यमायाः दवेवमायाः सशन्त। 

व्यमाख्यमा-  पकवर  प्रपञ्चिवेननोकमथर   ससमकप्यमात्र दशिरयमत दवेवमायाः  प्रजमापमतप्रमाणरूपमायाः  यजवेन  यथनोकवे न
ममानसवेन  ससकल्पवेन  यजस  यथनोकयजस्वरूपस  प्रजमापमतमम्  अयजन्त  पकसजतवन्तयाः।  तस्ममातम्  पकजनमातम्  तमामन
प्रससदमामन  धममारमण  जगद्रिपुपमवकमारमाणमास  धमारकमामण  प्रथममामन  मपुख्यमामन  आसनम्।  एतमावतमा
सपृमषप्रमतपमादकसककभमागमाथरयाः ससगपृहिष्ट्रीतयाः। अथनोपमासनतत्फिलमानपुवमादकभमागमाथरयाः ससगपृह्यतवे। दवेवमायाः सशन्त मतष्ठशन्त
ततम् नमाकस  मवरमाट्प्रमामप्तरूपस स्वगर तवे ममहिममानयाः तदपुपमासकमायाः महिमात्ममानयाः सचन्त समवयशन्त प्रमाप्नपुवशन्त॥

समान्वयप्रमतपदमाथर याः  - दवेवमायाः=  पपुरन्दरप्रभपृतययाः  सपुरमायाः,  यजवेन=  ममानसवेन  सङ्कल्पवेन,  यजमम्=
यजस्वरूपस  प्रजमापमतमम्,  अयजन्त=  पकसजतवन्तयाः।  तमामन=  प्रसथतमामन,  प्रथममामन=  मपुख्यमामन,  धममारमण=

जगद्रिकपमवकमारमाणमास  धमारकमामण,  आसनम्=  अभकवनम्।  तवे  यजमानपुष्ठमातमारयाः   उपमासकमायाः  वमा,  हि=  मनश्चयवेन,

ममहिममानयाः=  ममाहिमात्म्ययपुकमायाः  सन्तयाः,  नमाकस =  स्वगर,  सचन्त=  प्रमाप्नपुवशन्त,  यत्र=  स्वगर,  पकवर=  पपुरमातनमायाः,
समाध्यमायाः= दवेवगणमायाः, दवेवमायाः= सपुरमायाः, सशन्त= वतरन्तवे।।१६।।

सरलमाथर याः- दवेवमायाः यजवेन यजस्वरूपस प्रजमापमतस पकसजतवन्तयाः। स एव सवरप्रथमयाः धमरयाः। तवे उपमासकमायाः
मदव्यस स्वगर प्रमाप्नपुवशन्त, यत्र प्रमाचष्ट्रीनमायाः ससमदस प्रमाप्तवन्तयाः दवेवमायाः सशन्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 अयजन्त- यजम्-धमातनोयाः लमङ आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 सचन्त- सचम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे ववैमदकरूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.21 पपुरुषस्य मपुखमातम् मकमपुत्पन्नमम्। 

.22 पपुरुषस्य हिस्तमाभ्यमास कसौ उत्पन्नसौ। 

.23 पपुरुषस्य ऊरुभ्यमास कसौ उत्पन्नसौ। 

.24 पपुरुषस्य पमादमाभ्यमास कसौ उत्पन्नसौ। 

.25 पपुरुषस्य कस्ममातम् चन्द्रिममायाः जमातयाः। 

.26 पपुरुषस्य चकपुषयाः कयाः जमातयाः। 

.27 पपुरुषस्य मपुखमातम् कसौ उत्पन्नसौ। 

.28 पपुरुषस्य नमामभमण्डलमातम् मकमम् उत्पन्नमम्। 

.29 पपुरुषस्य मशिरसयाः मकमम् अजमायत। 

.30 पपुरुषस्य पमादमाभ्यमास कमा उत्पन्नमा। 
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. )18 3 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम
(इतयाः परस  षटम्  मन्त्रमायाः  शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयमा  वतरन्तवे।  उत्तरनमारमायणष्ट्रीयसककमम्।  शिपुक्लयजपुवरदयाः।  ३१

अध्यमाययाः।  अत्र  उवटभमाष्यस  महिष्ट्रीधरभमाष्यस  चनोपलभ्यतवे।  अत्र  उवटभमाष्यमासशिमानम्  गपृहिष्ट्रीत्वमा  प्रमामपुख्यवेन
महिष्ट्रीधरभमाष्यमवेव  मकसञ्चितम्  पररवतरनवेन  उपस्थमामपतमशस्त।  समायणभमाष्यममप  सशन्धमवच्छवेदमामदकस  कपृ त्वमा
कमठनमासशिमानम् पररत्यज्य प्रदत्तमशस्त।)

अअदिनभ्रर्यः सम्भम मतर्यः पमसथअव्रहै रसचा मच्च सवअश्वकमररणर्यःअ सर मवत्तर अतचागत म।
तस्रअ त्वषचा म सवअदिध मदभ अपरत मसत अ तन्रत्रर मस्र दितवअत्वरचाअजचानअरगत म।।१७।।

व्यमाख्यमा- अद्भ्ययाः ससभपृत इमत उत्तरनमारमायणवेन आमदत्यमम् उपस्थमाय इमत (१.३.६.२.२०) षटम्
कशण्डकमा उत्तरनमारमायमाणमम्। उपमान्त्यवे दवे अनपुषपुभसौ शिवेषमायाः मत्रष्टभयाः। आमदत्य दवेवत्यमायाः। पकवरकल्पवे पपुरुषमवेधयमाजष्ट्री
आमदत्यरूपस प्रमाप्तयाः स्तकयतवे। 

अद्भ्ययाः जलमातम् पपृसथव्यमायाः सकमाशिमाच्च पपृसथव्यपमास गहिणस भकतपञ्चिकनोपलकणकमम्। भकतपञ्चिकमातम् यनो
रसयाः  सम्भपृतयाः  पपुषयाः।  तथमा  मवश्वस  कमर  यस्य मवश्वकमरणयाः  कमालस्य रसमातम्  प्रष्ट्रीतवेयाः  यनो  रसयाः  अगवे  प्रथमस
समवतरत  समभवतम्।  भकतपञ्चिकस्य  कमालस्य  च  सवर  प्रमत  कमारणत्वममातम्  पपुरुषमवेधयमासजननो  सलङ्गशिरष्ट्रीरवे
पञ्चिभकतमामन तपुषमामन कमालश्च। ततयाः तपुषवेभ्ययाः कशश्चदम् रसमवशिवेषफिलरूपयाः उत्तमजन्मप्रदयाः उत्पन्नयाः इत्यथरयाः।
तस्य रसस्य रूपस  मवदधतम्  धमारयनम्  त्वषमा  आमदत्ययाः एमत प्रत्यहिमम्  उदयस  करनोमत। अगवे  प्रथमस  मत्यरस्य
मनपुष्यस्य सतयाः तस्य पपुरुषमवेधयमासजनयाः आजमानदवेवत्वस मपुख्यस दवेवत्वमम् सकयररूपवेण। मदमवधमा दवेवमायाः कमरदवेवमायाः
आजमानदवेवमायाः  च।  कमरणमा  उत्कपृ षवेन  दवेवत्वस  प्रमाप्तमायाः  कमरदवेवमायाः।  सपृष्ट्यमादसौ  उत्पन्नमायाः  आजमानदवेवमायाः।  तवे
कमरदवेववेभ्ययाः श्रवेष्ठमायाः। यवे शितस कमरदवेवमानमामम् आनन्दमायाः स एक आजमानदवेवमानमामम् आनन्दयाः। (बपृहि.ममा. ४.१.३५)

इमत श्रपुतवेयाः। सकयमारदय आजमानदवेवमायाः।।१७।। 

समायणभमाष्यमम्-  उत्तरनमारमायणवेन  आमदत्यमम्  उपमतष्ठतवे।  षटम्  ऋचयाः  उत्तरनमारमायणमन्त्रमायाः।  तत्र
आदमायाः  मतसयाः  मत्रषपुभयाः।  ततनो  दवे  अनपुषपुभसौ।  अन्त्यमा  मत्रष्टपुपम्।  उत्तरनमारमायणवेन  आमदत्यमम्  उपस्थमाय
अनपवेकममाणयाः  अरण्यमम्  अमभप्रवेयमामदमत।  श्रष्ट्रीनमारमायणदवेवत्यमायाः  मन्त्रमायाः  आमदत्यनोपस्थमानवे  मवमनयपुकमायाः।
पकवरकल्पमान्तरष्ट्रीयवेषपु  पपुरुषमवेधयजमामदभमावमम्  आपन्नयाः  परम्परमाकनोमटसञ्चिमारष्ट्रीमत  श्रकयतवे।  ययाः  अद्भ्ययाः  उदकमातम्
सकमाशिमातम्  ससभपृतयाः  पपृसथव्यवै  पपृसथव्यमायाः  सकमाशिमाच्च  ससभपृत  इमत।  पपृसथव्यपुदकगहिणस  पञ्चिमहिमाभकतमानमामम्
उपलकणमम्। तदन्तरप्रमतपन्नवे अहिमन स पररष्वकयाः प्रश्नमनरूपणमाभ्यमामम् अध्यसधकमारससदत्वमातम्। अगवे प्रथमस
ययाः भकतपञ्चिकमातम् ससभपृतयाः। भपृदम् भरणवे। पपुण्यससस्कमारमानपुरसञतभकतपञ्चिकपररववेमषत इत्यथरयाः। एवस  ससभपृतयाः सनम्
पश्चमातम् रसमाच्च मवश्वकमरणयाः  समवतरत। रसनो रमागयाः तस्ममादम् रसमातम् मवश्वमामन सवमारमण कममारमण यस्य सयाः
मवश्वकममार  समवतमा  तस्ममादम्  मवश्वकमरणयाः  रसमातम्  सवरजगत्कतपुरयाः  ईश्वरस्य  रमागमातम्  ईश्वरवेच्छमा  समवतरत
समभवतम्।  सकक्ष्मशिरष्ट्रीरष्ट्री  अवशस्थतस्य  उत्पदममानयाः  सकक्ष्मदवेहिस्य  त्वषमा  श्रष्ट्रीभगवमानम्  आमदत्ययाः  यतम्  रूपस
मवदधतम् कमालमात्मकयाः समवतमा मवमशिषस रूपस कपु वरनम् एमत आगच्छमत तन्मत्यरस्य पकवर  मनपुष्यस्य सतयाः दवेवत्वस
व्यत्यययाः दवेवत्ववेन आजमानस जननस उत्पसत्तरवेव तस्य जन्म अभवतम् इमत आमदत्ययाः स्तकयतवे।
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वतदिचाअहरत अतस पकरमषस रअहचान्त मरचासदि अत्रव मणर्यंअ तर मसर्यः पअरस्तचा मतन।
तरत अव सव मसदि अत्वचासत म रम अत्रकरत मसत अ नचान्रर्यः पन्थचा म सवदअततऽर मनचार।।१८।।

व्यमाख्यमा- एतस  महिमान्तस  सवर्थोत्कपृ षस  दवेशिकमालमादवच्छवेदरमहितमम्  पपुरुषस  सकयरमण्डलस्थमम्  अहिस  ववेद
जमानमामम इमत ऋषवेयाः वचनमम्। ककीदृशिमम्। आमदत्यवणरमम् आमदत्यस्य इव वणर्थो यस्य तमम्। उपममान्तरमाभमावमातम्
स्वनोपममम्।  स्वप्रकमाशिमम्  इमत भमावयाः।  तथमा  तमसयाः परस्तमातम्।  तमनोरमहितमम्  इत्यथरयाः।  तमयाःशिब्दवेन  अमवदमा
उच्यतवे। अमवदमायमायाः भवेददशिरनमम्। तमम् एव आमदत्यस मवमदत्वमा जमात्वमा मपृत्यपुमम् अत्यवेमत अमतक्रमाममत परस बह्म
गच्छमत।  अयनमाय  आश्रयमाय  अन्ययाः  पन्थमायाः  ममागर्थो  न  मवदतवे।  अथमारतम्  पपुरुषस  मवमदत्वमा  एव  मपृत्यपुमम्
अमतक्रमाममत। इतयाः अन्ययाः कनोऽमप ममागरयाः मपृत्यपुरमामहित्यमाय नमाशस्त। सकयरमण्डलमान्तयाः पपुरुषमम् आत्मरूपस जमात्वमा
एव मपुमकयाः।।१८।। 

समायणभमाष्यमम्-  एवस  प्रतष्ट्रीयममानस  पपुपुरुषस  पपुरर  शिवेतवे  इमत  पपुरुषयाः  तमम्।  अनवेन  प्रमाप्तस  पररच्छवेदस
व्यमावतरयमत-  महिमान्तमममत। महिमान्तमम्  अपररशच्छन्नमम्  अनन्तमम्।  आमदत्यवणर-  आमदत्यस्य वणर  इव वणर्थो
यस्य  स  आमदत्यवणरयाः  स्वयस  प्रकमाशि  इत्यथरयाः।  तमसयाः  परस्तमातम्।  अजमानमाकमारमादम्  उपरर  स्वतवेजसमा
अजमानमान्धकमारमम् अधयाःकपृ त्य वतरममानमम् एतस महिमान्तमम् आमदत्यमान्तस्थस पकणर पपुरुषमम् एनस समाकमादम् परनोकभकतमम्,
अहिस- शिनोसधत-त्वसपदमाथरयाः अहिस ववेद जमानमामम। एतस पपुरुषस महिमान्तमम् आमदत्यवणरपपुरुषस ववेद। आमदत्यवणर महिमान्तस
पपुरुषमम् एतस पपुरुषसस  ववेद अववेदम् इत्यवेवस  व्यमतहिमारवेण अहिस ववेद जमानमामम। सवरववेदमान्तवैयाः तमात्पयरण प्रमतपमादमाथरमम्
आहि- तमवेव मवमदत्वमाऽमतमपृत्यपुमममत। सहिसशिष्ट्रीषरत्यमामदनमा ययाः अमभमहितयाः परमवेश्वरयाः तमवेव मवमदत्वमा नमान्यस, तस
मवमदत्वमा एव मपृत्यपुस मपृत्यपुयपुकस  सससमारमम् अत्यवेमत अमतक्रमाममत,  न कमरणमा।अथ तमवेव तस मवमदत्वमा एव मपृत्यपुमम्
अत्यवेमत मपृत्यपुमम्  अमतक्रम्य एमत स्वस्वरूपस  प्रमाप्ननोमत परबह्म एमत गच्छमत इत्यपुपचमारयाः।  पकमान्तरशिङ्कमास
मनरस्यमत- नवेमत। अन्ययाः पन्थमायाः न मवदतवे अयनमाय गमनमाय स्वरूपप्रमाप्तयवे।।१८।।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.31 अद्भ्ययाः सम्भपृतयाः इमत पपुरुषसककवे  उपमात्तमा मन्त्रमायाः कपु त आनष्ट्रीतमायाः।

.32 पपुरुषसककवे  कयाः आमदत्यरूपस प्रमाप्तयाः।

.33 दवेवनि॒त्वममाजमाननि॒मगवेनो॑ इत्यत्र कमतमवधमा दवेवमा व्यमाख्यमाकमारवेण उकमायाः। तद्भिवेदमायाः कवे । 

.34 ववेदमानि॒हिमवेनि॒तस पपुरुनो॑ षस मनि॒हिमान्तनो॑मम् इत्यत्र पपुरुषस्य महित्त्वस मकमम्। 

.35 आमदत्यवणर तमसयाः परस्तमातम् इत्यत्र तमयाःपदमाथरयाः कयाः।

.36 कस  मवमदत्वमा मपृत्यपुमम् अत्यवेमत।

.37 नमान्ययाः पन्थमायाः अयनमाय मवदतवे। कपु त्र अयनमाय। कश्च पन्थमायाः।
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प्रअजचाप मसतश्चअरसत अ गभर्वे मऽअअन्तरजचा मररचानतो बहह अधचा सव जचा मरतत।
तस्रअ रतोसनस अ परर म पश्रसन्त अ धश्रीरचाअस्तसस्र मन्ह तस्थक अभकरव मनचासन अ सवश्वचा म।।१९।।

व्यमाख्यमा- मकस भकतयाः इमत मवमशिष्यतवे।  य सवमारत्ममा प्रजमापमतयाः अन्तयाः हृमद शस्थतयाः सनम् गभर चरमत
गभरमध्यवे प्रमवशिमत। यश्च अजमायममानयाः अनपुत्पदममाननो मनत्ययाः सनम् बहिहधमा कमायरकमारणरूपवेण मवजमायतवे ममाययमा
प्रपञ्चिरूपवेण उत्पदतवे। धष्ट्रीरमायाः बह्ममवदयाः तस्य प्रजमापतवेयाः यनोमनयाः स्थमानस स्वरूपस पररपश्यशन्त अहिस बह्ममाशस्म
इमत जमानशन्त। मवश्वमा मवश्वमामन सवमारमण भपुवनमामन भकतजमातमामन तशस्मनम् हि तशस्मन्नवेव कमारणमात्ममन बह्ममण
तस्थपुयाः शस्थतमामन। सवर तदमात्कमम् एव इत्यथरयाः।।  

समायणभमाष्यमम्- प्रकषरण जमायन्तवे इमत प्रजमायाः। तमासमास पमतयाः। गभर अन्तयाः सवरप्रमामणनमामम् उदरमध्यवे
अन्तयमारममरूपवेण  ययाः  चरमत।  स च  स्वरूपवेण  अजमायममानयाः  दवेहिमादवेयाः  जन्ममन  अमप  स्वयस  जन्मशिकन्यनोऽमप
उपमासधवशिमातम्  बहिहधमा  बहिहप्रकमारवेण मवजमायतवे।  यदमा  अज गमतमवकवेपणयनोयाः। स्वममाययमा सवमारनम्  अजमायममानयाः
मवकवेपयनम् ससमनोहियनम् स्वयस बहिहधमा मवजमायत इमत। तस्य बहिहधमा वतरममानस्यमामप प्रजमापतवेयाः यनोमनस स्थमानस स्वरूपस
च धष्ट्रीरमायाः सम्यकम्  जमामननयाः पररपश्यशन्त समाकमातम् कपु वरशन्त। तशस्मनम् प्रजमापतसौ महि एव स्वकमारणभकतवे एव मवश्वमा
मवश्वमामन भपुवनमामन भकतमामन तस्थपुयाः मतष्ठशन्त।।१९।। 

रतो दित अवतभ्र मऽआअ तप मसत अ रतो दित अवचानचास म पक अरतोसह मतर्यः।
पभवर्होअ रतो दित अवतभ्रतो म जचाअततो नरतो म र अचचारअ बचाह मरत।।२०।।

व्यमाख्यमा- ययाः प्रजमापमतयाः आमदत्यरूपनो दवेववेभ्ययाः  अथमारय  आतपमत दनोततवे।  अमतशियवेन तवेजसमा
तपमत आमदत्यरूपवेण। यश्च दवेवमानमास  पपुरनोमहितयाः सवरकमायरषपु  अगवे  नष्ट्रीतयाः।  (ययाः दवेवमानमास  पपुरयाः  अगवे  इन्द्रित्ववेन
शस्थतयाः। - इमत उवटयाः)। यश्च दवेववेभ्ययाः सकमाशिमातम् पकवरयाः जमातयाः अगवे प्रथममम् उत्पन्नयाः बह्मरूपवेण। तस्मवै रुचमाय
तवेजसवे आमदत्यमाय नमयाः। ककीदृशिमाय। रनोचतवे अससौ इमत रुचयाः। तस्मवै दष्ट्रीप्यममानमाय। इगपुपध.. (पमा.३.१.१३५)

इमत कप्रत्यययाः। तथमा बमाह्मयवे बमाह्मणयाः अपत्यस बमासह्मयाः। इमञ मटलनोपयाः। बह्ममावयवभकतमाय बह्मपपुरुषमापत्यमाय
वमा।।२०।। 

समायणभमाष्यमम्-  दवेववेभ्ययाः अथमारय आतपमत आतपस करनोमत प्रकमाशियमत च प्रकमाशितवे। यनो दवेवमानमास
पपुरनोमहितयाः। यश्च दवेवमानमामम्  अगतयाः महितमम्  आचरमत। पकवर्थो  यनो दवेववेभ्ययाः। यश्च दवेववेभ्ययाः पकवरयाः  सवरदवेवमागणष्ट्रीयाः
जमातयाः।  तस्मवै  बमाह्मयवे  रुचमाय  नमयाः।  बह्मणनो  यनोग्यस  बमाह्मस  तस्मवै  बमाह्मयवे  रुचमाय  रनोचममानमाय  दष्ट्रीप्यममानमाय
आमदत्यमाय नमयाः।।२०।।
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रअचस बचाअहस जअनर मन्ततो दित अवचाऽअगत अ तदि मबकवनन।
रस्त्वहै अवस बचा महअणतो सवअदचात्तस्र म दित अवचाऽअ मसअन्वशत म।।२१।।

व्यमाख्यमा- दवेवमायाः  दष्ट्रीप्यममानमायाः  प्रमाणमायाः  रुचस  शिनोभनस  दवेदष्ट्रीप्यममानस  बमाह्मस  बह्मणयाः अपत्यमम्  आमदत्यस
जनयन्तयाः उत्पमादयन्तयाः अगवे प्रथमस ततम् वचयाः अबपुवनम् ऊचपुयाः। मकमम् ऊचपुयाः। बमाह्मनो जमातसौ  (पमा.६.४.१७१)

इमत मनपमातयाः। ततम् मकमम् अतयाः आहि। यनो बमाह्मणयाः हिवे आमदत्य त्वमा त्वमामम् एवमम् उकमवसधनमा उत्पन्नस मवदमातम्
जमानष्ट्रीयमातम्  तस्य  बमाह्मणस्य  दवेवमायाः  वशिवे  असनम्  वश्यमायाः  भवशन्त।  आमदत्यस्य  उपमाससतमा  जगत्पकज्यनो
भवतष्ट्रीत्यथरयाः। 

समायणभमाष्यमम्- रुचस रनोचममानस बमाह्मस बह्ममावयवभकतस जमातमामवत्यमनमटलनोपवे च बमाह्ममममत भवमत। रुचस
बमाह्मस दवेदष्ट्रीप्यममानस बमाह्मस बमाह्मणजमामतस त्वमामवेवस पकवर्थोकप्रकमारवेण परस बह्मवैव बमाह्मणजमामतररमत यनो बमाह्मणनो मवदमातम्
तस्य बह्मणस्य वशिवे  दवेवमायाः असनम् अभवतम्  भवशन्त। परबह्मवशिवमतरननो दवेवमायाः तदसशिभकतस्यमामप वशिवमतरननो
भवन्तष्ट्रीत्यथरयाः।।२१।।

शश्रीश्च म तत लअक्ष्रश्रीश्चअ पत्न्रचा मवहतोरचाअत्रत पचाअश्वर्वे नक मत्रचासण रूअपरअसश्वननौअ व्रचात्त मरन।
इ अष्णसन्न मषचाणचाअरकस र मऽइषचाण सवरलतोअकस  र मऽइषचाण।।२२।।

व्यमाख्यमा- ऋमषयाः  आमदत्ययाः  स्तपुत्वमा  प्रमाथरयतवे।  हिवे  आमदत्य,  श्रष्ट्रीयाः  लक्ष्मष्ट्रीयाः  च  तवे  तव  पत्न्यसौ।
जमायमास्थमानष्ट्रीयवे  त्वदशिवे  इत्यथरयाः।  (अस्य पपुरुषस्य एतवे  अवयवमायाः इमत। उवटयाः)।  ययमा सवरजनमाश्रयणष्ट्रीयनो
भवमत समा श्रष्ट्रीयाः श्रष्ट्रीयतवे अनयमा श्रष्ट्रीयाः ससपदम् इत्यथरयाः। अहिनोरमात्रवे तव पमाश्वर पमाश्वरस्थमानष्ट्रीयवे। नकत्रमामण गगनगमायाः
तमारमायाः  तव  रूपमम्।  तववैव  तवेजसमा  भमासममानत्वमातम्  तवेजसयाः  गनोलकयाः  सकयर्थो  नकत्रमामण  अम्बपुगनोलकमायाः  इमत
ज्यनोमतयाःशिमास्त्रनोकवे याः। अशश्वनसौ दमावमापपृसथव्यसौ तव व्यमात्तमम् मपुखमम् मवकमाससतमपुखस्थमानष्ट्रीयवे अश्नपुवमातवे व्यमाप्नपुतयाः
तसौ अशश्वनसौ अशश्वनसौ दमावमापपृसथव्यसौ इमवे हिष्ट्रीदमम् सवरमश्नपुवमातमामम् इमत श्रपुतवेयाः। य ईदृशियाः तवे त्वमास यमाचवे। इष्णनम्
कमरफिलमम् इच्छनम् सनम् इषमाणयाः इच्छपुपु याः। इषपु इच्छमायमास मवकरणव्यत्यययाः। यदमा इष आभष्ट्रीक्ष्ण्यवे ऋम् यमामदयाः अत्र
इच्छमाथरयाः। मकमम् एषणष्ट्रीयस तत्रमाहि। अमपुस परलनोकस  मवे मम इषमाण मम परलनोकयाः समष्ट्रीचष्ट्रीनयाः अस्तपु इमत इच्छमा।
अमनोघवेच्छमात्वमादम् इषस भवतष्ट्रीत्यथरयाः। सवर  मवे मम इषमाण सवरलनोकमात्मकयाः अहिस भववेयमम् इमत इच्छमा इत्यथरयाः।
मपुकनो भववेयमम् इत्यथरयाः। सवर खशल्वदस बह्म इमत समामश्रपुतवेयाः।।२२।। 

समायणभमाष्यमम्-  श्रष्ट्रीश्च लक्ष्मष्ट्रीश्च तवे  समवतपुयाः तव पत्न्यसौवै। ययमा आश्रयणष्ट्रीयनो भवमत समा श्रष्ट्रीयाः।
आमदत्ययाः ययमा तपु लक्ष्यतवे समा लक्ष्मष्ट्रीयाः। श्रष्ट्रीयाः शिनोभमानपुरूपमा। लक्ष्मष्ट्रीयाः दष्ट्रीमप्तलकणमचद्रिकमपणष्ट्री। उभवे तवे  पत्न्यसौवै
भमायर। तवे कवे । अहिनोवेरमात्रवे यवे  पत्नष्ट्रीत्ववेन कशल्पतवे पमाश्वर उभयपमाश्वरवमतरन्यसौ तवे। नकत्रमामण अशश्वन्यमादष्ट्रीमन तव
रूपस अशश्वनसौ दमावमापपृसथव्यसौ तव व्यमात्तस मपुख्यस मपुखमम्। इत एवस रूपस त्वमाममदमहिस यमाचवे। इष्णस मनषमाणमामपुस म
इषमाण-  सवरलनोकस  म  इषमाण।  एतत्पददयममप  इषपुधमातनो  रूपमम्।  मवकरणव्यत्ययश्च।  इष्णनम्  इच्छनम्
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कमरफिलममच्छनम्।  मकस  तदम्  इमत।  अमपुस  म  इषमाण-अमपुस  लनोकस  मवे  मदष्ट्रीयत्ववेन  इषमाण  इच्छ,  सवरलनोकस  मवे
मदष्ट्रीयत्ववेन इषमाण इच्छ आत्मत्ववेन वमा इषमाण, अहिमम् एव इदस सवरमममत सवमारत्मभमावमम् एव इच्छ इमत। एवमम्
आमदत्ययाः स्तकयतवे।।२२।।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.38 प्रजमापमतश्चरमत गभर इमत मन्त्रमासशियाः कस्य सककस्य। कश्चमात्र प्रजमापमतयाः।

.39 तस्य यनोमनस पररपश्यशन्त धष्ट्रीरमायाः। अत्र कस्य यनोमनस पश्यशन्त। कमा च यनोमनयाः। कवे  च धष्ट्रीरमायाः।

.40 तशस्मनम् हि तस्थपुभपुरवनमामन मवश्वमा।। कशस्मनम् तस्थपुयाः। 

.41 पकवर्थो यनो दवेववेभ्यनो जमातयाः। अत्र कनो जमातयाः।

.42 नमनो रुचमाय बमाह्मयवे। इत्यत्र रुचशिब्दमाथरयाः कयाः। बमाह्मयवे इत्यस्य मकलशिब्दमम् अथर च सलखत।

.43 तस्य दवेवमा असनम् वशिवे इत्यत्र कस्य वशिवे दवेवमायाः। मकमत्र तमात्पयरमम्।

.44 दवेवमा अगवे तदबपुवनम्। मकमम् अबपुवनम्।

.45 श्रष्ट्रीश्च तवे लक्ष्मष्ट्रीश्च पत्न्यसौ इमत अत्र कमा श्रष्ट्रीयाः। कस्य पत्न्यसौ।

पपुरुषस्वरूपमम्  दपुरवगमाहिमम्।  मवमभन्नवैयाः  प्रकमारवैयाः  तस्य प्रकटनस  कतपुर  शिक्यतवे।  पपुरुषसककस  सपुप्रससदस
सम्प्रमत अमप। सवरत्र  पकजमामदषपु  अमप अस्य प्रयनोगयाः अव्यमाहितरूपवेण भवमत एव। अत्र पपुरुषस्वरूपदयमम्
प्रदष्ट्रीयतवे।  एतवेन अध्यवेतमा  अवच्छवेदम्  यदम् एकस्यमामप मवषयस्य मभन्नशिवैल्यमा  प्रकटनस  सम्भवमत। अतयाः अत्र
पदत्तप्रकमारमातम् मभन्नवेन प्रकमारवेण छमात्रयाः स्वस्य उत्तरमामण ससदमामन कपु यमारतम्। यदमप पपुरुषस्वरूपस तदवेव वतरतवे।
तत्र भवेदनो नमाशस्त, भवेदस्तपु प्रकटशिवैल्यमामशस्त। अतयाः न पपुनरुमकदनोषयाः।

. )18 4 पपुरुषस्वरूपमम्
ऋग्ववेदस्य  दशिममण्डलस्य  नवमततमस  सहिसशिष्ट्रीषरमत  षनोडशिचर  सककस  पपुरुषसककमम्

इत्यमभधमानवेनमामभधष्ट्रीयतवे। अस्य सककस्य दवेवतमा महि अव्यकमहिदमामदमवलकणयाः चवेतनयाः पपुरुषयाः प्रजमापमतररमत।
अयस पपुरुषयाः ववैमदकपरम्परमायमायाः परमाकमाष्ठमा तथमा परमा गमतररमत स्वष्ट्रीमक्रयतवे। तथमाह्यमाम्नमातस कठनोपमनषमद-

महितयाः परमव्यकमव्यकमात्पपुरुषयाः परयाः।

पपुरुषमान्न परस मकसञ्चितम् समा कमाष्ठमा समा परमा गमतयाः।।इमत।।

पपुरर शिवेतवे इमत मवगहिवे पपुरुषशिब्दस्य मनष्पसत्तयाः। यथनोकस  शितपथबमाह्मणवे – "अथ यस्ममातम् पपुरुषमवेधनो
नमामवेमवे  ववै  लनोकमायाः  पकरयमवेव  पपुरुषनोऽयस  पवतवे  सनोऽस्यमास  पपुरर  शिवेतवे  तस्ममातम्  पपुरुषयाः।"  इमत।  पपुरुषसककवे
तत्स्वरूपस्य मवस्तररूपवेण मववरणस प्रमाप्यतवे। 
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ममानवमानमास समाममान्यतयाः एकस  मशिरयाः,  लनोचनयपुगलस तथमा पमादयपुगलस च वतरन्तवे,  परन्तपु अस्य पपुरुषस्य
सवरव्यमामपत्वमातम् सवरजत्वमातम् तथमा सवरत्र मवचरणशिष्ट्रीलत्वमाच्च महितष्ट्री मवमशिषतमा वतरतवे। तथमामहि अस्य पपुरुषस्य
सहिसस  मशिरमाससस तथमा  सहिसस  नवेत्रमामण सहिसस  च पमादमामन सशन्त। अत्र सहिसशिब्दयाः  उपलकणममात्रस  वतरतवे,
सहिसपदस्यमात्र असङ्ख्यममत्यथरयाः। उच्यतवे च-

सहिसशिष्ट्रीषमार पपुरुषयाः सहिसमाकयाः सहिसपमातम्।

स भकममस मवश्वतनो वपृत्वमात्यमतष्ठदशिमासगपुलमम्॥इमत।।

यथमाशस्मनम्  कल्पवे  वतरममानमायाः  प्रमामणदवेहिमायाः  सवरऽमप  मवरमाट्पपुरुषस्य  अवयवमायाः,  तथवैव
अतष्ट्रीतमागमाममननोरमप कल्पयनोयाः सवर  मवरमाजयाः अवयवमा एव। स परममात्ममा पपुरुष एव जगतयाः सवरमम्,  नमान्यतम्।
जगतयाः परममात्मसवरस्वत्वस भगवतमा श्रष्ट्रीकपृ ष्णवेनमामप ध्वन्यतवे- "मवषभ्यमाहिममदस कपृ त्स्नमवेकमासशिवेन शस्थतनो जगतम्"
(१०.४२)  इमत। सनोऽयस  सवरववेदमान्तमवतम्  परममात्ममा  स्वयमवेव स्वककीययमा ममाययमा मवरमाडम् -दवेहिस  बह्ममाण्डरूपस
सपृष्टमा तत्र जष्ट्रीवरूपवेण प्रमवश्य बह्ममाण्डमामभममानष्ट्री दवेवतमात्ममा जष्ट्रीवयाः अभवतम्। 

अस्य मवरमाट्पपुरुषस्य अङ्गवेभ्य एव मनसखलप्रपञ्चिस्य जमनररमत यपुकमवेव तस्य महित्त्वमम्। तथमामहि पपुरमा
दवेवमायाः यजवेन प्रपञ्चिस्य सपृमषमम् इषवन्तयाः। मकन्तपु  बमाह्यद्रिव्यमाभमावमातम् हिमवषस मवनमा यजस्य असम्भवत्वमातम्  च
पपुरुषस्वरूपमवेव मनसमा हिमवष्टवेन सङ्कल्प्य ममानसस यमागस  चक्रपु याः दवेवमायाः,  उच्यतवे  च- "यत्पपुरुषवेण हिमवषमा दवेवमा
यजमतन्वत"  इमत।  तस्ममादवेव  यजमातम्  ऋचयाः  समाममामन  यजकसमष,  गमायत्र्यमादष्ट्रीमन  च्छन्दमाससस  तथमा
अश्वगदरभमादयश्च  पशिवयाः  उत्पन्नमायाः।  अस्य  महितयाः  पपुरुषस्य  मपुखमादम्  बमाह्मणमानमामपुत्पसत्तयाः।रमाजन्ययाः
कमत्रयत्वजमामतममानम् पपुरुषयाः तस्य बमाहिहभ्यमास मनष्पमामदतयाः। ऊरुभ्यमास ववैश्यस्य तथमा पमादमाभ्यमास शिकद्रिस्यनोत्पसत्तयाः।
तदपुकमम्-

बमाह्मणनोऽस्य मपुखमाममासष्ट्रीद्बमाहिह रमाजन्ययाः कपृ तयाः।

ऊरू तदस्य यदवैश्ययाः पद्भ्यमास शिकद्रिनो अजमायत॥१३॥इमत।।

एवमवेव प्रजमापतवेयाः मनसयाः चन्द्रिममायाः जमातयाः, चकपुभ्यमार रमवयाः, मपुखमादम् इन्द्रिमाग्निष्ट्री दवेवसौ तथमा प्रमाणमादम् वमायपुयाः
जमातयाः। अन्तरष्ट्रीकमादयनो लनोकमायाः प्रजमापतवेयाः नमाभवेजमारतमायाः, शिष्ट्रीष्णरश्च दसौयाः उत्पन्नयाः, पमादमाभ्यमास भकममस्तथमा श्रनोत्रमातम्
मदशियाः  उत्पन्नमायाः।  एवसरूपवेण  दध्यमाज्यमामदद्रिव्यमामण  गवमादययाः  पशिवयाः,  ऋगमामदववेदमायाः,  बमाह्मणमादयनो  मनपुष्यमायाः,
प्रकपृ मतस्थसकयरचन्द्रिमादययाः सवर एव तस्यवैव प्रजमापतवेयाः अङ्गभकतमायाः सन्तष्ट्रीमत मशिवमम्।

. )18 5 पपुरुषस्वरूपमम्
ववेद एवमासखलधमरमकलमम्। ऐमहिकमामपुशष्मकनोभयमवधफिलमावमाप्तवेयाः अपकवर  समाधनस ववेदयमत भगवमानम् ववेदयाः।

यदमप तत्र कमरकमाण्डभकमयष्ठमा मन्त्रमायाः प्रमाचपुयरण प्रमाप्यन्तवे  तथमामप आत्मतत्त्वप्रमतपमादकमानमास  मन्त्रमाणमास  नमाल्पस
महित्त्वमशस्त। भगवदमभन्नत्वमातम् परनोकत्वमातम् ववेदनोऽयस दपुरवगमाहियाः। आत्मयमाथमात्म्यमनणरय एवमास्य मपुख्यस लक्ष्यमम्।
कमरमपुख्यमाय कममारमण मवधत्तवे समाधकमानमास  महितमाथरमयस ववेदयाः। अत एव कमरमभयाः सहि तत्त्वप्रमतपमादनपरस सककस
स्थमानवे स्थमानवे सममाम्नमातमम्। तवेषपु पपुरुषसककममतप्रससदमममत ववेदमवदनो वदशन्त। 
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शिपुक्लयजपुवरदस्य  एकमत्रसशिमाध्यमायवे  सककममदममाम्नमायतवे।  ऋग्ववेदस्य  अषममाषकवे  षष्ठसककममदस
चकमाशस्त।  षनोडशिमभयाः  ऋङ्मन्त्रवैयाः  सपुशिनोभतवे  एततम्  सककमम्।  ऋमषनमाररमायणयाः  ऋचमाममासमामम्  ईमकतमा।  प्रससदयाः
पपुरुषनोऽत्र  दवेवतमा।  अन्त्यमायमामम्  ऋमच  मत्रषपुपम्  छन्दयाः,  मशिषमासपु  तपु  अनपुषपुभयाः।  अशस्मनम्  सककवे  पपुरुषस्वरूपस
सपुमनरूमपतमम्।  ननपु  कनोऽयस  मनरूप्ययाः पपुरुष इमत चवेद पुच्यतवे-  पपुरस  शिरष्ट्रीरस  तशस्मनम्  शिवेतवे  इमत पपुरुषयाः।  तदपुकस
महिमाभमारतवे-

नवदमारस पपुरस पपुण्यमवेतवैभमारववैयाः समशन्वतमम्।

व्यमाप्य शिवेतवे महिमात्ममा यस्तस्ममातम् पपुरुष उच्यतवे।। इमत।

यदमा अस्तवेयाः व्यत्यस्तमाकरयनोगमातम् आसष्ट्रीतम् पपुरमा पकवरमवेववेमत मवगहिस कपृ त्वमा व्यपुत्पमामदतयाः पपुरुष इमत।
तदमाहि श्रपुमतयाः-  पकवरमवेवमाहिममहिमासमममत तत्पपुरुषस्य पपुरुषत्वमममत। अथवमा पपुरुषपु भकररषपु उत्कषरशिमासलषपु सत्त्ववेषपु
सष्ट्रीदतष्ट्रीमत। पपुरुमण फिलमामन सननोमत इदमातष्ट्रीमत वमा। पपुरुमण भपुवनमामन ससहिमारसमयवे स्यमत अन्तस करनोतष्ट्रीमत वमा ,
पकणरत्वमातम् पकरणमादम् वमा सदनमातम् वमा पपुरुष इमत। 

उपयपुरकमाथरमवमशिषयाः  अव्यकमहिदमामदमवलकणयाः  चवेतनयाः  सवरप्रमामणसममषरूपयाः  बह्ममाण्डदवेहिनो
मवरमाडमाख्ययाः  पपुरुषयाः  अनन्तवैयाः  मशिरनोमभयाः  चकपुमभयाः  चरणवैश्च  चकमासदम्  अशस्त।  अनवेन  पपुरुषस्य
सवरव्यमामपत्वमपुच्यतवे। स्मपृतमावमप अमाकमाशिस,  वमायपुयाः,  अमग्नियाः,  ससललस,  ममहियाः,  ज्यनोतनींमष,  सत्त्वमामन मदशियाः,  द्रिपुममायाः
इत्यवेतमामन सवमारमण पपुरुषस्य शिरष्ट्रीरत्ववेन कशल्पतमामन। ईदृशिमानपुभमावनोऽयस पपुरुषयाः सवरषमास प्रमामणनमास नमाभवेयाः सकमाशिमादम्
दशिमाङ्गपुलममतक्रम्य हृमद मतष्ठन्नशस्त। अत्रमाथर  अङ्गपुष्ठममात्रयाः पपुरुषनोऽन्तरमात्ममा सदमा जनमानमास  हृदयवे  समन्नमवषयाः,
तत्सपृष्टमा  तदवेवमानपुप्रमवशितम्,  इत्यमामदश्रपुमतरवेव  प्रममाणमम्।  अथवमा  बह्ममाण्डगनोलकरूपमास  भकममस  सवरतयाः  मतयरकम्
ऊध्वरमम्  अधश्च  व्यमाप्य  मवरमाजतवे  पपुरुषनोऽयमम्।  एतवेन  बह्मवमामदनमास  बह्मण  इव  पपुरुषस्य  जगद पुपमादनत्वस
श्रपुमतसम्मतमम्। 

यमददस  वतरममानस  जगदम्  भमासतवे  तत्सवर  पपुरुषस्वरूपमवेव।  एतवेन  अजमामननमास  दृष्ट्यमा  यज्जगतम्,
जमामनदृशिमा तत्पपुरुष एव। रज्ज्वसौ  सपरजमानममव पपुरुषवे  जगज्जमानमम्  अजमानमम्।  न कवे वलस  वतरममानमम्,  अतष्ट्रीतस
भमवष्यस च जगतयाः पपुरुष एव इमत वदन्त्यमा श्रपुत्यमा पपुरुषस्य मनत्यत्वममाम्नमातमम्। अयमवेव पपुरुषयाः अमपृतत्वस्य
तथमा  मपुकवे रष्ट्रीशियाः।  यनो  महि  मनोकवेश्वरनो  न  स  ममयतवे।  यतयाः  प्रमामणनमास  भनोग्यवेन  मनममत्तवेन  स्वककीयमास
कमारणमावस्थमाममतक्रम्य  पररदृश्यममानमास  जगदवस्थमास  प्रमाप्ननोमत  पपुरुषयाः,  ततयाः  प्रमामणनमास  कमरफिलभनोगमाय
जगदवस्थमास्वष्ट्रीकमारमातम् नवेदस तस्य वमास्तमवकस  रूपमम्।

अतष्ट्रीतमानमागतवतरममानरूपमास  मनसखलस  जगतम्  पपुरुषस्य स्वककीयसमामथ्यरमवशिवेषयाः।  वमास्तवयाः  पपुरुषस्तपु
इतनोऽप्यमतशियवेन  असधकयाः।  अस्य  कमालत्रयवतर्थीमन  प्रमामणजमातमामन  चतपुथमारशित्ववेन  कशल्पतमामन।  अवमशिषयाः
मत्रपमादम् मवनमाशिरमहितस सतम् स्वप्रकमाशिरूपवे व्यवमतष्ठतवे इमत शिमम्।

. )18 6 पपुरुषसककस्य समारमासशियाः
शिपुक्लयजपुवरदस्य एकमत्रसशित्तमवेऽध्यमायवे  वतरतवे  पपुरुषसककमम्। तत्र सककवे  षनोडशिमन्त्रमा आम्नमातमायाः। तत्र

नमारमायणनमाम्नमा ऋमषयाः पपुरुषनो दवेवतमा। अन्त्यनो मन्त्रयाः मत्रषपुप्छन्दसमा आम्नमातयाः। 
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अनन्तपमाद-लनोचन-मस्तकसमशन्वतयाः  परमवेश्वरयाः  पपुरुषयाः  बह्ममाण्डगनोलकरूपमास  धररत्रनीं  सवरतनो
व्यमाप्य दशिमाङ्गपुलपररममतस्थमानमम् अमतक्रम्य प्रमामणनमास  हृमद अवशस्थतयाः। यतम् सवरमम्  उत्पन्नस,  यदम् वमा सवरमम्
उत्पसत्तमवेष्यमत ततम् सवर पपुरुष एव। अतष्ट्रीतमानमागतवतरममानकमासलकवस्तकमन सवमारमण एव पपुरुषयाः। अयस पपुरुषयाः
अमरत्वस्य  स्वमामष्ट्री।  अमपच  यवे  अन्नवेन  वधरन्तवे  तवेषमाममप  पपुरुषनोऽयमम्  ईश्वरयाः।  अतष्ट्रीतमामदकमालत्रयवतर्थीमन
प्रमामणजमातमामन  अस्य  चतपुथर्थोऽशियाः।  अवमशिषस  मत्रपमादम्  मवनमाशिरमहितवे  स्वप्रकमाशिस्वरूपवे  स्वलर्थोकवे  मवदतवे।
मत्रकमालमात्मकस  जगमददस पपुरुषस्य ममहिममा। नवेदस  पपुरुषस्य वमास्तवस  स्वरूपमम्।  अतनो ममहिम्ननोऽमप अमतशियवेन
वतरतवे  पपुरुषयाः।  मत्रचतपुथमारशियाः  बह्मस्वरूपयाः पपुरुषनोऽयस  अजमानकमायमारतम्  सससमारमातम्  बमहिभकरतयाः  अत्रत्यवैयाः  गपुणदनोषवैयाः
अस्पपृषयाः सनम् उपररषमातम् अमपृतवे मदमव उत्कषरण शस्थतवमानम्। तस्यमास्य सनोऽयस चतपुथमारशियाः इहि ममायमामयवे लनोकवे
पपुनरभवतम्। सपृमषससहिमारमाभ्यमास पपुनयाः पपुनयाः आगच्छमत। ततयाः ममायमायमागमागत्यमानन्तरस दवेवमनपुष्यमामदरूपवेण मवमवधयाः
सनम् चवेतनमाचवेतनवे अमभलक्ष्य चतपुमदरकपु व्यमाप्तवमानम् अशस्त। 

तस्ममादम् आमदपपुरुषमादम् मवरमाडम्  उत्पन्नयाः। तमवेव दवेहिमसधकरणस कपृ त्वमा यत्र एकयाः पपुममानम् अजमायत। स
सवरजयाः  स्वककीयममाययमा  मवरमाड्दवेहिस  मवरमाडड पस  सपृष्टमा  तत्र  स्वयमवेव  जष्ट्रीवरूपवेण  प्रमवश्य  बह्ममाण्डमामभममानष्ट्री
जष्ट्रीवनोऽभकतम्। स मवरमाडमामतररकनो मनपुष्यमामदरूपनोऽभकतम्। स क्रमशियाः मनपुष्यमादष्ट्रीनम् जष्ट्रीवमानम्, भकममस, जष्ट्रीवशिरष्ट्रीरमामण च
ससजर। 

शिरष्ट्रीरवेषपु  उत्पन्नवेषपु  सत्सपु  दवेवमा  उत्तरसपृमषससद्ध्यथर  तस  पपुरुषस  हिमवष्टवेन  सङ्कल्प्य  ममानसस  यमागस
सङ्कशल्पतवन्तयाः। तस्य यमागस्य गष्ट्रीष्मतपुरयाः इन्धनमवशिवेषयाः, वसन्ततपुरयाः आज्यस तथमा शिरदृतपुरमासष्ट्रीदम् हिमवयाः। मकञ्चि
अस्य समाङ्कशल्पकयमागस्य गमायत्र्यमादष्ट्रीमन सप्त छन्दमाससस पररधय आसनम्। दमादशि ममासमायाः पञ्चितरवयाः,  त्रय इमवे
लनोकमा अमामदत्यश्च एकमवसशिमतयाः पदमाथमारयाः  एकमवसशिमतदमारुयपुकवे न्धनत्ववेन भमामवतमायाः। यजसमाधनभकतस  तस  पपुरुषस
पशिपुत्वभमावनयमा  यकपवे  बद्ध्वमा  बमहिरषस  ममानसवे  यजवे  सपृमषसमाधनयनोग्यमायाः  प्रजमापमतप्रभपृतययाः  तदनपुकक लमा  दवेवमा
ऋषयश्च  प्रवेमकतवन्तयाः।  तस्ममातम्  दसधममसश्रतममाज्यस  सम्पमामदतमम्।  तवेन  सम्भपृतवेन  पपृषदमाज्यवेन  वमायव्यमानम्
आरण्यमानम् गमाम्यमानम् च पशिकनम् तवे दवेवमा उत्पमामदतवन्तयाः। पपुनरमप तस्ममादम् मपुखमातम् खग-मपृग-छमाग-मवेष-हिय-गवय-

गधरव-धवेनवयाः जमातमायाः। क्रमशियाः गमायत्र्यमादष्ट्रीमन छन्दमाससस समपुत्पन्नमामन। ऋगमामददवेवमा अमप तस्ममादम् यजमादम् जसजरवे।

यजपपुरुषस्य मपुखमातम् बमाह्मणयाः, बमाहिहभ्यमास कमत्रययाः, उरुभ्यमास ववैश्ययाः, पमादमाभ्यमास च शिकद्रियाः इमत वणरचतपुषयस
समपुत्पन्नमम्। पपुनरमप तस्य मनसयाः सकमाशिमातम् चन्द्रिममायाः, चकपुषयाः सकयरयाः, मपुखमामदन्द्रियाः अमग्निश्च, कणमारभ्यमास वमायपुयाः,
प्रमाणश्च अजमायन्त। यथमा दवेवमायाः  प्रजमापतवेयाः  मनयाःप्रभपृमतभ्ययाः चन्द्रिमादष्ट्रीनम्  कशल्पतवन्तयाः,  तन्नमाभवेयाः  अन्तरष्ट्रीकस,
मशिरसयाः स्वगर,  पमादमाभ्यमास  भकममस,  प्रमाच्यमामदमदशिस्तथमा  भकभपुरवमामदलनोकमानम्  दवेवमा  उत्पमामदतवन्तयाः  इमत। तथमामहि
पपुरुषसककवे  उकमम्-

नमाभ्यमासष्ट्रीदन्तरष्ट्रीकस शिष्ट्रीष्णर्थो दसौयाः समवतरत।

श्रनोत्रमादमायपुश्च प्रमाणश्च मपुखमादमग्निरजमायत।।इमत।।
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पमाठसमारयाः

अशस्मनम्  पपुरुषसककवे  आदसौ  पपुरुषस्वरूपस  वमणरतमम्।  स  मवरमाडमाख्ययाः  पपुरुषयाः  सहिसमशिरनोयपुकयाः
सहिसमामकयपुकयाः। यदमप स समगबह्ममाण्डस व्यमाप्य मतष्ठमत तथमामप दशिमाङ्गपुलपररममतस्थमानमम् असधकस  वतरतवे।
अनवेन तस्य बह्ममाण्डमातम् बमहिरमप मवदममानत्वस जमायतवे। यतम् मकममप दृश्यममानस ततम् सवरममप स पपुरुष एव। स
च भकतभमवष्यदतष्ट्रीतकमालष्ट्रीनयाः। एवस तस्य अमरणधममरत्वस जमायतवे। अस्य एवस ममहिममा यतम् अस्य ऐश्वयमारतम् अमप
बपृहितम्। स  सवरषपु स्थमावरजङ्गमवस्तपुषपु मवदममानयाः। आमदपपुरुषमातम् मवरमाटम्  उत्पन्नयाः, मवरमाजयाः जष्ट्रीवमात्ममा उत्पन्नयाः
अभवतम्। उत्पन्नमातम् परमवेव स स्वयमवेव मवरमाजयाः दवेवमनपुष्यरूपवेण पपृथक्कपृ तवमानम्। तदनन्तरस पपृसथवष्ट्री उत्पन्नमा,
ततयाः जष्ट्रीवमात्मनयाः कपृ तवे शिरष्ट्रीरस मनममरतमम्। यदमा दवेवमायाः पपुरुषरूपहिमवषमा यजस सम्पमामदतवन्तयाः तदमा वसन्ततपुरयाः घपृतस,
गष्ट्रीष्मतपुरयाः  ईन्धनस,  शिरदृतपुयाः  हिमवरमासनम्।  ततयाः  पपुरुषस्य  जलवेन  स्नमानमामदकस  वमणरतमम्।  ततयाः  पपुरुषयाः  वमायसौ
मवचरतयाः  पमकणयाः,  आरण्यकमानम्  पशिकनम्,  गमाम्यमानम्  पशिकनम्  च  सपृषवमानम्।  एवस  सवरहिहतयाः  यजमातम्
ऋगमामदववेदमान्तभकरतमन्त्रमायाः गमायत्र्यमामदछन्दमाससस च अजमायन्त। तस्ममातम् यजमातम् अश्वमायाः पशिवयाः गमावयाः इत्यमादययाः
अजमायन्त।  अस्य  पपुरुषस्य  मपुखमातम्  बमाह्मणमायाः,  बमाहिहभ्यमास  कमत्रयमायाः,  ऊरुभ्यमास  ववैश्यमायाः,  पमादमाभ्यमास  शिकद्रिमायाः,
नमामभप्रदवेशिमातम् अन्तररकमण्डलस, मशिरसयाः दपुलनोकयाः, पमादमाभ्यमास भकममयाः, कणमारभ्यमास मदशियाः अजमायन्त। एवस लनोकमायाः
रमचतमायाः। सककस्य अन्तवे एवस वमणरतस यतम् दवेवमायाः यजवेन यजपपुरुषस पकसजतवन्तयाः। स एव धमरयाः। तस्य उपमासकमायाः
स्वगरलनोकस  प्रमाप्नपुवशन्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 पपुरुषसककस्य समारस सलखत। 

.2 पपुरुषस्य कस्ममातम् अङ्गमातम् मकस  मकमम् उत्पन्नमम् इमत मन्त्रमानपुसमारवेण व्यमाख्यमात। 

.3 सवरहिहतयाः यजमातम् मकस  मकमम् उत्पन्नमम् इमत मन्त्रमानपुसमारवेण व्यमाख्यमात। 

.4 पपुरुषस्वरूपस वणरयत। 

.5 एतमावमानस्य ममहिममा...इमत प्रतष्ट्रीकनोदपृतमम् मन्त्रस सम्पकणरमम् उदपृत्य व्यमाख्यमात।

.6 यजवेन यजमयजन्त दवेवमायाः... इमत प्रतष्ट्रीकनोदपृतमम् मन्त्रस सम्पकणरमम् उदपृत्य  व्यमाख्यमात।

.7 सप्तमास्यमासनम् पररधयसस्त्र... इमत प्रतष्ट्रीकनोदपृतमम् मन्त्रस सम्पकणरमम् उदपृत्य  व्यमाख्यमात।

.8 ववेदमाहिमवेतस पपुरुषमम् इमत प्रतष्ट्रीकनोदपृतमम् मन्त्रस सम्पकणरमम् उदपृत्य व्यमाख्यमात।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरपकगयाः-१
.1 नमारमायणयाः ऋमषयाः, अनपुषपुपम् छन्दयाः, १६-मत्रषपुपम्, मवरमाटम्  पपुरुषयाः दवेवतमा। 

.2 बह्ममाण्डमाद्बमहिरमप सवरतनो व्यमाप्यमावशस्थतयाः। 

.3 स्वमामष्ट्री। 

.4 सवमारमण भकतमामन कमालत्रयवतर्थीमन प्रमामणजमातमामन। 

.5 मदमव। 

.6 जगमददस बह्मस्वरूपमापवेकयमाल्पमममत मववमकतत्वमातम्। 

.7 मवश्वमामन। 

.8 उत्पकवरकमातम् इधमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

.9 समाशिनस भनोजनमामदव्यवहिमारनोपवेतस चवेतनस प्रमाणजमातमम् अनशिनस तद्रिमहितमचवेतनस मगररनदमामदकमम्। 

.10 शिरष्ट्रीरमामण। 

उत्तरपकगयाः- २
.11 वसन्तयाः। 

.12 गष्ट्रीष्मयाः। 

.13 शिरतम्। 

.14 समाध्यमायाः सपृमषसमाधनयनोग्यमायाः प्रजमापमतप्रभपृतययाः तदनपुकपु लमायाः ऋषययाः मन्त्रद्रिषमारयाः। 

.15 सवरहिहतयाः यजमातम्। 

.16 उभयनोयाः दन्तमायाः यवेषमास तवे। 

.17 पपृषम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे, पपृषतम् च तदम् आज्यस च। 

.18 प्रपकवरकमातम् उकम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 

.19 वमायपुशिब्दमातम् यत्प्रत्यययाः, ततयाः मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनमम्। 

.20 जनम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 

उत्तरपकगयाः- ३
.21 बमाह्मणयाः। 

.22 कमत्रयसौ। 

.23 ववैश्यसौ। 

.24 शिकद्रिसौ। 

.25 मनसयाः। 

.26 सकयरयाः। 
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.27 इन्द्रियाः अमग्निश्च। 

.28 अन्तररकमम्। 

.29 दसौयाः। 

.30 भकममयाः। 

उत्तरपकगयाः-४
.31 अद्भ्ययाः सम्भपृतयाः इमत पपुरुषसककवे  उपमात्तमा षटम्  मन्त्रमायाः शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयमायाः वतरन्तवे। तत्र 

पपुरुषसपुकस्यवैव असशिभकतयाः। तत्र उत्तरनमारमायणष्ट्रीयसककमम्। शिपुक्लयजपुवरदयाः। ३१ अध्यमाययाः।

.32 पकवरकल्पवे पपुरुषमवेधयमाजष्ट्री आमदत्यरूपस प्रमाप्तयाः।

.33 दवेवनि॒त्वममाजमाननि॒मगवेनो॑ इत्यत्र मदमवधमा दवेवमा व्यमाख्यमाकमारवेण उकमायाः। कमरदवेवमायाः आजमानदवेवमायाः च। कमरणमा 
उत्कपृ षवेन दवेवत्वस प्रमाप्तमायाः कमरदवेवमायाः। सपृष्ट्यमादसौ उत्पन्नमायाः आजमानदवेवमायाः। तवे कमरदवेववेभ्ययाः श्रवेष्ठमायाः।

.34 ववेदमानि॒हिमवेनि॒तस पपुरुनो॑ षस मनि॒हिमान्तनो॑मम् इत्यत्र पपुरुषस्य महित्त्वस महि सवर्थोत्कपृ षत्वस दवेशिकमालमादवच्छवेदरमहितत्वमम्। 

.35 आमदत्यवणर तमसयाः परस्तमातम् इत्यत्र तमयाःपदमाथरयाः अमवदमा।

.36 ययाः तमसयाः परयाः तमम् महिमान्तमम् दवेशिकमालमादवच्छवेदरमहितमम् आमदत्यवणर पपुरुषस  मवमदत्वमा मपृत्यपुमम् 
अत्यवेमत।

.37 नमान्ययाः पन्थमायाः अयनमाय मवदतवे। मपृत्यनोयाः अमतक्रममायमा, मपृत्यपुरमामहित्यमाय।  पन्थमायाः - ययाः तमसयाः परयाः 
तमम् महिमान्तमम् दवेशिकमालमादवच्छवेदरमहितमम् आमदत्यवणर पपुरुषस  मवमदत्वमा एव मरणमामतक्रमयाः नमान्यथमा।

उत्तरपकगयाः-५
.38 प्रजमापमतश्चरमत गभर इमत मन्त्रमासशियाः पपुरुषसककस्य। परन्तपु वस्तपुतयाः शिपुकयजपुवरदवे मवदममानस्य 

नमारमायणष्ट्रीयसककस्यमाशस्त। प्रजमापमतरत्र सवमारत्ममा आमदत्ययाः पपुरुषयाः, यनो ममाययमा प्रपञ्चिरूपवेण  
उत्पदतवे।

.39 पपुरुषसककनोकपपुरुषस्य यनोमनस स्थमानस स्वरूपस पररपश्यशन्त धष्ट्रीरमायाः बह्ममवदयाः, अहिस बह्ममाशस्म इमत 
जमानशन्त।

.40 तशस्मनम् हि तस्थपुभपुरवनमामन मवश्वमा।। इत्यत्र कमारणमात्ममन बह्ममण पपुरुषवे तस्थपुयाः।

.41 पकवर्थो यनो दवेववेभ्यनो जमातयाः। अत्र यनो दवेववेभ्ययाः आतपमत, यनो दवेवमास पपुरनोमहितयाः स प्रजमापमतयाः जमातयाः।

.42 नमनो रुचमाय बमाह्मयवे। इत्यत्र रनोचतवे अससौ इमत रुचयाः, दष्ट्रीप्यममानयाः इमत रुचशिब्दमाथरयाः। बमाह्मयवे इत्यस्य
मकलशिब्दयाः बमासह्मयाः। बह्मणयाः अपत्यस बमासह्मयाः। 

.43 दवेवमायाः बह्मणयाः अपत्यमम् आमदत्यमम् उत्पमाद उकवन्तनो यदम् यनो बमाह्मणयाः आमदत्यमम् उकमवसधनमा 
उत्पन्नमम् जमानष्ट्रीयमातम् तस्य दवेवमा वशिवे स्यपुयाः। आमदत्यस्य उपमासकनो जगत्पकज्यनो भववेतम् इमत अत्र 
तमात्पयरमम्।
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.44 दवेवमायाः बह्मणयाः अपत्यमम् आमदत्यमम् अगवे उत्पमाद अबपुवनम् यदम् यनो बमाह्मणयाः आमदत्यमम् उकमवसधनमा 
उत्पन्नमम् जमानष्ट्रीयमातम् तस्य दवेवमा वशिवे स्यपुयाः इमत। आमदत्यस्य उपमासकनो जगत्पकज्यनो भववेतम् इमत अत्र 
तमात्पयरमम्।

.45 श्रष्ट्रीश्च तवे लक्ष्मष्ट्रीश्च पत्न्यसौ इमत अत्र आमदत्ययाः पपुरुषयाः ययमा सवरजनमाश्रयणष्ट्रीयनो भवमत समा श्रष्ट्रीयाः। 
श्रष्ट्रीयतवे अनयमा श्रष्ट्रीयाः ससपदम् इत्यथरयाः। आमदत्यस्य पपुरुषस्य प्रजमापतवेयाः पत्न्यसौ।

॥ इमत अषमादशियाः पमाठयाः ॥
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)19 ॥दवेवष्ट्रीसककस  श्रदमासककस  च॥
प्रस्तमावनमा

भमारतष्ट्रीयजष्ट्रीवनवे ससस्कपृ तसमामहित्यवे च ववेदमानमास स्थमानस मकशध्नर वतरतवे। भमारतवे धमरव्यवस्थमा ववेदमायत्तमा एव।
ववेदनो धमरमनरूपणवे पपृथकम्  प्रममाणमम्। स्मपृत्यमादययाः तपु ववेदमकलकतयमा प्रमाममाण्यस भजन्तवे। अत एव श्रपुमतस्मपृत्यनोयाः
मवरनोधवे  समत  श्रपुमतरवेव  गरष्ट्रीयसष्ट्री।  न  कवे वलस  धमरमकलकतयवैव  ववेदमायाः  सममादृतमायाः,  अमप  तपु  मवश्वशस्मनम्
सवरप्रमाचष्ट्रीनगन्थतयमा  अत्यपुच्चतत्त्वप्रमतपमादकतयमा  च  आदरमवशिवेषस  लभतवे  सदमा।  प्रमाचष्ट्रीनमामन  धमरसममाज-

व्यवहिमार-प्रभपृतष्ट्रीमन वस्तपुजमातमामन बनोधमयतपुस श्रपुतय एव कमन्तवे। मवदन्तवे धममारदययाः पपुरुषमाथमारयाः यवैयाः तवे ववेदमायाः इमत।
समायणस्तपु अपसौरुषवेयस वमाक्यस ववेद इत्यमाहि। इषप्रमाप्तवेयाः अमनषपररहिमारस्य च अलसौमककमम् उपमायस यनो ववेदयमत स
ववेद इमत। तथमामहि कमाररकमा - 

"प्रत्यकवेणमानपुममत्यमा वमा यस्तकपमायनो न मवदतवे।

एनस मवदशन्त ववेदवेन तस्ममादम् ववेदस्य ववेदतमा॥” इमत।

तवे हि ववेदमायाः चत्वमारयाः भवशन्त। तथमा महि - ऋग्ववेदयाः, समामववेदयाः, यजपुवरदयाः, अथवरववेदश्चवेमत। 

अशस्मनम्  पमाठवे  दवेवष्ट्रीसककस  श्रदमासककस  चवेमत  सककदयमम्  अन्तभरवमत।  श्रदमासककस्य
प्रस्तमावनमामदकमम् पमाठस्य उत्तरभमागवे मवदतवे। प्रमारम्भवे दवेवष्ट्रीसककमशस्त।

ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलस्य पञ्चिमवसशित्यसधकवै कशिततमस  सककस  वमाकम् -सककमम्  अशस्त। प्रकपृ तसककस्य
अस्य ऋमषयाः आम्भपृणष्ट्री वमागम्। मत्रषपुभमामदनमा छन्दसमा सककमम् इदमम् अशस्त। प्रकपृ तसकत्रस्य अस्य दवेवतमा आत्ममा।
एवञ्चि प्रकपृ तपमाठवे  अशस्मनम्  दवेवष्ट्रीसककस्य व्यमाख्यमानस  वतरतवे।  व्यमाकरणमवचमारनोऽमप  स्थमानवे  स्थमानवे  कपृ तनोऽशस्त
अध्यवेततॄणमास सपुबनोधमाय।

उदवेश्यमामन

एतस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास ससमहितमापमाठस जमास्यमत।
 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास पदपमाठस जमास्यमत।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
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॥दवेवष्ट्रीसककस  श्रदमासककस  च॥ मटप्पणष्ट्री

 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास सरलमाथर जमास्यमत।
 मन्त्रवे शस्थतस व्यमाकरणस जमातपुस समथर्थो भववेतम्।
 सककतमात्पयर सककतत्त्वस च अवगच्छवेतम्।
 सककमाथर जमात्वमा सककममहिममानमम् जमास्यमत।

॥दवेवष्ट्रीसककमम्॥
ऋमषयाः- वमाकम् । छन्दयाः- मत्रषपुपम्, २ जगतष्ट्री। दवेवतमा- वमाकम् ।

. )19 1 अधपुनमा मकलपमाठस पठमाम

अअहस र अदतसभअवरसक मसभश्चरचाम्रअहरचा मसदि अत्रहैर अत सवअश्वदित मवहैर्यः।
अअहस सरअत्रचावरमणतोअभचा सब मभम्रर अहसर मन्दचाअगनश्री अअहरअसश्वनतोअभचा॥१

अअहस सतोर मरचाह अनसस म सबभम्रर अहस त्वषचा मररक अत पभ अषणसअ भग मरन।
अअहस दि मधचासरअ दसव मणस ह असवष्र मतत सक अप्रचाअव्रत अ ३अम रज मरचानचार सकन्वअतत॥२

अअहस रचाष्टश्री म ससअगर मनश्रीअ वदितवश्रीसभक्तम्सभ मनचास सचसकअतकषश्री म प्रथअरचा रअसज्ञरचा मनचारन।
तचास रचा म दित अवचा व्र मदिधकर्यः पकर अत्रचा भभरर मस्थचात्रचास अ भभरचार मवत अशर मन्तश्रीरन॥३

ररचाअ सतो अन्न मरसत्तअ रतो सवअपश्र मसत अ रर्यः प्रचासण मसत अ र ई स म शम अणतोत्रक अक्तरन।
अअरअन्तवतोअ रचास त उप मसकरसन्त शक असध शक मत शसदअवस तत म वदिचासर॥४

अअहरत अव स्वअरसरअदिस व मदिचासरअ जकषस म दित अवतसभ मर अत रचानक मषतसभर्यः।
रस कचाअररत अ तसत मरक अगस कम मणतोसरअ तस बअहचाणसअ तरमसषस अ तस सक मरत अधचारन॥५

अअहस र अदचारअ धनक अरचा त मनतोसर बहअसद्विषत अ शर मवत अ हन्त अवचा उ म।
अअहस जनचा मर सअरदिस म कम णतोम्रअहस दचावचा मपमसथअवश्री आ सव मवतश॥६

अअहस सक मवत सप अतर मरस्र रभ अधरन्ररअ रतोसन मर अप्स्व१अमन्तर्यः स मरक अदत।
तततोअ सव सत मषत अ भकवअनचानक अ सवश्वतोअतचारभस दचास वअष्ररणतोप म स्पमशचासर॥७
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मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

अअहरत अव वचात म इवअ प्र वचा मम्रचाअरभ मरचाणचाअ भकव मनचासन अ सवश्वचा म।
पअरतो सदि अवचा पअर ए अनचा पम मसथअव्रहैतचाव मतश्री रसह अनचा सस ब मभभव॥८॥

. )19 2 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

अअहस र अदतसभअवरसक मसभश्चरचाम्रअहरचा मसदि अत्रहैर अत सवअश्वदित मवहैर्यः।
अअहस सरअत्रचावरमणतोअभचा सब मभम्रर अहसर मन्दचाअगनश्री अअहरअसश्वनतोअभचा॥१॥

पदिपचाठर्यः - अअहरन। र अदतसभर्यःम। वसक मऽसभर्यः। चअरचाअसरअ। अअहरन। आअ सदि अत्रहैर्यः। उ अत। सवअश्वऽदित मवहैर्यः॥ 

अअहरन। सरअत्रचावरमणचा। उ अभचा। सबअभअसरर अ। अअहरन। इ अन्दचाअगनश्री इसत म। अअहरन। अअसश्वनचा म। उ अभचा॥

१॥

अन्वययाः  -  अहिस  रुद्रिवेमभयाः  वसपुमभयाः  चरमामम,  अहिमम्  आमदत्यवैयाः  उतम्  मवश्वदवेववैयाः  (चरमामम),  अहिस
ममत्रमावरुणमा उभमा मवभममर, अहिमम् इन्द्रिमाग्निष्ट्री अहिमम् उभमा अशश्वनमा (मबभममर)।

व्यमाख्यमा-  अहिस  सककस्य  द्रिष्टष ष्ट्री  वमागमाम्भपृणष्ट्री  यदम्  बह्म  जगत्कमारणस  तद्रिकपमा  भवन्तष्ट्री  रुद्रिवेमभयाः
रुद्रिवैरवेकमादशिमभयाः। इत्थसभमाववे तपृतष्ट्रीयमा। तदमात्मनमा चरमामम। एवस वसपुमभयाः इत्यमादसौ तत्तदमात्मनमा चरमामष्ट्रीमत यनोज्यमम्।
तथमा बह्मष्ट्रीभकतमा मबभममर  धमारयमामम। इन्द्रिमाग्निष्ट्री अमप अहिमम् एव धमारयमामम। उभमा उभसौ अशश्वनमा अशश्वनमावमप
अहिमम् एव धमारयमामम। ममय महि सवर जगच्छपु कसौ रजतममवमाध्यस्तस स दृश्यतवे। ममायमा च जगदमाकमारवेण मववतरतवे।
तमादृश्यमा ममाययमा आधमारत्ववेनमासङ्गस्यमामप बह्मण उकस्य सवरस्यनोपपसत्तयाः॥

सरलमाथर याः- अहिस  (वमागमाम्भपृणष्ट्री)  रुद्रिगणवैयाः  सहि  रुद्रिमाशत्मकमा  भकत्वमा  मवचरमामम।  अहिस  वसपुगणवैयाः,
आमदत्यगणवैयाः, मवश्वदवेवगणवैयाः सहि तत्तदमाशत्मकमा भकत्वमा मवचरमामम। अहिस ममत्रवरुणयनोयाः उभयनोयाः धमारकयाः। अहिमवेव
इन्द्रिमाग्न्यनोयाः उभयमाशश्वनष्ट्रीकपु ममारयनोयाः च धमारकयाः अशस्म।

व्यमाकरणमम् -

 ममत्रमावरुणमा- ममत्रमाश्च वरुणश्च ममत्रमावरुणमा। ममत्रमावरुणसौ इत्यस्य स्थमानवे ववैमदकस  रूपममदमम्।
 उभमा- उभसौ इत्यस्य ववैमदकस  रूपमम्।
 अशश्वनमा- अशश्वनसौ इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 मबभममर- भपृ-धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे मबभममर इमत रूपमम्।
 रुद्रिवेमभयाः- रुद्रिशिब्दस्य तपृतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे ववैमदकस  रूपममदमम्।

   88   ववेदमाध्ययनमम्
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अअहस सतोर मरचाह अनसस म सबभम्रर अहस त्वषचा मररक अत पभ अषणसअ भग मरन।
अअहस दि मधचासरअ दसव मणस ह असवष्र मतत सक अप्रचाअव्रत अ ३अम रज मरचानचार सकन्वअतत॥२॥

पदिपचाठर्यः - अअहरन। सतोर मरन। आअ ह अनस मरन। सबअभअसरर अ। अअहरन। त्वषचा मररन। उ अत। पभ अषण मरन। 

भग मरन॥ अअहरन। दि अधचाअसरअ। दसव मणरन। ह असवष्र मतत। सभ अप्रअऽअअव्रत म। रज मरचानचार। सक अन्वअतत॥२॥

अन्वययाः - अहिमम् आहिनसस सनोमस मबभममर, अहिस त्वषमारमम् उत पकषणस भगमम्, (मबभममर)। अहिस हिमवष्मतवे
सपुप्रमाव्यवे सपुन्वतवे यजममानमाय द्रिमवणस दधमामम।

व्यमाख्यमा-  आहिनसममाहिन्तव्यममभषनोतव्यस  सनोमस  यदमा  शित्रकणमाममाहिन्तमारस  मदमव वतरममानस  दवेवतमात्ममानस
सनोममहिमवेव मबभममर। तथमा हिमवष्मतवे  हिमवमभरयपुरकमाय सपुप्रमाव्यवे  शिनोभनस हिमवदरवमानमास  प्रमापमयत्रवे तपरमयत्रवे। सपुन्वतवे
सनोममामभषवस कपु वरतवे।  'ईदृशिमाय यजममानमाय द्रिमवणस धनस यमागफिलरूपमहिमवेव दधमामम धमारयमामम। एवञ्चि बह्मणयाः
फिलदमातपृत्वस" फिलमत उपपत्तवेयाः" (ब. सक. ३. ३. ३८) इत्यसधकरणवे भगवतमा भमाष्यकमारवेण समसथरतमम्।

सरलमाथर याः-  अहिस तमाडनकमाररकमा सनोमस त्वषमारस पकषमास भगस च मबभममर। अहिस हिमवयपुरकमा,  उत्तमहिमवषयाः
प्रमापमयतमा, सनोममामभषवकमाररणमास यजममानमानमास कपृ तवे धनस धमारयमामम अथवमा सम्पमादयमामम।

व्यमाकरणमम् -

 आहिनसमम्- आपकवरकमातम् हिनम्-धमातनोयाः असपुन्प्रत्ययवे आहिनसमम् इमत रूपमम्।
 हिमवष्मतवे- हिमवषम्-शिब्दस्य मतपुप्प्रत्ययवे चतपुथ्यरकवचनवे हिमवष्मतवे इमत रूपमम्।
 सपुप्रमाव्यवे- सपुपकवरकमातम् प्रपकवरकमातम् अवम्-धमातनोयाः ईप्रत्ययवे चतपुथ्यरकवचनवे सपुप्रमाव्यवे इमत रूपमम्।
 सपुन्वतवे- सपु-धमातनोयाः श्नपुप्रत्ययवे शितपृप्रत्ययवे च चतपुथ्यरकवचनवे सपुन्वतवे इमत रूपमम्।

अअहस रचाष्टश्री म सअङन गर मनश्रीअ वदितवश्रीसभक्तम्सभ मनचास सचसकअतकषश्री म प्रथअरचा रअसज्ञरचा मनचारन।
तचास रचा म दित अवचा व्र मदिधकर्यः पकर अत्रचा भभरर मस्थचात्रचास अ भभरचार मवत अशर मन्तश्रीरन॥३॥

पदिपचाठर्यः - अअहरन। रचाष्टश्री म। सअरनऽगर मनश्री। वसभ मनचारन। सचअसकअतकषश्री म। प्रअथअरचा। रअसज्ञरचा मनचारन॥ 

तचारन। रचाअ। दित अवचार्यः। सव। अअदि अधकर्यःअ। पक अर अऽत्रचा। भभरर मऽस्थचात्रचारन। भभरर म। आअऽवत अशर मन्तश्रीरन॥३॥

अन्वययाः  -  अहिस  रमाषष ष्ट्री,  वसकनमास  सङ्गमनष्ट्री,  मचमकतपुषष्ट्री,  यसजयमानमास  प्रथममा।  तमास  भकररस्थमात्रमास  भकरर
आववेशियन्तनीं ममा दवेवमायाः पपुरुत्रमा मव अदधपुयाः।

व्यमाख्यमा-  अहिस  रमाषष ष्ट्री।  ईश्वरनमामवैततम्।  सवरस्य  जगत  ईश्वरष्ट्री।  तथमा  वसकनमास  धनमानमास  सङ्गमनष्ट्री
सङ्गममयत्र्यपुपमासदवेवष्ट्रीसककम्कमानमास प्रमापमयत्रष्ट्री। मचमकतपुषष्ट्री यतम् समाकमातम् कत्तरव्यस परस बह्म तज्जमातवतष्ट्री स्वमात्मतयमा
समाकमात्कपृ तवतष्ट्री।  अत एव  यसजयमानमास  यजमाहिमारणमास  प्रथममा  मपुख्यमा  यमा  एवङ्गपुणमवमशिषमाहिस  तमास  ममास  भकररस्थमात्रमास
बहिहभमाववेन  प्रपञ्चिमात्मनमावमतष्ठममानमास  भकरर  भकरष्ट्रीमण  बहिहमन  भकतजमातमान्यमाववेशियन्तनीं  जष्ट्रीवभमाववेनमात्ममानस
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प्रववेशियन्तष्ट्रीमष्ट्रीदृशिनीं  ममास  पपुरुत्रमा  बहिहषपु  दवेशिपुषपु  व्यदधपुदरवमायाः  मवदधमत  कपु वरशन्त।  उकप्रकमारवेण
ववैश्वरूप्यवेणमावस्थमानमातम्। यदत्कपु वर शन्त तत्सवर ममामवेव कपु वरन्तष्ट्रीत्यथरयाः।

सरलमाथर याः- अहिस रमाषष ष्ट्री,  धनस्य ससगमामहिकमा,  चवैतन्यवतष्ट्री,  यजमाहिरगणवेषपु मपुख्यमा। तमादृशिष्ट्री गपुणमवमशिषमा,
बहिहरूपवेण बहिहवस्तपुषपु अवशस्थतमा। ममास दवेवमायाः बहिहस्थमानवे स्थमापयमत।

व्यमाकरणमम् -

 मचमकतपुषष्ट्री- मकदम्-धमातनोयाः क्वसपुप्रत्ययवे ङष्ट्रीमप प्रथमवैकवचनवे मचमकतपुषष्ट्री इमत रूपमम्।
 पपुरुत्रमा- पपुरुशिब्दमातम् सप्तम्यथर त्रमाप्रत्ययवे पपुरुत्रमा इमत रूपमम्।
 व्यदधपुयाः- मवपकवरकमातम् धमा-धमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे व्यदधपुयाः इमत रूपमम्।

ररचाअ सतो अन्न मरसत्तअ रतो सवअपश्र मसत अ रर्यः प्रचासण मसत अ र ई स म शम अणतोत्रक अक्तरन।
अअरअन्तवतोअ रचास त उप मसकरसन्त शक असध शक मत शसदअवस तत म वदिचासर॥४॥

पदिपचाठर्यः - ररचा म। सर्यः। अन्न मरन। अअसत्तअ। रर्यः। सवअऽपश्र मसत। रर्यः। प्रचासण मसत। रर्यः। ई अरन। 

शम अणतोसत म। उ अक्तरन॥ अअरअन्तवर्यःम। रचारन। तत। उप म। सकअरअसन्त अ। शक असध। शक अत अ। शअसदअऽवरन। तत अ। 

वअदिचाअसरअ॥४॥

अन्वययाः -  ययाः मवपश्यमत, ययाः प्रमामणमत, ययाः इमम् उकस  शृणनोमत, सयाः मयमा अन्नमम् असत्त। अमन्तवयाः
तवे ममामम् उप मकयशन्त। हिवे श्रपुत, श्रपुसध, तवे श्रमदवस वदमामम।

व्यमाख्यमा-  यनोऽन्नमसत्त सयाः भनोकपृ शिमकरूपयमा मयवैवमान्नमसत्त। यश्च मवपश्यमत। आलनोकयतष्ट्रीत्यथरयाः।
यश्च प्रमामणमत श्वमासनोच्छमासरूपव्यमापमारस करनोमत सनोऽमप मयवैव। यश्चनोकस  शृणनोमत। यवे ईदृशिष्ट्रीमन्तयमारममरूपवेण
शस्थतमास ममास न जमानशन्त तवे अमन्तवनोऽमन्यममानमा अजमानन्त उपमकयशन्त। उपकष्ट्रीणमायाः सससमारवेण हिष्ट्रीनमायाः भवशन्त।
ममाममन्तवनो ममदषयजमानरमहितमा इत्यथरयाः। हिवे श्रपुत मवश्रपुत सखवे श्रपुसध। मयमा वक्ष्यममाणस शृणपु। मकस  तच्छष नोतव्यमम्।
श्रमदवमम्। श्रमदयाः श्रदमा। तयमा यपुकस  श्रदमायत्नवेन लभ्यममत्यथरयाः।  ईदृशिस  बह्ममात्मकस  वस्तपु तवे  तपुभ्यस  वदमामम
उपमदशिमामम।

सरलमाथर याः- ययाः अन्नस खमादमत, पश्यमत, प्रमाणमानम् धमारयमत, उकमवषयमानम् शृणनोमत, स मयमा एव एततम्
सवर कमायर करनोमत। मम ममहिममानस यवे न जमानशन्त, तवे मवनश्यशन्त। हिवे मवश्रपुत, शृणनोतपु, श्रदमायमायाः मवषयमम् अहिस
यपुष्ममाकस  समष्ट्रीपवे वदमामम।

व्यमाकरणमम् -

 असत्त- अदम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे असत्त इमत रूपमम्।
 मवपश्यमत- मवपकवरकमातम् दृशिम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे मवपश्यमत इमत रूपमम्।
 प्रमामणमत- प्रपकवरकमातम् अनम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे प्रमामणमत इमत रूपमम्।
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 शृणनोमत- 'श्रपु श्रवणवे' इमत धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे शृणनोमत इमत रूपमम्।
 उपमकयशन्त- उपपकवरकमातम् मक-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे उपमकयशन्त इमत रूपमम्।
 श्रपुसध- श्रपु-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे श्रपुसध इमत रूपमम्। शृणपु इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 अमन्तवयाः- न मन्तवयाः अमन्तवयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 दवेवष्ट्रीसककस्य कयाः ऋमषयाः, मकस  छन्दयाः, कमा च दवेवतमा।

.2 दवेवष्ट्रीसककवे  अहिसपदवेन कयाः परमामपृश्यतवे।

.3 अशश्वनसौ इत्यस्य ववैमदकस  रूपस मकमम्।

.4 उभमा इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.5 रुद्रिशिब्दस्य तपृतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे ववैमदकस  रूपस मकस  भवमत।

.6 रुद्रिवैयाः सहि अहिस(वमागमाम्भपृणष्ट्री) कथस चरमामम।

.7 आहिनसमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.8 सपुप्रमाव्यवे इमत रूपस कथस स्यमातम्।

.9 वसकनमामम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.10 यसजयमानमामम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.11 मचमकतपुषष्ट्री इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.12 अमन्तवयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.13 प्रमामणमत इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.14 श्रपुसध इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.15 पपुरुत्रमा इमत रूपस कथस भववेतम्।

अअहरत अव स्वअरसरअदिस व मदिचासरअ जकषस म दित अवतसभ मर अत रचानक मषतसभर्यः।
रस कचाअररत अ तसत मरक अगस कम मणतोसरअ तस बअहचाणसअ तरमसषस अ तस सक मरत अधचारन॥५॥
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पदिपचाठर्यः - अअहरन। ए अव। स्वअररन। इ अदिरन। वअदिचाअसरअ। जकष मरन। दित अवतसभर्यःम। उ अत। रचानक मषतसभर्यः॥ 

ररन। कचाअररत म। तरनऽत मरन। उ अगरन। कम अणतोअसरअ। तरन। बअहचाण मरन। तरन। रसष मरन। तरन। 

सक अऽरत अधचारन॥५॥

अन्वययाः  -  अहिमम् एव स्वयस  दवेववेमभयाः उत ममानपुषवेमभयाः जपुषमम् इदस वदमामम। यस  कमामयवे  तस  तमम्  उगस
कपृ णनोमम। तस बह्ममाणस, तमम् ऋमषस, तस सपुमवेधमामम् (कपृ णनोमम)।

व्यमाख्यमा-  अहिस स्वयमवेववेदस वस्तपु बह्ममात्मकस  वदमामम उपमदशिमामम। दवेववेमभयाः दवेववैररन्द्रिमामदमभरमप जपुषस
सवेमवतमम्। उतमामप च ममानपुषवेमभयाः मनपुष्यवैरमप जपुषमम्। ईदृग्वस्त्वमाशत्मकमाहिस यस कमामयवे यस पपुरुषस रमकतपुमहिस वमाञ्छमामम
तस तस पपुरुषमपुगस कपृ णनोमम। सवरभ्यनोऽसधकस  करनोमम। तमवेव बह्ममाणस सषमारस करनोमम। तमवेव ऋमषमतष्ट्रीशन्द्रियमाथरदमशिरनस
करनोमम। तमवेव सपुमवेधमास शिनोधनप्रजस च करनोमम।

सरलमाथर याः-  अहिस स्वयमवेव दवेववैयाः  मनपुष्यवैश्च अभष्ट्रीषमम्  इदस  वमाक्यस वदमामम। अहिस यममच्छमामम तमवेव
बलवन्तस, बह्ममाणस, मन्त्रद्रिषमारस, मवेधमामवनस च करनोमम।

व्यमाकरणमम् -

 जपुषमम्- जपुषम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे जपुषमम् इमत रूपमम्।
 कपृ णनोमम- कपृ -धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे करनोमम इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 सपुमवेधमामम्- शिनोभनमा मवेधमा यस्य तमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।
 दवेववेमभयाः- दवेववैयाः इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 ममानपुषवेमभयाः- ममानपुषवैयाः इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 कमामयवे- कमम्-धमातनोयाः लमट आत्मनवेपदवे उत्तमपपुरुषवैकवचनवे कमामयवे इमत रूपमम्।

अअहस र अदचारअ धनक अरचा त मनतोसर बहअसद्विषत अ शर मवत अ हन्त अवचा उ म।
अअहस जनचा मर सअरदिस म कम णतोम्रअहस दचावचा मपमसथअवश्री आ सव मवतश॥६॥

पदिपचाठर्यः - अअहरन। र अदचार म। धनकर्यःम। आ। त अनतोअसरअ। बअहअऽसद्विषत म। शर मवत। हन्त अवहै। ऊवाँ अ इसत म॥ 

अअहरन। जनचा मर। सअऽरदिस मरन। कम अणतोअसरअ। अअहरन। दचावचा मपमसथअवश्री इसत म। आ। सवअवत अशअ॥६॥

अन्वययाः - अहिस बह्ममदषवे शिरववे हिन्तववै रुद्रिमाय धनपुयाः आ तननोमम। अहिस जनमाय समदस कपृ णनोमम। अहिस
दमावमापपृसथवष्ट्री आ मवववेशि।

व्यमाख्यमा-  पपुरमा  मत्रपपुरमवजयसमयवे  रुद्रिमाय  रुद्रिस्य।  षष्ठ्यथर  चतपुथर्थी।  महिमादवेवस्य
धनपुश्चमापमहिममातननोमम।  ज्ययमाततस  करनोमम।  मकमथरमम्।  बह्ममदषवे  बमाह्मणमानमास  दवेषमारस  शिरववे  शिरुस  महिससकस
मत्रपपुरमनवमाससनमसपुरस हिन्तववै हिन्तपुस महिसससतपुमम्।  'शितॄ महिससमायमामम्'  इत्यस्ममातम्  'शितॄस्वशस्नमहि'  इत्यमामदनमा उप्रत्यययाः।
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'मक्रयमागहिणस  कत्तरव्यमम्'  इमत  कमरणयाः  सम्प्रदमानत्वमाच्चतपुथर्थी।  उशिब्दयाः  पकरकयाः।  अहिमवेव  समदमम्।  सममानस
ममादन्त्यशस्ममन्नमत  समत्सङ्गमामयाः।  स्तनोतपृजनमाथर  शित्रपुमभयाः  सहि  सङ्गमाममहिमवेव  कपृ णनोमम  करनोमम।  तथमा
दमावमापपृसथवनीं मदवस च पपृसथवनीं चमान्तयमारममतयमाहिमवेवमामवववेशि प्रमवषवतष्ट्री।

सरलमाथर याः- अहिस रुद्रिमाय बह्मदवेषकमाररणस घतकस  शित्रपुस हिन्तपुस तस्य धनपुषस गपृह्णमामम। अहिमवेव जनमानमास कपृ तवे
ससगमामस करनोमम। अहिमवेव दपुलनोकस  भकलनोकस  च प्रमवशिमामम।

व्यमाकरणमम् -

 तननोमम- तनम्-धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे तननोमम इमत रूपमम्।
 शिरववे- शृ-धमातनोयाः उप्रत्ययवे शिरुयाः इमत जमातवे चतपुथ्यरकवचनवे शिरववे इमत रूपमम्।
 हिन्तववै- हिनम्-धमातनोयाः तपुमपुन्प्रत्ययमाथर ववैमदकवे  तववैप्रत्ययवे हिन्तववै इमत रूपमम्।
 कपृ णनोमम- कपृ -धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे करनोमम इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 मवववेशि- मवपकवरकमातम् मवशिम्-धमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे मवववेशि इमत रूपमम्।

अअहस सक मवत सप अतर मरस्र रभ अधरन्ररअ रतोसन मर अप्स्व१अमन्तर्यः स मरक अदत।
तततोअ सव सत मषत अ भकवअनचानक अ सवश्वतोअतचारभस दचास वअष्ररणतोप म स्पमशचासर॥७॥

पदिपचाठर्यः - अअहरन। सक अवत अ। सपअतर मरन। अअस्रअ। रभ अधरनन। रर म। रतोसनर्यःम। अअपनऽसक। अअन्तररसत म। 

सअरक अदत॥ ततर्यःम। सव। सत अषत अ। भकव मनचा। अनक म। सवश्वचा म। उ अत। अअरभरन। दचारन। वअष्ररणचा म। उप म। 

स्पम अशचाअसरअ॥७॥

अन्वययाः  -  अहिमम् अस्य मकधरनम् मपतरस सपुववे,  मम यनोमनयाः अप्सपु अन्तयाः समपुद्रिवे। ततयाः मवश्वमा भपुवनमा
अनपु मवमतष्ठतवे। उत अमकस दमामम् वष्मरणमा उप स्पपृशिमामम।

व्यमाख्यमा- 'दसौयाः मपतमा'(तवै. बमा. ३. ७. ५. ४) इमत श्रपुतवेयाः, मपतमा दसौयाः। मपतरस मदवमम् अहिस सपुववे प्रसपुववे
जनयमामम। 'आत्ममान आकमाशियाः सम्भकतयाः' (तवै. आ. ८. १) इमत श्रपुतवेयाः। कपु त्रवेमत तदमाहि। अस्य परममात्मननो मकधरनम्
मकधरन्यपुपरर। कमारणभकतवे  तशस्मनम् महि मवयदमामदकमायरजमातस सवर  वतरतवे  तन्तपुषपु पट इव। मम च यनोमनयाः कमारणस
समपुद्रिवे।  समपुद्द्रिवन्त्यस्ममादम्  भकतजमातमानष्ट्रीमत  समपुद्रियाः  परममात्ममा।  तशस्मनम्  अप्सपु  व्यमापनशिष्ट्रीलमासपु
धष्ट्रीवपृसत्तष्वन्तमरध्यवे यदम् बह्म चवैतन्यस तन्मम कमारणममत्यथरयाः। यत इदृग्भकतमाहिमशस्म ततनो हिवेतनोयाः मवश्वमा मवश्वमामन
सवमारमण भपुवनमामन भपुतजमातमान्यनपुप्रमवश्य मवमतष्ठवे मवमवधस व्यमाप्य मतष्ठमामम।  'समवप्रमवभ्ययाः स्थयाः'(पमा.  १.  ३.

२२)  इत्यमात्मनवेपदमम्। उतमामप चमामकस  दमास मवप्रकपृ षदवेशिवेऽवशस्थतस स्वगरलनोकमम्। उपलकणमवेततम्। एतदपुपलमकतस
कपृ त्स्नस मवकमारजमातस वष्मरणमा कमारणभकतवेन ममायमात्मकवे न मदष्ट्रीयवेन दवेहिवेन उप स्पपृशिमामम। यदमा, अस्य भकलनोकस्य
मकधरनम् मकधरन्यपुपयरहिस मपतरममाकमाशिस सपुववे। समपुद्रिवे जलधमावप्सकदकवे ष्वन्तमरध्यवे मम यनोमनयाः कमारणभकतनोऽम्भपृणमाख्य
ऋमषयाः  वतरतवे।  यदमा  समपुद्रिवेऽन्तररकवेऽप्स्वम्मयवेषपु  दवेवशिरष्ट्रीरवेषपु  मम  कमारणभकतस  बह्म  चवैतन्यस  वतरतवे।  ततनोऽहिस
कमारणमाशत्मकमा सतष्ट्री सवमारमण भकवनमामन व्यमाप्ननोमम। अन्यतम् सममानमम्।
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सरलमाथर याः- अहिमवेव अस्यमायाः पपृसथव्यमायाः परममात्मनयाः मशिरसस ऊध्वरभमागवे  वमा दपुलनोकस  सपृजमामम। मम
उत्पसत्तयाः परममात्ममन सवरव्यमापकवे  बह्मचवैतन्यवे। यस्ममातम् अहिस समस्तभपुवनस प्रमवश्य मवमवधरूपवेण अवमतष्ठमामम।
मकञ्चि दकरस्थदपुलनोकस  मदष्ट्रीयशिरष्ट्रीरवेण अहिस स्पपृशिमामम।

व्यमाकरणमम् -

 सपुववे- सक-धमातनोयाः लमट आत्मनवेपदवे उत्तमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपममदमम्।
 मकधरनम्- मकशध्नर-इत्यस्य सप्तम्यवेकवचनवे ववैमदकस  रूपममदमम्।
 मवमतष्ठवे- मवपकवरकमातम् स्थमा-धमातनोयाः आत्मनवेपदवे उत्तमपपुरुषवैकवचनवे मवमतष्ठवे इमत रूपमम्।
 मवश्वमा, भपुवनमा- नपपुससकसलङ्गवे  बहिहवचनवे ववैमदकस  रूपदयमम् इदमम्। लसौमककवे  तपु मवश्वमामन भपुवनमामन चवेमत

रूपदयमम्।

अअहरत अव वचात म इवअ प्र वचा मम्रचाअरभ मरचाणचाअ भकव मनचासन अ सवश्वचा म।
पअरतो सदि अवचा पअर ए अनचा पम मसथअव्रहैतचाव मतश्री रसह अनचा सस ब मभभव॥८॥

पदिपचाठर्यः - अअहरन। ए अव। वचातर्यःमऽइव। प्र। वचाअसरअ। आअऽरभ मरचाणचा। भकव मनचासन। सवश्वचा म॥ 

पअरर्यः। सदि अवचा। पअरर्यः। ए अनचा। पम असथअव्रचा। ए अतचाव मतश्री। रअसह अनचा। सरन। बअभभ अवअ॥८॥

अन्वययाः  - अहिमम् एव भपुवनमामन मवश्वमा आरभममाणमा वमातयाः इव प्रवमामम। मदवमा परयाः एनमा पपृसथव्यमायाः
परयाः ममहिनमा एतमावतष्ट्री सम्बभकव।

व्यमाख्यमा-  मवश्वमा  मवश्वमामन  सवमारमण  भपुवनमामन  भकतजमातमामन  कमायमारमण  आरभममाणमा
कमारणरूपवेणनोत्पमादयन्तष्ट्री अहिमवेव परवेणमानसधमष्ठतमा स्वयमवेव प्रवमामम। प्रवतर। वमात इव। यथमा वमातयाः परवेणमाप्रवेररतयाः
सनम् स्ववेच्छयवैव प्रवमामत तदतम्। उकस  सवर मनगमयमत। परनो मदवमा। पर इमत सकमारमान्तस परस्तमामदत्यथर वतरतवे
तथमा  अध इमत  अधस्तमामदत्यथर।  तदनोगवे  च  तपृतष्ट्रीयमा  सवरत्र  दृश्यतवे।  मदवमा  आकमाशिस्य परस्तमातम्।  एनमा
पपृसथव्यमा।  'मदतष्ट्रीयमाटसौस्ववेनयाः'  (पमा.  २.  ४.  ३४)  इतष्ट्रीदम  एनमादवेशियाः।  अस्यमायाः  पपृसथव्यमायाः  परयाः  परस्तमातम्।
दमावमापपृसथव्यनोरुपमादमानमपुपलकणमम्।  एतदपुपलमकतमातम्  सवरस्ममादम्  मवकमारजमातमातम्  परस्तमादम्  वतरममानमा
सङ्गनोदमासष्ट्रीनकक टस्थबह्मचवैतन्यरूपमाहिस  ममहिनमा ममहिम्नमा एतमावतष्ट्री सम्बभकव। एतच्छब्दवेननोकस  सवर  परमामपृश्यतवे।
एतत्पररममाणमस्यमायाः।  'यत्तदवेतवेभ्य पररममाणवे...' (पमा.  ५.  २.  ३९)  इमत वतपुपम्।  'आ सवरनमाम्नयाः' (पमा.  ६.  ३.

९१)  इत्यमात्वमम्।  सवरजगदमात्मनमाहिस  सम्भकतमाशस्म।  महिच्छब्दमामदममनमच  'टवेयाः'  (पमा.  ६.  ४.  १५५)  इमत
मटलनोपयाः। 

सरलमाथर याः- अहिमवेव समस्तभपुवनस  सपृजन्तष्ट्री वमायपुयाः  इव प्रवहिमामम। स्वममहिम्नमा दपुलनोकस  पपृसथवनीं च
उल्लङ्घ्य अहिमम् ईदृशिष्ट्री सवरजगदमात्मनमा भवमामम।

व्यमाकरणमम् -
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 आरभममाणमा- आपकवरकमातम् रभम्-धमातनोयाः शिमानच्प्रत्ययवे टमाप्प्रत्ययवे च प्रथमवैकवचनवे आरभममाणमा इमत 
रूपमम्।

 प्रवमामम- प्रपकवरकमातम् वमा-धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे प्रवमामम इमत रूपमम्।
 मवश्वमा- नपपुससकसलङ्गवे मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे मवश्वमामन इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।
 एनमा- अदसम्-शिब्दस्य तपृतष्ट्रीयवैकवचनवे ववैमदकस  रूपममदमम्।
 ममहिनमा- ममहिमनम्- शिब्दस्य तपृतष्ट्रीयवैकवचनवे ववैमदकस  रूपममदमम्। लसौमककवे  तपु ममहिम्नमा इमत रूपमम्।
 ससबभकव- सम्पकवरकमातम् भक-धमातनोयाः सलमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे ससबभकव इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.16 दवेववेमभयाः इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.17 जपुषमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.18 ममानपुषवेमभयाः इमत रूपस क्व दृश्यतवे।

.19 सपुमवेधमामम् इत्यस्य सममासस समवगहिस सलखत।

.20 रुद्रिमाय इत्यत्र कशस्मन्नथर चतपुथर्थी।

.21 कपृ णनोमम इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.22 शिरववे इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.23 हिन्तववै इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.24 मवमतष्ठवे इमत रूपस कथस स्यमातम्।

.25 सपुववे इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.26 भपुवनमा इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.27 परयाः इमत सकमारमान्तस कशस्मन्नथर वतरतवे।

.28 परस्तमातम् इमत यनोगवे कमा मवभमकयाः दृश्यतवे।

.29 एनमा इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.30 ममहिनमा इमत रूपस क्व दृश्यतवे।

. )19 3 दवेवष्ट्रीसककस्यमाशिययाः
मत्रमवधमा महि ऋचयाः परनोककपृ तमायाः,  प्रत्यककपृ तमा,  आध्यमाशत्मक्यश्च। ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलमान्तरगतस

दवेवष्ट्रीसककमम् आध्यमाशत्मककीषपु ऋकपु ककीमतरतमम्। तथमामहि आध्यमाशत्मक-ऋकम् -स्वरूपस दवेवष्ट्रीसककस्य च तदन्तगरतत्वस
मनरुकवे  मनरुकमवेवमम्– अथमाध्यमाशत्मक्य उत्तमपपुरुषयनोगमा अहिमममत चवैतवेन सवरनमाम्नमा। यथवैतमदन्द्रिनो ववैकपु ण्ठयाः,
लवसककस  वमागमाम्भपृणष्ट्रीयमम् इमत। परनोककपृ तमायाः प्रत्यककपृ तमाश्च मन्त्रमा भकमयष्ठमायाः,  अल्पशि आध्यमाशत्मकमायाः। इमत।
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अम्भपृणषरयाः  कन्यमा  वमागम्  अस्यमषरयाः।  मदतष्ट्रीयमा  ऋकम्  जमागतष्ट्री,  मशिषस  त्रवैषपुभमम्।  गतश्च  मवमनयनोगयाः।
सप्तशितष्ट्रीपमाठमाङ्गजपवेऽमप तमाशन्त्रकनो मवमनयनोगयाः अस्य ववेमदतव्ययाः। दमाशिरमनकमा महि स्व-स्व-तन्त्रससदमान्तमानपुगपुण्यवेन
सककममदस  व्यमाचख्यपुयाः।  तवेन  व्यमाख्यमानभवेदमामददस  सदवैव  अमभनवतयमा  भमासतवे  मवद पुषमास  ममानसवेषपु।  तथमामहि
बह्ममवदपुषष्ट्रीवमागम् आत्मननो बह्मरूपतमामम् अनपुभवन्तष्ट्री बह्मणश्च जगत्कमारणतयमा स्वस्यमायाः सवरकतपृरतमास ककीतरयमत।
तथमामहि  ववेदमान्तसकत्रस  'जन्ममादस्य  यतयाः'  इमत।  कवे ननोपमनषमद  उममा-हिवैमवतष्ट्रीससवमादवेऽमप  शिमकममाहिमात्म्यस
प्रकमामशितमम्।  नवेयमम्  अहिङ्कपृ मतयाः  परस  बह्मजस्य  बह्मष्ट्रीभकतस्य  स्वमाभमामवककी  इयमम्  अनपुभकमतयाः  इमत  मदशिमा
अदवैतववेदमान्तमानपुयमामयमभयाः व्यमाख्यमातमम्।  स्फिनोटबह्मवमामदननो  ववैयमाकरणमायाः  पपुनवमारच  एव जगतनो  जन्म जगद पुयाः।
सककनोकमावमागम् महि तवेषमास नयवे स्फिनोटमाख्यमा परमा वमागवेव। तयवैव जगमददस सकयतवे –अहिमवेववमात इव प्रवमाम्यमारभममाणमा
भपुवनमामन  मवश्वमा  इमत।  तदनपुरूपस  चवेदस  वमाक्यपदष्ट्रीयपदमम्  अनपुसन्धवेयमम्  –अनमामदमनधनस  बह्मशिब्दतत्त्वस
यदकरमम्।  मववतरतवेऽथरभमाववेन  प्रमक्रयमा  जगतनो  यतयाः॥ इमत। अतनो व्यमाकरणदमाशिरमनकवै याः  स्फिनोटपरमा  व्यमाख्यमा
प्रमाणमामय।  शिमाकमाश्च आदमाशिमकस  महिमाममायमास  सससमारस्य सजरन-पररपमालन-मवनमाशिनकमारणस  मन्यन्तवे।  तथमामहि
शिस्तस सप्तशित्यमास-

सपृमषशस्थमतमवनमाशिमानमास शिमकभकतवे सनमातमन।

गपुणमाश्रयवे गपुणमयवे नमारमायमण नमनोऽस्तपु  तवे॥ इमत।

एवस बहिह प्रस्थमानप्रशिस्तस प्रचपुरप्रचमारस सककममदस ववैमदकवमाङ्मयवे ववैमशिष्ट्यवेन मवमशिष्यतवे।

समा  वमागवेव  वसपुरुद्रिमामदत्यमामददवेवतमारूपवेण  मवचरमत।  सवैव  इन्द्रिमामग्निममत्रमावरुणमादष्ट्रीनमास  धमारमयत्रष्ट्री।
वस्तपुतस्तपु  यजममानमायाः तमामवेव सनोममामदमभहिरमवमभरयाः यमागवेषपु  यजन्तवे। समा महि जगदष्ट्रीश्वरष्ट्री धनदमात्रष्ट्री जष्ट्रीवभमाववेन
भकतमामन  अनपुप्रमवश्य  मवमवधरूपवेण  अवमतष्ठतवे।  वस्तपुतस्तपु  तयवैव  शिमकरूपयमा  असधमष्ठतमायाः  प्रमामणनयाः
दशिरनश्रवणमाशिनप्रमाणनमामदकममारमण कपु वरशन्त। तदपुकमम्–

इशन्द्रियमाणमामसधष्ठमात्रष्ट्री भकतमानमास चमासखलवेषपु यमा।

भकतवेषपुसततस तस्यवै व्यमामप्तदवेव्यवै नमनो नमयाः॥ इमत।

सवैव  प्रसन्नमा  सतष्ट्री  उपमासकमाय  बह्ममामददवेवपदमम्  ऋमषत्वस  मवदमास  वमा  प्रयच्छमत।  समा  वमागवेव
असपुरमामदशित्रपुमनधनदमारमा प्रजमानमास रकमास मवदधमामत। मत्रपपुरहिरमादयस्तपु मनममत्तभकतमायाः। तच्छक्त्यवैव शिमकमन्तयाः तवे।
तदमाम्नमातमम्–

अहिस रुद्रिमाय धनपुरमातननोमम। बह्ममदषवे शिरववे हिन्तवमा उ॥

अहिस जनमाय समदस कपृ णनोम्यहिस दमावमापपृसथवष्ट्री आमवववेशि॥ इमत। 

अत्रवेदमनपुसन्धवेयस यतम् महिमाममायमाप्रभमाववेणवैव मधपुसकदनयाः स्वनमाम्नयाः समाथरक्यस प्रमाप। महिमाममायमामवमनोमहितसौ
मधपुकवै टभसौ वरप्रदमानमाङ्गष्ट्रीकमारवेण मवष्णपुहिस्तवे स्ववेच्छमामपृत्यपुवरणस कपृ तवन्तसौ। अत एव हिररयाः तसौ हिन्तपुमम् आहिरतम्।
तदपुकस  सप्तशित्यमास –

तमावप्यमतबलनोन्मत्तसौ महिमाममायमामवमनोमहितसौ।

उकवन्तसौ वरनोऽस्मत्तनो मवयतमामममत कवे शिवमम्॥ इमत।
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समा  वमागवेव  भकभपुरवयाःस्वलर्थोकमानम्  पररव्यमाप्य  मवरमाजतवे।  लनोकमातष्ट्रीतमा  समा  सवर  लनोकमम्  उत्पमादयन्तष्ट्री
स्वममहिम्नमा मवलसतष्ट्रीमत वमाचनो ममाहिमात्म्यस ककीमतरतमममत शिमम्।

पमाठसमारयाः-१

दवेवष्ट्रीसककवे  अषमन्त्रवैयाः यदपुकस  ततम् समाररूपवेण कथ्यतवे। सवरत्र मन्त्रवेषपु दृषवेन अहिमममत पदवेन वमागमाम्भपृणष्ट्री
ऋमषयाः जवेययाः। समा वमागमाम्भपृणष्ट्री रुद्रिवैयाः,  आमदत्यवैयाः,  मवश्वदवेववैयाः,  सहि तत्तदमाशत्मकमा भकत्वमा मवचरमत। इन्द्रिमाग्न्यनोयाः
अशश्वननोयाः च समा धमाररकमा। समा सनोमस्य धमाररकमा, त्वषमारस पकषमाणस भगस च धमारयमत। धनस्य समा धमाररकमा। समा
रमाषष ष्ट्री, वसकनमास सङ्गमनष्ट्री, मचमकतपुषष्ट्री, यसजयमानमास प्रथममा। तमास भकररस्थमात्रमास भकरर आववेशियन्तनीं ममा दवेवमायाः पपुरुत्रमा मव
अदधपुयाः। ययाः अन्नस खमादमत,  पश्यमत,  प्रमाणमानम् धमारयमत,  उकमवषयमानम् शृणनोमत,  स मयमा एव एततम् सवर कमायर
करनोमत। मम ममहिममानस यवे  न जमानशन्त,  तवे मवनश्यशन्त। हिवे मवश्रपुत,  शृणनोतपु,  श्रदमायमायाः मवषयमम् अहिस यपुष्ममाकस
समष्ट्रीपवे वदमामम।अहिस स्वयमवेव दवेववैयाः मनपुष्यवैश्च अभष्ट्रीषमम् इदस वमाक्यस वदमामम। अहिस यममच्छमामम तमवेव बलवन्तस,
बह्ममाणस, मन्त्रद्रिषमारस, मवेधमामवनस च करनोमम। अहिस रुद्रिमाय बह्मदवेषकमाररणस घतकस  शित्रपुस हिन्तपुस तस्य धनपुषस गपृह्णमामम।
अहिमवेव  जनमानमास  कपृ तवे  ससगमामस  करनोमम।  अहिमवेव  दपुलनोकस  भकलनोकस  च प्रमवशिमामम।अहिमवेव  अस्यमायाः  पपृसथव्यमायाः
परममात्मनयाः  मशिरसस ऊध्वरभमागवे  वमा  दपुलनोकस  सपृजमामम।  मम उत्पसत्तयाः  परममात्ममन  सवरव्यमापकवे  बह्मचवैतन्यवे।
यस्ममातम्  अहिस  समस्तभपुवनस  प्रमवश्य  मवमवधरूपवेण  अवमतष्ठमामम।  मकञ्चि दकरस्थदपुलनोकस  मदष्ट्रीयशिरष्ट्रीरवेण  अहिस
स्पपृशिमामम।अहिमवेव समस्तभपुवनस सपृजन्तष्ट्री वमायपुयाः इव प्रवहिमामम। स्वममहिम्नमा दपुलनोकस  पपृसथवनीं च उल्लङ्घ्य अहिमम्
ईदृशिष्ट्री सवरजगदमात्मनमा भवमामम।
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श्रदमासककमम्

प्रस्तमावनमा

ववेदवेषपु मनसयाः मवमभन्नमायाः भमावमायाः अमत स्पषतयमा वमणरतमायाः सशन्त। मनसयाः समामथ्यरस्य अवगमाहिनमम्
अमत कमठनमम्। कवे मचतम् जनमायाः अत्यसधकस  कमायर  सम्पमादमयतपुस  शिक्नपुवशन्त,  महिमत यपुदवे मनभरयस सवेनमासधपत्यस
कपु वरशन्त,  कवे मचतम्  ध्यमानमामदनमा  अतष्ट्रीशन्द्रियस  जमानस  लभन्तवे।  एवस  ममानववेषपु  भवेदस्य कमारणस  महि तवेषमास  मनयाः एव।
तथमामप मनसयाः सकक्ष्ममा भमावमायाः कवे , तवेषमास पररणमाममायाः कवे , भमावमानमास सवधरनस कथस भमवतपुमहिरमत, भमावस्य दृढष्ट्रीकरणवे
कवे  अन्तरमायमायाः सशन्त इत्यमामदमवषयनोऽमप ववेदवे समपुलभ्यतवे। श्रदमा तमादृशि एकनो मननोभमावयाः। लनोकवे  समाममान्यतयाः
जनयाः यत्परयाः भवमत तत्र तस्य श्रदमा अशस्त इमत वकपुस  शिक्यतवे। कमायर प्रवेरकयाः मवश्वमासनो महि श्रदमा इमत वकपुस
शिक्यमम्। अथमारतम् तथमा मवश्वमासयाः ययाः मवश्वमाससनस जनस मवश्वमासमानपुगपुणस कमायर प्रवेरयमत। मक्रयमाशिष्ट्रीलयाः मवश्वमासयाः
इत्यमप अथमारन्तरमम्।

तथमामहि आशस्तक्यबपुमदयाः श्रदमा इमत श्रदमाशिब्दमाथरयाः  उकयाः कठनोपमनषदयाः शिमाङ्करभमाष्यवे।  श्रदमायमायाः
ममाहिमात्म्यस गष्ट्रीतममप गष्ट्रीतमायमास- 

'श्रदमावमावल्लभतवे जमानस तत्परयाः ससयतवेशन्द्रिययाः।

जमानस लब्ध्वमा परमास शिमाशन्तममचरवेणमासधगच्छमत'॥ 

पपुनश्च- 

'यनोमगनमाममप सवरषमास मद्गतवेनमान्तरमात्मनमा। 

श्रदमावमान्भजतवे यनो ममास स मवे यपुकतमनो मतयाः'॥ 

एवस बहिहधमा श्रदमायमायाः स्तपुमतयाः बहिहत्र कपृ तमा समपुपलभ्यतवे। अशस्मनम् पमाठवे  ववेदवे श्रदमामवषयवे मकमम् उकस
तदम् प्रस्तकयतवे। अस्य ऋग्ववेदष्ट्रीयस्य श्रदमासककस्य ऋमष: श्रदमा कमाममायनष्ट्री, दवेवतमा श्रदमा, छ्न्द: अनपुषपुपम्। इदमम्
ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे १५१ ससख्यमाकस  सककमम्। 

. )19 4 मकलपमाठयाः - श्रदमासककमम्

शअदरचाअसगनर्यः ससर मध्रतत शअदरचा म हहरतत ह असवर्यः। 
शअदचास भग मस्र रभ अधरसन अ वचअसचा वत मदिरचारसस॥१॥

सप्रअरस श मदतअ दिदि मतर्यः सप्रअरस श मदतअ सदिदिचा मसतर्यः। 
सप्रअरस भतोअजतषक अ रज्व मसस्वअदिस र म उसदि अतस कम म सध॥२॥
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रथचा म दित अवचा असक मरतषक शअदचारक अगतषक म चसकअरत। 
ए अवस भतोअजतषक अ रज्व मस्वअस्रचाकमरकसदि अतस कम म सध॥३॥

शअदचास दित अवचा रज मरचानचा वचाअरकगतो मपचाअ उपचा मसतत। 
शअदचास ह मदि अय्र म१अरचाकभ म त्रचा शअदरचा म सवन्दितत अ वसक म॥४॥

शअदचास प्रचाअतहर मवचारहत शअदचास रअध्रससदि मनस अ परर म। 

शअदचास सभरर मस्र सन अमकसचअ शदतअ शदचा मपरत अह न म:॥५॥

. )19 5 इदमाननीं श्रदमासककस्य मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

शअदरचाअसगनर्यः ससर मध्रतत शअदरचा म हहरतत ह असवर्यः। 
शअदचास भग मस्र रभ अधरसन अ वचअसचा वत मदिरचारसस॥१॥

पदिपचाठर्यः− शअदरचा म। अअसगनर्यः। सरन। इ अध्रअतत अ। शअदरचा म। हह अरअतत अ। ह असवर्यः॥ शअदचारन। भग मस्र।

रभ अधरसन म। वच मसचा। आ। वत अदि अरचाअरअससअ॥१॥

अन्वययाः−  श्रदयमा  अमग्नियाः  सममध्यतवे।  श्रदयमा  हिहयतवे  हिमवयाः।  भगस्य मकधरमन  श्रदमास  वचसमा  आ
ववेदयमामसस। 

व्यमाख्यमा-  पपुरुषगतयाः  अमभलमाषमवशिवेषयाः  श्रदमा।  तयमा  श्रदयमा  अमग्नियाः  गमाहिरपत्यमामदयाः  सममध्यतवे
ससदष्ट्रीप्यतवे।  यदमा  महि  पपुरुषवे  श्रदमा  अमग्निगनोचर  आदरमामतशियनो  जमायतवे  तदवैषयाः  पपुरुषयाः  अग्निष्ट्रीनम्  प्रज्वमालयमत
नमान्यदमा। श्रदयमा एव हिमवयाः पपुरनोडमाशिमामदहिमवश्च हिहयतवे। आहिवनष्ट्रीयवे प्रमकप्यतवे। 

यदमा अस्य सककस्य यमा द्रिषष ष्ट्री तयमा श्रदमाख्ययमा अमग्नियाः सममध्यतवे। श्रदमामम् उकलकणमायमायाः श्रदमायमायाः
अमभममामनदवेवतमास भगस्य भजनष्ट्रीयस्य धनस्य मकधरमन प्रधमानभकतवे स्थमानवे अवशस्थतमास वचसमा वचनवेन स्तनोत्रवेण
आ ववेदयमामसस अमभतयाः प्रख्यमापयमामयाः। इदन्तनो मससयाः। 

सरलमाथर याः- श्रदयमा अमग्नियाः प्रज्ज्वसलतयाः भवमत, श्रदयमा हिमवदमारनस मक्रयतवे, श्रदमा यमा भमाग्यस्य प्रधमानमा,
समा श्रदमा स्तपुत्यमा प्रमाथ्यरतवे। 

व्यमाकरणमम्-

 सममध्यतवे - समम्-पकवरकमातम् इन्धम्-धमातनोयाः कमरमण रूपमम् (तप्रत्ययवे यमक) (प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे 
रूपमम् इदमम्)। 

ववेदमाध्ययनमम्    99   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

 हिहयतवे - हिह दमानमादयनोयाः इत्यथरकमातम् धमातनोयाः कमरमण रूपमम् (प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम् इदमम्)। 
 आ ववेदयमामसस - आ पकवरकमातम् मवदधमातनोयाः मणमच लमट उत्तमपपुरुषस्य बहिहवचनस्यरूपमम्। 

सप्रअरस श मदतअ दिदि मतर्यः सप्रअरस श मदतअ सदिदिचा मसतर्यः। 
सप्रअरस भतोअजतषक अ रज्व मसस्वअदिस र म उसदि अतस कम म सध॥२॥

पदिपचाठर्यः- सप्रअररन। शअदतअ। दिदि मतर्यः। सप्रअररन। शअदतअ। सदिदिचा मसतर्यः॥ सप्रअररन। भतोअजतषक म। रज्व मऽसक।

इ अदिरन। रत अ। उ असदि अतरन। कम अ सधअ॥२॥

अन्वययाः-  (हिवे)  श्रदवे,  ददतयाः मप्रयमम्(कपृ सध), (हिवे)  श्रदवे,  मददमासतयाः मप्रयस  (कपृ सध),  भनोजवेषपु  यज्वसपु
मप्रयस(कपृ सध), मवे इदमम् उमदतस(मप्रयस) कपृ सध। 

व्यमाख्यमा-  हिवे  श्रदवे  ददतयाः  चरुपपुरनोडमाशिमादष्ट्रीमन  प्रयच्छतयाः  यजममानस्य मप्रयमम्  अभष्ट्रीषफिलस  कपु रु।
मददमासतयाः दमातपुममच्छतश्च हिवे श्रदवे मप्रयस कपु रु। मवे मम ससबससधषपु भनोजवेषपु भनोकपृ षपु भनोगमासथरषपु यज्वसपु कपृ तयजवेषपु
इदमपुमदतमपुकस  मप्रयस कपृ सध कपु रु। 

सरलमाथर याः- अशस्मनम्  मन्त्रवे  श्रदमास  प्रमत  उच्यतवे  यतम्  हिवे  श्रदवे  चरुपपुरनोडमाशिमादष्ट्रीमन  दमातपुयाः,  दमातपुमम्
इच्छतयाः, उदमारयजममानस्य अभष्ट्रीषपकमतर कपु रु। हिवे श्रदवे अस्ममाकमम् अस्य वचनस्य अभष्ट्रीषपकमतर कपु रु। 

व्यमाकरणमम्-

 ददतयाः - दमा-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययमान्तस षष्ठ्यवेकवचनवे रूपमम्। ददतम् इमत प्रमामतपमदकमम्। पपुनयाःपपुनयाः दमातमा
इमत अत्रमाथरयाः। 

 मददमासतयाः - दमा-धमातनोयाः समन शितपृप्रत्ययवे च मददमासतम् प्रमामतपमदकस  मनष्पदतवे। तस्य षष्ठ्यवेकवचनवे 
इदस रूपमम्। दमातपुमम् इच्छमत तस्य इत्यथरयाः। 

 उमदतमम् - वदम् व्यकमायमास वमामच इत्यथरकमातम् धमातनोयाः कप्रत्ययमान्तस रूपमम्। यदमा उतम्-उपसगमारतम् इणम् 
गतसौ इमत धमातनोयाः कप्रत्ययवे उमदत इमत रूपस भवमत। 

 कपृ सध - कपृ धमातनोयाः लपुमङ मध्यमपपुरुषवे एकवचनवे रूपमम्। कपु रु इत्यशस्मनम् अथर एव प्रयनोगयाः भवमत। 

रथचा म दित अवचा असक मरतषक शअदचारक अगतषक म चसकअरत। 
ए अवस भतोअजतषक अ रज्व मस्वअस्रचाकमरकसदि अतस कम म सध॥३॥

पदिपचाठर्यः- रथचा म। दित अवचार्यः। असक मरतषक। शअदचारन। उ अगतषक म। चअसकअरत॥ ए अवरन। भतोअजतषक म। रज्व मऽसक। 

अअस्रचाकमरन। उ असदि अतरन। कम असधअ॥३॥
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अन्वययाः- दवेवमायाः यथमा उगवेषपु असपुरवेषपु श्रदमास चमक्ररवे, एवस भनोजवेषपु यज्वसपु(त्वस श्रदमास कपृ सध) अस्ममाकमम्
उमदतस कपृ सध। 

व्यमाख्यमा-  दवेवमायाः इन्द्रिमादययाः असपुरवेषपु  उद्गकणरबलवेषपु  यथमा श्रदमास  चमक्ररवे अवश्यमममवे  हिन्तव्यमा इमत
आदरमामतशियस  कपृ तवन्तयाः।  एवस  श्रदमावत्सपु  भनोजवेषपु  भनोकपृ षपु  भनोगमासथरषपु  यज्वसपु  यषपृसपु  कपृ तयजवेषपु  जनवेषपु  च
इदमपुमदतमपुकस  मप्रयस कपृ सध कपु रु। 

सरलमाथर याः- यथमा दवेवमायाः असपुरवेषपु श्रदमास चक्रपु याः तथवैव उदरयजममानवेष्वमप श्रदमास कपु वरन्तपु। अस्ममाकमम्
अस्य वचनस्य अभष्ट्रीषपकमतर कपु रु। 

व्यमाकरणमम्-

 असपुरवेषपु - असपुर इमत प्रमामतपमदकस्य सप्तम्यवैकवचनवे रुपमम्। 
 चमक्ररवे - कपृ ञम् करणवे इमत धमातनोयाः सलटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य बहिहवचनवे रूपमम् इदमम्। 

(आत्मनवेपदपकवे)
 उमदतमम् - वदम् व्यकमायमास वमामच इत्यथरकमातम् धमातनोयाः कप्रत्ययमान्तस रूपमम्। 
 कपृ सध - कपृ धमातनोयाः ववैमदकस  रूपमम्। कपु रु इत्यशस्मनम् अथर एव प्रयनोगयाः भवमत। 

शअदचास दित अवचा रज मरचानचा वचाअरकगतो मपचाअ उपचा मसतत। 

शअदचास ह मदि अय्र म१अरचाकभ म त्रचा शअदरचा म सवन्दितत अ वसक म॥४॥

पदिपचाठर्यः- शअदचारन। दित अवचार्यः। रज मरचानचार्यः। वचाअरकऽगतो मपचार्यः। उप म। आअ सअतत अ॥ शअदचारन। 

ह अदि अय्र मरचा। आऽकभ म त्रचा। शअदरचा म। सवअन्दि अतत अ। वसक म॥४॥

अन्वययाः- वमायपुगनोपमायाः दवेवमायाः यजममानमायाः च श्रदमामम् उपमासतवे, हृदय्ययमा आकक त्यमा श्रदमामम्(उपमासतवे)।
श्रदयमा वसपु मवन्दतवे। 

व्यमाख्यमा-  दवेवमायाः  यजममानमायाः  मनपुष्यमाश्च  वमायपुगनोपमायाः  रमकतमायाः  यवेषमास  तवे  तमादृशिमायाः  सन्तयाः  श्रदमास
दवेवष्ट्रीमपुपमासतवे प्रमाथरयन्तवे हृदय्ययमा हृदयवे भवमा हृदय्यमा तथमामवधयमा आकक त्यमा ससकल्परूपयमा मक्रययमा श्रदमामवेव
पररचरशन्त सवर  जनमायाः।  कपु त  इत्यत आहि-  यतयाः कमारणमातम्  श्रदयमा  हिवेतपुभकतयमा  वसपु  धनस  मवन्दतवे  लभतवे
श्रदमावमानम् जनयाः ततयाः इत्यथरयाः। 

सरलमाथर याः- वमायपुनमा रमकतमायाः सवर दवेवमायाः तथमा यजममानमायाः स्वस्य हिमामदरकसङ्कल्पवेन  कवे वलस श्रदमायमायाः
उपमासनमास कपु वरशन्त। श्रदयमा एव मनपुष्यमायाः सम्पसत्तस प्रमाप्नपुवशन्त। 

व्यमाकरणमम्-

 वमायपुगनोपमायाः - वमायपुयाः गनोपमायाः (रमकतमायाः) यवेषमास तवे वमायपुगनोपमायाः। 
 उपमासतवे- उपपकवरकमातम् आसम्- धमातनोयाः लटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य बहिहवचनमान्तस रूपमम् इदमम्। 
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 यजममानमायाः- यजम् - धमातनोयाः शिमानचम्-प्रत्ययमान्तस रूपमम् इदमम्। 
 आकक त्यमा - आकक मत इमत प्रमामतपमदकस्य तपृतष्ट्रीयमान्तस रूपमम् इदमम्। ससकल्प इमत तदथरयाः। 
 मवन्दतवे - मवदम्-धमातनोयाः लटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम् इदमम्। 

शअदचास प्रचाअतहर मवचारहत शअदचास रअध्रससदि मनस अ परर म। 

शअदचास सभरर मस्र सन अमकसचअ शदतअ शदचा मपरत अह न म:॥५॥

पदिपचाठर्यः- शअदचारन। प्रचाअतर्यः। ह अवचाअरअहत अ। शअदचारन। रअध्रसन्दि मनरन। परर म॥ शअदचारन। सभरर मस्र। 

सनअऽमकसच म। शदत म। शतन। धचाअप अरअ। इ अह। नअ:॥५॥

अन्वययाः-  (वयस)  प्रमातयाः श्रदमास हिवमामहिवे  ,  मध्यशन्दनस परर श्रदमास  (हिवमामहिवे),  सकयरस्य मनमपुमच श्रदमास
(हिवमामहिवे)। (हिवे) श्रदवे इहि नयाः श्रतम् धमापय। 

व्यमाख्यमा- श्रदमास दवेवनीं प्रमातयाः पकवमारह्णवे  हिवमामहिवे। तथमा मध्यशन्दनस परर। लकणवे परवेयाः कमरप्रवचनष्ट्रीयत्वमम्।
मध्यशन्दनस  पररलक्ष्य।  मध्यशन्दनमम्  इत्यथरयाः।  मध्यमाहवेऽमप  तमास  श्रदमामम्  आहयमामहिवे।  सकयरस्य  सवरस्य
प्रवेरकस्यमामदत्यस्य मनमपुमच अस्तमयववेलमायमास  समायससमयवेऽमप तमामवेव श्रद्धमामम्  आहयमामहिवे।  ईदृगकपवे  हिवे  श्रद्धवे
ननोस्ममामनहि लनोकवे  कमरमण वमा श्रदमापय श्रदमावतयाः कपु रु। 

सरलमाथर याः- वयस प्रमातयाःकमालवे मध्यमाह्णवे  सकयमारस्तसमयवे च श्रदमामम् आहयमामयाः। हिवे श्रदवे अशस्मनम् लनोकवे
अस्ममानम् श्रदमावतयाः कपु रु। 

व्यमाकरणमम्-

 हिवमामहिवे - हिह- धमातनोयाः लटम् -लकमारस्य उत्तमपपुरुषस्य बहिहवचनवे रूपमम् इदमम्। 
 धमापय – धमा-धमातनोयाः मणमच लनोटम् -लकमारस्य मध्यमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम् इदमम्। 
 श्रदवे - श्रदमाशिब्दस्य सम्बनोधनवैकवचनवे श्रदवे इमत रूपमम्। 
 मनमपुमच - मन+मपुचम् धमातनोयाः मनष्पन्नयाः शिब्दयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.31 श्रदमासककस्य कयाः ऋमषयाः, मकस  छन्दयाः, कमा च दवेवतमा। 

.32 श्रदयमामग्नियाः इत्यत्र अमग्निपदवेन कनोऽथरयाः मववमकतयाः। 

.33 मकधरमन इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

.34 मकस  प्रयच्छतयाः यजममानस्य मप्रयस कपु रु। 
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.35 यज्वसपु इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

.36 कपृ सध इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्। 

.37 आकक त्यमा इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

.38 वसपु इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

.39 ककीदृशियाः जनयाः धनस लभतवे। 

.40 सममध्यतवे इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

. )19 6 श्रदमासककस्य समारयाः।
ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे श्रदमासककमशस्त (१०।१५१)। सककवे ऽशस्मनम् श्रदमायमायाः स्तपुमतयाः दवेवतमारूपवेण

कपृ तमा अशस्त। अत्र षडम्  एव मन्त्रमायाः सशन्त,  मकञ्चि अस्य मवषयस्यमापकवरत्ववेन स्वल्पकमायमम्  अमप इदस सककस
अतष्ट्रीव  ममाहिमात्म्यमम्  बभमतर।  श्रदमा-इमत  शिब्दस्य  अथर्थो  महि  कशस्मसशश्चतम्  कमायरमवशिवेषवेऽथवमा  वचनमवशिवेषवे
स्वमान्तयाःकरणवेन  आदरमामतशियस्य प्रकटष्ट्रीकरणमम्  इमत।  वस्तपुतयाः  श्रदयमा  सम्पमामदतस  कमायरमवेव  लमाभदमायकस
भवमत। श्रदमामवहिष्ट्रीनस कमर कदमामप अभष्ट्रीषफिलदमायकस  न भवमत।

सनोमस्यमामभषवयाः यजममानस्य श्रदमास प्रकटयमत (श्रदमास वदनम् सनोमरमाजनम् ९।११३।४)। ऋमषमभयाः
कपृ तस  स्तनोत्रस श्रदमासमशन्वतमनसमा इन्द्रिवेण श्रपुतमम्  (श्रदमामनस्यमामा  शृणपुतवेदभष्ट्रीतयवे)।  वमाक्सककवे  (ऋगम् १०।
१४५)  कसथतमशस्त-  श्रपुसध  श्रपुत  श्रमदवस  तवे  वदमामम।  अत्र श्रमदव इमत पदस्य समायणवेन कपृ तनोऽथरयाः  -
श्रदमाबलवेन  लभ्यस  बह्ममात्मकस  वस्तपु अथमारतम्  बह्म श्रदयमा  जमातस  भवमत,  उपलभ्यतवे।  अन्यवेषपु  मन्त्रवेष्वमप
ऋषष्ट्रीणमास  श्रदमास  प्रमत अतष्ट्रीव पकज्यमा  भवनमा  वतरतवे।  श्रदमासपुकवे  तपु  दवेवतमास्वरूपवेणवैव  श्रद्धमा  मचमत्रतमाऽशस्त।
अस्य मन्त्रस्य ऋमषकमा श्रदमा अशस्त,  यमा कमामगनोत्रजमा अशस्त। तवेनवैव कमारणवेन समा कमाममायनष्ट्री इमत नमाम्नमा
मवख्यमातमाऽशस्त।

अस्य सककस्य प्रथममन्त्रवे एव स्पषष्ट्रीकपृ तमम् अशस्त यतम् श्रदयमा एवमाग्निवेयाः सममन्धनस भवमत। श्रदयमा
आहिवनष्ट्रीयमाग्निसौ  आहिहमतयाः  दवेयमा  भवमत।  अस्य  तमात्पयरममदमशस्त  यतम्  यजष्ट्रीयकमायरषपु  श्रदमायमायाः  महितष्ट्री
आवश्यकतमा वतरतवे। अमग्नियाः अत्र जमानमाग्निवेयाः प्रतष्ट्रीकरूपयाः अमप वकपुस  शिक्यतवे। जमानमाग्निवेयाः सममन्धनममप श्रदयमा एव
सम्पमामदतस भववेतम्। अस्यमायाः श्रदमायमा उपमासनमा न कवे वलस ममानवमायाः कपु वरशन्त अमप तपु दवेवतमा अमप असपुरवैयाः सहि
यपुदकमालवे  श्रदमामम्  आसश्रत्य स्वककीयमननोरथस  समाधयशन्त। अपरशस्मनम्  मन्त्रवे  मननोववैजमामनकतथ्यस्य रनोचकस
मवश्लवेषणस वतरतवे-

श्रदमास हृदय्ययमाकक त्यमा श्रदयमा मवन्दतवे वसपु। इमत।। 

हृदयवे समपुत्पन्नसङ्कल्पवेन श्रदमायमा उपमासनमा भवमत। प्रथमस्तपु समाधकस्य मचत्तवे सङ्कल्पस्य उदयनो
भवमत, तदनन्तरमम् एवमाससौ कशस्मसशश्चदम् अमप कमायर स्वमनयनोगस करनोमत। श्रद्धयमा धनस्य प्रमामप्तभरवमत। अत्र
वसपु इत्यवेतत्पदवेन भसौमतकद्रिव्यस्य सङ्कवेतनो न भवमत मकन्तपु  आध्यमाशत्मककल्यमाणस्य। अजमानस्य मवनमाशिस
कपृ त्वमा अमरत्वस्य प्रमामप्तरवेव आध्यमाशत्मकस  वसपु अशस्त। अमरतमायमायाः समपुपलब्धवेयाः प्रधमानस समाधनमम् इयमम् एव
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श्रदमा वतरतवे। अशन्तममा प्रमाथरनमायाः- श्रदवे श्रदमापयवे  हि नयाः। इमत।। उपमनषत्सपु श्रदमातत्त्वस्य यदम् ममाहिमात्म्यमम्
उकस  तस्य बष्ट्रीजमम् अशस्मन्नवेव प्रख्यमातसककवे  समपुपलभ्यतवे।

पमाठसमारयाः

अशस्मनम् पमाठवे  श्रदमासककस्य पञ्चि मन्त्रमायाः सलसखतमायाः। एषपु पञ्चिमन्त्रवेषपु यतम् समाररूपवेण कसथतस तदवेव
अधपुनमा  समाररूपवेण  कथ्यतवे।  एषपु  पञ्चिमन्त्रवेषपु  श्रदयमा  मकस  मकस  कतरव्यमममत  मपुख्यतयमा  उकमम्।  श्रदमायमा
मवमवधरूपमामण प्रयनोजनमामन च प्रदश्यरन्तवे। हिनोमवे  भनोजनवे  दमानवे  दमकणमायमास श्रदमा मवधवेयमा,  श्रदयमा तत्फिलवदम्
भवतष्ट्रीत्यमादययाः  मवषयमायाः  सन्तष्ट्रीमत प्रथममन्त्रवे  उकमम्।  मदतष्ट्रीयवे  मन्त्रवे  श्रदमास  प्रमत  उच्यतवे  हिवे  श्रदवे   ममवेदस
घनोमषतवचनमम्,  दमानस प्रयच्छतनो जनस्य कल्यमाणस कपु रु,  हिवे सदमास्थवे  !  दमातपुममच्छतयाः कल्यमाणस कपु रु,  दमानस्य
भनोकपृ षपु दमकणमास गपृहिष्ट्रीतवत्सपु खल्वपृशत्वकपु कल्यमाणस कपु रु इमत। तपृतष्ट्रीयवे मन्त्रवे उच्यतवे यतम् यथमा क्रक रवेषपु द पुषजनवेषपु
वमा तवेषमामपुपरर मपुमपुकपुवनो मवदमाससनो यथनोमचतस धमारणमास दवैवष्ट्रीशिमकस  प्रवेरयशन्त, एवस भनोजनदमातपृषपु तथमा यजममानवेषपु खलपु
अस्ममाकमम् इदमम् आशिष्ट्रीवरचनस कल्यमाणप्रदस कपु रु इमत प्रमासथरतस श्रदमास प्रमत। चतपुथर मन्त्रवे उच्यतवे यतम् मपुमपुकपुवनो
मवदमाससनो श्रदमास हृदयस्थमास कपृ त्वमा समदच्छमास  सवेवन्तवे  ,  यजनशिष्ट्रीलमायाः प्रमाणमायमामवैवमारयकरककनो यवेषमास  तवे  तथमाभकतमायाः
श्रदमास  समदच्छमास  सवेवन्तवे  तवे  समदच्छयमा  धनस  लभन्तवे।  अशन्तममन्त्रवे  श्रदमास  प्रमत उच्यतवे  यतम् प्रमातयाः  कमालवे
यथमावदमारणमास खल्वमाशस्तकतमास परममात्मप्रष्ट्रीमतमम् आमन्त्रयमावहिवे,  मदनस्य मध्यवेऽमप परममात्मप्रष्ट्रीमतममामन्त्रयमामहिवे,
परममात्मप्रष्ट्रीमतममामन्त्रयमामहिवे, हिवे श्रदवे  आशस्तकभमावनवे परममात्मप्रष्ट्रीतवे ! अस्ममानशस्मनम् जष्ट्रीवनवे श्रदमामयमानम् कपु रु
इमत। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

(दवेवष्ट्रीसककवे )
.1 दवेवष्ट्रीसककस्य समारस सलखत।

.2 वमागमाम्भपृणष्ट्रीदवेव्यमायाः ममहिममानस वणरयत।

अहिमवेव स्वयममदमम्... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.3 अहिस रुद्रिमाय धनपुरमा... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.4 अहिस सपुववे मपतरमस्य... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.5 अहिमवेव वतइव... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.6 अहिस रुद्रिवेमभवरसपुमभ… इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.7 अहिस सनोमममाहिनसस….. इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.8 मयमा सनो अन्नमसत्त…..इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।
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.9 अमतससकवेपवेण दवेवष्ट्रीसककस  वणरयत।

(श्रदमासककवे )
.10 श्रदमासककस्य समारस सलखत। 

श्रदयमा मकस  मकस  करणष्ट्रीयमम् इमत मवषयकमन्त्रस सलखनम् समायनभमाष्यनपुसमारर व्यमाख्यमानस कपु रुत। 

यथमा दवेवमा असपुरवेषपु... इत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा व्यमाख्यमात।

मप्रयस श्रदवे ददतयाः... इत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा व्यमाख्यमात।

श्रदमास प्रमातहिरवमामहिवे... इत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरपकगयाः - (दवेवष्ट्रीसककवे )
.1 वमाकम्  ऋमषयाः, मत्रषपुपम् छन्दयाः, २ जगतष्ट्री, वमाकम्  दवेवतमा।

.2 सककस्य द्रिषष ष्ट्री वमागमाम्भपृणष्ट्री।

.3 अशश्वनमा।

.4 उभसौ।

.5 रुद्रिवेमभयाः।

.6 रुद्रिमाशत्मकमा भकत्वमा।

.7 आहिन्तव्यमम्।

.8 सपुपकवरकमातम् प्रपकवरकमातम् अवम्-धमातनोयाः ईप्रत्ययवे चतपुथ्यरकवचनवे।

.9 धनमानमामम्।

.10 यजमाहिमारणमामम्।

.11 मकदम्-धमातनोयाः क्वसपुप्रत्ययवे ङष्ट्रीमप प्रथमवैकवचनवे।

.12 अमन्यममानमायाः अजमानन्तयाः।

.13 प्रपकवरकमातम् अनम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

.14 शृणपु।

.15 पपुरुशिब्दमातम् सप्तम्यथर त्रमाप्रत्ययवे।

उत्तरपकगयाः - (दवेवष्ट्रीसककवे )
.16 दवेववैयाः।

.17 सवेमवतमम्।

.18 ववेदवे।

.19 शिनोभनमा मवेधमा यस्य तमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।
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.20 षष्ठ्यथर।

.21 करनोमम।

.22 शृ-धमातनोयाः उप्रत्ययवे शिरुयाः इमत जमातवे चतपुथ्यरकवचनवे।

.23 हिनम्-धमातनोयाः तपुमपुन्प्रत्ययमाथर ववैमदकवे  तववैप्रत्ययवे।

.24 मवमवधस व्यमाप्य मतष्ठमामम।

.25 सक-धमातनोयाः लमट आत्मनवेपदवे उत्तमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्।

.26 भपुवनमामन।

.27 परस्तमातम्।

.28 तपृतष्ट्रीयमा।

.29 अदसम्-शिब्दस्य तपृतष्ट्रीयवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्।

.30 ववेदवे।

उत्तरपकगयाः - (श्रदमासककवे )
.31 श्रदमा कमाममायनष्ट्री ऋमष:, अनपुषपुपम् छ्न्द:, दवेवतमा श्रदमा। 

.32 गमाहिरपत्यमामदयाः। 

.33 प्रधमानभकतवे स्थमानवे। 

.34 चरुपपुरनोडमाशिमादष्ट्रीमन। 

.35 कपृ तयजवेषपु। 

.36 कपु रु। 

.37 ससकल्परूपयमा क्रययमा। 

.38 धनमम्। 

.39 श्रदमावमानम्। 

.40 ससदष्ट्रीप्यतवे। 

॥ इमत नवदशियाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमावनमा

ववेदनो  जमानरमामशियाः  शिब्दरमामशिश्च।  ववेदयाः  अपसौरुषवेय  इमत  एव  परम्परमा।  प्रमामणममात्रस्य  इषप्रमाप्तवेयाः
अमनषपररहिमारस्य च अलसौमककमम् उपमायस ववेदयमत ववेदयाः। ववेदवेन जमाप्यममानमा उपमायमायाः प्रत्यकवेण अनपुममानवेन वमा
प्रममाणवेन अगम्यमायाः सशन्त। कवे वलमम् ववेदशिब्दवेभ्य एव तवे उपमायमा जमातपुस शिक्यमायाः। ईश्वरनोऽमप सपृमषकरणवे ववेदजमानमम्
आसश्रत्य  जगतम्  सपृजतम्।  तमददस  ववैमदकस  जमानस  मनभमारन्तमम्  प्रममादरमहितस  च।  स  च  ववेदयाः  प्रयनोगभवेदवेन
यजमनवमारहिकत्वमादम् ऋकम्  यजपुयाः समाम इमत त्रवेधमा मभन्नयाः। स एव त्रयष्ट्री इत्यपुच्यतवे। प्रमतववेदमम् पपुनयाः मन्त्रयाः बमाह्मणमम्
इमत  मदमवधनो  मवभमागनो  प्रकशल्पतनो  ववेदमवमद्भियाः।  मन्त्र  एव  ससमहितमा  इत्यमप  प्रचमारयाः।  मन्त्रस्तमावतम्
यजमादनपुष्ठमानकमारणभकदद्रिव्यदवेवतमामदप्रकमाशिकयाः।  बमाह्मणस्तपु  मवध्यथरवमादमामदप्रमतपमादकयाः  अनवेकमवधयाः।
स्तपुत्यमात्मक  ऋग्ववेदयाः।  तस्य  ऋग्ववेदस्य  मण्डलरूपवेण  अषकरूपवेण  च  दवेधमा  मवभमाजनमशस्त।  तत्र
मण्डलरूपवेण मवभमागवे  समत सककमम्  इदमम् ऋग्ववेदस्य प्रथमवे मण्डलवे  (१.१५४)  चतपुयाःपञ्चिमाशिदसधकवै कशिततमस
सककमम्। मन्त्रमात्मकस्य ऋग्ववेदस्य अयमसशियाः। 

अशस्मनम् पमाठवे  मवष्णपुसककस  ममत्रमावरुणसककस  च पमाठ्यत्ववेन  मवदतवे। पकवमारधर  मवष्णपुसककस  मवदतवे,
उत्तरमाधर च ममत्रमावरुणसककमम् उपन्यस्तमशस्त। 

मवष्णपुसककवे  अमप मवष्णपुदवेवतमायमायाः स्तपुमतयाः मवमहितमा। अत्र मवष्णनोयाः ममाहिमात्यस वमणरतमम्। अस्य सककस्य
ऋमष: दष्ट्रीघरतममा औचथ्ययाः,  छन्दयाः मवरमाटम्  मत्रषपुपम्,  दवेवतमा मवष्णपुयाः। अशस्मनम् सककवे  मवष्णनोयाः वष्ट्रीयरतमा प्रकमटतमा।
मवष्णनोयाः  मनकटवे  यतम्  यतम्  प्रमासथरतस  तदमप  प्रकमटतमम्।  अशस्मनम्  पमाठवे  मवष्णपुसककवे  मवदममानमायाः  षटम्  मन्त्रमायाः
प्रमतपमामदतमायाः। 

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास ससमहितमापमाठस जमास्यमत।
 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास पदपमाठस जमास्यमत।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास सरलमाथर जमास्यमत।
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 मन्त्रवे शस्थतस व्यमाकरणस जमातपुस समथर्थो भववेतम्।
 सककतमात्पयर सककतत्त्वस च अवगच्छवेतम्।
 सककमाथर जमात्वमा सककममहिममानमम् जमास्यमत।
 ववैमदकशिब्दमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 ववैमदकलसौककयनोयाः भवेदस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 कवे षमासञ्चितम् ववैमदकरूपमामण जमास्यमत। 

॥मवष्णपुसककमम्॥

. )20 1 अधपुनमा मकलपमाठस पठमाम (मवष्णपुसककमम्)

सवष्णतोअनकर कस म  वश्रीअरचार मसणअ प्र वतो मचसअ 
रर्यः पचासथर मवचासन सवरअरत रजचास मसस। 
रतो अस्कमभचारअदिकत्त मरस सअधस्थस म
सवचकरचाअणसतअधतोरमगचाअरर्यः।। १।। 

प्र तसद्विष्णक म: स्तवतत वश्रीअरर्वे मण 
रम अगतो न भश्रीअरर्यः कक मचअरतो सग मरर अषचार्यः। 

रस्रतोअरषक म सत्र अषक सवअकर मणत-
ष्वसधसकअरसन्त अ भकव मनचासन अ सवश्वचा म॥२।। 
प्र सवष्ण मवत शभ अषरत मतक अ रन्र म
सगरर असकत म उरगचाअरचारअ वमष्णत म। 

र इ अदिस दिश्रीअघर्यं प्रर मतस सअधस्थअ-

रतकतो म सवरअरत सत्र असभररत्पअदितसभ म:।। ३।। 

रस्रअ त्रश्री पभ अणचार रधक मनचा प अदिचा-
न्रकश्री मररचाणचा स्वअधरचाअ रदि मसन्त। 

र उ म सत्र अधचातक म पमसथअवश्रीरक अत दचा-
रतकतो म दिचाअधचार अ भकव मनचासन अ सवश्वचा म।। ४।। 
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तदि मस्र सप्रअररअसभ पचाथतो म अश्रचास अ 
नरतोअ रत्र म दितवअरवतोअ रदि मसन्त। 
उ अर अकअरस्रअ स सह बन्धक मरर अत्थचा

सवष्णतो म: पअदित प मर अरत रध्वअ उत्स म:।। ५।। 
तचा वचास अ वचास्तभ मन्रकश्रससअ गर मध्रहै अ
रत्रअ गचावतोअ भभरर मशमङन गचा अअरचास म:। 

अत्रचाह अ तदिक मरगचाअरस्रअ वमष्ण म:
पर अरस प अदिरव म भचासत अ भभरर म।। ६।। 

. . )20 1 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम (मवष्णपुसककमम्)

सवष्णतोअनकर कस म  वश्रीअरचार मसणअ प्र वतो मचसअ 
रर्यः पचासथर मवचासन सवरअरत रजचास मसस। 
रतो अस्कमभचारअदिकत्त मरस सअधस्थस म
सवचकरचाअणसतअधतोरमगचाअरर्यः।। १।। 

पदिपचाठर्यः- सवष्णतो म:। नक। कअरन। वश्रीअरचार मसण। प्र। वतोअचअरन। रर्यः। पचासथर मवचासन। सवअऽरअरत। 

रजचास मसस।। रर्यः। अस्कमभचारतन। उतनऽत मररन। सअधऽस्थ मरन। सवअऽचअकअरचाअणर्यः। त्रतधचा। 

उ अर अऽगचाअरर्यः।। १।। 

अन्वययाः-  हिवे  मनपुष्यमा  ययाः  पमासथरवमामन  रजमाससस  नपु  मवममवे  य  उरुगमाय  उत्तरस  सधस्थस  त्रवेधमा
मवचक्रममाणनोऽस्कभमायत्तस्य मवष्णनोवर्थीयमारमण प्रवनोचमनवेन कस  प्रमाप्नपुयमास तथमा यकयममप कपु रुत ॥१॥

व्यमाख्यमा-  हिवे  नरमायाः मवष्णनोयाः व्यमापनशिष्ट्रीलस्य दवेवस्य वष्ट्रीयमारमण वष्ट्रीरकममारमण नपु  कमम्  अमतशिष्ट्रीघस  प्र
वनोचमम् प्रबवष्ट्रीमम। कमामन तमानष्ट्रीमत लनोकत्रयमामभममानष्ट्रीमत अमग्निवमाय्वमामदत्यरूपमामण रजमाससस मवममवे मवशिवेषवेण मनमरमवे।
अत्र त्रयनो लनोकमा अमप पपृसथवष्ट्रीशिब्दवमाच्यमायाः। तस्ममातम् लनोकत्रयस्य पपृसथवष्ट्रीशिब्दवमाच्यत्वमम्। मकस च ययाः च मवष्णपुयाः
उत्तरमम् उद्गततरममतमवस्तष्ट्रीणर सधस्तस सहिस्थमानस लनोकत्रयमाश्रयभपुतमन्तररकमम् अस्कभमायतम् तवेषमाममाधमारत्ववेन
स्तशम्भतवमानम्  मनममरतवमामनत्यथरयाः।  अनवेन  अन्तररकमासश्रतस  लनोकत्रयममप  सपृषवमामनत्यपुकस  भवमत।  यदमा।  यनो
मवष्णपुयाः  पमासथरवमामन  पपृसथवष्ट्रीससबन्धष्ट्रीमन  रजमाससस  पपृसथव्यमा  अधस्तनसप्तलनोकमानम्  मवममवे  मवमवधस  मनममरतवमानम्।
रजयाःशिब्दनो  लनोकवमाचष्ट्री,  ‘लनोकमा  रजमासस्यपुच्यन्तवे’  इमत  यमास्कवे ननोकत्वमातम्।  मकञ्चि  यश्चनोत्तरमम्  उद्गततरमम्
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उत्तरभमामवनस सधस्थस सहिस्थमानस पपुण्यकपृ तमास सहिमनवमासयनोग्यस भकरमामदलनोकसप्तकमम् अस्कभमायतम् स्कशम्भतवमानम्
सपृषवमामनत्यथरयाः।  स्कम्भवेयाः  ‘स्तम्भपुस्तपुम्भपु’  इमत  मवमहितस्य  श्नयाः  ‘छन्दसस  शिमायजमप’  इमत  व्यत्ययवेन
शिमायजमादवेशियाः।  अथवमा  पमासथरवमामन  पपृसथवष्ट्रीमनममत्तकमामन  रजमाससस  लनोकमानम्  मवममवे।  भकरमामदलनोकत्रयममत्यथरयाः।
भकम्यमामम्  उपमासजरतकमरभनोगमाथरत्वमातम्  इतरलनोकमानमास  तत्कमारणत्वमम्।  मकस च  यश्चनोत्तरमम्  उत्कपृ षतरस  सवरषमास
लनोकमानमामपुपररभकतमम्। अपपुनरमावपृत्तवेयाः तस्यनोत्कपृ षत्वमम्। सधस्थमम् उपमासकमानमास सहिस्थमानस सत्यलनोकमस्कभमायतम्
स्कशम्भतवमानम् धपुवस  स्थमामपतवमामनत्यथरयाः। मकस  कपु वरनम्। त्रवेधमा मवचक्रममाणयाः मत्रप्रकमारस स्वसपृषमानम्  लनोकमाशन्वमवधस
क्रमममाणयाः। मवष्णनोस्त्रवेधमा क्रमणमम् ‘इदस  मवष्णपुमवरचक्रमवे’  (ऋ० स० १.२२.१७)  इत्यमामदश्रपुमतषपु  प्रससदमम्।
अत  एव  उरुगमाययाः  उरुमभयाः  महिमद्भियाः  गष्ट्रीयममानयाः  अमतप्रभकतस  गष्ट्रीयममाननो  वमा।  य  एवस  कपृ तवमानम्  तमादृशिस्य
मवष्णनोवर्थीयमारमण प्रवनोचमम्। 

मटप्पणष्ट्री - नपु - शिष्ट्रीघमम्। कमम् इमत पमादपकणमारथर्थो मनपमातयाः। यदमप नपु कमम् इमत मभन्नसौ मनपमातसौ तथमामप
मनघण्टसौ महिकमम् नपुकमम् सपुकमम् आमहिकमम् आककीमम् नमकयाः ममामकयाः नककीमम् आकपृ तमम् इमत नवमानमामम् एकपदवेन
गणनमा कपृ तमा। मनपमातयनोयाः सममासनो न भवमत। अतयाः पदपमाठवे दसौ पपृथगवेव प्रदमशिरतसौ। 

सरलमाथर याः- शिष्ट्रीघमवेव  अहिस  मवष्णनोयाः  वष्ट्रीयरपकणरकमायमारणमास  वणरनस  कररष्यमामम,  ययाः महिमानम्  गमतसम्पन्नयाः
पमादत्रयस गत्वमा पमासथरवमामन अममायत। मकञ्चि ययाः (पमवत्रमात्मनयाः कपृ तवे) प्रशिस्तस मवेलनस्थमानस मनममारमत स्म। अस्य
अयस भमावयाः यतम्  यथमा सकयरयाः स्वमाकषरणवेन सवमारनम् भकगनोलमानम् धरमत तथमा सकयमारदष्ट्रीनम् लनोकमानम् कमारणस जष्ट्रीवमासश्च
जगदष्ट्रीश्वरनो धत्तवे य इममानम् अससख्यलनोकमानम् सदनो मनमरमवे यशस्मनम् इमवे प्रलष्ट्रीयन्तवे च स एव सवरयाः उपमास्ययाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 अस्कभमायतम् - स्कमभ प्रमतबन्धवे इमत धमातनोयाः लङम् -लकमारवे प्रथमपपुरुषवे एकवचनवे रूपममदमम्। 
स्तशम्भवमानम् इत्यथरयाः। 

 उत्तरमम् सधस्थमम् - सहिशिब्दमातम् उत्तरपदमशस्त चवेतम् ववेदवे सहिशिब्दस्य सध इमत प्रयनोगयाः भवमत। 
उत्तरमम् इत्यस्य उपरर इत्यथरयाः। उपरर पपुण्यकपृ तमामम् लनोकयाः इमत। 

 मवचक्रममाणयाः -  मवपकवरकमातम् क्रमपु पमादमवकवेपवे इमत धमातनोयाः कमानचम्-प्रत्यययनोगवेन मवचक्रममाण इमत 
शिब्दनो मनष्पदतवे। 

 उरुगमाययाः - ऊणपुर आच्छमादनवे इमत धमातनोयाः उणम्-प्रत्यययनोगवेन उरुशिब्दयाः लभ्यतवे। गमा गतसौ इमत 
धमातनोयाः अणम्-प्रत्यययनोगवेन गमायशिब्दयाः लभ्यतवे। मवष्णपुयाः उरुगमाययाः इमत कथ्यतवे। बहिहगमतममानम् 
महिमागमतयाः इमत तदथरयाः। कपु तयाः एवमम्। मत्रषपु पमादवेषपु त्रष्ट्रीनम् लनोकमानम् अमतक्रमाममत। अत एवमपुकमम्। 

प्र तसद्विष्णक म: स्तवतत वश्रीअरर्वे मण 
रम अगतो न भश्रीअरर्यः कक मचअरतो सग मरर अषचार्यः। 

रस्रतोअरषक म सत्र अषक सवअकर मणत-
ष्वसधसकअरसन्त अ भकव मनचासन अ सवश्वचा म।। २।। 
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पदिपचाठर्यः- प्र। ततन। सवष्णक म:। स्त अवअतत अ। वश्रीअरर्वे मण। रम अगर्यः। न। भश्रीअरर्यः। कक अचअरर्यः। सगअरर अऽस्थचार्यः।। 

रस्र म। उ अरषक म। सत्र अषक। सवअऽकर मणतषक। अअसधअऽसकअरसन्त म। भकव मनचासन। सवश्वचा म।। २।। 

अन्वययाः- हिवे मनपुष्यमा यस्य मनममरतवेषकरुषपु मत्रषपु मवक्रमणवेषपु मवश्वमा भपुवनमान्यसधमकयशन्त ततम् स मवष्णपुयाः
स्ववष्ट्रीयरण कपु चरनो मगररष्ठमा मपृगनो भष्ट्रीमनो नवेव मवश्वमावल्लनोकमानम् प्रस्तवतवे ॥२॥

व्यमाख्यमा-  यस्यवेमत  वक्ष्यममाणत्वमातम्  स  इमत  अवगम्यतवे।  स  महिमानपुभमावयाः  वष्ट्रीयरण  स्वककीयवेन
वष्ट्रीरकमरणमा पकवर्थोकरूपवेण स्तवतवे  स्तकयतवे  सवरयाः। वष्ट्रीयरण स्तकयममानत्ववे  दृषमान्तयाः। मपृगनो न सससहिमामदररव। यथमा
स्वमवरनोसधननो मपृगमयतमा सससहियाः भष्ट्रीमयाः भष्ट्रीमतजनकयाः कपु चरयाः कपु शत्सतमहिससमामदकतमार द पुगरमप्रदवेशिगन्तमा वमा मगररष्ठमायाः
पवरतमादपुन्नतप्रदवेशिस्थमायष्ट्री सवरयाः स्तकयतवे। अशस्मन्नथर मनरुकस - ‘मपृगनो न भष्ट्रीमयाः कपु चरनो मगररष्ठमायाः’। मपृग इव भष्ट्रीमयाः
कपु चरनो  मगररष्ठमायाः।  मपृगनो  ममाषरगरमतकमरणनो  भष्ट्रीमनो  मबभ्यत्यस्ममाद्भिष्ट्रीष्मनोऽप्यवेतस्ममादवेव।  कपु चर  इमत  चरमतकमर
कपु शत्सतमथ चवेदवेवतमामभधमानस क्वमायस न चरतष्ट्रीमत। मगररष्ठमा मगररस्थमायष्ट्री मगररयाः पवरतयाः समपुद्गष्ट्रीणर्थो भवमत पवरवमानम्
पवरतयाः।  तद्दयममप  मपृगनोऽन्ववेषमा  शित्रकणमास  भष्ट्रीमनो  भयमानकयाः  सवरषमास  भष्ट्रीत्यपमादमानभकतयाः।  परमवेश्वरमाद्भिष्ट्रीमतयाः
‘भष्ट्रीषमास्ममादमातयाः  पवतवे’  (तवै०  आ०  ८.८.१)  इत्यमामदश्रपुमतषपु  प्रससदमा।  मकस च  कपु चरयाः
शित्रपुवधमामदकपु शत्सतकमरकतमार  कपु षपु  सवमारसपु  भकममषपु  लनोकत्रयवेषपु  ससचमारष्ट्री  वमा  तथमा  मगररष्ठमायाः  मगररवतम्
उशच्छष तलनोकस्थमायष्ट्री। यदमा। मगरर मन्त्रमामदरूपमायमास  वमामच सवरदमा  वतरममानयाः। ईदृशिनोऽयस  स्वममहिम्नमा स्तकयतवे।
मकस च  यस्य  मवष्णनोयाः  उरुषपु  मवस्तष्ट्रीणरषपु  मत्रससख्यमाकवे षपु  मवक्रमणवेषपु  पमादप्रकवेपवेषपु  मवश्वमा  सवमारमण  भपुवनमामन
भकतजमातमामन  आसश्रत्य मनवसशन्त स मवष्णपुयाः स्तकयतवे। 

मटप्पणष्ट्री - अशस्मनम् मन्त्रवे उरुषपु मत्रषपु मवक्रमणवेषपु इमत अत्र बहिहमवधमामन मतमामन आचमायमारणमास सशन्त।
मवक्रमणशिब्दस्य पमादप्रकवेपयाः अथरयाः।  उरुशिब्दस्य मवस्तष्ट्रीणर  इत्यथरयाः।  मवस्तष्ट्रीणरषपु  मत्रषपु  पमादप्रकवेपवेषपु  सवमारमण
भपुवशन्त असधमकयशन्त आसश्रत्य मतष्ठशन्त। मवश्व इमत सवरनमाम्नयाः मवश्वमामन इमत रूपमम्। ववेदवे तपु मवश्वमा इमत
शस्थमतयाः।  मवष्णनोयाः मत्रषपु  पमादप्रकवेपवेषपु  सवमारमण भपुवनमामन सशन्त। अथमारतम्  मवष्णपुयाः  त्रष्ट्रीमभयाः पमादप्रकवेपवैयाः  सवमारमण
भपुवनमामन अथमारतम्  सपृषस  जगतम्  समगमम्  अमतक्रमाममत। कमामन अत्र भपुवनमामन। कवे  तवे  पमादप्रकवेपमायाः। कनोऽयमत्र
मवष्णपु। मकस  तस्य स्वरूपमम्। पकवरमन्त्रवे उकस  यदम् मवष्णपुयाः उपरर लनोकमानम् अधनोलनोकमानम् च सपृषवमानम्। शिमाकपकमणयाः
नमाम कशश्चतम्  व्यमाख्यमातमा आहि  -  मवष्णपुसस्त्रधमा मनधत्तवे पदस त्रवेधमाभमावमाय पपृसथव्यमामम्  अन्तररकवे  मदमव इमत।
औणरनमाभयाः  इमत  आचमायरस्य  मतस  यदम्  मवष्णपुरत्र  सकयरयाः।  पकवमारह्णवे  सममारनोहिणवे  प्रथमपमादस  मनधत्तवे।  मध्यमाहवे
आकमाशिमम् आरनोढपु स मदतष्ट्रीयस पमादस मनमकपमत। अपरमाह्णवे  गपृहिस प्रमत गमनमाय च तपृतष्ट्रीयमम् पमादस प्रसमारयमत इमत। 

तस्य इत्थममप व्यमाख्यमा सम्भवमत - ययाः सपृमषकतमार स एव मवष्णपुयाः। स एव मत्रषपु पमादप्रकवेपवेषपु सपृमषमम्
अमतक्रमाममत। अथमारतम्  सपृमषकमालवे  एकयाः पमादप्रकवेपयाः। शस्थमतकमालवे  मदतष्ट्रीययाः पमादप्रकवेपयाः। प्रलयकमालवे  तपृतष्ट्रीययाः
पमादप्रकवेपयाः। इत्थमम् सपृमषमम् स अमतक्रमाममत। यदमप एक एव ईश्वरयाः सपृमषकमालवे  बह्ममा,  पमालनरतनो मवष्णपुयाः,
ससहिमारवे  प्रवपृत्तयाः  महिवेश्वरयाः  इमत  मत्रमभनमारममभगर्थीयतवे।  तथमामप  ववेदनोत्तरसमामहित्यवेऽमप  मवष्णपुरवेव
सपृमषशस्थमतससहृमतकतमार इमत बमाहिहल्यवेन उकस  दृश्यतवे। 

सरलमाथर याः- मवष्णपुयाः यस्य मत्रषपु पमादवेषपु समस्तप्रमाणष्ट्री मनवसमत, ययाः वष्ट्रीयरयपुककमायमारय स्तपुत्ययाः भवमत।
यथमा पवरतवे मनवसन्तयाः मकञ्चि स्ववेच्छयमा मवचरन्तयाः भयङ्करमायाः पशिवयाः। अस्य अयस भमावयाः यतम् अत्रनोपममालङ्कमारयाः।
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नमहि  कशश्चदमप  पदमाथर  ईश्वरसपृमषमनयमक्रममपुल्लमङ्घतपुस  शिक्ननोमत  यनो  धमाममरकमाणमास  ममत्रइवमाहमादप्रदनो  दपुषमानमास
सससहिइव भयप्रदनो न्यमायमामदगपुणधत्तमार परममात्ममाऽशस्त स एव सवर्थोषमामसधष्ठमातमा न्यमायमाधष्ट्रीशिनोऽस्तष्ट्रीमत ववेमदतव्यमम्।

व्यमाकरणमम् - 

 स्तवतवे - स्तपु प्रशिससमायमामम् इमत धमातनोयाः कमरमण आत्मनवेपदमम् इदमम्। प्रथमपपुरुषस्य एकवचनमम्। 
 मपृगयाः - मपृजम् गतसौ इमत धमातनोयाः कप्रत्ययवे मपृगशिब्दनो मनष्पदतवे। 
 भष्ट्रीमयाः - भष्ट्री भयवे इमत धमातनोयाः मकम्  प्रत्यययाः प्रयपुकयाः अशस्त। 
 असधमकयशन्त - असधपकवरकमातम् मक मनवमासवे इमत धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवे बहिहवचनवे इदस रूपमम्। 

आसश्रत्य मनवसशन्त इमत तदथरयाः। 
 मगररष्ठमायाः -  मगररशिब्दमातम् स्थमा गमतमनवपृत्तसौ इमत धमातनोयाः शक्वमप प्रत्ययवे मगररष्ठमायाः इमत रूपमम्। तत्र 

मगरर इमत पदवेऽमप मगरम् इमत वमाणष्ट्री। तस्य सप्तमष्ट्री मगरर। तस्यमामम् मतष्ठमत स मगररष्ठमायाः इमत। अथमारतम् 
वमाण्यमामम् मतष्ठमत सयाः। मगररशिब्दयाः पवरतवमाचष्ट्री वतरतवे। तदमा तपु पवरतवे मतष्ठमत सयाः इमत अथरयाः आयमामत।
अथमारतम् पवरतयाः यथमा उशच्छष तयाः तथमा उन्नतलनोकवमासष्ट्री इत्यथरयाः। 

प्र सवष्ण मवत शभ अषरत मतक अ रन्र म
सगरर असकत म उरगचाअरचारअ वमष्णत म। 

र इ अदिस दिश्रीअघर्यं प्रर मतस सअधस्थअ-

रतकतो म सवरअरत सत्र असभररत्पअदितसभ म:।। ३।। 

पदिपचाठर्यः- प्र। सवष्ण मवत। शभ अषरन। ए अतक अ। रन्र म। सगअरर अऽसकतत म। उ अर अऽगचाअरचार म। वमष्णत म।। रर्यः। 

इ अदिरन। दिश्रीअघररन। प्रऽर मतरन। सअधऽस्थ मरन। एकर्यः। सवअऽरअरत। सत्र अऽसभ:। इतन। पअदितसभ म:।। ३।। 

अन्वययाः-  हिवे  मनपुष्यमा  य एक इतम्  मत्रमभयाः पदवेमभररदस  दष्ट्रीघर  प्रयतस  सधस्थस  प्रमवममवे  तस्मवै  वपृष्णवे
मगररमकत उरुगमायमाय मवष्णववे मन्म शिकषमवेतपु ॥३॥

व्यमाख्यमा-  मवष्णववे  सवरव्यमापकमाय शिकषमम्  अस्मत्कपृ त्यमामदजन्यस  महितम्  बलत्वस  मन्म  मननस  स्तनोत्रस
मननष्ट्रीयस  शिकषस  बलस  वमा  मवष्णपुमम्  एतपु  प्रमाप्ननोतपु।  कमरणयाः ससप्रदमानत्वमातम्  चतपुथर्थी।  ककीदृशिमाय। मगररमकतवे  वमामच
मगररवदपुन्नतप्रदवेशिवे  वमा  मतष्ठतवे  उरुगमायमाय  बहिहमभगर्थीयममानमाय  वपृष्णवे  वमषरत्रवे  कमाममानमामम्।  एवस  महिमानपुभमावस  शिकषस
प्रमाप्ननोतपु। कनोऽस्य मवशिवेष इमत उच्यतवे। ययाः मवष्णपुयाः इदस प्रससदस दृश्यममानस दष्ट्रीघरमम् अमतमवस्तपृतस प्रयतस सधस्थस
सहिस्थमानस लनोकत्रयमम् एकयाः इतम् एक एवमामदतष्ट्रीययाः सनम् मत्रमभयाः पदवेमभयाः पमादवैयाः मवममवे मवशिवेषवेण मनममरतवमानम्। 

सरलमाथर याः- (मम)  शिमकशिमालष्ट्री  प्रमाथरनमा,  प्रशिस्तलनोकवे  वमासकमाररणस,  प्रशिस्तपमादयपुकमम्,
इच्छमापकमतरकमारकस , मवष्णपुस प्रमत (गच्छवेतम्) ययाः आत्मनयाः समाधनमायमायाः प्रशिस्तमवेलनस्थमानस मत्रमभयाः पमादवैयाः अममायत।

   112   ववेदमाध्ययनमम्



॥मवष्णपुसककस  ममत्रमावरुणसककस  च॥ मटप्पणष्ट्री

अस्य एवस  भमावयाः  न खलपु कशश्चदम् अमप अनन्तबलयपुकस  जगदष्ट्रीश्वरमन्तरवेण इदस मवमचत्रस जगतम् सषपु स  धत्तपुर
प्रलमायमयतपुस च शिक्ननोमत तस्ममादवेतस मवहिमाय अन्यस्य उपमासनस कवे नमचदमप नवैव कमाय्यरमम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 शिकषमम् - शिकषधमातनोयाः घमञ शिकष इमत रूपमम्। तस्य मदतष्ट्रीयमान्तमम् रूपमम् शिकषमम् इमत। 
 मगररमकतवे - मक मनवमासवे इमत धमातनोयाः शक्वपम् प्रत्यययाः। तपुगमागमयाः। मगरर+मकतवे

रस्रअ त्रश्री पभ अणचार रधक मनचा प अदिचा-
न्रकश्री मररचाणचा स्वअधरचाअ रदि मसन्त। 

र उ म सत्र अधचातक म पमसथअवश्रीरक अत दचा-
रतकतो म दिचाअधचार अ भकव मनचासन अ सवश्वचा म।। ४।। 

पदिपचाठर्यः- रस्र म। त्रश्री। पभ अणचार। रधक मनचा। पअदिचासन म। अकश्री मररचाणचा। स्वअधरचा म। रदि मसन्त।। रर्यः। 

ऊवाँ अरन इसत म। सत्र अऽधचातक म। पम असथअवश्रीरन। उ अत। दचारन। एकम :। दिचाअधचार म। भकव मनचासन। सवश्वचा म।। ४।। 

अन्वययाः- हिवे मनपुष्यमा यस्य रचनमायमास मधपुनमा पकणमारऽकष्ट्रीयममाणमा त्रष्ट्री पदमामन स्वधयमा मदशन्त य एक उ
पपृसथवष्ट्रीमपुत दमास मत्रधमातपु मवश्वमा भपुवनमामन दमाधमार स एव परममात्ममा सवरवरमदतव्ययाः ॥४॥

व्यमाख्यमा-  यस्य मवष्णनोयाः मधपुनमा मधपुरवेण मदव्यवेनमामपृतवेन पकणमार पकणमारमन त्रष्ट्रीमण पदमामन पमादप्रकवेपणमामन
अकष्ट्रीयममाणमा  अकष्ट्रीयममाणमामन  स्वधयमा  अन्नवेन  मदशन्त  ममादयशन्त  तदमासश्रतजनमानम्।  य  उ  य  एव  पपृसथवनीं
प्रख्यमातमास भकममस दमामम् उत दनोतनमात्मकमन्तररकस च मवश्वमा भपुवनमामन चतपुदरशि लनोकमासश्च। यदमा। पपृसथवष्ट्रीशिब्दवेन
अधनोवतर्थीमन  अतलमवतलमामदसप्तभपुवनमान्यपुपमात्तमामन।  दपुशिब्दवेन  तदवमान्तररूपमामण  भपुवमामदसप्तभपुवनमामन।  एवस
चतपुदरशि  लनोकमानम्  मवश्वमा  भपुवनमामन  सवमारण्यमप  तत्रत्यमामन  भकतजमातमामन।  मत्रधमातपु।  त्रयमाणमास  धमातकनमास
सममाहिमारसस्त्रधमातपु।  पपृसथव्यप्तवेजनोरूपधमातपुत्रयमवमशिषस  यथमा  भवमत  तथमा  दमाधमार  धपृतवमानम्।  तपुजमामदत्वमातम्
अभ्यमासस्य दष्ट्रीघरत्वमम्।  उत्पमामदतवमामनत्यथरयाः।  छन्दनोगमारण्यकवे -   ‘तत्तवेजनोऽसपृजत  तदन्नमसपृजत  तमा  आप
ऐकन्त’ इमत भकतत्रयसपृमषमपुक्त्वमा  ‘हिन्तमाहिममममाशस्तसनो दवेवतमास्तमासमास मत्रवपृतस मत्रवपृतमवेकवै कमास करवमामण’ (छमा०
उ० ६.३.२-३) इत्यमामदनमा मत्रवपृत्करणसपृमषरुपपमामदतमा। यदमा। मत्रधमातपु कमालत्रयस गपुणत्रयस वमा दमाधमारवेत्यन्वययाः। 

सरलमाथर याः- अकष्ट्रीयममाणमम्,  यस्य  मधपुपकणर  पमादत्रयस  (मनपुष्यवेभ्ययाः)  स्वशिक्त्यमा  आनन्दयमत,  ययाः
एकमाककी एव त्रष्ट्रीनम् धमातकनम्,  पपृसथवष्ट्रीमम्,  आकमाशिस तथमा सम्पकणर लनोकस  धमारयमत (तस मवष्णपुस प्रमत मम शिमकशिमालष्ट्री
स्तपुमतयाः गच्छवेतम्)। अस्य अयस भमावयाः  यनोऽनमामदकमारणमातम् सकयमारमदप्रकमाशिवतम् मकतष्ट्रीरुत्पमाद सवरभर्थोग्यवैयाः पदमाथरयाः
सहि ससयनोज्यमाऽऽनन्दयमत तद्गपुणकमर्थोपमासनवेनमानन्दनो महि सवरवरदरनष्ट्रीययाः। 
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तदि मस्र सप्रअररअसभ पचाथतो म अश्रचास अ 
नरतोअ रत्र म दितवअरवतोअ रदि मसन्त। 
उ अर अकअरस्रअ स सह बन्धक मरर अत्थचा

सवष्णतो म: पअदित प मर अरत रध्वअ उत्स म:।। ५।। 

पदिपचाठर्यः- ततन। अअस्रअ। सप्रअररन। अअसभ। पचाथ म:। अअश्रचाअरन। नर म:। रत्र म। दित अवअऽरव म:। 

रदि मसन्त।। उ अर अऽकअरस्र म। सर्यः। सह। बन्धक म:। इ अत्थचा। सवष्णतो म:। पअदित। प अर अरत। रध्व म:। उत्स म:।। 

५।। 

अन्वययाः- (अहिस) यत्र दवेवयवनो नरनो मन्दमत तदस्यनोरुक्रमस्य मवष्णनोयाः मप्रयस पमाथनोभ्यश्यमास यस्य परमवे
पदवे मध्व उत्सइव तपृमप्तकरनो गपुणनो वत्तरतवे स महि इत्थमा ननो बन्धपुररवमाशस्त ॥५॥

व्यमाख्यमा-  अस्य  महितनो  मवष्णनोयाः  मप्रयस  मप्रयभकतस  ततम्  सवरयाः  सवेव्यत्ववेन  प्रससदस  पमाथयाः।
अन्तररकनमामवैततम्,  ‘पमाथनोऽन्तररकस  पथमा व्यमाख्यमातमम्’  (मनरु० ६.७)  इमत यमास्कवे ननोकत्वमातम्।  अमवनश्वरस
बह्मलनोकममत्यथरयाः।  अश्यमामम्  व्यमाप्नपुयमामम्।  तदवेव  मवशिवेष्यतवे।  यत्र  स्थमानवे  दवेवयवयाः  दवेवस  दनोतनस्वभमावस
मवष्णपुममात्मन इच्छन्तनो  यजदमानमामदमभयाः प्रमाप्तपुममच्छन्तयाः नरयाः मदशन्त तपृमप्तमनपुभवशन्त। तदश्यमाममत्यन्वययाः।
पपुनरमप  तदवेव  मवशिवेष्यतवे।  उरुक्रमस्य अत्यसधकस  सवर  जगदमाक्रमममाणस्य तत्तदमात्मनमा  अत एव  मवष्णनोयाः
व्यमापकस्य  परमवेश्वरस्य  परमवे  उत्कपृ षवे  मनरमतशियवे  कवे वलसपुखमात्मकवे  पदवे  स्थमानवे  मध्वयाः  मधपुरस्य  उत्सयाः
मनष्पन्दनो  वतरतवे।  तदश्यमामम्।  यत्र  कपुत्तपृष्णमाजरमामरणपपुनरमावपृत्त्यमामदभयस  नमाशस्त  ससकल्पममात्रवेण
अमपृतकपु ल्यमामदभनोगमायाः प्रमाप्यन्तवे तमादृशिममत्यथरयाः। ततनोऽसधकस  नमास्तष्ट्रीत्यमाहि। इत्थमपुकप्रकमारवेण स महि बन्धपुयाः स
खलपु सवरषमास सपुकपृ मतनमास बन्धपुभकतनो महितकरयाः वमा तस्य पदस प्रमाप्तवतमास न पपुनरमावपृत्तवे। ‘न च पपुनरमावतरतवे’ इमत
श्रपुतवेस्तस्य बन्धपुत्वमम्। महिशिब्दयाः सवरश्रपुमतस्मपृमतपपुरमाणमामदप्रससमददनोतनमाथरयाः। 

सरलमाथर याः- मवष्णनोयाः तस लनोकस  प्रमाप्तपुमम् इच्छमामम यत्र दवेवतमानमामम् इच्छयमा मनपुष्यमायाः आनन्दस कपु वरशन्त।
महितयाः गमतशिष्ट्रीलस्य मवष्णनोयाः एकयाः मधपुसरनोवरयाः अशस्त। एवस मनश्चयमवेव स सवरषमास ममत्रमवेव। अस्य अयस भमावयाः
अत्र  उपममावमाचकलपुप्तनोपममालङ्कमारसौ।  यवे  परमवेश्वरवेण  ववेददमारमा  दत्तमामम्  आजमामम्  अनपुगच्छशन्त  तवे
मनोकसपुखमश्नपुवतवे। यथमा जनमा बन्धपुस प्रमाप्य सहिमायस लभन्तवे तपृमषतमा वमा मधपुरजलस कक पस प्रमाप्य तपृप्यशन्त तथमा
परमवेश्वरस प्रमाप्य पकणमारऽनन्दमा जमायन्तवे। 

व्यमाकरणमम् - 

 दवेवयवयाः - दवेव+यपु शक्वपम्
 इत्थमा - इत्थमम् इत्यथर आत्वमम्

   114   ववेदमाध्ययनमम्



॥मवष्णपुसककस  ममत्रमावरुणसककस  च॥ मटप्पणष्ट्री

तचा वचास अ वचास्तभ मन्रकश्रससअ गर मध्रहै अ
रत्रअ गचावतोअ भभरर मशमङन गचा अअरचास म:। 

अत्रचाह अ तदिक मरगचाअरस्रअ वमष्ण म:
पर अरस प अदिरव म भचासत अ भभरर म।। ६।। 

पदिपचाठर्यः- तचा। वचाअरन। वचास्तभ मसन। उ अश्रअससअ। गर मध्रहै। रत्र म। गचाव म:। भभरर मऽशमङन गचार्यः। 

अअरचास म:। अत्र म। अह म। ततन। उ अर अऽगचाअरस्र म। वमष्ण म:। पअर अररन। पअदिरन। अव म। भचाअसत अ। भभरर म।। 

६।। 

अन्वययाः- (हिवे आप्तसौ मवदमासससौ) यत्रमायमासनो भकररशृङ्गमा गमावयाः सशन्त तमा तमामन वमास्तकमन वमास यपुवयनोगरमध्यवै
वयमपुश्मसस। यदपुरुगमायस्य वपृष्णयाः परमवेश्वरस्य परमस पदस भकयरवभमामत तदत्रमाहि वयमपुश्मसस ॥६॥

व्यमाख्यमा-  हिवे  पत्नष्ट्रीयजममानसौ  वमास  यपुष्मदथर  तमा  तमामन  गन्तव्यत्ववेन  प्रससदमामन  वमास्तकमन
सपुखमनवमासयनोग्यमामन स्थमानमामन गमध्यवै यपुवयनोयाः गमनमाय उश्मसस कमामयमामहिवे। तदथर मवष्णपुस प्रमाथरयमाम इत्यथरयाः।
तमानष्ट्रीत्यपुकस  कमानष्ट्रीत्यमाहि। यत्र यवेषपु वमास्तपुषपु गमावयाः रश्मययाः भकररशृङ्गमायाः अत्यन्तनोन्नत्यपुपवेतमा बहिहमभरमाश्रयणष्ट्रीयमा वमा
अयमासयाः अयनमा गन्तमारनोऽमतमवस्तपृतमायाः। यदमा। अयमासनो गन्तमारयाः। अतमादृशिमायाः। अत्यन्तप्रकमाशियपुकमा इत्यथरयाः।
अत्र  आहि  अत्र  खलपु  वमास्त्वमाधमारभकतवे  दपुलनोकवे  उरुगमायस्य  बहिहमभमरहिमात्ममभगमारतव्यस्य  स्तपुत्यस्य  वपृष्णयाः
कमाममानमास  वमषरतपुमवरष्णनोस्तत्तमादृशिस  सवरत्र  पपुरमाणमामदषपु  गन्तव्यत्ववेन प्रससदस  परमस  मनरमतशियस  पदस  स्थमानस  भकरर
अमतप्रभकतमम् अव भमामत स्वममहिम्नमा स्फिपु रमत। अयस मन्त्रनो यमास्कवे न गनोशिब्दनो रशश्मवमाचक इमत व्यमाचकमाणवेन
व्यमाख्यमातयाः- ‘तमामन वमास वमास्तकमन कमामयमामहिवे गमनमाय यत्र गमावनो भकररशृङ्गमा बहिहशृङ्गमा भकरष्ट्रीमत बहिहननो नमामधवेयस
प्रभवतष्ट्रीमत  सतयाः  शृङ्गस  श्रयतवेवमार  शृणमातवेवमार  शिम्नमातवेवमार  शिरणयनोद्गतमममत  वमा  मशिरसनो  मनगरतमममत
वमायमासनोऽयनमा। ’ तत्र तदपुरुगमायस्य मवष्णनोयाः महिमागतवेयाः परमस पदस परमाध्यरस्थमम् अवभमामत। 

सरलमाथर याः- अशस्मनम् मन्त्रवे पत्नष्ट्रीयजममानसौ प्रमत उच्यतवे हिवे  पत्नष्ट्रीयजममानसौ यपुवमास  ततम् स्थमानस प्रमत
गच्छतस यत्र शृमङ्गनयाः सदमा गमतशिष्ट्रीलमायाः गमावयाः सशन्त। यत्र महितयाः गमतशिष्ट्रीलस्य,  इच्छमापकमतरकमारकस्य मवष्णनोयाः
परमस  धमाम अधनोलनोकवे  प्रकमाशितवे।  अयमस्य भमावयाः  यतम्  अत्र वमाचकलपुप्तनोपममालङ्कमारयाः।  यत्र मवदमाससनो  मपुमकस
प्रमाप्नपुवशन्त  तत्र  मकसञ्चिदप्यन्धकमारनो  नमाशस्त  प्रमाप्तमनोकमाश्च  भमास्वरमा  भवशन्त  तदवेवमाप्तमानमास  मपुमकपदस  बह्म
सवरप्रकमाशिकमस्तष्ट्रीमत। 

व्यमाकरणमम् - 

 उश्मसस - वशिम् कमान्तसौ इमत धमातनोयाः लटम्  प्रथमपपुरुषयाः बहिहवचनमम्। वकमारस्य उकमारयाः अथमारतम् 
सम्प्रसमारणमम् छमान्दसमम्। 

 अयमासयाः - इणम् धमातनोयाः अमच जसस असपुकम्  इमत यनोगवे अयमास इमत शिब्दयाः मनष्पदतवे। गन्तमारयाः इमत 
तदथरयाः। 
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 वमामम् - यपुष्मदथरमममत बहिहत्वमम् मदवचनस्थमानवे। 
 गमध्यवै - गमम् धमातनोयाः तपुमपुनयाः स्थमानवे शिध्यवै प्रत्यययाः। ततयाः इदस रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 मवष्णपुसककस्य कयाः ऋमषयाः, मकस  छन्दयाः, कमा च दवेवतमा। 

.2 नपु इत्यशस्मनम् अथर मकस  पददयस प्रयपुकमम्। 

.3 मवष्णपुशिब्दस्य कयाः अथरयाः। 

.4 वष्ट्रीयमारमण इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.5 मवममवे इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.6 रजयाःशिब्दयाः ककीदृशियाः। 

.7 मवष्णनोयाः कमतधमा क्रमणमम्। 

.8 कपु चरयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.9 शिकषमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.10 यस्य त्रष्ट्री पकणमार... इत्यमामदमन्त्रवे पपृसथवष्ट्रीशिब्दस्य कयाः अथरयाः। 

.11 दमाधमार इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.12 मत्रधमातपु इत्यस्य मवगहिवमाक्यस सलखत। 

.13 पमाथयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.14 स महि बन्धपुररत्थमा... इत्यमामद मन्त्रमासशिवे महिशिब्दयाः मकमथरयाः। 

.15 उश्मसस इत्यस्य कयाः अथरयाः।
 

. )20 2 मवष्णपुस्वरुपमम्।
मवष्णपुयाः एकयाः दपुस्थमानष्ट्रीययाः दवेवयाः। ऋग्ववेदवे  तस्य स्तपुत्यथर  पञ्चि सककमामन प्रमाप्यन्तवे। यदमप सककमानमास

ससख्यमा स्वल्पमा मवदतवे तथमामप ममाहिमात्म्यदृष्ट्यमा एतमामन शिष्ट्रीषरस्थमानमामन।

मवष्णपुशिब्दयाः मवषम्-धमातनोयाः मनष्पदतवे यस्य अथर्थो भवमत व्यमापनशिष्ट्रीलयाः इमत। अथमारतम् मत्रषपु लनोकवे षपु एव
यस्य ककीमतरयाः सपुप्रससदमा स भवमत मवष्णपुयाः इमत। मवष्णपुशिब्दस्य अन्ययाः अथरयाः भवमत मक्रयमाशिष्ट्रीलयाः। अयस मवष्णपुयाः
सवमारपवेकयमा असधकमक्रयमाशिष्ट्रीलयाः वतरतवे। शिरष्ट्रीरस्य असधष्ठमातपृदवेवयाः भवमत मवष्णपुयाः। पमकणमास मध्यवे अस्य वमाहिनस
भवमत  गरुडयाः  इमत।  भष्ट्रीम-वपृष्ण-मगररजमा-मगररकत-सहिष्ट्रीयमानम्-इत्यमामदनमाम्नमा  अमप  अयमवेव  मवष्णपुयाः
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व्यपमदश्यतवे। मवष्णपुयाः यपुवकयाः तथमा मवशिमालकमाययाः अशस्त इमत ऋग्ववेदवे वमणरतयाः। वमामनमावतमारवे स मत्रमवक्रमरूपवेण
पररमचतयाः। तस्य महित्त्वपकणर कमायर भवमत पमादयनोयाः मत्रवमारस मवस्तमारयाः।

त्रष्ट्रीमण भमाशन्त रजमासस्तस्य यत्पदमामन तपु तवेजसमा।

यवेन मवेधमामतसथयाः प्रमाहि मवष्णपुमवेनस मत्रमवक्रममस।।२.६४।।

ऋग्ववेदवे बहिहवमारमवेव मवक्रम-उरुक्रम-उरुगमाय-इत्यमामदशिब्दवेन तस्य पमादत्रयस वमणरतमम् अशस्त। पमादयनोयाः
मत्रयाः मवस्तमारवेण स समगमम् अमप मवश्वस व्यमाप्ननोतम्। तस्य मदयाः मवस्तमारयाः लसौमककमनपुष्यमाणमास जमानमवषययाः भवमत
परन्तपु  तपृतष्ट्रीयवमारस ययाः मवस्तमारयाः सयाः समाधमारणवैयाः अगम्ययाः। अतयाः जमामननयाः तपृतष्ट्रीयस  पमादस द्रिषपु स  गगनवे  एव दृमषस
स्थमापयशन्त।

तमदष्णनोयाः परमस पदस सदमा पश्यशन्त सकरययाः। मददष्ट्रीव चकपुरमाततमम्।।ऋग्ववेद-१.२२.२०।।

यत्र सज्जनमायाः मनवसशन्त पपुनश्च यत्र मधपुसरनोवरयाः तत्रवैव मवष्णपुयाः मनवसमत। मवष्णपुयाः यत्र मनवसमत
तत्र दवेवमायाः सवरदवैव मवचरशन्त। मवष्णनोयाः त्रयमाणमास  पमादमानमास  मवषयवे  प्रमाचष्ट्रीनकमालमादवेव मवममतयाः दृश्यतवे।  मवष्णनोयाः
प्रथमवेन  पमादवेन  पपृथ्वष्ट्रीलनोकस्य  सङ्क्रमणस  मदतष्ट्रीयवेन  च  अन्तररकलनोकस्य  तथमा  तपृतष्ट्रीयवेण
दपुलनोकस्थसकयरमण्डलस्य सङ्क्रमणमम् इत्यमामदमतमामन प्रमाप्यन्तवे। वस्तपुतस्तपु मवष्णपुयाः सकयरस्य एकयाः प्रमतरूपयाः
अशस्त। अथवरववेदवेऽमप मवष्णपुदवेवयाः उष्णप्रदमातपृत्ववेन ख्यमातयाः। (अथवरववेद-५.२६.७)। 

मवष्णनोयाः सम्बन्धयाः मपुख्यरूपवेण इन्द्रिवेण सहिमामप वतरतवे। अयमम् इन्द्रिस्य ममत्रस  भवमत। पपुरमाणवेषपु  एष
मवष्णपुयाः  उपवेन्द्रिरूपवेणमामप  (इन्द्रिस्य  अनपुजयाः)  वमणरतयाः।  वपृत्रमासपुरस्य  वधसमयवे  मवष्णपुयाः  इन्द्रिस्य  सहिमायतमास
मवमहितवमानम्। श्रकयतवे यदम् वपृत्रमासपुरवधसमयवे इन्द्रियाः पमादमवस्तमारमाय मवष्णपुस प्रनोवमाच इमत।

अथमाववष्ट्रीदम् वपृत्रममन्द्रिनो हिमनष्यन्त्सखवे मवष्णनो मवतरस मवक्रमस्व।। ऋग्ववेद-४.१८.११।।

शितपथबमाह्मणमानपुसमारस  वपृत्रवधसमयवे  मवष्णपुयाः  इन्द्रिवेण  सहि  यपुदस्थलवे  एव  आसष्ट्रीतम्।  इन्द्रिवेण  सहि
ममत्रतमायमायाः सत्त्वमातम् मरुद्गणमा अमप अस्य ममत्रमामण आसनम्।

मवष्णनोयाः चररत्रस्य एकयाः मवशिवेषयाः भवमत यतम् स गभरस्य रककयाः। गभमारधमानमनममत्तमाय अन्यवैयाः दवेववैयाः सहि
मवष्णनोरमप  स्तपुमतयाः  प्रससदमा  अशस्त।  एतदम्  अमतररच्य  मवष्णपुयाः  सवरदवैव  परनोपकमारष्ट्री  शिरणमागतरककयाः
भकवत्सलयाः दयमालपुयाः उदमारश्च अशस्त। स एव मवश्वस धमारयमत पमालयमत च। मगररमकतयाः - इत्यमादपुपमासधयपुकयाः
मवष्णपुयाः  सकयरस्य  प्रमतमनसधत्ववेनमामप  वमणरतयाः।  ऋग्ववेदवे  बहिहत्र  इन्द्रिममत्रवरुणमामददवेवमानमास  सममषरवेव  मवष्णपुत्ववेन
अमभमहितयाः।

इन्द्रिस ममत्रवे वरुणममग्निममाहिह रथनो मदव्ययाः स सपुपणर्थो गरुत्ममानम्।

एकस  समदप्रमा बहिहधमा वदन्त्यमग्निस यमस ममातररश्वमानममाहिह याः।। -(ऋग्ववेद- १.१६४.४६)

. )20 3 मवष्णपुसककस्य समारयाः।
मवष्णपुयाः  ववैमदकदवेववेषपु  अत्यन्तयाः  प्रससदयाः।  अयमवेव  सवरषमास  चरमाचरजष्ट्रीवमानमामम्  आधमारयाः।  अयस

बमाह्मणमप्रययाः अतयाः अस्य वकसस बमाह्मणमानमास  पदमाघमातस्य लकणस  मवदतवे।  अस्यवैव उदरमातम्  कमलनोत्पसत्तयाः

ववेदमाध्ययनमम्    117   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

जमातमा यत्र उपमवश्य बह्ममा बह्ममाण्डस सपृषवमानम्। अस्य पमादमादवेव गङ्गमायमायाः सपृमषररमत प्रससमदयाः। अयस च मवश्वस्य
पमालनकतमार इत्यमप उच्यतवे। एवस ववैमदकदवेववेषपु अत्यसधकस  ममाहिमात्म्यस धत्तवे अयस प्रससदयाः मवष्णपुदवेवयाः इमत।

अस्य सककस्य आदमाववेव श्रपुमतयाः प्रमतजमानष्ट्रीतवे  यदम् शिष्ट्रीघमवेव महिद्गमतयपुकस्य मवष्णनोयाः वष्ट्रीरत्वपकणर
कमायर  वणरयमामम,  कथस स पमादत्रयगमनवेन समगस मवश्वस  व्यमाप्तवमानम्,  सज्जनमानमास कपृ तवे  उच्चस्थमानस मनममरतवमानम्
इत्यमामदकञ्चि वक्ष्यमामम इमत। पवरतस्थयाः स्ववेच्छयमा गमनवमानम्  भयमानकपशिपुयाः  यथमा स्वतन्त्रयाः तथमा अयममप
स्वतन्त्रयाः अस्यवैव मत्रपमादभकमममध्यवे सवर प्रमामणनयाः जष्ट्रीवशन्त अतयाः अयस स्तपुत्ययाः। पपुण्यमात्ममानमास ममलनस्थमानस्य
पमादत्रयवेण व्यमापकयाः उच्चस्थमानमनवमासष्ट्री अयस मवष्णपुयाः अस्ममाकस  शिरणस भवतपु, अस्ममाकमम् इच्छमास च पकरयतपु इमत।
अस्ममाकस  स्तपुमतयाः  पपृसथवष्ट्रीजलतवेजस्स्वरूपस  शिमाश्वतमम्  आनन्ददमायकमम्  अकमाशिस्य तथमा  मवश्वस्य धमातमारस
मवष्णपुस  प्रमाप्नपुयमातम्। मवष्णनोयाः मप्रययाः लनोकयाः मममामप भवतपु  यत्र मनपुष्यमायाः मनरमवशच्छन्नमम्  आनन्दस प्रमाप्नपुवशन्त।
मवष्णनोयाः लनोकवे  जनमानमास  मनोदनमाथरमम्  एकयाः मधपुसरनोवरयाः अशस्त अतयाः मनश्चयवेन स सवरषमास  ममत्रमवेव भवमत।
पत्नष्ट्री-यजममानसौ प्रमत उच्यतवे यतम् तयनोरमप मवष्णपुलनोकप्रमामप्तयाः भवतपु यत्र प्रखरप्रकमाशिवेन सवरत्र ज्यनोमतयाः प्रसपृतमा
मवदतवे, तथमा सवरषमास मननोरथमानमास पररपकरकयाः मवष्णपुयाः स्वभमासमा प्रकमाशितवे इमत। 

मवष्णसककमासशिवे पमाठसमारयाः

अशस्मनम्  पमाठवे  मवष्णपुसककस्य  षटम्  मन्त्रमायाः  सशन्त।  अशस्मनम्  मवष्णपुसककवे  ऋमषयाः  वदमत  सवरत्र
व्यमापनशिष्ट्रीलस्य मवष्णनोयाः वष्ट्रीरकममारमण शिष्ट्रीघस वदमामम। ययाः पपृसथवष्ट्रीसम्बदमामन अमग्निवमाय्वमादष्ट्रीमन मनममरतवमानम्। ययाः
अमतमवस्तष्ट्रीणरमम्  अन्तररकस  च मनममरतवमानम्  आधमाररूपवेण। भकममस  मवमवधरूपवेण क्रमममाणयाः सयाः महिमद्भियाः प्रभकतस
गष्ट्रीयतवे। तमादृशिस्य मवष्णनोयाः वष्ट्रीरकममारमण वदमामम। वष्ट्रीरकमरणमा स्तकयममानयाः सससहिमामदवतम् भयमानकयाः, शित्रपुवधकत्तमार,
उन्नतवमामच मन्त्रवेषपु शस्थतयाः,  यस्य मवष्णनोयाः पमादप्रकवेपवैयाः इदस सवर  भपुवनमम् आसश्रतस जमातस,  सयाः मवष्णपुयाः प्रकषरण
स्तकयतवे। उन्नतप्रदवेशिवे मतष्ठतवे बहिहमभयाः गष्ट्रीयममानमाय कमाममानमास वमषरत्रवे सवरव्यमापकमाय मवष्णववे अस्मत्कमरजन्यफिलस
अस्मत्स्तनोत्रजन्यबलस  वमा  अस्तपु।  ययाः  मवष्णपुयाः  इदमम्  अमतमवस्तपृतस  लनोकत्रयस  अमदतष्ट्रीययाः सनम्  मत्रमभयाः पमादवैयाः
मवशिवेषवेण मनममरतवमानम्। मवष्णनोयाः मधपुरवेण पकणरन पमादत्रयप्रकवेपणवेन अकयरूपवेण आसश्रतजनमायाः अन्नवेन रमकतमायाः।
पपृसथवनीं, दपुलनोकस  सवमारमण भपुवनमामन च पपृसथव्यप्तवेजनोरूपवेण धमातपुत्रयवेण धपृतवमानम्। मवष्णनोयाः मप्रयतमस सवरयाः सवेयत्ववेन
प्रससदस तमम् अमवनमामशिबह्मलनोकस  व्यमाप्नपुयमास  यशस्मनम् च बह्मलनोकवे  मवष्णपुमम्  आत्मनयाः इच्छन्तयाः नरमायाः महितनीं
तपृमप्तमनपुभवशन्त। अत्यन्तस क्रमममाणस्य मवष्णनोयाः उत्कपृ षवे स्थमानवे मधपुरमनयाःस्यन्दनो वतरतवे। अनवेन प्रकमारवेण सयाः
मवष्णपुयाः सवरषमास  बन्धपुत्ववेन रमाजतवे। अशन्तममन्त्रवे दम्पमतस प्रमत उच्यतवे  अहिवे  दम्पतष्ट्री  (यमागकमरणयाः यजममानसौ)
यपुष्मभ्यस प्रससदमामन सपुखवेन उमषतपुस  यनोग्यमामन स्थमानमामन कमामयमामहिवे,  तदथर  मवष्णपुस  प्रमाथरयमामहिवे। यवेषपु  स्थमानवेषपु
रश्मययाः  अत्यपुन्नतस्थमानमादम्  गन्तमारयाः  स्यपुयाः,  अशस्मनम्  स्थमानवे  वमास्त्वमाधमारभकतदपुलनोकवे  बहिहमभयाः  स्तकयममानस्य
कमाममानमास वषरणशिष्ट्रीलस्य मवष्णनोयाः तमादृशिमम् उत्कपृ षस स्थमानस स्वममहिम्नमा स्फिपु रवेतम्। 
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॥मवष्णपुसककस  ममत्रमावरुणसककस  च॥ मटप्पणष्ट्री

॥ममत्रमावरुणसककमम्॥

प्रस्तमावनमा

प्रस्तपुतवेऽशस्मनम्  पमाठस्य  उत्तरमाधर  ममत्रमावरुणसककमम्  प्रस्तकयतवे।  ववेदनोकवे षपु  प्रससदवेषपु  सककवे षपु
अन्यतमममदस  प्रससदस ममत्रमावरुणसककमम्।  ववैमदकसमामहित्यवे  ममत्रमावरुणसौ भमातपृसदृशिस्नवेहिस्य प्रतष्ट्रीकमम्  अशस्त।
ववैमदकव्यमाकरणमानपुसमारवेण  अथमारतम्  मनरुकमानपुसमारवेण ममत्रमावरुणसौ  वमायक  इमत कथ्यतवे।  ममत्रयाः प्रमाणरककरूपवेण
प्रमतपमामदतयाः।  वरुणश्च  जलधमारकरूपवेण  अथवमा  वपृमषकमारकरूपवेण  प्रमतपमामदतयाः।  ऋग्ववेदस्य
ऐतरवेयबमाह्मणगन्थमानपुसमारवेण  ममत्रयाः रमामत्ररूपवेण वरुणश्च मदनरूपवेण प्रमतपमामदतसौ।  अस्य ममत्रमावरुणसककस्य
आत्रवेययाः श्रपुमतमवदम् ऋमषयाः, ममत्रमावरुणसौ दवेवसौ, मत्रषपुपम् छन्दयाः।

. )20 4 अधपुनमा मकलपमाठस पठमाम (ममत्रमावरुणसककमम्)

रअततन म रअतरसप मसहतस धक अवस वचास अ सभरर मस्रअ रत्र म सवरक अचन्त्रश्वचा मनन।
दिश म शअतचा सअह त मस्थक अस्तदितकस म  दित अवचानचास अ शतषस अ वपक मषचारपश्ररन॥१॥

तत्सक वचास म सरत्रचावरणचा रसह अत्वरश्रीअरचार त अस्थकषश्रीअरह मसभदिक रदिकहत।

सवश्वचा म सपन्वथअ: स्वस मरस्रअ धतनचाअ अनक म वचाअरतकम : पअसवरचा व मवतर॥२॥

अधचा मररतस पमसथअवश्रीरक अत दचास सरत्र मरचाजचानचा वरणचाअ रहतो मसभर्यः।

वअधरर मत अरतोष मधश्रीअ: सपन्व मतस अ गचा अव म वम असषस सम मजतस जश्रीरदिचानभ॥३॥

आ वचाअरश्वचा मसर्यः सक अरकजतो म वहन्तक रअतर मश्ररअ उप म रन्त्वअवचारकन ।
घम अतस्र म सन असणरगनक म वतरतत वचाअरकप अ ससन्ध मवर्यः प्रअसदिसव म करसन्त॥४॥

अनक म शक अतचारअरसतस अ वधर मदिक अवर स बअसहररर मवअ रजक मषचाअ रक मरचाणचा।
नर मस्वन्तचा धमतदि अकचासधअ गतर्वे अ सरत्रचासचा मथत वर अणतळचा मस्वअन्तर्यः॥५॥

अकमसवहस्तचा सक अकम तत म पर अस्पचा रस त्रचासचा मथत वर अणतळचा मस्वअन्तर्यः।
रचाजचा मनचा कअत्ररह मणश्रीररचानचा सअहस्र मस्थभणस सबभमथर्यः सअह द्विनौ॥६॥
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सहर मण्रसनसणरअगरतो म अस्रअ स्थभणचाअ सव भचा मजतत सदि अव्र१मश्वचाज मनश्रीव।
भअदत कतत्रत अ सनसर मतचाअ सतसल्व मलत वचा सअनतरअ रध्वतोअ असध मगत्ररस्र॥७॥

सहर मण्ररूपरक अषसतोअ व्रक मषचाअवर म: स्थभणअरकसदि मतचाअ सभरर मस्र।
आ रतो महथतो वरण सरत्रअ गतर अरत मश्चकचाथतअ असदि मसतस अ सदिसतस म च॥८॥

रदससह मषस अ नचासत असवधत म सकदिचानभ अ असच्छमदस अ शरर म भकवनस्र गतोपचा।

ततन म नतो सरत्रचावरणचावसवषस अ ससषचा मसन्ततो सजगश्रीअवचासस म: स्रचार॥९॥

. . )20 4 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम (ममत्रमावरुणसककमम्)

रअततन म रअतरसप मसहतस धक अवस वचास अ सभरर मस्रअ रत्र म सवरक अचन्त्रश्वचा मनन।
दिश म शअतचा सअह त मस्थक अस्तदितकस म  दित अवचानचास अ शतषस अ वपक मषचारपश्ररन॥१॥

पदिपचाठर्यः- रअततन म। रअतरन।  असप मऽसहतरन। धक अवरन। वचाअरन। सभरर मस्र। रत्र म। सवअऽरक अचसन्त म। 

अश्वचा मनन॥ दिश म। शअतचा। सअह। त अस्थक अ:। ततन। एकमरन। दित अवचानचा मरन। शतष मरन। वपक मषचारन। अअपअश्रअरन॥

१॥

अन्वययाः-  ऋतवेन अमपमहितमम् ऋतस धपुवस वमा सकयरस्य यत्र वमामम् अश्वमानम् मवमपुचशन्त। दशि शितमा सहि
तस्थपुयाः ततम् एकस  दवेवमानमास वपपुषमास श्रवेष्ठमम् अपश्यमम्।

व्यमाख्यमा-  ऋतवेन ऋतमममत नवचर  षष्ठस  सककममात्रवेयस्य श्रपुतमवद आषर  त्रवैषपुभस  मवैत्रमावरुणमम्।  तथमा
चमानपुक्रम्यतवे-  '  ऋतवेन  नव  श्रपुतमवन्मवैत्रमावरुणस  ववै  ततम्  '  इमत।  ववै-तमदत्यपुभयनोयाः  प्रयनोगमातम्
तपुह्यमामदपररभमाषयवैतदमादष्ट्रीन्यवेकमादशिसककमामन ममत्रमावरुणदवेवत्यमामन। मवमनयनोगनो लवैमङ्गकयाः।

सकयरस्य ऋतस सत्यभकतस मण्डलमम् ऋतवेन उदकवे न अमपमहितमम् आच्छमामदतस धपुवस शिमाश्वतमम् अपश्यमम्
इमत  सम्बन्धयाः।  यत्र  वमास  यपुवयनोयाः  शस्थमतस्तमदत्यथरयाः।  सकयरमण्डलवे  ममत्रमावरुणयनोयाः  शस्थमतयाः  'मचत्रस
दवेवमानमामपुदगमादनष्ट्रीकस  चकपुममरत्रस्य वरुणस्यमाग्निवेयाः',  'उदमास  चकपुवररुण सपुप्रतष्ट्रीकस  दवेवयनोयाः',  'चकपुममरत्रस्य वरुणस्य'

इत्यमामदषपु  प्रससदमा।  यत्र  यशस्मनम्  मण्डलवे  शस्थतमानम्  अश्वमानम्  मवमपुचशन्त  मवमनोचयशन्त  स्तनोतमारयाः।
मन्दवेहिमामदमभमनररुदमामनत्यथरयाः। अथवमा शिष्ट्रीघधमावनमाय स्तपुत्यमा प्रवेरयशन्त। यशस्मसश्च मण्डलवे दशि शितमा शितमामन
सहिसससख्यकमा  रश्मययाः  तस्थपुयाः  मतष्ठशन्त  तमादृशिस  दवेवमानमास  वपपुषमास  वपपुष्मतमास  तवेजनोवतमामम्  अग्न्यमादष्ट्रीनमास  श्रवेष्ठस
प्रशिस्यतममम्। मत्वथरलकणमा। अथवमा व्यसधकरणषष्ठष्ट्री। दवेवमानमास वपपुषमास शिरष्ट्रीरमाणमास श्रवेष्ठमम्। मण्डलस महि सकयरस्य
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वपपुयाःस्थमानष्ट्रीयमम्। तन्मण्डलमम् अपश्यमम्। अथवमा वमास यपुवयनोमरध्यवे सकयरस्य मण्डलमपश्यमममत व्यमाख्यवेयस 'मवैत्रस वमा
अहियाः' इमत श्रपुतवेममरत्रस्यवैव सकयरत्वमामदत्यमाशियवेन।

सरलमाथर याः- जलवेन आच्छमामदतस शिमाश्वतस सकयरस्य मण्डलमम् अहिस पश्यमामम। यत्र यपुवयनोयाः अश्वसमकहिमानम्
स्तनोतमारयाः मवमनोचयशन्त। यत्र च सहिसरश्मययाः ममथयाः अवमतष्ठन्तवे। दवेवमानमामम् एकमास श्रवेष्ठमकमतरमम् अहिस पश्यमामम।

व्यमाकरणमम्-

 ऋतवेन- ऋतशिब्दस्य तपृतष्ट्रीयवैकवचनवे ऋतवेन इमत रूपमम्।
 अमपमहितमम्- अमपपकवरकधमा-धमातनोयाः कप्रत्ययवे मवकल्पवेन मपमहितमम् इमत रूपमम्। 'वमष 

भमागपुरररल्लनोपमवमाप्यनोरुपसगरयनोयाः' इमत न्यमायवेन अपष्ट्रीमत उपसगरस्य अकमारलनोपयाः मवकल्पवेन भवमत। 
तवेन मपमहितमम् अमपमहितस च इमत रूपदयस भवमत।

 मवमपुचशन्त- मवपकवरकमपुचम्-धमातनोयाः लटम् -लकमारवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे मवमपुचशन्त इमत रूपमम्।
 तस्थपुयाः- स्थमा-धमातनोयाः सलटम् -लकमारवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे तस्थपुयाः इमत रूपमम्।
 वपपुषमामम्- वपपुषम्-शिब्दस्य षष्ठष्ट्रीबहिहवचनवे वपपुषमामम् इमत रूपमम्।
 अपश्यमम्- दृशिम्-धमातनोयाः लङम् -लकमारवे उत्तमपपुरुषवैकवचनवे अपश्यमम् इमत रूपमम्।

तत्सक वचास म सरत्रचावरणचा रसह अत्वरश्रीअरचार त अस्थकषश्रीअरह मसभदिक रदिकहत।

सवश्वचा म सपन्वथअ: स्वस मरस्रअ धतनचाअ अनक म वचाअरतकम : पअसवरचा व मवतर॥२॥

पदिपचाठर्यः- ततन। सक अ। वचाअरन। सरअत्रचाअवअर अणचाअ। रअसह अत्वरन। ई अरचार। त अस्थकषश्री म:। अह मऽसभर्यः। दिक अदिक अहत अ॥ 

सवश्वचा म:। सपअन्वअथअ:। स्वस मरस्र। धतनचा म:। अनक म। वचाअरन।एकम :। पअसवर्यः। आ। वअवअतर अ॥२॥

अन्वययाः - ममत्रमावरुणमा वमास ततम् ममहित्वस सपु ईममार अहिनोऽमभयाः तस्थपुषष्ट्रीयाः द पुदपुह्रवे स्वसरस्य मवश्वमायाः धवेनमायाः
मपन्वथयाः अनपु वमामम् एकयाः पमवयाः आववतर।

व्यमाख्यमा-  हिवे  ममत्रमावरुणमा  वमास  यपुवयनोयाः  ततम्  ममहित्वस  महित्त्वस  सपु  सपुष्ठपु ,  अमतप्रशिस्तममत्यथरयाः।  मकस
तमदत्यपुच्यतवे।  ईममार  सततगन्तमा  सवरस्य  प्रवेरकनो  वमामदत्ययाः  अहिमभयाः  अहिनोमभवरषरतपुरसम्बशन्धमभयाः  तस्थपुषष्ट्रीयाः
स्थमावरभकतमा  अपनो  दपुदपुहिवे  दपुग्धवे।  मकञ्चि  स्वसरस्य  स्वयस  सतपुररमामदत्यस्य  मवश्वमायाः  सवमारयाः  धवेनमायाः  लनोकमानमास
प्रष्ट्रीणमयत्रष्ट्रीदपुरतष्ट्रीयाः  मपन्वथयाः  वधरयथयाः।  वमास  यपुवयनोयाः  एकयाः  अप्रमतयनोगष्ट्री  पमवयाः।  पमवररमत  रथस्य नवेममयाः  'पवष्ट्री
रथनवेममभरवमत'  इमत  यमास्कवचनमातम्,  तथमाप्यत्र  लमकतलकणयमा  रथवे  वतरतवे,  कवे वलचक्रस्यमावतरनमायनोगमातम्।
यपुवयनोरवेकनो रथयाः अन्वमाववतर अनपुक्रमवेण पररभममत।

सरलमाथर याः- हिवे ममत्रमावरुणसौ यपुवयनोयाः उभयनोयाः स ममहिममा अमतशियवेन प्रशिस्तयाः। सततगमनशिष्ट्रीलयाः ययाः
सकयरयाः  स  मनत्यगमनवेन  शस्थतजलसमकहिस  दनोसग्ध।  यपुवमास  पररभमतयाः  सकयरस्य  सकलमकरणसमकहिस्य  वधरनमम्
अकपु रुतमम्। एकनवेममरथयाः यपुवयनोयाः अनपुगहिवेण आवतरतवे।

व्यमाकरणमम्-
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 ममत्रमावरुणमा- ममत्रश्च वरुणश्चवेमत ममत्रमावरुणसौ इमत दन्दसममासयाः।
 तस्थपुषष्ट्रीयाः- स्थमा-धमातनोयाः क्वसपुन्प्रत्ययवे सस्त्रयमामम् ङष्ट्रीप्प्रत्ययवे  मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे तस्थपुषष्ट्रीयाः इमत रूपमम्।
 अहिमभयाः- अहिनम्-शिब्दस्य तपृतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे अहिमभयाः इमत रूपमम्।
 दपुदपुह्रवे- दपुहिम्-धमातनोयाः सलटम् -लकमारवे आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे दपुदपुह्रवे इमत रूपमम्।
 धवेनमायाः-धवे-धमातनोयाः शिब्दस्यमास्य मनष्पसत्तयाः। धवेनमाशिब्दस्य मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे धवेनमायाः इमत रूपमम्।
 पमवयाः- पक-धमातनोयाः 'अच इयाः' इमत औणमामदकसकत्रवेण इप्रत्ययवे पमवयाः इमत रूपमम्।
 आववतर- आपकवरकवपृतम्-धमातनोयाः सलटम् -लकमारवे प्रथममाबहिहवचनवे आववतर इमत रूपमम्।

अधचा मररतस पमसथअवश्रीरक अत दचास सरत्र मरचाजचानचा वरणचाअ रहतो मसभर्यः।

वअधरर मत अरतोष मधश्रीअ: सपन्व मतस अ गचा अव म वम असषस सम मजतस जश्रीरदिचानभ॥३॥

पदिपचाठर्यः– अधचा मररतरन। पम असथअवश्रीरन। उ अत। दचारन। सरत्र मऽरचाजचानचा। वअर अणचाअ। रह म:ऽसभर्यः॥ 

वअधरर मतरन। ओष मधश्री:। सपन्व मतरन। गचार्यः। अव म। वम असषरन। सम अजअत अरन। जश्रीअर अदिचाअनभ अ इसत म जश्रीरदिचानभ॥

३॥

अन्वययाः-  ममत्ररमाजमानमा वरुणमा महिनोमभयाः पपृसथवष्ट्रीमम् उत दमामम् अधमारयतमम्। ओषधष्ट्रीयाः वधरयतस,  गमायाः
मपन्वतस जष्ट्रीरदमानक वपृमषमम् अवसपृजतमम्।

व्यमाख्यमा-  हिवे  ममत्ररमाजमानमा  ममत्रभकतमायाः  स्तनोतमारनो  रमाजमानयाः  स्वमाममन  ईश्वरमा  भवशन्त
ययनोरुपमासनमावशिमातम्  तसौ ममत्ररमाजमानसौ। हिवे  वरुणमा। प्रमतयनोग्यपवेकयमा मदवचनमम्। अत्र पमादमामदत्वमादमादस पदस न
मनहिन्यतवे।  हिवे दवेवसौ, महिनोमभयाः तवेजनोमभयाः स्वसमामथ्यरयाः पपृसथवष्ट्रीमम् उत अमप च दमामम् अधमारयतमम्। हिवे दवेवसौ, यपुवमामम्
ओषधष्ट्रीयाः वधरयतमम् वपृमषप्रवेरणवेन। गमायाः मपन्वतमम् गवमाश्वमादष्ट्रीनम् वधरयतमम्। तदथर  वपृमषमम् अवसपृजतमम् अवमाङ्मपुखस
प्रवेरयतस हिवे जष्ट्रीरदमानक मकप्रदमानसौ।

सरलमाथर याः- हिवे रमाजदय, ममत्र वरुण च यपुवमास तवेजसमा पपृसथवनीं दपुलनोकस  च धमारयथयाः। यपुवमास औषधसमकहिस
वधरयतस, गवमादपशिकनम् वधरयतमम्। मकञ्चि हिवे मकप्रदमानसौ, यपुवमास वपृमषप्रवेरणस कपु रुतमम्।

व्यमाकरणमम्-

 अधमारयतमम्- धपृ-धमातनोयाः मणमच लङम् -लकमारवे मध्यमपपुरुषमदवचनवे अधमारयतमम् इमत रूपमम्।
 महिनोमभयाः- महिसम्-शिब्दस्य तपृतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे महिनोमभयाः इमत रूपमम्।
 वधरयतमम्- वपृधम्-धमातनोयाः मणमच लनोटम् -लकमारवे मध्यमपपुरुणमदवचनवे वधरयतमम् इमत रूपमम्।
 मपन्वतमम्- मपवम्-धमातनोयाः लनोटम् -लकमारवे मध्यमपपुरुषमदवचनवे मपन्वतमम् इमत रूपमम्।
 जष्ट्रीरदमानक- जष्ट्रीरस दमानक ययनोस्तसौ इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासवे जष्ट्रीरदमानक इमत रूपमम्।
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आ वचाअरश्वचा मसर्यः सक अरकजतो म वहन्तक रअतर मश्ररअ उप म रन्त्वअवचारकन ।
घम अतस्र म सन असणरगनक म वतरतत वचाअरकप अ ससन्ध मवर्यः प्रअसदिसव म करसन्त॥४॥

पदिपचाठर्यः– आ। वचाअरन। अश्वचा मसर्यः। सक अऽरकज म:। वअह अन्तक अ। रअतऽर मश्ररअ:। उप म। रअन्तक अ। अअवचारकन ॥ 

घम अतस्र म। सन अ:ऽसनकन । अनक म। वअतर अतत अ। वचाअरन।उप म। ससन्ध मवर्यः। प्रअऽसदिसव म।कअर असन्त अ॥४॥

अन्वययाः-  सपुयपुजयाः अश्वमासयाः वमामम्  आवहिन्तपु  यतरश्मययाः अवमारकम्  उपयन्तपु  घपृतस्य मनमणरक वमामम्
अनपुवतरतवे। प्रमदमव ससन्धवयाः उपकरशन्त।

व्यमाख्यमा- हिवे ममत्रमावरुणसौ वमास यपुवमामम् अश्वमासयाः अश्वमायाः सपुयपुजयाः सपुष्ठपु  रथवे यपुकमायाः सन्तयाः आवहिन्तपु।
यतरश्मययाः  समारसथमनयतप्रगहिमास्तवे  अवमारकम्  उपयन्तपु।  घपृतस्य  उदकस्य  मनमणरकम्  रूपस  वमामम्  अनपुवतरतवे
अनपुगच्छमत। मकञ्चि प्रमदमव। पपुरमाणनमामवैततम्। पपुरमाणमायाः ससन्धवयाः उपकरशन्त उपगच्छशन्त, यपुवयनोरनपुगहिमातम्।

सरलमाथर याः- अश्वमायाः सपुसज्जतमायाः सन्तयाः यपुवमास वहिन्तपु। ससयतरश्मययाः तवे अत्र मतष्ठन्तपु। जलस्य धमारमा
इव तवे यपुवमामम् अनपुसरशन्त। प्रमाचष्ट्रीनकमालतयाः नदयाः प्रवहिशन्त।

व्यमाकरणमम्-

 वहिन्तपु- वहिम्-धमातनोयाः लनोटम् -लकमारवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे वहिन्तपु इमत रूपमम्।
 यतरश्मययाः- यतमायाः रश्यययाः यवेषमास तवे यतरश्मययाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।
 मनमणरकम् - मनपकरवरकमनजम्-धमातनोयाः शक्वप्प्रत्ययवे मनमणरजम्-शिब्दयाः मनष्पन्नयाः। तस्य प्रथमवैकवचनवे मनमणरकम्  

इमत रूपमम्।
 प्रमदमव- प्रपकवरकमदवम्-धमातनोयाः शक्वप्प्रत्ययवे प्रमदवम्-शिब्दयाः मनष्पन्नयाः। तस्य सप्तम्यवेकवचनवे प्रमदमव इमत 

रूपमम्।
 करशन्त- करम्-धमातनोयाः लटम् -लकमारवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे करशन्त इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.16 ममत्रमावरुणसककस्य कयाः ऋमषयाः, कवे  दवेवतवे, मकस  छन्दयाः।

.17 ऋतमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.18 अमपमहितमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.19 ऋतवेन इत्यत्र ऋतशिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.20 तस्थपुयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.21 ईममार इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.22 तस्थपुषष्ट्रीयाः इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः।

.23 पमवयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।
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.24 धवेनमायाः इमत शिब्दयाः कस्ममात्धमातनोयाः मनष्पन्नयाः।

.25 जष्ट्रीरदमानक इत्यस्य मवगहिस सममासस च सलखत।

.26 जष्ट्रीरदमानक इमत शिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.27 मपन्वतमम् इमत कस्ममात्धमातनोयाः मनष्पन्नयाः।

.28 अश्वमासयाः इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्।

.29 अधमारयतमम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.30 मनमणरकम्  इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

अनक म शक अतचारअरसतस अ वधर मदिक अवर स बअसहररर मवअ रजक मषचाअ रक मरचाणचा।
नर मस्वन्तचा धमतदि अकचासधअ गतर्वे अ सरत्रचासचा मथत वर अणतळचा मस्वअन्तर्यः॥५॥

पदिपचाठर्यः– अनक म। शक अतचारन। अअरसत मरन। वधर मतन। उ अवररन। बअसहर:ऽइ मवअ। रजक मषचा। रक मरचाणचा॥ 

नर मस्वन्तचा। धम अत अऽदि अकचाअ। असध म। गतर्वे म। सरत्र म। आसचा मथतअ इसत म। वअर अणअ। इळचा मसक। अअन्तररसत म॥

५॥

अन्वययाः- श्रपुतमामम् अममतमम् अनपुवधरतम्। बमहिरयाः यजपुषमा उवर्थी स रकममाणमा नमस्वन्तमा धपृतदकमा ममत्र वरुण
इळमासपु अन्तयाः गतर असध आसमाथवे।

व्यमाख्यमा-  श्रपुतमामम्  मवश्रपुतमामम्  अममतमम्।  रूपनमामवैततम्।  शिरष्ट्रीरदष्ट्रीमप्तममत्यथरयाः।  तमामम्  अनपुवधरतम्
अनपुवधरयन्तसौ। बमहिरयाः यजयाः। स इव स यथमा यजपुषमा मन्त्रवेण रक्ष्यतवे तदतम् उवर्थी रकममाणमा पमालयन्तसौ नभस्वन्तमा
अन्नवन्तसौ हिवे धपृतदकमा आत्तबलसौ हिवे ममत्र हिवे वरुण हिवे ममत्रमावरुणसौ यपुवमामपुकलकणसौ सन्तसौ इळमासपु यमागभकममषपु
अन्तयाः मध्यवे गतर असध रथवे आसमाथवे उपमवशिथयाः। ''रथनोऽमप गतर  उच्यतवे'' (मन० ३।५) इमत यमास्कयाः। ''आ
रनोहिथनो वरुण ममत्र गतरमम्'' (ऋ० सस० ५।६२।८) इमत।

सरलमाथर याः- हिवे  ममत्रवरुणसौ  यपुवमास  मवशिवेषशिरष्ट्रीरदष्ट्रीमप्तस  वधरयतमम्।  यथमा  यजष्ट्रीयकपु शिमायाः  यजवे  यजपुमरन्त्रवैयाः
रमकतमायाः  भवशन्त  तथवैव  पपृसथव्यमायाः  रककसौ  यपुवमामम्  अन्नवेन  बलवन्तसौ  भकत्वमा  यजभकमवेयाः  मध्यस्थलस्थरथवे
उपमवशितमम्।

व्यमाकरणमम्-

 वधरतम्- वपृधम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे नपपुससकसलङ्गवे  प्रथमवैकवचनवे वधरतम् इमत रूपमम्।
 उवर्थीमम्- उरुशिब्दमातम् स्त्रष्ट्रीप्रत्ययवे उवर्थीशिब्दयाः मनष्पन्नयाः। तस्य मदतष्ट्रीयवैकवचनवे उवर्थीमम् इमत रूपमम्।
 यजपुषमा- यजपुषम्-शिब्दस्य तपृतष्ट्रीयवैकवचनवे यजपुषमा इमत रूपमम्।
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 धपृतदकमा- धपृतयाः दकयाः ययनोस्तसौ धपृतदकसौ इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः। सम्बदसौ प्रथममायमायाः मदवचनवे 
आकमारयाः।

 आसमाथवे- आसम्-धमातनोयाः आत्मनवेपदवे लटम् -लकमारवे मध्यमपपुरुषमदवचनवे आसमाथवे इमत रूपमम्।

अकमसवहस्तचा सक अकम तत म पर अस्पचा रस त्रचासचा मथत वर अणतळचा मस्वअन्तर्यः।
रचाजचा मनचा कअत्ररह मणश्रीररचानचा सअहस्र मस्थभणस सबभमथर्यः सअह द्विनौ॥६॥

पदिपचाठर्यः- अकमसवऽहस्तचा। सक अऽकम तत म। प अर अ:ऽपचा। ररन। त्रचासचा मथतअ इसत म। वअर अणचाअ। इळचा मसक। 

अअन्तररसत म॥ रचाजचा मनचा। कअत्ररन। अह मणश्रीररचानचा। सअहस्र मऽस्थभणरन। सबअभम अथअ:। सअह।द्विनौ॥६॥

अन्वययाः-  वरुणमा!  यपुवमास  यमम्  इळमासपु  अन्तयाः  त्रमासमाथवे  सपुकपृ तवे  अक्रमवहिस्तमा  परस्पमा।  रमाजमानमा
अहृणष्ट्रीयममानमा दसौ सहि कत्रमम् सहिसस्थकणस मवभपृथयाः।

व्यमाख्यमा- अक्रमवहिस्तमा अकपृ पणहिस्तसौ दमानशिकरमामवत्यथरयाः। कस्मवै। सपुकपृ तवे शिनोभनस्तपुमतकत्रर। परस्पमा
परस्तमातम् पमातमारसौ रमकतमारसौ हिवे वरुणमा ममत्रमावरुणसौ यपुवमास यस यजममानमम् इळमासपु यमागभकममषपु अन्तयाः मध्यवे त्रमासमाथवे
रकथयाः  तस्मवै  सपुकपृ तवे  अक्रमवहिस्तमा  परस्पमा  च  भवथ  इमत  सम्बन्धयाः।  मकञ्चि  यपुवमास  रमाजमानमा  रमाजममानसौ
अहृणष्ट्रीयममानमा अक्रपु ध्यन्तसौ दसौ परस्परस सहि समामहित्यवेन कत्रस धनस सहिसस्थकणमम् अनवेकमावषम्भकस्तम्भनोपवेतस
ससौधमामदरूपस गपृहिस च बभपृथयाः धमारयथयाः। सपुकपृ तवे यजममानमाय। अथवमा कत्रस बलमम् अपररममतमामभयाः स्थकणमामभरुपवेतस
रथस चमागमनमाथर सहि धमारयथयाः।

सरलमाथर याः- हिवे ममत्रमावरुणसौ यपुवमास यस यजममानस यजभकमवेयाः मध्यभमागवे रकथयाः, तस स्तपुमतकमाररणयाः यजममानस
प्रमत अकपृ पणहिस्तसौ  तस्य पमालनकमाररणसौ भवतमम्।  हिवे  रमाजदय,  यपुवमास  क्रनोधहिष्ट्रीनसौ  भकत्वमा  एकत्रष्ट्रीभकतशिक्त्यमा
सहिसस्तम्भयपुकस्थकणस धमारयतमम्।

व्यमाकरणमम्-

 अक्रमवहिस्तमा- न क्रमवयाः अक्रमवयाः, अक्रवष्ट्री हिस्तसौ ययनोस्तसौ अक्रमवहिस्तसौ इमत बहिहवष्ट्रीमहियाः, सपुपयाः 
डमादवेशियाः।

 सपुकपृ तवे- शिनोभनस करनोमत इमत मवगहिवे सपुपकवरककपृ -धमातनोयाः शक्वप्प्रत्ययवे सपुकपृ तम् इमत शिब्दयाः मनष्पन्नयाः। 
तस्य चतपुथ्यरकवचनवे सपुकपृ तवे इमत रूपमम्।

 अहृणष्ट्रीयममानमा- हृणष्ट्रीङम् -धमातनोयाः शिमानच्प्रत्ययवे हृणष्ट्रीयममानमा इमत रूपमम्। न हृणष्ट्रीयममानमा अहृणष्ट्रीयममानमा 
इमत नञ्सममासयाः।

 सहिसस्थकणमम्- सहिसस स्थकणमायाः यस्य तस सहिसस्थकणमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।
 मवभपृथयाः- भपृ-धमातनोयाः परस्मवैपदवे लटम् -लकमारवे मध्यमपपुरुषमदवचनवे मवभपृथयाः इमत रूपमम्।

सहर मण्रसनसणरअगरतो म अस्रअ स्थभणचाअ सव भचा मजतत सदि अव्र१मश्वचाज मनश्रीव।
भअदत कतत्रत अ सनसर मतचाअ सतसल्व मलत वचा सअनतरअ रध्वतोअ असध मगत्ररस्र॥७॥
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पदिपचाठर्यः- सहर मण्रसनसणरकन । अर म:। अअस्रअ। स्थभणचा म। सव। भचाअजअतत अ। सदि असव। 

अअश्वचाज मनश्रीऽइव॥ भअदत। कतत्रत म। सनऽसर मतचा। सतसल्व मलत। वचाअ। सअनतर म। रध्व म:। 

असध मऽगत्ररस्र॥७॥

अन्वययाः-  महिरण्यमनमणरकम्  अस्य स्थकणमायाः अययाः,  मदमव अश्वमाजनष्ट्रीव मवभमाजतवे। भद्रिवे कवेत्रवे मतशल्वलवे
वमा मनममतमा, मध्वयाः गतरस्य असध सनवेम।

व्यमाख्यमा-  अनयनो रथनो महिरण्यमनमणरकम्  महिरण्यरूपयाः। मनमणरमगमत रूपनमाम। अस्य रथस्य स्थकणमा
ककीलकमादययाः। अययाः। महिरण्यनमामवैततम्। अयनोमवकमारमा इत्यथरयाः। अयनोमयमा वमा। तमादृशिनो रथनो मदमव अन्तररकवे
मवभमाजतवे। मकममव। अश्वमाजनष्ट्रीइव। अश्वमा व्यमापनशिष्ट्रीलमा मवेघमायाः। तमानजमत गच्छतष्ट्रीत्यश्वमाजनष्ट्री मवदपुतम्। सवेव
मदमव भमाजतवे। मकञ्चि भद्रिवे कल्यमाणवे स्तपुत्यवे वमा कवेत्रवे दवेवयजनवे मतशल्वलवे वमा। वमाशिब्दश्चमाथर, मतल स्नवेहिनवे (धमा०
६।७६,  १०।७३)। मतलपुयाः शस्नग्धमा इलमा भकममयरस्य ततम् कवेत्रस मतशल्वलस दवेवयजनमम्। घपृतसनोममामदनमा शस्नग्धवे
भद्रिवे च कवेत्रवे मनममतमा स्थकणमा यकपयमषररव शस्थतयाः। मध्वयाः मधपुपकणर गतरस्य गतर रथस सनवेम सम्भजवेम। कमरमण
षष्ठ्यसौ। अधष्ट्रीमत पकरणयाः। अथवमा गतरस्यमासध  रथस्यनोपरर मध्वयाः मधपु सनोमरसस सनवेम स्थमापयवेमवेत्यथरयाः।

सरलमाथर याः- महिरण्यमनममरतमायाः  अनयनोयाः  रथस्य  स्थकणमायाः  लसौहिमनममरतमायाः।  स  रथयाः  मवदपुतम्  इव
अन्तररकलनोकवे  शिनोमभतयाः  भवमत।  कल्यमाणकमारकवे  स्थमानवे  अथवमा  दवेवपकसजतस्थमानवे  मनश्चलस्तम्भ  इव
मधपुमयरथस्यनोपरर अवमतष्ठमामयाः।

व्यमाकरणमम्-

 महिरण्यमनमणरकम् - महिरण्यस्य मनमणरकम्  इव मनमणरकम्  यस्य ततम् महिरण्यमनमणरकम्  इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।
 भमाजतवे- भमाजम्-धमातनोयाः लटम् -लकमारवे आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषवैकवचनवे भमाजतवे इमत रूपमम्।
 मनममतमा- मनपकवरकमम-धमातनोयाः कप्रत्ययवे सपुपयाः डमादवेशिवे च मनममतमा इमत रूपमम्।
 असधगत्यरस्य- गतर इमत असधगतरमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमावसममासयाः, असधगतर भवयाः इमत असधगत्यरयाः, 

तस्य असधगत्यरस्य।

सहर मण्ररूपरक अषसतोअ व्रक मषचाअवर म: स्थभणअरकसदि मतचाअ सभरर मस्र।
आ रतो महथतो वरण सरत्रअ गतर अरत मश्चकचाथतअ असदि मसतस अ सदिसतस म च॥८॥

पदिपचाठर्यः- सहर मण्रऽरूपरन। उ अषस म:। सवऽउ मषनौ। अर म:ऽस्थभणरन। उतनऽइ मतचा। सभरर मस्र॥ आ। 

रतोअह अथअ:। वअर अणअ। सरअत्र अ। गतर मरन। अत म:। चअकचाअथतअ इसत म। असदि मसतरन। सदिसत मरन। चअ॥८॥

अन्वययाः-  वरुण ममत्र उषसयाः व्यपुषसौ सकयरस्य उमदतमा महिरण्यरूपमम् अययाःस्थकणस  गतरमम्  आरनोहिथयाः।
अतयाः अमदमतस मदमतस च चकमाथवे।
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व्यमाख्यमा-  उषसयाः  व्यपुषसौ  प्रमातयाःकमालवे  इत्यथरयाः।  सकयरस्य  उमदतमा  उमदतमावपुदयवे।  स  एव  कमालयाः
प्रकमारमान्तरवेणनोकवे याः। तशस्मनम् कमालवे महिरण्यरूपमम् अययाःस्थकणमम् अयनोमयशिङ्कस  गतर  रथस हिवे वरुण हिवे ममत्र यपुवमास
गतरमम् आरनोहिथयाः यजस प्रमाप्तपुमम्। अतयाः अस्ममादवेतनोयाः अमदमतमम् अखण्डनष्ट्रीयमास भकममस मदमतस खशण्डतमास प्रजमामदकमास च
चकमाथवे पश्यथयाः।

सरलमाथर याः- हिवे ममत्रवरुणसौ यपुवमास उषमायमायाः प्रमारम्भवे सकयरस्य उदयवे समत महिरण्यमनममरतवे लसौहिदण्डयपुकवे
रथवे आरनोहिणस कपु रुतमम्। मकञ्चि अमदमतस मदमतस च अवलनोकयतमम्।

व्यमाकरणमम्-

 व्यपुषसौ- मवपकवरकनोच्छ-धमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे व्यपुमष इमत रूपमम्। तस्य सप्तम्यवेकवचनवे व्यपुषसौ इमत रूपमम्।
 आरनोहिथयाः- आङ्पकवरकरुहिम्-धमातनोयाः लटम् -लकमारवे मध्यमपपुरुषमदवचनवे आरनोहिथयाः इमत रूपमम्।
 चकमाथवे- चकम्-धमातनोयाः लटम् -लकमारवे मध्यमपपुरुषमदवचनवे चकमाथवे इमत रूपमम्।

रदससह मषस अ नचासत असवधत म सकदिचानभ अ असच्छमदस अ शरर म भकवनस्र गतोपचा।

ततन म नतो सरत्रचावरणचावसवषस अ ससषचा मसन्ततो सजगश्रीअवचासस म: स्रचार॥९॥

पदिपचाठर्यः- रतन। बससह मषरन। न। अअसत अऽसवधत म। सक अदिचाअनभ अ इसत म सकऽदिचानभ। असच्छमदरन।  शरर म। 

भक अवअन अस्रअ। गतोअपचाअ॥ ततन म। न अ:। सरअत्रचाअवअर अणनौअ। अअसवअष अरन। ससषचा मसन्तर्यः। सजअगश्रीअवचासस म:। 

स्रचाअरअ॥९॥

अन्वययाः-  ममत्रमावरुणसौ!  सपुदमानक भपुवनस्य गनोपमा वसमहिष्ठस यतम् अशच्छद्रिस न अमतमवधवे शिमर  नयाः अमवषस
ससषमासन्तयाः सजगष्ट्रीवमाससयाः स्यमाम।

व्यमाख्यमा-  दमाकमायणयजवे  'यदम् बसमहिष्ठमम्'  इमत नवमष्ट्री मदतमायस्यमामममावमास्यमायमास मवैत्रमावरुणस्य हिमवषनो
यमाज्यमा।  सकमत्रतञ्चि  'आ ननो  ममत्रमावरुणमा  यदम्'  बसमहिष्ठस  नमामतमवधवे  सपुदमानक  (आ० श्रसौ० २।१४।११)  इमत।
मवैत्रमावरुणवे पशिसौ हिमवष एषवैव यमाज्यमा। सकमत्रतञ्चि 'यद्बसमहिष्ठस नमामतमवधवे सपुदमानक महिरण्यगभरयाः समवतरतमागवे' (आ०
श्रसौ० ३।८।१) इमत।

हिवे सपुदमानक शिनोभनदमानसौ,  हिवे भपुवनस्य गनोपमा,  यपुवमास बसमहिष्ठस बहिहलतमस यतम् अशच्छदमम् अनवशच्छन्नस शिमर
सपुखस गपृहिस वमा नमामतमवधवे  अमतववेद पुमशिक्यस शिमर  इमत शिमरमवशिवेषणमम्।  तमादृशिस शिमर  धमारयथयाः तवेन शिमरणमा नयाः
अस्ममानम्  अमवषस  रकतमम्।  हिवे  ममत्रमावरुणसौ  ससषमासन्तयाः  धनमामन  सम्भकपु ममच्छन्तनो  वयस  सजगष्ट्रीवमाससयाः  शित्रकणमास
धनमामन जवेतपुममच्छन्तयाः स्यमाम भववेम।

सरलमाथर याः- हिवे दमानशिष्ट्रीलसौ मवश्वस्य रककसौ ममत्रवरुणसौ यपुवमास दसौ महित्तमसौ, छवेदहिष्ट्रीनवेन तथमा कमतहिष्ट्रीनवेन
सपुखवेन अस्ममाकस  रकतमम्। एवमम् अभष्ट्रीशप्सतधनयपुकमायाः भकत्वमा वयस यथमा शित्रपुमवजमयनसौ भववेमयाः।

व्यमाकरणमम्-
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 बसमहिष्ठमम्- बहिहलशिब्दमातम् इष्ठन्प्रत्ययवे बहिहलस्थमानवे बसहिमादवेशिवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे बसमहिष्ठमम् इमत रूपमम्।
 सपुदमानक- सपु(शिनोभनमम्) दमानपु ययनोस्तसौ सपुदमानक इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।
 अशच्छद्रिमम्- अमवदममानस मछद्रिस यशस्मनम् ततम् अशच्छद्रिमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।
 शिमर- शृणमामत महिनशस्त दपुयाःखमममत शिमर।
 ससषमासन्तयाः- सनम्-धमातनोयाः सनम्-प्रत्ययवे शितपृप्रत्यतवे कपृ तवे प्रथममाबहिहवचनवे ससषमासन्तयाः इमत रूपमम्।
 सजगष्ट्रीवमाससयाः- सज-धमातनोयाः क्वसपुन्प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे सजगष्ट्रीवमाससयाः इमत रूपमम्।
 स्यमाम- असम्-धमातनोयाः मवसधसलमङ उत्तमपपुरुषबहिहवचनवे स्यमाम इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.31 बमहिरयाः इमत शिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.32 उवर्थीशिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.33 इळमासपु इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.34 धपृतदकमा इत्यस्य कयाः मवगहियाः कश्च सममासयाः।

.35 आसमाथवे इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.36 अक्रमवहिस्तमा इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.37 अक्रमवहिस्तमा इत्यस्य कयाः मवगहियाः कश्च सममासयाः।

.38 सहिसस्थकणमम् इत्यस्य कयाः मवगहियाः कश्च सममासयाः।

.39 मनमणरमगमत मकमम्।

.40 मकस  मतशल्वलमम्।

.41 मतशल्वलमम् इत्यस्य कयाः मवगहियाः।

.42 असधगत्यरयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.43 सपुदमानक इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.44 बसमहिष्ठमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.45 शिमर इत्यस्य कयाः अथरयाः।

. )20 5 ममत्रमावरुणस्वरूपमम्
ववैमदकयपुगवे  प्रससदमासपु दवेवतमासपु अन्यतममा महि वरुणदवेवतमा। ववैमदकदवेवतमामण्डलवेषपु  मवमशिषस स्थमानमम्

एकमम्  अलङ्करनोमत अयस  वरुणयाः। तथमामप वरुणदवेवमम्  उमदश्य कवे वलस  दमादशि सककमामन एव सम्पकणर  ऋग्ववेदवे
मनववेमदतमामन। आच्छमादनमाथरकमातम् वपृधमातनोयाः वरुणशिब्दनो मनष्पन्नयाः। अत एव भगवमानम् यमास्कयाः उकवमानम् - वरुणनो
वपृणनोतष्ट्रीमत सतयाः। अथमारतम्  मवेघदमारमा इयस  दवेवतमा आकमाशिमम्  आवपृणनोमत,  तस्ममातम्  अस्यमा नमाम वरुणयाः इमत।
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अथवरववेदस्य  भमाष्यवे  समायणमाचमायरयाः  -   वरुणयाः  रमात्र्यमभममामननष्ट्री  दवेवतमा  इमत  वमणरतवमानम्।  ममत्रशिब्दस्य
व्यपुत्पसत्तदशिरनमावसरवे भगवमानम् यमास्कयाः उकवमानम्  -  ममत्रयाः प्रमष्ट्रीतवेस्त्रमायतवे इमत। अथमारतम् ममत्रयाः प्रमष्ट्रीतवेयाः मरणमातम्
वषरणदमारमा मनसखलजनमानम् त्रमायतवे। अन्यत्र पपुनयाः तवेनवैव उकमम् - ममत्रयाः जलस प्रमकपनम् अन्तररकलनोकस  गच्छमत
इमत। ममत्रनो महि जलवषरणकमाररणष्ट्री दवेवतमा इमत यमास्कव्यमाख्यमानमातम् जमायतवे। ममत्रयाः वरुणश्च यथमाक्रमस मदनस्य
रमात्रवेश्च अमभममामनन्यसौ दवेवतवे इमत आचमायरयाः समायणयाः उकवमानम्। तस्य उमकमहिर  - ममत्रयाः अहिरमभममामननष्ट्री दवेवतमा
वरुणयाः  रमात्र्यमभममामननष्ट्री।  मवैत्रस  वमा  अहियाः  वमारुणष्ट्री  रमामत्रयाः  इमत  श्रपुमतयाः।  ऋग्ववेदवे  ममत्रस्य  वरुणस्य  च
सशम्मसलततयमा बहिवयाः स्तवमायाः वतरन्तवे। एतसौ दसौ यपुग्मतयमा ममत्रमावरुणसौ इत्यपुच्यवेतवे। ममत्रयाः वरुणश्च उभयसौ
सकयररूपवेण एव गमाह्यसौ,  यतनो महि सकयर  एव मदवमारमात्र्यसौयाः सषमा। सकयररशश्मयाः मवेघस सपृजमत,  आकमाशिस च मवेघमावपृतस
करनोमत। अयस मवेघयाः अथवमा अन्धकमारयाः एव वरुणस्य पमाशिस्वरूपयाः वतरतवे। यशस्मनम् सकयरमण्डलवे ममत्रमावरुणयनोयाः
अवशस्थमतयाः  वतरतवे,  तन्मण्डलस  सदमा  सत्यमावपृतस  भवमत।  तत्स्थमानमातम्  एव  ऋशत्वजयाः  अश्वगणमानम्  अथमारतम्
सकयररश्मष्ट्रीनम् मवमनोचयशन्त।

ममत्रमावरुणसौ यत्र वसतयाः,  तशस्मनम् स्थमानवे  प्रमाययाः दशिसहिसमामण रश्मययाः समववेततयमा अवमतष्ठन्तवे।
ममत्रमावरुणयनोयाः ममाहिमात्म्यमातम् एव मनरन्तरभमणरतयाः सकयरयाः दवैमनकगत्यमा बदमानम् जलरमाशिष्ट्रीनम् आकषरमयतपुस समथर्थो
भवमत। एतसौ दवेवसौ स्वयस भमतयाः सकयरस्य प्रष्ट्रीमतदमायकमानम् दष्ट्रीमप्तसमकहिमानम् वधरयतयाः। एतयनोयाः उभयनोयाः एक एव रथयाः
स च मनरन्तरस भममत। ममत्रमावरुणसौ स्वसमामथ्यरवशिमातम् इममास पपृसथवनीं स्वगर  च धमारयतयाः। जलसमकहियाः मवगहिस
धमारमयत्वमा एतयनोयाः अनपुसरणस करनोमत, मकञ्चि पपुरमातनमायाः नदयाः एनयनोयाः अनपुगहिमातम् पपुनयाः प्रवहिशन्त। ममत्रमावरुणयनोयाः
रथयाः  सपुवणरमनममरतयाः  वतरतवे।  अयस  रथयाः  अन्तररकवे  मवदपुतम्  इव  शिनोभममाननो  वतरतवे।  प्रत्यकषसस  ममत्रमावरुणसौ
सकयर्थोदयमातम् परस लनोहिककीलकसमशन्वतसपुवणररथवे अमारुह्य अमदमतस मदमतस च अवलनोकवे तवे। दमानशिष्ट्रीलसौ मवश्वरककसौ
एतसौ ममत्रमावरुणसौ मनरवशच्छन्नसपुखस्य प्रदमानवे समथर।

. )20 6 ममत्रमावरुणसककस्य समारयाः
ममत्रयाः वरुणश्च यथमाक्रमस मदनस्य रमात्रवेश्च अमभममामनन्यसौ दवेवतवे इमत आचमायरयाः समायणयाः उकवमानम्।

तस्य उमकमहिर  - 'ममत्रयाः अहिरमभममामननष्ट्री दवेवतमा वरुणयाः रमात्र्यमभममामननष्ट्री। मवैत्रस वमा अहियाः वमारुणष्ट्री रमामत्रयाः'  इमत।
ऋग्ववेदवे ममत्रस्य वरुणस्य च सशम्मसलततयमा बहिवयाः स्तवमायाः वतरन्तवे। एतसौ दसौ यपुग्मतयमा ममत्रमावरुणसौ इत्यपुच्यवेतवे।
ममत्रयाः  वरुणश्च  उभसौ  सकयररूपवेण  एव  गमाह्यसौ,  यतनो  महि  सकयर  एव  मदवमारमात्र्यसौयाः  सषमा।  आत्रवेय-ऋमषदृषवे
ममत्रमावरुणसककवे  तमावतम् तयनोयाः वणरनस मवमहितमम्। ऋतवेन आच्छमामदतस ममत्रमावरुणयनोयाः वमासस्थमानभकतस सकयरमण्डलमम्
अहिमम् अपश्यमम्। तत्र शस्थतमानम् अश्वसमकहिमानम्  उपमासकमायाः स्तनोत्रवेण मवमनोचयशन्त। प्रमाययाः दशिसहिसस रश्मययाः
समववेततयमा तशस्मनम् स्थलवे अवमतष्ठन्तवे। दवेवमानमास रूपसमकहिवेषपु श्रवेष्ठस रूपमम् अहिमम् अपश्यमम्  -  इमत यजममानयाः
स्तसौमत। ममत्रमावरुणयनोयाः ममाहिमात्यमम् अमतप्रशिस्तस,  यदशिमातम् एव मनरन्तरभमणरतयाः सकयरयाः दवैमनकगत्यमा बदमानम्
जलरमाशिष्ट्रीनम्  आकषरमयतपुस  समथर्थो  भवमत।  एतसौ  दवेवसौ  स्वयस  भमतयाः  सकयरस्य  प्रष्ट्रीमतदमायकमानम्  दष्ट्रीमप्तसमकहिमानम्
वधरयतयाः।  एतयनोयाः  उभयनोयाः  सममान  एव  रथयाः  मनरन्तरस  भममत।  यवे  तपु  ममत्रमावरुणयनोयाः  स्तपुमतस  कपु वरशन्त,  तवे
स्तनोतमारयाः एतयनोयाः अनपुगहिमातम् रमाजपदस लभन्तवे। स्वसमामथ्यरवशिमातम् इममास पपृसथवनीं स्वगर च धमारयतयाः इमसौ दवेवसौ।
यजममानयाः प्रमाथरयमत यतम्  - हिवे मकप्रदमातमारसौ!  भवन्तसौ ओषधष्ट्रीनम् गनोसमकहिमानम् च वधरयतमामम्,  वषरणस च कपु रुतमामम्।
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मनपपुणतयमा  रथवे  यनोसजतमायाः  भवतनोयाः  अश्वगणमायाः  भवन्तसौ  वहिन्तपु  इमत।  जलसमकहियाः  मवगहिस  धमारमयत्वमा
ममत्रमावरुणयनोयाः अनपुसरणस करनोमत, मकञ्चि पपुरमातनमायाः नदयाः एनयनोयाः अनपुगहिमातम् पपुनयाः प्रवहिशन्त। 

यजममानयाः  प्रमाथरयमत  यतम्  -  हिवे  अन्नसम्पन्नसौ  बलशिमासलनसौ  ममत्रमावरुणसौ!  भवन्तसौ  सपुप्रससदमायाः
स्वशिरष्ट्रीरदष्ट्रीप्तष्ट्रीयाः वधरमयत्वमा, मन्त्ररमकतयजवतम् सम्पकणमार पपृसथवष्ट्रीमम् इममास ससरक्ष्य यजभकमवेयाः मध्यस्थवे रथवे आरनोहिणस
कपु रुतमामम्  इमत। यजभकमसौ भवन्तसौ यस  यजममानस  रकतयाः,  शिनोभनस्तपुमतकमाररणस  तस  प्रमत भवन्तसौ दमानशिमासलनसौ
भवतमामम्। यतनो महि भवन्तसौ उभसौ क्रनोधमवहिष्ट्रीनसौ सन्तसौ धनस सहिसस्तम्भसमशन्वतस ससौधस च धमारयतयाः इमत।।
ममत्रमावरुणयनोयाः रथयाः सपुवणरमनममरतयाः वतरतवे। अयस रथयाः अन्तररकवे मवदपुतम् इव शिनोभममाननो वतरतवे। वयस यजममानमायाः
यथमा  उपयपुकस्थमानवे  यकपयमषसमशन्वतमायमास  यजभकमसौ  रथनोपरर  सनोमरसस  स्थमापमयतपुस  समथमारयाः  भववेम तमादृशिमम्
अनपुगहिस भवन्तसौ कपु रुतमामम् इमत प्रमाथरनमा। दमानशिष्ट्रीलसौ मवश्वरककसौ एतसौ ममत्रमावरुणसौ मनरवशच्छन्नसपुखस्य प्रदमानवे
समथर।  प्रत्यकषसस  ममत्रमावरुणसौ  सकयर्थोदयमातम्  परस  लनोहिककीलकसमशन्वतसपुवणररथवे  अमारुह्य अमदमतस  मदमतस  च
अवलनोकवे तवे। ममत्रमावरुणसौ मनरवशच्छन्नस्य मनरमतशियस्य च सपुखस्य प्रदमानवे समथर। अतयाः यजममानयाः प्रमाथरयमत
यतम् - भवन्तसौ अस्मभ्यस तमादृशिस सपुखस प्रयच्छतमामम् इमत।

ममत्रमावरुणसककमासशिवे पमाठसमारयाः

अशस्मनम् पमाठवे  दवे सककवे  आलनोमचतवे। तयनोयाः मवष्णपुसककस्य समारमामदकमम् पकवमारधर  मवदतवे। उत्तरमाथर  तपु
ममत्रमावरुणसककमम् आलनोमचतमम्। अतयाः तस्य ससकवेपवेण समारनोऽत्र प्रदष्ट्रीयतवे।

आमदमसककस  ममत्रमावरुणसककमम्।  मवश्ववे  भमातपृत्वस  ककीदृशिस  भमवतव्यमममत  बनोधमयतपुमवेव  प्रवपृत्तममदस
सककमम्।  अत्र  ममत्रयाः  प्रमाणमानम्  रकयमत  वरुणश्च  जलमामन  धमारयमत।  वरुणश्च  जलधमारकरूपवेण  अथवमा
वपृमषकमारकरूपवेण प्रमतपमामदतयाः। ऋग्ववेदस्य ऐतरवेयबमाह्मणगन्थमानपुसमारवेण ममत्रयाः रमामत्ररूपवेण वरुणश्च मदनरूपवेण
प्रमतपमामदतसौ। अस्य ममत्रमावरुणसककस्य आत्रवेययाः श्रपुमतमवदम् ऋमषयाः, ममत्रमावरुणसौ दवेवसौ, मत्रषपुपम् छन्दयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

(मवष्णपुसककवे )
.1 मवष्णपुसककस्य समारस सलखत। 

.2 मवष्णनोनपुर कस  वष्ट्रीयमारमण... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.3 प्र तमदष्णपुयाः... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.4 प्र मवष्णववे शिकषमवेतपु मन्म... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.5 यस्य त्रष्ट्री पकणमार... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.6 तदस्य प्रयममभ पमाथनो अश्यमामम्... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।
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.7 तमा वमास वमास्तकन्यपुश्मसस... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

(ममत्रमावरुणसककवे )
.8 ममत्रमावरुणसककस्य समारस सलखत।

.9 ऋतवेन ऋतममपमहितमम्... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.10 अक्रमवहिस्तमा सपुकपृ तवे... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.11 आ वमामश्वमासयाः... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.12 यद्बसमहिष्ठस नमामतमवधवे... इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरपकगयाः- (मवष्णपुसककवे )
.1 ऋमष: दष्ट्रीघरतममा औचथ्ययाः, छन्दयाः मवरमाटम्  मत्रस्टपुपम्, दवेवतमा मवष्णपुयाः। 

.2 नपु कमम्। 

.3 व्यमापनशिष्ट्रीलयाः। 

.4 वष्ट्रीरकममारमण। 

.5 मवमवधस मनममरतवमानम्। 

.6 लनोकवमाचष्ट्री। 

.7 त्रवेधमा। 

.8 कपु शत्सतमहिससमामदकतमार द पुगरमप्रदवेशिगन्तमा वमा। 

.9 अस्मत्कपृ त्यमामदजन्यस बलस महित्त्वमम्। 

.10 अधनोवतर्थीमन अतलमवतलमामदसप्तभपुवनमान्यपुपमात्तमामन। 

.11 धपृतवमानम्। 

.12 त्रयमाणमास धमातकनमास सममाहिमारयाः। 

.13 अन्तररकमम्। 

.14 सवरश्रपुमतस्मपृमतपपुरमाणमामदप्रससमददनोतनमाथरयाः। 

.15 कमामयमामहिवे। 

उत्तरपकगयाः- (ममत्रमावरुणसककवे )
.16 आत्रवेययाः श्रपुतमवदम् ऋमषयाः, ममत्रमावरुणसौ दवेवतवे, मत्रषपुपम् छन्दयाः।

.17 धपुवमम्।

.18 आच्छमामदतमम्।
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.19 उदकमम्।

.20 स्थमा-धमातनोयाः सलटम् -लकमारवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।

.21 सततगन्तमा।

.22 ङष्ट्रीपम्।

.23 पक-धमातनोयाः 'अच इयाः' इमत औणमामदकसकत्रवेण इप्रत्ययवे।

.24 धवे-धमातनोयाः।

.25 जष्ट्रीरस दमानक ययनोस्तसौ इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.26 मकप्रदमानसौ।

.27 मपवम्-धमातनोयाः।

.28 अश्वमायाः।

.29 धपृ-धमातनोयाः मणमच लङम् -लकमारवे मध्यमपपुरुषमदवचनवे।

.30 मनपकरवरकमनजम्-धमातनोयाः शक्वप्प्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे।

उत्तरपकगयाः- (ममत्रमावरुणसककवे )
.31 यजयाः।

.32 पपृसथवष्ट्री।

.33 यमागभकममषपु।

.34 धपृतयाः दकयाः ययनोस्तसौ धपृतदकसौ इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.35 आसम्-धमातनोयाः आत्मनवेपदवे लटम् -लकमारवे मध्यमपपुरुषमदवचनवे।

.36 अकपृ पणहिस्तसौ।

.37 न क्रमवयाः अक्रमवयाः, अक्रवष्ट्री हिस्तसौ ययनोस्तसौ अक्रमवहिस्तसौ इमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।

.38 सहिसस स्थकणमायाः यस्य तस सहिसस्थकणमम् इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।

.39 रूपनमाम।

.40 दवेवयजनस्थमानमम्।

.41 मतलपुयाः शस्नग्धमा इलमा भकममयरस्य ततम् कवेत्रमम्।

.42 गतर इमत असधगतरमम् इमत अव्ययष्ट्रीभमावसममासयाः, असधगतर भवयाः इमत असधगत्यरयाः।

.43 शिनोभनदमानसौ।

.44 बहिहलतममम्।

.45 सपुखस गपृहिस वमा।

॥इमत मवसशियाः पमाठयाः॥
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)21 ॥अकसककमम्॥
प्रस्तमावनमा

ऋग्ववेदवे  एकस्य प्रससददवेवस्य स्तपुमतस मवधमाय अभष्ट्रीषससद्ध्यथर  सयाः दवेवयाः प्रमाथ्यरतवे। एवस ममानवमानमास
समाममासजकदपुव्यरवहिमारमाणमास मनरमाकरणमाय सककमानमास सङ्कलनस कपृ तमम्। यदमा सममाजवे भनोगमवलमासमानमास शिमकयाः वसधरतमा
भवमत तदमा दपुतकमायरमम् अमप वधरतवे। ववैमदककमालतयाः एव अकक्रकीडमा बहिहप्रचसलतसमाममासजककपु क्रकीडमा अशस्त।
ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे चतपुसस्त्रसशित्तमस सककमम् एनस मवषयमम् आधमारष्ट्रीकपृ तवतम्। इदमवेव अकसककमम् इमत नमाम्नमा
मवख्यमातमम्। अस्य सककस्य ऐलकषकवषयाः ऋमषयाः, मत्रषपुपम् छन्दयाः, सप्तममन्त्रस्य जगतष्ट्री छन्दयाः, दवेवतमा च अकयाः
ऋमषयाः। अशस्मनम् सककवे  यतम्  मपुख्यतयमा उकस  ततम्  अकक्रकीडमा न करणष्ट्रीयमा तत्स्थमानवे  कपृ मषकमर  इत्यमामदकमर
कतरव्यमम्। यथमा मन्त्रवे एव उकस -  अकवैममार दष्ट्रीव्ययाः कपृ मषममत्कपृ षस्व इत्यमामद। एवस  प्रकमारवेण सककस्य ममाहिमात्म्यस
प्रकमटतमम्। 

उदवेश्यमामन

अस्य पमाठस्य पठनमातम् भवमानम् -

 अकसककस्य ससमहितमापमाठस  पदपमाठमम् अन्वयस व्यमाख्यमास च पमठष्यमत।
 अकक्रकीडनस्य कपु फिलस भवमानम् जमास्यमत। 
 अकक्रकीडनमातम् मकस  मकस  त्यकस  भवमत तदम् जमास्यमत।
 ववैमदकशिब्दमानम् जमास्यमत। 
 ववैमदकलसौमककशिब्दयनोयाः मध्यवे भवेदस जमास्यमत। 
 अकक्रकीडनस्य स्थमानवे मकस  करणष्ट्रीयमम् इत्यमप अवगममष्यमत। 

. )21 1 अधपुनमा मकलपमाठस पठमाम

प्रचाअवत अपचा रचा म बमह अततो रचा मदिरसन्त
प्रवचातत अजचा इरर मणतअ ववमर मतचानचार्यः। 
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सतोर मस्रतव रनौजवअतस्र म भअकतो
सवअभश्रीदि मकतोअ जचागम मसवअररह मरच्छचानन॥१॥

न रचा म सररतथअ  न सज महश्रीळ ए अषचा
सशअवचा ससखि मभ्र उ अत रह मरचासश्रीतन। 

अअकस्रचाअहरत मकपअरस्र म हतततो-
रनक मव्रतचाअरप म जचाअरचार मरतोधरन॥२॥

द्वितसष म श्वअशभरप म जचाअरचा रमणसदअ
न नचा मसथअततो सव मन्दितत रसडर अतचार मरन। 
अश्व मस्रतवअ जर मततोअ वस्न्र मस्रअ
नचाहस सव मन्दिचासर सकतअवस्रअ भतोग मरन॥३॥

अअन्रत जचाअरचास परर म रमशन्त्रस्रअ
रस्रचागम मधअद्वितदि मनत वचाअज्र१अमकर्यः। 

सपअतचा रचाअतचा भचात मर अ एन मरचाहह अ-
नर जचा मनश्रीरतोअ नर मतचा बअदरत अतरन॥४॥

रदिचाअदिश्रीध्रत अ न दि मसवषचाण्रतसभ:

परचाअरदिनभ्रतोऽव म हश्रीरत अ ससखि मभ्रर्यः। 
न्रक मप्तचाश्च बअभवतोअ वचाचअरकमत अ
एरश्रीदित मषचास सनष्कम अतस जचाअररणश्री मव॥५॥

सअभचारत मसत सकतअवर्यः पम अच्छरचा मनतो
जतअष्रचारश्रीसत म त अन्वचाअ३अम शभशक मजचानर्यः। 
अअकचासतो म अस्रअ सव सत मरसन्त अ कचारस म
प्रसत अदिश्रीव्नत अ दिध मत अ आ कम अतचासन म॥६॥
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अअकचासअ इदि मङन कक अ सशनतो म सनततोअसदिनतो म

सन अकम त्वचा मन अस्तप मनचास्तचापसरअष्णव म:। 
कक अरचाअरदित मष्णचाअ जर मतर्यः पकन अहरणतोअ
रध्वचाअ सम्पम मक्तचार्यः सकतअवस्र म बअहरणचा म॥७॥

सत्रअपअञ्चचाअशर्यः ककी मळसत अ व्रचात म एषचास
दित अव इ मव ससवअतचा सअत्रध मरचार। 
उ अगस्र म सचन्रअन्रवत अ नचा नर मन्तत अ
रचाजचा म सचदितभ्रतोअ नरअ इत्कम मणतोसत॥८॥

नश्रीअचचा व मतरन्त उ अपरर म स्फक र-
न्त्रह अस्तचासतोअ हस्त मवन्तस सहन्तत। 
सदि अव्रचा अङन गचा मरचाअ इरर मणतअ न्रक मप्तचार्यः
शश्रीअतचार्यः सन्ततोअ हदि मरस अ सनदिर महसन्त॥९॥

जचाअरचा त मप्रतत सकतअवस्र म हश्रीअनचा
रचाअतचा पक अत्रस्रअ चर मतर्यःअ क्व म सस्वतन। 

रअणचाअवचा सबभ्रअदन मसरअच्छरचा मनतोअ-
ऽन्रतषचाअरस्त अरकप अ नक्तमरतसत॥१०॥

ससरस म द अषनवचार म सकतअवस त मतचापचाअ-
न्रतषचास म जचाअरचास सककम म तस चअ रतोसन मरन। 

पभ अवचार अहत  अश्वचा मन्रकरक अजत सह बअभभ-
न्त्सतो अअगनतरन्तत म वमष अलर्यः प मपचादि॥११॥

रतो व म: सतोनचाअनश्रीरर मह अततो गअणस्रअ
रचाजचाअ व्रचात मस्र प्रथअरतो बअभभव म। 
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तस्रहै म कम णतोसरअ न धचानचा म रणसध्रअ
दिशचाअहस प्रचाचश्रीअस्तद अतस व मदिचासर॥१२॥

अअकहैरचार दिश्री मव्र: कम असषसरत्कम मषस्व
सवअत्तत र मरस्व बअहह रन्र मरचानर्यः। 

तत्रअ गचाव म: सकतवअ तत्र म जचाअरचा
तन्रत अ सव च मषत ससवअतचाररअररर्यः॥१३॥

सरअत्रस कम मणकध्वसअ खिलक म रम अळतचा म नतोअ 
रचा नतो म घतोअरतण म चरतचाअसभ धम अष्णक। 

सन वतोअ नक रअन्रकसवर मशतचाअअअररचा मसत-

र अन्रतो ब मभभ अणचास प्रसस मतनौअ न्व मस्तक॥१४॥

. . )21 1 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

प्रचाअवत अपचा रचा म बमह अततो रचा मदिरसन्त
प्रवचातत अजचा इरर मणतअ ववमर मतचानचार्यः। 
सतोर मस्रतव रनौजवअतस्र म भअकतो
सवअभश्रीदि मकतोअ जचागम मसवअररह मरच्छचानन॥१॥

पदिपचाठर्यः- प्रचाअवत अपचार्यः। रचाअ। बम अह अतर्यः। रचाअदि अरअसन्त अ। प्रअवचाअतत अऽजचार्यः। इरर मणत। ववमर मतचानचार्यः॥ 

सतोर मस्रऽइव। रनौअजअऽवअतस्र म। भअकर्यः। सवअऽभश्रीदि मकर्यः। जचागम मसवर्यः। रह मरन। अअच्छचाअनन॥१॥

अन्वययाः- प्रवमातवेजमायाः बपृहितयाः इररणवे ववपृरतमानमास प्रमाववेपमायाः ममा ममादयशन्त। मसौजवतस्य सनोमस्य भक इव
जमागपृमवयाः मवभष्ट्रीदकयाः मह्यमम् अच्छनम्। 

व्यमाख्यमा-  बपृहितयाः महितनो मवभष्ट्रीतकस्य फिलत्ववेन सम्बशन्धनयाः प्रवमातवेजमायाः प्रवणवे दवेशिवे जमातमायाः इररणवे
आस्फिमारवे ववपृरतमानमायाः प्रवतरममानमायाः प्रमाववेपमायाः प्रववेमपणयाः कम्पनशिष्ट्रीलमायाः अकमायाः ममा ममास ममादयशन्त हिषरयशन्त। मकञ्चि
जमागपृमवयाः जयपरमाजयनोहिरषरशिनोकमाभ्यमास  मकतवमानमास  जमागरणस्य कत्तमार  मवभष्ट्रीदकमवकमारमाऽकनो मह्यस  ममामम्  अच्छमानम्
अचच्छदतम् अत्यथर  ममादयमत। तत्र दृषमान्तयाः। सनोमस्यवेव यथमा सनोमस्य मसौजवतस्य। मकजवमत पवरतवे जमातनो
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मसौजवतयाः। तस्य। तत्र ह्यपुत्तमयाः सनोमनो जमायतवे। भकयाः पमानस यजममानमानम् दवेवमासश्च ममादयमत तदमदत्यथरयाः। तथमा च
यमास्कयाः- 'प्रववेमपणनो ममा महितनो मवभष्ट्रीतकस्य फिलमामन ममादयशन्त। प्रवमातवेजमायाः प्रवणवेजमा इररणवे वतरममानमा इररणस
मनऋर णमपृणमातवेरपमाणर  भवत्यपरतमा अस्ममादनोषधय इमत वमा। सनोमस्यवेव मसौजवतस्य भकनो मसौजवतनो मकजवमत
जमातनो  मकजवमानम्  पवरतनो  मपुञ्चिवमानम्  मपुञनो  मवमपुच्यत  इषष्ट्रीकमाममषष्ट्रीकवै षतवेगरमतकमरण  इयमपष्ट्रीतरवेषष्ट्रीकवै तस्ममादवेव
मवभष्ट्रीतकनो मबभवेदनमाज्जमागपृमवजमारगरणन्मह्यमवच्छदतम्' (मनरु० ९.८)इमत। 

सरलमाथर याः-  द्रिपुतप्रवहिममानवमायपुप्रदवेशिवे  जमातमायाः  इररणवे  कम्पममानमायाः  अकमायाः  ममामम्  आनन्दयशन्त।
मवभष्ट्रीदकवपृकजमातमायाः जमागरणकमाररणयाः अकमायाः ममास हिषरण मत्तस कपु वरशन्त यथमा मकजवमत पवरतवे उत्पन्नस सनोमस पष्ट्रीत्वमा
जनमायाः उन्मत्तमायाः भवशन्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 ववपृरतमानमायाः-वपृदम्-धमातनोयाः लमङ, ततयाः लङयाः लपुमक शिमानमच प्रथममाबहिहवचनवे। 
 ममादयशन्त-मदम्-धमातनोयाः मणमच लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 अच्छनम्-छन्दम्-धमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

न रचा म सररतथअ  न सज महश्रीळ ए अषचा
सशअवचा ससखि मभ्र उ अत रह मरचासश्रीतन। 

अअकस्रचाअहरत मकपअरस्र म हतततो-
रनक मव्रतचाअरप म जचाअरचार मरतोधरन॥२॥

पदिपचाठर्यः- न। रचाअ। सरअरत अथअ। न। सजअहश्रीअळत अ। ए अषचा। सशअवचा। ससखि मऽभ्रर्यः। उ अत। रह मरन। 

आअ सश्रीअतन॥ अअकस्र म। अअहरन। ए अकअऽपअरस्र म। हत अततोर्यः। अनक मऽव्रतचारन। अप म। जचाअरचारन। 

अअरतोअधअरन॥२॥

अन्वययाः-  एषमा ममा न मममवेथ,  न सजहिष्ट्रीळवे ,  ससखभ्य उत मह्यमम् मशिवमा आसष्ट्रीतम्,  अहिमम् एकपरस्य
अकस्य हिवेतनोयाः अनपुवतमामम् जमायमामम् अप अरनोधमम्। 

व्यमाख्यमा-  एषमा  अस्मदष्ट्रीयमा  जमायमा  ममा  ममास  मकतवस  न  मममवेथ  न  चपुक्रर्थोध,  न  सजहिष्ट्रीळवे  न  च
लशज्जतवतष्ट्री। ससखभ्ययाः अस्मदष्ट्रीयवेभ्ययाः मशिवमा सपुखकरष्ट्री आसष्ट्रीतम्  अभकतम्।  उत अमप च मह्यस  मशिवमासष्ट्रीतम्।
इत्थमम्। अनपुवतमामम् अनपुकक लमास जमायमामम् एकपरस्य एकयाः परयाः प्रधमानस यस्य तस्य अकस्य हिवेतनोयाः कमारणमातम् अहिमम्
अप  अरनोधस पररत्यकवमानस्मष्ट्रीत्यथरयाः। 

सरलमाथर याः- अशस्मनम् मन्त्रवे अकस्य पररणमामयाः कथ्यतवे यतम् मम पत्नष्ट्री कदमामप कलहिस न कपृ तवतष्ट्री।
ममय न क्रनोधस  चकमार।  मम ममत्रमाणमास  च  कपृ तवे  समा  कल्यमाणकमारष्ट्री  आसष्ट्रीतम्।  परन्तपु  अकस्य कमारणवेन  मम
अनपुकक लमा जमायमा मयमा पररत्यकमा। 
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व्यमाकरणमम् - 

 ममवेथ-ममथम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 सजहिष्ट्रीळवे-हिष्ट्रीडम् -धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 अरनोधमम्- रुधम्-धमातनोयाः लपुमङ उत्तमपपुरुषवैकवचनवे(ववैमदकमम्)। 

द्वितसष म श्वअशभरप म जचाअरचा रमणसदअ
न नचा मसथअततो सव मन्दितत रसडर अतचार मरन। 
अश्व मस्रतवअ जर मततोअ वस्न्र मस्रअ
नचाहस सव मन्दिचासर सकतअवस्रअ भतोग मरन॥३॥

पदिपचाठर्यः- द्वितसष म। श्वअशभर्यः। अप म। जचाअरचा। र अणअसदअ। न। नचाअसथअतर्यः। सवअन्दि अतत अ। रअसडर अतचार मरन॥ 

अश्व मस्रऽइव। जर मतर्यः। वस्न्र मस्र। न। अअहरन। सवअन्दिचाअसरअ। सकअत अवस्र म। भतोग मरन॥३॥

अन्वययाः-श्वश्रकयाः दवेमष,  जमायमा अप रुणमद,  नमासथतयाः ममडरतमारस न मवन्दतवे। अहिस वस्न्यस्य जरतयाः
अश्वस्य इव मकतवस्य भनोगस न मवन्दमामम। 

व्यमाख्यमा-  श्वश्रकयाः  जमायमायमा  ममातमा  गपृहिगतस  मकतवस  दवेमष मनन्दतष्ट्रीत्यथरयाः।  मकञ्चि जमायमा  भमायमार  अप
रुणमद मनरुणमद। अमप च नमासथतयाः यमाचममानयाः मकतवनो धनस ममडरतमारस धनदमानवेन सपुखमयतमारस न मवन्दतवे न
लभतवे। इत्थस बपुद्ध्यमा मवमपृशित्वमातम् नमाहिस जरतयाः वपृदस्य वस्न्यस्य। वस्नस मकल्यस तदहिरस्य अश्वस्यवेव मकतवस्य
भनोगस न मवन्दमामम न लभवे। 

सरलमाथर याः- ययाः मकतवयाः भवमत तस्य श्वश्रकयाः तस दवेमष। तस्य पत्नष्ट्री अमप तमम् अपसमारयमत। धनस
यमाचममानयाः  मकतवयाः  सपुखदस  जनस  न  प्रमाप्ननोमत।  बहिहमकल्ययपुकयाः  वपृदयाः  अश्वयाः  इव  अहिस(मकतवयाः)  जष्ट्रीवनस  न
इच्छमामम। 

व्यमाकरणमम् - 

 दवेमष-मदषम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 रुणमद-रुधम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 नमासथतयाः-नमाथम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे। 
 ममडरतमारमम्-मपृडम् -धमातनोयाः तपृच्प्रत्ययवे मदतष्ट्रीयवैकवचनवे। 
 मवन्दमत-मवदम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे (ववैमदकमम्)
 जरतयाः-जपृ-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे षष्ठ्यवैकवचनवे। 
 मवन्दमामम- मवदम्-धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 
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अअन्रत जचाअरचास परर म रमशन्त्रस्रअ
रस्रचागम मधअद्वितदि मनत वचाअज्र१अमकर्यः। 

सपअतचा रचाअतचा भचात मर अ एन मरचाहह अ-
नर जचा मनश्रीरतोअ नर मतचा बअदरत अतरन॥४॥

पदिपचाठर्यः- अअन्रत। जचाअरचारन। परर म। रम अशअसन्त अ। अअस्रअ। रस्र म। अगम मधतन। वतदि मनत। वचाअजश्री। 

अअकर्यः॥ सपअतचा। रचाअतचा। भचात मरर्यः। ए अन अरन। आअ हहर्यःअ। न। जचाअनश्रीअरर्यःअ। नर मत। बअदरन। ए अतरन॥४॥

अन्वययाः-यस्य ववेदवेन अकयाः अगपृधतम्, अस्य जमायमामम् अन्यवे पररमपृशिशन्त, मपतमा ममातमा भमातरमम् एनमम्
आहिहयाः न जमानष्ट्रीमयाः बदमम् एनस नयत। 

व्यमाख्यमा- यस्य मकतवस्य ववेदनवे धनवे वमाजष्ट्री बलवमानम् अकयाः दवेवयाः अगपृधतम् अमभकमाङमास करनोमत तस्य
अस्य मकतवस्य जमायमास  भमायमारमम्  अन्यवे  प्रमतमकतवमायाः  पररमपृशिशन्त वस्त्रकवे शिमादमाकषरणवेन  ससस्पपृशिशन्त। मकञ्चि
मपतमा जननष्ट्री च भमातरयाः सहिनोदरमाश्च एनस मकतवमम् आहिहयाः वदशन्त न वयमस्मदष्ट्रीयमवेनस जमानष्ट्रीमयाः। रज्ज्वमा बदमवेतस
मकतवस हिवे मकतवमायाः यकयस नयत यथवेषदवेशिस प्रमापयवेमत। 

सरलमाथर याः- यस्य मकतवस्य धनवे  बलवमानम्  अकयाः इष्यतवे  अन्यवैयाः  मकतववैयाः,  तस्य भमायमारमम्  अन्यवे
मकतवमायाः वस्त्रकवे शिमादमाकषरणवेन स्पपृशिशन्त। मपत्रमादययाः अशस्मनम् मवषयवे ऋणदमातमारस कथयमत यतम् वयमम् एनस न
जमानष्ट्रीमयाः यकयमम् एनस रज्ज्वमा बद्ध्वमा नयत। 

व्यमाकरणमम् - 

 अगपृधतम्-गपृधम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे(ववैमदकयाः)। 
 मपृशिशन्त- मपृशिम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 आहिहयाः-बक-धमातनोयाःसलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 जमानष्ट्रीमयाः-जमा-धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 नयत- नष्ट्री-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषबहिहवचनवे(छमान्दसदष्ट्रीघरयाः)। 
 वमाज्य १नि॒नो॑ कयाः-वमाजष्ट्री+अकयाः, कवैप्रसशन्धयाः। 

रदिचाअदिश्रीध्रत अ न दि मसवषचाण्रतसभ:

परचाअरदिनभ्रतोऽव म हश्रीरत अ ससखि मभ्रर्यः। 
न्रक मप्तचाश्च बअभवतोअ वचाचअरकतअ
एरश्रीदित मषचास सनष्कम अतस जचाअररणश्री मव॥५॥
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पदिपचाठर्यः- रतन। आअ ऽदिश्रीध्रत म। न। दि असवअषचाअसणअ। एसभ:। पअरचाअरतनऽभ्र म:। अव म। हश्रीअरत अ। 

ससखि मऽभ्रर्यः॥ नऽउ मप्तचार्यः। चअ। बअभव म:। वचाच मरन। अकमत। एसर म। इतन। ए अषचाअरन। सनअ:ऽकम अतरन। 

जअररणश्री मऽइव॥५॥

अन्वययाः- यतम् आदष्ट्रीध्यवे एमभयाः न दमवषमामण परमायद्भ्ययाः ससखभ्ययाः अव हिष्ट्रीयवे, बभवयाः न्यपुप्तमायाः वमाचमम्
अक्रमत, एषमास मनष्कपृ तस जमाररणष्ट्री इव एमम इतम्। 

व्यमाख्यमा- यतम् यददमा अहिमम्  आदष्ट्रीध्यवे ध्यमायमामम तदमानष्ट्रीमम् एमभयाः अकवैयाः  न दमवषमामण न द कषयवे न
पररतपमामम। यदमा। न दमवषमामण न दवेमवष्यमाणष्ट्रीत्यथरयाः। न दवेषयवे परमायद्भ्ययाः स्वयमवेव परमागच्छद्भ्ययाः ससखभ्ययाः
ससखभकतवेभ्ययाः मकतववेभ्ययाः अव हिष्ट्रीयवे  अवमहितनो  भवमामम। नमाहिस  प्रथममकमानम्   मवसपृजमामष्ट्रीमत। मकस च  बभवयाः
बभपुवणमार  अकमायाः  न्यपुप्तमायाः  मकतववैरवमकप्तमायाः  सन्तयाः  वमाचमक्रत  शिब्दस  कपु वरमत।  तदमा   सङ्कल्पस  पररत्यज्य
अकव्यसनवेनमामभभकयममानमा स्ववैररणष्ट्री सङ्कवेतस्थमानस यमामत तदतम् एमष्ट्रीतम् गच्छमाम्यवेव। 

सरलमाथर याः- यदमा अहिस(मकतवयाः) मचन्तयमामम यतम् अकवैयाः सहि न क्रकीमडष्यमामष्ट्रीमत तदमा ममत्रमकतववेभ्ययाः
स्वस  गनोपयमामम।  परन्तपु  यदमा  अकमायाः  इररणवे  मनमकप्तमायाः  भवशन्त तदमा  अहिस(मकतवयाः)  व्यमभचमाररणष्ट्री  स्त्रष्ट्री  इव
गच्छमामम। 

व्यमाकरणमम् - 

 आदष्ट्रीध्यवे-आपकवरकमातम् आत्मनवेपमदनयाः धष्ट्री-धमातनोयाः लमट  उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 
 दमवषमामण- मदवम्-धमातनोयाः लवेमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 
 हिष्ट्रीयवे- हिमा-धमातनोयाः कमरमण लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 
 न्यपुप्तमायाः-मनपकवरकमात्वपम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 
 अक्रत- कपृ -धमातनोयाः लपुमङ आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे(ववैमदकमम्)। 
 एमम- इ-धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 अकसककस्य कयाः ऋमषयाः, मकस  छन्दयाः, कमा च दवेवतमा। 

.2 इररणवे इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.3 प्रमाववेपमायाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.4 अच्छनम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.5 सजहिष्ट्रीळवे  इत्यत्र कयाः धमातपुयाः। 

.6 ममडरतमा इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.7 मकतवस्य भमायमारमम् अन्यवे प्रमतमकतवमायाः मकस  कपु वरशन्त। 
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.8 न्यपुप्तमायाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.9 आदष्ट्रीध्यवे इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.10 ववेदनवे इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

सअभचारत मसत सकतअवर्यः पम अच्छरचा मनतो
जतअष्रचारश्रीसत म त अन्वचाअ३अम शभशक मजचानर्यः। 
अअकचासतो म अस्रअ सव सत मरसन्त अ कचारस म
प्रसत अदिश्रीव्नत अ दिध मत अ आ कम अतचासन म॥६॥

पदिपचाठर्यः- सअभचारन। ए असत अ। सकअत अवर्यः। पम अच्छरचा मनर्यः। जतअष्रचासर म। इसत म। त अन्वचा म। शभशक मजचानर्यः॥ 

अअकचास म:। अअस्रअ। सव। सत अर असन्त अ। कचार मरन। प्रअसत अऽदिश्रीव्नत म। दिध मतर्यः। आ। कम अतचासन म॥६॥

अन्वययाः-  तन्वमा शिकशिपुजमानयाः मकतवयाः जवेष्यमामम इमत पपृच्छममानयाः सभमामम् एमत,  अकमासयाः प्रमतदष्ट्रीव्नवे
कपृ तमामन दधतयाः अस्य कमामस मव मतरशन्त। 

व्यमाख्यमा-  तन्वमा  शिरष्ट्रीरवेण  शिकशिपुजमानयाः  शिनोशिपुचमाननो  दष्ट्रीप्यममानयाः  मकतवयाः  कनोऽत्रमाशस्त  धमनकस्तस
जवेष्यमामष्ट्रीमत पपृच्छममानयाः पपृच्छनम् सभमास मकतवसम्बशन्धनष्ट्रीमम् एमत गच्छमत। तत्र प्रमतदष्ट्रीव्नवे प्रमतदवेमवत्रवे मकतवमाय
कपृ तमामन  दवेवननोपयपुकमामन  कममारमण  आ दधतयाः जयमाथरममामभमपुख्यवेन  मयमारदयमा  वमा  दधतयाः मकतवस्य कमाममम्
इच्छमामम् अकमासयाः अकमायाः मव मतरशन्त वधरयशन्त। 

सरलमाथर याः- दष्ट्रीमप्तयपुकशिरष्ट्रीरष्ट्री  मकतवयाः  जवेष्यमष्ट्रीमत  मचन्तयनम्  अकगपृहिस  प्रमत  गच्छमत।  तत्र  तस्य
मवरनोसधमकतवस्य कपृ तवे कपृ तमामन प्रदमाय अकमायाः इच्छमास वधरयशन्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 शिकशिपुजमानयाः- शिपुजम्-धमातनोयाः कमानमच प्रथमवैकवचनवे। 
 पपृच्छममानयाः-प्रच्छम् -धमातनोयाः शिमानमच प्रथमवैकवचनवे। 
 अकमासयाः-अकमायाः, (ववैमदकमम्)। 
 दधतयाः-धमाधमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। अमप च षष्ठ्यवैकवचनवे। 
 मतरशन्त- तपृ-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 

अअकचासअ इदि मङन कक अ सशनतो म सनततोअसदिनतो म

सन अकम त्वचा मन अस्तप मनचास्तचापसरअष्णव म:। 
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कक अरचाअरदित मष्णचाअ जर मतर्यः पकन अहरणतोअ
रध्वचाअ सम्पम मक्तचार्यः सकतअवस्र म बअहरणचा म॥७॥

पदिपचाठर्यः- अअकचास म:। इतन। अअङन कक अ सशन म:। सनअऽततोअसदिन म:। सनअऽकम त्वचा मनर्यः। तप मनचार्यः। 

तचाअप असरअष्णवर्यःम॥ कक अरचाअरऽदित मष्णचार्यः। जर मतर्यः। पक अनर्यःअऽहन म:। रध्वचा म। सरनऽपम मक्तचार्यः। सकअत अवस्र म। 

बअहरणचा म॥७॥

अन्वययाः-  अकमासयाः  इतम्  अङ्कपु मशिनयाः  मनतनोमदनयाः  मनकपृ त्वमानयाः  तपनमायाः  तमापमयष्णवयाः  कपु ममारदवेष्णमायाः
पपुनहिरणयाः मकतवस्य बहिरणमा मध्वमा सम्पपृकमायाः। 

व्यमाख्यमा- अकमास इतम् अकमा एव अङ्कपु मशिनयाः अङ्कपु शिवन्तयाः मनतनोमदनयाः मनतनोमदतवन्तश्च मनकपृ त्वमानयाः
परमाजयवे मनकतरनशिष्ट्रीलमाश्छवेत्तमारनो वमा तपनमायाः परमाजयवे मकतवस्य सन्तमापकमायाः तमापमयष्णवयाः सवरस्वहिमारकत्ववेन
कपु टपु म्बस्य सन्तमापशिष्ट्रीलमाश्च भवशन्त। मकस च जयतयाः कपु ममारदवेष्णमायाः धनदमानवेन धन्यतमास लम्भयन्तयाः कपु ममारमाणमास
दमातमारनो भवशन्त। अमप च मध्वमा मधपुनमा सम्पपृकमायाः प्रमतमकतववेन बहिरणमा पररवपृदवेन सवरस्वहिरणवेन मकतवस्य
पपुनहिरणयाः पपुनहिरन्तमारनो भवशन्त। 

सरलमाथर याः- अशस्मनम् मन्त्रवे उच्यतवे यतम् अकमायाः अवश्यमवेव अङ्कपु मशिनयाः इव अथमारतम् यथमा अङ्कपु मशिनयाः
हिशस्तनयाः  शिमासनस  कपु वरशन्त  तथमा  अकमायाः  अमप  मकतवस्य  शिमासनस  कपु वरशन्त,  मनतनोमदनयाः  इव  अथमारतम्  यथमा
मनतनोमदनयाः अश्वस पररचमालयशन्त तथवैव अकमायाः अमप मकतवमानम् पररचमालयशन्त, मवनमामशिनयाः, सन्तमापदमायाः अथमारतम्
मकतववैयाः स्वपररवमारमाय कषस अकमाय प्रदष्ट्रीयतवे, पपुत्रतपुल्यधनदमायाः, मवजमयनस पपुनयाः हिननकमाररणयाः इव सशन्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 अकमासयाः-अकशिब्दस्य प्रथममाबहिहवचनवे ववैमदकस  रूपमम्। 
 अङ्कपु मशिनयाः-अङ्कपु शिशिब्दमातम् इमन प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 
 मनकपृ त्वमानयाः-मनपकवरकमातम् कपृ दम्-धमातनोयाः क्वमनप्प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 
 तपनमायाः-तपम्-धमातनोयाः ल्यपुमट प्रथममाबहिहवचनवे। 
 तमापमयष्णवयाः-तपम्-धमातनोयाः मणमच इष्णपुच्प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 
 जयतयाः-सजधमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे पञ्चिम्यवेकवचनवे वमा षष्ठ्यवैकवचनवे। 
 सम्पपृकमायाः-सम्पकवरकमातम् पपृचम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 

सत्र अप अञ्चचाअशर्यः ककी मळसत अ व्रचात म एषचास
दित अव इ मव ससवअतचा सअत्रध मरचार। 
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उ अगस्र म सचन्रअन्रवत अ नचा नर मन्तत अ
रचाजचा म सचदितभ्रतोअ नरअ इत्कम मणतोसत॥८॥

पदिपचाठर्यः- सत्र अऽपअञ्चचाअशर्यः। ककीअळअसत अ। व्रचात म:। ए अषचाअरन। दित अवर्यःऽइ मव। सअसवअतचा। सअत्रऽध मरचार॥ 

उ अगस्र म। सचअतन। रअन्रवत म। न। नअरअन्तत अ। रचाजचा म। सचअतन। ए अभ्रर्यःअ। नर म:। इतन। कम अणतोअसत अ॥८॥

अन्वययाः- सत्यधममार समवतमा दवेव इव एषमामम् मत्रपञ्चिमाशियाः वमातयाः क्रकीळमत, उगस्य मन्यववे न नमन्तवे।
रमाजमा मचतम् एभ्ययाः नमयाः कपृ णनोमत। 

व्यमाख्यमा-  एषमामम्  अकमाणमास  मत्रपञ्चिमाशियाः त्र्यसधकपञ्चिमाशित्ससख्यमाकयाः वमातयाः ससघयाः क्रकीळमत आस्फिमारवे
मवहिरमत। आमककमायाः प्रमायवेण तमावमद्भिरकवैदर्थीव्यशन्त महि। तत्र दृषमान्तयाः। सत्यधममार। समवतमा सवरस्य जगतयाः प्ररवेकयाः
सकयर्थो दवेव इव। यथमा समवतमा दवेवनो जगमत मवहिरमत तददकमाणमास ससघ  आस्फिमारवे मवहिरतष्ट्रीत्यथरयाः। मकञ्चि, उगस्य
मचतम् क्रक रस्यमामप मन्यववे  क्रनोधमाय एतवे अकमायाः  न नमन्तवे न प्रहष्ट्रीभवशन्त। न वशिवे वतरन्तवे। तस नमयन्तष्ट्रीत्यथरयाः।
रमाजमा मचतम् जगतयाः ईश्वरनोऽमप एभ्ययाः नम इतम् नमस्कमारमवेव दवेवनववेलमायमास कपृ णनोमत। नमावजमास करनोतष्ट्रीत्यथरयाः। 

सरलमाथर याः- सकयरदवेवतपुल्यमायाः एतवे मत्रपञ्चिमाशितम् अकमायाः क्रकीडशन्त। एतवे अकमायाः कदमामप क्रनोसधनयाः सम्मपुखवे
न नमशन्त। रमाजमा अमप एतमानम् नमस्कपु वरशन्त। अवजमास न कपु वरशन्त इत्यथरयाः। 

व्यमाकरणमम् - 

 क्रमाळमत-क्रकीडम् -धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। (स्वरदयस्य मध्यस्थत्वमातम् डकमारस्य ळकमारयाः)
 नमन्तवे-नमम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुबहिहवचनवे ववैमदकस  रूपमम्। 
 कपृ णनोमत-कपृ -धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्। 

नश्रीअचचा व मतरन्त उ अपरर म स्फक र-
न्त्रह अस्तचासतोअ हस्त मवन्तस सहन्तत। 
सदि अव्रचा अङन गचा मरचाअ इरर मणतअ न्रकप्तचार्यः
शश्रीअतचार्यः सन्ततोअ हदि मरस अ सनदिर महसन्त॥९॥

पदिपचाठर्यः- नश्रीअचचा। वअतर अन्तत अ। उ अपरर म। स्फक अ र असन्त अ। अअह अस्तचास म:। हस्त मऽवन्तरन। सअह अन्तत अ॥ 

सदि अव्रचार्यः। अङन गचा मरचार्यः। इरर मणत। सनऽउ मप्तचार्यः। शश्रीअतचार्यः। सन्त म:। हदि मररन। सनर्यः। दि अह असन्त अ॥९॥

अन्वययाः-  नष्ट्रीचमायाः वतरन्तवे उपरर स्फिपु रशन्त। अहिस्तमासयाः हिस्तवन्तस सहिन्तवे। इररणवे न्यपुप्तमायाः मदव्यमायाः
अङ्गमारमायाः शिष्ट्रीतमायाः सन्तयाः हृदयस मनदरहिशन्त। 

ववेदमाध्ययनमम्    143   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

व्यमाख्यमा-  अमप  चवैतवेऽकमायाः  नष्ट्रीचमा  नष्ट्रीचष्ट्रीनस्थलवे  वतरन्तवे।  तथमामप  उपरर  परमाजयमातम्  भष्ट्रीतमानमास
दकतकरमाणमास मकतवमानमास हृदयस्यनोपरर स्फिपु रशन्त। अहिस्तमासयाः हिस्तरमहितमायाः अप्यकमायाः हिस्तवन्तस दपुतकरस मकतवस
सहिन्तवे  परमाजयकरणवेनमामभभवशन्त।  मदव्यमायाः  मदमव  भवमा  अपकपृ तमायाः  अङ्गमारमायाः  अङ्गमारसदृशिमायाः  अकमायाः  इररणवे
इन्धनरमहितवे  आस्फिमारवे  न्यपुप्तमायाः  शिष्ट्रीतमायाः  शिष्ट्रीतस्पशिमारयाः  सन्तयाः  हृदयस  मकतवमानमामन्तयाः  करणस  मनदरहिशन्त
परमाजयजमनतसन्तमापवेन भस्मष्ट्रीकपु वर शन्त। 

सरलमाथर याः- एतवे अकमायाः अधयाः पतशन्त। परमाजयमातम् भष्ट्रीतमानमास मकतवमानमास हृदयस्य उपरर च स्फिपु रशन्त।
एतवे हिस्तरमहितमायाः सन्तयाः अमप मकतवमानम् अमभभवशन्त। एतवे शिष्ट्रीतस्पशिमारयाः अङ्गमारसदृशिमायाः सन्तयाः अमप मकतवमानम्
हृदयस दहिशन्त। 

व्यमाकरणमम् - 

 अहिस्तमासयाः-प्रथममाबहिहवचनवे, (ववैमदकयाः)लनोकवे  तपु अहिस्तमायाः, न मवदवेतवे हिस्तसौ यवेषमास तवे अहिस्तमासयाः 
नञ्तत्पपुरुषयाः। 

 सहिन्तवे-आत्मनवेपमदनयाः सहिम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 मदव्यमायाः-मदमव भवमायाः मदव्यमायाः, मदवम्-धमातनोयाः यत्प्रत्ययवे, प्रथममाबहिहवचनवे। 
 न्यपुप्तमायाः- मनपकवरकवपम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 
 मनदरहिशन्त-मनपकरवरकमातम् दहिम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 

जचाअरचा त मप्रतत सकतअवस्र म हश्रीअनचा
रचाअतचा पक अत्रस्रअ चर मतर्यःअ क्व म सस्वतन। 

रअणचाअवचा सबभ्रअदन मसरअच्छरचा मनतोअ-
ऽन्रतषचाअरस्त अरकप अ नक्तमरतसत॥१०॥

पदिपचाठर्यः- जचाअरचा। त अप्रअतत अ। सकअत अवस्र म। हश्रीअनचा। रचाअतचा। पक अत्रस्र म। चर मतर्यः। क्व म। सस्वअतन॥ 

रअणअऽवचा। सबभ्र मतन। धन मरन। इ अच्छरचा मनर्यः। अअन्रतषचा मरन। अस्त मरन। उप म। नक्तमरन। ए असत अ॥१०॥

अन्वययाः- मकतवस्य हिष्ट्रीनमा जमायमा तप्यतवे, क्व शस्वतम् चरतयाः पपुत्रस्य ममातमा , ऋणमावमा मबभ्यतम् धनमम्
इच्छममानयाः नकमम् अन्यवेषमामम् अस्तमम् उप एमत। 

व्यमाख्यमा- क्व मचतम् क्वमामप चरतयाः मनवरदमाद्गच्छतयाः मकतवस्य जमायमा भमायमार हिष्ट्रीनमा पररत्यकमा सतष्ट्री
तप्यतवे मवयनोगजसन्तमापवेन सन्तप्तमा भवमत। ममातमा जनन्यमप पपुत्रस्य क्वमामप चरतयाः मकतवस्य सम्बन्धमादष्ट्रीनमा
तप्यतवे। पपुत्रशिनोकवे न सन्तप्तमा भवमत। ऋणमावमा अकपरमाजयमादृणवमानम् मकतवयाः सवरतनो मबभ्यदनस स्तवेयजमनतमम्
इच्छममानयाः कमामयममानयाः अन्यवेषमास बमाह्मणमादष्ट्रीनमामम् अस्तस गपृहिमम्। 'अस्तस पस्त्यमम्'  इमत गपृहिनमामसपु पमाठमातम्। नकस
रमात्रसौ उप एमत चसौयमारथरमपुपगच्छमत। 
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सरलमाथर याः-मकतवस्य आश्रयहिष्ट्रीनमा पत्नष्ट्री सन्तप्तमा भवमत। क्वमचदमप मवचरतयाः मकतवपपुत्रस्य ममातमा
दपुयाःसखतमा भवमत। ऋणष्ट्री मकतवयाः ऋणदमातपुयाः मबभवेमत। मकतवश्च धनमाय रमात्रसौ अन्यस्य गपृहिस प्रमवशिमत। 

व्यमाकरणमम् - 

 हिष्ट्रीनमा-हिमाधमातनोयाः कप्रत्ययवे टमामप प्रथमवैकवचनवे। 
 तप्यतवे-आत्मनवेपमदनयाः तपम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 चरतयाः-चरम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे षष्ठ्यवैकवचनवे। 
 मबभ्यतम्-भष्ट्रीधमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्। 
 इच्छममानयाः-इषम्-धमातनोयाः शिनमच प्रथमवैकवचनवे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.11 मकतवयाः मकस  पपृच्छनम् सभमामम् एमत। 

.12 अकमासयाः इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्। 

.13 शिकशिपुजमानयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.14 मध्वमा इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्। 

.15 तमापमयष्णवयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.16 मनकपृ त्वमानयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.17 मकममव अकमाणमास ससघयाः आस्फिमारवे मवहिरमत। 

.18 कमत अकमायाः आस्फिमारवे मवहिरशन्त। 

.19 कथस मकतवस्य जमायमा सन्तप्तमा भवमत। 

.20 ककीदृशियाः मकतवयाः बमाह्मणमादष्ट्रीनमास गपृहिस प्रवशिमत। 

ससरस म द अषनवचार म सकतअवस त मतचापचाअ-
न्रतषचास म जचाअरचास सककम म तस चअ रतोसन मरन। 

पभ अवचार अहत  अश्वचा मन्रकरक अजत सह बअभभ-
न्त्सतो अअगनतरन्तत म वमष अलर्यः प मपचादि॥११॥

पदिपचाठर्यः- ससर मरन। द अषनवचार म। सकअत अवरन। त अतचाअप अ। अअन्रतषचा मरन। जचाअरचारन। सकऽकम मतरन। चअ। 

रतोसन मरन॥ पभ अवचार अहत । अश्वचा मनन। रक अरक अजत। सह। बअभभनन। सर्यः। अअगनतर्यः। अन्तत म। वम अष अलर्यः। पअपचाअदि अ॥

११॥
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अन्वययाः- मकतवस सस्त्रयमम् अन्यवेषमास जमायमास सपुकपृ तस यनोमनस दृष्टमाय ततमाप पकवमारह्णवे  बभकनम् यपुयपुजवे, वपृषलयाः
अग्निवेयाः अन्तवे पपमाद। 

व्यमाख्यमा- मकतवस मकतवयाः। मवभमकव्यत्यययाः। अन्यवेषमास स्वव्यमतररकमानमास पपुरुषमाणमास जमायमास जमायमाभकतमास
सस्त्रयस नमारनीं सपुखवेन वतरममानमास सपुकपृ तस सपुष्ठपुकपृ तस यनोमनस गपृहिस दृष्टमा मज्जमायमा दपुयाःसखतमा गपृहिस चमाससस्कपृ तमममत जमात्वमा
ततमाप तप्यतवे।  पपुनयाः पकवमारह्णवे  प्रमातयाःकमालवे  बभकनम्  बभकवणमारनम्  अश्वमानम्  व्यमापकमानकमानम्  यपुयपुजवे  यपुनमक। पपुनश्च
वपृषलयाः वपृषलकममार सयाः मकतवनो रमात्रसौ अग्निवेरन्तवे समष्ट्रीपवे पपमाद शिष्ट्रीतमातरयाः सनम् शिवेतवे। 

सरलमाथर याः-  मकतवयाः दपुयाःसखतमास स्वपत्ननीं स्वगपृहिस च दृष्टमा अन्यस्य पत्ननीं सपुसशज्जतगपृहिस च पश्यनम्
दपुयाःखष्ट्री भवमत। प्रमातयाः अकमानम् यपुयपुजवे। समायस च अग्निवेयाः समष्ट्रीपवे शियमानयाः रमामत्रस यमापयमत। 

व्यमाकरणमम् - 

 दृष्टमाय-दृशिम्-धमातनोयाः कत्वमाय(ववैमदकयाः) लनोकवे  तपु दृष्टमा। 
 ततमाप-तपम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 यपुयपुजवे-यपुजम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 पपमाद-पदम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे(लडथर सलटम् )। 

रतो व म: सतोनचाअनश्रीरर मह अततो गअणस्रअ
रचाजचाअ व्रचात मस्र प्रथअरतो बअभभव म। 
तस्रहै म कम णतोसरअ न धचानचा म रणसध्रअ
दिशचाअहस प्रचाचश्रीअस्तद अतस व मदिचासर॥१२॥

पदिपचाठर्यः- रर्यः। वर्यःअ। सत अनचाअऽनश्रीर्यः। रअह अतर्यः। गअणस्र म। रचाजचा म। व्रचात मस्र। प्रअथअरर्यः। बअभभव म॥ 

तस्रहै म। कम अणतोअसरअ। न। धनचा म। र अणअसध्रअ। दिश म। अअहरन। प्रचाचश्रीर्यःम। ततन। रअतरन। वअदिचाअसरअ॥१२॥

अन्वययाः-  वयाः महितयाः गणस्य ययाः सवेनमानष्ट्रीयाः बभकव,  वमातस्य प्रथमयाः रमाजमा,  तस्मवै अहिमम् दशि प्रमाचष्ट्रीयाः
कपृ णनोमम, धनमा न रुणशध्म, ततम् ऋतस वदमामम। 

व्यमाख्यमा-  हिवे  अकमायाः वयाः यपुष्ममाकस  महितनो गणस्य ससघस्य ययाः अकयाः सवेनमानष्ट्रीयाः नवेतमा बभकव भवमत
वमातस्य च। गणवमातयनोरल्पनो भवेदयाः। रमाजमा ईश्वरयाः प्रथमयाः मपुख्यनो बभकव तस्मवै अकमाय कपृ णनोमम अहिमञसलस
करनोमम।  अतयाः  परस  धनमा  धनमामन  अकमाथरमहिस  न  रुणशध्म  न  सम्पमादयमामष्ट्रीत्यथरयाः।  एतदवेव  दशिरयमत।  अहिस
दशिससख्यमाकमा  अङ्गपुलष्ट्रीयाः  प्रमाचष्ट्रीयाः  प्रमाङ्मपुखष्ट्रीयाः  करनोमम।  ततम्  एततम्  अहिमम्  ऋतस  सत्यमवेव  वदमामम।  नमानपृतस
बवष्ट्रीमष्ट्रीत्यथरयाः। 
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सरलमाथर याः- अशस्मनम् मन्त्रवे अकमानम् प्रमत उच्यतवे यतम् हिवे अकमायाः यपुष्ममाकमम् एकयाः महिमानम् गणयाः अशस्त।
तत्र ययाः प्रधमानयाः तमम् अहिस नमस्करनोमम। अहिमम् अञसलस कपृ त्वमा सत्यस वदमामम यतम् अहिस(मकतवयाः)  धनमामन न
गमहिष्यमामष्ट्रीमत। 

व्यमाकरणमम् - 

 बभकव-भकधमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 कपृ णनोमम- कपृ धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्। 
 रुणशध्म-रुधम्-धमातनोयाः लमट उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 
 धनमा- मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे ववैमदकस  रूपमम्। 

अअकहैरचार दिश्री मव्र: कम असषसरत्कम मषस्व
सवअत्तत र मरस्व बअहह रन्र मरचानर्यः। 

तत्रअ गचाव म: सकतवअ तत्र म जचाअरचा
तन्रत अ सव च मषत ससवअतचाररअररर्यः॥१३॥

पदिपचाठर्यः- अअकहैर्यः। रचा। दिश्रीअव्रर्यःअ। कम असषरन। इतन। कम अष अस्वअ। सवअत्तत। र अरअस्वअ। बअहह। रन्र मरचानर्यः॥ 

तत्र म। गचाव म:। सकअत अवअ। तत्र म। जचाअरचा। ततन। रत अ। सव। चअषत अ। सअसवअतचा। अअररन। अअररर्यः॥१३॥

अन्वययाः- मकतव ! अकवैयाः ममा दष्ट्रीव्ययाः कपृ मषमम् इतम् कपृ षस्व। बहिह  मन्यममानयाः मवत्तवे समस्व, तत्र गमावयाः,
तत्र जमायमा ततम्  मवे अयमम्  अयरयाः समवतमा मवचषवे। 

व्यमाख्यमा-  हिवे  मकतव बहिह  मन्यममानयाः मदचनवे  मवश्वमासस  कपु वरस्त्वमम्  अकवैममार  दष्ट्रीव्ययाः दकतस  ममा कपु रु।
कपृ मषममतम् कपृ मषमवेव कपृ षस्व कपु रु। मवत्तवे कपृ ष्यमा सम्पमामदतवे धनवे रमस्व रमतस कपु रु। तत्र कपृ षसौ गमावयाः भवशन्त। तत्र
जमायमायाः भवशन्त। ततम् एव धमररहिस्यस श्रपुमतस्मपृमतकत्तमार समवतमा सवरस्य प्रवेरकयाः अयस दृमषगनोचरयाः अयरयाः ईश्वरयाः मवे
मह्यस मव चषवे मवमवधममाख्यमातवमानम्। 

सरलमाथर याः- समवतमा मकतवस प्रमत कथयमत यतम् हिवे मकतव अकवैयाः ममा क्रकीड। कपृ मषकमायर कपु रु। तवेन यतम्
धनस त्वस प्रमाप्स्यसस तत्रवैव आनन्दमम् अनपुभव। तवेनवैव धनवेन त्वस गमायाः स्वस्त्रष्ट्रीयाः च प्रमाप्स्यसस। 

व्यमाकरणमम् - 

 दष्ट्रीव्ययाः-दष्ट्रीवम्-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 
 कपृ षस्व-कपृ षम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे(ववैमदकयाः)। 
 रमस्व-रमम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 
 चषवे-चकम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
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सरअत्रस कम मणकध्वसअ खिलक म रम अळतचा म नतोअ 
रचा नतो म घतोअरतण म चरतचाअसभ धम अष्णक। 

सन वतोअ नक रअन्रकसवर मशतचाअअअररचा मसत-

र अन्रतो ब मभभ अणचास प्रसस मतनौअ न्व मस्तक॥१४॥

पदिपचाठर्यः- सरअत्ररन। कम अणक अध्वअरन। खिलक म। रम अळत म। न अ:। रचा। न अ:। घतोअरतण म। चअर अत अ। अअसभ। 

धम अष्णक॥ सन। वर्यःअ। नक। रअन्रकर्यः। सवअशअतचाअरन। अरचा मसतर्यः। अअन्रर्यः। बअभभ अणचारन। प्रऽसस मतनौ। नक। 

अअस्तक अ॥१४॥

अन्वययाः- ममत्रस कपृ णपुध्वमम्, खलपु नयाः मपृळत, धपृष्णपु, घनोरवेण ममा अमभचरत। नपु वयाः मन्यपुयाः अरमामतयाः मन
मवशितमास, नपु अन्ययाः बभकणमास प्रबन्धनवे प्रससतसौ अस्तपु। 

व्यमाख्यमा- हिवे अकमायाः यकयस ममत्रस कपृ णपुध्वमम्। अस्ममासपु मवैत्रनीं कपु रुत। खलपु इमत पमादपकरणयाः। न अस्ममानम्
मपृळत सपुखयत च। नयाः अस्ममानम् धपृष्णपु धपृष्णपुनमा तपृतष्ट्रीयमाथर प्रथममा। घनोरवेण असह्यवेन ममा अमभचरत ममा गच्छत।
मकञ्चि वयाः  यपुष्ममाकस  मन्यपुयाः  क्रनोधयाः  अरमामतयाः  अस्ममाकस  शित्रपुयाः  मन  मवशितमामम्  अस्मच्छत्रपुषपु  मतष्ठतपु।  अन्ययाः  न
अस्ममाकस  शित्रपुयाः कशश्चतम् बभकणमास बभकवणमारनमास यपुष्ममाकस  प्रससतसौ प्रबन्धनवे नपु मकप्रस अस्तपु भवतपु। 

सरलमाथर याः-अशस्मनम् मन्त्रवे मकतवमायाः अकमानम् प्रमत वदमत यतम् हिवे अकमायाः यकयमम् अस्ममामभयाः सहि ममत्रस
कपु रुत।  अस्ममासपु  दयमास  कपु रुत।  तव  भयङ्करप्रभमावमातम्  अस्ममानम्  रकत।  यपुष्ममाकस  क्रनोधस  शित्रपुतमास  च  अधपुनमा
शस्थरष्ट्रीकपु रुत। अधपुनमा कश्चदमप अन्ययाः जनयाः अकमनोहिवे ममा पतवेतम्। 

व्यमाकरणमम् - 

 कपृ णपुध्वमम्- आत्मनवेपमदनयाः कपृ धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 मपृळत-मपृडम् -धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषबहिहवचनवे। 
 मवशितमामम्-मवशिम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
 प्रससतसौ- प्रपकवरकमातम् ससधमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे सप्तम्यवेकवचनवे। 
 अरमामतयाः-न रमामतयाः अरमामतयाः नञ्तत्पपुरुषयाः, नपकवरकमातम् रमाधमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.21 मकतवयाः मकस  दृष्टमा तप्यतवे। 

.22 कपृ णनोमम इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्। 

.23 धनमा इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्। 
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.24 दृष्टमाय इमत रूपस क्व समाधपु। 

.25 कथस कपृ मषममत्कपृ षष्व इमत मकतवस प्रमत उच्यतवे। 

.26 दष्ट्रीव्ययाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.27 ममनि॒त्रस कपृनो॑ णपुध्वसनि॒ खलपुनो॑...इत्यमामदमन्त्रवे खलपु इमत मकमथरमम्। 

.28 मपृळत इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.29 धपृष्णपु इत्यत्र कशस्मनम् अथर प्रथममा। 

.30 पपमाद इत्यत्र कशस्मन्नथर सलटम् । 

. )21 2 अकसककस्य समारयाः 
ऋग्ववेदवे अकसककवे न अकनमामकयाः दवेवयाः अभष्ट्रीषससद्ध्यथर प्रमाथ्यरतवे। समाममासजकमानमास कपु रष्ट्रीतष्ट्रीनमास, ममानववेषपु

वतरममानमानमास द पुवमारसनमानमास च सम्पकणरतयाः नमाशिमाय अस्य सककस्य अमारम्भयाः। सममाजवेषपु यदमा भनोगमवलमासमानमास तथमा
शिकवे याः  उदययाः  जमायतवे  तत्समकमालमम्  एव  दकतक्रकीडमायमायाः  अमप  महिमानम्  प्रचमारयाः  प्रसमारश्च  पररलक्ष्यतवे।
ऋग्ववेदष्ट्रीययपुगवे  दकतक्रकीडमा अमासष्ट्रीतम् सममाजस्थनो महिमानम् व्यमासधयाः। इदमम् अकसककस  तमदषयमम् एव अमालनोचयमत।
इदमम् एव सककमम् अन्तवे कपृ मषयाः एव करणष्ट्रीयमा इमत जनमानम् उमदश्य उपमदशिमत।

ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलस्य चतपुसस्त्रसशिस सककस  महि अकसककमम्। अस्य सककस्य ऋमषयाः ऐलकषयाः कवषयाः
मकजवत्पपुत्रयाः अकनो वमा। अत्र सककवे  प्रथम-सप्तम-नवम-दमादशिमन्त्रस्य च अकमा दवेवतमायाः। मदतष्ट्रीय-तपृतष्ट्रीय-चतपुथर-
पञ्चिम-षष्ठ-अषम-दशिम-एकमादशि-चतपुदरशिमन्त्रस्य  च  मकतवयाः  अकमाश्च  दवेवतमायाः।  त्रयनोदशिमन्त्रस्य  च
कपृ मषदरवतमा।  कवे वलस  सप्तममन्त्रस  मवहिमाय सवरत्र मत्रषपुप्छन्दयाः।  सप्तममन्त्रवे  तपु  जगतष्ट्रीच्छन्दयाः अशस्त। अशस्मनम्
अकसककवे  मकलतयाः अकक्रकीडनस्य कपु फिलमम् एव उकमम्। अशस्मनम् सककवे  एकस्य मकतवस्य जष्ट्रीवनस कथस भवमत
इमत मवषयवे उकमम्। कथस मकतवमायाः जष्ट्रीवनस यमापयशन्त। तवेषमास पत्नष्ट्रीनमास ककीदृशिष्ट्री अवस्थमा भवमत। ककीदृशिस तवेषमास
गपृहिववैभवस भवमत इत्यवेतवे मन्त्रमायाः चतपुदरशि। मन्त्रवेषपु यदपुकस  तदवेव समाररूपवेण उच्यतवे।

दकतक्रकीडमायमायाः  दपुष्पररणमामनो  महि  लनोकवे  दकतमासकयाः  जनयाः  मनन्दयाः।  तस्य  पत्नष्ट्री,  श्वश्रकयाः,  अन्यवे
शिपुभमाकमामङणयाः च तस्मवै मदषशन्त। तस प्रमत कयाः अमप दयमाभमावस न प्रदशिरयमत। बहिहमकल्यनोपवेतयाः स्थमवरयाः अश्वयाः
इव मप्रयपमात्रस न भवमत दकतकमारयाः। दकतकमारयाः पमतवतमास स्वपत्नष्ट्रीमम् अमप दकतक्रकीडमायमास पणरूपवेण स्थमापयमत।
अपरस्य गपृहिस पत्ननीं च दृष्टमा दकतनोन्मत्तयाः जनयाः खवेदस करनोमत। दकतक्रकीडमायमायाः कमठनयाः द पुष्पररणमामयाः तदवैव दृश्यतवे
यदमा परमासजतस्य पत्ननीं कशश्चदम् अपरयाः अमासलङ्गमत। यदमा दकतकमारयाः तस्य धनरमामशिस  पणरूपवेण प्रमतजमाय
अमप तमानम्  प्रदमातपुस  नवेच्छमत तदमा  रमाजजनवैयाः  रज्जपुमभयाः बदयाः सयाः रमाजसमष्ट्रीपस  नष्ट्रीयतवे।  तदमा  तदष्ट्रीयमास  द पुदरशिमास
पररपश्यनम् स्वजनयाः अमप करुणमास न करनोमत तस च पररचमायमयतपुस न इच्छमत।

अशस्मनम् सककवे  अकक्रकीडमायमायाः प्रभमावयाः प्रदमशिरतनोशस्त। अकसककवे  मकतवनमामकयाः कशश्चतम् अकक्रकीडमायमास
मत्तयाः अमासष्ट्रीतम्। सयाः बहिहवमारस परमासजतयाः भकत्वमा अमप न तस्यमायाः अमासकवे याः मपुकयाः। अद जवेष्यमामम इमत मचन्तयनम्
दकतस क्रकीमडत्वमा यदमप जयमत परन्तपु, मदनमान्तवे सयाः सवरशिकन्ययाः दररद्रियाः मभकपुकयाः इव गपृहिस प्रमाप्य अमग्निसमष्ट्रीपवमतर
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स्थमानमम् अमाश्रयमत। 'सयाः अग्निवेरन्तवे वपृषलयाः पपमाद' (१०-३४-११)। मकतवस्य स्त्रष्ट्री यदमप अकक्रकीडनमातम् पकवर
कलहिस न कपृ तवतष्ट्री,  मकतवममत्रमाणमास कपृ तवे  अनपुकक लमा एव अमासष्ट्रीतम्। परन्तपु,  अकक्रकीडनमातम् परस समा पररत्यकमा
भवमत। ययाः अत्र मकतवयाः भवमत तस्य भमायमारमम् अन्यवे मकतवमायाः कवे शिमादमाकषरणवेन स्पपृशिशन्त। एवस यथमा मकतवस्य
प्रमतकक लमा अवस्थमा जमायतवे तथवैव तस्य भमायमारयमायाः अमप। यत्र अपरजनमानमास पत्न्ययाः ससौभमाग्यसपुखवेन जष्ट्रीवशन्त
तत्र तत्पत्नष्ट्री हिष्ट्रीनमा दष्ट्रीनमा च भकत्वमा अन्तदपुरयाःखवेन दग्धमा भवमत। ममातमा च ममागरषपु अटमत। सयाः पमाशिक्रकीडमायमास
परमासजतयाः सनम्  ऋणस करनोमत,  परस्य गपृहिवे  आत्ममानस  गनोपमायमत। इत्थस  हृदयमवदमारकस  मचत्रमम्  अशस्मनम्  मन्त्रवे
मचमत्रतमम्।

'जमायमा तप्यतवे मकतवस्य हिष्ट्रीनमा ममातमा पपुत्रस्य चरतयाः क्व शस्वत।।

ऋणमावमा मवभ्यदम् धनममच्छममानयाः अन्यवेषमामस्तमपुप नकमवेमत'।। इमत।(१०-३४-१०) 

अन्तवे च दकतकमारस्य बनोधनोदययाः जमातयाः। सयाः सवरत्र परमाजयमम् अनपुभवनम् अन्तवे एतमास मशिकमास लब्धवमानम्
यतम्  दकतमम्  अकल्यमाणकरस  मवत्तच्छवेमद  व्यसनस  च।  सयाः  जमातवमानम्  कपृ मषकमर  एव  प्रकपृ तस  सपुखकरस  कमर।
दकतप्रभपृतययाः क्रकीडमायाः मनपुष्यमानम् जष्ट्रीवनसनोतसयाः मवच्छवेदयशन्त। तवेषपु  दकतमामदषपु असजरतस धनस बहिहनमास  पररश्रमवेण
उपमासजरतमम्। मकतवयाः एनमास मशिकमास जनवेषपु प्रचमारयमत यतम्- 'अकवैममार दष्ट्रीव्य कपृ मषममतम् कपृ षस्व मवत्तवे रमस्व बहिह
मन्यममानयाः" इमत। स्वयस समवतपृदवेवयाः अस्य सत्यस्य समामकरूपवेण अशस्त। 'तन्मवे मव चषवे समवतमायमयरयाः'(१०-

३४-१३)। अन्तवे च मकतवयाः अकमामभममामनननीं दवेवतमास प्रणममत।

अमरसन्दवेशियाः
अकसककस्य असधकमासधकवे  स्थलवे दकतक्रकीडमायमायाः द पुष्पररणमामस कथयनम् ववैमदकयाः ऋमषयाः अमरसन्दवेशिस

जनवेषपु  प्रचमारयमत यतम्  अकवेषपु  कदमामप  अमासकयाः ममा  भवतपु,  स्वकमतस  च ममा  करनोतपु।  तथमा  च अमाम्नमातमम्
ऋग्ववेदष्ट्रीयवे  अकसककवे  'अकवैयाः ममा  मदव्ययाः कपृ मषममतम्  कपृ षस्व'  इमत।  (१०-३४-१३)  कपृ मषदमारमा  लब्धवेषपु  धनवेषपु
अमादरभमावस प्रदशिरयन्तयाः तस्ममादवेव सपुखस लभन्तमामम्। कपृ मषकमायर गसौयाः तथमा पमासलतपशिपुयाः मतष्ठमत। तवेन च अस्ममाकस
समपृमदयाः भवमत। अतयाः हिवे  अकभगवनम् मयमा सहि सख्यतमास मवधवेमहि। तव मनोमहिनष्ट्रीशिमकस  ममय ममा मवस्तमारय।
सदवैव  मम  सहिमायकनो  भव।  एतदथरमवेव  अशस्मनम्  सककवे  अकदवेवयाः  प्रमाथ्यरतवे  'प्रमाववेपमा  ममा  बपृहितनो  ममादयशन्त'

इत्यमामदमन्त्रवैयाः इमत शिमम्।

. )21 3 अकस्वरूपमम्
ममानववेषपु  समाममासजकदपुव्यरवहिमारमाणमास  मनरमाकरणमाय सककमामन सङ्कसलतमामन। अकसककममप एतमादृशिमवेकस

सककस  यत्र अकक्रकीडमायमायाः दपुष्पररणमामनो वमणरतनो वतरतवे। अकसककवे  अकस्वरूपस वमणरतस वतरतवे। अकयाः दकतक्रकीडमायमायाः
दवेवतमारूपवेण पररचष्ट्रीयतवे। सयाः दवेवयाः अकस तथमा श्रदधमत यथमा मशिल्पकमारयाः स्वनोपकरणमामन श्रदधमामत। यथमा वमा
लवेखकयाः स्वलवेखननीं श्रदधमामत, वमणकम्  च स्वतपुलमादण्डस श्रदधमत। अकयाः कस्यमामप फिलस्य बष्ट्रीजमातम् मनमर्थीयतवे।
अयस धकसरवणर्थीययाः भवमत। एनमम् कशस्मसशश्चतम् पमात्रवे ससस्थमाप्य हिस्तवैयाः तस्य चमालनस कपृ त्वमा क्रकीडमा चमाल्यतवे।
अकक्रकीडमा महि गमहिरतस कमर। मनपुससमहितमायमायाः रमाजधमरप्रसङ्गवे  (७.४७) यवेषमास दशिमानमास कमामजव्यसनमानमामम् उल्लवेखयाः
प्रमाप्यतवे तत्र अकक्रकीडमा उमल्लसखतमा अशस्त। तथमा च श्लनोकयाः-
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'मपृगयमाकयाः सपुरमापमानस मदवमास्वप्नयाः सस्त्रयनो मदयाः।

तसौय्यरमत्रकस  वपृथमाट्यमा च कमामजनो दशिकनो गणयाः'।। इमत।

महिमाभमारतस्य सभमापवरमण अमप एततम् कमर  समस मनशन्दतमम्।  'दकतवे कतयाः कलहिनो मवदतवे,  न कनो ववै
दकतस  रनोचतवे  बपुध्यममानयाः'  इत्यवेषमा  पशङ्कयाः  महिमाभमारतस्य सभमापवरमण  सममायमामत।  परन्तपु  कमामचतम्  अजमातमा
अमासमकयाः ववैमदककमालमादवेव जनमानम् अशस्मनम् दकतवे  कमरमण अमासज्जयमत। अशस्मनम् अकसककवे  तस्य दकतस्य
मवषयवे तथमा तस्ममातम् जनमानमास मवमपुमकमवषयवे उच्यतवे।

अकयाः मदव्यमाङ्गमारस्वरूपयाः महिमाशिमकशिमालष्ट्री च। अयमम्  अकयाः दकतक्रकीडकस  तथमा अमानन्दयमत यथमा
सनोमरसयाः दवेवमानम् अमानन्दयमत। अयमम् अकयाः दकतमासकस  जनस समगमास रमामत्रस व्यमाप्य जमागरयमत। दकतमत्तयाः जनयाः
मचन्तमासकनो भकत्वमा अमारमामत्रस जमागमतर। अकस्य अन्तयाः मवरमाजतवे कमामचतम् मनोमहिनष्ट्री शिमकयाः। दकतक्रकीडकयाः अस्यमायाः
शिकवे याः वशिष्ट्रीभवमत। दकतमासकयाः जनयाः दकतकमायरमवमपुखयाः भमवष्यमत इमत मचन्तयनम् अमप दकतस्थलवे स्वससकल्पस
मवस्मरमत। दकतमासकयाः जनयाः तस्यमास क्रकीडमायमास कपु शिलस जनस दृष्टमा स्वपरमाजयस मवजमानन्नमप न मबभवेमत कदमाचन।
अकक्रकीडमायमायाः शिब्दवेन अमासकयाः जनयाः दकतस्थलस प्रमत धमावमत यथमा पपुसश्चलष्ट्री कपु लटमा स्त्रष्ट्री वमा स्वससकवे तस्थलस
प्रमत धमावमत। 

दकतस्थलवे मनमकप्तयाः अमप अकयाः क्रकीडकस्य ममरस्थलस तपुदमत मभनसत्त च। स्वयस दन्तरमहितयाः सनम्
अमप सहिसजनमानम् परमाजवेतपुमम् इच्छमत। अकयाः शिष्ट्रीतलस्पशिरमवमशिषयाः अमप दकतकमारहृदयस दहिमत। प्रकपृ त्यमा कमाष्ठस
भकम्त्वमामप दकतसमयवे सयाः कसञ्चिदम्  दकतकमारस स्थगयमत कसञ्चिच्च प्रमतष्ठमापयमत। मवजवेतपुयाः कपृ तवे सयाः अमानन्दप्रदयाः
परमाजवेतपुयाः कपृ तवे च दपुयाःखप्रदयाः। 

ऋग्ववेदवे  अकमाणमास  ससख्यमामवषयवे  सकचनमास  प्रदमातपुस  मत्रपञ्चिमाशियाः  इमत  शिब्दयाः  प्रयपुकयाः।  मवदमाससयाः  अस्य
शिब्दस्य अनवेकमानम् अथमारनम् कपृ तवन्तयाः। यथमा- पञ्चिदशि, मत्रपञ्चिमाशितम्, पञ्चिमवसशित्यपुत्तरमम् एकशितमम् इमत। परशस्मनम्
समयवे ससमहितमागन्थवेषपु बमाह्मणगन्थवेषपु च दकतचमालनमासम्बशन्धनमामम् उककीनमास तमासलकमा समपुपलभ्यतवे। दकतक्रकीडमाथर
भकम्यमामम् एकस  मनम्नस स्थमानस मनमर्थीयतवे। 

पमाठसमारयाः

अशस्मनम्  अकसककवे  मकलतयाः अकक्रकीडनस्य कपु फिलमवेव उकमम्।  अशस्मनम्  सककवे  एकस्य मकतवस्य
जष्ट्रीवनस कथस भवमत इमत मवषयवे  उकमम्। कथस मकतवमायाः जष्ट्रीवनस यमापयशन्त। तवेषमास  पत्नष्ट्रीनमास ककीदृशिष्ट्री अवस्थमा
भवमत। ककीदृशिस  तवेषमास  गपृहिववैभवस  भवमत। इत्यवेतवे  मवषयमायाः चतपुदरशिमन्त्रवैयाः आबदमायाः। मन्त्रवेषपु  यदपुकस  तदवेव अत्र
समाररूपवेण  कथ्यतवे।  यमा  मकतवस्य  स्त्रष्ट्रीयाः  भवमत  समा  यदमप  अकक्रकीडनमातम्  पकवर  कलहिस  न  कपृ तवतष्ट्री,
मकतवममत्रमाणमास कपृ तवे अनपुकक लमा एव आसष्ट्रीतम्। परन्तपु, अकक्रकीडनमातम् परस सवैव अनपुकक लमा स्त्रष्ट्री पररत्यकमा भवमत।
ययाः मकतवयाः भवमत तस्य श्वश्रकयाः अमप तस मनवमारयमत। जमायमामप सदवैव दपुयाःसखतमा भवमत। मकञ्चि ययाः मकतवयाः
भवमत तस्य भमायमारमम्  अन्यवे  मकतवमायाः कवे शिमादमाकषरणवेन स्पपृशिशन्त। एवस  यथमा मकतवस्य प्रमतकक लमा अवस्थमा
जमायतवे तथवैव तस्य भमायमारयमायाः अमप। यदमप मकतवयाः मचन्तयमत यतम् न क्रकीमडष्यमामष्ट्रीमत तथमामप इररणवे अकवेषपु
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पमततवेषपु व्यमभचमाररणष्ट्रीयाः स्त्रष्ट्रीयाः एव गच्छमत। एवस तस्य दपुरवस्थमा भवमत। अकस्य कमामनचन मवशिवेषणमामन अमप
सशन्त।  तमामन  च-  अङ्कपु मशिनयाः,  मनतनोमदनयाः,  मवनमामशिनयाः,  सन्तमापदमायाः,  पपुत्रतपुल्यधनदमायाः।  एवसभकतमायाः  अकमायाः
भवशन्त। न कवे वलमम् एवसभकतमायाः अमप तपु तवे  क्रनोसधनयाः सम्मपुखवे  न नमशन्त। तवे  अङ्गमारसदृशिमायाः भवन्तयाः अमप
मकतवमानमास  हृदयस  दहिशन्त। रमाजमा  अमप तमानम्  अवजमास  न  करनोमत। ततयाः मकतवमानमास  कमा  शस्थमतयाः  भवतष्ट्रीमत
उच्यतवे। यवे मकतवमायाः भवशन्त तवेषमास सस्त्रययाः द पुयाःसखतमायाः भवशन्त। मकतवश्च ऋणदमातपुयाः मबभवेमत। मकतवयाः रमात्रसौ
अन्यस्य गपृहिस  प्रमवशिमत चसौरमाथरमम्।  मकतवयाः  स्वस्य सस्त्रयस  गपृहिववैभवमम्  अन्यस्य भमायमार  गपृहिववैभवस  च दृष्टमा
दपुयाःसखतयाः भवमत। एवस मकतवस्य जष्ट्रीवनस चलमत। ततयाः अकसककस्य दमादशिचतपुदरशियनोयाः मन्त्रयनोयाः अकमानम् प्रमत
मकतवमानमास प्रमाथरनमाजमापनमम् अशस्त। मकञ्चि त्रयनोदशिमन्त्रवे अकक्रकीडमास पररत्यज्य कपृ मषकरणमाय उकमम्। एवमवेव
सम्पकणमारकसककवे  अकमाणमास मववरणस, तवेषमास कपु फिलस, मकतवमानमास पररणमामस च सशन्त। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 अकसककस्य समारस सलखत। 

.2 अकक्रकीडनमातम् मकतवस्य मकस  भवमत इमत समन्त्रस व्यमाख्यमात। 

.3 अकककीडमास पररत्यज्य मकस  करणष्ट्रीयमम् इमत मवषयकस  मन्त्रस सलसखत्वमा व्यमाख्यमात। 

.4 ममत्रस कपृ णपुध्वस खलपु... इत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा व्यमाख्यमात।

.5 नष्ट्रीचमा वतरन्त उपरर... इत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 ऐलकषकवषयाः ऋमषयाः, मत्रषपुपम् ७जगतष्ट्री च छन्दसष्ट्री, अकयाः ऋमषयाः दवेवतमा। 

.2 आस्फिमारवे। 

.3 कम्पनशिष्ट्रीलमायाः। 

.4 छन्दम्-धमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

.5 हिष्ट्रीड्धमातपुयाः। 

.6 सपुखमयतमा। 

.7 वस्त्रकवे शिमादमाकषरणवेन ससस्पपृशिशन्त। 

.8 अवमकप्तमायाः। 

.9 आपकवरकमातम् आत्मनवेपमदनयाः धष्ट्रीधमातनोयाः लमट  उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 

.10 धनवे। 
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उत्तरमामण-२
.11 कनोऽत्रमाशस्त धमनकस्तस जवेष्यमामष्ट्रीमत। 

.12 अकमायाः। 

.13 शिपुजम्-धमातनोयाः कमानमच प्रथमवैकवचनवे। 

.14 मधपुनमा। 

.15 तपम्-धमातनोयाः मणमच इष्णपुच्प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 

.16 मनपकवरकमातम् कपृ दम्-धमातनोयाः क्वमनप्प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे। 

.17 यथमा समवतमा दवेवनो जगमत मवहिरमत। 

.18 मत्रपञ्चिमाशितम्। 

.19 मवयनोगजसन्तमापवेन पपुत्रशिनोकवे न च। 

.20 अकपरमाजयमादृणवमानम्। 

उत्तरमामण-३
.21 स्वव्यमतररकपपुरुषमाणमास सपुखवेन वतरममानमास जमायमास सपुष्ठपु कपृ तस गपृहिस च दृष्टमा मज्जमायमा दपुयाःसखतमा गपृहिस 

चमाससस्कपृ तमममत जमात्वमा। 

.22 करनोमम। 

.23 धनमामन। 

.24 ववेदवे। 

.25 तत्र कपृ षसौ गमावयाः भवशन्त। तत्र जमायमायाः भवशन्त। ततम् एव धमररहिस्यमम्। 

.26 दष्ट्रीवम्-धमातनोयाः लमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 

.27 पमादपकरणमाथरमम्। 

.28 सपुखयत। 

.29 तपृतष्ट्रीयमाथर। 

.30 लडथर। 

॥ इमत एकमवसशियाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमावनमा

दवेववमाणष्ट्री ववेदवमाणष्ट्री च ससस्कपृ तमम्। ससस्कपृ तभमाषमायमामम्  अमत प्रमाचष्ट्रीनस  समामहित्यस  लभ्यतवे  तमद ववेदयाः।
ससस्कपृ तवमाङ्मयगगनवे ववेदमायाः एव खगरमाजमायाः। भमारतभकमसौ धमरयाः अध्यमात्मस च ववेदमादवेव जमायतवे। ववेदनो धमरमनरूपणवे
स्वतन्त्रभमाववेन प्रममाणमम्।  स्मपृत्यमादययाः तपु  ववेदमकलकतयमा प्रममाणपदवष्ट्रीमम्  आरनोहिशन्त। अत एव श्रपुमतस्मपृत्यनोयाः
मवरनोधवे जमातवे श्रपुतवेयाः ज्यमायस्त्वमम् अङ्गष्ट्रीमक्रयतवे सवररमप आशस्तकवै याः। भमारतस्य  अजमातवेमतहिमास्य जनजष्ट्रीवनस्य
जमानस  ववेदजमानस  मवनमा  नवैव  सम्भवमत। तत्र मवदन्तवे  धममारदययाः पपुरुषमाथमारयाः  यवैयाः  तवे  ववेदमायाः  इमत। समायणमतवेन
अपसौरुषवेयस वमाक्यस ववेदयाः। सपुखसलप्सपुयाः मनपुजयाः। दपुयाःखपररसजमहिषपुरश्च। तत्र इषप्रमाप्त्यमनषपररहिमारयनोयाः अलसौमककमम्
उपमायस ववेदयमत ववेदयाः। तथमामहि श्लनोकयाः - 

"प्रत्यकवेणमानपुममत्यमा वमा यस्तकपमायनो न मवदतवे।

एनस मवदशन्त ववेदवेन तस्ममादम् ववेदस्य ववेदतमा॥” इमत।

ववेदमायाः ववै चत्वमारयाः भवशन्त। तथमा महि - ऋग्ववेदयाः, समामववेदयाः, यजपुवरदयाः, अथवरववेदश्चवेमत। 

अशस्मनम्  पमाठवे  पजर न्यसककमम्  मनपुमत्स्यकथमा  च  पमाठ्यत्ववेन  मवदतवे।  पकवमारधर  पजर न्यसककमम्
मवदतवे, उत्तरमाधर च मनपुमत्स्यकथमा उपन्यस्तमशस्त। 

चतपुषपुर  ववेदवेषपु तत्र ऋग्ववेदवे अग्न्यमामददवेवमानमास स्तपुमतयाः मवदममानमा तथवैव पजरन्यदवेवस्यमामप स्तपुमतयाः मवदतवे।
ऋग्ववेदष्ट्रीयस  सककममदस पञ्चिममण्डलवे मवदममानस त्र्यमशिमततममम्। अस्य सककस्य पजरन्ययाः दवेवतमा,  अमत्रयाः ऋमषयाः,
प्रथमस्य पञ्चिमस्य षष्ठस्य सप्तमस्य अषमस्य दशिमस्य  मत्रषपुपम्  छन्दयाः,  मदतष्ट्रीयस्य तपृतष्ट्रीयस्य चतपुथरस्य
जगतष्ट्री छन्दयाः, नवमस्य अनपुषपुपम् छन्दयाः। प्रत्यवेकस  सककस्य समायणभमाष्यस व्यमाख्यमारूपवेण प्रदत्तमम् अशस्त।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास ससमहितमापमाठस जमास्यमत।
 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास पदपमाठस जमास्यमत।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
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 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर समथर्थो भववेतम्।

 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास सरलमाथर जमास्यमत।
 मन्त्रवे शस्थतस व्यमाकरणस जमातपुस समथर्थो भववेतम्।
 सककतमात्पयर सककतत्त्वस च अवगच्छवेतम्।
 सककमाथर जमात्वमा सककममहिममानमम् जमास्यमत।
 ववैमदकशिब्दमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 ववैमदकलसौककयनोयाः भवेदस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 कवे षमासञ्चितम् ववैमदकरूपमामण जमास्यमत। 

. )22 1 अधपुनमा मकलपमाठस पठमाम (पजर न्यसककमम्)

अच्छचा म वदि त अवसस म गश्रीअसभररचाअसभर्यः स्तक असह पअजरन्रस अ नरअसचा सव मवचास।
कसन मकदिद्विमष अभर्यः जश्रीअरदिचा मनभ अ रतततो म दिधचाअत्रतोष मधश्रीषक अ गभर मरन॥१॥

सव वम अकचानन ह मन्त्रक अत ह मसन्त र अकसतोअ सवश्वस म सबभचारअ भकव मनस रअहचाव मधचातन।
उ अतचानचा मगचा ईषतत अ वमष्ण्रचा मवततोअ रत्पअजरन्रर्यःम स्त अनरअनन हसन्त म दिक अष्कम तर्यःम॥२॥

र अथश्रीवअ कशअरचाश्वचावाँ म असभसकअपन्नचाअसवदिभ र अतचान्कम मणकतत वअष्रचार वाँअ म३ अह म।
दिभ अरचासत्ससअहस्र म स्त अनथचाअ उदिश्री मरतत अ रत्पअजरन्रर्यःम कम णक अतत वअष्रर्यं१ नभर्यःम॥३॥

प्र वचातचाअ वचासन्त म प अतर मसन्त सवअदकत अ उदितोष मधश्रीअसजरह मतत अ सपन्व मतत अ स्वर्यः।
इरचाअ सवश्व मस्रहै अ भकव मनचार जचारतत अ रत्पअजरन्रर्यःम पमसथअववीं रतत असचाव मसत॥४॥

रस्र म व्रअतत पम मसथअवश्री नन्न मरश्रीसत अ रस्र म व्रअतत शअफवअज्जभकर मरश्रीसत।
रस्र म व्रअत ओष मधश्रीसवर अश्वरूम पचार्यःअ स नर्यःम पजरन्रअ रसह अ शरर म रच्छ॥५॥

सदि अवतो नतो म वम असषस र मरततो ररश्रीध्वसअ प्र सप मन्वत अ वमष्णतोअ अश्व मस्रअ धचारचार्यःम।
अअवचारङत अततन म स्तनसरअत्नकनतहअपतो सन मसष अञ्चन्नसक मरर्यः सप अतचा नर्यःम॥६॥

अअसभ कम न्दि स्त अनरअ गभर अरचा धचा म उदि अन्वतचाअ परर म दिश्रीरचाअ रथत मन।
दसतस अ सककमषर अ सवसष मतस अ न्र मञ्चस सअरचा भ मवन्तभ अद्विततो म सनपचाअदिचार्यः॥७॥
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मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

रअहचान्तस अ कतोशअरकदि मचचाअ सन सष मञ्चअ स्रन्दि मन्तचास कक अल्रचा सवसष मतचार्यः पकरस्तचा मतन।
घम अततन अ दचावचा मपमसथअवश्री व्रक मसन्ध सकप्रपचाअणस भ मवत्वअघ्न्रचाभ्रर्यःम॥८॥

रत्प मजरन्रअ कसन मकदित्स्त अनरअनन हससस म दिक अष्कम तर्यःम।
प्रतश्रीअदिस सवश्वस म रतोदितत अ रतन सकस च म पमसथअव्रचारसध म॥९॥

अव मषरवर अषररकदिक अ षभ गम मभचाअरचाकअधरन्वचाअन्रत्रत मत अवचा उ म।
अजश्री मजनअ ओष मधश्रीअभर्होज मनचारअ करक अत प्रअजचाभ्रतो मऽसवदिर्यः रनश्रीअषचारन॥१०॥

. . )22 1 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम (पजरन्यसककमम्)

अच्छचा म वदि त अवसस म गश्रीअसभररचाअसभर्यः स्तक असह पअजरन्रस अ नरअसचा सव मवचास।

कसन मकदिद्विमष अभर्यः जश्रीअरदिचा मनभ अ रतततो म दिधचाअत्रतोष मधश्रीषक अ गभर मरन॥१॥

पदिपचाठर्यः- अच्छम। वअदि अ। त अवस मरन। गश्रीर्यःअऽसभर्यः। आअ सभर्यः। स्तक असह। पअजरन्र मरन। नर मसचा। आ। 

सवअवचाअसअ। कसन मकदितन। वम अष अभर्यः। जश्रीअरऽदिचा मनकर्यः। रततर्यःम। दि अधचाअसत अ। ओष मधश्रीषक। गभर मरन॥

अन्वययाः- आमभयाः गष्ट्रीमभरयाः तवसमम् अच्छ वद, नमसमा पजरन्यस स्तपुमहियाः, आ मववमास, जष्ट्रीरदमानपुयाः वपृषभयाः
कमनक्रदतम् ओषसधषपु गभर रवेतयाः दधमामत।

व्यमाख्यमा-हिवे स्तनोतयाः तवसस बलवन्तस पजरन्यमम् अच्छ अमभप्रप्य वद प्रमाथरय। पजरन्यशिब्दनो यमास्कवे न
बहिहधमा मनरुकयाः-'पजरन्यस्तपृपवेरमादन्त मवपरष्ट्रीतस्य तपरमयतमा जन्ययाः परनो जवेतमा वमा जनमयतमा वमा प्रमाजरमयतमा वमा
'रसमानमामम्' (मनरु॰१०.१०) इमत। आमभयाः गष्ट्रीमभरयाः स्तपुवमासग्भयाः स्तपुमहि। नमसमा अन्नवेन हिमवलरकणवेन आ मववमास
सवरतयाः पररचर। ययाः पजरन्ययाः वपृषभयाः अपमास वमषरतमा जष्ट्रीरदमानपुयाः मकप्रदमानयाः कमनक्रदतम् गजरनशिब्दस कपु वरनम् ओषधष्ट्रीषपु
गभर गभरस्थमानष्ट्रीयस रवेतयाः उदकस  दधमामत स्थमापयमत तस स्तपुमहि।

सरलमाथर याः- (हिवे स्तनोतयाः)  आमभयाः स्तपुमतमभयाः बलशिमासलनयाः प्रमाथरनमास कपु रु। हिमवषमा स्तपुमतस कपु रु तथमा
सवरथमा सवेवमास कपु रु। शिष्ट्रीघस यच्छत्सपु, वषरनकमारकवे षपु, गजरनस कपु वरत्सपु ओषसधषपु गभरस्वरूपस जलस धमारयमत।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 मववमास- मवपकवरकमातम् वसम्-धमातनोयाः मध्यमपपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।
 कमनक्रदतम्- क्रन्दम्-धमातनोयाः यङम्  तपुङन्तवे प्रथममापपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।
 दधमामत- धमा-धमातनोयाः लमट प्रथमवैकवचनवे रूपममदमम्।
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सव वम अकचानन ह मन्त्रक अत ह मसन्त र अकसतोअ सवश्वस म सबभचारअ भकव मनस रअहचाव मधचातन।

उ अतचानचा मगचा ईषतत अ वमष्ण्रचा मवततोअ रत्पअजरन्रर्यःम स्त अनरअनन हसन्त म दिक अष्कम तर्यःम॥२॥

पदिपचाठर्यः- सव। वम अकचानन। ह असन्त अ। उ अत। ह असन्त अ। र अकसर्यःम। सवश्व मरन। सबअभचाअरअ। भकव मनरन। 

रअहचाऽव मधचातन। उ अत। अनचा मगचार्यः। ई अष अतत अ। वमष्ण्र मऽवतर्यः। रतन। पअजरन्रर्यःम। स्त अनर मनन। हसन्त म। 

दिकर्यःअऽकम तर्यःम॥

अन्वययाः-  पजरन्ययाः वपृकमानम्  मवहिशन्त उत रकसकयाः हिशन्त। महिमाबधमातम्  मवश्वस  भपुवनस  मवभमाय यतम्
स्तनयनम् दपुष्कपृ तयाः हिशन्त अनमागमायाः वपृष्ण्यमावतयाः ईषतवे।

व्यमाख्यमा-अयस मन्त्रनो मनरुकवे  स्पषस व्यमाख्यमातयाः, तदवेवमात्र सलख्यतवे- 'पजरन्यनो मवहिशन्त वपृकमाशन्वहिशन्त
च रकमाससस सवमारमण चमास्मद्भिपुतमामन मवभ्यमत महिमाबधमातम्  महिमानम्  ह्यस्य बधयाः। अप्यनपरमाधनो भष्ट्रीतयाः पलमायतवे
वषरकमरवतनो यत्पजरन्ययाः स्तनयनम् हिशन्त दपुष्कपृ तयाः पमापकपृ तयाः (मनरु॰१०.११)' इमत॥

सरलमाथर याः-  पजरन्यदवेवयाः वपृकमानम् नमाशियमत मकञ्चि रमाकसमानम् नमाशियमत। शिमकशिमासलनयाः आयपुधयपुकमातम्
पजरन्यमातम् सम्पकणरलनोकयाः मबभवेमत। यदमा  गजरनस कपु वरनम् पजरन्ययाः असपुरमानम् तमाडयमत तदमा पमापकमर यवे न कपु वरशन्त
तवे जनमायाः शिमकशिमासलनयाः पजरन्यमातम् दकरमम् अपसरमत।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 स्तनयनम्- स्तन्धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे रूपममदमम्।
 ईषतवे- ईष्धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।
 मवभमाय-भष्ट्रीधमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।

र अथश्रीवअ कशअरचाश्वचावाँ म असभसकअपन्नचाअसवदिभ र अतचान्कम मणकतत वअष्रचार वाँअ म३ अह म।

दिभ अरचासत्ससअहस्र म स्त अनथचाअ उदिश्री मरतत अ रत्पअजरन्रर्यःम कम णक अतत वअष्रर्यं१ नभर्यःम॥३॥

पदिपचाठर्यः- र अथश्रीऽइ मव। कश मरचा। अश्वचा मनन। अअसभअऽसकअपनन। आअ सवर्यः। दिभ अतचानन। कम अणक अतत अ। 

वअष्रचार मनन। अह म। दिभ अरचातन। सससअहस्र म। स्त अनथचार्यःम। उतन। ई अर अतत अ। रतन। पअजरन्रर्यःम। कम अणक अतत। वअष्रर मरन। 

नभर्यःम॥

अन्वययाः-  कशियमा अश्वमानम् अमभमकपनम् रथष्ट्री इव अहिस वष्यमारनम् द कतमानम् आमवष्कपृ णपुतवे  यतम् पजरन्ययाः
नभयाः वषरमम् कपृ णपुतवे, दकरमातम् सससहिस्य स्तनथमायाः उदष्ट्रीरतवे॥
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व्यमाख्यमा-  रथष्ट्रीव रथस्वमामष्ट्रीव। स यथमा कशियमा अश्वमानम् अमभमकपनम् द कतमानम् भटमानम् आमवष्करनोमत
तददससौ  पजरन्यनोऽमप  कशियमा  अश्वमानम्  मवेघमानम्  अमभमकपनम्  अमभप्रवेरयनम्  वष्यमारनम्  वषरकमानम्  दकतमानम्  दकतवतम्
वपृमषप्रवेरकमानम् मवेघमानम् मरुतनो वमा आमवयाः कपृ णपुतवे प्रकटयमत। अहि इमत पकरणयाः। एवस समत सससहिस्य। सहितवेमहिससतवेवमार
शिब्दकमरणयाः सससहिशिब्दयाः।  अवषरणवेनमामभभमवतपुयाः  शिब्दमयतपुवमार  मवेघस्य स्तनथमायाः,  गजरनशिब्दमायाः  दकरमातम्  उदष्ट्रीरतवे
उद्गच्छशन्त। कदमा। यतम् यदमा पजरन्ययाः नभयाः अन्तररकस वष्यर वषर्थोपवेतस कपृ णपुतवे करनोमत तदमा॥

सरलमाथर याः- कशियमा अश्वस प्रवेरणस कपु वरनम् रथस्वमामष्ट्री इव (पजरन्यदवेवयाः) वषमारसम्बशन्धदकतमानम् प्रकटयमत।
यदमा पजरन्यदवेवयाः आकमाशिमातम् वषरणस करनोमत तदमा दकरमातम् गजरनस्य ध्वमनयाः श्रकयतवे।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 अमभमकपनम्- अमभ पकवरकमातम् मकपम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।
 उदष्ट्रीरतवे- उतम् पकवरकमातम् ईधमारतनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।
 कशियमा- कश्धमातनोयाः अच्प्रत्ययवे टमाप्प्रत्ययवे  तपृतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे रूपममदमम्।

प्र वचातचाअ वचासन्त म प अतर मसन्त सवअदकत अ उदितोष मधश्रीअसजरह मतत अ सपन्व मतत अ स्वर्यः।

इरचाअ सवश्व मस्रहै अ भकव मनचार जचारतत अ रत्पअजरन्रर्यःम पमसथअववीं रतत असचाव मसत॥४॥

पदिपचाठर्यः- प्र। वचातचार्यःम। वचासन्त म। पअतर मसन्त। सवअऽदकतर्यःम। उतन। ओष मधश्रीर्यः। सजह मतत। सपन्व मतत। 

स्व म१अररसत मस्वर्यःम। इरचा म। सवश्व मस्रहै। भकव मनचार। जचाअरअतत अ। रतन। पअजरन्रर्यःम। पम असथअवश्रीरन। रतत मसचा। 

अव मसत॥

अन्वययाः-  यतम्  पजरन्ययाः  पपृसथवनीं  रवेतसमा  अवमत,  वतमायाः  प्रवमाशन्त,  मवदपुतयाः  पतयशन्त,  ओषधष्ट्रीयाः
उशज्जहितवे. स्वयाः मपन्वतवे, मवश्वस्मवैस भपुवनमाय इरमा जमायतवे।

व्यमाख्यमा-  'प्र वमातमायाः'  इमत चतपुथर्थी पजरन्यस्य चरनोयमारज्यमा। सकमचत्रस च- 'प्र वमातमा वमाशन्त पतयशन्त
मवदपुतम्  इत्यग्न्यमाधवेय  प्रभपृमत'  (आश्व०२.१५)  इमत।  प्र  वमाशन्त  वमातमायाः  वपृष्ट्यथरमम्।  पतयशन्त  गच्छशन्त
समन्तमातम् सञ्चिरशन्त मवदपुतयाः। ओषधष्ट्रीयाः ओषधययाः उतम् सजहितवे उद्गच्छशन्त प्रवधरन्तवे। स्वयाः अन्तररकस मपन्वतवे
करमत। इरमा भकममयाः मवश्वस्मवै सवरस्मवै भपुवनमाय सवरजगमदतमाय जमायतवे समथमारयाः भवमत। कदवैवमममत। यतम् यदमा
पजरन्ययाः दवेवयाः पपृसथवनीं रवेतसमास उदकवे न अवमत रकमत अमभगच्छमत वमा तदवैवस भवमत।

सरलमाथर याः- यदमा  पजरन्यदवेवयाः  पपृसथवनीं  जलवेन ससञ्चिमत,  तदमा  वमायपुयाः  शिष्ट्रीघस  वमामत,  मवदपुतम्  पतमत,

ओषधययाः जमायन्तवे, आकमाशिस मपन्वतवे, सम्पकणरलनोकस्य कपृ तवे पपृसथवष्ट्री(भनोजनप्रदमानवे) समथमार भवमत।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 वमाशन्त- वमा-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
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 पतयशन्त- पतम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
 उशज्जहितवे- उत्पकवरकमातम् आत्मनवेपमदनयाः हिमा-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 मपन्वतवे- आत्मनवेपमदनयाः मपन्वम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

रस्र म व्रअतत पम मसथअवश्री नन्न मरश्रीसत अ रस्र म व्रअतत शअफवअज्जभकर मरश्रीसत।

रस्र म व्रअत ओष मधश्रीसवर अश्वरूम पचार्यःअ स नर्यःम पजरन्रअ रसह अ शरर म रच्छ॥५॥

पदिपचाठर्यः- रस्र म। व्रअतत। पम असथअवश्री। नन्न मरश्रीसत। रस्र म। व्रअतत। शअफऽव मतन। जभकर मरश्रीसत। रस्र म। 

व्रअतत। ओष मधश्रीर्यः। सवअश्वऽरूम पचार्यः। सर्यः। नर्यःअ। प अजरअन्रअ। रसह म। शरर म। रअच्छअ॥

अन्वययाः-  यस्य  वतवे  पपृसथवष्ट्री  नन्नमष्ट्रीमत  यस्य  वतवे  शिफिवतम्  जभपुररष्ट्रीमत,  यस्य  वतवे  ओषधष्ट्रीयाः
मवश्वरूपमायाः स पजरन्ययाः नयाः ममहि शिमर यच्छ।

व्यमाख्यमा- यस्य पजरनस्य वतवे कमरमण पपृसथवष्ट्री नन्नमष्ट्रीमत अत्यथर नममत सवरषमामधनो भवमत। यस्य
वतवे  शिफिवतम्  पमादनोपवेतस  जभपुररष्ट्रीमत  मभयतवे  पकयरतवे  गच्छतष्ट्रीमत  वमा।  यस्य  वतवे  कमरमण  ओषधष्ट्रीयाः  ओषधययाः
मवश्वरूपमायाः नमानमारूपमायाः भवशन्त। हिवे पजरन्ययाः सयाः महिमासस्त्वस नयाः अस्ममाभ्यस ममहि शिमर महितम् सपुखस यच्छ प्रयच्छ।

सरलमाथर याः-  यस्य आजयमा पपृसथवष्ट्री नममत,  यस्य आजयमा कपुरधमाररणयाः पशिवयाः मवचरशन्त,  यस्य
आजयमा ओषधययाः मवमवधरूपमायाः भवशन्त। हिवे पजरन्य दवेव त्वमम् अस्ममाकस  कपृ तवे महितम् सपुखस प्रयच्छतपु।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 नन्नमष्ट्रीमत- नमम्-धमातनोयाः यङ्लपुमक लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 जभपुररष्ट्रीमत- भपुरम्-धमातनोयाः यङ्लपुमक लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 यच्छ- यमम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 पजरन्यसककमम् कशस्मनम् ववेदवे अन्तभरवमत।

.2 पजरन्यसककस्य ऋमषयाः कयाः भवमत।

.3 पजरन्यसककस्य दवेवतमा कमा।

.4 मववमास इमत पदस्य मनष्पसत्तयाः कपु तयाः।

.5 कमनक्रदतम् इमत पदस्य मनष्पसत्तयाः कपु तयाः।

.6 पजरन्ययाः कमानम् मवहिशन्त।

.7 ईषतवे इमत पदस्य मनष्पसत्तयाः कपु तयाः।

ववेदमाध्ययनमम्    159   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

.8 मवभमाय इमत पदस्य मनष्पसत्तयाः कपु तयाः।

सदि अवतो नतो म वम असषस र मरततो ररश्रीध्वसअ प्र सप मन्वत अ वमष्णतोअ अश्व मस्रअ धचारचार्यःम।

अअवचारङत अततन म स्तनसरअत्नकनतहअपतो सन मसष अञ्चन्नसक मरर्यः सप अतचा नर्यःम॥६॥

पदिपचाठर्यः- सदि अवर्यः। नर्यःअ। वम असषरन। रअर अतर्यःअ। र अरश्रीअध्वअरन। प्र। सपअन्वअत अ। वमष्णर्यःम। अश्व मस्र। धचारचार्यःम। 

अअवचारङन । ए अततन म। स्त अन असरअत्नकनचा म। आ। इ असह अ। अअपर्यः। सनअऽससअञ्चनन। असक मरर्यः। सपअतचा। नर्यःअ॥

अन्वययाः- मरुतयाः मदवयाः न वपृमषस ररष्ट्रीध्वमम्, वपृष्णयाः अश्वस्य धमारमायाः प्रमपन्वतयाः। नयाः मपतमा असपुरयाः अपयाः
मनमषञ्चिनम् एतवेन स्तनमयत्नपुनमा  अवमारङम्  एमहि।

व्यमाख्यमा-   हिवे  मरुतयाः यकयस  मदवयाः अन्तररकसकमासमातम्  नयाः  अस्ममादथर  वपृमषस  ररष्ट्रीध्वस  दत्त। वपृष्णयाः
वषरकस्य अश्वस्य व्यमापकस्य मवेघस्य सम्बशन्धन्ययाः धमारमायाः उदकधमारमायाः प्रमपन्वतयाः प्रकरत। हिवे पजरन्य त्वमम्
एतवेन  स्तनमयत्नपुनमा  गजरतमा  मवेघवेन  सहि अवमारङम्  अस्मदमभमपुखमानम्  एमहि  आगच्छ। अपयाः मतस  कपु वरनम्।  अपयाः
अस्ममामभयाः मनमषञ्चिनम् स दवेवयाः असपुरयाः उदकमानमास मनरससतमामप सनम् नयाः अस्ममाकस  मपतमा पमालकञ्चि।

सरलमाथर याः-  हिवे  मरुतयाः,  अन्तररकमातम्  अस्ममाकस  कपृ तवे  जलस  प्रयच्छतपु।  वषरणस  कपु वरतमास  मवेघमानमास  धमारमास
प्रवमाहियतपु। अस्ममाकस  पमालकयाः, प्रमाणदयाः त्वस जलस प्रयच्छनम् गजरनस कपु वरतमा मवेघवेन सहि आगच्छतपु।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 ररष्ट्रीध्वमम्- आत्मनवेपमदनयाः रमा-धमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषबहिहवचनवे।
 प्रमपन्वत- प्रपकवरकमातम् मपन्वम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषबहिहवचनवे
 मनमषञ्चिनम्- मनपकवरकमातम् ससञ्चिम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे।
 असपुरयाः- असकनम् प्रमाणमानम् रमामत ददमामत इमत असपुरयाः।

अअसभ कम न्दि स्त अनरअ गभर अरचा धचा म उदि अन्वतचाअ परर म दिश्रीरचाअ रथत मन।

दसतस अ सककमषर अ सवसष मतस अ न्र मञ्चस सअरचा भ मवन्तभ अद्विततो म सनपचाअदिचार्यः॥७॥

पदिपचाठर्यः- अअसभ। कअन्दि अ। स्त अनर म। गभर मरन। आ। धचार्यःअ। उ अदि अननऽवतचा म। परर मऽदिश्रीर। रथत मन। 

दसत मरन। सक। कअषर अ। सवऽसस मतरन। न्र मञ्चरन। सअरचार्यः। भअवअन्तक अ। उ अतनऽवतर्यःम। सन अऽपचाअदिचार्यः॥
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अन्वययाः- अमभ क्रन्द, स्तनय, गभरमम् आ धमायाः, उदन्वतमा रथवेन परर दष्ट्रीय, मवमषतस दृमतस न्यञ्चिमम् सपु
कषर। उदवतयाः मनपमादमायाः सममायाः भवन्तपु।

व्यमाख्यमा-  अमभ भकम्यमभमपुखस  क्रन्द  शिब्दय।  तदवेव  पपुनरुच्यतवे।  दमाढमाय।  स्तनय  गजर।  गभर
गभरस्थमानष्ट्रीयमपुदकमम् ओषधष्ट्रीषपु आ धमायाः आधवेमहि। तदथरमम् उदन्वतमा उदकवतमा रथवेन पररदष्ट्रीय पररतनो गच्छ।
दृमतस दृमतवदपुदकधमारकस  मवेघस मवमषतस मवशिवेषवेण ससतस बदस न्यञ्चिस न्यकम्  अधनोमपुखस सपु सपुष्ठपु  आकषर  वपृष्ट्यथरमम्।
यदमा।  मवमषतस  मवमपुकबन्धनमवेवस  कषर।  एवस  कपृ तवे  उदतयाः  ऊध्वरवन्तयाः  उन्नतप्रदवेशिमायाः  मनपमादमायाः  न्यग्भकतपमादमा
मनकपृ षपमादमा वमा मनम्ननोन्नतप्रदवेशिमायाः सममायाः एकस्थमायाः। भवन्तपु उदकपकणमार भवशन्त्वत्यथरयाः।

सरलमाथर याः- (हिवे  पजरन्यदवेव)  (भकमममम्)  अमभमपुखष्ट्रीकपृ त्य  गजरनस  करनोतपु।  (ओषसधषपु)  गभर  (जलस)
स्थमापयतपु। जलयपुकस  रथस पररतयाः भमतपु। मवमशिषरूपवेण बदस जलपमात्रमम् अधनोमपुखष्ट्रीकपृ त्य जलस मपन्वतमामम्। यवेन
ऊध्वरस्थमानमम् अधनोस्थमानस च सममानस भववेतम्।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 क्रन्द- क्रन्दम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।
 स्तनय-स्तनम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।
 धमायाः- धमा-धमातनोयाः लपुमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।
 दष्ट्रीयमा- दष्ट्री-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्।

रअहचान्तस अ कतोशअरकदि मचचाअ सन सष मञ्चअ स्रन्दि मन्तचास कक अल्रचा सवसष मतचार्यः पकरस्तचा मतन।

घम अततन अ दचावचा मपमसथअवश्री व्रक मसन्ध सकप्रपचाअणस भ मवत्वअघ्न्रचाभ्रर्यःम॥८॥

पदिपचाठर्यः- रअहचान्त मरन। कतोश मरन। उतन। अअचअ। सन। ससअञ्चअ। स्रन्दि मन्तचारन। कक अल्रचार्यः। 

सवऽसस मतचार्यः। पक अरस्तचा मतन। घम अततन म। दचावचा मपमसथअवश्री इसत म। सव। उ असन्धअ। सक अऽप्रअपचाअनरन। भअवअतक अ। 

अअघ्न्रचाभ्रर्यःम॥

अन्वययाः-  महिमान्तस  कनोशिमम्  उदच,  मनमषञ्चि।  कपु ल्यमायाः  मवमषतमायाः  पपुरस्तमातम्  स्यन्दन्तमामम्।  घपृतवेन
दमावमापपृसथवष्ट्री मव उशन्ध। अघ्न्यमाभ्ययाः सपु प्रपमाणस भवतपु।

व्यमाख्यमा- हिवे पजरन्य त्वस महिमान्तस प्रवपृदस कनोशिस कनोशिस्थमानष्ट्रीयस मवेघमम् उदचम् उद्गच्छ। उद्गमय वमा।
तथमा कपृ त्वमा मनमषञ्चि नष्ट्रीचवैयाः कमारय। कपु ल्यमा नदयाः मवमषतमायाः मवष्यकतमायाः सत्ययाः स्यन्दन्तमास  प्रवहिन्तपु  पपुरस्तमातम्
पकवमारमभमपुखमम्। प्रमायवेण नदयाः प्रमाच्ययाः स्यन्दतवे घपृतवेन उदकवे न दमावमापपृसथवष्ट्री मदवस च पपृसथवनीं च व्यपुशन्धस क्लवेदय
अत्यसधकमम्। अन्ध्यमाभ्ययाः गनोभ्ययाः सपुप्रपमाणस सपुष्ठपु  प्रकषरण पमातव्यमपुदकस   भवतपु।
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सरलमाथर याः-  (हिवे  पजरन्यदवेव)  मवेघमम्  उध्वरभमागमम्  आदमाय  गच्छतपु  मकञ्चि  वषरणस  करनोतपु।  नदयाः
बन्धनरमहितमायाः सन्तयाः सम्मपुखभमागस प्रवहिन्तपु। जलवेन दपुलनोकस  तथमा पपृसथवष्ट्रीलनोकस  मवशिवेषरूपवेण ससकस  करनोतपु।
गवमास कपृ तवे पमानष्ट्रीयस जलस वषरतपु।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 उदच- उत्पकवरकमातम् अचम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्।
 मनमषञ्चि- मनपकवरकमातम् ससञ्चिम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैवचनवे।
 स्यन्दन्तमामम्- स्यन्दम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषबहिहवचनवे।
 उशन्ध- उदम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।

रत्प मजरन्रअ कसन मकदित्स्त अनरअनन हससस म दिक अष्कम तर्यःम।

प्रतश्रीअदिस सवश्वस म रतोदितत अ रतन सकस च म पमसथअव्रचारसध म॥९॥

पदिपचाठर्यः- रतन। पअजरअन्रअ। कसन मकदितन। स्त अनर मनन। हससस म। दिकर्यःअऽकम तर्यःम। प्रसत म। इ अदिरन। सवश्व मरन। 

रतोअदि अतत अ। रतन। सकरन। चअ। पम असथअव्रचारन। असध म॥

अन्वययाः- पजरन्य! यतम् कमनक्रदतम् स्तनयनम् द पुष्कपृ तयाः हिससस इदस मवश्वस यतम् मकस च पपृसथव्यमामम् असध
मनोदतवे।

व्यमाख्यमा- हिवे पजरन्य यतम् यदमा त्वस कमनक्रदतम् अत्यथर शिब्दयनम् स्तनयनम् दपुष्कपृ तयाः पमापकपृ तनो मवेघमानम्
हिससस मवदमारयसस तदमानष्ट्रीमम् इदस मवश्वस जगतम् प्रमत मनोदतवे। यशत्कञ्चि पपृसथव्यमामसध भकम्यमामसधमष्ठतस यच्चरमात्मकस
तमददस मनोदतवे वपृषवेयाः सवरजगत्प्रष्ट्रीमतकमारणत्वस प्रससदमम्।

सरलमाथर याः- हिवे पजरन्य दवेव यदमा भवमानम् तष्ट्रीवशिब्दस कपु वरतयाः,  गजरनस कपु वरतयाः दपुष्कमर  कपु वरतमास  जनमानमास
हिननस करनोमत तदमा यवे पपृसथव्यमास मतष्ठशन्त तवे आनशन्दतमायाः भवशन्त।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 हिससस- हिनम्-धमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।
 मनोदतवे- आत्मनवेपमदनयाः मपुदम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

अव मषरवर अषररकदिक अ षभ गम मभचाअरचाकअधरन्वचाअन्रत्रत मत अवचा उ म।

अजश्री मजनअ ओष मधश्रीअभर्होज मनचारअ करक अत प्रअजचाभ्रतो मऽसवदिर्यः रनश्रीअषचारन॥१०॥
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पदिपचाठर्यः- अव मषरर्यः। वअषररन। उतन। ऊवाँ अ इसत म। सक। गम अभचाअरअ। अकर्यःम। धन्वचा मसन। असत मऽए अत अवहै। 

ऊवाँ अ इसत म। अजश्री मजनर्यः। ओष मधश्रीर्यः। भतोज मनचार। करन। उ अत। प्रअऽजचाभ्रर्यःम। अअसवअदिर्यःअ। 

रअनश्रीअषचारन॥

अन्वययाः- वषरमम् अवषर्थी। उतम् उ सपु गपृभमाय। धन्वमामन अमत एतववै अकयाः। भनोजनमाय कमम् ओषधष्ट्रीयाः
अजष्ट्रीजनयाः उत प्रजमाभ्ययाः मनष्ट्रीषमामम् अमवदयाः।

व्यमाख्यमा- इयममतवपृमषमवमनोचनष्ट्री। हिवे पजरन्य त्वमम् अवषर्थीयाः वपृषवमानसस। वषरमपृदपु षक गपृभमाय उत्कपृ षस सपु
सपुष्ठपु  गपृभमाय गपृहिमाण। पररहिरवेत्यथरयाः। धन्वमामन मनरुदकप्रदवेशिमानम् अकयाः जलवतयाः कपृ तवमानसस। मकमथरमम् अत्यवेतवमा
उ अमतक्रम्य गन्तपुमम्। ओषधष्ट्रीयाः अजष्ट्रीजनयाः उत्पमादय। मकमथरमम्। भनोजनमाय धनमाय भनोगमाय वमा कमम् इत्ययस
'मशिमशिरस जष्ट्रीवनमाय कमम्'  इमतवदम् पमादपकरणयाः (मनरु. १.१०)। अमप च प्रजमाभ्ययाः सकमाशिमातम् मनष्ट्रीषमामम् अमवदयाः
प्रमाप्तवमानसस।

सरलमाथर याः-  (हिवे  पजरन्य  दवेव)  भवमानम्  वषरणस  करनोतपु।  भवमानम्  यतम्  पकणररूपवेण  रनोधस  करनोतपु।
जलहिष्ट्रीनप्रदवेशिमम्  अमतक्रम्य गमनयनोग्ययाः  भवतपु।  भनोगकरणमाय ओषधष्ट्रीनमामम्  उत्पन्नस  करनोतपु,  तथमा  लमाकमातम्
प्रशिससमास प्रमाप्ननोतपु।

व्यमाकरणमवमशिर याः-

 अवषर्थीयाः- वपृषम्-धमातनोयाः लपुमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।
 गपृभमाय- गभम्-धमातनोयाः लमट लनोमट वमा मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। कवे षमासञ्चितम् मतस यतम् गहिम्-धमातनोयाः ववैमदकस  

रूपममदमम्।
 एतववै- इणम्-धमातनोयाः तपुमथरकतववैप्रत्ययवे।
 अकयाः- कपृ -धमातनोयाः लपुमङ मध्यमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकरूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.9 ररष्ट्रीध्वमम् इमत कपु त्रत्यस रूपमम्।

.10 असपुरयाः इत्यस्य मनवचरनस सलखत।

.11 दष्ट्रीयमा इमत कपु त्रत्यस रूपमम्।

.12 महिमान्तस कनोशिमम्….इमत मन्त्रस पकरयत।

.13 गपृभमाय इत्यस्य कनोऽथरयाः।

.14 हिससस इमत कपु त्रत्यस रूपमम्।
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. )22 2 पजर न्यसककसमारयाः
ऋग्ववेदस्य  पञ्चिमवे  मण्डलवे  त्र्यशिष्ट्रीमततमस  सककममदस  पजरन्यसककमम्।  अस्य सककस्य अमत्रयाः  ऋमषयाः,

पजरन्यनो दवेवतमा,  जगत्यमादष्ट्रीमन च छन्दमाससस। अशस्मनम् सककवे  समाकल्यवेन दशि मन्त्रमायाः सशन्त। तवेषपु  च मन्त्रवेषपु
पजरन्यदवेवतमामम्  उमदस्य मवमवधमायाः प्रमाथरनमायाः मवमहितमायाः। अशस्मनम्  सककवे  प्रधमानतयाः जलवषरणस्य कपृ तवे  प्रमाथरनमा
मवधष्ट्रीयतवे।  तथमामहि अत्र पजरन्यदवेवतमायमायाः ममाहिमात्म्यस्य प्रकटनस  मक्रयतवे,  ततयाः तस्य भयङ्करस रूपस  वण्यरतवे,
ततश्च अस्यमास पपृसथव्यमामम् उपयपुकवे न जलवषरणवेन शिस्यमवधमानमाय प्रमाथरनमायाः मक्रयन्तवे।

तत्रमादसौ  उच्यतवे  सकमकमभयाः  स  महिमानम्  पजरन्यदवेवयाः  स्तनोतव्ययाः,  मकञ्चि  नमस्कमारममाध्यमवेन  स
प्रसन्नष्ट्रीकतरव्ययाः। यतनो महि स जलवषरकयाः ओषधष्ट्रीषपु गभररूपवेण बष्ट्रीजमामन धमारयमत। अत आम्नमातस-

अच्छमा वद तवसस गष्ट्रीमभररमामभयाःस्तपुमहि पजरन्यस नमसमा मववमास।

कमनक्रददम् वपृषभनो जष्ट्रीरदमानक रवेतनो दधमात्यनोषधष्ट्रीषपु गभरमम्।। इमत।

स  महि  वपृकमानम्  खण्डशियाः  मवभकमानम्  करनोमत,  मकञ्चि  भयङ्करवैयाः  अस्त्रवैयाः  गजरनम्  अशस्मनम्  सससमारवे
पमामपजनमानमास नमाशिस करनोमत। रथमारूढयाः स्वमामष्ट्री इव गच्छनम् स्वस्य दकतमानम् मवेघमानम् प्रकटष्ट्रीकरनोमत। सससहिवतम् गजरनम्
सम्पकणरमम्  आकमाशिस  मवेघमाच्छन्नस  करनोमत।  स वमायपुस  प्रवहिनम्  मवदपुतस  प्रकटयनम्  ओषधष्ट्रीश्च उत्पमादयनम्  जलवेन
पपृसथव्यमास प्रमामणनयाः रकमत। 

एतदनन्तरमम्  अत्र  पजरन्यदवेवमम्  उमदश्य  मवमवधमायाः  प्रमाथरनमायाः  उच्चमायरन्तवे।  यथमा-  यस्य  आजयमा
ओषधययाः मवमवधवणरयपुकमायाः भवशन्त,  स पजरन्यदवेवयाः अस्ममानम्  रकतपु।  आकमाशितयाः अस्मभ्यस  वपृमषस  प्रददमातपु,
शिमकशिमासलमभयाः  मवेघवैयाः  जलधमारमास  प्रवमाहियतपु  मककञ्चि  जलसवेकवे न  मपतपृवतम्  अस्ममाकस  सपुरकमास  मवदधमातपु।
महिमाजलपमात्रतयाः पपृसथव्यमास जलस वषरयतपु,  अमप च नदयाः बन्धनरमहितमायाः भकत्वमा अगवे प्रवहिन्तपु,  अवध्यमानमास गवमास
कपृ तवे पयमारप्तस जलस भवतपु। घपृतरूमपणमा वषमारजलवेन समगमास पपृसथवनीं तथमा आकमाशिञ्चि ससञ्चितपु। अत एव आम्नमातस- 

महिमान्तस कनोशिमपुदचमा मन मषञ्चि स्यन्दन्तमास कपु ल्यमा मवमषतमायाः पपुरस्तमातम्।

घपृतवेन दमावमापपृसथवष्ट्री व्यपुशन्ध सपुप्रपमाणस भवत्वघ्न्यमाभ्ययाः।। इमत।

ततश्च उच्यतवे - हिवे पजरन्यदवेव ! अतष्ट्रीव गजरनम् भयङ्करशिब्दस कपु वरनम् च यदमा भवमानम् पमामपजनस हिशन्त,

तदमा समगमा पपृसथवष्ट्री प्रसन्नमा भवमत। एवञ्चि प्रमाथ्यरतवे यतम् जलवषरणमादम् अनन्तरमम्,  ओषधष्ट्रीनमास च उत्पमादमानमादम्
अनन्तरमम्, अस्ममाकस  स्तपुतष्ट्रीयाः च श्रपुत्वमा भवमानम् पकणररूपवेण शस्थरष्ट्रीभवतपु इमत।

. )22 3 पजर न्यदवेवतमास्वरूपमम्
पजरन्यसककवे  पजरन्यदवेवतमायमायाः स्वरूपस जमायतवे। पजरन्ययाः वपृमषकमारकयाः दवेवयाः। अस्य प्रधमानस ववैमशिष्ट्यस

महि अयस  जलस  वषरमत,  जलमयवेन रथवेन आरूढनो भकत्वमा  भममत। जलचमर  आकपु ञ्च्य ततयाः जलस  ससञ्चिमत।
पजरन्ययाः शिष्ट्रीघस वपृमषस कमारयमत। यदमा अयस आकमाशिस मवेघयपुकस  करनोमत, तदमा सससहिवतम् भष्ट्रीषणस गजरमत।

पजरन्ययाः समस्तमवश्वस्य मपतमा ममातमा च इत्यपुच्यतवे। तथमामहि स वषमारदमारमा पपृसथव्यमास जलरूमपवष्ट्रीयरस्य
धमारणस कपु वरनम् प्रमामणनमास कपृ तवे अन्नमादष्ट्रीनमास खमादपदमाथमारनमामम् उत्पसत्तसस करनोमत। अतयाः अयस भवमत मवश्वस्य मपतमा।
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अस्य प्रधमानस कमायर तपु जलवषरणमम् एव। तथमामप अन्यमामन अमप कमामनचन कमायमारमण तस्य सशन्त। यथमा स
दपुष्कमालस नमाशियमत, वजपमातवैयाः वपृकमानम् नमाशियमत मकञ्चि भयङ्करमानम् असपुरमानम् अमप स्वस्य भयङ्करवैयाः अस्त्रवैयाः हिशन्त।
तस्य महित्यमायाः शिक्त्यमायाः पपुरतयाः सम्पकणर जगतम् एव नतमस्तकस  भवमत। पजरन्यनो महि पपृसथवनीं सत्त्वयपुकमास करनोमत,

ओषधयश्च अनवेन पल्लववैयाः पपुष्पवैयाः च शिनोभन्तवे। 

अस्य मवमवधवैयाः दवेववैयाः सहि सम्पकर याः वतरतवे। तथमामहि मरुमद्भियाः वमायपुदवेववेन च अस्य घमनष्ठयाः सम्बन्धयाः।
ऋग्वदवेषपु अमग्निदवेववेन सहि अस्य स्तपुमतयाः कपृ तमा वतरतवे। वषमारणमास दवेवतमारूपवेण अस्य दवेववेन्द्रिवेण इन्द्रिवेण सहि तपुलनमा
कपृ तमा।  पपृसथवष्ट्री  अस्य  पत्नष्ट्री  इमत  कथ्यतवे  परन्तपु  अन्यत्र  वशिमा  अस्य  पत्नष्ट्री  इत्यमप  उल्लवेखयाः।  सनोमयाः
पजरन्यदवेवस्य पपुत्रयाः इमत प्रससदमम्। 

अयस पजरन्यदवेवयाः भसौमतकस्य पजरन्यस्य अथमारतम् मवेघस्य मकतररूपयाः। प्रमाचष्ट्रीनमायाः ऋषययाः वषमारणमास तथमा
गजरनशिक्त्यमायाः मकमतररूपवेण पजरन्यदवेवस्य दशिरनस लब्धवन्तयाः।

एवञ्चि पजरन्यसककवे  पजरन्यदवेवस्य बहिहमन  ममाहिमात्म्यमामन जमायन्तवे।  यथमा-  स जलवषरकयाः  ओषधष्ट्रीषपु
गभररूपवेण बष्ट्रीजमामन धमारयमत। स महि वपृकमानम् खण्डशियाः मवभकमानम् करनोमत, मकञ्चि भयङ्करवैयाः अस्त्रवैयाः गजरनम् अशस्मनम्
सससमारवे पमामपजनमानमास नमाशिस करनोमत। अत एव आम्नमातस-

मव वपृकमानम् हिन्त्यपुत हिशन्त रकसनो मवश्वस मबभमाय भपुवनस महिमावधमातम्।

उतमानमागमा ईषतवे वपृष्ण्यमावतनो यत्पजरन्ययाः स्तनयनम् हिशन्त दपुष्कपृ तयाः।। इमत।

रथमारूढ स्वमामष्ट्री इव गच्छनम् स्वस्य दकतमानम् मवेघमानम् प्रकटष्ट्रीकरनोमत। सससहिवतम् गजरनम् सम्पकणरमम् आकमाशिस
मवेघमाच्छन्नस करनोमत। स वमायपुस प्रवमाहियमत, मवदपुतस प्रकटयमत, ओषधष्ट्रीश्च उत्पमादयमत जलवेन पपृसथव्यमास प्रमामणनयाः
रकमत च। पजरन्यदवेवयाः एव अन्नस्य उत्पमादनवे मकलस कमारणस भवमत। अत एव उकस  गष्ट्रीतमायमामम्-

अन्नमाद्भिवशन्त भकतमामन पजरन्यमादन्नसम्भवयाः।

यजमाद्भिवमत पजरन्यनो यजयाः कमरसमपुद्भिवयाः।। इमत।

पमाठसमारयाः (पजरन्यसककमम्)

सककवे शस्मनम् ऋमषयाः अमत्रयाः आहि, हिवे स्तनोतयाः बलवन्तस पजरन्यस गष्ट्रीमभरयाः स्तपुमहि। ययाः पजरन्ययाः अपमास वषरतमा
मकप्रदमानयाः गजरनशिब्दस कपु वरनम्,  ओषधष्ट्रीषपु गभरस्थमानष्ट्रीयस रवेतयाः उदकस  दधमासस स्थमापयमत वमा तस स्तपुमहि। पजरन्यनो
वपृकमानम् मवहिशन्त,  रकमाससस मवहिशन्त च। यदमा पजरन्ययाः स्तनयनम् दृष्कपृ तयाः पमापकपृ तयाः हिशन्त,  तदमा अनपरमाधनोमप
भष्ट्रीतयाः पलमायतवे। अन्यच्च यदमा पजरन्ययाः अन्तररकस वषर्थोपवेतस  करनोमम,  तदमा स कशियमा अश्वमानम् अमभमकपनम्
प्रमभप्रवेरयनम् वषरकमानम् दकतमानम् मवेघमानम् वमा प्रकटयमत। वपृष्ट्यथर वमातमायाः प्रवमाशन्त,  मवदपुतयाः समन्तमातम् ससचरशन्त,

ओषधययाः  प्रवधरन्तवे,  स्वयाः  अन्तररकस  मपन्वतवे,  सवरस्मवै  भपुवनमाय भकममयाः  अन्नमम्  उत्पमादयमत,  यदमा  पजरन्ययाः
पपृसथवष्ट्रीमम् उदकवे न अवमत। यस्य पजरन्यस्य कमरमण पपृसथवष्ट्री नन्नमष्ट्रीमत,  यस्य वतवे पमादनोपवेतस गवमामदकस  मभयतवे
पकयरतवे गच्छमत वमा, यस्य कमरमण ओषधययाः नमानमारूपमा भवशन्त, हिवे पजरन्य स महिमासस्त्वमम् अस्मभ्यस महितम् सपुखस
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प्रयच्छ। इत्थस हिवे मरुतयाः यकयमम् अन्तररकसकमाशिमातम् अस्मदमभमपुखमम् आगच्छ। हिवे पजरन्य त्वस महिमान्तस प्रवपृदस
कनोशिस्थमानष्ट्रीयस मवेघमम् उद्गमय, तथमा कपृ त्वमा नयाःमषञ्चि च, यवेन नदयाः मवष्यकतमायाः सत्ययाः प्रवहिन्तपु। हिवे पजरन्य यदमा
त्वस  स्तनयनम्  दपुष्कपृ तयाः  मवेघमानम्  मवदमारयसस,  तदमा  मवश्वममदस  मनोदतवे,  यतनो  महि वपृषवेयाः  सवरजगत्प्रष्ट्रीमतकमारणत्वस
प्रससदमम्।

॥मनपुमत्स्यकथमा॥

प्रस्तमावनमा

शिपुक्लयजपुवरदवे  एकमवेव बमाह्मणस  मवदतवे।  तस्य नमाम शितपथबमाह्मणमम्  इमत। एततम्  बमाह्मणसमामहित्यवे
बपृहित्तममशस्त। शिपुक्लयजपुवरदस्य शिमाखमादयस - कमाण्वशिमाखमा ममाध्यशन्दनशिमाखमा च। उभयशिमाखमायमामवेव बमाह्मणमम्
उपलभ्यतवे।  ममाध्यशन्दनशिमाखमायमास  बमाह्मणस्य  चतपुदरशि  कमाण्डमामन  शितमम्  अध्यमायमायाः  च  सशन्त।  शिमाखयनोयाः
ममाध्यशन्दनशिमाखमा  सपुप्रससदमा।  अस्यमामवेव  शिमाखमायमास  प्रथमकमाण्डस्य  अषममाध्यमायवे  मनपुमत्स्यकथमा  इमत
आख्यमामयकमा पदस करनोमत। अस्यमामम् आख्यमामयकमायमास मनपुमत्स्ययनोयाः रमणष्ट्रीयमा कथमा मवदतवे। सवैव अशस्मनम्
पमाठवे प्रस्तकयतवे। 

. )22 4 इदमाननीं मकलपमाठस पठमाम (मनपुमत्स्यकथमा)

रनवत ह वहै प्रचातर्यः। 
अवनतगररकदिकरचाजहकररथतदिम्पचासणभ्रचारवनतजनचारचाहरन्त्रतवस 
तस्रचावनतसनजचानस्र रत्स्रर्यः पचाणश्री आपतदित।। १।। 

स हचास्रहै वचाचरकवचादि। सबभमसह रचा पचारसरष्रचासर त्वतसत कस्रचान्रचा 
पचारसरष्रसश्रीत्रनौघ इरचार्यः सवचारर्यः प्रजचा सनवर्होढचा ततस्त्वचा पचारसरतचास्रश्रीसत कथस
तत भमसतररसत।। २।। 

स हतोवचाच। रचावद्विहै ककल्लकचा भवचारतो बहश्री वहै नस्तचावन्नचाष्टचा भवत्रकत रत्स्र
एव रत्स्रस सगलसत कक म्भ्रचास रचागत सबभरचासस स रदिचा तचारसतवधचार अथ कषभर्यं 
खिचात्वचा तस्रचास रचा सबभरचासस स रदिचा तचारसतवधचार अथ रचा 
सरकदरभ्रवहरचासस तसहर वचा असतनचाष्टतो भसवतचास्रश्रीसत।। ३।। 
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शश्वद झष आस। स सह ज्रतषस वधरततऽथतसतथवीं सरचास तदिनौघ आगन्तचा तन्रचा 
नचावरकपकल्प्रतोपचासचासहै स औघ उसत्थतत नचावरचापदचासहै ततस्त्वचा 
पचारसरतचास्रश्रीसत।। ४।। 

तरतवस भमत्वचा सरकदरभ्रवजहचार। स रसतथवीं तत्सरचास पररसदिदितष तसतथवीं सरचास 
नचावरकपकल्प्रतोपचासचासचकत  स औघ उसत्थतत नचावरचापतदित तस स रत्स्र 
उपन्रचापकप्लकवत तस्र शमङन गत नचावर्यः पचाशस प्रसतरकरतोच ततनहैतरकत्तरस 
सगरररसतदिकदचाव।। ५।। 

स हतोवचाच। अपश्रीपरस वहै त्वचा वमकत नचावस प्रसतबघ्नश्रीष्व तस तक त्वचा रचा सगरनौ 
सन्तरकदिकरन्तश्छहैत्सश्रीदचावदिकदिकस  सरवचारचात्तचावत्तचावदिन्ववसपचारसश्रीसत स ह 
तचावत्तचावदितवचान्ववससपर तदिप्रततदिकत्तरस्र सगरतररनतोरवसपरणसरत्रनौघतो हतचार्यः 
सवचारर्यः प्रजचा सनरवचाहचाथतह रनकरतवहैकर्यः पररसशसशषत।। ६।। 

. . )22 4 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम (मनपुमत्स्यकथमा)

रअनवत ह वहै अ प्रचात अ:। 
अवनत अगररकदिकरचाअजहकरर अथतदिस अ पचासणअभ्रचारवनत अजनचारचाह अरन्त्रतवस 
त अस्रचावनत असनजचानस्र रअत्स्रर्यः पचाणश्री आअ पतदित।। १।। 

व्यमाख्यमा  - मनववे हि ववै। इडमाबमाह्मणमवेततम्। तत्र ईडमायमास ममानवष्ट्रीमम् ईडमास दवेवतमास वकपुस  ममानवष्ट्री घपृतपदष्ट्री
मवैत्रमावरुणष्ट्री (तवै०सस०२.६.७.६, तवै०बमा० ३.४.८.१, २३.२, आ०श्रसौ० १.७.७) इत्यवेतमामन च मनगदपदमामन
व्यमाख्यमातपुमममतहिमासयाः प्रवपृत्तयाः। स चवेमतहिमासयाः प्रसन्न एव, मकञ्चित्तपु दश्यरतवे। मनववे ववैवस्वतमाय। तमादथ्यर चतपुथर्थी।
अवनवेज्यतवे हिस्तमादनवेनवेत्यवनवेग्यमम्। करणवे कपृ त्ययाः। आजह्रपुयाः आनष्ट्रीतवन्तयाः पररचमारकमायाः। यथमा इदमम् अधपुनमा
पमामणभ्यमास  हिस्तमाथर  यदवनवेजनस  तस्मवै  आहिरशन्त तथमा आजह्रपुयाः। तस्य मननोयाः अवनवेमनजमानस्य प्रकमालयतयाः
मत्स्ययाः पमाणष्ट्री आपवेदवे प्रमाप्तयाः। भमामनननोथरस्य ससद्ध्यथर दवेवतवैव मत्स्यरूपवेण आजगमाम।। १।। 

सरलमाथर याः- प्रमातयाः  मननोयाः  समष्ट्रीपवे  हिस्तप्रकमालनमाय  जलमम्  आनष्ट्रीतमम्।  यदमा  मनपुयाः  हिस्तमामदकस
प्रकमालयमत स्म तदमा एकयाः मत्स्ययाः तस्य हिस्तवे अपततम्। 

व्यमाकरणमम्- 

• अवनवेग्यमम्- अवपकवरकमातम् मनजम्-धमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययवे। 
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• अवनवेमनजमानस्य- अवपकवरकमातम् मनजम्-धमातनोयाः शिमानमच। 
• आजह्रपुयाः- आङ्पकवरकमातम् हृ-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 
• आपवेदवे- आङ्पकवरकपदम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

सअ हचास्रहै व्वचाअचरकवचादि। सबभमसह अ रचा पचारसरष्रचाअसर त्वत असत कअस्रचान्रचा 
पचारसरष्रसश्रीअत्रनौघअ इरचार्यः सअवचारर्यः प्रअजचा सनव्र्वतोढचा त अतस्त्वचा पचारसरतचास्रश्रीअसत 
कअथस तत भम असतरर असत।। २।। 

व्यमाख्यमा  - स मत्स्ययाः अस्मवै मनववे वमाचमम् उवमाद उमदतवमानम्। ककीदृशिष्ट्रीमम् मबभपृमहि पपुषमाण ममा ममामम्।
मकमथरमम् पमारमयष्यमामम पमाल रकणवे(धमा १०.७५) रमकष्यमामम त्वमा इमत। कस्ममातम् इमत भयहिवेतपुप्रश्नयाः। वहितष्ट्रीमत
औघयाः उदकसङ्घमातयाः। स इममायाः भमारतवषरमनवमाससनष्ट्रीयाः सवमारयाः प्रजमायाः मनवर्थोढमा मनयाःशिवेषस वनोढमा दवेशिमान्तरस प्रमापमयतमा।
ततयाः तस्ममातम् भयहिवेतनोयाः त्वमा पमारमयतमाशस्म पमालमयतमाशस्म इमत मत्स्यवचयाः। कथमम् इमत मननोयाः प्रश्नयाः। कथस तवे
तव भपृमतयाः भरणस पपुमषयाः इमत।। २।। 

सरलमाथर याः- स मत्स्ययाः तमम् उवमाच-  त्वस ममास पमालय। अहिस तव रकणस कररष्यमामम इमत। तदमा मनपुयाः
अवनोचतम्  त्वस  कस्ममातम्  मम  रकणस  कररष्यसष्ट्रीमत।  तदमा  मत्स्ययाः  अबवष्ट्रीतम्  मवशिमालजलप्रवमाहिवे  समस्तस
प्रमामणमण्डलमम् अन्तवे वक्ष्यमामम। तस्ममातम् त्वमामम् अहिस रमकष्यमामम। 

व्यमाकरणमम्- 

• उवमाद- वदम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
• मनवर्थोढमा- मनपकरवरकमातम् वहिम्-धमातनोयाः लपुमट एकवचनवे ववैमदकप्रयनोगयाः। 

सअ हतोवचाच। रचाअवद्विहै अ ककल्लकचा भअवचारतो बहश्री वहै अ नस्तचाअवन्नचाष्टचा भवत्रकत रअत्स्र
एव रअत्स्रस सगलसत कक म्भ्रचास रचाअऽगत सबभरचासस सअ रदिचा तचाअरसतव्वधचार अअथ कषभर्यं अ
खिचात्वचा त अस्रचास रचा सबभरचासस। सअ रदिचा तचाअरसतव्वअधचारऽअअथ रचा 
सरकद अरभ्रवहरचासस त असहर वचा असतनचाष्टतो भसवतचास्रश्रीअसत।। ३।। 

व्यमाख्यमा  - कपुल्लकमायाः  कपुद्रिकमायाः  अल्पकमायाः।  नमाषष मा  इमत।  गतॄ  मनगरणवे(धमा० ६.१२९)।  मनमगरमत।
मबभरमासस।  अध्यवेषणमायमास  सलङथर  लवेटम्  (३.४.७)।  मबभपृयमायाः  पपुशष्णयमायाः।  एवमवेव  अभ्यवहिरमासस  उपमासमासवै
आपदमासवै इमत व्यमाख्यवेयमामन। अमतवदर अमतररच्य वसधरतमास्मष्ट्रीमत प्रमाप्तवे सलङथर लवेटम् (३.४.७) इमत यदमा यनोगवे
लवेटम् । कषकरयाः खमामतकमायाः। अतष्ट्रीतनो नमाषष मानम् नमाशिमयततॄनम् इमत अमतनमाषष याः।। ३।। 

सरलमाथर याः- सयाः  (मत्स्ययाः)  उकवमानम्  -  यमावतम् वयस कपुद्रिमायाः स्थमाष्यमामयाः तमावतम् अस्ममाकस  महिमाभयमम्।
(महिमान्तयाः) मत्स्यमायाः अस्ममानम् खमामदष्यशन्त। तस्ममातम् पकवरमवेव ममास कपु म्भमध्यवे स्थमापय। यदमा तस्य अमतक्रमणस
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कररष्यमम तदमा गतरमध्यवे ममास रकय। यदमा तस्यमामप अमतक्रमणस कररष्यमम तदमा ममास समपुद्रिस प्रमत गमय। तवेदवैव
अहिस मवनमाशिस्य अमतक्रमणस कररष्यमामम। 

व्यमाकरणमम्-

• उवमाच- वचम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
• नमाषष मायाः- नशिम्-धमातनोयाः षषन्प्रत्ययवे बहिहवचनवे। 
• अमतवदर- अमतपकवरकमातम् वपृधम्-धमातनोयाः लवेमट  उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 
• अभ्यवहिरमासस- अमभपकवरकमातम् अवपकवरकमातम् हृधमातनोयाः लवेमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 

शअश्वद झषअऽआस। स सह ज्रत अषस व्वअधरतत अऽथतसतथवीं सअरचास त अदिनौघअ आगन्तचा त अन्रचा 
नचाअवरकपकल्प्रतोअपचासचासहै सअ औघ उ असत्थतत नचाअवरचाअपदचासहै त अतस्त्वचा 
पचारसरतचास्रश्रीअसत।। ४।। 

व्यमाख्यमा-  शिश्वच्छब्दनोत्र  समामथ्यमारतम्  मकप्रवचनयाः।  झषयाः  महिमामत्स्ययाः  मकप्रमवेव
महिमामत्स्यनोत्रमावतरतवेत्यथरयाः। अथ कस्ममातम् सयाः शिष्ट्रीघमवेव महिमामत्स्ययाः ससवपृत्तयाः। महि यस्ममातम् स ज्यवेष्ठस  बपृहित्तमस
वधरतवे।  सवर  एव  महि  जलचरमा  अमतशियवेन  वधरन्तवे,  स  तपु  मत्स्यत्वमादनमाषष त्वमाच्च  बपृहित्तमस  वधरत  इमत
श्रपुमतवचनमम्।  अथवेमतथष्ट्रीमम्  इमत मत्स्यवचनमम्।  अयममप समपुद्रिमम्  अभ्यवहृतवे।  इमतथष्ट्रीमम्  इत्यमभनययाः,  तवेन
ससख्यवेयमास सममास दमशिरतवमानम्। इयतष्ट्रीनमास दशिमानमास दमादशिमानमास वमा पकरणष्ट्री इमतथष्ट्री। इदम इशिमादवेशिश्छमान्दसयाः, मटत्त्वमातम्
ङष्ट्रीपम्। इयत्यशस्तथयनो यस्यमास समा इमतथष्ट्रीमत कवे षपुमचतम् कनोषवेषपु। तवेष्वमप इयमतथनीं यमावमतथनीं तमावमतथष्ट्रीमम् इमत
प्रमाप्तवे छमान्दसनो यशिब्दवशिब्दलनोपयाः। सममा ससवत्सरयाः तमास सममास सममायमाममत्यथरयाः। ततम् स इमत सलङ्गव्यत्यययाः। स
पकवर्थोक औघयाः आगन्तमा ततम् तदमा नमावमम् उपकल्प्य(ममा)  ममामम् उपमासमासवै उपमासष्ट्रीथमायाः। औघवे च उशत्थतवे तमास
नमावमम् त्वमम् आपदमासवै आरनोहिवेररत्यथरयाः।। ४।। 

सरलमाथर याः- स मत्स्ययाः शिष्ट्रीघमवेव महिमानम् मत्स्ययाः सञमातयाः। स मत्स्यवेषपु बपृहित्तमयाः अभवतम्। ततयाः स
उकवमानम्-  यशस्मनम्  वत्सरवे प्लमावनमम्  आगममष्यमत तदमा नसौकमास  मनमर्थीय प्रतष्ट्रीकमास  कररष्यसस। प्लमावनवे  समत
नसौकमायमास ससवकसस। तदमा अहिस त्वमास रमकष्यमामम। 

व्यमाकरणमम्- 

• उपमासमासवै- उपपकवरकमातम् असम्-धमातनोयाः लवेमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 
• आपदमासवै- आङ्पकवरकमातम् पदम्-धमातनोयाः लवेमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 
• भपृमतयाः- भपृधमातनोयाः मकन्प्रत्ययवे प्रथमवैवचनवे। 

तअरतवसअ भमत्वचाअ सरकद अरभ्रअवजहचार। सअ रसतथवीं तत्सअरचास पररसदिदित अश तसतथवीं सअरचास 
नचाअवरकपकअल्प्रतोपचासचाअञ्चकत  सअ ऽऔघऽ उ असत्थतत नचाअवरचाअपतदित तस स रअत्स्र 
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उपन्रचाअपकप्लकवत त अस्र शम अङन गत नचावर्यः पचाअशस प्रअसतरकरतोच तत अनहैतरक अत्तरस 
सगरररअसतदिकदचाव।। ५।। 

व्यमाख्यमा- यमावतष्ट्रीनमास पकरणनीं यमतथनीं पररमददवेशि पररमदषवमानम् आख्यमातवमानम् तमतथनीं तमावतष्ट्रीनमास पकरणनीं
सममास नमावमम् उपकल्प्य मत्स्यमम् उपमाससतवमानम्। औघवे च उशत्थतवे नमावमम् असधरूढयाः तस च मनपुस स मत्स्ययाः उप
समष्ट्रीपवे  (मन) नष्ट्रीचवैयाः एनमपुपकष्यरमम् इमत सम्बन्धयाः। आपपुप्ल ववे आगतयाः। तस्य मत्स्यस्य शृङ्गवे  भमवतव्यतयवैव
मनष्पमामदतवे नमावयाः पमाशिस (प्रमतमपुमनोच) प्रमतबदवमानम्। तवेन पमाशिवेन सहि मत्स्ययाः एतमम् मगरर हिमवन्तमम्(अमतदपुद्रिमाव)

अमतजगमाम।। ५।। 

सरलमाथर याः- तस  मत्स्यस  तथवैव पमालमयत्वमा  मनपुयाः  तमम्  आदमाय समपुद्रिस  जगमाम। स मत्स्ययाः यशस्मनम्
वत्सरवे नसौकमामनममारणमाय उकवमानम् तशस्मनम् वत्सरवे एव मनपुयाः नसौकमास मनममरतवमानम्। तशस्मनम् प्लमावनवे समत नसौकमामम्
आरूढवमानम्।  स मत्स्ययाः तस्य समष्ट्रीपवे  तरनम्  आगतवमानम्।  मकञ्चि तस्य शृङ्गवेन सहि नसौकमायमायाः रज्जपुबन्धनस
चकमार। ततयाः तममादमाय उत्तरमगररस (भमाष्यमतवे महिममालयस)  गतयाः। 

व्यमाकरणमम्-

• अभ्यवजहिमार- अमभपकवरकमातम् अवपकवरकमातम् हृधमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
• पररमददवेशि- पररपकवरकमातम् मदशिम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
• उपकल्प्य- उपपकवरकमातम् कक पम्-धमातनोयाः ल्यमप। 
• प्रमतमपुमनोच- प्रमतपकवरकमातम् मपुचम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

सअ हतोवचाचचाअपश्रीपरस वहै अ त्वचा व्वमकत नचाअवस प्रअसतबघ्नश्रीष्व तस तक अ त्वचा रचाअ सगरनौ 
सअन्तरकदिकअरन्त अश्छहैत्सश्रीदचाअवदचावदिकदिकस अ सरवचाअरचात्तचाअवत्तचावदिन्वअवसपचारसश्रीअसत 
सअ ह तचाअवत्तचावदित अवचान्वअवससप्र्प तदि अप्रततदिक अत्तरस्र सगरतम्र्रअनतोरवसअपरणसरअत्रनौघतोअ 
हतचार्यः सअवचारर्यः प्रजचाअ सनरवचाहचाअथतह रअनकरतवहै अकर्यः पअररसशसशषत।। ६।। 

व्यमाख्यमा-  स हिनोवमाच। मत्स्यवचनमम्-  अपष्ट्रीपरस ववै त्वमा पमालतवमानशस्म त्वमामम्। अधपुनमात्र वपृकवे  नमावस
प्रमतबध्नष्ट्रीष्व। मकञ्चिमापरमम्- मगरसौ सन्तस त्वमा त्वमामम् उदकस  ममा अन्तश्छवैत्सष्ट्रीतम् तदवेशिमध्यस मभत्त्वमा पपृथगकमाषर्थीतम्,
इदमम् अस्ममादवेशिमामदत्यथरयाः। कथस पपुनयाः तमास नमावस छनसत्त यमावदम् अध्वनयाः उदकस  समवमायमातम्(समम्) एककीभमावमाय
अव अधयाः अयमातम् गच्छवेतम् अवतरवेमदत्यथरयाः। तमावत्तमावतम् त्वममप तदवेवनोदकमम् अनपु अवसपमारसस अवतरवेयाः। स
मनपुयाः प्रमाप्तवे कमालवे तमावतम् तमावतम् एव (अन्तवससपर) अन्ववसपृप्तयाः। यवेन च वत्मरनमा मनपुरवसपृप्तयाः तदम् अदत्ववे अमप
एतदम् उत्तरस्य मगरवेयाः मननोरवसपरणमम् इमत आहिहररमत शिवेषयाः। अवसपृप्तनोनवेनवेत्यवसपरणमम्।। ६।। 

सरलमाथर याः- स (मत्स्ययाः) उकवमानम्- अहिस त्वमामम् अपमारयमामम्। (अधपुनमा) नसौकमायमायाः वपृकवेण बन्धनस कपु रु।
पवरतवे  मवदममानमा  (तव)  नसौकमा  समपुद्रिजलवेन  मछन्नमा  न स्यमातम्।  यदवैव  नसौकमा  जलस  प्रमत गच्छवेतम्  तदवैव  त्वस
नसौकमायमायाः  अवतर  इमत।  तदमा  (मनपुयाः)  अवततमार।  ततयाः  उत्तरपवरतस्य  ततम्  स्थमानमम्  अवतरणममागरयाः
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(अवसपरणमम्)  इत्यनवेन आख्यमातमम्।  तवेन प्लमावनवेन समस्तमायाः प्रमामणनयाः पररप्लपुतमायाः,  कवे वलस  मनपुयाः  एव तत्र
अवमशिषयाः आसष्ट्रीतम्। 

व्यमाकरणमम्-

• अपष्ट्रीपरमम्- पपृ-धमातनोयाः लपुमङ उत्तमपपुरुषवैकवचनवे। 
• मनरुवमाहि- मनपकरवरकमातम् वहिम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
• पररमशिमशिषवे- पररपकवरकमातम् मशिषम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैवचनवे। 
• समवमायमातम्- सम्पकवरकमातम् अवपकवरकमातम् इधमातनोयाः मवसधसलमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.15 कदमा मननोयाः कपृ तवे हिस्तमामदप्रकमालनमाय जलमम् आनष्ट्रीतमम्। 

.16 मत्स्ययाः मननोयाः क्व अपततम्। 

.17 आजह्रपुयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.18 अवनवेग्यमम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.19 मनवर्थोढमा इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.20 गतॄधमातपुयाः कशस्मन्नथर भवमत। 

.21 भपृमतयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.22 नमाषष मायाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.23 अभ्यवहिरमासस इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.24 शिश्वद झष... इमत मन्त्रमासशिवे शिश्वच्छब्दयाः अत्र ककीदृशियाः। 

.25 पररमददवेशि इमत कशस्मनम् लकमारवे रूपमम्। 

.26 पररमपुमनोच इमत कशस्मनम् लकमारवे रूपमम्। 

.27 अपष्ट्रीपरमम् इत्यत्र कयाः धमातपुयाः। 

.28 कवे न सहि नसौकमायमायाः रज्जपुबन्धनस चकमार। 

.29 उपमासमासवै इमत रूपस कथस स्यमातम्। 

. )22 5 मनपुमत्स्यकथमा 
मन्त्रबमाह्मणयनोवरदनमामधवेयमम्।  एवस  ववेदस्य  प्रथमभमागयाः  दवेवस्तपुमतमकलकनो  मन्त्रभमागयाः।  मदतष्ट्रीयभमागनो

बमाह्मणमम्।  प्रत्यवेकस  ववेदनमास  पपृथकम्  पपृथकम्  बमाह्मणमामन  प्रमाप्यन्तवे।  कपृ ष्णयजपुवरदस्य  बमाह्मणस्य  नमाम
तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणमम्।  शिपुक्लयजपुवरदस्य  बमाह्मणस्य  नमाम  शितपथबमाह्मणमम्  इमत।  अशस्मनम्  शितपथबमाह्मणवे
मनपुमत्स्यकथमा प्रमाप्यतवे।
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कथमासमारयाः-  अथ कदमामचतम्  प्रमातयाः  हिस्तप्रकमालनमाय  महिषरयाः  मननोयाः  कपृ तवे  तस्य  भपृत्यमायाः  जलमम्
आनष्ट्रीतवन्तयाः।  तदमा  हिस्तप्रकमालनसमयवे  कशश्चतम्  कपुद्रियाः  मत्स्ययाः मननोयाः हिस्तवे  पमततयाः।  सयाः  मत्स्ययाः मनपुमम्
उकवमानम् यतम् "इदमाननीं भवमानम् ममास पमालयतपु, परमम् अहिस त्वमास पमारमयष्यमामम" इमत। "कस्ममातम् ममास पमारमयष्यमत"

इमत मनपुनमा पपृषवे समत सयाः मत्स्ययाः अवनोचतम् यतम् "भमामवमन कमालवे कश्चन महिमानम् औघयाः पपृसथव्यमायाः सवमारयाः इमवे
प्रजमायाः दवेशिमान्तरस प्रमापमयतमा। ततयाः औघमातम् अहिस भवन्तस पमारमयष्यमामम" इमत। तदमा कथस मत्स्ययाः भरणष्ट्रीययाः इमत
मनपुयाः पपृषवमानम्। उत्तररूपवेण मत्स्य उकवमानम् यतम् "यमावदम् वयस मत्स्यमायाः कपुद्रिमायाः मतष्ठमामयाः तमावतम् प्रमतपदस मवपतम्
भवमत। ज्यवेष्ठमा मत्स्यमा एव प्रमायशियाः कमनष्ठमानम् मत्स्यमानम् मगलशन्त। अत आदसौ ममास एकशस्मनम् कपु म्भ्यमास पनोषयतपु,
परस यदमा ततयाः बपृहित्कमाययाः भमवष्यमामम तदमा पपुष्कररणनीं खमनत्वमा तत्र ममास पमालयतपु। ततनोऽमप यदमा बपृहित्कमाययाः
भमवष्यमामम तदमा समपुद्रिमम् ममास नयतपु"  इमत। ततयाः यथनोकस  कमायर  सम्पमामदतस मनपुनमा। शिष्ट्रीघस सयाः मत्स्ययाः एकयाः
महिमामत्स्ययाः सञमातयाः। मत्स्ययाः मनपुमम् अवनोचतम् यतम् "यथमाकमालस तदसौघयाः आगन्तमा। तस्ममातम् एकमास नमावस मनममारय
मम प्रतष्ट्रीकमास कररष्यमत। औघवे उशत्थतवे समत भवमानम् नमावमम् आरनोक्ष्यमत, अहिस भवन्तस पमारमयष्यमामम" इमत। सवर
श्रपुत्वमा मनपुयाः तस मत्स्यस समपुद्रिमम् अनयतम्। यथमाकमालस मनपुयाः नमावमवेकमास मनममारय समपुद्रितटवे मत्स्यस्य प्रतष्ट्रीकमास कपु वरनम्
तस्थसौ। औघवे  उशत्थतवे  मनपुयाः नमावमम्  आरूढवमानम्। सयाः मत्स्ययाः नसौकमायमायाः रज्जपुस  स्वशृङ्गवे  बध्वमा उत्तरमदमशि
पवरतमम्  अमतक्रम्य  अगच्छतम्।  ततयाः  मत्स्ययाः  मनपुमम्  अबवष्ट्रीतम्  यतम्  "समाम्प्रतस  भवमानम्  मवपदपुत्तष्ट्रीणरयाः।  अत्र
उदकसष्ट्रीममामम् अमतक्रम्य कशस्मसशश्चतम्  वपृकवे  नमावस  बध्नमातपु। यमावदम् जलमम् अपसरमत तमावदम् भवमानमप तदनपु
अस्ममातम् स्थमानमातम् नष्ट्रीचवैयाः अवतरवेतम्।"  इमत। मनपुयाः अमप तदतम् नष्ट्रीचवैयाः अवततमार। तवेन औघवेन सवमारयाः प्रजमायाः
मनयाःशिवेषवेण जलमनमग्निमायाः गतप्रमाणमायाः सञमातमायाः,  मनपुयाः तपु  एकयाः एव जष्ट्रीमवतयाः अवतरत। मकञ्चि तस्ममादवेव मननोयाः
मनपुष्यमाणमामम् उत्पसत्तजमारतमा इमत मनपुष्यमा ममानवमा इमत कथ्यन्तवे इमत शिमम्।

तमात्पयरमम्- आख्यमानसमपृदस खलपु बमाह्मणसमामहित्यमम्। तवेषपु शितपथबमाह्मणमान्तगरतस मनपुमत्स्यकथमा नमाम
आख्यमानमम्  अन्यतममम्।  अत्र यपुगमान्तरवे  सपृषवेयाः  ध्वससयाः,  पपुनयाः प्रमामणनमास  सपृषवेयाः  मववरणस  प्रमाप्यतवे।  यदमप बहिहत्र
पपुरमाणमामदषपु  अस्य औघस्य कथमा  प्रमाप्यतवे,  तथमामप  कवे नमचमदतरप्रमामणनमा  औघस्य पकवमारभमासप्रदमानस,  नमावयाः
मनममारणस,  पमाशिवेन नमावयाः बन्धनस,  प्लमावननोत्तरस सपृमषयाः इत्यमामदमवषयमाणमामम् एकशस्मन्नवेव आख्यमानवे सममाववेशियाः इमत
मनपुमत्स्यकथमामन्तरवेण  अन्यत्र  न  दृश्यतवे।  मकञ्चि अयस  मत्स्ययाः  भगवतयाः  मवष्णनोयाः  मत्स्यमावतमारयाः  इत्यमप
पपुरमाणमामदषपु  प्रससमदयाः। प्लमावननोत्तरस  मनपुयाः  यवेन  वत्मरनमा  अवततमार  ततम्  वत्मर  अदमामप मननोरवसपरणमम्  इमत
आख्यमायतवे। 
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पमाठसमारयाः (मनपुमत्स्यकथमा)

मनपुमत्स्यकथमायमास मनपुमत्स्ययनोयाः कथमा प्रमतपमामदतमा। तत्र हिस्तमामदप्रकमालनसमयवे एकयाः मत्स्ययाः तस्य
हिस्तवे  अपततम्।  स मत्स्ययाः महिद्भ्ययाः मत्स्यवेभ्ययाः स्वस्य रकणमाय मनपुस  प्रमासथरतवमानम्।  स मत्स्ययाः प्रमतमदनस
वधरममानयाः  आसष्ट्रीतम्।  मनपुयाः  तस  रमकतवमानम्।  मत्स्ययाः  अमप  महिमत  प्लमावनवे  समत  मननोयाः  कदमामचतम्  रकणमाय
उकवमानम्। एवस महिमत प्लमावनवे समत स मत्स्ययाः आगतयाः। मनपुयाः अमप नसौकमामवेकमास मनममारय पशिकनम् तत्र आदमाय
मत्स्यशृङ्गवे  बद्ध्वमा उत्तरमगररस प्रमत गतवमानम् इमत ससकवेपयाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

(पजर न्यसककवे )
.1 पजरन्यसककस्य समारस ससकवेपवेण सलखत।

.2 अच्छमा वद तवसस…..इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.3 मव वपृकमानम् हिन्त्यपुत…. इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.4 रथष्ट्रीव कशियमाश्वमाव…...इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.5 प्र वमातमा वमाशन्त…...इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.6 यस्य वतवे पपृसथवष्ट्री…..इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.7 अमभ क्रन्द स्तनय…..इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.8 महिमान्तस कनोशिमपुदचमा…….इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.9 यत्पजरन्य कमनक्रदतम्…….इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.10 अवषर्थीवरषरमपुदपु……….इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

(मनपुमत्स्यकथमायमामम्)
.11 मनपुमत्स्यकथमायमास समारस सलखत। 

.12 स हिनोवमाच... इमत कथमासशिस व्यमाख्यमात।

.13 शिश्वद झषआस... इमत कथमासशिस व्यमाख्यमात।

.14 तमवेव भपृत्वमा... इमत कथमासशिस व्यमाख्यमात।

.15 स हिनोवमाचमापष्ट्रीपरमम्... इमत व्यमाख्यमात।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

(पजर न्यसककवे )
.1 ऋग्ववेदवे।

.2 अमत्रयाः।

.3 पजन्यरयाः।

.4 मवपकवरकमातम् वसम्-धमातनोयाः मध्यमपपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।

.5 क्रन्दम्-धमातनोयाः यङम्  तपुङन्तवे प्रथममापपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।

.6 वपृकमानम् मवहिशन्त।

.7 ईष्धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।

.8 मवभमाय-भष्ट्रीधमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपममदमम्।

.9 आत्मनवेपमदनयाः रमा-धमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषबहिहवचनवे।

.10 असकनम् प्रमाणमानम् रमामत ददमामत इमत असपुरयाः।

.11 दष्ट्रीयमा- दष्ट्री-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्।

.12 मनि॒हिमान्तसनि॒ कनोशिनि॒मपुदनो॑चमानि॒ मन मषनो॑ञ्चिनि॒ स्यन्दनो॑न्तमास कपु नि॒ल्यमा मवमषनो॑तमायाः पपुरस्तमानो॑तम्।
घपृनि॒तवेननि॒ दमावमानो॑पपृसथनि॒वष्ट्री व्यपुशन्ध सपुप्रपमानि॒णस भनो॑वत्वनि॒घ्न्यमाभ्ययाःनो॑॥८॥

.13 गपृहिमाण।

.14 हिससस- हिनम्-धमातनोयाः लमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।

(मनपुमत्स्यकथमायमामम्)
.15 प्रमातयाः। 

.16 हिस्तवे। 

.17 आङ्पकवरकमातम् हृ-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे। 

.18 अवपकवरकमातम् मनजम्-धमातनोयाः ण्यत्प्रत्ययवे। 

.19 मनपकरवरकमातम् वहिम्-धमातनोयाः लपुमट एकवचनवे ववैमदकप्रयनोगयाः। 

.20 मनगरणमम्। 

.21 भरणस पपुमषयाः वमा। 

.22 नशिम्-धमातनोयाः षषन्प्रत्ययवे बहिहवचनवे। 

.23 अमभपकवरकमातम् अवपकवरकमातम् हृ-धमातनोयाः लवेमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 

.24 समामथ्यमारतम् मकप्रवचनयाः। 
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.25 सलमट। 

.26 सलमट। 

.27 पपृधमातपुयाः। 

.28 वपृकवेण। 

.29 उपपकवरकमातम् असम्-धमातनोयाः लवेमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे। 

॥ इमत दमामवसशियाः पमाठयाः ॥
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प्रस्तमावनमा

ववेदनो  जमानस्य महिमापवरतयाः।  ववेदनो  जमानसमागरनोऽमप।  यथमा  महितयाः  पवरतमातम्  नवैकमायाः  नदयाः प्रभवशन्त।
सरलवैयाः वक्रवै श्च अध्वमभयाः जनकल्यमाणमाय प्रवहिशन्त। अन्तवे च समपुद्रिवेण ममलशन्त। तथमा ववेदरूपमातम् जमानस्य
महिमापवरतमातम्  नवैकमामन  सनोतमाससस  प्रवहिशन्त  जनकल्यमाणमाय।  भमारतस्य  सवमारमण  जमानस्य सनोतमाससस  ववेदमादवेव
प्रभवशन्त इमत कनो न खलपु जमानमामत। यथमा पवरतमादम् आगतस जलस वतरतवे, अन्यत्र भकमसौ वपृष्ट्यमा पमततस जलममप
ममसलतस भवमत, सनोतश्च महिदम् भवमत। तदतम् ववेदमातम् आगतवेषपु जमानसनोतस्सपु नवैकवे  प्रवमाहिमायाः ममसलतमायाः सशन्त।
अत एव ववेदमादम् अमप महिमानम् मवस्तरयाः पररलक्ष्यतवे वमाङ्मयस्य। यमद क्वमामप शिमाखमासपु परस्परमवरनोधनो भवमत
तमहिर  ववेदवेन  समसथरतस  मतमवेव  प्रमाममामणकमम्  गण्यतवे।  अतयाः ववेदजमानस  मनतरमामम्  आवश्यकमम्।  अत एव अयस
सककमाध्ययनस प्रपञ्चियाः।

अशस्मनम् पमाठवे  मशिवससकल्पसककस  प्रजमापमतसककस  च पमाठ्यत्ववेन मवदतवे। पकवमारधर मशिवससकल्पसककस
मवदतवे, उत्तरमाधर च प्रजमापमतसककमम् उपन्यस्तमशस्त। 

'मनसवैवमानपुद्रिषव्यमवेतदप्रमवेयस धपुवमम्'। मनसमा एव अप्रमवेयस्य मकञ्चि धपुवस्य च वस्तपुनयाः  दशिरनस कतपुर
शिक्यतवे। मनसस शिपुदवे समत सवर  प्रकमामशितस भवमत। तस्ममातम् मनसयाः शिपुदष्ट्रीकरणमाय अशस्मनम् सककवे  बहिहवमारमम्
उच्यतवे-  'तन्मवे  मनयाः  मशिवसङ्कल्पमस्तपु'  इमत।  शिपुक्लयजपुवरदवे  चतपुमत्ररशित्तमवे  अध्यमायवे  इदस  मशिवसङ्कल्पसककस
प्रमाप्यतवे।  अत्र  ऋमषयाः  आमदत्ययमाजवल्क्ययाः,  मत्रषपुपम्  छन्दयाः,  मनश्च  दवेवतमा।  अत्र  ऋमषयाः  स्वमनयाः
कल्यमाणकमाररणमा सङ्कल्पवेन सहि ससयनोगमाय कथयमत। मननोमवजमानवे मनयाः एकमम् आवश्यकतत्त्वरूपमाय कल्प्यतवे।
मनसमा  एव  सवमारमण  कमरशन्द्रियमामण  जमानवेशन्द्रियमामण  स्वमवषयस्य  गहिणवे  समथमारमन  भवशन्त।  तस्ममातम्
भमारतष्ट्रीयदशिरनवेषपु  मनयाः उभयवेशन्द्रियमममत कथ्यतवे। एवमम् अशस्मनम् पमाठवे  वयस  षटम्  मन्त्रमानम् पमठष्यमामयाः। एतमानम्
मन्त्रमानम्  आधमारष्ट्रीकपृ त्य महिष्ट्रीधरनमामकयाः भमाष्यकमारयाः भमाष्यस  रमचतवमानम्।  ततम्  महिष्ट्रीधरभमाष्यममत्यपुच्यतवे।  तदमप
सरलष्ट्रीकपृ त्य दष्ट्रीयतवे। 

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास ससमहितमापमाठस जमास्यमत।
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 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास पदपमाठस जमास्यमत।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
 सककस्थमानमास मन्त्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
 सककवे  मवदममानमानमास मन्त्रमाणमास सरलमाथर जमास्यमत।
 मन्त्रवे शस्थतस व्यमाकरणस जमातपुस समथर्थो भववेतम्।
 सककतमात्पयर सककतत्त्वस च अवगच्छवेतम्।
 सककमाथर जमात्वमा सककममहिममानमम् जमास्यमत।
 ववैमदकशिब्दमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 ववैमदकलसौककयनोयाः भवेदस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 कवे षमासञ्चितम् ववैमदकरूपमामण जमास्यमत। 

॥मशिवसङ्कल्पसककमम्॥

. )23 1 अधपुनमा मकलपमाठस पठमाम (मशिवसङ्कल्पसककमम्)

यजज्जागग्र॑ततो द दरममुददैतत ददैववं
तदमुग्र॑ समुप्तस्य तथदैवदैतत।। 
द दरङ्गमवं ज्यतोततग्र॑षज्जावं ज्यतोततररेकवं 
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥१॥

यरेन कमज्जारग्र॑ण्यपसतोग्र॑ मननीतषणतोग्र॑
यजरे कक ण्वननग्र॑ तवदथरेग्र॑षमु धनीरज्जाग्र॑। 
यदग्र॑पदवर्वं यक्षमन प्रजज्जानज्जावं
तन्मरे मन शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥२॥
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यत्प्रजज्जानग्र॑ममुत चरेततो धकततग्र॑श्च
यज्ज्यतोततग्र॑रनरमकतवंग्र॑ प्रजज्जासमुग्र॑। 
यस्मज्जान ऽऋतरे तकञ्चन कमरग्र॑ तक्रियतरे 
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसवंग्र॑कल्पमस्तमु॥३॥

यरेनरेदवं भदतवं भमुवग्र॑नवं भतवष्य-

त्पररग्र॑गकहनीतमम॒मकतरेग्र॑न सवरग्र॑मम्। 
यरेनग्र॑ यजस्तज्जायतरेग्र॑ सप्तहतोग्र॑तज्जा
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥४॥

यसस्मनकच सज्जामयजदग्र॑तष यसस्मनम्
प्रततग्र॑तष्ठितज्जा रथनज्जाभज्जातवग्र॑वज्जारज्जा। 
यसस्मसग्र॑शश्चत सवरमतोतवंग्र॑ प्रजज्जानज्जावं
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥५॥

समुषज्जारथथरशज्जाग्र॑ननव यन्मग्र॑नमुष्यज्जा-
नरेननीयतरेऽभनीशिमुग्र॑शभवज्जारनजनग्र॑ऽइव। 
हृत्प्रततग्र॑ष्ठिवं यदग्र॑नजरवं जतवग्र॑ष्ठिवं
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥६॥
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. . )23 1 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम। 

यजज्जागग्र॑ततो द दरममुददैतत ददैववं
तदमुग्र॑ समुप्तस्य तथदैवदैतत।। 
द दरङ्गमवं ज्यतोततग्र॑षज्जावं ज्यतोततररेकवं 
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥१॥
पदिपचाठर्यः- रतन। जचाग मतर्यः। दिभररन। उ अदिहैतश्रीत्रक अतन-ऐसत म। दिहैव मरन। ततन। ॐॐअइत्रकवाँ म। सक अप्तस्र म। 

तथचा म। ए अव। एसत म॥ दिभ अर अङन गअरसरसत म दिभररन-गअररन। ज्रतोसत मषचारन। ज्रतोसतर्यःम। एकमरन। ततन। रत अ। 

रनर्यःम। सशअवस मङन कल्पअसरसत म सशअव-स मङन कल्परन। अअस्तक॥१॥ 

अन्वययाः-  जमागतयाः  यतम्  दवैवस  (मनयाः)  दकरमम्  उतम्  एमत,  सपुप्तस्य ततम्  उ तथमा  एव एमत।  दकरङ्गमस
ज्यनोमतषमामम् एकयाःज्यनोमतयाः मवे ततम् मनयाः मशिवसङ्कल्पमस्तपु। 

व्यमाख्यमा-  ऋमषवरदमत।  तन्मवे  मनयाः मशिवसङ्कल्पमस्तपु  मशिवयाः  कल्यमाणकमारष्ट्री  धमरमवषययाः  सङ्कल्पनो
यस्य ततम् तमादृशिस भवमत। मन्मनसस सदमा धमर  एव भवतपु न कदमामचतम् पमापममत्यथरयाः। तशत्कमम्। यतम् मननो
जमागतयाः  पपुरुषस्य दकरमपुदवैमत उद्गच्छमत चकपुरमाददवैवममात्मगमाहिकममत्यथरयाः।  मनसवैव  द्रिषव्यमवेतदप्रमवेयस  धपुवमम्
इमत श्रपुतवेयाः। ततम् उ। यदयाः स्थमानवे तच्छब्दयाः उकमारश्चमाथरयाः। यच्च मनयाः सपुप्तस्य पपुससयाः तथवैव इमत यथमा गतस
तथवैव पपुनरमागच्छमत स्वमापकमालवे  सपुषपुप्त्यवस्थमायमास  पपुनरमागच्छमत।  यच्च द करङ्गमस  दकरमातम्  गच्छतष्ट्रीमत दकरङ्गमस
खश्प्रत्यययाः।  अतष्ट्रीतमानमागत-वतरममान-मवप्रकपृ ष-व्यवमहित-पदमाथमारनमास  गमाहिकममत्यथरयाः।  यच्च  मननो  ज्यनोमतषमास
प्रकमाशिकमानमास श्रनोत्रमादष्ट्रीशन्द्रियमाणमामम् एकमवेव ज्यनोमतयाः प्रकमाशिकस  प्रवतरकममत्यथरयाः। प्रवमतरतमान्यवेव श्रनोत्रमादष्ट्रीशन्द्रियमामण
स्वमवषयवे  प्रवतरन्तवे। आत्ममा मनसमा ससयपुज्यतवे  मनयाः इशन्द्रियवेण इशन्द्रियमम् अथरनवेमत न्यमायनोकवे मरनयाः सम्बन्धमम्
अन्तरमा तवेषमामम् अप्रवपृत्तवेयाः। तमादृशिस मवे मनयाः शिमान्तसङ्कल्पमस्तपु। 

सरलमाथर याः- यदमा कशश्चतम् पपुरुषयाः जमागमतर  तदमा तस्य मदव्यस मनयाः यवेन प्रकमारवेण दकरस गच्छमत यदमा स
शिवेतवे तदमा तदवेव मनयाः तवेनवैव प्रकमारवेण आगच्छमत। एवस यतम् दकरगमामम मकञ्चि ज्यनोमतषमामम् अमदतष्ट्रीयस मम मनयाः ततम्
शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। 

व्यमाकरणमम् - 

 उदवैमत- उत्पकवरकवे णम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे उदवैमत इमत रूपमम्। 
 दवैवमम्- दवेवशिब्दमातम् अण्प्रत्ययवे प्रथमवैकवचनवे दवैवमम् इमत रूपमम्। 
 दकरङ्गममम्- दकरस गच्छतष्ट्रीमत मवगहिवे दकरपकवरकगमम्-धमातनोयाः खश्प्रत्ययवे दकरङ्गममम् इमत रूपमम्। 
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यरेन कमज्जारग्र॑ण्यपसतोग्र॑ मननीतषणतोग्र॑
यजरे कक ण्वननग्र॑ तवदथरेग्र॑षमु धनीरज्जाग्र॑। 
यदग्र॑पदवर्वं यक्षमन प्रजज्जानज्जावं
तन्मरे मन शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥२॥
पदिपचाठर्यः- रतन म। करचार मसण। अअपसर्यःम। रअनश्रीअसषण म:। रअज्ञत। कम अण्वसन्त म। सवअदिथत मषक। धश्रीरचा म:॥ 

रतन। अअपभ अवररन। रअकरन। अअन्तररत्रअन्तर्यः। प्रअजचानचाअसरसत म प्रअ-जचानचा मरन। ततन। रत अ। रन म:। 

सशअवस मङन कल्पअसरसत म सशअव-स मङन कल्परन। अअस्तक॥२॥

अन्वययाः-  यवेन अपसयाः मनष्ट्रीमषणयाः धष्ट्रीरमायाः यजवे  मवदथवेषपु  कममारमण कपृ ण्वशन्त यतम्  प्रजमानमामम्  अन्तयाः
अपकवर यकस, ततम् मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमम् अस्तपु। 

व्यमाख्यमा  - मनष्ट्रीमषणयाः मवेधमामवनयाः यजवे  यवेन मनसमा सतमा कममारमण कपृ ण्वशन्त कपु वर शन्त  'कपृ  करणवे'
स्वमामदयाः। मनयाः स्वमास्थ्यस मवनमा कममारप्रवपृत्तवेयाः। तवेषपु सत्सपु। मवदथवेषपु सत्सपु मवदन्तवे जमायन्तवे तमामन मवदथमामन तवेषपु।
मवदधमातनोयाः  औणमामदकयाः  थप्रत्यययाः।  यजसम्बशन्धनमास  हिमवरमामदपदमाथमारनमास  जमानवेषपु  सशत्स्वत्यथरयाः।  ककीदृशिमायाः
मनष्ट्रीमषणयाः।  अपसयाः  अप  इमत  कमरनमाम  (मनघ० २.१.१)।  अपनो  मवदतवे  यवेषमास  तवे  अपस्वनयाः  कमरवन्तयाः
'अस्ममायमामवेधमासजनो  मवमनयाः'(पमा०सक०  ५.२.१२१)  इमत  मवन्प्रत्यययाः  'मवन्मतनोलपुरकम् '  (पमा०सक०
५.३.६५)इतष्ट्रीष्ठमाभमाववेमप छमान्दसनो मवननो लपुकम् । सदमा कमरमनष्ठमा इत्यथरयाः। तथमा धष्ट्रीरमायाः धष्ट्रीमन्तयाः धष्ट्रीमवरदतवे यवेषमास
तवे धष्ट्रीरमायाः कमरण्यणम्(पमा०सक० ३.२.१)। यच्च मनयाः अपकवर न मवदतवे पकवरममशन्द्रियस यस्ममात्तदपकवरमम् इशन्द्रियवेभ्ययाः
पकवर मनसयाः सपृषवेयाः। यदमा अपकवरमम् अनपरमम् अबमाह्यमम् इत्यपुकवे याः अपकवरमम् आत्मरूपममत्यथरयाः। यच्च यकस यषपु स शिकस
यजमम्। यजतवेयाः औणमामदकयाः सन्प्रत्यययाः। यच्च प्रजमायन्तवे इमत प्रजमायाः तमासमास प्रमामणममात्रमामम् अन्तयाः शिरष्ट्रीरमध्यवे
आस्तवे  इतरवेशन्द्रियमामण  बमहियाःष्ठमामन  मनयाः  तपु  अन्तररशन्द्रियममत्यथरयाः।  ततम्  तमादृशिस  मवे  मनयाः  मशिवसङ्कल्पमम्
अशस्त्वमत। 

सरलमाथर याः- कमरमनष्ठमायाः मवेधमामवनयाः पपुरुषमायाः यवेन मनसमा यजवे तथमा यजस्य मवसधमवधमानमामदषपु कमायर
कपु वरशन्त। यच्च प्रमामणनमामम् अन्तभमारगवे शस्थत्वमा पकज्यस भवमत। तदवेव मम मनयाः शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। 

व्यमाकरणमम् - 

 कममारमण- कमरशिब्दस्य मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनमम्। 
 कपृ ण्वशन्त- कपृ -धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपस, कपु वरशन्त इत्यस्य ववैमदकप्रयनोगयाः। 
 अपसयाः- अपसम्+मवनम्। 
 यजमम्- यजम्-धमातनोयाःघञ्प्रत्ययवे यजमम् इमत रूपमम्। 
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यत्प्रजज्जानग्र॑ममुत चरेततो धकततग्र॑श्च
यज्ज्यतोततग्र॑रनरमकतवंग्र॑ प्रजज्जासमुग्र॑। 
यस्मज्जान ऽऋतरे तकञ्चन कमरग्र॑ तक्रियतरे 
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसवंग्र॑कल्पमस्तमु॥३॥

पदिपचाठर्यः- रतन। प्रअज्ञचानअसरसत प्रअ- ज्ञचान मरन। उ अत। चतत म:। धमसत म:। चअ। रतन। ज्रतोसत म:। अअन्तर्यः। 

अअरमत मरन। प्रअजचासस्वसत म प्रअ-जचासक म॥ रस्रचा मतन। न। रअतत। सकरन। चअन। करर म। सकअरतत म। ततन। रत अ।

रन म:। सशअवस मङन कल्पअसरसत म सशअव- स मङन कल्परन। अअस्तक॥३॥

अन्वययाः-  यतम् प्रजमानमम् उत चवेतयाः धपृमतयाः च यतम् प्रजमासपु अन्तयाः अमपृतस ज्यनोमतयाः। यस्ममातम् ऋतवे
मकञ्चिन कमर न मक्रयतवे, ततम् मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमम् अस्तपु। 

व्यमाख्यमा  - यतम्  मनयाः  प्रजमानस  मवशिवेषवेण  जमानजनकस  प्रकषरण  जमायतवे  यवेन  ततम्  प्रजमानमम्।
'करणमासधकरणयनोश्च' (पमा०सक० ३.३.११७) इमत करणवे ल्यपुट्प्रत्यययाः। उत अमप यतम् मनयाः चवेतयाः चवेतयमत
सम्यकम्  जमापयमत  तच्चवेतयाः।  'मचतष्ट्री  ससजमानवे'  अस्ममातम्  ण्यन्तमादम्  असपुन्प्रत्यययाः।
समाममान्यमवशिवेषजमानजनकममत्यथरयाः।  यच्च  मननो  धपृमतयाः  धवैयररूपमम्।  मनसस  एव  धवैयर्थोत्पत्तवेयाः  मनसस  धवैयरमम्
उपचयरतवे  कमायरकमारणयनोयाः  अभवेदमातम्।  यच्च  मनयाः  प्रजमासपु  जनवेषपु  अन्तवरतरममानस  सतम्  ज्यनोमतयाः  प्रकमाशिकस
सवरशन्द्रियमाणमामम्।  उकममप  पपुनरुच्यतवे  आदरमाथरमम्।  'अभ्यमासवे  भकयमाससमथर  मन्यन्तवे'(मनरु०  १.४२)  इमत
यमास्कनोकवे याः। यच्चमामपृतमम् अमरणधममर  आत्मरूपत्वमातम्। यस्ममातम् मनसयाः ऋतवे यन्मननो मवनमा मकञ्चिन मकममप
कमर  न  मक्रयतवे  जनवैयाः।  सवरकमरसपु  प्रमामणनमास  मनयाः  पकवरप्रवपृत्तवेयाः  मनयाःस्वमास्थ्यस  मवनमा  कममारभमावमामदत्यथरयाः।
अन्यमारमामदतरतर (पमा०सक० २.३.२९) इत्यमामदनमा यस्ममामदमत ऋतवेयनोगवे पञ्चिमष्ट्री। तन्मवे मन इमत व्यमाख्यमातमम्। 

सरलमाथर याः- यतम् समाममान्यमवशिवेषयनोयाः जमानयनोयाः जनकमम् अशस्त। यतम् धवैयरस्वरूपस मवदतवे। प्रमामणनमामम्
अन्तभमारगवे मवदममानस सवरशन्द्रियमाणमास प्रकमाशिकमम् अशस्त। यच्च अमरणधममर। यवेन मवनमा मकममप कमायर कतपुर  न
शिक्यतवे। एवस यतम् मम मनयाः ततम् शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। 

व्यमाकरणमम्-

 प्रजमानमम्-प्रकषरण जमायतवे यवेन ततम् प्रजमानमम्। प्रपकवरकमातम् जमाधमातनोयाः ल्यपुट्प्रत्ययवे(अनम्) प्रजमानमम् इमत 
रूपमम्। 

 चवेतयाः-मचदम्-धमातनोयाः मणमच असपुन्प्रत्ययवे चवेतयाः इमत रूपमम्। 
 धपृमतयाः-धपृ-धमातनोयाःमकन्प्रत्ययवे धपृमतयाः इमत रूपमम्। 
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 मक्रयतवे-कपृ -धमातनोयाः कमरमण लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे मक्रयतवे इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 मशिवसङ्कल्पसककस्य कयाः ऋमषयाः, मकस  छन्दयाः, कमा च दवेवतमा। 

.2 मशिवसङ्कल्पमम् इत्यत्र मशिवशिब्दस्य कयाः अथरयाः। 

.3 दकरङ्गममम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

.4 आत्ममा कवे न ससयपुज्यतवे। 

.5 कपृ ण्वशन्त इत्यस्य लसौमककस  रूपस मकमम्। 

.6 अपसयाः इत्यत्र इष्ठमाभमाववेमप कथस मवनयाः लपुकम् । 

.7 प्रजमानमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.8 धपुमतयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.9 यस्ममान्न ऋतवे इमत मन्त्रमासशिवे कवे न सकत्रवेण पञ्चिमष्ट्री। 

.10 प्रजमानमम् इत्यत्र ल्यपुटम्  कशस्मनम् अथर। 

. . )23 1 2 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

यरेनरेदवं भदतवं भमुवग्र॑नवं भतवष्य-

त्पररग्र॑गकहनीतमम॒मकतरेग्र॑न सवरग्र॑मम्। 
यरेनग्र॑ यजस्तज्जायतरेग्र॑ सप्तहतोग्र॑तज्जा
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥४॥
पदिपचाठर्यः- रतन म। इ अदिरन। भभ अतरन। भकव मनरन। भसवअष्रतन। परर मगमहश्रीत असरसत अ परर मगमहश्रीतरन। 

अअरमतत मन। सवर मरन॥ रतन म। रअज्ञर्यः। तचाअरतत म। सअप्तहतोअततसत म सअप्त-हतो मतचा। ततन। रत अ। रन म:। 

सशअवस मङन कल्पअसरसत म  सशअव- स मङन कल्परन। अअस्तक॥४॥

अन्वययाः  -  यवेन अमपृतवेन(मनसमा)  इदस भकतस भकवनस भमवष्यतम् सवर पररगपृहिष्ट्रीतमम्। यवेन सप्तहिनोतमा यजयाः
तमायतवे ततम् मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमम् अस्तपु। 
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व्यमाख्यमा - यवेन मनसमा इदस सवर पररगपृहिष्ट्रीतस पररतयाः सवरतनो जमातमम्। इदस मकस भकतमम्। भकतकमालसम्बशन्ध
वस्तपु। भपुवनस भवतष्ट्रीमत भपुवनमम्। भवतवेयाः क्यपुप्रत्यययाः वतरममानकमालससबशन्ध। भमवष्यतम्  'लपृटयाः सदमा' (पमा०सक०
३.३.१४)  इमत शितपृप्रत्यययाः  'तसौ सतम्' (पमा०सक० ३.२.१२७)  इत्यपुकवे याः मत्रकमालससबदवस्तपुषपु मनयाः प्रवतरत
इत्यथरयाः।  श्रनोत्रमादष्ट्रीमन  तपु  प्रत्यकमवेव  गपृह्णशन्त।  ककीदृशिवेन  यवेन।  अमपृतवेन  शिमाश्वतवेन।  मपुमकपयरन्तस  श्रनोत्रमादष्ट्रीमन
नश्यशन्त  मनयाः  तपु  अनश्वरमम्  इत्यथरयाः।  यवेन  च  मनसमा  यजनो  अमग्निषनोममामदयाः  तमायतवे  मवस्तमायरतवे।
'तननोतवेयरमक'(पमा०सक० ६.४.४४)  इत्यमाकमारयाः।  ककीदृशिनो  यजयाः।  सप्तहिनोतमा  सप्तहिनोतमारनो  दवेवमानमामम्  आहमातमारनो
हिनोतपृमवैत्रमावरुणमादयनो यत्र स सप्तहिनोतमा। अमग्निषनोमवे सप्तहिनोतमारनो भवशन्त। तन्मवे मन इमत व्यमाख्यमातमम्। 

सरलमाथर याः- यवेन अमपृतधममरणमा सससमारस्य भकतकमालष्ट्रीनमायाः वतरममानकमालष्ट्रीनमायाः भमवष्यत्कमालष्ट्रीनमायाः सवरमप
पदमाथमारयाः जमायन्तवे। यवेन सप्तहिनोतपृमवमशिषयाः अमग्निषनोममामदयजयाः सम्पमादतवे। ततम् मम मनयाः शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। 

व्यमाकरणमम्-

● भपुवनमम्-भकधमातनोयाः क्यपुप्रत्ययवे भपुवनमम् इमत रूपमम्। 
● तमायतवे-तनम्-धमातनोयाः कमरमण लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 
● भमवष्यतम्-भकधमातपुयाः लपृमट शितपृप्रत्ययवे भमवष्यतम् इमत रूपमम्। 
● सप्तहिनोतमा-सप्त हिनोतमारयाः यशस्मनम् स सप्तहिनोतमा। तवे च हिनोतमा, पनोतमा, मवैत्रमावरुणयाः, गमाववरुणयाः, 

बमाह्मणमाच्छसदसष्ट्री, आच्छमावमाकम्  एवमम् अग्निष्ट्रीदयाः। 

यसस्मनकच सज्जामयजदग्र॑तष यसस्मनम्
प्रततग्र॑तष्ठितज्जा रथनज्जाभज्जातवग्र॑वज्जारज्जा। 
यसस्मसग्र॑शश्चत सवरमतोतवंग्र॑ प्रजज्जानज्जावं
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥५॥
पदिपचाठर्यः- रसस्र मनन। रच म:। सचार म। रजभस मसष। रसस्र मनन। प्रसत मसषतचा। प्रसत मसस्थअततसत अ प्रसत म-

सस्थतचा। र अथअनचाअभचासवअवतसत-रथनचाअभनौ। इ मव। अअरचार्यः॥ रसस्र मनन। सचअत्तरन। सवर मरन। 

ओतअसरत्रचा-उ मतरन। प्रअजचानचाअसरसत म प्रअ-जचानचा मरन। ततन। रत अ। रन म:। सशअवस मङन कल्पअसरसत म 

सशअव-स मङन कल्परन। अअस्तक॥५॥

अन्वययाः- यशस्मनम् ऋचयाः यशस्मनम् समाम यजकसमष रथनमाभसौ अरमायाः इव प्रमतमष्ठतमायाः यशस्मनम् प्रजमानमास सवर
मचत्तमम् ओतस ततम् मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमम् अस्तपु। 
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व्यमाख्यमा- यशस्मनम् मनसस ऋचयाः प्रमतमष्ठतमायाः। यशस्मनम् समाम समाममामन प्रमतमष्ठतमामन। यशस्मनम् यजकसमष
प्रमतमष्ठतमामन। मनसयाः स्वमास्थ्यवे  एव ववेदत्रयष्ट्रीस्फिक तरयाः मनसस शिब्दममात्रस्य प्रमतमष्ठतत्वमम्  'अन्नमयस महि सनोम्य
मनयाः' इमत छमान्दनोग्यवे मनस एव स्वमास्थ्यवे ववेदनोच्चमारणशिमकयाः प्रमतपमामदतमा। तत्र दृषमान्तयाः। रथनमाभसौ अरमायाः इव।
यथमा  अरमायाः  रथचक्रनमाभसौ  मध्यवे  प्रमतष्ठतमायाः  तदतम्  शिब्दजमालस  मनसस।  मकञ्चि  प्रजमानमास  सवर  मचत्तस  जमानस
सवरपदमाथरमवषमयजमानस यशस्मनम् मनसस ओतस मनमकप्तस तन्तपुसन्तमतयाः पटवे इव सवर जमानस मनसस मनमहितमम्। मनयाः
स्वमास्थ्य  एव जमाननोत्पसत्तयाः मननोववैयग्षयवे च जमानमाभमावयाः। तन्मवे मम मनयाः मशिवसङ्कल्पस शिमान्तव्यमापमारमस्तपु। 

सरलमाथर याः- यशस्मनम् ऋचयाः,  समाममामन,  यजकसमष च चक्रनमाभसौ अरमायाः इव मवदन्तवे। अमप च यशस्मनम्
प्रमामणनमास सवरपदमाथरमवषयकजमानस वतरतवे। ततम् मम मनयाः शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। 

व्यमाकरणमम् - 

● प्रमतमष्ठतमायाः-प्रमतपकवरकमातम् स्थमाधमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे प्रमतमष्ठतमायाः इमत रूपमम्। 
● ओतमम्- आपकवरकमातम् तन्तपुसन्तमानमातम् ववेञम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे ओतमम् इमत रूपमम्। 

समुषज्जारथथरशज्जाग्र॑ननव यन्मग्र॑नमुष्यज्जा-
नरेननीयतरेऽभनीशिमुग्र॑शभवज्जारनजनग्र॑ऽइव। 
हृत्प्रततग्र॑ष्ठिवं यदग्र॑नजरवं जतवग्र॑ष्ठिवं
तन्मरे मनग्र॑ शशिवसग्र॑ङ्कल्पमस्तमु॥६॥
पदिपचाठर्यः- सक अषचाअर असथर्यः। सक असचाअर असथररसत म सक-सचाअर असथर्यः। अश्वचा मसनअवतत्रश्वचा मनन- इव। रतन। 

रअनक अष्रचा नन। नत अनश्रीअरतत। अअभश्रीशक मसभअररत्रअभश्रीशक म-सभर्यः। वचाअसजन मऽ इ अवतसत म-वचासजनर्यः-इव। 

हत्प्रसत मस्थअसरसत म हतन-प्रसत मस्थरन। रतन। अअसजअररन। जसव मषरन। ततन। रत अ। रन म:। 

सशअवस मङन कल्पअसरसत म सशअव-स मङन कल्परन। अअस्तक॥६॥

अन्वययाः-  यतम्(मनयाः)  मनपुष्यमानम् सपुषमारसथयाः अश्वनम् इव नवेनष्ट्रीयतवे अभष्ट्रीषपुमभयाः वमासजन इव(मनपुष्यमानम्
कमरषपु प्रवेरयमत) यतम् हृत्प्रमतष्ठमम् असजरस जमवष्ठस ततम् मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमम् अस्तपु। 

व्यमाख्यमा- यतम् मननो मनपुष्यमानम् नरमानम् नवेनष्ट्रीयतवे अत्यथरमम् इतस्ततनो नयमत। नयतवेयाः मक्रयमासममभहिमारवे
यङम् । मनयाः प्रवेररतमा एव प्रमामणनयाः प्रवतरन्तवे। मनपुष्यगहिणस प्रमामणममात्रनोपलककमम्। तत्र दृषमान्तयाः। अभष्ट्रीशिपुमभवमारसजन
इव यथमा सपुसमारसथरभष्ट्रीशिपुमभयाः प्रगहिवैयाः वमासजनयाः अश्वमानम् नवेनष्ट्रीयत इत्यनपुषङ्गयाः। रशश्ममभयाः मनयच्छमत इत्यथरयाः।
उपममादयमम्। प्रथममायमास  नयनस मदतष्ट्रीयमायमास  मनयमनमम्। तथमा मनयाः प्रवतरयमत मनयच्छमत च नरमानम् इत्यथरयाः।
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यच्च मनयाः हृत्प्रमतष्ठस हृमद प्रमतष्ठमा शस्थमतयाः यस्य ततम् हृमद एव मन उपलभ्यतवे। यच्च मनयाः असजरस जरमारमहितस
बमाल्ययसौवनस्थमवरवेषपु  मनसयाः  तदवस्थत्वमातम्।  यच्च  जमवष्ठमम्  अमतजववदम्  ववेगवतम्  जमवष्ठस  'न  ववै  वमातमातम्
मकञ्चिनमाशिष्ट्रीयनोशस्त न मनसयाः मकञ्चिनमाशिष्ट्रीयनोशस्त' इमत श्रपुतवेयाः। ततम् मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमम् अस्तपु। 

सरलमाथर याः- यथमा कश्चतम् सपुसमारसथयाः घनोटकस  सम्यकम्  पररचमालयमत। स यथमा इच्छमत तथवैव नवेतपुस
शिक्ननोमत। एवमवेव मनयाः अमप प्रमामणनमास शिरष्ट्रीरस पररचमालयमत। यच्च हृदयस्थस जरमारमहितमम् अमतशियवेन ववेगवतम्
ततम् मम मनयाः शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। 

व्यमाकरणमम्-

• नवेनष्ट्रीयतवे- नष्ट्री-धमातनोयाः यमङ लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे नवेनष्ट्रीयतवे इमत रूपमम्। 
• अभष्ट्रीषपुमभयाः- अमभपकवरकवे षम्-धमातनोयाः उप्रत्ययवे तपृतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे अभष्ट्रीषपुमभयाः इमत रूपमम्। 
• वमासजनयाः- वजम्-धमातनोयाः मणमनप्रत्ययवे मदतष्ट्रीयमाबहिहवचनवे वमासजनयाः इमत रूपमम्। 
• जमवष्ठमम्- जपुधमातनोयाः इष्ठन्प्रत्ययवे जमवष्ठमम् इमत रूपमम्। 
• प्रमतष्ठमम्- प्रपकवरकस्थमाधमातनोयाः कप्रत्ययवे प्रमतष्ठमम् इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.11 यवेनवेदस भकतस भकवनमम् इमत मन्त्रमासशिवे यवेन इत्यस्य मकस  तमात्पयरमम्। 

.12 कवे  सप्तहिनोतमारयाः। 

.13 तमायतवे इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.14 कथस मनसस ववेदमायाः प्रमतष्ठतमायाः। 

.15 ओतमम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

.16 भपुवनमम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

.17 असजरमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.18 जमवष्ठमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.19 अभष्ट्रीशिपुमभयाः इत्यस्य कयाः अथरयाः। 

.20 नवेनष्ट्रीयतवे इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्। 

. )23 2 मशिवसङ्कल्पसककस्य समारयाः
षडम् -ऋचमात्मकस्य  सककस्यमास्य  ऋमषयाः  यमाजवल्क्ययाः,  मननो  दवेवतमा,  मत्रषपुपम्  छन्दयाः।  सककवे ऽशस्मनम्

ऋमषयाः वदमत यतम् यन्मननो जमागतयाः पपुरुषस्य दकरस गच्छमत,  यच्च मनयाः सपुप्तस्य पपुससयाः तथवैव समष्ट्रीपमम् एमत
अथमारतम् यथमा गतस तथवैव पपुनरमागच्छमत, यच्च मनयाः दकरमादम् गच्छमत, यन्मनयाः आत्मसमाकमात्कमारवे समाधनस, यच्च
मनयाः प्रकमाशिकमानमास  श्रनोत्रमादष्ट्रीशन्द्रियमाणमामम्  एकमम्  एव ज्यनोमतयाः  प्रवतरकस ,  सवरशिरष्ट्रीरस्य चमालकस  ततम्  मम मनयाः
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शिपुभसङ्कल्पयपुकस  भवतपु। अथमारतम्  मम मनसस सदमा धमरयाः एव भवतपु न कदमामप पमापमम्। कमरवन्तयाः धष्ट्रीमन्तयाः
मवेधमामवनयाः  यवेन  मनसमा  कममारमण  कपु वरशन्त,  यवेन  धष्ट्रीमन्तयाः  यथमामवसध  यजसम्पमादनस  कपु वर शन्त,  यच्च अपकवर,
सवरभ्ययाः अमप इशन्द्रियवेभ्ययाः पकवर सपृषस, सवरषपु प्रमामणषपु मवदममानस पकज्यस च ततम् मम मनयाः शिपुभसङ्कल्पयपुकस  भवतपु।
यन्मनयाः प्रजमानस मवशिवेषवेण जमानजनकमम्, अमप च यन्मनयाः चवेतयाः जमापकयाः समाममान्यजमानजनकमम् इत्यथरयाः, यन्मनयाः
धपृमतयाः धवैयरस्वरूपस,  यन्मनयाः अमरणधममर,  यन्मनयाः प्रजमासपु अन्तवरतरममानस सतम् सवरशन्द्रियमाणमास प्रकमाशिकमम्,  यवेन
मवनमा न मकञ्चिन कमर सम्पमादमयतपुस शिक्यतवे ततम् मम मनयाः शिपुभसङ्कल्पयपुकस  भवतपु। यवेन मनसमा इदस सवर सवरतयाः
जमातस, यवेन च मनसमा भकतकमालसम्बशन्ध वस्तपु, वतरममानकमालसम्बशन्ध वस्तपु, भमवष्यत्कमालसम्बशन्ध वस्तपु च
पररगपृह्यन्तवे,  यवेन  मनसमा  हिनोतपृमवैत्रमावरुणमामदसप्तहिनोतपृयपुकयाः  अमग्निषनोमयजयाः  मवस्तमायरतवे  ततम्  मम  मनयाः
शिपुभसङ्कल्पयपुकस  भवतपु। यथमा रथनमाभसौ अरमायाः प्रमतमष्ठतमायाः भवशन्त तथमा मनसस एव सवमारयाः ऋचयाः प्रमतमष्ठतमायाः।
समाममामन प्रमतमष्ठतमामन। यजकससस च प्रमतमष्ठतमामन। पटवे  यथमा ओतप्रनोतरूपवेण तन्तवयाः मवदन्तवे  तथमा यशस्मनम्
मनसस सवरपदमाथरमवषयकस  जमानस  मनमहितमशस्त तमादृशिस  मम मनयाः  शिपुभसङ्कल्पयपुकस  भवतपु।  यथमा  सपुसमारसथयाः
स्वरथस्य ववेगयपुकमानम् अश्वमानम् यतस्ततयाः नवेनष्ट्रीयतवे मकञ्चि यथमा सपुसमारसथयाः अभष्ट्रीषपुमभयाः अश्वमानम् मनयन्त्रयमत च
तथवैव यन्मनयाः मनपुष्यमानम् सवरकमरमण प्रवतरयमत मनयच्छमत च, यच्च मनयाः हृत्प्रमतष्ठस हृदवेशिवमासस इत्यथरयाः, यच्च
असजरस जरमारमहितस, यच्च जमवष्ठस बमालकवे षपु यपुवकवे षपु वपृदवेषपु च अमतवमागवतम् ततम् मम मनयाः शिपुभसङ्कल्पयपुकस  भवतपु
इमत शिमम्।

. )23 3 मनसयाः स्वरूपमम्
शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीय-मशिवसङ्कल्पसककवे  मनसयाः  स्वरूपमवषयवे  प्रमाप्यतवे।  मनयाः  जमागतयाः  पपुरुषमातम्  द करस

गच्छमत।  चकपुरमादपवेकयमा  दकरगमामम  इमत तमात्पयरमम्।  तथवैव  सपुषपुप्त्यवस्थमायमास  सपुप्तस्य मनकटमम्  आगच्छमत।
परममात्मनयाः  जमानस  मनसमा  एव  सम्भवमत।  "मनसवैववेदममाप्तव्यमम्"  इमत  श्रपुमतरत्र  प्रममाणमम्।  यदम्  अप्रमवेयस,
मनश्चलमम्,  आत्मतत्त्वस  तदम्  मनसमा  एव  द्रिषव्यमम्।  "मनसवैवमानपुद्रिषव्यमम्"  इमत  श्रपुमतयाः।  मननो  महि  दकरङ्गममम्।
अमतदकरस गच्छमत इत्यथरयाः। यदमा अतष्ट्रीतमानमागतवतरममानमवप्रकपृ षव्यवमहितपदमाथमारनमास गमाहिकमम् इत्यथरयाः। मननो महि
ज्यनोमतषमास  मवषयप्रकमाशिकमानमास  श्रनोत्रमादष्ट्रीशन्द्रियमाणमास,  ज्यनोमतयाः  प्रकमाशिकस  प्रवतरकमम्  इत्यथरयाः।  श्रनोत्रमादष्ट्रीशन्द्रियमायाः
स्वस्वमवषयमानम् शिब्दमादष्ट्रीनम्  गपृह्णशन्त। तत्र मवषयजमानवे  मनयाः कमारणमम्। आत्ममनयाःससयनोगस  मवनमा मकममप जमानस
श्रनोत्रमादष्ट्रीशन्द्रियवैयाः न सम्भवमत। अतयाः मनयाः मवनमा श्रनोत्रमादष्ट्रीशन्द्रियवैयाः सत्त्ववेऽमप शिब्दमामदजमानस न सम्भवमत। मनसयाः
स्वमास्थ्यस मवनमा कममारप्रवपृत्तवेयाः यजवे हिमवयाःप्रदमानमामद कमर  कतपुर न शिक्यतवे। अतयाः कमरवन्तयाः धष्ट्रीमन्तयाः मवेधमामवनयाः
मनसमा यजमामद कमर  कपु वर शन्त। मकञ्चि इशन्द्रियवेभ्ययाः पकवर  मनसयाः सपृषवेयाः मनयाः अपकवरमम्। मनयाः प्रजमानस,  मवशिवेषवेण
जमानजनकमम्  इत्यथरयाः।  मकञ्चि  चवेतयाः।  चवेतयमत  सम्यगम्  जमापयमत  इमत  चवेतयाः।  तवेन  मनयाः
समाममान्यमवशिवेषजमानजनकमम्  इमत  ससद्ध्यमत।  मकञ्चि  मनयाः  धवैयरस्वरूपस,  मरणरमहितस,  सवरषमास  प्रमामणनमामम्
अन्तमवरदममानस, सवरशन्द्रियमाणमास प्रकमाशिकमम्। मनसयाः ऋतवे मकममप कमर न मक्रयतवे। मत्रकमालसम्बशन्धवस्तपुषपु मनयाः
प्रवतरतवे। मनसमा भकतस वतरममानस भमवष्यतम् च पररगपृह्यन्तवे। मनसमा हिनोतपृमवैत्रमावरुणमामदसप्तहिनोतपृयपुकयाः अमग्निषनोमयजयाः
मवस्तमायरतवे। रथनमाभसौ यथमा अरमायाः प्रमतमष्ठतमायाः भवशन्त तथमा मनसस एव मनसखलववेदरमामशियाः प्रमतमष्ठतयाः। ऋग्ववेदयाः,
समामववेदयाः,  यजपुवरदयाः इमत त्रयष्ट्री एव मनसस प्रमतमष्ठतमा। मकञ्चि जमानस्य आधमारनोऽमप मनयाः। तथमामहि पटवे  यथमा
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तन्तवयाः ओतप्रनोतरूपवेण वतरन्तवे तथवैव प्रजमानमास सवर  जमानस मनसस मतष्ठमत। सपुसमारसथयाः यथमा अश्वमानम् प्रगहिवैयाः
इतस्ततयाः  नवेनष्ट्रीयतवे  मनयन्त्रयमत  च  तथवैव  मनयाः  अमप  मनपुष्यमानम्  इतस्ततयाः  नवेनष्ट्रीयतवे  मनयन्त्रयमत  च।
जगत्यशस्मनम् मवदममानवेषपु ववेगवत्सपु सवरषपु वस्तपुषपु असधकववेगवतम् भवमत मनयाः। बमाल्ययसौवनस्थमवरवेषपु अमप मनयाः
अमतजववतम्।  तदन्यत्रमामप आम्नमातस-  "न ववै  वमातमाशत्कसञ्चिनमाशिष्ट्रीयनोशस्त न मनसयाः मकञ्चिनमाशिष्ट्रीयनोशस्त"  इमत।
एवम्भकतस्य मनसयाः मनवमासस्थमानस भवमत प्रमामणनमास हृत्प्रदवेशियाः इमत शिमम्।

मशिवसङ्कल्पसककमासशिस्य पमाठसमारयाः
अशस्मनम्  मशिवसङ्कल्पसककवे  मनयाः  मवमवधप्रकमारवेण  व्यमाख्यमातमम्।  ततम्  च  मशिवसङ्कल्पस  भवतपु  इमत

प्रमाथरनममप  कपृ तमम्।  तत्र  आमदमवे  मन्त्रवे  उकस  यतम्  यतम्  दकरगमामम  मकञ्चि ज्यनोमतषमामम्  अमदतष्ट्रीयस  मनयाः  ततम्
शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। ततयाः मदतष्ट्रीयवे मन्त्रवे उकस  यतम् कमरमनष्ठमायाः मवेधमामवनयाः यवेन यजवे यजस्य मवसधमवधमानवेषपु च
कमायर कपु वरशन्त ततम् शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। एवस तपृतष्ट्रीयवे मन्त्रवे यतम् सवरशन्द्रियमाणमास प्रकमाशिकमम् अमरणधममर धवैयरस्वरूपस
ततम् शिपुभसङ्कल्पस भवतपु इमत उकमम्। ततयाः चतपुथर मन्त्रवे उकस  यतम् यवेन भकतभमवष्यदतष्ट्रीतमानमास पदमाथमारनमास जमानस
भवमत मकञ्चि सप्तहिनोतपृमवमशिषयाः यजयाः सम्पमादतवे। ततम् शिपुभसङ्कल्पस भवतपु। एवस पञ्चिमवे मन्त्रवे उकस  यतम् यशस्मनम्
ऋग्ववेदमायाः समामववेदमायाः यजपुवरदमायाः अथरवववेदमायाः सशन्त। एवस  यतम् मनयाः ततम् शिपुभसङ्कल्पस  भवतपु। षष्ठवे मन्त्रवे मनयाः
शिरष्ट्रीरमाणमास  पररचमालकत्ववेन प्रमतपमामदतमम्। एवस  मनयाः मवमवधप्रकमारवेण प्रदमशिरतमम्। मकञ्चि ततम्  शिपुभसङ्कल्पममप
भवतपु इमत प्रमाथरनममप। 
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प्रजमापमतसककमम्

प्रस्तमावनमा

ववेदमायाः  चत्वमारयाः  भवशन्त।  तथमा  महि  -  ऋग्ववेदयाः,  समामववेदयाः,  यजपुवरदयाः,  अथवरववेदश्चवेमत।  यजपुवरदश्च
शिपुक्लकपृ ष्णभवेदवेन मदमवधयाः। तयनोयाः शिपुक्लयजपुवरदस्य ममाध्यशन्दनससमहितमायमास दमामत्रसशिवे अध्यमायवे सवरमवेघस्य मन्त्रमायाः
सलसखतमायाः।  दमामत्रसशिस्य  अध्यमायस्य  प्रमारम्भवे  एव  महिरण्यगभरस्य  मवचमारयाः  वतरतवे।  तवेन  सहिवैव  प्रजमापतवेयाः
मवववेचनममप अशस्त। स एव अमग्नियाः, स एव आमदत्ययाः, स एव वमायपुयाः, स एव चन्द्रिममायाः, स एव तवेजयाः, स एव
प्रमाथरनमा, स एव जलमम्। इत्यवेवस प्रकमारवेण स प्रजमापमतयाः वमणरतयाः। शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयस सककममदमम् दमामत्रसशिवे अध्यमायवे
पमठतमम्।

. )23 4 अधपुनमा मकलपमाठस पठमाम (प्रजमापमतसककमम्)

तदित अवचासगनस्तदिचा मसदि अत्रस्तद्विचाअरकस्तदिक म चअन्दरचा म:।

तदित अव शक अकस  तदिन बहअ तचा आपअ: स प्रअजचाप मसतर्यः॥ १॥

सवर्वे म सनरत अषचा ज मसज्ञरत सवअदकत अ: पकरमषचाअदिसध म।
नहैन मरभ अध्वर्यं न सत अररञ्चसअ न रध्रत अ परर म जगभतन॥२॥

न तस्र म प्रसत अरचा अ मसस्त अ रस्रअ नचार म रअहदश म:।
सह अर अण्रअगअभर इत्रत अष रचा रचा म सहससश्रीअसदित्रत अषचा रस्रचाअन्न जचाअत इत्रत अषर्यः॥३॥

ए अषतो ह म दित अव: प्रअसदिशतोऽनक अ सवचार अ: पभवर्हो म ह जचाअतर्यः स उ अ गभर्वे म अअन्तर्यः।
स ए अव जचाअतर्यः स ज मसन अष्ररचा मणर्यः प्रअत्रङन जनचा मसस्तषसत सअवरततो मरकखिर्यः॥४॥

रस्रचा मज्जचाअतस न पक अरचा सकस  चअ नहैवअ र आ मबअभभवअ भकव मनचासन अ सवश्वचा म।
प्रअजचाप मसतर्यः प्रअजरचा म ससररचाअण सश्रीसणअज्रतोतवीं मसष सचतत अ स षतो मड अशश्री॥५॥
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. . )23 4 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम (प्रजमापमतसककमम्)

तदित अवचासगनस्तदिचा मसदि अत्रस्तद्विचाअरकस्तदिक म चअन्दरचा म:।

तदित अव शक अकस  तदिन बहअ तचा आपअ: स प्रअजचाप मसतर्यः॥ १॥

पदिपचाठर्यः -ततन। ए अव। अअसगनर्यः। ततन। आअ सदि अत्रर्यः।। ततन। वचाअरकर्यः। ततन। ओ सअ ऽइत्रभवाँ म। चअन्दरचार्यःम। 

ततन। ए अव। शक अकरन। ततन। बह म। तचार्यः। आपर्यःम। सर्यः। प्रअजचाप मसत अररसत म प्रअजचा। प मसतर्यः।।१।। 

अन्वययाः  -  ततम्  एव अमग्नियाः, ततम्  आमदत्ययाः, ततम्  वमायपुयाः, ततम्  उ चन्द्रिममायाः, ततम्  एव शिपुक्रमम्, ततम्
बह्म, तमायाः आपयाः, सयाः प्रजमापमतयाः (वतरतवे)।।१।। 

व्यमाख्यमा-  पपुरुषमन्त्रमा उकमायाः। अथ सवरमवेधमन्त्रमा उच्यन्तवे  प्रवमायपुमच्छवेत्यस्ममात्प्रमाकम्  (३३/५५)।

स्वयसभपुबह्मद्रिषमा आत्मदवेवत्यमायाः सप्तमवेहिमन आप्तनोयमारमसससजकवे  सवरहिनोमवे मवमनयपुकमायाः 'आप्तनोयमारमयाः सप्तममहिभरवमत'
इत्यपुपक्रम्य 'सवर जपुहिनोमत सवरस्यमास्यवै सवरस्यमावरुध्दवै'(१३/७/१/९) इमत श्रपुतवेयाः। दवे अनपुषपुभसौ। मवजमानमात्ममा
परवेणमात्मनमा  मवमशिषनोग्न्यमामदष्वनोतप्रनोतत्ववेननोपमास्यनोमभधष्ट्रीयतवे।  अमग्नियाः  तदवेव  कमारणस  बह्मवैव  आमदत्यस्तदवेव
वमायपुस्तदवेव चन्द्रिममास्ततम् तदवेव। उ एवमाथर। शिपुक्रस  शिपुक्लस ततम्  प्रससदमम्। बह्म  त्रयष्ट्रीलकणस  ततम् बह्मवैव। तमायाः
प्रससदमायाः आपयाः जलमामन स प्रससदयाः प्रजमापमतरमप तदवेव बह्म।

सरलमाथर याः- स प्रजमापमतयाः एव अमग्नियाः, स एव आमदत्ययाः,  स एव वमायपुयाः, स एव मनश्चतवेन चन्द्रिममायाः
अशस्त, स एव तवेजयाः अशस्त, स एव बह्म, मकञ्चि यतम् जलस तदमप प्रजमापमतयाः।

व्यमाकरणमम्-

 आपयाः- अपम् इमत प्रमामतपमदकस्य प्रथममान्तस्य बहिहवचनमान्तस रूपमम्।

सवर्वे म सनरत अषचा ज मसज्ञरत सवअदकत अ: पकरमषचाअदिसध म।
नहैन मरभ अध्वर्यं न सत अररञ्चसअ न रध्रत अ परर म जगभतन॥२॥

पदिपचाठर्यः - सवर्वे म। सन अरत अषचाऽइसत सन। रत अषचार्यः। जअसज्ञअरत अ। सवदकत अऽइसत म सवअ। दकतर्यःम। पकरमषचातन। 

असध म।। न ए अन अरन। ऊअध्वररन। न सत अररञ्च मरन। न। रध्रत म। परर म। जअगअभअतन।।२।। 

अन्वययाः  -  सवर मनमवेषमायाः मवदपुतयाः पपुरुषमातम् असध जसजरवे। एनमम् न ऊध्वर न मतयरञ्चिस न मध्यवे परर
अजगतम्।।२।। 

व्यमाख्यमा-  सवर मनमवेषमायाः त्रपुमटकमाष्ठमाघट्यमादययाः कमालमवशिवेषमायाः पपुरुषमातम् अमप पपुरुषसकमाशिमाज्जसजरवे।
ककीदृशिमात्पपुरुषमातम्। मवदपुतयाः मवशिवेषवेण दनोततवे  मवदपुतम्  तस्ममातम्। मकस च कशश्चदमप एनस पपुरुषमकध्वरमपुपररभमागवे  न
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पररजगभत्पररगपृह्णमामत। एनस मतयरञ्चि चतपुमदरकपु न परर० मध्यवे मध्यदवेशिवेमप न गपृह्णमामत। न ह्यससौ प्रत्यकमादष्ट्रीनमास
मवषय इत्यथरयाः। स एष नवेमत नवेत्यमात्ममाऽगपृह्यनो न महि गपृह्यतवे इमत श्रपुतवेयाः। जगभतम्। गहिवेयाः शितरर जपुहिनोत्यमामदत्ववेन
रूपमम्।

सरलमाथर याः- सम्पकणरयाः कमालपररणमामयाः प्रकमाशिममानपपुरुषमातम् उत्पन्नयाः। एनस परममात्ममानमम् ऊध्वरभमागमातम्,
मतयरग्भमागमातम्, मध्यभमागमातम् बनोदस न शिक्यतवे।

व्यमाकरणमम्-

 जसजरवे- जनष्ट्री(प्रमादपुभमारववे) इत्यथरकमातम् धमातनोयाः सलटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य बहिहवचनवे रूपमम्।

न तस्र म प्रसत अरचा अ मसस्त अ रस्रअ नचार म रअहदश म:।
सह अर अण्रअगअभर इत्रत अष रचा रचा म सहससश्रीअसदित्रत अषचा रस्रचाअन्न जचाअत इत्रत अषर्यः॥३॥

पदिपचाठर्यः - न। तस्र म। प्रअसत अरतसत म प्रसत अ। रचा। अअसस्त अ। रस्र म। नचार म। रअहतन। रशर्यःम। 

सह अर अण्रअगअभरऽइसत म सहरण्र। गअभरर्यः। ए अषर्यः। रचारतसत अ रचा। रचा म। सहस असश्रीअतन। इसत म। ए अषचा। रस्रचा मतन। 

न। जचाअतर्यः। इसत म। ए अषर्यः।।३।। 

अन्वययाः  -  तस्य प्रमतममा न अशस्त यस्य महितम्  यशियाः महिरण्यगभरयाः  इमत एषयाः, ममा ममा  महिससष्ट्रीतम्
इमत, एषमा यस्ममान्न जमातयाः इमत एषयाः नमाम।।३।। 

व्यमाख्यमा-  मदपदमा गमायत्रष्ट्री। तस्य पपुरुषस्य प्रमतममा प्रमतममानमपुपममानस मकस मचदस्तपु नमाशस्त। अत एव
नमाम  प्रससदस  महितम्  यशियाः  यस्यमाशस्त।  सवमारमतररकयशिमा  इत्यथरयाः।  महिरण्यगभर  इत्यवेषनोऽनपुवमाकश्चतपुऋर चयाः
महिरण्यगभरयाः  ययाः  प्रमाणतयाःयस्यवेमवे  य  आत्मदमा  इमत(२५/१०-१३)।  ममा  ममा  महिससष्ट्रीज्जमनतवेत्यवेकमा  एषमा
(१२/१०२)। यस्ममान्न जमातयाः इन्द्रिश्च सममामडमत(८/३६-३७) द्व्यपृचनोऽनपुवमाकयाः। एतमा प्रतष्ट्रीकचनोमदतमायाः पकवर
पमठतत्वमादमामदममात्रवेणनोकमायाः बह्मयजवे जपवे च सवमार अध्यवेयमायाः। एवस सवरत्र।

सरलमाथर याः- तस्य परममात्मनयाः उपममास कतपुर कनोमप नमाशस्त यस्य यशियाः आदसौ उत्पन्नमम्। यजपुवरदस्य ममा
ममा महिससष्ट्रीतम् इत्यमामदमन्त्रवैयाः व्यमाख्यमातमम्।

व्यमाकरणमम्-

 अशस्त- असम्-धमातनोयाः लटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम्।
 महिससष्ट्रीतम्- महिसस (महिससमायमामम्) लपुङम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम्।

ए अषतो ह म दित अव: प्रअसदिशतोऽनक अ सवचार अ: पभवर्हो म ह जचाअतर्यः स उ अ गभर्वे म अअन्तर्यः।
स ए अव जचाअतर्यः स ज मसन अष्ररचा मणर्यः प्रअत्रङन जनचा मसस्तषसत सअवरततो मरकखिर्यः॥४॥
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पदिपचाठर्यः - ए अषर्यः। ह अ। दित अवर्यः। प्रअसदिशअऽइसत प्रअ। सदिशर्यःम। अनक म। सवचारर्यःम। पभवरर्यःम। ह अ। जचाअतर्यः। सर्यः 

ओसअ ऽइत्रभवाँ म। गभर्वे म। अअन्तररत्रअन्तर्यः।। सर्यः। ए अव। जचाअतर्यः। सर्यः। जअसनअष्ररचा मणर्यः। प्रअत्रङन । जनचार्यःम।

सत अष असत अ। सअवरततो मरकखिअऽइसत म सअवरतर्यःम। रकखिर्यः।।४।। 

अन्वययाः  -  एषयाः  दवेवयाः  सवमार  प्रमदशियाः, सयाः  पकवरयाः  हि  गभरयाः  अन्तयाः  जमातयाः, सयाः  एव  जमातयाः, स
जमनष्यममाणयाः। जनमायाः, सवरतनोमपुखयाः प्रत्यङम्  मतष्ठमत।।४।। 

व्यमाख्यमा- चतससस्त्रष्टपुभयाः। हि प्रससदमम्। एषनो हि दवेवयाः सवमारयाः प्रमदशियाः अनपुमतष्ठमत व्यमाप्य शस्थतयाः। हिवे
जनमायाः, हि प्रससदमवेष पकवरयाः प्रथमनो जमात उत्पन्नयाः। गभर अन्तयाः गभरमध्यवे स उ स एव मतष्ठमत। जमातनोऽमप स एव
जमनष्यममाणयाः उतपत्स्यममाननोऽमप स एव। प्रत्यङम्  प्रमतपदमाथरमञ्चिमत प्रत्यङम् । सवरतनोमपुखयाः सवरतनो मपुखमादवयवमा
यस्य। अमचन्त्यशिमकररत्यथरयाः।

सरलमाथर याः- एषयाः दवेवयाः सवमारमभयाः मदसग्भयाः मनश्चतरूपवेण व्यमाप्ननोमत। स एव मनश्चतरूपवेण गभरमध्यवे
उत्पन्नयाः अभवतम्। सयाः एव उत्पन्नयाः भवमत मकञ्चि स एव उत्पन्नयाः भमवष्यमत। हिवे मनपुष्य,  सवरत्र मपुखमवमशिषयाः
अथमारतम् अमचन्त्यशिमकसम्पन्नयाः परममात्ममा प्रमतपदमाथर मतष्ठनम् अशस्त।

व्यमाकरणमम्-

 जमातयाः- जनष्ट्री(प्रमादपुभमारववे) इत्यथरकमातम् धमातनोयाः तप्रत्ययमान्तस रूपमम्।
 जमनष्यममाणयाः - जनष्ट्री(प्रमादपुभमारववे) इत्यथरकमातम् धमातनोयाः शिमानचम्-प्रत्ययमान्तस्य रूपमम्। 

रस्रचा मज्जचाअतस न पक अरचा सकस  चअ नहैवअ र आ मबअभभवअ भकव मनचासन अ सवश्वचा म।
प्रअजचाप मसतर्यः प्रअजरचा म ससररचाअण सश्रीसणअज्रतोतवीं मसष सचतत अ स षतो मड अशश्री॥५॥

पदिपचाठर्यः -  रस्रचा ममतन। जचाअतरन। न। पक अरचा। सकरन। चअन। ए अव। रर्यः। आअऽबअभभवतत्रचा म। बअभभव म। 

भकव मनचासन। सवश्वचा म।। प्रअजचाप मसत अररसत म प्रअजचा। प मसतर्यः। प्रअजरतसत म प्रअ। जरचा म। ससअर अरचाअण ऽइसत सरन।

र अरचाअणर्यः। त्रश्रीसण। ज्रतोतवीं मसष। सअचअतत अ। सर्यः षतोअड अशश्री।।५।। 

अन्वययाः  - यस्ममातम् पपुरमा मकञ्चिन न जमातमम्, ययाः एव मवश्वमा भपुवनमामन आबभकव, षनोडशिष्ट्री प्रजमापमतयाः
प्रजयमा ससररमाण – त्रष्ट्रीमण ज्यनोतनींमष सचतवे।।५।। 

व्यमाख्यमा-  यस्ममातम्  पपुरमा  मकस चन मकममप न जमातमवेव। यश्च मवश्वमा  मवश्वमामन सवमारमण भपुवनमामन
भकतजमातमामन आबभकव समन्तमाद्भिमावयमाममास। अन्तभकरतनो ण्यथरयाः। स षनोडशिष्ट्री षनोडशिमावयवसलङ्गशिरष्ट्रीरष्ट्री प्रजमापमतयाः
प्रजयमा ससररमाणयाः रमममाणयाः त्रष्ट्रीमण ज्यनोतनींमष रवष्ट्रीन्दमग्निरूपमामण सचतवे सवेवतवे।

सरलमाथर याः- यस्ममातम्  प्रजमापतवेयाः  प्रमाकम्  मकममप  ननोत्पन्नस,  ययाः  प्रजमापमतयाः  सम्पकणरलनोकस  पररतयाः
कशल्पतवमानम्, षनोडशिमावयवमवमशिषयाः प्रजमापमतयाः प्रजमामभयाः सहि रममत, प्रकमाशित्रयस धमारयमत।
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व्यमाकरणमम्- 

 जमातयाः- जनष्ट्री(प्रमादपुभमारववे) इत्यथरकमातम् धमातनोयाः तप्रत्ययमान्तस रूपमम्।
 आबभकव- आङम्  इत्यपुपसगरपकवरकमातम् भक(सत्तमायमामम्) इत्यथरकमातम् धमातनोयाः सलटम् -लकमारस्य 

प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.21 त्रयष्ट्रीलकणस मकमम्।

.22 प्रजमापमतयाः कयाः।

.23 सम्पकणरयाः कमालपररणमामयाः कपु तयाः उत्पन्नयाः।

.24 एनस परममात्ममानमम् ऊध्वरभमागमातम्, मतयरग्भमागमातम्, मध्यभमागमातम्  बनोदस शिक्यतवे वमा।

.25 प्रजमापमतसककस  कशस्मनम् ववेदवे अन्तगरतयाः भवमत।

.26 प्रजमापमतसककवे  कमत मन्त्रमायाः सशन्त।

.27 प्रजमापमतसककस्य दवेवतमा कमा।

. )23 5 प्रजमापमतसककसमारयाः
शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयसककससगहिवेषपु  अन्यतमममदस  प्रजमापमतसककमम्।  सककममदस  शिपुक्लयजपुवरदस्य

दमामत्रसशिदध्यमायवे  वतरतवे।  अशस्मनम्  सककवे  पञ्चि मन्त्रमायाः  मवदन्तवे।  सककस्यमास्य महिरण्यगभरयाः  ऋमषयाः,  प्रजमापमतयाः
दवेवतमा, मत्रषपुपम् छन्दश्च। अस्य बह्मयजजपवे मवमनयनोगयाः। तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमाममाम्नमातमम् - 

प्रजमापमतवर महिरण्यगभरयाः प्रजमापतवेरनपुरूपत्वमाय।। (५.५.१.२)

इमत श्रपुतवेयाः महिरण्मयस्य अण्डस्य गभरभकतयाः प्रजमापमतयाः एव महिरण्यगभरयाः इमत स्तकयतवे। ममायमाध्यकमातम्
परममात्मनयाः  सम्भकतनोऽयस  प्रपञ्चिनोत्पसत्तस  कपु रुतवे  इमत  प्रससमदयाः।  बहिहधमा  ववेवेदवेषपु  मवमवधमायाः  प्रमाकपृ मतकशिकययाः
दवेवतमारूपवेण पररकल्प्य अस्ममामभयाः स्तकयन्तवे। परन्तपु अशस्मनम् सककवे  तथमामवधस मकममप कल्पनमामदकस  न मवदतवे।
अत्र प्रमाजमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास सपृमषतत्त्वमवषयवे प्रवतरममानमायमायाः सजजमासमायमायाः अयस दवेवयाः आमवभकरतयाः इमत ककीत्यरतवे।

ववेदमामदषपु बहिहदवेवतमावमादस्य वतरममानमादमप तवे मन्त्रमायाः एकमवेवमामदतष्ट्रीयस दवेवस स्तपुवशन्त। तत्र प्रममाणस तमावदम्
इन्द्रिसककवे  - 

यस स्ममा पपृच्छशन्त कपु हि सवेमत घनोरमपृतवेममाहिहनरषनो अस्तष्ट्रीत्यवेनमम्।। इमत।

उपमनषमद  यथमा  एकस  समदप्रमा  बहिहधमा  वदशन्त  इमत  श्रपुतवेयाः  आत्मनयाः  एकत्वस  प्रमतपमादतवे  एवमवेव
प्रजमापमतसककवे ऽमप  इदमवेव  तत्त्वस  प्रकमामशितमम्।  तत्र  बहिहदवेवतमावमादस्य  उपयनोमगतमायमास  सशन्दहिमानमायाः  ऋषययाः
प्रजमापमतमवेव मवश्वस्य सपृमषकतमाररस मन्वतवे। तस्ममादम् उकमम् - 
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महिरण्यगभरयाः समवतरतमागवे भकतस्य जमातयाः पमतरवेक आसष्ट्रीतम्।

स दमाधमार पपृसथवष्ट्री दमामपुतवेममास कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।। इमत।

सयाः प्रमाणदमातमा बलदमातमा च। तस्यमादवेशिस दवेवमायाः पमालयशन्त। तस्ममादपुकमम् - 

य आत्मदमा बलदमा यस्य मवश्व उपमासतवे प्रमशिषस यस्य दवेवमायाः। इमत।

सयाः सवरस्य प्रपञ्चिस्य सषमा। तवेन यथमा दपुलनोकस्तथमा पपृसथवष्ट्रीलनोकनोऽमप मनममरतयाः। तवेन स्वगरलनोकयाः
आमदत्यलनोकश्च मनममरतयाः। तस्ममादपुकस  - 

यवेन दसौरुगमा पपृसथवष्ट्री च दृळ्हिमा यवेन स्वयाः स्तमभतस यवेन नमाकयाः।

यनो अन्तररकवे रजसनो मवममानयाः कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।। इमत।

सयाः दकस धपृतवमानम्। मकञ्चि सपृषवेयाः उत्पत्तसौ जष्ट्रीवनस्वरूपस जलस सवरत्र प्रसमाररतवमानम्। दवेववेषपु सयाः एक एव
स्वमामष्ट्री। तथमामहि आम्नमातस महिरण्यगभरसककवे  - 

यशश्चदमापनो ममहिनमा पयरपश्यदृकस दधमानमा जनयन्तष्ट्रीयरजमम्।

यनो दवेववेष्वसध दवेव एक आसष्ट्रीत्कस्मवै दवेवमाय हिमवषमा मवधवेम।। इमत।

प्रजमापमतयाः एव चकर मतर  बभरमतर  ससजहिरमतर  च  जगतम्।  अयस  यथमा जलमान्नप्रकपृ त्यमामदप्रदमानवेन  जष्ट्रीवनस
प्रददमामत,  सपृमषञ्चि करनोमत। तथवैव जगमददस रकमत यथमासमयस नमाशियमत च। तस्ममादयस जगतयाः सषमा रककयाः
ससहिमारकश्च। स महिरण्यगभरयाः धनवेश्वरयाः। तस्ममादपुकस  महिरण्यगभरसककवे  - 

प्रजमापतवे न त्वदवेतमान्यन्यनो मवश्वमा जमातमामन परर तमा बभकव।

यत्कमाममास्तवे जपुहिहमस्तन्ननो अस्तपु वयस स्यमाम पतयनो रयष्ट्रीणमामम्।। इमत मशिवमम्।।

. )23 6 प्रजमापमतस्वरूपमम्
मवमवधदवेवतमानमामस्मरणस  महि  एकस्यवैव  परमस्वरूपस्य  स्तपुत्यवै  मक्रयममाणस  भवमत।  तस्यवैव

परमपपुरुषस्यवैकनो रूपयाः प्रजमापमतयाः इमत। यपुगमान्तवे सम्पकणमार सपृमषयाः पयसमा सममावपृतमा भवमत। तदमा सवर बष्ट्रीजरूपवेण
मतष्ठमत,  ततयाः बष्ट्रीजमातम् ययाः पपुनयाः दवेवतमामनपुष्यमामद सपृजमत स एव महिरण्यगभरयाः प्रजमापमतवमार। सपृष्ट्यमारम्भवे सयाः
अमग्निस  सपृजमत  मकञ्चि  प्रलयकमालवे  सममावपृतस  पययाः  स्वनोदरर  ससस्थमापयमत  यवेन  सपृमषयाः  पपुनजमारयवेत।  नकनस
दवेवतमामनपुष्यमामदचवेतनजष्ट्रीवमानमास  जडवस्तकनमाममप  स  एव  सषमा।  तवेषमास  स्वमाधमारभकतस  यनोग्यभकममभमागममप  सयाः
मनममारमत। प्रजमापमतयाः एव पपृसथवष्ट्रीलनोकस  दपुलनोकञ्चि सपृजमत।

प्रजमापमतयाः न कवे वलस जगतयाः सषमा मवश्वस्यमास्य धमारकनोऽमप सयाः। वतरममानस भकतस भव्यञ्चि सवर तमवेव
व्यमाप्य प्रवतरतवे। सयाः सकयरस्यमामप धमारकयाः। भमास्करयाः अमकमवेव आधमारष्ट्रीकपृ त्य उदवेमत भमासयमत च। मनपुष्यमाणमास
जननमरणस्य सयाः एव मनयन्तमा। मदग्दवेवतमानमाममप सयाः असधपमतयाः।

ऐतरवेयबमाह्मणमानपुसमारवेण एकवमारमम् इन्द्रियाः प्रजमापतवेयाः समष्ट्रीपमवेत्य तस्य ममाहिमात्म्यस प्रमाथरयमाममास। तदमा
प्रजमापमतयाः अपपृच्छतम्  -   तपुभ्यस  स्वममाहिमात्म्यप्रदमानवेवेन  अहिस  कयाः स्यमामम्  इमत। तदमा  इन्द्रियाः तमपुकवमानम्  -  त्वस
यथमावभमाससवे तथमा भकयमायाः इमत। ततयाः प्रजमापमतयाः कयाः इमत नमाम्नमामप प्रससमदमम् अगमतम्।
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पमाठसमारयाः (प्रजमापमतसककमम्)

पञ्चिमन्त्रमात्मकवे  सककवे ऽशस्मनम्  वमणरतमशस्त  यतम्  बह्ममाण्डवेऽशस्मनम्  यशत्कसञ्चिदमप  दृश्यतवे,  तत्सवर
प्रजमापमतरवेवमाशस्त।  यस्ममातम्  पपुरमा  मकममप  न  जमातमवेव।  यश्च  सवमारमण  भकतजमातमामन  आमवबरभकव,  स
षनोडशिमावसलङ्गशिरष्ट्रीरष्ट्री प्रजमापमतयाः एव अशस्त। अमग्नि-आमदत्य-वमायपु-शिपुक्र-बह्म-ओसकमारमामदरूपवैयाः सयाः प्रजमापमतरवेव
व्यमाख्यमातयाः  प्रससदश्च।  मकस मचदमप  एनस  पपुरुषमम्  ऊध्वर  न  पररगपृह्णमामत।  सवर  मनमवेषमायाः  कमाल-मवशिवेषमायाः
प्रजमापमतपपुरुषमातम् असधपपुरुष-सकमाशिमातम् जसजरवे। तस्य पपुरुषस्य प्रमतममानस मकस मचदस्तपु नमास्त्यवेव। एष महि ववेदयाः
सवमारयाः प्रमदमशि व्यमाप्य शस्थतयाः। एतस्य प्रथमनोत्पसत्तयाः सपुप्रससदमा एव। गभरमध्यवे स एव मतष्ठमत। जमातनोऽमप स
एव जमनष्यममाणयाः। इत्थस स प्रजमापमतयाः प्रजयमा ससररमाणयाः त्रष्ट्रीमण ज्यनोतनींमष रवष्ट्रीन्दमग्निरूपमामण सवेवतवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

(मशिवससकल्पसककवे )
.1 मशिवसङ्कल्पसककस्य समारस सलखत। 

.2 तन्मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमस्तपु इमत मन्त्रमासशिवे ककीदृशिस मनयाः मशिवसङ्कल्पस भवतपु। 

.3 यज्जमागतनो दकरमपुदवैमत... इत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा व्यमाख्यमात। 

.4 यस्ममानपृचयाः... इत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा महिष्ट्रीधरभमाष्यमानपुसमारर व्यमाख्यमानस कपु रुत। 

.5 सपुषमारसथरश्वमा... इत्यमामदमन्त्रस पकरमयत्वमा व्यमाख्यमात।

(प्रजमापमतसककवे )
.6 प्रजमापमतसककस्य समारस सलखत।

.7 प्रजमापमतस्वरूपस वणरयत।

.8 तदवेवमामग्निस्तदमामदत्य... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.9 सवर मनमवेषमा... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.10 न तस्य... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.11 एषनो हि दवेवयाः... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.12 यस्ममाज्जमातमम्... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 

(मशिवससकल्पसककवे )
.1 आमदत्य यमाजवल्क्ययाः ऋमषयाः, मत्रषपुपम् छन्दयाः, मनयाः दवेवतमा। 
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॥मशिवसङ्कल्पसककस  प्रजमापमतसककस  च॥ मटप्पणष्ट्री

.2 कल्यमाणकमारष्ट्री। 

.3 खश्प्रत्यययाः। 

.4 मनसमा। 

.5 कपु वरशन्त। 

.6 छमान्दसयाः। 

.7 मवशिवेषवेण जमानजनकमम्। 

.8 धवैयररूपमम्। 

.9 अन्यमारमामदतरतरमदक्शिब्दमाञ्चिकत्तरपदमाजमामहियपुकवे । 

.10 करणवे। 

(मशिवससकल्पसककवे )
.11 मनसमा। 

.12 हिनोतमा, पनोतमा, मवैत्रमावरुणयाः, गमाववरुणयाः, बमाह्मणमाच्छसदसष्ट्री, आच्छमावमाकम्  एवमम् अग्निष्ट्रीदयाः। 

.13 मवस्तमायरतवे। 

.14 रथनमाभसौ अरमायाः इव। 

.15 आपकवरकमातम् तन्तपुसन्तमानमातम् ववेञम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे। 

.16 क्यसपुप्रत्यययाः। 

.17 जरमारमहितमम्। 

.18 अमतजववदवेगवतम्। 

.19 प्रगहिवैयाः। 

.20 नष्ट्री-धमातनोयाः यमङ लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे। 

(प्रजमापमतसककवे )
.21 त्रयष्ट्रीलकणस ततम् बह्मवैव।

.22 स प्रजमापमतयाः एव अमग्नियाः।

.23 सम्पकणरयाः कमालपररणमामयाः प्रकमाशिममानपपुरुषमातम् उत्पन्नयाः।

.24 एनस परममात्ममानमम् ऊध्वरभमागमातम्, मतयरग्भमागमातम्, मध्यभमागमातम्  बनोदपुस न शिक्यतवे।

.25 शिपुक्लयजपुवरदवे।

.26 पञ्चि मन्त्रमायाः

.27 प्रजमापमतयाः।

॥ इमत त्रयनोमवसशियाः पमाठयाः ॥
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)24 ॥रुद्रिमाध्यमाययाः॥

प्रस्तमावनमा

शिपुक्लयजपुवरदससमहितमायमायाः  षनोडशिमाध्यमायनो  रुद्रिमाध्यमायष्ट्रीनमाम्नमा  प्रससदयाः।  पञ्चिदशिवे  अध्यमायवे
अमग्निचयनप्रकमारस वणरमयत्वमा षनोडशिवे शितरुमद्रियहिनोममन्त्रमायाः उकमायाः। एषपु मन्त्रवेषपु रुद्रिमाध्यमायवे रुद्रिदवेवतमायमायाः स्वरूपस,
ववैमशिष्ट्यस  च  प्रस्तकयतवे।  यदमप  रुद्रियाः  कमाचन  दवेवतमा  परन्तपु  स  भगवत्स्वरुपयाः।श्रष्ट्रीभगवमानम्  सवरव्यमापष्ट्री।
रुद्रिस्यमामप  वणरनमायमास  तस्य  सवरस्वरूपतमा  प्रकमटतमा।  दवेवमनपुष्यमदरूपवेण  यथमा  तस्य  शस्थमतयाः  तथमा
पणरनष्ट्रीहिमारमामदरूपवेणमामप स एव प्रकमाशितवे। अशस्मनम् अध्यमायवे मपुख्यतयाः रुद्रिस प्रमत नमस्कमारयाः प्रमाथरनमा च मवमहितमा।
मशिवस्य मशिवधमरस्य शिवैवधमरस्य वमा प्रसमारयाः शिपुक्लयजपुवरदसमामहित्यवेमतहिमासवे  गपुरुत्वपकणरस्थमानमम्  अलसकरनोमत॥
रुद्रिशिब्दमास्यमाथरयाः भष्ट्रीषणयाः भयङ्करनो ववेमत। अशन्तमकणवे ययाः सवमारनम् रनोदयमत  सयाः रुद्रिरूपवेण ख्यमातनो भवमत।
जन्मसमयवे   स्वयमवेव भष्ट्रीषणस क्रन्दमत अमप च ततम्-शिब्दवेन असखलभपुवनस ययाः कम्पयमत सयाः रुद्रियाः। अत्र दसौ
भमागसौ मक्रयवेतवे। तत्र प्रथमभमागवे सप्त मन्त्रमायाः, तथमा मदतष्ट्रीयवे भमागवे सप्त मन्त्रमायाः व्यमाख्यमास्यन्तवे।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

 रुद्रिदवेवस्य तथमा मशिवस्य रूपस जमातपुस शिक्ष्यमत।
 शिपुक्लयजपुवरदस्य रुद्रिमाध्यमायस सस्वरस पमठतपुस शिक्ष्यमत।
 रुद्रिमाध्यमायवे शस्थतमानमास मन्त्रमाणमामम् अथर जमातपुस शिक्ष्यमत।
 ववैमदकमन्त्रव्यमाख्यमानस्य पदमतस जमातपुस शिक्ष्यमत।
 रुद्रिस्य ममाहिमात्म्यस जमातपुस शिक्ष्यमत।
 स्वयमवेव मन्त्रस्य व्यमाख्यमानस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
 स्वयमवेव मन्त्रस्य अन्वयस कतपुर समथर्थो भववेतम्।
 स्वयमवेव मन्त्रवे शस्थतव्यमाकरणमामन जमातपुस समथर्थो भववेतम्।
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॥रुद्रिमाध्यमाययाः॥ मटप्पणष्ट्री

. )24 1 मकलपमाठयाः

नर मस्तत रद रअन्रव म उ अततो त अऽइष मवत अ नरर्यःम। बचाअहहभ्रचा मरक अत तत अ नरर्यःम॥१॥

रचा तत म रद सशअवचा त अनभरघतोअरचाऽपचा मपकचासशनश्री। तरचा म नस्त अन्वचा शन्त मररचाअ 
सगरर मशन्तचाअसभचचा मकशश्रीसह॥२॥

रचासरषकस म सगररशन्त अ हस्तत म सबभअष्ररस्त मवत। सशअवचास सग मररत्र अ तचास कक मर अ रचा सहस मसश्रीर्यःअ पकरमषस अ
जग मतन॥३॥

सशअवतन अ वच मसचा त्वचाअ सगरर अशचाऽच्छचा मवदिचारसस। रथचा म नर्यःअ सवर असरज्जग मदिरअक्ष्रस 
सक अरनचाअ अस मतन॥४॥

अध्र मवतोचदिसधवअक्तचा प्र मथअरतो दिहैव्रतो म सभअषकन । अहवीं मश्चअ सवचार मनन जअम्भरअनन सवचार्यं मश्च 
रचातकधचाअन्रतोअऽधअरचाचश्रीर्यःअ परचा मसकव॥५॥

अअसनौ रस्तचाअमतो अ मर अण उ अत बअभकर्यः सक मरअङन गलर्यःम। रत चहै मनस र अदचा अअसभततो म सदि अकक 
सशअतचार्यः  स महस्रअशतोऽवहै मषचास अ हतड म ईरहत॥६॥

अअसनौ रतो मऽवअसपर मसत अ नश्रील मगश्रीवतोअ सवलतो मसहतर्यः। उ अतहैनस म गतोअपचा 
अ मदशअन्नद मशन्नकदिहचाअय्ररर्यः स द अषतो रम मडरचासत नर्यः॥७॥

नरतो मऽस्तक अ नश्रील मगश्रीवचार सहस्रचाअकचार म रश्रीअढकषत म। अथतोअ रत अ मस्रअ सत्वचा मनतोअऽहस 
ततभ्रतो मऽकरस अ नरर्यःम॥८॥

प्ररक मञ्चअ धन्व मन अस्त्वरक अभरतोअरचात्न्रर्होअज्रचाररन। रचाश्च म तत हस्त अ इष मवर्यःअ परचाअ तचा भ मगवतो 
वप॥९॥

सवज्रसअ धनकर्यःम कपअसदरनतोअ सवश मल्रतोअ बचाण मवचावाँ२॥ उ अत अनत मशन्नस्रअ रचा इष मव 
आअ भकर मस्र सनषङन गअसधर्यः॥१०॥
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रचा तत म हत असतरश्री मढकषरअ हस्तत म बअभभव म तत अ धनकर्यःम। तरचाअऽस्रचासन्वअश्वतअस्त्वर मरअक्ष्ररचाअ परर म
भकज॥११॥

परर म तत अ धन्व मनतो हत असतर अस्रचान्वम मणक्तक  सवअश्वतर्यःम। अथतोअ र इ मषक असधस्तवचाअरत 
अअस्रसन्नधत मसह अ तरन॥१२॥

अअवअतत्रअ धनक अषनवस सह मस्रचाकअ शतत मषकधत। सन अशश्रीय्रर म शअल्रचानचास अ रकखिचा म सशअवतो नर्यःम 
सक अरनचा म भव॥१३॥

नर मस्त अ आरक मधचाअरचानचा मततचार धम अष्णवत म। उ अभचाभ्रचा मरक अत तत अ नरतो म बचाअहहभ्रचास अ तवअ 
धन्व मनत॥१४॥

. . )24 1 1 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम (प्रथमनो भमागयाः)

नर मस्तत रद रअन्रव म उ अततो त अऽइष मवत अ नरर्यःम। बचाअहहभ्रचा मरक अत तत अ नरर्यःम॥१॥

पदिपचाठर्यः- नरर्यःम तत अ र अद अ रअन्रवत म उ अततोऽइत्त्रक अततो तत इष मवत नरर्यःम। बचाअअहहभ्रचाअसरसत म बचाअहहऽभ्रचाअरन 

उ अत तत अ नरर्यःम।

अन्वयमाथर याः- हिवे रुद्रिदवेव, तवे तव., मन्यववे क्रनोधस्य उदवेश्यवे, नमयाः नसौमम अथमारतम् स्तपुमतस करनोमम, उतयाः
अथवमा, तवे तव, इषववे बमाणस्य उदवेश्यवे, नमयाः नसौमम। उत अमप च, तवे तव, बमाहिहभ्यमामम् हिस्तमाभ्यस, नमयाः स्तपुमतस
करनोमम।

व्यमाख्यमा -  पञ्चिदशिवे  अध्यमायवे  चयनमन्त्रमानम्  सममाप्य  षनोडशिवे  शितरुमद्रियमाख्यहिनोममन्त्रमा  उच्यन्तवे।
'शितरुमद्रियहिनोम  उत्तरपकस्यमापरस्यमास  सक्त्यमास  पररसश्रत्स्वकर पणरनमाकर कमाष्ठवेन  शिमातयन्ससततस  जमतरलममश्रमानम्
गववेधपुकमासकक नजमाकष्ट्रीरमवेकवे  मतष्ठन्नपुदङ्नमस्त इत्यधमायवेन,  त्र्यनपुवमाकमान्तवे  स्वमाहिमाकमारनो  जमानपुममात्रवे,  पञ्चिमान्तवे  च
नमामभममात्रवे,  प्रमाकम्  च  प्रत्यवरनोहिवेभ्यनो  मपुखममात्रवे,  प्रमतलनोमस  प्रत्यवरनोहिमानम्  जपुहिनोमत  प्रममाणवेषपु  नमनोऽशस्त्वमत
प्रमतमन्त्रमम्'  (कमा.  श्रसौ.  १८/१/१/५)।  अस्यमाथरयाः।  महिरण्यशिकलवैरमग्निप्रनोकणमानन्तरस  शितरुमद्रियससजनो  हिनोमयाः
तस्यमाहिवनष्ट्रीयवे  प्रमाप्तमावपवमादममाहि। उत्तरपकपशश्चमकनोणवे  यमायाः पररसश्रतनो जङ्घमाममात्र्यमादययाः पकवर  मनखमातमास्तमासपु
हिनोमयाः। तत्र मवसधयाः। जमतरलवैरमारण्यमतलवैममरश्रमानम् गववेधपुकमासकक नकर पत्रवेण जपुहिनोमत। मकस  कपु वरनम्। अकर कमाष्ठवेन ससततस
कमारयनम्  पररसश्रत्सपु  पमातयनम्  अकर पत्रस  दककरवेणमादमायमाकर कमाष्ठस  वमामवेनमादमाय  तवेन  पमातनष्ट्रीयमम्।  सकपु स्थमानवे
अजमादपुग्धमममत कवे मचतम्।  उदङ्मपुखनो नमस्त इत्यमाध्यमायवेन। तत्रमानपुवमाकत्रयमान्तवे  'अभरकवे भ्यश्च वनो  नमयाः'  (क.
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२६)  इत्यत्र  जमानपुममात्रवे  पररसश्रमत स्वमाहिमाकमारनो  मवधवेययाः।  पञ्चिमानपुवमाकमान्तवे  'सपुधन्वनवे  च'  (क.  ३६)  इत्यत्र
नमामभममात्रवे  पररसश्रमत  स्वमाहिमाकमारयाः।  'नमनोऽस्तपु  रुद्रिवेभ्ययाः'  (क.  ६३)  इमत  प्रत्यवरनोहिमन्त्रमायाः  तवेभ्ययाः  प्रमाकम्
मपुखममात्रपररसश्रमत स्वमाहिमाकमारयाः।  नमनोऽशस्त्वमत कशण्डकमात्रयवेण प्रमतलनोमस  हिनोमयाः।  'यवे  मदमव'  (क.६४)  इमत
मपुखममात्रवे।  'यवेऽन्तररकवे' (क.  ६५) इमत नमामभममात्रवे। 'यवे  पपृसथव्यमामम्' (क.६६) इमत जमानपुममात्रवे। इमत सपुत्रमाथरयाः।
नमस्तवे।  षनोडशिचर्थोऽनपुवमाकयाः  एकरुद्रिदवैवत्ययाः  आदमा  गमायत्रष्ट्री  मतसनोऽनपुषपुभयाः  मतसयाः पङ्कययाः  सप्तमानपुषपुभयाः  दवे
जगत्यसौ। अध्यमायस्य परमवेमष्ठदवेवप्रजमापतय ऋषययाः। ममा नयाः (क. १५-१६) इमत दयनोयाः कपु त्सनोऽमप ऋमषयाः। हिवे
रुद्रि, रुतम् दपुयाःखस द्रिमावयमत रुद्रियाः। यदमा 'रु गतसौ' यवे गत्यथमारस्तवे जमानमाथमारयाः।  रवणस रुतम् जमानस रमामत ददमामत रुद्रियाः
जमानमम् भमाववे शक्वपम् तपुगमागमयाः। रुतम् जमानप्रदयाः। यदमा पमामपननो नरमानम् द पुयाःखभनोगवेन रनोदयमत रुद्रियाः। हिवे रुद्रि, तवे तव
मन्यववे क्रनोधमाय नमयाः नमस्कमारनोऽस्तपु। उतनो अमप च तवे तववेषववे बमाणमाय नमयाः। उतमामप  च तवे तव बमाहिहभ्यमास
नमयाः। तव क्रनोधबमाणहिस्तमा अस्मदररष्ववेव प्रसरन्तपु नमास्ममाशस्वत्यथरयाः॥१॥

सरलमाथर याः- अयस रुद्रिमाध्यमायस्य प्रथमनो मन्त्रयाः। अत्र रुद्रिनोपमासकमायाः रुद्रिस प्रमत उपमासतवे, हिवे रुद्रि, तव
क्रनोधमाय नमयाः, तव बमाणमाय च नमयाः, पपुनयाः तवे हिस्तमाभ्यमास ननो नमयाः

व्यमाकरणमम्- 

 रुद्रियाः- रुदम् दपुयाःखस द्रिमावयमत इमत रुद्रियाः।
 पपुनयाः रु गतसौ इमतधमातनोयाः गत्यथरकमादम् जमानमाथरकमादमाधमातनोयाः रुद्रिशिब्दनो मनष्पदतवे। तत्र रवणस रुतम् जमानस 

रमामत ददमामत इमत रुद्रियाः इत्यथर्थो भवमत। अत्र भमाववे शक्वपम् प्रत्यययाः।रुतम् जमानप्रदयाः।
 यदमा पमामपननो नरमानम् द पुयाःखभनोगवेन रनोदयतष्ट्रीमत रुद्रियाः।

रचा तत म रद सशअवचा त अनभरघतोअरचाऽपचा मपकचासशनश्री। तरचा म नस्त अन्वचा शन्त मररचाअ 
सगरर मशन्तचाअसभचचा मकशश्रीसह॥२॥

पदिपचाठर्यः- रचा तत अ र अद अ सशअवचा त अनभर्यः अघतो मरचा अपचा मपकचासशअनश्रीत्रपचा मपकचासशअनश्री॥ तरचा म नर्यःअ 

त अन्वचा म शन्त मरअरतसत अ शऽन्त मररचा सगरर मशअन्ततसत अ सगरर मऽशचान्त अअभश्री चचाअकअशश्रीअसह अ॥

अन्वयमाथर याः-  रुद्रि  हिवे  रुद्रिदवेव,  तवे   तव,  यमा  मशिवमा  यत्मङ्गलमयष्ट्री,  अघनोरमा  अभयप्रदमामयनष्ट्री,
अपमापकमामशिनष्ट्री  पकण्यप्रकमामशिनष्ट्री, तनकयाः शिरष्ट्रीरस, तयमा भवतमा, शिन्तमयमा अमतशियसकखजनकवे न, तन्वमा शिरष्ट्रीरवेण,

नयाः  अस्ममानम्, मगररशिन्त हिवे मगररशि, अमभचमाकशिष्ट्रीमहि अवलम्बनस  कपु रु।

व्यमाख्यमा -  हिवे रुद्रि,  यमा तवे तववेदृशिष्ट्री तनकयाः शिरष्ट्रीरस हिवे मगररशिन्त,  तयमा तन्वमा ननोऽस्ममानमभचमाकशिष्ट्रीमहि
अमभपश्य। चमाकशिष्ट्रीमतयाः पश्यमतकममार (मन. ३/११/८)। ककीदृशिष्ट्री तनकयाः। मशिवमा शिमान्तमा  मङ्गलरूपमा। यतनोऽघनोरमा
अमवषममा  ससौम्यमा  अत एवमाऽपमापकमाशिष्ट्रीमन पमापमसपुखस  कमाशियमत प्रकमाशियमत पमापकमामशिनष्ट्री  न पमापकमामशिनष्ट्री
अपमापकमामशिनष्ट्री।  यमा  पपुण्यफिलमवेव  ददमामत  न पमापफिलममत्यथरयाः।  मगरसौ  कवै लमासवे  शस्थतयाः शिस  सपुखस  प्रमामणनमास
तननोमत मवस्तमारयतष्ट्रीमत मगररशिन्तयाः,  मगरर वमामच शस्थतयाः शिस तननोतष्ट्रीमत वमा,  मगरसौ मवेघवे  शस्थतनो वपृमषदमारवेण शिस
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तननोतष्ट्रीमत वमा,  मगरसौ शिवेतवे मगररशियाः। अममन गच्छमत जमानमातष्ट्रीत्यन्तयाः सवरजयाः। 'अम गतसौ भजनवे शिब्दवे'  कतररर
कयाः।  मगररशिश्चमासमावन्तश्च  मगररशिन्तस्तत्ससबपुमदयाः।  शिकन्ध्वमामदत्वमात्पररूपमम्  (पमा.  ६/१/९४)  ककीदृशिष्ट्री
तन्वमा। शिन्तमयमा सपुखतमयमा॥२॥

सरलमाथर याः -  अयस  रुद्रिमाध्यमायस्य  मदतष्ट्रीयनो  मन्त्रयाः।  हिवे  रुद्रि,  तव  यतम्  मङ्गलमयस,  भष्ट्रीमतशिकन्यस,
पपुण्यस्वरूपस्य  प्रकमाशिकस  यतम्  रुद्रिस्य  शिरष्ट्रीरमशस्त,  तवेन  मनसखलसपुखभररतवेन  शिरष्ट्रीरवेण  हिवे  मगररशि,  त्वमम्
अस्ममानम् अवलनोकयतपु, सपुखमयतपुमममत शिवेषयाः।

व्यमाकरणमम् - 

 मगररशिन्त- मगरसौ पवरतवे शिवेतवे मतष्ठमत वमा, अथमारतम् कवै लमासमाख्यवे पवरतवे शस्थत्वमा, शिस सपुखस तननोतष्ट्रीमत 
मगररशिन्तयाः। अथवमा मगरर वमामच शिस सपुखस तननोमत मवस्तमारयतष्ट्रीत्यथरयाः।

रचासरषकस म सगररशन्त अ हस्तत म सबभअष्ररस्त मवत। सशअवचास सग मररत्र अ तचास कक मर अ रचा सहस मसश्रीर्यःअ पकरमषस अ
जग मतन॥३॥

पदिपचाठर्यः- रचारन इषक मरन सगअरर अशअन्तत असत मसगररऽशन्त हस्तत म सबअभसषर म अस्त मवत सशअवचारन सगअरर अत्रतसत म 

सगररऽत्र तचारन कक अर अ रचा सहससश्रीर्यःअ पकरमषरन  जग मतन।

अन्वयमाथर याः - मगररशिन्त  हिवे मगररशि, यमामम्  इषपुमम् यस बमाणस, अस्तववे  मनकवेपणमाय, हिस्तवे करवे, मबभमषर
धमारयनम्  अशस्त,  मगररत्र हिवे  पवरतरकक,  तमामम्  पकवर्थोकमास,  मशिवमास  कल्यमाणकमाररमणस   कपु रु। पपुरुषस  पपुरुषस,  जगतम्
पपृसथवनीं, ममा न, महिससष्ट्रीयाः महिसमास कमाषर्थीयाः।

व्यमाख्यमा - हिवे मगररशिन्त, त्वस यमाममषपुस बमाणस हिस्तवे मबभमषर धमारयसस। मकस  कतपुरमम्। अस्तववे 'असपु कवेपणवे'
तपुमथर तववेप्रत्यययाः। अससतपुस शित्रकनम् कवेप्तपुममत्यथरयाः। मगररत्र,  मगरसौ कवै लमासवे शस्थतनो भकतमामन त्रमायत इमत मगररत्रयाः
तमाममषपुस मशिवमास कल्यमाणकमाररणनीं कपु रु। मकस च पपुरुषस पपुत्रपसौत्रमामदकस  जगतम् जङ्गममन्यदमप गवमाश्वमामदकस  ममा महिससष्ट्रीयाः
म वधष्ट्रीयाः॥३॥

सरलमाथर याः-  अयस रुद्रिमाध्यमायस्य तपृतष्ट्रीयनो मन्त्रयाः। हिवे रुद्रि,  त्वस शित्रकनम् प्रमत मनकवेपणमाय हिस्तमाभ्यमास यस
बमाणस धमारयमत, हिवे पवरतरकक तस बमाणस कल्यमाणरूपस मवधवेमहि। पपुरुषमाणमास तथमा जगतयाः महिससमास ममा कपु रु।

व्यमाकरणमम् -

 अस्तववे- अत्र असपु कवेपणवे इमतधमातनोयाः तपुमथर तववेप्रत्यययाः। अससतपुस शित्रकनम् कवेप्तपुममत्यथरयाः।

सशअवतन अ वच मसचा त्वचाअ सगरर अशचाऽच्छचा मवदिचारसस। रथचा म नर्यःअ सवर असरज्जग मदिरअक्ष्रस 
सक अरनचाअ अस मतन॥४॥
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पदिपचाठर्यः- सशअवतन म वच मसचा त्वचाअ सगरर मश अच्छम वअदिचाअरअससअ रथचा म नर्यःअ स मवररन इतन जग मतन 

अअरअक्ष्ररन सक अरनचाअइसत म सक अऽरनचार्यःम अस मतन।

अन्वयमाथर याः- मगररशि हिवे रुद्रिदवेव, मशिववेन मङ्गलजनकवे न, वचसमा वमाचमा, त्वमा  त्वमामम्, अच्छ लमाभमाय,

वदमामसस  प्रथमारनमास रनोमम, यथमा यवेन, नयाः  अस्ममाकस , सवर सम्पकणरमम्  इतम् जगतम् भकवनमम्, अयक्ष्ममम् व्यसधरमहितस,
सपुमनमायाः शिनोभनमनस्कमायाः, असतम्।

व्यमाख्यमा - मगरसौ कवै लमासवे शिवेतवे मगररशियाः हिवे मगररशि, मशिववेन वचसमा मङ्गलवेन स्तपुमतरूपवेण वचनवेन त्वमा
अच्छ त्वमास प्रमाप्तपुस वयस वदमामसस वदमामयाः प्रमाथरयमामहिवे। मकस  वदमाम इत्यत आहि। ननोस्ममाकस  सवरममतम् सवरमवेव जगतम्
जङ्गमस  नरमायाः पश्वमामद यथमा यवेन प्रकमारवेण अयक्ष्मस  नष्ट्रीरनोगस  सपुमनमायाः शिनोभनमामनस्कस  च असतम्  भवमत यथमा
कपु मवरमत शिवेषयाः। सपुमनयाःशिब्दवे पपुसस्त्वममाषर जगमदशिवेषणत्वमातम्।४॥

सरलमाथर याः  -  अयस  रुद्रिमाध्यमायस्य  चतपुथर्थो  मन्त्रयाः।  अस्यमाथर्थो  महि,  हिवे  मगररशि,  तव  शिरणस  प्रमाप्तपुस
मङ्गलसकचकवै याः वमाक्यवैयाः प्रमाथरयमामयाः  (यवेन)  अस्ममाकस  जगतयाः सवर  (ममानवमायाः)  स्वमास्थ्यवन्तयाः शिनोभनमनस्कमाश्च
भववेयपुयाः।

व्यमाकरणमम् -

 असतम्- अत्र लवेट्लकमारयाः, अतयाः लवेटनोडमाटसौ इत्यनवेन अडमागमयाः, इलनोपयाः।

अध्र मवतोचदिसधवअक्तचा प्र मथअरतो दिहैव्रतो म सभअषकन । अहवीं मश्चअ सवचार मनन जअम्भरअनन सवचार्यं मश्च 
रचातकधचाअन्रतोअऽधअरचाचश्रीर्यःअ परचा मसकव॥५॥

पदिपचाठर्यः- अधश्री म अअवतोअचअतन अअसधअवअक्तत त्र मसधऽवअक्तचा प्रअथअरर्यः दिहैव्रर्यःम सभअषकन  अहश्री मनन चअ 

सवचार मनन जअम्भर मनन सवचारर्यःम चअ रचाअतक अधचाअन्रइसत मरचातकऽधचाअन्रर्यःअ अधरचाचश्री मॐर्यः परचा म सक अवअ॥

अन्वयमाथर याः-  असधवकमा वमाचमालयाः,  प्रथमयाः  मपुख्ययाः,  दवैव्ययाः स्वगर्थीययाः,  मभषकम्  मचमकत्सकयाः,  असध
अवनोचतम् अध्यपुकवमान। सवमारनम् सकलमाम्नम्, अहिष्ट्रीनम् सपमारनम्, च मकञ्चि, जम्भयनम् मवनमाशियनम्, सवमारयाः सकलमायाः, च
अमप च अधरमाचष्ट्रीयाः  अधनोगमामष्ट्री, यमातपुधमान्ययाः  परमासपुव  रमाकससमकहिमानम् दकरस मनमकप।

व्यमाख्यमा -  रुद्रिनो  ममामध्यनोवचतम्  असधवकपु  ममास  सवमारसधकस  वदतपु,  तवेननोकवे  मम  सवमारसधक्यस
भवत्यवेववेत्यथरयाः। ककीदृशियाः। अमभवकमा असधकवदनशिष्ट्रीलयाः। प्रथमयाः सवरषमास  मपुख्ययाः पकज्यत्वमातम्। दवैव्ययाः दवेववेभ्यनो
महितयाः। मभषकम्  रनोगनमाशिकयाः स्मरणवेनवैव रनोगनमाशिमामद्भिषकत्वमम्। एवस  परनोकमपुक्त्वमा प्रत्यकममाहि। हिवे  रुद्रि,  सवमारयाः
यमातपुधमान्ययाः  यमातपुधमानष्ट्रीयाः  रमाकसष्ट्रीयाः  त्वस  परमासपुव  परमामकप  अस्मभ्यनो  दकरष्ट्रीकपु रु।  मकस  कपु वरनम्।  सवमारनहिष्ट्रीनम्
सपरव्यमाघमादष्ट्रीनम्  जम्भयनम् मवनमाशिमायनम्। ककीदृशिष्ट्रीयमारतपुधमान्ययाः। अधरमाचष्ट्रीयाः अधरवेऽधनोदवेशिवेऽञ्चिशन्त तमा अधरमाच्ययाः
तमायाः अधनोऽधनोगमनशिष्ट्रीलमायाः। चसौ समपुच्चयवे। सपरनमाशिरमाकसष्ट्रीकवेपसौ सदवैव कपु मवरत्यथरयाः॥५॥
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सरलमाथर याः  -  अयस  रुद्रिमाध्यमायस्य पञ्चिमनो  मन्त्रयाः॥  अस्यमाथर्थो  महि,  असधकवकमा,  प्रथमयाः  (मपुख्ययाः
पपुज्यमामतशियमातम्), स्वगरस्थयाः ववैदयाः (रुद्रियाः) अस्मभ्यमम् असधकमम् वद, (उपमदशितपु), (हिवे रुद्रि) त्वस सवमारनम् सपमारनम्
मवनमाश्य अधनोगमाममनष्ट्रीयाः रमाकसष्ट्रीयाः दकरस मनकवेपय।

व्यमाकरणमम् -

 अध्यवनोचदम्- असधपकवरकमादम् वचम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनमम्।
 मभषकम् -रनोगहिमायरगदसकमारनो मभषग्ववैदसौ मचमकत्सकवे

पमाठगतप्रश्नमायाः

.28 मगररशिस्य हिस्तवे बमाणयाः कथमशस्त।

.29 रुद्रिस्य शिरष्ट्रीरस ककीदृशिमम्।

.30 स्वगरस्य मपुख्ययाः ववैदनो कयाः।

.31 यमातपुधमान्यशिब्दस्य कयाः अथरयाः।

अअसनौ रस्तचाअमतो अ मर अण उ अत बअभकर्यः सक मरअङन गलर्यःम। रत चहै मनस र अदचा अअसभततो म सदि अकक 
सशअतचार्यः  स महस्रअशतोऽवहै मषचास अ हतड म ईरहत॥६॥

पदिपचाठर्यः- अअसनौ रर्यः तचाअमर्यः अअर अणर्यः उ अत बअभकर्यः सक अरअङन गलअइसत मसकऽरअङन गलर्यःम रत चअ ए अन अरन 

र अदचार्यः अअसभतर्यःम सदि अकक सशअतचार्यः सअह अस्रअशर्यः इसत म सहस्रअऽशर्यः अवतसत म ए अषचाअरन। हतडर्यःम ई अरअहत अ।

अन्वयमाथर याः-  अससौ  अयस,  ययाः  तमामयाः यत्तमामवणर्थीययाः,  अरुणयाः  रकवणर्थीययाः,  उत  अथवमा,  बभपुयाः
मपङ्गलवणर्थीययाः,  सपुमङ्गलयाः मङ्गलमययाः,  यवे  च पपुनयाः,  सहिसशियाः सहिसससख्यकयाः,  रुद्रिमायाः रश्मययाः,  एनमम् एतमम्,
अमभतयाः पपुरस्तमातम्,  मदकपु  कमाष्ठमासपु,  सश्रतमायाः आसश्रतमायाः,  एषमामम्  एतवेषमास,  हिवेडयाः क्रनोधयाः,  अव ईमहिवे  भक्त्यमा दकरस
करनोमम।

व्यमाख्यमा -  आमदत्यरूपवेणमात्र रुद्रियाः स्तकयतवे।  यनोऽससौ प्रत्यकनो रुद्रिनो रमवरूपयाः। च पपुनरथर।  रुद्रिमा
एनममभतनोमदकपु  प्रमाच्यमामदषपु  सश्रतमायाः  मकरणरूपवेण सहिसशिनोऽससख्यमायाः  एषमास  हिवेडयाः  क्रनोधमस्मदपरमाधजस  वयमवेव
ईमहिवे  मनवमारयमामयाः  भक्त्यमा  मनरमाकपु मरयाः।  हिवेड  इमत  क्रनोधनमाम।  'अमभसवरतसनो’  (पमा.  २/३/२)  मदतष्ट्रीयमा।
ककीदृशिनोऽससौ।  तमामयाः  उदयवेऽत्यन्तस  रकयाः।  अरुणयाः  रकनोऽस्तकमालवे।  उतमामप  च  बभपुयाः  मपङ्गलवणर्थोऽन्यदमा।
सपुमङ्गलयाः शिनोभनमामन मङ्गलमामन यस्य मङ्गलरूपयाः रव्यपुदयवे सवरमङ्गलप्रवतरनमातम्॥६॥
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सरलमाथर याः -  अयस रुद्रिमाध्यमायस्य षष्ठयाः मन्त्रयाः। अस्यमाथर्थो महि,  अससौ ययाः तमामवणरयाः,  रकवणरयाः तथमा
मपङ्गलवणरयाः रुद्रियाः(सकयररूपयाः) सवरमङ्गलप्रवतरकयाः,  पपुनयाः यवे सहिसस मकरणमायाः मदकपु मवस्तपृतमायाः,  तवेषमास क्रनोधस  (वयस)
भक्त्यमा दकरष्ट्रीकपु मरयाः।

व्यमाकरणमम् -

 हिवेड – क्रनोधयाः इत्यस्य कमामचतम् ससजमा।
 ईमहिवे- ई-धमातनोयाः आत्मनवेपमदनयाः लटम् -लकमारस्य उत्तमपपुरुषस्य बहिहवचनवे रूपमम्।
 सश्रतमायाः - शृङम् -धमातनोयाः तप्रत्ययमान्तस रूपमम्। 

अअसनौ रतो मऽवअसपर मसत अ नश्रील मगश्रीवतोअ सवलतो मसहतर्यः। उ अतहैनस म गतोअपचा 
अ मदशअन्नद मशन्नकदिहचाअय्ररर्यः स द अषतो रम मडरचासत नर्यः॥७॥

पदिपचाठर्यः- अअसनौ रर्यः अअवअसप्परतश्रीत्रवऽसपर मसत नश्रील मगश्रीवअइसत अनश्रील मऽगश्रीवर्यः 

सवलतो मसहत अइसत असवऽलतो मसहतर्यः उ अत ए अन अरन गतोअपचाइसत मगतोऽपचार्यः अअद अशअनन अद मशनन 

उ अदिचाअहचाअरर मइत्रक मदिऽहचाअररर्यःम सर्यःद अषर्यः रम अड अरचाअसत अ नर्यःअ।

अन्वयमाथर याः-  अससौ   अयस,  ययाः  नष्ट्रीलगष्ट्रीवयाः  यतम्  नष्ट्रीलकण्ठयाः  मवलनोमहितयाः  मवशिवेषरूपवेण  अरुणयाः,
अवसपरमत  धवैयरसहिकमारवेण  गच्छमत,  उत अथवमा,  एनमम्  एतमम्,  गनोपमायाः    गनोपमालकमायाः,  अदृशिनम्   दृषमावमा,
उदमाहिमायरयाः  जलमाहिमाररण्ययाः,  अदृश्रनम्  दृषमावमा,  दृषयाः  अवलनोमकतयाः,  सयाः  सकयरदवेवयाः,  नयाः  अस्ममाकस ,  मपृडयमामत
आनन्दष्ट्रीकपु वरन्तपु।

व्यमाख्यमा -  यनोऽसमावमामदत्यरुपनोऽवसपरमत  उदयमास्तमामयसौ  कपु वरमन्नरन्तरस  गच्छमत।  एनस  गनोपमा  उत
गनोपमालमा अमप ववेदनोकससस्कमारमाणहिष्ट्रीनमायाः अदृशिनम् पश्यशन्त। उदमाहिमायरयाः उदकस  हिरशन्त तमा उदहिमायरयाः 'मन्थसौदन-’

(पमा.  ६/३/६०)  इत्यमामदनमा  उदकस्यनोदमादवेशियाः।  जलहिमाररण्यनो  यनोमषतनोऽप्यवेनमदृशिनम्  पश्यशन्त।
आगनोपमालमाङ्गनमामदप्रससद इत्यथरयाः। दृशिवेलपुरमङ  'इररतनो वमा' (पमा.  ३/१/५७)  इमत च्लवेरङम्  रुगमागमश्छमान्दसयाः।
ककीदृशियाः। नष्ट्रीलगष्ट्रीवयाः मवषधमारणवेन नष्ट्रीलमा गष्ट्रीवमा कण्ठनो यस्य अस्तमयवे  नष्ट्रीलकण्ठ इव लक्ष्ययाः। मवलनोमहितयाः
मवशिवेषण रकयाः। स रुद्रिनो दृषयाः सन्ननोऽस्ममान्मपृडयमामत सपुखयतपु। अससौ मण्डलवतर्थी रुद्रि एव तपतष्ट्रीमत जमातयाः सपुखस
करनोशत्वत्यथरयाः॥७॥

सरलमाथर याः -  अयस  रुद्रिमाध्यमायस्य सप्तमनो मन्त्रयाः।  अस्यमाथर्थो महि,  अससौ यनो  नष्ट्रीलकण्ठयाः,  मवमशिष्य
रमकमवणरयाः, मन्दस मन्दस (अस्तस) गच्छमत, मकञ्चि गनोपमालमायाः यस पश्यशन्त, जलमम् आहिरन्त्यनो बमालमायाः यस पश्यशन्त,

सयाः (अस्तमाचलशस्थतयाः सकयररूपष्ट्री) रुद्रियाः अस्मभ्यस सपुखस मवतरतपु।

व्यमाकरणमम् -

 उदहिमायरयाः- उदकस  हिरशन्त तमा उदहिमायरयाः, मन्थनोदनसकपु मबन्दपुवजभमारहिमारवष्ट्रीवधगमाहिवेषपु च  इमत (पमा. 
६.३.६०) इत्यनवेन उदकस्यनोदमादवेशियाः।
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 अदृश्रनम्-दृशिवेलपुरमङ इररतनो वमा (पमा.३.१.५७) इमत सकत्रवेण च्लवेरङम् , रुगमागमश्छमान्दसयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.32 रुद्रिस्य कमत वणमारयाः।

.33 सहिसरशश्मरूपनो रुद्रियाः कयाः।

.34 रुद्रिस्य कण्ठयाः मकस वणर्थीययाः।

.35 गनोपमालमायाः अङ्गनमाश्च मकस  पश्यशन्त।

. )24 2 मदतष्ट्रीयनो भमागयाः

नरतो मऽस्तक अ नश्रील मगश्रीवचार सहस्रचाअकचार म रश्रीअढकषत म। अथतोअ रत अ मस्रअ सत्वचा मनतोअऽहस 
ततभ्रतो मऽकरस अ नरर्यःम॥८॥

पदिपचाठर्यः- नरर्यःम अअस्तक अ नश्रील मगश्रीवचाअरतसत अनश्रील मऽगश्रीवचार सअह अस्रचाअकचारतसत म सहस्रऽअअकचार म 

रश्रीअढकषत म अथतोअत्त्रथतो म रत अअस्रअ सत्वचा मनर्यः अअहरन ततभ्रर्यःम अअकअर अरन नरर्यःम।

अन्वयमाथर याः-  नष्ट्रीलगष्ट्रीवमाय   नष्ट्रीलकण्ठमाय,  सहिसमाकमाय  सहिसमामकणवे,  मष्ट्रीढपुषवे  वषरनकमाररणवे,  नमयाः
स्तसौमम अस्तपु भवतपु तमावतम्। अथनो अनन्तरमम्, अस्य  रुद्रिदवेवस्य, यवे  सत्वमानयाः  यद्भिपृत्यमायाः, अहिमम् तवेभ्ययाः नमयाः
अकरमम् अहिस तमानपुमदश्य नमस्कमारस करनोमम।

व्यमाख्यमा -  नष्ट्रीलगष्ट्रीवमाय नष्ट्रीलकण्ठमाय रुद्रिमाय नमनोऽस्तपु नमस्कमारनो भवतपु। ककीदृशिमाय। सहिसमाकमाय
सहिसमकष्ट्रीमण यस्य इन्द्रिस्वरूमपणवे। सवेक्त्रवे वपृमषकत्रर पजरन्यरूपमायवेत्यथरयाः। तमारुणमाय वमा। अथनो अमपच अस्य
रुद्रिस्य  यवे  सत्वमानयाः  प्रमामणननो  भपृत्यमास्तवेभ्यनोऽहिस  नमनो  नमस्कमारमकरस  करनोमम।  'कपृ ञम्  कपृ तसौ'  शिपम्  लमङ
उत्तमवैकवचनमम्॥८॥

सरलमाथर याः -  अयस  रुद्रिमाध्यमायस्य  अषमनो  मन्त्रयाः।  अस्यमाथर्थो  महि  नष्ट्रीलकण्ठमाय,  सहिसलनोचनमाय,

वषरणकत्रर तरुणमाय रुद्रिमाय मवे नमयाः। तदनन्तरमम् अस्य यवे सवेवकमायाः तवेभ्ययाः अमप मवे नममाससस।

व्यमाकरणमम् -

 मष्ट्रीढपुषवे -मममवेहिवेमत मष्ट्रीढ्वनम्, तस्मवै 'ममहि सवेचनवे' दमाश्वमान्समाहमान्मष्ट्रीढ्वमासश्च (पमा ६.१.१२) इत्यनवेन 
क्वस्वन्तनो मनपमातयाः।
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॥रुद्रिमाध्यमाययाः॥ मटप्पणष्ट्री

प्ररक मञ्चअ धन्व मन अस्त्वरक अभरतोअरचात्न्रर्होअज्रचाररन। रचाश्च म तत हस्त अ इष मवर्यःअ परचाअ तचा भ मगवतो 
वप॥९॥

पदिपचाठर्यः- प्रतसत म रक अञ्चअ धन्न्व मनर्यः त्वरन उ अभरतोर्यःम आत्त्न्रर्हो म ज्रचारन रचार्यः चअ तत अ हस्तत म इ अष मवर्यः 

परतसत म तचार्यः भअगअवअइसत मभगऽवर्यः वअपअ॥

अन्वयमाथर याः - भगवयाः हिवे भगवनम्, त्वमम् स्वयस रुद्रिदवेवयाः, धन्वनयाः धनपुषयाः, उभयनोयाः मदशियनोयाः, अत्न्यर्थोयाः
ज्यमामम् प्रमपुञ्चि मपुकस  कपृ त्वमा,  च एवमम्,  तवे  तव,  हिस्तवे  करवे,  यमायाः इषवयाः यत्बमाणमायाः सशन्त,  तमायाः  परमावप दकरस
मनमकप।

व्यमाख्यमा - हिवे भगवयाः भगस षशड्वधमवैश्वयरमस्यमास्तष्ट्रीमत भगवमानम्। 'मतपुवसनो रुयाः ससबपुदसौ छन्दसस' (पमा.
८/३/१) इमत रुत्वमम्। 'ऐश्वयरस्य समगस्य धमरस्य यशिसयाः सश्रययाः। जमानववैरमाग्ययनोश्चवैव षण्णमास भग इतष्ट्रीरणमा'
इत्यपुकयाः। हिवे भगवनम् धन्वनयाः धनपुष उभयनोरमात्न्यर्थोयाः दयनोयाः कनोट्यनोयाः शस्थतमास  ज्यमास मसौवर्थी स त्वस प्रमपुञ्चि दकरष्ट्रीकपु रु।
यमाश्च तवे तव हिस्तवे इषवयाः बमाणमायाः तमा इषकयाः  परमावप परमामकप॥९॥

सरलमाथर याः - अयस रुद्रिमाध्यमायस्य नवमनो मन्त्रयाः। अस्यमाथर्थो महि, हिवे भगवनम्, त्वस धनपुषयाः दयनोयाः प्रमान्तयनोयाः
ज्यमास प्रकपृ षवेन प्रमनोचय। मकञ्चि तवे पमाणयनोयाः यवे बमाणमायाः (वतरन्तवे), तमानम् अमप दकरस मनकवेपय।

व्यमाकरणमम् -

 प्रमपुञ्चि- प्र-उपसगरपकवरकमातम् मपुञ्चितवेयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनमम्। मनोचय इत्यथरयाः।

सवज्रसअ धनकर्यःम कपअसदरनतोअ सवश मल्रतोअ बचाण मवचावाँ२॥ उ अत अनत मशन्नस्रअ रचा इष मव 
आअ भकर मस्र सनषङन गअसधर्यः॥१०॥

पदिपचाठर्यः- सवज्रअसरसत अ सवऽज्र मरन धनकर्यःम कअपअसदिरनर्यःम सवश मल्रअऽइसत असव श मल्रर्यः 

बचाण मवचासनसत अ बचाण मऽवचाअनन उ अत अनत मशनन अअस्रअ रचा इष मवर्यः आअ भकर्यः अअस्रअ सन अष अङन गसधर्यःम।

अन्वयमाथर याः- कपमदरनयाः  जटमाधमाररनयाः, धनपुयाः धनपुषम्, मवज्यस ज्यमारमहितस, बमाणवमानम् बमाणवेन यपुकनो भवतपु,
मवशिल्ययाः बमाणरमहितयाः, उत अथवमा, अस्य यमायाः इषवयाः एतस्य यमायाः बमाणमायाः सशन्त  तमायाः, अनवेशिनम् नषष्ट्रीभवन्तपु,
अस्य मनषङ्गसधयाः आभपुयाः एतस्य तपुणष्ट्रीरमहितयाः भवतपु।

व्यमाख्यमा - कपदर्थो जटमाजकटनोऽस्यमास्तष्ट्रीमत कपदर्थो रुद्रिस्तस्य धनपुयाः मवज्यस मसौवर्थीरमहितमस्तपु। मवगतमा
ज्यमा  यस्य  ततम्।  उतमामप  बमाणवमानम्  बमाणमा  अशस्मनम्  सन्तष्ट्रीमत  बमाणवमानम्  इषपुसधयाः  मवशिल्यनो  मवफिलनोऽस्तपु।
बमाणमागगतनो लनोहिभमागयाः शिल्यमम् इषपुसधमनररगबमाणनोऽस्तपु। अस्य रुद्रिस्य यमा इषवयाः तमा अनवेशिनम् नश्यन्तपु  'णशि
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अदशिरनवे'  नशिवेरत एत्वमम्  अमङ ववेत्यवेत्वमम्  पपुषमामदत्वमातम्  च्लवेरङम् ।  अस्य रुद्रिस्य मनषङ्गसधयाः मनषज्यत इमत
मनषङ्गयाः खङ्गयाः स धष्ट्रीयतवेऽशस्ममन्नमत मनषङ्गसधयाः कनोशियाः स आभपुयाः ररकयाः खङ्गरमहितनोऽस्तपु। रुद्रि अस्ममानम् प्रमत
न्यस्तसवरशिस्त्रनोऽशस्त्वत्यथरयाः॥१०॥

सरलमाथर याः -  अयस  रुद्रिमाध्यमायस्य  दशिमनो  मन्त्रयाः।  अस्यमाथर्थो  महि,  जटमाधमाररणयाः  (रुद्रिस्य)  धनपुयाः
ज्यमारमहितस भवतपु। बमाणवमानम्  (त्वस)  बमाणरमहितनो भव। मकञ्चि अस्य (रुद्रिस्य)  यवे बमाणमायाः वतरन्तवे,  तवे अमप नषमा
भवन्तपु। पपुनयाः अयस खड्गरमहितनो भवतपु। सवरशिस्त्ररमहितनो भव इमत भमावयाः।

व्यमाकरणमम् -

 कपमदरनयाः- कपदरयाः अस्यमास्तष्ट्रीमत मवगहिवे अत इमनठनसौ इत्यनवेन इमनप्रत्ययवे मनष्पन्नस्य कपमदरनम्-
शिब्दस्य षष्ठ्यवेकवचनवे रूपमम्।

 अनवेशिनम्-नश्यन्तपु इमत 'णशि अदशिरनवे' इमतधमातनोयाः नशिवेयाः अत अमङ ववेत्यवेत्वमम् पपुषमामदत्वमातम् च्लवेरङम् ।
 कपमदरनयाः-  उगयाः कपदर्थी श्रष्ट्रीकण्ठयाः मशिमतकण्ठयाः कपमालभपृतम् इत्यमरयाः।

रचा तत म हत असतरश्री मढकषरअ हस्तत म बअभभव म तत अ धनकर्यःम। तरचाअऽस्रचासन्वअश्वतअस्त्वर मरअक्ष्ररचाअ परर म
भकज॥११॥

पदिपचाठर्यः- रचा तत म हत असतर्यः रश्रीअढकष अरअ। रश्रीअढक अस्त अरतसत मरश्रीढकर्यःऽत अरअ हस्तत म बअभभव म तत अ धनकर्यःम तरचा म 

अअस्रचानन सव्वश्श्वतर्यःम त्वरन अअरअक्क्ष्ररचा म परश्रीसत म भक अजअ।

अन्वयमाथर याः- मष्ट्रीढपुषम हिवे कमामवमषरनम्, तवे तव, हिस्तवे  करवे, यमा धनपुयाः यत्धनपुषम्  हिवेमतयाः धनपु-सम्बन्धष्ट्री-
आयपुधयाः अशस्त, तवे मनरथरकमायाः, तयमा  अयक्ष्मयमा व्यसधरमहितवेन आयपुधवेन, त्वमम् स्वयमम्  अस्ममानम् नयाः, मवश्वतयाः
पररतयाः  पररभपुज पमालयतपु।

व्यमाख्यमा -  अमतशियवेन मष्ट्रीढ्वमान्मष्ट्रीढपुषमयाः  'तससौ मत्वथर'  (पमा.  १/४/१९)  इमत भससजमायमास  'वसनोयाः
ससप्रसमारणमम्' (पमा. ६/४/३१) इमत ससप्रसमारणमम्। षत्वषपुत्ववे। हिवे मष्ट्रीढपुषम सवेकपृ तम वषपुरक, तवे तव हिस्तवे यमा धनपुयाः
हिवेमतयाः धनकरूपममायपुधस बभकव अशस्त। एकस  तवेपदस पमादपकरणमाय। तयमा धनकरूपयमा हिवेत्यमा मवश्वतयाः सवरतनोऽस्ममानम्
पररभपुज  पररपमालय।  भपुजवेमवरकरणव्यत्ययवे  शिप्रत्यययाः।  ककीदृश्यमा  तयमा।  अयक्ष्मयमा  नमाशस्त  यक्ष्ममा  रनोगनो
यस्यमास्तयमा मनरुपद्रिवयमा दृढयमा अनपुपद्रिवकमाररण्यमा वमा॥११।

सरलमाथर याः -  अयस रुद्रिमाध्यमायस्य एकमादशियाः मन्त्रयाः। अस्यमाथर्थो महि,  हिवे प्रभकत-कमामवषरणकमाररनम्,  तवे
हिस्तवे यतम् धनपुयाःसम्बशन्ध आयपुधस (वतरतवे), तवेन व्यमासधरमहितवेन (आयपुधवेन) त्वस अस्ममानम् सवरमवधमवघ्नवेभ्ययाः रक
पररपमालय वमा।

व्यमाकरणमम् -

 बभकव- भक-धमातनोयाः सलट्लकमारवे प्रथमपपुरुषवैकवचनवे रूपमम्।
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॥रुद्रिमाध्यमाययाः॥ मटप्पणष्ट्री

 मष्ट्रीढपुषम-अमतशियवेन मष्ट्रीढ्वमान्मष्ट्रीढपुषमयाः 'तससौ मत्वथर' (पमा. १/४/१९) इमत भससजमायमास 'वसनोयाः 
ससप्रसमारणमम्' (पमा. ६/४/३१) इमत ससप्रसमारणमम्। षत्वषपुत्ववे।

 धनपुयाः- षकमारमान्तयाः नपपुससकयाः धनपुष-शिब्दस्य रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.36 सहिसस लनोचनमामन कस्य।

.37 उपमासकवै याः दकरवे मकस मनकवेपणमाय प्रमाथ्यरतवे रुद्रियाः।

.38 मष्ट्रीढस्तपुममत्यस्य कयाः अथरयाः।

.39 रुद्रिस्य धनपुयाःसम्बशन्ध आयपुधस ककीदृशिमम्।

.40 कपमदरनयाः इत्यस्य मनवरचनस कपु रुत।

.41 अयक्ष्ममा इत्यस्य अथर सलखत।

परर म तत अ धन्व मनतो हत असतर अस्रचान्वम मणक्तक  सवअश्वतर्यःम। अथतोअ र इ मषक असधस्तवचाअरत 
अअस्रसन्नधत मसह अ तरन॥१२॥

पदिपचाठर्यः- परश्रीसत म तत अ धन्न्व मनर्यः हत असतर्यः अअस्रचानन वम अणअक्तक अ  सवअश्वतर्यःम अथतोअ इत्रथतो म रर्यः 

इ अषक असधररतश्री मषक अऽसधर्यः तव म आअ रत अअस्रतन नश्रीसत म धत असह अ तरन।

अन्वयमाथर याः-  तवे तव,  धन्वननो हिवेमतयाः  धनपु-सम्बशन्ध  -आयपुधयाः,  मवश्वतयाः पररतयाः,  नयाः  अस्ममाकस ,
पररवपृणकपु  त्यजन्तपु। अथनो अनन्तरस, तव ययाः इषपुसधयाः अशस्त, तमम् अस्मतम् आरवे मनधवेमहि तममषपुदधष्ट्रीमम् अस्ममाकस
हिस्तवे स्थमापनस कपु रु।

व्यमाख्यमा - हिवे रुद्रि, तवे तव धन्वननो हिवेमतयाः। धनपुयाःससबशन्ध आयपुधस मवश्वतयाः सवरतनोऽस्ममानम् पररवपृणकपु
त्यजतपु। ममा हिशन्त्वत्यथरयाः। 'वपृजष्ट्री वजरनवे'  रुधमामदत्वमातम् श्नमम्। अथनो अमपच यस्तव इषपुसधस्तमस्मत्सकमाशिमातम्
आरवे दकरवे मनधवेमहि अस्मत्तनो दकरवे स्थमापय॥१२॥

सरलमाथर याः - अयस रुद्रिमाध्यमायस्य दमादशिनो मन्त्रयाः। अस्यमाथर्थो महि, (हिवे रुद्रि) तव धनपुयाःसम्बशन्ध आयपुधस
कस्यमायाः अमप मदशियाः अस्ममानम् न स्पशिर कपु यमारतम्। पपुनयाः तव यनो बमाणयाः  (अशस्त)  तमम् अस्ममाकस  सकमाशिमादम् दकरवे
नयतपु।

व्यमाकरणमम् -
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 परर....वपृणकपु -, अत्र पररररमत उपसगरयाः, मध्यवे पदमानमास व्यवच्छवेदयाः तपु ववैमदकप्रयनोगत्वमातम् समाधपुयाः। 
वपृणकपु  इमत वपृजष्ट्री वजरनवे इमतधमातनोयाः रुधमामदत्वमातम् श्नमम्।

 इषपुसधयाः- तकणनोपमासङ्गतकणष्ट्रीरमनषङ्गमा इषपुसधदरयनोयाः इत्यमरयाः।

अअवअतत्रअ धनक अषनवस सह मस्रचाकअ शतत मषकधत। सन अशश्रीय्रर म शअल्रचानचास अ रकखिचा म सशअवतो नर्यःम 
सक अरनचा म भव॥१३॥

पदिपचाठर्यः- अअवअतत्रतत्र मवऽतत्र म धनकर्यःम त्वरन सह मस्रचाअक्कतसतसह मस्र अक शतत मषकधअ इसत अ शत म 

इषकधत सन अशश्रीय्रर्वेसत सन अऽशश्रीरर म शअल्रचानचा मरन रकखिचा म सशअवर्यः नर्यःअ सक अरनचाअइसत मसकऽरनचार्यःम भअवअ।

अन्वयमाथर याः-  सहिसमाक   हिवे  सहिसलनोचन,  शितवेषपुधवे   शितवेषपुसधयपुकवे  त्वमम्  धनपुयाः  धनपुषम्  अवतत्य
आरनोमपतस न कपृ त्वमा, शिनल्यमानमास बमाणसमकहिमानमास, मपुखमा मपुखमानम्  मनशिष्ट्रीयर  शिष्ट्रीणर कपृ त्वमा, नयाः अस्ममानम् प्रमत, मशिवयाः
शिमान्तयाः, सपुमनमायाः शिनोभनमनस्कयाः भव।

व्यमाख्यमा -  सहिसमकष्ट्रीमण यस्य शितममषपुधयनो यस्य हिवे सहिसमाक,  हिवे शितवेषपुधवे,  त्वस ननोऽस्ममानम् प्रमत
मशिवयाः शिमान्तयाः सपुमनमायाः शिनोभनमचत्तश्च भव। अनपुगपृहिमाणवेत्यथरयाः।  मकस  कपृ त्वमा। धनपुरवतत्य अपज्यमाकस  कपृ त्वमा
शिल्यमानमास मपुखमा मपुखमामन बमाणफिलमागमामण मनशिष्ट्रीयर शिष्ट्रीणमारमन कपृ त्वमा इत्यथरयाः॥१३॥

सरलमाथर याः - अयस रुद्रिमाध्यमायस्य त्रयनोदशिनो  मन्त्रयाः। अस्यमाथर्थो महि, हिवे सहिसलनोचन, हिवे बहिहबमाणहिस्तयाः
(रुद्रि),  त्वस धनपुषस न आरनोप्य मकञ्चि बमाणमानमास सवरषमास तष्ट्रीक्ष्णमागभमागस शिष्ट्रीणर कपृ त्वमा अस्ममाकस  प्रमत शिमान्तयाः तथमा
शिनोभनमनस्कनो भव।

व्यमाकरणमम् -

 मनशिष्ट्रीयर- 'शितॄ महिससमायमामम्' 'सममासवेऽनञ्पकवर क्त्वनो ल्यपम्' 'ऋत इदम्-धमातनोयाः' (पमा. ७/१/१००) इमत।
 शितवेषपुधवे- शितमम् इषपुधयनो यस्य स शितवेषपुसधयाः। हिवे शितबमाणयपुत इत्यथरयाः।

नर मस्त अ आरक मधचाअरचानचा मततचार धम अष्णवत म। उ अभचाभ्रचा मरक अत तत अ नरतो म बचाअहहभ्रचास अ तवअ 
धन्व मनत॥१४॥

पदिपचाठर्यः- नरर्यःम तत अ आरक मधचार अनचा मततचाअर धम अष्णवत म उ अभचाभ्रचा मरन उ अत तत नरर्यःम 

बचाअहहभ्रचाअसरसत मबचाअहहऽभ्रचा मरन तव म धन्व मनत॥

अन्वयमाथर याः-  तवे  तव,  अनमाततमाय अनमारनोमपतमाय,  धपृष्णववे  मवष्णववे,  आयपुधमाय  नमयाः  आयपुधस्य
उदवेश्यवे नसौमम, उत अथवमा, तवे तव, उभमाभ्यमामम् बमाहिहभ्यमास हिस्तमाभ्यमास  नमयाः स्तसौमम, तव धन्वनवे धनपुषवे च।
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॥रुद्रिमाध्यमाययाः॥ मटप्पणष्ट्री

व्यमाख्यमा -  हिवे  रुद्रि,  तवे  तवमायपुधमाय  नमनोऽस्तपु  बमाणमाय  नमतरस्तपु।  ककीदृशिमाय।  अनमाततमाय
धनपुष्यनमारनोमपतमाय।  धपृष्णववे  धषरणशिष्ट्रीलमाय।  धपृषवेयाः  क्नपुप्रत्यययाः।  ररपकनम्  हिन्तपुस  प्रगल्भमाय।  उतमामप  च  तवे
तवनोभमाभ्यमास  बमाहिहभ्यमास  नमयाः  तव  धन्वनवे  धनपुषवेऽमप  नमनोस्तपु।  तस्यमामप  मवशिवेषणमम्  अनमाततमाय
अवतमाररतमसौवर्थीकमाय॥१४॥

सरलमाथर याः -  अयस  रुद्रिमाध्यमायस्य चतपुदरशिनो मन्त्रयाः। अस्यमाथर्थो महि,  (हिवे  रुद्रि)  तव अनमारनोमपतवेभ्ययाः
परमाक्रमशिमासलभ्ययाः आयपुधवेभ्ययाः मवे नमयाः। पपुनयाः तव बमाहिहभ्यमास धनपुषवे च मवे नमयाः।

व्यमाकरणमम् -

 उभमाभ्यमामम्-उभशिब्दयाः मनत्यमदवचनमान्तयाः।
 उत- अव्ययस पदममदमम्। अथमारयाः-अत्यथरमम्। मवकल्पयाः। समपुच्चययाः। मवतकर याः। प्रश्नयाः। पमादपकरणमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.42 मनधवेमहि इत्यस्य अथर सलखत।

.43 धन्वननो हिवेमतयाः इत्यस्य अथरयाः कयाः।

.44 धनपुष्टममत्यस्य सशन्धस मवच्छवेदयतपु।

.45 मनशिष्ट्रीयर इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः।

.46 उपमासकमायाः रुद्रिस्य मकमपुमदश्य प्रणममत।

. )24 3 रुद्रिदवेवतमायमायाः स्वरुपस ववैमशिष्ट्यञ्चि
शिपुक्लयजपुवरदवे  रुद्रिमाध्यमायवे  रुद्रिदवेवतमायमायाः  स्वरूपस  तथमा  ववैमशिष्ट्यस  मवस्तमारवेण  सममालनोमचतमम्।

शिवैवधमरस्य  उत्पत्तवेयाः  तथमा  प्रसमारस्य  इमतहिमासवे  शिपुक्लयजपुवरदस्य  अतष्ट्रीव  महित्त्वस  वतरतवे  इत्यत्र  नमाशस्त
सन्दवेहिलवेशिमावसरयाः। शिपुक्लयजपुवरदससमहितमायमायाः षनोडशियाः अध्यमाययाः रुद्रिमाध्यमायनमाम्नमा प्रससदयाः। रुद्रिशिब्दस्य अथरयाः
भष्ट्रीषणस भयङ्करस वमा। पमामपननो नरमानम् द पुयाःखभनोगवेन रनोदयमत  इमत रुद्रियाः। मकञ्चि रुतम् द पुयाःखस द्रिमावयमत रुद्रियाः। यदमा 'रु
गतसौ'  यवे  गत्यथरस्तवे  जमानमाथमारयाः।   रवणस  रुतम्  जमानस  रमामत ददमामत रुद्रियाः जमानमम्  भमाववे  शक्वपम्  तपुगमागमयाः। रुतम्
जमानप्रदयाः इमत वमा।

ऋग्ववेदवे  रुद्रियाः अन्तरष्ट्रीकस्थमानस्य दवेवयाः,  मरुतमास  मपतवेमत प्रससदयाः। शिपुक्लयजपुवरदस्य चतपुषपुर  सककवे षपु
तथमा एकस्य सककस्य भमागममात्रवे च सनोमदवेववेन सहि तस्य स्तपुमतयाः दृश्यतवे। ऋग्ववेदवे अमप रुद्रिस्य भयङ्करस रूपस
बहिहषपु  स्थलवेषपु  वण्यरतवे।  ववैमदकदवेवतमायमायाः  बमाह्यप्रतष्ट्रीकस  प्रत्यवेकमम्  एकमम्  एकस  प्रमाकपृ मतकघटनरूपमम्।  तस्ममातम्
रुद्रिदवेवस्य प्रतष्ट्रीकस  वजयाः इमत। अतयाः वजस्य असधष्ठमात्रष्ट्री-दवेवतमा रुद्रियाः जगत्प्रपञ्चिस्य स्वमाममरूपवेण प्रककीमतरतयाः
अभकतम्। वजस्य उत्पन्नकमालवे अथमारतम् वजपतनकमालवे तस्य भष्ट्रीषणशिब्दवेन मत्रभकवनस भयभष्ट्रीतस भवमत। इयमवेव
घटनमा रूपकमावरणवेन उच्यतवे यतम् रुद्रियाः जन्म-कणवे भष्ट्रीषणमचत्कमारस करनोमत। वजवेण सहि भष्ट्रीषण-मवनमाशिशिब्दसौ
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मनत्यस ससम्बदसौ। तस्ममातम् तस्य असधष्ठमातमा दवेवयाः रुद्रियाः भष्ट्रीषणयाः गजरनशिष्ट्रीलश्च। ऋग्ववेदवे  रुद्रिदवेवतमामम् उमदश्य
स्तपुमतमनववेदकसककवे  सवरदमा  भयमानकरूपवेण  ससहिमारकरूपवेण  वमा  अयमम्  आमवभरवमत।  तस्य  रुद्रिस्य
रुद्रिरूपदशिरनवेन समाकस  तस्य कल्यमाणमयरूपस्य अमप वणरनमा ववेदवे बहिहत्र प्रमाप्यतवे। यथमा  सयाः ववैदश्रवेष्ठयाः इत्यमप
श्रपुयतवे। तथमा महि  आम्नमातस -मभषकस  त्वमास मभषजमास शृणनोमम(ऋ २।३३।४)। ऋग्ववेदस्य कस्यमप एकस्य मन्त्रवे
(२।३३।२)  रुद्रिमम् उमदश्य प्रमाथरनमा अमप मवमहितमा,  तथमा ह्यमाम्नमातस  -शितस महिममा अशिष्ट्रीय भवेषजवेमभयाः इमत
अथमारतम्  हिवे  रुद्रिदवेव  यवेन  अहिस  तव  प्रदत्तवेन  मभषजमा  शितस  वषमारमण  जष्ट्रीवमामम  इमत।  भष्ट्रीषणस्य रुद्रिस्य  ववेदवे
मचमकत्सकत्ववेन वणरनमायमास तस्य कल्यमाणरूपस्यमामप पररचययाः प्रमाप्यतवे। तस्ममादवेव ववेदवे  भवेषज इमत जलमाष
इमत च शिब्ददयस रुद्रिसम्पकर  प्रयपुकनो भवमत।

रुद्रिदवेवस्य चमाररमत्रकवणरनमा अमप ऋग्यजपुवरदभवेदवेन मभन्नमा भवमत। यथमा ऋग्ववेदवे रुद्रिस्य ससहिमारत्ववेन
असधकवणरनमा अशस्त। अमप च यजपुवरदवे घनोरयाः घनोरतरयाः तथमा मशिवयाः मशिवतरयाः इमत। मकञ्चि सयाः यजपुवरदवे मशिव-

शिङ्कर-मयस्कर-शिम्भव-मयनोभवप्रभपृमतमभयाः  कल्यमाणवमाचकससजमामभयाः  स्तकयतवे।  प्रत्यवेकस
मवशिवेषणवमाचकशिब्दस्यमाथरयाः  कल्यमाणजमनतसपुखमम्  इमत।  ययाः   रुद्रियाः  स  एव  मशिवयाः।  मकन्तपु  शिपुक्लयजपुवरदवे
मशिवरुद्रियनोयाः मध्यवे ववैपरष्ट्रीत्यमम् सदमप तस्य समन्वययाः च दृश्यतवे। न कवे वलमम् अयमारणमामम् अमप च अनमायमारणमामम्
अन्त्यजमानमास च दवेवतमारूपवेन सयाः रुद्रियाः वमणरतयाः। न कवे वलमम् उच्चवणमारनमामम्, अमप तपु कपु लमालमानमास लसौहिकमारमाणमास
व्यमाधमादष्ट्रीनमाममप सयाः दवेवयाः पमालकश्च। न कवे वलस मनपुष्यमाणमामम् अमप तपु समस्तप्रमाणष्ट्रीनमास यथमा गवमामम् अशिवमानमास
शिपुनमास  च सयाः एव पमालकयाः। न कवे वलस सज्जनमानमामम् अमप तपु असच्चसौर-लपुण्ठकमानमाममप दवेवतमा पमालकश्च।
तस्ममातम् तशस्मनम् रुद्रिवे बहिहमवपरष्ट्रीतधममारणमामम् एकत्र सममाववेशियाः  दृश्यतवे। मकञ्चि सयाः आयर-अनमायमारणमास सतमामसतमास
सवरषमामम् उपमास्ययाः। एकत्र सयाः मशिवयाः शिमान्तयाः पमालकयाः उपमास्यश्च, अपरत्र सयाः रुद्रियाः भष्ट्रीषणयाः ससहिमारकश्च इमत।
शिपुक्लयजपुवरदवे रुद्रियाः सगपुणदवेवमानम् अमतक्रम्य मनगपुरणपरमवेश्वरवेण पररणतयाः अभवतम्।

रुद्रिमाध्यमायवे  अनमायरलपुण्ठकमान्त्यजमादष्ट्रीनमामम्  उपमासकत्ववेन पमालकत्ववेन  रुद्रियाः वमणरतयाः  अशस्त। अतयाः
आदसौ  सयाः  रुद्रियाः  अनमायमारणमामपुपमास्ययाः  आसष्ट्रीतम्  अनन्तरञ्चि  अमायरगणवैयाः  सयाः  पकसजतयाः,  अतयाः  सयाः
आयमारनमामनमायमारणमामम्  उपमास्ययाः इमत कवे चन पशण्डतमायाः। परन्तपु  ऋग्ववेदवे  रुद्रियाः सम्पकणरयाः आयरदवेवयाः। कवे भ्यश्चन
बमाह्मणगन्थवेभ्ययाः जमायतवे आयमारनमायर्थोभयधमर रुद्रिदवेवस्य पकजमा प्रचसलतमा आसष्ट्रीतम्।

शिपुक्लयजपुवरदवे  रुद्रिमाध्यमाययाः कमाव्यससौन्दयरण मशण्डतयाः। अध्यमायवेऽशस्मनम्  रुद्रियाः पशिपुपमत-शिम्भपु-मशिव-

शिङ्कर-मगररशि- मगररशिन्त- मशिमतकण्ठ-नष्ट्रीलगष्ट्रीव-कपमदर-प्रभपृमतमभ बहिहमभयाः नमाममभयाः अलसकमाररतयाः। ऋग्ववेदवे रुद्रियाः
वजस्य वमातस्य वमा दवेवतमा। शिपुक्लयजपुवरदवे न कवे वलस वजस्य वमातस्य, अमप तपु सकयरण समाकस  रुद्रिस्य अमभन्नत्वस
नवैकन मन्त्रवेण प्रमतपमामदतमम्। तत्र रुद्रियाः सकयरस्य एकमासशियाः इमत। तस्ममातम् सकयर्थोदयमास्तचलमानपुसमारवेण प्रत्यवेकमम्
अमप  मपुहिहतर  पपृथकम्  पपृथङ्नमाममभयाः  तस्य  स्तपुमतयाः।  सकयर्थोदयकमालवे  अस्तमाचलसमयवे  सकयरस्य  सहिसरश्मययाः
स्पषष्ट्रीभवशन्त। ऋमषरूपस्य कववेयाः कल्पनयमा सकयरमवम्बयाः मस्तक इव मकञ्चि चतपुधमारप्रसमाररतरश्मययाः दष्ट्रीघरजटमा
इव  इमत।  कपदर्थी  जटमाशिब्दवमाचष्ट्री।  यस्य  जटमा  अशस्त  सयाः  कपदर्थी  इत्यपुच्यतवे।  तस्ममातम्  सकयरण  समाकमम्
एकमात्मभकतस्य  रुद्रिस्य अन्यस  नमाम  कपदर्थी  इमत  (१६।१०)।  (रुद्रिमाध्यमायस्य सप्तममन्त्रवे  कमाव्यससौन्दयर)।
अस्तगमाममनयाः सकयररूपमातम् रुद्रिस्य नष्ट्रीलगष्ट्रीव इमत नमाम्नयाः उत्पसत्तयाः। अस्तमाचलसमयवे  आकमाशिस  वणरक्रकीडमायमास
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मनमशज्जतस   भवमत। तदमा   सकवणरमशण्डतयाः सकयरयाः  पशश्चममायमास  मदमशि शिनोमभतनो भवमत। सकयरमवम्बस्य मध्यवे
नष्ट्रीलवणररवेखमा  एकमा  लक्ष्यतवे।  मध्यभमागयाः  शिरष्ट्रीरस्य  कण्ठसदृशियाः।  गष्ट्रीवयाः  कण्ठपयमारयवमाचष्ट्री।  गष्ट्रीवस्य
नष्ट्रीलवणरत्वमातम् सकयरयाः  नष्ट्रीलगष्ट्रीवनो नष्ट्रीलकण्ठ  इमत नमाम्नमा प्रससदयाः इमत। अतयाः सकयरण समाकमम् अमभन्नमात्मनयाः
रुद्रिस्यमामप नमाम नष्ट्रीलगष्ट्रीवनो नष्ट्रीलकण्ठ इमत वमा। तथमा महि सप्तममन्त्रवे

अससौ यनोऽवसपरमत नष्ट्रीलगष्ट्रीवनो मवलनोमहितयाः।

उतवैनस गनोपमा अदृश्रन्नदृश्रन्नपुदहिमायरयाः स दृषनो मडयमत नयाः॥

एवस सकयररूपरुद्रिदवेवतमायमायाः अस्तमाचलसमयवे उद्बपुदयाः रम्ययाः मपुहिहतरयाः आकपृ ष्यममाणनो भवमत। तदमा गमावयाः
गनोष्ठस प्रमत प्रत्यमागच्छशन्त। गवमास प्रत्यमागमनवेन समाकमम् आगतयाः गवमास पमालकयाः गनोपमालयाः अमप सकयररूपवेण रुद्रिवेण
सपृषस्य पररववेशिवेन आकपृ षस भकत्वमा तस रुद्रिदवेवस पश्यमत। समयनोऽयस गमाम्यरमणष्ट्रीनमामम् अमप जलमानयनसमययाः। तमायाः
रमण्य़याः जलमानयनसमयवे  आकपृ षस  भकत्वमा रुद्रिदवेवस्य अपकवरलष्ट्रीलमास  पश्यशन्त। रुद्रिमाध्यमायवे  कमाव्यरूपवेण एतमामन
मन्त्रमामण कमाव्यकल्पनयमा अलसकमारवेण च अलसकपृ तमामन सशन्त इमत।

पमाठसमारयाः

मवशिवेषतयाः शिवैवधमरस्य प्रचमारयाः अशस्मनम् अध्यमायवे  मवदतवे। तस्य ववैमशिष्ट्यस स्वरूपश्चमामप  प्रमायशियाः
मवस्तरवेण अत्र वमणरतयाः। सयाः रुद्रियाः भयङ्करयाः आसष्ट्रीतम्। जन्मसमयवे   स्वयमवेव भष्ट्रीषणस क्रन्दमत अमप च ततम्
शिब्दवेन असखलभकनस  ययाः कम्पयमत सयाः रुद्रियाः। ऋग्यजपुवरदभदमातम् तस्य रुद्रिस्य वणरनमा अमप पपृथकम्  भवमत।
ववैमदकदवेवतमायमायाः बमाह्यप्रतष्ट्रीकस  प्रत्यवेकमम्  एकमम्  एकस  प्रकपृ मतकघटनमा। तस्ममातम्  रुद्रिदवेवस्य प्रतष्ट्रीकस  वज इमत।
रुद्रिदवेवयाः सवरदमा न भयङ्करयाः। तस्य रुद्रिरुवे ण समहितस तस्य कल्यमाणमयरूपममप अशस्त। यथमा सयाः ववैदरमाजमा।
सयाः  ववैदरूपवेण  सवमारनम्  अरनोग्यस  ददमामत।   मशिवयाः,  शिङ्करयाः,  मयस्करयाः,  शिम्भपुयाः,  मयनोभवयाः  चवेमत  तस्य
कल्यमाणवमाचकशिब्दमायाः  इमत। सयाः न कवे वलमम्  आयमारनमायमारणमास  मनपुष्यमाणमाममप तपु  समस्तप्रमाणष्ट्रीनमामम्  उपमास्ययाः
पमालकश्चवेमत। सकयमारस्तचलसमयवे आकमाशिस रकरसञतस भवमत। तदमा  सकयरमवम्बस्य मध्यभमागवे  एकमा मवमशिषमा
नष्ट्रीलवणररवेखमा  प्रतष्ट्रीयतवे। समाधमारणतयाः शिरष्ट्रीरस्य मध्यमभमागसदृशियाः  कण्ठयाः। सकयरस्यमामप मध्यभमागस्य कण्ठस्य
नष्ट्रीलवणरत्ववेन  प्रतष्ट्रीयममानत्वमातम्  सकयरस्य  नमाम  नष्ट्रीलकण्ठयाः।  सकयरण  समाकस  रुद्रिस्य  अभवेदप्रमतपमादनत्वमातम्
रुद्रिस्यमामप  नमाम नष्ट्रीलकण्ठयाः। अधपुनमा  आमदत्यरूपवेण रुद्रियाः स्तकयतवे।  यनोऽससौ   रुद्रियाः तमामवणरयाः  अरुणवणरयाः
मपङ्गलवणरयाः सपुमङ्गलश्च  तथमा यवेऽस्य अससख्यमा असशिवयाः तवेषमास क्रनोधस  वयस भक्त्यमा मनवमारयमामयाः। आमदत्यरुपनो
रुद्रियाः सवरदवैव दशिरनष्ट्रीययाः। सकयमारस्तचलसमयवे सकयरदवेवस्य रुद्रिदवेवस्य वमा लष्ट्रीललमायमास ममहितस भकत्वमा गनोपमालकमायाः
गमाम्यरमण्ययाः च  रुद्रिदवेवस्य लष्ट्रीलमास  पश्यशन्त इमत। नष्ट्रीलगष्ट्रीवमाय सहिसमाकमाय वषरकमाय रुद्रिमाय तथमा तस्य
गणवेभ्यश्च वयस पणतमायाः। हिवे भगवनम् रुद्रिदवेव स्वककीयस धनपुयाः ज्यमामपुकस  कपु रु, स्वहिस्तधपृतमानम् वमाणमानम्  च परमामकय।
रुद्रिस्य धनपुयाः बमाणमायाः खड्गश्च मवफिलष्ट्रीभवतपु। सयाः अस्ममानम् प्रमत न्यस्तसवरशिस्त्रयाः अस्तपु। आयपुधधमारणमनममत्तस
रुद्रिस्य रसौद्रिस रूपमम् अमतभयमानमम्। अत एव अस्ममानम् प्रमत यथमा सयाः शिमान्तयाः शिनोभनमनस्कश्च भववेतम् तदथर
प्रमाथरनमा मवधष्ट्रीयतवे। हिवे रुद्रिदवेव बमालस तरुणस गभरस्थस मशिशिपुमम्, अस्ममाकस  गपुरुमपतपृव्यमामदकस , मपतरस ममातरस स्वजनमानम्
च न मवनश्यवेयाः। सवमारनम् प्रमत त्वस सदवैव अनपुगहिशिष्ट्रीलनो भव इमत पपुनयाः पपुनयाः प्रमाथ्यरतवे इमत शिमम्।
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मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 रुद्रिस्वरुपस सलखत।

.2 रुद्रिस्य ववैमशिष्ट्यस सलखत।

.3 सकयरस्य नष्ट्रीलकण्ठ इमत नमाम्नयाः समाथरकस  प्रमतपमादयत।

.4 रुद्रिसककस्य समारस सलखत।

.5 नमस्तवे रुद्रि ….इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.6 यमाममषपु मगररशिन्त….इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.7 मशिववेन वचसमा त्वमा….इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.8 नमनोऽस्तपु नष्ट्रीलगष्ट्रीवमाय….इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.9 मवज्यस धनपुयाः….इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.10 नमस्त आयपुधमायमानमाततमाय….इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.11 परर तवे धन्वननो….इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.12 यमा तवे हिवेमतमर्थीढपुषम….इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
.1 मङ्गलमयस भष्ट्रीमतशिकन्यस पपुण्यस्वरूपस्य प्रकमाशिकस  च।

.2 शित्रपुणमास नमाशिमाय।

.3 जगतम् अयक्ष्मस तथमा शिनोभनमनस्कस  करणमाय।

.4 रुद्रियाः।

.5 रमाकसष्ट्रीसमकहियाः इमत।

.6 अरुणयाः तमामयाः बभपुश्च।

.7 सकयरयाः।

.8 नष्ट्रीलवणरयाः।

.9 अस्तमाचलगमनशिष्ट्रीलस सकयरमम्।

.10 रुद्रिस्य।

.11 बमाणमानम्।

.12 प्रभकतकमामवषरणशिष्ट्रीलयाः इत्यथरयाः।

.13 व्यमासधरमहितमम्।
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.14 कपदरयाः अस्यमास्तष्ट्रीमत मवगहिवे अत इमनठनसौ इत्यनवेन इमनप्रत्ययवे मनष्पन्नस्य कपमदरनम्-शिब्दस्य 
षष्ठ्यवेकवचनवे रूपमम्।

.15 रनोगहिष्ट्रीनयाः इत्यथरयाः।

.16 स्थमापयतपु इमत।

.17 धनपुयाःसम्बशन्ध आयपुधमममत।

.18 धनपुयाः+त्वमम्।

.19 ल्यपम्-प्रत्यययाः।

.20 अनमारनोमपतमाय प्रगल्भमायपुधमाय तथमा बमाहिहभ्यमास धन्वनवे च।

॥ इमत चतपुमवरशियाः पमाठयाः ॥
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)25 ॥पपृसथवष्ट्रीसककमम्॥

प्रस्तमावनमा

ऋमषमभयाः दृषमानमास शिब्दमानमामम् आख्यमा ववेद इमत। तवे च शिब्दमायाः यथमायथमम् मसौसखकपरम्परयमा सहिसशियाः
वषमारमण  आशस्तकवै याः  सपुरमकतमायाः।  यतनो  महि  ससस्कपृ तसमामहित्यवे  ववेदमा  तपुङ्गस्थमानमम्  असधकपु वरशन्त।   भमारतवे
धमरव्यवस्थमा ववेदमायत्तमा एव। ववेदमानम्  अवलम्ब्य  एव स्मपृत्यमादययाः प्रणष्ट्रीतमायाः सशन्त। ववेदमायाः स्वतयाः प्रममाणमम्।
स्मपृत्यमादययाः तपु ववेदमकलकतयमा प्रममाणत्ववेन अङ्गष्ट्रीकपृ तमायाः। अत एव श्रपुमतस्मपृत्यनोयाः मवरनोधवे श्रपुमतरवेव गरष्ट्रीयसष्ट्री। न
कवे वलस  धमरमकलकतयवैव  ववेदमायाः  सममादृतमायाः,  अमप  तपु  मवश्वशस्मनम्  सवरप्रमाचष्ट्रीनगन्थतयमा  अमप।  प्रमाचष्ट्रीनमामन
धमरसममाज-व्यवहिमार-प्रभपृतष्ट्रीमन वस्तपुजमातमामन बनोधमयतपुस श्रपुतय एव कमन्तवे। मवदन्तवे धममारदययाः पपुरुषमाथमारयाः यवैयाः तवे
ववेदमायाः  इमत। समायणस्तपु  अपसौरुषवेयस  वमाक्यस  ववेद  इत्यमाहि। इषप्रमाप्त्यमनषपररहिमारयनोयाः  अलसौमककमम्  उपमायस  यनो
ववेदयमत स ववेद इमत। तथमामहि उकमम् -

"प्रत्यकवेणमानपुममत्यमा वमा यस्तकपमायनो न मवदतवे।

एनस मवदशन्त ववेदवेन तस्ममादम् ववेदस्य ववेदतमा॥” इमत।

ववेदमायाः  चत्वमारयाः  भवशन्त।  तथमा  महि  -  ऋग्ववेदयाः,  समामववेदयाः,  यजपुवरदयाः,  अथवरववेदश्चवेमत।  प्रकपृ तपमाठवे
अशस्मनम् अथरवववेदवे अन्तगरतस्य पपृसथवष्ट्रीसककस  वण्यरतवे। यथमा इन्द्रिमामदसककवे षपु इन्द्रिमामददवेवमायाः मवमवधरूपवेण वमणरतमायाः
तथवैव पपृसथवष्ट्रीसककवे  अमप पपृसथवष्ट्री मवमवधरूपवेण वमणरतमा। वस्तपुतयाः अथवरववेदष्ट्रीयपपृसथवष्ट्रीसककवे  (१२.१) ६३ मन्त्रमायाः
सशन्त। तवेषपु मन्त्रवेषपु मवसशिमतयाः मन्त्रमायाः अशस्मनम् पमाठवे प्रदत्तमायाः सशन्त। अस्य सककस्य अथवमार ऋमषयाः, भकममयाः पपृथ्वष्ट्री
च दवेवतवे। अथवमार ऋमषयाः पपृसथवनीं मवमवधरूपवेण वमणरतवमानम्।

उदवेश्यमामन

एतस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्-

 पपृसथवष्ट्रीसककस्य ससमहितमापमाठस ससस्वरमम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 पपृसथवष्ट्रीसककस्य पदपमाठस जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 पपृसथवष्ट्रीसककस्य मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुरमम् समथर्थो भमवष्यमत।
 ऋजपुतयमा पपृसथवष्ट्रीसककस्य अथरमम् अध्यवेष्यतवे।
 पपृसथवष्ट्रीसककस्य कवे षमासञ्चितम् शिब्दमानमामम् व्यमाकरणस जमास्यमत।
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 पपृसथव्यमायाः मवमवधरूपवेण वणरनस कतपुर शिक्नपुयमातम्।
 ववैमदकशिब्दमानम् जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 ववैमदकलसौमककशिब्दयनोयाः भवेदस कतपुर शिक्नपुयमातम्।

. )25 1 मकलपमाठयाः

सअत्रस बम अहद अतरक अगस दिश्रीअकचा तपतोअ
बह म रअज्ञर्यः पम मसथअववीं धचा मररसन्त।

सचा नतो म भभ अतस्रअ भव्र मस्रअ पत्न्रक अ-

रस  लतोअकस  पम मसथअवश्री न म: कम णतोतक॥१॥
अअससअबचाअधस ब मध्रअततो रचा मन अवचानचास अ 

रस्रचा म उ अद्वितर्यःम प्रवत म: सअरस बअहह।
नचानचा मवश्रीरचार अ ओष मधश्रीअरचार सबभ मसतर

पमसथअवश्री न म: प्रथतचास अ रचाध्र मतचास नर्यः॥२

रस्रचास म सरक अद उ अत ससन्धक अरचापतोअ 

रस्रचाअरन्नस म कम अषर म: ससबभभ अवकर्यः।
रस्रचा मसरअदिस सजन्व मसत प्रचाअणदितजअतन

सचा नतोअ भभसर म: पभवर अपतरत म दिधचातक॥३

रस्रचाअश्चत मस्रर्यः प्रअसदिश म: पमसथअव्रचा

रस्रचाअरन्नस म कम अषर म: ससबभभ अवकर्यः।
रचा सबभ मसतर बहह अधचा प्रचाअणदितजअतन
सचा नतोअ भभसरअगर्होष्वप्रन्नत म दिधचातक॥४

रस्रचास म पभवर्वे म पभवरजअनचा सव मचसकअरत
रस्रचास अ दित अवचा असक मरचान अभ्रव मतररनन।
गवचाअरश्वचा मनचास अ वर मसश्च सवअषचा

भगस अ वचर म: पमसथअवश्री नतो म दिधचातक॥५
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सवअश्वसअभअरचा व मसक अधचानश्री म प्रसत अषचा
सहर मण्रवकचाअ जग मततो सन अवतश मनश्री।

वहै अश्वचाअन अरस सबभ मतश्री भभसर मर असगन-

सरन्द मरषभचाअ दसव मणत नतो दिधचातक॥६

रचास रक मन्त्रस्वअप्नचा सव मश्वअदिचानवीं म
दित अवचा भभसरस म पमसथअवश्रीरप्र मरचादिरन।

सचा नतोअ रधक म सप्रअरस दिक महचाअ-
रथतो म उकतक अ वचर मसचा॥७

रचाणरअवतसध म ससलअलरगअ आसश्रीअदिन

रचास रचाअरचासभ मर अन्वच मरनन रनश्रीअसषण म:।
रस्रचाअ हदि मरस पर अरत व्रतो मऽरन्तन
सअत्रतनचावम मतरअरमतस म पमसथअव्रचार्यः।
सचा नतोअ भभसरअसस्त्वसषस अ बलस म
रचाअष्टत दि मधचातभत्तअरत॥८

रस्रचाअरचाप म: पररचअरचार्यः स मरचाअनश्री-
र महतोरचाअत्रत अप्र मरचादिस अ कर मसन्त।

सचा नतोअ भभसरअभभररर मधचारचाअ परतो म-
दिकहचाअरथतो म उकतक अ वचर मसचा॥९

रचारअसश्वनचाअवसर मरचातचास अ सवष्णक अररस्रचास म सवचकअरत।

इन्दतोअ रचास चअक आअ त्रनत मनसरअत्रचास शचश्रीअपसत म:।

सचा नतोअ भभसरअसवर सम मजतचास रचाअतचा पक अत्रचार म रत अ पर म:॥१०
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सगअरर मस्तत अ पवर मतचा सह अरवअन्ततोर मण्रस तत पमसथसव स्रतोअनर मस्तक।
बअभकस कम अ ष्णचास रतोसह मणवीं सवअश्वरूम पचास धक अवचास भभसरस म पमसथअवश्रीसरन्द मगकप्तचारन।
अजश्रीअततोह मततोअ अकअततोध्र मषचास पमसथअवश्रीरअहरन॥११

रतन तत अ रध्रस म पमसथसवअ रच्चअ नभ्रसअ रचास्त अ ऊजरस्त अन्वऽ:  ससबभभ अवकर्यः।तचासक म नतो 

धतहअसभ न म: पवस्व रचाअतचा भभसर म: पक अत्रतो अअहस पम मसथअव्रचार्यः। प अजरन्र म: सपअतचा स उ म नर्यः 
सपपतकर॥१२॥

रस्रचास अ वतसदिस म पररगम अहसन्त अ भभम्रचास अ रस्रचास म रअज्ञस त अन्वतत म सवअश्वकमरचारणर्यः।
रस्रचास म रश्रीअरन्तत अ स्वर मवर्यः पमसथअव्रचारभ अध्वचारर्यः शक अकचा आह मत्रचार्यः पक अरस्तचा मतन। सचा नतोअ 
भभसर मवरधररअदिन वधर मरचानचा॥१३॥

रतो नतो द्वितषत्पमसथसव रर्यः पमतन्रचादतोऽसभदिचासचानन रनसचा रतो वधतन।
तस नतो भभरत रन्धर पभवरकम त्वरर॥१४

त्वज्जचाअतचास्त्वसर म चरसन्त अ रत्रचार अस्त्वस सब मभसषर सद्वि अपदि अस्त्वस चतक मष्पदिर्यः।तवत अरत 
पम मसथसवअ पञ्च म रचानअवचा रतभ्रतोअ ज्रतोसत मर अरमतस अ रत्रर्वे मभ्र उ अदन्त्सभरर्हो म  
र असश्रसभ मरचात अनतोसत म॥१५॥

तचा न म: प्रअजचार्यः सस दिक महतचास सरअगचा वचाअचतो रधक म पमसथसव धतसह अ रह मरन॥१६॥

सवश्वअस्वसऽ रचाअतर अरतोष मधश्रीनचास धक अवचास भभसरस म पमसथअववीं धरर मणचा धम अतचारन।सशअवचास 
स्रतोअनचारनक म चरतर सवश्वहचा म॥१७॥

रअहत्सअधअस्थस म रह अतश्री ब मभभसवथ रअहचानन वतग म ए अजथक मवर्वे अपथक मषत।
रअहचासस्त्वतन्दतो म रकअत्रप्र मरचादिरन।
सचा नतो म भभरत अ प्र रतो मचरअ सहर मण्रस्रतव ससअदसशअ रचा नतोअ सद्वि अकतअ कश्चअन॥१८॥

अअसगनभभरम्रचाअरतोष मधश्रीष्वअसगनरचापतो म सबभत्रअसगनरश्र मसक।अअसगनर अन्तर्यः पकरमषतषक अ 

गतोष्वश्वत मष्वअगनर म:॥१९॥
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अअसगनसदिर अव आ तपत्रअगनतदिर्वे अवस्रतोअवर म१अन्तरर मकरन।अअसगनस रतचार मस इन्धतत हव्रअवचाहस म 
घमत असप्रर मरन॥२०॥

. )25 2 इदमाननीं मकलपमाठमम् अवगच्छमाम

सअत्रस बम अहदिनरअतरक अगस दिश्रीअकचा तपतोअ
बह म रअज्ञर्यः पम मसथअववीं धचा मररसन्त।

सचा नतो म भभ अतस्रअ भव्र मस्रअ पत्न्रक अ-

रस  लतोअकस  पम मसथअवश्री न म: कम णतोतक॥१॥

पदिपचाठर्यः- सअत्ररन। बम अहदिन। रअतरन। उ अगरन। दिश्रीअकचा। तप म:। बह म। रअज्ञर्यः। पम असथअवश्रीरन। 

धचाअर अरअसन्त अ॥ सचा। न अ। भभ अतस्र म। भव्र मस्र। पत्नश्री म। उ अररन। लतोअकरन। पम असथअवश्री। नअ:। कम अणतोअतक अ॥

१॥

अन्वययाः- सत्यस बपृहितम् ऋतमम् उगस दष्ट्रीकमा तपयाः यजयाः पपृसथवनीं धमारयशन्त। भकतस्य भव्यस्य पत्नष्ट्री समा
नयाः पपृसथवष्ट्री नयाः लनोकमम् उगस करनोतपु।

सरलमाथर याः- महित्सत्यमादययाः पपृसथवनीं धमारयन्तयाः सशन्त। अतष्ट्रीतमानमागतमानमास  पत्नष्ट्री पपृसथवष्ट्री अस्ममाकस
कपृ तवे महिल्लनोकस  प्रयच्छवेतम्।

व्यमाकरणमम्-

 ऋतमम्- ऋ-धमातनोयाः कप्रत्ययवे।
 धमारयशन्त- धपृ-धमातनोयाः मणमच लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
 कपृ णनोतपु- कपृ -धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्।

अअससअबचाअधसअ र मध्रअततो रचा मन अवचानचास अ 

रस्रचा म उ अद्वित म प्रवत म: सअरस बअहह।
नचानचा मवश्रीरचार अ ओष मधश्रीअरचार सबभ मसतर

पमसथअवश्री न म: प्रथतचास अ रचाध्र मतचास नर्यः॥२॥
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पदिपचाठर्यः- अअसअरनऽबचाअधरन। रअध्रअतर्यः। रचाअन अवचानचा मरन। रस्रचा म:। उ अतनऽवत म:। प्रअऽवत म:। सअररन।

बहह॥ नचानचा मऽवश्रीरचारर्यः। ओष मधश्रीर्यः। रचा। सबभ मसतर। पम असथअवश्री। नअ:। प्रअथअतचाअरन। रचाध्र मतचारन। न अ:॥

२॥

अन्वययाः- यस्यमायाः बहिह  उदतयाः प्रवतयाः समस ममानवमानमास मध्यतयाः असम्बमाधस यमायाः नमानमावष्ट्रीयमारयाः ओषधष्ट्रीयाः
मबभमतर, पपृसथवष्ट्री नयाः प्रथतमामम्, नयाः रमाध्यतमामम्।

सरलमाथर याः- यमा  अबदमामप  ममानवमानम्  बध्नमामत,  यस्यमायाः  भकममयाः  ववैमचत्रपकणमार,  यमा
बहिहशिमकसम्पन्नसौषसधवपृकमानम्  धमारयमत,  समा पपृसथवष्ट्री अस्ममाकस  समष्ट्रीपवे  मवस्तष्ट्रीणमार  भवतपु,  अस्ममाकस  कपृ तवे  पपुष्पवैयाः
शिनोमभतमा भवतपु।

व्यमाकरणमम्-

 प्रथतमामम्- प्रथम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 रमाध्यतमामम्- रमाधम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 नमानमावष्ट्रीयमारयाः- नमानमा वष्ट्रीयमारमण यमासमास तमायाः इमत बहिहवष्ट्रीमहिसममासयाः।
 मबभमतर- भपृ-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

रस्रचास म सरक अद उ अत ससन्धक अरचापतोअ 

रस्रचारन्नस म कम अषर म: ससबभभ अवकर्यः।
रस्रचा मसरअदिस सजन्व मसत प्रचाअणदितजअतन

 सचा नतोअ भभसर म: पभवर अपतरत म दिधचातक॥३॥

पदिपचाठर्यः- रस्रचा मरन। सअरक अदर्यः। उ अत। ससन्धक म:। आप म:। रस्रचा मरन। अन्न मरन। कम षर म:। 

सरनऽबअभभ अवकर्यः॥ रस्रचा मरन। इ अदिरन। सजन्व मसत। प्रचाअणतन। एज मतन। सचा। न अ:। भभसर म:। पभ अवर अऽपतरत म। 

दि अधचाअतक अ॥३॥

अन्वययाः- यस्यमास समपुद्रियाः ससन्धपुयाः उत आपयाः, यस्यमामम् अन्नस कपृ षययाः सम्बभकवपुयाः, यस्यमामम् इदस प्रमाणतम्
एजतम् सजन्वमत, समा भकममयाः नयाः पकवरपवेयवे दधमातपु।

सरलमाथर याः- यत्र समपुद्रिमायाः नदयाः जलमामन सशन्त,  यत्र शिस्यमादययाः कषरणकमाररणयाः ममानवमायाः सम्भकतमायाः
भवशन्त, यत्र प्रमाणशिष्ट्रीलमायाः गमतशिष्ट्रीलमायाः(कम्पनशिष्ट्रीलमायाः) जष्ट्रीवशन्त, समा भकममयाः अस्ममानम् प्रथमपमानसदृशिवे आनन्दवे
प्रस्थमापयतपु।

व्यमाकरणमम्-
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 सम्बभकवपुयाः- सम्पकवरकमातम् भक-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
 प्रमाणतम्- प्रपकवरकमातम् अनम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे।
 एजतम्- एजम्-धमातनोयाः शितपुप्रत्ययवे।
 सजन्वमत- सजन्दम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 दधमातपु- धमा-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

रस्रचाअश्चत मस्रर्यः प्रअसदिश म: पमसथअव्रचार्यः

रस्रचाअरन्नस म कम अषर म: ससबभभ अवकर्यः।
रचा सबभ मसतर बहह अधचा प्रचाअणदितजअतन
सचा नतोअ भभसरअगर्होष्वप्रन्नत म दिधचातक॥४॥

पदिपचाठर्यः- रस्रचा म:। चत मस्रर्यः। प्रअऽसदिश म:। पम असथअव्रचार्यः। रस्रचा मरन। अन्न मरन। कम अषर म:। 

सअरनऽबअभभ अवकर्यः॥ रचा। सबभ मसतर। बअहह अऽधचा। प्रचाअणतन। एज मतन। सचा। न अ:।  भभसर म:। गतोषक म। असप म। 

अन्नत म। दि अधचाअतक अ॥४॥

अन्वययाः-  यस्यमायाः पपृसथव्यमायाः चतसयाः प्रमदशियाः,  यस्यमामम् अन्नस कपृ षययाः सम्बभकवपुयाः,  यमा प्रमाणतम् एजतम्
बहिहधमा मबभमतर, ममा भकममयाः नयाः गनोषपु अमप अन्नवेषपु दधमातपु।

सरलमाथर याः- यस्यमायाः  पपृसथव्यमायाः  चतसयाः  मदशियाः  सशन्त,  यस्यमास  पपृसथव्यमामम्  शिस्यमामन  उत्पन्नमामन
मनपुष्यमाश्च उत्पन्नमायाः,  यमा पपृसथवष्ट्री प्रमाणशिष्ट्रीलमानम् गमतशिष्ट्रीलमानम्(कम्पशिष्ट्रीलमानम्)  च मवमवधप्रकमारवेण धमारयमत,  समा
पपृसथवष्ट्री अस्ममानम् गवमामदपशिपुषपु शिस्यवे च प्रस्थमापयतपु।

व्यमाकरणमम्-

 कपृ षययाः- कपृ षम्-धमातनोयाः भमाववे मकन्प्रत्ययवे प्रथममाबहिहवचनवे रूपमम्।
 ससबभकवपुयाः- सम्पकवरकभक-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।

रस्रचास अ पभवर्वे म पभवरजअनचा सव मचसकअरत
रस्रचास अ दित अवचा असक मरचान अभ्रव मतररनन।
गवचाअरश्वचा मनचास अ वर मसश्च सवअषचा

भगस अ वचर म: पमसथअवश्री नतो म दिधचातक॥५॥
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पदिपचाठर्यः- रस्रचा मरन। पभवर्वे म। पभ अवर अऽजअनचार्यः। सवअचअसकअरत। रस्रचा मरन। दित अवचार्यः। असक मरचानन। 

अअसभअऽअव मतररनन। गवचा मरन। अश्वचा मनचारन। वर मसर्यः। चअ। सवअऽस्थचा। भग मरन। वचर म:। पम असथअवश्री। 

नअ:। दि अधचाअतक अ॥५॥

अन्वययाः-  यस्यमास  पकवर  पकवरजनमायाः  मवचमक्ररवे  यस्यमास  दवेवमायाः  असपुरमानम्  अभ्यवतरयनम्।  पपृसथवष्ट्री  गवमामम्
अश्वमानमास वयसयाः च मवष्ठमा, न भगस वचरयाः दधमातपु।

सरलमाथर याः-  यस्यमास  पपृसथव्यमास  पकवरजमायाः  मवमवधकममारमण अकपु वरनम्,  यस्यमास  पपृसथव्यमास  दवेवमायाः  असपुरमानम्
परमाजष्ट्रीतवन्तयाः,  यमा  पपृसथवष्ट्री  गवमादष्ट्रीनमास  मवमचत्रमम्  आश्रयस्थमानमम्,  समा  पपृसथवष्ट्री  अस्मभ्यमम्  ऐश्वयर  तवेजश्च
प्रयच्छतपु।

व्यमाकरणमम्-

 मवचमक्ररवे- मवपकवरकमातम् कपृ -धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
 अभ्यवतरयनम्- अमभपकवरकमातम् वपृ-धमातनोयाः मणमच लमङ प्रथमपपुरुणबहिहवचनवे।
 मवष्ठमा- मवपकवरकमातम् स्थमा-धमातनोयाः कप्रत्ययवे।

सवअश्वसअभअरचा व मसक अधचानश्री म प्रसत अषचा
सहर मण्रवकचाअ जग मततो सन अवतश मनश्री।

वहै अश्वचाअन अरस सबभ मतश्री भभसर मर असगन-

सरन्द मरषभचाअ दसव मणत नतो दिधचातक॥६॥

पदिपचाठर्यः- सवअश्वअरनऽभअरचा। वसक अऽधचानश्री म। प्रअसत अऽस्थचा। सहर मण्रऽवकचा। जग मतर्यः। सनअवतश मनश्री॥

वहैअश्वचाअन अररन। सबभ मतश्री। भभसर म:। अअसगनरन। इन्द मऽरषभचा। दसव मणत। न अ:। दि अधचाअतक अ॥६॥

अन्वययाः-  मवश्वसभरमा,  वसपुधमानष्ट्री,  प्रमतष्ठमा,  महिरण्यवकमा,  जगतयाः  मनववेशिनष्ट्री,  इन्द्रिऋषभमा  भकममयाः
ववैश्वमानरमम् अमग्नि मबभतष्ट्री नयाः द्रिमवणवे दधमातपु।

सरलमाथर याः- मवश्वस्य  भरणपनोषणकमाररकमा,  धनस्य  धमाररकमा,  समवेषमामम्  आश्रयस्थमानस,  हृदयवे
सपुवणरधमाररकमा,  जगतयाः मनवमासस्थमानमम्  अथवमा  जगमत उत्पन्नमानमास  प्रमामणनमामम्  शिवैसथल्यदमानकमाररकमा,  इन्द्रिवेण
रमकतमा पपृसथवष्ट्री ववैश्वमानरस धमारयन्तष्ट्री अस्ममानम् धनवे प्रस्थमापयतपु।

व्यमाकरणमम्-

 मवश्वम्भरमा- मवश्वस भरतष्ट्रीमत यमा समा मवश्वम्भरमा।
 वसपुधमानष्ट्री- वसकपपदमातम् धमा-धमातनोयाः ल्यपुमट ङष्ट्रीमप।
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 महिरण्यवकमा- महिरण्यस वकवे यस्यमायाः सवेमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।
 मनववेशिनष्ट्री- न्यपुपपदमातम् मवशिम्-धमातनोयाः ल्यपुमट ङष्ट्रीमप।
 मवभतष्ट्री- मवपकवरकभपृ-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे ङष्ट्रीमप।
 इन्द्रिऋषभमा- इन्द्रियाः ऋषभयाः यस्यमायाः समा इमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।

रचास रक मन्त्रस्वअप्नचा सव मश्वअदिचानवीं म
दित अवचा भभसरस म पमसथअवश्रीरप्र मरचादिरन।

सचा नतोअ रधक म सप्रअरस दिक महचाअ-
रथतो म उकतक अ वचर मसचा॥७॥

पदिपचाठर्यः- रचारन। रक मसन्त। अअस्वअप्नचार्यः। सवअश्वअऽदिचानश्री मरन। दित अवचार्यः। भभसर मरन। पम असथअवश्रीरन। 

अप्र मऽरचादिरन॥ सचा। न अ:। रधक म। सप्रअररन। दिक अहचाअरन। अथतोअ इसत म। उ अकअतक अ। वचर मसचा॥७॥

अन्वययाः- यमास पपृसथवष्ट्री भकमममम् अस्वप्नमायाः दवेवमायाः मवश्वदमानष्ट्रीमम् अप्रममादस रकशन्त समा (पपृसथवष्ट्री) नयाः मप्रयस
मधपु दपुहिमामम् अथनो वचरसमा उकतपु।

सरलमाथर याः- मनद्रिमामवहिष्ट्रीनमायाः दवेवमायाः प्रममादरमहितमायाः सन्तयाः यमास मवस्तपृतमास पपृसथवनीं रकयशन्त सवैव पपृसथवष्ट्री
मधपु करतपु मकञ्चि तवेजयाः प्रसमारयतपु।

व्यमाकरणमम्-

 रकशन्त- रकम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
 मवश्वदमानष्ट्रीमम्- मवश्वनोपपदमातम् धमा-धमातनोयाः ल्यपुमट ङष्ट्रीमप।
 दपुहिमामम्-  आत्मनवेपमदनयाः दपुहिम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 उकतपु- उकम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

रचाणरअवतऽसध म ससलअलरगअ आसश्रीअतन

रचास रचाअरचासभ मर अन्वच मरनन रनश्रीअसषण म:।
रस्रचाअ हदि मरस पर अरत व्रतो मऽरनन
सअत्रतनचावम मतरअरमतस म पमसथअव्रचार्यः।
सचा नतोअ भभसरअसस्त्वसषस अ बलस म
रचाअष्टत दि मधचातभत्तअरत॥८॥
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पदिपचाठर्यः- रचा। अअणरअवत। असध म। सअसलअलरन। अगत म। आसश्री मतन। रचारन। रचाअरचासभ म:।

अअनक अऽअच मरनन। रअनश्रीअसष अणर्यः॥ रस्रचा म:। हदि मररन। पअर अरत। सवऽओ मरनन। सअत्रतन। आऽवम मतरन। 

अअरमत मरन। पम असथअव्रचार्यः॥ सचा। न अ:। भभसर म:। सत्वसष मरन। बल मरन। रचाअष्टत। दि अधचाअतक अ। उ अतनऽत अरत॥८॥

अन्वययाः-  यमा अगवे  अणरववे  ससललमम् असध आसष्ट्रीतम्  यमास  मनष्ट्रीमषणयाः ममायमामभयाः अन्वचरनम्,  यस्यमायाः
पपृसथव्यमायाः सत्यवेन आवपृतमम्, अमपृतस हृदयस परमवे व्यनोमनम् समा भकममयाः न बलस उत्तमवे रमाषष वे दधमातपु।

सरलमाथर याः- यमा पपृसथवष्ट्री  आदसौ समपुद्रिमध्यवे  शस्थतमा आसष्ट्रीतम्,  मनष्ट्रीमषणयाः यमास  बपुद्ध्यमा  प्रमाप्नपुवशन्त,

यस्यमायाः पपृसथव्यमायाः अमपृतहृदयस  सत्यवेनमावपृतस  समा पपृसथवष्ट्री अस्ममानम्  उत्तमरमाषष वे  प्रस्थमापयतपु  अथवमा समा भकममयाः
अस्मभ्यमम् उत्तमरमाषष माथर तवेजयाः शिमकस  च प्रयच्छतपु।

व्यमाकरणमम्-

 अन्वचरनम्- अनकपपदमातम् चरम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
 व्यनोमनम्- व्यनोशम्न इत्यस्य ववैमदकस  रूपममदमम्।

रस्रचाअरचाप म: पररचअरचार्यः स मरचाअनश्री-
र महतोरचाअत्रत अप्र मरचादिस अ कर मसन्त।

सचा नतोअ भभसरअभभररर मधचारचाअ परतो म-
दिकहचाअरथतो म उकतक अ वचर मसचा॥९॥

पदिपचाठर्यः- रस्रचा मरन। आप म:। पअरर अऽचअरचार्यः। सअरचाअनश्रीर्यः। अअहतोअरचाअत्रत इसत म।  अप्र मऽरचादिरन। 

कर मसन्त। सचा। न अ:। भभसर म:। भभरर मऽधचारचा। पर म:। दिक अहचाअरन। अथतोअ इसत म। उ अकअतक अ। वचर मसचा॥९॥

अन्वययाः- यस्यमास पररचरमा आपयाः सममानष्ट्री अहिनोरमात्रवे अप्रममादस करशन्त। भकररधमारमा समा भकममयाः नयाः पययाः
दपुहिमामम् अथनो वचरसमा उकतपु।

सरलमाथर याः- यस्यमास पपृसथव्यमास चतपुमदरकपु मवचरशन्त जलमामन मदवसवे रमात्रसौ च बमाधरमामहित्यवेन प्रवहिशन्त।
एवस बहिहधमारमासम्पन्नमा पपृसथवष्ट्री अस्मभ्यस दपुग्धस(जलस) प्रयच्छतपु अथवमा समा पपृसथवष्ट्री अस्ममाकस  कपृ तवे बहिहधमारयमा दपुग्धस
दनोग्धपु मकञ्चि तवेजसमा अमभमषञ्चितपु।

व्यमाकरणमम्-

 अहिनोरमात्रवे - अहिश्च रमामत्रश्च इमत दन्दसममासस्य मदवचनमान्तस रूपमम्।
 करशन्त - करम् इमत अथरकमातम् लमट प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम्।
 दपुहिमामम् - दपुहिम्-धमातनोयाः लनोटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे ववैमदकस  रूपमम्।
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रचारअसश्वनचाअवसर मरचातचास अ सवष्णक अररस्रचास म सवचकअरत।

इन्दतोअ रचास चअक आअ त्रनत मऽनसरअत्रचास शचश्रीअपसत म:।

सचा नतोअ भभसरअसवर सम मजतचास रचाअतचा पक अत्रचार म रत अ पर म:॥१०॥

पदिपचाठर्यः- रचारन। अअसश्वननौ म। असर मरचातचारन। सवष्णक म:। रस्रचा मरन। सवअऽचअकअरत। इन्द म:। रचारन। 

चअकत । आअ त्रनत म। अअनअसरअत्रचारन। शचश्रीअऽपसत म:। सचा। न अ:। भभसर म:। सव। सम अजअतचाअरन। रचाअतचा। 

पक अत्रचार म। रत अ। पर म:॥१०॥

अन्वययाः-  यमामम्  अशश्वनसौ  अमभममातमामम्,  यस्यमास  मवष्णपुयाः  मवचक्रमवे,  यमास  शिचष्ट्रीपमतयाः  इन्द्रि  आत्मनवे
अनममत्रमास चक्रवे , नयाः समा पपृसथवष्ट्री ममातमा तवे पपुत्रमाय पययाः मवसपृजतमामम्।

सरलमाथर याः- यस्यमायाः पपृसथव्यमायाः अशश्वनसौ पररममापस  चक्रतपुयाः,  यस्यमास  मवष्णपुयाः  पमादन्यमासस  चकमार,  यमास
शिचष्ट्रीपमतयाः इन्द्रियाः स्वस्य कपृ तवे अशित्रककपृ तवमानम्, सवैव अस्ममाकस  पपृसथवष्ट्रीममातमा अस्मभ्यस दपुग्धस प्रयच्छतपु।

व्यमाकरणमम्-

 अमभममातमामम्- अभ्यपुपसगमारतम् ममा-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषमदवचनवे।
 मवचक्रमवे- व्यपुपसगमारतम् क्रमम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 चक्रवे - आत्मनवेपमदनयाः कपृ -धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 मव सपृजतमामम्- व्यपुपसगमारतम् सपृजम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 पपृसथवष्ट्रीसककस्य कयाः ऋमषयाः कमा च दवेवतमा।

.2 कवे  पपृसथवनीं धमारयशन्त।

.3 पपृसथवष्ट्री कमानम् धमारयमत।

.4 ऋतमम् इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.5 पपृसथव्यमायाः कमत मदशियाः।

.6 सजन्वमत इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.7 ककीदृशिष्ट्री पपृसथवष्ट्री ऐश्वयर तवेजश्च प्रयच्छतपु।

.8 मवश्वसभरमा इमत शिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.9 वसपुधमानष्ट्री शिब्दस्य कयाः अथरयाः।
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.10 महिरण्यवकमा इत्यस्य मवगहिस सममासस च सलखत।

.11 इन्द्रिऋषभमा इत्यस्य मवगहिस सममासस च सलखत।

.12 अस्वप्नमायाः इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.13 दपुहिमामम् इमत रूपस कशस्मनम् लकमारवे।

.14 उकतपु इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.15 कयाः शिचष्ट्रीपमतयाः।

सगअरर मस्तत अ पवर मतचा सह अरवअन्ततोऽर मण्रस तत पमसथसव स्रतोअनर मस्तक।
बअभकस कम अ ष्णचास रतोसह मणवीं सवअश्वरूम पचास धक अवचास भभसरस म पमसथअवश्रीसरन्द मगकप्तचारन।

अजश्रीअततोऽह मततोअ अकअततोऽध्र मषचास पमसथअवश्रीरअहरन॥११॥

पदिपचाठर्यः- सगरर म:। तत अ। पवर मतचार्यः। सह अरऽव मन्तर्यः। अर मण्ररन। तत अ। पम असथअसव।  स्रतोनरन। अअस्तक अ। 

बअभकरन। कम अष्णचारन। रतोसह मणश्रीरन। सवअश्वऽरूम पचारन। धक अवचारन। भभसर मरन। पमसथवश्रीरन। इन्द मऽगकप्तचारन॥ 

अजश्रीतर्यः। अह मतर्यः। अक मतर्यः। असध म। अअस्थचाअरन। पम असथअवश्रीरन। अअहरन॥११॥

अन्वययाः-  पपृसथमव तवे  मगरययाः महिमवन्तयाः पवरतमायाः तवे  अरण्यस स्यनोनमम्  अस्तपु। बभपुस  कपृ ष्णमास  रनोमहिणनीं
मवश्वरूपमास धपुवमास इन्द्रिगपुप्तमास भकममस पपृसथवष्ट्रीमम् अहिमम् अजष्ट्रीतयाः अहितयाः असध अस्थमामम्।

सरलमाथर याः- हिवे  पपृसथमव  तव  मगरययाः  महिममावपृतमायाः  पवरतमाश्च  कल्यमाणकमाररणयाः,  मकञ्चि तव  वनमामन
कल्यमाणकमारकमामण  सन्तपु।  बभ्षवमामदरूपमवमशिषमा  शस्थरमा  इन्द्रिवेण  रमकतमा  सपुमवस्तपृतमा  पपृसथवष्ट्री  अपरमासजतमा
अमहिसससतमा नमाशिरमहितमा भवन्तष्ट्री प्रमतष्ठतपु।

व्यमाकरणमम्-

 अजष्ट्रीतयाः- सज-धमातनोयाः कप्रत्ययवे जष्ट्रीतयाः इमत रूपमम्। ततयाः न जष्ट्रीतयाः अजष्ट्रीतयाः इमत 
नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।

 अहितयाः- हिनम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे हितयाः इमत रूपमम्। न हितयाः अहितयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
 अकतयाः- कतम्-धमातनोयाः कप्रत्ययवे कतयाः इमत रूपमम्। न कतयाः अकतयाः इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
 असध अस्थमामम्- अध्यपुपसगमारतम् स्थमाधमातनो लमङ उत्तमपपुरुषवैकवचनवे।

रतन तत अ रध्रस म पमसथसवअ रच्चअ नभ्रसअ रचास्त अ ऊजरस्त अन्वऽ:  ससबभभ अवकर्यः।तचासक म नतो 

धतहअसभ न म: पवस्व रचाअतचा भभसर म: पक अत्रतो अअहस पम मसथअव्रचार्यः। प अजरन्र म: सपअतचा स उ म नर्यः 
सपपतकर॥१२॥
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पदिपचाठर्यः- रतन। तत अ। रध्र मरन। पम असथअसवअ। रतन। चअ। नभ्र मरन। रचार्यः। तत अ। उजरर्यःम। त अन्वऽ:। 

सअरनऽबअभभ अवकर्यः॥ तचासक म। नर्यःअ। धत असह अ। अअसभ। नर्यःअ। प अवअस्वअ। रचाअतचा। भभसर म:॥ पक अत्रर्यः। अअहरन। 

पम असथअव्रचार्यःअ॥  प अजरन्र म:। सपअतचा। सर्यः। ॐ इसत म। नर्यःअ। सप अप अतकर अ॥१२॥

अन्वययाः-  पपृसथमव यतम्,  तवे मध्यस,  यतम् नभ्यस च,  यमा तवे तन्वयाः ऊजरयाः ससबभकवपुयाः तमासपु नयाः धवेमहि,  नयाः
अमभ पवस्व, भकममयाः ममातमा, अहिस पपृसथव्यमायाः पपुत्रयाः, पजरन्ययाः मपतमा। सयाः नयाः मपपतपुर।

सरलमाथर याः- हिवे पपृसथमव तव ययाः मध्यभमागयाः अशस्त, यतम् नमामभकवेत्रस, मकञ्चि ययाः तव शिरष्ट्रीरमातम् उत्पन्नयाः
रसयाः तवेषपु सवरषपु अस्ममानम् धमारयतपु। अस्ममानम् पमवत्रष्ट्रीकपु रु। भकममयाः ममातमा अशस्त,  अहिस पपृसथव्यमायाः पपुत्रयाः अशस्म,

पजरन्ययाः मपतमा अशस्त, सयाः  अस्ममाकस  पमालनपनोषणस करनोतपु।

व्यमाकरणमम्-

 धवेमहि- धमा-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।
 पवस्व- पक-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।
 मपपतपुर- पपृ-धमातनोयाः प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

रस्रचास अ वतसदिस म पररगम अहसन्त अ भभम्रचास अ रस्रचास म रअज्ञस त अन्वतत म सवअश्वकमरचारणर्यः।
रस्रचास म रश्रीअरन्तत अ स्वर मवर्यः पमसथअव्रचारभ अध्वचारर्यः शक अकचा आह मत्रचार्यः पक अरस्तचा मतन। सचा नतोअ 
भभसर मवरधररअदिन वधर मरचानचा॥१३॥

पदिपचाठर्यः- रस्रचा मरन। वतसदि मरन। पअरर अऽगम अहसन्त म। भभम्रचा मरन। रस्रचा मरन। रअज्ञरन। त अन्वतत म। 

सवअश्वऽकमरचारणर्यः॥ रस्रचा मरन रश्रीअरन्तत म। स्वर मवर्यः। पम असथअव्रचारन। ऊअध्वचारर्यः। शक अकचार्यः। आऽहह मत्रचार्यः।

पक अरस्तचाअ मतन॥ सचा। न अ:। भभसर म:। वअधर अरअतन। वधर मरचानचा॥१३॥

अन्वययाः-  यस्यमास  भकम्यमास  ववेमदस  पररगपृह्णशन्त,  मवश्वकममारणयाः  यस्यमास  यजस  तन्वतवे,  यस्यमास  पपृसथव्यमामम्
आहिहत्यमायाः पपुरस्तमातम् ऊध्वमारयाः शिपुक्रमायाः स्वरवयाः मष्ट्रीयन्तवे, समा भकममयाः वधरममानमा नयाः वधरयतम्।

सरलमाथर याः- यस्यमास पपृसथव्यमास दवेवमायाः ववेमदमनममारणस कपु वरशन्त,  यस्यमास यजस सम्पमादयशन्त,  मकञ्चि यस्यमामम्
आहिहमतदमानमातम् पकवर प्रकमाशिममानयजष्ट्रीययकपस मष्ट्रीयन्तवे, समा भकममयाः वधरयन्तष्ट्री अस्ममानम् वधरयतपु।

व्यमाकरणमम्-

 पररगपृह्णशन्त- पयपुरपसगमारतम् गहिम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
 तन्वतवे- आत्मनवेपमदनयाः तनम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
 मष्ट्रीयन्तवे- आत्मनवेपमदनयाः ममा-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषबहिहवचनवे।
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 वधरयतम्- वपृधम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 वधरममानमा- वपृधम्-धमातनोयाः शिमानमच टमामप प्रथमवैकवचनवे।

रतो नतोअ द्वितष मतन पमसथसवअ रर्यः पम मत अन्रचादतोऽसभअदिचासचाअनन रअन मसचाअ रतो वअधतन म। तस नतो म भभरत 
रन्धर पभवरकम त्वरर॥१४॥

पदिपचाठर्यः- रर्यः। नअ:। द्वितष मतन। पम असथअसवअ। रर्यः। अअसभअऽदिचासचा मतन। रन मसचा। रर्यः। वअधतन म। तरन। न अ:। 

भभ अरत अ। र अन्धअरअ। पभवर अऽकम अ त्वअरर अ॥१४॥

अन्वययाः- (हिवे) पपृसथमव ययाः नयाः दवेषतम् ययाः पपृतन्यमातम् ययाः मनसमा ययाः वधवेन अमभदमासमातम् (हिवे) भकमवे (हिवे)
पकवरकपृ त्वरर, तस नयाः रन्धय।

सरलमाथर याः- हिवे पपृसथमव ययाः अस्ममानम् दवेमष, ययाः यपुदस करनोमत, ययाः मनसमा तथमा शिस्त्रवेण दमनस करनोमत,

हिवे पकवरकपृ त्वरर तस त्वस नमाशिय।

व्यमाकरणमम्-

 दवेषतम्- मदषम्-धमातनोयाः लनोटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम्।
 पपृतन्यमातम्- पपृतन्य इमत नमामधमातनोयाः लवेटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम्।
 अमभदमासमातम्- अमभ इमत उपपदपकवरकमातम् दसम्-धमातनोयाः लवेटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे 

रूपमम्।
 रन्धय – रन्ध-धमातनोयाः मणजन्तमातम् लनोटम् -लकमारस्य रूपमम्।

त्वज्जचाअतचास्त्वसर म चरसन्त अ रत्रचार अस्त्वस सब मभसषर सद्वि अपदि अस्त्वस चतक मष्पदिर्यः।तवत अरत 
पम मसथसवअ पञ्च म रचानअवचा रतभ्रतोअ ज्रतोसत मर अरमतस अ रत्रर्वे मभ्र उ अदन्त्सभरर्हो म  
र असश्रसभ मरचात अनतोसत म॥१५॥

पदिपचाठर्यः- त्वतन। जचाअतचा:। त्वसर म। चअर असन्त अ। रत्रचार म:। त्वरन। सबअभअसषर अ। सद्वि अऽपदि म:। त्वरन। 

चतक म:ऽपदिर्यः॥ तव म। इ अरत। पम असथअसवअ। पञ्च म। रचाअन अवचार्यः। रतभ्र म:। ज्रतोसत म:। अअरमत मरन। 

रत्रर्वे मभ्रर्यः॥ उ अतनऽरनन। सभरर म:। र असश्रअऽसभ म:। आअ ऽत अनतोसत म॥१५॥

अन्वययाः- त्वतम् जमातमा मत्यमारयाः त्वमय चरशन्त, त्वस मदपदयाः त्वस चतपुष्पदयाः मबभमषर। पपृसथमव इमवे ममानवमायाः
यवेभ्ययाः मत्यरभ्ययाः उदनम् सकयरयाः रशश्ममभयाः अमपृतमम् आतननोमत।
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सरलमाथर याः- त्वत्तयाः  जमातमायाः  प्रमामणनयाः  त्वमय  एव  मवचरशन्त,  त्वस  पमाददयधमाररणस  मकञ्चि
पमादचतपुषयधमाररणस धमारयसस। हिवे पपृसथमव सवर मनपुष्यमायाः तव,  यवेषमास कपृ तवे उदनम् सकयरयाः स्वमकरणवेन अमपृततपुल्यस
प्रकमाशिस प्रसमारयमत।

व्यमाकरणमम्-

 मबभमषर- भपृ-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 आतननोमत- आङ्पकवरकतनम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

तचा न म: प्रअजचार्यः सस दिक महतचास सरअगचा वचाअचतो रधक म पमसथसव धतसह अ रह मरन॥१६॥

पदिपचाठर्यः- तचार्यः। न अ:। प्रअऽजचार्यः। सरन। दिक अहअतचाअरन। सअरनऽअअगचार्यः। वचाअचर्यः। रधक म। पम असथअसवअ। धत असह।

रह मरन॥१६॥

अन्वययाः- तमायाः समगमायाः प्रजमायाः नयाः सस दपुह्रतमामम्। (हिवे) पपृसथमव मह्यस वमाचयाः मधपु धवेमहि।

सरलमाथर याः- तवे समगप्रमामणनयाः अस्मभ्यस सम्यकम्  सपुखस प्रयच्छन्तपु। हिवे पपृसथमव वमाचयाः मधपुरतमास अस्मभ्यस
प्रयच्छतपु।

व्यमाकरणमम्-

 दपुह्रतमामम्- दपुहिम्-धमातनोयाः लनोटम् -लकमारस्य रूपमम् इदमम्।
 धवेमहि- धमा-धमातनोयाः लनोट-लकमारस्य रूपमम् इदमम्।

सवश्वअस्वसऽ रचाअतर अरतोष मधश्रीनचास धक अवचास भभसरस म पमसथअववीं धरर मणचा धम अतचारन।सशअवचास 
स्रतोअनचारनक म चरतर सवश्वहचा म॥१७॥

पदिपचाठर्यः- सवअश्वअऽस्वरन। रचाअत मररन। ओष मधश्रीनचारन। धक अवचारन। भभसर मरन। पम असथअवश्रीरन। धरर मणचा। 

धम अतचारन। सशअवचारन। स्रतोअनचारन। अनक म। चअरत अरअ। सवअश्वहचा म॥१७॥

अन्वययाः- मवश्वस्वमम् ओषधष्ट्रीनमास ममातरस धपुवमास, पपृसथवनीं धमरणमा धपृतमास भकममस (वयस) मवश्वहिमा अनपु चरवेम।

सरलमाथर याः- सवरषमामम्  उत्पन्नकमाररकमायमायाः,  औषधष्ट्रीनमास  ममातपुयाः,  दृढमायमायाः,  प्रशिस्तमायमायाः  मकञ्चि धमरण
धपृतमायमायाः, कल्यमाणकमाररकमायमायाः, सपुखदमानकमाररकमायमायाः पपृसथव्यमायाः उपरर वयस सवरदमा मवचरमामयाः।

व्यमाकरणमम्-

 मवश्वसमम्- मवश्वसम् इमत प्रमामतपमदकस्य मदतष्ट्रीयमायमायाः एकवचनवे रूपमम्।
 अनपुचरवेम- अनपु इमत उपसगरपकवरकमातम् चरम्-धमातनोयाः लनोटम् -लकमारस्य उत्तमपपुरुषस्य बहिहवचनवे रूपमम्।
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रअहत्सअधअस्थस म रह अतश्री ब मभभसवथ रअहचानन वतग म ए अजथक मवर्वे अपथक मषत।
रअहचासस्त्वतन्दतो म रकअत्रप्र मरचादिरन।
सचा नतो म भभरत अ प्र रतो मचरअ सहर मण्रस्रतव ससअदसशअ रचा नतोअ सद्वि अकतअ कश्चअन॥१८॥

पदिपचाठर्यः- रअहतन। सअधऽस्थ मरन। रअह अतश्री। बअभभ असवअथअ। रअहचानन। वतग म:। ए अजथक म:। वत अपथक म:। तत अ॥ 

रअहचानन। त्वचाअ। इन्द म:। र अकअसत अ। अप्र मऽरचादिरन। सचा। न अ:। भभ अरत अ। प्र। रतोअचअरअ। सहरण्रस्रऽइव। 

सअरनऽदसश म। रचा। न अ:। सद्वि अकअत अ। कर्यः। चअन॥१८॥

अन्वययाः-  (हिवे  पपृसथमव)  महितष्ट्री(त्वस)  महितम्  सधस्थस  बभकमवथ,  तवे  महिमानम्  ववेगयाः,  एजथपुयाः  ववेपथपुयाः च।
महिमानम् इन्द्रियाः त्वमा अप्रममादस रकमत। हिवे  भकमवे  समा  (त्वस)  ससदृमशि नयाः महिरण्यस्यवेव प्र रनोचययाः,  नयाः कश्चन ममा
मदकत।

सरलमाथर याः- हिवे पपृसथमव त्वस महितम् मनवमासस्थलमम्,  तव ववेगयाः महिमानम्,  कम्पनस च महितम्,  मकञ्चि महिमानम्
इन्द्रियाः समावधमानवेन  त्वमास  रकमत। एवसभकतवे  हिवे  पपृसथमव त्वमम्  एवमम्  अस्ममानम्  रुमचमवषयमानम्  कपु रु यथमा  सपुवणरयाः
रुमचकरयाः भवमत। कशश्चदमप अस्ममानम् प्रमत न दवेषस कपु यमारतम्।

व्यमाकरणमम्-

 बभकमवथ- भक-धमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।
 एजथपुयाः- एजम्-धमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमदवचनवे।
 ववेपथपुयाः- मवपम्-धमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमदवचनवे।
 रकमत- रकम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 रनोचय- रुचम्-धमातनोयाः लनोमट मध्यमपपुरुषवैकवचनवे।

अअसगनभभरम्रचाअरतोष मधश्रीष्वअसगनरचापतो म सबभत्रअसगनरश्र मसक।अअसगनर अन्तर्यः पकरमषतषक अ 

गतोष्वश्वत मष्वअगनर म:॥१९॥

पदिपचाठर्यः- अअसगनर्यः। भभम्रचा मरन। ओष मधश्रीषक। अअसगनरन। आप म:। सबअभअसत अ। अअसगनर्यः। 

अश्र मऽसक॥ अअसगनर्यः। अअन्तर्यः। पकरमषतषक। गतोषक म। अश्वत मषक। अगनअर म:॥१९॥

अन्वययाः-भकम्यमामम् अमग्नियाः, औषधष्ट्रीषपु आपयाः अमग्निस मबभमत, अमग्नियाः अश्मसपु पपुरुषवेषपु अन्तयाः अग्निययाः, गनोषपु
अश्ववेषपु।
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सरलमाथर याः- अमग्नियाः भकमसौ अशस्त,  जलमम् अमग्निस धमारयमत मकञ्चि प्रस्तरवे अमप अमग्नियाः अशस्त,  पपुरुषवेषपु
जठरमामग्नियाः अशस्त। मकञ्चि गनोषपु अश्ववेषपु अमप अमग्नियाः अशस्त।

व्यमाकरणमम्-

अअसगनसदिर अव आ तपत्रअगनतदिर्वे अवस्रतोअवर म१अन्तरर मकरन।अअसगनस रतचार मस इन्धतत हव्रअवचाहस म 
घमत असप्रर मरन॥२०॥

पदिपचाठर्यः- अअसगनर्यः। सदि अवर्यः। आ। त अप असत अ। अअगनतर्यः। दित अवस्र म। उ अर। अअन्तरर मकरन। अअसगनरन। 

रतचारसर्यः। इ अन्धअतत अ। ह अव्रअऽवचाह मरन। घम अत अऽसप्रर मरन॥२०॥

अन्वययाः- अमग्नियाः मदवयाः आतपमत, दवेवस्य अग्निवेयाः उरु अन्तररकमम् अन्तररकस  मतमारसयाः अमग्निमम् इन्धतवे
हिव्यवमाहिस  घपृतमप्रयमम्। 

सरलमाथर याः- सकयरदवेवयाः  स्वगर  तपमत।  एततम्  महितम्  अन्तररकमण्डलममप  अमग्नियाः  एव,  मरणशिष्ट्रीलमायाः
प्रमामणनयाः अमग्निमवेव प्रज्वमालयशन्त।

व्यमाकरणमम्-

 आतपमत - आङम्  इमत उपसगरपकवरकमातम् तपम्-धमातनोयाः लट्लकमारस्य रूपमम्।
 उरु- प्रचपुरमाथर ववेदवे उरुशिब्दस्य प्रयनोगयाः भवमत।
 इन्धतवे - इन्ध-धमातनोयाः लटम् -लकमारस्य प्रथमपपुरुषस्य एकवचनवे रूपमम्।
 हिव्यवमाहिमम्- हिव्यस वहिमत ययाः स इमत हिव्यवमाहियाः , तमम् इमत उपपदतत्पपुरुषयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः

.16 स्यनोनमम् इत्यस्य कयाः अथरयाः।

.17 सज-धमातनोयाः कप्रत्ययवे मकस  रूपमम्।

.18 भकममयाः कमा अशस्त।

.19 अहिस पपृसथव्यमायाः कयाः अशस्म।

.20 तन्वतवे इमत रूपस कस्यधमातनोयाः।

.21 धवेमहि इमत कशस्मनम् लकमारवे।

.22 एजतपुयाः इमत रूपस कथस ससद्ध्यवेतम्।

.23 ववेपथपुयाः इमत रूपस कस्यधमातनोयाः।
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.24 अमग्नियाः क्व क्व अशस्त।

.25 रनोचय इमत रूपस कशस्मनम् लकमारवे।

. )25 3 पपृसथवष्ट्रीसककस्य समारयाः
ववैमदकमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास मनसस सवरदमा  परमतत्त्वस्य एव स्फिपु रणस, तत्र एव तवेषमास रमणमम् इमत नमाशस्त।

तवेषमास मनसस अमप मवदन्तवे अलसौमककससौन्दयरभमावनमायाः नवैसमगरकप्रष्ट्रीमतयाः च। यमायाः प्रष्ट्रीमतभमावनमायाः तमानम् प्रवेरयशन्त
रस-भमावमयवेषपु  मवषयवेषपु।  तमादृशिस्य  ससौन्दयरससस्कपृ तस्य  भमावस्य  वणरनमा  अथवरववेदस्य  भकममसककवे  अशस्त।
अथवरववेदष्ट्रीयस पपृसथवष्ट्रीसककस  न कवे वलस ववैमदकमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास प्रगमाढजमानस्य मनदशिरनमम् अमप तपु ससौन्दयरभमावनमायमायाः
सहृदयतमायमायाः च चरमस मनदशिरनमम्।

इदस  सपुकमम्  अथवरववेदस्य  दमादशिकमाण्डवे  अन्तभरवमत।  एतमादृशिष्ट्री  भमावससौन्दयरसमपृदमा  रचनमा
ववैमदकसमामहित्यवेषपु द पुलरभमा। अत्र ऋमषयाः अथवमार तस्य पपृसथवष्ट्रीमवषयकस  हृद्गतस प्रवेमभमावस प्रदशिरयमत।

मवमचत्ररूपवतष्ट्री अस्ममाकस  पपृसथमवममातमा। समा महि अस्ममाकस  मचरपररमचतमा मपृन्मयष्ट्री मकमतरयाः। तयमा समाकस
अस्ममाकस  यनोगयाः नमाडष्ट्रीगतयाः। तस्यमायाः एव अङ्कवे  अस्ममाकस  जन्म मरणस च अत्रवैव। तस्ममादवेव समा दवेवतमारूपवेण
कशल्पतमा ववैमदकवै याः ऋमषमभयाः। तस्यमायाः ममहिममानस वणरमयतपुस ववैमदककवययाः धसौयरसष्ट्रीममानमम् अमतक्रमाम्यशन्त। जनन्यमा
धररत्र्यमा सहि दपुलनोकस्य अमप प्रमाथरनमायमास रतमायाः ऋषययाः,  यतनो महि दपुलनोकयाः अस्ममाकस  मपतपृतपुल्ययाः। तस्यमायाः च
पत्नष्ट्रीरूपमा महि पपृसथवष्ट्री इमत भमावनमा ऋषष्ट्रीणमास सकक्ष्मबपुमदगनोचरमा। तथमामहि आम्नमातमम् ऋग्ववेदवे-

'दसौयाः मपतयाः पपृसथमव ममातरधपुगम् अग्निवे भमातवरसवनो मपृलत नयाः।' इमत।(ऋ.६.५१.५)

दपुलनोकस  पपृसथवष्ट्रीलनोकस  च जनकजननष्ट्रीरूपवेण पश्यशन्त ववैमदककवययाः। तयनोयाः मवेलनवेनवैव सपृमषयाः। तयनोयाः
मध्यवे  अमवनमाभमावसम्बन्धयाः  अशस्त यथमा   अशस्त पमावरतष्ट्रीपरमवेश्वरयनोयाः  मध्यवे।  तमवेव  अमवनमाभमावसम्बन्धस
कल्पमयतपुस तयनोयाः स्वमामष्ट्रीस्त्रष्ट्रीकल्पनमा। अनन्तकमालमादम् एव एतसौ वतरममानसौ।

तथमामहि आम्नमातमम्- 'धपुवमा दसौयाः धपुवमा पपृसथवष्ट्री।" इमत।

तयनोयाः पपृथगशस्तत्वस नमाशस्त यतनो महि तसौ सम्पपृकसौ। अत एव दपुलनोकस्य मन्त्रवैयाः पपृथकम्  स्तपुमतयाः न
कपृ तमा। पपृसथवष्ट्रीममातपुयाः एकशस्मनम् सककवे  एव मत्रमभयाः ऋङ्मन्त्रमभयाः स्तपुमतयाः कपृ तमा। परन्तपु तवेषमास स्तपुमतयाः पपृथकम्  रूपवेण
नमाशस्त  इमत  हिवेतनोयाः  ववैमदकषरययाः  तवेषमास  स्तपुतसौ  उदमासष्ट्रीनमायाः  आसनम्  इमत  अमप  न  मचन्तनष्ट्रीयमम्।  तवे
प्रससददवेवतमावन्दनयमा सहि एव मत्यमारनमामम् अमप पपृसथवष्ट्रीप्रभपृतष्ट्रीनमास दवेवमानमास स्तपुमतस कपृ तवन्तयाः।

तवेषमास दृषसौ पपृसथवष्ट्री मवशस्तणमार, महितष्ट्री, जगतयाः सपुखदमामयनष्ट्री, घपृतवतष्ट्री, पयस्वतष्ट्री, यजवतष्ट्री च अशस्त।
तवे पपृसथव्यमायाः ममातपृरूपवणरनमायमास सवरदमा मपुखरमायाः सशन्त। मनपुष्यमाणमास जष्ट्रीवनदशिमायमास मरणदशिमायमास च एकममात्रमम्
आश्रययाः पपृसथवष्ट्री जष्ट्रीवमानमास जननष्ट्रीस्वरूपमा। ववैमदकमायाः ऋषययाः एतमास पपृसथवनीं जननष्ट्रीरूपवेण पकजयशन्त।

ऋग्ववेदष्ट्रीयमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास पपृसथवष्ट्रीमवषमयणष्ट्री यमा भमावनमा बष्ट्रीजरूपवेण लपुकमामयतमा आसष्ट्रीतम् तस्य बष्ट्रीजस्य
अङ्कपु रनोद्गमयाः अथवरववेदस्य पपृसथवष्ट्रीसककवे  अभवतम्। अत्र महि त्रयष्षमषयाः मन्त्रमायाः सशन्त। यवेषपु दमाशिरमनकभमावनमायमायाः
प्रवमाहियाः दृश्यतवे।  न कवे वलस  दमाशिरमनकभमावनमायमायाः अमप तपु  तयमा  सशम्मसलतमायमायाः प्रकपृ मतप्रवेमभमावनमायमायाः अमप
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सम्यकम्  अङ्कपु रनोद्गमयाः अत्र जमातयाः। ऋषवेयाः अथवरणयाः दृषसौ पपृसथवष्ट्री ममहिममयष्ट्री भकतभमवष्यत्कमालस्य च मनयन्त्रष्ट्री।
सत्यस, बपृहितम्, ऋतमम्, दष्ट्रीकमा, उगतपस्यमा, बह्म, यजश्च तस्यमायाः धमारकमायाः। तथमामहि आम्नमातस पपृसथवष्ट्रीसककवे -

सत्यस बपृहिदृतमपुगस दष्ट्रीकमा तपनो बह्म यजयाः पपृसथवनीं धमारयन्तष्ट्री॥  इमत।(अ.ववे.१२.१.१)

मवमचत्ररूमपणष्ट्री अस्ममाकस  पपृसथवष्ट्रीममातमा। तस्यमायाः कपु त्रमचतम् समतलस,  कपु त्रमचतम् च बन्धपुरभकममयाः। अत्र
मवदन्तवे नदष्ट्री-पवरत-समपुद्रि-उवररभकमययाः मवमचत्रधममरनयाः प्रमामणनयाः च। फिलप्रदमायकस्य ओषसधवपृकस्य समा एव
आधमाररूपमा। अस्ममाकस  प्रमाणमानम् समा वकवे मबभमतर। तथमामहि आम्नमातस पपृसथवष्ट्रीसककवे - 'यमा मबभमतर  बहिहधमा प्रमाणदम्
एजतम्'। इमत।

सपृषवेयाः  आमदतयाः  समा  मवश्वम्भरमा  मवश्वधमात्रष्ट्री  च।  समा  मवश्वम्भरमा  वसपुधमानष्ट्री  प्रमतष्ठमा।  तस्यमायाः
महिरन्मयवकदवेशियाः  सवरषमास  जगतमामम्  आश्रययाः।  तस्यमायाः  गभर  जमनस  प्रमाप्य  मदपद-चतपुष्पदप्रमामणनयाः  सवर  तत्रवैव
मवचरशन्त। तथमामहि आम्नमातस पपृसथवष्ट्रीसककवे -

'तज्जमातमास्त्वमय  चरशन्त  मत्यमारस्त्वस  मबभमषर  मदपदस्त्वस  चतपुष्पदयाः।" इमत।  तस्यमायाः  हृदयस
परमव्यनोशम्न  सत्यवेन  आवपृतमम्।  तथमामहि  आम्नमातस  - "यस्यमास  हृदयस  परमवे  व्यनोमनम्  सत्यवेनमावपृतममपृतस
पपृसथव्यमायाः"।  इमत। दवेवगणसवेमवतमा  समा पमवत्रयजकमरणमास  ववेमदतपुल्यमा। तत्रवैव  हिमवषयाः आहिहत्यमा  दवेवममानवमानमास
ममलनकवेत्रस रच्यतवे।

मवश्वधमात्रष्ट्री जननष्ट्री पपृसथवष्ट्री सवरषमास  दवेवगणमानमास पकज्यमा। अशश्वनष्ट्रीकपु ममारसौ तस्य पररममापकसौ। मवष्णपुयाः
स्वयस तत्र मदतष्ट्रीयपमादस स्थमापयमाममास। वष्ट्रीरश्रवेष्ठयाः इन्द्रियाः यस्य रकणमाथर सवरदमा मनयपुकयाः। तस्यमायाः दपुग्धसवेवनवेन
मवश्ववे प्रमामणनयाः पपुमषमन्तयाः भवशन्त।

आहिहिनोयाः कमालमादवेव समा प्रमामणमनवहिमानमास जनमयत्रष्ट्री धमात्रष्ट्री च। कपु त्रमचतम् समा सवरसहिमा कमठनमा, कपु त्रमचतम्
कममामयष्ट्री समा अन्नदमात्रष्ट्री,  पयस्वतष्ट्री,  शिमाशन्तरूमपणष्ट्री,  सपुगन्धमा च। पजरन्यदवेवयाः अत्र मनत्यस वषरमत। अतयाः सयाः
कमवकल्पनमायमास पपृसथव्यमायाः पमतयाः। मनपुष्यमायाः श्रदयमा दवेवमानम् उमदश्य अत्र एव हिमवयाः प्रददमत। तथमामहि आम्नमातस
पपृसथवष्ट्रीसककवे -

'भकम्यमास दवेववेभ्यनो ददमत यजस हिव्यस अरसकपृ तमम्  (२.१.२२) इमत। अस्यमायाः मपृसत्तकमायमायाः गन्धवेन मपुग्धयाः
कमवयाः सवरषमास समामवरकस  मङ्गलस प्रमाथरयमत अनवेन मन्त्रवेण- ' तवेन ममा सपुरमभस कपृ णपु ममा ननो मदकत कश्चन '॥ इमत।

अस्यमायाः पपृसथव्यमायाः वकसस जमायममानमम् आघमातस सनोढपुमम् असमथरयाः कमवयाः। कदमामचतम् भकम्यमायाः खननस
मक्रयतवे चवेदमप समा कमतयाः शिष्ट्रीघमवेव पकरणष्ट्रीयमा इमत कववेयाः प्रमाथरनमा। तथमामहि आम्नमातस पपृसथवष्ट्रीसककवे -

'यतम् तवे भकमवे मवखनमामम मकप्रस तदमप रनोहितपु।

ममा तवे  ममर  मवमपृग्वरर ममा तवे  हृदयमम् अमपरषमम्  '॥  (अ.ववे.१२.१.६३)  इमत। दपुषमशिषयनोयाः उभयनोयाः
आश्रययाः तस्यमायाः क्रनोडमम्। पपृसथवष्ट्रीममातपुयाः आश्रयधन्ययाः कमवयाः प्रमाथरयमत हिवे स्वगरसखवे पपृसथमव त्वमम् अस्ममाकमम्
आश्रयदमात्रष्ट्री भव,  त्वस सम्पदमा सश्रयमा च भकत्यमा च अस्ममाकस  पपुमषस मवदधमातपु। तथमामहि आम्नमातमम् अथवरववेदष्ट्रीयवे
पपृसथवष्ट्रीसककवे  -

'सस मवदमानमा मदवमा कववे सश्रयमास ममा धवेमहि भकत्यमामम् '। इमत॥ (अ.ववे.१२.१.६३) इमत शिमम्।
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. )25 4 पपृसथवष्ट्रीस्वरूपमम्
भमारतष्ट्रीयपरम्परमायमामम्  अचवेतनवस्तकनमाममप  असधष्ठमात्रष्ट्री  दवेवतमा  अङ्गष्ट्रीकपृ तमा।  दपुलनोकनो  यथमा  दवेवमानमास

तथवैव पपृसथवष्ट्रीलनोकयाः मनपुष्यमाणमास मनपुष्यवेतरमाणमास जष्ट्रीवमानमाममप मनवमासस्थमानमम्। अयस तपु अचवेतनयाः परन्तपु अस्य
असधष्ठमात्र्यमा दवेवतयमायस ससयपुकयाः मनयममतश्च। अतनो ववैमदकसमामहित्यवे अस्य भकररशिनो वन्दनमायाः मवधष्ट्रीयन्तवे।

अथवरववेदष्ट्रीयपपृसथवष्ट्रीसककवे  पपृसथव्यमायाः महित्त्वस ककीत्यरतवे। उत्पत्तवेयाः पपुरमा समपुद्रिपयसस मनमशज्जतमा आसष्ट्रीतम्
इयस पपृसथवष्ट्री। मवदमाससयाः स्वपरमाक्रमवेण इममामम्  अवमापपुयाः। अस्यमायाः कमतपयकवेत्रमामण जलपकणमारमन कमतपयकवेत्रमामण
स्थलमामन  च।  अस्यमास  भकममववैमचत्र्यममप  लक्ष्यतवे।  अत्र  पयनोधमारमायाः  स्वप्रमामणकपु लमम्  आनन्दयन्तयाः  सरसस
समावलष्ट्रीलस प्रवहिशन्त। अस्य प्रभमाववेण मनपुष्यमायाः यशियाः धनमम् आसधपत्यञ्चि लभन्तवे। तथमामहि आम्नमातमम् - 

तवे ननो गपृणमाननो ममहिनष्ट्री ममहि श्रवयाः

कत्रस दमावमापपृसथवष्ट्री धमासथनो बपृहितम्।

यवेनमामभ कपृ षष्ट्रीस्ततनमाम मवश्वहिमा

पनमाय्यमनोजनो अस्मवे समशन्वतमम्।। इमत।

ममातमा यथमा स्वपपुत्रस पययाः पमाययमत तवेन तस वधरयमत च तथवैव पपृसथवष्ट्री अमप सवमारनम् अमपृतसमस जलस
पमाययमत तमानम् सम्यकयमा वधरयमत च। ममातमा यथमा स्वपपुत्रवेषपु  भवेदस न करनोमत,  सवमारनम् सममानतयमा शस्नहिमामत
एवमवेव  पपृसथवष्ट्री  अमप  समाध्वसमाधपुमवचमारमम्  अवजमाय  सवमारनम्  अन्नधनमामदनमा  पमालयमत।  तस्ममातम्  पपृसथव्यमायाः
ममातपृत्वस सवरतयाः प्रससदस ववेदमन्त्रमामदषपु। दमावमापपृसथव्यनोयाः वणरनमावसरवेऽमप अस्यमायाः ममातपृरूपत्वस प्रस्फिपु ट्यतवे। ततयाः
आम्नमातमम् - 

उरुव्यचसमा ममहिनष्ट्री असश्चतमा 

मपतमा ममातमा च भपुवनमामन रकतयाः।

सपुधपृषमवे वपपुषवे न रनोदसष्ट्री

मपतमा यत्सष्ट्रीममभ रूपवैरवमासयतम्।। इमत।

ऋदवेदष्ट्रीयवे दमावमापपृसथवष्ट्रीसककवे  उच्यतवे यतम् इयस जगतयाः शस्थमतस सम्पमाद तथमा जगच्चक्रस्य मवरमामहिष्ट्रीनमास
गमतस च मवधमाय जगतयाः ममातपृरूपवेण आत्ममानस प्रकमटतवतष्ट्री। आम्नमातञ्चि तत्र - 

तवे महि दमावमापपृसथवष्ट्री मवश्वशिसभपुव

ऋतमावरष्ट्री रजसनो धमारयत्कवष्ट्री।

सपुजन्मननो सधषणवे अन्तरष्ट्रीयतवे

दवेवनो दवेवष्ट्री धमरणमा सकयरयाः शिपुमचयाः।। इमत।

एवमवेव जगतनो ममातपृरूपवेण धमात्रष्ट्रीरूपवेण पमालमयत्रष्ट्रीरूपवेण च बहिहधमा समा स्तकयतवे इमत मशिवमम्।।
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पमाठसमारयाः

अथवरववेदससमहितमायमायाः  दमादशिकमाण्डस्य  प्रथमसककस्य  भकममयाः  पपृथ्वष्ट्री  वमा  दवेवतमा।  अथवमार  ऋमषयाः।
सककवे शस्मनम् पपृसथव्यमायाः भकमवेवमार ववैमशिष्ट्यस मवस्तरवेण उपन्यस्तमम् अशस्त। ऋमषयाः अथवमार बकतवे यतम् सत्यस, बपृहितम्,
ऋतमम्,  उगस,  दष्ट्रीकमा,  तपयाः,  यजयाः,  बह्म पपृसथवनीं धमारयशन्त। इयस भकममयाः मनवमानमास मध्यवे  असम्बमाधमम् अशस्त।
अस्यमायाः उदतयाः प्रवतयाः समस बहिह  प्रदवेशिमायाः सशन्त। इयमवेव नमानमावष्ट्रीयमारयाः ओषधष्ट्रीयाः मबभमतर। पपृसथव्यमामवेव समपुद्रियाः
ससन्धपुयाः आपश्च प्रवहिशन्त। पपृसथव्यमामवेव सवर जडजसगममायाः आनशन्दतमायाः भवशन्त। अस्यमायाः पपृसथव्यमायाः चतसयाः
प्रमदशियाः  सशन्त।  इत्थस  मवश्वसभरमा,  वसपुधमानष्ट्री,  प्रमतष्ठमा,  महिरण्यवकमा,  जगतयाः  मनववेशिनष्ट्री,  इन्द्रिऋषभमा  भकममयाः
ववैश्वमानरमम्  अमग्निस  मबभतष्ट्री अस्ममानम् द्रिमवणवे  दधमातपु। यमा पपृसथवष्ट्री प्रलयमावस्थमायमास  सपृषवेयाः  प्रमाकम्  ससललवे मनमग्निमा
आसष्ट्रीतम्। मनष्ट्रीमषणयाः यमास पपृसथवनीं बपुद्ध्वमा अन्वचरनम्। यस्यमायाः पपृसथव्यमायाः सत्यवेन आवपृतमम् अमपृतस हृदयस परमवे
व्यनोशम्न प्रमतमष्ठतमम्  अशस्त। यस्यमास  पपृसथव्यमास  पररचरमायाः  सममानष्ट्रीयाः  समावरभसौममकमायाः  आपयाः अहिनोरमात्रवे  अप्रममादस
करशन्त,  समा भकममधमारमा भकममयाः अस्ममानम् पययाः द पुहिमामम्,  तवेजसमा अमभससञ्चितपु। समा ममातमा भकममयाः मवे  पपुत्रमाय पययाः
मवसपृजतमामम्। भकममयाः ममातमा अहिस पपृसथव्यमायाः पपुत्रयाः अशस्म- ममातमा भकममयाः पपुत्रनो अहिस पपृसथव्यमायाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 पपृसथवष्ट्रीसककस्य समारस सलखत।

.2 पपृसथवष्ट्रीसककवे  पपृसथवष्ट्री कथस वमणरतमा इमत प्रमतपमादय।

.3 पपृसथवष्ट्रीसककवे  अमग्नियाः कथस वमणरतयाः इमत ससककस  प्रमतपमादय।

.4 सत्यस बपृहिदम्ऋतमपुगमम्.... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.5 मगरयस्तवे पवरतमायाः..... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.6 यस्यमास ववेमद.... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.7 यतम् तवे मध्यमम्... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.8 महिमासस्त्ववेन्द्रिनो... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.9 त्वज्जमातमा... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

.10 यस्यमाश्चतसयाः.... इमत मन्त्रस व्यमाख्यमात।

. )25 5 पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 अथवमार ऋमषयाः, अमग्नियाः पपृथ्वष्ट्री च दवेवतवे।

.2 सत्यस बपृहितम् ऋतमम् उगस दष्ट्रीकमा तपयाः यजयाः।
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॥पपृसथवष्ट्रीसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

.3 बहिहशिमकसम्पन्नसौषसधवपृकमानम्।

.4 ऋ-धमातनोयाः कप्रत्ययवे।

.5 चतसयाः।

.6 सजन्दम्-धमातनोयाः लमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

.7 यस्यमास पपृसथव्यमास पकवरजमायाः मवमवधकममारमण अकपु वरनम्, यस्यमास पपृसथव्यमास दवेवमायाः असपुरमानम् परमाजष्ट्रीतवन्तयाः, यमा
पपृसथवष्ट्री गवमादष्ट्रीनमास मवमचत्रमम् आश्रयस्थमानमम्।

.8 मवश्वस्य भरणपनोषणकमाररकमा।

.9 धनस्य धमाररकमा।

.10 महिरण्यस वकवे यस्यमायाः सवेमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।

.11 इन्द्रियाः ऋषभयाः यस्यमायाः समा इमत बहिहवष्ट्रीमहियाः।

.12 स्वप्नमवहिष्ट्रीनमायाः।

.13 लनोमट।

.14 उकम्-धमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

.15 इन्द्रियाः।

उत्तरमामण-२
.16 कल्यमाणकमारर।

.17 जष्ट्रीतयाः।

.18 ममातमा।

.19 पपुत्रयाः।

.20 तनम्।

.21 लनोमट।

.22 एजम्-धमातनोयाः सलमट मध्यमपपुरुषमदवचनवे।

.23 मवपम्-धमातनोयाः।

.24 भकमसौ, प्रस्तरवे, पपुरुषवेषपु जठरमामग्निरूपवेण।

.25 लनोमट।

॥ इमत पञ्चिमवसशियाः पमाठयाः ॥
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)26 ॥सरममापमणससवमादसककमम्॥

प्रस्तमावनमा

भमारतष्ट्रीयधमरजष्ट्रीवनस्य आध्यमाशत्मकजष्ट्रीवनस्य च प्रमाणभकतमा ववेदमायाः। यथमा प्रमाणमानम् मवनमा जष्ट्रीवयाः तथमा
ववेदमानम् मवनमा धममारमदकमम्। अत एव इहिमामपुशष्ककफिलमवचमारवे ववेदमानमास स्थमानस सवरश्रवेष्ठमम्। स च ववेदयाः भगवतयाः
मनश्वमासभकतयाः। अतयाः अपसौरुषवेययाः। स ववेदयाः चतपुधमार मवभकनो भवमत। तथमा महि - ऋग्ववेदयाः, समामववेदयाः, यजपुवरदयाः,
अथवरववेदश्चवेमत।  तत्र  ऋग्ववेदस्य  दशिममण्डलस्य  अषमासधकवै कशिततमस  सककस  (ऋ.ववे.  म-१०.१०८)

सरममापमणससवमादसककमम्। इदमम् एकमम् अत्यन्तस प्रससदस ससवमादसककमम्।  सरममापण्यनोयाः कथमाममाध्यमवेन ससवमादसककस
प्रचलमत। एवञ्चि पमाठवे अशस्मनम् सरममापमणससवमादसककस  उपन्यस्तमम्।

उदवेश्यमामन

एतस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् - 

 सरममापमामणससवमादसककस्य ससमहितमापमाठस पदपमाठस पमठष्यमत।
 सरममापमामणससवमादसककस्य मन्त्रमाणमामम् अन्वयस कतपुर शिकनो भमवष्यमत।
 सरममापमामणससवमादसककस्य समान्वयप्रमतपदमाथर जमास्यमत।
 सरममापमामणससवमादसककस्य व्यमाख्यमानवे यनोग्यनो भववेतम्।

 स्वयमवेव मन्त्रमाथरस्यमामप व्यमाख्यमानस कतपुर प्रभववेतम्।

 मन्त्रवे शस्थतमानमास कवे षमाञ्चिन शिब्दमानमास व्यमाकरणस जमास्यमत। 

. )26 1 अथ मकलपमाठयाः

सकसरअच्छन्तश्री म सअररचाअप्रतदिरचा मनडन दिभ अरतहध्वचाअ जगक मररर्यः परचाचहैर्यःअम।
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॥सरममापमणससवमादसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

कचास्रतसह मसतर्यःअ कचा परर मतकम्रचासश्रीतन कथसअ र असचारचा म अतरर्यःअ परचासस मसस॥ १॥इन्द मस्र 
दिभ अतश्रीरश्री मसष अतचा च मरचासर रअह इ अच्छन्तश्री म पणरतो सन अधश्रीनन वर्यःम।

अअसत अष्कदितो म सभअरसचाअ तन्न म आवअतन तथचा म र असचारचा म अतरस अ परचास मसस॥२॥

ककीअ दसङक न्दर्यःम सररत अ कचा द मशश्रीअकचा रस्रत अदिस दिभ अतश्रीरस मरर्यः परचाअकचातन।

अचा चअ गच्छचा मसन्रअत्ररत मनचा दिधचाअरचाथचाअ गवचास अ गतोपअसतनर्हो भवचासत॥३॥

नचाहस तस वत मदि अ दिभ्रसअ दिभअत्स रस्रत अदिस दिभ अतश्रीरस मरस परचाअकचातन।

न तस गभ महसन्त स्र मवततो म गभश्रीअरचा ह अतचा इन्दत मण पणरर्यः शरध्वत॥४॥

इ अरचा गचावर्यःम सररत अ रचा ऐच्छर्यःअ परर मसदि अवतो अन्तचा मनन सकभगत अ पतन्तश्री।

कस्त म एनचाअ अव म समजचाअदिरक मध्व्रक अतचास्रचाकअरचारक मधचा ससन्त सत अगरचा॥५॥

अअस्रत अनचा वर्यःम पणरतोअ वचचास मस्रसनष अव्रचास्त अन्वर्यःम सन्तक पचाअपश्रीर्यः।

अधम मषतो वअ एत अवचा अस्तक अ पन्थचाअ बमह अस्पसत मवर उभअरचा न रम मळचातन॥६॥

अअरस सन असधर्यः स मररत अ असद मबकध्नतोअ गतोसभअरश्वत मसभअरवसक मसभअन्र मषरर्यः।

रक मसन्त अ तस प अणरतोअ रत सक मगतोअपचा रतकक म  प अदिरल मकअरचा ज मगन्थ॥७॥

एह ग मरअन्नमष मरर्यःअ सतोर मसशतचा अअरचास्रतोअ अङन सग मरसतोअ नव मगवचार्यः।

त ए अतरभ अवस सव भ मजन्त अ गतोनचाअरथहैअतदचर्यःम प अणरतोअ वरअसन्नतन॥८॥

ए अवचा चअ त्वस स मरर आजअगन्थअ प्रबचा मसधतचाअ सह मसचाअ दिहैव्रत मन।

स्वसचा मरस त्वचा कम णवहै अ रचा पकन मगचार अ अप म तत अ गवचास म सकभगत भजचार॥९॥

नचाहस वत मदि भचातम अत्वस नतो स्व मसम अत्वर इन्दितो म सवदिक अरचाङन सग मरसश्च घतोअरचार्यः।
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मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

गतोकचा मरचा रत अच्छदिरअन्रदिचारअर अपचात म इतपणरतोअ वरश्री मरर्यः॥१०॥

दिभ अरसर मत पणरतोअ वरश्री मरअ उदिन गचावतो म रन्तक सरनअतश्रीरर अततन म।

बमह अस्पसत अरचार असव मन्दि असन्नगभ मह्ऴचार्यःअ सतोरतोअ गचावचा मणअ रष मरश्च सवप्रचार्यःम॥११॥

. )26 2 अथ मन्त्रव्यमाख्यमानमम्

सकसरअच्छन्तश्री म सअररचाअप्रतदिरचा मनडन दिभ अरतहध्वचाअ जगक मररर्यः परचाचहैर्यःअम।

कचास्रतसह मसतर्यःअ कचा परर मतकम्रचासश्रीतन कथसअ र असचारचा म अतरर्यःअ परचासस मसस॥ १॥

पदिपचाठर्यः- सकरन। इ अच्छन्तश्री म। सअररचा म। प्र। इ अदिरन। आअनअटन। दिभ अरत। सह। अध्वचा म। जगक मररर्यः। 

पअरचाअचहैर्यः। कचा। अस्रत अऽसह मसतर्यः। कचा। परर मऽतक्ररचा। आअ सश्रीअतन। कअथरन। र असचारचार्यःम। अअत अरर्यःअ। 

परचास मसस॥१॥

अन्वययाः-  सरममा मकमम्  इच्छन्तष्ट्री  इदमम्  प्र आनटम् ।  परमाचवैयाः  जगपुररयाः  अध्वमा  दकरवे  महि। कमा
अस्मवेमहिमतयाः कमा तररतक्म्यमा आसष्ट्रीतम्। कथस रसमायमायाः पयमाससस अतरयाः।।१।। 

अन्वयमाथर याः  - (सरममा)  इन्द्रिस्य दकतष्ट्री  सरममा  नमाम दवेवशिपुनष्ट्री  (मकमम्  इच्छन्तष्ट्री)  मकस  कमामयममानमा
प्रमाथरयममानमा वमा  (इदमम् प्र आनटम् )  इदस स्थमानस प्रमाप्ननोतम्? (अध्वमा दकरवे महि)  अत्र आगमनममागरयाः खलपु सपुदकरयाः,
अमतदष्ट्रीघरयाः। (परमाचवैयाः) परमाञ्चिनवैयाः, सपुदकरस गमनवैयाः, बहिहयनोजनलङ्घनवैयाः एव कनोऽमप अत्र (जगपुररयाः) आगन्तपुस प्रमाप्तपुस वमा
शिकयाः। यदमा,  यनोजनमामन चसलत्ववैव इयस सरममा अत्र प्रमाप्तमा। हिवे  सरमवे! (कमा अस्मवेमहिमतयाः)  कमा तव अस्ममासपु
मनमहितमा  स्वमाथरवपृसत्तयाः?  तव मकस  प्रयनोजनमम्  अस्ममासपु  आयत्तमम्  अत्र आगच्छन्त्यमायाः  तव  (कमा पररतक्म्यमा
आसष्ट्रीतम्)  गमतयाः कमा अभकतम्?  तव पररतकनस पररतनो गमनस भमणस वमा ककीदृशिममासष्ट्रीतम्।  (कथस रसमायमायाः पयमाससस
अतरयाः) रसमानमामकनदमा जलरमामशिस त्वस कथस तष्ट्रीणरवतष्ट्री?।।१।।

व्यमाख्यमा- अनयमा आगच्छन्तनीं सरममास दृष्टमा पणयनो वदशन्त सरममा सरणशिष्ट्रीलमा एतन्नमाममकमा दवेवशिपुनष्ट्री
मकस  प्रमाथरयममानमा  सतष्ट्री  इदमम्  अस्मदष्ट्रीयस  स्थमानस  प्रमानमाटम्  प्रमाप्तनोवेतम्  अङ्पकवर्थोनमशिव्यमारमप्तकममारष  तस्य  लपुमङ
मन्त्रवेवेघसवेत्यमामदनमा च्लवेलपुरकम्  छन्दस्यमामप दृश्यतवे इमत आडमागमयाः। परमाचवैयाः परमासमच परमामङ्मपुखमान्यमावपृसत्तवसजरतमामन
यमामन  गमनमामन  तवैजरगपुररयाः  उद्गकणरयाः  महितमा  प्रयत्नवेनमामप  गन्तपुस  नशिक्यत  इत्यथरयाः।  गतॄ  मनगरणवे
आदृगमहिनवेत्यमामदनमा मकन्प्रत्यययाः बहिहलस  छन्दसष्ट्रीत्यपुत्वस  तमादृशिनोयमध्यमा दककरवेमहि मवप्रकपृ षयाः खलपु। यदमा परमाचवैयाः
परमासचनवै  जगपुररयाः  अत्यथर  गन्त्रष्ट्री  पमाशष्णरभमागमनमालनोकममानमा  सतष्ट्री  इदस  स्थमानस  प्रमाप्ननोमत  दकरवे  अयमध्वमा
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॥सरममापमणससवमादसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

यदृच्छयमागन्तपुस  न शिक्यतवे  अतनो वयमवेतमास  पपृच्छमामयाः। हिवे  सरमवे  कमा ककीदृशिष्ट्री अस्मवेमहिमतयाः कनोस्ममास्वथरमहिमतयाः
कनोस्ममासपु त्वदपवेमकतमाथर्थो मनमहितयाः यदमा अस्ममासपु कनोथर्थो गतयाः दधमातवेमहिरननोतवेवमार मकमनरूपमम् आगच्छसत्यमास्तव
कमा ककीदृशिष्ट्री पररतक्म्यमा रमामत्ररमासष्ट्रीतम् यदमा तकमतगरत्यथरयाः पररतकनस पररतनोगमनस भमणस वमा ककीदृशिममासष्ट्रीतम् कथस
वमा  रसमायमायाः  शिब्दमायममानमायमायाः  अन्तररकनदमा  यनोजनशितमवस्तष्ट्रीणमारयमायाः  पयमासस्यपुदकमामन  अतरयाः  तष्ट्रीणरवत्यसस
एतदद। अत्र मकममच्छन्तष्ट्री सरमवेदस प्रमानमडत्यमामद मनरुकस  द्रिषव्यमम्॥१॥

सरलमाथर याः  - अत्र पमणयाः सरममास प्रमत कथयमत भवतष्ट्री मकमथरमम् अत्र आगतवतष्ट्री। इदस तपु बहिहदकरस
वतरतवे। अत्र आगमनसमयवे भवतष्ट्री यमद पश्चमामदमशि दृमषयाः मनमकपवेतम् तमहिर अत्र आगमनमम् असम्भवमम् आसष्ट्रीतम्।
मम समष्ट्रीपवे तमावतम् तमादृशिस मकस  वस्तपु मवदतवे यस्य लमाभमाय भवतष्ट्री अत्र आगतवतष्ट्री अशस्त। ककीदृश्यमास रमात्रसौ
आगतवतष्ट्री। नदमायाः जलस कथमम् उत्तष्ट्रीणरवतष्ट्री अशस्त।

व्यमाकरणमम् -

 इच्छन्तष्ट्री - अत्र इषम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे सस्त्रयमास ङष्ट्रीपम्-प्रत्यययाः।
 आनटम्  इत्यत्र आङ्पकवरस्य नमशि-धमातनोयाः लपुमङ मन्त्रवेघस- इत्यमामदनमा च्लवेयाः लपुमक छन्दस्यमपदृश्यतवे 

इत्यनवेन आडमागमयाः।

इन्द मस्र दिभ अतश्रीरश्री मसष अतचा च मरचासर रअह इ अच्छन्तश्री म पणरतो सन अधश्रीनन वर्यःम।

अअसत अष्कदितो म सभअरसचाअ तन्न म आवअतन तथचा म र असचारचा म अतरस अ परचास मसस॥२॥

पदिपचाठर्यः- इन्द मस्र। दिभ अतश्रीर्यः। इ असष अतचा। चअरचाअसरअ। रअहर्यः। इ अच्छन्तश्री म। पअणअरर्यःअ। सन अऽधश्रीनन। वर्यःअ। 

अअसत अऽस्कदिर्यःम। सभअरसचा म। ततन। नर्यःअ। अचाअवअतन। तथचा म। र असचारचार्यःम। अअत अर अरन। परचास मसस॥ २॥

अन्वययाः-  (हिवे) पणययाः, इन्द्रिस्य दकतष्ट्रीयाः (तवेन एव) इमषतमा (अहिस) वयाः महियाः मनधष्ट्रीनम् इच्छन्तष्ट्री
चरमामम्। अमतस्कन्दयाः मभयसमा ततम् नयाः आवतम्। तथमा रसमायमायाः पयमाससस अतरमम्।।२।। 

अन्वयमाथर याः  - हिवे (पणययाः) एतन्नमामकमा असपुरमायाः, जष्ट्रीवनस्य प्रकमाशिरमहितमानमास समाममान्यवेशन्द्रियमक्रयमाणमास
शिमासकशिकययाः  (अहिमम्  इन्द्रिस्य  दकतष्ट्रीयाः)  सन्दवेशिहित्रर्थी,  सन्दवेशिवमामहिक  (इमषतमा)  अहिस  तवेनवैव  प्रवेमषतमा  (वयाः)
यपुष्मदष्ट्रीयमानम्,  यपुष्ममामभरपहृत्य आनष्ट्रीतमानम्  (महियाः मनधष्ट्रीनम्)  इन्द्रिस्य महिमामनधष्ट्रीनम्  (इच्छन्तष्ट्री चरमामम)  वमाञ्छन्तष्ट्री
अत्र  मवचरमामम।  (अमतस्कन्दयाः)  आक्रमणस्य  (मभयसमा)  भयवेन,  अमतक्रमणमातम्  जमातवेन  भयवेन  वमा  (ततम्)
नदष्ट्रीजलममप  (नयाः)  ममामम्,  पकजमायमास  बहिहवचनमम्,  (आवतम्)  अरकतम्।  (तथमा)  तवेन  प्रकमारवेण  अहिमम्  (रसमायमायाः
पयमाससस अतरमम्) रसमानदमायाः जलमामन तष्ट्रीणरवतष्ट्री।।२।।

व्यमाख्यमा-  अनयमा  तमानम्  सरमवेत्यकचवे  हिवेपणमाय एतन्नमामकमायाः  असपुरमायाः  इन्द्रिस्य दकतष्ट्रीयाः  सपुपमाससपुलपुमगमत
प्रथमवैकवचनस्य सपुश्छमान्दसयाः अहिस  इमषतमा  तवेनवैवप्रवेमषतमा  सतष्ट्री  चरमामम यपुष्मदष्ट्रीयसस्थमानममागच्छमामम।  मकमथर
वनोयपुष्मदष्ट्रीयमानम्  यपुष्मदष्ट्रीयवेपवरतवे  असधष्ठमामपतवमानम्  महिनोमहितयाः  मनधष्ट्रीनम्  बपृहिस्पतवेगर्थोमनधष्ट्रीनम्  इच्छशन्त
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कमामयममानमासतष्ट्री  चरमामम।  मकस च  अमतष्कदयाः  स्कशन्दगरमत  शिनोषणयनोयाः  भमाववेशक्वपम्  अमतष्कन्दमातम्
अमतम्क्रमणमाज्जमातवेन मभयसमा मभयवेन तन्नदष्ट्रीजलस नयाः पकजमायमायाः बहिहवचनस ममास आवतम् अरकतम्। तथमा प्रकमारवेण
रसमायमानदमायाः पयमासस्यपुदकमामन अतरस तष्ट्रीणरवत्यशस्म॥२॥

सरलमाथर याः  -  (सरममा  कथयमत)  हिवे  पणययाः,  इन्द्रिस्य दकतष्ट्रीरूपवेण अहिमम्  आगतवतष्ट्री।  भवमानम्  यदम्
गनोरूपस धनमम् ससञ्चितवमानम् अहिस तदम् गपृहिष्ट्रीतपुमम् इच्छमामम। जलमवेव ममामम् अरकतम्। जलस्य भष्ट्रीमतयाः तपु आसष्ट्रीदवेव
परन्तपु तमम् उल्लघ्य आगतवतष्ट्री।- एवमहिस नदष्ट्रीमम् उत्तष्ट्रीयर अत्र आगतवतष्ट्री।

व्यमाकरणमम् -

 आवतम् इत्यत्र अवतवेयाः लमङ आवतम् इमत रूपमम्।
 पयमाससस-पयसम्-शिब्दस्य प्रथममाबहिहवचनवे जसस प्रमक्रयमाकमायर पयमाससस इमत रूपमम्।

ककीअ दसङक न्दर्यःम सररत अ कचा द मशश्रीअकचा रस्रत अदिस दिभ अतश्रीरस मरर्यः परचाअकचातन।

अचा चअ गच्छचा मसन्रअत्ररत मनचा दिधचाअरचाथचाअ गवचास अ गतोपअसतनर्हो भवचासत॥३॥

पदिपचाठर्यः-

ककीअदङन । इन्दर्यःम। सअर अरत अ। कचा। द अशश्रीअकचा। रस्र म। इ अदिरन। दिभ अतश्रीर्यः। अस मरर्यः। पअरचाअकचातन। अचा। चअ। 

गच्छचा मतन। सरअत्ररन। ए अन अ। दि अधचाअरअ। अथ म। गवचा मरन। गतोऽप मसतर्यः। नर्यःअ। भअवचाअसतर्यःअ॥३॥

अन्वययाः - (हिवे) ककीदृङम्  इन्द्रियाः, कमा दृशिष्ट्रीकमा, यस्य दकतष्ट्रीयाः (त्वमम्) परमाकमातम् इदमम् असरयाः। आ च
गच्छमातम् (वयमम्) एन ममत्रस दधमाम। अथ नयाः गवमास गनोपमतयाः भवमामत।।३।। 

अन्वयमाथर याः  -  हिवे  (सरमवे,  ककीदृङम्  इन्द्रियाः)  ककीदृशियाः  (कमा दृशिष्ट्रीकमा)  तस्य दृमषयाः ककीदृशिष्ट्री,  दृमषरूपमा
सवेनमा मकयतष्ट्री? तस्य लकणमामन कमामन (यस्य दकतष्ट्रीयाः) यस्य इन्द्रिस्य दकतष्ट्रीयाः भकत्वमा त्वमम् (परमाकमातम्) दकरदवेशिमातम्
(इदमम् असरयाः) इदस स्थमानमम् आगतमा? इमत तमामम् उक्त्वमा इदमाननीं तवे परस्परमम् आहिहयाः - आगच्छमातम् च) यमद
इयस  सरममा अस्ममामभयाः सहि ससगच्छवेत,  इन्द्रिस  त्यक्त्वमा  अस्ममामभयाः ममसलतमा भववेतम्  (अथ)  तमहिर  (एनमा ममत्रस
दधमाम)  वयमम्  एनमास  स्वममत्रस  कपु यमारम।  (अथ)  तमहिर  इयमम्  अमप  (नयाः गवमास  गनोपमतयाः भवमामत)  अस्ममाकस  गवमास
स्वममनष्ट्री भववेतम्। अथवमा स इन्द्रियाः अत्र आगच्छवेतम् चवेतम् वयस तवेन मवैत्रनीं कपु यमारम। अथ स इन्द्रियाः अस्ममाकस  गनोपमतयाः
भववेतम्।।३।।

व्यमाख्यमा-  तवेषमास  वमाक्यस  हिवे  तव  स्वमामष्ट्रीइन्द्रियाः  ककीदृकम्  मकयत्परमाक्रमवमानम्  कमादृशिष्ट्रीकमा  तस्य
ककीदृशिष्ट्रीदृमषयाः दृमषरूपमासवेनमामकयतष्ट्री यस्य दकतष्ट्रीयाः दकतष्ट्री त्वस इदमस्मदष्ट्रीयसस्थमानस परमाकमादमतदकरमादसरयाः आगमयाः।
इमत तमामपुक्त्वमा इदमाननीं तवे परस्परममाहिहयाः एषमा सरममा आगच्छमातम् च आगच्छतपुच गमलरमट आडमागमयाः स्वमामष्ट्री
भवमत नह्यवेकस्यमागनोयाः मकस तपु बहिहनमास गवमास स्वमामष्ट्री भवतपु वपृत्यवपृसत्तभ्यमास स्वमाममत्यस बमाहिहल्यसच मववकतवे॥३॥

   240   ववेदमाध्ययनमम्



॥सरममापमणससवमादसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

सरलमाथर याः -

पमणयाः कथयमत-  यस्य इन्द्रिस्य दकमतरूपवेण भवतष्ट्री एतमावदम् दकरमम्  आगतवतष्ट्री सयाः इन्द्रियाः ककीदृशियाः
अशस्त। तस्य मकयमानम् परमाक्रमयाः मकयत्ययाः सवेनमाश्च सशन्त। इन्द्रियाः आस्ममानम् रकतपु। इन्द्रिस ममत्ररूपवेण अङ्गष्ट्रीकतपुर
वयस प्रस्तपुतमायाः। स इन्द्रियाः अस्ममाकस  गमायाः स्वष्ट्रीकपृ त्य तमासमामम् असधपमतयाः भवतपु।

व्यमाकरणमम् -

 आचगच्छतम् इत्यत्र उपसगरस्यधमातनोयाः व्यवमहितरूपवेण प्रयनोगयाः। अत्र यतम् आचगच्छतम् इमत रूपमम् 
ततम् गमम्-धमातनोयाः लवेमट आडमागमवे प्रमक्रयमाकमायर रूपमम् इमत।

 गवमामम्-गनो-शिब्दस्य षष्ठष्ट्रीबहिहवचनवे आमम गवमामम् इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.1 मकममच्छन्तष्ट्री इत्यमामदवमाक्यस कयाः कम्प्रमत अकथयतम्।

.2 इषमत इत्यस्य कनोऽथरयाः।

.3 कस्य दकतष्ट्रीरूपवेण सरममा आगतवतष्ट्री।

.4 पणययाः इन्द्रिवेभ्ययाः मकस  दमातपुमम् अङ्गष्ट्रीकपृ तवन्तयाः।

.5 ककीदृङम्  इत्यस्य कनोऽथरयाः।

नचाहस तस वत मदि अदिभ्रसअदिभअत्सरस्रत अदिस दिभ अतश्रीरस मरस परचाअकचातन।

न तस गक महसन्त स्र मवततो मगभश्रीअरचा ह अतचा इन्दत मण पणरर्यः शरध्वत॥४॥

पदिपचाठर्यः-

न। अअहरन। तरन। वत अदि अ। दिभ्र मरन। दिभ मतन। सर्यः। रस्र म। इ अदिरन। दिभ अतश्रीर्यः। अस मररन। पअरचाअकचातन। न। 

तरन। गभ अह असन्त अ। स्रअवतर्यःम। गअभश्रीअरचार्यः। ह अतचार्यः। इन्दत मण। पअणअरर्यःअ। शअरअध्वत अ॥४॥

अन्वययाः -  अहिस तस दभ्यस न ववेद (अमपतपु) सयाः तभतम्, यस्य दकतष्ट्रीयाः (अहिमम्) परमाकमातम् इदमम् असरमम्।
सवतयाः गभष्ट्रीरमायाः तस न गकहिशन्त। (हिवे) पणययाः,हितमायाः (यकयस) शियध्ववे।।४।। 

अन्वयमाथर याः - (अहिस) सरममा (तस) इन्द्रिमम् (दभ्यस) दम्भनष्ट्रीयमम् दममयतपुस महिसससतपुस वमा शिक्यस (न ववेद) न
जमानमामम, न मन्यवे। (सयाः तभतम्) अमपतपु  स इन्द्रियाः अन्यमानम् दभ्ननोमत, परमाजयतवे मवनमाशियमत वमा, सकलमा अमप
शिककीयाः वशिष्ट्रीकरनोमत।  (यस्य दकतष्ट्रीयाः)  यस्य दसौत्यवे  मनयपुकमाऽहिमम्  (अहिमम्)  सरममा  (परमाकमातम्)  अमतदकरदवेशिमातम्,
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परतरलनोकमातम्,  इशन्द्रियमागनोचरसमपुच्चस्तरमातम्  (इदमम् असरमम्)  इदस यपुष्मदष्ट्रीयस स्थमानस प्रमाप्तमा।  (सवतयाः गभष्ट्रीरमायाः)
गम्भष्ट्रीरमायाः सनोतनोवहिमा अमप (तस न गकहिशन्त) तमम् इन्द्रिस न प्रच्छमादयशन्त गनोपयशन्त वमा प्रत्यपुत तमम् आमवष्कपु वरशन्त,

वयस तस्य ममहिम्नमा समपुद्रिस प्रमत सरमाम इमत वदन्त्ययाः तमायाः 'अयमम् अदमनष्ट्रीय' इमत प्रकटष्ट्रीकपु वरशन्त। तस्ममातम् हिवे
(पणययाः)  इशन्द्रियभनोगवैकपरमायणमा असपुरमायाः! (इन्द्रिवेण हितमायाः)  मनहितमायाः,  मनपमामततमायाः यकयस  (शियध्ववे)  धरमाशिमयनयाः
भमवष्यथ।।४।।

व्यमाख्यमा- सरममावदमत हिवे पणययाः तममन्द्रिस दभ्यस हिसतव्यस नववेद नजमानमामम दभवेरचनोरयतम् कथस सइन्दयाः
दभतम् सवमारञ्चिनमान्दभमत महिनस्त्यवेव दभवेलरमटरूपस वमाक्यभवेदमादमनघमातयाः यस्यदकतष्ट्रीयाः अहिस इदस यपुष्मदष्ट्रीयस स्थमानस
परमाकमातम्  अमतदकरदवेशिमातम्  असरस  प्रमाप्तमाभकवस।  इन्द्रिनोमहिसससतव्यनोनभवतष्ट्रीत्यत्र  यपुमकममाहि  सवतयाः  सवणस  सवयाः
तममाचरशन्त  आचमारमाथरशक्वपम्  तपुगमागमयाः  जससरूपस  सवणशिष्ट्रीलमायाः  गभष्ट्रीरमा  गसभष्ट्रीरमानदयाः  तस  इन्द्रिस
नगकहिशन्तनससवपृण्वशन्त  नमाच्छमादयशन्त।  मकस तपु  आमवष्कपु वरशन्त  वयस  यस्य  ममहिम्नमा  समपुद्रिस
प्रमतसरमामस्तस्ममादमहिसस्यइमत  एनस  प्रकटष्ट्रीकपु वरशन्त।  गपुहिहससवरणवे  भसौवमामदकयाः।  तस्ममातम्  हिवे  पणयनोयकयस  इन्द्रिवेण
तमादृशिपरमाक्रमवेणहितमायाः सन्तयाः शियध्ववे शिष्ट्रीङ्स्वमवे बहिहलसछन्दसष्ट्रीमत शिपनोलपुगभमावयाः॥४॥

सरलमाथर याः -

सरममा कथयमत- यस्य इन्द्रिस्य दकमतरूपवेण अहिमम् अत्र आगतवतष्ट्री तस कनोऽमप परमाजवेतपुमम् असमथरयाः।
स इन्द्रि एव सवमारनम् परमाजयमत। प्रखरमायाः गम्भष्ट्रीरमायाः नदनोऽमप तस्य ववेगस रनोदपुमम् असमथमारयाः। हिवे पणययाः यकयमम्
अमप इन्द्रिस्य तमादृशिपरमाक्रमवेण आहितमायाः सन्तयाः शियनस कररष्यथ इमत।

व्यमाकरणमम् -

 सवतयाः-सवतवेयाः आचमारमाथर शक्वमप तपुगमागमवे जसस प्रमक्रयमाकमायर सवतयाः इमत रूपमम्।
 शियध्ववे इत्यत्र बहिहलस छन्दसस इमत शिपयाः लपुगभमावयाः।

इ अरचा गचावर्यःम सररत अ रचा ऐच्छर्यःअ परर मसदि अवतो अन्तचा मनन सकभगत अ पतन्तश्री।

कस्त म एनचाअ अव म समजचाअदिरक मध्व्रक अतचास्रचाकअरचारक मधचा ससन्त सत अगरचा॥५॥

पदिपचाठर्यः- इ अरचार्यः। गचावर्यःम। सर अरत अअ। रचार्यः। ऐच्छर्यःम। परर म। सदि अवर्यः। अन्तचा मनन। सक अऽभअगत। पत मन्तश्री। 

कर्यः। तत अ। ए अनचार्यःअ। अव म। सम अजचाअतन। अरक मध्वश्री। उ अत। अस्रचाअकमरन। आरक मधचा। सअसन्त अ। सत अगरचा॥

५॥

अन्वययाः - (हिवे) सपुभगवे सरमवे, मदवयाः अन्तमानम् परर पतन्तष्ट्री इममायाः गमावयाः यमायाः (त्वमम्) ऐच्छयाः, एनमायाः तवे
कयाः अयपुध्वष्ट्री अव सपृजमातम्। उत अस्ममाकमम् आयपुधमा मतग्ममा सशन्त।।५।। 

   242   ववेदमाध्ययनमम्



॥सरममापमणससवमादसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

अन्वयमाथर याः  - ‘नमाहिस तस ववेद दभ्यस दभतम् सयाः....हितमा इन्द्रिवेण पणययाः शियध्ववे ’ इमत श्रपुत्वमा क्रपु दमायाः
पणययाः प्रत्यवदनम्-

(सपुभगवे सरमवे) हिवे ससौभमाग्यशिमासलमन सपुन्दरर सरमवे (मदवयाः अन्तमानम्) आकमाशिस्य एकस्ममातम् प्रमान्तमातम्
अन्यप्रमान्तमानम् यमावतम्  (पररपतन्तष्ट्री)  पररतनो गच्छन्तष्ट्री पयमारकपु लस भमन्तष्ट्री वमा तमायाः प्रमाप्तपुमम्  (इममायाः गमावयाः)  एतमायाः
सशन्त तमा गमावयाः  (यमायाः)  अन्ववेषयन्तष्ट्री त्वमम्  (ऐच्छयाः)  कमामयसवे।  (एनमायाः)  एतमायाः गमायाः  (कयाः अयपुध्वष्ट्री)  कयाः खलपु
अयपुद्ध्वमा,  मवनमा यपुदमम्  (तवे अव सपृजमातम्)  तपुभ्यस त्यकपु महिरमत।  (उत)  अमप च  (अस्ममाकमम् आयपुधमा मतग्ममा
सशन्त) अस्ममाकममप तष्ट्रीक्ष्णमामन शिस्त्रमामण सशन्त। तस्ममादम् अस्ममामभयाः सहि यपुदमम् अकपृ त्वमा कनो वमा गमा नयमत।।
५।।

व्यमाख्यमा-  क्रपु दमायाः पणययाः प्रत्यकचपुयाः हिवे  सपुभगवे  शिनोभनभमाग्यवमत हिवेसरमवे  मदवयाः दपुलनोकस्य.  अन्तमानम्
पयरन्तमानम् पररपतन्तष्ट्री कपुम् त्रगमावशस्तष्ठन्तष्ट्रीमत पररगच्छन्तष्ट्री त्वस इम्ममायाः पररदृश्यममानमायाः यमायाः गमावयाः सपुबव्यत्यययाः गमायाः
ऐच्छयाः कमामयसवे तमायाः एनमायाः गमायाः तवे त्वदष्ट्रीययाः कयाः अयपुध्वष्ट्री अयपुध्वमा अवपृजमातम् अस्ममात्पवरतमादसपृजवेतम् मवमनगरमयवेतम्
मवमनगरमयवेतम्।  सपृजवेलरमटरूपस  अयपुध्वष्ट्री  यपुधवेयाःक्त्वमाप्रत्ययवे  स्नमात्वमादयश्चवेमत  मनपमामततयाः
नञ्सममासत्वमात्ल्यबमादवेशिभमावयाः नञघयाःप्रकपृ मतस्वरत्वसच उतमामपच अस्ममाकस  मतग्ममा तष्ट्रीक्ष्णमान्यमायपुधमा आयपुधमामन
सशन्त तस्ममादस्ममामभयपुरदमकपृ त्वमा कनोवमागमाआहिरमत॥५॥

सरलमाथर याः  - पणययाः उकवन्तयाः- हिवे सपुन्दरर सरमवे त्वस स्वगरस्य आशन्तमप्रदवेशिमातम् आगतवतष्ट्री अतयाः
मम गवमास मध्यवे यमास यमास भवतष्ट्री इच्छमत तमास तमामम् अहिस तपुभ्यस दमातपुस शिक्ननोमम। परन्तपु यपुदस मवनमा कयाः तपुभ्यस गमायाः
दमास्यमत। मम समष्ट्रीपवे अमप बहिहमन तष्ट्रीक्ष्णमामन आयपुधमामन सशन्त।(अथमारतम् अहिमम् अमप यनोदपुस समथरयाः अशस्म
इत्यथरयाः)।

व्यमाकरणमम् -

 अवसपृजमातम्- अवपकवरकमातम् सपृजम्-धमातनोलरमट प्रमक्रयमायमामम् अवसपृजमादम् इमत रूपमम्।
 अयपुध्वष्ट्री- यपुधम्-धमातनोयाः क्त्वमाप्रत्ययवे स्नमात्व्यमादयश्च इत्यनवेन मनपमातवे नञ्सममासत्वमातम् क्त्वमाप्रत्ययस्य

ल्यमाबमादवेशिमाभमाववे प्रमक्रयमाकमायर अयपुध्वष्ट्री इमत रूपमम्।

अअस्रत अनचावर्यःम पणरतोअ वचचास मस्रसनष अव्रचास्त अन्वर्यःम सन्तक पचाअपश्रीर्यः।

अधम मषतोवअ एत अवचा अस्तक अ पन्थचाअ बमह अस्पसत मवर उभअर न रम मळचातन॥६॥

पदिपचाठर्यः- अअसतअन्रचा। वर्यःअ। प अणअरर्यःअ। वचचास मसस। अअसनअष अव्रचार्यः। त अन्वर्यःम। सअन्तक अ। पचाअपश्रीर्यः। 

अधम मषर्यः। वर्यःअ। एतहैहै अव। अअस्तक अ। पन्थचार्यःम। बमह अस्पसतर्यःम। वर्यःअ। उ अभअरचा। न। रम अळचाअतन॥६॥

अन्वययाः -   (हिवे) पणययाः, वयाः  वचमाससस  असवेन्यमा। (यपुष्ममाकमम्) पमापष्ट्रीयाः  तन्वयाः  अमनषव्यमायाः  सन्तपु, वयाः
पन्थमायाः एतववै अधपृषयाः अस्तपु। (मकन्तपु)बपृहिस्पमतयाः वयाः उभयमा न मपृळमातम्।।६।। 
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अन्वयमाथर याः  - हिवे  (पणययाः)  आध्यमाशत्मकप्रकमाशिस्य,  मदव्यसत्यस्य  मदव्यमवचमारस्य  च  शित्रवयाः
पमणनमामकदस्यवयाः! (वयाः वचमाससस) यपुष्ममाकमम् इममामन पकवर्थोकवचनमामन (असवेन्यमा) असवेन्यमामन, न सवेनमायनोग्यमामन,

अस्मत्सवेनमानमास  सम्मपुखस  व्यथमारमन सवेत्स्यशन्त इमत भमावयाः। यपुष्ममाकमम्  (पमापष्ट्रीयाः तन्वयाः)  पमामपशिरष्ट्रीरमामण कमाममम्
(अमनषव्यमायाः  सन्तपु)  इषपुमभयाः  प्रभमामवतमामन  न  स्यपुयाः,  यदमा  कमामस  पमापयपुकतयमा  परमाक्रमरमहितमामन  तमामन
इषपुयनोग्यमामन एव न स्यपुयाः, कमामस (वयाः) यपुष्ममानम् (पन्थमायाः) ममागरयाः (एतववै) उपगन्तपुस  (अधपृषयाः अस्तपु) अधषरणष्ट्रीययाः,
दपुगरमयाः स्यमातम्,  कपुण्णयाः पररमचतनो वमा न स्यमातम्।  (बपृहिस्पमतयाः वयाः उभयमा न मपृळमातम्)  मकन्तपु  बपृहिस्पमतदवेवतमा
यपुष्मभ्यमम्  उभयनोयाः  भकलनोकस्वगरलनोकयनोयाः  मकममप  सपुखस  नवैव  दमास्यमत,  यपुष्ममाकस  मकममप  कल्यमाणस  न
कररष्यमत।।६।।

व्यमाख्यमा-  समा  तमास  मनरमाहि  हिवे  पणययाः  वनोयपुष्ममाकस  वचमाससस  पकवर्थोकमामन  वचनमान्यसवेनमा  असवेन्यमामन
सवेन्यमामन  सवेनमाहिमारमण  नभवशन्त  सवेनमाशिब्दमात्तदहिरतष्ट्रीत्यथरछन्दससचवेमत  यत्प्रत्यययाः  नञयाःसममासयाः।
ययतनोश्चमातदथरइमत उत्तरपदमान्तनोदमात्तत्वस।  तथमा  तन्वयाः  यपुष्मदष्ट्रीयमामन शिरष्ट्रीरमामण अमनषव्यमायाः  इष्वमाहिमारमण न
सन्तपु  परमाक्रमरमामहित्यवेन  पकवरवत्प्रत्यययाः  ओगपुरणइमतगपुणयाः  स्वरश्चतमादृकम् ।  यतयाः  पमापमाष्ट्रीयाः  पमापयपुकमामनखलपु
छन्दसष्ट्रीवमनपमामवतष्ट्रीप्रत्यययाः।  जसयाःशियाः  मकस च  वनोयपुष्मदष्ट्रीयाः  पसथमाममागरयाः  एतववै  गन्तपुस  अधपृषयाः  असमथर्थोस्तपु
इण्गतमामवत्यस्य तपुमथरतववैप्रत्यययाः तववैचमान्तश्चयपुगपमदमत-धमातनोयाः प्रत्ययमान्तस्य यपुगपदपुदमात्तत्वस तत्र हिवेतपुममाहि
वनोयपुष्ममादष्ट्रीयमानम् उभयमा उभयमवधमानम् पकवर्थोकमान्त्वनोदवेहिमानम् बपृहिस्पमतररन्द्रिप्रवेररतनोनमपृळमातम् नसपुखयतपु मकस तपु बमाधवेत
मपृडसपुखनवे लवेट्यमाडमागमयाः॥६॥

सरलमाथर याः  -  सरममा-  भवतमास  वचनस  सवैमनकनोमचतस नमाशस्त। भवतमास  शिरष्ट्रीरवे पमापस  मवदतवे। इदस शिरष्ट्रीरस
कदमामप इन्द्रिस्य बमाणस्य लक्ष्यस भववेतम्  न ववेमत, दवेवतमायाः कदमामप भवतमामम् उपरर आक्रमणस कयपुरयाः न ववेमत। मम
ससशिययाः पश्चमातम् वपृहिस्पमतयाः भवतवे क्लवेशिस प्रदमास्यमत। यमद भवमानम् गमायाः न दमास्यमत तमहिर  मवपदम् समन्नकटवे एव
वतरतवे।

व्यमाकरणमम् -

 असवेन्यमा- सवेनमा-शिब्दमातम् तदहिरतष्ट्रीत्यथर छन्दसस च इमत यत्प्रत्यययाः, नञ्सममासश्च। अत्र 
ययतनोश्चमातदथर इमत उत्तरपदमान्तनोदमात्तत्वमम्।

 एतववै इत्यत्र इणम् गतसौ इमत गत्यथरक-इणम्-धमातनोयाः तपुमथर तपुमथर सवे-सवेनसवेऽसवेनम्-क्सवे-क्सवेनध्यवै-
अध्यवैनम्-कध्यवै-कध्यवैनम्-शिध्यवै-शिध्यवैनम्-तववै-तववेङम् -तववेनयाः इत्यनवेन तववैप्रत्यययाः। अत्र तववै चमान्तश्च 
यपुगपदम् इमतधमातनोयाः प्रत्ययमान्तस्य यपुगपदम् उदमात्तत्वमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.6 कस  कनोऽमप परमाजवेतपुस न शिक्ननोमत।

.7 दभतम् इत्यत्र दभ्धमातपुयाः मकमथरकयाः।

.8 मकस  मवनमा पणययाः गमायाः दमातपुस नवैच्छनम्।

   244   ववेदमाध्ययनमम्



॥सरममापमणससवमादसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

.9 सपुभगशिब्दस्य कनोऽथरयाः।

.10 कस्य वचनस सवैमनकयनोग्यस नमाशस्त।

.11 वपृहिस्पमतयाः पश्चमातम् कस्मवै क्लवेशिस दमास्यमत इमत सरममा आशिङ्कतवे।

अअरस सन असधर्यःस मररत अ असद मबकध्नतोअ गतोसभअरश्वत मसभअरवसक मसभअन्र मषरर्यः।

रक मसन्त अ तस प अणरतोअ रत सक मगतोअपचा रतकक म  प अदिरल मकअरचाज मगन्थ॥७॥

पदिपचाठर्यः- अअररन। सनअऽसधर्यः। सअर अरत अ। असद मऽबकध्नर्यः। गतोसभरर्यः। अश्वत मसभर्यः। वसक मऽसभर्यः।  

सनऽरम षर्यः। रक मसन्त। तरन। पअणरर्यःम। रत। सक अऽगतोअपचार्यः। रतकक म । प अदिरन। अल मकरन। आ। जअगअन्थअ॥

७॥

अन्वययाः - सरमवे गनोमभयाः अश्ववेमभयाः वसपुमभयाः न्यपृषयाः अयस मनसधयाः  अमद्रिबपुध्नयाः  तस पणययाः रकशन्त  यवे
सपुगनोपमायाः  अलकमम्  रवेकपु  पदमम्  आ जगन्थ । 

अन्वयमाथर याः  -  हिवे  (सरमवे)  इन्द्रिस्य दकमत  (गनोमभम्याः  अश्ववेमभयाः वसपुमभयाः)  धवेनपुमभयाः,  अश्ववैयाः  अन्यवैश्च
ऐश्वयरयाः (न्यपृषयाः) पररपकणरयाः (अयस मनसधयाः) एष नयाः कनोषयाः (अमद्रिबपुध्नयाः) अमद्रियाः पवरतयाः बपुध्नयाः दृढमाधमारयाः, सपुदृढमम्
आश्रयस्थमानस यस्य तमादृशियाः अशस्त,  अयस पवरतगपुहिमाभ्यन्तरवे गपुप्ततयमा सपुरमकततयमा च ससवपृत इत्यथरयाः।  (तमम्)
पकवर्थोकस  मनसधस (पणययाः) पमणनमामकदस्यवयाः (रकशन्त) पररपमाशन्त (यवे) पणययाः (सपुगनोपमायाः) श्रवेष्ठमा रककमायाः। अतयाः
त्वस (अलकमम्) व्यथरमवेव (रवेकपु  पदमम्) शिङ्कमाकपु लस स्थमानमम् (आ जगन्थ) आगतमा।

आध्यमाशत्मकतमात्पयरमम् - अशस्मनम् मन्त्रवे यनो मनसधयाः सङ्कवे मततयाः स वतरतवे इन्द्रिस्य मदव्यवैश्वयरकनोषयाः,
-अस्ममाकममात्मनयाः तदष्ट्रीयमदव्यपमवत्रमनसश्च गमावयाः,  मदव्यनोषसयाः मदव्यस्य सत्यसकयरस्य च मचद्रिश्मययाः,  तस्य
अश्वमा  अध्यमात्मप्रकमाशिशिकययाः,  तस्य  वसकमन  च  सशन्त  तवेषमास  रश्मष्ट्रीनमास  तमासमास  शिककीनमास  च  फिलभकतमामन
शिमान्त्यमानन्दमादष्ट्रीमन अन्यमामन ऐश्वमायमारमण।

पणययाः  सशन्त  अनपृतस्य  अजमानस्य  च  कपु मटलशिकययाः,  प्रकमाशिरमहितमानमास  समाममान्यवेशन्द्रियमक्रयमाणमास
शिमासकशिकययाः।  एमभयाः  पमणमभयाः  अस्ममाकस  मदव्यवैश्वयमारमण  भसौमतकसत्तमायमायाः  पवरतवे,  दवेहिमाद्रिवेयाः  गपुहिमायमामम्
अन्धकमारमयमाऽवचवेतनभसौमतकसत्तमायमास प्रच्छन्नतयमा स्थमामपतमामन।

सरममा  वतरतवे  इन्द्रिस्य अन्तजमारनशिमकयाः।  इन्द्रिवेण प्रवेररतमा  समा  अस्ममाकस  प्रच्छन्नमवैश्वयरमम्  अस्ममानम्
प्रमापयमत। पमणसरममाससवमादस्य इयस पपृष्ठभकममयाः प्रस्तपुतमन्त्रवे सपुस्पषस मनमदरषमा। मवस्तरमाथरमम् अस्य सककस्य अन्तवे
उपन्यस्तमम् आध्यमाशत्मकव्यमाख्यमानमनपुशिष्ट्रीलनष्ट्रीयमम्।।७।।

व्यमाख्यमा-  तवे  च  पपुनरमाहिहयाः  हिवे  सरमवे  अयस  मनसधयाः  अस्मदष्ट्रीययाः  कनोशियाः  अमद्रिबपुध्नयाः  बन्धबन्धनवे
बन्धवेबरसधबपुधष्ट्रीचवेमत न प्रत्यययाः बपुध-इत्यमादवेशियाः अमद्रिबन्धकनो यस्य तमादृशियाः तथमा आहृतवैयाः गनोमभयाः अश्ववेमभयाः
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अश्ववैश्च वसपुमभरमात्मष्ट्रीयवैयाः धनवैश्च न्यपृषयाः मनतरमास प्रमाप्तनो भवमत। ऋषष्ट्री गतसौ कप्रत्ययवे श्वष्ट्रीमदतनो मनष्ठमायमामम् इमत
इट्प्रमतषवेवेधयाः।  गमतरनन्तर  इमत  गतवेयाः  प्रकपृ मतस्वरत्वस  सपुगनोपमायाः  गपुपक  रकणवे  आयप्रत्ययमान्तमाशत्क्वमप  आतनो
लनोपयलनोपसौ  सपुष्ठपु  गनोपमामयतमारनोयवेपणययाः  तवे  असपुरमायाः  तस  मनसधस  रकशन्त  पमालयशन्त।  रवेकपु  रवेकपृ शिसकमायमामम्
औणमामदकउप्रत्यययाः  शिसमकतस  गनोमभयाः  शिब्दमायममानस  पदमम्  अस्ममामभयाः  पमासलतस  स्थमानमम्  अलकस  व्यथरमवेव
आजगन्थ आगतवत्यसस। गमवेलरमट रूपमम्।

सरलमाथर याः - पणययाः अकथयनम्- हिवे सरमवे मम सम्पसत्तयाः पवरतवैयाः सपुरमकतमा मवदतवे तथमा गनोमभयाः अश्ववैयाः
आन्यमान्यधनवैश्च पररपकणमार मवदतवे। पपुनश्च अस्यमायाः सम्पत्तवेयाः रकमाकमायर पणययाः एव मनवरहिशन्त। अतयाः भवत्यमायाः
अत्र आगमनस व्यथरमम् अशस्त।(अथमारतम् इन्द्रिस्य भष्ट्रीमतस प्रदश्यर  अस्ममाकस  सकमाशिमातम् गमायाः प्रमाप्तपुस भवतष्ट्री असमथमार
अशस्त इमत।)

व्यमाकरणमम् -

 अमद्रिबपुध्नयाः इत्यत्र बन्ध बन्धनवे इमतधमातनोयाः नप्रत्ययवे बन्ध-इत्यस्य बपुध-इत्यमादवेशियाः।
 ऋषष्ट्री गतसौ इमतधमातनोयाः कप्रत्ययवे श्वष्ट्रीमदतनो मनष्ठमायमामम् इमत इट्प्रमतषवेधयाः।

एह ग मरअन्नमष मरर्यःअ सतोर मसशतचा अअरचास्रतोअ अङन सग मरसतोअ नव मगवचार्यः।

त ए अतरभ अवर्यं सवभ मजन्त अ गतोनचाअरथहैअतद्विचर्यःम प अणरतोअ वरअसन्नतन॥८॥

पदिपचाठर्यः- आ। इ अह। गअरअनन। रष मरर्यः। सतोर मऽसशतचार्यः। अअरचास्रर्यःम। अङन सग मरसर्यः। नव मऽगवचार्यः।

तत। ए अतरन। ऊअवररन। सव। भअजअन्त अ। गतोनचा मरन। अथ म। ए अततन। वचर्यःम। प अणरर्यःम। वर मनन। इतन॥८॥

अन्वययाः - 

सनोममशितमायाः अयमास्ययाः अमङ्गरसयाः नवग्वमायाः ऋषययाः इहि आ गमनम्। तवे एतस गनोनमामम् ऊवर मव भजन्त।
अतयाः एततम् वचयाः पणययाः वमनम् इतम्।।८।। 

अन्वयमाथर याः  - हिवे  (सनोममशितमायाः)  सनोमवेन  आनन्दरसपमानवेन  मशितमायाः  तष्ट्रीक्ष्णष्ट्रीकपृ तमायाः,  प्रदष्ट्रीप्ततवेजसयाः
(अयमास्ययाः)  सत्यमातम्  जमातमायमायाः  सप्तशिष्ट्रीषरसधययाः आमवष्कतमार  ऋमषश्च  (अमङ्गरसयाः ऋषययाः)  मदव्यमाग्निवेयाः  पपुत्रमायाः,
तस्य शिमकरूपमाश्च मदव्यद्रिषमारयाः तवेषमास भकलनोकगतमायाः प्रमतमनधययाः मनपुष्यणमास पकवर  मपतरश्च  (नवग्वमायाः)  यवे नव
ममासमानम्  अन्तयरजस  कपृ त्वमा परमज्यनोमतषयाः सत्यसकयरस्य च नव रश्मष्ट्रीनम् प्रमाप्तवन्तयाः तवे  (इहि आ गमनम्)  अत्र
यपुष्ममाकमम् अमद्रिगपुहिमामम् आगममष्यशन्त।  (तवे)  सवरऽमप पकवर्थोकमा ऋषययाः  (एतस गनोनमामम् ऊवर)  इमस गवमास वजस  (मव
भजन्त) मववपृत्य,  उन्मपुच्य तमासमास गवमास मवभजनमम् उपभनोगस च कररष्यशन्त। (अथ) तदमा यकयमम्  (एततम् वचयाः)
इदस वचनमम्, ‘व्यथरमवेव त्वमम् इदस शिङ्कमाकपु लस स्थमानमम् आगतमा' इत्यवेवसरूपस वमाक्यस (पणययाः) अध्यमात्मप्रकमाशिस्य
शित्रवयाः,  प्रकमाशिगवमामम्  अपहितमाररयाः  गनोप्तमारश्च पमणनमामकदस्यवयाः! (वमनम्  इतम्)  पररत्यक्ष्यथ एव। अतयाः वरस
गवरपकणरवचनमानमास पररत्यमागयाः।।८।।
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व्यमाख्यमा-  सरममा पपुनयाः प्रत्यपुवमाच हिवे  पणययाः सनोममशितमायाः सनोमवेवेन तष्ट्रीक्ष्णष्ट्रीकपृ तमायाः सनोमपमानवेन मत्तमायाः
मशिशञ्नशिमानवे  कमरमण  कप्रत्यययाः  तपृतष्ट्रीयमाकमरणष्ट्रीमतपकवरपदप्रकपृ मतस्वरत्वमम्।  तमादृशिमानवग्वमायाः  नवगतययाः  यदमा
असमगरसमास सत्रममासष्ट्रीनमानमास मध्यवे  कवे चन नवसपु ममायाःसपु अध्यमतष्ठनम् तवे  नवग्वमायाः अनवेन दृशिग्वमाअप्यपुपलक्ष्यन्तवे।
उभयवधमास्तवे  असमगरस-ऋषययाः  तवेषमास  प्रथमनोयमास्ययाः  एतन्नमाममाच  तवे  एतवे  इहि  यपुष्मदष्ट्रीयवे  स्थमानवे  आगमनम्
आगच्छवेयपुयाः। गमवेश्छन्दसस लपुङ्लशङ्लट इमत समावरकमासलकनो लपुङम्  लपृमदत्वमातम् च्लवेयाः अङम् । आगत्यच तवे गनोनमास
गनोयाःपमादमान्त इमत छन्दसस नपुडमागमयाः गवमामम् ऊवरन्तस समकहिस मवभजन्त मवभमागस कपु यपुरयाः अत्रमामप पकवरवत्समावरकमासलकनो
लपुङम् । अथमान्तरस पणयनोयकयस एतदचयाः पकव्यर यद्व्यथरममागतमासष्ट्रीमत यदमाक्यमवनोचत तदमाक्यस तदमावममन्नतम् वमन्तयाः
पररत्यजन्त एव भवथ। वमपु उशद्गरणवे शितरर सपुपमास सपुलपुकम्  इमत जसनो लपुकम्  नपुममागमयाः ससयनोगमान्तलनोपयाः यदमा
लमङ रुपस स्वरश्छमान्दसयाः।

सरलमाथर याः - सरममा कथयमत- सनोमपमानवेन प्रमत्तमायाः अमङ्गरसमायाः नवगपुगणमाश्च अत्र आगत्य एतमायाः गमायाः
भवतमास सकमाशिमातम् मनोचमयत्वमा नवेष्यशन्त। हिवे पणययाः तशस्मनम् समयवे भवतमास एषमा दपर्थोमकयाः पररत्यज्यमा भमवष्यमत।
(तदमा भवमानम् मकममप कतपुरमम् असमथरयाः इमत भमावयाः।)

व्यमाकरणमम् -

 सनोममशितमायाः- अत्र मशिञम् मनशिमानवे इमतधमातनोयाः कमरमण कप्रत्यययाः। तपृतष्ट्रीयमा कमरमण इमत सकत्रवेण अत्र 
पकवरपदप्रकपृ मतस्वरयाः।

 आगमनम् इत्यत्र गमवेयाः छन्दसस लपुङ्लशङ्लटयाः इमत सकत्रवेण समावरकमासलकयाः लपुङम् । अत्र लपृमदत्वमातम् च्लवेयाः
अङम् ।

 गनोनमामम् इत्यत्र गनोयाः छन्दसस नपुडमागमयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः

.12 पणष्ट्रीनमास सम्पसत्तयाः कथस रमकतमा।

.13 पणष्ट्रीनमास सम्पसत्तयाः कवै याः पररपकणमार।

.14 कवे न अमङ्गरसमायाः नवगपुगणमाश्च प्रमत्तमायाः।

.15 अमङ्गरसमायाः नवगपुगणमाश्च मकस  समाधमयष्यशन्त।

.16 सनोममशितमायाः इमत शिब्दस्य कनोऽथर।

ए अवचाचअ त्वस स मरर आजअगन्थअ प्रबचा मसधतचाअ सह मसचाअ दिहैव्रत मन।

स्वसचा मरस त्वचा कम णवहै अ रचा पकन मगचार अ अप म तत अ गवचास म सकभगत भजचार॥९॥
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पदिपचाठर्यः- ए अव। चअ। त्वरन। सअर अरत अ। आअऽजअगन्थ म। प्रऽबचा मसधतचा। सह मसचा। दिहैव्रत मन। स्वसचा मररन।

त्वचाअ। कम अणअवहै अ। रचा। पकनर्यःम। गचार्यःअ। अप म।  तत अ। गवचा मरन। सक अऽभअगत अ। भअजचाअरनअ॥९॥

अन्वययाः - 

(हिवे) सरमवे, दवैव्यवेन  सहिसमा  प्रबमासधतमा  एव  त्वस  च  आजगन्थ, त्वमा  स्वसमारस  कपृ णववै।  पपुनयाः  ममा
गमायाः। (हिवे) सपुभगवे गवमास तवे अप भजमाम।।९।। 

अन्वयमाथर याः  - हिवे (सरमवे) हिवे इन्द्रिदकमत, दवेवशिपुमन। (दवैव्यवेन सहिसमा) इन्द्रिमामददवेवमानमास बलवेन (प्रबमासधतमा
एव त्वस) प्रवेररतमा मववशिष्ट्रीकपृ तमा च त्वमम् अत्र (च आजगन्थ) आगतमा। च इमत पमादपकरणयाः (त्वमा स्वसमारस कपृ णववै)
वयमम् त्वमास स्वभमगनष्ट्रीमम्,  भमगनष्ट्रीवतम् सहियनोमगननीं कपु मरयाः करवमामहिवै वमा। (पपुनयाः ममा गमायाः) त्वमम् ममा प्रमतगच्छ। हिवे
(सपुभगवे) हिवे ससौभमाग्यशिमासलमन, शिनोभनवैश्वयरयपुकवे , सपुन्दरर सरमवे (गवमास तवे अप भजमाम) गवमास भमागस वयस तपुभ्यममप
ददमाम, अथवमा तव गवमास यकथस वयस त्वयमा सहि मवभजमाम।।९।।

व्यमाख्यमा-  व्यमाख्यमा-तयमा एवमपुकवे समत पणययाः पणयवमाक्यममाहिहयाः हिवे सरमवे त्वस दवैव्यवेन दवेवससबशन्धनमा
सहिसमा बलवेन प्रबमासधतमा यथमातथमा वलपपुरस प्रमाप्य तत्रशस्थतमागमादृषमा पपुनरमागच्छमत तवेन प्रपष्ट्रीमडतमा त्वसएवसचवेतम्
आजगन्थ आगतवत्यसस चशिब्दश्चदथर मनपमातवैयरदमदहिन्तवेमतङनोमनघमातमाभमावयाः गमवेसलरमटथसलरूपस सहिसपुपवेत्यत्र
सहिवेमतयनोगमवभमागमातम् सममासयाः मतमङचनोदमात्तवतर्थीमत गतवेमनरघमातयाः मनत्स्वरयाः तमहिर त्वमा त्वमास स्वसमारस भमगननीं कपृ णववै
करववै  समकहिमापवेकयवैकवचनस  त्वसतपु  पपुनयाः ममागमायाः इन्द्रिमादष्ट्रीनममागच्छ  अमप तमहिर  हिवे  सपुभगवे  सरमवे  तवे  त्वदष्ट्रीयमानमास
गवमाससमकहियाः पवरतमादपगमय्य भजमाम त्वसच वयसच मवभजमाम मवभमागस करवमामवेत्यथरयाः

सरलमाथर याः  -  पमणगणयाः  प्रत्यपुत्तरमत-  हिवे  सरमवे,  दवेवमायाः  मत्तयाः  भष्ट्रीमतमम्  आशिङ्क्य भवतष्ट्रीमम्  अत्र
प्रवेमषतवन्तयाः,  एतदथरमवेव भवतष्ट्री अत्र आगतवतष्ट्री अशस्त। भवतष्ट्री अस्ममाकस  भमगनष्ट्रीस्वरूपमा अशस्त। भवतष्ट्री
इदमाननीं न प्रमतगच्छतपु यमावत्कमालस शिक्यमम् अत्रवैव मनवसतपु। अस्ममाकस  गनोधस्य भमागममप स्वष्ट्रीकरनोतपु इमत।

व्यमाकरणमम् -

 आजगन्थ इत्यत्र आ-पकवरकमातम् गमम्-धमातनोयाः सलमट थसल प्रमक्रयमायमास जगन्थ इमत रूपमम्। आपकवरकमादम् 
गमतवेयाः सहि सपुपमा इत्यत्र सहि इमत यनोगमवभमागमातम् सममासयाः। अत्र मतमङ चनोदमात्तवतष्ट्रीमत गतवेमनरघमातयाः 
मनत्स्वरश्च।

 स्वसमारमम् इत्यत्र स्वसपृशिब्दस्य मदतष्ट्रीयवैकवचनमान्तस रूपमम्।

नचाहस वत मदि भचातम अत्वस नतो स्व मसम अत्वर इन्दितो म सवदिक अरचाङन सग मरसश्च घतोअरचार्यः।

गतोकचा मरचा रत अच्छदिरअन्रदिचारअर अपचात म इतपणरतोअ वरश्री मरर्यः॥१०॥
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पदिपचाठर्यः- न। अअहरन। वत अदि अ। भचाअतम अत्वरन। नतो। इसत म। स्वअसम अऽत्वरन। इन्दर्यःम।  सवअदिकर्यःअ। 

अङन सग मरसर्यः। चअ। घतोअरचार्यः। गतोऽकचा मरचार्यः। रत अ। अअच्छअदि अरअनन। रतन। आर मरन। अप म। अतर्यःम। इ अत अ। 

पअणअरर्यःअ। वरश्री मरर्यः॥१०॥

अन्वययाः - अहिस  भमातपृत्वस  न  ववेद।  ननो  स्वसपृत्वमम्।  इन्द्रियाः  घनोरमायाः  अमङ्गरसश्च  मवद पुयाः।
यतम् (अहिमम्) आयमम् (तवे) मवे गनोकमाममायाः अच्छदयनम्। अतयाः(हिवे) पणययाः वरष्ट्रीययाः अप इत।।१०।। 

अन्वयमाथर याः  - (अहिस भमातपृत्वस  न ववेद)  हिवे  पणय,  नमाहिस  भमातपृत्वस  जमानमामम।  (ननो स्वसपृत्वमम्)  नमामप
भमगनष्ट्रीत्वमम्। अथवमा न अहिस यपुष्ममाकस  भमातपृत्वमम् अनपुजमानमामम स्वष्ट्रीकरनोमम वमा न च स्वष्ट्रीयस स्वसपृत्वमम्। इदस तपु
(इन्द्रियाः घनोरमायाः अमङ्गरसश्च मवदपुयाः)  इन्द्रियाः,  शित्रकणमास  भयङ्करमायाः अमङ्गरसयाः च जमानन्तपु  अनपुजमानन्तपु  वमा।  (यतम्
आयमम्)  यवेन अहिस यपुष्मत्स्थमानमम् आगतमा। अथवमा  (गनोकमाममायाः)  गमायाः प्रकमाशिधवेनकयाः कमामयन्तवे  इमत गनोकमाममायाः,
ज्यनोमतयाः गवमामम् अमभलमामषणयाः इन्द्रिमादययाः (मवे अच्छदयनम्) ममास स्वरकमाकवचवेन आच्छमाद अत्र प्रवैषयनम्, (अतयाः)
अस्ममात्कमारणमातम् यकयमम् हिवे  (पणययाः अप इत)  अस्ममातम् स्थमानमातम् सपुदकरस गच्छत। तदवेव यपुष्मभ्यमम्  (वरष्ट्रीययाः)
वरतरस स्यमातम्।।१०।।

व्यमाख्यमा- समा तमान्प्रत्यमाचषवे हिवे पणययाः अहिस भमातपृत्वस नववेद न जमानमामम। तथमा स्वसपृत्वस च ननो ववेद नवैव
जमानमामम। कवे  जमानशन्त तमानम् आहि इन्द्रियाः घनोरमायाः शित्रकणमास भयसकरमायाः  असमगरसश्च वदपुजमारनशन्त मकस च अस्ममातम्
स्थमानमातम् अहिस यदमादयस इन्द्रिमादष्ट्रीनम् प्रमामवमम् अयपयगतसौ लमङ रूपस तदमा मवे मदष्ट्रीयमा गनोकमाममायाः यपुष्ममामभरपहृतमा
गमावयाः कमामयममानमा इन्द्रिमादययाः अच्छदयनम् यपुष्मदष्ट्रीयस स्थमानस अमाच्छदयशन्त। छद अपवमारणवे अतयाः कमारणमातम् हिवे
पणयनो वरष्ट्रीययाः उरुतरस गवमावपृन्दस पररत्यज्य अपवेत अन्यत्स्थमानस प्रमतगचछत। यदमा वरष्ट्रीययाः प्रभकतस अमतदकरस दवेशिस
गच्छत। इत इण्गतसौ लनोमट रूपस वरष्ट्रीययाः उरुशिब्दमादष्ट्रीयसपुमन मप्रयशस्थरवेत्यमामदनमावरमादवेशियाः॥१०॥

सरलमाथर याः  - सरममा वदमत- अहिस भमातपृभमगनष्ट्रीकथमास नमावगच्छमामम। इन्द्रियाः तथमा परमाक्रममणयाः अमङ्गरनो
वसशिष्ट्रीयमायाः जमानशन्त यतम् गवमास प्रमाप्त्यतर रकमापकवरकस  तवे ममामम् अत्र प्रवेमषतवन्तयाः। अहिस तवेषमामम् आश्रयस भजममानमा अत्र
आगतवतष्ट्री। अतयाः हिवे पणययाः कथयमामम इतयाः बहिहदकरस पलमायतपु इमत।

व्यमाकरणमम् -

 अमायमम् इमत अय गतसौ इमतधमातनोयाः लमङ छन्दसस रूपमम्।
 इणम् गतसौ इमतधमातनोयाः लनोमट प्रथमपपुरूषमदवचनवे प्रमक्रयमाकमायर इतयाः इमत रूपमम्।

दिभ अरसर मत पणरतोअ वरश्री मरअ उदिन गचावतो म रन्तक सरनअतश्रीरर अततन म।

बमह अस्पसत अरचार असव मन्दि असन्नगभ मह्ऴचार्यःअ सतोरतोअ गचावचा मणअ रष मरश्च सवप्रचार्यःम॥११॥
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पदिपचाठर्यः- दिभ अररन। इ अत अ।  प अणअरर्यःअॐयः॒ॊ। वरश्री मरर्यः। उतन। गचावर्यःम। रअन्तक अ। सरअन असतर्यः। रर अततन म। 

बमह अस्पसतर्यःम। रचार्यः। असव मन्दितन। सनऽगभ मह्ऴचार्यः। सतोरर्यःम। गचावचा मणर्यः। रष ममरर्यः। चअ। सवप्रचार्यःम॥

११॥

अन्वययाः -  (हिवे) पणययाः (यकयस) वरष्ट्रीययाः  दकरमम्  इत।  गमावयाः  ऋतवेन  ममनतष्ट्रीयाः  उतम्  यन्तपु।  मनगकळ्हिमायाः
यमायाः (गमायाः) बपृहिस्पमतयाः अमवन्दतम् सनोमयाः गमावमाणयाः मवप्रमायाः ऋषययाः च (अमवन्दनम्)।।११।। 

अन्वयमाथर याः  - हिवे  (पणययाः)  हिवे  पमणनमामकमा  असपुरमायाः,  जष्ट्रीवनस्य समाममान्य-प्रकमाशिरमहित-इशन्द्रिय-

मक्रयमाणमास शिमासकमा दस्यवयाः! यकयस (वरष्ट्रीययाः दकरमम् इत) दकरमम् वरतरस प्रशिस्ततरस च स्थमानस प्रमत गच्छत, यदमा इतयाः
अमतदकरस  पलमायध्वमम्,  शिपुभमम्  इच्छथ चवेतम्।  (गमावयाः)  अन्तज्यर्थोमतषनो  रश्मययाः  (ऋतवेन)  सत्यवेन  (ममनतष्ट्रीयाः)
गपुहिमादमारस मवदमारयन्तयाः अजमानमान्धकमारस मवनमाशियन्तश्च (उतम् यन्तपु) अवचवेतनस्य मनम्नतमगपुहिमायमायाः पमातमालमादम्
वमा ऊध्वरमम् उद्गच्छन्तपु। यदमा (ममनतष्ट्रीयाः) यपुष्ममामभयाः अवरुदमायाः, बन्दष्ट्रीकपृ तमा बमाध्यममानमायाः च (गमावयाः)  (गमावयाः)
(ऋतवेन)  सत्यस्य  तवेजसमा  शिक्त्यमा  वमा,  सत्यवमाणष्ट्रीमम्  उच्चमारयन्त्ययाः  वमा  (उतम्  यन्तपु)  चवेतनमापमातमालमादम्
बमहिरमायमान्तपु।  (मनगकळ्हिमायाः  यमायाः)  यमायाः  प्रच्छन्नमा  गमायाः  (बपृहिस्पमतयाः)  सजरनशिष्ट्रीलमाऽन्तवमारण्यमा  असधपमतयाः  दवेवनो
बपृहिस्पमतयाः  (अमवन्दतम्)  अन्ववैषयतम्  (सनोमयाः)  आनन्दमामपृतत्वयनोयाः  असधपमतयाः  सनोमदवेवयाः,  (गमावमाणयाः)
सनोमरसमनष्पष्ट्रीडकशिकययाः,  (मवप्रमायाः  ऋषययाः  च)  जमानप्रदष्ट्रीप्तमा  द्रिषमारश्च  अमवन्दनम्  अन्ववेमषतवन्तयाः  अमचरस
प्रमाप्स्यशन्त च इमत भमावयाः।।११।।

व्यमाख्यमा- हिवे पणययाः यकयस वरष्ट्रीय उरुतरस दकरदवेशिमम् इत गच्छतम्। यपुष्ममामभरपहृतमा गमावयाः ऋतवेन सत्त्ववेन
ममनतष्ट्रीयाः  ममन्यतयाः  दमारस्य  मपधमायकस  पवरतस  महिससस्यनोवदमारयन्ययाः  उदन्तपु  तस्ममादपुद्गच्छन्तपु।यदमा  ममनतष्ट्रीयाः
व्यत्ययवेन  कमरमणशितमा।ममयममानमा   यपुष्ममामभयाः  बमाध्यममानमास्तमागमावयाः  सपुबव्यत्यययाः  गमाऋतवेन
स्तपुमतमभगरन्तव्यवेनवेन्द्रिवेण  सहिमायवेन  बपृहिस्पत्यमादयउदन्तपु  पवरतमादपुद्गमयन्तपु  मनगकढमा  मनतरमासस्पमामपतमायमायाःगमायाः
बपृहिस्पमतयाः अमवन्दतम्  लप्स्यतवे।  तथमा सनोमयाः तदमभषवकमाररणनोगमावमाणश्च मवप्रमामवेधमामवनऋषययाः असमगरसश्च
लप्स्यन्तवे। मवद्लपृ लमाभवे तसौदमामदकयाः तस्ममाच्छन्दसस लपुङ्लशङ्लट इमत भमवष्यदथर लङम्  शिवे मपुचमादष्ट्रीनमामममत
नपुममागमयाः॥११॥

सरलमाथर याः -

हिवे पणययाः इतयाः दकरदवेशिस गच्छत। गमावयाः क्लवेशिस प्रमाप्नपुवशन्त। यपुष्ममामभरपहृतमायाः गमावयाः कशस्मनम् गपुप्तस्थमानवे
सशन्त इमत इन्द्रियाः,  बपृह्स्पमतयाः,  सनोमवेन अमभषवकमाररणयाः गमावमाणयाः,  ऋषययाः अमङ्गरसश्च जमातवन्तयाः।(अथमारतम्
एतवे अत्र आगममष्यशन्त अतयाः भवन्तयाः इतयाः दकरदवेशिस पलमायन्तपु।)

व्यमाकरणमम् -

 अमवन्दतम्- अत्र तपुदमामदगणष्ट्रीयमादम् मवद्लपृ लमाभवे इमतधमातनोयाः छन्दसस लपुङ्लशङ्लटयाः इमत सकत्रवेण 
भमवष्यदथर लमङ अडमागमवे शिवेमपुचमादष्ट्रीनमामममत नपुडमागमवे प्रमक्रयमाकमायर अमवन्दतम् इमत रूपमम्।
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॥सरममापमणससवमादसककमम्॥ मटप्पणष्ट्री

पमाठगतप्रश्नमायाः

.17 पमणगणयाः कमास भमगनष्ट्रीस्वरूपत्ववेन मनपुतवे।

.18 आजगन्थ इत्यस्य कनोऽथरयाः।

.19 सरममास पमणगणसकमाशिस कवे  प्रवेमषतवन्तयाः।

.20 अपहृतमायाः गमावयाः कशस्मनम् गपुप्तस्थमानवे सशन्त इमत कवे  जमातवन्तयाः।

.21 इन्द्रिमामदभ्ययाः स्वमात्ममानस रकणमाय सरममा पमणभ्ययाः मकमपुदवेशिस दत्तवतष्ट्री।

. )26 3 सरममापमणससवमादसककस्य समारयाः
ववैमदकसमामहित्यवे  ऋग्ववेदयाः  चतपुषपुर  ववेदवेषपु  एव  अत्यन्तस  प्रससदयाः।  तत्र  ऋग्ववेदस्य  दशिममण्डलस्य

अषमासधकवै कशिततस सककस  सरममापमणससवमादसककमम्।  ववैमदकमन्त्रमायाः शक्लषतयमा मवदन्तवे। अत्र सरममापण्यनोयाः मध्यवे
गनोयाः मवषयवे  जमातमास  कथमास  सममासश्रत्य अत्यन्तस सरलतयमा ससवमादसककममदस मनममरतमम् अशस्त। घटनमा इयममप
अत्यन्तस लनोकप्रससदमा मवदतवे। 

पमणयाः कशश्चतम्  क्रपु रयाः  रमाकसयाः मवदतवे।  पमणयाः दवेवतमानमास  सवमारयाः  गमायाः चनोररतवमानम्।  सवर  प्रमाययाः गनोयाः
अन्ववेषणमाय तत्परमायाः भवशन्त। एकदमा बपृहिस्पमतयाः इन्द्रिस्य सभमास प्रमत सममागत्य जमामपतवमानम् यतम् पमणनमामकयाः
कशश्चतम्  असपुरयाः गमायाः चनोररतवमानम्  अशस्त। पपुनश्च रसमानमामकनदमायाः पमाश्वर  मवदममानस्य पवरतस्य गपुहिमायमामम्
अत्यन्तस गपुप्ततयमा गमायाः स्थमामपतवमानम्। वपृत्तमान्तस जमात्वमा सरममानमाममकमास कमासञ्चितम् रमणनीं दकतत्ववेन पणवेयाः सकमाशिस
प्रवेमषतवमानम्। अत्यन्तस कषवेन सरममा पणवेयाः सकमाशिस गतवमानम्। ततयाःपरस पमणरमप प्रश्नमम् अकरनोतम् यतम् मकमथर
स्वगरलनोकमातम्  इयस  सपुन्दरष्ट्री  अत्र  आगतवतष्ट्री।  सरममा  उत्तररतवतष्ट्री  यतम्  दवेवमायाः  गनोयाः  मवषयवे  सवर  वपृत्तमान्तस
जमातवन्तयाः। अतयाः हिवे पणवे इतयाः गच्छतपु गमाञ्चि प्रत्यपरयतपु। पमणयाः सगवरण कथयमाममास यतम् मम रकणमाय बहिवयाः
कमरचमाररणयाः मनयपुकमायाः सशन्त। अत एव गमायाः स्वष्ट्रीकतपुर  दवेवमायाः आयमाशन्त चवेतम्  तवेषमामवेव परमाजयनो भववेतम्। यमद
भवतष्ट्रीमम् इन्द्रिलनोकमातम् पररत्यकवमानम् अशस्त तमहिर  अस्ममाकस  भमगनष्ट्रीत्ववेन अत्र मतष्ठतपु। एततम् सवरमम् आकण्यर
सरममा उकवतष्ट्री यतम् हिवे पणवे मम मचन्तमास ममा करनोतपु, स्वककीयजष्ट्रीवनस्य रकणमाय गमायाः प्रदमाय इतयाः शिष्ट्रीघस गच्छतपु।
परन्तपु पमणयाः गमायाः प्रत्यपरमयतपुस नवैव इषवमानम्। ततयाःपरस इन्द्रिवेण समाकस  पणवेयाः यपुदस सम्पन्नमम्। तशस्मनम् च यपुदवे पमणस
हित्वमा सवमारयाः गमायाः आदमाय इन्द्रियाः इन्द्रिलनोकस  गतयाः। ससवमादममाध्यमवेन वपृत्तमान्तयाः अयस सम्यग्तयमा प्रस्फिपु मटतयाः वतरतवे।
अत एव ससवमादस्य सरममापमणससवमादसककमम्  इमत नमाम्नमा सपुप्रससदमम्। 

ववेदमाध्ययनमम्    251   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

पमाठसमारयाः

ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलस्य अषमासधकवै कशिततस सककस  सरममापमणससवमादसककमम्। पमणयाः कशश्चतम् क्रपु रयाः
रमाकसयाः मवदतवे। पमणयाः दवेवतमानमास सवमारयाः गमायाः चनोररतवमानम्। सवर प्रमाययाः गनोयाः अन्ववेषणमाय तत्परमायाः भवशन्त। एकदमा
बपृहिस्पमतयाः इन्द्रिस्य सभमास  प्रमत सममागत्य जमामपतवमानम्  यतम्  पमणनमामकयाः कशश्चतम्  असपुरयाः  गमायाः चनोररतवमानम्
अशस्त। पपुनश्च रसमानमामकनदमायाः पमाश्वर मवदममानस्य पवरतस्य गपुहिमायमामम् अत्यन्तस गपुप्ततयमा गमायाः स्थमामपतवमानम्।
वपृत्तमान्तस जमात्वमा सरममानमाममकमास कमासञ्चितम् रमणनीं दकतत्ववेन पणवेयाः सकमाशिस प्रवेमषतवमानम्। अत्यन्तस कषवेन सरममा पणवेयाः
सकमाशिस गतवमानम्। ततयाःपरस पमणरमप प्रश्नमम् अकरनोतम् यतम् मकमथर स्वगरलनोकमातम् इयस सपुन्दरष्ट्री अत्र आगतवतष्ट्री।
सरममा उत्तररतवतष्ट्री यतम् दवेवमायाः गनोयाः मवषयवे सवर वपृत्तमान्तस जमातवमानम् अशस्त। अतयाः हिवे पणवे इतयाः गच्छतपु गमाञ्चि
प्रत्यपरयतपु। पमणयाः सगवरण कथयमाममास यतम् मम रकणमाय बहिवयाः कमरचमाररणयाः एव मनयपुकमायाः सशन्त। अत एव
गमायाः स्वष्ट्रीकतपुर दवेवमायाः आयमाशन्त चवेतम् तवेषमामवेव परमाजयनो भववेतम्। यमद भवतष्ट्रीमम् इन्द्रिलनोकमातम् तमामडतवमानम् अशस्त
तमहिर  अस्ममाकस  भमगनष्ट्रीत्ववेन अत्र मतष्ठतपु। एततम् सवरमम् आकण्यर  सरममा उकवतष्ट्री यतम् हिवे द पुष मम मचन्तमास ममा
करनोतपु, स्वककीयजष्ट्रीवनस्य रकणमाय गमायाः प्रदमाय इतयाः शिष्ट्रीघस गच्छतपु। परन्तपु पमणयाः गमायाः प्रत्यपरमयतपुस नवैव इषवमानम्।
ततयाःपरस इन्दवेण समाकस  पणवेयाः यपुदस सम्पन्नमम्। तशस्मनम् च यपुदवे पणवेयाः ममारणस मवधमाय सवमारयाः गमायाः स्वष्ट्रीकपृ त्य इन्द्रियाः
इन्द्रिलनोकस  गतवमानम्।  ससवमादममाध्यमवेन  वपृत्तमान्तयाः  अयस  सम्यग्तयमा  प्रस्फिपु मटतयाः  वतरतवे।  अत  एव  ससवमादस्य
सरममापमणससवमादसककमम्  इमत नमाम्नमा सपुप्रससदमम्।  

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 सरममापमामणससवमादसककस्य  समारस ससकवेपवेण सलखत।

.2 मकममच्छन्तष्ट्री सरममा प्रवेदममानङम् ….इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.3 इन्द्रिस्य दकतष्ट्रीररमषतमा चरमामम…….इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.4 ककी दृमङन्द्रियाः सरमवे कमा दृशिष्ट्रीकमा….इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.5 नमाहिस तस ववेद दभ्यस दभत्स…….. इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.6 इममा गमावयाः सरमवे यवे ऐच्छयाः…….इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.7 अयस मनसध सरमवे अमद्रिबपुध्ननो…..इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.8 एवमा च त्वस सरसमम्……..इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.9 नमाहिस ववेदस भमातपृत्वस ननो स्वसपृजमम्…..इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.10 दकरममत पणयनो वरष्ट्रीय उदम्…...इत्यमामदमन्त्रस व्यमाख्यमात।

.11 सरममायमाचररत्रस सलखत।
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.12 सरमयमा उपस्थमामपतमम् इन्द्रिस्वरूपस सलखत।

.13 पमणपररचययाः प्रकटनष्ट्रीययाः।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण-

.1 पमणयाः सरममास प्रमत अकथयतम्।

.2 प्रवेमषतमा इत्यथरयाः।

.3 इन्द्रिस्य।

.4 गमायाः दमातपुमम् अङ्गष्ट्रीकपृ तवन्तयाः।

.5 मकयदम् इत्यथरयाः।

.6 इन्द्रिमम्।

.7 महिससमाथरकयाः।

.8 यपुदस मवनमा।

.9 सपुन्दरयाः इत्यथरयाः।

.10 पणष्ट्रीनमामम्।

.11 पमणभ्ययाः।

.12 पवरतवैयाः।

.13 गनोमभयाः अश्ववैयाः आन्यमान्यधनवैश्च पररपकणमार।

.14 सनोमरसपमानवेन।

.15 गवमास मनोचनमम्।

.16 सनोमपमानवेन मत्तमायाः इत्यथरयाः।

.17 सरममामम्।

.18 आगतवतष्ट्री इत्यथरयाः।

.19 इन्द्रिमादययाः।

.20 इन्द्रियाः, वपृह्स्पमतयाः, सनोमवेन अमभषवकमाररणयाः गमावमाणयाः, ऋषययाः अमङ्गरसश्च जमातवन्तयाः।

.21 इतयाः दकरदवेशिस पलमायन्तपु इमत।

॥इमत षशड्वसशियाः पमाठयाः॥
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रमामषष यमपुकमवदमालयष्ट्रीमशिकमाससस्थमानमम्

उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः पमाठ्यक्रमयाः

ववेदमाध्ययनमम् (३४५)

औमचत्यमम्
भमारतष्ट्रीयदशिरनस्य ससस्कपृ तसमामहित्यस्य प्रमादवेमशिकभमाषष्ट्रीयसमामहित्यस्य च समगस वमाङ्मयमम् वपृकतपुल्यमम्। तस्य मवस्तरयाः महिमानम् अशस्त।

बदमकलयाः अयस वपृकयाः अतयाः एव महिमानम् वतरतवे, सनमातनयाः वतरतवे, मचरञष्ट्रीवष्ट्री अमप वतरतवे। एतस्य वपृकस्य मकलमम् अपररवतरनष्ट्रीयमम् अशस्त। परन्तपु
नकतनस पल्लवमम्,  नकतनमामन पपुष्पमामण,  नकतनमामन फिलमामन च मनत्यस जमायन्तवे। मकस  ततम् मकलमम् इमत स्वमाभमामवककीं सजजमासमास दवेशिमवदवेशिवेषपु जनमायाः
कपु वरशन्त। ययाः कनोऽमप तत्र प्रयत्नपरयाः भवमत सयाः सपुफिलस लभतवे एव। सयाः मचरमाय कपृ तमाथर्थो भवमत, कपृ तकपृ त्ययाः च भवमत। मकस  ततम् मकलमम्। कयाः
तस्य बनोदमा , कमा तस्य शिमाखमा, कमामन वमा पपुष्पमामण फिलमामन च। कमा तस्य छमायमा। कयाः तस्य ससौरभयाः। कवे  उपभनोकमारयाः। कमतमवधमायाः तवे सशन्त
इमत ईदृशिस ववैमचत्र्यमम् अस्य मवषयस्य मवषययाः। परन्तपु तस्य वपृकस्य मकलस मकमम्। समगस्यमामप अस्य मवषयस्य तपु उपन्यमासयाः नवैव सम्भवमत।
तथमामप छमात्रमायाः यमद इतयाः मकसञ्चिदमप जमातपुस शिक्नपुयपुयाः तमहिर अस्ममाकस  प्रयत्नयाः सफिलयाः इमत मन्यमामहिवे।

भमारतष्ट्रीयसममाजस्य मननोरञनस जष्ट्रीवनस दवैनशन्दनव्यवहिमारयाः धममारचरणमम् आध्यमाशत्मकतमा इमत समगस्य मकलमम् गसौरवशिमालष्ट्री ववेदयाः एव।
भमारतष्ट्रीयमचन्तनवे ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैमशिष्ट्यस सपुमवदतस समवेषमास ववेमदतववेमदतव्यमानमामम्। ववैमदकवमाङ्मयस्य मवभकमतयाः वमास्तमवककी वतरतवे। इदस वमाङ्मयस
प्रमाचष्ट्रीनमम्,  समगपपृसथवष्ट्रीव्यमामप , अस्य पररममाणस मवशिमालमम्  ,  अस्य ववैभवस मनरमतशियमम्  , अस्य ससौन्दयरगपुणयाः अनन्यतपुल्ययाः। महितम् मसौसलकस
पपुरमातनस च इदस वमाङ्मयमम्। अत एव तत्र अस्ममाकमम् अमभमनववेशियाः प्रवपृसत्तयाः सजजमासमा श्रदमा च वतरन्तवे। न कवे वलमम् एतमावन्ममात्रमम्। अन्यमामन
अमप मनममत्तमामन  ववैमदकवमाङ्मयस्य अध्ययनवे  मवदमासथरनमास  कपृ तवे  मवमशिषमामम्  अमभरुमचस  जनयशन्त।  ववेदस्य सम्यकम्  जमानस्य अभमाववे  नवैकवे
धमरसम्प्रदमायमायाः मतमामन आचमारमायाः च प्रवतरन्तवे  यवेषमास  प्रमतपमादस द पुषस  शिमास्त्रमवरुदस च वतरतवे। सममाजयाः धमरमवषयवे  अत्यन्तमम्  अन्धश्रदमालपुयाः
भवमत। अन्धश्रदमामनवमारणमायमामप ववेदस्यमाध्ययनस मनतमान्तमम् आवश्यकमम्। मवजमानस्यमाध्ययनमम् उदपकरणमाय। जष्ट्रीवनयमात्रमामनवमारहिमाय। परन्तपु
जष्ट्रीवयाः कपु तयाः आयमामत, कपु त्र गच्छमत, तस्य सपुखदपुयाःखमादष्ट्रीनमास कमारणमामन कमामन। इहि लनोकयाः परलनोकयाः अशस्त वमा न वमा। पपुनजरन्म अशस्त वमा न
वमा। यमद स्यमातम् तमहिर मत्यरन मकममप कतरव्यस न वमा इमत अयस समगनो मवषययाः न मवजमानमाधष्ट्रीनयाः। अयस तपु धमरधष्ट्रीनयाः। तस्यवैव समगस्य धमरस्य
मकलस ववेदयाः। अतयाः जष्ट्रीमवकमाथरमम् मवजमानमम् सपुखदपुयाःखमनणरयमाय इहिपरलनोकयमात्रमायवै च ववेदयाः इमत सपुष्ठपु  मवभमागयाः भवमत। अतयाः ववेदमाध्ययनस सवररमप
सपुतरमामम् कतरव्यमवेव।

असधकमारष्ट्री
अयस पमाठ्यमवषययाः सम्पकणररूपवेण ससस्कपृ तभमाषयमा सलसखतयाः अशस्त। परष्ट्रीकमा अमप ससस्कपृ तममाध्यमवेन एव भमवष्यमत। अतयाः अस्य

पमाठस्य कयाः असधकमारष्ट्री इमत नकनमम् समपुदवेमत प्रश्नयाः। 

अत्र स छमात्रयाः असधकपृ तयाः ययाः - 

• अधष्ट्रीतकमाव्यव्यमाकरणकनोषयाः ववेदस मवमवमदषपुयाः च।

• सरलससस्कपृ तस, ससस्कपृ तसमामहित्यमास्य सरलगदमासशिमानम् पदमासशिमानम् च पमठतपुमम् बनोद पुस च शिक्ननोमत।

• सरलससस्कपृ तस बनोदपुस शिक्ननोमत।

• पमामणनष्ट्रीयस व्यमाकरणस च जमानष्ट्रीयमातम्।



• स्वभमावस ससस्कपृ तभमाषयमा सलसखत्वमा प्रकटमयतपुस शिक्ननोमत।

प्रयनोजनमम् (समाममान्यमम्) 
उच्चममाध्यममकस्तरवे ववेदमाध्ययनस्य पमाठ्यत्ववेन यनोजनस्य कमामनचन उदवेशिमामन अत्रमाधनो दष्ट्रीयन्तवे।

• भमारतष्ट्रीयजष्ट्रीवनस्य सवरस्वमम् ववेदयाः। तस्य जमानस भवतपु। 

• ववेदमातम् मनगरतमानमास दशिरनमानमामम् ववैजमामनकतत्त्वमानमास कलमासमामहित्यमादष्ट्रीनमास च जमानस भवतपु।

• ववेदमाध्ययनवेन पपुण्यवमानम् ऋजपुस्वभमावयाः परनोपकमारष्ट्री भवमत जनयाः। अतयाः ववेदमाध्ययनस कथस कतरव्यमम्।

• ववेदबमहिभकरतमामन नमाशस्तकदशिरनमामन अपकणमारमन सशन्त। तवेषमास पकणरतमायवै ववेदमम् अधष्ट्रीत्य प्रयतवेत छमात्रयाः।

• ववेदजमासकनमास सजजमासमाप्रशिमनमाय अध्यवेतमा समथर्थो भवतपु।

• ससस्कपृ तस्य ससस्कपृ तवेश्च रकणमाय समथरयाः प्रयत्नपरयाः श्रद्धमाशिष्ट्रीलयाः भवतपु छमात्रयाः।

• अमत प्रमाचष्ट्रीनमायमा भमारतष्ट्रीयजमानसम्पदयाः ववैजमामनकतमास सवरजननोपकमाररतमास ममहिममानस च सगवर जगमत प्रसमारयवेतम् छमात्रयाः।

• ववेदजमानस्य वधरनस भमवष्यमत यवेन ववेदस्य सरलमानम् असशिमानम् पमठत्वमा छमात्रमायाः तवेषमामम् असशिमानमामम् अथमारनम् जमास्यशन्त। तवे स्वतयाः मसौसखककीं 
सलसखतमास च अमभव्यमकस  कतपुर शिक्ष्यशन्त। 

• ववेदमाध्ययनस कपृ त्वमा छमात्रमायाः महिमामवदमालयस्तरवे मवश्वमवदमालयस्तरवे च प्रवतरममानवेषपु पमाठ्यक्रमवेषपु अध्ययनमाथरमम् अवसरस प्रमाप्तपुस समथमारयाः 
भमवष्यशन्त। 

प्रयनोजनमम् (मवमशिषमम्)

ववेदमाध्ययनवे प्रववेशिस्य समामथ्यरमम्

• समगस्य ववेदवमाङ्मयस्य प्रमारूपस जमात्वमा तत्तदसशिमानम् पमठतपुस शिक्नपुयमातम्।

ववैमदकसककमानमामम् अध्ययनवे समथर याः भववेदध्यवेतमा।
• इमस मवषयस पमठत्वमा ववेदवेषपु प्रववेशिस कपु यमारतम्। 

• ववेदमानमास गसौरवस जमानष्ट्रीयमातम्।

• पमठतसमामगष्ट्रीमम् आसश्रतमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण दमास्यशन्त।

सककव्यमाख्यमानवे समामथ्यरमम्

• ववैमदकभमाषमामायमायाः जमानस लब्ध्वमा अन्यवेषमास सककमानमामम् व्यमाख्यमानवे अध्ययनवे च प्रवतरत छमात्रयाः।

• ववैमदकव्यमाकरणस्य जमानवेन ववैमदकभमाषमायमायाः मभसत्तस जमास्यमत। तत्तत्सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानवे समथर्थो भमवष्यमत।

• सककमानमास तमात्पयर जमास्यमत। तवेन ववैमदकमचन्तमायमायाः व्यमाख्यमानवे समथर्थो भमवष्यमत।

सककप्रयनोगस्य व्यमाकरणप्रयनोगस्य च समामथ्यरमम्

• सककमानमामम् अध्ययनवेन आनन्दस प्रमाप्नपुयमातम्। सककनोकमानमास मवषयमाणमास स्वजष्ट्रीवनवे प्रयनोगस कपु यमारतम्।

• ववैमदकव्यमाकरणजमानवेन ववैमदकभमाषमाध्ययनवे समथर्थो भकत्वमा व्यमाकरणस्य प्रयनोगस कपु यमारतम्।

ववैमदकस्वरमवश्लवेषणवे समामथ्यरमम्

• स्वरभवेदवेन शिब्दस्य अथरयाः मभदतवे। अतयाः ववैमदकस्वरजमानस मनतमान्तमम् आवश्यकमम् ववेदमाध्ययनमाय।



• स्वरस्य जमानस लब्ध्वमा छमात्रयाः तदनपुगपुणस ववैमदकशिब्दमानमामम् अथर बनोदपुस शिक्नपुयमातम्।

पमाठ्यसमामगष्ट्री

पमाठ्यक्रमवेण सहि मनम्नसलसखतसमामगष्ट्री सममायनोसजतमा भमवष्यमत-

• दवे मपुमद्रितवे पपुस्तकवे ।

• एकस  मशिककमामङ्कत-मकल्यमाङ्कनप्रपत्रमम् प्रदमास्यतवे। अनवेन सहि छमात्रवैयाः एकस   पररयनोजनमाकमायरममप (Project) करणष्ट्रीयमम्।

• ववेदमाध्ययनस्य मशिकणस प्रमायनोमगकरूपवेण अमप भमवष्यमत। परन्तपु प्रमायनोमगकपरष्ट्रीकमा कमामप नमाशस्त। 

• पमाठमनममारणवे ससपकर ककमासपु च अध्यमापनकमालवे छमात्रवेषपु जष्ट्रीवनकसौशिलमानमास सम्यकम्  मवकमासयाः भववेतम् इमत ध्यमातव्यमम् भमवष्यमत। अनवेन 
तवेषपु स्वतयाः यपुमकसमशन्वतमचन्तनशिकवे याः मवकमासयाः भमवष्यमत।

• मपुकमवदमालयवे प्रववेशिनोत्तरस पमाठ्यक्रममममस मवदमाथर्थी एकवषरत: असधकमासधकस  पञ्चिवषरषपु पकरमयतपुस शिक्ननोमत।

अङ्कमकल्यमायनप्रमवसधयाः परष्ट्रीकमायनोजनमा च 
• पत्रस्य  (१००) शितमम् अङ्कमायाः सशन्त। परष्ट्रीकमाकमालयाः हिनोरमात्रयमात्मकयाः। अस्य पत्रस्य सलसखतस्वरूपमवेवमाशस्त (Theory)। 

प्रमायनोमगकरूपस (Practical) मकममप नमाशस्त। क्रममकमम् (Formative) समपुशच्चतस (Summative) चवेमत मदमवधस मकल्यमायनस 
भमवष्यमत। 

• क्रममकस  मकल्यमायनमम् -  मवसशितवेयाः अङ्कमानमास (२०) मशिककमामङ्कतस्य कमायरस्य (TMA) एकस  पत्रस स्यमातम्। अस्य मकलमायनमम् 
अध्ययनकवे न्द्रिवे (Study Centre) भववेतम्। अस्य कमायरस्य अङ्कमायाः अङ्कपमत्रकमायमास (Marks sheet) पपृथकम्  उमल्लसखतमायाः स्यपुयाः।

• समपुशच्चतस मकल्यमायनमम् - वषर वमारदयस (ममाचरममासस अक्टनोबरममासस च) बमाह्यपरष्ट्रीकमा भमवष्यमत। तत्र परष्ट्रीकमायमास समपुशच्चतस मकल्यमायनस 
भमवष्यमत। 

• प्रश्नपत्रवे जमानमम् (Knowledge), अवगममम् (Understanding) अमभव्यमकस  (Application skill) चमावलम्ब्य यपुकमानपुपमातवेन 
प्रश्नमायाः सममामवषमायाः स्यपुयाः।

• परष्ट्रीकमासपु अमतलघकत्तरमात्मक- लघकत्तरमात्मक-मनबन्धमात्मक-प्रश्नमानमाममप सममाववेशियाः भमवष्यमत।

• सकत्रमाथरयाः सकत्रव्यमाख्यमा रूपसमाधनमम् इमत त्रयनो मपुख्यमायाः मवषयमायाः स्यपुयाः। अन्यवे प्रसकमानपुप्रसकमायाः कवे मचदम् मवषयमायाः अमप स्यपुररमत 
अवधवेयमम्। 

• उत्तष्ट्रीणरतमायवै पणयाः (condition) - प्रमतशितस त्रयसस्त्रशिदम् (३३%) अङ्कमायाः उत्तष्ट्रीणरतमायवै पणयाः (ममानदण्डयाः) वतरतवे। 

• ससस्थमानस्य परष्ट्रीकमायमामम् उत्तरलवेखनभमाषमा - ससस्कपृ तमम् (अमनवमायरमम्)

अध्ययनयनोजनमा
• मनदरशिभमाषमा (Medium of instruction) -  ससस्कपृ तमम्।

• स्वमाध्यमायमाय कमालमावसधयाः  (Self-study hours) २४० हिनोरमायाः 

• न्यकनतयाः मत्रसशितम् (३०) सम्पकर ककमायाः (Personal Contact Programme - PCP) अध्ययनकवे न्द्रिवेषपु भमवष्यशन्त।

• भमारमासशियाः -  सवैदमाशन्तकयाः (Theory) शितस प्रमतशितमम्। प्रमायनोमगकमम् (Practical) - नमाशस्त।



अङ्कमवभमाजनमम्
अगवे समारण्यमास द्रिषव्यमम्

पमाठ्यमवषयस्य उदवेशियाः (पमाठ्यमवषयमबन्दवयाः)
उच्चतरममाध्यममकककमायमा ववेदमाध्ययनस्य पपुस्तकवे  मनम्नमवषयमायाः अन्तभरवशन्त। मववरणमधस्तमादपुपन्यस्यतवे।- 

समगस्य  पमाठ्यमवषयस्य  त्रयनो  भमागमायाः  प्रकशल्पतमायाः  सशन्त।  प्रमतभमागमम्  कमत  पमाठमायाः,  स्वमाध्यमायमाय  कमत  हिनोरमायाः,
सवैदमाशन्तकपरष्ट्रीकमायमामम् मकयमानम् असशियाः, प्रमायनोमगकपरष्ट्रीकमायमामम् मकयमानम् असशियाः, प्रत्यध्यमायमम् अङ्कमवभमाजनस चवेमत मवषयमायाः अत्र प्रदष्ट्रीयन्तवे।

अध्यमाययाः - १ ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः (पमाठमायाः १-७)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
यथमा मकलस मवनमा वपृकयाः न मचन्तमयतपुस शिक्यतवे तददम् ववेदस मवनमा भमारतष्ट्रीयवमाङ्मयस ववेदस मवनमा मचन्तमयतपुस न शिक्यतवे। अतयाः मकलभकतस्य

ववेदस्य अध्ययनवे प्रवपृत्तवेयाः पकवर ववेदस्य सम्यकम्  पररचययाः मनतरमामम् आवश्यकयाः। 

अशस्मनम् मवभमागवे ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैलकण्यस प्रकट्यतवे। ववेदस्य ससमहितमासमामहित्यमम्, बमाह्मणसमामहित्यस ववेदमाङ्गसमामहित्यमम् इमत मवषयमायाः
अत्र अन्तभरवशन्त। ववेदस्य आरण्यकमम् उपमनषदम् चवेमत भमागदयमम्। तमदषयवे पयमारप्तमम् आलनोचनमम् अत्र मवधमास्यतवे।

अध्यमाययाः - २ ववैमदकस्वरप्रमक्रयमा (पमाठमायाः ८-१६)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
व्यमाकरणजमानस मवनमा ववेदमानमामम् अथरयाः स्पषस नमावगम्यतवे। अतयाः अशस्मनम् मवभमागवे पमामणनष्ट्रीयव्यमाकरणस्य ववैमदकभमागयाः उपस्थमाप्यतवे।

मवशिवेषतयाः स्वरभवेदवेन अथरभवेदनो भवमत। अतयाः स्वरजयाः एव ववेदस बनोद पुमम् शिक्ननोमत। अशस्मनम् मवभमागवे ववैमदकस्वरयाः इत्यवेव प्रमपुखमवषययाः वतरतवे।
तत्रमामप कमामनचन मपुख्यमामन मचतमामन सकत्रमामण दष्ट्रीयन्तवे। अत्र सकत्रव्यमाख्यमानस  कथस  भवमत,  तवेन ववैमदकस्वरमायाः कथस भवशन्त इमत मवषयमायाः
प्रमामपुख्यवेन उपन्यस्यन्तवे।

अध्यमाययाः - ३ ववैमदकसककमाध्ययनमम् (पमाठमायाः - १७-२८)

अध्यमायस्य औमचत्यमम्
ववैमदकसककमामन भमारतष्ट्रीयजमानस्य उत्सस्वरूपमामण। अत्र मचतमानमास सककमानमामम् अध्ययनमाय समामगष्ट्री वतरतवे। सककमाध्ययनस कथस भवमत,

कवे  कवे  मवषयमायाः  ववेदमाध्ययनकमालवे  अवधवेयमायाः  सशन्त,  सककमानमास  व्यमाकरणस  मकमशस्त,  सककस्य तमात्पयर  मकमशस्त इमत एतवे  मवषयमायाः  अत्र
प्रदष्ट्रीयन्तवे। कमामनचन ससवमादसककमामन अमप अत्र सशन्त इत्यमप अत्र अपरनो मवशिवेषयाः।



पमाठ्यमवषयस्य उदवेशियाः (पमाठ्यमवषयमबन्दवयाः)
उच्चतरममाध्यममकककमायमायाः ववेदमाध्ययनस्य पपुस्तकवे  मनम्नमवषयमायाः अन्तभरवशन्त -

क्र.सस. मपुख्यमबन्दवयाः
स्वमाध्यमायमाय

हिनोरमायाः
भमारमासशियाः
(अङ्कमायाः)

१ अध्यमाययाः- १ ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः- ५० २४

पमाठयाः - १ ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः- ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैलकण्यस, ववेदप्रमाममाण्यमवमशिरयाः

पमाठयाः - २ ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः- ससमहितमासमामहित्यमम् (ऋग्ववेदस्य)

पमाठयाः - ३ ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः- ससमहितमासमामहित्यमम् (समामववेदस्य यजपुवरदस्य)

पमाठयाः - ४ ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः- ससमहितमासमामहित्यमम् अथवरववेदस्य। बमाह्मणसमामहित्यमम्।

पमाठयाः - ५ ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः- बमाह्मणसमामहित्यमम् - बमाह्मणगन्थमानमास महित्त्वमम्, 
बमाह्मणकमासलकनो धमरयाः, सममाजश्चवेमत, चमातपुवरण्यमम्, मवमवधमामन बमाह्मणमामन

पमाठयाः - ६ ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः- आरण्यकमम्, अस्य समाममान्यपररचययाः, 
ऐतरवेयमारण्यकमम्, शिमाङमायनमारण्यकमम् बपृहिदमारण्यकमम्, तवैसत्तरष्ट्रीयमारण्यकमम्। 
उपमनषदमास समाममान्यपररचययाः

पमाठयाः - ७ ववेदमाङ्गसमामहित्यमम्

२ अध्यमाययाः- २ ववैमदकस्वरप्रमक्रयमा- ९० ३६

पमाठयाः - ८ ववैमदकस्वरप्रमक्रयमा- समाधमारणस्वरप्रकरणमम् -१  (ससदमान्तकसौमपुदष्ट्रीतयाः मचतमामन
सकत्रमामण)

पमाठयाः - ९ ववैमदकस्वरप्रमक्रयमा- समाधमारणस्वरप्रकरणमम्- २ (ससदमान्तकसौमपुदष्ट्रीतयाः मचतमामन 
सकत्रमामण)

ववैमदकस्वरशिवेषमायाः- 

पमाठयाः - १० ववैमदकस्वरशिवेषमायाः- धमातपुस्वरयाः, प्रमामतपमदकस्वरयाः च

पमाठयाः - ११ ववैमदकस्वरशिवेषमायाः- मफिटम् -स्वरयाः

पमाठयाः - १२ ववैमदकस्वरशिवेषमायाः- प्रत्ययस्वरयाः

पमाठयाः - १३ ववैमदकस्वरशिवेषमायाः- सममासस्वरयाः

पमाठयाः - १४ ववैमदकस्वरशिवेषमायाः- मतङन्तस्वरयाः

३ अध्यमाययाः- ३ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- १०० ४०

पमाठयाः - १५ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- अमग्निसककमम् (ऋ.ववे.१.१) 

पमाठयाः - १६ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- इन्द्रिसककमम् (ऋ.ववे.२.६)

पमाठयाः - १७ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- महिरण्यगभरसककमम् (ऋ.ववे.१०.१२१)



पमाठयाः - १८ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- पपुरुषसककमम् (ऋ.ववे.१०.९०)

पमाठयाः - १९ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- दवेवष्ट्रीसककमम् (ऋ.ववे.१०.१२५), श्रदमासककमम् (ऋ.ववे. 
१०.१५१)

पमाठयाः - २० ववैमदकसककमाध्ययनमम्- मवष्णपुसककमम् (ऋ.ववे.१.१५४), ममत्रमावरुणसककमम् 
(ऋ.ववे. ५.६२)

पमाठयाः - २१ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- अकसककमम् (ऋ.ववे.१०.३४)

पमाठयाः - २२ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- पजरन्यसककमम् (ऋ.ववे.५.८३), मनपुमत्स्यकथमा (शिपु.यजपु. 
ममा.शि.बमा.१.८.१)

पमाठयाः - २३ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- मशिवसङ्कल्पसककमम् (यजपु.ववे. अध्यमाय ३४, मन्त्र १-६),

प्रजमापमत (शिपु.यजपु.ववे. अध्यमाय ३२, मन्त्र १-५)

पमाठयाः - २४ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- रुद्रिमाध्यमाययाः (शिपु.यजपु.ववे १५.१६)

पमाठयाः - २५ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- पपृसथवष्ट्रीसककमम् (अ.ववे.१२.१)

पमाठयाः - २६ ववैमदकसककमाध्ययनमम्- सरममापमणससवमादसककमम् (ऋ.ववे.९.८०)



प्रश्नपत्रस्य प्रमारूपमम् (Question Paper Format)

मवषययाः - ववेदमाध्ययनमम् (३४५) (Veda Adhyayan) स्तरयाः- उच्चतरममाध्यममकककमा

परष्ट्रीकमाकमालमावसधयाः (Time)- हिनोरमात्रयमम् (३ hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks)- १००

लक्ष्यमानपुसमारर अङ्कमवभमाजनमम्

मवषयमायाः अङ्कमायाः प्रमतशितस यनोगयाः

जमानमम् (Knowledge) २५ २५%

अवबनोधयाः (Understanding) ४५ ४५%

अनपुप्रयनोगकसौशिलमम् (Application Skill) ३० ३०%

महिमायनोगयाः-> १००

प्रश्नप्रकमारवेण अङ्कभमारमवभमाजनमम्

प्रश्नप्रकमारयाः प्रश्नससख्यमा अङ्कमायाः यनोगयाः

दष्ट्रीघर्थोत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (LA) ५ ६ ३०
लघकत्तरमात्मकप्रश्नमायाः (SA) १० ४ ४०
सपुलघकत्तरष्ट्रीयप्रश्नमायाः (VSA) १० २ २०
बहिहमवकल्पष्ट्रीयप्रश्नमायाः एकमाङ्कप्रश्नमायाः स्तम्भमवेलनस ररकस्थमानपकमतरयाः च १० १ १०

महिमायनोगयाः-> ३५ १००

पमाठ्यमवषयमवभमागमानपुसमारर भमारमासशियाः

मवषयघटकमायाः अङ्कमायाः स्वमाध्यमायमाय हिनोरमायाः

१. ववैमदकसमामहित्यवेमतहिमासयाः २४ ५०
२. ववैमदकस्वरप्रमक्रयमा ३६ ९०
३. ववैमदकसककमाध्ययनमम् ४० १००

महिमायनोगयाः -> १०० २४०

प्रश्नपत्रस्य कमामठन्यस्तरयाः

प्रश्नस्तरयाः अङ्कमायाः

कमठनयाः (Difficult) (मवेधमावष्ट्री एव उत्तरदमानवे समथरयाः) २५
मध्यमयाः (Medium) (मनत्यस पठनम् अध्यवसमायष्ट्री छमात्रयाः उत्तरदमानवे समथरयाः) ५०
सरलयाः (Easy) (समगमास पमाठसमामगष्ट्रीमम् अल्पशियाः पठनम् छमात्रयाः उत्तरदमानवे समथरयाः) २५



प्रश्नपत्रप्रमतममा - Sample Question Paper
अशस्मनम् प्रश्नपत्रवे ... प्रश्नमायाः सशन्त। .... मपुमद्रितपपुटमामन च सशन्त।

Roll No.
अनपुक्रममाङ्कयाः ४    ५   ०   १   ५   ९   १   ८   ३   ०   ०   १   

Code No.
गकढससख्यमा ५५/SS/A/S

SET
स्तबकयाः

 A 

ववेदमाध्ययनमम्

Veda Adhyayan

(३४५)

Day and Date of Examination
परष्ट्रीकमामदनस मदनमाङ्कश्च ..... ______________________________________________________

Signature of two Invigilators
मनरष्ट्रीककयनोयाः हिस्तमाकरमम्   १) ______________________________________________________

२) ______________________________________________________

समाममान्यमा मनदरशिमायाः
.1 अनपुक्रममाङ्कयाः प्रश्नपत्रस्य प्रथमपपुटवे नकनस लवेख्ययाः।

.2 मनरष्ट्रीक्ष्यतमामम् यतम् प्रश्नपत्रस्य पपुटससख्यमा प्रश्नमानमास च ससख्यमा प्रथमपपुटस्य प्रमारम्भवे प्रदत्तससख्यमा सममानमा न वमा। प्रश्नक्रमयाः सम्यगम् 
न वमा।

.3 वस्तपुमनष्ठप्रश्ननमामम् (क), (ख), (ग), (घ) एषपु मवकल्पवेषपु यपुकमम् उत्तरस मचत्वमा उत्तरपत्रवे लवेख्यमम्। 

.4 समवेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण मनधमारररतसमयवे एव लवेख्यमामन।

.5 उत्तरपत्रवे आत्मपररचयमात्मकस  लवेखनमम् अथवमा मनमदरषस्थमानस मवहिमाय अन्यत्र क्वमामप अनपुक्रममाङ्कलवेखनस सवरथमा वसजरतमशस्त।

.6 स्वस्य उत्तरपत्रवे प्रश्नपत्रस्य गकढससख्यमा नकसन लवेख्यमा। 

.7 समवेषमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण ससस्कपृ तभमाषयमा एव लवेख्यमामन।



ववेदमाध्ययनमम् (Veda Adhyayan )

(३४५)

परष्ट्रीकमासमयमावसधयाः (Time) हिनोरमात्रयमम् (३ Hrs) पकणमारङ्कमायाः (Full Marks) - १००

मनदरशिमायाः - 

.1 अशस्मनम् प्रश्नपत्रवे [A] भमागवे १०, [B] भमागवे १०, [C] भमागवे १०, [D] ५ इमत आहित्य ३५ प्रश्नमायाः सशन्त। 

.2 प्रश्नस्य दमकणवे पमाश्वर ससख्यमासपु (अङ्कमायाःx प्रश्नमायाः=पकणमारङ्कमायाः) इमत एवमम् अङ्कमानम् मनमदरशिमत। 

.3 समवे प्रश्नमा अमनवमायमारयाः। 

[A] दशिमानमास यपुकस  मवकल्पस मचनपुत। १ x १०=१०
)4 ववेदस्य मपुखस मकस  स्मपृतमम्।

(क) व्यमाकरणमम् (ख) मनरुकमम्  (ग) मशिकमा (घ) कल्पयाः।
)5 बमाह्मणवेन मनष्कमारणनो धमरयाः षडङ्गनो ववेदनोऽध्यवेयनो जवेयश्च इमत कयाः प्रनोकवमानम्।

(क) यमास्कयाः (ख) पतञसलयाः (ग) पमामणमनयाः  (घ) आपस्तम्बयाः।
)6 ववेदत्रय्यमामम् कस्य ववेदस्य गणनमा नमाशस्त

(क) ऋग्ववेदस्य (ख)  अथवरववेदस्य (ग) समामववेदस्य  (घ) यजपुवरदस्य।
)7 यत्रमाथरवशिवेन पमादव्यवस्थमा समा ऋकम्  इमत  कथयशन्त

(क) नवैयमामयकमायाः (ख)  ववैयमाकरणमायाः (ग) मष्ट्रीममाससकमायाः (घ) ववैशिवेमषकमायाः।
)8 सममासस्य अन्तयाः मक भवमत।

(क)उदमात्तयाः (ख)अनपुदमात्तयाः  (ग)स्वररतयाः  (घ)मकममप न भ 
)9 मफिटम्  इमत कस्य ससजमा भवमत।

(क) प्रत्ययस्य (ख)धमातनोयाः  (ग)प्रमामतपमदकस्य   (घ)तमदतस्य  
)10 रुद्रियाः कस्य अपरस नमाम वतरतवे।

(क) मवष्णनोयाः (ख)मशिवस्य  (ग)इन्दस्य  (घ)वरुणस्य 
)11 पपृसथवष्ट्रीसककस  कशस्मनम् ववेदवे वतरतवे।

(क)ऋग्ववेदवे (ख)समामववेदवे   (ग)यजपुवरदवे  (घ)अथरवववेदवे 
)12 पपृसथवष्ट्रीसककस्य ऋमषयाः कयाः वतरतवे।

(क)अमत्रयाः (ख)मधपुच्छदमा  (ग)मवश्वममत्रयाः  (घ) अथरवमा
)13 अमग्नियाः पकवरमभयाः.. इमत मन्त्रस कशस्मनम् सककवे  वतरतवे।

(क)अमग्निसककवे  (ख)इन्द्रिसककवे   (ग)यमसककवे    (घ)अकसककवे  

[B] दशिमानमास यथमामनदरशिमम् उत्तरमामण सलखत। २ x १०=२०
)14 सम्प्रमत समामववेदस्य कमत शिमाखमायाः लभ्यन्तवे। तमाश्च कमायाः। १+१=२
)15 शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकमम् कशस्मनम् ववेदवे अन्तभरवमत। बपृहिदमारण्यकमम् कवे न ववेदवेन सहि सम्बदमम्। १+१=२



)16 मपुख्यमायाः उपमनषदयाः कमत सशन्त। तमाश्च कमायाः। १+१=२
)17 महि च इत्चत्र महि इमत मकमम्। महिशिब्दयपुकस  मतङन्तस कथमम् अनपुदमात्तस न भवमत। १+१=२
)18 लनोपवे मवभमाषमा इत्यस्य सकत्रमाथर सलखत। पचमत आहिनोशस्वतम् पठमत इमत कस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्। १+१=२
)19 सममासस्य अन्तयाः मकस  भवमत। तपुल्यशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः आहिनोस्वतम् अन्तनोदमात्तयाः वतरतवे। १+१=२
)20 मवष्षपुसककस्य दवेवतमा कमा। अस्य सककस्य ऋमषयाः कयाः। १+१=२
)21 पजरन्यसककस्य दवेवतमा कमा। अस्य सककस्य ऋमषयाः कयाः। १+१=२
)22 मनपुमत्स्यकथमा कशस्मनम् ववेदवे वतरतवे। मननोयाः क्व मत्स्ययाः अपततम्। १+१=२
)23 मशिवससकल्पसककस  कशस्मनम् ववेदवे वतरतवे। अशस्मनम् सककवे  कमत मन्त्रमायाः सशन्त। १+१=२

[C] दशि अनमतदष्ट्रीघर्थोत्तरवैयाः सममाधत्त। ४ x १०=४०
)24 टष्ट्रीकमास सलखत। छमान्दनोग्यनोपमनषतम् अथवमा तवैसत्तरष्ट्रीयमारण्यकमम्।
)25 शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयशिमाखमायाः मववपृणपुत।
)26 मफिषनोऽन्तयाः उदमात्तयाः अथवमा छन्दसस च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
)27 घपृतमादष्ट्रीनमास च अथवमा ह्रस्वमान्तस्य स्त्रष्ट्रीमवषयस्य इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
)28 आदपुदमात्तश्च अथवमा अनपुदमात्तसौ सपुमप्तपसौ इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 
)29 वमा भपुवनमम् अथवमा पकवर भकतपकवर इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
)30 इन्द्रिसककस्य समारमासशिस ससकवेपवेण सलखत। अथवमा इन्द्रिस्वरूपस प्रकटयत।
)31 महिरण्यगभरस्य स्वरूपस ससकवेपवेण सलख।
)32 पपुरुष एववेदस सवरमम् .. इमत मन्त्रस पकरमयत्वमा अन्वयस सरलमाथर सलखत। १+१+२=४
)33 श्रद्ध्यमामग्नियाः सममध्यतवे.. इमत मन्त्रस पकरमयत्वमा अन्वयस सरलमाथर सलखत। १+१+२=४

[D] पञ्चि दष्ट्रीघर्थोत्तरवैयाः सममाधवेयमायाः। ६ x ५=३०
)34 ववेदमाङ्गरूपवेण मशिकमायमायाः भकममकमास  मववपृणपुत।
)35 शञ्नत्यमामदमनरत्यमम् अथवमा वपृषमादष्ट्रीनमास च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
)36 ससजमायमामपुपममानमम् अथवमा यपुस्मदस्मदनोङर सस इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
)37 अग्निवेयाः स्वरूपस सलखत।
)38 पपुरुषसककस्य समारमासशिस ससकवेपवेण सलखत। अथवमा पपुरुषस्वरूपस वणरयत।

--)(O)(--



प्रश्नपत्रप्रमतममायमा उत्तरममालमा
[A] दशिमानमास यपुकयाः मवकल्पयाः। १ x १०=१०

१-(क), २-(ख), ३-(ख), ४-(ग), ५-(क), ६-(ग), ७-(ख), ८-(घ), ९-(घ), १०-(क)

[B] दशिमानमास यथमामनदरशिमम् उत्तरमामण। २ x १०=२०
)1 सम्प्रमत समामववेदस्य मतसयाः शिमाखमायाः उपलभ्यन्तवे- कसौथपुमष्ट्रीयमा, रमाणमायनष्ट्रीयमा, जवैममनष्ट्रीयमा चवेमत। १+१=२
)2 शिमाङ्ख्यमायनमारण्यकमम् ऋग्ववेदवे अन्तभरवमत। बपृहिदमारण्यकमम् यजपुवरदवेन सहि सम्बदमम् अशस्त। १+१=२
)3 मपुख्यमायाः उपमनषदयाः एकमादशि। तमायाः च ईशि-कवे न-कठ-प्रश्न-मपुण्ड-ममाण्डक क्य-ऐतरवेय-तवैसत्तरष्ट्रीय-छमान्दनोग्य-बपृहिदमारण्यक-

श्ववेतमाश्वतरनोपमनषद' इमत। १+१=२
)4 महि च इत्यत्र महि इमत अव्ययपदमम्। महि च इमत शिमास्त्रवेण महिशिब्दयपुकस  मतङन्तमम् अनपुदमात्तस न भवमत। १+१=२
)5 मकमयाः लनोपवे समत मक्रयमाप्रश्नवे अनपुपसगरमम् अप्रमतमषदस मतङन्तस मवकल्पवेन अनपुदमात्तस न भवमत इमत सकत्रमाथरयाः।लनोपवे मवभमाषमा इमत 

सकत्रस्य उदमाहिरणमम् इदमम्। १+१=२
)6 सममासस्य अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत। तपुल्यशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः भवमत। १+१=२
)7 मवष्षपुसककस्य दवेवतमा मवष्णपुयाः। अस्य सककस्य दवेवतमा दष्ट्रीघरतममा औचथ्ययाः। १+१=२
)8 पजरन्यसककस्य दवेवतमा पजरन्ययाः। अस्य सककस्य ऋमषयाः अमत्रयाः। १+१=२
)9 मनपुमत्स्यकथमा शिपुक्लयजपुवरदवे वतरतवे। मननोयाः हिस्तवे मत्स्ययाः अपततम्। १+१=२
)10 मशिवससकल्पसककस शिपुक्लयजपुवरदवे वतरतवे। अशस्मनम् सककवे  षडम्  मन्त्रमायाः सशन्त। १+१=२

[C] दशि अनमतदष्ट्रीघर्थोत्तरवैयाः सममाधत्त। ४ x १०=४०
)1 मबन्दपुयाः - ६.१० /  ६.७ द्रिषव्ययाः
)2 मबन्दपुयाः - ३.६ द्रिषव्ययाः
)3 मबन्दपुयाः - ११.१ / ११.२ द्रिषव्ययाः
)4 मबन्दपुयाः - ११.३ / ११.६ द्रिषव्ययाः
)5 मबन्दपुयाः - १२.१ / १२.२ द्रिषव्ययाः
)6 मबन्दपुयाः - १३.३ / १३.४ द्रिषव्ययाः
)7 इन्द्रिसककवे
)8 महिरण्यगभरसककवे
)9 पपुरुषसककस्य मदतष्ट्रीयमन्त्रवे 
)10 श्रदमासककस्य प्रथममन्त्रवे 

[D] पञ्चि दष्ट्रीघर्थोत्तरवैयाः सममाधवेयमायाः। ६ x ५=३०
)1 मबन्दपुयाः - ७.४ द्रिषव्ययाः
)2 मबन्दपुयाः - १०.९ / १०.१२ द्रिषव्ययाः
)3 मबन्दपुयाः - १०.१३ / १०.१५ द्रिषव्ययाः
)4 अमग्निसककवे
)5 पपुरुषसककवे  
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