3
3) यजपुवर द -समामववे द -सस म हितमासमामहित्यमम्
प्रस्तमावनमा

-

असस्मनम् पमाठवे यजपुवरदष्ट्रीयससमहितमासमामहित्यस समामववेदष्ट्रीयससमहितमासमामहित्यस च आलनोच्यमम्। यजपुवरदयाः
शिपुक्लकपृष्णभवेदवेन मदमवधनो भवमत। तयनोयाः पपुनयाः ससमहितमाभवेदनोऽमप असस्त। अत्र तमावतम् आदलौ यजपुवरदससमहितमायमायाः
समाममान्यवेन पररचयस कपृत्वमा ममाध्यसन्दनससमहितमा, कमाण्वससमहितमा, तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा, मवैत्रमायणष्ट्रीसमस हितमा, कठससमहितमा,
कमामपष्ठलससमहितमा च इत्यवेतवेषमास मवभमागमानमास मवस्तरशियाः आलनोचनमा कररष्यतवे। अनन्तरस समामववेदससमहितमा
आलनोचमयष्यतवे। तत्र च समामशिब्दमाथर याः प्रमतपमादमयष्यतवे। तदनन्तरस कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा रमाणमायणष्ट्रीयशिमाखमा
जवैममनष्ट्रीयशिमाखमा चवेमत मतसपृणमास समामववेदष्ट्रीयशिमाखमानमामम् मवस्तपृतमा आलनोचनमा भमवष्यमत। अन्तवे च
समामगमानसमाममान्यपररचययाः समाममवभमागयाः च प्रदशिर मयष्यतवे।

उदवेश् यमामन इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ यजपुवरदस्य मवभमागस जमास्यमत।
➢ यजपुवरदष्ट्रीयससमहितमानमास प्रकमारस जमास्यमत।
➢ ममाध्यसन्दनससमहितमा, कमाण्वससमहितमा, तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा, मवैत्रमायणष्ट्रीसमस हितमा, कठससमहितमा, कमामपष्ठलससमहितमा
- इत्यवेतमासमास मपुख्यससमहितमानमास मवषयवे जमास्यमत।
➢ समाम-शिब्दस्य अथर्त्तुं जमास्यमत।
➢ समामववेदष्ट्रीयससमहितमानमास प्रकमारमामण अवगममष्यमत।
➢ कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा, रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमा जवैममनष्ट्रीयशिमाखमा चवेमत मतसयाः समामववेदष्ट्रीयशिमाखमायाः जमास्यमत।
➢ समामगमानसमाममान्यपररचयस समाममवभमागस च जमास्यमत।

3.1) यजपुयाः सस म हितमासमामहित्यमम्
ऋग्ववेदससमहितमा समामववेदससमहितमा यजपुवरदससमहितमा अथवर ववेदससमहितमा इमत एतमासपु चतसपृष्वमप ससमहितमासपु
यजपुयाःससमहितमा अतष्ट्रीव महित्त्वपकणमार। यजपुवरदवे सवर मवधस्य यमागस्य वणर नस मवदतवे। समा च यजपुयाःससमहितमा
कपृष्णयजपुश्शिपुक्लयजपुभरदवेन मदमवधमा। मन्त्रबमाह्मणयनोदरयनोरमप यत्र ममश्रष्ट्रीभमावयाः कपृतयाः स कपृष्णयजपुवरद इमत
नमाम्नमा, मकञ्चि यत्र मन्त्रमाणमामवेव मवशिपुदतयमा प्रमतष्ठमानस कपृतमम् सयाः शिपुक्लयजपुवरदयाः इमत मवश्रपुतमम्।
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शिपुक्लयजपुवरदस्य सम्प्रमत पञ्चिमाशिष्ट्रीमतशिमाखमासपु कवेवलस चतसयाः तवैसत्तरष्ट्रीय-मवैत्रमायणष्ट्री-कमाठक-कमामपष्ठलमाख्यमायाः
शिमाखमायाः समपुपलभ्यन्तवे।
यजकसमष गदमामन। अध्वयपुरणमा यजवे उपयपुज्यममानमायाः मन्त्रमायाः एव यजपुवरदवे सङ्कसलतमायाः। यजस्य वमास्तमवकस
वे करनोमत, अतनोऽयस यजपुवरदनो यजमवधवेरमतसमनकपृषस सम्बन्धस रकमत। यजपुयाःशिब्दस्य व्यमाख्यमायाः
मवधमानमध्वयपुररव
आपमातदृष्टमा मभनमायाः प्रतष्ट्रीतमा भवसन्त चवेदमप तमासपु एकमवेव लकणस प्रमत सङ्कवे तयाः प्रमाप्यतवे।

'अमनयतमाकरमावसमाननो यजपुयाः' अथमारतम् यत्र अकरमाणमास ससख्यमा मनयतमा मनसश्चतमा वमा नमासस्त तदजपुयाः। 'गदमात्मकनो
यजपुस्तथमा शिवेषवे यजपुयाः' इमत कथनस्य तमात्पयर मम् इदमम् एवमासस्त यतम् गदमात्मक -मन्त्रमाणमाममभधमानमवेव 'यजपुयाः'
वतर तवे इमत।
ववेदस्य

दलौ

सम्प्रदमायलौ

स्तयाः-

१)

बह्मसम्प्रदमाययाः,

२)

आमदत्यसम्प्रदमाययाः

चवेमत।

शितपथबमाह्मणमानपुसमारवेण आमदत्ययजपुयाः शिपुक्लयजपुवरदनमाम्नमा मवख्यमातमसस्त, तथमा च यमाजवल्क्यवेन आख्यमातमम्

- 'आमदत्यमानष्ट्रीममामन शिपुक्लमामन यजकसमष वमाजसनवेयवेन यमाजवल्क्यवेनमाख्यमायन्तवे’ (शि.बमा. १४/९/५/३३)। अतयाः
आमदत्यसम्प्रदमायस्य प्रमतमनसधयाः शिपुक्लयजपुवरदनोऽसस्त। यजपुवरदस्य शिपुक्लत्वकपृष्णत्वयनोयाः यनो भवेदयाः स तयनोयाः
स्वरूपममासश्रत्य। शिपुक्लयजपुवरदवे दशिर पलौणर ममासमादनपुष्ठमानस्य कपृतवे मन्त्रमायाः सङ्कसलतमायाः ससन्त। मकञ्चि तत्र
बमाह्मणभमागयाः

पपृथकयमा

मनमदर षयाः।

कपृष्णयजपुवरदवे

तपु

मन्त्रवैयाः

सहि

तमनयनोजकमानमास

बमाह्मणवमाक्यमानमास

ससम्मश्रणमसस्त। मन्त्रबमाह्मणयनोयाः एकत्र ममश्रणमवेव कपृष्णयजपुवरदस्य कपृष्णत्वस्य कमारणमसस्त। एवञ्चि
मन्त्रबमाह्मणयनोयाः पपृथक्त्वस शिपुक्लयजपुवरदस्य शिपुक्लत्वस्य कमारणमम् असस्त।

3.2) मवषयमवववे च नमम्
शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीय-मन्त्रससमहितमा वमाजसनवेयष्ट्रीससमहितमा इमत नमाम्नमा मवख्यमातमा। अस्य चत्वमाररसशितम्
अध्यमायमायाः ससन्त। तवेषपु असन्तममायाः पञ्चिदशिमाध्यमायमायाः सखलरूपवेण प्रससदवेयाः अवमान्तरयपुगष्ट्रीयमायाः मन्यन्तवे।
प्रमारसम्भकयनोदरयनोरध्यमाययाः

दशिर पलौणर ममासनमामकयमागसम्बदमन्त्रमाणमास

वणर नमसस्त।

तपृतष्ट्रीयमाध्यमायवे

अमग्निहिनोत्रमाय चमातपुममारस्यमाय च यजमाय उपयनोमगनमामम् मन्त्रमाणमास मववरणस कपृतमम् असस्त। चतपुथमारध्यमायमातम् आरभ्य
अषममाध्यमायपयर न्तस सनोमयमागमानमास वणर नमसस्त। असस्मनवेवमाध्यमायवे अमग्निषनोमस्य प्रकपृमतयमागत्ववेन मनतमान्तस
मवस्तपृतमववरणमम् असस्त। अमग्निषनोमवे सनोमस्य उपलखण्डवेन कपु टनस कपृत्वमा रसकरणमम् करणष्ट्रीयमम्। तवेन महि
प्रमातयाः, मध्यमाह्निवे, समायसकमालवे चमाग्निलौ हिवनस भवमत। अस्यवैव 'सवनमम'त्यमभधमानमसस्त। सवनममदस समयमानपुसमारवेण
मवमभननमाम्नमा मवख्यमातमसस्त। मदनममात्रमवेव सममाप्य सवनमम् 'एकमाहियाः' इमत कथ्यतवे। सनोमयमागवे वमाजपवेययमागयाः
अन्यतमनोऽसस्त। रमाजयाः अमभषवेककमालवे रमाजसकययजनो भवमत। यजवेऽसस्मनम् दकतक्रकीडमा -असक्रकीडमाप्रभपृतष्ट्रीनमास
रमाजन्यनोमचतमवमभनमक्रयमाकलमापमानमास मवधमानस भवमत। नवमवे दशिमवे च अध्यमायवे अनवेन यजवेनवैव सम्बदमानमास
मन्त्रमाणमास सङ्कलनमसस्त। तदनन्तरमम् एकमादशिमाध्यमायमादम् आरभ्य अषमादशिमाध्यमायपयर न्तमम् अमग्निचयनमवषयवे
आलनोचनमा वतर तवे। मकञ्चि यजष्ट्रीयहिनोममामग्निहिवेतववे ववेदष्ट्रीमनममारणस्य वणर नममप मवस्तरवेण कपृतमसस्त। ववेदमा रचनमा
१०८०० इमषकमामभयाः भवमत। इयमम् मवमशिषस्थमानमादवेव सममानष्ट्रीतमा भवमत।ववेदमायाः आकपृ मतयाः पतत्रप्रसमाररतयाः
पकष्ट्री इव भवमत। बमाह्मणमन्त्रवेषपु ववेदमायाः तथमा तमासमामम् इमषकमाणमामम् आध्यमासत्मकरूपतयमा व्यमाख्यमानमम् अतष्ट्रीव
सपुन्दरतयमा कपृतमसस्त। षनोडशिमाध्यमायवे शितरुद्रिष्ट्रीयहिनोमस्य प्रसङ्गयाः असस्त। असस्मनम् अध्यमायवे रुद्रिस्य
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
कल्पनमायमायाः समाङ्गनोपमाङ्गमवववेचनमसस्त। रुद्रिसम्बसन्धववैमदकयजवेषपु रुद्रिमाध्यमाययाः अतष्ट्रीव उपयनोमगत्ववेन मनतमान्तस
प्रससदनोऽसस्त। अषमादशिमाध्यमायवे वसनोयाः धमारमासम्बसन्धनयाः मन्त्रमायाः मनमदर षमायाः ससन्त। तदनन्तरस मत्रष्वध्यमायवेषपु

(१९-२१) सलौत्रमाममणयजस्य मवधमानमसस्त। अस्य यजस्य मवषयवे असस्त एकमा जनश्रपुमतयाः यतम्
असधकसनोमपमानवेन इन्द्रियाः रुग्णनोऽभवतम्। अस्य रनोगस्य मचमकत्समा स्ववरदवेन अनवेनवैव यजवेन कपृतमा इमत।
रमाज्यच्यपुतनपृपमाय, पशिपुकमाम-यजममानमाय, सनोमरसमानपुककलतयमा परमाङ्मपुखजनमाय चमास्यवैव यजमास्यमानपुष्ठमानस
मवमहितमम्। अस्यमायाः प्रमक्रयमायमायाः ससमकप्तस मववरणमम् ऊनमवसशित्यध्यमायस्य महिष्ट्रीधरभमाष्यस्य प्रमारम्भवे
समपुपलब्धमसस्त। सलौत्रमाममणयजवे सनोमरसवेन सहि सपुरमापमानस्यमाऽमप मवधमानस वत्तरतवे। तथमामहि "सलौत्रमामण्यमास सपुरमास
मपबवेतम्” इमत।
दमामवसशित्यध्यमायमादम्
मनदरशिनोऽसस्त।

आरभ्य

अश्वमवेधयजस्तपु

पञ्चिमवसशित्यध्यमायपयर न्तमम्

अश्वमवेधयजस्य

समावर भलौममासधपत्यमामभलमामषसम्रमाजवे

मवमहितनोऽसस्त।

मवमशिषमन्त्रमाणमास
अस्य

यजस्य

समाङ्गनोपमाङ्गवणर नस शितपथबमाह्मणस्य त्रयनोदशिकमाण्डवे तथमा च कमात्यमायनश्रलौतसकत्रस्य मवसशित्यध्यमायवे असस्त।
षसड्वसशित्यध्यमायमादम्

आरभ्य

ऊनमत्रसशिदध्यमायपयर न्तस

सखलमन्त्रमाणमास

सङ्कलनमसस्त।

मत्रसशिदध्यमायवे

पपुरुषमवेधयजस्य वणर नमसस्त। यत्र चतपुरशिष्ट्रीत्यसधकशितपदमाथमारनमास आलम्भनस्य (बसलदमानस्य) मनदरशियाः
मवमहितयाः।

भमारतवषर

कदमामप

पपुरुषमवेधनो

नमाभवतम्।

अयस

कमाल्पमनकयजनोऽसस्त।

असस्मनध्यमायवे

तमात्कमासलकसममाजस्य अवस्थमायमायाः, वपृत्तवेस्तथमा कलमाकलौशिलस्य पररचययाः प्रमाप्यतवे। एकमत्रससशिदध्यमायवे
प्रससदपपुरुषसककमसस्त, यसस्मनपृग्ववेदमापवेकयमा षटम् मन्त्रमा असधकमायाः ससन्त। दमामत्रसशितम् तथमा त्रयसससशिदध्यमायवे
सवर मवेधस्य मन्त्रयाः उमलसखतनोऽसस्त। दमामत्रसशिदध्यस्यमारम्भवे महिरण्यगभर सककस्यमाऽमप कमतपयमन्त्रमायाः समपुदत
पृ मायाः
ससन्त। चतपुसससशिदध्यमायस्य प्रमारम्भवे षण्मन्त्रमवमशिषमा 'मशिवसङ्कल्पसककमम्' (तन्मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमस्तपु)
मनतमान्तमम् उपमादवेयमा असस्त।

"सपुष मारसथरश्वमामनव यन्मनपुष् यमानम्
नवे न ष्ट्री य तवे ऽ भष्ट्री शि मपु भवमारस जन इव।
हृत्प्रमतष्ठस यदसजरस जमवष्ठस
तन्मवे मनयाः मशिवसङ्कल्पमस्तपु॥ " (यजपुयाः ३४ /६ )
पञ्चिमत्रसशिदध्यमायवे

मपतपृमवेधयजसम्बसन्धमन्त्रमायाः

सङ्कसलतमायाः।

षसटत्रसशिदध्यमायमादम्

आरभ्य

अषमामत्रसशिदध्यमायपयर न्तस प्रवग्यर यमागस्य मवस्तरशियाः वणर नमसस्त। असन्तममाध्यमायवे ईशिमावमास्यनोपमनषतम् असस्त।
उपमनषत्सपु लघपुकमामशिकवेयमपुपमनषदम् आमदमनोपमनषदसस्त, यतनो महि अन्यनोपमनषत्ससमहितमायमायाः भमागनो नमासस्त।
उपमनषद्गन्थवेषपु अस्य गन्थस्य प्रमाथम्यस्य इदमवेव कमारणमसस्त। अस्यमायाः ससमहितमायमायाः आमदत्यवेन सहि
घमनष्ठसम्बन्धस्यमामप सकचनमा अस्यमायाः एव असन्तममन्त्रवेण प्रमाप्यतवे -

"महिरण्मयवे न पमात्रवेण सत्यस्यमामपमहितस मपुख मम्।
यनोसमावमामदत्यवे पपुरु षयाः सनोऽसमावहिमम्। । " इमत। (ईशिमावमा .४० /१७ )
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

गदमात्मकमन्त्रमाणमास मकममभधमानमम्।

2. यजपुवरदयाः कमतमवधयाः।
3.

ववेदस्य कमत सम्प्रदमायमायाः।

4. कपृष्णयजपुवरदस्य तथमा नमामकरणवे हिवेतपुयाः कयाः।
5. शिपुक्लयजपुवरदवे कमत अध्यमायमायाः ससन्त।
6. अश्वमवेधयजमवषयवे मनदरशियाः शिपुक्लयजपुवरदवे कपुत्र प्रमाप्यतवे।

3.3) शिपुक् लयजपुवर द स्य शिमाखमा
शिपुक्लयजपुवरदस्य ममाध्यसन्दनशिमाखमा, कमाण्वशिमाखमा चवेमत दवे शिमाखवे स्तयाः। प्रथममा उत्तरभमारतवे प्रमाप्यतवे
मदतष्ट्रीयमा च महिमारमाषषवे। अनयनोयाः शिमाखयनोयाः ससमहितवे मभनवे सत्यलौ अमप स्वल्पमवेव भवेदस तवे धमारयतयाः , बहिह त्र च
समाम्यमम् असस्त। मकञ्चि प्रमाचष्ट्रीनकमालवे कमाण्वशिमाखमा उत्तरभमारतवे एवमासष्ट्रीतम्। यतयाः अस्यमायाः ससमहितमायमायाः एकसस्मनम्
मन्त्रवे (११/११) कपुरु-पमाञ्चिमालदवेशिष्ट्रीयनपृपतवेयाः मनदरशियाः प्रमाप्यतवे (एष वयाः कपुरवनो रमाजमा, एष पमाञ्चिमालनो रमाजमा)।
महिमाभमारतस्य आमदपवमारनपुसमारवेण (६३/१८) शिकपुन्तलमायमायाः पमालनकतपुरयाः मपतपुयाः कपुलपमतकण्वस्य आश्रमयाः
ममासलनष्ट्रीनदमायाः तटवे आसष्ट्रीतम्। अदमामप इदमम् स्थमानमम् उत्तरप्रदवेशिस्य 'मबजनलौर’मण्डलवे 'ममालन’नमाम्नमा ख्यमातमा
एकमा लरवष्ट्री नदष्ट्री असस्त। अतयाः कमाण्वससमहितमायमायाः प्रमाचष्ट्रीनसम्बन्धयाः उत्तरप्रदवेशिवेन सहि अङ्गष्ट्रीकरणवे न कमामप
मवप्रमतपसत्तयाः।

3.4) कपृ ष्णयजपुवर द स्य शिमाखमा
कपृष्णयजपुवरदस्य सम्प्रमत चतसयाः शिमाखमायाः प्रमाप्यन्तवे क. तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा- इयस प्रधमानशिमाखमा, अत्र सप्तखण्डमायाः ससन्त। तवे च खण्डमायाः अषकशिब्दवेन
कमाण्डशिब्दवेन च व्यवमह्रियन्तवे। प्रमतकमाण्डस कमतपयमाध्यमायमायाः वतर न्तवे यवे प्रपमाठकनमाम्नमा ख्यमातमायाः। इमवे
प्रपमाठकमायाः बहिह षपु अनपुवमाकपु मवभकमायाः ससन्त।
ख. मवैत्रमायणष्ट्रीससमहितमा- इमवे दवे अमप ससमहितवे तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमामम् अनपुकपुरुतयाः।
ग. कमाठकससमहितमा- कवेवलस क्रमवे यत्र तत्र पमाथर क्यस मवदतवे।
घ. कमामपष्ठलससमहितमा- चरणव्यकहिमतमानपुसमारवेण अस्यमायाः मवषयवे प्रमतपमादमयष्यतवे।
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3.4.1)

तवै स त्तरष्ट्री य सस म हितमा

तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमायाः प्रसमारदवेशियाः दमकणभमारतवेऽसस्त। आस मशिकरूपवेण महिमारमाषषप्रदवेशिष्ट्रीयमायाः समगरूपवेण
च अन्ध्रद्रिमवडदवेशिष्ट्रीयमायाः अस्यमायाः शिमाखमायमायाः अनपुयमामयनयाः ससन्त। अस्यमायाः ससमहितमायमायाः स्वककीयमायाः बमाह्मणआरण्यक-उपमनषतम्-श्रलौतसकत्र-गपृह्यसकत्रप्रभपृतययाः अकपुण्णमायाः ससन्त। तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमायाः पररममाणममप न्यकनस
नमासस्त। आचमायर समायणस्य इयस स्वककीयमा शिमाखमासष्ट्रीतम्। शिपुक्लयजपुवरदवे वमणर तमवषयमायाः इव अस्यमायाः मवषयमायाः
ससन्त। पलौरनोडमाशि-यमाजममान-वमाजपवेय-रमाजसकयप्रभपृमतनमानमायमागमानपुष्ठमानमानमास मवशिदस वणर नमम् अत्रमाप्यसस्त। यजस्य
मपुख्यस्वरूपस्य मनष्पमादकत्ववेन अस्यमायाः ससमहितमायमायाः मवदत्तमापकणरभमाष्यस सवर प्रथममम् आचमायर समायणवेन रमचतमम्।
मकञ्चि तस्ममादमप पकवरतरस भमाष्यस भटभमास्करममश्रस्य (एकमादशिशितमाब्दमायाः) समपुपलब्धस भवमत। जमानयजनमाम्नमा
भमाष्यममदस मवख्यमातमसस्त। प्रमाममामणकदृष्टमा मवदत्तमादृष्टमा वमा कस्ममादमप भमाष्यमादम् हिष्ट्रीनतरममदस भमाष्यस
नमासस्त। अमधधयजमाथमारद म् अमतररकयाः आध्यमासत्मकमासधदवैमवकपकयनोरमप मन्त्रमाणमामथर्बो यत्र तत्र कपृतनोऽसस्त।

3.4.2)

मवै त्र मायणष्ट्री सस म हितमा

कपृष्णयजपुवरदस्य अन्यतममा शिमाखमा मवैत्रमायणष्ट्री। इयस च ससमहितमा गदपदमासत्मकमाऽसस्त। अस्यमास
ससमहितमायमास चत्वमारयाः कमाण्डमायाः ससन्त। प्रथमकमाण्डयाः एकमादशिप्रपमाठकवेषपु मवभकनोऽसस्त। यवेषपु क्रमशियाः
दशिर पकणरममास-अध्वर-आधमान-पपुनरमाधमान-चमातपुममारस्य वमाजपवेयप्रभपृतष्ट्रीनमास यजमानमास वणर नमसस्त। मदतष्ट्रीययाः कमाण्डयाः
त्रयनोदशिप्रपमाठकवेषपु मवभकयाः असस्त। एतवेषपु प्रपमाठकवेषपु कमाम्य-इमष-रमाजसकय-अमग्निमचमतप्रभपृतष्ट्रीनमास मवस्तपृतस
मववरणमसस्त। तपृतष्ट्रीयकमाण्डवे षनोडशिप्रपमाठकमायाः ससन्त। यवेषपु अमग्निमचमत -अध्वरमवसध-सलौत्रमामणष्ट्री-अश्वमवेधमादष्ट्रीनमास
मवस्तपृतस वणर नमसस्त। चतपुथरकमाण्डयाः सखलकमाण्डनमाम्नमा मवख्यमातनोऽसस्त। एतवेषपु पकवरमनमदर षरमाजसकयमामदयजमानमास
मवषयवे आवश्यकवस्तकनमास सपुमहिमानम् सङ्गहिनो वतर तवे। समगससमहितमायमास २१४४ मन्त्रमायाः ससन्त , यवेषपु १७०१
ऋचयाः प्रमतकमाण्डमम् ऋग्ववेदमातम् समपुदत
पृ मायाः ससन्त। एतवे सवरऽमप मन्त्रमायाः ऋग्ववेदस्य मवमभनमण्डलवेषपु समपुपलब्धमायाः
भवसन्त।

3.4.3)

कठसस म हितमा

यजपुवरदस्य सप्तमवसशिमतशिमाखमासपु कठशिमाखमा अन्यतममा। पपुरमाणवेषपु कमाठकजनमायाः मध्यप्रदवेशिष्ट्रीयनमाम्नमा
ममाध्यमनमाम्नमा वमा मवख्यमातमायाः आसनम्। अनवेन जमायतवे यतम् तवे प्रमाचष्ट्रीनकमालवे मध्यप्रदवेशिवे वससन्त स्म। पतञ्जलवेयाः
कथमानपुसमारस कठससमहितमायमायाः प्रसमारयाः तथमा पठन-पमाठनस प्रमतगमाममम् आसष्ट्रीतम् ('गमामवे गमामवे कमाठकस कमालमापकस च
प्रनोच्यतवे’- महिमाभमाष्यमम् ४/३/१०१)। अनवेन अस्यमायाः ससमहितमायमायाः प्रमाचष्ट्रीनकमालवे मवपपुलप्रचमारस्य बनोधनो भवमत।
अधपुनमा अस्यमायाः अध्यवेततॄणमास ससख्यमा अतष्ट्रीव अल्पमा।
कठससमहितमायमास

पञ्चि

खण्डमायाः

यमाज्यमानपुवमाक्यमा-अश्वमवेधमादनपुवचननमाममभयाः

ससन्त।

तवे

ख्यमातमायाः

च

क्रमशियाः

ससन्त।

इमठममकमा-ममाध्यममकमा-ओरममकमा-

एतवेषमास

खण्डमानमामम्

असशिस्य

नमाम

स्थमानकमसस्त। एतमामन नमाममामन ववैमदकसमामहित्यवेऽन्यत्र दल
पु र भमामन ससन्त। अस्यमास ससमहितमायमास स्थमानकस्य
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ससख्यमा चत्वमाररसशितम्, अनपुवचनमानमास ससख्यमा त्रयनोदशि, अनपुवमाकमानमास ससख्यमा त्रयश्चत्वमाररसशिदसधकमाषशितमम्,
मन्त्रमाणमास ससख्यमा एकनवत्यसधकमत्रसहिसमम्, मन्त्रबमाह्मणयनोयाः ससम्मसलतमा ससख्यमा अषमादशिसहिसपररममतमा।
इमठममकमायमायाः अषमादशिस्थमानकवेषपु पपुरनोडमाशि-अध्वर-पशिपुबन्ध-वमाजपवेय-रमाजसकयमामदयमागमानमास मवस्तपृतस
वणर नमसस्त। ममाध्यममकमायमायाः दमादशिस्थमानकवेषपु समामवत्रष्ट्री -पञ्चिचकड-स्वगर -दष्ट्रीमकत-आयपुष्यमादष्ट्रीनमास मवववेचनमसस्त।
ओररममकमायमायाः

दशिस्थमानकवेषपु

पपुरनोडमाशिबमाह्मण-यजममानबमाह्मण-सत्रप्रमायसश्चसत्त-चमातपुममारस्य-सव-

सलौत्रमामण्यमादष्ट्रीनमास वणर नमसस्त। असन्तमवे कमाण्डवे त्रयनोदशिमानपुवचनमामन ससन्त। अत्र दशिर पलौणर ममास-अमग्निषनोमअमग्निहिनोत्र-आधमान-कमाम्यवेमष-मनरूढपशिपुबन्ध-वमाजपवेय-रमाजसकय-अमग्निचयन-चमातपुममारस्य-सलौत्रमामणष्ट्रीअश्वमवेधमामदयजमानमास मवमशिषमवधमानपपुरस्सरमम् वणर नमा असस्त। कपृष्णयजपुवरदवेस्य चतसपृषपु ससमहितमासपु न कवेवलस
स्वरूपतयाः एकरूपतमाऽसस्त प्रत्यपुत तमासपु वमणर तमानपुष्ठमानवेषपु तथमा तमनष्पमादकमन्त्रवेष्वमप समाम्यस वत्तरतवे।

3.4.4)

कमामपष्ठलसस म हितमा

चरणव्यकहिस्य मतमानपुसमारवेण चरकशिमाखमान्तगर तवे कठमानमास, प्रमाच्यकठमानमास कमपष्ठलकठमानमाञ्चि उलवेखयाः
प्रमाप्यतवे, यवेन उलवेखवेन शिमाखमासम्बदस्य अस्य पकणरपररचयनो भवमत। कमपष्ठलयाः कस्यमचतम् ऋमषमवशिवेषस्य नमाम
आसष्ट्रीतम्। अस्य उलवेखमम् महिमाववैयमाकरणपमामणमनमहिमषर याः 'कमपष्ठलनो गनोत्रवे' (८/३/९१) इत्यवेतसस्मनम् सकत्रवे
कपृतवमानम्। भमाष्यकमारवेण दगपु मारचमायरणमामप स्वमात्ममानस 'कमपष्ठलनो वमामशिष्ठयाः' इमत उकमम् ("अहिञ्चि कमामपष्ठलनो
वमामशिष्ठयाः” मनरुकटष्ट्रीकमा ४/४)। प्रमाययाः कस्यमचतम् स्थमानमवशिवेषस्य इदमम् अमभधमानमम् आसष्ट्रीतम्। अस्यमायाः
ससमहितमायमायाः सम्पमादकवेन अनपुमष्ट्रीयतवे यतम् - कमपष्ठलगमामस्य प्रमतमनसधयाः 'कवैथल' इत्यमाख्यनो गमाम एवमासष्ट्रीतम्।
गमामनोऽयस कपुरुकवेत्रवे सरस्वतष्ट्रीनदमायाः पकवरस्यमास मदमशि अवसस्थतयाः आसष्ट्रीतम्। अस्य गमामस्यनोलवेखयाः कमामशिकमायमास तथमा
वरमाहिमममहिरवेण रमचतमायमामम् बपृहित्ससमहितमायमास (१४/४) प्रमाप्यतवे।
कमाठकससमहितमातयाः अनवेकमवधस ववैमभन्यस पमाथर क्यञ्चि अस्यमास कमामपष्ठलससमहितमायमास पररलक्ष्यतवे।
कमाठकससमहितमावतम् मकलगन्थस्य सममानत्ववेऽमप अस्यमायाः स्वरमाङ्कनपदमतयाः ऋग्ववेदसदृशिष्ट्री। ऋग्ववेद इव गन्थनोऽयमम्
अषकवेषपु अध्यमायवेषपु च मवभकनोऽसस्त। एवमम् कमामपष्ठलससमहितमायमामम् ऋग्ववेदस्यवैव महिमानम् प्रभमावयाः पररलक्ष्यतवे।
गन्थनोऽयमम् अपकणरयाः एवमासस्त। गन्थवेऽसस्मनम् मनम्नसलसखतमामन अषकमामन तथमा तदन्तगर तमा अध्यमायमाश्च ससन्तप्रथममषकमम्- सम्पकणरमम्, अषमाध्यमाययपुतश्च।
मदतष्ट्रीयमषकमम्,+तपृतष्ट्रीयमषकमम्- नवममाध्यमायमादमारभ्य चतपुमवर्त्तुंशिमत-अध्यमायपयर न्तस मदतष्ट्रीयतपृतष्ट्रीयअषकदयमम्।
चतपुथरमषकमम्- दमामत्रसशिदध्यमायस मवहिमाय पञ्चिमवसशित्यध्यमायमादमारभ्य एकमत्रसशिदध्यमायपयर न्तस सवरऽमप
अध्यमायमायाः समपुपलब्धमायाः ससन्त।
पञ्चिममषकमम्- त्रयसससशिदध्यमायस मवनमा दमामत्रसशिदध्यमायमादरभ्य अन्यवे सप्त अध्यमायमायाः समपुपलब्धमायाः।
षष्ठमषकमम्- त्रयश्चत्वमाररसशिदध्यमायस मवनमा सवरऽप्यध्यमायमायाः समपुपलब्धमायाः। अषचत्वमाररसशिदध्यमायवे
गन्थनोऽयस सम्पकणर्बो भवमत। तपुलनमात्मकदृष्टमा अपकणर्बो गन्थनोऽयमतष्ट्रीव महित्त्वपकणरमसस्त।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-२
7. शिपुक्लयजपुवरदस्य कमत शिमाखमायाः।
8. कपृष्णयजपुवरदस्य कमत शिमाखमायाः प्रमाप्यन्तवे।
9. ममाध्यसन्दनशिमाखमा कपुत्र लभ्यतवे।
10. कमाण्वशिमाखमा कपुत्र प्रमाप्यतवे।
11. मवैत्रमायणष्ट्रीसमस हितमायमास कमत कमाण्डमायाः ससन्त।

3.5) अथ समामसस म हितमासमामहित्यमम्
चतसपृष्वमप ससमहितमासपु समामससमहितमा परमगलौरवशिमासलनष्ट्री वत्तरतवे। 'समाममामन यनो ववेसत्त स ववेद तत्त्वमम् '
इत्यवेषमा बपृहिदवेवतमायमायाः उमकयाः तन्ममहिममानमम् उच्चवैयाः गमायमत। गष्ट्रीतमायमास भगवमानम् श्रष्ट्रीकपृष्णयाः आहि - 'ववेदमानमास
समामववेदनोऽसस्म' इमत। गमानपकवरकमम् उपमासनस ववेदस्य अस्य उदवेश्यमसस्त। समाम्प्रतमम् अस्य गरष्ट्रीयसनो ववेदस्य
मत्रसयाः एव शिमाखमायाः उपलभ्यन्तवे। तमाश्च यथमाक्रमस कलौथपुमष्ट्रीयमा, रमाणमायनष्ट्रीयमा, जवैममनष्ट्रीयमा च।
ऋग्ववेदवे अथवर ववेदवे च समामववेदस्य प्रशिस्तमा प्रशिससमा लभ्यतवे। ऋग्ववेदवे एकसस्मनम् मन्त्रवे खग -कपुलकलरव इव समामगमायनस मधपुरस भवमत इमत प्रनोकमम् - 'उद्गमातवेव शिकपुनवे समाम गमायसस' इमत (ऋ.२/४३/२)।
अथवर ववेदवे ववेदमानमास स्वरूपमवषयवे एकत्र आम्नमातस यतम् जगतयाः मनयन्तपुयाः परमवेश्वरस्य मपुखस्वरूपयाः असस्त
अथवर ववेदयाः, त्वचयाः लनोमस्वरूपयाः असस्त समामववेदयाः, हृदयस्वरूपयाः असस्त यजपुवरदयाः, मकञ्चि प्रमाणस्वरूपयाः असस्त
ऋग्ववेदयाः इमत। तथमामहि आम्नमातमम्-

"यस्ममादृचनो अपमातकनम् यजपुयर स्ममादपमाकषनम्।
समाममामन यस्य लनोममान्यथवमारम ङ्गरसनो मपुखस स्कम्भस तस बकम हि कतमयाः सस्वदवे व सयाः " इमत।

(अथवर ववे द याः . १० /७ /२० )।
अन्यसस्मनम् मन्त्रवे ऋग्ववेदवेन सहि समामववेदस्यमाऽमप आमवभमारवयाः उसच्छषमादवेव प्रदमशिर तनोऽसस्त - 'ऋचयाः
समाममामन छन्दमासस स ..........उसच्छषमास्तपु यसजरवे सवर ' (अथ .ववे . ११ /७ /२४ )। इतरसस्मनम् मन्त्रवे कमर णयाः
समाधनभकतस्य ऋग्ववेदस्य समामववेदस्य च स्तपुतवेयाः मवधमानमसस्त - 'ऋचस समाम यजमामहिवे यमासमास कममारमण कपुवर तवे'

(अ.ववे. ७/५४/१)। एतदमतररकमम् समामववेदस्य मवमभनमम् अमभधमानस प्रमाचष्ट्रीनववैमदकसमामहित्यवे समपुपलब्धस भवमत,
यवेनमास्य समामववेदस्य प्रमाचष्ट्रीनतमा अससन्दग्धतयमा ससदमा भवमत। ऋग्ववेदवे ववैरूप -बपृहितम्-रवैवत-गमायत्र-भद्रिमादष्ट्रीनमास
समाम्नमामम् अमभधमानमम् उपलभ्यतवे। यजपुवरदवे रथन्तर-ववैखमानस-वमामदवेव्य-शिमाक्वर-रवैवत-अभष्ट्रीवत्तमारदष्ट्रीनमामम्
उलवेखयाः प्रमाप्यतवे। एवे तरवेयबमाह्मणवे नलौधस -रलौरय-यलौधमाजय-अमग्निषनोमष्ट्रीयप्रभपृतष्ट्रीनमास मवमशिषसमाम्नमामम् अमभधमानस्य
मनदरशियाः लभ्यतवे। अनवेन इदस प्रतष्ट्रीतस भवमत यतम् समामगमायनस प्रमाचष्ट्रीनकमालमादवेव सममायमामत। ऋग्ववेदस्यमामप समयवे
एतवेषमास मवमशिषगमायनमानमामम् असस्तत्वस स्पषरूपवेण ससदस भवमत।
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3.6) समामशिब्दमाथर याः
ऋङ्मन्त्रसम्बदस गमानमवेव वस्तपुतयाः समामशिब्दस्य वमाच्यमम् असस्त। समामससमहितमायमायाः सङ्कलनमम्
उद्गमातपृनमाम्नमा ऋसत्वजमा कपृतमसस्त। उद्गमातमा एव दवेवतमास्तपुमतपरकमन्त्रमानम् आवश्यकतमानपुसमारस मवमवधस्वरवैयाः
गमायमत। अतयाः समाम्नमामम् आधमारभकतमायाः ऋङ्मन्त्रमायाः एव भवसन्त इमत मनसश्चतस भवमत (ऋमच अध्यकढस समाम- छमा.
उ. १/६/१)। अत्र च ऋक्समाम्ननोयाः प्रगमाढममदस पमारस्पररकसम्बन्धस सकचमयतपुमम् उभयनोयाः मध्यवे
दमाम्पत्यभमावस्यमामप कल्पनमा वतर तवे। पमतयाः सन्तमाननोत्पमादनमाय पत्न्यमायाः आह्वमानस कपुवर नम् कथयमत- समामरूपनोऽहिस
पमतरसस्म त्वञ्चि ऋगकपमा पत्नष्ट्री असस। अहिममाकमाशिनोऽसस्म त्वञ्चि पपृसथवष्ट्री असस। अतयाः आगच्छ।आवमामम्
ममसलत्वमा प्रजमानमामपुत्पमादनस कपुवर याः 'अमनोऽहिमसस्म समा त्वमम्, समाममाहिमसस्म ऋकम् त्वमम्, दलौरहिस पपृस थवष्ट्री
त्वमम्, तमामवहि सम्भवमावमा प्रजमानमामजनयमावहिवै ' (बपृहि. उ. ६/५/२०; अ. ववे. १४/२/७ ऐ.बमा. ८/२७)।
समामशिब्दस्य एकमा अतष्ट्रीव सपुष्ठपुयाः मनरुमकयाः बपृपृहिदमारण्यकनोपमनषमद वत्तरतवे - 'समा च अमश्चनोमत तत्समाम्नयाः
समामत्वमम्' (बपृहि.उ. १/३/२२)। 'समा' इमत शिब्दस्य अथर्बो भवमत ऋकम् तथमा 'अम' इमत शिब्दस्य अथर याः
गमान्धमारमादययाः स्वरमायाः। अतयाः समामशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तलभ्यमाथर याः भवमत ऋक्सम्बदस्वरप्रधमानगयमानमम्। तथमामहि -

'तयमा सहि सम्बन्धयाः अमनो नमाम स्वरयाः यत्र वत्तरतवे तत्समाम' इमत। यमासमामम् ऋचमामम् उपरर समामगमानस भवमत तमा
ऋचयाः ववेदजमायाः 'समामयनोमन'नमाम्नमा जमानसन्त। अत्र स्मरणष्ट्रीयमसस्त यतम् इदस समामससमहितमायमायाः वणर नमसस्त। इदस
तमासमास

समाम-ऋचमास

सङ्गहिममात्रमवेवमासस्त

अथमारतम्

समामससमहितमायमास

कवेवलस

समामनोपयनोमगनमास

मन्त्रमाणमास

सङ्कलनमवेवमासस्त, तवेषमास गमायनमानमास नमासस्त यत्समामववेदस्य मपुख्यस वमाच्यमसस्त।

3.7) मवषयमवववे च नमम्
समामववेदस्य दलौ प्रधमानलौ भमागलौ स्तयाः - आमचर कयाः गमानमम् चवेमत। आमचर कशिब्दमाथर याः ऋकम्-समकहियाः। सनोऽमप
दवेधमा मवभज्यतवे- पकवमारमचकमम् उत्तरमामचर कमम् चवेमत। पकवमारमचर कमवेव छन्दयाः, छन्दसष्ट्री, छन्दससकमा चवेमत मत्रमभरमप
नमाममभयाः अमभधष्ट्रीयतवे। मवषयमानपुसमारस पकवमारमचर कमम् चतपुषर पु भमागवेषपु मवभज्यतवे- अमाग्निवेयपवर (अमग्निसम्बसन्धनष्ट्रीमभयाः
ऋसग्भयाः उपवेतमम्), ऐन्द्रिपवर (इन्द्रिसम्बसन्धनष्ट्रीमभयाः ऋसग्भयाः यपुतमम्), पवममानपवर (सनोममवषयकमम्), आरण्यकमम्
चवेमत। पकवमारमचर कवे षटम् प्रपमाठकमायाः अथवमा अध्यमायमायाः ससन्त। प्रमतप्रपमाठकमम् दलौ अदर्यौ खण्डलौ वमा स्तयाः , तथमा
प्रत्यवेकमम् खण्डवे पपुनयाः 'दशिमत'नमामकमायाः असशिमायाः मवदन्तवे। प्रत्यवेकस दशिमतनमामकखण्डवे कमतपयमायाः ऋचयाः ससन्त।
प्रथममाध्यमायमातम् अमारभ्य पञ्चिममाध्यमायपयर न्तस्य ऋचस्तपु 'समामगमान'नमाम्नमा ख्यमातमायाः ससन्त, मकञ्चि
षष्ठमाध्यमायस्य ऋचयाः अरण्यवे एव गष्ट्रीयन्तवे। अतनोऽत्र आसमामम् ऋचमामम् एकत्र सङ्गहिनोऽसस्त। अस्य अन्तवे
पररमशिषरूपवेण 'महिमानमाम्नष्ट्री' इत्यमाख्यमायाः दशि ऋचयाः ससन्त। अनवेन प्रकमारवेण पकवमारमचर कवे मन्त्रमाणमास ससख्यमा
पञ्चिमाशिदसधकषटशितमम् (६५०) असस्त।
उत्तरमामचर कस तपु अनपुष्ठमानमनदरशिकमम्। तस्य बहिवनो मवभमागमायाः। दशिरमात्रमम्, ससवत्सरमम्, ऐकमाहिमम्,
अहिष्ट्रीनमम्, सत्रमम्, प्रमायसश्चत्तमम्, कपुद्रिमम् चवेमत प्रमपुखमायाः तत्र भवेदमायाः ससन्त। असस्मनम् उत्तरमामचर कवे नव प्रपमाठकमायाः
ससन्त। प्रथमपञ्चिप्रपमाठकवेषपु प्रत्यवेकमम् प्रपमाठकवे दलौ भमागलौ स्तयाः , यलौ प्रपमाठकमादरनमाम्नमा ख्यमातलौ स्तयाः। मकञ्चि
असन्तमचतपुषर पु प्रपमाठकवेषपु प्रत्यवेकमम् प्रपमाठकवे भमागत्रयमम् असस्त। अयमम् भवेदयाः रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमानपुसमारमम्।
ववेदमाध्ययनमम्
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उत्तरमामचर कस्य समगमन्त्रमाणमास ससख्यमा (१२२५) पञ्चिमवसशित्यसधकदमादशिशितमसस्त। अतयाः उभयनोयाः आमचर कयनोयाः
मवेलनवेन मन्त्रमाणमास ससख्यमा (१८७५) पञ्चिसप्तत्यसधकमाषमादशिशितमसस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
12. बपृहिदवेवतमायमास समाममवषयवे मकमपुच्यतवे।
13. श्रष्ट्रीकपृष्णवेन समामममहिममानस कथस ककीत्यर तवे।
14. समाम्नयाः मकमपुदश्वे यमम्।
15. समाम्नयाः कमत शिमाखमायाः। कवे च तवे।
16. कसस्मनम् मन्त्रवे कमर णयाः समाधनभकतस्य ऋग्ववेदस्य समामववेदस्य च स्तपुमतमवर महितमा।
17. ऋग्ववेदवे कवेषमास समाम्नमामम् अमभधमानस प्रमाप्यतवे।
18. ऋक्समाम्ननोयाः कमा तपुलनमा।
19. समामयनोमनयाः कयाः।
20. आमचर कस्य शिमासब्दकमाथर याः कयाः।
21. पकवमारमचर कस कवैयाः नमाममभयाः व्यवमह्रियतवे।
22. पवममानपवर मकसमवषयकमम्।

3.8) समामववे द शिमाखमा
भमागवत-मवष्णपु-वमाय्वमामदपपुरमाणमतमानपुसमारस ववेदव्यमासमहिनोदययाः स्वमशिष्यमाय जवैममनयवे समामववेदस्य
मशिकमामम् अदमातम्। कमवयाः जवैमममनयाः एव समामववेदस्य आदमाचमायर रूपवेण सवर त्र प्रससदनोऽसस्त। जवैमममनयाः स्वपपुत्रस
सपुमन्तपुमम्, सपुमन्तपुयाः स्वमात्मजस सपुन्वमान्तमम्, सपुन्वमानम् स्वसकनपुस सपुकममारणस समामववेदससमहितमायमायाः अध्ययनस
कमाररतवमानम्। अस्यमायाः ससमहितमायमायाः मवपपुलप्रसमारमाय ववेदमाचमायर स्य सपुकमर णयाः महितम् यनोगदमानमम् असस्त। अस्य दलौ
पटमशिष्यलौ आस्तमामम्- महिरण्यनमाभकलौशिल्ययाः, पलौष्यसञ्जयाः चवेमत, यमाभ्यमास समामववेदस्य मदमवधमा धमारमा
प्रस्फिपुमटतमाऽभवतम्। प्रमाच्यमा उदष्ट्रीच्यमा चवेमत। प्रश्ननोपमनषमद (६/१) महिरण्यनमाभयाः कलौशिलदवेशिष्ट्रीयरमाजपपुत्ररूपवेण
मचमत्रतनोऽसस्त। भमागवतपपुरमाणवे (१२/६/७८) समामगमानमास परम्परमादयस्य उलवेखयाः असस्त- प्रमाच्यसमामगमायाः
उदष्ट्रीच्यसमामगमायाः चवेमत। भलौगनोसलकमभनत्ववेनवैवमात्र नमामकरणस्य मभनतमाऽसस्त। महिरण्यनमाभस्य मशिष्यस्य नमाम
आसष्ट्रीतम् कपृतयाः इमत। सयाः पलौरववसशिष्ट्रीययाः रमाजयाः सनमतममानम्-महिनोदयस्य पपुत्रयाः आसष्ट्रीतम्। तवेन समामससमहितमायमायाः
स्वमशिष्यवैयाः चतपुमवर्त्तुंशिमतप्रकमारमाणमामम् प्रवत्तरनस कपृतमम्। अस्य वणर नस मत्स्यपपुरमाणवे (४९/७५-७६), हिररवसशिपपुरमाणवे

(२०/४१-४४), मवष्णपुपपुरमाणवे (४/१९-५०), वमायपुपरपु माणवे (४१/४४), बह्ममाण्डपपुरमाणवे (३५/४९-५०) तथमा
भमागवतपपुरमाणवे (१२६/८०) समाममान्यरूपवेण लभ्यतवे। वमायपुपरपु माणवे
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चतपुमवर्त्तुंशिमतमशिष्यमाणमास नमाममामन अमप उपलभ्यन्तवे। कपृतमहिनोदयस्य अनपुयमामयत्ववेन समाममाचमायमारयाः कमात्तरनमाम्नमा
प्रख्यमामातमायाः आसनम्। यथमा-

"चतपुम वर्त्तुं शि मतधमा यवे न प्रनोकमा ववै समामसस म हितमायाः।
स्मपृत मास्तवे समामगमायाः प्रमाच्यमायाः कमात्तमार नमाम्नवे हि समामगमायाः॥ " इमत॥
अस्य कपृतमहिनोदयस्य लनोगमामक-ममाङ्गसल-कपुल्य-कपुसष्ट्रीद-कपुमक-नमाम्नमामम् पञ्चिमशिष्यमाणमामम् उलवेखयाः
श्रष्ट्रीमदमागवतवे (१२/६/७९) प्रमाप्यतवे। पलौरमामणकमानमास मतमानपुसमारवेण समामववेदस्य सहिसस शिमाखमायाः वत्तरन्तवे। अस्य
समथर नस पतञ्जसलनमाऽमप कपृतमम्- 'सहिसवत्ममार समामववेदयाः' इमत। मकलतनो गमानप्रधमाननोऽयस समामववेदयाः।
जवैमममनगपृह्यसकत्रमादष्ट्रीनमास (जवै.गपृ.१/१४) पयमारलनोचनवेन समामववेदस्य त्रयनोदशिशिमाखमानमामम् उलवेखनो लभ्यतवे।
समामतपर णस्य अवसरवे एतवेषमामम् शिमाखमानमामम् आचमायमारणमास नमाममामन उच्चमायर न्तवे। तथमामहि 'रमाणमायण-समात्यमपुमगव्यमास-भमागपुरर-औलपुसण्ड-गलौल्मपुलमव-भमानपु-ममानलौपन्यव-कमारमामट-मशिक-गमाग्यर -वमाषर गण्यकलौथपुमम-शिमासलहिनोत्रजवैमममन-त्रयनोदशिवैतवेमवे समामगमाचमायमारयाः स्वसस्त कपुवर न्तपु तमपर तमायाः।' सम्प्रमत समामववेदस्य मतसयाः शिमाखमायाः
उपलभ्यन्तवे- कलौथपुमष्ट्रीयमा, रमाणमायनष्ट्रीयमा, जवैममनष्ट्रीयमा चवेमत।

3.8.1)

कलौथपुम ष्ट्री य शिमाखमा

इयमम् ससमहितमा अतष्ट्रीव लनोकमप्रयमा। अस्यमायाः तमाण्ड्यनमामकशिमाखमामप प्रमाप्यतवे। यस्यमायाः मवमशिषयाः प्रभमावयाः
प्रसमारश्च अतष्ट्रीतकमालवे आसष्ट्रीतम्। आचमायर शिङ्करयाः स्वववेदमान्तभमाष्यस्य अनवेकस्थलवेषपु अस्य चचमार्त्तुं कपृतवमानम्।
इयमम्

चचमार

अस्य

गलौरवस्य

महित्त्वस्य

च

सकमचकमासस्त।

पञ्चिमवसशिमतकमाण्डमात्मकयाः

मवपपुलकमाययाः

तमाण्ड्यबमाह्मणगन्थयाः अस्यमायाः एव शिमाखमायमायाः। सपुप्रससदमा छमान्दनोग्यनोपमनषदम् अमप अनयमा शिमाखयमा सहि सम्बदमा
असस्त इमत भगवमानम् शिङ्करमाचमायर याः स्वभमाष्यवे स्पषस सलखमत। तथमामहि "यथमा तमासण्डनमामपुपमनषमद षष्ठवे प्रपमाठकवे
स आत्ममा" इमत (शिमा. भमा. ३/३/३६), "स आत्ममा....छमान्दनोग्य उपमनषदम्" इमत (६८/७) तथमा "अन्यवेऽमप
शिमासखनयाः तमासण्डनयाः शिमाटमामयनयाः" इमत (शिमा.भमा. ३/४/२७)।

3.8.2)

रमाणमायनष्ट्री य शिमाखमा

इयमम् ससमहितमा कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमातयाः कथसञ्चिदमप मभनमा नमासस्त। मन्त्रगणनमादृष्टमा शिमाखमादयस प्रमाययाः
सममानमम्। कवेवलमम् उच्चमारणवे यत्र कपुत्रमचतम् पमाथर क्यमम् उपलभ्यतवे। कलौथपुमष्ट्रीयमायाः जनमायाः यत्र 'हिमाड' तथमा 'रमाइ'
इत्यवेततम् पदमम् उच्चमारयसन्त तत्र रमाणमायनष्ट्रीयजनमायाः 'हिमाबपु' तथमा 'रमायष्ट्री' इमत उच्चमारयसन्त। रमाणमायनष्ट्रीयवेषपु
समात्यमपुमग इमत एकमा अवमान्तरशिमाखमा वत्तरतवे , यस्यमायाः उच्चमारणस्य मवशिवेषतमा भमाषमामवजमानदृष्टमा मनतमान्तमम्
आलनोचनष्ट्रीयमा असस्त। अमामपशिलष्ट्रीमशिकमाकपृतमा तथमा महिमाभमाष्यकमारवेण च स्पषतयमा मनदरमशितस यतम्
समात्यमपुमगजनमायाः एकमारस्य उकमारस्य च स्थमानवे ह्रिस्वनोच्चमारणस कपुवर सन्त। तथमामहि उकमम्-

"छन्दनोगमानमास समात्यमपुमगरमाणमायनष्ट्रीयमा ह्रिस्वमामन पठसन्त।" इमत। (आमपशिलष्ट्रीमशिकमा)
"ननपु च भनोश्छन्दनोगमानमास समात्यमपुमगरमाणमायनष्ट्रीयमा अधर मवेकमारस.......अधर मनोकमारस च अधष्ट्रीयतवे। सपुजमातवे ए
अश्वसकनपृतवे। अध्ववर्बो ओ अमद्रिमभयाः सपुतमम्" (महिमाभमाष्यमम्-१/१/४/४८)।

ववेदमाध्ययनमम्
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3.8.3)

जवै म मनष्ट्री य शिमाखमा

अस्यमायाः शिमाखमायमायाः समगमासशिमायाः बमाह्मण -श्रलौत-गपृह्यसकत्रससमहितमायाः समपुपलब्धमायाः ससन्त। जवैममनष्ट्रीयससमहितमा
दवेवनमागरष्ट्रीसलप्यमास लमाहिलौरनगरमातम् प्रकमामशितमाभवतम्। अस्यमायाः मन्त्रमाणमास ससख्यमा १६८७ वत्तरतवे। तवलकमारशिमाखमा
अस्यमा एव अवमान्तरशिमाखमा वत्तरतवे। तवलकमारनोऽयस जवैमममनमहिनोदयस्य पटमशिष्ययाः आसष्ट्रीतम्। समामगमानममदस
पकवमारमचर कवेन सम्बदमम् असस्त। अस्य त्रयनो भमागमायाः ससन्त- आग्निवेययाः, ऐन्द्रियाः, पवममानयाः चवेमत। एतवेषपु आमदमस्य
असन्तमस्य च पवर णयाः मवशिवेषमवभमागनो नमासस्त, मकञ्चि ऐन्द्रिपवर णयाः चत्वमारनो भमागमायाः ससन्त। सम्पकणरगन्थवे
गमानससख्यमा १२२४ वत्तरतवे। कलौथपुमष्ट्रीयसमामससमहितमातयाः जवैममनष्ट्रीयसमामससमहितमायमायाः पमाठवे सवर थमा भवेदनो नमासस्त,
मकन्तपु गमानप्रकमारयाः सवर थमा मभनयाः एवमासस्त। अदमावसध अस्यमायाः शिमाखमायमायाः कवेवलस प्रथमभमागयाः एव
प्रकमामशितनोऽसस्त। मदतष्ट्रीयभमागस्य तपु हिस्तलवेखममात्रमम् असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४
23. समामववेदस्य मशिकमा कयाः कस्मवै अददमातम्।
24. जवैममनवेयाः पपुत्रयाः कयाः।
25. प्रश्ननोपमनषमद कलौशिलदवेशिष्ट्रीयरमाजपपुत्ररूपवेण कयाः मचमत्रतनोऽसस्त।
26. कपृतमहिनोदयस्य कमत मशिष्यमायाः।
27. रमाणमायणष्ट्रीयवेषपु एकमा अवमान्तरशिमाखमा कमायाः।
28. एकमारस्यनोकमारस्य च स्थमानवे ह्रिस्वनोच्चमारणस कवे कपुवर सन्त।

3.9) समामगमानसमाममान्यपररचययाः
एतमानम् समामयनोमनमन्त्रमानम् आसश्रत्य ऋमषमभयाः गमान-मन्त्रमाणमास रचनमा कपृतमाऽसस्त। गमानन्तपु चतपुधमार
भवमत - १) गवेयगमानमम् (प्रकपृमतगमानमम्) २) आरण्यकगमानमम् ३) ऊहिगमानमम् ४) ऊह्यगमानमम् (रहिस्यगमानमम्)।
पकवमारमचर कस्य प्रथमपञ्चिममाध्यमायगतमन्त्रमानम् आदमाय गवेयगमानस भवमत। आरण्यकपवर मण मनमदर षमन्त्रमानम् आदमाय
आरण्यकगमानस भवमत। ऊहिगमानमम् ऊह्यगमानमम् च उत्तरमामचर कवे उमलसखतमन्त्रमानम् आदमाय प्रमाधमान्यवेन भवमत।
मवमभनशिमाखमायमामम् एषमास मन्त्रमाणमास ससख्यमामप मवमभनमा भवमत। सवमारसधकगमानमामन जवैममनष्ट्रीयशिमाखमायमामम् एव
उपलब्धमामन।
गमानमम्
गवेयगमानमामन
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आरण्यकगमानमामन २९४

२९१

ऊहिगमानमामन

१०२६

१८०२

ऊह्यगमानमामन

२०५

३५६

सवरषमास सङ्कलनमम् २७२२

३६८७

भमारतष्ट्रीयसङ्गष्ट्रीतशिमासस्य मकलमम् एततम् समामगमानमम् एव असस्त। समामगमानपदत्यमा रहिस्यजमानममप
अधपुनमा तथवैव दरू
पु हिनोऽसस्त यथमा भमारतष्ट्रीयसङ्गष्ट्रीतशिमासस्य जमानरहिस्यमसस्त। नमारदष्ट्रीयमशिकमानपुसमारवेण
समामववेदस्य स्वरमण्डलमामन इत्थस ससन्तसमाममामन

ववे ण वयाः (स्वरमायाः )

१.प्रथमयाः

मध्यमयाः। ममा

२.मदतष्ट्रीययाः गमान्धमारयाः। गमा
३.तपृतष्ट्रीययाः ऋषभयाः। रवे
४.चतपुथरयाः षड्जयाः। समा
५.पञ्चिमयाः

मनषमादयाः। मन

६.षष्ठयाः

धवैवतयाः। धमा

७.सप्तमयाः

पञ्चिमयाः। पमा

समामगमानवेषपु एतवे एव सप्तमाङ्कमायाः तत्तत्स्वरमाणमास स्वरूपस सकचयसन्त। समामगमानवेषपु समामयनोमनमन्त्रमाणमामम्
पररवतर नवे कपृतवे समत अनवेकमवधमामन सङ्गष्ट्रीतमानपुककलपररवत्तरनमामन भवसन्त। एतमामन पररवत्तरनमामन च
समाममवकमारमायाः कथ्यन्तवे। समाममवकमारमास्तपु षटससख्यकमायाः भवसन्त।
१ .मवकमारयाः - शिब्दस्य पररवत्तरनमम्। 'अग्निवेयाः' इत्यवेतत्पदस्थमानवे 'आग्निमामय' इमत पदमम्।
२ .मवश्लवे ष णमम्- एकपदस्य पपृथक्करणमम्। यथमा 'तयवे' इत्यवेतत्पदस्थमानवे 'तनोमयतष्ट्रीयमा २मय' इमत।
३ .मवकषर ण मम्- एकस्वरस्य दष्ट्रीघरकमालपयर न्तस मवमभननोच्चमारणमम्। यथमा 'यवे' इमत पदस्य 'यमा २ ३
मय' इमत उच्चमारणमम्।
४ .अभ्यमासयाः - कस्यमामप पदस्य भपृशिमम् उच्चमारणमम् (पलौनयाःपपुन्यवेन)। यथमा- 'तनोयमामय' पदस्य
वमारदयमपुच्चमारणमम्।
५ .मवरमामयाः - सलौकय्यमारय कस्यमामप पदस्य मध्यवे मवरमामयाः। यथमा- 'गपृणमामन हिव्यदमातयवे' इत्यत्र
हिकमारनोपरर मवरमामयाः।
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६ .स्तनोमयाः - 'औहिनोवमा' 'हिमाउवमा' इत्यमामदगमानमानपुककलपदमामन। एतवे मवकमारमायाः भमाषमाशिमासस्य दृष्टमाऽमप
मनतमान्तस मननष्ट्रीयमायाः ससन्त।

3.10)

समाममवभमागयाः
समामगमानस्य पदमतयाः अतष्ट्रीव कमठनमा। तस्य यथमाथर जमानमाय सकक्ष्ममाध्ययनमम् अपवेमकतमम् असस्त।

समाममान्यतयमा समामगमानस्य पञ्चि मवभमागमायाः भवसन्त।
१ ) प्रस्तमावयाः - मन्त्रस्य प्रमारसम्भकभमागनोऽयस भवमत। 'हिह हुँ’-शिब्दमातम् अस्य प्रमारम्भनो भवमत। प्रस्तनोतमा

(ऋसत्वकम्) अस्य गमानस करनोमत।
२ ) उद्गष्ट्री थ याः - समाम्नयाः प्रधमानयाः (ऋसत्वकम्) उद्गमातमा एनस गमायमत। अस्यमारम्भयाः 'ऊहुँ’-शिब्दमातम्
भवमत।
३ ) प्रतष्ट्री हि मारयाः - प्रतष्ट्रीहिमारशिब्दस्य अथर याः सङ्कलनकत्तमार, प्रमतहित्तमारनमामकयाः ऋसत्वकम् एनस गमायमत।
४ ) उपद्रिवयाः - यतम् उद्गमातमा गमायमत तदवेव उपद्रिवयाः।
५ ) मनधनयाः - प्रस्तनोतमा-उद्गमातमा-प्रमतहित्तमार इत्यवेतवे त्रयनो ममसलत्ववैव अस्य गमानस कपुवर सन्त।
उदमाहिरणमाथर मम् समामववेदस्य प्रथमनोऽयस मन्त्रयाः-

'अग्नि आयमामहि वष्ट्रीतयवे गपृणमाननो हिव्यदमातयवे। मनहिनोतमा ससत्स वमहिर मष।' इमत।
अस्य मन्त्रस्यनोपरर यस्य समाम्नयाः गमानस भमवष्यमत तस्य मनम्नसलसखतमामन पञ्चि अङ्गमामन भवसन्त१) हिह हुँ ओग्निमाई (प्रस्तमावयाः)।
२) ओमम् अमायमामहि वष्ट्रीतयवे गपृणमाननो हिव्यदमातयवे (उद्गष्ट्रीथयाः)।
३) मन हिनोतमा ससत्स वमहिर मष ओमम् (प्रमतहिमारयाः)। अस्य प्रमतहिमारस्यमाऽमप दलौ भवेदलौ स्तयाः।
४) मन हिनोतमा ससत्सव (उपद्रिवयाः)।
५) महिर मष ओमम् (मनधनयाः)।
अस्य समाम्नयाः यदमा मत्रवमारमम् गमानस भवमत तदमा स स्तनोमयाः कथ्यतवे। समामगमायनमाय कस्यमचतम्
स्वरस्य मवकमारयाः पररवतर नमम् च करणष्ट्रीयमम् भवमत। यथमा पकवरमन्त्रस्य 'अग्नि' इमत पदस्य गमायनवे पररवसत्तरतरूपस-

'ओग्निमाई' इमत भवमत। गमायनवे स्वरपकत्यर थर्त्तुं यदमा कदमामप मनरथर कस पदस सङ्कसलतस भवमत। यथमा - औ, हिलौ, वमा, हिमा
इत्यमामद। एतवेयाः स्तनोममायाः भवसन्त। छमान्दनोग्यनोपमनषदनपुसमारवेण सप्तमवधस समाम भवमत। यथमा - १) महिङ्कमारयाः, २)
प्रस्तमावयाः, ३) आमदयाः, ३) उद्गष्ट्रीथयाः, ४) प्रमतहिमारयाः, ६) उपद्रिवयाः, ७) मनधनयाः चवेमत। उपरर मनमदर षमानमास
पञ्चिमवधसमाम्नमामम् अवमान्तरभवेदकरणवेन सप्तमवधसमाम्नमामपुत्पसत्तभर वमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५
29. चतपुमवर धस गमानस मकस मकस।
30. कयाः मवकमारयाः।
31. मकस मवश्लवेषणमम्।
32. मकस मवकषर णमम्।
33. कयाः अभ्यमासयाः।
34. कयाः स्तनोमयाः।
35. कयाः प्रस्तमावयाः।
36. कयाः उपद्रिवयाः।

पमाठसमारयाः
असस्मनम् पमाठवे यजपुवरदसमामववेदससमहितमासमामहित्यमम् आलनोमचतमम्। शिपुक्लकपृष्णभवेदवेन मदमवधनोऽमप
यजपुवरदयाः अत्र आलनोमचतयाः। तयनोयाः पपुनयाः ससमहितमाभवेदनोऽमप प्रदमशिर तयाः। अत्र तमावतम् आदलौ यजपुवरदससमहितमायमायाः
समाममान्यवेन पररचयस कमारमयत्वमा कमाण्वससमहितमा तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा मवैत्रमायणष्ट्रीसमस हितमा कठससमहितमा कमामपष्ठलससमहितमा
च इत्यवेतमायाः मपुख्यमायाः ससमहितमायाः अत्र मवस्तरशियाः आलनोमचतमायाः। अनन्तरमम् समामववेदससमहितमा व्यमाख्यमातमा। मकञ्चि
समामशिब्दमाथर्बोऽमप प्रमतपमामदतयाः। तदनन्तरमम् कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमा रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमा जवैममनष्ट्रीयशिमाखमा चवेमत मतसयाः
समामववेदष्ट्रीयशिमाखमायाः व्यमाख्यमातमायाः। अन्तवे च समामगमानसमाममान्यपररचययाः समाममवभमागयाः च प्रदमशिर तयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

कमाण्वससमहितमामवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।

2. तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमामवषयवे लघपुप्रबन्धनो लवेख्ययाः।
3.

मवैत्रमायणष्ट्रीसमस हितमामवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।

4. कमामपष्ठलससमहितमामवषयवे लघपुप्रबन्धनो लवेख्ययाः।
5. समामशिब्दमाथर याः मवस्तरशियाः लवेख्ययाः।
6. कलौथपुमष्ट्रीयशिमाखमामवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।
7. रमाणमायनष्ट्रीयशिमाखमामवषयवे लघपुप्रबन्धनो लवेख्ययाः।
8. जवैममनष्ट्रीयशिमाखमामवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।
ववेदमाध्ययनमम्
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१

1.

यजपुयाः।

2. मदमवधयाः।
3.

१) बह्मसम्प्रदमाययाः, २) आमदत्यसम्प्रदमाययाः चवेमत दलौ सम्प्रदमायलौ।

4. मन्त्रबमाह्मणयनोभमारगस्य एकत्र ममश्रणमवेव कपृष्णयजपुवरदस्य कपृष्णत्वस्य कमारणमसस्त।
5. चत्वमाररसशितम्।
6. दमामवसशित्यध्यमायमादम् आरभ्य पञ्चिमवसशित्यध्यमायपयर न्तमम् अश्वमवेधयजस्य मवमशिषमन्त्रमाणमास
मनदरशिनोऽसस्त।

उत्तरमामण-२

7. शिपुक्लयजपुवरदस्य ममाध्यसन्दनशिमाखमा, कमाण्वशिमाखमा चवेमत दवे शिमाखवे।
8. उत्तरभमारतवे प्रमाप्यतवे।
9. कमाण्वशिमाखमा महिमारमाषषवे।
10. कपृष्णयजपुवरदस्य सम्प्रमत चतसयाः शिमाखमायाः प्रमाप्यन्तवे।
11. चत्वमारयाः कमाण्डमायाः ससन्त।
उत्तरमामण-३

12. "समाममामन यनो ववेसत्त स ववेद तत्त्वमम्" इमत।
13. "ववेदमानमास समामववेदनोऽसस्म" इमत।
14. गमानपकवरमम् परममात्मनोपमासनमम्।
15. मतसयाः। कलौथपुमष्ट्रीयमा,
16. रमाणमायनष्ट्रीयमा, जवैममनष्ट्रीयमा च।
17. "ऋचस समाम यजमामहिवे यमाभ्यमास कममारमण कपृण्वतवे" इमत (अथवर ववेदयाः ७/५४/१)।
18. ऋग्ववेदवे ववैरूप-बपृहितम्-रवैवत-गमायत्र-भद्रिमादष्ट्रीनमास समाम्नमानमामम् अमभधमानस लभ्यतवे।
19. समामरूपनोऽहिस पमतरसस्म त्वञ्चि ऋगकपमा पत्नष्ट्री असस।
20. यमासमामपृचमामपुपरर समामगमानस भवमत तमा ऋचयाः ववेदजमायाः 'समामयनोमनयाः' नमाम्नमा अमभधष्ट्रीयतवे
21. ऋक्समकहियाः।
22. छन्दयाः, छन्दसष्ट्री, छन्दससकमा चवेमत।
23. सनोममवषयकमम्।
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उत्तरमामण-४

24. ववेदव्यमासमहिनोदययाः स्वमशिष्यमाय जवैममनयवे।
25. सपुमन्तपुयाः।
26. महिरण्यनमाभयाः।
27. २४।
28. समात्यमपुमगयाः।
29. समात्यमपुमगजनमायाः।
उत्तरमामण-५

30. १) गवेयगमानमम् (प्रकपृमतगमानमम्), २) आरण्यकगमानमम् ३) ऊहिगमानमम्, ४) ऊह्यगमानस (रहिस्यगमानमम्)।
31. शिब्दस्य पररवत्तरनमम्। 'अग्निवेयाः' इत्यवेतत्पदस्थमानवे 'आग्निमामय' इमत पदमम्।
32. एकपदस्य पपृथक्करणमम्। यथमा 'तयवे' इत्यवेतत्पदस्थमानवे 'तनोमयतष्ट्रीयमा २मय' इमत।
33. एकस्वरस्य दष्ट्रीघरकमालपयर न्तस मवमभननोच्चमारणमम्। यथमा 'यवे' इमत पदस्य 'यमा २ ३ मय'
इत्यपुच्चमारणमम्।

34. कस्यमामप पदस्य भपृशिमपुच्चमारणमम् (पलौनयाःपपुन्यवेन)। यथमा- 'तनोयमारर' पदस्य मदवमारमम् उच्चमारणमम्।
35. सलौकय्यमारय कस्यमामप पदस्य मध्यवे मवरमामयाः। यथमा- 'गपृणमामन हिव्यदमातयवे' इत्यसस्मनम् पदवे
हिकमारस्यनोपरर मवरमामयाः।

36. मन्त्रस्य प्रमारसम्भकभमागयाः प्रस्तमावयाः।
37. यतम् उद्गमातमा गमायमत तदवेव उपद्रिवयाः।

।।इमत तपृतष्ट्रीययाः पमाठयाः।।
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