4
4) अथवर ववे द सस म हितमासमामहित्यमम्
प्रस्तमावनमा
भमारतष्ट्रीयजमानगङ्गमायमायाः सनोतमाससस ववेदमा एव ससन्त। एवसमवधयाः अन्यनो न कनोऽमप दष्ट्रीप्ततपुल्ययाः गन्थयाः
असस्त ययाः स्वप्रभयमा न कवेवलस स्वयस भमाससतयाः अमप तपु स्वस्य प्रभयमा समस्तभमारतष्ट्रीयवमाङ्मयमम् एव
प्रभमाससतवमानम्। 'मवदन्तवे धममारदययाः पपुरुषमाथमार यवैस्तवे ववेदमायाः' इमत बह्वपृक्प्रमामतशिमाख्यमम्। चतषपुर ववेदवेषपु अथवर ववेदयाः
अतष्ट्रीव अवमारचष्ट्रीनयाः। ऋग्ववेदस्य बहिवयाः मवषयमायाः अत्र पपुनयाः आलनोमचतमायाः। ऋग्ववेदमादवेव बहिवयाः मन्त्रमायाः अत्र
यथमास्वरूपमम् अनपुकपृतमायाः। अथवर ववेदवे कवेवलस स्वस्य मन्त्रमायाः यदन्यवेषपु ववेदवेषपु ननोपलब्धमायाः-एतमादृशिमायाः मन्त्रमायाः
अतष्ट्रीव स्वल्पमायाः ससन्त। तत्र अथवर ववेदस्य ससमहितमासमामहित्यमम् अतष्ट्रीव महित्त्वपकणर्त्तुं वतर तवे। पकवरसस्मनम् पमाठवे
ऋगमामदववेदत्रयस्य ससमहितमामवषयवे पकवरपकवमारध्यमायवे भवन्तयाः भवत्यनो वमा जमातवन्तयाः जमातवत्यनो वमा। असस्मनम्
अध्यमायवे अथवर ववेदस्य ससमहितमामवषयवे आलनोचनमा प्रस्तकयतवे।

उदवेश् यमामन
इमस पमाठस पमठत्वमा भवन्तयाः-

➢ अथवर ववेदस्य समामहित्यमवषयवे जमास्यसन्त।
➢ अथवर ववेदरूपवपृकस्य मवमवधमासपु मदकपु प्रसपृतमानमास शिमाखमानमास मवषयवे जमातपुस शिक्ष्यसन्त।
➢ अथवर ववेदस्य मकलप्रमतपमादमवषयमानम् जमास्यसन्त।
➢ सष्ट्री-रमाजमादष्ट्रीनमास ववैमदककमर मवषयवे जमास्यसन्त।

4.1) भकम मकमा
ववेदवेष्वथवर ववेदयाः महितम् स्थमानमम् असधकरनोमत। ऋदवेदमामदत्रयनो ववेदमायाः आमपुसष्मकफिलदमातमारयाः ससन्त।
मकम्बहिह नमा ववेदवेषपु अथवर ववेदनो बहिह लमवमशिषतमास मनदधमामत। यदमा महि ऋग्ववेदमादययाः त्रयनो ववेदमा आमपुसष्मकस फिलस
प्रददमत तदमाऽयस अथवर ववेद ऐमहिकमम् अमप फिलस प्रयच्छमत। जष्ट्रीवनस सपुखसमसन्वतस कत्तपुर्त्तुं यवेषमास समाधनमानमामम्
अपवेकमा भवमत, तवेषमास ससद्ध्यथर मम् इहि ववेवेदवे मवमवधमानमामम् अनपुष्ठमानमानमास मवधमानमम् असस्त। पतञ्जसलयाः यदमप अस्य
ववेदस्य नवशिमाखमायाः इमत समपुमलखमत, तथमामप इदमानत्रीं तपु पवैप्पलमाद-शिलौनकससजकवे दवे एव शिमाखवे लभ्यवेतवे।
अथवर ससमहितमायमायाः शिलौनकशिमाखमा पवैप्पलमादशिमाखमा च अमचरवेणवैव मपुमद्रितवे स्तयाः।
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कस्यमामप यजस्य सम्पकणररूपवेण मनष्पमादनमाथर्त्तुं चत्वमारयाः ऋसत्वजनो भवसन्त। तवेषपु बह्ममा इमत नमामकयाः
ऋसत्वगम् यजस्य अध्यकनो भवमत। अस्य प्रधमानकमायर्त्तुं सवर त्र कमायरषपु सम्यकयमा मनरष्ट्रीकणस तथमा सम्भमामवतमायमायाः
त्रपुटमायाः ममाजर नमम् इमत। एतदथर्त्तुं बह्मणमा सवर ववेदमवदमा भमवतव्यमम्। तवेन मनसमा बलवेनमाऽमप सम्पनवेन भमवतव्यमम्।
मकञ्चि तस्य बह्मणयाः प्रधमानभवेदयाः अथवर ववेद एव भवमत। बमाह्मणगन्थवेषपु बह्मणयाः महिमानम् गलौरवयाः अनवेकत्र वमणर तयाः
असस्त। गनोपथबमाह्मणस्य (३/२) कथनमम् असस्त यतम् मत्रमभयाः ववेदयाःवै यजस्यमान्तरयाः पक एव सससस्क्रयतवे। बह्ममा
मनसमाऽन्यतरस्य पकस्य ससस्कमारस करनोमत। यथमा-

'स वमा एष मत्रमभवर दवै यर जस्यमान्यन्तरयाः पकयाः सस स स्क्रयतवे ।
मनसवै व बह्ममा यजस्यमान्यतरस पकस सस स् करनोमत।। ' (गनोप . बमा . ३ /२ )
पपुरनोमहितस्य अथवर ववेदस्य जमानमम् अमप आवश्यकस भवमत, यदसलौ रमाजयाः शिमान्त्यमास्तथमा
पलौषककमायर स्य च सम्पमादनस अथवर ववेदवेन एव करनोमत। अथवर ववेदस्य पररमशिषवे सलसखतमम् असस्त - यस्य रमाजयाः
जनपदवे अथवर ववेदस्य जमातमा मनवसमत तस्य रमाषषवे उपद्रिवमामदकस न मतष्ठमत अमप च तद्रिमाषस शिष्ट्रीघ्रमवेव वपृमदमम्
अमभगच्छमत इमत।एवमम् ऐमहिक-आमपुसष्मक-ललौमककमानमास पमारललौमककमानमास च मवषयमाणमास प्रमतपमादकत्ववेन
अथवर ववेदयाः ववैमदकससमहितमायमास स्वववैमशिष्टस स्थमापयमत।
अथवर ववेदस्य

उपलब्धवेषपु

अनवेकवेषपु

अमभधमानवेषपु

अथवर ववेद-बह्मववेद-अमङ्गरनोववेद-

अथवमारमङ्गरसववेदमामदनमाममामन मपुख्यमामन ससन्त। 'अथवर ’-शिब्दस्य व्यमाख्यमा तथमा तस्य मनवर चनस मनरुकवे तथमा
गनोपथबमाह्मणवे च प्रमाप्यतवे। 'थर व’-धमातपुयाः कलौमटल्यमाथर कयाः तथमा महिससमावमाचकयाः असस्त। अत एवमाथवर शिब्दस्यमाथर्बो
भवमत- अकपुमटलवपृत्त्यमा, अमहिससमावपृत्त्यमा च मनसयाः स्थवैयरस्य प्रमापकयाः इमत। अस्यमायाः व्यपुत्पत्त्यमायाः सम्पपुषलौ यनोगस्य
प्रमतपमादकमायाः अनवेकवे प्रसङ्गमायाः असस्मन्ववेदवे ससन्त। बह्मकमर णयाः प्रमतपमादकत्ववेन अथवर ववेदयाः 'बह्मववेदयाः' इमत
कथ्यतवे। अथवर ववेदस्य बह्मववेदनमाम्नयाः इदमम् एव मपुख्यकमारणमम् असस्त।

'अथवमारमङ्गरस’-इमत पदस्य व्यमाख्ययमा प्रतष्ट्रीतनो भवमत यदवेदनोऽयस ऋमषदयवेन द्रिष्टमानमास मन्त्रमाणमास समकहिस
प्रस्तलौमत। अथवर नमामकवेन ऋमषणमा दृषमायाः मन्त्रमायाः शिमासन्त-पपुमषकमर यक
पु मायाः ससन्त। अमङ्गरसवेन च दृषमायाः मन्त्रमास्तपु
आमभचमाररकमा

(ममारण-मनोहिन-वशिष्ट्रीकरणमामद-सम्पमादकमायाः)

भवसन्त।

एवस

मदमवधमन्त्रमाणमास

सत्त्वमादम्

वमायपुपपुरमाणवे(६५।२७) तथमा बह्ममाण्डपपुरमाणवे(२।१।३६) अथवर ववेदयाः 'मदशिरष्ट्रीरमशिरमायाः' इमत कथ्यतवे। अनवेन
अमभधमानवेन स्पषनो भवमत यदम् अथवर ववेदवे मदमवधमा मन्त्रमायाः सङ्गपृहिष्ट्रीतमायाः ससन्त। शिमासन्तपलौषककमर प्रमतपमादकमायाः
मन्त्रमायाः तथमा आमभचमाररककमर प्रमतपमादकमायाः मन्त्रयाः च। आमङ्गरसवेन ममारण -मनोहिन-स्तम्भन-मवदवेषण-वशिष्ट्रीकरणउच्चमाटनमानमास प्रख्यमातमानमास षटकमर णमास मवधमानस मवशिदवेन दमशिर तमम्, तथमामहि नमारदष्ट्रीयपपुरमाणवे उकमम्-

'तत्र चमामङ्गरसवे कल्पवे षटकममारम ण समवस्तरमम्।
अमभचमारमवधमानवे न मनमदर ष मामन स्वयम्भपुव मा।। '
तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणवे (३/१२/९/१) 'अथवर णमाममङ्गरसमास प्रतष्ट्रीचष्ट्री' इत्यसस्मनम् पदवे अथवमारमङ्गरसनोयाः
ममसलतस्वरूपस वमणर तमम् असस्त। सम्भवतयाः आभ्यमामम् ऋमषभ्यमास दृषमानमास मन्त्रमानमास समकहियाः पपृथकम् सत्तमामम् अमप
धत्तवे। अनयमा दृष्टमा गनोपथबमाह्मणस्य एकसस्मनवेव प्रकरणवे 'आथवर णनो ववेदयाः ससद्ध्यमत' इमत 'आमङ्गरसनो
ववेदनोऽभवच्चवे'मत च वमाक्यस प्रमाप्यतवे (११/५ ११/१८)। शितपथबमाह्मणवे अमप एतयनोरुभयनोरुलवेखयाः प्रमाप्यतवे
ववेदमाध्ययनमम्
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(१३/४/३/२)। सवर त्र बमाहिह ल्यवेन अमङ्गरसमामभधमानमम् एव उपलभ्यतवे . तवेन अस्यवैव ऋषवेयाः अभ्यमहिर तत्वस
अवगम्यतवे। एतस्ममादम् जमायतवे यदसस्मनम् ववेदवे प्रथमतयाः शिमासन्तपलौमषक -मन्त्रमाणमास सत्तमा आसष्ट्रीतम् तदनन्तरमम्
आमभचमाररकमन्त्रमाणमास समनववेशियाः अभवतम्।
अथवर ववेदस्य बहिह मवधमवचमारवेण जमायतवे - यदम् दयनोयाः धमारयनोयाः ममश्रणस्य पररणतफिलमम् इदमम् असस्त।
अनयनोयाः एकमा धमारमा असस्त अथवर धमारमा अपरमा च असस्त अमङ्गरनोधमारमा। अथवर -ऋमषणमा दृषमायाः मन्त्रमायाः
शिमासन्तपपुमषकमर मभयाः सहि सम्बदमायाः ससन्त। अस्य सङ्कवे तयाः भमागवतपपुरमाणवे अमप प्रमाप्यतवे - 'अथवर णवेऽदमातम् शिमासन्तस
ययमा यजनो मवतन्यतवे' इमत (३/२४/२४)। अमङ्गरनोधमारमा आमभचमाररकवैयाः कमर मभयाः सहि सम्बदमाऽसस्त। यवेन
जनवेषपु अयस ववेदयाः मप्रययाः अभवतम्। शिमासन्तकमर णमा सम्बदत्ववेन अथवर स्य सम्बन्धयाः श्रलौतयमागस्य प्रमारम्भमादवेव
असस्त, पश्चमादम् आमभचमाररककमर णमा सहि तस्य सम्बन्धवशिमातम् रमाजयाः पपुरनोमहितवगरभ्यनो ववेदयाः अयमम् अतष्ट्रीव
उपयनोगष्ट्री अभवतम्। ऋग्यजपुस्समामभ्ययाः अथवर स्य पमाथर क्यस स्पषतयाः गन्थवेषपु प्रमाप्यतवे।
ववेदत्रयष्ट्री यत्र अललौमककफिलदमातमा असस्त तत्र अथवर ववेदयाः ललौमककफिलदमातमा असस्त। असस्मनम्
सन्दभर ध्यमातव्यमम् इदमम् असस्त यतम्- जयन्तभटवेण न्यमायमञ्जयमारमम् अथवर ववेदस्य एव प्रमाथममकत्वमम्
उदनोमषतमम् - "तत्र ववेदमाश्चत्वमारयाः, प्रथमनोऽथवर ववेदयाः" इमत। नमागरखण्डयाः अमप इममम् आदववेद इमत वदमत
मकञ्चि प्रममापयमत अमप यदम् अथवर ववेद एव समावरषमास ललौमककमानमास कमायमारणमास ससद्ध्यथर्त्तुं मपुख्यरूपवेण प्रयपुकनो
भवमत। अत एव अयस आदववेदयाः इमत प्रसथतयाः , जयन्तभटस्तपु न्यमायमञ्जयमारमम् असस्मनम् मवषयवे समवस्तरस मवचमारस
कपृतवमानम्।
रमाजकमायरषपु अमप अथवर ववेदस्य समवशिवेषमहित्त्वमम् असस्त। रमाजयाः कपृतवे शिमासन्तकपलौषककमर णयाः
तपुलमापपुरुषमामददमानस्य च महितष्ट्री आवश्यकतमा भवमत। एवसमवधमानमास कमर णमास मवधमानस प्रमाधमान्यवेन अथवर ववेदवे एव
प्रमाप्यतवे। असस्मनम् मवषयवे पपुरमाण-स्मपृत्यमामदगन्थवेषपु बहिह मन प्रममाणमामन समपुपलब्धमामन भवसन्त। मवष्णपुपपुरमाणस्य
स्पषकथनमम् असस्त यतम्- "पलौरमहित्य-शिमासन्तक-पलौमषकमामदकमर इमत अथवर ववेदमादम् एव जमायतवे " इमत।
मत्स्यपपुरमाणस्य कथनमम् असस्त- पपुरनोमहितयाः अथवर मन्त्रवे बमाह्मणवे च पमारङ्गतयाः स्यमातम् इमत। तथमामहि "पपुरनोमहितस
तथमा अथवर मन्त्र-बमाह्मण-पमारगमम्" इमत। कमासलदमासस्य कथनवेन अमप अस्य कथनस्य पपुमषयाः भवमत।
कमासलदमासवेन वमशिष्ठमपुनवेयाः कपृतवे 'अथवर मनसधयाः' इत्यवेवस मवशिवेषणस दत्तमम्, यस्य इदस तमात्पयर मम् असस्त रघपुवशि
स नोदवमानमास कपुलपपुरनोमहितयाः मपुमनयाः वमशिष्ठयाः अथवर मन्त्रमाणमास तथमा तवेषमास मक्रयमाकलमापमानमास च भमाण्डमारयाः आसष्ट्रीतम्

(रघपु. १/५९)। नपृपयाः अजयाः अथवर ववेदमन्त्रवैयाः गपुरुवमशिष्ठवेन अमभमषकनो भकत्वमा शित्रपुमभयाः दध
पु र षरयाः अभवतम्। अत्र
कमासलदमासयाः वमशिष्ठस 'अथवर ववेत्तमा' इमत कथयमत। तथमामहि रघपुवसशिवे- 'स बभकव दरपु मासदयाः परवैगर पुरुणमाऽथवर मवदमा
कपृतमक्रययाः'। इमत। (८/४)। अथवर ववेदभमाष्यभकममकमायमासस सलसखतमम् यतम् अथवर ववेदस्य जमातमा शिमासन्तकमर पमारगयाः
यसस्मनम् रमाषषवे मनवसमत तद्रिमाषषस मनरूपद्रिवस भकत्वमा सततस वदरतवे इमत। तथमामहि-

"यस्य रमाजनो जनपदवे ह्यवमारशि मासन्तपमारगमायाः।
मनवसत्यमप तद्रिमाषष स वधर तवे मनरुपद्रिवमम्। ।
तस्ममाद्रिमाजमा मवशिवे षवे ण ह्यथवमारणस सजतवे स न्द्रियमम्।
दमान -सम्नमानसत्कमारवैम नर त्यस सममभपकज यवे त म्। । " इमत।
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अतयाः एततम् कथमयतपुस शिक्यतवे यदम् रमाजपपुरनोमहितमानमामम् अथवर ववेदस्य मन्त्रमाणमास तथमा तवैयाः सम्बदमानमामम्
अनपुष्ठमानमानमास जमानमम् अवश्यमम् एव स्यमातम् इमत। अनवेन एव कमारणवेन अथवर ववेदयाः ऐमहिललौमककयाः इमत कथ्यतवे,
तथमाऽन्यवे त्रयनो ववेदमायाः पमारललौमककमायाः इमत कथ्यन्तवे।

4.2) अथवर ववे द स्य शिमाखमा
पस्पशिमामह्निकवे "नवधमाऽऽथवर णनो मतयाः" इमत सलसखत्वमा पतञ्जसलनमा अथवर ववेदस्य नव शिमाखमायाः
कसथतमायाः। पपुरमाणमानपुसमारवेण ववेदव्यमासमहिनोदययाः यस मशिष्यमम् अथवर ववेदमम् अध्यमामपतवमानम् तस्य नमाम सपुमन्तपुयाः
आसष्ट्रीतम् (श्रष्ट्रीमदमागवतवे १२/७/१-३, वमायपुपपुरमाणवे ६१/४९-५३, मवष्णपुपपुरमाणवे ३/६/९-१३)। भमागवतवे अस्य
महिमत चचमार असस्त यतम् सपुमन्तपुयाः अमभचमारप्रधमानस्य अस्य ववेदस्य मपुख्यप्रचमारकयाः आसष्ट्रीतम्। तवेन असलौ '
दमारुणमपुमनयाः' इमत उपमासधनमा मवभकमषतयाः आसष्ट्रीतम्। अथवर ववेदस्य शिमाखमानमास मवस्तमारयाः पपुरमाणवेषपु वमणर तयाः असस्त।
मकञ्चि भमागवतवे (१२/७/१) स्कन्धस्य नमाम मनमदर षस नमासस्त। असस्मनम् पपुरमाणवे सपुमन्तनोयाः एव दलौ मशिष्यलौ कसथतलौ
पथ्ययाः दवेवदशिर याः च। उभयनोयाः मध्यवे दवेवदशिर - इमत नमाम एव प्रमाममामणकमम् इमत प्रतष्ट्रीतयाः भवमत। यतयाः अमाथवर ण महिमानमारमायणनोपमनषदम् स्वमात्ममानस दवेवदशिर्षी इमत नमाम्नमा अथवर शिमाखयमा सहि सम्बन्धस स्वष्ट्रीकरनोमत। तस्ममातम्
दवेवदशिर याः उत दवेवदशिर्षी इमत नमाम एव उपयपुकस भवमत इमत प्रतष्ट्रीयतवे। मवष्णपुपरपु माणमानपुसमारवेण पथ्यस्य त्रयमाणमास
मशिष्यमाणमास नमाममामन क्रमशियाः जमाबमासलयाः कपुमपुदमामदयाः तथमा शिलौनकयाः इमत आसष्ट्रीतम्। प्रममाणमान्तरमानपुसमारवेण पथ्यस्य
त्रययाः मशिष्यमायाः आसनम् - जमाजसलयाः कपुमपुदयाः शिलौनकयाः च। दवेवदशिर स्य चत्वमारयाः मशिष्यमायाः आसनम् - बह्मवसलयाः
मपप्पलमादयाः शिलौष्कमायमणयाः अथवमा शिलौक्लमायमनयाः च। एषपु मशिष्यवेषपु शिलौनकस्य मशिष्ययाः बभपुयाः तथमा सवैन्धवमायनयाः
इमत कसथतमम्। एमभयाः मपुमनमभयाः अथवर ववेदस्य मवशिवेषप्रचमारयाः सम्पनयाः अभवतम्। प्रपञ्चिहृदय -चरणव्यकहिसमायणभमाष्यमादष्ट्रीनमामम् उपनोदमातवेषपु यदमप शिमाखमानमास सङ्ख्यमा अमभनमा तथमामप एतवेषपु नमामसपु महितष्ट्री मभनतमा
दृश्यतवे। एतवेषमास तपुलनमास कपृतवे समत मनम्नसलसखतमामन अमभधमानमामन भवसन्त - (१) मपप्पलमादयाः, (२) स्तलौदयाः,

(३) मनोदयाः, (४) शिलौनककीययाः, (५) जमाजलयाः, (६) जलदयाः, (७) बह्मवदयाः, (८) दवेवदशिर याः, (९) चमारणववैदयाः च।
आसपु अथवर ववेदस्य नवशिमाखमासपु सम्प्रमत शिलौनकसप्पलमादसममाख्यवे दवे एव शिमाखवे प्रमाप्यवेतवे।

4.2.1)

मपप्पलमादशिमाखमा

मपप्पलमादमपुमनयाः एकयाः महिमानम् अध्यमात्मववेत्तमा इमत प्रतष्ट्रीतयाः भवमत। स्वमाध्यमात्ममवषयकमानमास ससशियमानमास
मनवमारणमाय सपुकवेशिमा-भमारदमाजमादष्ट्रीनमास षण्णमास मपुनष्ट्रीनमास तस्य पमाश्वर आगमनस्य उलवेखयाः प्रमाप्यतवे। तवेन दत्तमामन
उत्तरमामण अमप प्रश्ननोपमनषमद सपुरमकतमामन ससन्त। पपुरमा अस्यमायाः ससमहितमायमायाः मवमशिषमा ख्यमामतयाः आसष्ट्रीतम्।
अस्यमायाः दलौ गन्थलौ आस्तमामम्। प्रपञ्चिहृदयस्य कथनमम् असस्त यतम् - मपप्पलमादशिमाखमायमायाः मन्त्रससमहितमा
मवसशिमतकमाण्डवेषपु मवभकमायाः ससन्त, तथमा तस्यमायाः बमाह्मणवे अषलौ अध्यमायमायाः ससन्त। मपप्पलमादससमहितमायमायाः एकमा
प्रमतसलमपयाः शिमारदमासलप्यमास कश्मष्ट्रीरवे उपलब्धमा अभवतम्। समा पमाण्डपु सलमपयाः कश्मष्ट्रीरनपृपमतनमा जमर नमवदषपु वे
रमाथमहिनोदयमाय उपहिमाररूपवेण प्रवेमषतमा आसष्ट्रीतम्। एकमासधकनोनमवसशिमततमवे खष्ट्रीषमाब्दवे तस्यमायाः आलनोकलवेख्यमम्
अमवेररकमातयाः प्रकमामशितयाः अभवतम्। महिमाभमाष्यमानपुसमारवेण - 'शिननो दवेवष्ट्रीरभष्ट्रीषय आपनो भवन्तपु पष्ट्रीतयवे।
शिसयनोरमभसवन्तपु नयाः' अथवर ववेदस्य प्रथमयाः अयस मन्त्रयाः असस्त, मकञ्चि सम्प्रमत प्रचसलतमायमास शिलौनकससमहितमायमास
ववेदमाध्ययनमम्
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षष्ठसककस्य अयस प्रथमयाः मन्त्रयाः असस्त। गपुणमवष्णपुनमा जमातनो भवमत यदम् अयस मन्त्रयाः मपप्पलमादशिमाखमायमायाः
आमदमनो मन्त्रयाः आसष्ट्रीतम् ('शिननो दवेवष्ट्री.............अथवर ववेदमामदमन्त्रनोऽयस मपप्पलमाददृषयाः’- छमान्दनोग्यमन्त्रभमाष्यवे)।
अनवेन एव जमातनो भवमत यदम् महिमाभमाष्यकमालवे अस्यमायाः ससमहितमायमायाः मवमशिषमा ख्यमामतयाः आसष्ट्रीद म् इमत।

4.2.2)

मलौदशिमाखमा

महिमाभमाष्यवे (४/१/८६), शिमाबरभमाष्यवे (१/१/३०) अस्य मलौदमपुनवेयाः उलखयाः प्रमाप्यतवे। मलौद-शिमाखमामवशिवेषजयाः अथवमा जलदशिमाखमामवशिवेषजयाः पपुरनोमहितयाः यसस्मनम् रमाषषवे मनवसमत, तस्य रमाषषस्य मवनमाशियाः भवमत -

'पपुर नोधमा जलदनो यस्य मलौदनो वमा स्यमातम् कदमाचन।
अब्दमादम् दशिभ्यनो ममामवे भ् यनो रमाषष भषस भमवष्यमत।। '
अनवेन इयस शिमाखमा अल्पप्रचसलतमा आसष्ट्रीद म् इमत बनोधयाः भवमत।

4.2.3)

शिलौनकशिमाखमा

सम्प्रमत प्रचसलतमा अथवर समस हितमा गनोपथबमाह्मणस च अस्यमा एव शिमाखमायमायाः वत्तरतवे। तलौद-जमालजबह्मवद-दवेवदशिमारमद-ससमहितमायाः तपु नमामममात्रवेण एव ख्यमातमायाः ससन्त। अथवर स्य असन्तममा शिमाखमा चमारणववैदमानमास
मवषयवे इमत कलौमशिकसकत्रवे व्यमाख्यमातमम् असस्त। वमायपुपपुरमाणमादम् जमातयाः भवमत यतम् अस्यमास शिमाखमायमास
षसड्वसशित्यसधकषटसहिसस (६०२६) मन्त्रमायाः आसनम्, मकञ्चि अदमावसध इयस ससमहितमा समपुपलब्धमा नमासस्त इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
1.

अथवर ववेदयाः आमपुसष्मकवेण सहि अपरस मकस फिलस प्रयच्छमत।

2. महिमषर पतञ्जलवेयाः मतवे अथवर ववेदस्य कमत शिमाखमायाः।
3.

कस्यमामप यजस्य सम्पकणररूपवेण मनष्पमादनमाथर्त्तुं कमत ऋसत्वजयाः भवसन्त।

4. बह्ममा- नमामकस्य ऋसत्वजयाः प्रधमानकमायर्त्तुं मकमम् असस्त।
5. अथवर ववेदस्य मवमवधवेषपु अमभधमानवेषपु कमामन मपुख्यमामन।
6. सम्प्रमत अथवर वदवेस्य कमत शिमाखमायाः लभ्यन्तवे।
7. बह्मववेदयाः कयाः, कथञ्चिनोच्यतवे।
8. अथवर शिब्दस्य अथर याः कयाः।
9. पथ्यस्य त्रययाः मशिष्यमायाः कवे आसनम्।
10. शिलौनकस्य मशिष्यमायाः कवे आसनम्।
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अथवर ववे द स्य मवषयमवववे च नमम्

अथवर ववेदस्य मवषयमवववेचनमम् अन्यववेदमानमामम् अपवेकयमा मनतमान्तस मनगकढस मवलकणञ्चि असस्त। असस्मनम्
ववेदवे वमणर तमानमास मवषयमाणमास मवभमाजनस मत्रधमा कतपुर्त्तुं शिक्यतवे- (१) आध्यमासत्मकमम्, (२) आसधभलौमतकमम्, (३)
आसधदवैमवकञ्चिवेमत। अध्यमात्मप्रकरणवेवे-मपुख्यतयाः बह्मजष्ट्रीवमवषयकमम्, परममात्ममवषयकस च वणर नमम् असस्त।
तदनन्तरमम् आश्रममाणमामम् अमप पयमारप्तमनदरशियाः प्रमाप्यतवे। आसधभकतप्रकरणवे - रमाज-रमाज्यशिमासन-सङ्गमाममादष्ट्रीनमास च
वणर नमम् असस्त। आसधदवैवतप्रकरणवे- नमानमादवेवतमानमास, मवमवधमानमास यजमानमास, कमालमादष्ट्रीनमास च मवषयवे सङ्कलनमम्
असस्त। एवसमवधस्य स्थकलमवववेचनस्य पश्चमातम् मवस्तपृतमववरणमम् असस्त। तदथमा-

4.2.5)

भवै ष ज्यसकक मामन

असस्मनम् प्रकरणवे रनोगमाणमास मचमकत्समासम्बसन्धनमास मन्त्रमाणमास तथमा मवसधमवशिवेषमाणमामम् अन्तभमारवनो भवमत।
रनोगमाणमामम् उत्पसत्तयाः अनवेककषप्रदमानमास रकनोभकतमपशिमाचमादष्ट्रीनमास उपद्रिववेणवैव भवमत। अतयाः अस्य प्रकरणस्य
अनवेकमन्त्रवेषपु पकवरवमणर तमानमामम् उपद्रिवमाणमास शिमननोपमाययाः वमणर तयाः असस्त। एतवेषमास मन्त्रमाणमास समाहिमाय्यवेन कपृतमानमामम्
अमभचमारमाणमास

मवशिवेषवणर नस

कलौमशिकसकत्रवेऽसस्त।

मवमवधरनोगमाणमास

लकणस

तथमा

तद्रिनोगवेण

समपुत्पनमानमास

शिमारष्ट्रीररकमवकमारमाणमामम् आयपुवरमदकदृष्टमा मवशिदवणर नञ्चि असस्त। अथवर ववेदवे-'तक्ममायाः' इमत तपु ज्वरस्य एव
नमाम असस्त। असस्मनम् सन्दभरऽथवर ववेदस्य कथनमम् असस्त यदम् ज्वरपष्ट्रीमडतमायाः जनमायाः पष्ट्रीतमायाः सन्तप्तमाश्च
भवसन्त। अतयाः कमतपयवेषपु मन्त्रवेषपु ज्वरमनममत्तकप्रमाथर नमा वत्तरतवे। यथमा - हिवे ज्वर ! त्वस मतरनोमहितनो भव, अथवमा
रनोगमात्तरजनस मवहिमाय मकजवत-वमह्निक-महिमावपृषमामद-सपुदरक स्थप्रमान्तवे गच्छ (५/२५/७/८)। बलमासयाः(कयमामदयाः) रनोगयाः

(६/१४), गण्डममालमा (६/८३), यक्ष्ममा (६/८५) प्रभपृतष्ट्रीनमास रनोगमाणमास दरक ष्ट्रीकरणमाय वरुणनमामकस्य ओषधवेयाः
सवेवनस्य उपयनोगयाः प्रमाप्यतवे। कमासयाः (६/१०५) तथमा दन्तपष्ट्रीडमामदरनोगमाणमास तथमा तवेषमामम् ओषधष्ट्रीनमास वणर नमम्
अतष्ट्रीव उत्तमरष्ट्रीत्यमा अथवर ववेदवेऽसस्त। सपर मवषनमाशिमाय नमानमामवधमायाः उपमायमायाः वमणर तमायाः ससन्त। एकसस्मनम् सककवे

(५/१३) अससत-तवैममात-आसलङ्गष्ट्री-मवसलङ्गष्ट्री-उरु-गकलमामदसपमारणमास नमाम उमलसखतमम् असस्त। बहिह मवधमानमामम्
औषधष्ट्रीनमास तथमा नमानमावपृकमाणमास प्रशिससमायमामम् अमप अनवेकवे मन्त्रमायाः अत्र ससन्त।

4.2.6)

आयपुष् यसकक मामन

दष्ट्रीघमारयपुषयाः कपृतवे बहिह मवधमायाः प्रमाथर नमापरकमन्त्रमायाः असस्मनम् मवभमागवे ससन्त। एतवेषमास मन्त्रमाणमास मवशिवेषप्रयनोगयाः
पमाररवमाररकमहिनोत्सवमानमामम् अवसरवे अभवतम्। बमालकमानमास मपुण्डनवे , मकशिनोरमाणमास गनोदमानवे (प्रथमकलौरकमर मण) तथमा
उपनयनससस्कमारवे अस्य मन्त्रस्य उपयनोगनो भवमत। असस्मनम् सककवे शितशिरत्पयर न्तस तथमा शितहिवेमन्तपयर न्तस
जष्ट्रीवनमाय, बहिह मवधमपृत्यपुभ्ययाः त्रमाणमाय, मवमवधरनोगवेभ्ययाः रकणमाय च प्रमाथर नमा समपुपलब्धमा भवमत। अथवर ववेदवे
जष्ट्रीवनकमालस्य वदरनमाय करवे रकमासकत्रधमारणस्य मवशिवेषमवधमानस प्रमाप्यतवे। अनवेन रकमासकत्रधमारणवेन प्रमामणनयाः
पकणरस्वमास्थ्यस लभन्तवे इमत जमायतवे। सप्तदशिकमाण्डस्य एकममात्रस सककमम् अत्र अन्तभर वमत।

ववेदमाध्ययनमम्
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4.2.7)

पलौमषकसकक मामन

अत्र गपृहिमनममारणमाय, सष्ट्रीरकषर णमाय, बष्ट्रीजवपनमाय, अननोत्पमादनमाय, पपुष्टथमारय, व्यमापमारहिवेतववे
मवदवेशिगमनमाय नमानमामवधमाशिष्ट्रीवमारदमाय च प्रमाथर नमा कपृतमाऽसस्त। असस्मनम् मवषयवे सपुष्ठपुसककमम् (अथवर . ४/१५) एकमम्
उदमाहिरणमम्। असस्मनम् सककवे वपृष्टमायाः अतष्ट्रीव रमणष्ट्रीयस, समामहिसत्यकस तथमा समपुज्ज्वलस वणर नमम् असस्त।

4.2.8)

प्रमायसश्चत्तसकक मामन

एतवेषपु सककवेषपु प्रमायसश्चत्तस्य मवधमानमम् उपलब्धमम् असस्त। चमाररमत्रकत्रपुटवेयाः धमाममर कमवरनोधस्य तथमा
अन्यमवसधहिष्ट्रीनमानमामम् आचमारमाणमास मवधमानमम् - यथमा- जमातस्य अजमातस्य वमा अपरमाधस्य हिवेतपुनमा, धमर शिमासवेण
वसजर तस्य मववमाहिस्य कमारणवेन, ऋणप्रमतशिनोधमाभमावहिवेतपुनमा, ज्यवेष्ठस मवनमा मववमाहिहिवेतन
पु मा च यवे अपरमाधमायाः भवसन्त
तवेषमास दरक ष्ट्रीकरणमाय अत्र प्रमायसश्चत्तस्य मवधमानमम् असस्त। एतत्सम्बसन्धनयाः एवसमवधमायाः मन्त्रमायाः ससन्त यवैयाः
शिमारष्ट्रीररकदबपु र लतमा-ममानससकत्रपुमट-दयाःपु स्वप्न-अपशिकपुनमादष्ट्रीनमास मनरमाकरणमम् अपसरणञ्चि भवमत। वतर ममानयपुगवे इव
तसस्मनमप यपुगवे अशिपुभस्वप्नवे ममानवमानमास मवश्वमासयाः आसष्ट्रीतम्। तदरक ष्ट्रीकरणमाय बहिह मवधमायाः उपमायमायाः मन्त्रवेषपु वमणर तमायाः
ससन्त।

4.2.9)

सष्ट्री क मर मवषयकसकक मामन

मववमाहिमवषयकमामण प्रवेममवषयकमामण च बहिह मन सककमामन असस्मनम् ववेदवे ससन्त। एतमामन सककमामन
तत्कमासलकसममाजस्य स्वरूपजमानवे मवशिवेषरूपवेण सहिमायकमामन भवसन्त। एतवेषपु सककवेषपु पपुत्रनोत्पमादनमाय
सदनोजमातमशिशिनोयाः रकणमाय च भव्यप्रमाथर नमाऽमप प्रमाप्यतवे। असस्मनम् प्रसङ्गवे चतपुदरशिकमाण्डयाः मवशिवेषरूपवेण सम्बदयाः
असस्त। अनवेन एव क्रमवेण अथवर ववेदस्य ममारण-मनोहिन-उच्चमाटन-वशिष्ट्रीकरणमादष्ट्रीनमास मक्रयमाणमास बहिह लप्रयनोगमायाः
वमणर तमायाः ससन्त। कलौमशिकसककवे नमारष्ट्रीप्रवेमसम्पमादनमाय बहिह मवधमायमायाः आमभचमाररकमक्रयमायमायाः वणर नमम् असस्त।

4.2.10) रमाजकमर मवषयकसकक मामन
रमाजमभयाः सम्बदमामन बहिह मन सककमामन अथवर ववेदवे समपुपलब्धमामन ससन्त। एतवेषमास सककमानमामम् अध्ययनवेन
तमात्कमासलकरमाजनवैमतक्यमायाः सस्थत्यमायाः मवशिदमचत्रणस समपुपलब्धस भवमत। शित्रकणमास मवनमाशिमाय प्रमाथर नयमा सहि
सङ्गमामस्य तथमा तदपपु यनोमगनमास समाधनमानमास यथमा- रथ-दन्पु दमपु भ-शिङमादष्ट्रीनमास मवशिवेषमवमवरणस समाङ्गमाममकदृष्टमा
अमप अथवर ववेदस्य महित्तमास सकचयमत। अथवर ववेदस्य 'कत्रववेदयाः' इमत नमामकरणस्य इदमम् एव कमारणमम् असस्त।
तसस्मनम् यपुगवे प्रजमायाः एव रमाजयाः ससवरणमम् कपृतवन्तयाः। अत्र ममानववैयाः सहि असश्वनम् -ममत्रमावरुणमामददमारवेण रमाजयाः
ससवरणस्य वणर नमम् असस्त। अन्धसककवे (३/३) जमातनो भवमत यदवेशिमातम् मनष्कमाससतनो रमाजमा पपुनयाः रमाज्यवे
सम्ममानपकवरकवेण प्रमतमष्ठतयाः अभवतम्। सङ्गमामभकमलौ गमनमाय वष्ट्रीरमानम् समपुत्समाहिमयतपुस दन्पु दभ
पु वेयाः वणर नमम् अतष्ट्रीव
समामहिसत्यकस वष्ट्रीररसपकणरञ्चि असस्त। पञ्चिमकमाण्डस्य दशिमसककस कमवत्वदृष्टमा, मननोहिरभमावमानमास प्रदशिर नवेन च
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अमभव्यञ्जनमात्मकञ्चि असस्त। दन्पु दभ
पु वेयाः गजर नस श्रपुत्वमा

ररपपुयव
पु त्यमायाः

भयमानकमाससङ्घषमारणमास मध्यवे स्वपपुत्रस नष्ट्रीत्वमा पलमायनस्य प्रमाथर नमाऽमप अतष्ट्रीव कमारुमणकमा असस्त। (अथवर .
५/२०/५)।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
11. अथवर ववेदवे वमणर तमानमास मवषयमाणमास कवे भवेदमायाः।
12. रनोगमाणमामम् उत्पसत्तयाः कथस भवमत।
13. अथवर ववेदवे तक्ममायाः इमत कस्य नमाम ।
14. जष्ट्रीवनकमालस्य वधर नमाय कस्य मवशिवेषमवधमानमम् असस्त।
15. मववमाहिमवषयकमामण प्रवेममवषयकमामण च सककमामन कपुत्र उपलभ्यन्तवे।
16. कत्रववेदयाः इमत नमाम्नमा कथमम् अथवर ववेदयाः प्रससदयाः।

पमाठसमारयाः
ववेदवेष्वथवर वरदयाः ववेदमान्तवतम् महितम् स्थमानमम् असधकरनोमत। ऋग्ववेदमामदत्रयनो ववेदमायाः आमपुसष्मकफिलदमातमारयाः
ससन्त। मवषवेशितयाः अथवर ववेदवे ललौमककमवषयमाणमामम् एव चचमार अधष्ट्रीकरूपवेण प्रमाप्यतवे। अथवर ववेदस्य बह्मववेद अमङ्गरनोववेद-अथवमारमङ्गरसववेदमादष्ट्रीमन नमाममामन अमप प्रससदमामन ससन्त। 'अथवर ’-शिब्दस्य व्यमाख्यमा तथमा तस्य
मनवर चनस मनरुकवे (११/२/१७) तथमा गनोपथबमाह्मणवे च (१/४) प्रमाप्यतवे। अस्य अथवर ववेदस्य मवमवधमायाः शिमाखमायाः
उपलभ्यन्तवे। तवेषपु प्रमायवेण सवर त्र ललौमककमानमामम् एव मवषयमाणमास वणर नमम् असस्त।
असस्मनम् ववेदवे वमणर तमानमास मवषयमाणमास मवभमाजनस मत्रधमा कतपुर्त्तुं शिक्यतवे - (१) आध्यमासत्मकमम्, (२)
आसधभलौमतकमम्, (३) आसधदवैमवकञ्चिवेमत। तत्र च मवमवधवेषपु सककवेषपु ललौमककमवषयमाणमास रमाजकममारदष्ट्रीनमास मवधमानमम्
असस्त। यथमा- भवैषज्यसककवेषपु मवमवधमानमास रनोगमाणमास वणर नस तथमा तवेषमास शिमनमाय मवमवधमायाः उपमायमायाः वमणर तमायाः ससन्त।
आयपुष्यसककवेषपु

दष्ट्रीघमारयपुषयाः

कपृतवे

प्रमाथर नमा

मवमहितमा।

अत्र

मवमहितमानमास

सककमानमास

मवशिवेषप्रयनोगयाः

पमाररवमाररकमहिनोत्सवमानमामम् अवसरवे भवसन्त। मकञ्चि अत्र शितशिरत्पयर न्तस तथमा शितहिवेमन्तपयर न्तस जष्ट्रीवनमाय
प्रमाथर नमायाः ससन्त। पलौमषकसककवेषपु गपृहिमनममारणमाय, सष्ट्रीरकषर णमाय, बष्ट्रीजवपनमाय, अननोत्पमादनमाय मकञ्चि
अन्यगमाहिर स्थ्यकमर णमास कपृतवे प्रमाथर नमायाः ससन्त। अत्र मवमवधमानमामम् अपरमाधमानमास प्रमायसश्चत्तमाय प्रमाथर नमायाः ससन्त।
अमप

च

ववेदमाध्ययनमम्

अत्र

प्रवेममवषयकमामण

मववमाहिमवषयकमामण

च

मवमवधमामन

सककमामन

उपलभ्यन्तवे।

57

मटप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्
मववधरमाजकमर मवषयकमामण अमप सककमामन अत्र प्रमाप्यन्तवे। यथमा - शित्रकणमास मवनमाशिमाय प्रमाथर नयमा सहि सङ्गमामस्य
तथमा तदपपु यनोमगनमास समाधनमानमास मवशिवेषमवमवरणस प्रमाप्यतवे। अस्ममातम् कमारणमातम् अथवर ववेदस्य 'कत्रववेदयाः' इत्यमप
अपरस नमाम भवमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

मपप्पलमादशिमाखमा मवषयवे सलखत।

2. भवैषज्यसककमवषयवे मवस्तमारवेण सलखत।
3.

प्रमायसश्चत्तमवषयवे अथवर ववेदवे यदम् उकस तमदस्तमारवेण सलखत।

4. सष्ट्रीकमर मवषयवे अथवर ववेदवे यदम् उकस, तमदस्तमारवेण सलखत।
5. रमाजकमर मवषयवे अथवर ववेदवे यदम् उकस तमलखत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरमामण-१

1.

ऐमहिकममप फिलस प्रददमामत।

2. नव।
3.

चत्वमारयाः।

4. बह्ममानमामकस्य ऋसत्वजयाः प्रधमानस कमायर्त्तुं सवर त्र कमायरषपु सम्यकयमा मनरष्ट्रीकणस तथमा सम्भमामवतमायमायाः
त्रपुटमायाः ममाजर नमम्।

5. अथवर ववेद-बह्मववेद-अमङ्गरनोववेद-अथवमारमङ्गरसववेदमादष्ट्रीमन अमभधमानमामन मपुख्यमामन।
6. दवे, शिलौनकशिमाखमा मपप्पलमादशिमाखमा चवेमत।
7. बह्मकमर णयाः प्रमतपमादकत्ववेनमाथवर ववेदयाः 'बह्मववेदयाः' कथ्यतवे।
8. अकपुमटलतमावपृत्त्यमा, अमहिससमावपृत्त्यमा च मनसयाः स्थवैयरप्रमामप्तकत्रर्षी व्यमकयाः।
9. पथ्यस्य त्रययाः मशिष्यमायाः आसनम्- जमाजसलयाः, कपुमपुदयाः, शिलौनकश्च।
10. शिलौनकस्य दवै मशिष्यलौ स्तयाः, बभयाः सवैन्धवमायनश्चवेमत।
उत्तरमामण-२

11. (१) आध्यमासत्मकमम्, (२) आसधभलौमतकमम्, (३) आसधदवैमवकञ्चिवेमत।
12. रनोगमाणमामम् उत्पसत्तयाः अनवेककषप्रदमानमास रकनोभकतमपशिमाचमादष्ट्रीनमास उपद्रिववेणवैव भवमत।
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अथवर ववे द सस म हितमासमामहित्यमम्

मटप्पणष्ट्री

13. ज्वरस्य नमाम।
14. रकमासकत्रधमारणस्य।
15. सष्ट्रीकमर मवषयकसककवेषपु।
16. शित्रकणमास मवनमाशिमाय प्रमाथर नयमा सहि सङ्गमामस्य तथमा तदपपु यनोमगनमास समाधनमानमास वणर नमातम् अथवर ववेदयाः
'कत्रववेदयाः' इमत नमाम्नमा प्रससदयाः।

।।इमत चतपुथरयाः पमाठयाः।।

ववेदमाध्ययनमम्
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