१८

18) ॥पपुरु षसकक मम्॥
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। कवेवलमम् 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

मवध्यथर वमादमामदप्रमतपमादकयाः

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 कवेषपुमचतम् सककवेषपु दवेवमानमास
स्तपुमतयाः नमाशस्त। स्तपुमतमभन्नस मकममप मवदतवे। पपुरुषसककममप एवमवेव सककमम् अशस्त। अशस्मनम् सककवे
सपृमषमवषयकवणर नमम् अशस्त। अशस्मनम् सककवे आमदपपुरुषशिरष्ट्रीरमातम् दवेवतमामभयाः यमा सपृमषयाः कपृ तमा समा वमणर तमा
अशस्त। अत्र पपुरुषस्य आध्यमाशत्मककल्पनमायमायाः एकस भव्यस मनदशिर नस मवदतवे। पपुरुषयाः एव समगमवश्वरूपयाः। ययाः
प्रमाचष्ट्रीनकमालवे वतर ममानकमालवे भमवष्यत्कमालवे च मवदममानयाः। यजपुवरदवे एकमत्रसशिवे अध्यमायवे पपुरुषस्वरूपस वमणर तमम्।
यत्र ऋग्ववेदमापवेकयमा षटम् मन्त्रमायाः असधकमायाः सशन्त। अशस्मनम् ऋग्ववेदष्ट्रीयपपुरुषसककवे सपृमषप्रमक्रयमा यजरूपवेण
कशल्पतमा। मकसञ्चितम् पररवतर नमानन्तरस समामववेदवे शिपुक्लयजपुवरदवे तथमा अथवर ववेदवे इदमवेव सककस प्रमाप्यतवे। सपृष्ट्यथर
दवेवतमामभयाः ऋमषमभश्च ययाः यजयाः कपृतयाः 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 सपृमषवणर नस कपृतमम्। अस्य पपुरुषसककस्य नमारमायणयाः
ऋमषयाः, अनपुषपुपम् छन्दयाः षनोडशिमन्त्रवे मवरमाटम् मत्रषपु प,म् मवरमाटम् पपुरुषयाः दवेवतमा। अशस्मनम् सककवे षनोडशिमन्त्रमायाः सशन्त।
तवैयाः मन्त्रवैयाः पपुरुषस्वरूपस, सपृमषमववरणस च वमणर तमम्। शिपुक्लयजपुवरदवे यवे मन्त्रमायाः लभ्यन्तवे तवेऽमप अत्र आनष्ट्रीय
व्यमाख्यमातमायाः सशन्त। उत्तरभमागयाः उत्तरनमारमायणयाः इत्यपुच्यतवे।
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उदवेश् यमामन
इमस पमाठमम् अधष्ट्रीत्य भवमानम् -

 सककस्यमास्य ससमहितमापमाठस पमठष्यमत।
 सककस्यमास्य पदपमाठस पमठष्यमत।
 सककस्यमास्य मन्त्रमाणमामम् अन्वयस जमास्यमत।
 सककस्यमास्य मन्त्रमाणमामम् समान्वयप्रमतपदमाथर जमास्यमत।
 सककस्यमास्य व्यमाख्यमास सरलमाथर च अवगच्छवे तम्।
 सककस्थशिब्दमानमास कवेषमासञ्चिदम् व्यमाकरणजनो भववेतम्।
 लसौमककववैमदकयनोयाः शिब्दयनोयाः भवेदस कतपुर शिक्नपुयमातम्।
 पपुरुषस्वरूपस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 सपृमषमववरणस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।

इदमाननीं मकल पमाठस पठमाम (पपुरु षसकक मम्)

18.1)

म ।न
सहअ स्रशम श्रीषचारअ पकरमषर्यः सहस्रचाक
अ र्यः सहअ स्रपचात
सम तषदशचाङनगकलर
स भभसरस म सवश्व
मअ
अ ततो म वत्वचात्र
अ ॥न १॥
पकरमष एवतअ दिस सवर्यं अ रदभतअ स रच्चअ भव्ररम ।न
म रअ तोहसत॥२॥
म
उतअ चारतम त्अ वस्रतशचानम तोअ रदिन्नतनचासत
एतचावचा
अ नम स्र रसहरअ चाततोअ ज्रचारचावाँश्चम अ पभरमषर्यः।
म रअ मतस म सदिसअ व॥३॥
म अ सवश्वचा म भभतचासन
पचादितोऽस्र
अ म सत्रपअ चादिस्रचा
म हअ चाभवम त्अ पकन:म ।
सत्रपअ चादिभध्वर
अ उदिहैत्अ पकरमषर्यःअ पचादितोऽस्रत
म चारत्सचाशनचानशनअ त अअसभ॥४॥
तततोअ सवष्वङ
अ न व्रक
म चारत सवरअ चाजतो अ असधअ पभरमषर्यः।
तस्रचासम द्विरअ चाळज
स जचातअ तो अत्ररम रच्रत पश्च
अ चादभसररअ थतो म पकरर्यःअ ॥५॥
रत्पकरमषतण हसअ वषचा म दितवअ चा रज्ञअ रतन्म वत।
वस
अ न्अ ततो अस्म रचासश्रीदिअ चाज्रस म गश्रीष्अ र इध्अ रर्यः शरअ दअसवर्यः॥६॥
ववेदमाध्ययनमम्
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तस रज्ञअ स बसअ हरसष अ प्रनौकअन्पकरमषस जचातअ रगम तअ र्यः।
ततन म दितवअ चा अरम जन्त सचाध्अ रचा रषरम श्चअ रत॥७॥
तस्रचादम ज्ञअ चात्सवरम हअ हतर्यः ससभमतम स पमषदिचाज्अ रर।न
पश
म्अ रचाश्चअ रत॥८॥
अ भन्तचावाँश्चकतम वचारव्अ रचानम चारण्रचान्गचा
अ
तस्रचादम ज्ञअ चात्सवरम हअ हत अ रचर्यःअ सचारचासम न जसज्ञरत।
छन्दिचाससम स जसज्ञरत अ तस्रचाद
दिम जचारत॥९॥
अ जकस्तस्रचा
अ
म ।
तस्रचादिअ श्वचा म अजचारन्त अ रत कत चतोभम रअ चादितर्यः
गचावतो म ह जसज्ञरत अ तस्रचात्तअ स्रचाज्म जचातअ चा अजम चावअ र:म ॥१०॥
म ल्परन।न
रत्पकरमषस अ व्रदिधम कर्यः कसतधअ चा व्रक
रकखिअ स सकरस्म रअ कनौ बचाहअ ह कचा ऊअरू पचादिचा म उच्रततत॥११॥
म अ रकखिरम चासश्रीदिन बचाहअ ह रचाजम अन्र:म कमअतर्यः।
बचाह
अ अणतोऽस्र
म अ रद्विहैश्र:म पदिअ नभ्रचास शभदतो
ऊअरू तदिस्र
अ अजम चारत॥१२॥
म जचातअ श्चकतोर्यःअ सभरर्हो अजचारत।
म
चअन्दरचाअ रनसतो
म चासअ गनश्च म प्रचाण
रकखिचासअ दिन्दश्च
अ चाद्विचारअ करजम चारत॥१३॥
नचाभ्रचा म आसश्रीदिन्अ तररकम स शश्रीष्अ णर्हो दनौर्यः सरवम तरत।
म ल्परन॥न १४॥
पदिअ नभ्रचास भभसरसअ दिरशर्यःअ शतोत्रचात्तअ थचा म लतोक
अ चावाँ अक
सप्तअ चास्रचासम नन पररधर
अ सअ सर्यः सप्तअ ससअ रध:म कमअतचार्यः।
दितवअ चा रदज्ञअ स तन्म वचानअ चा अबध्म ननअ न पकरमषस पश
अ कर॥न १५॥
रज्ञअ तन म रज्ञअ ररम जन्त दितवअ चास्तचासन अ धरचारसम ण प्रथअरचान्रचासम न।न
तत ह अ नचाकसम रसहरअ चान:म सचन्त अ रत्र अ पभवर्वे म सचाध्अ रचार्यः ससन्त म दितवअ चार्यः॥१६॥
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(इतयाः परस मवदममाननोऽयस भमागयाः शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयनो वतर तवे। तत्र पपुरुषसपुकस्यवैव असशिभकतयाः गण्यतवे।
उत्तरनमारमायणष्ट्रीयसककमम्। शिपुक्लयजपुवरदयाः। ३१ अध्यमाययाः।)

अअदिनभ्रर्यः सम्भतर्यः
म म पमसथअव्रहै रसचाच्म च सवश्व
अ कमररणर्यःअ सरवम त्तरतअ चागत।म
म दितवत्अ वरचाज
तस्रअ त्वषचा म सवदिअ धदम भ परत
अ चानरअ गत।म ।१७।।
अ सम त अ तन्रत्ररस्र
वतदिचाहअ रततअ स पकरमषस रहअ चान्तरम चासदित्अ रवणर्यंम अ तरसम र्यः परअ स्तचातम ।न
म त्अ वचासत म रत्र
तरतवअ सवसदि
म अ करतसम त अ नचान्रर्यः पन्थचा म सवदतअ तऽरनम चार।।१८।।
म अन्तरजचारम रचानतो बहहधचा
प्रज
अ चापसम तश्चअरसत अ गभर्वेऽअ
अ सव जचारम तत।
म अ सवश्वचा।म ।१९।।
तस्रअ रतोसनस अ परर म पश्रसन्त अ धश्रीरचास्अ तसस्रन्म ह तस्थकभअ रकवनचासन
म अ रतो दितवअ चानचास म पकरतोसह
रतो दितवअ तभ्रऽम आअतपसत
अ तम र्यः।
पभवर्होअ रतो दितवअ तभ्रतो म जचातअ तो नरतो म रचअ चारअ बचाहरतम ।।२०।।
रचअ स बचाह
अ स जअनरन्म ततो दितवअ चाऽअगत अ तदिबम कवन।न
म अणतो सवद
रस्त्वहैवअ स बचाह
अ चात्तस्र म दितवअ चाऽअसम न्अ वशत।म ।२१।।
म
शश्रीश्च म तत लअक्ष्रश्रीश्चअ पत्न्रचावम हतोरचात्रअ त पचाश्व
रूअपरसअ श्वननौ अ व्रचात्तरम ।न
अ र्वे नकत्रचासण
म रअ कस रऽम इषचाण सवरलतोक
इष्अ णसन्नषचाणचा
अ स रऽम इषचाण।।२२।।
इदमाननीं मकल पमाठमम् अवगच्छमाम

18.2)

म ।न
सहअ स्रशम श्रीषचारअ पकरमषर्यः सहस्रचाक
अ र्यः सहअ स्रपचात
स भभसरस म सवश्व
सम तषदशचाङनगकलर
मअ
अ ततो म वत्वचात्र
अ ॥न १॥
म ॥न सर्यः। भभसररम ।न सवश्व
पदिपचाठर्यः- सहस्रशम श्रीषचार। पकरमषर्यः। सहअ स्रअ अ ऽअअकर्यः। सहअ स्रऽपचात
अ त:म ।
वत्वचा।
म अ असत।म अअसतषअ तअ ।न दिशअ ऽअ अअङनगकलर
अ ॥न १॥
अन्वययाः - पपुरुषयाः सहिसशिष्ट्रीषमार सहिसमाकयाः सहिसपमातम्, सयाः भकममस मवश्वतयाः वपृत्वमा दशिमाङ्गपुलमम् अमतष्ठतम्।
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व्यमाख्यमा - सवर प्रमामणसममषरूपनो बह्ममाण्डदवेहिनो मवरमाडमाख्यनो ययाः पपुरुषयाः सयाः अयस सहिसशिष्ट्रीषमार।
सहिसशिब्दस्यनोपलकणत्वमादनन्तयाःमशिरनोमभयपुरकयाः इत्यथर याः। यमामन सवर प्रमामणनमास मशिरमाससस तमामन सवमारमण
तदवेहिमान्तयाःपमामतत्वमात्तदष्ट्रीयमान्यवेववेमत सहिसशिष्ट्रीषरत्वमम्। एवस सहिसमामकत्वस सहिसपमादत्वञ्चि। सयाः पपुरुषयाः भकममस
बह्ममाण्डगनोलकरूपमास मवश्वतयाः सवर तयाः वपृत्वमा पररववेष्ट्य दशिमाङ्गपुलस दशिमाङ्गपुलपररममतस दवेशिमम् अत्यमतष्ठतम्
अमतक्रम्य व्यवशस्थतयाः। दशिमाङ्गपुलममत्यपुपलकणमम्। बह्ममाण्डमाद्बमहिरमप सवर तनो व्यमाप्यमावशस्थतयाः इत्यथर याः।
समान्वयप्रमतपदमाथर याः - पपुरुषयाः= परमवेश्वरनो बह्म वमा, सहिसशिष्ट्रीषमार = अनन्तमस्तकयपुतयाः,
सहिसशिब्दनोऽत्र बहिह त्ववमाचष्ट्री । मशिरनोगहिणस सवमारवयवनोपलकणमम्। सहिसमाकयाः= अपररममतलनोचनसमशन्वतयाः,
अमकगहिणमम् अत्र सवर जमानवेशन्दयनोपलककमम्। सहिसपमातम्= अससख्यमातचरणयपुकयाः, मवदतवे इमत शिवेषयाः।
पमादगहिणमम् अत्र कमरशन्द्रियनोपलककमम्। स= अन्तयमारमष्ट्री, भकममस= बह्ममाण्डगनोलकरूपमास धररत्रष्ट्रीमम्, अथवमा
पञ्चिभकतमामन व्यमाप्य, भकममशिब्दनोऽत्र पञ्चिभकतनोपलककयाः । सवर तयाः= मवश्वतयाः, ऊध्वर मम् अधयाः अगमामदतयाः
अन्तबर महिश्च।

स्पपृत्वमा=

व्यमाप्य,

पररववेष्ट्य

इत्यमाशिययाः।

दशिमाङ्गपुलमम्=दशिमाङ्गपुलपररममतस

दवेशिमम्।

दशिमाङ्गपुलममत्यपुपलकणमम्। बह्ममाण्डमादम् बमहिरमप सवर तनो व्यमाप्य अवशस्थत इत्यमाशिययाः। यदमा --नमाभवेयाः सकमाशिमादम्
दशिमाङ्गपुलमम् अमतक्रम्य हृमद ससशस्थतयाः । दशिमाङ्गपुलशिब्दयाः अल्पदनोतकनोऽमप। अमत = अमतक्रमान्तस कपृत्वमा ,
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 इत्यथर याः।
व्यमाकरणमम् -

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

पकरमष एवतअ दिस सवर्यं अ रदभतअ स रच्चअ भव्ररम ।न
म रअ तोहसत॥२॥
म
उतअ चारतम त्अ वस्रतशचानम तोअ रदिन्नतनचासत
पदिपचाठर्यः- पकरमषर्यः। एव।
अ इदिअ र।न सवररम ।न रत।न भभतर
अ ।न रत।न चअ। भव्ररम ॥न उतअ ।
म अअसतऽअ रतोहसत॥२॥
म
अअरमतअ ऽअ त्वस्र।म ईशचानम र्यः। रत।न अन्नतन।
अन्वययाः - इदस सवर पपुरुष एव, यतम् भकत,स यतम् च भव्यमम्, उत अमपृतत्वस्य ईशिमानयाः यतम् अन्नवेन
अमतरनोहिमत।
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व्यमाख्यमा - यतम् इदस वतर ममानस जगतम् ततम् पपुरुष एव। यच्च भकतमतष्ट्रीतस जगतम् यच्च भव्यस
भमवष्यज्जगतम् तदमप पपुरुष एव। यथमा अशस्मन्कल्पवे वतर ममानप्रमामणदवेहिमायाः सवरऽमप मवरमाट्पपुरुषस्यमावयवमायाः
तथवैवमातष्ट्रीतमागमाममननोरमप कल्पयनोद्रिरषव्यममत्यमभप्रमाययाः। उत अमप चमामपृतत्वस्य दवेवत्वस्यमायमम् ईशिमानयाः स्वमामष्ट्री।
यतम् यस्ममात्कमारणमातम् अन्नवेन प्रमामणनमास भनोग्यवेनमान्नवेन मनममत्तभकतवेन अमतरनोहिमत स्वककीयमास कमारणमावस्थमाममतक्रम्य
पररदृश्यममानमास जगदवस्थमास प्रमाप्ननोमत तस्ममात्प्रमामणनमास कमर फिलभनोगमाय जगदवस्थमास्वष्ट्रीकमारमान्नवेदस तस्य
वस्तपुत्वममत्यथर याः।
समान्वयप्रमतपदमाथर याः - इदस सवर= मनसखलप्रत्यकवतर ममानसस 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 सवर ममप स पपुरुषयाः एव। यतम् जमातस, यच्च भमवष्यमत
ततम् अमप स पपुरुष एव। स अमपृतत्वस्य असधपमतयाः। मकञ्चि भनोग्यवस्तपुमभयाः वधर ममानस्यमामप असधपमतयाः।
व्यमाकरणमम् -

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

एतचावचा
अ नम स्र रसहरअ चाततोअ ज्रचारचावाँश्चम अ पभरमषर्यः।
म रअ तम स म सदिसअ व॥३॥
म अ सवश्वचा म भभतचासन
पचादितोऽस्र
अ म सत्रपअ चादिस्रचा
पदिपचाठर्यः- एतचावचा
अ नम ।न अअस्र।अ रसअ हरअ चा। अतर्यःम। ज्रचारचानम ।न चअ। पकरमषर्यः॥ पचादिर्यःम। अअस्र।अ
सवश्वचा।म भभतचासन
अ ।म सत्रऽअ पचात।न अअस्र।अ अअरमतरम ।न सदिसअ व॥३॥
अन्वययाः - एतमावमानम् अस्य ममहिममा पपुरुषयाः च अतयाः ज्यमायमानम्, मवश्वमाभकतमामन अस्य पमादयाः, अस्य
मत्रपमातम् अमपृतस मदमव।
व्यमाख्यमा - अतष्ट्रीतमानमागतवतर ममानरूपस जगदमावदशस्त एतमावमानम् सवर्थोऽमप अस्य पपुरुषस्य ममहिममा
स्वककीयसमामथ्यर मवशिवेषयाः। 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।
ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
समान्वयप्रमतपदमाथर याः - एतमावमानम्= मनसखलस पररदृश्यममानस जगदम्, अस्य = सवरश्वरस्य पपुरुषस्य
ममहिममा= स्वककीयसमामथ्यर मवशिवेषनो मवभकमतयाः। अतयाः अस्ममातम्, ज्यमायमानम्= अमतशियवेन असधकयाः च, पकरुषयाः=
बह्ममाण्डनमायकयाः। अस्य= बह्मणयाः, पमादयाः=चतपुथमारशियाः मवश्वमा= समगमामन, भकतमामन=प्रमामणजमातमामन, अस्य=
जगत्सषपु याः , 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 प्रथममाबहिह वचनवे ववैमदकस रूपमम्। मवश्वमामन इमत अस्य लसौमककस
रूपमम्।

म हअ चाभवम त्अ पकन:म । स्रतहचा
सत्रपअ चादिभध्वर
अ उदिहैत्अ पकरमषर्यःअ पचादितोऽस्रत
म चारत्सचाशनचानशनअ त अअसभ॥४॥
तततोअ सवष्वङ
अ न व्रक
पदिपचाठर्यः- सत्रऽअ पचात।न ऊध्अ वरर्यः। उत।न ऐतअ ।न पकरमषर्यः। पचादि:म । अअस्र।अ इहअ । अअभवअ तअ ।न पकनरअ रसत॥म
तत:म । सवष्वङम न । सव। अअकचारअ तअ ।न सचाश
अ नअ चानअ श
अ नअ त इसत।म अअसभ॥४॥
अन्वययाः - मत्रपमात्पपुरुषयाः ऊध्वर याः उदवैतम्, पपुनयाः अस्य पमादयाः इहि अभवतम्, ततयाः समाशिनमानशिनवे अमभ
मवष्वङम् व्यमाक्रमामतम्।
व्यमाख्यमा -

यनोऽयस

मत्रपमात्पपुरुषयाः

सससमाररमहितनो

बह्मस्वरूपयाः

सनोऽयस

ऊध्वर

उदवैतम्

अस्ममादजमानकमायमारत्सससमारमादमहितनोऽत्रत्यवैगर पुणदनोषवैरस्पपृष उत्कषरण शस्थतवमानम्। तस्य अस्य सनोऽयस पमादयाः लवेशियाः
सनोऽयमम् इहि ममायमायमास पपुनयाः अभवतम् सपृमषससहिमारमाभ्यमास पपुनयाः पपुनरमागच्छमत। अस्य सवर स्य जगतयाः
परममात्मलवेशित्वस भगवतमाप्यपुकस-'मवषभ्यमाहिममदस कपृत्स्नमवेकमासशिवेन शस्थतनो जगतम्' (भ० गष्ट्री० १०.४२) इमत।
ततयाः ममायमायमाममागत्यमानन्तरस मवष्वङम् दवेवमनपुष्यमतयर गमामदरूपवेण मवमवधयाः सनम् व्यक्रमामतम् व्यमाप्तवमानम्। मकस कपृत्वमा।
समाशिनमानशिनवे अमभलक्ष्य। समाशिनस भनोजनमामदव्यवहिमारनोपवेतस चवेतनस प्रमाणजमातमम् अनशिनस तद्रिमहितमचवेतनस
मगररनदमामदकमम्। तदभ
पु यस यथमा स्यमात्तथमा स्वयमवेव मवमवधनो भकत्वमा व्यमाप्तवमामनत्यथर याः॥
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 =
चतपुमदर कपु, 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।

म चारत सवरअ चाजतो अ असधअ पभरमषर्यः।
तस्रचासम द्विरअ चाळज
स जचातअ तो अत्ररम रच्रत पश्च
अ चादभसररअ थतो म पकरर्यःअ ॥५॥
पदिपचाठर्यः- तस्रचातम ।न सवऽअ रचाटन। अअजचारअ तअ ।अ सवऽअ रचाजर्यःम। असध।म पकरमषर्यः॥ सर्यः। जचातअ र्यः। असत।
अअररच्र
अ तअ । पश्च
अ चात।न भभसररम ।न अथतोअ इसत।म पकरर्यःअ ॥५॥
अन्वययाः - तस्ममातम् मवरमाडम् अजमायत, मवरमाजयाः असधपपुरुषयाः। सयाः जमातयाः भकमममम् अथनो पपुरयाः
अत्यररच्यत।
व्यमाख्यमा - मवष्वङम् व्यक्रमाममदमत यदक
पु स तदवेवमात्र प्रपञ्च्यतवे। तस्ममातम् आमदपपुरुषमातम् मवरमाटम्
बह्ममाण्डदवेहियाः अजमायत उत्पन्नयाः। मवमवधमामन रमाजन्तवे वस्तकन्यत्रवेमत मवरमाटम् । मवरमाजनोऽसध मवरमाड्दवेहिस्यनोपरर
तमवेव दवेहिमसधकरणस कपृत्वमा पपुरुषयाः तदवेहिमामभममानष्ट्री कशश्चतम् पपुममानम् अजमायत। सनोऽयस सवर ववेदमान्तववेदयाः परममात्ममा
स्वयमवेव स्वककीययमा दवेवतमात्मजष्ट्रीवनोऽभवतम्। एतच्चमाथवमारमणकमा उत्तरतमापनष्ट्रीयवे मवस्पषममामनशन्त - स वमा एष
भकतमानष्ट्रीशन्द्रियमामण मवरमाजस दवेवतमायाः कवेशिमासश्च सपृष्टमा प्रमवश्यमामकढनो मकढ इव व्यवहिरन्नमास्तवे ममाययवैव (नपृ० तमा०
२.१.९)इमत।

स

जमातयाः

मवरमाट्पपुरुषयाः

अत्यररच्यत

अमतररकनोऽभकतम्।

मवरमाड्व्यमतररकनो

दवेवमतयर ङ्मनपुष्यमामदरूपनोऽभकतम्। पश्चमातम् दवेवमामदजष्ट्रीवभमावमादध्क वर 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 कपृत्वमा, पकरुषयाः = एकयाः पपुममानम् (अजमायत) , स
जमातयाः = समपुत्पन्ननो मवरमाट्पपुरुषयाः, अत्यररच्यत = अमतररकनोऽभवतम्, दवेव-मतयर ङम्-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 पपृथक्कपृतवमानम्। तदनन्तरस पपृसथवष्ट्री उत्पन्नमा, ततयाः जष्ट्रीवमात्मनयाः कपृतवे शिरष्ट्रीरस
मनममर तमम्।
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 तमात्पयर मम्।
3.

ईशिमानयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।

4. पपुरुषस्य चतपुथरयाः पमादयाः कयाः।
5. पपुरुषस्य अवमशिषस मत्रपमातम् कपुत्र 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 अथर याः।
10. पपुरयाः इत्यस्य कयाः अथर याः।

रत्पकरमषतण हसअ वषचा म दितवअ चा रज्ञअ रतन्म वत।
वस
अ न्अ ततो अस्म रचासश्रीदिअ चाज्रस म गश्रीष्अ र इध्अ रर्यः शरअ दअसवर्यः॥६॥
पदिपचाठर्यः- रत।न पकरमषतण। हसअ वषचा।म दितवअ चार्यः। रज्ञअ र।न अतन्म वत॥ वस
अ न्अ तर्यः। अअस्र।अ आअसश्रीतअ ।न
आज्ररम ।न गश्रीष्अ रर्यः। इध्अ रर्यः। शअरत।न हसअ वर्यः॥६॥
अन्वययाः - यतम् दवेवमायाः पपुरुषवेण अतन्वत। अस्य वसन्तयाः आज्यमम् आसष्ट्रीतम् , गष्ट्रीष्मयाः इध्मयाः, शिरतम्
हिमवयाः(चमासष्ट्रीतम्)।
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॥पपुरु षसकक मम्॥
व्यमाख्यमा - यतम् यदमा पकवर्थोकक्रमवेणवैव

मटप्पणष्ट्री
शिरष्ट्रीरष
वे कत्पन्नवेषपु 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 इत्यथर याः। एवस गष्ट्रीष्म इध्मयाः आसष्ट्रीतम्। तमवेववेध्मत्ववेन
सङ्कशल्पतवन्त इत्यथर याः। तथमा शिरदमवरमासष्ट्रीतम्। तमामवेव पपुरनोडमाशिमामदहिमवष्त्ववेन सङ्कशल्पतवन्त इत्यथर याः।
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 रज्ञअ स बसअ हरसष अ प्रनौकअन्पकरमषस जचातअ रगम तअ र्यः।
ततन म दितवअ चा अरम जन्त सचाध्अ रचा रषरम श्चअ रत॥७॥
पदिपचाठर्यः- तर।न रज्ञअ र।न बसअ हरसष।म प्र। औअकअन।न पकरमषर।न जचातअ र।न अअगतअ र्यः॥ ततन।म दितवअ चार्यः।
अअरज
अ अन्त।अ सचाध्अ रचार्यः। रषरम र्यः। चअ। रत॥७॥
अन्वययाः - अगतयाः जमातस तस यजस पपुरुषस बमहिर मष प्रसौकनम् तवेन दवेवमायाः यवे समाध्यमायाः ऋषययाः च अयजन्त।
व्यमाख्यमा - यजस यजसमाधनभकतस तवे पपुरुषस पशिपुत्वभमावनयमा यकपवे बदस बमहिर मष ममानसवे यजवे प्रसौकनम्
प्रनोमकतवन्तयाः। ककीदृशिममत्यत्रमाहि। अगतयाः सवर सपृषवेयाः पकवर पपुरुषस जमातस पपुरुषत्ववेननोत्पन्नमम्। एतच्च प्रमागवेवनोकमम्

'तस्ममामदरमाळजमायत मवरमाजनो असध पकरुषयाः' इमत। तवेन पपुरुषरूपवेण पशिपुनमा दवेवमायाः अयजन्त। ममानसयमागस
मनष्पमामदतवन्त इत्यथर याः। कवे तवे दवेवमा इत्यत्र आहि। समाध्यमायाः सपृमषसमाधनयनोग्यमायाः प्रजमापमतप्रभपृतययाः तदनपुकपुलमायाः
ऋषययाः मन्त्रद्रिषमारयाः यवे च सशन्त। तवे सवरऽप्ययजन्तवेत्यथर याः।
समान्वयप्रमतपदमाथर याः - तस= प्रसथतमम्, अगतयाः= प्रमाकम्, जमातस= प्रमादभ
पु र कतमम्, यजस= यजसमाधनभकतस
सम्पकजनष्ट्रीयस वमा, पपुरुषस= पशिपुत्वभमावनयमा यकपवे बदस, (दवेवमायाः= सपुरमायाः) बमहिर मष= ममानसवे यमागवे, दवक मारयमास वमा, कपुशिवेषपु
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 कपुशिवे स्थमापमयत्वमा जलवेन पमवत्रष्ट्री कपृतवमानम्। ततयाः
प्रनोमकतपपुरुषमातम् दवेवमायाः प्रजमापत्यमामदसपृषकतमाररयाः यजकतमाररयाः ऋषयश्च यजस सम्पमामदतवन्तयाः।
व्यमाकरणमम् -

 प्रसौकनम्-प्रपकवरकमातम् उकम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
 अयजन्त-यजम्-धमातनोयाःलमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।

तस्रचादम ज्ञअ चातन सवरम हअ हतर्यः ससभतम म स पमषदिचाज्अ रर।न
पश
अ भनन तचावाँश्चकतम वचारव्अ रचानम चारण्रचान
अ न गचाम्अ रचाश्चअ रत॥८॥
पदिपचाठर्यः- तस्रचातम ।न रज्ञअ चात।न सवअ रऽअ हहत:म । सरऽन भमतम र।न पषत
म अ ऽन आअज्रर॥न पश
अ भन।न तचान।न
चअकतअ। वचारअ व्अ रचानम ।न आअरण्रचान
अ ।न गचाम्अ रचार्यः। चअ। रत॥८॥
अन्वययाः - सवर हिहतयाः तस्ममातम् यजमातम् पपृषदमाज्यमम् सम्भपृतमम् , वमायव्यमन आरण्यमामन यवे च गमाम्यमायाः तमानम्
चक्रवे।
व्यमाख्यमा - सवर हिहतयाः। सवमारत्मकयाः पपुरुषनो यशस्मनम् यजवे हिह यतवे सनोऽयस सवर हिहतम्। तमादृशिमातम् तस्ममातम्
पकवर्थोकमातम् ममानसमातम् यजमात्पपृषदमाज्यस दसधममसश्रज्यस सम्भपृतस सम्पमामदतमम्। दसध चमाज्यस चवेत्यवेवममामदभनोग्यजमातस
सवर सम्पमामदतममत्यथर याः। 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 हिह यतवे यशस्मनम् स सवर हिहतम्, तस्ममातम्
सवर हिहतयाः= 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 सवर हिहतयाः यजमातम् दसधममसश्रतस घपृतमम् एकत्रष्ट्री कपृतमम्। तवेन घपृतवेन आकमाशिस्थमायाः
मवहिगमायाः, आरण्यकपशिवयाः, गमाम्यपशिवयाः च उत्पन्नमायाः।
व्यमाकरणमम् -

 सवर हिहतयाः- सवर हिह यतवे यशस्मनम्; तस्ममातम्। सवर हिह शक्वपम् , पञ्चिम्यवेकवचनवे।
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 पपृषदमाज्यमम्- पपृषम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे, पपृषतम् च तदम् आज्यस च(कमर धमारययाः)।
 सम्भपृतमम्- सम्पकवरकमातम् भपृधमातनोयाः कप्रत्ययवे।
 वमायव्यमानम्- वमायपुशिब्दमातम् यत्प्रत्यययाः, ततयाः मदतष्ट्रीयमाबहिह वचनमम्।
 आरण्यमानम्- अरण्यशिब्दमातम् अण्प्रत्यययाः, ततयाः मदतष्ट्रीयमाबहिह वचनमम्।
 गमाम्यमायाः- गमामशिब्दमातम् यत्प्रत्यययाः, ततयाःप्रथममाबहिह वचनमम्।
 चक्रवे- कपृधमातनोयाः सलमट आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषवैकवचनमम्।

तस्रचादम ज्ञअ चात्सवरम हअ हत अ रचर्यःअ सचारचासम न जसज्ञरत।
छन्दिचाससम स जसज्ञरत अ तस्रचाद
दिम जचारत॥९॥
अ जकस्तस्रचा
अ
म जअसज्ञअरत॥अ छन्दिचाससम स। जअसज्ञरअ त ।अ
पदिपचाठर्यः- तस्रचातम ।न रज्ञअ चात।न सवअ रऽअ हहतअ :म । रच:म । सरचासन।
तस्रचातम ।न रजक:म । तस्रचातम ।न अअजचारअ तअ ॥अ ९॥
अन्वययाः - सवर हिहतयाः तस्ममातम् यजमातम् ऋचयाः समाममामन जसजरवे , तस्ममातम् छन्दमाससस तस्ममातम् यजपुयाः
अजमायत।
व्यमाख्यमा - सवर हिहतयाः तस्ममातम् पकवर्थोकमातम् यजमातम् ऋचयाः समाममामन च जसजरवे उत्पन्नमायाः। तस्ममातम् यजमातम्
छन्दमाससस गमायत्र्यमादष्ट्रीमन जसजरवे। तस्ममातम् यजमातम् यजपुयाः अमप अजमायत।
समान्वयप्रमतपदमाथर याः - तस्ममातम् = प्रसथतमातम्, सवर हिहतयाः = अशिवेषहिवनशिष्ट्रीलत्वमातम्, यजमातम् = मखमातम्,
ऋचयाः = ऋग्ववेदमायाः, समाममामन = समामववेदमायाः, जसजरवे = समपुत्पन्नमायाः, तस्ममातम् = पपुरुषमवेधमाख्ययमागमातम्, छन्दमाससस =
गमायत्र्यमादष्ट्रीमन वपृत्तमामन, जसजरवे = प्रमादभ
पु र कतमामन, तस्ममातम् = प्रसथतमातम् मखमातम्, यजपुयाः = यजपुरमप, अजमायत =
जमातयाः, समपुत्पन्न इत्यमाशिययाः।।९
सरलमाथर याः - तस्ममातम् सवर हिहतयाः यजमातम् ऋचयाः, समाममामन, गमायत्र्यमादष्ट्रीमन छन्दमाससस, यजकसमष च
उत्पन्नमामन।
व्यमाकरणमम् -

 जसजरवे- जनम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
 अजमायत- जनम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।

म ।
तस्रचादिअ श्वचा म अजचारन्त अ रत कत चतोभम रअ चादितर्यः
गचावतो म ह जसज्ञरत अ तस्रचात्तअ स्रचाज्म जचातअ चा अजम चावअ र:म ॥१०॥
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म ॥ गचाव:म । ह।अ जअसज्ञअरत।अ
पदिपचाठर्यः- तस्रचातम ।न अश्वचा:म । अअजचारअ न्अ त।अ रत। कत । चअ। उभअ रअ चादितर्यः
तस्रचातम ।न तस्रचातम ।न जचातअ चार्यः। अअजचावअ रर्यःम॥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
गदर भमायाः 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 गदर भमादययाः अश्वतरमाश्च, उभयनोयाः भमागयनोयाः दन्तमा यवेषमास तवे उभयमादतयाः = ऊध्वमारधनोभमागयनोयाः
दन्तयपुकमायाः सशन्त, तवेऽमप, अजमायन्त = समपुत्पन्नमायाः। तस्ममातम् = पकवर्थोकमादम् यजमातम्, हि = स्फिपुटस, गमावयाः =
धवेनवयाः, जसजरवे = प्रमादभ
पु र कतमायाः, तस्ममातम् = मखमातम्, अजमाश्च अवयश्च अजमावययाः = छमागमवेषमादयश्च, जमातमायाः =
जमनमम् अलभन्त।।१०
सरलमाथर याः - तस्ममातम् यजमातम् अश्वमायाः, ऊध्वर भमागवे अधनोभमागवे च यवेषमास दन्तमायाः मवदन्तवे तवे उत्पन्नमायाः,
गमावयाः उत्पन्नमायाः, अजमाश्च अजमायन्त।
व्यमाकरणमम् -

 अजमायन्त- जनम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
 उभयमादतयाः- उभयनोयाः दन्तमायाः यवेषमास तवे(बहिह वष्ट्रीमहिसममासयाः)
 जसजरवे- जनम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
 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।

म ल्परन।न
रत्पकरमषस अ व्रदिधम कर्यः कसतधअ चा व्रक
रकखिअ स सकरस्म रअ कनौ बचाहअ ह कचा ऊअरू पचादिचा म उच्रततत॥११॥
पदिपचाठर्यः- रत।न पकरमषर।न सव। अदिधम कर्यः। कअसतधअ चा। सव। अअकअल्परअ नअ ॥न रकखिरम ।न सकर।न
अअस्र।अ कनौ। बचाहअ ह इसत।म कनौ। ऊअरू इसत।म पचादिनौ।म उच्अ रततअ त 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 प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
 व्यकल्पयनम्- मवपकवरकमातम् ककपम्-धमातनोयाः मणमच लमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
 उच्यवेतवे- बक-धमातनोयाः कमर मण लमट प्रथमपपुरुषमदवचनवे।

म अ रकखिरम चासश्रीदिन बचाहअ ह रचाजम अन्र:म कमअतर्यः।
बचाह
अ अणतोऽस्र
म अ रद्विहैश्र:म पदिअ नभ्रचास शभदतो
ऊअरू तदिस्र
अ अजम चारत॥१२॥
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पदिपचाठर्यः- बचाह
अ अणर्यः। अअस्र।अ रकखिरम ।न आअसश्रीतअ ।न बचाहअ ह इसत।म रचाज
अ अन्र:म । कमअतर्यः॥ ऊरू
अ इसत।म
तत।न अअस्र।अ रत।न वहैश्र:म । पतअ ऽन भ्रचार।न शभदर्यः
अ । अअजचारअ तअ ॥अ १२॥
अन्वययाः - बमाह्मणयाः अस्य मपुखमम् आसष्ट्रीतम्, रमाजन्ययाः बमाहिह कपृतयाः, यतम् ववैश्ययाः ततम् अस्य ऊरूयाः,
पद्भ्यमास शिकद्रियाः अजमायत।
व्यमाख्यमा -

इदमाननीं

पकवर्थोकमानमास

प्रश्नमानमामपुत्तरमामण

दशिर यमत।

अस्य

प्रजमापतवेयाः

बमाह्मणयाः

बमाह्मणत्वजमामतमवमशिषयाः पपुरुषयाः मपुखममासष्ट्रीतम् मपुखमादत्पु पन्नयाः इत्यथर याः। यनोऽयस रमाजन्ययाः कमत्रयत्वजमामतममानम् सयाः
बमाहिह कपृतयाः बमाहिह त्यवेन मनष्पमामदतयाः। बमाहिह भ्यमामपुत्पमामदत इत्यथर याः। ततम् तदमानष्ट्रीमम् अस्य प्रजमापतवेयाः यदवैश्ययाः ससपन्नयाः।
ऊरुभ्यमामपुत्पन्न इत्यथर याः। तथमा पद्भ्यमास पमादमाभ्यमास शिकद्रियाः शिकद्रित्वजमामतममान्पपुरुषयाः अजमायत। इयस च मपुखमदभ्यनो
बमाह्मणमादष्ट्रीनमामपुत्पसत्तयर जपुयाःससमहितमायमास 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 शिसौयर परमाक्रमसमशन्वतयाः, कपृतयाः = 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।

म जचातअ श्चकतोर्यःअ सभरर्हो अजचारत।
म
चअन्दरचाअ रनसतो
म चासअ गनश्च म प्रचाण
रकखिचासअ दिन्दश्च
अ चाद्विचारअ करजम चारत॥१३॥
पदिपचाठर्यः- चन्दरचा:म । रनसम र्यः। जचातअ र्यः। चकतो:म । सभरर:म । अअजचारअ तअ ॥अ रकखिचातम ।न इन्द:म । चअ।
अअसगनर्यः। चअ। प्रचाण
अ चात।न वचारअ कर्यः। अअजचारअ तअ ॥१३॥
अन्वययाः - मनसयाः चन्द्रिममायाः जमातयाः, चकनोयाः सकयरयाः अजमायत, मपुखमातम् इन्द्रियाः च अमग्नियाः च, प्रमाणमातम् वमायपुयाः
अजमायत।

70

ववेदमाध्ययनमम्

॥पपुरु षसकक मम्॥

मटप्पणष्ट्री

व्यमाख्यमा - यथमा दध्यमाज्यमामदद्रिव्यमामण गवमादययाः पशिवयाः ऋगमामदववेदमा बमाह्मणमादयनो मनपुष्यमाश्च
तस्ममादत्पु पन्नमा 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 = प्रमादभ
पु र कतयाः। श्रनोत्रमादम् = कणमारतम्,
वमायपुयाः = ममातररश्वमा, प्रमाणश्च = जष्ट्रीवयाः। मपुखमातम् = आननमातम्, अमग्नियाः = अनलयाः (वमहयाः), अजमायत =
समपुद्भित
क याः।।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 आसश्रीदिन्अ तररकम स शश्रीष्अ णर्हो दनौर्यः सरवम तरत।
म ल्परन॥न १४॥
पदिअ नभ्रचास भभसरसअ दिरशर्यःअ शतोत्रचात्तअ थचा म लतोक
अ चावाँ अक
पदिपचाठर्यः- नचाभ्रचार्यःम। आअसश्रीतअ ।न अअन्तररकम र्यः। शश्रीष्अ णरर्यः। दनौर्यः। सर।न अअवतअ रतअ ॥अ पतअ ऽन भ्रचार।न
भभसरर्यःम। सदिशर्यःम। शतोत्रचातम ।न तथचा।म लतोक
अ चान।न अअकअल्परअ नअ ॥न १४॥
अन्वययाः - नमाभ्यमायाः अन्तररकमम् आसष्ट्रीतम् शिष्ट्रीष्णर याः दसौयाः समवतर त, पद्भ्यमास भकममयाः, श्रनोत्रमातम् मदशियाः, तथमा
लनोकमानम् अकल्पयनम्।
व्यमाख्यमा - यथमा चन्द्रिमादष्ट्रीनम् प्रजमापतवेमरनयाः प्रभपृमतभ्यनोऽकल्पयनम् तथमा अन्तररकमादष्ट्रीनम् लनोकमानम्
प्रजमापतवेयाः नमाभ्यमामदभ्यनो दवेवमायाः अकल्पयनम् उत्पमामदतवन्तयाः। एतदवेव दशिर यमत। नमाभ्यमायाः प्रजमापतवेनमारभवेयाः
अन्तररकममासष्ट्रीतम्। शिष्ट्रीष्णर याः मशिरसयाः दसौयाः समवतर त 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 -

 समवतर त- सम्पकवमारतम् वपृतम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषवैकवचनवे।
 अकल्पयनम्- क्लपृप-म् धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
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सप्तअ चास्रचासम न्पररधर
अ सअ सर्यः सप्तअ ससअ रध:म कमअतचार्यः।
दितवअ चा रदज्ञअ स तन्म वचानअ चा अबध्म नन्अ पकरमषस पश
अ कर॥न १५॥
पदिपचाठर्यः- सप्तअ । अअस्र।अ आअसनअ ।न परअ रऽधर
अ :म । सत्रर्यः। सप्तअ । सरअ ऽन इध:म । कमअतचार्यः॥ दितवअ चार्यः।
रत।न रज्ञअ र।न तन्अ वचानअ चार्यः। अबध्म नन।न पकरमषर।न पशकर॥न १५॥
अन्वययाः - यतम् दवेवमायाः यजस तन्वमानमायाः पपुरुषस पशिपुमम् अबध्ननम्, अस्य सप्त पररधययाः आसनम्, मत्रयाः सप्त
सममधयाः कपृतमायाः।
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 कपृतमायाः। 'दमादशि ममासमायाः पञ्चितर वस्त्रय इमवे लनोकमायाः असमावमामदत्य एकमवसशियाः'(तवै०स०
५.१.१०.३)इमत श्रपुतमायाः पदमाथमार एकमवसशिमतदमारुयपुकवेध्मत्ववेन भमामवतमायाः। यतम् ययाः पपुरुषनो ववैरमाजनोऽशस्त तस पपुरुषस
दवेवमायाः प्रजमापमतप्रमाणवेशन्द्रियरूपमायाः यजस तन्वमानमायाः ममानसस यजस तन्वमानमायाः कपुवमारणमायाः 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, कपृतमायाः= कशल्पतमायाः। यतम्=
यदमा, यजस= ममानसक्रतपु,स 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 मनममर तमायाः।
व्यमाकरणमम् -

 तन्वमानमायाः- तनम्-धमातनोयाः शिमानमच प्रथममाबहिह वचनवे।
 अबध्ननम्- बन्धम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।

रज्ञअ तन म रज्ञअ ररम जन्त दितवअ चास्तचासन अ धरचारसम ण प्रथअरचान्रचासम न।न
तत ह अ नचाकसम रसहरअ चान:म सचन्त अ रत्र अ पभवर्वे म सचाध्अ रचार्यः ससन्त म दितवअ चार्यः॥१६॥
पदिपचाठर्यः- रज्ञअ तन।म रज्ञअ र।न अअरज
अ अन्त।अ दितवअ चार्यः। तचासन।म धरचारसम ण। प्रथअ रअ चासन।म आअसनअ ॥न तत। ह।अ
नचाकमर।न रसअ हरअ चान:म । सच
अ अन्त।अ रत्र।म पभवर्वे।म सचाध्अ रचार्यः। ससन्त।म दितवअ चार्यः॥१६॥
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अन्वययाः - दवेवमायाः यजवेन यजमम् अयजन्त, तमामन धममारमण प्रथममामन आसनम्। तवे ममहिममानयाः हि नमाकस
सचन्त, यत्र पकवर समाध्यमायाः दवेवमायाः सशन्त।
व्यमाख्यमा - पकवर प्रपञ्चिवेननोकमथर

ससमकप्यमात्र दशिर यमत दवेवमायाः प्रजमापमतप्रमाणरूपमायाः यजवेन यथनोकवेन

ममानसवेन ससकल्पवेन यजस यथनोकयजस्वरूपस प्रजमापमतमम् अयजन्त पकसजतवन्तयाः। तस्ममातम् पकजनमातम् तमामन
प्रससदमामन

धममारमण

जगद्रिपुपमवकमारमाणमास

धमारकमामण

प्रथममामन

मपुख्यमामन

आसनम्।

एतमावतमा

सपृमषप्रमतपमादकसककभमागमाथर याः ससगपृहिष्ट्रीतयाः। अथनोपमासनतत्फिलमानपुवमादकभमागमाथर याः ससगह्य
पृ तवे। दवेवमायाः सशन्त मतष्ठशन्त
ततम् नमाकस मवरमाट्प्रमामप्तरूपस स्वगर तवे ममहिममानयाः तदपपु मासकमायाः 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= वतर न्तवे।।१६।।
सरलमाथर याः - दवेवमायाः यजवेन यजस्वरूपस प्रजमापमतस पकसजतवन्तयाः। स एव सवर प्रथमयाः धमर याः। तवे उपमासकमायाः
मदव्यस स्वगर प्रमाप्नपुवशन्त, यत्र प्रमाचष्ट्रीनमायाः ससमदस प्रमाप्तवन्तयाः दवेवमायाः सशन्त।
व्यमाकरणमम् -

 अयजन्त- यजम्-धमातनोयाः लमङ आत्मनवेपदवे प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
 सचन्त- सचम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे 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 मकल पमाठमम् अवगच्छमाम
(इतयाः परस षटम् मन्त्रमायाः शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयमा वतर न्तवे। उत्तरनमारमायणष्ट्रीयसककमम्। शिपुक्लयजपुवरदयाः। ३१

अध्यमाययाः। अत्र उवटभमाष्यस महिष्ट्रीधरभमाष्यस चनोपलभ्यतवे। अत्र उवटभमाष्यमासशिमानम् गपृहिष्ट्रीत्वमा प्रमामपुख्यवेन
महिष्ट्रीधरभमाष्यमवेव मकसञ्चितम् पररवतर नवेन उपस्थमामपतमशस्त। समायणभमाष्यममप सशन्धमवच्छवे दमामदकस कपृत्वमा
कमठनमासशिमानम् पररत्यज्य प्रदत्तमशस्त।)

अअदिनभ्रर्यः सम्भतर्यः
म म पसम थव्अ रहै रसचाच्म च सवश्व
अ कमररणर्यःअ सरवम त्तरतअ चागत।म
म दितवत्अ वरचाज
तस्रअ त्वषचा म सवदिअ धदम भ परत
अ चानरअ गत।म ।१७।।
अ सम त अ तन्रत्ररस्र
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 मवश्वकमर णयाः कमालस्य रसमातम् प्रष्ट्रीतवेयाः यनो रसयाः अगवे प्रथमस
समवतर त समभवतम्। भकतपञ्चिकस्य कमालस्य च सवर प्रमत कमारणत्वममातम् पपुरुषमवेधयमासजननो सलङ्गशिरष्ट्रीरवे
पञ्चिभकतमामन तपुषमामन कमालश्च। ततयाः तपुषवेभ्ययाः कशश्चदम् रसमवशिवेषफिलरूपयाः उत्तमजन्मप्रदयाः उत्पन्नयाः इत्यथर याः।
तस्य रसस्य रूपस मवदधतम् धमारयनम् त्वषमा आमदत्ययाः एमत प्रत्यहिमम् उदयस करनोमत। अगवे प्रथमस मत्यर स्य
मनपुष्यस्य सतयाः तस्य पपुरुषमवेधयमासजनयाः आजमानदवेवत्वस मपुख्यस दवेवत्वमम् सकयररूपवेण। मदमवधमा दवेवमायाः कमर दवेवमायाः
आजमानदवेवमायाः च। कमर णमा उत्कपृषवेन दवेवत्वस प्रमाप्तमायाः कमर दवेवमायाः। सपृष्ट्यमादसौ उत्पन्नमायाः आजमानदवेवमायाः। तवे
कमर दवेववेभ्ययाः श्रवेष्ठमायाः। यवे शितस कमर दवेवमानमामम् 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 मत्रषपु भयाः। ततनो दवे अनपुषपुभसौ। अन्त्यमा मत्रष्टपु पम्। 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। भपृद म् भरणवे। पपुण्यससस्कमारमानपुरसञतभकतपञ्चिकपररववेमषत इत्यथर याः। एवस ससभपृतयाः सनम्
पश्चमातम् रसमाच्च मवश्वकमर णयाः समवतर त। रसनो रमागयाः तस्ममादम् रसमातम् मवश्वमामन सवमारमण कममारमण यस्य सयाः
मवश्वकममार समवतमा तस्ममादम् मवश्वकमर णयाः रसमातम् सवर जगत्कतपुरयाः ईश्वरस्य रमागमातम् ईश्वरवेच्छमा समवतर त
समभवतम्। सकक्ष्मशिरष्ट्रीरष्ट्री अवशस्थतस्य उत्पदममानयाः सकक्ष्मदवेहिस्य त्वषमा श्रष्ट्रीभगवमानम् आमदत्ययाः यतम् रूपस
मवदधतम् कमालमात्मकयाः समवतमा मवमशिषस रूपस कपुवर नम् एमत आगच्छमत तन्मत्यर स्य पकवर मनपुष्यस्य सतयाः दवेवत्वस
व्यत्यययाः दवेवत्ववेन आजमानस जननस उत्पसत्तरवेव तस्य जन्म अभवतम् इमत आमदत्ययाः स्तकयतवे।
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वतदिचाहअ रततअ स पकरमषस रहअ चान्तरम चासदित्अ रवणर्यंम अ तरसम र्यः परअ स्तचातम ।न
म त्अ वचासत म रत्र
तरतवअ सवसदि
म अ करतसम त अ नचान्रर्यः पन्थचा म सवदतअ तऽरनम चार।।१८।।
व्यमाख्यमा - एतस महिमान्तस सवर्थोत्कपृषस दवेशिकमालमादवच्छवे दरमहितमम् पपुरुषस सकयरमण्डलस्थमम् अहिस ववेद
जमानमामम इमत ऋषवेयाः वचनमम्। ककीदृशिमम्। आमदत्यवणर मम् आमदत्यस्य इव वणर्थो यस्य तमम्। उपममान्तरमाभमावमातम्
स्वनोपममम्। स्वप्रकमाशिमम् इमत भमावयाः। तथमा तमसयाः परस्तमातम्। तमनोरमहितमम् इत्यथर याः। तमयाःशिब्दवेन अमवदमा
उच्यतवे। अमवदमायमायाः भवेददशिर नमम्। 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 ममागर याः मपृत्यपुरमामहित्यमाय नमाशस्त। सकयरमण्डलमान्तयाः पपुरुषमम् आत्मरूपस जमात्वमा
एव मपुमकयाः।।१८।।
समायणभमाष्यमम्- एवस प्रतष्ट्रीयममानस पपुरु
पु षस पपुरर शिवेतवे इमत पपुरुषयाः तमम्। अनवेन प्रमाप्तस पररच्छवे दस
व्यमावतर यमत- महिमान्तमममत। महिमान्तमम् अपररशच्छन्नमम् अनन्तमम्। आमदत्यवणर - आमदत्यस्य वणर इव वणर्थो
यस्य स आमदत्यवणर याः स्वयस प्रकमाशि इत्यथर याः। तमसयाः परस्तमातम्। अजमानमाकमारमादम् उपरर स्वतवेजसमा
अजमानमान्धकमारमम् अधयाःकपृत्य वतर ममानमम् एतस महिमान्तमम् आमदत्यमान्तस्थस पकणर पपुरुषमम् एनस समाकमादम् परनोकभकतमम् ,
अहिस- शिनोसधत-त्वसपदमाथर याः अहिस ववेद जमानमामम। एतस पपुरुषस महिमान्तमम् आमदत्यवणर परु
पु षस ववेद। आमदत्यवणर महिमान्तस
पपुरुषमम् एतस पपुरुषसस ववेद अववेद म् इत्यवेवस व्यमतहिमारवेण अहिस ववेद जमानमामम। सवर ववेदमान्तवैयाः तमात्पयरण प्रमतपमादमाथर मम्
आहि- तमवेव मवमदत्वमाऽमतमपृत्यपुमममत। सहिसशिष्ट्रीषरत्यमामदनमा ययाः अमभमहितयाः परमवेश्वरयाः तमवेव मवमदत्वमा नमान्यस, तस
मवमदत्वमा एव मपृत्यपुस मपृत्यपुयक
पु स सससमारमम् अत्यवेमत अमतक्रमाममत, न कमर णमा।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 कपुत आनष्ट्रीतमायाः।
32. पपुरुषसककवे कयाः आमदत्यरूपस प्रमाप्तयाः।
33. दवेवनि॒त्वममाजमाननि॒मगवेनो॑ इत्यत्र कमतमवधमा दवेवमा व्यमाख्यमाकमारवेण उकमायाः। तद्भिवेदमायाः कवे।
34. ववेदमानि॒हिमवेनि॒तस पपुरुनो॑षस मनि॒हिमान्तनो॑मम् इत्यत्र पपुरुषस्य महित्त्वस मकमम्।
35. आमदत्यवणर तमसयाः परस्तमातम् इत्यत्र तमयाःपदमाथर याः कयाः।
36. कस मवमदत्वमा मपृत्यपुमम् अत्यवेमत।
37. नमान्ययाः पन्थमायाः अयनमाय मवदतवे। कपुत्र अयनमाय। कश्च पन्थमायाः।

ववेदमाध्ययनमम्

75

मटप्पणष्ट्री

ववे द माध्ययनमम्

म अन्तरजचारम रचानतो बहहधचा
प्रज
अ चापसम तश्चअरसत अ गभर्वेऽअ
अ सव जचारम तत।
म अ सवश्वचा।म ।१९।।
तस्रअ रतोसनस अ परर म पश्रसन्त अ धश्रीरचास्अ तसस्रन्म ह तस्थकभअ रकवनचासन
व्यमाख्यमा - मकसभकतयाः इमत मवमशिष्यतवे। य सवमारत्ममा प्रजमापमतयाः अन्तयाः हृमद शस्थतयाः सनम् गभर चरमत
गभर मध्यवे प्रमवशिमत। यश्च अजमायममानयाः अनपुत्पदममाननो मनत्ययाः सनम् बहिह धमा कमायर कमारणरूपवेण 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 इत्यथर याः।।
समायणभमाष्यमम्- प्रकषरण जमायन्तवे इमत प्रजमायाः। तमासमास पमतयाः। गभर अन्तयाः सवर प्रमामणनमामम् उदरमध्यवे
अन्तयमारममरूपवेण ययाः चरमत। स च स्वरूपवेण अजमायममानयाः दवेहिमादवेयाः जन्ममन अमप स्वयस जन्मशिकन्यनोऽमप
उपमासधवशिमातम् बहिह धमा बहिह प्रकमारवेण मवजमायतवे। यदमा अज गमतमवकवेपणयनोयाः। स्वममाययमा सवमारनम् अजमायममानयाः
मवकवेपयनम् ससमनोहियनम् स्वयस बहिह धमा मवजमायत इमत। तस्य बहिह धमा वतर ममानस्यमामप प्रजमापतवेयाः यनोमनस स्थमानस स्वरूपस
च धष्ट्रीरमायाः सम्यकम् जमामननयाः पररपश्यशन्त समाकमातम् कपुवर शन्त। तशस्मनम् प्रजमापतसौ महि एव स्वकमारणभकतवे एव मवश्वमा
मवश्वमामन भपुवनमामन भकतमामन तस्थपुयाः मतष्ठशन्त।।१९।।

म अ रतो दितवअ चानचास म पकरतोसह
रतो दितवअ तभ्रऽम आअतपसत
अ तम र्यः।
पभवर्होअ रतो दितवअ तभ्रतो म जचातअ तो नरतो म रचअ चारअ बचाहरतम ।।२०।।
व्यमाख्यमा - ययाः प्रजमापमतयाः आमदत्यरूपनो दवेववेभ्ययाः अथमारय आतपमत दनोततवे। अमतशियवेन तवेजसमा
तपमत आमदत्यरूपवेण। यश्च दवेवमानमास पपुरनोमहितयाः सवर कमायरषपु 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 पकवर याः सवर दवेवमागणष्ट्रीयाः
जमातयाः। तस्मवै बमाह्मयवे रुचमाय नमयाः। बह्मणनो यनोग्यस बमाह्मस तस्मवै बमाह्मयवे रुचमाय रनोचममानमाय दष्ट्रीप्यममानमाय
आमदत्यमाय नमयाः।।२०।।

76

ववेदमाध्ययनमम्

॥पपुरु षसकक मम्॥

मटप्पणष्ट्री

रचअ स बचाह
अ स जअनरन्म ततो दितवअ चाऽअगत अ तदिबम कवन।न
म अणतो सवद
रस्त्वहैवअ स बचाह
अ चात्तस्र म दितवअ चाऽअसम न्अ वशत।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
भवतष्ट्रीत्यथर याः।
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। परबह्मवशिवमतर ननो दवेवमायाः तदसशिभकतस्यमामप वशिवमतर ननो
भवन्तष्ट्रीत्यथर याः।।२१।।

म
शश्रीश्च म तत लअक्ष्रश्रीश्चअ पत्न्रचावम हतोरचात्रअ त पचाश्व
रूअपरसअ श्वननौ अ व्रचात्तरम ।न
अ र्वे नकत्रचासण
म रअ कस रऽम इषचाण सवरलतोक
इष्अ णसन्नषचाणचा
अ स रऽम इषचाण।।२२।।
व्यमाख्यमा - ऋमषयाः आमदत्ययाः स्तपुत्वमा प्रमाथर यतवे। हिवे आमदत्य, श्रष्ट्रीयाः लक्ष्मष्ट्रीयाः च तवे तव पत्न्यसौ।
जमायमास्थमानष्ट्रीयवे त्वदशिवे इत्यथर याः। (अस्य पपुरुषस्य एतवे अवयवमायाः इमत। उवटयाः)। ययमा सवर जनमाश्रयणष्ट्रीयनो
भवमत समा श्रष्ट्रीयाः श्रष्ट्रीयतवे अनयमा श्रष्ट्रीयाः ससपदम् इत्यथर याः। अहिनोरमात्रवे तव पमाश्वर पमाश्वर स्थमानष्ट्रीयवे। नकत्रमामण गगनगमायाः
तमारमायाः तव रूपमम्। तववैव तवेजसमा भमासममानत्वमातम् तवेजसयाः गनोलकयाः सकयर्थो नकत्रमामण अम्बपुगनोलकमायाः इमत
ज्यनोमतयाःशिमास्त्रनोकवेयाः। अशश्वनसौ दमावमापपृसथव्यसौ तव व्यमात्तमम् मपुखमम् मवकमाससतमपुखस्थमानष्ट्रीयवे अश्नपुवमातवे व्यमाप्नपुतयाः
तसौ अशश्वनसौ अशश्वनसौ दमावमापपृसथव्यसौ इमवे हिष्ट्रीदमम् सवर मश्नपुवमातमामम् इमत श्रपुतवेयाः। य ईदृशियाः तवे त्वमास यमाचवे। इष्णनम्
कमर फिलमम् इच्छनम् सनम् इषमाणयाः इच्छपुयाः। इषपु इच्छमायमास मवकरणव्यत्यययाः। यदमा इष आभष्ट्रीक्ष्ण्यवे ऋम् यमामदयाः अत्र
इच्छमाथर याः। मकमम् एषणष्ट्रीयस तत्रमाहि। अमपुस परलनोकस मवे मम इषमाण मम परलनोकयाः समष्ट्रीचष्ट्रीनयाः अस्तपु इमत इच्छमा।
अमनोघवेच्छमात्वमादम् इषस भवतष्ट्रीत्यथर याः। सवर मवे मम इषमाण सवर लनोकमात्मकयाः अहिस भववेयमम् इमत इच्छमा इत्यथर याः।
मपुकनो भववेयमम् इत्यथर याः। 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 उभयपमाश्वर वमतर न्यसौ तवे। नकत्रमामण अशश्वन्यमादष्ट्रीमन तव
रूपस अशश्वनसौ दमावमापपृसथव्यसौ तव व्यमात्तस मपुख्यस मपुखमम्। इत एवस रूपस त्वमाममदमहिस यमाचवे। इष्णस मनषमाणमामपुस म
इषमाण- सवर लनोकस म इषमाण। एतत्पददयममप इषपुधमातनो रूपमम्। मवकरणव्यत्ययश्च। इष्णनम् इच्छनम्
ववेदमाध्ययनमम्
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कमर फिलममच्छनम्। मकस तदम् इमत। अमपुस म इषमाण-अमपुस लनोकस मवे मदष्ट्रीयत्ववेन इषमाण इच्छ , सवर लनोकस मवे
मदष्ट्रीयत्ववेन इषमाण इच्छ आत्मत्ववेन वमा इषमाण, अहिमम् एव इदस सवर मममत 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 तस्थपुभर पुवनमामन मवश्वमा।। कशस्मनम् तस्थपुयाः।
41. पकवर्थो यनो दवेववेभ्यनो जमातयाः। अत्र कनो जमातयाः।
42. नमनो रुचमाय बमाह्मयवे। इत्यत्र रुचशिब्दमाथर याः कयाः। बमाह्मयवे इत्यस्य मकलशिब्दमम् अथर च सलखत।
43. तस्य दवेवमा असनम् वशिवे इत्यत्र कस्य वशिवे दवेवमायाः। मकमत्र तमात्पयर मम्।
44. दवेवमा अगवे तदबपुवनम्। मकमम् अबपुवनम्।
45. श्रष्ट्रीश्च तवे लक्ष्मष्ट्रीश्च पत्न्यसौ इमत अत्र कमा श्रष्ट्रीयाः। कस्य पत्न्यसौ।

पपुरुषस्वरूपमम् दरपु वगमाहिमम्। मवमभन्नवैयाः प्रकमारवैयाः तस्य प्रकटनस कतपुर शिक्यतवे। पपुरुषसककस सपुप्रससदस
सम्प्रमत अमप। सवर त्र पकजमामदषपु अमप अस्य प्रयनोगयाः अव्यमाहितरूपवेण भवमत एव। अत्र पपुरुषस्वरूपदयमम्
प्रदष्ट्रीयतवे। एतवेन अध्यवेतमा अवच्छवे द म् यदम् एकस्यमामप मवषयस्य मभन्नशिवैल्यमा प्रकटनस सम्भवमत। अतयाः अत्र
पदत्तप्रकमारमातम् मभन्नवेन प्रकमारवेण छमात्रयाः स्वस्य उत्तरमामण ससदमामन कपु यमारतम्। यदमप पपुरुषस्वरूपस तदवेव वतर तवे।
तत्र भवेदनो नमाशस्त, भवेदस्तपु प्रकटशिवैल्यमामशस्त। अतयाः न पपुनरुमकदनोषयाः।

18.4)

पपुरु षस्वरूपमम्
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 कठनोपमनषमदमहितयाः 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 वतर न्तवे, परन्तपु अस्य पपुरुषस्य
सवर व्यमामपत्वमातम् सवर जत्वमातम् तथमा सवर त्र मवचरणशिष्ट्रीलत्वमाच्च महितष्ट्री मवमशिषतमा वतर तवे। तथमामहि अस्य पपुरुषस्य
सहिसस मशिरमाससस तथमा सहिसस नवेत्रमामण सहिसस च पमादमामन सशन्त। अत्र सहिसशिब्दयाः उपलकणममात्रस वतर तवे ,
सहिसपदस्यमात्र असङ्ख्यममत्यथर याः। उच्यतवे चसहिसशिष्ट्रीषमार पपुरुषयाः सहिसमाकयाः सहिसपमातम्।
स भकममस मवश्वतनो वपृत्वमात्यमतष्ठदशिमासगपुलमम्॥इमत।।
यथमाशस्मनम्

कल्पवे

वतर ममानमायाः

प्रमामणदवेहिमायाः

सवरऽमप

मवरमाट्पपुरुषस्य

अवयवमायाः,

तथवैव

अतष्ट्रीतमागमाममननोरमप कल्पयनोयाः सवर मवरमाजयाः अवयवमा एव। स परममात्ममा पपुरुष एव जगतयाः सवर मम्, नमान्यतम्।
जगतयाः परममात्मसवर स्वत्वस भगवतमा श्रष्ट्रीकपृष्णवेनमामप ध्वन्यतवे - "मवषभ्यमाहिममदस कपृत्स्नमवेकमासशिवेन शस्थतनो जगतम्"

(१०.४२) इमत। सनोऽयस सवर ववेदमान्तमवतम् परममात्ममा स्वयमवेव स्वककीययमा ममाययमा मवरमाडम् -दवेहिस बह्ममाण्डरूपस
सपृष्टमा तत्र जष्ट्रीवरूपवेण प्रमवश्य बह्ममाण्डमामभममानष्ट्री दवेवतमात्ममा जष्ट्रीवयाः अभवतम्।
अस्य मवरमाट्पपुरुषस्य अङ्गवे भ्य 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 चक्रपुयाः दवेवमायाः, उच्यतवे च- "यत्पपुरुषवेण हिमवषमा दवेवमा
यजमतन्वत" इमत। तस्ममादवेव यजमातम् ऋचयाः समाममामन यजकसमष, गमायत्र्यमादष्ट्रीमन च्छन्दमाससस तथमा
अश्वगदर भमादयश्च पशिवयाः उत्पन्नमायाः। अस्य महितयाः पपुरुषस्य मपुखमादम् बमाह्मणमानमामपुत्पसत्तयाः।रमाजन्ययाः
कमत्रयत्वजमामतममानम् पपुरुषयाः तस्य बमाहिह भ्यमास मनष्पमामदतयाः। ऊरुभ्यमास ववैश्यस्य तथमा पमादमाभ्यमास शिकद्रिस्यनोत्पसत्तयाः।
तदक
पु मम्बमाह्मणनोऽस्य मपुखमाममासष्ट्रीद्बमाहिह रमाजन्ययाः कपृतयाः।
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, शिष्ट्रीष्णर श्च दसौयाः उत्पन्नयाः, पमादमाभ्यमास भकममस्तथमा श्रनोत्रमातम्
मदशियाः उत्पन्नमायाः। एवसरूपवेण दध्यमाज्यमामदद्रिव्यमामण गवमादययाः पशिवयाः, ऋगमामदववेदमायाः, बमाह्मणमादयनो मनपुष्यमायाः,
प्रकपृमतस्थसकयरचन्द्रिमादययाः सवर एव तस्यवैव प्रजमापतवेयाः अङ्गभकतमायाः सन्तष्ट्रीमत मशिवमम्।

पपुरु षस्वरूपमम्

18.5)

ववेद एवमासखलधमर मकलमम्। ऐमहिकमामपुशष्मकनोभयमवधफिलमावमाप्तवेयाः अपकवर समाधनस ववेदयमत भगवमानम् ववेदयाः।
यदमप तत्र कमर कमाण्डभकमयष्ठमा मन्त्रमायाः प्रमाचपुयरण प्रमाप्यन्तवे तथमामप आत्मतत्त्वप्रमतपमादकमानमास मन्त्रमाणमास नमाल्पस
महित्त्वमशस्त। भगवदमभन्नत्वमातम् परनोकत्वमातम् ववेदनोऽयस दरपु वगमाहियाः। आत्मयमाथमात्म्यमनणर य एवमास्य मपुख्यस लक्ष्यमम्।
कमर मपुख्यमाय कममारमण मवधत्तवे समाधकमानमास महितमाथर मयस ववेदयाः। अत एव कमर मभयाः सहि तत्त्वप्रमतपमादनपरस सककस
स्थमानवे स्थमानवे सममाम्नमातमम्। तवेषपु पपुरुषसककममतप्रससदमममत ववेदमवदनो वदशन्त।

ववेदमाध्ययनमम्
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ववे द माध्ययनमम्
शिपुक्लयजपुवरदस्य

एकमत्रसशिमाध्यमायवे

सककममदममाम्नमायतवे।

ऋग्ववेदस्य

अषममाषकवे

षष्ठसककममदस

चकमाशस्त। षनोडशिमभयाः ऋङ्मन्त्रवैयाः सपुशिनोभतवे एततम् सककमम्। ऋमषनमाररमायणयाः ऋचमाममासमामम् ईमकतमा। प्रससदयाः
पपुरुषनोऽत्र दवेवतमा। अन्त्यमायमामम् ऋमच मत्रषपु पम् छन्दयाः, मशिषमासपु तपु अनपुषपुभयाः। अशस्मनम् सककवे पपुरुषस्वरूपस
सपुमनरूमपतमम्। ननपु कनोऽयस मनरूप्ययाः पपुरुष इमत चवेदच्पु यतवे - पपुरस शिरष्ट्रीरस तशस्मनम् शिवेतवे इमत पपुरुषयाः। तदक
पु स
महिमाभमारतवेनवदमारस पपुरस पपुण्यमवेतवैभमारववैयाः समशन्वतमम्।
व्यमाप्य शिवेतवे महिमात्ममा यस्तस्ममातम् पपुरुष उच्यतवे।। इमत।
यदमा अस्तवेयाः व्यत्यस्तमाकरयनोगमातम् आसष्ट्रीतम् पपुरमा पकवरमवेववेमत मवगहिस कपृत्वमा व्यपुत्पमामदतयाः पपुरुष इमत।
तदमाहि श्रपुमतयाः- पकवरमवेवमाहिममहिमासमममत तत्पपुरुषस्य पपुरुषत्वमममत। अथवमा पपुरुषपु भकररषपु उत्कषर शिमासलषपु सत्त्ववेषपु
सष्ट्रीदतष्ट्रीमत। पपुरुमण फिलमामन सननोमत इदमातष्ट्रीमत वमा। पपुरुमण भपुवनमामन ससहिमारसमयवे स्यमत अन्तस करनोतष्ट्रीमत वमा ,
पकणरत्वमातम् पकरणमादम् वमा सदनमातम् वमा पपुरुष इमत।
उपयपुरकमाथर मवमशिषयाः
मवरमाडमाख्ययाः पपुरुषयाः अनन्तवैयाः

अव्यकमहिदमामदमवलकणयाः

चवेतनयाः

सवर प्रमामणसममषरूपयाः

बह्ममाण्डदवेहिनो

मशिरनोमभयाः चकपुमभयाः चरणवैश्च चकमासदम् अशस्त। अनवेन

पपुरुषस्य

सवर व्यमामपत्वमपुच्यतवे। 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 सवर तयाः मतयर कम्
ऊध्वर मम् अधश्च व्यमाप्य मवरमाजतवे पपुरुषनोऽयमम्। एतवेन बह्मवमामदनमास बह्मण इव पपुरुषस्य जगद पपु मादनत्वस
श्रपुमतसम्मतमम्।
यमददस वतर ममानस जगदम् भमासतवे तत्सवर पपुरुषस्वरूपमवेव। एतवेन अजमामननमास दृष्ट्यमा यज्जगतम् ,
जमामनदृशिमा तत्पपुरुष एव। रज्ज्वसौ सपर जमानममव पपुरुषवे जगज्जमानमम् अजमानमम्। न कवेवलस वतर ममानमम्, अतष्ट्रीतस
भमवष्यस च जगतयाः पपुरुष एव इमत वदन्त्यमा श्रपुत्यमा पपुरुषस्य मनत्यत्वममाम्नमातमम्। अयमवेव पपुरुषयाः अमपृतत्वस्य
तथमा मपुकवेरष्ट्रीशियाः। यनो महि मनोकवेश्वरनो न स ममयतवे। यतयाः प्रमामणनमास भनोग्यवेन मनममत्तवेन स्वककीयमास
कमारणमावस्थमाममतक्रम्य पररदृश्यममानमास जगदवस्थमास प्रमाप्ननोमत पपुरुषयाः , ततयाः प्रमामणनमास कमर फिलभनोगमाय
जगदवस्थमास्वष्ट्रीकमारमातम् नवेदस तस्य वमास्तमवकस रूपमम्।
अतष्ट्रीतमानमागतवतर ममानरूपमास मनसखलस जगतम् पपुरुषस्य स्वककीयसमामथ्यर मवशिवेषयाः। वमास्तवयाः पपुरुषस्तपु
इतनोऽप्यमतशियवेन असधकयाः। अस्य कमालत्रयवतर्थीमन प्रमामणजमातमामन चतपुथमारशित्ववेन कशल्पतमामन। अवमशिषयाः
मत्रपमादम् मवनमाशिरमहितस सतम् स्वप्रकमाशिरूपवे व्यवमतष्ठतवे इमत शिमम्।

18.6)

पपुरु षसकक स्य समारमासशि याः
शिपुक्लयजपुवरदस्य एकमत्रसशित्तमवेऽध्यमायवे वतर तवे पपुरुषसककमम्। तत्र सककवे षनोडशिमन्त्रमा आम्नमातमायाः। तत्र

नमारमायणनमाम्नमा ऋमषयाः पपुरुषनो दवेवतमा। अन्त्यनो मन्त्रयाः मत्रषपु प्छन्दसमा आम्नमातयाः।
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अनन्तपमाद-लनोचन-मस्तकसमशन्वतयाः परमवेश्वरयाः पपुरुषयाः बह्ममाण्डगनोलकरूपमास धररत्रनीं सवर तनो
व्यमाप्य दशिमाङ्गपुलपररममतस्थमानमम् अमतक्रम्य प्रमामणनमास हृमद अवशस्थतयाः। यतम् सवर मम् उत्पन्नस, यदम् वमा सवर मम्
उत्पसत्तमवेष्यमत ततम् सवर पपुरुष एव। अतष्ट्रीतमानमागतवतर ममानकमासलकवस्तकमन सवमारमण एव पपुरुषयाः। अयस पपुरुषयाः
अमरत्वस्य स्वमामष्ट्री। अमपच यवे अन्नवेन वधर न्तवे तवेषमाममप पपुरुषनोऽयमम् ईश्वरयाः। अतष्ट्रीतमामदकमालत्रयवतर्थीमन
प्रमामणजमातमामन अस्य चतपुथर्थोऽशियाः। अवमशिषस मत्रपमादम् मवनमाशिरमहितवे स्वप्रकमाशिस्वरूपवे स्वलर्थोकवे मवदतवे।
मत्रकमालमात्मकस जगमददस पपुरुषस्य ममहिममा। नवेदस पपुरुषस्य वमास्तवस स्वरूपमम्। अतनो ममहिम्ननोऽमप अमतशियवेन
वतर तवे 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 चतपुमदर कपु व्यमाप्तवमानम् अशस्त।
तस्ममादम् आमदपपुरुषमादम् मवरमाडम् उत्पन्नयाः। तमवेव दवेहिमसधकरणस कपृत्वमा यत्र एकयाः पपुममानम् अजमायत। स
सवर जयाः स्वककीयममाययमा मवरमाड्दवेहिस मवरमाडड पस सपृष्टमा तत्र स्वयमवेव जष्ट्रीवरूपवेण प्रमवश्य बह्ममाण्डमामभममानष्ट्री
जष्ट्रीवनोऽभकतम्। स मवरमाडमामतररकनो मनपुष्यमामदरूपनोऽभकतम्। स क्रमशियाः मनपुष्यमादष्ट्रीनम् जष्ट्रीवमानम् , भकममस, जष्ट्रीवशिरष्ट्रीरमामण च
ससजर ।
शिरष्ट्रीरष
वे पु उत्पन्नवेषपु सत्सपु दवेवमा उत्तरसपृमषससद्ध्यथर तस पपुरुषस हिमवष्टवेन सङ्कल्प्य ममानसस यमागस
सङ्कशल्पतवन्तयाः। तस्य यमागस्य गष्ट्रीष्मतपुरयाः इन्धनमवशिवेषयाः , वसन्ततपुरयाः आज्यस तथमा शिरदृतपुरमासष्ट्रीद म् हिमवयाः। मकञ्चि
अस्य समाङ्कशल्पकयमागस्य गमायत्र्यमादष्ट्रीमन सप्त छन्दमाससस पररधय आसनम्। दमादशि ममासमायाः पञ्चितर वयाः, त्रय इमवे
लनोकमा अमामदत्यश्च एकमवसशिमतयाः पदमाथमारयाः एकमवसशिमतदमारुयपुकवेन्धनत्ववेन भमामवतमायाः। यजसमाधनभकतस तस पपुरुषस
पशिपुत्वभमावनयमा यकपवे बद्ध्वमा बमहिर षस ममानसवे यजवे सपृमषसमाधनयनोग्यमायाः प्रजमापमतप्रभपृतययाः तदनपुककलमा 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-गवयगधर व-धवेनवयाः जमातमायाः। क्रमशियाः गमायत्र्यमादष्ट्रीमन छन्दमाससस समपुत्पन्नमामन। ऋगमामददवेवमा अमप तस्ममादम् यजमादम् जसजरवे।
यजपपुरुषस्य मपुखमातम् बमाह्मणयाः, बमाहिह भ्यमास कमत्रययाः, उरुभ्यमास ववैश्ययाः, पमादमाभ्यमास च शिकद्रियाः इमत वणर चतपुषयस
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 भकभर पुवमामदलनोकमानम् दवेवमा उत्पमामदतवन्तयाः इमत। तथमामहि
पपुरुषसककवे उकमम्नमाभ्यमासष्ट्रीदन्तरष्ट्रीकस शिष्ट्रीष्णर्थो दसौयाः समवतर त।
श्रनोत्रमादमायपुश्च प्रमाणश्च मपुखमादमग्निरजमायत।।इमत।।
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पमाठसमारयाः
अशस्मनम् पपुरुषसककवे आदसौ पपुरुषस्वरूपस वमणर तमम्। स मवरमाडमाख्ययाः पपुरुषयाः सहिसमशिरनोयपुकयाः
सहिसमामकयपुकयाः। यदमप स समगबह्ममाण्डस व्यमाप्य मतष्ठमत तथमामप दशिमाङ्गपुलपररममतस्थमानमम् असधकस वतर तवे।
अनवेन तस्य बह्ममाण्डमातम् बमहिरमप मवदममानत्वस जमायतवे। यतम् मकममप दृश्यममानस ततम् सवर ममप स पपुरुष एव। स
च भकतभमवष्यदतष्ट्रीतकमालष्ट्रीनयाः। एवस तस्य अमरणधममर त्वस 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 पपृथक्कपृतवमानम्। तदनन्तरस पपृसथवष्ट्री उत्पन्नमा,
ततयाः जष्ट्रीवमात्मनयाः कपृतवे शिरष्ट्रीरस मनममर तमम्। यदमा दवेवमायाः पपुरुषरूपहिमवषमा यजस सम्पमामदतवन्तयाः तदमा वसन्ततपुरयाः घपृतस,
गष्ट्रीष्मतपुरयाः ईन्धनस, शिरदृतपुयाः हिमवरमासनम्। ततयाः पपुरुषस्य जलवेन स्नमानमामदकस वमणर तमम्। ततयाः पपुरुषयाः वमायसौ
मवचरतयाः

पमकणयाः,

आरण्यकमानम्

पशिकनम्,

गमाम्यमानम्

पशिकनम्

च

सपृषवमानम्।

एवस

सवर हिहतयाः

यजमातम्

ऋगमामदववेदमान्तभकरतमन्त्रमायाः गमायत्र्यमामदछन्दमाससस च अजमायन्त। तस्ममातम् यजमातम् अश्वमायाः पशिवयाः गमावयाः इत्यमादययाः
अजमायन्त। अस्य पपुरुषस्य मपुखमातम् बमाह्मणमायाः, बमाहिह भ्यमास कमत्रयमायाः, ऊरुभ्यमास ववैश्यमायाः, पमादमाभ्यमास शिकद्रिमायाः,
नमामभप्रदवेशिमातम् अन्तररकमण्डलस, मशिरसयाः दपुलनोकयाः, पमादमाभ्यमास भकममयाः, कणमारभ्यमास मदशियाः अजमायन्त। एवस लनोकमायाः
रमचतमायाः। सककस्य अन्तवे एवस वमणर तस यतम् दवेवमायाः यजवेन यजपपुरुषस पकसजतवन्तयाः। स एव धमर याः। तस्य उपमासकमायाः
स्वगर लनोकस प्रमाप्नपुवशन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1.

पपुरुषसककस्य समारस सलखत।

2. पपुरुषस्य कस्ममातम् अङ्गमातम् मकस मकमम् उत्पन्नमम् इमत मन्त्रमानपुसमारवेण व्यमाख्यमात।
3.

सवर हिहतयाः यजमातम् मकस मकमम् उत्पन्नमम् इमत मन्त्रमानपुसमारवेण व्यमाख्यमात।

4. पपुरुषस्वरूपस वणर यत।
5. एतमावमानस्य ममहिममा...इमत प्रतष्ट्रीकनोदतपृ मम् मन्त्रस सम्पकणरमम् उदत्पृ य व्यमाख्यमात।
6.

यजवेन यजमयजन्त दवेवमायाः... इमत प्रतष्ट्रीकनोदत
पृ मम् मन्त्रस सम्पकणरमम् उदत्पृ य व्यमाख्यमात।

7. सप्तमास्यमासनम् पररधयसस्त्र... इमत प्रतष्ट्रीकनोदतपृ मम् मन्त्रस सम्पकणरमम् उदत्पृ य व्यमाख्यमात।
8. ववेदमाहिमवेतस पपुरुषमम् इमत प्रतष्ट्रीकनोदतपृ मम् मन्त्रस सम्पकणरमम् उदत्पृ य व्यमाख्यमात।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
उत्तरपकग याः-१

1.

नमारमायणयाः ऋमषयाः, अनपुषपुपम् छन्दयाः, १६-मत्रषपु पम्, मवरमाटम् पपुरुषयाः दवेवतमा।

2. बह्ममाण्डमाद्बमहिरमप सवर तनो 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।
उत्तरपकग याः- २

11. वसन्तयाः।
12. गष्ट्रीष्मयाः।
13. शिरतम्।
14. समाध्यमायाः सपृमषसमाधनयनोग्यमायाः प्रजमापमतप्रभपृतययाः तदनपुकपुलमायाः ऋषययाः मन्त्रद्रिषमारयाः।
15. सवर हिहतयाः यजमातम्।
16. उभयनोयाः दन्तमायाः यवेषमास तवे।
17. पपृषम्-धमातनोयाः शितपृप्रत्ययवे, पपृषतम् च तदम् आज्यस च।
18. प्रपकवरकमातम् उकम्-धमातनोयाः लमङ प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
19. वमायपुशिब्दमातम् यत्प्रत्यययाः, ततयाः मदतष्ट्रीयमाबहिह वचनमम्।
20. जनम्-धमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषबहिह वचनवे।
उत्तरपकग याः- ३

21. बमाह्मणयाः।
22. कमत्रयसौ।
23. ववैश्यसौ।
24. शिकद्रिसौ।
25. मनसयाः।
26. सकयरयाः।
ववेदमाध्ययनमम्
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27. इन्द्रियाः अमग्निश्च।
28. अन्तररकमम्।
29. दसौयाः।
30. भकममयाः।
उत्तरपकग याः-४

31. अद्भ्ययाः सम्भपृतयाः इमत पपुरुषसककवे उपमात्तमा षटम् मन्त्रमायाः शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयमायाः वतर न्तवे। तत्र
पपुरुषसपुकस्यवैव असशिभकतयाः। तत्र उत्तरनमारमायणष्ट्रीयसककमम्। शिपुक्लयजपुवरदयाः। ३१ अध्यमाययाः।

32. पकवरकल्पवे पपुरुषमवेधयमाजष्ट्री आमदत्यरूपस प्रमाप्तयाः।
33. दवेवनि॒त्वममाजमाननि॒मगवेनो॑ इत्यत्र मदमवधमा दवेवमा व्यमाख्यमाकमारवेण उकमायाः। कमर दवेवमायाः आजमानदवेवमायाः च। कमर णमा
उत्कपृषवेन दवेवत्वस प्रमाप्तमायाः कमर दवेवमायाः। सपृष्ट्यमादसौ उत्पन्नमायाः आजमानदवेवमायाः। तवे कमर दवेववेभ्ययाः श्रवेष्ठमायाः।

34. ववेदमानि॒हिमवेनि॒तस पपुरुनो॑षस मनि॒हिमान्तनो॑मम् इत्यत्र पपुरुषस्य महित्त्वस महि सवर्थोत्कपृषत्वस दवेशिकमालमादवच्छवे दरमहितत्वमम्।
35. आमदत्यवणर तमसयाः परस्तमातम् इत्यत्र तमयाःपदमाथर याः अमवदमा।
36. ययाः तमसयाः परयाः तमम् महिमान्तमम् दवेशिकमालमादवच्छवे दरमहितमम् आमदत्यवणर पपुरुषस मवमदत्वमा मपृत्यपुमम्
अत्यवेमत।

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

उत्तरपकग याः-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 तस्थपुभर पुवनमामन 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 रुचशिब्दमाथर याः। 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
तमात्पयर मम्।
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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
तमात्पयर मम्।

45. श्रष्ट्रीश्च तवे लक्ष्मष्ट्रीश्च पत्न्यसौ इमत अत्र आमदत्ययाः पपुरुषयाः ययमा सवर जनमाश्रयणष्ट्रीयनो भवमत समा श्रष्ट्रीयाः।
श्रष्ट्रीयतवे अनयमा श्रष्ट्रीयाः ससपदम् इत्यथर याः। आमदत्यस्य पपुरुषस्य प्रजमापतवेयाः पत्न्यसौ।

॥ इमत अषमादशियाः पमाठयाः ॥

ववेदमाध्ययनमम्
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