
)1 ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैलकण्यस
ववेदप्रमाममाण्यमवमशिर याः च

प्रस्तमावनमा-

अस्ममाकस  ववैमदकवमाङ्मयमम् मवलकणमम् वतरतवे। ललौमकककमाव्यस्य अपवेकयमा ववैमदकस  कमाव्यस मवदपुषमास मनसस
असधकमम् आहमादस जनयमत। ववैमदककमाव्यस्य मवषयवे मवद पुषमास मनसस कनोऽमप सन्दवेहियाः नमासस्त। ववैमदकमायाः ऋषययाः
मननोगतमानमास भमावमानमास प्रकटनवे पटव आसनम्। वस्तपुतस्तपु ववेदमायाः अपलौरुषवेयमा इमत आसस्तकमानमास मतमम्। ऋषययाः
कवे वलस  मन्त्रमामण  दृषवन्तयाः  न  तपु  कपृ तवन्तयाः।  ववेदवे  कमाव्यत्वस  स्वतयाः  एव  वतरतवे।  मकन्तपु  ऋषष्ट्रीणमास  मपुखमादवेव
प्रथमतयमा  तवेषमास  प्रकमाशियाः  अभवतम्  इमत  ऋषष्ट्रीणमास  कमवत्वमम्।  ववैमदकमन्त्रवेषपु  मवमवधरसमायाः  स्फिपु टमायाः  वतरन्तवे।
उपममादष्ट्रीनमामम्  अलङ्कमारमाणमामम्  अवतमारणमा  ववैमदककमालवे  एव अभवतम्।  ववैमदकवमाङ्मयवे  अलङ्कमारमाणमामम्  उपयनोगयाः
व्यथरयाः नमासस्त। यतनो महि एमभयाः अलङ्कमारवैयाः नवैकवे  सकक्ष्ममाथमारयाः प्रकमामशितमायाः अभवनम्। कमवषपु श्रवेष्ठयाः कमवयाः भवमत
ववैमदकयाः ऋमषयाः। ववैमदकमन्त्रवेषपु  प्रकपृ तवेयाः  अमप मननोहिरस  वणरनस  प्रमाप्यतवे।  इममानम्  मवषयमानम्  वयमम्  असस्मनम्  पमाठवे
पठमामयाः। अमप च अत्र वयस ववेदस्य प्रमाममाण्यमवषयवे आलनोचनमास कपु मरयाः।

उदवेश्यमामन-

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् 

➢ ववैमदकवमाङ्मयस्य मवलकणतमामम् असधगममष्यमत।

➢ ववेदवेषपु रसस्य मवधमानस कथस भवमत इमत बनोदपुस शिक्नपुयमातम्।

➢ ववैमदकमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास कमवत्वमवषयवे जमास्यमत

➢ ववेदवे अलसकमारमाणमामम् उपयनोगयाः कथमम् असस्त इमत अवगच्छवेतम्।

➢ ववेदवे सलौन्दयरपररकल्पनस कथमम् असस्त तमदषयवे जमातपुस समथरयाः भववेतम्।

➢ ववेदस्य प्रमाममाण्यमवषयवे जमानष्ट्रीयमातम्।
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. )1 1 भकममकमा
ललौमकककमाव्यमामदभ्ययाः  ववैमदकवमाड्मयस्य मवलकणतमा  मवदतवे।  इयस  च मवलकणतमा  ववेदस्य पदवेषपु

गदवेषपु च प्रकमामशितमा। यदमप ललौमककमामन कमाव्यमामन बहिहमन ससन्त तथमामप मवदमाससयाः ववैमदकवमाङ्मयवे एव असधकमम्
आहमादस प्रमाप्नपुवसन्त। मनसखलवेषपु कमाव्यवेषपु ववैमदकस  कमाव्यमम् एव प्रथममम् इमत मवदपुषमास मतमम्। ललौमकककमाव्यमानमास
स्थमानस तपु ववैमदककमाव्यमातम् परमवेव मवदतवे। ववेदवे ममसथलमामदनगरष्ट्रीणमामम् अतष्ट्रीव रमणष्ट्रीयस वणरनस वतरतवे। यथमा तत्र
वपृत्रमासपुरस्य मवकटरूपस्य वणरनस  प्रमाप्यतवे  तथमा दवेवमासपुरसङ्गमामस्य अमप वणरनस  लभ्यतवे। एतमामन वणरनमामन
पमाठकमानमास मनयाःसपु आनन्दस जनयसन्त।

ववैमदकमायाः ऋषययाः मननोगतभमावमानम्  सम्यकम्  प्रकमटतवन्तयाः। मननोगतभमावमानमास  सपुन्दरतयमा प्रकटनमाय
अलङ्कमारमायाः  आवश्यकमायाः  भवसन्त।  ऋषययाः  अमप  स्थमानवे  स्थमानवे  मननोगतभमावमानमास  प्रकटनवे  अलङ्कमारप्रयनोगस
कपृ तवन्तयाः। ववैमदकमन्त्रवेषपु  अमप बहिहशियाः अलङ्कमारमायाः प्रमाप्यन्तवे।  कमाव्यसससमारवे  कमवतमा  यमावतष्ट्री प्रमाचष्ट्रीनमा  वतरतवे
उपममालङ्कमारयाः  अमप  तमावमानम्  एव  प्रमाचष्ट्रीनयाः  वतरतवे।  कमवयाः  यत्र कपु त्रमामप  अलङ्कमारमाणमास  व्यवहिमारस  न  करनोमत।
प्रसङ्गमानपुसमारमम्  एव तवेन अलङ्कमारमाणमास  व्यवहिमारयाः मक्रयतवे।  तवेषमास  प्रयनोगवेण च स बहिह  दपुबर्बोध्यमम्  अमप मवषयस
स्वल्पवैयाः  एव  पदवैयाः  अतष्ट्रीव  सरलतयमा  प्रकटयमत।  ववैमदकवमाङ्मयवे  अथरप्रमतपमादनमाय  अलङ्कमारमाणमास  प्रयनोजनस
मवदतवे। यथमा चन्द्रियाः घनमान्धकमारवेण आच्छनमास रमामत्रमम् आलनोमकतमास करनोमत, तदतम् अलङ्कमारवैयाः ववैमदकवमाङ्मयस्य
दपुरवगम्यमायाः मवषयमायाः बनोधगम्यमायाः भवसन्त। तत्र अनपुप्रमासयाः उपममा उत्प्रवेकमा दृषमान्तयाः अथमारन्तरन्यमासयाः इत्यमादययाः
अलङ्कमारमायाः स्थमानवे स्थमानवे समपुपलभ्यन्तवे।

ववैमदकवमाङ्मयवे  अलङ्कमारमाणमास  प्रयनोगवेण  रसयाः  एव  प्रमतपमामदतयाः।  समपुमचतवे  सन्दभर  इमवे  अलङ्कमारमायाः
कमाव्यशिनोभमास मनतरमामम् अमभवधरयसन्त। कमवयाः स्वमानपुभवस सहृदयहृदयपयरन्तस सरलतयमा सम्प्रवेषमयतपुस तदनपुरूपस
अलङ्कमारमामदयपुकस  वमाक्यस व्यवहिरमत। वयमम् एवसमवधस्य कमाव्ययपुगस्य कल्पनमामम् अमप कत्तपुर्त्तुं  न शिक्नपुमयाः यत्र
उपममादययाः अलङ्कमारमायाः न प्रयपुकमायाः।

ववैमदकसककवे षपु  नमानमादवेवतमानमास  यजस  प्रमत  सममागमनमाय  पमासथरवसपुखस्य  सम्पमादनमाय
आध्यमासत्मकभमावस्य उन्मवेषणमाय च बहिहमवधवेषपु  छन्दयाःसपु प्रमाथरनमा कपृ तमा असस्त। प्रमाथरनमाऽवसरवे कमवयाः तमासमास
पमवत्रभमावमानमास भव्यरूपमाणमास च सम्यगम् वणरनस कपृ तवमानम्। व्यङ्ग्यमाथरप्रमतपमादकमामन वमाक्यमामन च तत्र मवदन्तवे।
ववैमदकषरययाः उच्चमवचमारमानम् कतपुर्त्तुं समथरयाः आसष्ट्रीतम्। कलमारमहितस जष्ट्रीवनस तवेभ्ययाः न रनोचतवे स्म। स कलमासपु कपु शिलस
जष्ट्रीवनस द्रिषपुमम् इषवन्तयाः। तवेषमास मतवे तदवेव जष्ट्रीवनस भवमत यसस्मनम् कलमायाः मतष्ठसन्त। ववेदयाः अमप जष्ट्रीवनस कलमायपुकस
भववेतम्  इमत सम्भमावयमत। ववेदववेदमाङ्गवेषपु  क्वमचतम्  उषमामवषयकवे षपु  मन्त्रवेषपु  सलौन्दयरभमावनमा असधकतयमा दृश्यतवे।
क्वमचतम्  च  इन्द्रिमवषयकमन्त्रवेषपु  तवेजसस्वतमायमायाः  प्रमाचपुयर्त्तुं  पररलक्ष्यतवे।  यथमा  अग्निवेयाः  रूपवणरनप्रसङ्गवे
स्वभमावनोक्त्यलसकमारयाः  प्रयपुज्यतवे  तथमा  वरुणस्तपुतलौ  हृद्गतकनोमलभमावमानमास  ममाधपुयरगपुणस्य च प्रकमाशियाः वतरतवे।
"उतत्वयाः  पश्यनम्  न  ददशिर  वमाचस,  जमायवेव  पत्यवे  उषतष्ट्री  सपुवमासमा",  "दमा  सपुपणमार  सयपुजमा  सखमायमा"
इत्यमादष्ट्रीमन अनवेकमामन वमाक्यमामन ववेदवेषपु ससन्त। एतवेषमास वमाक्यमानमामम् अमभप्रमायस समामहित्यशिमासवेषपु अनमभजयाः जमातपुस
न प्रभवमत। एवस यनो जनयाः समामहित्यशिमासस न जमानमामत स व्यञ्जनयमा प्रमतपमादममानमानम् ववैमदकमाथमारनम्  जमातपुस  न
शिक्ननोमत।  अनवेन  प्रकमारवेण  ववैमदकमन्त्रवेषपु  कमाव्यस्य  गपुणमायाः  भकयशियाः  दृश्यन्तवे  यवेषमास  जमानस  ववैमदकमन्त्रमाणमामम्
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अथमारवगमनवे  अत्यन्तममावश्यकमम्  असस्त।  तन्मयतमायमायाः  अनन्यतमायमायाः  च  उत्कपृ षस  ववैमशिष्टस  ववेदवेषपु
समपुपलभ्यतवे। ववेदवेषपु एव भमावमानमास सहिजमा सरलमा च अमभव्यमकयाः असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 उपममा कमाव्यसससमारवे मकयतष्ट्री प्रमाचष्ट्रीनमा।

.2 मननोगतभमावमानमास प्रकमाशिमाय कवे  आवश्यकमायाः भवसन्त।

.3 कवे षमासञ्चितम् अलङ्कमारमाणमास नमाममामन सलखन्तपु।

.4 कलमारमहितस जष्ट्रीवनस कवे भ्ययाः न रनोचतवे।

.5 समामहित्यशिमासवेषपु अनमभजयाः मकस  जमातपुस न प्रभवमत।

. )1 2 रसमवधमानमम्
ऋग्ववेदस्य मन्त्रवेषपु  अनवेकवे  रसमा  वतरन्तवे।  अतयाः तवे  मन्त्रमायाः  अस्ममाकस  मनसयाः प्रधमानमम्  आकषरणमम्

असस्त।  ववैमदकषर्षीणमास  मननोगतभमावमानमास  सरलमनदशिरनमम्  एतवेषपु  मन्त्रवेषपु  समपुपलभ्यतवे।  ऋङ्मन्त्रवेषपु  इन्द्रिस्तपुतलौ
वष्ट्रीररसस्य  सम्यगम्  अमभव्यमकयाः  जमातमा।  दमाशिरमात्रसककवे  महिमषरयाः  वससष्ठयाः  रमाजयाः  मदवनोदमासस्य  तथमा  तस्य
प्रमतपमकणमास मध्यवे ययाः सङ्घषरयाः अभवतम् तस्य सपुष्ठपु  वणरनस कपृ तवमानम्। 

गपृत्समदमषरयाः अनवेकमासपु स्तपुमतषपु वष्ट्रीररसमम् आसश्रत्य इन्द्रिस्य वणरनमम् अकरनोतम्। यथमा -

'यस्ममान ऋतवे मवजयन्तवे जनमासनोऽयस यपुध्यममानमा अवसवे हिवन्तवे।

यनो मवश्वस्य प्रमतममानस बभकव यनो अच्यपुतच्यपुतम् स जनमास इन्द्रियाः॥

(ऋग्ववेदवे २/१२/९)

अस्य मन्त्रस्य अयमम् अथरयाः - इन्द्रिस मवनमा न कनोऽमप ममानवनो मवजयस प्रमाप्ननोमत। यनोदमारयाः आत्मरकमाथर्त्तुं
तमम्  एव  आह्वयसन्त।  मनसखलवेषपु  दवेववेषपु  असलौ  इन्द्रियाः  श्रवेष्ठतमयाः  असस्त।  मकन्तपु  यवे  इन्द्रिपदस्य  प्रमाप्तयवे
कठनोरसमाधनमास कपु वरसन्त स तवेषमास सङ्कल्पभङ्गस  करनोमत। इन्द्रिनो महि शिलौयरस्य वष्ट्रीयरस्य च प्रतष्ट्रीकयाः। अत्र इन्द्रिस्य
ममाहिमात्म्यवणरनवे वष्ट्रीररसयाः स्फिपु टयाः वतरतवे।

इत्थस सवरत्र सस्थतमानमास भमावमानमामम् अमभव्यमकयाः कमवनमा समपुमचतवेन प्रशिससनष्ट्रीयवेन च प्रकमारवेण कपृ तमा
असस्त। कववेयाः लवेखनष्ट्री प्रभकतबलशिमासलनष्ट्री भवमत। अतयाः तस्य प्रत्यवेकस  पदस बहिहनम् अथमारनम् प्रकमाशियमत। अत एव
एतस्ममातम् श्लनोकमातम् कमाव्यसलौन्दयरमम्,  ओजसयाः छटमा,  रष्ट्रीतवेयाः प्रकषरयाः,  पकणर्बोपममा इत्यमादष्ट्रीमन पमाठकमानमास चवेतमाससस
यपुगपतम् आकषरसन्त। ऋषवेयाः सवर प्रयमासमायाः अत्र वष्ट्रीररसमम् एव पररपनोषयसन्त।

सलौन्दयरमम् एव कमाव्यस्य 'रस' इमत मवदमाससयाः अमप स्वष्ट्रीकपु वरसन्त। कमवयाः तमम् एव रसस समाधमयतपुस कमाव्यस
रचयमत। सयाः रसयाः शृङ्गमारकरुणमामदभवेदवेन नवमवधयाः। नवसपु अमप रसवेषपु शृङ्गमारनो नमाम रसनो रसरमाज इमत सवर
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अमप समामहित्यशिमासजमायाः वदसन्त। यथमा शृङ्गमाररसयाः अस्ममाकस  मनयाः मनोदमयतपुस शिक्ननोमत तथमा अन्यवे रसमायाः कतपुर्त्तुं
न प्रभवसन्त। अतयाः सयाः रसवेषपु श्रवेष्ठतमयाः असस्त। स शृङ्गमाररसयाः ससभनोगशृङ्गमारयाः मवप्रलम्भशृङ्गमारयाः इमत भवेदवेन
मदमवधयाः वतरतवे। एतयनोयाः मध्यवे मवप्रलम्भशृङ्गमारयाः मधपुरतरयाः। तत्र मनयाः कमाव्यप्रमतपमादमवषयवेषपु अनमायमासवेनवैव लग्निस
भवमत। तस्ममातम् उत्तमयाः मधपुरतमयाः च कनोमप रसयाः न प्रमाप्यतवे।

ऋग्ववेदस्य अनवेकवे षपु सककवे षपु शृङ्गमाररसस्य उलवेखयाः प्रमाप्यतवे। तत्र एकसस्मनम् सककवे  पपुरूरवमा-उवरश्यनोयाः
प्रणयप्रसङ्गवे  मवरहिपष्ट्रीमडतस्य नमायकस्य कथनवे मवप्रलम्भशृङ्गमाररसस्य सङ्कवेतयाः प्रमाप्यतवे-

'इषपुनर  सश्रय इषपुधवेरसनमा गनोषमायाः शितसमा न रसमहियाः।

अवष्ट्रीरवे क्रतलौ मवदमवधपुवननोरमा न ममायपुस मचतयन्तयाः धपुनययाः।।'

शृङ्गमारसमाभमासस्य अमप सङ्कवेतयाः यमयमष्ट्रीसककवे  (१०/१०)  उपलब्धनो भवमत। यत्र यमष्ट्री स्वभमातपुयाः
यमस्य समष्ट्रीपस गत्वमा सङ्गममाथर्त्तुं प्रमाथरनमास करनोमत। यमयाः तपु तस्यमायाः प्रलनोभनवेन न आकपृ षयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.6 दमाशिरमात्रसककवे  कवे न रमाजयाः मदवनोदमासस्य तथमा तवेषमास प्रमतपमकणमास सङ्घषरस्य सपुष्ठपु  वणरनस कपृ तमम्।

.7 क ऋमषयाः अनवेकमासपु स्तपुमतषपु वष्ट्रीररसमम् आसश्रत्य इन्द्रिस्य वणरनस कपृ तवमानम्।

.8 कस  मवनमा न कनोऽमप ममानवनो मवजयस प्रमाप्ननोमत।

.9 शिलौयरस्य वष्ट्रीयरस्य च प्रतष्ट्रीकयाः कयाः असस्त।

.10 कमवयाः मकस  समाधमयतपुस कमाव्यस करनोमत।

.11 नवसपु अमप रसवेषपु कस  रसस रसरमाजरूपवेण सवर अमप समामहित्यशिमासजमायाः मवदसन्त।

.12 शृङ्गमारस्य दलौ भवेदलौ कलौ।

.13 शृङ्गमारस्य दयनोयाः भवेदयनोयाः मध्यवे कयाः शृङ्गमारयाः मधपुरतरयाः।

.14 शृङ्गमारमाभमासस्य सङ्कवेतयाः कपु त्र उपलब्धनो भवमत।

. )1 3 अलसकमारमवधमानमम् 
ऋग्ववेदस्य मन्त्रवेषपु  अलङ्कमारमाणमास  प्रमाचपुयर्त्तुं  पररलक्ष्यतवे।  एतवे  अलङ्कमारमायाः स्वतयाः आमवभकरतमायाः  ससन्त।

ववैमदकवे षपु अलङ्कमारवेषपु यत्सलौष्ठवस यत्पमाटवस यतम् च आजरवस दृश्यतवे तदम् अन्यत्र न प्रमाप्यतवे। ववैमदकयाः ऋमषयाः कमवषपु
श्रवेष्ठयाः कमवयाः असस्त। सयाः प्रवेम्णयाः परमनोपमासकयाः महिमानम्  भमावपुकयाः सलौन्दयरमप्रयवेषपु  मशिरनोममणयाः च वतरतवे। अतयाः
सवरस्य अमप जगतयाः जमानस  तस्य असस्त। अलङ्कमारमायाः सलौन्दयरस्य प्रकटष्ट्रीकरणवे  अमप पटवयाः वतरन्तवे।  एतवे
अलङ्कमारमायाः कमवकथनस प्रभमावशिमासल कतपुर्त्तुं,  मवषयमानम् रमणष्ट्रीयतयमा प्रमतपमादमयतपुस,  हृदयगतभमावस च प्रकमाशिमयतपुस
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सवरथमा समथमारयाः ससन्त। रूपकस  तपु ववेदस्य एकयाः प्रशिससनष्ट्रीययाः प्रससदयाः च अलङ्कमारयाः असस्त। ववेदमानमास शिवैलष्ट्री एव
रूपकमयष्ट्री  वतरतवे।  सपुष्ठक नमामम्  उपममानमानमास  सम्यकम्  आलनोचनमम्  अत्र  मवमहितस  वतरतवे।  अन्यवेषपु  अलङ्कमारवेषपु
अमतशियनोक्त्यलङ्कमारस्य  व्यमतरवेकमालङ्कमारस्य  सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य  च  प्रयनोगयाः  अत्र  दृश्यतवे।  तत्र
उपममालङ्कमारस्य उदमाहिरणस यथमा - 

'अभमातवेव पपुसस एमत प्रतष्ट्रीचष्ट्री गत्तमार रुमगव सनयवे धनमानमामम्।

जमायवेव पत्य उशितष्ट्री सपुवमासमा उषमा हिसवेवयाः मनररणष्ट्रीतवे अप्समा।।' इमत।।

अस्य  मन्त्रस्य  अयमम्  अथरयाः  -  कदमामचदम्  उषमा  भमातपृहिष्ट्रीनमा  भमगनष्ट्री  इव  स्वदमायभमागस  प्रमाप्तपुस
मपतपृस्थमानष्ट्रीयस्य सकयरस्य समष्ट्रीपमम्  आगच्छमत। कदमामचतम्  पमतमम्  अनपुरञ्जमयतपुस  सपुवसस्य धमारणस  करनोमत।
मकञ्चि कमाममासकमा कमाममनष्ट्री इव पत्यपुयाः पपुरस्तमातम् मनजसलौन्दयर्त्तुं प्रकटष्ट्रीकरनोमत।

ववैमदककमवयाः पमाश्वरवसत्तरनयाः पशिपुजष्ट्रीवनस्य अमप उपममानरूपवेण प्रयनोगस कपृ तवमानम्। समायसकमालवे स्वस्थमानस
प्रत्यमागतमानमास गवमास दृश्यमम् तवेषमामम् अतष्ट्रीव मप्रयमम् असस्त। 

इन्द्रिस्तपुतलौ  (१/३२)  आमङ्गरसमहिरण्यस्तकपस्य ऋषवेयाः  इयमम्  उमकयाः असस्त यतम्  त्वषष मा  मनममरतवेन
स्वरयपुकवजवेण यदमा इन्द्रियाः पवरतमासश्रतस वपृत्रमासपुरस मनहितवमानम् तदमा रम्भणस कपु वरन्तयाः सममागतमायाः  गमावयाः इव जलमामन
समपुद्रिस प्रमत अगच्छनम्-

'अहिनमहिपवतवे मशिसश्रयमाणमास त्वषमास्मवै वजस स्वयस ततक।

वमाश्रमा इव धवेनवयाः स्यन्दममानमा अञ्जयाः समपुद्रिमवदग्मपुरमापयाः॥' इमत।।

- ऋग्ववेदयाः १/३२/२

समाममान्यतयमा ययाः अथरयाः  बहिहमभयाः पदवैयाः  वण्यरतवे,  उपममालङ्कमारस्य प्रयनोगवेण स अथरयाः  स्वल्पवैयाः  पदवैयाः
प्रकमामशितनो भवमत। यथमा  'वमाश्रमा धवेनवयाः'  इत्यनवेन पदवेन ऋमषयाः वपृष्टमा सहि शिब्दस कपु वरतष्ट्रीनमास  धवेनपुनमास  समाम्यस
प्रकमटतवमानम्। अत्र स ववेदपमाठकमानमास पपुरस्तमातम् झञ्झमावमातवेन सहि वपृमषयाः,  समपुद्रिस प्रमत जलस्य ववेगवेन प्रवमाहियाः,
तस्यमा वपृषवेयाः अलङ्घनष्ट्रीयतमा चवेत्यमामदकस  सवर्त्तुं सरसस वणरयमत।

हृदयवपृत्तष्ट्रीनमास  सम्यकम्  प्रकटनमाय  वरुणसककमानमामम्  अनपुशिष्ट्रीलनस  मवशिवेषरूपवेण  सहिमायकयाः  भवमत।
ऋग्ववेदस्य एकसस्मनम् सककवे  (ऋग्ववेदयाः ७/८६) स्वककीयमम् आरमाध्यदवेवस वरुणस प्रमत महिषरयाः वससष्ठस्य मवनम्रतमा
प्रकमटतमा। तत्र ऋमषयाः आत्ममानस पपृच्छमत  -  कदमा अहिस वरुणस्य मवैत्रत्रीं प्रमाप्स्यमामम। क्रनोधरमहितनो भकत्वमा कदमा
वरुणयाः मयमा प्रदत्तस हिमवष्यस गहिष्ट्रीष्यमत। कदमा अहिस प्रसनमनमायाः भकत्वमा तस्य प्रसमादस प्रमाप्स्यमामम। 

'उतस्वयमा तन्वमा ससवदवे तत्कदमान्वन्तवररुणवे भपुवमामन।

मकस  मवे हिव्यमहृणमाननो जपुषवेव कदमा मपृडष्ट्रीकस  सपुमनमा अमभख्यमम्।।' इमत।।

-(ऋग्ववेदयाः ७/८६/२)

अत्र महिमषरयाः वमशिष्ठयाः वरुणदवेवस प्रमाथरयमत -  हिवे दवेव!  कपृ तद्रिनोहिमानम् अपवेमहि। तमानम् द्रिनोहिमानम् मवरनोधमानम् च
अपमह्रियतमामम्, यवे मयमा स्वशिरष्ट्रीरवेण कपृ तमायाः। यथमा पशिकनमामम् अपहित्तमाररस चलौरस यथमा वमा रज्वमा बदस वत्सस जनमायाः मपुकस
कपु वरसन्त तथवैव मम अपरमाधवेन बदस वससष्ठस त्वस मनोचय। 
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'अव द्रिपुग्धमामन मपत्र्यमा सपृज्यमा ननोऽव यमा वयस चकपृ ममा तनकमभयाः।

अव रमाजनम् पशिपुतपृपस न वमायपुस सपृजमा वत्सस न दमाम्ननो वससष्ठमम्।।' इमत।।

- (ऋग्ववेदयाः ७/८६/५)

असस्मनम् सककवे  आत्मसमपरणस नम्रतमा दष्ट्रीनतमा अपरमाधस्वष्ट्रीकपृ मतयाः इत्यमादययाः भव्यभमावनमायाः दृश्यन्तवे।
इदस  सककस  तस्य  ववैष्णवभकमानमास  वमाणत्रीं  स्ममारयमत  यत्र  तवे  सहिसमम्  अपरमाधमानम्  कपृ त्वमा  अमप  भगवन्तस
समाकमात्कत्तपुरमम् इच्छसन्त।

सकयर्बोदयस्य दृश्यमम् अमप तस्य अतष्ट्रीव मप्रयमम् असस्त। अस्य वणरनस स बहिहनम् अलङ्कमारमानम् आसश्रत्य
कपृ तवमानम्।  प्रभमातवणरनप्रसङ्गवे  सयाः  कथयमत  यतम्  यथमा  कनोऽमप  जनयाः  मकममप  चमर  नष्ट्रीत्वमा  जलमाभ्यन्तरवे
स्थमापयमत तथवैव सकयर्बोदयमातम् परस तस्य मकरणमामन अन्धकमारस मनमकपसन्त -

'दमवध्यतनो रश्मययाः सकयर स्य चमरवमावमाधपुस्तमनो अप्स्वन्तयाः।'

(ऋग्ववेदयाः ४/१३/४)

रूपकमाणमामम्  अमप बमाहिहल्यमम्  ऋग्ववेदस्य मन्त्रवेषपु  उपलब्धमम्  असस्त।  सकयरयाः  आकमाशिस्य स्वमणरमयाः
ममणयाः असस्त -"मदवनो रुक्म उरुचकमा उदवेमत" इमत  (ऋग्ववेदयाः ७/६३/४)। सकयरयाः ज्वसलतप्रस्तरखण्डयाः
असस्त यदमाकमाशिवे  स्थमामपतयाः  - "मध्यवे  मदवनो  मनमहितयाः  पपृश्नरश्ममा"  इमत  (ऋग्ववेदयाः  ५/४७/३)। अमग्नियाः
स्वप्रभयमा आकमाशिस स्पपृशिमत - "धपृतप्रतष्ट्रीकनो बपृहितमा मदमव स्पपृशिमा” इमत  (ऋग्ववेदयाः ५/१/१)। इदस स्पषमम्
एव असस्त यदम् एतवे  मन्त्रमायाः अमतशियनोमकमकलकमायाः ससन्त।  ऋग्ववेदवे  अमतशियनोक्त्यमायाः प्रख्यमातमम्  उदमाहिरणमम्
असस्त। तत्र समायणमानपुसमारस यजस्य, पतञ्जल्यमानपुसमारस शिब्दस्य, रमाजशिवेखरमानपुसमारस कमाव्यस्य वमा स्तपुमतयाः कपृ तमा
असस्त। तथमामहि -

'चत्वमारर शृङ्गमासयनोऽस्य पमादमा दवे शिष्ट्रीषर सप्त हिस्तमासलौ अस्य।

मत्रधमा बदनो बपृषभनो रनोरवष्ट्रीमत महिनोदवेवनो मत्यमारमम् आमवववेशि।। इमत।।

(ऋग्ववेदयाः ४/५८/३)

अपरममप उदमाहिरणमम् असस्त-

'दमा सपुपणमार सयपुजमा सखमायमा सममानस वपृकस पररषस्वजमातवे।

तयनोरन्ययाः मपप्पलस स्वमादत्यनश्ननन्यनो अभचमाकशिष्ट्रीमत।।' इमत।।

अस्य मन्त्रस्य अयमम् अथरयाः - सपुपकधरलौ सहिवमाससनलौ सममानख्यमातलौ दलौ पमकणलौ एकस्य एव वपृकस्य
उपरर सस्थतलौ। तयनोयाः मवहिगयनोयाः एकयाः सपुस्वमाद पुफिलस भपुङ्कवे , अपरयाः तपु अभपुक्त्वमा एव मतष्ठमत। अत्र पमकदयवेन
जष्ट्रीवमात्मपरममात्ममानलौ उपमष्ट्रीतलौ। अत्र अमतशियनोक्त्यलङ्कमारयाः असस्त। पमकदयस्य स्वभमावयाः सममानयाः नमासस्त।
तवेन  व्यमतरवेकमाऽलङ्कमारस्य अमप  गकढयाः  सङ्कवेतयाः  अत्र प्रमाप्यतवे  व्यमतरवेकस्य अपरमम्  अमप  सपुष्ठपु  उदमाहिरणमम्
ऋतचक्रस्य  वणरनवे  प्रमाप्यतवे  -  'दमादशिमारस  नमहि  तज्जरमाय  ववरसत्त  चक्रस  पररधमामपृतस्य'  इमत।  (ऋग्ववेदयाः
१/१६४/११)।
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उपमनषत्सपु अमप अनवेकवे षमामम् अलङ्कमारमाणमास दृषमान्तमायाः लभ्यन्तवे। कठनोपमनषमद रथस्य रूपकस  शिरष्ट्रीरमम्
असस्त (१/३/३)। ऋग्ववेदवे ऋतपुवणरनपरमायाः अनवेकवे  मन्त्रमा प्रमाप्यन्तवे। पजरन्यसककवे  (५/८३) वषमारकमालस्य अतष्ट्रीव
नवैसमगरकस  वणरनमम् असस्त। मण्डककसककवे  अमप (७/१०३)  वषमारकमालस्य एकस  रमणष्ट्रीयसस दृश्यस वमणरतमम् असस्त।
तत्र एकस्य मण्डपुकस्य शिब्दस श्रपुत्वमा अपरयाः अमप टरटरमायतवे। यथमा गपुरुयाः ववेदपमाठस  करनोमत मशिष्यमायाः च तमम्
अनपुवदसन्त तथवैव अयस मण्डपुकध्वमनयाः वतरतवे -

'यदवेषमामन्यनो अन्यस्य वमाचस शिमाकस्यवेव वदमत मशिकममाणयाः।

सवर्त्तुं तदवेषमा स समपृधवेव पवर्त्तुं यतम् सपुवमाचनो वदतनमाध्यप्सपु।। इमत।।'

अनवेन प्रकमारवेण अलङ्कमारमाणमास प्रभमा आलनोचकमानमास दृमषमम् असकपृ तम् आकषरमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.15 ववेदवेषपु प्रशिससनष्ट्रीययाः अलङ्कमार कयाः असस्त।

.16 ववेदमानमास शिवैलष्ट्री कथस वतरतवे।

.17 ऋतपुवणरनपरमायाः मन्त्रमायाः कपु त्र लभ्यन्तवे।

.18 व्यमतरवेकस्य सपुष्ठपु  उदमाहिरणस कपु त्र प्रमाप्यतवे।

. )1 4 सलौन्दयरपररकल्पनमम्
उषमादवेव्यमायाः  मवषयवे  यमामन  सककमामन  समपुपलब्धमामन  तवेषमास  पयमारलनोचनवेन  जमातस  भवमत  यदम्  एतमामन

सककमामन  कमाव्यदृष्टमा  अमप  सरसमामन  सरलमामन  भव्यभमावपकणमारमन  च  ससन्त।  प्रभमातवे  सकयरस्य  मकरणवैयाः
आलनोमकतस पकवमारकमाशिस कस्य सहृदस्य हृदयस न आहमादयमत। ववैमदकमषरयाः ततम् सलौन्दयर्त्तुं प्रवेम्णमा एव पश्यमत। तदम्
मदव्यरूपस दृष्टमा स मनोमहितनो भवमत।

कस्यचन पदमाथरस्य स्वमाभमामवकतयमा यदम् वणरनस भवमत तदवेव वणरनस कलमायमायाः उत्कपृ षत्वस दनोतयमत।
यद्रिसस्कन-महिनोदययाः उकवमानम् यतम् ववैमदकमायाः ऋषययाः सम्यकम्  प्रकपृ मतवणरनस कपु वरसन्त। प्रकपृ मतवणरनवे उषमादवेव्यमायाः
सलौन्दयरकथनवे  च तस्य मनरष्ट्रीकणपमाटवस  सहृदयतमा कल्पनमाशिमकयाः च मवशिवेषवेण प्रकमामशितमामन। अनवेन जमातस
भवमत यतम् शिवैशिवमातम् प्रकपृ मतममातपुयाः क्रनोडवे एव ऋषष्ट्रीणमास क्रकीडनस वदरनञ्चि अभवतम्। अतयाः उषमाकमालस्य वणरनवे
प्रकपृ मतयाः तथमा मवरमाजतवे यथमा ममणममालमायमास स्वणरसकत्रस मवरमाजतवे। उषमा कवे वलस बमाह्यसलौन्दयरस्य एव प्रकमामशिकमा
नमासस्त  प्रत्यपुत  समा  कववेयाः  आन्तररकसलौन्दयरमम्  अमप  सपुतरमास  प्रकमाशियमत।  अत्र  उषमादवेव्यमायाः  कनोमलत्वस्य
कपृ शिमाङ्गत्वस्य ससतस्पशिरत्वस्य च तथमा मननोरमस वणरनस प्रदत्तस यवेन पमाठकमानमास मनमाससस सपुतरमास समपुलससतमामन
भवसन्त।
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ववैमदकषरयाः प्रमतभमा उषमादवेव्यमायाः चररत्रमचत्रणवे सवरथमा एव कपु शिलमा। कमवयाः अत्र उषमादवेव्यमायाः यतम् चररत्रस
मचत्रयमत ततम्  सहृदयमानमास  हृदयवे  उलमासस  जनयमत।  अत एव  कमवयाः  कथयमत-  'हिवे  प्रकमाशिवमत उषवे!  त्वस
कमनष्ट्रीयमा कन्यमा इव अत्यन्तमम् आकषरणमयष्ट्री भकत्वमा इषफिलप्रदमातपुयाः सकयरस्य समष्ट्रीपस गच्छसस मकञ्चि तत्र गत्वमा
मदवमाकरस्य पपुरस्तमातम् सस्मतमाननमा तरुणष्ट्रीव स्ववकयाःप्रदवेशिमम् अनमावपृतस करनोमष। तव ईदृशिस रूपस कयाः मवस्मत्तपुर्त्तुं
शिक्ननोमत। अनमावपृतस वकयाःस्थलस दृष्टमा कयाः वमा ममानवयाः प्रवेरणमास न प्रमाप्ननोमत। तथमामहि -

'कन्यवेव तन्वमा शिमाशिदमानमास एमषदवेमव दवेवममयकममाणमम्।

ससस्मयममानमा यपुवमतयाः पपुरस्तमादमामववरकमाससस कपृ णपुसवे मवभमातष्ट्री।।' इमत।।

- (ऋग्ववेदयाः १/१२३/१०)

अत्र कववेयाः ममानवष्ट्रीकरणस्य भमावनमा अमतप्रबलमा असस्त। अत्र उषमादवेव्यमायाः कपु ममारष्ट्रीरूपस्य कल्पनमा
वतरतवे। समा च भमावनमा सस्मतवदनमायमायाः तस्यमायाः सपुन्दरस्वरूपस प्रकटयमत। यपुवमतकन्यमायमायाः कल्पनमा तस्यमायाः
सकयरस्य समष्ट्रीपवे गमनमम् इत्यमादययाः भमावनमायाः अत्र कववेयाः व्यमापकदृमषत्वस जमापयमत। 

कमवयाः उषमादवेव्यमायाः  मवषयवे अन्यमायाः अमप कल्पनमायाः कपृ तवमानम्। उषमा स्वप्रकमाशिवेन सससमारस तथमा ससस्कपृ तस
करनोमत यथमा कनोऽमप यनोदमा मनजशिसमाणमास घषरणवेन तवेषमास ससस्कमारस करनोमत। तथमामहि -

"अपवेजतवे शिकरनो अस्तवेव शित्रकनम् बमाधतवे तमनो असजरमा न बनोलहिमा।" इमत॥

- (ऋग्ववेदयाः ६/६४/३)

उषमा स्वप्रकमाशिस तथमा प्रसमारयमत यथमा गनोपमायाः गनोचमारणभकमलौ स्वककीयमायाः गमायाः प्रसमारयसन्त अथवमा यथमा
कमाऽमप नदष्ट्री स्वजलमामन प्रसमारयमत-

"पशिकन मचत्रमा सपुभगमा प्रथमानमा ससन्धपुनरकनोद उमवरयमा व्यश्ववैत।"

- (ऋग्ववेदयाः १/९२/१२)

उषमा प्रमतमदनमम् उदवेमत इमत तस्यमायाः अमरत्वमम् अमप अत्र वण्यरतवे -

"उषयाः प्रतष्ट्रीचष्ट्री भपुवनमामन मवश्वनोरवमार मतष्ठस्य मपृतस्य कवे तपुयाः।"

- (ऋग्ववेदयाः ३/६/३)

कववेयाः दृषलौ उषमादवेव्यमायाः गमनमागमनस चक्रवतम् असस्त। यवेन प्रकमारवेण चक्रस  सदमा एव अमावमतरतस भवमत
तथमा उषमादवेवष्ट्री अमप मनत्यमम् आवतरनस करनोमत - 

"समाममानमामथर्त्तुं चरणष्ट्रीयममानमा चक्रममव नव्यस्यमाववपृर त्स्व।"

- (ऋग्ववेदयाः ३/६/३)
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पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.19  उषमावणरनवे प्रकपृ मतयाः कथस मवरमाजतवे।

.20 उषमादवेवष्ट्री स्वप्रकमाशिस कथस प्रसमारयमत।

.21 उषमादवेवष्ट्री मदवमाकरस्य पपुरस्तमातम् गत्वमा मकस  करनोमत।

. )1 5 प्रकपृ मतमचत्रणमम्
प्रकपृ तवेयाः वणरनस प्रकमारदयवेन भमवतपुमम् अहिरमत-

. . )1 5 1 अनमावपृतस वणरनमम्

प्रकपृ तवेयाः स्वतयाः आलम्बनत्ववेन वणरनमम् अनमावपृतवणरनमम्। अत्र प्रकपृ त्यमायाः नवैसमगरकस  ममाधपुयर्त्तुं कमवहृदयमम्
आकपृ षस करनोमत तथमा अमनवरचनष्ट्रीयवेन आनन्दवेन कमवममानसस तनोषयमत।

. . )1 5 2 अलङ्कपृ तवणरनमम्

अलङ्कपृ तवणरनवे  प्रकपृ त्यमायाः  तथमा  तस्यमायाः  व्यमापमारमाणमास  ममानवष्ट्रीकरणस  भवमत।  तत्र  प्रकपृ मतयाः
चवैतन्यप्रमामणनमामम् इव नमानमामवधकमरणमास सम्पमादनस करनोमत। समा कदमामचतम् सस्मतवदनमा कपु ममारष्ट्री इव दशिरकमानमास
हृदयमम् आकपृ षस करनोमत। कदमामचदम् भष्ट्रीषणजन्तपुयाः इव अस्ममाकस  हृदयवे भयस कनोभस च समपुत्पमादयमत।

उषमादवेव्यमायाः वणरनवे ववैमदककववेयाः मदमवधमाभमावनमायाः प्रकमामशितमायाः भवसन्त। पकवरस्यमास मदमशि प्रभमातवे उषमायमायाः
स्वरूपस दृष्टमा ववैमदककववेयाः हृदयमम् आनन्दवेन पकररतस भकत्वमा कथयमत-

"उषनो दवेव्यमत्यमार मवभमामहि चन्द्रिरथमा सकनपृतमा ईरयन्तष्ट्री।

आत्त्थमा वहिन्तपु सपुयममासनो अश्वमायाः महिण्यवणमार पपृथववमाजसनो यवे।" इमत।।

- (ऋग्ववेदयाः ३/६१/२)

अस्य मन्त्रस्य अयमम् अथरयाः  -  हिवे प्रकमाशिममय उषवे!  त्वस सपुवणररथवे आरूढमा असस। त्वमम् अमपृतत्वस
प्रमाप्तवतष्ट्री। अतयाः त्वस मदव्यमा। तव उदयकमालवे मवहिगमायाः श्रपुमतमधपुरस कलरवस कपु वर सन्त। महिरण्यवणमारयाः सपुमशिमकतमायाः
सपुदशिरनमायाः च अश्वमायाः पपृथपुबलवेन त्वमास वहिन्तपु।

अलङ्कपृ तवणरनमावसरवे उषमायमायाः मननोहिररूपस्य व्यमापमारस्य च हृदयगमामहि वणरनस प्रमाप्यतवे - 

जमायवेव पत्यमा उशितष्ट्री सपुवमासमा उषमा हिसवेव मनररणष्ट्रीतवे अप्सयाः। (ऋग्ववेद १/१२४/७)

अत्र कमवयाः नमारष्ट्रीणमास कनोमलहृदयस्य स्पशिर्त्तुं करनोमत। नमारष्ट्रीजष्ट्रीवनस प्रवेमपकणर्त्तुं भवमत। प्रवेम प्रकपृ त्यमामम् अमप
प्रमाणप्रदमास  शिमकस  सञ्चिमारयमत। प्रवेम्णमा प्रकपृ मतयाः जष्ट्रीवमत,  श्वससमत वधरतवे  च। जष्ट्रीवनस्य मकलभकतस  लक्ष्यमम् एव
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वतरतवे नमारष्ट्रीप्रवेम। न कवे वलमा नमारष्ट्री प्रत्यपुत नरनमायर्यौ उभलौ अमप तत्र अपवेमकतलौ। ववैमदककमवयाः उषमायमायाः रूपवणरनवेन
ममानवजष्ट्रीवनस्य प्रवेमरूपस प्रधमानस तत्त्वमवेव वणरयमत। स इच्छमत यतम् जष्ट्रीवनस प्रवेम्णमा पमवत्रस भववेतम्। तस्य मतवे न
ततम् प्रवेम यतम् अनमाचमारदनोषवेण दकमषतस स्वमाथरमवशिवेषसमाधकस  वमा मवदतवे। तस्ममातम् स पमवत्रप्रवेमपकणर जष्ट्रीवनवे महितष्ट्रीमम्
एव श्रदमास प्रकमाशियमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.22 जष्ट्रीवनस्य प्रधमानस लक्ष्यस मकमम्।

.23 मकस  प्रकपृ त्यमास प्रमाणप्रदमास शिमकस  सञ्चिमारयमत।

.24 अश्वमायाः कस्य बलवेन उषमादवेवत्रीं वहिन्तपु।

.25 अलङ्कपृ तवणरनवे कवे षमास ममानवष्ट्रीकरणस भवमत।

.26 कमवयाः कपु त्र श्रदमास प्रकमटतवमानम्।

. )1 6 अथ ववेदप्रमाममाण्यमम्
लकणस प्रममाणस च मवहिमाय कस्य अमप वस्तपुनयाः ससमदयाः न भवमत। तथमामहि उच्यतवे- 'लकणप्रममाणमाभ्यमास

वस्तपुससमदयाः' इमत। ववेदस्य लकणमवषयवे इतयाः पकवर्त्तुं वयमम् अमालनोचनमास कपृ तवन्तयाः। असस्मनम् पररच्छवेदवे अस्ममाकमम्
आलनोच्यमवषययाः ववेदप्रमाममाण्यमम् इमत। तत्र आदलौ अयस प्रश्नयाः समपुदवेमत यतम् ककीदृशिस वमाक्यस प्रममाणमम् इमत। तत्र
उत्तरस महि यस्य वमाक्यस्य अथरमवषयवे  सन्दवेहिस्य अवकमाशियाः नमासस्त,  यस्य वमाक्यस्य अथरयाः पकवरमम् अजमातयाः
अनसधगतनो वमा असस्त, यस्य वमाक्यस्य अथरमवषयवे कमामप बमाधमा नमासस्त अथमारतम् यस्य वमाक्यस्य अथरयाः कवे नमामप
अनपुभववेन खसण्डतनो न भवमत तमादृशिस  वमाक्यमम्  एव प्रममाणमम्।  तस्ममादवेव उकमम्  - 'अससन्दग्ध-अनसधगत-

अबमासधतमाथरबनोधकस  वमाक्यस प्रममाणमम्' इमत।

यदमा ववेदवमाक्यवेषपु  सन्दवेहियाः,  जमातस्य अथरस्य जमापनमम्,  बमाधमा इत्यमादययाः दनोषमायाः न मतष्ठसन्त तदमा
ववेदवमाक्यस प्रममाणरूपवेण गण्यतवे। प्रमाचष्ट्रीनकमालमादम् आरभ्य चमावमारकप्रभपृतययाः ववेदमवरनोसधनयाः सम्प्रदमायमायाः ववेदस्य
प्रमाममाण्यस खण्डमयतपुस मवमवधमायाः यपुककीयाः समपुपस्थमापयसन्त। ववेदस्य प्रमाममाण्यस मनत्यत्वमम् अपलौरुषवेयत्वमम् इत्यमादष्ट्रीमन
गकढतत्त्वमामन महिमषरयाः जवैमममनयाः तस्य पकवरमष्ट्रीममाससमागन्थवे उपस्थमामपतवमानम्। स चमावमारकमादष्ट्रीनमास मतस पकवरपकमतरूपवेण
ससस्थमाप्य तवेषमास मतमानमास खण्डनस कपृ तवमानम्। महिमषरयाः जवैमममनयाः ववेदमवरनोसधनमास वमाक्यमानमास खण्डनमाय यमायाः यपुककीयाः
समपुपस्थमामपतवमानम्  तमासमास  मववरणमम्  अमप च कथस  स तमायाः ववेदमवरनोसधनष्ट्रीयाः यपुककीयाः खसण्डतवमानम्  इत्यसस्मनम्
मवषयवे असस्मनम् पमाठवे आलनोच्यतवे।
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कवे चन प्रत्यकमानपुममानशिब्दमागमप्रममाणवैयाः ववेदस्य असस्तत्वस प्रमतपमादयसन्त। अमाप्तपपुरुषमाणमामम् उपदवेशियाः महि
शिब्दप्रममाणमम्  - 'आप्तनोपदवेशियाः शिब्दयाः'  इमत। इदस शिब्दप्रममाणस ववेदस्य असस्तत्वस प्रमतपमादमयतपुस न समथरयाः। यतनो
महि इदस प्रममाणस यथमा ववेदवे प्रयपुकस  दृश्यतवे तथवैव ववेदबमहिभकरतवे स्मपृमतशिमासवे अमप। अतयाः इदस शिब्दप्रममाणस ववेदस्य
स्वककीयस  नमासस्त।  अत्र  दनोषयाः  वतरतवे।  मपुण्डकनोपमनषमद  ऋग्ववेद-यजपुवरद-समामववेद-अथवरववेदमानमास  च  उलवेखयाः
असस्त। छमान्दनोग्यनोपमनषमद नमारदयाः यदमा अधष्ट्रीतशिमासमवषयवे सनत्कपु ममारस प्रमत उकवमानम् तदमा चतपुणमार्त्तुं ववेदमानमामम्
उलवेखमम्  अमप कपृ तवमानम्। यमद उच्यतवे  ववेदस्य मध्यवे  एव ववेदचतपुषयस्य नमामनोलवेखयाः असस्त इत्यतयाः एतमायाः
उकययाः ववेदस्य असस्तत्ववे प्रममाणभकतमायाः तमहिर  आत्ममाश्रयत्वरूपस्य दनोषस्य आमवभमारवयाः भवमत। स्मपृमतगन्थवेषपु
ववेदस्य उलवेखयाः असस्त अतयाः स्मपृमतगन्थमायाः ववेदस्य असस्तत्वस प्रममाणयसन्त इमत यमद उच्यतवे  तमहिर  तत्रमामप
दनोषयाः असस्त। यतनो महि स्मपृमतगन्थमानमास प्रमाममाण्यस ववेदस्य प्रमाममाण्यमम् अमाश्रयमत। मष्ट्रीममाससकमायाः कथयसन्त यतम्
स्मपृमतसम्बसन्धशिमासवेषपु  ललौमककगन्थवेषपु  च  आत्ममाश्रयत्वदनोषयाः  दनोषरूपवेण  गण्यतवे।  परन्तपु  स्वयसससदस्य
स्वतयाःप्रममाणस्य  अपलौरुषवेयस्य  ववेदस्य  मवषयवे  अमात्ममाश्रयत्वदनोषयाः  दनोषरूपवेण  न  गण्यतवे।  ववेदस्य
अललौमककशिमकशिमासलत्वमातम् ववेदवमाक्यमामन एव ववेदस्य असस्तत्वस प्रममाणयसन्त। अतयाः ववेदमान्तभकरतवे उपमनषदमाक्यवे
ऋक्ससमहितमान्तगरतवे पपुरुषसककवे  च ऋकम् -समाम- यजपुवरदमानमामम् उलवेखयाः ववेदस्य असस्तत्वमवषयवे प्रममाणमम्। पकवरपकष्ट्री
कथयमत यतम् ववेदयाः असस्त इमत यदमप प्रममाणससदस तथमामप ववेदवमाक्यमानमास प्रमाममाण्यस न स्वष्ट्रीकमायरमम्। यतनो महि
ववेदवमाक्यस सन्दवेहि- जमातमाथरजमापकतमा-व्यमाघमातप्रभपृमतभ्ययाः दनोषवेभ्ययाः न मपुकमम्। कमतपयमानमास ववेदवमाक्यमानमास कनोऽमप
अथरयाः एव नमासस्त यथमा-

'अम्यकम्  स्यमात इन्द्रि ऋमषयाः’(ऋग्ववेदयाः१-१६९-३)'

'सपृण्यवेव जभररष्ट्री तपुफिर रष्ट्री तपु पफिर रष्ट्री फिफिर रष्ट्रीकमा’(ऋग्ववेदयाः १०-१०६-६)'

'अमापमास्तमन्यपुस्तपृपल प्रभममार’(ऋग्ववेदयाः१०-८९-५)' इत्यमामद।

एतवे  मन्त्रमायाः  उन्ममादव्यककीनमास  प्रलमापयाः  इव  अथरहिष्ट्रीनमायाः  वतरन्तवे।  अत्र  अस्ममाकस  वकव्यममदस  यतम्
मनरुक-व्यमाकरणप्रभपृतष्ट्रीनमास  ववेदमाङ्गमानमास  अध्ययनवेन एतवेषमास  मन्त्रमाणमामम्  अथरयाः बनोधगम्ययाः भवमत। यमास्कमाचमायरयाः
मनरुकवे  एतवेषमास  मन्त्रमाणमास व्यमाख्यमास कपृ तवमानम्। अतयाः यवे मनरुकप्रभपृतष्ट्रीनमास गन्थमानमामम् अध्ययनस न कपृ तवन्तयाः तवे
एतवेषमास मन्त्रमाणमामम् अथर्त्तुं जमातपुस न शिक्नपुवसन्त। अतयाः यवे मन्त्रमाथर्त्तुं न जमानसन्त तवेषमामम् एव अयस दनोषयाः न तपु ववेदस्य।
यथमा अन्धयाः गमनसमयवे यमद स्तम्भवे अमाघमातस प्रमाप्ननोमत तमहिर  सयाः दनोषयाः तस्य अन्धस्य दृमषहिष्ट्रीनतमायमायाः न तपु
स्तम्भस्य  - 'नमायस  स्थमाननोरपरमाधनो  यदवेनमम्  अन्धनो  न  पश्यमत '। इमत। एवस  ससदमान्तपमकणयाः तवेषमास  मतस
समपुपस्थमापयसन्त।

कमतपयमानमास ववेदमन्त्रमाणमामम् अथरयाः ससन्दग्धयाः असस्त अथमारतम् तवेषमास प्रकपृ तयाः अथरयाः कयाः इत्यसस्मनम् मवषयवे
मनसस सन्दवेहियाः भवमत। यथमा - 'अधसस्वदमासष्ट्रीदपुपररसस्वदष्ट्रीसष्ट्रीतम्’ (ऋग्ववेदयाः१०-१म्२९-५) अथमारतम् सयाः अधयाः
अमप आसष्ट्रीतम्  उपरर  अमप आसष्ट्रीतम्  इमत।  एतवेषपु  मन्त्रवेषपु  सन्दवेहिस्य  सत्त्वमातम्  ववेदवमाक्यस  न  प्रममाणमम्  इमत
पकवरपमकणयाः कथयसन्त। अस्यमायाः आपत्तवेयाः उत्तररूपवेण वकपुस  शिक्यतवे यदम् उकमन्त्रवे सन्दवेहिस्य अवकमाशियाः नमासस्त
इमत।  अयस  मन्त्रयाः  ऋग्ववेदस्य  सपृमषसककमातम्(१०-१२९)  उदपृतयाः।  जगतयाः  मकलकमारणस्य  परबह्मणयाः
अपकवरसपृजनशिकवे याः तथमा अललौमककममहिम्नयाः वणरनमम् असस्मनम् सककवे  असस्त। कपुद्रिशिमकमतयाः ससष्ट्रीमस्य ममानवस्य
यपुगपतम् ऊध्वरमम् अधयाः च अवस्थमानस न सम्भवमम्। परन्तपु यस्य सत्तमा समगवे मवश्ववे ओतप्रनोतरूपवेण व्यमाप्तमा
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अनपुस्यकतमा  च ततम्  परस बह्म यपुगपतम्  ऊध्वरमम्  अधयाः च सवरत्र अवस्थमातपुस  शिक्ननोमत। अतयाः ससन्दग्धमाथरस्य
दनोषस्य अवकमाशियाः नमासस्त इमत ससदमासन्तमतमम्।

कमतपयवेषपु  मन्त्रवेषपु  अचवेतनपदमाथमारनमास  सम्बनोधनस चवेतनवदम् दृश्यतवे। यथमा-कपुरस लकष्ट्रीकपृ त्य एकसस्मनम्
मन्त्रवे उच्यतवे - 'स्वसधतवे नवैनस महिससष्ट्रीयाः’ इमत। (तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा १-२-१-१)। अथमारतम् हिवे कपुर! त्वमम् अस्य
महिससमास  ममा  कपु रु।  'शृणनोत  गमावमाणयाः’(तवै.सस१-३-१३-१)।  हिवे  प्रस्तरगणमायाः!  यकयस  श्रवणस  कपु वरन्तपु  इत्यमामद।
अचवेतनस्य पदमाथरस्य इत्थस चवेतनवतम् सम्बनोधनस कनोऽमप न करनोमत। इदमम् अनपुभवमवरुदस यपुमकमवरुदस च।
अतयाः एतवेषमास ववेदमन्त्रमाणमामम् अथरयाः अनपुभववेन बमासधतयाः। अत्र बमासधतमाथरदनोषयाः आगच्छमत इमत पकवरपमकणमास मतमम्।
एतस्य  उत्तररूपवेण  इदस  वकव्यस  यतम्  एतवेषपु  मन्त्रवेषपु  अचवेतनपदमाथरस्य  सम्बनोधनस  नमासस्त।  अमप  तपु,
अचवेतनपदमाथमारनमामम् अमभममामननष्ट्रीनमास दवेवतमानमास सम्बनोधनमम् असस्त। प्रत्यवेकस  पदमाथर चवैतन्यमम् अनपुस्यकतमम्,  ततम्
च चवैतन्यस आपमातदृषमानमास जडपदमाथमारनमामम् अमभममामननष्ट्री दवेवतमा। अस्य तत्त्वस्य आलनोचनस भगवमानम् ववेदव्यमासयाः
स्वरमचतस्य  बह्मसकत्रस्य  'अमभममामनव्यपदवेशिस्तपु  मवशिवेषमानपुगमतभ्यमामम्'(बह्मसकत्र२-१-५)  -  इत्यसस्मनम्  सकत्रवे
कपृ तवमानम्।  मन्त्रवेषपु  यसस्मनम्  स्थलवे  अचवेतनस्य  चवेतनवतम्  सम्बनोधनस  व्यवहिमारनो  वमा  श्रकयतवे  तसस्मनम्  स्थलवे
तदमभममामननष्ट्रीनमास दवेवतमानमास चवैतन्यसत्तमायमायाः आमन्त्रणस बनोदव्यमम्। अत एव तसस्मनम् स्थलवे बमासधतमाथरदनोषस्य
अवकमाशिनो नमासस्त। जगमत कनोऽमप पदमाथरयाः सम्पकणरतयमा जडनो भमवतपुस  नमाहिरमत,  यतनो महि चवैतन्यसत्तमा सवरत्र
पररव्यमाप्तमा। नमाम रूपस च सपृष्टमा परमपपुरुषयाः परममात्ममा तन्मध्यवे प्रमवशिमत - 'ततम् सपृष्टमा तदवेव अनपुप्रमामवशितम्'।
तस्य रूपमम्  एव मवश्वस्य सवरषमास  रूपमम्  इमत। आपमातदृषलौ यतम्  जडस  तमादृशिस्य पदमाथरस्य यमद कनोऽमप
सम्बनोधनस करनोमत, तदमा इदस जमातव्यस भवमत यतम् तसस्मनम् पदमाथर वतरममानमायमायाः मचत्सत्तमायमायाः सम्बनोधनस भवमत।
अतयाः कस्य अमप व्यमाघमातस्य आशिङ्कमा नमासस्त इमत ससदमासन्तनमास मतमम्। 

पकवरपकष्ट्री ससदमासन्तनमामम् उत्तरवे असन्तपुषयाः सनम् पपुनयाः आपसत्तमम् उत्थमापयमत। कमतपयवेषपु ववेदमन्त्रवेषपु
परस्परमवरनोधयाः  ससलक्ष्यतवे।  उदमाहिरणभकतयाः  एकनो  मन्त्रनो  महि-  'एक  एव  रुद्रिनो  न  मदतष्ट्रीययाः
अवतस्थवे'(तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा१-८-१-१),  अथमारतम् रुद्रियाः एक एव,  मदतष्ट्रीययाः रुद्रियाः नमासस्त। मकन्तपु,  अपरसस्मनम्
मन्त्रवे उच्यतवे- 'सहिसमामण सहिसशिनो यवे  रुद्रिमा असधभकम्यमामम्'(तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमा४-५-११-५),  अथमारतम् पपृसथव्यमास
सहिसस  रुद्रिमायाः  ससन्त।  इदस  मन्त्रदयस  परस्परमवरुदमम्  अतयाः  मवपरष्ट्रीतमाथरदनोषयाः  अपररहिमायरयाः।  कनोऽमप  स्वयस
कथयमत यतम्  अहिस सम्पकणर्त्तुं  जष्ट्रीवनस व्यमाप्य मलौनष्ट्री असस्म। तत्र यतमा तस्य मलौनष्ट्री असस्म इमत वचनमम्  एव
मलौनव्रतमवरुदस भवमत तथवैव दनोषयाः प्रकपृ तस्थलवे सममापतमत। एतस्य सममाधमानरूपवेण वकपुस  शिक्यतवे यतम् मनपुष्ययाः
एकसस्मनवेव कमालवे एकयाः बहिहयाः इमत उभयरूपवेण भमवतपुस न शिक्ननोमत। परन्तपु अललौमककशिमकशिमालष्ट्री रुद्रियाः स्वस्य
मवभकमतबलवेन सहिसरूपमामण धमारमयतपुस समथरयाः। अतयाः ववेदवमाक्यमम् उकदनोषमातम् मवमनमपुरकमम् एव असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.27 वस्तपुनयाः ससदयवे मकस  मकमम् आवश्यकस  भवमत।

.28 ककीदृशिस वमाक्यस प्रममाणमम्।

   12   ववेदमाध्ययनमम्



ववैमदकवमाङ्मयस्य ववैलकण्यस ववेदप्रमाममाण्यमवमशिर याः च मटप्पणष्ट्री

.29 ववेदस्य प्रमाममाण्यमम् मनत्यत्वमम् अपलौरुषवेयत्वमम् इत्यमामदकस  गकढतत्त्वस कयाः कपु त्र स्थमामपतवमानम्।

.30 कवै याः ववेदस्य असस्तत्वस प्रमतपमादतवे।

.31 मकस  शिब्दप्रममाणमम्।

.32 चतपुणमार्त्तुं ववेदमानमामम् उलवेखयाः कपु त्र असस्त।

.33 ववेदस्य मवषयवे कयाः दनोषयाः दनोषरूपवेण न गण्यतवे।

.34 नमामरूपवे सपृष्टमा परमपपुरुषयाः परममात्ममा तन्मध्यवे प्रमवशिमत इत्यसस्मनम् मवषयवे श्रपुमतयाः कमा।

. )1 7 षड्दशिरनवेषपु ववेदस्य प्रमाममाण्यप्रमतपमादनमम्
न्यमायसमाङ्ख्यमष्ट्रीममाससमामददशिरनमानमामम् आचमायमारयाः शिब्दस प्रममाणतयमा स्वष्ट्रीकपृ तवन्तयाः। तवे शिब्दप्रममाणवेन एव

ववेदस्य असस्तत्वस स्वष्ट्रीकपृ तवन्तयाः। ललौमककववैमदकभवेदवेन शिब्दयाः मदमवधयाः। ललौमककवमाक्यमामन अन्यवेन प्रममाणवेन
ससदमामन भवसन्त। परन्तपु ववैमदकवमाक्यमामन शिब्दप्रममाणवेन एव ससध्यसन्त। तत्र अन्यस प्रममाणमम् न अपवेक्ष्यतवे।
समाङ्ख्यदशिरनवे  शिब्दप्रममाणस  श्रपुमतयाः  एव।  समाङ्ख्यदशिरनवे  ललौमककवमाक्यमानमास  शिब्दप्रममाणवे  अन्तभमारवयाः  न
स्वष्ट्रीमक्रयतवे। यतनो महि तवेषमास  नयवे  ललौमककवमाक्यमामन प्रत्यकवेण अनपुममानवेन वमा गपृह्यन्तवे। अत एव ललौमककमामन
वमाक्यमामन स्वतयाः  न प्रमष्ट्रीयन्तवे।  प्रत्यकमानपुममानमाभ्यमामम्  एव  तवेषमास  प्रमममतयाः  सम्भवमत।  तथमामहि  समाङ्ख्यसकत्रवे
उकमम्-  मनजशिक्त्यमभव्यकवे याः स्वतप्रमाममाण्यमम्  (५.५१)। एवञ्चि समाङ्ख्यनयवे  ववेदस्य स्वतयाःप्रमाममाण्यस ससदमम्
एव।

ववैशिवेमषकदशिरनवे  कणमादमषरयाः ववेदस्य प्रमाममाण्यस स्वष्ट्रीकपृ तवमानम्। तवेन उकस  यतम् ववेदयाः ईश्वरस्य वचनमम्।
अतयाः तदम्  अभमान्तस  प्रमाममामणकस  च इमत ससध्यमत।  उच्यतवे  च-  "तदचनमादमाम्नमायस्य  प्रमाममाण्यमम्।  अत्र
आम्नमायशिब्दस्य अथर याः ववेदयाः।" इमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

.35 समाङ्ख्यमानमास मतवे शिब्दप्रममाणस मकमम्।

.36 समाङ्ख्यमतवे ललौमककवमाक्यमानमामम् अन्तभमारवयाः कपु त्र न स्वष्ट्रीमक्रयतवे।

.37 ववैशिवेमषकदशिरनमाचमायरयाः कयाः।

.38 आम्नमायशिब्दस्य अथरयाः कयाः।

ववेदमाध्ययनमम्    13   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठवे  ववेदस्य  मवमवधवेषपु  स्थलवेषपु  प्रयपुकमानमास  रसमालङ्कमारमादष्ट्रीनमास  मवशिदस  वणरनस  कपृ तमम्।
उपममादलसकमारमाणमामम् अवतमारणस तमावदम् एव प्रमाचष्ट्रीनमम् असस्त यमावदम् जगमत कमवतमा प्रमाचष्ट्रीनमा। ऋग्ववेदयाः एव
प्रमाचष्ट्रीनतमयाः ववेदयाः। ऋग्ववेदमन्त्रवेषपु उपममादलसकमारमाणमास प्रयनोगयाः दृश्यतवे। कमाव्यवे रस एव प्रधमानयाः। रसयाः अमात्ममा
कमाव्यस्य इमत अमालसकमाररकवै याः प्रमतपमामदतमम्। तमम् एव रसस प्रमतपमादमयतपुस सवर कवययाः यतन्तवे। ववैमदककवययाः
अमप  रसप्रमतपमादनवे  परमपटवयाः  अमासनम्।  ववैमदककवष्ट्रीनमास  कमाव्यवेषपु  रसस्य  यथमा  उत्कषरतमा  असस्त  तथमा
उत्कषरतमा ललौमकककवष्ट्रीनमास कमाव्यवेषपु न दृश्यतवे। अतयाः रसप्रमतपमादनवे ववैमदकवमाङ्मययाः मवलकणयाः। रसवेषपु प्रधमानयाः
शृङ्गमारयाः अमप ववेदवे वमणरतयाः। शृङ्गमाररसप्रमतपमादनवे उषस्सककमम् अन्यतममम्। उषमामवषयकमन्त्रमाणमामम् अनपुशिष्ट्रीलनवेन
वयस ववैमदकमानमामम् ऋषष्ट्रीणमास प्रकपृ मतस प्रमत उदमात्तभमावनमास जमातपुस शिक्नपुमयाः। एवमम् असस्मनम् पमाठवे समाममान्यवेन रसस्य
अवतमारणमामवषयवे  अलसकमारप्रमतपमादनमवषयवे  प्रकपृ मतवणरनमवषयवे  च  अमालनोचनस  कपृ तमम्।  असन्तमवे  च
ववेदप्रमाममाण्यमवषयवे मवस्तमारवेण आलनोचनमा मवमहितमा। तत्र प्रत्यवेकस  दशिरनवेषपु स्वमतमानपुसमारस ववेदस्य प्रमाममाण्यस कथमम्
अङ्गष्ट्रीकपृ तस ततम् आलनोमचतस वतरतवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 ववैमदकवमाङ्मयमवषयवे ससकवेपवेण सलखत।

.2 रसमवधमानमवषयवे मटप्पणष्ट्री लवेख्यमा।

.3 ववैमदकवमाङ्मयवे प्रयपुकमानमास कवे षमासञ्चितम् उपममालङ्कमारमाणमास वणरनस कपु रुत।

.4 उषमादवेव्यमायाः सलौन्दयरकल्पनमामवषयवे सलखत।

.5 प्रकपृ मतवणरनस्य कमत प्रकमारमायाः। प्रत्यवेकस  प्रकमारमम् आसश्रत्य मटप्पणत्रीं मवरचयत।

.6 ववेदप्रमाममाण्यमवषयवे मवस्तपृतस वणरनस कपु रुत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 कमाव्यसससमारवे कमवतमा यमावतष्ट्री प्रमाचष्ट्रीनमा वतरतवे उपममालङ्कमारयाः अमप तमावमानम् एव प्रमाचष्ट्रीनयाः वतरतवे।

.2 अलङ्कमारमायाः

.3  अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः उपममालङ्कमारयाः उत्प्रवेकमालङ्कमारयाः दृषमान्तमालङ्कमारयाः अथमारन्तरन्यमासयाः

.4 ववैमदक-ऋमषभ्ययाः

.5 व्यञ्जनयमा प्रमतपमादममानमानम् ववैमदकमाथमारनम् जमातपुस न प्रभवमत।
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उत्तरमामण-२
.6 वससष्ठवेन।

.7 गपृत्समद-ऋमषयाः।

.8 इन्द्रिमम्।

.9 इन्द्रियाः।

.10 रसमम्।

.11 शृङ्गमाररसयाः।

.12 ससयनोगयाः मवप्रलम्भयाः च।

.13 मवप्रलम्भयाः।

.14 यम-यमष्ट्रीसककवे  (१०/१०)।

उत्तरमामण-३
.15 रूपकमालसकमारयाः

.16 रूपकमयष्ट्री

.17 ऋग्ववेदवे

.18 ऋतचक्रस्य वणरनवे

उत्तरमामण-४
.19 उषमाकमालस्य वणरनवे प्रकपृ मतयाः तथमा मवरमाजतवे यथमा ममणममालमायमास स्वणरसकत्रस मवरमाजतवे

.20 उषमा स्वप्रकमाशिस तथमा प्रसमारयमत यथमा गनोपमायाः गनोचमारणभकमलौ स्वककीयमायाः गमायाः प्रसमारयसन्त अथवमा यथमा
कमाऽमप नदष्ट्री स्वजलमामन प्रसमारयमत

.21 सस्मतमाननमा तरुणष्ट्रीव स्ववकयाःप्रदवेशिमम् अनमावपृतस करनोमष।

उत्तरमामण-५
.22 नमारष्ट्रीप्रवेम

.23 प्रवेम

.24 पपृथनोयाः

.25 प्रकपृ त्यमायाः तथमा तस्यमायाः व्यमापमारमाणमामम्

.26 पमवत्रप्रवेमपकणर जष्ट्रीवनवे

उत्तरमामण-६
.27 लकणस प्रममाणस च।

.28 'अससन्दग्ध-अनसधगत-अबमासधतमाथरबनोधकस  वमाक्यस प्रममाणमम्' इमत।

.29 महिमषरयाः जवैमममनयाः तस्य पकवरमष्ट्रीममाससमागन्थवे।
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.30 प्रत्यकमानपुममानशिब्दमागमप्रममाणवैयाः।

.31  अमाप्तपपुरुषमाणमामम् उपदवेशियाः महि शिब्दप्रममाणमम्।

.32 मपुण्डकनोपमनषमद।

.33 अमात्ममाश्रयत्वदनोषयाः।

.34 'तत्सपृष्टमा तदवेव अनपुप्रमामवशितम्' इमत।

उत्तरमामण - ७
.35 श्रपुमतयाः एव

.36 शिब्दप्रममाणवे

.37 कणमादयाः

.38 ववेदयाः

।।इमत प्रथमयाः पमाठयाः।।
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