
)2 ऋक्ससमहितमासमामहित्यमम्
प्रस्तमावनमा

मन्त्रबमाह्मणयनोभरदवेन ववेदयाः प्रमाथम्यवेन मदमवधयाः। मन्त्रभमाग एव ससमहितमाशिब्दवेन व्यवमह्रियतवे।  असस्मनम्
अध्यमायवे वयमम् ऋग्ववेदस्य ससमहितमायमायाः मवषयवे अवगममष्यमामयाः। ससमहितमा महि मन्त्रस्य पयमारययाः। ऋङ्मन्त्रमाणमास मवषयवे
अत्र ससकवेपवेण आलनोमचतमम्। ससमहितमायमास च अषकक्रमयाः मण्डलक्रमश्च दृश्यतवे। तदत्र ससकवेपवेण आलनोच्यतवे।
शिमाखमानमास जमानस मवनमा ससमहितमापमाठयाः मनरथरकयाः एव, अतयाः  कमासमाञ्चिन शिमाखमानमास मवषयवे जमानमम् अत्यमावश्यकमम्।
कमामनचन सककमामन अमप प्रमाथम्यवेन जमातव्यमामन। सककमामन च ससवमाद-ललौमकक-दमाशिरमनकमामन भवसन्त,  तदत्र
आलनोमचतमम्।  ऋग्ववेदवे  एकस  मवमशिषस  मण्डलस  वतरतवे,  तमद  दशिममण्डलस,  यत्र  भमाषमायमास  छन्दसस  पकवर-
पकवरमण्डलमापवेकयमा भवेदयाः दृश्यतवे, तदत्र ससकवेपवेण मकसञ्चिदमालनोमचतमम्।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ ऋग्ववेदस्य मवभमागमानमास पररचयस प्रमाप्तपुस शिक्ष्यमत।

➢ अषकमण्डलक्रमलौ जमास्यमत।

➢ ऋचमास मवमवधमानमास शिमाखमानमास पररचयस प्रमाप्स्यमत।

➢ दशिममण्डलस्य मवशिवेषतमास जमास्यमत।

. )2 1 ऋक्ससमहितमा
ऋच्यतवे स्तकयतवे ययमा समा ऋकम् । तमादृशिष्ट्रीनमामम् ऋचमास समकहि एव ऋग्ववेदयाः। यत्रमाथरवशिवेन पमादव्यवस्थमा

समा  ऋमगमत मष्ट्रीममाससकमायाः  कथयसन्त।  चतपुषपुर  ववेदवेषपु  ऋग्ववेदस्य ममाहिमात्म्यस  सवमारमतशिमय असस्त। ऋग्ववेदनो  महि
धमरसम्बसन्धनमास स्तनोत्रमाणमामम् महिमानम् समपुद्रितपुल्ययाः। ऋकपु बहिहमभयाः ऋमषमभयाः मवमवधवैयाः मधपुरशिब्दवैयाः अनवेकवे  दवेवमायाः
आदरवेण भक्त्यमा  च स्तपुतमायाः  ससन्त। पमाश्चमात्यमानमास  नयवे  तपु  भमाषमायमायाः तथमा भमावस्य पमाथरक्यवेन अन्यवेभ्ययाः
ववेदवेभ्ययाः  प्रमाचष्ट्रीनतमयाः  अयमम्  ऋग्ववेदयाः।  भमारतष्ट्रीयवैरमप  ऋग्ववेदयाः  अमतशियवेन आमद्रियतवे।  तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमानपुसमारस
यजमानमास  कपृ तवे  यमामन मवधमानमामन ससन्त तत्र तमादृशिष्ट्री दृढतमा न पररलक्ष्यतवे  ,  परन्तपु  ऋग्ववेदवेन मवधष्ट्रीयममानमम्
अनपुष्ठमानस तपु दृढमवेव भवमत। यथमा-

यदवै यजस्य समाम्नमा यजपुषमा मक्रयतवे मशिसथलस ततम्″ , यदृचमा ततम् दृढमममत ।″ (तवै.सस. ६/५/१०/३)
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परमवेश्वरमातम् सवरप्रथमयाः ऋचमामवेवमामवभमारवयाः अभवतम् इमत पपुरुषसककवे ऽमप आम्नमातमम्। यथमा-

तस्ममादम् यजमातम् सवरहिहतयाः ऋचयाः समाममामन जसजरवे।″

छन्दमाससस यसजरवे तस्ममादम् यजपुस्तस्ममादजमायत।। इमत।। ″

. )2 2 ऋग्ववेदस्य मवभमागयाः
यदमप  महिमाभमाष्यवे  ऋग्ववेदस्य  एकमवसशिमतससख्यकमायाः  शिमाखमा  मनमदरषमायाः,  तत्र  च  शिमाकल-वमाष्कल-

आश्वलमायन-शिमासख्यमायन-ममाण्डककमायन-नमामधवेयमायाः पञ्चि मपुख्यमायाः शिमाखमायाः ससन्त। स ऋग्ववेदयाः सकक-मण्डलभवेदवेन
मदधमा मवभकयाः। तत्र सककस  चतपुमवरधमम्,  ऋमषसकक-दवेवतमासकक-च्छन्दयाःसकक-अथरसककभवेदमातम्।  यवेषमास  मन्त्रमाणमामम्
ऋमषयाः  एकयाः  एव  वतरतवे  तवेषमास  समकहियाः  ऋमषसककमम्।  यवेषमास  मन्त्रमाणमामम्  दवेवतमा  एकमा  वतरतवे  तवेषमास  समकहियाः  महि
दवेवतमासककमम्।  यमावदथरसममाप्तमानमास  मन्त्रमाणमास  समकहियाः  अथरसककमम्।  सपुष्ठक कत्वमात्सवर्त्तुं  सककममत्यमाख्यमायतवे।  स
ऋग्ववेदयाः मण्डल-अनपुवमाक-वगरभवेदवेन अषक-अध्यमाय-सककभवेदवेन च मदधमा।

उपयपुरकभमागदयस्य प्रथमभमागवे  महि  बमालसखल्यसककमामन  मवहिमाय  सम्पकणमारयमास  ऋग्ववेदससमहितमायमास  दशि
मण्डलमामन,  पञ्चिमाशिष्ट्रीमतश्चमानपुवमाकमायाः,  अषनोत्तरमदशितममतमाश्च वगमारयाः ससन्त। मदतष्ट्रीयवे च भमागवे अषलौ अषकमामन,

चतपुष्षमषरध्यमायमायाः, सप्तदशिनोत्तरसहिसमामण च सककमामन च ससन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 कमा ऋकम् ।

.2 कयाः ऋग्ववेदयाः।

.3 मष्ट्रीममाससकमानमास नयवे कमा ऋकम् ।

.4 ऋचमामम् आमवभमारवमवषयवे कपु त्र आलनोचनमा वतरतवे।

.5 महिमाभमाष्यवे ऋग्ववेदस्य कमत शिमाखमायाः मनमदरषमायाः।

.6 ऋग्ववेदस्य भमागदयस मकमम्।

.7 सककस  कमतमवधमम्। कमामन च तमामन।

.8 मकमम् ऋमषसककमम्।

.9 मकस  छन्दयाःसककमम्।

.10 मकमम् अथरसककमम्।

.11 ऋग्ववेदयाः कमतमवधयाः। कवे  च तवे।

.12 ऋग्ववेदस्य प्रथमभमागवे मकमम् असस्त।
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. )2 3 क्रममवभमाजनमम्
ऋग्ववेदस्य मवभमागयाः मदधमा मक्रयतवे, एकयाः असस्त अषकक्रमयाः, अपरश्च मण्डलक्रमयाः। एतलौ क्रमलौ अत्र ससकवेपवेण 

आलनोच्यवेतवे।

. . )2 3 1 अषकक्रमयाः

समगमा ऋक्ससमहितमा  अषषपु  भमागवेषपु  मवभकमा असस्त। अषसपु  च भमागवेषपु  प्रत्यवेकमम्  अषलौ अध्यमायमायाः
ससन्त। अतयाः सम्पकणर  ऋग्ववेदवे  चतपुष्षमषयाः अध्यमायमायाः  ससन्त। प्रत्यवेकमम् अध्यमायस्य अनन्तरमवभमागस्य नमाम
‘वगरयाः’इत्यसस्त। सपुष्ठपु तयमा समारल्यवेन च यथमा अध्ययनस भववेतम्  तस्ममादवेव एतमादृशियाः वगरभवेदयाः कपृ तयाः असस्त।
वगरस्तपु ऋचमास समपुदमायस्य ससजमाऽसस्त। वमास्तमवकतयमा वगरषपु ऋचमास ससख्यमा सपुमनसश्चतमा नमासस्त। प्रमाययाः पञ्चिमभयाः
मन्त्रवैयाः एकनो वगर्बो भवमत।। सम्पकणर ऋग्ववेदवे वगमारयाः षडसधक-मदसहिसपररममतमायाः ससन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.13 ऋक्ससमहितमायमायाः कमत भमागमायाः, प्रमतभमागस कमत अध्यमायमाश्च ससन्त।

.14 सम्पकणर ऋग्ववेदवे कमत अध्यमायमायाः ससन्त।

.15 प्रत्यवेकमम् अध्यमायस्य अन्तरमवभमागस्य नमाम मकमम् असस्त।

.16 वगरभवेदयाः मकमथर्त्तुं कपृ तयाः।

.17 सम्पकणर ऋग्ववेदवे कमत वगमारयाः ससन्त।

. . )2 3 2 मण्डलक्रमयाः

ऋग्ववेदस्य मदतष्ट्रीययाः क्रमयाः मण्डलक्रमयाः,  अयमम् ऐमतहिमाससकदृष्टमा ववैजमामनकदृष्टमा च महित्त्वपकणरयाः
असस्त। बमालसखल्यसककमामन  मवहिमाय  सम्पकणमारयमामपृग्ववेदससमहितमायमास  दशि  मण्डलमामन,  पञ्चिमाशिष्ट्रीमतश्चमानपुवमाकमायाः,
अषनोत्तरशितदयममतमाश्च वगमारयाः ससन्त। अत्र च अनपुवमाकवे षपु सककमामन, सककवे षपु मन्त्रमाश्च पररश्रमपकवरकस  मनधमारररतमायाः
ससन्त। अस्ममाकस  प्रमाचष्ट्रीनमायाः ऋषयस्तपु  ववेदमानमास  मवशिपुदयवे  तवेषपु  प्रयपुकमानमामम्  अकरमाणमाममप गणनमास  कपृ तवन्तयाः।
मन्त्रमाश्च सवर सप्तषष्टपुत्तरचतपुयाःशितमासधकदशिसहिसममतमायाः (१०४६७) इमत शिमाकल्यमषरयाः, शिलौनकमानपुक्रमण्ययाः
तपु अशिमाष्ट्रीत्यपुत्तर-पञ्चिशितमासधक-दशिसहिसममतमानम्(१०५८०) मन्त्रमानम् आहिहयाः। अत्र भवेदवे सखलभवेदवेन कमालभवेदवेन
वमा मन्त्रवपृमदलनोपमाववेव हिवेतपुतयनोनयलौ भवतयाः। शिब्दससख्यमा-  १५३८२६,  अकरससख्यमा-  ४३२०००। सवरऽमप
मन्त्रमायाः  चतपुदरशिसपु  छन्दयाःसपु  मवभकमायाः  इमत  बनोध्यमम्।  ऋग्ववेदगतमन्त्रद्रिष्टमारनो  ऋषययाः  गपृत्समद-मवश्वमाममत्र-
वमामदवेवमा-अमत्र-भरदमाज-वमशिष्ठमादययाः  ससन्त।  मण्डलमानपुसमारवेण  सककमानमास  व्यवस्थमा
(१९१+४३+६२+५८+८७+१०४+९२+११४+१९१) एवमसस्त। एतवेषमास सककमानमाममतररकमामन एकमादशि
सककमामन च बमालसखल्यनमाम्नमा ससन्त।
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एतवेषमास 'बमालसखल्य’-सककमानमास स्थमानस तपु अषममण्डलमान्तगरतवे एव स्वष्ट्रीकतपुर्त्तुं शिक्यतवे। असस्मन्मण्डलवे
प्रमपुखसककमामन  आहित्य  मदनवमतयाः  ससन्त।  सखलसककमानमास  सङ्कलनस  कपृ त्वमा  तवेषमास  ससख्यमा  त्र्यसधकशितममतमा
सम्भवमत।  सखलशिब्दमास्यमाथर्बो  भवमत  'पररमशिषमम्'  अथवमा  पश्चमात्सङ्कसलतमन्त्रमायाः।  स्ववेनवैव  यदमा  अध्ययनस
मक्रयतवे  तदवैव  सखलपठनस्य  व्यवस्थमा  वतरतवे।  मकञ्चिवैतवे  सखलमन्त्रमायाः कपु त्रमामप  न  उपलभ्यन्तवे  ,  न
चमाकरगणनमायमामम्  एव  एतवेषमास  मन्त्रमाणमास  सममाववेशिनोऽमप भवमत।  एतवेषमास  यथमाथररूपस्यमाऽमप  बनोधनो  न  भवमत।
एतवेषमामपृग्ववेदवे  स्थमानमम्  अषममण्डलस्यमान्तरमालवे  ऊनपञ्चिमाशित्तममातम्  सककमादमारभ्य  ऊनषमषतमस
सककपयरन्तमसस्त। एतवेषमास मन्त्रमाणमास ससख्यमाऽशिष्ट्रीमतरसस्त। अनपुवमाक-अनपुक्रममानपुसमारवेण च एतवेषमास मन्त्रमाणमास ससख्यमा
दशिसहिस-पञ्चिशित-अशिष्ट्रीमतरसस्त-

'ऋचमास दशिसहिसमामण ऋचमास पञ्चिशितमामन च।

ऋचमामशिष्ट्रीमतयाः पमादश्च पमारणस सम्प्रककीसत्तरतमम्।।'४३।।

(अनपुवमाकमानपुक्रमणष्ट्री)

ऋचमास शिब्दमानमास ससख्यमा १५३८२३ वतरतवे। यथमा-

'शिमाकल्यदृषवेयाः पदलकमवेकस  समाधर्त्तुं च ववेदवे मत्रसहिसयपुकमम्।

शितमामन चमाषलौ दशितदयस च पदमामन षटम्  चवेमत महि चमचरतमामन।।' (अनपु. ४५)

तथमा शिब्दगतमाकरणमास ससख्यमा ४३२००० वतरतवे। तदथमा-

'स  ऋचनो  व्यलौहितम्।  दमादशिबपृहितष्ट्रीसहिसमामण।  एतमावस्तलौ  ह्यचर्षीयमायाः  प्रजमापमतसपृषमायाः'  (शित.बमा.
१०/४/२/२/२३)।

'बपृहितष्ट्रीच्छन्दयाः  षसटत्रसशिदकरमाणमास  भवमत।  अतयाः  १२०००*३६=४३२०००  भवमत
चत्वमाररसशित्सहिसमामण दमामत्रसशिच्च अकरसहिसमामण' (अनपु.असन्तमवे भमागवे)।

ऋग्ववेदस्य  शिब्दमाकरमादष्ट्रीनमास  गणनमाप्रसङ्गवे  यत्र  तत्र  पमाथरक्यममप  पररदृश्यतवे।  ममालमावमारष्ट्रीयवेण
नमारमायणभटवेन मवरमचतयाः  सककश्लनोकयाः समपुपलब्धनो भवमत। गन्थवेऽसस्मनम् ऋग्ववेदस्य वगमारणमास सककमानमाञ्चि ससख्यमा
मनधमारररतमाऽसस्त। वगरसककमादष्ट्रीनमास गणनमाप्रमतपमादकश्लनोकस्तथमा तमदवरणञ्चि मनम्नरूपवेणमासस्त-

जमाननमप मदषमामनोदस स यजयाः पमातनमानरयाः।

रसस मभनमाय ममाससमादनो नरस्तस्य जलमासधपयाः।।

नमारमायणभटवेन दत्तमपृग्ववेदस्य मववरणमम् -

अषकमामन ८

मण्डलमामन १०

अध्यमायमायाः ६४

अनपुवमाकमायाः ८५

सककमामन १०१७
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वगमारयाः २००६

ऋचयाः १०४७२

अधरचरयाः २०८७५

शिब्दमायाः १५३८१६

अकरमामण ३९४२२१

उपररमनमदरषमायमास  ससख्यमायमास  बमालसखल्यसकतमानमास  गणनमा नमासस्त,  यमद तमान्यमप ११ सककमामन,  ८०
ऋचयाः,  १८ वगमारयाः,  ३०४४ अकरमामण अमप सङ्कसलतनो भववेत्तदमा,  सकतमानमास ससख्यमा १०२८,  वगमारयाः २०२४,

ऋचयाः १०५५२ तथमा अकरमामण ३, ९७, २६५ भववेयपुररमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.18 ऋग्ववेदस्य कतमयाः मवभमागनोऽयस मण्डलक्रमयाः।

.19 बमालसखल्यसककमामन मवहिमाय सम्पकणरयमामम् ऋग्ववेदससमहितमायमास कमत मण्डलमामन अनपुवमाकमायाः वगमारश्च 
ससन्त।

.20 शिमाक्यलमानपुसमारवेण कमत मन्त्रमायाः।

.21 ऋङ्मन्त्रवेषपु अकरससख्यमा कमा असस्त।

.22 सवर मन्त्रमायाः कमतषपु छन्दयाःसपु मवभकमायाः।

.23 ऋग्ववेदद्रिषमारयाः ऋषययाः कवे  ससन्त।

.24 सखलशिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.25 ऋचमास कमत शिब्दमायाः ससन्त।

.26 बपृहितष्ट्रीच्छन्दयाः कतष्ट्रीनमामकरमाणमास भवमत।

. )2 4 ऋचमास ससख्यमा
ऋग्ववेदवे  ऋङ्मन्त्रमाणमास  गणनमा अमप  एकमा मवषमवैव  समस्यमा  वतरतवे।  अस्यमायाः  गणनमायमायाः  सममाधमानस

प्रमाचष्ट्रीनवैयाः अवमारचष्ट्रीनवैयाः  च  मवदमदयाः  कपृ तमम्।  प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास  मध्यवे  ऋङ्मन्त्रमाणमास  गणनमाप्रसङ्गवे  यदम्  ववैषम्यस
पररलक्ष्यतवे,  तत्तपु वमास्तमवकतयमा शिमाखमाभवेदजन्यमम् एव असस्त,  परन्तपु अवमारचष्ट्रीनमानमास मध्यवे मन्त्रगणनमाप्रसङ्गवे
यतम्  ववैषम्यमम्  असस्त तत्तपु  भमजमनतमम्  एव  ।  अस्य भमनोदयस्य कमारणमसस्त-  ऋग्ववेदवे  मकयत्ययाः  ऋचयाः
एवसमवधमायाः  ससन्त,  यमा  अध्ययनकमालवे  चतपुष्पदमा  भवसन्त,  मकञ्चि  प्रयनोगकमालवे  मदपदमा  एव  मन्यतवे।
ऋक्सवमारनपुक्रमण्यमामम् अस्यनोलवेखयाः  प्रमाप्यतवे-  'मदमदरपदमास्त्वपृचयाः  सममामनसन्त'  अस्य  सकत्रस्य  व्यमाख्यमायमास
षड्गपुरुमशिष्यस्य स्पषकथनमसस्त- 'ऋचनोऽध्ययनवे तपु अध्यवेतमारनो दवे दवे मदपदवे एकवै कमामपृचस कपृ त्वमा सममामनसन्त
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अधष्ट्रीयरनम्।  सममामनन्तष्ट्रीमत वचनमातम्  शिससनमादलौ  न भवसन्त। तवेन पश्वमान वमायपुम्मम्(ऋ.  १/६५)  इमत शिससनवे
दशिरचत्वमम्। आसमाममाध्ययनवे तपु पञ्चित्वस भवमत।'

समायणभमाष्यवेऽमप अस्यनोलनोखयाः प्रमाप्यतवे।  चरणव्यकहिस्य टष्ट्रीकमाकत्रमार  ममहिमदमासवेनमाऽमप पकवर्बोककथनस
समसथरतमम्।  एतमादृश्ययाः  ऋचयाः  'नवैममसत्तकमदपदमायाः'  कथ्यन्तवे।  ऋग्ववेदवे मनत्यमदपदमाऽमप  ऋचयाः  ससन्त।  तमायाः
गणनमायमास सप्तदशि एव ससन्त। एतमायाः मदपदमायाः कदमामचदमप मनजस्वरूपमातम् वसञ्चितमा न भवसन्त। अस्यमायाः एव
मदपदमायमायाः  वमास्तमवकस्वरूपस्य पररचयमाभमावमातम्  मवैक्समकलर-मवैक्डनोनलप्रभपृतष्ट्रीनमास  आङम् ग्लववेदजमानमास  गणनमा
भमान्तमा अभवतम्। 

ऋग्ववेदस्य  ससमहितमायमास  त्रयमाणमास  छन्दसमास  प्रचपुरतमा  मवदतवे।  यवेषपु  'मत्रषपुपम्’-छन्दसयाः  ससख्यमा
सवमारमतशिमामयनष्ट्री वतरतवे।  असस्मनम्  छन्दसस चत्वमारयाः पमादमायाः भवसन्त। प्रमतपमादवे  एकमादशि अकरमामण भवसन्त।
अस्यमास  ससमहितमायमास  ४२५१ मत्रषपुप्छन्दमाससस ससन्त।  तदनन्तरस  गमायत्रष्ट्रीछन्दसयाः स्थमानमम्  आयमामत। असस्मनम्
छन्दसस त्रययाः पमादमायाः भवसन्त। प्रमतपमादमम् अषलौ अकरमामण भवसन्त। अस्य छन्दसयाः समस्तमा ससख्यमा २४४९
वत्तरतवे।  तदनन्तरस  जगतष्ट्रीच्छन्दसयाः  स्थमानस  भवमत।  असस्मनम्  छन्दसस  चत्वमारयाः  पमादमायाः  ससन्त।  प्रमतपमादस
दमादशिमाकरमामण ससन्त। अस्य छन्दसयाः ससख्यमाऽत्र १,३४६ वत्तरतवे। शिवेषभमागवे अनपुषपुप ८९८, पससङ्कयाः ४९८,

उसष्णकम्  ६९८, बपृहितष्ट्री ३७१ वत्तरन्तवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.27 प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास मध्यवे ऋङ्मन्त्रमाणमास गणनमाप्रसङ्गवे ववैषम्यस मकमथर्त्तुं पररलक्ष्यतवे।

.28 अवमारचष्ट्रीनमानमास भमनोदयस्य कमारणस मकमम् असस्त।

.29 चरणव्यकहिस्य टष्ट्रीकमाकतमार कयाः।

.30 ऋग्ववेदस्य ससमहितमायमास कस्य छन्दसयाः आसधक्यस दृश्यतवे।

.31 मत्रषपुपम्-छन्दसस कमत पमादमायाः कमत अकरमामण च भवसन्त।

.32 गमायत्रष्ट्री-छन्दसस कमत पमादमायाः तथमा  प्रमतपमादस कमत अकरमामण भवसन्त।

.33 जगतष्ट्री-छन्दसस कमत पमादमायाः कमत अकरमामण च भवसन्त।

.34 ऋग्ववेदस्य शिवेषभमागवे कमत अनपुषपुप्च्छन्दमाससस वतरन्तवे।

. )2 5 ऋग्ववेदष्ट्रीयशिमाखमापररचययाः
यजस्य आवश्यकतमामम् अनपुभकय उदमात्तदृष्टमा महिमामपुमनयाः व्यमासयाः स्वस्य चतपुरयाः  मशिष्यमानम् ववेदमम्

अध्यमामपतवमानम्। यजवे चत्वमारनो ऋसत्वजनो भवसन्त -१.हिनोतमा,  २.अध्वयपुरयाः,  ३.  उद्गमातमा,  ४.  बह्ममा च। हिनोतमा-
आह्वमानकत्तमार, स महि यजमावसरवे दवेवतमानमास प्रशिससमायवै रमचतमानम् मन्त्रमानम् उच्चमारयनम् दवेवतमायाः आह्वयमत, तत्कमायमारय
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सङ्कसलतमायाः मन्त्रमायाः स्तपुमतरूपतयमा सममाख्यमातमायाः,  तवेषमास  सङ्गहि एव ऋग्ववेदयाः।  एनमपुदवेश्यममभलक्ष्य व्यमासयाः
पवैलमाय  ऋग्ववेदस  पमाठयमाममास।  अध्वयपुर मवरसधवदजस  सम्पमादयमत,  तत्रमावश्यकमन्त्रमा यजकसषष्ट्री,  तत्ससगहियाः
यजपुवरदयाः,उद्गमातमा  तपु  उच्चस्वरवेण  गमानकत्तमार,  स महि स्वरबदमानम्  मन्त्रमानम्  उच्चवैगमारयमत,  तदपवेमकतमन्त्रमाणमास
सङ्गहियाः  समामववेदयाः।  महिमषरयाः  व्यमासयाः  कवयवे  जवैममनयवे  समामववेदमध्यमामपतवमानम्।  बह्ममा  यजमनरष्ट्रीककयाः
कपृ तमाकपृ तमाववेकणकत्तमार,  स  महि  सवरमवधमन्त्रजयाः,  तदपवेमकतनो  मन्त्ररमामशियाः  अथवरववेद  इमत  कथ्यतवे।
यजमनरष्ट्रीकणकमायरसम्पमादनमाय मपुमनयाः व्यमासयाः सपुमन्तपुमपुमनमथरवववेदस पमामठतवमानम् -

'तदृक्ववेदधरयाः पवैलयाः समामगलौ जवैमममनयाः कमवयाः।

ववैशिम्पमायन एववैकनो मनष्णमातनो यजपुषमामत।

अथवमारमङ्गरसनमासष्ट्रीतम् सपुमन्तपुदमा ररुणनो मपुमनयाः।।' (नमाग.पपुरमा. १/४/२१)

शिमाखयमा सहि 'चरण’-शिब्दस्यमामप सम्बन्धनोऽसस्त। अधपुनमा उभयनोयाः शिब्दयनोयाः प्रयनोगयाः प्रमाययाः सममानमाथर
एव  भवमत।  ममालतष्ट्रीममाधवस्य  टष्ट्रीकमाकत्तरयाः  जगदम्धरस्य  कथनमानपुसमारवेण-'चरणशिब्दयाः  शिमाखमामवशिवेषमाध्ययन-

परवैकतमापनजटमाससघवमाचष्ट्री'। अमासमास शिमाखमानमास मवस्तपृतमववरणस पपुरमाणवेषपु चरणव्यकहिवे च प्रमाप्यतवे। मवमवधवेषपु गन्थवेषपु
शिमाखमाससख्यमायमास  मवपयरयनो  वत्तरतवे।  भमाष्यकमारवेण  पतञ्जसलननोकमम्-  ‘चत्वमार  ववेदमायाः  समाङ्गमायाः  सरहिस्यमा  बहिहधमा
मभनमायाः।  एकशितमध्वयपुरशिमाखमायाः।  सहिसवत्ममार  समामववेदयाः।  एकमवसशिमतधमा  वमाहिम्  वपृच्यमम्।  नवधमाऽथरवणनो
ववेदयाः’(पस्पशिमामह्निकमम्)।

यदमप  महिमाभमाष्यवे  ऋग्ववेदस्य  एकमवसशिमतशिमाखमायाः  मनमदरषमायाः  परस  शिमाकल-वमाष्कल-आश्वलमायन-

शिमाङमायन-ममाण्डककमायन-नमामधवेयमायाः पञ्चि शिमाखमायाः ससन्त मपुख्यमायाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.35 यजस्य आवश्यकतमामम् अनपुभकय महिमामपुमननमा व्यमासवेन मकस  कपृ तमम्।

.36 यजवे कमत ऋसत्वजनो भवसन्त, कवे  च तवे।

.37 हिनोतमा मकस  करनोमत। 

.38 अध्वयपुरयाः मकस  करनोमत।

.39 उद्गमातमा मकस  करनोमत।

.40 जवैममनत्रीं कयाः समामववेदमम् अध्यमामपतवमानम्।

.41 बह्मणयाः मकस  कमायरमम्।

.42 व्यमासयाः सपुमन्तमपुमनमम् अथवरववेदस मकमथर्त्तुं पमामठतवमानम्।

.43 शिमाखयमा सहि कस्य सम्बन्धनोऽसस्त।

.44 ममालतष्ट्रीममाधवस्य टष्ट्रीकमाकतमार कयाः।

.45 महिमाभमाष्यवे कमत शिमाखमायाः मनमदरषमायाः।
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. . )2 5 1 शिमाकलशिमाखमा

सम्प्रमत  ऋग्ववेदस्य  प्रचसलतमा  ससमहितमा  शिमाकलशिमाखष्ट्रीयमा  एवमाऽसस्त।  शिमाकलससमहितमान्तवे
ऋक्पररमशिषनमाम्नमा  षसटत्रसशित्सककमामन  ससगपृहिष्ट्रीतमामन  ससन्त।  एतवेषपु  सककवे षपु  कमतपयमामन  मनतमान्तप्रख्यमातमामन
बहिहशियाः चमचरतमामन च सककमामन ससन्त। यथमा- श्रष्ट्रीसककमम्  (सक.स. ११), रमामत्रसककमम् (सक.स. २६), मवेधमासककमम्
(सक.स.  ३१),  मशिवसङ्कल्पसककमम्  (सक.स.  ३३)। अस्य सककस्य प्रत्यवेकस  मन्त्रस्य चतपुथरचरणयाः  'तन्मवे मनयाः
मशिवसङ्कल्पमस्तपु'  इमत  वमाक्यवेन  सममाप्तनो  भवमत।  वमाष्कलशिमाखमानपुसमारवेण  'ससजमानसककमम्'  ऋग्ववेदस्यमासन्तमस
सककमसस्त। ऋक्पररमशिषस्य मन्त्रमायाः पपुरमाणवेषपु  ववैमदकमन्त्रदृष्टमा समपुद पृतमायाः ससन्त। श्रष्ट्रीसककस्य दलौ मन्त्रलौ-
'महिरण्यवणमार्त्तुं हिररणष्ट्रीमम्' तथमा 'गन्धदमारमास द पुरमाधषमारमम्' पद्मपपुरमाणवे समपुदपृतलौ स्तयाः (६/१५५/२८/३०) 'ससतमाससतवे
सरष्ट्रीतवे  यत्र  सङ्गतवे'  इमत  स्कन्दपपुरमाणस्य  कमाशिष्ट्रीखण्डवे  (७/४४)  तथमा  पद्मपपुरमाणवे  (६/२४६/३५),

समपुदपृतनोऽसस्त। दयनोयाः स्थमानयनोयाः मन्त्रयनोऽयस प्रयमागपरकयाः असस्त।प्रयमागवे ससतमा=गङ्गमा,  तथमा अससतमा=यमपुनमा
तयनोयाः  सङ्गमतष्ट्रीथरस्य  मवपपुलममहिम्नयाः  प्रमतपमादकयाः  असस्त  अयस  मन्त्रयाः।  ऋक्पररमशिषस्य  मन्त्रमायाः  पपुरमाणवेषपु
प्रममाणमाय समपुदपृतमायाः ससन्त, तवेन एतवे मन्त्रमायाः मवशिवेषसम्ममानमाहिमारयाः भवसन्त।

. . )2 5 2 वमाष्कलशिमाखमा

यदमप सम्प्रमत वमाष्कलशिमाखमायमायाः ससमहितमा समपुपलब्धमा न भवमत तथमाप्यस्यमायाः मवमशिषतमायमायाः वणरनस
मवमवधवेषपु  स्थलवेषपु  प्रमाप्यतवे।  शिमाकलशिमाखमानपुसमारवेण  ऋग्ववेदस्यमासन्तमनो  मन्त्रयाः  'सममानष्ट्री  व  आकक मतयाः'
(१०/१९१/४)  असस्त,  मकञ्चि वमाष्कलससमहितमानपुसमारवेण  'तच्छष वेयनोरमावपृणष्ट्रीमहिवे'  इत्यवेव  असन्तमनो  मन्त्रनोऽसस्त।
अस्ममादवेव  सककमातम्  वमाष्कलशिमाखमा-सम्मत-ससमहितमायमायाः  सममामप्तभरवमत।  मन्त्रमाणमास  ससख्यमाऽमप
कपु तसश्चदसधकमाऽसस्त।  शिमाकलशिमाखमायमास  सप्तदशिमासधकसहिसससख्यकमामन  (१०१७)  सककमामन  ससन्त।  मकञ्चि
वमाष्कलशिमाखमायमास पञ्चिमवसशित्यसधकसहिसससख्यकमामन (१०२५) सककमामन ससन्त। एतवेषपु अषमासधकसककवे षपु एकस  तपु
ससजमानसककमसस्त।  मन्त्रनोऽयमस्यमायाः  ससमहितमायमायाः  अन्तवे  मनववेमशितनोऽसस्त।  अवमशिषसप्तसककमामन
बमाल्यसखल्यसककवे भ्ययाः  सङ्गपृहिष्ट्रीतमामन  ससन्त।  अतनोऽस्य  मण्डल्यस्य  समस्तसककमानमास  ससख्यमा  (९९)

नवनवमतभरवमत।

'एततम् सहिसस दशि सप्त चवैवमाषवतनो बमाष्कलकवे ऽसधकमामन। 

तमानम् पमारवेण शिमाकलवे शिवैमशिरष्ट्रीयवे वदसन्त मशिषमानसखलवेषपु मवप्रमा॥ '

(अनपुवमाकमाक्रमणष्ट्री, श्लनो.३६)

. . )2 5 3 आश्वलमायनशिमाखमा

आश्वलमायनससमहितमायमायाः तथमा तवेषमास बमाह्मणमानमास कमालयाः कसस्मससश्चतम् समयवे
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अवश्यमवेव आसष्ट्रीतम्। यतनो महि कवष्ट्रीन्द्रिमाचमायरस्य (१७ शितमाब्दमायाः) सकच्यमामवेतवेषमास गन्थमानमास नमामनोलवेखयाः
स्पषरूपवेणनोपलब्धनो भवमत। सम्प्रमत अस्यमायाः शिमाखमायमायाः गपृह्यसकत्रस श्रलौतसकत्रमममत दलौ समपुपलब्धलौ स्तयाः।

. . )2 5 4 शिमाङ्ख्यमायनशिमाखमा

अस्यमायाः शिमाखमायमायाः ससमहितमा तपु  अनपुपलब्धमाऽसस्त। मकञ्चि बमाह्मणमारण्यकलौ गन्थलौ प्रकमामशितलौ स्तयाः।
बहिहनमाममालनोचकमानमास मवचमारवे शिमाङमायनस्तथमा कलौषष्ट्रीतमक शिमाखमा एकवै वमाऽसस्त, मकञ्चि दवेऽमप शिमाखवे मभनवे एव स्तयाः।
शिमाङमायनष्ट्रीयससमहितमायमायाः तथमा शिमाकलशिमाखमानपुयमामय-ऋक्ससमहितमायमायाः च मन्त्रससमहितयनोयाः भवेदनो न दृश्यतवे, कवे वलस
मन्त्रमाणमास क्रमवे एव मवमभनतमा वत्तरतवे।

. . )2 5 5 ममाण्डक कमायनशिमाखमा

अस्यमायाः अमप शिमाखमायमायाः गन्थमायाः अनपुपलब्धमायाः ससन्त। यत्र तत्र समपुदरणमादवेव अस्यमासस्तत्वबनोधनो
भवमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.46 ऋग्ववेदस्य दवे शिमाखवे कवे ।

.47 आश्वलमायनशिमाखमायमायाः प्रममाणस कपु तयाः प्रमाप्यतवे।

.48 श्रलौतसकत्रस कस्यमास शिमाखमायमामम् अन्तभरवमत।

.49 शिमाकलशिमाखमानपुसमारवेण ऋग्ववेदस्य असन्तमनो मन्त्रयाः कयाः।

.50 महिरण्यवणमार्त्तुं हिररणष्ट्रीमम् इत्यमामदमन्त्रयाः कसस्मनम् सककवे  वतरतवे।

. )2 6 दमानस्तपुमतयाः
ऋग्ववेदस्य सककवे षपु 'दमानस्तपुमतयाः' नमाम्नमा कमतपयवे मन्त्रमा लभ्यन्तवे। कमात्यमायनस्य ऋक्सवमारनपुक्रमण्यमास

कवे वलस दमामवसशिमतससख्यकवे षपु सककवे षपु दमानस्तपुतष्ट्रीनमामम् उलवेखनो वत्तरतवे। मकञ्चिमाधपुमनकशिनोधदृष्टमा अषमाषमषसककवे षपु
दमानस्तपुतष्ट्रीनमास वणरनमसस्त। गन्थवे ममणलमालस्य मनबन्धयाः दशिरनष्ट्रीयनोऽसस्त। ऋग्ववेदस्य ८/३/२१-२४ मन्त्रस्य
दवेवतमा  सवमारनपुक्रमण्यमास  पमाकस्थमाममाकलौरयमाणस्य दमानस्तपुमतयाः  कसथतमा।  मकञ्चि मनघण्टपु -मनरुकमामद-गन्थमानमामम्
अनपुशिष्ट्रीलनवेन जमायतवे यतम् कलौरयमाणपदस्य यमास्कवे न कपृ तनोऽथरयाः कपृ तयमाननो भवमत। दपुगमारचमायरस्य सम्मतलौ असस्मनम्
मन्त्रवे 'यमान'स्य स्तपुमतरसस्त दमानस्य नमासस्त। शिलौनकमतवेन पमाकस्थमाममाशिब्दनोऽमप व्यमकवमाचकनो नमासस्त अमपतपु
मवशिवेषणपदमसस्त (बपृहिदवेवतमा ६/४५)। स्कन्दममाहिवेश्वरस्य व्यमाख्यमानपुसमारवेण पमाकस्थमाममाशिब्दस्यमाथर्बो भवमत-

महिमाप्रमाणयाः अथवमा महिमाबलवमामनमत- 'पमाकस्थमाममालनोकवे  स्थमामशिब्दयाः प्रमाणवे प्रससदयाः। पमाकयाः पररपक्वनो महिमानम्
स्थमाममा यस्मवै स पमाकस्थमाममा महिमाप्रमाणश्चवेत्यथरयाः' (स्कन्दममाहिवेश्वरस्य व्यमाख्यमा)। 
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जवैमममनसककस्थ-गपुणवमादस्य  (मष्ट्री.  सक १/२/१०)  शिबरभमाष्यस भमारतष्ट्रीयससदमान्तस्य कपु सञ्जकमाऽसस्त।
तस्य स्पषकथनमसस्त यतम् समस्तमम् आख्यमानममदमम् असत्यमसस्त। आख्यमानवेषपु दवे वमात्तर स्तयाः-  वपृतमान्तजमानस
तथमा  प्ररनोचनमा।  वपृतमान्तजमानस  मवधलौ  न  प्रवत्तरकस  नमामप  मनवत्तरकमम्।  फिलतस्तत्तपु  प्रयनोजनमाभमावमादम्
अनपवेमकतमसस्त।  प्रष्ट्रीत्यमा  कमायर  प्रवपृसत्तभरवमत  दवेषमामनवपृसत्तयाः।  आख्यमानवेष्ववेतमावदवेव  असशिस्य मववकमा  वत्तरतवे।
यथमा- 

'अस्मदपृत्तमान्तमान्वमाख्यमानस  स्तपुत्यथरन।  ...तत्र वपृत्तमान्तमान्वमाख्यमानस   न प्रवतरकमम्,  न मनवतरकञ्चिवेमत
प्रयनोजनमाभमावमातम्। अनथरकममत्यमववमकतस  प्ररनोचनयमा तपु प्रवत्तरतवे इमत दवेषमामनवत्तरतवे  इमत तयनोमवरवकमा।' 

समाममान्यदमानस्तपुमतप्रमतपमादकमवेकस  भव्यस सककमसस्त। सककवे ऽसस्मनम् दमान-ममहिम्नयाः सपुन्दरस वणरनमसस्त।
यमा व्यमकयाः मनजधनस स्वमहितमायवैव मनयनोजयमत सनो महि पमापस भकयमत- 

'मनोघमनस मवन्दतवे अप्रचवेतमायाः सत्यस बवष्ट्रीमम वध इतम् स तस्य।

नमायरमणस पपुष्यमत ननो सखमायस कवे वलमाघनो भवमत कवे वलमादष्ट्री॥' 

(तवैमत. बमा. २/८/८/३ एवस मनरु. ७ द्रिषव्यमम्।)

 एवस- मवधजनमातम् दकरगमनमवेव श्रवेयस्करस भवमत। तस्मवै जनमाय गपृहिस न भवमत। तस जनस पनोषणकत्तपुरयाः
कस्यमामप अपररमचतस्य जनस्यवैव शिरणस गन्तव्यमम्। यथमा-

'न स सखमा यनो न ददमामत सख्यवै स चमा भपुववे स च ममानमायमषत्वयाः।

अपमास्ममातम्  प्रवेयमानम् न तदनोकनो असस्त पपृणन्तमन्यमरणस  मचमदच्छवेतम्।।'

'कवे वलमाघनो भवमत कवे वलमादष्ट्री' अयस महि त्यमागमकलकववैमदकससस्कपृ तवेयाः महिमामन्त्रनोऽसस्त। अस्यवैव तत्त्वस्य
वणरनस स्मपृमतगन्थवेषपु पयमारप्तमम् प्रमाप्यतवे। असस्मनम् सन्दभरऽकरशिनोऽनपुवमादरूपवेण गष्ट्रीतमायमायाः श्लनोकनोऽयस द्रिषव्ययाः-

'यजमामशिषमामशिनयाः सन्तनो मपुच्यन्तवे सवर मकसल्बषवैयाः।

भपुञ्जतवे तवे त्वघस पमापमा यवे पचन्त्यमात्मकमारणमातम्।।' (गष्ट्रीतमायाः. ३/१३)

. )2 7 ससवमादसककमामन
ऋगवेववेदवे दमाशिरमनकसककमामन यथमा उपमनषदमास तमासत्त्वकमवववेचनवैयाः सहि सम्बदमामन ससन्त, तथवैव एतमामन

सककमामन  प्रबन्धकमाव्यवेन  नमाटकवे नमामप  च  सम्बन्धस  ससयनोजयसन्त।  एवसमवधवेषपु  सककवे षपु  कथनोपकथनस्य
प्रमाधमान्यमसस्त।  ऋग्ववेदवे  अनवेकमामन  कथनोपकथनप्रधमानमामन  यमयमष्ट्रीसकक-सरममामणससवमादसकक-

ऊवरशिष्ट्रीपपुरुरवयाःससवमादसकक-प्रभपृतष्ट्रीमन  सककमामन  ससन्त,  यमामन  आधमारष्ट्रीकपृ त्यवैव  भमारतष्ट्रीयनमाटकमामन  जमातमामन।
दृषमान्तरूपवेणनोवरशिष्ट्रीपपुरुरवयाः ससवमादमकलस कमासलदमासष्ट्रीयस मवक्रमनोवरशिष्ट्रीयस नमाम त्रनोटकमम् उपस्थमापमयतपुस शिक्यतवे। 

असस्मनम् सन्दभर  भमारतष्ट्रीयमा मवदमाससनो नमाटकमानमामपुदययाः ववेदसस्थतसककमकलकयाः  एव इत्यमाहिहयाः। मकञ्चि
असस्मनम् मवषयवे पमाश्चमात्यमवदत्सपु गम्भष्ट्रीरमतभवेदनो दृश्यतवे।जमरनमवदमानम् डक्टरश्रनोदरमहिनोदयनोऽमप मवचमारममममम्
अनपुमनोदयमत। स महि ससवमादसककमानमास गष्ट्रीतरूपत्वस स्वष्ट्रीकरनोमत। तमददस गमानस नपृत्यवेन आमभनष्ट्रीयतवे स्म, तमदष्यतवे
एषमास ससवमादसककमानमास धमाममरकनमाटकरूपतमा। एतन्मकलवैव च भमारतष्ट्रीयनमाटकप्रवपृसत्तयाः इत्यमाहि।
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डड.  हिटरलमहिनोदयनोऽमप  श्रनोदरमहिनोदयस्य  मवचमारमनपुमनोदयमत।  अपरवे  पपुनमवरदमाससनो  मवसण्डशि-

ओल्डवेनवगर-मपशिवेलमपुख्यमा  अमभप्रयसन्त  यतम्  ससवमादसककमामन  पपुरमा  गदपदमात्मकमामन  आसनम्।  पदभमागयाः
अमतरनोचकतयमा सम्प्रमत अवमशिष्यतवे। गदभमागस्तपु कवे वलवणरनपरकयाः,  अतयाः अयस भमागयाः लपुप्तप्रमायनो जमातयाः।
नमाटकवे  यदधपुनमा  गदपदयनोममरश्रणस  दृश्यतवे।  तदमप  एतमादृशिससवमादसककमकलकमम्  एव।  एतवे  मवदमाससयाः
ऐतरवेयबमाह्मणगतस  शिपुनयाःशिवेपनोपमाख्यमानस,  शितपथबमाह्मणगतमपुवरशिष्ट्री-पपुरुरव-उपमाख्यमानस,  चमात्र
समामकभमाववेननोपस्थमापयसन्त।अपरवे  कमतपयवे  मवदमाससयाः  रमामलष्ट्रीलमा  कपृ ष्णलष्ट्रीलमा  चमात्र  मनदरशिनभमावस  भजतयाः।
ऋग्ववेदस्य एतमामन सवमारमण ससवमादसककमामन नमाटककीयलौजसस्वतयमा सहि सम्पपृकमामन ससन्त। कलमात्मकदृष्टमाऽमप
चवैतमामन सककमामन मनतमान्तरमणष्ट्रीयमामन, सरसमामन प्रभमावनोत्पमादकमामन च ससन्त। 

. )2 8 ललौमककसककमामन
ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलस्य अनवेकवे षपु  सककवे षपु  ललौमकक-व्यवहिमाररक-मवषयमाणमास  रनोचकस  वणरनमसस्त।

ऋग्ववेदस्य  दशिममण्डलवेऽमप  एवसमवधयमा  ललौमककससस्कपृ त्यमा  सहि  सम्बदमवषयमाणमास  समपुपलसब्धयाः  अस्य
मण्डलस्य मवमशिषतमास सकचयमत। यक्ष्ममाख्यस्य व्यमाधवेयाः मवनमाशिमाय १६१, १६३ तथमाऽन्यमामन अनवेकमवधमामन च
सककमामन लभ्यन्तवे। रकनोहिमासककवे  दमानवमातम् गभरस्य त्रमाणमाथर्त्तुं मन्त्रनोऽसस्त। एकसस्मनम् सककवे  पत्न्यमायाः कषमपहिमाय
पत्यपुयाः प्रमाप्त्यपुपमायस्य मववरणस प्रमाप्यतवे। यथमा-

'इममास खनमाम्यनोषसधस  वष्ट्रीरुधस बलवत्तमम्। 

ययमा सपत्नत्रीं बमाधतवे ससमवन्दतवे पमतमम्।।'(ऋग्ववे. १०/१४५/१)

अपरसस्मनम् सककवे  शित्रपु-ससहिमारमाय प्रमाथरनमा वत्तरतवे-

'ऋषभस ममास सममानमानमास  सपत्नमानमास  मवषमासमहितमम्।

हिन्तमारस शित्रकणमास कपृ सध मवरमाजस गनोपमतस गवमामम्।।' (ऋग्ववे. १०/१६६)

अनवेन प्रकमारवेण १०/१६४ सककवे  दपुयाःस्वप्नमवनमाशिमाय प्रमाथरनमाऽसस्त। १०/५४ सककस्य नमाम एव
'मनयाःआवत्तरनमम्'  सककमसस्त। ववैवस्वत-यम-मदव-भकमम-समपुद्रिमादष्ट्रीनमास पमाश्वरगतमानमास जनमानमास मनसमास पररवत्तरनमाय
प्रमाथरनमाऽसस्त-

'यतम् तवे यमस ववैवस्वतस मननो जगमाम दकरकमम्।

तत्त आवतरयमामसष्ट्रीहि  कयमाय जष्ट्रीवसवे।।' (ऋग्ववे. १०/५८)

एकसस्मनम् सककवे  मभषगपृमषयाः औषधष्ट्रीनमास भव्यस्तपुमतस समपुपस्थमापयमत-

'यमायाः फिसलनष्ट्रीयमार अफिलमा अपपुष्पमा यमाश्च पपुसष्पणष्ट्रीयाः।

बपृहिस्पमत-प्रसपुतमास्तमा ननो मपुञ्चित्वस हिसयाः।।' (ऋग्ववे. १०/९७/१५)

एकस्ममातम् सककमातम् जमातनो भवमत यतम् प्रमाचष्ट्रीनकमालवेऽमप प्रजमा एव रमाजयाः वरणमकपु वरनम्। यथमा-

'अमभत्वमा दवेवयाः समवतमामभ सनोमनो अवष्ट्रीवपृततम्।

अमभत्वमा  मवश्वमाभकतमान्यमभवचर्बो  यथमाससस।।'

ववेदमाध्ययनमम्    27   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

. )2 9 दमाशिर मनकसककमामन
नमासदष्ट्रीयसकक-(१०/१२९)पपुरुषसकक-(१०/९०)महिरण्यगभरसकक-(१०/१२१)वमाक्सककमादष्ट्रीमन

सककमामन  दमाशिरमनकदृष्टमा  यथमा  गम्भष्ट्रीरमामण  ससन्त  तथवैव  प्रमतभमानपुभकमतदृष्टमा  अतष्ट्रीव  रमणष्ट्रीयमामन,

अमभनवकल्पनमादृष्टमा  अमप  च  मनतमान्तमामन  प्रससदमामन  ससन्त।  नमासदष्ट्रीयसकक-मवषयवे   आलनोचकमानमास
मतमसस्त,  यमददस सककस  ऋग्ववेदष्ट्रीयमानमामम् ऋषष्ट्रीणमामम् अललौमककमचन्तनधमारमायमायाः मलौसलक-पररचमायकमम् असस्त।
जगतयाः प्रमारसम्भकसस्थतवेयाः वणरनस कपु वरनम् अस्य सककस्य ऋमषयाः कथयमत- सपृषवेयाः आरम्भकमालवे नमासष्ट्रीतम् सदस्तपु
न वमा असदस्तपु। न मदनममासष्ट्रीतम् न वमा रमामत्रयाः,  सपृषवेयाः अमभव्यञ्जकस   मकममप मचह्निस  तदमा नमासष्ट्रीतम्। सवरप्रथमयाः
कमामयाः अथमारतम्  सङ्कल्पयाः समपुत्पननोऽभवतम्।   अस्यवैव कमामस्यमामभव्यमकयाः सपृषवेयाः  मवमभनस्तरवेषपु  प्रमतफिसलतमा
अभवतम्। तदमा एकमम् एव तत्त्वममासष्ट्रीतम्,  यदम् मवनमा वमातस श्वमासगहिणमकरनोतम् तथमा स्वस्य स्वमाभमामवकशिक्त्यमा
जष्ट्रीमवतममासष्ट्रीतम् ततम् तत्त्वमम्।

'आनष्ट्रीदवमातस  स्वधयमा तदवेकमम्।

तस्ममादमान्यन परयाः मकञ्चि नमास।।' (ऋ.१०/१२९/२)

प्रमतभमानपुभकतवेयाः उपरर अदवैततत्त्वस्य प्रमतष्ठमा एवमास्य गम्भष्ट्रीरमन्त्रस्य गकढरहिस्यमसस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

.51 दमानस्तपुतष्ट्रीनमामम् उलवेखयाः कपु त्र वतरतवे।

.52 भमारतष्ट्रीयससदमान्तस्य कपु सञ्जकमा इमत कमा।

.53 त्यमागमकलकववैमदकससस्कपृ तवेयाः महिमामन्त्रयाः कयाः।

.54 नमाटकमानमामपुदययाः कस्ममाज्जमातयाः इमत मवदमाससयाः कथयसन्त। 

.55 कवे षमाञ्चिन पमाश्चमात्यमवदपुषमास नमाम सलख्यतमामम्। 

.56 दमाशिरमनकदृष्टमा गमाम्भष्ट्रीयमारथरकमानमास सककमानमास नमाम सलखत।

. )2 10 दशिममण्डलस्य अवमारचष्ट्रीनत्वमम्
दशिमस मण्डलस सवरतयाः अवमारचष्ट्रीनस मण्डलस वतरतवे। अस्य कमारणञ्चि वसशिमण्डलमातम् भमाषमागतभवेदयाः तथमा

मवषयगतभवेदयाः  च  बहिहत्र  दृश्यतवे।  अत्र  भमाषमागतववैमशिष्टस,  छन्दनोगतववैमशिष्टस  तथमा  दवेवतमागतस  च
ववैमशिष्टममालनोच्यतवे।
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. . )2 10 1 भमाषमागतभवेदयाः

ऋक्ससमहितमासमामहित्यवे  बहिहत्र  भमाषमायमास  भवेदमायाः  पररलक्ष्यन्तवे।  ऋग्ववेदस्य  बहिहषपु  स्थलवेषपु  शिब्दमानमास
मभनरूपवेण प्रयनोगयाः दृश्यतवे। भमाषमामवदमाममयस ममान्यतमा असस्त यतम् ससस्कपृ तभमाषमा यथवैव मवकससतमा भवमत तथवैव
तस्यमास भमाषमायमास रवेफिस्य स्थमानवे लकमारस्य प्रयनोगनो वदरतवे,  यथमा जलवमाचकस्य ससलल-शिब्दस्य प्रमाचष्ट्रीनरूपस
सररर इमत पदस गनोत्रमण्डलवेषपु प्रयपुकमम् असस्त। मकञ्चि दशिममण्डलवे लकमारयपुकशिब्दस्यवैव प्रयनोगयाः प्रमाप्यतवे। अयस
प्रयनोगदृष्टमा  भमाषमायमास  भवेदयाः।  व्यमाकरणदृष्टमा  अमप  भमाषमायमास  पमाथरक्यस  पररलक्ष्यतवे।  प्रमाचष्ट्रीनमासशिवे  पपुसमलङ्ग-

आकमारमान्तशिब्दवेषपु  प्रथममामदवचनस्य प्रत्यय आ इत्यवेवमासस्त।  यथमा  दमा  सपुपणमार  सयपुजमा  सखमायमा  (ऋ.ववे.
१.१६१) इमत। मकञ्चि दशिममण्डलवे तसस्मनम् स्थमानवे औ इमत प्रत्ययस्य अमप प्रयनोगयाः प्रमाप्यतवे। यथमा – ममा
वमामवेतलौ  ममा  परवेतलौ  ररषमामम्  (ऋ.ववे.१०.१७८.२),  सकयमारचन्द्रिमसलौ  धमातमा  (१०.१९०.३)।  प्रमाचष्ट्रीनमासशिवे
मक्रयमाथरकमक्रयमायमायाः सकचनमाथर्त्तुं तववै , सवे, असवे, अध्यवै, इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः प्रयपुकमायाः ससन्त। मकञ्चि दशिममण्डलवे
अमासधक्यवेन   तपुमम्  इमत  प्रत्ययस्यवैव  प्रयनोगयाः  प्रमाप्यतवे।  दशिममण्डलवे  कत्तरववै,  जष्ट्रीवसवे,  अवसवे
इत्यमामदप्रमाचष्ट्रीनपदमानमास  स्थमानवे  कत्तपुरमम्,  जष्ट्रीमवतपुमम्,  अमवतपुमम्  इत्यमामदप्रयनोगमानमास  प्रमाचपुयर्त्तुं  पररलक्ष्यतवे।
बमाह्मणगन्थमानमास भमाषयमा सहि दशिममण्डलस्य भमाषमा सममानमा दृश्यतवे। अतयाः एतवेषमास गन्थमानमास कमालमवचमारवे कपृ तवे
प्रमाचष्ट्रीनत्वस न प्रतष्ट्रीयतवे।

. . )2 10 2 छन्दनोगतववैमशिष्टमम्

प्रमाचष्ट्रीनमासशिवेषपु  उपलब्धमानमास  छन्दसमामम्  अपवेकयमा  दशिममण्डलस्य  छन्दयाःसपु  पमाथरक्यमम्  असस्त।
प्रमाचष्ट्रीनकमालवे  वणमारनमास  ससख्यमायमा उपरर छन्दनोमवन्यमासवे  मवशिवेषयाः अमागहियाः आसष्ट्रीतम्। मकञ्चि दशिममण्डलवे लघपु-
गपुरूणमामम्  अमप  उमचतमवन्यमासवे  सवरत्र  मवशिवेषबलस  पररदृश्यतवे।  यवेन  पदमानमास  पठनवे  सपुस्वरस्य  लयस्य  च
आमवभमारवयाः अतष्ट्रीव रुमचरतयमा सम्पदतवे। फिलतयाः प्रमाचष्ट्रीनमानपुषपुपम् दशिममण्डलवे ललौमककससस्कपृ तस्य अनपुषपुपम् इव
अभवतम्।

. . )2 10 3 दवेवगतववैमशिष्टमम्

ऋग्ववेदवे  महि  दवेवतमायाः  प्रमाणशिमासलत्वमातम्  असपुर  इमत  प्रनोकमायाः।  असस्मनम्  ववेदवे  दवेवतमानमास  स्थमानमतष्ट्रीव
महित्त्वपकणरमम्  असस्त।  ववैमदककमालस्य  महिषरययाः  प्रकपृ तवेयाः  लष्ट्रीलमायाः  अवधमारमयतपुमम्  मवमवधमामन  रूपमामण
कसल्पतवन्तयाः। मकञ्चि दशिममण्डलवे उमलसखतवेषपु दवेववेषपु बहिवनो नवष्ट्रीनमायाः दवेवतमायाः समनमवषमायाः अभवनम्। वरुणयाः
समस्तजगतमास  मनयन्तमा,  सवरजयाः,  सवरशिमकममानम्  दवेवस्वरूपवेण पकवर्त्तुं  मचमत्रतयाः आसष्ट्रीतम्,  मकञ्चिमाऽसस्मनम्  मण्डलवे
तस्य  शिमासनकवेत्रस  सङ्कष्ट्रीणर्त्तुं  भकत्वमा  जलममात्रमम्  अवमशिषमममत  दृश्यतवे।  मवश्वमनयन्तपृ-पदमादम्  अपसपृत्य
जलदवेवतमास्वरूपवेणवैव दृग्गनोचरनो भवमत। कमतपयवे ममानससकभमावनमायमायाः,  ममानससकवपृत्तवेश्च प्रमतमनसधस्वरूपमायाः
अमभनवमायाः दवेवमायाः कसल्पतमायाः। एतमादृशिवेषपु दवेववेषपु ‘श्रदमा  (ऋ.  १०.१५१) , ‘मन्यपु:(  १०.८३.८४)  प्रभपृतययाः
पररकसल्पतमायाः  ससन्त।  तमाक्ष्यरस्यमाऽमप  स्तपुमतयाः  एकसस्मनम्  स्थमानवे  दवेवतमारूपवे  एवनोपलब्धमा  भवमत  (ऋ.

१०.१७८)। कमाममायनष्ट्रीश्रदमायमायाः अतष्ट्रीव रनोचकवणरनस सककवे  असस्त -

श्रदयमामग्नियाः सममध्यतवे श्रदयमा हिहयतवे हिमवयाः।
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श्रदमास भगस्य मकधर मन वचसमा ववेदयमामसस।।

श्रदयमा अग्निवेयाः सममन्धनस भवमत,  अथमारतम् जमानमाग्निवेयाः प्रज्वलनस श्रदयमा एव भवमत। हिमवषयाः हिवनममप
श्रदयमा एव सम्भवमत। गष्ट्रीतमायमास भगवतमा श्रष्ट्रीकपृ ष्णवेनमामप बहिहधमा एवमपुच्यतवे।  ऐश्वरस्य ऊध्वरस्थमानस गमनमाय
वयस  वचसमा श्रदमायमायाः स्तपुमतस  कपु मरयाः। गनोयाः स्तपुतलौ प्रयपुकमवेकस  समगसककस  (१०.१६९)  ववैमदकमानमामम्  आयमारणमास
गनोमवषमयणत्रीं  भमावनमास  सपुन्दरतयमा  अमभव्यकस  करनोमत।  अरण्यमानष्ट्री-दवेव्यमायाः  स्तपुतलौ  (१०.१४६)  मवषयस्य
नवष्ट्रीनत्वस पसण्डतमानमास हृदयमम् आकषरयमत। अस्यवैव सककस्य प्रख्यमातमन्त्रवे  (१०.७१.११)  यजसम्पमादकमानमास
चतपुणमारमम् ऋसत्वजमास हिनोतपृ-अध्वयपुर-उद्गमातपृ-बह्ममादष्ट्रीनमास स्पषरूपवेण सङ्कवेतनो प्रमाप्यतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

.57 ववेदवे ससललशिब्दस्य स्थमानवे कस्य प्रयनोगनो दृश्यतवे।

.58 ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे कवे षमास प्रत्ययमानमास प्रयनोगयाः दृश्यतवे।

.59 जष्ट्रीवसवे अवसवे इत्यनयनोयाः स्थलयनोयाः ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे मकस  प्रयपुकस  दृश्यतवे।

.60 पदमानमास पठनवे रुमचरतमा कथममागच्छमत।

.61 ऋग्ववेदवे दवेवमायाः कथमम् असपुरमायाः इत्यपुच्यन्तवे।

.62 ऋग्ववेदस्य दशिममण्डलवे वरुणदवेवयाः कथस प्रमतपमामदतयाः।

.63 वरुणदवेवस्य शिमासनकवेत्रस कपु त्र आसष्ट्रीमदमत।

.64 श्रदयमामग्नियाः सममध्यतवे इमत मन्त्रस सम्पकणर्त्तुं सलखत?

पमाठसमारयाः

ऋग्ववेदयाः  अषक-अध्यमाय-सककभवेदवेन  तथमा  मण्डल-अनपुवमाक-वगरभवेदवेन  मवभकयाः।  ऋग्ववेदवे  मत्रषपुपम्-
छन्दसयाः  प्रयनोगयाः  आसधक्यवेन  दृश्यतवे।  ऋग्ववेदस्य  शिमाकल-वमाष्कल-आश्वलमायन-शिमासख्यमायन-ममाण्डककमायन-

नमामधवेयमायाः पञ्चि मपुख्यमायाः शिमाखमायाः ससन्त। सम्प्रमत ऋग्ववेदस्य प्रचसलतमा ससमहितमा शिमाकलशिमाखष्ट्रीयमा एवमाऽसस्त।
ससवमादसककवे  कमामनचन  उपमाख्यमानमामन  प्रमाप्यन्तवे।  तवेषपु  ऐतरवेयबमाह्मणगतस  शिपुनयाःशिवेपनोपमाख्यमानस,
शितपथबमाह्मणगतमपुवरशिष्ट्री-पपुरुरव-उपमाख्यमानमम् इत्यमादष्ट्रीमन मपुख्यमामन ससन्त। ऋग्ववेदस्य दशिमस मण्डलस सवरतयाः
अवमारचष्ट्रीनस  मण्डलस  वतरतवे।  कमारणञ्चि  अस्य  वसशिमण्डलमातम्  भमाषमागतभवेदयाः  तथमा  मवषयगतमभनतमा  सवरत्र
पररलक्ष्यतवे। अत्र भमाषमागतववैमशिष्टस, छन्दनोगतववैमशिष्टस तथमा दवेवतमागतस च ववैमशिष्टञ्चि आलनोमचतमम्।
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पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 ऋक्ससमहितमायमायाः दलौ क्रमलौ वणरयत।

.2 ऋग्ववेदवे ऋचमास ससख्यमायमायाः मवषयवे यज्जमानसन्त तमलखन्तपु।

.3 ऋग्ववेदस्य कमायाः शिमाखमायाः प्रससदमायाः ससन्त, तमायाः मवशिदमम् अमालनोच्यतमामम्।

.4 ससवमादसककमवषयवे ससकवेपवेण सलखत।

.5 दशिममण्डलस्य अवमारचष्ट्रीनत्वस यपुमकमभयाः समथरयत।

.6 दशिममण्डलवे भमाषमागतभवेदस वणरयत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण-

उत्तरमामण-१
.1 ऋच्यतवे स्तकयतवे ययमा समा ऋकम् ।

.2 ऋचमास समकहि एव ऋग्ववेदयाः।

.3 यत्रमाथरवशिवेन पमादव्यमावस्थमा समा ऋमगमत मष्ट्रीममाससकमायाः।

.4 ऋचमामम् आमवभमारवमवषयवे  पपुरुषसककवे  आलनोचनमा वतरतवे।

.5 महिमाभमाष्यवे ऋग्ववेदस्य एकमवसशिमतयाः शिमाखमायाः मनमदरषमायाः।

.6 ऋग्ववेदयाः सकक-मण्डलभवेदवेन मदधमा मवभकयाः।

.7 ऋमषसकक-दवेवतमासकक-च्छन्दयाःसकक-अथरसककभवेदमातम् सककस  चतपुमवरधमम्।

.8 यवेषमास मन्त्रमाणमामम् ऋमषयाः तपु एकयाः एव वतरतवे तवेषमास  समकहियाः महि ऋमषसककमम्।

.9 यवेषमास  मन्त्रमाणमास  कपृ तवे छन्दयाः सममानमवेव असस्त तवेषमास समकहिनो महि  छन्दयाःसककमम्।

.10 यमावदथरसममाप्तमानमास मन्त्रमाणमास समकहियाः अथरसककमम्।

.11 ऋग्ववेदयाः मण्डल-अनपुवमाक-वगरभवेदवेन अषकमाध्यमायसककभवेदवेन च मदधमा।

.12 प्रथमभमागवे बमालसखल्यसककमामन मवहिमाय सम्पकणमारयमास ऋग्ववेदससमहितमायमास दशि मण्डलमामन, 

पञ्चिमाशिष्ट्रीमतश्चमानपुवमाकमायाः, अषनोत्तरमदशितममतमाश्च वगमारयाः ससन्त।

उत्तरमामण-२
.13 ऋक्ससमहितमायमामम् अषलौ भमागमायाः, प्रमतभमागस च अषलौ अध्यमायमायाः।

.14 सम्पकणर ऋग्ववेदवे  चतपुष्षमषयाः अध्यमायमायाः ससन्त।

.15 प्रत्यवेकमाध्यमायस्य अन्तरमवभमागस्य नमाम -‘वगर’ इत्यसस्त।

.16 सपुष्ठपु तयमा समारल्यवेन च यथमा अध्ययनस भववेतम् तस्ममादवेव एतमादृशियाः वगरभवेदयाः कपृ तयाः।

.17 सम्पकणर ऋग्ववेदवे षडसधकमदसहिसपररममतमायाः वगमारयाः ससन्त।
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उत्तरमामण-३
.18 ऋग्ववेदस्य मदतष्ट्रीयनोऽयस मण्डलक्रममवभमागयाः।

.19 बमालसखल्यसककमामन मवहिमाय सम्पकणरयमामम् ऋग्ववेदससमहितमायमास दशि मण्डलमामन पञ्चिमाशिष्ट्रीमतश्च 
अनपुवमाकमायाःअषनोत्तरशितदयममतमाश्च वगमारयाः ससन्त।

.20 शिमाकल्यनपुसमारवेण दशिसहिस-चतपुयाःशितसप्तषमषममतमायाः मन्त्रमायाः ससन्त।

.21  मन्त्रवेषपु अकरससख्यमा महि - ४३२०००।

.22 सवरऽमप मन्त्रमायाः चतपुदरशिसपु छन्दयाःसपु मवभकमायाः।

.23 ऋग्ववेदगतमन्त्रद्रिषमारनो ऋषययाः गपृत्समद-मवश्वमाममत्र-वमामदवेव-अमत्र-भरदमाज-वमशिष्ठमादययाः ससन्त।।

.24 सखलशिब्दमास्यमाथर्बो भवमत 'पररमशिषमम्' अथवमा पश्चमात्सङ्कसलतमन्त्रमायाः।

.25 ऋचमास शिब्दमानमास ससख्यमा १५३८२३ वतरतवे।

.26 'बपृहितष्ट्रीच्छन्दयाः षसटत्रसशिदकरमाणमास भवमत।

उत्तरमामण-४
.27 प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास मध्यवे ऋङ्मन्त्रमाणमास गणनमाप्रससगवे ववैषम्यस शिमाखमानमास भवेदजन्यमादवेव पररलक्ष्यतवे।

.28 अस्य भमनोदयस्य कमारणमसस्त- ऋग्ववेदवे मकयत्ययाः ऋचयाः एवसमवधमायाः ससन्त यमा ऋचयाः अध्ययनकमालवे 
चतपुष्पदमा भवसन्त मकञ्चि प्रयनोगकमालवे मदपदमा एव मन्यतवे इमत।

.29 चरणव्यकहिस्य टष्ट्रीकमाकतमार महि – ममहिमदमासयाः।

.30 ऋग्ववेदस्य ससमहितमायमास 'मत्रषपुपम्’-छन्दसयाः आसधक्यस दृश्यतवे।

.31 मत्रषपुपम्-छन्दसस चत्वमारयाः पमादमायाः  एकमादशि अकरमामण च भवसन्त।

.32 गमायत्रष्ट्री-छन्दसस त्रययाः पमादमायाः प्रमतपमादस  अषमाकरमामण भवसन्त।

.33 जगतष्ट्री-छन्दसस  चत्वमारयाः पमादमायाः एकमादशि अकरमामण च भवसन्त।

.34 शिवेषभमागवे ८९८ अनपुषपुपम् वतरन्तवे।

उत्तरमामण-५
.35 यजस्य आवश्यकतमामम् अनपुभकय उदमात्तदृष्टमा महिमामपुमनयाः व्यमासयाः स्वचतपुरमानम् मशिष्यमानम्  ववेदमम् 
अध्यमामपतवमानम्।

.36 यजवे चत्वमारयाः ऋसत्वजनो भवसन्त, तवे च १.हिनोतमा, २.अध्वयपुरयाः, ३. उद्गमातमा, ४. बह्ममा चवेमत।

.37 हिनोतमा महि यजस्य आह्वमानकत्तमार।

.38 अध्वयपुर मवरसधवदजस सम्पमादयमत।

.39 उद्गमातमा महि स्वरबदमानम् मन्त्रमानम् उच्चवैगमारयमत।

.40 जवैममनत्रीं व्यमासयाः समामववेदस पमामठतवमानम्।

.41 बह्ममा महि यजमनरष्ट्रीककयाः कपृ तमाकपृ तमाववेकणकत्तमार च ।
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.42 यजमनरष्ट्रीकणकमायरसम्पमादनमाय मपुमनयाः व्यमासयाः सपुमन्तपुमपुमनमथरवववेदस पमामठतवमानम्।

.43 शिमाखयमा सहि 'चरण’-शिब्दस्यमामप  सम्बन्धनोऽसस्त।

.44 ममालतष्ट्रीममाधवस्य टष्ट्रीकमाकतमार महि – श्रष्ट्रीजगधरयाः।

.45 महिमाभमाष्यवे ऋग्ववेदस्यवैकमवसशिमतशिमाखमा मनमदरषमायाः। 

उत्तरमामण-६
.46 शिमाकलशिमाखमा वमाष्कलशिमाखमा च।

.47 कवष्ट्रीन्द्रिमाचमायरस्य सकचष्ट्रीतयाः।

.48 आश्वलमायनशिमाखमायमामम्।

.49 सममानष्ट्री व आकक मतयाः इत्यमामदमन्त्रयाः।

.50 श्रष्ट्रीसपुकवे ।

उत्तरमामण-७
.51  कमात्यमायनस्य ऋक्सवमारनपुक्रमण्यमास कवे वलस दमामवसशिमतससख्यकवे षपु सककवे षपु।

.52  शिबरस्वमाममनयाः शिबरभमाष्यमममत।

.53 'कवे वलमाघनो भवमत कवे वलमादष्ट्री' इमत

.54 ववेदस्थसककवे भ्य इमत।

.55 डड. हिटरलमहिनोदययाः, श्रनोदरमहिनोदययाः, मवसण्डशिमहिनोदययाः, ओल्डवेनवगरमहिनोदययाः, मपशिवेलमहिनोदययाः इत्यवेतवे

.56 नमासदष्ट्रीयसककमम्,पपुरुषसककमम्,महिरण्यगभरसककमम्,वमाक्सककमम् इत्यमामद।

उत्तरमामण-८
.57 सररर इमत।

.58 तववै , सवे, असवे, अध्यवै, इत्यमादययाः प्रत्ययमायाः।

.59 जष्ट्रीमवतपुमम्, अमवतपुमम् इमत।

.60 सपुस्वरस्य तथमा लयस्य सत्त्वमातम्।

.61 प्रमाणशिमासलत्वमातम्।

.62 समस्तजगतमास मनयन्तमा, सवरजयाः, सवरशिमकममानम्।

.63 जलममात्रमम् एव।

.64 श्रदयमामग्नियाः सममध्यतवे श्रदयमा हिहयतवे हिमवयाः।श्रदमास भगस्य मकधरमन वचसमा ववेदयमामसस।

।।इमत मदतष्ट्रीययाः पमाठयाः।।
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