
)5 बमाह्मणसमामहित्यमम्
प्रस्तमावनमा

पकवरषपु  पमाठवेषपु  भवन्तयाः ववेदमानमास  ससमहितमामवषयवे  असधकतयमा जमातवन्तयाः। असस्मनम् पमाठवे  ससमहितमामवषयवे
बमाह्मणमवषयवे  च समाममान्यतयमा आलनोमचतमम्। ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः च महिमानम् भवेदयाः वतरतवे। यथमा-  बहिहससख्यकमायाः
ससमहितमायाः  छन्दनोबदमायाः  ससन्त।  तवेषमास  कमतपयमासशिमा  एव  गदमात्मकमायाः  ससन्त,  मधकन्तपु  बमाह्मणगन्थमायाः  सवरथमा
गदमात्मकमा एव भवसन्त। अनयनोयाः मवमवच्यमवषयवे  अमप भवेदयाः असस्त। एतयनोयाः ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः मवषयवे अत्र
असधकतयमा जमास्यमत। मकञ्चि बमाह्मणवेषपु प्रमतपमामदतमानमास मवषयवे अमप समाममान्यस जमानस प्रमाप्स्यमत।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् - 

➢ बमाह्मणगन्थमानमास महित्त्वमवषयवे असधकतयमा जमास्यमत।

➢ मपुख्यमामन  अमाख्यमानमामन  कमामन  भवसन्त  मकञ्चि  तवेषमास  प्रमतपमादममानमानमास  मवषमायमाणमास  मवषयवे  अमप
असधकतयमा जमास्यमत।

➢ ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः पमाथरक्यस जमास्यमत।

➢ दवेवमायाः कथस अमरमा अभवनम् इमत जमास्यमत।

➢ प्रधमानमानमास बमाह्मणगन्थमानमास मवषयवे अमप मवस्तमारवेण जमास्यमत।

. )5 1 समाममान्यपररचययाः
गन्थवमाचष्ट्री  बमाह्मणशिब्दयाः  मवशिवेषतयाः  नपपुससकसलङ्गवे  एव  प्रयपुकनो  भवमत।  मवेमदनष्ट्रीकनोशिमानपुसमारवेण

ववेदभमागस्य सकचकयाः बमाह्मणशिब्दयाः क्लष्ट्रीबसलङ्गष्ट्री एव भवमत। यथमा-  बमाह्मणस बह्मसङ्घमातवे  ववेदभमागवे  नपपुससकमम्।
गन्थमाथर  बमाह्मणशिब्दस्य  प्रयनोगयाः  पमामणनष्ट्रीयव्यमाकरणवे  (सक.३/४/३६),  मनरुकवे (४/२७),  बमाह्मणवे
(शितप.४/६/९/२०),  ऐतरवेयबमाह्मणवे (६/२५/८/२) च न कवे वलस समपुपलब्धनो भवमत, अमप तपु बमाह्मणमवषयवे
तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमामम् उकमम् असस्त- एतदम् बमाह्मणमान्यवेव पञ्चि हिवत्रींमष (तवै. सस. ३/७/१/१)। अस्यमाथरस्य मवषयवे
नमासस्त  मकममप  मभनस  मतमम्।  बमाह्मण  इमत  बह्मणयाः  व्यमाख्यमापरकमानमास  गन्थमानमास  नमाम  असस्त।  बह्मशिब्दयाः
स्वयमनवेकवे षपु अथरषपु प्रयपुकनो भवमत,  यथमा मन्त्रमाथर-  बह्म ववै मन्त्रयाः...(शित.  बमा.७/१/१/५)। अनवेन प्रकमारवेण
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ववैमदकमन्त्रमाणमास व्यमाख्यमानस्य उपस्थमापकत्वमातम् बमाह्मणस्यवेदस नमामकरणमभवतम्। बमाह्मणशिब्दस्य अपरयाः अमप
अथर्बो  भवमत-  यजयाः।  यजष्ट्रीयकमरकमाण्डस्य  व्यमाख्यमा-मववरणयनोयाः  सम्पमादनस  बमाह्मणगन्थमानमास  मपुख्यमवषययाः
असस्त। बमाह्मणवेषपु  मन्त्र-कमर-मवमनयनोगमानमास  व्यमाख्यमा  असस्त। बमाह्मणमानमामम्  अन्तरङ्गपरष्ट्रीकणवेन जमातनो  भवमत
यदवेतवे गन्थमायाः यजमानमास ववैजमामनकमानम्,  आसधभलौमतकमानम् तथमा अध्यमासत्मकमानम् च मवषयमानम् प्रमतपमादयसन्त इमत।
बमाह्मणशिब्दस्य मवषयवे च उच्यतवे यथमा-

बमाह्मणस नमाम कमरणस्तन्मन्त्रमाणमास च व्यमाख्यमानगन्थयाः।

(भटभमास्करयाः- ववै. सस. १/५/१ भमाष्यमम्)

नवैरुकस  यस्य मन्त्रस्य मवमनयनोगयाः प्रयनोजनमम्।

प्रमतष्ठमानस मवसधश्चवैव बमाह्मणस तमदहिनोच्यतवे।। (वमाचस्पमतममश्रयाः)

अनवेन कथनवेन ससदनो भवमत यदम् ववेदनो मदमवधनो-  मन्त्ररूपनो बमाह्मणरूपश्च। अयस च बमाह्मणभमागयाः
अमप ववेदयाः एव। ववेदशिवेषभकतमायाः इमवे बमाह्मणगन्थमायाः यजमानपुष्ठमानस्य मवस्तपृतस वणरनस कपु वरसन्त। कमाश्चन कथमायाः अमप
बमाह्मणगन्थवेषपु प्रमाप्यन्तवे। प्रत्यवेकस  ववेदशिमाखमानपुसमारवेण बमाह्मणमागन्थमायाः आरण्यकगन्थमायाः च मभनमायाः भवसन्त।

बमाह्मणसमामहित्यममदस मनतरमामम् एव मवशिमालस व्यमापकञ्चि वतरतवे। समामहित्यममदस गदमात्मकस  मवदतवे। यजस्य
मवधमानस कदमा कपृ तस  भववेतम्। कमामन च समाधनमामन तदथरमम्  अपवेक्ष्यन्तवे। कवे  च तवेषमास  यजमानमामम्  असधकमाररणयाः।
इत्यवेषमास  मवषयमाणमामम्  उपपमादनस  बमाह्मणसमामहित्यवे  कपृ तमम्  असस्त। सम्प्रमत सम्प्रमाप्तमानमास  प्रमपुखबमाह्मणमानमास  ववेदमानम्
अनपुसरन्तष्ट्री सङ्ख्यमा अनवेन प्रकमारवेण असस्त- (१)ऐतरवेयबमाह्मणमम्,  (२)  शिमाङमायनबमाह्मणमम्  (ऋग्ववेदष्ट्रीयमम्),
(३) शितपथबमाह्मणमम् (शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयमम्), (३) तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणमम् (कपृ ष्णयजपुवरदष्ट्रीयमम्), (५) तमाण्ड्यमम्, (६)

षसड्वसशिमम्,  (७)  समाममवधमानमम्,  (८)  आषरयमम्,  (९)  दवैवतमम्,  (१०)  उपमनषदम्-बमाह्मणमम्,  (११)

ससमहितनोपमनषद्बमाह्मणमम्, (१२)  वसशिबमाह्मणमम्, (१३)  जवैममनष्ट्रीयबमाह्मणमम्  (समामववेदष्ट्रीयमम्), (१४)  गनोपथबमाह्मणस
(अथवरववेदष्ट्रीयमम्) चवेमत।

बमाह्मणगन्थवेषपु  शितपथबमाह्मणस  गपुरुतमस  महित्त्वस  भजतवे।  असस्त च तस्य मवशिमालकमायमम्।  तत्र एव
यमागमानपुष्ठमानमानमास प्रमतपमादनस सवर्बोत्तमरष्ट्रीत्यमा मक्रयतवे। तत्र यमागमवषयकस  समाङ्गनोपमाङ्गमम् अमप प्रस्तकयतवे।

मनरुकमामदगन्थवेषपु 'इमत मवजमायतवे' इमत कथमयत्वमा बमाह्मणगन्थमानमामम् एव प्रममाणरूपवेण मनदरशियाः कपृ तयाः।
अस्य शिब्दस्य व्यमाख्यमायमास  द पुगमारचमायरण सलसखतमम्- ‘एवस बमाह्मणवेऽमप मवचमायरममाणवे  जमायतवे  ʼ इमत  (मनरु.  टष्ट्री.
३/११, २/१७)। पमामणनवेयाः अषमाध्यमायष्ट्रीसकत्रवे अनपुबमाह्मणशिब्दस्य प्रयनोगयाः प्रमाप्यतवे - अनपुबमाह्मणमामदमनयाः (पमा. सक.
४/२/६२)  इमत। बमाह्मणसदृशिनो गन्थयाः अनपुबमाह्मणमम्,  तदधष्ट्रीतवे  अनपुबमाह्मणष्ट्री इमत। अस्य शिब्दस्य प्रयनोगयाः
भटभमास्करवेण  तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमायाः  भमाष्यभकममकमायमास  कपृ तयाः।  अनवेन  प्रतष्ट्रीतनो  भवमत  यतम्  बमाह्मणस्य  एव
अन्तरभमागमम् अनपुबमाह्मणपदवेन व्यपमदश्यतवे। 

पकवरमम्  एव  कसथतस  यदम्  बमाह्मणगन्थमानमास  मवस्तमारयाः  अतष्ट्रीव  मवशिमालयाः  व्यमापकयाः च आसष्ट्रीतम्  इमत।
आश्वलमायनगपृह्यसकत्रवे  (३अ.  ३ख.)  ऋमषतपरणवेन  सहि  आचमायरतपरणयाः  अमप  समपुपलब्धनो  भवमत।
आश्वलमायनमतमानपुसमारवेण मन्त्रद्रिषमारयाः ऋषयनो भवसन्त, बमाह्मणद्रिषमारयाः अमाचमायमारश्च। एवसमवधमानमामम् आचमायमारणमामम्
अत्र त्रयनो गणमायाः समपुपलब्धमा भवसन्त- (१) ममाण्डपुकवे यगणयाः, (२) शिमाङमायनगणयाः, (३) आश्वलमायणगणयाः चवेमत।
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एतवेषमामम्  आचमायमारणमास  क्रमशियाः  नमाममामन  ससन्त-  कहिनोलयाः,  कलौषष्ट्रीतकयाः,  महिमाकलौषष्ट्रीतकयाः,  भरदमाजयाः,  पवैङ्ग्ययाः,
महिमापवैङ्ग्ययाः, सपुयजयाः, शिमाङमायनयाः, ऐतरवेययाः, वमाष्कलयाः, शिमाकलयाः, गमाग्यरयाः, सपुजमातवक्रयाः, औदवमामहियाः, सलौजमाममयाः,
शिलौनकस्तथमा आश्वलमायनयाः चवेमत। पवैङ्ग्ययाः महिमापवैङ्ग्य इमत नमामभ्यमास  प्रतष्ट्रीतनो  भवमत यतम्  महिमाभमारत इव
भमारत इत्यमप एकयाः मभनगन्थयाः आसष्ट्रीतम्  इमत। एकयाः लघपुस्तथमा अपरनो बपृहिदम् च आसष्ट्रीतम्  इमत। अमप च
शिमाङमायनबमाह्मणमम् एव कलौषष्ट्रीतककीबमाह्मणनमाम्नमा ख्यमातमम् असस्त, मकञ्चि अस्यमास सकच्यमास पपृथकम्  पपृथकम्  नमामत्ववेन
जमातनो भवमत यदम् इमलौ दलौ अमाचमायर्यौ स्तयाः। अत्र मनश्चयपकवरकस  मकममप वकपुस  न शिक्यतवे,  यदम् एतवैयाः आचमायरयाः
बमाह्मणगन्थमानमास मनममारणस कपृ तमम् इमत। मकन्तपु ऐतरवेयस्तथमा शिमाङमायनयाः च मनश्चयवेन एव बमाह्मणद्रिषमारलौ ऋषष्ट्री
स्तयाः। अनयनोयाः बमाह्मणगन्थलौ अदमामप समपुपलब्धलौ स्तयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 ववेदभमागस्य सकचकयाः बमाह्मणशिब्दयाः कसस्मनम् सलङ्गवे  भवमत।

.2 बमाह्मणगन्थमवषयवे भटभमास्करस्य मतस मकमम्।

.3 ववेदयाः कमतमवधयाः।

.4 पमामणनवेयाः कसस्मनम् सकत्रवे बमाह्मणशिब्दस्य प्रयनोगयाः दृश्यतवे।

.5 अमाचमायमारणमास त्रयनो गणमायाः कवे ।

.6 बमाह्मणद्रिषष नोयाः दयनोरमाचमायरयनोनमारम सलखत।

.7 शिमाङमायनबमाह्मणस्य अपरस  नमाम मकमम्।

. )5 2 ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः मवषयस्य पमाथरक्यमम् 
 ससमहितमायमा  बमाह्मणस्य  च  स्वरूपमवषयवे  महितम्  पमाथरक्यस  पररलक्ष्यतवे।  बहिहससख्यकमायाः  ससमहितमायाः

छन्दनोबदमायाः ससन्त,  तवेषमास  कमतपयमासशिमायाः च गदमात्मकमायाः  ससन्त। मधकन्तपु  बमाह्मणगन्थमायाः सवर  गदमात्मकमा एव
भवसन्त। अनयनोयाः प्रमतपमादवे मवषयवे अमप अन्तरमम् असस्त। यथमा- ऋङ्मन्त्रवेषपु दवेव-स्तपुतष्ट्रीनमास प्रमाध्यमान्यमम् असस्त।
अथवरमन्त्रवेषपु  ऐमहिकपमारललौमककफिलदमायकमानमास  मवषयमाणमास  मवववेचनस  तथमा  गपृहिमनममारणमाय,  हिलकषरणमाय,

बष्ट्रीजवपनमाय  उपयनोमगनमास  मवषयमाणमास  तथमा  गमाहिरस्थ्यजष्ट्रीवनस्य  अमप  मवमवधमवषयमाणमास  वणरनमम्  असस्त।
रमाजककीयमवषयवेऽमप- शित्रकणमास ससहिमारमाय,  सवैन्यसञ्चिमालनमाय तथमा तदपुपयनोमगनमास समाधनमानमास समवस्तरवेण मववरणमम्
असस्त।  यजपुवरदससमहितमायमास  मवमवच्यमवषययाः  पकवरवमणरतवेभ्यनो  मवषयवेभ्ययाः  मनतमान्तस  मभनयाः  एवमासस्त।  बमाह्मणमानमास
मपुख्यमवषययाः  असस्त  मवसधयाः-  कस्य  मवधमानस  कदमा  भमवतव्यमम्।  कवे न  प्रकमारवेण  तत्कमर  कत्तरव्यमम्।  तवेषपु
मकममाकमारमाणमास समाधनमानमामम् आवश्यकतमा भवमत। कवे  च तवेषमास  यजमानमामम् असधकमाररणनो भवसन्त। एवसमवधमानमास
यमासजकमवधष्ट्रीनमास प्रमतपमादनमाय एव बमाह्मणसमामहित्यस्य उदवयाः अभवतम्। यमासजकमवषयवेषपु क्वमचमदरनोधयाः अमप
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प्रतष्ट्रीतनो भवमत, तत्र पररष्कमारयाः अमप बमाह्मणस्य उदवेश्यमम् असस्त। शिबरस्वमाममनयाः मतमानपुसमारवेण बमाह्मणमवधष्ट्रीनमास
ससख्यमा दशिधमा भवमत। तस्य तमात्पयरममदमम् असस्त यतम् ससमहितमायमास स्तपुतष्ट्रीनमास प्रमाधमान्यमम् असस्त,  बमाह्मणगन्थवे
तमदधष्ट्रीनमामम् एव प्रमाधमान्यमम् असस्त।

फिलतयाः  मवमवधमायाः  मवधययाः  एव  बमाह्मणगन्थमानमास  मपुख्यमवषयमायाः  ससन्त।  यत्र  समपुपलब्धमायाः
अवमान्तरमवषयमायाः तपु तवेषमामम्  एव मवधष्ट्रीनमास पनोषकमायाः मनवमारहिकमाश्च भवसन्त। एवसमवधमानमास मवषयमाणमास मष्ट्रीममाससकवै याः
कपृ तमम् अमभधमानमम् अथरवमादनो भवमत। अथरवमादवे मनन्दमा असस्त तथमा यमागनोपयनोमगनमास द्रिव्यमाणमास प्रशिससमा वत्तरतवे।
तत्र  मवसधमवधमानञ्चि  सयपुमककस  भवमत।  मनरुकजन्यवेन  अथरन  अमप  बमाह्मणवमाक्यमानमास  समथरनस  भवमत।
बमाह्मणगन्थवेषपु मवसधयाः एव तत्कवे न्द्रिमबन्द पुयाः असस्त, यस पररतयाः मनरुक-स्तपुमत-आख्यमान-हिवेतपु-वचनमादययाः मवमवधमायाः
मवषयमायाः स्वस स्वमम् आवत्तरनस सम्पकरयसन्त।

जवैमममनमहिनोदयवेनमामप  पकवरपकरूपवेण उच्यतवे यतम् ववेदवे न कवे वलस मवसधवमाक्यमानमामम् असस्तत्वमम् असस्त,

अमप तपु तमदनषयमाणमास प्रमतपमादकमानमास वमाक्यमानमामम् अमप सत्तमा वत्तरतवे। फिलतयाः एतमामन वमाक्यमामन अनथरकमामन
ससन्त एव। एवस यतयाः तमामन वमाक्यमामन मवधष्ट्रीनम् न प्रमतपमादयसन्त तस्ममातम् तवेषमास वमाक्यमानमास मनतमान्तमा व्यथरतमा।
अत एव उच्यतवे- 'आम्नमायस्य मक्रयमाथरत्वमातम् आनथरक्यमतदथमारनमामम्।'  एवस शिङ्कमायमास सत्यमास ससदमान्तपकस्य
कथनमम्  असस्त यदम्  एतवेषमास  वमाक्यनमामम्  अमप  उपमादवेयतमा  वत्तरतवे।  एतवेषमास  वमाक्यमानमास  यदमप  स्वतयाः  कमामप
उपयनोमगतमा  नमासस्त  तथमामप  एतमामन  मवसधप्रशिससमायमास  प्रयपुकमामन  ससन्त।  अतयाः  एतमामन  मवसधप्रमतपमामदतस्य
अथरस्य एव अवमान्तरवमाक्यमामन ससन्त। अतयाः परम्परयमा एतवेषमामम् उपयनोगनो मवधलौ अवश्यमवेवमासस्त- 'मवसधनमा तपु
एकवमाक्यमातम्  स्तपुत्यथरन  मवधष्ट्रीनमास  स्यपुयाः'  (जवैमम.  सक  १/२/२७)।  मवश्लवेषणममदस  बमाह्मण-मवषयमानम्  एव
लक्ष्यष्ट्रीकरनोमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.8 ऋङ्मन्त्रवेषपु कस्य प्रमाधमान्यमम्।

.9 बमाह्मणमवधष्ट्रीनमास ससख्यमा दशिधमा इमत कस्य मतमम्।

.10 ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः प्रधमानस पमाथरक्यस मकमम्।

. )5 3 मवषयमवववेचनमम्
मवसध-शिब्दस्य अथर्बो भवमत-  यजयाः,  मकञ्चि तस्य अङ्गमानमास तथमा उपमाङ्गमानमामम् अनपुष्ठमानस्य उपदवेशियाः

च।  तमाण्ड्यबमाह्मणवे  अस्य अनवेकभवेदमायाः  लभ्यन्तवे।  उदमाहिरणमाथर्त्तुं  वमहिष्पवममान-स्तनोत्रवे  अध्वयपुर-उद्गमातमादष्ट्रीनमास
पञ्चिमानमामपृसत्वजमामम् प्रसपरणस्य मवधमानमम् असस्त। तत्र च यजमामदषपु मनयमदयस्य पमालनस मनतमान्तमम् आवश्यकस
भवमत। तत्र प्रसपरणस कपु वरतमामम् ऋसत्वजमास शिनवैयाः शिनवैयाः पदकवेपस्य मवधमानमम् असस्त। तत्र तपुष्णष्ट्रीभमावस्य अमप
मवधमानमम् असस्त। पञ्चिसपु ऋसत्वकपु अध्वयपुर-प्रस्तनोतमा-उद्गमातमा-प्रमतहितमार-बह्ममादष्ट्रीनमास गमनस्य व्यवस्थमा वतरतवे।

ववेदमाध्ययनमम्    63   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

अनवेनवैव क्रमवेण पसङ्कबदनो भकत्वमा तवैयाः गमनस कतरव्यमम्। तत्र पसङ्कभङ्गवे  समत पमापस भवमत,  अनथरस्य अमप
सम्भमावनमा वदरतवे। असस्मनम् प्रदमकणकमालवे तवे स्वहिस्तवे मकसञ्चिदम् धपृत्वमा एव चलसन्त। 

शितपथबमाह्मणयाः  तपु  मवसधमवधमानमानमामम्  एकस  मवशिमालस  समकहिमम्  उपस्थमापयमत।  प्रथमवे  कमाण्डवे
दशिरपलौणरममासमादष्ट्रीनमास मपुख्यस्य अवमान्तरस्य च अनपुष्ठमानमानमास वणरनस यमागक्रमवेण असस्त। मदतष्ट्रीयवे कमाण्डवे आधमान-

पपुनरमाधमान-अमग्निहिनोत्र-उपस्थमापन-आगमायण-दमाकमायणमामदयजमानमास  वणरनस  समवस्तमारवेण  पपुङमानपुपपुङक्रमवेण  च
असस्त।  मवसधनमा  सहिवैव  हिवेतनोयाः  अमप  सयपुमककस  वणरनस  कपृ तमम्  असस्त।  शितपथबमाह्मणस्य  प्रमारम्भवे  एव
सहिवेतपुकमवधवेयाः  मनदरशियाः  समपुपलब्धनो  भवमत।  पलौणरममासयमागवे  दष्ट्रीमकतनो  जनयाः  पकवरस्यमास  मदमशि  आहिवनष्ट्रीय-

गमाहिरपत्यमाग्नियनोयाः मध्यवे  सस्थत्वमा जलस्य स्पशिर्त्तुं  करनोमत। अस्य जलस्पशिरस्य मकस  कमारणमम् इमत प्रश्नवे  समत
उच्यतवे  जलस  मवेध्यस  भवमत इमत। तत्र ममथ्यमावमादष्ट्री  जनयाः यजमाय न उपयपुकनो भवमत। अस्ममातम्  कमारणमातम्
जलस्पशिरन असलौ पमापस  त्यक्त्वमा मवेध्यनो भवमत। ततश्च जलस्पशिरन जनयाः पमवत्रनो भकत्वमा दष्ट्रीमकतनो भवमत।
अतयाः असलौ जलस्पशिर्त्तुं करनोमत।  अत एव उच्यतवे- अमवेध्यनो ववै पपुरुषनो यदनपृतस वदमत तवेन पकमतरन्तरतयाः।
मवेध्यमा  वमा  आपयाः।  मवेध्यनो  भकत्वमा  व्रतमपुपमायमानष्ट्रीमत।  पमवत्रस वमा  आपयाः।  पमवत्रपकतनो  व्रतमम् उपयमानष्ट्रीमत
तस्ममादमा अप उपस्पपृशिमत (शित. बमा. १/१/१/१याः) इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.11 मवसधशिब्दस्य अथरयाः कयाः।

.12 कवे षमाञ्चिन यजमानमास नमाम सलखत।

.13 यजमाय अनपुपयपुकनो जनयाः कयाः।

. )5 4 मवमनयनोगयाः
बमाह्मणगन्थवेषपु मन्त्रमाणमास मवमनयनोगस्य समवस्तपृतस वणरनमम् असस्त। कस्य मन्त्रस्य प्रयनोगयाः मकमपुमदश्य

भवमत, अस्य सयपुमक व्यवस्थमा बमाह्मणगन्थवे सवरत्र उपलब्धमा भवमत। बमाह्मणगन्थमायाः मन्त्रमाणमास व्यख्ययमा एव
तवेषमास मवमनयनोगस्य यपुमकमत्तमास ससद्ध्यसन्त। आपमाततयाः मन्त्रमाणमास तमात्पयरस्य यनो बनोधनो भवमत स तपु बमाह्मणमानमामम्
अन्तरङ्गमाध्यमासत्मकव्यमाख्यमानमादम्  अनन्तरमम्  एव  जमायतवे।  तमाण्ड्यबमाह्मणस्य  मदत्रमा  एव  दृषमान्तमायाः  पयमारप्तमायाः
भवसन्त। 

स नयाः पवस्व शिसगववे  (ऋ.  १/११/३)  अस्यमा ऋचयाः गमायनस पशिकनमास रनोगमनवपृत्त्यथर्त्तुं भवमत। अस्य
मवमनयनोगस्य मवमशिषमवववेचनस्य आवश्यकतमा नमासस्त,  यतयाः इयस वमातमार तपु मन्त्रपदमादवेव ससध्यमत (६/१/६-

९)। मकञ्चि – अमा ननो ममत्रमावरुणमा  (ऋ. ३/६२/१६) अस्य मन्त्रगमायनस्य मवमनयनोगयाः दष्ट्रीघररनोगमनवपृत्त्यथरमम्
एव असस्त। इदममप कथनमम् मकसञ्चितम् आश्चयरजनकमम् इमत प्रतष्ट्रीयतवे। असस्मनम् मवषयवे बमाह्मणस्य कथनमम्
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असस्त यतम् ममत्रमावरुणस्य सम्बन्धयाः प्रमाणवेन अपमानवेन च सहि असस्त।  मदवसमानमास दवेवतमा ममत्रयाः असस्त,  तवेन
असलौ प्रमाणमानमास प्रमतमनसधयाः असस्त। अनवेन एव क्रमवेण मनशिमानमास दवेवतमा वरुणयाः असस्त, अतयाः असलौ अपमानस्य
प्रतष्ट्रीकयाः असस्त। फिलतयाः दष्ट्रीघररनोगमनवमारणमाथरमम्  अस्य मन्त्रस्य पकवर्बोक्तयाः  मवमनयनोगयाः मनतमान्तस  सयपुमककयाः
असस्त। बहिहत्र मवमनयनोगस्य प्रसङ्गवे  कल्पनमायमा एव मवशिवेषरूपवेण प्रभमावयाः पररलमकतनो भवमत, मकन्तपु बमाह्मणस्य
व्यमाख्यमा रष्ट्रीत्यमा, अनपुगमनवेन च एवसमवधवेषपु कल्पनमामम् आसश्रतवेषपु कमतपयस्थलवेषपु अमप यपुमकमत्तमास प्रमतपमादयमत।
तत्र उदमाहिरणरूपवेण दमवदपुत्यमा रुचमा (ऋ. ९/६४-२८) इमत मन्त्रनो द्रिषव्ययाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.14 ममत्रमावरुणस्य सम्बन्धयाः कवे न सहि वतरतवे।

.15 मदवसमानमास दवेवतमा कमा।

.16 मनशिमानमास दवेवतमा कमा।

. )5 5 हिवेतपुयाः
हिवेतपुपदवेन  तवेषमास  कमारणमानमास  मनदरशिनो  भवमत यवैयाः  कमरकमाण्डमवधययाः मवशिवेषरूपवेण  सम्पनमा  भवसन्त।

बमाह्मणगन्थवेषपु  यजष्ट्रीयमवसध-मवधमानमनममत्तकस्य  समपुमचतकमारणस्य  अमप  मनदरशियाः  मवस्तमारवेण  प्रमाप्यतवे।
अमग्निषनोमयमागवे उद्गमातमा मण्डपवे औदपुम्बरस्य शिमाखमायमा उच्छष यणस करनोमत। अस्य मवधमानस्य कमारणस्य मनदरशिस
कपु वरनम्  तमाण्ड्यबमाह्मणस्य  (६/४/१)  कथनममदमम्  असस्त  यतम्  प्रजमापमतयाः  ऊजरस्य  (बलस्य)  मवभमाजनस
कपृ तवमानम्। तत एव औदपुम्बरवपृकस्य उत्पसत्तयाः अभवतम्। अनवेन प्रकमारवेण औदपुम्बरवपृकस्य दवेवतमा प्रजमापमतयाः
अभवतम्।  उद्गमातपुरमप  सम्बन्धयाः  प्रजमापमतनमा  सहि  एव  असस्त।  अतयाः  उद्गमातमा  उद पुम्बरशिमाखमायमायाः
उच्छष यणकमायर्त्तुं स्वस्य प्रथमकमरणमा करनोमत। असस्मनम् अवसरवे प्रयपुकस्य उच्छष यणस्य अमप व्यमाख्यमा असस्त।
अनवेन प्रकमारवेण द्रिनोणकलशिवे सनोमरसस समावमयत्वमा अमग्निषनोमवे स्थमापनस्य व्यवस्थमा वतरतवे। अस्य द्रिनोणकलशिस्य
स्थमापनस रथस्य अधनोभमागवे भवमत। अस्य मवधमानकमारणस्य पकणरमनदरशियाः तमाण्ड्यबमाह्मणवे (६/५/१) प्रमाप्यतवे।

प्रजमापमतनमा कमामनमा कपृ तमा 'प्रजमानमास सपृमषरहिस करनोमम'  इमत, प्रजमापतवेरवेवस मनसमा मचन्तनवेन एव तस्य
मकध्नरयाः आमदत्यस्य सपृमषरभवतम्। तवेन प्रजमापतवेयाः मशिरश्छवेदनस कपृ तमम्। तस्ममादम् एव द्रिनोणकलशिस्य सपृमषरभवतम्।
तस्ममादम् एव द्रिनोणकलशिमातम्  सनोमरसस  पष्ट्रीत्वमा दवेवमा  अमरमा बभकवपुयाः।  अनवेन रूपवेण प्रस्तरनोपरर द्रिनोणकलशिस्य
स्थमापनस्य  (अध्यकहिनस्य)  मवषयवे  अमप मवसध-मवधमानमानमास  कमारणस्य मनदरशियाः असस्त। वमहिष्पवममान-स्तनोत्रवे
पञ्चिमानमामपृसत्वजमामम् अगवे गमनकतमार अध्वयपुरयाः स्वहिस्तवे दभरस्य मपुमषस नष्ट्रीत्वमा गच्छमत। कथमम्,  अस्य कमारणस्य
मनदरशिनकमालवे तमाण्ड्यबमाह्मणवे  (६/७/१६/२०)  अश्वरूपस धपृत्वमा यजमातम् पलमायममानस्य तथमा दभरमपुमषस दृष्टमा
तस्य परमावतरनस्य च अमाख्यमानस हिवेतपुरूपवेण उपस्थमामपतमम्। अनवेन प्रकमारवेण हिवेतपुवचनवेन पमाठकमाननपुष्ठमानमानमास
कमारणस्य स्वतयाः पररचयनो प्रमाप्यतवे तथमा समसधकमायमायाः श्रदमायमा उदयनोऽमप भवमत। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.17 उजरशिब्दस्य कयाः अथरयाः।

.18 औदपुम्बरवपृकस्य दवेवतमा कमा।

. )5 6 अथरवमादयाः
यजवे मनमषदपदमाथमारनमास मनन्दमायाः बमाह्मणगन्थमानमामम् अनवेकस्थलवेषपु समपुपलब्धमायाः भवसन्त। यजवे ममाषस्य

मवधमानस  मनमषदमम्  असस्त।  अतयाः  अस्य  मनन्दमा  असस्मनम्  वमाक्यवे  असस्त  -  अमवेध्यमा  ववै  ममाषमा  (तवै.  सस.
५/१/८/१)।  अनपुष्ठमानस्य  हिवनष्ट्रीयद्रिव्यस्य  च  दवेवतमानमास  भकयसष्ट्रीप्रशिससमातयाः  बमाह्मणमानमास  शिरष्ट्रीरस  वपृमदस  गतमम्।
अमग्निषनोमयमागस्य मवमशिषप्रशिससमा तमाण्ड्यबमाह्मणवे  (६/३)  प्रमाप्यतवे। सवरभ्ययाः कमामवेभ्ययाः उपमादवेयत्ववेन अयमम् एव
यथमाथरयजरूपवेण  कसल्पतयाः।  यमागमानमास  समसधकमहित्त्वशिमासलत्ववेन  अयमम्  एव  ज्यवेष्ठयजमामभधमानवेन  मसण्डतयाः
असस्त  (तमाण्ड्य.  ६/३/८-९)।  अनवेन  प्रकमारवेण  वमहिष्पवममान-  स्तनोत्रस्य  स्तपुमतरत्र  उपलब्धमा  भवमत
(तमा.६/८/५)। उपयनोगमवधवेयाः अमास्थमापकवरकपपुष्टथरमम् एव अथरवमादमायाः भवसन्त। एतवैयाः अथरवमादवैयाः प्रशिससमावचनवैयाः
च आदन्तबमाह्मणगन्थमायाः सम्पकररतमायाः ससन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.19 यजवे कस्य मवधमानस मनमषदमम्।

.20 कयाः अथरवमादयाः।

. )5 7 मनरुमकयाः
बमाह्मणगन्थवेषपु  स्थमानवे  स्थमानवे  शिब्दमानमास  मनवरचनस्य अमप मनदरशियाः प्रमाप्यतवे।  एष मनदरशियाः एतमावमानम्

ममाममरकयाः ववैजमामनकयाः च असस्त यतम् भमाषमाशिमासदृष्टमा अमप अयमम् अतष्ट्रीव महित्त्वपकणरयाः प्रतष्ट्रीतनो भवमत। मनरूकवे
यवेषमास शिब्दमानमास व्यपुत्पत्तयनो लभ्यन्तवे तवेषमास मकलमम् एतवेषपु बमाह्मणगन्थवेषपु उपलब्धमम् असस्त। मनवरचनममदस नमासस्त
कमाल्पमनकमम्। भमाषमामवजमानदृष्टमा अमप अस्य ववैजमामनकतमा अकपुण्णमा एव असस्त। एतमादृशिष्ट्री मनरुमकयाः स्वयस
ससमहितमाभमागवे अमप उपलब्धमा भवमत। यस्यमा आश्रयस गपृहिष्ट्रीत्वमा बमाह्मणगन्थस्य व्यपुत्पसत्तयाः मनममरतमा। यथमा दसध
उदकशिब्दस्य च व्यमाख्यमा ससमहितमागन्थवेषपु अनवेन प्रकमारवेण असस्त-  तदध्ननोदसधत्वमम्  (तवै.  सस.  २/५/३/३/),

उदमामनषपुमरहिष्ट्रीयाः  इमत  तस्ममादपुदकमपुच्यतवे(अथर.  ३/१/३/१)।  शितपथबमाह्मणवे  तमाण्ड्यबमाह्मणवे  च  उपमादवेयमानमास
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मनरुककीनमास  भमाण्डमारयाः  असस्त।  नमानमामवधमानमास  स्तनोत्रमाणमास  समाममामभधमानमानमास  च  सपुष्ठपु  मनरुमकयाः तमाण्ड्यबमाह्मणवे
समपुपलब्धमा असस्त। अमाज्यस्तनोत्रस्य व्यमाख्यमा असजशिब्दमातम् कथमयत्वमा सपुष्ठपु  व्यमाख्यमानस्य अमप उपक्रमयाः
प्रमाप्यतवे,  यथमा  - 'यदमासजममायनम् तदमा आज्यमानमामम् आजत्वमम्' (तमा.  ७/२/१)। रथन्तरस्य मनरुमकयाः इदृशिष्ट्री
भवमत- 'रथस मयमार कवेप्लमातमारष्ट्रीतम् इमत तद्रिथन्तरस्य रथन्तरत्वमम्' (तमाण्ड्य.  ७/६/४)। अनवेन एव प्रकमारवेण
बपृहित्समाम्नयाः  मनरुमकयाः  -  'ततनो  बपृहिदनपु  प्रमाजमायत।  बपृहिन्मयमार  इदस  स  ज्यनोगन्तरभकमदमत  तदपृहितनो  बपृहित्त्वमम्'
(तमाण्ड्य.  ७/६/५)  इमत। अस्यमायममाशिययाः-  प्रजमापतवेयाः मनसस इदस समाम बपृहित्कमालपयरन्तस मनवससतमम्। अतयाः
अस्य समाम्नयाः बपृहित्समाम इमत मवमशिषस नमामकरणमम् असस्त।

. )5 8 आख्यमानमम्
बमाह्मणगन्थवेषपु अथरवमादस्य मवस्तपृतस वणरनस प्रमाप्यतवे। इदस वणरनस पमठत्वमा समाधमारणपमाठकयाः समपुदवेसलतनो

भवमत,  मकञ्चिवैतवेषपु उदवेजकमवषयसमकहिवेषपु यत्र तत्र अत्यन्तरनोचकमम् आकषरकस  महित्त्वपकणर्त्तुं  च आख्यमानमम् अमप
प्रमाप्यतवे।  तमसस  प्रकमाशिमकरण  इव,  एतमामन  आख्यमानमामन  पमाठकहृदयस्य  उमदग्निमचत्तवे  शिमासन्तदमायकमामन
शिष्ट्रीतलमामन च भवसन्त। मवसधमवधमानमानमास स्वस्वरूपस्य व्यमाख्यमा एवमास्य आख्यमानस्य जननष्ट्री असस्त। मकस  च
यदमा  आख्यमानममदस  यजस्य  सङ्कष्ट्रीणरप्रमान्तस  पररत्यज्य  समामहित्यस्य  समावरभलौमकवेत्रवे  मवचरमत  तदमा
ववैमदककमरकमाण्डस्य ककर शितमा तस रनोद पुस न शिक्ननोमत। आख्यमानममदस मदमवधस भवमत-स्वकल्पकमायममाख्यमानमम्,
दष्ट्रीघरकमायममाख्यमानञ्चिवेमत। स्वल्पकमामयकवे षपु  आख्यमानवेषपु  तमासमास  कथमानमास  गणनमा भवमत यमासपु  कथमासपु  सयपुमक
प्रदशिरनस भवमत। एतवेषपु आख्यमानवेषपु कमतपयमामन मपुख्यमाख्यमामन ससन्त- 'वमाचयाः दवेवमानम् पररत्यज्य ससललवे तदनपु
वनस्पतलौ च प्रववेशियाः  (तमाण्ड्य.६/५/१०-१२);  यजस्वरूपवे  दवेवतमामभयाः अनमाक्रमणस तथमा दभरमपुष्टमा तस्य
प्रत्यमावत्तरनस (तमा. ६/७/१८), अमग्निमन्थनकमालवे घनोटकस्य अगवे स्थमापनमम् (शित. १/६/४/१५), दवेवमासपुरमाणमास
मध्यवे बहिहमवधसङ्गमामयाः' (शित. २/१/६/८-१८, ऐत. १/४/२३, ६/२/१)।

एतवेषपु लरवमाख्यमानवेषपु क्वमचतम् स्थलवेषपु अतष्ट्रीव गम्भष्ट्रीरतमासत्त्वक-तथ्यमानमामम् अमप सङ्कवेतयाः प्रमाप्यतवे, यदम्
बमाह्मणस्य कमरकमाण्डमात्मकवणरनमादम् मनतमान्तस  मभनस  भवमत,  तथमा गकढ-गम्भष्ट्रीरमाथरप्रमतपमादकमम्  अमप भवमत।
प्रजमापतवेयाः  उपमासशिपुरूपवेण  प्रमाथरनमायवै  शितपथबमाह्मणवे  यस्य  कथमानकस्य  उपक्रमस  प्रमाप्यतवे  तत्तपु  मनतमान्तस
रहिस्यमयमम्  असस्त।  श्रवेष्ठतमास  प्रमाप्तपुस  वमाङम् -मनसनोयाः  कलहियाः  समपुत्पननोऽभवतम्।  मनसयाः  कथनमम्  आसष्ट्रीतम्
यन्मयमाऽनमभगतवमात्तमार अथमारतम् वमाणष्ट्री न उच्यतवे। वमाण्यमायाः कथनमम् आसष्ट्रीतम्- यत्त्वस जमानमासस तस्य मवजमापनमामम्
अहिमम्  एव  करनोमम।  मनसमा  जमातमानमास  मचसन्तततथ्यमानमास  प्रकटष्ट्रीकरणस  वमाण्यवेव  करनोमत।  अतयाः  अहिमम्  एव
श्रवेष्ठमाऽसस्म।  उभलौ  प्रजमापमतसमनधलौ  गतवन्तलौ।  प्रजमापमतनमा  स्वमनणरययाः  मनसयाः  पकवे  एव  प्रदत्तयाः।  अस्य
कथमानकस्य  अभ्यन्तरवे  मननोववैजमामनकतथ्यस्य  मवशिदयाः  सङ्कवेतयाः  प्रमाप्यतवे  (शित.१/४/५/८-२)।  वमाचमा
सम्बदमायाः बहिहमवधमाख्यमायाः रुमचरमायाः मशिकमाप्रदमाश्च ससन्त। गमायत्रष्ट्रीच्छन्दयाः सनोमस दवेवतमाभ्ययाः नष्ट्रीत्वमा गच्छमत स्म,

ममागर गन्धवमारयाः तमम् अपहृतवन्तयाः। तदमा दवेवमायाः वमाचस तस्य पमाश्वर प्रवेमषतवन्तयाः, वमाकम्  तस सनोमस नष्ट्रीत्वमा परमावमतरतमा।
वमाचस स्वपकवे आनवेतपुस गन्धवमारयाः प्रयत्नशिष्ट्रीलमायाः बभकव। तवे स्तपुमतप्रशिससमावचनवैयाः वमाचस सन्तनोष्य स्वपकवे कत्तपुरमवैच्छनम्।
अपरपकवे  दवेवमा अमप गमायनवैवमारदनवैश्च तमास सन्तनोषमयतपुमम्  ऐच्छनम्। वमाणष्ट्री दवेवतमानमास कमायरयाः प्रसनमा भकत्वमा तवेषमास
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पमाश्वरऽगमतम्। अस्यमायाः कथमायमायाः प्रतष्ट्रीयममानस्य उपदवेशिस्य उपरर बमाह्मणस्य मतमसस्त यदम् अदमामप ससययाः
स्तपुतवेरपवेकयमा गमायनस प्रमत असधकमाकपृ षमा भवसन्त इमत। ससययाः स्वभमावयाः एवमायस भवमत (शित. ३/२/४/२/६)।

सपृमष-मवषयवेऽमप अनवेकमामन आख्यमानमामन बमाह्मणगन्थवे  समपुपलब्धमामन ससन्त। परमपपुरुषवेण चतपुणमार्त्तुं
वणमारनमामपुत्पवेत्तवेरुलवेखयाः तपु पपुरुषसककवे  एवनोपलब्धनो भवमत। बमाह्मणवेषपु अमप अस्य प्रसङ्गस्य सपुष्ठपु  वणरनस प्रमाप्यतवे।
तमाण्ड्यबमाह्मणवे  (६/१)  प्रजमापतवेरङ्गमवशिवेषवेण वणरनमास  तथमा तत्तदवेवतमानमामम्  उत्पसत्तयाः वमणरतमाऽसस्त। असस्मनम्
वणरनवे शिकद्रिवणरनमास यजमासधकमारमातम् मनष्क्रमणस्य अमप सपुष्ठपु  उपपसत्तयाः प्रयपुकमाऽसस्त। प्रजमापमतमपुखमादम् बमाह्मणस्य,

अग्निवेश्च बमाहिनोयाः कमत्रयस्य,  इन्द्रिस्य च मध्यदवेशिमातम् ववैश्यस्य,  मवश्ववेदवेवमायमाश्च पमादवेन कवे वलस शिकद्रिस्यवैवनोत्पसत्तस
दशिरमयत्वमा शिकद्रिस्य कत्तरव्यमम् अमप मनदरमशितमम्- 'तस्ममातम् शिकद्रि उत बहिहपशिपुरयसजयनो मवदवेवनो महि। नमहि तस कमाचन
दवेवसमान्वसपृज्यत। तस्ममात्पमादमावनवेज्यस नमामतवधरतवे। पत्तनोमहि सपृषयाः' (तमाण्ड्य. ६/१/११)।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

.21 वमाचस स्वपकवे अमानवेतपुस कवे  प्रयत्नस कपृ तवन्तयाः।

.22 ससययाः स्वभमावयाः ककीदृशियाः।

.23 कवे न चत्वमारयाः वणमारयाः सपृषमायाः।

.24 कपु त्र वणरचतपुषयस्य उत्पसत्तयाः सलसखतमा।

पमाठसमारयाः- 

बमाह्मणशिब्दयाः  नपपुससकसलङ्गष्ट्री  क्लष्ट्रीबसलङ्गष्ट्री  चमासस्त।  बमाह्मणशिब्दस्य यजयाः  इत्यमप  अथरयाः  असस्त।
यजष्ट्रीयकमरकमाण्डस्य व्यमाख्यमा-मववरणयनोयाः सम्पमादनस  बमाह्मणगन्थमानमास  मपुख्यमवषययाः असस्त। बमाह्मणवेषपु  मन्त्र-
कमर-मवमनयनोगमानमास  व्यमाख्यमा  असस्त।  ससमहितमाबमाह्मणयनोमरध्यवे  वतरतवे  महिमानम्  भवेदयाः।  बहिहससख्यकमायाः  ससमहितमायाः
छन्दनोबदमायाः ससन्त,  तवेषमास कमतपयमासशिमा एव गदमात्मकमायाः ससन्त। मधकस  च बमाह्मणगन्थमायाः सवरथमा गदमात्मकमा एव
भवसन्त। मवमवच्यमवषयवेऽप्यन्तरस दृश्यतवे। बमाह्मणगन्थवेषपु  च मवमवधमानमास  मवधष्ट्रीनमास  मवषयवे  आलनोमचतमम्। तवे  च
मवधययाः  यथमा  मवमनयनोगयाः,  हिवेतपुयाः,  मनरुमकयाः,  आख्यमानमम्  इत्यमादययाः।  बमाह्मणवेषपु  यजस्य  तत्सम्बदमानमास
मवमवधमानमामम् उपदवेशिमानमास च वणरनमम् असस्त। तवेषपु मन्त्रमाणमास मवमनयनोगमवषयवे च समवस्तष्ट्रीणर्त्तुं वणरनस प्रमाप्यतवे। कस्य
मन्त्रस्य  कसस्मनम्  समयवे  प्रयनोगयाः  स्यमातम्  इत्यमादययाः  मवधययाः  अत्रनोपमदश्यन्तवे।  एतवेषमास  च  मवमनयनोगमानमास
ववैजमामनकदृष्टमा  सम्मतत्वममप  तत्र  प्रदश्यरतवे।  हिवेतपुपदवेन  च  तवेषमास  कमारणमानमास  मनदरशियाः  भवमत  यवैयाः
कमरकमाण्डमवधययाः  सपुष्ठपु  सम्पदन्तवे।  यजवे  मनमषदपदमानमास  मनन्दमायाः  यत्र  मवधष्ट्रीयन्तवे  स  भवमत  अथरवमादयाः,
उपयनोगमवधवेयाः अमास्थमापकवरकपपुष्टथरमम् एव एतवे अथरवमादमायाः भवसन्त। बमाह्मणवेषपु शिब्दमानमास मनवरचनस्य ममाममरकयाः
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ववैजमामनकश्च  मनदरशियाः  मनरुमकयाः  इत्यपुच्यतवे।  तत्र  अथरवमादस्य  मवस्तपृतस  वणरनस  प्रमाप्यतवे,  यवेन  पमाठकमायाः
समपुदवेसलतमायाः भवसन्त। अत्र मवमभनवेषपु  च स्थलवेषपु  अत्यमाकषरकमामण आख्यमानकमामन अमप प्रमाप्यन्तवे। एतमामन
आख्यमानमामन  पमाठकहृदयस्य  उमदग्निमचत्तवे  शिमासन्तदमायकमामन  शिष्ट्रीतलमामन  च  भवसन्त।  मवसधमवधमानमानमास
स्वस्वरूपस्य व्यमाख्यमा एतवेषमामम् आख्यमानमानमास जननष्ट्री असस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 बमाह्मणगन्थमानमास महित्त्वस वणरयत।

.2 प्रधमानमानमास बमाह्मणगन्थमानमास ववेदमनदरशिपपुरयाःसरस नमाममामन सलखत।

.3 वमाङ्मनसनोयाः आख्यमानस प्रमतपमादयत।

.4 कमामनचन मपुख्यमामन अमाख्यमानमामन उदमाहिरत।

.5 ससमहितमाबमाह्मणयनोयाः पमाथरक्यस सलखत।

.6 कवे षमास प्रमतपमादनमाय बमाह्मणसमामहित्यस्यनोदवयाः।

.7 दवेवमायाः कथस अमरमा बभकवपुयाः।

.8 मनरुकवे  कमामनचन मनवरचनमानमामपुदमाहिरणमामन सलखत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण 

उत्तरमामण-१
.1 नपपुससकवे ।

.2 बमाह्मणस नमाम कमरणस्तन्मन्त्रमाणमास च व्यमाख्यमानगन्थयाः।

.3 मदमवधयाः, मन्त्ररूपनो बमाह्मणरूपश्चवेमत।

.4 अनपुबमाह्मणमामदमनयाः (पमा. सक. ४/२/६२) इमत सकत्रवे।

.5 ममाण्डपुकवे यगणयाः, शिमाङमायनगणयाः, आश्वलमायणगणयाः चवेमत। 

.6 एतरवेययाः शिमाङमायनयाः च।

.7 कलौषष्ट्रीतककीबमाह्मणमम्।

उत्तरमामण-२
.8 दवेवस्तपुतवेयाः।

.9 शिबरस्वमाममनयाः।

.10 ससमहितमायमास स्तपुतष्ट्रीनमास प्रमाधमान्यमम् असस्त, बमाह्मणगन्थवे तमदधष्ट्रीनमामम् एव प्रमाधमान्यमम् असस्त।
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उत्तरमामण-३
.11 यजयाः।

.12 आधमान-पपुनरमाधमान-अमग्निहिनोत्र-उपस्थमापन-आगमायण-दमाकमायणमादष्ट्रीमन कवे षमाञ्चिन यजमानमास नमाममामन।

.13 ममथ्यमावमादष्ट्री।

उत्तरमामण-४
.14 प्रमाणवेन अपमानवेन च सहि।

.15 ममत्रयाः।

.16 वरुणयाः।

उत्तरमामण-५
.17 बलमम् इमत।

.18 प्रजमापमतयाः। 

उत्तरमामण-६
.19 ममाषस्य ।

.20 प्रशिससमावचनमम्।

उत्तरमामण-७
.21 गन्धवमारयाः।

.22 स्तपुतवेरपवेकयमा गमायनस प्रमत असधकमाकपृ षमायाः भवसन्त।

.23 परमपपुरुषवेण।

.24 पपुरुषसककवे ।

।।इमत पञ्चिमयाः पमाठयाः।।
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