
)7 ववेदमाङ्गसमामहित्यमम्
प्रस्तमावनमा

अङ्गशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथरयाः असस्त - 'उपकमारकयाः'  इमत। 'अङ्ग्यन्तवे जमायन्तवे अमष्ट्रीमभररमत
अङ्गमामन'  अथमारदम् यवेन कस्य अमप वस्तपुनयाः स्वरूपजमानवे  समाहिमाय्यस प्रमाप्यतवे  तदम् अङ्गमम्  इमत कथ्यतवे। ववेदयाः
स्वयमम्  एव  एकयाः  दपुरूहिनो  मवषययाः  असस्त।  तदथरजमानवे  तस्य  कमरकमाण्डस्य प्रमतपमादनवे  यमामन  उपयनोगष्ट्रीमन
शिमासमामण ससन्त तमामन एव ववेदमाङ्गमामन भवसन्त। ववेदमाङ्गमानमास जमानस मनसखलववेदजमानमाय अत्यमावश्यकमम् एव। तवेषमास
च मववरणमम् असस्मनम् अध्यमायवे मक्रयतवे।

उदवेश्यमामन

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -

➢ मशिकमागन्थमानमास मवषयवे मवस्तमारवेण जमास्यमत।

➢ मनघण्टपुगन्थमानमास मवषयवे असधकतयमा जमास्यमत।

➢ अन्यवेषमास ववेदस्य अङ्गमानमास मवषयवे जमास्यमत।

➢ यमास्कस्य मनरुकमवषयकस  जमानस प्रमाप्स्यमत।

. )7 1 भकममकमा
'अङ्ग्यन्तवे  जमायन्तवे  अमष्ट्रीमभररमत अङ्गमामन'  इमत व्यपुत्पसत्तवशिमातम्  अङ्गशिब्दस्य अथरयाः भवमत

'उपकमारकयाः' इमत। अथमारतम् यतम् कस्य अमप वस्तपुनयाः स्वरूपजमानवे समाहिमाय्यस करनोमत ततम् अङ्गमम् इमत कथ्यतवे।
ववेदयाः स्वयमम् एव एकयाः दपुरूहिनो मवषययाः वतरतवे। ववेदमाथरस्य जमानमाथर्त्तुं तस्य कमरकमाण्डस्य प्रमतपमादनमाथर्त्तुं च यमामन
उपयनोगष्ट्रीमन शिमासमामण ससन्त तमामन एव ववेदमाङ्गमामन भवसन्त।  ववेदस्य यथमाथरजमानलमाभमाय षण्णमास  मवषयमाणमास
जमानमम्  अपवेमकतस  भवमत।  ववेदमन्त्रमाणमामम्  अमवतथनोच्चमारणमम्  एव  प्रथममम्  आवश्यकस  वस्तपु  असस्त।
शिब्दमयमन्त्रमाणमास  यथमाथर्बोच्चमारणमाय प्रवतरममानस  ववेदमाङ्गस  मशिकमा  इमत अमभधष्ट्रीयतवे।  ववेदस्य मपुख्यप्रयनोजनस  महि
ववैमदककमरकमाण्डस्य यमागस्य च यथमाथमारनपुष्ठमामम्। असस्मनम् अथर प्रवपृत्तमम् अङ्गस  कल्पयाः इमत कथ्यतवे। कल्पस्य
व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथरयाः भवमत- 'कल्प्यतवे  समथ्यरतवे  यमागप्रयनोगनोऽत्र'  इमत। व्यमाकरणस महि ववेदमानमास  रककमम्,
ववेदमाथरस्य  अवबनोधनवे  सहिमायकमम्,  अमप  च  प्रकपृ मतप्रत्ययनोपदवेशिपपुरयाःसरस  पदस्वरूपस्य  प्रमतपमादकस  वतरतवे,
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तस्ममातम् अथरमनणमारयकसमाधनवेषपु अन्यतमसमाधनत्ववेन तस्य प्रयनोगयाः भवमत,  अस्ममातम् एव कमारणमातम् व्यमाकरणस
नमाम ववेदमाङ्गस  मनतमान्तमम् एव प्रससदस वतरतवे, ततम् च ववेदमाङ्गवेषपु श्रवेष्ठस्थमानमम् अलङ्करनोमत। ववैमदकपदमानमास व्यपुत्पमादनस
महि  मनरुकस्य  मवषययाः  असस्त।  मनरुच्यतवे  मनश्शिवेषवेण  उपमदश्यतवे  ततम्  तदथमारवबनोधनमाय  पदजमातस  यत्र
तमनरुकमम्  इमत कथ्यतवे।  ववेदमायाः  छन्दनोबदमायाः भवसन्त। अतयाः तवेषमामम्  उच्चमारणमाय छन्दनोजमानमम्  अत्यन्तमम्
आवश्यकमम्। वरुणस्य मवषयवे शिपुनयाःशिवेप-ऋषवेयाः अयस प्रख्यमातयाः मन्त्रयाः वतरतवे - 

'मनषमाद धपृतव्रतनो वरुणयाः पस्त्यमास्वमा।

समाम्रमाज्यमाय सपुक्रतपुयाः।।'

यजभमागमायाः बहिहमवधमायाः ससन्त। कवे चन यजमायाः ससवत्सरसम्बसन्धनयाः ससन्त। कवे चन क्रतपुसम्बसन्धनयाः च
वतरन्तवे।  कवे चन  च  मतसथ-ममास-पक-नकत्रपरकमायाः  ससन्त।  तस्ममातम्  ज्यनोमतष-नमामकस्य  ववेदमाङ्गस्य  अमप
स्वककीयस ववैमशिष्टस मवदतवे।

सससकवेपवेण ववैमदकमन्त्रमाणमास यथमाथर्बोच्चमारणमाय मशिकमायमायाः, कमरकमाण्डस्य यजष्ट्रीयमानपुष्ठमानस्य च मनममत्तमाय
कल्पस्य,  शिब्दमानमास  रूपजमानमाय  व्यमाकरणस्य,  अथरजमानमाय  मनवरचनमाय  च  मनरुकस्य,  ववैमदकच्छन्दसमास
जमानलमाभमाय छन्दसयाः तथमा अनपुष्ठमानस्य उमचतकमालमनणरयमाथर्त्तुं ज्यनोमतषशिमासस्य च प्रयनोजनमम् असस्त।

आधपुमनकमानमामम् इमतहिमासकमारमाणमास कथनमम् इदस यतम् षण्णमामम् अमप ववेदमाङ्गमानमास मनममारणस ववैमदकयपुगस्य
उत्तरमादरभमागवे  अभवतम्।  मशिकमा,  व्यमाकरणमम्,  कल्पयाः,  मनरुकमम्,  छन्दयाः,  ज्यनोमतषञ्चि  इत्यवेतमामन  ववेदमाङ्गमानमास
नमाममामन। पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमामम् उकमम् -

मशिकमा कल्पनो व्यमाकरणस मनरुकस  छन्दसमास चययाः।

ज्यनोमतषमामयनस चवैव ववेदमाङ्गमामन षडवेव तपु।।

छन्दयाः पमादलौ तपु ववेदस्य हिस्तलौ कल्पनोऽथ पठ्यतवे।

ज्यनोमतषमामयनस चकपुमनररुकस  श्रनोत्रमपुच्यतवे।।

मशिकमा घ्रमाणस तपु ववेदस्य मपुखस व्यमाकरणस स्मपृतमम्।

तस्ममातम् समाङ्गमधष्ट्रीत्यवैव बह्मलनोकवे  महिष्ट्रीयतवे।।

(पमा. मशि. ४१/४२)

पतञ्जसलनमा अमप उकमम् - 'बमाह्मणवेन मनष्कमारणनो धमरयाः षडङ्गनो ववेदनोऽध्यवेयनो जवेयश्च' इमत।

षण्णमामम्  अमप  एतवेषमास  ववेदमाङ्गमानमामम्  उलवेखयाः  गनोपथबमाह्मण-बलौधमायनधमरसकत्र-गलौतमधमरसकत्र-
रमाममायणसदृशिवेषपु प्रमाचष्ट्रीनगन्थवेषपु उपलभ्यतवे। एतवेन तवेषमास पपुरमातनतरत्वस ससद्ध्यमत। बपुदमावतमारमातम् प्रमाकनकमालयाः
उत्तरववैमदककमालत्ववेन मनधमारयरतवे पसण्डतवैयाः। ववेदमानमास भमाषमा भमावश्च उभलौ अमप द पुरूहिलौ स्तयाः। तस्ममादम् ववेदमाथरस्य
अवगमनमाय ववेदमाङ्गमानमामम् अपवेकमा भवमत। ववेदमाथरबनोधमाय सहिमायकत्वमातम् तवेषमामम् उपकमारकत्वस स्पषमम् एव।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 अङ्गशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथरयाः कयाः।

.2 अङ्गशिब्दस्य मवगहिस सलखत?

.3 कल्पस्य व्यपुत्पसत्तलभ्ययाः अथर याः कयाः। 

.4 षडङ्गमामन कमामन।

.5 पतञ्जसलनमा ववेदमाङ्गमवषयवे मकमपुकमम्।

. )7 2 मशिकमा
यवेन ववेदमन्त्रमाणमामम्  उच्चमारणस  शिपुदस सम्पमादतवे  तच्छमासस मशिकमा इत्यपुच्यतवे। ववेदवे  स्वरस्य प्रमाधमान्यस

सवरयाः मवमदतमम्,  स्वरजमानस च मशिकमातयाः एव भवमत। अत एव इदस मशिकमाशिमासस ववेदमाङ्गमम्। तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषदयाः
आरम्भवे मशिकमाशिमासस्य प्रयनोजनमम् उकस  यतम् - 'अथ मशिकमास व्यमाख्यमास्यमामयाः- वणरयाः, स्वरयाः, ममात्रमा, बलमम्, समाम,
सन्तमान इत्यपुकयाः मशिकमाध्यमाययाः'  इमत। तत्र अकमारमामदयाः महि वणरयाः,  उदमात्तमामदयाः महि स्वरयाः,  ह्रिस्वमामदयाः महि ममात्रमा,
स्थमानप्रयत्नलौ  च  बलस,  मनषमादमामदयाः  समाम,  मवकषरणमामदश्च  सन्तमानयाः।  अस्य  अवबनोधनमम्  एव  मशिकमायमायाः
प्रयनोजनमम्।

यथमा ववैमदकमवधष्ट्रीनमास सम्पमादनमाथर्त्तुं बमाह्मणगन्थमायाः उपयपुज्यन्तवे,  तथवैव उच्चमारणप्रयनोजनमाय मशिकमायमा
अमप  उपयनोगनो  भवमत।  ववेदमानमास  ववैमदकसमामहित्यस्य  वमा  अध्ययन-अध्यमापनमवषयक-मवधष्ट्रीनमास  मनदरशियाः
मशिकमाशिमासवे कपृ तयाः। स्वरवणमारदष्ट्रीनमामम् उच्चमारणमामन कवे न प्रकमारवेण कतरव्यमामन इमत असस्मनम् मवषयवे उपमदशिमत
मशिकमा। समायणस्य ऋग्ववेदभमाष्यभकममकमायमामम् उकमम् - 'स्वरवणमारदपुच्चमारणप्रकमारनो यत्र मशिक्ष्यतवे उपमदश्यतवे
समा मशिकवेमत।'

ववेदपमाठमावसरवे शिपुदमम् उच्चमारणस स्वरमवसधयाः च भववेतमामम्। अशिपुदनोच्चमारणयपुकयाः भष्टस्वरश्च ववेदपमाठयाः
महिदम् दपुष्फिलस जनयमत। स परमहिमामनकरयाः अमप भवमत। इषलमाभमाय यजयमागनोपमासनमामदकस  यत्कमायर्त्तुं  मक्रयतवे,
अशिपुदवेन उच्चमारणवेन तस्ममातम् कमायमारतम् मवमशिषलमाभनो न कदमामप सञ्जमायतवे। तमादृशिमम् अशिपुदनोच्चमारणयपुकस  कमायर्त्तुं
तपु महितष्ट्रीमम् मवपदमम् एव उत्पमादयमत। श्रकयतवे यतम् पपुरमा 'इन्द्रिशित्रपुवरधरस्व' इमत  मन्त्रस्य अशिपुदनोच्चमारणस कपृ तमम्,
तवेन यजममानस प्रमत ततम् अमनषकमारकमम् एव सञ्जमातमम्। पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमामम् उकमम् -

"मन्त्रनो हिष्ट्रीनयाः स्वरतनो वणरतनो वमा, ममथ्यमाप्रयपुकनो न तमथरममाहि। 

स वमाग्वजनो यजममानस महिनसस्त, यथवेन्द्रिशित्रपुयाः स्वरतनोऽपरमाधमातम्।।"

ववेदनोच्चमारणस्य  यथमाथरत्वस  यथमा  स्यमातम्,  तस्ममातम्  समष्ट्रीचष्ट्रीनस  स्वरजमानमम्  अपवेक्ष्यतवे।
उदमात्तमानपुदमात्तस्वररतभवेदवेन  स्वरयाः  मत्रमवधयाः  वतरतवे।  'उच्चवैरुदमात्तयाः',  'नष्ट्रीचवैरनपुदमात्तयाः',  'सममाहिमारयाः  स्वररतयाः',
इत्यवेतमामन पमामणमननमा तवेषमास  त्रयमाणमास  स्वरमाणमास  लकणमामन प्रनोकमामन।  'अनपुदमात्तपदमवेकवज्यरमम्'  इमत एतसस्मनम्
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पमामणनष्ट्रीयवे सकत्रवे उकस  यदम् ववेदस्य प्रत्यवेकसस्मनम् पदवे अवश्यमम् एव कसश्चतम् उदमात्तस्वरयाः भवमत, अवमशिषमायाः च
स्वरमायाः अनपुदमात्तमायाः भवसन्त। तवेषपु  एव अनपुदमात्तवेषपु  स्वरवेषपु  पररसस्थमतमवशिवेषवे  स्वररतयाः इमत अन्यतमयाः स्वरयाः
जमायतवे। स्वरप्रधमानतमायमायाः कमारणस ववेदवेषपु असस्त, तवेषमास स्वरमाणमामम् अथरमनयन्त्रणत्वमम्। कवे न प्रकमारवेण स्वरमाणमामम्
अथरमनयन्त्रणकमाररत्वस भवमत इमत उपररषमादम् उदमाहिरणस मनधमाय उकमम् एव। ववेदवेषपु शिपुदनोच्चमारणस सवरप्रथममम्
इषस  भवमत।  तच्च  शिपुदनोच्चमारणस  मशिकमाशिमासस  समपुपमदशिमत।  एतस्ममादम्  एव  कमारणमातम्  षटसपु  ववेदमाङ्गवेषपु
मशिकमानमामकस्य  अङ्गस्य  मकधरन्यत्वमम्  आम्नमातमम्।  मशिकमायमायाः  अमभमतयाः  मवषययाः  प्रमामतशिमाख्यवेषपु  दृश्यतवे।
प्रमामतशिमाख्यगन्थमायाः मशिकमाशिमासस्य च प्रमाचष्ट्रीनतममायाः प्रमतमनधययाः इव ससन्त। ससमहितमापमाठसम्बसन्धनयाः सवर अमप
मवषयमायाः तत्र समाङ्गनोपमाङ्गतयमा प्रमतपमामदतमायाः।

मशिकमाशिमासस्य  इमतहिमासयाः  पपुरमातनतरयाः।  परस  तमदषयकमायाः  प्रमाचष्ट्रीनतरमायाः  गन्थमा  न  उपलभ्यन्तवे।
श्रष्ट्रीवमाचस्पमतगवैरनोलमा स्वककीयवे  इमतहिमासवे सलखमत यतम्  -  सत्यकवे तपुमवदमालङ्कमारस्य मतममदस यतम् जवैगष्ट्रीषव्यस्य
मशिष्यनो बमाभव्ययाः मशिकमाशिमासस प्रमणनमाय इमत। महिमाभमारतवे  शिमासन्तपवरमण आचमायरगमालवकपृ तस्य मशिकमागन्थस्य
उलवेखयाः  लभ्यतवे।  पकनमायमास  भण्डमारकरशिनोधससस्थमानतयाः  भरदमाजमशिकमायमायाः  प्रकमाशिनस  जमातमम्  असस्त।  तत्र
नमागवेश्वरभटस्य टष्ट्रीकमा च वतरतवे।  नमागवेश्वरमतवेन स गन्थयाः भमारदमाजवेन प्रणष्ट्रीतयाः। मशिकमासङ्गहिनमामकवे  गन्थवे
दमामत्रसशितम्-मशिकमापपुस्तकमानमास सङ्गहियाः प्रमाप्यतवे। चतपुणमारमम् अमप ववेदमानमास मभनमभनशिमाखमासपु मशिकमायमायाः सम्बन्धयाः
वतरतवे। श्रष्ट्रीबलदवेव-उपमाध्यमाययाः स्वककीयवे 'ववैमदक समामहित्य और ससस्कपृ मत'-इत्यमभधवेयवे गन्थवे यमाजवल्क्यमशिकमा-
वमाससष्ठष्ट्रीमशिकमादष्ट्रीनमास  मवसशितवेयाः  गन्थमानमामम्  उलवेखस  मवदधमामत।  समाम्प्रतस  समवमाप्तमा  पमामणनष्ट्रीयमशिकमा
प्रमाचष्ट्रीनमशिकमासकत्रमाणमास  समाहिमाय्यवेन  प्रणष्ट्रीतमा  अभकदम्  इमत  बपुधमानमास  मवचमारयाः।  अदतनष्ट्रीयवे  यपुगवे  स्वमाममदयमानन्दयाः
पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमायाः उदमारस कपृ तवमानम्। इदमम् अमप अत्र स्मरणष्ट्रीयमम् यदम् इदमानत्रीं शिपुक्लयजपुवरदवे यमाजवल्क्यमशिकमा,
समामववेदवे नमारदष्ट्रीमशिकमा, अथवरववेदवे ममाण्डकककीमशिकमा, मकञ्चि ऋग्ववेदवे पमामणनष्ट्रीयमशिकमा च प्रमाप्यतवे। एतमदनमा न अन्यमा
कमाऽमप मशिकमा उपलभ्यतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.6 तवैसत्तरष्ट्रीयनोपमनषमद मशिकमामवषयवे मकमपुकमम्।

.7 समायणयाः ऋग्ववेदभमाष्यभकममकमायमास मकमम् आहि?

.8 जवैगष्ट्रीषव्यस्य मशिष्ययाः कयाः।

.9 उदमात्त-अनपुदमात्त-स्वररत-बनोधकस  पमामणनष्ट्रीयसकत्रदयस सलखत।

.10 महिमाभमारतवे शिमासन्तपवरमण कयाः मशिकमागन्थयाः उमलसखतयाः।

.11 कवे षमाञ्चिन मशिकमागन्थमानमास नमाममामन सलखत।
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. . )7 2 1 मशिकमासमामहित्यमम्

'मशिकमा'-शिब्दस्य अत्र अथर्बो भवमत ववैमदकमन्त्रमाणमामम् उच्चमारणमवधवेयाः मशिककनो गन्थयाः इमत। मशिकमा-
प्रमामतशिमाख्ययनोयाः  परस्परसम्बन्धमवषयवे  मतमानमामम्  ऐक्यस  नमासस्त। मशिकमायमायाः  समामहित्यस  पयमारप्तरूपवेण मवशिमालमम्
असस्त। प्रधमानमशिकमायमायाः ससमकप्तपररचयस दमातपुस प्रयमासयाः मक्रयतवे -

. . )7 2 2 व्यमासमशिकमा-

अस्य  गन्थस्य  उपरर  महिमामहिनोपमाध्यमाय-पसण्डतववैङ्कटरमामशिमरणमा  रमचतनो  ववेदतवैजसनमाम्नमा
व्यमाख्यमागन्थयाः समपुपलब्धयाः असस्त।

. . )7 2 3 भरदमाजमशिकमा-

तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितयमा सहि अस्य गन्थस्य सम्बन्धयाः असस्त। अयस गन्थयाः ससमहितमामशिकमा इमत नमाम्नमा
व्यवहृतयाः  असस्त।  अस्य गन्थस्य प्रधमानलक्ष्यस  महि ससमहितमापदमानमास  शिपुदतमा  एव।  तदथर्त्तुं  मवमशिषमनयममानमामम्
असस्मनम् गन्थवे मववरणमम् असस्त। क्वमचदम् मवमशिषशिब्दमानमास सङ्कलनमम् अमप मवदतवे। तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमास वपृसजनम्
-शिब्दस्य  उपलसब्धयाः  भवमत।  मकञ्चि  जकमारस्य  उदमात्तस्वरयपुकत्ववे  समत  अकमारयपुकयाः  वपृजन  इत्यवेवस
भवमत(वपृजनवेवे  'ज' उदमात्तश्चवेदम् अकमारवेण सहिनोच्यतवे)। अनवेन प्रकमारवेण पशिपुर-शिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः चवेतम् 'परशिपु'
इत्यसस्मनम्  रूपवे  पररणतनो  भवमत।  अनवेन  एव  प्रकमारवेण  अत्र  मनयममायाः  प्रदमशिरतमायाः।  अकरक्रमवेण  गन्थस्य
सङ्कलनमम् असस्त। मशिकमायमायाः अन्यवेषमास मवषयमाणमामम् अभमावयाः अत्र मवदतवे। इयस मशिकमा प्रमाचष्ट्रीनमा इमत प्रतष्ट्रीयतवे।
श्रष्ट्रीमनवमासदष्ट्रीकष्ट्रीतवेन रमचतमा ससदमान्तमशिकमा अमप अस्यमायाः मशिकमायमायाः मवषयप्रमतपमादनवे अनपुगमनस करनोमत। 

. . )7 2 4 पमामणनष्ट्रीयमशिकमा-

मशिकमा इयमम् अमतप्रससदमा लनोकमप्रयमा च असस्त। ललौमककमानमास ववैमदकमानमाञ्चि शिमासमाणमास कपृ तवे इयस मशिकमा
मनतमान्तमम्  उपयनोमगत्ववेन असधकमहित्त्वपकणमार  असस्त। असस्मनम् गन्थवे  षमषयाः श्लनोकमायाः ससन्त। एतवेषपु  श्लनोकवे षपु
उच्चमारणमवसधसम्बदमानमास मवषयमाणमास ससमकप्तस मकञ्चि उपमादवेयस मववरणस प्रदत्तमम् असस्त। अस्य गन्थस्य रचमयतपुयाः
नमाम अदमामप अजमातमम् एव असस्त। गन्थमान्तवे पमामणनवेयाः उलवेखयाः दमाकष्ट्रीपपुत्रनमाम्नमा कपृ तयाः वतरतवे।

'शिङ्करयाः शिमाङ्करत्रीं प्रमादमातम् दमाकष्ट्रीपपुत्रमाय धष्ट्रीमतवे।

वमाङ्मयवेभ्ययाः सममाहृत्य दवेवत्रीं वमाचमम् इमत सस्थमतयाः।।'

(पमा. मशि. ४६)

अनवेन उलवेखवेन स्पषयाः भवमत यतम् पमामणमनयाः अस्य गन्थस्य लवेखकनो नमासस्त। पमामणमनमतमानपुयमायष्ट्री
कनोऽमप ववैयमाकरणयाः अस्य उपयनोमगनयाः गन्थस्य मनममारणमम् अकरनोतम्। अस्य गन्थस्य उपरर बहिहमवधमायाः टष्ट्रीकमायाः
अमप  उपलब्धमा  भवसन्त।  पररममाणवे  न्यकनत्ववेन  अमप  समारभकतत्वमादम्  अस्य अनपुशिष्ट्रीलनवेन  ससस्कपृ तभमाषमायमामम्
उपयनोमगनयाः  मवषयस्य  सपुष्ठपु  जमानस  प्रमाप्तपुस  शिक्यतवे।  मशिकमासङ्गहिनमामकवे  गन्थवे  एकत्र  प्रकमामशितमानमास
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दमामत्रसशिच्छमाखमानमास समपुच्चययाः असस्त। एतमायाः मशिकमायाः चतपुणमार्त्तुं ववेदमानमास मवमभनशिमाखमातयाः सम्बदमायाः ससन्त। आसमामम्
एव मशिकमाणमास ससमकप्तवणरनमम् अत्र दमास्यतवे।

. . )7 2 5 यमाजवल्क्यमशिकमा-

पररममाणवेन  इयस  मशिकमा बपृहिदमाकमारमा  असस्त।  अत्र दमामत्रसशिदसधकमदशितस  (२३२)  श्लनोकमायाः  ससन्त।
अस्यमायाः  सम्बन्धयाः  शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीय-वमाजसनवेयष्ट्रीशिमाखयमा  सहि  असस्त।  अस्यमास  मशिकमायमास  ववैमदकस्वरमाणमामम्
उदमाहिरणवेन सहि मवमशिषस मवस्तपृतस च वणरनस वतरतवे। लनोप-आगम-मवकमार-प्रकपृ मतभमावमाख्यमानमास चतपुमवरधसन्धष्ट्रीनमास
मवववेचनमम्  अमप  अत्र वतरतवे।  वणमारनमास  मवभवेद-स्वरूप-समाम्य-ववैषम्यमादष्ट्रीनमामम्  अमप  वणरनमम्  अस्यमास  मशिकमायमास
मवदतवे।

. . )7 2 6 वमाससष्ठष्ट्रीमशिकमा-

अस्यमायाः  अमप  सम्बन्धयाः  वमाजसनवेयष्ट्रीससमहितयमा  सहि  एव  असस्त।  अस्यमास  ससमहितमायमामम्
ऋङ्मन्त्रयजपुमरन्त्रयनोयाः  पमाथरक्यमम्  अमतमवस्तरवेण  वमणरतमम्  असस्त।  अनयमा  मशिकयमा  अनपुसमारवेण समगमायमाममप
शिपुक्लयजपुवरदष्ट्रीयससमहितमायमामम् ऋग्ववेदष्ट्रीयमायाः १२६७ मन्त्रमायाः ससन्त। अत्र यजपुषमास ससख्यमायाः २८२३ ससन्त। अयस
ससख्यमामवभमागयाः अस्य ववेदस्य अध्ययनकतपृरभ्ययाः अतष्ट्रीव उपयनोगष्ट्री भवमत।

. . )7 2 7 कमात्यमायनष्ट्रीमशिकमा-

अस्यमास मशिकमायमास कवे वलस त्रयनोदशि श्लनोकमायाः वतरन्तवे। जयन्तस्वमाममनमाममा कनोऽमप मवदमानम् अस्यमायाः टष्ट्रीकमास
सलसखतवमानम्।

. . )7 2 8 पमारमाशिरष्ट्रीमशिकमा-

अस्यमास  मशिकमायमास  षष्टसधकशितस  (१६०)  श्लनोकमायाः  ससन्त।  असस्मनम्  गन्थवे  अमप  ससन्ध-स्वर-
वणमारदष्ट्रीनमास मवषयमाणमास मवववेचनमम् असस्त।

. . )7 2 9 ममाण्डव्यमशिकमा-

इयस मशिकमा शिपुक्लयजपुवरदवेन सहि सम्बदमा असस्त। असस्मनम् गन्थवे  वमाजसनवेयष्ट्रीससमहितमायमास  प्रयपुकमानमास
नमामलौष्ठ्यवणमारनमास सङ्गहिनो मवदतवे। अतष्ट्रीवपररश्रमवेण समस्तससमहितमायमा अध्ययनस कपृ त्वमा उपमादवेययाः अयस गन्थयाः
सलसखतयाः  असस्त।  समाममान्यमशिकमागन्थवेभ्ययाः  अस्य गन्थस्य मवमशिषतमा  अमप  स्पषमा  एव  असस्त।  स्वरस्य
वणरस्य च मवचमारमम् अकपृ त्वमा एव कवे वलमम् ओष्ठवेन उच्चमाररतवणमारनमामम् एवमात्र सङ्गहियाः कपृ तयाः वतरतवे।
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. . )7 2 10 अमनोघमानसन्दनष्ट्रीमशिकमा-

असस्मनम् गन्थवे  मत्रसशिदसधकशितस  (१३०)  श्लनोकमायाः ससन्त। अत्र स्वरस्य वणरस्य च सकक्ष्ममवचमारयाः
कपृ तयाः असस्त। अस्य गन्थस्य ससमकप्तससस्करणममप असस्त। असस्मनम् ससस्करणवे कवे वलस सप्तदशि श्लनोकमायाः एव
वतरन्तवे।

. . )7 2 11 ममाध्यसन्दनष्ट्रीमशिकमा-

गन्थवे असस्मनम् कवे वलस मदत्वमनयममानमास मवववेचनमम् असस्त। मदमवधयाः अयस गन्थयाः,  एकयाः बपृहिदमाकमारयाः,
मदतष्ट्रीयस्तपु लरवमाकमारयाः एव। प्रथमनो गदमात्मकयाः मदतष्ट्रीययाः पदमात्मकयाः चवेमत।

. . )7 2 12 वणररत्नप्रदष्ट्रीमपकमा-

अस्य गन्थस्य रचमयतमा  भमारदमाजवसशिष्ट्रीययाः कनोऽमप  अमरवेशिनमामकयाः मवदमानम्  असस्त। अस्य अमप
समययाः  अजमातयाः  एव।  असस्मनम्  गन्थवे  सप्तमवसशित्यसधकशितस  (२२७)  श्लनोकमायाः  ससन्त।  नमाममानपुरूपवेण  एव
असस्मनम् गन्थवे वणर-स्वर-सन्धष्ट्रीनमास समाङ्गनोपमाङ्गस मवववेचनमम् असस्त। 

. . )7 2 13 कवे शिवष्ट्रीमशिकमा-

अस्यमायाः रचमयतमा अमासस्तकमपुनवेयाः वसशिजनो गनोकपु लदवैवजस्य पपुत्रयाः कवे शिवदवैवजयाः असस्त। मदमवधमा इयस
मशिकमा समपुपलब्धमा भवमत। प्रमाथममककीमशिकमायमास  ममाध्यसन्दनशिमाखमातयाः सम्बदपररभमाषमाणमास  मवस्तपृतस  मवववेचनमम्
असस्त। प्रमतजमा-समस्तमानमास नवसकत्रमाणमास मवस्तपृतव्यमाख्यमा उदमाहिरणवेन सहि अत्र प्रदत्तमा असस्त। मदतष्ट्रीयमा मशिकमा
पदमासत्मकमा वतरतवे, एकमवसशितलौ पदवेषपु अत्र स्वरस्य मवस्तपृतमवचमारयाः वतरतवे।

. . )7 2 14 मलशिमर मशिकमा- 

अस्य  गन्थस्य  रचमयतमा  उपमन्यगनोत्रष्ट्रीययाः  अमग्निहिनोत्रष्ट्री  खगपमतमहिनोदयस्य  पपुत्रयाः  मलशिममार  इमत
नमामकयाः  कनोऽमप  कमान्यकपु ब्जबमाह्मणयाः।  अस्यमास  मशिकमायमास  चतपुयाःषमषयाः  (६४)  श्लनोकमायाः  ससन्त।
लवेखककथनमानपुसमारवेण अस्यमा रचनमा १७८१-मवक्रममाब्दवे अभवतम्।

. . )7 2 15 स्वरमाङ्कशिमशिकमा-

अस्यमायाः मशिकमायमा रचमयतमा जयन्तस्वमामष्ट्रीनमामकयाः कनोऽमप मवदमानम् आसष्ट्रीतम्।

. . )7 2 16 षनोडशिश्लनोककीमशिकमा-

श्रष्ट्रीरमामकपृ ष्णनमामकवे न मवदपुषमा  षनोडशिश्लनोककीमशिकमा इमत नमामकयाः लघपुयाः  एकयाः गन्थयाः प्रणष्ट्रीतयाः,  यत्र
स्वरस्य व्यञ्जनस्य च मवचमारयाः कपृ तयाः।
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. . )7 2 17 अवसमानमनणरयमशिकमा-

ववैमदकव्यमाकरणसम्बसन्धपदप्रयनोगमनयममानमास जमानमाय स्वरवणमारमदजमानमानमास सलौलभ्यमाय च इयस मशिकमा
प्रणष्ट्रीतमा अनन्तदवेववेन मवदपुषमा।

. . )7 2 18 प्रमामतशिमाख्यप्रदष्ट्रीपमशिकमा-

इदस पमासण्डत्यपकणर्त्तुं मशिकमाशिमासस सदमामशिवपपुत्रवेण बमालकपृ ष्णनमाम्नमा कवे नमामप मवदपुषमा कपृ तमम् असस्त। मशिकमा
इयस पररममाणवे गररष्ठमा। मशिकमाशिमासममदस मकममप ईदृशिस प्रमाचष्ट्रीनमम् शिमासमम् आलनोक्य एव प्रणष्ट्रीतमम्। असस्मनम् गन्थवे
कमतपयमामन  व्यमाकरणप्रयनोगपरमामण  पदमामन  गन्थमान्तरमातम्  समपुद पृतमामन  ससन्त।  स्वरवणमारमदमशिकमायमायाः
समगमवषयमाणमास  सरसस  सरलस  समाङ्गनोपमाङ्गस  च  मवववेचनमम्  अत्र  वतरतवे।  मशिकमाशिमासस्य  यथमाथरजमानलमाभमाय
गन्थनोऽयमम् अतष्ट्रीव उपमादवेययाः असस्त।

. . )7 2 19 नमारदष्ट्रीयमशिकमा-

अयस मशिकमागन्थयाः समामववेदवेन सम्बदयाः असस्त। अमतमवस्तपृतमा इयमम् उपमादवेयमा च मशिकमा असस्त। अस्य
गन्थस्य शिनोभमाकरभटवेन मवस्तपृतमा  व्यमाख्यमा अमप सलसखतमा। व्यमाख्यवेयस  मनतमान्तप्रलौढमा  प्रससदमा च असस्त।
समामववेदष्ट्रीयस्वरमाणमास रहिस्यस मवजमातपुमम् अयस गन्थयाः अतष्ट्रीव उपयनोगष्ट्री वतरतवे। समामववेदष्ट्रीयवे दवे अन्यवेऽमप मशिकवे स्तयाः-
(१७) गलौतमष्ट्री (१८) लनोममशिष्ट्रीमशिकमा चवेमत।

. . )7 2 20 ममाण्डक ककीमशिकमा-

अथवरववेदवेन सम्बदमा इयस मशिकमा असस्त। अस्यमामम् ऊनमाशिष्ट्रीत्यसधकशितस  (१७९)  श्लनोकमायाः ससन्त।
अथवरववेदस्य स्वरमाणमास वणमारनमास  च सपुष्ठपु जमानमाय इयस मशिकमा महिनष्ट्रीयमा श्लमाघनष्ट्रीयमा च असस्त। कमतपयवे  अन्यवे
अमप मशिकमागन्थमायाः प्रमाप्यन्तवे,  यवेषमास नमाम-मनदरशियाः एव पयमारप्तनो भमवष्यमत।  (२०)  क्रमसन्धमानमशिकमा, (२१)

गलदृसक्शिकमा, (२२) मनयाःस्वमार-मशिकमा। एतवेषमास गन्थमानमास रचमयतमा यमाजवल्क्यमपुमनयाः असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.12 भरदमाजमशिकमायमायाः अपरस नमाम मकमम्।

.13 पमामणनष्ट्रीयमशिकमायमास कमत श्लनोकमायाः ससन्त।

.14 यमाजवल्क्यमशिकमायमास कवे षमास मवववेचनस वतरतवे।

.15 वमाससष्ठष्ट्रीमशिकमायमायाः सम्बन्धयाः कयमा ससमहितयमा सहि असस्त।

.16 कमात्यमायनष्ट्रीमशिकमायमास कमत श्लनोकमायाः वतरन्तवे।

.17 पमारमाशिरष्ट्रीमशिकमायमास कवे षमास मवषयमाणमास मवववेचनस वतरतवे।

ववेदमाध्ययनमम्    95   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

.18 अमनोघमानसन्दनष्ट्रीमशिकमायमास कमत श्लनोकमायाः ससन्त।

.19 कवे शिवष्ट्रीमशिकमायमायाः रचमयतमा कयाः।

.20 मलशिमरमशिकमायमायाः रचमयतमा कयाः।

.21 ममाण्डकककीमशिकमा कवे न ववेदवेन सम्बदमा असस्त।

. )7 3 कल्पयाः
ववेदमानमास  मदतष्ट्रीयमम्  अङ्गमम्  असस्त कल्पयाः।  बमाह्मणकमालवे  यमागस्य तमावमानम्  प्रचमारनो  जमातनो  यतम्  तवेषमास

यथमावतम् जमानमाय पकणरपररचयप्रदमायक-गन्थमानमामम् आवश्यकतमा अनपुभकयतवे स्म। तमामम् एव आवश्यकतमास स्वल्पवैयाः
शिब्दवैयाः  पकरमयतपुस  कल्पसकत्रमामण  मवरमचतमामन।  ववेदमवमहितमानमास  कमरणमास  व्यवस्थमापनस  क्रमपकवरकस  कल्पशिमासवे
कसल्पतमम्। उकञ्चि-

'कल्पनो ववेदमवमहितमानमास कमरणमाममानपुपकव्यरण कल्पनमाशिमासमम्।' इमत।

कल्पसकत्रमामण मदमवधमामन-  श्रलौतसकत्रमामण स्ममात्तरसकत्रमामण च। श्रपुत्यपुकमानमास यमागमवधष्ट्रीनमास प्रकमाशिकमामन
महि श्रलौतसकत्रमामण। स्ममात्तरसकत्रमामण अमप मदधमा - गपृह्यसकत्रमामण धमरसकत्रमामण चवेमत।

श्रलौतसकत्रवेषपु अमग्नित्रयमाधमानमम्, अमग्निहिनोत्रमम्, दशिरपकणरममासयाः, पशिपुयमागयाः इत्यवेतवे नमानमामवधमायाः सनोमयमागमाश्चवेमत
मवषयमायाः समपुपपमामदतमायाः।

मपुख्यतयाः  कल्पसकत्रमामण  ससन्त  चतपुमवरधमामन-१.श्रलौतसकत्रमम्,२.  गपृह्यसकत्रमम्,  ३.  धमरसकत्रमम्,
४.शिपुल्वसकत्रञ्चिवेमत। 

श्रलौतसकत्रवे तवेषमामम् अनपुष्ठमानमाचमारयमागमानमास वणरनस मवदतवे,  यवेषमास सम्पमादनस त्रवैवमणरकवै याः अवश्यस कतरव्यमम्।
षनोडशिससस्कमारमाणमास  मवमशिषस  वणरनमम्  अमप  गपृह्यसकत्रवेषपु  कपृ तमम्।  मपुख्यतयाः  गपृह्यसकत्रवे  गपृह्यमामग्निसम्बदयमागमानमामम्
उपनयनमववमाहिश्रमादमादष्ट्रीनमास ससस्कमारमाणमास मवस्तपृतस मववरणस मवदतवे।

धमरसकत्रवेषपु धमाममरकमनयममायाः, प्रजमानमास रमाजमास च कत्तरव्यचयमारयाः, चत्वमारनो वणमारयाः, चत्वमारयाः आश्रममायाः, तवेषमास
धममारयाः  पकणरतयमा  मनरूमपतमायाः।  धमरसकत्रवे  चतपुण्णमार्त्तुं  वणमारनमामम्  आश्रममाणमाञ्चि  मकञ्चि  रमाजमामम्  अमप  कतरव्यमामन
मनमदरषमामन ससन्त। इममामन एव त्रष्ट्रीमण वस्तपुतयाः प्रधमानमामन कल्पसकत्रमामण मतमामन।

चतपुथर्त्तुं  शिपुल्वसकत्रस  तपु  मवशिवेषतयाः ववेमदमनममारणप्रकमारस प्रमतपमादयमत। अस्य सकत्रस्य ववैजमामनकस  महित्त्वमम्
असस्त। मपुख्यतयाः शिपुल्बसकत्रमम् अमप कल्पसकत्रमवेव,  ततम् श्रलौतसकत्रमान्तगरतमम्। शिपुल्वस ममापमक्रयमा। इदस सकत्रमम् एव
भमारतष्ट्रीयज्यमामममतशिमासस्य प्रवतरकमम्। पमाश्चमात्त्यवैयाः मपथमागनोरस-प्रभपृमतमभयाः ज्यमामममतशिमासस प्रणष्ट्रीतमम्  इमत यवे
कल्पयसन्त,  तवे  शिपुल्वसकत्रस  दृष्टमा  दृढष्ट्रीकपु वरन्तपु  यतम्  इदमम्  ज्यमामममतशिमासस  भमारतष्ट्रीयवैयाः
पमाश्चमात्यज्यमामममतशिमासनोत्पत्तवेयाः बहिहमदवसपकवरमम् एव प्रकटष्ट्रीकपृ तमम् इमत।

कल्पसकत्रमामण तत्तदवेदसम्बन्धमनबन्धनभवेदयपुतमामन। तत्र-
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ऋग्ववेदस्य कल्पसकत्रमम् - आश्वलमायनमम्, शिमाङमायनञ्चिवेमत। अनयनोयाः उभयनोरमप कल्पसकत्रयनोयाः श्रलौतसकत्रस
गपृह्यसकत्रञ्चि ससम्मसलतस  मवदतवे।  शिपुक्लयजपुवरदस्य कल्पसकत्रमम्  -   कमात्यमायनश्रलौतसकत्रमम्,  पमारस्करगपृह्यसकत्रमम्,
कमात्यमायनशिपुल्बसकत्रस चवेमत।

कपृ ष्णयजपुवरदस्य  कल्पसकत्रमम्  -  बलौधमायनसकत्रमम्,  आपस्तम्बसकत्रञ्चिवेमत।  अनयनोयाः  कल्पसकत्रयनोयाः
श्रलौतगपृह्यधमरशिपुल्वसकत्रमामण सवमारमण अमप ससन्त इमत गन्थलौ इमलौ पकणररूपलौ। 

समामववेदस्य कल्पसकत्रमम्  -  लमाटमायनश्रलौतसकत्रमम्,  द्रिमाह्यमायणञ्चिवेमत। जवैममनष्ट्रीयशिमाखमायमायाः श्रलौतसकत्रमम्,
जवैमममनगपृह्यसकत्रमम्, गनोमभलगपृह्यसकत्रमम्, खमामदरगपृह्यसकत्रञ्चिवेमत।

समामववेदवे एव आषरयकल्पस्य अमप गणनमा भवमत। अयमम् एव कल्पयाः मशिककल्पसकत्रनमाम्नमा अमप
प्रथतवे।  सकत्रममदस  लमाटमायनश्रलौतसकत्रमातम्  प्रमाचष्ट्रीनस  वतरतवे।  अथवरववेदस्य  कल्पसकत्रमम्  -  ववैतमानश्रलौतसकत्रमम्,
कलौमशिकसकत्रञ्चिवेमत। ववैतमानसकत्रस न अमतप्रमाचष्ट्रीनमम्, कलौमशिकसकत्रञ्चि अमभचमारमक्रयमावणरनपरमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.22 कल्पसकत्रमाणमास प्रकमारदयस सलखत।

.23 स्ममातरसकत्रमाणमास दलौ प्रकमारलौ सलखत।

.24 मपुख्यतयाः कमत कल्पसकत्रमामण।

.25 ऋग्ववेदस्य कल्पसकत्रस मकमम्।

.26 समामववेदस्य कल्पसकत्रस मकमम्।

. )7 4 व्यमाकरणमम्
ववेदमानमास  रककत्वमादम्,  ववेदमाथमारवबनोधनवे  सहिमायकत्वमातम्,  प्रकपृ मतप्रत्ययनोपदवेशिवेन  सहि  पदस्वरूपस्य

प्रमतष्ठमापकत्वमादम् अथरमनणरयनकपृ त्समाधनवेषपु  अन्यतमसमाधनत्ववेन प्रयपुकत्वमादम् व्यमाकरणस  नमाम अङ्गस  मनतमान्तमम्
एव  महिनष्ट्रीयस  वतरतवे,  ववेदमाङ्गवेषपु  इदस  श्रवेष्ठञ्चि  स्मपृतमम्।  'व्यमामक्रयन्तवे  शिब्दमायाः  अनवेनवेमत  व्यमाकरणमम्'  इमत
व्यपुत्पत्तवेयाः व्यमाकरणपदस्य अथरयाः भवमत पदमष्ट्रीममाससमाकरस शिमासमम् इमत। व्यमाकरणस ववेदस्य मपुखत्ववेन स्मपृतमम् -

'मपुखस व्यमाकरणस स्मपृतमम्।'

भमाषमा लनोकव्यवहिमारस प्रवतरयमत। यमद भमाषमा न स्यमातम् तमहिर  जगमददमम् अन्धतमसस मज्जवेतम्। यथनोकस
दसण्डनमा-

'इदमन्धतमयाः कपृ त्स्नस जमायवेत भपुवनत्रयमम्। 

यमद शिब्दमाह्वयस ज्यनोमतरमासससमारस न दष्ट्रीप्यतवे।।'

ववेदमाध्ययनमम्    97   



मटप्पणष्ट्री ववेदमाध्ययनमम्

भमाषमायमायाः शिपुदयवे व्यमाकरणस्य अपवेकमा भवत्यवेव। न महि व्यमाकरणजमानशिकन्ययाः समाधकनम् शिब्दमानम् प्रयनोकपुस
शिक्ननोमत।

स्वयमम्  ऋक्ससमहितमायमामम्  अस्य व्यमाकरणशिमासस्य प्रशिससमायमामम्  अनवेकवे  मन्त्रमायाः मभन-मभनस्थमानवेषपु
उपलब्धमायाः भवसन्त। ऋग्ववेदस्य एकसस्मनम् सपुप्रससदमन्त्रवे व्यमाकरणस वपृषभस्य रूपकत्ववेन प्रमतपमामदतमम् असस्त
-

चत्वमारर शृङ्गमायाः त्रयनोऽस्य पमादमा दवे शिष्ट्रीषर सप्तहिस्तमा सनोऽस्य।

मत्रधमा बदनो वपृषभनो रनोरवष्ट्रीमत महिनोदवेवनो मत्यमारमम् आमवववेशि।।

-(ऋ. ४/५८/६)

इत्यमामदशिब्दवैयाः  तत्प्रशिससमा  श्रकयतवे।  अस्य वपृषभरूपव्यमाकरणस्य चत्वमारर  शृङ्गमामण ससन्त  -  नमाम-
आख्यमात-उपसगर-मनपमातरूपमामण। अस्य त्रययाः पमादमायाः भकत-भमवष्य-वतरममानमायाः। सपुपम् मतङम्  च दवे शिष्ट्रीषर स्तयाः,सप्त
मवभकयश्च  सप्त  हिस्तमायाः  ससन्त।  उरसस  मशिरसस  कण्ठवे  च  मत्रधमा  बदनो  वपृषभयाः  रनोरवष्ट्रीमत।
एवसमवधव्यमाकरणजमानमादम् ययाः अनमभजयाः असस्त स जमाननमप न जमानमामत, पश्यनमप न पश्यमत, शृण्वनमप न
शृणनोमत। मकञ्चि यनो महि जनयाः व्यमाकरणशिमासजयाः असस्त, तत्समनधलौ वमाणष्ट्री सपुससज्जतमा कमाममनष्ट्री इव सममागत्य
सवरतनोभमाववेन सममपरतमा भवमत -

उतत्वयाः पश्यनम् न ददशिर  उतत्वयाः शृण्वनम् न शृणनोत्यवेनमामम्।

उतनोत्वस्मवै तन्वस मवससवे जमायवेव पत्यवे उशितष्ट्री सपुवमासमायाः।।

आचमायरवररुमचयाः व्यमाकरणशिमासस्य महिनष्ट्रीयतमास  गमायनम् यदमा तस्य अध्ययनस्य पञ्चि प्रयनोजनमामन
प्रमतपमादयमत तदमा महिमषरयाः पतञ्जसलयाः तदध्ययनस्य प्रयनोजनमामन त्रयनोदशि इमत वदमत। तवेन व्यमाकरणशिमासस
मनतरमास  प्रमाचष्ट्रीनस  शिमासमम् असस्त इमत जमायतवे।  न महि व्यमाकरणजमानशिकन्ययाः समाधकनम्  शिब्दमानम्  प्रयनोकपु मम्  ईशियाः।
ववेदस्य  रकमाथर्त्तुं  व्यमाकरणस्य  अध्ययनमम्  अत्यमावश्यकमम्।  'रकमाथर्त्तुं  ववेदमानमामम्  अध्यवेयस  व्यमाकरणमम्,
लनोपमागमवणरमवकमारजनो  महि  पपुरुषयाः  सम्यगम्  ववेदमानम्  पररपमालमयष्यमत'  इमत  पतञ्जसलयाः।  ववेदरकमाकमतयवैव
व्यमाकरणस्य  ववेदमाङ्गत्वमम्  अमप  समथ्यरतवे।  व्यमाकरणस्य  सवमारमण  प्रयनोजनमामन  उकमामन  महिमाभमाष्यवे  -
'रकनोहिमागमलरवसन्दवेहिमायाः प्रयनोजनमम्।' ववेदमानमामम् रकमाथरमम् व्यमाकरणस्य अध्ययनस करणष्ट्रीयमम्। ऊहियाः खल्वमप, न
सवरयाः  सलङ्गवैयाः,  न सवमारमभयाः मवभमकमभयाः ववेदवे  मन्त्रमायाः मनगमदतमायाः,  यजगतवेन पपुरुषवेण यवेषमामम्  अवश्यस  यथमायथस
मवपररणमामयाः  कतरव्ययाः,तमानम्  अववैयमाकरणयाः  यथमायथस  मवमपरणममयतपुस  न  शिक्ननोमत।  तस्ममादम्  व्यमाकरणमम्
अध्यवेयमम्।  एवमम्  अन्यमामन  अमप  अपभमाषण-दपुषशिब्द-अथरजमान-धमरलमाभ-नमामकरणमादष्ट्रीमन  प्रयनोजनमामन
व्यमाख्यमातमामन महिमाभमाष्यवे। 

व्यमाकरणशिमासस तपु मनतरमास प्रमाचष्ट्रीनशिमासमम् असस्त। ववैमदकमन्त्रवेषपु उलभ्यममानमायाः तत्तत्पदमवषमयण्ययाः
व्यपुत्पत्तययाः अमप उपरर अमभमहितमम् अमभधमानस समथरयसन्त -

१.'यजवेन यजमजयन्त दवेवमायाः' (ऋगम्.१/१६४/५०)। यजयमाच-इत्यमामदनमा अनङम् ।

२.'यवे सहिमाससस सहिसमा सहिन्तवे' (ऋगम्. ६/६६/९)। सहिधमातनोयाः असपुनम् उणमादलौ।
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३.'धमान्यमसस सधनपुमहि'   (यजपु. १/२०)। सधननोतवेधमारन्यमम्, महिमाभमारतवे।

४. 'कवे तपकयाः कवे तस नयाः पपुनमातपु' (यजपु. ११/७)। सक्वपम् च।

५.'तष्ट्रीथरस्तरसन्त' (अथवर. १८/४/७)। पमातपृतपुमदव... इमत स्थकम् ।

व्यमाकरणशिमासस्य प्रममाणभकत आचमायरयाः पतञ्जसलयाः व्यमाकरणशिमासस्य उपररमनमदरषमामन प्रयनोजनमामन
वणरयनम्  'चत्वमारर  शृङ्गमायाः'  ,'चत्वमारर  वमाकम् ’,  'उतत्वयाः’,  'सकपु ममव’,  'सपुदवेवनोऽसस’  -  इत्यवेततम्  मन्त्रपञ्चिकमम्
उदरमत  स्म।  पतञ्जलवेयाः  अमप  प्रमाचष्ट्रीनतरनो  यमास्कयाः  अमप  'चत्वमारर  वमाकम् '  इत्यवेतस्य  मन्त्रस्य  व्यमाख्यमास
व्यमाकरणशिमासपरकमामम् एव चकमार। व्यमाकरणमम् इत्यवेततम् पदस यस्ममादम् धमातनोयाः मनष्पदतवे, तस्य अमप मकलमाथर्बो
यजपुमष - 'दृष्टमा रूपवे व्यमाकरनोतम् सत्त्वमाऽनपृतवे प्रजमापमतयाः' इत्यवेतसस्मनम् वमाक्यवे प्रयपुकयाः प्रमाप्यतवे।

व्यमाकरणशिमासस्य उत्पसत्तमम् असधकपृ त्य तपु न मनसश्चततयमा मकममप कथनस सम्भवमम्। इदस तपु वकपुस
शिक्यस  यदम्  उपलब्धवेभ्ययाः  ववैमदकपदपमाठवेभ्ययाः  प्रमागम्  व्यमाकरणस  शिमासस  पकणरतमास  गतमम्।
प्रकपृ मतप्रत्ययधमातकपसगरसममासवतमास  पदमानमास  मवभमागश्च  कपृ त्स्नतयमा  मनधमारररतनो  जमातनो  यदमा  तस्य  गतस्य
कमालस्य  अनवेकसहिसमाब्दमायाः  व्यतष्ट्रीतमायाः।  वमाल्मष्ट्रीमकरमाममायणस्य  रचनमाकमालवे  व्यमाकरणशिमासस्य  अध्ययनमम्
अध्यमापनस च सपुव्यवसस्थततयमा प्रचसलतमम् आसष्ट्रीतम् इत्यवेतदम् महि -

'नकनस व्यमाकरणस कपृ त्स्नमनवेन बहिहधमा श्रपुतमम्।

बहिह  व्यमाहिरतमाऽनवेन न मकसञ्चिदपशिसब्दतमम्।।'

इत्यमामदश्लनोकवे भ्ययाः  मवमदतस  जमायतवे।  महिमाभमारतयपुदकमालवमतरमन  यमास्क-मनरुकवे  बहिहनमास
व्यमाकरणमाचमायमारणमामम्  उलवेखयाः दृश्यतवे।  आचमायरयाः  शिमाकटमायनयाः तपु  स्वककीयस  व्यमाकरणस  यमास्कमादम्  अमप प्रमाकम्
सलसखतवमानम्। तवैसत्तरष्ट्रीयससमहितमायमामम् अस्य मवषयस्य सवरप्रथमयाः तथमा प्रमाचष्ट्रीनतमयाः उलवेखयाः प्रमाप्यतवे -

'वमागम्  ववै  परमाच्य  व्यमाकपृ तमाऽवदतम्।  तवे  दवेवमा  इन्द्रिमम्  अबपुवनम्  -  इममास  ननो  वमाचस  व्यमाकपु मवर मत।
सनोऽबवष्ट्रीतम्  -  वरस  वपृणवे,  मह्यस  चवैववेष  वमायववे  च  सहि  गपृह्यतमा  इमत।  तस्ममादम्  ऐन्द्रिवमायवयाः  सहि  गपृह्यतवे।
तमाममन्द्रिनो मव्यमातनोयाः वक्रम्य व्यमाकरनोतम्। तस्ममामदयस व्यमाकपृ तमा वमामपुदतवे।' (तवै.सस.६।४।७।३)।

आचमायरपतञ्जसलयाः स्वककीयवे महिमाभमाष्यवे सलसखतवमानम् -

'बपृहिस्पमतश्च  वकमा।  इन्द्रिश्च  अध्यवेतमा।  मदव्यस  वषरसहिसमम्  अध्ययनकमालयाः।  अन्तस  च  न
जगमाम।' (महिमाभमाष्य़वे पस्पशिमामह्निकमम्)।

इत्थमम् अगमाधमम् अनन्तञ्चि शिब्दमाणरवमम् असस्त। अत एव पसण्डतसममाजवे एकमा प्रचसलतमा प्रससदमा
गमाथमा च असस्त - 

'समपुद्रिवदम् व्यमाकरणस महिवेश्वरवे तदधरकपु म्भनोदरणस बपृहिस्पतलौ।

तदमागभमागमाच्च शितस पपुरन्दरवे कपु लमागमबन्दकत्पमततस महि पमामणनलौ।।'

पतञ्जसलमपुमनयाः सलखमत -

'पपुरमा  कल्प  एतदम्  आसष्ट्रीतम्  ससस्कमारनोत्तरकमालस  बमाह्मणमा  व्यमाकरणस  स्ममाधष्ट्रीयतवे।'  इत्यवेतवेन  अमप
व्यमाकरणस प्रमत लनोकस्य प्रवपृसत्तयाः मचरमातम् आसष्ट्रीदम् इमत जमायतवे।
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यदमा कमामप भमाषमा व्यवहिमारमातष्ट्रीततमास प्रयमामत तदमा तस्यमा भमाषमायमायाः जमानस व्यमाकरणमन्त्रवेण न प्रमतपत्तपुस
शिक्यस  भवमत।  व्यमाकरणमम्  एव  भमाषमायमायाः  स्वरूपसङ्घटनस  सवमारत्मनमा  कपु रुतवे।  तस्ममादम्  व्यमाकरणमम्  एव
भमाषमाजमानलमाभमाय सवरषमामम्  अमप अषमामानमास  शिमकगमाहिकमाणमास  मध्यवे  मकधरन्यस  स्थमानमम् अध्यमास्तवे। व्यमाकरणस्य
मनतमान्तमम् एव उपमादवेयतमास श्रवेष्ठतमाञ्चि तत्र तत्र अवलनोक्य एव तस्य ममहिसम्न बपुधवैयाः अमभमहितमम् इदमम् -

'यदमप बहिहनमाधष्ट्रीषवे तथमामप पठ पपुत्र व्यमाकरणमम्।

स्वजनयाः श्वजननो ममा भकतम् सकलस शिकलस सकपृ च्छकपृ तम्।।

शिब्दशिमासमनधष्ट्रीत्य ययाः पपुममानम् वकपु ममच्छमत वचयाः सभमान्तरवे।

बन्धपुममच्छमत वनवे मदनोत्कटस हिसस्तनस कमलनमालतन्तपुनमा।।'

व्यमाकरणमामन बहिहमभयाः ववैयमाकरणवैयाः महिमषरमभयाः प्रणष्ट्रीतमामन। तवेषपु व्यमाकरणकतपृरषपु मवदत्सत्तमवेषपु - इन्द्रियाः,
चन्द्रियाः, कमाशिकपृ त्स्नयाः, आमपशिसलयाः, शिमाकटमायनयाः, पमामणमनयाः, अमरयाः, जवैनवेन्द्रियाः, इत्यवेतवे अषलौ ससन्त सपुप्रसथतमायाः।
न कवे वलमम् एतवेषमामम् अषमानमामम् एव व्यमाकरणकततॄरणमास व्यमाकरणमामन वतरन्तवे, अमप तपु अन्यवेषमामम् अमप आचमायमारणमास
व्यमाकरणमामन श्रकयन्तवे। यथमा - कलौममारस समारस्वतस शिमाकलञ्चि व्यमाकरणमम्। व्यमाकरणकमारमानम् अथ च व्यमाकरणमामन
असधकपृ त्य एतच्छ्लनोकदयस प्रसथतमम् असस्त। -

'इन्द्रिश्चन्द्रियाः कमाशिकपृ त्स्नमामपशिलष्ट्री शिमाकटमायनयाः।

पमामणन्यमरजवैनवेन्द्रिमा जयन्त्यषमामदशिमासब्दकमायाः।।

ऐन्द्रिस चमान्द्रिस कमाशिकपृ त्स्नस कलौममारस शिमाकटमायनमम्।

समारस्वतस चमामपशिलस शिमाकलस पमामणनष्ट्रीयकमम्।।'

अपरञ्चि व्यमाकरणमामन अषलौ -

'प्रथमस प्रनोच्यतवे बमाह्मस मदतष्ट्रीयमवैन्द्रिमपुच्यतवे। 

यमाम्यस प्रनोकस  ततनो रलौद्रिस वमायव्यस वमारुणस तथमा।।

समामवत्रञ्चि तथमा प्रनोकमषमस ववैष्णवस तथमा।' (भमवष्यपपुरमाणवे बमाह्मपवरमण)

लघपुमत्रमपुमनकल्पतरुकपृ तयाः तपु नव व्यमाकरणमामन स्मरसन्त-

'ऐन्द्रिस चमान्द्रिस कमाशिकपृ त्स्नस कलौममारस शिमाकटमायनमम्।

समारस्वतस चमामपशिलस शिमाकलस पमामणनष्ट्रीयकमम्।।'

अनवेन व्यमाकरणमानमामम् अषमवधत्वमम् एव प्रससदमम्। यथनोकस  भमास्करवेण - 'अषलौ व्यमाकरणमामन षटम्  च
मभषजमास  व्यमाचषमा  तमायाः  ससमहितमायाः'  इमत  भमवष्यपपुरमाणनोकमामन  व्यमाकरणमामन  तपु  प्रससदमामन।  ऐन्द्रिमादष्ट्रीमन  एव
प्रससदमामन।

एतवैयाः मनदरशिवैयाः इन्द्रिवेण व्यमाकरणस्य रचनमा कपृ तमा इत्यस्य वणरनस स्फिपु टमम् एव प्रमतभमामत। व्यमाकरणममदस
गन्थरूपवे  आसष्ट्रीतम्  इत्यस्य  अमप  प्रममाणस  प्रमाप्यतवे  एव।  यथमा  -  नसन्दकवे श्वरयाः  कमामशिकमा-वपृत्तवेयाः
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तत्त्वमवमशिरनष्ट्रीव्यमाख्यमायमामम्  उपमन्यपुनमा  सलसखतमम्  -  'तथमा  चनोकमम्  इन्द्रिवेण  अन्तवरणरसमपुदकतमा  धमातवयाः
पररककीमतरतमा इमत।'

वररुमचयाः ऐन्द्रिमनघण्टपु याः इत्यवेतस्य आरम्भवे एव अस्य मनदरशिस कपृ तवमानम्-

'पकवर्त्तुं पद्मभपुवमा प्रनोकस  श्रपुत्ववेन्द्रिवेण प्रकमामशितमम्।

तदबपुधवेभ्यनो वररुमचयाः कपृ तवमामनन्द्रिनमामकमम्।।'

वनोपदवेववेन ससस्कपृ तस्य ममान्यवेषपु व्यमाकरणसम्प्रदमायवेषपु प्रथमस्थमानमम् इन्द्रिमाय एव प्रदत्तमम् -

'इन्द्रिश्चन्द्रियाः कमाशिकपृ त्स्नमामपशिलष्ट्री शिमाकटमायनयाः।

पमामणन्यमजरनवेन्द्रिमा जयन्त्यषमामदशिमासब्दकमायाः।।'

समारस्वतप्रमक्रयमायमामम् अनपुभकमतस्वरूपमाचमायरण मनगमदतमम् -

'इन्द्रिमादयनोऽमप यस्यमान्तस न ययपुयाः शिब्दवमाररधवेयाः।

प्रमक्रयमास तस्य कपृ त्स्नस्य कमनो वकपुस  कथस नरयाः।।'

 डमाहुँ  वनरलमहिनोदयस्य  कथनमानपुसमारवेण  तमरलभमाषमायमा  आदव्यमाकरणस  तनोलकसप्पयमम्  इत्यमाख्यवे
व्यमाकरणवे  ऐन्द्रिव्यमाकरणमातम्  एव  समाहिमाय्यस  गपृहिष्ट्रीतमम्।  वररुमचयाः  'भवन्तष्ट्री’,  'अदतनष्ट्री’,  'हिस्तनष्ट्री'  इत्यमादष्ट्रीनमास
पमाररभमामषकशिब्दमानमामम्  उलवेखस  कपृ तवमानम्,  तवे  पमामणनवेयाः  'लटम् ,लपुङम् ,  सलटम् '  इत्यमामदशिब्दवेभ्ययाः प्रमाचष्ट्रीनमम्  असस्त।
एतवेषमास प्रयनोगयाः ऐन्द्रिव्यमाकरणवे अमप असस्त इमत अनपुमष्ट्रीयतवे।

'वतरममानवे  लटम्  (३/२/१२३)-वमामतरक-प्रवपृत्तस्य  मवरमामवे  मशिष्यमा  भवन्त्यमावतरममानत्वमातम्।
भवन्तष्ट्रीमत लटयाः पकवमा रचमायरससजमा' (कवै यटयाः)।

गनोपथबमाह्मणवे व्यमाकरणमवषयमायाः मनमदरषमायाः ससन्त। स्पषतयाः व्यमाकरणशिमासस्य इमतहिमासमावलनोकनवेन
मवमदतस  भवमत यदम् भमारतवे  पपुरमा  अनवेकवे  व्यमाकरणकतमाररयाः  आचमायमारयाः  आसनम्।  तत्र आमपशिसल-शिमाकटमायन-

गमालववेन्द्रिमादष्ट्रीनमास व्यमाकरणकततॄरणमामम् उलवेखयाः कपृ तयाः वतरतवे। परस समाम्प्रतस तपु पमामणनष्ट्रीयस व्यमाकरणमम् एव प्रमाप्यतवे।
तत्कपृ तयाः  गन्थयाः-  अषमाध्यमायष्ट्री  सवमारङ्गसपुलसलतनो  भकत्वमा  मवभमामत।  तत्र  ववैजमामनक्यमा  पदत्यमा  व्यमाकरणस
प्रमतपमामदतमम् असस्त। यमादृशिस महि सपुलसलतस दवेववमाण्यमायाः शिमासष्ट्रीयस मवववेचनस तत्र दृश्यतवे, नमान्यत्र तमादृशिस क्वमामप
मवलनोक्यतवे। तत्र ललौमककस  ववैमदकमम् उभयमवधमम् अमप व्यमाकरणमम् आम्नमातमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

.27 व्यमाकरणशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तस मनमदरशित।

.28 इदमन्धतमयाः कपृ त्स्नममत्यमामदश्लनोकयाः कवे न सलसखतयाः।

.29 व्यमाकरणस शिरष्ट्रीरस्य कवे न तपुल्यमम्।

.30 ऋग्ववेदवे व्यमाकरणस मकस रूपकत्ववेन प्रमतपमामदतमम्।

.31 व्यमाकरणकतपृरषपु बहिहषपु मवदत्सत्तमवेषपु कमत ववैयमाकरणमायाः सपुप्रसथतमायाः, कवे  च तवे।
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. )7 5 मनरुकमम्
मनरुच्यतवे  मनश्शिवेषवेण  उपमदश्यतवे  ततम्  तदथमारनमामम्  अवबनोधनमाय  पदजमातस  यत्र  तमनरुकमम्  इमत

कथ्यतवे। मनरुकस  मनघण्टनोयाः महित्त्वपकणमार टष्ट्रीकमा असस्त। मनघण्टलौ ववेदस्य कमठनशिब्दमानमास समपुच्चययाः असस्त।
मनघण्टपुगन्थस्य  सङ्ख्यमामवषयवे  पयमारप्तयाः  मतभवेदयाः  असस्त।  सम्प्रमत  समपुपलब्धयाः  मनघण्टपुगन्थयाः  एक  एव
असस्त,  परन्तपु  प्रमाचष्ट्रीनपरम्परमायमा  अनपुशिष्ट्रीलनवेन  जमातनो  भवमत  यतम्  मनघण्टपुगन्थमा  अनवेकवे  ससन्त।  (द्रिष.
दपुगमारवपृसत्तयाः  पपृ.  ३)  मनरुकस्य  आरम्भवे  'मनघण्टपुमम्'  'सममाम्नमाय'  इत्यवेतवेन  पदवेन  अमभधष्ट्रीयतवे।  तवेन  अस्य
प्रमाचष्ट्रीनत्वस प्रममामणतस भवमत। महिमाभमारतस्य मनोकधमरपवमारनपुसमारवेण अस्य मनघण्टनोयाः रचमयतमा प्रजमापमतकश्यपयाः
आसष्ट्रीतम् - 

'वपृषनो महि भगवमानम् धमर याः ख्यमातनो लनोकवे षपु भमारत।

मनघण्टपुकपदमाख्यमानवे मवमद ममास वपृषमपुत्तममम्।।

कमपवररमाहियाः श्रवेष्ठश्च धमरश्च वपृष उच्यतवे।

तस्ममादम् वपृषमाकमपस प्रमाहि कश्यपनो ममास प्रजमापमतयाः।।'

(महिमा. मनो. ध. प. अ. ३४२, श्लनो. पपृ. ८६-८७)

वतरममानवे  मनघण्टपुगन्थवे  'वपृषमाकमपयाः'  शिब्दयाः  सङ्गपृहिष्ट्रीतयाः  असस्त।  अतयाः पकवर्बोककथनमानपुसमारवेण  जमातयाः
भवमत यतम् महिमाभमारतकमालवे  अस्य मनघण्टपुगन्थस्य मनममारतपृपदवेन प्रजमापमतयाः कश्यप एव प्रख्यमात आसष्ट्रीतम्।
मनघण्टलौ  पञ्चि अध्यमायमायाः  ससन्त। आमदममायाः  त्रययाः अध्यमायमायाः  नवैघण्टपुककमाण्डमम्  इमत अमभधष्ट्रीयतवे।  चतपुथरयाः
अध्यमायनो नवैगमकमाण्डमम्,  पञ्चिमयाः अध्यमायनो दवैवतकमाण्डमम् इमत पदवेन व्यपमदश्यतवे। प्रथमतयाः मत्रषपु अध्यमायवेषपु
पपृसथव्यमामदबनोधकमानमामम् अनवेकशिब्दमानमामम् एकत्र सङ्गहियाः असस्त। मदतष्ट्रीयकमाण्डमम् एकपदष्ट्रीयमम् अमप कथ्यतवे।
नवैगमयाः  इम्त्यवेतस्य पदस्य तमात्पयरममदमम्  असस्त यदम् एतस्य प्रकपृ मतप्रत्ययस्य यथमाथमारवगमनस  न भवमत  -
अनवगतससस्कमारमासश्च मनगममानम्। दवैवतकमाण्डवे दवेवतमायमायाः स्वरूपस्थमानयनोयाः मनदरशियाः प्रमाप्यतवे।

. . )7 5 1 मनघरण्टपु -व्यमाख्यमाकमारमायाः

सम्प्रमत  मनघण्टपुगन्थस्य एकमा  एव  व्यमाख्यमा  समपुपलब्धमा  भवमत।  अस्यमा  व्यमाख्यमायमा  रचमयतमा
दवेवरमाजयज्वमा असस्त। अस्य मपतमामहिस्य अमप नमाम दवेवरमाजयज्वमा एव आसष्ट्रीतम्। अस्य मपतपुयाः नमाम यजवेश्वरयाः
असस्त। अयस महि मवदमानम् रसगवेशिपपुरष्ट्री इत्यमाख्यस्य नगरस्य पमाश्वरवमतरनयाः कस्य अमप गमामस्य मनवमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्।
नमाम्नमा प्रतष्ट्रीतनो भवमत यदम् अयस मवदमानम् सपुदकरदमकणभमारतस्य एव मनवमासष्ट्री आसष्ट्रीतम्। अस्य समयस्य मवषयवे
मतदयस प्रचसलतमम् असस्त। कवे षमासञ्चितम् मवदपुषमास मतवे अयस मवदमानम् समायणमातम् परवतर्षी आसष्ट्रीतम्, मकञ्चि यथमाथरतयाः
समायणमातम्  पकवरवतर्षी  एव  अयमम्  आसष्ट्रीतम्।  आचमायरसमायणवेन  ऋग्ववेदष्ट्रीयमन्त्रस्य  (१/६२/३)  स्वककीयवे  भमाष्यवे
मनघण्टपुभमाष्यवचनस्य  उलवेखयाः  कपृ तयाः।  उलवेखनोऽयस  दवेवरमाजयज्वनयाः  भमाष्यवे  अमप  मकसञ्चितम्  पमाठमान्तऱवेण
समपुपलब्धयाः भवमत। अस्ममादम् भमाष्यमादम् अमतररकस  न मकमम् अमप अन्यतम् मनघण्टपुभमाष्यस मवदममानमम् असस्त।
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दवेवरमाजयज्वमा  स्वभमाष्यस्य  उपनोदमातवे  कष्ट्रीरस्वमाममनयाः  तथमा  अनन्तमाचमायरस्य  मनघण्टपु व्यमाख्यमायमायाः  उलवेखस
कपृ तवमानम्।  यथमा  -  'इदस  च  .....  कष्ट्रीरस्वमामष्ट्री  अनन्तमाचमायरकपृ तमास  मनघण्टपु व्यमाख्यमास  ......  मनरष्ट्रीक्ष्य  मक्रयतवे।'
अनन्तमाचमायरस्य उलवेखयाः अत्र प्रथमस एव अस्ममाकस  प्रमाप्यतवे। कष्ट्रीरस्वमाममनयाः मतस्य उलवेखयाः अत्र बहिहलतयमा
कपृ तयाः असस्त। कष्ट्रीरस्वमामष्ट्री अमरकनोशिस्य प्रससदयाः टष्ट्रीकमाकमारयाः असस्त। यज्वनयाः उदरणमम् 'अमरकनोशिनोदमाटनवे'
यथमावदम् उपलब्धस भवमत। अतयाः मनघण्टपु व्यमाख्ययमा यज्वनवे अमभप्रमाययाः अस्य अमरकनोशिस्य एव व्यमाख्ययमा
प्रतष्ट्रीतयाः भवमत। अस्य भमाष्यस्य नमाम – मनघण्टपु -मनवरचनमम् इमत असस्त। स्वप्रमतजमानपुसमारवेण दवेवरमाजयज्वमा
नवैघण्टपुककमाण्डस्य  एव  मनवरचनमम्  असधकवे न  मवस्तरवेण  कपृ तवमानम्  (मवरचयमत  दवेवरमाजनो
नवैघण्टपुककमाण्डमनवरचनमम् -श्लनो. ६)। अन्यकमाण्डमानमास व्यमाख्यमा अत्यल्पमा आकमारमा असस्त। असस्मनम् उपनोदमातवे
स्कन्दस्वमाममनयाः  ऋग्भमाष्यटष्ट्रीकमातयाः,  महिवेश्वरस्य  मनरुकभमाष्यटष्ट्रीकमातयाः  च  समाहिमाय्यस  गपृहिष्ट्रीतमम्  असस्त।
प्रमाचष्ट्रीनप्रमाममाण्यमादम् अमप सपुष्ठपु  उदरणमामन अनवेकमामन उदमाहिरणमामन च ससन्त। समायणमातम् पकवरवमतरत्ववेन अस्यमा
व्यमाख्यमायमायाः तथमा मनरुकवे याः च मवशिवेषस महित्त्वमम् असस्त।

. . )7 5 2 मनरुककमालयाः 

मनरुकयपुगमम् - मनघण्टपुकमालमानन्तरस मनरुकमानमास समययाः प्रमारम्भनो भवमत। द पुगमारचमायमारनपुसमारवेण मनरुकस
चतपुदरशिसङ्ख्यकमम्  आसष्ट्रीतम्।  ('मनरुकस  चतपुदरशिप्रभवेदमम्’-दपुगरवपृ.  १/१३)।  यमास्कस्य  मनरुकवे  दमादशिमानमास
मनरुककततॄरणमास नमाममामन मतमामन च मनमदरषमामन ससन्त। एतवेषमास नमाम अकरक्रमवेण एव असस्त-१.अगमायणयाः,  २.

औपमन्यवयाः,  ३.औदपुम्बरमायणयाः,४.औणरवमाभयाः,  ५.कमाथक्ययाः,  ६.क्रलौषपु मकयाः,  ७.गमाग्यरयाः,  ८.ममालवयाः,
९.तवैमटमकयाः,१०.  वमाष्यमारयमणयाः,११.शिमाकपकमणयाः,१२.स्थलौलमामष्ठमवश्च। त्रयनोदशियाः तपु स्वयस यमास्क एव असस्त।
एतवेषमास  त्रयनोदशिमानमामम् आचमायमारणमामम् अमतररकयाः कनोऽसस्त चतपुदरशियाः आचमायरयाः। इमत तपु अजमातमम् एव असस्त।
एतवेषपु गन्थकमारवेषपु शिमाकपकणवेयाः मतमम् आसधक्यवेन उदपृतमम् असस्त। बपृहिदवेवतमायमामम् अमप अस्य मतस्य उलवेखयाः
प्रमाप्यतवे। बपृहिदवेवतमायमास तथमा पपुरमाणवेषपु च शिमाकपकमणयाः रथष्ट्रीतरशिमाकपकमण-नमाम्नमा स्मपृतयाः असस्त।

. . )7 5 3 यमास्कस्य मनरुकमम्

मनरुकस  ववेदमानमास षडङ्गवेषपु अन्यतममम् असस्त। सम्प्रमत यमास्करमचतस मनरुकमम् एव अस्य ववेदमाङ्गस्य
प्रमतमनसधगन्थयाः वतरतवे। असस्मनम् मनरुकवे  दमादशि अध्यमायमायाः ससन्त। अन्तवे दलौ अध्यमायलौ पररमशिषरूपवेण स्तयाः।
अनवेन प्रकमारवेण समगगन्थयाः अयस चतपुदरशिसपु अध्यमायवेषपु मवभकयाः असस्त। पररमशिषभमागमम् अमप अवमारचष्ट्रीनमम् इमत
वकपुस  न शिक्यतवे। यतनो महि यमास्क इव उव्वटयाः अमप पररमशिषभमागमातम् पररमचतयाः आसष्ट्रीतम्। उव्वटयाः स्वककीयवे
यजपुवरदभमाष्यवे  (१८/७७),  मनरुकवे  (१३/१३)  समपुपलब्धस वमाक्यस मनमदरषमम् अकरनोतम्। अतयाः अस्य असशिस्य
भनोजरमाजमातम् प्रमाचष्ट्रीनत्वस स्वतयाः ससदमम् असस्त। यमास्ककपृ तस मनरुकस  तपु मनघण्टपुगन्थस्य व्यमाख्यमा असस्त। अतयाः
अस्य  ववेदमाङ्गत्वमम्  अनपुपपनमम्  इमत  आशिङ्क्य  सममाधत्तवे  -  'अथमारवबनोधवे  मनरपवेकतयमा  पदजमातस  यत्रनोकस
तमनरुकमम्।'  अन्यच्च-  'एकवै कस्य  पदस्य  सम्भमामवतमा  अवयवमाथमार  यत्र  मनयाःशिवेषवेण  उच्यन्तवे  तदम्  अमप
मनरुकमम्।' अतयाः अस्य ववेदमाङ्गत्वस ससदमम्।
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यमास्कस्य प्रमाचष्ट्रीनतमायमा अत्र लवेशितयाः अमप सन्दवेहिस्य अवकमाशियाः नमासस्त। पमामणनवेयाः अमप प्रमाचष्ट्रीनतरयाः
अयमम्  असस्त।  ससस्कपृ तभमाषमायमा  ययाः  मवकमासयाः  यमास्कस्य  मनरुकवे  प्रमाप्यतवे  ततम्  पमामणनवेयाः  अषमाध्यमाय्यमास
व्यमाख्यमातरूपतयाः  प्रमाचष्ट्रीनतरमम्  असस्त।  महिमाभमारतस्य मनोकपवमारनपुसमारवेण  मनघण्टनोयाः  कतमार  यमास्कनो  नमासष्ट्रीतम्।
अस्य रचमयतमा कनोऽमप प्रजमापमतयाः कमाश्यप आसष्ट्रीतम्-

'वपृषनो महि भगवमानम् धमर याः ख्यमातनो लनोकवे षपु भमारत।

मनघण्टपुकपदमाख्यमानवे मवमद ममास वपृषमपुत्तरमम्।

कमपवररमाहियाः श्रवेष्ठश्च धमरस्य वपृष उच्यतवे।

तस्ममादम् वपृषमाकमप प्रमाहि कश्यपनो ममास प्रजमापमतयाः।।'

(महिमा.मनो.प.अ.३४२,श्लनो.८६-८७)

तत्र एव मनघण्टनोयाः व्यमाख्यमातमा यमास्कयाः आसष्ट्रीतम्, इत्यस्य प्रममाणमम् अमप समपुपलब्धमम् असस्त-

'सलमपमवषवेमत चमाख्यमायमास हिष्ट्रीनरनोममा च यनोऽभवतम्।

तवेनमामवषस तपु यसत्कसञ्चितम् मशिमपमवषवेमत च स्मपृतयाः।।

यमास्कनो ममामपृमषरव्यगनोऽनवेकयजवेषपु गष्ट्रीतवमानम्।

मशिमपमवष इमत ह्यस्ममादम् गपुह्यनमाम परनोह्यहिमम्।।

स्तपुत्वमा ममास मशिमपमवषवेमत यमास्कयाः ऋमषरुदमारधष्ट्रीयाः।

मत्प्रसमादमादधनोनषस मनरुकमसधजसग्मवमानम्।।'

(म.भमा.शिमा. प. श्लनो.६९-७१)

इत्यमामदनमा  प्रममामणतस्य  यमास्कस्य  कयाः  कमाल  इमत  मवचमारवे  प्रस्तपुतवे-क)  महिमाभमारतस्य  उपरर
सलसखतपददयस्य उदरणमातम् ततयाः अवमारचष्ट्रीननो महिमाभमारतयाः,  ख)  पमामणमनयाः स्वककीयवे  वमासपुदवेवमाजपुरनमाभ्यमास वपुनम्
४/३/९८ इत्यसस्मनम् सकत्रवे कपृ ष्णमाजपुरनलौ स्मपृतवमानम् इमत ततयाः अयस प्रमाचष्ट्रीनयाः। पमामणमनयाः पमाण्डपु पपुत्रमादम् अजपुरनमातम्
परवत्तर्षी ससदनो भवमत। पमाण्डपुपपुत्रमाणमास समययाः तपु रमाजतरमङ्गण्यमामम् एव वमणरतमम् -

'शितवेषपु षटसपु समाऽधरषपु त्र्यसधकवे षपु च भकतलवे। 

कलवेगरतवेषपु वषमारणमामभवनम् कपु रुपमाण्डवमायाः।।'

इदस सवर्त्तुं मवचमायर  खष्ट्रीषपकवरनवमशितकस्य पकवमारदवे यमास्कयाः अजमायत इमत प्रतष्ट्रीयतवे। यमास्कस्य अस्य
गन्थस्य महित्तमा अत्यसधकमा असस्त। गन्थस्य आरम्भवे यमास्कनो मनरुकस्य ससदमान्तस्य ववैजमामनकस  प्रदशिरनमम्
अकरनोतम्। ववेदमाथमारनपुशिष्ट्रीलनमाय तदमा अनवेकपकमायाः आसनम्। यवेषमास  नमाममामन अनवेन प्रकमारवेण प्रदत्तमामन ससन्त  -
१)असधदवैवतयाः,२)अध्यमात्मयाः,  ३)आख्यमातसमययाः,४)ऐमतहिमाससकमायाः,  ५)नवैदमानमायाः,  ६)नवैरुकमायाः,
७)पररव्रमाजकमायाः,८) यमासजकमायाः च।

अनवेन  मतमनदरशिवेन  ववेदमाथमारनपुशिष्ट्रीलनस्य  इमतहिमासस्य  उपरर  मवमशिषरूपवेण  प्रकमाशियाः  प्रसरमत।
यमास्कस्य प्रभमावयाः अवमान्तरकमासलकस्य भमाष्यस्य उपरर असस्त। समायणयाः तपु  अस्यमायाः पदत्यमा अनपुसरणस
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कपृ त्वमा  ववेदभमाष्यरचनमायमास  कपृ तकमायरयाः  अभवतम्।  यमास्कस्य प्रमक्रयमा  आधपुमनकभमाषमाववेत्ततॄणमास  प्रधमानतयाः  ममान्यमा
असस्त। मनरुकस्य एकममात्रप्रमतमनसधत्ववेन मनरुकगन्थस्य सवमारमतशिमामय महित्त्वमम् असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

.32 मनघण्टलौ कमत अध्यमायमायाः।

.33 मनघण्टलौ पञ्चिमवे अध्यमायवे मकस  कमाण्डस वतरतवे।

.34 मनघण्टपुगन्थस्य एकस्य व्यमाख्यमाकमारस्य नमाम उमलखत।

.35 कष्ट्रीरस्वमामष्ट्री कयाः।

.36 मनरुकवे  कवे षमास मनरुककमारमाणमास नमाम वतरतवे।

.37 शिमाकपपुमणयाः पपुरमाणवेषपु कवे न नमाम्नमा स्मपृतयाः।

.38 मनरुकस्य कमत अध्यमायमायाः।

. )7 6 छन्दयाः
छन्दनो ववेदस्य पञ्चिममम् अङ्गमम् असस्त। ववेदमायाः ससन्त छन्दनोबदमायाः,  अतयाः तवेषमामम् उच्चमारणमनममत्तमाय

छन्दनोजमानस  मनतरमामम्  अपवेमकतस  भवमत।  छन्दनोमभधवेन  एतवेन  अङ्गवेन  छन्दसमास  सवरषमामम्  उच्चमारणमवसधयाः
तद्गमतप्रकमारयाः  तद्गमानरष्ट्रीमतश्च  मवमदतमा  भवमत।  तस्ममादम्  ववैमदकमन्त्रनोच्चमारणस्य  प्रयनोजनमाय  छन्दसयाः
अध्ययनस पकवरमम्  उमचतमम्। मवनमा छन्दनोजमानस ययाः ववेदमाऽध्यन-यजन-यमाजनमामद-कमायमारमण करनोमत तस्य तमामन
सवमारमण फिलप्रदमायकमामन कमायमारमण न भवसन्त।

कमात्यमायनवेन अत्र स्पषतयमा एव उकमम् -

‘यनो हि वमा अमवमदतमाषरयच्छन्दनो दवैवतबमाह्मणवेन मन्त्रवेण यमाजयमत वमा अध्यमापयमत वमा स्थमाणपुस
वच्छर मत गत्यर वमा पमात्यतवे प्रमष्ट्रीयतवे वमा पमापष्ट्रीयमानम् भवमत।' (सवमारनपुक्रमणष्ट्री १।१) 

ससमहितमाबमाह्मणवेषपु छन्दनोनमाम्नमामम् उपलभ्यत्वमातम् छन्दनोऽङ्गस्य अमप उत्पसत्तयाः ववैमदकयपुगवे एव ससवपृत्तयाः
इमत प्रतष्ट्रीयतवे।  अस्य ववेदमाङ्गस्य प्रमतमनसध-गन्थयाः असस्त मपङ्गलमाचमायरकपृ तस  'छन्दयाःसकत्रमम्'।  अस्य गन्थस्य
रचमयतमा कदमा बभकव । अस्य पयमारप्तपररचयस्य अभमावयाः असस्त। अयस गन्थयाः सकत्ररूपवेऽसस्त। गन्थनोऽयमम् अषसपु
अध्यमायवेषपु  मवभकयाः  असस्त।  प्रमारम्भमातम्  चतपुथमारध्यमायस्य सप्तमसकत्रपयरन्तस  ववैमदकच्छन्दसमास  लकणस  प्रदत्तमम्
असस्त। अस्य गन्थस्य हिलमायपुधकपृ तमा 'मपृतसञ्जष्ट्रीवनष्ट्री' व्यमाख्यमा अतष्ट्रीव प्रससदमा वतरतवे।

ललौमकककमाव्यवेषपु  छन्दसयाः पमादबदतमायमायाः च सम्बन्धयाः एतमावमानम्  असस्त यतम्  पदवेषपु  एव छन्दसनो
यनोजनमा मन्यतवे,  तथमा गदन्तपु  छन्दनोहिष्ट्रीनरचनमारूपवेण स्वष्ट्रीकपृ तस  भवमत। ववैमदकच्छन्दसनो मवषयवे  इयस धमारणमा
अममान्यमा असस्त। प्रमाचष्ट्रीनमायरपरम्परमानपुसमारवेण गदमम् अमप छन्दनोबदरचनमा एव मन्यतवे। द पुगमारचमायरण मनरुकस्य
स्ववपृत्त्यमा  (७।२)  कस्यमामप  बमाह्मणस्य  वमाक्यस  समपुदपृतमम्,  यस्य  आशिययाः  असस्त  छन्दनो  मवनमा  वमाणष्ट्री
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समपुच्चररतमा न भवमत—‘नमाच्छन्दसस वमागपुच्चरमत'। भरतमपुमनयाः अमप छन्दनोमवरमहितस शिब्दस नवैव स्वष्ट्रीकरनोमत
-

'छन्दहिष्ट्रीनमा न शिब्दनोऽसस्त, न छन्दयाः शिब्दवसजरतमम्।'

(नमा.शिमा.१४।४५) 

कमात्यमायनमपुनवेयाः नमाम्नमा प्रख्यमातस ऋग्यजपुष-पररमशिषस पकवर्बोकस  तथ्यस स्वष्ट्रीकरनोमत -

‘छन्दनोभकतममदस सवर्त्तुं वमाङ्मयस स्यमादम् मवजमानतयाः।

नमाच्छन्दसस न चमापपृषवे शिब्दश्चरमत कश्चन।।'

पकवर्बोकमतमानपुसमारवेण ववेदस्य न कनोऽमप एवसमवधयाः मन्त्रयाः असस्त,  ययाः छन्दसनो ममाध्यमवेन न मनममतरयाः
वतरतवे। फिलतनो यजपुवरदस्य मन्त्रयाः अमप यनो महि मनश्चयवेन गदमात्मकयाः असस्त, छन्दनोमवरमहितयाः नमासस्त। तवेन महि
प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारयाः  प्रथममाकरमादमारभ्य  १०४  अकरपयरन्तस  छन्दसमास  मवधमानस  स्वस्वगन्थवेषपु  कपृ तवन्तयाः  (द्रिष०
—'ववैमदकछन्दनोमष्ट्रीममाससमा' पपृ. ८।९, रच० यपुसधमष्ठरमष्ट्रीममाससक )।

ऋग्ववेदस्य समामववेदस्य च सवर मन्त्रमायाः छन्दनोबदमायाः ससन्त। हृदयस्थकनोमलभमावमानमामम् अमभव्यक्त्यमा
नवैसमगरकममाध्यमस छन्दयाः एव असस्त। अन्तयाःस्थलस्य ममरस्पमशिरनयाः भमावस्य अमभव्यककीकरणमाय कमवगणमायाः
छन्दसमास कमनष्ट्रीयकलवेवरमम् एव असन्वष्यसन्त। मन्त्रमाणमास प्रधमानमम् उदवेश्यस यजवेषपु उपमास्यदवेवतमायमायाः प्रसमादनकमायर
एवमाऽसस्त, तथमा इदमम् अमप मनश्चयवेन वकपुस  शिक्यतवे यदम् दवेवतमायमायाः प्रसमादनस्य प्रमपुखसमाधनस मन्त्रमाणमास गमानमम्
एव भमवतपुस शिक्यतवे। मन्त्रमाणमास छन्दनोबदतयमा छन्दसमास जमानस मवनमा ववेदमन्त्रमायाः समाधपु उच्चमारमयतपुस न शिक्यन्तवे
अतयाः छन्दयाः इमत ववेदमाङ्गमम् अवश्यस जवेयमम्। शिलौनकमवरमचतवे ऋक्प्रमामतशिमाख्यवे चरमभमागवे छन्दसमास पयमारप्तस मवववेचनस
मवदतवे।  अस्य  छन्दयाःशिमासस्य  मपङ्गलच्छन्दयाःसकत्रनमाममा  गन्थयाः  सवमारसधकप्रससदयाः  असस्त।  'छन्दयाःपमादलौ  तपु
ववेदस्य'।

‘छन्दयाः'  इत्यवेतस्य  पदस्य  इयस  व्यपुत्पसत्तयाः  -  छन्दयमत  (पपृणमामत)  इमत  छन्दनो  वमा  छन्दयमत
(आहमादयमत )  इमत छन्दयाः अथवमा छन्दतवे अनवेनवेमत छन्दयाः। छन्दमाससस च्छमादनमातम् इत्यवेतदम् यमास्ककथनमादम्
ववेदमाथरवमाचकस  छन्दयाः इत्यवेतत्पदस छदम् ( छमादनवे ) धमातनोयाः मनष्पनमम्। ववेदमावरणकमाररत्वमातम् छन्दयाः इमत पदस यपुकमम्
एव। दपुगमारचमायर आहि - 'यदवेमभरमात्ममानममाच्छमादयनम् दवेवमा मपृत्यनोमबर भ्यतयाः, ततम् छन्दसमास छन्दस्त्वमम्।'

इदस वमाक्यस छमान्दनोग्यनोपमनषमद अमप पमाठभवेदवेन प्रमाप्यतवे  (१।४।२)।  'छन्दमाससस छमादनमातम्'(मन० ७।
१९)  अस्य एवमाथरस्य सम्पपुष्टमास   द पुगमारचमायरस्य पकवर्बोकवमाक्यमम्  असस्त। श्रपुमतषपु  छन्दसनो महिनष्ट्रीयतमा भपृशिस
गष्ट्रीतमा।  असपुरकपृ तवेभ्ययाः  मवरनवेभ्ययाः  रककत्वमातम्  तस्य,  तच्छमकशिमालष्ट्री  सवैमनक  इव  मतमम्।  उकञ्चि
—'दमकणतनोऽसपुरमानम्  रकमाससस  त्वषष मान्यपहिसन्त  मत्रषपु सब्जवरजनो  ववैरमवषपु दम्'।  ववैमदकमामन छन्दमाससस
अनवेकभवेद-उपभवेदवसन्त ससन्त। प्रधमानवेषपु  ववैमदकवे षपु  छन्दयाःसपु  इममामन गण्यन्तवे  -  गमायत्रष्ट्री,  उसष्णकम् ,  अनपुषपुपम्,
प्रकपृ मतयाः,  बपृहितष्ट्री,  पसङ्कयाः,  मत्रषपुपम्,  जगतष्ट्री,  अमतजगतष्ट्री,  शिक्वरष्ट्री,  अमतशिक्वरष्ट्री,  कपृ मतयाः,  आकपृ मतयाः,  मवकपृ मतयाः
,ससस्कपृ मतयाः,  अमभकपृ मतयाः,  उत्कपृ मतश्च । ववैमदकच्छन्दसमास मवमशिषतमा इयस यतम् तमामन अकरगणनमायमास मनयतमामन
भवसन्त।  न  तत्र  अकरमाणमास  गपुरुलघपुक्रमस्य  कसश्चतम्  मनयममवशिवेषयाः  वतरतवे।  उकञ्चि  कमात्यमायनवेन  -
'यदकरपररममाणस  तच्छन्दयाः।'  मकञ्चि  ललौमककससस्कपृ तस्य  छन्दयाःसपु  इयस  वमातमार  नमासस्त।  तत्र  तपु  वपृत्तस्य
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अकरमाणमास  गपुरतमा  लघपुतमा  मनसश्चतमा  एव  असस्त।  शितमाब्दन्तरमम्  ललौमककच्छन्दसमास  मवकमासयाः  पकवर्बोकवे भ्ययाः
ववैमदकच्छन्दवेभ्ययाः  जमातयाः  इत्यमप  स्मरणष्ट्रीयमम्।  ललौमककछन्दयाःसपु  चत्वमारयाः  चरणमायाः  भवसन्त  मकन्तपु
ववैमदकच्छन्दयाःसपु अयस मनयमयाः न भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

.39 छन्दयाःशिब्दस्य व्यपुत्पसत्तयाः कमा।

.40 कमात्यमायनवेन छन्दनोमवषयवे मकमपुकमम्।

.41 छन्दश्शिरष्ट्रीरस्य कवे न अङ्गवेन सहि तपुल्यमम्।

.42 ललौमककच्छन्दसस कमत चरणमायाः।

.43 छन्दश्शिमासस्य प्रवतरकयाः कयाः।

. )7 7 ज्यलौमतषमम्
यजभमागमायाः बहिहमवधमायाः ससन्त। कवे चन यजमायाः ससवत्सरसम्बसन्धनयाः ससन्त। कवे चन क्रतपुसम्बसन्धनयाः च

वतरन्तवे।  कवे चन च मतसथ-ममास-पक-नकत्रपरकमायाः वतरन्तवे।  अयस  भमावयाः दवेववेषपु  यजभमागमादष्ट्रीनमास  मवधमानस  मभन-

मभनकमालवेषपु कपृ तस प्रमाप्यतवे। तवैसत्तरष्ट्रीयबमाह्मणस वदमत -

'वसन्तवे  बमाह्मणनोऽमग्निममादधष्ट्रीत,  गष्ट्रीष्मवे  रमाजन्य  आदधष्ट्रीत  ।  शिरमद  ववैश्य  आदधष्ट्रीत '  

( तवै. बमा. १।१ )।

अषकमायमास  फिमाल्गपुन्यमास  पकणरममासवे  च  दष्ट्रीकमायमा  मवधमानस  मवदधतम्  तमाण्ड्यबमाह्मणस  दष्ट्रीमकतस  भवमत  -
'एकमाषकमायमास  दष्ट्रीकवेरनम्  फिमाल्गपुनष्ट्रीपकणरममासवे  दष्ट्रीकवेरनम्’  (  तमाण्ड्यबमा.  ५।९।१७  )।  प्रमातयाः  समायस  च अग्निलौ
दपुग्धमाज्यवेन हिवनस्य मवधमानमम् असस्त - 'प्रमातजपुर हिनोमत ,समायस जपुहिनोमत’( तवै.बमा. २।१।२ )। यजस्य समाफिल्यस
न कवे वलमम्  उमचतमवधमानवे  असस्त प्रत्यपुत  उमचतसमयस्य नकत्रस्य अमप आवश्यकतमा  वतरतवे।  असपुरमाणमास
पररभमाषमास मनमदरशिन्त्यमायाः श्रपुतवेयाः वचनमम्- ‘ तवे  असपुरमा  अयजमा अदमकणमा अनकत्रमायाः। यञ्चि मकञ्चिमाकपु वरत तमास
कपृ त्यमामवेवमाकपु वरत ।’ एतमदधमायमा ववेदमाजमायमायाः पमालनस ज्यनोमतषशिमासजमानवे समत एव यथमायथस भमवतपुमम् अहिरमत।
तस्ममातम् ज्यनोमतषस नमाम ववेदमाङ्गमामम् अमप स्वष्ट्रीयस ववैमशिष्टस मनदधमामत। इदस ज्यनोमतषमम् कमालमवजमापकस  शिमासमम्।
मपुहिहत्तर्त्तुं  शिनोधमयत्वमा  मक्रयममाणमायाः  यजमामदमक्रयमामवशिवेषमायाः  फिलमाय  कल्प्यन्तवे,  नमान्यथमा,  तन्मपुहिहत्तरजमानस  च
ज्यनोमतषमायत्तमम् अतयाः अस्य ज्यलौमतषशिमासस्य ववेदमाङ्गत्वस स्वष्ट्रीकपृ तमम्। आचरज्यनोमतषवे अयमथर उकयाः -

‘ ववेदमा महि यजमाथरममभप्रवपृत्तमायाः कमालमानपुपकवमा र मवमहितमाश्च यजमायाः।

तस्ममामददस कमालमवधमानशिमासस यनो ज्यलौमतषस ववेद स ववेद यजमानम्।।’

चतपुणमारमम् अमप ववेदमानमास पपृथकम्  पपृथगम् ज्यनोमतषशिमासमम् आसष्ट्रीतम्,  तवेषपु समामववेदस्य ज्यनोमतषशिमासस न
उपलभ्यतवे, त्रयमाणमामम् इतरवेषमास ववेदमानमास ज्यलौमतषमामण प्रमाप्यन्तवे। 
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(१) ऋग्ववेदस्य ज्यलौमतषमम् - आचरज्यलौमतषमम्, षसटत्रसशित्पदमात्मकमम्।

(२) यजपुवरदस्य ज्यलौमतषमम् - यमाजपुषज्यलौमतषमम्,ऊनचत्वमाररसशित्पदमात्मकमम्। 

(३) अथवरववेदस्य ज्यलौमतषमम् - आथवरणज्यलौमतषमम्, मदषमष-उत्तरशितपदमात्मकमम्।

एतवेषमास  त्रयमाणमामम्  अमप  ज्यलौमतषमाणमास  प्रणवेतमा  लगधनो  नमाम  आचमायरयाः।  तत्र  यमाजपुषज्यलौमतषस्य
प्रमाममामणकस  भमाष्यदयमम् अमप प्रमाप्यतवे, एकस  सनोममाकरमवरमचतस प्रमाचष्ट्रीनमम्, मदतष्ट्रीयस सपुधमाकरमदववेदष्ट्रीकपृ तस नवष्ट्रीनमम्।
एतस्य ज्यलौमतषशिमासस्य त्रष्ट्रीमण वत्ममारमन, तस्ममातम् इदस शिमासस मत्रस्कन्धमम् इत्यपुच्यतवे। तदपुकमम् -

‘ससदमान्तससमहितमाहिनोरमारूपस स्कन्धत्रयमात्मकमम्

ववेदस्य मनमरलस चकपुज्यर्बोमतश्शिमासमनपुत्तममम्।।’

लगध-प्रणष्ट्रीतस्य ववेदमाङ्गज्यलौमतषगन्थस्य श्लनोकमानमास रहिस्यस मकमम् इत्यवेतदम् वस्तपुतयाः मवदपुषमामम् अमप
दपुगरममम्।  गन्थस्य  अस्य  अवतष्ट्रीणरस्य  ३४००  वषमारमण  व्यतष्ट्रीतमामन  इमत  शिङ्करबमालदष्ट्रीमकतस्य  मवचमारयाः।
लनोकममान्यमतलक-सपुधमाकरमदववेमद-डमाहुँ॰  थष्ट्रीवनोप्रभपृतययाः  मवदमाससयाः  गन्थस्य  अस्य  श्लनोकमानम्  व्यमाख्यमातपुस
प्रचवेमषतवन्तयाः। भमारतष्ट्रीयस्य ज्यलौमतषशिमासस्य अयमम्  आदयाः गन्थयाः। मन्यवे,  ततयाः प्रमाकम्  ज्यलौमतमष क्वमामप
कमामचतम् कपृ मतयाः सलसखतमा न अभकतम्। ववेदमाङ्गज्यलौमतषशिमासस्य कत्तमार अससन्दग्धरूपवेण लगधयाः आसष्ट्रीतम्।

' प्रणम्य मशिरसमा कमालममभवमाद सरस्वतष्ट्रीमम्। 

कमालजमानस प्रवक्ष्यमामम लगधस्य महिमात्मनयाः।।‘ (आचरज्यलौमतष श्लनो.)

मकञ्चि  कनोऽयस  लगधयाः।  इमत  कनोऽमप  न  जमानमामत।  यजमवधमानमाय  ज्यलौमतषशिमासस्य  इदस  महित्त्वस
भमास्करमाचमायरण अमप स्वष्ट्रीकपृ तमम् -

'ववेदमास्तमावतम् यजकमरप्रवपृत्तमा यजमायाः प्रनोकमास्तवे तपु कमालमाश्रयवेण। 

शिमासमादस्ममातम् कमालबनोधनो यतयाः स्यमातम् ववेदमाङ्गत्वस ज्यलौमतषशिमासस्यनोकमस्ममातम्।।'
(ससदन्तमशिरनोममणयाः)

ववेदमाङ्गज्यलौमतषस्य सम्मत्यमास ज्यलौमतषसमययाः ववेदमाङ्गवेषपु मकधरस्थमानष्ट्रीययाः असस्त -

'यथमा मशिखमामयकरमाणमास नमागमानमास मणयनो यथमा।

तदतम् ववेदमाङ्गशिमासमाणमास गमणतस मकधर मन सस्थतमम्।।'  (ववेदमाङ्गज्यलौ. ४)

गच्छतमा  कमालवेन  इदस  शिमासस  ससमहितमागमणतजमातकमाख्यवेषपु  मत्रषपु  भमागवेषपु  आत्ममानस  प्रकटष्ट्रीचकमार।
आयरभट-वरमाहिमममहिर-बह्मगपुप्त-भमास्करमाचमायरप्रभपृतययाः  अगमाधववैद पुष्यवन्तयाः  प्रमतभमाशिमासलनयाः  मवश्वमवमदतमायाः
ज्यलौमतमवरदयाः  अदपुतमानम्  ससदमान्तमानम्  अवतमायर  शिमासममदमम्  अमभनववेन  रूपवेण  मवभकमषतवन्तयाः।  इदस
मत्रकमालवसत्तरनष्ट्रीमम् अमप सस्थमतस करतलमामलकवतम् करनोमत। एतवेन परनोकस भमामवकमालसस्थतस च वस्तपु प्रत्यकस
जमायतवे। सत्यमवेव उकमम् अस्य ममहिसम्न -

'ववेदस्य मनमरलस चकपुपुयाः ज्यनोमतयाःशिमासमकल्मषमम्।

मवनवैतदसखलस श्रलौतस स्ममातर्त्तुं कमर  न ससद्ध्यमत।।' 
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सवमारमण अमप दशिरनमामन,  सकलमामन शिमासमामण,  सवमारयाः  च उपमनषदयाः यवेषमास  महि परमरहिस्यभकतमानमास
ववेदमानमास सलौन्दयरसपुधमास सततस मपबन्त्ययाः अमप न तपृप्यसन्त,  तमानम् ववेदमानम् अनपुमशिलमयतपुस यथमा समाकल्य-आत्रवेय-

गमाग्यर-स्कन्दस्वमामम-ममाधवभट-नमारमायण-उद्गष्ट्रीथ-ववेङ्कटममाधव-आनन्दतष्ट्रीथर-भवस्वमामम-गपुरुदवेव-कपुर-
भटभमास्करममश्र-उव्वट-महिष्ट्रीधर-भरतस्वमामम-गपुणमवष्णपु  -समायणप्रभपृतययाः प्रष्ट्रीत्यमा  भक्त्यमा  च मनतमान्तमम्  एव
प्रयमासस  कपृ तवन्तयाः,  तथवैव दवेशिमान्तरष्ट्रीयमायाः अमप मवदमाससयाः ववेदस्य अमपृतस  पमातपुस  तमानम्  व्यमाख्यमातपुमम्  अध्यवेतपुस  वमा
प्रयत्नस कपृ तवन्तयाः।

ववेदस्य षटत्सपु अङ्गवेषपु ज्यलौमतषनमाम अङ्गस मनतमान्तस महित्त्वपकणरमम् अङ्गमम् असस्त। यजमानमास प्रमतपमादनमाय
एव  ववेदमायाः  प्रवपृत्तमायाः।  तवेषमास  महि  यजमानमास  मवधमानस  समपुमचतवे  कमालवे  मवधष्ट्रीयतवे  चवेतम्  तदवैव  तत्फिलस  लभ्यतवे।
ज्यलौमतयाःशिमासस  यजमवधमानस्य  यपुकतरस  कमालस  मनमदरशिमत  तस्ममातम्  एततम्  शिमासस  तत्कमालमवधमायकशिमासमम्
इत्यवेतवेन च नमाम्नमा भपुमव सवरत्र प्रख्यमातस वत्तरतवे।

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

.44 ऋग्ववेदस्य ज्यलौमतषस मकमम्।

.45 यजपुवरदस्य ज्यलौमतषमम् मकमम्।

.46 अथवरववेदस्य ज्यलौमतषमम् मकमम्।

.47 आचरज्यनोमतषवे मकमपुच्यतवे।

.48  ववेदमाङ्गज्यलौमतषम्-शिमासस्य कत्तमार कयाः।

.49 ज्यनोमतषस कमतमवधमम्।

.50 ववेदस्य मनमरलस चकपुयाः मकमम्।

.51 ज्यनोमतषशिमासस्य अपरस नमामम् मकमम्।

पमाठसमारयाः

धममारथरकमाममनोकमायाः -  इत्यवेतवे चत्वमारयाः पपुरुषमाथमारयाः वतरन्तवे। एषमास पपुरुषमाथमारनमास प्रमाप्तयवे एव जनयाः सवरदमा
भममत। समाङ्गववेदस्य अध्ययनवेन एतवे लब्धपुस शिक्यमायाः। तस्ममातम् समाङ्गमायाः एव ववेदमायाः अध्यवेयमायाः। अन्यथमा कवे वलस
ववेदमाध्ययनवेन समामकमहिकस  जमानस अध्यवेतपृ-मनसस न जमायतवे। अतयाः मशिकमाशिमासवेण ववेदमन्त्रमाणमास शिपुदनोच्चमारणकवरक -
ववेदपमाठवेन  ववेदममहिम्नयाः  ककीतरनस  तथमा  ववेदरकणस  च  सम्भवमत।  कमरजमानमाय  तथमा  यजमवधमानजमानमाय
कल्पशिमासस्य पमाठयाः कतरव्ययाः। व्यमाकरणजमानस मवनमा तपु ववेदमन्त्रस्य कमा कथमा। तत्र वमाङ्मयममात्रजमानमम् एव न
जमायतवे।  मनयाःशिवेषवेण  उकस्य मनरुकस्य जमानमम्  अमप अत्यमावश्यकमम्।  छन्दनोजमानवेन  ववेदस्य सम्यकम्  पमाठयाः
भवमत,  पमठतपृमनसस  च  आनन्दनोदवयाः  भवमत।  ज्यलौमतयाःशिमासस  यजमवधमानस्य  यपुकतरस  कमालस  मनमदरशिमत,
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तस्ममातम् ज्यनोमतषशिमासस्य च सवरत्र एव ममान्यतमा वतरतवे। एतमानम् ववेदमाङ्गमानम् सम्यकम्  जमात्वमा ववेदयाः अधष्ट्रीयतवे चवेतम्
सम्पकणर्त्तुं फिलस लभ्यतवे।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 षटसपु अङ्गवेषपु प्रमाधमान्यवेन मकस  मकस  प्रमतपमामदतमम्।

.2 ववेदमाङ्गमामन व्यमाख्यमात।

.3 इन्द्रियाः वपृत्रमासपुरमम् कथस जघमान ।

.4 मशिकमाशिमासस्य कमासश्चन गन्थमानम् मनमदरशित ।

.5 भरदमाजमशिकमास व्यमाख्यमात।

.6 यथवेच्छस मशिकमाशिमासस्य गन्थत्रयस रचमयतपृपररचयमनदरशिपपुरयाःसरस व्यमाख्यमात।

.7  कल्पशिमासस व्यमाख्यमात।

.8 व्यमाकरणशिमासस मवशिदयत।

.9 छन्दयाःशिमासस व्यमाख्यमात।

.10 ज्यनोमतषम्-शिमासस मवशिदस व्यमाख्यमात।

.11 यमास्कस्य मनरुकस  व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
.1 उपकमारकयाः।

.2 अङ्ग्यन्तवे जमायन्तवे अमष्ट्रीमभयाः इमत अङ्गमामन इमत मवगहियाः।

.3 कल्प्यतवे समथ्यरतवे यमागप्रयनोगनोऽत्र इमत।

.4 मशिकमा, कल्पयाः, व्यमाकरणस, छन्दयाः, मनरुकस , ज्यनोमतषस च।

.5 'बमाह्मणवेन मनष्कमारणयाः धमरयाः षडङ्गनो ववेदनोऽध्यवेयनो जवेयश्च' इमत

उत्तरमामण-२
.6 'अथ मशिकमास व्यमाख्यमास्यमामयाः - वणमारयाः, स्वरयाः, ममात्रमा, बलमम्, समाम, सन्तमान इत्यपुकयाः मशिकमाध्यमाययाः'।

.7 स्वरवणमारदपुच्चमारणप्रकमारनो यत्र मशिक्ष्यतवे उपमदश्यतवे समा मशिकमा इमत।

.8 बमाभव्ययाः।

.9 'उच्चवैरुदमात्तयाः', 'नष्ट्रीचवैरनपुदमात्तयाः', 'सममाहिमारयाः स्वररतयाः' चवेमत।

.10 आचमायरगमालवकपृ तयाः मशिकमागन्थयाः।
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.11 व्यमासमशिकमा, भरदमाजमशिकमा, पमामणनष्ट्रीयमशिकमा इत्यमामद।

उत्तरमामण-३
.12 ससमहितमामशिकमा।

.13 षमषयाः।

.14 लनोपमागममवकमारप्रकपृ मतभमावमाख्यमानमास चतपुमवरधसन्धष्ट्रीनमामम्।

.15 वमाजसनवेयष्ट्रीससमहितयमा।

.16 त्रयनोदशि।

.17 ससन्धस्वरवणमारदष्ट्रीनमामम्।

.18 मत्रसशिदपुत्तरशितमम्(१३०)।

.19 आसस्तकमपुनवेयाः वसशिजयाः गनोकपु लदवैवजस्य पपुत्रयाः कवे शिवदवैवजयाः।

.20 उपमन्यपुगनोत्रष्ट्रीययाः अमग्निहिनोत्रष्ट्री खगपमतमहिनोदयस्य पपुत्रयाः मलशिममार इमत नमामकयाः कनोऽमप 
कमान्यकपु ब्जबमाह्मणयाः।

.21 अथवरववेदवेन।

उत्तरमामण-४
.22 श्रलौतसकत्रमामण स्ममात्तरसकत्रमामण च।

.23 गपृह्यसकत्रमामण धमरसकत्रमामण च।

.24 १.श्रलौतसकत्रमम्,२. गपृह्यसकत्रमम्, ३. धमरसकत्रमम्, ४.शिपुल्वसकत्रस चवेमत।

.25 आश्वलमायनमम्, शिमाङमायनञ्चिवेमत।

.26 लमाटमायनश्रलौतसकत्रमम्, द्रिमाह्यमायणञ्चिवेमत

उत्तरमामण-५
.27 व्यमामक्रयन्तवे शिब्दमायाः अनवेन इमत व्यमाकरणमम्।

.28 दसण्डनमा

.29 मपुखवेन

.30 वपृषभरूपकत्ववेन।

.31 अषलौ। इन्द्रियाः चन्द्रियाः कमाशिकपृ त्स्नयाः आमपशिसलयाः शिमाकटमायनयाः पमामणमनयाः अमरयाः जवैनवेन्द्रियाः चवेमत।

उत्तरमामण-६
.32 पञ्चि।

.33 दवैवतकमाण्डमम्।

.34 दवेवरमाजयज्वमा।

.35 कष्ट्रीरस्वमामष्ट्री अमरकनोशिस्य प्रससदयाः टष्ट्रीकमाकमारयाः, मनघण्टपु-मनवरचनमम् इमत गन्थस्य व्यमाख्यमातमा च।
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.36 १.अगमायणयाः, २. औपमन्यवयाः, ३.औदपुम्बरमायणयाः,४.औणरवमाभयाः, ५.कमाथक्ययाः, ६.क्रलौषपु मकयाः, 
७.गमाग्यरयाः, ८.ममालवयाः, ९.तवैमटमकयाः,१०. वमाष्यमारयमणयाः,११.शिमाकपकमणयाः,१२.स्थलौलमामष्ठमवश्च।

.37 रथष्ट्रीतरशिमाकपकमण-नमाम्नमा।

.38 दमादशि।

उत्तरमामण-७
.39 छन्दयमत (पपृणमामत) इमत छन्दनो वमा छन्दयमत (आहमादयमत ) इमत छन्दयाः अथवमा छन्दतवे अनवेनवेमत 
छन्दयाः।

.40 यदकरपररममाणस तच्छन्दयाः

.41 पमादमाभ्यमास समाकमम्

.42 चत्वमारयाः।

.43 मपङ्गलमषरयाः।

उत्तरमामण-८
.44  आचरज्यलौमतषमम्, षसटत्रसशित्पदमात्मकमम्।

.45 यमाजपुषज्यलौमतषमम्, ऊनचत्वमाररसशित्पदमात्मकमम्।

.46 आथवरणज्यलौमतषमम्, मदषमष-उत्तरशितपदमात्मकमम्।

.47 ववेदमा महि यजमाथरमम् अमभप्रवपृत्तमायाः..इत्यमामदयाः।

.48 लगधयाः

.49 ससदमान्तससमहितमाहिनोरमारूपस स्कन्धत्रयमात्मकमम्।

.50 ज्यनोमतष-शिमासमम्।

.51 तत्कमालमवधमायकशिमासमम्।

।।इमत सप्तमयाः पमाठयाः।।
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