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॥ शतपत्राद्यणम् ॥ 
( शुक्तयज्ञवेदस्य माध्यन्दिनिशाखीयम् ) 

ओमत्सायणचायकतवेदाथैप्रकाशनामभाष्येश 

सहितम् ॥ 

~= अ 

वङ्गदे भौयास्यायितिकसमितेरनुमत्या व्ययेन च, 

€ 
सासश्रमौलयुपनामाचायंसल्यत्रतश्चस्मणा 

यथामति सग्रोध्य सण्टोक्य च सम्पादितम् । 

॥ (५ भा | @ | १ क्रा | @ ॥ द त धा (5 

१९६४९ १ ~~ 04 ( भरथमकाण्डात्मकः प्रथमो भागः) ॐ , १ 

कालोकोटा-राजन्वत्थाम्, 

१९६०-खंवत्घमायां वाधिस्तसिशनूयन्तं सुद्धितप् ॥ 

01 





| 
‡ 4 

४.१ रः] 
अश. 

॥ चरथ सम्यादकोक्तिः ॥ 
(1 । @& @ «<= 

अथय माध्यन्दिनि शतपथब्राद्ययास्य सायगाचायेकछतवेदार्थपक्ाशनाम- 

भाष्येण साकं सम्प्रादनायेदव्यास्यायितिकसमाजेनानुमोदितचेद्धः प्रथमं 
| + (द [3 म ( र * 

तावदादरपुस्तकानां सङ्के मनो निवेश्रयन् न्तेक मपि विश्ुदरं धुण च 

सद्धाष्यपुस्तक नोपलमे । 

ऋद्धो वत ! वेदजौवनार्याणा मिद्य वत्तंऽघना खाध्यायाध्ययनविधे- 

इेतादरुतया तत्पस्तक्राना मोदृशौ दुलभता सङ्गात, यदेतद्धारतवेष्मान्त- 

मणिदौपिकेव परस्फरन्तौो पाच्योदौचयप्रतौच्यावाच्विपडन्दारकडन्देः ससु- 

ज्वलन्तो विविधायविद्याविश्िनौषविकशनविश्िगोशविभा दिभावयन्तौ येयं 

विश्राजराजनगरेव भाखन्तौ काण्रौ परौ, इह च बज्गन्वेवगतो नेक. 

मप्यथेतियतं पस्तकं शतपथन्राद्यगेयसायणमाव्यस्यावेत्तिम् । किं वर्णया- 

ग्यस्मत्वामंफलगति पावल्यम् ! यदेतदपि प्रचलत्छाध्यायाध्ययनेषु दाच्विणा- 

तयव्वप्येव मेव! व्द्यापि दि वेदिकक्रियाकलापकुशलाना ममि्ोचाद्यनु- 
तिता मायेजातिगौरवभूलानां भूसुर्रराणा मावासक्तेवं यद स््यन्वथैसञ्ज्ं 

न ॥ । न 

परयपत्तनं नाम, तत्रत्या मभ्यथित र्तत्स॒म्यादनाय, याचितचधष म्रन्धो 
५ >) ० 

ग्रव्थां्रो वा प्रकाशाधेव । कालप्रभावाद्धि तेषां पारायणमाचपरायणतया- 

नाकाङ्ितार्थवो धत्व मेवा निदान मभिगम्यते । 

ख्व मपि, प्रत्तस्य पञश्ादनुसरणं नोचितम्, अप्यचित मेव येन केन 

प्रकारेण छतक्घत्यतालाभाय संयतन मेवेति छतनिश्चयः शोधने विश्ुद्धपाठ- व . 
निखंये चातिश्रम मुर्रौज्लतयेवेतत्मथमकाण्डम्य बण्मलपुस्तकानि षडेव 

माष्यपुस्तकानि च सङ्गन्य कार्यारम्भः छनः । 

11 2089 
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समासतोऽच पाठमेदादि ज्ञापनाय तेषां नामधेयानि चेवं कल्यितानि- 

क = २४१पचात्मकम्, १५९९ -सं वल्िखितम्, प्रणम् । 

= ११ ०पचामकम्, इपर 6 त्रा° रकग्द्यारम्भान्तम् | 

ग = < रपचात्मकम्, ई प° २ त्रा° ररकशण््यारम्भान्तम् । 

च = ११९-२्८ पर, ३ प° 8 ब्रा २ कण्ब्यान्ततः पणम् । 

ख = ओ्रौरामपुरकलेजौयम् ( ट-स्थं मूलं ), ख ०१८१८-लिखितं पूणम् । 

च = डा०-वेवर्स्य बालिन्-सु्ितम् ( ख ° १५८४९ ), पूणम् । 

च्छं = ८ ०पचात्मकम्, अनतिप्राचोनम् ( ड-ख्थं मूलम् ) ३ पपाठकान्तम् । 

ज = १६९ पचात्मकम्, ९६९१ -सं वलि खितम्, पृशेम् । 

भा = ९६२पचात्मकम्, ७ प्र ९ ब्रा° १५कण्डोव्यास्यान्तम्, परायः पूम् । | 

ज = रस्पतचरात्मकम्, ° १८२९-लिखितम्, पृणेम् । ू 

ट = ओओराभपुरकलेनोयम् ( ङ-स्थं भाष्यम् ), ख ° ९८९८-लि°, पणम् । 

ठ = < पच्ातममकम्, अनतिप्राचोनम्, सह ° ९८८०-कौतम् पूणम् । 

ड = ८० पचात्मकम्, ठ-समकालोनम् ( कऋ-स्थं भाष्यम्), ३ प्रपाठकान्तम् । 

रषु खघयोर्ये गतयेक मेव पृथ पल्तकं सम्प भिति वस्तुतो दादरी- 

वैतानि गण्यन्ते । तदेतद्ादश्रसु प्रयमषद्ु' मूलश्यायरषद्रु' माष्यश्येति । 

मनत्सम्पादितेष्वेषु षटखपि भाव्यपुस्तकेषु, डा ०-वेबर्-सम्यादितेष्वपि 
तेषु॒ सवषु, नेकङ्न्नपि सप्रमाध्यायौयचतुर्थादिसपतराद्य णानां सायगोय- 
भाष्यं विद्यते, अस्ति तु तच सरवेतैव इ रिखामिक्तं भाव्यं संयोजित मिति 
चावेतद् विचिन्त्य मेव । 

अथ मध्यन्दिनिशतपथस्य मूलयुष्तकानि बन्धव लभ्यन्ते, कारव शत- 

पथस्य तु दुरापत्वेऽपि तस्य च पायः पूगे नगंपुस्तक मेक मापादितम् । 

अथ यद्यपि प्राचौनमूलघुस्तकानि दि पायश्रः शुद्धान्धेव भवन्ति, 

पाठमेदा अपि तेष्वदृष्धचरसा खव प्रायः, तथापि लिपिकरलिथिष्ेलौमेदतः 

श्रोधनदो षत क्रचिक्रचिदनिवायपाठभिन्नता समुपलभ्यते । तद्यया- 

"तिष्न्नप उपस्पृशति! -दइति क-ख-ख-पुस्तके ष, °तिष्धन्नरप उपस्पशति?-इति 

न क 



2 

ग-च-कछ-पुस्तकेषु (५ ए० ); “यदिमांह्लो कानति?-दति कादिषु; यदिमा- 

ल्लोकानति'- इति ग-पुसतकमाचे (९8 ए° ) ; “देवां दऽअआआज्यपां३'-इति 

क-खयोः, “देवा८ऽआज्यपा इति गे, °देरवांऽअन्यर्पा-इति क, ददेवांर॥ 

ऽआज्यपां २॥-दइति त्वन्य ( २८ ए °)। खव < °-- “यच्तध्वˆ-दइति कं, 

“यच्छध्वः-इति त्वन्यच ; ३९ ए०-- वित्तोव्यो इति ख, विन्तुब्धोः-दति 

त्वन्ध । वगौदित्वज्तेखविषयेऽप्येव मति प्राचौनानतिपराचौनपएुसतकव्गेयोभंदो- 

ऽवगम्यते । तद्यथा ग्रश्चारम्भे खव-- त्रत-दइति ख-च-एस्तकयोः, अन्यच तु 

न्नुत"-इृ्येव । यदि चेतच्छुायजुर्यापनव्यवदारत ख्व दित्वभ्ययनसिद 
स्तथालेखस्यानति प्रयो जनौयतयोपेच्तणो यत्व मेवो चितम्, तयाप्यद्यतनानां 

गुरुसु खानधिगतवेद विद्याना मपि पाठसौकर्याय अनतिप्राचौनपुस्तकानां 

मर्यादास्च्तणाय चेद तथा दित्वपाठ ख्वाद्रियते ग्टश्रम् । बद्ुष प्राचौन- 

पस्तजेव्वदृदटत्वात् क्रचिदेकच दृष्टो वेबरुमहणोदयेनावलभ्बितो वा सायण- 
 सम्मतख पाटोऽप्धानौक्लतोऽनेकच ; (दुपचं इति (७ ए), “हेतः-इति 

( द९एट०); (माधवः-दरति (२७९ ०) च यथा। यच्च च व्राचित् 

सायगोयव्याख्यापरद मवलग्ब्येव सायगसम्मतोऽयं मूलपराठ दलवधारितं 

डा०-वेबरेण, तच तु तं पाठ मप्रधानौत्येव टौष्यनौ छता “सा०-सम्मत 

इति डा०-वेवरः-ईइति, 8€० ए- "अपा घस्ताभ्यायत्य-इति यथा| 

परयोजनौयत्वेनावष्टठत रखकपुस्तकमाचदृद्टो ऽधिकपाटस्तु बन्धनौ चिह्नान्तः- 

छतः सर्वच ; २४ एष्टस्थसप्तमपङ्ो यचा । 

अथे सवच कण्डिकासुखेषु कति चित्पदानि छेदचिह्ृतः (' ) एयक- 

छतानि दृश्यन्ते ब्डषु पुसतकेष, के षु चिन्नापि । तादृशकण्डो पतौकपार्ध॑कये 

त्वद्यतनाध्यापनरौतिरेव वों सम्भावयते । अध्यापयन्ति हि यजुरध्यापकाः 

पर्वंकण्डो सहेवापरकण्डोपतौकं कण्डौनां पारम्पर्याभ्यासप्रावल्याय । तदेवेवं 

परतोकाम्यासनं “सन्ता-दइच्यते तेः । यद्यप्येवं कण्डोमुखच्छेदो सेध खवे- 
वस्माकम्, तयापि बङ्गएल्तकालुरोधात् श्रम्मरधाध्यापक्षेन तेनो ररौ छत - 
त्वाचाचापि सम्पाद्यते तथेव । 
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अथाचोदात्तखरिताच्तरनिन्नस् सुभयतः किच्विदूढ्धमुखतिययेखाकार 
मेक विधं खरचिङ्कं ( , ) दरीदृश्यते सवेपाचोन पुस्तकेषु ; खतत््ातिशास्ये- 
ऽपि भाषिकखर इत्येकविध खवास्य खरो विद्धितः; अतो मयापि तयेव 
सम्पाद्यते । केषुचिदनतिपाचचौन पुस्तकेषु कण्डोमुखान्तकण््यन्तयोः खरि- 
तत्वक्ञापकं वि्दुच यात्मक मप्यपरं (,..) चिङ् मवलोक्वते, तदपौद् पाठा 

न्तरर्ू्पेण प्रदश्यैते बच । यत्त॒ युग्मरे खात्मकं (= ) विन्दुषटकात्मकचेति 

(::;) चिह्ृदयं डा०-वेवरमद्धोटयेन खसम्प्रादितश्नतपये पकाशितम्, 

तयोः क्वचिदधुनातन पुस्तके सम्भावितस्थितित्वेऽपि बङ्एुत्तकरेव्वनु पलब्धेरप्रा- 

माणिकत्वाच नेष्ट स्थिति माद्धिये । 

अथेतट्ाव्यविषयकं चास््यन्यविधं विचायेद्यम् । प्रथमं ननु सकल- 

वेदमा्यकारेण भगवता सायशाचार्येण हि शुज्ञायजुषः संद तायाख्यानाय 

कारवश्राखावलम्बिता, ब्राद्मगव्याख्यानाय तु मध्यन्दिनौति कथं नामैव 

मसमञ्चसं छत मिति । दितौयं तु सप्तपरपाठकात्मकस्यास्य प्रथमकाण्डस्य 

माष्यपएुष्पिकोत्तया नवाध्य। यौत्वेन परिच्छेदो करगां तस्य, हरशिखामिनख कथं 

सङ्गच्छत इति श्रम् । ; 

कालोकोटा-राजन्वतो । 

सं १९५९ । दह॒ ° १९ ०२। 

श्रोसत्यव्रतशम्मेा । 

(अवसथ, सामश्चमौ, खाचाय्येख ) 
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~ ण प्््---~ 
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॥ अथ विषयस्लचौ ॥ 

(१ प्र ९ नार) 

अय व्रतो पायनम् । तच्च अपामुषस्परंशेनम्^, परसङ्ादन्टतवदनेनामेध्यत्वम्।, 

छां पविचत्वम्, अम्ेत्रेतपतित्वम्, व्रतग्रहृणमन्लः, त्रतविसजन मन्तः, 

अ्तवदननिन्दा, सव्यवदनप्रशंसा, त्रतग्रहणेन देवत्वलाभः, त्रतविसजेनेन 

एनर्मानु षत्वम्, अश्रनान शन विचारः, उपवसथ निवेचनम्, व्रतिनो राच्नौ 

श्रयनस्थाननिखंयश्च । अथ प्रणौतापरययनम् । तच तत्स्थाननिणेयः, 

व्यातिचतुद्धयात्मकस्तन्मन्लः, तुष्णीं दोमप्रसङ्गात् प्रजापतिवणंनम्, 

पगौतास्तुतिः, अप् ग्रन्दनिरुक्तिः, अपां वच्त्वम्, पगोतापणयनघ्रकारः> 

प्रणौतामगो म॑ष्ये सच्चरनिषेघः, तासा मपा मलिदहरोऽनाप्तौ च दोषोद्धेखश्च | 

अथ परिस्तरणम्, पाचासादनदच्धेति ॥ 

(१प्र० २ न्रा०) 

अथ हविनिर्बापः। तच मूर्पाभिदोचदवण्योग्रंद्टणम्, तयोः प्रतपनम् 

(व्री द्धियववाक्ययोः चत्वाशोऽौ वा दोषाः), शकटसमौपे गमनादिकम्, 

त तोऽन्नगरद विधानम्, शकटाच्धिर्वापस्य प्राण्स्ल्यातिश्यं द्योतयितुं 

वेदिदविरधानयोः समत्वकथयनच्च। ततो धुरुभिमश्ेनम्, ईषाभिमशंनम्, 

शकटारो इम्, तदुत्रौ्येच्छणम्, तेभ्वस्तणनिरसगम्, ` तत् स्यशेनम्; 

ततस्तदू ह णच । तच देवतादेशनस्य कत्तव्यत्वम्, अम्मौषो मौ यादिहविःव्वष्य- 

तद तिदेशः, निरुप्नणेषाभिमशंनम्, शकटान्वसोद्धगम्, निरश्प्ेन हविषा 

सद्ाभिसमोपे गमनच्च । ततो छइविःसादनम्, तन्मन्लगतना भिश्न्दा्ेति ॥ 

* रवमादौ तददिधिर्वाश्यः। † रखवमादो तदुपदेशो बोध्यः । 

† खमादौ तदान्नानं बोध्यम् । 
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 (१प्र र् त्रा). 

अथय पविचच्छेदनम्, तन्मन्तस्य व्याख्यानच्च । तत उत्पवनम्, तचति- 

ासकथनञ्च । तत्रसङ्गतो ङचपदनिवंचनम्, दर्मत्यत्तिविगंनम्, 
अच्छिदशन्दार्यो पदेश्ख । तत उदौङ्गनम्, तन्मन्लतात्पय्यैक नच्च । ततोऽपां 

 संस्वाशणम् ; तेदैविषः प्रोच्तणम्, यक्तपाचाणाच्च प्रोच्तणम्, ततः पो च्तग- 

निधानस्थानविधिच्ेति॥ ` 

(शप्र ४ त्रा) 

अथ छष्णाजिनस्यादान मवधूननच्च । तत उदको पस्यशंनम्, छष्णाजिना- 
स्तरणम्, उलृखलस्थापनम्, इ विरावपनम्, वाग्विसगः, इविःकण्डनम्, 

ड विष्कुदाच्नानम्, प्रसङ्गात् मनोऋषभकयावगेनम्, दृषदुपलयोः कुडनम्, 

ह विर्निंधानम्, ह विनिष्यवनम्, अपामुपस्पशं नम्, ह वि विवेचनम्, तु षनित्ते- 

पणम्, पनरपामुपस्परशं नम्, अभिमन्त्रणम्, विः फलौ कगच्चेति ॥ 

(१ प्र ४ न्ा० ) 

अथ पेषणोपधाने । तचादौ कृषदुषलयोरुपधानम्, पसङ्तः पसोडाश्स्य 

मल्िखारूप्रत्रेन स्तुतिः, उपवेषनिवेचनम्, ामात्कव्याच्छन्दयोविव- 

त्ितायनिणेयः, अयल्ियाभिनिष्टेरणम् । ततो मध्यमकपालोपधानम्, 

तन्मन्लगतब्रद्यत्तच शब्दयो रभिपेताथंनिणेयः, अभिचारे तदिश्नेषकथनम्, 

दच्िणदस्ताङ्ल्याभिनिधानम्, प्रसङ्गात् भि व्रा्यणयोः समलत्वाख्यानम्, 

तत्वापालस्यो पयंङ्गाराध्य् हनम् । रवं कमात् सवेकपालाना सुपधानम्, 

तेष्वदङ्काराध्यहनच्च । ततः पेषगविध्यारम्भः। तच छष्णाजिनात्तरणम्, 

तदुपरि दृषदुपधानम्, तदुषयंपलास्ापनम्, दृषदः पञ्चात् शम्यो पधानम्, 

उपलो पधानमन्लतात्पय्धैकधनम्, दृषदि तण्डु लपच्तेषः, तत्येषणम्, तन्मन्त- 

तात्म्धेवणेनम्, तच्राज्यनिर्वांपः, तन्मन्लव्याख्यानच्वेति ॥ 



॥ 4 

(१ प्र० ६ न्ना०) 

अथय पिष्टानां पाल्यां संवापः। तच उपसर्जन्यासेचनम्, तन्मन्लतात्यथ्य- 

कथनञ्च । ततः पि्टसंयवनम्, तन्मन्लवात्पय्यक थनम्, तदुदेधाकरणम्, तयोः 

संदहरगाम् एरोडाशकपालस्याज्याधिश्चयणस्य च समानकालतां विधातुं 

क्तैभेदकथनम्, तदाज्याधिश्चयणमन्लतात्यय्धेवणेनचच । ततः एरोडाशस्य 

खपणाथं मग्युपरि स्थापनम्, प्रथनम्, अद्धिरभिमशेनम्, पय्येभ्निकरुगच्च । 

तच पररोडाशपरिमाणनिणेयः, आअपणाभिमश्रंनमन्लयोः किचित् किञ्चिद् 

व्याख्यानच्च । प्रटते पुरोडाशे तद्मिव(सनम्, तन्मन्लव्याख्यानम्, ततः 

पाचौ निखंजनच्चेति ॥ | 

(रप्र १न्रा०) 

अथ निरछंजनप्रसङ्ादाप्तगोत्यत्याख्यानम् | तचाप्तयानां पाची निर्णेजनोद क- 

भाकत्वकषथनम्, तव्टुएच विश्वरूप ननास्यानम्, तस्येनसो निष्वुत्ये यागा- 

नुष्धानवणनञ्च । पसङ्काद् दच्िणापश्ंसा, दश पृणैमासयोदं च्तिणाविचार्च । ` 

ततो निनौतस्योदकस्याङ्गारेण प्रतपन विधानम्, ब्रोह्ियवयोरपि पशुमेघपरि- 

गतत्वाख्यानम् । संखतस्य एसडाग्रस्य पशुत्वेन स्तुतिः, तदुपपादयितु 

मितिह्ासान्वाख्यानम्, पाङ्कखरूपतऽपि तस्य पश्चत्वापादनम्, प्रसङ्गात् 

किम्पररुषादिपश्ुमांसाना मभमच्छवविधानच्धेति । 

(रे प्र० २ ब्रा° ) 

अथ वेदिकरगारम्भः। ततादौ ्फग-युप-रय-श्रसा गा सुत्पत्तिवगौनम्, ततः 
स्मास्य व्वरूपत्ेन स्तुतिः, प्रसङ्गतः सपप्रयुपयो त्रा द्य णब्यवदाय्येत्वक थनं तथा 

रय प्ररयोः राजन्यव्यव हा्यतकथनच्च । ततः स्पयादानम्, तस्य तीनच्तणौ - 

करणम्, तन्मन्लव्याख्यानम्, तौच्ठणौ क्तस्य तस्य सं स्परशेनिषेधश्च । ततः 
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स्तश्ब यजु हर णाख्यायिका, स्तम्बयजुद्ध रगविधिः। ततः स्फयप्रद रणम्, तन्मन््- 

व्याख्यानम्। ततः तलत््ह रणनिष्यन्नस्य पो रादानम्, तन्मन्लवयाख्यानम्, 
दिप च्तणमन्त्रतात्वथ्येकथनम्, उत्करे नि धानमन्लस्याभिप्रायाविन्करणच्च । 

तचाभिचरतः प्रयोगे विदेषविघानम्, यजुषा वार्चय ममन्लकच्चकवार 

स्तम्ब ह रगा पदे श खेति ॥ 

{ २ प्रण रे त्रा° ) 

च्य वेदिपसिरहः। तचरेतिह्ासाख्यानम् ( अवेव पौराशिकवमनावता- 

रस्य मूलश्रुतिः), वेदिएयिवयो स्तादात्यक थनम्, वेदिखननेतिष्ठासास्थागच्च । 

लतो बेदेरूत्तरुपरिग्ह्वः, तन्मन्लतात्पव्यवगनम् । पूवात्तरपरिग्रहयोः सह्या. 
प्रशंसनम्, तन्मन्लावय व शहा प्र शंसनच्च । वेदेरायामविस्तुयो विधानम्, वेद्य- 

सयो राद वनौ यस्परशेविधिः, वेदेः स्त्रसाग्योपपादनम्, वेदेः प्राकप्रवणत्व- 
विधानम्, उदक् पवणत्वविश्चानम्, दलत्तिणभागस्य पाश्चभिरौन्नरल्यकरयविधिः, 

अद्भिः ग्रल्तणौकारणनिषेधख । तती वेदेर्माजनप्रतिमाजेनमन्लयो्विंधानं 
व्याख्यानञ्च । ततः पो च्तण्यासादनम्, तदेवासौ ध्रकरैकं स्प्यो दमनम् । ततः 

सम्पेषमन्तस्य साकल्ये नानु वादः। तचाभिचरुतो विशेषविधानम्। हस्तपरच्ता- 

सनविधिः। ष्टतानां हविषां यागात् प्राक; निभ्भिताया वेदे वहि 

स्तरणात् पूवम्, स्पशं निषेधविधानायेतिद7सान्वास्यानद्धेति । 

(र प्र° ४ त्रा° ) 

अथय खुकसम्माजनम् । तच मानुषपात्ाद् देवपाचस्य विश्रषत्वकथनम् । 
खपस्यादानप्रतपने, जुङादौनां सम्माजेन विधिः, तत्तन्मन्लश्याख्यानच्च । तत 

स्तूथगिं प्रःश्िचहरणम् । खु चां प्रतपनप्दाने। खुवसम्माभनस्य प्रायग्यम्, 
खक सम्माजैनस्य तदानन्तय्यैम्, तस्य च लौ किकदृ छान्तेन प्रशं सन । खक 

सम्माजेनानां बेदाय्राणा माद वनौये प्ररणविचारः । अथ पल्नौसन्नद्ट नम्, 
4 
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तन्सद्नहन मनूद्य मन््विधानादिकच्च ! पत्या अखाज्यवेच्तगम्, तन्मन्तपद-' 

व्याख्यानच्च । अथाज्याधिश्रयणम् । तच इ विःखपग श्थानविचारः, आज्यस्या- 

न्तवेद्यासादनविचार्ख । अथाज्यस्योत्यवनम् । ततः प्रो त्त खत्यवनम् । तच 

मन्लातिदेशो ब्रा्मणाति दे शख । अध्वयां राज्यावेच्तणम्, तत््रसङ़ात् खचच्तु- 

रवेच्ितमाचस्येव सत्यत्वनिगेयः, खज्यप्र्ं सायां मन्तलिङ्प्रशं सनच्चति ॥ 

( र प्र ५ जा० ) 

पथय जुहूषभ्यद्न्रुवासु तस्याज्यस्य खवेण ग्रदगं विधित्॒स्तत्ससुदायस्य 

धुरूषावयवकल्यनया तत्साध्यस्य यज्ञस्य एरुषतादात्म्यक थनम्, जुन्नादिष् 

सर्वासु खक्त॒ खस्य प्रागरूपेण सञ्चरणोपपादनम, खुच्त अव्यग्रहे देवता- 

दे श्रनपूवेकत्वनिवारगम् । जुद्धपग्ड दुघुवासु जमेणाज्यग्रहयविघानम्, तचा- 

ज्यग्रहगो मन्त विधिप्रसङ्गात् गायचोच्छन्दसस्तिपदात्वचतुष्यदाएलवादिकथनम् 

अनुख्भो वाग्रूपत्वनिस यश्खेति ॥ 

( २ प्र £ त्रा 

अथाध्वर्यीरिश्मादिपोच्तणाय पोच्तण्यादानम् । तत इश्रापोच्तणम्, 

वेदिपोच्तणम्, बह्टिःपो च्तणम्, ओ षध्युपनिनयनच्च । अथ प्रस्तर ग्रहणम् । 

ततः सन्नहनस्य विखंसनम्, देशविषधेषे स्थापनम्, तदुपरि दर्मान्तरे- 

राच्छादगच्च । ततो बद्धिषः कतरम् । तस्य चिढल्वविधिः, मन्त विधिश्च । 
तदादवनौयामेः प्बलोकर्गम्, प्रस्तरस्य च तत्सन्निधौ र्च्तणम् । अथ 

परिशधिपरिधानं विधित्सौरितिहासमुखेन तदुत्प्तिवणंनम्, तत्परिधिखन्न- 

र्यभाग्देवानां नामाख्यानम्, खान्नाभिमबेणच्च । अतेव परिधौना मिश्रा- 

वयवत्वविचारः, तत्मरिध्य॒पादानभ्रूतच्ताणां परिगणनम् तत्सङ्गात् 

यकौ यडच्तपरिगगान वेति । | | 
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( दे प्र° ९ तब्रा°) 

अय्य परिधीनां परिघागविधिः, तच तेषा मांताविधानम्, तन्मन्त- 

गताभिश्न्दाथेकथनञ्च । अथ पूवां घारसमिदभ्या धान विधिः तन्मन्तार्थवगे- 

नम्, तथा उत्तराघारसमिदभ्याधान-तन्मन््तयोविधानच्च । ततो मन्त- 

विरेषजपविधिः। अथ प्रस्तरस्तरणम् । तचादौ ठटणनिरसनम्, तन्मन्ल- 

व्याख्यानम्, स्तोगेस्य तस्योपरि स्प्शेनम्, जुद्धादौनां सादनपय्धन्तं तस्या- 

रम्भनिषेधश्च । ततो जुनाः सादनम्, तन्मन्लव्याख्यानञ्च । उपगतः सादनम्, 

भुवायाः सादनम्, खुग्गताज्यव्यतिरि क्तस्य हविषः सादनम् । तत आसन्नानां 
इविषा मभिमशेनम्, तन्मन्लश्यास्यानश्चेति । | 

(दे प्र २ त्रा ) 

अथ सामिधेनौ प्रकरणम् । तच साभिघेनौनामनिवैचनम्, तद्ाचयितु- 

रध्वर्याः सम्पेवः, सामिधेनौना मनुवचनम्, सामिधेनौनां विविधस्या- 

विधानादिकम्, गतश्रेरेव यजमानस्येक विग्र तिसामिधेनौ विधानम्, तचरा 

नवान मेव ब्रूयादिति विधि्ेति ॥ ५. 

( शप्र° दे त्रा° }). 

सामिधेन्यनुवचनारम्भे हिङ्रविधिः, परसङ्गादसामयक्ञनिषेधः, ततः 

सामिधेनौमन्लाणां लिङ्दयपरिचयो व्याख्यानानि च ( इडेव “छताचौ'-पद - 

व्याख्यानावसरे छतश्रब्दोचारणस्याभिसमिन्धनेऽति श थित मानुकूल्यं स्याप- 

यितुं बिदेवमाधवकयाश्चतिः)। ततः पयोगे मन्तपाठपरिवत्ेनविधिः, 
समिद्ध मानवतौ-समिडवत्यो मध्ये धाय्ययोः प्रच्ेषविधिः, खतदिदुषः फला- 

ख्यानाय परारत्तोदाहरणच ॥ 

( टदे प्र° ४ ना० ) 

अथाग्रे मद्धाभअसौति निग इस्यानुवचनविधानम्, पद शस्तद्याख्यानच्च । 

लतः प्रवर्विधिः। ततो देवेद्ध इत्यादिनिवित्यदाना मनुवचन विधिस्तद्याख्या- 
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मच्च । तत॒ आवाष्टननिमदस्यापि पदशो व्याख्यानम्। सामिधेन्यनुव चना- 

दयस्तिद्तेव कर्स॑व्या इति विधिः, याज्याया पाटस्त्ासीन रखवेति चेति । 

( ₹ प्र ५ न्रा ) 

सामिधेनीसमिदस्याेर्लो किकाभित चअतिशय्यक यनम्, पाणापान- 

प्रोचादिकंरुणग्रामविशिद्धात्मसंस्कारुहेतुतया सामिधेनौनां पशःसनम्+ 

सामिधेन्यनुवचनसमये शपतो देव्यस्य पाणापानादि वियौजनहेतुत्वेन च 

घंसनम्, सामिधेनौरनुन्नवतो होतुरधिंरुमागत्वकथनादि कचति ॥ 

( दे प्र ६ त्रा ) 

अयाघारदोमयोविधानम्। तच्च पूर्वाघारस्यामन्लकत्वम्, उत्तर 

चारस्य समन्लकलम्, तथा तयोः जअमेणो पवेश्रनावस्धानलच्तणौ गुणौ चः । 
ततः खुगव्याघारस्य अआ हवनौयदच्तिणभागस्थितिलच्तणधम्मेविेषादयुम- 
देश्याः, ततोऽन्निसम्माजेन विधिः, तन्मन््तवयाख्यानादि कञ्चेति ॥ 

( ४ प्र १ त्रा) 

अथोत्तराघार पयोगः । तत्रादौ जह्वपग्टतो रादानम्, तन्मन्त्ाख्या नह- 

दिकम्, धुवासमञ्जनम्, भौरूपत्वेनाघारस्य पशंसनम्, विदितसमञ्जन 
मनूद्य मन्तविध्यादिकच्च । पूर्वाघारस्यो पांखुत्वपरतिपादनाय मनोवाक सं वादो- 

1 | € = । ५ © ख्ेठि 

पन्या सः, प्रसङ्तः सवस््ौ णा माजेयोत्वनि णेयश्ेति ॥ 

( ४ प्र २ ना० ) 

` अथाघ्चर्यहिंदवरणम् ।  तचादावाश्रावगम् । . तचाप्याद्ा विष्चवन्धन- 
दर्भाणां य्रदणविधिस्तदिचारुख । ततो देवदोतुरुपेवेरणविधानम्, वन्मन्लस्य 
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भागग्रोऽनुवचनं व्याख्यानच्च । तत ्ार्भेयद्धोटवरणविधिः, तन्मन्त्रस्य चै 

भागगोऽनुव चनं वाख्यानञ्च । ततो मानु ष्टवरुणविधिः, तन्मन््ानुवचन- 

व्याख्याने । ततो ल्ोतुजेपविधिः, तन्मन्नव्याख्यानच्च । अतैवापरमन््स्य विधा- 

नानुवचने, तत्तापर्य्याख्यानच्चु । ठतस्य होतुः सम्मश्ंनविधिः, जपादिविधा- 

नच्च । तत्मदेशात् छहोढषद्नं प्रत्यागमनम्, तच जपविघधानम्, तन्नपमन्त- 

व्या ख्यानद्चेति । 

८४.१.१२ ना.) 

अथय खुगादापननिगदस्य भागश्रो व्याख्यानम् । तत आश्चावगप्या- 

श्रावयाविधानानुक्रूला आख्यायिका, तयो विधानच्च । आखावणादिपच्चक- 

काले अध्वर्यव दीनां मौनविधिः। आश्रावणादौनां तेषां पञ्चानां वयाद्तीनौ 

( ्ोश्रावय, अन्तु वट्, यज, ये यजामहे, खौषट् ) ख रूपक यनम्, 

छशछादिकामानां विविधविधयः, अआख्ावणादोनां विविधप्रणंसा चेति ॥ 

( ४ प्र० ४ त्रा ) 

अथ प्रयाजसह्याविधिः । तचाख्यायिका | प्रयाजस्याज्यनव्यकत्वेन प्रशंसा, 
ॐ _ ० = 

तद्धोमविषये स्थाननियमय्छ (अचंव प्रसङ्गतो रणत्तञे परसन्धाक्रमगद् ान्त- 

पद शनम् ) । तत्पेषस्य चाखावणानन्तरकन्तेवयत्वो पदेशः, ततः पञ्चाना मेव 

प्रयाजानां कमशो विधानम्, तच्च जुङ्भप्टदोराज्यसमानयनादुपदेशाः, 
तच सर्वत्र खाद्ाकारदिधाना्थाख्यायिका, खाज्यपानां देवानां परिचय- 

र (० ति 
दानादिकम्, अभिघार्स्येव तदाप्यायनत्वच्चेति ॥ 

(४ प्र° ५ त्रा° ) 

तेषां प्रयाजाना मेव पकारान्तरेग प्रशंसा, ततस्तदनुमन्लगमन्ला्णं 

विधानायाख्यायिक्ता चेति ॥ 
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( ४ प्र & न्ना ) 

 वसन्तादिप्रयाजदेवेष्वभिसम्बन्धप्तिपादिकाख्ायिका 1 प्रयाजदेवानां 

प्रा्म्ये ब्रह्मवादिनां संवादः । अदिमध्यावसानेष्वनुदेयाना माज्यमाग- 

प्रधानखिषटक्लद्यागाना मधिदेवताकत्वाभिधानम्। आन्यप्रश्सा, प्रसङ्गात् 

प्रजापति शब्दस्येद् विवच्तिताथंनिगेयश्चेति ॥ 

[कि 8 री 

(१ प्र १ ब्रा० .) 

अथाय्नेयाद्याकपालपखोडाग्रविधघधानाधथाख्यायिका। ततो नामनिवेचन- 

दारेण एरोडाशस्तुतिः , अप्रयेद्िप्रसङ्गादमनिस्तुतिख्ेति ॥ 

(५ प्र २ ब्रा ) 

अथास्नौषोमौयेकादश्कपालपरो ड ्रविधानाधीख्या यिका ( इदेव परस- 

काद् चशन्दनिकेचनम्, “न्रश्चुवे दख" -इतिमन्ते खरदोवकथाश्चुतिख ) । 
अथाज्यभागयोर्विधानादिकम्, तचाज्यमागो पांश्चयाजपुरोडाशाना मसौषौ- 

मौयदेवताकत्वेन पसा, प्रसङ्गतः खय्यादियगलचयवयानादिकश्च | अथो- 

पाश्चयाजविधानम्, अन्यभागो पांश्याजयोर्नां मितापरिहाराय याज्याएरो- 

नुवाक्ययोलच्रविधिषिचारौ च । तत उपवासयोग्यपर्वविधानम्, अाज्य- 

मागस््ाननियमः, आ्रेयसौम्ययोराज्यभागयोयंज्ञचक्तष्टम्, लौ किक चच्तः- 

साम्येन तत्सम्थनादिकञ्चेति ॥ 

(४ प्र° टे ब्रा० ) 

ऋअथामावास्यदविषां विधानाधाख्यायिका । तच्रामावास्याग्रान्दनिवेचनम्, 
भ 

दाद श्रक पालस्येन्द्राम्रस्य हविषो विधानम्, साच्रास्य हविषो विधानम्, 

तस्य च सान्नाय्यस्य सोमात्मकताकथनादिकम्, सात्राखस्याधिकार्निणं- 



(९ २४ , 

यश्च । ततोऽमावास्यापवासस्य कालविधानाय पुराकल्पाख्यानम्, तच 

मतान्तरविचारश्च । तच चन्द्रस्य त्तयोदयव्याजेन चन््रदश्रंनरदिताया 

अमावास्यायाः पशसा, प्रसङ्गात् सर्ग्या चन््रमसो रिन््रडचत्वसमथंनादिक- 

ञ्वेति ॥ ` 

(५ प्र° 8 त्रा० ) 

अथ साघ्राय्यसिदधयं परथमं तावत् वत्छापाकरणाय श्राखाच्छेदविध्य्थ- 
वादौ, तच्च मन्तविधिः, मन््रमेदपत्तस्य चौह्वेखः । ततो वल्घानां माटसंयो- 

जनम्, तन्मन्लाभिप्रायकथनच्च । पर्तुतानां गवां मध्ये रणकस्याः वल्सात् 

एथक् स्पथेनम्, तन्मन्लय। ख्यानच्च । शाखागृद्नस्ानविधानम्, तन्मन्त- 

तात्पय्येकथनच्च । तच्छाखायां पवि बन्धनविधानम् । अमास्यायां राचः 

सन्नयतः च्तौरस्यान्नायत्वेन नियो गात् अभिद्ो चस्य द्रव्यान्तर विधिः । अथा- 

ध्वर्यः स्याल्यादानवि धिः तन्मन््रव्ाख्यानम्, तच पविचस्थापनस्य तदग्र- 

नियमस्य च विधिः, मौनकालविधिः, पयस आसे चनेऽध्वर्याजेपविधिः। 
ततो वाङनियमविसजनम् । दौ नपाच्च प्रच्ञालनोद कस्य ततैव च्तौरे सम- 

पणम् । तदुददास्य दध्यथं तचातञ्चनद्व्यत्तेपविधिः, वन्मन््देवतानामनिर- 
प्रशं सनच्च । तत उदकवतोत्तानेन प्राण तत्पिधानविधिः, तन्मन्नगतविष्णु- 

शब्दार्थो यज्ञ इति निगयश्चेति | 

(५ प्र ५ ना० )` 

अथावदानखरूपन्ापिकःख्यायिका ( इहेव दिजातोना ्टणत्रययुक्छ : 

त्वादिकथाश्रुतिः ) › चअवदानस्येयत्ताविधान्च । ततः यरौडाश्रस्योभखत 

अज्यकरगस्य प्रशसा । अथानु वाक्यायान्धयोः बमेण देवताच्ञानहविः- 

प्रदानसाधनत्वार् द्य॒म्बात्मकत्वे, तयोः समनन्तर पूवे वा वषट् कुर्यादिति 

विचारः, घरोऽनुवाक्यायाज्ययो गायचौचि शप न्दस्कत्वविधानन्च । तच्नानु- 



( दर । 

वाक्याया उचारस्गधम्मीपदेशः, तथा याज्यायाख् | ततः परसोऽनुवाक्या- 

याज्ययो विविधलच्तगानि । अथ यान्यानन्तरमाविनो वषटद्वारस्य विभज्य 

विधानम् । प्रसङ्गाद् यवादिश्रन्दाभिधानदारेण दशपृणंमासयागपश- 
सनम्, अल्ल कछलष्णपच्तयोनेमघेयव्यत्यासवगनम्, तत््सङ्गाद ह रादिमाम 

व्यत्यासवगेनञ्चेति ॥ 

(६ प्र १ त्राः ) 

अथ खिदद्ागविधानाधीख्यायिका । ततः लिदटकछलत्निगदव्याख्यानम्, 

खिदछदयागस्य यान्याएरोऽनुवाक्ययो विधानम्, तद्याज्यानुवाक्ययो विलच्तण- 

च्छन्दस निराकारगार्यां ख्यायिका, खिशछदवदानहोमपदेश्रयो विेषत्वाख्या- 

नच्च । अथाद्ट वनौयगाद्देपत्पयोरन्यतर स्मिन् ह विःखपणविधानम्, तचायरेः 

परिस्तरणविधिः, डच्छाङ्गभूत ब्राच्यणसन्त पेण वि धानच्चेति ॥ 

( ६ प्र ₹ न्रा) 

{ ^~ [~ = © ~ = 

अथ प्राशिचावदानविध्यर्थांख्यायिका (इदेव प्रनापतेदुहिटगमनपहे- 

लिकादिश्चतिः) । अचावदानपकारोपदेश्ः, अध्वयुसञ्चरविधानम्, ऋत्विजां 

खखभागप्राश्ननविधिः, अचर वाचंयमत्वविघ्ानादिकम्, तचापि मानुष- 
= = (> घ प न 

वाग्यवद्कारे वबाव्या ऋचो वेष्एवयजुषो वा जपविधिश्ेति ॥ 

( ६ प्र र त्रा) 

अथेडा वदान विध्यर्थाख्यायिका ( इदेव जलक्ञावनङत्तान्तो नोवन्धन- 

ष्टङ्क थादिश्चतिखख ) । इडायाः पञ्चावत्तादिविधिः, योष्टयोरिडानिलिम्प- 

नादिकञ्च । ततो दोतुरवान्तरेडावदानम्, दौ मिडोषद्धानम्, इडा- 

 निमदव्यास्मानञ्च । तत इडायाः प्राशनविधानम्, माजेनवि धानद्धेति। 



( € 

१.६..१०..४१. ) 

अथोल्प्रकोदृद्नम् । ततः समिघा भभ्याधानम्, सम्माजनच्च । अथानु- 

याजाथवादः । तच बह्वः प्राथम्यकथयनम्, नराग्रसस्य दितोयत्वम्, अम्र 

रत्तमत्वम्, ततोऽनुयाजमन््लागां ाख्य(न्चेति ॥ 

> (8 -प्ररः ९ | ना ) 

अथ खुचोवयदनम्, प्रसङ्गात् विवाह विधिविचारखख ( इदेव दाच्ठिणा- 
तयानां मातुलकन्यो पयमनविचारुख ट कितः ) । अथ परिधोनां समङ्जन- 

विधिः। अथ खत्तावाकपरषायाश्रावणविधानम्, ख्तवाकपेषमन्लव्याख्या- 

नञ्च । अथ प्रस्तरादानम् जुद्धपभ्ट दुध्रुवाणां कमादग्रमध्यमूलसमञ्जनविधिः, 

तन्मन्ताणां वयाख्यानानि च । अथ प्रस्तरावयवानुप्रह्नरगम्, तचाम्रौदध्वयाः 

संवादश्च । अथ श्युवाकपेषायाश्रावणविधानम्, शंयुवाकपरेषमन्तव्याख्या - 

नच्च | ततः परटिभीना मनुषदरणम्,. जुह्पभ्टदोः सम्प्रहरणादि कञ्चेति ॥ 

(3 ०.९. 2) 

अथ सूक्तवाकष्टोचाख्यानम् । तच दखक्तवाकशन्दनिरवचनम्, भागश 

स्तन्मन्लव्याख्यानच्ख । अथय ग्रायवाकन्योचाख्यानम । तच षायवाकप्राब्दनिव- 

चनम्, भागण्स्तन्मन्लव्याख्यानच्ेति ॥ 

( ७ प्र रे त्रा? ) 

अथ प्रलौसंयाजः । तचादावध्व्याजुंह्खवग्रह णम्, छो तुवदग्रह णम्, 
अभ्नौध आज्यविलापनोग्रहणम्, तयेवाच्चर््वादौनां परियाणादिकञ्च । ततः 
भली संयाजाथेवादः। तच ` सोमल्व्युदेवपत्य्नौतिदेवताचतुद्धयस्य अज्य- 

छ विषो पांशुयागविधिः, पल संयाजस्येडान्तलविधानम्, वेदस्योत्पल्तिविनि- 
$ 
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योग विखं सन विधानानि, अस्नौदध्वर्यः संवादादिकच्च । अथ समिदयज्ु- 

होीमविधधिः, समिदयजुर्नांमनिवंचनच्च । ततः प्रणीतानिनयनविधानम्, 

फलौ करणानन्तर स्थापितकशणाना सुत्करे च्तेपणादि विधयश्चेति ॥ 

( ७ प्र° ४ न्रा° ) 

अथ पृणपाचस्य निनयनविधानम् । तच दक्िणामाद्ात्यवणनम्, देव- 

यानपिदटटयाणवणेनम्, अपां शान्तिकरत्वाभिधानम्, पूगपाचमन्षिधानम्, 

मुखो पस्पशंनच्च । अथ विषाकमकरमरविधानम् । त चाख्यायिकादिकथनच्च । 

तच प्ाङ्पेच्तगम्, खःप्रच्तणम्, र्योवेच्तणम्, रभ्म्यदौ च्तगम्, इदेव 

प्रसङ्गतो ब्राद्यणानां बरह्मवचेसकामनाया रख्वौचिन्यश्चतिः, रव्यौ वत्तैनम्, 

गाहपत्योपस्थानम्, एच नामग्रहणम्, आद वनौयो पस्ानच्च । अथ व्रत- 

विसजेनविधानम् । तच तन्सन्ल विधिः, तेन पुनय॑यावन्मानुषत्वलामसिदि- 

खेति ॥ 

अथ स्मत्तव्यालोच्यवचनद्चौ । 

“अम्परे देवानां व्रतपतिः” ९. ९. २. * 

““ऋध्िदे देवानां नेदिषम्” ५. ९. १९. 

"अभ्वं देवाना मद्धातमाम्"” ५.१. €. 

“खि देवानां ग्टदुददयतमः” ५. १.१०. 

“आमि योनिर्य॑स्य, स ततः पजायते ४. ३. ९१. 

““अ्रिविं स देवस्तस्येतानि नामानि, श्वं दति यथा प्राचा खाचन्तत, 
भव इति यथा बाहोकाः, पश्रूनाम्पतौ श्डोऽभिरिति तान्यस्याश्ा- 

न्तान्येवेतराणि नामान्यभिरिलेव श्रान्ततमम्” ९. १. =. 

"अभिर सर्वा देवताः" ५, १. ८. 

* प्रधमप्रपाठकोयप्रयमन्राद्यणस्य दितीयकण्डिकायां श्त मि्यर्थः। 



( ६५ ) 

"अभिर होता" ३, इ, २४. 

“अन्नौषो मौय हि पौगेमासं ह विभवति” ७. १. २. 

"अथ यदत्रवौदिन््रशतुवेदखुति, तस्मादु हेन मिनन खव जघान ५.२. १०; 
“येषा गतिरेषा प्रतिदा य रुष तपति तस्य ये रुष्मयत्ते सुतोऽथ 

यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स खगा वा लोकस्तदेव मिमाल्लोकानसमा- 

रह्याथेतां गति मेतां प्रतिद्ां गच्छति?” ७. ४. १०. 

“दन्तकः पुषा द. २. ७. 

“खट्विर्वा इदं सवे मापनम्"? १. १. १४. 

“अध्वरो वे यज्ञः"? ३, ३, ३०८, २९, ४०. 

"अनिर्क्तः प्रजापतिः? १. ९. १३. 

“निरुक्तो वै प्रजापतिरनिरुक्तान्याज्यानि” ४. ६. २०. 

“अनुवाक्या, अथ याज्या, अघ वषटकारः, अथ सा देवता, यस्ये देवताये 

ह विभवति, > > > तदवदानं यत् पञ्चमम्” ५. ५. ७. 

"“अन्तरिच्तं वा अनु रत्तश्चरत्यमूल मुभयतः परिच्छिन्नम्, यथायम्परुषो 
मूल उभयतः परिच्छित्ोऽन्तरितच्त मनु चरति" १. २. 8. 

“अन्धो भगः? इ. २. ६. 

“खन्धो वा वधिरो वा भविष्यसौेता वै सुख्या खातयः, > > >, 

अपजा आअषयुर्भविष्यसोति प्रजा वरै पश्वो म धम्, 

 अपतिष्छितो दशतिः चिपरऽमं लोक मेष्यसोति” ४. €. १६-१८. 

“पि हि भूया सि श्रताद् वर्षेभ्यः एरषो नौवति? ७, ४. १९. 

“अग्रत वा अपः? ७. 8. 9. 

"अमेध्यो वै पुरूषो यदन्टतं वदति" १. १. ९. 

“अयं लोको ब ह्हिः” ३, ३. २४. 

““अश्चद्धा मनुष्यान् विवेद,-- ये यजन्ते, पापौयांसस्त भवन्ति; यन 

यजन्ते, श्रेया सन्ते भवन्तौ ति”? २. २. २४. 

“अद्ाच्तसा वै गाथी?" ई. ९. २द्. 
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“खअल्ति वै पव्या ग्रमेध्यं यदवाचीनं नाभेः २.४.१द्/ ` `: ` 
“आपो हि कुशा, ब्रह्म यजुः” २. ४. इ | 

“द मश्य पयो हित मिद हि यदा वषे्यथौषधयो जायन्त योषधौ- 
जेग्धापः पोत्वा तत रष रसः सम्भवति” २. ४. २५. 

“इन्द्रः सर्वा देवताः? ५, २, २२. 

“हयं वे एधिवौ पतिष्ा 9. ४. १९. ध 

“रयं वे एथिव्यदितिः” २. ४.१५, 4 
“डभयं वा खदभिंदैवाना९ येता च दूत? ४.१.द्, ` ` ` 

“ऋण द वें जायते । योऽस्ति स जायमान ख्व देवेभ्य ऋषिभ्यः पिद्भ्यो 

मनुष्येभ्यः--”५. ५. १-५. 

“तवो छह वे प्रयाजास्तस्मात् पच्च भवन्ति ; पञ्च द्यतवः > > > 

वसन्तो वरै समित्, म्रौग्मो वे तनूनपात्; वर्षावा इडः, शरदे 

बदह्धिः, हेमन्तः > >. > खादाखादहेति?” ४, ४. १, <-१द्. 

“एकाद शाच्तरा वै विशुष्” ९. १. २8. 
“खत ह विय ददृ्ुयंदं पूग॑मासौ'" ५. ५. २३. 

“रतदव देवानां पियं धाम यदाज्यम्”? २.५.१७. त 
“शतदे संवत्सरस्य सं पयो यदाज्यम्" ४. ४.५. ` | २, ६.१७. 

“णतानिवे तेषा मन्नीनां नामानि, यङ् सुवपलिसुवनपलिभूूतानाम्मतिः" 

“शति दच्िणा मन्वारभ्य यजमानः ७. 8. ९. 

“शते वे चयो देवा यद्ंसवो रूबा आदित्याः २. ९.९२. [१.९१. ३. 

°“खल् पुरोडाश मेव कभ भूत्व! सथ॑न्तं ते छ सवै एव मे नरेऽयं वे यच्ञ इति" 

श्ण्घ उ वा इमाः प्रजाः पाणो भूत्वा विभक्ति, तस्माद्ेवाह भारतेति?" 

"न्ष रव ठचो यन्वन््रमाः ५.३. शद्. . +. ` [३. ९.२. 

“यष यच्ो देवलोक मेवाभिपेलि"? ७, ४.९. ` 

श्ष वे श्रेष्टो रश्सियेत् सव्यः" ७. 8. १६. 

(“रेन््रा् द्यामावास्य इ विभवति" 9. १. 
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““किन्देवव्यान्धाज्यानौति प्ाजापल्यानौति ह ब्रयाङ्” ४. ई. २० 

“न्त चं वं जुह्धविश इतराः खचः। > > > । उपर्यासौनं च्चिय मध- 

स्तादिमाः परजा उपासते इ. १. १५. , 

“द्धा वे गाह पत्यः? ९, १. १९ ; ७. 8. ९८. 

“पदधा वे प्रतिष्टा” ९. १, १९.; ७. ४.१८, 

“षहा हि पशवः ६. ४.१४. 

“चत्वारि वाचः,--णहति ब्राद्यणस्य, 

गद्ि-आआद्रवेति वेश्यस्य च राजन्यबन्धो ख, 

आधावति गूद्स्य'' ९. 8. १२. 

“चमसो देवपानः” इ. ४. १९४. : 

“छन्दांसि वा अनुयाजाः” €. ४.९४. 
“जघनार्धा वा रष यज्ञस्य यत् पनीः र. ४. ९२. 

“जायेव दविष्कात्” ९. ४. १३. 

“तदु तदातिविच्ञान्य मिवः इ. इ, ८. 

“तदु छाषाएः सावयसोऽनप्रन मेव व्रतं मेने" १. १. ॐ; ` 

“तदु होवाच याक्ञवल्कयः,- यदि नान्नाति पिदटदेदत्यो भवति, यद्य अस्नाति 

देवानत्यन्नाति; > > > तस्मादारख्य.मेवान्नौ यात्” १.९. ९, ९०. 

“त देतद्धोतुः क्म । स. यदि मन्धेव न दता वेदेति, अपि खय मेव 

यजमानोऽनु मन्लेयेत'* ई. 8. 8. 

°नतद्येव ब्राद्यणेनष्टवं यर् ब्र्यवचसो स्यादिति" ७, ४.१६. 

“तद्वा रखष रखवेन्द्रौ य.रख्ष तपव्ययंष खं ठचो यच्चन्द्रमाः?” ५.३. १९८. ¦ ` 

““तञ्चेवानवज्लुपं यो मनुव्ये्नस्नत्॒ पूवे†ऽन्नौयादथ किमु यो देवेष्वन- 

खरु पूर्वेऽन्नीयात्; वस्मादु नेवाश्नौयात्” ९. १. ८. 
““तस्मात् व्यङ्खला वेदिः? र्. ३, €. 

““तस्मादिमा मानुष्यस्ियस्तिर इवेव पुष्टसो जिधनत्छन्ति ७. इ. १२ 
““तस्मादेतेषां प्रूनां नाशितब्य मपकरान्तमेधा हते पश्वः? २.१. ९ 
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“तानि हतानि ( आज्यानि ) यजमानदेवत्यान्येव ; यजमानो छव खे यजने 

प्रजापतिः ; रतेन द्यक्ता ऋत्विजस्तन्वते तं जनयन्ति" 8, ई. २०. 

““तेजेाऽसि, शुक्र मसि, खम्टत मसि ( आन्य |)” २. ४. २८. 

“.विदत्प्रायणा दि य्न सिदद यनाः” ३. २. ५. 

“त्वष्टा वै सिततां रेतो विकरोति” ७. इ. १०. 

^त्वशुदं वे पचः विशीर्षा षडच्त आस, तस्य चोरयेव मुखान्यासुः । तद्य- 

देव रूप आस, तस्माद् विश्वरूपो नाम” ५. २. ६. 

“दारूभिवां दतर) शवं च्युषन्ति” ७. १. ९८, 

“दोर्घात्व माशास्ते > > >, सुप्रजास्ल माश्चात्ते ^ >~ >, भूयो 

हविष्करण माण्णस्ते > > >, प्राणानाश्चास्ते > > >, 

दियं धामाशास्ते >~ > ><; पञ्चाशिषः करोति” ७. २. १३-१७. ` 

“देवाना मन्नं यचन्द्रमाः” ५. ३. ५. 

““इन्दरं पात्चाण्यदादहरति--" ९. १. २२. | ३, २. १०, 

"दादश वे मासाः संवत्सरस्य पञ्चैव रष खव प्रजापतिः सप्तदशाः" 

“दादश वं मासाः संवत्सरस्य पञ्चतेवस््रयो लो कास्तदि शतिरेष रखुवकविशो 

य ख्ष तपि ३. २. १९ 

“दाद शा च्ता वें जगतो” इ. ९. २१५. 

न्द्रे वा अआङतो, सोमाडतिरेवान्याज्याङ्तिरन्या ; तत खषा केवलौ यत् 

सो माङ्तिरयेषाज्याङ्तियैद्वि्॑ज्लो यत् पञ्चः" ५.५. १०. 
“नव च्ादहृतयो भवन्ति ; नव वे पुरुषे प्राणा?” ४. ३. ५, 

न वा रखतेषां ( माषाणां ) दवषिग्येहन्ति'° ९. १. १०. 

““नासामा यच्छोऽस्ति” ३. इ. ९. 

““्च्च व्याहृतयो भवन्ति, ओ ख्रादय, अस्तु श्रौषट्, यज, ये यजामहे, 
वौषडिति” ४. ३, ९६. 

““पविचर वा आपः” १. ९, ९, 

“"पगुदध वा खघ आलभ्यते यत् पुरोडाः” २. १. ५. 
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“^पश्रोस्तेदनी न कुवन्ति ; रचत सा हि स भागः ७.३. २५. 

“पुसा विद्र मिवोदितोऽयैन मेता रावि सुरेव न्याक्ञवते, सोऽस्य वान्त 

मापदययते। तं ग्रसित्वोदेति। स न पुरस्तान्न प्रश्वाद् ददृशे 

५. र, १८, १९. 
“पुष द वे देवा खगे पु मल्तेभिरेः” २. १. ६. 
८८ = „9 पुरूषो वे यन्ञः"> २. ५. ९. 

“पूर्वादौ वे यज्स्याध्व्ुजघना ङः पत्नी", ७. इ, ३. 

“पूर्वादा वे शिरः” २. ९. १२. “^ [५.२.१९२ 

“पूर्वाह्ने देवा अश्न ममिद्रन्ति, मर्यान्दिने मनुष्याः, अपराहे पितरः” 
“"परौगंमासं हविः? ५. ९. ६. 

“प्रजापति यज्ञः १. १. ९३. 
८८ = ०३१ 
घ्जा व नर; 8. ष्ट = ~ल 

""प्रतिष्छा दि गराः? ई. ४.१४. 

“प्रयाजानुथाजा वें देवा खाज्यपाः इ. ४.९७. 

“पाङ पर्तत ; प्राचो दि देवानां दिक्” 9. 8. १३, [ ५, ४, १२. 

“शाचो दकि देवानां दिक्। > > >। उदौचौ हि मनुष्याणां दिक्" 

“प्राचो दि देवानां दिगथो उदकप्वणोदौचौ हि मनुष्याणां दिग दल्ति- 
यतः रोषं पलुद्दवयेषा वे पिणाम्”* २. इ, ९७. 

६८ त 99 पाणो वे वातः” १.१. १४. 

“श्रद्ध वे पलाशः” २. ६. १९. 

“ब्रद्य दभि ३. 8. २. 

“ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तमः ६. २. १९. 

“श्रद्धा वे य्ञस्य दच्तिणत चआा्तेऽभिगो पता? ९. २, १८. 
^भ्राद्यगो दि रच्तसा मभिद्न्ता” १. ४. ९. 
1 29 मध्यं व नाभिः १. २. २३. 

(र न , 

“मनश्च छ वे वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञ' वतः" इ. ६.१. 
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“मनसा वा इद सर्वं माप्तम्, तन्मनसेवेतत् सर्वं मात्रो ति? द. र. २२. 
“(मनो वें देववादनम् ; मनो हदं मनस्विनं भूयिष्टं वनो वाह्यते” ३. ५.६. 

“मस्तिष्क ख्व पिद्धानि ९..५. क ^ | 
"मिथन छयेकश्ेका च > > >, मियनध्द्िद्धीचदेच > > > 

मिथुन हि चयख् तिखश् > >. ><, मिथन हि चत्वारश्च 

चतखश्च > > >. नो दयत ऊंडं मिथन मल्ि ; . पञ्चपञ्चेति 

येव तदुभय भवति?.४..५.७, =, €, ९०, १९ 

"मेध्या वा खाप १.१. १ | 

श्य रण्व दवाना मासोत् सोऽयवा > > >, -योऽसरराणां स यवा 

> > >, सन्द महः, सगरा राचिः, यव्या मासाः, सुमेकः 

संवत्सरः” ५.५. २ 

("यच्छष्वां तदाम्रेयम्, यदा तत्छोम्यम् > > > । खम्नौषोमयोह्तावतीौ 

विम्रूतिः प्रजातिः । द्यं खवामेयः, चच्धमाः सौम्यः ; अद्रेवा्रेय, 

रात्रिः सौम्वा; य रखवापूयंतेऽदधेमासः स आनयः, योऽपच्तौयते 

स सौम्यः" ५. २. २) २४. ए 
"यजमानो वै प्रस्तरः” द. ३. ४४; ७, १.९९, १४, १९६. 

“यजमानो वे यज्ञपतिः” ९. २.९२ 

“व्यजमानो वं इव्यदातिः? ३. ३. २९ 

“यज्ञ् उवाच,-- ब्राद्यणस्यव इत्ति मनु टप्येय मिलति ९. १. २८. 

“"यज्ो वा आपः" १. १. १२. 

“यन्तो वा ऋतस्य योनिः” २. ९. ९६. 

“यज्ञो वे विष्णु” ९. २.९३. 

“यन्नो वें खे्टतमं कम्भः” ५. ९. ५. 1 
“"यन्ञो वं खर्” १. २. २९ 3 ॥ 
“'यत्किच्चाभ्नौ जुति, तद वदानं नाम" ५. ५. ₹ ५ -2.,२, 

“यथा ज्तातिभ्यां वा सख्िभ्यां वा सदधागताभ्या समान मोदनं पचेदजं वा” 



( 4. ) 

"वथा मधु मध॒छछतो निदधेवेयुः” ५.१. २... | 
““यदस्ये एथिव्या अनाग्टतं देवयजन मासीत्, तचन्रमसि न्यदधत ; तदेत- 

चन्द्रमसि छष्णम्› २. ३. १८. | (8 | ७. 8. २, 

“यद् ब्रयादिद मद सत्यादन्त मुपेमौति, तदु खलु एनर्मानुषो भवतिः 

यद्यपि बद्य इव स्ियः साधयन्ति, य खव ताखपि कुमारक इव पुमान् 

भवति, त खव तच प्रथम खत? २. ४. €, 

“यद्व नेन्येचि, च्छो मिति तत्” इ. ३. २०. 

“यवा च द्धि वा $अयवा यवेलौवाथ येनेतेषा होता भवति, तङ् यावि- 

दो च मिव्याचक्ततेः ५. ५. २९, | 

“यां वै काञ्च यन्ञ ऋत्विज अशिव मागशासते, यजमानस्यैव सा” ७. २.२९. 

“यावतौ वे वेदिसतावतौ एथिवौ' २. ६. €. 

""यावद्ेवास्येद् मानुष माय॒स्तस्मा खवेतदुपतिषते”, 9. ४. १८. 

“येन बाइनेन धावयेत्, त दिसुच् ब्रयात् प्राययतेनत् घतं कुरुतेति । 
ग्घ उ वाद्नस्याप्डवः &. ४. €. 

श्योषा वा आपो षाभि १.१. १८. 

“योषा वै पल्ली रेत आज्यम्?” २. 8. १८. 

“योषा वे वेदिरषाभिःः २. ३. १५. 

योषा वे वेद्दिषा वेदः ७, ३. २९ 

° रेतो वा आज्यम्”? ७. ३. 9 

"शतो वसोमः' ७. इ. €. 

“वच्चो वा आज्यम्'› 8. 8. 8. 

““वच्चो वा खा पः, १.१. ९७. 

"“वाग्वे यज्ञः" १, २. २. 

“वामनो इ वे विष्णरास'” च. ३, ५. 
““विदेधो छ माथवोऽभिं वेश्ानरं मुखे बभार । > > । तसे इ समामग्त्य- 

माणो > > ऽभिर्वश्वानसो सुखादुल्नञ्चाल | तन शाक धार- 

6 
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यितुम् । सोऽस्य सुखान्निष्पेदे। > > । तद्धि विरेघौ माधव 

आस सरसखत्याम् । स तलत रुव प्राङ दहत्रभोयायेमां एथिवोम् । 

> > | स इमाः सर्वा नदौरतिददाह ; सदानौरे्यत्तसाङ् गिरे 

नि्डावति, ता हेव नातिददाद् । ता ह स्मतां परा ब्राह्यणा म 

तरन््यनलिदग्धाभमिना विश्वानरेतोति। तत रख्तद्धिं पाचौनं बहवो 
० २ > 

ब्राह्यणास्तद्वाच्तचतर भिवास सखावितर् मिवाखखदित मभिना वश्वा- 

नरेगेति । तदु हेत च्तेचतर भिव ब्राद्यणा उ दि नून मेने 
शसिष्वदन् । सापि जघन्ये नेदाघे स भिवेव कोपयति तावच्ौतानति- 

(> कर 1, 

दग्धा दयभिना वश्वानरेण । स होवाच विदेघौ माथवः,-- क्रा 

भवानोति ? अत खव ते प्राचीनं सुवन मिति दयवाच। सेषाप्ये- 

तदहि कोसलविदेष्टानां मयादा तेहि माधवाः”. ३. १९०--९७. 

्डषा द्धि मनः, दषा द्दिखुवः; > > योषा वाक्, योषा हि खक्” 
« विपरतितलोमेव पापः पुरुषो भवतिः” ४. ५, ५. [३. ई. इ, ४ । 
^.श्रान्तिरापः"? ६. २. € 

““शिसो वे यक्ञस्याद्वनीयः? २. ६.९२. [ इ, ५. €. 
[| = ठ वि [ (1 

““शि श्र वं ग्रोचिष्केषम् ; शि दहौदं शिखिनं भूयिः शोचयति?" 

“संवत्स॒रो वे पिता वेशानरः प्रजापतिः? 8. २. १६. 
(01 =. ,6 = द् (= अ ९ 9१ 
संस्थिते यजे ब्राह्मणं तयितवं ब्रृयाङ् यज्ञ मेवतत् तपंति?” €. १. २८. 

“स॒ आज्यस्योपस्तौयं द्विहविषोऽव्दायाथो परिदटादाज्यस्याभिघार यति, 
~ [स € न 

सषाज्येन मिखाड्तिद्यतेःः ५. ६. २९. 

५ स इन्द्रोऽत्रवोर् > > > कछ इवास्मि, न वे मेदं धिनोति; यन्मा 

धिनवत्तन्मे कुरुतेति । तथेति देवा अन्रवन् > > > नवाम 
मन्यत् सोमाद् धिनुयात्, सोम मेवास्मं सम्भरामेति? ५. ३. ४, ५ । 

““स खव सवतोऽननिभिगुप्यमानः खगं लो क सम सुते" ४. ६. १५. 
«स खव देवयानो वा पिदटयाणो वा पर्थाः ७, ४. २. 

“स रषोऽभिकछेतुष्वाभक्तः समिधोऽ आम्रे तनूनपादम्न इडो मने बह्हिरप्र 
स्वहा मिति ४. द. <=. 
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“स ओघ उत्थिते नाव मापेदे, > > >, तेनेत मुत्तरं गिरि मतिदुत्राव, 

> > >9 यावद्यावदुदकं समवायात्, > > ><) तावत्तावदे- 

वान्ववससपे । तदप्येतदुत्तरस्य गिरेमेनोरवस मिति । सौघो इ 

ताः सर्वाः पजा निरूवाहाथेद मनुरेकेकः परिशिशिषे" ई. इ. ६. 
"सङ्कामो वा ख्व सत्रिधौयते, यः प्रथाज्ञेयजते” 9. ४. ९७. 

"सनयं वै चचतः । सत्यं वै चच्तसतस्माद् यदिदानीं दौ विवदमानावेयाता 

मद मदं मह मध्रौष मिति, य ख्व जृयाद ह मदशं मिति, तस्मा 

ख्व श्रद्ध्याम, तत्सघेनेव्रैतत् समड्धेयति? २, ४, २७. 

‹°सत्य मेव रेवाऽन्टतं मनुष्याः? १.१. ४; ९, १७. 

““सप्तद श्ाच्तराणि सप्तदशो वै प्रनापतिः' ५, ३. ९७. 
“स॒ यद् वत्तेमानः समभवत्, तस्माद् छः ; अथ यदपात् समभवत्, 

तस्माददिः; तं दनुश्च दनाय मातेव च पितेव च परिजग्टहतुः, 

तस्मार् दानव इत्याज? ५. २. €. 

शख यदिदं एुरा मानुषौ वाचं वयादरेत्, तचो वैष्णवो ग्टचं वा यजुर्वा जपेद्” 

“सवै वै पुरीं सरवैगोव'" ७. ४. इ. [९ £. 

“सवे वे प्रजापतिः”? इ. २, ९०. 

"सविता वै देवानां प्रसविता" ई. २. ८. 

“स षं यज्ञ॒ उवाच > > ५८, ब्राह्मणस्येव टि मनु दप्येय मिति" 
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"हतो ठचः स यथा दृतिनिव्मौत ख्व संलौनः शिग्ये, यथा निदधेतसक्तु- 
मस्व संलीन: शिश्ये!” ५. २. ९९, 
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॥ अथ कण्डिकाचुटौखचो ॥ 

कण्डिकाप्रतौकम् 

अथ सम्मा 

घ्ासौनस्त माघारयति ... 

आसौोनस्त माघारयति ... 

तंवारख्त मभ्मिर 

तूष्णौं त माघास्यति 

तूष्णीं त माघारयति 

देवा हवै यज्ञं 

मन्ल्ेण त माघारयति 

५ | कण्डकाप्रतोकम् 

२३०६ | मन्त्ेण त माघारयति 

२०४ | स यदुपा८शगु कियते 

२०६ | स सम्मा 

२०४ | स खवेण पूवं माधारुयति 

२०५ | खुचता त माघारयति 

३०६ | खुवेण त माघारयति 

३०५ | खवेगा त माघारयति 

॥ अथ खचोपचख् चो ॥ 

अथ पपाठकसर्चौ ... 

अथाध्यायस्चौ 

अथ त्राह्यरख्चौ ,.. 

अय क शिडिकारूचौ ,.. 

अथ कणिड्किचटौरूचो 

१4 ९/ 

अथय विषयसूचौ 

९ 

अथ कमनामदर्चौ ... 

अथयण्नामादिसूचौ... 

५० | अथ सचोपचस्ची ... 
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अथ स्मत्तैयालो चवचनस्चौ 
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॥ 

॥ श्रय ॥ 

॥ शत पद्व्राद्यणम् ॥ 
ङ 

॥ सायणाचायंङ्त-“वेद्ायप्रका श्रः -नाभभाग्यसदितम् ॥ 

( अथ भाष्योपक्रमः ) 

ध 

॥ ॐ नमः ओओगणेगश्ाय नमः ॥ 

वामौ श्ाद्याः सुमनसः सर्वार्याना सुपक्रमे। 

यं नला छृतहत्याः स्यतं नमामि गजाननम् ॥१॥ 

यस्य निःशंखितंः वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निमे, त मदं बन्दे विद्यातौयमदेश्वरम् ॥२॥ 

तत्कराचेण तद्रूपं द्घतो वुङ्क्पतेः२ । 

कतावतर णः“ चौरखागरादिव चन्रमा: ॥३॥ 

विजितारातित्रातो* बौरः ओहरि हरः चमाधोश्ः। 

१-- ड-पुसतके खतदनन्तर् मेष शचौ कोऽधिक :-- 

* “श्ुतिषङ्कनाथेलच्ं यो विकासयति दूतः । 

स पायात् सचिदानन्दः सूयमण्डलगो ह रिः-इति । 
२-- “निश्वसितं-द्रति ज, भ, ज, ट । इ३-- 'नुक्घभूपतेःः- दति ज, भ्र । 

४-- (छ्रतेचेतरणः- दति ज, ज, ट । ५-- “विजिताराजतेजातो- 

द्रति ज, भ, ज, ट ; (विजितारिजनो जातोः-द्रतिड। 
1 



४ ॥ श्तपथव्राद्यरम् ॥ 

धम्मेनरह्माच्वन्यः, समादि शत्सायणाचाय्येम्? ॥ 8॥ 

ग्यजुःरसामश्राखाना मेक॑का व्याकृता लयः । 
तावता तत्मानायां ज्ञातु शक्यास्ततः पराः ॥५॥ 

वासना रिशदा* यत्न मन्लार्थाना मगेषतः । 

परायेणाध्वयवं कम पू्श^ श्राखान्तरविना ॥ ९॥ 
करामलकवद्यत्र पर तच्च प्रकाशितम् । 

या कावित्तादृश्नौ शाखा वया व्याख्यायता मिति ॥ 

सवतः सायणाचायौ विष्डश्योदौरितान् गुणान् । 

माध्यन्दिने श्रतपथे त्रायसे व्याकरोति. तत् ॥८॥ 

सञ्चारः पदवाक्याथन्यायानां द शरितः पुरा । 

बेदाना मयवत्लादि यच्चान्यदुपयुज्यते । 

सवश्राखासमलेन विज्ञेयं तदिदाखिलम् ॥९॥ 

यच्च सन्दिग्ध मज्ञात मच तदिवरिग्यतेः । 

स्त्या कल्यखचाणां ब्राह्मणानाञ्च सङ्गनहात् ॥ १ ०४ 

९-- धर्मब्राद्याचान्यः"-दइति ज, भ, ज, ट; “यमंन्रद्याचाये+-इति इड । 

२-- 'समादिण्त्सायणाचाय्येः'-इति ज, क, ज, ट । 

इ-- “स टग्यजुः"- दति ज, भ, ज; ट । 

४-- '्वासनादिश्दा!-द्रति ज, भ, ट ; 'वासनादि सदा'-दइति ज, ड ! 

४५-- "कमे पृगि-दति ज, भ, ज ; कमापूरिः-दइति ड । 

६-- “सवज्ञः"-दइ लति ड । -- ्याख्याकरोति!-इति ज, भ, ज, ट। 

<-- "यच-दइति ज, भ, ज, ट ; “यत्त्"- इति ड । 

९ -- न्धि परौच्छते'- इति ठ, ड । 



॥ माष्योपकमः॥ द 

{ अथय प्रथमकाण्डोध-परयमप्रपाठक~प्रथमब्राद्धणस्थावतरणौ ) 

द्ह दि चरभे चतुटंगे काण्डे करतलामलकवत् परत्वं प्रका- 

श्रितम्, ततः प्राक्रनैख् चयोदशभिः काण्डैस्ेता्चिसाध्यो, धमः 

प्राधान्येन प्रतिपादितः) श्रग्याधानेः अग्यश्चाघानपवमानेष्िभि- 

निंष्याद्ाः; पवमानेष्टयश्च दरेषूएंमारुविृतितयार तदधिगम- 

खापेचषन्ञाना दति प्रथमे काण्डे दरप्रण॑मासौ प्रतिपादयत; तदनुष्टा- 

नारम्भख पूणमासपूवेकः* ; अतश्च तस प्रणमासस्य प्रथमं यदङ्ग 

ज्रतोपायन* तदाङ्गवेनापा सुपस्यभेनं विधत्ते 

१-- “दच्तिणाभिर्गदपत्यहवनौयो चयोऽग्मयः। 

अभिच्रय मिदं त्रेता प्रणौतः संसकुतोऽनलः ॥*-इति अम ° को ° 

र्. ७. २० | “चेता लभिचये'?-इति च तचेव इ, ३. ६८ । 
२-- नास्तेतत् पद ठ-एुस्तक । 
र२- “दश्रपृगोमासविध्यन्तग्राहितयाः-दइति ठ; “दग्रापूणमासपकतितयाः- 

इति ड; दश्रंषूगमासविपक्कलतितया?- इति ज, भ, ज, ट । 

8-- “पृणेमासपूवेकम्”-ईति भा-ज-टातिरि तोष । 

५-- त्रतोपायनम् = व्रतग्रह गम् । “व्रतशब्देन कर्मा ङ्गूता श्रास्त्रतो नियमा 

उच्यन्ते। “कर्माङ्ग्रता यमनियमा व्रतम्, तदुपगमार्यो “प्रे ब्रतपते- 

इत्ययं मन्तः" -दइव्यक्तं तन्त्रे? इति का० २. १. ९९ सख ० । तच 

दण्रापौण॑मासयोः अग्न्यन्वाधानानन्तरं भवति, पशौ तु ब्रद्यवरुणानन्तर् 

निति विरेषः। विद्धितद्धेतत् कात्यायनेन “पराङ्ने व्रतो पायनौय 

मश्रौतः-इव्यादिखचद्येन (२.१.१०, १९. ) । “ण्न मग्न्यन्वाद्यानं 

व्रतो पायन भियेके, त्रतो पायन सग्रन मग्न्यन्वाधान मिव्येके, अग्न्यन्वा- 

चानं त्रतोपायन मश्रन मियेके (श्रौ ° खू० ४. २. ८, )7 "द थापस्तम्ब- 

ग्य ष्टव्यः । तद्विधानं तु ततैव मुक्तम्-““दल्तिणेनाहवनौय भव- 



॥ भाष्योपक्रमः ॥ 

स्थाय व्रत सुपेष्यन् समुव्रं मनसा ध्यायति, अथ जपति (अन्न व्रतपते ब्रं 

चरिव्यामि!-इति ब्राद्यणः'"-दयादि (आप° श्रौ ° ° ४. ३. १.२.) । 

अथ पद्धलिः--“छताधानस्याधानानन्तरं प्रयमपौणंमास्यां माटपूजा- 

पूवक माभ्युदधिकं खादम् । ततो मुख्याया मेव पौणमास्यां सद्यो ऽन्वा- 
म्भगोयेद्धिः । तदनन्तरं पौणंमासस्यारम्भः । स प्रदन्यग्नयागारम्, > 

> > । अधाग्न्यन्वाध्ान मुचते > > > । यजमानस्य सपनोकस्य 

मांसमेथुनवजेन सङ्कल्पः । कै शष्मख्रवपनं शिखां वजेयित्वा > > >< । 
अपराहे पल्मीयजमानौ माषमांसलवगप्रातर्खष्यमाणद्र्यव्यतिरि क्तं छत- 

संयुक्ता मस्य मच्रीतौ, न टस्िपयेन्तम् | > > > । ब्रत्याग्रनानन्तरः 

यजमानः स्फ्य मादाय गाहपत्यद त्िणागन्यो रन्त राजतेन गत्वा आह वनौ- 

यस्य पश्चात् समौपे पूर्वा भिसुखल्तिब्नाद वनयं विलोकयन्नुदकं द च्तिण- 

स्तेन स्पष्ट “घ्ने व्रतपते ब्रलम्'-इतिमन्त्ेण व्रत सुपेति, सत्यवदनादि- 

नियम मङ्ोकशोतौव्यथः। अथवा दइदमदहमनरृतादित्यनेन मन्त्रेण व्रत 

सुपेति, न पूर्वा लेन । अतः प्रभ्टति क्ियमाणकर्माङ्गभरूतो यजमानस्य 

स्यवदननियमः। राचौ तस्मिन्नेव विदारे खय मेबाभिदहोचदह्योमः। 

सायाशनेच्छायां सत्यां हो मानन्तर् म!रुरोवधौनां नौ वारश्यामाककङ्- 

दौना मन्नं वा अारण्यटच्ताणा माम्रराजादनादौनां फलानि वास्नौयार् ; 

नाश्नौयाद्ा । राचावाह वनौयागारे गादंपत्यामारे वा पल्लीयजमानाभ्यां 

खरस्थागन्यपे त्तया खयो नौत्तं शयनं कव्यम् । आस्तरणस्य न निषेधः । 

> > >| प्रातश्पि तस्िन्नैव विद्धारे खय मेवाभ्िह्योचद्योमः। तत 

उदिते श्ये ब्रद्मवरणाद्युपक्रम-इति । 



॥ अघ प्र्मकार्डम् ॥ 
( तच ) 

प्रयमाध्याये ( प्रथमप्रपाठके ) 

प्रथमब्राद्यणम् । 

~ ~~ 

॥ हरिः ॐ ॥ 

ब्रत सुपेष्यन्* । अन्तरे णाह वनौ यञ्च गु] हेपत्यञ्च 
प्राङः तिष्ठन्नप ऽउपस्थृशति तय्युद्प ऽउपस्पशत्यमेध्यो 

वे पुरुषो यद् तं व॒दति तेन पुतिरन्तरतो सध्या वा 

ऽपो मेध्यो भूत्वा व्रत? मुपायानति पठिच्रं वा 

$च्रापः पठिचिपूतो व्रत सुपायानौति त॒स्माद् वा 
ऽप ऽङपस्पृश्ति ॥ १ ॥ 

सोऽचि मेवाभौक्षमाणो ब्रत मुपेति । अभ्रे तपते 
व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्धे राध्यता मित्य्चि- 

ववं देवानां व्रतपतिस्तुस्मा ऽरुवेतत् पाह व्रतं चरि- 

= = 1 9 0 ब्रत सुषष्यन्'-इ्ति च। रव खरपाठनदे स्यान्मुनाश्ुडिरेव हेतुः| 

† र ऽउप्ः-दूल्ेवमादिषु -$ति चिं नास्ति ग-च-क्-पुस्तकेषु । 
{ वा ऽञ्रुपोः-इव्येवमादिष च “ऽइति चिद्धं ग-क्-पुस्तकयोर्ना स्ति । 

$ श्रत'-इति ख्कवकारशात्मकः पाठः ख-च-एस्तकयोः । सवे चेवं बोध्यम् । 



४ ` ॥ शतपयत्राद्यणम् । (प्ण ९ना०) 

ष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यता सिति नाच तिरोहित 
मिवास्ति* ॥ २॥ 

अथ सुस्थिते व्विद्धजते। च्ुद्रे व्रतपते व्रत 
मचारिषं तुद्श्कं तन्मे ऽराधोौत्युश्कद्येतद् यो यज्ञस्य 
सधस्था म॒गनदाधि छस्मे यो यज्ञस्य सस्या मगन्नेतेन 
नवेव भूयिष्ठा इव व्रत मुपयन्त्यनेनु त्वेवोपेयात् ॥ ३॥ 

द्यं वा ऽददंन् ठृतौय मस्ति। सन्धं चेढान्छतं च 
त्यु मेव देवा ऽचन्डतं मनुष्या $इद् मह मन्टतात् सत्य 

मुपेमौति तन्ननुष्येभ्यो टेवानुपेति ॥ ४ ॥ 
स वु सत्य मेव व्वदेत्। श्ब्लवंदेवा व्रतं चरन्ति 

यत्सत्यं तस्मात्ते युशे यशे ह भवति यु ऽश्वं व्विदा- 

नस्यं व्वद्ति। ॥ ५॥ 

अथ स॒रुखिते व्दिश्जते। इद महं यु ऽण्वाघ्ि 

सोऽसमौत्यमानुष इद्रव वा ऽरतद्धवति यदत मुपेतिन 
दि त॒द्वकुल्यते य॒द् ब्रुयादिद् मइ. सत्याद्न्टत मुपे- 

मति तद् ख॒लु वुनमाबुषौ भवति तस्मादिदं महं य 

ऽरवाख्छि रोऽश्ीव्येव? बतं विजेत ॥ € ॥ ̀ 

अथुातीऽशनानशल्स्थेव । तदु हाषाढ़ः सवयसो 

# “मिवास्ति- दति ख । 1 (विजते '-इति ख, च । 

{ वदति"-द्रति ख, वदतिः-इति ग, च। ऽ “सोऽसौ येव “इति ख, च । 



(१अ०शब्रा०) ` ॥ परथमकाशगडम् ॥ 9 

 ऽनश्न मेव व्रतु मेने म॒नो इ वै देवा मनुष्यस्या 
जानन्ति तु ऽरन मेतद् व्रतु सुपय॒न्तं विदुः प्रात॒न्नी 

यञ्यत ऽइति तेऽस्य व्विश्े देवा हाना गच्छन्ति ते 

ऽस्य ग हेषपवसन्ति स ऽउपदसथः* ॥ ७ ॥ 

तन्न्वेवानवङ्गत्तम् । यो मनुष्येषुनश्नल्स पुवाऽञ्नीया- 
दथ किमु यो देवेघ्नञ्नत्स पवाऽन्नौयात् तस्माद 
नेवास्नोयात् ॥ ८ ॥ 

तदु डहोवाच यााज्नवरक्यः। युद नाञ्चाति पिद- 
 देवत्यो भवति य॒द्यु ऽश्नाति देवागुत्यश्नातौतिसयु- 

देवाशित स॒नश्ितं तदश्नीथाद्ति यस्य व दवि 

गर्णन्ति तदश्िति मनश्तिः स यदञ्जाति तेनापित- 

देवत्यो भवति युद तुदश्चाति युस्य हविनं शह्लुन्ति 
तेनो देवान्नाव्यञ्नाति ॥ < ॥ 

सवा ऽ्रारश्य मेवाञ्चोयात्। या वारण्या ऽचो 

षधयो यद्वा इश्यं त॒दु इ स्माहापि वकुर्व्वाष्णी 

सापान्मे पचतनवु। ऽरतेषाः इविखह्लन्तौति तद् 
तथा नु कुयाद् त्र\डियवयोब्वुं ऽरतद् पजं† युच्छमौ- 

धान्यं तद् तौदियवाववैतेन भृयाध्सौ करोति तस्मा- 
दारण्य॒ सेवाञ्जोयात् ॥ १० ॥ 

* (डप्रवसथः?-द्रति च । 1 (दुपचं'-दति ड, सायणसम्मतच् । 



< ॥ प्तपथत्राद्यणम् ॥ (ष शत्रा) 

स॒ ऽआआहवनौयागार् वैता रविः शयौत। माह- 
पल्यागारे वा देवान्वा ऽरुषु ऽउपावत्तते यो ब्रत 

र त © ् न न न 
मुएलि स य॒ानेवोपाव॒त्तते तेषा सेदेतन्सध्ये शेते ऽधः 
शयौताधुस्तादिव हि श्रेयस ऽउपचारः * ॥ ११॥ 

सवे प्रातरप ऽरखृ। प्रथमेन कृम्मशमिपद्यते ऽपः 
प्रणयति यन्नो वा ऽच्रापो यन्न मेवेतत् प्रथमेन कुम्मै- 
णाभिपद्यते ताः प्रणयति यज्ञ मेवेतदितनोति ॥ १२॥ 

स प्रणयति । कुत्वा युनक्ति सु त्वा युनक्ति कुस्म 
१ | (र 

त्वा युनक्ति तस्म त्वा य॒नक्रौत्येताभिर निरुक्ताभिव्या- 
र © 

हतिभिरनिरुक्तो व प्रजापतिः प्रजापतियन्नस्तत्मजा- 

पति सेवेतद् यन्न यनक्ति ॥ १३ ॥ 
यडेवापः प्रणयति । अद्धि ऽदद्€ सवे माप्त 

= = © € 

तत्मथमनवेतत्कम्ण सव माप्रोति॥ १६ 

य॒द्यवास्याच । होता वाध्वयुवा बह्मा वाग्रौभोवा 

स्वयु† वा यजमानो नाभ्यापुयति तदेवास्येतेन स॒वे 

माप्त मवति॥ १५॥ | 

 युदेवापुः प्रश॒यति । देवान् इ वे यज्ञेन युजमानां- ` 
स्तानसुररकछषसानि ररष्न्रे यश्यध्व ¡ ऽइति तद्यद्रक्ष- 

स्तस्माद्द्ा्सि॥ १६॥ 

* (डपचार् इति खच । 1 खुय'-दइति च । †{ “यच्ध्व'-इति क। 



(० र्ना) ॥ पथमकागडम् ॥ € 

ततो देवा ऽण्तं व्वज्ं ददृशुः । य॒दपो व्दञ्ो वा 

{अपो व्ठञ्वो हि वा ऽच्चापस्तस्माद् येनैता य॒न्ति 

निनं कुव्येन्ति युचोपतिष्न्ते निदं न्ति ततु* रुतं व्वज् 

मुदयच्छंस्तस्यु भये ऽना निवाते यन्न॒ मतन्वत त॒थो 
रुवेष रतं व्वुज्र मुदयच्छति तस्याभये ऽनाष्् निवाते 
यन्न तनुते तस्मादपः प्रणयति ॥ १७॥ 

ता उत्सिच्योत्तरेण गाहंपत्यः सादयति । योषा वा 
ऽचअापो व्वृषाथचिष्टेहा वे गुादेपत्यस्त॒ट् शदषठेवेतन्मि- 
यनु प्रजननं क्रियते व्वजं बा ऽर उद्यच्छति यो 

ऽपुः प्रणयति यो वा ऽ्प्रतिशठितो व्वज् सुचयच्छति 

नैनः: शकोत्युयन्तुः सर. हनः शणाति ॥ १८ ॥ 

स यह्कादेपत्ये सादुचति | खहा वे गुा॑पत्यो शदा 
| 
वे प्रतिष्ठा तुद् शदघेवेतत्मरतिषायां प्रतितिष्ठति 

तथो हैन मेष व्वुजो नु हिनस्ति त॒स्मार् गुाहपत्ये 
सादयति ॥ १९ ॥ 

ता ऽउत्तरेणादवनौयं प्रणयति । योषा वा ऽचअापो 
ववृषाश्चिमिंन मेवेतुत्प्रज॒ननं कियत ऽर्व॒॒भिव इड 
मिथन कप्त मुत्तरतो हिस्त पुमा्स मुपषेते॥२० ` 

ता नान्तरेण सुच्चरेयः । नैन्मिथनु' चयंमाण मुन्त- 

* (“तत्त'-द्रतति ग-च-प्रसतकाभ्या मन्य । 



५ ॥ गतप सद्राद्यणम् ॥ ( पर रत्रा° ) 

रेण सच्खरानिति ता नातिह्त्य साद्येन्नो ऽच्नात्ताः 

सादयेत् युदतिहत्य साद्थेदुस्ति वा ऽअश्रेशापाञ्च 

व्विमाठ्व्य मिव स यथेव इ तदग्नेभवति य॒चास्याप 

ऽउपस्पृशन्त्यम्नो हाधि श्छाठव्यं व्वह्येददतिदत्य 
साद्येयद्य ऽच्नाप्ताः साद्येनो हाभिस्तं काम 

म॒भ्यापयेचुसमे कामाय प्रणौय॒न्ते त॒स्माद् सम्प तयेदो- 
त्रेणाहवनोयं प्रणयति ॥ २१ ॥ 

चथ ठैः प॒रिस्तणति। इन्दं पाचाण्य॒द्ादरति 
श्रुपे+च्चा भि होड वशौञ्च स्पलुच्च कपालानि च शम्य!च्च 
छष्णाजिन्' चोलृखलमु्ले दषदु पले तदश दशाक्षरा 
वे व्विराह्िराड व यज्नस्त॒दिराज भेवेतन्न मभिसु- 
म्यादयत्युथ य॒द् दन्द इन्दं वे व्दौयं यदावैदौसष्र्- 
भेते ऽच्थ तदयं भवति इन्दं वे मिथुनु प्रजननं 

मिथन सवेतत््रजननं कियते ॥ २२॥ १॥ 

( प्रथम प्रपाठके प्रथमाध्याये वा प्रथमम्). 

ब्राह्मणम् ॥ १। १॥ 

ै “सुपेति ख | 



(श्र श्त्रार ) ॥ पथमकाण्डम् ॥ १९ 

त्रत मुपैव्यन्निति। प्रण॑मासस्य प्राथम्यम्; अ्रैवाये पौ णंमासप्रयोग 

मभिधाय पश्चाद् दगेप्रयोगाभिधानात् । कात्यायनेनापि तथा- 

भिधाय “पौ णेमासवदन्यत्* "इति, पौ णंमाखतन््रस्य दरभऽतिदे शात् । 
= = ष ८८ (चे = ङ 

तथा इडेव ब्राह्मणे प्रजापतिपवेसन्धानप्रस्तावे “पौणंमासेन चेवा- 

मावाश्येनर च पौणंमासौञ्चामावास्यां च तत्यर्वाभिषन्यन्"-द्ति 

पौणेमासप्रायम्यम्" । तथा तेत्तिरौयके*-“'पौरंमास हविरिद् 

मेषां मय्यामावास्य इविरिद मेषां मयि-दइत्यन्वाघधानानुमन्त- 

णएयोयजमानमन्ल्योः पाटक्रमाद पि पौणेमासप्रायम्य मवगम्बते । 
* ङ © ® (व 

नलु पूर्वोऽयं पाठक्रमः शरत्येव तु पौणेमासप्रायम्यं प्रतिषिध्यते, 

खतिश्च पाटादलौयसो ; शुत्यथपाठसुख्यस्थानप्रट्तौनां९ क्रमप्रमा- 

णाना मपि भुतः प्राथम्येन प्राव्यात्* । भूयते हि पौणएमासप्राय- 

म्यस्य निन्दा-“यत्यौ णंमासीं परवा मालभेत, प्रतिलोम भेतव्रैनावा- 

। = ~  स्- उपरिष्टात् (९. द. ३. २९.) । 
इ-- “चामावास्येन'-द्रति क़, ट । ?-- प्राथम्यात्! द्रति ट । 

५-- त्रा इ. ७. ४. ८ । तन्मन्तपाठल्तु इमा मूजं मिद्यादिः। 

६- ्त्य्थपाठसुस्यार्थानां प्रडन्तौना-दइति ज, भ, ज, ट, ड । 

-- “श्चतिलिङ्गवाक्यपकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबैल्य मथैवि- 

परकर्घात्”-इति मौ ° ख“ इ. ३, १४ । “विरो धेऽथंस्तत्परत्वात् । शतिः 

कमादानुमानिकत्वात्"”-दत्यादिः (१. ५.५-१०८् ०) कात्यायनम्रग्धोऽप्यत 

पर्यालोच्ः । “अङ्बोघकप्रमाणानि श्रुतिलिङ्वाक्यपकरणस्थानसमा- 

स्याभेदेन बट्?" द्व्ादि मौमांसापरिभाषो प्रबन्धः । “रतस्य विधेः 
( विनियोगविधेः) सहकारिभरतानि षट् प्रमाणानि"-इव्यादिना 

लोगाल्िभास्वरेगाप्यथंसङ्गहे यानि लच्तणोदादरणानि प्रदश्िंतानि, 

तानि चेद्ध उद्वयानि। ४ 



१२. ॥ प्रतपथन्राच्यणम् ॥ ( ।६। @ रत्रा @ ) 

लमेत”-ईति९, नः ; तस्य वाक्धस्य “सारखतौ दोमौ पुरस्ताव्नुहधया- 

दमावास्या वै सरखत्यनुद्धोम मेवेनावासभते दतिर सारस्त- 

होमविधिगेषलेन पौ फंमासप्रायम्यनिन्दा्वादात् । अरतस्तदुक्तरोत्या" 

पौ णंमासप्रायम्य सुपपन्नम् । उपस्यश्रनशचेदाचमनं विवचितम् । 

नन्तापस्तम्बेन* “अप चराचामल्युपस्पुश्रति वा"-दत्याचमनप्रति- 

इन्दिभावेनो पश्य श्रेनाभिधानात् स्यशंनमाचं तत्मतिभावि। सत्यं तज 

तचा ; इद तु ^तेन पूतिरन्तरतः”-इति वाश्चग्रेषादपोऽश्नात्यन्तरत 

एव मेध्यौ भवतोति वद्ताचमन मेव । यथा “शक्ताः श्रकंरा उप- 

दधाति-दत्यच उततेलादिस्वच्ननाधनतेन सन्दिष्यमानेषु “तेजो 

त्रे टतम्"-द्ति वाक्यगरेषात्र त भिति निश्चयः, तदत् । द्धचितं 

दि-“सन्दिग्धेषु वाक्यरेषात्"-दइतिः। तस्य च ब्रतोपायनाङ्ग- 

लम्, उपेय्यन्नितिश्रदप्रत्ययेन नतोपायनस्याचमनं प्रति डेतुलाभि- 

धानात् ; ""लच्णद्धेललोः क्ियायाः”-दति रतेः । प्रधानं हि 

स्ठनिच्यत्ययं मङ्ग मनुष्ठापयन् तदनुष्ठाने डेतुभेवति । न च लचणे- 
ऽपि गश्तुविंधानात् कथं डेवथंनिश्ुय इति वाच्यम्) तदा हि 

भविष्यता त्रतेन वितो डं यः तत्यूवेकालः, तत्म्बन्धे मा चमनस्य 

१--ते° सं° ३. ५.९. ५। ₹-- नास््येतत् पदं ज-भ ज-ट-एस्तकोयु । 
इ--ते० सं° ३. ५.१. ६ । ४-- “खत उक्तरौ्याः-दइति ट 
५-- ओर सु ४.३.२.९। ई-- “शकरा क्ता उपदध्यात् ; तेनो 

रै छतम्''- दति ते° त्रा इ. ९२. ५. १२। ¦ 

७-- श्चः-इति ड ; ज-भ-न-ट-पुसतकेषु नास्त्येव । 
<-- मौ स १,४.२९ । ९-- पा० ° ३. २. १२६ । 



(श१्अख० रत्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ १३ 

विधाहु ब्रत सुपेयन्नित्येतत्छात् ) तत्कालसम्बन्धस्ाचमनानन्दर् त्रतो- 

पायनस्य विधानात् पाटादपि सिध्यतौोति लक्णणयेस्ो कारे वचन 

मनयक भिति । | 

ननु त्रतोपायनादपि प्रयम मादवनौयप्ररयन मन्ाधानञ्चु। 

अत एवापस्तम्बः-श्रातर विदहो च इलान्य मादवननैयं" अरलोयाग्रौ- 

नन्वादधातिः-इ त्तिः । कात्यायनस्लप्रणणेतसाइवनोयादेरन्वाधाना- 

सम्भवाद् येसिद्धं प्रणयनं मलार श्रन्वाघान मेव प्रथम माड-श्रन्य- 

न्ाधान मध्वययैजमानो वा-दति*। ब्राह्मणं तु तदनभिधाच ततः 
पराचोनं* व्रतोपायनं तदङ्ग माचमनं वा कथं प्रथमम् अभि- 

द्घातिर?२ श्चामिधौयते- निघमेन याजमानानां मध्ये जतो- 

पायन मेव प्रथमम्; अरन्वन्वाधानं डि नियमेन न याजमानम् । 

अध्वययेजमानो वेति कात्यायनोक्ेः° । 

नलन्वन्वाधानमन््रस्य ममाग्रे वचं इत्यस्य म्रत्यगागौद्धान्ियसेन 

याजमानलं युक्तम् ; यथा श्रायुदां अ्रग्नेऽस्यायुभं रे दोत्यादेः€ । तस्य 

दि समाख्यया श्राष्वयंवत्प्राप्नावपि प्रत्यगाग्नौष्टलिङ्गेन प्रबलेन 

समाख्यां बाधिता याजमानलं निणोतम् “मन्लाश्चाकमेकर णास्त- 

१-- 'डलाद्वनौयं'- इति ठ । स श्रो" सू ९.१.२। 
-- “मन्वानो"-इति ड; ज-भ-ज-ट-प्तकेषु नास्तल्ेव । 
४-- श्रौ रू० २, १,२। ५-- “परत्वेन!-इति ठ, ड । 

€-- पराह "-इति भक, ज, ट । ऽ श्रौ° सू र. ९. २ । | 9 
=-- का० श्रौ सू० २.९. ३. -- ते सं° 9.७, १४. ९ । 

&-- ते° सं० १. १, ५, १३ । 



५ ॥ प्रातप ब्र द्यणम् ॥ (१० शत्रा) 

दत् "दतिः । सत्यम् ! अ्रकरणएमन्वात् तच तथास्तु, ममाग्रे वच 

इति तु करणमन्लवाद्ाध्वयेवक्रियायां विनियुक्तवाद् यजमानेन 

प्रयोगे तप्रतिपादनासामर्थ्यादष्वयुरेव प्रयोज्य मित्युक्त सुत्तराचि- 
कर शे- “कर णेव्वयंवत्वात्""-द तिर । अरत उक्तयुक्तस्तत्करए मन्वाघान 

मणघ्वयुणेवानु्ेयम् । यन्त॒ कात्यायनेनाध्वयुयैजमानो वेत्युक्तम्, त 

याजमानलं शखान्तरमूलम् ; एतच्छाखालुखारेण त्वापस्तभ्वादिभिः 

केदलाष्वयेतत सुक्र मिति विभागः । अ्रयवा यथया च्रप्रणणैतस्सा- 

न्वाधानानुपपत्या प्रणयन मध्यन्वाधानविधिनेव सङ्गहौतं कात्यायन- 

खच तयथा च्रन्तरेण्णहवनोयश्च गाच्पत्यं च प्राडः तिष्ठन्निति वच- 

नादेवाग्रिप्रण्यनं तत्मरवसलीकरणङ्प सन्वाधानं चाथंसिद्धूलाद्नुक्त 

भिव्युच्यमानाङ्गमष्ये बरतौपायनस्य प्रायम्य मदिर्द्धम् ॥ 

विहित ब्ुपच्यशेन मनूद्य प्रश्ंखति-- “तद्यदि ति । "तत्" प्रकतं 

"यत्ः उपस्पगेनं तेनान्तरतः पूतिः” पविच्रता भवति । अ्रनृतवद्- 

नेन डि पुरस्तात् सम्भावित मपविच्रव मिति । 

ननूपसभनस्य फल मेवेदं" पविचलं किं न विधौयति ; कथ 

मपि सम्बन्धाभावेऽपि हि फलविधिलं दृष्टम्, चथा--्रतितिष्टन्ति 

य एता राचौर्ूपयन्ति?-दतिं राचिसचेः। (ज्रचोच्यते-) राचि- 

सच्स्य॒दयनन्यभेषलेन सखतन्ततया दधौ यमानस्य युक्तं यद्र्थवादो 

द-- मौ ° ख् ३, ८. २५। ४-- (किङ्ः (मित्रः ?)-इति ज, क, ज, ट । 

५-- नननूघस्परंनस्यापामेवेदः-दइति ज, क, ज, ट । 

९-- “दादशराचादीनि राचिसचाणि”-दति का० श्रौ ° खू० २४. १. ९। 

 ऽ-- नास्त्येतद् वाक्य डातिरिक्तेष पक्तकेष । = ` 



(र्ख० शत्रा ) ॥ पथम काण्डम् ॥ १५ 

ऽप्यपेचितं फलं समपैयलौ ति ; उपस्यग्रनख तु संस्कार तया संस्काये- 

णेव प्रयोजनेन निरपेकितस्य कथ मपेचितं फलं समर्यो ऽथेवादः* 

खमपेयितुम्? 2 यथा-- “यद्ङ्गः चचुरेवे भाटव्यस्य दङ्खुः इतिः । 

श्रच्र द्यज्नस्य संस्कार तया फल मनपेचमाणस्य भ्नाटव्यचचुवेजेनं न 

फल भिति । सूचितं च-- “द्रव्यसस्कारकमंसु परायंतवात्फलश्रति- 

रथवादः स्यात्'-द्तिः । 

ननु साध्यसाधनेतिकन्तब्यतालचके अंश चये ऽनुप्रविष्टं कञ्चिद् प्यथं 

मनभिद् धानस्य वाक्यस्यानयंक्य भेव प्राप्तम् ; “श्रान्नायस्य क्रियायं- 

त्वादानथैक्य मतद्र्यानाम्”इति* । तजैव कस्यविदश्रस्य स्त॒त्यापि 

भवत्यथेवन्तेति चेत्, न; प्रटेत्तिविग्रेष मकषर्वाण्या किं सुत्या ? 

अपि च यः स्वुतश्चास्तुतखच तावानेव सोऽय: । श्रनोच्यते | दृह 

किडय दियुक्तषु वाक्येषु बव भावने ¦ श्रब्दात्मिका चार्थाद्धिका च। 

उक्त च “अभिधां भावना माङ्करन्या मेव लिडमदयः । 

 अ्यात्य-भायना वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते”-दति । 

एकेका च सा साभ्यसाधनेतिकत्तेव्यताभिः विभिरतैर्रय- 

वतो । भावनायां दि खभे एकः साध्योऽ' शः, तत्करण माग्रेयादिः 

साधनम्, प्रयाजादिरितिकन्तयतारूपः ! तवायेभावनायां युरूष- 

प्रहत्तिः शब्दभावनाया भावम्, लिडमदिः तद्यापारो वा करणम्, 

१-- “फल मसम्येऽथंवाद्-इति ज, भ, ज, ट । 

२-- .समथंयितु?-दति ज, भ, ज,ट। इ-- व° सं० ६.९. १. १७। 

४-- मौ० स्० 8. ३. १ । ५-- मौ० स्०१.२.२१। 

ई-- “तावानेवास्याधः-इति ड । ७-- “उअयंमावनार्या-इति ठ, ड । . 



९६ ॥ शत पथव्राद्यगम् । (रप्र० शब्रा) 

श्राथेवादिकौ स्ठतिरितिकन्नैव्यता९ । तचायंभावनाया अंश्चयान- 

१-- भावनोपदेग्रोऽयं मौमांसापरिभावायां विशेषतो व्यक्तः, अथेसङ्खहे 
लगैगाच्िभाखरेणाप्यल्याच्तरेण सम्यग् बोधितः। तथाद्धि-“स च यागादि- 
य॑जेत खगंकाम इत्यादिवाक्येन खगं सुदिश्य एरुषं परति विधौयते । तथाद्ि 

यजेतेत्यचास्यंशदयम्- यजिधातुः पर्यय । पत्ययेऽप्यख्यं शदयम्- आख्या- 

तत्वं लिखत्वश्च । तचाख्यातत्वं द श्लकारसाधारणं, लिङ्त्वं नलिंङमाचे । 

उभाभ्या मप्यंशाभ्यां भावनैवोच्यते । भावना नाम भवितुभैवनालुकृुलो व्यापार- 

वि्धेषः। सा दिधा- शाब्दो भावना, खाथौं भावना चेति । त्र पुरुषपड- 

त्यनुकरूलो मावयितुर््यापारविरेषः शान्दौभावना । सा च लिंगेन चते ; 
लिङ्श्वणे आयं मां प्रवत्तेयति, मव्मरच्यनुरूलव्यापारवानिति नियमेन 

प्रतौतेः। यद्यस्माच्छब्दाल्चियमतः प्रतोयते, तत्तस्य वाच्यम् ; गा मानयेव्य- 

स्मिन् वाक्ये यथा गोशब्दस्य गोत्वम् । स च व्यापास्विद्धेषो लौकिकवाक्ये 
परुषनिष्छोऽभिपरायविशेषः ; वैदिकवाक्येष् पुरुषाभावात् लिङादि शब्दनि 
ख्व । अत खव श्रान्दौ भावनेति व्यवरद्कियते। सा च भावना अंशचय मपे- 

च्तते- साध्य साघन मितिकत्तेवयताच्च । किं भावयेत् ? केन भावयेत् ? कथं 

भावयेत् ? इति । तच साध्याकाङ्गायां वच्छमाणांश्चयोपेता आर्थो भावना 

साध्यतवेनान्वेति ; ख्कपत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानञ्चतेः। सह्यादोना मेक- 

पद्ययगम्यत्वेऽप्ययोग्त्वान्न साध्यत्वेनान्वयः। साधनाकाड्कायां लिङादि ज्ञानं 

करगात्वेनान्वेति ; तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन, तत्प मपि तस्याः 

श््दे सत्वात् ; किन्तु भावनाज्ञापकतवेन, शब्दभावना-भाव्यनिवेत्तकत्वेन वा । 

इतिकत्व्यताकाङ्गाया म्॑वादन्नाप्यप्राशस्तय मितिकन्तेव्यतवेनान्वेति । प्रयौ- 

जनेच्छाजनितक्रियाविवयव्यापार अथौ भावना । सा चाख्यातसामान्यस्य ; 

व्यापार वाचित्वात् । सप्यंशचय मपेच्तते- साध्यं साधन मितिकन्नव्यताच्च । 

किं भावयेत् ? केन भावयेत् ? कथं भावयेदिति । तच साव्याकाङ्खायां 

खर्गादि फलं साध्यत्वेनान्वेति, साघनाकाङ्गायां यागादि करगत्वेनान्वेति, 

इतिकर्तव्यताकाङ्कायां प्रयाजाद्यङ्गनाल मितिकत्तेवयत्वेनान्वेति'-इति ॥ 



( १६अ० शत्रा ) ॥ पथमकाण्डम् ॥ १७ 

भिधानेऽपि श्ब्दभावनेतिकन्त्ताग्चतां सतिं ब्रुवाणो ऽयंवाद्ः कथ 

मनथेकः स्यात् । यदाह खूचकारः- “विधिना वेकवाक्यलात् 

सत्येन विघोनां स्यः”-इति, । स्तुतिविर डे द्यंग्वेकल्यादपरि पूर 
शरब्दभावनया न प्रटत्तिरयंभावनायां पुरुषस्येति तस्या ्रप्यानथेक्येन 

मूलो च्छदप्रसङ्ग दति कथ मनथिंका सुतिः स्थात् । चक्वयेवादर दितः 

केवलं विधिवाक्यम्, तच विधिरेव स्वति माचिपतोति नोक्तदोषा- 

वतारः; इह प्रत्यचश्रुतायां स्तुतौ सत्यां कि माचेपक्तेगेनेत्यलम् । 
च्रं च विचारः उन्तरज्र सवेष्वेवायवादेषु द्रष्टव्य दति । 

च्रनृतवदननिभित्ता्एद्धिपरि दारेणो पस्यशेनस्य प्रा शस्त्य मभिधाय 

तल्छाधनग्डताना मपां खतः शद्धलात् खसम्नन्विणएद्धि डहेतुलाच 

तत््रशस्त मित्याह- “मेध्या वा इति ॥९॥ 

ददानो म्चिद शेनलक्तषएनाङ्गान्तरे ए सदतं समन््रकं ब्रतोपायनं 

विधत्ते- “सोऽञ्चि मिति। सः यजमानः “्रिम्' श्रादवनौ यम् । 

मन्तायंसदु- हे ब्रतस्य पालक ! श्रगरे! अरनृतवदनत्यागादिष्पं श्रतं 
चरिष्यामि ; तत्कत्तु शक्तो यासम् । ग्रक्रोतेलिंडपाशिव्ययम् । 
मटौयं "तद्" तरतं राध्यताम्" सण्डद्धं भववितिः । 

 ब्रतपतिपदं व्ाकरोति- “श्रि देवाना भिति। उभय- 

वाक्यस्याव्याष्येयत्र मच- शकेयं राध्यता मिति। तच च डतु माह- 

“नाचरति । ^तिरोडितम्' अविस्यष्टायं पदम्* ॥ २ ॥ 

१-- मौ सू० १. २.७। र₹-- 'यद्येवादरुदितं'-इति ज,भा,ज.ट । 
र- "रखघः-इति 1 | 8-- वा० स° श. ५. १। ते° सं° १. ध. श ०, = | 

५-- यतोऽच अविस्प्रष्टाथं पदं नास्ति, अतो व्याख्याने प्रयोजनाभाव इत्यः । ̀ 
3 



१८ ॥ शतपयत्राद्य णम् ॥ (९० शत्रा ) 

स्खौक्तस्य व्रतस्य चयागसमा्तिपयेन्तता माइ “च्रयेति। 

“संख्ितेः खागे पयंवशिते । विखजेनमन् माडइ-- “रग्न व्रतपते 

व्रत मचारिष मितिः । अ्राश्रक मराधोति पवैमन््ादैलचण्धम् । 

त्र हेतु माह- “ज्रश्रकद्धौति। यो यज्ञस पयंवसानं प्राप्तवान्, 

एतत्" कमे कन्तुम् “च्ररकत्ः शक्तोऽश्चत् । तस्त्र तेन कर्मणा 

राधिः शिद्धम् ; तत्के अभिष्यदित्यथः । चरगन्निति गमेलटि 

“मन्ते घसेतिः ज्ेलंकि, दल्डगरादिलोपेर, “मो नो धातोरितिः । 

ञ्च त्रतोपायने मन्त्रान्तरं विधातुं प्रवेमन््ात्तसयेव विग्रेष माद- 

“एतेनेति । यत “एतेनः वच्छमारनेदर मह मित्यादिना बहवो 

व्रत सुपयन्ति, अत्व हेतोः अनेनेबोचेयात् । एवकारेरेष मन्तः 

प्रश््यते, नतु पूर्वो निषिध्यते। श्रत एव कात्यायनो इय 

मप्याह- “घ्ने बतत इद मह भिति वा“-दतिः ॥ ३ ॥ 

दद मह भिति सन्त्रे कमेलेनायादानलेन च सत्यानृतयोरुभयो- 

रेवोपादाने कारण माह- डयंवा इति) खद् इद्" जगत् 

तत् सवं मनृतं सत्यं वेति कौटिदय मेव; न ठतौवा को टिरस्ति। 

सत्य मेव देवाः; विरावस्यानात्, निथमेन सत्यवादिवादा। अनृतं 
मनुव्याः; खघ्रदुष्टवदल्यकालावस्थानात्, प्रायेणनुतवादित्वाद्रा । 

तया च देवमलुश्याएणं सत्यानृतवादिल मेतरोयके” <प्याज्नातम्- 

१९-- वा० सं० २, र< । त° सं° १. ६.९. १२६ । 

२~- पा० दू० २. ४. ८० । 2-- पा० ख० €. ९१. < 1 

-- पा० सू ८, २. &8 । ५-- वा० मं ९. ५.२। 

` ई~ शौ > स्० २. १.१९ ¦ ॐ-- (तेत्तिरीयकषे-इति ज, भा, ज, ट, ड। 



(र्य रत्रा ) ॥ परयमकाण्म् ॥ ९५९ 

“सत्यसंहिता वे देवा श्रनतसंडिता मनुव्याः”- दति ^। रत्यानृत- 

वदनसादित्यं डि तच विवक्धितोऽथेः ; ^तस्माहौकतित्तेन शत्य मेव 

वदितव्यम्?-दूति वाक्यभेषात्। यदनेन  अन्तेषणोच्यते "तन्म्नु खेभ्यो 

देवानुपेतिः-दत्येवमाद्मक भिम मर्थं मवं सन्त आदेत्ययेः ॥ ४ ॥ 

चनेन मन्त्रे त्रत ॒सुपेचुषो नियम माह-- शवा इति। 

“खः इत्यं छतत्रतो पाचनः “सत्य मेव" इत्येवकार करणादनृतं न वदे- 

दिव्यथैः। असल्येवकारे यद्यत् स्य, तन्तदवश्यं वन्त्यं खात्,- 

“यं सबा तिवदेकलस्याविवकितिलात् ; अनृतवचनं चा प्रतिषिद्ध 

स्यात्, इष्यते च तन्निषेधः । श्रत एव तेत्तिरौ यके दगशेपूकमासप्रकरणे 

 खमान्नायते-- “तद्ये व्रतं नानृतं व्देत्-दूतिर । यद्य्ा- 

हिताचिमाचरस्यानृतवदन मन्यत प्रतिषिध्यते“ “तस्मादाहिता्चि- 

नानतं वदेत्""-दति५, तथाप्यनतवदनवजेनख द्शेप्रणेमासाङ्गल सिद्धये 

एुनरिह वक्तव्य भेव ; इतरया दनतवदनेऽपि पुरुष एव प्रत्यवेयात्, 

करतुः पुनरविगणए एव स्यात् ;- ॑ 

“को नाम करतुमध्यस्ः कलज्ञारौनि भक्तयेत् । 

न कतोस्ततच वेगुष्यं ययाचोदितसिद्धितः'-इतिन्यायात् । 

नन्वनेनापि वचनेन कथ मनृतवदननिषेधस्य क्ाङ्गलसिद्धिः? 

वदेदितिप्रत्ययाथंखय कलः प्राधान्यात् तदथं एवायं प्रतिषेध इति 

हि यक्तम् । कामप्रकरणात् कर्माङ्गतेति चेत्, न ; प्रतिषे्यपागदपि 

=, 
शना 51 र्-- तच्चैव ततः पराग् बद्धव्यम् । 
द-- सं° २, ५. ५. १९१ । 8-- (निधिष्यते"-इति ज, छ, ज, ट। 

५-- “न वादिताभिना्लं वदित्यम्-इतौ देवौ परि टात् (२. २.२. २०.)। 



४५ ॥ प्रातपयब्राद्यणम् ॥ ( १० शब्रा) 

क्रियायास्तावत्कटेगेषता पदश्रत्या प्रतोयते, तदथं प्रतिषेध्यम् ; 

तादर्थ्यैनेव प्रतिषेधोऽपि चाभिभौोयते इति श्रौतेन पुरूषाथलेन 

प्रबलेन प्राकरणिक दशेप्रएमासायंता बाध्यते । 

नतु न वदेदिति पददयगम्यप्रतिषेघस्य कन्तः सम्बन्धः, पद- 

द्यवाक्य भिति कथं प्रतिषेधस्य कन्तैः सम्बन्धः श्रौतः? दति चेत्, 

न ; यथा “ग्रहं सुश्ाष्टौति पद् दयगम्यसन्मागेस्य यदगरेषता, तथापि 
दितोचायाः क्रियासामान्यं प्रति यदस्य शेषलाभिघानात् तदि- 

गरेषस्य सम्भा्गस्य पद्ान्तरेणोपस्थानेऽपि गषरेषिभावस्य ओओतता९, 

तद्वत् । अत दह पुरुषाधौ निषेधो विधोयते । स्तथैव विदित 

दृति चेत्, तथापि हि तस्या एषैव तिमूलं भविव्यति ; इयो- 
रथेसाम्यात् । अतो युक्रः रत्या प्रकरणएवाध दूति। च्य मतम्- 

अविरोधे न दुवेलं प्रबलेन निराक्रियते; न तु स्खयम्प्रवल 

मित्येव दुबेलस्य हिंसा न्याखा। न चेह प्ररटतक्रियया कन्तुः 

सम्बन्धे प्रकरणवाधः ; अतो न केवलक्रवयेतेति । 

ननु पुरुप्रमा चाधौऽनतनिषेषः च्छत्येव सिद्धः, स एव क्रत्गत- 

पुरुषा्यौऽपि भविष्यतौति कि मनेन विगेषनिषेधेन ?। न च तस्याः 

सतेरियं श्रुतिमूल भिति यक्तम्; सामान्यविगेषतया मूलमूलि- 

भावासम्भवात् । एवं तहिं सवेविगेषगामिना सामान्येन खति- 

सिद्धस्य निषेधस्य प्रकरणणबाधायाचः क्रतुगतपुरुषविगेषे अनुवादो 

ऽस्त, तस्य प्रत्ययायेलेन प्राधान्यादिव्युक्तम् । स्यादेवं यदि कत्तु 

९-- “ऽपि न शेषशेषिभावस्य ओ्रोतवभङ्ग"-इति ज, म्फ, ज, ट, ठ । 

र खतदनन्तर् "ब्रत" द्रति पद मधिकं ज. ज-ट-पुस्तकेषु । 



( १अ० शब्रा ) ॥ परथमकाण्डम् ॥ २९ 

्रत्ययाथैलवं स्यात्, न वेतदस्ति; अनन्यलब्धस्येव शब्दायेलात् । 

च्रवश्ाभिधातव्यया भावनयेवाक्पात् कन्तः प्रतोतेः। न च “लः 

कर्मणि च-द्तिःतिवलात् कन्तैः प्रत्ययायेता ; तस्याः स्ते 

कयोररित्यनेनेकवाक्यले प्रत्ययाभिधेयवेनो च्यमानयोदिंवेकलयोर््या- 

वन्तेकविनैव कन्तैः समपेणात्,- कचन दिले दिवचनं कडकते एकवचन 

मिति; अतो भावनया संख्या वा श्राकेपादेव कन्तः प्रतो तिः सिद्धेति 

न स॒ प्रधानतया प्रत्ययाः; च्रतः क्रियाया एव प्राधान्यात् तस्या 

एवाङ्गलेनानृतनिषेधो विधौयते । न च सूत्या पुरषाथेतया विडि- 

तस्यान्तवद ननिषेधस्वरे कथ भह प्रकरण्णत् क्रत्थेतेति" वाच्यम् ; 

“खादिरो चपो भवति*"-..खादिरं वौयेकामस्य^“-द्तिवत् सयोग 

ए्यक्ेनो भयायेलसिद्धेः। उक्तं हि- “एकस्य द्रभयते संयोगषयक्वम्- 

दति । अतः सत्य सेव वदेदिति दगेपूणमासाङ्गलेनानृतप्रतिषेधख 

विधिरय मिति सिद्धम् । तदाह काल्यायनः- “दद् मह मितिः 

वा सत्यवाद्यतः, क्माङ्गः सुत्तरे सत्यवदनम्-इति< । 

तस्मात्ते यश इति। यश्खिनां दैवानां यशोऽपि यशःप्रति- 

पादनाय प्रशस्तम् । “एवम्” “च्रे ब्रतपते-दतिमन्लवत् । इद मड 

भिति करिंयाविग्रेषणत्वान्नपुंखकम् ॥ ५ ॥ 

९ -- पा० ख २. 8. ६<। ४“ उ९..8 2 

द३-- “विदि तस्यातोऽब्टतवदननिषेधस्यः-दइति ज, , ज, ट । 

8-- "वर्मा थेतेति*-द्रति जादिष । ५-- इद्वो परिटात् (२.६.२.१२.)। 
ई-- रे° त्रा० २.९. १ । "खादिरं खगेकामो वौयेकामो वा-इति अप 

शौ° सू० ७. ९. ९६ । ऽ-- मौ° सू° ४. ३. ५। 

<=--वा० स° १. ५, २। ९-- ओौ° ख ९. ९. ११,१२ 



रस् ॥ ग्रातपथत्राद्यम् ॥ (शप्र शत्रा ) 

मन्लेणाभ्वुपेतस्य वतस्य प्रसङ्गादिसजेन माद-- “चय खखित 

इति । अचत्यविसजंनमन्स्यः अय मयेः,- वतोपायनात् प्रागदं य 

एव मनुव्योऽस्मि, व्रतं मुक्कताख एव मनुष्यः दद् मस्मि; नतु व्रत- 

सभये दवः देवः । इद मिति किया विशेषणएलान्नपुंखकम्२ । 

नन्वसौ मनुब्यो बतसमयेऽपि मनुव्य एव, तत् कि मुच्यते य 

एव मनुव्योऽख्खि स एवेद मस्सौति ? तच्ाह- “अमानुष ऽइवेति। 

मनुष्योऽपि दि तदा अन्यात्मकलात्* शत्यवदनाद्वा देव इवेत्युक्तम्, 

ब्रतव्यागे तु कते व्रलारम्भात् प्रागिव खभावसिद्ध मनुव्यत्व मेवेति । 

नतु यथा ब्रतोपायने अनृतात् सत्य सुपेमौदयक्तम्, एवं त्यागे 

सत्याद्नृत सुपेनौति किं नोक्त मित्यत आद-- “न रौति । 

महत उत्कर्षात् ( दे वलात्९ ) ्रच्यततेनात्यन्तनिङष्टमाद्षत्व- 

प्रा्चिकथनस्य पर्षलाद नदकल्यनं तदाद “तदु खल्विति ॥ ६ ॥ 

बरतप्रसङ्गगदागतं तदिश्जेनं समाप्य पूरद्ययेजमानेन नतानन्तरं 

यत् कन्ेयं तत् प्रतिजानौ ते- यात इति ) यतो ब्रतानन्तर 

मग्रनानश्रनापरनामक मारण्धाद्यश्नन मेव यजमानेन कन्तेवयम्, 

"अतः तदनन्तर भेव तस्य निरूपणं क्रियत दत्ययेः । 

९-- “तरलं विजते येनो पायात्” -दइति का ० खै °सहु° इ. ८. २९ । पुव 
ह्ि व्रतग्रहणगे दौ मन्तावक्तौ अमे व्रतपते इदमद भिति वेति (का० 
श्म ° सू २, ९. १९१.), अच इद मह भिल्येव मन्त ख्यभिमतः”- 

इति हरि खामिनः। श्चुतिख सा इदहेवाये बटव्या-१. €. ३, २३ । 
-- मन्लपाठः खलु वा०सं° २. २८. र दद्यः । 

द-- नधैसकत्वम्'-इति ऊ, ट, ए । 
8-- (मा्ात्मकलत्वात्"-इति भ्र, “सात्मकत्वात्"-इति ड । 
५-- उव्छद्टात्"- द्रति छ } ६-- नास्थेतत् पदं ड-घुस्तके । 



(९अ० रत्रा ) ॥ पथ्मकाग्डम् ॥ २३ 

प्रतिज्ञातस्या शनानशनपक्तस्य प्रप्रंसाधं केवलानप्रनपचं निर सित् 

सुषन्यस्यति- “तदु हेति। तत्" तस्मिन्नशनानश्नविषये सवयसः 

युचः ( सावयसः ) अषाढ़'-नामकः, सर्वात्मना अश्ननत्याग मेव तरतं 

मेने। तया मन्यमानस्यापष्रादृखखा ग्य साह- “मनो हेत्यादि ) च्नुप- 

न्यस्त मपि मनुस्य मनः शच्राः समन्तात् जानन्ति । चरतो योऽसौ 

यजमानो तत सुदति, एष नः प्रातरवश्यं यच्छत इति ज्ञात्रा 

“विश्वैः सवं ^ते' देवाः व्रतदिवसे यजमानस्य गटहानागच्छन्ति । 

'उपवसयः-नामनिवेचनेन देवाना मागमनं दृढ्यति- ““तेऽखेति। 

"उपः समौपे यजमानस्य वसन्ति देवा अस्मिन्निति पवेदिवस “उप- 

वसखथः-नामक इत्ययः ॥ ७ ॥ | 

अश्तु किं ततः ? इति केत्- “मतुय्येखिति । ग््डे मनुखेव्वा- 

गतेघु अनश्नत्सु "यः कश्चिद्यजमानः खयं पव भ्रञ्जौतेति यत्तदेवा- 

नुदित मिति वितकंयामः; अथ यः कञ्चिद् देवेष्वनश्रलु पूर्वे 

ऽपरीचादिति यत्, तखानवक्ुधिः किसु वक्षव्या ? कसुतिकन्यायफल 

माद- “तस्मादिति । ड-इत्यन्देडे । तस्मादेव हेतोः अशन 

वजनलक्षेऽध नास्ति सन्देह दत्यथः ॥ ८ ॥ 

अषाटठ़ेन चेन्यूनिना निण्णौतो ऽनग्रनपच्तः, तहिं स एव परमाः; 
कथ मग्रनान्रनपक्तः ? दति चेत्, अस्यापि मुनिनेव याज्ञवल्क्येन 
सोपपत्तितौ निणौतवादित्याह-- “तदुडेति। "तदु" तस्मिन्नणग्र- 

नान ग्रनपच्ते याज्ञवस्क्य ऽपपल्तिम् “उवाचः आह । 

 अश्रनानग्रनलदणस्मतसमथेनाय ्रत्येकपच्चौ दूषयति “यद - 

ति । दैविके दि कमणि देवान् प्रत्य॒दिष्टसैव दविषः प्रथम मलुप- 



२8४ ॥ ग्रतपथत्राद्मणम् ॥ ( १प० १ना० ) 

योगः, काम मन्यस्य ; पिच्य युनरतिनियमाद्भविषोऽन्यदपि अनुप- 

योज्य मिति यपिददेवत्यता मापादयतोौति यान्ञवद्क्यस्याप्रयः । 

तत् किं दैविके कर्मणि प्रागपि भोक्तव्य भिति यः, त माश्रय 

मजानानः शङ्कते ; तं प्रत्याह-- “वद्यं दति । “वद्युः यदि वन्नाति, 

तदा अरशिशिषती देवानतिक्रम्य खयं भुक्तवान् स्यात् । 

अग्रनानगश्रनपच्योरुभयोरपि दोषशेत्, का गतिः? इति 

( तचाह-- “सख यदिति.) “यद्' द्रव्य मशित मप्यनशितवद् भवति, 

तदश्नौयात्। किं तदिति तद्ादह-- “यस्येति । “यस्यः द्रव्यस्य सम्ब- 

न्ध्यन्न “हविः देवा न ग्टहन्ति, तद्शित मपि खट् च्नशितवद् 

भवति । | 

तथावरे ययो दौरितदोषदयाभाव माह- “स यदिति । अ्रश्रना- 

देव न॒ पिददेवतावम् ; श्रश्यमानख्य देवायोग्बलादेव न देवाना 

मतिक्रमःर ॥ < ॥ 

अय किं न्वेवं प्राश्द्रव्यम्र? दति तदाह- सवा दति। 

आर्ग्रहणं प्रकृतद शेप्रणेमाखदविव्येतिरि क्रोपलचणम् । खच्छः 

टरचोद्धवं फलम् । 

१-- नास्सेषोऽशः ठ-पुस्तकादन्धच । 

२-- अश्रनान्न पिढदेवतात्वम्, तस्या्चस्यादेवयो ग्घत्वादेव न देवाना मति- 

कमः" -इति ड । अशनानश्रनपिटटदेवतात्वम्, अस्य यजमानस्य देव- 

योग्यत्वादरेवं न देवाना मतिकमःः-ङ्ति ज, भक, ज, ट । 

इ-- आथ किं त्वाश्यदवयम् ?'-इति ज, भ, ज, ट ; अथ कि तादृग् 

व्यम् ?'-इति ठ । । 



( १९अ० शत्रः ) ॥ धथमकाण्डम् । २५ 

भुक्तो पलच्णएले सुनिषिशेषव्य वहारं प्रमाणएयति- “तदु हेति । 

दषा नाम कश्चित्, तस्य पुचो वाष्णः", तसय नाम बवङ्गुः?-द्रति । 

खुनेमेत मपवदति- “तदु तथेति । तत्र इहेतुः- “ब्रौडिचवयो- 

रिति । श्मोघान्यः तिलमाषादि । उपविनोतौति !उपचम्ः 

च्न्येनापि माषपिष्टेन भितं बो हिपिष्टम् । चिचतुरान् यामानपि 

स्थापितम् “उपचितः बह भवति दति प्रसिद्धं तदाह “न्ोडहि- 

यवाविति। अतो माघोपयोगे बरौ हियवावेव यत उपयुक्त स्याताम्, 

अतस्तया न कुर्यात् । चतो युक्त मारण्छ मेवाश्नौयादिति। 

तदेवं यवखितं सकद शनम् ॥ ९०॥ 

ख श्रादवनोयेति । तां रानि माहवनौोयागारे गाहपत्यागारे 

वा श्रयौतर। तत्रैव श्रये डतुः- “दवान् वा इति । 'उपावन्तैतेः 

समोपे शरेतेर। श्रधः श्रयत न पुनः खद्काद्युपरि; यत उपरि 

खितं श्ररयांख मध एव खिताः“ उपचरन्ति ॥ ११॥ 

श्रय प्रभाते अध्वः कन्तेव्यता माह- “सवा दति। सः 

प्रसिद्धोऽध्वयैः प्रथमेन कमणा अरप एवाभिसुष्येन प्राप्नोति । क्षिं 

तत्रधमं कमे ? तदाह “चपः प्रण्यतोति । एतचापां प्रणयनम्, 

"श्रय संयोति"-दति* वच्छमाणसंयवनाचम् । अतः संयवनात् 

१-- “साषानपि धरापितम्'-इति ज, भ, ज, ट ; (माखार्बापतं'-द्ति ए । 

२-- का० श्रौ सू० २. १. ९४, १५ । इ-- “सेवतेः-इति ठ। 

9-- “खङ्ाद्युषरि ; यत उपस्थितं स्यांस मघ उपस्थिताः"-इति ज, भ, ज, 

ट । “खङ्द्ु परि शयौत ; उपस्थित श्रेयांस मध उपस्थिताः? दति उ। 

५-- शप्र ईब्रार इक अथवा रअ० रत्रा° रक ० । | 

4 



२९ ॥ ए्रतपथब्राद्यणम् ॥ (१० शब्रा) 

प्राक् प्रलोतानां नागे पुनः प्रणयनं कायम् ; छेते ठु संयवने तन्नागर 

ऽपि प्रयोजनस्य जातलान्न पुनः प्रणेतव्यम् । 

ननु अन्तवंदि प्रणता निनयतिः\ इत्युपरितन-निनयनाथं 

पुनः कस्मान्न प्रणयन मिति चेत्, न; संयवनप्रसक्तौ तासा मेवापां 

प्रतिपत्तिमाचम्, अती न तदपां प्रणयनस्य प्रयोजकम् ; न हि 

चालले प्राश्ननं छष्णविषाणणंर प्रयुङ्कु । 

अयोभयं साघयतः* प्रणयनस्य कथं संयवन मेव प्रयोजनम्, 

नतु अन्तवद निनयन मिति रेत्, (नः); “पूकपाचं निनयति 

दति दितौयया रपां संस्कारकमेलप्रतोतेनिंनेयनस्यो पयुक्तसुस्कार- 

तया प्राग्ननवत् प्रतिपत्तिलात् । संयवने तु समानप्रकरणे शाखा- 

न्तरे “प्रणोताभिः (हवौंषि) संयौति-दति- ठतौयया च्रपां 

संयवनं प्रति गुणलप्रतौतेः । रतः संयवनाथं मेव प्रणयनम् । 

उक्तं प्रणयन प्रशखति-- “यज्ो वा दति । ्रपां यज्ञसाघनतया 

यनज्ञरूपलात्तदि स्तारात्मकस्य प्रणयनस्य यङ्ग विस्तार रूपतात् प्राश- 

स्यम् ॥ ९२ ॥ 
उक्त प्रणयन मनूद्य कस्तेति वाइ तिचतुष्टयात्मकं मन्त्र॑ः विधत्त 

“स प्रणए्यतौति । ह प्रणोतोदक! को नाम वां यज्ञेन युनक्ति 

१-- “संयोजनस्य'-इति ड । २-- इदेव २.२.२। काणश्रौ ०२.५.११,१२। 

इ इ २. २.१. १८२८; कारौ ° ७.२.२९ ; ते°सं ° ६. ९.२.९५ । 
४-- 'अथोमयसाधनता"-दइति ड । ५-- नेतत् पदं ठ-पुस्तकादन्यच | 

६-- इदेव ९. ३. ९ । ७-- शगौतेन"-दइति ज, क, ज, ट, ड । 

+= आपण्श्चौ न्दू" ९० २४. र| €-- वा० संर ९. ६. १९-8 | 



(१अ० शब्रा) ॥ परथमकाण्डम् ॥ २७ 

योक्तु समथः ? यः समथः सः" युनक्ति । "करैः ला प्रयोजनाय 
युनक्ति ? यस्म युनक्ति, तसे य॒नक्ति। योजने कर्ता प्रयोजनञ्च 
दुर्ञान मित्यथेः । वयाद्धियन्त दूति व्याइतयः मन्त्राः ; दुर्ञा- 

नलाभिघानात्, अ्रनिित्य वचनाच “च्रनिरक्राः'। व्याहति विरे 

षणस्या निरूत्रतलस्य प्रयोजन माह- “अनिरक्रो वा दति। श्रनिरज्ञातो 

डि पदाथैः क दत्युपयुज्यतेर । अ्रतोऽसाव निरुक्तः प्रजापतिश्च "कः- 

द्रतयुच्यते । “को इ वे नाम प्रजापति" दति भ्रुतिः। चरतः 
श्रतिसाम्यात् प्रजापतेरनिर्क्रतम् । श्रयवा वाचकमन्लोच्ारण 

मन्तरेण मनसेव (ध्याला") प्रजापतेहामादयपि प्रजापलिरनिर्क्रः५। 

“यनू तत्रापत्यं स मनसा जुहोति, मन दव हि प्रजापतिः'- 

दतिः श्रुतेः श्रस््निर्क्तः प्रजापतिः, प्र्ठुते कि मायात मित्यत 

अ्आह-- “प्रजापतियेनज्ञ इति। “शप्रजापतियन्न मष्जत?-दतिः 

यज्ञखष्टलशृतेः कार्यस्य कारणदमेदात् । तथा “एष वे सदशः 

प्रजापति्यैज्ञ मन्वायत्तः' दति सप्तद शसमु द्ायात्मकस्य प्रजापतेः 

१-- "जिख्खित्य अवचनाच'-द्रति ठ । २-- शति परयनुपथुज्यते"-दइलि ठ। 
द-- ते° ब्रा २. २.१० । ४-- नास्येतत् पदं ठ-पुस्तकादन्धच । 
५-- “अनिस्तं वा उपांशु" -इति, “अनिर दि मनो ऽनिरुतं ह्येतद् यत् 

तूषिम्'?-इति चेदेव (१.३. ५, १०, २. 9. ४. ५ ) | 
ई-- ते° सं° €. इ. १०. ३ । “मनोऽसि धाजापत्यम्'"- द्रति तचव ९. ६. 

२, १२, “मनो वै प्राजापत्यम्" इति च ९. ई. १०. 8 । 

७-- तेः स त्वनिरुक्तः- दति जः भ, ज, ट । 

< ते०ब्रा० १. ७.९. ४। रे° ब्रा ७. ४. ९। “प्राजापत्यो यजः 

इति त° स'° ९. ९. १०। €-- ते स ९. ६. १९. १ । 



२ ॥ ग्रतपथब्राद्धणम् ॥ (श्प्रर शत्रा) 

घकलयज्ञालुगमभ्रुतेः। अनुगच्छतश्च सामान्यादेलोकि न प्रथक् 

च्रनुगन्तय्ः ; यक्तावभिमानदं गनात् । यस्मात् प्रजापतियेन्ञः, अतः 

अनिक्त भिर््याहति भिः प्रण्यनाद निरक्तप्रजापत्यात्मकतया अनिर्क्र 

यज्ञ मेव युनक्ति" प्रारभत द्रत्यथेः॥ १३॥ 

 प्रशनब्दोपात्तप्रकषेद्धचितप्रायम्यद्वारा प्रणयनं प्रागस्तावौत्- 

यज्ञो वा इति। तच नयतिपदोषान्तप्रापणात्मकविस्तारदारत 

दरति शश्रयापः-दत्यच्ावयवाययर्यालोचनयापि द्विधार स्तौति- 
''खदेवेति \ अनियोग एवकारः । न नियोगेन प्राय॒क्तरैत्या 

स्ततिः, किन्त्व मध्यस्तौत्ययेः । च्राश्रुवन्तिर सकलं जगदित्यापः । 

तादृशा मपां प्रणयनात् प्रथम मेव सवं माप्तं स्यादित्यपि प्रशस्तं 

तव्रण्यन भित्ययेः ॥ १९४ ॥ | 

अयवास्य कमेणणो यदेवाङ्गं प्रापयितव्य मघ्वर्थ्वादवः प्रमादान्न 

प्रापयन्ति, तदेकल्यम् उद काचमनप्रोचष्णदिना* परिहरन्त श्राप- 

यन्ति; अ्रलोऽप्याप इति तव््रएयनं प्रशस्तम् ॥ १५ ॥ ¦ 

न केवल मवयवायपयांलोदनया, उद्कग्रभावपर्यालोचनयापि 

पराग्रश्यं॑वक्त् मारभते-- “देवान् हेति । असुराश्च रक्वांसि च 

शअसुररचसानि' 1 “अनसन्तान्नपुसकाच्छन्दसि""-इत्यबन्तवात् षमा- 

` ९-- (सामान्यादेलैकेश्चानुगन्तयः । च्क्ताद्यभिमानदर््नात् प्रनापति- ` 
| यं ञः? इति ज, म्फ, ज, ट । 

२-- नास्त्येतत्यदम् ड-पुस्तके । ठ-पुस्तक्ने तु द्देधा?-इति | 
३- व्याघ्ुवन्ति-इति ड, ८। ४-- श्रक्तम्'- इति ज, भ, ज, ठ । ` 
१-- “उद कपो च्तणाचमनादिना'-इलि ठ । 



(१९अ० १ना०) ॥ प्रधमर्काण्डम् ॥ शर 

सान्त. । न यच्यध्व इतिः यष्टुं न लभध्वं यूय लिति वदन्तो 

“ररक्षः' प्रतिबन्धयेयुरित्यथः ॥ १९६ ॥ 

ततो देवा इति। इत्यं प्रतिबद्धा देवाः “एतम् अलक्षणं वज्र 

ददृः। अपां वज्जवं “ता एता आपो वच्चौग्क्वाः-इत्यादि 

अरत्यन्तरे मरसिद्धम्२ ; तदाद “वच्रौ वा दति। 

न केवलं प्रशिद्धिवलादञज्जवम् उपपत्तिवलाचेत्याह- “वचो 

सौति । उपपत्तेः प्रसिद्धं वै-शरब्द श्राह। तां प्रसिद्धा सुपपन्िं 

दशेयति- “लस्मादिति। यस्मादापो वज्ः, तस्माद् एता आपः 

ध्येन पया गच्छन्ति, तं पन्थानं “विन्नः गन्तं कूवंन्ति। गला वा 

"यच" ठणगुल्मादौ उपतिष्ठन्ते, तत् “निदं दन्तिः निःसारं कुवन्ति । 

(ते) देवाः एतम्" उद्कलचणं वचम् उदयच्छन्ः उक्तप्रकारभ्रणय- 

नात्मकं सुद्यमनं तस्य छतवन्त इत्यथः । “तस्यः वञ्स्य सम्बन्धिनि 

“अभयेः तेन वज्रेए परिहतभये*, “श्रनाष्रः नाग्रयन्तीति ना्राणख- 

सुररक्सानि, तद्र दिते, “निवाते तत्संपुटे वातेनापि रदिते, 

स्थाने । यथा देवाः छतवन्तः, तथेवैषा मध्वयेः ॥ ९ ७ ॥ 

प्रश्यनप्रकार माद -- “ला उल्षिच्येति । चमसादिपाचस्योपरि 

९-- पा० रह° ५. ४, ९०२ । ~ श्रलिबन्ुियर्थः? इति ठ । 

इ- त° ब्रा० १. ७. ९. €. ७ ; ऋ स'° ८, १४. १३ { पम्योनेन ) 

8-- नास्येतत् पदं ठ-पुस्तकादन्यच । 

५-- “सम्बन्धिनाभयेन वच्चेण?-इति ज, भ, ज, ट । (सम्बन्धिनि “अ- 

भये वज्रेण परि द्ितभये'-इति ड । 

६-- (तन्दखष्धेन'- दति ठ । 



० ॥ प्तप थन्राद्यगम् ॥ (रपर शत्रा) 

सिक्ता पूरयिता न पुनः (तेन पाचेए^) कुतश्चिज्जनलाप्रयाद् दूत्य 

गाहेपत्यस्योत्तरभागे स्थापयेत् । आपस्तम्बस्तु स्या पितपातच्रस्य स- 

मन्लकं पूरण मादः ; इह तु ब्राह्मणे प्ूरितस्व स्थापनम् । अ्रत- 

स्तयेवोक्तं कात्यायनेन-- “गादंपत्य सु त्रेणो दपा निधाय इ तिर । 

अवश्यं प्राङ् नेतव्याना मपां* किं गाहंपत्यस्यो त्तरदेगे खःपने- 

नेत्याश्ङ्या तत्रयोजनकथनेन स्तौति- ध्योषा वा आप दति। 

अप्-श्रन्दस्य स्तो लिङ्गत्वात् । षेति, अरभिश्ब्दस्य पुलिङ्गलात् । 

“्टहपतिना संयुक्ते ञ्यः५-दूत्यश्चिषिगेषो गादेपत्यः। तदावास 

दूह लक्षणया गारेपत्य उच्यते । अत एव तसय ग्टहल सुक्तम्- 

“ग्टहा वै गाररपत्यः”-द तिर । | 

उदपाचस्थापनं प्रयोजनान्तरेण स्तोति- व्रं वा इति। 

“अप्रतिष्ठितः असम्बद्धः। “नेन भिति । त मेन मशक्तम्, अनुद्य- 

 न्तारं संष्टणतिः दिनल्ि। श्रदिखायाम्, “पादोनं 

सखः? । अतो दिंशापरिद्ाराय खयं सन्नद्ध एवो यच्छत ॥ १८॥ 

उद्यन्तुः प्रतिष्टा सुकरा उद्यन्तव्यस्यापि प्रतिष्ठा माह “स 

यददिति। “गदा वै प्रतिषेति। कोशे स्थापितस्यासेरिवर वातादि- 

खगे विर हा ्े दएयस्या विना शो वचस्य प्रतिष्ठा । 
५ ` 

१-- ठ-एस्तकादन्यच नेते पदे स्तः । २-- श्रौ° सू ४.९१. ४। 

इ--श्रो० ख २. इ. ९। खता खापः पणता उच्यन्ते । 

8-- “नि घधाय''- दति वश्च प्राङ नेतव्याः । अर्ां?-दइति ज, शर, ज, ट । 

५-- पा० सू० 8. 8. €०। €-- ९० < प° दव्यम् । 

ॐ-- कया० पर । ८=-- पा० रू० 9. ३. ८० । 

९-- “स्थापितस्याभ्रेशिवि!-हति ज, भ, ज, ट । 



(श्र शब्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ` २९. 

तोच्णौग्वतः ख वज्रः खप्रयोक्तुरभिमतफलनिष्यादनात् तदि 

रहदुःखाल्मिकां हिंसा मस न करोतोत्याह-- “तथो डेति। 

गाहंपत्योपशषटे तदुत्तरभागे। "वटे गावः सुगेरतेः-इति-वदौ- 

पक्चषिकाधिकरणर सप्तमो" ॥९९८॥ 

सादिताना मपां प्रणयन माद- “ता दति। आदवनोौयश्च 

सन्निडतोत्तरभागे रण्यति नोला सादयतिः ““एनबन्यतरस्या 

मदूरे पञ्चम्याः"”-दत्यनेन एनप्२। “एनपा दितोया-द तिः षष्ठे 

दितौया। अपा मग्रेश्च भिथुनता मुपपाद्यति-- “एव मिव हि 

मिथुनं ्गुघ्त मिति॥२०॥ 

ता नान्तरेसेति। अन्तरेणेतिबलादभि भिति लभ्यते तासा 

मपा मग्रेश्च मध्ये न सञ्चरेयुरित्यथः। तच्र कारण माह- “नेदिति। 

नेदिति परिभये । “श्रयापि नेत्येष इदित्येतेन सस्मयुज्यते परि- 

भये-दति दि निरुक्तम् ¦ सञ्चारे दि चयेमाणं मिथुन मन्तरेण 
परस्पर सङ्गतयोः स्तो पुंसयोमेध्ये सञ्चारागस्धियुनविच्छेदलचण्ण 

भोतिः सञ्चरान्' सञ्चरेय॒रिति । ( देतुडेतमद्धावरूपे* ) लिड 

९-- पा० रू० ९. ४. ४१ । 'अौपश्ेधिको वेषयिको ऽभिवयापकश्चे्या- 

धारस्विधा?-दइति सि° कौ ° । 

२-- ““गार्हपत्यसमौपादाद वनौयसमौपं नौत्वा” का० २. ३. ३ ठ॒° । 

इ-- पा० स्° ५. ३. ३५ । ४-- प्रा सू° २, २, ३९१ । 

५-- (प्ररतादहइ वनौ ययो रन्त सालिन'-इति काश्रौ °खू° २,३, ४ ० । 

द-- नेघ० ९. २. ६ । “सवेत भयं परिभयम्”-इति तुत्त 

७-- नास्त्येतत् पदं ठ-एुस्तके । <= - लिङ्क "दति ठ, ए । 



~$ ॥ प्रतपथत्राद्य णम् ॥ (१० शत्रा) 

लेय स्ैरन्तादेशःर, “इतश्च लोपः२"-इतौ कारलोपे, संयो गान्त- 

लोपः, तस्यासिद्धूलान्नलो पाभावः५ । 

 साच्चादुत्तरभागे श्राहवनौयप्रणयनं विवकित मिति दभेचितुं 

ततः प्राक्प्रव्यगासादनंर निषेधति- “ता नातिहत्येति । ् रतिहत्यः 

उन्तरभाग मतोत्य प्राग्भागे । श्रनान्नाःः उन्तरभाग ममापरा, प्रत्य 

गपिः नासादयेत् । 

तद तिहरणएपच्च मनुवद् ति- “स यदिति। 

तत्र दोषं वक्त सुपोहात माह-- श्रस्तिवा इति। व्यन् 

सपनद तिः रतेः भराठव्यः' शतुः, तस्य भावो भाव्यम्" (श्राच्त- 

वम्<) युवादिलाद्भाबे श्रए^” विशिष्टं भरादवयम् । शरग्रेरपां च पर- 

स्पर विना शरकत्ात् मदद स्ति वैर भित्यथैः। चरस्व, किं तत दत्याह-- 

“स यथेवेति । "तत्" अरद्धखिः सह महदेर मयरर्यया "भवतिः खका्यं- 

निर्वापणूप सुपद्रवं कन्ते प्रभवति, तथा “सः अतिहरन् अध्वयेः 

कुर्या दित्ययेः । 

१- पा खू° ३.२.१५६, पा सू २, ४.७। 

र-- पा द° ७. ९. २। “सञच्चारान्मिथुनलच्तणा भोतिः। सच्चारान्न- 

सच्चरेय॒रिति हेतुः । हेतुसद्धावरूपे लिख्थ॑लेट् । आकासोऽन्ता- 

देश्ः-द्रति ज, भक, ज, ट, ड । 

इ-- पा खू° ३. ४. ९७ । £४-- पा सू° ८. २, २द। 

५-- पा० सू० ८२. ९१। ई-- धाकप्यम्भागासादनं!-इति ए । 

ऽ-- शत्यगेव-इति ए । =-- परा० सू° ४.९. १४५। 

€ -- नास््येतत्यदं ड-ए-एस्तकयौः | 

1 अ 'इायनन्तय वादिभ्योऽण्"- ईति पा० सू ५. १. ९३२० । 



(१अ० शत्रा) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ दद् 

तथा च्रकरणे का हानिः? तत्राह- “यत्रेति । “वचः कमणि 

श्रस्य' प्रणयनपाचस्य सम्बन्धिनोरप उपस्पुग्रन्ति विग्धजमानाः। 

तचोपस्यगेन मग्नौ भाट श्र सुदकलक्षणं "वद्धेयेत्" उन्तेजयेत् । 

अतिहरणस्य वैरकरणसम्बन्धाथैः प्रथमोऽनुवादः, चरमस्च॒ भादव्य- 

वद्धैनघमर्यनाथे इत्यपोनरुत्वम् । ` 

श्रतिहरणपचवे दोष उक्तः, अनाश्तिप दोष माह- “यदु ईइति। 
सखसमये श्रप्राप्तवात्^ तासा मपां कामप्रापकलं दूरापास्त मित्यथेः । 

दत्थं (तम्?) उपोहात मुक्ता भेपोहठा तिक माह - “तस्मादिति, 

सम्मत्येवंः सम्यग॒त्तरभाग एव, न पुरतो न पश्चात्। अत उक्तं कात्या- 

यनेन “उत्तरेणाहवनोयः सश्रति निद घाति?-दतिर॥ २१॥ 

प्रणोताप्रणएयनानन्तरं परिस्तरणं पाचासादनं चाद-- “श्य 

दषेरित्यादि । “इन्दः दे दे। “न्दं रहस्यमयांदावचनययुक्तमण- 
यज्ञपाचप्रयोगाभिव्यक्तिषु”-दइ ति" निपातितम् । पाचरपदं यन्ञ- 

निवेत्तकानां स्फयादौनाम् च्रणुपलच्कम्* । 

च्रथेतः प्राप्त सद्धा मनूद्य प्रशंसति-- “तदभेति। तसन् 

प्रयोगे एवं परिगणने छते दश सन्पदयन्ते। विराजग्डन्दो ९ ऽचरेषु 
द्ग्ल मसि । प्रथम यन्नो ज्योतिष्टोमः। “एष वाव प्रथमो 

यज्ञो यज्ञानां .यल्नो तिष्टोमः-दतिभ्रूतेः" । तच च नवत्यत्तर ् रत- 

। व ̀ 
र-- नास्त्येतत् पदं ड-ए-एुस्तकयोः। 
इ-- श्रौ °सू० २. ३. ३ । ४-- पा० सू ८.१. ११ । 

५ - “अप्युपलच्तगम्'-दइति ठ । ई-- “विराट द्छन्दसो'-इति ड । 
५ - ताश्त्रा०९६. श् | शेन्त्राण डे. 8. ५ | तेन्सं० ७. 8, ०, ९१ 1 

| 



(द 7 ॥ शतप यतब्राद्यणम् ॥ (शप्र शब्रा) 

सद्धयाकाः स्तोजरियाः। ताखेकोन विं जिसद्यया विभच्यमानासु 

दशर लभ्यन्त इत्यस्ति तत्रापि दग्र सद्या। श्रतो दश्सद्यायोगार् 

विराद्यज्ञयोरेकत्वादिह दशख्याखम्पत्या विराडात्मको यज्ञ॒ एव 

साकल्येन सम्पादितो भवति । 

एवं द शत्वं स्तुला दिशः प्रयोग मनद्य स्तौ ति- “शय यदि ति। 

संरभतेः “रभ राभस्ये", राभस्य कायापक्रमः ; कि मपि कायं 

कन्त सुपक्रमेते ॥२२॥ १॥ | 

दूति ओ्रौसायणाचायविर विति माधवोये वेदार्थप्काश्र 

माध्यन्दिनिग्रतपयभाय्ये, प्रयमाध्याये 

प्रथमं ब्राह्मणम्? ॥ 
~~~ 

९-- “माध्यन्दिनि ़ तपथन्राद्यगेः-इति ज, क, ज, ट, ड । 

र्-- व्रतो पायनादनन्तर मपां प्रणयनम्। तत्यदतिच्धैषा ।- अष्वरयर्वारुगं 
चमसं सव्यद्स्ते छत्वा दच्तिणद् स्तस्थेनोद पात्रेण खयं तस्मन्नदक मासिच्य 
दत्तिणष्स्तन चमसं गाद्ेष स स्योत्तरतो निधाय ब्र्यन्नपः प्रगेव्यामि ?- 
इति ब्रह्याणं एच्छति । "वाचं यच्छछ!-दइति यजमानं पष्यति । ब्रह्मा “पगय 

यन्नमित्यादि (२. २. =.) उपांशु पठित्वा श्यो प्रणय'-दत्यचें रनु दां 

करोति, यथाध्वर्यः भ्टगोति । ततोऽध्वयंखमसं ग्रटहोत्वा  खादवनौया 

दुत्तरस्यां दिशि वद्िवेदि दभष प्रणौताचमसं निदधाति । ख्तदेव प्रगौता- 

पणयनं चोच्यते । प्रणौताप्रणयनादनन्तरः पागग्रेरूदगग्रेख दभ राद वनोयस्य 

परिस्तरणं भवति ; गादेपव्यस्य तु प्रथमं पुरस्तादुदगमग्रः, तती दच्िणतः 

परागः, प्रादु दगगनैः, उत्तरतः प्रागगेदमेः परिस्तरणम् । ततः पाचा- 

सादनम् । तच गूर्पादिपाचाणां समोपे स्थापनम् । तत्यदवतिखिवम् ।- 

ष्वर्युयंजमानो वा दे द पात्राणि छदौत्वा विनियो गकमेण आदह वनौये 
गाहहैपल्ये वा यच हविः अपगं करिष्यन् भवति, तस्थोत्तरतः पशादा निद- 

शाति । खतान्धेव चत्वारि कर्माणौ प्रथमत्राद्यणे आम्नातानि । 



(२अ० रत्रा० ) ॥ पयमकाण्डम् ॥ २५ 

अथ श्रुष्पच्चागिहोचहव णौच्ठादत्ते। कम्मेणे वां 
व्वेषायथ वा मिति यन्नो वै कम्मे यज्ञाय हि तसा- 

दाद कर्ये वा सितिव्वेषायवा सिति व्वेवेष्टौव हि 
यन्नम्* ॥ १ ॥ 

छथ व्वाचं यच्छति। वाग्वं यज्ञो ऽविश्षव्धो य्न 
तनवा ऽइत्युथ प्रतपति प्रत्युः रक्षः प्रत्युष्टा च्ररातयो ` 

निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता अरातय इति वा ॥ २॥ 

देवा ह वे यज्नं तन्वानाः । ते ऽसुररश्षसेभ्य आस- 
ङ्गट् बिभयुच्वकुस्त्॒न्नमुखादेवेतन्नाष्रा रश्शाश्स्यतो 
ऽपदहन्ति। ॥ ३ ॥ 

अथ प्रति । उर्व्वन्तरिघ्ष मन्वेमोत्यन्तरिक्चं वा अनु 
रक्षश्चरत्यमृल मुभयुतः परि च्छिन्तं यथायं पुरुषो ऽमूल् 

उभय॒तः परिच्छिन्नो ऽन्तरिष् मतुचरति तद् ब्रह्मण- 
वैतदन्तरिक्ष मुभय मनाष्टुं कुरते । ४ ॥ 

सवा ऽञ्जनस रखुव गृह्णीयात् । अनो हइ वा ऽग 
पश्वेव वा {ददं य॒च्छालः स यदेवा तत्करवाशौति 

तस्मादनस रव गह्ञीयात् ॥ ५ ॥ 

भूमा वा ऽनः बरमा हि वा ऽच्रनस्तस्मा्यदा 

* “यज्ञम्” दति ग, च। † ^स्च्तास्यपदहन्ति'-इति क,। 



२९ ॥ ्रतपथत्राद्यणम् ॥ (शप्र रत्रा) 

बह भुवत्यनोवाद्य मभरूट्त्याहृस्तट् भूमान मेवेतद्- 

चैति तस्मादनस णव णह्णौयात् ॥ & ॥ प 

यन्नो वा ऽच्नः। यन्नो हि वा ऽअ्नस्तुस्मादनस 
एव युजू्पि सुन्ति नु कौष्टस्य न॒ कुम्भ्ये भुस््रायै इ 
स्मषयो ल्नन्ति तदुषौन् ति भृस्ताये य॒जुष्यासुस्ता- 
न्येतहिं प्रारुतानि यज्ञायज्नं लिमिंमा+ ऽइति तस्मा- 
दनस णव ग्ह्लौयात् ॥ ७ ॥ 

उतो पाव्य ण्हनन्ति। । अनन्तराय मु तहिं युजु्षि 
जपेत् स्फ्य मु त॒च्यधुस्ता दुपोद्यः खह्लौयादयुतो युनु- 
जाम ततो च्ठिमुच्चामेति य॒तो च्चेव युच्न्ति त॒तो 
व्विमुज्चति ॥ ८ ॥ 

तस्य वा ऽर्तस्यानसः । अश्चिरेव धर्रिहि वे धूरथ 

य ऽरएनद हन्त्य ् िदगम्ध मििवेषां व्वहं भवत्यथ यज्ञघनेन 

कस्तम्भो प्रऽउगं व्वेदिरेवास्य स्रा नोड रव हवि- 

डनम् ॥ € ॥ 

स धर मभिषशति। धूरसि धवं धवेन्तं धूव॑तः 

यो ऽस्मान् धवेति तः धवे यु' व्वयं धूर्वाम इत्यधिवा ` 

* “निममा!-इति क, भावष्यसम्मतश्च । 1 द्रणन्ति'-इति ख । 

† लद्यवरतादु मोच्यः दति उ । 'तद्यवस्तदुःपौ्य'-इति च । 



(१५अ० रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ १, 

ऽष धुयं*स्त॒ मेतदत्येष्येन् भवति इविग्रहोष्यं स्तस्मा 

रतेतान् निहते तथो हैत मेषो ऽतियन्त मब्रिर्धयी 
न॒ हिनस्ति॥१०॥ 

तद़्॒समेतदारुणिराह । अङंमासशो वा ऽअ 
सप॒लनान् धूर्वासुौत्येतङ्च स स त॒द्भ्याद ॥ ११॥ 

थ जघनेन कस्तम्भौ मोषा मचिष्डुश्य जपति । 

टेवाना मसि व्वह्ितमः सस्तितमं प्रप्रितमं जष्टतमं 

देवहूतमम् अहत मसि हवि ड़नं द'श्स्व माद्यारि- 

त्युन रवेतद्पस्तोल्युपस्तुताद्रातुम नसं हविषह्नानौति 
सा ते यन्नुपतिर्षौ दिति यजमानो वे यज्नपतिस्त- 
द्यजमानाय वेतद हला मा शास्ते ॥ १२॥ 

अथाक्रमते। व्वुष्ण॒कू्वा क्रमता सिति यन्नो वै 

व्विष्णुः स॒ देवेभ्य इमां व्वुक्रान्तिं व्विचकरमे येषा 
मियं च्विक्रान्तिरिद् मेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेद् 
मन्तरिक्षं दितौयेन द्व सुत्तमेनैताम्बेवैषु रतस्मे 
व्विष्णुयन्नो व्वुक्रान्तिं व्व क्रमते ॥ १३ ॥ 
थ प्रेते । उर व्वुातायेति प्राणो वे व्वातस्तद् 

ब्रह्मणेवेतत्ाणाय व्वातायोरगायु" कुरुते ॥ १४ ॥ 

* ्ूय-हइति ख । 1 “ह विग्णहोव्यंः- द्रति क । 

{ श्रातमनसो-दति सायणसम्मतोऽपि न क्रापि मूलपुस्तके दृ श्यते । 



८ ॥ एतपथब्राद्यगम् ॥ (१९प० रत्रा) 

अथा पास्यति+ । अपहतः रक्ष इति यद्युच किञ्चि- 

ट्ापननं भवति युदय नुभ्येवु दशेत् त॒नाष्रा ऽएवेत- 

द्र छ्ारस्यतो ऽपदन्ति। ॥ १५॥ | 

अथासिपद्यते। यच्छन्तां पञ्चेति पञ्च वा ऽमा 

अङ्गुलयः पाङ्खो वे यन्नस्त॒यक्च मेवेतद्च दधाति।॥ १६। 
थ शह्लाति। देठस्य त्वा सवितुः प्रस॒वे ऽश्चिनो- 

बोदुभ्यां पूष्णो इस्ताभ्या मस्ये जुष्टं खह्ञासौति सविता 

वै देवानां प्रसविता तत्सविठुग्रख्त रवेतट् खह्ात्य- 
श्विना दभ्या सित्यञ्विनावध्वयु पूष्णो इस्ताभ्या सिति 

पुषा भागदुधौ ऽन पाणिभ्या मुपनिधाता सत्यु देवा 

अन्तं मनुष्यास्त॒त्सत्येनैवेतद् खल्ला ति? ॥ १७॥ 

अथ रेवेताया ऽ्रादिशति। सवी इह वे देवता 
अध्वयु हविग्रहोष्यन्त मुपतिषटन्ते सम नाम ब्र्ौ- 
प्यति म॒म नाम अण्डोष्यतौति ताभ्य रवैतत् सद। 

सतोभ्यो** ऽसमदं करोति ॥ १८ ॥ 

य॒देव॒ देवताथा आदिशति । यावतीभ्यो इ वै 
देवताभ्यो दवौ््षि खष्यन्त ऽकण मु हैव तास्तेन 

^ तिः-इति ख। † नन्तिदतिख। { "ति-दति ख। 

$ “लिः-इलि क। ¶ दृटः-इलि ग। 

| नास्लयेतत् पद क-ख-पुस्तकयोः । ** खुतदपि पदं ख-पुस्तके नास्ति । 



( रर रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३९ 

मन्यन्ते य॒दस्मे तं कामः समहंयेयुयेत्काम्युा खह्नाति 
तस्माद देवताया ऽचादिश्व्येवु मेव॒ यथापूव 
इवौध्पि दौत्वा* ॥ १९ ॥ 

अथामिश्टशति । भूताय त्वा नारातय ऽइति त्यत 
रव ल्लाति तदे वेतत्पु नर्7प्याययति ॥ २० । 
अथ प्राङ् प्रछत । स्वरभिविस्येष सिति परित 

मिव वा ऽर्तद्नो भवति तदस्येतचक्षः पाद्यखहौत 
मिव भवति यन्नो ठे खर् दर्देवाः सुययस्त॒व्छरवेतद्तो 
भिविपश्चति ॥ २१॥ 

अथावरोहति । दश्चन्तां दयौः एथिन्या सिति 

खहा वे दुर्यास्ते हेत ईश्वरो खहा यजमानस्य यो 
ऽस्यषो ऽध्वथयज्नन चरति त' प्रयन्त मनु प्रच्योतोस्त- 

स्येश्वरः कुलं विक्षोगोःस्तानवेतदस्यां प्रथिव्यां दधति 

तथा नानुप्रच्यवन्तेः तथा न व्विक्ोभन्ते तस्मादाह 

इइन्तां दुर्याः एथिव्या मित्युय प्रतयु्ेन्तरि् सुन्व 
सौति सो ऽसुवेव बन्धुः ॥ २२॥ 

स यस्य गांपत्ये हवीषि श्रपयन्ति । गुडपत्ये 
तस्य पाचाणि सश्सादयन्ति जघुनेनो तहि गाहपत्यर 

* ^त्वाः-इति ख, च| { हेतः-द्रति च, भाष्यसम्मतख् | 

| "विच्तुमो- दूति ख । ९ “पुच्यवते"- दति ख । 



9 ॥ शतपथ न्राद्छ॑णम् । (शप्र सत्रा) 

सादथेद्यस्याहवनौये हवौईपि अपयन्त्याहवनौये तस्य 

पाचाणि सध्सादयन्ति जघनेनो तुद्याहवनौय 

सादयेत् प्रथिव्याष्ला नाभो सादयासौति मध्यं वै 
लामिम्मेध्य मुभयं तस्मादाह एथिव्यारूवा नाभो साद- 
यामौशव्यदित्या ऽउपस् ऽइत्यपस्थ ऽइवेनदभाषुरिति 
वा ऽअहयत्स॒गुत्तं गोपायन्ति तस्मादाहादित्या ऽउपख 

इत्यग्रे व्यः रषछति तद््रथे चेवेतडविः परि- 

ददाति गध्या ऽअस्य च एथिव्ये तस्मादादाग्रं व्यु 

रक्षति ॥२३॥२॥ 

(प्रथमप्रपाठके प्रथमाध्याये वा दितौयें) 
ब्राह्मणम् ॥ १।२॥ 

पाचासादनानन्तरं क्तय माह-“श्रय शूषं मिति । एत- 

चादानं दविनिर्वापायेम्^ । वामिति? मन्तरगतददिवचनलिङ्गात् उभे 

सह आदौयेते। चरत एव खदे-““ुर्पा ग्र दो चदवण्या द्ाय-द तिर । 

दतरेतरयो ग-दन्दः । 

यन्नो वा दत्यादि। यज्ञाय हि तद्ादानम् ; अतः कमं 

श्रब्दः कर्ममाच्रपरोऽपि तदिगेषं यज्ञं मेव त । इज्यते अनेनेति 

"यज्ञः" दविः ; तदिह भिर्वापकाले नो दहिरूपम् । तद ग्रो चहवण्छा 

* ^मोः-दवि ख। ९-- “अथ ह विरावपति*इतौद्ैव 8. ८ । 

न ~~ ब्!“ सं १. ६, ४ । ₹-- का ° ख० २.२.१९० 



{ १अ० रत्रा) ॥ परथमकार्डम् ॥ 8९ 

इषं निकैपन्ः चेवेष्टौवः परिवेषणं करोतौव । यथान्नं द्या 

भोजनपात्रे। श्रतो वेषाय वा मित्युक्तम्ः। बेवेष्टोत्यत्र परि 

रूपोपसर्गो लतो निदिं्टः। “विषु व्याप्तौ”? । “निजां चयाणं 
गणः सलौ दत्यभ्यासस्य गुणः । 

श्रय श्प मित्यादि । श्रय-श्रब्दाद् नुषटेयपद् यपौ वांपयेलचणं 

जरम माह्ः। श्रतस्तदिशिष्टाः पदार्था विधोयन्ते। ननु चेष 

चेदनुेयलचणः कमः, स॒ च सर्वेषु पदार्यष्वेक एव, नैकेकपदायंग 

दति, तदिश्षण्तया तदिधिभिः कथं विधातुं शक्यति ? तदि 

सङ्घात विशेषणतया तद्िधानेनेव विधौयता भिति चेत्, न. 

सद्घातस्याविधेयलात् ; तस्य चैकत्वेन नियमेनानेकपदार्याितस्य 

कमस्यासम्भवात् । नेष दोषः। यथा संयोगादय एकैकवस्दुन्यपयं- 

वसिता“ अ्रपि वस्वन्तर मपेच्छेकचापि पर्यवस्यन्तः९ तद्िगेषणएतया 

तददिधिभिविधोौ यन्ते, तदत् क्रमोऽपि किं न विधौयते । न च 

शब्देनानमिधानाद विधान मितिः मन्तव्यम् ; प्रातोपकारश्वद- 

नभिदितस्यापि वेतत्यलचणक्रमस्यार्थाद९° बुद्धावुपख्ितस्य विधि- 

९-- "निवेपतिः-दइतिड। ` र्वा सं० ९. ६.५। 

द-- जु° ० । ४-- पा० खू° ७. 9, ७१ । 

५-- “खक कवस्तुप्यवसिता--इति ड । “संयोगो दिष्छः"- इन्यादि लनम ° । 

द-- "मपेच्येकचापयंवस्यन्तः?-इति ड । ७-- “विधौयेत"- दति ड । 

<-- “प्राब्टेनान{भिघान मिति?-दति ड । । 

<-- “प्रकतौ खकार ०-इति ज, भ; “प्रछतौ प्रका२०२-इति ड । 

९० “चेतदुपलच्तणकमस्यार्था द,-इति ड । 
6 



४२ ॥ णतप यत्राद्ययणम् ॥ (शप्र रत्रा० ) 

सम्भवात् । न चावश्ये वैतत्यलच्तण एव कमः ; रस्ति द्यसावानु- 

परवयैलक्तणोऽपि ! तथाच, यया “ष्ववेग्टेहपतिं दौक्तयिला 

बरह्माणं रौ च्यतौतिः क्ता-प्रत्ययेनाभिदितः पौर्वापय्येलच्षणः क्रम 

एवार्थविगरेषणतया विसोयते, एव मच अय-शब्दैरभिदितो 

विधौयत इति कि सुपपन्नम् ? तदुक्तं जेमिनिना--“शरुतिलचण 

मानुपूरव्यं तव्रधानलात्"-दतिः ॥ ९॥ | 

वाग्बे यज्ञ॒ इति । यच्छति-पदसन्निधानान्नियभ्यमानैवैड वाम् 

विवच्षिता ; तस्याश चनज्ञखषाघनवाद् । यज्नसाधनता स्ुपपादयति- 

“चअविच्छेन्ध इति । वाङ्धियमे हि चित्तविक्ोभःहेतोर्वाग्ब्यव- 

दारस्याभावात् तदैकाश्ये सत्यविकलो चज्ञो अतः सम्पद्यते ।. 

चभरुद्ा त्तो पदे शते ऽ्यागमानु शा ख्नस्यानित्यलादिडभावः* (चुष- | 

खान्तेति* ज्ञापकात् )९। चुष्धेतिः निपातितम् । 

( शएपंञ्चा चिद्यो चहवणौ च्च प्रतपतिः-- ) “श्रय प्रतपतौति। शुषं 

मरि चदवण चेत्यनुषङ्गात् तदुभय सित्यथैः । “निषक्ता 

अरातय इति वा-इति । बौद्नुछानपक्ते यददाक्यस्य, (१) प्राप्न- 

प्रामाण्छल्यागः, (२) अप्राप्राप्रामाणसवौ कारः, (३) पुनयेवानुष्ठानें 

स्ोकताप्रामाणस्य त्यागः, (४) त्यक्रप्रामाण्यखो कार श्चति चलारो 

९-- इद्देवोपरिष्टात् रौच्ताप्रकरणं ब्व्यम् ( १२ का० २ प्र०)। 

^ ९.१९ ९ 
२-- “चित्तवित्तिप्तः- इति ज, भ, ज, ट, ठ ; च्वित्तविच्तेषः-इति ड । 
४-- “आअममश्रास सनिव्यम्”-इति परे ९५ (८.४.९६, सन्मा०)। 

५-- पा खू° ७. २. १५८ । ९-- नास्येष पाठः ठ-घस्तक । 

७-- '्ुब्ये द्रति!-&ति ठ । =८-- नाद्येतद्ा क्यं ठ-पुस्तकाटन्यच । 



(१अ० रत्रा) ॥ परथमकारडम् । 8३ 

दोषाः। इत्यं त्रौदिवाक्येऽपि चार इत्यष्टौ दोषा यद्यपि, 

तयापि गत्यभावाडिकल्प इत्यक्त भट्रा चाय्यः 

“एव भेषोऽषटदोषोऽपि बद्धौ हियववाक्ययोः । 

विकल्य च्राभितस्तज् गतिरन्या न विद्यते'"-इ तिर । 

इइ युनर्वा शब्देना घन्ता द्यनुकषटेन मन्त्र यपाक्तिकलस्य" शरु्ये- 
वाभिधानान्गैकोऽपि दोषः। एतदथं मेव च “एकार्घास्त 

विकल्पेरनः-ई तिः ब्र हियववदेव न्यायप्राप्तस्यापि विकल्पस्य, वेति 

खशब्देनो पाद्ानम् ॥ ₹॥ 

-मन्लकरणएकताये साध्यस्य निरासस्यो पयोगसिद्धये निरसनौ- 

यानां प्रक्रि मादह- ्देवाडवा दति । ्रसुररच्तसेभ्यःः-दति 

षष्ठ्यथ चतुर्थो । तेषाम् श्रासकङ्गात्” संसर्गाद्भीताः । बिभेतेखिटि 

शूलः (त्यसौ दोषः-इति ज, भक; ज, ट, क| 

२-- मौमांसायां मटमतपो षकाचायैरित्य्थः । मौ०भ० ९२ अर इ पा०। 

द-- विकल्यी दिविधः-- व्वख्ित रे च्छिकश्ेति । वचेच्छाविकल्पे भदुमते 

अटो दोषा भवन्ति। वद्यया-- “प्रमाशत्वापमाणत्वपरित्याम- 

पकल्यना । प्युच्जौवन ह्ानिभ्यां पयेक मष्टदोषता'-इति । “व्रौह्हि- 

भियेजेतेति वाच्यात् व्रौ हयो नियम्यन्ते ; वं यवैयेजेतेतिवाक्यात् यवा 
अधि नियम्यन्ते; तयो रेकाथेत्वाद् विकल्य?-इत्यादि मौ०्प ० । 

४-- “प्रतपनं प्र्यष्ं निष्पत मिति वा-इति काण्थौ°ङ्० २. ३. १९ । 
मन्लौ तु तौ वा० सं° १, ७, १; २ | 

५-- सो० सू १२. ३. १० । अस्म्नन्मते तु “मन्लाणं संत्चिपातित्व्देका- 

यानां विकल्पः स्यात्"इति {२९) खचस्येवायं विषयः स्यात् । 
दई-- पाण सू० र, र, ६२, वा०९। 



88 ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ (१ष० रत्रा) 

“भो ह्ौष्छज्वाम् ^” दृत्याम् प्रत्ययः, शुभाव्शच । नाग्रवन्तौति 

"नाद्रा शआ्रासुयेः प्रजाः, ताश्च रचांसि च "तत्ः तेन तपनेन । 

रतो “यज्ञसुखात्ः यज्ञप्रारम्भाद् अपहन्ति । “एतत्-इति 

करिया विशेषणम् ॥ ३॥ ॑ | 

अरय ब्रेतोति । शयैप्रतपनानन्तरम् उर्विंतिर मन्तेए इविर्निर्वा- 

पाथ शकरसमोपं प्रेति प्रगचछेत् । मन्प्रयोजन माद- ““अन्तरिकं 

वा इति। यथा ठचो मूलैः एटयिवो मनुप्रविष्टसिष्ठत्येव, न गच्छति ; 

यथा व्याप्नादिरभितः पाश्राभ्यां बध्वा भियमाणः ; नेवं पुरषो 

मूलवान् ; नाप्युभयतः केनचित् संसगिणा प्रतिबद्धः, किन्तु 'परि- 

च्छिन्नः" प्रतिबन्धकासंखष्टः सन् अन्तरि खे विभरम्भ* चरति । तथैवं 

निवप्यमानदविरादाना्थे र चोऽणयक्तविग्रषणि शिष्टं सच्च निव्यन्तं 

पुरूष मनुगच्छेत् । श्रतस्तदे तत्परुषेण गम्यमान मन्तरि प्रदेशे 

न्रह्यमणाः उ वित्यनेनैव मन्त्रेण “श्रना हिसाकरर हितम्, अत 

एवाभयं करुरूले । "उरू विस्तौणे प्रतिबन्धकर चोलच्षणमू द्र्य 

विरहादिति हि मन््लायेः॥ ४॥ 

्रनस एव (न शालायाः.) सकाग्राद्दएे, कारण माह- 

"चनो ह वा इति । अन एव डि प्रथमं धान्यस्याधिकरणम् । 

९-- पा० स्० ३, १. ३९ । २-- 'यच्चेनः-इति ङ । 

द-- वा० सं० १.७. । 8--- “भ्ियमाणः-इति ज, भक, ज, ट, ए। 

५ - विखम्भ"-द्रति ठ, ड। ई-- “सत् त ?-इति ठ, ड | 

७--~ “मन्तरि च्तः-इति ए । स्--वा० ख० १.७, इ । 

&-- “हिं सकरडितम्"-इति ठ । १०- नास्त्येव पाठो ए-एस्तकादन्य ¦ 



( ९अ० रत्रा ) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ४१ 

श्रनस; सका शानो यमानं घान्यं 'पञ्ेवः पश्चादेव । किं तत् ? यत् 

शालः एतत्" शालागत मवति । “पश्चपश्चा च छन्दसिः-दइति? 

निपातितम् । णलाशब्दाच्छान्दसत्वेन ङस्य विकल्पितलाद्ण् । 

यत् चगेः गरदप्रवेशात् प्राक्, च्रनसि सितम् । अत एव गटहिण 

माग्रयार अनुपहतं तदेव यज्ञसाधनं करवाणोति योग्यत्वे" इहतु: । 

तस्मादनख एव सकाग्रात् सोऽध्वय् रुोयान्न शालातः ॥ ५॥ 

अरथानसोऽप्ये खलादानौयमानं मृतस्य मेव किं न निद्ष्यते ? 

दूत्यत आह-- “धमा वा दति । मूतख्ं छ्येवाल्यम्*, ततो निषप्यमाणं 

इविः हिंसितभिचावदेवा न होयुः । रपि सयते हि- 

“च्रात्मानं पौोडयिला तु भिचा यः सम््रयच्छति । 

सा भिचा हिंसिता ज्ञेया नसा ग्राह्या कदाचन दरति॥ 

बहोर्भावः शग्माः । भवितरि भावोपचारः श्रतिश्यायः; 

मूल्तिभ्वतं ब्रह्मण्य मेवायं पुनातोत्तिवद् । अतो बहतर श्चमा श्न 

इत्ययः । तस्यायं लोकप्रसिद्ध माइ- ्वमा होति । प्रसिद्धि 

लो कव्यवहारेण साधयति-- श्रनोवाह्यम्” अना वोद महं तदि- 

त्यादि । तदेतदनस्ख्ं हविरूपयच्छन् श्य ॒भेवोपेति । श्रतो 

हिंसित-भिचा निराकता ॥ ६ ॥ 

१-- “एतत (ए, प्रतते ^. 0. ! ! )7-ईइति ए। 

र-पा० सू ५.३. ३३। २- (माश्रय?-दइति ए । 

8-- "योऽय मनसो ग्रह णे-दइति ड । 

१५-- मतम् = बद्धम्, मूतस्यम् = बद्धावस्थम् । अम ° को ° २. ९. ९५। 
€- पा° र् €. 8. १५८ । 



8 ॥ प्रतपथतब्राद्यगम् ॥ (शप्र रन्नार) 

अनस एव ग्रे हेलन्तर माडह-- “यज्ञो वा इति । यन्ञ- 

साघनलादनसि साधनस्॒त्ये यज्ञतो पचारः । टज्यतेः अनेनेति करणे 

एव वा नङ् प्रत्ययः९ । वे-प्रब्दस्तस्य विधिश्रुतिसिद्धं यज्ञसाधनलं 

स्तोतु स्प्रारयति । ॑ 

न केवलं शरुतिलिद्धं तस्य तत्छाघनलम्, अपि तु प्रत्य्चादि- 

प्रनारैरपि तस्य साधनलं सिद्ध सित्यषद- “यन्नो हौति। 

अननसोऽसाघारष्ये डहेवन्तर् माद “तस्मादिति । यस्मादनस 

एव गहणम्, तस्मराद्धदणएमन्लाः “शूरस्य छत मसि हविद्धान 

मित्यादयःः शचनोऽवयवलिङ्ा दृश्यन्ते ; न एनः कोष्ठमतस्य कुश्ौ- 

गतस का धान्यस्य | कुभभो-शब्दस्तन्धिष्ठं धान्ये लच्यति, “मञ्चाः 

कौ शन्तौ तिवत् । ल्रनिदिं्टा ष्टौ । 

ऋषिमत माह-“भस््नाया इति । षष्ठं चतुथ" । 

तस्मिन् प्ते भख्लायाः के मन्ला इत्याह- “तहृषौनिति । 

उस््वचं । तदा तु तान्येव यजुषि भस्तायाः^ प्रतिपादकानि स्वुरि- 

त्यथः । च्रनःपतं हे अनः! यत् लं शूरिः ल सुद्ूत मतुलं 

दविरदान समौति। भस््ापक्ले तु हे मस्ते! दूत्येव विश्षः° । 

१९-- पा० सू° इ, ३. ९० । स~ वा स १९ २ 

३-- “तात्स्थ्यात् तथैव ताद्य त् वल्छामौप्यात् तथेव च । तत्छा इचर्थात्' 
तादर्थ्याज् डया तै लच्तणा बुधः" -इव्यादि ल० म° । 

४-- पा०्खू०° २, ३. ६२. व!०९। ५-- “यन्ञमस््ायः-इ्ति ज, ४ । 

द् - भस्त्रा चमनिमिंतं पाचम्, तदेवे पाचयते । 
७-- खत प्रच्तदयं का० श्रौ सू २. ३, ३८ दष्टव्यम् । 



(शअ० रत्रा०) ॥ पथमकाण्डम् ॥ 8 

मन्लदारिद्य दव कस्मात्तान्येव ! अन्यानि चेत्, भसतायाः के मन्ता 

दूत्यत श्राह. ^तान्येतरह ति । तेरेव चजुभिर्दणेः यानि यजूषि! 
रकृतावनस्यासन्, तान्येवेवं सति विज्ृतौ भस्ताया संपिर युः । 

तथावस्यापि किं फल भिति चेत् तचाह-- “यन्ञादिति। 

यज्ञसाधन मन आभित्य सछत्रयुच्य तत इद् सुत्व" यज्ञं भस्त्रा- 
दिकं .नि्ममेः अनुतिष्ठानि दत्येव मनुष्टातुरा व इत्यथैः । 

ननु प्रहतावेव पच्लान्तरं भसा यथा यवः*, तत् कि सुच्यते 

प्राकतानो ति। सत्यम्! प्राङृत सुपदिश्यमानं यया प्रथमं वेङत- 

न्वतिदिग्राचरमं प्रतोयते, एवं सख ग्रब्देनाभिघानात्रयमप्रतिपत्तेरेव 

प्राक्ञत मुच्यते ; तल्लदितापरूवेसाघधनलान्तु पञ्चाग्रतोतेभश्लाविक्षति- 
वदिङ्घतिः ; ्रतो भस्लाया मपि यववदुपदे शादेव॒धमेखम्बन्धो 

नातिदेशात् । नौहौनवहन्तोति चअरधूवे ब्रौहयः प्रकतिद्रय मव- 

दन्तोति यथा, तथानेन पदेनापि भस्लाविपरि ग्रह दति ॥ ७ ॥ 

पाचौतो ग्रहे धर्मैविगरेष माह-- “डतो पाच्च इति । तोः 

अपि ठ् यदि पायाः र्ल्ैयात्, तदा धृरौवाद्यभावेन तदुप- 

९-- “अन्धानि कानि चिल् भस््रायःः किं न विधौयन्त इत्यत खाइ 

इति ठ । र-- “ख्तद्धि तेरेव यजुभिंग्रंहणम्?-इति ठ । 
इ-- “विद्ितभस््राया!-दति ठ, 'तान्येव भस्नाया सपिः- इति ट । 

४-- 'सछछत्य॒छ्त्रय॒ज्यत इद सुच्कीवः-इति ज, (सङछछत्रयुज्यत इद मुत्कैवः- 

इति अ, 'सछत्य॒ज्य तदनुच्फव"- इति ए । 

५ “भस्ात्त यथा यवः'-दरति ज, क, ज, ट ; भस्ल्लानतु विकछलौ यथा 

यवाः?-इलि ठ । ई -- “पान्यां -दति ज, भ्त । 

ॐ७-- ८(पाव्ये) पच्चम्यथं चतुर्थौ । पान्याः?-दति का ० ण ° (२,३.२८. } । 



४८ ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ (रप रव्रा० ) 

स्थानविरद्यटननुष्टानक्चतंः व्यवधान मन्तराय मन्तरेण तत््रकाशक- 

यजूषि “ूरसि'"-“देवानामसि"-दत्यादौ निर जपेत् । 

ततैव धर्मान्तर माह- “स्फ सु तर्हौति। तस्िन् पातौ पके 
तस्या च्रधस्तात् स्फ्य मुपनिधायः गहोयात् । यदाह कात्यायनः-- 

“पाञ्चा वा शुफ्योपहितायां घुरोषारो दष्णनि पाजौ विले जपतो ति५। 

अ्रनसो ग्रहणेर स्पयोपदितपाचौ तो प्रहणे ऽतिश्यितं प्रयोजन माह- 

“यतो य॒नजामेति । योऽयं सुप्य मात्य 'युनजामः यज्ञेन योगं 

ग्राप्तम्, ततस्तस्मिनेव स्पये “विमुञ्चामः-इति वियोग मपि करवाम। 

योगवियोगसामानाधिकरण्यसिद्धिः । स्प्यो पटितपाचौतो ग्रहणपन्ते 

्रनःपन्ञाद तिशय इत्यथः । 

अय मचाभिप्रायः।- अनसो निर्वा पपे हि जृहप्चतौ शकटस्य 
धुरो निदध्यात् । पाचौतः पुन्निर्वापे तदाधारश्ते स्फ्ये तयो- 

निधानं विमोकः । तदुक्तं कात्यायनेन-- “छटताचौ दति धुरि 
निदधाव्यनसि चेद्रहणएम्”-““स्प्ये पाच्यां चेत्"-दति< । तथा श्रां 
-------- 

९-- (तदनुष्ानविर्दादनुषटानङछ्लतः-दति ठ । 

र-- “नन्त रायम्” (३९० < पं) = अविच्छेदम् (का “यौ ०२.३.२९.) । 

द-- वा० सं १. ८.१, २; २, €, ९। क्प भै०२, ड्. ९३, ९४ | 

8-- “स्प्यो नाम बाङ्माचः शङ्गाकारः कारविशेषः'-इति ते° सं° 
९. €. ८. २, सा० भा० । ^स्फयोऽस्याकछतिः?- इति का० श्रौ ° खर 

१, ३, २९ । “खादिरः स्प्यः इति चेद्देव ३. ६. २. १२ । 

¶-- श्चो० सू० २. ३. २८, २९ । ई-- “ग्रह णादपि??- द्रति ड । 

७-- “योऽयं ?- द्रति ज, भ, ज, ट ; शयमेवः-इति ठ ; योगं?-इति ड । 

-वा० सं २.१९. ९। ९-- शौ स्° ३, द. १९, २० । 



(१अ० रत्रा) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ ४€ 

प्रणयनं च स्पयेन स इत्यक्त मापन्न -- ““स्पयेनो पमङ्गद्या विषिञ्चन् 

हर तिति. । एवञ्च स्प्येनेव योगः, स्फ्य एव वियोगात््करौ 

विभमोकोऽपौति पराजौतो यहे योगवियोगयोः सामानाधिकरण्य- 

लाभोऽतिश्य इति । 

श्रय तयोवेवयधिकरण्वात् सामानाधिकरण्योक्तोऽतिशय इत्या- 

श्रद्ध लोकप्रशिद्यनुखरणए मतिश्य इत्याह- “यतो दवेति 1 सावे- 

विभक्तिकस्तसिः२। यत्व योगः, तेव वियोगो न्याथ्यः; न हि 

कणे युक्तः, कच्यां विमुच्यत इत्ययः ॥ स ॥ 

अरय धुरः समन्लक मभिमशेनं विधास्यंस्तदुपोद्वा तलेन देवता- 

रूपतां तस्याः प्रतिपादयति “तस्येत्यादिना । 

श्रभचिरेव धूरिति यद्धृरोऽन्ात्मकलं प्रतिज्ञातम्, तस्योप- 

पादनम्- “भनि वा दत्यादि । च्रनसो या धूबैलौवदंवहनखान, 
तख्याग्ात्मकल मन्यव्यतिरेकाभ्यां लोकप्रसिद्ध मिति “हि 

श्रब्दायेः | 

ता मेव प्रसिद्धं दशंयति- “रय य एनदिति। “एन् 

धुराक्षम्, च्रनसो योगे खलल बलो वदां वदन्ति, एषां "व वदन्- 

साधनं स्कन्धरूप मङ्ग मथ्िदग्ध भिव दृश्यते; श्रतो नृनं श्वर! 

वोढव्या धूः अ्रम्धाद्मिकेत्यवसौयत इत्यथः । 

९-- खो० स्० ९, १६. = । स्-- पा० ० ५.३. १४ । 
इ-- देवताद््यता-इति ड ; देवताद्यर्ताः-दइति ए८। ` 

8-- “युगस्य प्रान्तो धून्देनोचयेते, यावनड्त्खन्धयोरुपररि निधीयते" 

इति का० ० २, २, १.२ खण ० । 

1 



५० ॥ ग्रतपथत्राद्यम् ॥ (प रत्रा) 

त्रकटान्नि्वापस्यः प्राश्रस््यातिशयं योतयितु तस्मिन् वेदि हवि- 

दइानयोः सम्पत्ति माह- “चय यन्जचनेनेति । शकरस्याघधःपतनं 

वारयितु मोषादण्डप्रोन्तम्भनार्यारः मेयो 'कस्तम्बौ' । ईषादयं यच 

सुप्त, ततः प्रत्यग्ागः, तयो रौ षयोमेध्यदे शः प्रउगम् ; तच्च पश्चाद् 

विस्लतम्, एुरस्ताद्गसोयः। विदिः अपि तथाविधा ;- “विशरत्पदा- 

नि पश्चात्तिरश्षौ भवति, षट् विंशत् प्राचो, चतुविंशरतिः* पुरस्तात् 

तिरचो-दतिः" श्रुतेः । श्रतस्तत्सारूप्याप्रजगस्य वेदि लव्यपद रः । 

"नोड एवेति । धान्यनिधानाय परिजचितप्रदशो नोडः”९ ; दविद्धान 

मपि परिथितम्ः ; परिभ्रवणसाग्यात् नोडस्य इविद्धानलम् ॥ < ॥ 

श्रौ पोदह्ातिकं समन्तक मभिमशेनं विधन्ते- “ख धुर मिति । 

अ्रस्याभिमगरेनस्य प्रयोजन माह “श्रश्रिवां इति । युगस्य धुरि 

भवोऽग्रिः शुचः" । “भवेच्छन्दसि”-दइ ति" यत् । दविथेहए्णय शक 

टस्य "परिभरितप्रदेगं' पश्चाद्धागं यान्, तं' धुयं पौरस्यम्< अभि 
मतिक्रमिव्यन् भवति । तद तिक्रमे च स क्रुध्येत्“ । तस्य प्रसादनाथ 

एतद्" “शरूरसो ति^* मन््ोचारणेन “तरीः एवाग्मये “निह्ुतेः ्रप- 

१-- शशरकटनिर्वापस्य-इति ड, ए८। २-- का०खौ °ख° ८. 8. ५. ढ०। 
द-- “प्रडगं प्राग्युग मौबान्तरम्”"-इति काश्रौ °ख० ७. €. ५, ० । 
४-- “चतुर्विंशतिं इति जादिष् । ५-- त° सं° द्. २, ५.८॥। 
६-- “श्रकटस्यो पस्थरूपः पच्ाद्धागः”-इति का०खो ख् ७. €. ६ ० । 
< का०्श्रो० सू ८,३.२१ द्र०। स्पार ० ४. ४, ११९०। 

€-- "धौरस््म्?-इति ज, भ, ज, ट ; ““्ौरेयम्""-इति ठ | 

९*-- “सङ्गध्येत्"-द्रति ठ । १९-- व्रा सं०१.९.१। 



( १अ० रत्रा ) ॥ प्रथमकारडम् ॥ ५९ 

नयति ; अरतिक्रमजनितं खापराधं प्रश्रमय्य^ प्रसादयति । “इङ् 

अपनयने धातुः (च्रदा० ्रा०)। श्लाच्ह्ुङस्थाश्पाम् ”-दतिः 

तच्छब्दाच्तुर्थौः । यश्चासमाकं हिंसिता, योऽप्यस्माभिरिंस्यः, "तं 

दिविध शच मेव शेः हिंस्याः । वोऽसमानिति दि मन्लायेः । तथा 

सत्येवं प्राधितोऽधिरतिक्रामन्त मय्यध्वयृ' न बाधेत इत्ययः ॥ ९० ॥ 

तन्बन्लोचारणेन श्चुहिंसनं मररषिव्यवदहारेण षंवादयति- 

“तद्धेति। “तत्” तचाभिमगशेनविषये ˆएतदारुणिराह स्म । एत- 

च्कब्दपराश्टश्यं द्गेयति- “्रद्धमासश्र इति । मासस्याद्धं मद्धेमासः। 

“द्ध नपुंसकम्?*-दूत्येकवद्धावःर । श्रद्धमासे ऽद्धेमासे; पौणमास्यां 

दरं च । “ख्यकवचनाच् वौएायाम्"*-इ ति" शरस् प्रत्ययः । “एतत् 

ह सम"-इति छषेरभिम्रायकथनम् । “एतत्* इति, धूरसौव्यभिमशेन 

मित्ययंः ॥ ९९ ॥ 

रथ समन्तक मोषाभिमशेन* विधत्ते “श्रय जघनेनेति। 

कस्तभ्भौः याख्या ताः \ “अन एवेति । यद्यप्ययं मन्त ईषा भिमभेने 

जयः, तयाप्यवय विस्तुत्या च्रवयवोऽपि स्ठतो भवति दत्यभिरेैत- 

ान्लवाक्यं वोटतमला दिशुणएकथनेन भ्रन एवोपर्लौ तिः । अभिन्नष्ट- 
व्येषा-परित्यागेन तदवयवि शकटं स्तुवतो ऽमिप्राय माद- “उप- 

९-- ्रशंस्यः-इति ज, क, ज, ट, ए । र-- पा० ख० ९. ४. २४ । 

= 1८२०२... २ ४ पा ० ४, 8. 8२। 

५-- शकटस्य द्धै काष्ठ मोषा, तदग्रस्य भूमिस्पर्णो मा भूदिति तदा- 
 धास्त्वेन स्थापितं का सुपस्तम्भनम्, तस्य पश्चाद्भागे ता मौषां 
सपरोदित्यथः। ६-- ५०ए० दपं ° दर्व्या । 

~~ वा० सं° १, ९. २ मन्तः । का० श्रौ° ०२, ३.९४ । 



न् ॥ णतप यत्राद्यणम् ॥ (प° रत्रा° ) 

स्तुतादित्यादिना। श्वातं* ठप्तम् । देवानां ठश्चिजनने प्याप्न 

मित्यधः। “पे दक्तौ"-दति भौवादिको घातुः। “अला मा शास्ते- 

द्ति। श्वज्ञपति्मां ङार्षौत्ः कुटिलमतिमां भवलिति मन्वाक्ये 

प्रतिपादनात् करणनिषेधः एव “ङला-शब्दायेःर ॥ ९२ ॥ 

शकटस्यारो दइणं विधत्ते “च्रथाक्रमत इति। हे शकट! लां 

विष्णरेवाक्रमताम्, नाह मिति मन्त्राय" । विष्टोरेवाक्रमणं 

किमिति परायते? इति चेत्, तचाह- “यन्नो वा इत्यादि । 

विष्णोयेज्ञस्य च चछापनसामान्यात् ताद्।ब्यब्यपदे शः । “एषाः देवाना 

मयं या द्यं" वेष्णवो विक्रान्तिः, इमा मिति पूवेचान्यः। का 

पुनरिय मिति तां दशेयति- “इद् मेवेत्यादिना। ॐविक्रमसमये 

(दद मेव परिदृश्यमानं प्रथिय्ाख्यं स्थानं प्रथमेन पादनिधानेन 

आक्रममाणएएः "पस्पार्' पालयामास, । “स्यु प्रो तिपालनयोः?“-दतिः 

धातुः । निगद् सिद्ध मन्यत् ॥ ९२॥ 

युरोडाशौयानां त्रो दिं समन्लक मवेच्चदः विधत्ते “श्रय 

पर्त दति। श्राणो वा इति। “वायुः प्राणे शला नाशिक 

प्राविश्त्"-दतिः अतेः प्राएवातयोरेकत्वम् । “तत्? तथा सकि 

९-- सरवेव्येव मूलपुस्तकेषु ^रातं' इत्येव पाठः। “या दाने अ० पर, “है 

शब्द" भरू° प° | र-- “चरनिषेधः"-इति डातिरिक्षेष् | 

इ2-- “ल द्यल चलने" भू° प्र | | 

४-- वा० सं° १.९. इ मन्तो बद्ध्यः। का० ओौ० सू० २, ३. १५ । 

५-- पुनरि होपरि टात् ९. द ५६. द्रङ्व्यम् । ६-- खा० प° । 
5-- मन्लस्तु ° सं° १, €.  । का० ओरौ” ख० २. रे. १६। 
स= शे० ०१. ४.२.४। ॑ 



{ अग रत्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ५ द 

श्रह्मणः मन््ेणेव प्राणात्मकाय वाताय एतत् 'उक्गायम्' उर्- 

भवन कौत्तनम्^ क्ुरुतेव्यथेः ॥ ९४ ॥ ` 

यद्यचरेति । चः पुरोडाणशोयेषु बौरहिषु यदि किञ्ित् 

दण्णदिकम् “श्रापन्ने' चितं भवेत्, तत् “त्रपदतम्”-ई तिः मन्त्रेण 

निरस्येदित्ययेः। यदि तु तंच दण्णदिकं न भवेत्, तदा पुरो- 

डाश्रौयं त्रौ डिसमूह मेवानेन मन्त्ेण अभिष्ठशेदित्यथः ॥ ९५ ॥ 

हविगेहणाय समन्तरकर स्यगशेनं विधत्ते- “सअयाभिपद्यत इति । 

“त्रभिपद्यतेः आलभते, स्यु्रति। हविग्टहौतं बन्नन्तु पञ्चाङ्गुलय 

इत्यथः । मन्ल्गतपच्चुश्ब्दायं माह-- “पाङ्को वा इति । “पञ्चपदा 

पद्भिः" ; यज्ञोऽपि घानाकरम्भादिपञ्चहविष्कं इति पञ्चस्यायोग- 

साम्यात् "पङ्कः । तथाच तेतन्तिरोयकम्- “धानाः करम्भः परि- 

वापः पुरोडाशः पयस्या, तेन पङ्किराप्यते ; तदयज्ञस्य पाङ्कलम्”- 

दति* । (तत्ः तथा सति “एतत्' एतेन पञ्चश्ब्दोपेतमन्तोचारणेन 

“अचः अस्मिन् शकटे "पाङ्क यन्न मेव धारयतोत्ययंः ॥ ९६ ॥ 

९-- 'डरूभवनकौैत्ंनम्'-ईति ठ-पुस्तकःटन्यच । 

र-- वा० सं० १.९.१५ । का० ्रौ° दू २. ३. १७, १८। 

इ-- वा० सं १.९, ई । का श्रौ खू° २. ३. ९९ । 

४-- े० ब्रा €, 8. ४। पि० क खु ५,६ खम. १२ सूचा; 

पच्च पदानि परमाण मस्येयये पा० खू० ५.९. ५९ । 

५-- सं० ह, ५, ९९. ८। “ज्वा यवा धानाः, अज्यसंयुक्ताः सक्तवः 

करम्भः, त्रौह्हिजन्या लाजाः पररिवापाः, पिद्धविकारः पखोडाश्यः, 

च्तीरविकारः पयस्या इति ते° सं ९. ४, र< सा० भार । 



४8 ॥ भ्रतंपथत्राद्यगाम् ॥ (१ रन्ना०) 

अथ समन्लकं" इविर्ंहण विधत्ते “च्य गह्ातौति। अ्रतु- 

छेयहवियेदहणणतुगुण्यं मन्तस्य द शेयति- “सुविता वा दत्यादिना । 

देवानां मध्ये सविताः खल् प्रसविता, खखव्यापारेषु सवे 

लोकस्य प्रेरयिता ; “छते प्रेरयतौति सविता” दतिः तन्नाम- 

खुत्यत्तः । तरश्चिनावध्वयू"-दति । पुरा खलु देवकटेके यने अ्चिना- 
वष्वर्च अश्डताम्, अतस्तयोरेव वाङ्कभ्यां हविगहामौति अ्याथेस्य 
प्रदिपादको मन्त्भागो युक्त दत्यथेः। पूषा भागदुघःः-दति। 

भागं दोग्धोति (भागदुघः भागप्रद् इत्ययः । “दुद्दः कब् घञ्च”- 

द तिर कवब्घले । तादृशः पूषा पाणितिलाभ्यां सवस्य जनस्य ्रशनंः 

भोज्य मननम् “उपनिघाताः उपनिधातु सुपस्ापयित् शौलवान् ; 
ताच्छौ लिकस्तन्* । “न लोकाव्ययजिषटेति* कमेणि षष्ठयाः प्रतिषेधः | 

तथाच पूष-देवताया हस्ताभ्यां हविगरेहणं युक्रतर भिति भावः 

दूतोऽप्यश्चिनोर्बाह्कभ्या भित्यादिकं चुक्रं मित्याह- “सत्यं देवा 

दति। देवाः इति यत्, तत् सत्यम्? ; अ्रमरणएवेन विनाशा- 

भावात् । मनुख्यास्ु तद्धेपरौत्यादनृतरूपाः । तस्मादश्चिनोर्बाङ्ग्या 

भित्यादिमन्लभागोचारणात् देवताखूपेए “सत्येनेव' तद्ध वियेणं 

छृतं भवतौत्यथः ॥ ९७ ॥ 

१-- वा= सं०९.१९०.९ | का० रौ° ०२. ३, २० । 

र्- निघ० ५.४.२० चव्यम् । निर्° 9. ७. € । 9 र 

1 1 र. 4 8- पाण दछु° २. २.१३२५॥। 

४-- पा० सू० २, ३. ६< । (4 । 



(१० रव्रा० ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४४ 

“श्रम्रये जृष्टम्-द्ति, देवतादे प्नस्थावश्कन्तवयतां प्रतिपाद्- 
यति- “सवां ह वा दूत्यादिना । खखनामयदहणएसम्भावनयो पस्थितानां 

मध्ये कस्याञ्चिदम्बादिदेवताया च्रादेप्रने सति सडह वत्तमानाः। 

"ताभ्यः" षष्ठं चतुर्थः) तासां देवतानाम् असमदम्ः अकल 

परस्र मविरोधं करोति ॥ ९८॥ 

प्रकारान्तरेणापि टेवतादेश्नस्य कत्तवयतां प्रतिपादयति- 

'्यावतौभ्य दति । यत्परिणमविशिष्ेभ्य दत्ययेः। ऋण सु 
वेति । सखसखनामोदेशेन गटडोतं दविः ऋण मेव "ताः सर्वा देवता 

मन्यन्ते । कुत दद मवगतम् ? इति चेत्, उच्यते- “यत्काम्याः यस्य 

 फलयेच्छया हविग्हाति, नतं कामं काम्यमानं फलविगेषम् रसम" ` 

यजमानाय "यद्" यसरात् समद्भृयेयुः, तेन कारणेन दविषः ण- 

रूपल मवगत भित्ययेः । यत्काम्येति यच्छन्दा दिच्छार्थं “काम्यश्च” 

दतिः काम्यच्, तदन्तात् अकारम्रत्येः ठतोवाया लुक्* । “तस््मा- 

दिति । "तस्मात्" हविषि देवताना खणलाभिमानात् । फलप्रदानेन 

तत्मत्यपेणणथें तच देवतानाम श्रवश्य मादेष्टव्य मित्यथैः । 

 अप्रोषोमोयादिहविरन्तरेऽपि उक्त मतिदिशति- “एव मे- 

वेति । (एव सेवः आ्राग्रेयवदेव यथयापूरवैः यथाक्रमम्, अर्नोषोमोया- 

दौनि हवीषि खह्ोयादित्यथेः। अतएव मन्तकाण्डे च्राग्रेयदवि- 

= ११० न्त © १, 4 ©+ 3 | क श्रौ ° स्ू० गट. र. ९ | 

२- पा० खू० २. ३, ६२. वा०९१। ३-- पा० स्° २, ९. € । 

8-- प्रा° रू० ३, ३. १०२ । ५-- पा० स् ७.१.३९ । 



५९ ॥ शतपथनत्रद्यणम् ॥ ( १० रा ) 

गंहणमन््रानन्तरम् “अनघो माभ्यां जष्टं ग्टलामि?-दति९ यण 
मन्लशेष ्॒द्नातः । कात्यायनो ऽप्यसुचयत्-- “एव॒ मप्रौषोमौयं 

यथादेवत मन्यत्”-इतिः ॥ ९९ ॥ | | 

निर्प्ग्रेषस्य समन्लकर ममिमग्रैनं वित्ते “च्रयति । “लद्यत 

एवेति । "तत्" तच श्रकटे यत एवः यस्मादेव खानाद् रर्हाति, 

"तदेषः तत् स्थान मेव अ्रनेन मन्दे पुनः आप्याययति वद्धंयति । 

तायः प्रश्रताय सष्ठद्यये ला मभिष्श्मि, अरातयः दानाय 

श्रसच्छद्धये नाभिष्टश्रामि, इत्यस्यार्थस्य मन्त्तेण प्रतिपादनात् । 

खचितं हि- “शताय लेति गेषाभिमगेनम्”-इ तिः ॥ २० ॥ 

अरय समन््क“ प्रागवेक्तणं विधत्ते- “श्रय प्राङिति । “परि- 

ठत भिव बेत्यादि। परिवेष्टित मेव खल्वनो भवति, धान्य- 

निधानायेम् ; तन्मध्ये च्रवस्थितसखाध्वर्योश्चच्ः ¶पाद्मरहोत भिव 

काचकामलादिदोषदूषितमिव दष्टुः न समयं भवति; तच सह- 

कारिण आलोकस्याभावात् । कथं तख दशेनोपायः ? दति, तदु- 

च्यते- अवे्चणएमन््रगत-सखरि तिग्रब्देन खगंवादिना तव्साधनश्वतो 

यन्नो ऽभिघोयते; श्रहरादौनि च तेन लच्णए्या प्रतिपाद्यन्ते । 

श्रत एव खर्"-शनब्दस्यः सूयेनामल सूक्तं यासकन- “स्रा दित्यौ 

भवति । सु अरणः, सु ईरणः दतिः । तत्" तथा सति एतन्मन्ल- 

९-- वा° सं° ९.९०. इ । २-- श्रौ ख् २. इ. २९० २ । 
इ-- वा० सं° १, ९१. ९ । ४ -- का० श्रौ० २, इ. २३ । 
५-- वा० सं १.१९. २। का० खौ° स० २. ३. २४ । 

€ -- “खः-ग्रन्दस्य -इति जादिष। ऽ--निर० २. ४. २ ष्यम् । 



(९अ० रब्रा०) ॥ पयमकाण्डम् ॥ ५७ 

कर एकेन प्रक्तषणेन खर्-्ब्दप्रतिपादितं, यज्ञादि चतुष्टय मर्थजातं 

प्राच्यां दिशि प्रथमत उपलभ्यमानम् “चतः अरस्माच्छकटस्ानात् 

च्भिविपश्यतिः च्रवलोकयति ॥ २९ ॥ 

अथ समन्लकंर शकटादवरोहणं विधत्त “च्रथावरोहतौति। 

“ते डत इत्या दि 1 श्रस्य' यजमानस्य, य एषः अध्ययै “यज्ञन चरतिः 

हविगेहणादिकं यज्ञसाधन मनुतिष्ठति, तं श्रयन्तः गश्कटसखानात् 

प्रगच्छन्तम् “त्रनु"-त्य यजमानस्य ते" गदाः दूतः" श्रस्माह्ूूलोकात् 

श्रच्योतो रोश्वराः' प्रच्युतिं प्राः खमयाः। तथा "तस्य' यजमानस्य कुलं 

विकोभोः' विचोभवितुं समाः । “इरे तोसुन्-कसुनौ""-दति" 
च्यवते: चभेश्च तोसुन् प्रत्ययः। अनेन मन्त्रण त्रवरो हन्नष्वयूः तानेव 

यजमानस्य गटहान् रस्याः एथिवां दुहति' दृढौ करोति । “द्द 

ददि दद्ध '"-दति* घातुः। एवं सप्यक्तदोषनिटन्ति माह- “तयेति। 
निरुपेन हविषा सहा्रिखभो पगमनं विधत्ते- “त्रय प्रेतोति । 

““उ्विति मन्त्रस्य प्रागान्नातं ब्राह्मणम् अ्रचातिदि एति “सोऽसा- 

विति । “श्रन्तरिच्ं वा अनु रच्च्॒र ति?-दत्यादिको यो वाक्यशेषः, 

सोऽसावेवः श्रत्रान्नातस्ापि तस्य मन्य "बन्धुः" अनुकूलः, श्रतो- 

ऽचाप्यलुषज्य योजनोय इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 

१-- 'खः-ग्रब्दपतिपादितं'-इति ए। 

र-- वा० सं° १.१९. ३। का० श्रै खू° २. ३, २५। 

इ--- “पच्यावयितु"-द्रति ए । ४-- पा० सख० इ. ४.१६। 

५ भ्वा०प। ई-- पुरस्तात् २५, ४४ ए“ ११, ५ पः बष्टयम् । 

अ-- काण ओ्रो° सू० २. ३. रद् । वान सं° १,१९१.४ 
8 



9 ॥ शतप यत्राद्यणम् ॥ (१० रत्रा) 

च्रादतस्य हविषः सादनं विधत्त- “स य्येत्यादिना । गारपत्ये 

आहवमौये वा यस्िन्नसरौ पणम्, तस्य पञ्चात् पाचासादनंः 
जिरप्रस्य दविषः सादनं च कर्तव्य मित्यथैः । ` 

सादनमन्तष्गत-नाभिः-श्ब्दस्वाभिप्रेत मये माद-- “मध्ये वा 

द्ति। मनुखादिशरौरेषु नाभेमेध्यदे गेऽवख्ानात् एथिव्या नाभि- 

रिति मध्य मेवोच्यते। तच मध्यम् “्रभयम्' भयर दितम् ; प्रान्तरेभे 

डि चौरव्याघ्रादिभयम् । चतः परथिवयाः सम्बलिनि रारुशादिभय- 

रहिते स्थाने लां सादयामोति मन्भागसखायेः । “च्रदित्या उपञ्ये"- 
दति मन्ल्रस्य दितौयभागं व्याचष्टे- “उपस्थ इवेति । “यद्” वस्तु 

श्खुगुक्तं खुष्ट रक्तिं यथा भवति तथा मोपाचन्तिः रच्न्ति; 

एतत् “उपस्थ दव" उन्सद्ग दव, उद्रमध्य द्व वा, “श्रभागैःः खतवन्त 

दरति खल् वदन्ति लौकिकाः । अतश्च यस्िन् खाने सादितं विः 

सुगुक्षं भवति, तत् खान सुपस्यग्रब्देन मन्लगतेन विवक्छितम् । 

अरभापुरिति “श्य् भरणे-इत्यस्मात् लुङि सिचि द्धिः? । गोपा- 

यन्तिः-द्रति “गुपृधूपविच्छ?-द्रतिः ्राय्-प्रत्ययः। अन्तिमं भाग 

माचष्टे- “्रगरे हव्य भिति। “दयं वा अदि तिः-द तिः श्रुतेः अदि- 

तिदह एयिवौ ; तस्याञ्चाधिपतिर चचिः९ ; स चाच गादेपत्यरूप च्रादव- 

~ वा? सं० १. १९.. ४ । का° खी० खू०° २.३. २७ । 

२-- भ्वा° ॐ° | इ२-- पा० सखू० ७. २. १। 

 ४-- पासून ३,९.२८ ५-- रे° व्रा ३,६९.७ । व° सं ° द्.२. ४.७। 

€-- “पतिः एथिब्याः?-स्ति बा० सं° ३, १२। निरु० ७. २.१; ३. १। 



( १५अ० रब्ा° ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ५९ 

नौोयरूपो वा; तसमै च अग्नये, तेनाधिषिता्यै श्रथियैः च रच्च- 

णएथेम्, एतद्ध विः अनेन मन्लभागेन दत्तं भवतोत्ययंः ॥ २२ ॥ २॥ 

दति ओसायणाचायं विरदिते माधवोये वेदाथंप्रकाशे 

माध्यज्दिनिशतपयभाष्ये प्रथमाध्याये 

दवितौयं ब्राह्मणम्, ॥ । 

९-- पात्रासादनानन्तरं इ विष्यसद्ित मनो गाद्पत्यस्य पच्छात् 

प्राङौष मवस्थापयेत् । अनः शकटम् ; तच युगयोक्रसंयक्तं॒वरचापरि+ 

` वेद्धितं च स्थाप्यम् । ततोऽष्वयुः भूर्पाभिह्ोचह वर्यावादन्ते । तत आरभ्य 
इ विशावपनपथन्तं ड भिव्वुदाच्वानपयन्तं वा अध्वर्यार्वाग्यमनम् । ततः 

रपी मदो चदवग्योर्भ हे पतये पतपनम् । तत उद कस्परशनम् । ततः शकटं 

पति गमनम् । तत्समौपे उपवेशनम् । तस्य चुरुभिमश्रनम् । ततच्तच 

स्थित र्वो पस्तम्भनस्य पश्चात् उत्तरा मौषा मालभ्य मन्लजपः । तवः 

शकटस्य पश्चान्मागेण दच्तिगतो गत्वा दच्तिणचक्रस्योपरि आरोडति । 
आरुद्य व्रीहि यवादौन् परत्तते । ततस्तचत्यटणनिरुसनम् । ह विशालभनम् । 

ततोऽपां स्पश्रनम् । पुनरपि हविशालभनम् । ततः सव्यहस्ते शपे निधाय 

तस्यो पररि उत्ताना मसननिह्ोचहवगैं निधाय प्डासौनो मुख्या हविः 

प्रच्तेपः । तच मन्तरेण चिग्रेंहणं, तूर्णी चतुम् । एतं च तत् रमस्य 

टच्िगयार् संस्थाप्य, अपर्पाछंऽभिषो मौ यद विहगं च तयेव । शकटे 

यदवशिटं ह विस्तदपि एथक् ग्रहणौयम् । ततस्तचेवानस्युपविद्धः पाचौ 
मिच्तते । ववः श्रकटादवरोह गम्, गाप्योत्तरस्यां गमनम् । ततस्च 

सद्ध विष्व पणस्य पात् सादयति । ्रपण-ग्रब्देनाच यस्मिन्नसौ छ विः 

खपणं कियते, गाद पत्यो वा आद वनयो वा सोऽभिधौयते ¦ तदेतत् सवं 

पनिद दितौयब्रष्द्यणे चष्टव्यम् ॥ 



६०  ॥ श्रतपथत्राद्छणम् ॥ (११० इन्रा०) 

पवि करोति । पवि स्थो व्वेष्णव्याविति यज्ञो वै 
विवुष्णयन्निये सख ऽडइन्येवेतदाह ॥ १॥ 

तेवैद्धे भवतः। अयं वे पवि यो ऽयं पुवते सी 

ऽय मेक इवेव पवते सो ऽयं पुरुषे ऽन्तः प्रविष्टः प्राङः 
च प्रत्यंडः च ताविमौ प्राणोदानौो तदेतस्येवानुमाचां 
त॒स्माद् द भवतः* ॥₹२॥ 

श्चथो ऽपि चौणिस्यः। व्यानो हि ठतौयो इ 
तवव भवतस्ताभ्या मेताः प्रोषणौरुन्पूय ताभिः 
प्रोष्ति तद्यदेताभ्या सुत्यनाति ॥ ३ ॥ 

वच्चो इ वा ऽद्दः सुवं इत्वा शण्े। युदिद् 
मन्तरेण दावाष्थिवौ स युदिद्ः स॒वं इत्वा श्ये 
तस्माद् ठचो नाम ॥ 8॥ | 

त सिनद्रो जघान। सु इतः पूतिः सवंत रुवापो 

ऽभिप्रसुलाव सवंत इव ययु समुद्रस्तस्माद् देका 
अपो बौभत्साच्चक्रिरे ता उपयुपयंतिपुप्रविरेः ऽत 
इमे दर्भास्तुा डता अनापूयिता आपो? ऽस्ति वा 
ऽइतरासु सुख मिव य॒देना व्वृचः पृतिरभिघ्रालवत् 

तद्ेवासा-मेताभ्यां पविच्राभ्या मुपहन्तयथ समेध्याभि- 
रोवाद्धिः घरोक्षति तुस्माद्ा ऽर्ताभ्या सुन्पुनाति ॥ ५ ॥ 

===--- ------ 

* (भवतः-इति ख । { न्वेव्"-इति च । 
† ज्वरेति च्छ, साथणसम्मतख्च । $ अपो-इति क, ग । 

ऋ 



(१५अ० इत्र) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ६१. 

स उन्पुनाति। सवितुवेः प्रसव ऽउन्युनाम्युच्छद्रेण 
पविच्रेण सय्यैस्य रश्मिभिरिति सविता वे देवानां 
प्रसविता तत्सविद्प्रञ्धत रवेतदत्पनात्य च्छिट्रेण पवि 

णेति यो वा ऽअयं पवत ऽर्षो ऽच्छिद्रं पविच मेतनै- 

त॒दा सुय्यस्य रश्छिभिरित्येते वा ऽउत्पवितारो यत् 

खगस्य रष्स॒यस्तस्मादाह सुग्यस्य रश्िभिरिति ॥ &॥ 

ताः सन्ये पाणौ छता । दकिणेनोदिङ्गयत्युपस्तौलये- 
वेना रतन्महयत्येव देवौरापो ऽअगरेगुवो ऽअन्नेषुव इति 

देव्यो द्यापस्तस्मादाह देवौराप इत्यग्रेगुव इति ता 

यत्समुद्र गच्छन्ति तेनाग्रेगुवो भगरेपुव इति ता य॒द्मयमाः 
सोमस्य रान्नो भक्षयन्ति तेना पुवो ऽय* ऽइम मद्य यज्ञं 
नयताग्रे यज्नपतिः सुधातु यन्नपतिं देवय॒व सिति 

साध यज्ञ॒ साध यजमान सित्येवेतद्ाहइ ॥ ७ ॥ 

यषा! ऽड्न्द्रो ऽखणौत व्वचतयं ऽइति । रखता उ 

हन्द्रो ऽखणौत व्वुचेण स्यदमान रतासिद्येन मदं 

सतस्मादाह युष्मा ऽइन्द्रो ऽदणौत व्वृचतुयं ऽइति ॥ ८ ॥ 
युय सिन्द्र मदसौध्वं व्व चतय ऽइ ति। रता उ हौन्द्र 

स॒टणत व्व॒चण स्प॒द्धमान मेतासिद्यन मह॑ स्तस्मादाद 

यय भिन्द मदशणौध्वं व्वचतयं ऽइति ॥ < ॥ 

* तिनग्रेशुवो ऽग्रेषएवो भ्रति ग । †, { 'ुश्मा\-इति क, क । 



+ ॥ ¶्तपचत्राद्य णम् ॥ (पर इत्र) 

प्रोक्ता स्थेति। तदेत गभ्यो लिहते ऽय हविः प्रोक्ष- 

तयेको वे पोक्चणस्य बन्धुमेध्य केवेतत्करोलि ॥ १० ॥ 
स प्रोकूति। अच्रये त्वा जष्टं प्रोश्ासीति तद् यस्यै 

देवतायै इविभवति तस्ये मेध्यं करोत्येव मेव यथाप 
इवौटषि प्रोष्य ॥ ११ ॥ 

अथ यज्नपाचाणि प्रो्ठति। देव्याय कम्मैशे शुन्धध्वं 
देवथज्चाया ऽइति टेव्याय हि कमले बन्धति देव- 
यज्चाये यदो ऽशाः पराजघ्रिट् व्वस्तच्छन्धासौति 
तद्युदधेवेषा मचा शुदस्तछः वान्यो वानेध्यः कु्ित्परा- 

हन्ति तदवेषा मेतदद्धिम्मुध्यं करोति तश्नादाह यहु 

{शुद्धाः पराजश्रुरिदुः व्वस्तुच्छन्धासौति ॥ १२।३॥ 

( प्रथम प्रपाटक्ते प्रथमाध्याये वा ठृतौयं) 

नाद्य णम् ॥ १। ३ ॥ 

पविच्तकरणएमन्गतस्य वेच्णन्यावि तिर पद्य तात्पयै माह- 

"यन्नो वा दूति। वेवेष्टि वाप्रोतोति बयुत्त्यार यज्ञ एव विष्णः* । 

^ पोच्छ'-दइति ख, च। ९-- वा> सं° १.९२. १ । 

-- ‹ व्यत्ययो बड्लमिति (पा खू° ३.१.८५. ) स्तौत्दम्”-इति महो °। 

इ३-- निरू० १२. ९, ७ । निघ ° इई, १७, १२ । 

8-- “विष्व यः” -इति ते° सं° २.१.०८, ३। ° ब्रा० ९. ३. ४ । 



(१अ० उव्रा०) ॥ पथमकार्डम् ॥ ९३ 

तथाच मन्त्रगतस्य वरैष्एव्याविति शब्दस्य, हे दभेनाद्यौ ! युवां यज्ञ- 

सम्बन्धिन्यावेव भवथ इत्यय मयः प्रतिपादितो भवतौत्यथेः ॥ ९ ॥ 

सद्यान्तरं वार यितुं पविच्रयोदधिवं विधेवे- “ते वा इति। 

तदेतद् पपादयति- ^शअ्यंवा इति। यः पवमानो वायुः, अय 

सेव “पविः पवनखाधनम्, एषद्धि हेतुः । “पुवः संज्ञायाम्-दूतिः 

करणे द च-म्रत्ययः । “पन्धानश्च विषएद्यन्ति सोमद्धयो ए्यमारतेः”- 

दत्यादिरछतेःः वायोः इषद्ध हतम् । 

“एक दतैवेति । “सः च वाद्ये वन्त॑मानो वायुः, एकरूप एव 
वाति; शखः एव पुरूषश्ररोरानुप्रविष्टः सन् ठततिभेदेन भ्राडः च 

्रत्यडः च चरतिः । इङ़ापिङ्गलादिनाडोदारा वदहिनिगेच्छन् प्राणः 

प्राडम्युच्यते, तथैव दारा पुनरन्तः प्रविशन् म्त्यङ्िति ; तावेतौ 
टत्तिमेदौ प्राणोदानौ"-इल्यच्येते । तत्र प्राङ् सच्चरन् प्राणः, 

उद् ऊद्धंदेशात् अनयतिः अन्तः प्रवेश्यालुगुण* वचष्टत इति 

"उदानः? । तस्य च'-शब्देन प्रत्यद्चखो ऽपानो विवक्वितः, नत्ू- 

त्का न्तिदेतुरदानदृत्तिरिति ; तस्या ऊद्धमुखलेन मरय त्वमानुप- 
पत्तेः । त्रत एव तेत्तिरौयके समानप्रकरणे पविचयोः प्राणापान- 

रूपव मान्नाथते- “प्राणापानौ पवित्रे यजमान एव प्राणापानौ 
दधातिः-दइति। एवं दधा भिन्नखैतस्येव वाय्वाख्यस्य पविचस्यई 

"मारना" परिमाणम्, श्रलु'- त्य, तत्यविचयो दलम् ॥ २ ॥ 

९-- पा० सू° ३. २. १८५ । २--- वि ° सं-° २३. ४० । 

३-- “अनिति?- इति ठ, ड । - ४-- प्रवेशानुशुणं-द्रति ठ, ड ॥ 

५-- श्र्यत्कानुपयक्ते-दति ठ, ड । &-- ते० सं० २.१.९०. २। 



९8 ॥ ्रतपयनत्राद्यणम् ॥ (शप इत्रा० ) 

चित्रपच्च मभ्यृपन्यस्यति- “श्रयो ऽपिः-दति । पक्लान्तरद्योतकः 

श्रयोऽपि'- शब्दः । 

तत्तो पपत्तिर््यानो होति । सुख्यपविच्स्य वायोः प्राणणे दानवद् 

व्यानास्यो त्तिभेदः तोयो “हिः यस्माद् विद्यति, तस्मात् पवि- 

चिल मणुक्त भित्यथंः। 

द्विवपच्च मेव निगमयति- “दइ वेवेति । “श्रय यः प्राण- 

पानयोः सन्विः, स व्यानः” -दतिश्रुतेःः व्यानस्य सन्धिरूपतया तदु- 

भयानतिरिक्रवाद् दिलपन्च एव श्रेयानित्ययेः। कात्यायनस्तु पक्चद य 

मपि ख्चयामाष- कुशौ समा वदप्रभीर्णाग्रा वनन्तगेभ कुगे- 

ज्किनित्ति पवित्रे ख इति, चोन् वा-द्तिः। 

च्रयोत्यवनं विधत्ते “ताभ्या मिति। मरौचषत्याभिरिति 

श्रोण्यः" श्रापः। करण च्युट्*। (ताभिः प्रोक्षति" -दत्युत्यवनस् 

प्रयोजनकथनम् ; न ठ प्रौचणएविधिः । यस्मादुत्पूताभिरङ्भिः परो्चणं | 

कन्ते्यम्, तस्मात् पविच्राभ्यां तासा मुत्यवनं कायं मित्यथेः 

तदेतदुत्यवनं स्तोतु मनुवदति- “तद्यदिति॥ ३॥ 

उत्पवन-निवर्यां मबदभ दश्यत मितिदास मुदाइरति- 

“रचो हेति । रवा गिये-इति, ्राटत्य श्यनं छतवान्। शौडो* 

लिटि “एरनेकाच""-इतिः यण । द्यावाषए्टथिवो-इति, चौशच 

री 

९-- “स वा अयं पाणस्त्रेधा विदितः प्राणो ऽपानो व्यान इति"-दति 
° ब्रा० २. ४. ५। र्--क्छा० उपर १.३.३।. 

इ-- खण ० २.२. ३२। -४--पा० सू ३. ३.१९१७। 
५-- अद्ा० आ ० | €-- परा ख ६. 8. ८२। 



( १२अ० रत्रा) ॥ परयमकाण्डम् ॥ ६९५ 

ष्रथिवौो च द्यावाप्रथिवयौ? । “्रन्तरान्तरेण-दतिः द्दितोया । 

द्यावाष्रयिवयोम्ये इत्ययः । वरणाद् ठच दति नामरे। निवेक्ति- 

ख यदिति॥ ४॥ 

स इत इत्यादि । प्रूतिदुगेन्यः । सवेत एवापोऽभिलच्छ प्रसूतो- 

ऽ्दत् । श्रत एव खल्वय मपि सखुद्रः, सवैतः सवं मात्य वर्तते । 

तस्माद्' दुगेन्धात् सखृताद् टजादिमा श्रापो वौोभत्साश्चक्रिरः 

जगु न्ते स्म । “मान्बधद्ानग्रानुभ्यःः-दूति" वधेर सन् प्रत्ययः। 

वोभव्छमानाः "ताः" आपः तच्छस्यतरे परिहन्ते मुपयैपरि दत्तमानाः 

अति पुञ्ुविरे" जलाशय मतिक्रम्य तौर देशं प्राप्ता रासन् । “शरुङ् 

गतौ"-दतिः घातु: । शताश्च "ताः आपो दर्मात्मना परिणताः । 

अय मयः तेत्तिरौयकेऽपि विस्पष्ट मान्रातः-- “दृन्द्रौ ठ मह- 

न्सोऽपोऽभ्यं च्रियत, तासां चन्छेष्छं यज्ञियः शदेव मासोत्; 

तदपीदक्रामत्, ते द्भां अ्रभवन्-दति  “श्रनाप्ूयिता इति। 

“श्रा समन्तात् प्यं दौगेन््यं प्राप्ताः श्राप्ूयिताः, न श्रापूयिताः 

१९- पा० सू० ६, २, ३० । रपा" सू० २. ३. 8। 

द-- “रचो णोति वत्ततेर्वां वडेतेर्वा”- इत्यादि निर० २. ५. ३ । “तत् 
को खचः? मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्रोऽखर इ से तिद्ासिकाः, अपाच्च 

ज्योतिष सिख्रौभावकमणो वषैकमे जायते, तचोपमाधेन य्वर्णा 

भवन्ति द्रव्यादि च तज्ैव २.५. २ । ““यदिर्मा्ञो कानदणोत्, तद् 
चस्य ठचत्वम्'”-इति ते सं ° २. ४.१२. २। 

४-- पा० सखू° ३. १. ६ । 

५-- “सु विरे”- इति ए । मूले तु ““धुपुविरे"-द्रयेव सवेएुस्तकेषु । 
= 

ई- भ्वा° अआ० &५८ | त° त्रा द. २.५.९१ । 
9 



~ ॥ श्रतपथन्राद्यणम् ॥ (रप्र दंत्र°) 

्रनापूयिताःः । “र्यौ विश्ररणे, दु गन्धे च-इत्यस्मात्, कर्तरि 

निष्ठायां दान्दस इट् । यदा शराः समन्तात् प्रयसानं सज्ञात भिति 

श्रापूयिताः' । (तदस्य सञ्ञातम्”-इतिः तारकादिलादितच् । 

'दतरासुः-द्ति, दर्भात्मना परिणलजलवब्यतिरिक्राखु ; अरमेष्यला- 

पादकं किञ्चित् सं्ष्ट सिव भवति । अच हेतुः- “यदना दति, 

एव मनाप्रूयिताव्विकारदभेमयाभ्यां पविदाभ्याम् आशाम् अपा 

सत्वनं कूवेन् परूयसंसगेक्घतं तत्” अभेध्यव मपदन्ति। तत 

विचास्यमानं प्रोचणच्च मेध्याभिःः मेधाहांभिः इद्धाभिरेवाद्धिः 

हतं भविव्यतोत्ययः । "तस्मात्"-इत्युत्पवन निगमनम् ॥ ५॥ 

विदित जुत्यवन मनूद्य मन्तं विधत्ते स दति । सवितावा 

इत्यादि पूरवन् । 

श्रच्छिद्रशन्दाय माह-- यो वा इति। यौऽचं वायुः पवते, एष 

खल्व विच्छदेन शवे वन्तमानात् दिद्रर दितं पवनसाधनम् । “एते 

वा इति। एतेः शयसय रश्मयः, "उत् उत्छष्टं 'पवितारः' शणेधकाः ; 

च्रतस्तेः कर णग्धतेरत्यवनं युक्त भित्यधैः ॥ ई ॥ 

उत्पवनानन्तरं कन्तव्यं विधत्त “ता इति । नताः" प्रोक्षणौरपः 

श्र्धिदोचदवण्या पात्रेण साकं सये प्राणै चारयन् “देवौरापः-. 
दूति" मन्त्रेण दलिणेन हस्तेन 'उदिङ्गयतिः ऊद्खं सेचनेन चाल- 

यति. । “इगि-रिगि-लिगि गत्यर्थाः-इति घातु: । मन्ल्तात्पयं 

९-- ग्वाण्खा° ४८8 । र-- पाणख° ५.२.२३९ । इ३-- ५६८० बद्टव्यम्। 

४-- वा० सं १.१२. ३! काण श्रौ सू २. ३, २१५ । 
५-- उपरि टच (१२.५.१९, ९२.) चष्टवयम् । ई -- ग्वा °प ०१५६३-९५५ । 



(१६अ० देत्रा०)  ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ९७ 

माह- “उपस्तौ तौति । "एतत्, एतेन, देवौोराप द तिमन्तपठनेन 

"एनाः" शच्रपः प्रशंसत्येव । तेन च प्रशंसनेन "मदयति" पूजयनत्येव । 

कस्तर्यासां स्तावकस्तयाविघो मन्त इति तं दशैयति- “दकी- 

रिति, । स्वुतिरूपता सुपपादयति- देय इत्यादिना। श्रां 

देवतारूपल्न टेवौलं प्रलिद्ध॒ भिति “हि-णन्दायेः। “ता वदि 

त्यादि । श्रेः पुरतो वत्तमानं समुद्र गच्छन्तोति शश्रगरेगुवः'। 

चरेग् -गन्दस्य समुदरगाभितलं विवचित मिति भावः। “ऊङ् च 

गमादौनाम्'-इतिः गसमेकूकारः। “ता यत्प्रथमा इति आपः 

खल्वभिघवाथं माशिच्यमाना यष्टव्यदेवताभ्यः पूवं लोभरख माखाद- 

यन्ति, तेन सोमपानेन “येः प्रथमं खवात्मानं पुनन्तो ति “त्रयेपुवः*। 

उभयत्र “तत्पुरुषे छति बङ्लम्”"-दतिः अग्र्न्दात् सप्तम्या अलुक् । 

खाधुयन्ञ॒भिव्यादि । “रग इमम्”-दत्यतचर च्रय-श्ब्दः 

पराग्गस्यवाचौ । "अयः प्रशस्ते द्यः श्रद्धिन् काले ददरमं" यज्ञ 

परापयतेति प्रतिपादयता मन्तरेण “साधु यनं नयत-दलेवोक्तं भवति ; 

प्राशस्त्यं प्राप्तस्य साघुवनियमात् । यज्ञस्य पतिः यज्लपतिः, 

त भिति। वज्ञ्रब्देन यजमानो विवलितं इति व्याचष्टे “साधु 

. यजमान मिति । ज्रचापि पूेवत् “्रयेः-ग्रब्द-याख्यानम्। साध्विति 

विशेषणम् । ७ ॥ 

९-- वा० सं १. ६२. ३ “पो देवौर्?-इत्यादिः तेत्तिरीयपषाठः 
= ५ 
(द सश. १.५. रत्रा ३,२.१५.,)। 

<न 

२-- पा० खू० ६, ४. ४०, वा० ९, २। अन्नुनास्किलोपश्तेनव । 

द-- पुनाति गमादेन्तगंतः । 8-- पा० सू° ६. ३. १४ । 



५ ॥ श्रतपरथत्राद्यणम् ॥ ` (१प० इतरा ) 

 य॒द्मा इद्ध दतिः, ड आपः! युभ्रान् चरं इन्तुकामः द्रः 

साहाश्यकरणणथं प्रायेयामास । ताश्च यूयं च्रौरनिरद्धाः९ 

विखम्भगमनायें जं हन्तुम् द्रं प्रा्िंतवत्यः। अत ईदृषं 
परस्परप्राथनं यश्मा दद्र दत्यादिना मन््भागेनर प्रतिपाद्यत 

दूत्यथेः ॥ ८॥ < ॥ 

'"तदेताभ्य इति । यद्यपि प्रोच्षण्णेना मपां खातिरिक्जलेन 

ब्षद्याथं प्रोच्णं नास्ति, तथापि “प्रोक्तिता स्थ'-इ तिः खात्मनेव 

म्रोकिता भवतेति मन्तेण प्रतिपादनात् प्रोच्चणवत्वसिद्धेः (तत्? 

तेन मन्लपाठेन अप्रो्चणजनित मपराघम् “एताभ्वः' प्रोक्तरोभ्यो 

“निन्भृतेः अपनयति । प्रोक्षणएपा जगतेनेवोद् केन तत्ाज्रगत मुदकं 

मनेन मन्त्रेण प्रो चितव्य भिति तात्पर्यार्थः" । च्रत एवोक्तं खचकता 

१-- थमं इन्द्र द्रति क्छ । मन्लस्वेषः- वा° संर ९. ९३. ५। तच 

` ^्युश्रा = युष्मान्, अदीत । अकारभ्डान्दसः"-इति मद्धो ° । 
““युश्मानिन््रो' इति तेत्तिसैयमाठः ( सं ०१.१.५.-- त्रा ०३.२.१५. ) | 

२-- ^ङचसेनानिरूडाः-इति ज, भ्र, ज, ट । 

इ यद्यप्यय संद्धितायां कण्डिकान्तरगतत्वात् एयक मन्त णव लुध्यते, 

तथाप्येतद्राद्यणविधितो देकीरापदतिमन्र्येवांश्विशेव इति सौ- 

कायैः; अत ख्व नास्य विनियोगन्तरं दशरतं काव्यायनेन । 

४-- “प्रोत्तिताः स्थ'-दइति ठ । मन्लस्तेषः- वा० सं° १, ९३. २ । 

५-- (तत् तेन"-दव्यारभ्य (तात्पर्या थ”-इव्यन्तस्य स्थाने ““पोच्तणपाच- 

गतेनेवोदकेन तप्याचगत सुदकं पोच्चयित्वा "तत्" तेन मन्लपाेन 
पोच्तणजनित मपराध मेताभ्यः परोच्तणौग्यो निन्दते" अपनयति 
इति ए । 



(१अ० रत्रा ) ॥ प्रथमकाण्डम् । 33 

कात्यायनेन “प्रोचिता खेति तासां प्रोक्तणम्”-दइति* । तेत्तिरौ- 

यकश्रुतिस्ु॒ एतच्छन्लपठन मेवाखां प्रो चं मेने । यदाद श्रोकिता 

सेत्याह तेनापः प्रोकिताः"-इ तिः । 

एवं सं्कताभिर द्धिदैविषः म्नो चणं विधन्ते- “चरथ हविरिति । 

वच्छयमाणएस्य हविःप्रो ्णविधिरेषार्थवादस्य खवप्रोक्तएविधिलाधार छ 

माह-- “एको वा दति "वन्धुः" अनुकूलं स्तावकं मय॑वाद वाक्यम्, 

सवेस्यापि प्रोरणस्य एको वैः एकविध सेव ; अतस्तत् सव्र योज- 

नोय भिति भावः । किम्युनस्तदिव्याद-- “मेष्य भिति ॥ ९०॥ 
विदितं प्रोफ मनूद्य सन्तं विधत्ते ^ परोचतौ ति । “श्रभ्रय 

दति" । मन्त्रे देवतादेशनेस्य प्रयोजन माद “ तद्यस्या इति । 

उक्त मन्यचातिदिग्ति- “एव भिति । “एदम्” अनेनैव प्रकारेण 

"येः देवताये रहविष्छंहीतं भवति, तत्तन्नाम चतुश्यैन्तनादिगे- 

दित्यथेः ॥ ९९ ॥ | 

हविःप्रो चानन्तरं यज्ञपात्राणां समन््रकं प्रोचणं विधत्ते- 

“श्रयेति । देव्यायेति* । देवाना मिदं देव्यम्" । “देवाद् 

यजजौ "इति प्राग्दौब्यतोयो यज् । “इन्लतिः शोधघति । “ऋन्ध 

विष्एद्ो-दतिः घाः । ददेवयन्यायेः-इ ति, दे वयजनरूपाय कमे 

९-- का० ०२.२.३९ । त्रा इ.२ ५ (सं ९.१.५.३.) । 

द-- इ< ए० ९९ पं, ५७ ए० २९६ पं उद्यम् । 
&-- वा० सं०९.१द्. ४,५। का० खौ खू° २. इ, २७, ३८ । 

५-- वा० सं०१.१३. € । का० श्रौ सू° २. ३, ३९ । 

६-- पा ख ४.९. ८५, वार २, (पा सू° 8. ९१. ८३, ) । 

७-- व्वा प° ७४ | 



७० ॥ प्तपथब्राद्छय णम् ॥ (शघर० ₹इत्रार ) 

दत्यथेः। मन्लस्यापरभाग मनूद्य व्याचष्टे “चद इति । नताः 

वदेकिः, न्यः तङ्भुतिरिक्रो दषलादिः; स सवौऽप्यद्टद्भलात् 

“अमेध्यःः । तह्बंसयश्तं यत् तत्" “एषां पाचराणएणं दोषजातम्, 

“एतत् अनेन प्रो चेनेषां निवन्तंयन्, "तत्" सवै पान्न यज्ञा 
करोति । श्रत ईदृग्िघधस्यायस्य प्रत्यायनाय यद्ध दति मन्लभागः 

पठितव्य दल्युपरृहरति- “तस्मादिति । "पराजद्घुः-दति, पराहतं 

दूषितं चक्ररित्ययेः ॥९२॥२॥ 

इति ओरोखायणणाचायविरविते माधवोये वेदाथप्रकाशे 

माष्यन्दिनिग्रतपयभाव्ये प्रयमाध्याघे 

ठतोयं ब्राह्यलम्? ॥ 

९-- अस्िन् टतौये ब्राह्मये पुव पविचच्छेदनं विदितम् । तच्च सम- 
प्रमाणयोः साग्रयोः अनन्तगेभयौः अच्तरिताग्रयोः कुशयोः कटिका- 

सखानौयेः कुशेरेव छेदनम् । ततोऽभिन्धौ चहवर्यां खय मेवोदक मासिच्य 
ताभ्यां पविचाभ्या भया सुत्यवन सुत्च्तेपणम् । तयोः पविचयोस्ततरैवाभि- 

चो चह वर्थां स्थापनम् । ततः सव्यद्कस्ते अमिह्लोचदहवण निधाय सव्य 

हस्तस्था मेव संलभ्ना मेव दच्तिणल्तेन "उदिङ्गनम्' ऊद्धं चालनम् । तत- 

स्ताभिरेव खकस्थाभिः तासा मेव प्रच्तणम् । ततो ब्रह्मन् हविः 

प्रो च्तामि ? इति ब्रद्याणं एच्छति ; ब्रद्या च शोत्त यज्ञं घेद्ौ्यन्त सुपां- 

गङ्घा (रं पो च्त'-द चेः पसौति (र, २. १०. ) । ततोऽ्वरयुः अभिद्ोच- 
वराः उदक मादौय श्रूय्ये हविष पोच्तति । तच्च अभ्नये प्रथमम्, 
ग्नौ षोमाभ्यां दिलयम् । ततः सर्वाणि सहेव पोत्तति । ख्वच प्रोत्तं 

बह्वदक मादाय कायम् । प्रतिपा प्रोकच्तणारत्तिपन्तस्तु यक्ततर् इति 

याल्लिकदेवः । ततोऽसच्चरे प्रणौतादवनौययोरन्तराले, गाद्या वनौय . 

योरश्न्तराल्ते वा प्रोच्तणोनां निधानं कायं सिति दिक। 



(१९अ० श्रा ) ॥ चं थक् {ण्डम् ॥ ९ 

अथ छष्णाजिन मुदत्ते। यज्ञस्येव सवेत्वाय यज्ञ इ 
देवेभ्योऽपचक्राम स कृष्णो बल्या चचार तस्य देवा 

अनुविद्य त्वच मेवावच्छायुजड्ः* ॥ १॥ 

त॒स्य यानि शुक्तानि च छष्णानि च लौमानि। 

तान्युचां च सुन्नां च रूपं यानि शुक्तानि तानि 

साना रूपं यानि कष्टानि तान्य॒चां य॒दि वेत- 

दथा यान्येव कछष्यानि तानि साम्ना रूपं यानि 

शुक्तानि तान्युचां युधेव बभूंलौव इरौणि तानि 
यजुषा रूपम् ॥ २ ॥ 

सेषा चयौ व्विद्या यन्नः। तस्या रुतच्छिल्य मेष 

व्वुशेस्तय्॒ुत् छष्णाजिनं भुवति यज्ञस्यैव ॒सरवत्वाय 
तस्मात् छष्णाजिन सधि दौक्छन्ते यक्तस्येव् सवेत्वाय 

तस्मादध्यवहनन मधिपेषणं भवत्॒स्कन्नः हविरस- 
दिति त्यदेवाच तण्डुलो वा पिष्ट वा स्कन्दात् त्यन्ने 
यज्ञः प्रतितिष्ठाद्ति तस्माद्ध्यवहनन मधिपेषणं 

भवति ॥ ३ ॥ | 

अथ छष्णाजिन सादत्ते शरमममासौति चमं वा ऽरतत् 

छष्णस्य तदस्य तन्मानुष शरमं देवा तश्मादाइ 
शमसौति तद्वधुनोत्युवधुतः रष्छोऽवधृता चअरा- 

“^ भे वावत्सायाजद्धः"- दति च (४) । 



[1 

७ ॥ भ्रतपथव्राद्छणम् ॥ (शप्र 9व्रार) 

तय इति तन्नाष्टा रवेतद्रक्षाःस्यतोऽपहन्त्यतिनन्येव 

पाच्राण्यवधुनोति य॒द्धास्यामेष्य सभूत् त्धस्येतदव- 
धूनोति ॥ ४५॥ 

तत्मतौचौन्रौव सुपस्तुणति। अदित्यास््गसि 
प्रति त्वादितिर्व्वे्ितौयं वै एथिव्युदितिस्तस्या ऽस्ये 
त्वग्ध॒दिद् मस्या मधि किच्च तस्मादाहादित्याल्वग- 

सैति परति त्वादितिर्व्वे्छिति प्रति हि खः स॒च्ञानौते 

तत्सञ्ज्ञा लेवैतत् छष्णाजिनाय च व्वदति नेद्न्योन्युष्ट 
हिनसात ऽइत्यभिनिहित मेव सव्येन पाणिना 

भवति ॥ ५॥ 

अथ दश्रिणेनोलुखल सादरति । नेदिह पुरा 
नाष्रा रष्छाध्स्या विश्णलिति ब्राह्मणो हि रश्ला 

मपदन्ता तश्मादभिलिहित मेव सव्येन पाणिना 

भवति ॥ & ॥ 

अथोलुखलं निदधाति) अद्विरसि व्वानस्यत्यो 

यरावासि ्थुवुध्र इति वा तदुयेवादः सोमः राजानं 
यरावभिरभिषुख्ठन्त्येव मेेतदुखुखलन्ुसलाभ्यां इष- 
दुपलाभ्याः हवियज् मसिषुशोच्युद्रय इति वै तेषा 
मेकं नाम तस्मादादहाद्विरसौति व्वानस्पत्य इति व्वान- 

“ खतदुत्तरं सवे्डेव मूलपुरतकेषु “अैषपाठटकः-इति लेखो विद्यति । 



# प [4 

(२अ० धत्रा० ) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ डे 

स्पत्यो देष य॒ावासि ए्रथुवुभ्र इति यावा षु यु 
 ब॒ध्रौ दष प्रति त्वादित्यारबग्वे्छिति तत्सञ्ज्ञा सेवै- 

तत् कछष्णाजिनाय च व्वदति नेदुन्योन्युर हिन्त 

ऽइ ति* ॥ ७ ॥ 

श्रथ हविर्ावपति। अध्रेस्तनुरसि व्वाचो व्विसुजन 
सिति यज्ञो हि तेनाभनस्तनुर्व्वचो व्विस॒जंन सिति 

यां वा ऽमरैः हविग्रहोष्यन् वाचं य॒च्छल्युच वे तां 

व्वि्छजते तद्देता मच व्वाचं व्विस्छजुत $रुष हि यज्ञ॒ 

उलखले प्रत्यु्ठादेष हि प्रासारि तस्मादाह व्वाचौ 

व्विस्जंन सिति द ॥ 

स यदिद पुरा मानुषौ व्वाच॑ं व्याहरेत् । तचो 
व्वेष्णवी म॒च॑ं वा यज॒वपं जपेद् यन्नो वै व्विष्णस्तदयन्नं 

पनरारमते तस्यो हेषा प्रायश्चित्तिरदेववौतये त्वा 
गल्ला सौति देवानवदित्य हि इविश्द्यते। ॥ € ॥ 

अथ मुसल मुादत्त। इहद्रावासि व्वानस्पत्य इति 

 इहद्रावा शेषु व्वानस्यत्यो दयेष तद्वदधाति स 
इद् देवेभ्यो हविः शएमौष्ठ सुशमि शमोषठेति सु इदुः 
देवेभ्यो दविः सुस्कुरु साधुसरस्कृतः सुरस्कवित्येवै- 
तदाह ।॥१०॥ ` | 

+ (इद्ति" दति ख, च । † (इविग्टद्यतेः- इति ख, च । 
९ 10 



७8 ॥ प्रतपथन्राद्य णम् ॥ (श्र धन्ना?) 

अथ हविष्कुत मुदादयति। हविष्कृदेहि हविष्क 

देति व्वागवै हविष्कुट् व्वाच मेवेतद् व्विक्छजते 

व्वागु वे यन्नस्त्॒न्न सेवेतत् पुनर् पद्वते ॥ ११ ॥ 
तानि वा ऽरुतानि। चत्वारि व्वाच रहौति ब्राह्मण 

स्या गद्या द्रेति वेश्यस्य च राजन्यबन्धोश्चाधावेति 
श्रदरश्य स यदेव ब्राह्मणस्य तदादेतङ्खि यन्नियतम 
मेतद् वे व्वाचः शान्ततमं यदेरहौीति तस्मारेहौत्येव 

ब्रुयात् ॥ १२॥ 

तच्च स्मेतत्पुरा । जायेव दविष्कुदुपौत्ति्ति तदिद 
मप्येतहि यु एव कुश्चोपोत्तिष्टति स य॒चेषु इविष्कृत 
सुदाद्यति तदेको दृषदुपले समाहन्ति तदयुदेता मच 

व्वाचं प्रत्युदादुयन्ति ॥ १३ ॥ 

स॒नोद वा ऽषभु आस । तस्मिन्नसुरन्नी सप- 
लघो व्याक प्रविष्टा स तस्य ह ख श्सथाद्रवथादसुर- 
रसछसानि ्टुयुमानानि यन्ति ने दाषः समूदिरे 

पापु वत नोय शषभुः सचते कथु न्विमु द्म्नया- 

मेति किलाताकुलो ऽइति हासुरब्रह्मावासतुः ॥ १४ ॥ 

तौ होचतुः । श्रहादेवो वे मुनुरावं नु व्वेदावेति 

^ “बत-इति क, ख । 



(अ 9त्रा० ) ॥ परयमकाण्डम् ॥ ७१. 

तौ हागत्यो चतुम॑नो याजयाव त्वेति वैनेत्यनेनपषेभे- 
रोति तथेति तस्यालब्धस्य सा व्वागुपचक्राम ॥ १५ ॥ 

सा स॒नोरेवु जायां मनावौँ परविवेश । त॒स्य हइ स्म 
य॒च व्वदन्त्ये न्ति ततो इ शे वासुररष्षसानि बु 
मानानि यन्तिते हासुराः समद्र ऽइतो वेनः 

पापौयः सचते भयो हि मानुषौ व्वाग् वदतीति 

किलाताकुलौ दवोचतुः अङ्ादरैवो वै मनुरषव्' न्वेव 
व्वेद्वेति तौ हागत्योचतुमनो याजयाव त्देति केने- 

त्यमयेव॒ जायेति तथेति तस्या ऽआलब्धाये सा 
व्वागुपचक्राम ॥ १६ ॥ । 

सा यज्ञ मेवं यन्नपाचाणि प्रविवेश । ततो डनां 
न॒ शेकतुलि हन्तु सषासुरघ्रौ सपलप्नौ* व्वागद्दति 

सयुस्य हेव" विद्ष ण्ठा स्च व्दाचं प्रत्धद्वादयन्ति 
पापौयाध्स इवास्य सपना भवन्ति ॥ १७ 

स॒ समादन्ति। कुकुटोऽसि मधजिद् इति सध- 

जिद्ोवेसु देवेभ्य अ्ाल्मीट् विषजिन्लो ऽसुरेभ्यःसयो 
देवेभ्य च्चस्मीः स॒ न रधौल्येवेतदादहेष मजं मावद् 

त्वया व्वय॒टं सक्तः सङ्घात जेष्यति नाच तिरोहित 0 

मिवास्ति।॥ १८ ॥ 

^ नास्येतत् पदं च-पुस्तकर । 1 "मिवास्तिः-दइति ख । . 



द् ॥ प तघयब्राद्छयणम् ॥ (शप्र शत्रा) 

अथ णप मादन्ते। व्वधृटड् मसौति व्वषेखड़र छयतट् 
यदि नडानां य॒दि व्वेणुनां युदौषौकाणां व्वषु मु 
च्येवेता व्वङ्यति ॥ १९ ॥ 

अथ हविर्मिदैपति । प्रति त्वा व्वष्ङ्गं व्वे्िति 

वर्ष॑टद्धा उ दयवेते य॒दि व्रौहयो य॒दि युवा व्वष॑ सु 
छेवेतान् वडयति+* तत्सञ्ज्ञा सेवेतच्र्पाय च व्वदति 
मेदुन्योऽन्युर हिनु सात इदति ॥ २० ॥ ध | 

अथ निष्युनाति । परापूतः रषः परापूता (अरा- 

तय इदत्युथ तषान् प्रन्त्युपहतःः रक्ष ऽइति तन्ना 

ऽशवंतट् छार्स्यतोऽपह न्ति! ॥ २१ ॥ | 

अथुपविनक्ति। व्वायुकेषं व्ठिविनक्ितययं वे व्वायुः 
योऽयं पुवत ऽरुष वा ऽइद् सु्वै' व्विविनक्ति युदिदं 
किच्च व्विविच्युते तुदेनानेषु रवेतद्दि विनक्ति स यदैत 
ऽरतत्माप्रवन्ति युक्तं नानध्यपविनक्ति ॥ २२ ॥ 

अथानुमन््रयते  देठौ वः सविता हिरश्यपाशिः 

प्रतिष्टम्णात्व च्छिद्रे पाशिना सप्रतिश्हीता ऽअस- 

नित्यथ चिः फलगैकरोति चिडड्धि यज्ञः ॥ २३ ॥ | 

^ "वड्धयति"-दइति ख, ग । 

† “गस्यपहन्ति'-द्रति क । पुवेचाप्येवं गतम् २५ ए° १० पं ० । 
† पति ग्रह्ात्वच्छरेणः- द्रति ग । ¦ 



(रअ० शब्रा) ॥ प्रथमकारडम् ॥ ७७ 

तड़के देवेभ्यः शुन्धध्वं देवेभ्यः शुन्धध्व सिति फलौ- 
कुवन्ति । तुद त॒धा नु कुर्यादुदिष्टं वा ऽरुतुदे वताय 
इविभंवत्युथेतदे देव करोति यदुह देवेभ्यः शुन्धध्य 
सिति तत्छमुदं करोति तस्माद् तूष्णौ मेव फलौ- 

कुयात् ॥ २४ ॥ 8 ॥ 

( प्रथमप्रपाठके प्रथमाध्याये वा चतुथ ) 

ब्ाद्यणम् ॥ १९ । ४ ॥ 

अथय निरुपतरौ दियवावदनना्थै, छष्णाजिनादानं विधत्ते 

“श्चेति । “खवंलायः-इ ति, अवयवका्छ्यायेव्ययेः । कथं छष्णा- ` 

जिनादानेन यज्ञस्य कात्छ्य भिव्येतद् पपाद यित पुरादृत्त मुदा- 

इरति- “यज्ञो इत्यादिना । कष्ण ग्लाः-इ ति, छष्णएम्टगस्य रूप 

मासाय । वच्छायः-दति, श्रपच्छियेत्यथः । “को केदने"-इत्य- 

स्मात्; क्तो त्यप् ॥ १॥ 

तस्य छष्णजिनस्य यज्ञरूपतां वत्तं चयोमयलं प्रतिपादयति- 

“तस्य यानौत्यादिना । एएक्तछलष्एलोन्रां सङ्क दात् ऋक्सामात्मकता 

मुक्ता विभज्यापि दशयति- “तस्य यानि शक्ञानोति । यदि 

वाः-दति पक्चान्तरकथनम् । शदतरयाः उक्तवपरोत्येनेत्ययंः । तदैव 

* सायगाचायमतेऽचैव प्रथमपरिच्छेदसमापिः, खलच्छतपयोयपरिच्छ- 

दस्य चाध्याय इति व्यपदेग्रः सर्वच; मूलग्रन्थे तु सवच्व प्रपाठक 

इति, न चाच प्रधमप्रपाठकसमाभ्चिः। खव सुत्तरचापि। 

१-- (निरुपनत्रोह्यवद ननाय'-इति ड । २-- दि० प्र० ४० | 

बु १1 ९.२ 



८ ॥ प्रलपथयत्राद्धयगम् ॥ (प्ण धत्रार ) 

द गेयति- “यान्येवेति । एवं छष्णाजिनस्य खक्यामरूपता मुक्ता 

यज्ञरूपल म्याह- “यान्येव बभ्ूषणोति । पिङ्घलवर्णणनोव यानि 

लोमानि हरौ एि* हरि तवर्णनि, तानि यजुषां रूपम्ः ॥ २॥ 

्रस्लेवं क्या मयजुरात्मकलं कृष्णाजिनस्य, तद्ादानेन कथं 

यज्ञस्य कान्ल्ये मिव्यत आदह-- “सदेति । यैषा खग्यनस्सामा त्मिका 

जयौ विद्या, सेव यज्ञः; तत्ाध्यवात् । य एष्र एक्तकृष्णा दलच्षणो 

वेः, एतत्तस्याः चय्या उक्तरीत्या “शिल्पं चिच रूपम् । अत 

एवो परिष्टात् शोमप्रकरणे मन्त आल्रासते-  “ऋक्छामयोः भिये 

स्थः-दइ तिः । एव मपक्रान्तस्य यन्ञुरूपस्य छच्णाजिनष्य आदानं यज्ञस्य 

कात्छ्याय भवतौत्यथंः । “कष्लाजिन मयि दौचन्ते-दति । यस्ना- 

देवं छष्णाजिनं चयो रूपलेन यन्ञरूपम्, (तस्मात् सोमाङ्गग्ता 

दौक्षापि कृष्णा जिनस्यो परि करियते । छष्णाजिनादानस्य प्रयोजना- 

न्तर माद-- "तस्मादधौति । शरधिः उपयंयेः । छष्णाजिनस्योपरि 

अवदहननं चेषणद्च कन्तेव्यम् । तया सति तद्धविः "अस्कन्नं" खन्न- 

रदितम् चसद" भवेदिति । वृद्धा बदि शम्या सेवावहननादिकं 

करर्यात्, तदा तस्य इविषो ऽवश्यं खन्नदोष दत्यभिप्रायः । एतदेव 

विदृणोति- “तद्यदेबेति । च्रवहननसमये तण्डुलो वा पेषणएसमये 

पिष्टं वाच कष्लाजिने “यदिः नाभ “स्कन्दात् स्कन्देत् । लेखडा- 

गमः" । "तत्ः तदा यज्ञं एव यज्ञः प्रतितिष्टेत्; न तु तस्य 

सकन्नटोष इत्यथः ॥ ३ ॥ 

९-- (हरौगौव-दति जादिष्। र्--ते० सं १. २, २. ७। 
द-- वा० सं° ४.९. २। ४-- पा०सु० २.४.८४ । 



( दख शत्रा ) ॥ प्रथमकाश्डम् ॥ ७ 

उक्त मादान मनू मन्तं विधत्ते “रथेति । मन्तरगत शमे 

शब्दस्य तात्पयै माद -- “चमं वा इति । यत् “एतत् छृष्णएस्य "चमं 

श्रजिनम्, “अरस्य यज्ञस्येतद जिनं "तत्" लोकप्रसिद्ध दर्भ॑शब्दा भिधेचं 

सत् “मानुषं मनुव्यसम्बस्ि रूपं भवति । एतदेव “देवचा' देवेषु, 

सुखकरलात् शरत्युच्यते । रतो वैदिके कमणि श्रर्मासेतिः 

तस्स तिरूपपन्ना। देवतेति ““टेवमनुव्येत्यादिना सप्त्यं चा-प्रत्ययःः। 

उपात्तस्य छष्णाजिनच्यावधूननं विधत्त ^तद्वधूनोतौ तिः । 

“तन्नाद्रा दूति । (तत्' तेन खमन्लकावदूननेन । गत मन्यत्" । 

छष्णाजिनवत् प्रसक्त मवधरूननं पात्राणां निषधति-- “न 

वेवेति । न केवल मवघरननस्य रकोपदनन मेव प्रयोजनं किन्तु 

च्रयक्िय विचेपोऽपौत्याह- “यद्चखेति । रचःग्र्तिसम्यर्कात् यत् 

खल् “त्रस्य छष्णा जिनस्य “त्रमेध्यं मेधानदं मयज्ियरूप मन्त्, 

तद गा्ेतेन मन्तेण शरवधृनोति" निरस्यति ॥ ४॥ 

तस्य समन्कं प्रकारविशष्टं स्तरणं विधत्ते“ “तदिति । 

प्रतो चो नाः प्रत्यग्द््ि स्थिता योवा यथा भवति तया । 

दयं वा दृत्यादि “दितिः खण्डनं न विद्यते श्रस्या दतिर 

्यत्यत्या अत्न मन्त्रगतादितिश्ब्देन इय मेव एयिवौ विवकिता ; 

~ कार सं९.२०.९ | कान चीन द २.४.९२. ~; 

- पा० दू ५. ४.५६। 

र३-- वा० सं १,१४.२ | का ख्ौ° सू° २. ४, २। 

-£४-- ४8 ए०९ प° व्रर्य्यम् । 

५-- वा० सं° १, १४. २। का० श्रौ० खू० २. ४. ₹् । 

€ निघ १.१. १४, निरू० 8. 8.९ बद्टव्यम् । 



€५ ॥ रतप थत्राद्यणम् ॥ (१४० शत्रा) 

कथ मन्यदौया लगन्यस्य लग्वतौत्या शद्धा द- “तस्या दूति । 

अस्यां" श्चम्याम् अधि' उपरिभागे यदिदं किञ्चः कि मपि वस्व 

वस्यितम् “तद्ये अस्यैः एधिव्ये, सा लक्" कछष्णाजिन म्युपर्यव- 
स्थानात् तस्या एव लगिति स्तिः । मन्लस्य ददितौयं भाग मनद 

व्याचष्टे- “प्रतौति । “खः' खकौयो जनः ्रात्मौयं जनं प्रति 'सन्ना- 

नोतेः परस्यरानुक्कुखयं प्रकट यितुं सञ्ज्ञां करोति। तत्” तथा ङष्ण- 

 जिनश्वम्योः समानज्ञानता मेवायं मन्लभागो वद्ति। सञ्ज्ञानस्य 

प्रयोजन माह “नेदिति । परस्परानु कूल्यज्ञानाभावे यन्य मन्यो 

हिंस्यात् । नेव तादृ अन्योऽन्यदिंसा भववित्यनेनाभिप्रायेरत्यथेः। 

उलखलनिधानपयन्त कंष्णाजिनस्यानुत्जेनं विधत्ते “च्रभि- 

निहित मिति ॥५॥ | 

सव्येन स्शतो ऽभिप्राय माह- नेदिति । यदि दय्खल- 

निधानात् प्रागेव कृष्णा जिनस्पगं मुत्ष्टजेत्, (तत् तदा द 

अस्मिन् छव्णाजिने राचसादिकं प्रविशेत्, तन्नैव भवलिति। 
भविश्ान्-द्रति विग्रतेलंटि बहवचने शआ्राडागमः, स्येरन्तादेभेः 

“दूतश्च लोपः-इतौकारलो पः । 

ननु स्प्शरैऽपि उलृखलनिधानात् पुरा कुतो रच्चासि न प्रवि- 

शन्ति तत्राह “श्राह्मए दति। “हिः यस्माट् ब्राह्मण रचसा 

मपदन्ता मन्तप्रभावेन, तस्मात् तेन स्ष्ठमानं राचसादिने प्रवेष्टं 

श्रक्रोतौोति भावः॥ ६॥ 

९- पाण खु० २. ६. ५४। ` ₹- पा कू ७.१. २। 

र२- पा ख० र. 8.९७। 



(श्य छत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् । <९ 

अथ समन्तक सुल् खलस्य निधानं विधत्ते “च्रयेति । “यावा 

सौति९ वैकल्पिको मन्लः। श्रत एव सखूचकतोक्तम्- “निदधा- 

त्युल्खल मद्धिरसि यावास्मैति वा-इति? । तचाद्यमन्लस्यभिप्राय 

माह- “तद्ययेति । अद्ः-श्ब्दो लृप्तविभक्तिकः ; श्रमुच्र सोम- 
यागे चथा यागसाधनस्य सोमस्य ग्रावभिरभिषवः, एव मेवोलू- 

खलादि भह विर्यज्ञसाधनं नोद्यादिकम् शश्रमिषुणेतिः वितुषौ- 

करणादिभिः संस्करोति । कुत एतदित्यत आह - “श्रद्रय इतौति। 

“तेषा? सोमाभिषवडेद्नां ग्राव्णां, पुरोडाशनिष्प्तिहेल्लना सुल्- 

खलादोनां च, अद्रय इत्येतत् साधारणं नाम; चरतो नामसाम्यात् 

उलृखलादिसाध्य मवदहननादिकं यावसाध्येन सोमाभिषतेण तुय 

भिव्यथेः। एवञ्च ड उलूखल ! लम् श्द्िरसि' सोमाभिषवेतुः । 

ग्रावासोति ग्रावलारोपणं मन्त्रेण विवङित मिति याख्यातं भवति) 

वनस्यतिविकारलं म्रसिद्ध भिति वानस्यत्यपद तात्पय्ै माह- 

"वानस्पत्यो रौति । 

वेकल्यिकं मन्त मनूद्य व्याच “यावासौ ति । “एयबुन्न 

होति । उलृखलस्य वि्तौणेमूललं सिद्ध भित्यथेः । 

९-- वा० सं ९. १४. ५ । (1 ^ 1 1 

२ - “सव्याम्ून्ये निद ०--गग्रावासीति वा-इति का० ओरौ ० २. ४. ४ । 

“ 'सव्यारन्येः सव्यद्स्तना-मन्धे अमुक्ते छष्णजिने'?- दलि तच इत्तिः। 

इ३-- “छष्णाजिन (८० एर दे पं०)?-द्यारभ्य “सोमाभिषव-द्रत्यन्तो 

(८९ ए° १९ प°) ग्रश्चः ठ-ड-पुस्तकाभ्या मन्यच नोपलभ्यते, वेवर- 

महोदयेन च न दृष्ट इति गम्यते तल्लेखत खव । 

(~त वा सण र.. १९. षठ 1 काण श्रौ° [रक ष्ट, 8 8 | 
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सर ॥ ए्तपथत्राद्य णम् । (शप 9त्रा०) 

` प्रतिवेत्यादि कं मन्लदयगेष मनूद्य व्याचष्टे “तदिति । कष्णा- 

जिनोल्खलयोरन्योन्यं हिंसा मा ग्डदिति प्रथिवौहृष्णाजिनयो- 

रिषैकमल्यप्राथेनं वदतीत्ययैः ॥ ७ ॥ 

उल्खले हविषः प्रचेपणं समन्त्रकः विधत्त “श्रयति । 

“ज्ञो रहौ ति । चस्मार् "यज्ञः यज्ञलाघनं हविः, च्रतोऽग्रेः शरोर 

मेव तदिव्यथेः । 

“यां वा दुत्यादि। हवियेदहणाथंम् “त्रय वाचं यच्छति"-दति 

या वाग् नियमितार, च्च" च्रस्िन्समये ता मेव अनेन मन्लभागेन 

“विष्जतेः । ( श्रतः' ) विष्टुज्यति श्रनेने ति “विसजेनंः हविरिति 

मन्लपाटस्वायैः५ । | | 

एतदा जिसुजैन मुपपादयति- “तद्यदिति । “एतां वाच मंच 

विष्टजते"-इति चत्, तयुक्रम् ; इहि" यस्माद् एषः यज्ञः" यज्ञ 

साघनं हविः, उलूखले प्रत्यष्ठात्” प्रतिष्ठित मग्दत् ; यस्माच्च एषः” 

यज्ञः श्रासारि' प्र्ारितो विस्तारितोऽभ्यत् ; अतो हेतोरवाग्यमनस्य 

प्रयोजनं नास्तोति तद्दिसजेन मेव यक्त मित्यभिप्रायः॥ ८॥ 

हइविरावपनात् पूर्वैः लौ किकवागृव्यवद्ारे प्रायित्त माइ-- “ख 

यदौति। वष्णवो ग्डचम्'-द्ति, “ददं विष्णविंचक्रमे-दत्यादि- 

काम्ः । यजरपि वंषणएव मेव जप्यम् । 'देववो तयः-इ लिमन् शेषस्य 
० ~ =) 

१-- वा० सं० १.१४. ४ । कार श्रौ° सू° २. ४. ५। 
र--वा० सं० १. १९५.१। का० खौ ङू० २.४.६। 
इ-- ३५ ए० ५ पं द्यम् । ४-- नास्त्येतत्यदं जादिष | 
५-- .मन््रपदस्यायेः-इति ड । ई-- हविरावपने'-इति जादिषु | 
७-- वा० सं० ५. १५। < वा० सं ९. १५. ९ मन्रांग्रस्ये्ययैः ¦ 



(१० 9त्रा° ) ॥ प्रधमकाण्डम् ॥ < 

अभिप्राय मादह-- 'देवानवदितौति। यष्ट्यान् देवान् श्रवत् ' अ्रवतु, 

तपयलिति । अनेनेवाभिप्रायेण दहि हविगरंद्यते, श्रतो “देववौतयेः 

देवानां दप्रय इति. मन््पदाभिप्रायः ॥ < ॥ 

समन्त्रकं मुललादानं विधत्ते “य सुषल भादत्त इति, 

'छद्रावासोतिः । सो मश्स्कार कगरा वत् मुसलस्यापि हविरंस्कार- 

कलवसान्याद्वाववम्, दोचेलाच दत्व भिति “₹हद्राव-ग्रब्दाभि- 

धेयता मुसलस्य ( प्रसिद्धेत्ययःर ) । 

( तख मुसलस्य") उलृखले प्रचेपणं समन्त्रकं विधत्ते“ “तदव- 

दधातौति । “शमोव्व"-दतिपदसाथे माह-- “हविः संस्करू'-दति । 
शमोष्वः प्रमय ; दोषोपश्रमनेन हविः संसकुवित्यभिप्रायः। ^सुश्रामि 

श्रमोव्वेति मन्लस्याभिप्राय माह-- "साधु संछ्छतम्?-द्ति ॥ ९० ॥ 

दविष्कुतः श्राह्धानं विधत्ते- श्रय ₹हविष्कुत मिति । उ- 

द्रादयतिः उचेराङृयतोत्ययैः । इविष्वुदेहो तिमन्ल्स्य दिः पाटो 

मन्लरकाण्ड द्विरान्नानात्° । हविष्कुच्छब्दाधं माह-- “वाम्बे हवि- 

१-- ““पिटटयन्ञे “पिदटवोतये'- दरुहः" इति याज्ञिकदेवः। 

र-- वा० सं° १.१५. २। का०श्रौ° सू* २. ४.११। 
₹-- नास्त्ेषोऽ शः जादिषु । ४-- नास्ति चेषोऽ णो जादिष् । 

५-- वा० सं० १.१५. ३। का० ख ख २. 8. १२ । “(पिपत 

स इद पिदभ्यःः-इत्यहः”- इति या० दे० 

ई-- “इ विःछ्लत?- दरति ए | खव मुत्तरचापौह सवच । ` 

9-- मन्तकाण्डे = संद्ि ताम्रस्य । वस्तुतस्तत्र चरिरा्नानं श्रुयते, न तु दिः । 
 श्चिवार सूक्तं मये देवा मन्यन्त इति चिशाच्नानम्""-दइति च 

म्तौ ° । का्यायनेनाप्य्तं चिराच्च यलि"-इति (२. ९, १३.) । 



८८8 ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ (रपर शत्रा ) 

व्कृदिति । निर्वापादौ मन्लरूपाया वाचो दविष्करणएसाधनवाद् 
वागेव दविष्कुत् ; श्रतस्ता मनेनेव मन्त्ेए आङ्थन् हविगहणकाले 

निथमितां वाचं विष्जेत् । अरत एव कत्यायनेन “श्र्स्तनूरसौति, 
मन्ते, “हविष्वुदेदोति९ मन्तरेण वा वाजिस्जनं कंत्तेव्य मिति 

विकल्येन खचरितम्- “श्रपरस्तनूरसोति वाचं विद्धजते, + + +, 

हविष्कृता बेतिः। 

श्वागु वा दति। या वाक् ₹विष्कृत्, सेव खल् यज्ञः, तस 
तज्निवततयैलात् । "तत् तथा सति “एतत् एतेन वागात्मिकाया 

हविष्वत ्राह्नानेन यज्ञ मेव पुनराङ्यते ॥ ९९ ॥ 

 ब्रद्मचचादिवणेभेदोपजौ वनेन दविष्कंदाङ्णानमन्ते विग्रेष माद- 

"तानि वा एतानि चत्वारोति । वाचः सम्बन्धौनि चलारि" 

रूपाणि । कानि पुनस्तानोत्याह- “एरीत्यादि । वेश्यस्य “हवि- 

व्कुदागहौति मन्तः । “राजन्यवन्धोः चच्रियजातेः “विष्कुदाद्र- 

वेति५ । आपस्तम्बस्तु राजन्यवेश्छयोविंपरौत्येना रूक्यत्- ““हविष्कृदे- 

होति ब्राह्मणस्य, इविष्कुदा गदोति राजन्यस्य, विष्कुदाद्रवेति 

ष्य, इ विष्कुदाधावेति शदरस्य-दति९ । 
एवं पूर्वपचचतया ब्राद्मणएचचरादिवणप्रयक्तं विशेष सुपन्यस्य खमतं 

निगमयति- “स यदेव ब्राह्मणस्येति । ““एतद्धौति । “एदोति' एतत् 

खल् "यज्नियतमम्' च्रतिग्यन यनज्ञाहम् ; “दड ण्द्यदित णौ 

१९, र वा० सं १.९५.९,९। इ-- का. शरौ स्ह. २. 8.७; € । 

४ -- “राजन्यस्यः-ति जादिष् । १५-- रुते तु मन्ला इहेवान्नाताः। 

द खर ०१.२९९. ९ । 



(९अ० 9त्रा ) ॥ परयमकाक्डम् ॥ स्प 

त्यादौ" अरन्यचापि यज्ञे प्रयोगात् । “श्रान्ततमम्”-दति, गद्या 

द्रवेत्यादेः सकाशात् एरौत्येतदेवातिश्येन शान्तम् ; प्रायेना- 

वाक्येव्वेीव्येव सव्र प्रयोगादागद्यादौनां च निकृष्टप्रषणद्पला- 

खेत्ययेः ॥ ९२ ॥ 

कोऽसौ हविष्कुदिति तं दशेति ^तद्धेति। पुरा खल्वेत- 

दाङ्ृानानन्तरं जायैव ₹हविष्कृदुपो त्तिष्ठति", अ्रतस्तदानौः जायेव 
रविष्कुदश्यत् । तत्" तस्मादिदानौ मणेतदाह्ानानन्तरं जाया वा, 

न्यः “कोऽपि' विश्वा उपोत्तिष्ठति, स एव ₹विष्कुदिव्ययः। 

तद्युक्तं खतरलता- “हविष्कदेहौति चिराङ्यत्यतः पल्यवहन्त्यन्यो 

वाद् तिः । 

दविष्कदाङानसमये दृषदुपलयोः शम्यया समाहननं विधत्ते 

“ख यत्रैष हविष्कत मुद्धादयति"-दति । समादननजनितां वाचं 

प्रशसितु मनुवदति- “तद्यदिति॥ ९३ ॥ 

अथ यज्ञायुधष्वनेः यन्ञविघातकाखुरराच्सादि निटृल्तिहेतुता 

मुपपादयितु भितिदाख सुदाहरति- “मनोह वा इति । पुरा 

सवलु मनोः सम्बन्धिन छषभसय प्रश्वासाद् रवा यज्ञविघातिनो- 

ऽसुरराच्षसादयः बाध्यमाना गताः ते च परस्परं संवादं छतवन्तः । 

'ह'-दति खेदे । “श्रयम् खषभः ननः अस्माकं "पापः निकषे 

९-- वा० सं इ, २७.९१ । 

२-- का० खौ स्० २. ४.९९ । “अन्य इ्यातौघ्रः? इति या” २० । 
इ-- “समाद ननजनिताया वाचः- दति ८ । 



द `  ॥ श्रतपथन्राद्यणम् । (रप्र व्रा) 

पराजयं "सचते" प्रापयति, कथं खल् दमं हस्यामेति । एवं ुवादे 

हते ^किलातञ्च कुलिशः दावसुर पुरो हितौ बग्रवतुः ॥ ९४ ॥ 
तयोर्व्यापार माह-- “तो होचतुरिति। द्वै देवो यख्य सः 

“्द्धादेवः, श्रद्धालरित्ययंः । श्रावं तु वेदावः-दति, आवा मख्य 

मनोर भिप्रायं जानावदे टृत्यथैः । “प्रथमायाश्च दिवचने भाषा- 

याम्”-द तिः भाषाया मेवात्वविघानात् आव मिति हसी 

चारणम् । “विद ज्ञानेर“-दत्यस्म्ात् लोटि उन्तमददिवचने 

वेदावेति रूपम् । “मनो याजयावेत्यादि । ड मनो! ला मनेन 

ऋषभेण याजयावेति । श्रद्धालु मनुं विप्रलयः त ब्टषभ मव- 

धिष मिति तत्पर्यायः ॥ ९५ ॥ | 

“सा मनोरेव जायां मनावी प्रविवेशर"-दति। मनोर्भाया 

"नावोः । “मनोरौ वा-दत्यौत्वम्*, पुंयो गलक्णो ङ प्६ 1 “तस्ये 

इ स्म यत्र वदन्ते परन्ति" दति) "तसेः ष्यं चतुर्थौ । 

“यतर' यस्मिन् देश वदन््यास्तस्याः ग्ब्दं प्रण्वन्ति, ततः" तस्मात् 

स्थानात्" श्रखुरादयः बाधिताः पलायन्त दत्यथैः। “पापौयः सचत 

दति। तिर्यगजातेः रषभस्य ध्वनेः श्रवणात् प्रागस्नाकं निकषं- 

मातं प्राप्रम्, ददानः तु मनुव्यश्ररोरात् निगेतवाचः अवणत् 

९-- “श्रद्धालुरिति यादत्!-द्रति ठ, ड । २-- पा० खु ७. २. ८८ | 

र२-- अदा० पर ५७। ~ "विप्रलभ्यः-इति ठ । 

५-- पा० खू० ४. ९. २३८। ई- पाः खू० ४. ९. ४८। 

ऽ पा० खू० २.३. ६२. वा०१९।. <= 'वदनात्"-दइति जादिषु। 

€ -- “डषभस्य'-इति ठ । 



(१५अ० शब्रा) ॥ परथमकाण्टम् ॥ ॐ 

असममाकम् 'पापोयःः श्रतिग्रयितं पापं, पराजयः प्राप्रोति । इम 

मेवा तिगश्रय सुपपादयति- “श्वयो डि मानुषौ वाग्बदति"-दति। 

ति्यग्बाचः सकाशात् श्यः बहतर हि मानुषो वाग्बदति; 

वणपद्वास्चात्मना कस्यचिदर्थस्य प्रतिपादकलात् । एतदाकण्य 

तावेव पुरोहितावस्यापि प्रतिक्रियाञ्चक्रत्रित्याद- “किलाता- 

कुलो हेवो चतुरिति ॥ ९६ ॥ 

“सा यज्ञ मेवेति । असुरप्नौ चा वाक्, क्रमेण मनोः खषभे 

जायायां चासौत्, “षाः तयोदहंननाननिराश्रया सतौ यज्ञ मेव 

्राञ्जयितुं “यज्ञपा्ाणि प्रविवेशः। (ततः तेभ्यो यन्ञपाचभ्यः 

सकाशात् “एनां वाचं “जिदेन्तुः निर्गमयितुं न गेकतुः असुर- 

पुरो दितौ । षा" यज्ञपात्रगता श्रसुरप्नौ वाक्, शम्यया^ समाद- 

ननादुद्गच्छति । एवं यज्ञपाचष्यनेरसुरराचषादि निढत्तिडेतुतां 
प्रतिपादिता सुपष्ंहरति- “ख यस्येति ॥ ९७॥ 

विहितं समाइनन मनूद्य मन्तं विधत्त “समादन्ति कुद्टो- 

सोति? । मधुजिह्छदूति विगरेषणस्वाभिप्राय माह “स यो देषेश्य 
दूति। सः खल् खषभः देवानां 'मधुजिह्ृः' मधुरवाक् आसौत् ; 
जयद्ेतुलात् । श्रसुरेग्यस्त॒ शविषजिङ्ृः' विषवागासौत् ; पराजय- 

९-- ““गदया सदृश्रौ बाङ्गपरिमिता शम्या”-इति सा० (त° सं ० १,२.१२) 

“शम्या दाकिश्दङ्गलपमाणा वारूणो'?-इति या ° दे ° (का ०५.३.९९)। 

र वा० सं० ९.९६. ९। असुराः क्रकं इति तान् हन्तु मिच्छन् 

योऽटति, सवेच सच्चरुति स कुक्रटः । यद्वा कुक कुत्सित शब्दं कुःटलि 

तनीतोति कुक्कुटः । यद्वा कुक्तटास्यपर्तिवत् ध्वनिषिषेष मसुर- 

भौत्यथे तनोतौति कुक्तट द्युषचयेते""-ति तद्भाष्ये मधौ । 



«८ ॥ श्रतपचन्रा्मणम् ॥ (श्प शत्रा) 

तलात् । एवञ्च मधुजिङ् इति विगेषणस्याय मभिप्रायः- 

देवानां यादृश्र आसः, च्रतोऽस्माकः तादृश्यो भवेति । 

दूष मजं भावहेत्या दिमन््रशरेषस्य खष्टायंता माद-- “नातेति । 

“अ्च' अस्िन््न्ते किमपि तिरोहितंर नैवास्ति, श्रतो न व्याख्या- 

यत इत्यथेः ॥ ९८ ॥ 

अरय समन्लकं* शूर्पाधानं* विधत्त- “श्रयति । शंस्य वष- 

व्रद्धव सुपपादयति- “यदि नडानां यदि वेणानां यदोषोौका- 

णाम्'-दति । जलप्रान्ते वन्तेमानास्तशविगेषा नडाः । नलादोनि 

दइवयाणि शपस्योपादानश्चतानि । वषेम्' उदकद्ष्टिरेव हि "एताः" 

नडाद्याः चओ्रोषधोवेद्धेवति, शतो वषेडद्भवात् शुषेस्य 'वष॑टद्धं 

मसिः-दइति वपदेशः ॥ ९९ ॥ 

तस्मिन् शपैऽवदतानां बरौ हौनां प्रेपं विघत्ते- “च्य वि- 

निवैपतौति । “निवेपति' उलूखलानिष्ुव्य ( अवतान् तोह न्ः ) 
प्रकिपतीत्यथैः । डे दविः! वपेद्धं ला शपे प्रति वेन्तुः आत्मन 
उप्येवस्थानं जानाविति मन्त्ाथेः° ) 

हविषो वषंडद्धव मुपपादयति- “वषखृद्धा उ रोति तौदि 

१-- खासौत्'-इति जादिवु । 

२-- "नोऽस्माक-द्रति ठ, “सोऽस्म्राक-इति ड । 

द-- १२७ ए° १९ पं०, ५ टौप्यनौ द्धव्या । 

४-- वा० सं ९. ९६. २ । का० य° द° २.४.१९ | 

५-- शगरर्षादानं'-दरति ठ । इह सर्वचेव गर्॑शब्दो दन्त्यादिः ड -पुस्तङे । 
६-- ए-पुरलकादन्यच नेते पदे विद्येते । 

ॐ-- वा० सं° १. १६. २ । का० श्रौ” द° २. ४,.६७। 



(१९अ० श्त्रा° ) ॥ प्रयमकाग्डम् ॥ <€ 

यवयोरन्यतरो हि हविष उपादानम् ; “न्रौ दिसि्यंजतः"-““यवे- 

यैजेतः'-दति विकन््ेन\ यागसाधनव्व्रवणात् । त्रौ हियवाद्योषध- 

यश्च टश्ा वद्धेन्त दति प्रसिद्ध भित्ययंः | 

"प्रति ला-दत्यश्याभिप्राय माह- “तत्सञ्ज्ञा सेवेलच्छर्पाय"- 

दूति । शपदविषोरन्धोन्यं हिंसा मा भवेदिति । शशु्पाय च-इति 

चग्र्दात् हविषे च । सज्जनाः सञ्ज्नानम्। समानज्ञानव मेव मन्तो 

वदतोत्ययेः ॥ २० ॥ 

तुषाणण॒ मपनयनं समन्त्रकं? विधत्त-- “श्रय निष्यूनातौति । 

` तुषाणां राक्षसभागवात् तेस्तन्निरसनं विधत्ते- “श्रथ तुषान् प्रद- 

न्यपहतम्'-दतिर । प्रहन्ति प्रक्िपन्ति । 

एतन्म्न्लद यस्य प्रयोजन माहइ-- ““तन्नाष्रा एवेतदिति ॥ २९ ॥ 

वितुषोकतानां तण्ड्लानां बरौ रौणणञ्च एयक्करणं विधन्ते- 

“श्रथापविनक्तोति । मन्त्ेभगतवायुग्ब्दस्या्ं मादह-- “श्रयं वै वायु- 

यौऽयं पवते”-दति । तस्य विवेचनसामथ्ये मुपपादयति-- “एष वा 

इद् सवं विविनक्रि”-दति । तत्" तस्मात् सदैश्यास्य विवेचक- 

त्वात् एष एवः वायुः "एनान्" त्रौ दोँस्तण्डललाश्च "विविनक्ति" एयक् 

करोति, अरतस्तताथेनं यक्त भित्यथंः। “स यदेत इति । “यदा” 

१-- मसं रअ° ९४, ११५ श्नोकोौ बरटव्यौ । ““रकार्थासतु विज्गस्पे- 
रन्"-दव्यादौनि जेमि निद्ूचाशि (१२.३.१९ ०-१५. ) चेहे्तितव्यानि । 

२- वा० सं १. १९६. ४ | का + स° २. ४. ९१८८ । 

इ-- वा० सं° ९.१६. ५ । का” खो० सू० २. ४.१९ । 

४-- वा० सं १.१६. ६९। काण्खौ० ०२, ४.२०। 
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€ ®. ॥ प्रतपथतव्राद्धयणम् ॥ (श्प शत्रा) 

यस्मिन् काले "एति" नौ हितण्डलाः एतद्" विवेचनं प्राभ्रुवन्ति, 

तसन् शमये यत्र यस्यां पाच्चाम् शरधिः उपरि एनान् 

श्रपविनक्ति॥ २२॥ | 

तत्पाचौगतस्य दविषः समन्ल्रक मतुमन्लणं विधत्ते “श्रयानु- 

मन्ततयते""-इति । यथा चेते तण्डुलाः ्च्छटरएः दिद्ररदितेन 

पाणिनि “सुप्रतिग्टहोताः' शोभनं प्रतिच्टहौता भवेयुः, तया प्रति- 

गल्ञालिति मन्लायेः । 

फलो करणं विधत्तेर- “अथेति । तस्य चिलं प्रश॑सति- ““चिद्द्धि 

यज्ञः"-दति । खवनचयादिरूपेण चिराटृत्तो दि यज्ञः; च्रतस्तदनु- ` 

सारेण फलो करण मपि तिः" कन्तैव्य भित्ययेः ॥ २२ ॥ 

तसन् फलोकरणे श्ाखान्तरौयं मन्तविधि मनुवदति-- 

^तद्धेके देवेभ्य" दति । तं निषेधयति-- “तद् तथा न कुर्यात्” 
दूति । एतदुपपादयति-- “चादिष्टं वा एतदेवताये?-द ति । “श्रये 

लष्टं ग्टह्ामि""-र्त्येव मग्न्यादि देवतायै श्रादिष्ट मेदेतद्ध विभवति । 

श्र तु “देवेभ्यः इएन्धष्वम्""-इत्यनेन मन्तेण९ “एतर्' दविः वेश्व- 
देवम् विश्वदेवसम्बन्धि करोति; अतो देवानां एतन्ब्न्लप्रयोगे 

समदः परस्परं कलहं करोति । अतो वैश्वदेदलापादकं मन्तं 

९-- “तत्पाचोगतं छह विश्नुमन्लयते'-इग्येव ए । 

स--वा० सं १.१६. ७। का खौ सू० २. ४.२९। 
इ-- का० खो ° खू° २. 8. २२ । 9-- “चिष्वुत्व-इति ए । 

५-- “वोग्रा प्रतिपर्यायं सकशन्मन्प्राघ्यर्था”-दइति या० ३० । 

६-- शाखान्तरोय रख मन्लः। . ऽ-- देवताना?-इति जादिष् | 



( १अ० शत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ €. 

परित्यज्य त्रव्लौ मेव फलोकत्तंय मिति निगमयति- “तस्माद् 

द्लो मेव फलो र्यात्^-द्ति ॥ २४ ॥ ४॥ 
€ [विस ©. 

वेदायंस्य प्रकाशन तमो दाद् निव्रारयन् । 

पुम्थोँञ्चतुरो देयाद् विद्यातोयंमहेश्वरः ॥ १ ॥ 
्् ग्ने € 

दति शओ्रोमद्राजाधिराजपरमेश्वरवदिकमागेप्रवन्तंकश्रौ दरिदरमदहा- 

राजसाघाज्यधुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवोये 

वेदायप्रकाओे माध्यन्दिनिश्रतपयब्राह्यणभाये प्रथम- 

काण्डे प्रयमाध्याये चतुथं ब्राद्यणम्?, 

प्रथमाध्यायश्च समाप्तः ॥ १ ॥ 

१-- “द्रौव्यच्छादकदौघापनयनं फलोकर् गम् इति त° सं १.१. ५ 

भाष्ये$य मेव सायणः । इह तु कशनिष्काश्नं फलौकरणम् । 

२-- चतुयंऽस्मिन् ब्राद्यग विहि तान्येतानि-कछष्णाजिनस्यादानम्, अवधुन- 

नम्, तत उदको पस्परश॑नम्, तत उत्तरेण गादहपत्य सुत्वारदेशे वां 
पत्य ग ग्रो वस्य छष्णाजिनस्यास्तर णम्, तदुपरि उलूखलस्थापनम्, तच 

धूवेस्थापितस्य ह विदेयस्य अूपेणावपनम् । ततोऽध्वयुंयजमानयोर्वा- 

ग्विसगेः । ततोऽध्वयुः मुशलं ग्टद्दौत्वा उलृखलमध्ये प्रवेश्य कण्डनं 

कुवेन्नेव तत्कणडनाय यजमानपनौ मभ्नोधं वा चिराद्नयति । तस्मिन्नेवं 

काले आाभ्नौघः दवद षदं बुट्ुयति उपलं चेकवारम् । वितुषौ भूतेषु 

ब्रौद्िषु अध्वयैः रूं द्त्वा, कण्डितं तद्धविस्तस्मादुनखलान्निष्कोष्य 
तूष्ण मूर निदधाति । ततः श्ण ननिष्यनातिः तुषान् एक् 

करोति, एनरय उपस्पृश्य तग्डुलानकण्डितांश्च विविनक्ति एक् 
एथक् करोति । ततः कण्डितान् निधाय कण्डितान् पुनरुलूखलमध्ये 
प्रवेश्य कण्डनं छत्वा पुननिव्वाश्य पं छत्वा तुषान् एथक् बुर्यात्, 
निच्िपेच सर्वान् तान् तुषानुत्करुदेशे । परनर्प उपस्पृश्य पंसा 



६ ॥ ्रातपयव्राह्यगम् ॥ (शप्र ५ब्रार) 

[ श्रथ दितौयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ] ̀ 
~> ©१-3 = 

स वं कपालान्येवान्यतर ऽउपद्धाति । दषदुपले 

अन्यतर स्तदा ऽण्तदुभुयःः सं क्रियते तथ्युदे त॒द् भुय 
सह क्रिय॒ते* ॥ १॥ | 

शिरो डवा ऽरुतचयक्तस्य य॒त् पुरोडाशः । स या- 
न्येवेमानि शौष्णैः कपालान्येतान्येवास्य कपालानि 
मस्तिष्क ऽरव पिष्टानि तद्धा ऽरुतदक मङ्ग मेक सह 

करवाव समानु करवावेति तसाद ऽर्तदुभुयः सद 
क्रियते ॥ २॥ ५ 

स युः कपालान्युपद्धाति। सु ऽउपवेष मादत्ते 

धुष्टिरसेति स यदेनेनाग्िं धष्ण्विवोपचरति तेन 

धष्टिरथ यदेनेन यज्ञ॒ ऽउपालुभतं ऽउपेव वा ऽरनेनै- 

तद वेष्टि तस्मादु पवेषो नाम ॥३॥ 

तेन प्राचो ज्गार(न्दूहति । अपाप्रं अग्नि मामादं 

जहि निष्कव्याद£ सेधत्ययं वा ऽअमाद्येनेद' मनुष्या 

प॒त्काञनन्त्युथ येन पुरुषं ददन्ति सु करव्यादे ताडेवेत॒द्- 

भावतोऽपदन्ति ॥ ४ ॥ 

स्तण्ड लान् पन्यां पर्िप्याभिमन्यते ; तग्डलाननाभिकाग्रण स्पगन् 

विल्णैकयन् वा मन्तं पठतौत्यय॑ः। ततस्िः फलोकरगम् ; चिःकशडनेन 
च्छक िकाभ्यौ वियोज्योज्वलान् कशौतौव्यंः । 

* तद्यदिव्यार्य्तिमां शो ग- पुस्तके नास्ति । 



( रच्छ० शब्रा० ) ॥ प्रयमकाग्डम् ॥ € 

 अथाङज्गार माश्कोति। चा देवयुजं व्वहेति यो 
देवयाट् तस्मिन् हवौईपि खपयाम तुसििन् यन्नु तन- 

वामहा ऽइति तश्माद्या ऽच्राक्कोति ॥ ५॥ 

तः मध्यम॒न कपालेनाभ्युपद्धाति। देवा इ वु 

यन्न तन्वाना स्ते ऽसुररक्षसेभ्य सङ्गाद् विभयुाच्चकरर्ने- 
नोऽधस्तानराष्रा रक्षास्यपोल्ति्ठानित्यभिहि* रक्षसा 
मपडइन्ता तुस्मादेव मुपदधाति तयुरेषु रव भुवत् 

नान्य रष हि य॒जष्कतो मेध्यस्तस्मान् मध्यमेन कपा- 

लेनाभ्युपद््धाति ॥ & ॥ 

स उपदधाति। भव मति ए्रथिवों हरेति एयि्या 
ऽरव रूपेशैतटेव ददत्येतेनैव। दिषन्तं भराद्व्य मवबा- 

धते ब्रह्मवनि त्वा छचवुनि सजातवन्युपद्धामि शाद् 

व्यस्य व्वधायेति बह्वी वे य॒जुः शतस्तद् ब्रह्य च शचं 

चा शास्त ऽउभे व्वोर्ये सजातवनौति भूमा वं सजाता- 
स्तद्धमुन माशास्त ऽउपद्धामि शाठव्यस्य व्दधायेति 

युद् नामिचरेद् युद्यु अभिचरेदमुष्य व्दधायेति" ब्रूया- 
दभिनिहित मेव सव्यस्य पाणेरङ्ल्या सुत्रति ॥ ७। 

^ श््खि्यभिद्िः-दइति ख । † “गवयेनेगेवुः-इति ग । 

, 6 ¶ र्व स्थानघु बधायेतिः-इति पवगौयादिपाठः च-पुरतके । 



४ ॥ एतप यन्राद्य गम् ॥ (शप्र ५त्रार) 

अथुङ्गर मास्कोति। नदि पुरा नाद्रा रक्षा 
स्याविश्णलिति ब्राह्मणे हि रसा मपहन्ता तस्मा- 

दमिनिहित मेव सव्यस्य पाणेरङ्गल्या भवति ॥ ट ॥ 

अथाङ्गार मध्यहति । अद्रे ब्रह्य खञ्णोश्ेति नदि 

पुरा नाद्रा रष्छा्स्याविश्णनित्य्मिहिं रक्षसा मप- 

न्ता तस्मादेव सध्यहति ॥ € ॥ 

अथ यत्यश्चात् तदृपद्धाति। धरण मस्यन्तरिघ्ं 

चत्यन्तरि सस्व शूपश्तटेव दश्हत्येतेनंव दिषन्त 

मराठव्य सुवबाधते बह्यवेनि त्वा छचवनि सजातव- 
न्यपदधाभि भ्रातृव्यस्य व्दधायेति। ॥ १० ॥ 

अथ यत्युरस्तात् तदपद्धाति। धच मसि दिवं 

हेति द्वि श्व रूपशेतदेव हःहत्येतेनव् दिषन्तं 

खुाटेव्य सुवेवाधते बह्मवुनि त्वा छचव॒नि सजातवन्युप- 

दधामि सठव्यस्य व्वधायेतिः॥११॥ 

अथ युदश्िणतस्तदुपद््धाति । व्विश्वाभ्यक््वाशाभ्य 

उपदधासौति । स यदिसुंल्लोकानति चतुथं मुस्त 
वानु वा तेनेवेत॒ट् दिषन्तं श्छाठव्य मुववाधते ऽनह्धा वै 
तद् य॒दिमांज्लोकान॒ति चतुथं मुस्ति वा न वुानद्धो 

^ (तुस्म्ादेन- इति च । 1 “ब्ायेति"-इति च | 

९, ¶ रखतदुभयरैव '्यदि माल्लो'-इति निरनुनासिकमाटौ ग-षएस्तक्षे । 



( रर रत्रा) ॥ प्रथम काश्डम् ॥ € 

तद्यदिश्वा च्ाशस्तस्मादाह व्विश्वाभ्यत्त्वाशणभ्य उप- 

दधामौति तूष्णौं केवेतराणि* कपालान्युपदधाति 
चित स्ोद्धंचित इति वा ॥ १२॥ 

अथुङ्गारोरभ्यूदति। मृगणा म॒ङ्गिरसां त॒पसा 
तप्यध्व सिक्ेतदे तेजिष्ठं तेजो युट् ग्वङ्िर् सा 
सृतत्तान्यसकिति तस्मादेव स॒भ्यूहतिः ॥ १६ ॥ 

थ यो दृषदुपले उप्टुघाति। सु छष्ठाजिन 
मादत्ते शम्मासौति तद वधनोत्य॒वधतःः रक्षो ऽवधूता 

रातय इति सोऽसावेव बन्धस्तत्? प्रतौचौनमोव 

म॒पस्त णात्युदिल्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिव्वे्लिति सो- 

ऽसावेव उन्धः॥ १४॥ 

अथ टद मपदधाति। धिषणासि पवतो प्रति त्वा- 

दित्यात्वगेच्िति धिषणा हि पवतौ हि प्रति त्वादि- 

त्यास्त्वग्बेच्िति त॒त् सञ्जा मेवैतत् छष्णाजिनाय च 
व्वद् ति नेदन्योऽन्युर हिनुसात' ऽइतौय मेवेषा परथिवौ 
रूपेण। ॥ १५ ॥ | 

चथ शम्या मुदौचौनायमा मपदधाति। दिव स्कम्भ- 

* “वेवेतराणिः-इति च । 1 (तस्मादेन्?-इति च । 

{ मुध्युद्ति^- दति क, “मुभ्यद्ति?-इति ख । 

९ शबुन्धृरतत्'- दरति क । `  ¶ हिनुसाव'-इति च। 

|| “रूपेण-दइति ख, “रूपे ग'-इति- च । 



९६ ॥ एतपथयन्नाद्धाणम् ॥ (शप्र ५ब्रा° ) 

नौर सौत्यन्तरिष् मेवं रूपेणन्तरिष्टोख द्यैमे ङाग- 
पथिवो व्िटग्पे तस्मादाह द्व स्कम्भनौर सौति ॥१६। 

अथोपला मुपद्धाति । धिषणासि पाव्वतेयौ प्रति 
त्वा पवतौ व्वे्िति कुनौयसौ चयेषा दुहितेव भुवति 

तुस्मादाह पावतेयौति प्रति त्वा पव्दतौ व्वे््विति प्रति 

हि सः स॒च्ञानते त॒त् सञ्ज्ञा मेवेतट् दृषद् पलाभ्यां 

व्दति नेदन्योऽन्य हिनसात। इति दौरवैषा रूपेण 

इन् ऽर्व् दृषदुपले जिह्व शम्या त॒स्माच्छुभ्यया स- 

मदन्ति जिच्या हि व्वद्तिः॥ १७ ॥ 

छथ हविदधिवपति। धुन्ट मसि धिनुहि देवा- 

निति धान्यः डि देवान् धिनुवद्त्यु डि हवि- 

यद्यत ॥ ९८ ॥ 
अथ पिनष्टि प्राणाय त्वोदानायत्वा व्यानायत्वा 

दोघी मनु प्रसिति सायषे धा मिति प्रोहतिदैवो वः 

सविता हिरण्यपाणिः प्रतिखरणाव्वु च्छिद्र पाणिना 

चक्षे त्वेति ॥ १९ ॥ (शतस् १००१) ॥ | 

तयुदेव पिनिष्टि। जवं वे देवाना हेविरिमुत 

* ^र्सति?- द्रति च । 

† “नुसावः-इति च । { चव्वुदति-दति ख । 

§ (ह विर्द्यते'-दइति ख, “ह विग्टह्धुति?-इति च । 
¶ “श्रतकणिडिका"-द्रति ख ; क-ग-एुक्तकयो नस्त्वत् । 



( रेज श्त्रार) ॥ परथमकाणडम् ॥ € 

मण्ुताना म॒थेतद्लुखलमुसलाभ्यां दषदुपलाभ्या 
ह वियेन्न घ्रन्ति ॥ २० ॥ 

स यदाह । प्राणाय त्वोदानाय त्वेति तत््राणोदानो 

दधाति व्यानाय त्वेति तद्यानं दधाति दौ सनु 

प्रसिति मायुषे धा सिति तद्यवुरहधाति देवौ वः 
सविता हिरण्यपाणिः प्रतिश्ुभ्णात्वच्छिद्रिण पाणिना 

` सुप्रतिश्हौतान्यसच्िति चष्टषे त्वेति तचचक्षदे धात्ये- 
तानि वे जौवतो भवन्त्येव सु हतज्जौव मेव देवाना 
हविभेवत्यमत ममतानां तस्मादेव पिनि पिध्षुन्ति 

पिष्टान्धभोन्धते कपालानि ॥ २१ ॥ 

अथेक च्चाज्यं निवपति। यदा ऽआओ्ादिष्टं देवतायै 
विशदयत यावदेव॒त्यं तद्भवति तदितरेण यजुषा 

ृह्ञाति न वा ऽरतत् कस्ये चन देवतायै हविग्॑ज्ञ- 
न्तादिश्ति यदाज्यं त॒सादुनिरुक्तंन यजुषा शल्लाति 
महौनां पयोऽसोति मद्य इतिवा रएतासा मेकं 

नाम यद् गुवां तासां वा ऽरुतत् पयो भवति तस्मादाह 

महोनां पयोऽसौव्येव सु हास्येतत् खल् युज॒षेव खहौीत॒ 

भवति तस्मादेव महहौनां पयोऽसौति॥ २२।५॥ 

॥ इति प्रथमप्रपाठके पच्चमं ब्राह्मणम् [२. १.] ॥ 
नः ५मेके'?-इति च | 
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€< ॥ श्रतपथन्राह्यणम् । (रश्प्र° ५ब्रा) 

॥ ओरौ गणेशाय नमः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेग्योऽखिलं जगत् । ̀ - 

निर्ममे, त महं वन्दे विद्यातोयंमदेश्वरम् ॥ ९ ॥ 

एवं प्रथमेऽध्याये त्रतोपायनादि तण्डुलकरणान्तं प्रयोगजात 

मुक्तम् ; श्रथ दितौये कपालोपधानादिरभिधोयते। 

तच्च कपालोपधानपेषणयोयेगपदनुष्ठानं विधत्ते “स वे कपा- 

लानोति। ्रन्यतरः' विजनां मध्ये एकः च्रा्नोघ्रः९, 'सः' कपा- 

लाना सुपधाता । ्रन्यतरः' श्रष्वयेः, “सः पेषणथं दृषदुपले 

उपदध्यात् । उक्तं कन्नुभेद सुपपादयति- (तद्वा एतदुभयः सद 

क्रियते-दति । एककन्तं कतरे हि पर्यायेणणनुष्ठानं ख्यात्, एतचोभयं 

घरानुष्ेयम् ; श्रतो विभिन्नावेव कर्तारौ युगपत् कुर्याता भित्यथैः । 

एतत् सहानुष्टान सुपपाद यितु मनुवद् ति- “तद्यदिति॥ १॥ 

‹ उपपाद यति?- “शिरो इ वा एतद् यज्ञस्य यत् पुरोडाग्न 

दति। पुरोडाग्रस्य प्रतिज्ञातं यन्ञश्रिरस््ं सन्यादयति- “स 

यान्येवेमानोति । “मस्तिष्क एवेति । भिरःकपालान्तेगेतं मांसं 

"मस्तिष्कः । “तद्वा एतदिति । "तत्" एतत् कपालं मस्तिष्करूपं 

मिलितं सत् भिरस्सञ्ज्ञक मेक मङ्गं प्रसिद्ध लोके। तथयाचापि 

शिरःकपालमलसिष्कसस्ततयोः कपालपिष्टयोः सह प्रयोगात् पुरो- 

डाश्रात्मकस्य यज्ञ शिरसः एकौ करणं सेत्यतोत्यभिप्रायः ॥ २॥ 

१-- “आम्नौघ्रादिः- इति ठ । २-- (तदुपपादयतिः-दति ए । 



( र० शब्रा) ॥ प्रथमंकाण्डम् ॥ (२ 

तच कपालान्युपद्घतः हत्य माह- “स उपवेषः मादते 

ष्टिरसि""-दतिर । श्रह्गमरविभजनाथें काष्ठ सुपवेषः२ । ्ष्टिशब्दं 

निवक्रि- शच यदेनेनेति । शशष्िव-दूति क्रिया विशेषणम् । 

“जि षा प्रागल्भ्ये" -दूत्यस्मात्* ्टष्णोत्यनेनेति शेष्टिरिति करणे 

क्रिननित्य्थैः। श्रत एतदु पतेषस्य सज्ज्ञान्तरम् । तथा चान्य 

श्रयते- ““्ष्टिरुपवेषः-दू ति । ^“श्रथत्या दि उपवेषश्य नि्वं चनम्ः। 

श्रय यज्ञे "एनेन काष्टन "यत्: अङ्गारादिकम् उपालभते 

रश्नो ति । "तत्" एतत् “एनेन' उपवे षेए बवेष्टोवः । “विषु यान्ना- 

वित्यस्मात्ः करणसाधनो चजन्त उपवेषगशब्दः ॥ २ ॥ 

्रभ्निगताग्षड्यंशस्य निरसनं विधत्ते- “तेनेति । भ्राचः-दति 

विधेय विशेषणम्, प्रा ग्दिग्गता नित्ययंः । 

मन््नगतयोरा मात्रयाच्छन्दयो विवक्ति मयं माह- “चअरयं 

वा दूति। श्राम मपक्त मत्तोति श्रमात्", मनुवखाणा मोदन- 

पाकादिदेतुरभिः; क्रयं पलल मत्तोति ्रयात्"-दति श्रव 

द इनोऽग्रिः< ॥ ४॥ 

१९-- उपवेश"-दरति तालव्योपधः जादिषु । ख्व मिहोत्तरच्रापि । 
२-- वासं १,१७.१ । का० श्रो० सू० र्. ४. २५। 

३-- “परलाश्श्ाखाया मूलदेषे छिन्न उपवेषः'-दइति मद्ोधरः। 

का०श्रौ° सू० २, ४. ९५. बर्च्यम् । € १ १९.९३। 
५-- का० श्रौ ६९० २,९१.०; २, € ; ७, २८ | 

६-- 'डपवेवनामनिवंचनम्'-इति ठ, ड । -- जु° उ० १३। 
< वा० सं° ९. ९७०.२। का० खरौर द° २. ४. २९ । 

€ ~~ “्रवदाह कोऽभरिः"- द्वति ठ, ड । 



९९४ ॥ ग्रतपथेत्राद्यणम् ॥ (१ष० ५ब्रा०) 

एवं मयन्निय मय्रिं मन्तरेण निरंत्य, इएद्धादग्नेः पुरोडाग्रश्रप- 

शाथे सङ्गाराहरणं विघन्ते- “येति | 'आस्कौतिः विभजतो- 

त्यथः । “खकञ् श्राप्रवणेः“-इति धातुः ¦ इत्यं करुवंता मभिप्राय 

माह-- “य दति। देवान् यजति इति 'देक्याट्", चयः" श्रि, 

तस्मिन् हविःअपण्ठ दिकं करवामहा इत्यनेना भिप्रायणत्यथेः ॥ ५ ॥ 

 तस्िन्नङ्गारे मध्यमकपालस्यो पधानं विधत्ते “त मिति। 

श्रह्गरस्योपरि विहितं कपालोपचानं प्रशंसति देवा इ वा 

दति । “नेन्नः'-इति। "न. अस्माकं दविषो भागेनेव" राक्षसादय 

उपो त्तिेयरित्यनेना भिप्रायेषणङ्गारस्योपरि कपालो पधानं छतवन्त 
दृत्यथेः । 

एवं शल्युक्तभयनिटन्ति माह-- “अचिति । “श्रा रेवयजम्"- 

इतिमन्त्ेस^ स्थापितखेवाङ्गारस्योपरि कथालोपधानं प्रगर॑सति- 

““तद्यदिति । यजघा मन्ेए रुद्तलादरष एव हि कपालो पधाने 

मुख्यः ; नान्य दृत्ययः ॥ ई ॥ 

विहित सुपधान मनूद्य मन्तं विधत्ते “स उपदधातौति । 

` “पथिकी इडेति । पएथितौसनबन्धश्रवणात् तक्छम्वन्िरूपेरोतदेव 

कपालं इदं करोति इटृन चतेन कपालेन विद्रषणं कूुवेन्तं 

श्र् मववाघते । 

१-- “निद्धेव्य'- इति ठ, ड । र-- “अ प्रवरणे-दइति ए 

३-- ऋवा० उ ° ६। ४ -- ह विषोऽधोभागेनेव'-दइति ठ । ˆ ` 

५-- वा० स० १.९७. ₹। काण श्चौ० २, ४.२८ 

६-- वा० स०१.१६५०. 8 | का श्वौ सू २. ४,२९ । ज 9 



(रर रना०) ॥ प्रथमकाणडम् ॥ ९०२ 

` एतन्मन्लगेष मनूद्य व्याचष्टे "जह्मवनोति । “चबक्लो वां 

द्रत्यादि । “यजष्षु यजुमन्त्ेषु बह्विधा खलु आगरः" फलप्राथना, 

श्रतो बह विधं ब्रह्मचचादिसम्भजन मनेन प्रतिपाद्यत इत्ययः । 

` मन्तगतयोरद्यचचगरब्दयो लं कषणएया तदो चैपरलं विवक्षित मिति 

व्ाचष्टे- “डमे वों दति । मा वा दति। समानं नायन्त 

दरति “सजाताःः ज्ञातयः । तेषु च बङ्भावस्य दशनात् धमिवाचिना 

मजातगशब्दन तद्धम्मा विव्सिति इत्यथः । 

अभिचरतो विशेषं वक्तुम् उक्तः नित्यपक् सनुवदति- “उप- 

दधामि भ्वादव्यश्येति 1 त मेव विशेषं द् भेयति- “चदय अभिचर- 

दिति) अ्रभिचरणएपक्ते “भ्राठव्यस्य वधायः-दूति स्याने अमुख्य 

वधायः-दइति गरचोर्नाम षण्यन्तं निर्दिश त्रूयादित्यथैः । 

उपहिितस्य कपालस्य उपयङ्गुल्या च्रभिनिधानं विधत्ते “च्रभि- 

निहित मेवः-दति ॥ ७ ॥ 

 दल्तिणहस्तनान्यस्याङ्गारस्या हरण विधन्ते- “श्रयति । -नेदि- 

हेत्यादि । यदि स्यपा्ठङ्गुल्या अभिनिधानं न कुर्यात्, लदा 

"दूह" श्रस्मिन् कपाले उपयेक्गारनिधानात् पुरस्तादेव राक्षसाः प्रवि- 

युः ; नेव तथा स्यादिति अङ्गुल्याः अभिनिहित मेव भवेदिल्यधेः। 

तथा सन्युक्रदोषनिटत्ति माह- शन्राह्यणो होति । श्रभ्मिः यथा 

दाहेन रक्षांसि दिनि, एवं ब्राह्मणोऽपि मन्तसामध्यैन तेषां 

१९-- नास्येतत् पदं जादिष। ॑ 

२-- `राच्त्साः प्रविष्ेयः; अतः कपालस्योपरि अङ्गा राध्यदहनपयन्तम् 

अङ्ल्या'- इ तेवं विरेषपाटो ए-पुस्तके । 



१०२ ॥ शतपयव्रा्णम् । (रप्र भत्रार ) 

हिंसकः; श्रतोऽङ्गा राध्यूदनपयन्त मङ्गुलयाभिनिदहित मेव भवे- 

दित्यः ॥ ८ ॥ | 

समन्त्रकं, कपालस्योपरि श्रङ्गाराध्यृहनं विधन्त- “श्रयेति । 

“नेद पुरेति पुरा" पुरोडाश्राधिश्रयणणत् प्रागित्यथेः। अन्यत् 

पूववत् ॥ ९ ॥ 

पाश्चात्यकपालस्योपधानं? विधत्ते “श्रयति मध्यमकपाल- 

स्योपधानानन्तयम् “च्रय-शब्दायेः । श्रन्यत् सवे पूवेवद्याख्येयम् ॥ ९०॥ 

मध्यमकपालात् प्ूवेदेगे श्ाप्यस्य कपालस्यो पधानंर विधत्ते 

“श्रय यदिति। “दिव एव रूपेण-दति । दिवः सम्बन्धिना 

रूपेण "एतत्" दतौयं कपालं दृदौकरो तौ त्यथः ॥ ९९ ॥ 

दचिणभागय्ितस्य कपालस्यो पधान विधत्ते- “च्य यदिति । 

मन्स्य तात्पयं माह- “ख यदित्यादिना । पूरवे हि बिभिरुप- 

हितैः कपालैः एयिव्यादिलोकच्रयसका श्राच्छबोर्वाधः प्रतिपादितः, 

ददानौन्तु दमान् चंलोकान् श्रतिः ्रतिक्रम्य यत् चतुथः 

स्थानम्, तदस्तिवा न वेति सन्दिग्ध मेव; लोकच्रयवत् प्रसिद्य 

भावात् । श्रतो मन्त्रे लोकवाचिग्रब्द विशेषं परित्यज्य ““विश्चाभ्य- 

स्वा शाभ्य”-दति, सवेश्ब्दपर्यायस्य विश्व्रब्दश्य प्रयो गात् सन्दिद्य- 
------------------------------------- 

१- वा° सं० १,१८.९ । का° ्रौ° दून २, ४. २० । 

२-- तच मन्ल्ः - वा० सं° १.१०. २। का०श्रौ° सू० २. ४. ३१ । 
इ३- तच मन््तः-वा० सं० १.१८. २। का श्रो खू° २. ४. ३२। 

४ पूरवैः-दति ड-पुस्तकादन्यच । 

५-- वा० सं० १. १८, 8 | का ओर सू २. ४. ~ल | 



( र्खण रेता) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ १०द् 

मानात् स्वस्मादेव स्थानात् “दिषन्तः शच सः यजमानः तिनः 

चतुय कपालो पघानेन बाधत दत्ययः 

““विश्वाग्यः"“-दतिमन्त्रस्य लोकचयातिरिक्रपरत्र मुपपादयति- 

““न्रनद्धा वा इत्यादि । लोकचयातिवनज्निनश्चतुयंस्य सदा वोऽसद्धा- 

वश्च “्रनद्धा वै" श्रस्माक मप्रत्यक्त एव ; यद् “विश्वा आशाः" सर्वा 

दिश्नः, तदण्यनद्धा “अनद्धेव' श्रप्रत्यक्त मेव; ( लोकचयवत्मसिद्य- 

भावात्? । ) अतोऽप्रत्यक्चदि गवाचिना विश्वान्य आश्राभ्य दतिः 

पददयेन लो कचयव्यतिरि क्रं सकल मेवाप्रत्यखं विवचित भत्यः । 

एवं कपालचतुष्टयस्य मन््ेणोपधानं प्रतिपाद्य श्रवशिष्टकपा- 

लोपधाने पकद्य माह- “ष्णो चवेति ॥ ९२॥ 

उपददितेषु कपालेववङ्गाराध्यदनं विधत्ते “श्रयति । मन्ते 

गृणा मङ्गिरसा मिति, तपसो यद् विशेषणं तद्चाचषटे- “एतदा 

दति । यद् श्ग्वङ्कखिरसांः महर्घोणणं तपो विग्रेषजनितं तेजः, 

“एतत् खलु श्रग्धा दि तेजोऽन्तरात् 'तेजिष्ठः तेजखितमम्, श्रति- 

श्येन दक्षम् । तेजखि-ग्ब्टादिष्टनि “विन्मतोलेगिति९ लक् । 

एवं वदतो मन्तरस्याभिप्राय माद- “सुतप्तानौ ति । एतान्यृपडितानि 

१-- .सन्दिग्धमानत्'-इति जादिषु । 
= (| ८ 2-- न॑तद्दाक्यं ए-पस्तकादन्यच । ३- "विश्वा खाशा इति!-द्ति ठ । 

४-- "मन्लेषु"-द्रति जादिषु ; ठ-पुस्तक तु नास्ेवैतत् पदम् । 

५-- वा° सं* १, १८. € । का० खरौ स्° २, ४, ३५ । 

.- = घा द्ूण० ४, 2 ६५ | 



५ ॥ ष्रतप त्राणम् ॥ ( शप्र ५व्रा°) 

कपालानि शग्वङ्किरसां तपसा सृष्ट ्रतिशयेन तप्तानि भवेयुरित्य- 

नेनाभिप्रायेणेत्ययंः । “असन्-दृत्यस्तेः पञ्च मलङ्गारे° रूपम् ॥ १३ ॥ 

एवं सदहानुष्टेययोः कपालोपधान मभिधाय पेषणं विधातु 

मारभते- “च्रथेति । श्रवडहननवत् पेषणस्य पिः ष्णा जिनस्योपरि 

कत्तेवयता मभिप्रेत्य तद्ादानं विधत्त “स छष्णजिन मिति 

“सोऽसावेवेति । अवहननप्रकरणे रष्णाजिनावधूननविधिश्रेषो यः 

प्रागान्नातः- "तन्ना एवेतद्रक्तास्यतोऽपहन्तो ति, स एवाचा्यलु- 

षञ्य योजनोय इत्य तिदेशः। 

चरस्य छ्ञष्णाजिनस्य स्तरणं विधत्त “तदिति । “द्वव पएथि- 

व्यदितिः”-द त्यादिना यत् प्रागान्नात सेव मन्त्रवयाख्यानम् ., तद्- 

ातिदिगश्ति- “सोऽसावेवति॥९४॥ 

तष्य कछष्णाजिनस्योपरि दृषदः समन्त्रकम् ` उपधान विधत्त- 

“श्रयेति । “धिषण ददोत्यादि । पेषणोयतण्डलानां धारणाद् 

` "यिषणा', पर्वतावयवत्ात् 'पर्वतौ'-दति । एतदुभयं प्रसिद्ध भिति 

“दि"-गब्दयोरयंः । गत मन्यत् । “दूय मेवेति । पाथिवेन धारणण- 

द्येन रूपेण योगात् “एषा' दृषत् इय मेव ष्रथिवोति सदतिः॥ ९५॥ 

अय दुषदः पञ्चाद्धागे शम्याया उपधानं विधन्त-- अय शम्या 

९- पा० ख° ३. ९. ७ । स-- ६. ४. 8. (७२. ७€ षर) दद्यम् । 

र - तच मन्तः-वा सं १९.९९.१९ । का° श्रौ सू° २, ५,२। 

४-- ७ ए ९ घर ब्र्टयम् | ५-- ७२० ५ प° ब््म् । 
ई-- “मेतन्मन्लनवयाख्यानम्'- इति ठ । 

७-- वान सं०९.९९.२। का०्श्चौ० सू० २,५.३। 
८-- तच मन्तः- वा० सं १. १९. ३ । . 



(रर शना) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ९०५ 

भिति 'डदौतचौनम्' उदगवख्ित मये यस्याः सा तथोक्ता) 

कात्यायनोऽप्याह स्म- “पश्चाच्छम्या सुपोहत्युदौचों दिव दति 

दति, । शम्याया दुलो कास्तम्भन हतुं वक्तु मन्तरि रूपता माह- 

“ञरन्तरिक्च मेवेति । द्यावाष्टयिव्यात्मना संस्दुतयो दृषद् पलयो मैध्ये- 

ऽवस्थानलकणेन॑ रूपेण “अन्तरित मेव अन्तरि लो काल्मिकेव 

शम्या", इमे च दयावाष्यिव्यौ अन्तरि दि यस्मार् "विष्टे" 

विविध मधस्तादुपरिष्टाचच धारिते, श्रतोऽन्तरिलाल्मिका शम्यापि 

“दिवस्कम्भनोरसो ति, स्ढयते ॥ ९६ ॥ 
दृषद् उपरि उपलायाः स्थापनं समन्तकंर विधत्ते- “येति । 

'पावेतयोः-शब्दं व्याचष्टे- “कनो यसौत्यादिना। यस््मादेषोपला 

अरतिगश्रयेन दृषदः सकाशादल्यपरिमाणण, चरतः “एषा दृषदः "दुदि- 

तेव भवतिः; दुहिता हि लोके मातुरल्योयसौ भवति। तस्मादेषा 

पवेत्याः* युतौ “पावतयो"-दरति । ““स्लौभ्यो दक्-दरति" ढक् । 

“प्रति ला पवतो वेत्त॒-दतिमन्लगरषेण परस्मरद्िसापरि हारा 

दृषदुपलयोभिंत्ो करण मथं दति व्याचष्टे “प्रति रौति । उपयेव- 

स्थानलच्षणेन रूपेण “एषाः उपला शौ रेव" दयलोकात्मिकेेव्यथैः । 
तदेको दृषदुपले समाडन्तो तिर प्राक् यत् तयोः समादननं विदि- 

तम्, तत्र ग्रस्यायाः साधनं प्रसङ्गादुपपांदयति- “हनू एवेति । 

| ९-- का० श्मौ° सू° २, ५.४ । न~ > 2२, २५..३ 

इ-- वा° स० १. १९६. 8 । का खौ शर, <. ५९१५। 

४-- 'पावव्याः"-इति ज । ५-- पाण सू° ५,९१.१२० । 

दू--१. ४.१३ (७४ ए० १९१ पं०) च्शटव्यम् | 
14 



१०६ , ॥ ग्रतपयन्राद्छयगम् ॥ (रप्र ५ब्रा०) 

दषदुपलयोरुभवत्रावस्थानाद्धनूवम्, तन्म्येऽवस्यानाच्छम्यायाः जिङ्ा- 

त्वम् । यस्माच जिङ्या लोको वदति, तस्मात् जिद्णास्थानौोयया 

शरम्ययेव समादननं कुर्यादित्यर्थः ॥ ९७॥ 

श्रय पेषणाथं दृषद् उपरि समन्लकं तण्डुलप्रचेपं विधत्ते 

“अय विरिति । मन्तगतधान्यश्ब्दस्याभिप्रा् मादह-- “देवान् 

धिनवदिति । “चिवि प्रौणनायेः""-द्रतिः धातुः । यष्टयानन्यादि- 

देवान् “धिनवत्' प्रीणयेदित्यनेनेवाभिप्रायेण हि हविगद्यते ; अतो 

धिनोति प्रौणयतोति शधान्यम्' । यत एव मतो देवान् धिनुदहोति 

मन्यः ॥ ९८ ॥ 

समन्त्रकं पेषणं विधत्ते- “श्रथति । "पिनष्टि' सचचषयति । 

“पिष स्यंने"-द्रति* धातुः । प्रक॑ण अनिति चेष्टत दति 

नासिकाभ्यां बहिनिगंच्छन् श्वासरूपो वायः प्राणः” । उत्" ऊ्धात् 

अधोदेशर प्रत्यनिति चेष्टत इति “उदानः'; नासिकाभ्यां देहे पुनः. 

प्रविशन् वायुः । अन्नपानादिरसं विविधं खर्वासु नाड़ोषु अनिति 

प्रेरयतौति व्यानः" ; ऊ््खावाडःढत्ति*विलक्षणो मध्यटृत्निर्वायुः । 

एतन्बन््ाये उत्तरमन्लसापेत्त दति तदुभयं ससुदित्य व्याख्यात् 
सु त्तरमन्तं विनियुङ्के- “प्रोहति देवो व दतिः । आननेन मन्लेण 

१-- वा सं०१.२०.१९। काण श्रौ सू° २. ५, ६। 

र₹-- भ्वा° पर ५९३ । 
द-- वा० स० १,२०.२ । का ° सू २, ५.६ । 

-- रु° प° १8४ । ५-- “ऊर्धं धोढत्ति-*-दइति ठ, ड । 

ई-- वा० सं १.२०. ३ । का० श्चौ° ख २. ५. ७। 



( रख शत्रा०) ॥ प्रयमकाणडम् ॥ १०७ 

रष्णाजिने प्रकिपतोत्यथः । यत्तु प्रकारान्तरेण कात्यायनेन ख्च- 

प्रणयनं, तद्भाद्यणन्तरमूलम् । स हवं सूचयामास-- “पिनि 

प्रणय वेति प्रतिमन्लं, दौघां भिति छृष्णाजिने प्रोहति, चचृषे 

लेतौचत इति\ ॥ १९ ॥ 

प्राणणयेतिमन्लस्याभिप्राय मा दिष्कत्त सूक्तं पेषण मनुवद ति- 

“'तद्यदिति । ्रष्टतानांः मरणर हितानां देवानां दविः “जौ वं"? 

प्राणधारणं युक्त मेव सत् “्रसटतम्" मरणसाधनं न भवति । अरथेवं 

सत्येत्यनज्ञसाधनं दविरवहननपेषणणभ्या श्टविजो मारयन्ति; तया 

सति निर्जौ वलात् तस्वाष्टतलसाधनलं न यक्त मिति भावः ॥ २० ॥ 

मन्तप्रयोगेणस्य परिहारं दशेयति- “स यद्ाडहेति । पेषणए- 

समये “प्राणाय वेव्यादिमन्तं प्रयच्ञानः प्रणदौनेवः पुनरस्मिन् 

हविषि सथापयतौत्यथंः । गत मन्यत् । 

“एतानि वं जोवत दृत्यादि । एतानि प्राणेदानधारणदौनि 

“जो वतः पुरुषस्य लिङ्गानि । “एवम्? अनेन मन्त्प्रयोगेण प्राणो- 

दानादिख्थापने खति हविरपि सजौव मेवेति युक्तं तस्वाखटतल- 

साधन मित्यभिप्रायः। “पिषन्तौति । एवं समन्तक मध्वयेणण 

पेषणे छते खति यज्मानपरिचारका च्रवश्ष्टं सवं चलँ ङुयुः^ । 

पेषणमन्लः, देवौ व इत्यादिरेव प्रोहणमन्त इति विग्नेषः। 
र-- “जोवनं^इति ड । ३-- (अमरणसाघधन'-इति ठ, ड, ए । 

“मन्ल प्रयोगेग तस्य निजौँवत्वं परिहरन् प्रागादौनेव"-द्रति ए । 

५-- “दासौ पिनष्टि पलो वा, अपि वा पत्यवष्न्ति गरबा पिनष्ि-इति 

अपण ओ० ख ९. २१. ८, ९ । 



१०८ ॥ प्रतपयन्राद्धणम् ॥ (रपर ध्रा ) 

तथा उपहितानि च कपालानि “त्रभोन्धतेः अङ्गारैः प्रदौप्नानि 
& € 

कुयरित्यथः ॥ २९ ॥ 

पेषणसमये एव श्राद्यस्य निर्वापं विधत्ते “्रथेक दति । यदा 
€ = ८ \ ८ (1 चाष्वथः पिनष्टि, ्रय' तस्िन्नेव समय “एकः अन्यः घ्नोप्रादिः 

( चाज्यं निवेपति९) । श्रत एव खुचकता पेषणाच्यनिर्वापयोः सम- 

खमयवत्तिवं सचितम्- “रिव्यमारेषु निवंपत्यन्यो महोना भित्या 

ज्यम्-द तिः । तद्वाच्यं प्रसिद्धदेवतावाच्यग्यादिशब्दर हितेन मन्तेण 

यदौत्तव्य भिति विधिल्छुराद-- “वद्वा इति । “यत्' खलु ₹विः 

“अग्नये जष्टं गणहा मो त्येवं देवताये निदिं्टं भवति, "तद्" यदणएसाधनं 
यजुश्च यावददेवत्यं भवति, तावदेवत्य मेव "तत्* दविभेवति । राज्यं 

च सवेदेवतासाधारण भिति देवतादे ग्रनर दितेमैव यऽ षा गक्णोया- 

दित्यर्थः । तथा चाज्यस्य सवद वतासाधारण्छं सेव्छतीत्याह- “न वा 

दूति । एव मनिरुक्रयजुषा यदणए सुपपाद्य॒तददिघन्त- “तस्मा- 

दिति। देवतानाम निःगेषेणोक्तं यस्मिन् तत् “निर्क्रम्', तदिल- 

चणम् “च्रनिरुक्तम्' । तादृशं च “मौना मित्यादि यजः? ; तच 

प्रसिद्धदेवताव।चिषदस्यानुपलम्भात् । 

च्रथेतन्बन्तं याचष्टे- मद्य इति । “मह पूजायाम्" । मद्यन्ते 

पूज्यन्त दति मद्य: । एतच “एतासां गवाम् “एकः साधारणं 

नाम । चच्यस्य पयःकाय॑वात् “पयोऽसौति । विकारे प्ररुति शब्द 

द्यः । गरो तव्याञ्यप्रका शकलात् च्रसि"-मन््ः" प्रयोक्तव्य दूत्या ह- 

(> १-- नेते पदे ए-पएस्तकादन्यतच्र ।  २₹-- का० खौ ° खू° २. ५. € । 
ड, ५--वा० स° श २०. ५ | ४--- म्वा० प° ७द्े° | 

^ 



( रन शत्रार,) ॥ प्रथम काण्डम् । | ९०९ 

एव सु ेति। "एवम्" अनेनैव मन्लेण आज्ये निरुप सति 

तस्य तत्का शनसमथ॑लात् यजषेव तत्" आ्आाज्छं खदौतं भवतौ- 
त्यथः ॥ २२॥५[२.१.]॥ 

दूति श्रौरायणाचायंविरदिति माधवोये बेद्ायंप्रकागो 

माध्यल्दिनिशतपयभाय्य दितौयाध्यावे 

प्रथमं ब्रा्याएम्^ ॥ 

१-- अथ पेषणोपधाने सद भवतः । तच अभ्नौत् कपालानि पत्ताल्य, 
गाहपव्यस्य पश्चादुपविश्य, प्रथमं तावत् उपवेषं रटद्ौत्वा तेन श्रपगस्य 
अङ्गारान् खश्मध्ये खव खस्थानात् प्राच्यां प्रेरयति+-- ययाङ्गारस्थानेऽति- 
तप्तभूमौ कपालान्युपधौयेरन् । तवस्तेनेव प्राकपेरिताङ्गारमथ्यात् रका 
मङ्गारं गाद्देपत्यखरस्य पश्चाद्भागे दत््तिणपएरोडाश्रस्यानस्य मध्ये खानयति । 

तस्थानौोतस्याङ्गारस्योपरि उत्तानं मध्यमं कपाल मुपदघाति [तचाभिचारं 

कुवन् मन्ते “्राटव्यस्य' स्थाने अमुकस्येति शत्ोनांमग्रहगं कार्यम्, तत 
उदकोपस्परशनञ्च | । ततः सवद स्तस्थाङ्कल्या अभनय स्परे मध्यमकपाले 
खक मङ्गारं निदधाति, ततः परश्वाद् दितौयम्, ततः पुरस्तात् टतौयम्; 

मध्यमाद् दक्िणं चतुथेम्, चतुर्यातपृवे मेकस्य कापालस्यान्तरालं परि शिष्य 
पञ्चमम्, चतुथपञ्चमयोरन्तराले षष्टम्, चतुयस्य पश्चात् सप्तमम्, तस्य 
पश्चादष्टमम्, स्वेभ्य उत्तरतो नवमदग्रमैकारश्ानि प्राकसस्थानि । ततो 
ज्वलदङ्ारैः सर्वाणि तानि कपालान्ाच्छादयति । तवत्तदेवो पसजंनौरम्री- 
देव गाद पवयेऽधिश्चयति । पिद्संयवनार्थां आप उपसजंन्यः । इति कपा- 
लोपधानम् । अथ पेषणम् । तच अष्वयुः छ्णाजिन मादाय, पूवेवदवधूय, 
अप उपस्परश्य, प्र्ग्प्रौव मास्तौ ये, सयद्टस्तेनाविसुक्तं छष्णाजिने, दच्िशोन 
स्तेन घागग्रां दृषदं तस्य छष्णाजिनस्योपरि निदधाति । तत्पश्चाद्धागे 
अधस्तादुदगग्रां शम्यां प्रेरयति,-- यथा दृषदः प्राचचनप्रवशतां जायेत । 
ततस्तस्या उपरि उदगम्रा सुपला सुपदधाति । ततस्तस्यां दृषदि तण्डला- 

नोप्य पिनद्धि। पिष्यमाणेव् तस्ड्लेषु, तप्यमानेषु कपालेषु च यजमानो 
आज्यस्थार्या माज्यं प्रच्तिपतौतौद पेषणेपधाने कसेणौ विदिते । 



१ ॥ शतप यत्राद्य णम् ॥ (शप त्रा) 

पविचवति सुव्वपति। पाच्यं पवित्रे ऽअवधुाय 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसुबेऽश्चिनोवादुभ्यां पुष्णो इस्ता- 
भ्या सुंव्वपासौति सोऽसावेवेतस्य यजुषो बन्धुः ॥ १॥ 

च्चथान्त्व्वेदयुपविशति। अथक उपसजनोभिरेति 
ता अ्ानयति ताः यविचराभ्यां प्रतिण्ह्लाति स माप 
ओछओषधोभिरिति सु दछेतदाप श्चोषधिभिरेताभिः 
पिष्टाभिः सङ्गच्छन्ते स मोषधयो रसेनेति सु दछयेत- 
दोषधयो रसेनैताः पिष्टा अड्भिः सङ्गच्छन्त ऽ्ापो 

द्येतासाः रसः सुर रेवतोजंगतौभिः एच्यन्ता सिति 
रेवत्य ञ्चापो जगत्य चोषधयस्ता उ दयेतदमय्यः सम्य्- 

च्यन्ते सम्मुधुमलोम्म॒धमतोभिः एच्यन्ता मिति सः 
रसवत्यो रसवतौभिः प्रच्यन्ता सित्येवेत दाइ ॥ २॥ 

चथ संयौति । जनयत्ये त्वा सुंयौमौति य॒था श्रिये 
ऽन्नाद्यायेमाः प्रजा यजमानाय युच्छेदेवं वे तत् संयौ- 

त्यधिवश्यन्न वे संयौति युथा वा ऽचुधिडक्तोऽगरेरधि 
जायेतैवं वे तत् संयौति ।॥ ३ । 

अथ देधा करोति। य॒दि दे हविषौ मवतः, 

पौणमास्यां वे इ हविपौ भवतः स यच पुनन सः- 

ह रिष्यनस्यात् तदयिषश्तौद् मग्ररिद् मग्रौषोमयो- 
रितिनुानावा ऽर्तदुग्रे हविषह्णन्ति त॒त् सहावध्नन्ति 



(रख रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ १९१९ 

तत् सह पिध्षन्ति तत् पननाना करोति तस्मादेव 

भिषश्त्यधिटणक्छेवेष पुरोडाश मधिश्रयत्यसाः 

वाज्यम् ॥ ४ ॥ 
तदा ऽरुत॒त् । उभुयः सद. क्रियते तद्यदेतदुभुयः 

सह किय॒तेऽडा ह वा ऽणु आत्मनो यक्ञस्य यदाज्य 

मङ्ख यदिह हविर्भवति स युश्चासावडायु उ चायु 
मस्ता ऽउभुवश्चि गमयावेति तस्मादा ऽर्तुद् भुयः 

सह क्रियत ऽरुव मु हेष आत्मा यज्ञस्य सुन्धोयते ॥५॥ 
सोऽसावाज्य सधिश्रयति। इषे त्वेति व्व॒ष्चे तदाह 

यद्मदेषे त्वेति तत् पनङ्दासयत्यज त्वेति यो ब्व्टा- 

दृग् रसो जायते! तस्मे तदाद ॥ ६ ॥ 

चथ पुरोडाश सधिदणक्ति। घुम्माऽसौति यन्न 
मेवेतत् करोति यथा धम्म प्रच्यादेवं प्रुहटणक्ति 

व्विश्वुयुरिति तदुायुद धाति ॥ ७॥ 
त प्रथयति । उरप्रथा उर् प्रथस्वेति प्रथुयत्यवेन 

मेतद्रु ते यज्ञपतिः प्रथता सिति युजमानो वे यज्ञ 
पतिस्तद्यजमानायेवेतदाशिष मुशस्ते ॥ ८ ॥ 

तन्न॒ स्वा थु कुयात् । मानुष इ कुर्याद् युत् 

> ८ मधिश्रपत्यसा'-दति क । 

† जायुते'- दति च-श॒द्धौ । 



९९२ ॥ शतपयन्राद्णम् ॥ (रपर ब्रा? ) 

प्रथु कुर्याद् बयद्ं॑वे त॒ट् यज्ञस्य, युन््ानुषं नेद् व्यध 
यज्ञे करवाणौति तुस्माज्ञ सचा पथु कुर्यात् ॥ < ॥ 

अश्व शफमाचु" कुर्यादित्यु हक ऽआहः । कस्तद 

यावानश्वशफो युवन्त मेव सयं म॒नसा न॒ सचा प्रथु 
मन्येदैव" कुर्यत् ॥ १० ॥ 

त मह्भिरयिषटशति । सकछदया चिव तदयुदेवास्याचा- 

वघ्रन्तो वा पिध्ष॒न्तो वा क्षणवन्ति। वा च्िवा दहन्ति 

शान्तिरापस्तदङद्धिः शान्त्या शमयति तदद्भिः सन्द 

धाति तस्मादङ्खिरसिखत ॥ ११ ॥ 

सोऽसिषटश्ति। अशिष्ट त्वचं सा हिध्सोदित्य्चिना 

वा ऽरनमेतदसितष्छन् भवत्येष ते च॑ मा हिध्सौ- 

दित्येवेतदाह ॥ १२॥ 

तं पयम्मिं करोति अच्छिद्र मवेन मेतदश्चिना 

परिण्ह्लाति नेदेनं नाष रशणसि प्रखशनि- 

त्यग्निहिं रकसा मपडन्ता तस्मात् पर्यभिं करोति ॥१३॥ 
त श्रपयति । देव्त्वा सविता अपयत्वितिनवा 

ऽतस्य मनुष्यः ्रपयिता देवो येष तदेनं देव णव- 
सविता श्रपयति व्वषिष्ठु ऽधिनाक ऽदति देवचो रत- 
दाह यदाह व्वपिष्ठ ऽधिनाक ऽइति त मभिखश्ति 
रत व्वेदानौति तस्मादा ऽअसिश् शति ॥ १४॥ 

* न्याज्ञस्यः-इति ग । 1 “च्िरन्ति'-इति च । 



( रख० रत्रा०) ॥ पथम काण्डम् ॥ श१दे 

सोऽभिषखश्ति। मा मेम संव्विक्या इति मानु 

भेषौम्मा * संव्विक्या युत् त्वाह ममानुषःः सन्तं 
मानुषोऽभिषश सुौव्येवेतदाइ ॥ १५ ॥ 

यदा तोऽथासिवासयति । नदेन सुपरिष्टानाष्रा 

रशध्स्यवपश्यानिति नेदेव नश्च इव मुषित इव 
शएयाता ऽइन्य चैव तस्मादा ऽअभि वास्यति! ॥ १६ ॥ 

सोऽभिवासयति। अतमेर्य॑न्नोऽतमे रुयेजमानस्य 
प्रजा भ्रूयादिति नेदेतदुतु यन्नो वा यजमानो वा 

ताम्याद्युदिदु मभिवासुयामौति तस्मादैव मयि- 
वास्यति ॥ १७॥ 
अथ पाचोनिखंजनम्। अङ्गलिप्रशोजन माध्ेभ्यो 

निनयति तदयुदाघ्येभ्यो निनुयति ॥ १८ ॥ ई ॥ 

॥ इति प्रथमप्रपाठके षष्ठ ब्राह्म णम् [२. २. |॥ 

श्रथ पिष्टानां पिष्डकरणाथं पाच्यं संवापं विधत्ते “पविचर- 

वति" दूति । सामान्योपक्रमात् नपुंषकनिहं शः ; पविचयुक्ते पाच 

दत्यर्थः। तदेव विदणेति- “पाश्यां पवित्रे अवधायेति। “सो 

ऽसावेतरैतस्येति। “सविता वै देवानां प्रसवितेत्यादिना यरदहणप्रकर एर 

* “मेषौम्भा'-इति च । † अभिवासयति दूति ख, च । 
१-- ३८ एट° ७ प्र०, ५8 ए० २ प्रं नरहव्यम् | 

15 | 



१९४ ॥ शतप त्राद्यणम् ॥ (रपर दत्रार) 

परागान्नात एव ॒वाक्यग्रेषोऽस्ापि यज॒षः गेषवेन योजनौय 
इत्ययः ॥ १ ॥ 

“शश्रथान्तवदौति । यद्याहवनोये दविःपणं गाददपत्ये वा, उभ- 

यथापि वेदिमध्ये उपविशेदित्ययेः। कात्यायनस्ु ब्राह्मणन्तराभि- 

प्रायेण विकल्प माह- “श्रपणसय पश्चादुपविगशत्यन्तवंदि वा”-दति९॥ 

“नरथक दूति । "एकः" अरन्य च्रा्नौघ्रादिः । उपडजत्याभिरिति 

्युत्पत्या पिष्टसंसजेनार्था श्रापः "उपसजेन्यः' ; ताभिः सहागच्छेदि - 

त्यर्थः । श्रथ तासां व्रष्णौ मासेचनं विधत्त- “ता आआनयतौति। 

“ताः पविज्राभ्या मित्यादि ! श्रानोयमानाः "ताः “ख माप-द्तिर 

मन्त्रेण पिष्टाना मुपरि पवित्राभ्यां प्रतिग्टलोयादित्ययंः । | 

मन््रतात्पयं माह- “सं दयेतदिति । “एतत् एतरहि, एताः 

श्रानौयमानाः श्रापः', पिष्टरूपेणावख्िताभिः ओषधिभिः” सङ्ख- 

च्छन्ते। श्रतो मन्त्रगतो षधिशब्देन तददिकाराः पिष्टा विवकिताः। स 

भिद्युपसगेश्रवणद् योग्यक्रियाध्याहार इत्यथः । एव मपा मोष- 

धिभिः सङ्गति प्रतिपाद्य, खतिहारेणोषधोना मड्धिः सङ्गतिः प्रति- 

चाद्यत दति व्याचष्टे- “ख मोषधय इति । पूर्ववद्चाप्योषधिग्ब्दः 

पिष्टपरः, रसग्रब्देन चापो विवचिता इत्याह- “एताः पिष्टा 

श्रद्धिरिति। “रापो हौति। उपष्टम्भकाप्यावयवयुक्ताः खल्वोषधय 

९-- वा० स° १. २९. १ । काण श्नौ° ख २.५.९१० | 

र-- ओ °खू° २.५.१९ । “सोकयदिवोपवेश्नम्”-इति तच याण्दे०। 
ड-- वा ° सं० १.२९. २। का० खौ ° स० २,५.९२; २२। 

४-- संहितापाटस्तु खोषधौभिरिति, तस्येव प्रतिशब्द रुषः । 



{२ रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ १९१५ 

द्रां रसवत्यो भवन्ति, श्रत॑स्तासा मुदट्क मेव रस दत्ययेः। मन्त- 

मतरेवतौ शब्दस्या माद- “रेवत्य श्राप इति। रयिः धन मासा 

मस्तोति रेवत्य आपः । घनमूलवञ्च तासां नदौतटाकादिष्ववयि- 

तानां प्रसिद्धम् । रतो मन््े रेवतोगश्ब्देनापो विचचिताः। 

“रयेमेतौ बह्लम् "-दतिः सम्मसारणे, “उगितञ्च"-इतिः ङप्। 

गम्बन्ते सर्वैः प्राणिभिः प्राप्यन्त इति ययुत्पत्या जगतौशब्दोऽष्यो- 
षधिवाचक दूति व्याचष्टे- “जगत्य दति । “सम्मधुमतौरित्यादि । 

श्र मधुश्न्देन माधुयेरसो विवक्तिति दत्याह- “स रसवत्य 

दति ॥२॥ 

असिक्तजलेनः पिष्छनां समन्तक* मिश्रौ करणं विधत्त- 

“च्रयेति। “संयौति सम्यग् मिश्रौकरोतोति। “यु मिश्रणे 

दूतिः धातुः । 

मन्तरतात्पयेकथनेनेतत् संयवनं प्रंसति-- "यथेति । थथा 

खल्विमाः प्रजाः यजमानाय षष्यर्थं चतुर्थो, यजमानस्य “भिये 

सम्पदथं मन्ना््ंञ्च नियच्छेद्, एव मेतदनुक्रूल मेव तत्िष्टसंयवन 

भित्य्ः। मन्तगत-जनयव्ये'-शब्दस्य जननायेति द्यः ; त सुप- 

जौव्य प्रशंसति- “श्रधिवच्छेजिति। श्रधिवजेनंः पुरोडाशस्य 
९--पा० खू० ९.१. २४ वा० ३४७३ । र-पान्खू° ४.९. 8द् | 

इ३-- “गम्यते ०--° प्राप्यत इति?-इति ठ । 

४- “साच्तिप्तजलेनः-दरति ज, भक । 

१-- वा० सं° १. २२.१९ । का० श्रो खू° २, ५, १४। 
द-- अदा० प० २०२३ । भमिश्रणेऽमिश्रगे च-इति धा० | 

ॐ-- पा० सू° २. ३. ६१ वा० १५०९ । 



४. ॥ प्रतप चब्राद्धय णम् ॥ (शप्र दन्ना) 

अग्रावधिश्रयणं करिग्यन्, खल् संयौति। `यथा खल्वधिभ्रितः 

पुरोडाभोऽग्नः सकाशात् जायेत, एवं तदलुशुणए मेव तत् संयवनं 

“जनयत्ये"-दूतिजननलिङ्गवतो मन्त्रस्य प्रयोगादित्यथः ॥ र ॥ 

"च्य दधेत्यादिविभागविधिः। कुच तहिं इविद॑य भिति 

तद् गेयति- “पौशेमास्ा सिति। 'ौषंमासौ-श्रब्देन कालवाचिना 

तत्कालानुष्टेयं कमनो विवकितम् । तत्र याग्रेयोऽष्टाकपालः, श्र्रौ- 

षोमोय एकादशकपालं इति (द हविषोः विहिते इत्यथैः । 

एवं देधा तरिभज्य, विभत्तयोस्तयोमेन्लाभिमग्रेनं विघन्ते- “स 

यत्रेति । सः खल्वध्वयूः “यच चस्मिन् काले "तत्" हविद्धयं “पुनन 

संहरिव्यनस्यात्” संहरण मेकोकरण, तत् करिष्यन् न भवेत्^, 

"तत्ः तदानौम् “इद मग्नः"-इत्येकं भाग ममिष्टश्ति, “दद् 

म्नोषोमयोः"-दृत्यपरम्? । तावेतौ यथास्य मार्या षोमोय- 

युरोडाशादित्ययंःर । 

कथं पुनरनयोदिलं, कुच वा तयोः संहरणं, यडा त्तये “न 

संहरिव्यन्"-दइति विशरेव्यत दति, तत् स्वे द्ग्रेयति- नानावा 

दूत्यादिना । चग्रेनिर्वापसमये “श्रग्मये जष्टं गामि", “श्रन्रौ- 

वोभाभ्यां जष्टं गटहामि"-दति एयक् एयक् देवतादे शनाद्* ग्रहएस्व 

९-- यस्मिन् काले तस्य हविद्ंयस्य पुन'संहरण भेकौैकर्ं करिष्यन् 
न भवेत्!-दइति ए । 

२-- वा० सं १. २२. २, ३ । का० श्रौ° सूु० २. ५. १५। 
इ--“यथादेवतमन्यत्''-इति काण खौ ° ° २.५.९६। “अन्यत्' रेन्रादि । 
€-- "देवतादे फेन'-डइव्येव पाठो ड-धुस्तकादन्ध् सर्वदेव । 



( रख° रत्रा ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ १९७ 
। ॥ 

नानःलम् । श्रवहनना दिसंस्कारे सदेवानुष्ठिते सति तद्धविरस्मिन् 

समये पुनरनेन मन्लेण ययाख्ं विभजतौत्येः ॥ 

पुरोडाश्रकपालस्याज्याधिश्रयणस्य च रूमानकालतां विवचित- 

लात् कदेभेद माह^-- “च्रधिद्रणक्तोति । “एषः अध्वयेः पुरो- 

डाग्रम् अ्धिदटणक्तिः श्रग्ररुपयंधिश्यति । “त्रथेक श्राच्ये निवेप- 

ति-इति प्रागन्यगरन्दपर्यायेणेकश्ब्देन य चआ्रानोप्र आज्यनिर्वापि 

कटेतया प्रतिपादितः, सोऽच “असौः-दृत्यदः शब्देन विप्रकृष्टवाद्िना 

पराष्टश्यते । पुरोडागश्ाधिश्रचणएसमये त्रसोः च्राग्री घ्रः “राज्यम् 

अरधिश्रयेदित्यथेः ॥ ४ ॥ 

तदेतदुभयोः सहानुष्टान सुपपादयति- “द्धा हवा एष 

इत्यादिना राज्यं यन्नश्ररोरख्याद्धभागः; उपस्तरणाभिचारयोःर 

प्रयाजारौनाञ्च तत्साध्यवात् ; इतरोऽद्धः पुरोडाश्रादिदविः। सहा- 

िश्रयणेन तदद्धेदय मेकौहत्य श्रि प्रापयावेत्य्वर्योराभ्नो भस 

चाभिप्रायः। “एव सु डति । श्राज्यहविषोरूुभयोः सहाधिश्रयणे 

सति अद्धैदयस्येकौ करणात् यन्ञशरोर सन्धोयत इत्यथः ॥ ५ ॥ 

विदित माज्याधिश्रयणए मनूद्य मन्तं" विधत्त “सोऽसाविति। 

दृष्यत दूतौ डिति व्युत्पत्या इट्-गरब्देन ठष्टिविवकितेति बयाच््टे- 

९-- “पुरोडाश कपालस्याज्यस्य चारेश्परि अधिश्रयगस्य समानकाल- 

तां विवत्तिषः ( विवच्तः) कचमेद माद --इति ए । 

२-- पुरस्तात् बद्व्यम् २. १. २२ ( € ए० ९९ प॑र) | 

२-- ““आद्यन्तयो राज्यम्?"-दइति का० श्रौ" खू° १. ९. < । 

8-- तन्मन्तस्तु वा० सं° १,२२.8 । काण शो० ङू* २.५.१७। 



९७ ॥ श्रतपथब्राद्धयगम् । ( ९पर० त्रा ) 

“च्छा इति । ““ष्टादूयैष दति । तस्मात् “ष्टात्' उदकात् जाय- 

मानो यो वलकरोऽन्नरसो जायते, स “ऊक्"-श्ब्देन विवकछितः ॥ ६॥ 

"'ञअधिदणक्तोति। आद्मावुपरि दणक्तिः वजेयति, अपणं 

स्ापयतोत्यथेः\ । “यज्ञ मेवेतदिति। घश्चऽसोतिर घम्मतादाव्य- 

स्तवनात्, चम्मेख च सोमया गाङ्गलात् तदात्मक मेवेतत्करोति। 

श्यस्य यत् प्रटृञ्जनं सोमे, तत्सदु श मेवेतत् पुरोडाशस्य प्रदृञ्जन 

मित्ये: ॥ ७ ॥ 

“नतं प्रथयतोति । उपहितेषु ( कपाल्ेषुर ) विस्तारयतौत्यथेः । 

“प्रथयत्येवेन मेतदिति विहितस्य प्रशंसा । “प्रथयति यु विस्तौणें 
म्र्तं करोतोत्ययः४ ॥ ८ ॥ 

पुरोडाग्रस्य खाभिमतपरिमाण* विधिष्सुः परिमाणणन्तर 

निषेधति- “तन्नेति । सतेति निपातौऽनेकायेलादज्ातिशयायैः । 

“सत्रा एयम्” ्रतिषटय न कयात् । विपक्वे बाध माद “मानुषं 

हेति । श्रस्त॒ मानुषत्वं को दोष इत्यत श्राद- बयृद्धवा इति। 

व्यृद्धं विगतद्धिक भित्यथेः ॥ < ॥ 

१-- गार्हपत्ये । रजनोदोषपसवपवासादिना असञ्चिद्धितपलौकस्य म्टत- 

पल्नौ कस्य चाद वनो येऽधिश्चरयण मिति काण ०ख० २. ५. १८ । 

२--वा० सं १, २२. ५। काश्रौ सू २. ५.१९ । 

इ३-- नास्त्येतत् पदं ए पुस्तकादन्यच । 

४-- अच मन्तः-- वा० सं° ९. २२. ६ । का० श्रौ ° सू २.५.२० । 

५-- अभिमतं परिमार्गः द्रति ठ, अभिमतपरिमाण'-इति ड । 

ई-- (मानुषः-द्रति ड । 



( रेख रत्रा° ) ॥ पथमकाणग्डम् ॥ १९१९ 

पचान्तर मुपन्यस्यतिः- ““श्रश्वशफेति। च्रय मपि पक्लो दुरज्ञान- 

लात् न साधुरित्याह- “कस्तदिति। खाभिमतं पुरोडाश्रपरिमाण 

माद- “यावन्त भिति। यत्परिमाएविशिष्ट मेवं पुरोडाशं खयं 

| मनसेवा तिष्यं न मन्येत, किन्तु दैवतसो विष्टक्तेडा दयवदानपर्याप्न 

मेव मन्येत, तत्परिमाएविशरिष्टं कुर्यादित्यथंः ॥ ९ ० ॥ 

पुरोडा श्रस्याद्धिरभिमग्रेनं विधत्ते- “त॒ भिति । “चए्वन्तिः 

हिंसन्ति । “णर हिंसायाम्”-इति" धातुः । “विहन्ति विद्ेष- 

यन्ति। “ठृ उद्यमने'-द तिः धातुः । “शान्तिराप इति। दाद- 

ष्णादि श्मनदेतलेनापां शान्तिरूपता ॥ ९९ ॥ 

"“सोऽभिग्ड श्तोत्या दि विहिताभिमशरेनानुवादेन मन्तविधिःः । 

मन्तरेण हिंसाप्रायेनं युक्त मिति व्याचष्टे “श्रग्निना वा इति। 

“श्रमितश्यन्निति । श्रभितः सवेतः तपनं करिव्यज्नित्ययंः ॥ ९ २॥ 

पयेभ्चिकरणं विघत्त- “त भिति। परितोऽभियेख, स 

"पर्त्रि" ; परितोऽग्रिमन्तं पुरोडाशं करोतौत्ययैः । तच्छ प्रयोजन 

९-- “पत्तान्तर मपवदति'-डइति ©। 

२-- ““षड्द्लद्त्त कपालचितियंथा सम्पद्यते, तथा कपालपरिमाश 

माश्रवयीयम्'" इति का० श्रौ २. ५, २० खू° ठत्तौ या०द०। 

२-- “त्तिणवन्ति' हि सन्ति । ““त्तिण -इति जादिष्, ए-पुस्तके च पाठः । 

8४-- त° उ°  “^च्तिण॒ चः" । ५-- तु° पर ई७ | 

ई -- मन्तु वा० सं ९, २२. ऽ । का० श्रौ ° स्० २. ५. २९ । 

<-- प्रथेभिकर्णमन्तस्तु “अन्तरि तं रच्तोऽन्तरिता अरातयः"?- द्रति 

ते सं० १.१. ८,१५। तदिधिः का° श्रौ सू° २.५. २२। 



१९५ ॥ शतप त्राद्यणम् ॥ (श्प त्रा) 

माद-- “च्रच्छिद्र मिति। राचसादिसंखखश्राभावायं प्राकारवन्नौरश्न 

मभ्चिना वेष्टनं कृतवान भवतोत्ययेः ॥ १९ ॥ 

समन्कं अपणं विधत्ते "त मिति। “व्धिंहटेऽचिनाक 

दति* । मन्दपाठ “देवत्रौ" देवान् प्रत्येवेतद्ाइ। "वर्षिष्ठे" इद्भूतमे 
'नाकेः खं देवः सदिता अरपयलिति हि मन््ाथः। तया च 

तज्लोकवासिनो देवान् प्रत्येवैतद चनम् । ““दे वमलुखखपुरुषपुरूमच्यभ्यः''- 

दूतिः दितौया्ं जा-प्रत्ययः। अ्रपणानन्तरं तस्याभिमशेनं विधत्त 

त भिति । च्रभिश्डगशतोऽभिप्राय माह “श्त निति। टतः 

पक्त जानाभोत्ययंः। श्रा पाकः"- इत्यस्मात्" निष्ठायां “्रटतं 

पाक -दति* निपातितम् । बेद्।नि-दति “विदज्ञानेर"“-दत्य- 

स्ाल्लोग्युत्तमेकवचनम् ॥ १ ४॥ 

विदित मभिमग्रेन मनूद्य मन्तः विघन्ने- “सोऽभोति । 

मन्त्गतं भमेः'-दत्येतत्पदं वाचे “मा ल भैषौरिति। ममा 

संविक्थाः'-दति मा च कब्विष्टा इत्ययंः। भयकम्पयोः कारण माद- 

“यं लेति ॥ ९११५॥ 

“यदा प्ररत दरति । यदा यस्मिन् काले ख पुरोडाशः श्टतः' 

पक्वो भवति, श्रथः अनन्तर मेव तस्योपरि च्रभिवासयतिः 

१-- वा० सं० ९. २२. ८। का० श्रौ सू० २, ५, २३ । 

२-- "देवचा उ'-इति छेदः । णवार्योऽच उ-शब्दः । 

द-- पा० सू० ५, ४. ५९ । ४-- अदा० प° ४३ । 

५--~ पा० ख्° €. १. २७ | ई- अ० पः ४५। 

७-- वा० सं० १. २३. १५। का० ओरौ सू° २. ५. २४ । 



( रख० रत्रा) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ शय 

साङ्गारेण भस्मना, श्राच्छादयतोत्ययेः। तस्य प्रयोजन माह 

“नेदिति प्रयोजनान्तरं सदृष्टान्त माह- “नेदेवेति। न्मः" 

खभावतो विवसनः; (सुषितःः चौरादिभिरपदतवसनः; तावुभौ 

यथय।( निरावरणौ श्रयातेः, तदत् युरोडाशोऽप्यभिवासनाभावे 

निरावरणः श्रयोत। नेव तथा शयो तेत्यनेनेवाभिप्रायेणा भिवाशनं 

कर्तय मित्ययः ॥ १६॥ | 

“"सोऽभिवास्यतौ त्या दि मन्न विधिः९ । “श्रतमेरूः' च्रतमनग्रै लः, 

इज्यते श्रनेनेति “यज्ञः पुरोडाशः, स ग्लाजिरहितोऽश्वत् ; अतौ 

यजमानस्य पुच्रादिरपि तथा यादिति मन्ता्थैः। दम में 

प्रतिपादयति- “नेदेतदिति। यदिद मगिवासनम्, "एतदनु 

एतस्यानन्तर भित्यथः । ““तस्ममादि ति । ्रतमेरूरि ति-मन्लप्रयोगेए 

अभिवाखनङ्त-तमनाभावादित्ययेः ॥ १७॥ 

पाच्यङ्कलिसप्र्तालनोद कस्य निनयनं विधत्तः “श्रथति । 

निखिच्यते शोध्यते अनेनेति “निरशेजनम्ः शङ्गुलिप्रचःलनम्, 

पा्ौनिरेजनं च, उदकम् । श्रद्मो जातलात् श्राघ्याः' चितादयः< 

९-- “साङ्गारेण भस्मनेति काठके-इति का खओ० २.५. २५ या०्टे°। 

र्-- वा० सं० १.२३. ₹। का० नौ" खू०.२. ५. २५। 

द2-- “पाचाङ्लि?-इति जादिष। 

४-- मन्लस्लस्य वा० सं ० १.२३. ३ । का० शौ ° सू० २. ५. २९ । 

५-- ए-पुस्तके विमाजि अङ्ल्यादौनि चौणि पदानि न दृश्यन्ते । 

द--ते च चितः, दितः, रकन इति । “अस्यां श्ुवायां मध्यमायां प्रति- 

छायां दिशि साध्याद्ाश्याख्च रेवाः"-इति य° त्रा०.८. ३. ३.। 
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१२२ ॥ भ्रतपथत्राद्यणम् ॥ (९ दबः) 

तेभ्यो निनयेदित्यथेः। विहितं निनयनं स्तोतु मनुवदति- 

“तद्यदिति ॥ १८॥ ६ [२.२.॥ 

इति ओषायणचायंविर विते माधवोये वेदा्थप्रका 

माध्यन्दिनिशरतपयभाये 

प्रथमकाण्डे दितोयाश्याये दितौयं ब्राह्मणम्? ॥ 
रि 

९-- तेषा सुत्पत्तिकथा त्िद्ेवो त्तर स्मिन् ब्राद्यगे वर्णिव्यते । 

२-- अय पिष्टावपनम् ।-- पविचरे पात्या क्रत्वा छष्णाजिनात् पिद्धान्यादाय 
सपविचायां पव्या मावपति । तत उत्थाय गाहपत्यस्य पश्चात् 

वेदिमध्ये वा उपविशति । तत अआग्नौघ्रः स्फ्यं सये उटद्ौत्वा उप- 

सजंनौ रुदास्य अध्वथादं त्तियोनानीय पिद्धाना सुपर तस्य सपवि- 

चस्य अध्वर्यो हस्तस्य उपरि निनयति । ततोऽध्व्युः तेनाभ्रौधा 
निनौयमाना उपसजंनौदं त्तिणदस्त्टताभ्यां पविचाभ्यां पतिग्रह्ाति । 

व्सन्नौधा च तथा निनयनं कायें यथाध्वर्यारमन््ान्ते गरदं सम्पद्यते । 

तत उदकं पिद्धानि च मिश्रयति । मसिञ्ितं तत् समं विभज्य दौ 

पिर छत्वा पाच्या सुदकसंस्ौ निधाय इद मघेरिति इद ममौ 

घोमयोरिति च कमेण आलभते । ततोऽस्ौद् सब्यद्त्ते वेदं एएहोत्वा 

दच्िगत आन्य मधिश्रयति, अगेरुपरि खाज्यस्थालों निदधातौ- 

त्थेः। अथ परोडाश्पथनम् ।-- तचाध्व्ुः सष्ेवाद्धासु कपालेषु 
प्रथमं एरोडाश् मधिश्चयति, वत र्कादशसु कपालेषु दितीयम् ; 
ततौ यावत्कपालं परोडाश प्रथयति । अत्थ न करोति । ततस्त 

मेव एरोडाशं सत् चिर्वां अद्धिरभिग्ट शति, क्च्ठणयति ; प्रथने 

जियमाणे यच क्वचन विदो भवति तत् सन्दधातौत्यधेः । ततः 

पान्था खक्लौनां च प्रच्तालनम् । अथ पयेमरिकरणम् ।-- गाह पत्या- 

दङ्ार मादाय अआन्यस्यालौपएुरीडाश्रान् परितः प्रदल्तिण मङ्गारं 



( रष्ष° रत्रा) ) प्रथमकार्डम् ॥ यद् 

॥ इति प्रथमकाण्ड प्रघमप्रपाटकः समाप्तः* + 

ब्रताचरण भारणभ्य पा्ोनिजनान्ततः । 

कर्मोक्तं प्राक् प्रपाटकेऽन्यत्त दितौयेऽभिधौयते ॥९ 

पररि रतौत्यथेः । ततोऽङ्गारं गाषेपत्ये पत्िप्य हस्तस्यापादत्तिण्े- 

नानयनम्, तत उदकस्प्शेः । ततो ज्वलद्धिदभैढगेः परथमं ह्दितौयं 

च पएसोडाशः कमेया श्चययति ; प्रटताष्टतच्तानाच तौ दावेव एरोडाश्ौ 
कमेणालभते च । अष्टतौ चेत् तौ एनः अपणपच्तेषः ; शदतौ चेत् 

वेदेनौपवेषेा वा तन्नतरेणाङ्गारमिश्वेण भस्मगाच्छादयेत्। अथ पाचौ- 

निर्णेजनम् ।-- पा्ङ्लिपरच्तालनं जलं पाच्चौस्थ मेव गाहम्ादौतेसत- 
गेज्चैलद्िस्ताप धित्वा विदरस्योत्तरतः स्थेन पाक संस्थास्तिखो रेखाः 
छत्वा तासु रेखासु पत्यकसंस्थं परस्परः संसगे मपाप्रवत् चिनिनय- 

तौ्ेतानि चत्वारि परसोडाग्कर्मा खच ब्राद्यणे विद्दि तानौति ॥ 

१-- रु्तस्मात् समाप्तिवचनादनन्तरं क ° १२९ संलप्रः"-इति ख, काण्डौ 

१२१-इति ग, “कण्डिकासह्या १२९-द्रति च । 

२-- ठ-पुस्तकमातेऽवैष श्लोको दृश्यते । 



९२४ ॥ भ्रतपयत्राद्यणम् ॥ (रप्र शब्रा ) 

अथय 

दितौचप्रपाठके प्रयमं ब्राह्मणम्, 

श्प वा 

दितो याध्याये दतौयं ब्राह्मणम् । 

॥ हरिः ॐ ॥ 

चतुधा विदितो इ वा ऽद्ययेऽधचिरास। स य सुगेऽचिष् 

होचाय प्राटणत स प्राधन्वद्यं दितौयं प्राणत सु 

प्रवाधन्वद्यु ठतौयं प्रादणत सु प्रवाधन्वद््ु योऽय 
मेत दयभिः स भौषा निलिल्ये सोऽपः प्रविवेश त॒' देवा 
अनुविद्य सुदसेवाद्म च्ानिन्युः सोऽपोऽसितिेवावध्यता 
स्य या चुप्रपदनः> ख याभ्यो वो सा मकाम नुयन्तौति 

त॒त चाध्याः सुम्बभुवुखितो दित एकतः ॥ १ ॥ 

त ऽडइन्द्रेण सह चरः । युयेद् ब्राह्मणो राजान मनु- 
चरति स यु चिशौषाणं त्वां व्विश्वरूपं जघान तुस्य 

हतेऽपि वुध्यस्यां व्विद्ाच्चक्रः शुखङ्धनं चितु रव जधा- 
नात्य तदिन्द्रोऽमुच्छत देवो हि सः॥ २॥ 

+ 'च्प्रदनव९"-द्रति च-शुद्धौ । 1 बध्यस्य'- दरति ग, च, ए । 



( रच्छ० रत्रा) ॥ प्रथम कागडम् ॥ १२५ 

त॒ उ हेत ऽऊचः। उपेवेम ऽरखनो गच्छन्त येऽस्य 
व्वुध्यस्थावेदिषुरितिः कि सिति यन्न, रवेषु खषा सिति 

तदेष्ठेत्यज्ञो ख्ष्टे यदेभ्यः पाचौनिशेजन मङ्गलिप्रणे 
जनं निनुयन्ति ॥ ३ ॥ 

त ऽउ दाघ्या ऊचः। त्येव व्वयु मिद मस्मत्परो 

नयामेति क् मभौति यु रवादशणिन इविषा यजाता 

ऽइति तस्मान्नादश्िखेन इविषा य॒जेताष्ेषु ह यज्ञो 

षष्ट आश्य ऽउ ह तस्मिन् सखजते यो ऽदकषिखेन हविषा 

युजते ॥ ४ ॥ 

ततो देवाः । रतां दश्पुणमासुयोदुश्िणा मकर्प- 
यन् युदन्बाहाय' नेददशिणु हविरसदिति तन्ताना 
निनयति तथेभ्यो ऽसमदं करोति त॒दमितपति तथेषार 
शतु भवति स निनयति चिताय त्वा दिताय त्वेकताय 
त्वेति पशं वा ऽरष श्चालभ्यते य॒त् पुरोडाशः ॥ ५ ॥ 

पुरुषः इ वे देवाः। अभे पशु मुलेभिरे तस्या- 
लब्धस्य मेधोऽपचकाम सोऽरं परविवेश तेऽ सालभन्त 
तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम स गां प्रविवेश ते गा मुल- 
भन्त॒तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम सोऽविं प्रविवेश तेऽवि 
--- ~~~ -------------------------------`‡-` -`~-` `` ~~~ ~~~ 

^ शुचयसयाविदिषू्ति'-इति मवरगीयादिः च, ए । 



९२६ ॥ श्रतपचन्राद्यगम् ॥ ( रप्र० शत्रा०) 

मालभन्त तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम सोऽजं प्रविवेश 

तेऽज सुालभन्त तस्यालब्धस्य मेधोऽपचक्राम ॥ & ॥ 

सु इमां पृथिवी प्रविवेश । तं ख॒नन्त ऽइवान्वौषुस्त 
मुन्वविन्द॑स्ताविमुौ व्रौहियवौ तुस्माद्प्येतावेत॒हि खुनन्त 
इवैवानुविन्दन्ति स यावदौय्येवद् वा ऽअस्येते स॒र्वे पशव 
लब्धाः स्युस्तावदौयवद्वास्य इविदहविरेवु* भवति 

यु खव मेतद् बेदुचो सु सम्पद् यदाहुः पाङ्घः 
पशुरिति ॥ ७॥ 

यदा पिष्टान्य॒थ लोमानि भवन्ति। यदाप ऽअनुयत्युथ 

त्वुग् भवति यदा संयौत्युथ मासुः भवति सुन्तत ऽइव 

हि स तहि भवति सुन्तत मिव हि माध्स' यदा शतो 
ऽथाशि भवति दारुण इव हि स तुहि भुवति दारुण 
मिव यस्थ्युथ। युदुदासयिष्युनभिधारयति त॒ मज्लानं 

दधात्येषो सा सम्पद॒दाहः पाक्गः पशुरिति ॥ ८ ॥ 

स यं पुरुष मुलभन्त । सु किम्युरुषो ऽभवद्यावु खच्च 

गच्च तौ गौरश्च गवयुश्चाभवतां य म॒वि मालभन्त स 
उुष्रोऽभवद्य मज मालभन्त सु शरभोऽभवत्तस्मारेतेषां 

पश्रनां नाश्ितिव्य सपकान्तमेधा हेते पशवः ॥ < ॥ १ ॥ 

॥ इति दितौयप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम् |२. ३,|॥ 
--------------- ~~~ --~---------- ~ --~-- --~--- - -- ----- - -- ------------- ----- 

^ विरेव-दति च। † '्दारूण मित्यस्थयय'-इति च । 



(रच देत्रा० ) ॥ परथमकार्डम् ॥ १२७ 

निरंजननिनयनस्याप्यभागवत सुपपाद यितु तावत् तेषा मुत्यत्ति 

माइ ““चतुद्धा"-दरत्यादिना! । पुरा खल्वभ्निः शररोरचतष्टयधारणेन 

चतुविंधो बग्व। तत्र "यम्" अरत्निं “सः श्रष्वयैः हाय दोटकमंणे 

श्राटणतः प्रहतवान्। व्यत्ययेन बह्वचनम्? ; यद्वा सुपां सुपो 

भवन्तोति तच्छब्दात् जषः स्थाने सुःर, ते देवा दूत्यथंः। सः 

रभिः भ्राघन्त्' प्रागच्छत्, अधियतेत्य्ैः । “धवि गमने-द्ति 

धातुः । “श्रय योऽय मित्यादि*। एवं चिव्वप्यचचिषु प्रगतेषु चयः 

श्रनन्तरभावौ "योऽयम्" इदानोन्तन्तुयौऽग्निः, "सः" श्रयम् गोषाः 

पर्वाग्निवन्म्रणएभयेन “निलिष्येः निलोनोऽन्तदिंतो बण्दव। स 

निलोय चापः प्रविवेश । तम्" श्रु प्रविष्टं देवाः ्रनुविद्यः 

१-- 'पूवेषपाठकान्ते “अायेभ्यो निनयति (११३ ए १२ पं०)-इुक्ता- 

त्वादाष्योत्यत्ति माद -- “चतुधंति ।- इति ड-पुसतकस्थावतरुगौ । 

२-- परा० खू० ३, १, ८५ | इहास्ति चेय कारिका- 

““सुष्तिङडुपग्रहलिङ्गनराणाम्, काल लचखरकत्तेयडां च । 

| व्यद्यय मिच्छति शास्त्रकछदेषां सोऽपि च सिध्यति बाङ्लकेनः?-इति । 
द-- पा० ० ७9. १, ३९ । ४-- भ्वा° प° ५९७ | 

५-- पुरेत्यारेः, योऽय मित्याद्यन्तस्य ग्रन्धस्य स्थाने ड-पुस्तके पाटस्तवेवं 

दृष्यते--“ श"-शै'-इति निपातौ वेदप्रसिद्ययं । अभेरेकसमात् 
सकाशात् अभिश्वतुद्धां विदित छतः “आसः बभूव, इत्यय मयी 

वेद पसिद्धः । “सः” प्रजापतिः गरेः खच्यारम्भे पूवैकल्पे वा “यम्' 
अभनिम् शोचाय' होटकमणे प्राणतः प्रकारेण तवान्, स 

श्राधन्वत्' ग्टतोऽभवत् । यं द्दितौयं प्राणत, स खव सोऽपि 

प्राधन्वत् । यं एतौयं, सोऽपि रटतोऽभवत्-इति । 



४९६ ॥ श्तपचत्राद्यणम् ॥ (रप्र १९ब्ार) 

ज्ञाला, खहसेव' वलात् श्रद्यःः सकाग्रात् श्रानिन्युः' च्राजह्धः\ । 

सः च बलादानो यमानोऽश्चिः अपः ्रमि'लच््य "तिष्ठेवः छौवनं 

ङतवान् । “शिवु निर ख्ने?”-दत्यस्माल्िर् । केनाभिप्रायेण छोवन 

भिति तं दश्रेयति- हे श्रापः! "वाः" यूयं भौतस्य मम श्रप्रपदनं 

स्थः अरनाश्रयण्डताः२ ख, याभ्यः" च "वः" पञ्चम्यथं चतुर्यो*, य॒श्न- 

त्सकाशात् ्रकामम्ः दच्छछारदितं भां बलान्नयन्ति, ता युं 

अवष्ृताः स्थ छौवनेन दूषिता भवतेति । चथा लोके परैः 

प्राथितं काये कत्त मचमः छौवनेन निन्द्यते, तददपां निन्दा विव- 

चिता* । “तत इत्यादि । “ततः जि्ौवनलच्णवो येघारणत् 

ताभ्योऽद्युः सकाशात् चितादिसञ्ज्ञका श्राष्या उत्पन्नाः । चह्यो 

जातल्राच तेषाम् “्राघ्यः'-दति सञ्ज्ञा ॥ ९ ॥ 

अरय तेषां पाचौ निजनोदकं भाग इत्येतत् प्रतिपादनायाह - 

त॒ दन्द्रेणेति । यथेदानौं श्राह्मणएः पुरोहितः दे शाधिपतिं 

"राजानम्" अनुषत्य चरति, तद्देव तेः चितादयोऽपौष्धेण सादं 

तदनुषारेणाव॑स्िता इत्यथः । खः चेद्द्रो “यचः यद्सिन् समयं 

सोमपानादिसाघनेः विभिः शिरोभिः उपेतं ष्टुः एत “विश्वरूपं 

जघान, तस्मिन् समये ते चितादयोऽपि तख वध्यस्य कमणि 

षष्टोर, तं वध्यः वधाः ^विदाञ्चकरः" ज्ञातवन्तः । “उषविदजाग्ट- 

१ --दिवाः अन्विष्य बलाद् आनिन्युः खाजक्क”-इति ज, भ । 

२-- ग्वा०्प० ५६० । इ-- आनाश्रयगूताः?-इति जादिषु, ए-एस्तके च। 

8-- पा० सू° ३. १. ८५ । ५-- (तद्वदेव विर्वा्तिताः"-दति ड । 

द्-- पा सू° २. ३.५० । ॐ-- "वध्यं बधाद्े- इति ए । 



( रण दत्रा° ॥ परथमकाक्डम् ।॥ ९२९ 

ग्योऽन्यतरस्याम् इति, विदरज्ञानार्थादाम् प्रत्ययः । श्रनन्तरः च 

“एनं विश्वरूपं चित एव इन्रसदहायाथं जघान । इन्द्रश्च ^तत्' 

हननजनितात्पापात् “ज्रत्यसुच्यतः शअ्रतिमुक्रोऽभवत्। तत्र हेतु 

माह- देवो होति । यस्मात् स इन्द्रो देवः, च्रतोऽख्धिन् पाप- 

संक्षेघो न युक्त द्त्यथेः ॥ ९॥ 

एवं विश्वरूपदहननानन्तरं जनेः छृतं सुवादं द ग्ेयति-- “नत 

उ हेति। तिः लौ किका जनाः ( विश्वरपहननानन्तरम्९ ) एतदूचः। 
एतच्छन्दपराग्डश्यं दगेयति- “उपेवेति । यं खस्वेस्य वध्यस्य “अवे - 

दिषुःः श्रज्ञाकिषुः, इमे एनः पापम् (ऽपगच्छन्तुः । एव मुप- 

गन्तव्यं तदेन: किंरूप मिति प्रश्नपूवंक माह- “कि भितौति । 

एषु" चितादिषु "यत्"? विश्वरूपवघजनित मेनः, यज्ञ एव (तत् 

एनो ष्टां" जोत, श्रक्षेषयदित्यथेः। चरतो "यत्" एषां चयाश्शं 

पाजौनिशंजनादि निनयनम्, ˆएतत्' एतेन एषु" चितादिषु (तत्? 

विश्वरूपदननजनित मेनो यज्ञो “विष्टः संक्षेषयति । तस्ममादवदह- 

ननपेषणा दिजनितखेनसो रूपं पाश्या दि निरंजन मा्ेभ्यो निनेतयं 

भित्यथेः ॥ २ ॥ 

श्रय तखेनसस्तेरपि कृतां निष्कृतिं दशेयन् दकिण्णवतैव यागेन 
यष्टव्य, नादच्षिशेनेति प्रषङ्गादाद- “त उ देति । वय मपि 

दृद्म्' एनः "परः परस्तादन्य् अघारान्तरे “श्रस्मत्" अस्मत्तो 

नयामेति. योजना । "क मभोतिः "कम्" पुरूषम् “श्र भिःलच्येत्यर्थः । 

१-- पा०ख्० इ, १. ३८। र-- ए-पुस्तके रष पाठटोऽधिकः । 
र् - "तत्^-दइति ठ, ड। 9 बत्'-दति ठ, ड । 

५-- “अस्मत्तो ऽन्यच नयामेति-इति ज, क । 
17 



९६० ॥ प्तपचत्राद्छगम् ॥ (रपण शत्रा) 

य एव दकिणारदितेन हविषा यजेत, तक्िन्निति शेषः । 

अद् कचिणएयागनिषेधं विपकवाघोपन्यासेनोपपादवति- “श्राघ्येष्ि- 

ति। ष्खष्ट-दति “श्टज्॒ एएद्धौ५-दत्यस्माल्लट्, अद्ादिलाच्छपो 

खक्, ॥ ४॥ 

का तहिं दशपूशंमास्योदंक्लिणेति, ता माह- “तत दति। 

द्गरेपौणेमासिकंर हविदंलिणारदहितं नेव भवेदिति अन्वादहार्यर्पां 

दकिणा मकल्ययन्नित्यथेः। अन्वाहरति यन्ञसम्बन्वि दोषजातं 

परि हरत्यनेनेति ययत्पत्यान्वाहायो नाम खलिग्भ्यो देच श्रोद्नः" । 

तथाच तेन्तिरौयकम्- “यद्वै यज्ञश्य नूर, यदिषिष्ट, तदन्वा- 

हायंणान्वादर ति, तदन्वाहायस्यान्वाहायेलम्-दति* ॥ 

“तन्नानेति । (तत्' आर्यानां निनयनं प्रथक् एथगसंष्ट मेव 
कन्तेवयम् । "तथाः सति “एन्यः श्रा्येभ्यः “श्रसमर्म्' चरकलदं 

करोति। खंश्गें हि मरौयन्दौय भिति कलदः स्यादित्यभिप्रायः॥ 

निनोतस्योद कस्याङ्गारेण प्रतपनं विधत्ते<- “तदमितपतौति। 

"तयाः सत्येषां 'तत्' जलं श्रतं पक्त भवतोत्य्थः ॥ 

९- अदा० प° ५६ । र-- पा० ° २, ४. ७२। 

इ-- दाग्रंपौणमासिकं"- इति ड । 

४-- “यज्ञस्य छौन मन्वाहरतौति अन्वादयः । अध्वर्यु रन्वाह्ायं सञ्जकं 
दत्तिणाथं तस्डलरूप मोदनं चतुर्णां म्टत्विजां टिर्यावता सम्भाव्यते 

तत्रिमां ततोऽधिकं वा'?-दइव्यादि काशखौ० २, ५. २७ खन्टौ०। 

ख चौदनः दत्तिणाग्नौ पचत इति तस्यायैरपरः नाम अन्वाहार्य 

पचन इति । ५-- त° सं० ९. ७.३, १। 

&-- “निनौत मुदक मङ्गारेण प्रतपति'-इति ८। 



{ रञअ° इव्रा० ) ॥ पथम काण्डम् ॥ ९२९. 

विदितं निनयन मनूद्य मन्तं विधत्ते “स इति ॥ 

एवं संछ्तं पुरोडाशं प्रलेन स्तौ ति- “पष््हति ॥ ५ ॥ 

अरस्य पष्ररूपता मुपपाद् यितु मितिहास सुदाहरति- “पुरूष 

डति । “मेधोऽपचक्रामेति । यज्ञियः सारांश मेधः । नतस्य 

खज्ज्ञप्रस्य पुरुषस्य सकाश्ादपक्रान्तो बग्यवेत्ययंः ॥ ई ॥ 

“स दमा भित्यादि । एवं युरुषाश्वादिपश्रुव्वालबधेषु तत- 

स्ततो निक्रान्तः सः” मेधः अन्ततः? द्मां एधिवोँ प्रविष्टवान् । नतं 

मेधं एथि्वौं “खनन्तः विदारयन्त दूव “्रन्वौषुः' देवा अन्वैच्छन् । 

"दषु इच्छायाम् र“-दरत्यस््मालषिर् । ईदूग्विधं मेधं प्रथिवयां देवाः 

अलभन्त। “ताविमौ त्रौ हियवाविति। स एव मेधो ब्रौदियवदूपेण 

परिणत द्त्यथः* । “तस्मादपौत्यादि 1 तस्मात्" मेधपरि एामहूप- 

लादेव, ददानो मपि "एतौ" नौ दियवो मेधवत्कषंणलच्वएेन खन- 

नेन लभन्ते कषंकाः। अतः खननप्राप्यवद शनात् मेधपरि्णमरूपलं 

त्रो हियवयोः खध्यवसान मित्ये: ॥ 

एतजन्ञानस्य फल माह-- “श यावदिति। स दति पूवेवद्* 

बङ्कथं एकवचनम् । श्रस्यः यजमानस्य ते “एतेः पुरुषादयः सँ 

पश्वः श्रालब्धाः सन्तो यत्यरिमाएविभिष्टवोयेवट् हविः श्यः 

९-- वा० सं० ९.२३. इ, ४, ५। का० ओ° ० २. ५. २९ । 

२-- नास््येतत् पदं ड-पुसतके । इ-- तु° प° ७१ । 

£-- “परिगतोऽभ्रूदित्य थःः-द्रति ड । 

५-- यव्ययेनेति यावत् । १५२७ ए ° द्वम् । 
= (> 

&-- नते पद् ए-एुस्तके । 



५. ॥ ग्रतपथत्राद्यणम् ॥ (रपर शत्रा) 

भवेयुः, ्रस्य' त्रौ हियतयोः स्वेपशसारलं विदुषो यजमानस्य तन्नि- 

व्पादितं पुरोडाश्रादिकं (हविः, तावदौयवद् “हविरेवः भवति । 

एवं सवेपश्सारत्ात् पुरोडाशः पश्एरूप एव संरिक्रयत दत्यथेः९ । 

दृत्यं सखव्वेपदरसारतया पुरोडाशस्य पटलं प्रतिपाद्य सम्यत्यापि 

तद् श्बति- “श्रौ सेति । लोमलगादिपञ्चावयवयोगात् 'पाङ्कः 

पत्ररः'-दइति यदाङ्करभिन्ञाः, खाः पाङ्कखम्पत् च्रचौः श्रच्तापि 

पुरोडाशे विद्यत इत्ययः ॥ ७ ॥ 

ता मेव सम्पत्तिं द शेयति- “यदेत्यादिना । यदा खल् पुरो- 

डाग्रस्य यपिष्टावस्था, “श्रयः च्रनन्तर मेव पिषटेषु लोमसम्पत्तिः; 

लो मवत् पिष्टानां च्छलाद्, बलाच । यदा खलु संयवनाथे मप 

च्रानयति, चरथ तस्मिन् समये पुरोडाशस्य लग् भवति ; त्वत्तौव 

शचौ भावद शनात् । संयवनावसयायां मांसघादत्यत्तिः । संयव- 

नावस्यस्य पुरोडाशस्य, लो किक्मांसस्य च साम्य माद- “सन्तत 

दवति । श्रटतावस्थस्य पुरोडा स्वासछत्यत्तिः। ता सुत्यत्तिं लौकि 

कालिखादृश्येन प्रतिपादयति- “दारूए दवेति । श्रतावस्यो हि | 

पुरोडाशो दारुणः कठिन इव हि तस्िन् समये भवति; 

लौकिक मप्यखि कटिनम् । शच्रतः एटतावस्थायां पुरोडाशो 

ऽख्िमान् भवतोत्ययः। “उद्वासचिग्यन्निति । उद्ाखनकाले यत् 

१-- ख्व मित्यादेः स्थाने “रवञ्च पश्ुरूप मेव संस्कियते?-इति ए । 

२-- “लो मत्वगादिपञ्चावयवयोगात् या पशौ पाद्कसम्प्रदभि ङेरच्यते, 

साचापि एरोडाशे विद्यते'-दइति ए । 



( रख० इत्रा° ) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ ९२२ 

पुरोडाग्रस्य “अ्भिघारणम्' ; श्रश्णयन्तगतं मनज्नाख्यं घातु मेव तेन 

स्यापयतोत्ययेः । | 

उक्तां पाङ्कःत्वसम्पत्तिं निगमयति- “एषो इति । एषा उ 

एषैव ॥ ८॥ 

दपैरालबधाना मपक्रान्तमेघधानां पुरुषादिपश्नां परिणणम- 

विशेषं दशंयन् तस्व प्रसङ्गा दभच्छता माद- “स य मित्यादिना । 

“सः"-दति पवेवट् बह्वचनसाने एकवचनम् ; ते देवा इत्यथैः । 

एतेषा भिति । कि्यरूषादौनां पशनां" मांसं 'नाशितवय' न 

भकितियम् । तच देतु माह- “च्रपक्रान्तेति । च्रपकरान्तमेधलेनः 

्रयल्जियलादित्ययेः ॥ < ॥ १ [२.२. ] ॥ 

इति ओसायणाचायंविरविति माधवोये वेदाथप्रकाभर 

माध्यन्दिनिश्रतपथभाय्ये प्रथमकाण्डे दितौयाध्याये 

दतो यं ब्राद्यणम्२ ॥ 

१-- इह तु “र्तेर्षा' पुरुषादिपग्रूना मि्येवाथैः कथं न भवतीत्यपि 

विचायम् ; तेषा मेव छयालम्भनेन अपकान्तमेधत्वं श्रुयतेऽच ष- 
कण्डिकायाम् । तथाच एरोडाशनामपिटक विशेषस्य मांसप्रतिनिधितवं 

परकल्थ हिंसाराद्धिव्ये व भरुतितात्पे षयव्येत । 

२ सारांश मेघ"-इति युक्त मिदव एरस्तात् (१२१ ए० 8 पं) । 

इ -- रुतत्यवैश्ुतस्येव ब्राद्यगस्यो पसंहाररूप मिदं ब्राह्मणम् । ददाष्यान 
सुत्पत्तिनिदानं वणितम्, तन्निनयनमन्त्ाश्च विदिताः, अपि परसङ्तः 

किस्पररष-गौर-गवयोद्र-शरभ-मांसाना मभच्छतवं सूच्ितच्चेति । 



२.२९ ॥ ̀ श्रतपचनत्राद्य णम् ॥ ( रपर रत्रा०) 

इन्द्रो ह युच व्वच्ाय व्व॒जं प्रजदार। स प्रहतश्तर्खा 
ऽभवत्तस्य स्फयस्ततौयं वा यावद्वा य॒पस्ततीयं वा यावदा 
रथस्ततोयं वा युवदाथ युच प्राहरत्तच्छकंलोऽश्यैयत 

पु पतित्वा शरोऽभवत्तस्माच्छरो नाम यद् शैय्यतेवु सु 

स॒ चतुद्धा व्वुजोऽभवत् ॥ १ ॥ 

ततो इाभ्यां बराह्मणा यज्ञे चरन्ति दाभ्या राजन्ध- 

बन्धवः संव्याधे युपेन च स्प्येन च ब्राह्मणा रथेन 
च शरश च राज्न्यबन्धवः॥ २॥ 

स यत् स्फ सुादते। युथेव तदिन्द्रो व्व्राय व्वुज् 
मुदयच्छदेव सेवेषु॒ण्त॒ पाभ्मने दिषते बाठ्व्याय 
व्वुज म॒ यच्छति तस्माद स्प स॒ादत्ते ॥ ३॥ 

त सादत्ते। देव॒स्य त्वा सवितः प्रस॒वेऽख्नोबाहभ्यां 

पष्णा हस्ताभ्या सादटेऽध्वरकतं देवेभ्य इति सविता वं 

देवानां प्रसविता तत्छवितप्रस्त रवेन मेतद्ादत्ते ऽश्ि- 

नोर्बाहभ्या सित्यश्चिनावध्वय तत्तयोरेव बाहभ्या 

मादत्ते न खाभ्यां पूष्णा हस्ताभ्या सिति पूषा भागदुघ 

स्तत्तस्येव हस्ताभ्या मादत्ते न स्वाभ्यां* व्वुजो वु ऽरुष 
त॒स्य नु मनुष्यो! भत्ता त॒ मेताभिदेवताभिरादंत्ते ॥ ४ ॥ 

* भपष्णो'-दरव्यारौनि पदानि च-पु्लके न सन्ति । 

† .मसुष्यो?-दति च। 



( रर ब्रा) ॥ परथमकाण्डम् ॥ १२५ 

 ऋअाददेऽध्वरकतं देवेभ्य इति । अध्वरो वृं यज्ञो यन्न 

कतं देवेभ्य इत्येवेतदाह त स्ब्ये पाणौ छत्वुा दश्िणे- 
नामिमश्च जपति सुश्यत्येवेन मेतदज्न॒पति ॥ ५॥ 

स जपति। इन्द्रस्य बाहरसि दश्िण इत्येष वे व्वौय्य- 

वत्तमो य इन्द्रस्य बाहद् किशस्तस्मादाहन्द्रस्य बाहरसि 

दक्षिण इति सहश्भष्टिः शततेजा इति सहसखभष्िव्वे 
स व्वज आसौच्छत॒तेजा यं तं व्वुचाय प्राहरत्त सेवे 

तत्करोति ॥ € ॥ 

व्वायुरसि तिग््रतेजा इति । रतद तंजिष्ठं तेजो य॒- 

दयं योऽयं पवत ऽर्ष॒ हौमाज्ञोकां स्तिय्य॒ङन्नुप॒वते+ सु 

प्यत्येवन मेतद् ददिषतो व्वधा इति युद नाभिचरेदुद्य 

ऽअभिचरेदमुष्य व्वध इति द्रयात्तेन सुशितिनु नात्मन 
मुपस्णशति न प्रथिवो नेदनेन व्वुजेण सुरश्तिनात्यानं 

वा षएथिवौ' वा हिनुसानौति तस्मान्रात्युान सुपस्मू- 

ग्रति न॒ एथिवौम् ॥ ७ ॥ 

देवाश्च वा ऽसुरा । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे 

तेह स युदहेवा च्रसुरान् जयन्ति ततो इ स्मेवेनान् 
पुनरपौल्तिष्न्ति ॥ ८ ॥ 

^ ङःनुपु वते"-दति च, क । 

{† "घः-द्रति च । खव मुत्तरचापि सवच । 



६२६ “| प्रतपयव्राद्यणम् ॥ (रप्र रत्रा) 

ते ह देवा उचुः । जुयामो वा ऽच्रुसुरांस्त॒तकत्वेव नः 

युनरूपो्तिष्ठन्ति कथु न्वेनाननपजय्यु जयेमेति ॥ € ॥ 

स॒ हाध्चिरुवाच। उदन्चो व नः पलाय्य मुच्यन्त इइत्यु 

द्वो ह स्मोवेषां पलाय्य मुच्यन्ते ॥ १० ॥ 
सु हाद्चिरूवाच । अह मुत्तरतः परयेष्याम्युय यूय मित 

उपसध्रोत्स्यथ तान्त्सरुध्यैमिश् लोकौरभिनिधास्यामो 
युद चेमांल्लोकानुति चतुथं ततः पुनन सु्हास्यन्त 
ऽइति ॥ ११ ॥ 

सोऽ्चिरुत्तरतः पर्येत् । अथस ऽद्रत उपसुमरन्धं- 
सतान्त्सःरध्येसिश्च लोकैरभिन्युदधुष्छंद् चेमुल्लोकालति 
चतुर्थ तुतः पुनन सुमजिहत तदेतन्निद्ानेन युत् स्तम्ब- 
यजुः ॥ १२॥ 

स॒ योऽसुवश्रौदुत्तरतः पथ्येति । अशिरवेव निद्ानेन 
तानध्वयुरवेत॒ उपसुरुणद्चि तान्त्सुष्येसिश्च लोक 
रभिनिद्धाति य॒द् चेसुगंललोकानुति चतुथं ततः पुनन 
सुञ्जिहते तस्मादप्येत छयसुरा न सुज्जिहते येन् दछवेनान् 
देवा अवाबाधन्त तेनेवेनानुप्येतदिं बाह्यणा यन्न ऽव- 
बाधन्ते ॥ १३ ॥ 

य॒ उ ऽख्व युजमानायारातीय॒ति । यश्वेनं देष्टि त 
सेवैतदेमिश्च लोकरभिनिद् धाति य॒द् चेमुल्लोकानति 



(रख शत्रा) ॥ पथ मकाण्डम् ॥ ९२७ 

चतुथस वा रमिश्च लोकौरभिनिद् धदयुद् चेमांलोका- 
नृति चतु्थु* मस्या रव स॒वं हरत्यस्या हीमे सूर्वे 
लोकाः प्रतिष्ठिताः कि हि हरेदय॒दन्तरिष्< हरामि 

दिवः हरामीति हरेत्तस्मादस्या खव सुवः हरति ॥१४॥ 
अथ तण मन्तद्खाय प्रहरति । नेदनेन व्वुजेण सुर 

शितेन पथिकौ हिनसानौति तस्मात् तण मन्तद्खाय 

प्रहरति ॥ १५॥ 

स परति । पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मुलं सा 

हि्सिष मित्यत्तरमला मिव वा ऽरख्ना मेत॒त्करोत्याद्- 

दानस्ता मेतदादौषधौनां ते मलानि मा हिर्सिष सिति 

व्रज गच्छ गोष्ान सित्यभिनिधास्यन्नेवेतद् नपकमि 

कुरूते तद्युनपक्रमि य॒द् ब्रजे.न्तस्तस्माद्ाह व्रज॒ गच्छः 
गोषठान मिति व्वुषतु ते योरिति युच वा ऽअस्य खनन्तः 
करौ ।कुव॒न्त्यप चरन्ति शान्तिरापस्तुदद्धिः श्गन्त्या शम- 
यति तदद्भिः सुन्दधाति तस्मादाह व्वषतुते चौरिति 
बधान देव सवितः पर मुस्यां एथिव्या मिति देव मेवे 

तत्सवितार माहान्धे तमसि बधानेति यदाद पर स॒स्यं 

एथिव्या सिति शतेन प्ाशेरि्यसुचे तदाह योऽस्मान् 

^ “स वुा!-इव्यादिरेतदन्तो ग्रः चपुस्तक्रे नास्ति । 

1 कार इति सायगसम्मतः प्राठः | 

18 | 



१९ ॥ श्रतपथब्राद्यणम् । (रप० रत्रा ) 

देशि युच्च व्वयुः दिष्मस्त म॒तो सा मोगिति युदि 

नाभिचरेचुदय ऽअभिचरेदमु मतो मा मोगिति 

ब्रुयात् ॥ १६ ॥ 

थ दितौयं प्रहरति । च्चुपाररुं एथिव्ये देवयुजनाद् 
बध्यास सित्यररुह वे नामासुररष्सु मास त्' देवा अस्था 
च्रपाघ्नत तथो ऽर्वेन मेतदेषोऽस्या च्ुपहते त्रु 
गच्छ गोष्ठानं व्व॒षतु ते ययौबंधानु देव सवितः पर मस्यां 
ए्थिव्याई शतेन पाशर्वयोऽस्मान् दे युच्च व्वयुः 
दिष्मस्त मतो सा मोगिति।॥ १७॥ 

त॒ मद्नौदभिनिदधाति। अ्ररो दिवंसु पत्त इति 

युच वे देवा अरुर मसुररक्षस मयाघ्नत स द्व मपि- 
पतिषत्त॒ मथ्चिरयिन्यदधाद्ररो दिवमा पत्तइतिस 

न द्व मपतत्तथो ऽरवेन मेतदध्वयुरेवास्माल्लोकादन्त- 
रति दिवोऽध्यभ्नौत्तस्मादेव करोति ॥ १८ ॥ 

अथ ठतौयं प्रहरति । द्रष्स्ते यां मा स्कनित्ययं वा 

ऽअस्य द्रसो य॒ मस्या इमः रसं प्रजा उपजौवन्त्येष ते 
दिवं सा पत्तदिव्येवेतदाद व्रज गच्छं गोष्ानं व्वुषेतु 
ते द्यौबधानु देव सवितः पर मस्यां एथिच्याः शतेन 
पाशर्योऽस्मान् इष्टि युच्च व्वयु' दिष्पस्त मतो मा मौ- 
गिति।॥१६॥ 



( २ेख० धव्रा०) ॥ प्रयमकारम् । ९३९. 

स॒वे चि्यंजुषा इरति। चयो वा ऽमे लोका 
रभिरेवेन मेतल्लोकेरभिनिदधात्य्वा वे तद्यदिमे लोका 
ङ्ञो तययुजस्तस्मात् चिय्यजुषा हरति ॥ २० ॥ 

तूष्णौ' चतुथम्*। स यदिसांज्ञोकानति चतुथ स॒स्ति 
वानु वा तेनेवेतट् दिष॒न्तं युठव्य सुवबाधतेऽनद्वा वै 
तद्युदिमाल्लोकानति चतुथे सुस्ति वा न वानद्खो तद्य- 

 नूष्णौ' तसमात् त्ष्णौ' चतुथम् ॥ २१॥ २ ॥ 

॥ इति दितौयप्रपाठके दितौय बाद्मणम् [२. ४.|॥ 

श्रय बेदिकरणाथे स्प्याद्ानविधि मनुष्त्य स्वस्य वज्ष्पलं 

वत्त मितिदासम् श्राचषटे- “इन्द्रो डति । “तस्येत्यादि । (तस्यः 

चतुद्धाविभक्तस्य वञ्जस्य स्फायः टतौ योऽशः । न्यूनाधिकरा दित्येन 

तौ यां शरलज्ञानं दुलेभ भित्यभिप्रेत्य पक्लान्तर माह - “यावद्ेति। 

हतोयाद्भागात् न्यून मधिकं वा यावदेव किञ्चित् तावानेव स्फ 

इत्यथः । एवं यूपस्ततौय मित्यादौ योजना । चतुथभागस् परि- 

ामप्रकार माह - “श्रय यतेति । “तच्छकल इति । (तत्ः तच्च 

देर प्रतः स॒ वञ्ः प्रकलो श्रवा श्रौतः शर्णेऽश्वत् । 

सच शौर्य शमौ पतिला शरात्मना परिएत इत्यः । श्रर शब्दं 

निवेक्ति- “तस्मा दिति। चतुदधाभवन मुपषंदरति- “एव भिति॥ १॥ 

* न्चतुर्थ-इति क । (चतुथे?-दति ख, ग । 

१--व्याचष्टे"-दति ज, भ, ए । २-“तद् शे"-दइति ठ, ड ¦ 



९ ॥ भशतप्थन्राद्ध म् ॥ (रप्र शब्रा) 

तेषां वचज्चावेवानां सफयादौोनां बाद्यणराजन्ययोव्यैवस्थया 

विनियोग माहं - “ततं दति । °राजन्यवन्धवः' चजियजातौोयाः 

संव्याधे' युद्धे चरन्तोत्यतुषङ्गः। “दाभ्या मिति सङ्गच्योक्तं विभ- 
जति - “यूपेन चेति ॥ २॥ 

अरय तस्य श्फ्यादानं विधत्ते - “स यदिति तच्छन्दयच्छ- 

ब्दानां प्रसिद्धिरभिधोयते । “सः' प्रसिद्धोऽष्वयुरित्ययेः । “एव 

मेवैष दत्यादि । इत्रवधाथे मिन्धवत् विदेषणशौलं पापरूपं शय 

हन्तु स्ययलचणं वज्र सुदच्छतोत्यथेः ॥ २ ॥ 
विदित मादान मनूद्य मन्त्र॑ः विधत्ते - “त मादत्त दति । 

“देवस्य वेतिमन््रस्यः प्रागान्नात मपि ब्राह्मणं विधेयविशषं 

योजयितुं पुनरान्नायते - “सविता वा दत्यादिना। न खाभ्या 

भिति। देवसम्बन्धिभ्या मेव बाह्भ्यां स्प्यादानम्, न तु 

खकौ याभ्याम् । 

युक्तचचेतदित्याइ - “वज्रो वा इति । एष स्फ्यो वज्ज: ; तत्परि- 
णामलात् । न हि मतुव्यस्तदच्रं भन्तः ग्रक्रोति, श्रतो दैवस्य 

लेति मन्तं प्रयु्ञानः तं स्फलच्तणं व्यं सवि्राख्यादिदेवताभि- 

रेव श्रादत्ते श्राद्ानं ङतवान् भवति॥ ४॥ 

च्राददर इति। “ज्घ्वरो वा दति। श्वरः हिसाप्रत्यवायो न 

विद्यतेऽस्मिन्नित्यष्वर शब्दस्य यज्नोऽथेः । च्रध्वर करोतौ ति श्रष्वर- 

छत् । तथाच यन्नशेतं देवेभ्य च्रादद इत्युक्तं भवतोत्ययेः ॥ 

१, रवा सं० १.२४. ९ । का० शौ ° ख्° २, ई, १३। 

३--२८ ए० ऽ ८०; ५8 ए २ पं ब्दम् | 



( रञअ० 8त्रा०) ॥ पथम काण्डम् ॥ १४९ 

“सं्यत्येतेन मिति । वच्छमाणं मन्तं" जपतौति यत्, “एतत् 

एतेन एनं स्यव्येव' सम्यक् तनूकरोति, तौच्ोकरोतोत्येव । 

“श्रो तनूकरणे "दूति धातुः । “ओतः शनिर”-दत्यो कार- 

लोपः ॥ ५॥ 

विदितं जप मनृद्य॒ मन्त्रः विधत्ते - “स दति । इन्द्रस 

दकिणो बाह्रतिश्रयेन वौयेवान् ; टचाख्यासुर वधकारितात् । 

अतः स एव व मसोति स्फ्यस्य स्तुतिरिति व्याचष्टे- “एष 

वा इति । 

दितौचं भाग मनूद्य याचष्टे - “सदस्त्ष्टिरिति । सदस्तं 

खष्टयो ऽख्रयः५; यदा भजनानि हिंखाविग्रेषा ठचवधादिषु येन 

क्रियन्ते स वजः सहखश्ष्ठिः" । यः शश्रततेजाः' श्रपरिमितरीसिः, 

तादृणो वञ्जः। स एव व मसोति स्फ्वस्तुतिः। वज्स्येमां प्रसिद्धि 

द्योतयितुं वेः-ग्ब्दः। यंत भिति। तम्" उक्तविधं यं" वज्ज 

टतच्तवधाथें भमिनद्धः प्राहरत्, "त मेवः तदात्मक मेव चरनेन मन्त- 

भागेन करोतोत्यथेः ॥ ६ ॥ 

ठतौोचमाग मनूद्य व्याचष्टे - “वायुर सोति । यः “तिग्मतेजाः 

वायुः, सष एव व्र मसौति स्तुतिः । वायोलसिग्पतेजस्व सुपपाद्- 

१--टरन््रस्य बाङ्रसोति वा० सं° १, २४, ₹२। 

र्-दिवा० प° ३८। दे-पा० खू० 9, २. ७१ । 

४--प्रथमा टौपनौ बद्वा । का० श्रौ° ० २, ९. १४ । 

 ¶--श्टद्िमिजनं पाको मारण मिति यावत् । सदहखसह्याकानां शरणां 

ग्टष्ियस्य स सदखग्ट छिः"- इति मद्धौ° | 



१४ब्द् ॥ प्रत पथ्यन्राद्यणम् ॥ (रप्र रत्रा०) 

यति - “एतद्वा इति । यः ्रयं' वायः पवतेः भ्रन्तरिके चरति, 

एतत् खलु तेजखां मध्ये तेजख्ितमं तेजः । इम मेवातिश्य 
सुपपादयति - “एष होति । श्रन्धा दि तेजोऽन्तरं हि कु्रविदेव 

परिच्छिन्नम्, "एष दहि वायुः दमान् सर्वान् लोकान् ्नुःकरमेए 

ˆतियंग्'इत्तिः पवतेः य गपा प्रो तौत्ययं 

अस्य प्रयोजन माइ - “सश्यतो ति । “एतत् एतेन उक्रविध- 

बायुतादाव्यप्रतिपादनेनेत्ययः। “मुख्य वध इति। च्रभिचारप्रयोगे 

“द्विषतो वधः“'-इत्यस्य स्थाने शश्रमुः देवदत्तस्य वध दति 

श्रचोर्नांम निदिशेदिव्यथेः ॥ | 

एतेन मन्नपात्तौ चौ कतेन स्पयेनात्मनोऽन्यस्य च संस्पे 

निषेधति - “तेनेति । “हिनसानिः हिंसितं करवाणोत्यधैः । 

“हिसि हिसायाम्?"“-इत्यस्माल्लोटि रूपम् ॥ ७ ॥ | 

अथ स्तम्बयजदरणं विधिल्छुस्तस्यासुरनिहेरणएलच्षणं प्रयोजनं 

वक्तु माख्यायिका माह - ““देवाश्वेति । प्रजापतेहिं दे च्तियौ,- 
दितिरदितिश्च। तचादितेः पुरा देवाः; दितेः पुना भ्रसुराः; 

श्रतः उभयेःऽपि भ्राजापत्याः' प्रजापतेः पुताः । ते पस्यधिरे' 

सद्धा कृतवन्तः । यदा खलु ते' देवाः च्रसुरान् जयन्ति, (ततः 

्रनन्तरच्ण मेव “एनान्' देवानभिलच्छ॒पुनरसुरा उत्तिष्ठन्ति । 

९-- अच हि हन्तेवेधादेषे रूपं वध इति। वधादेशस्तु अन्त्थादिः 

(पा० खू° २, ४, 8२. ) । अतो यच क्रचिदपि दहिंसाथेः पवगौँयादि- 

गधो दृश्यते, न स समौतच्तौनः; अपि बन्धनार्थं बधघघातुर्तु पवगौँ- 

यादिरश्ति विवेकः। २-रुघा° प° १९ । 



(रअ० धत्रा) ॥ पथम काण्डम् । १४३ 

“उदोऽनूष्केकम्मणि"-दति" पयैदासादि इ चोष्वकमलादात्मनेपदा- 

भावः॥ ८ ॥ | 

अय देवैः कृतं जयोपायचिन्तन मुपन्यस्यति -- “ते हति । 

“अनपजय्यं जेतु मश्रक्यम् "एनान्" असुरान् कंन खलु प्रकारेण 

पुनरूत्थानर हितं जयेमेत्येवं विचा रितवन्त इत्यथैः । “चय्यजय्यौ 

श्रक्यार्थं'”- दतिः जयतेयेति निपात्यते ॥ < ॥ 

अथा ग्निनोपदिष्ठं जयप्रकारं दशयति - “स हेति । नः" अस्माकं 

सकाग्रात् उदङ्मुखाः सन्तः "पलाय्य पलायनं कृत्वा “श्रय गतौ ९- 

इत्यस्मात् क्तो ल्यप्", “उपसग स्यायतौ “द्रति, ललम् । अभ्भिनोक्त 
वाक्यं सत्य भिति श्रुतिः खय मेवालुवदति - “उदञ्चो 
हेतिः ॥ १० ॥ च ^ 

एव मुत्तरतोऽवस्थितानसुरान् जेतु मभ्चिरेवोपायं दवान् 

्रत्युपदि ग्रति - “ख हति । “इत इत्यादि । इतः" भ्रस्मात् बेदि- 

लक्षणात् सानात् 'उपसरो्छथः उपससद्धान् प्रतिवद्धगतानखरान् 

करिष्यय । श्रयः अनन्तर मेव वयं “एभिः पुरोवन्निभिः 

प्रथिव्यादिभिः ख्िभिलाकेः शच्रमिनिधासखामः' श्रभितः सवतो 

निरुद्धगतोन् निहतान् करिव्यामः। यदा; अभितो नितरान् 

चिघ्तान् त्याजितान् करिग्यामः। इमान् लोकान् श्रतिः अतिक्रम्य 

९्-पा० सखू० ९, ३. २४। 2 2२५९ । 

इ--भ्वा ° खा० ४७8 । । ध 21९१२ । 
५ प° सखू° ८, २. १९ । ई-परराष्राश्ितत्वाडिति भावः| 

आयव लच्तगादिग्यर्थः स्थारेतिदहासिकाना सिति विवेच्यम् । 



१४७ ॥ श्रतपधत्राद्यणम् ॥ (रधर र्रा°) 

यत् चतुयं लोकं जात मस्ति, ्रस्माक मप्रत्यचम्, तेनापि 

त्याजितान् करिव्यामःः । ततः" अनन्तर मखुराः पुनः “न संहा- 

स्यन्ते सङ्गता न भविय्यन्ति, विशौ बाधिता एव भवेयुरित्यथः। 

“श्रो दाडः गतौ-इतिर धातुः ॥९९॥ 

दत्थ मद्मिनोक्तं वाक्यं श्रवा तयेव तेदवः छतं अतिरूप- 

बघ्नाति - “खीऽभिरिंति। अ्रधिः 'उन्तरतः उत्तरस्यां दिशि 

"प्ेत्' पर्यगच्छत् । श्रद्धिवाक्ये हि विकौषिंताधौ पद् ग्रनात् भवि- 

व्यदथेवाचिनो खटः प्रयोगः ; अरुतिवाक्ये तु निदं त्ता प्रतिपादनात् 

श्रतानद्यतनवा विनो लड: प्रयोग दत्येतावान् भेदः* ॥ 

“तदेतदित्यादि । यद् स्तम्बयजुदेरणं करिग्यते, एतत् 

“निदानेन मूलकारणेन निरूप्यमाणं सत् देवैः छतं “तत्” भ्रसुर- | 

जिरश्नम् । चरतो यज्ञविघातका खुरनिदेरण्णथं स्तमनयजहेरणए मिति 
विधिर्न्नेयः ॥ १२ ॥ 

“सख योऽसाविति । स्तम्बयजृदैरणएसमये “योऽसौ श्राप्नोधरो 

वेद् रत्तरतः परौत्य वतते । “एषः “निद्ानेनः मूलकारणन 

निरूष्यमाणः सन श्रधचिरेवः। योऽथिः पुरा असुरान्निरोद् 

मुदक् पयत्, तदात्मक एवा्नोघ्र इत्ययः । 

ननु तच्रोपसंरोघका देवाः, ततव्ानौयखविजां मध्ये कः ? 

९-“चतुथलोकं जात मस्ति'- इति अ, "चतुर्थलोकजात मस्ति'-दइति ड | 

र--रेतिदासिकपच्ते चार्थान्तर मृहयम् । इ-- जु ° ० ७। 

४--पा० ३, ३. १३, ३. २, १९९ छव तदये । 



(रेअ० त्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ १४१५. 

दति तं द्गेयति- “तानध्वथयैरिति। यनोपायेन पुरा देवा 

श्रखुरानबाधिषत, तेनेवोपायेन यज्ञानुष्टानघमये तदिघातिनोऽखुरा 
बाधितव्या दति निगमयति- “तस्मादिति॥ १२॥ 

न॒ कवलं स्तम्बयजुषोऽखुरनिदेरणं प्रयोजनम्, ग्र्निदैरण 
मपि तत्रयोजन मिति प्रतिपादयति-य उ एवेति । ्ररा- 

तोयतिः श्ररातिरिवाचरति। “उपमानादाचारे-दति, क्यच् । 

यश्च॒ “एनं यजमानं साक्तादेव शेष्ठः बाधते । (तम् उभयविघं 

शत्ुम् । भ्रन्यत् पूववत् । 

ष्रथिव्या एव सकाशात् खम्बयजहंरणं कन्तव्यं, नान्तरिचा- 

दरित्यभिप्रत्याह- ख॒ वा दति। एयियादिभिख्तिभिर्लोकंः 

तदतिरि क्न चान्येन चतुथन लोकेना सुरान्निरस्यन् “श्रसो अध्वः 

“रस्याः एथिया एव सकाशात् सवे" स्तम्बयजदहेरति, नान्त- 

रिकः । “दहि यस्मात् “्रस्याम्” एव भ्म्यां दमे" अन्तरि त्तादयः 

सवं लोकाः प्रतिष्ठिताः, तस्मात् स्तम्बयजुदरणस्य प्रथमपर्यायवत् 

दितौीयादिपर्यायाएण मपि प्रथिवा एव सकाशाद्भरणं युक्त 

भित्ययः । | 1 

एतदेव यतिरेकमुखेनोपपादयति- “किं रौति । यत्" यदि 

“अन्तरि हरामि" “दिवं दरामि""-इत्येवं स्तम्बयजैरेत्, 
तदा “किः नाम “हरेत् ? अन्तरिषदयुलो कयोः हन्तेवयस्य स्तम्बस्या- 

भावात् न॒ तच्र तद्भरणं सम्भवतोत्यथंः । “तस्मादिति । प्रागुक्त 

निगमनं स्तम्बयजदहेरण्णथंम् ॥ १४ ॥ 

. * शपा ०३.१.१० २१४२ ए० १५ पं दष्यम् | 
19 



१९९ ॥ शरतपथब्राद्यणम् ॥ (रप्र रत्रा°) 

दण्णन्तद्धानविण्ष्टं सप्येन प्रहरणं शिधत्ते- “श्रयेति । 

ठणान्तद्धनस्य प्रयोजन माद- “न दिनसानो ति । ठणानन्तदद्धाने 

हि तौच्छेन स्फ्य-रूपापन्नेन वञ्ेण प्रथिवो हिंसिता स्यात्; 

तद्धिसानिरत्तये प्रहरणसमये ठ मन्तर्धाय तस्योपरि प्रहन्ैव्य 

भित्यथेः ॥ १५ ॥ 

विदितं प्रहरण मन्य मन्तः विधत्ते “ख प्रहरतौति । 

` चओओषध्यास्त दति मन्तभागं व्याचष्ट “उन्तरमूला मिति। स्फ्य 

माददानोऽष्वयैः “एनां एयथिवोम् “उत्तरम्लाम्" उपरिभागाव- 

सितमूलयुक्ता भिव खल्वेतत् करोति । श्रत उत्तरमूललेन 

प्रहरणात् तद्धिसाश्रङ्धायां तदभावो जनेन प्राथ्येत दत्यथैः। 

मन्त्रगतो षधिग्ब्दश्य जात्यभिप्रायेणेकवचनान्तताः इत्यभिप्रेत्य 

व्याचष्टे- “श्रोषधोना भिति ॥ 

प्रहरणएनिष्यन्नस्य खटणस्य पां णो ररादानमन्त मनूद्य व्याचष्टे- 

“व्रजङ्गच्छेति* । “श्रभिनिधासयन्' अभितो निचचेष्यन् खल्वध्वयैः 

एतत्" चअरसुरजातम् “अननपक्रमि' च्रपक्रमणएर दहित मितस्ततो गमन- 

रदितं कुरुते । तत् खल्वनपक्रमि यद् ब्रज गोषठेऽन्तनिरुद्यते, 

अतोऽस्य मन्त्तप्रयोगस्य श्रपक्रमणलाभावः प्रयोजन सित्ययेः ॥ 

९--वा० सं ९.२५. ९। काण श्रौन सू र. द्. १५, १६ । अत्रास्ति 
मतान्तरविचारः, स चास्य टौकायां (या० ३०) जदव्यम् | 

२-- पा ख° १. २, ५८ दद्टच्यम् । द 'पांसीः-इति जादिष् । 

9-- वा० सं° १. २५. २ । का० श्रौ ° द° २. ६. १७। 

षि 



(रख धत्रार) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ १९७ 

वेदि प्रेचणमन्त् मनद तात्पयं माइ - “वषंलिति९ । श्रस्येः 

घष्ठवथं चतुर्थौ । श्रस्याः' प्रथिव्याः सम्बसििनि “यज्ञः स्थाने वेद्यथे 

खनन्तः श्रुरं' निष्टुरं वन्ति; तेन च तां एरथिवौम् श्रपन्नन्ति' 

ददिसन्ति; श्रतः खननजनितां हिंसा मनेन मन्तप्रयोगेए शान्ति- 

रूपाभिरेवाद्धिः पुनः प्रशमय्य सन्दधातोत्ययेः ॥ 

व्रजङ्गच्छेत्यादि मन्त्राणां कात्यायनः स्पष्टं विनियोग मदयत् - 

"व्रजङ्खच्छेति पुरौष मादत्ते, वषेतु न इति वेदिं प्रेते, वधा- 

नेत्युत्करोति”-इतिः । 

उत्करे निधानमन्त्रस्यः अभिप्राय माविष्करोति - “देव 

मेवेतदित्यादिना। “पर मस्यां एयिब्याम्“-दत्यखख व्याख्यानम् - 

“अन्धे तमसोति । सवप्रकाशरहितेऽतिशयिते तमसि, यस्मिन् बद्धो 

न एुनरावन्तेते, तादृशे स्थान दत्यथंः । “रसुचेः-दति, च्रमोचनाये- 

व्यैः; न हि श्रतसद्याकैः पागरबेद्धः खात्मानं मोचयितु मष्ट 

दत्यमिप्रायः ॥ 

च्रभिच्रतः प्रयोगे विशेष माह - “यदु”-दति । च्रनभिचरतः 

प्रयोगे मन््गतस्त मिति यः शब्दः, तस्य खाने च्रमिचर तः" यजमानस्य 

रचनाम दितोयया निर्दिश्य मन्लः प्रयोक्तव्य इत्ययः ॥ ९६ ॥ 

एवं स्तम्बयजदरणस्य प्रयमपर्याय मभिधाय दितौ यपर्यायाध 

4 5 11९१९१८ रत णनः तत् हति 2) 
8 --- क श्रो ° ू° २. = १७, १८, १९ | 

५- वा० सं० १, २५, ४) काण रौ° १५ । 



१४८ ॥ ग्रतपथ्न्राद्धय म् ॥ (२प० रत्रा) 

प्रहरणादिकं समन्तकं, विधत्ते - “्रयति । मन्त्प्रतिपादित 

मररुवधप्राथेन सुपपादयति - “श्रररुंति। श्रररु' नाम असुर- 

रचसम्, सुराणां विरोधि रको बश्चव । ^रचः-शब्दात् ^श्रनसन्ता- 

दिव्यकारः९ समासान्तः। देवदेव ददानौन्तनोऽष्वयरप्यपारस् 

मित्यनेन मन्लेणए एथिव्याः सका शाद पन्ति । “ब्रजङ्गच्छेत्या दिकस्य 

सवस्य दितो यपयाय प्रयोज्यस्यापि प्रागुक्त एवाथे दत्यभिप्ेतयानु- 

वदति - “त्रजङ्गच्छंति ॥ १७॥ 

उत्करे न्युस्य स्तम्बयजषोऽभिधानं समन्लरकंर विधत्ते ~ “त 

भिति । “्रभिनिर्घाति' उपरि दस्तनिघानेन ्रधस्तात् चिपतौ- 

त्यथैः। मा प्तःः-दतिः पतनाभावप्रायनं समथंयितुं पुरादरत्त 

मुदाहरति - “यच वा दति । “स दिव मिति। सः" देवैरप- 

इतोऽररः “अरपिपतिषत्" दिवं पतितुं गन्तु मेच्छत् । (तं तथा विधं 

पिपत्तिषु मररुम्, उत्तरतः परिगतः श्रग्रिः' श्रभिन्यदघात्' उपरि 

इस्तनिधानेनाधस्तात् प्रेरितवान् । किं ब्रुवन् ? डे श्रररो! “दिवं 

यलोक “मा पक्ष" मा प्राश्रुहौति। “पल्ल गतौ“-दूत्यसमराल्ुडि 

दिवाद् ङः, “पतः पु भिति पुमागमः। एव म्रिनाभिनिघाने 

१- वा० सं° १,२९.१ । काण श्रौ" ०२. ६. २१। अत्ति चाच 
विचारः शाखान्तरघटितः (या० दे° टौका ब्व्य ) । 

र--पा० स ५.४. ९०द। 

द-- वा० संर १. २९ २। का० श्रौ° सू २. €. रर | 

8--ग्या० प° 58१ | ५ पा० ० २.९. ५५। 

६-- पा० सू° ७, ४. १९ । 



( रअ० ४त्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ १४९“ 

रते सति, सोऽररदिवं न प्राप्नोत् । तद्वदेबेदानो मघध्वयुः स्तम्ब- 
यजेरन् श्रस्ाट्' लोकात् "एनम्" श्रररुम् “्रन्तरति' अन्तरितं 

व्यवहितं करोति । श्राग्नौप्रशेतन्बन््तकरएकनोत्कराभिनिधानेन 

'दिवः' अन्तरिक्षात् त मसुर मन्तरित॑, करोतौत्ययथः ॥ १८ ॥ 

अथय ठतो यपर्यायं विधत्ते- “त्रयेति । मन्तः वयाचष्टे- “च्रं 

वा दति। रस्याः" परथिवयाः सम्बन्धिनं य मिमंः मधुरादिरसं 

सर्वाः प्रजा उपजोवन्ति, श्रयं खल्वस्याः परथिवयाः द्युः । तथाच 

डे एथिवि! नतेः वदोयः एषः' रसः "दिवं" चयुललोकं “मा प्तत्' 

मा पतलिति मम् श्रयम् "एषः मन्लो चूत दत्ययेः । श्रस्खिन् 

ढतौ येऽपि पर्याये ब्रजङ्गच्छत्या दिकं सवे पूववत् प्रयोक्रय मित्य- 

 भिप्रेत्य तत् पठति “व्रन भिति॥ १९॥ 

उक्तं समन्तक चिदेरणएरः मनूद्य प्रशंसति “व वा इति । धेः 

एयिवादयः भलिद्धाः चयो लोकाः । तथा च चिष्वुलो हरणेन 

एमिःः स्िभिरोव लौकेः “एनम्' श्रररुम् “अ्रभिनिदधातिः श्रितो 

निक्षिपति, बाधत दृति यावत् ॥ 

यजगन््ेए रणस्य लोकचयस्य च साम्य माह-- “श्रद्धा वा 

दति । द्मः प्रयियादयः लोकाः इति यत्, तत् ्ह्भावैः 

रत्यक्त मेव खलु । यदेतद्भरणएसाधनं यजः, तदपि “अद्धो श्रद्धैव 
प्रत्यत्च मेव ; अनुष्टेया्थस्य साचात् प्रतिपाद कलात् । श्रत यजुषो 

१-- व्यवद्धित मिादिगग्यो -टाभ्या न्यच न दृश्यते । 
२- वा० सं° १. ग्. (= | का श्रो स र. ६. २२। 

३-- “निद्रण'-द्रति ठ, ड । ४--शरतिबाधत'-दति ठ, ड । 



-१५० | ॥ शतपथन्राद्धणाम् ॥ (रष° रत्रा° ) 

लोकानाञ्च प्रत्यचलसाम्यात्, चिवारं यज्षा हरणेन लोकचया- 

देवास्याररोवाधौ युक्त इति निगमयति- “तस्मादिति ॥ २०॥ 

अमन्त्रकं चतुथं पर्यायं विधत्ते “्वव्णौ मिति९। तस्य 

प्रयोजन माइ “स यदिति। मान्" प्रागृक्तान् चन् लोकान् 

अतिक्रम्य, यत् "चतुथे" लोकजातम्, तत् ्रस्िवा न वा-दति 

सन्दिग्धम् ; अत्यन्त विप्रहृष्टवेनानुभवपयानवतारात् । एतच्चतु्थं- 

हरणात्तेनेव सन्दिह्यमानेन लोकजातेन विद्ेषणं कुवेन्तं श्च 

मववाधते । 

एतदुपपाद यितु द्वष्णौँ -हरणस्य लोकचयव्यतिरिक्तस् चतु 
स्थानस्य च शाम्य माह- “श्ननद्धावा दति । श्रनद्धाः अप्रत्य 

भित्यथेः। व्रब्णौ-हरण मप्यनुष्टयाये प्रतिपादकमन्प्रयोगाभावाद्- 

सपष्टलेन “त्रनद्धः' अ्रत्यक्च मेवेति ॥ २१९॥ ४॥ 

दूति ओ्रौसायणाचा्यविर विते माधवोये बेदाधंप्रका 

| माध्यन्दिनिश्रतपथभाग्ये 

प्रथमकाण्डे दितौ याध्याये चतुथे ब्राह्मणम्? ॥ ॥ 

१-- “सण शाखान्तरात्'"-इति का० खोर. ई. २४ ° टौकायाम् | 

२-- इद हि ब्राद्यणे एरौीषादानं, वेदिपेच्तण, एरौषनिरसनच्चेति चौशि 

कर्माणि विदितानि । तच प्रधमं तावत् पुरौषादानाथे मेव अध्वयुः 
दणसद्दितं स्फ्व मादाय सवे हस्ते सट्णं तं निघधाय दच्िगेन 
हस्तनालभ्य ह स्तमाजनेन तिच््छौकशेति । ततस्तत्तगं वेद्या 

 मुदगय्रं निधाथ टणस्याधस्ताद् सुति स्पयेन पह्रति, तेन प्रदह 

रुणेनोत्खातं घरौषं स्तेन उह्ाति । इत्यं एरौषादानं सम्पाद्च 
ततो वेदि-पेच्तते। शएदौतं च तत् पुरौष सुत्वरे नित्िपरति । 
खव मुत्तरोत्तरं चतुः कततैव्यम्; तच मन्ेण विः, तूष्णी सदिति 
विवेकः । प्रहतप्रदेशादु दतस्तगधूल्यादि साशिरुतकर उच्यते ॥ 



(रख० १ब्रा०) ॥ पथमकाश्डम् ॥ १४५९. 

देवाश्च वा ऽसुरा । उभये प्राजापत्याः पस्यृधिरे 

ततो देव ऽअनुव्य मिवासुरय हासुरा भेनिरे,स्माक 

मेवेदं खल् भुवन सिति ॥ १॥ 

ते होचः। इन्तेमां एथिवौं व्विभुजामदह तां व्विभ- 
ज्योपजौवासेति ता मौष्णेशुम्मभिः पश्चात् प्राच्यो 
व्विभुजमाना ऽच्रभोयः ॥ २ ॥ 

तदधं देवः शुश्चवः। व्विभजन्ते ह वुा ऽइमा मुसुराः 

षृथिवों प्रेत तदेष्यामो युचेमा ससुरा व्विथजन्ते के 
त॒तः स्याम युदस्यै न भुजेमहौति ते यज्ञ मेव विष्णं 
पुरस्कत्येयुः ॥ ३ ॥ 

ते दोचुः। श्रुनु नोःस्थां एथिव्या सुभजतारूबेव 

नोऽप्यस्थां भाग ऽइति ते हासुरा ऽअरस्य॒न्त ऽइवोचु- 

यावदेषेष व्विष्ण॒रभिगेते तावद्यो दद्म ऽइति ॥ 8॥ 
 "व्वामनु इ विवुष्ण॒रास । तदेवा नु जिदीडिरे महद 
नो ऽदुरखं नो यज्नुसम्मित,+ सुदुरिति॥५॥ 

ते प्राञ्चं विष्णं निपाद । छन्दोभिरयितः पुयग्ह्नन् 
 गायवण त्वाच्छन्दसा प॒रिष््लासौति दश्चिणतस्ठुष्टमेन 
त्वाच्छन्दसा परिण्ह्लासौति पश्वाञज्जागतेन त्वाच्छन्दसा 

परि ्ह्लामौत्युत्तरतः ॥ € ॥ 

* “यद्धसम्मिता'-इति क, ख । 



९५ ॥ भतपयचत्राद्यणम् ॥ (रेप्० देत्रा० ) 

तं छन्दोभिरभितः परिगद्य । अश्च पुरस्तात् समा- 

धाय तेनाचन्तः श्राम्यन्तशेरस्तेनेमाः सर्व्वाम् परथिवौः 

सम॒विन्दन्त+ तच्युदेनेनमाः सुब्बा समुविन्दन्त तुस्माट् 

वेदिनुौम तुस्मादाह््यावतौ व्वेदिस्तावतौ एथिवौत्ये 
तया रमाः सव्व समविन्दन्तेवः इ वा ऽदमार 
सर्व्वा सपललाना संटङ्कः निभजत्यस्थे सपलान्ध ऽव 
मेतद् ॥ ७ ॥ 

सोऽयं च्विष्ण॒ग्लानः। छन्दोभिरसितः परिण्डौतो- 

ऽभिः पुरस्तानापक्मण मास स तुत ऽखवौषधौनां मूला- 
न्युपमुम््ोच ॥ ८ ॥ ८ 

ते ह देवा ऽऊचः। क्नु व्विष्णरभत् क्न यन्नो 

ऽभदिति ते होचग्छन्दोभिरसितः प्रिख्होतोऽभचिः पुर- 

स्तान्नापक्रमण मल्यच॑वान्विच्छतेति तं ख॒नन्त इवान्वौषुस्तं 

त्यङ्कलेऽनवविन्दस्तसात् अङ्गुला व्छेदिः स्यात्तदु हापि ` 
याज्विषूयङ्गला मेव स्योम्युस्थाध्वर स्थ व्वेदिं चके ॥ € ॥ 

तद् त॒था नु कुर्यात् । चोपधौनां वे स मृलान्दुपा- 

म्सोचन्तस्मादोषधौना मेव मलान्यच्छेत्तवे बयाय्य॒गवेवाच 

व्विष्ण मन्डविन्दस्तुस्माददिन्ाम ॥ १० ॥ 

त॒मनुविद्योत्तरेण परिगरहेण पयश््न् । सुश्ा 
चासि श्वि चासौति दक्िणत ऽदमा सेवेतत् थिवी 

^ “समविन्दन्त'-द्ति ग, च। 1 'सपला-द्रति क्र । 



(२० ध्रा) ॥ पथमकाणडम् । ९५द् 

संविद्य सुश्माई श्वि मकुवेत स्योना चासि सुषदा 
चासौति पश्चादिमा मेवेतत् थिवी संवि स्योना 
सुषुदा मकुब्वेतोक्जखतौ चासि पुयसतौ चेव्युत्तरत 
इमा सेवेतत् प्रथिवी संविद्य रसवतौ मुपजौवनौया 
मकुवत ॥ ११ ॥ 

, स वे चिः पृव्व' परिप्रहुं परिल्लाति । चिरुत्तरं तत् 
षट् कृत्वः षड् वा ऽतुवः संवत्सरस्य संवत्सरो यन्नः 

परजापतिः स यावानेव यजो , यावत्यस्य माचा तावन्त 

सेवेतत् परिण्ह्वाति ॥ १२॥ 

षडभिवयुह्ृतिभिः। पुव्वं परियं परिषज्ञाति षड्- 
भिरुत्तरं तद् इादश कृत्वो इाद्श वे सासाः संवत्सरस्य 
संवत्सरो यन्नः प्रजापतिः स यावानेव यन्नो युवत्यस्य 

मुचा तावन्त सेवेतत् प्रिण्ह्वाति ॥ १२॥ 

व्याममा्तौ पश्चात् स्वादिल्याहः । रतावान पुरुषः 
पुरुषसम्मिता हि रनिः प्राचौ चिद्धि यन्नो नाच 
माचास्ति यावतौ मेव खयं म॒नसा मुन्येत तावतीं 
कुर्यात् ॥ १४ ॥ 

असितोऽननि मुसा ऽउन्नयति। योषा वे वेदिव्यैषाधिः 
परिगृह्य वे योषा व्युषा शेते मिथुन मेवेतत् प्रजननं 
करियते तस्मादभितोऽभ ससा ऽउन्रयति ॥ १५ ॥ 

20 



११४ ॥ प्रतपचत्राद्यणम् ॥ (रप्र इत्रा°) 

सा व पश्चादरौयसौ स्यात् । मध्ये सश्ारिता पुनः 
पुरस्तादव्यव् मिव हि योषां प्रशसन्ति प्रथश्रोणिव्विष- 

्टान्तराध्सा मध्ये स्गद्येति जष्टा मेवंना मेतदेवभ्यः 

करोति ॥ १६॥ 
सा वे प्राक्प्रवणा स्थात् । प्राचौ हि देवानां दिगुथो 

ऽउदक्प्वणोदौीचौ हि मनुष्याणां दिग् दक्षिणतः प् 

रौषं प्रत्यदृहत्येषा वें दिक् पिठ्खाः* सा युदशिणा- 
प्रवणा स्यात् शिप्रे ह युजमानोऽम् लोक मियात्तथो द 

यजमानो च्छम् जौवति तुस्मादक्चिखतः पुरौषं प्रत्यद्- 
इति परौषवतों कुव्वीत पश्वो वें पएरौपं पशुम॒तौ † 
मेना मेतत् कुरते ॥ १७ ॥ 

तां प्तिमाष्टि। देवा ह वुं सङ्कासु सन्निधास्यन्तस्ते 

होच्॒न्त युदस्ये एथिव्या ऽचनाखतं देवयुजनं त॒चन्द्रमसि 
निदधामहै स यदि न ऽइतोऽसुरा जयेयस्तत ऽश्वादन्तः 
्राम्यन्तः पनरसिंभवेसेति स यदस्य एथिव्या ऽञनाखतं 

देवयजन सासौत्तचन्द्रमसि न्यदधत तदैतचन्द्रमसि 
क्ष्णं तुस्मादाहन्द्रमस्यस्यं पएथिष्यं दैवयुजन मित्यपि 

ह वा ऽअस्येतुस्मिन् देवयजन ऽष्ट भवति तस्माद 
प्रतिमाषटि ॥ १८ ॥ 

* “पितुणा'-इति च । † परम्ुमतौ'-दति च । 



{र२खअ० ५ब्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ १५४५ 

स प्रुतिमाणि। पुरा करस्य व्विसुपो व्विरप्शि्िति 
सङ्गमो वै करर सङ्घामे हि कूर क्रियते हतः पुरुषो 
हतोऽश्वः रेते पुरा दतत् सङ्घामान्यदधत तस्मादाह 

पुरा करस्य च्विसुपो व्विरप्शिच्िल्युदादुाय एथिवौ 

जीवदानु सिन्युदादाय हि यद्ये एथिव्धे जौव मुसौ- 
ततचनद्रमसि न्यदधत तस्मादादीदादाय प्रथिवौं जौव- 

दानु सिति या मेरयःन्द्रमसि* खधुाभिरिति थां 

चन्द्रमसि व्रद्मणादधुरिव्येवेतदाह ता सु धौरासो 
ऽअनुदिश्य यजन्त ऽइत्येतेनो इ ता मनुदिश्य यजन्तेऽपि 
ह वु ऽअस्येत॒स्मिन् देवयजन इष्टुः भवति यु ऽखव 
मेतद्वेदु ॥ १९ ॥ 

थाह प्रौक्षणौरासादयेति । व्वुज्नो वे स्प्लो बाद्य- 
शश्वेसः पुरा यज्ञ॒ मुभ्यजुगुपतां व्वुजो वा ऽच्चापस्तद् 
ववज सुवेतदसिगुष्या ऽ्रासादयति स वुा ऽउपर्यपर्यव 
प्रोक्षणौषु धाय॑माणसवथ स्प मुखच्छत्युथ यचिहित 

ऽएव स्प्ये प्रोश्णौरासादयेर् चज्बौ इ स॒खच्छेयातां 
तथो ह व्व॒जौ न सुष्टच्छेते त॒स्मादुय॒युंपरयेव प्रौक्ष- 
णौषु धाय्युमाणस्थ स्प सुचच्छति ॥ २० ॥ 

* वैस्यंशन्रमसि'-इति कारदौ, “मर्यं शन्ुमसि'-दइति च-खुदौ । 



९५६ ॥ श्रतपथन्राद्य णम् । (रपण इत्रा०) 

च्ुयेतां व्वाचं व्वदति । प्रोश्णौरासादयेध्मं बहि 
रुपसादय खचः सुम्मदह्ि पतौ स॒नद्याज्येनोदेहीति 

सम्परष॒ वेष स य॒दि काम॒येत बयारेतदयुद्य कामये 
तापि नुाद्वियेत खयु मु चवेतददेद् मुतः कुम कत्तव्य 

मिति ॥ ₹२१॥ 

अयोदच्चः स्प प्र हरति। अम्य त्वा ववजं प्रुहरा- 
= > स 

सौति युद्यमिचरेदज्यौ वे स्प स्तरते हेवेनेनु ॥ २२ ॥ 

छथ पाणौ ऽच्ुवनेनिक्ते। युद्ास्यं कर सुभूत्तद्यस्या 

ऽरुतद्हार्षोत् त॒स्मात्पाणौ ऽचुवनेनिक्तं ॥ २३ ॥ 

सये द्ाग्र ऽडजिरे। ते इ स्मावसशं यजन्ते ते 

पापौयाध्स आसुरथ ये नेजिरे ते श्रेयाभ्स आसुस्ततौो 

ऽखङ्गा मन॒ष्याज्विवेद ये युजन्ते पापौया्सस्ते भवन्ति 
यु ऽउ न युजन्ते श्रुयाधसस्ते भवन्तौति तत ऽतो देवान् 

विने जगामेतः प्रदानाद्खि देवा ऽउपजौवन्ति ॥ २४ ॥ 

` तेडदेवा ऽअचः। बस्ति माङ्गिरस सुशरह्वा वै 
मनुष्यानविदत्तेभ्यो च्विधेहि यन्न सिति स हेत्योवाच 

बृहस्पति `राद्धिरसः कथा नु यजध्व ऽइति ते होच 

किङ्धाम्धा यजेमहि ये युजन्ते पापौयाध्सस्ते भवन्ति य॒ 

ऽउ न यजन्ते श्ेयाःसस्ते भवन्तीति ॥ २५॥ 

सु होवाच । बृदस्युतिराङ्गिरसो यद शुश्रम॒ देवानां 



( रअ० ध्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ १५७ 

परिषूतं तदेष यन्नो भवति य॒च्छूतानि चवुौषि लुप्ता 
व्वदिस्तेनावसुशं मचारिष्ट तस्मात् पापौीयाध्सो ऽभूत 
तेनानवमशे यजध्वं तथा श्रोयाः्सो भविष्यथेत्या कियत 

{इत्या बर्हिष स्तुरणादिति बर्हिषा इ वे खल्वेषा 
शम्यति स युदि पुरा बहिष स्त॒रणात् किञ्विदापुद्ेत 

बर्दिरेव त॒त् स्तणन्नपास्येदुथ यदा बर्हं स्तणन््युपि 
पदाथितिष्ठन्ति स यो हेवं व्विदानुनवमश युजते श्रेथान् 
हेव भवति तस्मादनवमश मेवु यजेत ॥ २६ ॥ ३ ॥ 

॥ इति दितोयप्रपाठके ठतौयं बाद्यणम्* [२.५.|॥ 

दत्य स्तम्बयजुदेरणं, विधाय वेदिपरिग्रहं वक्त मितिद्ाख 
सुपन्यस्यति- “देवाख्ेति । “पस्पधिर' सद्धा तवन्तः । “अपस्य 

धेया मानृचरानृह्णरितिः सन्प्रसारणएनिपातनस्योपलचणएल मभि- 

भेत्य लिखखपि सम््रसारणं छतम् । सपद्धेमानानां तेषां मध्ये देवाः” 

(ततः तिभ्यः श्रसुरोभ्यः “श्रनुवयम्' अनुगमनं न्यगण्डतिरे प्राप्ता दव 
1 

* सायणाचा्यमतेऽकैव दितीयाध्यायपरिसमात्तिः ॥ 
१-- “यजुमन्को द भः “स्तम्बयजु" । तच सतम्बरूपं स्मयेन भित््वनौतलारदेशे 

इरेत्”-इति ते° त्रा० द्. २.९ सा० भा० (ते सं० १.१. €.) 
“यजुषा मन्त्रेण हरणौयः पसुसदितः स्तम्बः “स्तम्बयजु", तस्य 
हरगां?-दइति ते° संर. इ. 8. सा० भा०। “वेदि स्थानात् 

सटगस्य पांशोर्मन्तेणान्यच द रणम्? इति च तकरैव । 
२-- पा० सू० ६. १. ३९्। इ-न्यत्कति?-इति ट। 



१५५ ॥ प्रतपचन्राद्यणम् ॥ (रप० इत्रा० )} 

ब्दः । श्रय ह' अनन्तर मेव ते च्रसुराः मन्यन्ते स । कि मिति ? 

दरद्" सवे जगदस्माक मेवेति ॥ १॥ 

एव मुक्ता कि सुक्रवन्त इति तद् भ्ंयति- “ते डेति। “इन्त- 

दति हष । यत एवं देवा न्यगृन्धताः५ अतो निष्युतयहं वयम् माः 

प्रयिवौ विभजामरै । विभज्य च तां यथाभाग सुपजौवामेति । 

एव मुक्ता किं कृतवन्त दति तदाह-- “ता मिति । श्रौच्छः' 

उक््णोऽनङ्हः सम्बन्पिमिश्चमेभिः । उचन्-ग्ब्दात् ^“तखेदम्"- 

दूत्यणिः “षपूवंहन््तरान्नाम्"-दत्यदोपः२ । तेश्मेभिः "पश्चात् 

मतौ दिश मारण्य भ्राञ्चः" माङ्ुखा विभजमानाः चरभौयुः' 

्रभिजम्मुरित्यथेः ॥ २ ॥ 

सुरेष्वेवं हतवल्छु देवाः कि कृतवन्त दति, तदाद- “तद्या 

दूति । “प्रतेत्यादि। श्रस्माकं त्ष्णौ मवस्यान मतुचितम्, अस्माभि- 

रपि तदिषये प्रयतितय भिति, परस्पर मभिभुखौकत्येत्य्॑ः 

प्रतिपाद्यते हे देवाः! युं “प्रत गच्छत, प्रोत्सदष्य मिति 

यावत् । यस्मिन् खाने च्रसुराः ष्रथिवों विमजन्ते, तत् खानं गभि- 

व्यामः । गला च "यत् यदि “श्रेः षष्ठं चतूर्थो श्रस्याः' 

एथिव्याः सम्बन्धि स्थानं न प्राप्रुयामः, (ततः तदि वय मभागिनो 

भवेम; यदि तु प्राश्रुवामः, तदा भागिनः स्याम भवेमेत्ययंः । 

एव मालोच्य दवेः छतं दर्भंयति- “त दति । यज्ञात्मक मेव 

"विष्णु" पुरतो धारयिला शयुः" गतवन्त इत्यथः ॥ इ ॥ 

१-- न्यत्कुताः"- इति ठ। र्-पाण्खू° ४.३, १२०। 

इ-- पा० ख° ६. ४.१२३५। 8- प्रा २.३. ६२ ख् वा० १५०९ । 



( २० ५ब्रा०) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ९५९ 

गावा चाराम् प्रति कि सुक्रवन्त इति, तद्द- ^ते इति । 
“श्रस्यां" प्रथिध्यां नः श्रस्मान् श्रनाभनतः सयोजयत ; नः" 

श्रस्माक मप्यस्यां भागो भवलिति। श्रसुरेः छतं प्रतिवचनं द भेयति- 

“नते हेति । श्रद्यन्त दवः श्रखुयां कुवेन्त दव, च्रसदमाना दूति 

यावत् । यावन्तं देशं विष्टरवयाष्य वत्तेते, तत्यरिमाणं खानं यु श्भ्व 

प्रयच्छाम इति ॥ ४॥ 

चरसुरेरभिदिते दे वासतद् ङ्गौ चक्ररित्याह-- “वामनो हेति । 

विष्णह्दिं तदानों "वामनः" खगा वश्व । श्रतएवासुराः तेनाक्रान्तं 

स्थानं प्रयच्छाम दत्यन्ुवन् । शच्रयापि "तत्ः अ्रसुरेरुक्तं देवाः न 

जिद्योडिरेः न हयनादृतं चक्रः, किन्तु च्राद्धियन्ते समेत्यथेः । “हेड् 

अनादरे”-दइतिः धातुः । श्राद्रणप्रकार माद- “महदिति । 

विष्णि यज्ञः, चरतो “यन्ञसम्मितंः स्थान मभ्यं दत्तवन्त इति 

यत्, तत् नः' भ्रस्माक "महत्" श्रधिकम् ॥ ५ ॥ 

एवं विचायं देवः छृतं दगेयति- ^त इति यज्नाह्मकां ववष्णुः 

श्राञ्च" प्राक्शिरसं निपात्य, दकिएतः, पश्चाद्, उत्तरतश्च गाय- 

व्यादि च्छन्दो भिः खवेतः पयग्टकन् ॥ ई ॥ 

“त मिति । नतः विष्णु गाचच्यादि भिन्ढन्दोभिः स्वेतः परि- 

ग्यद्य, प्रूवस्यां दिभि श्राहवनोयास्यम् “अर्चिः प्रज्वाख, "तेन विष्वा- 

त्मकेन यत्नेन श्रचन्तः' पूजयन्तः, “श्राग्यन्तः कर्मानुष्टानजनितं अमं 

प्राश्रुवन्तः “चरः पूववत् ववन्तिरे । चरिता च तिन' यज्नात्मकसय 

१-- भ्वा° आ° २८४ । हेड्-हेड् अनादरे”-दति ठ । 



१६० ॥ ग्रतपथत्राद्यगम् ।॥ (रप इत्रा०) 

विष्णोराधारश्चतेन स्थानेन देवाः सर्वां मेवेमां एथिवों सम्यगल- 

भन्त । श्रतो विद्यते लभ्यते श्रनेनेति यन्ञस्ानस्य वेदि-नाम- 

चेयं निवेक्ति- “तद्यदिति । 

उक्तं वेद्याः सवष्रथिकौलाभरूपत्म्, ददानो वेदिष्रथिव्यो- 

स्तादाव्य विषया मभियुक्रप्रसिद्धि सुदाहरति- “तस्मादिति। यत्य- 

रिमाणएविश्रष्टा खल् बेदिः, तत्परिमाणेव एथिवौ, कुत इत्यत 

प्राह-- “एतयति । “हिः यस्मात् “एतया वेद्या मां सवां 

थिवोम् अलभन्त, अतस्तल्लाभडतुतवात् ततोऽनन्येत्ययंः ॥ 

दूत्यं पुराटत्त सुदा दत्य प्रकृते योजयति- “एवं हेति । यथेव 

हि वेदिपरियहादटेवा ्रसुरषकाश्रात् छत्रां एथिवौ मपहतवन्तः, 

एव मेवायं यजमानोऽपि शचसम्बयिनो स्वां ग्मि मपदरति; 
तांश्च शचृन् श्रश्या एधिव्याः “निभेजति' निभेक्तान् भागरददितान् 

करोतीत्यथेः। तस्माद् गायत्रेणेत्या दि भिभेन्वेः९ सपयेन वेदिं द्किणएतः 

पञ्चादुत्तरतश्च रेखया परिग्टह्यो यादित्यथः९ ॥ ७ ॥ | 

श्रथ वेदेः खननं विधिल्घुः प्रकत मितिदहासशेष मनुक्रामति- 

“सोऽय मिति। खः" यज्ञात्मको विष्णः”, दङिणतः पश्चादुत्तरतश्च 

छन्दोभिः परिग्टहौतवात् पूरवैस्यां दिशि चाग्नेरवसख्यानात् दतस्तत- 

अलितु मशक्यतलेन “लानःः आन्तः सन् “च्पक्रमणएम्ः चरपगमनं 

"नासः न जगाम । “त्रस गतिदोष्यादानेषु"--दत्यस्माल्िरि रूपम् । 

९ ञ(?९ सं ( र. ७. ?- २. क 1 सघ ष्ट ६. न्ट | 

र-- खघ रव पृवपरिग्रह उच्यते । का० ओओ ° २. ९. २१५२९. ख । 
इ-- ग्वा० उ० ८८६ | 



( रण त्रा०) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ९९६ 

यद्या श्रस्तरेव लिटि छान्दसो ग्भावाभावः९ । स्नानस्य तस्य 

विष्णोरपगमनं न बश्चवेत्यथेः ।. स च स्वेतः परिग्होतोः विष्णुः, 

“तत एव' तस्मिन्नेव खाने श्रोषधौनां मूलान्युपेत्य श्वूम्यन्तगंतः सन् 

“मुम्बो च" श्रस्तङ्गतः, श्रदुश्यो बभ्द्व ॥ ८ ॥ 

श्रनन्तरञ्च॒ते देवास्तच्च विष्णु मपश्चन्तो वितकिंतवन्तः, 

कि भित्याह-^ते इदेवा दति, विष्णः क' कुचाग्डत् ? तद्ात्मको 

यज्ञ क॒ वाश्चदिति। एवं वितक्वै तेनिर्णीत मथ दभेयति- 

^ते दोचुरिति । “्रञेवेति । चतश्व्यपि दि परिदतलेन गम- 

नासम्भवात् “श्रत्रैव' खाने तस्य विष्णोर तवेषं कुरतेत्यथैः । इत्यंर 

परस्पर निश्धित्य श्ठमिं खनन्त दव तं विष्णु मचिष्टवन्तः । 

अन्वि्य तं भ्म्यन्तः ्यङ्गुले “अन्वेविन्दन्' च्रलभन्त। यत एवम्, भरत 

ददानो मपि यज्ञलाभाय वेदेरू्यङ्कुलमाचखननं कन्तव्य मिति 

विधत्ते “तस्मादिति । च्यङ्कुलपरिमार्न खाता बेदिभवेदित्ययेः। 

बेदेश्यङ्गलखनन श्टषिष्वदेन दरटयति- “तद् इति । 

'पाञ्चिः" नाम कञ्चित्, स खल् खोमयागस्यापि वेदिं शचङ्गुलखाता 

मेव हतवान् ; अ्रतोऽचापि ओङ्गुलखाता वेदियेक्तेति भावः ॥ < ॥ 

त॒ मिमं पं निषिध्य पक्चान्तर माह-- “तदु तथेति । “मः 

विष्णः श्रोषधौनां खल् मूलान्युपेत्यान्तदिंतोऽभवत् ; तस्माद्यावति 

१-- “अस् सुवि"-दइति अदा० प ५५। “आाद्धघातुक्घे ( पा० ख" २. 

8. २५. )""-इ्यधिछा्य “अस्तेभूः""-इति ( पा^ख० २. 8. ५२. ) 

ब्रुभावः पाप्त इति भावः| २-- “प्रतिबद्धो दति ठ, ड । 

इ “ण्वं-द्रतिड। £-- “यङ्गलपरामा्येन खातवा'-इति ज, भ । 
21 



१६२ ॥ शतपयत्राद्यणम् ॥ ( रष० इत्रा०) 

देशे अभ्या मन्तयोषधोनां मूलानि प्रसरन्ति, तावत्पर्यन्तं खात्वा 

तन्यलान्येवोच्छन्तु श्रूयात् । “तुमे सेसेनिति, तवे -प्त्ययः। पूर्व 

त्स्रप्रथिवो लाभडेतुतया वेदिनाम निरूक्रम्, यज्ञात्मकस्य विष्णो- 

नाभाधिकरणएतयापि तन्निवेक्ति- “यब्वेवेति ॥ १० ॥ 

श्रय वेदेरुत्तरपरि ग्रहः कन्तय दतो तिदाससुखेन विधि सुन्न- 

यतिं- ^त मित्यादिना । “तः विष्ण॒म् श्रनुविद्यः लन्छा उन्तर- 
परिय॒डेण पयग्टकन् । गायत्रेण वेत्यादिभिः प्राक् कतः प्रषेपरि- 

ग्रहः तदपेचयास्योत्तरवम् । तशय खूप माद- “सुच्छा" चासौ- 

ब्यादिना । "द किणतः' वेदेदं चिएस्यां दि गि “सुना चा्ि”-दति 

यज॒षा स्पेन लेखया परिग्टक्ञोयात् ॥ 

मन्ततात्ययं माह- “दमा मिति। एव मुत्तरच्रापि योच्यम् । 

ठतौयमन्ते ऊक् '-शब्देन बलकरो रसो विवचित इति बाचष्टे- 

^“र्सवतौ मिति । पयखतोव्यस् याख्यानम् “उपजोवनौोया मिति। 

पयखिनौो दि गौलेकि उपजोव्यते ॥ ११ ॥ 

पूर्वोत्तर परिग्रहयोः सदां समुचित्य प्रशंखति- “ख वा दत्या- 

दिना । षडटुसमुद्ायात्मको यः सवत्छरः, तदात्मकः प्रजापतिः; 

संवत्सरकालभरणएेन जातवाद भेदोपचारः । ्रानाखते हये ₹रहदा- 

रश्यके- “त॒ मेतावन्तं काल मविभर्यावानसवत्सरस्त मेतावतः 

१-- पा सू° ३, ४. € । 

२-- “उत्तर परिग्रहं परिग्टह्ति-द्यादि का०ओौ ° २.६. ३९ ख०। 

इ-- ९५९ ए० ९७ पं०। ®-- शोभना द्या, स॒द्य । 
५-- वा° सं° १. २७. ४-६ । कारश्च ° ख» २. ६. ३६। 



(२अ० भत्रा°) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ९६द 

कालस्य परस्तादख्जतः-द ति, । यज्ञश्च श्रा्रावयेत्या दिसप्नद शाचर- 

साध्यत्वात् “एष पै सत्न शः प्रापतियंज्ञ मन्वायन्त--रति-्रतेः? 

प्रजापत्यात्मकः। एवं “सः यज्ञो यावान्" यत्परिमाणएविशिष्ठः, 

“स्यः च यज्ञस्य “माचा परिमाणं च यावत्, तत्परिमाण- 

विशिष्ट मेवेतं यज्ञं षट्स्यासम्पादनेन "परिग्टहाति' खौकरो- 

तौत्यथः ॥ १२॥ 

र्वोत्तरपरिगरहयो मन्ता वयवसद्छा मनद्य समुचित्य प्रशंसति- 

“षडभिरिति । ब्यादह्धियन्त इति “वाइतयः' मन्ल्ावयवाः, ते च 

पूवेपरिग्रहे षट् । “गायत्रेण वत्या दिकास्तान्तास्वयः, ग्टह्णाम्यन्ता- 

स्यः; उन्तरपरिगरे च सुच्छा चासोत्येव मस्यन्ताः षट् व्याद्- 

तयः स्पष्टाः । अन्यत् परवेवत्र ॥ १२ ॥ 

गारहंपत्याहवनौ ययोर्मध्ये सा वेदिरायामतो यजमानमाचौ ; 

सा च पश्चादिस्तत्या चत्ररन्निः, पुरस्तात् अरनिः कांति विधत्ते- 

'व्याममाचोति । श्यामः प्रसारितकरदयान्तराललक्षणः । पात्" 

रत्यम्भागे इत्यधेः । “्यरन्निः प्राचोति । चिभिररन्निभिरवि्ठता 
प्रागभागे वेदिः कार्थैत्यथेः। “चिदटद्धौति। सवनच्या दिरूपेणए यज्ञस्य 

चिटत्म् । पच्चान्तर माद- “नाचेति । च्चः वेद्यां परिमाणं 

नैवास्ति । “यावतीः यत्परिमाएविशिष्टा मेव वेदिं खयं मनमा 

९-- खद ° उप० ९. २. ४ । उपररिष्टात्-का०१०. अ ०६. त्रा ०४. क ०४। 
13 = | २ ते° सं° १. ६. १९ । तकरैव “आश्चावयेति चतुरच्तर मस्तुखौष- 

डिति चतुर्च्तरं यजेति द्य च्तरं ये यजामह इति पच्चात्तरः द्यत्तशे 

, बषट् कारः?-द्रति च इ-१६२ एर १५ पंर। 



९६8 ॥ प्रतपचब्राद्यणम् ॥ (रष इत्रा°) 

हविरासादनादिकायेपर्याप्रं मन्येत, तत्परिमाणविशिष्टां वेदि 

कूर्यात् । कात्यायनोऽपोमं पच्चदय मसूचरयत् - “व्याममा्चौं 

पश्चात् अरनीं प्राचो सपरिमितां वा“-दतिः॥ १४॥ 

वेद्यंसयो राहवनौोयस्य स्यं विधत्त - “श्रित दति । “अरिम् 

अभितः आहवनोयस्य दचिणोत्तरपाश्चयोः वेद्यंसो “उन्नयति 

ऊद्खं प्रापयति । तदेतत्ः प्रशंख्ति- “योषा वा इति । लोके हि 

योषित् पुमांघ मंषाभ्यां परिव्वज्य शेते; अतो वेदेरपि च्र॑माभ्या 

मगः परिष्वङ्गो युक्त दति भावः॥ ११५॥ 

“योषा वेदति शिद्धवदुक्ं स्तत, लौ किकस्तौ सान्येनो पपाद 
प्रषंसति- ला वा दति । वरौयसौ' उरूतरा, विस्तीणेतरा। 

उक्तं हिर “व्याममाचो पश्चात् स्यादिति” । मध्यः प्रत्यग्भागानन्तर- 

भाविनि मध्यदेशे “सं्ारिताः सङूचिता; पुरः" पूवेभागे उर्वो 

विस्तौष्ण ; अरनिः प्रारौति विधानात् ॥ | 

एवं वेदिखरूप मभिधाय तत्छाम्य सियां योजयति- “एव 

मिति । “विष्ठष्टान्तरांसेति । ओणितो विष्ट नयन मन्तरं मव- 

काशो चयो; तौ “विष्ठष्टान्तरौः तथा विधावंसौ यस्याः सा तथोक्ता । 

“सङ्गाद्येति । मध्यदे भे स्तेन सङ्ग होतुं शक्या; छो दरौ ति यावत् । 

एवम् “एनाः प्रशस्त्योषिदाकारां वेदिं करवन् देदेभ्यः भियां 

करोति ॥ १६ ॥ 

~~ -____्_ 

९-- का० खौ० सू° २. ५. ३, ४, ५। २-- ^तदेव'-दति ड । 

₹-- १५द् ८० १७ पं° । खा” खौ० सूु° २. २, ९. ९० ब्रश्व्यम् । 



( र्य° ५ब्ना०) ॥ पथमकाणएडम् ॥ २६१५ 

श्रय सा वेदिः प्राकूप्रवणोदकूप्रवणा वा कार्थेति विधत्ते “सा 

वा दूति । भ्राक्' प्रायां दिशि श्रवणः निन्नं यष्याः सा तयोक्रा। 

प्राया दिशौ देवसम्बन्िवम् ; दिग्िभजनषमये देवैरात्मौ- 

यतया सौकारात् । शरूयते दि तैत्तिरौ यके - “देवमनुव्या दिये 
व्यभजन्त प्राचः देगः-इति\) इमां प्रसिद्धिं द्योतयितु मच “डि 

शब्दः । “अ्रथौः-इति पच्चान्तर द्योत्यते। अरत एव काल्यायनोऽपि 

पच्चदय मखचयत्- “प्राक्प्वणा सुदग्वाः"-दतिः ¦ श्रापस्तम्बस्तु 

म्रागुदगन्को पजौवनेन विकल्प मद्चयत्-- शभ्राक्प्रबणणं प्रागु दक्- 

प्रवणां वा-इति । उदोच्या मनुखषम्नन्धः ; श्ान्तरूपतात् । अरत 

एवान्यवान्नायते- “एषा वे देवमनुखखाणा शान्ता दि क्-दति*॥ 

वेदे दक्षिणभागस्य पां ए्टमिरौ न्नतयकर णं विघन्ते-- “द् चिणएत 

दति शुरोषंः खातं पाशं प्रद्युदू हति' प्रतिक्षिपति । विहित 

मर्थं सुपपादयितुं विपक्वे बाध सुपन्यस्यति- “एषा वा इति । 

एषाः दकए दिक् पिदरं खश्चता । तथा च (साः वेदिः यदि 

(द चिशप्रवणा खात्" द किणएतो निन्ना भवेत्, तदा तचासिक्तीद- 

कवत् यजमानोऽपि दल्िणतोऽवस्ितं पिदलोक “चिप्र प्रम् 

'दयात्” प्राप्रुयात् । प्राचोनप्रवणायनन्तु वेद्यां नेष दोष दत्याह-- 

“तयो हेति । तथा सति सः" यजमानः “ज्योक्' चिरं जोवेत् । 

९-- ते° सं ° ई. १. १.९. “देवमनुष्या दिश्यो यमजन्त,-- प्राचीं देवाः, 

दच्तिणा पितरः, प्रतोचों मनुष्याः, उदौ चौ सुबाः”-इति । 

र--का० श्रौ खू० २.६. ६ । इदहाषटमद्धचटौका द्रष्टा । 

द् आ० श्रौ सू०२.२.९। 9-- तैर त्रा २.१.३.५। 



१.६ ॥ प्तप चन्राद्यणम् ॥ (रपर इत्रा०) 

खाता वेदिनाद्धिः ््छणौ करणया, किन्तु पांश्टलेव कार्यत 

विधत्ते “पुरोषवतौ मिति । तत् प्रशंखति- “पश्वो वा इति । 

पश्प्रातिडेतुलात् पुरौषस्य पश्एलम् । 'पुरौषेःः पांशुभिः, युकं 

वेदिं ङवैन् पद्भियुक्ता मेवेनां कुरत इत्यथैः ॥ ९७ ॥ 

“सुरा क्रुरस्येति९ मन्त्रेण यद्वेदे: माजन, तद् विधनत्ते- “ता 

मिति । एत्मशंसाथं मितिहासं माह- देवा हेति पुरा 

खल् देवा भ्रसुरेः सद योद्धमाना एव मवोचन् । कि भिति । 
“अस्याः” एयिव्याः सम्बन्धि । च्ननाग्टतम्' श्रा समन्तात् श्टतम्, स्वेदा 

नश्वरम् श्राख्टतम्?, तदिपरौतम् ्रनाग्टतम्", सवेदा बाधविधुरम् । 

ईैद्ग्िधं यद् “देवयजनं देवयागाधिकरण्डत सानम्, तत् 

"चन््रमसिः चन्रमण्डलमध्ये निक्िपाम । सः'-दति यत्ययनेकवच- 

नम्२। ते सुराः यदि “नः अर्मन् “दतः च्रसात् स्थानात् जयेयुः, 

तदा वय मेतत् स्थानं परित्यज्य (तत एवः चन्द्रमसि निदितं 

तस्मिन् स्थाने एव, पुनयेज्ञ कुर्वाणसतेन यज्ञेनासुरान् पुनरभिभवे- 

मेति । ईदुजिधोपायजनितदषद्यो तको “न्तः-श्ब्दः । एवं विचाय्ये 

तथेव दवेः कत मिति दयति “स यदिति। ब्त्ययेन पुंलि- 

कता" । तद्यदस्याः एथिव्याः सम्बन्पौत्यथेः । न्यद्धतः निदितवन्तो 

नि्चि्नवन्तः। "तत्" निहितं देवयजनम्, “एतद्" ददानो चन्द्रमसि 

छृष्णवणे सत् कलद्गत्मतया दृश्यते । 

१-- इह सवैवैव पस्ु-पांसु-दइति पाठमेदो जादि-गद्योः । 

र-- वा° सं° १. २८. १ । का० श्रौ स २. ६. ३२ । 

इ-- पा० खू° ३. १. ८५। ४-~- ९२७ ए° दितौयटोप्यनौ ष्ट्या । 



( रण पत्रार ) ॥ प्रथमकार्डम् ॥ १९७ 

उक्रऽथं लोकप्रिद्धि सुदादहरति- “तस्मादिति यस्मादेवं 

घ्रथिव्याः अनाष्टतं देवयजनं चन्द्रमसि निचिन्नम्, तस्मादेव 

कारणणदस्याः एथिव्याः सम्बन्धयुदौ रितलक्णं देवयजनं चन्मसि 

विद्यत दत्यमिज्ञाः कथयन्तौत्ययेः । यदोदजिधं देवयजनम्, 

एतसिन्नेव “पुरा कूरस्य-दतिप्मन्तरेण प्रतिमाजेनं कुवेतः “्रस्यः 
यजमानस्यापि यज्ञेनेष्टं भवतौत्यथेः ॥ १९८ ॥ 

विदतं प्रतिमाजेन नद्य मन्तः विधत्ते “ख दति । मन्त- 

गतक्ररपदस्याथे माद “अद्गामो वे करूर भिति । कथं सङ्गमस्य 

करर शब्दा भिधेयतेत्या गद्य पादयति सङ्गामे होति । करूरकरण 

मपि कथं सद्धममे विद्यत इत्यत च्राइ- “हतः पुरुष दरति । 

एुरुषाशवादेश्चतुरङ्गबलस्य तत्र हननलक्षणात् करूरकरणात् तदधि- 

करण्णडतः सङ्गा मोऽपयच करूरग्रब्देन प्रतिपाद्यत सत्यथ! ॥ 
पदाथं मुक्ता वाक्यां सुपपादयति- “पुरा होति, क्रूरस्य 

सङ्घा मस्य “विष्पः विसपेणणदागमनात्पुरे ति मन्लवाक्याथं दत्यभि- 

प्रायः। मन्त्रस्य दितोयं भाग मन्य "जो वदानु"-पदश्य विवल्चित मथ 

दश्यन् याचष्टे- “उदादायति। “श्रस्याः' एयिव्याः जवः जोवन- 

रूपं जोवात्मश्रतं वा चद्नाश्टतं देवयजन मासोत्, तदित्यथेः । 

तया च जोवदानुः जोवनप्रदां जोवग्डतां प्रथिवौ मिति मन्त 

पदाभिप्रायो बणितो भवतिरे। वेयाकरणस्तु “जोवेरदानुक्”-दति" 

९, २ वा सं° ९,२८.९ । काण श्रौ ख० २. ई इ२। 
३, 9-- तदेवं जोवं ददातौति विग्रहोऽाख बाद्यणकारस्येदटः । “आदे 

माणं जोर्दानुरिति वणंलोपात्”-इति पा° ९. १. ९९ ० वा०। 



१९० ॥ शत प्रथत्राद्यगम् ॥ (रप्र इत्र ) 

जोवदानुपदं वयुत्पाद्यन्ति ।. तथैव तेन्निरौ यकेरान्रातम्+ । मन्त्रस्य 

भागान्तर मनूद्य व्याचष्टे “या भिति । न्रद्मणा' मन्त्रेण । एतच्च 

खधाभिरित्यस्य बाख्यानम् । मन्लस्यान्तिमं भाग मनूद्य याचे 

“ता मिति । "एतेनः दइदानौन्तनेन देवयजनेन तां चनद्रमस्यव- 

सिताम्, अ्ननाश्डतां एयिवोम् श्रनुदिश्यः तदेव मिति तादा- 

व्येनानुसन्धायेत्ययंः ॥ ` 

एतदेदनं प्रशषति- “चपि हेति ॥ १९९॥ 

वेदिकरणानन्तरं कन्ैयं विधत्ते “श्रयेति । प्रोक्षणौरासा- 

द येत्यादिकं सम्रेषं नया दित्यथेः। प्रोत्याभिरिति श्रोचष्छः' रापः, 

तासा मासादनं यनज्ञरच्ायं भिति वयाचष्टे- “वञ्जी वा इति । 

स्पयस्तावदट् वज्रः; तद् प्रपरिणएणमरूपलात् । तथेव प्रागान्नातम्- 

“तख स्प्यस्ततौयं वा यावद् वा“-द्तिः । ब्राह्मणेऽपि वज्ात्मकः ; 

तदन्मन्सामर्थन रचसां ₹हन्तलात् । तौ खलु युरेमं यन्नम् 

अभ्यजगुपताम्' च्रभितोऽरचष्टाम् । शुरू रकषेर“-दृत्य साल्डिः 

“गुपेच्छन्दसि'"-दति* चडिः रूपम् । तत्र डि शश्रायाद्च राद्धं 

धातुके वा^-दत्याय-गप्रत्ययो विकच्प्ते । “वी वा दूल्यादि । 

“तसाद यना यन्ति निक्तं इुवैन्ति"-दत्यपां वज्चलं प्रागेव भरु्या 

१-- ते सं° ९. ५. १० । “जीरः जौवनं पुरोडाश दारेण यज्ञस्य ददा- 

तौति जोरदानुः-दइति तच सा० भा०। जौवदानुशन्दोऽप्येवमथंकः । 

२- १२४ ए० २ पं, १३९ ए० १० पर च बद्वम् । 

३-- भ्वा० पं २९५ । ४--- पा० सू° ३. १. ५० । 

५-- पा सू ३.१.२९ । ६-- € ए० २१०, २९ ए ८्प्र०। 



( र्अण भव्रार) ॥ प्रथमकार्डम् ॥ २९६ 

प्रतिपादितम् । वज्चरूपाणणं तासा मासादनं यन्ञस्यामितो राये 

सम्पद्यत इत्ययः ॥ | 

प्रोचणोना मासाद्नसमय ्रा्नोधकन्तुकं स्फ्यस्यो यमनं, विधत्ते 

“स वा दति। “उपयेध्यधषः सामोेर'"-दव्युपरिशन्दस्य दिवे चनम् । 

उपयुपरि" समौपे परि देशे । श्राराद्यमानासु भ्रोक्तणो बुः "धा्यमा- 

णासुः सतोषु श्रयः श्रनन्तर मासादनसमकाल मेवादचोघ्रः स्पवम् 

'उद्च्छतिः धारयति । विपचे बाध माह- “श्रय यदिति) 

उद्यमन मला पूवै वेदिमध्ये निहितश्च स्प्यस्योपरि सादने 

स्फयाबलक्षणौ “वजौ' सङ्गतौ भवेताम् । तथा च वज्ञद्रयसङ्गमाद् 

यजमानस्य वाधः खादित्याश्यः। समो गग्यच्छि-दत्यात्मने- 

पटम्२ । श्रस्य दोषस्याभावं खपक्ते द शेयति-- “तथो इहेति। तयोः 

तथा च स्पयस्छ* वेदेः खकाग्रादु्यमने सतोत्ययः । ̀ “तस्मादिति 

प्रतिपादिताथंनिगमनम् ॥ २० ॥ | 

प्रतोकयदहणेन विहितं, सम्म्ेषमन्तंः साकल्येनानुवर ति- 

“श्रयेता मिति । हे श्राग्मौध ! प्रोक्णर्था अप श्राखाद्य। अर्ि- 

समिन्धनाथेम् ददृश्र, वेदिस्तरणायेम् "वहिः च, श्राहवनौ वशूमौपे 

आ्राखाद्य । जुह्ा्याः खचः सम्माजेनसस्कारेण संस्ठःर्। यजमानस्य 

या पल्ली, तां योक्तंए "सन्नद्य", यत् प्रागग्नावधिभित माज्यम्, तेन 

१-- स्फ्यलच्तगं ४८ ए° ण्यम् । र पा सू० ८.१. ७ 

इ~ षा ख~ ९.३.२८ । 8 -- चछस्यास्याः"-इति ज, भ । 

५-- “विवच्ित'-द्रति ड । €-- वा० सं ९. २८. २ । 
22 



१७० ॥ शतप घत्राद्यणम् ॥ (रप्र इत्रा०) 

"उदे दिः श्रागच्छेति सग्मेषमन्लाथंः । एव मेष मन्तः परप्रत्याय- 

ना्थप्रयक्रत्ात् सन्घ एव ; न तु मन्लान्तर बद् दृष्टे कप्रयोजन इत्या इ- 

“सम्परेष दति ॥ 

"ख यदौत्यादि ¦ प्रोच्ण्यासाद्नादिकम् श्रागोत्रेण कारयितुं 

यदि कामयेत, तदा एतत्" स्ेषवाव्यं यात् ; यदि च तथा 

न कामयेत, सख्य मेव कुर्यां मिल्येव मेव कामयत, तदा “तत्ः 

सम्मेषवचनं नाद्धियेतापि, तद्धिषय माद्र मपि न र्यात् । तचो- 

पपन्ति माद- “खय भिति । रतः अस्मात् कमणोऽनन्तर 

भिदं कम कत्तव्य मिति "हिः यस्मात् खय भेवैतदेद, तस्मात्परं 

प्रति शज्ञानज्ञापनार्थः सम्ेषो निरयंक इत्यर्थः ॥ २१९ ॥ 

“द्विषतो वधः”-दइतिः मन्ते रफस्य वदिवयदडः निरसनं 

विधत्ते- “श्रथति । श्रभिचरतो विष माह- ““श्रसुद्मा दति । 

श्रस्मिन् मन्त्रे “श्रसुशरे"- दति शचोरनाम चतुश्यां निर्दिगेदि- 

त्यथः ॥ २२॥ 

हस्तप्रच्तालनं विधन्ते- “च्रयेति। “अवनेनिक्ते' शोधयति, प्र्ा- 

लयेदित्यथैः । “णिजिर् शौचपोषणयोः" ति? धातुः । “निजां 

चयाणाम्२“-इत्यभ्यासस्य गुणः । श्रवनेजनस्य प्रयोजन माह- 

“यद्धोति। चत् खलु रस्याः" वेदेः खननादिकं (करूरं क्माग्ित् । 

तदनेन स्फ्चस्योदडःनिरसनेन रस्याः" वेदेः “्रहार्षौ त्" निरास्यत् । 

"तस्मात् पाण्छोः करूरकमेसंस्ेपात् श्रवनेजनेन श्रद्धः कायत्यथेः॥ २ २॥ 

१-- वा० सं° १, २८, ३ । का० ओरौ ° खू° २. ९. ४२ । 
२-- जु° उ १९ | रे-- पार ख ७. 8. ऽध | 



( रख० ५व्रा ) ॥ पथमकाण्डम् ॥ १७२१ 

ष्तानां विषां यागात् प्राक् निभिताया वेदेश्च बरहंस्त- 

रणात् पूरवे खप्रौनिषेधं विधिल्छुः तस्िद्ययं मितिदहास माच्े- 

"स ये हेति । पूर्ववद् बहवचनस्धाने स दत्येकव चनम्९, ते । श्वेः 

प्रसिद्धा यजमानाः “ये पुरा इ ईभिरेः दृष्टवन्तः, ते" खल् याय- 

समये श्टतानि दवौंषि क्तं वेदिं च ्रवमभेम्ः अवग्टश्य 

संसयश्च यजन्ते; तिः च तेनावमगेजनितेन दोषेण "पापौ्यासः 

पापिष्ठाः निकृष्टा बश्छवुः । याग मद्ुर्वाणास्तु श्रवमगश्रेजनितदोष- 

विरहात् श्रेष्ठा एव बश्वुवुः। (ततः अनन्तर मेव श्रवमभरेनस्य 

दो षडेतुव मजानानान् “मनुयान्' चअरञ्रद्धाः यागविषया च्रर्चिः 

“विबेद' प्राप्रोतिर । ता मेवाश्रद्धां दशेयति- श्य द्ति। यागस्य 

श्रनयहेतुता मन्ना सिषुरित्ययेः । 

“ततं इत्यादि । (ततः अ्द्भाप्राष्यनन्तर केनचिदपि यागस्य 

अननुष्ठानात् दूतः श्रस्माद्भूलोकात् देवान प्रति चरपुरोडाशा- 

दिकं (हविः न जगाम । ननु मागमद्भविः; अर्तो पजो- 

विनां देवाना मनेन किं प्रयोजन भित्यत आद “दूतः प्रदाना- 

द्धौति । शतः अ्रस्माद्भलोकात् प्रदौयमानं यद्धविः, तस्मादि- 

त्यथः । “शत्यल्युटो बह्लम्”-दूतिर प्रपूर्वाद् ददातेः कमणि 

ल्युट् ॥ २४॥ 

ततरेतिदास माह- ^ते डेति। इविरागमनाभावेन निराहाराः 

१-- १२७ ए° टौप्पनौ दरद्धव्या । र-- “पर्नोत्"-इति ठ, ड । 

द पा० स० ३.३.११२ 



१७२ ॥ ्रातदपथब्राद्यणम् ॥ (रप्र इन्रार) 

"ते" रवाः श्रङ्धिरसः पुचं खहस्यति सुक्रवन्तः । कि मिति, “्श्चद्धाः 

यागविषया मनुब्यान् प्राप्रोति, तत्*ः तां निरस्य तेभ्यो “यज्ञं 

विधेद्िः ख्जषघ्व मिति विधिं कर्थं इत्यथः । 

स च इदहस्यतिः चरागन्यो क्वान् - हे मनुख्याः ! (कथाः कथं 

कस्माद्धेतोः न यजघ्वे इति । “या इतौ च चछन्दसि”-इतिर था- 

्रत्ययः। एवं प्ेसेरुक्तं यागाननुष्टानकारण भुपन्यस्यति - “किङ्काम्याः 

किङ्ामनया ? कख्य फलसटेच्छयेत्ययेः ॥ २५ ॥ 

एवं यागानुष्टानत्यागकारण सुक्तवत्सु तेषु इदस्य तिरयथानु- 

छानजनित मेव तत् पापौयस्म्, न तु सम्यग्यागानुष्टानज भिति 

बोधय्तेषां विपयेस्ततां* निरखति-- “स होवाचेति “यदे शश्र 

मेति । “यत् खल् वस्तु देवाना मधं (परिषूतं' परिणतं शथुम, 

"तत्" एतद्ात्मक एष यज्ञः ; तत्साध्यलात् ! सामान्योक्त विभिनष्टि- 

“वच्छतानौति । श्रटतानिः पक्वानि पुरोडाश्रादरौनि शह्वोंषिः, 

परवेपरिग्रहादिभिः श्श्षा निमिता वेदिरिति यदस्ति, एतल्षाध्यो 

डि देवारयो यज्ञः, ^तेनः एवेद्जिधेन यज्ञेन हे मनुख्याः । ययम् 

“च्रवमशं' श्रवद्टश्य यागात् प्राक् पक्रानि दवौःषि, बहिःस्तरणात्* 

पूवं वेदिं च संसपण्व, “त्रचा रि" श्र्चरणं छृतवन्तः ; यागसाधनस्य च 

मनु्यसेसयशो न युक्तः; श्रतस्स्ममादेवावमभेनात् हे मुव्याः ! य॒यं 

पापोर्यांसोऽश्चत, न तु यागात् । च्रतोऽवमशरं परित्यज्य तेन यज्ञेन 

१-- शराप्रोत्-इति ठ, ड । २- ना््येतत् पदं ठ-ड-पुरतकयोः । 

३-- पा० ० ५. ३. ३ । £-- “विपयंयग्रस्तर्ता-इति ट । 

५-- खवंविधस्थानेव सविसगेनिषिसगेपाठौ सवैतरैव चयौ । 



(खण भत्र) ॥ प्रथमकार्डम् ॥ १७३ 

यजष्वम् ; तया च भरेयं वो भविख्तौति इदस्य तिना बोधिते 

च्रवमशरेनपरित्यागस्यावधि एच्छति-- “श्रा कियत इति । किय- 

त्कालपयेन्त मेव भ्रवमगेनपरित्याग दत्ययेः। तस्योत्तर माइ-- “ब हिं 

दति । बहिःस्तरणएपयन्त, म॑स्कतां वेदिं न स्ुगेदित्यथैः९ ॥ 

एतच्च हविषा मण्युपलक्तणम् ; रतः पक्वानि हीँव्यपि यागात् 
पूवे न सषटयानौति द्रष्टव्यम् । अत एव खचितं कात्यायनेन - 

श्राक् स्तरणणद् वेदिं नावग्डशच्छतानि च हवो्या प्रचरण्ण- 

दितिः । यक्रञ्चेतदित्याह-- “बद्िषिति । बदिः सरणात्? धृव 

मश्रान्ना सतौ सा वेदिः सौयमाणेन बहिंषाः खलु शान्ता 

भवति ; अरतोऽग्रान्तायाः स्यष्टौ प्रागुक्तो दोषो युज्यत दत्यथेः ॥ 
"स यदौत्यादि। बर्हिषः स्तरणत्" प्रवे यदि वेदिमध्ये 

, किञ्चित्" दणादिक मापद्येत, तदा तन्निरासाधे मपि न स्ुभेत् ; 

किन्तृ बदिः स्तएन्' स्तरणखमये बददिंषः स्तरणं कुवन्ेव "तत्! 

हणाट्कं निरस्येत । स्तरणप्रति बेदिस्यगरी न टदोषायेत्यभि- 

त्याह - “श्रथेति । “यदा यस्मिन् काले बर्दिमुं्टिं स्तणन्यध्वयेवः, 

तदानौँं “पदाः पादेना्भितिष्ठन्ति, अ्रतस्तस्मिन् समये स्प न 

दुखखतौति भावः । एव मितिदासमुखेन प्रतिपादित मयं लिदानौ 

मघनुष्टेयलेन विधत्ते “ख य इति । एवं विदान्" उक्त भमिति- 

हासं जानन्नित्ययेः ॥ २६ ॥ २ [२.५.॥ 

१-- “वेदिं नावग्टशेदि्यथेः"-इति ठ । 

र-- का० श्री श्ू° २. ६. ३८, ३९ । 

३,४-- "ब द्हिःस्तरगात्* इति ठ । ५--बर्डिःस्तरणं'-इति ठ । 



4: ॥ ग्रतपचत्राद्यणम् ॥ ( रघ ° इत्रा° ) 

दूति ओखायणाचायेविरदिति माधवोये बेटराथेप्रकागर 

माध्यज्दिनशतपयभाष्धे दितौयाध्याये 

पञ्चम ब्राह्मणम्, ॥ ^ 

बेदाथस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् । 

पुमथींख॒तुरो देवाद् विद्यातौथंमदेश्वरः ॥ २ ॥ 

दति शभ्रौमद्राजाधिराजपरमेश्वरपैदिकमागेपरवत्तकभो हरिहर महा- # 

राजलाव्राज्यघुरन्धरेण सायणाचायंण विरविते माधवोये 

वेदप्रकाश माध्यन्दिनिगश्रतपथव्राह्मणएभाय्ये प्रथम- 

काण्डे दितौयाध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 

९-- इह हि ब्राह्मणे वेदिपरिम्रहं “पो च्तणौरासादयेशरं बह्िरुपसादय , 
स्वचः सम्मद पल्लो सच्चद्याज्येनोदेष्ि"?-इति पषमन्लं च विधाय, स्फय- 
पद्रगं चोक्तम् । तच अध्वयेः, ब्रद्यन् पूवं परिग्रहं प्रह्णोष्यामौति बद्धां 

एच्छति । ततो ब्रद्या खद स्पते परिग्दागतौमं मन्त सुपाश्चु पठिता 

ॐ परिग दागेद्यचेरध्वयु॑मनुजानाति । अनुज्ञातच्चाध्व्युः स्पेन 

्रोरेरारभ्य दत्िगतो वेदिं परिग्रह्ातिः रेखां करोति। ततो हर 
विरिति अप्नोधं पति त्रयात् । ततीऽ्मौत् ताभ्यो लेखाभ्यः पांश्रूनुद्ध्योत्करे 
पक्तिप्य ता लेखाः “सम्मृशेत्" माजेनेन स्फोटयेत् । ततोऽनम्ि मादाय 

प्रदच्िणं सवेतो वेदिं खनति व्यङ्गल मो षधिमूलोच्छेदषयंन्तं वा । खव मेव 
स्प्येन दच्तिणपख्िमोत्तर्पाश्वेष उत्तदवेदिं परिग्रह्ाति। ततः स्प्येन 

दच्िणां ददश्णं प्रति वेदिपरौष्य सुदृह्यानुमाष्टि । अनुमाजेनं चा खननेन 

विषमस्य समौकस्णम् । ततोऽम्नौत् पोच्तणौग्टहौला वेदेरुपरिद्धात् 
समौपे खव घारयति, अध्वर्यु स्प सु द्म्य पोच्तगोरासादयेत्यादि पेषजालं 
जूयात् । समेषु च पेपेषु स्ययं श्रह्रति' उदगम्र सुत्वरे प्रल्िषरतौति म् । 



( देख० शत्रा) ॥ प्रथमकाग्डम् ॥ १७५ 

[ रय ठतौयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ] 

८८ ̂ 

स वे खुचः सम्मा । तद्यत् सुचः सम्मा य॒था वै 
देवानां चरणं तद्वा ऽच्रनु मनुष्याणं त॒स्माद् यदा 
मनष्याणां परिवेषणश सपक्तप्त भृवति* ॥ १॥ 

„ अथ पाचाणि निर्खेनिजति। तेनिंशिज्य परिषे- 

विषत्येवं वा ऽरषु देवानां यजतो भवति युच्छतानि 

वपि क्प्ता व्वेदि्तेषा मेतान्येव यावाशि यत् 
ख॒चः ॥ २॥ 

स॒य॒त् सम्माष्टि। निर्णनेक्छोवेना ऽरुतन्निणि 
काभिः प्रचरासौति तदे दयेनेव॒ देवेभ्यो निणनि- 
जत्यकेन मनुष्येभ्योऽद्िख ब्रह्मण च देवेभ्य ऽच्रापो 

दि कुशा ब्रह्य युज॒रकेनेव् मनष्येभ्योऽद्भिरवेवम्देतन्नाना 

भवति! ॥ ३॥ 

य खुव मादत्ते। तम्परतपति प्रत्युष्टः र्षः प्रत्युष्टा 

ऽअरात्यो निष्ट रषौ निष्टप्ता ऽञ्रातय ऽइति 

वा॥४॥ 

देवा इ वें यन्नु तन्वानाः । तेऽसुररक्षसभ्य ऽअास- 

नैः “भवतिः-दति ख, ग | 1 'भवति!?-दइति ग्व, च| 



१७६ ॥ प्रलपयन्राद्यणम् ॥ (रथ° 9ब्रा° ) 

गर् बिभयाच्करस्तट् यन्नमुखाद्वेतनना्रा रक्षाश्स्यतो 
ऽपहन्ति ॥ ५॥ 

स वा ऽइत्यगरैरन्तरतः सम्माण्टि। अजनिशितोऽसि 
सपनश्िद्ति यथुानुपरतो युजमानस्य सपुनान् छण 

यादेव मेतदाह व्वाजिनन्वा व्याजेध्याये सुम्माञर्मोति 
यज्ञियन्वा यज्ञाय स॒म्माञमौत्यिवेतदाहैतेनेव सर्व्वः 
सुचः सुम्मा्टि व्वाजिनौन्वेति सुचं तृष्णं प्राश्वि- 
हुरणम्*॥ € ॥ 

स वा ऽदरत्यमेरन्तरतः सम्मा्ोति। । मलेर्बाद्यत ऽद 

तौव वा ऽयं प्राण ऽदतौवोदानुः प्राणोदानावेवेतद- 

धाति तस्मादि्तौवेमानि लोमानौतौवेसानि ॥ ७ ॥ 
ओ 

स वं सम्मृज्य सम्मज्य प्रतप्य प्रत्य प्रयच्छति । 

युथावमशं निखिज्छानवमश मुत्तमं परिक्षालयेदेवं 

तत्तस्मात् प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
(०१ [र ७ [र ९ न 

सवं ष्ुवु मेवा सुम्मा्टि। अथेतराः खुचो युोषावें 

खग् वृषा खुवस्तस्माद् यद्युपि बुद्धय इव स्तियः साक युन्ति 

यु ऽखवं॒ताश्चपि कुमारकं ऽइव पमान् भवति सु ऽख्व 

तच प्रथम ऽरण्त्यनच्य ऽइईतरास्तस्मात् खवं मेवृग्र 

सम्नबषटयद्तर: कचः ॥ € ॥ 

* श्पाश्िकद्करणः-द्रति च । 1† ̂ °स्तः सुम्मद्धौति'-इति च-४ । 



( ३अ० शत्रा° ) ॥ पथमकाश्डम् । १७७ 

स वे तथेव सुम्खज्यात्। युथास्निं नाभिन्यक्षेद् य॒था 
युस्मा ऽच्चुशन मादहरिष्यन्स्यात्तं पाचनिणंजनेनाभि- 
्युक्षदेवं तत् त॒स्माद् तुथव सुम्ख्ञ्याद् युथाश्चिं नाभिः 
वय्छेत् प्राडिन्वेवोत्कुम्य ॥ १० ॥ 

तड़के । खक्छम्माज्जनान्यद्रावभ्याद्धति व्वेदस्या- 

हाभूवन्त्सुच रभिः सुममाज्िषुरिद वे किञ्चिद् यज्ञ॒स्य 

नुदिदुं बदिद्खा यत्नाद् भुवदितिः तद् त॒था नु कु्याट् 

यथा यस्मा ऽज्रशन माहरेत् त पाचनिणजनं पायये- 

टेव तत् तस्माद् परास्येदुवतानि! ॥ ११॥ 

च्रुथ पलः स॒न्नद्यति। जघनाद्खौ वा ऽरष॒ यज्ञस्य 
यत् पुनी प्रादे यज्नस्तायुमानो यादिति युनुक्छेवेना 
मेत॒ट् यक्ता मे यन्न मुन्वासाता ऽइति ॥ १२॥ 

योक्तेण सन्नह्यति । योक्तेण हि युग्यं युच्छन्त्युस्ति 
वे प॒त्या ऽअमेध्यं युदवाचौनं नाभेरथेतद्ाज्य मवे- 
शिष्यमाणा भवति तदेवास्य ऽरुतदयोक्रेणान्त॒दं धाल्युथ 
मेध्येनेवोत्तरानाज्य म॒वेष्टते तस्मात् पन्न सुन- 
दयति ॥ १२॥ 

^ मुवेदिति!-दइति सायथणसम्मत इति च। ` 

 † द्वेतानि-द्तिखःच। ` 
23 



१७८ ॥ भ्रतपथब्राद्धयम् ॥ (रप्र शत्रा) 

स वु ऽअ्रभिवासः स॒न्रद्यति । च्रोषधयो व्वे व्वासो 
व्वर्णणा रज्जस्तदौोषधौरवेतदन्तदेधाति तुथो इदेना 
मेषा व्व्ण्या रज्जन्नं हिनस्ति तुस्मादभिवासः सुन्न- 

दयति ॥ १४॥ 

स सुन्रद्यति । अ्रदित्ये रालासीतीयं वे एथिव्य॒दितिः 
सेय देवानां पत्येषा वा ऽतस्य पन्नो भवति तदस्या 

ऽर्तट्राखा मेव करोति न रज्जुः हिरो वे राला ता 
मेवास्या ऽरतत्करोति ॥ १५॥ 

स वै तु ग्रन्थि कुयात् । व्वर्ण्यो वै गरन्धिवव॑रुणो इ 

प॒ल्नौ' खल्लौयाद् युट् न्धिः कुयात् तस्मान अन्धि 
करोति ॥ १६ ॥ 

ऊध्व मेवोूहति। व्वष्णोव्वष्योऽसौति सा वे नु 
पश्चात् परचौ देवानां यन्न म॒न्वासौतेयं वे एथिव्युदितिः 
सेय देवानां पतौ सा पश्चात् प्राचौ देवानां यन्न 
सुन्बास्ते तदधमा मभ्युरोहेत् सा पनी शिग्रु लोक 

-मियात् तथो इ पलरी च्छोग् जौवति त॒दस्य ऽरवेतचि- 
हते तुथो हैना मियं नु हिनस्ति तुखाद् दश्िणतु 
ऽइवेवान्वासौत ॥ १७ ॥ 

अथुज्य मुवे्ते। योषा वें युतौ रत ऽच्राज्यं मिथुन 
मेवेतुत् प्रजननं करियते तुस्माद्ाज्च स॒वेश्षते ॥ १८॥ 



( ३अ० शत्रा०) ॥ प्रथमकाख्डम् ॥ १७९ 

सावेश्षते । *चरुदव्धेन त्वा च॒क्षुषुावपश्चामौत्युनात्तन 

त्वा चक्षषावपश्यामीत्येवेतदादग्रज्जिंदह्यासौति यदा 
वा ऽरुतदमनौ जदत्यथाप्रेजनिद्धा ऽइवोत्तिष्टन्ति तस्मा- 
दाहाग्रेजिद्धासौति सुदर्देवेभ्य ऽइति साधु देवेभ्य ऽद्ये- 

वेतदाह धाभ धाम्ने मे भव य॒जषे यजष ऽइति सव्वस्म 

मे यज्ञायधौत्येवेतदाद ॥ १९ ॥ 

अथाज्य मादाय प्राङ््दाद्रवति । तदाहवनौयेऽधि- 
अयति युस्याहवनौये दवौपि अपयन्ति सु्व्वा मे यज्ञ 

+आहवनौये श्तोऽसदित्यथ य॒दमुचायरेऽधिश्रयति पल्ली 
द्यवकाश्यिष्यन् भवति न हि तुदवकृल्पते य॒त्सा- 

मि प्रत्यग् घुरेत् पनी म॒वकाश्यिष्यामौत्युथ यत् 

पल्लो † नावकाशयेदन्त॒रियादइ यज्नात् पनं तथो इ 
यक्नात् पलो £ नान्त॒रेति तस्माद् सां मेव विलुष्य 
प्रागदादरत्यवकाश्च पतो यस्यो पनी न भुवत्युय 

ऽण्व तस्याहवनौये ऽधिश्रयति तत्तत ऽ्रादतते तदन्त- 

व्वद्या सादयति ॥ २० ॥ 

तदाहुः । नान्त्ववेया सादयेद्तो वृ देवानां पनीः 

* «ऽदब्पेन्"- दति च । 

1 श्ाङखंदाद्वति!-दति ग, शराडदाद रति"-दति च। 

{धपनलौ-द्रतिख। ९ धन्लौ-दतिख, ग। 



त ॥ ग्रतपथ्त्राद्यणम् ॥ (रप० शब्रा) 

संयाजयन्त्युवसभा ऽच्रह देवानां प॒ल्नौः करोति पर 
पुसो हास्य पनौ भवतौति त॒द् होवाच युन्नवस्क्यो 

यथादिष्टं प॒व्या ऽअस्तु कंस्तदुाद्वियेत य॒त्परःपुभ्सा 

वा पल स्याद् युथा वा यज्ञो व्वेदिग्यन्न ऽाज्चं यज्ञाद् 
यन्नं निम्मिमा ऽइति तस्मादन्तव्बेदयेवासादयेत् ॥ २१॥ 

प्रोष्णोषु पवि भवतः। ते त॒त ऽच्चादत्ते ताभ्या 

माज्य मुत्युनाव्येको वा ऽउत्पुवनस्य ब्धुरमेध्य मुवेतत्क- 
रोति।॥२२॥ | 

स ऽउत्पनाति । सवितस्त्वा प्रसव ऽइत्यनाम्य॒च्छिट्रिण 

पविकेण स॒ग्यस्य रश्छिभिरिति सोऽसावेव बन्धः ॥ २३५॥ 

अथुज्यलित्ताभ्यां पविचाभ्याम् । प्रोश्णौरुत्यनाति 

सवितुव्वः प्रसव ऽउत्यनाम्युच्छिणए पविेण सुथ्यस्य 
रश्िभिरिति सोऽसावेव बन्धुः ॥ २४ ॥ 

तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पविचाभ्याम् । प्रोक्षणौरुत्यनाति 

तुदष्छ पयो दधाति तदिद् मष पयो हित मिद हि 
यदा व्व॒षत्यथोषधयो जायन्त ऽग्रोषधोज्जग्ध्वापुः पत्वा 

त॒त ऽरुष रसः सुम्भवति तस्माद् रसस्यो चव सव- 

त्वाय ॥ २५॥ 
अथाज्य स॒वेते । तङधेके युजमान सवस्यापयन्ति 

* इतोऽनन्तरं “शतं २० ०"?-इति ख, च । 



( इख° शत्रा० ) ॥ पथमकाणडम् ॥ शरद् 

तदु होवाच याज्ञवल्वयः कथन्तु नु स्वयु मध्वग्युवो 
भवन्ति कथ सयं नान्वाहय्येव भूयस्य ऽइवाशिष 

कियन्ते कथ न्वेषा मचेव आरह्ला भवतौतियांवेंकां च 

यन्न ऽऋत्विज ऽआआशिष माशासते यजमानस्यव सा 

तस्मादभ्वयं रेव्वेक्षेत ॥ २६ ॥ 

सो भवेष्ते। सत्यं वं च॒क्षः सत्य हि वें च्॒षस्तस्माद्य- 

दिदानौं दौ च्विवुदमानावेयाता मह मद मह मश्रौष 
मिति य॒ ऽण्व् ब्रयादह मदश सिति तस्मा ऽरखव ्रदध्याम 

तत्सत्येनवेतत्छमदइ यति ॥ ₹२७॥ 

सो ऽवेश्ते। तेजोऽसि शुक मस्यमृत मसौति स ऽरष॒ 
सत्यु एव सन्तरस्तेजो चछेतच्छकर देतदमतः ेतत्तत्स- 
त्येनुवतत्छ॒मद्वयति ॥ ₹८ ॥ ४ ॥ 

॥ इति दितौयप्रपाठके चतुथ ब्राह्मणम् [३.१.] ॥ 

१-- खलस्य भाव्यस्यारम्भतः प्रागिमौ स्रो कौ दृश्येते ठ-एुस्तके- 

“ब्रद्या णड गो सहस्व कनकदयतुला पुरुषौ खणंगमे, 

सप्ताव्पौन् पञ्च सौरौन् चिदश्तरुलता धेनु सो वगेमूमौः । 

रत्नोखां रुकावाजिद्धिपमद्ितर्यो सायणिः सिङ्कणार्या, 

वय्राणौ दु विश्वचकां परथितविधिमदाभूतयुक्तं घटञ्च ॥ १॥ 

धान्धाद्िं धन्यजन्मा तिलभव मतुलखणेजं खणंमुख्यः, 

कार्पासं यं छपावान् गुडकछत मजड़ो राजतं राजपृज्यः । 
ज्यो वयं प्राज्यबुद्धिलंवणज मणः शाकीरः चाकतेजाः, ` 

रलाष्त्र (खत्)-रूपं गिरि महत सुदा पाचसात् सिङ्ग णायः ॥ २॥ 



ब् ॥ शतपरधत्राद्यणम् ॥ (रेपण० ध्रा) 

॥ ओओगण्शाय नमः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निमेमे, त महं वन्दे विद्यातौ्थमहेश्वरम् ॥ र. ॥ 

प्रो्षणोरासादयतिप्रेषमन्लालुसारेण प्रथमं भ्ओचणोना मासा- 

दन सुक्तम्, ; दश्मावदिषोःरूपसादटनम् अपिर विगेषवक्र्याभावात् 

सिद्ध भित्यभिपत्य करमप्तापतं सुक्यम्माजेनं* विधत्ते “सवा दति। 

“यया वा इत्यादि । यत्” खलं देवानां वन्तनम्, तद नु'सा्थव 

मतुय्यव्तंनम् ; तत्कार्यलात् । मनुव्याणां च भोज्यानूपशाकाटौ 

पक्रे सति भोजनस्याने च शोधिते, तत्यरिवेषणसाघनानि दर्या- 

दौनि पात्राणि श्रद्धिः प्रचालनेन श्रोध्यन्ते। श्रतो मानुष्यव- 

हार निदानलाद् देवव्यवदहारस्यः देवाना मनने दविषि पक्त वाञ्च 

१-- १५१५ ए० १२ पं ०, १६८ एट° < प° द्द्यम् । 

२- दधिपयञ्यादिगणपाठनिपातनात् दौः (पा० खू° २. ४. ९४.)। 

२-- शदति!-ति ठ-पस्तकारिक्तेष सवच ; ए-पुरतक्े तु नेव । ` 

४-- “बाहमाव्यः खचः पाणिमाचपुष्करावग्विला हं समुखपसेका 

मूलदण्डाः-द्रति का० श्रौ ° ख० १. ३, २०। खुचस्तिखः-- 
जुह्वपण्टद्भवाः। तच “पालाश जुद्धः”-इति, “आलयो उपभ्त्”- 

द्रति च का० ओओौ० खु ९.३. २४, २५। घरवा तु वैकङ्कौ 
मवति (का० श्रो ० १. ३. ३९.) । 

५-- भोज्येऽन्नखष एकादोः?-इति ठ । 

ई-- ^°विदानत्वादेव वयवद्धारस्यः-दइति ज, क) ज, ट; ए८। 

अ~ (मन्ते-दति ज, भ, ज, ट, ए । 



(द° श्त्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ १८्द् 

संद्खतायां तत्यरिवेषणसाधनानां सचां सम्माजेनं युक्त भिति 

“यत् सुचः -दत्येवमन्तस्य, वाक्यसन्दभेस्याभिप्रतोऽयः ॥ १ ॥ 

““शरयेति । ““निर्तनिजतोति । “श्रदभ्यस्तात्” दतिः द्यस्य 

श्रद्ादेशः । “परिवेविषति"-दत्यच्राष्यवम् ॥ २₹ ॥ 

ननु मानुषर्पाचवद् देवपातच्राणं खुचा मघ्यद्धिः प्रचालनेन 

भवितव्यम्, कि मनेन सम्माजेनेनेत्याह- “स यदिति" । “निशि 

क्ताभिः" म्रचालिताभिः खुगभिः मरचराणौत्यनेनाभिप्रायेण सममाजेनेन 
प्रचालन मेव करोतोत्ययेः ॥ 

` दिवपाचर्य शोधने मानुषभपाच्राद् विशेष माद “तदा 

दरति । “दयेनेकेनेति सामान्योक्त॒विदृणेति- “श्रद्विश्च बरह्मणा 

चेति । “श्रापो हि ङुशा दति। श्रपां यज्ञियांश्रपरिएणमशूपा 

हि क्ुग्राः । तयेव हि प्रागाजातम्- “ता उपयपयेतिपुशुविरेऽत 

दमे दर्भास्ता हेता श्रनापूयिता श्रापः-द्रतिईः। चरतः कुशैः 

सप्माजनाद्> यज्ञियाभिर ्खिरेव प्रचालनं कृतवान् भवतौत्ययेः ॥ 

"(एवन्बेतदिति । इयेनेकेनेत्येवं साघनभेदङतं देवमानुषपाच्- 

संस्काराणां नानालं भवतोत्ययः ॥ र ॥ 

१-- “यत् खचः-इ तौहत्यदितौयकण्डिकान्तपदम् । 
र-पा० सू ७.१. 8। २, ५-- (मनुष्य °?-दइति ठ । 

£-- देवपाचाणां खचां न ॒मानुषपाचवत् ऋद्धिः पच्तालनं केवलं 
करेति किन्तु सम्माजनेनेव सितं परच्तालनम्'-इति ए। 

६-- ९० ए० ११५ पं° च्यम् । ७-- “सम्माजंनं'-इति ड । 
<-- ( देवमनुष्यपाच्राणां संखाराणां-द्रति न, क, ज, ट, ड । 



९८४ ॥ प्रतपथत्राद्यणम् ॥ (रप धत्रा०) 

प्रथमं खवस्यः स्माजेनं विधातुं तस्यादानप्रतपने विधत्ते 

“श्रयति ॥ ४ ॥ 

व्टेवा दति। देवाह वा इत्यादिकं समन्लरकस्य प्रतपनख्य 

प्रयोजनप्रतिपादकम्। तच्च निर्वापप्रकरणे प्रागेव व्याख्यातम्? ॥ ५॥ 

रथ॒ तस्य प्रतप्स्य खवस्य समन्तकंर सम्माजेनं विधत्त 

“सवा दूतोति । खूवस्यान्तरतो विलमथ्ये वेदायेरिति (प्राक्*) 
सद्माष्टि । सम्माजेनप्रकाराभिनयाथः श्ति'-गन्दः। स च प्रकारः 

कात्यायनेन सूचितः “वेदायैरन्तरतः प्राक् सम्मार्ौति* । ̀  
मन्लस्य प्रयोजन माह-- “वयति । यथा खल् श्रयं खवः 

च्रतुपरतः' उपरति मप्राप्तः सन् यजमानस्य श्रच्न् | -चिणएयात्' 

ददि्यात् । “रि चि ग्हिंसायाम्"-द तिर धातुः । एव मेवेतत् ॥ 

मन्लवाक्य माद “सपलानिति । स्पन्नान् कषिणतोति 

 "सपनकित्"- इति मन्तपदस्याभिप्राय दति भावः। मन्त्शेष 

मनूद्य व्याचष्टे “वाजिनं लेति । वाजः" ₹हविलेचेए मननम्, 

तदेव यन्नः तदरदंवेन; तदन्तं लां ववाजेष्यायेः वाजस्य च्रन्न- 

स्येन्धनं दौपनम्, श्यःकरण मनेन क्रियत दति ववाज्ञेध्याः 

१-- “खादिरः खुवः”-इति, “अरलिमाचः खवोऽङष्टपवरत्तएव्करः”- 
इति च का० श्रौ ख० १. ३. ३२, ३८ । 

२ २५ ° < पं०, ४दए० € पर द्वयम् । 

द्-- वा° सं° २. २९. २। का० श्रौ ख २. ९. ४६। 
8-- नास्ल्ेतत् पदं ए-पुस्तकादन्यच । 

४- काण्श्रौद०२.९्.४९। . .६-- सा प ३०। 



( देअर शत्रा) ॥ प्रथमकाग्डम् ॥ १८१ 

यज्ञः, तस्ये | सम्मार्ज्मो ति मन्गेषस्यायंः । तदेतदाद- “यज्जि- 

यन्ेति । यज्ञ मरत ति यज्ञियः। “यज्ञलिग््याम्""-इति घः । ` 

जुह्णादौनां सचां सम्माजेनं विधत्ते- “एतेनेनेति । चनिभितो- 
ऽमौति योऽयं सवसम्माजने मन्तः, “एतेनेवः अनिशितासौतिः 

स्तो लिङ्गलेन विपरिणएभितिनेत्यथेः। अ्रतएव सुचङतोक्तम् - “अनि- 

शतेति खचः"-दइ ति" । खचः स्तौलेन तप्मकाश्रनाय वाजिनं 

लेत्यस्यापि पुंलिङ्गग्रब्दस्य खाने वाजिनौ वेति स््लौलिङ्गतया 

प्रयोक्र्य मित्याह “वाजिनो लेति । सम्माजेनत्रियापेचया 

'सुचम्'-दति दितौया । जह्णादिवत् समन्त्कसम्ाजनस्य प्रसत्त 

निदत््यथं माह- “ष्णो मिति । प्रािच्राख्यो यो भागः, स 

ह्यते अनेनेति श्राशिचरहरणं' गो कर्णाकति पात्रम्*, तन् ल्रष्णौं 

स्मा्ोत्ययेः । तदुक्तं काल्यायनेनापि- “ष्णं प्राशिच्रहरणम्”- 

दूति । श्रापन्त्वस्तु समन्तकपच्च मप्यरचयत्- प्राशिचदहरणं 

दष्ँ वा-इति ॥ ६॥ ५, 

१-- पा० सू° ५.१. ७१ । र -- “खुवसम्माजनमन्तः"-इति ठ । 

इ-- वा० सं° १. २९. ३ । का० श्रौ" खू० २. ६. ४७। | 
9-- का० ओौ० ख्° २. ६. ४७। 
५-- प्राशिचद्रुणं वारुणं, प्रादे परमाच, आदा ति ( वचतैलं ), चम- 

साति (चलुरस्व) वा भवलि । का खौ° १. 2.२ ९,४ २,.५९२ । 

-- कान खौ० २.६. ४८। ऽ आपर श्रौ ख २. ४. ८। 
<-- तन्मन्लश्च तवेव-- “रूपं वगें प्श्ूनां मा निग्धे्तं वाजि त्वा 

सपनन सादं सम्मान्म ति?-द्ति । 

२५ 



१८६ ॥ ए्रतपथन्राद्यणम् ॥ (रप्र 9त्रा०) 

खचां सम्नाजेनभरकार मभिनयन द्गेयति- “स वा दूति। शतिः 

श्रनेन प्रकारेण शप्रागपव्ेः वेदाये्बिलमध्ये स्माजेनम् । इति 

श्रनेन प्रकारेण प्रत्यगपवगेम्ः श्रात्माभिसुखं न्बाद्यतः परष्ठभागे 

वेदा यमूलेः सम्माजैनं काय भित्यथेः । तथेव सुचितम्- “वेदायै- 

रन्तरतः प्राक्छ्माश्येनिशिति दूति, विपय्यैस्य बदि्मेरितिः । 

यदेतदन्तरतो बाद्यतञ्च दिषिधं सम्माजेनम्, तत् प्राणोद्ानात्मना 

प्रशसति- “दतोवेति। दतिः-शब्दोऽचा्भिनयार्थः। श्रयं 

प्राणषत्यात्मको वायुः (दरतौवः श्रनेनैव खल् प्रकारेण प्राङ् सञ्च- 

रति । उद्ानश्ब्दस्यापानटत्यभिधायकलवं प्राक् प्रतिपादितम्; । 

श्रपानटृत्यात्मको वायः “इतो व" ्रनेन प्रकारण प्रत्यडः सञ्चरति । 

श्रतः प्राक्-प्रत्यक्-सम्माजंनाभ्यां खच प्राणपानावेव खापयतौत्यथः ॥ 
“तस्मादित्यादि । यस्मात् सूचा मुपरिभागस्य साजेन 

प्राचोनम्, पृष्ठभागस्य च प्रतौोचोनम् ; "तस्मात्" च्ररन्नेः उपरि- 

भागस्य लोमानि ्द्तौवः एवमेव प्राचौनानि भवन्ति, प्ष्ठभागस्य 

च लोमानि दतोवः इत्यं प्रतौचौनानि भवन्तोत्ययेः। चय 

मथंसेन्तिरौयके विख्ट॒मान्रायते- “तस्मादरन्नौ प्राच्युपरि- 
छाज्ञोमानि प्रत्यच्यधघस्तात्? -द तिः ॥ ७ ॥ 

१-- का० ओओौ° २, ६. ४६। 

 ®-- १०६ ए० १२ पं बटटयम् । नास््येत दा क्यं ए-पुस्तके । 

 2-- “उद्ानढन्यात्मकख'-इति ८ । 

४-- तेण ब्रा ३, ३.९. ४. (ते° सं० ९.१.१०. सा० भा०)। 



(३० श्त्रार ) ॥ परथमकाणडम् ॥ १८७ 

सम््माजनानन्तरं प्रतपनपुरस्सर प्रदानं विघत्त- “खवा दति। 

“सः खल्वाद्नोभः तत्तत्सन्मार्गानन्तर मेव सनष पाच पुनरप्नौ प्रताप्य 
श्रष्वयेवे दद्यादित्ययः ॥ 

तदेतत्युनः प्रतपनं लो किकदृष्टान्तनोपपादयति- “ययेति । 

यथा खलु कांस्यादिकं लौकिकं पाच मवष्टश्यावम्टश्य नि णिच्च 

प्रचाल्य, उत्तमं" चरमं क्रियाविशेषण मेतत् ; श्रन्ततः “च्नवमशः 

श्रवमग्रेन मङ्लेव केवल सुदकेनैव "परितः अन्तरतो बाद्यतश्च 

सर्वतः चालयेत्, एवं तकसम्डाजेनानन्तरं पुनः९ प्रतपनमित्यर्ैः ॥ ८ ॥ 

खवसन्माजेनस्य प्राथम्यं सुक् सन्माजनस्य तद्ानन्तयेञ्च प्राक्त 

लौ किंकदृष्टान्तेन प्रशंसितु मनुवदति-- “सवा दति । “योषा 

वा इत्यादि । खक् स्तो लिङ्गलाट् योषित् ; खृवस्वु पुंशिङ्गलात् 

सेचनसमयः पुमान् । यस्नादेवं “ड ्णः' खवस्य सम्भाजेने प्रायस्य, 

तस्मात्' एव कारणात् बह्योऽपि स्तियः सम्भूय गच्छन््यो वाल 

मपि पुर्मांसं पुरखत्य तस्य पञ्चात् प्रयन्ति । तस्मात् दृष्टानुसारेण 

सवस्य प्रथमं सम्माजेनं युक्तम्, पश्चाच्च खुचा भित्येतत् युक्त 
भित्ययेः ॥ < ॥ 

सम्माजने धमंविश्रेष माह- न्ख वा दति । भयथा यन 

प्रकारण सम््माजेनसमयेर ्रत्निम् श्रमि न युक्तेत्" श्रगरेरुपरि 

सम््ाजेनसाधनं कुश्रोदकादिकं न पतेत्, तथेव सष्भव्यात् । तदे- 

१-- पुनः-एनः”-इति जादिषु । “पतप्य-प्रतप्यः-दति का० २, ई, ४७। 

२-- “सम्माजन मुक्तम्-इति ठ । 

इ३-- 'सम्माजनस्य समयेः-इति ठ । 



श ॥ शतपयत्राद्यणम् ॥ ( रपर 9त्रार) 

तलौ किकदृष्टान्तेनो पपाद यति-- “ययेति। यस्य खलु भोजनां 

मन्न माहरति, तं सक्च यपाअरप्रालनोदकेन यथाभ्येत्९, एवमेव 

तदमररभ्यचणम् । अदन होमाय हि दविः; खुक्स्ृवादौनि च पाचाणि 

तत्साधनानि ; अरतस्त्रचालनोद केन तस्याभ्यृचणं तादृगेव स्यात्| न 

डि लोके पाचप्रचालनोद केन भो क्ताभ्यचते। अतः पाचरसन्माजेनो- 

दकेनः श्रगररभ्यु्षणं न काथं भित्यथंः ॥ 

कथं तदं सक्माजेनं काये भित्यादइ- “प्राड्विति । प्राङ्मुख 

एवाग्ने? सकाशादुलभ्य गला श्रग्ररुपरि यथा न पतति तया 
समजोतेत्ययेः ॥ १० ॥ | 

खक्सम्प्राजेनानां बेदायाणा माहवनोये प्रहरणं शाखान्तराभि- 

मत सुपन्यस्यति- “तद्धेक दति । सखचः सषव्यन्ते एभिरिति 
स क्सम्माजेनानि' बेदाय्राणि चद्रावन्यादधाति। दधता मभिप्राय 

माद"- “वेदस्येति। यनज्ञसाधनो हि वेदः; वेदस्य सम्माजं- 

नादावुपयुक्रलात् । एतानि च (वेदाय्रारि*) तस्यावयवा श्रग्धुवन् । 

“च्रहः-दूत्यवधारणे। न केवलं वेद्ावयवल्ादेव बेदायाणणं यज्ञि- 

यतम्, श्रपि तु एभिवदायेः सुचः “खममाजिषुः समृष्टवन्त 

विजः, चरत इद बेदाग्रजातः यनज्ञसम्बज्वि किञ्चिदङ्गम्। चदि 

१-- “यथा ययुत्ेत्-इति ज, भ । 

२-- "पाचसम्मार्गेदकेन*-इति ठ। ३ -- (दवागः-दति न, भ । 

४-- “खप्रावभ्यादधतौति तेषां मिम मभिपाय मादः-इति ज, ऊ, ड । 

५-- पद भिदं ए-पुसतकमाे विद्यते । 

€-- वेदाग्रपरिजातः-इति ज, भ । 



( देख° शत्रा) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ १८९ 

“चत्*९ श्ग्रेरन्यत्र निरस्येत्, तदा तदयन्ञाद् बहिर्धा" बाद्यतो भवेत् ; 

र्नो प्रश्नं दि यन्ञेऽन्तभेवति, नेवेत्यं भवेदित्यनेनाभिप्रायेणणद्मौ 

प्रतिपन्तौत्यथेः ॥ 

खमतं दशयित मेकौयं मतं निषेधति- “तदु तथेति। 

एतन्ञो किकदृष्टान्तनोपपादयति- “ययेति । यथा खलु भोज- 

नायोपविष्टं भोक्तारं ततः प्रागेव पाचप्रचालनोदकं पाययेत्, एव 

मेव तद्धोमात् प्राक् सम्माजेनटणाना मध्नौ प्रहरणम् ; अतो नेतदक्त 

मित्यर्थः । खमत सुपन्यस्यति- “तस्रादिति । यस्मादेकौयमते 

उक्ररोत्या दोषः, "तस्मात्" एतानि सम्माजेनानि दणणनि उत्करे 

प्रदिपिदितव्यथंः। पचदय मपि कात्यायनः सचयामास-- “सम्म्ाजे- 

नान्यपास्यत्या दवनोय प्रासन मेक दतिः ॥११॥ 

म्रेषक्रमप्राप्तं पत्नोसन्नहनं विधत्ते- “चरयेति । “जघनाद्धौ वा 

दत्यादि । गाहंपत्यानुेयेषुर पनलोसंयाजादिषु पल्याः सम्बन्धात् 

सा यज्ञस्यापराद्धः । किं ततः? इत्याद- “प्रागिति । मदौयो 

यज्ञः प्रागपवगं ताचमानः' विस्ताचंमाणएणो "यात्" गच्छत् । श्रतः 

पराद्धे मारभ्य यज्ञो विस्तारयितव्य दत्यनेनाभिप्रायेण पौँ 

सन्न्येदित्ययः* ॥ 

यद् तत्ननदनं तदेतत् रथे श्रश्वादौना मिव पत्या यज्ञेन 

सद्धं योजनं बन्धन मित्याद-- “य॒नक्तोति । ्युक्ताम इति। 

९-- “यदि च-इति ड । शयदि"-ख्तन्माच मेव ए-एुस्तके । 

र-- काणश्नौ °सू° २. ६. ५०, ५९ । इ-- गादपदेऽनुेवेषुः- द्रति ठ । 
9-- “पल्ौस्नदन मेके पूवेम्-इति च आपण श्रौ ° ₹० २. ४.९। 



२८० ॥ श्रतपघब्राद्यणम् ॥ (रपण व्रा ) 

योक्तरभिप्रापाविष्करणम् । युक्ता च सा मदौयं यज्ञम् श्रसु"रच्ख 

यज्ञसमा तिप्ैन्तम् “च्रासातेः श्रासोत; न दययुक्तोऽश्वादौ रथे 
नियमेनास्त इत्ययः ॥ १२॥ 

एवं विहितं सन्नहनं प्रशस्य, तत्साधनं विधन्त- “योक्तंणेति । 

रथाद्यवयवस्य यगस्य धुरि बलोवर्दादियोजनायं' दाम चोक्तम्", 

तेन षनरद्योदित्य्ंः। लौ किकोदाइरणेनेतर् दइ्टयति । “योक्गो- 

एति । “योग्यं' योजनौयम् श्रनडदश्वादिक मित्ययंः ॥ 

तच्च ॒ सन्नहनं नाभिप्रदेशे काये मित्यभिप्रेत्याह- “रसि वा 

दूति । ्रयज्ञियस्यः पल्या नाभेरघोभागस्य, "यज्ञियस्य उपरि- 

भागस्य च मध्ये सन्नहनेन साद्धयेनिवारणात् यज्जियेनेवोपरिभागेन 

विधास्यमान माज्यावेचणं, साधृरतं मविव्यतौत्ययेः ॥ ९२ ॥ 
परिदहितस्य वासस उपरि तत्सन्नहनं काचं मिति विधत्ते- 

सवा दृति । योक्त-पनौगश्ररोरयोः वाससा यवधानं प्रशंसति- 

“शओओोषधघधय इति । ओषधिकायंवाद् वाससः तत्तादाम्यव्परे शः । 

““वरुष्छेति । वरुणसम्बन्षिनौ, वरुणएपागशाद्मिका रब्नः। स च 

वरूणएपाश निग्रददहेत्रिति तस्य वयवधानेन केनचि वितव् मिति 

वासोलच्णणो षधिभिरन्तरद्धानं यक्त मित्यथेः ॥ 

तस्य प्रयोजन माह- “तथो हेति ॥ १४॥ 

विहितं सनन मनूद्य मन्तः विधत्ते “ख इति । मन्तं 

व्याचष्टे- “दूयं वा दति । श्रदितिःः अ्रखण्डनोया देवानां पनौ 

~ ५ 

९-- इ दैवोपरिद्धाद् नषटव्यम् (१८ क १९२ ए० १२ पं० ) । 

न्ट. वा? स^ द् द ©, श | कछ श्यौ ° सू २, 9, (५ (8 



( ३अ० शत्रा) ॥ प्रथमकाणडम् ॥ १९१ 

या प्रयिवौ, “साः चः एषापि भ्यो षित्, यजमानस्य पन्नो भवति । 

"तत्ः तस्मात् एयिव्ा इवास्याः “रालः रशनाम् श्रलद्धारा्थों 

मणिसुक्रा दि खवितां मेखला मेव बघ्नाति; न र्न् मिति मन्त 

प्रयोगाभिप्रायः। उक्राथपरतां राखलाः-शब्दस्य दग्रेयति- “डर् 

दति । “डिर'-शब्दो मेखलापर्यांयः ॥ ९५ ॥ 

योत्स्य सन्नरहनषमये ग्रज्थिकरणं निषेघति- “स वा इति । 

विपचे बाध माह- “वरूप्ध इति। वरूणएपाश्रो हि यन्धिमान्, 

श्रतो ग्रज्धिरपि वरुणएसम्बन्धौ ; तत्करणे वरुणः पन्नं ग्टहोयादट्, 

बाधेतेत्ययः ॥ १६ ॥ | 

ननु ग्रन्िकरणाभावे योक्त विखस्तं स्यादित्यत श्राद-- “ऊं 

मिति। योक्गख मूलाग्रे संयोज्येकौरत्य “ऊङ्ं मुद्गृडेत्" उपरि- 

ष्ठात् लम्बयेदित्यथैः । तथा चोक्त खुचछता- “द्वि पाश्र 

मुत्तरे प्रतिसुच्योदं सुटगदति"-दति* ॥ 

सन्नहनसमये गादेपत्यस्य नैखत्यां दिशि पल्या च्नासनं 

विधिल्छुः साचात् पञ्चात् प्राङ्खोपवेशनं निषेधति- “सावा 

दूति । तदुपपादयति- “दयं वा दति। दयं हि एथिवौ 

देवानां पतो ; खा गाहंपत्यस्य पश्चात् प्राङ्मुखो सवेदा उपविशति ; 

रतः तचासौना* दमा मेव देवपन्नौ मभ्यारोडेत् ॥ 

९-- सेवः-इति ठ । 

र-- “न ग्रति करोति? दति का० ओ० खू० २.७. ३ चदटयम् । 

दे-- उद्रू नमन्तु वा° सं १.द०.१॥।. | 
४-- का०श्रो० सू० २.९, २। ५--"तचान्वासौनाः-ईइति जािष् । 



१५२ ॥ शतपथव्राद्यणम् ॥ (रपर 9त्रा) 

तया च यो बाधल्तं दश्यति- “सेति । “चिप्र श्रल्पकाले 

इत्यथः । “तयो हेति । पश्चादुपवेश्ननपरित्यागे सति उक्तदरोषा- 

भावात् विरकालं पत्नौ जोवेत् । तेन पश्चाद्ासनपरित्यागेन 

श्रस्याः देवपल्याः यदु पवेश्नसखानं तत् “निन्भुतेः ्रपलपति, तत्- 

स्थानवजेनेन तां म्रौ णयतोत्यथंः। तया चयं पएथिव्यपि "एनां" पनं 

न हिनस्ति" न बाधते ॥ | 

ददानो स्यानविशेषे तस्या उपवेग्रानं विधत्ते- “तस्मादिति । 

"तस्माद्" देवपनौखानाद् दक्िएतः' दचिएभागे, गादपत्यस्य 
नेत्या दिशौत्यथैः । श्रत एव त्रितं कात्यायनेन “पत्नीं 

सन्नद्यति प्रत्यग् द्चिणत उपविष्टां गादंपत्यसख सुज्ञयोक्तण- 

दूतिः ॥९७॥ 

पन्या श्राज्यावेचणं विधत्तेः- “च्रयेति । रेतसः पुरूषोपभुक्ता- 

ज्यपरिणामलात् कारणएकायंयोर भेदो पचारात्तादा्यम् ॥ १८॥ 

विहित मवेचण मन्द्य मरन्लर विधत्ते “सेति ॥ 

मन्तगत मदभ्धेनेति पदं व्य चष्ट ““च्रनात्तंनेति । श्रास्िं- 

हिंसा, तद्रद्दितेनेत्यथैः । “श्र जिंह्णासि"-दतिप्रतिपादित मान्यस्य 

जिङ्कारूपत्व सुपपादयति- “यदावा इति। जिङ्धाखदुशज्नाला- 

तलात् श्राज्यं जिह्कतयृच्यते दृत्यथेः । मन्तगतं सुह्धरिति षद् 

१-- का० खो ०सू° २, ७. १ । ““वअनेकपलै करे सर्वा साम्”-इति या० द° । 
२-- आज्यावेच्तणात् पराक् आआज्यो दासनं काथं विदितम् । का” श्रौ 

खू° ३. ७. ४ । तच मन्तः ऊजं त्वेति वा° सं° १, ३०. ३। 

इ-- वा० सं° ९. ३०. ४ । का० ओरौ ° खू० २. ७. ४। | 



( इण शत्रा) ॥ प्रथ मकाण्डम् ॥ १९ 

व्याचष्टे “साध्विति । सृष्ट हयमानलात् “सुः? । भ्रनेन च 

हो मानुगुण्येन साधुलं लच्छत इत्यथः । “धान्नेधान्ने”-दर्ति मन्लशेषं 

व्याचष्टे “सवसा दति । "धान्ने-धाननेः तत्तद्ेवताशरौराय, यजुषे- 

यजुषे, तततदवहणमन्ताय च पर्याप्तं भवेति मन्तरर्थः । अतः सर्वैस 

यज्ञाय “एधि भवेति तद्यंप्रतिपादनं ब्राह्मणेन क्रियते ॥ १९ ॥ 

पुरस्ताद्धरणं विधत्ते- “श्रयेति\ । पल्यवेचणनन्तय्येम् रथ 

श्रब्दाथः । 

पुन.स्तस्यावनो येऽधिश्रयणं विधन्ते- “तदिति । हविः्रपणं 

डि श्रादवनौ य-गाहपत्ययो विंक ल्यितम्२। तच्राहवनोये अ्रपणएपक्ते 

पल्यवे्चणानन्तर मेवाज्च पुरस्ताद्भूला श्राहवनोये श्रधिश्रय दित्यः । 

एवं कुवेतोऽभिप्राय माह- “सवे दूति । यागखाघनलात् इविर 

'यन्ञ'-शब्दायेः। श्राज्यपुरोडाशा दिलक्षणं सवे मपि मटौयं “दविः' 

श्रादवनौय संतं भवेदित्यनेनाभिप्रायणत्ययंः । श्रस्िन्नपि पचे 

प्रथमतो गाहेपत्याधिश्रयणे कारण माह “च्रय यद्मु्रेति । 

"अमुत्र गादेपत्ये, श्रयः पष्रणपुरोडाशाधिश्रयणकाले, "पनतम् 

अरवका श्यिष्यन्' पल्यवेचणद्भृतो स्तत्सन्निधानाय गाहपव्येऽधिश्रयणं 

कन्त मित्ययः॥ 

प्रथमत एवाज्यश्याहवनौ येऽधिश्रयरे दोष माह-- "न रहौति। 

पुरोडाशाधिश्रयणएकाले एव श्राहवनोये यद्याज्य मधिश्रयेत्, तदा 

 १-- नास््येतर् वाक्यं ड-पुस्तके । 

२-- “पुर दति ड । . २-- ९. २०२३. ३९ ए० । 

४-- “पुरोडाश्राधिश्रयगकाले'-द्रव्येव ठ । 
25 



१९८४ ॥ प्रतपथब्राद्यणम् ॥ (रप्र 9ब्रार ) 

गाहेपत्यसमौपे श्रनासौ नायाः पल्यास्तदवेचणं न घटते ; मिन्द 

लात्। यदि च पन्नोम् श्रवकाश्यिखाभिः अवेचयिस्यामि दतिः 

तदथं सामभिः संस्कारमध्ये तत् भ्रत्यक्^ पश्चात् पल्याः समोपं 

हरेत्, तदा संस्कार विघातः स्यादिति तदपि न युज्यति । श्रधे- 

तदोषपरिजिददोषया पन्नो नावेचयेत्, तस्याः पल्या यज्ञादन्तरायो 

भवति । एतदुक्तं भवति। गादपत्ये हविः्रपणपकवेः हिं श्राज्य मपि 

तच्रैवाधिश्रोयत दति तत्समोपोपविष्टायाः पल्यास्तदवेक्तणं घटत 

दूति न काष्यनुपपत्तिः; श्राहवनोयश्रपणएपच्वे प्रथमत एवाज्यस्यापि 

ततैवाधिश्रयणे होदु मिधो दोषः प्रस्नेतः दइति। कथं तहिं तिन् 

पचे कायं मिति चेत्,- उच्यते । प्रथमतो गाहपत्ये च्रधिभित्य 

पल्यवेचणानन्तरः मादवनो यसमोपं नौला तचाधिश्रयेत् । तया 
सत्युक्तदोषाभाव माद- “तयो इति । 

“तस्मादित्यादि । यस्मादेव माहवनौये प्रथमतोऽधिश्रवयणे दोषः, 

'तस्नात्" पत्या साद्धं गादेपत्ये प्रथम माज्यस्य विलापन मित्यथेः ॥ 

यश्य तु पल्या रजोद शना दि निमित्तवशेन च्रसन्निधानात् तरौय- 

कर्मा्छाज्यावेचणादौनि न कियन्ते, तस्योक्तदोषाभावात् प्रथमत 

एवादवनौय श्राज्याधिश्रयणं कायं मित्याह- “यस्यो दति ॥२०॥ 

९-- पाक -इति ज, भ । 

२-- “गाद्देपत्यह विःखपगपत्ते- दति ज ; "गादंपत्यद विःखपगोः-इति भ । 

इ-- “पसज्यते'-दइति जादिष ; परसज्जते'- दति ड । 
४-- “पल मवेच्तयत्यदव्येनेति??-इति का० श्रौ द° २, ऽ, ५। 



( ३० शत्रा) ॥ पथ्मकाण्डम् ॥ ९९५ 

तस्याज्यस्यान्तक॑द्ासादनं केषाचचिन््रतेन निषेधति- “तदाह 

रिति। निषेधाभिप्राय माह- “श्रत इति। श्रत श्रस्मादेव 

खल्वाज्याट् टेवपन्नौनां यागः, अरतस्तत्सम्बद्धस्यान्यस्यान्तवे्यासा दने 

सति तदेव देवपत्नौः “्रवसभाःः श्रवगतजनसमूदहदाः करोति ; यष्टय- 

देवसद्स्य वेद्या मवस्थानात् । ्हः-दति निपातो विनिग्रहे) 

श्रस्तु तथालं देवपन्नोनाम्, किं तत इत्यत श्राद- “पर दति, 

देवपन्नोनां सभाप्रापणात् श्रस्यः यजमानस्य पल्यपि 'परःपुंसाः 

भवति । "पर स्*-इत्ययं सकारान्तः, परस्ता दित्यं । खपुरुषादन्यतर 

राजवोश्यादौ पुरुषसमूड प्राप्ना परःपुंसा-इत्य॒च्यते। “्रचतुरादि - 

खतः स्तो पुसेति निपातितलात् परःपुंसेव्युपपदान्तरेऽपि समासा- 

न्तोऽचप्रत्ययो द्रष्टव्यः । (्तिः-श्ब्द एकौ यमतसमाष्यथेः ॥ 

याज्ञवरक्यमतेनान्तवंद्यासादन मेव निगमयति- “तदिति । 

'यथादिष्टः ययादे श्नं यथाशास््म्, "पल्याःः सम्बन्धि कायेम्, 

“च्रस्तु' भवतु; श्रतः परनौसंयाजा्यम् अन्तर्वयनासादन मिति न 

यक्तम् । पल्यपि "परःपुंसा वाः भवतु, प्रयाता यथा तथा वाः 
भवतु, तयापि? किं प्रयोजनम् ? श्रत: परःपुंसुत्येतदपि दूषणं को 

वा श्रादियेतत्यथेः ॥ 

एव मुक्तदूषणं निरस्य बेद्यासादनपन्न मुपपाद्यति-- “यज्ञो 

वेदिरिति । वेदिराज्यं चोभय मपि यज्ञसाघनलाद् “यन्नः; तथाच 

वेदयासादने बेदिरूपार् यज्ञाट् राज्यरूपं यज्ञं “निभिमेः निर्ित- 

१-- पा० खु° ५, ४. ७७ | २-- 'तथापि"~ दति जादिषु | 



१९६ ̀ ॥ ग्रतपथत्राद्यणम् ॥ (रप्र 9व्रा°) 

वान् भवतौत्यनेनाभिप्रायेण ततैवासादयेदित्यर्थः। (तस्रात्"-इति 

उक्ताथेनिगमनम् ॥ २१९॥ ` 

तस्याज्यस्योत्यवनं विधन्ते- “श्रोचणोखिति\ । प्रोकचणुत्पवनं 

याभ्यां पविचाभ्यां छतम्, ते तत आदाय ताभ्या मेवाच्यस्योत्यवन 

कायं भित्ययेः। उत्पवनविधिसञावकं ठचो दइ वा ददं सवं 

भित्यादिकं प्रागान्नातः ब्राह्मणम्, . श्राज्योत्पवनस्यापि समान 

मित्यत श्राह- “एको वा इदत्यादि। 

उत्पवनसंस्कारेण पयेवलित मथे माह- “मेध्य भिति॥ २२॥ 

विहित सुत्पवन मनूद्य मन्त्रं विधत्ते “ख उत्पुनाति?-इति । 

श्राज्यसयेकलात् ला". दृत्येकवचनान्ततेव प्रोक्तणृत्यवनमन््तोऽसख 

विग्रेषः ; अ्रतस्तन्छ्न््व्याख्यानद्टपं “सविता वै देवानां प्रसवितेत्या- 

दिकं ब्राह्मण मचातिदि शति- “सोऽसाविति ॥२२॥ 

अज्योत्पवनानन्तरं ताभ्या मेव लेपषरहिताभ्यां पविवाभ्यां पनः 

प्रोच््छत्यवनं विधत्त “श्रयति ॥ 

प्रागान्नात मेव मन्त्रः पटिवा तद्राद्यए मप्यतिदिश्ति- 

“ख वितुव इति ॥ २४॥ 9 

श्राज्यलेपषदिताभ्यां" पवि्रा्यां९ परोचण्छत्यवन सुत्पादयति-- 

९-- का० ओओ० सू० २.७. ७। तच मन्तः वा° सं० १. ३९. ९। 

र-- १. ३. ४ ; €° एर ९० पं, ९४ ए० ९६ पर । 
इ-- ९.३. ई ; १ एर रपं, दद् ए०९१०्य्। 
४-- १. ३, ई ; ६१ ए०। 
५-- शयाज्यस्य सहि ताभ्यां -दइति जादि । ` 

, ६-- नास्त्येतत् पद जादिपुरतकेषु । 



( ३० शत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् 1 । १९.७9 

“'तद्यदिति\ । "तत्" तच "यत्' ददम् श्राज्यलित्ताभ्यां पविच्राभ्या 

मपा सुत्पवनम्, तेन पय एवाष्यु दधाति' स्ापयति संयोजयति; 

आज्यस्य पयःकायेलात् । शर्य हि परग्बरया तत्कायलात् पयः 

प्रतिष्ठितम् । 

एतदेव पारग्पधंणेपपाद यति- “ददं हौति। जग्ध्वा" भच्त- 

यिला। “श्रदो जग्धिद्यंधिकिति-इत्यदेजेग्धाद् शः । 

“तस्मादिति । यस्मादेवं गव्यं पयः परम्परया उदकरसपरि- 

णामरूपम्, तस्मात्" कारणात् तत्कायेस्याज्यस्यापाच्च यदुत्यवने 

संखजेनम्, तत् रसेव खवेलवायः सन्यणेलाय कादन्याय भव 

तौत्ययैः ॥ २५॥ 

श्रध्वयौराज्याबेचणं विधत्ते- “श्रयेतिर। एकौ यमत मुपन्यस्य 

निरस्यति- “तद्धेक दति। “श्रवख्यापयन्तिः स्यातिरच पश्यति- 

कर्मा" ; श्रवेचयन्तौत्यथेः ॥ | 

याज्ञवख्क्यस्य मत सुपन्यस्यति- “तदिति । य एव यजमान 

मवेचयन्ति, ते खकौये यन्न "कथं कस्मादेव “खयं यजमाना 

एव सन्तोऽध्वयवो न भवन्ति? कथं वा खय मेव होतारो शवा 

१-- का० खण द° २. ७, ८ । अन्न मन्तः वा० सं° ९. ३१. २। 

२ पार ख २,०.३९ 1: 

इ-- का० ्रौ° ० २. ७. € । अच मन्लः वा° सं° १, ३१. ३। 
9-- निघ° २, १९. १-५॥। निरु° ३ भा० ३९९ ए०, ४ मा० ११२, 

२९२ ए । | 
|, 



१९८ ॥ ् रतपथत्राद्य गम् ॥ (रेप० 9ब्रा०) 

याज्यानुवाक्यादरौनि नानुन्ुय॒ः?। तेषा माघ्वयेवादिकरणे हेत् 

माह- “यत्रेति । "यच्रः खल्वाध्वर्यवादौ तत्करणमन्तेवंजतरा 

दव श्राशिषिः फलप्रायनाः क्रियन्ते, तादुक्फलप्रतिपाद कमन्त- 

विशिष्ट माघ्वर्यवादिकं कस्मान्न कुयृः ?। तत्परित्यज्य “एषाम् 

एकेषां शाखिना मवैवावेफं यजमानेनैव कर्तव्य मिति कस्मात् 

कारणात् अद्धा जातेत्ययंः । 

एवं यजमानावेचणादि प्रहस्य श्रध्वयुरेव तद वेषणं कायं मिति 

प्रतिपारयति-श्यांवा इति दकिणभिः परिक्रौतवादुविभ्भिः 

यत् फल माश्रास्यते, तद् यजमानस्येवेति न तेन एयगागश्रासनं 

कायम् । श्रतोऽध्वयुरेवाज्य मवेरेतेत्ययेः ॥ २६ ॥ 

तदवेच्चण मनूद्य प्रशंसति “स इति। श्रवेचणस्य करणं डि 

चचतः; तच्च यथाभ्रूत मेव वस्तु विषयोकरोतोति सत्यम् । एतदेव 

लोकव्यवहारेण संवाद्यन् द्रटयति- “तस्मादिति यस्मादेवं चचुः 

सत्यम्, तस्मादेव कारणात् विवदमानयोमंध्ये यज्चद्षा दृष्टवान- 

स्रोति वदति, तद्वचन मेव श्रद्धाम्, न लितरस्य श्रतवानस्मौति 

वचन मित्यथेः ॥ २७ ॥ 

विहित मवेचण मनूद्य मन्तं विधत्ते- “स टृति। योऽयं 

“तेजोऽसौ ति, मन्तः, “स एषः “सत्य यथां एव । कुत दृत्यत 

्रआह-- “तेजो हौ ति । "हिः यस्मात् "एतत्" श्राज्यं ^तेजः' तद्धेतु- ` 

त्वात्, तथा शक्र निमेलम्, श्रष्टतंः यागादिदारा श्रमरण- 

5 व. स^ ९. २९.२॥ 

ण 



( देख० त्रा) ॥ प्रयमकाण्डम् । १९९ 

साधनम् ; यद्या भ्रष्टतवत्पुष्टिकरम् । "एवम्" आच्य्येवंरूपलात्, 

विद्यमानायप्रकाशकलान्बन्लः सत्य इत्यथैः ॥२८॥ ४ [३. १. ॥ 

इति ओसायणाचायेविर चिते माधवोये वेदाथप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशतपयभाय्ये ठतो याध्याये 

प्रथमं ब्राह्मणम्, ॥ 

१- इह हि त्राद्मगे खुक्सम्माजनम्, पत्नौ सन्न नम्, आज्यावेच्तणम्, 

्ाज्याधिश्चयणम्, अज्यासादनम्, आज्योत्यवनम्, पोच्त्छ॒त्यवनम्, 

अध्वर्ये शाज्यावेत्तणच्चेति कर्माणि विहितानि । तचेयं पद्तिः- 

खध्वयुः स्मयं एएद्ौत्वा उत्वरे पाणो प्र्ताल्य प्रणतानां पश्चात् 

पागय्र मुदगग्रं वा स्फ्यं निदधाति। ततोऽगम्नौद् वेदिमध्ये उदगग्रा 

मभिदहोचदहवणौ मासाद्य प्रणौतानां पश्चात् स्पयस्योत्तसतः पागग्र 

भिधा मासाद्य दश्रादुत्तरतो बहिः पागग्र मासादयति । तत अाम्नौधः 

खव मादाय गापत्ये प्रतप्य अप उपस्यु्य अभ्रः प्राच्यां गत्वा 

वेदाेरन्तरतः पाञ्च सम्मा मूलादारभ्याग्रपर्यन्तम्, अपि बेदमूजतै- 

वद्धिः प्रतय सम्माष्टिं अग्रादारभ्य मूलपयन्तम्, पएनरप्नौ गत्वा 
 प्रतप्याप उपस्पश्याध्वयेवे समपंयति । ततो जुद्धषन्डद्भुवाणां खचा 

मप्येव मेव सम्माजनम् । किच्वोत्ताना खव धारयमाणः खुचः 

सम्मा यपि स्मत्तव्यम् । ततल्तूष्णौः पाशिचद्रण प्रटतावदानं 

परोडाशपचौं च समयज्याभ्नौ प्रलप्याध्वथवे समर्पयति । ततः पली- 

सब्रहनम् । तद्यथा-- अभ्रौद् योक्त मादाय गादपत्यतिकटैयां 
दिश्रौश्ानाभिसुखो मुष्वज्ञ मुपविद्धां पल्लीं प्ररिहितवस्त्राङ् वहिः 

योक्तोण दिरवदयति । अनेकासु पलौषु सर्वासां योक्तबन्धनम् । ततः 

कत्तैव्यानि आअञ्यावेच्तणादोनि मूले खव विस्प्द्ानि। 



२००  ॥ श्रतपघत्राद्यणम् ॥ (रप्र भ्रा) 

पुरुषो वै यन्नः । पुरुषस्तेन यज्ञो युदेनं पुरुषस्तनुत॒ 
ऽर वं तायुमानो यावानेव पुरुषस्तावान्विधोयते 

तस्मात्परुषो यन्नः ॥ १ ॥ 

तस्यय॒ मेव जहः। इयु* मुपभदात्मव रवा तद्वा 

ऽश्रात्मुन ऽएवेमुनि सुरव्वाण्यङ्गानि प्रभवन्ति त॒स्माद् 
भ्रवाया रव सव्वा यन्नः प्रभवति ॥ ₹२॥ 

प्राण ऽर्व॒ खवः । सोऽयं प्राणः सर््वाण्य॒ङ्गान्यनुसुञ्च- 

रति तस्माद् सुवः सुब्बा ऽश्रनु सुचः सुच्चरति ॥ २ ॥ 
 तस्वासाषेव चर्जहधः। श्रथेद † मन्त्रि सुपभुदियु 

मेवु भुवा तद्धा त्रस्या ऽएवेमे स॒व्वं लोकाः प्रभवन्ति 

तस्माद् धुवाया रव सु्व्वा यज्ञः पुभवति ॥ ४ ॥ 

अयु मेवु सुवो योऽयं एवते। सोऽय मिमान्तसव्वां 
ल्लोकालुनुपवते तस्माद् खुवः सर्व्वा च्नु सुचः 

स॒च्चरति ॥ ५॥ 

स॒ ऽरुष॒॒यन्नुस्तायमानः४ । देवभ्यस्तायत ऽतभ्य- 

ग्कन्दोभ्यो युद्धविस्त॒दंवानां यत्सोमो राजा य॒त्यरोडाश- 

स्त्तदादिश्य शहात्यमुष्मे त्वा जुष्टं ग्ह्णासौत्येव सु 
हेतषाम् ॥ ६ ॥ 

(०1 

“ चजुह्ध । स्थि -इति खः च। † शजुह्ध । स्येद्*-दइति ख । 
† “सन्बोलोका'-इ ति क, “सर्वाह्नो का-दइति ख, ग । < नोदति ख, च। 



( रेख° रत्रा०) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २०१ 

चय यान्यन्यानि ख ् न्ते। छतुभ्यव तानि इन्दो- 
भ्यश्च गच्छन्त तत्तदनादिश्याज्स्येव रूपेण णखल्लाति 
स वै चत॒ज्जद्ं गह्नात्यष्टौ कृत्व उपभृति ॥ ७ ॥ 

स य॒चतजंह्ां ल्लाति। कत्*^भ्यस्त॒द्गह्लाति प्रयाजभ्यो 

हि त॒द्गल्ञात्यतवो हि प्रयाजास्तत्तदनादिश्याज्यस्यव 

रूपेण ग्ह्नात्यजामिताये जासि ह कुर्याचुद्सन्ताय त्वा 

ग्रीष्माय त्वेति णह्ञौयात्तस्ादनादिश्याज्यस्येव रूपेण 
गृह्नाति ॥ ८ ॥ 

अथ युद्ष्टौ छत्व ऽउपभति खह्नाति । इन्दोभ्य- 
तग्ञात्यनुयाजेभ्यो हि तह्गह्णाति छन्दासि छनुयाजा- 
स्तत्तदनादिश्वाज्यस्येवु रूपेण शह्नात्युजामितायै जासि 
ह कुर्याद॒न्नायय्ये त्वा चिष्ुभे। त्वेति खह्लौयात्तसाद्ना- 
दिश्याज्यस्येव रूपेख ग्लाति ॥ € ॥ 

अथ य॒च्चतद्वुायां गह्लाति। स॒व्व॑स्म तदयज्ञाय ग्लाति 

तत्तदुनादिश्याज्यस्येव रूपण ग्लाति कस्मा ऽउ यादि 

द्यतः स॒र्व्वाभ्य ऽखव॒देवताभ्योऽवद्यति तस्माद्नादि- 

श्वाज्यस्येव रूपेण खह्वाति ॥ १० ॥ 
यजमान ण्व॒जुह्ध सनु । योऽस्मा अरातौयुति सु 

न~~ -------------------------- ~-~--- --~  न् 

* श्र्हा । व्यतु'-दूति ग । † ^चिद्युभ-इति च । 

26 ` 



२०२ ॥ श्रतपथन्राद्ागाम् ॥ (चपर पत्रा) 

ऽउपभत म॒न्वत्तेव जह मन्वाद्य ऽउपभतसन्वत्तेव जदराद्य 

ऽउपभत्स वं चतजंद्वां णह्नञात्यष्टौ छत्व ऽउपभति ॥११॥ 
स य॒चतुजुठां खह्लाति । अत्तार सुवेतत्युरिमिततर् 

कनौयाध्सं करोत्यथ यदष्टौ छत्व ऽउपभति गह्लात्याद्य 

मवेतद्परिमिततर भयाध्सं करोति तद्धि सुख युचत्ता 

कनौयानाद्यो भूयान् ॥ १२ ॥ 

स वे चतुर्ज्ां एनन् । भूय ऽचराज्यं ह्लात्यष्टौ छत्व 
ऽउपभूति खह्नन् कुनौय ऽच्राज्यं खह्लाति ॥ १३॥ 

स युच्चतुजंद्ां ख्ललन्। भूय ऽच्राज्यं ख््नात्यत्तार सुवे- 
तत्पुरिमिततरं क॒नौयाध्सं कुव्वस्तस्मिन्वौयं बलं दधा- 
त्यथ युदष्टौ कृत्व ऽउपभति रह्नन कनौय ऽच्ाज्चं 
गह्नात्याद्य मवेतदपरिमिततरं भयाध्सं कृव्वंस्त मवौय 

मुबलौया\सं करोति तुस्मादुत राजापारां विशं प्रावसा- 

याप्येकवेष्मनेव जिनाति त्वद्युथा त्वत्काम॒ुयते तथा 

सचत ऽर्तनो इ तद्दौयण यज्जद्वां भय ऽच्चाज्यं ग्लाति 

स युज्जुह्वां ण्ञाति जुह्व तुन्नुहोति युदुपभूति 
ग्लाति जदंव तज्जदाति ॥ १४ ॥ 

तदाहः। कुसा ऽउ तुद्युपभृति ख््लौयाय॒दुषभृता 
न॒ जहोतौति स युद्खोपभता जहयात् प्रथग्धेवेमाः प्राः 

# दृएृह्णा-इति ख, च । † श्रा । व्त्तार'-दइति ख, ग। 



(रख. रजरा°) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २०३ 

स्यनेवात्ता स्यान्नाद्यः स्यादथ यत्तज्ज॒द्ववु समानौय 

जुहोति तुस्मादिमा व्विशः छियाय बलि दरन्त्युथ 
यदुपभृति श्ह्लाति तस्माद् छियस्यव व्ुे सति व्वेश्यं 
पशव॒ ऽउपतिष्ठन्तेऽथ यत्तज्जदव॒समानोय जहति 

तस्माद्यदोत शियः कामुयतेऽथाह व्वेश्य मुपि युत्ते 
परो निहितं तद्ाहरति तं जिनाति व्वद्युथा त्वत्काम॒- 

यते तथा सचत ऽरुतेनो ह तद्धौ्येण ॥ १५ ॥ 
तानि वा ऽर्तानि। इन्दोभ्य ऽच्राज्यानि खद्यन्ते 

स युच्चतजह्वां खह्ञाति गायय्ये तन्गह्नात्युथ यदष्टौ कत्व 

ऽउपभति खल्ञाति बिष्टलगतौभ्यां त्गह्वात्यथ युच्चतद् 

वायां ख्लात्यनुषटुमे तङूह्लाति व्वाग्बा ऽअनुष्टव्वाचो 

वुा ऽइदः सवव प्रभवति तस्माद् भुवाया ऽखुव सुन्वा यन्नः 

प्रभवतौयं व्वा ऽत्नुषटुवस्ये वा इददः सुव्वै परभवति 
तुसमादु भरुवाया ऽण्व सुव यज्ञः प्रभवति ॥ १६ ॥ 

सु णह्ञाति। धाम नामासि भियं देवाना सित्येतदै 

देवानां प्रियतमं धाम यदुाज्यं तस्मादाह धाम नामासि 
प्रियं देवाना भित्युनाश््टं देवयजन मसौति व्वजो 

याज्यं तस्मादाहानाश्षटं देवयजन मसौति ॥ १७॥ 

स॒ रतेन युजषा। सकज्नह्वां खज्ञाति विस्तष्णौ 

मेतेनेव य॒जुवा सकदुपमुति ग्लाति सत्त छत्वस्तष्णौ 



1: ॥ प्रातपथत्राद्यणम् । ( रष० भ्रा) 

मेतेनैव युजुषा सक्ट् धुवायां ह्लाति चिस्तरष्णे त॒दाह- 

स्विस्तिरेव युजञषा ग्ह्ौयात् बिड यन्न इति 

त॒दु नु सकृत्सदेवास्ो चेव चिषटहौत्ः सम्य्ते ॥ 
१८॥ ५॥ 

॥ इति दितौयप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् [ ३. २. | ॥ 

अथ जृह्पश्द्भुवाखेतस्याच्यस्य सवेण यणं विधित्सुस्तत्छमु- 
दायस्य पुरूषावयवकल्पनया स्तुत्यथं तत्साध्यस्य यज्ञस्य पुरूषतादाम्य 

माह “पुरूषो वा दति । तादाक्य सुपपादयति- ““पुरूषस्तनेति । 

पुरुषप्रयन निवेत्येताद्यज्ञस्य पुरुषत मत्ययः । 

"एष वा इत्यादि । यत एवं यज्ञः पुरूषः, श्रत: "एषः' यज्ञो 

विस्तायंमाणः, यद््वयवपरिमाणविश्ष्टः पुरषः, तादृगवयवपरि- 

माणएविशिष्ट एव विधोयते ॥ १॥ 

+. 

ताद् गवयवज्ञु षि मभिनयेन दशेयति--^तख्ेति। या ज॒ह्ः", सा 

"दयम्" श्रयम्, दचिणो बाह़्रित्यथेः। तया या उपशत्', सा श्यम्" 

वामवाह्ः । भ्रुवा श्रात्माः मध्यदेहर इत्यथः । अत॒ एव तेत्तिरौ- ` 

यके विस्पष्ट मान्नायते- “जहद् लिणो हस्त, उपग्टत् सव्य, ्रात्मा 

धुवति । घरवाया आत्मल सुपपादयति-- “तद्वा इति । श्रात्मनः' 

१९-- “खादिरः खवः०--°पण्मयौ जह्वः°--°आल्थौ उपग्रत् ०--° 
= ् > ५ ~. (८ वेकङ्कतो धृवा०--°णतदं खच रूपम्" इति ते < सं ° इ.५. ७ । 

२-- “र्व'-दति ठ । रे देह मध्यः-दइति जादिष । 
त ८८ ११ 

8- त० त्रा २.२.९ । अस्य पाणा व लवः -डत्यारम्भः। 



( इय ° रत्रा° ) ॥ पयमकार्डम् ॥ २०५ 

मध्यदेदहादेव द्मानिः परितो वत्तेमानानि ₹दस्तपादादौन्यङ्गानि 

सर्वाणि प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते । यस्मादेवं लोके (तस्नाट्' भरुवाया 

च्रात्मलात्, तस्या एव सका शात् छत्छ्लोऽपि यज्ञः प्रभवति उत्पद्यते । 

भुवास्याज्यस्य सवेयागसाधारण्य मनेन प्रतिदितं भवति ॥ २॥ 

जह्कादिषु स्वासु खच सवस्य सञ्चरणं सुपपाद यितु तस्य 

प्ाण्टपता माह-- “प्राण ऽएवेति । देहमध्येऽवख्ितः प्राणएवायुः 

यस्मात् सर्वाङ्गानि नाडोभिः कमेण वाप्नोति, तस्मात् तदात्मकः 

सवोऽपि जङ्नाद्याः सर्वाः “सुचः चअनु"लच् क्रमेण सञ्चरति ॥ ३ ॥ 

एवं पुरषावयवा दिकल्यनयाः जुह्णादिसमुदायं प्रशस्य, लोका- 

ताद्ाव्यप्रतिपादनेनापि तं प्रश्॑सति-- “तस्येति । "तस्य" यज्ञस्य “्रसौः 

दूरदेगेऽवखिता द्यौरेव जृह्धः; इद् भेवान्तरिच् सुप्छत् ; “य 
मेव' श्दमिशरैवा ; जृह्णादयो लोकचयात्मिका द्यैः । 

अस्वं कि तत दत्याहइ- “तद्वा इति । "तत्ः तथा सति 

श्रस्याः' शिम्या एव सकाशात् यस्मादिमे स्वं लोकाः श्रभवन्तिः 

उत्पचन्ते, तस्मादेव कारण्णत् एयिव्यात्मिकाचा ध्रुवाया एव सवौ यज्ञः 

प्रभवति । इतोऽपि भरुवाख माच्यं सवयागसाघारण मित्ययेः ॥ ४ ॥ 
श्रस्िन्नपि परे सवस्य सर्वासु खच सञ्चरण सुपपादयति- 

“श्रय मेवेति । “योऽयं लो कचये वायुः "पवते" वाति, तदात्मक 

एव सवः । सः" च वाद्यो वायुः, चथा सर्वान् लोकान् श्रनु'लच्छ 

१-- नास्त्येत दाक्यं ड-पुस्तके । 

२-- आध्यात्मिकभावेनेत्यथः । छछा° उ° ९. २ उद्टम् । 

इ-- इद व्याख्यान माधिदैविकम् । छा द° १. २ दयम् । 



२०६ ॑ ॥ शत पचन्राद्यणम् ॥ ( रप० \त्रा० ) 

सञ्चरति, तथेव तदात्मकस्य सुवस्छापि लोकचथात्मिकासु सुच 
संञ्चरणं युक्त भित्यथः ॥ ५॥ 

श्रय तासु खत च्राच्यग्रहण विधित्सुः तस्य युरोडाशादि- 

हविर न्तरवत्प्रसक्तं देवतादे प्रनपूवेकलं निवारयितु माह- “स एष 

इति। ‹तायमानः' विस्ञायमाण यज्ञः, प्रथम मन्यादिभ्यः प्रधान- 

श्रतेभ्यो प्दवेभ्यः ताद्य चतुर्थो देवतां "तायते विस्तायते । 

“तत्तु विस्तारे". दरत्यस्मात् कमणि यकिर “तनो तेयं कि”-दत्याच्चम्* । 

ततः “खतुग्यः' वसन्तादिभ्यः प्रयाजदेवताभ्यः, “छन्दोभ्यः गाय- 

च्या दिभ्योऽनुयाजदवताभ्यश्च ; तायत दति शेषः । तच्च पुरोडाशादि- 

लक्षण "यत् हविः", तत् देवानां खश्रलम्, अतस्तत् देवताना 

मादेपपुरः सर ग्रहोतव्यम् । ॑ 

कुत एतदित्यत श्राह- “एव मिति । एव मेव हि तेषाम्' 

श्नन्धादिदेवतानां दशेपूणमाषादिषु सोमयागादिषु च नामादेश- 

विशिष्टा मन्ललाः समान्नाताः। “श्रग्नये ला जष्टं हामि" दति", 

प्रोषोमाभ्यां ला जुष्टं गहामि"-दइतिः पुरोडाग्रनिर्वापे; 

सोमरसगरद्ष्वनद्रवायवादिषु “उ पयामग्हौतोऽसि वायव इन्र 

वायुभ्यां ला?-इतिः ॥ ६ ॥ 

१-- पाण रू०९.४.४४.वा०१९। र्-धघाग्पा० त०प०र। 

द-- पा० सू ३. १. ६७ । ४-- पा खू° ९. ४, ४ । 

५-- वा० सं°१.१०.२ ( इद्ापि ८ ए० अ पं०, ५५८० १ पं) 

- वा० सं०र १०. दर (इहापि ५९०९ पर)। 

७ वा०सं०७,८,१,२। तैन्सं०९. ४.४; त्रा द. ४.७। 



(इअ ० रत्रा° ) ॥ प्रथमकाण्डम् । २०७ 

“च्रयेति । श्रथ तस्सिन् यज्ञे यदाज्ययदणएम्, तत्रयाजानुयाज- 
देवताम् ; “च-श्रन्दादेव खिष्टृ्यागायेञ्चः । ^तत्' तथा सति 

“तत्ः च्राज्यं देवतानाम “्रनादिश्वः श्रनुक्रा अज्यसम्बसविनेव, 

रूपेण ग्ट ति । श्राज्यसम्बन्धि रूपञ्च टेवताया श्रनादे श्नम् ; “न 

वा एतत्कस्यैचन देवतायै दविग्टेहन्नादिश्रति यदाज्यम् इति 

श्रनाद् ग्नस्य तद्धम्मेतया प्रागान्नात्वात्र । 

अथ जुद्धपतोराज्यय्रहणं विधत्ते “स वा दति। जुङ्का 

चतुर्वारं खवेणाच्यं गएोयात् ; उपश्छत्यष्टवारम् ॥ ७ ॥ 

तच जहस माज्यं किमथ मित्याश्रद्य तत्रयोजन माद 

“ख यदिति। के पुनस खछतवः, येभ्यो जुहष्य माज्यं भाग इत्यत 

्राह- “प्रयाजेभ्य दूति । प्रयाजदेवता डि तवो वसन्ताद्याः, 

तेषां च नामाद ग्ननर दित मवाज्यं ग्रदौतयथ मिव्युक्तम्*; तदि दानो 
मनृद्य तस्य प्रयोजन माह-- “तदिति । तत्" तथा सति तत्' 

ञअनादिश्य यहणम् “च्रजामितायेः जाभितादोषरादहित्याय सम्पद्यते ; 

ह विगरेदणाज्यग्रहणएयोदंवतादे रने सत्येकरूपेणजामिता स्वात् । त 

मिमं दोषं विपक्ते द शेयति- "जामि हेति ॥ २८॥ 

त्रो पम्ताज्यस्य विनियोग माह “रथेति । च्रच इन्दसां कः 

प्रसङ्ग इत्यत श्रादइ- “श्रतनुयाजेभ्य इति । गायब्यादिच्छन्दोषपा 

९-- “अवशि ट्त यच्ताथच्च'-इति ठ, ड । 
८ | => ) २- अज्यखरूपसन्बन्धिनव -इति जादिषु । 

३-- ९७ ए० १३ पण, १०८० १२ प° | 

8-- २०९ ए० २ पर| | 



२०८ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( रप भव्रार) 

नूयाजदेवताः ; अतोऽनुयाजेभ्य एवोपश्डति तदाज्ग्रहणम् । 

्रचापि देवतानादेशनं पूवेवज्नामितादोषरादित्यायत्याह- 

“तदिति । पूरवेवदिपक्ते बाध मुपन्यस्यानादेश्नन समुपपादयति- 

“जामि हति ॥ < ॥ 

भुवायां चतुग्रहणविधिपुरःसर तत्मरयोजन माह-- “येति । 

भौवाज्ययहण मपयाज्यधर्मंर देवतानादे ्रनजचरेन कन्तेव्य मित्युक्त! 

चरचर देवतादेश्नस्य प्रसक्तिरेव नास्तोत्याद- “कस्मा उ द्यादि- 

शरेदिति। “यतः' यस्मात् कारणात् भुवाख्य माज्यं यज्ञ यावत्यो 

देवताः सन्ति, तावतौगभ्यः सर्वाभ्य एव देवताभ्यः श्रवद्यतिः 

विभन्य॒ग्हाति, तः स्वेदेवताषाघारण्छात् देवताविशेषस्य 

उदेशनं न सम्भवतोत्यर्ः । श्रत एव तेत्तिरौ यक्ते सुमानायते- 

“यज् जुह्वां ग्टह्ाति प्रयाजेभ्यस्तद् यदु प्ति प्रयाजानुयाजेभ्वस्त्, 

सर्वर वा एतद्यज्ञाय खह्यते यद् भरुवाया माच्यम्'"-दइतिः ॥ १ ०॥ 

अथ जह्ृपश्डतोराश्यग्रहणएस्य चत् दिष्या विशेष सुपपाद वितु 

माद- “यजमान एवेति । “यजमान एव जुह म भागो, तख 

जहर्भाग इत्यथः । “लचणेत्यशभरूतास्यानभागवो खा सु २"-दत्यनोः 

कमंग्रवचनौ यवम् ; “कमेप्रवचनो ययुक्ते”-दइति" दितोया। तया 

यश्च॒ रस्मै यजमानाय च्ररातोयतिः ्ररातिः श्रचररिवाचरति, 

सः “उपश्त मनुः उपण्त् तस्य भाग इत्यथः । श्रत एव 

१-- <७, १५०८, २०७० ४ पर । र~ ते त्रा द्. ३. ५.५। 

इ-- पा० खू० १. ४.६० । ४-- पा० खू० र. ३, ८। 
॥ 



( शख रत्रा )  ॥ प्रयमकाण्डम् । २०९६ 

तेत्तिरौयकम्- “यजमानदेवत्या वै जह्धः भादव्यदेवत्यो पश्टत्”- 
दतिः । । 

तथा भोः भोग्स्य९ च कमेण ज॒हपश्टतौ भागा वित्याह-- 
“चरत्तेव जह मिति। तद्भागलेन तत्तादाल्य माद “अत्तैव 

जहरिति। 
पराग् विहितं तयोराज्यग्रहणंर स्त्ये मनुवदितु मनुसन्धत्ते- 

सवा दूति ॥११॥ 

तच जङ्कां चत्यदए मनृद्य॒सद्यान्योयस्लं प्रशंसति “स 

यदिति। जुदा अत्तरूपलादर् अष्टसद्यातः चतुस्स्ाया च्रल्योय- 

ख्व नात्तार मेव परिमिततरम्, श्रत एव 'कनयांसम्' अन्यौयांसं 

करोति) 

उपति श्राज्ययरदएषह्या मनूद्य तद्भूयस्ं प्रशंसति-- “चय 

यदिति ्राद्यष््पा द्युपडत्, तच भोकतुरूपजुह्हत : सद्या बाह्गल्यात् 

'चआद्यं' भोग्यवस्तुजात मेव श्रपरिभिततरम्ः च्रधिकतरम् ; अत 

एव भयांसम्" बह्तरम्, ्रतिश्रयेन बहलं करोति । 

, “तद्धि स्डद्ध भित्यादि। यत् खलु भोकणा मल्पौ यस्वम्, 

भोग्यवस्तुजातस्य च शयस्वम्, तत् खल सण्टद्ध भित्ययेः ॥१२॥ 

जहपण्टतोराज्ययरदणे प्रति नियतं धमेविशेषं विधत्ते “ख वा 

१-- ते° ब्रा ३. द. ५. ४ । 

== भोततभीग्यस्य'-इति जादिषु, ए च । भोक्षर्माज्यस्य'-इति ड । 

₹-- इहेव अश्टमनवमकण्डिकाभ्या मिति शेषः (२०९१ ए०) । 
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> ॥ ्रतपत्राद्धयगम् ॥ (रपण भ्रा) 

दूति।. श्यः बहतर मधिक माज्यं जां यथा भवति तथा 

सम्यक् पूरछंन खवेण कन्तेखम् ; "कनोयः' अल्पतरम् उपश्चति 

गद्यमाण मान्ये यया भवति तथा श्रद्ंपूषंसवेए कायें 

मित्ये: ॥ १२॥ | 

जो हवाज्यस्व विहितं श्रयस्ल मनूद्य प्रशंखति- “स यदिति । 

गरदणएसद्याद्वासेन भोक्तारं भोग्यजातात्, अस्यो यां संर कुवन् श्यो- 

यणेन तस्जिन्' भोक्तरि श्रधिकं वो" सामथ्ये तद्धेतुश्चतं "बलं 

च स्थापयति । 

ओ पश्डताज्यस्य विदित मन्योयस्॒मनद्य प्रशंसति- “अथ 

यदिति। सद्याधिक्येन भोग्यपद्ाथं मपरिमितं कुवेन्, अरल्यौ यस 

आज्यस्य ग्रहणेन तम्" श्राद्यम् श्रवौयेः वौयंरद्ितं बलरहितं च 

करोति “तस्मादिति । यस्मादेव मा द्वग बलर दितः “त्रवलोयान्,” 

तस्मादेव कारणात्, सावैभौमो राजा", ्रपाराः निरवधिकां 

पविश्रं राच्यं भ्रावसायः प्राप्यापि “एकवेश्यनेवः एकग्टदहात्मनेव 

'जिनातिः जयति, खाचघौनं करोति । तच च ^त्त्-त्वत्? एकमेकां 

चस्तु चथा कामयते, तथा (सचतेः समवैति, प्राप्नो ति । “वत्'- 

शब्दः एकगब्द-समाना्ेः ; “उत॒ त्वः पश्यन्न ददे वाचम्” 

इत्यादौ तया दृष्टलात् । यद्रा लदिति निपातश्चारयं" , “जिनाति 

च, यया च कामयते"-दति योज्यम् । तदेतद्राज्ञः सामथ्येम्, 

एतेनैव वौर्थए जनितम् ; “यद् वों जुह्कां श्योयदणेन भो निंष्यन्न 

१-- भभोज्यजाताद्'- दति ठ । र~ 'बलोयांसंः-इति ठ । 

द-- ऋ ० सं ° १०. ७१. ४ । ४~ निरु० १, ₹, ५। 



( रेअ० रत्रा) ॥ प्रथमकार्डम् ॥ २९१ 

भिल्यथेः । जहपश्टद््टतयोराज्ययोजृक्व होमः कत्ते्य इति 

विधत्ते- “स यदिति ॥९४॥ 

उपगतो रो मसाघनलाभावे तचाज्यग्रदणं किमयं मित्याचि- 

पति-- ““तदाह्रि ति । उपति यदृणं समय चिव्यस्तावत्तस्या दोम- 

साधनले दोष माह-- “स यदधो प्तेति। दौ मसाधनले जहवदुप- 

गतोऽपि खातन्त्यादन्नसखानोयाः दमाः सर्वाः प्रजाः, राज्ञः 

सकाग्रात् श्रयक्' खतन्तरा एव भवेयुः ; तथा च राजा नेवात्ता 

स्यात्, राज्य मपि नैव भोग्येः भवेदित्यथेः । 

शरौ पश्टत माज्यं जुह्धा मानौय, तयैव होमे तु नोक्त दोष 
इत्याद - “श्रय यदिति, 

होमाभावे च उपण्डति कस्माद् ग्रहण भित्यस्योत्तर माद 

“च्रय यदिति । यस्मादेव होमाय जुह् मपेचमाण्णया सुपश्चत्याच्य 
खद्यते, तस्मादेव कारणणत् "चचियस्य वभे रचां चजियाधौनले 

सत्येव, वेश्यं "पश्रवः' गवाद्याः उपतिष्ठन्ते । उप्टति यण दवैश्वस्य 

धनसण्टद्धिभंवतोत्यथंः । 

श्रय यदित्यादि। यस्मादौपष्त माज्यं समानौय ज्व 
जु्ोति, नोयब्डता; तस्मा्यदैव स चरियः कामयते, श्रयः 
तरनन्तर मेतं वशं ब्रूते । कथ भिति । ड वेश्य ! ति' तव “परः” 
परस्तादन्यच गोस्थाने निहतं “यत्' धन मस्ति, तदाहरेति । 

एव॒ सुक्ता नतः वेश्यं (जिनाति धनापहारेण रहौनं करोति । 

अन्यतमूवेवत् । 

१-- (अत्तराज्ञः'- द्रति नादिषुः ठ च। ` २-- भोज्यं-द्रति ठ । 



१२ ॥ प्रातपच्यत्राद्यणम् ॥ ( रप्र ५ब्रा° ) 

“एतेन इ तदोंणः-दति । श्रौ पम्डताच्स्य कद्हसमानयन- 

जनितवोंणत्यथेः ॥ १९ ५॥ 

भौ वस्याज्यस्य प्रागुक्तः सवेयन्नसाधारण्य द्रढ यित जुङ्णा दिव्वाज्य- 

ग्रहणं प्रकारान्तरेण प्रशंसति- “लानि वा इति। 

सामान्योक्न विद्रणेति- “ख यदिति । प्राथम्यसाम्यात् पाद्- 

चतुष्टयोपेतलेन चतुरद्या साम्या अङ्कां हणं गायच्ययं भित्ययेः। 

ननु निपटा गायो, कथय मस्याख॒तुसद्यायोगः ? सत्यम् । 

श्रष्टाचरैः पादैस्तिपदा, षडचरः पादस चतुष्यदापि भवति । 

श्रत एवान्यतरान्नायते- “सेषा चतुव्यदा षडविधा गाय्रौ "दति । 

चिष्ुबजगत्यो भिंलितयोः पादाना मष्टसह्या भवति । तथाचोप- 

अत्यष्टकृलो ग्रहणं ताभ्या मं सम्पद्यते, एव भेव पादसद्या- 

साम्यात् ध्रुवायां चठुगंहण मनुष्ुबथं भवतौत्यथः । 

श्रनेन भरुवायाः* श्रनुष्ुबयेलो पजो वनेन तत्खस्याच्यस्य सवेयन्ञ- 

साधारण्य मभिप्रत्याह- “वाग्वा इति । “अनुष्टुप् च वे स्तदशश्च 

समभवता! सानुष्प् चतुरुत्तराणि छन्दा्स्यषटजत षड्त्तरानस्तो - 

मानंसप्तदशः- दति सामब्राह्मएे सवेषां इन्दसा मनुषुपसकाशात् 

ख्ष्टेराच्रातलात् सा वागाल्िका॥ 

१-- ““चौपभ्यदाज्यस्य'"- दति जादिषु, “उपभ्टदान्धस्य'?-इति ड | 

२-- इदेव दितौयटतौयचतुयेकष्डिकासु बश्ट्यम् (२००, २०५ ए) । 

इ- सा० काण त्रा ५.१२. ५। 

8-- श्ुवायाम्?-इति ज, भ, ज, ट, ड । 

 \--सा० ताण्ब्रा०र०प्र० २ ख०। 



( रेख रत्रा) ॥ परथमकाण्डम् ॥ २९१द् 

न्वाचो वा दत्यादि। वाचः शब्दस्य सकाश्रात् ददं" सव 

मयजातं प्रभवति । श्रत एव जगतः शब्द विवन्तंल माङः 

“चअनाटि निधनं ब्रह्य शब्दतत्वं यद चरम् । 

विवत्तंतेऽथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इतिः । 

तथान्यत्रापि श्नब्दानुवेधात्तत्कायेव मयेप्रपञ्चस्योक्तम्- 

“नन सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः श्ब्दानुगमादुते। 

अनुविद्ध मिव ज्ञानं स्वं शब्देन गम्यते९“-दति। 

यस्मादेवं वाचः सवंजगदुत्प्तिेतुवम्, तस्मात् तत्सम्बधिन्या 

भुवाचा रपि सवेयज्ञडेतुलं युक्त भित्यधेः 

दतोऽपि भ्रुवायाः सवेयज्नहेतुल मित्याह रयं वा अनुष्टुप् 

दति॥१६॥ 

विहित मान्धग्रहण मनूद्य मन्त विधन्त “ख दति । मन्त 

गतस्य घामग्रन्दस्य विवलितं मयं माद- “एतदा इति । धाम- 

गब्दस्तजो वाचो" ; तद्धेतुलादाज्य मपि धामेत्युच्यते इत्ययः । मन्त 

गरा मनूद्य तत्रानाषटष्टपदस् तात्पयंगम्य मयं माद- “च्रनाष्टष्ट 

मिति। शदिः यस्मात् राज्यं वज्ज: “तं खलु वे देवा वज्ज 

कला सोम मन्तन" दतिः श्रुतेः । वज्रश्च धषितु मग्रक्यवाद् 

अना्टष्ठःः श्रतस्तद्ात्मकलादाज्य मप्यना्टष्ट मित्ययथेः॥ ९ ७ ॥ 

१-- इरिकारिकेषा । २-- वाक्यपदौ यश्लोक खषः। 

इ-- वा° सं° ९. २९१. ४ । का० रौ ° स्० २. ७. १९, १२ । 
£-- निख० €. ३. ७ वद्यम् । अण को ३, ४.१८. १०४ । “शते 

सितो तग्बस्य चधाम'"-इति चट सं ° २. ३. १९१ |. 

१-- “सोम मग्रभौत्'-दति भ । ई-- उपरिद्टादिदेव 8. १. ४,८। 



२२१४ ॥ ्दपयत्राद्छंणम् ॥ ` (रषं ५ब्रार) 

चरनेन मन्त्रेण गहरे विशेष माद-- “ख एतेनेति । ` 

पच्ान्तर माद--“तद्ाज्रिति । "तत्" तच ग्रहणविषंय ब्रह्य 

वादिन आहः ्रनेन मन्त्रेण जङ्ादिषु चिखिः' गण्होयात् । 

तथा च श्मन्लकग्रहणस्य प्रत्येकं चिराडइत्तवात् यज्ञस्य विदत्तं 

सिष्यतौति तेषा मा ग्रयः९ । 

सत्चप्चं निगमयति-- “तदु चिति । स्वाखपि खचु सक 

त्सकदेव मन्त्रेण गह्ोयात् । अचर सकृद् ग्रहणपरेऽपि डदि ग्रहणस्य 

चिल्रसद्या समाहारेण सम्पद्यत इत्ययः ॥ १८॥ ५[३.२.]॥ 

दति ओौसायणाचायेविरचिते माधवोये बेदाथंप्रकाशरे 

माध्यन्दिनिश्रतपथभाय्ये ठतौयाध्याये 

दितोय ब्राह्यएम्२ ॥ 

{रर 

९-- पच्तापत्तविचारलात्पयें का ौ ° २. ७. १३-१७ ० पर्या लोच्यम्। 

२-- ““घृवायाच्च जु्धवत्^-इति का० खो ख २.७.९८. 

इ-- इहतु ब्राद्यणे खकेव कम विदित माज्यनिनयनं नाम । तचयं 

पद्धतिः-- अध्वयुः स्येन जुद्धं वेदं च ग्टक्नौत्वा दच्तिणेन खव मादाय, 

तेनेव खवेणाज्यस्थाल्याः तूष्णौ माज्य मादाय मन्ल्ेण जुङ्कां निनयति । 
निनयनं ग्रहणम् । जुङ्णां चतुरः खवान् ग्टह्छाति । तच मन्तेगेकवारं 

चिस्तूवौम्, अथवा विमंन्लेण सछत् तूष्णीम् । तत उपम्टति अद कछतवः 

तयैवाज्यस्य यद्यं करव्यं भवति । तचेकवारं विवार वा मन्त- 

प्रयोगः; मन्लस्तु स श्व । ततो ध्रुवायां तथेव चतुगरद्णम् । तचापि 

जुह्वा मिव सदत् विवा मन्तप्रयौगः। मन्लञ्च स खतेति विवेकः । 



( ेख० उव्रा° ) ॥ पथमकाण्डम् ॥ २९१५ 

प्रोक्षणरध्वयं^रादत्ते। स॒ ऽइश् मेवे प्रौशूति 
कृष्णो ऽस्याखरष्ठोऽ्यये त्व जष्टं प्रोश्ामौति तन्मध्य 

मेवेत॒दद्यये करोति! ॥ १॥ | 

छथ व्वेदिं प्रोक्षति। व्वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टां 

प्रोक्षासोति : तन्मध्य ¢ सेवेतद् बर्हिषे करोति ॥ २॥ 
थासमे बदिः प्रयच्छति।। तत् पुरस्ताट्यन्थ्या साद- 

यति तत् प्रोक्षति बहिरसि सुग्भयसू्वा जुष्टं परोश्ा- 
सौति! तन्मध्य मेवेत॒त् खुग्भ्यः करोति ॥ ३ ॥ 

श्रथ याः प्रोक्षण्यः परिश्ष्यिन्ते। ताभिरोषधीनां 
मलान्यपनिनयत्यदित्ये व्यन्दन मसतौयं वे परथिच्य- 

दितिस्तदस्या ऽए्वेतदौोषधौनां मुलान्युपोनत्ति ता 

ऽइसुा अटुमूला ऽच्रोषधययस्त॒स्मा्यदयुपि शुष्काण्य्याणि 

भुवन्त्याद्रण्येव मूलानि भवन्ति^* ॥ ४ ॥ 

चथ व्विखु्स्य ग्रन्थिम् । पुरस्तात्प्रस्तरं गह्वाति 
विष्णो स्तुपोऽसौति यज्ञो वे व्विष्णस्तुस्येय मेव! शिखा 

< 

* शध्वर्युः-दरति ग । { ^ति?-दति क, ख । 
{ श्वो च्म" देव च । $ नन्सृ्य'-इति क । 
॥ ुयच्छन्ति'-इति क, ग । ¶ शोच्तामिः- देव च । 

नैः “न्ति"-दइति क, ख । 1 शयु मे'-इति र्ठ, च । 



९.६ ॥ प्रातपथत्राद्यणम् ॥ ( रप्र ° दन्ना) 

सुप शता सेवास्मिनेतदधाति पुरस्ताद् खह्नाति पुर- 
स्ताद्यायई स्तुपस्तस्मात्ुरस्ताद् खह्हाति* ॥५॥ 

थ सन्नहनं व्दिखःसयति । प्लुत हवास्य स्त्री 

व्विजायत ऽइति तस्मात् सन्नहनं व्विखधसयति तद्- 

शिणायाः श्रोणौ लिदधाति नौविदैवास्येषुा टित् 
ऽइव ॒हौयं नौविस्तुस्मादशिणायाः शोणौ निदधाति 
तत्पुनरभिच्छादयत्ययिच्छनेव हौयं नोविस्तस्मात्युन- 

रयिच्छाद्यति। ॥ & ॥ 
चथ वदिं स्तणाति। अयं वं स्तुयुः प्रस्तरोऽथ 

यान्य॒वाच्ि लौमानि तान्येवास्य यदितरं बदिस्तान्धे- 
वास्मिनेतदधाति तस्मादहं स्तणाति ॥ ७॥ 

योषा वे व्वेदिः१। ता। मेतदेवाश्च पर्यासते य चेम 
बराह्मणाः शुश्ुवासोऽनुचानास्तष्टेवेना मेतत् पयासोने- 

नग्नां करोत्यनग्रताया ऽणु तस्मादहं स्तरति ॥ ८ ॥ 
यावतौ वै व्वेदि । तावतौ* एथिव्योषधथो बहि- 

स्तदास्य मेवैतत् प्रथिव्धा सौषधौदधाति ता इदमा 

# “ति-ईइति क, ख । 1 "ति-दइति क, ख | 

{ "गातव्य । यं?-इति क, ग । § "वै व्वेदिः-इति क, ग । 

| '्व्वेदि । सताः-दइति क, ग । ¶ पतै व्बेदिः-इति क, ग । ̀ 

** °दि । स्तावतो!-दति क, ग । 



( ३० रत्रा) ॥ पथमक।शडम् ॥ २१७ 

अस्यां परथिव्या मोषधयः प्रतिशितास्त॒स्मादां 
स्तणाति ॥ € ॥ | | 

ॐ । = 

तदं बहुल स्तृणौयादित्याहः। यच वा ऽस्य 

बहूलृतमा ऽच्नोषधयस्तदस्या ऽउपजोवनौयतमं तस्माद् 
= © =0 | 

बहलुट॑स्त्रणोयादिति तदददं तदाहत्तयवुाधि चित् 

स्तणाति बिद्धि यज्ञोऽथो ऽअपि प्रबद* स्तणौयात् 
स्तणन्ति वर्हिरानुषगिति षि । णाभ्युनूक्त सुधर मूलः 

स्तृणात्युधर मूला ऽइव होमा ऽअस्यां एथिव्या सोषधयः 

प्रतिष्ठितास्तस्माद्धरम्लःः स्तृणाति? ॥ १० ॥ 

स स्तणाति ऊण्रदसं। त्वा स्तणामि स्वासस्थां! 
देवेभ्य ऽइति साध्वौं देवेभ्य ऽइत्येवेतदादह यदा हौण- 
न्रदसं व्दति खासस्थां देवेभ्य ऽइति सवासुदां देवेभ्य 

ऽइत्यवैतदा ह** ॥ ११ ॥ | 
च्थाश्चिं कल्पयति शिरो वु यनज्नुस्याहवनौयः 

॥ 

पव्वाद्गा 1 वे शिरः पूर्व्वा मुवेतदयन्ञस्य कल्पयत्युपुयं- 
न 

* “प्व्वुहि ६०-इति ख, प्रवदति च । 

† ^्द्ुषि' च; “न्डषिः-दइति च-शुद्धौ । 

] (ला'-दइति च । | ऽ “ति?-इति ख । 

| श्तणा । व्युणेखरदसं'-दइति कः, ग । ¶ खासंख्छा-इति क, ग । 

** “ह'-इति ख । 1 धूर््वोऽर्डो?- दति च। 
28 



२९७ ॥ प्रतपधब्राद्यणम् ॥ (रपर दत्रा° ) 

परि प्रस्तरं धारयन् कल्ययत्ययं वु स्तुपुः प्रस्तर ऽण्त 
सेवास्मिन्नेतत्परतिदधाति तस्मादुपय॑परि प्रस्तर धारयन् 

कल्पयति ॥ १२ ॥ 

अय परिधीन्परिदधाति तद्यभ्यरिधौन्परिदधाति ` 
य॒च वं टेवा ऽच्रुग्रऽभ्रि दो्ाय प्रहरत तद्धोवाच न 

वा अह मिद म॒त्सहे युद्दो डता स्यां यददो द्यं व्वुदे 

न्त्ौन्पव्वाग्प्राट़ं ते प्राधन्विषुस्तान्न मेऽवकल्ययताथ 
वा ऽद मेतदत्साश्ये यदो होता स्यां य॒द्दो हव्य 

व्वुहेय मिति तथेति तानस्मा ऽर्तान॒वाकल्पयंस्त॒ 

$ऽरखतं परिधयः ॥ १३ ॥ 

स॒ होवाच । व्वुज्नो वै तान्वषद्वारः प्राटणग् वादव 
व्वषट्राराद् बिभेमि यन्मा व्वुज्यो व्वषट्ारो न् प्रज्जञ्छा- 

देतेरेव मा परिधत्त तथा मा व्वज्ी व्वषदट्रासेन 

परवश्यतौति तथेति तु मेतैः पुयदधस्तन्न व्दुज्यो व्वष- 

द्वारः प्राटणक् तदममेवैतदग्मये नच्यति यदेतैः परि 
दधाति ॥ १४ ॥ 

त॒ ऽउ हेतु ऽजचुः। इदु* सु चेदस््ान् यन्न 
युड्याकत्वंबासाक सुपि यज्ञ॒ भाग ऽइति ॥ १५॥ 

तथेति देवा ऽअन्नवन् । य॒ुदहिष्यरिधि स्कन्तस्यति 

“ ˆऽऊचु रिद्-इति क, ग। 



( ३० उव्रा० ) ॥ पथमकारटम् । २९९. 

तचुष्मासु हत सु युद उपयुपरि होष्यन्ति त॒दो* 
ऽविष्यत्यथ यदग्नौ होष्यन्ति तदो ऽविष्यतौति स य॒दभ्रौ 

जुद्धति त्देनानवत्यथ युदरेनानुपयुंपरि जुद्धति तदेना- 
नवत्युथ युदद्िष्यरिधि स्कन्दति तदेतेषु हतं त॒स्माद् ह 

नाग इव स्कन्नं स्यादिमां वे ते प्रथिवौ प्राविशन् यदा 

ऽइदं किञ्च स्कन्दत्यस्या मेव तस्सुवे प्रतितिष्ठति ॥ १६ ॥ 
सु स्कन्न मभिगशति । भवपतये सवाहा भवन 

पतये स्वाहा भ्रूतानाम्यतये स्वाहेत्येतानि वै तेषा 
मञ्नौनां नामानि यड् भवपतिभवनपतिभूतानाम्यति- 

स्तय॒था व्वषट्तः हत मेव मस्यतष्टशिषु भवति ॥१७॥ 

तङ्क । इष्रस्येवेतान्परिधौन्परिदधति। तद् त॒था 

न॒ कुर्यादनवक्लत्ता हइ तस्येते भवन्ति यानि्परस्य 
परिदषात्यभ्याधानाय वेधः क्रियते तस्यो इ वेतेऽव- 

क्ता भवन्ति यस्येतानन्यानाहरन्ति परिधय ऽइति 

तस्मादन्यानेवाहरेयुः ॥ १८ ॥ 

ते वै पालाशाः स्युः। ब्रह्म वे पलाशो बर्यादचि- 
रप्रयो हि त॒स्मात्यालाश्णः स्थुः ॥ १९ ॥ 

य॒दि पालाशान् न॒ विन्देत् चरथो ऽपि व्वेकङ्ताः 

* इत उत्तरं 'तदो-इत्यन्तो ग्रग्यः च-पुल्तके नास्ति । 

† नास््येवत् पदं च-पुस्तके । । “विन्दे ' दथो-द्रति क, ग । 



# ॥ प्रतय यत्राद्यणम् ॥ (रेष द्रा) 

स्ययदि व्वेकङ्कतान् नुः विन्देद्यो ऽच्रपि काष्मयसयाः 
6 © © = = 

स्यथदि काष्मयम॒यान् न॒ विन्देदुथो ऽच्रपि बैल्वाः 

स्य॒रथो खादिरा चुथो चौदुम्बरा रते हि टका 
यज्जियास्तस्माद् तेषः दक्षाणं भवन्ति ॥ २० ॥ € ॥ 

॥ इति दितौयप्रपाठके षष्ठं जाह्यणम् [३. ३.|॥ 

च्रयेश्रादौनां प्रोकं विधत्ते- “श्रोकण्णौरष्वयेरादन्त इत्या- 

दिना। “च्र्मये करोतोति। श्रग्मौ हौश्र चाधास्यते, अतोऽन्ये 

 प्रोच्तणेनेषांः मेध्यं छतवान् भवतोत्ययंःर ॥ १॥ 

“श्रय वेदि मिति। “बरहिषे करोतीति । "बरंषे त्वा-दूतिर 

मन्लिङ्गात् स्तरिग्यमाणवददिरथं वेदिं शद्धा करोति ; मोणेन 

बर्दिस्तरणएयोग्यतां वेदि रापाद यतोत्यथेः ॥ २॥ 

“अचेति । “पुरम्तादयन्धोति। "पुरस्तात्" पवेभागे सननदन- 

रञ्जोः ग्रज्यियंा भवति तथा आसादयतोत्ययेः ॥ 

“खग्भ्यः करोतौ ति। बद्षि उपरि खुचा मासाद्यमानलात् तद्यो- 

ग्यता मेतन्मन््रकरणकेन प्रो चणेन बदिषः* सम्पाद यतौत्ययः५ ॥ ३ ॥ 

९-- “द्धः समिन्धनात्" इति निर० ८.२. १। “'विंशतिकाष्टका 

दश्रुः"-इति का०प०५.९। अन कोः १. ४.१३। 
२-- अच मन्ल-वा० सं २.१. ९ | का रौ °खू० २, ७. १९ कं ।. 

द-- मन्लस्तु-- वा° सं २.१. २। काशौ ण्ड २,७.९९ ख। 
9-- भव्रेधा बर्दिः सन्नह्य एनरेकधा"-इति का ० ० ° ५, १, २५ । 

“बदिः परिवह णात्”-इति निर्° ८. २.५ । 

५-- सोऽयं मन्तः - वा० सं० २.१. ३। काश्रौ °स्ध० २.७. १९ ग। 



( देख ° रत्रा ) ॥ पथ्यमकाण्डम् ॥ २२१. 

 श्रवशिष्टानां प्रोच्णणेनां९ विनियोग माह -- “श्रयेति। “श्रोष- 

धोना मिति। स्तरणायं मादतबदिंलंरणाना मोषघोना मित्यथंः । 

खितं हि कात्यायनेन “षं मृलेषृपसिञ्चत्यदिव्येव्युन्दन मितिः। 

मन्स्यरं॑प्रयोजन माह- दयं वा दूति। परथिवयाः सम्बन्धिन्यो 

या ब्रोडियवाद्या ओ्रोषधयः, तासा मेव मूलानि श्राद्रीँकरोति। 

"“उन्दौ क्तेदने”-दतिः घातुः। श्रनेनोदकेन ता इमा श्रोषधयः 

आद्रमूला भवन्ति; यस्मादेवं तस्मादेव कारणात् शओरोषधोना 

मग्रभागेषु एएष्केष्वपि मूलभागा आराद्रेतयेव दृश्यन्त दत्यथेः ॥ ४ ॥ 

प्रस्तरस्य, ग्रहणं विधत्ते- “अयेति। बरिसस॒न्लदनरज्नो यन्धि 

विमुच्य पुरस्तात्" परवेदिग्मागे करोति । “विष्णोः"-द तिर मन्त्रेण 

प्रस्तरं ग्णोयात्। मन्त्रस्य प्रयोजन माह- “यज्ञो वा दति। 

आहवन यसाध्यस्य यज्ञात्मकस्य "विष्णोः" प्रस्तरमुष्टिरेव गश्िखाष्पः 

स्तपः वेग्रङ्ातः। आआदवनोयनिकटे तद्रहणात् शिखा मेव 

तस्मिन् स्थापितवान् भवतौत्यथेः। पुरस्ताद्रदणए मनूद्य प्रशंसति 

“पुरस्तादिति । श्रयं पिष्डोभावेन बद्धो मानुषः स्तुषः, केषर 

१-- पी त्त खापः द --ऽ ° ए द्वयम् | 

२-- का० खौ खू° २, ७. २० । 
३-- मन्लोऽयम्-- वा० सं २. २. ९। ४-- रु° प्र० २८ ` 

५-- "कुशपसखः प्रस्तर उपसन्नद्धः'*-दइ्ति का० खौ सू० ५, १, २९ । 

एष्िता दमेमञ्ज्यां बदह्दिषः समौपे बडः प्रस्तरो भवतीत्यर्थः । 

“श्रस्तसो दभंसुद्टिरूपः”- द्रति वेद दौपः। अम० को ° २. ३.१६९। 
ई-- वा० सं० २. २.२। का० ओरौ ख २. ७. २१ । 



ष्२२् ॥ शनतपयननाद्य णम् ॥ ( रप दृत्रा० ) 

सङ्गतः शिरमः पूवभागे दि भवति; श्रतो यन्नस्ापि पूर्वभागे. 

सतुपधारणाय पुरस्ताट्गदणं युज्यत दृत्यथेः ॥ ५॥ 

 सन्नहनरन्नोविसंसनं विधाय प्रशंसति “अथेति । सन्नहनस् 

विखंसने सति श्रस्य' यजमानस्य स्तो र्तुः प्रकषण लञ्च दश- 

माससन्यृएवयव मपत्यं "विजायते प्रयते । शइतिः-श्नब्दो हेतौ । 

यस्मादेवं तस्मा दित्ययंः ॥ | 

तस्याः सन्नदनरज्नोद ग विशेषे स्थापनं विधत्ते “तदिति । 

“नो विदहैवेति। चरस्य" यजमानस्य “एषाः रन्नुर्नौविरेव भवतीत्यर्थः । 

नो विरूपत्वं दृष्टान्तेनो पपादयति- “द चिएत इवेति । लोके हि 

वासः परिधाने दचचिएपाश्वे एव हि नौविः परिकःस्प्यते, तस्मात् 

द्किण्रोणौ सन्नहनरब्नुनिधानं नौ विपरिकल्यन मेव भवतोत्यथेः ॥ 

सन्नहनस्योपरि द्भान्तरेष्छादनं विधत्ते “तत्पुनरिति । 

तद् पपादयति-- “श्रभिच्छनेवेति । उपरि वासमा ननैव ्रातेव 

डि लौ किक नौ विभवति, तस्माद भिच्छादनं कायं भिव्ययेः ॥ ६ ॥ 

वर्षः स्तरणं विधत्ते “श्रथति । श्तृणाति' वेदिं कादयतो- 

त्यर्थः । तत्छतरणं प्रशंसति-- “श्रयं वा इति । यः श्रयः प्रस्तरः, स 

ऊर्ध्ववद्धकेशसङ्कातात्मक स्छुपः; अरय तद्यतिरिक्रानि शशरुपरश्तौनि 

यान्यवाञ्चुखानि लोमानि, स्तोयेमाएेन बदिंषा “श्रस्यः यज्ञस्य 

तान्येव सम्पाद्यन्त दत्ययेः ॥ ७ ॥ 

८-- “पुरोभागे - इति ठ | 

२-- अम को ° ₹. ९. ३२, ७ । हे° को ° अने ° ७. २९, २२। मेदि 
कौ अव्य ° २२, २२ । इ२-- शयजमानस्य'-दइति ठ, ड । 



( दसः उत्रा०) ॥ परथमकाण्डम् ॥ गर्द 

“योषा वा दृत्यादि। दविंदणाय श्रागत्यये देवाः वैदः 

उपरितः, उपविशन्ति, ये च एवासः प्रयोगाभिन्ञानाःः श्रनू- 

चाना" अनुष्टाटरूपाः लिया ब्राह्मणः समौपे वत्तेन्ते; स्तोरूपा 

दूयं वेदिः खय मचानाटताः सतौ तेभ्यो लन्ना विशिष्टा भवति ; 

श्रतस्तस्या बरिंषा श्राच्छादनं अनग्नताये सम्पद्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

प्रकारान्तरेण स्तरणं प्रश्ंसति- यावतौ वा दति॥९॥ 

स्तरणएस्य श्च्एत।* विधत्ते “तद्या इति । "बहलं निरन्तरं 

यथा ग्ूमिनं दृष्यते तया स्तणोयादिव्यभिज्ञाः कथययन्तौत्ययंः । 

एवं वदता मभिप्राय मादइ- “यत्र वा दति। श्रेः षष्ठययं 

चतुर्योई; शश्रस्याःः परथिवयाः सम्बन्धिनि "यच यस्खिन् स्याने 

श्रोषधोनां बाङ्ल्य मस्ति, तदेव स्यानं सञ्ै; प्राणिभिरतिश्रयेमोप- 

जोवनौयं भवति, तस्मादु पजौवनौयत सिद्धये वज्लं स्तरणं कन्ैव्य 

मित्यनेनाभिप्राय णेत्ययेः ॥ | | 

रस्तु मेरूपजौ वनो चतमल्म्, तावता यजमानस्य को लाभः? 

तच्राहइ- “तदा दति (तस्यः बदिषो यः श्राहर्ताः यजमानः, 

तस्मिन्नेव “तदः बङलस्तरणएक्रत सुपजौवनौयतमललचणं फलं 

भवति ; अनुषटेयक्रिथाफलस्य कर्तंगाभिलात् । अत एव जमिनिः 

९-- "पररित-दइति ठ, ड । २-- प्रयो गाभिच्लाः-इति ठ | 

द-- नास्तेतत् पदं ठ-एस्तके । 8-- (मनाडता!-इति ठ । 

५-- (लच्तण`- द्रति ठ । 

द्-- पा० खू० २. ३.६. वा० १। 



च 

२२४ ॥ ष्रातपयब्राद्यणम् ॥ (रप्र ईत्रार) 

खूचयामास-- “शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्षचणएलात्-द ति, । “्राह- 

न्तेयंवा धिः -दत्यधिश्नब्दो विभक्तवर्थानुवारौ ॥ 

स्तर णस्य चितं विधन्त “तडत् स्तृणातौोति । चिभिमु्टि- 

भि्वेदिस्तिधातु यया भवति तथा वेदिं कारयेत् । तकैक मुष्टि 

वेदिः प्रवेभागे स्तोरत्वा, दितौचं मुष्टं तन्बध्यमभागे पूेसुष्टिना 

सन्बद्ं स्तणौयात् ; ततस्ततौयं सुष्टि मपि वेदेरपराद्धं दितौय- 

मुष्टिना सम्बद्धं स्ृणोयादिति । एवं स्तरण, प्रत्यक् परिसमात्ि- 

रिव्येकः पक्चः। | 

पच्वान्तर माद - “श्रयो इति । प्रवहः प्रर्द्य प्ररुद्य प्रथम- 

मुष्टिं वेद्यपराद्धं स्तोर््वा, तस्याय सुदयम्याधस्तात् तत्सम्बद्धं दितोयं 

मुष्टं स्ृणणोयात्, एव मेव ठतौय मपि । एवं मुष्टिचयस्य परस्पर- 

सम्बन्धं खड्चन्तपादो दाहरणेन द्रटृयति- “स्तृणन्तो ति । श्रानुषकूः 

अनुषक्तं परस्यरसम्बदधं ब हिरध्वयवः स्तणन्तोति ऋक्पादस्यायेः* । 

“अरतः' अ्रस्मान्मन्तलिङ्गात् पूवं मुष्टिं प्रदृद्य तल्याघस्तात् तत्संसक्त 

मेवापर मुष्टं स्तणोयादिति भावः। ्रिन्पके स्तरणस्छ प्रागप- 

वगेता । 

कात्यायनः प्य मपि खूजयामाश५- “पश्चाद पवग प्रखन् 

 १- जेन स ३. ऽ. ९८ ; अ० मा० २.७. ८। 

२-- स्तर गस्य द्रति ठ । 

२-- “सु द्यस्य तस्याधस्तात् सम्बद्धम्? दति ठ । 
४  चट० सं ८. ४५.९१९ | निरु० ९. ३, ५ दद्धव्यम् । 

५-- का° श्रो. ख० २. ७. २६, २७ । | 



४ त 

(३ेअ० इत्रा° )  ॥ प्रथमकाणडम् । २२५ 

वेति । अस्मिन्यचदयेऽपि बदहिमलश्ाधरल्ं विधाय प्रशंसति- 

-श्रघरमूल मिति ॥ १०॥ 

विहितं सरण मनूद्य मन्लं विधत्ते “स स्तणतौति । “ऊ 

व्रदस भिति? । मन्त्तपदश्य पयेवसित मये माह- “साघ्वौ सिति । 

ऊर्णा खूचनिम्वरितकम्बलवन््दुतां लां हे वेदे! स्वृणामोति हि 

तस्वायथेः। तथाच (साष्षौः शोभनां देवेभ्यः भरोतिकरौ मित्यय मथः 

सम्पद्यत इत्ययः । मन्रस्य दितोयभाग मनूद्य व्याच “खासा 

मिति। खखनाशित् मुपवेष्टुं योग्यां खासख्याम्'। एतस्य पद्च्याभि- 

प्रायकथनं “खासदाम्"-दति। सुखेन चासितुम्र, ` रसदन सुप- 

वेशनं कन्त ्रक्या शखासद्, ता भिव्ययः ॥ १९॥ 

शद्रः प्रबलोकरणं विधत्त “च्रयाशि मिति। कल्ययतिः 

कं दविदं दनम करोतोत्यथेः । तच्च कच्यन माहवनौयस्टेवेति 

प्रतिपाद वति- “शिरो वा दति। देहस्य पवेभागो दि शिरः; 

अरत आहवनौयोऽपि वेदेः पवंभागेऽवस्थानात् “यज्ञस्य शिरः" । 

तथाच यन्नस्य पूर्वाद्धे माद्वनोयं कच्ययन् शिर एव कल्पयति । 

तस्मिन् समये प्रस्तरस्योपरि धारणं विधन्ते- “उपयुपरौति । 

अग्रेरत्यन्तसन्निषृष्टोपरिभाग दृत्ययेः । “उपयध्यधसः खामोषे- 

दूति* दिवेचनम् । तद्धारणं प्रषसति- “श्यं वा इति । योऽयं 

९-- वा० सं० २.२. द । का° श्नौ° खू° २. ७.२२ । 

र-- विदि !- इति ड । द-- “अआसत्ं'-इति ठ । 
9-- “माद वनौयकल्यनं यत्, शिर ख्व तत् कस्ययति'-दइति ड । 

५ पा० सू० ७,९१.७. 
29 



न्र् ॥ ग्रतपचव्राद्धयणम् ॥ (रप्र ईत्रा०) 

“सुपः” केश्रसह्नमतः शिरसि दृश्यते, श्रय सेव खलु प्रस्तरः । यज्ञ- 

शिरस श्रादवनोयस्योपरि प्रस्तरं धारयन्, “एत मेव" केश्रसद्नातं 

तस्सिन् प्रतिदधाति सन्दधातिः॥१२॥ ं 

परि चिपरिधानः विधत्ते- “श्रथति । परितो धौयन्त इति 

"परिधयः । “डपषगं चोः किः” इतिः कम्मेणि कि-प्रत्ययः। 

तदेतत्परिधान सुपपाद यितु मनुवद्ति- “तद्यदिति ॥ 

द् तिदासमुखेनेतत्परिधान सुपपादथति- “यच वा इति। यच 

द्मम् “श्रभ्चिः पुरा “डहोचायः होठटकमंणे देवाः प्रादरणएतः प्ररत- 

वन्तः, "तत् तद्ानौः सोऽभचिः "उवाचः उक्तवान् । कथ मिति, 

तदुच्यते- “न खल्वह मिदानो मुत्याइं करोमि, वः" युश्राकं 

होता सां हव्यं च वड्ेयम्,-द ति” । यदेतद्भो टवदवयवडहना दि लक्षणं 

काये च॒द्माभिः प्रा्येते, तत् कतुं नोत्सह दत्यथंः ॥ 

श्रनुत्साहकारण सुपन्यसखति- “चौन् पूर्वानिति। इ देवाः! 

ययं मदोयान् पूवेपुरुषान् चन् प्रादृ्म्” प्रटरतवन्तः ख्यः; ते च 

९-- “दभेसङ्कातरूपत्वात् कंश्सङ्कावरू्पा शिखेव" इति वे° दौ° । 

२-- ““परितः समन्ततः स्ाप्यन्ते!-द्रति परि घयः । “परितः सर्वतः 

चतुदि चत निधानात् परिधयः"-इति प्रत्ते तु परिधिचितवे दोषः 

स्यात् ; अस्ति च परिधिधित्वे परिधिचतुषदधेति सम्यदायः। 
तथादि-- “बाड्माचाः परिधय ऋजवः सत्वचोऽब्रणाः । चयो 

मवन्त्यश्रौर्णाग्रा णकेषान्तु चतुदि शम्”-इति क°प्र° २. ५, १९ । 

द- पा० ख° ३२, ३, ९२। | 

४-- “शय खल्विमं हव्यवाहम् -अभिम्? पुरा?-इति ठ ।. 



( २अ० उत्रा०) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २२.७ 

तत एव प्रवरणणत् भ्राधन्विषः" प्रागमन्, प्राग्टषतेत्यथेः । एतच्च 

प्रागाक्नातम्-- “चतुधा विदितो इ वा अरगरेऽ्चिराख-द्त्यचः ॥ 

“तान् च्ित्यादि । प्राग्-गतान्ः ^तान्' मरौयान् पूवम् श्रव- 

कल्पयतः अव्लप्ान् मूत्तिसामथ्ययक्तान् कुरत ; “ज्रयः अनन्तर 

मेव होता स्या मित्यादि "वत् एतत् उनत्छाच्छे श्रदम्ः एतदिषय 

सुखाहं करिव्ये। ते च देवाः तथेति" श्र्गोत्य “एतान् 

श्रवाकल्पयन्' समर्थान् मूर्त्या दियुक्तान्वेन्, “ते चेमे “परिधयः' 

सन्नाताः ॥१९२॥ | 

श्व माख्यायिकया परिधौना सुत्यत्तिं प्रतिपाद्य, तैरग्रेः परि- 

धतं कायें मित्येतद पि प्रतिपादवति- “स देति। एतद् देवान् 

्रत्यञ्भिरुवाचः । श्राटृणक्' प्रक्षणवजेयत् । वषटकाराह्गौतं मां 

"यत्" येन परिधानेन देतुना वषट्रारात्मकौ वञ्रौ न हिंस्यात्, 

तदितत्यरिधान मम जरुरत ; तथा च वषडारत्मको वञ्च भां न 

परवच्छैतिः न दिंसिष्यति। एव मग्निनोक्तं देवा शपि 'तथेतिः 

अ्गोरत्य तं परिधिभिः पयेद्धुः । “त्रतः' देवैः परिघानकरण्णत् 

“तम् अथम् वज्रात्मको वषटरारो नावाचिष्ट। अतः परिधि- 

परिधानं श्रग्रः कवचबन्धन मेव भवति । तस्मादवश्यं तत्कन्त॑व्य 

मिति भावः॥१४॥ 

९-- २ प्र०९ ब्रा ९ कण (१५२४, १५२७ ए०) । 
२- शपगतान्'-इति 2, ड । इ~ ध्क्ता्तान्?- द्रति ठ, ड । 

8-- (प्रत्यभिवाक्वम्'-दति ट । 



२२८ ॥ शतपथन्नाद्यगम् ॥ (रप्र द्ब्र). 

श्रय प्रसङ्गाद् “सुवपतये, खाडहा"-दत्यादिमन्त्ेः खन्नख 

हविषोऽभिमशनं विधिल्छुः, परि धिूपेणावख्ितानां भुवपत्यादिर- 

सज्ज्ञकानां तेषा म्नोनां खन्नद्रव्यभाक्लं प्रतिपादयति- “त उ 

हेत्यादिमा । "तेः परि धिषूपेणावख्यिताः पूर्वाग्रयः "एतद्" वच्छ 

माणम् "ऊचुः" उक्तवन्तः । अस्मां ेत् इदम्" ददानो यज्ञे (पुनः. 

'वुङ्क्याः* ) युक्तान् कुरुथ, तद्येसाक मपि यज्ञे कशिद्धागो- 

ऽस्िति ॥ १५॥ | | 

^तयेत्यादि । देवाश्च (तयेति प्र्यष्टए्लन्। प्रतिश्रुत्य चेव 
मन्रुवन्। कथ भिति। "वहिष्यरिधि' परिघोनां वाद्यदेशे चदु" 

हविः खनखतिः स्कन्नं भविष्यति, तद् युश्राखु जतम्" चु; 

तत् खन्न हविरसाधारणो यद्रद्धागो भववित्यथः । श्रथ च "वः 

युश्नाकम् उपयेपरि' च्त्यन्तसमो पो परिभागे “यद्” इविः दौव्न्ति, 

तद् वः" युद्मान् श्रविष्यति' टप्तान् करिग्यतोति। अरवतिरच् 

द्यर्थ। “च्रव रचणएगतिकान्तिप्रो तिदष्यवगमषु*”-दतिपटितलात्। 

यचा्नौ होव्यन्ति, तदपि य॒श्नाकं टशिकर मसिति । एवं देवैः 
तेषा मप्नौनां भागो दत्तः। यस्मादेवं तस्मादिदानौ मष्य्नौ 

हवना दिक मेनांस्तपयतौत्याद-- “स यदिति। सः-दति अत्ययेन 

१-- “भूपतये'-इति ठ । 

र--ते च मन््लाः वा० सं २,२. ४, ५, ६। 

इ-- “भूपत्यादि'-दइति ठ । 

४-- नास्ेतत् पद दयं ठ-पुस्तकादन्यच्च । 
५-- भ्वा° प° ई००। 



( रेख° रेत्रा०)  ॥ प्रथमकाण्डम् । २२९ 

 बहृथं एकवचनम्^ । तथा च बहिष्यरिधि यत् हविः स्कन्दति, 

तत् “एतेषुः श्रशिषु त मेव भवति । 

स्कन्नस्य च तद्धागलं प्रत्यच्तो दग्रयति- “तसाद डति । 

यस््नारटेवं परिधिरूपाप्नोनां सकन्न दविर्भागसेन परिकल्यितम्, 

तस्मादेव कारणात् हविः सकन्नं स्यारिति यत्तत् आगः अरप 

राचोः न भवति। कुत इत्यत ्रह- “दमा भिति। तेः प्रगता 

श्रप्रयः, इमा" ग्दमिं खल प्रविष्टाः, चच्चान्यादिकं कि मपि दविः 

स्कन्दति, तत्छवे ष्रथिव्या मेव प्रतितिष्ठति । एवं च तेन स्कन्नेन 

तचत्याना मग्नोनां सम्बन्धात् ठिभेविष्यतौति न स्कन्नदौषः॥ १६॥ 

एवम्भूतं खननं हविः परिधिषूपेणावखितानां शमौ भरविष्टाना 

मन्नोनां भाग इ्युपपाद्य तत्तदप्निनामधेययुतेमन्तेस्तस्याभिम्धनं 
विघनत्ते- “स स्कन्न भिति । तत्" तच एवं नामोदै गेन अभि- 

मेने छते सति, यया "वषट॒ष्चतंः वषह्कारेण प्रत्तं हविः तचे 

देवतायै तं भवति, एव मेव श्रय यजमानख “एतेषुः सुव- 

पत्यादिग्नामकषु परिषिरूपा्चिषु तत् स्कन्नं हविः डत मेव. 

भवतौत्यथेः ॥ १ ७॥ 

तेषां परिधोना मिष्रावयवलं वेचिन्छन्यन्ते, तेषां मत सुप- 

न्यस्य निरस्यति" “तद्धेक इत्यादिना । द ्रस्य"-दत्यवयवावयवि- ` 

९-- पा० स्° ३. ९. ८५ । 

२-- “सोऽपराघः'- ईति जादिष्, डे च। ` 

इ-- “भूष्यादि'-इति ठ । ४--"मत सुषन्यस्यतिः-दति उ । 



२२० | ॥ भ्रतपच्त्राद्य णम् ॥ (रपर ईब्रा°) 

सस्वन्धार्था षष्टो°; दश्मस्यावयवश्तानित्ययेः । अरश्चिसमिन्धनाय 

होध्रः क्रियते, अतस्तदवयवानां समिन्यनसामथ्ये मेव, न त 

परिधानसामथ्ये म्तौत्यनवकतु्षिः। तदेतदाह “च्रनवक्कृप्ता दति। 

“तस्यो इवेत्या दि । “यस्यः यजमानस्य परिधय इत्येवं रूपेण 

इ्रात् एयक्, तानेवाइरन्यध्वयैवः; तस्यैव यजमानस्य एते “्रव- 

घाः" परिधानलक्षणकायचमा भवन्तोत्यथेः । यस्मादेवं तस्रात्' 

द््रानन्त्धेतान् ्रन्यान्' एव परिधौ नाहरेयुरिति विधत्ते 

“तस्मादिति ॥ १८॥ 

परिष्यृपादानन्डतान् इच्वान् उत्तरोत्तराननुकल्यतयो पादेयान् 

विधत्ते-^ते वा इति। ते' खलु परिधयः पला शचजा भवेयः। 
“ब्रह्म वे"-दत्यादि तम्मशंखा । ब्ह्मविषयस्य र दस्यस्यः अवणात् 

पला शटचस्तावट् ब्रह्मात्मकः । तथा च तेत्तिरौयकम्- “देवा र 

ब्रह्मन्नवदन्त तत् पणे उपा्ररणोदितिर । श्रधचिवायवादित्यरूपेण 

दिरगभेस्य ब्रह्मण" एवावस्ानाद्निरपि ब्रह्मात्मकः। तादृग्" 

अग्धात्मकलं च परिधोनां प्रतिपादितम् । अतोऽयिरूपन्रद्यात्म- 

कानां परिधौनां पला शरूपत्र्मविकारलं युक्त भित्ययः ॥ १९ ॥ 

स्पष्ट मन्यत् ॥ २०॥ ६२. २.॥ 

१-- पा २. ३, ५० सू° भा० दरवयम् । 
८ नि? = 1. 

₹-- “रहस्ये-दइति जादिष् । द-- त° सं° २, ५. 9. इ । 

४-- “दहि रणखगभास्यत्रह्मणः?-इति ठ । ् 
५--- नास्ेतत् पदं ड-पुस्तके । 



(देख० उ्रा०) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २३९ 

दूति श्रौखायणाचायेविरचितं माधवोये बेदारथप्रकागर 

माध्यन्दिनिश््तपथब्राद्यणएभायये 

प्रथमकाण्ड ठतोयाध्याये ठतौयं ब्राह्मणम्" ॥ 

॥ इति प्रथमकाणर्डं दवितौयप्रपाटकः समाप्तः? ॥ 

९-- अस्मिन् ब्रा्धगो दइधरविदिबदिंषां पौच्तणम्, बह्िःस्तरणम्, परतर- 

स्थापनम्, आह नौयाभिकल्पनम्, परिधिपरिधानारम्भख । तचयं 

पडतिः-- अध्वयु: वेदित अाज्यस्यालो मादायान्यच सुशुभे संरच्छ 

इ षरकाष्ान् विखस्य “ब्रद्य्धिश्रं पो च्तिष्यामि-इ ति ब्रद्याणं एच्छति। 

““प्रोच्त॒यन्म्?-इति च ब्रह्मा तचानुजानाति । ततत्तेषां पौच्तणं 

काम् । वेदेः बरदिषाञ्चेव मेव पोच्तणम् । ततोऽवशिषटेजंजेव हिस लानां 

प्रोत्तगच्च। ततो यथा वेदिभूमिने दृश्येतेवं हत्वा तेरेव बर्हिभिः 

च्छादयेत् । खतदेव बरहिंस्तरण मुच्यते । तत्त्तरणपकारपै विध्य तु 

चत्विक्कछछताभिनयदश्रौनत र्व सुगमम् । तत इश्रात् समिध मादाय 

ब्रह्मणो हस्तात् प्र्तरच्चादाय आह वनोयस्यो परि धारयन् आदहव- 

नौयाथिं कल्पयेत् । कल्यनं चाच ह विदंहनसमर्धौकरणम् । परिधि- 
परि चय्लूक्तापूवेः । 

२-- दइतोऽनन्तरः क पुस्तके “कण्टकाः १२२०-इति, ख-पुस्तकोऽपि तयेव, 

ग-घ-ड-एुस्तकोष नासि, च-एुस्तको तु “कण्डिकासष्ा १२२-इति । 



२३२ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ (रष० शब्रा) 

छथ 

दतो प्रपाठके प्रथमं बाह्यम्, 

अपिवा 
[पि ©. 

ठतो याध्याये चतुथं ब्राह्मणम् । 

॥ दरिः ॐ ॥ 

ते वा भपाद्रीः स्थः। र^तद्धोषां जोव मेतेन सुतेजस 
ऽश्तेन व्वौ ेवन्तस्तस्मादाद्रौः स्यः ॥ १ ॥ 

स॒ मध्यम मेवा परिधि परिदधाति । गन्धव्वस्त्वा 

व्विश्वावसुः परिदधातु व्िश्वस्यारिष्च यजमानस्य 

परिधिरस्यश्चिरिड ईडित ऽइति! ॥ २॥ 
छथ दुशिशं परिदधाति । इन्द्रस्य बाहुरसि दि 

व्विश्वस्यारिष्ये युजमानस्य परिधिरस्यश्चिरिड ईडित 
ऽइति? ॥ ३ ॥ 0 

अथोत्तरं यपुरिदधाति। मिबावृरुशौ त्योत्तरतः ` 

पुरिषन्तां धरुवेण धुम्यैणा व्विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य 

^ स्य॒ । रे'-इति ग । † इति?- दति ख, शति-दइति च । 

 { 0रिदधादीौन््र्य'-दइति ग । ऽ इतिः-दइति ख, (्ति"-इति च । 



( देख शत्रा) ॥ पथमक्ाण्डम् 7 ररर 

परिधिरस्यश्चिरिड ऽईंडित ऽइत्यध्रयो दि तस्मादादाश्चि- 

रिड ऽईडित ऽइति* ॥ ४ ॥ 
अथ समिधमभ्यादधाति । सु मध्यम मेवाग्रे परिधि 

मुपस्छशति तेनैतानये समिन्धे ऽथाम्रावभ्यादधाति तेनो 
ऽअध्चिं प्रतय स॒मिन्धो ॥५॥ 

सोऽभ्यादधाति। व्वोतिहोचं त्वा कवे युमुन्तः 
सुमिधौमदहि । शरुमरे इृहन्त मध्वर इत्येतया गायञ्या 
गायकौ मवेतत्समिन्धे सा गायकौ समिहान्धानि 
छन्दासि समिन्धे छन्दासि सुमिद्भानि देवभ्यो यन्न 

व्वहन्ति ॥ & ॥ | 

अथ यां दितौया समिध मभ्याद्धाति। व्वसन्त॒ मेव 

तया समिन्धे सु व्वसन्तः स॒मिद्धोऽन्य॒ान्नुन्त्सुमिन्ध 

ऽऋतवः सुमिड्काः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधौश्च पचन्ति 

सोऽभ्यादधाति सभिदसौति समि व्वसन्तः ॥ ७ ॥ 
अथाभ्याधाय जपति। सग्यस्वा पुरस्तात् पातु 

कस्यािदयिश्ल्या ऽइति ग॒ष्ये वा ऽसितः परिधयो 
भुवन्त्युथंतत् सय मेव पुरस्ताद्ोपत्तारं करोति नेत् 

* “इति?-इति ख, “दइ तिः- इति च। 

1 “व्व सन्तः-इति ख, नन्तुः- दति च । 
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२२४. | ,॥ शतपथ ब्राद्धयणम् ॥ (देप्° शत्रा), 

पुरस्तान्नाष्रा रश्छाशस्यभ्यवचरानिति सुया हि नाष्टराणा 

रसा मपहन्तार ॥ ८ ॥  : 
श्रथ या मवामं दतौयाः समिध मभ्यादधाति। 

अनु।याजष ब्राह्मण मेव तया समिन्धे स ब्राह्मण 

समिद्धो देवेभ्यो यज्ञ॒ व्वहति ॥ € ॥ 

थ स्तौणां व्वदि मुपावत्तते । स दे तरे आदाय 

तिरथ्ौ निदधाति सवितुबादस्थ इत्ययं वं स्तुपुः प्रस्तरो 
ऽथास्येते मवावेव तिरश्चौ निदधाति तस्मादिमे तिरश्च्यौ 
म्रवौ छवं व्व प्रस्तरो व्विश ऽडइतरं बहिः वस्य चेव 
व्विशश्च व्विशत्ये तस्मात् तिरश्चौ निदधाति तस्मादेव 

व्विष्टतौ नाम ॥ १० ॥ 
त॒त् प्रस्तर स्तणाति। ऊखःख्रदसं त्वा स्तणामि 

स्वास्य देवेभ्य ऽइति साधु देवेभ्य ऽइ्येवेत॒दाद यदा- 
होणख्रदसं त्वेति खासस् देवेभ्य ऽइति खासुद् देवभ्य 

इत्येवेतदाद ॥ ११ ॥ 

त मभिनिदधाति। च्चा वा व्वसवो रद्रा ऽादित्याः 

सदन्त्वित्येते वं चया देवा यदसवो र्द्रा ऽआदिल्या 

* न्ताः-इति ख, न्ता'-द्ति च। 1 दुधाद्य । नु-इति ग । 

† “स्टणाबयुखः-द्रति ग ९ “दधा्या । त्वा-दइति ग । 



( इण धतरा) ॥ पथमकागटम् ॥ २३५ 

ऽरुते चासौदन्तवत्येवेतदाहामिनिहित णखव॒॒स्व्येन 

पाणिना भवति ॥ १२॥ | 

अय द्किणेन जुह् रतिष््नाति। नदिह पुरा न्रा 
रस्षाध्स्याविशनिति बाह्यणो हि रसा मपहन्ता 

तस्मादमिनिडहित ऽर्वु सव्येन पाणिना भवति ॥ १३॥ 
चथ जुह्ध' परतिख्ह्वाति। शताच्यसि जुह्नानरेति 

छताचौ हि जह्ृहि नाजा सेदः प्रियेख धाम्ना प्रिय ` 
सुद ऽच्चासोदति इताच्यस्यपभननामरत्यपभतं ताचौ 

 यपभद्धि नाम्ना सेद प्रियेण धाम्ना प्रिय सुद 
ऽच्रासोद्ति शताच्यसि भुवा नानेति धुवां ताचौ हि 
भ्रवा हि नामा सेद" प्रियेण धुमा प्रिय सुद ऽ्रासौ- 
दति यदन्यद्विः* ॥ १४॥ 

सवा ऽउपरि जदह सादयति। अधा ऽइतराः खच 

शच वं जइहव्विश ऽइ तराः खचः व मवेत॒ट् विश्च 

{उत्तरं करोति त॒स्मादुपयुसोनं छडिय मधुस्तादिमुाः 
ग्रा ऽपासते तस्मादुपुरि जुद् सादुयत्यध इतरा 

॥ १५॥ ` 

सोऽसिखशति । भ्रवा ऽऋअसदल्धिति भवा छसद्- 

नृत॒स्य योनाविति यन्नो वा ऽतुस्य युोनियन्ने सद् 

* ष्विति च। 1 ष्द्यद्य । धः-इतिग। { सुधः-दूति ग, च। 



शद् ॥ शतपत्रम् ॥ (पर श्त्रार ) 

स्ता व्विष्णो पाहि पाहि यन्नु पाहि यज्ञपति मिति 

तद्यजमान माह पाहि मां यज्ञ॒न्य सिति तद्प्यात्सानं 
रेति र > ॐ, ०6 

यज्ान्नान्तरेति यज्ञो वे विष्णस्त॒द्यन्नायवेतत्सुव्वे परि- 

ददाति गुष्ये तस्मादाह ता व्विष्णो पाडीति ॥ १६ ॥१॥ 

॥ इति ठतौयप्रपाटके प्रथमं जा द्य णम् [३. ४.|॥ 

श्रथ परिपोना माद्रतां विधाय प्रशंसति ^ते वा इति । 

एतद्" श्राद्र॑वं खलु “एषां जौवतां जौवनलिङ्गम् । खावरजङ्ग- 

मादिशरौरे यत्र खल्वाद्रंव मस्ति, “तेन ते “रतेजसः श्रवयव- 

कान्तिलिचणेन तेजसा युक्ताः "वो यवन्तः' बलवन्तश्च भवन्ति। अतः 

सतेजस्लादिसिद्भये तिः परिधयोऽपि श्राद्राःः भवेयरित्यथः । 

चराद्य च सजौवलतं एष्कस्य च निर्जौवलं छन्दो गेरान्नायते- “शरस्य 

सोम्य! महतो चस्य यो मूलेऽभ्याहन्याज्जौ वन् खवेद् “° चरस्य 
यदेकां शाखां जो जहात्यथ सा एएव्यति\”-इति॥ १॥ 

आहवनोयस्य पञिमिभागे मध्यमपरिधिरेव प्रथमं परिधातवय 

दूति विचत्ते- ख दूति। मन्तः खष्टायं दत्यभिप्रेत्य ब्राह्मणेन 

न व्याख्यायते । श्रसिन् मन्ते, द चिणेत्तरपरिधिमन्लयोञ्च, यद् 

^“श्रधिरिड $डितः'-दति ताद्ाव्यप्रतिपादनम्, तावन्मात्र व्याख्या- 

। (त 11 च्छा० ब्रा० =. १९१. १११२; रे । 

,  ऋ्--वा० सं०२.द.९। कार श्रौ" ख° २.८. १। 



( ३अ० शव्रा०) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ २३२७ 

स्यते। श्रस्माभिस्तु संहिताया मेव मन्ता याष्याता इति न पुनस्तेऽर 

व्याख्यातव्याः^ ॥ २॥ । | 

द् च्रिणेत्तरपरिध्योरपि समन्लकः परिधानं विधत्ते “श्रय 

दक्षिण भित्यादिना । “श्रग्रया हौत्यादि। यस्मात् प्रागुक्ररोत्या 

परिधयः श्रग्रयः, तस्मात् कारणाद् “श्रभ्निरिड ईडितः 

दूत्यतिशब्देन परिधिरभिधोयत द्र्यर्थः ॥ दे,8॥ 

पर्वाघारसमिधोऽभ्याघानं विधत्ते “श्रथ समिध मिति। 

वायव्यां दिश मारभ्य च्राप्रेयदिग्भागपयेन्त मविच्छिन्नधारया 

चोमः “पूर्वाधारः” । स चं यत्र परिखमाणते, तचैकां 'समिधम्' 

्रादभ्यादित्ययेः । 

तच धमेविग्रेष माह- “स मध्यम मेवेति । शयः अभ्या 

धानात्पूवं "मध्यमं परिधिं तचा समिधा संखुगरेदित्ययेः । 

तस्य प्रयोजन माह-- “तेनेतानिति। "तेन उपस्यभनेन 

परिधिषूपान् “एतान् श्रभ्नौन् प्रथमं “ससिन्धेः ; ग्नौ च्र्याघानेन 

"तेन आहवनौयरूपेण प्रत्यचस्याग्मेः समिन्धन मित्यर्थः ॥ ५ ॥ 

विदित मभ्याघधान मनूद्य मन्तं विधत्त “ख दति । श्य" 

श्रभ्याघानसाघनमन्रस्य गायचो च्छन्दस्कलात् कन्दसां मध्ये गाय- 

९-- यद्यपि कारवसंद्ितेव सायणाचार्ययैग व्याखाता (सापि नाद्यापि 

चिदपि सुद्धिता), ददं तु ब्राह्मणं माध्यन्दिनम् ; तथापि वाज- 

सनेय-सर्वशाखामन््ाणा मभिन्नत मभिपेयेवो क्ता मेव मिति | 
स्-- वा० सं° २.३. २, ३। का० घ्रौ° सू २.८.९१ । 
₹-- वा० सं० २, ४.९१ | का० श्रौ° ख २,०.२। 



२३८ ॥ श्रतपयचन्रद्यणम् ॥ | ( इपर शब्रा © ) \ 

श्याख्य मपि इन्दः प्रथमं “समिन्धे सन्दोपयति । समिद्धाच शसा 

गायक्रीः उष्णिगादौनि न्यानिः चतुरुत्तराणि, “कन्दासिः 

सन्दीपयति; शमिद्धायाखतुविश्त्यचराया गायन्यास्तच स्वचानु- 

गमात्। गाय्या समिद्धानिः तानि च छन्दांसि, “देवेभ्यः “यज्ञ 

वहन्ति" प्रापयन्ति ॥ & ॥ 

्रयोत्तराघारसमिधाभ्याधानं विधत्त “त्रय या मिति। 

दितीयाघारो हि नेशत दिश मारभ्चेशानो दिग प्रत्यनवच्छिन्न- 

धारया होमः; स यत्र परिखमा्यते, तकैकां समिध मादध्यात् । 

पर्वाघारकषमिदपेचया “दितो याम्'-दइति व्यपदेशः । (तया च 

समिधा "वसन्तः तुः सन्दोणते । निगद सिद्ध मन्यत् । | 

च्रभ्याधान मनद्य मन्तः विधत्ते “स दूति । “समिद्धौति ॥ 

“समिधो यजतिः-इति तददिधानात्र। ईदग्रो प्रसिद्धि रच" “हि 

शब्देन प्रतिपाद्यते ॥ ७ ॥ 

एव माघारसभिरभ्याघानानन्तरं मन्तविगेषस्य जपं विधत्ते 

“च्रथाभ्याघायेति । मन्तसख प्रयोजन माद ग्य वा इति । 

राचसा दिसञ्चरएनिर सनं गोपनम् । गद्यं हि परिधिपरिधानम्। 

परवेस्थां दिश्रि परिधिर्नास्ति, तथा च “एतत् एतेन “सूयं स्वा५”- 

इतिमन्लो चारणेन त सुदन्तं खयं सेव" यज्ञस रकितारं करोति। 

९-- “चतुरुखतुरः प्राजापव्यायाः-इति पि° क ख ३. १९ । 

 ₹-- अच मन्त--वा० सं २.१.१९ । कारश्रौ° स २.८.३। 

इ-- ते° सं° २.६.१९। ४-- ‰दृशीं परसिद्ध मच'-दइति जादिष् । 

१ - वा०सं०२,५.२। कार खौ सू* २. ७.४। 



( इेख० 9त्रा ) ॥ पथमकाण्डम् ॥ २२९ 

शिष्टं स्पष्टम्, दम मथं तैत्तिरौयके विखयष्ट मामनन्ति- “परि- 

सोन् परिदधाति रसा मपदहतये, संस्यशेयति रसा मनन्ववचाराय, 
न पुरस्तात् परिदधात्यादित्यो द्येवोद्यन् पुरस्ताद्रकास्यपदन्ति- 

दूतिः ॥ ८ ॥ ् 

श्रनुयाजप्राक्का लेऽभ्याघानायेका समिद् वरषयितव्येत्यमिपेस्य तस्याः 

समिधो ऽभिघासखखमानः मभ्वाघान मनूद्य प्रसङ्गा त्तस प्रयोजन माइ- 

“श्रय या भिति । “श्रम् मिति। श्रदः-श्ब्दो विप्रहृष्टायेवाचौ । 

विप्ररषटेऽनुयाजप्राक्घाले अण्याधान मित्यर्थः । “नराद्ण मेव तयेति । 

"एषा ते श्रग्रे सभित्”-दत्यादिना मन्त्रेण यजमानगामिनो 

वद्धंनाप्यायना दिलचणएफलस्य प्रतिपादनात् तेनाभ्यादितया समिधा 

यजमानष्पं न्राद्धण मेव "समिन्धे" सन्दोपयति । गत मन्यत् ॥९॥ 

एव माहवनौये कन्तव्याः परि धिपरिधानादयो विहिताः; 

श्रय वेद्यां हविराखादनाथे प्रस्तरस्तरणं विधित्सुस्तदथं विषटत्योः 

सादनं विधत्ते “श्रयति । बिष “स्तौणां वेदिम्" "उपःलच्छ 

्हवनोयसमो पादु पावत्तंतेत्यथेः । उपादत्य च विषः सकाशाट् 

द्धे ठ्णे आदायः बदहिष उपरि “तिरथौः तियेगगे “निदधातिः 

“सवितुः"-दतिमन्लेण\ ॥ 

तदेतत् दणएनिधानं प्रशंसति- “च्रयवा इति । श्रस्तरः' हि 
यज्ञस्य स्तुपः” केगरसदमतः । बहौ षि थप्रतोनि लोमानि । तथा 

८ 9 (= 
९.-- "गतम् -दइति ठ । र~ तण त्रा० ३, २. ७ऽ। 

इ-- “विधास्यमान?- दति ठ । 9-- ते° सं° २. द्. ९, १ । 

५-- वा° सं० २. ५, ३ । काण शओ्रौ० दू २.८.१५। 



२४० ॥ शतप यत्राद्यगम् ॥ ( इप० शत्रा०) 

च प्रसतरवदिंषो मेध्ये तिथैङ्किडिते “एतेः ठणे भ्भुवावेव' भूख्थानोये 
दृत्य्ः। लोकप्रशिद्येतद् द्र टय ति-- “तस्मादिति । यस्मादेवं यज्ञे 

केश्रशष्रुरूपेणए सस्दुतयोः प्रस्तर बहंषोन्भ्ये सखिते दणे तियंङ्कि- 

घौयेते, तस्मात्" कारणणत् पुरुषग्रौरस्य श्दवौः “तिरख्यौः 

दश्येते इत्यथः ॥ 

तियेङ्धानस्व प्रयोजन माह-- “चच वा इति । चचियतैश्य- 

जातिखानोये प्रस्तरबदहिषौ ; अरतस्तयो विविधं घारणाय तत्तियेक् 

छणएनिधानं सन्पद्यते ; इतरथा दि प्रस्तरवरिंषोः साद्र्यात् चिय- 

वैश्ययोरपि साङखयं स्वात् । यस्मादेव मेते टे तिचैङ्किदहिते 

विधारणप्रयोजने, तस्मार् च्रननयोः “वितः इति "नामः सम्पद्यत 

इति निरते “तादिति ॥ १० ॥ 
प्रस्तरस्य समन्त्रकं स्तरणं विधत्ते “तदिति। तत् तच 

विष्टत्यो रूपरोत्यथेः । प्रस्तर स्तरणएमन्तस्तुः बहिस्तरणएमन्तवत्? । तच 

सतो्यमाणएणया वेदेरमिधेयवात् "साध्वी देवेभ्यः" दत्येवं स्तोलिङ्ग- 

लया याख्यातः ; चर तु प्रस्तर एवाभिधेच इति साधु देवेभ्य" 

इति पुलिङ्गतया व्याख्यायत दत्येतावानेव विग्रेषः। अन्यत् 

यूववद् योज्यम्? ॥ ११ ॥ 

स्तोणंस्यः प्रस्तरस्योपरि स्यग्रनं विधत्त- “त मभोति। 

१-- वा० सं० २.५.४। का० ओौ० ख २.८.९१० । 

२-- वा० सं० २. २. ३ । पुरस्तार् (२९७, २२५ ए ०) बरश्टयम् । 

३-- २२५ ए° इ३-२१०प ° उद्धवम् । 

४-- “स्तौयस्य'-इति जादिष, ए च । 



( रेख धत्रा० ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २४९ 

“आ ला?-द्तिमन््ेएः प्रस्तरस्योपरि हस्तं निदध्यादित्ययंः। मन््- ` 

व्याख्यानं सुगमम् ॥ | 

जह्वा दौ नां सादनपर्यन्तं प्रम्तरस्वान्वारम्म विधत्ते “शच्रभिनि- 

हित एवेति । सव्यहस्तेन प्रस्तरः श्रभिनिडहितः संसयृषटः “एव 

भवेत् ॥ १२॥ | 

“चयेत । अथः अनन्तर मेव “द विणेन दस्तेन “जह प्रति- 

गो यात् । जहसादनपयन्तं प्रस्तर विमोको न युक्त इत्यथः । तस्य 

प्रयोजन माद “नेदिदेति । उक्ताभिप्राय मेतत् ॥ १२॥. 

श्रथ जुह्णाः सादनं विधत्ते “त्रय जु भिति। जह मादाय 

श्रनेन मन्त्रेण प्रस्तरे सादयनन तु ग्रहणमातचम् ; मन््स्य सादन- 

लिङ्गत्वात् । चरत एवोक्त कात्यायनेन जह प्रतिग्टह्म निदधाति, 

तातचौत्येव मितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन््रम्-दतिर। ““टताचौ 

होति। एत मञ्चति प्रप्नोतौति शटताचौः । ताचीोन्येतत् प्रसिद्ध 

भिति हेरथेः; “नालाः नामधेयेन, एषा खक् “जहि न केवलं 

होमसाधनलादित्यभिप्रायः। मन््गरेषो निमद सिद्ध दत्यमिपरत्यानु- 

वदति- “सेद मिति। 

श्रयोपश्ठतः खादनं विधत्ते “ताच्यस्यपश्न्नासने^तयुपश्डत 
भिति । वाक्यगरेषः पू वेवद्योज्यः ॥ | | 
तातत--त==---- र - - --------- --- ---------------~------------- 

१- वा० सं० २.५.१५ का० श्रो सू २, ८, १९१ । 

र-- वा° सं° २. ६. ९। का० ख्रौ° सू २, ८. १२। 

द-- का शो ° २. ~.१३ । 

४-- वा सं०२.६.२।का० ओो० खू° २,८.१२ 
31 



२४२ ` ॥ शतपथव्राद्यगम् ॥ (देष शब्रा). 

ध्रुवायाः सादनं विधत्ते ““टताच्यसि धरुवा नानेति, भुवा 

 भिति। अन्यत् पूववत् ॥ ४ 

खग्गताज्यव्यतिरिक्स्य दविषः सादनं विधत्ते “प्रियेरेति । 

'यट्* राज्यात् श्रन्यद्भविः' पुरोडा शादि कम्, “प्रियेण - इतिमन्त्रेण 

तत् सादयेदिति शेषः॥ १४॥ 

जह्वादीनां सादने विगरेष माह-- “स वा द्रति । प्रस्तरस्यो- 

परि जह मेव सादयेत् । तस्याधस्ताद् बहिषि (तराः उपभराद्याः 

“सुचः सादयेदित्यथेः । श्रत एवोक्तं खूचृता-- “ब दिषयुपम्डतं भरवां 

चेतिर। तदेतद् पयधः सादन सुपपादयति- “चं वा इति। 

खातग्ब्येण हो मसाधनलात् जहः चचियजातिः। उपण्दादौनां त् 

जह्टवद्धोमे खातग्त्यामावात्, प्रत्यत तत्खखस्याच्यस्य जहा मानेयलात् 

ता वेष्यजातिखानोयाः । निगदसिद्धः शेषः ॥ ११५॥ 

समन््रक मासन्नानां इविषा मभिमश्रेनं विधत्ते “खोऽभि- 

न्शतोति । मन्त्प्रतौ कस्यायेः" प्रसिद्ध इति "हि-शब्देन वाचषे 

“शरुवा रौति । कशमेषमात्िपयेन्तं नैश्चल्येन वेद्यां ज्णाद्या उपसन्ना 

इत्यथः ॥ | 

“तस्य योनौ "-दृत्यस्य विवकित मयं माह- “यन्नो वा 

दइति। “खतः-शब्दः “सत्यः-गश्ब्दप्यांयः। सत्यफलकारणल्वात् चतस्य 

१-- या० सं° २. €. ३ । का° ओ० ° २. ८. १२। 

र-- वा० सं° २. ६. ४ । का० श्रौ ङ् २. ८. १८। 
इ-- कार्ञोसू° २. ८.१३। 

४-- मन्लस्तु वा° सं ° २. ६. ५ । का श्रौ° सू° २. ८, ९९ । 



(देख? शत्रा ) ॥ पयमकाण्डम् ॥ २४8३. 
॥, 

+ 

योनिः “यज्ञः । तादृगथेपरलं युज्यत दत्याह- “यज्ञे हौ ति । “यज्ञे 

खल्वेता जङ्ा्याः “श्रसदन्' श्रासादिताः स्थापिताः ; चरतः “तस्य 

योनौ "-दत्यनेन यज्ञप्रतिपादनं युक्त मित्यथैः । 

मन्लगेष मनृद्च व्याचष्टे “ता विष्णो”-दइति। फलभोक्नुतया 

सखाभित्वार् “यज्ञ पतिः-ग्रब्देन यजमानो विवचित इत्या द- “तद्यज- 

मान भिति। यज्ञं नयति निष्यादयतौति “यन्ननौः' श्रष्वयैः; ्रतो 

यज्नन्य भितिपदस्याष्वयु परतां व्याचष्टे “तदप्यात्मान भिति । तत्? 
तेन “ज्ञन्य भिति" ्रनेनाध्वयुः खात्मानं यज्ञेसका शात् नान्तरेति' 

श्रन्तरितं वियक्तन करोति। सिद्धप्राय मन्यत् ॥ ९६।१[३.४.॥ 

दति ओभायणाचायेविर चिते माधवोये वेदायप्रकाशरे 

माष्यन्दिनशरतपथभाय्ये ठतौ याध्ये 

चतुथं त्राद्मणम्\ ॥ 

१-- प्रथमं तावदिह परिधिपरिधानं विहितम् । तबेवम्-- आर्दन् 

रुकढच्तौयान् बाड्माचान् पालाशपकङ्कतकाश्रमेल्वखादिरौदुम्ब- 
रान्यतमान् चोन् काषखण्डान् सङ्गह तेष यत् सरलतम तदेव मध्यमं 

परिधिं परिकल्प्य अ इ वनौयस्य पात् उदगग्रं प्रथमं परिदध्यात् । 
ततो ऽणिष्टं दितोयं परिधिं दच्तिणतः प्रागग्रं परिदध्यात् । तत 

उत्तरतोऽपि प्रागग्र मेव अणिष्तर् मवणशिष्टं परिधिं परिदध्यात् । 

अथेकविंश्तिकारूकादिश्राद् गररहौतया , समिधा तूष्णं पथम- 

परिधि स्पुष्ोल्याय तां समिध माहवनौयेऽभ्यादध्यात् । दषाखेक- 

विंशतिकाष्तवं चाम्नातं तेत्तिरीयकेः-- “रुक विरति मिष्रदाकूणि 

मवन्ति- इति त° त्रा° इ. इ. ७. २। ततस्तस्नादेवेश्रात् दितौयां 



४8 ॥ प्रलपथचत्राद् गम् ॥ ( देष्र° रत्रा) 

इन्ध हइ वा ऽण्तदध्वयः। इष्यनात्नि तस्मादिधो 

नाम स॒मिन्धे सामिधेनौभिर्होता तस्मात् सामिधेन्यो 
नाम ॥ १॥ 

सु ऽह । अग्मये* समिध्यमानायुानुब्रहौत्य्ये 
दतत् समिध्यमानायान्वाह ॥ २ ॥ 

त॒द् हक ऽआहः। रस्ये! समिध्यमानाय होतर् तु- 
ब्रहोति त॒द् त॒था नु ह्यादृता वा ऽरुष॒ पुरा भवति 

युदुवेनं प्रणौतेऽथ होता तस्माद् दयादघ्ुये समिथ्यु- 

मानायानुन हौत्य व ॥ ३ ॥ 

समिध मादाय परिधि मस्य तचेवादध्यादिति समिदाधानम् । 

अथ उपविश्य आहनौय मौच्तमाणो सखरं मन्तं जपेत् । ततः 

पादच्तिण्येन वेदिं प्र्याङव्यागद्य स्तौर्साया रव वेदे रुपररि मध्ये 

व्मरलिमाते उन्तरागरे साग्रे चे टे समन्लपाठं निदध्यात् । तयो- 

स्तगयोरुपरि मूलभागे पागग्रं॑प्रस्तशं स्तृणीयात् ; बहिमूनेभ्यः 

` परस्तरमूलानि अभिद्छततसाणि वुर्यादियथेः । तत उभाभ्यां हस्ताभ्यां 

प्रस्तर मभिनिदध्याचेति षर्तराभिनिधानम् । अभिनिधानं चेहाधः- 

पोडनम् । अथाग्रौधा समितां जङ्घं दच्तिणेन पाणिना प्रतिग्रह्य 

सव्य सतेनाविगुक्ते परतरे परागा सादयेत् । वतः सखेन वेदं 

प्रहौतवोपग्टतं तथेव प्रतिग्रद्य जुदा उत्तरच बहिष्येवासादयेत् । 
कह्ृतोऽवहृषटां पश्चादत्तेमाना मसंस्द्टां धवा मुषन्टत उत्तस्तौ 

विश्टव्यग्रयौ रूप्य सादयेदिति दगासादनम् ॥ 1 

* ‹“ऽआद्ाग्रये'-इति क, ग । 1 “ऽ्ाद्ुर म्रये'-इति क, गः । 

श्रूघा-दतिम। ९ बुदधौदयेव'- डति |. 



( इर भत्रार) ॥ पथमकाण्डम् ॥ २४ 

 आघ्रेयौरन्वाह। सखयेवेन मेतदेवतया समिन्धे 
गायचौरन्बाह गायं व्वा ऽअगग्छन्दः स्वेनेवेन मेत- 
च्छन्दसा समिन्धे व्यौयं गायची द्य गायची व्वौयेण- 

वेन मेतत्समिन्धे ॥ 8 ॥ 

एकादशान्वाह । रका्द्श्णष्षरा वे चिष्टन् ब्रह्म 
गायकौ शवं बिषटवेताभ्या मवेन मेतदुमुभ्यां व्वौर्याभ्याः 
स॒थिन्धे तुसादेकादशान्बाह ॥ ५॥ 

सवेचिः प्रथमा मन्वाह। बिरुत्तयां चिद्त्प्रायण 

हि यन्नाल्िवृदुदयनास्तुस्ात् चिः प्रथमा मना 

विरुत्तमाम् ॥ € ॥ 

ताः पञ्चदश सामिधेन्यः सम्यद्यन्ते। पञ्चदशे वं 

व्वज्ो व्वौयं व्वज्यो व्वीय मवेतत्सामिधेनौरमि सभ्या 
द्यति तसारेताषनच्यमानासु यं दिष्यात्त मङ्गद्टाभ्या 
मवाधेतेदु महु मन्नु सुवबाध् ऽईति तदेन मेतन 

व्वञ्चेणावबाधते ॥ ७ ॥ 

पञ्चदश वा ऽअङ्गमासुस्य राचयः। अ्च।मासथो वैं 
संवत्सरो भवन्नेति तद्राचौराप्रोति ॥ ८ ॥ 

पञ्चद्श्णनुा सु वै गायद्ौणम्। चौणि च शतानि 
---------------------------~~-~- 

* न्वाष्ेका'-द्रति क, ग | , * दाचयोऽदेः-दति क, ग | 



२९ ॥ ग्रतपचत्राद्यणम् ॥ (प° रब्ा०) 

षष्टश्वाश्राणि चौणि च वै शतानि षष्टिश्च संवत्सर 
स्यादानि तद्हान्याप्रोति तदेव संवत्सर माप्रोति॥€ ॥ 

सप्तदश सामिधेनौः*। इध्वा! ऽच्रनुत्रूयादुपा 

तस्यं टेव तायं यजति यस्या ऽइ निव्वेपति इादश 

वे मासाः संवत्सरस्य पच्चत्तव ऽरुष॒ ऽणव प्रजापतिः 
सप्तदशः सुव्वं व्वे प्रजापतिस्तत्सर्व्वेणेव तं काम स॒नप- 
राधः राध्नोति युस कामायेष्टिं निव्वेपत्युपारश देवतां 
यजत्युनिरुत वु ऽउपाःशु सव्वं व्वा ऽ्निरुत तत्सर्वे 
णेव तं काम म॒नपराधःः राघ्रोति यस्म कामायेष्टिं 

निव्वपत्येष इष्टेरुपचारः। ॥ १० ॥ 

रकविःशति सामिधेनौः । च्पि दश्पणमासुयो- 
रनुब्रूयादित्याहदाद्श वै मुसाः संवत्सरस्य प॒च्वतत- 
वस््रयो लोकास्तदिःशतिरेषु ऽरवेकविध्शे 
तपति सेषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गति भेता प्रतिष्ठां 

गच्छति तुश्मादुकविरशति मुनुत्रेयात् ॥ ११॥ 

ता हेता गतश्रेरेवानुत्रयाद्। यु इच्छेन्न श्रेया- 
0 

न्तस्यान्न पापीयानिति याद शाय हैव स ते।ऽन्वादस्ता- 

* “नौः?-इति ख । { नौ। र्श्ाः-इति क, ग। 

† ^र्ः-इति च। § शनौ । रपि! दृति क, ग । 

|| शेव सतेति, हेव सते'- दति, इव. स ते'- दूति च पाठाः च । 



( द° भत्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २४७ 

हडः वा हैव भवति पापौयान्वा य॒स्येवं व्दिद्ष ऽर्ता 
ऽअन्वाहः सो ऽरषा मौसुसंव नु त्देवेता त्रन् 

च्यन्ते ॥ १२॥ | 

चिरेव प्रथमां चिरुत्तमा सुनवाननरनुन्रयात् । चयो 

वा ऽइमे लोकास्तदिमानेवेतल्लो कान्सन्तनोतौमांज्ञी- 
कान्स्णते चय श्रमे पुरुषे प्राणा ऽरत॒मेवास्मिने 
तत्सुन्तत मव्यवच्छिन्नं दधात्येतदनुव् चनम्* ॥ १३ ॥ 

स यावदस्य व्वुशः स्याट् । णव मेवुानुविव्षेतस्ये 
त॒स्य प्रिच्॒ोत् साम्युवान्यादनवानन्नतुविवक्स्तत्कम 
व्विद्येत सा परिचक्षा ॥ १४॥ 

स युद्येतन्नोदाशसेत । अष्ये।कका मेवानवानन्ननु- 

्रूयात्तदककयुवेमुंल्लोकान्त्सन्तनोत्येककयेमांल्लो कुनस्पु- 

शतेऽथ यत् प्राणं दधाति गायकौ वे प्राणः स यत् 
छतां गायकौ मन्वाह तत् कत्ल प्राणं दधाति 

तस्मादकैका मेवानवाननुनुन्रयात् ॥ १५॥ 
ता वै सुन्तता अव्यवच्छिन्ना ऽचरन्वाह । संवत्सरस्ये 

वेतद होरााणि सन्तनोति तानौसानि संवत्सरस्याहो- ` 
राचाणि स॒न्ततान्य॒व्यवच्छिनरानि प्रिखवन्ते दिषत ` 
ऽड चेवैतद् ाठव्यायु नोपय्धानं करोत्युपस्थान 

* वुचनई'-दृति ग, च । 1 शे । तप्य दति क, ग । 



२४८ ॥ श्रदपथत्राद्धणम् ॥ ( देष रत्रा*) 

ह कुया खदसन्तता अनुबरयात् तस्माद सन्तता अव्यव- 

च्छिना अन्वाह ॥ १६ ॥२॥ 

॥ इति हृतौयप्रपादके दितौयं ब्राह्मणम् [३. ५. ॥ 

अथयेष्माधानािषमिन्यनहेतुश्चताः सामिधेनो विधास्यन् तासां 

नाम निवंक्रि- “द्न्धे इवा दति। पञ्चदश्रसमिदात्मकेनानेन 

द्रन' ष्यः श्रिम्" 'इन्पे ह वे' सन्दौपयति खल् । “एतत् 
-द ति क्रिया विग्ेषणम् । तस्मात्" इन्धनसाधनवात्, तस्य “इ श्रः- 

दूति नामः सम्पन्नम् । “होताः चं साभिधनौभिःः “प्र वो वाजा 

दत्यादिभिखेममिःः अचं समिन्धे; चरतः समिन्धनसाधनवात् 

तासा मपि शसाभिन्धेन्यः'-दति नामः निष्यन्नम्। एवं नाम- 

निव चनव्याजनेघ्रेन सामिधेनौमिश्च अग्निसमिन्धनं कायं भिति 

प्रतिपादितं भवति ॥ १॥ | | 

अय साभिधनौर्वाचयित्रष्वधौः सम््रषमन्लोच्चारणं विधत्ते 

“स श्राडेति। इश्रेन बन्दौप्यमानाय च्रग्रयेः तत्समिन्धनार्थां या 

चो वक्तव्याः, ताः सामिधेनोः श्रनुनरूदि' दति सबा" । त 

मिम सथं शरुतिः खयं दशेयति- “च्र्नये छयेतदिति ॥ २॥ 

१--- “अथेश्यनाभ्नि-दति ए । 

त = वा ~ | ते०त्रा° ३. ५, २, १-१२ (वे° सं २.५. ७.२.) 

इ-- ते° सं ° ६. ३. ५, ९.। पुनस्तचैव ७. ९। रुवम् रो नरा० १. ३, ५ । 
&-- परेषपरिचयस्तु रे° त्रा ° ३, १. < बद्वयः। 



( ३अ० भ्रा) ॥ प्रयमकाग्म् ॥ २४९. 

एकौयं मत सुपन्यस्य निरस्यति-- “तदु हैक इति । एकेषां 

मते “दतः! अनुनरूदि” दति" कन्तुरुपादानं विशेषः ॥ 
ननु युक्त भेवेतत् कि भिति “न ब्रूयादिति" निषिध्यते? 

तचाद-- “अरद्ोतेति । प्रवरणात्^ पूवे साभिधेनोरतुन्रवाणएस्य होटल 

नास्ति; यदा खल्वेनं प्रहृणोते- “च्न्निदवो देयो सोता^-दतिर, 
“थः अनन्तर मेव च्रसौ “होता' भवति ; चरतः षामिपेन्यनुवचन- 

समये ₹होढवाभावात् “होतरनुत्रूहि-दरतिः अ्रपायंकम् ॥ ३ ॥ 

देवताविष्ेषविणिष्टानां सामिध्नोना मनुवचनं विधत्ते 

“श्रा्रेयोरिति। श्रभिरेदत्या ऋचः सामिधेनोरनुन्रया दित्यः । 

तदेतद थिदेवत्यलं प्रशंसति- “खयेवेन मिति । विदित मनुवचन 

मनूद्य कन्दो विशेषं विधाच अशरंखति-- “गायत्रो रिति । अ्र्गाय- 

चा प्रजापतिसुखादूत्पन्नवादभचिसम्बसि च्छन्दो "गायत्नम्*। प्रजा- 

पतिसुखात् सहोत्पत्तिश्च तैन्तिरौयकेरान्नाता- “त मयिदवतान्- 

ज्यत गायचनच्छन्दः"-इतिः। प्रकारान्तरेण प्रशंसति- “वौयं 

गायजौति । जिष्ुगतोभ्यां कन्त मश्रक्यस्य सो माहरणएलक्षएस्य 

वोयेस्य करणाद् “गायतोः वोर्याल्मिका। तथा सा गायत्रीः 

~----- ~ = ~~ ~ ~ ~ 

१-- ^पवरात्!-इति जादिषु, ए च । 

र-- सोऽथं मन्त इदहेवोपरि्टात् (४ प° र ब्रा ५ कण) बटब्यः। 
इ₹-- “सास्य देवता (४. >. २४. )”*-इव्यधिकारे “अमक् (४. २, 

३३.)-इति एकि रूप मा्मयोवयुच्यते यसिदेवत्या द्रति । 
४--ते०सं० ७,९१.१. ६्। ५-- रे° त्रा ३. ९, ९ दष्सम् । 
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२५० ॥ शतपयत्राद्यणम् ॥ (शप्र यन्ना) 

ब्रह्मरूपा । ब्रह्मशब्देन ब्राह्मणएजा तिर्विंवल्िता । तस्याश्च गायत्रो- 

च्छन्दस प्रजापतिमुखादत्पत्तिसाधारण्धात्ताद्ाम्यम्ः ॥ ४॥ 

साभिधेनौनां सद्याविशेषं विधाय प्रशंसति - “एकादशेति । 

“उभाभ्यां वोर्याभ्या मिति। ङन्दोदारा ये निर्दिष्टे नद्धचते, 

तयोयट् ब्राह्मं चां चोभे वोयं, ताभ्या भित्ययेः ॥ ४॥ 

प्रयमो त्मयो स्विरुचारणं विधत्ते “स वे जिरिति। विहितं 

चिरूचारणं स्तो ति- “विदस्मायणा इहि-दत्यादि । “जिषत्यार 

हि देवाः“ दतिः श्रतेः, तदौया यज्ञाः प्रारम्भपरिसमाघ्योशिरा- 

टृ्तियुक्राः । श्रत॒ एव ज्यो तिष्टोमस्याच्यप्रउगादि श्र्लेषु प्रथमो त्- 

मयोः जिराद्रल्तिदुंश्यते । प्रारम्भपरिषमाण्यो स्तिरावत्तनसख" यज्ञ- 

लिङ्गतलात् अ्रापि प्रथमोत्तमयो स्िराट़त्तिः कार्यत्यमिप्रायः॥ ९ ॥ 
“ताः पञ्चदग्रेति। “पञ्चदशो वे वज्ज दति । पञ्चदशस्तोमस्ये- 

द्रस्य च सह प्रजापतिषाह्सका गादुत्पत्तेरिन्द्रसम्न्धात्+ वज्जोऽपि 

पञ्चद् श्रस्तोमात्यमकः। “सामिधेनोरभोति। शश्रभिरभागे-इतिः 

लचणे श्रभेः कमंप्रवचनो यलात् “कमेप्रवचनोययुक्त"-द्रतिः 

दितौोया। शिष्ट सुगमम् ॥ | 

च्रङ्ु्ठाभ्या मवबाधेतेति। देयं मनसा रला “दद मह मितिः 

१-- रे० त्रा ५.५. ७ । र-- “चिढताः-इति जादिषु, ए च । 

इ३-- ते° सं ° ६. ३.१०. ३। त° त्रा° ३, २. ३. ८। 

8-- खत रव'-ड व्यादिः "वत्तनस्य'-इ वयन्तो ग्रव्यः जादिष, ए च नालि । 

५-- रो० ब्रा ५, ५. ७ | ई-पा० सू° ९. ४.९१ । 

€-- पा० खू० २, ३. ८। =-- ते० सं० १. ६. ६, २। 



( देख० भत्रार) ॥ पथ्मकाण्डम् ॥ २५४२१ 

मन्त्रेण पाद् ङ्गषटाभ्यां श्वमौ पोडयेदित्यथैः। श्रसुम्"-इत्यद्ःशन्दस्य 

स्थाने दितौ यया तन्नाम निटं्टयम् ॥ ॐ ॥ 

पञ्चर श्रसह्यां प्रकारान्तरेण प्रशंसति पञ्चदश वा दति। 

“श्रद्धेमासप्रो वा दत्यादि। एकोकेनेवाद्धमासेन दि 'संदत्सरः' 

भवन्" वद्धेमानः “एति' श्रागच्छति । एव मद्धमासराचिद्धारा 

संवत्सर सम्बन्धिन्यो या राचयः, ताः सवां ्राप्रोतौत्ययेः ॥ र ॥ 

सामिधेनौना मक्षरसद्खयो पजोवनेन संवत्स॒र सम्बन्धिना मन्धां 

प्राञ्चि दशेयति- “पञ्चदश्राना मिति। एवं सामिधेनोभिः 

सवत्सरसम्बन्िना महोराचाणणं प्रात्त्ात् तत्समुदायात्मकः कत 

एव संवत्सरः प्राप्नो भवतोत्याइ- “तदेवेति ॥ < ॥ 

साप्तदश्यं विधन्ते- “सकनद साभिधेनोरिश्चा अनुन्रयादिति। 

उपरिष्टाद्" “दगेपूणेमासयोः-इति विगशेषण्णत्, वाक्यशेषे च “तं 

काम मनपराचे राघ्नोति”-दति कामप्रात्तिश्चवणणत्ः तदिक्ृतिश्वूता 

काम्येष्टिरच् दष्िः-शब्दन विवक्िता। श्रत एव श्रापस्तम्बो दशं- 

पूणेमासव्यतिरिक्तष्टिपश्ए्वन्धानां साभिधेनौ-साप्टद्ण्यं सचयामास- 

“पञ्चदश सामिधेन्यो दगेपूणेमासयोः, सप्तद गरे्टिपद्ुवन्धानाम्”- 

दतिर॥ श्रय तासां काग्येष्टोनां प्रधानयागस्योपांश्ररलं विधत्ते 

"“डपांञिति ॥ साभिधेनौ-साप्रदश्यस्य कामप्राक्धिसाधनता सुप- 

१ _ इद्ैवैकादणशकणिडिकायाम् ।  २- २४६० ईपं° नष्टम् । 
त 

२ य° पर खु° ११३, ११४ । ओं०सू०२.९१२.२; ५.२२.२; ६, 

२९. ६ ; ८,२.१६ खचाणि चेवमथ॑कानि । “सामिधेनी-विखद्धौ 
९. 29 [र 

काष्टानि विवद्धन्ते, प्रतिङक्कसमानासु प्रक्णतिवत्'?-इति च तत्रैव | 



२५ ॥ श्रतपथत्रद्धय गम् ।॥ ( दपर रत्रा° ) 

पाद्यति- श्द्वादश् वा दत्यादिना। हेमन्तशिशिरयोरकौकरणेनः 

"संवत्सरस्य पञ्चन्तेवः । एवं मासवत्मिको यः संवत्छरः “एष एव 

प्रजापतिः"; कथ मनयोरेक्य मित्यत आह “सप्तदश इति। 

यतो मासन्तृरूपेण सप्तद ग्रावयवसमुदा यात्मकः संवत्सरः, प्रजापतिश्च 

“शच्राश्रावय-दुत्यारि-सत्रद गाच्तरससुदायात्मकः; च्रतस्तयोः सप्त- 

दशावयवोपेतलसाम्यान्ताद!व्यम्। श्रस्वेवं किं तत इत्याइ-- “सवे 

वा दति। “अ्नपराघम्' अविकलम् । 

एवं साप्तदश्य प्रशस्य विदितं यागस्थोपां एव मघयनृद्य प्रणंसन्ति- 

“उपांचिति। उपांशूचारणस्य पाश्वखखाना मयं विगरेषाप्रत्यायकलाद् 

अनिरुक्रवम् । श्रनिरुक्रञ्च विगरेषनिर्क्तिविर दान् सर्वात्मकम् । तेन 

च सर्वात्मफेनानिरुक्रनो पां गलेन का्ल्यन कामप्रा्िभवतौत्यथः ॥ 

प्रतिपादि तस्यास्य सवष्टिसाधारश्छ मभिप्रव्याइ-- “एष द ति। 

यत् साभिधेनो-साप्रदण्य सुपां ्रस्यजनच्च "एषः स्वस्याः दृष्टेः धमं 

दत्यथेः ॥ १९०॥ 

दशरपूणमासयोरेव पचान्तरं विधाय प्रंसति- “एकविंशति 

भिति । 

““सेषा गतिरित्यादि । मासाद्यपेचया “यः "एकविं श्रः" दूरयः, 

"एषः एव "वाः प्रसिद्धा गतिः”; यागदानादिभिधमेयदगन्तव्यतया 

९-- ““हेमन्तशशिरयोः समासेन-इति च णे° ब्रा०१.१.१। 

र-- ““च्ाख्रावयेति चतुरच्तरम्, अस्तुश्रौ वडिति चतुर्चरम्, यजेति 

दयच्तरम्, ये यजामह इति पञ्चात्तरम्, द्यच्तरो वघषटकारः; 
= । 99 = 

रखुषव सदशः प्रजापतिः?-द्रतित० सं० १.५.९११ ॥. 



( २अ० ५त्रा०) ॥ पथमकागडम् ॥ २५२ 

प्रतिपाद्यते, तदात्मक इत्ययः । तया “एषाः एव प्रतिष्ठाः ; 

सवेस्यापि लोकस्याञ्रयश्चत इत्यथः । तथा च साभिधेनोना मेक- 

विंग्रतिसद्यया गतिप्रतिष्टारूपं खयं मेव प्राप्नोत्ययं" ॥ ११॥ 

दमं पच्च मधिकारिविशेषे निचच्छति-- “ता हेता दति। 

गता प्राप्रा यस्य श्नः, तखेव यजमानस्य एकविंश्रतिसामिधेनोः 

“्रनुज्यात्”, नान्यस्येत्यथेः ॥ | 

गतशओ्रौवयतिरिक्रस्वापौमं पच्च कन्तेव्यलेनाग्रद्ध निरस्यति-- “य 

दृच्छेदिति। "यः यजमानः चेष्टं नेङ्यञ्च न कामयेत, “सः? 

यजमानः "तादृडः वा भवतिः; "यादृश्यः यथयोपलभ्धप्रकारेण 

नियतेन? "तेः होतारः सामिधनोः अन्वाह्कः", तत्मकारविशिष्ट 

एव॒ भवतौत्यथेः । तादृक्-शब्देन सामान्येन प्रतिपादितं विशि- 

नष्टि- “पापौयान्वेति । "स्यः खलु “एवम् श्रनियत मनुवचन- 

प्रकारं “विदुषः यजमानस्य “एताः एकरविंग्रतिसाभिधेनोः 

“श्रन्वाह्धः, सः" "पापौयान् वाः श्रेयान् वा भवतोत्यधेः। “य 

इच्छेन्न अयानित्यादिना योऽथः प्रतिपादितः, सा “एषाः मोमां- 

सेव विचार एव केवलं, न तु तथानुवचनं काय मित्यथैः ॥ १२॥ 

कथं तद्धनुवक्रवय मित्यत शअ्राह- “चिरेव प्रयमा मिति । 

एवः- शब्दो भिनक्रमः । प्रथमोत्तमयोः चिः अनुवचनं कुवन् 

च्रनवान मेवः अनुच्छरसन्नेव अनु्रयात्" । 

९-- “मासापेच्तया य रुकः स्यः, त मेव गतिप्रतिषारूपं सामिधे- 
नोनां मेक विंश्रतिसद्यया प्राप्नो ति"-इति ए । 

 २-- “नियमेनः-द्रति ठ, ड । 



२५४ ॥ शतप धन्राद्यणम् ॥ (उपर रत्रा० ) 

तन्ति ग्डचां सन्तानं लोकचयसन्तत्ये भवतोति स्तौति- 
“चयो वा दति । “सन्तनोतिः सन्दधाति । ततश्च (दमान् लोकान्' 

परस्यरसंयुक्तान् “स्णतेः भरो णयति, बलयति वा । “स्पृ प्रौति- 

बलयोः'-द तिः, चातुः। तिषणं सन्ततानुवचन प्रकारान्तरेण 

स्तौ ति- “चय दमे”-इति । प्राणापानयानात्मकाः चयः" प्राणभेदाः, 

प्राण पानव्यानलक्षणटत्तिच्रयविशिष्टं प्राए मेव श्रनवान मनुब्रृवन् 

“सन्ततं परस्परसम्बद्धम्, “्र्यवच्छिन्नः विच्छेदरदहितं "दघातिः। 

एव मेवानुवचनं कत्तव्य भमित्यभिपरेत्य निगमयति-- ““एत- 

दिति॥१२॥ 

तिख चः सन्तत मनुवक्तु यो न शक्रोति, तेन कथ 

मनुवक्तव्य मिति, तदाह- “स यावदिति । अस्य" होतुः “यावत्ः 

अनुदकं स वशः खात्", सा श्रनुवचनश्क्निः यावतौ, तावदि- 

त्यथः । “एव मेव ्रनुविवचचेत्* श्रनुवक्त॒ भिच्छेत् । शक्तलु- 

खूप सेवानुच्छरसनम् ; शक्वभावे हि खड्यध्येऽवसाने चौच्छरासे 

नास्ति दोष इत्यभिप्रायः ॥ 

तदेतत्पच्तं निर स्यति-- “तस्येति । "तस्येतस्' पक्षस्य “परिचक्षा 

निन्दा विद्यते। ता मेव दशंयति- “उत साम्यवान्यादिति। 

“श्रनवानम्' अनुच्छरसन्, “च्रदुविवचन्' च्रनुवक्त मिच्छन्, होता 

"उतः श्रपि "सामिः छद्चध्ये च्रवान्यात्" उच्छासदुर्यात् ; तदा 

"तत्कर्म "विद्येतः विशिष्येत, शिथिलं भवतौत्ययेः। “सा 

परि चक्ेति । यथा गर्चनुवचनपक्ते एषेव निन्देत्य्थः ॥ १ ४॥ 

१-- “स्प प्रोतिपालनयोः- ति खाः प०१९। र “खव्ः'-द्रति ड । 



( इअ ° ५ब्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २५५ 

` तिख चः सन्तत मनुवक्त् मग्रक्तस्य कस्तद्युपाय इति तं 

द शेयति- “स॒ यदौति । “एतद् अनन्तरोक्तं यथा शर्व चनं 

निन्दायुक्तलात् 'सः' होता "नः कामयेत, तदा “एकेकाम्" च 

मनुच्छसक्नतुनरूयात् । 
श्रस्िन्नपि पे पूर्वोक्तलो कचय-प्राएवय-सन्तान सुपपादयति- 

““तदेकैकयेति । चिपदा देताः सामिधेन्यः ; चरत एकेकस्या शटि 

पादचयस्य सन्ततल्ात् “एकेकयेवः चा चन् “लोकान्' सन्तनोति। 

'“गायचौ वे प्राण दति गायग्याख्तिपाच्वात्, प्राणस्य च प्राण- 

पानव्ानलचणटत्तिचयात्मकलात्, चित्षड्धायोगसाम्यात् तारास्यम्। 

तथा च छत्छरगायच्याः सन्ततानुवचनात्, कत्तप्राएसन्तान मपि 

बिद्यतौत्ययः ॥ १५॥ 

एव मनुवचनस्यानवानलचणं धमेविशेषंर विधाय सान्तत्यादिकं 

विधत्ते- “ता वे सन्तता इति । नताः' एताः सामिषेनौः "सन्तताः" 

परस्परसम्बद्धाः; श्रत एव च्रयच्छन्नाःः विच्छेद्र हिताः “त्राः । 

“सवत्सर स्वेत्यादि । सामिधेनोनां संवत्सरसन्बन्ध्य होराचरूपता 

प्राक् प्रतिपादिता; अतस्तत्छान्तत्येन च्रद्ोराचाणिः श्रेवं “सन्त- 

तानि परस्परसम्बद्धानि ङतवान् भवतोत्ययंः। तदेतद् दृष्टानुसारेण 

दढयति- “तानोौमानोति। यस्मादेवं सामिघेनौ सान्तत्येन संवत्सर- 

सम्बधौोनि ्रहोराजाणि सन्ततानि, तस्मादेबेदानौ मपि (तानि 

सन्ततानि च्रयवच्छिननानिः पर्यादत्तन्त इत्यथः । . 

१-- (सन्ततानुवचनेन- इति ड । र-- धमे" इति ड । 



२१५८ ॥ प्रतपयत्रद्धयगम् ॥ (रप्र रत्रा) 

सन्ततानुवचनस्य प्रयोजनान्तर माह- “दिषत इति । “दिषतः 

दषणं कुवते श्रचवे “उपस्थानं न करोतिः; सन्ततानुवचनेन दिट्र- 

रदितलात् । दिद्राचेषणण्रोलाय राच्षमादये प्रवेशोपायश्चतं दारं 

न् प्रयच्छतौत्ययंः ॥ 

विपक्ते बाध माइ- “उपस्धानं हति । डपतिष्ठते प्राप्नोति 

अनेनेति “उपस्थान प्रा्चिषाधनदारम् ॥ ११॥२[२.५.]॥ 

दूति ओ्रौसायणाचायेविरविते माधवोये वेदाथेप्रकाशर 

माध्यन्दिनिश्रतपयत्राह्यणभाय्ये 

प्रथमकाण्डे टतौ याध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्, ॥ 

९-- दद हि त्रा्यगे सामिधेनोसह्यादिकमाचं विदितम् । वस्तुतः संहि- 
ताब्राद्यणयोः सामिधेन्य ऋच रकादणनेवाम्नाताः। तासु प्रथमाया 
अन्तिमायाख चिखिः पाठेन पञच्चदशसह्या पूरणोया भवति (र° 
त्रा १. ५. २.) । सप्तदश्रसह्यायाः पूरुणौयत्वे तु एथपानेयाद्- 

परगेदयस्य तासु प्रच्तेपोऽपि विधौयते ( रे° न्ा० १. १.१. टौप्यर) 
रखुकविश्रसह्यायाः पूरणौयत्वे षा मप्य॒चां प्तेपणौयता विदिता 

(रे०त्रा ° ४. ५. ५.)। ताः परत्तेपणयच्चं खव धाय्या उच्न्ते (रे° बा 
३.२. ७.) । तच्च धाच्ययो धाय्यानां वा परच्तेषः खल समिद्धमान-समिड- 
वल्योम॑ध्ये खव भवति । ते च ऋचौ दश्वम्येकादण्यौ । मौ° द° इअ 
६षा० ९.१० सूचयः, दितौयढतौयाधिकर णयो स्तचेवाधिकरयमाला- 

याच्चेतदिचारः सग्यगुक्तो जद्धयः । सामिघेनौ प्रयो गारम्भर्तेवम्-- 
“ऋध्वयुरहवुरासनं दभास्तुतं गापद्याह वनौययोरन्त रालेऽ शस्य 
मध्यमागे वेदेः प्रश्वात् स्थापयित्वा “ण्ड्ि हौीतः'-दइति दोतुरा- 
मन्तं करोति । ततो ह्ोतरि आचम्यागते सति अध्वयरिारेकां 
सिध मादाय होतारं प्रति “अग्नये समिध्यमानायानुब्रहि-इति 
ब्रवीति । द्योता च ब्र्यन् साभिधेनौरनुवच्छामि!-दइति बरद्धयाणं 

एच्छति। ब्रद्या च पज ःपतयेऽनुबहि, धेद्दि!- स्यन्त सुपश्च पठिला 



( इष्य ५त्रा°) ॥ प्रथम कारडम् ॥ २५७ 

वेदाथेस्य प्रकागेन तमो हाद निवारयन् । 

पुमथां चतरो देयाद् विद्यातौयेमदेश्वरः ॥ द ॥ 

ब्रह्माण्डं गोसदस्ं कनकहयतुला पूरषौ खणेगभेम्, 

सप्ागधौन्' पञ्चसौ रौ स्ति ्रतरूलताधेनुसौ वणग्दमोः । 

रनोखां स्क्मवाजिदिपमदहितरयो सायणिः शिङ्गणाथी, ‡ “ 

व्यञ्नाणो दिश्वचक्र प्रथितविधिमहाग्डतयुक्त घटञ्च ॥ 

धान्यादि धन्यजन्मा तिलभव मत्लः खणजं वणेमुख्यः, 

कार्पासोयं छपावान् श॒डङत मजडोर राजतं राजपृञ्यः । 

्राज्योत्यं प्राज्यजन्म्मा* लवणज मनृणएः शशाकंर चाकंतेजाः, 

रन्नाद्यो रनरूपं गिरि मृत मुदा पाचसास्सिङ्गणायेः ॥ 

दति ओओमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमाभेप्रवत्तंकथो हरिहरमहा- 

राजसाराज्यधुरन्धरेए सायणाचायंण विरचिते माघवोये 

वेदा्थैप्रकागे माध्यन्दिनिश्रतपथब्राद्यणएभाय्ये प्रथम- 

काण्डे ठतौयाध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 

“ओर् मनुत्रुदि-इति होतारं प्रसौति । ततो होता कं प्रप्य 

इत्यादि जपति । अस्यान्ते यजमानः स्फ्यं ग्टद्ौता “सन्तन्व्चिव मे 

ऽनुब्रृहि'-इति शतारं परव्यति"- दति पद्धतिः । अस्मिन् कमणि 

्यादित आरभ्य सिक्तः पाक् सवं मन्तजातं प्रथमस्थानेन पयोज्यम्; 
खिष्टछत आरभ्येडामाजेनान्तं मध्यमखरेण, ततः शेषं समाक्निपरयन्त 

मुत्तमेन खरेणति तन्लटौ कायाम् । 

९-- पच्चाव्धीन्"-इति ठ । २-- (सप्तसौरौं!-इति ठ । 
 द-- “मजडंः-इति ठ । ४-- ्राज्यवुदिर्”-इति ठ । 

2 (स क 

५-~ युम्मकश्चतत् ज--ठ-एस्तकेष ; ९८१ एद्धेऽपि सुद्धितं बद्टचयम् । 
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२५८ ॥ श्रतपथत्राद्यगाम् ॥ ( देप्रण त्रा) 

[ श्रथ चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ] 

>>> <= <~ 

हिङ्त्यान्वाह । नासामा य॒न्नोऽस्तौति वा ऽआहन्ने 
वा ऽञ्रदिङ्त्य साम गीयते स यद्धिङ्करोति तङ्खिङ्कारस्य 

रूपं कियते प्रणवेनैव साम्नो रूप मपगच्छत्यो 

ओआईे* सित्येतनो हास्येष सुव एव ससामा यन्नो 

भवति ॥ १॥ 

युद्धे हिङ्रोति । प्राणो वं हिङ्कारः प्राणो हि वें 

हिङ्कारस्तस्मादपिद्य नासिके न इहिङ्तु ६ शक्रोति 

व्वाचा वा ऽव मुन्वाह व्वाक् चवे प्राणश्च मिथुनं 
तदेतत्य॒रस्ताम्मिथुनं प्रजुननं कियते साभिषेनौनां 

तस्मादे दिङ्त्यान्वाह ॥ २ ॥ 
स वा ऽउपारशु हिङरोति। च्य युदुचेहिंडर्यदन्य- 

तरदेव कुयाहाच मेव त॒स्मादूपारशु हिङ्रोति ॥ ३॥ 
स वा ऽरति च प्रति चान्वाह । गायकौ मवेतदर्वा- 

चोञ्च पुराचोञ्च युनक्त पराच्युह देवेभ्यो यज्ञं व्वहत्य- ` 
कुचौ मनुष्यानवति तस्मादा ऽति च प्रेति 
चान्वाह ॥ ४ ॥ | 

* त्यर् खोर'- इति क, श्यो रे ओद'-इति ख, ग, छ । 



( ४० शत्रा.) ॥ पथमकाण्डम् ॥ २५९ 

युदेवेति च प्रेति चान्वाह । प्रेति वे प्राण रल्युदानः 
 प्राणोदानुवेवेतदधाति तस्मादा ऽति च परेति 

चान्वाह ॥ ५॥ 

य॒ददेवेति च प्रेति चान्वाह । प्रेति वे रेतः सिच्यत 
ऽएति प्रजायते प्रति पशवो व्वितिष्ठन्त ऽति समा- 

वत्तन्ते सुवं वु ऽद सेति च प्रेति च तस्मादा ऽखति च 
प्रति चान्वाह ॥ & ॥ 

सोऽन्वाह । प्र वो व्वाजा अभिद्यव इति तन्न प्रति 

भवल्युभ्र अरा याहि व्वीतय ऽदति तद्धंति भवति ॥ ७ ॥ 
तद् हेक ऽ्रहः। उमुयं* वु ऽरुतत्रेति सुम्यद्यत 

ऽइति तद् तदातिविक्ञान्य मिव प्रवो व्वाजा अ्रभिद्यव 

ऽइति तनु प्रत्यु ऽच्रा याहि व्वौतुय ऽति तदेति ॥ ८॥ 
सोऽन्वाह । प्र॒ वो व्वाजा असिद्यव ऽइति तनन प्रेति 

भवति व्वाजा इत्यन्न वे व्वाजा त्र मवेतदभ्यनत्ती 

मिद्यव ऽइत्यङ्धमासा वा ऽअयिद्यवोऽइमासानवंत- 

दभ्यनक्तः दविष्मन्त ऽइति पश्वो वुं इविष्मन्तः 

पश्ननवेतदभ्यनक्तम् ॥ € ॥ 

छताच्यति । व्विदेघौो* ह माथवो! श्रि वेश्ानरं 

मुखे बभार तुस्य गोतमो राङ्भगण षिः पुरोहितः 

^ इ । रमुवं"-हति क, ग ¦ † भमाधवौः- दति छ, सायगसम्मतख्छ । 



२६० ॥ ष्रतपथत्राद्य णम् ॥ ( इपर इत्रा०) 

आस तस्मे ह स्ामन्व्यमाणो न प्रतिखणोति नेन्मेऽध्ि- 
व्वश्चानरो सखान्निष्यद्याता ऽइति ॥ १० ॥ 

त॒ खग्भिद्धयितु दधे । व्वौतिहोचं त्वा कवे ्यमुन्तः 
मुमिधौमहि च्ग्रे हृदन्त मध्वरे च्विदे घेति ॥ ११॥ 

सु न प्रतिशुश्राव । उदग्रं शचयस्तव शुक्रा मराजन्त 

ऽईरते तुव ज्छोतोधष्यचयो व्विदेघाड {दति ॥ १२॥ 

स॒ ह नेव प्रतिशुखाव। तन्वा एत॒लवौमद ऽइत्ये 
वाभिब्धाहरदथास्य एतकीत्तवेवा्चिववेश्वानरो म॒खा- 

द्ज्नज्चाल तं न श्णक धारयित सोऽस्य मखान्निष्येदे 

मु इसां एथिवौं प्रापादः ॥ १३॥ 

तदहि व्विरेघो माथव् आस । सुरस्वत्था स तत एव 

प्राडः दुहन्रभौोयायेमां एथिवौं तं गोतमश्च राहगणो 

व्विरेघुश्च मायवः पश्चादु हन्त मन्वोयतुः सु इमाः सुवा 

नदौरतिददाह सदानौरेतयुत्तराद् गिरेनि्वति ता 
हेव नातिददाह ता दस्र तां! पुरा ब्राह्मणन 

तरन्त्यनतिदग्धाश्रिना व्वैश्वानरेरोति ॥ १४॥ 
त॒त रतहि। प्राचीनं बहवो ब्राह्मणस्तदा केचतर 

मिवास खावितर नमिवाखदित म्ना व्वेश्वानरे- 

रति ॥ १५ ॥ 

छिन > 4 

* शन्ि्येदे"-दइति क, च-४ । † 'सेताः-रति च-खुद्धौ । 



( ४अ० शत्रा) ॥ प्रथमकास्डम् ॥ २६२१ 

त॒द् हैतहि। क्ेतर मिव ब्राह्मणा उदि नृन् 
मेनयजञेर सिषदन्त्सापि जयुन्धे नैद्ाधे स॒मिवैवु कोप- 
यति तावच्छौत॒ानतिदग्धा चधिना व्वेश्वानरेण॥ १६ ॥ 

स होवाच। व्विदेघौ माथवः* क्राहं भवानीत्य॒त खव 
ते प्राचौनं भुवन मिति रोवाच सैषाप्येत॒दि कोसल- 
विरेहानां मर्यादा ते हि माथवाः† ॥ १७ ॥ 

चथ होवाच। गोतमो राहइगणः कथन्न म ऽआआमन्तव्य- 

माणो न प्रत्यश्रौषौरिति स होवाचाभ्रिमे व्ेश्रानरो 
मखे ऽभूत्स नन्मे मखाननिष्यद्याते तस्मात्ते न प्रत्यश्चौष 
सिति ॥ १८॥ 

तद् कथु मभूदिति । युव त्वं एटतस्रवौमडह ऽइत्यभि- 
व्याार्पौस्तुदेव मे एतकौर्तावचिव्वेश्चानरो स॒खादद्- 
ज्चालौत् तं नाशक धारयित स॒ मे मखान्निर- 

पादौति ॥ १९ ॥ 

स यत् सामिधेनौषु तवत् । सामिधेन मेव तत्स 

मेवेनं तेनेन्धे व्वौयं मेवास्मिन् दधाति ॥ २० ॥ 
त॒द् ताच्येति । देवाञ्जिगाति सुख्रयुरिति युज- 

मानो वै सुम्नयुः स हि देवाञ्रिगौषति? स हि देवाञ्॥ 

* “विदेहो माघवुः"-दति क । † (माधवाः'-इति छ; सा०-स० । 

}, ऽ '्देवान् जि-इति क । | (देवान्'-इति क । 



रर्द्र् ॥ शतपथयत्राद्धयणम् ॥ ( ३ष्° दत्रा०) 

जिघाध्सतिः तस्मादाह देवाञ्! जिगातिः सुमरयुरिति 

संषाग्रेयौ सत्युनिरक्ता सुव वा ऽख्निरुक्तः सुर्वेरवैत्- 
तिपद्यते ॥ २१ ॥ 

अश्म ऽना याहि व्वौतय इति । तद्वेति भवति व्वौत॒य 

ऽइति सुमन्तिक मिव ह वा ऽदमेऽ्रे लोका आसुरित्यु 
न्मश्या हेव द्यौरास ॥ २२॥ 

ते देवा ऽकामयन्त । कथन्न न इम लोकौ व्वितरा 

स्यः कथन्न इदं व्व॒रौय इव स्यादिति तानेतेरेव चिभि- 

रक्षरेव्यनयन्वौतुय ऽइति त ऽइभे ब्विदूरं लोकास्त॒तो 
देवेभ्यो व्वुरौयो ऽभवदुरौयो ह वा ऽऋअस्मं भवति युस्यवं 
व्विद्ष रणता मन्वाहरव्वौतय ऽइति ॥ २३ ॥ 

गृणानो व्य॒दातय ऽइति । यजमानो वु खव्यदाति- 

व्बणानो £ युजमानायेनत्युवेतदाह नि होता सत्सि 

बहिपौत्यभ्निे होताथुं लोको बर्हिरस्मिन्नेवैतललोकेऽचिं 
दधाति सीऽय मस्सिंल्लोके।ऽभ्रिहितः सैषेम॒ मेव लोक् 
मम्यनूक्ते मुसेवैत॒या लोकं जयति युस्येवं च्विदुष 
रता मन्वाहः ॥ २४ ॥ 

* “जिगा्सतिः-इति क, ख, ग, च-४ । 1 देवान्^-इति क । 

{ “लिगातिः-इति ग । ९ (व्ेणानोः-डति च । 

|| “मस्सिल्लोकेः-दति क, "मस्मिन् लोकंः-इति छ । 



(४अ० शब्रा ) ॥ प्रयमकाश्डम् । रद्द 

त॒न्वा समिद्धिरङ्गिर इति। समिद्धिद्धेत स॒ङ्गिरस 
रेन्धताङ्गिर ऽद्युङ्गिरा ड द्यथिषटतेन व्वहयामसौति 
तत्सामिषेनं पद् सु सेवैनं तेनेन्धे व्वौयं सेवास्मिन् 
दधाति ॥ २५ ॥५ 

छृहच्छाचा यविति । दद् देष शोचति स॒मिङ्खो 

यविष्यंति यविष्ठो दभिस्त॒स्मादाह यविश्यति संषत 

मेव॒॒लोक मभ्युनक्तान्तरिक्षलोकु मेव तस्मादाघ्यौ 

सत्यनिरुक्तानिरुक्तो छेष लोक रत॒ मेवेतया लोकं 
जयति यस्यव व्विद्ष रता मन्वाहुः ॥ २६ ॥ 

सु नः प्रथ ्रववाय्य सिति। अदो ब॒ ष्र् यस्मिन् 

देवा रतच्छवााय्यं य॒स्मिन् देवा च्ुच्छा टेव व्विवास- 

सौत्यच्छ देव व्विवासस्येतनो गमयेत्यवेतदादइ ॥ २७॥ 

द्रे सुवौय सिति । अदोः वे हददय॒स्मिन् देवा 
रतल्सुवौयं युस्िन् देवाः सेषेत मेव लोक् मभ्य॒नृक्ताद्व 
सेवेत मेवेतया लोकं जयति युस्येवं व्विदुष र्ता 
मन्वाहः ॥ २८ ॥ 

सोऽन्वाह। ईडन्यो नमस्य इतोडन्यो देष नमस्यो 

दयेषु तिरस्तमाध्सि दशत इति तिर् इव् छेष तमाध्सि 

^ इतीऽनन्तर मिह “शतम् ३० ०'-इति च-एुस्तके । 

1,  सिव्यदो!-इति क । 



६४ ॥ प्रतपथयत्राद्धयणम् ॥ ( रेप रत्रा०) 

सुमिद्धो ददृशे स॒ मभ्रिरिष्यते इषेति स॒ दौध्यते 

वृषा व्वुषो अभिः समिध्यत ऽइति सु हौध्यते ॥ २९ । 

खो नु देववाहन इति । च्श्रो ह वा ऽएषु भूत्वा 
देवेभ्यो यन्न व्वहति यद नेत्यृच्यो सिति तत्तस्मादा- 
हारो न देववाहन इति ॥ ३० ॥ 

त हविष्मन्त ईडत ऽइति+ ¦ हविष्मन्तो खतं मन्ष्या 

इडते तस्मादाह त॑ हविष्मन्त इडत ऽइति ॥ ३९१ ॥ 

व्वुषणं त्वा व्वयं व्वुषन् टषणः समिधौमहौति । सर 

द्येन मिन्धतेऽग्रे दौद्यतं हृहदिति दौदयेव छेष इत् 

समिद्धः ॥ ३२ ॥1 

तं व्वा रुतम् । व्वुषखन्तं चिचः मुन्वाहाभरेयो वा 

ऽरुताः सुवौः सामिधेन्यो भवन्तीन्द्रो वै यज्ञस्य 
देवतेन्द्रो व्वुषेतनो हास्येताः सेन्द्राः सामिधेन्यो 
भवन्ति तस्मादषण्वन्तं चिच म॒न्वाह ॥ ३३ ॥ 

सोऽन्वाह । अथिन्दतं व्वणौमद ऽइति देवाश्च वा 
ऽच्रसुराश्रोभये प्राजापत्याः पस्यधिरे तान्त्सदमानान् 

गायुञ्यन्तरा तस्यो यावे सा गायच्यास्षीदिथं 
त, 

* डत ऽदतिः-दरति ग । 1 इतोऽनन्तर मिद “अदं प्र ९8-इति ख। 

†, § च-इति सायणौयपाठः, कात्यायनवास्तिकसम्मतश्च (पा ६. ९. 
स [न् नां वि २8 वा० ९) । वस्तुतः श्रतपये कातौयश्रौते च सवैवेव “चिचः-इेव । 

+ 



( ४अ० शत्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २६५ 

पथिवौयु हेव तदन्तरा तस्थौ त॒ ऽउभय ऽर्वु व्विदुाञ्च- 
क्रुयतरान् वे न इय मुपावलस्यति ते भविष्यन्ति परोतरे 
भविष्यन्तौति ता सुभय ऽरुषोपमन््याञ्चकिरेऽधिरेव 
देवानां दूत श्चास सहरक्षा इत्यसुररषूस मुसुराणाः 

साचि मेवानुप्रेयाय तस्मादुन्वाहाधनिं दूतं टदणैमह 
{इति स हि देवानां दूत च्चासौङ्खोतारं व्विश्ुवेदस 
सिति ॥ ३४॥ 

तदु हेकुऽन्वाहः। होता यौ व्विश्ववेदस इति नेद्र 
सित्यात्मानं श्रवाणोति त॒द् तथा नु ब्रूयान्मानुष॒ ह ते 

यज्ने कुवन्ति, व्यं वे तयन्ञस्य य॒न्मानुषं नेदं यज्ञे 
करवाशौति त॒स्मा्थेवऽर्खा"नूक्त मेव! मेवुानुत्रेयाह्ो- 
तारं विश्रुवेदस सित्येवास्य यज्ञस्य सुक्रतुं सत्येष हि 

यज्ञस्य सुकतुये'दमरिसतस्मादा हास्य यज्ञस्य सुकरतु मिति 
सेयं देवानुपाववत्त त॒तो देवा चुभवन् परासुरा भवति 
चवा ऽत्रात्ना पुरास्य सपत्ना भवन्ति युस्यैवं व्विदुष 
र्ता मन्वाहुः ॥ २५ ॥ 

तां वा ऽअ्रष्टमौ मनुन्रयात्। गायकौ वा ऽरुषा निदा- 
` नेनाष्टाक्षरा व गायच्रौ तस्मादष्टमौ स॒ुन्रूयात् ॥ २६ ॥ 

ऋ -. (स क ८ 

 * ववर््"-ईइति क, ख । † नेतत् पद् च-पुस्तके । 

† छकतुय'-ति, श्घक्रतुयं*-इति च पाठौ च-एस्तके । 
34 



रद् ॥ भ्रतपथब्राद्छणम् ॥ ( इप्र° रत्रा ) 

तदेके । पुरस्ताङ्गाय्ये दधल्युननं धाय्ये मुखत इद् 
मन्ता दध्र इति व्वदन्तस्तुदु तथा न॒ कुयाद् नवकला 

ह तुस्येषा भवति युः पुरस्ताद्ायये दधाति दश्मौ वा 
हि त्यकादशौ वा सम्युद्ते तुस्यो देवेषावकरप्ता 
भवति यस्येता मष्टसौ मन्वाहृस्तुस्मादुपुरिष्टादेव धुाय्ये 
द्ध्यात् ॥ ३७ ॥ 

समिध्यमानो अध्वर ऽदति। अध्वरो वै यन्नः 
समिध्यमानो यन्न इत्येवैतदादाथिः पावक दंड इति 
पावकौ देष इदो ष शोचिष्केशस्त॒ मौमह ऽइति 
शोचन्तीव दतस्य कंशः समिदस्य समिद्धो ऽग्र 

ऽआहतेत्य॒तः प्राचौनः सुव मिध मभ्यादध्याद्यदन्य॒त्स- 
मिधोपदङ्कः इव॒ छेतद्खोता यद्वा ऽअन्यत्समिध इध 

स्यातिरिच्यतेऽतिरिक्तं तद्दे यन्नस्यातिरिक्तं दिषन्तः 
हास्य तद् युात्व्य मभ्युतिरिच्यते तस्मादतः प्राचौनः 

स॒वे मिष्य मभ्यादध्याद्यटन्य॒त्ससिधः ॥ ३८ ॥ 

देवान्यक्षि खध्वरेति । अध्वरो वे यज्ञो देवान्यक्षि 
सुयज्नियत्येवेतदाद त्व हि दव्यवाडसौत्येष हि इव्यवाड् 

 युद्भ्िसत॒स्मादाह त्वर हि दव्यवाडसोत्युा जुोता दुव- 
स्य॒ताभ्रिं प्रयत्यध्वरे व्वृणौध्वुः दव्यवुाहन सिति 

सम्पष्यतयवेतया जुहुत च युजत च युस कुमाय 



( ४अख० श्रा) ॥ पथयमकाण्डम् ॥ ४; 

तमेन्धिङं* तत् कुरुतेतयेवैतदाहाभ्िं प्रयत्यध्वर ऽइत्यध्वरो 
वे युज्नोऽभ्नं प्रयति यन्न ऽइत्येवैतदाह व्वणौध्वु इव्य- 
वाहन सित्येष हि हव्यवाहनो युदग्रिस्तस्मादाद 
व्वुणोध्वु हव्यवाहन सिति ॥ ३९ ॥ 

तं वा ऽरुतम्। चअध्वरवन्तं चिच! मन्वाह देवान् 

ह वु यज्ञन युजमानान्त्सपना असुरा द् धषञ्चकस्ते 

दुधूषन्त खव ॒ न रेकुधवितं ते पराबभ्रुवस्त॒स्मादन्नो 

ऽध्वरो नाम दधूषन् इ वु ऽन सपलः पराभवति 

य॒स्येवं व्विद्षोऽध्वर वन्तं चिच मन्वाहयुवदेव॒ सौम्धे- 
नाध्वरृशेष्रा जयति तावन्नयति ॥ ४० ॥ ३॥ 

॥ इति ठृतोयप्रपाठके ठतौयं ब्राह्मणम् [४. १.| ॥ 

॥ ओौगणेशाय नमः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेग्योऽखिलं जगत् । 

निमे, त महं वन्दे विद्यातौयंमहेश्वरम् ॥ ४ ॥ 

श्रथ तस्सिन् साभिधेन्यतुवचने धमविशेषं विधत्ते- “हिङत्येति। 

"ईि-दति शब्द सुचार्थेत्यथेः । “नासामेत्यादि । सामरदितस्य . 

* न्धिद्षट-दइति च पाठः च-घुस्तके । † २९४० ¡-$ टौप्यन्यौ च्य । 

--“ “इ रम्'-द्रति स ददिङ्कारः”-ईति सा० काण त्रा ४.५८,१। 



२९८ ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ ( दपर इत्रार) 

च्रयज्त्ात्, दिङारप्रण्वयोः सामावयवलात्९, साभिधेनोषु तत्कर- 

णेन सामिधेनोयुक्तः सवेाऽपि सामवान् यज्ञः सम्पद्यत इत्ययः । 

श्रोरम्-ओरेम्" दति वौष्एवा सर्वासु सामिधेनोषु सितस्य 

प्रणवस्यानुकर णम् ॥ ९ ॥ 

“खदेवेत्यादिः हिङ्धारस्तुतिः। तस्य प्रतिज्ञातं प्राणत्मकल 

मुपपादयति- श्राणो वा दतिः । हिङ्त्यानुवचनम् । भिधुन- 

सम्पत््या स्तौति- “वाचा वा इत्यादिना । नासिकाखप्राणात्मको 

हिङ्कारः, तनिवत्येल्ात् ; खक् च वागाद्मिका, तया उचचायेमाण- 

लात् । श्रा वाक् च' “एतत्” एक “मिथुनम् ; स्त्रो युखरूपलात्। 

श्रतः सामिधेनौनां “पुरस्ताद् यजमानस्य पुत्रपौचादिम्रजनन- 

निमित्तं “हिङत्य' शरलुवचनेन “मिथुन जेव क्रियतेः इत्यरथःर ॥ २॥ 
““्रन्यतरदेवेति । उच डिंङारस्योच्वारणे हि सोऽपि वाचैव 

निर्व्यैत इति तदात्मक एव स्यान्न प्राणत्मकः; तथा च मिथुन- 
सम्यन्तिन स्यादित्ययः ॥ २॥ 

 सामिधेनोनां लिङ्गविगेषं विधत्ते “स वा एति केति । 

र दूति एति; अ्रद्ति प्रेतिः। अरर ददति-श्ब्देन प्ररत 

विपर्यस्ता एतो शब्दावर्थपरवात् प्रच्याव्य ्र्वाचोः-ग्ब्दपरतया 

९-- तथाहि “लोकेष पञ्चविधं सामोपासौत?-द्यादि (४ प° ₹-9 ख), 

“य सप्तविधस्य ; अचि सप्तविधं सामोपासौतः?-हत्यादि च (४ प° 

८२९ खर) सा० चछा ब्रा । | 

₹-- “प्राणो हिङ्गारः'-दइव्यादि सा० चार त्रा ४.७. १। 

इ्-- सा छा० त्रा 8. १२. ९, २ बद्वम् । 



( ४० शत्रा) ॥ प्रथम क्ाण्डम् । २६९ 

व्यवस्थायेते । तथा च श्राङपसगेयुक्ताः प्रोपसगेयुक्ताश्च खचोऽलु- 

नरया दित्यथः ॥ 

तदेतलिङ्गद्रयं प्रयोजनकथनेन प्रशंसति-- “गायतो मेवेति । 

्आङ्पसर्गा द्याभिमुख्ये वत्ततेः, श्रतस्तेन श्रवाचौम् श्रभिसुखीं 

युनक्ति । परेतः प्रेत दति पर्यायतया दशनात् भ्र-शब्दस्य परा- 

दूुखलेऽपि टत्तिरसि?, अतोऽ भर-न्देन पराङ्सुखत्वाचिना 

पराङ्मुखो मेव तां “युनक्ति' इत्यथः । 

ए सुभवथा योजनस्य प्रयोजन माद “पराच्यहेति । यतो 

देवयजनानिक्कम्य "पराचो" पराङ्मुखो, अनिवन्तंमानेव गायकौ 
द्युलोक प्रति यज्ञं वोद शक्रोति; खा तु सन्निधानात् (मनुयान्' 

रचितं शक्रोति; रतो लिङ्गदययुक्ता एवानुवक्तवयाः ॥ ४ ॥ 

तदेतलिङ्गदयं विधाय प्रशंषति- “यदेवेत्यादिना । “प्रेति वै 

प्राण इति। श्र-श्ब्दस्य परागञ्चनायवात्, प्राणस्य च पराग्टत्ि- 

त्वाद्भयोस्ताद्ान्यम् । “शएल्युदान इति। च्राकारस्याभिसुस्यार्थलात् 

उदानस्य चअन्तःप्रवेश्र्तिररूपलान्तादाव्यम् ॥ ५॥ 

““यदेवेति चेति । म्प्रति वे रेतः सिच्यत इति। सिच्यमानस्य 

रेतसः पराद्मुखपरटत्तः श्रः-ग्नब्दस्य तस्य च तादाव्यम् । श्रपत्य- 

रूपेण जायमानस्य श्रभिमुख मावत्तनादाभिसुख्यवाविन श्राकारस्य 

१-- निर १.९.५;१.. द; द. द- ४; ५.९. ६। 

२-““पपरेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्” इति निर० १. ९. ५। 

द-- “अन्त प्रविश्दृत्ति- ति ड | 



२२७० ॥ शतपथत्राद्य णम् ॥ ( दप्० इत्रा०) 

तादाभ्यम्। “प्रेति पश्व इत्यादि । पशूनां दणादिभक्षणणय यद्नं 

प्रति पराग् गमनम्, तत् भ्र-शब्दायेः' ; यच्च सायं समागमनम्, 

तदाकारस्याथेः । किं बहना “सवेम्ः श्रपि ददं जगत् प्रगमन- 

सखभाव मावन्तनखभावञ्च; तस्मादेतलिङ्गदय मनुवचने सम्पादनौय 

मित्ययेः ॥ ई ॥ 

तदेतदुदादरणेन द शेयति- “सोऽन्वाहेति। श्र बो वाजा 

इति । एषा प्रशब्द शिङ्गयुक्ता सामिधेनोर। श्र्न श्रा याहोत्या- 
ङःपसगं लिङ्गय॒क्ता* ॥ ७ ॥ 

नयो लिंङ्गयोरोकय माश्च निरस्यति- “तदु हेति। “श्राया- 

हि“-दत्यनेन यदस्मान् प्रत्यामिसुख्यगमनं प्रतिपादितम्, तत्” 

खगेवासि-देवापेच्या परागमन मेवेति “एति-लिङ्ग मपि प्रेति 

लिङ्ग 'सन्पद्यत इतिः एकौयमताभिप्रायः । (तत्, एतत् श्राति- 

विज्ञान्यं' (न) ज्ञानपथा तिवत्ति। “श्राया हि"-दत्युक्त यस्मादागमन 

मेव शौधरं बृद्धावारोहति, न तु प्रगमनम्; तस्मात् भ्रेति- 

सम्पत्ति दुरधिगमेत्ययः । लिङ्गदयं तथैव व्यवित भित्यभि- 
प्रत्यान्ुवदति- प्रवदति ॥८॥ | 

विहित मनुवचन मनूद्य प्रयमतोऽनुवक्तव्या शच विधाय तत्प 

दानि याचष्टे- “सोऽन्वाहेत्यादिना । श्च "वाजाः'-दतिः पदेन 

९-- निरू० १. १. ५। २-- निघ ४. २. २२ । 

३ = तते* न्रा० र. ५.२.९१; सं २. ५. ७. २। 

४-- ते° ब्रा० ३, ५.२. २; सं २. ५. ८. १-२१। 
५-- °न्'-इति पदं ठ-ड-पुस्तकयोर्नाल्ि । 
ई-- (सप्रतिपत्तिः-इति ज, भ, ए; । 



(४अ० रत्रा) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ २७१ 

“नन विवचितम् ;  वाजयति बलयतोति तच्छन्दधयुत्पत्तेः । श्रतः 

एतत्पटोचारणेन शश्रन्न मेव “अभ्यनूक्तम्' श्रमिलच्छानुवचनं इतं 

भवति । “वस्तोः, द्यौः, भानुः, वासरम्“-दत्यदर्नामसु पाठात्' 

“चु -शन्दो दिनवचनः। यन् दिवसान् श्रभिगता इति युत्पत्त्या 

"ज्रमिद्यवः,, (दति श्रनेन श्रद्धेमाखाः' उच्यन्त दति वाचषे 

“श्र्धमासा वा च्रभिद्यवः-दति। “पश्वो वै इविश्मन्तः-दति। 

चोरदध्याज्या दिहविजेनकल्वार् भाविना इविषा तदन्त इत्यथः ॥९॥ 

“छताच्येति। टतः-शब्दो चारणस्याग्निसमिन्धनेऽति श वित मानु- 

कस्य माख्यायिकया द शंयति- “विदेघो इ माधव दत्यादिना। 

(माधवः मधुनान्नः पुचो "विदिघः'र नाम राजा; स च खसुखे 

` विश्वनरदितम् श्रनि धारयामास । रहगणस्य पुचो “गोतमः” 

नाभ चखछषिः, तस्य राज्ञः परुरोहितः"। स च राजा तेनं षिण 

श्राहयमानः तसै" न प्रहयृत्तर ददौ । बेनाभिग्रारेति चेत्, उच्यते- 

यद्यहं वदिष्यामि, मटोयात् “सुखात्ः  सोऽभथिनिष्यद्ेत ? नेव 

 निष्पद्यता मित्यनेनाभिप्रायेरेत्ययंः ॥ ९० ॥ 

नत बटग्पिरित्यादि। स च षिः खद्मन्तैस्तस्य सुखगत 

मिं स्वन् तंः विदेव माह्कातुं निश्ितवान् । निश्चित्य च 

९-- निघ १५अ०€ख० १, २, ३, ४। 
मू (० 4 9 अत (ष् (२ (गस 

२-- छातिरिक्तमूलपुस्तकेषु “माथवः'-द्भत्येव पाटो दृश्यते, तथेव दृष्टो वेव- 

रेणापि सव॑रव ; तन्न जाने माधवपाठः कुतो लब्धैः सायणाचायंरेति । 
© ८ १ ६ 

द-- शरतपथेऽन्यच तु सवेचव (विदिदह-णब्दः श्चुतः (१. ४.१.१७ ; १४. 
<न न~ - 

९.१९. ९ ; 9. २. ३०.) रुकचवेदह शयते विदेघ इति । 



२७ ॥ श्र तपं धत्राद्छयगाम् ॥ ( देप्रण ङत्रा० ) 

“वौ तिददोचम्""-इति^ मन्ते श्राजुषाव । एवं स्ततोऽ्यग्निः तन्ते 

ल्ब्णो मेव स्थितवान् ॥ १९ ॥ 

लन इति। “सः विदेघोऽपि नः प्रत्युवाच । पुनरपि “सः' 

ऋषिः “उद्र एचयः”-दतिः मन्तेणाश्चिं स्तुवन् क्रोधेन विदेच 

माकारयामास् । “विदे घारे"-इति सुतिः श्र्यार्थार ॥ १२॥ 

“ख ह नेवेति। एव मपि प्रतिश्रवणाभावे “तन्त्रा एतसतवौ - 

मह्े-दति' दमा मेव खचम्" श्रि मभिलच्योक्तवान्। सः" 

चाभ्चिः मन्लगतटतश्न्दोचारणएसमयं एव माधवस्य सुखसका शराद्धं 

ज्वलितोऽश्रत् । तम्" च्रत्रिं श्वारयितुः सोऽपि न श्रशाकः; 

ज्वालाधिक्येन दादकलात् । “सः च मुखाजनिगेतः सन् थिवी 
प्राप्तवान् ॥ ९३॥ 4 

“तरह ति। तस्मिन् समये माघव तापग्रमनाय “सरखत्यां' नद्यां 

निमग्नोऽभ्डत्। सः" श्र्चिस्तस्मात् स्थानाद्ारभ्य प्राङ् दहन दर्मा 

सवो ्रथिवौम्ः श्रभितो व्ाप्नोत् । माघवगोतमावबुभावपि “दहन्तं 

"तम् अर्चि पश्चात्" अनुजम्मरतुः। “सः च द हन्नचिः एथिव्यां यावत्यो 

नद्यः सन्ति, ताः “सर्वां नदः अ्रतिश्रयेन "ददा शोषयामास । 

'प्राचौनंः दहतोऽख पुरस्तात् सदानौरा' नाम नदौ “उत्तरात् 

खद्कूप्रवाहा एति' गच्छति । तया च व्यवहितः सोऽचि, एनम् 

श-- वा० सं० २. ४.९; का. रौ सू० २. ८,२.। 

२-- तेन्सं० १,३.१४. २८ ; ४. ४६. १३; ५, ५. १२ ; २. ४.१४. ११ । 
२- पार सू० ८.२. ०द् 1 8 -- ठह स० ५१ र ६* र्ट | 



( ४अ० शब्रा ) ॥ परथमकाण्डम् ॥ २७३ 

च्रभ्निम्, सापि निःशेषेण धारयति, इतस्ततो गमनं निवाय 

धारितवतौत्ययेः। स चाश्रिः "तां" नदौ मितरनदोवत् नाति- 

ददादः । श्रत एव सदाः सवदा "नोरः जल मस्या मस्तोति 

्यत्यत्या “सदानोरा-दत्युच्यते। तथा च निघष्ट्ः(?)-- “करतोया 

सदानौरा बाह्ृद्ा सेतवादिनौतिः। तां इः नदीं “पुराः तदह- 

नोत्तरकाले ब्राह्मणाः न तरन्तिः न स्युशन्ति। भ्रत्निदादहा- 

भावेनाविष्द्धवादिति हतु माद- “त्रनतिदग्येति ॥ १४ ॥ 

“तत एतर्हौति। "ततः तखा नद्याः भ्राचोनं' प्राग्दे शम् “एतरहि 

ददानो "बहवो ्राह्च्णः निवसन्ति । श्रत्यन्तसंयोगे दितौयाः । 

प्राग्देशः सर्वाऽपि ब्राह्मणएवास इत्यथः । तत्ः च स्थानम् च्रचेचतर् 

मिवः श्रतिग्येन निवासायोग्य मिव शच्रासः बश्धव। तथा 

'खावितरः भग्रभाण्डे निचिप्रनौ रवत्तटे गेऽनुष्टितं यज्ञदानादिक 

मतिग्रयेन खावि' खवणग्रौलं फलप्रदानासमथं बग्रवेत्य्थः । तन्न 

देतु माह-- “च्रखदित मिति । यतो वैश्वानरेराञ्चिनाः श्रख- 

दितम्" अनाखादितम्, अरतस्तत्सखान मपिर सित्यथेः ॥ १५ ॥ 

शरस्य दोषस्य परिदार माह-- “तदु हेति। "एतर्हि एतसिन् 

समये "तत् रपि स्थानं “चेवतरः निवासयोग मेव भवति । कुत 

दत्यत श्राह श्राद्मण उ होति । नूनम्" इति निश्चयेर; “हिः 

यस्मात् “एनत्' स्थानं ब्राह्मणः 'यज्ञेर सिष्वदन्' यन्ञानुष्ठानेः 

१-- अम° को ° १, ९०. ३दे । र-- पा० खू० २. १. २९। 
= नून मिति विचिकिव्यार्थौयः-इति निर्” १. २, ४ | 
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२.७४ ॥ ् रतप्यत्राद्यणम् ॥ ( रेप० उेन्रा०) 

श्रग्निना श्राखादित महृषत, तस्मादित्ययेः। “शा च नदौ "जघन्ये" 

निष्ठे स्व॑रसवजिते नेदाचे'ः यश्रसम्बन्धिकालेऽपि सम्यक् 

कोपयति बहजलतया प्रकुपिता भवति । "तावत्, पयन्ते हि 

काले ववेश्वानरणागिना' “दग्धाः; तदा च तं निवारयितुं त्याः 

प्रकोपो नात दत्यथेः॥ १९॥ ् 

“स होवाचेति एवं स्वेषु देशेषु दग्धेषु “सः च माधवः 

अर्चि मेव प्रतोच्छ उवाच- "कः कुचर दशे श्रहं भवानि निव- 

सेयम् ? (दतिः षष्टे सोऽयभ्निरेनम् “उवाचः । कि भिति। रतः" 

च्रस्याः नद्याः भ्राचोनंः यद् भुवनं गमिः, एतदेव तेः तव 

निवासोऽस्ति । श्रत एव कारणात् एतस्िन्नपि काले “सेषाः 

सदानौरा नदौ कोसलदेश्रस्य च विदेहदेश्रस्य च मर्यादालेन 

दूश्वते। “डि' यस्मादेवं माघधवायाथ्धिरदात्, तस्मात् तेः विदेददेशाः 

च्रपि “माधवाः दल्युच्यन्ते ॥ १७॥ 

उत्त इत्तान्तं गोतजेन षष्टः सन् विद् होऽनुवद ति- “श्रथ 

होवाचेत्यादिना । परोचलात्यबं शरुतिवाक्ये लिट्-प्रयोगः९। गोतम- 
माघवयोः प्रश्नप्रतिवचनरूपवाक्ये तु श्वूलाद्चतनलालड्ः प्रयोगो? 

विग्रेषः ॥ १८,१९ ॥ | 

एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रते योजयति- “स यदिति। 

यस्मार् टतश्न्दोच्चारणेनाग्निः प्रज्वलितो बग्दूव, तस्मात् कारणात् 

सामिधेनोषु" यद्" %तः-प्रातिपदिकयुक्रं पदम्, तत्” (सामिधेन 

मेव" श्रग्रिसमिन्धनहतुभवतौत्यथः ॥ २ ° ॥ 

१- पा० खू° ३, २. ११५ । र १ ९ 



(४० शब्रा) ॥ पथमकाणडम् ॥ २७५ 

तस्माद् छतायेतत्यद्ं सामिधेनोषु युक्रतर भिति निगमयति- 

“तदिति । तेन्तिरौयकेऽपि नृभेधपरुच्छेपसंवादो दाहरणे तवत्य- 

दस्याग्निजननहेतुल प्रतिपादितम्- “"त्समावदधिद कया त्र मि 

मजोजनो नाह मिति; सामिधेनौना मेवादं वष वेदेत्यनवौद् 

यद् ; छतवत्यद मनृच्यते, स त्रासं वणः-दइति^। “यजमानो वा 

दत्यादि । “सुन्न' सुखं खर्गादिलक्षण मात्मन इच्छतोति, “सुन्नयुः' 

यजमानः । जिगातौत्यस्याभिप्राय माह “जिगोषतोति । जेतु 

भिच्छतोत्यथेः । 

नतु “गा स्तुतौ-द्तिरं धातुः, कथं तस जिगौषतोति 

व्याख्यान भित्यत ्राह-- “स होति । “हिः यस्मात् यजमानो 

देवान् स्तुत्या जि्घांखतिः न्तु प्राध्रुं मिच्छति । न्तिरचर 

गत्यथेः। तस्नात्" जिनौषतोति यच्यत इत्यथः । “्र्दरनगमां 

सनि"-द्रतिः सनि दौघेलम्। “सवै वा अरनिरक्र मिति। 

यन्नामविगपैर निरक्तम्, ततसर्वात्मक भमित्यधंः ॥ २१॥ 

“श्रग्र रा यादौति। “वोतये-दरति पदं ब्ाख्यातु मितिहासं 

माह “समन्तिक मिवेति । सन्निृष्टतर मिवेत्यथेः । सन्निकषे 

मेवाभिनयेन दशेयति- “ल्युनृश्ेति । यथोध्वेबाह्ना शाखाग्रं 

स्श्यते, (दतिः एव मेव द्यौरपि दलस्युष्येव बभ्वेत्ययैः ॥ २२। 

^ते देवा दइति। “वितरां स्यूरिति। श्रतिग्येन विप्रहृष्टा 
भवेथ॒रित्यथेः । “वरीय इवेति । “उरुतर' वि्तौणंतर मेव एतत् 

१-- वे° सं° २. ५९८,५ | र-- परा ख् ३,१.८। 

इ-- धा० प्रा° जु प° रर।  0-पा० खू° ई. ४,२१९्। 



२७द् ॥ ए्रतपथनत्राद्यणम् ॥ ( इप्° ३न्ा०) 

चिषूपं स्थानं केन प्रकारेण स्यादित्यथेः। विश्लिष्टा दतिः गवौतिः,, 

तथा च वोतयेः-दूत्यस्य विविधमानायत्यर्थो भवति । एतदक्तरचय- 

प्रयोगात् चयः दमे खोकाः परस्परं “विदूरः विप्रक प्राना 

दर्यधैः । “एता मन्वा्रिति । नवौतयेः-दूतिपदेन यक्ताम् “श्र 

श्रायाहौत्यादिका भित्य्थः ॥ २२॥ | 

अस्या चो दितीयं पाद मनूद्य व्याचष्टे ““्टणान दति । 

दविषो दानाद् “इव्यदातिः = यजमानः ॥ 

च्रस्या ऋचोऽनुवचनं ग्रलोकजयचेतुवेन प्ररसति- “रग्नि 

हो तेत्यादिना ॥ २४॥ 

हतोयां सामिधेनो मनद्य व्याचष्टे “तन््ेति\ । ङ्गिरसः' 

महषयो यत् समिद्धखिःः श्रिम् शेन्धतः समिद्ध मकङुवेन्र, 

 तस्मादभरिरपि ्रङ्गिर इति सम्बोध्यते। तदेतन्नाम श्रगनेः प्रसिद्ध 

मित्याह-“्ङ्गिरा उ हीति । “दतरे येऽङ्गारा श्रासंस्तेऽङ्गिरषो- 

ऽभवन्नितिर श्रङ्िरसा मङ्गारपरिणमरूपवात् “अद्धिरः"-शनब्दाभि- 

धेयता । च्रभ्निरणक्गाररूप इति यक्तं तस्याणङ्गिरस् मित्यथेः॥ २५॥ 

“इच्छो चेति । “यविष्ठो छभ्निरिति । विष्टः य॒वतमः 

नित्यतरूणएः ; श्रजरामरलात् ॥ 

श्रस्या खचोऽलुवचन मन्तरिचलोकजयदतुलेन प्रंसति- “से- 

१- ते त्रा ३.४. २. ३ ; सं° २. ५. ८, १-१९। 

र२-- तेषां वगैनम् रेणत्रा° €. ५. ८-९-खण्डयोबद्टयम् । वस्तुतस्तु “रत ̀ 

मु णखवाङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां य्नसः"-इति सा० छ्छा° ब्रा ०३, २, १०। 
इ- ° त्रा० २. ३. € । निरु० ३. २. ५। निथ० ५. ५. ११। 



#. ~> 

(ध्य शब्रा ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २७७ 

षेति । “एत सेवः-दति सामान्योक्तं विदणेति- “ज्रन्तरिचेति । 

चो ऽन्तरि चलोकस्य साम्य माह “तस्मादिति ॥ ९६॥ 

चतुर्थो सामिधेनो मनृच दलो कजयहेतुखेन व्याचष्टे “स न 

इत्यादिना! । रदः विप्रृष्टं दुखानं खलु शयु" विस्तोणम् । 

तद्धिशिनष्टि- “यस्मिन्निति । यस्िन्' लोके “देवाः सवं वसन्ति, 

तत् खान मच शयु-शन्दवाच्यम् । देवनिवासलादेव “एतत्! 

अवारयं श्रवणोयं प्रशस्यम् । पादान्तर मनूद्य व्या चष्टे-- ““श्रच्छा 

। देवेति। देवेाषित चुलोकरूप सानम् च्रच्छ' श्रभिलच्छ विवाससिः 

प्रकाश्रयेत्यर्थः । प्रकाश्नञ्च प्राये मित्यभिप्रेत्य याचष्टे- “एतन्नो 

गमयेति ॥ २७॥ | 

“हददय्र इति । “चदोवा इति । सवेन हि विगरेव्यरदितः 

“दद्"-श्ब्दटो श्लो कवचनः, च्रदः-शब्दशच ययुलोकवचनः ॥ २८॥ 

खगन्तरस्यः श्रलुवचनं विधत्ते-““सोऽन्वादेति । ¶ैडन्यः सोतव्यः, 

"नमस्यः" नमसत्तेय दरत्यय मथः । प्रसिद्ध इति दरथः । दितौयं 

पाद् मनूद्य याचषटे- ^तिरस्तमांसोति । "एषः खल्वभ्निः समिद्धः 

सन् "तमां सि' तिरसवत्येव दृश्यते । अनेन “दग्रेतः.-दतिपदस्य कशरणि 
खुत्यत्तिदंभशिता। “ख मभिरिध्यते”-दृत्यादि निगदसिद्धम्॥ २९ ॥ 

च्रश्ो नेति । रश्च न देववाहनः"“-दत्यचरं (नः-ग्रब्दस्य 

निषेधाय माशु विवकित मथं दश्रयति- “यदा दति। चि 

ऋड्यन्ते "यत्" न-दतिः पदम्, तत् चरोम्-इति' श्र्गोकाराथेतया 

१-- ते° ब्रा इ. ५.२. ४ ; सं° २. ५.८, १-२१९। 

२, ३-- ते° त्रा° ३, ५, २.५, ६ ; सं° २. ५, ८. १-११ । 



२७८ ॥ ग्रतपथव्राद्धगम् । (षर इ्रार) 

प्रतिपत्तयम् । “एवम्पर मोन्पदम्"”-दति हि निघण्ड्ः(?)* । श्रश्चौ 

ह वा एष शूलाः च्रश्वरूप माख्ायेति यावत् ॥ र०॥ 

“तः हविश्नन्त दति । “हविभ्नन्तो दयेत भिव्यादि । चरूपुरो- 

डाश्रादोनि दवोषि' सन्पाच्च, तचयक्ता खविग्यजमानाः तानि 

हवींषि देवान् प्रापयितु मग्निं स्ुवन्तोत्यथंः । ^‡ड स्तुतौ "-द्रति 
चातुः? ॥ २ १॥ 

“टषणन्तेत्यादि। निगद सिद्धम् । “दौद्यतं खहत्”-इत्यत्र 

दौचच्छब्दस्याभिप्राय माह- “दौदयेवेति। “दीदयति” री्ति- ,, 

कर्मा, कान्दसो धातुः* । पूर्वाभिः समिद्धः स च "एषः" श्रभ्निरस्मिन् 

समये शत्" श्रधिकं '्दौदयेवः दिदौप दतौव। “हिः यतो 

'दौदतं' दौष्यमानं ला मित्यत्निविगरेषणं यक्त मित्यथः ॥ इ३२॥ 

ई डेन्यः"-दत्यश्य ठचस्य ठषण्वच्छन्दायात सुपजोय प्रशंसति- 

न्तंवा इत्यादि । श्रद्चिविगेषण्ण्डतेनापि टषन्-शब्देन इन्रो- 

ऽ्यपखाणते ; षन्'-शब्दस्य तन्नामधेयलात् । श्रतो 'षन्'-शब्द- 

युक्तस्य ठचश्यानुवचना दितरयन्ञवत् साभिधेनोना मपो नद्रसम्बन्धः 

सिद्यतौत्यथः ॥ २ २॥ 

१९--““ओ मेवं परमं मते”-इति चम °को ° ३, ४.१५२। “ओ मिव्यचः पति- 

गर रवं तथेति गाधाया अ मिति व देवं तथेति मानुषम्”-इति रेण््रा° 

७. ३.६। “णवे चाभ्युपगमे चापाकछ्लतौ च मङ्गले"-इति मे° अ्य०५९। 
र-- धार पा अदाण्च्या० € । | 
द्-वे° ब्रा ३. ५. ३. 9; सं ° २. ५. ८. १-२१। 
४-निघ० ९. १९६..४ ; निरू० ९०. २, ६ | 



( ४अ० शत्रा) ॥ परथ मकारडम् ॥ २७६ 

सामिधेन्यन्तरस्य^ श्रनुवचनं विधत्ते- “सोऽन्वाहति । श्रग्रदैव- 

दूतत्र मुपपाद् यितु भितिहास माह- “देवाश्च वा दइति। तान् 

मिथः “खद्धंमानान्' देवासुरान् श्रन्तरा तेषा सुभयेषां मध्यत 

दुत्ययैः। “त्रन्तरान्तरेणे ति? ददितौया । “दयं वा दृत्यादि। योक्छ- 

 मानांसानुभयविधान् निवारयितु गायचौ मथ प्रादुश्धेता सियं 

एथिवयेवः इय मेव खलु एथिवो तेषा मुभयेषां मध्यवर्तिनौ । युक्त 

चेतत् ;- मेरोरय्भागे हि श्रमरावतौो नाम नगरो, तस्यां हि 

देवाः; तथा मेरोरघस्ताद्भागे च यत् दरामुखं नाम नगरम्, तसन् 

ह्यसुरा निवसन्ति। तयोमेध्ये ष्रथिवौ वन्तेत दति । “ह'-ण्ब्दयोगा- 

दस्ति शास्प्रसिद्धिःर। “यतरान्वा दति । “किं यत्तदो निद्र” 

दति" यच्छब्दात् डतरच् । उपावत्छंति' उपाटृत्ता भविव्यति । 

उपमन्थाञ्चक्रिरे' रहस्यं दू तसुखेनाहतवन्त इत्ययः । “मति 

गुप्रभाषणे"-दति* धातुः ; लिर् ; प्र्ययान्तलादाम् प्रत्ययः । 

तसिन्नृपमन््रे देवानां को दूतः, को वा भ्रसुराणा मित्युभयं 
विविनक्ति “श्रभ्चिरेवेति । “सदरचाः नाम यत् श्रसुररच्तसम्' 

च्रसुरविरोधि रचः। सभासान्तो श्र~प्रत्ययः। ^रच्तःः-गशब्दश्य 

१-- ते त्रा० ३, ५.२. ८ ; सं ° २. ५, ८, १-२११। 

र-पा० ० २. ३. ४। 

इ-- वेदिक मिदं वणेन मिति सुधौभिः खलूपेच्तणौय मेव । ` 
४-- पा० सु° ५. ३, ९२ । ५-- चा° पाण चु° खा० ४१५। 

ई पा ° २.१. २५, २६। | 

ऽ-- “आन सन्तात्रपसक च्छन्दसि'-दइति पा सू० ५, ४.१० । 



५ ॥ शतपथत्राद्य गम् । ( इपर इत्रा०) 

न्ियितनपुंखकलात् समासान्तस्यापि तथालम् । “स हि देवाना 

भिति । “हि' यस््नादुक्तरौत्या श्रनि दूतं टणोमहे-दति' श्रनु- 
वचनं युक्त मित्यथेः । दितौयपाद् मनृद्य तत्र पाठान्तर सुपन्यस्य 

दूषयति-- शोतार मित्यादिना ॥ २४॥ 

तद्विति । “होता यो विश्ववेदस दति” पाठान्तर मलुन्रवता 

मभिप्राय माह । यद्यपि होतार मिति “होद-शब्दो दितोयान्तः, 

तथापि होता अरम्" इत्यपि अ्रतिसामान्यात् प्रतोयते। सच 

“श्रर'-शब्दः ्रलं'-शब्द पयायः । “वाल-मूल-लघ्वल मङ्गलोनाम्”- 

इति* ललस्य विकल्पितलात् । श्ररः-श्ब्दोऽच निवारणाथेः । 

“च्रात्मानंः निवारणएविशिष्टं नेत्" नेव श्रवाणि-दत्यनेनाभि- 

प्रायेणेत्यथेः । “होता यः"-दति पाठे तु न श्टृशौ विरुद्धा 

प्रतिपत्तिरस्ि ॥ | 

तत्पच्चनिराकरणं “तदु तथेत्यादि । सषष्टम् । “होतारम्” 

दत्याषेपाटं परित्यज्य “डोता यः-इतिपाठविपरिणमस्य मनुय- 

बुद्धिप्रभवतया माचुषलम्? । यथेव वेदे पठितम्, तथेवानुवक्तय 

भिल्युपसंदरति- “तस्मादिति । कौदृज्िधं तहिं वेदे पटित मिति 

तदाद-- “होतार भिति। “एव'कारः पक्तान्तरव्दासायंः ॥ 

प्रकत मितिहासग्रेष सुपसंहरति- “सेय मिति । देवासुराणणं 

१-- पा० खू० ८, २. १८. वा०२(५्वालो र मापद्यते")। 

र-- तदित्थं मन्तेषु खाभिपरेतप्राथनादिप्रकाशनायापि वैदिकशब्दानां 
4 ® > 

पशिवत्तेनादिकं सवेचेव निपिद्ध सिति दूषितम् । 



( ४अख०रत्रा° ) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ॐ; 

मध्ये वन्तमाना चा गायकौ, “सेयं रख माह्ता सतौ देवान्' 

एव “उपावन्तेतः उपाजगाम । (ततः गायश्या उपावत्तनात् देवाः" 

` अरभवन्' ्रजयन् । श्रख्राः' तु तत्सम्बन्ध विरहात् पराता: ॥ 

उक्तेतिहासन्ञानपुरःसर मेतां गायनं प्रय॒ज्नानस्य फल माह 

“भवतोति । शच्रात्मनाः स्ववं “भवति' देष्णः, समौ भवति । 

“श्रस्य' च श्राचवः "पराभवन्ति इत्यथः ॥ ३ ५॥ 

च्रष्टसद्योपजोवनेन प्रशंसति- तां वा इति। “निदानेन 

मूलकारणेन विचायंमाण छगच्तरात्मिका “एषा गायच्ौः, सापि 

ग्रतिपादम् ्रष्टाचराः; या च श्रष्टषद्या, तत्य त्तिडेतुलाद येषा 

विश्रेषतो .गायचरोः-दइति। ताम् “्रष्टमो मनुत्रात्' दत्यथेः ॥ २६ ॥ 

यच सप्तदश सामिधेन्यः, तच यु पाजाः”-^तं सवाधः"-इति 

द्वे धाय्याख्ये, खचौर सामिधेनोपषु प्ररेप्तखे । तयोः खानं पूर्वात्तर- 

पचाभ्यां द शेयति- “तद्धैक इति। “पुरस्तात् श्रष्टम्याः पूवं मित्य्ैः । 

तथा कुर्वता मभिप्राय माद “मुखत दूति। श्रन्न्च 

तदादञ्च “च्रन्नाद्यम्ः ददः चघाय्यारूपं मुखतः मुखप्रदेश एव 

'द्श्मः घारयामः ददति वदन्तः ॥ 

तदेतटेकोयं मतं दूषयति-- “तदु तयेति । श्रनवक्ञ्ताः 

असमर्था ऊद्धं दयोर्घाखयोः प्रकेपात् । “अरि दूतम्”-दत्यष्टमो, 

९-- “पाय्य-सान्ना्य-निकाश्य-धाय्या मानद विनिवाससाभिधेनौष्- 

इति पा० रू० २,९१.१२९ । “योयतेऽनथा समिदिति धाय्या 

ऋक्" इति तच कौ० । र° ा° ३. २, ७, १३; ३, ७ । ते° 
सं २.२. १०. २। २-~ ऋट° सं ° ३, २७. ५, ई । 
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4 ॥ प्रतपयत्राद्यणम् । ( दष्रण त्रा) 

'दग्रमौ' सम्पद्यते; तथा चाष्टमो लभङ्गन “गायत्रो वा एषा निदा- 

नेनः?-दरतिप्रतिपा दितप्गायच्रौ तिपद विर हादषमयेर स्यात् । | 

तथा श्मिद्यमानवतौ-समिद्धवत्योमंध्ये हि धाय्ये प्रचेप्तये; सा 

च समिडामानवतौ सामधेनोनां पाञ्चदश्ये नवमो, साच साप्तदश्य 

तत्कर्षात् “एकादशौ सम्पद्यते । उभयत्र "वाः-शब्दश्चाथं। कथं 

तदं श्रवज्ुि रित्यत श्राह-- “तस्यो हेति । चस्य' यजमानस्य सा 

सामिधेनोषु “श्रमं दूतम्'*-दत्येषा अष्टमो ; "तदेषा ( श्रवलञु्चा) 
अरवजो्तिः, समां भवतिः इत्ययः । 

कुचर तहिं धास्ययोः प्रेष दति तदाद- “तस्मादिति। 

श्र्टम्याः उपरिष्टात्" समिध्यमानवतौ-षमिद्धवत्यो मेध्ये एव श्धाय्ये 

प्रसिपेत्। उक्तं द्या पम्तम्बेन- “समिध्यमानवतीं समिद्धवतो ञ्चान्तरेण 

एयुपाजवत्यौ धाय्ये दघातिः-दतिर । श्राश्चलायनोऽप्लुत्रयत्- 

“हतौ यस्यां सामिधेन्यावावपते प्रागुपोत्तमायाः एथुपाजा श्रम 

दृति दे धाय्ये दतयुक्त एते प्रतौयात्”-इति* ॥ २७॥ 

एव मष्टमों विधाय प्रशंसति- “समिद्यमान इ ति* । निगद्- 

सिद्ध मेतत् । “शोचन्तौव दयेतस्येति । दौ्यमानस्याग्रः ये ऊद्ख- 

सुखा ज्वालाविगेषाः, ते केशाः; ते च श्रोचन्तिः दौपन्ते; शव 

१-- पएरस्तादिहेव गव्यम् (२६५ ए० १७ पं) । 

र-- “गायचौति पद्य मसमथें-इति ड । 

इ२-- आपण श्चौ° सू° २. १२. ५। 

४-- आ० खौ खू° २. ९. २६९. (० सं° ३, २७. ५, €. ) । 

५-- ते० ब्रा इ. ५.२. € ; सं° २. ५, ८. १-१९ । 



( ४० शब्रा०) ॥ प्रथमकाण्डम् । (जः 

शब्दोऽवधारणे ; “जओो चिषः' टौप्यमानाः केशरा यस्येति “शो चिष्केशः' 

दत्यथेः ॥ 

दश्रम्याः साभिधेन्याः प्रागोवेषागेषस्य सर्वैश ॒चअद्रावभ्याधानं 

विधत्ते “समिद्धो श्रग्म इत्यादिना, । तस्या दशम्याः सामिधेन्यः 

श्राचोनं' प्राक् । “विभाषाश्चेरदिक स्तियाम्-इतिः खा्थिकः 

ख-प्रत्ययः । “यदन्यतसमिधः इति । श्रनुयाजाांयाः “समिधः' “यत् 

श्रन्यत् तत् सवं मित्ययेः ॥ 

अ्रस्िन्नेव समये इश्रशेषस्य सवेस्याभ्याधानं कुतो हेतो रित्याशद्खय 

हेतु माह- “श्रपटङ्गः इवेति । “एतत्' एति, भ्रस्मिन् समये 

दोता श्रपटङ्कः इव श्रद्मेः समिन्धनं परिषमापयतौोव! “समिद्धो 

रग्न शआ्रङ्तेति । समिन्धनस्य शूतलप्रतिपत्तेः, समिन्धनहेतुलाच्च, 

सवेस्येश्मस्य समिद्धावसायाः प्रागेवाभ्याघानं यक्त भित्ययेः ॥ 

प्रागनभ्याघधानदोष माइ - “यद्वा श्रन्यदिति । अनुयाजसमिद्- 

व्यतिरिक्त “यत् दृष्यसम्बन्धि काष्ठ सभिद्धावखायां वन्तंते, "तत् 

अतिरिक्रम्"। तच्च शचवद्धंनडेतुरित्यपि । “समिद्धो श्रग्र श्रात”- 

इत्यतः प्रागवेध्यशेषः सर्वोऽपि प्रचेयः । श्रत एव कात्यायनेनोक्रम्- 

“समिद्ध इति प्रागतः सवं मिश्च मेकवजं मनुयाजाश्चेत्"- 

दतिर॥ उ८॥ 

“देवान् यच्चोत्यादि । निगद सिद्धम् । 

्रन्तिमां साभिधेनो मनूद्य याचष्टे- “श्रा जहोतेति। “श्रा 

= ते° त्रा डे. ५, २, १० ; स ° २. ५. <, १-२१ । 

५ स्-पानख्०५.१.८। = इ-कान मोदन ९,९.९९। 



१९१ ॥ श्रतपथन्राद्मणम् ॥ ( इप० इत्र ) 

जद्धोत दुवसछतेति, अध्वयप्रसुखा छलिजः सम्बोध्य हवनादिका्ं 

्रर्यन्ते; अतः प्रोचण्णरासादयेत्यादिवदयं मन्ल्ः सम्मेषरूप एव ॥ 

श्रा जुहोत दुवस्यतेति पदयोरथे माद “जुह्त च यजत 

रेति । जङ्छतेत्यच "त-शब्दस्य “त्चनप्तनथनाञ्च"-द्तिः तबादेभे 

गणे च सति होतेति रूपं भवति । दुवखतिः' परिचरणथेः? 

“दुवस्यत' परिचरत, यजतेत्य्धः ॥ ` | 

तात्पर्याये माह-- “यसै कामायेति । फंलसाधनतया काम्य- 

मानाय “यस्मेः यागदोमादिकर्मणे हे विजः! 'समेन्धिढुम्' 

च्रद्धिसमिन्धनम् श्रहृद़म्* । सोऽचि: समिद्धः सम्पन्नः ; श्रतोऽसिन् 

समये "तत्कुरुतेत्येव' एवंूप मथ मन्तो बरूत दत्यथेः। “त्र 

प्रयतोत्यादि स्पष्टम् ॥ ३९ ॥ 

दचस्याध्वर ग्ब्दयुक्रलं प्रशंसितु मनुवदति- तं वा इति। 

“समिद्यमानो अध्वरः ”-दूत्यादिक शटकुचय मध्र श्ब्दोपेत मनु- 

नयात् । “दुधूरषाञ्चक्रुरिति। धूवितु भिच्छां रंतवन्त इत्यथैः । 

“धुवो दिसायाम्”५-दत्यस्मात् सनि, वलोपे, प्रत्ययान्तवादाम् 

त्ययः । दुधूषन्तः' ते" श्रसुराः देवान् वितः हिंचितु न 

शरक न श्राक्ताः; प्रत्युत “पराहता एव बश्वूवुः"। तस्मात् 

श्रहिंसाहेतुलात् “श्रध्वरः-दति यज्ञस्य नाम सम्पन्नम् ॥ 

९ ते" त्रा ३. ५.२.१९ ; सं° २.५. ८.१-१९॥। 
र-- पाण ० ७.९. ४५।  इ-- निघ दअ ५ख० ५पदम्। 

४-- “अछछाषतः-इति ड । ५- धा०्पा० मा पर ५७३। 

ई पा० ३.१.७८० सन्, ई. १. ६९ ° वलोपः, ३. ९. २५ आम् | 



( ४० रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २८५ 

एवं पुरातन मुदादव्येतदिदुषः फल माह “दुभूषेन् ेति । ` 
“यावदेवेति अष्वर'-शब्दो हि सोमयागे रूढः ; स चाच दरपूलै- 

मासविषये मन्त्रेण प्रस्रयत इति सोमयागेन यावदेव फलं प्राप्नोति, 

तावदभेप्रखेमासयागेनापि प्राप्रोतोत्ययेः ॥ ४० ॥ रे [४. १.।॥ 

दूति ओखायणायंविरविते माधवोये वेद्ाथैप्रकागर 

माध्यन्दिनिश्रतपथन्राद्यणभाय्ये 

प्रथमकाण्डे चतूर्याध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 
--------------=*~ 

ग 

रत वुं देवा अग्निं गरिष्ठ युञ्जन् । युद्खोठत्वु 
दृद्न्नो इव्यं व्वहेति त मेतद् गुरिष्ठे। युक्तोपामदन्वौयः- 
वान्वे त्व॒ मस्यलं। वै त्वु मेतस्मा अरसौति व्वौये समा- 
दुधतो युथेद् मुष्येतहि ज्ञातीनां यं गुरि य॒न््न्ति 
त॒ मुपमदन्ति व्वौयेवान्वे त्व मस्य॒लं। वे त्व मेतस्मा 

१-- अस्मिन् ब्राद्ये सामिधेनौ पयो गारम्भपकारो षिद्धितः, तन्मन््ाणां 

कूटपदादिव्याख्यानानि च चापितानि । तायं पडतिः-- होवा 

उपाशु चिङङ्कय पवो वाना इव्ासु ऋच्तु मध्यमखरेानूच्यमानासु 
यजमानः पादाङ्ग्यां यमि मधः पौडयति ; अध्वयुंख स्फ्य मादाय 

तिन् सामिधेनीनां प्रणवे-पगवे रकोक मिश्राकाष्ट माह वनौये 

ऽभ्याददाति । समिडमानो अध्वरे'-दव्यस्या ऋचः प्रणवे (समिधौ 

अ्र-इत्यतः प्राक रक मिध्रुकाद परिशिष्यावश्िद्धानां पञ्चानां 

काष्छानां सदेव प्यं कुर्यात् ॥ 

 #, 1, § गरिषे-दइति ख, ग। 1» | (मस्यन्न-दइति क, ग । 



सप्-द् ॥ ् रतपथत्राद्धयणम् । ( उप्र शत्रा°) 

 ऽअसौति व्वौये समादधतः स यदत ऊद मन्वाहोप- 

स्तौल्येवेन मेतद्ौय मेवास्मिन् दधाति+ ॥ १॥ 
श्॒ग्र महांर॥† ऽञअसि ब्राह्मण भारतति। ब्रह्य 

य्रिस्तस्मादाह ब्राह्मणेति भारतेत्येष हि देवेभ्यो ₹इ्यं 
भुरति तस्माद् भरतोभ्रिरित्याहरेषु उ वु ऽइमाः प्रजाः 

प्रासो भूत्वा बिभत्ति तस्माहेवाह भारतेति! ॥ २॥ 

च्थार्पयं प्रदणौते। इछपिभ्यश्वुवेन मेतदेवेभ्यश्च 
निवेदयत्ययं महाव्वौयो यो यज्नं प्रापदिति तस्मादा- 
षयं प्रुरणोते ॥ ३॥ 

परस्तादर्व्वाक् प्रुटणोते। परस्तादरवन्वाच्यः प्रजाः 

परजायन्ते ज्यायसस्यतय ऽउ चेवेतं निहत ऽदद् इड 
पितेवायऽथ पुचोऽथ पौचस्तस्मात्परस्तादर्व्वाक् प्रद 
शौते॥ 8 ॥ 

स॒ ऽआराषेय॒ मुक्ताद् । देवेन्चो म॒ज्वि् ऽइति। देवा 
छेत सुग्र ऽरन्धत तस्मादाह देवेद्च ऽइति म॒न्विज्च ऽइति 

सनुत स॒ग्र ऽरेन्ध तस्मादा सुन्वि्च ऽइति? ॥ ५ ॥ 
ऋषिष्टत ऽइति । छषयो। देत मग्र सतुवंस्तस्मादाह- 

ऽपिष्टुत ऽइति ॥ & । 

* “ति?-दति ख । 1 “महां रदति क, ख ; 'मद्टा९“-दति ग । 

[ "ति?-द्रति ख । $ “ति?-दइति ख। | “ऽद्युषयो'-इति ग | 



(श्खन्ख्रा०)  ॥ परथमकाग्डम् ॥ २८७ 

व्विप्रातुमदित ऽइति । रते+ वे व्विप्रा यहुषय ऽरुते 
छेत मन्वमद॑स्तस्मादाह व्विप्रानुमदित ऽइति ॥ ७॥ 

कविशस्त ऽदति। रुते! वे कवयो यहषय ऽरुते छेत 
सस्तस्मादाह कविशस्त ऽइति ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मसःशिति ऽति ¦ ब्रह्मसशतो छेष शता 

हवन ऽइति तादहवनो देषः ॥ € ॥ 

प्रणौयन्नानाः रथौरध्वराणा मितिः। रतेन? वें 
मुब्वान् यज्ञान् प्रण्यन्ति य च पाकयज्ञा ये चेतरे 
तस्मादाह प्रणौयन्नाना मिति॥ १०॥ 

रथौरध्वराणा मिति। रथो द वा रषु भूत्वा देवेभ्यो 
यन्न व्वहति तस्मादाह रथौरध्वराण मिति ॥ ११॥ 

अत्ता होता तशहव्यवाडिति। न॒ देत 
रश्षाध्सि तरन्ति तस्मादाहातत्ता दोतति तणि- 

हव्यवाड्ति सवर देष पाप्मानं तरति तस्रादाद 

तशिदहव्यवाडिति ॥ १२॥ 

आस्या जदृदवाना सिति। देवपरं वुा ऽरुष 
युदग्निस्तसादग्नो स॒ब्वेभ्यो देवेभ्यो जद्वति टेवपाचु 

* “द देते'-इति ग । 1 ¢द्भत्येते"-द्रति ग । 

{ "ति?-दरति ख । 6 (मि्येलेन'-दति ग । 



शै 

२८८ ॥ शतप्रथत्राद्यणम् ॥ (रेप शत्रा ) 

छेष प्राप्रोति इ वे तस्य पाचं युस्य पाच प्रसति* 

ऽएवं मतद्द् ॥ १३॥ ॥ 

चमसौ देवयान ऽटति। चमसन ह वा ऽरतेन ` 
भूतन . देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चमसौ देवपान 

ऽइति ॥ १४ ॥ 

अरांर॥† ऽदवाग्रे नेमिदेवांर्वं परिभरसौति। 

यथारानेसिः सव्वतः परिभ्रेवन्वं देवान्त्सव्वतः परि- 

भूरसौव्येवेतदाद ॥ १५॥ 

ञ्रावह देवान्युजमानायेति । तदस्मे यज्ञाय देवाना- 
वोढवा ऽअदि मग्र ऽञ्रावहेति तदाग्रयायाज्यभागा- 
याभ्रि मागोढवा त्राह सोम सावदहेति तत्सौम्धा- 
याज्छभागाय सोम मावोढवा ऽादहाभ्नि सावहति 

तद्य ऽरुषु ऽउभयवाच्युत ऽआआम्रयुः पुरोडाशे भ॒वति 

तस्मा ऽञ्भ्नि मावोढवा आह ॥ १६॥ 

अथ यथादेवतम् । देवां ₹२॥ ऽअज्छपां ₹२॥ ऽच्राव- 

हेति तव््रयाजानुयाजानावोढवुा ऽह प्रयाजानुयाजा 
वै देवा ऽ्ज्यपा ऽअश्चि्ट होचायावदहेति तदि 

* ध्परष्यतिः-ह्ति च । 1 'अर{द'-इति. क, ख ; अशा "-इति ग, छ ॥ 

† “देवार ऽखाज्यपांरे"-इति क, ख; देवा ऽआाञ्यपाभ-दइति ग ; 

“देवाँ ऽखाज्यपां -इति इ । 



(धः रब्रार)  ॥ पर्थमकार्डम् । २९८९६ 

दोचायावोढवुा ऽआआह खं महिसान मुवहेति तत्खं 

महिमान मावोढवा ऽह व्वाग्वा ऽअस्य स्वौ महिमा 

तद्वाच सावोढवा ऽआद्ा च व्वह जातवेदः सुयुजा 
च यजेति तद्या ऽरवेतदेवेता ऽन्रावोढवा ऽराह 
ता ऽरख्वेतदाहा चैना वुहानुश्या* च यजेति यदु 
सुयजा च यजेति ॥ १७ ॥ 

सवे तिष्ठन्न्वाह। अन्वाह! तदसौ चनुवाक् 
` त॒दसावेवेतद्भत्वान्वाह तस्मात्ति्ठनन्वाद ॥ १८ ॥ 

अासौनो याज्यां यजति। इयन्धं॑हि युज्या 
तस्मान्न कश्चन तिष्ठन् युज्यं यजतौयःः डदि याज्या 
त॒दिय॒॒मेवेतद्भूत्वा यजति तस्मादुसौनो याज्यां 

यजति ॥ १९॥ 8 ॥ 

॥ इति ठृतौयप्रपाठके चतुथं ग्राह्य णम् [४. २.]॥ 

सामिधेन्यलुवचनानन्तर मग्र महाँ श्रसोति\, निगद्स्यानुवचनर 

विधिद्छुस्तप्रतिपाद्यायाः प्रश्सायाः कत्तयतां तदु पौहातलेन 

^ शनुष्छरा-इति ख, सायणोयमाष्यपुस्तकेषु च बहुषु । 

† 'न्वाहान्वाह-इति ग । { वजत य"-दति ग । 

९-- ते° ब्रा २, ५. २.१ ; सं° २, ५. ९. १। 
२-- निगदानां यजषटराधिकरणम्- मो० द° रख श्पा० ३८४१५ द; 

न्धा० मा० २. ९. १२ अधि° तद्वयम् । 

87 + 



२९० ॥ शतपथव्राद्ययम् ॥ ( उप धत्रा०) 

प्रतिपादवति- “एतद्ध वा इति । गरिष्ठः गुरूतमे । ^“प्रियस्ि- 
रेत्यादिना गुरग्रब्दस्य गरादे ग्रः" । दविवेहनाथं गरुतमे तस्मिन् 

होटले योजयिता तस्योत्साहं जनयितुम् 'उपामदन्' श्रस्तुवन् । 

“वोर्यवान् वे-दरत्यादिः स्हतिप्रकारः। श्रनया च स्त्या ^तम्' 
श्रधचिं वोचं सम्यक् खापितवन्तः। दरदं लौकिकेन दृष्टान्तेन 

प्रतिपादयति- “वयद मिति । निगदस्यानुवचनं विधत्ते “स 

यदिति । श्रतः' श्रस्मात्, सामिधेन्यनुवचनादित्यथेः॥ ९ ॥ 

श्रतुवक्रव्यं निगदं पटिवा पदशो वयाचष्टे- “च्रग्रे मदानित्या- 

दिना। “स चधात्मानं व्यद्करुताभि दतौयं वायु दतोयम्?- 

द्रत्यादिशरुतेः श्र्रिवाखा दित्यात्मना ब्रह्मणस्तेधावस्ानात् “न्रह्य 

हायिः“-दति तादाव्यप्रतिपादनम् । "तस्माद्" ब्रह्मणे जातलार् 

श्राद्धणेति' श्रत्निः स्यते दत्यथः। भारतः-इति पद मनू 

दधा नित्रूते- “एष होत्यादिना ॥ २॥ 

“ञअयार्घ॑य मित्यादि । दोटकटेकप्रवर विधिः ॥ ३॥ 

तच धर्म॑विग्रेष माद- “परस्तादवागिति । तस्मिन्नार्धयप्रवरण 

कूटस्थ षि मारभ्य तत्ु्रपौ चा दिक्रमेणावाचौनं वरणं कन्तेयम् । 

यया आद्किरसबारंस्यत्यभारदाजेत्यादि। तथा च ज्यायसः" 

भावपरो निर्दैशः ; ज्येष्वस्य "पतथ एवैतत् निन्भुतेः चरनेन प्रवरणेन 
निवेदयति । स्पष्ट मन्यत् ॥ ४॥ 

१-- पा सू० ६. ४. ११५७ । ¦ 

 र-- “अभिः, स चेधात्मानं व्यकुरुतादिव्यं ढतौयं वायुँ दतौयम्"-इति 

द देवोपरिद्ात्ः ९०. ६. ५. ३, । 



~ 

( 9० रत्रा)  ॥ प्रथमकाणडम् ॥ २९१ 

“दे वेद्धः"*-दत्या दि-निवित्यदानाम्? श्रनुवचनं विधत्ते “ख 

श्राय मुक्तेति। तानि पदानि क्रमेण व्याचष्टे “देवा दयेत 

भित्यादिना । स्यष्टोऽयैः ॥ ५॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ ९०॥ ९१॥ १२॥ 

““च्ास्पाच मिति। आ्रास्यषूपं पाचम् च्रास्ाच्म्ः। “देवपाचं 

वा इति। च्रग्नौ प्रचिक्तस्य दविषो देवेरद्यमानलाद्रवपाचलम् ॥ 

एतद्वेदितुः फल मादह- “प्राप्नोति हति। “यस्य' खल् भोज्यस्य 

वस्त॒नः सम्बन्धि "पातं र्ति" प्राप्तु मिच्छति, तदस्तुसम्बन्धि 

पाच श्राप्नोतिः एवं वेदितेत्यथेः॥ ९३॥१९४॥ 

““च्रर्२॥ऽदबेति । “चथारान्नेमिरिति । (वया) चक्र नाभौ 

नेम्याञ्च संयोजिता: कोलकाः “त्राः”, तान् यथाः नेमिः" परितो 

वत्तमानान् व्याभ्रोति, तदद् देवान्" श्रध्िरपि सयाप्रोतौ- 

त्यथः ॥९१५॥ 

निवित्यदानन्तर वक्तव्य मावाहननिगद् मनूद्य पद ग्रो याचष्े- 

“श्रावह देवानित्या दिनार । “देवानावोढवा इति। श्राङपूर्वादहतेः 

९-- यज्ुनि वित्यदान्येकादणश, ऋख्निवित्यदानि तु दादश; सन्ति च 

ऋग्यजुषोः पाठभेदाः । छग्बेदौयनिवित्यदानि कपर शिद्धयनिवि- 

दध्याये पठितानि (१. १-१२), रेतरेयत्राद्यणे च पपवयर विहितानि 

(र. ५, १, २.) । यजु निंवित्यदानि तु तेत्तिरोयत्राद्यणे समाम्नातानि 

(३. ५. २. १-१९१); तेत्तिसैयसंहितायाञ्च तानि विहितानि (२. ५, 

€. २-१२.) ; इहापि प्रपय्येव व्याख्यायन्ते । 

२-- 'पे्यति'-इति ज, भ, ए । मूकेऽप्येव मेव पाठभेदः | | 

इ-- अवाद ननिगदमन्त्ास्तु चयो दश । चयाक्नातास्तेऽपि तैत्तिरौयव्राद्ये 
३, ५. ३ ; विदधता ते तत्छंद्ितायाम् २. ५, ९. ७, < । 



२९द् ॥ प्रलपयत्राद्यणम् ॥ ( रथ शब्रा ) 

खां तवैन्-परत्ययः, ; यष्ट्यान् देवान् श्रावोढ मानेतु मित्यधैः। 
““श्रावद देवान्"-दति सामान्योकस्य आवाहनस्य विवरणम् “श्रनि 

मग्र श्रावह'“-दइत्यादि निगदशिद्धम् ॥ १६॥ 

“श्रय यथादेवत मिति । द गेपखंमासयोरुभयच योऽग्निः पुरो- 

डाग्रदेवता, तदावाहनानन्तर निर्वापसमये यस्यै-यस्ये देवताये 

येन क्रमेण निरतम्, तेनेव क्रमेण तस्याः सर्वस्याः देवतायाः 

“श्रननोषो मावावद"-दत्या दिवाक्पैरावा इनं कायं मित्ययः ॥ 

““दे वां ₹॥ऽअआज्धपानिति । प्रयाजानुयाजदेवता वादनं विवलितं 

सिति बाचष्टे- “त्मयाजातुयाजानिति। कम्मेवाचिना प्रया- 

जानुयाजण्रब्दन तत्सम्बन्धिनो देवा लच्छन्ते। ते डि हविर्भागा- 

क्रोकाराय वोढव्याः। तेषा माच्च मेव हि भागः; “यन्ना 

ग्लाति प्रयाजेन्वस्तद्, यदुपश्टति प्रयाजानुयाजेभ्वस्तत्”"-दृ ति, 
जौ दवौ पश्चतयोराज्ययो स्त विदश्रदण्णत्२ ॥ 

१-- पा० ०३. ४.९। २-- २०१ ए ८, € क श्टिके जङ्ब्े । 

इ-- “चयस्त्रिशदे देवाः सोमपाः, चयस्तंशदसौमपाः। अष्टौ वसवः, 

रकाद राः, दादशादित्याः, प्रजापतिश्च, वषट्कारद्ैते देवाः 
सोमपाः; रखकादश प्रयाजाः, खकादशानुयाजाः, रकादश्रोपयाजाः ; 

रतेऽसोमपाः पश्ुभाजनाः-दति णे° न्ना ° २. २. ८ | तच वदनां 

अदः नामानि तर्खार्° १. ९. १, वायुना मेकादश नामानि च तचैव 
१, €. ४, आदित्यानां दादग्र् नामानि ड उप २. €. ५, निघ° ५, 

ई, निर० १२, ११-२० डद्टवयानि । पयाजानां परिचयस्तु ते ब्रा 

३, ६.२, ३; तथा खनुयाजाना सपमि ततेव ३. ६. १३, १४ ; खव 

सुपयाजानान्तु ते° सं ९. ५, ११८ ९,9..१॥) 



(श्न्रत्रा०) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २९३ 

“अगिं दोज्ाय"-दत्यनेन खिष्ठक्ृतो ऽप्रेरादाडनं वित्रकितम् ॥ 

“सवे महिमान मिति) देवताया अग्रः खश्डूतौ वागृपो 

"मदिमाः ; तस्यावाहनम् “च्रावह जातवेदः'-दति वाक्येन ॥ 

्राकूप्रतिपादितस्याज्यभागा दिदेदतानां सर्वास मावादनस् निग- 

मनम्- “सुयजा च यजेति-दति । श्रस्य व्याख्यानम्- “श्रनुष्ठया 

च यजेति"”-दति । ्रनुष्ठयाः* श्रनुक्रमणए, सम्यगित्यथः ॥ १ € ॥ 

यदेतत्छामिधेन्यादिक मसुवचनादि, तत्सव तिष्ठतेव वक्तव्य 

मिति विधत्ते “सवा इति) कुत इत्यत श्राह “च्न्वाह होत- 

दिति। श्रनुवाक्या डदि युलोकरूपा तिष्टतश्च दयुलो कसम्बन्धो भवति ; 

श्रतोऽनुउाक्चार तावत्तिष्ठतेवानुवक्तु योग्या ; श्रनुवचनसाम्यात्ामि- 

घेन्यादिक मपि तिष्व पठितुं युक्त भिल्य्थैः ॥१२८॥ 

याज्यायां विग्रेष मादह- “श्रासौनो याज्या मिति। “हिः 

यस्नात् “दूवं' प्रथिव्यात्मिकेव 'याज्या'२, तस्नात् चाज्यापाठस्तिष्ठता 
------------ ------_-______-ऋ___~_~~__~__~_~_~__~_ ~~~ {४ 

९-- “अनु््ा'-इति पाठो मद्दृखेष डातिरिकतोषु स्वेग्बेव साथणभाव्य- 

पसतेषु ; डा० वेवर-दृ्धमाव्यषएस्तङेषु चेव मेव । 
२,३-- “सर्वेषा मगेऽग्रेऽनुवाक्यास्ततो याज्या५"-इति आश्व श्रौ ° सू० ३, 

७. २। ““पुरस्ताह्लच्छया पुरोऽनुवाक्या भवति ; जातानेव म्राटव्यान् 

प्रणदते । उपरि द्ा्चद्छया याज्या ; जनिष्यमाणानेव प्रतिनुदते”-द्रति 

ति° सं ° २. ६. २. ३ । “मन्तपतिपाद्याया देवताया नामधेयं ल्द ; 

तद् यस्या टचि पूर्वां विद्यते, सा एरोऽनुवाक्या ; तत्नाम यस्या 
सुत्तराद्धं विते, सा याज्या । तद्यथा- “अभिमूर्दा-इति पूर्वा 

ऽनिश्रन्दः, “जिन्वा मम्ने चकछृषे"-दयत्तरार्ऽमिशन्दः"-इति च तच 
सा० भा० | "दभयति वा अनुवाक्यया, प्रयच्छति याज्यया ०--° सा 



२९४ ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ (दपण भरना) 

न कन्तः; ्रासोनश्चः सन्निकषंविगशरषात् प्रथिवी रूपापन्नो भवति ; 

तदिथ मि्युक्रम्- “दय मेवेतद् श्लेति ॥ १९ ॥ ४ [४. २. ॥ 

दति ओरौसायणणाचायंविर दिते माधवौय बेद्ाथप्रकागर 
गि 

माध्यन्दिनिश्तपयन्रादह्यमणएभाये 
[प पिति । 

प्रथमकाण्ड चतुर्याध्यायं दितोयं ब्राह्मणम् ॥ 

यो इ वा ऽअग्निः सामिधेनौमिः समिद्धः अति- 

तरा* इ वै स इतरस्मादद्रस्तपत्यनवश्ष्यो दि भुवत्य- 
नवग्धश्यः ॥ १॥ 

स युथा डेवाधरिः। सामिधेनौभिः सुमिद्वस्तुपत्येव 
हेव॒॒ब्राह्मणः सामिधेनौव्विदाननुव्रवंस्तपत्यनवश्ष्यो 
हि भवन्धनवग्डश्यः ॥ २ ॥ | 

या परस्ताल्लच्तणा सानुवाक्या स्यात् °-° अथ योपरिद्टाह्लच्तणा 

सा याज्या स्यात्"-इति वचेद्देवोपरि टात् ७. २. १७-१६। ““घसे- 

ऽनुवाक्या देवतास्मरगार्था, याज्या च इहविःपदाना्था?-इति हि 

काल्या° खौ १.८. € सू° ढ° । 

₹-- अस्मिन् त्राद्यणे प्रवरनिगद मन्लपदाना मावादहननिगदमन्तपदानाच्च 

पाठटविधानव्याख्यानान्याम्नातानि, याज्यानुवाक्वयो रासनो परेश खा- 

श्रातः। तच चाहवनोयस्योत्तरन उपविश्य दत्तिणं जान्वाय 

““इौष्नं हव्यवाह नोरेम्'"-इति व्रैवतेव हो चा पवरमन्तपाठः कायैः॥ 
* “सुमिद्धोऽतितसा'-दइति ख । समिद्धो । ऽतितर्ा-इति ग । | 



(४अ० रत्रा) ॥ परथमकार्डम् ॥ २९५ 

सोऽन्बाह। प्र व ऽदूति प्राणो वे प्रवान् प्राण 

मेवेतया स॒मिन्धऽ्न ऽच्रायाहि व्वीतय ऽइृत्यपानो वा 

ऽरखुतवानपान॒ सेवेतया समिन्धे इदच्छोचा यविश्य्यु- 

दानो वे इद्च्छोचा ऽउदानु मेवैतया सुमिन्धे ॥ ३ ॥ 

सनः परथ अनवाय सिति। श्रोचं वे प्रथ अवाय्यर 

श्रोचैण हौद मुरु प्रथ णोति श्रो मवेतया 
समिन्धे ॥ ४ ॥ 

ईडन्यो नमस्य ऽइति । व्वाग्बा इडन्या+ व्वाग्धीद्ः 

सव्वे मीटर व्वाचेदः सव्व मौडितं व्वाच मेवेतया 
समिन्धे ॥ ५॥ 

अशो नु देववाहन ऽइति । सुनो वै देववाहनं 
म॒नो हीदं मनखिनं भूयिष्ठं व्वनौवा दयते मुन ऽरवै- 
तया समिन्धे ॥ & ॥ | | 

अप्र दौद्यतं हहदिति । चश्षुव्वु दौद्येव च्षरेवैतया 
समिन्धे ॥ ७॥ 

अथिन्दतं व्वणमह ऽदति। य॒ रवायं मध्यमः प्राण 

ऽरुत॒॒सवेतया समिन्धे सा हषान्तस्था प्राणाना मतो 
यन्य ऽऊङ्धाः प्राणा ऽच्रतोऽन्ये ऽवाञ्ोऽन्तस्था ह भव- 

~ 

* ^दडन्धो-दइति क, ग । 



२९६ ॥ प्रतपथन्राद्ययणम् ॥ (रेप धव्रार) 

त्यन्तस्या मेनं मन्यन्ते यु ऽर्वु मेता मन्तस्थां प्राणानां 

व्वेद् ॥ ८ ॥ 

शोचिष्केशस्त मौमदह ऽइति । श्रं वे शोचिष्केश 
शिच दद शश्चिनं भूयिष्ठः शोचयति श्छ 
मेवेतया समिन्धे ॥ < ॥ 

समिद्धो ऽग्र ऽआ्आहतेति । य॒ ऽरुवाय स॒वाङ प्राण 
रत॒मेवेत॒या सुमिन्ध च्राजुहोता दुवस्यतेति सव्वं 
मात्मनः सुमिन्ध ऽ्रा नखेभ्योऽथो लोमभ्यः ॥ १० ॥ 

स युदयेन प्रथमायाः सामिषिन्या मनुव्याहरेत् । तं 

प्रति बयात् प्राणं व्वा ऽण्तदात्मनोःग्रावाधाः प्राणे 

नात्मन ऽत्ति मारिष्यसौति तथा डव स्थात् ॥ ११ ॥ 
युदि दितौयस्या मनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्ूयादपानं 

व्वा ऽरतदात्मनीऽ्ावाधा अपानेनात्मन श्रान्त 
मारिष्यसौति तथा इहैव स्यात् ॥ १२॥ 

युद दृतौयस्था मनुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रयादुदानं 

व्वा ऽरुतदात्मनोऽप्रावाधा उदाननात्म॒न ऽ्ात्ति मारि 

प्यसौति तथा डेव स्यात् ॥ १३॥ 

य॒दि चतुथ्यां मनुव्यादरेत् । तं प्रति बरयाच्छोत 

व्वा ऽरतदात्मुनोऽ्मावाधाः श्रोचेणात्म॒न (छाति मुारि- 
` ष्यसि बधिरो भविष्यसौति त॒था हव स्थात् ॥ १४ ॥ 



( ४० त्रा०) ॥ प्रथम काण्डम् । 2९७ 

 युदि पञ्चम्या मनुव्याहरेत् । तं प्रति त्रुयादुाचं 

व्वा ऽरतदात्म॒नोऽप्रावाधा व्वाचात्सन ज्यात्ति मारि 
व्यसि मूको भविष्यसौति त॒था डेव स्यात् ॥ १५ ॥ 

य॒दि पश्या मनुव्याहरेत् । तें प्रति ब्रूयान्सरनो वा 

ऽरतदात्मनोऽ्रावाधा मनस्रात्मन ऽच्रात्तिं मारिष्यसि 
मनो सुषिख्दौतो मोमुधुशखरिष्यसौति त॒था हेव 
 स्यात्॥ १६ ॥ | 

य॒दि सप्तम्या मतुव्याहरेत् । तं प्र॒ति ब्रूयाच 

ऽरतदात्मनोऽप्रावाधाशरषुषात्सुन चात्ति सारिष्यस्यन्धो 
भविष्यसीति त॒था इव् स्यात् ॥ १७॥ 

युद्यषटभ्युा मनतुव्याहरेत्। तं प्र॒ति ्रूयान्ष्यं व्वा 

ऽरतत् प्राण॒ मात्मनोऽप्रावाधा मध्येन प्राणोनात्म॒न 

ऽच्ात्ति स॒ारिष्यस्यट्ष््ायां मरिष्यसौति त॒था वु 
स्यात् ॥ १८ ॥ | 

य॒दि नवम्या मनुव्याहुरेत् । तं एति ब्रूयाच्छिश्न व्वा 

`ऽरतदात्मनोऽद्यावाधाः श्विनात्म॒न ऽश्रातति सारिष्यसि 
क्लीवौ भविष्यसीति तथा हैव स्यात् ॥ १९६ ॥ 

युदि दशम्या मलुव्या हरेत् । तं एति ब्रूयाद्वाच्चं वा 

* “मोसुयु?-इति चातिरिकतेषृ ; “मोमु गुः-दति च दृष्टो डा° वेवरेण। 

† श्य्रायः-दति चातिरिक्तोषु ; श्युद्रायः-दति च दृष्टो डा° वेवरेण । 
38 



२६८ ॥ श्रतपथ्त्राद्यणम् ॥ { दपर ५व्रार) 

ऽण्तत् प्राण मात्मनोऽग्नावाधा ऽचछवाचा प्राणेनात्सन 

 ऽ्रातति मुारिष्यस्यपिनङ्खो मरिष्यसीति तथा हव 
स्थात् ॥ २० ॥ 

युद्येकादश्या मनुव्याहरेत् । तं परति द्रेयात् सव्वं 
व्वा ऽरतदात्ान मग्रावाधाः सर्व्वेखात्मनात्ति सारि 
ष्यसि शि्रऽमु' लोक् मेष्यसौति तथा डेव स्यात् ॥ २१॥ 

स युथा इेवागि। सामिधेनौभिः सुमिद्च माप 
दाति न्येव्येवु डेव॒ब्राह्मणट सामिषेनौव्विडास 
मनुत्रुवुन्त मनुव्याहृत्युा्ति न्येति ॥ २२॥५॥ 

॥ इति ठृतौयगप्रपाटके पञ्चमं ब्रा ह्य णम् [४. ३.|॥ 

सामिधेनो भिङैग्पिः समिद्धस्याग्नः लौकिकाथिसकाशाद तिश्य 

माह-य्यो वा दइति। यस्मादतिश्येन तपति, श्रतः रा्तषा- 

दिभिः वषित हिषितु, (मभि) खुं न शक्य इत्यथः ॥ १ ॥ 

समिद्धाथिदृष्टान्तेन एवंवेद तुर्हातुरपि तददतुवचनं वतो 

ययोक्तविगरेषापत्तिभेदतौत्याद-- “स ययेति । श्रनवषटव्यः"श्रनव- 

्टश्यः"-रत्युभयच धेष्ेगेख, “खदुपधाचाजुपिचृतेः”-दति९ कश्रेणि 

क्यप् ॥ २॥ 

* “व्विदास समनुब्रवन्तः-ति च । 

९-- शग्टेषेञख'-दइति जादिष्वपपाठः । “ष प्रस ने "-दति चा० चुर पर | 

३१५ । “ग्व व्वामग्रने'"-द्रति धाः तुर पर १४२ । 'आमशन 

` स्प््ःः दति सि° कौ°। २-- पाण खू० ३, १. १९१० । 



( 8० उतरा) ॥ प्रयमकारटम् ¶ २९.९६. 

श्रयेताः सामिधेनीः प्रत्येकं तत्तलिद्धोपन्यासेन प्राणपान- 

ओचादिकरणयामवि शिष्टात्मसंस्कार हेत्तया प्रश्सति- “सोऽन्वाहे- 

त्यादिना । प्राणो वे प्रदानिति। प्रगमनय॒क्तलात् श्राणः" श्र 

शब्दवान्। प्राणट़त्तिहिं इड़ापिङ्गलाभ्यां प्राचौनं निगच्छति, 
श्रत: ( एतया" ) प्रशब्दोपेतया प्रथमया साभिधेन्यार प्रगमनवन्तर 

श्राण मेव “समिन्धे दौपयति । एव सुत्तरचापि योज्यम् ॥ 

'ञ्रपानो वा एतवानिति। बहिनिगेतस्य वायोरात्माभिसुखो 

दत्तिदयेपानः ; श्रत श्रागमनविंग्िष्टलात् श्रपानः च्राकारोपसगं- 

वानित्ययः" ॥ ` 

'“डदानो वे इच्छोचा इईति*। “इत्, श्रधिकं “श्रो चते" 

दोप्त इति शटदच्छोचाः श्रत्निः; उदानवायुरपि देदस्यो- 

व्केपणात् श्रधिकतेजो युक्तः ; श्रतो “ङदच्छो चाः तिगन्देन “उद्ानः' 

उपस्थाप्यते ॥ रे ॥ 

---_~__________-______~__-~_~__~~~~्_~-~-~-~--~-~-~- ~~ -~-- ------ ----- --- ~ -- --------- ~~~ ---> 

९- “पागमनयुक्घत्वात्!-इति ड । 

२-- “प्रवो उाजा अभिद्यवः। हविश्मन्त ताच्या । देवाञ्चिगाति सन्नयः" 

इति प्रथमा सामिधेनी रवती, प्रेतिलिङ्ा' वा । त° ब्रा० इ. ५, 

२, १ । इ-- “पाग्गमनवनन्तः-ईति ड । 

४-- “अन्न अआ यादि वीतये | एएणानो हव्यदातये । नि द्योता सलि 

बह्हिषि”-द्रति दितौया सामिधेनौ “खावतौ', ^रतिलिङ्ाः वा। 

ते° ब्रा ३, ५, २. २। 

५-- “तं त्वा समिद्भिरङ्गिरः । एतेन वद्धयामसि । खदच्छोचा यवि्"- 

इति टतौया सामिधेनी "गीवेतौ? । त° त्रा ३, ५५२. ३। 



"4 ` ॥ श्तपथ्त्राद्धरम् ॥ | ( इपर ° ५ब्रा०) 

“स न दूति। श्रोतं वे प्रथु श्रवाय्य भिति\। श्रुः विस्त 
अवणसाधनं यु श्रवाय्यम् । अनेन शब्देन ओरोचरेद्धियं विवचित 

नित्याद् “जओरोरेण होति । उर्-द्ति परथ॒गशब्दयाख्यानम् ॥ ४॥ 

“दैन्य इति। “वाग्वा ईडन्येति। ^ईडन्यो नमस्यः इत्यृचि? 

डन्यः-ग्रब्देन वाग् विवकिता । कथ मेतदित्या््घोपपादयति- 

श्वागिति। वाग एव खल्विदं “सवं जगत् दद्ध स्तौति । “ईड 

स्तुतौ"”-द्ति धातुः यत्रान्यः स्तोता, ततापि वाचेव करण 

गलया स्वं मौडितं भवति । ईं ईद्यते श्रनयेति वा कर्नुकरणए- 

व्युत्पत्या "$ डन्यः-गशरब्दस्य वाम्बाचकत् मवगन्तय मित्यथेः ॥ ५॥ 

 “्रश्वो न दति) “मनो वे देववादन भिति। “अश्रो न 

देववाहनः" -दूतिः “देववादनः-ग्रब्दो मनम उपलच्लकः। “डि 

यस्मात् (मनः (मनखिनंः पुरुषं श्वयिष्ठम्' अत्यधिकं "वनौ- 

वाद्यते" ग्टं वहति, देवान् शत्रं प्रापयति; . श्रतो देववाहनं 

मन दत्ययः॥ ई ॥ 

“ग्रे दौद्यत भिति। “चचुर्वे दौदयेवेति। चकत" दन्धियं 

१-- “स नः एथु खवाय्यम् । अच्छा देव विवाससि । रद दमे सवौगेम्'*- 
इति चतुर्थौ सामिधेनौ शएयवतौ' । ते° त्रा ३. ५. २. ४ । 

२-- “६ खन्धो नमस्यत्तिरः । तमा््सि द्रंतः। समभिरिध्यते ठषा"- 

इति पञ्चमौ सामिधेनी नमखतौ' । पै० ब्रा” ३, ५. २. ५ । 

३-- धा० अद्ा० अा> < । 

 ४--छषो अभ्रिः समिद्यते। अश्वो न देववाहनः। त हविष्मन्त 

हडते""-इति षष्टो सामिधेनी हविष्मतो । ते" त्रा इ. ५.२. ६ । 



(8० दत्रा०) ॥ पथम काण्डम् ॥ ०६ 

` डि खूपादिप्रकाश्रकवात् “च्रग्रे दोद्यतम्''-दतिः दौचच्छन्देन 

दौ श्तिवादिनोपखाष्यते ; शतो ऽनया चद्धुःसभिन्धनम् ॥ ऽ ॥ 

“श्रि दूत मितिः । “च एवाय सष्टसः प्राण दति । प्राणा- 

पानादि पञ्चटत्याश्रयश्तो ग्यः च्रियाग्रक्चात्को देदमष्टेऽदस्थितः 

श्राणएः, तस्य समिन्धनम् “श्रग्नि दूतम्”-दरत्यनया । दूतो दधिः 

सवेषां देवानां सुखम्, तथा प्राणोऽपोति, तेन सभिन्धनस्योपपत्तिः ॥ 

“सा ईषान्तससेत्यादि । शषाः “श्रतं दूतं दृणोमरे“-दइति 

सामिधेनो, मध्यमप्राणरूपेण प्राणापानादिसंस्तताना मन्यासा 

न्टचाम् अन्तस्था अन्तरवस्िता भवति । “अन्ये हि प्राणाः" चचुः- 

ओचादयः श्रत अरस्माप्माणादारभ्य "ऊधः चरन्ति ; पायुप्ा- 

दयः श्रन्येः प्राणाः श्रतः' अरस््मान्मष्यमात् प्राणादेवारभ्य चवाद्ः" 

श्रवाद्युखा चरन्तरवस्िता भवन्ति ॥ 

एवं वेदितुः फल माइ “अन्तस्था मिति । “न्तखाम्ः 

 श्रन्तरवयितां प्राणदेवता मित्यथंः ॥ ८ ॥ 

के पुनरेतेषां मध्येऽवाञ्चोऽन्तयाः प्राण दति, तान् दरेयति- 

“शो विष्केशस्त मौ मह दत्यादिनार। “शिशयं वै शोविष्कश मिति। 
न न र~ ~ 

९-- “षणं त्वा वयं ठषन्। टबाणः समिधौमदहि। अभ्रे दौ दयतं खडत्”- 

`इति सप्तमौ सामिधेनी “खचरत । ते बरा० ३, १, २, ७ । 

२-- “अधिं दूतं णेसहे । हो तारः विश्वेद सम् । अस्य यक्षस्य सुकतुम्”- 

द्रति अधम सामिधेनी श्टूत्वतीौः । त° त्रा ३, ५, २, ८ | 

इ-- ““समिद्यमानो अध्वरे । सिः पावक ईयः । शो चिष्केशस्तमोौ महे 

दति मवम सामिधेनौ 'समिद्धमानवतौः । ते° ब्रा २. ५. २. € । 



श०य् ॥ श्रतप्रयन्राद्धयगम् ॥ (इण भत्रा°) 

तदुपपादनम्- “शिश्नं हौति। श्रभिलपितस्तौ विरहे अ्रतिश्येन 
श्रोकडेतुलात् “शो चिष्केश"-शब्दन “शिश्नः पुंयच्ननं लच्छते । 

तया च एतच्छब्दो पेतयचां श्रानन्दनबययापारस्य उपस्याख्यस्येन्दरियस्य 

समिन्धनं इतं भवतोत्ययेः ॥ ९ ॥ 

“खमिद्धो श्रग्र इतिः। शय एवाय मवाडः प्राण इति। 

प्राणशब्द इद्धियवचनोऽवाङ्ुखः ; श्रपानास्य भिद्धिय भित्यथैः ॥ 

“सवं मात्मान भिति। उक्रद्धियसक्घात मापादमस्तकव्या्न 

जो वात्मान मेव उत्तमया सामिधेन्यार “समिन्धे । तस्या श्रात्मनञ्च 

उक्तरीत्या सर्वोपरि वत्तंनं सान्यम् ॥ १०॥ 

एव मेकाद श्र सामिधेनोःर प्रत्यृचं लिङ्गविशेषोपन्यासेन प्राण- 

पानादौनां समिन्धनहेतुतया प्रशस्य तत्र तदनुवचनसमये श्रपतो 

देव्यस्य प्राणपानादि वियोजनडेतुलेन प्रशंखति- “स यद्येन मिति । 

प्रथमायां साभिधेन्याम्' अनूच्यमानायाम् "एने" हौतारं यदि" 

देव्यः अनुव्यादरेद्' ग्रपेत् । “शच्रनुव्याहारः श्रापः-दूति हि 

धूततखामो भाव्यकारः*। (तम् अनुव्याहरन्त प्रतिः होता 

१-- “समिधो अभ्र खआडत। देवान् यत्ति खध्वर । त्व हि हव्यवाडसि 
[कर > 

इति दश्रमौ सामिधेनौ समिडधवतौः । त° ब्रा ३. ५, २, १० । 

२-- “आआजुद्धोवा दुवस्यत । अन्निं पयव्यध्वरे । णोध्व इव्यवाहनम्?- 
न = ( $ = 

इव्येकादग्रौ सामिधेनौ उत्तमाः । त° व्रा इ. ५. २. ९९१ । 

इ-- खासा मेव सामिधेनौनां वयाख्यानानि पुरस्तादाप्नातानि (इ ब्रा°) । 

9-- अपन्तम्दौययन्ञपरिभाषादिश्ौतसतरेषु रुतत्वु तमाव्याणि लद्यापि 
पापद्न्त रव, शतप्सखप्येतत्कतं भाव्यं सायणादिभिरवलोकितं 



( ४अ० इत्रार) ॥ प्रथमकार्डम् ॥ ३० 

श्रूयात्, “एतत्! एतहि श्रात्मनः खसम्बस्िन भ्रां डे शतो | 

र्नो शच्राधाःः निडहितवानसि। तिः तव '्राणेनः निभित्तन 

(“आत्मनः ) खात्मनः (श्रार्तिः) पौडां प्राश्यमौोति,। एवं 

होचा प्रतिवचने हते तस्य देव्यस्य यथोक्तं "तयेव सत्यं भवेत् । 

ऋचां च प्राणपानादिप्रतिपादकल्वं प्रागेव प्रतिपादितम्ः। एव 

सुत्तरज्रापि योजना । श्रथ निगदसिद्धः ॥११॥।१२।१९३२॥ 

१४॥१९१५॥ 

"यदि षष्ठया मिति । “मनो मुषिण्टहोत दति। मनसो 

मोषणं विपरिलोपः, तेन गहोतः, श्रत एव श्रतिगश्येन मूढः 

चरिष्यसोत्यथः ॥ १६॥ १७॥ 

“यद्यष्टम्या मिति । “उद् श्रायेति । उद ्रानम्' ऊं सनम्, 

तत्राणेत्ययेः ॥ १८॥ १९ ॥ 

“यदि दशम्या मिति। “श्रपिनद्धो मरिब्सोतोति । ्रपि- 

नद्धः" बन्धनयुक्त दत्ययेः ॥ २०॥ 

 “यद्येकादश्या भिति। “चिप्रेऽमु लोक मिति। क्र 

 श्रन्प एव काले, कालविलम्ब मन्तरेण श्रसुं' दुलोकं गभिग्य- 

सोत्यथः॥ २१॥ | 

स्यात् । इदेवोपरिद्टात् एनरुपि ई. १. १८ ; एनः ४. ५, २. १३। 

कातोयश्रोतव्यः ख्यानेऽप्येव मेव २५. १९०. ११ । 

१-- “कट गतिप्रापणयो ः-द्व्यस्य रूपं मूले खलम् आरिष्यसि-इति ; 

स्य चेद प्रतिवचन प्राप्यसोति । 

२- २.९५ ए° १-४ प° चव्यम् । 



६०४ ॥ एतपधन्रद्धरम् । ( इष ईरा ) 

एवं सालिधेनोरनुद्रुवतो होत्ुरधिषमानलात् तद्टान्तवेन 
होटग्रापकारिणः प्रतिपादिता मातत निगमयति-““स यथेति । 

“सखाभिधेगी भिः करणैः "समिद्ध मिः प्राप्य "यया अनिः न्येति 

नितरां प्राप्नोति, तेव (सानिघेनोःः विदुषो रोत्दधयश्च तदलु्या- 

हारनिमित्ता बुक्तविधां पौडां प्राघ्नोतौत्यथः ॥२२॥१५[४.३.॥ 

दूति ओ्रौखायणाचायं विरदिते माधवौये वेदाथप्रकाशर 

माध्यन्दिनिगश्रतपथव्राह्यणएभाय्ये 

प्रथमकाण्डे चतु्ध्याये ठतौय बाद्यणएम्\ ॥ 

तं व्वा ऽत मभ्निर सुमेन्िषत। सुमिङ्घे देवेभ्यो 
जुहवामेति तस्मिनेतं ऽरव॒प्रथमे ऽच्चाहतौ जुहोति 
म॒नसे चैव॒ व्वाचे च मुनश्च हवे* व्वुकू च युजौ 
देवेभ्यो यज्ञ॒ व्वहतः ॥ १ ॥ 

स ॒युदुपा्श क्रियते । तन्द्नो देवेभ्यो यन्तु वह- 

त्यथ युद्वाचा निरुक्तं क्रियते तदृाग्देवेभ्यो यन्न॒ वहन्ये- 
तदा इदं दयं क्रियते तदेते ऽशवैतत् स॒न्तप्ययति दृप्त 
प्रीतं देषुभ्यो यन्न॒ व्वदात ऽत्ति ॥२। 

९-- अस्मिन् ब्र्हाणे सामिधनौमन्लाणां एयक्-एथक् फलस वादाः, तत्त- ` 

त्याटव्याघातकारिणां एक-एक दोषाच्वान्नाताः। ` 

* ेवः-इति च । 



(४० 9व्रार) ॥ प्रयमकार्डम् ॥ २०५ 

लुवेण त मुाधारयति। यं मनस आघारयति 
व्ुषा हि सुनो व्वुषा हि* सुवः ॥ ३॥ 

खुचा त माघारयति । यं व्वाच ऽत्राघार्यति योषा 
हिव्वाग् योषा हि सुक् ॥५॥ 

तूष्णं त साघारयति । यं म॒नस ऽ्राघारयति न 

स्वाहेति चनानिर्क्तः हि मनो निरुक्त चछेतट् 

युत् तुष्णौम् ॥ ५ ॥ 
सन्ल्ेण त साघारयति। यरु व्वाच भचाघार्यति 

निरुक्ता दि व्वाङ् निरुक्तो हि म॒न्ह्ः ॥ € ॥ 
च्रासोनस्त माघारयति। यं मनस ऽआआधारयति 

तिरंसतं युं व्वाचे मुनश्च दवे व्वुाक् च युजौ देवेभ्यो 
यज्नं व्वहतो यतरो वै युजोहसौयान् भवल्युपवदं वै 
तस्मै कुव्बैन्ति व्वाग्वे म॒नसो हसीयस्य॒परिमिततर 
भिव हि म॒नः परिमिततरेव दहि व्वाक् तदाच ऽरवेत- 

दुपवहं करोति ते सयुजौ देवेभ्यो यज्नं व्वहतस्तुस्मात् 
तिष्ठन् वाच ऽच्चाघारयति ॥ ७ ॥ 

देवा इ वे यन्नु तन्वानाः। ते ऽसुरराक्षसेभ्य 
ऽअरासङ्गाट् बिभयुच्क्रुस्त॒ ‹र्तदशिणतुः प्रलयुद्श्रय- 

नुच्छरित मिव ड व्वौय तंस्मादश्िणतस्तिषठन्नाघारयति 
~
~
~
 

¢^ © | † तन्वानुास्त- द्रति क, ग । 
39 



०६ | ॥ शतपथत्राद्यगम् ॥ ( रेष दप्रा० ) 

स युदुभयुत अच्राधारयति तस्मादिदं मुनश्च व्वाक् च 

समान् मेव सन्नानेव शिरो इ वें यज्ञस्येतयोरन्यतर 
आधारयोमृल मन्धतरुः ॥ ८ ॥ 

सुवण त सुधारयति। यो मृलं यज्ञस्य सुचा त 
साघारयति यः शिरो यज्ञस्य ॥ < ॥ 

तूब्लों त सुधारयति । यो मुलं यज्नस्य तूष्णौ मिव 
हौदं मूलं नो च व्वाग्वदति ॥ १०॥ 

मन्ते त साघारयति। यः शिरो यज्ञ॒स्य व्वाश्धि 

मन्त्रः शौष्णा होय सुधि वाग्डुदति ॥ ११॥ 

च्रासीनस्त साघारयति। यो मलं यज्ञस्य निषस 
भिव हौदं मलं तिष्ठस्त माघारयति यः श्रि यज्ञस्य 

तिष्ठतौव रौद शिरः ॥ १२॥ 

सु खवेण पुव्व माधार माघार्याह । अश्चि* मन्नीत्स 

स्खद्रौति य॒था धुर मध्युह्ेदेवं तद्यत्पूव माघार् माघार- 
यत्यध्यद्य हि धर यज्न्ति। ॥ १३ ॥ 

च्य सम्माण्टि। यनक्तीवेन मेतद्यक्तौ देवेभ्यो यज्ञं 

व्वह्ादिति तस्मात् सुम्मा्टि परिकौामः सुम्माणि परि- 

क्राम हि योग्यं युच्छन्ति चिख्िः सुम्माणटिं चिदचि 
यज्ञः ॥ १९ ॥ 

* भमाघार्यादाभ्चि-इति क, ग । 

1 यञ्जन्तिः- दति, शयञ्जन्ति-इति च च-पुस्तके । 

क 



(४स० 8त्रा°) ॥ प्रथेमकाण्डम् । | 4 

स सुम्माष्टिं। शुम्रे व्वाजजिदाजं त्वा सरिष्यन्तं 

(त्वा*) व्वाजजितः सम्माञ्सोति यज्ञं त्वा व्वश्यन्तं (व्वा!) 

यज्ञियः सुम्माञसत्यिवेतदाहाथोपरिष्टाततूष्णो चिस्तदथा 
युका प्राजेत्प्ेहि व्वहेत्येव॒॒मेवेतत् कंश्योपक्िपति 
प्रहि देवेभ्यो य्न व्वहेति तुस्मादुपरिष्टाततष्णौ चिस्त- 

ददेतदुन्तरेण कुम्भे क्रियते तस्मादिदं सुन व्वाक् च 
समान मेव सन्नानेव ॥ १५ ॥ € ॥ 

॥ इति तृतौयप्रपारके षष्ठं बाह्मणम् [४. ४.| ॥ 

च्रथाघाराख्यौ दोमो विधातुं सिद्ध मयं मनुवदति-^तंवा 

एत मिति। "तम् एतम्” प्रकत मादवनोयम् “अरिम् “सनै न्िषतः 

सम्यग् दश्च मङ्वेन् । केनाभिप्रायेणेति त मादह- “समिद्ध इति । 

"तस्मिन्" सन्दौपेऽप्नौ “एते एवः मुख्ये श्राघाररूपे श्राह्तौः 
 वाद्मनसयोरचं “जुहोतिः। कुतः ? “मनश्च वाक् च' दत्युभौ युजौ 

भिथ॒नो ग्रतौ सन्तौ देवेभ्यः" यज्ञसम्बस्धि हविः प्रापयत दरति, ॥९॥ 

* च-धु्लतकमाकेऽचेतदधिकं पदम् । 

† ख-पुस्तकमाचेऽवेतदध्धिकं पदम् । † “यन्ति ग, च । 

 १- ड-एस्तकमाच मवलब्बेपतदि ह सायगौयं भाव्यं सम्पादितम् ; ज-पुस्तक्े 

त्वस्येव भाष्यम्-- “तं वा खत मिति। “समे न्धिषतः सन्दीपितवन्तः। 

यजमानः परयोहनुतेन, अध्वयँरिद्माधानेन, त्रद्या साभिधेन्यनु च्या, 

ह्ोतानुवचनेन । किमयम् ? (समिद्ध सति आङतौ होव्याम इति । 
"तस्मिन्" समिद्धे “रते खव' पूरवत्तराघारलच्तरे श्रयमे आङ्तौ' 
“जुद्ोति" ; न तावदन्धां काञिदन्यदेव्याम् । अध्यात्मिकाभ्यां 



३०८ ॥ शतपयन्राद्छयणम् ॥ (रप्र त्रा) 

तयोः क्रमेण हविः-प्रापण सुच्यते- “स॒ यदिति। “यत् 

एतत् द द्म् "उपां ए" निरुक्तरूप माङ्तिद्वय शक्रियतेः, एतदेव "तत् 

आङतियुग्मम् “एतेः मनोवाचौ सन्तपयति । गेषं सुगमम्, ॥ २॥ 

सुवद्गभ्यां क्रमे णाघारौ कन्तैव्याविति विधत्ते- ““खबेरेति । 
मनसो हि कामोत्प्तिद्ारया इषवम्, दति तयोः साम्यम् ; श्रतो 

मनःसम्बन्धिन श्राघारस्य खव साध्यवम् ; वाकूखचोः स्तौलं समानम्, 

श्रतो वाक्चन्बन्धिन ्राघारस्य सुक् साध्यलं युक्त मित्ययेः ॥ ३॥ ४॥ 

श्रथेतयोराघारयोः क्रमेण शच्रमन्तकत्-समन््रकत-लक्तषणणे गुणौ 

विधत्ते “ष्णो मित्यादिना । “खाडेति चनेति । 'चनः-ग्रब्दो- 

ऽप्यथ ; खादेत्यपि शब्दं न ्रूयादित्यथः । मनोदेवतस्याघारस्य 

द्रष्णो कलवं युक्तं भिति प्रतिपादयति “श्रनिरुक्त दोति। निगद्- 

सिद्ध मन्यत् ॥ ५॥ ६ ॥ 

रूपाभ्यां प्रजापति मिव दशंयन्नाद- “मनसे चेव वाचे चैति । किं 

कारगम् ? ताभ्यां प्रथम मिति | “मनख तै वाक चेति। “युजौ? 

य॒ज्येते इति, योक्तव्यौ द्व्यथः ।  यक्ततौ चतौ अस्रौ वहत इव्यभि- 

प्रायः॥९॥ स्यादिदं इरि खामिनः ?। ्रादिएस्तकेषु नास्येवाच 

माष्यम् ; ठ-पुसतक त्वितः पूवत खव सप्तमाध्यायोयदितोयत्राद्यगं 

यावत् भाव्यं चटितम् ; ए-एस्तकेऽप्येतद्धाव्याभावः । | 

१-- ज-पुस्तको त्वस्येवं माव्यम्-- “स यदुपांश्विति । किं एुनयज्ञस्य, कोऽच 

बदति ? | वोण्वयविभागायादइ- ““र्तद्वा दद् सिति। दित्वावधास्ण 

मिद मेव (दयं कियतेः यच्च वाची - - यच्च तद्िपरौत भिति ॥२॥ 

्न्यान्यादश पुस्तकविवरणन्तु इहापि पूववदेव । 

२-- “चनेति निपाती निपातसमाद्धारो वा'-द्ति ( दर्खिामिनः?) ज । 



(भअ भ्रा) ॥ प्रयमकार्डम् ॥ ३०९ 

उपवेश्रनावस्थानलक्षणौ गणौ क्रमेणाघारयो विधत्त “च्रासौ- 

नस्त भिति। “लिष्ठस्तं यं वाच दति। श्राचारयतिः-इत्युभयचानु- 

षङ्गः । खचाघारस्यः तिष्ठता हो तव्यल मुपपादयति- "मनश्च ह व 

वाक् वचेत्यादिना। यजौ रथावयवे युगे अ्रशवादिवद् युक्तौ 
ऋलेत्ययः । “चतरो वा इत्यादि । लोके डि रथादिषु युक्तयो- 

रश्वयोमेध्ये “यतरः खल् हसौ यान्" श्रतिश्रयेन सोऽच्यकायो 
भवतिः, तस्य साम्येन वदनाय 'उपवदह' वदः खन्धप्रदेशः तस्योपरि 

शिष्ट मौन्नत्यकरं दारुमयं स्थूलपोटकादिकं लौकिकाः वन्ति । 

यस्मादेवं लोके, तस्मादल्यविषयत्वेन अपरिभितविषयान्मनसों 

छसौोयस्या वाचः स्थितिक्रियाविशिष्टाघारेणौन्नत्यकरम् “उपवद 

भिव एतद्भवति । चरतः "तेः वाद्यनसे उभे श्रपि "वयुजौः समान- 

वइनप्रदेओे भवत इत्यथः ॥ ७ ॥ 

खगव्याघारस्य श्राहवनोय-द रिएभ।ग-खितिलक्षए-चमेविशरेषं 

विदधाति- ष्देवा इ वा दत्यादिना। “दकिणतः प्रतीति। 

श्राहवनोयस्य दचचिणभागे असुरान् प्रत्यु च्छितवन्तः । कथ सुच्छय- 

स्तषा मित्यत ॒ श्राद- “उच्छ्रित भिव डौोति। “उच्छितिंः 

पवेतादिकम्, त मिव वौयं मपि दुरासदम् । तादृश्वोयेयोगात्तेषा 

मुच्छरितल भित्ययः॥ 

्रयाघारयोदक्िणोत्तरपरिधिसन्धि मारभ्येव उभयतः करणं 

विधत्ते "स॒ यदिति। उभयतः दल्तिणत उन्तरतश्चेत्यथैः । 

९-- खगब्याघारस्य'-दरति जादिषु । 



२९० ॥ ग्रतपथब्राद्य णम् ॥ ( देप्र° ब्रा) 

“समान मेव सन्नानेवेति। मनश्च वाक् चेत्येतदुभयं समानविषयं 

समानाश्रय मेव "खद्" भवद् पि नानेव भिन्न मिव भवतौत्ययः ॥ 

“खवेण त॒ माघारयतोत्यादिकं प्राग्िहितंः प्रकारान्तरेण 

स्तोति- “शिरो हइ वै यज्ञस्येत्याददिना। अर्धौ निगद्सिद्धः ॥ 

८॥९॥ 1 

मूलत्वेन शिर सेन खकूख्वयो स्तदु पजो वनेन तवष्णो कलवं निरुक्तलवं 

च प्राज्िहितः मनूद्य प्रशंखषति- “दन्णोः त मित्यादिना । न्लौ 

मिव होति। लोके डि यहृच्वादौनां मूलं तत् ष्णौ भिव हिः 

शरदृश्धमानलात् । एतदिवोपपादयति-- “नो येति । "नः ड' खल 

“अचरः मूलविषयं शब्दव्यापारो ऽप्यसि, दूरे दृष्टिविष्षयलम् । रतौ 

मूलग्धताघारस्य लौ किकमूलवत् त््लो कलं युक्तं मिल्यथैः ॥ ९०॥ ` 

“मन्त्रेणेति । “वाग्धि मन्त्र इत्यादि । वागिद्धियसाध्वलात् 

तदात्मको मन्तः। सा च वाकं “ष्णः उपरि ताल्वोष्ठपुरादि- 

व्यापारेण शब्द सुद्धारयति, रतो वागात्मकस्य “यज्ञस्य (शिरः 

श्रुतौर त्रघारसबन्धो युक्त दत्यथेः ॥ ११॥ 

प्राजखिदहितयोरासौनस्ितयोरपि' मूलशिर स्वो पजौवनेन प्रश्र॑सा 

जरियते- “च्रासौनस्त मित्यादिना । “जनिषष मिव हौद भिति। 

दृद टक्तादिमूलं “निषष्स भिव हिः एकचोपविष्ट मिव डि 

भवति ; खातेन चाद्चल्यविर दात् । श्रतो मूलग्डतस्वाघारख्यासन- 

१-- इहेव टतौयकण्डिकादिकं चव्यम् (२०५, २०८ एट° } । 

२-- इहैव पञ्चमकणिडिकादिकं बदटव्यम् (३०५, ३०८० )। " 

इ२-- “ !शिरः-स्तुलौ'- द्रति ड । #£-- इदेव सप्तमौ कण्डिका ददब्या । 



(४ऋ० शत्रा) ॥ प्रथम काण्डम् । २९.९१ 

सम्बन्धो युक्त दत्यथेः । “तिष्टतौव हौद मिति । इि' चतः दरद्" 

मनुय्यादौनां “शिरः “तिष्ठतौवः श्रस्तौति, स्ितिक्रियाविशिष्ट 

भिवोद्धं मिव दृश्यते, श्रतः शिरस्सस्त॒तस्याघारस्य तिष्ठता कर्चां 

निष्याद्नं युक्त भित्यथेः ॥१२॥ 

एव माघारयोः प्रतिनियतघर्मान् विधाय श्रनुष्टानक्रम माह- 

“र स्वेणेति । पूर्वाघारानन्तर, नोत्तराघारः; अपि तु “रग्नि 

 मभओीद् इति, च्राग्नोभं प्रति सनष त्रयात् । तस्य चाय मै 

हे श्रग्नोत्, आप्नोत्र! आराइवनोयास्यम् श्रग्निः “सब्ब 

सम्भाजनं कुविंति ॥ 

विधिल्सितस्य सम्माजेनस्याघारानन्तय्ये सुपपादयति- “ययेति । 

अनडुः स्कन्धदेशे यथा धुरम्" युगधुरम् श्रयेत्" योजयेत्, 

एव म्नौ धुरोऽध्यदन मेव पूर्वाचारदोमेन जयते । अ्रस्िनने 
लोकप्रसिद्ध माह “श्रध्यद्येति । नहिं यतः रयादिवहने श्रनड्- 

दश्वादिकं योज्यमानास्तदौयस्कन्धस्योषरि युगधुरम् श्रध्यद्यः 

पश्चात् पाशैः युञ्नन्तिः बध्नन्ति ; अतो धुरोऽध्यहनस्यानौयः पूर्वा- 
चारद्ौम इत्यथः ॥ १२॥ 

 श्रत्निसम्नाजेनं विघाय प्रशंसति-- “चअरयेति । “एनम् श्रद्नि 

हविवेडनाय सम्माजेनेन युनक्त त्यथेः। सम्माजने घमेविशेषं विधत्ते 

““परिक्राम भिति! परिज्रम्य-परिक्रम्य तन्तत्परि धिदेशं गत्वा तदनु- 

सारेणाभ्रिं .सम्मा्टिः। चरत एवोक्तं कात्या यनेन-- “दू ्रसन्नहनेरनु- 

 १९- का° श्चौ° ख् ३. १. १२ । प्रजापतिर्देवता, तेन खाद्ाकाराभावः । 



(9 ॥ गशतयथत्राद्यम् ॥ ( दपर त्रा ) 

परिधि समाश्च वाजजिदिति, निस्िः परिक्रामम्”- इति?। 

तचापि लोकप्रसिद्ध मुदादरति- “परिक्रामं दोति। एकंकस्मिन् 

परिधौ सम्माजेनस्य चिराढन्ति विधाय प्रम़सति- “चिस्िरिति। 

“भनित्यवोष्छयोः-दतिर दिव चनम् ॥ ९४॥ 

विदितं स्माजन मनूद्य मन्तं विधत्ते “ख सम्रार्टोति। 

मन्त्रस्याभिप्राय माह- “यज्ञं वेति । यज्ञसाधनताद्धं विर यन्ञ- 

शब्दाभिधेयम् । यज्ञसाधनं इविलंदण मन्नं देवेभ्यो 'वच्छन्तंः वदनं 

करिथ्यन्त मिति, “वाजं सरिग्यन्तम्?-दतिपददयस्याथः। ववाज- 

जितम्'- इत्यस्य व्याख्या यज्यम् दति। वाज यज्ञसाधनं 

इविलचण मन्नं जयतोति "वाजजित्"; तथाच “यज्ञं यज्खसाधनं 

हविर हंतौति “यक्ियम्' इति श्न्दाथंः सम्पद्यते ॥ 

उपरिष्टात् सम्माजेनं विधत्ते “श्रथेति । परिधिचयानुारेण 

परितोऽभिं सश्वन्य, तदनन्तरं चपर उपरिष्टात्" दष्टं" “िः" 

स्मञ्यात् । तदेतत् स्तौति- ^तद्ययेति । तत्" तथा सति वथाः 

खलु लोके युगधुरे अन्धां संयोज्य, प्रहि" प्रगच्छ, वोदृन्ये भारं 
"वहः इत्येवं वदत् "कश्या ताडनेन प्राजेत्ः प्रेरयेत् । एवं 

कश्रयोपचेपण मेव तदुपरि सम्माजेन भित्यथेः । स्ष्ट मन्यत् ॥ 

खौ वखगव्याघारयोमेधयेनुष्टानं सन्माजेनस्य प्रशसति- “तच्- 
दिति । मनोवाकूसंस्ठुतयोरनयोराघारयो मध्ये सम्माजैनस्य करणात् 

१-- वा० सं २. ७. १ । खतन्मन्लस्य मष्दौधरछतं भाष्य तद्वयम् | 

२-- का° ओरौ ° सू° ३. १. १३ । सम्माजनेन विरजस्क मुज्वलं करोति । 

(ज प्रा सू च र्. 9 | 



(श्ण त्रा) ॥ प्रथमकाण्ड ॥ द९द् 

तद्यावधाने सति (मनश्च वाक् चः एतदुभयं (खमान मेव) 

समानविषयं समानाश्रय मपि नानेव भिन्न भिव भवति ॥१९५॥ 

ई॥ [४. ४.।॥ 

दूति ओसायलाचायंविरविते माधवोये वेदाथंप्रकाभर 

माध्यन्दिनिशतपयन्राद्धणभाष्ये 

प्रथमकाण्ड चतूर्याध्याये चतुथं ब्राह्मएम्९ ॥ 

॥ इति प्रथमकाण्ड ठतौयप्रपाठकः समाप्तः, ॥ 

= 

१-- खुतस्मिन् ब्राह्मये पूर्वा धारस्य, ततोऽभिसम्माच्जेनस्य च विधिः। 

तेयं पडतिः ।-- खवेणाज्यस्थाल्या आज्य ग्ला उत्तरं परिधि 
मन्ववव्य पजापति मनसा ध्यायन् अभरेरुत्तरपदे शे जं दोर सन्ततं 

पराञ्चम् “शदः प्रजापरतये"-ईइति पूवं माघार माघारयति । ततोऽप्नौघे 
स्यच मिद्यासन्नहनं च समपंयन् “अनि मन्नौत् सम्मृदकि*-इति यभनौधं 

प्रेष्यति । वतो ऽग्रौत् स्फ्यं से गट्ञोत्वा अभिं प्रदच्िणी क्य दच्तिण- 
परिधिसन्निधौ स्थित्वा रश्रसदननेरदच्िणमरिधिपार्रेऽभिं चिः प्राक् 

सम्माष्टि। तच “अभ्रे वाजजित्'"-इति सङ्त्, दित्तूष्णीम् । रव 

मेव मध्यमपरिधिपा्छं, उत्तरपरिधिपा् चेति । 
इलोऽनन्तरं का-पुश्तके ““काण्डो १२८-इति, ख-पुस्तकेऽपि तैव, 

च-पुर्तके तु “कण्डिकासह्या १२०-इति । वस्तुतोंऽच प्रपाठके 
षटसु तब्राद्यणेष सवेकण्डो-सङ्गलनया १२८ ख्व सह्या लभ्यते । 

तद्यया-- ९ त्रा १९ क-रत्रा० १९ क०-रेत्रा० ४० क्- 
8 ब्रा० १५९ क>भतव्रा° २ कत्रा १५ क०=१२५८ क०॥ 
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२९७ ॥ ष्रतपथन्राद्य णम् ॥ (शप शब्रा) 

अय 

चतुयेप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम्, 

अपि वा 

चतूर्याध्याय पञ्चमं ब्राह्मणम् । 

॥ हरिः ७ॐ ॥ 

स॒ खुचोत्तर माघार् माधारयिष्यन् । पूव्वेण खुचा- 
वज्जञलिं निदधाति नुमो देवेभ्यः सधा पितृभ्य इति 
तदेवेभ्यशचैवेतत् पिदुभ्यश्चात्विज्यं करिष्यन्वहधते सुयमे 
मे भूयास्तं सिति खुचावादत्ते सुभुरे मे भूयास्तं सुत्तं 

व्वा शकेय मित्येवेतदादहास्कन्न म्य देवेभ्यः च्ाज्ः 

सुभ्धियास म्ित्य॒विक्षु्य मद्य देवेभ्यो यज्नं तनवा 
ऽदत्येवेतदाह ॥ १ ॥ 

अङ्किणा व्विष्णो मा त्वावकमिष मिति। यन्नोवे 

॑ व्वष्णस्तसमा ऽएवेतन्िहते मा त्वावक्रमिष सिति 
व्वसुमतौ मग्रे ते काया मुपख्येष सिति सध्वौ मम्रे 
ते काया मुपस्थेष सित्येवेतदाद ॥ २॥ 

व्वुष्णो स्यान मसौति। यन्नो वे व्विष्णस्तस्येव 

देतदन्तिकं तिष्ठति तस्मादाह विष्णो स्यान मसौतौत 



( ४अ० ५ब्रा° ) ॥ पथमकाण्डम् । २९१५ 

ऽइन्द्रो व्वौय मक्षणोदित्यतो हौन्द्रस्तिष्ठन् दश्िणितो 
नाष्रा रकश्षाश्स्यपादंस्तस्मादाहेत इन्द्रो व्वौयं मकणो- 
दिुद्खीऽ्वर ऽश्चास्थादित्यध्वरो वै यन्न॒ ऊर्द्ध यजन 
ऽञ्राश्यादिन्येवेतदादइ ॥ ३ ॥ 

यभन व्वहेचं व्वेदत्य मिति । उभुयं+* व्वा ऽर्त॒दधि- 
देवाना होता च दूतश्च त॒दुभुयं व्विद्धि युदेवाना 
मसौव्येवेतदाहावतां त्वां यावाप्रथिवौ ऽच्रव त्वं द्यावा- 
णथिवौ ऽइति नु तिरोहित मिवास्ति खिष्टङ्् देवेभ्य 

इन्द्र॒ राज्येन हविषाभूत् स्वाहेतौन्द्रो व यजस्य 
देवता तस्मादादेन्द्र ऽअज्येनेति व्वाचे वा ऽर्त माधार 
साघारयतौन्द्रो व्वागित्यु वु ऽआहस्तस्मादेवादन्द्र 

ऽअ ज्येनेति ॥ ४ ॥ | 
अथ॒ासस्पशयन्तसुचौ पर्येत्य । भरुवुया सुमनत्ति 

शिरो वै यन्नस्योत्तर आधार ऽआत्मा वं भवा तदा- 
तमन्येवैतच्छिरः प्रतिदधाति शिरो वे यन्नस्योत्तर 
ऽत्राधारः ओरौव्वे शिरः ओ्रीदि वै शिरस्तस्माचोऽ्स्य 

श्ृष्ठो भुवत्यसुवसुष्याङ्वस्य शिर ऽइत्याहः ॥ ५ ॥ 
यजमान ऽर्व धवा मुनु । योऽसा ऽअरालौयुति स॒ 

ऽउपभुत मनु स युद्ञोपभुता समञ्ज्याच्ो युजमानाया- 

नः "मि वयुभयं'- द्रति ग | 



९९९ ॥ शतपयत्राद्यणम् ॥ ( ्प० शब्रा०) 

रातीयति तस्मिञ्च्छयं दध्यात् तद्यजमान ऽरुवेतच्छियं 
दधाति तस्माद् भुवया सुमनक्तिं ॥ & ॥ 

स स॒मनक्ति। सज्ज्योतिषाज्योतिरिति ज्छोतिव्वी 
ऽडइतरस्या साज्यं भूवति ज्यौतिरितरस्यां ते छेतद्भे ` 

ञ्योतिषौ सङ्गच्छेते तस्मादेव समनक्ति ॥ ७ ॥ 
अथातो स॒नसश्ेव व्वाचश्च। अदं भद्र ऽउदितं 

मनश्च ह वे व्वाक् चाहं भद्र ऽऊदातेि ॥ ८॥ 
त्च मुन ऽउवाच । अहु मेव त्वच्छरेयोऽस्मि न वे मुया 

त्वं किच्नुानभिगतं व्वदसि सा यन्म त्वुं छतानु- 

करानुवत्मस्य ह मेव त्वच्छेयोऽसौति ॥ <€ ॥ 
श्रथ इ व्वागुवाच । अ मेव त्वच्छेयस्यस्मि । यदे तव 

व्वत्यादं तदिन्नपयाम्यहः सुञ्ज्ञपयासौति ॥ १०॥ 

ते प्रजापतिं प्रति प्रश्न सेयतुः। स॒ प्रजापति- 

मनस ऽरु्वानुवाच सुन ऽरुव त्वच्छेयो मुनसो वे त्वुं 
कतानुकरानुवर््मासि श्रेयसो वे पुपौयान् कतानुकरौो- 
ऽनुवत्मी भवतौति ॥ ११ ॥ 

सा इ व्वाक् पुरोक्ता व्विसिष्पिये। तस्ये गभः 
पपात सा इ व्वुाक् प्रजापति मुवाचाहव्यवाड वाहं तुभ्यं 

भूयासं यां मा परावोच ऽइति तस्मा्यत्किञ्च प्राजापत्यं 

* “प्रतिप्रञखः-दति च ( अद्धयोभाव इति डा° वेवर्ः ) | 



(ध्ख° ५त्रा०) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ३९७ 

यज्ञे क्रियत ऽउपा्श्ेव तत् क्रियतेऽदहव्यवाडिढ* व्वुाक् 

प्रजापतय ऽचासौत् ॥ १२॥ 

तदखैतदेवाः। रेतश्चुम॑न् वा युस्िन् वा। वभुस्त॒ड स्म 
पृच्छन्त्यवेव त्यार्दिति ततोऽचिः सम्बभूव तस्माद- 
प्याचे्या योषितेनस््येतस्ये हि योषाये व्वाचौ देवताया 
ऽएते सुभ्भूृताः ॥ १३ ॥ १॥ 

॥ इति चतुधैप्रपाटके प्रथमं ब्राह्मणम्? [४. ५] । 

श्रय खच्याघारस् प्रयोगः प्रतिपाद्यते “स खुचत्यादिना । 

“पूर्वेण खचाविति। जह्पम्डतोः पूवभाग दत्यथेः । समन्लकंस्यप 
्रञ्नलिनिधानस्य प्रयोजन माह-- “तदृवेभ्यखेति। “आाविज्छं 

करिष्यन्" तद् तिक्रमजनित मपराधं तन्नमस्कारेण “नि्भूते' शमय- 

तौत्यथेः ॥ | 

` समन्त्रकं जह्पश्डतोरादानं विधत्ते “सुय इति । एतसख 

 # ^ऽदहव्यवाणिए-इति क, ख, च । 
† “मन् वान्यस्िन्*-इति सा०-सम्मतः । 

† चेव'-इति च-पाठः, डा० वेवरेण बङ्पुस्तकेषु दृ्टख । 

९ सायगाचार्खमतेऽचेव चतुर्थाध्यघ्यपरि समाक्निः । 
१-- तच्र मन्लः-- वा०सं° २.७. २। काा०खौ ०खू° ३, १. ११५। “तस्मा 

दञ्जलिकरगस्थानार् दच्िणस्यां दितौय मञ्जलि सुत्तानं कोति खधा 

पिभ्य इति (वा० सं° २. ७, ३, ) मन्तेण'"-इति च तच्च पर । 

र-- वा० सं° २. ७. ४ । का० श्रौ° ० २.१. १९ क । 



९ ॥ शतपयत्राद्यणम् ॥ (श्प शत्रा) 

मन्त्भागस्य विवक्ति मथं माह- “सुभरे दइति। खु्टु मनुनियन्तं 

भन्ते शक्ये “सुयमे' हे जुहपश्ती ! युवा मौदृश्यौ “ग्यास्तम्' । 
भन्तं वां शकेयम्" इति तात्पर्यायेकयनम् । मन्तस्य दवितीय 
भाग मनूद्य व्याचष्ट “श्रस्कन्न मयेति, । यत् जह्ृपण्तोः खित 
मान्यम्, तत् श्रस्कननं' यथा भवति तया सभ्धियासम्' सम्भत्ते 

शक्तो यास मिति मन्तवाक्यस्यायेः। तदिद माइ- “श्रविकन्ध 

मयेति । आज्यस्य स्कन्दने हि यज्ञस्य विच्ोभः स्यात्, स च 

माश्दित्येवं प्राथ्येत इत्यथः ॥ १ ॥ 

लिङ्गदेवातिक्रमएे विनियोगः सिद्ध इत्यभिप्रेत्य केवलं मन्त्र 

मनू व्याचष्टे “शरह्धिणतिः । हवौरूपेण वेद्या मवस्ितो चज्ञोऽच 

“विष्ण'-ग्ब्देन विवच्चितः। दचिणतिक्रमवेलायां तस्यातिक्रमग्रङ्ा 

मण्डदिति तदभावः प्रतिपाद्यते- हे "विष्णोः हवौदूप यज्ञ! 

लाः त्वां मा श्रवक्रमिषम्' अवज्ञया लां नातिक्रमामि, अपितु 

होमायं तचापराघो यथा न भवति तथेव सञ्चरदेगेनातिक्रमा- 

मोत्ययः। एतलिङ्गकल्षित मेव विनियोगं कात्यायनः खूचयामास- 

““द्चिलातिक्रामल्य्धिएण विष्णविति, परिधोनपरेण सञ्चरः" तिर 

खग्व्याघार हो माथं यदूकिणएतोऽवस्ानम्, तदपि मन्तलिङ्ग- 

सिद्ध भित्यभिप्रेत्य तं मन्त मनूद्य व्याचष्टे “वसुमतो मितिः । 

॥ ९ 5 ०२. ९। पूर्वैकण्डिकाल्नातस्थेवापसांशोऽयम् | 

र्--वा० सं° २.८,२। काण श्रौ° सू० ३,१.१६ ख। 
इ२-- का० श्रो सू° ३. १. १७ । सर्वार्योऽयं सञ्चरो नो त्तराघारमाचे । 

8-- वा० सं० २,८. ३ । 



( ४० भ्रा)  ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३१९९ 

"वसुमतो धनवतो वासयोग्यां 'साघ्वौः लदोयां 'ङायां' डे श्रग्ने। 

'उपस्ेषम्' उपेत्य तिष्टेय भित्ययेः ॥ २ ॥ 

मन्लगरेष मनूद्य व्याचष्ट “विष्णोरिति । “तस्छेव द्येतदिति । 

यज्नञात्मको हि विष्णरित्याहवनौये निष्यद्यते। यच स्थिला 

च्रष्वयेजहोति, तत्र । तस्यान्तिकं भिति नेदौयलव्यपदेगश्रः। 

एतलिङ्गसिद्ध मवस्याने मन्त्रस्य विनियोगं कात्यायनः खूचितवान्- 

“वसुमतो भित्यवस्थायतिः-द तिः । 

"दत इन्र इत्यादेः खाहान्तस्य मन्रस्यः होमं विनियोगो 

लिङ्गसिद्ध इत्यभिप्रेत्य तं मन्तं भागो नूद्यऽवयाच््टे- “दत इनदर 

दति। “डि बस्मात् श्रसमिन् खाने तिष्ठ्निन््रः द चिएदिगवध्ितान् 

राचसादौन् ्पाहन्", अतः कारण्णत् दूत दद्धरो बोयं मङृणणेदितिः 

मन्त्रभागे इन््र्ठतिः। दितोयभाग मनूद्य व्याचष्टे “ऊद्धौऽध्वर 

दति। इन््रवौयंण राचखादौनां बाधितलात् निविप्नो यज्ञः ऊक 

प्रत्त इत्ययः ॥ ३ ॥ 

भागान्तर मनूद्य वयाचष्टे- “श्रम्र वेरितिर॑। ह श्रमे! "दोः 

दोटकमं "वेः" बुद्यख । तया दूर्यं दूतकमं बेः' वुद्याख (दतिः 

मन्त्वाक्याथैः। “विट् ज्ञाने"--दत्यस्मात्* छान्दसो लड* सिपि 

१-- का० श्रौ खू० ३, ९. १९ । “ईश्ानाभिसुखः स्थित्वा?-दइति ० । 

र-- वा० सं ° दितौयाधष्यायेयादमकर्डिकायाख्चतुथंभागत आरभ्य नवम- 

कण्डिकाया आद्यभागं यावदयं मन्तः । का० शौ ख् ३. २.१ । 
इ-- वा० सं २. €. १। 8-- घा० अद्ा० प ५४। 

प-- पाण खू० ३, ४.६ । 

-- ----- ----- ----- 



२२.० ॥ ्रतपथ्न्राद्यणम् ॥ ( ६प° शब्रा ) 

"द्र" दति दकारस्य रुते वेरिति रूपम् । दम मय माह- 

“उभयं वा दृत्यादिना । देवानाम्" अयं श्रात्मनो यद् दूतलं 

दोठल्ं च श्रङ्गोक्लतवान् श्रसि', तत् उभ्यः चविद्धिः जानौ- 

होव्यथैः । “श्वतान्तरत्यादि निगद सिद्धम् । 

च्रन्तिमं भाग मनूद्य व्याचष्टे “खिष्टृदिति। देवेभ्यः 

देवाना म्यं सोऽभभिः -खिष्टत्" शोभनयागस्य कर्ता । ड अग्ने! 

लं यस्मादेवं भवसि, तस्मादनेन “च्राच्येन हविषाः ्राह्तेन इन्द्रः 

सङ्गतः “अ्रश्त्ः भवतु, खाहाः खाह्त भिद मान्य मस्तिति 

मन्तवाक्याथेः । “दन्द्रो वे यज्ञस्येत्यादि स्यष्टम् ॥ 

ननु “मनसे चेव वाचे वेति दितीयाघारस्य वागृदेवता्लं 

प्रागान्नातम्र, तदिन््रायेल्े विर्द्यत दत्याश्द्छ, तयोस्तादात्य ` 

माह-- “इन्द्रो वाशित्यु वा श्राङ्ृरिति। वाच इन्द्रेण व्या्चतलात् 

तत्तादाल्यम्। श्रत एव तेत्तिरौयके “मां नो वाचं वयाङ्वित्युप- 

क्रम्या्नातम्- “ता मिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य वयाकरोदितिर्। एषा 

परलिद्धिर् "तै -ग्रव्देन द्योत्यते । “तस्मादधेवाडेति । वाच इन्द्रस्य 

भेदाभावादपौत्य्थः ॥ । 

१-- पा० ख° ८. २. ७५ । । 

र-- ्तत्युवेबराद्मणस्य प्रथमकण्डिकायाम् (३०४ एट° ) । 

(य ते° सं° ६. ४. ७. ५-- भ्वाम् पै परएच्यव्याह्ृतावदत्, ते देवा इन्र 

मघवन् इमां नो वाचं व्याकुविति, सोऽत्रवौद् वं दरी, मह्यं चैवैष 

वायवे च सद ग्टह्याता इति, वस्मादेन््रवायवः स उद्यते, ता मिनो 
= 0 मध्यतौऽवक्रम्य व्याकरोत्, तस्मादियं याङ्लता वागु्ते""-इति । 



( ४० भ्रा) ॥ परथमकाण्डम् ॥ २२१ 

अस्य मन्त्रस्य लिङ्गसिद्ध होमे विनियोग मलुचयत् कात्या- 

यनः-- “दत इन्द्र दति जुहोतोतिः॥ ४॥ 

हो मानन्तर मरत्याक्गम्य भरुवासमच्ननं विधत्ते “श्रयेति। श्रुव- 

यति । रुवा मित्यथः । तदाद काल्यायनः-- “शरस्य ग्ेयनखचावेत्य 

ज्वा धरुवा; समनक्तौतिः। तदेतत् समञ्जनं प्रशंसति-- “शिरो वा 

दूति । उत्तराघारस्य यज्ञशिरस्लं प्राक प्रतिपादितम्२ । श्रवास्य- 

स्याज्यस्य सवेयन्ञसाधारण्वात् यन्नस्य मध्यदेह एव घ्रृवा* ; च्राघार- 

श्रषस्य तस्यां समञ्ननात् शशिरः' एव तस्मित् श्रतिदघाति' इत्ययः ॥ 

यज्ञ शिर ख्व सुपजौव्य ओपेन श्राघारं प्रश्रंषति- “शिरो 

वा दूति। शिरसः ओरौलोपपादनम्- “ओरौ वै-दति। “डि 

श्रब्दद्योतितां प्रसिद्धि शोके ओरौ भिति भिरस्वं यवदारेण- 

विष्करोति । “तस्मादिति । श्रद्धस्व दे ग्रभागस्य यामादेः “यः श्रेष्ठो 

भवति", ्रसुव्यः ग्रामादेः श्रसौः . देवदत्तः “शिरः' (रतिः 

लौकिकाः कथयन्ति ; श्रत: शिरसः भ्रौ रूपलम् ॥ ५ ॥ 

किं तत इत्याद-- “यजमान एवेत्यादिना । श्रुवा मनु" च्रनोः 

कमंप्रयचनौयलम्*, “कमेप्रवचनो ययुक्ते ”-इति दितौ यार । प्रुवाभागो 

यजमान दत्ययः । शरसे यजमानाय "यः “त्ररातौयतिः श्ररातिः 

९-- का० श्रौ ° ° ३. २. १ (“जुहो युत्तराघारम्"” ) । 

र-- का० शौ० सू० ३. २.२। 
4 >. (= 2, 

द -- पुरस्ताद द वाध्याये षषे ब्राद्ये दाद श्रौ कण्डिका चवा (३०६ ए०)। 

४ -- आत्साः-ह्यस्येवा्यो (मध्यदेदः-इति छतः । 

५-- धा० सू० १. ४. <=४ | ई-- पार सू० २. द. ८। 

41 | 



दय् ॥ श्रतपथब्राद्धणम् ॥ ( ४प० शत्रा) 

श्रदुरिवाचरति, “सः उपशद्वागः । 'उपण्डताः-दति दितौया्ं 

ठतौया९ । खष्ट मन्यत् ॥ ई ॥ 

विहितं शखमञ्चन मनूद्य मन्तं विधत्ते “स॒ समनक्ति । 

“सङ्ख्रोतिषा च्योतिरितिर । मन््रगतज्योतिःगब्ददयस्याथं माद- 

“ज्यो तिर्वां इति । भ्रुवापेक्तया दतरा" जुष्टः, तस्यां यत् त्राज्चम्” 

तत् दतौयान्तज्योतिःशब्दायः; जृह्ृपेकया इतरा" धरुवा, त्यां 

यत् “च्राज्यम्ः, तत् प्रथमान्तज्योतिःश्ब्दायंः । एते चाज्यज्यो तिषौ 

करमेण सूर्याग्यात्यके; तदुभये समच्जनेन सङ्गच्छेते सङ्गते एव 

भवत त्यथः" ॥ ७ ॥ 

प्राजापत्य पूर्वा घारस्योपां ग्वं प्रतिपाद यितु मनोवाग्भ्यां कतं 

संवाद सुपन्यशितु प्रतिजानोते-- “अयात इति । अथः-ग्रन्दोऽधि- 

काराः ; रतः परम्, श्रहं भद्रे निमित्ते, श्रह मेव भद्रः, रह 

मेव भद्र इति ख-खोत्कषेविषये, (मनसो वाचश्च यदुक्तं वचनम्, 

तदधिक्रियत इत्ययः । त मवेतिदास सुदादरति- “मनश्वेति । 

“हं भद्रः श्रात्मौयोत्कषेविषये ऊदाते" विवादं चक्रतुः । वदेः 

किति लिटि यजादिलात् सम्परसारणम्* ॥ ८ ॥ 

९-- पा० खू° ३, १. ८५ । 

र-- जुद्धा भौवाज्यमय्ये विद्ध पातयदीर्थः । 
इ-- वा० सं २.९. २ | का० श्रौ ° सू २. २. २ | 

४-- “गच्छता मिलयव्याहारः । ज्योतिषाः घरवास्थिताज्यरूपज्योतिषा 

सदह “ज्योतिः जुह्वां सिच्यमान मान्यरू्पं ज्योतिः “सं"गच्छ- 

ताम्"-दइति मध ° भा०। ५-- पा० सू° ६. १, ११५ । 



( ४० पत्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ २२३ 

तच मनसो वाक्च सुदादरति- ^तद्धेति । अयस्हकारण 

माद-- “नवा दति। डे वाक्! शलं मयाः मनसा अविषयञ्चतं 

^किम्' अपि नन वदसि; चती विषयो कृत मेव वदसि। छाल 

"ममः “कतानुकराः मया यक्छतं तदेवानुङ्वेतौ श्नुः 

अनुगन्त्ौ भवसौत्यथेः ॥ < ॥ 

च्रयैतस्य प्र्युत्तर माह-- “श्रथ वागुवाचेति। डे मन॑; ! “रह 
मेवः लत्तः सकाशात् श्रेयसौः । कुतः? "वत् वे लं दस्तु लं 

"वेत्यः जानासि, अहं तद् विन्ञपयामिः तदन्तगेतविषयं परेषां 

विविधं प्रतिपादयामि; तत् “खञ्ज्ञपयामिः सम्यक् ज्ञपयाभि, 

प्रतिपादयामि । यतो विज्ञापन-सञ्ज्ञापन-खाध्यं ममेव, अरतस्वत्तः 

स्रेयसोत्यथेः ॥ १ ० ॥ 

“ति प्रजापति मिति। एवं विवदमाने ते मनश्च वाक् च 

प्रन प्रति प्रजापतिम् एयतुः" जग्मतुः । खः च “मनस 

एवः श्रनु"कूलम् (उवाचः । तद्वाक्य सुद्ाहरति- “मन एवेति । 

छतानुकरवस्य निष्कषेडेतुलं लोकप्रसिद्चा दशेयति- “ज्रेयसो 

वा दति ॥११॥ 

“खा देति । एवं प्रजापतिनोक्तं साः वाक “पराजितलेन "उक्ताः, 

'विसिश्चिये' दिगतस्मया भग्रवौयां ब्व । तस्मात् पराभवात् तखा 

वाचो यो "गभः देवमनुग्यादौना सुत्पन्तिडेतुः, सोऽपि "पातः । 

"खा वाक" पराजयेन खिन्ना सतौ प्रजापतिम् उवाचः उक्तवतौ । 

कि भिति। ड प्रजापते! तुभ्य महम्" “अदव्यवाड्' ₹इव्यवडनस 
च्द्ेतुतेव शयासम्" “यां मा" "परा जितलेनोक्तवानसि। यस्मादेवं 



२२४ ॥ प्रलपथत्राद्धय णम् ॥ ( प्रर शत्रा) 

वाचोक्तम्, तस्मात् एव कारणात् यनज्ञसम्बन्धि “यत् किम्ः रपि 

प्रजापलिदेवताकं कर्म, "तत्ः स्वै वाग्व्यापारविरषेण “उपांश्वेव 

क्रियते । “त्रहव्यवाङ्धि-दति प्रागुक्ताथ्मारणएम्\ ॥ १२ ॥ 

स॒ पतितो वाचो गभः क्थ मासौदिति तदिदानीं 

मनुसन्धन्ते- “तद्धेतदिति। "तत्" हः खले “एतत्” वाचः 

सकाग्रात्पतितं रेतः, "चमन्" चभंणएि “अन्यस्मिन् वाः यस्िन् 

कस्सिं्ित्ातरे देवाः बुः" तवन्तः । ग्टला च ^तत्' प्रतिदिवसं 

“च्छन्ति “च्चैव त्यारदितौ ति। अचः श्रस्िन् पाते किं त्यरत्' 

एतत्सिद्धं रेतः कथस्रूतम् ? विचार यन्त दूत्यथेः । “विचा्यं- 

माणानाम्”-दूतिः शरुतिः । यसादधवेर्विचारितम्, "ततः तस्मात् ख 
गभ “रिः सबबश्चव'; अचर त्यदित्यविरिति श्ब्दयत्पत्तिरित्यधेः। 

यतो मर्भाश्रयात् तो गभ॑: अरिः सम्पन्नः, 'तस्नात्" छतगभां 

रजसखला स्तो नान्ना अत्रेयो दत्याख्यायतेर। तया योषिता 

सह सम्भाषणादिकं कुवन् पुरूषः एनखोः भवति। तेत्तिरौोयकेऽप्या- 

ज्ातम्- “तस््मान््मलवदाससा न संवदेत, न सहासौत''-दति* । 

१-- “वाक् च मनच्त्तौयेता मं देवेभ्यो हव्यं वह्वामोति वागत्रवौत्- 

दत्यादि चाचोपाख्यान मान्नातम् ते° सं° २, ५, ११ । 
सर- पा० दू० <. २. €| 

३- “-अथ रजसखला । स्तौ धमिंणखविरातेयौ मलिन पुष्यवत्यपि- 

इति अम को २, ९. २०। मनु्ास्यायां कुल्लृकभदट्धेन 

तुक्तम्-“्चेयो च रजखला ऋलतुखातोचते, रजखला ग्टतुस्ताता 

माेयौम्'-दतिवसिद्टस्मरणात्”-इति । 
= (| 

४-- ते सं° २. ५, १, ५। 



( ४ख० ५ब्रा०) ॥ पथ्यमक्ाण्डम् 7 २२५ 

ननु यस्या गभ ऽः स्नातः, मेव वागातेयौ ; सर्व्तोणां कथ 

माचेयोल मित्यत श्राह-- “एतस्या दति । (एतस्यै) स्त्रौरूपधारिण्धा 

एतस्याः खल् वाग्ट्ेदतायाः “एतेः लौकिकाः स्वँ गर्भाः 'सम्बरताःः । 

गर्भाग्रयलच्ण चमणि तं रेतो हिं गभात्मना परिणमति, तच्च 

वाक्यं बन्ध्येवेति सिद्ध सर्वासा मातच्रयोव भित्ययेः ॥१२॥१५॥ 

[४.१.]॥ 

दति श्रौसायणाचायेविरविते माधवौये बेद्ाथंप्रकागर 

माध्यज्दिनिग्रतपथब्राद्युणएभास्ये 

प्रथमकाण्ड चतुर्थाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्? ॥ 

२-- इह हि तब्राद्यगे पूर्वाघारोत्तराघारह्णोमयोमन्लादौनि विदितानि । 

तेयं पद्धतिः-- जुद्भपभ्टतोः एर स्तात् आहवनौय मपरेण भूमौ 
पटाञ्जलिं निदधाति नमो देवेभ्य इति । ततो दितौय मञ्जलि 

मुत्तानं करोति खादहा पिदभ्य इति । नाचापसव्यं नापि दत्िणा- 

मुखता । तत उदकोपस्पशंनम् । तत उभाभ्यां पाणिभ्यां जुद्धं पररि- 

ग्टह्य उपभ्तोऽग्रत चखानौय, वस्या उपयेव निधाय, सुयमे म इति 

ते जुहृपभ्टवावादायेवोव्याय अङ्धिणा विष्णविति सव्येन पादेन 

अग्रतोऽग्रतश्वालितेन वेदेद॑त्तिणभागं गच्छति । तच च वसुमती 

मिति पठद्नौश्रानाभिमुखस्तिति । ततो जुद्भपभ्टतो रग्रत स्तयैव 

पाचौ मवतायं दल्तिणपरिधिसन्चिधि मन्ववहव्य इतडइन्द्र इति 

उत्तराघारं जुहोति । अदरेमिद भिन्नाय न ममेति व्यागः। ततः 

परस्पर स्पशं मकुवेद्नेव दच्िणेन पादेन अग्रतोऽग्रतः पेरितेन पर्या- 

ग्य जुदधश्येनाज्येन भुवाख्थ माज्यं जुद्धेव समनक्ति सञ्ज्योतिपेतीति ॥ 



३२६ ॥ घ्तपरथत्राद्धयणम् ॥ ( 8प्र° रब्रा०) 

वेदायंस्य प्रकाशन तमो हारः निवारयन् । 

पुमो खतुरो देयाद् विद्यातौयं महेश्वरः ॥ ४ ॥ 

ब्रह्माण्डं गो खसं कनकहयत्लापूरुषौ खणंगभेम्, 

सप्तान् पञ्चमो रौ सिद ण्तरूलताधेनुखौ वरग्डमोः । 

रल्लोखां रुक्छवाजिदिपमदहितरयौ सायणिः सिङ्गणर्यो, 

व्यश्राणणेदिश्वचक्रं प्रथित विधिमदाश्डतयुक्तं घटञ्च ॥ 

धान्याद्धिं घन्यजन्ा तिलभव मतुलः सखणेजं वणमुख्यः, 

कार्पासोयं छृपावान् गुडङ्त मजडो राजतं राजयृज्यः । 

्रज्योत्यं प्राज्यजन््मा लवणज मनृणः शकंर चाकंतेजाः, 

रन्नाव्यो रन्नरूपं गिरि मङ्त युदा पाचसास्सिङ्गणयेः ॥ 

दूति ओमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवन्तंकभो हरिहरमहा- 

राजसाब्राज्यधुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माघरौये 

वेदार्थप्रकाशे माध्यन्दिनि्रतपयन्राद्यणएभायये प्रयम- 

काण्डे चतूर्थाध्यायः समाप्तः ॥ ४॥ 

ए रः 



( ५अ० शब्रार) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ३२७ 

[ श्रय पञ्चमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् | 

~ >€=-€<= । 

स वे प्रवरायाश्रावयति। तद्यत् प्रवरायाञ्रावयति 
यन्नो वा ऽअाश्रावणं यन्न मभिव्याहत्याथ होतारं प्रुणा 

ऽइति तस्मात् प्रवरायाश्रावयति ॥ १॥ 

स॒इधासन्रहनान्येवाभिपद्याश्रावयति। स यङ्ा- 

नारभ्य यज्ञ॒ मध्वयुराख्रावयेद् वेपनो वा ह स्यादन्धां 

व्वाति साच्छत् ॥ २॥ 

तद्खके। व्वेदेस्तौर्णाये बहिरभिपद्याश्रावयन्तौश्युस्य 
वा एकल मपच्छिद्याभिपद्यारावयन्तौदं व्वे किञ्चिन्न 
स्येदं यन्न मभिपद्याश्ावयाम ऽइति व्वदन्तस्तुदु त॒था 
न॒ कुयादेतद् वे किंञ्चिदयन्नुस्य यरिष्प्रः स॒न्नद्लो भव- 

त्यश्च सम्भ॒ज॒न्ति तदवे ख॒लु यन्न॒ मभिपद्याख्रावयति 

तस्मादिष्पसन्नहनान्धेवाभिपद्याश्रावयेत् ॥ ३ ॥ 
स॒ ऽआश्राव्य। यु णव देवाना हौता त॒ मेवे 

प्रडणौतेऽ्चि मेव तद्ये चेवेतदेवेभ्यश्च निहते यदहा- 
ग्रे प्रणौते तद्ये निहते ऽथ यो देवाना इता 
त सये प्ुदणौते तद् देवेभ्यो निहते ॥४॥ 

स॒ ऽआ्राह । अश्चिहदवोः देव्यो होतेत्यभभिहि देवाना 

^ ^ऽजआह्ायिदवी'-दइति ग । 



२ ॥ प्रातपथयव्राद्यणम् ॥ ( 8प्० त्रा} 

होता तस्मादादहाथिदेवो देव्यो होतेति तद्चये चेवै- 
तुहेवेभ्यश्च* निद्धते यदह मरेऽप्रि माह तदय्ये निहते 

ऽथ यु देवाना हौता त मुग्र त्राह त॒द् देवेभ्यो 

निहते ॥ ५॥ 

देषान्यक्षदिदांशिकित्वानिति। रष वे देवाननु- 
विदान् य॒दधिः स॒ ऽरखनाननुविदाननु्या! यक्षदित्येवे- 
तदाह ॥ & ॥ 

मनुषद्धरतवदिति। सनु वा ऽचरमर यन्न॒नेजे तदनु- ` 
छन्येमाः प्रजा यजन्ते तस्मादाह मनुषदिति मुनोयन्न 
ऽद्त्यु वा ऽत्राहस्त॒स्मादुवाह म॒नुष्रदिति ॥ ७ ॥ 

भरतवदिति। रष! हि देवेभ्यो व्यं भरति तस्मा- 

इर तोऽभिरित्याहरेष ऽउ वा ऽइमुाः प्रजाः प्राणो भूत्वा 

बिभति तस्मादेवाह भरतवदिति ॥ ८ ॥ 
्मथार्पेयं प्रुरणौते। पिभ्य।रेवैन मेतदेवेभ्यञच 

निवेदयत्ययं महावौयी यो यज्नं प्रापदिति तुस्मादा्ेयं 

प्रणते ॥ € ॥ | 
परस्तादर्व्वाक् प्रुटणते। परस्ताद्यव्वाच्यः प्रजाः 

* च्चैव देवेभ्यश्च'-इति च । † ननिवयेषः-इति ग । 

† “अनुच्छाः-इति ख, डा ०-वेवर्-दृष्टे ८ -पुसतके च । 

§ दिवेषः-दइति ग ।  ॥ श्रदणौत ऋषिभ्य'-दति ग । 



( ५० शत्रा) ॥ पथम कार्डम् ॥ ३२९ 

प्रजायन्ते ज्युयसस्पतय ऽउ चेवेतन्तिहत इद हि 
पितेवागरेऽय पुचोऽथ पौचस्तुस्मात् परस्तादर्व्वाक् प्रुट- 
णौते॥१०॥ 

सु ऽआार्षेयु म॒क्ताह। ब्रह्मणठद्ति बरद दयभि- 
स्तस्मादाह ब्रह्मरखदित्युा च व्वक्षद्ति तद्या ऽरवेत्- । 

देव॒ता ऽच्चावोढवा भच्राह ता ऽर्वेतदाहा च व्वक्ष- 
दिति ॥ ११॥ 

ब्राह्मणा ऽतस्य यज्ञस्य प्रावितार ऽइति । रते वे 
ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारौ येऽनूचानु ऽरुते चनं तन्वुत 

ऽरत॒ ऽरएनं जनयन्ति त॒द् तभ्यो निहते तस्मादा 
ब्राह्यणा ऽअस्य यनज्नुस्य प्रावितार ऽइति ॥ १२॥ 

असो सानुष ऽइति । तदिमं मानुष दोतारं प्रट- 
शौतेऽदहोता हैष पुराथेतदहि हाता ॥ १३ ॥ 
स प्ररतो होता जपति । देवता ऽडपधावति युथा- 

नुश्या देवेभ्यो व्वषट्कुर्याट् युथानुष्या देवेभ्यो इव्यं 

ववर् युथा न लेदेवं देवता ऽउपधावति ॥ १४ ॥ 
तच जपति । रतत््वा देव सवितटेणत ऽइति तत्स- 

वितार प्रस्वायोपधावति स हि देवानां प्रसविताश्चिः 

होचायेति तदस्नये चेवेतदेवेभ्यश्च निहते यदहायेऽमन 

* ‰द्व्येते-दति ग । 1 जपरयेतत््वाः-दति ग । 
42 



२ ॥ शतपथत्राद्धयणम् ॥ ( शप्र रत्रा°) 

माह त॒दय्मये निहतेऽथ यो देवाना इता त सुय 

ऽआह तद् देवेभ्यो निहते ॥ १५॥ 
सह पिचा वैशानरेएुति । संवत्सरो वै पिता वेशा- 

नरः प्रजापतिस्तत्संवत्सरारेगेतत्प्रजापत्ये निडते श्र 
पूषन् दस्यते प्र च व्व॒द् प्रु च यजत्यनुवश्टन्बा ऽर्त॒ट् 

 यश्यन् भवति तदेताभ्य ऽर्दैतदेवताभ्यो निह्धते यय 
मुनुन्रेत यूयं यजतेति ॥ १६ ॥* 

व्वुस्लनाः रातौ स्याम। र्द्राण सूर्व्वयाः 
सखादित्या ऽञअ्जदितये स्यामानेहस ऽइत्येते वे चया देवा 
यद॒सवो र्ट ऽआहित्या ऽरतेषा मभिगुप्तौ स्वामेल्येवे- 
तदाह ॥ १७॥ 

जष्टा मदय देवभ्यो व्वाच सुद्यास सिति। जष्ट मद्य 

देवेभ्योऽनृच्यास सित्येदेतदाह तद्धि सुखं यो जुष 

देवभ्योऽनुञ्लवत् ॥ १८ ॥ 

जष्टं ब्रह्मभ्य ऽइति । जष्ट मद्य गाद्यणेभ्यो ऽनच्यास 

मिद्येषेतदाह तङि सद्धं यो जष्टं ब्राह्मणभ्योऽनु- 

ब्रवत् ॥ १€ ॥ 

जुष्टां नराशलाथेति। प्रजा वें नुरस्तत्सुव्वाभ्यः 

प्रजाभ्य आह तड सुखद यश्च ववद् य॒श्च न॒ साध्वु- 
(- 

* इतोऽनन्तर मिह “शतम् । ४००?-ईति च-पुस्तकरे । 



(५अ०रब्रा° | ॥ परथमकाण्डम् ॥ ६८ 

न्ववो चत्साध्व॒न्ववोचदित्येव व्विखछज्खन्ते युदद्य होत्वुये* 

जिह्यं चक्षः परापतत् अधिषत् पनराभियाज्जातवेदा 

विचषशिरिति युथा यानपरेऽद्योन दोचाय प्रादृशतते 

प्राधन्वन्नेव यन्मेऽच प्रवरेणामायि तन्मे पनराष्याय- 

यत्येषेतदाह तथो दास्येतत् पनराप्यायते ॥ २० ॥ 

चथाध्वयुं चा्नौधं च सुम्मृश्ति । सुनो वुा ऽअध्वयु 
व्वाग्धाता तन्स॒नश्वेवेतदाचं च सन्दधाति ॥ २१॥ 

` तच जपति । षणमोव्वोर£हसस्यान्श्चिश्च प्रथिवी 
चापश्च वाजश्ाद राविश्रत्येता मा देवता ऽचात्तं 
गीपायन्तित्येवेतदाह तस्यो हि नु लास्तिय॒ मेता 
देवता ऽ्ात्त गोपायेयः ॥ २२ ॥ 

अथय दोतृषदन मुपावत्तते। स॒ दोचषदनादेकं तशं 

निरस्यति निरस्तः परावसुरिति परावुसुदहां वं नामा- 

सुराणः डोता सत् मवेत॒ङ्गादष॒दनालतिर स्यति ॥ २३॥ 
चथ हीदषुदन ऽउपविश्ति। इद्; मह मर्व्वावसोः 

सदने सौदामौत्यर्व्वाव्वसु्वे नुम देवाना£ होता 
तस्येवेतत् सुदने सौदति ॥ २४ ॥ 

तच जपति ! व्विश्वकम्मस्तनूा ऽअसि मा सोदो- 

* शधो चवुर्"- दति च च-पुस्तके । † “पुरावष॒द्ध- द्रात च । 
{ “ऽउपविश्नलोद'-इति ग । 



२३२ ॥ प्रातपयत्राह्य णम् ॥ (श्प रत्रा) 

पिष्ट* सामा हिसिष्ट मेषु वां लोक इत्युदङ्खजत्य- 

न्तरा वुा ऽर्त॒दाहवनौयं च गाहपत्यं चास्ते त॒द् तभ्यां 
निद्धते मा मौदोषिष्ट* सा मा हिः्सिष्ट सिति तुथा 

हेन मेतो न॒ हि्स्तः ॥ २५॥ 

च्रथाभि मौक्षमाणो जपति। व्विश्चे देवाः शस्तन 

मा युधेह होता इतौ मनवे यन्निषद्य । श॒ मे दूत भाग- 
धेयं यथा. वो येन पथा व्य मुा वो व्वुहानौति युथा 

युभ्यः पक्र: स्यात् तान् ब्रेयादनु मा शस्त युथा व 

ऽअआहरिष्यामि युथा वः परिवेश्यामीत्येव॒सेवेत- 
देवेषु प्रशासन मिच्छतेऽनु मा शस्त य॒था वोऽनु्या 
व्वषर॒कुयां मनुष्या! हव्यं व्वुदेय सिति तस्मादेवं 

जपति ॥ २६ ॥ ₹२॥ 

॥ इति चतुप्रपाठके दितौयं बाद्यणम् [५. १.|॥ 

॥ श्रौगणशराय नमः॥ 

यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निमे, त महं वन्दे विद्यातौयेमह्ेश्वरम् ॥ ५॥ 

चतुधं सामिधेन्यादिराघारान्तः प्रदशितः। 

प्रयोगः, पञ्चमेऽथास्िन् प्रवरा दि जिंष्यते ॥ 

* “मोद षिष्ट-दइति च च-पुस्तके । 1 ३२८ ए [-टौप्नौ न्या । | 



(५अ० श्रा)  ॥ पथमकाग्डम् ॥ र 

तच दैवहो चाैयमानुषदोदरष्णं वरणं विवक्तरादौ तदङ्गतया 

च्रा्रावणं विधत्ते- “स वे प्रवराया्रावयतौति। सः" श्रष्वयुः 

प्रवराथेम् “च्रा्रावयतिः श्राञख्रावयेत्। विहित मा्रावणं प्रशसति- 

“तद्यत् प्रवरायेत्यादिना। श्रावणस्य यज्ञनिवेत्तकल्ात् यज्ञलम् । 

"ञ्य होतार भिति) रैवं दोतारम्, श्रग्नि मित्यर्थः ॥ १॥ 

श्राञ्रावण्णङ्गतये्रबन्धन-दर्भाणां ग्रहणं विधत्ते “सख दृश्र- 

सन्नहनान्येवेति । “एवकारो वच्छमाणएपचद्य निरासार्थः । 

विपक्ते बाध माह-““ख यद्ेति। यज्ञावयवस्य कस्यचिदनन्ालमे 

सति निरालम्बनतेन वेपनः कम्यनश्रौलो "वा स्यात्; श्रन्यां वाः 

पतना दिल्णाम् आत्तिम्' प्राघरुयात् ॥ २॥ 

तच केषाञ्चित् पच्च सुपन्यस्ति- “तद्धैक इति । “सतौर्णया 

दूति। “षठ्ययं चतूर्थो । तेषा मभित्राय माविष्करोति- “ददं 

वा इति । स्तरणएसभिन्धनलच्णस्य कायस्य करणात् इदं" बहहिरा- 

दिक “यनज्ञस्य' किचित्" अङ्गम् स्पष्ट मन्यत् ॥ ` 

तननिराकरोति- ^तदु तथेति । 

पचान्तरादस्य विशेष माह- “एतदा इति । दष्रसन्नहनाग्नि- 

सम्प्ाजेनलचण-कायंदयकरणार् “एतत् इ परसन्नहनात्मक मेव 

“यज्ञस्य “किचित् प्रशस्त मङ्गम् ; अतस्तद्भारणपच् एव भ्रेया- 

नित्यथैः । श्रत एव कात्यायनः आदावि्मसन्नहनान्येवाभिधायः 

९ नल 140.) २५९९५ वा९। 

र-- का° श्रौ° ख १. २.१४, ११५, १६, १७ सूत्राणि बद्बानि । 
“अदाद शरं परिधिडनच्ताणाम्, खकविं शति वा-इति च तचैव (१८, 

१९, ख्०) ¦ परिधिडनच्तास्लिद्धेवौकापू्वाः (रपण धृत्रा ° १९, २०क०)। 



३२३४ | ॥ णशतपयत्रद्ययम् ॥ (शप्र रत्रा) 

पश्चात् पक्तान्तरं निदिदेश “दशरसन्नहनान्याद्ायोआावयेश्त्याहा- 

सुश्रौषडित्यग्नोट् वेदिवरिरि शकल मपच्छियके"-दतिर ॥ २॥ 
श्रय देवहोतुरग्रवरणं विधत्ते “स आश्रायेति। “येः च्रा्षेय- 

होढवरण-मानुषदहोढदरण्णभ्यां पूवम् । देवहोतारं विशिनष्टि 

“्रभ्नि मेवेति ॥ 

वरणस्य प्रयोजन माह-- “तद्द्मय दति। “जनिन्भुतेः “नि +ङुडः 

श्रपनयं९” । अपनेतव्यश्चा च तद् सत्कार प्रयुक्तोऽपराधः । तस्य क्रिय- 

माणलाद्र निंद्कवः। कथं देवानां निद्धवः स्यादिति तं प्रकारं 

विभज्य दग्रेयति- “यद दहारेऽ्चि मित्यादिना । श्रगनेदंवदोटलेन 

देवसम्बन्धात् तद्रणेन तेषा मपि निद्धव इत्ययः ॥ ४ ॥ 

च्र् मन्लपाढ एवाग्रेवेरण मित्याह- “स ्राहेति। तथेव 

कात्यायनोऽप्याह-- “श्रय प्रटृणौतेऽप्निदवो देव्यो होतेत्यादिना*। 
(
=
 = 0 ~ = ~ ~ -~----------- 

९-- ` श्रद्न् प्रवरायाश्रादयिष्यामौति ब्रद्याग मामन्व्य आश्रावय- 

 अोखावय-श्रारय-अोमाश्चावयेति वा ऽऽखखावयलि'"- इति अप 

श्रौ खू० २.१५. ३ । अत रुव ते०-सं०-माष्ये चाह सायण 

^ 'आश्रावय'- इव्यय मेव पाटोऽचत्यः ( तेत्तिसोयशाखीयः ) ; खो- 

श्रावय, आवय, अओोमाश्रावयः - इति च चयं शाखान्तरौयम्”- 

दति (त° सं° १. ६.९१.) । 

र-- का० खो० इ. २. ३, ४. ५ खचरा । 

्-- अदा० आ १०७२ धातुनिपूवे इत्यथः । 

४-- का श्रौ० सू° ३ २, ७। 



( ५अ० शब्रा) ॥ पथ्यमकारटम् ॥ २२५. 

प्रवर विधिगरेषाथेवादे यो देवानां निद्कवः सङ्गन्हविवरणाभ्या मुक्तः, 

तं मन्त्रपद तात्पर्याभिधानदारेणापि प्रतिपादयते- “अभिर्हौ- 

त्यादिना । श्र्मेद॑वदहोटलसमथनेनः ॥ ५ ॥ 

दितौयं मन्तभाग मनूद्य व्याचष्टे “देवान् यक्षदिति। 

'विद्दान्-दत्यनेन यष्टवयदेवतापरिज्ञानम्, “चिकिलान्"-इति परि- 

ज्ञातस्यायेरखा विस्मर एम् ̀ अग्रस्तथा विधनज्ञानवत्वं “विद्यां श्रा वक्ति 

विदुषो नि षलस्सि"-दयादिमन्तेषुर प्रसिद्धम्। शरनुष्ठवा' अनुक्रमे- 

णेत्यथेः२ ॥ ई ॥ 
+~] ब बब ~~ ब ~~~ 

९-- ^“अभ्िदेवो देव्यो होता देवान् यत्तद् विदां श्खिकित्वान् मनुम्बङ् 

भरतवदमुवदमुउर् नरद्धणवदा च वच्द् ब्राह्यणा अस्य यज्ञस्य प्रावि- 

तारो ऽसो मानुषः इत्येष मनः प्रवरनिगद उच्यते । वरणाया 

निगदलच्तणो मन्त इति तदथः। वस्यास्यामुवदित्यन्त खद्यो भाग 

इद्ध विहितः, उत्तरभागस््वनुपद मेवोपरिद्धाद् विधास्यते । तच्ापि 

भरतवदियन्तो देवद्योटव^ णे विनियुज्यते, असुवदिव्यादिरा्षेय- 

वरुणे, असाविति मानुषवश्ं इति विवेकः। इमे भागाः आपण 

खरौ ° २. १५. ५-१९-१४ चेष च प्रय विद्धिताः। 

२- ऋट०स०२,१९.२ ऋटचोऽपराड रखषः। 

३-- ^“ अनु ङ'-दवेत व्ययः सम्यक-शब्दसमानायं सुष्िति यथा । सम्यक् 

अनुक्रमेण । `पदुःसुष स्थः ( उ° ९. २५. )- इति विधीयमानः 

कु पत्ययो बड्छलवचनात् ति्तेरनुपूर्वादपि भवति”-दति ० स° 
९.९४. इ भाव्ये सायणः । ^^ खनुद्ुया' > > > सुपां सलगिति 

(पाः सू० ७. १, ३९. ) ढतोयाया याजादे शः"-दति च ० स ° 

४. ४. १५ भाष्ये स रखवादइ । 



२२९ ॥ श्रतपथत्राद्यगम् ॥ (४ रत्रा) 

“मनुष्वदिति । दतौयमन्लभागगतस्य “मनुव्वत्"-पदस्य सा- 

मथ्येलब्धोऽथः “तदनुकृत्येत्यादिः। श्रय मथः ।- यथा मनुः खकीये 

यज्ञे देवान् श्रनुक्रमेण्टवान्, एवम् शमाः प्रजाः रपि ' यजन्ते'। 

तद्वदभ्निरपि होता श्चूला यजवित्य्थः ॥ | 

तयेवाभिप्रायान्तर माह-- “मनोज्ञ दत्यादिना । दूतिः- 

श्ब्दोऽपरयै, ¶ेः-शब्दः प्रसिद्धौ । अस्मिन् पशे (मनुख्वत्”-इति “तच 

तख्येव-द तिः षष्टयथं वतिः । यस्मात् “मनोज्ञ दतिः श्रा्धः' 

सवं जनाः, श्रतो मनोर्यागकक्तुलम् ; मनोयेन्ञ दवास्मिन् यज्ञेऽपि 

देवान् यजवित्यथंः। “नभोऽङ्गिरो मलुषां बल्युपसद्यानम्“- इति 

भ-सञ्ज्ञया पदसजञ्ज्ञाया रुलाभावः ॥ ७ ॥ 

“भरतवदितौति । भरतश्ब्दस्यान्यभिधायकत्वे द्वेधा ययत्यत्ति 

दश्यति- “एष होत्यादिना ॥ ८ ॥ 

यजमानस्यार्धेयवरणं विधत्ते “च्रथार्घय मिति । श्रथ देव- 

होहवरणानन्तरम्, श्रायम्" ऋषोणणां सम्बन्धिनं त॒ मध्वयेः | 

'टृणौते' वरणं क्रर्यात्, “त्रसु वदमुवत्”-इ तिर क त्तयेत्। ततप्रयोजन 

माह-- “षिभ्यद्धेति । खः यद्र सुपक्रान्तवान् “च्रयं' यजमानः 

शारोरश्रुताध्ययनसन्पत्या हि महासामथ्येवानित्येतदसुवदसुवदिति 

पुरातनप्रसिद्धखषिदृष्टा न्तेन गम्यते, श्रतस्तेभ्योऽस्य यजमानस्य सामथ्ये 

९-- पारख्° ५. १. १९६ । २-- पा० १,४.१८ खूणवा० ३। 
। इ-- “आअमुवदमुवदिव्यच सवेनामस्थाने यजमानसम्बन्धोनि पूवेजशरूतानि 

परल्तात् पिटस्थानौयादर्वां चि पिढ-तत्पुच-तत्मौचरूपाणि चौणि आर्षे 
याणि ऋषेरपत्यानि ठणौते'?-इति का ° २,२. 9 खूण्या ० ०। 



( ५अ० शतव्रा०) ॥ पथम काण्डम् ॥ ३२७ 

मावेदितं भवति । श्रचान्नाधाने देवतापरिग्रहात् तत्सन्निधानं 

सिद्ध भित्यभिप्रत्य छषिन्वशचेवेन भेतदे वेभ्वश्च"-दतयुक्तम् ॥ < ॥ 

विहित मांयवरण मवरोडेणए कत्तव्य मिति विधत्ते 

“परस्तादवां गित्यादिना । “नज्यायसस्यतय इति । ज्यायान्" बद्धः, 

पूवं मित्यथैः, तस्य पतिः ततोऽपि ज्येष्ठः, पवेयुरुषः । प्रत्येक विवच्च- 

यैकवचनप्रयोगः ; यः पूरवैः-पूरवैः तसमै-तस्े, तत्तनामग्रदणेन निद्कवं 

रतवान् भवतोत्यथैः ॥ 

परस्तादर्वाम्बरण सुपपादयति- “इदं हौति। पिता, युचः, 

पौ चः+- इत्यनेनैव क्रभमेणोत्पत्तिरिति यत्, (इदं हि' लोकसिद्धम्; 

श्रतस्तदनुखारेण श्रां वरणेऽपि परवेपूवेपुरुष मारभ्य अर्वाक मेव 

युक्र॒भित्यथेः। तथाच कात्यायनः प्रवराभिधानसमये ्रवरोद- 

क्रमेेव वरण माह- “खगुवच्यवनवद प्रवानवदौ वैवन्नमद निव 

दित्यादिना॥१०॥ 

“स श्रार्षेय मिति। प्रवरगेषस्य प्रयमभाग मनद्य व्याच 

“ब्रह्मणलदिति । शरद्य परिषढं कमेः, तत्छाघकलाद् श्र्िः' श्रपिं 

न्रह्यः; स यथा श्रावहति, तददित्ययंः । “च्रा च वच्दिति। या 

एव देवताः" त्रावोढुम्" ब्राह्णातुम् “श्रि मग्र त्रावह"-इत्यादिना 

“श्रा होता, "ता एवः श्रावहविति ॥ ११९॥ 

तन्मन्लवाक्य माहद- शन्राह्मणा दति । साङ्गवेदाध्यायिनः “रन् 

च्वानाः' ध्येः सन्ति, त एवान ब्राह्यण-श्ब्दाभिधेया ऋविजः ; ति 

----~ 

१ “श्रद्ध पररि ए सवतः” -दति निस० १. २. ३। 

4 



$. ॥ शतपथत्राद्यगम् ॥ ( ४ष शब्रा) 

श्रावितारः" कर्तारः । शच्रवतिरच क्रियावचनः। “तन्वतेः-दृत्यस्य 

तात्प्यांमिधानं (जनयन्तिः- इति । यस््माटतद्धागपाढात् तेभ्यो 

निद्धवः कतो भवति, तस्मादयं मन्लभागः पठनोय इत्यथः ॥ १२॥ 

श्राेयवरणानन्तरः मानुषडहोठवरणं कन्तेव्यम्, तच मन्तपाठ एव 

तद्रण मित्याह-- “असाविति । "तत् तेन “श्रसौ '"-द तिमन्त्पाडेन । 

अरसावित्यच दोतूनांम प्रथमान्तं निर्दिशेत् । तथाच कात्यायनः- 

““च्रसौ मानुष इति दोठनामयदणम्""-दतिः। ्रहोता'-दइति 

छदः । “एतद्दि एतस्मिन् मन्तलच्णे वरणे सति ॥ ९ द ॥ 

१--का० श्रौ० ख् ३. २. १२। यस्यैव उत्तौ याज्लिकदेवेन हि 
विद्ितस्य रत्नस्य पवस्मन्तरसेव मथः छतः--“ (अनिः अयं "देवः? 
न माज्तुषः, न म्रूतमाच मचेतनम् । “देव्यः? द्विरपि एरख्वुतः 

सम्भावितश्क्तिः। (होताः साधुन्लाता। य हैदृश्रौ होता, सः 

“देवान्' "यत्तत्" यजतु, ( खा च वन्तत्" ) अावदतु च । त मं 

पोतारं ठगो इत्यथः । “विदान्? जानानः। यथां यच च यद्यो 
ऽनादौ संसारेऽभ्य्तकमं्यथेः। कथम् ? चिकित्वान्" चेतनावान्, 

चअविस्मरग्रौलः। सोऽधुनापि अपमन्तः सन् “मनुव्वत्' मनो शिव । 

यथा खायम्भुवादे मैनो यच्ञेऽन्निना देवा इष्टाः, तथास्यापि यजमानस्य 
यन्ते यजत्वित्यथः । भरतवत्, भरतौ मानवो वर्षाधिषतिः, तस्येव | 
वसिष्टादियेजमानस्य पुवेनो मन्दूक, तस्येव । ब्रह्मा सवषां पूवेजः, 
तस्येव । “खा च वच्तत्ः आवदतु च। यद्यपि चैव मभिरेवाच 
चता, तथापि ब्राद्यणा अस्य यज्ञस्य पकर्षग “अवितार” रच्ति- 

तारः । > > > । (असौ देवदत्तो बन्ञदत्तो वा (मानुषः? 
होता, "यत्तत्, आ च वच्तत्"-दइति वच्तेते"-इति । 

२-- मूले ““ुरणोतेऽहोता'- इच बोधम् । 



{ ५अ० शत्रार) ॥ प्रथमकार्डम् ॥ ६६९ 

इत्य मध्वयुकन्तुकं होटवरणए मभिधाय तस्व खं जपं विधत्त 
शश्व ॒प्रटतो दोता जपतौति। “देवता उपधावतौति जपप्रयो- 

जनकयनम् ; तस्मात्" मन्ते सति पिचम्ादरौोनां अ्रवणणत् । उपधा- 

वनप्रकारं योजयित्वा दशेयति- “यथयानुष्ठ्ेति । चथा याज्यासमये 

होता वषड्धन्तव्यदेवता श्रतु दिण्य-श्रनुदिश्य वषट्करोति, चया वा 

अरित तं देव समुदिश्य इव्यं वदति, तयाच स यज्ञो यया नन 

लेत्" न चलेत्, न भ्वष्येत; एवं स होता देवेभ्य उपधावनं 

कृतवान् भवति ॥ १४॥ 

“तत्र जपतौति । (तत्रः तसन् वरणस्ये कभंणि । मन्त- 

भागस्याय मयेः- हे सवितः' सकलकर्माजुक्ञातः ! देव! “एतत्' 

एतेन मम वरणेन मद्याजेन “लाः ला मेव टृएतेः श्रष्व्यंवः। 

“तत् तेन मन्लपाठेन सवितुरदुन्ञा लबा भवति । दिः-शन्देन 

“सविता वे प्रसवाना मोगे",-दरत्या दिशरुतिप्रसिद्धि्ीत्यते ॥ 

““च्रञ्मि होचरायेतीति | शोतुः कमे “डोः ख-ख-मन्त्- 

पाठादि; तत् हों कञ्चम् श्रभ्चिंः दते; न तु मा भित्ययेः ॥ 

मन््रगतं यत् श्रञ्नि-पदम्, यच तद्विशेषणं 'देवदोढ'-पदम्, 

तदुभयं प्रवेवद् विभज्य प्रपरंति-- “तदग्मय दत्यादिना ॥ १५॥ 

“सह पितरेत्यादि। विश्च च ते नराश्च विश्वनराः, तेषां सम्बन्धौ 

"वैश्वानरः ; स च पालनात् "पिता" उच्यते ; तेन सह, श्र्चिं इएत 

दति पूवेच सम्बन्धः । वैश्वानरात्मकं देव मभ्रिं च इृएत इत्यथः ॥ 

 १९- रे° बरा १,३. ५। 
२-- मन्तस्वयमिद्ेवान्नातो वाजसनेयिनाम् । खवसुत्तरचापौद बद्ुच। 



२४० ॥ प्राठप थत्राख्गम् ॥ ( शप्र° रेरा) 

वैश्वानर ग्रब्दस्वाग्मौ प्रसिद्धेशामिमत मं माह- “संवत्सरो वा 

दति। ““संवत्छरो वे प्रजापतिः-दतिशतेः" संवत्सरसच प्रजापतिलम् ; 
तस्येव सकलमनुब्योत्पा दकलवेन सम्बन्धात् अैश्वानरलम् ॥ 

““चग्रे पषनितिमन्तभागस्याभिप्राय माह “अनुवच्छन् वा 

दूति) होता दयतुवाक्छाः पटिच्यन्, याज्याभिः चच्छन्' च भवतिः; 

"तत्" एतदनुवचनं यजनस्छेव "एताभ्यः" श्रन्नयादि-देवताभ्यः' निङ्ध- 

वाय भवति । प्रच वद्, प्र च यजेति प्रवचनयजनयोस्तेष्वारोपः। 

दरम मेव निद्भूतिं दिश्दयति- “यूय भिति ॥ ९६॥ 

"वदना मिति । राति्दानम्, तस्यां भवेम ; धनं लभेमररौ- 

त्यथैः। “रद्राम् उर्वायाम्-दूति। उरूले तेषां यन््हलम्, तस्मिन 

स्यामेति सम्बन्धः “खादित्याः' तेषा सुपसदनेन सुप्रोताः ्रादित्याः 

वयम् “च्रदितयेः देवमा, एतन्नामिकाये देवताये वा “रनेहसः' 

पापिनः, अनपराधिनो भवेम, श्रयवा दितिः खण्डनं नाग्रःर, 

तदरभावाय चिरकालजोवनाय भवेमेत्ययेः ॥ 

अच सद्घविवच्या “चया देवाः" दल्युक्तम्, प्रयकं प्रयकू 

प्राथनायाः पयेवसितं फल माह- “एतेषा मिति ॥ १ ७ ॥ 

मन्त्रभागे विगेष्यभ्चतस्य वाकूश्नब्दस्य श्रयं उद्यासम्ः दत्य 

वदि धातुनैव उपात्त भित्यभिप्रेत्य॒ तदिगेषणोग्तं “जुष्टाम्-दति 

पदं क्रियाविशेषणतया व्याचष्टे “जुष्टा मित्यादिना । श्च 

केवलोऽपि वदिरचचारणाथं वत्तते । किं मनेन वाचो जृष्टलप्राथेन- 

येति तदुपपादयति- ^तद्धौति । “यो जुष्टम्" “श्रनुत्रवत्" श्रतु- 

१९-- २० ब्रा० ३. २,७। २- निरू ४,४.९१; २; ९९१. ३. ९; २। 



(भव्य शत्रा° ) ॥ प्रथमकाणडम् ॥ ३७४१ 

्रूयात्, तत्! तदौयं कम्मे सष्टद्धम्' इत्यथः । ब्रनो लेखडागमः९ । 

एव सुत्तरवक्ययोरपि योजना ॥ १८॥ 

न्रह्मभ्य"-दति ब्रह्मशब्दस्य ब्राह्मणजातिरयं इति ब्याच्े- 

"जष्टां बरह्मभ्य इति ॥१९॥ 

“जष्टं नराश्र॑सायेति। यथा सवेऽपि नराः “आः स्वेतः 

शंसन्ति, तथा विधगरंसनाय “जष्टं भिया भित्यथः । च्रच साधारणेन 

नराणां यो जोष श्राग्रसितः, स युक्त एवेत्यादह- “प्रजा वै नर 

दत्यादिना। न केवलं तद्धि दोचन्नाना मेव संलापोऽपेचितः, अपि 

तु यो जष्टं वाचं जानाति, यश्च न, स सर््ैरष्ययं शाधुः उक्तवा- 

नित्येवं रूपया वाचा “विष्ज्यन्तेः उच्ायेन्ते तदेव सण्ठद्ध भित्य्ः ॥ 

दमानि मन्तवाक्यानि व्याख्याय खगात्मकं मन्तं व्याख्यातुं 

साकल्येनानुवदति- “यददयेति। मन््स्याय म्यः ।- शडोढवर्ः 

होटवरणे निभित्तश्ते सतिः “यत् "चचुः' अङ्गम्. ( “जिद्धं' ) 
श्रशोपरेाधेन कुटिलं (परापतत्) सन्निपतेत्, “तत् विगरेषेण 

दरष्टा अभिः" पुनराभरतु । चचुवेक्रधानं रोचस्याङ्ख यद्ष्ट मदत्, 

तद्चिः समादघालिति तात्पर्यायेः । मन्त्रस्य तात्पर्यार्थ प्रदग्यैते- 

“यथेत्यादिना । पुरा “यान् श्रमे श्रभनोन् होचायः. तवन्तः, नते ` 

प्राघन्वन्' प्रगता नष्टा श्रभवन् ; “एवम् ददानो मेः मदङ्गं 

९-- धा० ऋअदा० उ० ३४ । पा० ३. ४. ७ सू०, इ, ४. ९४ सू०। 

-- ोद्टवृ'-दइति ऋ० सं ° ९. ३९. ३। “होत्रा नियत इति 
थ 9 

डोटवुया यन्ञः"- ति तच सा० भा०। 



३४२ ॥ शरतपथनव्राद्धययम् ॥ (४प० रत्रा०) 

रवेण" निभित्तेन श्रमाचि' हिंसित मन्डत् ; तत्समाधखेत्यक्त 

भिति ॥९०॥ 

अरय तस्य होतुः समशनं विधत्ते ““त्रयाध्वयु मिति । 
सम्मशेनेनेष्ठं॑विवच्ुः अनयोः समाशेने कारण माद- “मनो वा 

दति । श्रध्वथाः कन्तव्विषयस्य मनो्ापारस्य बाडच्यात् मनो- 

सूपलामिधानम् । याज्यापुरोनुवाक्यादिकेवलवागव्यापारात् होतु- 

वागात्मकता, तदुभयात्मकलाद् यज्ञस्य ; तयोः सम्मगशनेन मनोवाचोः 

सन्धानं छतं भवति । संस्यनप्रकार माश्वलायन माह - “रंसेऽध्वयु 
मन्वारमेत पाश्वसखेन पाणिना च्रान्नौध्र मङ्धदेगेनः-दइतिः ॥ ९१॥ 

तच जपतौति। चअन्वारग्धेन जयपितव्यं मन्तं सतात्पयं माह- 

“"षण्सोर्वोरित्यादिना । श्रग्यादौना सुरूलं लोकसिद्धम् । “एताः 

मां दुरितात् पान्तिति तस्ायेः । च्रंहः-गशब्दस्य तात्पर्यामिधानम् 

“त्रात्त॑रिति । आन्तिरनाशः । अम्धादोनां प्रत्यच्देवतालात् तद्रक्ष 

तस्य नाशाभावः प्रसिद्ध इत्याह- “तस्यो होति ॥ ९९॥ 

“पअयेति । सम्म शेनदि शात् “होटषदनं' प्रत्यागच्छत् । उत्तर- 

वेदिश्रोणदौ टषद नम् । सः" दता तस्मात् सदनात् "एकं दण 

“निर स्तः" -इ तिमन्लेण निरस्येत् ॥ 

परावसो निरसने कारण माद- “परावशति । पराः परागतं 

"वसुः यन्ञास्ये धनं यस्मात्; स तयोक्तः? ॥ २२॥ 

“श्रय दोटषदन इति। उपवेश्ननमन्् माह- “दद् मह 

१-- आख्न् श्रौ सू० ९, ३. २५, २९ । सयेन वेति तच्छेषः । 

२-- साया ° रौर सू १. €, ६। पप्रराग्वसु-इति कौ घौ ° ३.१३२७। 



( भख शत्रार) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ ३४३ 

मिति। र्वाः श्र्वाक् अभिमुखं “वसुः यज्ञाख्यं घनं यस्य, स 

तयोक्तः९, "तस्यः ; सौ दत्यजेति “सदनं' स्थानम् । तत्र संस्थितिभाव- 

नया खय मपि तत्सदृशो भवतोत्यभिप्रायः ॥ २४॥ 

तचो पविष्टस्य मन््जपं विधत्त ^तज्रेति । ड विश्चकभमन् । 

छृत््रविषयव्यापारं करोतौति विश्वकर्मा, "तनूपाः तनोः पाता, 

महादेव ! वं श्ररोरस्य पाता भवसि। उपवेग्रनव्यानारौषत् उत्तरत- 

खलनं समन्तकं विधत्ते- “मा मेति । तस्याय मथः ।- हे उभा- 

वनौ ! युवां मा" माम् “उत् उत्कट माधिक्येन “मा उषिटः दाहं 

माकाषेम् । “उष दाहेति? धातुः । श्रस्टेव तात्पये माह- 

“मा हिंशिष्टम्'-इ ति । यतः "एषः" (लोकः' गवा" सम्बन्धि स्यानम्, 

अरतो इेतोमां माहिंसिष्ट भिति प्राथेना युक्ता। होटषदनात् 

उदङ उदड्नुखः “एजतिः “एज कम्पने, जपन् कम्यते । 

““अन्तरा वा इत्यादिना दादप्रसङ्गप्रद शनम् ॥ २१५॥ 

श्रय समन्त्रकः जपं विधन्ते- “श्रयात्नि भित्यादिना। मन्ल- 

स्याय मथः ।- डे “विश्वे देवाः!" दहः यज्ञे दोटतेन ठतः श्रं 

'खया' येन प्रकारेण, यथाः येन च “पथाः माशंण, "वः" “हव्यम् 

श्रा समन्ताद् वहानि' प्रापयानि ; तदुभयं भे अ्रज्ञाय मद्यम् 

१-- वा० सं १५. १९. "अर्वा ग्वसु-दइलि । ““पनजन्यो वा उपरि त्यत्त- 

माद्योपरौत्यपरि हि पजन्योऽथ यदर्वाग्स॒र््यादातो दर्वा सुः 
छष्टिरघनं घनाभ्यः प्रदौयतेः"-दतहेवोपरिद्धात् (5. ३, ई. २०.) । 

स्-- धा० भ्वा प° ९६ । द-- धा० ब्ना० प २३४। 
४-- कट० सं० १०, ५२. १ । 



३४४ ॥ श्रतपथब्राद्यय णम् ॥ (प्र शत्रा) 

भरन्तः । एतन्ब्न्त्र्णाथं लोकदृष्टान्तप्रदग्र॑नपुरःसर विश्दयति- 

“यया येभ्य इत्यादिना । वथाः लोके कञ्चित् पाचकः तत्छखाभिनं 

प्रच्छति- “पक्म्ः अन्नं यया श्रानेव्यामि, यथा वा श्रानौतं पाते 

समपेयामौति । एवग्मकारमप्रश्रस्य लोके दृष्टलात् उक्त मनुशासन- 

मरायेन मित्यथैः। दारटान्तिके योजयति- “एव मेवैतदिति । 

अनुष्टया" आरानुपू॑ए वषद्कथाम्” वडिति शब्दं ब्रूयाम् । वषड- 

शब्दो दविःप्रदानसाधनः?; “ख्ाहाकारेण वा वष्टरारेण वा 

देवेभ्योऽन्नं प्रदोयते-इतिश्रुतेः। सिद्ध मन्यत् ॥ २६॥ २[५. १.|॥ 

दति श्रौ सायणाचायंविर विते माधवोये बेदार्थप्रकाशे 

माध्यज्दिनिश्रतपयब्राद्भणएभाय्ये 

प्रथमकाण्ड पञ्चमाध्याये प्रथमं ब्राह्यणम्र ॥ 

१-- “यस्ये देवताये हविग्टदौतं स्यात्, तां ध्यायेद् वट् करिष्यन्” 

इत्यादि टे ब्रा० ३, १. < | उद्धतद्धेत दचनं निरुत्ती ( ८. ३, ७. ) । 

«वौदषडिति वषट्कारः'”-दति आश्व° श्रो सू ९, ५,१९१५। 

अतखव ते° सं° १९. १९९ भाव्ये सायणोऽप्यादइ--“वषट कारेण 

वौषडिव्येवंरूपो मन््लो विवत्तितः-इति । 

२-- “यजतिजुहोतौनां कौ विषः? तिषडोमा वषट्कारुधदाना 

याज्यापरोनुवाक्यावन्तो यजतयः, उपविद्यद्यो माः खादह्ाकारघदाना 

जुष्टो तयः'-दइति का० खौ १, २. ५, ६, ७ खू० । 

इ-- अस्मिन् ब्राद्यगे पवरविधावाश्रावणादिक मान्नातम् । तत्यद्धति- 

खेवम् ।-- अध्वा तारं प्रादल्िरेन सुत्कोत्कर मपररेग प्राङ्मुखो 

हो घ्रसब्रहनान्यादाय “ओ दश्रावय'-दव्याद । ततोऽग्रौत् दत्तिणा- 



( ५अ> रत्रा° ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३४१५ 

अर्हता व्वेवशय््हाच। सिति । अिरिदः्डहौता 

व्वेचित्येवेतदाहायरर्हीच सिति तस्यो हि होचं व्वेत्त॒ 

प्राविच भिति यन्नो वे प्राविचं व्वेत्त यन्न सित्येवेतदाद 
साध ते यजमान रैवतेति साध् ते यजमान देवता घस्य 

तऽधिर्तव्येकेतदाद तवतो मध्वा खच सास्यखेति 

तदध्वर्थ' प्रसौति स यद्का मिवाह॥१॥ 
 युजमान ऽव जह सनु । योऽस्मा ऽ्रातौय॒ति सु 
ऽखपभत मनु स यद् द्वं ऽइव ब्रथाद् यजमानाय दिषन्तं 

खाठ्व्यं प्रत्ययाभिनं कुयादत्तेव जह सुन्वाद्य उपभृत 

सुनु स यद् दं ऽइव बरूयाद स्छाद्यं प्रत्युद्यासिन 

कुर्यात् तस्मादेका भिवेवाद ॥ ₹२॥ 

मुखोऽध्वयु सुत्तरेण स्थितः स्पयसन्नदने पाणौ त्वा (यस्तु 

शनौ रेषट्"-इति प्र्ाद । ततो पदौतसब्चहन ख्वाध्व्युः -अभिरेवो 
देव्यः?-दत्यादिशाद । ततः परस्ताद वञ्चि यजमानस्य णि पवर- 

नामधेयान्यप्याद । वद्यथा-“कश्यपवदवत्छारवद्नशुववदिति । रतद - 
नन्तर् मेव ब्रद्यणवदा च वच्तद् ब्रद्धणा अस्य यस्य पादितासे- 

ऽमुकश्र्मा द्योता मानुषः-इति दोटनामग्रहण सुचेरूपांखु वा 

क ्सैव्यम् । ततौ हेता “देव सवितरित्यादिकं जपित्वा उत्याय 

अध्वयु मभ्नौधं चांसयोः प्रादेशेन सम्बशति । छोचा सम्मुदटो तौ 
चोपविशत इति । 

* ्वेत्व °-इति क, ख, ग, डा ०-वेवर्-दृ्टशच | 1 सच'-दति सा ० -सम्मतः। 

 { (सिवयद्मि-दति म। $ दच्चै-द्रतिच। 

५५ | 



४६ ॑ ॥ शतप यन्राद्यमणम् ॥ (श्प इत्रा० ) 

देवयुवं विश्ववारा भिति, । उप।स्तौत्येवेना मेतन्मह- 
यत्येव यदाह देवयुवं व्विश्ववाराः मितौडामहे देवर! 

ऽ₹डन्धान् नमस्याम नसुस्यान् युजाम यल्लियानितीडा- 
महै तान् देवान् य॒ ऽईडन्या नमस्याम तान्ये नमस्या 
यजाम यल्ञियानिति मनष्या वा ऽईडन्याः पितरे 
नम॒स्या देवा यज्ञियाः ॥ ३ ॥ 

या व्वे प्रजा यज्ञे ऽनन्वाभक्ताः। पराभूता वे ता ऽण्व् 
मेवेतद्या ऽइमाः प्रजा ऽच्चपराभ्तास्ता यन्न ऽ्राभजति 
मनष्याननु पश्वो देवाननु व्व॑याःस्योषधयो ब्दनस्यतयो 

युदिद् किञ्चव् मु ततसुव्वं यन्न ऽच्राभक्तम् ॥ 8 ॥ 

ता वु ऽरुताः । नुव व्युाहतयो भवन्ति नुवेभे पुरुषे 

प्राणा ऽर्तानेवासिन्नेतदधाति तस्मान्नव व्याहृतयो 
भवन्ति ॥५॥ 

यज्ञो इ दैवेभ्योऽपचक्राम । तं देवा ऽच्रन्वमन््रयन्ता 

नः खृणप न च्ाकव्तस्वेति सोऽत तथेत्येव देवानुपुाव- 

वत्त ॒तेनोपारत्तन देवा ऽअयजन्त तेनंष्रतद्भवन् 

यदिद देवाः ॥ € ॥ 

+, | द्देवयवं विश्ववारा सितिः-इति च । † (मिबयुपर'-द्ति ग । 

$ “देव३'- दलि क, देवांर'-इति ख, %देरवार॥'-दइति च । 



( ५अ० रत्रा) ॥ प्रथमकागटम् ॥ २९७ 

स यदाखरावयति । यन्न मेवेतट्नुमन्हयत ऽच्रा नः; 
णप न ऽच्चावत्तस्वेत्धथ यत्प्रत्याश्रावुयति यन्न ऽर्वेत- 

दुपाव॒त्ततऽतु तथेति तेनोपुारत्तेन रतसा भूतेनःऽत्विज 

सम्प्रदायं चरन्ति युजमानेन परोऽक्षं युथा पृख्पाचेण 

सम्परदायं चरेयुरेव मनेनऽत्विजः सम्परदायं चरन्ति* 
= ह $ 

त॒दाचवेतत्सम्परदायं चरन्ति व्वाग्वि यन्नो व्वागु हि 
[र =~ > ® 

रतस्त देतनवेतत्सम्परदायं चरन्ति! ॥ ७ ॥ 
त् £ † ~ 

सोऽनुच्हौत्येवोक्ताध्वयुः। नापव्याहरन्नी ;ऽण्व 

दोतापव्यादरेटाखावयत्यध्वर्युस्तदस्नौधं यन्न॒ ऽउपा- 
वत्तते ॥ ८॥ 

 सोऽन्नोन्ापव्धादरेत्। चरा? प्रत्याश्रावणात् प्रत्या 

आआवयत्यननौत् तत्यनरध्व्यं यन्न॒ ऽउपावन्तते ॥ €। ॥ 
सःध्वयुन्ापन्युाहरेत्। चरा यजंति व्वक्तोयजेत्ये- 

वाध्वयहाते यन्न्. सम्प्रयच्छति ॥ १० ॥ 

स होता नापव्याहरेत् । च्चा" वधट्ारात् तं** 

वषद्ारेणाद्यावेव योनौ रेतो भूत सिञ्दत्यभिर्व 
योनियज्ञस्य स तुतः प्रजायत ऽइति नु ₹हवि््नेःथ 
सौम्येऽध्वरे ॥ ११ ॥ 

*„ { नचरन्ति-दइति च। { श्वयर्नापः-इति म 

|| “काग्डस्यएडम् । ४९९१-द तद च-पुस्तकेऽधिकः पाटः । 
€; ¶ हरेदा^-दइति म) “* शसुः-इति सा०-सम्मत 



४ ॥ ग्रतपचत्रा्यणम् ॥ (शप्र इेत्रा०) 

सवे ॒हं ख्हौत्वाध्वर्युः । नापव्युहरेदोपाकुरणाद्- 
पुावत्तध्व सित्येवाध्वयुरुद्ादुभ्यो यज्ञ सम्रथच्छति॥१२॥ 

` तु ऽउद्नातारौ नापव्युादरेयुः। अत्तसाया ऽरषोत्तम- 

त्येवोद्गातारो हौ यन्नरं सम्प्रयच्छन्ति ॥ १३ ॥ 

स होता नापव्याहरेत् । आ+ वषदट्रारात्तं व्वषद्ार- 

शाग्रावेव योनौ रतो भूत सिच्चत्यभ्निववे योनियेज्गस्य 
स ततः प्रजायते ॥ १४ ॥ 

स युद्ध सोऽपव्याहुरेत् । य॑† यज्ञ ऽउपावुत्तेते य॒था 
पुशेयाचं परासिञ्छेदेव ह स यजमानं प॒रासिच्चेत् 
स य॒ डेव खत्विजः संविदाना यज्ञेन चरन्ति सुव्वं 
मेव तच कल्यते न मुद्यति तस्मादेव मेव यन्नो 

भत्तेव्यः ॥ १५॥ 

ता वा ऽरुताः । पच्च व्युाहतयो भवन््यो अावयुगज्तु 

श्रौषड् यज ये यजामहे व्वौषडिति पाङ्खो यन्नः पाङ्कः 
पशुः पुञ्चत्तैवः संवत्सर स्येषेका यन्नस्य सुचैषा 
सम्पत् ॥ १६ ॥ 

तासा सत्तदशष्ुराणि। सप्तदशो वे प्रजापतिः 
प्रजापतियंन्न ऽरघेका यज्ञस्य सुवैषा रम्पत् ॥ १७॥ 

नि 0 

* इ रेद्ा-दइति म । 1 रेदयः-दति ग । 



(५अ० रनत्रा°) `  ॥ पथमकाण्डम् ॥ ३४९ 

श्रो रावयति वे देवाः। पुरोवातं सरूजिरेऽक्तु 
श्रौषडन्यभाणि सुमलावयन् यजेति व्विचुतं ये यजामह 
{डति स्तनयिननं व्वषद्रारेशेव प्रावधन् ॥ १८ ॥ 

ख य॒दि व्विकामः स्यात्*। यदौश्चा वा य॒जेत 

दश्पखमासयोव्वेव् रयाद् इषिकामो वा ऽअरस्ीति 

तचो ऽअध्वयु ब्रयात् पुरोवातञ्च व्विद्य॒तञ्च सुनसा 

ध्यायेत्यभाणि सनस ष्यायन्यश्मौधः£ स्तनयिल्लुञ्च व्दषुच्च 

सनसा ध्यायेति होतारः स॒व्वाण्येतानि सनस ध्यायेति 

ब्रह्माणं व्वपति हैव तच युचेवु त्विजः संविदाना 
यज्ञन चरन्ति ॥ १९ ॥ | 

अओ श्रावयेति वै देवाः† । व्विराज मभ्याजुहवरत् 
श्रौषडिति व्वत्सु मुपावाश्जन् यजेत्यदनयन्ः ये य॒जा- 

मह ऽटत्युपासौदन् वषद्वारेण्व व्विराज मदुहतेयं वं 

व्विराडस्य वा ऽर्ष दोह ऽण्व द वा ऽअस्मा ऽइयं 
च्विरार् सृर्व्वान् कामान् दुहे यु ऽश्व मेतं व्विराजो 

दोहं व्वेद् ॥ २० ॥ इ ॥ 

॥ इति चलुधैप्रपाठके ठतीयं ब्राह्मणम् [५. २.]॥ 

* “स्याद्'-इति ग । † देवा"-द्रति ग । 

{ “यजेल्युदजयन्'-इति च । 



३२५० ॥ ग्रतपथचब्राद्यणम् ॥ (पर ३त्रा० ) 

अय स्तुगादापननिगद नवधा विभज्य व्याविख्यासुराद्यं भाग 

मनूद्य तस्याथे माह “श्रभिेतिति?। वेदि तस्य मन्ते अरनिदेशात् 

"ददम्"-दुति तत्कमप्रदगेनम् । देव्यो होता अरिः 'ददम्ः श्रतु- 

टेयं कमं "वेत्त" जानातु । एतन्मन्लवाक्यं 'वेचिति' किम् ? आह- 

दूटं “हौः क्म। जानावित्याद, किं तद्धेदनेनेति तस्य दचेण 

प्रतिनियतं सम्बन्ध माद-- “श्रग्रेरिति । "तस्य उ ददिः तस्यैव हि। 

स॒ च सम्बन्धनियम एवकारा्धेन 'डः-ण्नब्देन द्योत्यते । 

दितौयभागे ्राविचः-शब्दायं माह- यज्ञो वा दति। 

प्रकर्षेणावतोति श्राविचः' यज्ञः । अ्रवतेरिचप्रत्ययः,। यज्ञापरिज्ञाने 

हो चनज्ञान मपि यथं मिति तज्ज्ञान माश्राख्यते । 

दतौयभागे सामान्येन निर्दिष्टं यजमानदेवतां विशिष्य 

व्याचष्टे-- “साधु त इति । डे "यजमानः! ति तव देवताः 

साधुः साध्यौ । कथं साधुम् ? केषा सा? तदाह- “यस्य त 
इतिर। दोढठत्वगुएकोऽ्चिरेव तव देवतेत्याह स्म मन्तवाक्यम् । 

९-- “अभिर्हातिति खगादापनं पयाजेषु सन्निघेः"-इति का० श्रौ° ख्० 
३, २. १५ । श्चुतद्धेष तेत्तिरेयाघ्नाये-- ते° त्रा २, ५,8.९१; सं° 

स ८८ = = २. ५, € । तचत्यपाटश्चेवम्-- (९) अभिहता वेत्वभमिः। (२) 

चोचं वेत्त प्ाविचम् । (द्) खो वयम् । (8) साघु ते यजमान देवता । 

(५) छतवतौ मध्वर्या खच मास्यख । (ई) देवायुवं विन्छवाराम् । 
(७) ई डामहे देवा‰ ईडेन्धान् । (<) नमस्याम नमस्यान् । (€ ) यजाम 

यल्नियान्”-इति। खघ र्व मन्तः च्वगादापननिगद उच्यते। 

२-- “अशिचादिभ्य इवोचौः"-इति उ० ७. १७५ । 

इ-- ते° सं ° २. ५, € भाव्ये उक्तम्-- “त मिमं शाखान्तरषाठं दूष- 
यतोग्यादि । स च पाठस्तचःन्यविध रखवोद्धत इति न शतप्रथोयः। 



(५० रत्रा ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ २५९ 

चतुथंभागे वाक्यायेख्छ स्यष्टलात्तात्पयं माद - “खतवतौ मिति। 

छतप्रणां “खचम्' “श्राखसख' स्ते धारयेत्ययः । अनेन अध्वयेवे 

अनुज्ञां दत्तवान् भवतिः । “उपषर्गादस्यत्युद्यो वा वचनम्”-इत्या- 

त्मनेपदम्र । मन्ते “ख़ चम्-दृत्येकस्या एव निदेशं दिल निह श्पक्त- 

निन्दापुरःसर द्रढयति- “स यदित्यादिना सः" होता एका 

भिव" सूच भि््येका मेव ब्रूयात् ॥ ९॥ 
“यजमान एवेति । जह मनु" जुङ्ा अनुकूलः, तदभिमानो- 

त्यथः । यः" च यजमानस्य श्ररातौयतिः शाव मिच्छति, खः" 

"पञ्चत मतु" उपश्तोऽनुक्रूलः। यत एव मतो होता यदि शं इवः 

जहपश्तावास्यखेत्येव श्रूयात्" तदा “यजमानायः देष्टारं शचं 

प्तयुदयाभिनं' प्रतिकूलोदयो गवन्तं र्यात्" । तथा च तैत्तिरौ यकम्- 

“यजमानदेवत्या वे जह्ः, भ्राटव्यदेवत्यो पञ्छत्”-इतिर। रोषान्त- 

रोपन्यासेनापि द्विवचनं निषेधति-- ““च्रत्तेवेति। आद्यः श्रदनोयो 

न्रौ दियवादि पदाथः; तम् “अचः यजमानाय प्रतिकूल कूर्यात् ॥ २॥ 

“देवयुव मिति। देवानिच्छतोति “देवयः' । क्याच्छन्दसि" 

द्रपरत्ययः* । विशरैरपि देवैवेरणोया विश्ववारा" । श्राभ्यां खुजि- 
शेव्यते। “एनां सूचम् एतद् 'उपस्तौत्येवः श्ञा घयत्येव । अचर न 
कश्िदपूर्वोऽ्योऽभिघोचत इति सापि किमथे सयत इत्यत 

आआह-- “एतत् "मदयत्येव' प्रूजयत्येव । यद्ाहः यदेतद्ाक्यं मन्त 

आरेत्ययंः ॥ 

९-- का> खौ सू ३,२.१६ । र्--पा०७.१.७दख्० वा र्। 

इ-- ते सं २. ५. ९. । ४-- पा० खू० इ. २. ९७०। 



३४ ॥ शतपथत्राद्य णम् ॥ ( धप इना० ) 

निगदसय सप्तमादिभागन्नय एयक्-एयग् व्याख्यातु मनुवदति- 

““ईडामहा इत्यादि । धेः देवाः ईडन्याः स्तुत्याः, स्तुतिभाजना 

दूत्यः; "येः च "नमस्याः नमस्कार मिच्छन्ते; ये च ( "यल्लियाः') 

यष्टव्याः हविर्भाजः ; तान् सर्वान् अविगेषेण स्ठति-नमस्कार-यागैः 

डामरे पूजयामहे दति सङ्गहाथेः। ‰डन्यान्'-दति “ईड 

स्तौ -इत्यस्य केन्य-प्रत्ययः। ईडन्यादौन् प्रशरंसति-- “मलुव्ा 

वा इत्यादिना । कुश्रलादिस्ठतिमाच्रेण प्रायेण परितूग्यन्त इतिः 

&डन्याः२ मनुग्याः” “नमस्कारो दि पिद्टण्ण मितिश्रतेः" नमस्याः" 

पितरः, इविःप्रदान मन्तरेणापरितोषाद् देवाः यज्ञियाः" ॥ २॥ 

“यजाम यनज्ञियानितो तिकौैत्तने यज्ञस्य ब्ररद्धिस्तत्या यागं 

तदनुप्रवेशेन प्रशंशति- श्यावा इत्यादिना । देवमनुव्यात्यकासु 

प्रजासु मध्ये याः" प्रजाः यष्टव्यलेन यज्ञ मन्वभजन्। तत्मकार् 

माह-- “मनुख्यानच्विति । मनुव्यान्' “अनुव्य "पश्वः" गवाद्याः 

चोरोधस्साघनवेनानुप्रविष्टाः। देवान् “अनुव्य वयांसि 

पञ्चिणोऽनुप्रविष्टाः ; “वसन्ताय कपिच्नलानालभते"-दूतिश्रुतेः" । 

अरय वा एकडहायनप्र्ति-पञ्चद श्हायनान्ताः श्रवो वचांसि, 

तान्यनुप्रविष्ठानोत्ययेः। तान्यनुप्रवे शाचल्पुरोडाशाःः युपादियज्ञ- 

साधनद्ारे णे षयिवनस्यत्यादयः। किं बहना श्यत् किं चेदं 

प्रतोयमानं वस्तु अस्ति, तत्ः “खवेम् उः सवं सप्येव सेव दारि 

१-- धा० अदा° आआ०<। -- प्रायेण परितोषात्"-इति ठ । 

इ-- “पौ णादिक रखन्य-प्रत्यषः'"-इति ० सं १. ७९. ५ सा० मा० | 
(> 9 
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( ५अ० र्ना, ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३५द् 

इारया यज्ञ मनुप्रविष्ट मेव। चरतो यज्ञसंस्पश्रेवतां न कद्] चित् 

पराभवोऽस्ति, तदसस्पष्टं च न किञ्चिदस्तोति चन्ञस्ठतिः ॥ ४॥ 

निगद विभागगतां नवस्य प्रषंसति- ता वा इति। 

"व्यादतयः' उक्रवाक्यानि। तानि च नवः; सप्त गोषेण्याःर, 

द्वाववाच्चावितिर। श्राणः च्रपि नवः । तदेतेन नवविभागकरणेन 

“च्रस्मिन्' यजमाने पुरुषे “एतान् प्राणन् “एव स्थापितवान् 

भवति ॥ ५॥ 

्रयाश्रावणप्रत्याश्रावणे विधातु माख्यायिका मादह- “यज्ञो 

देति । पुरा किल “यज्ञः केन चिद्याजन दे वेन्यः' च्रपक्रान्तवान् । 

तं देवाः त्रन्मन््रयन्त' श्रनुनयेनाङयन्त ।- हे यज्ञ ! ननः 

श्रस्माकं वचनं श्ररण', "नः" श्रस्मान् ( डपावन्तेष्ख' ) प्रति निवन्तेख । 

उपावन्तंति गृण्कछान्दसः। यद्वा, उपावन्तेन सुपावन्तः। च्रावन्तेना- 

भावे यागासम्भवात्तस्य साघधनलव्यपदेश्ः । देवाः यजमानाः 

'च्रयजन्तः। भाविगत्या तेषां देवल्व्यवहारः। 'देवाः"-इति "यदिदं 

देवत मस्ति, “एतत् तस्वानुष्ानेन ्रभवन्' प्राप्तवन्त इत्ययः ॥६॥ 

१-- “अम्र्ता नव-इति ते० ब्रा० इ. ५, ४ । 

र-- “सप्त वै ्रौषेन् प्राणाः-द्रति ठे° ब्रा० ९. ३, ६ ; ३. ९. इ । 
इ-- “ “अवाचः नाभेर धर्तार वत्तंमाना अपानवायाद यः" ति रे० श्र! 

९. ३, € सा० भा०। | 

8-- “नव वै पुरुषे प्राणाः'-दइति ते° सं° ३, ५,१०. ५। "शि सोऽव- 

श्थितेव सप्त्च॒छिरेषु, अधोऽवस्थितयोख दयौश्िियोः सचन्तः 
प्राणा नवसह्याकाः'"-इति ततैव सा० भा० । ¦ 
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२५४० ॥ प्तप यत्राद्यणम् ॥ (४प्र दव्रा° ) 

ददानो माश्रावणं विधत्ते “सख यदिति। यस्मादेवं, तस्मात् 

“सः अघ्वयैराश्रावयेत्^ । “एतत्' एतेन यज्ञ॒ मेवानुमन्तितवान् 

भवतोति तप्मकारप्रदग्रेनम् । श्रा न दृति। यत एतदेवं, 

तस्मात् । “त्रा नः श्टण-इत्यस्य ्राश्रावणणयेलवात्? ॥ 

श्रय प्रत्याञ्रावणंर विधत्त “श्रय यदिति। तेन श्र्नोघ्रकठेकेन 

प्रत्याश्रावणेन (तयास्लितिः प्रतिजिद्तिः रता भवति ; प्रत्याञ्चवंण 

शर्या उक्तायप्रतौोतेः ॥ 

आञ्रावणादि वषद्ारान्त मध्वर््वादेः ख-सख-समये मौनं 

विधिल्ुराह-- “तेनेति । तेन म्रत्याटत्तेन “रेतसा शतेन 
बोजश्दतेन । सखर्गाख्यफलोदयात् गोजलं यज्ञस्य । ( “खविजः' ) 

अरष्वयादयः सखस्मिनाथितं यन्न॒ “सन्दाय सम्यक् प्रदाय-प्रदाय, 

एकोऽन्यस्मे सोऽन्यस्मा दत्येवन््रकारण “चरन्ति अनुतिष्ठन्ति । 

यजमानेन "परो त॒ मनपेच्छ तस्य तच व्यापाराभावात् । 

परस्परसम्पंणे दृष्टान्त माइ- “ययेति। यथा जलेरापूणे चटादि- 
पात ग्टहान्तगतप्रश्रतभाण्डपूरणषमये परस्परहस्तन सञ्चरन्ति, 

तदत् । एतदेव विश्रिनष्टि- “तद्वा चैवेति । “तत्” तदा वाचैव 

वागूपेणेव, आश्रावणादिवाच मन्तरंण यज्ञासिद्धेखस्या यज्ञलव्यप- 

द्रः । श्रस्वेवं कि तत श्राह- “वाग्धौति । वाचा मन््रात्सिकया 

यज्ञस्योत्यत्तेः तस्या रेतस्लम् । ^तदित्यादयुपसंहारः ॥ ॐ ॥ 

९-- अ आावयेत्धस्याश्रावयासञ्न्न्ा । 

२-- दइद्धास्नात खघ खव आश्चावगार्योऽनुवाक्चामन्लः । 

द-- स्तु श्रौ मडित्यस्य प्र्याश्रावयसञ्च्ता । 



( ५० रन्रार) ॥ परथमकाग्डम् ॥ ३५५ 

अय सङ्कहेणोक्तं यज्ञषग््मद्ानं विशिषन्नष्वर्यादरेः ख-ख-कालेषु 

मौनं विधत्ते “सोऽनुन्रदौत्यादिना । “सोऽभ्वयुः' दोतारं भ्रति 

अनुतर होत्ु लव" तत्मनन्तर मेव “नाव्या इरेत्' प्रस्ततानुपयोमि 

वचनं न नयात् । 

होताः श्वपि भ्रनुवचनद्वारेणः वागरुपयन्ञस्य सस्मिन् ममावेशात् 

“नो एव श्रपव्याहरेत्" । 

पुनः मोघं प्रति श्र्वः यदा “्राश्रावयतिर, तदानँ 

स॒वाग्यन्नः तं प्राप्नोति; श्रतः सः श्रपि न श्रपव्यादरेत्' 

सख -प्रत्याश्रावणावधि । 

सः (-श्रपनोत्") यदा श्रष्वयं प्रति प्रत्याश्नावेत्, तदेव 

"यन्नः पुनः आगच्छेत् ; श्रतः सः" श्रपि श्रघ्वयेः' श्रा यजतिः 

यजेतिभवचनावधि "न अपव्याहरेत्ः । 

श्रय पुनः “र्वयु: यदा "यजेतिः ख-वाग्धज्ञं “होत सम्म्रय- 

च्छति", तद प्राप्नयन्ञः सः" “दोता' वषट्ारपयन्तं “नापव्यादरेत्' । 

“स वषद्भारेणेति । “सोऽष्वयः' हो टहतेन "वषट्कारेण हविः- 

ग्रदानसाघनेन ्रग्नोः योनिग्रते “रेतोगभ्तंः दविः “सिञ्चतिः प्रय- 

च्छति। यस्माद्य उत्पद्यते तत्तस्य योनिरिति प्रधिद्धिः वे-शब्देन 

उच्यते उक्तं वाङ्िथिमं विषयविगेषे व्यदस्थापयति- “न्विति। 

अच सचम्- “श्रनुन्रहोन्यत्का नापब्यादरोद्धोता चाऽऽश्रावणत्, 

९-- अनुबर्धौति अनुवाक्यापाठार्थो कोढपेषः। 

₹-- अनुवाक्यापटेनेति यावत् । द-- “खो आवयेदयर्े र्थः । 

8-- यजेति यान्यावषद्कारपाठार्यो होट्पेषः । 



५९ ॥ शतप्रथत्रा्मगम् । ( श्प्रण दत्र) 

च्रा्रावितिऽन्नौदा प्रव्याभ्रावणात्, प्रत्या्रावितेऽध्वयैरा होद्प्रेषात्, 

होता ऽऽवषटारादितिः ॥ 

श्रय सोमविषय वाद्धियमं प्रतिजानौते- “श्रय सौन्येऽच्वर"- 

इति ॥८॥८॥१०॥११॥ 

“सख वा दृत्यादि। च्रष्वयेः' ग्रहयरहण्णदनन्तरम् “चरा उपा- 

करणात्", यदा च उद्गातारः स्तोचं प्रारभेरन्, तावत् नाप- 

वयादरोत्” । यदा “अष्वयुः उपावत्त॑ष्व मिति" ब्रूयात्, तदार्नों 

तस्य यज्ञस्तान् ( उद्नान्' ) प्राप्रोति, ते उद्गातारः रपि (श्रा 

उत्तमायाः”) नापव्यादरेयुः तत्मशठतयुत्तमल्तोचौयापयन्तं न 
वदेयः । यदा च “एषा' च्न्तिमा स्तोत्रौयेति “उद्गातारः प्रज्ञाप- 
यन्ति, “दो ताः श्रपि तदा प्रति नापव्यादरेत्" “श्रा बषट्रारात्ः। 

“तं वषट्रारेरेत्यादि पूवेवत् । अच सूचम्- “सोमे च ग्रहं ग्यहौ- 

ल्ोपाकरणणत्""-इ तिः । उत्तमस्तोत्रौयां प्रस्दुत्य होतुरवेति ब्रुवन्तं 

उद्धातारः४ शंसिग्यते हो चे यज्ञं प्रयच्छन्तिर, तदा प्रति वषह्ार- 

पन्तं होता नापव्याहरत्- ॥ १२॥९३॥९४॥ 

१-- का० ओौ० खू° ३, २. ९२--१६ । अपव्याह्ारो लौकिक वदनम् । 
~ (र ० 

२-- ° त्रा २. २.५. ५; ते° सं ६. ४.३.१९; अपण्श्रोर ख 

१२. ३, १४, ९५ ; व्याच खौ सू ४. १३. १-६; का० ओरौ 
सखू० ९.२१. १०.-दव्येतेष प्रातरनुवाकोपाकरगं विदितं दर्वयम् । 

इ३-- तिखटष ऋच्त खक स्तो धियं साम गयते सामगः । तचान्त्या ऋक् 
उत्तमस्तो चया भवति । विषेषतस्तु छछन्दोभाष्यावतर्छाम्, र ° 
नरा ३, २. १२ ३, ४. ¢ इत्यादौ च बद्व्यम् । 

8-- काण्थरौ० ३. ३. ९७। ५-- उदूाटषस्तोढप्रति दत्त इ्यदूातारं 
६-- का०््रौ० ३. द. १८ द्यम् । ~ काणश्रौ° ३, ३.१९ बरवयम् । 



(५अ० रत्रा° ) ॥ पथम काक्डम् ॥ ३५७ 

उक्तवाङःनियमाभावे बाघ माह “स यद्धेति । सोमयागे 

तश्य ग्रहणा दि-प्रदानावधि-काले "यं यज्ञे उपावन्तंतेः, “सः 

“यद् यदि “अपव्यादरेत्”, “सः “यजमानं परासिश्ेत्" । श्र 

दृष्टान्तः ।- यथाः 'पूणेपातच्रम्ः श्रमिमतप्रदेगे घटादिषु प्रचेप 

मरता अन्यच “परासिञ्चेत्", तादृगेव तत् । श्रपवयाहारेण यज्ञ- 

भंगे सति खर्गाख्यफलभ्वेश्रार् यजमान एव परासिक्तौ भवति । 

क्तवेपरोत्ये को गण दत्याह-- ““ख यतेति । एवं सवेऽध्वर्यादयः 

क्रमेण "यजः यज्ञे संविदानाः ेकमत्यं प्राप्ताः ख-सख-कन्ेव्य 

मेकायेण जानन्तोऽनु तिष्ठन्ति, "तचः तसन् यज्ञे “सवं मेव श्रङ्ग- 

जातं "कल्यते" फलजननसमथं भवति । एवं सत्येकोऽपणुलिक् न 

मुद्यतिः स्ानुष्ठेयं न विस्मरति; श्रपव्याहारात्मकविकेपासम्भवात् ॥ 

निगमयति- “तस्मादिति । “एव मेवः च्रष्वय्वोदिभिः यज्ञ- 

सग््रदानक्रमेण "यज्ञः" भत्तेयः' पोषयितव्यः॥१५॥ 

श्रा्रावणादिपञ्चकं मनूद्य प्रशंसति-- “ता वा दूति। व्यायन्त 

दूति व्यादतयः' वाक्यानि। तानि आश्रावयेत्यादिकानि। 

पञ्चसद्या सि, “यन्नोऽपि पाङ्कः ; धानाः करम्भ दत्यादिहविगंत- 

पञ्चसद्ायो गात्" । श्रत: स्द्ासाम्यद्रारा व्याहतिपञ्चको यज्ञः 

रस्तु । ततः किमित्यत अह “पाङ्कुः पश्रित्यादिना । चलारः 

पादाः, शिर एक भिति बा, लोमवङमांसास्यिमज्नभेदेन वा, 

१-- “धानाः करम्भः परिवापः पएरोगगशः पथस्ये्येष वै यचो ह वि- 
व्पङ्खिः?"-द्रति रे° त्रा २. ६। 



२५८ ॥ श्रत प्रथत्राद्यगम् ॥ ̀ (श्र इत्रा°) 

पशोः पाङ्कतम् । इमन्तशि शिरयो रे कलेन, "पञ्चन्तैवः संवत्स॒र स्यः । 

श्यं यज्ञो व्याहतिपञ्चकद्ारा पट्एसवत्सर रूपाभ्यां शब्दाभ्यां परि- 

मितो भवतौत्ययेः । “एषाः पश्टसंवत्छरात्मिका 'वन्ञस्य' “एका 

'माचाः द्वतता । प्रकारान्तर मपेच्योक्तम्- “एषा सम्पदिति । ` 

सद्धादारा सन्पादितसम्डद्धिय ज्ञस्य विभु भित्यथः ॥ ९ ६॥ 

श्रा्रवणणदिकं सखवाक्यगतसड्यादारेण प्रशस्य, तड़ताचरसद्य- 

यापि प्रशसति- ““ताक्षा मिति। “श्रो ्रावयेति चतुरच्रम्, श्रस्त॒ 

ओ षडिति चत्रच्चरम्, यजेति इच्रम्, ये यजामह इति पञ्चा्- 

रम्, चरो वषट्ारः“-इतिः सक्रदशाचरता; प्रजापतिरपि माष- 

्तगतसद्यया सप्तदशः । यज्ञसष्टुलात्सोऽपि यज्ञः । “एषाः अरच्र- 

सद्धा प्रान्त प्रजापत्यात्मकललच्णा `यन्ञस्य सम्पत्" ॥ १७ ॥ 

विहितेष्वाश्रावण्णदिषु दृश्चाख्यफलाय तत्र ॒विशरेषं विवच्- 

स्तदुपोहात माद- “श्रो श्रावयेतोति। श्रत श्रौषट्-दतिः 
श्रनेन श्रभ्वाणि उदक्सञ्चरणएसमर्थान् मेघान् समज्ञावयन्' सवच 

व्याप्तानकवेन्। “सष्जिरेः-दति सवे सम्बन्धेः। एव मुत्तरजापि 
उद्ेशिना मनु शिनां च पूव॑पूर्वाभाव हत्तरोत्तरानुदयात् कायं- 

कारणभावाभिधानम् । श्रत उक्तवेपरौत्ये न तया शङ्नौयम् । 

“स्तन यचिन्त्'-ग्रब्दः स्तनयतोति व्ुत्यत्या मेचवाचो२, तयापि. तख 

यगभिधानादच स्तननमाज् मभिधत्ते ॥ १८॥ 

९-- “सप्तदग्रो वै प्रजापतिः दादश मासाः पञ्चरैवो हेमन्तशिशिरयोः 
समासेन, तावानतसंवत्यरः ; संवत्स॒रः प्रजापतिः? दति रे०्रा० १.१. १॥।. 

२-- ते° सं° ९. ६. ९९१. ९ । “खाञ्रावयेति!- दति तच पाठः । 

इ₹-- उ० ३. २९ ; पा० ख ६. ४. ५५ । अम को० १. १. २. ८ । 



( ५अ० रत्रा) ॥ परयम काण्डम् ॥ ३५९८ 

अ्रयौपोहातिक माह- “ख यदौति। “सः यजमानो "यदि 

ठष्टिकामः स्वात्", स एव "यदोश्च सौर्यादिकया फलान्तर साघधन- 

तया "यजेतः, तच प्रकृतिश्रतयोः 'दशपूणंमासयोर्वा एव रेयात् 

लिजः! ष्टिकामः' श्रम् श्रस्नौति' । कं प्रति किं ब्रूयादिति 

तदिभच्याहइ- “तचो इत्यादिना । “तत्रः तेष्वेव कममसु ्रष्व्येम्" 

( नरूयात्" )-- आाञ्नावणएसमये पुरोवातविदयुतो्ध्यानं “मनसा कुयात्" 

दति; मनोव्यतिरेकेए ध्यानासम्भवात्, एकाग्रमना दत्ययेः । एव 

सुत्तरवाक्येष्वपि योज्यम् । श्रामोधरदोचोः प्रत्येकस्य व्यादइतिदये 

सम्भवात् एककस्य दयोरदंयो्यानम् ; “खे ब्रद्या-दइतिः ब्रह्मणः 

स्वेकन्तेव्यानुसन्धानस्मरणात् सवे विषयध्यानाभिधानम् । एव मङ्गेष 

ध्याने सति टष्टिफलं नियत मेवेत्याह- “वंति इवेति । “संवि- 

दानाः फलविषये परस्र मेकमल्यं प्राप्ताः ॥ १९ ॥ 

प्रकारान्तरणाञ्रावणणदिपञ्चकं प्रशंसति- “श्रो आवयतौति 

चरुपुरोडागश्रादिना विषेण राजत दति विराट्" वेद्यात्मिका 

एयिवोर, सा धेनुवेन प्रकल््यते ; “सा मे धृच्च यजमानाय 

कामान्" -इत्यादि मन्लेषु दोहनसाघनलखवणात् । तां विराड्- 

घेतुम् श्रो श्रावयेत्यनेन अभिमुख माङ्यन् "वत सुपावाखजन्' 

स्तनपानाय वत्सस्य कण्ठगतं पाशं वस्चेषथन् । "यजेति" श्रनेन तम् 
उदनयन्' ्रपरिकौतं वत्स मृद्धं मूधसोऽभिसुख मनयन् । 'उपा- 

९-- य० घ खू° २२। ?े° त्रा ५.१५. = अपि द्वयम् । 

२-- वा० सं° ९३. ४३ कण्डिका सालोच्या । 



२९० ॥ ग्रतपथत्राद्यगम् ॥ (४प्र° इत्रा०) 

सोदन्' दोहाय गोः समोपे स्थितः। "वषद्भारेण हविःप्रदान- 

साधनेन ताम् श्रदुदहतः दोहनेनेमं यन्न॒ सुदपादयन्नित्ययंः॥ 

विरार्ग्रब्द माद- श्चं वा इति । यः प्रथिव्येव खलु 

“विराय्" । उक्त मथं समयेयते- “श्रस्ये वा दूति। “एषः' उक्तो 

"दोहः रस्ये वै" श्रस्या वेद्याद्भिकायाः एधिव्याः सम्बन्धौ खल्; 
चरुपुरोडा ग्रा दि यन्ञसाधनानां तस्या एवोत्पत्तः ॥ 

उक्तायेवदनं प्रषंसति- “एवं इ वा दति। यः एतदा- 

आ्आवणादिकम् "एवं दौद्ात्मकतया "वेदः जानाति “श्रीः श्रस्याः 

उक्ताय वेदि (दयं विराट्" प्रथिवौ “सर्वान् घनादिकान् कामान् 

“दु हे" प्रयच्छतोति ॥ २०॥र॥ 

दूति ओसायणाचायंविरचिते माधवौय वेदार्थप्रकाग 

माध्यन्दिनि श्तपयब्राद्यणभाय्य 

प्रयमकाण्ड पञ्चमाध्याय ददितोयं ब्राह्मणम्? ॥ 

९-- अस्मिन् ब्रा्यणे खगादापनमन्लस्य विधिव्याख्ये आश्रावगादिपञ्चक- 
विधिनिथमौ च विदधौ । तचयं पद्धति-- “यदा हेता भ्नर्हाता 

वेत्विति खगादापनं पठति, तदा अध्वयुरुमाभ्यां पाणिभ्यां जु मुप- 

` ग्टत उपरि पूवेवन्निधाय, छतवतौ भित्यस्िन् न्दे छोचा उक्ते, जुद्ध- 

पभ्टतावादाय छ वौ्युत्तरेण परिधोनपरेग सस्येन पादेन वेदेरदोत्तिणे 
भागे गत्वा, ई्रानाभिमुखः स्थित्वा, आखावय, अस्तु खौषहड़ति 

प्रयते, समिधो यजेति होतारं प्रति ब्रूयात् ; ततो जह पाच 

मवतां, वषद्रारेण सद वा, वषट्ुरदते वा, समिद्धतमे वङ्कः प्रदेशे 

जुद्धस्थ-ठटतौ याशं जुहो ति-दति । आश्रावणादिपञ्चकव्याख्यानन्त्वेव 



(५अ० इत्रा° ) ॥ प्रयमकार्डम् ॥ २९१. 

तवो इह वु प्रयाजाः । तस्मात् * पञ्च भवन्ति पुञ्च 

छयतवः ॥ १॥ 1. 
देवार वा ऽसुराश्च। उभये प्राजापत्याः पस्पृधिर 

ऽखुतस्मिन् यज्ञे प्रजापतौ पितरि संवत्सरेऽस्पाक मयुं 
भविष्यत्यस्माक मयुं भविष्यतौति ॥ २॥ 

माह सायगः-- ““र्तेष पञ्चसु मन्त्रेषु, द्यस्य मन्लचयस्य विनि- 

योग मापस्तम्बोऽध्वय काण्ड दश्रायति-- “श्रद्यन् --°सावंचिकम्''- 

इति (खौ खू° ९. ९५-१०८.)। „८ > > । ह आनौ ! यच्छमाण- 
देवतां प्रति तुभ्य मिदं दौयत इव्याभिमुख्येन श्रावयेव्यध्वयुणोक्त 

सति, स आाग्रौ्रः अस्तुः-दइव्यङ्ोकछव्य शौ षट्,-इति ब्देन शाव- 

यति । हे देवाः! तद्विषय मिदं हविदनं षटणतेत्यथः।. हे होतः! 

“यजः याज्यां पटेव्यथः। इतरस्य तु मन्लदयस्य विनियोग माला- 

यनो होटकाण्डे दश्ंयति-- “अगृर्याज्यादिरनूयाजवजेम्। येद्यजा- 
मद इ्यागः । वषद्भारोऽन््यः सर्वच"-इति (आच्च ० १.५. ४, ५, €| 

सवै, “ये' वथ छोतारोऽष्व्ुणा यजेति प्रेषिताः, ते वयं “यजामह 

याज्यां पठामः । वषद्वारश्ब्देन “वौषट -इेव॑रूपो मन्लो विव- 

स्ितः। तच्चाश्वलायन उदाह्य दश्यति-- “येदयजामहे समिधः । 

समिधो अग्न आज्यस्य न्त्र । वौषडिति वबद्वारः"-इति 
( ओ सू० ९. ५.११.) । हविर्दौयत इति तस्य ( वौषडिव्यस्य ) 

प्ाब्टस्याधैः"-द्रति (ते °सं ०९.६.११. २सा० भा०)। अगुः = पतिज्ञा। 

अम० को० १. ४.५ । अग्ःकरणन्तु २० ब्रा० २. 8. 8 दव्यम् ॥ 

^ पयाजा्तस्मात्'-दइति ग । गादिषु केषुचित् पस्तकेष॒ कण्डिकादि- 
भागपायक्यं क्तं न कृश्यते क्वापि; तदेवं पदाविच्छेदक्लताः पाठट- 
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३९२ ॥ ग्रतप ब्राह्मणम् ॥ (शपः ध्रा) 

ततो देंवाः। अदन्तः श्वाम्यन्तशेरस्त॒ ऽर्तान् 
प्रयाजान् दह शुस्तैरयजन्त तेकतन् संवत्सरं प्राजयन्- 
त॒भ्यः संवत्सरात् सपनानन्त॒रायंस्तस्मात् प्रजयाः प्रजया 
ह वे नामेतद्युत््रयाजा ऽइति तथो ऽख्वेषु ऽरुतेऽकलतं- 

न्त्संवत्सर प्रजयत्य॒तभ्यः संवत्सरात् सपन्नानन्तरेति 

तस्मात् प्रयाजेयंजते ॥ ३ ॥ 
ते वा ऽअ्ाज्यहविषो भवन्ति! व्वजो वा ऽच्ाज्य 

मेतेन वे देवा व्वजेणज्येनऽतेन््संवत्सरं प्राजयनृतुभ्यः ` 
संवत्सरात् सपनानन्तरायंस्त॒थो ऽरवैषु ऽर्तन व्वजे- 

शाज्येनतंन्त्संवत्सरं प्रजयत्यतमभ्यः संवत्सरात् सपना- 
नन्तरेति तस्माद्ाज्यदविषो भवन्ति ॥ ‰ ॥ 

रतदव संवत्सरस्य खं पुयः। यदाज्यं तत्खेनेवैन 
 मेतत्पयसा देवाः स्व्यकुव्वत तुथो ऽखुवेन मेषु ऽरतत् ` 
खोनेव पयसा स्वीकुरुते तस्माद्ाज्यहविषो भवन्ति ॥५॥ 

स युचेव तिष्ठन् प्रयाजेभ्य ऽआश्रावुयेत् । त॒त ऽरुव 
नापकामेत् सङ्गमो वा ऽणुषु सन्तिपौयते युः प्रयाजेयु- 
जते यतरो वैं संयत्तयोः* पराजयते ऽप वैं स॒ कामत्य- 

भेदा्तेष सन्ति सर्वजेव । ते च स॒धोभिः खय मेवोहनौया इत्यल 
मिहेद्ृ शषाट प्रद शंनेनेति । 

+ “सुंगतयोः"-इति, “संयतयोः-इति वा स्यात् सा ०-सम्मतः । 

1 संक्रामः-इति क, ख, च, ्-पुसतके डा०-वेवर्-दृष्टखछ । 



(५अ० त्रा) ॥ प्रथमक।ग्डम् ॥ २९२ 

 भितरा मु वै जयन् क्रामति तस्मादभितरा मभितरा 

मेव क्रामे्दभितरा ममितरा माहतीजुहयात् ॥ € ॥ 
तद् त॒था नु बुर्यात् । युचैव तिष्ठन् प्रयाजेभ्य 

ऽआश्रावुयेत् त॒त ऽरख्व नुपक्रामेट् युचो ऽव सुमिङ्ध- 

तमं मुन्धेत तदुाहतीजंहयात् समिडदहोमेनु देव 
सुषा! ऽश्चाहतयः ॥ ७ ॥ 

सु ऽआआश्राव्याह । समिधो यजेति त॒दसन्तः सुमिन्धे 

सु व्वसन्तः समिद्वोऽन्धाग्छतून्त्मिन्ध ऽतवः सुमिद्धाः 

प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधौश्च पचन्ति त॒देव॒ खलु स॒व्वा- 

चतूल्निराहाथ यज-यजत्येवोत्तरानाहाजामिताये जामि ` 
द कुयाट् यत् त॒नून॒पातं यजंडो यज्ञेति ब्रूयात् तस्माद् 

य॒ज-यजत्येवोन्तरानाह ॥ ८ ॥ 

स वै समिधो यजति । व्वसन्तो वे समिद् वसन्तु भेव 
तदेवा ऽचु्च्ञत व्वसन्तात्सपन्नानन्त॒रायन् वसन्तुम्बेवेष 
ऽखुतद् उङ्क व्वसन्तात् सपनानन्तुरेति त्स्मात् समिधो 
यजति ॥ € ॥ 

अथ त॒नूनुपातं यजति । ग्रीप्रो वे तनूनुपाद्कौष्मौ 
च्यासाम््रजानां तनूस्तु पति गौष्ु मेव तदेवा ऽशरटच्रत 

^ (मभितरा माक्रामे'-दइति ग, स्थात् सा०-सम्मतख्च | 

1 'समिद्धा-दइति स्यात् सा०-सम्मतः पाठः । 



३९४ ॥ ्रतपयत्राद्धय गम् ॥ (४प० शत्रा) 

ग्रष्ात् सपलानन्तरायन् ब्रौषम्डेवेषु ऽर्त॒द् द्ग 

गौष्मात् सपुनानन्त्रेति तस्मात्तनूनुपातं यजति ॥ १०॥ 

अथेडो यजति । व्वषां वा ऽदइड इति हि व्वषाँ 

{इडो य॒दिदुं छदः * सरौरूपं गोष्मदेमन्ताभ्यां नित्यक्तं 
मुवति तष ईडित मिवान्न मिच्छमानं चरति 

तस्मादषा ऽदडो व्वषु ऽरुव तदेवा ऽचुटञ्जत व्वषाभ्यः 

सप॒न्नानन्त॒रायन् वर्षा ऽउ ऽरवेष॒ ऽर्त॒द् इक्क वव्षुभ्यः 
सपनानन्त॒रेति तस्माद डो यजति ॥ ११ ॥ 

चथ वर्हियेजति । शरदे बहिरिति हि शरद्य 
{दमा ऽच्रोषधयो ओोष्महेमन्ताभ्यां नित्यक्ता भवन्ति 

ता व्वा व्वहन्ते ताः शरदि बहिषो रूपं प्रस्तीरणीः 
शेरे तस्माच्छ दिः शरद् मेव तदेवा ऽच्छत शरदः 
सपुल्नानन्त॒रायञ्छरदम्बेवे ष ऽर्त॒ट् द्ग र दः सपुना- 
नन्तुरेति त॒समाददियजति ॥ १२॥ 
य स्वाहा-स्वाहति यजति अन्तो वे यन्नस्य 

खादहाकारोऽन्त छतूनाई हेमन्तो व्वसन्ताह्धि पराद्चा- 
जन्तेनैव तद्न्तं देवा ऽअदच्छतान्तेनान्तात् सपलानन्तु- 

रायनन्तेनो ऽएवेष ऽरतदुन्तं क्क ऽन्तेनान्तात् सपना- 

नन्त॒रेति तस्मात् खादहा-सखराहति यजति ॥१३॥ 

* ्ुल्लकं'-दइति सा०-सम्मत इत्यलिखद् डा-वेवरः। 



(५० इत्रा° ) ॥ पथ्मकाण्डम् । २६५ 

तदा ऽर्तत् । व्वसन्त॒ ऽव हेमन्तात् पुनरस्रेतस्मा- 

दोघ पनभंवति पनहं वा ऽअस्मिज्ञोकं भवति यु ऽर्व 

मेतदेद् ॥ १४ ॥ 

स वे व्यन्तु व्वेल्विति यजति । अुजामितायं जासि 

ह कुर्याद् य॒द्यन्तु-व्यन्तिति वेव युजेद् वेतु वेत्विति वा 

व्यन्त्विति वे योषा व्वेत्विति व्वघा मिथन मेवेतत् 

प्रजननं कियते तस्माद् व्यन्तु-व्वेत्विति यजति ॥ १५॥ 

अथ चतुथं प्रयाजे समानयति बहिंषि। प्रजा वें 

बर रेत ऽ्चाज्यं तत्प्रजाखेवेतद्रेतः सिच्यते तेन रेतसा 
सिक्तंनेमाः प्रजाः पुनरग्यावृन्तम्यनायन्ते तस्माइतुयें 
प्रयाजे समानयति वहिंषि ॥ १६ ॥ 

सङ्खामो वु ऽरुष॒ सन्विधौयते। युः प्रयाजेय॒जते 
यतरं वे संयत्तयोभ्भिच्च मागच्छति* स॒ जयति तदेतद्ष- 
गटतोऽधि जु मिच मागच्छति तेन प्रजयति तस्माच्तुध 
प्रयाजं समानयति बहिषि ॥ १७॥ 

यजमान ऽखव जइ मन् । योऽस्मा ऽअरातौयति स 
` ऽउपभत मनु यजमानायेवेतदिषन्त म्रात्व्यं बलिर 

हारयत्युत्तव जह मन्वाद्य ऽउपभत सन्वच ऽरवेतद्ाद्यं 

बलिः हारयति तुस्माचतुघ प्रयाज समानयति ॥ १८ ॥ 

* “म्मिच मागच्छति'-इति क, ग ; “म्मिच आगच्छतिः- दति च वेवरः । ` 



२६६ ` ॥ ्रतपथत्राद्धयणम् ॥ (श्प्र० 9व्रा०) 

स वा ऽ्रुनवशशन्समानयति । स य॒द्धावष्टशेट् युज- 

मानं द्िषता भराठव्येनावगष्शेदत्तार माेनावश्शेत् 

तस्मादनवष्डश्न्समुनयति ॥ १६ ॥ 

अथोत्तरां जु मुध्युहति । यजमान मेवेतुट् द्विषति 
सदव्येऽध्यहन्यत्तार मादुऽ्युहति तुसमादुत्तरां जु 

सुध्यूहति ॥ २० ॥ 

देवा इ वा ऽजचुः। इन्त व्विजित मेवानु सव्वं 
यन्नु सध्स्थापुयाम य॒दि नोऽसुररक्षसान्धासुजेयुः 

सुस्त ऽख्व॒ नो यन्नः स्यादति ॥ २१॥ 

त ऽउत्तसे प्रयाजे । सखाहाकारशैव सव्व य॒ज्ञ सुम- 

स्थापयन्त्छादाम्मि सिति तदाम्रेय साज्यभागः स॒म- 

स्थापयन्त्खाहा सोम सिति तत्सौम्य माज्यभागः सुम- 

स्थाययन्खादामि मिति तद्य ऽएष ऽउभयुचाच्य॒त ऽआ 
ग्रेयः पुरोडाशे भवति तः समस्थापयन् ॥ २२ ॥ 

रथ यथादेवतः। खादहा देवा ऽअज्यपा ऽइति 

तत्प्रयाजानुयाजान्त्स॒मस्थापयन् प्रयाजानुयाजा वै देवा 
ऽआज्यपा जषाणो ऽअभ्रिराज्यस्य व्वेत्विति तद्रि 
खिष्टक्तः समस्थापयनग्रिहि खिष्टकत् सु ऽरुषोऽष्येतदि ` 
तथैव यज्ञः सन्तिष्ठते य॒थेवेनं देवाः समुस्थापयंस्तस्मा- ` 

 दुत्तमे प्रयाजे स्वाहा-स्वाहति यजति यावन्ति दवौ्पि 



( ५अ० रत्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३९७ 

भवन्ति व्विजित मेवेतद्नु सुव्यै यज्ञः सुरस्थापयति 
तस्माद्यद्त ऽऊध्वं च्विलोम यज्ञे कियेत न तदाद्रियेत 

सुश्स्थिलो मे यन्न ऽदृति इ व्विद्यात् सु देषु यज्ञो 
यात॒यामेवास यथा व्वुषद्भृतः हतः स्वाहाङूतम् ॥ २२॥ 

ते देवा अकामयन्त । कथं ज्विमु यन्न पुनराष्या- 
ययेमायातयामानं कुर्याम तेनायातयामना प्रचरे- 

मेति ॥ २४ ॥ 

स ॒यज्ज्वा माज्यं परिशिष्ट मासौत् । येन यन्न 
समुस्थापयंस्तेनैव॒यथापूष्वे हवौष्यभ्यधारयन् पुनर 
वेनानि तद्ाप्याययन्मयातयामान्यकुव्वनुयातयाम याज्यं 
त॒स्मादुत्तमं प्रयाज मिष्टा यथापव्वई दवौरष्यसिधार- 
यति पुनरवनानि तद्ाप्याययत्ययातयामानि करो- 

त्युयातयाम याज्यं तस्माद्यस्य कस्य च हविषोऽवद्यति 

पुनरेव त॒द्भिघारयति खिष्टकृत ऽव तत्युनरुाप्याय- 

त्युयातयाम करोत्युध यद् खिष्टह्तेऽवद्यति न त॒तः 
पुनरथिधारयति नो हि त॒तः काञ्चन हविपोऽप्रा- 

वातिः होष्यन् भवति ॥ २५॥४॥ 

॥ इति चतुरप्रपाठके चतुरं ब्राह्मणम् [५, ३.]। 



३९७ ॥ श्रतपथ्त्राद्यगाम् ॥ (श्प श्न्रार) 

प्रयाजानुपरिष्टार् विधास्यति ; तत्रादौ तद्गतां स्यां विधत्ते 

तवो ह वा इति । यस्मात् (तवः डेमन्तभरिभिरयो रोक्येन 

"पञ्चः, अतस्तदात्मका अपि श्रयाजाः' “पच्च' कसतवयाः, ॥ १ ॥ ` 

निकचनदारेण प्रशंसितु माख्यायिका माद- “देवाख्ति। 

स्यद्धाया विषय दश्यति- “एतस्मिन्निति । “एतस्मिन द श्पूण- 

मासात्मके “ज्ञे श्रजापतौः। आरस्रावयास्तुखौ षडत्यादिसप्तदशा- 

त्मकस्य प्रजापते्यन्नरूपलात्? यज्ञे प्रजापतो"-दइति सामानाधि- 

करणम् । स च सर्वेत्यादकलात् “पिताः; तस्य॒ च “संवत्सरः 

परजापतिः'-दतिश्ुतेः संवत्सरात्मकत्वम् । उक्तरूपे प्रजापतौ “श्रय 

मस्नाक मेव भविग्यति, भ्रस्माक मेवेति' सद्धा मङ्ुवंन् ॥ ९॥ 

"ततः दति। ते "देवाः" “श्रचचैन्तः' तत्यूजयन्तः, आआम्यन्तः' आत्यान 

ञे शयन्तः चस्ः' ्रन्वतिष्ठन्, तत्साधन मन्वतिष्ठन् । (तत एतान् 

प्रयाजान् प्रजापतिजयलाभो पायवेन दृष्टा, तेः दष्टा ; तत्फलग्धतान् 
“खलन्', तद्भारा संवत्सर" च भ्राजयन्' । जितेभ्यः तेभ्यः सकाशात् 

१-- ^“ समिद्धो अन्न आज्यस्यः-द्वव्यादिमन्साध्याः पञ्च प्रयाजाः, देवं 

नहदि?-दव्यादिमन्साध्याः चयोऽनुयाजाः-द्रति ° ब्रा० १.२. ५ 

सा०भा०। रखतदप्यान्नात मैतरेयके- “पाणा कै प्रथाजानु याजास्ते 

य इमे भ्रौषैन् पाणात्ते पयाजा येऽवाञ्चस्तेऽनुयाजाः'-इति ९. ३. ६। 

इ्ापौत उत्तरस्मिन् ब्राद्यये “प्राणा वै समिघः'-इति । 

 २-- परस्तात् द्रवम् (३४८ ए° ९२-१८ पं०) । 

द-- २े° त्रा २. २. ऽ द्ट्म् । ध॒नस्तचेव तत उत्तरम् -““सं वत्सरः 

प्रजापतिः, सोऽस्य सवस्य प्रजनयिता”-दइति च २. ५. ७ । 



( ५० उत्रा०) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३९९ 

ख-सपन्नान्ः असुरान् विर हितान् श्रद्ुवन् । तस्मात्" प्रजय- 

साघधनलात् एते ् रजयाः-प्रजयाः'-दत्येतद् स्ति, "एतन्नामःतः भ्रवाजाः' 

खल् । यथा देवाः, (तथाः एव “एषः' इदानौन्तनोऽपि अजमानः 

"एतेः प्रयाजः उतुसंब्सरजयदारा स्व-शन् छतु संवत्सरेव्यैव- 

हितान् करोति ॥ के ॥ 

"तेवा दति । हूयत दति (हविः द्रखम्, तन्तषा मान्यात्मकं 

कन्तेव्यम् । सपननघातकलात् तदाज्यस्य वज्चत्म् । 'वै"- शब्देन 

खचितां वञ्जलप्रसिद्धि सुपपादयति,- यतः “एतेनः द्याज्येन 

प्रयाजयागद्धारा सपन्नानजयन्, अतोऽस्य वज्नलं सिद्ध भित्ययेः । 

“तथो-दत्यादिः दृष्टान्तः ॥ ४ ॥ 

प्रकारान्तरेलाज्यद्रव्यकलं प्रग्रंसति- “एतदा इति। आज्य 

मिति यदस्ति, “एतत् खल् संवत्सरस्य “खं पयः. । प्रतिनियतधनरूपं 

चोरम्; पयःकायेलाद्ाच्य मपि पयः; गोमदहिब्यादौनां संवत्सर- 

पयन्तं प्रायेण दोहात्मच्लम् । "तत्" तस्मात् देवाः पूर्व॑म् 

“एन प्रजापतिं “खेनेव' सद्र यश्डतेनेव "पयसा “स्यक्ुर्वतः खकौय- 

धनवत्ता मगमयन्। (तयाः एवेदानौ मपि यजमानः प्रयाजा- 

नाज्येन यजन् प्रजापति मेव स्खद्रव्यतां करोति । अतत्तेषा माज्य- 
हविष्वलं प्रशस्तम्* ॥ ३ ॥ 93६ 

प्रयाजद्योमविषये सख्ाननियम माह- “स यत्रैवेति । श्रया- 

जेभ्यः" प्रयाजाधं "यतेव प्रदे गे सितः ्रा्रावयेत्”, "ततः पञ्चात् 

९-- “ज्येन प्रयाजा इज्यन्त आज्येन परलौसंयाजाः। > > >८। पञ्च 

पयाजा इज्यन्ते चत्वारः पल्ौसंयाजाः'"- दति ते सं° २. ९. १० । 
4.4 



२७० ॥ भ्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( ४प० शत्रा ) 

1 

नापक्रामेत्'। श्रनपक्रमे कारण माह- (सङ्गमो वा दति। श्यः 

प्रयाजेः यजतेः, रयं युद्धाय शशद्गामः सन्निभोयते' । चरतो द्धाय 

“सङ्गतयोः मध्ये "यः पराजयते, “सोऽपक्रामतिः पश्चात्पलायते । 

तस्माद पक्रमणं न युक्त मित्ययेः ॥ 

अय पुरोऽभिक्रमणएपत्त सुपन्यस्य निराकरोति- “च्रभितरा- 

म्विति। जयन् कञ्िज्निगोषुः श्रभितरा मु वैः श्रवोरत्यन्त 

मभिमुखं खल् क्रामतिः। यस्मादेवं “तस्मात् प्रयाज मभिसुख 

मभिमुख सोषदौषत्पुरस्तादाक्रामेत् । आक्रमणानुसारेण श्रग्रावपि 
ईैषदोषत्पुरस्ताद् क्रम्य जुह्यात्" ॥ ई ॥ 

त्रसु पक्तं निषेधति-- “तदिति। तदहि कथ भित्याशङ्ख 

ूर्वक्त मेव पकं निगमयति- “यचैवेति । च्राञ्रावणस्य प्रदानाङ्ग- 

तया तयोः प्रदे गेक्यलाभादित्यभिप्रायः ॥ 

पच्ान्तर माह-- “यत्रो एवेति । श्रादवनौ यमध्ये यस्मिन्नेव 

पदे शेऽभभिं प्रज्वलितं मन्येत, तच पञ्चापि श्राङ्तोजे्यात्" । “हिः 

यस्मात् खभिद्भाभिदे ण्दोमात् “आराहतयः' च्रपि .खमिङद्धाः" प्रदो प्राः, 

पालजननसमर्याः स्युः ; अतोऽय मेव पक्षः भ्ेयान् ॥ ७ ॥ 

आ्रञ्रावणानन्तर कत्तव्य मादइ- ^सद्ति। हे दोतः! समि- 

न्नामिका ्रद्निमूर्तौः प्रति तासां यागाय याच्यां पठेति प्रेषार्थःर। 

९-- “संबतयोः-इति भ । संयत्तयोरि्यस्येव स्याद्याख्यान मिदम् । 
(स व = > 

२-- “अध्वयुपेथितो मचावरूणः पष्यति पपरी तारम्, होता यजव्या- 
| 1 ङ्गभिः?? म प्रौभिः पषलिङ्गाभिः"- दति आश्व श्रौ रू० ३, २, 8, ५। 
अआपियः पयाजा्यनर्थान्तरम् । तथाहि “अथाप्रोभिखरन्ति- 

इत्याद्याम्नास्यत इवोपरि दात् ( शल ° ब्रा० ३. ८, १. ) । 



(५० इत्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३७१ 

तेन प्रैषेण शाक्चाद् "वसन्तम् एव समिन्धे दीप्तं करोति। न 

केवलं तस्येव समिन्धनम्, अपि तु तद्वारा सवषा मघयतनां समि- 

ज्धनं कृतं भवति । तथा च सति सवं खतवः ख-सख-कालो चिताः 

“प्रजाः सर्वा च्रयुत्पादयन्ति, तदुपजौवनाय श्रोषधौख पचन्ति । 

““तद्धेवेति । यस्मादेव कारणात् वसन्तसमिन्धनेन खय मपि 

समिद्धाः सन्तः प्राण्युत्पादन मोषधिपाकं चेव कुवन्ति, तस्नादसन्तः 

समिद्धो ऽन्यान् खल्रन् खमिन्ध इति सर्वान् द्रन् निराह ॥ 

सभिद्यागवदितरेषा मपि नामनिरदपूवेकलप्रसक्तौ तन्निवा- 

रयति- “च्य यज-यजेति। तदनि्ग्रसख्य प्रयोजन माह- 

अजामिताया दति। अ्नतिरेकाय। “जाम्यतिरेकनामः-द्ति 

यास्कः । एकस्मिन् प्रथमे समिद्यागे नामनि्दग सतौतरेषा 

मघृहयित्ं शक्यतल्ेन निर्दे्प्रायलात् पुन्नामनिरहगे जामिः 

भवेत् । जाभिलपच्च सुद्ाइत्य प्रदभेयति- “जामि हेति । अ्रत- 

स्नूनपामग्टतोन् 'यज-यजेति' एव त्रयात् ॥ ८॥ 

“तवो ह पै-दत्यचर सद्भश्रो विहिताः, पञ्च प्रयाजाः ; 

९-- निर० 9. ३. ४। एनरुक्तनामे्यथः-इति तदुत्तिः। “नामि वा 

तद् ये कियते, यत् समानौभ्या ग्दभ्भ्यां समानेऽहन् यजतीति- 

इति रे व्रा ३, ५.३२। र कण १ (३६९ ए १ पं०)। 

इ-- “पच्च प्रयाजान् यनतौतौयं पञ्चसह्या, पयाजानः सुत्पत्तिशिष्टा ; नव 

प्रयाजान् यजतौति, रखकादग् प्रयाजान् यजतौति नैकादशसह्यया 
य = 9 ाधायोगार् वतौ सद्धा, अभ्यासेनव पूर्णौया?-इति या० व° 

( काण श्रौ° ख० ३. ३. ८. ) । तदासां पञ्चपयानाड्तौनां पजछ्रता- 



३७२  ॥ शतपथत्राद्ययफम् ॥ (४प्र० त्रा) 

तेष्वेकोकं विधाय प्रग्रसति- “ख वे समिध दृत्यादिना। चन्न 

समिदादौनां वषन्ताद्यात्मतथा स्ठतौ सद्ासाम्य मेव साधारणम्, 

कारणएविग्रोषस्तु तत्र प्रदश्येते- “वसन्तो ग दत्यादि। वसन्तेऽपि 

निविलदच्वाणं ुसुमायुद्गमेन प्रदौ घ्ततास्तोति समिधो वसन्त- 

लाभिधानम् । श्रत: (तत्ः तेन समिद्यागेन "वसन्त मेव अतः 

खेलैब्धत्वात् श्रसुरेभ्यः तं वलित मङवेन्। तस्माट् "वखन्तात्' 

'सपननान्' असुरान् अन्तरायन्'। यद्येषा नास्ति, तेन तेऽन्तर्हिता 

दति प्रसिद्धम् ॥ 
पुरतनडन्तान्तप्रद शेनस्य प्रयोजन माह-- “वसन्तन्विति । “उः 

अपि च, ददानौ मपोत्यथेः) “एतत् एतेन सभिद्यागन "वसन्त 

मेव ङ्कः वजेयति, सखसपतेभ्य दृत्यं । सिद्ध मन्यत् । एवं 

सुत्तरवाक्यान्यपि योज्यानि ॥ ५ ॥ 

“श्रय तनूनपात मित्यादि । योश्नस्य तनूनपात्वाम्यं दगेयति- 

“मोष्नो हौति। अरस्य खकलप्रजःग्ररौरतापकलेन तनूनां पालकलात् 

न् न ८ वनुष्धानपकार आआपर्तम्बेनवं द शितः - “पच्च प्रयाजान् प्राचो यजति, 

पति दिशं वा; समिधः पुर्स्तात्, तनूदपातं दच्तिणितः, इडः पश्चाद्, 

बद्धिरुत्तरतः, खाद्धाकार मभ्ये-इति श्रौ ° सू र्. १७. १, २। 
८८ ल =-= 11 टि 1 ९-- “समिधो यजति, वसन्त मेवत्तेना मवर्न्धे”- इति त° सं° २, ई. १. 

९। “पाणा वै समिघः?-इव्यादि च ° त्रा २.९. ४ । इहत्य- 

 समिर्-व्याख्याया मष्ट यास्काः--“यच्ेशर इति कात्यक्वः, अग्रिरिति 

श्राकपूणि??-ईइति <, २. २। समिद्यागमन्तस्तु - “समिधो अप 
व्यन्त) = १९ 

आज्यस्य वियन्तु (्यन्तु)“-दति त° ना० ३. ५.५. ९ ।. 



( ५० इत्रा° ) ॥ प्रथमकगम् ॥ २७३ 

तनूनपाच्चम् ; चरतो च्रथेतः साम्याद् योश्च: तनूनपात्" । 

शिष्टं पूववत् ॥ १९० ॥ 1 

“स्येड इत्यादि । इड दत्येतदेवता यजेत । इडो दर्षालिनौ- 

` पचारे स्वील बलच बोजम् । उक्तं साम्य खमयंयते- “दति 

हौ ति। “हिः एवं खल् डा वर्षाः । कथ मिति ताह-- “यदिदं 

चुलकम्' प्राणिजात भित्ययंः। सरौष्पंः छकलासगोधादि कम् । 

शयो श्रडेमन्ताभ्यांः निमित्ताभ्यां (नित्यक्तः नितरां परित्यक्रशरोौर 

त्तौ एं भवति ; दमे सदेपदार्यानां शोतेनात्तवात्, योश्च रसानां 

श्रोषणादिति भावः। "तत्ः स्वं वर्षाः दितौयाबह्वचनान्ताः, 

प्रति डित मिव' श्रो विनषटप्रायं सत् इद्ानौ युनश्च्टत दति 
सब्वैः प्रपरंसित मिव अन्नः खो चितं दणएजला दिरूपं दद च्छमानम्? 

द् च्छं कवत्, दतस्ततः “चरतिः ; वर्षासु ठ णएजलादि सण्टद्धिसम्भवात् । 

यादेव तस्नाट्' वर्षाणा मिदपल सूक्त मित्यथेः ; इव्यत दइतौ- 

डिति दट्"-शब्दगयत्यत्तेवर्षाख्पि सम्भवात्? । शिष्टं पूववत् ॥१९॥ 

९ “तनूनपातं यजति, ग्रीष्म मेवावरन्धे"-इति ते° सं° २. ९,१. २। 

"पाणो | तनूनपात्" -श्यादि ?े° ना २.९१. ४। तनूनपाद्- 

व्याख्याया माद यास्कः-- “आज्य मिति कात्थक्यः, अभिरिति 

प्राकयूणिः''- इति ८. २, २। तनूनप्राद्यागमन्तस्तु-- ^तनूपादम्न 

` आज्यस्य वेतु-ङति ते ° त्रा ३. ५. ५.२ । | 

२-- “इडो यजति, वर्षां णवावशन्धे"-इति ते” सं* २. ९. १. ₹ । “अन्नं 
वा इन्ः-इत्यादि रेश््रा° २.९१. । ३ड-व्याख्याया माह यासखः-- 

०८इ ठ इदः स्तुतिकामंण इन्धतेर्वा"-इति ८, २. ४ । द्रद्यागमन्त्रस्त॒- 

“इडो अग्न आज्यस्य वियन्तु (चखन्तु)"-इति त° ब्रा° २. ५, ५, इ । 



2७9 ॥ घ्तपथयन्राद्यणम् ॥ (प शत्रा) 

"अथय बदहिरित्यादि। “वर्षां इति। उक्तप्रकारेण विनष्टाः, 

ता “्रोषधघयः' वर्षासु प्रद्धाः सत्यः, शरदिः प्राघ्नायां (बदिषः' 

आस्तौषेष्य "रूपम्" प्ा्रुवन्ति। तत् कुत इत्यत आह- "चल्तोर्णाः' 

अनुक्रमणएसामान्येन आरस्ततदभवत् शेरे" शेरते । तस्मात्" उप- 

पादितात् हेतोः “शरद् बदिः“ ॥१९९॥ 

“श्रय खाहेत्यादि । अन्त्यप्रयाजे खाहा्धिंः, खाहा सोमम् 

-दतिः खाहाङृतिरस्ति; तां देवतां यजेति खादहाकारेण इविः- 

प्रदानात्, तत्मदानस्य च यागलात्, तस्य तद्ेववलम्। डहेमन्तोऽपि 

वशन्तादुदना मन्तिमः। तदेवोपपादयति “हि' यस्माद् "वसन्तात्! 

परादयः" परस्मिन् अद्ध भागे भवः । “श्रन्तनः खाहाकारेण “ञन्तं 

डहेमन्तम् मसुरेभ्यः श्रटज्ञतर' । गत मन्यत् ॥ १९ २॥ 

९-- “बर्हियजति, शरद मेवावरन्धे"-इति ते सं २. ६.१.५। “पशवो 

वै बह्ि"?-इत्यादि रे °्रा० २.९. 8 । बदहिर्याख्याया माद यास्कः-- 
“नद्धः परिवदेणात्?-इति =. २. ५। बद्िर्ागमन्तस्तु"- 
“"बद्दिरम्न आज्यस्य वेतु“ इति ते ० त्रा° ३. ५, ५, ४ । 

२-- “खाहाभिम्, खाद सोमम्, खादहाभिम्, खण्डा प्रजापतिम्, 
खाद्ाम्रौषोमो, खाहेन्रासौ, खाहैन्रम्, खादा महेन्रम्, खाद 

देवा आज्यपान्, खादहात्ि होचा जुषाणाः, अभ्र आज्यस्य 
वियन्तु (वयन्तु)'”-दइति खाद्ाछ्लतयः। ते ° त्रा ° द. ५. ५. ५। 

३-- “खाद्धाकारं यजति, हेमन्त मेवावरुन्धे"-दइति ते° सं० र. ६.१. 

द । “खाहाद्कतौ यजति, प्रतिधा वै खाद्ाक्लतयः*-दइव्यादि २े° ब्रा 
२, १. ४ । खाहाक्रति-व्याख्याया माह यासवः-- “खाद्ाक्लतयः | 
खाहेद्येतत्-- सु आहेति वा, खा वागाहेति वा, खं प्राहेति वा, 

खाडतं इ विजँद्ोतौति वा-इति =. ३. ५। खादाछतियाग- 
मन्त्रास्तु - ““खादाभिम्”-इवाद्याः ते° ब्रा ३, ५.५. ५। 



( ५अ० दत्रार ) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ २७५ 

हेमन्तस्यान्तिमिलं प्रकारान्तरेण प्रशंखति-- “तद्वा इति । "तत्ः 

वच्छमाणप्रकारं वे खलु “एतत्”, तदिद् मपि इमन्तप्राशरस्य 

मस्तोत्ययेः । किं तदेतत् ? "वन्त एव" पुनः" ऋवारम्मे आव्त॑- 

मानः सन्, डहेमन्तात्" ख-पूवेभाविनः सकाशात् पुनरसुः" पुनः- 

प्राप्न-प्राण भवतिः। कथ मित्यत च्राह-- “एतस्मादिति। उक्राये- 

वेदनं प्रशंसति- “पुने वा इति ॥ १४॥ 

प्रयाजमन्तेषु तदेवतावह्लेकलप्रयक्तं श्यन्तुः-बेतु"-दरति ब्ल 
मेकलं॒वास्ति, तदनूद्य प्रशंसति “स वे व्यन्िति। उक्तो 

'जामिः-शब्दार्योऽसङृत् । ैकरूप्येण व्यन्तिति वा वेलिति वा पाठे 

सति प्टण्वतां मनसि अनादरः स्यात्, अतस्तत् जामिः अधिकं 

भवति । प्रकारान्तरेण तदेव प्रश्रखति- वयन्ति वा दति। 

एकस्य पुंसो जायाबह्लसमभवेऽपि स्ियास््वेक एव पतिरिति 

नियमाद् व्यन्तु-वे्र. इति योघा-टषणौ ; अतः “एतत् एतेन 

तया विघपाटठेन श्रस्य पुचस्योत्यादनं “मिथुन मेव सम्पादितवान् 

भवति ॥ १५॥ 

तैत्तिरौयके “यदुपश्ति प्रथाजालुयाजेभ्यस्तदिति यदुभयार्थं 

माज्ययदण मुक्तम्, तस्य विभाग माह-- “अय चतुय इति। 

"चतु" बहिरास्ये श्रयाजेः होतव्ये सति, उपश्तः सकाशात् 

जां समानयति आज्यम्? । एतत् प्रशसति प्रजा वा 

इत्यादिना । प्रजानां पुचादिद्वारा उपरिबदहेएसम्भवात् वरम् । 

९-ते० ब्रा० ३. ३. € । २-- इद्ाप्यान्नातम् रप ५त्रा० बयम् । 

इ३-- “पश्यतो जुवा मानयति"-इति का० श्रौ° दू ० 



३७६्/ ॥ शतपथ ब्राद्धय णम् ॥ (४प° शत्रा) 

तस्यास्य इश्चादि दारा प्रजादि खूपे्णेत्यत्तेराज्यं रेतः; अतो बर्हि 

व्यानयनात् भ्रजाखु' "रेतः" सिक्तं भवति। “सिक्रेन रेतखा' रोतोगते- 

नाच्येन “दमाः परिद्श्यमानाः श्रजाः' “्रभ्यावन्तेम्' अरभ्यादत्याभ्यादत्य 

कमेव शाद् दे दसम्बन्धे प्राभ्रुवन्ति । “तस्मादित्युपसंहारः ॥ १९ ॥ 

जधा सुपश्डतः प्राप्त माच्च भिचरप्राघ्यात्यना प्रशसति ` 

“सद्धाम दति । च्यः च श्रयाजेःः स्ष्टोऽष्वयुः, तेन सङ्गम एव 
सन्निधापितो भवति । अतः “संयत्तयोः' युद्धाय प्रयतमानयोमेध्य 

शयतरम्ः एव योद्धारं “मिचः सखायं साहाय्यं कन्तैम् 

श्रागच्छति”, “स जयतिः दति लोके प्रजिद्धम् ; एवम् “उपशतः' 

अकागरातू “जदं जुद्गत माज्यं “मित्र सत् “आगच्छति; तिन' 

मिचप्रा्िकारणेन "जयति । (तस्मात् समानयतिः ॥ १७॥ 

“यजमान एव जह भिति । “श्रत्तव जुहम्“-द्त्याज्यानय- 

नाथेवाददयम् “श्रघ्व्यो ! खच मास्यख"-दत्येतस्य त्राद्यणएवद् 

व्याख्येयम् । उपगतः सका ग्रादाच्यस्य. श्रानेता अध्वयुः, श्रच्ौः 

सकरा शार बलिम्" उपायनद्रव्य मदनोय मनं द्ात यजमानाय 

प्रापितवान् भवतौति सङ्गहाथेः ॥ १८॥ 

आज्यसमानयनसमये उपश्डद वमने विपत्ते बाधद् शनेन 

निषेधति-- “स वा इत्यादिना। श्रत्तार मायेनेति। अत्तरन्न- 

स्यावम्ौ युक्तः, तदवे परौत्येन श्रा्येनः अन्नेनावमग्ेने भोक्तुयैन- 

मानस्य प्रतिक्रूलं ङंतवान् भवति ॥ १९ ॥ 

९-- एरम्तादिदिव रत्रा क (३४५, २५१ ए) दव्यम् । 



( ५० रत्रार ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ७७ 

“श्रयोत्तरा मिति । उत्तराम्" उपण्डदुपरितनीं कवा जह्म्' 

श्ध्यरति' विधारयत् । स्पष्ट मन्यत् ॥ २ ० ॥ 

्राज्यभागादिदेवतां तदनुक्रमेण निर्दिश्य खाहाकारेण तच 

स्तोतु माख्यायिका माह- “देवाह वा इति। छत्तरयन्नसमाष्यु- 

` पायपरिन्नानद्योतना्थी निष्पद प्रयाजलाभदष॑द्योतनार्यौ वा 

'दन्तः-गब्दः। “इन्त ! विजित मेव प्रयाजपञ्चक मपि श्रसुरविघात 

मन्तरण खाधोनं कृत मेव । “श्नुः तदनुष्त्य एतस्िन्नेवान्त्यप्रयाजे 

“सवे प्रयाजव्यतिरिक्र सकल मपि “यन्नः .संखखापयाम' इति। तेषा 

मभिप्रायं दगशयति- "यदि न दति। यदिः समापनात् प्रागेव 

च्रसुरा राच्च "नः" श्रस्माकं यज्ञम् आगच्छेयुः, तदं तैस्य भङ्गः 
स्यात् ; अतः प्रागेव समापित एवास्ति तेषा मभिप्रायः॥ २९१९॥ 

"तं इति। एवं विकाथं “उत्तमे प्रयाजे" -खादाकारोरीवः 

खाहा-खादत्युतयैव “सवेम्” श्रवश्रिष्टं "यज्ञं (ममस्छापयन्" । 

तत्मकार विभज्य दगशंयति- “खादहाश्चि भितौव्यादिना। 'उभय- 

चाच्युतः श्रद्नेयः पुरोडाश्रः"-इति। “वदाम्नयोऽष्टाकपालो- 

ऽमावास्यायां च पौखेमास्यां चाच्यतो भवतौति श्रत आद्भेयोऽष्टा 
कपालः पुरोडाशौ दशं पौलेमास्यां च नित्य इत्यर्थः ॥ ९९॥ 

“श्रय यथादेवत मिति । पौणेमास्ा ममावास्यायां च विष्णुः, 

श्रभोषोमौ, प्रजापतिश्चति विकल्पिता छपा बूयाजदेवताः९, एका- 

९-- “विषर्वा"-त्यादि काणश्चौ-खू० ३, ३, २५.। व्वस्ितविकल्योऽयम् 

सन्नयतोऽन्नीषोमौ खसन्नयतो विष्णरिति (साद्धा ° ९. २.१६-२८. ) । 

सान्नाश्ये -- दाशरिंके दधिपयसी, तदनुतिष्छन् == सन्नयच्निति । 
48 



ड ७<  ॥ शतपथब्राद्यगम् ॥ ( श्प्रर भ्रा) 

दश्कपालदेवताः, अद्नौषोमो, श्रमावास्यायां चोभयत साधारणः; 

अष्टाकपालदेवोऽभ्भिः, इन्द्रान्नौ एकादशकपालदेवता, दधिपयो 

देवते इन्रमहेनद्राविति या दशेपूर्णमास-प्रधानदेवताः सन्ति, ता 

श्रनतिक्रम्य (तत्तटेवता च्रनतिक्रम्य९) तत्तदेवताकं यागं समसापय- 

नित्यथैः । अन्न देवताना मनियतलात् यथादेवत मिति सङ्ग्े-" 

णाभिधघधानम् ॥ | | 

"च्राच्यपाःर' ्रयाजानुयाजा दवाःर समिदटायाः खादान्ताः* । 

तेग्यः इदं दविः खात मस्तिति तस्ाथेः। “जुषाणो 

च्रविः-इत्यऋ* “खिष्ठकृदथिःः विवक्वितः; खिष्टकृत्वाभावे 

जो षस्येवाखभवात् । तेन -खिष्टङक्नत मिः तदेवताकं यागं सम- 

ख्यापयन्, इत्यथः ; सकलकमेन्यूना तिरोकपरि हारायाग्नौ खिष्टशद्धोम- 
स्यातुेयलात् । रेषा प्रसिद्धिः ““श्र्निर्हौति “हि- शब्देनो च्यते ॥ 

१- ठ-पुसतके नास््येषोऽ श्रः । 

२-- “व्याज्येन प्रयाजा इन्यन्ते?-दरति ते सं° ई ३, ९९. १५ । 

इद-- ““रकादश्र प्रयाजाः, खकादग्रानुयाजाः, रखकादग्रोपयाजाः ; - खते- 

ऽसो मपाः पट्ुभाजनाः-द्रति २े° ब्रा० २. २. ८। 

¢ -- समिधः, तनूनपात् नराशंसो वा, इत्यः, बद्धः, दुरः, उषासानक्ता, 

देव्याष्ोतारा, तिखोदेव्यः ८ इडा, सरखलौ, भारती ) त्वद्धा, वन- 
स्पतिः, खाद्ाछतयः इति । 2े° त्रा० २.९१. ४; तेन त्रा ३, ६. ३; 

निस° < अर र, श पा०; निघ ५, २, २२१३ । 

५-- “"जुषाणोऽिरान्यस्य वेतु'"-इति, “जुषाणः सोम अज्यस्य वेतु"- 

दरति च; दावेतो खाज्यभागयोर्याज्यामन्तौ । खाम्नाताविमौ तै° ब्रा 
द. ५. ६. २, इ । रेतरेयकेऽपि विदितौ (१. २. ६. ) । 



( ५० देत्रार ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३७९. 

विभच्यानाख्यानस्य तात्पयं माह-- "च्ैवेति । यथाः 

ङत्स्लोऽपि भ्यज्ञः' समाप्तो भवति, तया (देवाः प्रतिपादितप्रकारे- 

णन्तयप्रयाज एव (समस्थापयन्ः । यद्यं माख्यायिका प्रपञ्चिता, 

तदिदानीं साथेवाद माइ- “तस््मादिति। यावन्ति हवौंषिः 

आज्यभागादि-खिष्ट्दन्तानि, तानि सर्वाणि प्रयाजयागेनेव 

सम्पादितवान् भवति ॥ 

समापनफल माद-- “तस्माद् यदत ऊध्व भिति। तस्मात् 

समापनाद्धेतोः श्रत श्रन्त्यप्रयाजात् "ऊध्व “विलोमः न्यूनं विप- 

रोतप्रकारं वा, यरि “क्रियेत, तद्धिषय मादर न कुर्यात्,- 

तत्कथं स्मादध्या मिति चिन्तां न कुर्यादित्ययः। किन्त यज्ञः 

संस्थितः एव (दतिः जानौयात् । "स एषः" उक्र विधो "यन्नः", “चअया- 

तामेव श्रगतसार एव ; "वथाः अपेच्वानतिक्रमे शैव यतौ वष- 

दरारादिना उक्त श्रासोत्, श्रतो यातयामल-शङ्गा नास्तौत्ययैः। 

अयवा श्रयेक्तितस्य वषट्भारादेरस्वात् “ख एषः शिष्टः "यज्ञः" 

'्यातयामेवः निगेतेखार एव ॥ २३॥ 

श्रय देवैः छत मवशिष्टस्य चातयामल्परिहारं दश्रेयति- 

“ते देवा इति । केवलेनाङ्गन फला निष्यन्तरवश्यं प्रधान मनुष्टेयम् ; 

तच्च गतसार मश्वत् ; चरतः कथं तत्परिषियत इति तेषां 

कामना ;- गतसारं हि पुनराप्याययेमः इति । कस्तस्य प्रसङ्ग 

दति, त माह- “्रयातयामान मिति। यामपर्यन्त मवस्यित 

मश्नादिक यथा नौरसं भवति, एव मय मपोति; गतरसल- 

साम्यादश्यापि यातयामवम् ॥ २४॥ 



२८० ॥ भ्रात ब्राद्धयाम् ॥ (शप्र: श्रा) 

श्रव तेर्दृष्ट सुपावं दश्रेयति- “म यदिति । “सःः-दत्यनर्थको 

वाक्यालङ्ारायेः। न्राज्यं जहका परिशिष्टः प्रयाजदहोमेभ्योऽव- 

शिष्ट मग्त् । उपयुक्तादन्यः शषः ; श्रतोऽस्याज्यस्य कचिद् पयोग 

दति तं द्शेयति- “यनेति। यं प्रति यख्य रसो निगंतः, तस्य 

ततएव हि श्राप्यायन सुदित मिति श्खापितावश्रेषाच्योपादाना- 

भिधानम् । “ययापूवं मिति । श्र्रेवोऽ्धौषोमोयादिति दविषां 

पूवे -पूवं मन तिक्रम्येत्यथेः ॥ 

श्रभिघार मेवाप्यायन मित्याह “पुनरवेति। आज्येन 

श्रा्ायन मेवायातयामलकरणम् । श्राज्यस्यायातयामलप्रिद्धिः 

"डहि-शब्देनोच्यते । यदयं पुराट्त्ताभिधानम्, तदि दानी विधत्त- 

“तस्मादु त्तम भिति । अन्यचावन्तग्रोषस्य यातयामलपरिहाराय 

पुनरभिघारणएप्रद शेनेनाज्यस्यायातयामलं समथ्येते- “तस्मादिति । 

“'यस्य कस्य चेति । चरोः. पुरोडाशस्य वा, श्राज्यव्यतिरिक्रस्य 

(ह विषः अ्वत्त मिति गोषः, तम् श्रवत्तग्रेष मित्यथंः । श्रव शिष्टस्य 

शिष्टरत्युपयोगात् ^तत्' तेनाभिघारणेन खिष्टकत मेवाप्यायित- 

वान् भवति, श्रा्यायनेन तद््वशरिष्टम् श्रयतयामं करोतिः; 

श्राषाभिघारणस्य श्रवत्त ह विषोऽभिघार रात् ॥ 

साधारणव्शङ्कां व्युदसितुं व्यतिरेक माह “श्रय यदेति । 

“खिष्टकतेः खिष्टकदथं “चदा एतत्साधारणं स्वात्, तदा "ततः" 

खिष्टकृतोऽवशिष्टस्याभिघारणणत् न तानि आष्ाययेदित्ययेः ॥ 

अ्रनभिघारणे हेतु माह नो होति। (ततः हविषः" 
------ 

१- "पश्ोः-इति = । 

^ # 



(भक्ष इत्रा° ) ॥ परथमकाण्डम् ॥ २८१ 

सका्रात् "काञ्चनः प्रधानस्य अङ्गस्य वा सम्बन्धिनोम् आह्तिम् 

्ध्वयेः “होग्यन्' भवति । श्रतोऽभिघारणस्याप्यापयायनाथेल भिति 

सिद्धिम् ॥२५॥४॥[५.र.]॥ 

दूति ओ्रौसायणाचायंविर्चिते माधवोये वेदाथंप्रकाश 

माध्यन्दिनिग्रतपयन्राद्यणभाय्ये 

प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये तोयं ब्राह्मणम्, ॥ 
पव य 

१-- “खच यद्यपि शतपदे अविशेषेण शतम्-- “अथ तनूनपातं 

यजति?-दइति (दर्दर ए १७ पं), पर्न्तु श्राखान्तरेऽचास्ति 

विशेषोऽपि । तथादि-“राजन्याचिवगछवसिखवैग्यश्ुनकानां कणव- 

कश्यपसङ्कृतौनां नाराशंसो दिलौयः प्रयाजस्तनून पादन्येषाम्'- इति 

कात्या० श्रौ० ३, ३. ८ ० ढ० । “वसिद्धश्ुनकानां नाराश्रःसः। 

अचचोणां चेके”-दइति काण्श्रो० सू° १९९. €. <, <। (नराशंसो 

अस्म अज्यस्य वेतिति दितोयौ वसिष्टश्नकाना मलिवक्रयश्चानां 

करवसङ्कतौनां राजन्यानां प्रजाकामानां च-इति साङ्ा° १. ७.३ । 

“तान्येतान्येकादश्ापौरक्तानि । तेषां वासि माचेयं वाव्रयश्चं गात्यमद 

भिति नारसाश्ंसवन्ति, मेधातिधं देषैतमसं पेधिक भिद्यमयवन्ति, 
अतोऽन्धानि तनूनपात्वन्ति" -इति चाद यास्कः ( निर् ८, ३. ७. ) 

अापस्तम्बस्तु-- “नराशंसो द्वितौयः प्रयाजो वसिष्ठशुनकानाम्, 

वनूनपादितरेषां गोचाणाम्'*-इसेवादइ ( ओरौ ख १९ ) आला 

यनेन त्विह बह्न्युक्तानि, तानि ततैव ब्टवानि (शरौ ° द° इ. २. 

१-८. )। प्रयाजयागदे वताविचारोऽप्यस्ि । तच याख्ोन हि “कि- 

न्देवताः प्रयाजालुयाजाः'-इद्युपक्रम्य बड ॒विचारानन्तरम् (ऋाद्रेया 



द ॥ प्रातपयब्राद्धयगम् ॥ (शप्र ५ब्रा) 

स वे ससिधो यजति । प्राणा वें ससिधः प्राणानेवे- 
न ॐ. €. $ [रि 

तत्सुमिन्धे प्राणेद्ययं पुरुषः समिडस्तस्मादसिख्शति 

बरयाञयदयुपतापौ स्यात्स य॒दयुष्णः स्यादेव तावच्छ्तेत 
सुमिन्ञो हि स तावद्भवति युद्यु शतः स्यानाशश्सेत 

तत्राणानेवासिन्नेतदधाति तस्मात्ससिधो यजति ॥१॥ 

अथ तनूनपातं यजति । रोतो वे तनृनुपाद्रेत ऽरुवे- 
तत्सिञ्चति तस्मात्तनूनुपातं यजति ॥ २ ॥ 

येडो ॐ = [॥ 

 अअथेडो यजति । प्रजा वा ऽइडो यदा वं रुतः सिक्त 

प्रजायतेऽथ तदौडित् भिवानन मिच्छमानं चरति तव्प् 
वेतुज्जनयति तस्मादिडो यजति ॥ ३ ॥ 

७ भूः प बर्हिभू © = र | 

अथ बहिंयजति। भ्रूमा वुं मान मदेतत्य्र- 
+ ¢ ॥ 

जनयति तुस्मा हियेजति ॥ ४ ॥ 
अथ सवाहा-स्वाहेति यजति । हेमन्तो वु ऽकतूना 

स्वाहाकारो हेमन्तो हौसाः प्रजाः खं व्व मुपन॒यते ` 
तस्माङ़मन् म्ायन्त्योषधयः प्र वनस्यतीनां पलाशणनि 
मुच्यन्ते प्रतितरा मिव व्वयाःसि भवन्त्यधस्तरा मिव 

इति तु स्थितिः-इति निरतम् ( निरू० =, इ. €, 9. ) । खतद्- 

वलम्ब्य मौमांसाद शेनेऽपि बद्धनि चाणि रचितानि ( २. २.२; ३. 

९. १८१२० ; २.२.९९ ; ६.१. २२२९ ; 8०, ४९; ५४.२.१६ ; 

€. २. ५९, ६० ; २०.९१. १४, १५. ) । रखतान्येवावलम्न्यादावधि- 
अ < 

करगान्यारतितानि माधवाचाय्यण जभिनोयन्यायमालाया समिति ॥ 



( भरण धत्रार) ॥ प्रथ मकाण्डम् ॥ ३८३ 

व्वुयारसि पतन्ति व्वुिपतितलोमेव पापः पुरुषो 
भवति हेमन्तो दौमाः प्रजाः खं व्वुश मुपनयते स्वौ इ 

वे त सुञ्खं कुरुते रियेऽन्नाद्याय यस्मिन्न धुवति यु ऽर्व॒ 
मेतद्वेद ॥ ५ ॥ 

देवाश्च वा ऽच्सुराश्च। उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे 

ते दण्डेधनुरभिनं व्यजयन्त ते इाव्विजयमाना ऽऊचुहन्त 
व्वाच्येव ब्॒द्मन् विजिगौषामहे स यो नो व्वाच॑ व्याहृतां 
मिथुनेन नानुनिकामात्स स॒व्यं पुराजयाता ऽअथ सुब्वे 
सितरे जयानिति तथेति देवा ऽअब्रवस्ते देवा ऽडन्द्र 

मद्वन् व्याहरति ॥ & ॥ 

स ऽडइन्द्रोऽवौत् । रकी ममेत्युधास्माक भेकेतौतरे 
्रुवंस्तुद् तन्िथुल सेवाविन्दन्मिथुनःः चछेकश्चैका च ॥७॥ 

दौ ममेतौन्द्रोऽ्रवौत्। च्रथास्माकं दे ऽइतौतरे घ्रुवं 

स्तद् त॒न्मिथुन् मेवाविन्दन्मिथुनः हि हौ च दे च ॥ ८॥ 

चयो ममेतौनद्रोऽवौत् । च्रथास्माकं तिख ऽदती- 
तरेत्रवंस्त॒द् त॒न्मिथुन॒ मवाविन्दन्मिथुनःः हि चयश्च 

तिश्च ॥ € ॥ | 

चत्वारो ममेतौन्द्रोऽरवौत्। अथास्माकं चतख 

ऽदतौतरेजुव॑स्त॒दु तन्मिथुन॒॒मेवाविन्दन्मियुनः हि 
चत्वारश्च चतखश्च ॥ १० ॥ | 



९ ॥ ग्रतपयन्राद्यगम् ॥ ( प्र ५त्रा°) 

पञ्च ममेतौन्द्रोऽनवौत्। तत इतरे मिथुनं नावि- 

दो छत ऽं मिथुन मुस्त पथ्वयञडेति वैत 
दुभयं भुवति ततोऽसुराः सव्वं पराजयन्त सुव्वस्माहेवा 

ऽशरसुरान॒जयन्स॒व्वस्मात्सपनानसुरान्तिरभजन् ॥ ११॥ ` 

त॒समाग्रथमे प्रयाज इष्टं ब्रूयाद् । रको मभेत्येका 
तस्य य॒ महं देष्यौति युदय न॒ दिष्याद्यो,स्मान् दि युच्च 
व्वयु द्दिष्प्र ऽइति त्रयात् ॥ १२ ॥ 

दौ ममेति दितौये प्रयाजे । इ तस्य योऽस्मान् देष्टि 
य॒ञ्च व्वयुं दिषप्र ऽइति ॥ १३ ॥ 

चुयो ममेति ठृतौये प्रयाजे । तिखस्तस्य योऽस्मान् 
दे्टि य॒च्च व्वयं दिष्य ऽडति ॥ १४ ॥ | 

चत्वारो ममेति चतुथ प्रयाजे । चतसखस्तुस्यु यो- 
ऽस्मान् दि यञ्च व्वयुं दिष्म ऽइति ॥ १५ ॥ 

पञ्च ममेति पञ्चमे प्रयाजे। न तस्य किञ्चन् यो- 
ऽस्मान् देष्टि युच्च व्यथं दिष्म ऽइति स प॒ञ्ड-पञ्चत्येव 

भुवन् पराभवति तथास्य सन्दे संटङ्ग सव्वस्मात्स- 
पनान् निभजति यु ऽरव॒ मेतदेद ॥ १६ ॥ ५॥ 

॥ इति चतुर्थप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् [५. ४.]॥ ` 



( ५अ० ब्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ २८५ 

श्रय प्रयाजान् प्रकारान्तरेणणनूद्य प्रशंसति-- स वा द्रत्या- 

दिना । “एतत् एतेन समिद्यागेन यजमानस्य प्राणानेव सभि- 

जितवान् भवति । प्राणानां समिद्ध सुपपादयति- श्राणेर्होति। 

"श्रयं युरुषः चेचज्ञः । प्राणो पाध्यभावे श्ररोरसम्बन्धायोगात् तेषां 

पुरुषषभिन्धनहेतुलम् । सेषा प्रसिद्धिः “हि'-शब्देनो च्यते ॥ 

समिधः प्राणत्वसमर्थनाय प्रासङ्गिकं नेभित्तिक मभिमग्रेन 

माह- “तस्मादिति । यजमानो ज्वरादिना उपतापवान् यदि 

स्यात्", तद्ाध्वयुः समिद्यागसमये प्राएप्रावल्यायात्मना च्रभिग्ठगेति' 

यजमानं यात्” । “ख यदि' “उष्णः श्रौ ष्वा नित्यथेः । “तावत् 

श्रा शंसतः -च्स्योपतापः शाम्यविति ; समिद्यागेषु प्राणदेवता 

मनुष्यान् कामयेत । "तावता" तदाग्रंसनमातेशेव खमिद्धः' प्रबलः 

प्राणे गतोपतापो “भवति' एव । तापाभावे तन्न॒ कत्तेय 

मित्याह- “यदिति । यस्मादेवं तस्मात् प्राणा एव समिधः'-दति 

सिद्ध मित्यथः। “तम्राणानित्यादयुपसंहारः ॥ ९ ॥ 

“च्य तनूनपात मिति। रेतसः" सप्तमघातोः ्ररोरावष्ट्भक- 

लेन तनूनां पालनात् तनूनपात्लम् ; श्रतस्तद्यागेन स-म्राणे यज- 

माने रेत एवः स्थापितवान् भवति ॥ २॥ 

“च्रथेड दति। इद्यन्तोडोऽन्नानि ; तदु पजौवनेन प्रजाना 

भिटपलम् । एतदेवोपपादयति- “यद् आ्ासिक्तं रेतः" श्रजायतेः 

उत्पद्यते, “तदः एव ईडितं सवः प्रशस्यमानम् “चन्नम्ः इच्छन् 

चरतिः, “तत् तेन दृद्यागन “एतत् रतः जनयति प्राणिषहिपे- 

णोत्पादितवान् भवति ॥ र ॥ 
4.9 



३८६ ॥ शतपचत्राद्य णम् ॥ ( 8प्र° भत्रार) 

“अय वहिरिति। डंहतेचदमर्यार् वदहि-शब्द्ः; श्रतो 

"वदिश्देमाः खल् ; अतः प्रजायमान मेतिन वदर्धांगेन बहत 
मुत्यादयति ॥ ४ ॥ 

“श्रय खादेत्यादि । यः खाहाकाराख्यः प्रयाजः, स लनां 

हेमन्तः" श्रन्तिमिवसाम्यात् 1 हेमन्तः खल दमाः सवां च्रपि 

रजाः सखकौयं "वशर" प्रापयति ; इतरनतुषु तथाविध्रजापौडा- 
भावात् । अत ए च यास्को डहेमन्तपयाय-दिमगब्द भिच्छन् 

युद पादयत्-- “हिमं पुनदेन्तेः-दति^ । वभौ करण्म्रकारं स्ट 

प्रद शेयति-- “तस्मादित्यादिना । वश्नैङ्लतलाद्धेतोः “डेमन् जि, 

हेमन्ते दिमोपघातेन ओषधयः उनस्यतयश्च ताना गलितपर्णञ्च 

भवन्ति। तया वयां सिः पञ्चिणः ्रतितरा मिवः अत्यन्तं प्रति- 

कूला इव, हिमो पदतपच्लात् उपच्तौ ण दवेत्ययंः; ्रधस्तरा भिव 

पत्राणां प्रच्यवनादूदधङ्गन्त॒ मशकता दव श्रधः आपतन्ति । पुरुषः" 

सर्वेऽपि “विपतितलोमेव' प्रलुप्तलोमेव कद् यिताङ्गो भवतिः । 

उपसंहर ति- “हेमन्तो होति। “य एव मेतत्" क्ल्स्लस्यापि 

हिमवश्नौकतलं वेद्", (सः वेदिता बद्िन् द्धः श्रद्धंभागेः 

देशे भवतिः, सः "तम् श्रद्धः दशं अियेऽन्नाद्याय च सौड्रुते 

खल् स देशो धनकनकादिभिया, चरनेन च सष्द्धेस्तदधोनो 

भवतौत्यय॑ः ॥ ५ ॥ 

१-- “हेमन्तः हह मवान् । हिमं पुनहन्तर्वा हिनो तेर्वा?- इति निरु 

६. ४. ६ । कथ मेतेन “हि म'-शन्दस्य हेमन्तपर्था यत्वम् ?। 

र-- भूगोलकस्यो परि तनाद्धंभागेऽघस्तनाद्वभागे वेत्यस्माकरम् । 



(५० शब्रा<) ॥ परथमकार्डम् ॥ ३८७ 

दूत्थं प्रयाजान् प्रश्रय तदलुमन्लणमन्तान्ः विधातु माख्या- 

यिका माह-- देवाश्च वा च्रसुराश्चेति। भ्राजापत्याः" प्रजापतेः 

पुचाः "देवाः श्रसुराश्च उभयः सद्धिला, परस्पर दण्डधनुरादिभि- 

रेननसाधनेः विजयं नालभन्त ; सामथ्येस्य समानवात् । जयो पाय- 

परि ज्ञानदषेयोतनायौ “इन्त-शब्दः । विजयग्राष्ये इत्यम् ऊचुः 

"वाच्यव ब्रह्मन् विजिगोषामहे' वागूपे एव मन्ते विवदमानाः जेतु 

भिच्छामरै इति । नः" च्रस्माकं "वाचम्" अरस्ममलिरक्तं पुलिङ्गवचमं 

“मिथुनेन' स््ोलिङ्गान्तप्रतिवचनामिधानेन मिथुनं ला न नुनि- 

रामात्" अनुक्रमेण न निक्रामेत्, नितरां न च्ाक्रामति; स स्वैः 

“पराजयातेः पराजयं प्राप्रुयात् । “श्रयः सवे" जेतवयम् 'इतरे' मिथुनेन 
वक्तारः, जेटपच्चादन्ये सर्ववपि “जयान्ः जयेयुः । एवं सङ्खंते छते 

सति तथेति' श्रङ्गौङ्त्य ओष्टलात् “ददं व्याहर इत्यनत्रुवन्' ॥ ६ ॥ 

“स इनदर ईति! सः" एव मुक्तः इद्धोऽत्रवोत्”- "एकः पुनो 

“ममेति च्रस्विति गेषः। श्रथः “तरे श्रसुराः ्रनरुबन्",- 

अस्राक मेका इतिः लिङ्गमामर््यात् पुच्ौति गभ्यते। श्रथ श्ुति- 

स्तेषां वचनप्रतिवचनस्य तात्पयं माद-- "तद्" तदा "तत् तेन एव 
मभिदहितलात् “मिथुन मेव' प्रतिज्ञाविरोधेन “च्रविन्दन्' लब्धवन्तः । 

` तत्कथ भिति, तदुच्यते- “एकञ्चेका चः भिलिला मिथुनं दिः ; 
लोके स्तो पुरुषयो मिंथनलव्यवहारात् ॥ ७ ॥ 

"द्रौ ममेत्यादि । चयः पर्यायाः एव मेव योज्याः ॥ ८, ९, १०॥ 

१-- का० ओौ° खू० इ. ३. २ । “तस्व प्याजस्यानुमन््णं यजमानेन 

कत्तेव्म् ; खात्मगामिवाक्यतवात्"?-दइति मदप्देवः। 



1 ॥ भ्रतपथतब्राद्यणम् ॥ (प्र धव्रा°) 

“पञ्चम मेतोति। चय “न्द्रः पञ्चम मेत्यत्रतौत् ; "तत् (तरः 

च्रसुराः “मिथुनं नाविन्दन्; लिङ्गद्येऽपि रूपाविगेषात् । 

्रलाभे कारणं श्रुतिरोवाह-- “नो हौति । “हि-शन्दखूचित मं 

माद- “पञ्च-पञ्चेति। ख्ियाः पुंसश्चोभयोरमिधानं पञ्च-पञ्च- 

तयेव, न व्यावन्तेको रूपभेदोऽस्ति; "ततः" पञ्चप्र्टतोनां मिथुनल- 

स्यालाभात् च्रसुराः' “सवैः विवादास्पदं जयम् "पराजयन्तः जेतुं 

नाशरक्गुवननित्यथेः । श्रतो “देवाः “सवेस्मात्" श्रपि जयविंषयात् 

“च्रसुरान् श्रजयन्'। जय शब्दाय माह-- “स्वेस्मात्सपन्नानसुरा- 

ज्िरभजन्निति ॥ ११॥ 

ददानो मयेवादरसिद्धं प्रयाजानुमन्तणमन्ललान् प्रति प्रयाज 

विभज्य योजयति- “तस्मादित्यादिना । यस्मादिद्धेणैको ममे- 

लयक्रम्, अ्रसुरेणेका ममेन्यक्तम्, "तस्मात्" रयम प्रयाजे" “एको ममः' 

-दत्यादिं श्रूयात्" । एवं दितौयादिव्वपि- “दौ मम, दे तख' 

दत्यादि दृष्टम् । "य च हः दभ्र अहं यस्य देषं करोमि, 

"तस्यः "एकाः पुरौ स्यादिति ब्रूयादिति प्रथमप्रयाजानुमन्लण- 

मन्तगेषस्याथैः । पुच्याः रचणप्रदानादौ वहतरदुःखसम्भवात् तच्छ- 

चोराशा स्यात् । यदि क्स्म चिदपि देषं न र्यात्, तदा 

“योऽस्मानित्यादि ब्रूयात् । व्ठतो दवेषाभावेऽपि रागादिमि्देषा- 

चरणात् तन्निबन्धनं देष मभिप्रेत्य धयं च वयं दिश्रःः- इत्यभि- 

धानम् ॥ १२।१द।१४।११५॥ 

९-- “रको ममेका तस्य, योऽस्मात् देष्टि यच्च वथं दिश्म इत्येवं 

मिधनेयेधासह्यम्”"- इति काण श्रौ ० खू०° २, २, ₹ । 

1 



( पर त्रा ) ` ॥ प्रथमकार्डम् ॥ ३७९. 

“पञ्च॒ ममेतोति। "पञ्चमे प्रयाजे पञ्च ममेति" व्रूयात् । 

पूवेवद् । देष्टरि विपरौतफलकामनायां प्राप्ताया माद-- “न तस्य 

किञ्चनेति । (तस्यः देषकतः ¶्रचोः “किञ्चनः पञ्च॒ पुचाः पञ्च 

कन्यावा स्यरिति नः नरयादिव्यथः । श्रसुरोः पञ्चसद्धायां मिथुन- 

रूपस्य वचनस्याद्ग्रेनादिति भावः। उक्रायेज्ञानं प्रशंषति- “पञ्च 

पञ्चत्येवेति। "सवै" शंटद्भरः वजेयति, खयं तत्माप्नोतोत्ययः ॥ १ ६ ॥ 

ध॥[५. ४.]॥ 

दूति ओौसायणाचायेविरविते माधवौये वेदाथेप्रकाग्रे 

माध्यन्दिनिशतपयत्राद्भएभाष्ये 

प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये चतुथं ब्राह्मणम् ॥ 

१-- का ओओ० सू° ३. ३. ४ । 
२-- “रतचानुमन््ं व्यागानन्तरं ह विःपक्तेपे च क्ते कन्तवयम् । त्यागाख 

मान्लवणिकौभ्यः समिदादिदेवताभ्यः कार्या; । तचेयं पद्धतिः- शरदं 

समिद्धो न मम ; खको मम, रका तस्य-- योऽस्मान् देष्ि यं च वयं 

 दिश्मः-इति प्रथमे । दितोये- इदं तनूनपाते [नराप्रसायवा] न 

मम ; दौ मम, दे तस्य-- योऽस्मान् देष्ि यं च वयं दिष्म-इति । 

ढतोये-- “इदं मिडभ्यो न मम ; चयो मम, तिखलस्तस्य- योऽस्मान् 

देष्टि यं च वयं दिश्मः- दति । चतुरथे-- ददं बह्िषे न मम ; चत्वारो 

मम, चतखस्तस्य- योऽस्मान् दृष्टि यं च वयं दिश्मः-दइति। 

पच्चमे-- इद मप्रये सोमाय, अभ्रयेऽस्नौषो माभ्याम्, अभ्नौषोमाभ्यां 

देवेभ्य ऋज्यपेभ्यो न् मम ; पञ्च मम, न तस्य किञ्चन- योऽस्मान् 

देष यं च वयं दिष्ठः-दति। अमावास्यायां तु (रद मभ्रयेऽमौ- 

घोमाभ्या मिन्द्राय देवेभ्य इति सन्नयतः, (इद मम्रये विष्णवे इन्द्रासि- 

भ्यां देवेभ्य इति असन्नयत इति विषणेषः ॥ इत उत्तर मिदेव दश 



२९ ° ॥ श्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( 8प्० ५ब्ना०) 

वेदास्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् । 

पुमयांशचतुरो देयार् विद्यातौथमद्ेश्वरः ॥ ५ ॥ 

ब्रह्माण्ड गोखदसरं कनकदयत्लापूरषौ खणंगभ॑म्, 

सप्तामोन् पञ्चमो रौं स्तिद् श्तरुलताधेनुखौ वणेशमौः । 

रल्नौखां खक्यवाजिदिपमहितरथौ सायणिः सिङ्कणर्यो, 

व्यश्राणोदिश्वचक्र प्रथितविधिमदाश्तयुक्तं घटञ्च ॥ 

धान्याद्धिं घन्यजन्म्रा तिलभव मतल: खणेजं वणेसुख्यः, 

कार्पासोय कपावान् ग॒डङृत मजडो राजतं राजपज्यः । 

च्राज्योत्यं प्राज्यजन््रा लवणएज मनृणएः शकंर चाकंतेजाः, 

रन्नाक्छो रनरूपं गिरि मक्त सुदा पाचरसास्िङ्गणणयेः ॥ 

दूति ओओमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमाेप्रवत्तकश्रो हरिदरमदहा- 

राजसाम्राज्यधुरन्धरेण सायणाचार्येण विरिति माघवौये 

वेदाथेप्रकाग्रे माध्यन्दिनिश्रतपयत्राह्मणभाय्ये प्रयम- 

काण्ड पञ्चमाध्यायः समाप्तः ॥ ५॥ 
[मी 

धूणंमासौयकान्यप्रयाजानुमन्तरणविधिरपयक्घः काव्यायनेन~- “^त्विषि- 

मानपवचितिमान्'"-दरव्यादिः (खरौ ००३. ३.)। ुवेस्मादनुमन््णादिदं 

भिद्यते, एथग्विधानात्'-इ्यादि च तदुततौ या०दे०) इह शतपथे 

त्वेकादश श्रुत मेतत् सवे स्फुटम् ।-- “^त्िषिरेव पथमः प्रथाजोऽप- 
वितिदितौयो यश््ततौयो ब्रच्यवचसं चतुर्योऽननाद्यं प्चमः। स ` 

प्रथमं पयाज सनुमन्लयेत त्विषिमान् भूयास मिति-दत्यादि (रप 

देव्रा० १०; १९१ क°)। रतच्ानुमन्लणं श्रोधितोऽपि यजमानः 

करोति'-इति महादेव इति शम् ॥ 



( ईअ० शत्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ३५१ 

[ श्रय षष्ठाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् | 

चरै. 

ऋतवो ह वे देवेषु यक्ते भागु मौषिरे। च्ानो 
यज्ञे भजत मा नो यज्ञाटन्तमेतु*^स्वेव नोऽपि यज्- 

भाग ऽइति ॥ १॥ 

तदं देवा नु जनुः । तु ऽतवो देवेक्ठजानत्छसुरा- 
नुपावत्तन्ताप्रियान् देवानां द्विषतो सुादृव्यान् ॥ २ ॥ 

ते हेता मेधत मेधां चक्रिरे । या मेषा मेता मनुश- 

णवन्ति। छष॒न्तो ह स्मेव पव्वे व्वुपन्तो युन्ति लनन्तोऽपरे 

गृणन्तः शश्वदधभ्योऽकष्टपच्छा ऽरुवौ षधयः पेचिरे ॥ ३॥ 

तदं देवाना साग ऽस । कनौय ऽइन्न्व॒तो। दिषं 

दिषतेऽरातौयुति किम्बेतावन्माच मुपजानोत युट् 

मितोऽन्यथासद्ति ॥ 8 ॥ 

ते होचुः। ङतृनेवानुमन््रयामहा ऽइति केनेति 
प्रथसानेवेनान्यन्ने यजामेति ॥ ५ ॥ 
स हारिरूवाच । अय यन्घ्ां पुरा प्रथमं य॒जथ॒ कादं 

भवानौति न वला माय॒तनाच्यावयाम ऽइति ते युहत्- 

ननिह्यमाना अधा माय॒तनान्नाच्यावयंस्तस्माद्ि- 

* “दन्तर्गातुा"-इति क, ख, ग ; “दन्तर्यातु?-इति च डा ०-वेवर्-दृष्टः । 
1 इन्व॑तोः-इति क, ख, ग ; डा०-वेवरेण च दृष्टः | 



३९२ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥  (४प० ईत्रा 

रच्यतो नु हइ वा ऽच्रायुतनाच्यवते युस्िनाय॒तते भवति 

यु ऽरुव मेत मसि मच्युतं व्वेद् ॥ & ॥ 

ते देवा ऽअघ्चि मब्रवन् । पुरेद्येनांर मेवानुमन््य- 

स्वेति स इत्याग्निरुवाचज्तवौऽविदं वे वो देवेषु यन्न 
भाग सिति कथ नोऽविद् ऽइति प्रथमानेव् वो यन्न 

यश्यन्तौति ॥ ७ ॥ 
त॒ ऽतवोऽधचि मब्रवन्। चरा वयन्ता मस्मुासु 

भजामो यो नो देवेषु यन्न भाग मुविद् ऽइति सु ऽरुषो- 
ऽपिक्छतुष्ठाभक्तः समिधो ऽअग्ने तनून॒पादग्म ऽदडो ऽअग्ने 
बदिरप्रे खाहाग्नि मित्युभक्तो इ वै तस्यां पुणकृत्यायां 
भवति यामस्य समानौ ब्रवाणः करोत्यधिमुते हवा 

ऽअस्मा ऽअभ्रिमन्त ऽतव चौषधीः पचन्तौद सुव्वे यु 

ऽर्व॒ मेत मथि सखतुष्ठाभक्तं वेद् ॥ ८ ॥ 

तदाहः। य॒द्त्तसान् प्रयाजुनावाहयन्त्युथ कुस्मादे- 

नान् प्रथसान् यजन्तौच्यत्तमान् छेनान् युज्ञेवाकर्य- 
यन् प्रथसान्वो यजामेत्य्ुवस्तुस्मादृत्तसानावायन्ति 
प्रथमान् यजन्ति ॥ € ॥ 

चतुर्थेन वे प्रयाजेन देवाः । यन्न माप्रव॑स्तं पञ्दमेन 
स॒मस्यापयन्नुथ यदत ऊध्वं स॒सःसित यनज्नस्य स्वग मेवं 

तेन लोकः सुमाश्रुवत ॥ १० ॥ 



(खन्श्व्रा०) ॥ प्रथमकारम् ॥ ३९३ 

ते स्वगु लोकं य॒न्तः। असुररक्षसेभ्य ऽआसङ्गादिभ- 
याच्चकुस्तेऽचिं पुर स्तादकुव्बत र्षोऽहणःः रुश्सा 
मपहन्तार मधि मध्यतोऽकुव्वत रष्टोऽहणः रष्सा 
मपहन्तार मिं पश्चादकुव्वत रध्रोऽहणः रषूसा 
मपदन्तार६ ॥ ११॥ 

स युद्येनान् पुरस्तात् । असुररक्षसान्धासिसङ्कन्रथि- 

रव तान्य॒पाहन्वषरोहा रक्षसा मपहन्ता युदि मध्यत 

आसिसह्गन्रचिरेव तान्यपाइन्व््रोदा रष्षसा मपहन्ता 
यदि पञ्चादासिसङ्न्रभ्निरेव तान्युपाहन्दषटोहा रषसा 

मपदन्तात् ऽण्वुई सव्वेलोऽथिभिर्गप्यमानाः स्गे' लोकः 

समाश्रुवत ॥ १२॥ 

तथो ऽएवेष ऽरतत्। चतुर्थेनेव॒॒प्रयाजेन यज्ञ 
माप्नोति तं पञ्चमेन सुटस्थापयत्युथ यदुत ऽऊद्ध मसः 

स्थितं यज्ञस्य खग मेव तेन लोकः सुमश्रुते ॥ १३॥ 

स युदाम्रेय साज्यभागं य॒ुजति। अथि मेवेतत्पुरस्तात् 
कुरूते रक्षोहण रक्षसा मपहन्तार मथ यदायः 

पुरोडाशे भवत्यथ मेवेतन्मध्यत्ः कुरुते रश्रोहणः 
रश्सा मपहन्तार सथ य॒दिदं ख्िष्टज्घनं य॒ज- 

त्यश्च मेवेतत्पश्चात् कुरूते रद्षोहशः रक्षसा मप- 
हन्तारः ॥ १४ ॥ | 

50 



३९ 9 ॥ प्रातपथब्राद्यणम् ॥ (४प्र० शत्रा \ 

स॒ ययनं पुरस्तात्। असुररघ्सान्धासिसङ्क- 

न्त्यशिरेव तान्य॒पदन्ति रष्टोहा रसा मपहन्ता य॒दि 

मध्यत ऽआआसिसङ्न्त्यत्निरेव* तान्य॒पन्ति रोदा 

रक्षसा मपडन्ता युदि पश्चादासिसङ्कन्त्यिरेव! तान्य॒प- 

हन्ति रष्टोहा रक्षसा मपहन्ता सु ऽश्व सव्व॑तोऽञचि- 

भिर्गुष्युमानः स्वगु लोकः सुमश्रुते ॥ १५ ॥ 
स युद्येनं पुरस्ताट् । यन्ञस्यानुव्याहरेत्तं प्रति ब्रुया- 

नमस्या सात्ति सारिष्यस्यन्धो वा बधिरो वा भविष्य- 
सौत्येता वै मस्या ऽ्रात्तयस्तथा हैव स्यात् ॥ १६॥ 

यदि मध्यतो यन्नस्यानुव्याहरेत्। तं प्रति न्यादः 

प्रजा ऽअपशभविष्यसौति प्रजा वे पशवो मुध्यं तथा 

हेव स्यात् ॥ १७॥ 
युद्यन्ततौो यज्ञस्यानुव्याहरेत् । तं प्रति ब्रूयादुप्रति- 

शितो दुखिद्रः शिपरेऽसुं लोकं भेष्यसौति त॒था हैव 
स्यात्तस्मादु इ नातुव्याहारौव स्यादुत् छेवंव्वित्युरो 
भवति ॥ १८ ॥ | 

संब्वत्सर इ वै प्रयाजेजेयज््रयति!। सु ह न्वेवेनं 
ह 0 

* “मध्यत असुररच्तसान्यासिसङ्न्ययिरेवः-दइति च । ` 
{ “पश्धादसुररत्तसःन्यासिसङ्खन््यभ्रिरेवः-इति च । 

} जेयं जयतिः?-ति कं, ख, ग ; जयन् जयति'-दति च । 



( ईख० शब्रा) ॥ पघथमकार्डम् ॥ ३९१५ 

जयति योऽस्य इाराणि व्वेद कि हि स तेः कु्या- 
द्यानन्तरतो नं व्यवव्विद्याद् यथाः ययास्य ते भवन्ति 

तस्थ व्वसन्त॒ रव इरः हेमन्तो दारं तं व्वा ऽर्तु 

संव्वत्सरः स्वगं" लोकं प्रपद्यते सव्वे' वे संव्वत्सरः सुव्वं 
वु ऽअक्षय्य॒॒मेतनो हास्याश्षच्यः सुतं भवत्यष्छय्यो 

लोकः ॥ १९ ॥ 

तदाहः। किन्देवत्यान्धाज्यानौति प्राजापत्यानौति 

ब्रूयाद् निरुक्तो वे प्रजापतिरनिरुक्तान्याज्यानि तानि 
डेतानि यजमानदेवत्यान्येव यजमानो छव सखे यज्ञे 
प्रजुापतिरेतेन् यक्ता ऽत्विजस्तन्वते तं जनुयन्ति ॥२०॥ 

स ऽच्राज्चस्योपस्तौयं । दिदविषोऽव्दायाथोपरिष्टा- 
द्ाज्यस्याथिधारयति सेषज्येन मिश्वाहुतिह्थयते य॒ज- 
मानेन देवेषेतन्मिश्वा हृयते युदि इवा श्यपि दूरे 
सन् यजते य॒द्यन्तिके य॒था इहैवान्ते सत इष्ट 
स्यादेव हवेवेव्विद्ष ऽइष्टम्भवति यद्य हापि बह्धिव 

पापं करोति नो हेव बदिङ्धा यज्ञाद् भवति य॒ ऽश्व 
मेतद् वृद ॥ २१॥६॥ ` 

 ॥ इति चतुप्रपाठके षष्ठं ब्राह्मणम् [६. १. ॥ 

* सायणभाव्ये, च-पुस्तके च ना्त्येतत् पदम् । 

1 “सद्”-इति सा०-भा०-सम्मतः पाठः, डा °-वेवरेय दृश, 



३९ €  ॥ शतपथब्राद्यणम् ॥ ( ४प्र* ९त्रार) 

॥ ओरौ गणेशाय नमः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निमेमे, त महं वन्दं विद्यातोयमदेश्वरम् ॥ ६ ॥ 

अथ वसन्तादिप्रयाजदेवेषु कथय मग्नः सम्बन्ध दूति तदुप- 

पादरनायाख्यायिका माद- तवो इ वा इति । चतवःः पुरा 

द े भूेमासादि- यज्ञ “भागम् ईषिरे रेच्छन्। ते देवान् 

प्रति चअरस्मानपि यन्नः भागिनः जरत ! यज्ञात्" अस्मात् न्तर” 

दूतान् “माः कुरुत! च्रतोऽस्माकम् “त्रपिः यज्ञे भागोऽस्लितिः 

अन्रुवन् ॥ ९॥ 

“तदे देवा नेति। "तत्" कायं देवाः नः प्राज्ञानन्। तेषु 
श्रजानत्छुः कथ मेतेः सह वासनेति तद्वैरिग्ूलान् देषकारिणः 

श्रसुरान्' “उपागत्य, (॥ २॥ 

न्ते हेता मिति।) तेषु याम्ः द्धि देवेष. अन्वायन्ते, 

तादशोम् “एधतुम्' द्धि मसुरेषु प्रवद्धंयाञ्चक्रः। तेषु प्रवद्धितेषु 

सतु श्रखुराः केचन वापनात्यूवंभागिनः सन्तः टष्टिबाह्ल्यात्? 

'हषन्तो यन्ति" ; किल वेचन रुष्ट चेते वौजानि वपन्तो यन्ति" ; 
उप्रवोजाख केचन सस्यानि सम्यक् फक्ितानोति परस्पर सुच्ारयन्तः 

परिणतानि सस्यानि "लुनन्तो यन्ति ; केचन लूनानि ब्रोदिफलानि 

“्टणन्तः' प्रहरन्तः, खले बलोवराक्रमणादिना स्तम्बाद्धान्यं एथक् 
१ 

१-- ऋद्धिं देवाः श्रुत्वा व्ययन्ते'-दति ठ । 

-- “केचन वपनात् पुवं ्टिबाहल्यात्"-द्ति ठ । 



(दसर शत्रा) ॥ प्रथमकार्डम् ॥ ३९७ 

कुव॑न्तः ; तथा असुर दग्रे खल् कर्षानपेचिता नौवारादयो सुह्कमुं्धः 

सवेदा परिपक्रा रासन् ॥ २॥ 

तद्वै देवाना मिति। एवं वेरिव्वसुरेषु सण्द्धषु सत्सु द्देवानां' 

मनसि श्रागः' श्रासमेत् । कथय मिति तदुच्यते श्रतः" च्रस्मात् 

'दन्नु"-दति श्रतिक्रमाद्धेतोः\ "दिषन्ः देषका्थेवा खुर सङ्घो “दिषतेः 

देवस्य श्रातौयतिः शाव माचरितु भिच्छतिः। एतत् 

'कनोयः दृननुः निष्टं खल् । श्रतः' प्रदधैः सह कलहो न कार्यः 

किन्तु "इदम्" त्वतिक्रमलकणं विच्छिन्नं कायेम् दतः" च्रस्रात्, 
ददानो प्रदन्तप्रकारार् “अन्यया प्रकारान्तरेण समाहितात्मना 

“च्रसत्ः भवेत् । “एतावन््राचम्' शअवनबृद्धध्व मिति परस्यर 

मन्रुवन् ॥ ४ ॥ 

“ते होचरिति। उक्ता च, "कृत्लनेव अनुमन्त्रयामह'- 

'दृति' निखित्य, तेषा सुक्रो वः केनः दतरटेवेभ्यः ्रयमानेवः 

"यज्ञे यजन मङ्गो चकः ॥ ५॥ 

श्रय प्रायन्ये तेन्योऽव्गपे सत्याह-- “स हाध्रिरिति। श्रमः 

पूवं “माम् एव भ्रमम्" इष्टवन्तः, ददानः ते प्रथमं यष्टव्याखेत्, 

“अहः कुच स्थाने यक्ञे भवानोतिः अत्रवौत् । श्रय तेनोक्तास्ते 

त॒ मग्निं खस्यानात् न चावयाम इति प्रतिश्रुत्य, खलाङ्ान- 

समये श्रभ्रिः खस्थानात् प्रच्युतं न चक्रुः। तस्मात्" श्रग्निः 
खश्थानाट् च्च्य" चग्त् । “एवं "चः" कोऽपि अग्रेरच्युलप्रकारं 

जानाति, सोऽपि खस्थानान्न च्यवत इति उक्तायज्ञानफलम् ॥ ई ॥ 

९-- टत्वतिकरमादेतोःः-इति ठ । २१ २९.९०। 



३९८८ ॥ ग्रतपयत्राद्यणम् ॥ (४० ईन्रा०) 

न्ते दवा दति। श्रय ते देवाः" श्रम्नः सखानस्य पालन- 

द्ाचिण्णात् खलनुमन्त्रणे “श्रिम्” एव प्रेरयामासुः। "सः' तयेत्यङ्गौ- 

हत्य त्ना गत्य "उवाचः आह-- “तव  इति। ष्वः युश्राक 

"यज्ञे ट् वेषु" मध्ये भागं वुद्धवानस्ि इतिः केन प्रकारेणेति 

ष्टः, श्रथमानेव' सतो युश्नान् 'यच्छन्ति-दतिः अन्रवौत् ॥ ७ ॥ 

“त तव दति । श्रय सन्तष्टाः ऋतवः द श्र्रे ! लं श्यज्ञे' ` 

श्रस्माकं प्रथमम् च्रविद्ः'; श्रतः लाम् श्रस्माखुः मध्ये श्रा 

भजामः'-दति ्न्रुवन्'। यत एव मतः अर्चिः" ˆङतुषु" भागं ल- 

वान् । “समिधो श्रम "-^तनूनपाद्-“श्रग्र इडः" दत्याद्याभजन- 
प्रकारप्रदभेनम्९ । उक्राथन्नानं प्रशंखति- “श्राभक्रो इवा इति। 

“श्रस्य' न्नातुर द समानः" इति सात्मानं न्ुवाणः' कश्चित्पुरुषो श्यां 

पुण्यहृत्यां यत्पुण्यं कमं, दशेपूखमासादिकं करोतिः, तचरासावपि 
भागवान् भवतिं; तया एवम् उक्तप्रकारेण श्रत्नि ग्टतुव्वाभक्तः 

व्यो वेदः, श्रौ श्रिमते, उक्रार्थज्ञानसामर्थन चागस्यावश्वं 

लाभादभ्िमान् भवत्येव ; अतोऽखमे खलु उक्रप्रकारोणएणभ्चिना सहिता 
तवः", श्रोषघौः' ब्रौहिखवादिकाः ख-सख-कालोचिताः पाकं 

कुवन्ति । कथं पक्तव्या श्रोषधयः ? कियन्तः ? इति, तचाद-- 

“दूटं सब्वे मिति । यद्यल्लोके परिदृश्यमानं, तदिदं सवे मोषधि- 

जात भित्यथेः ॥ ८ ॥ 

१-- समिध इत्यादौनि प्रयाज-मन्त-परतौक्षानि | ते च मन्लाः तेर त्रा 
<= * 

द. ४. ५ आन्नाताः, त° सं° र, ६. १ विद्धिताख्। 



( ईच्० शत्रा) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ३९ € 

प्रयाजदेवतानां प्रायम्यं ब्रह्मवादिनां चोद्यसुखेन प्रशसति- 

““तदाज्रिति । श्रावाहनक्रमेणेव सवत्र यागो दृष्टः, श्र कथं 

वैलचण्य भिति तेषा माश्यः। तेदष्टं तत्कारणं दश्रंयति- 

“उत्तमान् होति । “हिः यस्मात् प्रथमभागकन्यनाषमये “एनान्' 

'उन्तमान्' चरमभाविन एव देवताः कच्ितवन्तः, पञ्चात् अप- 

गतानां तेषां पुनरागमनाय यतो वः युश्रान् भ्रयमान् 

यजाम इत्यनरुवन् ; तस्मात्" उक्तविधं वैलक्ष्यं सन्ञात मिति । 

श्रचेषा मावाहनान्तिमलं “देवा श्राच्यपा श्रा वद”-दत्यभि- 

घानाद्, द्रष्टम् ; आ्राज्यपाः खल् प्रयाजातुयाजदेवाः९ ॥ < ॥ 

च्रादिमध्यावसानेष्वनुषटेयाना माच्यभागप्रधानखिष्टकद्यागाना 

मभिदेवताकल मभिधातु माइ- “चतुर्थनेति। चतुयंप्रयाजेनेव 

पुरा "देवाः दशेपूष्वमासाख्यं “यन्नम्ः श्राघ्ला, तं पञ्चमेन 

समसापयन्' ; तच यष्टव्यान् देवान् क्रमेणोदिश्य साहा 

छतलात्र । "यदत ऊद्धः “यज्ञस्यः च्वशिष्ट माच्यभागाद्यस्ति, “तेन 

खगे लोकं समाश्रुवतः ॥ १० ॥ 

“नते खगे भिति । असुरेभ्यो राचसेभ्यश्च तेषाम् “च्रासङ्गात्' 

९-- रष्८ ट १२५ पं° व्यम् । 

२-- २९२ ए° टतोया टौप्नौ द्वया । 

इ-- तद्यथा- “खा्ाभिम् । खाषहा सोमम् । खाहाभिम् । खाद्ा 

प्रजापतिम् । खाहाप्नौषोमौ । खाहेन्राम्नी । खाहेन््रम् । खादहा 

महेन्द्रम् । खादा देवा खाज्यपान् । खादाभि होचा जुषाणः 

व्यम आज्यस्य वियन्तु ( अन्तु )'-इति पञ्चमप्रयाजमन्लः । ते° 

न्रा ३, ५. ५. ५। | 



४०० ॥ श्रतपयत्राद्छयणम् ॥ (शप्र ६त्रा०) 

निरोधात् भौताः आसन् ; तत्परिहाराय रचौहन्तारम् श्रि 

"पुरस्तात्" प्रवेभागे रच्तसां वधाय सखापितवन्तः। तया मध्ये, 

पश्चाच, श्रि मेवे रच्लोदन्तारं चक्रुः ॥ ९९॥ 

“स॒ यद्येनानिति । चरतः कारणात् सः, रचोदाः श्निः, खगे 

प्रति गच्छतः “एनान्' देवानसुरराच॑सांश्च "पुरस्तात्" पूवदेशे 

“त्रासिसङ्खन्ः श्रासङ्गं प्रतिबन्धम् मैच्छन् तानिः असुररचांसि 

चापषतवान् । एवं मध्ये, पश्चादेशे च ॥ १२॥ 

“तयो एवैष दति । श्रच सवैचा्िभिरादिमध्यान्तस्ितेः 

रक्तिताः खर्गलोकं प्राप्ताः यया देवास्तथेबेदानौन्तनोऽपि यजमानः 

चतुयंन प्रयाजेन यज्ञं खाधोनं कला पञ्चमेन समाप तदूष्वे- 

भाविना श्रसंस्थितेनावश्ि्टेन यज्ञेन पुरस्तान्मध्ये  पथचाच्चाभिजैव 

यज्ञविघातकान् घातयित्वा निर्वाचं खगं मश्नुते ॥ ९२॥ 

च्रग्रः पुरस्तान्यध्ये पश्चाच्च सथापनप्रकार दश्यति- “ख यद्ा- 

गेय मित्यादिना। सौम्यस्याप्याज्यभागश्य सम्भवात् शश्राग्नेयम्"-इति 

विग्रोषितम् । प्रथमम् ्राज्यभाग माग्रेयं हृतवान् यजमानः, 

स्रगप्रात्तिसमये श्रभ्नि मेवः रचोहननाय “पुरस्तात् हतवान् 

भवति । श्रनेन प्रथम माग्रयाज्यभागं करर्यादिति इ लभ्यते । एव 

माप्रेयेनाष्टाकपालयोगेन अरत्निं मध्यतः क्ुरते। श्राग्रेयेन 

खिष्टक्षता च पञ्चात् ॥ १४॥ | 

चिष्वपि यागेव्वाग्रेयत्रकरणएस्य प्रयोजन माद- “स यद्येनं 

पुरस्तादित्यादिना । एतत्ूवेवाक्च वञ्च स्येचम्" ॥ ११॥ 

१-- इदेव दादशकण्डोवयास्या ब्रवा (8 पं) | 



( ई शत्रा) ॥ पथम काण्डम् ॥ ४०१ 

“ख एवं सवेतोऽधिभिगु्यमानः”- इति, यदग्रिरकषण मुक्तम्, 
तत्प्रशंसनाय कञ्चिद् दृष्टं प्रयोजन माह- “स यद्येन मिति । “सः 

'श्रनुयाहारौ' निन्दकः, "एनम्" श्रश्चिना रचितं यजमानं यज्ञस्य 

“ुरस्तात्" प्ूवेभागे श्रनुव्या हरेत्” वेकल्विषयं वाक्यं त्रयात्, नतं 

निन्दकं श्रतिः स यजमानोऽपि श्यात्" “मुख्या मान्ति 

मारिव्यसि,- श्रन्धो वा बधिरो वा भविव्यलौतिः। एषैव मुख्या 

्रा्तिरित्याह-- “एताः अन्धवधिरादयः । ज्वरभिरोव्ययादि- 

तात्कालिकौ मान्ति मपेच्छ एतासां मुख्यत्वम्? ॥ ९ ६ ॥ 

यदि मध्यत इत्यादि । स्यष्टम् ॥ ९ ॥ 

“'यद्यन्तत इति । “क्िप्रेः श्रविलम्बितखकाले गमौ प्रतिष्ठा 

रहितो दरिद्रः" सन् मुं लोकं खगेम् “एव्यसि'-दतिः। श्रच 

खगेस्य॒नाग्रात्मकलात् श्रसुं ज्ञो कम्"-इत्येतदस्माललो कात्रच्युति माते 

पर्यवस्यति । किं मेव मभिधानमातचरेण तथाविधा श्रसुखप्रा्षिः 

सिद्धा स्यादित्याश्ङ्धोक्तम्- “तथा देव स्यादिति। उक्तप्रकारः 

स्यादेवेत्ययेः। यस्मादेव मवश्यं फलम्, (तस्मात् श्रनुव्याहारोव 

न स्यात्" यज्ञस्य निन्दको म भवेदिति विधिः। 

उक्ता्थज्ञं प्रशंसति- न केवलं यष्टेव; श्रपि तु “एवंविद् 

अपि खदूषकात् खयं “परः उत्कष्टो भवतिः। श्रयवा एवं 

वेदनायां तात्पयेवान् भवेदिति च्रास्येयम् । तस्माद् ज्यभागादौना 

माग्रेयलकरणं प्रशस्त मिति तात्पर्यायेः ॥ १८॥ 

प्रयाज एव किञ्चिदेदि तव्य मित्याह -- “संवत्सरं हेति । श्रयाजेः' 

१- २९४ ए ५पं*। र-- असन्मतेतु भसुख्या' मुखमण्डलोया । 
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8 ०य् ॥ शतपयत्राद्यगम् ॥ (शप्र त्रा) 

साधने; साध्यं जयन्" संवत्सरं खल् जयति" । जितप्रकारः पूर्वा 

ध्याये द्टेवाश्च वा श्रसुराशचेत्यच ““छल्रुनसंदत्सरं प्राजयन्नित्या- 

दिनोक्रःः। “यः श्रस्यः संवत्सरस्य द्वाराणि जानाति, सः" 

खल्वेव “एनं संवत्सर जयति, नानभिन्ञः । "यान्" प्रयाजान् 

“श्न्तरतः मध्यतो “हिः नः वयवजानाति। तेः च यथाः यन 

प्रकारेण स्यः उपकारकाः भवन्तिः, “षः अनुष्ठाता "तैः" ग्द्य- 

मारीरनुषटेयेः प्रयाजेः "किं कूर्यात् किं साधयेत् । संवत्सरः" 

यदे ककं तत् चयिष्ण, यत् सवैः तद्परिच्छद्ात् तावत् ्रचयिः । 

एतत्यरिन्ञानेन च “सुतः, तत्फलग्रतं पुण्छलोकश्च, उभावपि 

“अच्तयोः भवतः ॥ १९ ॥ 

अरय आअच्यद्रयं प्राजापत्यलेन प्रशंभितु माह- “तदट्ाहरिति। 

प्रजापतेः सकलदेवतासमश्चात्मकलेन श्रय मसाविति निवक्त मभ्र- 

क्यलाद् निरुक्नलम् ; अतो शच्राज्यानि प्राजापत्यानौति ब्रूयात् । 

आ्आङ्धतिभेदेन बङ्कवचनम् ॥ | 

प्रजापतिग्रब््स्यात् विवकिति मथ माइ “तानि हेति। 

तानि एतानिः प्रयाजादियागसाघनद्रव्याण्याज्यानि 'यजमान- 

दवत्यानिः। “एव-कारेए प्रखिद्धिः प्रजापतिरपोद्यते। एतद् प- 

पादयति- “यजमानो हौति। इतरेषा मपरोऽस्ेवेत्या श्ङ्ाइ- 

“एतेनेति । विजां द दिदि दानेन पालनात् प्रजापतिलम् ; 

विजः” तु “एतेनः नियुक्ता एव यज्ञं "तन्वते" सख-सख-भागं 

विस्तारयन्ति । तदे वादह- “तं जनयन्तोति । "तः यज्ञम् ॥ २० ॥ 

१- २६९ ए ३ पर, ३९२ ० रपं; २९८ ए० १४ प । 



(९० शत्रा) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ 9९ 

द्द् माज्यं यजमानदेवताकलेन प्रशस्तम्, अ्रतस्तनो पस्तरणाभि- 

चारणणदि कनत्तय मित्याह “ख श्राज्यस्येति । खः" श्रष्वयैः 

श्राज्यस्य श्रपस्तोये' पुरोडागशस्यापनदेगर माज्येनाखटेतं इला, 

“हविषः हविः, पुरोडाश्ादि “दिरवदायः, अवत्तस्य शआ्राञ्यस्यः 

उपरि" राज्यम् ्रभिघारयति'। शषा" उपस्तताभिधारिता 

श्राज्येन मिश्राः सतो च्रध्वयृणा यतेः । आज्यस्य यजमान- 

द्वताकलस्य प्रतिपादितलात् यजमानेन एव॒ भिश्रा इयते । 

यत एव मत च्राज्येनोपस्तरणएभिघारणं हला ज्॒या दित्यः ॥ 

उक्तायन्ञं प्रशंसति-- “यदि इति । “चया डवः यथेव खख 

“श्रन्ते सदः सदसो देवयजनस्य सन्निधो दष्टः साङ्गं श्यात्", 

"एवम्' आज्यस्य यजमानदेवत्यलप्रकार जानतो यजमानस्य टेणा- 

न्तरश्थस्यापि दष्टं भवतिः, वचवघानदोषो नाल्तोत्यथेः ॥ 

न केवलं विप्रकषैदोषाभावः, किन्तु वेकल्यदोषोऽपि नास्तौ- 
त्याद-- “यद्यु देति। “य एतदेवं वेद्”, सः "पापम्" अङ्गभशादि- 

लचणं "यदिः "बह अपिः कुर्यात्, ख "यज्ञात्" साङ्गात् "नेव 

"वदद वाद्यो “भवतिः । श्रथवा उक्राथेज्ञानेन बह्कपापोऽपि, 

यन्नाधिकारौ भवेदित्यथेः ॥ २९॥ ६॥[६. १.]॥ 

१-- “पापः, पातापेयानां, पाप्यमानोऽवाङेव पततौति वा, पाप्य 

तेवां स्यात्"इति निरू° ५.१. २.। पनः “न पापासो मनामहे 

(० सं ° द. ४, ३२७. <.) *-दइति-मन्लस्य व्याख्यायाम् “न पापा 

मन्यामहे >‹ > > अस््यस्मासु ब्रह्य चयं मध्ययनं तपो दानकारम- 
~ = ~ 09 = दुविस्वोचत्”-इति च तच्रव ई. ५८ २ । 



४०४ ॥ शतप यत्राद्यगम् ॥ (8प्र° €त्रा०) 

दूति ओरौसायणाचायंविरविते माधीये बेदा्प्रकाओे 

माध्यन्दिनिशतपयन्राद्यणएभाय्ये 

प्रथमकाण्डे षष्ठाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्, ॥ 

॥ इति प्रथमकाण्ड चतुधैप्रपारकः समाप्तः? ॥ 
[अ 

१-- “पयाजानुमन्लणम् (३, ३. २.) "~ इत्यादि-कातौय-वचनानौह 

पर्यालोचयानि । 

२-- इत उत्तरं क-पुस्तक “काण्डो १९७- दति, ख-पुस्तकेऽपि 

तथेव, ग-पुश्लतके “कण्डिका १२१- इति, घ-ड-पुशतके त्वसम्पूे, 

च-पुश्तकेऽस्त्येव “कण्डिकास्या १२११ ङ्ति । तच त्रा०१ 

कण०९३, ब्रा०२ करद्; त्राथ्र् क्र० त्रा०४ क०्२५, त्रा०५ 

कणर, ब्राण्द् क०२९, सङ्कलनया १२१ इति सिद्धम् ॥ 



( ईअ० र्ना) ॥ परथमकाण्डम् । ४०१ 

अय 

पञ्चमप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम्, 

अपिवा 

षष्ठाध्याये दितौयं ब्राह्मणम् । 

~ ----घ्= ९ # 2. 7 

॥ दरिः ॐ ॥ 

न्नेन वे देवाः । इमां जिति जिग्धुयषा मिय जिति- 

स्ते होचः कथं न इदं मनुष्येरनाभ्यारो दय स्यादति तें 

यज्ञस्य रसं धौत्वा युथा म॒धु मधुतो निडयेयुव्विदु द्य 

यन्न यपेन योपयित्वा तिरोऽभवन्थ य॒देनेनायोपय- 

स्तस्माद्यपो नाम तदा षौ मनुख्रत मास ॥ १॥ 

यज्नन ह वे देवाः। इमां जिति जिग्धुयषा मियं 

जितिस्ते दोचः कथं न ऽददुं मनुष्यरनभ्यारो दय 

स्यादिति ते यज्ञस्य रसं धौत्वा युथा स॒धु मधुतो 

निङयेयव्विद द्य यन्न युपेन योपयित्वा तिरोऽभवन्िति 

त स॒न्वेष्टं दधिरे ॥२॥ 

तेऽन्तः श्राम्यन्तश्वेसः। श्रमेण इ स्म वे तदेवा 



४०६ 4 प्तपथत्रेद्धयणम् ॥ (५० शत्रा०) 

जयन्ति यदेषां ज॒य्य+ मासुऽषेयश्च! तेभ्यो देवा वैव 
प्ररोचयाच्चकरुः स्वयं वेवु दधिरे प्रेत तदैष्यामो य॒तो 
देवाः स्वगं लोकु ससाश्चवतेति ते किं प्रुरोचते किं 
पररोचत ऽइति चेररत्युरोडाश मेव क्रम्सं भूत्वा सुप्यन्त 

ते ह सुव्व ऽण्व॒ मेनिरेभयं व्वै यजन ऽदति ॥ ३ ॥ 

ते होचः। अश्चिभ्यां१ तिष्ठ सुरस्वत्थे तिषेनदराय 
तिष्टेति सु ससूर््॑वाघ्चये। तिष्ठेति त॒तस्तश्थावश्चये 
वा ऽअस्थाद्ति त॒ मञ्चावेवु परिणद्य सव्वहुत मजुवु- 
राहतिहिं देवानां त॒त ऽरभ्यो यज्ञः प्रारोचत त॒ मख- 
जन्त तु मतन्वत॒ सोऽयं परोऽवरु यज्ञो ऽनूच्यते पितैव 

पुचाय ब्रह्मचारिणे ॥ ४ ॥ 

स वु ऽरुभ्यस्तत्पुरोऽदाश्यत् । य॒ रभ्यो यज्नं प्रारो- 

चयत्तस्मात्पुरोदुाशः पुरोद्मशे इ वै नुामेतद्युत्पुरो- 
डाश ऽइति सु ऽर्ष॒ ऽउभयचाच्यत ऽत्राग्रयोऽष्टाकपालः 

पुरोडाशे भवति ॥५॥ 

स न॒ पौखमास हविः । नामावास्य मग्नीषोम्मौय 

^ “य॒ज्यः-दइति च डा० -वेवरेग दृष्टः पाटोऽगशरुद् ख्व । 

† “मासु षुयश्च'-दति ग । † 'दधिरे-दति क । 

$ ते होचुरश्िभ्वां-दइति ग । खव मिदोत्तरचापि सवच । 

| “सस्वाघ्रयेः-इति च । ` ¶ (मुखजन्त'-द्रति च । 



(६अः रत्रा) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ | 8 ०७ 

ऽण्व॒॒पौरमास॒ई हविः सान्नाय्य मामावास्यं यन्न 
ऽरुवेषु ऽउभयवावक्तो नेयन्नादुयानौति नवेव पुरस्ता- 
त्पोखमासस्य क्रियत ऽरवम्बा*मावास्यस्येतन्न॒ तच्यस्मा- 
दुच क्रियते ॥ & ॥ 

यद्य ऽख्न मुपधावेत्। इष्वा मा याजयेत्येतयेव् 
याजयेद्यत्कामा वा ऽरखत मषयोऽजदहवः स॒ ऽरुभ्यः कामः 

सुमद्यत यत्कामो ह वा ऽर्तेन यजन युजते सोऽस्म 

कामः सुष्डते य॒स्थे वे कस्ये च देवतायं दविग् द्यतेऽग्रो 
वै तुस्ये जहत्यघ्ना ऽउ चेद्वोष्यन्त्यात्कि मन्युस्ये देवताया 
ऽञ्रादि शेत्तस्मादग्रय ऽश्व! ॥ ७ ॥ 

अभिववे सुव्वप देवताः। अन्नौ हि सूर्व्वाभ्यो देव्- 
तभ्यो जुद्ति तद्यथा सुव्वौ देवता ऽउपधुावेदेवं तत्त 

स्मादग्रय ऽख्व ॥ ८ ॥ 

अभरिव्वे देवाना मद्वातमाम्। यं व्वा ऽअ्वातमां 
मन्येत त सपधावेत्तस्मादद्मय ऽश्व ॥ € ॥ 

अग्रिव्वं देवानां खद्हृ्दयतमः। यं वं खद् हृदयतमं 

मन्येत त मुपधावेत्तस्मादप्चय ऽर्व॥ १० ॥ 

* “ख्व ब्वाः-दइरति क, ग। 

† ‰ऽण्वु"-दति च; ख्व मिद्दोत्तस्चापि सवच । 

{ “शतम् ५००'-इतो ह च-पु्तके । 



~= ॥ एत पथब्राद्धणम् ॥ (५० शब्रा) 

अच्रिव्वं देवानां नेदिष्ठम्। यं वै नेदिष्ठ मुप 
सत्तेव्यानां मन्येत त मुपधावेत्तस्मादग्रय ऽरखव ॥ ११ ॥ 

स यदौष्टिं कु्व्वोत । सतत॒दश सामिधेनौरनुत्रूयाद् 
श देवतां यजति तद्ञोष्िरूपं मडन्वत्यौ याज्यानुवा- 

वये स्थातां वाचघ्रावुज्यभागो विरजो संयुज्य ॥१२॥१. 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके प्रमं बाह्यणम् [&. ₹२.|॥ 

आग्रेयं पुरोडाश्रंः विधातु माख्यायिका माह “यज्ञेन वा 

दूत्यादिना। पुरा किल टवा (मां जितिम्' इदानीं परि- 

दुग्यमानप्रकारं खगेजयं “यज्ञेन एव साधनेन ( “जिग्युः ) 

जितवन्तः । "ते देवाः सैजितं खर्गस्थानं त्च्छैः मनुः "कथम्" 

आरोहणां न भवेदिति परस्पर मुक्ता, यज्ञस्य रसं “धौला 

पौला, यथाः सरघाः (मधुः निःगेषेणाखाव्य गतसार मेव 

परिगेषयन्ति, एवं “यज्ञं' ( विदुद्य' ) विदोहं कला, तं चुपेन' 

आच्छाद्य तिरोहिता ्रभवन्" । चरतो योपन-साघनलात् यूपस्य 

यूप-नाम स्तनम्? । तत्" देषः छतं यज्ञविमो हनम् षणाम् 

ञनुशुत मास" षयोऽन्वप्ररणन्नित्यथेः ॥ १९ ॥ 

९-- “यथोक्तदेवतां प्रति इ विष्टेन प्रदेयदव्यरूपः पक्वः पिष्धपिख्डः पुरोडाग्र 

इ व्युच्यते?-इति सा० भा० (२० ब्रा १.९. ९.) । 

२-- “यज्ञेन वै देवा ऊर्ढाः खगं लोक मायंसते ऽविभयरिमन्नो दृष्टा मन 

ष्याख ऋषयश्वानुप्रज्ञास्यन्तोति तं के यपेनवायोपयस्तं यद् यपे 

नेवायो पयस्तदयुपस्य युपत्वम्'-द्रति रे° ब्रा ० २. १.१ । 



(ईस रत्रा) ॥ प्रयमकाणडम् ॥ ¢ ०८ 

अनुखुतप्रकारं पुनरनुवदति"- “यज्ञेन इ वै देवा दति। तं 

यूपेण यो पितं यज्ञम्, षयः “चन्वषटुम्' अन्वेषणे मतिं शला, (॥ २₹॥ 

"तेऽचंन्त इति ।) तदन्वेषणन “्रचेन्तः' श्रन्ेष्टवयं पूजयन्तः, 

अन्वेषणप्रयासेनात्मानं खेद यन्तः, इतस्ततः सं-'चेर्ः' । कथय मित्या- 

शङ्खा ह-- “अरमेणेति। देवा षयश्च प्रव जेतु शक्य मथेर अ्रभेणेव 

जयन्ति" ; अतः भ्राज्यन्तरुरित्येतदयक्त भित्यथेः । अरय तदन्वेषणे 

एतेषां देवा अपि रुच्युत्पादनर मङ्ुवेन्,। तेऽपि खय मपि 

तदयं मतिं कत्रा परस्परं यूपं प्रगच्छन्तः। यस्मात् “सगे लोकं" 

देवाः प्रात्ताः, "तत्ः सखाचनम् “एष्यामः दतिः उत्त्वा (दद् 

मन्वेषणं कायं “कि प्ररोचति) कि तव मतम्- किं तव॒ मतम् 

“दूतिः ब्रुवाणाः “चह. । परिभम्य" च “पुरोडाग्र मेव" । कूमैरूपंः 

टला, “सष्यन्तं' पुरोडाग्रम् “त्रा इत्” । च्रा"-दल्युपसगेशरुतेयीग्य- 

क्रियाध्याहारः; त माजग्मुरेवेत्यथंः। ते सवः अपि “श्रयं' क्रमं 

एव श्रस्माभिरन्वेष्ठव्यो यज्ञ इतिः निशिताः ॥ ३ ॥ 

१-- “यन्ञेन वै देवा इमां जिति ०-- "तस्माद् युषो नाम । तद्वा ऋषीणा 

मनुश्रत मासः -दव्यादि चाचैवोपरिद्टात् (२. २. ९. १११ १.२.) । 

२-- “च्तग्य-जय्यौ शक्या" -इति पा० खू° ९. ९. ८९ । 

३-- श्रुद्युत्यादन'- इति ठ । 

४-- बन्धनौ चह न्तःक्रतोऽयं पाठी ऊ-पुस्तके नात्ति | 

५-- "परिभ्नाम्यः-द्रति ज, भ । 

द-- ““अतुङ्ग मनयुपातिं कूमेस्येव प्रतिल्लति मश्वसफमाचं करोति, 

यावन्तं वा मन्यतेः? -इति अपण श्रौ० सू० १.२५ 9, ५। 
5 

+ 



४९० ॥ प्रतपथत्राद्यगम् ॥ (५प्रर शब्रा) 

^तेः होचरिति। तेः हे यज्ञावयव-पुरोडाश्र! लम् श्चि 

भ्याम् अर्थाय  ( "तिष्ठ ) खिति करू मा पलायिष्ट दति 

ऊच" । तथापि सरसतत्ये तिष्ठः इति, इन्द्राय तिष्टति 

चान्रुवन् । तस्मिन् सपति सति ्रग्रये तिष्टति" ऊचुः । (ततः' ख 

श्थितवान् । अरय ते श्रयं पुरोडागशौऽग्रये स्थित दति ^तम्' अग्यथे 

मेव परिग्टद्य, यथा देवतान्तरसम्बन्धराहित्येन सः च्रद्रयेः एव 

श्रस्थात्', तया सवं त मजुदवुः ॥ 

कि भेकस्य स्वस्यापि प्रदान मिति, तच्राह- ““त्राह्ृतिरिं 

देवाना मिति। भियेति शेषः। यतः प्रियस्य वस्तुनोऽखा कल्येन 

प्रदान मुचितम्, अतः स्वेहोमो युक्त इत्ययेः। (ततः श्नः 

प्ररानात्कारणणत् “एभ्यः ऋषिभ्यो मनुव्येभ्यः श्रारोचतः रवि सुद- 

पादयन्। "तम् “च्रष्जन्तः उदपादयन् । (तम्' एव ( च्रतन्वतः ) ` 

अङ्गकलापे विंस्तारितवन्तः । “सोऽयं' यज्ञः “परोऽवरम् चअनुच्यतेः । 

यथा परभावो" खन् कस्वचिदुपादिष्टः, सन्वादन्यस्यो पदे शनात् 

अय मेव श्वरः" पश्चाद्वावौ भवति, तथानुक्रमेणेच्यत इत्यथः । 

तदेवाह -- "पितैव पुच्रायेति । व्रस्मचारिणेः उपनौतस्ैव वेद 

वि्याधिकारात् ब्रद्यचारिण द्यक्तम् ॥ ४ ॥ 

रथ पुरोडाशं नामनिवैचनदारेण स्तयेति- “सवा इति। 

यतः सः कुर्मरूपेणच्छन्नो मनुखेदुष्टः, "तत्" ततः यागसमये 

पुरः र्वसन् काले यज्ञसुखे अद् ¶्रयत्' फल मदापयत् । तथा 

“यः पुरोडाशः “एभ्यः मनुव्येभ्योऽयं “न्ञं॒प्रारोचयत्" । यस्मात् 
-____________्_्_््_्_्््््]बब{

बब]बब{ब]ब]ब{ब{ब{ब{ब]{ब]ब{ब्ब~ब~ब~ब~ब{ब~ब
ब~ब]ब~ब{ब]ब]ब{ब{ब{~ब]{ब~ब~बब{ब{बबब~ब]ब]{~

ब~ब{~ब~~ब~~~ब~~~~=_~_ब~ब~~ब~ब~ब~ब{ब{ब{ब{ब
{ब्{ब{ब{ब{् ब बब 

९-- “षरामावौ'-इति ठ । २-- 'तच'-द्ति ज । 



( ईअ० रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् । ४१९ 

पुरोऽदा श्यत्, "लस्मात्' षः पुरोदाश: । वस्तुतः "एतन्नाम, 

"यत्' स्वेरिदानोन्तनैः "पुरोडाग्र इतिः वयवद्यते, ॥ 

दूत्य मथयेवादेन प्रश्रस्येदानौं तं विधत्ते “स एषेति । सः" 

देवैराच्छादितः, "एषः मनुखेलेधः, "पुरोडाशः “श्राग्मयः अभ्चि- 

देवताकः२ । “सः 'उभयच' दग्र पौलमास्यां च ( अच्युतःः ) नित्यं 

कन्तैव्यः भवतिः ॥ ५ ॥ | 

उभयसाधारण्य मेव स्थापयति- “स नेति । पौणमास्यां भवं 

"पोलमासम्', एवम् शच्रामावास्यम्' । उभयात्मकस्यान्यतरत्वाभावान्ते 

डि प्रतिनियतेकडहविषौ इति ते श्राह- “श्रग्नौषोमोय एवेत्या- 

दिना। उभयच्ापि नियमेनातुतिष्ठता मभिप्राय माह- “यज्ञ ` 

एवेष इति । अज्ञसाघनलात् “एषः पुरोडाशः "यज्ञ एव । स 
उभयकालोऽपि नियमेन देवैः श्रयानिः-'दइति' ; उभयत्रावजञप्त 

मतिक्रम्य नेव गच्छानि। यदा अन्यदनुतिष्ठानि, तदा नेत्' 

परिभयं भवति । “नेत्येष इदित्येतेन सम्प्रयुज्यते परिभये” दूतिर 

डि निर्वचनेन खल्वमिप्रायेण "पौलेमासस्य', च्रामावास्यस्यः च 

यागस्य 'पुरस्तात्ः प्रवैकाले (क्रंयते" यस्माद् दशं पौरेमास्यां च 

यस्मात्कार णद नुष्ठो यते, ̂तत्' तत्कारणम्, "एतन्नः उभयं निमित्त 

खल् ॥ ई ॥ 

१-- पा० सू ३. २, ३१, ८. २. ६७ । का० वा० २०३६, २०३८ । 

य० वा० प्रा २. ४३। 
-- “सास्य देवता । अप्रेएक'?-द्रति पा० रू° ४. २. २४, २३ । 

इ३-- निर १, २. ६ । (सवतो भयं परिभयम्'-इति तर्ढत्तिः। 

४-- ^ "यन्न णव'। स उभयकानोऽपि तयोः पुवेकाले कियते"- दति ट। 



४१२ ॥ प्तपयन्र चणम् ॥ (५ शब्रा? ) 

शरस्य एवाग्रेयस्य' द्धि फलाय एयक्-प्रयो क्रव्यता माह-- “यदु 

द्रति । “एनम्' अरष्वथैम् । “एतयैव आग्मेय्यैव । “चत्कामा वा 

दूति। पुरा “एतम् श्राग्रेयाष्टाकपालपुरोडाश्म् “षयः यं काम 

मपेच्छ “त्रजहवुः' अन्वतिष्ठन्, “एभ्यः “स कामः" सद्धोऽभ्त् ; श्रत 

ददानो मपि यः "एतेन यजतेः, रसैः अपि स कामः" भवत्येव । 

यत्सम्बन्धादष्टाकपालेषश्िरेवविधसामर्थ्याऽत्, त मञ्चं बहधा 

प्रशंसति-- “यन्य वै कस्ये चेत्यादिना । यां काञ्चिद्ेवता भुदिश् 

्राज्यसोमादि (हविः “गद्यते', तत् “अद्नौ" एव "जुति", नान्य॑च ; 
अतः स्वे वा स्वेख ( श्रग्नाऽडः) अरभ्नावेव “होष्यन्' यदि भवेत्, 

- तदि किमर्थम् “त्रन्यस्येः दद्रा दि-देवतायेः अमुव्या दद भिति 

“त्रादि ओत्" ; तस्मात्" श्रद्नौ दोमस्यावश्यकलात् अद्ये" एव होमः, 

प्रशस्त दूति शेषः ॥ ऽ ॥ 

दतोऽपग्नय एव प्रदानं यक्त मित्याह “ज्रिवां दति। 

उक्तप्रकारेण श्रग्रावेव सवेदेवताथंहवनात्तदुपघावितलात् “सर्वाः 

श्रद्रिः एव । तत्" तस्मात् स्वेदे वतो पधावनात् यद्भवति, तदनः 

उपधावनेनेव स्यात् । नतस्मादग्रय एव' हविरादे शः प्रशस्तः ॥ ८ ॥ 

“अद्धि देवाना मिति। किं यथा लोके चम् च्रद्धातमाम्? 

अरतिग्रयेन प्रत्यच्चफलदं मन्येत, (तम्ः एव “उपधावेत्, एव मदेः 

प्रत्यच्चदेवल्वात् ्रग्रय एव ॥ «९ ॥ | 

१-- “स्या आभ्रयेष्टे??- दति ठ । 

` र-- (अडा'-टइव्यव्ययम्, सत्यनामसु पठितम् । निघ ३. १०. ४। 

इद्टोत्तरचापि ब्ज २. २. १. २५; द. १. ४, १९१ । 



( ईच्ख० रब्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् 7 ४२३ 

तथा दूतरदेवताग्योऽग्ररेव शोघ्रं प्रसादाय श्दुहद्यलात्, 

प्रत्यचदे लेन समोप एव सेव्या श्रग्रय एव' होमो युक्तं 

दत्याह-- “रभि देवानां श्ठद्इदयतम दति, “च्चे देवानां 

नेरटिष्ट मिति ॥१०॥१९१९॥ 

अथ प्रयक्-प्रयोक्तव्याया आग्नवेषधवेगेषिक मङ्गजात माद- 

“स यदौत्यादिना । यदि" ष्टि" दभप्रणंमासात्पृथगेव र्वो तः 

स सामिधेनौः सप्तद श्ानुन्रूयात्”, तया प्रघानदेवता उपाँ यजेत । 

"तत्" उपांश्टलं काम्येषटिरपं खल् ; उपांशए काम्या इष्टयः क्रियन्ते 

दतिः । एवं मूरधत्यः”? “श्निमूर्धा, सुवो यज्ञस द्ेतेर मूरध- 
 शब्दवत्यो, प्रधानस्य “याज्ये खिष्टङद्याज्यापुरोनुवाक्ये ; “विराजौ 

विरार्कन्दस्कं “प्रद्धो अद्र, इमो अग्न"-दत्येतेः भवतः, ॥ १२॥ 
९॥ 1६ २:।॥ 

दूति श्रसायणएचायंविर चिते माधवोये वेदायंप्रकाशरे 

माध्यन्दिनिश्रतपथन्राद्यणएभाय्य 

प्रथमकाण्डे षष्ठाध्याये दितौयं ब्राह्मणम् ॥ 

९-- परस्ताद् (३. ५.९०. ए° २४६्) चष्टचयम् । 

र--- “वयस्यासु मूर््री मतुप्- इति पा० खू० ४. 8. १२७ । 

द-- वा० सं° १३. ९४ (इ. १२.), १५ । 
४-- वा०्सं° १७; ७६ ( ते°्सं० 9. ६, ५. १२.) ते०सं० 8, २, १३, २१। 

५-- संयाज्य श्रब्दार्थसत्ेव माह सायणः-- “खिदटछत्सम्बन्धिन्यौ याज्या- 

नुवाक्ये दइव्यथेः-दइति २े° ब्रा १. १. ५, भा०। 



४९ ४ ॥ भतपयत्राद्य यम् ॥ ( ५० रत्रा) 

त्वष्ट वुं पुचः। चिशौषी पड ऽआआस तंस्य 
चौण्येव मुखान्यासुस्तचयदेव रूप ऽच्चास तसमादिश- 
रूपो नाम ॥ १॥ ५. | | 

तस्य सोमपान मेवेकं सख सास । सुरापाण मक 

मन्ध॒स्मा ऽश्नायकं त सिन्द्रो दिदेष तस्य तानि 

श्रपण प्रचिच्छेद ॥ २॥ 

स यत्सोमपान सास । ततः कपिञ्जलः समुभवत्त- 

स्मात्स बभूक ऽइव बभुरिव हि सोमो राजा ॥ ३॥ 

अथ यत्सरापाण मास। ततः कलविङ्कः समभव- 

ततस्मात्सोऽभिमाच्त् क ऽव व्वदत्यभिसमु्यन्निव हि. 
सरां पौत्वा व्वदति ॥ ४ ॥ 

अथ य॒दन्युस्मा ऽ्शनायास । ततस्तित्तिरिः सम- 

भवत्तस्मात्स व्विश्रुरूपतम ऽहव सुन््येवु तस्तोका ऽदव 

त्वन्मधुस्तोका ऽइव त्वत्यसेषठाश्चुतिता ऽण्वु£ रूप मिव 

ह+ स तेनाशन मावयत् ॥ ५॥ 

स त्व॒ष्टा चुक्रोध। कुविन्म्े पुच म॒वधौदिति सो- 

भपन्द्र मेव सोम मुजहे स युथायः सोमः प्रसुत ऽर 

मुपेन्द्र ऽर्वासु ॥ & | 

“ “ऽश्व रूप हि“ द्रति च । 



(ईर दत्रार ) ॥ परथमकाणडम् ॥ ४२५ 

इन्द्रौ ह वा ऽईक्षाञ्वके। इदं वे मा सोमादन्तय- 
न्तौति स युथा बुलीयानुबलौोयस ऽरुव म॒नुपहूत ऽरव 

यौ द्रौरकलशे शुक ऽचखास तं भक्षयाच्चकार स॒ हनं 
जिदि्स॒ सोऽस्य व्वषठङ्कव्+ प्राणेभ्यो दुद्राव मुखाद्ख 
वास्य न॒ दुद्रावाथ सुव्वेभ्योऽन्येभ्यः प्राणेभ्यो द्रवत्तददुः 
सौामणौतौषिस्तस्यां तद्याख्यायते युधेनं देवा ऽअभि- 
पञ्यन् ॥ ७ ॥ 

स त्व॒ष्टा चकोध। कुविन्सऽनुपहूतः सोम म॒वभक्ष- 

दिति स॒ स्यु भेवु यन्नवेश्सं चक्रंस यु द्रोणकलशर 

शकः परिशिष्ट ऽश्रुास तु प्रवत्तंयाच्चकारेन्द्रश्चव््चस्वेति 
सोऽचि मेव प्राप्य सुम्बभूवान्त॒रेव सुम्बभूवेत्यु इक 
ऽहः सोऽमौ पोमावेवाभिसुम्बभूव सुर्व्वा व्विद्याः सुचये 
यशः सव्व मन्नायः सूर्व्वा< ओौः। ॥ ८ ॥ 

स यदुत्तमानः ससभवत् । तस्माहचोऽथ यदपात्सम्- 
 भवत्तस्माट्दिस्तं दुनुञ्च दनायुश्चः मुतेव च पितेव च 

परिजण्हतुस्तस्मादानव ऽइत्याहः ॥ € ॥ 

चय यद्व्वौदिन्द्रण्चव्वंडस्वेति। तसराद् हैन सिन्द 

“ “व्विष्वञवु'-इति क, ख। 1 श्चौ-इति क, शशरौम्'-इति ख । 
† दनायुखख'-द्रति?-इति पाठः सा०-सम्मतः, डा ० -वेवरेगा दृद । 



४२६ ॥ श्रतपयब्राद्यगम् ॥ (५प० खत्रा०). 

ऽरुव॒ जघानाथ युद्ध शश्वटुवश्यदिनद्रस्य शचुव्वस्वे ति 
शश्वद् इ सु ऽखवेन्द्र महनिष्यत् ॥ १० ॥ 

अथ यद्जवौदङ्वेति। तस्माद् इ स्मेषुमा् मेव 
तिर्यङ् वुद्खत ऽइषुमाचं प्राडःक्सो सवेवावर समुद्रं 
दधाव॒व पुवः स यावत्स ऽच्ास सदैव तावदनाटु 
ऽअआस॥ ११॥ 

तस्मे च स्र पुर्व्वाह्ले देवाः। चरन मभिहरन्ति 
मध्यन्दिने मनुष्या ऽअपराह्ल पितरः ॥ १२॥ 

स वा ऽइन्द्रस्तथेव नुत्तश्चरन् । अन्नौषोमा ऽउप- 
मन्तयाच्चकेऽग्नौपोमौ यवं वै मम स्यो यवयोरह 
मस्मि न यवुयोरेष किंच्चन केम ऽइम दस्य व्वद्धयथ 

ऽडप मावत्तथा भिति ॥ १३ ॥ 

तो दोचतुः। किं मावयोस्त॒तः स्यादिति ताभ्या मेत 

म्नोषोसौय मेकादशकपालं पुरोडाशं निरवपत्तस्मा- 

दभौषोसौय ऽरुकाद्शकपालः पुरोडाशो भवति ॥ १४॥ 

तातेन मुपावततुः । तावनु सुव्वं देवाः परेयुः सर्व्वा 
विद्याः सुव्व' युशः सव्वं मनाय सुर्व्वा शरौस्तेनेषटन्र 
ऽ्तदभवदचदिद सिन्दर॒ रष उ पौरमासस्य बन्धुः सयो 
हेवं व्विडान् पौखमासेन युजत ऽरुता हेव श्चं 
गच्छत्येवं युशो भवत्येव मन्नादो भवति ॥ १५ ॥ 



(इअ. व्रा)  ॥ प्रथमक।ण्डम् ॥ ४१७ 

तद्धेव ख॒लु इतो व्वचः। स युथा इतिननिष्यौत 
ऽरव सुंहौनः* शिष्ये युथा नि्डूतसक्तभस्तेव 
संनीनः। श्चि त सिन्द्रोऽभ्युादुद्राव हनिष्यन् ॥ १६ ॥ 

सु होवाच! मानु मे प्रहार्पौस््वं वै त॒देतद्यसि 
युद व्येव मा कुरू! मासुया भूव सितिसवे सेन 
मेधौति तथेति तं देधान्वभिनत्तस्य य॒त्सौम्धं न्यक्तं मास 
तं चन्द्रमसं चकाराथ युदस्यासुय सास तनेसाः प्रजा 
ऽउद्रेणाविध्यत्? तस्मादाहव्वै् ऽएव त॒ दयन्नाद् 
ऽअासौद् ख॒ ऽरतोतोदः हि युदसावापूयते,स्सादेवे 
तल्लोकादाप्यायतेऽथ य॒दिमाः प्रजा ऽच्रशन मिच्छुन्ते 

ऽस्मा ऽखुवेतडचायोद्राय बद चरन्ति स थौ हव मेतं 
ववृ मननादं व्वेदानादो हैवु भवति ॥ १७ ॥ 

ता ऽउ हेता देवता ऽअचुः। या इदमा भअन्नौषौमा- 
वन्बाजग्मुर्रौपोमो युवं वै नो भूविष्टभुजौ खो 
युयोवा मिदु युवुयोरस्ानन्वाभजत सिति। ॥ १८ ॥ 

^, † संल्ञोनः"-इति च पाठो डाग०-वेवशेग दृष्टः । संह्लौनः, “संलोनः'- 

इति वा चपाठः सा०-सम्मतश्छ । 

{ “मा अकुर'- इति सा०-सम्मतो डा०-वेवर दृष्ट । 

$ “ऽउद् रेगायुष्यत्'-इति सा ०-सम्मत इत्याह डा ०-वेवरः । 

| भजत ऽद्ति'-द्ति च डाग्-वेवरेया दृष्टः | 
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४९८ ॥ प्रतपयन्राद्यणम् ॥ (धष्र रन्रा०) 

तौ होचतुः। कि मावुयोस्त॒तः स्यादिति युस्ये 
कस्ये च देवतायै हविननिव्वैपांस्तृदां पुरस्तादाज्यस्य ` 

 यजानिति तस्मादयस्ये कुस्थे च देव ताये दविनि्व॑ पन्ति 
त्परस्तादाज्यभागावप्नौषोमाभ्यां यजन्ति तन्न॒ सौम्ये- 

ऽध्वरे नु पशो युस्यं कस्ये च देवतायै इविनिवेपा- 
निति ब्नवन् ॥ १९ ॥ 

सु दाधिरुवाच । सुय्येवु वः सुवभ्यो नुदतु तदो 
मय्याभजासौति तुस्मादन्नौ सुवेभ्यो देवेभ्यो जुति 

त॒स्मादाहरभिः सवा देव॒ता ऽइति ॥ २० ॥ 

अय ह सोम ऽउवाच। मु मेव वः सुवेभ्यो जुद्वतु 

तद्योऽहं मयाभजासौति तुस्मात्सोमः सुवेभ्यो देवेभ्यो 
जति तस्मादाहः सोमः सवां देवता ऽइति ॥ २१॥ 

थ यदिन्द्र स॒वं देवास्तस्थानाः। तस्मादाहरिन्द्रः 
सुवा देवता ऽइन्द्रशरेष्ठा! देवा इत्येत वै देवास्तेधैक 
देव॒त्या ऽअभवन्त्स यो हेव मेतदेदेकधा हैव खाना 
श्रेष्ठौ भवति ॥ २२॥ 

दयं वु इददं नु ठृतौय मस्ति। आद्रञज्चेव शष्कञ्च 
यच्छष्वं तदाम्रेयं यदाद्रं तत्सौम्य सथ यदिद इय 

* इद्ध “ह विपदं न दृश्यते च-एुस्तङ । 

† श्ुन््रज्येष्छा'-दइति पाठः सा०-सम्मत इत्याद डा °-वेवरः। 



( ईखण देत्रा०) ॥ पथमकाण्डम् । ४१९९ 

मेवाथ* कि मेतावत्कियत ऽइत्ग्नौषोमयोरिवाज्यभागा- 
वभ्नोषोमयोरूपाःशुयाजोभ्रौषोमयोः पुरोडाशे यदत 

एकतमभेनेवेद सुवं॒माप्रोत्युथ कि मेतुवत्कियित 
ऽइत्यभ्नौषोमयोेवेतावतौ व्वुभूतिः प्रजातिः ॥ २३॥ 

सुय ऽएवाग्रेयुः। चद्रमाः सौम्यो ऽदरवाप्रेयः रविः 
सौम्या यु ऽरवापूयेतेऽद्खमासः स॒ ऽआप्रेयो योऽपक्षीय॒ते 
स॒ सोम्यः ॥ २४ ॥ 

च्ाज्यभागाभ्या मेव । रयाचन्द्रस॒सावाप्रोल्युपाःशु- 
याजेनेवाहोराङे ऽआप्रोति पुरोडागेनेवाद्मासावाप्रो- 
तौत्यु देक ऽआआहः ॥ २५ । 

त॒द् होवाचासुरिः। च्ाज्यभागाभ्या मेवातो यतमे 
वा यतमे वा दे ऽआघ्रोत्युपा्शुयाजेनेवातो यतमे वा 
यतमे वा दों ऽआाप्नोति पुरोडाशेनेवातौ यतमे वा 
यतमे वा दे ऽत्राप्रोति सुवे म भ्रात्त॒ मसत्सवे जितः 
सर्वेण व्यु हनानि स्॒वेण दिषन्तं सुठ्व्यः हना- 
नोति तस्मादा ऽरुतावत्कियत ऽइति ॥ २६ ॥ 

तदाहः । कि मिदं जासि कियतेऽत्नौषोमयोरेवाज्- 

#* भभेवाप्यः-इति च । सोऽय मश्ुदधः पाठः स्यान्मृद्ाकरुपमादजः । 

† च-एस्तके तु “यतमे वा यतमे वा दे'-इत्यस्य स्थाने “द्यो राचेः-इति पाठः| 

{ च-धस्तके तु श्यतमे वा यतमे वा दे ऽआप्रोति-ट्यस्य स्थाने “ऽजमासा- 

वाप्रोति"-दइति पाठः 



४२० ॥ शतपथ व्राद्यणम् ॥ (धपरर सत्रा°) 

` स्यान्नौषोमयोः पुरोडाश्स्य यदुनन्तहितं तेन जासौ- 
त्यनेन इ त्वेवाजाम्याज्यस्येतरं पुरोडाश्स्येतरं तदन्य- 

दिवेतर मन्यदिवेतर भवत्युच मनच्च जुषाणेन यजत्युच 
मनूच्यच्चां यजति तदन्युदिदेतर मन्युदिवेतरं भवत्यनेन 

ड त्वेवाजाम्युपाःश्राज्यस्य य॒जल्युैः पुरोडाश्स्य स 
 य॒दुपाध्शु तत्प्राजापत्युरः रूपं त॒स्मात्तस्यानुष्ुभ मनु- 

वाक्या स॒न्वाह व्वागष्यनुष्टुब् वाग्धि प्रजापतिः ॥ २७॥ 

रतेन वै देवाः। ऽउपारशुयाज्ञेन यं य सुसुराणा 
म॒कामयन्त त॒ मुपत्सुय व्वुजरेण व्वषद्वारेणाघ्रस्तथो 
ऽखुवेष॒ऽरतेनोपाश्शुयाजेन पाप्मानं दिषन्तं माट्व्य 
मुपत्स॒य ब्बुजेण व्वषद्वारोण हन्ति तुस्मादु पारशुयाजं 
यजति ॥ रट ॥ 

स वा ऽच मनृच्य जुषाणेन यजति । तदुन्विसुा 
ऽअन्यतरतोदन्ताः प्रजाः प्रूजायन्तेस्थि गस्य दहि 
दुन्तोऽन्यतरतो ेतद्स्यि करोति ॥ २९ ॥ 

अथुऽच मनच्या यजति। तदुन्विमुा ऽउभयुतो- 
` दन्ताः प्रजाः प्रजायन्तेऽस्थि छयुगस्थि हि दुन्त ऽउभयुतौ 

छेतदश्वि करोत्येता वा ऽइमा इय्यः प्रजा ऽअन्यतरतो- 

दन्ताशचैवोभयतोदन्ताश्च सयो हेवं व्विद्ानत्नौषोमयोः 
प्रजातिं यजति वदुहेव प्रलया पश्मिभेवति ॥ ३० ॥ 



( ६० रत्रा ) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ 8२९ 

वै पौखमासेनोपवत्स्यन् । नु सचा सुदित ऽइव 
स्यात्तेनेद सुदर ममुयं विनात्याहतिभिः प्रातदंव मेषु 
ऽउ पौखमासस्योपचारः ॥ ३१ ॥ 

स॒वं सम्प्रत्येवोपवसेत्। सम्प्रति टच हनानि 

सम्प्रति दिषन्तं मराठ्व्यः हनानौति ॥ ३२ ॥ 

स वा ऽउत्तरा मेवोपवसेत् । सं मिव वा ऽषु कमते 

युः सम्पत्युपवसत्य॒नद्वा वै सुद्भान्तयोयदौतरो देतर 
मभिभुवतोतरो वेतर मथ य ऽङउत्तरा सुपदवसति य॒था 

पराञ्च म॒ाटत्तः सम्यिःष्यादप्रत्यालभमान॒& सोऽन्यतो- 

घाल्येव स्यादेवं तद्य ऽउत्तरा मुपवसति ॥ ३३ ॥ ` 

स वै सम्पल्येवोपवसेद्। युथा वा ऽअन्युस्य दतु 
सम्पिध्ष्यादेवं तद्य ऽउत्तरा मुपवसति सोऽन्युस्थेव कता- 
नुकरोऽन्युस्योपावसायौ भवति तस्माद् सम्पुत्येवोप- 
वसेत् ॥ ३४ ॥ 

 प्रजापतेह वै प्रजाः सख्जानुस्य । पर्वाणि व्विसखध्सुः 
स॒वे संब्वत्सरः ऽएव॒॒प्रजापतिस्तस्येतानि पर्व्वा- 
ण होराचयोः सन्धौ पौखमासौ चामावास्या चज 
सुखानि ॥ ३५ ॥ | 

स व्विखस्तः पव्वभिः। नु शशकं सुर॑चातु त॒ मतै- 

हवियनज्ञदेवा ऽअभिषन्यन्नभिहोचेणंवाहोराचयोः सन्धौ 



४२२  ॥ श्रतपथब्राद्यगम् ॥ (५१० रत्रा०) 

तत्प्व्वाभिषज्यंस्तत्स॒मदधुः पौरमासेन चैवामावास्येन च ` 
पौखमासौं चामावास्यां च तव्प॒व्वभिषज्यंस्तत्छमदधुशा- 

तम्मास्येरवत्तंमुखानि तव्पव्वाभिषज्यंस्तत्ुमदधुः॥ ३६ ॥ 
स सुष्टदितैः पुव्वभिः। इद् माच मभ्युत्तस्थौ य॒दिदुं 

प्रजायतेरन्नाचः स यो हेवं व्विदान्त्सम्यु्युपवसति 
सम्प्रति डेव प्रजापतेः पव्वे भिषज्चत्युवति हनं प्रजापतिः 
सु ऽण्व मेवान्नादो भवति यु ऽश्वं व्विदान्त्सम्त्युपवु सति 

त॒स्माद् सम्पत्येवोपवसेत् ॥ ३७ ॥ 

चक्षषौ ह वु ऽरखुते यज्ञस्य यदुज्यभागौ । तस्मान्यु- 
रस्ताजहोति पुरस्ताङ्गौमे चक्षुपौ तत्पुर स्ताद्वेतचश्रुषौ 
दधाति तस्मादिमे पुरस्ताचुष्रषौ ॥ ख ॥ 

उत्तराङपर्वाद् खके। आग्रेय साज्यभागं जति 

दश्िणाद्धपूर्वाद्ग सौम्य साज्यभाग मेतत्युरस्ताचश्षषौ 
दध्म ऽइति व्वदन्तस्तुद् तदुाविक्नान्य+ मिव दवुौषि इ 

वा ऽआत्मा यन्नुस्य स युदेवु पुरस्ताइविषां जुहोति 

तत्प्रस्ताच्श्चषषौ दधाति युचो ऽश्व सुमिङ्गतमं मन्यत 

तद्ाहतौजंहयात्समिदहोसेन द्धेव सखद्वा ऽच्राह- 
तयः ॥ ३९ ॥ 

स वा ऽच मनुच्य जुषाणेन यजति । तुस्रादिसे 

# # 

* (तदति विच्ञान्य'-इति ग। 



( ईख० उव्रार) ॥ प्रयम काण्डम् ॥ ४ 

` ऽचखन््त्यनुश्धिके चश्रुषौ ऽच्राश्िटे ऽन्रथ यहच मनू- 
च्यऽ्चा युजेदुस्थि हैव कुर्यान्न च॒क्षुः ॥ ४० ॥ 

ते वा ऽर्ते। शअ्रप्रौषोमयोरेव रूप मन्वायत्ते 

यच्छं तदाग्नेयं यत्कृष्णं तत्सोभ्यं युदि वेतरथा युदेवु 
ष्णं तदाप्रयं य॒च्छलं त्सौम्धं युदेव व्वौशते 
तदाग्रेय रूप शष्के ऽदइव हि व्वौश्षमाशस्याश्िणौ 
भवतः शष्क भिव चयाग्रेयं यदेव स्वपिति तत्सोम्य रूप 
मद्रं इव हि सुषपुषोऽशिणौी भवत आद्र ऽदव हि 

सोम आ्ाजरसु€ हइ वा ऽअस्मिल्लोके चश्ष्मान्मवति 

 सचश्षुरमुमिल्लोकेः सुम्भवति यु ऽर्वु॒मेतौ चष्ुषौ 
ऽअज्यभागौ व्वेद् ॥ ४१॥ २॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके दिलोयं ग्राह्य णम् [€. ३.| ॥ 

अद्रोषोभोय मेकादशकपालं विधातु माख्यायिका माह- 
८८ भ १ ८ ०१ न + लष्ुहं वे पु इतिः) पुरा किल “लष्युः? शिरस्लयण युक्तः 

^ शरष्वोव'-दइति क । 1 “ऽस्मिन् लोके"-इति ख, 

°ऽअस्मिल्लोके'-इति ग, “ऽखस्जंलोके'- इति च । | 

† स्मुश्डिन् लोके'-इति ख, “रमुश्रंललो क'-इति ग, “गमुश्रंलो केः-दति च। 
१-- खत दारभ्याटमकग्डो स्थ-नदु चा व^-इव्यन्तं ग्रज्यजातम् पनः पञ्चमे 

काग्डे खपि श॒तम् (५, ५, ४. र-८.) । 

र-- “वद्धा, तूगे मञ्त इति नरुक्तास्विषेर्वां स्याद् दौप्तिकमंगस्लच्तते्वां 
+५ „११ >= 

स्यात् करोति कमणः'- द्रति निरु° <. २, १० । पुनस्तव तत 



९२४ ॥ भ्त यन्नाद्यणम् ॥ (५ रन्न) 

कञ्चित् “पुच्ः बश्चवर। यतोऽय सुक्ररोत्या बह्रूपः, श्रत: सः 

“विश्वरूपः -इत्यनयेनामा अग्डत् ॥ ९ ॥ 

“तस्येति । तस्यः भिरस््रयगतेषु सुखचयेषु मध्ये “एकं मुखं" 

सोमपानं सोमः पौयते अनेनेति करणे च्छुट्९ । सोमपानायाग्त् । 

च्रन्यन्मखं “सुरापाणः सुरापानसाधनम्। "वा भावकरणयोः-द तिः 

एतम् । “श्रन्यस्मै पानवयरिक्राय ्रशनायः भोजनाय “एकः मुख 

मासोत् । “तं विश्वरूपं दृष्टा, “इन्द्रः “दिदेषः देष मकरोत् । दषणं 

तेत्तिरौयके समान्नातम्- “ख प्रत्यक्तं देवेभ्यो भाग मवदत्, परो 

मसुरेभ्यः-दति*। सख रद्ध इन्द्रः (तानि चौष्छपि शिरांसि 

“प्र चिच्छेदः ॥ २॥ 

“स॒ यत्सोमपान इति। तेषु चिषु मुखेषु मध्ये श्यत्" सोम- 

पानाय सुखम्, ततः कपिलः पत्तो “समभवत् । “कपिञ्जलः 

उत्तरम्-- ““माध्यमिकस्वष्टे्याङ्ः। मध्यमे च स्थाने समाश्नातः 

(निघ ५, ४. २९.) । अधिरिति शाक पूणिः”-इति (११) । “सवे- 

श्िल्पिमता माचार्या देववदंकिर्दा च्तायणौ-एचौ दादश्राना मादि- 

द्याना मन्यतम इ्ेतिद्ासिकाः-दइति च तद्भाष्ये पर्यालोच्यम् । 

दस्थाने आदि्नामसु चान्नातो निघण्टौ (४. ९. ९.) । ^तचेतिद्दास 
माचच्तते'?-इत्यादि नेरु चाचालोच्यम् (निरू १२. १, ९०.) । 

१-- चिश्चिरो व्ण॑नं छतं सायणाचार्येण ऋ०्सं ° ९म ° ₹२अ ° १ सक्तारम्भे ; 

विशेषतस्त॒ ““चिश्रौषीणं ०--° वितो गाः?-इत्यादौ चद्व्यम् 

(ऋ० स १९०. ८. ८; ९९. €) । 

२-- पा० ० ३, ३. ११७ । इ-- पाण सू० <, ४, १० । 

४-- तें सं २. ५, २६९ । 



(€अ० इत्रा° ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४२५ 

कपिरिव जोषः कपिरिव जवत ईषत्पिङ्गलो वा-इति यास्कः 

उक्राय विश्वासाय पचिणएः सोमस्य च साम्य माद- “तस्मात् स बभ्वक 

दवेति॥ ठे॥ 

“अय यत् सुरापान मिति। तया कल्विङद्ोऽपि शब्दयति, 

चरतः ततस्तदुत्पत्तियुक्ता ॥ ४ ॥ 

“रय यदन्यस्मा इति । श्रयः पानात् ्रन्यस्मात्' अरश्नाय 

यत् सुखम्, ततः ति्तिरिः५। चतो बहृरूपादन्नभककान्भुखात् 

सम्बश्डव, अनतः सोऽत्यन्तं बहकर पवान्? दूश्यते । | 

कथं तस्य तयात्र मिति तद् शेयति-- “सन्त्येवेति । तच्छब्द 

स्त शब्दसमानायेः, सवंनामसु विकल्पेन पठितः । "त्वत्" एकसि- 

न्नङ्खे "टतस्तोका इवः छतविन्दवः परिदृश्यन्ते । तथा (लत्' एकच 

 श्रङ्कु मधोविन्दव दव । एतदपि कुत इत्यत श्राह "पेषु 

चटकपचेषु ्राञ्ुतिताः' चराचरं प्राप्ताः बहृरूपाणि दृश्वन्ते । 

का्यैगतं वैष्पयं तत्कारणेऽपि समभावयति- “एवं ङ्प मिवः 

१-- त थादधि-“अथ लुत्नोपमान्यर्ये१पमानौव्याचच्तते”-इत्यधिकारे (निर् ° 

ड. ४, १. ) इष्टव्यम् । तच “कमनोयं शब्दं पिज्ञयतोति वा" 

इति च तच्छेषः । 

२-- “तित्िरिस्तरगात्, तिलमाचचिच इति वा-इति निरू० २.४.९१ । 

इ-- खवंविधेष पदेषु प्रथमं मत्वथौँयपरत्ययेन भावम्, ततो समासः; 

खत रुव “न कमधारयान्मत्वयोंयो बज्धत्रौदह्िर्त् तदथ॑प्रतिपत्ति- 

कर्ः'?-इति नाच विर्ध्यते । 

8-- ग पा १.१. १. (१. १. २७ इ्०) | 
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8२६  ॥ ग्रतपथत्राद्धयम् ॥ ( ५प्र० रत्रा) 

छतस्तोकादिरूप मिव खलु सः" “तेन सुखेन श्रग्रनंः जठरम् 

“च्रात्रयत्ः श्रवतिप्रच गत्ययंः९, श्रगमयत् ॥ ५ ॥ 

“ख लष्टेति। एवं पुत्रशिरस्स दिनेषु ख लष्टा' असाविन्द्रो मेः 

“पुत्र कुवित् वज्गप्रकारम् च्रवधौत्"-“दति' करद्धो श्वा पेन्द्र 

मेव इन्द्रेण विरद्ित मेव "सोम माज । “सः च “सोमः "वयाः 

अपेन्रः प्रसुतः, “एव प्रदानेऽपि पेद एवः अभ्त् ॥ € ॥ 

“न्द्रो इवा दरति। सच दन्रःः दद्म" एव सवैऽपि माः 

सोमात्" चयवदहतं कुवत “दतिः विचायं, “यथाः प्रबलो दुबेलस्य 

धन मननुज्ञात एवापर ति, “एवम् “श्रनुपहत एवः शद्रोएकलगरेर 

श्रोधित सोम मभकच्तयत् । "सः च भितः सोमः सात्य मप्राघ्रुवन् 

त॒ मेव जिर्दिश्टस' हिंशितवान्, पोडा मकरोत् । ततः स्वेतः 

नासा्मुख्य -श्रारेभ्यः" सुखव्यतिरिक्रभ्यः च्यतोऽश्त् । श्रय कक- 

श्वादिपदायेषूपेए ख्तग्यस्तभ्यः षकाश्रात् “सौचामणोः सुचाम्णः 

सम्बन्धिनो दष्टिःः निष्पन्नाः । सोमे छते, येन प्रकारेण त मिष 

१-- “खयति!-इति ज, भ, डा०-वेवरेण च ्चिषु एुस्तकरष दृटः । 

२- धा० पा० ग्वार प° ई०°। 

इ-- ोणकलशो ुममयः कलश्राकाशो वैकङ्कतः सोमरसपाचविषेषः । 

अस्यो पर्यव धारा ग्रहा एएद्छन्ते । का० श्रौ ° ८. ७. ५ सू° र्व्यम् । | 

४-- “सुरामा गोचभिद् वच्यौ"”-दरत्यमरः ९. ९. ४१५। “तदेतत् सवे 
माप्नोति यक्ते सौचमणौसुत'”- त्यादि वा° सं° १९, ३९ । तच च 

सुरावन्तम् (वा सं १९. ३२.)'-इग्यादिमन्तेर्हामो विदितः 
(का० श्रौ° १९. ३, ८.) । “न वा खतदयो न हिरख, यत्सौसम् ; 
नस्ल न पुमान्, यत् क्ञोवः; न सोमो न सुरा, यत् सौचामणौ- 



( ईअ० दत्रा० ) ॥ पथम काण्डम् ॥ ४२७ 

खतखोमं “देवाः विविकिल्छितवन्तः, "तत्" स्वै सौतामणो प्रकरणे 

विखष्ट मान्नायतेः ॥ ७ ॥ 

"स॒ त्वष्ेति। श्रय शख ॒व्वष्टाः मम सोमम् श्रतिप्रञ्त 

मनाकारित मेापिवरदिति करद्धः सन्, खय मेव नष्टस्य यज्ञस्य 

"यज्ञवेशसं" यज्ञहिसापरिहारं क्तवान् । कथम् ? भ्यो द्रोणएकलभरेः 

शुक्रः सोमः परिशिष्टः श्रासोत्, तम्" आदाय प्रवन्तयामास, 

“ददर शचुवेद्धेख'"- दत्यु्वाये तवान् । “सः च इतः सोमः, अश्चिप्राि- 

समकाल एव पुरुषरूपेण “सम्बभ्यव ¦ केचित् प्रवत्तेनसामर््यात् श्रि 

मस परन्नेव मध्ये “सम्बभतेत्याज्कः' । “खः' च सम्भवन् श्रद्रोषोमावेवः 

'अभि' व्ाभ्रुवन् भच्दयन् "सब्बभ्यवः । न केवलं जगत्कारण्डतौ तावेव, 

किन्तु लोके याः "विद्याः, यद् यशर, यत् श्रद्नोय मननम्, 

याच श्रः", तानि सर्वाणि ्रमि'लच्छय भच्चयन् “सम्बन्द्व' ॥ र ॥ 

न्ख यद्रनत्तमान दरति। तथा “सः सम्भवन् वन्तैमानः' स्वै 

व्याभ्रुवन्नेव । यतः समभवत्”, (तस्मात्' तस्य नाम, सवे व्याप्य वन्तेत 

दति बयुत्प्या (चः"-दति सम्पन्नम्? । तथा यस्मात् ( अपात्? ) 

सम्टद"-इति तण त्रा० ९. ८,५.४8 । “ते देवा व्रवन् सुजातं 

बतेन मचासता मिति तस्मात् सौचामणौ नामः"-इति (५. ५, 8. 
१२.) नामनिवेचनम् । “खचातं बतेनं पाप्रनोऽचासमद्धौति"-दइत्धादि 
चोपरिद्धादिडहेव (५.५. ४.९२ ; १५२. ७, १, १४.) । 

१-- इडेवोत्तरभागे बद्टव्यम् । उत्तरभागे हि अष्टाध्यायिसो च।मरश्च- 
मे धाख्या सतयः काण्डाखतुथेख्ख ब्र्यपतिपाद को रद्टदारुश्यकाख्यः । 

२-- “चो ढगातेवा, वत्ततेवा, वडधतेर्वा ; 'यदव्णोत् तद् ङचस्य डच्तत्व 
मिलि विज्ञायते, “यदवत्तत तङ् ङचस्य ङचत्व मिति विन्ञायते 
यदवङ्धत तद् ढचस्य चत्व मिति विन्ञायते"-इति निख्° २.५, ३। 



४२८ ` ॥ श्रतपथन्राद्यणम् ॥ ( ५प्र रत्रा) 

तपाद सन् मन्युतः, ^तस्रात् अतः सपेणसाम्यात् रहः" इत्यपि 

तन्नामासौत्। "तं" (दनुञ्च॒दनाचृश्' माटठ-पिद-स्ानोयौ शला ` 

रक्षणाय "परिजग्टदतुः, । यस्मात्ताभ्यां परिजग्टइतुः, ^तस्माद्ानव 

दूत्याह्ः' सवे जनाः ॥ < ॥ 

“अय यद्त्रवौदिति। तथा ख लष्टा यरहप्रवारसमयेः इन्द्र 

शच्ुरितिर प्वंपदोदात्ततया,- इन्द्रः श्रचुयस्येति बह्धत्रौ हिसमासं 

कृतला* मन्तं प्रयुक्तवान्, अतः तम् “इन्द्रो जघानः। यद्यसौ अन्तो- 
दात्ततया तत्पुरुषसमासेन वा, “दुनद्रस्य शचुः"-इति व्यस्तनिर गेन 

वा ब्रुयात्, तदा निचित सेव स ददरः इन्यात्+ ॥१९०॥ 

१-- “अह्हिरयनात् ; रखन्तरिच्ते। अय मपौतरोऽहि रेतस्मादेव, निक 

सितोपसमे आहन्तौ ति?-इति निर्° २. ५. ३ । | 

२-- ग्रह परचारसमये'-इति ठ । 

इ३-- ““इन्दरशरचः। इच्रोऽस्य शमयिता वा शातयिता वा तस्नादिन््र- 

प्राचः"! -दति निर्० २,५.२। ५ 

9-- “वज्रो हौ पर्वया पूवैपदम्?-दति पा० खण ६. २.९। 
५-- “अन्तो ऽवव्याः”-“समासस्य'- दति पा० सू° ९. १, २२०, २२३। 

९-- “इन्द्रस्य श्रातयिता इन्द्र शच रिति-विवन्तायां तत्परुषसमासस्यान्तौ- ` 

दात्तत्वेन भवितव्यम् : खादयुदात्तस्वयं शब्दः प्रयक्ताः, स च बहुत्रौदितां 

द्योतयति, बङ्धत्रोह्ो प्रजया पूवपद सिति पूवं पदाद्यदात्तत्वविघा- 

नात् । सति ब्धत्रीद्यो इन्द्रः शातयिता यन्येत्य्थोः भवति । सोऽयं 

मन््रगतः खशापराघ" इति ते सं २, ४. १२ सा० भा०। 

अत रवाह पस्परणायाम्-- “दुः शब्दः खरतो वेतो वा मिश्ा- 

प्रयज्तो न त मथ म्ह । स वाग्बच्चो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र वः 

स्यरतोऽपराधात्”-इति पा मन मा०९.२.२अ०। 



( ईऋ० उत्रा०) ॥ प्रयमकार्डम् ॥ ४२९ 

“श्रय यदिति। तथा वद्धंखेतिः-प्रयोगसामर््यात् सः टचः 

(दषुमाचम्- दषुमाचम्ः धनुषः सकाशराद्रलात््सुक्तेषु्यावत् दूरं 

गच्छति तावन्माचम्, प्रतिच्णं “तियेडः उभयपाश्चतः ववद्धेतेः, श्रा 

दिं षुमाचम्" अ्रवद्धंत । एतत् पश्चाृद्धेरप्युपलक्षणम् । “च्रवर", 

“पूर्वे च “ससुद्रः तथा प्राक्-पञ्चात्ससुद्रावपि “श्रवदधौ' शरौरटद्या 

्रवाक् चकार दत्यथेः। यावद्यावत् प्रदद्ध॒ शरास, तावन्तावत् 

भहृद्धोऽनभकच्तक एवग्दत्^ ॥ ११ ॥ 

“तसै इ स्मेति । एवं बह्ृाशिने "तस्म “देवाः मनुष्याः पितरश्च 

पूवेमध्यन्दिना पराहषु क्रमेण स्वेतः “अग्रनम्' प्रयच्छन्ति ॥ १२॥ 

न्स वा इन्द्र द्ति। इन्द्रस्तु ठचग्ररौरडद्धिकमानुसारेेवेष- 

दौषत्मणएन्नो दूर एवः “चरन्”, श्रोदन ममहभानो ठेच मनुगतौ 

श्रद्नोषोमौ* इच्छन् उपमन्लयामास । कथम् ? डे श्रग्नीषोमौ ! 
युवां (ममः खम् भवथः, (युवयोरहं खम् भवामि। यथाहं 

खवयोसतया एषः" ठचो (न किञ्चन किं मपि न भवति, श्रतः 

"कम् कौ दूद्हत्वोपेतं दस्यं वद्धंयय' ? शच्रतोऽमुं परित्यच्य 

मां प्रति उपावत्त॑याम्ः। (दति-शब्दः उपमन््णप्रकार- 

समा्यथंः२ ॥ ९ ३ ॥ | 

न्तो हदोचतुरिति। श्रय ^तौः इन्द्रम् ऊचतुः । ततः 

९-- वेन्तिसीयसंद्ितायाच्चेव मेव (२. ४,२१२, २. ५.२.) ।. 

२-- दूराद् दूर् ख्व -दइति ज, भ । 

इ-- तेत्तिरौयसं ह तायाच्चान्नात मेवमेवो पमच्लगम् ( ते° सं ° २, ५, २.) ; 
अधिकन्तु तच्र शत मिदव प्रजापतितो वच्चलामादिकद्धेति । 



४० ॥ ्रतपथत्राद्धयणम् ॥ (५प्र° रत्रा०) 

चरवदननिगेमनात् शश्रावयोः' “किं फलं लभं स्यात्”? तिः । 

स॒ एव सुक्रः "ताभ्याम्", “एतम्' ददानो विघौयमानम् 'एका- 

दशकपालं पुरोडाशम्" श्रग्नोषोमदेवताकं छता निरप्तवान्, तथयो- 

रिद मिति कल्यितवानित्ययंः ॥ 

ददानो तं थागं विघन्न- “तस्मादिति | ्रभनोषोमौ देवति 

यस्य, सः श्रगौषोमौोयः", एकाद गशसु कपालेषु संतः पुरोडाशः 

"एकादशकपालः?" स भवेत्, पोौषमास्वां कर्तव्यः ॥ १४॥ 

“तावेन भिति । अथय तौः "एनम्" इनदरं ्रत्युपाटन्तावश्धताम्। 
“तावतु" “स्व॑ः अपि इवमुखान्तगेताः देवाः (प्रः) निरौयुः। 

तथा चरेण भिता विद्यायशोऽन्नभियः (सवाः अरपोन््रं प्रति 

निगेताः। “यत् दम् ददटानोगम्परिद्श्वमानप्रकार मिन्द्रस्य 

सर्वाधिपतय मस्ति, तत् ^तेन' श्रन्नौषोमो येकाद शकपालयागेन इ्ाः 

“अभवत् । उक्त मथं निगमयति- “एष उ दति। एष एव 

““लष्ुहं वै-दत्याद्युपक्रम्य, “तिने एतदभवत्”-इत्यन्तेनोक्त एव 
“पौ लैमासस्य' पौलेमास्या मसाधारणेनानु्ेयस्यर हविषो "बन्धुः 

बन्धकोऽयेनियामकः, एतदेव ब्राह्मण भित्ययेः ॥ 

१९-- “सास्य देवता (8. २. २४.)'"-दव्यधिकारे “द्यावाएधिवौ-श्ुनासो र- ¦ 

मरुत्वद मौषोम-वास्तोष्यति-ग् हमेघाच्छ चः'-दरति पार सू° ४, २. 

३२। "“ध्टेवतादन्द्रे च (पा खू० €, ३. २६.-द्रति, “म्नः 

स्तुत्स्तोमसोमाः (८, २. ८२.)'-इति पाणिनिद्धवे चाच स्मततवये । 

२-- “सस्ोतं भच्ताः”-इति पा० खू० ४.२. १६ । 

इ-- “पोखंमास्यां साधारग्येनानुष्टेयस्य'-दति ज । 



(ईय रत्रा) ॥ परथमकाग्डम् ॥ ४३१ 

विदित मथं मनूद्य प्रशंखति- “यो हेवं विद्वानिति । श्र 
यद्यपि पौलमासौग्रब्देन कालवाचिना तत्कालक्रियमाणं सवै 

कर्मराश्रयणोयम्, तथा्याग्नयाष्टाकपालस्य साघारण्ाद्, वाक्यगेषे 

ओ प्रतिरव फलव्देन अवाच, श्रनयौषोमौय एकादशकपाल एव 

परिग्छद्यते । “यः यजमानः “एवम्' उक्त मयं विद्धान्" जानन्, 

"पौ मासेन" पौखेमास्यां क्रियमाणेनाम्नौषोमो यन "यजते" अ्रनु- 

तिष्टति, सः "एताम्" इन्दरेणनुग्टतां भियम्", तथा विधं यशोऽन्नञ्च 

प्राप्रोति ॥१५॥ 

“तद्धेव खल्विति। अरय तदानोम्, अद्नौषोमादिनिगेमनानन्तर 

मेव श्टचौ इतः “निष्यौतो दृतिरिवः चम्मनिभ्मितपाच भिव, स 

यथा “सज्ञोनः" सङ्कःचितङ्चिरितिः एवं सज्ञोनो श्मावश्यिष्ट ; 

तथा “निधरतसक्तुका भष्ाः चक्नेमयो सं्ञीना, तदत् संलौनः' 
शेते ; कुल्तिगतानां सक्नुख्यानौयानां देवानाम्, उद कस्थानोयाना 

म्गादोनाञ्च खावात् दृष्टान्तदयाभिधानम् । अय श्रयानं टच 

हननेच्छया दन्द्रः शोत्र माजगाम॥१६॥ 

“स॒ होवाचेति तं दृष्टा इजोऽत्रवोत्,- इदानो मेतत् सवै 

त्वमेव भवसि, पूवं यदं सवं मभवम् ; अतो '्याकुर्वेव' शररौरं 

विविधम्, आ सवैतो भग्रपयैनन्तर कुर्, विदारयेत्यथः। “सुया 
ददानो मनूग्यमानप्रकारया स्त्या “मा श्वम् स्वेदा न 

भवामि दति'। खः" एव सुक्तः इन्रः, तदहं ममान्नं भवेत्युवाच । 

१-- “संद्लोनः?- इति ठ । खव भिदोत्तस्चापि सवतत । 
` -- (सङ्कचितकरुत्ितनुः पतति- दरति ठ । इ३-- “भभ्म"-इति ठ । 



४२२ ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ (पन्या) ` 

"तय च्रस्त॒ दतिः उक्तम् । तम् इन्द्रो “देघधाः ्रन्वभिनत्ः 

तदनुक्रमेण व्यद्(रयत् । तेन "यत्" “सौम्यः श्रेष्ठं श्रुत मासीत् 
(२ | अ < ८ त॒ चन्द्रमसं वचकार'। प्रतिनिद् शापेच्या पुंलिङ्गता। “यत् 

'अ्रसुयेम्ः असुरेभ्यो हितम्, उच्छिष्ट मासोत्, ^तेनः दमाः" 

सवां रपि प्रजाः उदर प्रदेशेन श्रयुज्यत्, तद्रपेणोपस्यापया- 
©. 

मासेत्ययंः । यस्मादेवं (तस्माद् यः कञ्चित् यदि बह्ृन्नं भक्तयेत्, 

"तदः तदा सर्वेऽपि जनाः इदानीं (टच एतहि श्रन्नाद् ्रासौत् 

द्त्याह्कः" । प्रसिद्धः सार्वचिकल्प्रदशेनाय दृष्टान्तः। उक्त मयं 

खमयैयते- “एतर्हीति । “त्रसौ चन्द्रः पूवेपके “त्रापूर्येते"-दति 

यत्, तत् दृद हिः कि जिदम् ? तदाह- “च्रस्मात्" “लोकादेव' 

चन्द्रः श्राप्यायते' । अरस्ाल्लोकात् चन्द्रस्याप्यायनप्रकार मुपरिष्टाद् 

वच्छते- “तदेन मद्य ्रोषधिन्यः सम्मृत्याह्तिन्यो ऽधि जनयति, 

स एष श्राहतिग्यो जातः पश्चाद्द् शे" तिर । 

यदा (ष्मा) बुभुकिताः प्रजाः अश्न मिच्छन्तिः, तदा 

"च्रस्मा एव उ चायः षषयर्यं चतुर्थौ“, ट चरूपाय 'उदरायेव' बलिं 

रन्ति । रतो टचभागविगेषस्यान्नरूपेण ख्ापनं युक्त भित्ययेः । 

“स यो हेव मिति ज्ञानफलम् ॥ १९ ७॥ 

९-- असुरशब्दस्य गवादिषु पाठात् “तस्मे हितम् (पा ०१, 

९. ५ .)'*-दत्यधं “ङ-गवादिभ्यो यत् (पार ख ५.१.२.)-दरति 

यत् । वस्तुतोऽच “असुरस्य खम् ( पा० सू ४. ४. १२३.)"-दति 

यदिव्येव स्यात् सुवचम् । र-- (अयुध्यत्"-इति ज, ठ । 

इ-- रतदव काण्डे इत उपरिष्टाद् बद्टव्यम् (द. ४. १५.) । 
¢-- पाण ख र. इ. ईर वा° १. (१५०९६) । 

+ 



(<अ इत्रा° ) ॥ पयम काण्डम् ॥ ४२३ 

प्रयाजानन्तर माच्यभागौ वक्तवयावन्तरितो, श्रतस्तो श्रन्नो- 

षो मौोयपुरोडाश्नप्रसङ्न विधातु माह “ताड डहेति। टचदेदात् 

'अप्नोषोमावलुः निमंताः सर्वाः “देवताः "तो अभ्नौषोमो प्रतोद 

मव्रुदन्। यनो इदे हान्निगेतयोयुक्योरिदं पुरोडाग्द्र्यं प्राति- 

सिकम्? अग्दत्, चरतो युवा मेव प्रभ्धतमागभाजौ भवथः, 'युव्योः' 

मध्ये "अस्मान्" अपि अन्ाभजतम्' (दतिः॥१८॥ 

“तौ होचतरिति। भथ "ताबुचतुः-- (ततः युञ्मदनुप्रवे शाद् 

“आवयोः किं स्वात् ?' (तिः उक्ता देवतास्तयोः डे श्रग्नौषोमो। 

लोके यष्ठारो यस्ये कस्यै च देवतायै' इन्द्रादिदेवतानां मध्ये यां 

काञ्चिदेदतां प्रति “हविः “निवेपान्' निवेपेयुः ; तच च निरुप्र- 

प्रधानदेवताभ्यः पूवम् च्राज्यस्य' ज्राज्येर "यजान्' यजेयुः । ददानौँ 

विधन्ते- “तस्ादिति। तस्र् देवेदेत्तलात् यत्र निवपति, तच 

“तआज्यभागावद्चो षोमाभ्याम्" अनुष्टेयो । 

आज्यभागौ प्रर॑लति- “तन्न सौभ्ये दूति। पर्ूसोमयो- 

राज्यभागो "नः कुर्यात् । निर्वापाभावादेव पद्खोमयोरप्राप्तस्य 

आज्यभागस्य पुनर्भिषेधने्िक माज्यभागविधानं स्यते । यथा 

द् श्रमाध्यायस्याष्ठमे पादे दितौ याधिकरणे- “न सौम्येऽध्वर" इत्य च 

९-- “पयाजानन्तर वक्त्ौ तावाज्यमागे, अभ्नौषोमौयपएुशोडाश्ध्रसङ्धेन 

विधातु म्ः"-दइति ठ-पाठः | # 
र२-- प्रतिखिक मसाघारणदघम चिकाण्डः । 

३ - “आज्यभागं'-द्रति 2 । 

8-- ४१८ ए° ४ प° द्रष्यम् । रतदव तदधिकरर्णस्य विषयवाक्यम् । 
55 



४३४ ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( ५प० खब्रा° ) 

किं निषिध्यते, उत पयेद्स्यति, अयार्थवादः? दति विधा 

विकल्याथवाद इति राद्धान्तितम्\। सोमपश्ोस्तदप्राप्नौ कारण 

माह “यस्ये कस्ये चेति । “निर्वपानिति दयन्रवन्' इति निर्वापस्य 

विरेषितलात् तयोस्तदभावादिति भावः॥ १९॥ 

ददान ताभ्यां देवताभ्यः छत मुपकार दशंयति- “सदहाच्चि- 

रित्यादिना, “अय इ सोम इत्यादिना च। अर्चिः स्वदेवायं 

माङत्याघधारतालक्षणएम्,- सोमस्तु स्वेदटेवताना माङ्तिलच्षणम्, 

उपकारं कृतवन्तौ । यस्मादेवं ^तस्मात्ः वेदवादिनः शद्मेः सोमस्य 

च सवेदेवतात्मकताम् श्राद्धः ॥२०॥२१॥ 

“रय यदिद टृति। वद् यस्मा “इन्द्रः खं देवाः 

'तस्थानाः' स्थितवन्तः, अतः न्द्रः सर्वां देवताः श्रच कारण 

माद “इन्द्रज्येष्ठा देवा इतौति। अ्येष्ठतं तु ““ताबेन सुपावटततु- 

स्तावनु सवं देवाः"-दत्या दिनो क्तात्? च्रवगन्तव्यम् । ̂ एतद्भ' एतेनेव 

खल् कारणेन सर्वेऽपि “देवाः चधा" चिप्रकारेण च्रभनिसोमेनद्रात्मकाः 

एकदे वत्याः एककदिवतार्याः अभवन् । तादर्थं यत् ॥ 

९-- तथाष्हि ऊेभिनिरूचम्- ““च्पूवे चाथैवादः स्यात्" दरति मौ° द° 

जे सू° १० अ० र पा० १ सूम् (< अधि°)। वथा चादिो 

यूपः?-इति अञ्जने छते तेजस्सामान्धादुच्यते, खव मिद्णापि पश्यो 

अज्यभागौ कथं न क्रियेता मिति तदथै प्रणंसा-इति च तच 

तद्धाष्योपसं हारः ( श्रा० भार) । 

२-- अस्मिन्नेव ब्राद्धणे पुरस्ताद् ( ४१६ ए १५ क ) जयम् । 



( ई देतब्रा°) ॥ पथमकाश्डम् ॥ 8३५. 

उक्रायेज्ञं प्रशंसति- स य इति। अन्धादौना मेकदेवत्व- 

लच्षणश्ेष्ठलवपरि ज्ञानेन खय मपि खकोयानां मध्ये एक एव ष्ठो 

भवतिः ॥ २२॥ 

चअ्राज्यभागोपांग्याजपुरोडाशनां यदग्नौषोमदरिवताकत्र मस्ति, 

तत् प्रगरंसितु माह- दयं वा इत्यादि लोके पदार्थाः सवऽपि 

इएव्वाद्रेभावेन दिविधाः ; श्रतः ठतौयविध्याभावाद् “वच्छुष्कं 

तदाग्रेयम्" भविव्यति, "यचा तत्सौभ्यम्' । रतो लोके विद्यमानं 

वस्तुद्य मेव अस्मादेव कारणणत् श्रग्नोषोमयोधोगेन स माप्तं 

भविव्यति । “किम्' “एतावद् बहन शक्रियतेः 'दति' ब्रह्मवादिना- 

ञ्चोयम्। एतावदिति सङ्ग हेएोक्तस्य विवरणएम्-- “अग्नोषोमयो- 

रिति। श्र्रौषोमयो रेवाज्यभागावित्यादिचयाण मपि प्रदानस्योप- 

पत्ति माह-- “श्रभनोषोमयोरहैत्यादिना । “एतावतौः खयचन्द्रादि- 

भेदेन चिधा, “विश्तिःः। विभवो बह्भावः, विग्धूतिरित्यस्य 

व्याख्यानम्- “प्रजातिरिति। श्रजातिः" प्रकेंण्णेत्यत्तिः ॥ २३॥ 

सूर्यादि युगलचयस्याग्रोषो मात्य्मकतां विभज्य योजयति-- “सूये 

एवेति । सूर्याद्ो ख॒न्द्रराव्योश्चाभिसोमात्मकताया मुष्णतलश्नौ ततव 

हेत् । श्रापूयंमाणपक्लस्याग्रेयव मे भिन्नस्य सवितुः किरणाना 

मनुक्रमेण चन्द्रमष्यनुप्रवे शात् ; च्रपक्तौयमाणपक्स्य सौ म्यवञ्चु क्रमेण 

सूयो शापनये सति खकौयकारणणो पवापादितिर द्रष्टव्यम् ॥ २४॥ 

अस्त्वेवं कि तत इत्यत आह -- “चाच्यभागाग्या मवेति। अत- 

१-- चैघा'-इति ठ । २-- “विभावो'-इति ठ । 

इ२-- खकोयकिरुणीपवापादिति!-द्रति च पाठौ डाग०-वेवरेण दृद्धः | 



४२९ ॥ श्रतपघत्राद्धणम् ॥ (५० रन्रा०) 

स्लिविधविश्चल्याक्रये चयाणा मपि चागाना मद्नौषोमौयलं युक्त 

भिति केविदाह्ः॥२१५॥ 

“तदु होवाचेति । च्रासुरिः वेवम् उवाच" । उभयेषु चष 

याभेव्वाज्यभा गाग्या मेव खयां होऽद्ंमासयृगलजयात्मकासुः चिविधासु 

विश्डतिषु “यतमे वा यतमे वा" द्वः वस्ठुन, "यतमे वा" च्रहोराच- 

रूपे वा, ्ङ्घकष्णपचखूपे वा, दे आप्नोतिः। वौष्या चिविधान्यपि 

युगलानि परिग्टद्यन्ते। श्राज्यभागपुरोडाग्राभ्वां अरद्मौषोमाद्धौषोम- 

देवताकाना मेवं चिष्दपि यागेग्वेकंकेनेव विविधा मघयप्नौषो- 

मयो विग्ति माप्रवान्? भवतोति" "आसुरिः आआचायौ मन्यते। 

आसुरिपक्तं निगमयति-- “तस्मादिति। "तस्माद्वै यस्त्माद् कैकेन 

सवेविग्धतिराप्रा भवति, तसात् कारण्णत् एतावत् यागच्य 

मष्यभ्नौषोमोय मेव “क्रियतेः ॥ २ ६॥ | 

अथाञ्छभागादियागचयद्र् ययो राच्ययुरोडा प्रयोरेकदेवतालग्रयुक्त 

जामितादोष माक्तिप्य दवयमन्लघर््ाणां भेदेन तत्यरिहरति- 

"तद्ाह्रिव्यादिना । च्राज्यपुरोडाशस्य प्रदान मिति शेषः । च्रयवा 

“च्राच्यस्यः पुराडाग़स्यः वा पशावपि अ्न्नौषोमयोःः एव दौयत 

दृत्यथेः । कथय मेतावता जाभितेति, तजाह- “्यदिति। एकूपं 

"यद्" वस्तुदयम्, तदि लक्षणेन वस्वन्तरएव्यवहितम् ; तिन" अव्यव- 

१-- “आसु? राचाय॑स््वेवं मन्यते"-दति ढ । 
८ = १ र-- सूर्था होऽडंमासयगलचयात् सकलासु"-दइति ज, भ । 

ॐ-- “चि विधा अप्यम्नौषोमयो विभूतौ राप्तवान्!- दति ज । 

४ -- “भवति?-डव्यन्त र वाचत्यग्रस्यो ठ-पुस्तकरे । 



( ईप इत्रा०) ॥ परथमकाग्डम् ॥ 8 ₹७ 

धानेन तदस्तु जानिः भवति । श्च तु यवधघान माग्रेयेन श्रनेनः 

वच्यमाणरेन च खख्वजामि । केनेति, उच्यते-- “च्राज्यम्यः द्रव्यस्य 

इतरम्" इतरत् कमं उपांद्एयाजास्यम् ; तथा 'पुरोडाश्रस्येतर 

आज्याख्यम्° ; श्रन्योऽन्यापेचयोरुभयो रितरत्वम् ! “अन्यदिति । 

द्रयमेदादकदेवत्य मपि कभेदयम् “अन्यदिवान्यदिवः भवतौत्ययैः ; 

अतोऽन्ययोने जामिताल्ि। दितौयः परिहारः आज्यभागः 

प्रधानदयं वेति कोटिद्वयं विषयोङत्य प्रत्त इति द्रष्टव्यम्? । 

मन्तभेदेन चाज्यभागप्रधानदययोरजामित्म्र; प्रधानदययोः 

“जुषाणः - इत्यस्या खम्भ रात् । यदष्याज्यभागप्रधानयोदवतेक्यम्, तथा- 

प्याज्यभागस्य "खचम्ः “च्रथिषेडणि”- “वं सोमासि-दत्यादिका 

मनुवाक्यां कला, “जषाणणे अथिराज्यख वेलूु-“जषाणः सोमः? 

दनि जेषाणेन यजति ; प्रधानाभ्वां तु कमेण “श्न्नौषोना यो शरद्य 

वाम्*"“-“चअभ्नोषोना सवेदसा९-इत्यनृच्य, “श्रान्यं दिवो मात- 

7”-इत्युभ््यां यजति । “जअन्यदि- 

नेत्यादि । प्देवत् न दोषः । तयान्चपुरोडा श्योरूपां एलोकचचस्ल- 

रिश्वा जभार “युव सेतानि 

९-- “चानाख्यम्*-इति ऋ, ८ । 

₹-- ददितौय इत्यादिग्रस्थो ठ-पुस्तके नास्ति । 
३-- मन्ले्यादि ग्रन्थो ज-पुस्तकरे नान्त । 
४-- त= त्रा ३. ५, ६.१, २ सशिरस्कौ मन्त बद्व्यौ । 
५--- उट ० स० ९. ८२. २ । ५ 

६्-- ऋ० सं° १. ९द्. € । ते० ब्रा ३, ५. ७, 8 (क) | 
<-- ऋ ० सं ° १. ९३, ई | 

८-- ऋण सं १.९३२.५। त° ब्रा० द. ५.७. 8 (ख)। 

८-- ५ पक्तिदद्धव्या। 



४३८  ॥ श्तपयव्राद्यणम् ॥ (५ रत्रा०) 

भेदादष्यजामितम् । “तावन्नताद्नौ षोमावाज्यस्येव तावुपांश्टु 

पौणमास्यां यजन्निति-श्त्यन्तरात् उपांएलविधानं युक्तम् । विदित 
माज्यस्योपां एलं प्रशसति--“ख यदुपांश्चिति। उपां एलस्यानिरक्तवात्, 

प्रजायतेरपि सर्वात्मकलेन तयालात्, प्रजापतिरूपत्म् ; "तस्मात् 

उयां शोः प्रजापतिषूपलात् "तस्य" प्रजापतेः उचिता मनुदधुप्डन्द- 

स्काम् “चप्नोषोमा यो रद्य वाम्”-मित्येताम् ्रनुवाक्याम् अनुनूते! 

एतावता कथं साव्यप्रतौतिरित्यत श्राह “वाग्चौति। “्रनुषुप् 

च वे सप्तद परञ्च समभवत सानुषुप् चतुरुत्तराणि छन्दां स्यद्टजत"- 

दति सामन्राद्मएे^ अ्रवणाद्नुषटुभो वायूपलम् । ततोऽपि कि मित्यत 

त्राह -- वाग्वि प्रजापतिरिति। “च्राश्राववास्वश्रोषडित्यादि- 
"एष वे सप्तदशः प्रजापतिरितिभ्रुतेःः प्रजापतिषूपत्म् ॥ २७॥ 

सिद्धवट्मवदत सुपां ब्याज मिदानौं स्रायेवादं विदधाति- 

"भातिन वै देवा दति। “एतेनः उपा एयाजेन' “असुराः मध्ये 

"यं-यम्' असुरं इन्त भेच्छन्, तं-तम्' “उपत्सयं' उपपाश्चं च गला, 

उचरुदायमाणेन वषट्रारास्येन च वज्रेण “चअघ्नन्ः । वषट्ारस्य 

टच शिरण्छेद् नसाधनलात् वज्तम् । “तथो एवेत्यादि स्पष्टम् । 

तस्मात् उपांशएयाजं यजेदिति विधिः । उपां शिज्यते देवता च्च 

यागं दृति 'डपांशयाजः ॥ ₹२८॥ 

अआच्यभागोपां शएयाजयोजांमितापरिदहाराय याज्या पुरीऽनुवाक्ययोः 

वेल्ष्छ सुक्तम्, तदेव विधाय प्रशसतिर-- “स वा च मनूच्य 

९-- सा० ब्रा शप्र रख दव्यम् । 

र-- पुरस्तात् टोप्पन्यां बद्धव्यम् (२५२ ए०) | 

३-- वैलच्तर्य मुका प्रं सति'- इति ठ । 



( दअ० इत्रा° ) ॥ पथ्यमकाष््म् ॥ 8२९ 

जषाणेनेत्यादिना। उदातो जषाणश्रन्दयुक्तौ मन्तलौ९, "तत् ' तादृक् 

अनुष्ठानम् श्नु", तत्सामर्थ्थादित्ययेः । “श्रन्यतरतः' तथोरन्यचर 

क्करणात् एतत्कमे “अन्यतरतः' “स्थिः अरस्थिवट् दृढं करोति । 

तस्मात् अन्यतरत क्षरणं युक्त भित्ययेः ॥ २९८ ॥ 

“अथन्चं मनू चचंति । एवम् “च मनृच्य खचा'-दत्येद्चास्ये- 

ऽयम् । उभयतोटन्ताः' पुरूषाश्चादयः प्रसिद्धाः। दि विधप्रजाव्ति- 

रेकेण प्रजान्तराभावात् सवेप्रजालाभाय याच्यानुवाक्छायुगलयोर्क्रं 

वे लचण्यम् ॥ 

उक्ार्थ्॑ञानपूवंकानुष्ठानं प्रश॑सति- ख य इति। श्रभनौ- 

षोमयोः प्रजापतिद्यषोमादिरूपं भि विधवेमवम्, तदाश्िकारण 

माज्यभागोपांगूयाजाग्मौषोमौ यपुरोडाश्राख्यं यागच्य मनुतिष्ठ- 

तौत्यथेः ॥ ३० ॥ 

॥ २१ ॥ २२ ॥ 
पक्तान्तर माह-- “स॒ वा उत्तरा मिति। न पवौ पौणेमामौ 

सुपवसेत्, उत्तरा मेव । उत्तरोपवासपक्ते गुण माह-- “श्रय य 

उत्तरा मिति। यथा कञ्ित्परराष्र प्राप्य प्रतिमुखं पलायमानं 

दननोद्योगर दितं सम्यक् चूणितं करोति, तदुत्तरं पेषण मय्येवं 

भवति ; प्रतिनिटत्तस्यो त्तर पचस्याक्रान्तप्रायत्वात् । “य उत्तरा मिति 

एुनरूपसंहारः ॥ ३ दे॥ 

दत्थं पडान्तरं सोपपत्तिक मभिधाय प्रथमं पक्त सिद्धान्त 

यितुं बुनरूपादत्त-- “स वे सम्म्रत्येवोपवसेदिति । 

१-- इदेव पुरस्तात् पदशिंतो (४३७ ए ११ पं* ) 



88० ॥ प्रदयथनब्र्य णम् ॥ ( ५प्° रना) 

नलु द्दितभैयपच्चानादरे किं कारण मिति, तदाद “यथया 

वा अन्यस्येति । गवया कञ्िन््न्दोऽन्येन पूवं मेव पालितम्, पुनः 

खयम् “पिष्यात्', “एवं” "तत्" उन्तरपेषणं भवति ; सत॒ एव 

प्रतिनिद्न्तश्य प्श्य खेनाक्नान्तलात् । | 

उन्तरानादरे कारणान्तर माद-- “सोऽन्यटेवेति। किच्च 

उन्तरोपवासौ ्रन्यस्यः अन्येन यक्तं कायं तस्य "अनुकरः' 

अनुकारी, छतशेव कार्यस्य पुनः करण्रगैलो भवति । तथा “अन्यस्य 

उपावसायोः अन्येनाध्यदङितस्य पुनरथ्यवसायो "भवतिः सम्प्रति 

ऊपवसन्तं दृष्टा, तदलुकन्तं॒स्वघ मपि परेद्युः चअसाबुपवसतौत्येवं 

प्रतिभानात् । तस्मादु सख्रतिः-ति खपच्निममनम् ॥ रे ४॥ 

सम््रतिपक् मेव शद्धान्तयितु माख्यायिका माद- “प्रजा- 

पतेर्दति। पुरा श्रजाः' खुष्टवतः श्रनापतेः' सन्धयो विखस्ला च्रासन् 

किल) ननु कः प्रजापतिः? कानि पर्वाणि? इतिं उच्यते- 

संवत्सरे सक लप्रजोत्यत्तः “सः शदत्यर एव प्रजापतिः? ; तस्यः 

कालाद्मकस्य "पर्वाणि" “अद्ोराचयोः सन्धौ प्रातसयायङ्घालौ । तया 

एतौ 'रन्योः "पौ लेमासो च अमावास्या च' कालौ । तुमुखानिः 

वसन्तादौनि, तानि विखस्तानि ५ ३१५॥ 

"स विसस्तेरिति। सः विखस्तपर्वा “संहात सङ्गतो भवितु 

शक्रो माग्धत् । "तम्" श्रशक्तम् “एतौदेवियं जनेः “देवाः' “श्रमिष- 

ज्यन्' भेषज भदुवेन् ! सो जव्यतिरिक्ाज्यपुरोडाश्ादिसाध्या हवि- 

यज्ञाः । विभज्य योजयति- सायं प्रातश्च क्रियमाणेन “अ्रग्चिदोचणः 

१-- (सोमव्यतिरिक्ञएरो डाशदिसाध्या-इति 2 । 



(ईः इत्रा०) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ४४९१ 

श्रहोरा्रयोः सन्धौ" एतदात्मकं प्रजापतेः ^तत् पवे' चिकित्सन्, 

समदधुः समादित मङ्वेन्। तया पौलेमासौच्चामावास्याञ्च' 

पौ लेमास्यमावाख्यारूपे पर्वण वेश्वरे वा दि-"चातुर्मास्येरेवः वस- 

न्तादि-खतुमुखानिः -खमरघुः' ॥ २ ६ ॥ 

“स॒ स‰हितेरिति। “सः एव कालात्मकः प्रजापतिः दढपर्वा९, 

सवत्सरमध्ये यदन्नं तोद्यादिरूपं पक्त भवति, तत् सर्व॑म् “अभि- 

लच्छ भोक्त सुत्यितवान् ; कालावयवानां विच्छेदाभावात् तत्त- 
त्कालो चितमन्न' भोगयोग्य मासौ दित्यः ॥ 

ददानो सुपवासयोग्यं पवे विधत्ते “सग्रतौति। सस्ति 

हेवः पवेविखंसनसमकाल एव श्रजापतेः पव सम्प्रति उपवसन् 

चिकिल्छितवान् भवति ; तथेव सन्मव्युपवासिनं रति ; प्रजापतिवत् 

स्वय मपि स्वांन्नादो भवति ॥ 

“य एवं विद्वान्"-दति उपरुदारः । “तद्मादिति सखाभिमत- 

पच्तनिगमनम् । काल्यायनस्त॒ ब्राह्मणे सोपपन्तिकाभिधान मभि- 

प्रेत्य पच्चदय मपि विकच्येनोवाच- “पूवां पौ षंमासौ मुपवसेत्; 

उत्तरां वाः-इतिः ॥ ₹३७॥ 

च्राज्यभागस्थाननियम माद- “चचुषौ इ वा दूति। यत्? 

यतः श्राज्यभागौः चचुःस्थानौ यौ, च्रतः “पुरस्तात्, कन्तव्यौ ; तयोः 

पुरस्तात्करणेन “यज्ञस्य चचृषौ" “पुरस्तात्” कृतवान् भवति । यतो 

१-- "पश्चात् “सः” दृटपर्वा '-द्ग्येतावदेव ज-भ्-पुस्तकयोः | 
२-- काण्श्चौ° खू० २.१.९१ । इदहेवोपरिखार् (९, २. २. १८) । 

४6 | 



8४२ ॥ शत पथव्राद्यणम् ॥ (५० रन्रा०) 

यज्ञे ते पुरस्तात् क्रियेते, अत इदानौ मपि प्राणिनां चचुषौ 

पुरस्तार्' वर्तंते ॥ ३ ८॥ 

अन्न केषाञ्चित् पच्च माह- “उन्तरद्धपूर्वद्धे इति। तेषा 

मभिप्राय माद- “एतदिति । “एतत् एतेन, पूरवेभागेऽपि उन्तर- 

दकिणभागयो मेन पुरस्तात्" साकात् “चचषोः स्थान एव खाप- 

याम इति ॥ | 

अस्य पच्य दुरवगमल माग्रङ्खनु पूर्वोक्त मेव पकं सिद्धान्तयति- 

“तद् तदेत्यादिना। अविज्ञान्य भिव विज्ञानेन होन मिव, 

बेषम्याभावेन साच्ात् स्थान विन्ञानस्या शक्यलात् तस्य । कस्य पुर- 

स्तादित्यत श्राद- “हवोषौ ति । यागश्ररौररूपस्व द्रव्त्यागात्मक- 

त्वात् यच प्रधानानि हर्षौंषि ह्यन्ते, तेषां पुरोभागमाज्रपवनात् 

खस्थाने चचुःखानं भवतोत्ययः। उक्तपुरोभागविग्रेष, माह-- “चच्रो 
एवेति । उत्तरपूर्वाद्धा दिश्वान मनपेच्छ प्रधानदविःपुरोभागे “यच 

कुचाग्नौ समिद्धे दयोतयम् ; तया सति शच्राहतयः' श्रपि “सण्द्भाः' 

स्युः । रच कात्यायनः- “श्राय सुन्तरपूर्वाद्धं, दकिण्पूरवाद्धं सौम्य, 

समिद्धतमे वा-इति; ॥२९॥ 

आज्यभागयाच्यानुवाक्ययो यादृग् जषाणएवैलचण्छं पूवं सुक्तम्२, 

तदपि तयोशचृ्टप्युक्त मित्याह “ख वा चच मनृच्येति । 
"अस्थन् अरस्थनि, मुखे अ्रस्थिमये सति खग्जुषयोः" काटिन्य्डदु लात् 

९-- “उक्घह विःपुशोभागे विशेषः-दइति र । 

्-- का० श्रौ° ० इ, ३. १.७. २०, २९, २२। 
इ-- इदेव पुरस्तात् २७ कण्ट द्व्या (४२० ए) । 
४-- गजुषाख्योः"-इति भ, (ऋग्यजुषो?- दति ठ । 



(६अ० इतरा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४७दे 

साभम्यादस्थयनस्थ्यात्मता । यदै यज्ञस्य समान्नातेन यजुषा^ क्रियते, 

तत् ज्िथिलितम् ; यदृचा तद् दृढ मिति। चाः “श्रभ्मि- 

ठचाणि”-इत्यादिकया, यजुषा “जषाणो अरभ्िजैषाणएः सोमः? 

इति, छग्यजुषोशच चदु शियिलले समानाते। उक्नप्रकारता मयान्य- 

भावे दोषदगनेन समयंयते-- “यदृच॒ मनृच्येति । चअेचावेव 

कुवन्, प्राणिनां यज्ञस्य वा सिः अखिस्थानं सुखम् केवलम् 

कुर्यात्", न चचुः, चचुस्तु वजेयल्येव ॥ ४ ° ॥ 

च्राम्रयसौम्ययोराज्यभा गयो यज्ञ चदं लो किकचचुरसाग्येन सम- 
येयते- ^ते वा एते इति। ते चचुषौ प्रत्येकम् श्रघ्नौषोमयोः 

रूपम् तरन्ायत्तेः श्नुप्राे । कथम् ? चचुषि "यच्छुक्तं तद्ाग्रेयम्' 
सितभाखरलसाम्यात् ; चन्द्रमसि कष्ण्येसखय बद्यनुखारेण स्फुर 

प्रतिभासात् “यत् शृष्णं तत् सौम्यम्" । 

अय “च्राग्नेयः छष्णयौ वः”"-इत्या दि पुर काष््येस्याग्रे यलश् वणात्, 

श्रत्तिमध्यस्य प्रकाग्रकाभ्निघमैलाचः; सोमे भ्यसः शरौक्तस्य टगेनाच 

ङक्वेपरोत्य माशड्धाह- “यदि बेतरयेति । 

ददानः दश्ैनादेनां रभेदेना्नौषोमात्मकता माह “यदेव 

वोचत इति । यदेवः चचृर्न्मीसनकाले सवं प्यति । एतदुप- 

पादयति- “शष्के इवेति! सवं मपि वस्श्चि सम्बन्धे श्टष्कं भवतौति 

भरसिद्धम्। खयपितिरप्यद शन सुपलक्तयति- “देवेति । देनं न 

९-- "चच्तषो'-इति ज, भ्न | 

य° वा० सं° २९. २८। विधानच्चास्ये हेव २३. ५.९. इ । 



४88 ॥ शतप यत्राद्धयणम् ॥ (५० खव्रा०) 

करो तोत्यथेः । “सुषुपुषः' सुघ्रवतः। खपेः कसु: । सोमोऽपि आ्राद्र- 

प्रघवः ; श्राप्यमण्डलत्वात् ॥ | | 

वेदित प्रशंखा- “श्राजरस मिति। वयोदानिपयन्तं “चचुश्रान् 
भवतिः इत्ययः? । “त्रसु मिन्" खगेलो केऽपि खचचुः' एव “सम्भवति, 

श्राज्यभागयोः चच्ट-वेदिता ॥४१॥ २॥ [६. २.॥ 

दूति ओरौखायणाचायेविरचिते माधवौयं वेदाथंप्रकागर 

माध्यन्दिनिश्रतपयन्राह्मणभाय्ये 

प्रथमकाण्डे षष्ाध्याये हतोयं बाद्धणम् ॥ 

इन्द्रौ ड यच व्वृचाय व्वजं प्रजहार । सोऽबलोयान् 
मन्यमानो नास्तरषौतौव जिभ्यन्निलयुाच्क्रं स पराः 

परावतो जगाम देवा इ वै व्विद्च्चक्रुहंतो वे व्देो- 
ऽचेन्द्रो न्यलेष्टेति ॥१॥ 

त स॒न्वेुं द्धिरे। अद्चिदेवुतानाः दिरण्यस्तप 
ऽषोणां ददतौच्छन्दसां त॒ मभिर लुविवेद तेनेताः 
रारि सहाजगाम स वै देवानां व्वसुव्वौरो 
दोषाम् ॥ २ ॥ 

ते देवा ऽअद्रवन् । अमा+ वै नोऽद्य व्वसुव्वेसति 

णाः द. २.१.०७; ्् १. १५ | 

२-- “वयो हानिपयन्तं चन्तुर्माघं न भवति?-इति ठ । 

# नृमाः-दति क, ख, ग। 



( ई 9्त्रार) ॥ घय मकाण्डम् ॥ ६४ 

यो नः प्रावात्सौदिति ताभ्या मेतद॒धा ज्ातिभ्यां वा 

सुखिभ्यां वा सहागताभ्या समान मोदनं पचेद्जं वां 

तद्द मानुष इविर्देवाना भेव माभ्या मेतत्समानुषट 
दविज्िरवपन्नन्द्राग्मं इादश्कपालं पुरोडाशं तस्मादै- 
न्रा इादशकपालः पुरोडाशौ भवति ॥ ३ ॥ 

स इन्द्रोऽ्रवौद् । य॒च वे व्वु्ाय व्वुजं पारं तद्यस्मये 
सु छश ऽदवास्मि* न वै भेदं धिनोति यन्मा धिनुवत्तन्म्े 

कुरुतेति तथंति देवा ऽअद्गवन् ॥ ४॥ | 

ते देवा ऽअद्गवन्। न वा ऽइमु मन्त्सोमादिनु- 

यात्सोम सेवास्मे सुम्भरासेति तस्मे सोमः स॒मभरन्ेष 

वै सोमो राजा देवाना सृुन्नं युचदरमाः स यच 
ऽरुता६ रचिं नु पुरस्तान्न पश्चाददशे तदिमं लोका 
सगच्छति सु ऽडइडेवापश्चौषधौश्च यविति स व 
देवानां व्वसवन्लई देषां तच्यदे ष॒ ऽरुताः राचि सिहामा 
व्वसति तस्मादमावास्या नाम ॥१५॥ 

तं गौभिरनुविष्ठाष्य सुमभरन्। यदौोषधौराश्च॑स्त- 

दोषधिभ्यो युदधोऽपिवंस्तदह्यस्त मेव सम्भत्यातच्य 
तीत्रौकृत्य त॒ मस्म प्रायच्छन् ॥ € ॥ 

सोऽ्रवौट्। दिनोत्येव। मेदं नेव तु सुयि शयते 

* ५ऽदइ वास्मिन्'-इति क । † 'सिनौव्येवु- इति ग, च । 



४४९ ॥ प्रतपथत्राद्यणम् । (४. रत्रा) 

यथेदं * म॒यि श्रुयातै तथोपजानौतेति त अतेनेवा- 
अयन् ॥ ७॥ 

तदा ऽण्तत् । समान मेव सत् पुथ ऽर्व सदिन्द्र- 

स्येव सत्तत्युनरतरानिवाचश्षते। यदृनरवौद्धिनोति मेति 
तस्मादद्य यदेनः खतेनैवाशयंसतस्माच्छतः ॥ ट† ॥ 

स युथाश्शुराण्यायेत। णव समुप्यायताप पाश्ानःः 

हरिमा मदतैषु ऽउ ऽआआमावास्युस्य बन्धः स यु 

हेवं व्विदान्त्सन्तुयत्येवु देव॒ प्रजया पशूुभिराप्यायते 
ऽप पाप्मानः इते तसमादे स॒न्रयेत् ॥ ९ ॥ 

तदाहः । नासोमयाजौ सन्रयेत्सो माहतिर्व्वा ऽरुषा 

सानवरश्ढासोमयाजिनस्तुस्मान्ासोमयाजौ सुन्येदिति॥ . 
१० ॥ 

तदु समेव नयेत् । नन्वचान्तरेण शुश्रुम सोमेन तु 

मा याजयताथ ५ ऽर्तदाप्यायनः स॒म्भरिष्यथेत्यत्रवी- 

द्ति न व मेदुं धिनोति यन्मा धिन॒वत्तन्मे कुरुतेति 
तस्मा ऽरतदाण्यायन सुमभर॑स्तस्मादप्यसोमयाजौ 
समेव नयेत् ॥ ११॥ 5 

व्वाचघ्नं वै पौखमासम् । इन्द्रौ दतेन व्वुच म॒न्तरथे- 

† थेद'-ङति च-पाढो नूनं सुद्ाकर्प्रमादजः । 

* इद “अधपरपाठकः?-ईइति ख-ग-पुस्तकयोः । 



( ईअ० 9त्रा०) ॥ पथमकाग्डम् 7 88ॐ 

त॒देव॒ व्वचहत्यं युदामावास्यं व्र स्मा ऽर्तज्नघ्रुष 

ऽअआप्यायन स॒कुव्वेन् ॥ १२ ॥ 

तदा ऽरुतदेव व्वाचध्रम् । युत्पौशमास स॒थेषु ऽर्व॒ 
व्वृचो युज्न्द्रमाः स युेषु ऽरुताः< रचिं न पुरस्तान्न 
पश्चाददशे तदेन मेतेन सुव्वे इन्ति नास्य किञ्चन 
परिशिनष्टि सव्व ह वे पामानः दन्ति न॒ पाप्मनः 
किञ्चन परिशिनष्टि यु ऽर्व मेतद्दद् ॥ १३॥ 

तद्खेके दष्टौपवसन्ति । श्रौ नोदेतेत्यदौ डेव देवाना 
स॒विक्षौण मनं भवत्युथेभ्यो व्वयु मितं ऽउप 

परदास्याम ऽइति त्वि सुखं यदुक्षौण ऽरव पृवंसि- 
न्रन्नेऽथापर सनन मागच्छति सु इ बह्वन्न ऽश्व 
भवत्युसोमथाजौ त प्षौरयाज्वदौो हव सोमो राजा 
भवति ॥ १४ ॥ 

छथ युथेव॒ पुरा । केवलौरोषधौरश्नन्ति केवसतीरपः 
पिबन्ति ताः कंवल मेव पयो दुह ऽखुवं तदेष वे सोमो 
राजा देवाना सन्नं युचन्द्रमाः स युकैषु ऽरुताः राचिन्न 
पुरस्तान्न पश्चाद गे तदिमं लोक सागच्छति सु ऽइदहा- 

 पश्चौषधौश्च प्रविशति तदेन मद्धा ऽकौषधिभ्यः 
सम्भत्याहतिभ्योऽधि जनयति सु ऽरुष ऽच्चाहतिभ्यो 
जातः पञ्चादटग्रे ॥ १५ ॥ 



8४८ ॥ प्रतपथत्राद्ध णम् ॥ ( ५० इत्रार) 

तद्वा ऽरुतद् । अविक्षौण भेव देवाना मन्नायं परि- 
लवतेऽविक्रौखः इ वु ऽअस्यास्मिंलोकऽन्नं भवत्यष्यु 
ममुष्मिंज्लोके सुक्षतं य ऽश्व मेतद्धेद ॥ १६ ॥ 

तदा ऽश्ताः दाचिम्। देवेभ्योऽन्ना्यं प्रच्यवते 

तदि लोक सगच्छति ते देवुा अकामयन्त कथन 

न ऽइदं पुनरागच्छेत्कथुन्न ऽइदं एरागेव न प्र णण्येदिति 

तद्य ऽर्व सन्नयन्ति तेष्ठाशधसन्त ऽख्त॒ खव नः सम्भत्य 

प्रदास्यन्तीत्याह वा ऽअस्िन्त्छाश्च निषश्याश्च शर्सन्ते य॒ 
ऽर्व॒॒मेतदेद यो ब॒ परम॒तां गच्छति तस्मिन्ना 

सन्ते† ॥ १७॥ क 
तद्वा ऽर्ष ऽर्वेन्द्रः। यु ऽव॒ तपत्यथेष॒ ऽखव 

व्वचो यचन्द्रसाः सोऽस्यष सुठ्व्यजन्मव तस्माद्यद्यपि 

पुरा व्विदूर मिवोदितौोऽथंन मेता राि मुपेव 
न्धाज्लवतं सोऽस्य व्यात्त मापद्यते ॥ १८॥ 

तं ग्रसित्वोरेति। स न॒ पुरस्तान्न पश्चाद 
गरसते ह वे दिषन्तं खाठव्य मयु मेवास्ति नास्य 
सप॒लाः सन्तीत्याहयं ऽर मेतदेद ॥ १९ ॥ 

तं निङ्खौय निरस्यति। स॒ ऽरुष॒ धौतः पश्चाददभे 
स पुनराप्यायते सु ऽर्तस्येवाद्धा्ाय पुनरप्यायते 

* गच्छतिः-इति च { “ग्र सन्ति'-इति क । 



(ईचख० शत्रा ) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ 8४€ 

य॒दि इह वा ऽअस्य दिषन् सादृव्यो व्वणिज्यथा वा 

कंनचिदा सम्भवत्येतस्य दवान्नाद्याय पनः सम्भवति 

य॒ ऽर्वं मेतदद् ॥ ₹० ॥ 

तङ्खके महेन्द्रायति कुव्वन्ति । इन्द्रो+ वा ऽरष॒ पुरा 

व्वुत्ुस्य व्वधा1द्थ व्दृचु त्वा युथा महाराजौ व्विजि- 

ग्यान ऽणवं महेन््रोऽभवत्तसान्पदेन्द्रायेति तदिन्द्रा 

यत्थेव कुर्यादिन्दरो वा ऽरुषु पुरा व्युदस्य व्दधा!दिन्द्रो 
ववृचं जघ्चिवांस्तस्मादिन्द्रायेत्येव् कुर्यात् ॥ २१ ॥ ३ ॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके तृतीयं ब्राह्मणम् [ €. ४.|॥ 

श्रयामावास्यानि हवींषि विधातु माख्यायिका माइ- द्रो | 

इ यत्रेति । "यत्र यस्िन् देगे न्द्रः चायः ठचवधाथे वजः 

प्रजहार", तदा खयं बलवान् सन्नपि “श्रवलोयान्' च्रह भिति 

मल्ला नास्तृषि' । “खडः हिसायाम्”, लुङ्! । अहं न हिंसितवा- 

नस्नौति भौतः सन् पुनर्वाधग्रद्धया निलौनोऽगत् । एतदेवाद- 

पराः परावतो जगाम श्रत्यन्तं विप्रहृष्टदे शं गतवान् । परावदिति 

* “तद्धे । महेन््रायेति कुव्वन्तौन््रो'- दति ग, च । 

1, { बवध्ाः-द्रति च । 

९-- शश्तणाति'-दयस् बधकभ्ञसु पाठात् । निघ० २, ११. १२ | 

त 17 41२ ^ 4 । 
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8४५० ॥ शदपयत्राद्छगम् ॥ (पपर इन्र) 

दूरनामः । तस्य “उपसर्गाच्छन्दसि धावे ”-द्रतिः मतुप् । ततो 

(देवाः छते हते न्द्रः तज्जौवनश्ङ्या कुच विलौनः? शति 

विदिता, (॥१९॥ 

“त मन्वष्टु मिति ।) चअर्तेषणे मतिं छला देवदषिच्छन्दसां 

मध्ये अ्रिदहिरण्यस्ढपद्दत्याख्यास्रयोऽप्यवयिषुः । तच ॒ श्ग्निः 

“अनुविवेदः अनुत्यालसवान्। लब्धेनेन््रेण सह "एतां राचि। 

राचिश्ब्दो दिनस्योपलदणः। श्रत्यन्तसयोगे द्ितोयार। कष्ण 

मप्यमावास्यादिवसं सदोधितवान्। कि कारणं तच तस्य वास 

दति, तदाह- खवा दति। सः इन्द्रो देवानां "वसुः 

धनदपः* वासयिता वा* । एवं “हिः यतः “एषाः देवानां मध्ये 

"वरः", श्रतः तदागमनायाग्नेविलम्बो यक्त: । “दद्धो हि देवानां 

वसुः"-द्ति तेत्तिरौयके समानप्रकररेऽभिधानात् “स वै-दति 

तच्छब्दनेन्द्र एव पराण्टष्टव्यः ॥ २ ॥ | 

रेन्राप्रं दादश्रकपालं विधातु माह- ^ते देवा दति। नते 

देवाः' "नः" च्रस्माकं सम्बन्धौ यः" इन्रः प्रवास मकरोत्, सः नः" 

९-- निघ° ३. २९. ५। निरू० ७. ७. 8 ; १९१. ४. १४ । 

स--पा० स्० ५.९१. १९८। 
इ३-- “कालाध्वनो रत्यन्तसं योगे-इति परा° सू° २. ३. ५। 

8-- निरू° ६. २. ४। 

५-- “वसवो यद् विवसते सवम् । अभिवैसुभिर्वासव इति समाख्या ; 

तात् एयिवौस्थाना । इन्धो वसुभिवांसव इति समाख्या; 

तस्मान्मव्यमख्याना । वसव आदित्यरप्सयः, विवासनात् ; तस्माद् 

दयुस्थानाः?- द्रति निरू० ९२. £. ७ । 



( ई्छ० ध्रा) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ ४५१ 

वसुः, “अद्यः माः चरथिना सह 'वसतिः-दतिः उन्का, ताभ्याः 

सखिभावेन सदह वसद्या मिन्रािभ्यां दादग्कपाल दविरिति 

गराषः ; प्रयच्छाम इत्यथः ॥ ् 

ननु टेवताभेदेन इविभंदः किंन स्यात् ? इत्यत श्राह 

"यया न्ञातिभ्या मिति। परस्पर मुच्छिष्टता नास्तौत्यवगमयितु 

ज्ञा तिसख्योरूपन्यासः । “समानम्ः एक सेव पचति ; पत्वा समानं 

प्रयच्छतौत्यर्थः। “मानुषं मनुखेभ्यः कन्तेव्यं सत्, उपकरण मिति 

गरेषः। श्रस्त्ेवं देवानां किं मायात मित्याह ““दविदंवाना 

मिति। देवानां" तु सदागतानां (दविः षमान मेवः उपकरण 

भित्यथेः । एवं पूर्वाचारानुसारेणेव इदान विधत्ते “तस्मारैन््राग् 

दति॥ ३॥ 

अरय सान्नाय्य विधातु माह- “ख इन्द्र दृत्यादिना। यच 

यस्मिन् काले "वच्च श्राहरम्' प्राक्िपम्, तदा व्यस््मये' विस्मितो- 

ऽभम् ; विगतप्रबले स्मयद शेनात् । यतः शछशोऽस्ि', तस्मात् 

द्द कठिनं पुरोडाशं "माः मां न धिनोति न प्रौएयति, श्रत 

मम प्रौतिकरं हविः सम्पाद्यत (इतिः (॥ ४॥ 

नते देवा दति।) उक्ता देवाः शमम्" इनदरं प्रौणएयितु 

“सोमादन्यत्” न' श्क्रोतौति विचायं, तद्ध सोम मेव' सश्यृतजन्तः। 

कथं सम्भेरयुरिति, तत्मकार उच्यते “चन्रमा दति। यत्! 

योऽस्ति “एषः एवाभिषूयमाणः सोमो राजाः, “सः एवोभयत- 

्न्द्रद् शनरदितायां स्यर्णामावाखायां श्लोक मागत्य च्रप्य॒ श्रोष- 

घोष च प्रविश्रति। सः' प्रविष्ट एव चन्द्रमाः देवानां वसुः 



४५२ ॥ शरतपयत्राद्मयम् ॥ (५प्र० इत्रा०) 

देवधनम्। कुतः? यतः "एषां ब्रोदियवसोमादिषूपेण “श्रन्नः 

भवति, अ्रतो वसुरित्ययंः ॥ 

चन्द्रमसो ऽबो षधिसदहवासप्रसङ्गात् श्रमावास्या-ग्रन्द निवैक्ति- 

““तद्य्देष इति । दहः श्लोके “एतां रातिम्" अपरिदृष्टचष्द्रायां 

राचौ साकल्येन शश्रमा वसतिः श्रमा सह वसति; श्रवोषधि- 

चन्द्रमसा मस्यां तिथौ सदवासात् सा तिथिः च्रमावास्या नामः 

अभवत् ॥ ५॥ 

“त्रं गोभिरिति। "तम् श्रलुप्रविष्टं सोमं गोभिः अनुक्रमेण 

विविधं स्वापयितला धारयिवेव “समभरनः । तप्मकार माह- 

“यदोषधौ रिति । ्रोषधघोः' श्रा्नन्' भ्रभच्चयन् गावः, तत्" तेन 

श्रोषधिभ्यःः रोम मभरन्। तथा श्रनुप्रविष्टसोमा श्रपः पिबन्ति 

गावः, तेन श्रह्मःः; अवुपलकिितानां दणएपयसां क्षोरतया 

परिणामादिति भावः एवम््रकारेण सम्भरण मेव सोमस्य तौत्रौ- 

करणम् । श्रयवा “तोव्रोशत्यः अनन्यत् श्रातञ्चनं छवेत्यथेः । श्रय “तं 

सम्भतम् रस्मै" इन्राय भ्रायच्छन्' ॥ ६ ॥ 

“सोऽजवोदिति । "सः इन्द्रः सौर्येदम् “्रत्रवोत्" । दद् 

इविः "माः मां (धिनोत्येवर, ( "तुः) परन्त॒ “मयि “नेव श्रयतः न 

तिष्ठति, न साढयं भजत इत्ययः । अतो "मयो" "वयाः श्रयात्रः 

श्रयेत, "तथाः उपायं वुध्य्व भिति । तेऽपि "तम्" इन्द्रं शतेनैव" 

पक्कत्तौ रेणेव “श्रश्रयन्* । यद्यपि तैत्तिरीयके प्रथमं श्टतं पश्चाट् 

९-- ठ-पएस्तके नास्येतत् पदम् । 

त "दिनो त्येव'- त्येव बज्छमूलपुस्तकपाठः | 



( द्र शत्रा) ॥ पथमकाग्डम् ॥ ४५२ 

दधीति क्रमः, तथाप्यच मायग्परातदेहाग्यां दधिपयसोः सम्भवात्? 

अनेन क्रमेणाभिघान मिति द्रष्टयम् ॥ ७ ॥ 

तत् प्रशसति- “तदा एतदिति । तत्ः प्रयमत॒न््रात्मकम् 

एतत् प्रटलरूपेण परिणतम्, वस्ठ॒तः “खमान मेव' एकरूप मेव ॥८॥ 

सान्नाय्यस्य सोमाद्यकता मभिधाय, च्राप्यायनसाम्यादपि तदा- 

त्मकता माहइ- “सख यथयांब्रुरिति। श्रब्ररः सोमः, स ययाः 

श्राप्याययेत्, “एवंः सान्नाख मपि। तथा पौतवतां “पा्मानम्ः 

"प्रप'इन्ति९,- ˆइरिमाणः शरोर हरितल मपहन्तोति ॥ 

प्राकरणिक मथ सुपसंहरति- “एष उ इति । "एषः “इन्द्रो 

इ यच ठचायेत्यादि कः" “श्रा मावास्यस्य' कमेणः "बन्धुः" ब्राह्मणम्" ॥ 

उक्ता येज्ञानप्रशंसापूवकं सान्नाय्य दिधत्ते- “स यो इडेवं 

विद्वानिति ॥ < ॥ 

विदितस्य सान्नाव्यस्याधिकारितां निखेतु केषाञ्िन्मत माह- 

“तदाह्रिति । "तत्' तज सान्नाय्यविषये शराः" ब्रुवते । तेषा 

मभिप्राय माह- “सोमाहतिरिति। सान्नाय्याहतिः परम्परया 

सोमाड्तिः' खल् ; “सा एषाः पूरवे सोमेनानिष्टलात् “्रनवसद्धाः 

न सम्पन्ना ; श्रतः सोमया न सन्नयदितिः।॥ १०॥ 

१-- “श्रदतेन प्रातस्सवने श्रौणौयात्, दभ्रा मध्यन्दिने, नौतमिश्ेण टतीय- 

सवने'?-दति ते° ब्रा० १. ४. ८.६ । 

-- पुवं सायं दोहेन दधि सम्पाद्यते, ततो यागदिने पातेन ष्टतम् । 
इ-- द हेतत्यद ठ-पुसतके नात्ति । ४-- 888 ए° ७ प्ं° | 

५-- व्याख्यान मेतस्य ५३० ए° १५-पद्भिशेषतो बयम् । 



४१५४ ॥ भतपचन्नराह्मणम् ॥ ( ५० उत्रा° ) 

सखाभिमतं पक्त प्रतिजानौते'-- “तदिति । श्रसन्नयने कारणं 

स्मारयन् पुनराक्षिपति- “नन्वचान्तरेणेति । “ननुः “श्रजन' विषये 

“श्रन्तरेण' मध्ये एव श्रतवन्तः ख । कथम् ? ननु" निश्चयेन ममा 

मा मिद्धं सोमेन (याजयत, श्रय" पञ्चात् मेः मम “एतत्' 

सान्नाय्यलक्णम् “च्राप्यायनम्ः (भरिष्यय ?'-दूतिः इद्धेणोक्तं 

वचन मिति । स्राभिमतसन्नयनपचे पूर्वोदादतं वाक्यं प्रमाएवेन 

पुनः ्रावयन्निगमयतिर- ^ न वै मेद् मित्यादिना । पूर्ववद्यास्ये- 
यम्२। अ्रतः सन्नयदिति खपक्निगमनम् ॥ १ १ ॥ 

अरमावास्योपवासष्य काल विधित्घुः पुराकल्प माह- “वार्चघ्न 

वा इति। पौषेमास्यां त्रियमाणं यद्धविरस्ति, तद् वान्नं 

डचदहननसम्बन्धि ; ट चहननाय तदन्तगेतनिगमनावसरे एकादग्र- 

कपालोपांप्ररयाजहविषोः प्रदानात् । इननसाधनल मेव द्गेयति- 

““दृन्द्रो होति । अरामावास्यन्तु इविः शटचदहत्यंः टचहनन मेव ; 

टचे हतवत दन््रस्याप्यायनायं कृतलात् ॥ १२ ॥ 

वच्छयमाणोपायेण टद चश्ब्दाये माह-- “तद्वा एतदिति । उक्र- 

प्रकारेण "पौषमासं हविः वाचनम्" । “चन्द्रमा इति । स यथा- 
स्थित एव टचः" ; “तस्य यत् सौम्यं न्यक्र मास, तं चन्द्रमसं 

चकार”-इतिप्रागुक्तलात्" । “सः उक्रषूपो टचः "यच यस्िन् 

१-- “खाभिमतं पत्त मादह--"-दइति ठ । 

२-- इनत्रेणोज्ञ वचनं तत््रमागत्वेन पुनः खावयन् निगमयति"-दइति ढ । ` 

इ-- इव ता सप्तमौ कण्डो (४५२ ए° ) ब्रद्ब्या । 

४-- ४१९७ ए ° ई-पद्भिमध्यतो बद्वम् । 



( ईर ध्त्रा° ) ॥ प्रथमकाग्डम् ॥ ४५५ 

दिवसे “पुरस्तात् पञ्चात् च नः दृश्ते, "तत्" तेन “एनः टचम् 

"एतेनः इविषा “सवे साकल्येन “हन्तिः, न किञ्चन च्रवशेषयति । 

रतः सवेपापच्चयाय चनद्रद शंमरदहितायां शणद्धामावास्याया मेवोप- 

वसेदित्ययेः ॥ 

उक्तायेज्ञानं प्रशंसति- “सवे इवा इति॥१३॥ 

उपवासतिथिविषये केषाञ्चित्पयच माद-- “तद्धेक दति । केचन 

चन्द्रद शेनयक्रायां चतुद्णोयुक्रामावास्याया मेवोपवसन्ति। एषा 

मभिप्राय माद- श्वः परस्मिन्नहनि नोदेतेतिः अव्यवदिते एव 

भविव्यति काले उदय न प्राप्नोति; श्रतोऽद्ग्नोपवासपच्ो 

न यक्त दत्यभिप्रायः। वत्पच्चे को लाम दूत्यत आह “शरदौ 

ेवेति। शरदः" श्रविग्रशृष्ट प्रत्यचतं चनद्राख्यंः खल् देवाना मविक्घौणए 

मन्नं भवतिः ; अतो यथा न विच्ौणं भवेत्, तया ( कन्तेव्यम् ) । 

"अथः चद््र्तयसमनन्तर मेव एभ्यः देवेभ्यो वयम् दूनः" 

लोकात् ्रदास्याम दतिः। श्रविक्लौणल मेव द शयति- ^तद्भौति। 

र्वाजिताननेऽवशिष्टे पुनरन्नसञ्चये सत्यन्नषातव्यात् तत् सण्ठद्भम्' 

तयाविधान्न एव प्रदद्धान्नो भवति । तस््नात् चनद्रदशंनयुक्रतिया- 

वेवोपवासो यक्त दति॥ 

दृष्टो पवासपक्े दोषाभिधानपुरःखर मदश्रनो पवास मेव सम्थ- 

यते- “श्रमो माजौ वित्यादिना । (तु-शब्दः पक्त व्यावन्तंयति। 

“असोमयाजो च्षौीरचाजो भवतिः; स मेव नखेदिति निगमित- 

लवात् । शरदौ हेव" श्राज्ञतं चौर मेव लोकान्तरवत्ति सत्, सोमो 

९-- "चन्द्रारयं (? थ ^. ?)-इति ठ । 



४५६ ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ (५प० इव्रा० ) 

राजा भवतिः ; “स एष श्राहतिभ्यो जातः पश्चाद् ददृगओे-दति 

वच्छमाणएल्वात्. ॥ १ 8 ॥ 

अस्तु, ततः कि मित्यत श्राह-- “श्रय यथयैवेति। ययाः 

पुराः चनदरस्यौ षध्यदकेषु प्रेशर दितकाले, श्रमावास्यातः पदि वसे 

दत्यथेः। तच यथा गावः केवलो: चन्द्रानुप्रवेगश्ररडिताः शश्रोषघोःः 

रपः" च ्राहारं कवा, केवलं चन्द्ररहितम् “एवः "पयो दुद" 

दुहते? । “लोपस्त श्रात्मनेपदेषु-दतिर त-लोपः, “बहलं 

ढन्दसि""- दति" ट् । “एवं तत्" चोरयजनं भवति ; चन्द्रानु- 

प्रवेशर हितं केवलं भवतोौत्यथः । श्रतो दृष्टो पवासे चन्रस्योषधो- 

व्वननुप्रवेशेन केवललत्वात् तदानोँं चौरस्य चन्द्रात्मकान्नलाभावात् 

स पच्वो न युक्त इत्ययः । श्रस्तु, कौ दोष इत्या शङ्खावश्यं चन््रानु- 

्बेश्रता चौरेण भवितव्य मित्याह “एष वा इति। एतत् 

सान्नाय्यत्राह्मवद् व्याख्येयम्* । एनम् श्रमावास्याया मोषधौ- 

व्वनुप्रविष्टम् ताभ्यः श्राङ्तिन्यः' सकाशात् कोररूपेण “सन्भुत्यः 

श्रधिजनयतिः पुनरत्यादयति स्ौरयाजो) स एषः" अमुं लोक 

मागतः, पुनराह्ृतिद्ारा९ अन्तरि च्े उत्पन्नः, | "पञातः प्रतोच्यां 

दिशि 'ददृशेः दृश्यते ॥ ९१५॥ 

“तद्धा एतदिति । तत्ः एतच्न्द्राख्य मन्नं परिक्षवते' परि- 

९-- परस्या मेव कण्डिकायाम् (११ ०)। मूलन्तु ७०७० १६ ° ष्टम् । 

२-- घा० पार ऋखदा०डउ० 8। ३-- पा० ० ७.१. ७१ । 

£-- पा० खू* 9. १.८। ५-- मूलम् ४४५० < प°; तद्याख्यानम् 

४५९ ° इङ्श्यम् | द-- ‹न्द्वारेगा'-दइति | 



(खय त्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ४५७ 

रमति । उक्ताथेज्ञानं प्रशंखति- “अविक्लोणं ह वा श्रस्यास्मि- 

निति ॥ १६॥ 

च्रन्नस्या विौएत्राच सान्नाख्यस्यावश्यं द्ातव्यता माइ-- “तद्या 

एतां राधि भिति। चद्धरोपच्य एवाननप्रच्यवः; च्यृतस्य च 

खलो कम्रवेश उक्तः; प्रच्यतञ्च तदन्न तयेव प्रणाश मप्राय यथा 

पुनरागच्छेदिति कामया सान्नाय्वयाजिव्वेतेऽस्माकं रोररूपेण 

पुनः सम्पाद्य दाखन्तौत्याशंसां कुवन्ति । अतोऽवश्यं चन्द्रद् गन 

रह्िततियौ सान्नाय्यं कन्तव्य मित्यथंः ॥ 

उक्रायेज्ञ प्रप्रंसति- शच्राह वा दति। “जिच्छाःः नौचाः; 

“समानो खश्च निधयः" इत्यादि मन्तवर्णात्" । उक्ता यज्ञा ज्नि्टतराः। 

तं ज्ञानिन मय मश्ननाच्छादनादिकं प्रयच्छतौत्याशंसनो यलं युक्त 

मेवेत्यादइ- श्यो वा दति॥ ९७॥ 

चन्द्रस्य क्षयोद यकारणाभिधानव्याज्ञेन चनद्रद्भनरदडिता ममा- 

वास्यां प्रशंखति- (तद्या एष एषेनद्र इत्यादिना । तपन्नादित्य 

एवेन्द्रः, परमेश्वययो गात् । चन्द्रस्य ट चलं प्रतिपादितम् । “स 

चन्द्रमाः" “रयः सूयस्य ग्र्जन्म्रव भति । चरनेन सूर्या चन्द्रमसो - 

रिन्द्रहचले समयिंते भवतः। भाटव्यतवं समययदे- “तस्मा 

१-- तेन न्रा० २. ४.१. २। 

र-- छ्चधदाथैनिणये त्वेव मुक्तं याखन-- “तत् को खेचः? मेघ इति 

नशक्ताः ; त्वाष्रोऽसुर इत्यतिद्ासिकाः ; अपाच्च ज्योतिषश्च मिश्ौ- 
भावकमंणो वषेकमे जायते, तचो पमाथेन र॒द्धवर्णा भवन्त्य वत्त खलु 
मच्छवरं ब्रा्यणवादाख्च ; विख्या श्सरस्य खीतांसि निवारयान्च- 
कार, तसन् हते प्रसस्यन्दिर अधः'"- व्यादि निर ३. ५, २। 
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४१८ ॥ प्रतपथत्राद्यणम् ॥ (प्रर इत्रार ) 

दिति। यस्मादयं तख भराटव्यः, तस्मात्" "पुराः चअमावास्यातः 

पूवंदिवसेषु श्रत्यन्तं दूरं यया भवति तथा उदितः श्रपि 

'अचेनं' दर्याख्य मिन प्रति “एतां राचिम्" भ्रमु ममावास्यादिवसं 

प्रति उपेवः समौपे एव नन्याञ्चवतेः श्रागच्छति। अरय “सः 

एव “अरस्य इन्द्रस्य 'व्यात्तः विटतं मुखं प्राप्रोति।॥१८॥ 

“तं यसिवेति। तं मुखान्तगंतं शचं गिरज्रव खयं उदेति । 

“सः तस्मिन् दिवसे न पुरस्तात्" दृश्छते । उक्रायेज्ञं प्रशंषति- 

“ग्रसते ह वा दति । चन्द्राख्यभ्नादव्यस्यात्यन्त मदभेनात् तद्राचौ 

सपन्नाः न सन्तः एव “इत्याहः ॥ १९ ॥ 

एवे सपल्नं चन्द्रं निःशेषेण पौला पुननिंगंमयति- “तं 

निद्धौयेति। पूवेस्यां दिशि भक्तितः, पञ्चाद् भागे निगेतो 

रेखामाचो दृश्यते ; “सः च पुनः" कलाक्रमेण तस्यैव सू्स्यान्न- 

त्वाय प्रवद्धते ॥ 

ज्ञातुः फल माह-- “यदि देति । स्यः प्राच्ररपि श्रनेन 

इतघनोऽपि कषिवाणि्यादिकया कया चित्या सण्डद्भो भवन् 

"एतस्य ज्ञातरन्नाथं मेव वद्धते॥९०॥ | 

सान्ना सस्येन माख्यायिकया प्रतिपादितम्, तच केषा- 

च्चित्पच मुणन्यस्य पुनरिव मेव सिद्धान्तयति- “तद्धैक इति। 

"तत्" सान्नाय्यम् । मदेन्रलवे कारण माह - “एष पुरेति। प्रवे केवल | 

मिन्द्र: सन्नपि; यथा कञ्िद्राजमाचः सन् पश्चाच्छचून् जिला 

महाराजतां प्राप्नोति। यत एवं टच हता मेन्द्रोऽभवत्, 

श्रत एवं युक्त मित्यथेः । खपक्ते युक्रि माह “चस्य वधादिति । 



(दख शत्रा ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४५९ 

टचबधात् प्राक् यतोऽयं केवलः इन्द्रः", तथाविध एव ख ठ" 

हतवान्; चरतः पश्चादागतं महत मप्रयोजक मिति दृद्रायेत्येव 

कुर्यात्" इति ॥ २९॥३॥[६. ४.॥ 

दति ओसायणाचा्यविर विते माधवोये बवेदाथेप्रकाश 

माध्यन्दिनिशतपयत्रादह्मणएभाय्ये 

प्रथमकाण्डे षष्ठाध्याये चतुथं ब्राह्मणम् ॥ 

बेदारथखख प्रकाशेन तमो दाद निवारयन् । 

पुमथं श्चतुरो देयार् विद्यातौ यमडश्वरः ॥ ६ ॥ 

ब्रह्माण्डं गोखडसं कनकदयतुलापररुषौ खणंगभम्, 

सप्ताभ्ौन् पञ्चस रौ स्तिदग्तरुलताघेनुखौ वणेभ्रमोः । 

रन्नोखां रुकवाजिद्िपमदहितरथो सायणिः सिङ्गण्यो, 

वयश्राणोदिश्वचक्र प्रथितविधिमदहग्डतयुक्तं घटञ्च ॥ 
धान्यादि घन्यजन्द्रा तिलभव मतुलः खजं वणंमुख्यः, 

कार्पासोयं क्ृपावान् गुडजृत मजडो राजत राजपज्यः। 

 च्ज्योत्थं प्राज्यजन््रा लवणएज मनृणः शाकरं चाकंतेजाः, 

रन्ाच्छो रन्नरूपं गिरि महत सुदा पाचसाल्िङ्गणयैः ॥ 

दूति ओओमद्राजाधिराजपरमेश्रवेदिकमागेप्रवन्तकओरौ हरि हरमदा- 

राजसास्नाञ्यधुरन्धरेण सायणाचायंण विरचिते माधवोये 

वेदायेप्रकाग्र माध्यन्दिनिशतपयन्राह्मणभाये प्रयम- 

काण्डे षषटाध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥ 



४६० ॥ शलभ यत्राद्धयगम् ॥ (५्° ध्व्रा°) 

[ श्रय सत्रमाध्याये प्रथमं जाद्युणम् | 

ज ><= 

स वे पखश्ाखुथा व्वत्सानपाकरोति। तद्युत्यणं- 
खया व्वत्सानपाकरोति यच वे गायचौ सोम स॒च्छा- 
पतत्तदस्या ऽआ हरन्त्या ऽअपादस्ताभ्याय॒त्य+ परं प्र चि- 

च्छेद गायव्ये वा सौमस्य वा रान्नस्तत्पतित्वा परशौ! 
ऽभवत्तस्मात्पखौ नाम तदयदेवाच सोमस्य न्यक्तं तदि- 

दप्यसदिति तस्मात्यणशशखया व्वत्सानपाकरोति ॥ १॥ 

ताः माच्छिनित्ि। इषे त्वोज् त्वति व्वृश्यं तदाद 

यद्ाहेषे त्देत्यूज त्देति यौ व्वष्टादृ्सो जायते तस्मे 

तदाह ।॥ २॥ 

अथ मातभिव्वत्सान्त्समवाज्जन्ति । स व्वत्सः शाख- 

योपस्मृश्ति व्वायव स्थेत्ययं वं व्वायर्योऽयं पवत ऽष 

वा ऽइद्ः सव्व प्रुप्याययति यदिद किञ्च व्वुषत्येष 

वु¶ ऽर्तासां प्रष्याययिता तुस्मादाह व्वायुव स्येत्यपायुव 

* “अपाघस्ताभ्याय्॒'- दति सा०-सम्मत इति डा ०-वेवर्ः । 

{ “स पर्ा-डति ख। { (तः-इति च। 



( ऽख० त्रा२) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ४९१ 

स्थेत्यु हक आ्राहुरुप हि दितोयोऽवतौति* तद् तथा न॒ 
व्रयात् ॥ ३ ॥ 

चथ मातुणा सेका शाखयोपस्पृशति । व्वत्सुन 
व्याकत्य देवो वः सविता प्राप्ययत्विति सविता वै 
देवानां प्रसविता सवितप्रशता यन्नः स॒म्भरानिति 

तस्मादाह देवो वः सविता प्राप्पयलत्विति ॥ ४ ॥ 

श्रु्तमाय कम्मण ऽइति । यन्नो बे श्रुष्ठतमं कुम्ये 

यज्ञाय हि तस्मादाह श्रेष्ठतमाय कृम्मेण ऽइति ॥५॥ 

च्राप्यायध्व मध्या ऽइन्द्राय भाग सिति। तद्युथेवादो 
देव तायै दविरखललनरादिशत्येवु मवेतदे वुताया ऽच्रादि- 
प्रति यदादहाप्यायध्वं मघ्या ऽइन्द्राय भाग सिति॥&€॥ 

प्रजावतौरनमौवा ऽअयश््ा ऽइति । नाच तिरोहित 
मिवास्ति माव स्तेनं ऽडश्तं माधश्म्स इइतिमावो 

नाद्रा रश्शध्सौशतेल्येवेतदाह धवा ऽअस्मिन् गोपतौ 
स्यात बह्लौरित्यनपक्रमिण्योऽसिन् युजमाने वबह्यः 

स्यातेत्येवेतदाह ॥ ७ । | 
ञ्थाहवनौयागारस्य वा पुरस्ताद् । गाहपत्यागारस्य 

वा शाखा मपगृहति युजमानस्य पणन पाति 
तट् इद्यणवेतद्यजमानस्य पशरन् पुरिदद्ाति गे ॥ ट॥ 

^ “दितोयोऽयतौति"-इति च । 



8६२ ॥ प्रतपथन्राद्यणम् ॥ ( ५० 9त्रा०) 

तस्यां पविचं करोति । व्वसोः पवि मसीति यन्नो 

वै व्व॒सुस्त॒ स्मादाह व्वसोः पवि मसौति ॥ € ॥ 

श्रथ यवुाग्वेताः राति मभि जुद्ोति । आदिष्टं 
वा ऽरुतदेवतायचै हविभवति यत्यः स यत्युयसा 
जदयाद्थान्धस्ये देवतायै दवि्दहौतं तदन्यस्ये जुह्या- 
देव तत्तस्रायवाग्बेतार रचि मब्निदहोचं जुहोति जु्ध- 
त्यभि होच मुपक्लृनोखा भुव*त्यथाहौोपरष्टा प्रब्रूतादिति 
यदा प्रादहोपदष्टेति ॥ १० ॥ 

अ्थोखा मादत्ते। द्ौरसि पथिव्यसौत्यपस्तौत्येवैना 
मेतन्महयत्येव यदाह द्यौरसि परथिव्यसौति मातरिश्चनो 
चुश्माऽसौति यज्ञ मेवेतत्करोति य॒था घम प्ररच्यादेवं 
प्रदणक्ति व्विश्ुधा ऽअसि परमेण धुम्ना इहस्व 

माद्वारिति त्येवैना भेतदश्थिलां करोति माते 
यज्ञपतिद्ाषौद्ति यजमानो वे यज्नपतिस्तद्जमानाये- 

वेतद दला माशस्ते ॥ ११ ॥ | 

अथ पविचं निदधाति। तदे प्राङः निदध्यात््राचौ 
हि देवानां दिगुथो ऽउदगदौचौ हि मनुष्याणं दिगयं 

वे पवि योऽयं पवते सोऽय मिसाजल्ञोकांस्तियड्नुपवते 

तस्माद्द् डः निद्धात् ॥ १२॥ 

* ^न्खा भुव-इति डा०-वेवरेग च दृष्ः। च-पाठस्तु ^°्खा भवः-इति । 



(जख रेत्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४९३ 

तद्यथेवादः । सोमः राजानं पवितेण सम्पावुयन्त्ेव् 
मेवैतत्सुम्पावयत्युदौचौनदशं वे तत्पविचं भवति येन 
तत्सोमः राजानः सम्पावुयन्ति त॒स्माद्दङः निद्- 

ध्यात् ॥ १३॥ 
तन्निदधाति। व्वसोः पवि मङीति यज्ञो वै 

व्वसुस्तस्मादादह व्वसोः पवि मसौति शतधार £ सदह- 

खधार मित्युपस्तोत्येवेनरेतन्महयत्येव यद् शतुधार 

सहखधार सिति* ॥ १४ ॥ 

थ व्वाच॑यसो भवति । आ तिरं दोग्धोर्व्बाग्वे 
यज्ञो व्विक्ुव्धो यन्नु तनवा ऽइति ॥ १५॥ 

तदानौयमान मसिमन््रयते। देवृकू्वा सविता पुनातु 
व्वुसोः पविकेण शतधारेण सुधेति तद्यथेवादः सोम 
राजानं पविचैण सम्पावयन्त्येव् मेवेतत्सुम्पावयति ॥१६॥ 

अथाह का मधु ऽइति । अमू सिति सु व्विश्वायु- 

रित्य दितौयां एच्छति का मथु इत्यमू सिति सा 
व्विश्कम्मेत्युथ ठतौयां च्छति का मधुक्ष ऽइत्यम् 
मिति सु विश्वधाया ऽइति तदयुत्पृच्छति व्र्याण्येवा- 

स्वेतट् दधाति तिकलो दोग्धि चयो वा ऽइमे लोका ऽर्भ्य॒ 

ऽएवेनदेतन्लोकभ्यः सुम्भरत्युथ कामं व्वदति ॥ १७॥ 

* (मिति-द्रति क, ख ; सिति दति ग । 



8६8 ॥ ज्रतपयत्राद्य णम् ॥ (५प० धत्रा°) 

अयोत्तमा दोहयित्वा। येन दोहयति पाश 

तस्मिन्रुदस्तोक् मानौय पल्युद्चः प्रत्यानयति यद्च पय- 

सोऽहायि तदिहाप्यसद्िति रसस्यो चैव॒ सव्यत्वायेद 

हि यदा व्वुष॑त्यथौषधयो जायन्त ऽ्रोषधौजग्ध्वापः 
पौत्वा त॒त ऽरुष रसः सुभ्भवति तस्माद् रसस्यो चैव 

सव्वेत्वाय तुद्दवास्युातनक्ि तोव्रौकरोव्येवैनरेतत्तस्मा- 
दुद्रास्यातनक्ति ॥ १८ ॥ 

स ऽच्रातनक्ति। इन्द्रस्य त्वा भागः सोमेनातन- 

अौति तद्यथेवादुो देवतायै दवि हलन्तादिश्त्येव मेवै- 
तदेवताथा ऽञ्चादिश्ति यदादन्द्रस्य त्वा भाग सिति. 

सोभेनातनसीति खदयत्येवेनदेतदेवेभ्यः ॥ १६ ॥ 
अथोदकव तोत्तानेन प॒चेणापिदधाति। नेदेनदुपु- 

रिष्टान्नाष्रा रुश्षारस्यवमुशनिति व्वुजो वा ऽचरापस्तद- 
जेणेवेतन्नाष्रा रृष्ःस्यतोऽपदन्ति त॒स्मादुदकुवतोत्ता- 
नेन पाचेशापिदधाति ॥ २० ॥ 

सोऽपिद्धाति। व्वुष्णो हव्य॒ रष्टेति यन्नो वे 
च्वष्णस्त ज्ञाय वैतद्कविः परिददाति गृ्ये त॒स्ादाह 
व्विष्णो व्यं रक्षति ॥ २९१९ ॥ ४ ॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके चतुथं जह्मणम् [ 9. १. | ॥ 
र "पल्यङ् इति च | 



( ऽञअ० शत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४६५ 

॥ श्रौ गणेग्राय नमः ॥ 

प्रधानयागः सकलः साख्यानः सम्प्रकौ तितः । 

प्राघान्येनाय तद्धमां निरूष्यन्तेऽयः सप्तमे ॥ ७ ॥ 

ततादौ सन्निहितलात् सान्नाय्यधर्माःः प्रथम सुच्यन्ते । तच 

वत्सापाकरणाय शाखाच्छे? विधास्यन् तदुचितं शाखायाः परल 

सार्थवाद् माद- “स वे पषंश्राखयेति । सः" वत्साना मपाकर््ता । 

श्राखायाः पललं प्रशंसितु मनुवदति- “तद्यत्पलेशाखयेति । "यच" 

यस्मिन् देशे गायकौ पच्चिरूपेए सोमम्" च्रभिलच्छ आनयनाय 

अगच्छत्, "तत्" रस्याः च्रादहरन्याः"” “श्रपाघस्ता५" अधस्तात् प्रदेश 

१-- (निरूप्यन्तेऽच'-इति ज । 

२-- “अघ्नौषोमोय ख पौणैमासं दविः सान्नाय्य मामावास्यम्''-इति 

४०९ ए° । “स प्रजापतिः पम्ूनत्रवौदेतदसूमे स्नयतेति, तत् प्रशव 
ओषधीभ्यो ऽध्यात्मन्तसमनयन् ; तत् प्रत्यदुहन् ; यत् समनयन्, तत् 
साब्राखस्य सान्राय्यत्वम् इति ते सं. २.५. ३. ३ । तदेतस्मात् 

पश्ुपयसां सान्नाख्यत्व मवगम्बते । गोरस इति, रुत दुब्राद्यणवचन- 
व्याख्यायां सायणः। “सानाय्यं दधिषयोलच्तणम्?-इति चावेव (११. 

२. ६. ६.) भाष्ये सायणः । (सम्यङ नौयते हेमा मभ्मिं परति इति 
साघ्रार्यं इ विरविेषःः-इति पा० इ. १. १२९-खवरनत्तौ दौ्तितः। 
“साच्नाग्यं दुग्धद्धिरूपं ह विः-दइति काव्या° ओरौ ° ४. २, १७-सूच- 

रन्तौ याज्िकदेवश्च । “सोमः खल् वै सान्नाग्यम्'"-दइति ते° त्रा° इ. 
२.३. १९ । सान्नाखखविधानादि कं सवेश्धेतः पूवेस्मिन् त्राद्यणे ४-१९ 
कण्डोषु न्यम् ।  इ-- वत्सापाकरणा्ैशाखाच्छदं इति ठ । 

४-- “आन यनायागच्छ्त्राह रुन््याःः-ईइति ज, छ । 

४-- अपादस्ताः-इति बङ्मूलपाठः ; अपावस्ता'-ईति च भाष्यपाठो डा०- 
वेवरेण दृष; । वस्तुतो अपादस्ता' अप-अदस्तम्, अनुपच्ती भियः 
स्यात् साधुः । तं आ० ४.१. २, ते° त्रा इ, २. ३.१२ दष्व्यम् । 

59 



8६६ ॥ ् रतपथब्राद्यणम् ॥ (धप त्रा) 

“शरभ्यायत्य' यत् "पके, तत्ः प्रचिच्छेद" । कस्ेत्याइ-- “गायश्चे 

वा, सोमस्य वा राज्ञ इति ववा-श्ब्दश्चा्थं, "गाय्याःः “सोमस्य' 

चेत्यथेः ; श्रनतुष्टानलेन विकल्यस्यानुचितलात् । पतितात् पर्षणात् 

उत्यन्नः पलाशः, तस्य “पेलम्*२ । श्रस््वेवं तथाप्यस्येव ्राखाकरणे 

कोऽभिप्राय इत्यत श्राह ““तद्यदेवेति । (तस्मात्, सोमां शस्यैव 

सन्पादितप्रायलात् "पषे्राखया एव मादभ्यः सकाश्रात् "वत्सान् 

“श्रपाङुर्यात्ः एथक् कुर्यात् । कात्यायनस्त॒ श्रमोश्ाखा मपिं 

विकल्येना्रावोचत्- “पलेशराखां हिनत्ति श्रामौलों वा-इति, । 

शम्याः षलञ्”-द तिः विकारेष्वपि ॥ १॥ 

ददान कदने मन्त्रः विधत्ते- “ता मिति। “तदिति। दयत 

दतोट् । यदिर्, तदक्य भित्यथेः। एयग्-यो गस्य विव्तितिलात् 

वाक्यथोरपि पौवापय विवचित मिति गम्यते । स्पष्ट मन्यत् ॥ 
खूचकारस्तु मन््रमेद पच मय्यङ्गोछत्य शाखाच्छदे एव विक- 

ल्यितम्, केदनसनननमनयोवंति योगमिन्नतां चाह- “पषेश्राखां 

१, २-- ज-ट-पुस्तकयो रिह यत्तत्पदे न दृश्येते । 
८ (५ 9 ~ 

द-- तस्य पखत्वम्-इति ठ-पुस्तके नास्ति । 

४-- (सम्पादितपायत्वात् अस्यव शाखच्छदनम्-दद्यव ठ । 

५१- काण्श्चौ० ० ४.२. १९। “रषे तवेद्यूज त्वेति वा-इति तच 

तच्छेषः ( वा° सं° १. १. १, २,.) । “उभयो मन्यो च्छेदने विधानात् 

करगमन्लत्वेन समुच्वथासम्भवाद् विकल्यः"?-द्रति तच या० द° । 

६-- पाच्ख्० ४.३.१४२। ऽ-- वाण्सं० १.१.९१ (१, २वा.)। 



(ऽ रत्रा० ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४९७ 

दिनन्ति श्ामोलौं बेषेवेति, ऊजं लेति वा, किनन्नौति वोभयोः 

साकाङ्ख्वात्, सन्नमयामौति वोत्तरे-दति, ॥ ९॥ 
श्रय ॒वत्छानां माढसंयोजनम् । तत्रैकस्य श्राखया समन्त्रकं 

सुपस्पशेनच्चाह-- “श्रय मादभिरि ति । समवाजेन्ति' संयोजयन्ति । 

े वत्स! गावश्च! थूयं “वायवः ख्य" प्रवद्धंकलेन वायुसब्बन्धाद् यय 

मपि वायवो भवयेति मन्त्ाथःर। कथ मेतेषां वायुलव्यवदहार 

दूति तत्म्थनायाह- “श्रयं वा इत्यादि । वायोगेवां वद्धंकल- 

समयेनाय सवैजगदद्धैकता माह- “एष वा इदं सवं भिति । 

एतन्मन्ल्रगेषलेनः श्राखान्तरे पठितः मन्त मनूद्य निराचष्टे 

“उपायव खेत्यु डक दति*। यदेनं भागं ब्रूयात्, यजमानस्य 

“दितोयः" श्रचुहपागच्छति, चरतो न व्रूयात्" ॥२॥ 

्र्हतानां गवां मध्ये एकस्याः वतात् प्रथक् स्यशेनम्, तन्मन्त्रं 

चाह “श्रय माद्णा मिति। वत्सेन ` याहृत्य' क्त्य । 

प्रषणकर्मेणि सवितुः प्रयोजकत्रे कारण माह “सविता वा 

द्रति । “यज्ञं यज्ञसाधनं चौरम्, तत् “सम्भरान्' सम्भरेयुः ॥ ४ ॥ 

किं तत् श्रेष्ठतमं कमे ? दति, तदाद “यज्ञो वा इति। 

साचात्खगंसाधनलादितर कर्मभ्यः शष्टठतमलम्ः ॥ ५ ॥ 

१- का०्श्रौ० ० ४.२.९१, २, इ । 
२-- वा० सं० १.१.२ (इ वा.) । कार श्रौर सू 8.२. ७। 
इ-- नास््येतदिशे षयं पुस्तके । 
9-- त° सं० १.१.९१; ते° ब्रा ३. २, १ ब्टवयम् । 
५-- त° सं०१.१.३। का०श्रौ° सू ४.२.८। 
्--वा०सं०१.१.३. (९ वा.) । कार ओओ दु ४.२.९। 



8६< | ॥ प्रतपयत्राद्ययम् । (५प्र शब्रा) 

मन्लभागे यदहेवता विशेषना मनि शपूवेक मादे शनम्, तत्मश्र- 

सति- “च्राणायध्व मन्निया, इति। यथा श्रग्रये दविथैदणादौ 

र्रये जुष्ट मितौतिः नामविग्रेषतो देवतादेश्रनं क्रियते, तददिद 

मपि पाठनेव कतं भवतौत्यथः ॥ ६ ॥ 

“प्रजावतौरित्यादि । सष्टायेता माइ- “नातरेति । "मा वः 

दृत्यस्य मन्तभागस्व तात्पये माह- “नाद्रेति । नाद्राः नाष्राणि 

नाश्रकारोणि, शरच्ांसिः। र्चितव्याभ्य दति रच्षणापादानश्वतानि 

स्तनवया्रादोनि नाद्रा । भरुवश्रब्दगो पतिश्ब्दयोरयं माह-- “भ्रुवा 

अस्मिल्ितिं ॥ ७ ॥ 

शराखागृह्यपरे गर विशेषम्, तच समन्लकं ग् हनचचाह-- “श्रया- 

हवनोयागारस्येति । श्रभिषुरोदेरे खापयन्नध्वयुः श्रसुं मन्तरं 

जूयात्- “बजमानस्टेति* । इ श्राखे ! लं "यजमानस्य प्ल्" रच । 

एतन्मन्लपाठतात्पये माद- “तहद्धणवेति। एतन्बन््पाठेन शाखायै 

पशनां परिदानम्, तदधोनवेन रचणर्थम् ॥ ८॥ 

ददान दोहनां शाखायां समन््कं* पविचवन्धनं विधत्ते 

“तस्यां पवि भिति । ( दोहना्थेर ) "तस्यां शाखायां "पवि 

१-- “अश्जियाः?-इति तेत्तिरौयपाठः ; अच्यपाठस्तु यप्या?-इत्येव । 
२-- पुरस्ताद् ( इ८ ए° ७ पं ) १. २. १७ बष्यम् । 

इ-- “णेन्द्र भवति माहेन्द्रं वाइति का० श्रौ ° सू° ४. २. १० । 

४--वा० सं० १.१. ४. (५वा.)। का०्श्रौ० सू० ४,२.१९ । 

५- वाण्सं० १.२. १। कार श्चौ० ० ४.२. १५। 

ई-- नास््येतत् पदं ट-पुखकादन्यत्च । 



( ऽख० श९त्रा° ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४६< 

कुशद्रयात्मकं चितं वा करोतिः वबध्रौयात्। तथाच सचम्- 

"वोः पवित्र मिति पविच मस्यां बध्राति कुशो, बिद्रदा?-दति,ः। 

"वसुः-शब्दाथं माह- “यज्ञो वा इति। पुनात्यनेनेतिः "पविचम्"२, 

तस्मिननित्यथेः ॥ ९ ॥ 

श्रमावास्यायां राचौ सनयतः ौरस्यान्नार्थतेन नियोगात् 
श्रिहोचस्य दवयान्तरं विधत्ते “श्रथ यवाग्वेति । एतच्छब्दायं 

माद- “यत्पय दति । विपक्बाघपुरःसर खपच्च मुपसदरति- 

“स ॒यत्ययसेति । इनद्राथंस्य दुग्धस्य श्रग्यथलस्वाणुक्रवात् । यद् 

यवाग्वेव होतयम्। “यवाग्वाग्रिद्ो चदोमः सनयतः”-द्तिः कात्या- 

यनः। “जुहृत्य्रिहोच भिति। दोदकालोपलकचषणाथेम्, ज॒ह्ृतिसम- 

कालम् ; तद्धोमे परिसमाप्त एव “उखा सान्नाख्यस्ालौ सा श्रध्वयेणा 

अपणप्रदेशे उपकलपना" भवति । तस्याः समानयनानन्तरम् उपद्षटाः 

वत्सेन सङ्गताम् श्रब्रृतात्'- दरति" दोग्धारं प्रत्य्वयृः। यद्" उप्षटा, 

तदा “उप्षटेति' दोग्धा श्राह" ब्रूयादित्ययैः । दग्धा च श्र 

व्यतिरिक्तो भवेत् ; “वाग्यतो दोहयत्यशटरेणः-दतिदचात्* ॥१९ ०॥ 

१-- काण ओौ० सू ४,२.११, १९ । ` र्--पा० सू० ३, २. १८५। 

द- “चविरदभंमयं पविचम्"”-दयापस्तम्बः। “इल्लपरादेणमाचं तु चित् 

छत्वा पविचकम्'-इति । पविचं वेयाकार मिति केचित् । नवकुश- 

वेगो मिति श्रौखनन्तः। वस्तुतो दे साग्रे दभ्टणे पविचं कच्च" शाखायां 

बध्राति, कुशचयस्य रज्चाकार छत्वा वा बश्नातौति सम्प्रदायः । 
8-- का० श्रौ ° द° 8, २. ९७। तडलः शरियिलपक्षा यवागू रिच्यते । 
५-- का० श्रौ खू° ४, २. २२ । “अमरेण --तैवणिके नः-दइति माघवः । 



8७० ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ (ध्र 9त्रा) 

अष्वथाः समन्लकः ्थाल्यादानं विधत्त “श्रयोखा मिति। 

उखायाः दु-एथिवयात्म्रकलस्य कदा चिदप्यसम्भवात् उपस्तुतिमाच 

मिद भित्याह- “उपर्तौत्येवेति। सापि किम्थेत्यत श्राह- 

“"मदयत्येवेति । स्त्या प्रजनं लोके प्रसिद्धम् । श्रधिश्रये मन्त 

माह-- “मातरिश्वन इति । “मातरि अन्तरिके श्रसतोति “मात- 

रिश्वा' वायरादियो वार। तस्य घेस मसि ; तेन दौणमानलात् । 

एतत्पाठेन यज्ञ मेव' कृतवान् भवति । तत्कथ भिति, तदुप- 

पादयति- “यथेति । यज्ञे यथा “घश्े' प्वग्धं श्रञ्यात्", "एवं 

साल्यधिश्रयणेन श्रटृणक्तिः प्रवग्यं कृतवान् भवति ; श्रतो यज्ञ- 

सम्पादनम् । ““विशरधाथाः”-दतिमन््रभागस्व तात्ययांभिधानं खष्टम्। 

“मा ते". तिमन््रभागे यज्ञपतिः-गब्टाये माह- “यजमानो वा 

द्तिं। लाः नाशः, तदभावम् श्राशास्ते- (मा ्ार्षोत्- 

द्रत्यनेन । “ङ कौरिचखे"-द्रतिः घातुः॥ १९॥ ॑ 

श्रय पविच्रस्यापनं तदग्रनियमञ्चाद- “श्रय पविच्र भिति। 

वत्छापाकरणानन्तर यत् शाखापविच्र कतम्, तत् प्रागयं ाच्यां 

“निदध्यात्'। दैव्यस्य पविचस्य देवदिगाभिमुख्यं यक्तम् ; प्राच्या 

इन्द्राधिष्ठितवात्, इन्द्रस्य च सवेदिवतात्मकलात्, तदेवत्यं पविच्रम् । 

रदिगन्तर माहइ- “श्रयोदौचो होति । उत्तरस्यां प्रायेण मनुख- 

्ाचर्यात्। किञ्च यस्माज्जगत्यविचश्तो वायुरपि तियेडतुपवतेः 

१-- वा० सं०१.२.२। काणश्च सू° ४.२.१९ । 

र-- वा सं*१.२.३। काण श्रौ ख ४.२.२०। 

२- निरु०° ७, ७, ¢ उद्यम् । ४ घाण०पा० ा० प” ९द९। 



(अख शत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४७१ 

तिर्यग् गच्छति; श्रतोऽस्यापि पविषलात् तक्छौम्याय “उदडः 

निदध्यात् ॥ १२॥ 

 सान्नाय्यसछ सोमात्मकलवात् तत्पवनसाधन-द शापविचवदस्या- 

प्ुदगयलं युक्त मिति स-दृष्टान्त माद “तद्चथेवाद् इति ॥ ९२॥ 

पविचनिधानस्य मन्त्र माह-- “तज्निदधाति वसोरितिः ॥१४॥ 

मौनकालनियमावधि माद- “च्रयेति। 'तिष्णणं दोग्धोः' 

तिष्णं गवां दौद्ावधि। ववाचाः मन्लेण साध्यलात् वाग् 

यज्ञः'। श्रय वाकूश्ब्देन नियता वाक् विवङिता। वाचि यन्नो 

पयोगिन्यां सत्यां मनसि विच्वेपो भवति, तत्परिहाराय वाड- 

नियमविधानम्ः ॥ १५॥ 

पयस श्रासेचनषमये श्रध्यर्योजेपं विधत्ते “तदानौयमान 

मिति । च्रभिमन््रणम्' श्राभिमुष्येन जपः; “च्रासिच्माने जप- 

तोतिद्ध्ात्*। सुरा" सुष्-पविरेए पावयिलवा। स्पष्ट मन्यत् ॥२ ६॥ 

“श्रयाहेति । श्रध्वयुः प्रथमायां गवि दुग्धाचां का" गाम् 

श्रधुकः दुग्धवानसोति नयात् । सोऽपि दोग्धा गङ्गां गौरौ मिति 
दुग्धाया गोनाम मिति निदिंभेत्। चरथ सोऽष्वयुस्तां सा विश्वायुः 

द्रति" त्रूयात्^ । एव सुत्तरयोरपि याख्या । "विश्वायुः" बह्न्ना, 

१-- वा० सं° ९, ३.१ । का० श्रौ सू° ४, २. २९। 

२-- 'वाग्यमविधानं!-ति ज । इ-- “ध्वर्युंजेषति?-इति ठ । 

४-- कार श्रौ खु ४. २. २३ । तच मन्तः --वा० सं० १.३. २। 

५ काण श्रौ° खू° ४, २. २९ | तच मनः --वा° सं° १. इ. ३। 

इ-- वा० सं० १.४.१९ | का० खौ० ०४. २. २५। 



४७२ ॥ श्रतपचत्राद्यणम् ॥ (५प० शत्रा) 

बड्चो रेत्ययः । विश्वकर्मा" बह्कदश्चिसाधनदो हकर्मोपिता९ । “विश्व- 

धायाः' घौयत इति शधायाः' अन्नम्, बहना? । एवं प्रश्नपूवैकं तासां 

गुणकथयनेन तासु वीयं मवस्थापयति । दोग्व्यगवां श्यां विधत्त- 

“तिखो रोग्धोति। तिष्भ्यः कोरसम्भत्तां चिभ्यो लोकेभ्य एव 

सम्मतवान् भवति, तः तिखो दुद्यात् । श्र्र “यावत् ख मधि- 

कारात्, तिखो वा नित्यलात्”-दत्यादिर खज द्रष्टयम् ॥ 

अ्रतःपर वाङ्धियमं विखजेदिःत्याह-“श्रय कामं वदतौोति ॥९७॥ 

दो इनपाचर्षालनोद कस्य पुनः सौरे समपेण माह- “च्रयो- 

त्तमा भिति । “उदस्तोकम्" उद कविन्द्धारा मित्यथेः । “पल्यज्ः 

परितो गमयिला, दौ दपा उदक मासिच्य प्राख्येत्यथेः । "पयसः" 

अवशिष्टं “यत्' ्रहायि' इत मथत् । “तदिदापौति। ्रपि- 

शब्दो भिन्नक्रमः, तद पोह “श्रसत्' भवेदिति । एतत् सङ्खाल- 

नोद कानयनप्रयोजनम् । तदपि किमयं मित्यत श्राह- “ररस्यो 

चवेति । ड, च, एवः-दइति निपातचयम् । “रसस्य रौरस्येव “सवं- 

लाय' कात्छ्याय । श्रस्तु नाम कौरांभेन सवम्, तत्संयुनेन , 
चालितोदकेन कथं सवेव मिव्युद्कसयापि चौरोपादानता माद- 

ष्दृूदं हि यदेति परिकालनानयनमन्लः* सूते दशितिः 

१, ₹-- वा० सं° १. ४.२, ३ ¦ का० आरौ खू° ४.२. २९। 
इ-- का°श्नौ °खू° ४. ₹. २८, २९। अचरादिषदेन “्ादिसामर्थात्”- 

‹द्रनाचच?- द तिसूच दयस्य ग्रह णम् (का० खो सू° ४.२.३०, २९.) । 

९-- परिपुर्वाङ्गतेः रूपमिदम् खव सुपरिद्टादपि ३.९. २.१६ बष्टवयम्। 

५-- चान्नातच्च सः-- ते° सं० १.९१. ३. ९। 
शः 



(ऽख० शत्रा ) ॥ प्रयमकाण्डम् ॥ ४७द् 

“परिकालन मानयति सन्यच्यध्व शतावरोरिव्यादिना^ । “तदु- 

इाख्ेत्यादि । आतञ्चनेनेतत् चौर तौतरोहतवान् भवति । तौत्रौ- 

करणं सारलकरणम्। च्ोरादपि दघ्नोबेलकरत्ं लोके दृष्टम्,- 

“यन्मा धिनवत्तन्मे कुरुत""-दति द्युक्तम्ः। श्रातञ्चनद्रव्यं सू्कार 

्रह-- “श्राग्घुतग्रेषेण-द्तिर । यवाग्बेत्ययः* ॥ १८॥ 

तच मन्् माद- “सख श्रातनक्तिं इन्द्रस्य लेति*। मन्त्रे देवता- 

नामनिेशं प्रशंखति- “तद्यथेति । पूरवेवद्मास्येम्९ । सोमस 

देवताना मतिभ्रियलात् कौत्तितेन एतद्ध तेभ्यः खादु छृतवान् 

भवति ॥ ५९ ॥ | 

'“अथोद्कवतेति। पिधानपाचस्योदकप्रखते प्रयोजन माद- 

“नेदिति। नेत्-दूति परिभये । यद्युदक प्रं न कुर्यात्, नतु चौर 

मुपरिभागे, रकांसि' श्रवग्डशान्' अ्रवश्ठ प्रयः ; एतद्धयावह भित्यथेः। 

कथं तत्परिहार दति तदाह- “वच्चो वा आप दति॥ २०॥ 

“सोऽपिदधातोति। पिधानमन्लेः विष्णएशब्दाथे माद-- “यज्ञो 

१-- का० श्रौ° ख्० ४.२. ३२ (ते सं १. १. ३. १ बष्टव्यम् ) । 

₹-- पुरस्तादरतम्--४४९ ए० १५ प ( ते° सं० २.१५, ई, 8.) । 
३२, ४-- का० रो खु ४.२. ३२। दध्रेति नव्याः। “अच विपति- 

प्रततिः"-दइव्यादियां ज्िकदेषोयो ग्रजयोऽच्रालोच्यः | 

५-- वा० सं° १।8..9॥ 

€-- इदेव षकग्डो-भाव्यं चर्व्यम् ( ४९१ ए) । 

७-- “नेत्येष इदिव्येतेन सम््रयज्यते पर्भिये'-इति निर० १. ३. ई । 

८ वा० सं० १.8.१५ का. श्रौ ख० ४.२, ३४ । 
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४७४ ॥ श्रतपधत्राद्यणम् ॥ (परपर शत्रा) 

वाइति। स च चय्यात्मना वयापिलात् च्यज्ञो विष्णःः॥२१॥. 

४ ॥ [ ७. १.|॥ 

दूति शओ्रौसायणचायंविरचिते माधवौय वेदार्थप्रकाशओ 

माध्यन्दिनिशतपयब्राह्मएभाय्ये 

प्रथमकाण्ड सप्तमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

९-- “प्रतिपदि दशयागं चिकौषुरमावास्यायां प्रातरुभिहयोचं इत्वा 
दशरंयागाथं “ममानेवेचै"-इति मन्तरेण अभिषु समिदाधानरूप 

मन्वाधानं छत्व वत्वापाकरणं कुर्यात् । दश्चेयागे चीणि हवीधि 

सन्ति । आम्रेयोऽद्धाकपालः, रनर दधि, रेन््रं पय इति । तच प्रतिपदि 

दधि दुं दध्नो निष्यत्ये राचावमावास्यायां गावो दोग्धब्याः। वद्योह- 

नाथं पातर्जीकिकदो हादृद्धं खमाढठभिः स चरन्तो वत्साः खमाटभ्यः 
पलागशशाखयापाकरणोयाः । तदथं पलाश्शाखाच्छेदनम्"- दति वा” 

सं° महौ ° भा०। अथा “देवौ वः?-दतौम मेव, चौन्मन्तानभिपेव्य 

विनियोगचयं च पोक्त मापस्तम्बेन । तथाद्ि--“देवौ वः सविता 

प्रापेयत्विति शाखया गोचराय गाः प्रस्थापयति, परिताना मेकां 

शाखयोपस्पृशति दभेदभपिञ्चलैवा सपराप्यायघ्व मिति, रुडस्य हेतिः 

परि वो डगत््किति परस्थिता अनुमन्यते" -इति । अत णव तेत्तिरीय- 

भाष्टो सायशेना् विनियोगसङ्खह खव सुक्तः-- “षे शाखां 

द्िनत्यजं मा्टिं वा रति वत्सकान्। अपाछत्याय देवो गाः 

प्रस्थाप्याप्येति गां स्यणरेत् । श्ढस्ये्यभिमन््यतान् धवेति गद माव्रजेत् । 

यजेति ए़एखोपगृद् इव्यद्ावनु वाकगा-इति । खवद्तदनुवाकाघ्नात- 

रुदभिमन्लेसतेत्तिरीयाणां शाखाव्छेदनादौन्यटौ कर्म्माणि सम्पद्यन्ते । 

तच “सन्नयन ग्टजूकरणम्, अनुमाजेन मानुलोग्येन संलब्मधूल्याद्यष- 



(ऽ रत्रा०) ॥ पथमकाण्डम् ॥ 8७५ 

चरणः ह वे जायते योऽस्ति। स जायमान ऽर्व् 
देवेभ्य ऽक्षिभ्यः पितृभ्यो मनष्येभ्यः ॥ १॥ 

स युदेव युजत । तेन देवेभ्य ऽणं जायते तुडोभ्य 

ऽश्तत् करोति युदेनान् युजते यदेभ्यो जुहोति ॥ २॥ 

श्य युदेवानुन्ुवौत । तेनुऽपिभ्य ऽकरं जायते तुदधभ्य 
ऽएतुत्करोत्युपौणां निधिगोप ऽइति छनूचानु माहुः ॥३। 

अथ यदेव प्रजा मिच्छत। तेन पिदुभ्य ऽ््णं 

जायते तद्धोभ्य ऽर्तत्करोति यदेषा सुन्तता*व्यवच्छिन्ा 

प्रजा भवति ॥ 8॥ 

अथ य॒देव॒ व्वासुयेत । तेन मनुष्येभ्य ऽणं जायते 

तद्धोभ्य ऽरुतत्करोति य॒देनान् व्वासुयते यदेभ्योऽशनं 

ददाति सयु ऽर्तानि सव्वाणि करोति सु कत॒कम्भा 

तस्य सुव्व माप्त सव्वं जितम्† ॥ ५। 

नयनम्"-इति वे°त्रा°सा०मा०। मूलादारभ्वाम्रात् स्पश्यन मनुमाजेन 

मिति धृततैखामो । “अनु माजेनं तत्पर्णा दि पातनेन गुणौकर्णम्”- 

इति का० ्रौ० ० ४.२. इ भाष्ये या० दे । वाजसनेधिनान्तु 

““रुदरस्येति मन्तो मन्लभागो वा नेवाम्नातः; खं “वायव खः- 

इत्यस्यानन्तरम् “'उपायव स्य-इति मन्तो मन्त्रं वा नास्त्येव ; 
अपि “आाप्यायध्व मिति मन्ते “ऊजेखतौः पयखतौः'-इति 
विशेषणपदं द्याभावोऽपि बोध्यः। 

* “सन्तताः-इति च । 1 (जितंः-दति क, ख ; “जित ९'-इति च | 



४७९ ॥ शतप यत्राद्धयगम् ॥ ( धषन पत्रा) 

स येन देवेभ्य ऽकणं जायते । तुदेनांस्तद्वदयते* ` 
यद्युजतेऽथ युदद्नौ जहोति तदेनांस्तदवदयते। त॒स्मा- 
दयत्किच्चाप्रो जुदति तदवदुानं नाम ॥€॥ 

तद चतुरवत्तं भवति। इदं वा ऽञअनुवाक्याथ 

यज्छाथ व्वषङ्कारोऽथ सु देवता चतुर्थौ युस्ये देवतायै 
हविभेवत्येवः हि देवता ऽ्रवदानान्यन्वुायत्तां ऽऋअव- 
दानानि वा देवता ऽअन्वायत्तान्धतिरिक्तः ह त॒दव- 
दानं य॒त्यच्बमं कस्मा ऽउ हि तदवयेत्तस्माचतुर वत्तं 

भवति ॥ ७ ॥ | 

डतो पञ्चावत्त मेव भवति । पाको यन्नः पाङ्गः 

पशुः पञ्वऽत्तवः संव्वत्सरस्येषो पच्चावत्तस्य सम्य दहह 

प्रजया पशमिभवति य॒स्यवं व्विद्षः पञ्चावत्तं कियत 

ऽण्तद्च न्वेव प्रज्ञातं कौरुपाच्चालं युच्चतुरवत्तं तस्मा- 
` चतुरवत्तं भवति ॥ ८॥ 

स वे यावन्मा मिवैवावद्येत्। मानुष ह कुर्यादु 
न्मदवययेद् व्यद्चं वे तद्यज्ञस्य युन्मानुषं नेद् व्य्॒खं यज्ञ 

 करवाणौति तस्माद्यावन्मा्र मिवेवुावदेत् ॥ €॥ 
स ऽच्राज्यस्योपस्तौय। दिहविषोऽवदायाथोपरि- 

ाद्ज्यस्यासिघारयति दे वा ऽच्राहुतौ सोमाहति- ¦ 
+,1† ^°दुवजायतेः-दइति ख । 

† “°्पन्वायत्ताः-दति ख ।  § “श््रपतिरिक्त-इति ख। 



( ऽद रत्रा) ॥ परथमकाण्डम् ॥ । 8७७ 

रेवान्धाज्याहतिरन्या त॒त ऽरुषा कंवलौ य॒त्सोमाहति- 
रथेषाज्याहतियद्ववियन्नो य॒त्पशुस्तट्ाज्य मेवैतत् करोति 
तस्मादुभयुत च्राज्यं भवत्येतं जुष्टं देवानां यदाज्यं 
तन्जुष्ट॒सेवेतदेवेभ्यः करोति तुस्मादुभयुत ऽअाज्चं 
भवति ॥ १०॥ 

असो वा ऽअनुवुपक्ययुं याज्या। ते ऽउस योषे 

तयोम्मिधन मस्ति वषद्वार् र तद्वा ऽरुष॒ वु व्वषद्भारो 

य॒ ऽरषु त॒पति स॒ ऽउद्यन्तेवामु मधिदरवत्यस्तं युन्निमा 

मधिद्रवति तदेतेन व्वृष्णेमां प्रजातिं प्र॒जायते यैन- 

योरियं प्रजातिः ॥ ११॥ 

सोऽनुवाक्या मनच् । याज्या मनुद्रत्य पञ्चादषद्ध- 

रोति पञ्ादं परत्य व्दधा योषा सम॒धिद्रवति तदेन 
ऽउभे पुरस्तात् कत्वा व्वष्णा वषट्वारेणाधिद्रावयति 

तस्माद् सह वेव वषद्कार्ण जुहयादट् व॒षद्भते वा ॥ १२॥ 
देवपाच वा ऽरष य॒द्दषट्ारः। तद्यथा पाच ऽउङन्य 

प्रयच्छेदेवं तदथ य॒त्परा व्वषट्ाराज्जहयाद्यथाधो 

भूमौ निदिग्धं* त॒दमुया स्यादेवं तत्तस्मादु सह वेव 
व्वषद्भारण जुहयादषद्ुते वा ॥ १३॥ 

ता त इति डा °-वेवरः । 

† "वै" -दभ्येव ख-पएुस्तके । 

† इहेव ६०० श्रतम्"”-इति ख ; “शतम् ६००२ इति च-पुस्तक्त । 



8 ७८ ॥ ¶्रतपथत्नाद्ययणम् ॥ (५षर पन्ना) 

तद्यथा योनो रेतः सिच्छेत् । णवं तद्ध यत्रा 
व्वषट्राराज्हयाद्चया योनो रतः सिक्तं तुदमुया स्यादेवं 
तत्तसमादु सह वेवु* व्वषद्वारण जुहयाइषद्ते वा ॥ १४॥ 

असौ वा ऽअरनुवाव्येयं याज्या । सा वे गायचौयं 
चिष्टवसी स वे गायकौ मन्वाह तदम् मनुब्रवन्रसौ 

चानुवाव्येमा मन्वादयः हि गायचौ ॥ १५॥ 

अथ चिष्टुभा यजति। तुदनुग युजन्नियरः डि 

याज्यासुष्या ऽच्रधि व्वुषट्करोत्यसा ऽउ डि बिष्ुत्देने 

सयुजौ करोति तस्मादिमे सुम्धु्ञाते ऽअनुयोरनु- 
सम्भोगु मिमाः सुव्वौः प्रजा अनु सभ्धञ्जते ॥ १६॥. 

स वा अङ्खयन्निवेवानुवाक्या सनुन्रयात्। असो 
छनुवाक्या ददडासो वाहत हि तद्रपं शिप्र ऽश्व 

याज्यया त्वरेतेयः हि याज्या रथन्तर £ हयः राथन्तर् 

“ हि तद्रप यति वा अनुवाक्या प्रयच्छति याज्छ्या 

तस्मादनुवाक्यायं रूपः इवे इवामदह ऽागच्छेदटु म्ब 

सीदेति यङ्धयति हि तया प्रयच्छति याज्यया तस्मा- 

द्याज्याये रूपं व्वीहि हविजुषुसख हविराव्वुषायस्वाि 

पिब प्रति यत्पर हि तया युच्छति। ॥ १७॥ 

साया पुरस्ता्लक्णा । सानुवाक्या स्यादसरौ दनु- 

* पत" -द्रत्येव ख-पुस्के । { “यच्छति इति च | 



( अख० ब्रा) ॥ प्रथमकार्म् ॥ 8 ७९ 

वाक्या तस्या अमुष्या ऽअवुस्ताह्लश्* चन्द्रमा 

नु्वाणि खयः ॥ १८ ॥ 

अथ योपरिष्टाल्शूला। स याज्या स्यादियः हि 
याज्या तस्या ऽअस्या ऽउपरिष्टाल्लश्सौ षधयो व्वनस्यतय 

ऽअअपोऽभ्िरिसाः प्रजाः ॥ १९॥ 

सा इ न्वेव सुख्टद्ानुवाक्वा । थ॒स्ये प्रथमात्पदादेव॒तां 
मभिव्याहइरति सो ऽरव सुग्द़ा याज्या युस्या ऽउनत्तमात् 

पद्देवताया शुधि वषट्करोति व्वौयं वै देवतुऽस्तद्- 
भयुत ऽरुषैतद्दीर्थेण परिषद्य युस्ये टेवताये इविभुवति 
तस्ये प्रयच्छति ॥ २० ॥ 

सतै व्वौगिति करोति। व्वाग्बे व्वषटारो वाग्रेतो 
गत ऽरवेतस्सिञ्चति षडत्युतवो वे षट् तहतुष्ठैवेतद्रेतः 

सिच्यते तदतवो रतः सिक्त मिमाः प्रजाः प्रजनयन्ति 

तस्मादेवं व्वषटूरोति ॥२१॥ 

देवा वा ऽचुसुराश्च। उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः 

पितुदाय सुपेथरेतावेवादंमासौ यु ऽखवापयते तं देवा 
ऽउपाय॒न् योप्यैयते त मुसुराः ॥ २२॥ 

* “अधघल्ताह्वत्तः-इति सा०-सम्मत इति डा०-वेवरः। 

† नाख््येतत् प्रदम् ख-एुस्तके । 



8८० ॥ प्रतपथन्राद्य णम् ॥ (५पर धत्रा°) 

ते देवा ऽअकामयन्त। कथं न्विमि मपि स॒ंखन्जौ- 
महि योऽय सुराणा सिति तेऽचन्तः श्राम्यन्तेरुस्त 
ऽरुतु हवियन्नं दहशुयदश्युणेमासौ ताभ्या मयजन्त 
ताभ्या सिष्त मपि स॒मटञ्जञत ॥ २३॥ 

यु ऽरषो ऽसुराणा म॒ासीद्। यदा वा ऽरता ऽउभौ 

परिखवेते ऽय मासो भवति मासशः संव्वत्सरः सुववं 
वे संब्वत्सरः सुव मेवं तुदेवा ऽ्रसुराणाः सुमड्च्त सुब्वे- 
स्मात्सप॒नानसुरान्निरभजन्त्ुव्व म्बेवेषु ऽरतत्सपनाना 
संङ्खं सुव्वस्मात्सपलान्तिभजति यु ऽएव मेतदेद् ॥२४॥ 

स यो देवाना मुसोत्। स यवुायुवत हि तेन देवा 

योऽसुराणाः सोऽयवा न हि तनुसुरा ऽरुयुवत ॥ २५॥ 

च्रुथो ऽदतरथाहः । य॒ ऽण्व देवाना मासौत्सोऽयवा 

न दहित मसुरा ऽ्रुयुवत योऽसुराणः स यवुायुवत 

हि तं देवाः सब्द मुहः सुगरा राचियव्या मासाः 
सुमेकः संब्वत्सरः स्वको द वे नुामेतच्युत्सुमेक ऽइति 
यवा च दहिवा ऽच्रयवा यवेतौवाथ येनेतषाः होता 
भुवति तद्याविद्ोच मित्याचश्ते ॥२६॥५॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् [ 9. २. |॥ 



(ऽचख० रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४८१ 

श्रवद्ानखरूपं* विवचुराख्यायिका माइ-- “छण हेति । “यः! 

द्विजातिः सख जायमान एव देवादिगभ्यशचतुर्भयोऽपि णवान् 

अघमर्णिंको 'जायते"९ । -ऋणितलरेर जनन मेव निमित्त मित्यथेः॥१॥ 

सङ्गो क्र विटणोति- “स॒ यदेवेति। “यजञेतः-दूति “यत्, 

“तेन कारणेन यागेन निमित्तेन “देवेभ्यः, (तद् ऋणं जायते" । “दिः 

यस्माद् यागकश्मभ्यः "एभ्यः" देवेभ्यः “एतत्' ददानो "करोतिः ; 

श्रतत्तेभ्यः तद् खण भित्ययेः । तच्छब्दायं माह- “यदेनानिति । 

यागहोमावुभावपि नियमेन देवाथे मेव यतः क्रियेते; श्रतः 

तेषां तौ खम्, तस्यावश्चप्रद्ानला दृण जायत दत्ययंः। एव सुत्तर- 

वाक्यान्यपि योज्यानि ॥२॥ 

“रथेति । श्रनुब्रवोतः श्रनुवचनं कुर्यात्, श्रधो येतेत्यथेः । 

““निधिमोप दतोति। उपभुज्यमानोऽपि यो न विनश्यति, स 

निधिः । तादृशः खषोणएणं सम्बन्धो यो वेदाख्यो निधिः, तस्य 

गोपायिता इतिः वेदम् अनृच्यमानम्' “राधः बुधाः । अतस्तेषां 

प्रवचनं घन मिति गम्यते॥३॥ ॥ ४॥ 

“चरथ यदेवेति । वासयेः गहे ; श्रन्नादिप्रदानेनेदानौ मव- 

१-- “यत् किच्चाघनौ जुङ्कति तदवदानं नाम -दतौहिवोपरि्टात् (ई क०)। 
२-- “जायमानो वै ब्राद्यणस्िभिक्ेणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन 

देवेभ्यः परजया पिद्भ्य खष वा अचण यः एुचौ यच्चा ब्रद्यचारि- 
वासौ'"-इति ते सं° ९.३. ११.१३ । मण सं ९. २५-२७; ४, 
२५७ । रामा २. ४. ९३ । महाभा ९. ४६५६-५८। 

इ३-- “@गात्वे'-दरति ठ । ४-- सङ्कहेणोक्तः-इति & । 
61 



४८र् ॥ ए्रूतपयत्राद्यगम् ॥ (५० १व्रा०) 

काग्ं प्रयच्छेत् । यः जायमानो ब्राह्मणः एतानि' यागानुवचना- 

दौनि सर्वाणि रपि करोति”, सः “ङतकर्माः कतङ्घत्यः । 

तस्मात् श्राप्नये “सवं माप्तं भवति, देवादिसवेस्थानं “शवे' जेतव्यं 

“जितः भवति ॥ ५॥ 

“खं यनेति । इत्यं तेषा शणं प्रति तेन श्रवट्यते' दयति- 

दानायः९; श्रवप्रत्यपेणम्, दे वार्नां खभ्ूल श्टलम्, विभज्य दत्तवान् 

भवति । तच्छन्दाथे मादइ- “यद्यजत इति। यदस्ति तत्तेन 

यागेनेत्यथेः ; एवं दोमेनापि । “यस्मादेवं तस्मात् “यत् किञ्चुः 

चरुपुरोडा शादि कम् “अभ्नौ जति, "तत् अवततं हविः “त्रव- 

दानम्”-दति प्रसिद्ध भवति॥ ६ ॥ 

तस्यावदेयस्य चतुष्ट विधत्ते “तदा इति। तच कारण 

माह ददं वा इति। ददं वाः श्रतुवाक्चात्मक मिदं खल् 

प्रयमम् ; चयः पञ्चाद् “यान्याः ; श्रयः प्रधानसाधनेा वषट्कारः; 

पश्चाद्ध विस्खामिनौ देवताः “चतूर्थो भवति । “एवः करमेण पुरो- 

ऽनुवाक्याद्याश्चतखो देवताः, कमेण चल्ारि अवदानानि अ्रन्वा- 

यत्ताः । “हिः-शब्द शार ९ ; अवदानानि च चलारि, चतसः युरो- 

ऽनुवाक्यायाज्या दिदैवताः श्रचायत्तानि' श्रनुप्राप्नानि। चरत उभ- 

येषां समस्या कलात् तद्यूनाधिकभावो न युक्त इत्यथः । चतद्भ्यो- 

ऽवदानचतुष्टयस्यावश्चकलात् नयूनसड्याकलं न शक्यम् । श्रधिकल- 

९-- “दय दानगतिरुच्तणहिंसादानेषु?-दति धा पा० भ्वा° खा० ४८१ । 

-- ““हौतयेषोऽनेककर्मा"-दति निस्° १.२. ४;१. ४. २। खम को 

३. ३. २५९, ४, ५ । 



(ऽख° रव्रा° ) ॥ पयमकाण्डम् ॥ 8८द् 

दोषात् पञ्चम माश्ङ्ु परिहरति- “श्रतिरिक्र इति । श्रतिरेक 

मेव दगेयति- “कस्मा इति कसेः प्रयोजनाय "पञ्चमम् च्रवययेत् ? 

तदभिमानजिन्याः पञ्चम्या देवताया अभावादिति भावः॥७॥ 

अथाग्यपगम्याधिक्यदोषं यज्ञादिसम्बत्तिलाभाय पञ्चावदान- 

पच्च मप्याह- “उतो इति। यज्ञस्य पाङ्कवं धानाकरम्भादिहविः- 

पञ्चकादिनावगन्त्म्९ । रेतरे यकेऽपि- “यो वे यज्ञम् ”-दत्या- 

दिनाः इविरचरसद्यादि भिबेहधाः यज्ञस्य पाङ्कत् मुपपादितम् । 

पशोः पाद्भूलं रोमलमादिभिरिति प्रागुक्तम् । हेमन्तशिशिरयो- 

रक्याभिप्रायेण संवत्सरः पाङ्कःः* । एवन्तु पञ्चावत्ते सति तद्गतपञ्च- 
सद्या दारा “सम्पत्” यज्ञात्मकं घनं स्म्यद्यत दत्ययः ॥ 

एतज्ज्ञानपरवं कानुष्टानफल माह-- “बह्गहवेति ॥ 

अथ पुनः चतुरवतन्त सेव सखापयति- “एतदि ति। एतदेव चत्- 

रवन्तंः "कौरूपाञ्चालम्' कुरुपश्चालदे भे प्रसिद्धम् ; अतस्तच प्रज्ञा- 

तल्वादनुष्ठानसम््रदा यानुरोधेन "चतुरवत्तम्" एव कन्नैव्यम् ॥ ८ ॥ 

्रवदानस्येयत्तां विधत्ते “स वा दूति (यावन्म्रा् मिवः) 

(दव -गरब्दोऽनथको वाक्यालङ्कारे । “यावन्माच मेव श्रङ्गु्टपवेमाच 

मेवेत्यथेः ॥ 

९-- “यानाः, करम्भः, परिवापः, पुरोडाशः, पयस्या? इति णे० त्रा श 

इ. ६; तें सं° ६.५. १९१.८। र--रे० त्रा २, ३. ६। 

२-- ह विष्पङ्किः, अत्तरपङ्भिः, नराश सपद्कुः, सवनपङ्कुः । 

४-- ““पाङ्कः पुः" इत्यादिकं एर क्तात् दयम् (१२९० ७ पर) । 

५-- “हेमन्तशिशिरयोः समासेन'"- दति ?े° त्रा १.९१. १। 

ई-- ^“ इवोऽपि दृश्यतेः-द्र्यादि निरू १, ३, ५ चद्टवयम् । 



४८४ ॥ श्रतपथ्ब्राद्धयणम् ॥ (१प्रग पत्रा ) 

्रधिक्ये दोष माद- “मानुषं द-द्ति। मनुब्याणांः 

श्ररावादिपरिभितवादाधिक्यं मानुषत्वकरणएम् ॥ < ॥ 

द्दानौः चतुरवदानप्रकारं दप्रयति- “स आ्राञ्यस्येति। 

पुरोडाशौ दय; तदध उपरि चोपर्टताभिधारिताच्छा््याप 

चतुरवन्तवम् ॥ 

पुरोडाश्रस्योभयत श्राज्यकरणं प्रपरंसितु माह- देवा इति। 

सर्वापि श्राहतिः सोभाच्यभेदेन दविधा; तच सोमस्य खर्- 

पेणण्तिलादर्ाज्यापेक्तैव नास्ति; श्रवश्रिष्टौो हवियन्ञपश्णयज्ञा- 

वाच्याह्तिकौर भवितयौ ; अरतस्तत्न तयोः “एतत्' एतेनोपस्तर- 

णाभिघारणन “च्राज्य मेव' कृतवान् भवतिः ॥ 

“एतद्रे ज्टम्”-दत्यादि स्य्टम् ॥ १० ॥ 

अवदानाय धमं सुत्वा प्रधानघमें विधातु माह- “श्रसौ 

वा दूति। अनुवाक्या-याच्ययोः करमेण देवताङ्ान-हविःप्रदानसाध- 

९-- एरन्सात् ब्रदटव्यम् ३९५, ४०३ ए० ; परस्तादपि €. १. २९ । अपि 

का० श्ौ० सू° १. €. ८-१९१, २०, २९। 

२- “अभिष्य मोऽव्यभिष्टौम उक्यः षोडशिमांस्ततः। वाजपे योऽतिराच- 

खाप्तोर्या नाच सप्तमः । इत्येते सुत्याः-ईरति गो° ब्रा° १.५. २३। 

सुव्याः सोमसंस्थाः सोमयन्ञाः इव्येतेऽभिव्रार्थाः । ̀ 

इ-- “खम्रगधेय ममिद्ोचं पौपमास्यमावास्ये । नवेिखातुर्मास्यानि पश्चु- 

बन्धोऽच सप्तमः। इत्येते इ वियेच्ञा?-इति गो ° ब्रा० ९. ५. २३। 

“'खद्टका परावेगः आ्ाद्वं चरावणयाय्रहाययी चेच्याशय॒जौ ति सप्त पाक- 

यन्नसंस्थाः?-इति गो ° घ ° खु ८. ५। पाकयच्ता रुव पश्ुयच्ाः । 



( ऽ रत्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ . ४्ध 

नलं वच्छंते५। आङ्वातवयानां देवानां दुलोकसन्बन्धात्, प्रदानस्य 

वेतललोकमन्बन्धात्, तयोः कमेण दुभ्वात्मकता । तयोः स्तौ लिङ्गलात् 

इन्दे, वषद्भारस्यर पुंशिङ्गतलात् सदह भिथुनतालि । उभयोर न्तराले 

तपन्नादिव्य एव वषटरारः ) ख चोदयास्तमयश्षमये दिवं एरथिवो- 

ञ्चा धिशृत्य गच्छति । (तत् तस्मात् “एतेन उष्णाः श्रनेन वषकेण, 

च्रादिल्येन सदह सङ्गते सत्यो, ते एव मिदानीं प्रषिद्धाम् ददमां 

प्रजातिः श्रजायेतेः ; स्र॑षा मणुत्यद्यमानानां भावानां तत्रवोत्पत्तेः 

उत्पद्यमानपदार्थात्मना ते एव प्रकृष्टे जायेते दूत्यः ॥ ११॥ 

पुरोऽनुवाक्यायाज्यानां* युष्वात्मकताभिधानस्यः प्रयोजन माद- 

“सोऽनुवाक्या भिति । तयोः समनन्तरं वषट् कुर्यादिति विधिः) 

उक्रऽ्यं लोकाचरणं प्रमाणयति- “पशादा इति। "पश्चात् 

यरौत्यः स्याः पाद् शदागत्य च्रधिद्रवतिः च्रभिगच्छति। 

“तत् तेन याच्या पुरोऽनुवाक्यानन्तरं वषद्ारकरणेन “एने उभे 

द्यावाणएथिव्याल्िके याज्यापुरोऽनुवाक्ये "पुरस्तात् छवाः ष्णाः 

सेत्रा “वघह्कारेण' तसूर्यात्मकेन दवण माकारितवान् भवति । 

१-- इडेव ब्राद्ये सप्तद शरकण्डिकायाम् (४८८ ए” १९१ पं °) । 

र-- "वषट कार शव "-द्रति ज । 

द--^सवा खव न कदाचनास्त मेति; नोदेति। तं यदस्तं मेतति 

` मन्यन्तेऽद्ह खव तदन्त मि्वायात्मानं विषयस्ते; राच्रौ मेवावस्तात् 

कुरुतेऽदहः परस्तात्" इत्यादि रे° त्रा इ. ४. ९। 
४-~ “पुरोऽनुवाक्यायाज्यादौनां'-दइति ज, "पुरोऽनुवाक्वादौ नां '-इति ट । 

५-- श््यत्वात्मकताभिधघानस्य-हति ज, ठ । 



७८६ ॥ प्रतपथत्राद्धणम् ॥ ( ५ष० भरत्रार) 

“तस्मात्“-दति स्णष्म् । वौषडित्युचवारणएकाले वा, समनन्तरं वा 
प्रदान मस्तु ; सवेथा वषद्भारात् प्राक् न जुह्कया दिल्य्थंः । अनेनैव 

पुरोऽनुत्राक्यायाज्ययोवेषटारात् पूवेभाविलं सिद्धम् ॥ १२॥ 

परदानस्य वषट रानन्तरवं प्रकारान्तरेण पपाद यति- ““देवपां 

वा दूति। पिबन्त्यनेन देवा इति देवपाक वषह्रारः। नतत्' 

वषट्रारावसानं प्रदानम् “एवं भवति, पाचोद्धारपूवेकप्रदान मिव 

भवेति । उक्नवेपरौत्ये दोष माडइ-- “श्रथ यत्युरेति । श्रध गमौ 
निदिग्धम्\* श्वमौ परास्तम्, दुष्टलेनो पयो गाभावात् दग्ध भित्युप- 

चयते । अमुया" श्रनेन वषद्भारात्पूवैकालहोमेन ( “सयात् ) दग्धं 

स्यादित्ययंः । “तस्मात्""-दृत्युपसंदहारः ॥ १ २ ॥ 

“तद्यथा योनौ" इत्यादि स्पष्टम् ॥ १४॥ 

पुरोऽनुवाश्चायज्ये गायत्रो विष्ुभौ कन्तैवये इति विधातु 
माद-- “रसौ वा दति । श्रलुवाक्याः श्रसौः द्यूलोकः, तत्स्याना ; 

"याज्याः तु ( वम्" ) श्ठः। सयं एयिवौ गाचश्यात्मिका, शरस" 

द्युलोकः चिष्टुबात्मकः । तथा सति “गायन्नौ मनाह- दरति यत्, 

"तत् तेन अनुवाक्यात्मकम् “तुन्रवन्' गायचौच्छन्दोदारा धमाः 

एयिवौ नेवोक्तवान् भवति । द्युलोकस्य कथ मनुवक्तयतेत्या शध 

अनुवाक्यात्मकलं वाक्यमध्य एव स्मारयति । प्रथिब्या श्र्यनुवक्रव्यलवं 

गायच्यात्मकला दित्याह- “दय होति। इत्य मनुवाक्चाया माय- 

चोल ्ावाएटयथिव्याबुभे च्रपि यो जितवान् भवतौन्यक्तम् ॥ १५॥ 

१-- “निदग्धम्'-इति ज, निदिग्धम्"-इव्यपि तवेव श्ोधितः। 

२ ््राप्त -इति ज। इ--दिग्ध मित्यस्यैव भार्यं स्यात् दग्ध मिति । 



(ऽञअ° रत्रा०) ॥ प्रथमकाण्डम् । ४८७ 

याज्वायाच्तिषुवसम्यादनेऽपि तथेव योजितवान् भवतौत्याह- 

“श्रयेति । “किष्टुभा यजतिः चेषटुभं याज्यां कुर्यात् । तेत्र याज्यया 

चछचा यजतोति यत्, तत्" तेन नत्रनयाः परथिब्ेव यजति) 

तत्कथ मित्यत श्राहइ-- “तदिति । तत्" तेन शिष्ुधकरणेनानवा 

यजति । एतां भुव भेव याज्यां क्तवान् भवतोत्यथः । उक्ताये- 

खमयेनाय पवेक्तं स्मारयति- “दूयं डि चाञ्येति । अतः श्रसुब्या 

श्रधि' चुलोकस्योपरि एव "वषट् हं तवान् भवति । एतत्मथेना- 

याह-- ^चिष्टुविति । "तत् तेन, पुरोऽदुवाक्यायाज्ययोर्गायत्रौ- 

चिद्ुचकरणेनानेन “एने' द्यावाषटथिव्धौ, प्रतिपादितप्रकारेण 'सयुजौः 

परस्परं संयक्तौ तवान् भवति । तस्मात्" सायुज्यात् "इमे" 

सहाभ्यवदहरतः; ्यावाषएटयिवोौन्यां खाहाः-दतिः सद्धप्रदानात् । 

अयवा टष्चनयोः परस्परसापेचवात्९ सहभागः । श्रतश्तयोः 

सदभागम् श्नु" सर्वाः" अपि प्रजाः" तत्सम्बन्धिन्यः श्रतु सम्भृज्ञातेः 

श्रनुखत्य भुच्ते। अत उभयोः सभागलोकात्मकलात्, तयोश्च 

परस्यरसाहित्यार् याज्यालुवाक्ययोः खा हित्येनापि भवित भित्ययौ 

लभ्यते ॥ ९१६९॥ 

त्रथानुवाक्याया उ्चारणएधमे माह- “स वा श्रह््यन्निवैवेति । 

“शअह्खनःयन्निव' वर्षानालोड़यन्निव शनेरतुवाक्यां न्यात् । अहतिः 

४८ ८ = 

९-- २० बा०१.३.५। ते० ब्रा २.१.७.१९; ८.२। 
२-- इद्देवीपरिद्धात् ५.२.५. ९७ ; ७, ३.१. ३० । म° सं° ३, ७६ । 
द-- (सद्भाव !- इति ज-ग्रोधितः, सदहभो गः'-ङ्ति 2. 



8८८ ॥ शतपत्राद्यगम् ॥ (५प्र० ५त्रार) 

गत्यर्थः५ । उक्रविधानुवचनं “दहत्”-सान्नार स्तौति-- ^च्रसौ 

होति । “श्रनुवाक्याः ( “त्रसौः) द्यौः, एवं हहत्" सामापि दौःर। 

"डि" थतो द्युभागोऽनुवाक्या खहत्छाम, 'तत्* तस्मात् तद्गतं मन्त 

'बाहेतं" दहतो सम्बसि “रूपम् ॥ 

याज्याया उच्चारणे धमे माइ- “चिप्र एव याञ्ययेति । 

'याज्ययाः निमित्तया उच्चारणे वरविषयां लरां क्र्यात् ! “दूयं 

होत्या दि* । पूर्वापिचया वरतौति "तत्" किप्रोद्धारणं रायन्तरम्ः 

रयन्तर सम्बधि “ूपम्'* ॥ 

श्रय पुरोऽनुवाक्यायाज्ययोः लक्लणणन्यन्यानि वक्त कार्यभेद 

मादः “यति वा दरति । अनुवाक्या यष्टव्यदेवान आ्रह्यति, 

तानेव “याज्ययाः यजति । नतसमात्' श्राङ्ानायंलात्, च्ाङ्काना्ैं 

यलिङ्गम्, तत् ्नुवाक्याया रूपम् । तानि लिङ्गानि दश्यति- 

“ह्व दूत्या दिना । “दि' यस्मात् (तयाः श्रनुवाक्यया यष्टव्यदेवान् 

च्राह्यति, तस्मादाङ्कानप्रकाशकं ““'इवे”-दत्यादि यलिङ्गजातम्, 

तदत्येव सवेचानुवाक्या कार्थत्ययेः ॥ 

“प्रयच्छति याच्ययेत्यादि । यस्माद् याज्या दविःप्रदानसाध- 

नम्, (तस्मात् तस्याः तत्मदानप्रका शकं लिङ्गः “रूपम्? । श्रभिदित- 

१-- ““पयङ्ुयाते'?-इति ऋ० सं ° १०. १६. ७ । 

र-- सा० संर अआ गा० १.१. २७। 

इ-- ता० व्रा १६. ११ । ते त्रा° ३. ५, ९३ । 

£-- सा० संर श्या गा० २,१.२१॥। ते° ब्रा इ, ५.१३ । 

५-- ता° बा १६. १९१ । ६-- (कायंमेदच्चाहः-इति ट । 



( अञ रन्रा०) ॥ प्रथमकारडम् ॥ ४८्€ 

लिङ्गानि दृग्रेयति- “वोरौति। "डि यस्मात् (तयाः याज्यया 

प्रयच्छति हविः, (तस्मात् प्रदानप्रकाश्कं यद् “वोडि”-दव्यादि 

लिङ्गम्, तदत्येव श्वच याच्या कार्थैत्यथंः ॥ १७ ॥ 

लक्षणान्तर माह “सा था पयुरस्ताल्लच्णेति। पुरस्तात्" 

मन््तस्य पुरोभागे 'लचणं' यष्टव्यदेवनाम यस्यां सा" (्रनुवाक्वाः) 

पुरोऽनुवाक्या । तस्या च्रधस्ताल्लचचएत्वे कारण माह- “तस्या इति । 

"तखाः पुरोऽलुवाक्यायाः शश्रुब्याः' “त्रौ हि अनुवाक्या-इल्यु- 

क्रवात्? सामानाधिकरण्वम् । तस्याः चनद्रनकच्तचसूर्याः (श्रवस्ता ल्म) 

्रघस्तात् लच््ाणोव ; च्रधोभागे तेषां परिभ्रमणात् । च्रतोऽस्या 

अपि तयां युक्तम् ॥ १८॥ 

"श्रथ योपरिष्टालचणेति वाक्यं पूववाक्यवड़]ख्येयम् । तस्याः" 

याज्याङूपायाः अस्याः" भ्चूम्याः ॥९९॥ 

उक्तं पुरस्ताद्परिष्टालक्ततं विशिनष्टि- खा इ न्ववेति । श्वस्य 

यस्या अ्रनुवाक्यायाः भ्रमात् पदात्" “शच्रभ्चिः प्रनेन सोम गोभि 

रित्यादिलक्षणाद् यष्टव्यदेवतां त्रयात्, “सा एव सष्टद्भा श्रनु- 

वाक्या । "याज्याः तु सा सब्टद्धा, यस्या उत्तमात् पदात्" “जिङा 

श्ग्मे चष दत्यादिकात्* श्रभिहितायाः देवतायाः उपरि 

"वषट रो तिः। ननु कथं टेवतासद्भावमात्रेण सन्छद्भल मिति, तदाद- 

९-- “यद्टव्यदेवाना मस्यां-इति ज, भक, डा०-वेवरेण च ठृष्टः | 

र-- पवस्यां कण्डिकायां द्वयम् ( ४७८० ११ ° ) । 
इ-- ऋ० सं ० ८. ४8. १२। त° त्रा० ३.५.६. २। ते सं २.६, २, २। 
४-- ऋण्सं० १० ८.६ | ते०त्रा ३,५. ७,२। ते० सं २. ६.२. ८। 
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र 

४९० ॥ श्रतपथनाद्यगम् ॥ (५ धव्रा०) 

न्को वा दति। देवता वे वौयैम्ः कऋगान्नानस्य तत्रकाश्- 

नायेलात्* ॥ २५॥ 

श्रय याज्यानन्तरभाविनं वषट्ार विभज्य विघाय प्रशसति 

"ख वे वौमितौति। "वौभितिः उचारण कुर्यात् । तप्रशंषति- 

“वाग्वा इति । 'वौग्-इत्येतदौकारस्ाने श्राकारे कृते "वाग्"-दइति 
भवति ; अतो 'वषट्ारो वाकः । सा च वाकः “रेतः; सेचन- 

साधनलात् । उच्चारण मेव तत्सेकः । तथा षडिति करोतीत्यनु- 

षज्यते, नरधादि्यः । सद्याया खतुष्वपि सम्भवात् “छतवः' एव 

“षट्”-दत्यनेन विवदता: ; भाक् षडत्यतः वौ गि्येतस्य ख्ाप- 

नात् । तेन “सिक्तः रेतः" दमाः स्वाः भ्रनाःः उत्पादयन्ति । 

"तस्मात्" “एवं वौषडिति "वषट्" ज्षर्यात् ॥ २९॥ 

दूत्यं द ग्रपूलेमासोभयसाधारण मवदानादिकं वषड्ारान्तं धमं 

मभिधाय तत्मसङ्गाद्यवादि शन्दामिधानदारेण दण्प्रणंमासयागं प्रशं 

खति-- देवाश्च वा श्रसुराखेत्यादिना। प्राजापत्याः" प्रजापतेः 

पुत्राः “दायं' पेटक वित्तम्* “उपेयः”। किं तत् ? “एतावेव' प्रसिद्धा- 

वेव “अद्धेमास्मै" मासस्याद्धौः इएक्तङष्णएपचो । “द्धं नपुंसकम् ?- 

दूत्येकदेशरिसमासखः। विभज्याह- “व॒ एवापूयत इति। प्रजा- 

पतेः कालात्मकलादनयो स्तद्त्वम् ॥ २२॥ 

९-- “प्र वौयेण देवताति चेक्िते"-इत्यादिषु (ऋ० सं ९. ५५. ३.) । 

र-- “दायं पिव्वम्'"-इति म° सं° €. १९४ । ऋ० सं ° ९०. १९४.१९०। 

रे° ना०७. ३. ५। ता० बरा० १६. ४ 1 ते° सं ३.९. € ४। 

द2-- “प्रा° ० ₹. २, २। 



, 
॥; 

(अख रत्रार ) ॥ परथमकार्डम् ॥ र ४९९ 

` एवं विभागे सति देवाः 'कथम्ः श्रसुरेभ्यः, तदौव मपि 

भागं शटृच्नौमदिः शरपहरेमहि? एवं कामयिला तत्छाधनं 

प्रयासेनान्िव्य 'दशेपूषेमासौः या गावेवापश्यन् । "ताभ्याम्" (“एत 

मपि) छष्णपच्च मपि खय मलभन्त । (॥ २२॥) 

तद्वारा तदुभवावन्तमानात्मकं मासम्, तदावत्तेनात्मकं संवत्सर 

च, श्रसुरेभ्यः समटज्तः खाधौनं कृतवन्तः । श्रतो न्युनाधिक- 

कालावयवानां संवत्सरेऽन्तर्भावात् “संवत्सरः सवम् संवत्सरात्मकात् 

“सवेस्ात्' कालात् सपन्नान् श्रसुरान्' भागरदितान् ङ्व । 

“निरभजन्'-दूति तात्पर्याभिधानम् । सवम् एव एषः'-इति 

वेदितुः फलम् । च्रतो द शेपूरमासानुष्टानं सपनसवेखडरण मिति 

प्रशसा ॥२४॥ ॑ 

“स यो देवाना मिति । खः यः दूति वाक्यालद्लरे । “सः' 

आप्रयेमाणए-पक्लः पुरा श्देवाना मासौत्"। “खः यवायुवतः । 

यो तौ ति९ यवः, तस्य यवेति नाम । कथम् ? “हिः यस्मात् तेन 

त्रा पूयमाणएपकेए सह देवाः' “श्रयुवतः समद्व्यन्त । ्रसुरार्णः 

छष्एपकस्तु “श्रयवाः ¡ कथम् ? “हि' यस्मात् तेनः छष्णएपच्चेणए सद 

“नायुवतः तख देवैर पदइतलात् ॥ २५॥ 

ग्एक्गङष्णपच्तयोर्नामधेयव्यत्यास माह- “चयौ दति । “देवानां 

खग्चूतो यः" च्रसौ “अ्रयवाः; देवानां प्रतिनियतसखभ्चतलेनासुर- 

सम्बन्धाभावात् । चअ्रतोऽचवनादमिश्रणादयवा प्ररक्तपच्ः। “्रसुरा्णाः 

खश्तः छष्एपच्वो “यवाः ; उपायेनापदहत्य देवैभिंभितलात् ॥ 

१-- “यु मिश्वणेऽमिश्रणे च-इति अदा० प्र २२ घा०। 



४९२ ॥ प्रतपथत्राह्यगम् ॥ (१प्र० भत्रा°) 

श्रनयोरेवावयवा वयवप्रशरंसाथं महोराचमाससवत्सराणण मपि 

नाम दशेयति-- “सन्द मित्यादिना । यव-श्न्दाभिधेयान् शएक्ञा- 

छष्पच्चान् अहतौ तिर “मासः यब्यः' । “खेकः-द्त्यस्य मकारोप- 

जनेन सुमेकः'-दति संवत्सरस्य नाम सखग्यन्नम्। सुः सुष्टु 

"एकः" खेकः' । “सवै वे संवत्सरः? -दत्यक्तलेनः सर्वस्यापि कालस्य 

तजरैवान्नभांवात् संवत्सर एक एव कालः; अ्रतस्तसैतन्नाम यक्तम् ; 
तस्येव परोचेणर “सुमेकः'-दति व्यवदहारः* ॥ 

प्रसङ्गादरहराटदिनामाभिधाच प्रजत सुपसंहरति- "खवा 

चेति । यवा अ्रयवा च डि" यवेतौव' यबेत्येव भवति ; यवन- 

स्योभयानुगतलात् । श्रयवा देवेरेवायवात््मकस्य कष्ण पक्तस्यापि 

यवनात् पच्दय मपि “यवाः । श्रतः "एतेषां यवादौनां मध्ये 

“यनः निमित्तेन “होताः भवेत्, (तत्ः कायें श्याविडोचम्'। 

. १-- (हौतोति'- इति ज, श्वुञ्चतौति"-इति तत्रैव श्रोधितः पाठः, 'ख- 
[य |तोति'-इति डा -वेबर-शोधितः। अद्॑तौति पाठे यवशन्दात् 

“दण्डादिभ्यो यत्"-इति (पा० द् ५. ९. ६६.) अद्ध यथं यत् स्यात्, 
सयाच दण्डादे राछ्लतिगणत्वं मन्तम् । चद्नौत्तानि'-इति भ-पाठः। 

२-- ४८० एन्द् पंर। 

३-- “"परौत्तपिया इव हि देवाः?-इति ते° जरा १.५. .९..२। तथेव 

रे° ब्रा ३. ३, € । 

8--- “मासो यच्यः-डत्यस्थानन्तरं खेका इत्यादि-व्वद्ार इयन्त-गरम्यस्यस्थाने 
““घुष्ु णकः सखेकः ; स्वस्यापि कालस्य तच्ेवान्तर्मावात् संवत्स॒र रुक 

ख्व कालः मकारोप[य्]ञ्जनेन “सुमेकः*-दइति परोच्तनाम सम्प 

ब्रम्'?-दति प्राठः । | 



(ऽख० रत्रा ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ 8९ 

 तैतन्तिरौवकेऽपि “तव्या उपदधघाति-दइत्यच^ चयनप्रकरणे यवा- 

दयो बयाख्यातः?॥ २६॥५ [७. २.]॥ 

दूति ओ्रौसायणाचायंविरचिते माधवोये बेद्ाथेप्रकाभओे 

माध्यन्दिनिशतपयनत्राद्यणएभायये 

प्रथमकाण्डे सप्तमाध्याये दितौयं ब्राह्मणम् ॥ 

॥ इति प्रथमकाण्डे पच्चमप्रपाटकः समाप्तःर ॥ 

[की 

~+ -= --: --: न्मे [~~~ "` 

१९-- “ते सं° ५,३. १.२; १९.९; ४. २. ९ । 

२-- “कल्त्यः-श्यावा अयावा इति सप्त्तयाः"-इति । पाटक्तु- भ्यावा 

अथावा खवा ऊमाः सन्नः सगरः सुमेकः'-इति । यावाद्याः षट् श्रब्दा 

वसन्तादयुतुवाचिनः ; सुमेकशन्दः संवत्स॒रवाचौ | ह इदट्के! त्वं 

तदरुपासति योन्यम्"-इति ते” सं ° 9. ४.०. २द्-२९ सा भा०। 

३-- इत उत्तरम् -- क- पुस्तके “काण्डो १२१ इति, ख-पुस्तकेऽपि 

वेव, ग- पुस्तके “कण्डो १२९०१-इति, घ-खौ न स्तः, च-पुस्तके 

तु “कर्डिकासष्या १२१ इति । तच्च श्रा १२क०, रना° 

8२ क °, रत्रा रर्क०, ध्रा ररक, भत्र रद्क०; सङ्कुलनयाच 

पञ्चमपपाठकौयपञ्चसु ब्राद्यणेषु ६२९ कण्डिकाः श्चता इति सिद्धम् ॥ 



४९४ ॥ भ्रतपयत्राद्यणम् । (प्रर त्रा) 
ष्कः 

परय 

षष्ठप्रपाठके प्रथमं न्राद्यएम् | 

वपि ठा 

सप्नमाध्याघे ठतौय ब्राह्मणम् । 

----=~6#9~व---- 

॥ दरिः ॐ ॥ 

यज्ञेन वे देवाः+ । दिव मुपोदक्रामन्नथ॒ योभ्यं देवः 
पश्रना सौष्टे स॒ ऽद हाहौयत तस्मादास्तव्य ऽइन्याहव्वस्तौ 
हि तददहौयत ॥ १॥ 

स येनैव देवा द्व मुपोदकामन् । तेनो† ऽरवाचन्तः 
श्राम्यन्तशेररथु योऽयं देवः पश्रना मौष्टे य॒ दादी 
यत ॥ २॥ 

स ऽरेशूत । अरहास्य हान्त॒यन्त्य मा यज्नादिति सोऽन्- 

चक्राम स ऽच्ायतयोत्तरत ऽउपोत्येदे युः ऽरुष खिष्- 

छतः कालः ॥ ३ ॥ 

* देवाः" -दइति ख । { ^0करामंस्तनो-इति क, ग । 

{ सः-इति च । $ (कालः-इति च। 



(ऽख० इेत्रार) ॥ प्रथमकण्डम् ॥ ४९१ 
फ 

ते देवा ऽअद्गवन्। मा व्विखक्ौरिति तेवै मा 
यज्ञान् मन्तग्गताहतिं मे कल्पयतेति तथेति स सुम- 
हहत् स॒ नास्यत् स न कञ्चनाहिनत् ॥ 8 ॥ 

ते देवा ऽअन्रुवन्। यावन्ति नो हवीषि खहौतान्यु- 
भूवन्तुरवेषां तेषा हत मुपजानौत युथास्मा ऽच्राहृतिं 
कल्ययामति ॥ ५॥ 

ते ऽध्वयु मरवन्। यथापवः हवौध्ष्यमिधारयेकसा 

ऽअवदानाय पनराप्याययायातयामानि कुरू तत ऽर्कंकं 

मवद्ान सवद्यति ॥ & ॥ 

सोऽध्वयुः। यथापृत्व इवौरष्यभ्यधारयदेकस्मा 
ऽअवद्ानाय पुनराप्याययद्यातयामान्यकरो तत ऽरुकैक 
मवदान मवादत्तस्मादास्तव्य ऽद्रत्याहव्वु स्त हि तयज्ञस्य 

य॒द्गतेषु हविष्य तस्माद्यस्य कस्ये च देव ताये विश द्यतें 

सव्व॒चैव खिष्टकटन्वाभक्तः सवच वनं देवा ऽअन्वा- 

भजन् ॥ ७॥ 

तद्वा ऽअस्य ऽइति क्रियते। अभिरवे स देवस्तस्येतानि 
नामानि शव्वं ऽइति युथा प्राच्या ऽआचश्ते भव ऽइति 

युथा बाहौकाः पश्रनाम्य॒तौ रद्रोऽभिरिति तान्यस्या- 

शन्तान्येवेतराणि नुामान्यधिरिव्येव शन्त॒तमं तस्माद्- 

समय ऽति क्रियते ख्िष्टकुत ऽदति ॥ ८ ॥ 



४९६ ॥ श्रतपयब्राद्ययम् ॥ (प्र शब्रार) 

ते होचः। यत्छग्यम॒च सत्युयश्छहि तन्नः खिष्टं कुव्विंति 
तदेभ्यः खिष्ट सकरोत्तस्मात् खिष्टकत ऽइति ॥ < ॥ 

सीऽनुवाक्या मन्य स॒म्यश्यति) ये तथाथ स्िष्ट- 

कृत मुयाडभ्निरप्रे+ प्रिया धामानौति त॒द्ा्नय माज्यभाग 

माहायार् सोमस्य प्रिया धामानौति तत्सौम्य साज्य- 
भाग माहायाडग्नः प्रिया धामानौति तद्य ऽरुषु ऽउभय- 

चाच्यत ऽ्राग्रेयः पुरोडाशो भवति तु माह ॥ १० ॥ 

अथ यथारेवतम्। चयाड् देवाना माज्यपुनां प्रिया 

धामानौति तत््रवाजानुयाजानाह प्रयाजानुयाजा वै 
देवा आज्यपा युष्दगे हातुः प्रिया धामानीति तुदभिश 

होतार माह त॒दस्मा ऽरतां देवा ऽच्राहृतिं कल्पयित्वाथे- 
नेनंतद्नयः समशम्यन् प्रिय ऽरखन धामन्नुपादयन्त 

तस्मादेव सम्पश्यति ॥ ११॥ 

तङ्के। देवुतां पुष्नां कुब्बन्त्ययाद्भारादयररयार् सोमः 

स्यायाडिति तद् तथा न कु्ाददिलोम ह ते यन्नु 

कुव्वन्ति ये देवतां पुववां कुव्वन्त्ययाद्वारादिदः दि प्रथसु 
मभिव्याहरनयाद्भार मेवाभिव्याहरति तस्मादयाद्भार 

मेव पुव्व कुयात् ॥ १२ ॥ 

युष्त् स्व महिमान मिति। यच वा ऽदो देवता 

# भमयाल्िरघ्चः"-इति साययसम्मतः पाठ इति डा वेरः । 



( ऽ रत्रा ) ॥ प्रथम कारम् ॥ ४९७ 

ऽआवादयति तदुपि खं महिमान सावाहयति तदतः 

प्राङ् नैव किञ्चन सुय महिन ऽडति क्रियते तदच तं 
प्रीणाति तथो हास्ये षोऽमोधायावाहितो भवति तस्मा- 
दाह युष्त् स्वं महिमान मिति ॥ १३ ॥ 

श्रा यजता मेन्या ऽदष ऽइति । प्रजा वा ऽदइषस्ता 

ऽर्वेतद्यायजकाः करोति ता ऽदमाः प्रजा यजमाना 

ऽअचन्त्यः श्राम्यन्त्यश्चरन्ति ॥ १४ ॥ 

सो ऽञ्रध्वर्ा जातवेदा जुषताः विरिति । त्॒ज्न- 
स्येवेतत्स॒ खच्च सुाशणस्ते यद्धि देवा दविजंपन्ते तेन हि 
महज्ज॒यति तस्मादाह जुषताः हविरिति ॥ १५॥ 

तद्यदेते ऽच्रच। याज्यानुवाक्ये ऽखवक्तप्ततमे भुवत- 

स्ततौयसवनं वं खिष्टकदेश्वदेवं वं ठतौयसवनं पिप्रीहि 
देव्7२* ऽउ शतो यविष्ठेति तदनुव्ाक्यायं व्वेश्चरेव मग्रे 

यदद्य व्विशौ ऽअध्वरस्य! होतरिति तद्याज्याये वैश्वदेवं 

त्युदेते ऽर्व॒रूपे भुवतस्तेनो ऽर्ते ठृतौयसवनुस्य 
रूपं तस्मादा ऽश्ते ऽच्रच याज्यानुवाक्ये ऽत्रवकु त्तमे 

भवतः ॥ १६ ॥ | 

ते वे चिष्टभो भवतः। व्वाह्तु वा ऽरुतयज्ञस्य युत् 

सिष्टकदवोयं वें व्वाल्िन्द्ियं व्वौयं चिष्टबिन्द्रियथ 

* "देवुर्॥-इति च। † “अध्वरस्य दति क, ग। 
68 



8९८ ॥ प्रतययब्राद्यणम् । (र््प्रग शन्नार) 

सेवेतद्यौयं व्वास्तौ खिष्टकृति दधाति त्स्माच्िष्टुभौ 
भवतः ॥ १७ ॥ 

उतो ऽअनुष्ुभावेव् भवतः । व्वारूवनुष्टववुाक्तु खिष्ट- 

छद्ास्तावेकतद्भास्त दधाति पेसुक वे व्वुास्त पस्यति इ 

प्रजया पश्भियस्येवं व्विद्षोऽनुष्टभौ भवतः ॥ शद ॥ 
तद् इ भाल्लवेयः ¦ अनुष्टुभ मनुवाक्यां चक चिष्ठभ 

युज्या मेतदुभयं पुरिश्ह्लासौति स रथात् पपात सु 
पतित्वा बाहू सुपि शश्रे" स प्रिमख्डशे यत् किंसकर 

` तस्मादिद् सापदौति। सु डैतदेवु मेने यद्िलोम यज्ञे 
ऽकर भिति तस्मान्न व्विलोम कुर्यात् स॒च्छन्दसावेव 

स्याता सुमे ववानुष्ुभा ऽउभे वा चिष्टुभौ ॥ १९ ॥ 
स वा ऽउत्तराङ्दवद्यति। उत्तराद्धे जुहोत्येष छेतेस्य 

देवस्य दिक् तस्मादुत्तराङ्गदवचय्युराखे जुहो्येतस्य वें 
दिश ऽउदपद्यत तं तुत ऽश्वाश्मयंस्तस्मादुत्तराङ्ादव- 

दुत्युत्तराद्च जुहोति ॥ २० ॥ 
स वा ऽ्रभ्यद्च ऽइवेतराभ्य ऽच्चाहतिभ्यो जुहोति । 

इतरा ऽह तौः पश्वोऽनुप्रजायन्ते रुटियः खिष्टवुदू- 

* “सखे'-द्रति सायगसम्मतः पाठ इति डा °-वेवरः । 

1 भुापदितिः-दति च । मुपदौतिः-इव्यपि डा०-वेवरेण दृष्टः । 

'म॒पदिति?-इत्येव पाठः सायणसम्मत इति च डा०-वेवरः । 



(ऽचः इत्रा°)' ॥ पथम काण्डम् ॥ € € 

द्वियेण पश्रन् प्रसजेद्यदितराभिराहतिभिः सध्स्जेत् 
तेऽस्य गृहाः पश्व ऽउपमयमाणा ऽईयस्तस्मादभ्यज् 

ऽइवेतराभ्य श्चाहतिभ्यो जहीति ॥ २१ ॥ 

रष वे सु यक्नः। येन तदेवा दिवि मुपोदकामनेषु 
ऽआहवनोयोऽथ यु ऽददहाहीयत स गाहपत्यस्तस्मारैतं 

गाहपत्धात् प्राञ्च सद्रन्ति ॥ ₹२२॥ 

तं वा ऽअष्टास विक्रमे्ठादधौत। अष्टाषरा वे गायकौ 

गायव्यवेतदिव मुपोत्कामति ॥ २३ ॥ 

रकाद श्स्वादधौत । रकादशषरा वे चिष्टप् चिष्ठभे- 

वंतदिव सुपोत्कामति॥ २४ ॥ 

दादश्सवादधौत । इाद्शक्षरा वे जुगतौ ज॒गत्येवे- 
तदिव सुपोत्कामति नाच मुचास्ति युचैवु स्वयं सुनसा 
मन्येत तदादधौत स यदा ऽच्रप्यल्यक् मिव प्राञ्च सुद्ध 

रति तनेव दिव सुपोत्कामति ॥ २५ ॥ 

तदाहः। आहवनौये हवौरपि श्रपयेय॒रतो वें दैवा 
दिव मुपोदुक्राम॑स्तनो ऽरुवाचन्तः श्राम्यन्तशेरस्तस्मिन् 
हवौपि अ्रपयाम तस्मिन् यज्ञं तनवामदहा ऽइत्यपश्लं 

ऽइव इ सु हविषां यहा हपत्ये अपयेयुयज्ञ ऽअआआहवनौयो 

यज्ञ यज्ञं तनवामहा ऽइति ॥ ₹६ ॥ 

# ¢ गबन्नेण"-इति सायगसम्मत इति डा ०-वेबरः । 



५०० ॥ प्रतपथ्त्राद्ययम् ॥ ` { प° शत्रा ) 

५५ 6 7 
उतो* गाहपत्य ऽण्व॒अपयन्ति। आदहवनौयो वा 

ऽपर न वु ऽरष तुस्मे य॒दस्मिन्नश्डतःः श्रपयेयुस्तस्मे वा 
ऽरुष युद्स्मिच्छतं जहयुरित्यतो यतरथा कामयेत त॒या 
कुर्यात् ॥ २७ ॥ 

र पि च् 

स हैव॒ यज्ञ् ऽउवाच। नद्रताया वे बिभेमीति काते 
ऽनप्रतेत्यभित्ं ऽश्व मा परिस्तृ णौयुरिति तस्मादेतदश्चि 

मथितः प्रिस्त॒ण्न्ति टृष्णाया वे बिभेमीति काते 
ठृत्तिरिति ब्राह्मणस्येव ठति सनु दृष्येय सिति तस्मा- 
सुस्थिते यज्ञे ब्राह्मणं तुष्ययितवे ब्र॒या्यज्न सेवेतत् 
तप्यति ॥ रेट ॥ १॥ 

॥ इति षष्ठप्रपाके प्रथमं जाद्यणम् [७. ३. | ॥ 

्रयाग्रये खिष्टञ्द्यागम्, तस्य प्रधानयागसमानन्तवच्च विधातु 

माख्यायिका माद- “यज्ञेन वा दति। पुरा खलु "दवाः यज्ञन 

साधनेन “दिवं प्राप्नाः; तया पश्वभिमानो देवः" रुद्रः ^दह' यज्ञ - 

वास्तादुषित्ा, दयुलोकाद्धौ नोऽशत् । अत एव वास्तौ" एव खित- 

लात् रद्र वास्तव्य दतिः वेद विदः कथयन्ति ॥ ९॥ 

रद्रस्येरैव दहौनभावे कारणाभिधानायाद-- “स येनैवेति। 

* (डुतो!-दति च । †{ “0तेद्यभितः-दति च । 

९-- “यज्ञवास्तवरोषित्वा'-इति ज, भ, दृष्टो डा °-अौयेबरेणापि | 



( ऽअ० दत्रार ) ॥ पय मकागडम् । ५०१ 

"अयः रुद्राः "देवाः "येन यज्ञेन साधनेन “दिवं गताः, ^तेनेव' 

साघनेन, तत्छाघयितु साघन मतिदुस्सम्याद मिति ब्रुवन् श्रात्मान 

मन्तरेण क्तं शापनयतां स्वगंसाधन मन्ततिष्ठत् ॥ २ ॥ 

“स एतेति । भवतः स चाहं देतरैर्यक्तो भुव मा यज्ञादेते 

व्यवहितं करुवेन्तो त्येवेति विचायं स्वयं यज्नप्रदेशं प्रत्युत्तमासन्नद्धो, 

रलोत्तरस्यां दिशि खिष्टरत्काले यज्ञं प्रतिरोद्ध सुन्तस्थौ ॥ ₹॥ 

तया च सति-- “तेदेवा अन्रुवन्निति। ते देवाः (तरमु) 

यज्ञं विष्ट मा कार्ष रित्यनवन् । च्य स र्द्रोऽपि हे देवाः! नतेः 

यूयं मा" मां “यन्नात्' अन्तित (माः काष्ट, अत एव श्राह्ृतिं 

'से' मदथ "कन्ययतेति" उक्तवान् । तेः (तया अस्तु दूति" उक्ते खः 
रुद्रो यज्ञं “समदटहत्" ऊद्धं प्रापयत् ; न च दविरादिकं बदिः 

चिक्तवान् । तया कञ्चन किंमपि यन्ञावयवं न हसितवान् ॥ ४॥ 

“ते देवाद्ति। श्रय ते दैवाः परस्पर भित्यम् श्रनरुवन्” 

अस्माकं प्रदानाय यावन्ति र्वोषि गहोतानिः, तेषां पूव्वै 

माङ्तं तेर शिष्टम् “उपजानौतः । "यथाः येन प्रकारेण द्रव्येण 

"श्रै" रद्राय श्राति कल्पयामः (दतिः ॥ ५॥ 

एव सुत्का, ^तेऽध्वथे मनरुवन्निति । ह भ्रध्वया ! तल मस्नाक 
मवत्तानि हर्वोषिः श्रग्रेयादिक्रमेण अभिघारणं कुर् । तया 

चेकस्मे, ततोऽप्यवश्रिष्टायावद्ानाय, पुनः तदवन्तग्रेषम्, “पुनः 

अभिघारणेन “्राप्यायय', ततः च्रयातयामं कृवा सर्वश्षिष्यवत्तगे- 
> र 

१-- शधच्युचकाम स क्रद्धो'-इति ८ । र-- नतत् पदं ऊ-पुसतक!दन्धच । 

र्-- तेषां पुवं माङ्तिज्गतां- इति भ,^तेषां सवषां माङतिङ्धैता-इति ठ। 



५०२ ॥ शरतपयत्राद्धणम् ॥ ( दपर शत्रा०) 

षाणि अगतस्ाराणि कुर, (ततः' "एकैकं" यावन्तः प्रधानरेषा- 

सतेष्वेकैक मवदानं कुर ॥ ६ ॥ | 

देवेरभिहित मयं मध्वयैणा तथेवानुष्ठित मथ शुतिश्ठतार्थेन 
लेटानुवद ति- “खोऽध्वयुरित्यादिना ॥ 

ददानो मवश्िष्टभाककेन रद्रस्य वास्तव्यवप्रसिद्धि माह- 

^तस्ादि ति । आख्यायिकासिद्ध मधे मिदानीं विधत्ते “तख्ाद् 
यस्ये कस्ये चेति हवियैहएवत्सवंप्रदेशेष्वपि खिष्ट्तो नियते 

कारणाभिधानं “सवच होति । रद्र: अन्वाभक्तःः ॥ ७ ॥ 

कथ मग्रः खिष्टकति क्रियत दत्याशद्ाह- “तद्धा अरय 

दूतोति। प्राच्यादिरदेश्रभेदेन श्वादिनामभेदेऽपि देवतेकैवेत्यर्थः। 

यद्येवं तहि अन्यत् नाम किन्न सखादित्यत आह “तान्यश्येति। 

'अ्य' सद्रस्य श्रचचिनामाभिधेयस्य अरस्तु पावकादि नाम ; सवंलोको- 

ऽपका रिलात् । "तस्मात्" तच्च सवे श्रग्रये-दूति क्रियते ॥ ८ ॥ 

अय किमथे खिष्टकृत इति विग्रेषणं दविर्टाढभिः कियति ? 

तच कारण मादः-- ^ते होचरिति। "यद्" यस्मात् (लयिः सु" 

अ्रदवनोयदेगे आह्त्याधारग्डते “सतिः च्रयच्छदडिः इष्टवन्तः, 

तस्मात् । श्रय वा यत्" हवि्जातम् ्रयच्छददि?, (तत् सवे 

"खिष्टम्' रै कष्येन प्रकरः ; यथा साङ्गः फलवद्भवति, तया ङुर्वित्यथेः। 

यस््ादू चः, "तस्मात्" स तथेव “खिष्ट मकरोत्" खवे्रापि विभे- 

घणत्ेन “खिष्टकत इतिः क्रंयते । तस्मात् “श्रग्रये खिष्टङ्ते-दइति 

खिष्टश्द्या गसमये बरुयादित्यथं ॥ ८ ॥ 

१-- "खिद इति विश्रेषणस्य कारण माद -इति ठ । 



( ऽअ० इन्ार ) ॥ परथमकागडम् ॥ ५०३ 

त्रय खिष्टक्ननिगदः मभिधात् माहः- “सोऽनुवाक्या मिति। 

सः" होता, खिष्टकदनुवाक्यानन्तरं शेः श्रानन्तधंण प्रयाजाच्य- 

भागादिरदेवाः खिष्टाः, तान्, तं “खिष्टकत मिं च “सन्पश्यतिः 

संस्मरेत्, सम्ुयानुवदि दित्यथेः ॥ 

सन्दगेनप्रकार मनूद्य करमेण व्याचष्टे-“च्रथाडभ्चिः?-इत्यादिना। 

“पअरयं' खिष्टङत् रथिः" ( "अग्नेः ) प्रयमाज्यभागदेवस्य ( “परियाः ) 

प्रियाणि शवामानि' शतिः निःगेषाणि श्रयाट्" इष्टवान् । तत्ः 

तेनेतन्डन््भागपाटेन प्रथमम् ्राच्यभागं' खिष्टं कतवानित्युक्तवान् 

भवति । एव मितरवाक्यान्यपि योज्यानि। एष खिष्टक्ृन्निगद 

आआवाहननिगदेनेव व्याख्यातप्रायः* सम्पश्यताम्* ॥ १ ° ॥ 

अच खिष्ठक्षदभिरवान्तरदेववत्खिष्टौ कन्तेयतलनोक्तः, सोऽभि- 

धौयते- “यत्तदग्रे हतुः प्रिया घामानौत्यनेन । अच्राज्यभागादि- 

देवेभ्योऽन्य भिच्छितलादयाडिति ताय प्रयोगात् खिष्टकदभरेः 

खस्येतः पर यष्टव्यलम्। यत्तदिति विध्ययेः पञ्चमलकारःई। “शरभं 

१-- सु रखष निगदः वा० सं° २९ अः ४७ कण्डिकायां चदट्यः। 

२-- पथ खिृकछतधिगद मभिद धाति!-इति ढ। 

३-- “अयालमिः"- व्येव पाठोऽखहष्टेषु सवेधुस्तकेषु, पच्छते तु अया- 
करभमिः"इति ; वस्तुतः अयाडगि?-द्वयेव साधुः| 

8--- पुरस्तात् ४. २. १९ जरच्यम् (२८८, २९१ ए ) | 

५-- नेतत् पदं ठ-पुस्तके । 

ई-- ^लिङ्यं लेट्" -इति पा० द° ३. ४. ७ । 



४०8 ॥ भ्रतपयत्राद्य म् ॥ ( ईप शत्रा ) 

होतार माहेति । होमाधार मर्थ माह । स एव खिष्टकृदशचिः; 

“"लय्यसुच सत्ययच्छहोत्यक्तवात्^ । किं मेतसन्द शेनमातरेणा्निः कथं 

खिष्टं डूर्यादित्याश्ड्य तख परोद्युत्पादनप्रकारं दश्चति- 

^“ तद्स्मा इति । "तत्" तस्मात् श्रस्मैः खिष्टकतेऽप्रये पवैम् “एता 

माति कल्पयित्वा (च्यः) इदानौम् (“एतेनः ) अनेन यक्तदग्रे- 

रिति भागेन श्यः समश्राम्यन्' (श्वसो मरोति सुद्पादयन्ः)। 

““तस्म्मादिति। सर्व॑याग्रेः सन्तुष्टलाय खिष्ठज्ञ्वकरणएस्य प्रकाश्रनादेवं 

सम्श्येदित्यथेः ॥ १ ९॥ 

अया्भारात् प्राग् देवतानामनिदेश मेकौयपकवेनोपन्यस्य 

निराचष्टे “तद्धैक इति । तत् खय मेव प्रदभेयति- “श्रगनेरयाय् 

सोमस्यायाडिति। श्रग्रः सोमस्य च यानि धामानि, तानि 

खिष्टकदभिः सम्यणिष्टवानित्ययैः। “विलोमः विरश्द्धम् ; खिष्टौ- 

करणएस्येवाभ्यदितवेन प्रथमनिर्ेष्टयलात्र। श्रत: प्रथम मभिया- 

हरन्" पुरूषोऽयाट्रार मेव प्रथम ममिव्याहरेत् ॥ ९ ९॥ 

खं महिमान मित्यस्य तात्पये माह- “यच्त् खं महिमान 

भिति । अयं खिष्टकद चिः खं महिमानः खकोयं देवतारूप मपि 

"यच्त्" यजेत । खिष्टकृत ददानो मपि अङ्कतल्ादयाडिति नोच्यत 

दूत्यभिप्रायः। “यच्ः यष्टव्यदेवता श्रावादयतिः, तचापि ख 

९-- पर्स्तार् दष्टव्यम् (४९६ ए* रपं०) । 

२-- व्याख्येवा ठ-पसलतकमाचे दृश्यते । 

द-- “देवतां देवतानाम पूवम् अयाट् कारात् प्राक् । तद्दिर्ढम्; खिष्टो- 

कर णस्येवानभ्यद्दिततेन प्रयम निषँव्यतवात्-दरति ढ । 



( ऽअ ° इव्रा०) ॥ पथम काण्डम् ॥ ५०५ 

मदिमानंः महस्य विग्रह मपयावाहयति । अतो यया चावाडिता 

देवताः सर्वां श्रपीष्टाः, एवं खं महिमायं मपि यष्टयम् । यतः 

“अतः प्राक किञ्चन खाय मदिन्ने इदं दविः दतिः न करियतेः, 

तस्मात् रचः खिष्टक्न्निगदाभिघधानमस्षये (तत् तेन खं महिमान 

भित्यनेन ^लम्' ( अरभनेमंडिमान^) प्रौ शितवान् भवति । अत एव 

यक्षद ग्ररित्येतत् शच््नेरपि थागानुज्ञाप्रदानादेव पूरव प्रागावाइनंसमये 
८ 9 स ८ 9 वादतः सो महिमा । (तथो ह" तयव शति अस्य यज- 

मानस चमोघायः साफल्याय च्रावाडितः' भवेत् । तस्मादि- 

तयुपसंहारः ॥ १२॥ 

“चरा यजतेति । “ज्र यजता मेज्या इषः'-इ तिभागस्य तात्ययं 

माद- दर् णब्देनान्न सुच्यते ; तदु पज विलात् प्रजाः" श्रपि दूषः"; 

 “ए्याःः पुनः यपुनरिज्याः?; अत एतत्पाठेन यजमानदहपाः प्रजाः 

“यायजकाः' दष्टिोलाः? "करोतिः । रतः कारण्णत् ता दमाः" स्वां 

यजमानशूपाः प्रजा इद्ानौम् “्रचैन््यःः बह्कमं कुवन्यः “आम्यन्तः' 

त्रात्मानं वापारः केश्रयन्यः ("चरन्ति) यागाननुतिष्ठन्ति ॥ १४॥ 
€ = € ८८ [2 
सो चअध्वरेति । सो श्रष्वरेत्यस्य तात्ययं माह- “तद्यज्ञस्यव - 

तदिति । (हविः' स्मे विष्टतम्, "जातवेदाः आडव्याधारः खिष्ठ- 

छदिः । यत्" “हविः (खौ विष्टकतं* ) “देवाः सेवन्ते,, ^तेनः 

५7 > ० 

१-- ठ-पुस्तक नते पदे दृश्येते । 

२-- "पुनयद्टाः-इति ज, क ; शुनरिष्या-द त्यपि दृष्टो डा °-वेबरेश । 

इ-- दज्याग्रौलाः-इति च । 8 -- नैतत् पदं ठ-पुसतकादन्यच । 

५-- “सेवतां-दइति ठ । | 
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५०६ ॥ शत प्नाद्छयणम् ॥ (दपर रत्रा) 

सेवितेन विषा (महत् उत्तमः स्थानं जयति यजमानः ; अतः 

सष्टद्धेहेविधाऽघौोनलादे तत्पाठो युक्तः ॥ १५॥ 

इत्थं खिष्टरन्निगदं व्याख्याय तस्य याज्यां पुरोऽनुवाक्वाञ्चाह- 

“तद्यदि ति । रचः खिष्टकति । तद्यत्" तस्मात् “एतेः वच््यमाणे 

एव “चाच्यानुवाश्ये' ्रवल्ुप्ततमे' अत्यन्तं योग्ये भवतः । तयो- 

रवक्घुप्तल माद- “ठतोयसवनं वा इति । च्रयं “खिष्टकद्' यागः 

“दतो यसवनंः तत्छानोयः; अन्तिमत्वसाम्यात् । तच्च “तौ यसवनं' 

विश्वदेवं विश्वं देवासस्याभिमानिनः ; अतः सवेया वैश्वदेवेन भवि- 

तव्यम् । तचापि “पिपर दि“-दतिः या खछगस्ति, "तत्" “त्रनुवाक्यायैः 

च्रनुवाक्यायाः वैश्वदेवं रूपम् ; तच “देदान्"-दूति देवानां 

बज्कत्वप्रवणात् । “श्रग्रे यदद्य"-द्त्येत्र "याज्यायेः चाज्यायाः वैश्व- 

देवत्वम् ; चच “विशः दति बह्वचनलिङ्गात् । “एतेः चौ 

"एवंरूपे वेश्वदेवलिङ्गके “पिप्रीहि देवान्"- “श्रग्रे यदद्य विश्नः" 

दत्येवंरूपे ; ("तेन उ) तेनेव कारणेन “एतेः दे चौ “ठतोच- 

सवनस्य रूपम्" ॥ ९ ई ॥ । 

तयोयेत् चिष्ुप्लम्, तत्मश्ंसति- ^ते वे चिष्टुभाविति। खिष्ट- 

१-- “जेतव्य'-इति ज । 

२-- ऋ० सं० १०. २.९ । ते° सं ° 8. ३. १३. १२ । पाटस्तेवम्--“पि- 
धौह्ि देवा उग्रो यवि विदा नतु ऋतुपते यजे । ये देव्या 

ऋ त्विजन्तेमिरम्रे ल इौतुणा मस्यायजिद्धः'-द्ति । 

३₹-- ऋ० सं ° ६, १५. १४। ते° सं ° . इ, ९३, १४। तत्याठस्तेवम्-- 

 ““ञम्ने यदद्य विश्यो अध्वरस्य होतः पावक शोचे वेव हि यज्वा । 

ऋता यजासि मद्धिना वि यद् गृषव्या बद्ध यविष्ट या ते अद्य-दति । 



(ऽ इत्रा° ) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ५०७ 

कृतो तावशिष्टरूपलात् “एतद् "यज्ञस्य वासु" वा्युस्ानौयम् ! 

तच्च वास्तु शरवौयंः निस्सारम् ; उपयुक्रेषलात् । चिदु प्रजापतेः 

बलवद्यः उरोवाङभ्यः खकाशादिन््रेण सहोत्यन्नलात् “जिष्ुबि- 

द्दियम्' ; अरत एव वौयेम्' ; चरतः पुरोऽनुराक्यायाख्िष्टुएत्वकरणेन 

च्रबले “खिष्टकतिः द द्धियं वौये मेव" खापितवान् भवति ॥ १७॥ 

पक्लान्तर माद “उतो अ्रनुष्भावेवेति । खिष्टतः प्रधानेभ्यो - 

ऽतिरिक्तलेनाधिकलार् वास्तु", अनुष्टुप्" चपि गायचच्यादिसवन- 

च्छन्दसोऽतिरिक्रलाद् वास्तु" ; चरत एव वास्ताबेव' वास्तु" स्थापित- 

वान भवति । तच्च वास्तु “पेसुकम् अभिवद्धेनश्रौलम् ; श्रत एव 

तज्ज्नानवान् यः शरनुष्टुभौ' याज्यानुवाक्ये कुर्यात्, सोऽपि श्रजया 

पषश्एभिः' च “पिष्यति? अभिशद्धोः भवति ॥ ९८॥ 

याज्यानुवाक्ययो विल्षणएच्छन्दस्वपत्त निराकन्त माख्यायिका 

माइ-- “तद् हेति "भाक्षवेखः' त्रुक्ोभयपचछोक्तफलावरो धाय च्रनु- 

षुभ मनुवाक्या, -चिष्ुभं याज्याम्' अकरोत् । “सः विलदणानु- 

छानदोषेएण कदारित् सञ्चारसमये “रथात् पपातः। पतन्नेकं 

"बाह न्मौ प्रसारितवान्र; सवाडविंखस्तोऽग्ददित्यभिप्रायः। 

“सः च विचायं किञ्चिद विहितं छतवानस्मि, तस्मात्" इद्" रया- 

त्पतनम् “च्रपत्“ प्राप्न मभ्रदिति निश्चित्य “यदनन्तरं यद्भवति, 

तत्तस्य कारणम्” दूतिन्यायादि दं विपरौतानुष्टान मेव कारणं 

९-- निघ० २.९४. २९ । ““पिष्ट पेष गतौ स्वा ° प०, व्ययेन श्यन् । 
८ 9 (तार) स ९ २-- तिढद्धो'- द्रति ज, भ । इ-- श-इयस्येवाय मथः स्यात् । 

ॐ 9 @ ® 

४~-- मूलविरुद्धपाठीऽयम् ; तस्य॑व याख्यान वा छत मेवं स्यात् । 



1 ॥ प्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( ईप० शत्रा०।) 

बुद्धवान् । यस्मादेवं तस्मात् सवे विपरौतं “न' अनुतिष्ठेत् । अतः 

"उभे चाच्यातुवाक्ये “अनुष्ुभावेव वा चि्ुभावेव वा; खिष्ट- 

शद्याज्यानुवाक्ये “सच्छन्दसौ' समानच्छन्दस्के भवेताम् ॥ १९ ॥ 

खिष्टकदवदानहोमप्ररेश्यो वि शेष माद- “स॒ वा उन्तराद्धा- 

दिति उत्तरप्रवेदिश्नो, लोकपालत्ेन रद्रसम्बन्धः सवेशास्ल- 

प्रसिद्धः; तेन कारणेनापि उन्तराद्धादिवावदानं, तचेव होमश्च 

कन्तेव्य दुत्याद-- “एतस्ये वे दग्र इति। खिष्टछ्यागविधान- 

समये “उत्तरत उगोत्पेदे'"-दइत्युक्तलात्२ ; “यत उत्यद्यते, तं तत 

एवः शमयितव्यम्”- इ तिनियमात् उन्तर तोऽवदानदहोमौ कन्तब्यो । 

तया च काल्यायनः- “यावद्भूविरूत्तराद्भत् खिष्टक्ञतस्तत॒ एव 

होमः -दतिः*॥२०॥ 

उत्तरदेश प्रदानेऽपि प्रधानदहविषा महासंस्यगें विधत्त - “स 

वा ्रभ्यद्् दूवेति । इतराभ्यः प्रधान-'च्ाङतिभ्यः' सका णात् “अभ्यद्धः 

सन्निहितप्रदेे एव ; न ताशां श्धाने । विपक्ले बाध माह- “दतरा 

दूति। दतरा आङ्तौः अनुः यजमानस्य "पश्वः प्रजायन्ते; 

ताः पश्टफलजनका इत्यथः । खिष्टक्चद्यागश्च 'रुद्धियः' रद्रदेवत्यः । 

९-- “उत्तरदिशोः-इति ठ ; “उत्तरपुवदि श्यो ह्यपि दृष्टो डा०-वे बरेण । 

र-- “इन्द्रो वद्धिः भिदटपतिनेकैतो वरूषो मरुत् । वुवेर श्रः पतयः 

पर्वा दोनां दिशां कमात्?-इति अम° को० ९. ३. ३। 

इ३-- पुरस्ताद् द षटब्यम् (४९४ ए० १४ पं०) | 

&--का० ओ दू ३. इ. २९, २७। यावन्ति हरींधि मवन्ति, तेषां 

सवघा सुत्तरार्ात् उच्तरस्मात् पदेशात् खिटक्तः खिद्टछद्ामायै 

मदद्यति । ततोऽगरेरत्तराद्वं खव खिद्टछदवदानानां होमो भवति । 



( ऽआख० इत्रा० ) ॥ परथमकाक्डम् ॥ ५०९. 

एवं शति यदि ताभिः सह खिष्टकदाडति मासुयोजयेत्, तदा 

रुद्रेण, खह "पशून् श्रसजेद्" योजयेत् । अत एतेनापराघेन यज- 

मानस्य ग्टहावख्िताः पशवः "उपमूर्यमाणःः समौप एव 

चियमाण्णः प्राघ्रयुः। तस्मादितराभ्यो नारषरे जुह्यात् । तया 

च सूचम्- “अर्षा माङतिभिः-इ तिः ॥ २१॥ 

आहवनोयगाहहंपत्ययो रन्यतर स्मिन् हविः-अपणं विधासति, 

तदयं तयोराधानप्रद शपरिमाणं विधा माह- “एष वा दति, 

“येनः साधनेन तदेवाः' “दिकं” गताः, “स एष यज्ञः" खल् । एष 

यज्ञ दत्येत दिशिनष्टि-- “एष श्रादवनौय इति । वज्ञसाचनवादा- 

हवन यस्य॒ यज्ञतम् । यस्िह श्मावेवावशिष्टः, “स गापत्यः' । 

"तस्मात्" इदानी मपि दिवद्गन्तुकामाः “एतम् आइवनौयं 

यज्ञसाधनं “गाहंपल्यात्ः प्राञ्चः प्राग्दे्ं प्रति "उद्भरन्तिः यज- 

मानायोद्धरेयुरित्ययः॥ २२॥ 

उडत्य प्राच्यां कियत् पुर आदध्यात् ? इत्य च बहन् पच्ानाह्ः- 

“तम् शअष्टाद्धित्यादिना । विक्रमश्रब्देना् विज्नम्यते अननेवेति 

यृत्यच्येकपादप्रचेपरिमितोऽग्र उच्यतेर ; अन्य यजमानसन्नानख 

करणात् । गादेपत्य मवधौङत्य तथाविधेषु अष्टसु प्रक्रमेषु गतेग्वाह- 

९-- “रग्रियेणः-इति मूलपाठः ; तस्यैव व्याख्यानं स्वादु्ेगोति । 

२-- का० खो० सू० इ. इ. २९ । इतराभिराज्यातिभिरस्पदयं खिद्ध- 
छदाहइतिं जुङ्गयादिति तदथैः। ३-- "कामु पाद् विच्तेपे-दइति 

म्वा° प० ४७द धातुः । प्रक्ेव कमं प्रकमः। कमसोनारन्निमाचः 
पक्रमो भवति ; “तस्मात् प्राङ् प्रकामति चौन् विक्रमान्”?-इत्यादि श्तेः 
(३. ५ ९. १.) । अरित एुरूषपञ्चमां शः; तद्छाद् दिपदः पकरामः। 



५५. ॥ ्रतपचत्राद्यणम् ॥ ( परण शत्रा०) 

उनो मादघोत। तथा सति तद्भारा अष्टसद्यायुक्र-“गायद्यवः 

“दिव॑ः प्राप्तवान् भवति । तस्माङ्गायचोसाम्यलाभादष्टप्रकमपरि- 

माणाधानं प्रशस्त भित्ययंः ॥ २३॥ 

एव मुत्तरवाक्यान्यपि योज्यानि॥ २४॥ 

कियासौ क्यांनपक्कवेनान्यान् पक्चानभिधाय कर्मणो यावन््ाचं 

पर्याप्त मिति मन्यते, तावना मेव दुर्यादित्याह- “नाचेति। 

"अच" श्राघधानविषये चअष्टवादि-माचाः नास्ति शास्रतः। श्रतः 

खेच्छया “यवैवः दे आदहवनोय श्रादिते कम सुकरं भवतोति 

“खयं मनसेव मन्येत नि्िनुयात्, तत्र॒ राद धौतः ; तस्मात् 

"अल्पक मिव अल्पक मपि, अष्टपरकरमादत्यल्य मपि प्राञ्चः दिशं 

्रह्युद्धरेत् । ^तेनैव' ्रा्मनेवः “दिवं प्राभ्नोत्येव । रच कात्या 

यनः- “पुरस्तादादवनोयस्याष्टासु प्रक्रमेव्वेकादशसु दादश्रसु मत्या 

वा? इतिर् ॥ २५॥ 

ददान दविः-श्रपणविषये केषाचचित्पक्त माद- “तद्ाङ्रिति । 

आआहवनोय एव श्रपयता मभिप्राय माद- “रतो वा इति। 

“अतः अस्मादादहवनौोयात् श्देवाः' दिवं प्राप्ताः, अतोऽस्माभि- 

रपि तचैव अपणं कत्तव्य भिति तेषा माश्रयः। उपोत्कमण- 

साधनत् मेव कुत इत्यत श्राह-- “तेनो एवेति । तेनैवादवनौ- 

९-- “अद्ाखादि'-हति क । = २-- (आब्येनेव-इति ज । 
इ-- का० खौ ° ख० ४. ०. १९ । गाद प्स्य खरस्य मध्यात् प्राच्यां दिशि 

अदसु पदिकेषु प्रकमेष आद वनोयखरस्य मध्यं कुयात् । मद्या वा! 

उक्तसह्यातो न्यूनेष्वपि सप्तसु षडादिषु वेयः । 



(अख° इेत्रा०) ॥ पथमकाण्डम् । ५९१९ 

येन॒ साधनेन प्रयासात्मकं हविः-प्रदानादि सकलं कर्मानुतिष्टन् ; 

अरतस्तस्योपोत्कमणसाचनलम् । अतो वय मपि अन्यच अपण मन्य 

जहवाम इति वेय्यधिकरण्छं मा श्दिति तसिन्ेव आआहवनौय श्रपणं 

यागच्च करवामेति । वेखधिकरण्छे दोष मादइ-- “अरपसूखल दूवेति। 

'गाैपत्ये अपयेयुः' दति यत्, “सोऽपरूषलः दवः अपरूल नाम 

“हविषां भवति । फलितानां ब्रौद्यारोनां त॒षविमोकादिसम्पा- 

दनप्रदे प्रः शस्खलः। यथा त्रौद्यादिराभिः खलाद्* बहिरपि 

म्राप्नतो यथौ भवति, एव मन्य अपण मपि । अतः प्रागुक्तप्रकारेण 

अआआहवनौये एव "यज्ञे, “यज्ञं यज्ञसाधनलात् अप्यमाणं हविरपि 

यज्ञः ॥ २६॥ 

अन्येषां पच्च माह- “उतो इति । प्रयमपच्ोक्त मादवनौये 

श्रपण मचापि सम्भावयति- “शआहवनोयो वा इति। आवन 

यस्य इतः प्रणोतलात् । किं सुपचरितेनादवनोौ येन, साचात्तस्मिनेव 

श्रपण मस्ित्याश्रद्य तस्य अ्रपणायोग्यव माह- "न वा एष 

दूति । “एषः श्रावनौयः प्रटत-श्रपणाय न वे नोचितः, खल्वि- 

त्यथैः । तदं कस्मा उचित इति, तत्नाह- “तसे वा दति) 

श्रसौ प्रतस्य होमायो चित इत्यथः ॥ 

९-- ^स्खलार्"-इति ठ । वस्तुतो लोके निस्खकारः पयोग ख्व स्यात् साधुः| 
तथा हि मनुः-“खलात् च्तेचादगारादा"-इत्यादि (१९१. १७.) । 

““खल उन्तरुवेदिः?-दइति अच्छ श्रौ ७,१३.१४ ; का० श्रौ 
२२. ३, ४३ । श्ये वेदि मभितस्तानुत्तरवेदिदेशे ग्टद्न्तिः?-इति च 

तत्रेव तत उत्तरम् ४५ स्° 



५९१२ ॥ शतपयब्राद्यणम् ॥ ( दप्० ९ व्रा ) 

अयवा एवं यास्येयम् । “आओआहवनोयो वा एष इति, मुख्य 

श्राहवनोय एवोच्यते । यस्मात्" एष श्राहवनोयः' अआवनाहंः , 

अत एष पक्तस्य हविषो होमाय योग्यः; न लाभस्य पाकायेति । 

अ्चिदयपक्तेऽ्युयपत्तिसम्मवाच्रपणस्येच्छिकल माह-- “चरतो यत- 
रथेति । यथा कामयते, तथेव जरर्यात् ॥ २७॥ 

श्रयाग्रः परिस्तरणं विधातु माह- “स हेष इति! नज्ञः? 

श्रभ्निः; एष आ्रादवनौय इत्यक्तवात् । "नग्न ताः ग्रावरणएरा हित्यम् । श्रग्र - 

नेग्रलपरिदहार मजानानाः एच्छन्ति- “का त इति। श्रनद्नता- 

दूति केदः । “तस्मादिति, परि्तरणएविधिः ॥ 

दूष्याङ्गगश्रतव्राद्मणएसन्तपेणं विधातु माद- “हष्णाया इति । 

भौव्युषन्यासस्तस्यावश्वन्परि दत्त यलद्योतनाथः । कः परि हारस्ष्णाया 

इति पष्ट आदह- “श्राह्मणस्येवेति । “एषः-कारेण खतपेणाद पि 

ब्राह्मणएतपेण मेव रेव दत्यय म्यौ द्योत्यते। न्राह्मणस्यः-दति 

जातावेकवचनम्? ; ब्राह्मण मित्यभिधानात्। “तस्मादिति । 

श्ाद्णं तपेचितवे ज्नूयात्" यजमान इति शेषः । “एतत्” एतेन 

बरादह्यणएतपेणेन “यज्ञ सेवः रथि मेव॥२८॥ ९॥[७.३.]|॥ 

इति सायणाचायें विरचिते माधवोये बेदायेप्रकाश 

माध्यन्दिनिगशतपथनत्राह्यणएभाय्ये 

प्रयमकाण्ड सप्तमाध्याये ठतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

रिरि 

1 
# 8 

९-- (तस्मात्"-इति ज, भक । र-- परा° सू० १. ३. ५८ जद््यम् । 



( अञ्यर 8त्रा०) ॥ परथमकाण्डम् । ४,९.२ 

प्रजायतिह वे खां दुहितुर मभिदध्यौ । दिवं बोषसं 

वा मिथुन्येनयाः+ स्या सिति ताः सुम्बभूव ॥ १ ॥ 

तदे देवाना माग ऽस । यु इत्यः स्वां दुहितर 
मस्माकः खुसारं करोतीति ॥ २॥ 

ते ह देवा अचुः। योऽय" देवः पश्रूना मौष्टेऽति- 
सन्धं वु ऽञ्यु चरति यु इत्यः खां दुहितुर मस्मा क 

खसारं करोति व्विध्येम सिति तई रुद्रोऽभ्यायुत्य 

व्विव्याध तुस्य सामि रतः प्रचस्कन्द तथन्नृनं तदास ॥३॥ 

तस्मादेतहुषिणभ्युनृ्तम्। पिता यत् खां दुहितुर 

मधिष्कन् श्या रतः सच्ग्मानो निपिञ्वद्ति 

तदाभिमारुत सित्युक्यं तस्मिंस्तद्याख्यायते युया तदेवा 

रेतः प्राजनयंस्तेषां यदा देवानां कोधो व्येदुश्र 
प्रजापति मभिषज्यंस्तस्य तः शल्यं निरछन्तन्त्स वै 
यज्ञ ऽरुव प्रजापति : ॥ ४ ॥ 

ते होचुः। उपजानौत युयेद नामुयासत् कुनौयो 

हाद तेयथेदः स्थादिति ॥ ५॥ 
ते दोच्ः। भुगायेनदशिणत ऽच्रासौनाय पुरिहरत 

तद्व गः प्राशयति तद्यथाहत् मेवं भविष्यतौति तद्भगाय 
1 

# “मिथंन्धेनया'-इति क, ग । 
68 



५९९ ॥ भ्रदपयत्राद्धययम् ॥ ( पर रत्रा) 

दश्णित ऽच्चासोनाय प्याजहभ*स्तद् गोऽवेश्षाच्चकरे तस्या- 
किणौ निददाह तथेननं तदास तस्मादाहरन्धो भग 

ति॥ & ॥ 

ते होचः। नो न्ववुचाश्मत् पष्ण ऽरखनत् परि- 

दरतेति त॒त् पृच्छ पयुजह।स्त॒त् पूषा प्राश तस्य दतो 
निजघान तथुन्ून तदास तुस्मादुाहरदुन्तकः पूषेति 

तस्मादयं पूष्णे चर कुव्वेन्ति प्रुपिष्टाना मेवु कुब्बन्ति 

युथादन्तकायेवम् ॥ ७ । 
ते होचः। नो न्वेवाचाशमद् बहस्यतय ऽरुनत् 

पुरिहरतेति तद् बहस्यतये पर्याजहहः स बहस्पतिः 

सवितार मेव प्रसवुायोपाधावत् सविता वें देवानां 

प्रसवितेदुं मे प्रसुवति त॒दस्म सविता प्रसविता प्रासु- 

वत् तदेन सवितप्रसतं नाहिनत् त॒तोऽव्वा चौनःः 

श्रान्तं तदेतन्निदमनेन यत् प्राश्चिम्॥ ८ ॥ 

स॒ यत् प्राशि मवद्यति। यदेवाचाविद्खं यज्ञस्य 

यद्रद्ियं तदेवेतन्निमिमतऽथाप ऽउपस्यश््ति ष्णन्ति- 

रापस्तदद्धिः श्मयत्यथेडां पशन्त्समुवद्यति ॥ € ॥ 

स वें यावन्माच मिववावदयेत्। त॒था शल्यः प्रच्यवते 

*.1,† "प्यजङेः"-द्ति क, ग | 

$ प्राशिचं-दइति क, ग ; पाश्च "इति ख, च । 



(ऽख० शत्रा) ॥ प्र्मकार्डम् । ५१५ 

तस्मा्यावन्माचच भिवेवावद्ेदन्यतरत ऽच्राज्यं कुर्याद्- 
धुस्तादोपरिष्टादा तथा खद्निस्सुरणवद्ववति तथा 

निखवति तस्पादन्यतरत ऽच्ज्यं कुर्यादधुस्तादोपु- 

रिष्टादा॥ १०॥ 
स॒ च्राज्यस्योपस्तीय। दिहविषोवदायायोऽपरि- 

छाद्ज्यस्यायिधारयति तद्यथेव॒॒यज्नुस्यावद्ान मेव 
मेव तत्“ ॥ १९१९॥ 

तन्न पव्वण परिहरेत् पवण के प॒रिदरन्ति 

पुरस्ताद प्रत्यज्य युजमानं पश्व ऽउुपतिष्ठन्ते रुद्धियेश 

ह पश्न् प्रसज्यत् पव्वण परिहरत्तस्य गदाः पशव 

ऽउपमयेमाणा ऽडईयस्तस्मादित्येव तियक् प्रजिदोता 
तथा ह रुद्रियेण पश्रन्न प्रसजति तियेगव॑नं निंमि- 

मोते॥ १२॥ 
तत् प्रतिख्द्धाति । देवस्य त्वा सवितः प्रसुवेऽश्िनो- 

बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिख्ह्ञामोति ॥ १३ ॥ 
तद्यथवादो बस्तिः । सवितुर प्रसवायोपाधावत् 

सविता वं देवानां प्रसवितेदुंमे प्रसुवेति तृदसूम सविता 

प्रसविता प्रासुवत्तरे न सवितुप्रधतं नुाहिनदेव सव॑ष 
--[----____~_~_> 

# ^मेवु तत्'-ङति ख, "मेव मेतत्'-इति च । 

† 'पुनद्धौतः-द्रति द रिखामिसम्मत इति डा०-वेबर्ः । 



५९६ ॥ प्रतपचत्रद्यणम् ॥ (श्प रत्रा) 

ऽरतत्सवितार मेव प्रसवायोपधावति सविता वै देवानां 
प्रसवितेदु" मे प्रसुवति तदस्मे सविता प्रसविता प्रसौति 
तदेन सविूप्रस्तं न॒ हिनस्ति" ॥ १४ ॥ | 

तत् प्राञ्राति। अग्चषरुस्येन प्राञ्नासौतिन वा ऽअ्निं 

किञ्चन हिनस्ति तथो हनु मेतन्न हिनस्ति। ॥ १५॥ 

तन्नु दद्भिः खादेत् । नेन्म॒ इद रट्ियं दतो 
हिनुसद्ति तस्मान्न दड्धिः खादेत् ॥ १६॥ 

अथाप ऽच्ाचामति। शन्तिरापस्तदद्धिः शान्त्या 

मयतेऽथ परिक्षाल्य पाचम् ॥ १७॥ 

च्रथास्मे बह्मभागु' पर्याहरन्ति। बह्मा वें यज्ञस्य 
दक्षिणत ऽअआस्तेभिगोत्ता स ऽरुतं भागं प्रतिविदान 

ऽ्रास्ते य॒त् प्राशं तदस्मे पर्याहापुस्तत् प्ाशौद्थ 
य॒ मस्मे ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति तेन भागौ स यदुत ऽऊध्वं 
स॒सःस्ितं यन्नस्य तदयिगोपायति तस्माद्वा ऽस्मे 
ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति ॥ १८ ॥ 

स ड व्वाच॑यम॒ ऽर्वु स्याद् । ब्रह्मन् प्रुस्ास्यासौ- 
त्येतस्माइचसो व्विखदन्ति वा ऽरुते यज्नं श्षण्न्ति ये 
सध्ये यज्ञ॒स्य पाकयन्ञिययेडया चरन्ति ह्या वु 
ऽत्विजां भिषक्तमस्तट् ब्द्या सन्दधाति नु इ 
नििव्व्रर ~ 

+, न द्िनुस्तिः-दइति ग । 



(अण 9ब्रा° ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ५९.७ 

सन्दध्याच्यदावद्यमान ऽच्ासोत तस्मादाच॑यम् ऽणव् 

स्यात् ॥ १९ ॥ | | 
स य॒दि पुरा मानुषौ व्वाचं व्याहरेत् । तजे व्वेष्णवौ 

मुचं वा युजुवा जपेचयक्नो वे विष्णएस्तुन्नं पुनरारभते 
तस्यो हेषा प्रायथशित्तिः ॥ २० ॥ | 

स यचाह। ब्रह्मन् प्रुस्धास्यामौति तद् ब्रह्मा 
जपत्येतं ते देव सवितयन्नं प्राहरिति तत्सवितारं 
प्रसवायोपधावति स हि देवानां प्रसविता बहस्यतये 

ब्रह्मण ऽइति बदहस्यतिव्वे देवानां ब्रह्मा तदयु ऽण्व् 

देवानां ब्रह्मा तस्मा ऽखवतत् प्राह तस्मादाह बहस्यतये 

ब्रह्मण ऽइति तेन यज्ञ॒ मव तन यज्ञपतिं तन सा 

मवति नाच तिरोहित मिवास्ति ॥ २१॥ | 

म॒नो ज॒तिजुषता माज्यस्येति । मुनसा वा ऽइदः 

सवे माप्तं तन्म॒नसेवेतत् सव्व माप्नोति वृदस्य॒तियन्ञ 
मिमं तनोत्वरिष्टं यन्नः सु मिमं दधात्विति यद्िदृदः 

तत्सन्दधाति विश्वे देवास इद्ह मादयन्ता सिति 

सव्वं॑वै व्श्वे देवाः सूर्ववेशेमैतत् सन्दधाति स 
युदि कामयेत ब्रूयात् प्रतिष्टेति य॒द्य॒ कामुयेतापि 

नुद्वियेत ॥ २२॥ २॥ 

॥ इति षष्ठप्रपाठके दितौयं बराद्यणम् [ ७. ४. | ॥ 



५१८ ॥ शत पयत्राद्यगम् ॥ ( धष रत्रा० ) 

[प्राशि्रावदानविष्यथं, माख्यायिका माह- “प्रजापतिर्हति । 

दिव भिति केबिदाङ्गरुषस भित्यपरे । तथा चेतरेयत्राद्मणम्९- 

“दिव भित्यन्य आ्राङ्रुषस भित्यन्ये- दतिः । ] 

“प्रजापति बै । प्राशिचन्राद्यण मेतत् । तच रोद्रशयेषो- 

रनौ कं प्रनापतयैज्ञस्य श्र््यात्मकं निरवदेयम् । ब्रह्मण च सविढट- 

प्रखतेन इदस्यतिखूपेण प्राग्रनौय मि्येतदाख्यानेन दश्यते । 

प्रजापतिः प्राणपिण्डलोककालयनज्ञात्मा, चअभिध्यातवान्, “दिवम् 

वा उषसं वा' लोकान््रना दिवम्; कालात्मना उषसम्; प्राण- 

पिष्डान्मना खेभ्यो श्डगो रोहितम्, रोदिणो-नाम नच्चम्*; 

यज्ञात्मना बाचम्। कथ मभिदध्यौ ? “मियनौः मिथुनवान् “एनया 
श्या मिति, "तां" 'सम्बग्डवः सङ्गतः ॥ १२॥ | 

१-- पाशि बर्ण भागावदानम् । तत् छ्ियते येन पाचेग, तत् पाच 

पाशिचद्रणम् । तच आदश सदृश वर्तुलं, चमससदृशः चतुरखं वा, 

खातवच्च भवति | का० ओ १.३. ४०, ४९१ स्च उद्ये । 

२₹-- “प्रजापतिर्वै खां दुदधितर् मभ्यध्यायद्, दिव मिदन्य आडरुषस- 

भित्यन्धे-दइत्यादि रे° ब्रा० ३. ३, € । 

-- मत्सङ्ौतेमु डा०-वेवरसङचौतेषु च सवववेवारश एत्तकेव श्तपय- 
ब्राद्यणौयप्रथमकाण्डस्येतदन्त मेव सायणमाव्य मवलोक्यते, अप्ये- 

तदारुभ्याकाण्डसमासे्स्थशेषस्य ह रिखाभिक्लतं भाष्य मेव सवच 

विद्यत ॒इत्येतत्काण्डस्यावशिष्टं सायणणैयं भाष्यं लुप्तकल्पता सुपगत 

सिति स्यान्मन्तवम् । 

8-- तथा छेतरोयकम्-- “ता ग्दश्यो भूत्वा गदितं भूला०--° या 

रोहित् सा रोहिणैः"-दइव्यादि ३.३. € । 



(अख 9व्रार) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ५९९. 

“तदवे देवानाम्” । "तद्" दुहिदगमनं देवानां" चेतसि शश्रागः 
अपराधो बश्व । श्रपरास सर्वं मेवं 'करोतोतिः ॥ २॥ 

“ते इ देवाः” । श्योऽवं देवः पशूना मौषटे', तम् 'ऊचः'- 

श्रतिसन्धं' सन्धा सन्धानं मर्यादा अवस्था, “दुहिता न गन्तया- 

दति; ्रतोत्य षन्धाम् (त मतिषन्धं सञ्चरणएम्९), मर्यादा मतौत्य 

"अयं चरतिः । ततश्चापराधिलाज्नियहादे दति “विध्य दमम् । 

“व्यध ताडने” । ताडयषुणेति । यन्नाङ्गटष्टिभवितयताप्रसक्तानां 

चेष्टितम् “तं सद्र" श्राय दषु विद्धवान् । “तयेन्नूनम्” । 

दच्छ्दोऽवधारणर्थः । ननूनं-गरन्दो यस्रादर्थे । यस्मात् तथेव 

तदासः ॥ दे ॥ 

“तस््नादेतत्” । तस्मात्” तत् षिण" मन्त्ेए “च्रभ्यनूक्रम्" । 

"पिताः प्रजापतिः खां दुहितरम् च्रधिष्कन्' श्रधिस्कन्नः, तथा 

च सन्ञग्मानः' सङ्गतः सन्, या च्मायां एथियां “यत् रेतः" 

"निषिञ्चत्' अभिषिक्तवान् । तस्माद्रेतसः “साध्योऽजनयन् ब्रह्म देवा 

वास्तोष्पतिं ब्रतपां निरतच्षन्"-दरति, (तदा्चिमार्त मितिः नान्ना 

"उक्थे" शस्रम्९। "तस्मिन् तद्" विभनज्याख्यायते । “ययाः (तत् 

“रेतः देवाः" प्रजनितवन्त दूत्याष्यानगेषयोजना । यज्ञस्य त्छरताये 

'स वै यज्ञ एवः दृत्यास्यानस् प्रङृतसम्बन्धोपचेपः ॥ ४ ॥ 

९-- नास्त्येषोऽ' शी उ-पुस्तके। २-- दि° प° ७५ धा० | 

२- निरु० ९. २. ५ द्वयम् । 8 निरू० १. २. ४ चद्व्यम् | 

५-- ० सं ° १०. ६१. ७ (पिता यत् खां) । रो° नरा० ३. २. < उटम् । 

ई-- “येषा रौग्रौ शस्यते" द्ादि रे° त्रा २. इ. १० पर्या लोचयम् । 



५२० ॥ भ्रतपचत्राद्यणम् ॥ (र्ध रनब्रार) 

“ते होचः” । “यदं भिति। यत् द्रदम्ः दषोरनौकं 

यन्ञरस विलिघ्रम्, तद् "ययाः नः ठया स्यात्, "ययाः च प्रधानाङ्तेः 

न॒ महत् स्यात्, तया उपायं जानोतेति देवाः ऊच 

॥५॥ ॥ ६॥ 

“ते होचुर्न न्वेव । प्रायप्रसन्नः एव ब्राह्मणएप्रोषः, किञ्चित्त 
वच्छयामः। "नोदति प्रतिषेधः; नु-इति वाक्यपूरणःर । 

-्रशमत्' न गशरान्तम् । दतः' दन्तान् । श्रषिष्टानांः तण्डलाना 

भिति शेषः ॥ ७॥ 

“न् श्रहिनत्। हिनोते हिंसा कर्मेणः*। न हतवान् (ततोऽर्वा रनम् । 

छदस्प तिप्रश्मनाद वाक् “शान्तम् । “.तदेतन्निद्ानेनेति । दतिहास 

सुपखंदत्याधिदैवन्ञानाय प्राशिता प्रा्तोऽखेति भ्राशिचम्ः । ““च्रण्- 
प्रकरण श्रग्चिपदादिग्य उपशख्यानम्'"-दइति, डि स्मरन्ति ॥८॥ 

“स यत्” । ““यदेवाचेति। संसारखभावाद् "यदत्र" किचिद् शान्तं 

“तत्ः “नि्मिमोतेः बदिष्करोति, निष्वषैतीत्यथैः । “अरथः शश्रप 

उपस्पुशतिः श्रध्वयुः । “श्रथेडां पशूनिति । प्ल भिडायाः 

प्रसिद्धम्; पशवश्च रुद्राद्रचण्णीयाः; श्रतो र्द्धिये प्राशितच्रे दत्ते 

चप उपस्युश् इडा मवद्यति' ॥ < ॥ 

९-- “प्रसन्न इत्येव ८ । २-- निस्० १४. ३७. वा १३. ४. € । 

इ-- “नु इत्येषोऽनेककर्मा इत्यादि निरु० १. २. २। 

8-- निघ ० 8. र. €४ । ५-- पा० ५.१. €७ खू० १ वा०। 

ई-““पश्रवो वा इना"-दव्यादि रे ब्रा २.४.द६्। ते सं° २.६, ७. 

द। इत उत्तरस्मिन् ब्रह्यणे च (१२ कर) जरव्यम् । 



( ऽख० शत्रा° ) ॥ प्रथमकार्डम् । ५२ 

"ख वै" । दडावद्ानार्यता मुपस्यग्रंनस्य द शेयति- “खदरत्' । 

“खद द्धं हिंसायां च” । श्रल्पतरत्ादख्िर मगाढबलम्, 

“निस्रएवह्कवतिः ; इतरथा तु चल्ग्टेहौतं महक््ाद्गाढं स्यादि- 

त्यभिप्रायः॥ ९०॥ 

“स ॒श्राज्यस्य । -इति वचनाद् विकल्पः पूर्वेण सह ॥ ११॥ 

“तन्न पूर्वेण । दत्येव'-दइत्यभिनयेन अध्वयृसञ्चरं दशयति । 
एव मेव अध्वयैमञ्चरेण “तिर्यक् प्रजदोत' । “रो दाङ् गतौ?” । 

प्रगच्छेत् प्राशिचम् ॥ १९२॥ 

“तत्मतिग्ण्हाति?। -दइत्यत आरभ्य ब्रह्मं प्राय ्रध्याय- 

समाप्तेः ॥९२॥१४॥११५॥१६॥ 

"यापः । अय परिचाल्य पाकर “नामि मालभते-दइति 

प्राखान्तरात् तच्छेषः ॥ १७ ॥ 

“च्रथास्मे ब्रह्मभागं” । -इत्याष्वयैवम् । श्रतिविद्ानः' जानन्, 

एष मे भाग इत्याग्रयः। पूरवेम् आस्ते “पर्यांहाषः पयांदइतवन्तः । 

श्राग्नौत्' प्राशितवान् । अनेन तु ब्रह्यभागेन 'भागौः। खोङतेनेव 

यज्ञ्रषं "गो पाययेतिः ॥ १८॥ 

“स वै वाचंयमः” । वाच यच्छतीति, वाचंयमः । अस- 

९--म्ना° पर ५० धा०। र्- जु" आ० ऽ घा०, 
द-- “देवस्य त्वेति पतिग्रह्णाति”-इति का° श्रौ स्° २. २.१६ । 

मन्तस्तु- वा० सं° २. १९१. २। 
8-- “अद्ष्टति प्राञ्नाति दन्तेरनुपस्यश्न्'-इति काशौ ° स् २,२. १८। 

मन्लस्तु-- वा सं ° २. १९१. २। 
५-- “वाचि यमो त्रते""-इति पार ० २. २. ४०, “वाचं यमपुरन्दरौ 

च '-ति पा सू ६, ३. ६< । 
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५२ ॥ श्रतपचत्राह्मणम् ॥ ( प° रत्रा) 

म्बन्धेव वनादुपरमयति, एतद्तो वाचयमः, ब्रह्मा खात् । कियन्तं 

कालम् ? न्रद्मन् ! प्रस्थास्यामोति श्रा एतस्मात्" "वचसः" अध्वथु - 

वचनात् । श्रभिविधौ च श्राङ, न मर्यादायाम् ; कुतः ? सन्धान- 
वचनात्"! "विरदन्ति' विच्छिन्दन्ति। कृन्तः दहिंसन्ति। “ये मध्ये 

यज्ञस्य "पाकयन्नोययाः पाकयज्ञाहंया विलक्षणया “डवाः? 

'चरन्तिः। पाकयज्ञेषु डत शेषो भच्छते, इडाह्ृतगशरेषो भच्छते ; तेन 

पाकन्नारत्युच्यते । “ब्रह्मा वा खलिजां भिषक्रमः अतिशयेन 
यज्ञस्य विकित्विता ; ख हि प्रायित्तर्न्ञं भिषच्यतोत्यमिप्रायः। 

ततः किम् ? यद् वाच॑यमो भवति, 'तत्' तेन ब्रह्माः यज्ञं “सन्द- 

धातिः; अन्यथा तु नेव सन्दध्यात्। “खद् यदि वावद्यमानः' 

युनःपुनवंद मानः श्रासौत् ॥ १९ ॥ 

“स यदि पुरा । -दति प्रायश्चित्तविधिः॥२०॥ 

“स॒ य्ह” । -दत्यनुयाजप्रसवविधिः । “नाच तिरोहित 

मिति। विखष्ट एवाथः । कथं सविता ? उच्यते- यस्मात् तेः 

त्यम् “एते' श्रध्वयेवो “यज्नं प्राह्णः", “छदहस्पतये' च; न मद्यं 

मनुग्याय, ^तेनः कारणेन ल मनुज्ञया यज्ञादौनवपालयः ॥ ₹२९॥ 

“मनोजूतिः”” । मनः” च देवानां जूति गन्लो, जषताम् 

१९-- “सन्यवचनात्'-दइति ज, भृ । र-नेतत् पदं पुस्तके । 

इ-- “र्तं त इति सभिदामन्तितः प्रसौति"-इति का० खरौ ° सू° २.२, 

२९१ । मन्ल्स्तु-- वा० सं° २, १२, १३ । 

9--वा०सं०२.९द्। णष दि पूरैमन्ल्येवापरांशः। 



(ऽखख० शत्रा) ॥ पथम काक्डम् ॥ ५२द 

मरौ यतां ठप्यलाज्येन । “दस्यति च "यज्ञं (तनोतु, सन्दधातुः 

च। “विश्वे च देवाः' द्यन्तु, लयानुन्ञातेऽष्वयौ । त्मादनुजा- 

नौरोत्यभिप्राय मालच्य सवितुः, खयं ब्रह्मा आह- ““सार्वाक्या- 

दह मेव खविता ; ततश्च भ्रतिष्टा' अध्व । अरतिखजने लोट् ९ ॥ 
२२॥२॥।७.४.|॥ 

दूत्याचार्थहरिखामिनः कतौ श्रतपयभाय्ये 

सत्नमस्य चतुथं ब्राह्मणएम् ॥ 

नागखाभिसुतोऽवन्यां पाराश्रयां वसन् हरिः । 

भ्रत्यथं दरंयामास शक्तितः पौव्करौयकः॥ 

ओ मतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमा कंस्य पतेः । 

धर्माध्यक्षो हरिखामौ व्ास्यच्छातपथौं अुतिम् ॥ 

दूति ओ्रौमदाचा्हरिखामिनः कतौ शतपयभाय्य 

सप्नमोऽध्यायः समाप्रः ॥ ७ ॥ 

९ पा. सू ३. ३. १५६३। 



५९९ ॥ ् रतपयत्राद्ययम् ॥ ( परण इेत्रा°) 

[ श्रय अष्टमाध्याये प्रथमं त्राद्यणएम्] 

=>" -€<= 

मनवे इ वें प्रातः अवनेग्य, मुदकं साजह।यथेदं 

पाणिभ्या मवनेजनायाहरन्त्येवं तस्यावननिजानस्य 

मत्स्यः पाणौ ऽ्रापेदे ॥ १॥ 

स॒ हासम व्वाच मुवाद । विषह मा पारयिष्यामि 
त्वेति कुस्मान्मा पारयिष्यसौत्यौघ ऽइमाः सुवः प्रजा 

नि्ढा तुता पारयितास््ौति करुः ते भूतिरिति ॥२॥ 

सु होवाच । युवद श्चललका सुवामो वद्नौ वे नस्ता- 
वन्नाष्रा भवत्यत मत्स्य ऽख्व ॒सत्स्यं गिलति कुम्भ्यां 

साधे बिभरासि सयदा ता मतिव्व्खा ऽअथ कष 

खात्वा तस्यां मा बिभरासि स॒ यदा ता मतिव्वु्ा ऽञ्रथ 
मा समुद्र मभ्युवहरासि तुहि वा ऽअतिनाष्रौ भवि- 
तास्मौति ॥ ३॥ ् 

शश्वच्च भष ऽआ्रस। स दहि ज्येष्ठं ववद्तेऽयेतिथौः 

4 । =-= ९ * (खवनज्यः-दति ज-पाठः, डार-वेबरेगापि दृष्टः | 

† “मुजङ्ग'-इति क, ग । ¡ कघं-दति च । 



(अर शब्रा) ॥ पद्म काण्डम् ॥ ५२५. 

स॒मां तदोध॒ आगन्ता तन्मा नाव मुपकरप्यो पासासे 
स॒ ऽओरप ऽउत्थिते नाव मापद्यासे ततकत्वा पारथिता- 
स्मौति॥ ४॥ 

त॒ मेवं त्वा समुद्र मभ्यवजदहार। स॒ यतिथौं 
तत्सुमां परिदिदश ततिथौः स॒मां नाव मुपकंल्ष्योपा- 

साञ्वके सु ऽध उत्थिते नाव मुापेदे तः स मत्स्य 
ऽउपन्धापु्षवे त॒स्य शृङ्ग नावः पाशं प्रतिमुमोच 

तेनेत मुक्तरं गिरि सुतिदुद्राव ॥ ५। 

स॒ होवाच । च्पौपरं वे त्वा व्वष्टे नवं परुतिवभ्रौष 
तं तुत्वा सा गिरौ सन्त मुदक् मन्तु्छेत्सौट्* याव 
द्ावदुदकुः† समवायात्तावत्तावदन्वुवसर्पासौति सु ह 
तावत्तावदवान्ववससष्य तद ष्थेतद्त्तरस्य गिरेम्मनोरव- 

सुप्यंण सित्यौघौो इ ताः सर्वाः प्रजा निरूवाहायेद 
मस॒नुरेवेकः प॒रिशिशिषे ॥ € ॥ 

सोऽचज्चछाम्यंचारां प्रजाकामः तापि पाक 
यज्ञनेजे स छत दुधि सुक्त्वामिक्षा मित्य जहवाञ्चकार 

तुलः संवत्सर योषित् स॒म्बभूव सा ह पिब्दमाश्नेवोदे- 

# “मन्तच्ेतसीद्"-इति क् । 1 श्यावदुदक‰'-इति च । 

† खकार'-दव्यपि पाठो डा ०-वेवरेण दृष्टः । 

$ (पिव्दमाः-दव्यपि प्रागे डाग्-वेबरेण दृष्टः । 



५२६ ॥ प्रतप्रथब्राद्यणम् ॥ ( ९प्र० इत्रा० ) 

याय तस्थे ह स्म शतं पदे सन्तिष्ठते त॒या मिचावृरुणौ 
सुज्जग्माते ॥ ७ ॥ 

ता होचतुः कासौति। सनोद् हितेत्यावुयेत्रेति 
नेति होवाच यु ऽएव मा म॒जौजनत तुस्येवाड मस्मौति 
तस्या मपि त्व मौषाते तदवा जननौ तदा न् जन्नावति- 
त्वेवेयाय सा सुनु माजगाम ॥ ट ॥ 

ता इ मुनुरुवाच कासुौति। त॒व दुहितेति कथं 

भगवति स॒म ॒दुदितेति या ऽअमूरष्ाहतौरहौषौषटतं ` 
द्धि म॒कू्वासिष्षां ततो मा मजौजनथाः साश्यैरस्मि तां 
मा यज्ञे ऽवकल्यय यन्न॒चेद्धं मावकल्ययिष्युसि बह 

प्रजया पशमिभविष्यसि या मु मया, कोञ्चाशिष 

माशसिष्यसे सा ते सवा सुमदिष्यत ऽइति ता 

मेतन्म॒ध्ये यन्नस्यावाकल्ययन् मध्य छंतद्यज्नस्य य॒द- 

न्तरा प्रयाजानुयाजान् ॥ € ॥ 
तयाचजञ्च्छाम्यश्चचार प्रजाकामः। तयेमां प्रजातिं 

प्रजनन येयं मनोः प्रजातिर्याम्बनया काञ्चाशिष 

माशस्तु! सास्र सर्वा समादधत ॥ १० ॥ 
सेषा निदानेन यदिडा। स यो हवं विदानिडथा 

चरत्येता डव प्रजातिं प्रजायते यां मनुः प्राजायत 

* “या ममुया!-इति च। † “माश्चास्ते "दति ग । 



( च्यः रत्रा) पथमकाण्डम् ॥ ५२७ 

याम्बेनया कच्वाशिष माशास्ते सास्मे सवा सुख- 
दाते ॥ ११॥ | 

सा वै पञ्चावत्ता भवति । पशवो वा ऽडडा पाङ्का वे 
पश्वस्तस्मात् पञ्चावत्ता भवति ॥ १२॥ 

सु समवदायेडाम् । पुरवा पुरोड़ाश्स्य प्रशौय पुर 
स्ताद् भरुवाये निदधाति ताः हौ प्रदाय दशिणा- 
त्येति ॥ १३॥ 

स होतुरिह लिलिम्यति। तङ्ञोतौष्ठयोनिंलिम्पते 
मनसस्पतिना ते इतस्याञ्नामौपे प्राणायेति ॥ १४ ॥ 
चथ होतुरिह निलिम्यति। तङ्खोतौष्ठयोनिलिम्पते ` 

व्वाचस्य॒तिना ते इतस्या^श्नाम्यूजं ऽउदानायेति ॥ १५॥ 
रतु वे मुनुबिभयुच्चकार । इदं वे मे तुनिष्ठं 

यज्नुस्य युदिय सिडा पाकथल्िया यद म ऽइ रश्षाश्सि 

यज्ञ नु दिः्स्युरिति ता मेतत् पुरा रक्षोभ्यः पुरा 

रष्षोभ्य इत्येव प्रापयत तथो ऽर्वेना मेषु ऽरुतत् 
पुरा. रक्षोभ्यः पुरा रष्षोभ्य ऽडुत्येव प्रापयतेऽथ यत् 

प्रत्यक्षं नु प्राश्नाति नेद् नपह्ृतां प्राञ्नानौ।त्येत॒देवेनां 
प्रापयते यदोष्टयोनिलिम्यते ॥ १६॥ 
य होतुः पाणौ सभवद्यति। समवत्ता भेव 

= इतस्या!-दइति च । † श्रान्नामो'-द्रति च। 



1. ॥ शतपयत्राद्यणम् । ` (ईप. इत्रार) 

सतौ तदेनां प्रत्युः दहोतरि श्रयति तयात्मञ्च्छितया* 
होता यजमानायाशिष साशस्ते तस्माङ्ोतुः पाणौ 
समवद्यति ॥ १७॥ 

अथोपाशपद्वयते । र्तं वं मनुबिभयच्वकारेदं 

वं मे तनिष्ठ यज्ञ॒स्य युदिय सिडा पाकयज्िया यदं म 

{इह रष््सि यन्न नु इन्यरिति ता मेतत् पुरा 

रक्षोभ्यः पुरा रक्ोभ्य ऽइत्येवोपाशपादयत तथो 

ऽख्वेना मेषु! ऽश्तत् पुरा रष्षोभ्यः पुरा रक्षोभ्य ऽइुत्ये- 

वोपाःशुषद्धयते ॥ १८ ॥ 

स॒ उपह्वयते । उप्त रथन्तर सह परथिव्धोप 

मुई रथन्तर स एथिव्या इयता मुपहृृतं व्वामरैष्य 
सान्तरिघ्तेणोप मुं व्वामदेव्य६ सहन्तरिषेण इयता 

मप्रहतं इद्त सह दिवोप सां हहत् सह दिव्यता 

सिति तदेता मेवेतदुप्वयमान इदरमांश्च लोकानुप- 
यत ऽरुतानि च सामानि ॥ १६ ॥ 

उपहता गावः सदह्ऽषभा ऽइति । पश्वो वा ऽइडा 
तुदेनां परोक्ष मुष्यते सद्ऽषभा ऽइति समिथुना 
सेवेना मेतदुपद्वयते ॥ २० ॥ 

ˆ ज्कुतुया'-इति च। † 'मेष'-द्रति च। 



(त्ख शत्रा). ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ५२९६ 

उपहृता सप्तहोषेति । तदेनाः सप्ठहोचा सौम्येना- 
ध्वरेणोपन्वयते ॥ २१ ॥ 

उपह्वतेडा ततुरिरिति। तदेनां प्रत्यक्ष सुद्यते 
ततुरिरिति सुवः छेषा पाप्ानं तुरति तस्मादाह 

ततुरिरिति+ ॥ २२॥ 

उपड्तः सुखा भश ऽइति । प्राणो वे सुखा भक्षस्तत् 
प्राण सुपद्वयत ऽउुपह्कतः ड गिति तच्छरौर सुप्यते 

तत्वा मपद्धयते ॥ २३ ॥ 

थ प्रतिपद्यते । इडोपहतो पह्भतेडोपो ऽस्मा ड 

ऽदडा चयता मिडोपह्ृतेति तद पडता मेवेना मेतत्सतीं 
्तयुछ्च स॒पष्यते या ३ सासीद्ोव्वं सासौडतुष्यदौी 
ठं गोस्तसमाचतुर पद्यते ॥ २४ ॥ 

स॒वे चतरूपद्धयमानः। अथ नानेवोपद्ययते 
ऽजामितायं जामि इ कु्याद्यदिडोप्डृतेडोपह्ृतेत्येवोप- 

चयेतो पहतेडति! व्वेडोपह्नतेति तद््वुचौ सपद्यत 

ऽउपहतेडति तत्यराची मपो ऽश्रस्मां३४ ऽइडा यता 
सिति तदात्मानश्वंवेतनान्तरत्य।न्युयेव च भुवतौडोप- 

* 'ततुरिरितिः-द्रति च । 1 ^ऽअस्नां २॥-इति च । 

† “0तो पह्ृतेढोपद्तेड ति"-दव्यपि दृष्टो डा ०-वेवरेग । 

९ “ऽस्मा र॥'-दइति च। | “वरैतेनान्तरे'-इति च । 
67 ५ 



(1 ॥ प्रातपथत्राद्यणम् ॥ ( ६० इतरा) 

इतेति तत्पनरर्व्वाचौ म॒पच्चयते तद्वाची च्चेवना 

मेतत्यराचौञ्खोपच्चयते ॥ २५ ॥ 

मानवी छतपदीति ! मन्द्यता मगरे जनयत तस्मा- 
दाह मानदौति श्तपदुौति यदेवास्य तं पद् समतिष्ठत 

तस्मादाह छतपदौति ॥ २६ ॥ 

उत मेबावरूणौति । यदेव भिचावरुणाभ्याः समग- 
च्छत सु ऽण्वु मेचावरुणो न्यङ्गो गद्या देवकतोपह्तेति 
अद्या शेषां देवकलोपह्ूतो पहता देव्या ऽअध्व्यैव 
ऽउ पडता मनष्या ऽइति तद वांशंवतद्ध्वय^नु पद्यते 

ये च मानुषा व्वत्सा वे द्व्या ऽअध्वयवोऽथ य ऽदतरे 

ते मानुषाः ॥ २७॥ 

य ऽदमं यन्न मवान्ये च यन्नपतिं व्वु्ासिति । ते 

ठं यक्नु मवन्ति ये ब्राह्मणाः शुश्रवाईसोऽनचानु ऽरुतं 

श्येनं तन्बुत ऽणतु ऽर्नं जनयन्ति त॒दु तेभ्यो निहते 
व्वत्सा ऽउ वे यन्नपति व्वडन्ति य॒स्य देते भयिष्ठा 

भवन्ति स हि यज्ञपतिव्वद्ते तस्मादाह ये च यज्ञपति 

व्वुद्धानिति ॥ र्ट ॥ 

उपहते द्यावाप्रथिवौ पवजे ऽकतावरौ देवौ देव- 
पुव ऽइति । तदिमे च्ावाष्रथिवौ ऽडपद्यते युयोरिद् 

नैः € 
> , ९, ५ रि 

तहुर्वाद्धवाष्वय ˆ-इति च । 



( स्ख शब्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ५२९ 

सुवे मध्यपहृहतोऽय यजमान ऽइति तदयुजमान स॒पच्चयते 

तद्यदच नाम नु णज्लाति परोऽशः छवाश्यैयदिडायां 

मानुष॒ इ कु्या्न्नाम श्ङ्ञोयाद् व्यृद्धं वं त्यन्नस्य 

य॒न्मानुषं नेद् व्यृद्खं यन्न करवाणौति तस्मान्न नाम ` 
गह्लाति ॥ २९ ॥ | 

उत्तरस्यां देवयज्याया मुपहूत इति । त॒दस्ा ऽर्त॒- 

त्लीवातु मेवु परोक्ष म॒ाश्णस्ते जौवन् दि पूव 
मिष्टाथापरं यजते ॥ ३० ॥ 

तदस्मा ऽर्तत् प्रजा भेव परोक्ष माशस्ते। यस्य हि 

प्रजा भवत्यम' लोक मात्मनत्यथास्मिंल्लोकं प्रजा यजते 

तस्मात् प्रजोत्तरा देवयज्या ॥ ३१ ॥ 

तदस्मा ऽरुतत् पशनेव परोऽक्ष माशस्ते । य॒स्य हि 

पशवो भवन्ति स पव मिष्राथ्ापरं यजते ॥ ३२ ॥ 

भूयसि हविष्करण ऽउत ऽइति । तदस्मा ऽरत- 

ज्गीवातु मेव परोऽ साश्णस्ते जौवन् हि पूव मिद्य 
भयोभय ऽण्व॒ दविष्करोति ॥ ३३ ॥ 

तदस्मा ऽर्तत् प्रजा मेव परोप साशस्ते। यस्य 

हि प्रजा भवल्येकं ऽआआत्स॒ना भवत्यथोत् द्श्धा प्रजया 

हविष्कियते तसमात् प्रजा भूयो दविष्क्रणम् ॥ ३४ ॥ 

त॒दस्मा ऽरुतत् पशनेवु परोक्ष सुाशास्ते । युस्य हि 



५२२ ॥ एण्तपयब्राद्यणम् ॥ ( प° सत्रा) 

पशवो भृवन्ति स पुव मिष्टराय भूयो भूय ऽश्व हविष्क- 
रोति ॥ ३५ ॥ 

रपा वु ऽज्राशषैः । जौवेयं प्रजा मे स्याच्छियं गच्छेय 
मिति तद्यत् पशनाशास्ते तच्छिय म॒ाशस्ते शओ्रौहि 
पशवस्तदेताभ्या मेवेतदाशौभ्या सव मात्तं तस्मादा 

ऽएते ऽश्चच दे ऽआशिषौ क्रियेते ॥ ३६ ॥ 
देवा म ऽद इविञ्जंषन्ता सिति । तस्िनुपड्कत 

ऽइति तदयन्नस्येवेतत् सुटि सुाश्णस्ते यजि देवा 

इविजषन्ते तेन हि महज्नयति तस्मादाह जुषन्ता 
सिति*+ ॥ ३७ ॥ 

तां वे प्राञ्न्त्येव॒। नाग्नौ जुहति पश्वो वा ऽङ्डा 
नैत् पशनद्नौ प्रणजामेति त॒स्मानाग्नौ जुह्धति॥ ३८ ॥ 

प्राशेषेव इयते। होतरि त्वद्यजमाने त्वदध्वये 
त्वद्य य॒त् पूर्वाड़ं पुरोडाश्स्य प्रशौैय पुरस्ताद् भुवाय 
निदधाति यजमानो वुं भ॑वा तद्यजमानस्य प्राशितं 
भवत्युय युत् प्रत्य नु प्राश्चाति नेद्स्स्थिते यज्ञ 

प्राञ्चानौत्येतदेवास्य प्राशितं भवति सवे प्राञ्चन्ति सुर्वेषु 
मे इतासदिति पच्च प्राञ्जन्ति पश्वो वा ऽडइडा पाङ्खा 

वं पशवस्तस्मात् पञ्च प्राञ्नन्ति ॥ ३९ ॥ 

* खत दनन्तरं शश्रतम् ७० ०-हइति ग, च । 1 जज्ञे "द्रति क | 



(स्ख० शत्रा) ॥ परयमक।ण्डम् ॥ 1 

अथ युच प्रतिपद्यते। तचचतु्खा पुरोडाशं रृत्ठा 

बहिंषुदं करोति तदच पिठ्णां* भाजनेन चतलो। वा 
ऽअवान्तरदिश्चे ऽवात्तरदिश्णे वे पित्रस्तस्माच्तु 
पुरोडाशं कत्वा बदहिषदं करोति ॥ ४० ॥ 

चथ यच्राहोपड्कते दयावाषथिवौ ऽइति । तदम्नौध 

्रादथाति तदभौत् प्राञ्नात्युपह्लता थिव मातोप सुं 

घथिवौ माता यता म्भिराप्रौघध्रात् स्वादोपह्ृतो 

द्योष्यितोप मां दौप्पिता यता मथिराग्नौधात् 

स्वादेति द्यावाणथिव्यो वा ऽरुष यदुाप्नौधस्तस्मारैवं 
प्राश्नाति ॥ ४१॥ 

अथ यु्ाशिषि माशास्ते। तज्नपति मयौद् मिन्द्र 

इन्द्रियं दधात्वस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम् । 

अस्माक सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्ाशिष ऽडत्याशिषा 
मेवेषु प्रतिग्रदस्तद्या ऽरवाचऽत्विजो युजमानायाशिष 
ऽञ्राश्ासते ता ऽरुवेतत् प्रतिष्द्यातमन् कुरुते ॥ ४२ ॥ 
थ पविचयोर्माजयन्ते। पाकयक्ञियुयेव वा ऽरुत- 

द्डयाचारिषः पविपूता यदुत ऽऊग्ग म॒सशस्थितं 
यज्ञस्य॒तत्तनवामदा ऽइति तस्मात् पविवयोर्मा- 
यन्ते ॥ ४६३ ॥ 

* भित्ति च । † चतसखो"-दति क । 



५२४ ॥ श्त पयब्राद्धयणम् । ( दप० इत्र ) 

श्मथ ते यवि प्रस्तरऽपिरजति। युजमानो वें 
प्रस्तरः प्राणोदानौ पवि यजमाने त॒त् प्राणोदानौ 
दधाति तस्मात्ते पवि प्रस्तरोऽपिरटजति ॥ ४४॥ ३ ॥ 

॥ इति षष्ठप्रपाठके ठृतोयं बाह्मणम् [ ८. १. | ॥ 

॥ ओरौ गरश्ाय नमः ॥ 

“मनवे ह वे” । दडाब्राह्मणए मेतत्, । तजेडायांर मानवो 

मिडां देवतां वक्तं “मानवौ छतपदौ मेज्ावरुणौत्येतानि च 

निगद पदानिः व्याख्यातुं भितिहाघः प्रहत्तः। स चतिष्टाखः प्रसन्न 

एव, किञ्चित्त दशयामः ।- | 

मनवे" वेवखखताय । तादश्थं ` चतु्यौ । श्रवनेच्यते दस्तादि 

श्रनेनेति ्रवनेग्येम् ; करणे छृत्यः९ । ्राजह्ु श्रानो तवन्तः, 

परिचारकाः। "यथा" दम्" अधुना “पाणिष्यां दस्ताथं यद्वनेजनं 

तसै आरादरन्ति', तथा श्राजक्लः। “तस्य मनोः अरचारयतः 

मद्य: "पाएौः प्रात्नः। भाविनोऽर्थस्य सिद्ययें देवतेव मक्छ- 

रूपेणाजगाम ॥ ९ ॥ 

९-- तेत्तिरौयत्राद्यगे (३. ५. <.) समाघ्नातानौडानिगद बाक्यानौहोन- 

विंशकण्डिकादिषु, तेत्तिसौयसंतायाञ्च (२. ६.७.) व्याख्यातानि, 

पपव्छ स्प्रतानि चाश्चलायनेन ( श्रौ ख° १.८. )} । 

२-- “ततः प्रजायां -इति ठ । ३-- ५२० ए° ३-७ प ° दद्धव्ाः । 

8-- पा० २.३. ९द् छू० १वा०। ५-- “खअवनेज्यम्'- द्रति ज, ट । 

६-- पा० छ्° २. ४. ७० । 



( उञ० शत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ५९१ 

“स दासे" । “घः मत्यः श्रद्मेः मनवे बवाबम्' उदितवाम् 

कौदृ्नौम् ? 'विष्वदि'ः पुष्णौहि मा माम् । किमयम् ? 

'पारयिष्यामिः। पाक्ष र्णः। रशिष्यामि लाः ददतिः। 

"कस्मात् ?' दति भयहेतुः? प्रञ्नः। वहतौति श्रौघः' उढ्कसष्घातः। 

सख दमा भरतवषेनिवासिनौः श्रजाः निःशेषं वोढा, दशान्तरं 

प्रापयिता । तस्माद् भयड्ेतोखवा पाशयितास्ि दूति" मद्वचः । 

"कथम् ? दति मनोः प्रस्नः। कथं तव॒ शतिः भरणं पुष्टिः 

"दूतिः ॥ २॥ । 

“स दोवाच"। चह्लकाः" चुद्र्काः, अ्रस्पकाः । नाष्राः'- इति) 

गिललति'। “ग निगरणे । निगिरति*। विभरासि'। श्रधये 

षणायाम्* लिडमथं लेट्९। विभिधाः, पुष्णियाः । एव मेव श्रभ्यव- 

रासि", (उपासासे, च्रापयासे' -द्ति° याख्येवानि । श्रतिः 

्रतिरिच्य वद्धितास्नौति प्राप्रे। “चदायद्योलिंङः उपसद्यानम् =, 

ततञख “लिङं लेट्”-दतिः यदायोगे खेट । कषु" खातिकाः.* । 
श्रतौतो नाष्रान् नाश्यिदठ्न् इति च्रतिनाद्रः" ॥ रे ॥ 

------------------------------------------------------------ 

९-- च° प° ५५ धा० । रलयौरमेदः । “पार तौर कमसमाप्तौइति 

चास्ति चु° प° ३७८ धा० | र-- पा० खू० १. ४.२५। 

 इ-- तु* पर ११९ धा०। ४-- “निगरति-ईइति ठ । 

५-- पा० ख् र. २. १६९१ । ई- पा खू० २. 8. ७। 

ॐ-- ५२९० श देप ०, ५२५० १पं °, ५२५० रपं ° नद्वाः । 

<=-- धा ३. ३. १४७ सू° शवा०। €-- पा० सखू° ३, 8. ७। 

१०-- निघ° ३. २२. ६, अम ° कौ° १. २. ३. २७, २. ७. २५, िका० 

२. 9. € । खानि काः-इति ठ-पाठः। तच च चिका० २.९०. €. | 



५३६ ॥ शतप्रथब्राद्यणम् ॥ (रपर इत्रा० ) 

श्रवद्” । गन्च्छनब्द्ोऽव सामर्थ्यात् चिप्रवचनः। दषः? 

महामद्यः, चिम्र मेव मशामद्योऽचावन्तेते इत्यधेः । अथ कस्मात्स 

शोत्र मेव मदामक्छः संदत्तः ? “हिः यस्मात् सः च्येषठ" इहत्तमं 

"वद्भूते' ; सवे एव डि जलचरा श्रतिग्रयेन वद्धनते, ष तु मल्छला- 

दना प्रवाचच ङहत्तमं वद्धंत इति अतिक्चमम् । श्रयेतिथौम्"- इति 
मद्यवचनम्। श्रय मपि समुद्र मभ्यवदते “द्तिथौम्" दूत्यभिनयः । 

तेन स्याः समा\ द्ितवान् । दयतौनां द्श्रानां दादशाननांवा 

पूरण्णौ शदूतियोः। इदम दृशादेग्रः, कान्दसः। टिवात् ङेपृरे। 

इयत्यस्तिययो यस्यां खा दतियौति केषुचित् कोषेषु । तेष्वपि 

दूयति यावतिथों तावतियौ भिति प्राप्ने कान्दसो य-श्ब्द्- 

व-गश्रब्द सोपः । “समाः संवल्छरः, ताम् “समाम्, समाया भित्यथेः । 

"तत्" स इति लिङ्गव्यत्ययः । सः" पूर्वाक्तः श्रौ घः' “श्रागन्ताः ; 

"तत् तदा "नावम्' उपक, माम् 'उपासासे' उपासौयाः । श्रौचेः 

"चोत्थिते" तां "नावम्" वम् च्रापद्यासे' ्रारोडेरित्यरथैः ॥ ४॥ 

"त मेवं शला । यावतौनां परर्णं यतियो" "परिदिदिशः 

परिदिष्टवान्, श्राख्यातवान्, (तति्थौँः तावतौनां पूरणे (समाम्, 

` "नाव सुपकसख्ष्य' मख सुपासितवान् । “ओओौघे' च उत्थिते नावम्” 

अधिरूढः । नतं च मनु ख मद्य: “उपः समोपे, नौः" ; एन 

सुपकव्ये मिति* समबन्धः । च्रापुञवे' आगतः । "तस्यः मद्स्य 

श्ररक्ः भवितव्यतयेव निष्यादिते "नावः पाशः प्रतिबद्वान्। 

९-- “सद्यं समां इति ज, भा । र्-- पाः सू ५.३.३। 
नौ 

रल 1; ०९. २.१५ । | 8-- “न् चः-इति ज, म । 

५-- “मुपकर्घ्यामौति!-दति ज, ठ | द्-- “ख ̀ आगतः'- इति ज । 



( <° शत्रार ) ॥ पथम काण्डम् ॥ ५३७ 

तिनः पाशेन स॒ ह मल्यः “एतम् उत्तरं गिरिम्" हिमवन्तम् ` 

अधिजगाम॥५॥ ॑ 

“स होवाच” । मल्छवचनम् । पालितवानस्मि लाम् ; अधुना 

"चेः “नावं प्रतिवध्रीष्वः ; किञ्चापरम्- "गिरौ" “सन्तं “ला लाम् 

"उदकम् “अन्तन्डत्तौद्' तदेग्रमध्यं भिच्वा एयगकार्षौद्, इद् 
मस्मादेशा दित्यथेः। कथं पुनस्तां नावं दिनन्ति ? “यावद्-यावत् 

अध्वनः “उदक समवायात्" एकौभावाय, च्व श्रधः श्यात् 

गच्छेत्, श्रवतरेदित्यथेः; (तावत्-तावत्ः तल मपि तदेवोदकम् 

"अनुः वसर्पासिः अवतरेः। सः मनुः प्राप्रे काले (तावत्- 

तावदव अन्ववद्ट्तः। येन च वत््ना मनुः अवद्प्तः, “तद्” अद्यते 

अपिः “एतत्' “उत्तरस्य गिरेः मनोरवसपेणम्' - दति, च्रा्- 

रिति गरेषः। च्रवद्॒प्तोऽनेनेति ्रवसपेणएम्' ॥ ६ ॥ 

“सोऽचदञच्छराम्यन्" । तपः त्रवान् प्रजाकामः? । तापि 

सः" मनुः 'पाकयज्ञेन' च्ननेन जे" दृष्टवान्, ठतादिभिः। (ततः 

तस्मात् पाकयज्ञादेव “संवत्सरः पूं "योषित् मिश्रौभावात्मका 

सन्ता । “सा' योषित् “पिब्दमाना" पाकधर्मात्मिका वः श्राह । 

पिवतेदंकारम्रत्यययो गात् श्रकारप्रत्ययः ; तत्वेन साचादात्यमगाभि- 

फललादात्मनेपदे वबल्म्* ; नामधातौ । “पिव चरणे” । एत- 

प्रभववात् तं सवन्तौ “उदियाय उद्गता, उद कादुल्थिता। एवञ्च 

सुल्िग्धा पिब्दमाना येन, तस्ये तस्याः "पदे तं सन्तिष्ठते सनः । 

"तयाः च “मिच्ावरणणे' कथ मपि सङ्गतो ॥ ऽ ॥ 

९-- 'वत्वम्-इति ठट । २- भ्ना० प्* ५२८ धा । पिवि-दइति ट । 
68 



५३८ ॥ शतपथ त्राद्यणम् ॥ ( प्र उेत्रा°) 

“ता होचतुः" । ्रावयोदुंहितेति तरूष्व'-'इति' ऊचतुः । 

पिल भागः, तं प्राधितवन्तौ । "तद्" भागिलं वा जज्ञौ 

वा-शब्दः च-शब्दार्थ९, जानाति प्रतिपूर्व इष्टयः ; प्रतिन्ञातवतौ 

च; "नः च प्रतिज्ञातवतौति। यावता मेचावरूणोति व्यपदिश्यते, 

तावत् प्रतिज्ञातवतौ ; यच तस्याः किञ्चित् ताभ्यां हधेतेति, एवं 

न प्रतिन्ञातवतौ ॥ ८ ॥ 

“तां द मनुः" । “च्रजोजनयाः' जनितवानसि । च्राशौरस्ि' 

श्राग्रर्ईतुलादाशौः । “श्रव कल्ययः सङ्गततया समयंय, समर्थो कु । 

"मया" इतुख्धतया, मच्पहयमानायाम् “उपहृतोऽयं यजमानः 

दूत्येतेनः हो टवचनेन “याम् च्राशिषम् च्राशाक्ियसे' इति, ^ताम्' 

“एतत् एतां मेत्रावरूणौ मानवीं तपदं “मध्ये यन्ञस्य' चन्ञ्- 

सान्तः समययन् श्रयाजानुयाजान् चन्तरा" । इति इडायागः ॥९॥ 

"तयाच्ेन्?। (तयाः सह दशप्रषेमासयोदवाचेनत्रतलच्चणं 

"तपः “आआाम्यन्' कुवन्, “चचार' । "तयाः हेतुग्तया । माम् 

प्रजातिम्" । प्रजायते इति प्रजातिः । ततौ गवाम्बेनयाः- इत्यादि, 

तत्करणएफलम् ॥ ९ ° ॥ ९ १॥ 

“सा वै पञ्चावत्ता । डपस्तरष्णदि विश्रेषः ; शाखान्तरात् । 

"प्रवो वा इडाः पष्प्रभव-तादिप्रभवलात् पश्वः इडा ॥ १२॥ 

“स समवद्ायःः | प्रसन्ना ॥९२॥ 

९-- “चिच्छन्दाथं'-इति ठ, ठ । २-- ५३९ ए० ९ पं०। 

द३-- इडाशब्देनेडापाव्या भवत्तं पुरोडाग्दि दव्य मुच्यते । 
2410404 ( 

४--- तर सं २. ६.७. इ । र० न्ा० २. ४.६। 



(सख० रत्रा°) ॥ पथमकाण्डम् । १९९ 

“स॒ हो तुरिद्' । दहेत्यभिनयन प्रदे शिनौ पवेमध्यमं द शयति ; 

शाखान्तरात् ॥ ९४॥ | 

"अय होतुरिह। दृद'-दूति देलन्तरम् ; शखान्तरादेव । 

 श्रोष्ठयोः"-इति । अचराविग्रेषेण “निलिग्पते" निलिम्येदिति श्रतिः" ; 

शाखान्तरे तु- अधर मधर् उन्तर सुत्तरे | किं पुननिंलिम्पते ? 

द्रवलात् सन्निधानाद् दनोयलाच्च राज्यम् । त्रापि “एतदिवेनां प्राप- 

यते"-द ति? दडा-निष्रयवचनादैड सेवाज्य भिति गम्यते ॥ ९५ ॥ 

“एतद्ध वै मनुः” । नि्लंपायेवादोऽयम् । “बिभयाञ्चकार 

भोतः। 'तनिष्ठम्ः तनुतमम्। पाकयज्ञियाः पाकयज्ञाहां । मनुवय- 

प्रधानात् मन्दतरवो॑त्यमिप्रायः। "यत्' (दयम् इडा । यत् “इः 

तनिष्ठ देे “यज्ञं न रस्य", महत् स्यादिति गेषः। एवं भौतः, 

बिभ्यत्। “ता मेतदिति। नाम् इडाम् “एतद्”, यत् “्रष्टयोनि- 

लिम्पते-इति वच्छते, तत् “पुरा रचोभ्यः यावदेवोचेरुपङ्नानं 

शरुवा रक्षांसि नागच्छन्ति, तावत् श्रापयतः । “श्राणव्वेव हृयते” 

दूति वच्यते“ तं प्राण्देशं प्रापितवान्। पुरा रकोभ्यः-पुरा 

रचोभ्यः"- इति दवचनं प्रयोगान्तरव्याघ्यभिप्रायम्* ॥ ९ ई ॥ 

“ज्य होतुः । च्रवान्तरेडावदान मेतत्९ ॥ ९७॥ 

“अ्योपा९८) श्रत ऊङ्खं हो मिडोपड्णानं विधौयते । 

तदपि दिविधम्,- उपांश् चोद्चेश्च । तच प्रथमं तावदुपांशपह्वानं 

१-- रखतन्मन्रस्तद्याख्यानच्च ते° स ° २. ६. < बङ्यम् । 

र-- ५२७ ए° १७ प । द-- ५२७ ए० १८ प्॑° । 

8४-- ५३२ ए ९३ प° । ५-- पा० खू० ८.१.९१, 8। 

ई-- का० श्रो० सू० २, ४.१० । २० ब्रा० २. ४.६ । 



५४० ॥ श्रतपधत्राद्ध गम् ॥ ( पर त्रा) 

युज्यते । उपपूर्वो हइयतिरभ्यनुन्नायां वन्तेते ; उपांश्वनुजानौते 

दत्ययः। “एतदिति । “विभयाञ्चकार' भोतः, बिभ्यत् । पूववदट् 

व्याख्याः । दयं" दि डाः सवैः खलिग्धजमानैविभज्य भकणोया । 

तच चोनातिरेकाशङ्कानिदृत्तये परस्पर मनुज्ञातयम् । तचै- 

तत्ाघारण मेवानुक्ञातं मध्यमखानौयो होता स्वेरनारमः 

करोति॥१८॥ | 

“स॒ उपङ्कयते। यदौोडानुज्ञातया, रयन्तरारौनां कि 

मापतितम् ? अत अआ्ाह-- “तदेता मेवैतदिति । इडाया एवैतानि 

रथन्तरादोनि, प्रथिव्यादौनि च रूपाणि ततश तस्या सुपहतायां 

तान्युप्तानि भवन्ति । तेषु चोपह्हतेष॒ सखा उपहता भवतोत्या- 

धिदेषिर्कौँं विशति स्यापयितुं तद्रारेणेवोपद्यते। तथा च 

क चिद्ाह- “तदेनां परो मुपङ्यते"”-दतिः । “डप मां रथन्तर् 

मिति । स्वं रयन्तरादिमयौ इडा-देवता, तां नादेन्यननुह्लाता 

मनुय्या भच्चयितुम् ; चरतः सानुज्ञाप्ते- नमा मिति। एतच्च 

तुच्यहेतुलात् सवषा सडविग्यजमानानां प्रद् गेनाथंम् ॥ १९८ ॥ 

“उपहृता गावः” । प्रसन्नाश्चतखः ॥ प्राणः “शरोरम्'२ ; 

दडाया एतटष्टवयम् ॥२०॥२१॥२२॥।२९३२॥ 

“च्य प्रतिपद्यते" । “च्रथोपांशूपङ्यते""-दति यदुक्तम्", 

९-- ५३९ ए° <-१९ प्य बद्टवयाः | 

२-- ५२८ ए० ९७ पंर। द-- २३ कण्डिका ग्रटव्या । 
8-- ५२८ पए० £ परं । 



(=° शत्रा०) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ५४९ 

तस्यावच्छेदा यम्, “अय प्रतिपद्यते”-इत्याह । तेनेत ऊद्धं यथा- 

पर्त सुचेव॑क्तवयम् ॥ २४॥ | 
प्रषन्नाय्तस्रोऽतःपरम् । “वता वे टेव्या अष्वयैवः*-दतिः 

सान्नाय्य हविः सम्भवति ; अध्वयुवदित्यभिप्रायः । इडाञ्च॒भच्यां, 

भच्यलेनानुज्ञाय भच्तयिद्रन् अनुजानोते-- “उपहता देव्या अरध्व- 

चैव दृत्यादिना२॥ ९१५॥।२६९॥ २७॥९८॥ 

तचाप्यविगरेषेणनुज्ञाय, विश्रेषत ओआभ्नोप्र मनुजानौते- “डप 

हते द्यावाए्टयिवौः-दलि । स दि द्ावाष्रथिव्योरधिदेवर्पेणानु- 

ज्ञायते । “डपहतो यजमानः”-द ति । यजमानस्य वि्रेषो पड्कानम् ; 

परोक्तः द्यजाश्नौरिति। कथं परोक्षम् ? उत्तरस्यां देवयज्याया 

सुपदहत दत्यनुन्ञामा मिह श्रूयते, नागरास्त इति ; “यलाशरास्यति, 

तदनुज्ञातव्यम्“- दति अनुज्ञया आश्रौ गम्यत दृत्यमिप्रायः। ततश्च 

यजमानोऽपि सामान्यषपेणैव यजमान इति वाच्यः, न विरेष- 

रूपेण द वदत्तो यज्ञदत्त इति तद् विख प्रत्यक्ं मानुष 

मित्यभिप्रायः॥ २९॥ 

उत्तरस्याम्" । यदिडाया सुपहतः, तत् उत्तरस्यां देवय- 

ज्याया मुपहूतः' ; सापोडाया एव विग्धतिरित्यभिप्रायः । “तदस्मा 

एतदिति । जौवनादौना सुत्तरेच्याडेतुलात् । उत्तरया देवेज्यया५ 

जोवनादौनि लच्छन्त इति दग्रयति। यद्चाश्नास्यते, तचोपङ्वानं 

१-- नतस्याविच्छेदाथैम्'-ईइति ज, भ । २-- ५० ए० १० पं० । 

इ ५२० ए < प । ४-- “पारोच्छंः-इति ज, भ । 

-- °देवयज्यया-दइति ठ । 



५8२ ॥ गशतपथनाद्धयणम् ॥ (€्पर उत्रा०) 

युक्त मिति गम्यमाना माशिषं “परोक्च माग्रास्ते"-इति देवति । 

एतेन “श्यो दविष्करणम्'” आग्रास्त इति व्याख्यातम् ॥ २ ०-२५॥ 

"एषा वा चआ्राग्नौःःः। एषेव; नातोऽधिकाश्तौत्यभिप्रायः। 

“'तद्यत्पश्निति । पश्टुयदहणं भरियोपलक्षणायथं मित्यभिप्रायः । 

“'तदेताभ्या सिति । यद्यपि जौवनादिलच्णए मेक सुभयचाभिन्नम्, 

तथापि खरूपेणोत्तरस्या इज्याया बह इविष्करणं भिद्यते, ; 

अल्पेनापि हविषा उत्तरस्या देवयज्याया उपपन्तेः ॥ २ ६ ॥ 

देवा म इदं हविः” । देवा मे ददं दविः जषन्ताम्' 

सेवन्ताम् । यो मनोरथो यजमानस्य तख, 'तस्सिन्ः श्रय 

मनुज्ञातः, सोऽस्य सष्टद्यता भित्यथैः । “तचयज्ञस्येवेतदिति । इवि- 

जषणद्वारेण यज्ञसद्भिफल माशास्त इति दशेति ॥ ३७॥ 

“तां वै प्राञ्न्येव? । प्रसन्ना ॥ इ८॥ 

“प्रालेष्वेव' । तच्छब्दः समुदच्धयायंः। दो चादटियहणं प्रदे 

नायम्, ब्रह्याग्नोप्रयोरपि ; “पञ्च प्राञ्नन्तिः-इ तिवचनात्र। “श्रय 

यन्या भिति । पुनवचन यजमानभागवन्ञापनायम् । “नेद 

संस्थित इति। नो संस्थिते; प्राञ्चातौति वचनाद्रम्यते। शच्रस्य 

यजमान पपराश्रितं भवतिः इति । चद्नौ लाय भक्षयति । “देवो 

वा श्रव श्रात्मा भानुषोऽयम्"-दत्यनेन द् शनेनादश्यं यजमानेन 

प्राग्रनौोय मित्यभिप्रायः॥ | 

“ज्य यत्रत्य मिति । यजमानभाग मनुपहतं न प्राञ्नाति; 

दूडां नु विशेषत उपहतां प्राश्रात्येवरे , “नेदसंखिते""-इति । 

(ला °विद्यतेः-इति ज, भ । २- ५३२२ ए २० पर| 

₹-- “उपद्कतां प्राख्न्ति युक्ताः, यजमानश्च" -दति का० इ. ४. २२, २३ । 



( स्र त्रा) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ५९३ 

्रद्यापि श्रनुयाजपन्नौ संयाजदेवता नेच्यन्ते ; ताखनिष्टाखयुक्तं खय 

म्रन ~ भित्यभिप्रायः। “एतद वास्येति । होमानन्तर मेव प्राशितं 

भवतोव्यभिप्रायः। अन्ते तु प्रव्यक्त मेव प्राशि्ति ; श्रप्रा्व- 

माने यजमाने भागवव्यपदे शानुपपत्तेः। “सनं प्राश्नन्ति” इडा मिति 

सम्बध्यते ॥ ३ ८ ॥ 

"ञ्य यच प्रतिपद्यते । (यचः काले होता श्रतिपद्यतेः 

“दृढो पहताः-दत्येतं निगदम्, (तत्ः तदा श्वतुद्धां कवा पुरो- 

डागशरम्ः आग्नेयम्; “च्राग्नेयं चतुद करोति-दति शाखान्त- 

रात् । बदहिंषि सौदतौति वद्दिषत्"। यथा वर्दिंषद् भवति, 

तया करोतिः; बहिषि खादयतौत्यथेः । ( तचतुरदकरण माग्रेयस्य 

पुरोडाशस्य नद्यो चध्वयग्नौधां भ इति । एवं चहुःप्रकार चतुद्भ, 

्रयजमानाश्चलारः प्राश्मन्तोत्येवं न पञ्च प्राञ्मन्तौति विरोधः ।) 

"तत्* चतूरदाक्चतस्य वदिंषः साद नम्, अचः द शेपूलेमा सयोः “पिणं? 

भाजनेन डेतुना, क्रियत इति शषः । पिद्रणां संविभागं दूत्यथंः । 

किन्तत् पिदभ्यो दौयते ? नेत्याह । किन्तरिं ? चतुरद्यासामा- 

न्याट् वद्दिम्बधाच्चातच भक्तिमाच मेतत् । तदाद ““चतस्लो वा 

दूति । “अवान्तरदिशो वे पितर इति। तासु दि पिदयन्नेन तेभ्यो 

दौयते) “तस्मादिति निगमः ॥४०॥ 

“श्रथ यच्राहोपहते। “तदद्नौघ श्रादचाति"। ्राडपूर्वा 

९-- ठ-पएस्तकमाचे खुषो ऽधिकः पाटः । र-- धितुगां?-इति ठ । 

इ-- का० श्रौ खून ३. 9, १२-१८ । रन्मन्ललोऽपि तत्रेव संसत: । 



५88 ॥ प्रतपथयन्नाद्ययम् ॥ (दपर रत्रा) 

दधा तिष्रन्यत्र सखापने प्रयुक्तोऽच पणे द्रष्टव्यः२। न चेष इडाभागः; 

किं तहिं? अन्य एवाय मचिद्खागः; प्राश्रिचश्चेडा च, यच्वाश्नौध 

आ्रदधातौतोडाया भेदेन यपदे शात् । एतेन ब्रह्मभागयजमान- 

भागयोरपोडाव्यतिरेकः सिद्भः। “द्यावाप्रचिव्यो वा एष यदा- 

ध्रः । अग्नि भिन्धे, दौपयति सम्मागेणति श्ग्नौत्' । अरभि- 

समिन्धनादियोगादानौषस्य तत्परत्रम् ¦ स इन्रः द्यावाष्रथिद्यौ 

तपेयति । “चूमेनामू इष्येमाम्-दतिः । धूमेन असू" द्याम्, टष्या 

दमाः षरथिवौो मिति । द्यावाषटधियौ श्राप; तस्धिन् म्ण 
दिना म्रौते बिद्धः सिद्धा द्यावाष्रथिव्योः प्रौतिरिति॥४१॥ 

“श्रय यच्ाभ्जिषम्ः यचः काले “श्राशिषम्" “उपहहतोऽयं 

यजमान उत्तरस्यां देवयच्यायाम्”-दतिः होता श्रा शास्ते", "तत् 

तदा जपति । कः ? यजमानः; आशिषां तदयलात्९ ;- “तद्या 

7 111 र-- का-्ौ° ३. ४. १६ स्° टोका ब०। 

इ-- ““भूमिं पजेन्या जिल्न्ति दिवं जिन्वन्त्यस्मयः”- ईति ऋ० सं ° ९. 

१९६9. ५९, । 8- ५४३९ ए १ पं दद्या । 

५-- ““आश्रासने मदौय मिति यजमानो जपति?-इति का० ओौ° दू” 

३. ४. २९ । मन्लस्तु वा° सं° २.१०. ९। 

ई-- तदिडापाशगपद्धतिस्ेवम् ।-- अध्वर्युः इडापात्रौः गाहप प्रतप्य 

तस्यां ख्ाल्या खवोपस्तौयं पुरोडाशस्य दच्ियतो मध्याचावद्यति । 

ततः प्यङ्ुखो भूत्वा होते इडां प्रदाय, इस्तनापि सुञ्चन्, होतारं 

पद च्िणौरव, होतरग्ने पयड्युख उपविश्य, होता समपिता मिडां 

घतिग्रह्य, इडाया खव खुषेणाज्य मादाय होतुः पादेशिन्या उत्ते 

पवेणि मध्यमे च खवेयेवानक्ति । ततो ्यतुररते इडाया खव पञ्चा- 



( सख० श्त्रार) ॥ प्रथम कारम् ॥ ५४१ 

[\ 

एवा्रलिजो यजमानायाशिष श्रा्ासते, ता णवेततरतिगद्याचऋन् 

करुरूते"-द तिवाक्यशष्रात्\ ॥४२॥ 

“अय पवित्रयोः" । पविचरयोः' पविचाभ्या मिति विभक्ति 

व्यत्ययः । कुतः ? ““पविचपूताः ° तनवामरहे"-इ तिवाक्य शेषात्? । 

'माजेयन्ते। “खज् शौचालङ्कारयोः । चौरा दिकताणिच्* । 
ग्नोधयन्त्यात्मान भित्ययः ॥४ ३॥ 

रथ ते पविचे”। “यजमानो वै प्रस्तरः”; दइतरस्मादरिंष 

उत्छष्टतरलान् । प्राणोदानौ पविते"; दिलात् । श्रपिष्जति' 

सद्टजतिः ॥ ४ ४॥ २॥ [८. ९.]॥ 

ओरौ मतोऽवन्तिनायस्य विक्रमाकंंचितौगितुः। 

धर्माध्यच्ो दरिखामो व्याख्यच्छातपर्थो श्रतिम् ॥ 

दत्याचार्य-श्रौ हरिखामिनः कतौ ग्रतपयभाव्ये 

वियेज्ञेषु अष्टमस्य प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

वत्त मवद्यति । द्योता च पञ्चम मवदानं खय मेवादत्ते । तत इडोप- 

इतेति हो चा पच्यमाने अम्रयं एरोडाग्रं चतुद्धां कछत्वा त्रघ्र पिन्व 
खेतिमन्लान्तेऽध्वयुंबेद्िषि निद घाति । ततो यजमान आाभ्नेयादि- 
विदिच्त चतुरो भागान् निधाय, पदति माप्नेयस्थानादारुभ्य, इदं 
बरह्मणः, इदं होतुः, इद मध्वर्योः, इद माम्नौ्रस्येति ऋत्विग्भ्य च्ादि- 
प्रति । ततोऽपसब्यादिकर्मान्ते सवं प्रणौतोत्वरावन्तरेण निष्कम्य, 
समपेगकमेग भच्तयन्ति । यजमानोऽपि पद्मं मागं मन्तयतोति । 

९. 41 2१९." 45) 1 
्-- वा° खौ० सू° ३. ४. २४ । मन्वस्तु-- वा० सं° द. २२, २ । 
४-- चु° ० २९५ धा* | ४-- पाण दू २.१.२१५ । 

गौ ध र 

६-- का० प्ौ० छ्° ३. ४. २५ । तन्मन्त्लीऽपि तच्चैव सं्रतः । 
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५९६ ॥ प्रातपथब्राद्यणम् ॥ ( ईप 9त्रार) 

ते वु ऽरुते ऽउल्छके ऽउदूहन्ति। अनुयाजेभ्यो 
यात॒थामेव वा ऽरुतद्चिभवति देवेभ्यो हि यज्ञ 
मूहिवान् भुवत्युयातयुाम्न्यनुयाजुस्तनवामहा ऽइति 

तस्मादा ऽरुते ऽउुल्मके ऽउदन्ति ॥ १॥ 

ते पनरनुसुशस्पश्यन्ति। पनरवेतदभ्ि म॒ाष्याय- 

यन्त्ययातयामानं कुबवन्त्ययातयामि यदत ऽऊङ्ख 

स्थित यन्नुस्य तत्तनवामदहा ऽइति तस्मात् 

पनरनुसुरस्यश्यन्ति ॥ २ ॥ 

अथ समिध मभ्यादधाति। समिन्ध ऽखुवेन मेतत् 

सुमिद्ख यदत ऊद्ध मुसस्थितं यन्नस्य त॒त् तनवामहा 

ऽइति तस्मात् ससिध मभ्यादधाति ॥ ३ ॥ 

ता दोतानुमन््यते। रषा ते ऽअग्ने समित्तया 

व्व चा च प्यायस्व व्वह्िपौमुदहि चव्वयसाच 
प्यासिषौमदहौति तद्यथेवाद्ः समिद्खामानायान्वाहैव 
मेवेतद्न्वाह तदेतङ्ोतुः कुम स युदि मन्येत न होता 
व्वेदत्युपि सय मेव यजमानौ ऽनुमन्त्रयेत ॥ ४ ॥ 

अथ सम्राट । यनक्तवेन मेतद्यक्तो यदत ऽअद्ध 
शितं यन्नस्य तददादिति तस्मात् सम्मा सकत्- 

सकृत् सुम्माणि विखिवां ऽश्चये देवेभ्यः स॒म्मजन्ति 

नेत्तथा करवाम युथा देवेभ्य ऽइति तुस्मात् सकुत्-सक्षत् 



(च रन्रा०) ॥ पथम कारडम् ॥ ५९४७ 

स॒म्माच्येजामितायें जामि ह कुर्याद्त् चिः पुव चिरपरं 
तस्मात् सकृत्-सछत् सुम्मा्टि ॥ ५॥ 

स सम्मा । अम्र व्वाजजिद् वाजं त्वा सखूवासं 

वाजजितः सुम्माज्मोति+ सरिष्यन्तं सिति वा ऽच्चुय 

आह सरिष्य॒न्निव हि तहि! भुवत्यथाच सखवाश्स 
मिति ससुवेव याच भवति तस्मादाह ससवास 

मिति॥&€। 

श्थानुयाजान् यजति। या वु ऽरतंन यन्नेन देवता 
यति याभ्य ऽरुष॒यनज्ञस्तायुते सूर्वा वे तत्ता ऽदष्रा 
भवन्ति तदत्तासु सर्वाखिष्टास्वथेतत्य्चेवानुय॒जति 
तस्मादनुयाजा नाम ॥ ७ ॥ 

चथ यदनुयाजान् यजति । छन्दासि वु ऽअनुया- 

जुः पशवो वे देवानां छन्दासि तदयुथेदुं पश्वो युक्ता 
मनुष्येभ्यो वुडन्तयेवं छन्दासि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञ 

व्वहन्ति तद्यच छन्दासि देवान्त्समतपंयन्नथ छन्दारसि 

देवाः सुमतपयंस्तदुतस्तत् प्रागभरुखच्छुन्दाःसि युक्तानि 
देवेभ्यो यन्न सुवा्षयुदेनान्समुतौठपन् ॥ ८ ॥ 

अथ यदनुयाजान् यजति । छन्दासि वा ऽअनु- 

याजा्छन्दाःस्येवेतत्सन्तप्ययति तस्मादनुयाजान्यजति 

* भसुम्मार्स्मौतिः- दति कर, ग । † (तदि-इति च। 



४९९् ॥ शतपयन्राद्छगम् । (दपण 9व्रा०) 

त॒स्माद्यन व्वाइनेन धावयेत्तददिम्च्य ब्रथात् पायुय-* 

तैनत्स॒हितं कुरुतेत्येषु ऽउ वाहनस्यापडहवः॥€ ॥ ` 
सवे खुल बहिः प्रथम यजति। तदं कनिष्ठं छन्द 

सन्गायक्चौ प्रथमा डुन्दसां युज्यते तुद् तुदर्येणेव युच्छेनी 

भूत्वा दिवः सोम माहरत्तद्यथायथं मन्यन्ते यत्क्निषं 

छन्दः सुह्गायचौ प्रथमा छन्दसां युज्यते ऽथा यथा- 
यथ देवा्डन्दाःस्यकल्ययन्ननुयाजेष नेत्यापवस्यसमुस- 
दिति॥१०॥ 

स वे खुल बहिः प्रथमुः यजति । अयं वे लोको 
बदहिरोषधयो बरहििरस्सिन्नेवेतलोक ऽ्रोषभीदेधाति ता 
ऽइमा ऽअस्सिल्लोक ऽअ्रषधयः प्रतिष्ठितास्तदिदः सुव 
जञगदस्यां तेनेयं जगतौ तज्जगतौं प्रथमा मकुवेन् ॥ ११॥ 
थ नुराशसः दितौयं यजति । अन्त्रिष्ठं वे नरा- 

एसः प्रजा वे नुरस्ता इमा अन्तरिक्ष मनु वावद्यमानाः 
प्रजाश्रन्ति यदे व्वुदति शधसतौति वे तदाहस्तस्मा- 
दन्तरिक्षं नुराशधसोन्त्रिष्ष मु वुं बिष्टुप्त् चिदषटुभं 

दितौया मकुव्वन् ॥ १२ ॥ | 

छथाश्चिरूत्तमः। गायचौ वा अिस्तन्नायचौ सुत्तसा 
मकुव्वन्नेव् यश्रायथेन क्तत्तन छन्दा\सि प्रत्यतिष्ठस्तस्ा- 

दिद् मुपापवस्यसम् ॥ १३ ॥ 
* प्यायय '-&ति च। 1 “ऽअस्लिल्लोकः'-इति च । 



( च्य ख्रा०) ॥ प्रयमकार्डम् ॥ ५४९ 

देवान् यजेन्येवाध्व्यराइ । देव॒न्देव मिति स्वेषु 
होता देवानां वे देवाः सन्ति इदारस्येव पश्वो देषां 
हा हि पशवः प्रतिष्ठो हि खहाग्छन्दाध्सि वा अनु- 

याजास्तस्माद् देवान् यजेत्येवाध्वयराह देव॒न्देव सिति 
स्वेषु होता ॥ १४ ॥ | 

व्वसुवने व्वसुधेयस्येति। देवताया ऽरणुव॒॒व्वषट् 

कियुते देवुताये ह्भयते न वा ऽश्रच देवु तास्यनुयाजेषु 
देवम्बहिरिति तच नाभिद्न््रो न सोमो देवो नराशध्स 
ऽइति नात ऽर्कब्वन यो वा ऽ्चाधिगायचौ स निदु 
नेन ॥ १५॥ | 

ञ्य युदसुवने व्वसुधेयस्येति य॒जति। अभ्रिवे 
व्वसुवनिरिन्द्रो वसुधेयोऽस्ति वे ढन्दसां देवतिन्द्रा्नौ 
ऽरवेव मु ईैत्देवतायाः रुव व्वषट् कियते देवताये 
ह्यते ॥ १६ ॥ 

अथोत्तसु मनुयाज मिष्टा समानौय जुहोति प्रथा- 
जानुयाजा वा ऽरुते त्यथेवादः प्रयाजेषु यजमानाय 
दिषन्तं॒मराठ्व्य बलि हारयत्युच॒* ऽद्य बलि 

हारयत्येव मवेतदनुयाजेषु बलिं हारयति ॥ १७।४॥ 

॥ इति षष्ठप्रपाठके चतु ब्राह्मणम् [ ८. २. |॥ 

 # (ह्ारयल्यचरु-द्रति च। 



५५० ॥ ग्रतपयन्राद्यम् ॥ ( प्र त्रा) 

“ते वा एते उस्मके" । ्रनुयाजनाह्मए मेतत् । “्रथागिं 

कल्पयति" इत्यस्मिन् कमे उल्ठृकेः द्वे उदूहन्तिः ऊङ्धं नयन्ति, 

चरश्नितः एयक ङु्वेन्ति, खछविग्यजमानाः। साच्ादध्वयः, इतरे 

तदनुज्ञानेन ¦ श्रय कस्मान्न बहव एव साक्तादुदूहन्ति ? एकेनो- 

दृनेनेकश्यैव कन्तेरपेकितलात् । यथा चानुचाजयजने तेषां ख- 
व्यापारापे्तं ब्धम्, एव सुदूहनेऽपोति गम्यते । किमयं सुदू- 

हन्ति ?२ 'अनलुयाजेग्यः' च्रलुयाजायेम् । कोऽनुयाजेषु तयोरूपयो गः ? 

दति चत्, '्यातयामाः गतरसः, गतवौयेः "एतत्" एतस्मिन्ननुयाज- 

काले अरद्चिभेवति। दिवेभ्यः' यस्माद् “यज्ञ मूढ्वान् भवतिः, ततस 

गतवौयेलादनुयाजेष्वचमः स्यात् । चराभ्यां प्रागुन्नौताभ्यां युनः 

सष्टाभ्याम्* शच्रगतवोयो भविव्यतौत्यमिप्रायः । अतएवाश्चिकल्यन- 

काले उदृहन्तोति गम्यते। श्रनुयाजेभ्यः उल्मुके उन्सायं देव- 

यागायाश्निं कल्ययतोति डि तच युज्यते ॥ १॥ 

^ते पुनरनु" । अलुवाजेभ्य उच््ुके उत्सायं दे वयागेऽतौति 

पश्चात् “संस्पशेयन्तिः सङ्गमयन्ति ॥ २ ॥ 

“च्य समिध मभ्या” । उल्नुकसमासेन पुननेवोङतोऽग्निः ॥२॥ 

“ता दोता?। समिधा सामिघेनौखानौयया च “एषा ते 

दत्यनय्वा५, “समिश्यते'”-दत्येतदादिभ्यां दाभ्या माइ । ^“तदेत- 

९-- परस्तात् ३. ३. १२ (२१९७ ए० १४९ प° ) दद्वयम् । 

र-- “उल्ममकम्' परज्वलत् काम् । अम को० २.९. ३०। 

द-- सुटृदनम् :?-दतिर। 8-- “सम्दद्ाभ्याम् -दइति ठ । 

५-- वा०्सं° २,१४.१ | काण्श्रौ° खू° ३.५. २। । 



( च्ख० रत्रा) ॥ पथम काण्डम् ॥ ५५१. 

दिति। यस्मादेव मनुमन्तणत्मकं कम रोतुः, नाध्वयौः। स यज- 

मानः' होता न वेद् इति मन्येत, तदा खय म्यनुमन््रयेतः ॥ ४॥ 

“श्रय सन्नाः" । सम्मागौ दाभ्या मुच्यतेः ॥ ५॥ 

“स सम्माष्टि'? । “स्वान्, सद्तवानिति प्राप्ते तकारलोपः? ॥ई॥ 

“त्रथानुयाजान्” । (न चेष इडाभागः, किं तद्यैन्य एवाय 

मप्नौङ्धागः, प्राशिचं च इडा च यच्वाग्नोघ आदध्यात्") च्रचानु- 

याजविधिरूपक्रान्तः, तस्मात् “च्रलुयाजान् यजति इत्युपसहरि- 

व्यते । या वा एतेनः-दति निवेचनम् ॥ ७ ॥ 

“अथ यदनुचाजान्"। -दति अथंवादसम्बन्धायंः पुनरूपन्यासः । 

“न्दा सौति । यद् ढन्दोभिर्दवास्तपिताः, अथोत्तरकालं दे वेग्क- 

न्दांसि तपितानोतौतिहासः । त मधियज्ञं योजयति*-- "तत्? 

"चरतः" अनुयाजेग्यः प्राक् दत्त मधियन्ञ॒म् । किं तत् ? यच्छन्दो- 

भिर्देवास्तपिंतास्तस्येतययन्ने रूपं द शितम् । प्रयाजादौ खिष्टकदन्त 

दूत्यः ॥ ८ ॥ 

यस्य॒ दितौयाटत्तं देवैष्कन्दसां तपंणएम्, स यज्ञे द् ग्नोयः; 

तदयं मनुयाजा इज्यन्त इति दगेयन्नाद-- “श्रय यदनुयाजान् 

 यजतोति ॥ < ॥ 

१-- वा० सं° २.१४. २, ३ । का° ओ ° ख° २. ५. ३, 8 । 

र~ परस्तात् £ 8 १५ (३०७ ए०) बद्वम् । 

द--““ “सख्टरवासं' सरन्तम् । र गतावियक्माल्िट्, तस्य कतसुः?-इति,. 

"स्डवांसःः पाप्तवन्तः?-इति च ० सं° सा०भा०। 

४-- ज-पुसतकेऽय मधिकः पाठः । 

४-- (त मभिधेयं यञ योजयति?-दति ठ । 



५५२ ॥ प्रातप यत्राद्यणम् ॥ (ईष धत्रा°) 

“स पै खलु" उत्तरस्यां कण्डिकायां वरिंषो जगतीलं 

वच्यते स्यां तु जगत्या चअनुचाजेषु प्राथम्यकारण माह- 

“तदे इति । तच सामिधेनोष् "कनिष्ठम्" अच्रसद्यया श्रल्पतमं 

"छन्दः गायकौ" श्रयमा छन्दस यज्ञेषु युज्यते । "तत् तेन 

"वौ णः “खच्छयेनो म्ला दिवः सेम मादहरत्'। यद च्रयथाययंः 

अ्रययास्यं सान विपर्यासं “मन्यन्ते विद्वांसः । “बत् जगत्यां परि- 

माणतो ज्येष्ठाया मेव तिष्ठमानाया मल्याचरा “गायचौ प्रथमा 

युज्यते", तद् "यथायथं कन्त॒ मिह अनुयाजेषुः “दवाः जगतीं 

प्रथमाम् ्रकल्ययन्' । सखा च जगती बदरित्यभिप्रायः। 

किमयम् ? “नेत् पापवस्यस मसत्” "पापं च्येष्ठापेचया कनिष्ठम्, 

तत् पापकं मेव, वस्यसम्” प्रशस्यत, यत् नेत् रषत् ; तदनु- 

काराच्च प्रजाखपि यत्पापं वित्तबन्धकर्मादिना, तद् वस्यस 

वसुतर, प्रशस्यतर मितरस्मादपापान्माग्रदिति ॥१०॥ 

यदि देवा यथायथ मचाकल्ययन्, एवं तदं जगतौ प्रथमं 

यष्टव्या, किम् वदषा ? एतदाशङ्धा बर्हिषो जगतोलं वक्तु बहि 

शब्दप्रयोगे च कारणं वक्तु पुनराह -- “स वे खलु" इति । श्रयं 

वै लोको बदहः" येयं बद्दिराख्या देवताचेच्येते, एषा अयं लोकः । 

कथम् ?। परिद्द्धो हि सः। एव मपि जगतौ-श््देनेव युक्तम् 

श्रयं लोको वहिः यष्टुम्, किं वदिः-शब्देन ? अत श्राह 

“त्रोषधयो बहिर स्िन्नवेतल्लोक श्रोषधौदंधातौति । बहिः-्ब्देन 

जगत्या मपोच्यमानाया मयं गुण्णो लभ्यत दत्यमिप्रायः। यद्ययं 

लोको बहिः, बदिश्च प्रथम भिचज्यते, ततः कथं यथाययं कटांसि 



( च्ख° रत्रा) ॥ परथमकाक्डम् ॥ ५४५३ 

कल्यितानि भवन्तौत्यतं श्राह - “तदिद भिति। श्रय सेब लोको 

जगत्सम्बन्धात् जगते" ; ततश्चा सिन् लोके वद्िषौज्यमाने जगतो 
छन्दसां प्रयम मिष्टा भवतौत्यययाययपरिदहारः (तज्नगर्तौँ | 

मथमा मिति। “यद्वहदिः प्रथम मयजन् देवाः, तन्नगतौँ प्रथमा 

मङुवेननेवं यथायथ मङ्वेन्”-द्रतौ तिद्धमगेषस्य पूवश सम्नन्धः । “तयो 

एवेष वद्डय॑जति, तज्जगतौँ प्रथमां करोति, तता पापवस्यसं 

अययायय करोतिः-इति चोपसंहार दतिदहासस्य द्रष्टव्यः ॥११॥ 

“य नरा गसं” । नरः प्रजाः शंसन्ति वदन््यसमिन्निति “अन्न- 

रिचं नराशंसः । अन्तरि सु वे चिष्ुप्ः; मध्यमलादेकादश- 

भागवाच । दशर दिशः, आत्मनेकाद्गश; सद्रसम्बद्धादः\,। ददहापि 

तथेवेतिद्ासोऽधियज्ञे उपसंहाराथंः। “खन्नेरागरंस मयजन्, तत् 

चिद्युभं दितीया मडवन्; यन्नरा शंसं यजति, तलिष्ुभं दितीयां 

्  करोति"इति।९२९॥ | 

` “श्रयाञ्चिर्त्तमः'। अच यष््य दति शेषः। “गायती का 

अभिः राभ्रेयो इि।१२॥ 

“दकान् यजत्यव" । बहिंरा दिष् यष्टवयेषु बहि जेत दिरूपेन्द्र- 

याज्यावचने चद मुच्यते । “देवान् दति बहवचनान्तेन देवश्रन्द्- 

नाध्वयुः प्रेष्यति ; न बरिंयजेत्यादिना। दोतापि सवच देवं देव 

मितिः आह, न. बहिराद्येव केवल मित्यथंःः । ननु चोत्तरयोष्ंवो 

९-- रकादश्र सद्धाः, ते च मध्यस्थाना इति यास्कौयनिरूक्तादो प्रसिडाः । 

२-- “अतिकन्याश्चाव्याद्ध देवान् यजेति, यज-यजेव्यत्तरौ, देवान्-देवाडिति 

वा सवच नियमग्रन्दार्, विक्तिद ्रनाचः"-इति का "श्रौ °सू०३,५.६-< । 
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५५8 ॥ ग्रतपधन्राद्यणम् ॥ ( दपण ४न्रार) 

देव दत्याह, न देवं देव भिति\? सत्य मेवम् । यथयाप्रापर 

तनुव दितय्ये 'देवं'- शब्दादौ ष्ादिवेचन मेतत्? प्रातिपदिकनिर्हश- 

माचपरं द्रष्टव्यम् । किं पुनः कारणं बहिंरादिषु वक्तयेषु देवान् 

राइ? यस्माच्छन्दोदेवव्या अनुयाजाः, छन्दांसिः च “देवानां 

देवाः", परोचलाच देवशब्दः प्रशस्ततरः; अतः कन्दो वा गायच्या- 

दिवां "तस्माद् देवाम् यजत्येवाध्वयुरादः । -द्त्यत मथं "देवानां 

वे दवाः सन्ति-दत्यादिना दगरेयति। प्रावो हिः दइति दैव- 

त्वोपपत्तिः। पश्नाञ्च साच्चादेवलव मसिद्ध मिति णहा हिं 

पशवः" दूत्या । ग्टहभोगाः पदमत एवेति ्टदाः पश्वः । 

ग्टहाण मष्यसिद्धं देवव भिति प्रतिष्ठो डि ग्टहाः-दत्याह। 

प्रतितिहन्त्यस्या मिति प्रतिष्ठाः श्ररणम्, गतिरित्ययेः। यश्च यस्य 

शरणं गतिरत्यन्तोपकारौ, स तस्य देव दूति प्रसिद्धम् । “तस्माद् 

देवान् यजेत्याइ'"-इत्युपर्हारः ॥ १४ ॥ 

“वसुवने वसुधेयस्छेतिः । श्रनुयाजेषु* सवेघ॒ होताहेति 

सम्बन्धः । “देवताया एवेति । कण्डिकादयेनास्य पददयस्यान्तराये- 

व्याख्यानम्*; तस्यो पक्रमः- सवजैव यागे देवतायै एवः रोचा 

१-- इद प्रथमो बदह्िर्यांगः, तत्र "देवम्'-हति समाघ्नातम् ; द्ितौयो 
नदाश्रंसयागः, टतोयस्तु खिदधल्लद्मियागः, तचोभयचैव देवः" 
दत्याम्नातः । ते ब्रा ३. ५. ९. १, २, २, मन्त्रा बर्टयाः । 

२-- पा० ख० ८.१. 8। २-- “पश्ुमन्त'-दइति ठ । 

४-- नास्त्ेलत् पदं ठ-पुख्तकादन्यच । | 
५-- विश्रेषव्याख्या साधारणव्याख्या चेति व्याख्या विध्य मिद्ाभिपरेवम् । 

तदिद वि्रषव्याख्योपकान्ता, परकण्डिकायां समापयिष्यते ; तत- 
स्तस्या खव भाश्यान्ते साघारणव्याख्या चाभिधास्यते । 

# 

^" 4 

ॐ 



| । 

( ल्य, रेब्रा ) परथमकार्डम् ॥ ५५५ 

वषट् क्रियते । देवताः एवाध्वथु्ण “यतेः । एतद् चितम् । 

“रचः तु चरनुयाजञेष" प्रसिद्धा देवताः न चरसि"; बदिनेराशं- 

सयोदेवतालेनाप्रखिद्धः, श्रग्रेश्च गायकौ प्रधानत्वात् । तेन "वसुवने 

'वसुधेयस्य'-दतिग्ब्दाभ्या मशि भिनद्धञ्चोपादाय, ताभ्यां बरहि 

रादौ तुपलच्य इन््राग्यात्सकेभ्यो बदहिरादिभ्यो वषट् करोति होता, 

च्ष्वयेञ्च तद्ात्मकेभ्य एव जुद्योतौत्युपसंदारः ॥ १५ ॥ 

“श्रय यद्” । “अवँ वदघुवनिः। वसु दविलंचणं वनति भजति, 

दूतरदा यजमानेभ्यो द दद्धजलौति वसुवनिः" । न्द्रो वसुधेयः' । 

वश्ूनि हवींषि धोयन्तेऽस्मिन्निति वसुधेयः", वसूनि वा दधाति 

, ददातीति वा वसुघेयः । “कछत्यल्युटो बड्लम्"-इति, कन्तेयंधि- 

करणे वा कृत्यः । ततः किन्देवताये वषट् क्रियत इत्यभिप्रायः । 

ननु चाच जगत्या दिभ्यन्कन्दोभ्यो व हिरादि शब्दकेभ्यो वषट् कन्तेय 

मिन्राम्योः करि मापतितम् ? नेष दोषः । इनद्राभिभ्यां प्रसिद्ध 

देवतारूपप्रतिपन्तये जगत्यादौन्येव लचयि्यन्ते, यथा बर्िरा- 
दिभिः! कयं पुनरिन्धाग्निभ्यां जगत्यादौनि लच्छन्तेऽसम्बद्धाभ्या 

मित्यत ्राह- “स्ति पै छन्दसा भिति। प्राणनेद्धरेणपिषितया 

वाचा कदस्यभियन्यन्त इति दन्द्राप्नौ एव देवता छन्दसाम् । 

ततश्चाधिष्टा्चा देवतया ्रक्यान्यात्मरूपापन्नानि जगत्यादौनि 

लक्षयितुम् । एव मपि 'वखुवने ! -इत्यामन्तितान्तम्, 'वसुधे- 

यस्यः- इति षष्ठवन्तम् ; ते कथम् "बदिवंतुरः- दतिप्रथमान्तेन 

4. 
(२ = 4 = । अ, ह 

 द्-- त° त्रा २. ५. ९. १-३ । वै° क्ष ° र. ९. ९, १९ । 
क - 
= 
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५५६ ॥ ग्रतपयत्राद्यगम् ॥ (दप्र० 9त्रार) 

बहंरादिना सब्बद्येते ? नेष दोषः । “एव मु हैतदिति । भुवं दें 

श्रखेते विभक्ती व्यत्ययेन" चतुश्ययेटत्ते दप्रेयति। तयापि च नैव 

सामानाधिकरण्येन सम्बन्धः; कथं तदि? बरवत वसुवनि-वसु- 

सघेयाभ्यां वौषडिति बर्दिरात्मिका जगतौ यपिवेलाज्यम्२। तस्ये 

एवेन्द्रा्चिरूपाये वषडित्यथंः। ननु चाच याज्याया सुपपद्ेताप्यय स्थैः, 

प्रेषे तु वषट्रार एव नास्ति,- “देवं बहिः ° - ° वसुवने वसुधेयस्य 

यजः?-दूतिर, तच कथ भेकवाक्यता स्णात् ? नेष दोषः; तख्यापि 

हि याश्काचार्धेण “वसुवननाय च वसुधानाय च~ दति तादग्यै- 

चतुर्थ्या एकवाक्यता दज्रिंता* । च्रयवा विनैव विभक्तियत्ययाद्थी 

वक्तव्यः । हे भगवन् ! "वसुवने श्रमे! छन्दसो देवतां ! लद्ात्मकं 

लदनुग्रहौत मेतद् “देवं-बहिः-शब्दकं छन्दः "वमरुधेयश्यः इन्द्रस्य 

खदूप मधिष्टाय वेतुः इति । एव मपि वचन््रा्चिखम्बन्धकौत्तेन- 

मात्रादेव देवतायै वषट् क्रियत इत्यमिप्रायः। - एवं तावद॒न्तरो - 

ऽयः ॥ हे वसुवनेः श्रद्मं ! वसुधेयस्य प्रशस्यस्याच्छभागस्य "वेतु" देवं 

बहिः । -इति बाद्योऽयेः ॥ १ ६ ॥ 

९-- प° खू° ३. १. ५५। 
-- अन्तस्स्व 'वेतु"-पदस्वार्यीऽयम् । याच्काचायस्त॒॒'वौताम्"-द््स्य 

“पितरे कामयेतां वा-इति दिविधोऽथं उक्तः (निरू० ९.४.१०. }। ` 

'“ाज्येन प्रयाजा इच्यन्ते, प ना मध्यतः, एषदाज्येनानुयाजाः"-दइति 

्िते° सं° ६. २. ११. ७। 

३-- वा० सं° २८. १२ । का० खरौ कु० १९. ९. १२। 

8-- लिर० €, ४. १९० । यजेति सम्रेवः'-द्रति तच सच्छेः । 



( =< र्ना) ॥ पथयमकाण्डम् ॥ ५१७ 

अयो त्मम् । “प्रयाजानुवाजा वाएत इति । प्राणादनपेतः 

प्रयाजः", श्रपानाद्नपेतः श्नुयाज. दति; श्प्राणा कै प्रयाजा 

अपाना चरनुयाजाः-दति९। प्राणापाननिटृ्तौ समानयनेन 

भवितव्य मित्यभिप्रायः॥ १७॥४॥ [८.२.]॥ 

ओरौ मतोऽवन्तिनास्य विक्रमादित्यभ्चपतेःर । 

धर्माध्य्लो इरि खा वास्यच्छतपथश्रुतिम्र ॥ 

दत्याचायश्रो हरिखामिनः कती ग्रतपयत्राह्मणएभाये इविनञेष 

अष्टमाध्यायस्य दवितोयं ब्राह्मणम् ॥ 

॥ इति षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः" ॥ 
=------------- 

१-- निर० ८. ३. ७ । 'चाम्नेया तै पयाजा आय्रेया अनुयाजाः > 

> छन्दांसि वै प्रयाजाण्कन्दस्यनुयाजाः > > > ऋतवो 

वै प्रयाजाः पगशवोऽनुयाजाः >~ > > प्राणा वै प्रयाजा अपाना अनु- 

याजाः > > > शखात्मा वै प्रयाजाः प्रजा अनुयाजाः > 

> > आघ्नेया इति तु स्थितिभक्तिमाच भिवरत्?"-दइति । 

२-- "विकमार्कस्य भूषतेः'-इति, विक्रमस्य त्तितौ शतुः? इति च पाठो । 

इ३-- व्याख्यच्छातपथौं सलिम्"- इति च बडच । 

8-- (कांड ११९१*-इति क, ग ; 'कश्डिकास्या ९१९?-दति च। तच 

१ ब्रा २८ कण, रत्रा एर् कण, इना० 8४ कर, धव्रा० २७ क । 

तदासां सङ्कलनय। ११९ कण्डिकाः श्चुता इह षष्टे पपाठक्गे श भिति॥ 



५५ ॥ षातपयन्र द्यम् ॥ (प्र शब्रा०) 

अय् 

सप्रमप्रपाठके प्रथम ब्राह्मणम् । 

पयि वा 

अष्टमाध्याये ठतौ षं ब्राद्धएम् । 

॥ हरिः ॐ ॥ 

स वे खचौ व्यदहति। अग्नौ षोमयोरज्निति मन्ज्नेषं ` 

व्वाजस्य मा प्रसवेन प्रोदासौति जह्कं प्राचौं दक्षिणेन 
पाणिनाप्नौषोमो त मुपनुदतां योऽस्मान् इष्टि यंच 

व्वयु' दिषो व्वुाजस्येनं प्रसवेतापोहामीत्युपभतं प्रतौ 
चः सव्येन पाणिना युदि स्वयं यजमानः ॥ १ ॥ 

यद्य ऽअध्वय् :। अश्रोषोमथोरज्जिति मन्ज्नयत्वयं 

यजमानो व्वाजस्येनं प्रसवेन प्रोहाम्यत्रौषोमौ त मप- 
नुदतां यु मयं यजमानो दंष्टि युश्चेनं दशि व्वाजस्येनं 

प्रसवेनापोहासौति पौखंमास्या मन्नोषोमौयःः हि 
पौखमास हविभंवति ॥ २॥ 

अथामावुस्यायाम् । इन्द्राम्योरज्निति मनूञ्जेषं 



( स्ञअ० इत्ना०) ॥ पथयमकागडम् ॥ ५५९ 

व्वाजस्य मा प्रसवेन प्रोदामौन्द्राम्मी त सुपनुदतां 

योऽस्मान् देष्टि यु च व्वयु' दिष्मो व्वाजस्येनं प्रसवेनुा- 

पोहाभौति युदि खयं यजमानः ॥ ३ ॥ 

` युयु ऽअध्वयु : । इन्द्रासन्योरुज्जिति मनुच्जयत्वयं य॒ज 
मानो व्वाजस्यैनं प्रसवेन प्रौहामीन्द्राप्नौ त सुपनुद्तां 

यु मयं यजमानो देष्टि युन दे्टि व्वाजस्येनं प्रसवे- 
नापोहामीत्यमावास्याथा मन्द्रश्च ्यामावास्य दवि- 
भवत्येवं यथादेवतु व्यूहति तयद व्यूहति ॥ ४ ॥ 

यजमान ऽर जह मनु । योऽस्मा ऽअरातीयति स 

ऽडपभत मनु प्राञ्च मेवेतद् यजमान मुद् हत्युपाच्चं त 
सपोहति योऽसा ऽअरानोौयत्यत्तव जह स॒न्वाद्य 

ऽउपभृत सुनु पराच् मेवेतदत्तार मुद्हत्युपाच्च सुच 
मपोहति ॥५॥ 

तदा ऽरतुत् । समानु ऽर कम्मन् व्याक्रियते तुस्माद् 
समानादेव परुषादत्ता चाद्यश्च जायेते ऽइदः हि चतुथे 
पुरुषे ठतौये सुङ्गच्छामद ऽति व्विदेवं दीव्यमाना 
जात्या ऽ्रासत ऽरुतस्माद् तत् ॥ & ॥ 

अथ ज्वा परिषौन्त्समनक्ति। युया देवेभ्यो हौपौद 
यथा यज्ञः समतिदठिपत्तयुवेतत् परिधीन् प्रणति 

# नि 4 प# = भ 

तस्माज्जद्वा परिधोन्त्समनक्ति ॥ ७ ॥ 



५९० ॥ श्रतपयन्नाद्धखम् ॥ ( सप्र शत्रा) 

स समनक्ति । व्वुसुभ्यस््वा रदरभ्य््वादित्येभ्यस््वेत्येते 

वे चयुा देवा यदहसवो रुटरा ऽआआादित्या ऽरशतेभ्यस्वत्य- 
वैतदाह ॥ ८ ॥ 

चथ परिधि मभिपद्याश्ावयति। परिधिभ्यो छेतदा- 
वयति यन्नो वा ऽआश्रावणं यज्नेनेवेतत् प्रत्यक्षं परि- 
धरन् प्रणति तस्मात् परिधि मभिप्रद्याश्रावयति॥ €॥ 

स ऽआश्राव्याह। इषिता देव्या होतार ऽइति देव्या 
वा ऽर्ते होतारो यत्परिधुयोऽ्मवो दष्टा दव्या होतार 

ऽइत्येवेतदादह यदादहेषिता दव्या होतार ऽइति भद्रवा- 

च्यायेति सख्यं वु ऽरतुसमं॑देवा युक्ता भवन्ति यत्साधु 

ववदेयुयुत्साधु कुगुस्तुस्ादाह भद्रवाच्यायेति परेषितो 
मानुषः ख्क्तवाकायति तदिम' मानुषः होतार 

सक्तवाकाय प्रसयोतिः ॥ १०॥ 

अथ प्रस्तर सादत्ते। यजमानो वु प्रस्तरस्तद्यचास्य 

यज्ञोऽगंस्तदवेतद्यजमानः सखगाकरोति देवलोकं वा 
ऽअस्य यन्नोऽगन् देवलोक सेवेतद्यजमान सुपि 
नयति ॥ ११ ॥ 

स य॒दि व्वष्टिकामः स्यात्। रखतनेवाददोत सुच्जञानाथां 

द्यावाप्रथिवौ ऽइति यदा वें द्यावाप्रथिवौ सच्ानातें 

4. : परस्मैति- {लि क| † ब्नज्जा ये" इति च । 



( चर २त्रा० ) ॥ परथमकाण्डम् । ५९१ 

ऽथ व्वघति तस्मादाह सज्ञानाथां दयावाष्रथिवौ ऽइति 
मिचावुरूणो त्वा व्वु्यावता मिति तद्यो व्वषस्येष्टे स 

त्वा व्वुषट्यावत्वित्येव तदादाय वं व्वषस्येष्टे योऽयं पवते 

सोऽय सेक इवेव पवते सोऽयं पुरूषेऽन्तः प्रविष्टः प्राः 

च प्रत्यङः च तावि प्राणोदानो प्राणोदनो वे 

भिचावरूणौ तद्य श्व व्वषस्ये्टे सु त्वा व्वुच्यावच्िल्येवे- 
तदाह त मेतनेवाददौत यदा देव् कदाच व्बुषटिः सं 

मिव, त मनच्छाहति मेवेतत्करोत्युाहतिष्रूत्दा दैव- 

लोकं गच्छाद्ति॥ १२॥ | 

सवा ऽच्ु्ं जहा मनुक्ति। सुध्य सुपभुति मूलं | 

धुवाया सश्र भिव डि जुह्कपष्य भिवोपश्वन्सुल भिव 
भ्रुवा ॥ १३ ॥ ॥ 

सोऽनक्ति। व्यन्तु व्वयोऽक्तार रिहाणा ऽइति व्वय ऽश्वेन 
मतद्लत॒ मस्यान््नु यलोक्ाद्वलोक्ं सभ्य॒त्यातयति त् 

न्नौचेरिव दरति दयं तद्युश्मान्नीचंरिव इरेद्य॒जमानो वं 

प्रस्तरोऽस्या ऽश्वेन मेतत् प्रतिष्ठाये नोडन्तीदो ऽरुव 
व्व नियच्छति ॥ १४॥ 

स॒ हरति। मरुतां पषतौग॑च्छति देवलोकं गच्छेत्यवे- 

तदाह यदाह सरतां पषतोगच्छेति व्वश पञ्षिश्ूत्वा 

* श्र {सिव'-द्रति क, ग । 
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५६२ ॥ शतपथत्राद्धणम् ॥ ` (प्र शत्रा) 

दिवं गच्छ ततो नो व्वु्ि मावहेतयं वे व्वा प॒ञ्चि- 

यदिद मस्यां मलि चामल चान्नाद्य प्रुतिषित तेनेव 

व्वश्ण पञ्िरिथ' श्रूत्वा दिवं गच्छेत्येवैतदाह तलो नो 

व्व्ठि मावदहति व्व्ाद्या ऽजग्सः सुभूतं जायते त॒स्मा- 

दाह ततो नो व्वष्टि स॒ावहेति ॥ १५॥ 

अथेवं तश मपणखह्वाति। यजमानो व प्रस्तरः स य॒त् 

छत्खं प्रस्तर मनुप्रहरेत् कषिप्रं इ य॒जमानोऽमु लोक 

मियात्तथो इ युजमानो ज्योग् जौवति युवदंवास्येह 

मानुष मायस्तस्मा ऽरु्वेतदुपण्ह्ाति ॥ १६ ॥ 

तन्द्महृत्त॒धारयित्वानुप्र हरति । तदयुचास्येतर ऽआआ- 

त्मागंस्तदवास्येतङ्गमयत्यथ य॒नानुप्रहरेदन्तरियाद् य॒ज- 

मानं लोकात्तथो इ यजमानं लोकुन्नान्त॒रेति ॥ १७॥ 

तं प्राज्च मनुसुमस्यति । पराची डि देवानां दिगुथो 

ऽउदच्च मदौचौ हि मनष्याणां दिक् त मङ्लिभिरेव 

योथप्येरन् न काारुभिव इतरः शवं व्युषन्ति 

नेत्तथा करवाम यथतर £ शव सिति तस्मादङ्गलिभिरेव 

योयप्येरन् न काष्ठयंद्ा होता सूक्तवाक माहु* ॥ १८ ॥ 

अथा्नौदाहानुप्र हरेति । तदुचास्येतर ऽअत्मागंसत- 

ट्वास्येतन्नमयेन्येवेतदाह तूष्णौ सेवानुप्रहृत्य चक्षष्या 
करके 

* “माद्?-इति च। 



( चण इत्रा° ) ` ॥ रयमकाण्डम् ॥ ५६द् 

ऽअग्रेसि* चश्षुम्मं पाहौत्यात्मान मुपस्यृश्ति तेनो 

ऽचरप्यात्यानं नानुप्रटणशक्ि। ॥ १€ ॥ 

चथा संव्वदस्वेति। संवादयेनं देवेरित्येवेतदाहा- 
गानञ्नौदित्यगन् खस्वित्येवेतदाहागन्नितीतरः प्रत्याह 

श्रावयेति तं वै देवैः श्रावय त स॒नुबोधयेत्येवैतदाद 
श्रौषडिति व्विदुव्व ऽर्न मनु वा ऽरखन मभुत्सते- 
्येवैतदादहैव मध्वयुाश्नौचच देवलोकं यजमान सुपि- 
नयतः ॥ २०॥ | 

थाह खगा देव्या हौद्भ्य ऽइति । देव्या वा ऽएते 
होतारो यत्परिधयोऽद्ययो हि तानेवेतत् स्वगाकरोति 

तस्मादाह सख्गा दृव्या होत्भ्य इति स्वस्ति्मानुषेभ्य 
{दति तदस्मे मानुषाय दोक ऽचलाः म॒ाशास्ते! ॥ २१॥ 

अथ परिधौननुप्रहरति। सु मध्यम् मेवाये परिधि 

मनुप्रहरति य परिधि पयेधत्था। ऽच्रप्रे देव पणिभि- 
गृद्यमानः । तं तऽरत मनुजो षं भराग्येष नेव! द्पचेत्- 

“असेः-इत्येव ग । 1 (कुणक्ति `इति क । 

“होटङ्ृला'-इति, “हा दकला'-इति चेमौ पाठौ दृष्टौ डान 

वेवरेण । एर स्ताचेवं ( ४९६२ ए°-- 9. १, १९. ) ध्रवम् । 
“माशास्ते?-इति क । | पयंधस्था'-दइति ग । 
"नेत्वु-इति ग, डा०-वेबरेण च दृष्टः । ने न त्व-इति च| 



५९६४ ॥ प्रतपदच्ब्राद्धसम् ॥ (अपण शव्रा° ) 

याता ऽडइत्यद्चः परियं पाथो ऽपौत बितीतरावनु- 

समस्यति* ॥ ₹२॥ 

च्य जहव्योपभतं च सब्यु््धाति। अदो हेवाहतिं 
करोति यदनक्रवाहुतिष्चूत्वा देवलोकं गच्छादिति 

तस्माजनुह्ज्योपभुतञ्च सम्पुह्वाति ॥ २३॥ 
स तै व्विशवेभ्यो देवेभ्यः सम्परणटह्नाति । यदा ऽचनादिष्टं 

देवताये दविद्छते सुर्वा वे तद्िन् देवता ऽअपित्दिन्यो 
मन्यन्ते न वा ऽर्तत् कुस्येचन् देवताये हविशह्नन्ञादि- 
शति यदाज्यं तस्मादिश्वभ्यो देवेभ्यः स्छखक्लात्यतद् 
व्वेश्टवु हवियन्ग ॥ २४ ॥ 

स सम्प्रण्ह्लाति। सभ्खवभागा स्थेषा इदन्त ऽइति 

सखव देव खलु परिशिष्ट भवति प्रस्तरेषुः-परिषे 

याश्च देवा ऽइति प्रस्तर हि परिध॒यश्चानुप्रहता 

भुवन्तीमां व्वाच ममि विश्वे खणन्त इत्येतद् व्वैश्वदेव 
 करोत्याक्षयाख्छिन् बर्हिषि मादयध्ः साहा व्वाड़ति 

तद्यथा व्वषर्कतः इत् मेव मस्येतद्चवति ॥ २५। 
स यस्यानसो दविष्ह्नन्ति । अनसस्तस्य धुरि व्विमु- 

च्चन्ति युतो युनुजाम! तुलो च्विमुच्चामेति य॒तो छवः 

* सुभस्यति^-इति क । † श्युनजामः-इति च । 
} श्ह्येव"-इति च डार-वेबरेसा दृष्टः 



( ल्य दन्ना, ` ॥ प्रयमकाग्डम् ॥ ५९५ 

यु्छन्ति ततो व्विसुच्चन्ति युस्यो पात्ये स्प्ये तस्य य॒तो 

यन॒जाम ततो च्विमुच्वामेति य॒तो छव य॒न्छन्ति ततो 

व्विभुच्चन्ति ॥ २६ ॥ 

यजो ह वा ऽरते यज्नस्य यत्खचौ । ते ऽरुतद्य ङ्क युत् 

प्रचरति स य निधाया^वद्येद् यथा व्वाहन मवाच्छदेवं 

तत्तं ऽरखुतत् ख्िष्टक्ति व्विसोचन समागच्छतस्ते तत्साद्- 

यति तदिमुच्छति ते ऽर्तत्पनः प्रयङ्घःनुगजेष सोऽनु- 

याजेश्रिचखतदिमोचन सगच्छति ते तत्सादयति। 

 तद्विमुञ्वति तु ऽरुतत् पुनः प्॒युङ्गं॑युत् सम्प्रख्ह्नाति 

 तद्यां गति मभियुङ्क तां गतिं गत्वा व्विुञ्चते यज्नं वा 

ऽच्रनु प्रजास्तस्मादयं पुरुषो ययक्कऽथ व्विसुञ्चतेऽथ 

य्यङ्गः तद्यां गति मभियङ्क तां गतिं गुत्वान्ततो च्विभु- 

च्चते स॒ सादयति ताचौ स्थो धया पातः सुन्नेख 
सुखरे मा धत्त सिति साध्यौ सख्यः साधौ मा धत्त मित्ये 

वैतदा ॥ ₹२७॥ १॥ 

॥ इति सत्तमप्रपारके प्रथमं बाद्यणम् | ८. ३. |॥ 

* ध्यल्निघाया'-इति क, ग, डा-वेबर्-दृद्टख । 

† “तल्छाद्यति"-इति च डा°-वेनर्-दृष्टः पाठः। 



५६६ ॥ ए्रतपथयन्राद्छय गम् । (ऽपर शत्रा°) 

“स वै खचर यति । “ऊह वितकः"९ ; प्ररे त्च द्ष्टवयः 

चरन्योन्यविपरौतं नामयतो्युपन्यास मधिकन्ते खदनस्य प्ररकता- 

दयनेकग णश्ुतेस्खन्तावेवर विधो मन्तव्यौ । “श्रग्ीषोमयोरिति" । 

लिङ्गकमाख्याप्राप् मचानुवादः । जह्हम् प्राचो दकिन पाणिना 

चयहतोत्युवसेते । एष तावदेको विधिः । अरपरोऽपि-- 'डपग्छतं 

प्रतौ चौं सव्येन पाणिनाः- दति“ । “यदि खयं यजमानः-दति, 

लिङ्गात् प्राप्तस्य यजमानस्वादुवादः। एव मेव “यदु चअष्वयेः- 

दति, मन््लोत्पन्तिपरोऽध्वर्योरनुवादः। अनुवादे च सति यदि 

कालवचनः, “पौणेमासौः-शब्दः, यदि वा कश्मैवचनः०, प्रयोगे न 

कञ्चित् कमणि विग्रेषः। एवं यथादेवतं शहतौत्यथेव्ताय विधिः। 

ततख्च ““चअग्नरग्नौषोमयोरिति पौणैमास्याम्, “श्रग्र विष्णो रिनद्रस्येति 

सान्ना्ययाजिनोऽमावास्यायां प्रयोगः शिद्धः। ननु च या-या 

यतच्र-यच देवता, तां-तां तच-तत्ेत्य सिन्य श्रय मव्ययो- 

भावः समासो यथादेवतं भिति, ततश्च प्रयाजादिदेवताभिरपि । 

खयहनं प्राप्नोति ? नेष दोषः । प्रधानदेवते श्र्नौषोमाविन्रा्नौ 

९-- 'खचौ' जुद्भपग्टतो । का० श्रौ इ. ५. ९५० सू° बयम् । 

२-- भ्वा०° ख० ९४८ धा । 

₹-“0न्यासमाच मेवैतत् ; अचानेकगुणश्तेस्तूत्तरावेवः-द्रति ज, भ । 
&-- वा० सं° २. १५. ९ । का० श्रौ सू० ३, ५. १८ । 

५-- का० श्रौ० खू° २, ५, १९ । तच मन्लः-- वा० सं ° २, १५. २। 
ई-- का० श्चौ° सू० ३. ५. २९। ॐ-- “समुदायवचनः?-इति ज, भ । 

<-- तच्र-तत्रेव्यभिप्रायः | यथासादृ श्येऽव्ययोभावः?-इति ठ । 



(<अ रत्रा) ॥ प्रथमकास्डम् ॥ ५९७ 

याजकस्य^ ; एवं गश्ब्देन प्रधानदेवतालकण मिति प्रकार 

मतिदिश्रतिर। ततश्च प्रधानदेवताभिरेव ब्युहनम्, नान्याभिः; 

असर्वाभिरित्ययेःर ॥ १- ४ ॥ 

“यजमानः । प्रसन्ना ॥ ५॥ 

लदवा एतत्" । यक्षत् “एतत्" “समाने' अभिन्न, युदन- 

कमणि विलक्षणम् “्राक्रिंयतेः श्रभिच्छज्यते, भोक्गलं भोग्येलच्च ; 

तस्मा्न्ञालुकारेण तेष्वपि समानात्ः श्रभिन्नात् पुरुषात् 
“अन्ता चः भोक्ता च ्राद्यञ्चः भोग्य, भर्ता च भार्यां च 

'जायेतेः । यथा समाने कमणि जहपग्डतो, तथेव । ॥ 

नतु च समानजातौोययोविवादइ एव नालि, कुतो भोक्भोग्य- 

भावः? पष्रन्यायेन सति सापि किदनत्त, न स यनज्ञानु- 

कारः५ स्वात् ; किं तदहं? यजमानेकतानुकारः ख्यात् ? ¦ 

सत्यम् ; एवव्यवहारस्य अन्याख्स्यापि यज्ञमृललात् । त मेव वव- ` 

हारः दगेयति- “दद् दहौति। यस्मात् ददः प्रत्य्षम्, विल- 

चणम् श्रासतेः अधुनापि (जात्याः समानजातोयाः, दौव्यमानाः' 

९-- (तयोरनु कषरास्यः-इति ज, भ । | 

-- (मति दि श्यते"-दइति ज, भक | 

इ-- 0रेव व्यूहेत ; न सर्वाभिरिव्यथः"-दइति ज भ । 
९-- जुद्दस्थानापन्नानाच्च भर्षा कंपगदेाहनोदुम्बरखवादौना मपि यद्धनं 

भवति, वसाहामदहवन्याख एषदाञ्येपम्बतश्, उ प्रत् स्थानापन्नत्वात् । 

का० शो इ. ५, ९२ खच बद्वम् । 

५-- "पखान्यायेन सति सापिगड क श्िर् वत्तत, न स यन्नानुकारः-दति ठ। 

ई-- “किं तहिं ? समानजातौयेऽपि क्रचित् दौवनादि (?) वयवद्धारं'-इति ठ। 



५९८ ॥ शदघ य्राद्यणम् ॥ (जपन शत्रा) 

रममाणाः परितुष्टान्तःकरणः नाकायंकारिण द्वापरिदयूनाः 

“आक्षतेः। कयं टौव्मानाः ? “विदेवम्' दि देव्यैवहारा्थ॑स्यः | च्रन्योग्यं 

भोक्तारो भोग्येः सह, भोग्या भो्तभिः सह 'दौव्यामहेः व्यवदत्य- 
व्यवडइत्य । कथं व्यवदत्य ? व्यवतुणा मभिप्रायेण । व्यवहारं 
दगशेयति- ददः प्रत्य मेव ;- विवाहेन वयं सङ्गच्छामडे । 

एतस्मात्" एव ॒पुरुषानडूलतः उत्पद्य, पुनरेव कुटुख्रार शरेण समा- 
नापत्यारम्मेण च संयुज्यामह इति भन्ते भार्याणां चाभि- 

प्रायवचनम् । एवं व्यवहार दोव्यमाना आसते। ते क्र पुनः 

सङ्गच्छामह द्याः, कि मनन्तर एव पुरुषे ? नेत्याद- तुं ` 

तोये । 'वा"-णब्दोऽच लप्तनिर्दिष्टो द्रष्टव्यः ; चलतु वा ठतो 

वेत्ययेः। तया च काण्वानां “ठतौये चतुथं वा” दति अयते । 
©. 

( ठतौये पुरुषे सङ्गचछामद दति, चतय सङ्च्छामह इति च 

युज्यते ।२) चतं सङ्गच्च्छमडह इति सौराष्राणां व्यवदारः। ठतौये 

सङ्गच्छामदइ दति दाक्षिणात्यानाम् । ते हि मातुलदु दिषु. 
पिदब्व्पुतेषु सङ्गच्छन्ते । ते च मूलयपुरुषाद्गण्धमानास्त्तोया 

भवन्ति । तचैतस्मा लिङ्गात् एव दौव्माना च्राखत दति। त्वन 

जात्याः न जातौयाः, सदृश्राः; भ्रेयसः कमेणञ्तुर न्तरस्याभ्यन्तरा 

द्यैः । ततः किम् ? एतस्मादेव स्गचयू नात् कारणात् तथा 

भवतोति भेष: ॥ 

१-- दि० पर र्धा०। २-- “यो धि्ता-डति ज, , ट । 

इ-- तेष ग्रस्थो ठ-पु्तकै । ४-- 'मातुलदुष्ठितु?-दति न, भ, ठ |` 



{ = दन्ना० ) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ५९९ 

( एवञ्चानुष्टिते कथं विवहन मिति समुदये अरुतितो निषयः ? 

स्याल चाङ्गाराैकम्, सक् च सतुवश्चत्येकम्, श्रादवनोयश्च 

समिच्ेत्येकम्, अआड्तिश्च खादहाकारश्त्येकम् ; दत्थं चत्वारः, 

चतुधं निडत्ते ठतौये च नित्त वयं सङ्गच्छामह दरति शिष्टानां 

समुदयः । चतुयं प्रयाजे समानौय, पञ्चमेऽनुयाजे च समानौय, 

ततो हन मिति दे श्रव्यवदइत्यनुसारात् ; न शरास्रप्रटत्तेः। यथया । 

“मातुलस्य सुतां केचित् पिखखसुतादिकाम्। वदन्ति 

कचिदशे सङ्ञोच्यापि सपिण्डताम्'“ इति, “शत्रायाहोन्ध पथि- 

भिरौकितेभियज्ञ मिमं नो भागयेयं जुवस् । टपा जह्र्मातुन्च- 
स्येव योषा भगस्ते पेटखखियेव जामि वा दतिः न्वेद 

विवदन मेव । “श्रषपिण्डा च या मातुरखगोचा च या पितुः। 

घा प्रशस्ता दिजातौनां दारकर्मणि मेने दति मनोः\ 

सङ्गत्या मूलतः षरणसियनान्यतौत्य विवहेदिति श्रौतं विवदनम् । 

यो इवा अच्िहोचे षणस्िरनानिं बेद, मिथुनेन-मिर्युनेन द 

अजायते"-इति* षरण्सिथुनानि । इत्यं सिथुनसङ्गत्या परिएयन 

१-- ज्रातातपखूतिरिति निरेयसिन्धुष्टत्ेषः प्रलो कः । 

२-- अस्मददृटग्वदसंद्ितायां तु मातुलशब्द ख्व न ब्चिच्छरुतः। इ प्रमा- 

गान्तर्त्वेन निरयसिन्धकार छतापरमन्तस्तु अयते-- “गभं नु नौ 

जनिता दम्प्रतौ (क ०्सं० १०. १०. ५.)'"-द्रति । सा०भा० उद्यम् । 

३ - म० सं° ३. ५। मातुलकन्याद्यदाहनिषेघोऽपि तच्तव १९. १७९ । 

४-- प्रात° ब्रा १९१. २.५. १। (१मि° ) यजमानः, पलो । (रमि ०) वत्सः, 

अभरिह्णोचौ । (दमि°) स्थालौ, अङ्गाराः (४्मि° ) खक, स्छवः । 

( ५०) आदहवनौयः, समित् । (मि °) आङ्तिः खाहाकारः । 
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१७० ॥ परतप त्राद्यणम् ॥ (शप्र शब्रा) 

मिति जात्याः । न चेयं श्रुतिविवाहविषया, किन्तियत्सन्तानावध्य- 

विभागप्रश्ंसा। यया जुहपश्टतौ विर कालं सह खिति, तथा ठतौय- 

चतुयैसन्तानावधि सह स्तिः । ततः किम् ? "एतस्मात्" एवग््- 

कारेण सखुग दनात् "तत्" विवहनम् ¦ -उ'-इति “च्रयाथुकार 

एतस्सिन्नेवा्थं उत्तरेण दतिः यासकभणितेः उकारो बिनियहा- 

यौयः। एवञ्चा्र विनिग्रहायेः। यथा । मूलात् षडतोत्य ततो 

विव्रहनम्, मूलात् षष्टे च पञ्चातोत्य, इत्येवं प्रदशेनपरम् । स्तौ- 

मिथुने पुम्बिधुने चेति (तत् तया भवतौति विगेषः२) ॥ ई ॥ 

ड “श्रय जु । खमनक्रि संसतेहयति । “जुङ्का' सुक् पाते, 
च्र्यात्तद्रतेनाज्येन । “यया देवेभ्यः दइति। परिधयोऽपि प्रयो 

दवाः, तेऽपि देवपातरेण देवान्न, महंन्ति; पालयित्वा तु न समग्र 

मित्यभिप्रायः। श्रहौषोत्? तवानष्वचुः। -समतिष्िपत् 
सखा पितवान् ॥ ७ ॥ 

“स समनक्ति" । चय एते मन्लाः९ । एषा मेकंकेन एकौक मुप- 

धानक्रमेणए यथाक्रम मनक्ति। “एतेभ्यस्वेत्येवेतदाहः- इत्यपि 

्त्येकाभिप्रायम् । वसुभ्यो देवेभ्योऽर्याय त्वा मानज्ि) लयि 

पाथिवान्दात्मके ठते पाथिवा वस्वसतणन्ते ; वयं ला मनज्जो- 

त्यये: । एव सुत्तर्रापि योज्यम् ॥ ८ ॥ 

९-- “सवेवर्गेषु तुल्यासु परलीग्वच्ततयो निषु । आनुलोम्येन सम्भूतो जात्या 
ज्ेयास्त खव ते"-दइति मनसं” १०.५। र् निरू० १.२. ४। 

३-- बन्धनौ चिह्ान्तःछत खष प्रासङ्किका ग्रम्यो ठ-पत्तक माच दृशयते । 
४-- का० श्रौ ° ° ३. ५. २४ त्रद्व्यम् । 
५-- 2देवत्व'-दइति ठ । ६-- वा° सं° २. १६. १, २, ३। 



(<° ३त्रा°) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ५७१ 

“चय परिधिम्” । च्रभिपद्यः श्रभिगम्य, ₹स्तेनालभ्येत्ययेः\ । 

^“परिधिभ्यो होति। ननु सुक्तवाकप्रैषायेतद श्रावयति, तद्वारेण 

च सखुक्रवाकदेवताभ्यः प्रस्तराय वा, परिधौनां कि मापतितम् ? 

सत्य मेतत् । तदवलाद्यन्नाहाः परिधयः, तेन प्रसिद्ध यज्ञो पकर णे- 

नाञ्रावणेन परार्थेनारोप्यालभ्य क्रियमाणेन लेशतो यज्ञभाजः कता 

भवन्तोल्यपकारमाचरलचणाथां ताद्य चतुर्थो प्रयुक्ता । मत्य 

मव्यभिचारि यज्ञरूप माञ्रावणम्, तेन “एतत् प्रत्य्तम्' यो यज्ञः ; 

जुदस्त होमेष्वपि यज्ञेव्वपि भवतौति तन्न तथा प्रत्यच्तः । 

जानने यज्ञः ॥ < ॥ = 

“स आभाव्ाह। "देव्या वा एते ह्योतारो बत्परिघयः"-दति 

प्रतिज्ञा । “अग्नयो होति हेतुवचनम् । दष्टाःः-दति । इ षितव्याः 

दच्छया खानम् अधीष्टः, सान्त्विता इत्ययं; ॥ १०॥ 

“अय प्रस्तरम्” । खगाः अव्यय मेतत्, खस्थानगामिवचनम् ; 

खस्थानगाभिनं करोतोत्यथेः* । “चगन्' अगमन्, गत॒ इत्यर्थः । 

अपिनयतिः सन्नयति* ॥ ११॥ 

“ख यदि इष्िकामः'। काम्यतया मन्त्रं षिघाय, नित्यतयापि 

९-- का० श्रौ" सू इ. ६. १। २-- शदच्छयाख्यात मधौदाः-इति ठ । 
इ२-- ^द्रषिता देव्या होतारा भद्रवाच्याय पेधितेा मानुषः सूक्तवाकाय 

खत्ता ब्रद्धि?-इति तदाश्नावणानन्तरपाव्यी मन्तः का नश्नौ ° ३. ६.९। 

8-- “खगा खाधौनम्?-इति ते° सं सा० भा. ९, 8. ४४. ५। 

५-- “सञ्चाना्या मिति परलशादानम्'”-दइति का० ्रौ° ° ३. ६. २। 

अस्य च मन्लेः वा° स° आघ्रातः (२. १६. ४.) । 



ऽर् ॥ शतपचत्राद्यणम् ॥ ( ऽप्र ९त्रा०|) 

त: सेव विधत्ते “त मेतेनेवाददौतेति । “यदा देवेति । सवेदेव 

दृष्टिः सुखम् ; ततश्च ख्व एव टष्टिकाम इत्यभिप्रायः । ततश्च 

खर्गादि कामेनाप्यविरद्धत्वात् प्रयोक्तव्य एवेषः। “च्राङ्ति मेवैत- 

दिति। ्रञ्ननेनायं दहोमयोग्यो भवतोत्यभिप्रायः॥ १२॥ 

स॒ वा श्रग्रम्"'। श्रयम् श्रय मिव जुष्टः; सा पशतं 

हिलादवनोयं यावद्याति । 'मध्यम्' मध्य मिवोपञ्छत् ; सापि रहि 

वेदे येजतिस्छानं यावदृत्करामति। ममूलम्' मूल भिव धरुवा; न दहि 

सा चसति क्वित्* ॥ १२॥ 

. “सोऽनक्ति" । श्यन्तु" खादन्त दमं प्रस्तरं देवाः, येभ्यो हो व्यन्त । 

कौदृशम् ? "वयः" पचिश्तं गतं सत् तेनाहवनौयं द्युलोकं वा .- 

इत्येवं मन्त्ाथं “वय एवेनम्-इति दैवतः ॥ ९ ४॥ | 

“ख दर तिर” । “इयं ग्रलेति । यया शयं एयथिवौ मृल्यमूला 

अन्नसस्पष्टा न्निः, तद्योगाच्च "वशाः वश्या काम्या; एवं व मपि 

दभमयलान्लिनान्तेनोपेतः, टतेन वा मूलेन; ततश (य मिव 

ल्वा-दरत्येत मर्थ" मनेनाह । शष्टादा ऊर्य॑सः', “सुतः शतानां 

सब्डद्धिः “जायतेः दति टृश्चावादहनप्रयोजनम् ॥ १५ ॥ 

“श्रयेकं टणम्" । यदेकं ठण मपग्टहाति, तथा , क्रियमाणः 

९-- “गरं जुङ्धाम्, उपग्टति मध्यम्, मूल भितरस्याम्”-इतिःका० खौ 

३. ६.५; €» ७ खचि । र२--+वा० सं० २,९१९. ५। 

इ-- का० श्रौ ° सू” इ. €. ८ । तन्मन्तस्तु-- वा० सं २. १६.६ । 
8 -- भरत्येलत् सवे'-इति ट । 



(ज्र इत्रा०) ॥ परथमकाण्डम् । ५७ 

"यजमानः "ज्योकूः विर जोवतिः। एवं तावत् कत्यानुप्रहरण- 

छतदोषपरिदारायापग्टलातोत्युक्तम् ; श्रधना तु अन्यकृतोऽप्यायुषः 

चयो तेनापग्रहएेन रचत दइत्याइ- “यावदेवेति । "उ"-ग्नब्दश्चायं । 

"यावत्" च (दहः लोके शच्रस्य' (मानुषम्ः पूवेकर्मोपात्तम् त्रयः" 

तस्म एव एतद प्रहा तिः-इ ति । “एवः-श्ब्दः समुचय ॥ १ ६ ॥ 

“तन्मह्रत्त म् । प्रसन्ना ॥ ९ ७॥ 

तं प्राञ्च मनुः । “तः प्रछत प्रस्तरं प्राञ्चः प्रागयं सुक्तवाके 

उनतप्राये, अनुः पश्चात् .समस्यतिः समय सेव प्रकिपति। “त 

मङ्गुलिमिरेव योयु्येरन्”। “युप रुप दप विमो दने” । युनः- 

पुनस्तं मूच्छयेयः, "न काष्ट" ; दस्तेनोपद्िपेयुरित्यर्धः। किं 
कारणम् ? “दार्भिवां दतर मानुषं प्रवं वि खषन्ति? । “ऋष 

ऋष गतो २” नयनेऽच द्रष्टयः। विन्तारयन्ति, सुगन्धिलायेत्यः" 

तदुपचाराच्चास्य यज्ञियस्य विलक्एनोपचारेण भवितव्य भिति। 

“नेत्तथेति । नेत्ः- दति परिभये । तत्तयेत्यादह ॥ १८॥ 

“अयाग्रो दाद । प्रसन्ना* ॥ १९॥ 

१-- “उक्त पश्चात् समग्र मेव प्रल्तिपति'-इति ठ । 

२- ध्यु खपु लपु विमेष्ने-इति दि° प १२९-१द९ धा० | 

इ-- तु° प० ७ धा०। 8 - “सुद ग्धत्वाये्य्थःः-दइति ज, भ, ट । 

५-- “अस्मो द् हानुप्रह्रेतिः-दइति च क° श्नौ० ख” (९६९३ । अध्वयं' 

परति । तत् परर्लरानुपद्ध रुणं यजमानभाग द वनञ्धेतदुभयं खक्तवाकान्ते 
भवति । अनुपद रणानन्तरच्चात्मो पस्परशेनं कत्तव्य भवति । का० खौ 

द. ई. १५ ख° र्यम् । तच चच्त॒ष्पा इति मन्तो विनियुज्यते । स 

द्धि वा० संहिताया मान्नातः (२. १९. 9.) | | 



५७७ ॥ ग्रतपचत्राद्डःगम् ॥ (ऽपर शत्रा) 

“श्रय” । 'सवदस्वेत्यादौनां यादहतौनां, वाद्यस्तावदयेः ।-- 

श्रन्नोदध्वयुः परेव्यति- “संवदख' लं मया सह शंयुवाक्रेषायं 

मिति। त॒ मध्वयुः एच्छति- श्रगनभनौत्' हे ्ग्नौत् ! किं 
मगमत्रस्तरश्रौरो यजमानः खगे लोकम् ? किं दग्धः प्रस्तर 

दत्यथः। च्र्नोत्त च्रगन्' इति प्रतिवचन ददाति। गतो यजमानः, 

दग्धः प्रस्तर इत्यथैः। अष्वयखखाह-- यदेवम्, ततः शंयुवाकपरिधि- 
प्रहरणयोः कालो वन्तते, ततश्च श्रावय दो तारम्, श्रकषेयेत्ययः । 

अ्नौाद ~ श्रौषट्" प्रणोत्येवाय मवहदितः, बरहि तवं दधिवचित 
भिति ॥ | 

 व्खगा दैव्या दोटभ्यः"-दइति शंयवाकप्रषः२। ह होतः! 

शंयो वां देस्यत्यस्य षेराषेम् नरूहि । खगा खस्थानगाभिनं ला" 

ष्टव्या देवेभ्यो दोटभ्यःः परिधिश्रौरेग्योऽच् हयन्ताम्. परिधय 

दूत्यथैः ; मानुषेभ्यः" तु होटभ्यः “खस्तिःः अविनाश्रौऽस्वित्येवं 

रूपं वाक्यं“ श्रि" इति ॥ | 

९-- ““संबदखागानन्नौदगज्चछावय ओौषट्”-इत्येता व्याहृतयः का० श्रौ° 

द. ६. १९ ने रुताः । 
२-- “्राम्युवाक'-द्रति ठ । णव मिद सवेवेव ; सुडितकाव्यायनमाच्येऽपि । ` 

इ३- उत्तरस्यां कण्डिकायां रव्यः । ““खगा देव्या कोट्यः खस्ता नुषेभ्यः 

ंयोन्रदि""- इति का० श्वौ ३, ६. १९६ ख्चेऽपि संस्डरतः। श्रंयवाक- 

मन्तस्तु ते° ब्रा० इ. ५. १९१, ते° अ० इ. ९, ९ च आन्नातः। 
तदिधिनब्राद्छगं व्याख्यानच्च व° सं° २, ई. १० संश्रुतः । 

8-- नेवत् पदम् ठ-एस्तको । “खस्धानगाभिभ्बः-इति ठ । 

५-- (अत्रिनाग्रोत्यत्यथर्ूपं वाक्य" -दइति ठ । 



( चण रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ४७५ 

श्रुतिस्तु साङ्केतिकं गूढतर^ मयं व्छाचषटे ।- तच च यथेव 

प्रहरणसम्बन्ध सु क्रवाकप्रेषसम्बद्ध माश्रावणम्, अनुषद्गतः परिधौना 

मुपकारक मित्युक्तम् ; तथेहापि परिधिपरहरणएषम्नन्धशंयुवाकतरष- 

सम्बद्धा व्यादतयः, शअ्रनुषङ्गात् प्रस्तरटत्तान्त प्रका श्यन्तोति दशे 

यति। “खंवादयैनं देवैरिति। प्रिय भिवातियि मागतैःः देः 

सम्भाषयेत्यथेः। चो लोप मच दगेयति । “च्रगानद्नौदिति। 

गमनद्रडिन्ने। त मेवाश्चोधं एच्छति-- कि गतोऽयं यजमानो यन 

संवाद्यते ? न गत दृतौतरेणोक्तेध्वयैराद- त मेव तदि मदचनेन 
श्रावयेत भिति । अ्नौच्लाद- “श्रौषडिति । “विदुर्वा एन भिति 
जानन्त्ये्ैनं देवाः; उपकारिलादनाख्यात मपौत्यथेः। “नु वा 

एन मसुत्सतेति"' । पूवं मेवायं बुद्धो देवेरित्ययं वा श्रौषडित्य- 

स्यायेः॥ २८ ॥ | 

“अथाह खगा । “तदस मानुषाय दति। प्रयोगे बहनां 

मानुषाणां दोणा मभाव देकवचनस्थाने एवेतदहवचन मिति 
दशयति ॥ २९॥ 

“श्रय परिधोन्ः । प्रसन्नार॥ ९२॥ 

“अय जहम” । “सम्प्रयाति सङ्गते उद्ग्यहाति संसखवहोमाय, 

आज्य गशेषस्य स्नगाकाराय च । कुन एतत् ? मन्ल्वर्णद्", वाक्य- 

शषा । “श्राङ्तिग्व॑वेति । एतेन प्रस्तर मनुसमखति, "परिधौ- 

१९-- “रूटतर'-दइति ज, भ, ट । ~ “माडत्तेः"-दलि ठ । 
३- इद दो मन्लौ-- वा० सं० २. १७. १, २। तच, यं परिधि मिद्या- 

देन प्रथमम्, अग्नेःपिय मिदन्तेन यु्पदितसै । काश्रौ >. ६.१७ 
सू.ब्रद्टवयम्। £-- (स्खवभाञाः'-इति मन्तः- वार्स° २. १८. २। 



ॐ ॥ प्रतपयनत्राद्यणम् ॥ ( «प्र ९ब्रा०) 

ननुप्रहर ति- इत्येते" रपि होमचोदने एव वन्न “अदो ₹हैवा- 

तिम् इति परि धिस्कारा शङ्कं निवत्तयति। एवं दया्ङ़ते ।-- 

“चवै द विरभ्यक्तं यद भिघारितं तव्जुष्टं॑तन्मेष्यम्”- इ तिवचनाद् 

हविर भिघारणो यम्, अनन्तर मेव च इताः परिधयः; तेऽभिधा. 

रिताः९ आराह्नतिभेवति ; अतस्तेषा माह्तिलाथते खचौ सख्म्टयते, 
न एयगेव संखूवदोमः क्ति; तनिराकरोति । अरत एव परिधय 

आङतिङ्ता ये ते श्राच्येन जौदवेनाक्तास्तस्मान्न तेषा माङति- 

लाय खरौ सनपरद्येते ; किं तडं ? ्राङ्तिश्वौला'? दद् मेवाज् 

देवलोकं गच्छेदिल्येमथे सम्र्ाति' । यथेव प्रस्तरपरिधोनां 

सखगाकारो द्युक्तः", एव माज्यगेषरूछापि विलद्रखेव्यभिप्रायः ॥२२॥ 

“स तै विशेभ्यः । शपिलिन्यः' भगिन्यः; अचर वय मपौोत्येवं 

मन्यन्ते ॥ २४॥ 

“स॒ सम्प्रगहा ति" । “संस्तवो देवेति । यदा यः "परिशिष्टः 

संस्तवः", तद्7 तद्भाजः संखवभागा एव भवन्तौत्यभिप्रायः ¦ “प्रस्तर ञ्च 

हौति। प्रस्तरे परिधिषु च तेष तदिन्धनोऽग्निः शरौरं येषां ¦ 
ते, प्रस्तरेष्ठा: परि धेयाश्चः भवन्तयेवेत्यभिप्रायः॥ २५ ॥ 

“स यस्यानसः"' । "विमुञ्चन्ति जद्धपशतौ । यतो युनजामेति 

चखाख्यातम् ॥ २६॥ < 

९-- १८, ₹२ कण्डिके चशटव्ये। का० यौ ३. ६. १३, १९४, १७ खूजाणि । 

२-- °ऽभिघारणनः'-इति ठ । द-- 'आड्धतिं ङत्वा'-इति ठ । 

8-- श्प्रस्तरपरिधोना मञ्ननादिनावादइन सुक्तम्"-इति ठ। 

५-- मन्सतु वा० सं० २. १०.२। काण खौ० द. €. ५८ स” दश्ट्यम् । 



( स्ख० दृत्रार) ॥ प्रथमकाण्डम् । ५७७ 

“युजौ इ वा एते” । विमोचना्थव(दोऽयम् । त्र च “यज्ञं 
वा श्रतु प्रजाः” दत्यधिभ्तं वच्छते५ तदुपक्रमाथं “युजोः योक्त- 

व्यावस्यौ “एते यज्ञस्य यत् स्चौ"-इत्याह । “स यं निधायाव- 
चेदिति । प्रसङ्गंनायंप्रा्तं चरकश्ुतिप्राप्तं च निधायावदानं प्रति- 

 षेधति । वाहनं वादयति तदेभिरिति वादन मश्चादि, यथा 

तत् “श्रवात् श्रधःपतेत्९ वाद्यमानम्, “एवं निधानं सचोः 

प्राज्िमोकादघञश्चलनम्, (तत्ः यज्ञस्य स्यादित्यथेः । “त एतत् 

खिष्टकतोति । ये चरतां युक्त, ते" “खिष्टकति' अ्रतोते दति गरेषः। 

“विः ्रपरिसमाप्रोऽयेः। विमुच्यतेऽस्मिनिति “विमोचनं स्थानम्, 

तत् च्रागच्छतः' । ते" (तत् तत्र शादयतिः चध्वयुः, ^तत्' 

तच "विमुञ्चति" । विश्रामा्म् पुनः च ्रनुयाजञेषुः प्रयुङ्केषु तदन्ते 

च विश्रामाय मेव पुनः “विभुञ्चतिः। पुनः च सम््रर्हातिः 

 श्रचुङ्क' ; तदन्ते च छताथेः सन् "गतिं" गतम् अभियुङ्कःः करोति । 

मन्लेण टदेग्रनियमेन च गम्यत इति गतिः" अध्वा गन्त्यः। भ्यां 

-गतिंः य मध्वानम् ्भि'गन्तु चयुङ्क, ^तां गतिः त मध्वानं 

"गला" “विमुञ्चतेः। “यज्ञं ॑वा अनुप्रजाः-द्त्यधियाज्िकयो- 

योग विमोकयोर धिभ्रतवचनम्। 'साष्यो-दति "“सुन्नः-दत्यस्य 

व्याख्यानम् ; साघो"-दति च सुजेः-दत्यस्य । "सुनः मुखम्, तच्च 

साच्वित्यभिप्रायःः ॥ २७॥ १॥[८. २.|।॥ 

९-- ५९१५ ए० ९० पं०, इहेन च १६ पं° बखव्यम् । 

२-- अधः छष्यते"-इति ८ । द्-- निरु० १.१, ५। 
४-- का० ० रू° ३. €. १९ । मच्सतु-- वा° सं ° २. १९. १। 
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४७८ ॥ श्रतपथत्राद्यणम् ॥ (ऽपर शत्रार) 

दूत्याचा्यं हरिखामिनः कतो शतपयभा्ये 

अष्टमस्य ठतोयं ब्राह्मणम् ॥ 

नागसखामिसुतोऽवन््यां पाराशर्यो वसन् हरिः । 
©? & 

श्रत्यथं द शेयामास शक्तितः पौष्करौयकः ॥ 

ओ मतोऽवन्तिनायस्य विक्रमाकंस्य श्दपतेः. 

धर्माध्यच्लो हरिखामो याख्यच्छातपयोः अ्तिम्९॥ 

दूति ओमदाचार्यदरिखामिनः कतौ शतपथभाये 

अष्टमोऽध्यायः समाप्रः ॥ ८ ॥ 

१९-- ५१७ ए* २, ३ टौप्यन्यौ जङब्ये; खव मिद्योत्तरवापि सवे । 



( <अ शत्रा) ॥ पथम काण्डम् ॥ ५७९ 

, _ [श्रय नवमाध्याये प्रथम ब्राह्मणम् ] 

= ><=" 

त॒ यवाद । इषिता द्व्या होतारो भद्रवाच्याय 
प्रेषितो मानुषः सक्तवाकायेति यदतो होतान्वाद 

सक्तेव* तदाद युजमानायुवेतदाशिष मुाश्णस्ते तद्धा 
ऽरुतदुपरिष्टाचयन्ञस्याशिष मुाशस्ते दयं तदुस्माद्पु- 

रिष्टाद्यन्ञस्याशिषि माश्ास्ते॥ १॥ 

यन्नं॑वुा ऽरषु जनथति । यो युजत ऽण्तेन् यक्ता 

ऽऋत्विजिस्तन्वते तं जनयन्त्युथाशिष साशस्ते ता 

मस्मे यज्ञ॒ ऽआशिषः सुन्नमयति था माशिषः माशास्ते 
यो साजोजनतेति तस्मादा ऽउपरिष्टाद्यज्स्याशिष 

माशस्ते ॥ २॥ 

देवान्वा ऽरुष॒ प्रौणाति। यो युजत ऽर्तेन यज्ञन- 
ऽग्भिरिव त्वद्य॒ुजुभिरिव त्वद्माहतिभिरिव त्वत्सु देवान् 
प्रीत्वा तषठपित्वौ भवति तेषपित्वौ भूत्वाथाशिष 
माशस्ते ता मस्मे देवा आशिषः सुनमथन्ति या 

* “सक्त ऽइव'-दति च । 'सक्तानि'-दइति भा०-सम्मत इति डा०-वेवरः | 

{ शह्यक्ताः-दत्यपि दृष्टो डा ०-वेवरेगा । 



५८० ॥ ण्रतपथनब्राद्यणम् ॥ (श्प रेन्रा०) 

माशिष माशस्ते यो नौोश्रैषौदिति तस्मादा ऽउप- 
रिष्टाद्यज्नस्याशिष साश्णस्ते॥ ३ ॥ 

अथ प्रतिपद्यते । इदु द्यावाण्रथिवौ भद्र मभूदिति 

भद्रः छयभ्रूद् यो यन्नुस्य सधस्था स॒गन्नाष्य खक्तवाक् 

मुत॒ नमोवाकं मित्युभुयं वा ऽर्त्यज्न ऽख्व॒यत् 

सखक्तवाकुश्च नमोवाकश्चारात्स यन्न॒ मविदाम यन्न 
सित्येवेतदादाप्ने त्व खक्तवागस्युपश्रुतौ दिवुस्पुथि- 

व्यो*रित्यश्चि मेवेत॒दाह त्व खक्तवागस्युपश्चर्त्यो!- 
रनयोर्यवाप्थिव्योरित्योमन्वतौ तेऽख्खिन् यज्ञ यजञ- 

मान द्यावाष्रथिवौ स्ता मित्युननवत्यौ तेऽस्सिन् यज्ञ 
यजमान द्यावाण्रथिवौ स्ता सित्येवंतदाद ॥ ४ ॥ 

शङ्गवौ! जौवदान् ऽइति । श्ङ्वौ ते जौवदान् 

स्ता सि््येवेतदाहाचष ऽअप्रवेदे ऽइति मुदः कुस्माखन्। 

प्रचासौर्म्मो त ऽददं पुष्टं कश्चन प्रविदतेत्येवेतदाद ॥५॥ 
 उरुगव्यतौ ऽञअभयं कताविति। उर्गव्टतौ तेःभये 

स्ता सित्येवेतदाह व्वष्टिद्यावा रौत्यापेति व्वष्टिमत्यौ 
ते स्ता सिव्येवेतदाह ॥ € ॥ 

* शदिवरूएयथिव्ोः-दव्पि दृष्टो डा °-वेवरेगा । 

1 ^0ग्दर्वन्त्यो-'-- इति कं । 

¡ शशङ्वौ'-इति, “शङ्गवो'-डति च दृष्टौ डा०-वैवरेण । 

$ ननुाह'-द्रव्यपि डा°-वेवर्-कृ्ः। | कसमाचनः-दइति च । 



( €अ० शब्रा) ॥ घथयमकाण्डम् ॥ 0. 

शम्भवौ मयोभवाविति। शम्धरवौ ते मयोभुवो 
स्ता मित्येवेतदादहोज्नस्वतौ च पयख्ठतौ चेति रस- 

वत्यौ त ऽउपजौवनौये स्ता सित्येवेतदादइ ॥ ७ ॥ 

सूपचरणा च स्वधिचरणा चति। खूपचरणा ह 

तेऽसावस्तु यु मधुस्तादुपचरसि स्धिचरुणो त ऽदय 
मस्तु या मुपरिष्टादधिचरसत्येवेतदादह तयोराविदौति 

त॒योरनुमन्यमानयोरिव्येकत॒दादइ ॥ ८ ॥ 

अध्रिरिद् हविः । अजुषतावौटधत म॒हो च्यायो- 
ऽक्तेति तदाग्रेय सुज्यभाग माह सोम ऽदद्ई हविर- 

जुषतावोखधत म॒हो ज्चायोऽकतेति तत्सौम्य स॒ाज्यभाग 

माहाश्रिरिद् हविरजुषतावौटधत म॒हो ज्यायोऽकतेति 

तद्य रुष ऽउभयचाच्यत आप्रेयुः पुरोडाशे भृवतित् 
माह ॥ € ॥ 

थ यथादेवतम् । देव ऽअज्यपा च्चाज्य मजषन्ता- ` 

वौ टधन्त म॒हो ज्छायोऽकतेति त॒त््रयाजानुयाजानाह 

प्रयाजानुयाजा व देवुा ऽअज्यपुा ऽअधिर्होचशेद्६ 
हविरजषत्वौढधत मुदो ज्यायोऽक्तेति तदय 

होचेणाजषतत्येवं या इष्टा देवता भवन्ति ताः 
सुम्यश्चत्यसौ इविरजषतासौ हविरजषतेति तच्न्नस्येवै- 
तत्स॒ष्द्वि माशस्तं यङि देवा हविजषुन्ते तेन हि 

मदि ` 



४=र | ॥ शतप यन्राद्यणम् ॥ ( ऽप्र° रतब्रा०) 

महच्नयति तस्मादाहाजुषतेत्युवौ ड तेति यद्व देवा 
खविजोषयन्ते तदपि गिरिम कुवते तस्मादाहा- 
वौ टधतेति ॥ १०॥ 

महो च्यायोऽकतेति। यन्नो वे देवानां म॒हस्तु 
च्येतज्ज्छायाध्स मिव कुवते, तस्मादाह महो ज्यायो- 
ऽकऋतति ॥ ११॥ 

अस्या श्धेद्खोचायां टेवङ्गमाया सिति। अस्या 
राभ्रोतु हौषायां देवाङ्गमाया सित्येवेतदादाशस्तेऽयं 
युजमानोऽसाविति नाम ग्लाति तदेनं प्रत्यक्ष 

माशिषा सम्पादयति ॥ १२॥ 

दौषायत्व सुश्णस्त ऽइति । सा यामसुचोत्तरा देव- 
यज्या तदिह प्रत्यक्षं दौघायुत्वुम्! ॥ १३ ॥ 

सुप्रजा साशस्त ऽडति । तदयुद्मुच भूयो हवि- 

ष्क्रशं तदिद प्रत्यक्षः सुप्रास्वं प्रणशसनःः स॒ कुर्याद्य 
ऽखुवं॑कु्यादुत्तरां देवयज्या सुाशस्त ऽइति त्वेव 
्ूयात्तदेव जौवातु तत्परां तत् पश्चन् ॥ १४ ॥ 

भयो हविष्करण साशास्त ऽइति । तदव तत्सजात- 

वनस्या माशस्त ऽइति प्राणा व् सजाताः प्राणेहिं सह 

जायते तत् प्राणनाशस्ते ॥ १५ ॥ 
~ 

* व्कुबेते”-इति च। † "दौर्घाँयुल्ठ;”-डति च । 



( €ऋ० रत्रा) ॥ पयमकागडम् ॥ ५८ 

दिव्यं धासाशस्त ऽइति। देवलोके मेऽप्यसदिति व 
यजते यो यजते तदेवलोक ऽख्वेन मेतदपित्विनं 
करोति यदनेन हविषाशास्ते तट्श्यात्तदध्याद्ति 

यदनेन हविषाशास्ते तदस्मे सवः सु ख्डाता सित्येवे- 
तदाह ॥ १६ ॥ 

ता वा ऽश्ताः*। पृच्चाशिषः करोति तिख ऽइडायां 

ता ऽअरष्टावष्टाक्षरा वे गायकौ वौयं गायो व्वौये 
सेवेतदाशिषोऽभिसम्पादयति ॥ १७॥ 

नातो भयसौः कुर्यात् । अतिरिक्त च कुर्याद् 

यदतो भृयसौः कुयोद् यदं यन्नस्यातिरिक्तं॒दिषन्तःः 

हास्य तद् साठ्व्य मभ्यतिरिच्यते तस्मान्नातो भयसौ 
कुयात् ॥ १८ ॥ | | 

अपौदे कनौयसीः सप्त!। तदस्मे देवा रासन्ता 
मिति तदस्मे देवा ऽश्रनुमन्यन्ता सित्येवेतदाह तद्चि- 
देवो देवेभ्यो व्वनुतां व्वयु मग्रः परि मानुषा {दति 

तद्चिदवोदेवेभ्यो व्वनुतां व्व मग्ररध्यस्मा ऽर्तदन- 

वामहा ऽइत्येवे तदाद ॥ १६ ॥ 

इष्टच्च व्विन्च्चेति। रेषिषुरिव वा ऽरतयज्ञं त 
मविद॑सत॒स्मादादेष्टज्च व्वित्त्त्युभे चैनं दयावाण्रथिवौ 

* “ऽर्तु1ः-दइति च । † सप्तति च| 



५<8 ॥ गतप यत्राद्यणम् ॥ (ऽपर रत्रा०) 

ऽअु्हसस्पाता सित्यृभे चैनं द्यावाष्रथिवौ ऽअा्तर्गो- 
पायता भित्येवतदाह ॥ २० ॥ 

त॒द् इक ऽहः । उभ च मति तुथा हताश 

ऽत्रात्सानं नन्त्रेतौति तद् तथा नु ब्रूयाद् युज- 
मानस्य वं यन्न ऽआआश्यैः किन्न तचऽत्विजां यां बे काञ्च 

यज्ञ॒ ऽकत्विजि ऽञआ्आशिष माशासते यजमानस्यव सा 

नु ह सुऽरतां कचनाशिषं प्रतिष्ठापयति यु ऽच्राहोभे 

च मेति तस्माद् ब्रूयादुभ चैन सित्येव ॥ २१॥ 
इह गुतिरव्वामस्येति। तदयुदेवु॒यन्नुस्य साधु त॒देवा- 

स्मिनेतदधाति तस्मादाह गतिवौमस्येति ॥₹२॥ ` 
इदु च नमो देवेभ्य ऽइति । तयज्स्येवेतत् स्थां 

गत्वा नमो देवेभ्यः कराति तस्मादादेदुज्च नमा 

देवेभ्य ऽइति ॥ २३ ॥ 

चथ शंयोराह। । शंयुः ठे बाहस्यत्योऽसा यज्ञस्य 
स्थां व्विदाञ्चकार सु देवलोकं म॒पोयाय तत्तदन्तु- 

हित मिव मनुष्येभ्य ऽआआस ॥ २४ ॥ 

तदा ऽषौोणा मनुश्रत मास। शंय वे बाह 

स्पत्योच्जसा यज्ञ॒स्य सध्स्थां विदाच्वकार सु देवलोका 

सुपौयायेति ते ता मेव यज्ञस्य स्या सुपायन् 

* “ऽद्धतिः-इति च। 1 शश्रम्यो राद्ध "दति च। 

{ शश्रस्य्ै"-दति च । च-पुक्तके त्वेव मेवोत्तरचायि सवच । 



( ९अ० शत्रा ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ५८५ 

या शंयुरवा हस्यत्योऽवेचुच्छंयोरबरव॑स्ता म्ेवेष॒ रतदयज्ञस्य 
ध्यया सुपेति या शंय हस्यत्योऽव द् युच्छयोरादह 

तस्माद शंयोराद ॥ २५ ॥ 

स ॒प्रतिपद्यते। तुच्छयोरारृणौमह ऽइति तां 
यज्ञस्य सधस्था सादणौमदहे या शयु हस्यत्योऽवेदि- 

त्येवेतदाद ॥ २६ ॥ 

गातुं यज्ञाय गातु यज्ञुपतय ऽइति । गातु चेष 

यज्ञायेच्छति गातु यज्ञपतये यो यज्ञस्य सथां देवौ 
स्वस्तिरस्तु नः स्ल्िर्सानुषेभ्य ऽइति सस्ति नो 
देवास्तु स्वस्ति मनुष्यकेत्येवेतदादो्धं जिगातु भेषज 
मिन्य्धं नोऽयं यज्ञो देवलोकं जयत्वत्यवेतदाह ॥ २७॥ 

शन्नो ऽअस्तु दिप शं चतुष्यद् ऽङइति। रतावदा 
{ददः सुरव यावद् दिपाचेव चतुष्पाच्च तस्मा ऽखवेत्- 
ज्ञस्य सधां गत्वा शं करोति तस्मादाह शन्नो ऽअक 

दिपदे शं चतुष्पद् ऽइ ति* ॥ २८ ॥ 

अथानयेत्युपस्पृश्ति । च्ुमानुष ऽइव वु ऽर्तट् 

भवति यद्ार्त्वज्ये प्रुत इदयं वै एथिकी प्रतिष्ठा 

------------------~ 

* ^ऽदइति'-इति ग, ^ऽदतिः-द्रति च॑ । 
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५८६ । शतप यत्राद्यणम् ॥ ( ऽप्र° रब्रा० ) 

तदस्या मेवैतत् प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति तद् खल् 

पुनम्मनुषौो भवति तस्मादनयेत्युपस्य॒ शति ॥ २९ ॥ २॥ 

॥ इति सप्तमप्रपाठके दितौयं ब्राह्मणम् [€. १.|॥ ` 

“स॒ यचा” । आ्राध्व्यंवः सखुक्तवाकप्रेषः प्रंयवाक्प्रषश्चाधस्ता- 

दुक्तः९, तत्सङ्गात् सूक्रवाकशंयुवाकयो हें चयोरेतद्ाद्यणम्२। तचापि 

खक्रवाकस्य प्रयोजनं विवचुः कालसम्बन्धामतः सुपाद्ाय प्रयोजन 

माद “स यच्राडेति । यस्मिन् कालेऽष्वयैरादह “इषिता देवया 
दत्यादि५ रतः", अत दति सवंनामव्यत्ययो द्रष्टव्यः, तत ऊद्ध 

“होताः “यदादः “ददं चावाष्टयिवौ- इत्यादि, तत्" “खक्गेवा- 

न्वाह-' । दति सूक्तवाक शब्द निर्वचनम् । श्रोभनायंवाच्छोभनादि- 

वचनानि सुक्रानि, तत खुक्तानां बकः वाचको ग्रन्थः सुक्रवाक 

दत्येवं सुक्तवाकग्रब्यो निर्वाच्य इत्यभिप्रायः "यजमानायेति खुक्ग- 

वाकस्य सङ्गपार्याभिधानम् । यदपि चाचातेतार्धकौन्ैनं तदपि 

१-- शशम्यवाक'-इपि ठ । खव मिद्धोत्तरचामि सर्वचेव । | 

र-- ५९०८० अपं ( दरषिता देवया" ), ५९३० € पं ( “स्यगा देवया") । 
इ३-- (सज्ञावाकशयुवाकयो रेतदभा्यणम्'- एति ठ। ¦ 

8-- (कालसम्बन्धगत?-इति भ, ठ । 

५-- का० खो० ख ३. ई. ९ चव्यम्, ५७१ ए° टौष्यनौ च । 

€-- ५८०ए० इष ०, ५८७० १२पं० ( क ४ ) | | 

७-- “सक्तान्याह'-दति श, ठ, ठ । 



( €अ- शत्रा ) ॥ परथमकारडम् ॥ ५८७ 

त्राज्गौःपर मेवेति रभेयिययति-“तद्यज्ञसयेवेतत्सण्डद्धि माण्ये 

दूति* । “तदा एतदिति कार णएदिवच्योपन्यासः ॥ १ ॥ 

“यज्ञं वाः? । “एषः “यः यजमानः (माः “रजो जनतः ननित- 

तान्, श्रस्मैः तसमै श्रागिषंः सन्नमथामोतिर मन्यमानो "यज्ञः 

यजमानम् उन्तरक्रालं 'सन्नमयतिःर, न प्रागित्यभिप्रायः ॥ २॥ 

“देवाना एषः । तच्छब्दः समुचय ; खग्भिख यजुभिथाङति- 

भिश्चेत्यथेः। “देवान्" भ्रौला' तपेयिला, शाख््परिषदौ व सन्तप्रश्न"(!) 

सन्दत्वा(), तेषु" देवेषु, तेषां मध्ये श्रपिलौ' भागो भवति । 
भागो हि भागं प्रा्थेयमानो लभते, नाभागौत्यभिप्रायः। यो नः' 

“अप्रेषौत्” त्पिंतवान्, "तस्मै" “त्रा शिषं' सन्नमयाम* इति मन्यमाना 

“देवाः' “सन्नमयन्तिः। तचोद्धं यज्ञात्, न प्रागित्यभिप्रायः ॥ र ॥ 

“श्रय प्रतिपद्यते” । होता वक्त मारभत दत्यथः। “ददं द्यावा- 

षयिवो“-दत्यादिः सूक्रवाकः९। तत्रादौ तावत् हे श्यावाए्यिव्यौ ! 

ददं तावद् युवयोः प्रसादादस्माकं कल्याणं जात मेव । किम् ? 

“त्राः खछद्वन्तः०, “सूक्तवाकं देवान् स्तुतवन्तो वय मित्यथंः । 

"उतः श्रपि "नमोवाकम्" अरन्नेदानवचनञ्च प्राप्रवन्तः। यज्ञन दय 

मपि भवेदिति देवता दष्टा अस्माभिरित्यरथः । अधुना युवयोरेव 

प्रसादादिदं खुक्रोच्यः दखक्रवचन गद्यास्मत्याण्णैः। “्रग्रं लम्- 

९-- ९०क० ( ५८१० ९€ पं )। र-- 'सन्नयामौति?-दइति ठ । 

३-- “सन्रयतिः- इति ठ । £~ शरार््रपरिषवसम्यग्र-इति ठ । 

५-- “सन्नयाम'-दइति द| ~ 1 २४ ४..२८१ 

-- "ऋद्धवचनजुश्ट'-दइति ठ। 



५ ॥ इतपय्ब्राद्यणम् ॥ ( ऽपर रत्रा ) 

दरति अधिं हतार मुपघावति। हे भगवन्! रग्न! “त्म्” एव 

खक्रानां वक्ता असि"; नाहं मानुष दति विदिला" मा मधिष्टातु 

मरेसौत्यभिप्रायः। 'उपग्रदणत्योः?, दावाप्रथिव्योरिलतिः एकान्त 

मनक्रर मपि कूर्यात् ; न जनसखदौत्यभिप्रायः । 

““चओओमन्वतो-इत्या ग्नौ यजमान प्रत्यक्तौक्गत्य । “तयोरा विदिः 

“च्च्चिरिद मित्यादि मियो हेतुवचनम्,- यस्माद्यावाप्यिबयोरनु- 

मन्यमानयोरग्ादयो ₹हवोयजुषन्त, तस्ाद्यावाषटचिव्यौ ओमन्- 

दादिगुणणै स्ता मिति सम्बन्धः । “रस्या घेदिति । परोकोरत्य 

यजमानं तस्मा श्राशिष श्राग्रास्ते। “उत्तरां देवयज्या मित्यादि । 

““यद्नेन हविषेत्याशिष एव समक्षे (दरदञ्च नमो देवेभ्य दति 

याचितिभ्यो निक्कवः। एत मेवाथं भद्रं हभ्त्"- इत्यादि" विद्रवन् 
दशेयति । ्ररात्सछ यज्ञम्'-इति तत् “ध्र सुक्रवाक मित्यस्य ` 

पर्यायवचनम् ; ्ररात्सः- इत्यस्यापि ्विदाम'-दइत्ये तत्पर्याय- 

वचनम् ; संसाधितवन्तो लब्धवन्तो यज्ञं, वय भित्यथेः। “उप्रुतौ"। 

उपप्ररणोतोत्युपश्रुतिः, ततः स्तमोदिवचने उपश्रुत्योरिति प्राप्तम्, ` 

ततण्कछान्दसः पूवखवष्ः उपश्रृतोः-दति ; उपग्रण्वत्योरिति तद् ` 
दशयति । “दिवस्युथिव्योः- इत्यस्य शब्दसमाधिः ्यावाए्टयिबयो- 

रिति। “च्रोमन्वतो अवति तयति दति श्रोमन्" च्न्न्, 
तदतौ, ओओमन्वत्यौ “्रन्नवत्यो"- दति समाधिः ॥ ४॥ 

१९-- ववेदिल्ा?-दइति क, ए । २-- “मनक्त्'-इति ठ । 

इ३-- मन्लपाठो बदटव्यः ( ते ब्रा० ३. ५.१०.) | 
8-- ५८० ए° प° (“भव्र मभरूत्?-इति मन्लस्य ) । 

५१-- माः-दति ८ । निङू० ६. १. ५ ब्रद्टव्यम् । 



( €अ० शब्रा) ॥ परथमकार्डम् ॥ ५८९€ 

"रङ्गकः । श्रञ्च ते गावो च ग्रङ्गव्याविति प्राप्रे पूवेसवष्षैः। 

“ज्ञोवदानू” जौवनस्य द्ा्यौ* । अचसनभौ ले शरच्"; अचल 

चते देवते उपासौनो न चस्यतोति देवधैमं यजमाने दशंयति- 

"माद कस्मान प्रचासोरिति। “श्रप्रवेदे”" प्रवेदनं प्रलाभः, नास्ति 

परवेदन मेतयोः? श्रप्रवेदे" दुलभ; तादुश्यौ चोपासोनस्य। पुष्टम्" 

‹ पुष्टिरित्येतद् दुलेभता न भवतोत्येतत् “मो त ददं पुष्टः कश्चनः 

कञथिदपि ्रविदतः मां लभत इत्यतिदिश्रति ॥५॥ 

उरुगब्यृतो"' । गावः अवन्ति ठष्यन्््या मिति ग्यूतिः' 

गोप्रचारः; सा च रेमडर्वोौ भवति | बयाघ्रादिमये चसन्ति, न 

दूरं यामाद्गावो गच्छन्तौत्यनुरवो गच्यूतिभ॑वति । तेन गवां चेमहेत्र् 

द्यावाष्रयिव्यौ स्ता मित्यथैः। “च्रभयं कताविति। सामान्येना- 

भयङ्करे स्याता मिति। ष्टि्यावा' दृषटेदाश्यौ । ददातेवैनिप्र, 

 यकारञ्चागमः “श्रातो युक” दति"; दष्टिदाताराविति प्रा । 

“रोत्यापा । ^रौति्त्षिस्ता मापत दति 'रौत्यापा; सुट वरष- 

वत्याकित्ययंः ॥ ई ॥ 

“श्र्भृवौः" । दुःखो पग्रमनं शम्" भावयत दति श्रासभुवौ' स्याता 

९-- “जोवदाज-नौरदालु-गब्दावभिन्नाै संष्हिताभेदात् भिद्नरूपौ शूयेते । 
रखुतत्पदसिद्याधै मेव वात्तिकलछ्लता “रुक्रि ज्यः सम्सारणम्'?-इति 

पठितम् (पा० १.१. ४.)। तच रकि जौवेशपि सिद्धं भवतौति 

च माष्येष्िः। शनौरदानू"-द्रति ते° ब्रा° ३. ५.१० । 

२-- “नास्ति पवेदनं प्रलाभ खतयोः+-इव्येव ठ । 

द-- पा० २० ३. २, ७४ । ४ -पा० खू° ७. ३. ३३ । 



५९ ° ॥ ग्रतपन्राद्यणम् ॥ ( शप्र रत्रा° ) 

भिति सवण प्राश्येते। (मयः सुखम्, अनुकूलवेदनोयम्, 

तद्भावयतः (मयोभुवौ । "ऊजैखतो० “ऊजे बलप्राणनयोः२" । 

ऊजेयतौति "ऊग्' रः, मोऽनयोर सतौत्यूजेखत्यौ । ऊजैः मतुपि 

्रसुगागमः मकारम्य ववम्२। "एतदाह" “रमवत्यौ ते स्ता 

मित्याडेति । “पयः शआ्रायापनं स्यावरजङ्गमानां नोपघातकम्, 

तद्वत्यो ; तद्ाद-- “उपनजौवनौये स्ता मित्येवैतदाहेति ॥ ७ ॥ 

“सूपचरणा । अशृच्छ्रणो पचयेत इति सूपचरणा द्यौः; सा 

द्यविरुद्रा श्रहृच्छरेवो पचयेते । एवं “खधिचरणण' थित ; तसया 

डि दृढाया मल्छच्करंणए चरन्ति। “छन्दसि गत्य्थभ्यः- दतिः खलं 

युच्. प्रत्ययः। एतदा ह-- ˆ खुपचरण्ण इ तेऽस।व स्ित्यादिना । | 

आवेदनम् “आतरित्ः। आआवेदनेनाच यज्ञविषया मतिलंच्छते । यस्य 

जानतः शक्तस्य यत् क्रियते, स तदनुमन्यत दरति गम्यते॥८॥ ` 

“्रद्चिरिद हविः” । “तद्ाग्मेय भिति समस्तायेवचनम् । 

यदेतद् भिना दविषः सेचन मततं केत्यत एवं तावत् आग्मेवाज्य - 

भागं याग दत्याह। अयवा\, आच्यञ्चासौ भागस्ेत्याच्यभागः ; 

आज्य॒ सेव होतव्य मिति भागश्रब्दायं दशेयति । एवं पुरोडाशेन 

वेलक्ष्ं भवति ; दतर था तच युरोडागरन यागो लच्छेत । “अजुषत 
दत्यारटौस्त॒ श्ब्दानग्रः वयाख्यास्यति ॥ < ॥ 

१-- ते सं° २. €. < ख्यम् । र धा पाण चु° पर ९१५। 

द-- पा० सूु० <. २. € | वकारस्य च भत्वम्'-द्रति ठ । 

४-- पा ० ३. ३. १२९ । ५-- नास्त्येतत् पदं ठ-पुस्तके । 

६-- १° क° र्व्यम् ( ५८१, ५६९१ ए ) । 



( €अ० रत्रा ॥ प्रथम काण्डम् ॥ ५९२ 

“श्रय यथादेवतम्” । याया देवता चष्ट, तांता माहेति 

वन्तन्ते। “प्रयाजानुयाजा वै देवा आज्यपाः"-इति । प्रयाजानुयाजा 

देवता देवाना माच्यपा दत्ययेः। “श्रिःः “दोचणः। दरत्थशूतलच्णे 

ठतोया९ । “दोषेण देवताङ्वानेन कमणा युक्तः अग्निः “हविः 

श्रजुषत' खिष्टकृदित्यथः। एवं “या इष्टा इूग्येतवा यथादेवतस्या्ं 

स्फटोकरोति । ततशच्टदेवतावाचिना मेव देवतापदाना मिन् 
प्रदे मन्त्वावगते विता दविधौ सेदयतः प्रकतौ च पौषै- 
मास्यमावास्यादेवतापदानां यवसा भविव्यति। “सण्टद्धि माशास्ते- 

दृत्धेतद नुपपनम् ; च्छतानुताद खरूपलात् । “च्रजुषतेत्यस्य यदपि 

हेतुवचनं “यद्धि देवा इविजेषन्ते, तेन हिं महव्नयतो ति, तद- 

प्ागौस्ं न साधयति; किन्तदिं “श्रोमन्वतौति ; “श्रकिन् यज्ञ 

यजमानो द्यावाप्रथिवौ स्ता मितिः; अचरागरिषो हेतुलेनोच्यते। 

“श्रद्मिरजृषतेति । तत चस्नाद्यावाष्टयियोराविदि अग्निरजृषत, 

तस््राद्यावाएयिव्यौ श्रोमचतो स्ता भित्याश्नौःपर मेवातौतजोषण- 

कौ त्तेन भित्युपपन्नं यज्ञसष््या भौवेचनम् । “यदे देवा दविरजाष- 

यन्ते-द् {ति । स्वेर नुचरैः सेव्यन्ते ; तेषां हि बह्ननां ट प्ये यत् स्तोक 

मपि यजमानेन दत्तम्, तद् बह कुवेन्तोत्यथः ॥ १० ॥ 

“महो ज्यायोऽक्रतितिः। पूवं मेकवचनान्तं वयाख्याय, इदं 

बह्भवचनान्तं व्याचष्टे । व्याख्यानञ्चाज्ञापितज्ञापना्म् । “यन्नो वै 

देवानां महः" । मनं, महः; प्रजा, विग्रतिः । सा च यज्ञं टवा 

इद्धतरं प्रशस्यतरं वा प्रागवस्थानं कुवन्ति ॥ १९ ॥ 

१ पान् दूर. र. २९ । २-- ५८०० <. यष्टव्यम् | 



५९ ॥ श्रतप्रथत्राह्य णम् ॥ ( ऽप° ख्रा० ) 

“श्रस्या श्टधेत्" । “तदनं प्रत्यक्च भिति । श्रुता आशिषा 

विशेषेण श्रा शास्तेः त्रयं यजमानः' इति, स ““खघेत्' रराघ्रोतुः। 

'देवङ्गमायांः देवप्रापणण्ोलायाम्, यच्च॒ दडायाम् “उपहूतोऽयं 

यजमान इति । आगौःशनब्दाभावान्नामाभावाच परोक्तम् श्राभिषा 

सन्पादयति" ॥ १२॥ 

“'दौर्घायुल मा शास्ते" । "असुर" इडायाम् । उत्तरा देवयच्या' 

““इपहतोऽयं यजमान उत्तरस्यां देवयज्याया मिति, (तरिहः 

रत्य" श्रौतं ्दौघांयवम्' आग्रात्त इति दौधेजौविल मुपदि- 

ष्यत इत्यथः ॥ १२ ॥ 

““सुप्रजास्व माशास्त । प्रशासनं प्रश्राख्यन्तेऽनेन टवा: प्राथ्ये- 

माना इति भ्रशासनम्, पुरुषस्य साच्वात् खायपरवं कुर्यात्" 

दत्ययेः। “उत्तरां देवयच्याम्-इत्येवं दे वार्याश्रौःपूवेकान् खा्था- 

 नासौरन् यजमानाः । यजनौँयदेवानां भवति च यथा जोवनादि- 

चय मन्तगंतम्, तयोक्त सेवर ॥ ९४ ॥ 

““भरूयो हविष्करण मा ग्रासे । “तदेव तदिति । यदे वेतत् पूर 

जोवनादि चयं देवपुरःसरम् “उत्तरां देवयज्या भिन्युक्तम्* तदेतद् 

यो हविष्करण मिति । किंमथं तहिं ? तदेवोच्यते ““तद्धेव 

तदिति; अभेदात्) अन्या दहि उत्तरा देवेज्या, पुनर्यागमाच 

९-- ८.१. २९ क दद्च्यम् (५३१० १० ) | 

२-- ८. १. ३२० क व््टव्यम् ( ५३२१० दपं ) | 

इ- ०८. ९. २९२२ क बर्च्म् ( ५३१० ९-र द° ) | 
8-- ते° त्रा० इ. ५.९० (पुरस्ताच ५८८ ए < पं ) ब्ट्यम् । 



( <अ० शत्रा) ॥ प्रयमकागडम् ॥ ५९ ३ 

मन्यर् "श्यः" बह “हविष्करणम् ; प्रयो गवा डृल्यात्मक्र मनल्यदवि- 

ष्कलच्चेत्यपौ नरुक्रम् । सजाताः भ्रातरः, श्रात्मिकास्तु प्राणस्तषाञ्च 

तस्य सम्भक्तिप्तेरवियोगः “सजातवनस्या ९” । वनस' शब्दः कण्वादिषु 

दर ्टवयः। “कण्वा दिभ्यो यकू?, वनन वनस्या ॥ १५ ॥ 

"दिव्यं धाम" । दिवि भवं .दियम्। “देवलोके मेऽपोति । 

यो यजतेः, स एवमयं दह तावन्नामास््ेव, येन कायं देवलोकेऽपि 

मे कथं नाम स्यादिति। तच स्यान मात्मन आशास्त 

दत्यभिप्रायः। श्रश्वात्" “शरश वाप्तौर प्राप्नोतु। ध्यात्" 

सण्टद्याताम् ॥ ९६ ॥ | 

“ता वा एताः । "पञ्चारिषः' उन्तरदेवयज्या, श्वयो दविष्कर- 

णम्, सजातवनस्या, दिये घाम, यदनेनेति च कमंफलं समोदितम्; 

"एताः पञ्चः । (तिख इडायां देवयज्या, दविष्करणं “देवा म 

ददं दविजेषता मिति* । “वौं गायकौ” वौयेवतौ सा, यद्गायत्ौ 
श्येनो दि भला दिवः सोम माहरत् ॥ १७॥ 

“नातो श्यसोः । शावान्तराधोतानां प्रतिषेधः ॥ १८॥ 

““श्रपीद्धे कनो यसः” । कनोवस्व ९ कारणं प्रदेशान्तरे उक्तम्- 

“न्यूनाद्या ऽदमाः प्रजाः प्रजायन्ते तच्छरःखरेय् मुत्तरावत्""-द ति । 

१-“सजाताः प्राणानेव नान्तरेति”?- इति ते° सं २. ९. € । 

र-पा० ३. १. २७ ख०। इ३-धघा० पा खा° पर १७। 

8-८, १. ३०-२७ क ° ( ५३१, ५३२ ए ) उद्टव्याः | 

५८. १. ३७ (५३३ ए० ) चषटवयम् । ६--“भ्रयस्वे'--इति भ । 

उत्तरस्मिन् काग शप्र० शत्रा, ९३२ कण चष्ट्व्ा। 
75 



५९४  ॥ शतप्ब्राद्यणम् ॥ ( ऽप्° रत्रा° ) 

रासन्ताम् “राष्ट दाने ददतु; कमेभियनज्यमाना देवा 

अरतुमन्यन्ता भिति भावः । "तत्" श्रश्चिःः होता (देवः देवेभ्यः" 

 वनुताम्' “वनु याचनेरः याचताम् । वयः च मानुषा दोतारः। 

आत्मनि बहृवचनम्२ । ग्रः “्रधि-शब्दोऽचाग्रेरित्यस्य पञ्चम्यन्तत्च- 

 द्योतनाथः। अनेकपञ्चम्यथेसम्भवेऽपा द्ानाथेलद्योतकः* ॥ १९ ॥ 

““दृष्टञ्च वित्तञ्च? । "उभ च द्यावाप्रथिवौ' "एनम्" यजमानयज्ञं 

“गोपायताम्' इति सम्बधः । दष्टः कर्म, यज्ञः ; सवेकालं मनोरथे- 

वाञ्कित भित्यथः। “वित्तं तदव लम् । देवेषु 'रेषिषुः" म्राथि- 

तवन्तः, खविग्यजमःनाः । 'चज्नम् त॒ मविदन्' “विद लाभे” 

लब्धवन्तः ॥ २० ॥ 
६८ (१ ५ ८... ध 1 = ® 

तदु देक ऽच्राङ्ः" । “उमे च माः मां ्यावाएटयिवौ इत्येवं 
८८ ११ ८८ | - स + होता त्रयात् । “एके आङः" “यजमानस्य वे यज्ञ आगरः, किन 

तचलिजाम्'"दति ; न काञिदष्ाशिष खविजा भिव्यथेः । 

कथम् ? "यां काञ्चः सवां मित्यथेः; “्राशरिष माशासुतेः, यज- 
स. (> 

मानखेव साः भवति ; न वलृविजाम् । ततश्च य एव साया भवति, 

"नः “सः' क्चनः कंचिदपि “एता माशिष प्रतिष्टापयतिः । कथम् ? 

यत्र तया प्रतिष्टातबयो यजमानः, तच शसन्नाह । यश्वाहात्मनि, तच 

स न प्रतितिष्ठतोति। “तस्मादु ब्रूयात् उभे चेन भित्येद"-दति । 

उभे च मेतोत्येतच्छब्दस्या थैः ॥ २१ ॥ 

\-धा> पार म्ना आ० ६२&ह। र-धा० पार्त खा | 
(र र (स त 

इ “नकवचनं युद्मौत गुरावात्मनि चेशरे-इति । 

४--पा० २. ३. २८ स भा° बद्टयम् । ५--तु° ड० १५२ धा०। 



(९अ० शव्रा° ) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ५९५ 

“दूह गतिः । दहः यजमाने गतिः प्रतिष्ठा वामस्य 

वननौयस्य “साधु, ्रस्तोति शेषः । “तद्यदेव यज्ञस्य साध्विति । 

अखाष्वपि किञ्चिदस्यास्ति, तत् यजमाने माश्वदिल्ययंः ॥ २२॥ 

“दूटञ्च नमः । इद् भिति नमस्करणं प्रत्यक्तम्, तदाद 

'नमसकरोति'-दति । होता देवेभ्यः" वेगुण्छागश्ङ्गानिक्कवाय, यज्ञ- 

कतकद्यननिद्धवाय वा, वदेदित्यमिप्रायः ॥ ररे ॥ 

“श्रय श्रयोः” । श्रंयुनांमः हस्यते: पुचरः< । स यावदत्र लोके“ 

रास्ते, तावन्तादृशौ यन्ञस्य सखा न भवति, यादृ स विदाञ्चकार; 

दुलोकगते तु शंयो तत्समानवोर्यां कनौयमौ संखा सम्भवतोत्येत- 

दितिदासेनाह- श्रयोर्वाक भिति। विशेषत श्राह दता 

अष्वयुणा प्रेषितः सन् “च्रञ्नसाः खजु, सम्यभित्यर्यः । सः च 

वाचित्काले देवलोकम् “श्रपोयाय' अ्रपिगतः। तत्” तदा (तद् 

विज्ञानं भवितव्यतावश्रादेव ्रन्तहिंतंः विच्छिन्नं .मनुखेभ्यः' 

बभ्रूव ॥ २४ ॥ 

तद्वा ऽषो णाम्” कथं तस्थाः संखायाः प्रतिसन्वेयम्, 

तदूषिभिः तत्काले श्रुतावानौय तस्याश्च कालं विदिला ता मधः" 

अवता रितवन्तः । तस्याश्चान्यनवो चतायै चाह -- ̂ते ता सेवेति । 
यच्छयोर्वाक मन्रुवन् ॥ २५॥ 

१-- निरू० ४. ४. ५ द्द्धव्यम् । र--शरम्युनांम'- इति ठ । 

र-- इत आरभ्य शंयुवाकमन्त्याख्यानम् । तत्पाटस्तु ते° त्रा ३, ५. 

९९ अनुवाकः समग्रः । तद्यास्यानन्तु ते सं ° २. ६.१ ° बर्टवयम् । 
द--“यावद् वलो करे"- इति ठ । ४-- "ता मेव-दइति ठ । 



५९६ ॥ शतपयत्राह्यणम् ॥ ( शप्र रत्रा ) 

“स प्रतिपद्यते” । यत् शंयोः" सम्बस्वि संस्थानं शयना दृष्टम्, 

“तत् ्राटृणौ महे" प्रायेयामहे ॥ २६ ॥ 

“गातु यज्ञाय" । कौ दृ श्रम् ? “गातुः गमनं “यन्नाय' चुलोक- 

गमनम्, "यज्ञपतये" श्रपि च, यज्ञे यजमाने च "दवौ" देवेषु भवा 

खस्तिः" ्रविना शः "नः' श्रस्माकम् “श्रस्तु" ; “खस्तिः च (मानुषेभ्यः 

मानुषेषु च नः अविनाग्रोऽस्तु। न इति तब्रवन् खामिनं यप 

दिश्ति। ऊद्धंः देवलोकं “जिगातुः जयतु, “मेषजं संसार- 

व्याधिविनाश्ननं यज्ञाख्यं कमं । यज्ञन हि योजितः स यजमानेन 

जित एव भवतोत्यभिप्रायः ॥ २७ ॥ 

“श्रन्नो ऽश्रस्तु"” । यज्ञं गच्छति तदनुकारेण ददिपदादैरपि 

गमनं मश्वदिति शः सुख माशास्ते। एव मेव मन्त्रां ब्राह्मणं 

व्याचष्ट, तत्प्रसन्न मेव ॥ २८ ॥ 

“श्रयानयाः । “नयाः दक्षिणस्य पाणः कनिष्ठिकया दतिः 

एव मित्यमिनयेन ( श्राट्रण्णैमडे"-दत्यादौ खविवत्त्के यतः प्रखन्तो 

व्याटत्तः९ ) एयिव्या उपदग्रैनं द्यति । “दयं वै एथिवौति वाक्य- 

शेषा द न्यत्वनये्येवमन्तं मन्तं मन्यन्ते -- श्रनयेत्येतेन मन्ल्ेणोप- 

सयशति, किम् ? वाक्यशेषात् ष्यिवो मिति। तेषा मेवः कनिष्टि- 

कया एथिवो मुपस्पश्तौति काणवश्रु्युपरोधः । कः पुनरूपस्प॒ शति ? 

“यदतो होतान्वाद”-दरतिः उन्तरज होट गब्दश्रवणणदध्वयेरूप- 

स्ग्रति । “च्रमानुष इवे वा ऽएतत्”-दति “्रभ्रिदेवो देवयो 

१-- नासेव गर्यो ठ-पएस्तकादन्यच । २--अयः- दति ठ । 

इ-- पुरस्तात् ( €, ९. १. ५७९ ए° ) द्वयम् | 



( ५अ०रब्रा° ) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ५८3 

होता९?-इति त्रियमाणोऽ्चिभावंः चित्तनोपगतः स पथिवौस्पशेने- 

नाभिनयेन मानुषायतनर प्रथिवौ मुपगतोऽस्तोति दगेयति । 

पथिब्यृपगमेनापि तत्खमानुषभावो पगम सुपलच्छ । योनिविमोचने 

वच्छत्येतद्- “यद्धि युक्तं न विमुच्यते, प्र तदद्यते-दतिः ; 

तस्मात् स्वयज्ञेषु युक्त" विमो क्तव्यम् ॥ 

एवं प्रासङ्किक होढव्राह्यणं समाप्तम्< ॥ २८ ॥ [ ०. ९. | 

ओमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमाकंस्य शासितुः । 

घम्मभ्यच्ो दरिखामौ वयास्यच्छातपथों श्रुतिम्* ॥ 

दत्याचायंहरिखामिनः कतौ शतपथभाग्ये ह वियंज्ञषु 

नवमाध्यायस्य प्रयमं ब्राह्मणम् ॥ 

१--५. २. ५ क° ( ३२७ ए° १९ पं ) ब्धम् । 

२-“^ऽभ्मिभवं-इति भक; 2 । २-“मानुषयजनं!-इति ठ । 

उपरिष्टात् ( ६. ७. ४. <. ) उदटव्यम् । 

५-“सर्वयजञर््ताम्"- इति भ, ठ । 

६-“स अाश्राव्याह?'-इव्यादिः पर स्तादुक्तः (५९० एट° ७ प°) समा- 

लोचयः। तथा “अध्वयुरेवाहेषिता देया होतारो मद्ववाच्याय 

पेषितो मानुषः सूक्तवाकायेति सखक्तवाक होता प्रतिपद्यते- 

इत्युपरि ष्च एनवेच्छति ( २. ५, २. ४२. ) । 

ऽ--५५७ ए० र-र-टौप्यन्यो रिग्यपाठमेदा बब्याः | 



५९८ ॥ प्रतपथत्राद्धयणम् ॥ ( ऽप° इतरा ) 

ते वे पल्ौः संयाजयिष्यन्तः प्रतिपुरायन्ति । जुहु 
च सुवं चाध्वयुरादत्ते व्वेदः होताज्यविलुापनौ 
मन्नौत्*॥१॥ ` | 

तद्धैकेषा मध्वयुः। । पू्वेणाहवनौयं पर्येति तद् तथा 
न॒ कुयुद्हिङ्ा ह यज्ञात््याद्यत्तनेयात् ॥ २॥ 

जघुनेनो डेव पनौम् । एकेषा मध्वयुरेति नो ऽश्व 
त॒था कुर्यात् पूत्वाङ्धा वु य्नस्याध्वयुजघनाद्गः पलो 
थथा भतत्तः शिरः प्रतिदध्यादेवं तद्दि डेव 

यन्नात्स्यायत्तनेयात् ॥ ३ ॥ 

अन्तरेणो डेव पुलौम् । एकेषा मध्वयुरेति नो ऽएव 
तथा कुयादन्तुरियाइ यज्ञात् पनं यत्तेनेयात् त॒स्माद् 
पवेशेव गादपत्य सृन्तरेणाहवनौयच्चेति त॒था इ न् 
बहिद्धां यन्नादवति युथो ऽरवादः प्रचरन्नन्तरेण 
सञ्खरति सु ऽ ऽरवास्येष॒ सच्वरो भवति ॥ ४ ॥ 

अथ पल्नौः संयाजयन्ति यन्नाद प्रजाः प्रजायन्ते 
यज्ञात् प्रजायमाना मिथुनात् प्रजायन्ते मिथुनात् 

प्रजायमाना अन्ततो यज्ञस्य प्रजायन्ते तदेना णतदन्ततो 

यन्ुश्य मिथुनात् प्रजननात् प्रजनयति तुस्मान्मिथनुत् 

“ मरोत्ः-इति च। † (मध्वयु?-इति च । 

] “°नेय्ात्"-इति च । 



( €अ० रत्रा) ॥ पथमकाण्डम् ॥ ५९६९ 

प्रजननादन्ततो यन्नुस्येमाः प्रजाः प्रजायन्ते तस्मात् 
पलौः संयाजयन्ति ॥ ५॥ 

चतस्रो देवता यजति। चतखो वँ मिथनं इन्द्र वे 
मिथुनं दं दे हि खलु भुवतो मिथ॒न् मवेतत् प्रजुननं 

क्रियते तस्मा्तखौ देवता यजति ॥ ई ॥ 
ता वा ऽच्ाज्यदहविषो भवन्ति। रतो वा ऽच्राज्यर 

रेत ऽरवेतत्सिज्चति तस्माद्ाज्यदविपषो भवन्ति ॥ ७ ॥ 

तेनोपाध्श चरन्ति। तिर ऽदव वे मिथनेन चयते 
तिर् ऽदवेतद्यदुपाःशु तस्मादुपाईश चरन्ति ॥ ८ ॥ 

श्रथ सोमं यजति। रलो वे सोमो रत ऽरवेतत् 
सिञ्चति तस्मात् सोमं यजति ॥ € ॥ 

चथ त्वष्टारं यजति । ववष्टा वै सिक्तः रेतो 
व्विकरोति तस्मात् त्वष्टारं यजति ॥ १० ॥ 

अथ देवानां पलौयजति। पलौषु तै योनौ रेतः 
प्रतिष्ठितं तत्ततः प्रजायते तव्पुलौषठेवेतच्ोनो रेतः 

सिक्तं प्रतिष्ठापयति तत्ततः प्रजायते तस्माट् देवानां 

पनोयंजति ॥ ११ ॥ 

स यु देवानां पनौयजति। तत्पुरस्तात्तिरः करोत्युप 
ह वे तावदहेवता ऽआआस्ते यावन्न समिष्टयजजहतीदं 

न् नो जहत्विति ताभ्य रखवतत्तिरः करोति तस्मादिमा 
. ॐ 



६.९. ॥ प्रतपद्त्राद्छयगम् ॥ ( ऽप्रर देत्रा° ) 
१ 

मान्य स्वियस्तिर इवेव पुसो जिघत्सन्ति या ऽइव ता 

ऽइव ति ह स्माह यान्नवस्व्यः ॥ १२ ॥ 

्थानिं हपतिं यजति । अयं वा ऽअधिलंकु ऽइम 
मेवेत॒लोक् मिमाः प्रजा ऽअभिप्रुजनयति ता ऽदरमं 

लोकं मिसा प्रजा ऽअमिप्रजायन्ते तस्मादचिं खहपतिं 
यजति ॥ १३ ॥ 

तदिडान्त भवति। न च परिधयो भवन्तिन 

प्रस्तरो युच वा ऽअदुः प्रस्तरण यजमानः खगाकरोति 

पतिं वा ऽनु जाया तदृवास्यापि पत्नी सखगाकता 

भवतौयसि तर ह कुया द्य॒त््रस्तरस्य रूपं कुर्यात् तस्मा- 

दिडान्त मेव स्यादतो प्रस्तरस्यव रूपं कियते ॥ १४ ॥ 

स यदि प्रस्तरस्य रूपं कुर्याद् । युथेवादः प्रस्तरेण 

यजमानः स्वगाकरोत्येव॒ स॒वेतत् पननौ सखगा- 
करोति ॥ १५॥ 

स युद प्रस्तरस्य रूपं कुयुद्* । बेदस्येकं तृण माच्छि- 
दायं जुद्धा मनुक्ति म॒ध्यः सुवे बुध्नः स्थाल्याम्! ॥ १६ ॥ 

च्था्नौदाहानुप्र हरति। तूष्ण मवानुप्रहत्य चष्ष्या 

ऽअघ्नेऽसि चश्षम्मं पादत्यात्मान सुपस्पृश्ति तेनो 
ऽअरुप्यात्सानं नानुप्र टणक्तिं ॥ १७ ॥ 

+ "कय द्'-दइति च। 1 “स्ाल्याम्?-इति च । 



( ९० ख्ा०) . ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ९०१९ 

अथाह संवदस्वेति* । अगानप्नौद् गज्च्छावुय श्रौषट् 
सगा दैव्या होटभ्यः सख्स्तिसातुषेभ्यः शंयोव्र 
हीति! ॥ १८ ॥ 

अथ जहञ्च खवच्च सम्पखल्ाति। अदो हेवाहतिं 
करोति यदनक्चयाहतिभ्रूत्वा देवलोकं गच्छादिति त॒स्मा- 

ज्नदुज्च सुवच्च सम्यखह्लाति ॥ १९ ॥ | 

सवा ऽअग्नये सम्परखह्नाति। च्म्रेऽदन्धायोऽशौतमे- 
त्यमुतो छभिस्तस्मादादादन्धायवित्युशौतःभत्युशष्टो 

हयभिस्तस्मादादाश्यतमेति पाहि मा दिद्योः पाहि 
प्रसित्यं पाहि दुरिश्यं पाडि दुरद्मन्धा ऽइति स्॒वाभ्यो 
सात्तिभ्यो गोपायव्यवेतदाहाविषं नः! पित ऋंखणवित्य॒न्नं 

वे पितरनमौवं न ऽइद मकिल्बिष सन्नं कुवित्येवेतदाद 

सुषदा योनावित्यात्म॒न्येतदाह स्वाहा वाडिति तद्यथा 

वुषट कतः हतं मेव मस्येतद्ववति ॥ २०॥॥ 

अथ व्वेदं पलो व्विखध्सयति। योषा वें व्वदिव्वेषा 

व्वेदो मिथनाय वं व्वेदः क्रियतेऽथ यदेनन यन्न उपा- 

लभते मिथ॒नु सवेत॒तप्रज्ञननं क्रियते ॥ २९१ ॥ 

* “संवदखेति*- दति च । † ज्योत ति"- इति च । 

† 'वविव्यश्रोतः-द्रति च । $ “0विष॒खः"-इति क । 

|| इतोऽनन्तर मिद “णतं <° ०?- द्रति पाठः क-पुसतके । 
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९०२ ॥ ए्रतपथब्राद्ध गाम् ॥ ( ऽप्र° ३व्रा) 

थ यत्प्ली व्विखध्सयति। योषा वें पल्लो वृषा 

व्वेटो मिथन मेवेतत््रजननं क्रियते । तस्माद् वेदं पन्नो 

व्विखधसयति ॥ २२ ॥ 

सा व्वुखःसयति । व्वेदोऽसि येन त्वुं देव व्वेद् 
देवेभ्यो व्वेदुोऽभवंस्तेन मुद्ध व्वेदौो भूया इति य॒दि 
युजषा चिकौषंटेतनैव कुर्यात् ॥ २३॥ 

तमा वदेः सुस्तणति। योषा व व्ुदिवेषा व्वदुः 

पश्चाद परौत्य व्वषा योषा मुधिद्रवति पञ्चाद्वेना 
मेतत् परत्य वष्णा व्वेेनाधिद्रावयति तस्मादा वदेः 

सुरस्तणाति ॥ २४ ॥ । 

अथ समिष्टयजज होति । प्राद्ं यन्नोऽनुसन्तिष्ठाता 

ऽइत्यथ यङ्धत्वा स्मिषटयजः पनौः संयाजयेत् प्रत्यङ़ 

इवास्येष यन्नः सन्तिष्ठेत तस्माद्या ऽर्तदहि समिष्टयज- 

जहाति पराङ्ने य॒ज्गोऽनुसन्ति्टाता ऽइति ॥ २५ ॥ 

चथ ॒युस्मात्समिष्टयनुन्नम। या वा ऽर्तेन यज्ञेन 
देवता यति याभ्य रुषु यज्ञस्तायते सुर्वा वै तत्ताः 
स॒मिष्टा भवन्ति तचत्तासु सूव्वासु स॒मिष्टासखथेतज्लु- 
होति तुस्मात्समिष्टयजुनुम ॥ २६ ॥ 

थ युस्मात्समिष्टयजुजुंहौति । या वा ऽरतेन यज्ञेन 
देवला यति याभ्य रुष यज्नुस्तायुत डप इ वैता 



( ९अ० रेन्रा० ) ॥ पथम काण्डम् ॥ & ०३ 

क 

ऽ्रासते युवन्त समिष्टयजजुद्तौदं नु नो जुदत्वुति 
ता ऽख्वेत्यथायथं व्युवटजति यच यचासां चरणं तदतु 
यज्ञं वु ऽर्तदजौजनत युदैेन मतत तं जनयित्वा 
युचास्य प्रतिष्ठा तव््रतिष्ठापयति तस्मात्समिष्टयजु- 

€ ््ी 

जंहोति ॥ २७ ॥ 
सु जुहोति। देवा गातुविद ऽइति गातुविदो हि 

> स 

देवा गातुं विचवेति यज्ञ॒ विचेत्येवेतदाद गातु मितेति 

तदेतेन यथायथं व्यवसजति स॒नसस्यत ऽइसं देवयज्ञुट 

खाहा व्वाते धा ऽइत्ययं वे यन्नो योऽयं पवते तदिमं 
यज्ञ सम्भूत्ये तस्मिन् यन्न प्रतिष्ठापयति यज्ञेन यज्ञ 
सन्दधाति तस्मादाह खादा वाते धा ऽइति ॥ २८ ॥ 

अथ वदिरजुदोति। अयं वे लोकौ बद्िरोषधयो बदिः 
रस्सिननेवेतल्लोक ऽ्ोषधौदधाति ता ऽसा ऽअस्मि 
स्लोक* ऽश्रोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्मादहिंजं होति ॥ २९ ॥ 

तां वा ऽ्रतिरिक्तां जुहोति । समिष्टयजुद्यवान्तो 
यन्नस्य युद्धं समिष्टयजुषोऽतिरिक्तं तद्यदा हि 
समिष्टयजुजंहोव्यथेताभ्यो जुदोति तस्मादिमा ऽ्रति- 
रिक्ता ऽअसम्मिता अ्रोषधयः प्रजायन्ते ॥ ३० ॥ 

स॒ जुहोति। सम्बहिरक्तारः इविषा चुतेन सु 

^ “{स्मिल्लो क'-डति क । 



€ ०४ ॥ प्रातपथयन्राद्धणम् ॥ ( अप्र ङेत्रा० ) 

मादिल्येवेसुभिः सम्मरह्धिः स सिन्द्रो विश्वदेवेभिरङ्कां 
दिव्यं नभो गच्छतु यत् सवाहेति* ॥ ३१ ॥ 

थ प्रणोता दश्िणतः परीत्य निनयति । युङ्खे 
वा ऽण्तयन्नं यदेनं तनुते स यन्न निनुयेत्पराङ् हावि- 

मुक्त ऽण्व॒यन्नो युजमानं प्रक्िणौयात् तथो इ यज्ञो 

यजमानं न प्ररिणाति तस्माद्मणौता दशिण्तः 

परौत्य निनयति ॥ ३२॥ 

सं निनयति । कुरू्वा विमुच्चति सुत्वा विसुज्यति 

कसम त्वा विमुच्चति तस्म त्वा व्विसुच्चति पोषायेति 
तत्पुष्टि सुत्तमां यजमानाय निराह स येनैव प्रणयति 
तेन निनयति येन छव योग्यं युञ्जन्ति तेन व्िुुच्न्ति 

योक्तंण हि योग्यं यजन्ति योक्तंण विमुज्चन्त्यथ फलो 

कुरणान् कपालेनाधोऽघः छष्णाजिन सपास्यति रक्षसां 
भागोऽसौति ॥ ३३ ॥ 

देवाश्च वा ऽ्रसुराश्च । उसुये प्राजापत्याः पस्युधिर 

ऽरुतस्मिन्धन्ने प्रजापतौ पितरि संवत्सुरेऽस्माक मयम्भ- 

विष्यन्धस्ाक मयम्भविष्यतौति ॥ ३४ ॥ 

ततो दैवाः । स॒वे यज्ञ संदञ्याथ यत्पापिष्ठं यज्ञस्य 
भागयेय मासौत्तेनैनान्िरभजन्नक्ला पशोः फलोकुरणे- 

* “खादति'-डइति च । 1 “देव+इति च । 



( €अ० रत्रा ) ॥ परथमकाण्डम् ॥ ६०५ 

हदेवियेन्नात्ुनिभक्ता ऽअसनित्येष वे सुनिभक्तो यं भागिनं 
निभेजन्त्युथ यु मभागं निर्भजन्त्येव स तावच्छशसत 
ऽउत हि चुञओे लब्ध्वाह विं मा बभक्येति स यु मेवेभ्यो 
देवा भाग भकल्पथंस्त॒ मेवेभ्य ऽरुष॒ रतह्वागं करोत्युध 
य॒द्धोऽधः कष्णाजिनु सुपास्यत्यनस्चावेवेभ्य ऽर्तदन्धे 
तमसि प्रवेशयति तथो ऽण्वारूकृ पशो रक्षसां भागो- 

ऽसौत्यनश्चावन्धे तमसि प्रवेशयति तस्मात् पशोस्तेदनौं 

न॒ कुवन्ति रसाः हि सु भागः+ ॥ ३५ ॥ ३ ॥ 

॥ इति सप्तमप्रपाठके ठतौयं बाद्यणम् [<. २.|॥ 

^“ते वै पन्नः । पनौ संयाजन्नाह्यण मेतत्^ । ते' वच्छमाणाः 

च्रथर्य्वादयः "पन्नः देवानां 'संयाजयिव्यन्तः देवैः सदह सङ्गता 

याजयिव्यन्तः । यजमानः संयजते, न यजमानेन समिन्यमानास्त 

विजः संयाजयन्ति । संयाजनायें भ्रति यस्मादेव गारपत्यदेश्राद् 

गताः, त मेव “परियन्तिः गमनप्रतिलोम आआहवनौोयात् परास्त 

 मभिमुख मायन्तिः । ्रगच्छन्तशचेदं कुवेन्ति-- ““जुक्ं च खवं 

चाध्वयुरादन्ते"- इत्यादि ॥ १॥ ॥ 
------------ 

^ “भाग?-दइति च। 

९-- “"्पनल्नौ संयाजेभ्यो गाहप्यं गच्छतिः"-दइव्यादौनि खूचारणालोच्यानि 

(का० खौ द° इ. ७. १-१९.) । 

२-- “ओह वनो यन्तपरस्तानभिमुख मानयन्ति-दरति ठ । 



६०६ ॥ भ्रतपचत्राद्धययम् ॥ ( ऽप्र° इत्रा० ) 

““तद्धकेषाम्"" । "बदरदधः बहिरेव बदिद्धा, यज्ञाद्यात्' साधनं 

श्ररोरो यज्ञः, न चाहवनोयात् प्राक् साधनं किञ्चिदस्ति, ततश्चा- 

ध्वयणण यज्ञाङ्गन यन्ञशरौरं मोक्तव्य मित्यभिप्रायः ॥ ₹॥ 

“जघनेनोः। गादहेपत्य सुत्तरेणतौत्य पलनौ चापरेण । “पन्न \- 

द्विणपाश्चं खितो यज्ञादिष्य परेः शाखिन आज्ः। भसदुक्सर्गायतनम् रः 

भसत्तः" यथा भसदि शिरः संयोजयेत्, तचायुक्त भित्यभिप्रायः॥ २॥ 

“श्न्तरेणो” । 'गादेपत्य मन्तरेण अतौत्य* गाहेपव्यस्य पल्या- 

खान्तरालेनेत्यपरे ॥ ४ । | 

“अरय पन्नः? । “यन्ञादै प्रजाः”-इत्यसिन् काले पन्नौषु संयाज्य 

मानास “चज्नसख' जघनाद्धं मिथुनं प्रजननं छृतं भवतोत्याह । प्रजा- 

पतिभावाय यज्ञसम्यादनाय युक्तः सन् सगेस्य हेतुभेवति । सोऽपि न 

च सर्वात्मना । किं तहिं ? यद्ाधियज्निकं मिथुनं तेना शेन प्रजासगेखख 

साकात्कारणं भवति । तदाद - “यज्ञात् प्रजायमाना मिथुनात् 

प्रजायन्ते न खतः, एवं च तदपि मिथुनं यद्ज्नस्वान्ते वत्तते, तस्मात् 

प्रजाः प्रजायन्ते । स हि यज्ञपुरुषस्य जघनाद्धभागित्यभिप्रायः । 

ततश्च यदेता: पन्नौः सह देवैर्येजति, तदेनाः प्रजाः "एत- 

दन्ततो यज्ञस्य “मिथुनात् प्रजननात् प्रजनयति" यस्माच्चैव मधि- 
यज्ञं॒क्रियते, "तस्माद्" यज्ञानुकारिणो “भिथुनांद्' एव लिङ्ग 

९-- “पत्याः-इति ठ । 

२-- “यजेदित्यपरेः-द्रति ठ । 

२-- (भसदुपस्थ-दइति ठ । 

8-- “सुत्तरेगातौत्य'-इति छ, भ । 



( €अ रब्रार ) ॥ पथमकाण्डम् ॥ € ०७ 

इयात् भ्रजननादन्ततः' जघनभावाद् “यज्ञस्यः यज्ञकायेपुरुषस्य 

"इमाः" ्रजायन्तेः तस्माज्नियमनम्^ ॥ ५॥ 

“चतस्रो देवताः । “चतसः -द तिः । देवानां पल्यो यद्यपि 

बह्यः२, तयाथ्येकैव सा हविर्भाग् देवतेत्यभिप्रायः । “दे-दरं होति । 

द्वाभ्यां देवतान्वां मिधुनम्, श्रपरान्या मपरं मिथुनम्, ताभ्या मपि 

मिधुनाभ्या मपरं मिथुन मित्येतद् णयति ॥ ६ ॥ 

“ता वा श्राज्यहविषः” । रेत आज्यम्ः सारत्वात्, कारण- 

द्रव्यतञेडेखरेत् । त एवेतद् चियज्ञं "सिञ्चति" प्रजार्थम् ॥ ७ ॥ 

“तेनो पांशु" । उपांदचरणग्रब्दन सवे होचाध्वथंव मेव 

श्रावय^ “तिरः अन्तित मप्रकागरं मिथुनेन लिङ्गदयेन “चयतेः 

लोके । तेन यज्ञुपूवेकेन भवनौयम् डपां शः चाग्रका श्रम् । “तस्मा- 

दुपांश्चित्यृपखंहारः ॥ ८ ॥ 

“च्य सोमः" । यद्य्याज्येनेव रेतोऽथैः सिद्धः, तथापि देवलोक 

मपि तत्छम्पाद्य मिति सोमं यजतिः ॥ ८ ॥ 

९-- “तस्मादिग्यादिग्रग्थो ठ-पुस्तकं न दृश्यते | 

२-- “चत खोऽवान्तर दिशः, त॒ खव चत्वारः परलोसंयाजाः-इव्यादि- 

ग्रशचशहिवोपरि दात् (९९. १. ६. २७. ) बटयः। 

द-- निरु° ९२. 8. १०-१९-९२-खण्डषु व्यारेप्राताः । 

४--“उ्पांश्च चरन्ति, चरगशब्दे सर्वम्”-इति का ° खौ ° ₹०२. ६. ७,८। 

५-- “होचाध्वयेव मश्रायम् ।-इति ठ । 

६-- “यजति सोमं त्वष्टारं देवानाम्न्नौरमिं गरएदपति मिति 

इति का०श्चौ० सू० ३, ७. १०। 



₹०७ ॥ ग्रतपयत्राद्यणम् ॥ (ऽपर ङत्रा०) 

श्य व्वष्टारम्”। भिथुनोपपाद्नाय यत्र क्रचन पुंसि 

यष्टव्ये भिथुनात् जिगुण एवाश्रयनोय दृत्यभिप्रायः। लष्टाः वायुः 

सोऽध्यात्म मवस्ितः सिक्तमातच मेव रेतः यावन्तयस्थौनि यस्य, 

प्राणिनः, तावन्ति तस्य खच्मविभागानि खण्डितानि करोति। 

तच्चाधियन्ञालु कारेण, नान्यथेति न्ने ऽपि मिथुने तष्टा विङ्कुवेन् 

दशेनौयः? । सोऽयं यच्छत दति तदेष एैतदित्याह ॥ १० ॥ 

“अय देवानाग्न्नौः। “पन्नौषु वै योनाविति। पल्या एव 

ष्योनिःः प्रजाधारणस्थानम्२, तस्मिन्नेव रेतः श्रतिहितम्'। 

'ततः' एव च प्रजायते श्रपत्यरूपेण*; पन्नोनां योनेरेव 

विङ्घतरेतः सप्रष्धतिभेवति । (तत्पनोष्वेवः योनिश्रताख् “सिक्त 

रेतः श्रतिष्ठापयति* । “ततः ताभ्यः देवानाग्पन्नौगभ्यः “्रजायतेः 

सवे ; यो षितो ऽनुलच्छेत्यभिप्रायः* ॥ १९१ ॥ 

“स॒ यत्र टवानाग्पल्लोः” । “तत्पुरस्तात्तिरः करोति” अन्त- 

द्धन माहवनोयात् । ताभ्य एवैतत् "तिरः" चरन्तदद्धानं करोतिः । 

"तस्मात्" हेतोः 'मानुव्यः स्ियः' “तिर दवः पुंसः' “तन्तौ 

१--- निरू ८. २. १०) ९११ १२; १०. ३, १० खक्डष् च्ाख्यातः । 

२-- ^^त्वद्टा रूपाशि स हि प्रसुः"-द्यादिमेन्लश्ेद्ालोच्यः (ऋ ° स ०)। 

इ-- शयो निः" स्यानम्!-द्रव्येव च्छ, भ्र । ` 

४-- नास्त्येतत्पदं ठ-पएुस्तकादन्धच । 

५-- पल्ौनामिव्यारिः प्रतिखापयतोग्यन्तो ग्रजस्तु ठद-प्॒स्तकेऽपाव्यः | 

द-- “प्रजायते ताभ्यः सर्वां योणितोऽनुरक्ता इव खपुर मुपासत 

इति किंवदन्तौ न विर्द्धाः-दति ठ । 



( €ऋ० रत्रा° ) ॥ पथम काण्डम् ॥ ०९ 

यनाद् शेन भिच्छति-दत्यपाद्ानात्पञ्चमौ९-- पुमः"-दति। पुषः 

्रन्तदिताः, पुंषः अटश्यमानाः "जिघत्सन्ति भच यितु मिच्छन्ति । 

याः दूव'-दत्यनुकारः। याः पुंसः पुरो जिचन्छन्त्यञ्नन्ति स्ियः, 

ताः दवः । श्रस्माद्यन्नाङ्गानुकारात् इत्याह याज्ञवस्क्यः" । चद्र- 

यो षितस्तु पुंसः समक्त मघयन्तेऽश्रन्तिर ; तथेवातो ऽनुकारादित्यभि- 

प्रायः ॥ १२॥ 

“'्रयाश्चिं खहपति" । “अयं लो कोऽभिः' गटहपतिः । मादंपत्यो 

हि गहपतिः ; “श्रय मनरिर्गाहपत्यः"- इतिवचनात् ; गारपत्यश्चायं 

लोकः। ततख॒॒ यत् रग्नि ग्रहपति यजतिः तत् मं लोकम् 

लोकोपलचिते देशे प्रजाः प्रजनयतिः। तत यज्ञानुकारेण 

तथेव "ताः प्रजायन्ते' ॥ १२ ॥ 

“तदिडान्तं" । दडान्तवत् दरडान्त। "इडान्तं यजनान्त 

मित्यभिप्राप्ष, तत् इडा पनोसंयाजेषु विधोयते । तस्याश्च पूर्वाक्त 

एव विधिः । अ्रथैवादेाऽपि च प्ूष्ठीक्र एवेति नोक्तः । तस्माद्यक्तेऽव- 

कल्पयेत्यादि यथेव हि देवेविडावननुप्ता, तथा स््रौष्वपि देवेवि- 

त्यभिप्रायः। “न दयच्र परिधवयः'-इत्यादिसतु इडाया अन्तल्- 

ऽ्थेवादः । तच्राभिप्रायः। अच्रापि पन्नौयज्े । यथेव इडा देवयज्ञ 

भवन्त्येवं सूक्रवाक-शयुवाकाभ्या मपि भवितव्य मित्यत आ्ह-- “न 

१९-- पा० खू० १. 8. २८। 

र-- “ "करोतिः अन्तडानेनादशन मिच्छति। पुसः अत्तद्धिता 

पेसश्वादृ श्यमाना ( पस दृश्यमाना 0.) -दइति ट । 

इ३-- (मप्यन्ते नाश्नन्ति -इति ठ । 
77 



६९१० ॥ गतपथब्राद्यणम् ॥ (ऽप्र° इत्रा०) 

ह्यत्र परिघयो भवन्तोति । परिधिप्रस्तरसम्बन्धौ शक्तवाक-गशंयुवाकौ 

तदभावेऽनुपपन्ना वित्यभिप्रायः। ननु च प्रस्तरप्रहरणेन यजमानः 

खगाकतो देवयज्ञः, अच्ापि यज्ञे पत्नी तया खगाकन्तैव्या; 

द्तरथा तु खर्गाल्लो कात्सान्तरितेव स्यात् ? इत्यत आदह “प्रस्त- 

रेणेति । प्रस्तरकरणे “दयस्ितं ह र्यात्" 'दूयस्-गब्दोऽवसान- 

वचनः कण्वादिषु प्यते । श्रवसन्नः मवसादं पल्याः बुर्याद् ;- 

यजमाने गच्छति खगे लोकं पन्नौ नगता, रतैवावसन्ना सा, 

श्रधुना यातौत्येतत्वुर्याद् ; न च युक्तम् ; पतिं नु च जायेत्यभि- 

प्रायः ॥ ९४ ॥ 

“स यदि प्रस्तरस्य । ग्रस्तरस्य' पे' प्रतिनिधिं कुर्यात्", 

रष्वयेण्ण ततः “यथेवाद् इति । खेनेन मदहिन्ना यजमानवत् तां 

'खगाकरोतिः नाभिदघ्रा मानयतौत्यथेः ॥ १५ ॥ 

“स॒ यदि” । प्रसन्ना ॥ ९६ ॥ 

“ञअथाद्नौोदा द” । स प्रस्तर शपवचनात् खुक्तवाको मा प्रापदि- 

त्याह- “्रथाद्नौदाडेति । यावदुक्तं मेव भवति; परैषसामर्थयात् ; 

न सूक्तवाक माह ॥ १७॥ 

“शच्रयाह सवद" । प्रसन्ना ॥ १८ ॥ 

“त्रय जुष्टं च सखवं च । “सम्प्हातौतिर। होतु तत्छ 

१-- ग. पा. ३, १. २७ (३४.) । 

२-- “खवसान?-इति ट । 

द-- तच मन्लः-वा० सं० २. २०. २ । 



( <° रत्रा° ) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ६१९ 

मान्यम्; न तु चरूवत्५ दणस्याङ्तिकरणायथतम् । कि कार- 

एम् ? श्रद् एव' ण मध्वयुः श्राति करोतिः । “वत् तत् 

“अनक्ति' अग्र जुह्णा भित्यादि। किमयंञ्च जुहञ्च सम्प्रसाति, 

कथं नाम ? च्रातिभ्रूवा इद् माज्यं दवलोकं गच्छादितिः॥ ९८ ॥ 

“स वा श्रम्रये” । रग्रौतमः" भोक्रतमः९ । “त्रनमौवम्' च्रमोवा 

व्याधिः, स यस्य कायेतया नास्ति, तदनमोवम् । “श्रात्मनिः अग्नौ; 

द्चिणाश्चिदहदोमादिशाखान्तरात् ॥ २०॥ 

“अथ वेद्”२ । विखंसन सुपन्यस्त सेव, श्रथवादस्त॒ “यद्धि युक्त 

न विसुच्यते प्र॒ तद् द्यते-इतिः गम्यभान एवेति नोक्तः। पल्यास्तु 

कटेलेऽर्थवादं वच्छति- “श्रय यत् पन्नो विखः.सयति"”-दति५, 

अधुना विखंसनप्रसङ्गा दुत्यत्तिविनियोगौ बेद स्याह । तच्रोत्पत्ति- 

स्तावद् योषा वै वेदिरिति । विनियोगः- श्रय यत्" "एनेन' 

वेदेन यञ्चः किञ्चित् उपालभते उपग्टह्ाति, होत मपि सत् 

'उपचर्याय' उपकाराय सुग्टदयोतत्वात् यर् गटह्ाति; यत् 

“मिथुनं क्रियते" ; उपय्ा्यस्य च वेदस्य वेत्युपयरहणे विनियोगः । 

स च एकद्रये इत्येतन्मिथुनवचनादेव गम्यते; नेकद्रये हि कर्मणि 

१-- नास्तयेतत्यदं ठ-पए्तकादन्यच । 

२-- महौ घर छतं भाग्यच्चेह दष्टव्यम् (वा० सं° २, २०. ९.) । 

इ₹-- “पल वेदं पमुञ्चति वेदोऽसौति"?-इति का० खरौ ° ० २, ७. १। 

मन्लस्तु वा° सं° २.२९. ९ । 

४-- उपरिष्टार् (६. ऽ. ४. ८.) दद्टचम् । 

५-- अनुपद मेव २२ कण्डिकायाम् । 



&१२ ॥ शतपथत्राद्ध णम् ॥ ( <प्र इत्रार) 

( श्रनाटत्तौ\ ) तेषां यस्योक्तान्योन्य मिव मिथुनं सिद्धम् । तदपि 

सज्ये कमणि सुखवद्ोमादौ बेदेनोपयदहणम्, न सर्वचत्येतच्छछ- 

खान्तरात् ॥ २९ ॥ 

“य यत् पन्नो? । प्रसन्ना ॥ २२॥ 

“सा विखंसयतिः। “यदि यजुषा कन्त मिच्छेदिति । यदि 

्रब्दात् पाकिक वेदस्य यजुषा करण मिति गभ्यते। चरथ यजुषा 

करण चिकषानुपपनेतिसामर्थ्यात् पतिः कुर्यादिति । तच्च करण 

मासाद्याज्य निर्वापकाले चिकीषति । कः पुनः कुर्याद् ? यजमानः; 

पाखान्तरात्, “मद्यं खयाः"-इ तिःमन््रलिङ्गाञ्चः ॥ २२ ॥ 

“त मा वेदेः" । श्राङः चचाभिविधौ ; संस्तयते वेदिं व्ाघेति। 
श्योषा वे वेदिष्टैषा वेदः”-दतिग्रेषात् । वेदिं संसतृणाति* । समा- 

ल्यानादध्वयः ; दौ ठु विगरेषवचनाद्भधोता संस्तणाति ॥ २४ ॥ 

“अरय समिष्टयजुः” । प्रसन्नाखतसखः ॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ 

“श्रय बहिः । “श्रयं वे लोको बदिः “हदि इहि बद्धो” 

९-- नैतत् पदं ठ-एत्तकादन्धच । 

र्वा स २.२०. १५ मन्लपाठो जद्ध्यः। 

इ-- “इति वचनादाग्नौयां गः-इति क, भ । 

8-- ““स्तगात्यावेदेः डति का० खो सू* ३, ७. ३। | 

५-- ग्राङ्ायने तूत्तरेय गाद्पत्य मा बह्िंषस्तौत्वेति (२. १५. १४.) । 

६-- का० खरौ० सू० इ. ८. ४; तच मन्ल-- वा० सं° २. २९. १। 

समिष्टयजुरिति कमणः सञ्ज्ञा | वातच्छात्न देवता ; “खादहा 

वाते घा-इति (वा सं° २. २९१. १.) मन्तलिङ्गात् । 

ऽ-- काग श्रो खू० ३.८. ५। मन्त्रस्तु वा० सं° २. २२. १। 



( <° रत्रा?) ॥ प्रथमकागःम् ॥ ६१द 

परिष्द्धोष्ऽयं लोकः । ततः कियद तददिःशब्द वाच्यता च ओ्ओषधि- 

वाच्यता च? वहिःशब्दवाच्यांभेन तद् बदहिरयं लोकः तस्यापि 

बहहःशरब्दकलात्, ओषधिलांशेन तत्सर्वाः “च्रोषधयः' । ततश्च यद् 

"बदहः श्रधियज्ञं “जुहोति, तत् “एतल्लोकेः ओषधोः बदिंष 

ओषध्यात्मकलात् (दधाति ; तदं तथेव दृश्यते ॥ २९ ॥ 

^तांवा श्रतिरिक्ता"। बदहंराहतिं यज्ञात् ्रतिरिक्तां ज॒होति'। 
कथम् ? समिष्टयजंवान्तो यज्ञस्यः ; तद्धि देवताविसजनाये 

मित्यभिप्रायः? । ततश्च या "ऊद्धं समिषटयज्षः' सातिरिक्ता, दपा 

गतासु च देवतासु । यदा हिः । “डि-ग्रब्दः "च-श्ब्दा्यं; यदा च 

“समिष्टयजुजेदोति, श्रयः च्रनन्तरम् “एताभ्यः श्रोषचिभ्यः। 
“ताद्य चतुर्थौ श्रोषधयोऽस्खिल्लोके कथं नाम॒ भविव्यन्तोत्येव 

मयं जुहोतिः ॥ २३०॥ 

“स जुहो ति” । प्रसन्ना ॥ २१ ॥ 

` “श्रय प्रणोताः५। श्रध्वयृरुत्तरपार््वाद् दकिणपाश्चं वेदैः 

१-- परिङ्टौ-इति ठ । 

२-- समिरयनुरहमेनेव यक्ञसमाभिः । अत णत् प्रतिपत्ति कमल खते। 

अथेद्योपरिदटादाडतिपरिगिणनानुसारतः सामिधेनौसह्या चव्यं 

श्तम्-- “ताः पञ्चदश सामिधेन्यः । दावाघारौ परञ्च प्रयाजा 

इडा चयोऽनुय जाः सक्तवाकशच ग्रायोर्वा कख तास्त्रयोद श्राडतयो 

ऽय यदेवादः पलौ संयाजेष सम्प्दटहति समिद्टयजुश्च ताः पञ्च- 
द् श्ाद्तयः-इग्याद् ९९. २. ९. ५, € । 

इ-- पा० २, ३, १३ ० १ वा०। 
8 -- अज मन्तः-- वा० सं ° २.२२. ९। 

१-- प्रगौताः = खापः । (१२. ५. २, ७.) प्रणीताप्रणयनं वच्यति । 



६१९ ॥ श्रतपयनत्राद्य णम् ॥ ( ऽप्र इत्रा०) 

( श्राहवनोौयं प्रदचिणतो\ ) गला खरे भेऽवख्िता एव प्रणौताः' 

“निनयति नौचेनेयति, श्वूमौ पयस्यतीत्यथैः। “युङ्क वा इति 

निनचनाथवादः । “द्किएत दत्येतस्य तु “तथा द्युदग् भवतौ- 

त्ययवाद्ं वच्छतिः। पराडः श्रनाढन्तौ “यज्ञो यजमानं प्रकि- 

णोयात्" “च्वि हिंषायाम्२ दिस्यात् । तथाः नौयमानासु प्रणो- 

तासु "न प्रचिणातिः न हिनस्ति ॥ ३२॥ 

“स॒ निनयति । “^तन्युष्टि सुत्तमा भिति । पुटहंहुरापः, 

तासु निरस्यमानाप्रु मा त् युष्टेजनिरासस्तन पुष्टिं निराद- 

"“उन्तमा मिति । आष्वयेवस्यान्ते इत्ययः । आ्राध्वयवे शिष्टम्, तच्च 

रच्लोनिरासप्रचानयागादि; ततश्च निनयनं मेवाष्वयार्य॑ज्ञे छन्त 

भित्यभिप्रायः५ । “स येनैव प्रणयतौति । “कस्ेत्येताभिर निरुक्रा- 

भिर्याहइतिभिरित्यभिप्रायः। “अय फलौ करणान् कपालेनाधोऽघः- । 

फलो क्रियन्ते तण्डुला एभिरिति फलोकरणाः अङ्गो भवन्ति तण्डुल 

निष्यत्तौ । “श्रभ्रूततह्वावेर", “छृभ्बस्तियोग सम्पद्यकन्तरि चिः । 

"फलोकरणान्' तण्डुलादौन् "उपास्यतिः उल्किपति उत्करे । 

"कपालेन मध्यमेन प्रथमं नातिक्रामेदिति “त्रधोऽधः' श्रधस्तात् 

१-- ट-पस्तकं त्वेष पाठोऽधिकः । 

२-- इत उत्तर स्मिन्नेव ब्राद्ये (९ क °) । 

इ-- खा प २८ धा०। 

8 -- का० ओ सूु° २५. ७, २७ । मन्लस्तु वा० सं ° २. २३, ९ । 

५- सन्त्यचापाख्कल्पाः पाठभेदाः । 

६- पा ५.४.५० सू० ९ वा०। 

ऽ-- पा० खू° ५९ ४.५० । 



(€> रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् । ६९५ 

नातिदूरे । कृष्णाजिनम्?-दूति, “च्रधोऽध इत्येतद्योगनिमित्ता 

दितौयाः; छ्ष्णाजिनस्याधस्तात्, समोप इत्ययः? ॥ रर ॥ 

“देवाञ वे” । प्रसन्ना ॥ ३२४ ॥ 

“ततो देवाः" । “सवे यज्नं" ₹वियंज्ञास्यम्, 'संटज्यः समाभि- 

प्रवे संहत्य । “ज्रयेति । “अथः अनन्तरम् । भागधेयं" भाग एव 

भागधेयम् ; खाथिंको घेयः* । ^तेनः भागधेयेन पा पिष्टेन “एनान् 

श्रसुरान् निरभजन्' निभेक्तवन्तः, बहियेन्ञात् कृतवन्तः । वेन, 

कस्मात् ? आह- “रला, पशोः । अष्टक शब्दस्य अस्ताद् शः" । 

अल्ला लो हितेन "पशोः" “निरभजन्' । कलौकरणेः' पाण्ड्रभागेः 

“हवियंज्ञात्" निभेजन्तोऽग्डवन्। "एष सुनिभक्तः' भागिनं खल्पभागे- 

नापि भक्तम्, शत्रभागंः भाग मत्वा यं "निभेजन्तिः<। “सः भागो 

प्रथमम् शंसते" एव, "उतः त्रपि अबलो डि बलवतां वशर भवति । 

लब्धा" श्रासाद्य राह" ब्रूते कुतञित्कालपर्यायात् “कि लं “माः 

मां बभक्थः, मनसि कि मद्यं लया दत्त मित्यथंः। यं भागम् 

“एभ्यः रचोभ्यः (देवाः “च्रकल्ययन्' कल्पितवन्तः, समोपे प्रकि- 

पति, अ्रधिहौने न्धे तमसि" प्रवेशयति, (तथाः पशोः श्रष्टक" 

९- पा० २.३.२० र् वा० नरव्यम् । 

२-- का० श्रौ ख° इ. <, ७ । मन्लस्तु वा० सं ° २. २३. २। 

इ-- “ततो देवाः” । “सर्वयन्ञ' छ विर्यज्ञाख्यं संडन्तं छतवा'-इति ठ । 

४-- “भागरूपनामभ्यो देयः"?-इति पा० ई. 8. इद सू० २ वा०। 

५-- पा खू° €. १. € | 

ई-- “ "अभागं" भागदहौनं निभेजन्ति' ?*-इति ठ । 



६१९  ॥ प्रतपचब्राद्यणम् ॥ (प्र इत्रा० ) 

अ्रपि। “तस्मारिति । तेदनकरणाभावेन रत्तोभाग | तेदनो- 

करणेन लो हितः सिद्धम् ॥ २५॥ रः [९. २. ]॥ ५ 

ओ्ओमतोऽवन्तिनायस्य विक्रमादित्यश्रयतेः । 

 धर्माध्यच्लो हरिखामौ वयाख्यच्छतपयश्ुतिम् ॥ 

. इृत्याचायेहरिखामिनः कतौ श्तपयभाग्ये हविंज्ञेषु 

नवमाध्यायस्य दितौयं ब्राह्मणम् ॥ 

१--तिदनौ (तेमनौ ^. (1.) लोहि तम्”-इ ति 2 । तेदनौ शब्दोऽत्र पुनः 

श्रोव्यति ९३. ५. ३. ८; अन्यचान्धचर च, तथाह्धि वा० सं° २५. २, अथर | 

सं० २०. १३१. १९१; ता० ब्रा २१. 8, साङा. ग्ट. ई. १२. १२. तेमनं 

तु निष्ानम्?-दत्यमरः २. €. 88 । ॑ 

२-- अच पद्धतिः । हता वेद् मादाय, अध्वयजंडं खवच्चादाय, अमौ- 

दान्यस्थालौ मादाय, आास्नौघ्नरपथमाः पल्नौ संयाजान् कन्तः गाद्ेपद्यं प्रति 

गच्छन्ति । तचाध्वरयर्ग ई पत्यदच्तिणाभ्नौ अन्तरेण गला मत्या अग्रे गापत्यस्य 

दच्तिणत रग्रानाभिसुखः, गादपत्यस्य पश्चाद्धोता ऊद्धजानुः, तदुत्तरतो- 

ऽप्नौदत्तिणाभिसुख इत्येवं सरवे उपविशन्ति । ततोऽध्वयं वदं गएष्हौत्वा कमेग 

“सोमायानुनृहिः, ^तवष्ेऽननि', देवानाग्पलौग्योऽनुनूदि", “अ्मये गह 

पतयेऽनुनृदि'-इवयुत्का जु चतुरहौत माज्यं गहीत्वा, आश्वा, कमे 

सोमं यजः-दत्यादिक माद्ध। तथा शरदं सोमायः-इव्यादिव्यागञ्। 

ततः सर्वेषा मिडाभागमच्तगम्, माजेनम्, टणप्रहरणम्, अमो पस्य शनम्, 

्प्रीदध्वर्याः संवादः, संखवद्धयोमः, गाहेपत्यं परौयोत्तरद्ोमद्यम्, पत्या 



{ 

( €खअ० रत्रा) ॥ प्रथमकाण्डम् ॥ ६१९७ 

सुश्सिते यज्ञे। दक्िणतुः परौत्य पुशैपां निन- ` 
यति त॒था दग् भवति तस्मादश्िणएतः परत्य पूशेपाचं 
निनयति देवलोके मेऽप्यसदिति वृं यजते यो युजते सो 

स्यष॒ यज्ञो देवलोक मेवामिप्र॑ति तदनुचौ दु्िणा यां 

ददाति सेति दुश्िणा मन्वारभ्य यजमानः ॥ १॥ 
स ऽरष॒ देवयानो वा पिदयाणो वा पन्धाः। तुद्- 

भयतोऽभ्रिशिखे ससोषन्त्यो तिष्ठतः प्रति त॒ मोषतो युः 

प्रत्युष्योऽत्यु तु सजत यो ऽतिर्ज्यः शन्तिरापस्तदेत 

मेवेतत्पन्धानः< शमयति ॥ ₹२॥ 
पूरौ निनयति। स॒वं वे पुशः सुर्वेणेवेन मेत- 

च्छमयति सन्तत म॒व्यवच्छिननं निनयति सुन्ततेनेवेन 
मेतदुव्यवच्छिन्नेन शमयति ॥ ३ ५. 

य॒देव॒ पुणेपा चं निन॒यति। यद्धे यन्नस्य मिथ्या 

वेदयोक्रयो विमुश्चनम्, होतुवैदयो्रपरिषिच्चनम्, गाडइपत्यस्योत्तरत आरभ्य 

वेदेः पूर्वान्तं यावत् बेदटटणपरिस्तरणच्चेति पलो संयाजसङ् पः । 
[भ (५ ७ न ी। 

ततोऽध्वयंभ्रेव मान्यं विलाप्य, बह्िंषः सकाशात् कुश्रामुषटि स्ये पार 

गद्यौला, ऊधंस्ति्धन्, सततं घ्रुवयेव समिषटयजुजुंद्ोति । ततो दभसुे- 

रनुप्रहरणम्, बर्हम । ततो वेदिमध्ये उदङ्मुख उपविष्टः पणणेता 

निनयति । ततः फलौकरणानन्तरं स्थापितान् कणान् प्रथमकपाले निधाय, 
क 9 वि् र 

सवयेनोत्करस्योपरि कृष्णा जिनं धारयन्, छष्णजिनस्याधस्तादुत्करे कपालेनव 

कगान् प्रास्यति, तत उदकोपस्यशं इति समिद्धयजुःसङ्कपः। 
78 



६९८ ॥ ब्रातपन्रद्धागम् । (ऽपर शब्रा) 

कियते व्यस्य तददन्ति छण्ठन्ति* । शन्तिरापस्तदद्िः 
श्रान्त्या शमयति तद्विः सन्दधाति ॥ 8 ॥ 

पुरी निनयति । सुव वे पुशः सूर्वेशेवैतत्स॒न्दधाति 
सुन्तत स॒व्यवच्छिन्नं निनयति सन्ततेनवेतद व्यवच्छिनेन 
सन्दधाति ॥५॥ 

तदज्जलिना प्रतिष्णात । सं वच्चसा पयसा सन्त- 
नूभिरगन्महि सनसा सई शिवेन त्व॒ष्टा सुदचो विदधातु 

रायोऽनुमाष्ट तन्नो यदिलिष्ट सिति यदिदं तन्सुन्द- 

धाति ॥ & ॥ 

अथ सख मुपस्प्रते । दयं तद्यस्मान्सख सुपस्पृशते 

ऽतं वा ऽच्चापो ऽग्धुतेनेवेतत्सुरस्पृश्त ऽरुतुद् चवे- 

तत्कम्मात्सन् कुरूते तस्मान्मुख मुपस्प्श्ते ॥ ७ ॥ 

थ विब्ण॒क्रमुन् करमते । देवान्वा ऽर्षु प्रीणाति 
यो युजत ऽरतेन यज्ञेनःग्भिरिव त्वद्युजुभिरिव त्वद्ाहु- 
तिभिरिव त्वत्स॒ रेवान् प्रौत्वा तेषघपित्वौ भवति 
तेषपित्वौ भूत्वा तानेवामिप्रकामति ॥ ८ ॥ 

य॒देव॒ व्विष्णुक्रमान् कुमते । यन्नो वे विष्णः सु 
देवेभ्य इमां विक्रान्तं विचकसे येषा मियं विक्रान्ति- 

* च्वरवन्ति"- इति च । 



(<अ रत्रा) ॥ प्रयमक! ण्डम् ॥ १९ 

रिद् मेवु प्रथमेन पदन पस्याराथेदु मन्त॒रिष्ं दितौ 
येन दिव सुत्तमेनैताम्बेवेषु ऽर्तस्मे विव्णयंज्ञो विक्रान्तं 
विक्रमते तस्मादिष्णकमान् कमते तद्या ऽइतु शव॒ 

पराचौनं भयिष्ठा ऽइव कमन्ते ॥ < ॥ 
त॒द् तत्पुथिव्यां विष्णव्यक्रशस्त । गायचंण छन्दसा 

ततो निभक्तो योऽस्मान् इष्ियं च वय दिष्परोऽन्त- 

रिष विष्छव्यक्सत चेषटभेन छन्दसा ततो निभक्तो 

योऽस्मान् देष य॒च्च वयं दिष््रौ दिवि विष्णव्यक्रश्स्त 

जागतेन छन्दसा ततो निभक्तौो योऽस्मान् इष्टि यञ्च 

वय दिष्म इत्येव मिसांल्लोकान्त्समारुद्याथषा ग॒ति- 

रेषा प्रतिष्ठा य॒ ऽरुष तपति तस्य यु र ष्मयस्ते सुकूतो- 

ऽथ यत्पुरं भाः प्रजापतिवां स॒ स्वगो वा लोकस्तदेव 

मिभांल्लोकान्त्समारुद्याथेतां गति मेतां प्रतिष्ठां गच्छति 

परस्तात् त्वेवार्वाडः क्रमेत य॒ ऽदइतोऽनुशासनं चिकी षद् 

इयं तद्युस्मात्परस्तादर्वा डः कमेत» ॥ १० ॥ 
अपसरणतो इ वा ऽच्ुमरे देवा जयन्तोऽजयन् । दिव 

मेवागरेऽथेद् मन्त॒रिक्ष मथेतोऽनयसर शात्सपनाननुदन्त 
तथो ऽख्वैष॒ रतदपसरणत् ऽण्वापरे जयन् जयति। द्वि 

* “कमते?-दति च। 

† “जय जयति !-इति क, ' जयज्जयति ˆ इति घ । 



४५3 ॥ प्तप यत्राद्ययाम् ॥ (श्प० व्रा} 

मेवागरेयेदु मन्तुरिश् ॒मथेतोऽनपसरणात्सपनान्नुदत 

ऽइयं व एथिवौ प्रतिष्ठा तदस्या मेवेत््रतिष्ठायां प्रति- 
तिष्टति ॥ ११ ॥ | 

तदू तदिवि व्विष्एव्यक्ररस्त । जागतेन छन्दसा त॒तो 
निभक्तो योऽस्मान् इष्टि य॒च्च त्रयं दिष्मोऽन्तरिक्षे दिष्ण- 

व्यकधस्त चेष्ठभेन छन्दसा ततो निभक्तो योऽस्मान् देष्टि 

य॒ज्च वरय दिष्मः प्रथिव्यां विष्णव्येकर्स्त गायचेण 

छन्दसा ततो निभक्तो योऽस्मान् दि य॒च्च वय 

दिष्मोऽस्माद्न्नादस्य प्रतिष्ठाया इत्यस्या हीद्ः सुवं 

मननाद्यं प्र॒तिष्ठितं तस्मादाहास्मादुत्ादस्ये प्रतिष्ठाया 
इइति ॥ १२ ॥ 

अथ प्राङः प्रते । प्राचौ हि देवानां दिक् तस्मात् 
प्राङः प्रक्षते ॥ १३ ॥ 

स प्रश्षते। गन्म स्वरिति देवा वे स्वरगन्न 
देवालित्येवेतदाह सं ज्योतिषाभूसेति सं देवेरभूमे- 
त्येवेतदादइ ॥ १४ ॥ 

श्रथ खय मुदौक्ते। सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां 
गति मेतां प्रतिष्ठां गच्छति तस्मात् सय मुदौ 

छते ॥ १५ ॥ 

स ऽइदौश्षते । स्वयम्भृरसि श्रेष्ठो रभ्मिरित्येष वे 



(९० इेत्रा° ) ॥ परथमकार्डम् । ६२१. 

श्रेष्ठो रश्मियत्सयस्तस्मादाह स्वयन्भूरसि श्रेष्ठो रश्मि 

रिति ब्रचादा ऽञअ्रसि व्वच्चा मे देहीति त्वेवाहं बरवौ 

मोति ह स्माह याज्वरूक्यस्त॒द्योव ब्राद्यणनैष्टव्यं यद् 

ब्रह्मवचसौ स्यादि्युतो द स्माहोपोदितेयु ऽरुष वाव 
सद्य गा दास्यतिगोदा गा मे रेहौत्येवं यं कामं 
काम॒यते सोऽस्मे कामः स॒ण्डद्यते ॥ १६ ॥ ¢ 

अथावत्तंते। खयस्याडृत मन्वावत्त ऽइति तुदरेतां गुति 
मेतां प्रतिष्ठां ग॒त्वेत॒स्येवा टुत मन्वावत्तं ते* ॥ १७ ॥ 

थ गुदपत्य म॒पतिष्ठते। दय तदुस्माङ्गाहपत्य मुप- 

तिष्ठते खहा वं गादहपत्यो णहा वे प्रतिष्ठा तद दष 

वेतत्प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति युावदेवास्येह॒ मानुष 

मायुस्त॒स्मा ऽरवैतदुपतिष्ठते तस्माहाहंपत्य मुप- 
तिष्ठते ॥ १८ ॥ । 

स ऽङुपतिषते । चरभ्रे हते सुखहपतिरू्वया्रेऽह 
खदहपतिना भूयास सुखहपतिरू्वं म॒याग्रे खहुपतिना 

भूया ऽइति नुच तिरोहित भिवास्य्थूरि णो गाह 
पत्यानि सन््वत्य॒नार्तानि नौ गादपत्यानि सन्त्ित्येवै- 
तदाह शत हिमा इति शतं व्रर्षाणि जोव्यास 

* भमन्वुवत्तेते?- इति घ । 



६२२ ॥ शतपचन्राद्मणम् ॥ ( ऽप्र° 9व्रा०) 

मित्यवतदाह तदष्येतद् ब्वन्नाद्रियेतापि हि भयाभ्सि 

प्तादषभ्यः परुषो जौवति तस्माद्प्येतद अ्वन्नाद्रि 

येत ॥ १६ ॥ 

अथावत्तते। खयस्या हुत मन्वावत्तं ऽइति तदेतां गति 
मेतां प्रतिष्ठां गत्वेतस्येवाटुत मन्वुावत्तते* ॥ २० ॥ 
~ चथ पुचुस्य नाम रह्लाति । इद्" मेऽयु' वौयं पुचो- 
ऽनुसुन्तनवदिति य॒दि पुचो न स्यादुप्यात्म॒न खव नाम 
ग्रह्लोयात् ॥ २१॥ 

च्थाहवनौय मपतिषएठते। प्रादे युन्नोऽनुसन्ति- 

घाता ऽइति त्ूष्लौ मुपतिष्ठते। ॥ २२ ॥ 
थ व्रतं व्विशटजते । इद् मदं य॒ ण्वास्मि सोऽस्मौत्य- 

मानुष इव वा ऽरुतुट् भवति युट् त्रत सुपेति न हि 

तदवकुल्पते युट् ब्रूयादिद् म सत्याद्न्त सुषेसौति 

तदु खलु पुनमौनुषौ भवति तस्मादिद् महं यु वास्मि 

सोऽसमोत्येवं व्रतं द्विूटजेत ॥ २३॥ ४॥ 

॥ इति सत्तमप्रपाटक्ते चतुथं ब्राह्मणम् [ ९. ३. |॥ 

“संस्थिते यन्न” । याजमानकमाभिधायि ब्राह्मण मेतत् । 

"द किरतः परौत्यः अध्वयुः निनयतिः। “द्विः यतः, तथाः कति 

उदकं भवति, परोत्ये शुक्त द ् तिणादा गला निनयनायोद् गा गमनं 
€ ~ 9 

* “मन्वावत्तेते"-दइति क, घ | 1 “मुपरतिष्छते"-दइति क । 



(<अ रत्रा० ) ॥ प्रथम काण्डम् ॥ दै 

भवति उद पा्निनयनस्यानुवादौ न सवेत विधिः। कुतः ? “त्रय 

विष्णक्रमान् क्रमते"-इति९ परतः “श्रथ'-्रब्देनानन्तर वचनं संयुज्य 

पदार्थान्तराणां विधानात् । तथा द्युद् गित्यचं दचिणतः परौत्ये- 

त्यथेवादोऽयम् । प्रणनिनयने “देवलोके मेऽप्यादि। अयं यज्ञः 

श्रसत् भवतु ! एव मथं यजमानौ "यजते" ; "यो यजते, स यज्ञोऽस्य 

(यजमानस्य) देवलोक मेवा भिति । मां संस्ञतवानसौ, अतो मया 

रत्युपकरण्तौय भित्यभिप्रायः। (तदनूचौः" । दच्तेः सभ्टद्धाथ स्य? 

'दलिणणः शूपम् ¦ यज्ञसश्टद्यथं यज्ञ॒ मनु विलप्मा दवचिरेति। 

दकि मन्वारभ्यः। सा हि परिक्रयायोा ; खविडःनिष्यादिता 

परिक्रौयते, यथान्यत्रापि परिक्रयसम्बद्धः परिक्रता, एव 

मापि ॥९ ॥२ 

“स॒ एष देवयानः । श्रात्मयाजिनस्तस्य कुणपादिमोक्तप्रात्नः 

१-- इेवोपरिष्टाददमकण्डिका दषटव्या (६१८ ए० ९३ पं०)। 

२-- भ्वा° आ० ६०< धा० | 

इ३-- ठ-पस्तके त्वद मेव हइ रिसखामिछछतं भाष्य मिहान्यथा दृश्यते । 

तद्यथा-- “संस्थिते समाप यक्ते पृणपाचासादितं जलं निनयति ; 

अरथा दष्वयु येजमानाञ्नलौ । यजमानोऽपि तदञ्चलिना प्रतिग्रहा 
तोति वच्धति। यो दशेपृगमासात्मना यजते, मम यज्ञोऽयं देव- 

लोकेऽपि असत् । लेट लिखये, स्यादित्यथेः । खघ यज्ञोऽस्य देव- 
लोक मेव आभिमुख्येन खति । तस्मादन्वगञ्चनश्नौला मन्वाहाय- 

लच्तग्रौलां यां दच्िणां ददाति, सा देवलोकमेति। ततो दच्िणां 

सम्टद्धिखरूपा मन्वारभ्य यजमानौ देवलोक मेत्येव ॥ २॥-दइति। 



६२४ ॥ श्रत पयन्राद्धयगम् ॥ ( ऽप्र० श््नरा० ) 

देवयाजिनः पिढलो कः पन्थाः । एवञ्च केवलकमिंणः पुनराटत्ति- 

द शिता ; यतस्वचाय मेव “श्रन्वावत्तेते' इत्युपसंहारः? । “श्रपि हि 

न षर्व चः श्रुतम्- इं तौ श्र्टणएवं पिदा मित्युपक्रम्य, ज्ञान- 
समुचितकर्मिणः पुनराटत्तिदं शिता- ^ते य एव मेतदिद्ः”-इत्या- 

दिनार । वाशब्दो यवखितः। तद्भयतः" “श्रचिशिखेः ्र्िज्चाले 

“श्रोषन्यौ' भस्मघात् कुवन्यौ “षन्तिष्ठतः' । दनात् सुक्रिरित्य्थः । 

ज्ानषदकारिकमेकारो यजमानः ्रतिष्ज्यःः। ज्ञानिनशचोष्णं 

पन्थानञ्च उवष्णग्रमनसमर्थाभिरद्धिः शमयति । शान्तिसाधनं शश्रान्तिः", 

च्लानसमु चितकम्मेफलमलचालकं भवतौ ति सम्मतम् । केवलस्य खर्गादि - 

फलं तु कार्य्यारम्भादौपचारिक मिति ( मां कोकिलग्हेणेव गच्छ - 

न्तोति यतस्तेऽतः किं (२२) यदि फलभोगाय देवलोकं यजमानो 

याति, सदेव एव। स एष देवफलभोगाथे टेवानेति; “देवो 

ला देवानप्येतौतिवचनात् । पिदश केवलात्कश्मेणः। तदु भयतः' 

तच उभयतः, उभयोरपि मागयोः “श्रधचिशिखे' खूयंरश्षयः “ओषतः' 

दहतः । योऽकृतषृत्यः, त॒ मोषतः; यस्तु कृतनियतकर्मा, त 

मतिष्टजतः । परन्छनेन पसेकेन शान्ते जाते यः" भ्रत्युष्यः", “उष 

दाहे“ प्रतिददनाहः, "तेः भ्रत्योषतः' प्रतिददतः । यथा दशित- 

यन्ञादावेष एवाच्रिस्योगो निमित्त मिति, एवं तदपि ते प्रदो 

दहतः । “श्रतिष्जेते" अतिषजेनं विसजेनम् ॥ २ ॥ 

१-- इहेव विंशकण्डिकान्ते दव्यम् (६२२ ए० ५ पं) । 

र्-- इ हेवान्यकाण्डे ऽपर ° रत्रा ४--१९क० (१४.९. १. ४--२९.)। 

द-- खु च पाटो न-ज-पस्तकयोः।  ४-- ना० प° ९७ घा०। 



(९० उत्रा०) ॥ पयमकाण्डम् ॥ २५ 

.“परणं" । श्रपां प्रणम् ; शान्तिरापः-द्तिवचनात्* । उदकस्य 

` एवं तावदाधिदैविकं निनयनस्य प्रयोजनम्? ॥ र् ॥ 

अधियज्ञं द गेयन्नाद--““यदेवेति । यदे मिथ्या क्रियते यज्ञस्य" 

अकरण मन्ययाकरणञ्च, (तद विदहन्तः व्यथं कुर्वन्ति यन्ञौ- 

यापः, चलन्ति" “चण हिंसायाम्”२; हिंसन्ति, दुःखायन्तो - 

त्यथेः॥४॥ ॥१॥र 

१-- इहेव पुरस्तात् (६९७ ए० = पं) ब्ररटव्यम् । 
र- का० ओरौ ङू० इ. ८. ८ । इ-- त० ० इधा० । 

इ३-- ठ-पुस्तके तु दितौ यादि चतुःकण्डिकानां भाव्याण्येवम्-- 

“देवलोकपाप्तौ प्रसङ्गात् मार्गान्तरं श्तिरेवादइ-- “स रवः? । 

स यन्नो देवयानः देवैः घापणौयः, पिढटभिः पापगौयः पिटयाणः। 

देवयानोऽभिद्योचिणा मध्वा ख्गंगमनायः; पिटयाणोऽन्यमनुष्याणा 

मध्वा । तदुभयतः आमरेरादवनौयादेः देवयानमिढयाणौ शिखे 

ऊष्ैज्चाज्े चषन्तयौ सन्ततः । अपां शन्तिखरूपत्वात् तन्निनयनेन 
पन्तो भवति देवपन्याः ॥२॥ 

पूणे । अर्थान्नलेन निनयनधर्माच युगम् । सन्तत मवयवच्छनम् 
अनवखण्डितेन शचारानिनयनेन ॥ ३ ॥ 

यद्देव । यक्ञस्य यत्किच्धिन्मिश्या परमादादिना कियते । यस्य 

तदिति । अस्य यजमानस्य तन्मि्याज्नतं विदन्ति विनाशयति, यज्ञः 

सम्प्रा भवति ; च्त्वन्ति दिन स्ति, तत् मिश्याडि न दुःखायतौत्यथैः॥ 
श्रान्तिरिप इति समानम् ॥ 8 ॥ 

पूणे । खतत् मिश्याद्धतं सन्दधाति सन्धितं कणशोति । सन्तत 

मनवखण्डितम् । तेन यज्ञस्यानुसन्धानं भवतोति श्रोषः॥ ५॥ ?-इति । 

79 | 



& २६ ॥ ग्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( ऽप् त्रा०) 

 “तदज्जलिना'। यद्यपि “श्रतुमाष्ु तन्नो यदिलिष्टम्”- 

द्तिलिङ्गात्ः सुखोपस्परणेनाङ्गता मन्त्रस्य प्रतिभाति, तथापि 

वाक्याद्मतिग्रडसाङ्गता । तयाडहि “वदि र तत्छन्दधा ति?-दतियदह- 

णार्यवाद् एव परतो दृश्यते, अ्रथवाद्न्तराभावात् ; अयशब्देन च 

सुखो पस्शेनस्य व्यवधानादयेवादान्तर*द शेनाच्च । लिङ्गञ्चा विरद 

मेव; मुखवद्भस्तयोरपि शरोरकदेश्रल्ात् । “यदिदृढ भिति। 

यजमानस्य एव यज्ञो वन्ते ; तचैव स्थितस्य "यदिष्ढं तत्ष- 

न्टधातिः-दत्यभिप्रायः। कण्लानान्तु “तदज्ञलिना प्रतिग्टहाति, 

तच जपति संवचेति""९ । गह्नतः यज्ञवोयं मच च जष्यमानः 

प्रतिग्रदण्णय स्मरशनेऽपि प्रकागशयिय्यति। कः पुनः प्रतिग्टहाति ? 

यजमानः; अध्वर्घो निनघने व्यापतलात्, अन्यः कोऽपोति सिद्ध 

आ भ्रौ लिङ्गलान्दन्लरस्य यजमान एव । तथच यज्ञस्य “य॒द् विषं 

तत्छन्दधातौति (उपपत््या, अत॒ उत्तरच च “एतद् चेवैतत् कमं 

करुरुते""-द तिमन््वावयगेषेरेव च स्वै भेवातः परं याजमान 

मित्यवसौ यते ॥ ई ॥ | 

९-- का० खौ० स्ू० ३२. ८. € । तन्मन्लस्तु बा° सं° २. २४. १ । 

र-- वा० स० २. २४. ९ बर्ब्यः। 

इ-- 'यदृद्ध'- दति क, भ । 

४-- “उपग्राब्देन'-दति ठ (उत्तरकश्डिकिारञ्भे) | 

५-- श््यवघानाथेवाद न्त र?-इति ठ। 

ई-- संदचस्नेति मन्छस्तु वा० सं* २. २९.१९ ¦ 

®-- ७ क० जषटव्या। 

<-- उपपच््येधादिग्रञ्यः ठ-पक्तके नास्ति; 



( €० शत्रा) ॥ पथम काण्डम् । ई २७ 

"अथ सुखम्"*९। “एतदु चेवेतत्करमात्मन् कुरुते”-दतिगेषाद् 

यजमान श्रात्मौय भेव सुख मद्धिरुपस्युग्रत इति गम्यते । यस्मात् 

कारणणत् सुखं स्पृशति, तद् इवम्" दे ते कारणे इत्यथैः । 

तैकं तावत्- रष्तेनेवेतदात्मानं संस्यशरतेः-द्रति। कथ म्भः 

संसपृश्धमाने श्रष्डतेन संसयृशते ? तदाद “अश्ठतं वा च्रापः”-दति । 

यत्ते देवाना मन्न मण्डतम्, ता श्रापः; श्राप ए हि एद्धतमा 

अरष्टत॒मित्यमिप्रायः। अश्टतसस्यश्रेनं यजमानेन कन्तेय मित्येक 

कारणम् ! श्रपर मपि- "एतच्च कमे आत्मनः कुरुते यजमानः । 

कथम् ? यज्ञो वा श्रापः; चापश्च संकेषणहेतुरित्यभिप्रायः॥७॥ 

“श्रय विष्णुक्रमान्” । ("विष्णोः यज्ञस्य") सम्प्रवेश भिव 

दला श्टेवान् मरौला?, (देवेषु मध्ये) श्रपिलौः भागो लाः च 

उपेति विष्णक्रमैदवयाजौत्यथेः । ““त्रलुपसरगाद्ा”-इ तिः कमेरात्म- 
नेपदम् ॥ ८॥* | | 

१ काण ओ्रौ० सू० ३. ८. १०। “रुतचार्थकर्म, ततश्छान्तापच्छिन्नादौ 

` न भवति"इति च तदुत्तौ यान्निकदेवः। 

र-- का० श्रौ° सू० ३. ८. १९ । मन्त्रास्तु वा० सं ° २. २५. ९, २, इ । 

द-- पा० स० ९. ३. ४३। 

8-- इ हाप्यन्यथा भाष्य ठ-एस्तके। तद्यया- 

“अथ विषक्रमान् । विष्णोय ज्ञस्य कमं विष्एकामस्तं विष्णापवेशर 
मेव कुरुते । देवान् वा । देवानेतान् रष यजमानः पौलान् कशोति, 

यो विये्ञं संस्थापयति । त्वच्छन्दः समुच्चये । ऋगादिभिर्देवान् 
म्नौत्वा तेषु देवेष मध्ये भागवान् भवति । भागित्वं प्राप्य तान् 

विष्णुकमनेव सवेतोभावेन प्रकामति ॥ < ॥-इवि ! ` 



इ ॥ श्रतपरथब्राद्यणम् ॥ ( प्रर 9त्रा ) 

“यदेव विष्णुक्रमान्” । यजमानशरौरस् एव यज्ञो विष्णुः" 
यजमाना “विक्रमते' ।९ तद्वै तच दत एवः लोकात् "पराचोनम्' 

ऊद्वैम्, अन्तरि दिव भित्येवं श्यिष्ठा दवः बह्तमा दव 

क्रमन्ते ॥ < ॥ 

विष्णक्रमणे मन्लाः९- “तदु तत् एधिव्याम्-दूति । प्रसन्ना । 

“इत्येव भिमांज्ञोकान्""-इति उन्तरप्चस्यायैवाद्ः । गम्यत इतिं 
"गतिः, प्रतितिष्ठन््यस्या मिति भ्रतिष्टाः। नतस्छः आ्रादित्यस्य श्ये 

रश्मयः कदम्बकेसरवदनन्तमेदाः, ते सुकतः' ये पूर्वै यजमानाः 

तेजःशरौराः । उपरितान] मेव "यर्" यज्ञरूपः श्रजापतिः, खरग 

वा लोकः' अ्रज्ञानानां कमेकटणां प्रजानां पतिः, ज्ञानिना सुपभोग्यं 

` स्यानम्, तत्" तत; ते गच्छन्तोत्यभिप्रायः। भाः प्रकाग्रमाचं 

खयंरूपम् । ( पच्चान्तरो पन्यासः। ) “परस्तात् लेव । "तु-शब्दः 

खशब्दाधं, “एव'-दत्यवधाराणा्थः । (इ तः' श्रस्मादेव लोकात् श्रतु- 

शासनम्" श्रस्खिन्नेव लोके फलोपभोगं बहकाल माशास्त, सः 

----- 

१-- ठ-पुतके त्वेतदुत्तर मेष ग्रन्थोऽधिकः-- ` | 
“विष्णरेव देवेभ्योऽर्थायेमां विष्ण॒कमलच्तणां विकान्तवान् । प्रथमेन 

पादेन एथिवौकमलच्तगेन, पस्पार। “स्प पौतिचलनयोः लिट् । 

दवितीयेन पादेनान्तरि त्तं विक्रान्तवान् । उत्तमेन दिवि कमगात्मकेन । 

रतां विष्णक्रमात्मिकां यच्छ विक्रमते । तस्मादेतोः विष्णुकमान् 

मते ॥ ”-इति। 

२-- वा० सं २. २५. ३, २, ९ चदव्याः। 



( €अ० इत्रार) ॥ प्रथम काण्डम् । ६२९ 

शर्वाडः विक्रमणेनेव "यस्मात्" अध्वयेवः “परस्तात् क्रमेत, तत् 

इथं" कारणम् ॥ १० ॥' 

“श्रपसरणएतो ह” । जितापसरणेन जितवन्तौ दयुलो काख्यम्, 

्रस्माल्लोकादपद्टत्य असुरान् हतवन्तः देवाः । दितौ यच्च॒ फलोप- 

भोगानन्तर प्रतिष्ठायां प्रच्युतानां खर्गाल्लोकाज्निरपद्रवात् । ततञ्च 

यदितः पराचोनं क्रमेत, तदेतां गतिं गल्ला प्रतिष्ठायां प्रति- 

तिष्टतिः ॥ ९१ ॥१ | 

“तदु तदिषि२। यद्धि खगे अन्नाद्यम्, तदप्यसिन्नेव लोके 

१-- “तदु तत् एथि्याम् । प्रसन्ना । इमान् एधिव्यन्तरित्तद्य॒सञ्ज््- 

कान्, णवं समारूढान् छता अनन्तरम् । विष्णक्रमणस्याथैवादः-- ` 

खषा गतिः। गम्यत इति गतिः, प्रतिकूलं तिरत्यस्या मिति पतिष्धा। ` 
य रखष आदित्यः, तस्यादिश्यस्य ये खषमयः किरणकदम्बाः, ते सुक्लत 

इति । अधेति । पर् सुत्कृटं भासनं प्रजापतिर्वा, सर्व खरग 

लोको निरुप्रवत्वात् । रुवम््रकारेय यज्वा रतां गतिं प्रतिख्ा 

पाप्नोति, परस्तात्त अर्वाङ अर्वाच्चनश्रौलः कमेत, इतो लोकादनु- 

प्रासनं कत्ते मिच्छेत् । दयम्, इ ह7सुचलक्तणम् अर्वाचचनच्चेति ।९०॥- 
इतीर मेव भाष्यं ठ-पुसतके । 

२-- अच ठ-एस्तकलिखितं भाष्यपाठान्तर चेतत्- 
“अपसरणतः । जयन्तो देवा दिव मगरे, ततोऽन्तरित्तम् । इतः 

अपसरणात् खतदाचरणादेव सम्पनराच्च्छनरून् व्ययितवन्तः । खव 
मस्याचरणस्यापि भवति । इयं वै इति। अति शोद्धितम्॥ ११॥-इति। 

इ३-- दिवोत्यादयः परतिषाया इव्यन्ताः पञ्च मन्लाः वा० सं° २. २५. 

१-१ । तज “अस्मादन्नादिति भाग मवेच्तते"-इति का० ओओ सू 



९२० ॥ प्रतपथत्राद्यणम् । ( ऽप्र° त्रा) 

प्रतिष्ठितम् ; चन्रमसोऽप्याप्यायनं प्रतिपदि सान्नाय्येन क्रियते ; अतः 

श्रस्मादन्नात्' निष्काशने दिषन् सर्समा जिष्का सितो भवति ॥ १९॥९ 

“अय प्राङ् प्र्ते,९। प्राडनिरौक्षणेन सन्तपिता गच्छन्तो 

देवा निरौकिता भवन्तौत्यभिप्रायः२ ॥ १२ ॥ 

“स ॒प्रचते*। मञ्चाक्रो ण्न्तोतिवत् खर्=देवाः'; तेजः- 

शरौरलात् ज्योतिरन्देवाः। समभ्मः तदेवलं प्राप्ता इत्यथः ॥१४॥५ 

“श्रय र्यं सुदोक्तते९ । ( खये: खल् ) यज्ञकचतणां गन्तव्यं 

प्रतिष्ठा चः ॥ ९५॥ | 

“ख उदक्त । तेजो धनो रश्िश्रब्देनो च्यते । "एषः" तेषा मति- 

३. <. १३ । “अस्ये प्रतिद्छाया इति भूमिभ"-इति च वदुत्तरङूचम् 

(१४) । “ूमिम्' देदिभूमिम् ; उपविष्टः ख । 

₹-- इहं चास्ति ठ-पक्तकक्चता पाठान्तरता । तद्यया- 

। "इत ऊद्धौा बेदौति तव्मकार माह-- “तदु तदिति । दिवि 

अन्तरिच्ते एथिव्या मस्मादन्नाद्धागल्तणात् । अस्ये प्रति्ायाः 

वेदेः । थावतौ वै बेदिसतावतौ एथिवौति ।॥ १२ ॥-इति । 

२-- काण श्रौ सू° ३. ८.१५ | वा० सं° २.२५. ई । 

इ₹-- ठ-पुरतके त्विद्ध “प्रसन्ना'-इत्येव । 

8-- का०्ख० ख् इ. <. १९ । वा० सर. २५. ७। 

५-- “स पत्ते । खरिति ।. यन्नो ह वे खरिति यक्ञदेवखर््थाः खः- 
प्ब्दवाचयाः, यच्र देवा अभिपेवाः ; देवानगन्मेति ॥ १४ ॥*- दति ठ । 

द्-- का० श्चौ० खू° द्. ८. १९७ । वा० सं° २. २६. १। 
ॐ-- खषा तु घसन्ना'-दयव्याख्यातेव ठ-पु्तके । 
<-- काणश्च ख ३, ८.१८। वा० सं° र. २६.२। 



(€अ० दव्रा°) ॥ प्रथम काग्डम् ॥ ६२२ 

श्रयः। 'याज्ञवरक्य इत्याह स- 'वद्चीदा श्रसि वचा मे देदौति 

( एत देवाश्रास्महे वयम् ) श्रहमिति त्रवोमिः। ब्राह्मणएन तदरेष्टव्यम्' 

"यत्' श्रह त्राद्ण्छयुक्तः स्या भिति तु श्राह समः उक्तवान 

“श्रौ पोदितेयः' । उपगम्य उदिता पितुरूपोदिता; ““स्तीभ्यो टक् 

उपोदिताया अपत्य मिति विग्रहः गा दास्यतिः इति 

गो-प्रायेना । “एवं प्रजादिष्वपि वक्रम् ॥ १६ ॥९ 

: “्रयावन्तते”२ । प्रदक्िण मावन्तते । एवं तस्य खुयस्यानु- 

ठति: ॥ ९७ ॥ | 

“च्य गादेपत्यम्'“ । कारणदयं तस्याथुपस्वाने । खर्योप- 

स्थानादिना खगंतिः, गारपत्योपस्थानेन खण्डे प्रतितिष्ठति। 

दितौयनच्च 'यावदेवास्येदः मानुषायुष उपतिष्टतेः ॥ ९८ ॥९ 

९-- पा० सू ४.९.१२० । 

र-- रतद्भाष्यञ्चाप्यन्धविधं ठ-पुत्तके । तद्यधा-- 

“स उदौत्ते । प्रसन्ना । (इति त्वेवाह' इत्ये वाहं त्रवौमि । वच 

ख्व याचते | ब्राद्यणेन तद्धि णडव्य मेव यतौ ब्रद्मवचसौ स्यात् । 
उप समौपे उदिता आदिय यस्य हृ्युपोदिता, तस्या अपत्य 

मीपोदितेयः। रष राजा मद्यं सम्प्रदानश्रूलाय माः पयसखतौः दास्यति । 

छे गोदाः मे मन्यं गाः देद्धि । खव मिव्याद्याण्यः ॥ १६ ॥'*-इति । 

इ-- का० श्रौ ० ° २.८. १९ । वा० सं २. २९. ३।. 

€ -- इय मप्ययाख्याता प्रसन्नेति ठ~पुशके । 

५--का० रौ° ० इ. ८.२१। 
९₹-- ख्तद्ाष्यच्चान्यविधं ठ-पस्तके । तद्यथा-- 

“अथ गादषत्यम् । द्वयं गतिपतिदात्मकं गारपत्योपस्थाना- 



दर् ॥ ग्रतपरयत्राद्यणम् ॥ ( ऽप्र° त्रा) 

"क उपतिष्ठते९। अरस्धूरिण्णे' असहाय-गो-वाद्यः सयृरः, तच्ा- 

सहायमान्न लच्छते; स्यूरोऽसिन्नस्तोति स्यूरो, न स्यूरो अष्यूरो, 
ससहायिनो । तव॒ गादेपत्ये कर्मणि प्रत्ते अह मिन्धनादिना 

पालकः, अस्थूरो गहपति; लम् कमेष्णम्? । चरत ॒आह- 

'“अनार्तानोति। चर्यूरिवेन च सामथ्येताकिप्रं यजमानस्य जौोवित 

भिति “श्तं वर्षाणि जोयास भित्याह-दतिः विदणोति ॥ १८ ॥“ 

दवाप्यते । एष्टा वै इत्याद्याप्रौः पवत्तनाथा । यावद्धिति । उ इति 
अनेककर्मां निपातः । यावत््रमाण मस्य एरुषस्य आयुर्जौवनम्, तस्मे 

रखुतदायुषे उप्रतिते । तस्मादिति निगमः ॥ १८ ॥- द्रति । 
९- वा० सं० २, २७, ९ । 

₹--““ अस्थूरि" अस्थूरोणि । रकाश्वयुक्तः शकटः स्थ॒रिरि्युच्यते, तद्दि 

परौतो बहुभिरत्धेरुपेतः श्रकटोऽस्थूरिः । तेन च सम्प्रणता लच्ते'- 

इति ० सं° ९. १५. १९ सा० भा! “रकपाश्चं बलोवदंयुक्त 

प्रकटं स्थूरि, न स्थूरि अस्थूरि । लुप्तो पमानम्'”-इति वा० सं° र्. 

२७, ९ मह ° भा० । इ द्येत्तरचापि एनः ष्यति ३. ७. ४. १९० | 

का० श्ो० ख €, 8. ३ अपि दर््यम् । 

द- “शतं हिमा इति न्रृयाद्वा”-इति का० श्रौ° खु ३. ८, २ । 

£-- ठ-पस्तके त्वतोऽधिकोऽप्येष पाठः- 
भस उपतिद्धते। अभ्रे इति । एएदपत्योः परस्पर माण्रसन 

स्फटतर मेव । अस्थुरि । असदहायगेवाद्यः स्यूरः, तच्ासदायमाचं 

लच्छते ; श्थ॒रोऽस्मन्नस्तोति स्थूरि» अस्थूरि सहाययुक्घः त्वम् । अत 

्याहानात्तनौति । अस्थूरित्वेन च सामर्थ्या त्िप्तं यजमानस्य जौवित 

माशास्त- श्रतं द्िमा। वर्षाणि श्तसहयाकानि जोव्ासम् | 

इत्याहेति विरणोति-- रुतत् ब्रुवन् अपि न आ्नियेत । तेन अषि 
> 



( <अख० इत्र) ॥ प्रथम कागडम् ॥ ६२३ 

 “श्रयावन्ते५ । मन्तवर्णात प्रादक्षिष्यश्च ; - “खुर्यसयादरत 
मच्िति मन्लेः दृश्यते, सुर्धो हि प्राद चिष्छेन गच्छति । “एतसेवः 
सूयस्य? ॥ २० ॥ 

श्रय पुत्रस्य“ । कथं पुनण्हाति ? “ततोऽसि तन्तरसि 
दत्यतसिन्मन्लेः तत्यरेरेकवाक्यश्रतं खहाति। कुतः ? काण्वसमा- 
जानात् । ददं मे कमे, ददं वौयेम्, युरो देवदत्तोऽनुसन्तन- 
वत्”-दति। किमयं नाम गहाति? इदं मेः वोः विक्रमम्, 
पुरः" देवदत्तादिः श्रयम्? च्रनुसन्तनवत्' अ्रनुसन्तनोतु । कथम् ? 
भे मम इदं वौं मनुसन्तनवदिति' मा विच्छिन्द्ादिव्येवमयंम् । 
11 (^^ 1 

वर्षेभ्यः श्रतात् वर्षश्रत मतौ्यापि एरषो जौवति । तस्मादिति 
निगमनम् ॥ १९ ॥-इति । 

१ काण ओरौ खू०इ.८.२्। र--वा० सं २.२७. २। 
२ अचर “गच्छति पराङ्टुरुविष्णविति"?-दति च का० श्रौ सू ३, ८, 

२8४ । मन्तस्त-- वा° सं* ५. ३८, १ । 
9-- इद प्यन्यविध मेव भाव्यं ठ-पृस्तके । तद्यथया- 

“अथावत्तेते। खयस्य चआावत्तन माढत्, ता मन्वावत्तते । तदेता 
मिति निगदव्याख्यातम् । श्त्या मन्तवर्णाव्ररत्िणं समादत्याश्िषं 
ग्टह्लोयात् ॥ २० ॥"-इति । 

५४-- काण श्रौ° ख ३. ०. २१। | 
ई रष मन्तः श्रालान्तरौय इति काण श्रौ ३.८, २५ इते यूं 

ख्व सङ्तः। तद्यथा--“ततोऽसि लन्तुरस्यनु मा तनुद््यस्मिन् 
यच्चऽस्यार साधुद्छ्याया मस्मित्नत्नेऽस्सिल्लोक दरदं मे कर्मर वौ 
पएचोऽनुसन्तनोतुः?-इति । 
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६२४ ॥ शतपधत्राद्यणम् ॥ ( ऽप धतरा ) 

( पक्तान्तर माह^-) “यदि पु्ौ न स्यात्" कथञ्चित् पु्ररदितचेत्, 

अजातपुचो ग्तपुचो वा, तदा ज्ात्मनो नाम गहोयात्"। 

तथाचः “ददं मे क्भ॑दं वौयें देवदन्तोऽहं सन्तनवानिः"-दति नाम 

ग्रहणम्? ॥ २९१ ॥ | 

“्रयाहवनो यम् । ( गाहेपत्योपस्थानादिकमेण यत् पदं न 

प्राप्नोति, च्रतः* ) उपस्थानयन्ञक्रिंया प्रत्यकसस्या जाता; सा च॒ 

जघन्या, अघोगतिलात् ; श्रत ॒श्राहवनोयोपस्थानं विधत्ते प्राक्- 

संख्ये । अपिच प्रत्यग्गमनशन्दो हि नरकयातवाचकः; एव- 

ञ्चा धोगतियेज्ञस्य स्यात् । “ष्णो मितिः । सामर्थयान्मन््ते प्राप्न 

ष्णौ सुपख्ानं विधेय भिति मन्रनिटरत्तिः कियते ॥ २२ ॥7 

१-- ठ-पुस्तके तिविदेष पाठटोऽधिकः। 

२-- तथाचेत्यादिग्रख्यस्त॒ ठ-पस्तके नास्ति ; अस्ति च तचेष यरय 

"तो जातपुचः क्रष्णके णोऽप्ौनाद धौतेति सम्मतम्-इति । 

2-- “अनेकेषु एषेषु सवषां ज्येदस्य पचस्व नामाभिवयाहलय"-इति 
साङ्ायनः २. १२. ११ । “पियस्य पचस नाम गह्णाति" -दत्या- 

पत्तम्बः 8. १९. ४ । 8-- का० श्नौ° खूु° ३. ८, २८। 

५- बन्धनौचिन्धान्तगेत खघ पाठः भ-ज-पुस्तकयो रथिकः । 

६-- तूष्ण मिति लौकिकवागुच्चारणनिषेधः कियते ; मन्लाभावात् । 

रखवद्च तत्छमौपे स्थित्वा तं विलोक यव्येव'-इ तौ याज्िकदेवः | 

-- अथ विष्णक्रमानित्यारभ्य अद्वनौयो प्धानान्तं कमं विषाकमसज्ं 

भवति ( का० श्चौ° ३, <. रर सू था० दे० ढ०)| 

८-- “अधाद् वनौयम् । पाक संस्थं यन्ञस्याशास्ते । तूष्ण मेवोपस्थानम 

॥ २२ ॥- इत्येव भाष्यं दृश्यत इह ठ-पु्तके । 



( €ख० इत्रा०) ॥ पथमकाख्डम् ॥ ९३५ 

“श्रथ व्रतम्९। पूर्वोक्ता मितिकन्तेयता मनूद्य यन्ञसमाश्षिः 

व्रत विसं सम्बद्धा विधौयते ; यदिद मुक्त “संख्यिते”-द तिः, तदिद् 

मवसरम्राप्चं व्रतं विद्जते। खश्राखायाम् “दद् मह मनृतात् 

सत्य मुपेभि-दतिरमन््लोच्चारोऽभिप्रेतः* ; रत एव पक्चान्तरोपन्यासो 

न छतो भगवत्या शरुत्या ॥* 

समाप्तोऽयं पौणेमासः, सर्वाखिष्टिषु प्एबन्धेषु यागेषु सौचा- 

मण्धां च प्रृतिश्वतः। यद्य्ययं कुताघानस्य भवति, तयापि 

आधानेष्टोनां तनृहविरजञ्ज्ञकानां पौणंमासयागः प्रतिः, तस्मात् 

१-- का ओ सू० इ. ८.२९ । २-- १. १, ३६ ( ९ दयं° ) । 
इ-- वा° स०१. ५.९ । इह च पुरस्तात् १. १. ४ । 

8-- पुव श्डि ब्रतग्रहणे दौ मन्चावुक्तौ “भे त्रतपते-दइति ( ५० 
१३प ०), “द मह मनग्टतात्"-इति च (ईएट° ८ पं०) । तच यद्य 

व्रतपत इति एएद्छौतम्, तदा “अघन व्रतपते त्रत मचार्षिम्?-इति 

(ईए इषं ०) ̀ विसगेः कायः ; यदौद मद्ध भिति गएदेतम्, तदा 

“हृद् मदं य खवास्मि सोऽस्मिति??-इति ( ६० १३ पं° ) विसर्गः 

कायं इति कातौयश्नौतसूचाभिपेतः । ३. ८. २ ख° बद्धयम् । 
५ “आध व्रतम् । त्रत मिति कमणो नामधेयम् । तस्य विसगें कुरुते 

यजमानः इद मह मिति । यद् व्रतं विष्टजते, तेन ब्रतो ऽमानुष 

इ्वदेव इव भवति। न हौति। मन्तरूपान्तरं दूषणम् । ब्रत 
विसर्गागन्तरं पनः मानुषो जायते, तस्मादिद मह्न मितेन 
मन्त्रेण तरतं विष्टजेतेति विधिः । तदु खल्वि्यवधारणाशः ; “अथा- 
प्यकार् खतस्मन्नेवाधे उत्तरेण'”-द्तिस्मरणात् ( निरु० १.२.४. ) । 
खलु पदं सत्यवचनसिडये, स वै सय मेव वदेदिदयादि विध्यधम् 
॥ २३ ॥'-इति ठ-भाष्यम् | | 



१९ ॥ ग्रतपथत्राद्यगम् ॥ (ज्र ध्रा) 

पूवं मुपदेश्यः। `ननु तदहं तनृहविषा मेव सर्वेषटिपरहृतिलं शला 
तान्येव पूवे कस्ान्नोपदिष्टानि ? सत्यम् ! किन्तु तेख्ितिकत्तेयता- ` 
= € € * € 

वेछृत्यद् शनात् सवप्रकुतिलं न सम्भवति, तस्मात् पौणेमासयाग एव 
पूवं सुपटिष्टः" ॥ रर ॥ ४॥ [९. ३.1 ॥ 

दत्याचार्यंदहरिखामिनः कतौ शतपयभाय्ये 

नवमस्य ठतौयं ब्राह्मणम्? ॥ 

९-- “चिंश्रतं वर्षाण्येव दशपूगमासाभ्यां यजेत । पञ्चदश दाच्तायण- 

याजौ । अननिदोच मेव वा जुङ्यात्"-इति का० ओरौ ° ख 8. 

२. ४७. ४८, 8 < । '्टात्तायणयाजौः दात्तायगयनज्ञसञ्ज्क- 

दश्रपूगेमासथाजौव्ययेः। दाच्तायणो नाम न कर्मान्तर मपितु 

दशंपर्णमासविशेष रेति च तकरैव तत्करणे स्फटम् (४. ३. 

९--३.)। टतौयद्ते चेद ॒रखवशब्दः खल्विवाथा विवत्ितः ; 

आपस्तम्बचाद्यनुशेधात् ( ३. ९४. ८--१३.) । तथाच यथाभि- 

होचं यावज्जीवं जुङ्यात्, तथा दशं पूणेमासावपौव्य्यौ लभ्यते। 

क 

तदेवं यावज्जीवं विंशदर्षाणि वेति साधारणकालविधिः, दात्तायण- 

याजिनां तु यावज्जीवं पञ्चदश वर्षाण्येव वेति च। ` . 

र-- ख्तस्मिन् ब्राद्यणे तावत् पूणपाचनिनयनम्, विष्णकमशणम्, त्रत- 
विसजनच्वेति चोणि कर्माणि विदितानि । तचयं पडतिः -- अध्वः 
पुणपाच मादाय पूवेगाहवनोयं प्रोत्य दत्तिणत उत्तराभिभखो ` 

यजमानस्याञ्चलौ सन्ततं निनयति, निनौयमानं पृणंपाच्रं यज- 

मानोऽञ्चलिना पतिग्रह्णाति । ततस्तृष्णौं मुखं विग । अत 

आरम्य भागपाशनान्तः स्वे कमं ` यजमानः -करोति। तत 

उव्याय दच्िणवेदिश्चोगेरारभ्याहवनोयाद वां क् विष्णुक्रमान् कमते | 



(&अ^ तरार) ॥ पयमकाग्डम् । ६३७ 

नागखामिसुतोऽवन््यां पराश्रया वसन् दरिः । 

` अत्यय द भेयामासः शक्तितः पौष्करौयकः ॥ 

श्रौमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमा कंस्य श्रपतेः? । 

+  ध्मौध्यचो हरिखामौ वयास्यच्छातपथों अरतिम् ॥ 

| दति ओओमदाचा्थंहरिखामिनः तौर श्रतपथभाय्ये 

नवमोऽध्यायः समाप्नः ॥ < ॥ 

॥ इति सप्तमः प्रपादकः समाप्तः" ॥ 
न्=न्==-= ~= 

तनैव खं भाग मवेत्तते, घाचौं दिश मवेच्तते, ख्यं मीत्तते, 
५] ह = य © 9 [९ 

खयं षाथंयते, दर्यस्य पदच्तिग मावत्तनं करोति, अप्रदल्िशं 

चावन्तेते, ततो गादेपत्यसमौपे आगत्य त मभि सुपतिषते, 
~ 9) ९० © 

धुन्तथेव प्रदच्िण मपद च्तिणच्च खय मावत्तते। ततो गादपव्यात् 

पाच्ां + गत्वोपविष्धः परजाशां नाम ग्रहति, अविद्यमाने पचे 

त्वात्मनामग्रहणम् । तत उव्याय तूष्ण मादवनौय मुपतिरृते । 

खतडन्तं गतं विष्णकमणम् । तत अआदवनौयस्याये स्थित्वा व्रतं 

विज्य पूर्वणाहवनौयं दत्िणागरेशो त्तरेण गलतवागन्योरन्तरालेन 

निव्करोमेत् । ततो भागपाग्रन-ब्राद्यणभीजने। समाप्ता चेत्थं 

दशं धूगमसेष्टिरिति शम् । 

१-- शल्यघेबिढतिं चके*-इति ठ । र-- ग्रासितुः+- द्रति ठ। 

2 शयाचायवयेश्नौ हरि खाम्यव्यच्तिते'-इति ठ । 
~ इत उत्तर मिह (काण्डौ १९४-दइति क, घ; कण्डिकासद्या 



६२८ ॥ श्रत पथव्राद्य गम् ॥ (0... 

| भक्ता विक्रमारकण कत्तं कनकवेदिकाम् । ` 

*  . दानायाध्याख छृतवान् अत्यथं विदटतिं दरिः ॥ १॥ 

॥ 1 ` इति ओसवंविद्यानिधानकपोन्राचार्यसरखतोनां (1 

+  शक्ञयजुविदौवे माध्यन्दिन तपयब्राह्मणभाये 
| इवियन्न नाम ` 

प्रथम कार्ड समाप्तम् ॥ 
लिः ५4 (6. 

नि १ 

क गीः 

१] | १, ध 

११४-इति च । तच्ररव्रा° २9 क, रत्रा २९ क° त बरायै 

द५ कण 8 त्रा रद कण०। तदासां सडलसयास्मिन् पराबख 

९१४ कण्डिकाः सम्पन्नाः | | ॑ 9 

१-- अच प्रथमे काण्डे ८इर कण्डिकाः श्ताः। तच पथमे पपाठक्षे 

९२९, दितोये १२२, ढतौये ९२८, चतुर्थे ९२९. पञ्चमे च ९ 0 ` 
घेः १११, सप्तमे १९४ । तदासां सङ्कलनया ८३८ इति रिः 













॥ 1 ॥ 
ति ६ 
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