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| अ 

॥ सम्पादकोक्तिः॥ 

अथ यद्यपि गशतपथ-दितीयकाश्टौय-सायणाचायंक्षत-भावस्य 

विशङेकपुस्तकष्यापि लाभाय बह यतितम्, क्रमव्यत्यासदोष 

मुररोक्लत्यै वै तव्सम्पादनतः चूव मेव छतीयकाण्डं सम्प्रादितच्च , हन्त 

तथापि न कथमपि फलितं मे मनोरथदुमेण ; न हद्याप्यमिलषित- 

रूप भेक मपि. तत्पु स्तक मवापौति ; तदनन्यगत्या बह्वशदाना- 

दशानेवावलम्बपातिखमतः कष्टतश्च समाद्ये तदद्य ससंशोधनम् । 
तदेतदितीयकाण्डस्य पाठान्तरादिख्थानबोधनाय सङ्गृहीतानां 

तिषा मादर्शपुस्तकाना मेवं नामधेयानि कल्पितानि - 

क = २१५२-पतरात्मकम् , १६८६-संवलिखितम् , पूरम् । 

ख = १०८-पत्रातमकम् , १६५८-संवक्िखितम् , पूरख॑म् । 

ग = डा०-वेवर-सम्मादितम् , ख ०-१८४९-बालिनम द्वितम् , पूर्सम्। 

घ = अजमेर वैदिकथन्वालथे १९५९ -संवन्म द्वितम् , वचूसम् । 

डः = ९ ३-प० , स्याद् दिशताब्दयधिककालोनम् , पूखंम् । 

च = डा०-वेवरेणाविलुप्नाक्राणि विचित्य समाहृतं ग-मुद्रितम्। 

छ = २१-पत्रात्मकम् , १८२६-खु °-लिखितम् , पूखम् । 

ज = खौरामपुरकलेजीयन्तु शच'तोऽविभिन्र भिति परित्यक्त मिव। 

एतेषु अष्टस्लादपर पुस्तकेषु काटौनि चत्वारि मलस्य, अयराणि 

भाष्यस्येति वेयम् । किञ्च ग-पुस्तक मवलम्बैपव सुद्धितं घ-घुस्तकं 

गम्यत इति तयोरेक मैव तल्लतः । | 

एतस्मिन् हि काण्डे अ्रग्याघानम् , पुनाराधानम् , पवमाने- 
क 

श्यादि , ब्रनिहोत्रम्, पिर्डपिहयन्नः , भाग्रयणेष्टिः ; दाक्ता- 

1172090 



, व 

[आ] 

यशे्टिवसिष्टे्टि्वा , चातुमास्यानि च समान्नातानि। वैग्वरेव- 

यागः, वरुणप्रघासयागः साकभेधयागः , पिलयागः , त्रयम्बक- 

यागः, शनसीर्थश्च चातुर्मास्यावयवभ्रता एषेति तेऽपौडैव विहिताः । 

सवं एवैते यागा आधानानन्तरभाविन इति अन््याधान-पुनराधा- 

नयोः सवेपूरवंवर्तिं तेनेह विधान मास्नातम् । अग्निहो तं हवि ज्ञानां 
प्रकतिरिति पिर्डपिढयन्नादौना सिदाप्राधान्यम् । चातुमास्य- 
यामो भवति तिपर्वा ; तत्र तस्य वैश्वदेवाख्यं प्रथमं पव , वसण- 

प्रघासाख्यं दितोयम् , साकमेधाख्यं ठतौयम् , पिलयन्नतयस्नक- 

हविःशनासौर्याणां तु तद्गतम्! पि वा चतुष्यकवैष 

चातु्मास्ययागः , तत्र शुनाशौयं चतुथे पवं, परं न तस्या- 

नुष्टानस्य वैश्वदेवादेरिव कालनियम श्त्येव विशेषः। तदत 

“श्रत्तय्यं ह वै सुक्तम् ( प्र ४त्रा०)"-इत्यख सायकौयं भाष्यं 

` द्रष्टव्यम् । तदेव माधानपुनराधानयोः सर्वकर्मसु व्यवहायंत्वात् 
सवेकमतः पाथेक्य मिति सर्वतो भित्रल मङ्गक्लतम् , ततोऽन्या- ¦ 
वभग्निहो ्चातुमांस्यावेवैड प्रधानतो विहितावित्येव मन्तव्यम् । अत 

रवोक्तं खोमता सायणाचाये णं लतीयकार्डी यभाष्योपक्रभे- 

“आधानपुनराधाने अ्रगिनिहोतं ततः परम् । | 

चातुर्मास्यानि सपश दितीयकार्ड ईरितम्'*-इति ॥ 

अधैतस्य दितीयकार्डस्य सायणोयं भाष्यं नु सर्वधैवाकिञिव्कर 

मेव ; तवापि दितीयाध्यायादीनां तु टीष्यदेवाकारि, न 

भाष्यम् । तदाह च तत्र स खय भेव, ५८ पृष्ठस्य १९ पद्भिलो 

द्रष्टव्य भिति शम् ॥ ५ 

` संवत् १८६ २। ख ° १९०६ । | ( आवसथः सामश्रमौ , आचये च )} 

 - कालौकोटा-नाम-राजन्वती । | खीसत्यत्रतशश्रा । 
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| नक @ि सिन 

| (१९१०१ त्रा०) 

अधागन्याधानम् । ततोदकदिरण्योषाखुक रोषशक्ररारवाणशां 

पञ्चसम्भाराणां विधानम् । तेषां सम्ाराणां निवपनोल्ञेखनाभ्य षण 

` संस्काराणां विधानम् । सम्पारविचारौ चेति ॥ 

(१ प्रर शत्रा) 

 श्राग्याधानकालनिणयाय प्रथमं, नत्त्रविधानम्। तदं 

क्निकाथा माधानप्रतिपादनम् , रोदिश्या माधानपन्चो्ञेखः , 

 सखगगीर्षाधानपन्तोल्ेखश्च । ततः | पुनदख्लो : पुनराधानविष्यता- 

कथनम् , फला न्योश्ाधानसखौकारः , लाभकामस्य हस्तेऽग्याधान- 

विधानम् , त्तिियजाते्ित्राया मग््याधानविधिः, ततो नक्त्रनाम- 

निव चनेति ॥ ॑ 
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(१ प्र ३ ब्रा) 

ततस्तत्रैव ऋतु विधानम् । ऋतूनाच्च देवपिवातमना दिविघ- 
लाद्यानम् । ततस्ततैवायनविधानम् । उदगवयनदकिणाय- 

नयोः खरूपकथनं देवपिटसम्बन्धाख्यानञ्च । ततो ब्राह्मणादि 

वर्णनुसारेणत्तृव्यवस्था । ततः काम्यपक्ते ,-- ब्रह्मवर्चसकामस्य 

वसन्तत्तौ , श्रीकामस्य गरीत्तौ , प्रजापशकामस्य वैतत अग्धा- 

 घानन्यवसा । ततः सर्वेषा मेवत्तना माधानयोग्यकालल्वात् ण्वजों 

वनख निश्चयताभावात् कालप्रती चण मकत्तव्य मिल्युपदेशङेति ॥ 

(९ प्र ४ ब्रा०) 

अन्याधानप्रयोगः। तत्र प्रथम सुपवसथदिवसकन्तव्यताया 

उपदेशः , नन्नौदनपाकविधिः, तद्रातौ यजमानस्य जागरण- 

विधिः, रात्रावग्निमन्धननिषिधः सयोँदये तददिधिश्च, व्याद्- 

तौना ख्ग्यजुस्मामातिरिकत्वेनं वणनम् , वण तयोत्प्यादिदहेतु- 

लेनाधानस्य प्रशंसा , अनिमन्यनसमये तस्य पुरस्तादश्वस्य धारण 

वधिः, अनेहंरणप्रकारोपटेशः, आहतस्यानेराधानम् , अहिः 

तस्याग्ने: पूवमागश्य सुल्मुक मन्वारभ्य मन्तजपविधिः , तस्यागनेः 

सापंराज्नोभिरुपसखानविधिश्चेति ॥ 

(१९०५ ब्रा) 

तत्र पूरणइतिविधानम् । ततोऽन्न्याधेयाङ्गपवमानेशिनामा- 
गनेयेष्टि विधानम् । ततर पवसानपावकश्चाख्याजिदेवतावयाख्या- 

नम् , चरू पुरोडाश-याज्या-पुरोनुवाक्-संयाज्या-दक्िणनां विधा- 

नम् ; ततः पवमाना दख्यादिशृन्यासनेये टि विधानद्ेति ॥ 
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(१ प्र ६ ब्रा) 

अग्न्याधानदकच्िलाविधिः। ततर षडदादशादिविकल्याख्यानम् , 

दक्तिणानामनिवेचनम् , अनृचानानां देवल्कथनम् , दकिणादानेन 

तेषां प्रोल्यत्पादनविधिः, अदक्तिणस्य यन्नस्यं व्यर्थताख्यानम् , 

अग्न्याधानस्य फलकथनार्थास्यायिकास्नानम् , अग्न्याधानस्थान- 

विचारः, आआहितानेः सत्यवादिताद्धिव्रतनिरूपणञ्चेति ॥ 

[री 

(२ प° शब्रा) 

अथ एुनराघेयविधानाधां ख्यानम् । तत्र पुनराधेयस्य विधि- 

प्रशंसे । ततः पुनराधेयस्य तैवणिं कसाधारणयेन ऋतुविशेषविधिः , 

श्रादित्यस्य सवेत्तं रूपत्वाभिधानम् , मध्यन्दिनधानप्रशंसा , 

युनराधित्सिलस्यानेटम रेबोडरणविधिः , त्रौ हियवमययोरपूपयो- 

रक पत्रहयसङ्गहौ तथोगा ह पव्या हवनो यायतनयोनिधानविधिः , तत 

पञ्चकपाले्टिविधानम् , प्रयाजानुयाजयाज्यादौनां विधिः, पन 

राधेयस्य दक्तिणानिदं एञ्ेति ॥ 

( श्प्रण शत्रा) 

अधानिहो तरविधानार्थाख्यानम् । तत्र॒ सर्वादिरूषटिवणंनम् । 

अनिहोतयनम्निद्ोविरेः प्रेताकमनोगंतिपाथक्सूचनम् । अग्नि 

होतरहवण्याः सुचोः वैकङ्तलाख्यानम् , अगिनिहोवहोम द्रव्यस्य 

पयसः उत्पच्यादिकथनम्, अगिनिवायुसूयांण अग्निहो तदेव- 

तानां पौवापयनिरूपणच्ेति ॥ 
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(रप्र ३३ब्रार) 

अगिनिहोतहोमकालविधिः। तत सायम्प्रातर्डोमयोः काल- 

विशेवविधिविचारौ। अगिनिहोचस्य ज्योतिष्टोमादित श्रौत्कषं- 

निशेयः । ततः पयसोऽजिहोवहोमसाधनतवं विधाय तत्पयसो- 

ऽनावधिखयणपूवेक खपणप्रकारो परेशः, ततोऽनुपसादनोपसादनयो- 

विधिप्र्ंशे, होमोपमाजंनप्राणनोत्रयनानां प्रशंसादिकम् । ततो- 

ऽनिहोबस्य यान्नवल्काभिमतपाकयन्नत्वो वन्यासः , अजििदहोती- 

याइतिदयविधानार्थाख्यायिकादिकथनम् , तयोश्च सायवग्प्रातर्ही 

मयोर्मन्तदयानानादिकम् , होमप्रकारोपदेशश्च । ततो इतशिष्टख्य 

स्थाली मध्यस्य पयसो ब्राह्म णपेयत्वविधानादिकञ्चेति ॥ 

(र्पा० 8 त्रा) 

श्रगन्यु पस्थानविघधानम्। तत्र यजमाने इन्द्रयमनडनेषिषेतिपच्च- 

देवतानां खितिखी कारः, तद्िशेषवणंनम् , पञ्चाना मसी नां देवत 

प्रतिपादनच् । तत अआ्राहवनीयाग्युपखानप्रकारः , गाडंपल्योप- 

स्ानप्रकारः , अन्वाहा्यपचनोपसानप्रकारः , सभ्याग्न्यु पस्थान- 

प्रकारः, आआवसथ्यान्न्युपस्थानप्रकारश्च । ततोऽग्नेरवस्थाभमेदतो 

रद्रादिनामभेटाद्यु पदेशशेति ॥ 

(३०१ त्रा) 

तत्र गाहंप्याहवनौययोरग्न्यो रुपस्थानविधिः । तव्रादावग्नि- 

खभावादिनिर्हशः। प्रसङ्गतस्तव्ाग्नावगििहोत्रयाजिशरीरप्रनेप- 
कथादि , अस्भिनिहोतिणोः पितापुतरसम्बन्धनिर्देशश्च । ततोऽलि- 
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विषयकोपदेशः । ततर पृवंपौणमास्या मनुषेययागविधिः , ततः 

परेद्य॒ रनुषटेययागहयविधिः , अमावास्याप्रयोगेऽप्येवं पूरवेदुर्यागैकस्य 

परेद॒र्यागहयस्य च विधानञ्च । तती दाक्तायणयन्नस्य .सोमयाग- 

खूपताप्रतिपादनादिकम् । ततः पौणमास्यां सात्राय्ययागविष्या- 

दिकम्, श्रमावास्यायां पयस्यायागविष्यादिकञ्च । वाजिनहोम- 

विधानादि , वाजिनेन दिग्व्याघारणच्ेति । ततो यजमानपञच्च- 

माना खलिजां भक्तरविधिः , तन्मन्वानुज्ञापनचखेति ॥ 

( ४ प° २ ब्रा) 

श्रथ चातुमाखयागविधिः। तच्चातुमास्ययागोयं वैप्वटेवाख्यं 

प्रथमं पवं। तस्य वैष्रददेवयागस्य प्रजाषषटिहेतुत्वाख्यानम् , 

श्रा ख्यायिकोक्तेऽथे मन्तप्रमाणप्रदथंनम् , पादशस्तन्मन्ततात्प्या- 

ख्यानञ् । ततो वैश्रबदेवयागविधिः; तत्र॒ पच्चानां हविषां 

विधिः , पयस्याप्रशंसादिकम् , पयस्यायागविधानादिकच्च । तत- 

स्तदौयविशेषाङ्गक्ममणां विधानम् ; तत्र॒ वबह्िराहरणाणिमन्यन- 
क!{ल-प्रयाजसद्या-समिष्टयजुषां प्रकतिवयागतो विभिन्रताख्यानम् , 

वैष्वटेवयागस्य प्रजायौफलसाधनत्वाख्यानच्चेति ॥ 

(४ ष ३ त्रा०) 

अथ चातुमस्ययागौयं वरुणप्रघासाख्यं दितीयं पै । तस्य 

वरुणप्रघासयागष्य वरुणपाश्मोचनहेतुलाख्यानम् , तत्रयोग- 

 विध्यादिकञ्च। तत्र उत्तरषेदिनिवपनम्, पूवेविहितपञ्चहवि- 

षाञ्चेह विधानम्, करौराणा मावपनम्, शमीपणणना माव- 

. पनम् , अन्तिमहविषो विधानद्च । करश्मपात्राणां निर्माणएविधिः , 

| ५ 
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करन्भपात्रनिमाणावशिष्टाद् यवपिष्टात् मेषभेषौ मिथु मस्य निर्माणः 

विधिः, भेषमेष्योः प्रथागादिकंच्च। तत्तोऽगिमन्यनविधानम् । 

तस्ित्रेवालौ " पलोकत्तंककरश्भपावहोमस्य विधानाय पनी 

व्यभिचारप्रश्नादिकम्, तदोषप्रशमनाय मन्वाचनच्। तत्क- 

रश्भपातसद्कयाविधानादि , यजमानस्य पलाश मन्तवाचनादि , 

तदनन्तरं अध्वय प्रतिप्रखात्लोराश्रावणादिकम् , भेषभैष्योकिंपरि- . 

हरणम् , अध्वर्योर्वारुणयाः पयस्यायाः प्रचरणम् , प्रतिप्रखातु- 

मार्या: पयस्यायाः प्रचरणे विशेषो पदेशः , सुचवटानादिकच्च । 
श्रध्व्थोः प्रारित्ावदानम् , दडोपह्वानादिकच्च । तत आसेचनम् , 

अतिक्रमणम् , सखुगव्यु हनच्च । ततोऽध्वयुौ म्नो प्रयोरुतिप्रत्युक्तौ । 

ततः पलौसंयाजः, समिष्टयजुंषि , अवयगमनादिकम् , 

के ग्मश्ुवपनविधिदेति ॥ | 

र (8 प्र 8 ब्रा०) | 

रथ चातुरमास्ययागौयं साकमेधाख्यं ठतीयं पवं। तस्य 

साकमेधयागस्य पापोपशमनडेतुला ख्यानम् , तत्प्रयोगविष्यादि- 

कञ्च। तत्र पू्ैदिवसे प्रातर्मध्याहृसायाङ्कषु करमादनीकवदिषशेः 

सान्तपने्ट: गहमेधौधेषेखच विधानादिकम्। ततः पृ णंदवाख्यस्य 

कमणो विधानादि। तत ऋषभध्वनौ दोभविधानादि , अन्येष्टि- 

विधिश्च । ततो महाहविराख्यप्रधानहविषः प्रस्तावश्चेति ॥ 

२ (४५० १९ ब्रा) 

तस्य साकमेधौयमहाहविषः प्रसोगविधिः। तत क्रमभो- 

$ष्टानां इविषां विधान सिति॥ 
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` होतयाजिनोऽखतलावाभिफलकथनम् , खल्योरतिमोक्तलाभप्रकार- 

| प्रतिप्रादनम् , अरगिनिहोतदारया इतरयङ्ञष्वपि अतिमुक्तिः सिध्य 

तीति प्रद्नम्, अहोराव्राभ्या मपि सत्योरतिसुक्तियज- 

मानेन ज्नातव्येत्युपदेश्चच । ततो होमा मन्तदगमनविधिः। 

लतोऽगिनिहो बस्य नौरूपतया , चित्याग्नि सम्मल्या, महद्कथ- 

सम्प्रच्या च स्त॒ तिशेति ॥ 

| (इधर र जार) 
ततः सायदङ्मलोनान््युपसानविधानाथा ख्यानम् । तत्न विच!रः । 

तत आहवनोयोपसथानविधिः, तदु पखथानमन्ाणां विधिव्याख्याने, 

भचित्रादसो-इति मन्तस्यात्र तिजंपविधिः , तत्रोयानासीन- 

भावविधिश्च । ततोऽन्य पसयानाभिप्रायकथनम् । अतःपर मग्नि- 

होमद्रव्यस्य पयसः सम्प्रादनप्रकारादिकम्। ततो गादहंपत्यो- 

पस्यानविधिः , तदुपसानमन््ाणां विधिव्याख्याने च । ततः 

समन्तरकगोस्य्थन विधिः, दर्भप समासयोरिवाग्निहोतेऽपि पुत्र 
नामग्रहणविधिश्चेति ॥ 

| (प्र दे त्रा) 
तवैव स्तु्ञकोपस्यानविधानम् । प्रवासं करिष्यत उपस्थान- 

मन्त्रस्य विधिव्याख्यानें , प्रवब्छत उपस्थानमन्तस्य विधि- 
व्याख्याने , गच्छतोऽगिहोतिणः पथि वाचंयमविधिः , प्र्यागमन- 

कालेऽपि वाचंयमविधिः, प्रत्यागतस्योपस्थानवैपरीत्यविधिः , 

 प्र्यागतस्य समन्तकाहवनौयोपस्यानविधिः , तथैव गाड पत्यो- 

पसयानविधिश्च । तलोऽमन्तकोपस्थानपक्तप्रतिपादनम्। ततः 

परवासादागतस्याग्निहो तिणोऽजिविषयकन्तग्यो पदे शएादिकम्, खहाणा 
मुपचारघेति ॥ ` 
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(३ प° ४ ज्र!०) 

अथ मासिमास्यमावास्यायां पिण्ड पियन्नविधानार्थाख्यानम् । 

तत _पितृणा 'भकारोपदेशः , देवाना मर्चनप्रकारोपदेशः 

मनुष्याणा मचनप्रकारोपटेश्श्च । ततो मवादिपशूना मसुरा- 

णाच्च॒प्रजापल्युपसदनादिकथनम् , देवानां प्रजापल्याज्ञानुज्लङ्गन- 

कारित्राख्यानम् , मनुष्याणां प्रजापत्याज्ञोल्नङ्गनकारित्वेन रोग- ` 

श्टोकपापनिलयभोगिलाख्यानच । ततो मनुष्याणं साथम्प्रातरा- 

श्त्वादय पदेशश्च । ततः पिटयज्ञाथं काल निर्णयः, सथान- 
निण्यः , द्रव्यनिणयः , मन्तनिणंयश्च । ततैव पिर्डदा नार्थामि- 

निधानस्य , अवनेजनस्य , बहिःस्तरणस्य , मन्तस्य च विधा- 

नम् । पिर्डटानानन्तरच्च मन्तजपस्य , परागावत्तं नस्य , उद- 

कावनेजनस्य , नमस्कारस्य , तन्मन्वस्य च विधानम् । ततः पिट- 

` -प्राथनस्य, पिर्डशेषाघ्राणस्य च विधानादिकञ्ेति ॥ 

^ (प्रर ५ त्रा) 

अथाग्रयरे्टिविधानम् । तत्र शिन्द्राग्न-वेश्वदेव-यावाएथिव्य- 

हविषां विधानम् । तल्लानाखितदटोषविचारः। दल्तिणाविधा- 

नम्। ईजानानौीजानभेदेनाग्रयणव्यवसा । ब्राह्मणभोजनविधिः , 

तदति णाविधिशचेति ॥ | 

(8 प° १ न्रा) ष 

अथ दाक्तायणेष्टिविधानम्। तव्ाख्यायिका। तद्यज्ञस्य 

नामनिरक्तिः, फलकथनम् , विशिष्टफलान्तरहेतुताप्रतिपादनाय 

आख्यायिकया परक्लतित्रयोपन्यासश्च । ततो दान्ायणयन्नप्रयोग- ` 



(९४ । 

(५० रत्रा) ` 

अथ पिर्डपियन्नप्रस्तावः । तत्र प्रथमं पितृणा सुत्त्ति- 

कथनम् , पितृणां वसन्तादय तुरूपल्वाख्यानच्च । ततः पिटयज्न- 

विधिः। तत्र॒ सोमपानां प्रथमहविविधानम्, बहिषदां 
हितौयहविर्विघानम् , अग्निष्वात्तानां लतीयहविविंधानच्च । 

पिढयन्नकारिणां दक्िणामुखत्वादिविधानम् , पित्याया वैदे 

निर्माणविधानादि , तदौयसामिधैनीप्रयोंगोपदेणः , होटवरण- 

निषेधादिकञ्च । प्रधानयागानन्तरं खिष्टक्तव्स्थानोयकव्यवाहनयाग- 

विध्यादि । ततः पिर्डदानस्य तदङ्गकमंणां तन्मन्ताणाच्च विधयः , 

इतोच्छष्टस्याग्यादौ प्रकेपादिविंधिविकल्यञ्ेति ॥ 

(प्र ३त्रा०) 

अथय ताम्बकथागविधाना्थाख्यानम्। ततादौ त्मम्बकनाम- 

निरुक्यादि । ततः ऋ्रम्बकहविषा मभिघारणादिविधानानि। 

ततश्तुष्धान् प्रत्यागत्य मन्दयजपः, तयोरव्वाख्यानच्च । 

ततः परिगमनविष्यादि, तत्त्नन्चविधिव्याख्याने च। ततो 

भूतकासननविधिः , तन्मन्तविधिव्याख्याने च । ततः केशब्मश्यु- 

वपनविध्यादिकञ्चेति ॥ 

(५ प्रर ४ ब्रा) 

अथ चातुर्मास्ययागौयचतुधपव णः शुनासी््याख्यस्य विध्युपो- 

तत्वेन चातुर्मास्यानां चतुणां मैव यागाना मन्न्यफलहेतुल- 
वणनादि, विशेषतः शनासौखयागस्य ओीलाभफ़सादिवरणं- 
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न्च । ततः शनासौ््यप्रयोगविधयः। ततराप्यष्टानां इविषां 

विष्यारिकम् , यागदक्िणाच। ततः शुनासीययागस्य काल- 

विचारः परिवत्तंनविधिञेति ॥ | 

(५ प्र ५ त्रा) 

अरय वैश्वटेवादिषु सर्वेष्वेव पर्वसु सेतिकत्तव्यताकपरि- 

वत्तंनविधिः। तत्रादौ चातुर्मास्ययागस्य शतुविजयडेतु लाख्या- 
नम्! ततश्चातुर्मास्यानां प्रथमपवंणो रवैष्वदेवयागस्यागिमुख- 

लाख्यानम् , दितीयपवबंणो वरूणप्रघासयागस्य वरुणसुखलत्वा ख्या- 

नम्, ठतीयपवेणः साकमेधस्येन्द्रसुखत्वाख्यानच्च । ततो लौद- 

तुरण केशानां छेदनं श्मखुणां वपनच्च । ततशातुर्मास्ययाजिनां 
परमगतिफलाम्नानञ्चेति ॥ 

१ 

6 

॥ अथ कर्मसूची ॥ 
। == @ अ~ 
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॥ अथ स्मन्तेव्यालोच्यषचनसृच्तौ ॥ 
यकि 9 किक 

""श्रत्षय्यं ह वे सुक्ततं चातु्मास्ययाजिनो भवति” ५. ४. ९. 

“रने रेतो हिरण्यम्? २, १.२८. 

श्थाश्च शरोर मेवालिदंहति ; तद्या पितु मातुवा जायेतैव 

मेषोऽनेरधिजायते , श्व वा एषः” २. २, र, 

“न्नं वा रापः १,१. ३, | 

श्रयं वै यन्नो योऽयं पवते १,४.२१. 

“श्रयं वै वायुर्योऽयं पवते, एष वा इदं सवं प्रच्यावयति यदिदं 

किच्च; वर्षति, व्टादोषधयो जायन्ते; ओरोषधीजग्ध्वापः 
पीला तत एतदङ्भोऽधि पयः सश्चवति ; एष हि वा एतच्जन- 

यति, तस्माद् वायव्यं भवलि” ५.४, 3. | 
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"यं वै एथिवो पूषा” ५, १. ७. 

यं वै परथिव्यदितिःः १.५, १९. 
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र 
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“काल्वालौक्षता हैव तदहि पथिव्यास, नौषकध्य च्रासुः, म् 

वनस्पतयः ३.२. ३ 

“छाययेव वा भयं युरुषः? २, १, १०, 
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''लदम्निहो ताच्छछि्टं °-° नाब्राह्मणः पिवेत्” २. ३, ३९. 
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-इतिः ५. ३. १७ 
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 '्॒न्नैतत् प्रतितरा मिव तिरद्ौवाचिः संशम्यतो भवति, तदि 

हेष भवति मित्रः" २, ४. १२. 
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““यतैतत् प्रथमं समिद्धो भवति , धुष्यत एव , तहिं हष भवति 
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'यच्ैवासौ सूयं एवं ( नक्तम् )” १. २. १८. 
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` करोति , यदन्यस्य सव्यन्धेन चरति” ४.२. २०. | 
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अथ सम्याटको्तिः ..* 

अथ मूलशुद्धिपचम् 

अय पपाटकस्तचचो 

अधाध्धायदचो 

अथ नाद्यणखनत्तो 

३६ | 

© 

॥ सवं सृची ॥ 

ष्टु 

अ, ख | अथ कण्डिकारूचौ 

क, ख | अथ पिघयसचौ 

९ | अथ कमद्धचौ 

१ | अथ सत्तयालोच्यवचनद्ध त्ती 

२ | अथषिनामादिद्धन्ती 



गरतपव्राद्यणम् । 

दितीयकारडम | 

॥ अघ प्रधमः प्रपाठकः ॥ 

॥ प्रधमं ब्राह्मणम् ॥ 

॥ अपिवा प्रथमाध्याये प्रथमं बाह्यम् ॥ 

1 हरिः ॐ ॥ 

स॒ यदा ऽदतस्ेतश्च सम्भरति। तत्स्भाराणा८ 

सम्भारत्वं यच्र-यज्ागनेन्यक्तं ततस्ततः सम्भरति 

तयशसेव व्ंदेवेन . मेतत॒समदयति पशुभिरिष 

त्वन्मिधुनेनेव त्वत् सम्रन् ॥ १॥ 

अथोल्लिखति। तददेवाखे पथिव्या ऽभिरतं 

 व्वाभिष्रातं* वा तदेवाख्या ऽएतद्दवन्ल्यय यनज्नियाया 
मेव पथिग्या माधत्ते तस्मादा ऽउल्िखति ॥ २॥ 

~ अल > (= & [1 ४ 

* (वाभिष्तं-दइतिषघ। रयं सवेत बोध्यम् । 



र ॥ शतपशब्राह्मणम् ॥ ( शप्र० १ना०) 

अथात्निरभ्युचचति । एष बा अपा सम्भारो यद्- 
द्विरभ्यच्तति तखदपः सम्भरलयन्नं वा ऽअ्ापोऽन्रए हि वा 

ऽअआपस्तस्म्ााटेमं लोक माप अग*च्छन्त्ययेहान्नाद्यं 

जायते तदन्नादयोनैवेन मेतत् समङ्गयति \॥ ३॥ 

योषा वा ऽआपः। व्वषाग्निस्दिधनेनेवेन मेत- 

त्प्रजननेन समङ़ यत्य्विव्वां ऽइ द्५ सव्व माप्र मह्वि- 

रवेन मेतद् प्त्वाधत्ते तस्म्माट्पः स्व्यरति॥ ४॥ 

अथ हिरण्य सम्भरति । अग्निहं वाऽअपोऽभि 

दध्यौ मिथन्याभिः खा सिति वाः सम्बभवं तासु रेतः 

प्रासिञ्चत्तदिरण्य मभवत्तख्ादेतद ग्निसङ्ाश ममन 

हि रेतस्तस्मादप व्विन्ट्न््श्य हि प्रासिञ्चत्तद्मादेनेन 

न धावयति न किञ्चन करोथ यशो दैवरेतस हि 

तद शसेवंन मेतत् समङयति सरेतस मेव क्रत्ख ममि 

माधत्ते तस्माद्िरख्य् सम्भरति ॥ ५॥ 

अथोषाम्त्यम्भरति । असौ ह वै दर पृथिव्या 
ऽएतान् पन् प्रददौ तस्मात्यशव्य मूर मित्यादः 
पश्वो दवेत साक्तादेव तत् पशुभिरेवैन मेतत् समख 
यति तेऽमुत ऽरंगता ऽअस्यां पृथिव्यां प्रतिष्ठितासत्, 

नै उग'--इति क् | 



( शश्र शत्रा) ॥ दितौयकाश्डम् ॥ ३ 

मनयोद्यावापुथिव्यो रसं मन्यन्ते तदनयोरेवैन मेतद् 

यावापृिग्य रसेन समञ्गयति तस्मादूषाग्त्ब- 

स्मरति ॥ ९॥ ` ` ५ 
अथाखु करीषः सम्भरति । आखवो ह वा ऽअस्य 

पथिव्यै रसं व्विदसस्मात् तैऽघोऽघ ऽदमां पथिः 

चरन्तः पौविष्ठा ऽअस्य हि रसं व्विदुस्ते यत्र ते ऽस 

पथिव्यं रसं व्विदुस्तत उत्किरन्ति तदस्या^ ऽएवेन मेतत् 

परथिव्ये रसेन समद्धति तस्मादाख करीष सम्भरति 

पुरीष्य ऽइति वै त माहूय; यं गच्छति समानं वं 

पुरौषं च करोलं च तदैतस्यैवादष्डैा तस्मादाख- 

करौष सम्धरति ॥ ७ 

अथ शक्त राः रक्छरति। देवाश्च जा ऽअसुराश्चोभये 

प्राजापत्याः पस्पुधिरे खा हेयं पुथिव्यलेलायदयधा 

पुष्कारपणं मेवं ता इ स्म व्वातः संव्वहति सोपव 
देवान् जगामोपाक्ुरान्त्छा यच्र देवानुपजगाम ॥ ८॥ 
 तदोचुः। इत्तेदा प्रविहा दथ हामहं तखा घवा- 

या मश्िथिलाया मग्नो ऽआदधामह ततोऽखे सपरलान् 

न्निमच्याम ऽइति ॥<॥ 

 # तश्लादस्या'- इति ख। 



% ॥ गतपधत्राह्मणम् ॥ ( ११० १बा९) 

तद्यथा शङ्भिखमं विहन्यात् । एव मिमां 

प्रतिष्ठा शक्षराभिः पयबृधडन्त सेयं ध्रवाशियिला 

प्रतिष्ठा त्यां धघरवाया मिथिलाया मग्नौ ऽअाद्धत 

ततोऽस्य सपल्नान् निरभजन् ॥ १ ॥ 

तथो ऽणवेष ऽएतत् । इमां प्रतिष्ठा शक्षराभिः 

परिवडते तदयां घ्रवाया मशिधिलाया मग्नो 

ऽअाधनत्ते ततोऽस्ये सपलात्निभंजति तस्माच्छरक॑राः 

सम्भरति ॥ ११॥ 
तान्वा ऽएतान् । पश्च सन्भारान्त्सम्भरति पाङ्खो 

यन्नः पाङ्कः पशुः पञ्चऽत्तवः संत्त्सरस्य ॥ १९२॥ 

तदाः । षडवरऽन्तंवः संत्वत्सरद्ेति न्युनमु 
तं मिथन प्रजननं क्रियते न्यनादा दमाः प्रजाः 

प्रजायन्ते तच्छःखेयस मत्तरावत तश्डात् पञ्च 

भवन्ति यद्य षडेव ऽत्तवः संव्वत्छरस्येत्यग्निरेवेतेषा 

षष्टस्तथो ऽएवेतद्ग्युनं भवति ॥ १३॥ प 

तदाद्ः। नेवैकञ्चन सम्भार सम्भरेदित्यखां वा 
ऽएते सव्वे पुथिव्यां भवन्ति स यदेवाखा माधत्ते तत् 
सर्व्वाम्सम्भारानाप्रोति तस्मात्नैवेकञ्चन्, सम्भार 
सम्भरेदिति तदु समेव भरेयदहेवाखा माधत्ते तत् 



( १्र° त्रा) ॥ हितीयकाण्डम् ॥ र 

सर्वान्त्सम्भारानाप्रोति यदु सम्भार; सम्भतेभंवति 
तदु भवति तस्मादु स मेव मरेत् ॥ १४॥ १॥ 

॥ दूति प्रथमप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम् [१,१.] ॥ 

॥ ओोगणेश्ाय नमः ॥ 

वागौशाश्चाः सुमनसः सर्वार्थाना मुपक्रमे | 

यं नला कतल्लत्याः स्य॒स्तं नमामि गजाननम् ॥ १॥ 

यस्य भिःठसितं षेदा यों वैरेभ्योऽखिलं जगत् । 

निमभे, त महं वन्दे विद्यातीर्थमदेष्वरम् ॥२॥ 

समाद्ये काण्डे प्रपञ्चेन पौखमासेषटिरौरिता । 

सा सम्पूर्णो परेयत्वादन्यासां प्रक्ततिमेता #॥ ३॥ 

पवमानेष्टयादि कानां दिती लग्निसिषटये । 

आधानं पवमानेटिरग्निरोतर मुयख्धितिः । 
चातुर्मास्यादिकः सर्वो हवि्थन्नोऽत्र वर्धंते ॥ ४॥ 

#* अथ यत॒ सर्वं कत्तव्य प्रकधंण कर्मान्तरनेरपेच्येणोपदिश्यते, 

सा प्रछतिः। यत्र विरेषद्प मेव कत्तेय' श्रु्योपदिश्यते इतरत् सवं प्रलते- . 
रतिदिश्यते, सा विल्लतिः। प्रति ख दिषिधा ; मूलप्रछतिरवान्तरप्रलति- 

ऋतिमेदाव्। सर्वा्मना कर्माँन्तरनिरपे्ता मूलप्रकतिः। कतिपथेष्वङ्गेषु 
कर्मान्तर च्वापेश्तते खयच्व कोखित् कमभिरपेश्तणौया भवति, सेय मवा- 
म्तर प्रक्षति; । सव्वं मोमांसायाः लप्रमाशट्माध्यायाभ्यां विष्वायं निरू- 

पितम् । ताश्व ग्यायमासाया अष्य्माध्यायस्य प्रथमपादौयष्टतौ- 

याधिकरणदितौयवणेके दृष्यभिद्टौचसोमामा मेव सववागमूलप्रकषतितं 
निणौंतम्। 



& ॥ शतपथव्राह्मणम् ॥ (शप्र शत्रा) 

तत्र तावत् सर्वे्िप्रकतित्वेन प्राक् प्रतिपादिताया दर्भपू्णः 

माखेेः, विधास्यमानाना भनििहोतादिकर्मणां च तेताम्नि- 

साध्यत्वात् # तदेतुभूत माधानं प्रतिपाद्यते । तत्रं चोदकद्हिर- 

रयादिसम्भाराणां पञ्चानां ¶ सम्धरणं विधित्सुः स्ारनामनिर्वचनं 

करोति-- “स यदा इति। इत्च अस्माद् वच्यमाणादुद्क- 

हिरण्यादि द्रव्यजातात् “सः' अध्वयस्तदेकदेण मात्य “यद्” यस्मा- 
देकस्थाने सम्भर्ति' समृहौकरोति, "तत् तस्मात् सभ्ियन्त 

इति सम्भाराः, इति व्युत्पच्या तेषां “सम्भार -नाम सम्पन्न मित्यथः । 

“दतद्ेतश्चेति । “नित्यवीप्सयोः? इति $ दिवचनम् । 

एतदेव विशदयन् सम्धरणं वित्रियते-- “यच्र-यवेति । 

यस्मिन् यस्मिन् पदार्थं अमेः सम्बन्धि तेजो न्यक्तं निलौनं 

भवति, तस्मात् सव॑स्मात् अपि सश्भरणं कायं मिल्यथंः ॥ 

एतत् सम्भर पैयद्रव्यविरेषोपजी वनेन प्रण्सति-- “त्यश्च 

सेवेति। सम्परतील्युएरिष्टात्छव॑शेषतया शुतल्ात् चिष्वपि 

वाक्येषु त्वदिव्यनन्तरं सम्बध्यते । लच्छब्द्छ्च एल्श्रब्दपर्यायः ; 
“उत लः पश्यन्-इत्यादौ § तथा दर्नात् | “दष्येकः पश्यन् न 

पश्यति वात मिति यास्कः ¶। "तत् ततरः "तत्? एकं हिरणाख्यं 

# 'द्चविणास्िर्गददेषव्याद्धवनौयौ तयोऽमयः । अभिनय मिदं त ता" 

इति अ० को० ९, ७, २०। | 

† १ उदकं, २ ष्डिरण्यम्, ३ ऊषाः (पश्वः), ४ आखुकरीषम् 
(आखुपुरौषम् ), ५ ग्क्त; ( कङ्करिति ख्याताः), 

{ पाण स्ह० ८, १, ४। § छन सं° १०, ७१, ४। 

¶ निरू° १, ६, ३। 



( १अ० शत्रा०) ॥ दितौयकार्डम् ॥ ॐ 

वसतु (सम्भरन्" ˆएनम्' अग्निम् एतेन सम्भरसेन “यशसेव समर्ई- 

यतिः । दिरण्यस्य यशोरूपत्वे मग्र वच्यते # | 

एव सुत्तरवाक्ययोर्पि योजना। तत्र बंदितिपदाभ्या- 

सुषोदकद्रव्यो विवक्षितौ | तयोश्च पणमिधनरूपतवे + उपरिष्टात् 

समामास्यते 41 १॥ 

तस्य॒ च हिरण्यादिसम्भारस्य निवपन मलेङनाभ्युक्तण- 

सेस्छतेष्वेव गाह पत्याद्यायतनेषु कायं भिव्यभिप्रेच प्रथम 

सुले खनं विधाय प्रण्सति-- “अधथोल्िखतीति। “अस्ये एधिव्यैः- 

इति षष्ठार्थे चतुरी § । रस्याः एयिव्याः' सम्बन्धि, यत् “रभि. 

शितम्' उपर्यवसखानेन पादस गजनितम्, अभिषटयतम्' तदुपरि 

निष्टीवनादिजनितच्चेवयथंः । 'वाः-शब्दौ चार्थी] भ“यज्नियाया 

मिति | यन्नाहीया भिलयर्थः॥२॥ व 1 

उल्लिखिताना मगन्यायतनाना मभ्यत्तणं विधत्ते --“अधेति । 

एतदभितः सवतो यदभ्युक्तणम्, “एष वा अपां सम्भार; नतु 

हिर्ण्यादिवत् पथगुपादाय तासां निवपनं कायं भिव्यर्थः। 

“"ञअन्नं वा इत्यादि । निगदसिद्म् ॥३२॥ | ¦ 

रव  मन्राद्यद्ेतुतेनाभ्युच्णं प्रणस्य . सिथुनरूपेण प्रथं - 
सति-- धयोषावा इति । अपां स्लौलिङ्गत्ादनेश्च पुलि ङ्गत्वा- 
दुभयमिलितं सदेकं मिधुनम्,. तच पुत्पौ तादिप्रजननहेतुरिति 

# “अथय यश्रः-इत्याटि ब्रशटव्यम् (५ कण )। 

† यदि च श्तौ मिथनस्या् विधानम्, पभ्यूनां तत उत्तरम् ; तथापि 
“अल्पाचतरम् ( पा ख० २, २, ३४. )- इति शासनात्प श्रु ब्द स्येह इन्द्र 

निमित्तः पूरवैनिपरातो बोध्यः 

इहे वालुपदं चतुथषषटकण्टिकयोदरे टय । § पा० २, ३, ६१९ खः० वा०। 



~ ॥ शतपधत्राद्ा णम् ॥ ( शप्र० शब्रा) 

एनम्' भिं सम्चैयति' एतेन (भिधुनैन' । त्वदिति प्रागुजनं 

तदिष्ठतं भवति | | 9 

एवं लिङ्गो पजोवनेन प्रणस्य अपशब्दप्रतिपादिता्ैपर्या- 
लोचनयापि प्रशंसति- “द्भव इति । “सापो वाष्दमग्र 
सलिल मासोत्''- ति तिः #। सवंम् "्दम्' जगत् सिः" 

खलु “आआप्तम्' अत सापनग्नोलाभिस्ताभिरद्धिः एनम् भनिनं 

प्राप्य आधत्ते" इत्यथः । यस्मादेवं तस्मात् सन्धारनिवपनसमये- 

५भ्युक्षणायथं कसिंचित् पाते भपः सन्भरेदिति निगमयति- 
“तस्मादिति ॥ ४॥ 

हिरच्यस्य सम्भरणं विधत्त - “अध हिरण्य मिति। तस्य 

हिरग्यस्यालिरेतस््व प्रतिपादयति - “अनिद षा इत्यादिना, 

'अभिदष्यौ सभिध्यातवानित्ययेः । “ध्यै चिन्तायाम् † "- 

दत्यस्माक्जिटि "ब्रात भौ णलः» दत्यौत्वम् ४ः। भअभिध्यान- 

प्रकार माह-- “मिधुन्याभिरिति। अभिः अडः अभ्यत्तणाहिः 

स््रोभिः मिथुनोस्याम्' प्रयोगमिधुनं तत्संयोगाज्िध॒नं भवा- 

नोत्यथः। मियुन न्ट दभूततद्भावे चिः § । “तस्मादेतदिति । 

यस्मादग्निवोयं हिरखात्मना परि णतम्, 'तस्मात्' एतत् हिरण्यम् 

'अगिसङ्ाशम्' भ्रमेः सग मैव वरयत उपलभ्यते । यस्माच्चाु 

निषिक्म्, "तस्मात्" तत् हिरण्यम् “ष्युः “विन्द्ज्तिः लभन्ते 

इत्यधेः । ““तस्ादेनेनेति । यस्मादानेयं दिरण्यम् तस्मादेनेनः 

दन्तान् न धावयेत्? । तधा यदन्यत् किमपि हौनं कमे, तदपि 

तेन न कुया दित्यधः । | 

^ ते बार १,१.३.५ | † भार पर ६३द धा०। 

{ पा खू० ७.१, ३४। § पा० ५. ४.५० ख० २ वा०। 



( श्र शत्रा) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ र. 

अथ यश इति अध'-छब्दो वाक्यालङ्ारे। यस्मात्त रणरं 

'्टषरेदसं' देवस्यानेर्गोयम्, तस्माद् यशोरूपम् । टेवरेतस मिति 

“अनसन्तात् इत्यकारः समासान्तः #। तधाच हिर ण्यसम्भरशेन 
'यशसेव' .२नम्' अगिं समं करोति । एतेन “यशखेव तदिति 

प्रागु ¶ व्याख्यात भवति| “सरेतस मेवेति। हर्यथ 

सन्भरणाभावे हि रेतसो ऽन्यत स्ितल्वात् तद्हित आह्ितोःग्नि- 

रलत्ख एव भवति; तत्सश्नरणे तु सरेतसःसः॥५॥ 

“अथोषानिति। ऊषाणां पश्रूपतं प्रतिपादयन् तत् 

समडिहेतुतेन स्तौोति-“ज्रस्तौ हवा इति। यमात् शृधिव्येः 

द्युलोकेन इभे पशवो दत्ताः, (तस्मात तत्सम्बन्धि ऊषरम्' 

ऊषयुक्तं स्थानं (पशव्यम् पशुभ्यो हितम् तिः ब्रह्मवादिनः 

(आदु. । पशवो हिः ताष्टगं सथान मासःदयय लिदन्ति; अतः 

पशड्ितत्वात् पश्चात्मकाः "एवैत ऊषाः। “ऊषर मिति। 

“ऊषसुषिमष्कमधो र.“ -इति धः मलथीयो रः । स्पष्ट मन्यत् । 

दावए्रथिग्यो रसत्वेनेतान् प्रणंसति --^तेऽसुत इति । श्रम॒तः' 

अम॒ष्माद् लोकात् आगताः", “अस्यां एथिव्यां प्रतिष्ठिताः" च; 

अतः प्वामकस्य ऊपषद्रव्यस्य दादाष्रथिवोरसषल्लम् । किं 

ततः इत्याह-- “तद्नयोरिति ॥ ६ ॥ 

द्रव्यान्तरस्य सम्भरणं विधत्ते - “अशाखकरौष मिलि। 

(आखभिः खननेन विलाव् बहिनीताः पांशव आख करोषम् )¶ृ । 
"आखवो हेति। यस्मात् (्राखवःः ण्रयवोरसजाताः, 

* प्रा ख० ५,४, १०३। 
† ९ ए ९२ ०, ७ ए° # इति च द्यम् । { पा० ख०५, २, १०७। 

¶ बन्धन्यन्तगतग्रम्थोऽयं च-पुस्तकमा च विदयते । 

र 



, ‰° ॥ शतपद्यब्राह्मणम् ॥ ( श्प्रण शत्रा?) 

“तस्मात् एव पथिवीमध्ये च्रघेऽघः' खनन्तः, षथिव्या 

अन्तरधभ्तात् समीपे “चरन्तः तद्रसाखादनसम्बन्धिनि शयत 

यायाने “दसं "विदुः" जानन्ति, तत् खानं गला “रसम् 

उवजोव्य पान् बहिः उक्किरन्तिः उत्किपन्ति । “वा 

विक्तेपे”-दति # धातुः । श्रत त्राखुत्करस्य एथिवौरसलनात् 
तेनेव "दनम्" अनि समं करोति। प्रकारान्तरेण स्तौति - 

 धुरेष्य इतोति । यः खलु “खियं" सम्पदं गच्छति', लतं 

घरौष्य इतिः लोका वर्शयन्ति। तच्चैवं पुरीषश्यैव यीप्राि- 

देतुता, करोष्रस्य कि मायात मिवत श्राह “समान मितिः। 

पुरोषकरोष्रशब्दावतच्र समःनार्थावित्यधै;। अतः करौषसम्बन्धा- 

दसिः खयं प्राप्नोति। ताहटशस्यएगनेरवरोधाय करौीषसम्भरणं 

कायं मित्यथंः ॥ ७॥ 

शरकराणां स्म्ध्रणं विधत्ते--“अथ शक्रा दति। 

सम्मिखिताः खच््पाषाशाः शकरा: तेषा मधिखितानां 

दाच्यहेतुल मितिहासेन दर्शयति-्देवाश्च वा, इति। 

देवासुरा उभये स्फदैष्यक्रिरे। टरेवासुरेषु युदाय कत यमेषु 

तद्भयात् एथिवौ अनेलायद्' चाञ्चल्यं प्राप्रोति। तत दृष्टान्त 

माह -- "यथेति यथाः जलस्योपरि 'पुष्करपखम्' इतस्ततः 

चञ्चलं भवति, “रवम् एथिव्यपि इतस्ततः कम्पिता | ततां 

तद्वस्ा मापत्नां एधिवीं "वातः" वायुः पुष्करपरसवर्व “संवहति 

स्मः । यथा दारुमयीं (नावं) कञ्चित् परपारं नयति, सानात् 

स्थानान्तरं प्रापयति साः देवं कम्प्मःना षयिवौं उभय- 

विधानपि तान् "उपाजगाम ॥ ८ ॥ 

क# तु° पर १३६ घ्रा^-। 



( १अ० १ब्रा° ) ॥ इितमैयकार्डम् ॥ १९१ 

यदाचसा देवानपराप्रोत्, तद् तत्ज्ञतं परिहारं द्यति 

-- “'तद्लोचुरिति। प्रतिष्ठां" प्रतिष्ठित ववंहामङ' इद्ौकर- 

वामहे । श्रुवार्वांः निश्लएयाम्, ्रशियिलायां' हृद्यम् । 

वाक्याधः स्पष्टः । (ततः तस्मात् अनग्न्याघानात् “्रस्यैः अस्याः 

एथिव्याः सकाशात् शत्रभूतानसुरान् “निभच्यामः निभक्तान् 

भागरह्कितान् कुयामेत्यः। इयं प्रतिज्ञायघाः ॥ < ॥ 

प्रतिज्ञातः क्षतं दश्यति- “तद्धे (त । यथाः आद्र 

चम" भूमौ प्रसायै शङ्भिः' परितो "विहन्यात्", “एवं प्रतिष्ठ" 
सवप्रारास्पदभूलताम् शमां एथिवीं शक्षराभिः "प्ैवंहन्त' 
परितः शकराखापनेन टृढक्लतवन्तः। निमदसि 

मन्यद् ॥ १५ ॥ | 
एवं यपुराठत्त सुदादत्येतदृष्टान्तेन प्रकत मनुसन्धत्तं- 

“तथो एवेति | उक्तां मेतत् ॥ ११॥ 

विहितसम्भरण मनद तसह्योपजौवनेन प्रश्सति-- 

"तान् वा एतानिति। तान्" पूर्वोक्तान् पञ्च सर्भारान्' 

'सम्भरतिः। उटकहिरण्योषःखुकरौषणशक राः पञ्च सम्भाराः। 

पाद्ूो यज्ञ॒ इति। पञ्चपदा पद्भिः»; शवन्न. अपि 

चानाकरभ्भादिपच्हःवष्क इति † पञ्चसह्यायोगात् "पाङ्कः । 

अख्िमक्नेतिपद्धघातुमयत्वात् पशः अपि पाद्भुः" ४ । संवत्सर 

सम्बन्धिनः ऋतवः' वसन्ताद्या अपि पञ्चसद्खयाकाः। हेमन्त- 

शिश्िरयोः समासाभिप्राय मेतत् | तथा चैतरेयकम्-- /हेमन्त- 

 शिशिरयोः समारेनः?- इति ¶ ॥ १२॥ 

क ९ ई, ४,४;५,४.२। 

† “शानाः, करम्भः, परिवापः पुरोडाशः, पयस्येति" रे° त्रा° ९. ३. ई । 

‡ रखे° ब्रा ६, ५,३। ¶ रो° त्रा०१.१.१। 



शर ॥ शत पथब्राह्मणम् ॥ ( शप्र {त्रा० } 

तदेतत् पञ्चत्वं लोकाप्रसिदिविरङ मित्याक्किपति-- “तदादु- 

रिति। ईनन्तशिशिरो डि थक्लन लोकै प्रसिरौ; अतस्तयो- 

रेवं न युक्त मितिःभावः। परिहरति--“न्यून मिति । (तिः 
तथा सति ऋतुषट्के मिथुनत्रयसम्पत्तिः ; षञ्चकी तु तन्मिधूनत्रय 
भवेन चन्युनं” भवति, तच्च प्रजननसाधनम् #। अत्र लोकः 

प्रसि माह-- न्युनादिति। स्तीपुंसयोनोधंस्य परस्प्रन्युनत्के 

सति तस्मात् न्युनात्' मियुनात् स्ीपुंसलच्णानि अपत्यानि 

"जायन्ते | यस्प्ारेवं तस्स्ात्” पञ्चसम्भारलक्षणेन यत् मिथुनस्य 
नयुनवम्, "तत्" “लः यसम्", श्वः" परदिवसषे खेयसो जनकम् । 

“श्रवसो वसोयःखेयसः'-ईत्यच् समासान्तः ¶ । - तथा 'उत्तरा- 

वत्", उत्तराः आ्रागाभिनी अमिद्ठद्दिः, तथोपेत मिव्यर्थः। एक 

सतूनां षट॒कीऽपि सम्पारारां पञच्चसद्यःकत्वं सुपपाद्यायापि 

न्यनलवं नाम कञ्चित् नैष्ट इत्याशङ्य क परिहरति -- “यद्यु इति । 

दि षडतुत्वं संवत्सरस्य सदयास्ति, तहि एतेषां सम्भाराणा 

माघौयमानः अग्निरेव "षष्ठः" षटसद्यापूरकः ॥ १२ ॥ 

असम्धार पक्त माद-- “तद्।दहूर्ति। “एकञ्चनेति।| एकं 

समील्य्ः। अद्रीपपत्ति माड -- “अस्या मिति। आरोपित 

स्वेसश्भारभूतायां पृथिव्या माधानादेव तत्कायप्राप्िन पथक् 

सम्भारापेत्तेत्यथ;। सम्धरणशपक्त ॐव निगमयति-- “तद् स 

मेवेति । “यदु सम्यारेरिति। यत् खल्वाघाने सम्भृतैः “सम्भार” 

निष्यत्नं भवति, (तत खल्वाधानं भवति; सम्भारविरहे तु 

# (तच्ाद्जननखाघधनम्"- इति च, 1 

` {1 प ख्० ५.५४. ८० । 

1 . .क्{खंन्यन्ये ते साग्र य~ इति च। 



( १अ० रेव्रा०) ॥ दितौयकााण्डम् ॥ (1 

तदाधान मेव न भवतौति कुतस्तस्य परशथवोसम्बन्धवशात् 

सम्पभरणप्रा्तिरिल्यर्थः ॥ १४॥ १॥ 

(त ओ्रौसायणाचार्यवरचिते माधवोये वेदा्धप्रकाशे 

साष्यन्दिनणशतपधन्राद्यणभाष्ये 

दितीयकार्ड प्रथमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

( अथ दितोयं ब्राह्मणम्. ) 

| कचि काखग्नौ ऽअआदधौत | एता ता ऽअमिनि- 

नच्च यत्वु्तिकास्तदै सलोम. योऽग्निन्चेऽग्नौ 

आद्घाते तद्षात् छत्तिकाखादघौोत *॥१॥ 

एकं इ जोणि। चत्वारति वा ऽअन्यानि 

न्तजाख्यथेता एव भूयिष्ठा यत् क्ततिकास्तब्गमानः 

मेवतदुपेति तस्मात् छत्तिकाखादधौत॥९॥ 

एता हवे प्राच्यंदिशो न च्यवन्तं । सर्व्वाणि 

ह वा ऽअन्यानि नक्तत्रागि प्राच्य. दिशश्चावन्ते तत् 

प्राच्या मेवाख्ैतदिश्वाहितौ भवतस्तस्छात् ऊत्तिका- 

खादधौत †॥३॥ | 
अथ यस्मात्न कत्िकाखाटधौोत। चाशा 

# दधौत'- इति ग'घ,ङ)} † दधौोत--तिग, घ, ङः। 

{ “{न्ताणा'-- इति ग, च, ङः | 



९४ ॥ शतपधत्राह्यणम् ॥ ( १प्र° रत्रा ) 

हवा ऽपता अग्रे पला आसुः सप्रऽषीँनु दस्यवे 
पुरऽचा दृल्याचक्लते ता मिधनेन व्यार्ष्यन्तामी 
छयत्तराहि सप्तुषय उदान्ति पुर एता अश मिवत 

तदो मिथुनेन व्यचः सनेन् सियनेन व्यद्धा ऽइति 

तस्डान्न क्त्िकास्वदधोत॥ 8 ॥ ४ 

तदेव दघौत । अगनर्व्वा ऽच्तासां मिथन मणिि- 
नता मिथुनेन सखदास्तश्छाटेव दषौत ॥५॥ 

रोहिख्या मग्नौ ऽअादधौत । रोण्या इ 

वै प्रजापतिः प्रजाकामो+ऽग्न भअआदधे स प्रजा 

अरूजत ता अख प्रजाः षट एकद््पा उपल्तब्धास्तख्् 

रोहिण्य दृवेव तद्वै रोह्ख्ये रोदिगौत्वं बहुर्हेव 
प्रजया पशुभिभवति य एवं बिदान् रोहिण्या 

माधत्ते ॥ ६ ॥ | 

रोहिण्यामुडइ वे पथवः। अग्नौ ऽञ्ाट्धिरे 
मनुष्याणां कामस्, रोहमेति ते मनुष्याणां काम 

मरोचहनयमुहेव तत् पशवो मनुष्येषु काम मरोहस्त 

सुहव पशुषु काम रोहति य एवं विद्वान् रोह्िख्या 

माधत्ते ॥ ७ ॥ ॥ 
खगशोषऽग्नो ऽआआद्धौत। एतद प्रजापतेः 

"प्रजाकामो,- इति ग, च । 



( १अ०रेत्रा०) ॥ दितौोयकाण्डम् ॥ १५ 

शिरो यन् खगभौषंटः शवे शिरः श्रौहिं वै शिर- 
सल सादोऽ स्य॒ खष्टो भवत्यसावमुष्याइद्य शिर 

दयाः खियध् ह गच्छति य॒ एवं विदान् खगशौर्षं 

ऽअआधघत्ते ॥ ८ ॥ | 

चय् यस्मान्न सगशोर्पं ऽअद्धौत । प्रजापतेर्वा 

एतच्छरोरं यत्र वा ऽएनं तद् विष्यं ् तदिषुर चिकाश्ड- 

नेत्याह स एतच्छरौर मजहादास्तु ठ शरोर मय- 

ज्यं निर्व्वीयं तस्मान्न ख्गगोर्षं ऽजआदधौत ॥ ९ ॥ 
तदैव दघौत। न बा ऽएतद्य देवख वास्तु 

नायन्नियं न शरोर मस्ति यत् प्रजापतेस्तन्ममाटेव, 

दघोत पुनर्वसोः पुनराधेय माद्घोतेति ॥ १० ॥ 

फल्गनोष्वग्नौ ऽचरादघौत । एता वा ऽडन्द्र- 

नचचं॑यत् फल्गुन्योऽष्यद्य प्रतिनाग्योऽजजंनो इ वै 
नामेन्द्रो यदख गुह्य नामाज॑न्यो वै नामेतास्ता 

एतत् परोऽच् माचन्तते फल्गुन्य इति को च्येतखा- 

ईति ग्धं नाम ग्रहीतु मिन्द्रो वे य॒जमानस्तव्ख ऽएवे- 

तत्र्चेऽग्नौ आधत्त ऽड्न्द्रो यज्ञख देवतेतेनो हाखये- 
तत्सेन्द्र मच््याधैयं भवति पूर्वयोरादघीत पुरस्तात् 

क्रतुहवास्ये भवत्यत्तरयोरादघीत वःखेयस५ डेवा- 
स्या ऽउत्तरावद् भवति ॥ ११॥ 



॥ शतषव्राह्मणम् ॥ ( शप्र° र्त्र° ) 
- ॐ 
८409 

हस्तेऽग्नौ ऽआदघोत। य॒ इच्छटप्र मे टोये- 

तेति तद्वा ऽअनुष्टाा यह्ुस्तेन प्रदौयते भ्र देवास 

दौयते॥ १९॥ 

 चिच्नाया मग्नौ ऽआदधौत। देबरश्चवा असुरा- 
खोभये प्राजापत्याः पस्पुधिरे त ऽउभय ऽघ्वामं 

लोक समारस्ताञ्चक्रटिव मेव ततोऽसुरा रोहिण 

मिव्यग्निः विक्िरेऽनेनामं लोक समारोच्याम 

इति ॥ १३॥ + 

इन्द्रो ह वा ऽईचाज्चक्ते । इमं चेडाऽइमे चिन्वते 

तत ए नोऽसिभवन्तौीति स ब्रह्मणो ब्रवाश 

` एकेष्ट कां प्रवध्येयाय ५ ॥ १४ ॥ 
स हावाच। इन्ताह मिमा मप्युपद्षा ऽइति 

तथेति ता मुपाघत्त तेषा मल्यकादेवागिनिरसज्चत 

अआस॥ १५॥ 

अथ होवाच । अन्वा ऽअहंतां दाख या समे- 

इति ता मभिपया बवह† तखा मावृटाया सम्नि- 
व्यवशशादाग्नेव्यवशाद् मन्वसुरा व्यवगेदुः स ता 

खवेष्टका बजेान् क्रत्वा शौवाः प्रचिच्छद् ॥ १६॥ 

- तेह देवाः समेव्यौचुः। चिच बा ऽअभूम अ 
"~ --~______~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_-_~-~]~]~]~]~]-]~_~]~]

~]~~~_~~~_~~-~~-~]~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--
~-~{-{_~-~_~-~]~]~]~]~~-~{~{~]~]~]~]{~ब{~{्]{~ब्]{ब{ब

]{]ब]ब{ब्{्{्{्ब ब {बब --“ 

# -प्रवध्येयायः-- इति ग, घ। † "ववद इति क, ख । 



( १अ०.र्व्रा) ॥ दितीयक.ख्डम् ॥ {ॐ 

ऽइ थतः सपलानवंधिष््रेति तद चिचाय चिजाल्व 

चिव ह भवति न्ति सपलान् हन्ति द्विषन्त 

श्राव्य य एवं विदि चाया माधत्ते तश्मादरैतत् 

सत्रिय पव न्तव सपत्छ ज्जिघाधसतौव द्येष सपल्ना> 

वौव जिगौषते ॥ १७॥ 

नाना हवा ऽत्तान्य्र स्राश्यासुः। यवंवासीं 

सृय्यं एवं तेषा मेष उदान्चव बोय्यें क्षत्र सादत 

तश्यादादिव्यो नाम यदेषां वौय्य षच माद्त्त ॥१८ 

तेह दैवा ऊचः। यानि वं तानि चच्राख्य- 

भदन नवे तानि च्तज्राण्यभुषच्चिति तहं नक्षचाणां 

न्तत च' त आदु सूर्य्यनच्तच ऽएव खादेव चेषं वौय्धं 

चच समादत्त यद्यु नत्ततरकामः खादेतद्ा ऽ्रनप्राइ 

नक्षत्रं यत् सुव्थः स एतेनव पुखयाहेन यदेतेषं नच- 

चाण कामयेत तदुयेत्येत्तस्मादु सूव्धनचच ऽएव 

सात् ॥ १८ ॥ ₹॥ | 

 ॥ इति प्रथमप्रपाठके दितीयं ब्राह्मम् [१. र] ॥ 

 'कमयः कालसापे्ललात् अ्राधानस्य मन्ततरं { विधत्ते-- 

“ज्ञत्तिकाखिल्यादिना। (अनौ गाहंपत्याहवनौयाविल्यथंः | 

# “चिचत "ग, च| † नत्तत्राणि-- इति च। 
र 



१८ ५ ॥ गतपथव्राह्मणम् ॥ (शप्र रबा०) 

अनिदेवताकत्वादगम्निनिच्त्र क्तिकाख्यम्। ययते हि-- 

“क्ल त्तिकानक्तत्र मग्निदेवतेति # । तस्मिन्ग्निनचतेऽग्याघानं 

सलोम' सदशं, योग्य मिति यावत् ॥ १॥ । | 

भथेतस्य नचत्रस्य बहत्वोपजौवमेन प्रणंसति- “एका 

भिति। कछत्तिकातः अन्यानि नक्षत्राणि" एक-डि-विं-वतुः- 

सद्या काधिष्टानान्यल्योयांसि, कछत्तिकासत॒ षटसश्चीचिढानयोगाव् 

भूयिष्ठाः, बहइतराः। तत्राद्रादीनाम् “एकम् अधिष्ठानम्, 

फलान्यादौनां हे", भख्िन्यादौनां तरि, प॒नवेखादौगां 

चत्वारि! । तत्" तस्मात्, एम्थो भूवि्नक्षताघानात् यज- 

मानोऽपि भूमानं बहुत्व भेवोपगच्छतौव्य्ः ॥ २॥ 

नियतदि कखम्बन्धवथेनेताः प्र्संति - “एताव इति। 
श्राच्ये' प्राच्याः "दिशः सकाशात् (न चवन्ते' दस्िणत उत्तरतो 

वा विक्तेपवसात् न चलन्ति, किन्तु नियमेन शबप्राया मेगो- 

दन्ति; 'अन्यानि' तु नक्षत्राणि प्राचोदिम्भागाद दक्षिणत 

उत्तरतो वा विक्तेपवशात् चलन्ति, प्राचीदिग्भागाद् दक्षिणत 
उत्तरतख नियमेन परिवन्नन्ते। “तत् प्राच्या मित्यादि। 

निगदसिदयम् ॥ ३॥ 

क्त्तिकाखाधानपत्तं मिथुनब्धुडिहेतुलाद्धिषेधति-- “ध 

यस्मादिति। "यस्मादः वच्यमाणदोषोऽस्ति, तस्मात् 'कलिकासु 

न ादधोतः। कौऽसौ दोषः? त मुपन्स्यति-“क्च्चणां 

डेति। ऋक्तणन्दाथ माद -- ““सपर्षौ(नति । ऋक्तं' नक्षतम्; 
तद्रूपे णावख्ानात् । इह ऋ त'-शष्देन सपषेयोऽभिघोयन्ते। “पुर 

न क £ 24 

#* “रुतदा यअमेनेत्तच' यतु कत्तिका," - दति ट° ब्रः° १.१. २.१। 



( १० रेत्रा०) ॥ हितीयेकाण्डम् ॥ ९६. 

त्ता ति # प्रक्रतिभावो इस । व्याद्यन्तः विगतर्धिंका 

अभवन् । ब्युदहधि भेव फः देथमेदोदयेन खष्टयति- “अमी हति । 
"भमी" खलु 'सप्तषेयः” उत्तराहि" । श्राह च दूरे -इति § 
श्राद्िप्रत्ययः। दूरदेशे उन्तरदिग्भागी “उद्यन्ति । “एता; 

कत्तिकाः पुरः” पूवंस्यां दिशि अत ण्व तासां विभिन्नरेषा- 

वख्यानेन ¶ृ पुरुषषन्प्रोगविरद्ात् भिथुनग्यिः । तच्चासमोचौन 

मित्याह +अश मिव वे तदिति। भतः छत्तिकाखाधार्नं 

कुर्व्रपि तदत् मिथुमेन व्ययते, अतो न इत्” नवां मिथुनेन 
युय" व्यु्ो भवानोत्यभिप्रेतय तत्र नादधातीत्ययैः ॥ ४ ॥ 

अथयेतद्ोषं परिहरन्नाधानपक्त भेव निगमयति - “तद 

वेति । (तत् उ भा एव' तस्मिन्नपि नक्तं आदधौतैव। 

“स म्निब इत्यादि, स्पष्टम् ॥ ५॥ 

नक्षतान्तरं विधाय प्र्ंसति- “रोहिण्या सिति। आदेः 

आधानं कछतवान् | 'उपस्तब्धाः' प्रतिबद्गतयोः || विनश- 

श्डिताः प॒त्रपौलादिरूपेणेकरूपा अविच्छिन्तप्रवाहा! त्युः" 

खितवत्यः ## । ताश 'रोहिश्यः' खगांदिलोकारोदणसाधन- 

मृता इति खिताः ¶¶ । एतदुपजौवनेन नामनिवेचनं करोति 

“तहा इति । स्यष्टा्थं मन्यत् ॥ ९ । 

रोहिश्याधानं प्रकारान्तरेण प्रग॑सति--"रोदिण्या म डेति। 

# पुरता येव पाठो इश्यते मूलपुस्तङेषु । 

{ षा ६.१.१२० सच टटयम्। ५4 ब्यु्धि मिव~दरति च) 

§ धा० सू०° ५. ३. ३७. । 

¶ अत रखवातोवसम्मिन्नदेशणावस्थानेन'- इति च। 
` ॥ प्रतिबद्बजातयो'-- इति च। ++ “स्थितवन्तः"-- इति च । 

†† “साधना इति'- दति च। 



२.० ॥ शलपथन्राद्धखम् ॥  (र्प्रः रज्रा) 

मनुष्या कामं रोदहेकेति। "मनुष्याणां "कादः' मोव्यवस्तु- 
विष्यः, तत्पूरखसामष्ययोग्येन तं प्राष्ुवाभयर्थः। :च्व सू 

चेषेति। -रोदिश्याघानेन काम्यमानं भोग्यवस्ुजातं पुरण- 
सासष्वायोगात् सनुष्येषुः अवद्ितं धयमुः य सेव "कामैः 

पराह्ुवन्, "तम् एव पश्षु चवद्ितं रोहिरा साघानतः 

प्राप्रीति #। एत मैवे सर्वे जना उपजौव्यत्वेन कामयन्त षति 

भावः ॥ ७ ॥ | &, च. 

नचत्रान्तरं विधाय प्रघंसति ~ खगण्रीर्मं इति| एस 
खलु ब्रजापति; ख्गरूप ¶† माख्याय छगौमतां खदुदि तर मप्या- 

गरत् क । “एतदा इति। एतत् दाला अकायकारिणटः 

प्रजापतेः शिरः छेत्तु देवाः कचित् क्रोघमयं युक्तं निमयं 
ग्रसतिषन्। स चेषुणा त्ख्य ` शिरशिच्छेद। तच्च ख्ग- 

शरीर मिषुच्छिन्नधिरशेलयेतदुभय § मन्तरिच सुत्प्चत्य नच्षल्ाक- 

नावस्यितं॑ज्न्दुश्यते | तथ। चेतरेयकम्-- “श्रजापतिर्वे खां 

दुहितर सब्यध्याघत् ̂ -- इत्युपक्रम्य सो. दवेषु दति काश्डा ” --इत्यन्तेः 

नाय सथेः प्रतिपादितः ¶ृ) ईदी खत्न्तरप्रक्षिदधिर्च “वैः 

शब्देन दौलत | । '“शरोदेशिर इत्यादि । व्याख्यातम् ॥ द ॥ ` 

तदेतच्छुगणौ ष धानं निषिधति -- “अध यस्सान्नेति। खम 

ष्रीषीघानं न कायैम्, चत हतुः प्रतिपाद्यत इत्यथैः कोऽकौ 

खेतुः ९ त माद “प्रजापतैरिति। खगणीषरख्यस्य न्त्रस्य 

। | 4 ¦ 99 च | ¦ #* “ख सोद्हिश्या सभि माधत्ते. त्रोलेव”- इति तं° त्रा १.९.२.२। 

† (लष्फणष्डशस्ू्प'-- इति च । † श्वेवोपाग्मत्"- इवि च । 

&§. इष, शिर खेवेतडुभव'-- इति च । ष¶ ० अ१० ३. ३, £ । 

| प्र॑तिप्रष्यतै'--इति क, ल । 



( श्अ० रत्रा ) ॥ दितौयकार्डम्.॥ | २९ 

प्रजापरतिशरौरत्व साद -- "यलः वद्धिन् समये पनं प्रजापतिं 

खगङूपम्, # (तत्! तेन स्दुद्िद्गसन रूपेण दोक्ण ` देदुना 

देवाः ्वध्यन्', (तत्ः तदानयत पलदालंशल्यरूपावयव- 

वयोपेतेन ¶ इबुश' खलु तच्छिरच्छक्रम् ¶ (दत्याहुः' ब्रह्मवा- 

दिनः। सः च प्रजापततिस्तदएनौम (ठतच्छरौदम्' त्यक्षवान् | खतो 

निरालकत्वात् “निरवीँ्यं" नन्व्रात्मनावख्ितं छमशखिरः "वासः 

शून्यस्थानम् । यत एवात्मना व्यक्तम्, अत एव शरोर” विशरण- 

शीलम्; अतएव च 'अयल्जियं' यन्नानङम्, न दहि खगश्रीस्स्य 

यक्ञात्मत्वं सम्धवति। तस्मात्ः तदाव्यक्े स्गभोषांद्ये नन्तते 

चाधानं न युक्त मित्यर्थः ॥ € ॥ ` 

दमं दोषं परिहरन् प्रायुक्त भेव पकं निगण्यति-- 

“तदेवेति । “देवस्येति । -मनुखेण त्यक्तस्य वास्तवा दिषरूपत्वम्, 

अयं डि प्रजापति्देवः, तेन व्यक्तश्य तत्वाभावात् वासवा दि - 

रूपो दापषी नास्ति; खगरूपस्य शिरः मदहिज्जेव नक्त 

रूपत्वं सम्प्रत्रम्, न खलु मालं शिरस्तथा भवितु सहति 

तस्मात् तचाधाने नोक्तदोष इत्वघः॥ | 

पनवखाख्यश्य नन्दस्य लिङ्गवणात् पुनराध्रेय-विषयतां 

माष्ट- “पुनवस्छोदिति । अआडिताना मच्छनौनां घुनव॑खा- 

भिन्नवश्ादाधानं पुनरघेयम् §। नचत्रं चेतत् नष्टस्य वसुनः 

# "लष्छग्डशसरूपर'- दति च्च । 

† ^“ "तरिक्तच्छा' अनीकं, श्रायः, तेजन द्धिव्यवयवत्रयोपेता"-- इति 

े°व्रा० ३.३. £ सागभा०। ` ‡ छ्नन्ति-दतिद्छज। ` 

§ “ एनद्ाघ्ेय माघानप्रतिन्नातस्य"-- इ्यादौनिः चषि द्रष्टव्यानि 

( का० श्रौ ° ० ११. १,--१५. ) । 



२९ ॥ शतपथत्राह्मणम् ॥ (श्र रेबार) 
\ 

पनःप्रा्िरे तुतात पुनवंखाच्यम् # । तथाच तेन्तिरौयक्षे खष्ट 

माकरातम्- “स पुनर्वस्वोरग्नि मादधौत, प॒नरत्रेनं वामं 

वसुपावत्तते""-इति 4 ॥ १० ॥ ¦ 

“फरगुनोष्वग्नीो षति । पूर्वीन्तरफल्गुन्याख्ययोनन्तत्रयोः 

प्रत्येक मधिष्ठानदित्वयोगात् दित्वम् । फर्गुनौन्भमोपजो वनेन 

परशंसति पतावाश्ति। कथ मस्य नत्तत्रस्येन्द्रसम्बन्ध इत्यत 

साह -- “भप्यस्येति । (अस्य' दद्दर प्रतिनिधिर्मुताः फर्गुन्यः 
सश्चाव्यते। मपि सश्यावना्थः| प्रतिनिधित्वं च समान. 

शब्दाभिधैयत्वादित्याह-- “भजनो हेति। “मर्जुनः' दतिः 
हि इन्द्रस्य रद्स्यं नाम; खत पव खलु तन्पुते पाण्डमध्यभे 

प्रहत्तिः। अजनफर्गुनणब्दौ च पयीयी ; भजन: फल्गुनः 
पाधे इति समानार्धपरिगणनात्। “भर्जुन्यः' एव “एताः, 
घारोच्येए फल्गुन्य इति" उच्यन्ते। नतुकिं पारोच्येणेत्यत 

रार ““कोऽशतौति। अतः फद्गुनोगशनब्दस्य परम्परथेन्द्रोच- 

लक्षकलत्वात् तज्रामकं नत्तत्म् । “इन्द्रो वा इत्यादि, स्पष्टम् । 

फल्गुनोषु पुर्वोत्तरत्र मृपजोव्य हित माधानं प्रंसति- 
“पुवेयोरित्यादिना $ । “परस्तात् क्रतुरिति । पुवस्मिना- 

गामिनि कालेऽलिष्टोमादिलकच्त णः ऋतुः" शीघ्र" सिद्यती ल्यः । 

“"्वःसखरेयस मित्यादि । उक्ताम् §॥११॥ 

#* 'पुनवस्वोः'- ति का० खौ ० खू० ४. ११. ५। 
† ते" जा १.१. ९. इ | 

‡ “पूबेयोः फल्णुन्योरग्नि मादधीत"-- दद्यादि, “उत्तरयोः; फुन्बो- 
शमि मादघी त" दव्यादि च ते° ना० १.१. २. ४। 

§ “छत्तिकारोददिशौग्डगश्गिरःफल्युनोषु"-- इति करारश्रौ ° ० ४.७. २। 



( अर रेत्रा०) + दितोयकाण्डम् ॥ २६ 

'इस्तेऽरनीत्यादि । निगदसिदम् | स्वहस्तेन यत् खलु 

दानम्, ^त्द्ः एव॒ अनुष्टयाः अनुष्ठानेन समोचौनम्। भतो 

इ स्तनक्षच्े अन्याधानात् परकत्तेकं स्तेन दानं प्राप्रोतौति 
तत्पर्यायः # ॥ १२ ॥ 

““विच्राया मित्यादि “साररक्षाद्यक्ररति। भ्रारोदु 

मिच्छ कषतवन्त इत्यथः । समु मिति दस्" -शब्देन पारोनच्चेण 

यौ लोकी निर्दिष्टः, तं विगशिन्ट-- “दिव भेवेति। (ततः 

सनन्तरम् “्रसुराः' रौहिण मितिः एतत्रामक रोच्णसाधनम् 

अनि" "चिक्ये" । व्यत्ययेने कवचनम्, % “चिक्िरे" चि तवन्तः । 

“'अनेनेत्यादि। स्पष्टम् ॥ १३२॥। 

“इन्द्रो देति । रमं चेत्यादि। यम् (इमम् अनिन 

वयं चेष्यामः, इम मेव चेदसुरा भरपि बिन्वोरन्, (ततः तस्मात् 

एव साधनात् 'नः' भस्मान् अभिभवन्तः असुराः, भभिभवित् 

समथा भवन्ति| शति" विचाय, सः इन्द्रः ब्राह्मणः" भृत्वा 

असुरह्ितं हुवाण एव "एका मि्टका” श्रवध्य' ग्होल्ा श्दरयाय' 

जगाम! १४॥ 

स होवाचेति गला च तान् सर्रान् “उवाचः। 

"पहम् मपि इमाम् इष्टकां भवदीयेऽग्नी (उपदधै" उपधानं 

करवाणि इति| (तथा इति" तैरनुज्ञातः, “ताम् इष्टकां ततर 

'पधत्तः। पन्यदीये चयने भन्यदौयेष्टकोपधान मगास्त्ीरय 

मिल्येतस्मात् अस्य कादेव' श्वेषात् प तेषाम्" असुराणाम् अशिनः" 

असम्यक् चितो विकल्यो बभूव ॥ १५॥ 

#* “स्तो लाभकामस्य"- इति का” ओरौ ख.० ४. ७.३। 
† पा० खू० १,४.६। { भ्निषोभशो यथोचितातं- दत्यर्र! २. ट, ९३। 



२४ ॥ गतपथत्रषह्यणम् ॥  (श्र* २ब्रा° ) 

"अथ होदाचेति। अधः कालान्तरे स एव ब्राद्मणद्प 

इन्द्रः तानसुरान् 'उवाचः। “इह भद्िन् चितप्रदेशे याः 

"समसः इका, “ताम्ः अःदास्ये' इवयुक्ताः तमीप सभिप्राप्य, 

"ताम्' इष्टकाम् "खःबवई' * उद्ययाम, तसात् स्यानादचालय- 

दिव्यर्थः। "जद उद्ययनै”- इति ¶ धातुः । 'तस्यां' चेष्टकायां 

चित्यामेः सकःशाश्ालितावां सत्यां, सं: “श्रमिः' व्यवशशाद्' धूः 

विशोषण बभुव । तदनन्तरं तद्ेतारः “अराः” च 'व्यवशेदुः' 
व्यवसन्नाः ¶ यिधिला बभुवुः | स तादइत्याद् खष्टम् । “गोवा 

इति। भसुरसस्वधिनोः ॥ १६॥ । 2 

न्ते रेवा इति। चिचराख्येटका। अस्या एव॑ चित 

हेतुत्वात् “वित्रा नाम सम्म्त्र भित्यथः। “चिच हेत्यादि निगद 

सिद्ठम् । “तस्म्ादेतदित्यादि। ` यस्ादुह्तरीत्या चित्ा- 

नच्तत्रस्य शवुहननसाघनल्वम्, “तप्चात्' ःघानैे (क्षवे एव' 
एतत्” नक्षत ( "उपेत्संत्" ) खौ दुरयात् | | तच्र कारणं म 

“जिघांसतोवेति । दषवः खलु कच्दियः अन्यान् शचुन् 

जिघांसति दन्तु मिच्छति “इवः, था विजिगोषषै ‰व' विजेतु 

मिच्छलीव। तस््राच्छबरुहननकामस्य कतरियस्येतैतन्नचलम्, 
नान्यस्येत्यर्थः ## ॥ १७ ॥ क 

११ (ाववकः-दति, जड - दवि, च. द - पनी, मतान्तरे सि 
चेव धःतुरन्यस्थधूरवोऽपि । ‡ अवज्षसाद- इति क| 

§--¶ यवक्षेःः-- इति च। “वष्रव्राः- इति क, ज । 
८८ {~ ८ | रै | “ल चित्राया समि साद््ौत"-- इत्यादि ते बा १.१.२. ६ ।. 

= “चिचाय त चियस्य"-- इति का श्रौ° ख" ४.७. ४ । 



( १अ० रत्रा) ॥ दितोयका्डम् ॥ ९ 

सयं णापह तवोयारि कत्तिकादिमन्तता खनादत्य तेजखिनि 
सूथा तके नक्ते उद्यति सति आधानं कायं मिल्याद-- “नाना 
वाडइति। पुरा खलु छत्तिकादिनक्षतरमर्डलानि सूयंमर्डल- 
वत् तेज खिन्येव बभृवुः। “षः खलु सूयः" उद्यन् चतं 
तेजः साम्यं च उदय माघ्रुवन् "एवः तिषा वीयं (आदत्त 
स्लोक्ततवान्। तस्मात् आदानात् दिव्यः इति 
उच्यते ॥ १८॥ 

नत्तवनामधेयं निवक्ि- “त डेति। यानि खलु पुर ` 
्लाणि' अभूवन्", (तानि'  इदानौं सूयेण कच्रगु णस्यापहत - 
लवात्, न विद्यते कत्र मेषा मिति व्यत्यच्या 'नक्षताणि' सम्पत्रा- 
नौत्यथः । . यस्मादेवं कछत्तिकादौन्यपहृतवीर्याणि, “तस्मात्? 
एव कारणात् सू्याके "एव" तेजख्िनि नक्ते ्ाधानं स्यात् #। 

तत हेतु माह-- एष होति। हिः यस्मात् ^एषःः सुथेः 

"एषां नक्ताणां वोरयादिकम् श्रान्ते", तस्मात् सवौर्ये तस्मि- 

त्राधानं युज्यत इत्यधेः । यदि च यजमानः तत्त्युजाथं 
नक्नतकामः स्यात्, तदानौ मपि सुर्याकक भेव नक्त मुप 

ददोतव्याह-- “रता इति! अनपरादम्'-इति डतु- 

गर्मविशेषणम् । यतस्ते जो वियोगल् णापरधरहितम्, अतस्तदेव 
 सूर्यासकं नन्तं कामयेतेत्य्ः। तेन लतल्सनचतताणां प्राति 

माह “स एतनेवेति | “एतेनेव' सूर्येणोद्यता पखकालाकना 

# सूर्यो नन्तच' कालोपलच्तणं यस्य सोऽयं रखूयेमत्तचः; सख्या 

पेल्तिते रव काले आदधीत, न नक्त चोपलच्तिते इयथः, । कथं तत् खयेकालं 

लच्चयति ? उदगयनम्"- इत्याद्याह हरिखामो । 

& 



२६ ॥ शतपथव्राह्यणम् ॥ ( शप्र" सत्रा) 

लःसरन्ततेऽप्याधानफल सुपगच्छेत् । (^तस्रात्' सर्यात्मक्षे 
एव॒ नक्तते उद्यति सति ्राधानं स्यात्, न रात्रा 

वित्यथः # ॥ १९ ॥ २ ॥ 

इति योस्ायणायेविरचिते माधवोये बेटार्थप्रकामे 

माध्यन्दिनिशतपथव्राह्मणभायये 

दहितौयकाण्ड प्रधमाध्याये दितौयं बाह्य णम् ॥ 
~~ रय 

# (१) (अमे; कछत्तिका, ०० ०। (२) प्रजापते रोहिणो ० ° °। 

३) सोमस्यैन्वका [ ग्टगशिराः ] ०००। (४) रुद्रस्य वाद् [ आरा] 
०००॥ (५) अदिव्य पनरवस ०००। (६) ढदस्यते स्लिष्यः [ पुष्यः] 
०००] (७) सर्पाणा मक्षेषाः०००। (८) पिणं मघाः ० ° ०। 

(६) अयमणः पूव फल्गुनौ ° ° ०। (१०) भगस्योत्तरे ° ° °। 

( ११) देवस्य खवितुद्ेस्तः ° ° ० । (१२ ) इन्द्रस्य चिचा ° ° ० । (१३) बायो- 

निदा [ खाती] ०००। (१४) इन्द्राभियोषिशाखे ° ° ०। (१५) सिच- 

स्यानूराधा; ° ° °। (१६) इन्द्रस्य रोद्दिणी [च्या] ° ° ०। (९७) निच्छये 
मूलवद्िणी ०००। (९८) अरां पूर्वाषाएठाः ° ° ०।८(१६) विश्षां देवाना 

मुत्तराः ० ० ०। (२०) विष्णो; श्रोणा [ श्रवणा] ०००। (२१) वसूनां 

अषिष्टा! [ धनिष्ा;ः | ०००। (२२) इन्द्रस्य प्रतभिषक् ° ° ०। 

(२३) अजस्य कपदः पूवं परोष्टपद्य; ° ° ०। (२४) अेवुभिवस्योत्तरे 
००० (२५) पूष्णो रेवतौ ० ° ०। (२६) अख्िनोरश्युजौ ° ° ०। 
( २७ ) यमस्यापभरणोः; ° ° ° ।-- “इति त° ब्रा० १.५. ९ अ०। ततो- 
ऽमे रअ०- (२८) “अभिजिन्नाम नक्तच सुपरिष्ादषाएाना मधस्ताच्छो- 

णाय” -इव्यादि उत्तराघापानक्तचस्य यच्तुथेः पादः, श्रवणनच्चचस्य 

च य. प्रथमः! पादः, तद्भयं सिल्ित्वा नत्ततसन्धिरूप मभिलजिटाख्यं किच्ि- 

न्रत्तचम्'-- इति च तत्र सा०। अचर च “कछत्तिका; प्रथम पिशाखे 

उत्तमम्, तानि (१--१४) देवनक्षजाणि; अनुराधा, प्रथम मपभरणे- 



(१० ३त्रा०) ॥ द्ितीयकाण्डम् ॥ २.७ 

( अरघ ठतोयं ब्राह्मणम्. ) | 

व्वसन्तो ग्रोष्मो व्वर्षाः #। ते देवा तवः शर- 

हेमन्तः शिशिरस्ते पितरो य एवापुयतेऽङमासः स 

देवा योऽपक्तौयते स पितरोऽहरेव देवा रात्रि 

पितर: पुनरः पूर्व्वाह्नो देवा अपराह्न: पितरः ॥१॥ 

ते वा ऽएत ऽ तवः । देवाः पितरः स यो हवं 

व्विदयान् देवाः पितर इति यत्या हास्य देवा 

टेवद्थं गच्छन्ल्या पितरः पिदहय मक्न्ति हनंदेवा 

देवद्भयेऽबन्ति पितरः पढे च एवं विदान् देवाः 

पितर डति हयति॥२॥ 

स यच्रोद्डःडगवन्तते+ । देवेषु तहि भवति टेवां- 

स्त दययभिगो पायल्यथ य्न दल्तिणावत्तते पिष तर्हि 

भवति पित् स्तद्धयभिगोपायति ॥ ३ ॥ 

स यत्रोदङ्डावत्तते$। तद्कग्नौ ऽआदधौतापडहत- 

 रुत्तमम्, तानि (१५- २८ ) यमनत्तचा्ि। यानि देवनक्तत्राणि, तानि 

दक्तिगेन परियन्ति; यानि यमनत्तत्ाणि, तान्युत्तरेण। ०००। यान्धेव 

देवनच्तत्राणि, तेषु कुवीत यत्कारौ स्यात् ; पुण्याह रण्व कुरुते" इति च 

तच्रोव तत उत्तरम् । # “वधाः - इति ग, घ। 

†, § “दङ्ावत्तते'-इति क । (दगावत्तते'- दति ग, घ। 

‡ भवति'इति च इषो डा०-वेबरेण । 



रट ॥ ऋतचयत्राद्य णम् ॥ ( शप्र ३ब्रा?) 

पाप्मानो देवा अपं पाप्मान हतेऽमता टवा 

नामतत्वख{शस्ति सव्वे मायुरेति यस्तर्द्याधन्तेऽथ 

यत्न दकचिणावत्तेते यस्तरद्याघन्तेऽनपहतपाप्रानः 

पितरो न पाप्मान मपहति म॒र्या; पितरः एुरा 
हायुषो भियते यस्त्याधत्ते ॥४॥ ` 

ब्रह्नव व्वसन्तः। च्तचं गरोष्मो व्विडेव व्वर्षा 

स्तश्छ्याद् ब्राह्मो व्वसन्त ऽअआदघोत बह्म डि वसन्त 

स्तस्मात् च्चियो गोद्म ऽआदघोत क्त्र हि मौद्य- 

स्त स्परादेश्य व्व्षस्वादटघीत व्विङ़् व्वर्षाः ॥ ५॥ 

सयः कामयेत। ब्हमवचसौोखाभमितित्वसन्ते 

स आदधीत बव्ह्ध वें व्वसन्ती ब्रह्मवचसी ईव 

भवति ॥ ६ ॥ | 
यथ यः कामयेत । त्च शिया यश्षसा खा मिति 

सौषये स अादधौत च्षच॑ वे ग्रः चच हेव शिया 

यजग्रसा मवति ॥ ७॥ 

अथ यः कामयेत । बहुः प्रजया पशुभिः 

खा सिति व्वर्षाक्तु सअ्रादधौत च्विड वंव्वषां अन्नं 

विशो बहव प्रजया पुशुभिर्भवति य णवं च्विडान् 
वषास्वाधत्ते ॥ ८ ॥ 



( १० रत्रा) ॥ दितो ध कंर्डज् ॥ २९ 

ते वाऽणत ऽऋतवः। उभय ऽएवाप्हतपाद्ानः 

सथं एवैषां पाप्मनोऽपहन्तो दान्नेवेषा सभयेषां पाप 

मान मपडन्ति तस््ाखदैवेनं कटा च यज्ञ॒ ऽउपनमे- 

द्थाग्नौ ऽच्रादघीत ने श्वःष्व सुपासौत कोइ मनु- 
 ्यख श्वो व्वेद॥<॥३॥ ` 

॥ दति प्रयसग्रपाठक्षे ठतौयं ब्रह्मणम् [१.३.] ॥ 

` अथ।घानख्य वसन्ताद्युतुविध्ययं खल्ादौनां देवपित्रासना 

हेधा विभाग माह-- “वसन्त इत्याद्ना। वसन्तादयुतुसमये 

देवानां सुर्यदशनादहर्मवतौति तैषां तादात्म्यम् ; शरदादौनां 

तदेल्ख्ात् परिठरूपलम् । “य रवापूयते”-- इत्यादि, जिगद- 
सिद्वम् ॥ १॥ | | । 

ते वा एत ऋतव इति। सयो वं विद्दानित्यादि । 

ण्व रतुना देवत्वं पित्वं च “विद्वान् तान् ऋतून् देवाः 

पिलरः' इतिः ह्यतिः व्यवहरेदित्यथेः। तस्य फल माह -- 

“आ हस्येति। अस्य" आह्वातुः देवहुयं देवाद्नानं प्रति देवा 

आगच्छन्ति, तथा "पिह" पेटक माह्वानं प्रति पितरोऽप्या- 

गच्छन्ति आगता ते खसब्बद्वे कमणि एनम् आलह्नाता- 

रम् (वतिः इत्ययः ॥ २ ॥ 

आधानस्योद्गयनं कालं विधिस्मुदयोरप्यनयोर्देवपिल- 

सम्बन्धः क्रभेणाड-- “स॒ यतेति। सः" सूर्यो यस्मिन् काले 

दक्तिणगोलादुत्तरगोलं प्रति उदङ परयीवत्तंते, (तर्हि तदा, 

तस्मिन् समये भेरोरुपरिभागेऽवख्ितानां देवानां स दुष्टिः 



२० ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ (शप्र रत्रा) 

गोचरो भवतौति तेषु उदङ देवेषु" प्रकाशो भवतोति । अघः 
'यत्र' यस्मिन् काले पुनरुत्तरगोलाद् दचिणगोलं पर्थावत्तते, 

तदा दकिणदिगवस्ितस्य प्रकाशः, स तु ते “पिटषः 

भवति ॥३॥ 

एव सुत्तरायणे दस्िणायने च टेवपिलसस्बन्ध मभिधाय, 

तत्सम्बद माधान मपि ततैव कायं मिति विधत्ते-“स यतेति । 

''अपडहतपाप्रान इति | देवानां पापराहित्यात् मरणघर्मराहि- 

त्याच तत्सम्बज्धिन्ययनेऽग्न्याधानकारिणोऽपि तदुभयं सिदालो- 

त्यथः द ज्िणायने आधातुरुकवै परीत्य मा ह--“ श्रध यतेति ॥४॥ 

एव सुदटगयनं विधाय तत्रापि ब्रह्मक्षत्रादिवर्णानुसारेण 

ऋरतुव्यवसां करोति ब्रह्मैव वसन्त इत्यादिना । बसन्लादया 

ऋतवः जात्या ब्रह्मत्तजादययामकाः, अतस्तेषां क्रमेण तत्तजजाल्या- 

धानकालत्वम् # ॥ ५ ॥ 

एवं नित्यपत्त मभिधाय काम्यपक्त माह- “सय डदति। 

“नन्रह्मवच्सी देवेति त्राह्मणजात्यात्मके वसन्ते आधानात् 

च्तियादिरपि त्राह्मणतेजस्सम्पन्नो भवतोल्यधंः। एव मुत्तर- 

तापि योज्यम् ॥ ६ ॥ 

अघ यः कामयेतेति। “त्तं ियेति। कवियजाते- 

रपि “खया सम्पदा कौ चत्तत्ात्मकः स्यामिति कामय- 

मानस्य ब्राह्मणादेः ग्री आधानकाल इत्यथः ॥ ७ ॥ 

#* “वसन्तो नाद्य ण-बह्मवच् सकामयोः, मष्म; चतिव-श्रौ कामयोः, 
वर्षा; प्रजापग्रुकाम- वेश्यरथङ्लताम्"--इति का श्रौ ख० ४, ७, ५, 

८८ ९ € द, ७। “शिशिरः सावेवणिकः''-- इति च शाखान्तरम् । 



( १अ० ४तब्रा° ` ॥ दितौयकारडम् ॥ । ३१ 

"अध यः कामयेतति। बहुप्रजापश्वादिसख्डिकामस्य 

वैश्यस्यापि तरफलप्राप्तये व्षासखाधानं सम्पद्यत इत्यर्थः ॥ ठ ॥ 

एव॒ मयनविश्रेष सतु विशेषं चाभिधाय पत्तान्तरं च वक्त 

स्वंषा मप्युतूनां पापसम्वन्धरादहत्य माह-- “तेवाणएतइति। 

"उभय वेति । देवपिढसस्बन्धितया दषा प्रतिपादिता 

एवेत्यथः । पापराद्ित्ये कार माह - “सूयं एवेति । यस्मा 

देव सवे,प्युतवः पापरादहित्येन डाः, (तस्मात्' यस्मिन् कस्मि 

चितौ सोमयाग मभिगच्छेत्, (अथः अनन्तर मेव अन्न्या- 

धानं कुर्यात् ; “न शठः-्न सुपासौीतेति । शवः करवाणि" इत्येवं 

कालान्तरप्रतीक्ता न कुर्यात्| तत्र हेतु माह “को दहोति। 

'मनुष्यस्य' “वः वः कालसम्बन्धि जवनं (कः नाम शबेद् 

जानौयात् ९ अआगयुषोऽस्थिरत्वादित्यथः॥<॥ ३॥ 

इति ओसायणशाचायविरचिते माधवीये वदाधप्रकाशे 

ध माध्यन्दिनिशतपथत्राद्य णभाष्ये 

दितोयक!।र्ड प्रथमाध्याये ठतौयं ब्राह्न एम् ॥ 

( अथ चतुथं ब्राह्मणम्. ) 

यदहरखख श्वोऽग्चाधेय खात् । दिवेवाश्र- 
याम्मनो इ वै देवा मनुष्ययाजानन्ति तेऽखैतच्छो- 



कः ॥ शतपचव्राह्यणम् ॥ = ( प्रर ध्रा) 

ऽग्न्याधेयं बविदुस्तेऽख व्विश्ते टवा गृहानागच्छन्ति 

तेऽख गृडेषूपबसन्ति स उपवसथः ॥ १॥ 

तज्न्वेश्वानवज्ञघ्रं यो मनुष्येष्वनश्त्य पर्व्वी- 

ऽश्रौवादध किमु यो देवेष्वनश्रत्ल पर्व्वीऽश्रोयात् 

तस्मादु दिकेवाश्नौयात्तदषि काम मेव नक्तं मश्रौयान्नो 

्यनाडितागनेव्वु तचर्यास्ि मानुषो छेष तावह्खवति 

यावद्नाहितागिस्स्माहपि काम मेव नक्त मश्री- 
यात् ॥ २ ॥ | 

 तदेक्ेऽज सप्व्वघ्न्ति। आग्नेयोऽजोऽग्नेरेव 

सव्वत्वायेति व्वटन्तस्तदु तथा न कुयादययखाजः 

खादट्ग्नोघ ऽएवनं प्रातददयात्तनव तं काम माप्रोति 

तसाद तन्चाद्वियेत ‡॥ ३॥ 
अथ चातुषप्राश्य मोदनं पचन्ति । छन्दाएखनेन 

प्रोणौम इति यथायेन व्वाहनेन खन्त्खग्त्खात्तत् 

सुहितं कत्तवे ब्रूयादेब मेतदिति व्वदन्तलदु तथान 

ुर्यायाा ऽअ ब्राह्मणाः कुले व्वसग्बयुविजश्चा- 

# 'तन्वै'-इयि क, ख, ड । 

† त्तदपि इति च डार-वेवर्ः दष्टः ।¦ 

‡ लतं नाद्रिधेत- इति ख, डा०-वेवरेण च दष्ट; । 



[ एअच्श्त्रा०) ॥ हितोयक। ण्डम् ॥ ३३ : 

सिजच्च तेनेव तं काम माप्नोति तस्मादु तनच्ना- 

द्ियेत *॥ ४ ॥ 

तच सर्पि†रापेचनं क्त्वा । सपिरासिच्या्व- 
ल्यीन्तिखः समिधो घ्ठतेनान्वज्य समिदतीभिर्घत- 

वतीभिदग्मिरभ्यादघति शमौगभं मेतदाप्रम डति 

वदन्तः स यः पुरस्तात्घंरत्छर मभ्यादध्यात् सहतं 

काम माप्रुयात् तच्मरादु तन्नाद्वियेत ‡॥ ५॥ 

तदु होवाच भाद्छवेयः  । यथा वा ऽअन्यत्- 

क रिष्यन्त्सोऽन्यत् कु्यायथान्यद दिष्यन्त्सोऽन्यहदेद्य- 

थान्येन पयष्यग्व्योऽन्येन प्रतिषद्य तेवं तय एतं चातु- 

ष्पाष्य मोदन परचेदपरादिरेव सैति न डि तद्व 

काल्यते यस्मिन्रमनाहचा वा स्राल्नावा य॒जुषावा 

समिधं वाभ्यादष्याद्ादृतिं वा जुहयायनत्तं दचिणा 

वा इरेयुरनु वा गमयेयुदच्चिणा वा द्येन दरन्त्य- 

` न्वाहा्यंपचनो भविष्यतील्यनु वा गमयन्ति ॥ ६ ॥ ` 

अथ जाग्रति जाग्रति देवाः¶। तहे वानेवेतदुपा- 

# ‡ “ते नूद्वियेत'-. इति ख, डा०-वेवरेण च ट्ट । र 

† सपि- इति चड्ोषे०। § "भाल्लवेयो इति क, ङ । 
¶ देवाः इति म, घ) | देवा। स्त- दति क, छः। 

च 



३४ , ॥ णतपधन्राह्यणम् ॥ ( शप्र शत्रा ) 

वत्तते स॒ सदेवतरः* खान्ततरस्प्रखितरोऽम्नी 
ऽअ्राधत्ते तद्रपि काम मेव खथ्यान्नो दयनाहितानेन्वुं त- 

चर्थास्ि मानुषो देवेष तावद् भवति यावदट्नाहि- 

ताग्निस्तस्माइपि काम मेव खप्यात् ॥ ७ ॥ 

तजैकऽनुदिते मथित्वा {। त मुदिते प्राञ्च मुद 

रन्ति तदु तद्भे ऽअहोराच परिण्ह्लोमःप्रा ोदानयो- 

मनसश्च व्वाचश्च पर्यापचाा दति व्वदन्तस्तदु तथा न 

कुर्यादुभौ हेवाख तथानुदित ऽअआआहितौ भवतो- 

$नुदिते हि मथित्वा त मुदिते प्राञ्च मुद्गरन्तिस 

य उदित ऽअ्राहवनौयं मन्धेत् स॒ ह तत्यर्याप्रु- 

यात् ॥ ८॥ ध 8 

अश्व्यः देवाः {। अनपहतपाप्रानः पितरो न 

पाप्मान मपहते मर्याः पितरः पुरा हायुषो म्रियते 

योऽनुदिते मन्धल्यपहतप्राद्मानो देवा अरप प्राप्रानः 

इतेऽखूता देवा नाखटतत्वच्याभास्ति सव्व मायुरेति 
शरौदेबाः थियं गच्छति यशो देवा य॒शो इ भवति य॒ 

एवं व्विहानुदिते मन्यति ॥ < ॥ 

#* “सदेवतरः'-- इति ग, घ । † मधित्वा-इति ग, घ॑ । 

{ देवाः" इति गः घ। 



( श्अ० त्रा?) ॥ दितौयकार्डम् ॥ ३५ 

तदाह: । यत्नऽर्चान साम्ना न यजुषाभिनि- 

र्धौयतेऽथ केनाधीयत ऽद्धति ब्रह्मणो हेवेष ब्रह्म 
खाधौयते व्वागवे ब्रह तयै व्वाचः सल मेव ब्रह्मता 
वा ऽएताः सल्ल मैव व्याहृतयो भवन्ति तदख 

सथ्येनेवाधौयते ॥ १० ॥ | 

` भूरिति वे प्रजापरतिः। इमा * मजनयत सुब 

दूव्यन्तरिक खरिति द्वि मेतावडग ऽइदं स्न 

यावदिमे लोकाः सव्वंणेवाधौयते ॥ ११॥ 
भूरिति वे प्रजापतिः। ब्रह्मा॑जनयत भुव 

इति चवध्, खरिति व्विश मेतावदा ऽइ द् सव्वं 

यावद् ब्रह्म चनं विट् स्ववेणे वाधौयते ॥ १९॥ 

भूरिति वै प्रजापतिः । आत्मनयुः मजनयत 
भूव इति प्रजां खरिति पशुनेताबद्वा ऽद्रदलु सव्वं 

याबदःत्मा प्रजा पशवः स्वे शेवाधौ यते ॥ १३ ॥ 

सवै भूभुव दति । एताई$वतेव गार्हपत्य माद- 
धाव्य यत्स्वे रा दध्यात्को नाहवनौय मादध्याद् इं 

# ्रजापरति। स्मि इति क, ङ । 

† प्रजापति । त्रा इति क, ङ । 
‡ प्रजापति! रल्मानः- इतिक, डः! $ शये, ता'- इति ङ। 



३६ = ॥ शतपथन्राद्यणम् ॥ (शप्र शव्रा०) 

ऽअज्ञरे परिशिनष्टि तेनो ऽएतान्ययातयामानि 

भवन्ति तैः सर्व्वः पञ्चमिराइवनीय मादधाति भभंवः 

सर्ति तान्यष्टावक्षराणि समभ्पदान्त ष्टाच्तरा 

गायत्रै गायन्र मग्नेन्कन्दः स्वेनवेन मेतच्छन्द्सा- 

धत्त ॥ १६४ ॥ 

 देवान्ह वा ऽअम्नो ऽआघादख्मानान् | तान 

सुररक्सानि ररतुर्नाभ्निजरिष्यते नाग्नौ आधा- 

खध्व ऽइति तद्रतं तस्माद्रलाएसि ॥ १५॥ 

ततो देवा एतं व्वल्वं ददृशुः । यद्ण्व { तं पुर- 

सादुटखयं स्तव्याभयेऽनष्े निवातेऽग्निरलायत तस््ा- 

यत्राभि' मच्यिष्यन्द्वात्तदष्व मानेतवै त्रयात् स 

पुब्ब णोपतिष्ठते व्वच मेवेतदुच्छयति तखाभयेऽनाष्ट 

निगतेऽगिनिर्जायते ॥ १६॥ 

स वै पृव्ववाट् खात् । स श्युपरिमितं व्वौय्य 

मभिवद्वते यदि पूव्व बाहं न् विन्देद्पि य एव कशचाष्व 
चायदयश्व न विन्देद्प्यनदानेव चादेष च्चेवानड्हो 

 बृन्षुः ॥ १७॥ 

* “मानां । स्तान'- इति क, छः । 

- 1 ख्ड्शु। वदश्व--इतिक,ङ। ‡ "वत्तते-दरतिड। 



( १अ० ध्रा) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ ३७ 

तं यव प्राञ्चं इरन्ति। तत्युरस्ताद््व नयन्ति 

तत्पुरस्तादेगेतच्ना्टा रक्ता८खपत्नव्रेत्ययाभयेनानषषटेग 

हरन्ति ॥ १८ ॥ 

तं वे तथेव इर्वुः । यथेन + मेष प्रयङड्पा चर- 

देष व यज्ञा यदग्निः प्रय हेवेनं यन्नः प्रविशति तं 

क्िपरे यन्न उपनमत्यथ यस्मात्पराडः भवति पराङ् 

हेवास्शाटाज्ञो भवति स यो नं तत्रानुव्याहरे- 

त्यराङच्मादन्नोऽभदितीभ्वरो ह यत्तथेव खात् ॥ १८॥ 

एष उवै प्राणः +| तं {वे § तथेव दरेयु- 

यथेन मेष ॒ प्र्डन्डप्रा चरेतप्र्ङः वंन प्राणः प्रञ- 

शत्यथ यस्मात् पराङ् भवति पराङ् हवास्मात् प्राणो 

भवति स यो हनं तत्रानुव्याहरेत् पराङ््मात् 

प्राणोऽभृदितौभ्वरो इ यत् तदैव खात् ॥ २० ॥ 

अथं वे यन्नो योऽयं पवते। यं व्वै तथैव इरेयु- 

` यंथेन मेष प्रत्यङ्ङ्पा चरेरप्रलयडः वेनं यन्नः प्रवि 

# रेयु ययेन!" इति ख, ङ । 

† श्राणः!-- इति ग, घ। 

‡ प्राण । स्तं" इति क, ङ । 

 § ने दति च दषो डावर) 



क्ट ॥ शतपथब्राह्मणम् 1 ( शप्र ४बा०) 

शति तं चिप्रे यज्ञ उपनमव्यथ यस््ात् पराङ् भवति 

पराङ् हेवास्याद् यज्ञो भवति स यो डेनं तत्रानुब्या- 

हरत्य राङ्याद् यन्नोऽभृदितीष्दरो ह यत् तथेव 
दयात् ॥ २१॥ ध 

एष उवे प्रा्ः। तं # वै † तथैव हरेयु- 

यंघेन सेच प्रल्यङ्ढ्ःपाचरेत्मत्यङ् वेनं प्राणः प्रवि- 

शत्य यस्मात् पराङ् भवति प्रराङ्ं हेबासमात् पाणौ 

भवति स यो हनं तच्चानुव्यादरेव्यराङसूमात् प्राणो. 

ऽभूदितीण्वरो ह यत् तथेव खात्तस्मादु तघेव 

हरेयुः ॥ २९ ॥ | 

अथाव साक्रमयति। त माक्रमय्य प्राञ्च मृन्न 

यति तं पुनसाउन्ततति त मुदञ्चं प्रमुञ्चति व्वौवयं | 

वा ऽअ्रश्वो नेदस्मादिदं पराग्बौ्यं मसदिति तस्मात् 

पुनरावन्तयति ॥ २३ ॥ 

त स्वस पद् ऽमाधत्ते । व्वौय्ये वा ऽअरष्वो 

व्वौव्य ऽएवेन मेतदाधन्ते तस्माद्ष्वख्य पद ऽचा- 

धत्ते ॥ ₹४ ॥ 

# श्राण । स्त '- इति क, ङः ; प्राण! । ते- इति ग, च। 
ल ¦ ल (= 

† वः इति चदश डा° वेबरेण। 



( १अ धत्रा°) ॥ हितोयकाण्डम् ॥ २९. 

सवे तूष्णी मेवा ऽउपस्य॒शति । अधोदच्छल्य- 

धोपस्पशति भमवः खरिल्येव ठतौेनाट्धाति 

चयो वा ऽमे लोकास्तद्मानेवेतज्ञोकानःप्रोल्ये- 

तन्न्वेकम् # ॥ ९५ ॥ 

अथेदं दितौयम् । | तूष्णौ मेवा ऽउपस्पुश्रत्ययो- 

यच्छति भूभुर्वः खरिल्येव इितीयेनादघातियो वा 

ऽअख्या मप्रतिष्ठितो भार मुद॒च्छति नेन शक्रोत्यु- 

यन्तु सध डेन णाति ॥ २९ ॥ 

स यन्तुष्णौ मुपस्पुशति। तदच्यां प्रतिष्ठायां 

प्रतितिष्ठन्ति सोऽखयां प्रतिष्ठित आधत्ते तथा न 

व्यत तदु हेतत्पर्चेव दभ्रिर ऽभरासुरिः प्िर्मा- 

धकिः सब्वेः बा ऽअन्यदियसित मिव प्रथमेनैव यत्या- 
दध्याद् भृश्वः सरिति तदेवानियसित मितो 

यतमथा कामघरेत तथा कुयात् ॥ ९७ ॥ 

अथ पुरस्तात्परौत्य। प्व्वाज्गं मल्म्ुकाना 

मभिपदय जपति दयौरिव भृन्ना पृथिवीव व्वरिम्गो ति 

यथासौ दीर्बद्वौ नचतैरेवं बहुभुयास मित्येवैतदाह 
यदाह द्यौरिव भृम्रेति पृथिवौव व्वरिम्खेलि यथेधं 

# "तंन्वेकाम्'- इति क, ङ; ^ न्वकम्"-इतिख। ` 



8० ॥ शंतपथन्रा ह्मम् ॥ ( शप्र ध्री) 

पथिग्य॒ यबमसूभयास मिषछेवतदटाह तखास्ते प्रथिवि 

देवयजनि पष्ठ ऽडइत्यखधं दयन पदं ऽभाधत्तेऽगिनि 

मन्राद् मव्राद्यायादष ऽडइव्यत्रादोऽगिरननादो भूयास 

मिव्येवेतदाह सेषाभीरेव स॒ यदि कामयेत जपेदे- ` 
तद्यद्यु कामयेतापि नाद्रियेत ॥ २८ ॥ 

अथ सपरा्ञा * कग्भिरुपतिष्ठते । भायं गोः 
पुभ्नौरक्रमोदसदन्द्मातरं पुरः †। पितरं च प्रयन्ट्खः। 

अन्तश्चरति रोचनाद्य प्राणादपानतौ। व्यख्यन्प्- 

हषो द्वम् ॥ चरि८शदाम व्विराजति ब्व्कपतङ्गाय 

धौयते। प्रति वस्तोरह द्युभिरिति तद्यदेवाखाच् 

सम्भारेर्व्वा नक्चचेव्वऽतभिर्व्वाधानेनं वानाघ्रं भवति 

तटेवास्येनेन सव्व माप्नं मवति तस्मात् सपरान्नाा 

चर गिभिरूपतिषटटते ॥ २९ ॥ 

तदादहुः। न सर्परान्नाा छग्भिरुपतिडेतेतीयं = 

व्व पुथिवौ सपराज्ञौ स यदैवाखा माधत्तं तत् 

सर्व्वान् कामानाप्रोति तश्ात्र सपराज्ञा ₹र्मि- 

रुप.तष्रेतेति ॥ ३०॥५॥ 

॥ इति प्रथमप्रपाठके चतुथं ब्राह्मम् [ १.8. |॥ 

« "सपेराज्ञा'- दति ङ , रव मिदोत्तरव्रापि सवेच । † “पुरः'- इति क,ख । 



( १अ० शव्रार ) ॥ दितौयकार्टम् ॥ ४१ 

अग्न्याघेय दिवसात् यूवस्मिन् उपवसथदिवसे कत्तव्य व्रत 

सुपदिशति-- “यददहरस्येति। दिवेवः-इत्येवकारेण राता- 

बनं व्यावर्तते “मनो डवै देवाः" इत्यादि दर्पूणेमासिक- 

प्रस्तावे प्रागेव व्याख्यातम् ॐ ॥ १ ॥ | 

दिवेव भोजनं न रात्राविति प्रतिपाद्य पक्तान्तर माह-- 

““तज्न्वेवेति । (तदपरौति। (तत्ः तत्र विषे कामं" ययोक्तं 

रात्रावपि अश्मोयात्ः। तच कारण माह-- नो द्यना- 

हितामेरिति। नः खलु ्नाहितामेः. व्रतचरणम् (अस्तिः 

तस्येतरपुरुषवन्मानुषलात् , आड्िताग्निह्िं संस्कारेण देवभावं 

प्रासो व्रतचरण मरतौति भावः ॥२॥ 

“तद्धैक इति । “त्रज म॒पवधरन्तीति। उपवस्धदिवसस्य 
रान्ौ गाद्पत्यागारे कस्यविदजस्य बन्धनं कार्यं मिलेकेषां 
मतम्। तेषा मभिप्राव माड -- “'्ाग्नेयोऽज इति । अग्निना 

सह प्रजापतिमुखजातत्वात् “जः आगमेयः' ; अतोऽजस्य 

सम्बन्ध माघोयमानस्य अमेः" “सर्वलायः कात्स्न्याय सम्पद्यते, 

दतिः इम मभिप्रायं वदन्त इत्यथः । तदेतज्निरस्यतिं ~ “तदु 

तथा नेति। कथं तहिं कायं भिति, तदाह-- ध्यदौोति। 

अस्य यजमानस्य अजः विद्यते चेत्, "एनम्" अजम् भ्रातः? 

 अध्रानदच्तिणाकाले ्रनीघे आग्नोघ्राय (दद्यात् तथाच 

# १.१.१.७, ठ (¶मा० रेट , | | | 
† “प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति, स सुखतस्विटतं निरभिमौतत 

मनिदेवता मन्वखज्यत, गावचौ च्छन्दो रथन्तरं साम, ब्राद्णो मनुष्याणा 
मज; परमूनाम्। तस्तु ते मुख्या सुखतो दद्न्चन्त"-- इति ते? 

सं० ७.१. १. € । 

र 



४२ ॥ शतपचनब्राद्य णम् ॥ ( शप्र° शत्रा? ) 

कात्यायनः-- “गाह पल्यागारेऽजं बन्नाति न वा, विद्यमानं प्रात- 

रग्नौषे दव्यात्- इति #। तेनेवेत्यादि, निगद्सिद्म् ॥ ३॥ 

ब्रह्मीदनपाकविधिं मतमदकथनेनोक्त प्रतिपादयति-- “अथ 
चातुष्भ्राश्य मोदन मिति। चतुर्भिः अध्वयैतब्रह्मादिमिक्छलिभििः 

प्राश्रितव्य सित्ययेः। “छन्दांस्यनेनैति। अनेन ब्रह्मीदन- 

च।केन गायत्ीतिष्टुब्जगत्याख्यानि छन्दांसि श्रो खोमः' तपंयाम 

इत्यभिप्रायः । अस्यौदनस्य चतुभिक्छंत्विभ्मिः प्राशनं युक्त 

मिति दष्टनन्तनोपपाद्यति - “ययेति । “येन वाहनेन" अश्वा- 

दिना ्यन्च्छन्' यास्यन् “स्यात्', "तद्" वाहनं “सुहितः सुटक्त 

कन्त यथा त्रयात्, "एव मेतत् ?; आदौ ऋतिनां कर्मोपयुक्तानां 

प्राणनं युक्त मिव्यथेः। स्यन्त्छन्निति ख्यन्दु अवणे ¶ -डइत्य-, 

स्माल्लटः सत्रष्टेशः। 

इमं प्राशनपत्तं निषिष्योपपादयति-““तद् तथेति । लिः 

जश्च अनुलिजश्च बाह्मणाः “न्ध्यः यजमानस्य कुले वसन्ति 

इति “यत्”, नेव वासेन तं काम माप्रोतिः, यः कामः प्राशन 

निमिन्नकः प्रागुक्त त्यथः ॥ ४ ॥ 

अथ पक्षस्यौदनस्य कसद्यौपयोग द्त्याह-- “तस्य सपि- 
राङ्ेचन भिति। सपिरासिच्यतेऽस्मिननिति सर्पिरासेचनम्, एत- 
धारणायै मोदनं निन्नं (लल्ला इत्यधेः। “स.परासिचे- 

त्यादि ख्मष्टम् । “समिदतोभिघौतवलोभिरिति। समिच्छ्द- 

युल्ाभिघृतशब्दयुक्ताभिशेल्र्धः। ताञ्च कात्यायन उदाजहार-- 
“अाग्वयो स्तिखः समिधो एताक्ता आदधाति समिघाणि मिति 

* काण श्रौ रू ४, ८,१,२। 1 भ्वा० आ" ७६२ घा०। 



( १अ० व्रा) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ४३. 

प्रल्ुच सितिः-इति # ¡ समिदाधानं कुवेता मभिप्राय 

माह-- “यमीग्मं सिति। शमीगर्भो योऽश्बलः, ततद्यो 

योऽसिः, तम्, "एतत्" एतेनाखययस्रमिदाधानेन आाघ्रुमः' इति 

नरुवाण इत्यथः । तस्य च समिदाधानस्यं कालविशेष माह - 
सय दति। अन्न्याघानस्य पुरस्तात्" यः यजमानः समिधः 

(अभ्यादध्यात्', सः खलु ^त कामम्" प्राप्नुयात् । नतस्म्ात्' 

समिदाधानाथं एव (तत्ः प्राशनं नादरणोय मिति! निम- 

सयति-- “तस््ादिति॥ ५॥ 

अस्मिन्नर्थे संवादं दरयति - “तद् होवाच भाल्लवेय 

इति | ("तत्ः तत्र॒ विषये इन्द्रदयुखः "भाक्वचेयः' उक्तवान् 4 । 

कथ मिति; तदाह- "यथावा इल्यादि। यथाः अन्यत् 

चिकोषंतः; तदनुपयुक्तस्यान्यस्य करणं यधा व्यधिकरणलत्वा- 

दसङ्गतम्, तथा अग्नौनाधिसखताग्नावैव किचित् कर्तव्यम् 
एतत्” चातुष्प्रा्यकरण मसङ्गतम् ; अतोऽसखद्विक एव तथा- 

विधौदनपाक इति भाल्लवेयाभिप्रायः ॥ 

त सिस दोषं परिहृत्य प्राशनपक्त मेव्र निगमयति-- "न 

हि तदित्यादिना । ऋक्वामाहदिमन्वैयस्मित्रम्नौ समिध माहतिं 

च प्रक्षिपेत्, तस्यानेदंल्तिणादहरण मनुगमनं च यदि स्यात्, 

सोऽग्निरन्वाहायैपचनः। अन्वाह्ाथः ओदनः, तस्य पाकडेतु- 

भविष्यति । अतो दचिणाहरण मनुगमनं वाडुतिसंस्छतस्या- 

# का० श्रौ ° ० 8, ८, ५। 
† इदेव पुनरुपरिषटादान्नास्यते “इन्रद्युलौ भाल्ञवेयः"-- इति ( १५, 

दै. १.९.) । . अन्यच च-- छा० उपघ० ५. ११. १। 



४४ ॥ ्रतपचत्राह्यखम् ॥ ( शप्र शब्रा ) 

नीवकल्यते। अतः पक्तण्डलो न होमाः, किन्तु प्राश्चना्ं 

इत्यभिप्रायः । गत मन्यत् ॥ € ॥ 

तेच्यां रातौ यजमानस्य जागरणं विधत्ते -- “अथ जाय 
तोति। व्यत्ययेन बहुवचनम्, जागर्तीत्यथैः। "(जाग्रति देवा 
इत्यादि। श्वः करिष्यमराणेष्वाधानादिकमेखङ्गभूता ये देवा 
उपव्थेऽहनि यजपानष्टह मागताः, तै खल्वस्यां रातौ 
जाग्रति" जागरणं कुवन्ति। तेषु च जाग्रत्सु यजमानस्य खापो 
न युक दति तेन ज(मरणेन यजमानो -देवानेव' जाग्रतः 'उपा- 
वत्तते' उपगता भवन्ति! (सः च यजमानः .सद्ेवतरः' अ्रति- 

प्रयेन टेवसह्ितः। निद्राभावादिना अतिशयितं खम मासः। 

अग्न्याघधानयोग्यतां जागरणवशात् प्राप्रोतौयथः। अथ खाप 

मप्यनुजानाति--“तदयीति॥ ७ ॥ 

एवं रातौ नोताया माधास्मानस्यामनेमव्यनविषय मेकोयं 

मत म॒पन्यस्यति-- “तदेक इति। अनुदिते सूर्योदयात् 

प्रागवोषाकासे मन्यनं कायम् । सूर्यं चोदिते आहवनोयाघं 

तस्य प्रागुरणम् | एवं वदता मभिप्राय माह - “तददिति। 

तेन मन्यनोडरणयोः अहोराचसस्बन्धिखेन, अत एव ्रहोराते 

"परिगमः" कमाङ्गतया खोकुमः । तस्यापि प्रयोजन माह-- 

'प्राणोदानयोरिति। अहोराते परिग्रहस्य तद्रूप्योः प्रा्भै- ` 

टानयोःः वाद्धनसयोख "पर्या्िः प्रयोजन सि्येवं प्रतिपाद 

यन्त इत्यर्थः । त मिमं पत्तं निषेधति-- “न कुर्यादिति | तच 

दोष माह - “्डभो हैवेति। गाहपत्याहवनोयौ उभौ अपि 

‹श्रस्य' यजमानस्य अनुदिते रात्रावेव हितौ भवतः । 

कथ मुभयोरनुदिते आधान मिति, तत्रा -- अनुदिते हौति। 



( १अ० व्रा ) ॥ दितौयकाख्डम् । ४ 

(अनुदिते मथितो योऽग्निः, स एवादहवनोयत्वेन स्थाप्यत इति 

तस्यापि रालिसम्बन्धो दुनिवारः। तस्मात् “उदिते एव राह 
वनीश्रम्' अमिन (मन्येत ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ 

रातौ मन्यनस्य दोषाभिधानसाधनत्वं विधातुं प्रस्तौति-- 

^तदाइरिति। ऋक्सामयचुराककास्तिविधामन्वाः, तैः यद् 

यद्छात् श्मिः न आधीयते, केन तहिं स आधेय इति ब्रह 

वादिनां प्रश्नः। तस्योत्तरम्-- (ब्रह्मणे हेलति। ब्रह्मणः 

सम्बन्धि यद् ब्रह्म तैनाधानं कायम् । किलि, तदुभय दभ 
यति-- “वाग्वा इति। षञ्यन्तेन निर्दिष्टः यद् ब्रह्म, तद् 
वागात्मकम् ; तस्या वाचः सम्बन्धि यद् वाक्यम्, सत्यम् वि्य- 

मानाथप्रतिपादि, तत् एव" ब्रह्म" । तवर वाचः सव्यं किभिति, 

तद् दश्यति--^तावाण्ताडलति। (ताः एताः मुरादिव्याह्- 

तयो यदुदौरितसत्यरूषपाः, (तत्ः तस्मात् असयः यजमानस्य 

व्धाहतिभिरग्याघाने “सल्येनेव' सोऽनिराहितो भवति ॥ १० ॥ 
व्याहृतौनां सत्यरूपत्र सुपपादय स्तत्कारणक माघानं प्रशं 

सलि-- भूरिति वा इति। रूष्टिससमये प्रजापतिः भूरितिः 

अनया व्याहृत्या इमां भ्रूसमिम् ्रजनयत्'। “भुव इत्यन्त 

रित्न मिव्ादावप्येवं योजना| डमे व्रयो लोका इति 

यावदस्ति, एतावदेव हीदं सवं जगदतो भूरादिलोकरेतुभि- 

राधौयमानोऽमिरनेन सवेखैबः जगता आहितो भवति ॥ ११॥ 

बरह्म च्रादिवणचयोत्पत्तिडेतुत्वेन तत्कारणक माधानं प्रशं 

सति-- “भूरिति वा इति। शर्मः ब्राह्मणजातिः, ततं 

च्तियजातिः॥ १ ॥ | | 

आत्प्रजापशुसजनहेतुत्वेन तत् प्रप॑सति-- “भूरिति वा 



४ ४1) ॥ शतपयत्राद्मलम् ॥ ( १्र शत्रा) 

हति । “एतावद्वा इति । दं स्वैः सर्वजगत् “एतावद वैः 
णएलावदेव । यावत् खरूपे णावख्ितं खाकभोगसम्मादनहेतवः 
प्रजाः” पश्वः चेति एतच्ितयान्तगंत भेव स्वं जगत्, अनेन 
सर्वेण सोऽनिराडितो भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

एवं साघारखेन व्याहृतीना माघानसाधनलं प्रतिपाद्य, 
गाहपल्याधाने विशेष माह-- प्स वा इति। दाभ्या भेव 
व्याहतिभ्यां गाहपत्यम्' श्राद्धातिः | तिषभिरपि व्याहृतिभिः 

गाह पल्याघाने अहवनोयाधानस्य मन्तो न स्यात्, अतः सुव- 

रिति दं अन्तरः परिशेषयेत्। तेन कारणेन परिशिष्टा- 

चत्रदयसदितानि भूराद्यचराणि अवातयामानि' अगतसाराणि 

भवन्ति" । अ!हवनौयाघाने तिखणां व्याहृतीनां विनियोग 

माइ -- सर्वैरिति। “तान्यश्टाच्षराणि"?-दत्यादि निगदसिदम् । 
“गायत मरेन्डन्द इति| उभयोः प्रजापतिमुखजात- 

त्वात् #॥ १४॥ 

अग्निभन्यनसमयें तस्य पुरस्तादश्वस्य धारणं विधिन्मुरिलि- 

डासं दशयति-- “देवानिति । अग्नौ गाडपल्याहवनोयी । 

“ररन्तुः निरुदवन्त इत्यथः | निरोधप्रकार माद-- “नालि- 

रिति) १५॥ 

देवे: क्तं परिहारं दर्णयति-- “ततो देवा इति । अश्वा. 

ख्यं यं त॑" सन्यनदेश्य "पुरस्तात्" “उद् ख्यन् उच्छ्रित भखा- 

पयन् । (तस्यः वज्रस्य सम्बन्धिनि, अभयः भयरड्िते, (अनाद् 

ग्तःप्रश्तिनाश्करद्धिते, निवाते बवातरडिते एवभ्ृते स्थानें 

मन्नाद् असिः उदपद्यतेत्ययेः | एव भितिदास सुषन्यस्य 
=> % 

# तं स० ७.१. ९. ६. दष्टवयम्। 



( १अ० 8त्रा° ) ॥ डितीयकार्डम् ॥ ४७ 

प्रक्षे योजयति-- “तस्मादिति । 'आनेतवेः आनेतुं मित्यर्थः । 
=60 _ 23 ८८ 0 

तुम तवप्रत्ययः # । “स प्रूवष्ेत्यादि उक्तप्रायम् ॥ १६ ॥ 

स चाप्रवः परूवंवयस्क एवानेतव्य इत्याह - “स वे पूवेवा- 
डिति। पूर्वे वयसि वहतीति पृवेवाट्"। वशति 

खि: ¶ । तस्यालाभे पच्वान्तर माह - पि य फषवेति) 

निगदसिद मन्यत् । “एष दयेवेति। अश्वविधेयः स्तावको- 

ऽ्थवादः, अनडुदिष्रैरपि एष एव स्तावक इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

आहनोयरेशं प्र्यनेहंरणं समाप्यःण्वस्यापि पुरस्तात् नयनं 

विधत्ते-- “त भिति। त्य प्रयोजन माह -- ̂ तस्पृरस्ता- 

दिति। स चाष्वाऽमेः पुरस्तात् गमनमागे विद्यमानं रक्तः 

प्रतिकम् अपघ्नन् डंसन् एति' गच्छति। तथाच भयादि- 

रहतेन गार्गेण तस्यानेदरणं सिध्यतौत्यधंः ॥ १८ ॥ 
तस्मिन् हरणे विशेषं माह -- “तंवा इति। यधा "एनं 

यजमानम् "एषः अग्निः प्रयङ् उपाचरेत्" अभिमुख मुपा- 

वत्तेत, तम्” अलिम् अवदहरेयुः" आदह वनौयायतनस्य पूवेभागं 

प्रापयेयुरित्यर्थः । तस्य प्रयोजन माह -- “एष वा इति 

"एषः "वैः खलु अग्निः यज्ञः" तन्निष्यादकलाद्। तस्य प्रत्य- 

गावत्तनेन “एनं यजमानं यन्नः एव प्रलयः प्रवि्तिः अभि- 

मख आवत्तते। तथा च तं यजमानं “क्तिप्रः अल्यकालै 

एव, शीघ्रः यज्ञः उपगच्छ्ति। एतद् व्यतिरेकमुखेनोपपाद्- 
यति--"अघ यस्मादिति। सः; अग्निः “यस्मात् बहयजमानात् 

“पराङ' पराद्युखः भवति, तहिं अस्मात् यन्नः" अपि पराद्मुखो 

# परा० ° २, ४. £ । { पा० सू° ३. २. ६8 । 



४८ ॥ प्रतपथत्रादह्मणम् ॥ ( शप्र शब्रा° ) 

भवतिः । (तत्र तथा सति धयः किद् इष्यः "एन॑" यजमानम् 

अनुव्याहरेत्" । किमिति - ˆ यन्नोऽस्मात् पराङः अभुत्"-इति 

स यजमानः "तथेव भवितुम् ईश्बरः' स्यात्" ॥ १८ ॥ 

एव॒ सगनेयन्नरूपत्देन प्रत्यगावत्तनं प्रतिपाद्य प्राणात्कला- 

दपि तत प्रतिपादयति-- “प्षडवाडइत। “एषः खल्वमिनिः 

भाणः | तंवा इत्यादि, पूववत् ॥२०॥ 

अथेनं यज्ञात्क मनं वायुतादात्म्येन स्तौति - “अवं वा 

दति। तंवा इत्यादि, पूववत् ॥ २१ ॥ 

वाह्यामक मनं प्राणरूपतया स्तोति- “एष उ वा इति । 

अन्यत् पूयवत् । २२॥ 

एव मग्नर्हरणप्रकार प्रतिपाद्य तदनन्तरकत्तव्यता माह-- 

ख्थाग्च मिति। आदहवनौयायतने सम्भारान् निधायदथिणः 

ूर्वपादेन अश्व माक्रमयति'। एवम् आआाक्रमव्य' प्राच" नीचा 

"तम् अश्वम् “युनरावत्तयति' अत्य स्य(पयति। अनन्तर 

मश्वम् उदञ्चम्" उदद्ुखं प्रमुञ्चति | सत्पते हि काल्याः 

यनेन-- "खम्धःरानध्ाप्य दक्तिण्पूुदेपादेन प्राञ्चं नौच्चावच्यं 

स्थापयति"- इति ‰। युनरावत्तंनस्य प्रयोजन माह - 

“्वौयं वेत्यादि । अश्वलच्णं यत् इद" वौयेम्, तत् नेत्" नैव 

अस्मात्" पराग्” भूतम् भवेदिव्यनेनाभिप्रायेण तस्याश्बस्य पुन- 

रःवत्तनं कायं मित्य; ॥ ६२॥ 

प्राह तस्यानेराधानं विधत्त -- “त मप्वस्येति। आहव- 

नोयायतने यदण्वस्य पदम्, तस्मिन् "तम् असिनं मन्तेए सखाप- 
येत् । तदेतत् प्रशंसति “वोयं वा इति ॥ २४ ॥ 

# का खरौ सू ४, ६. १४। 



( १अ“ ४त्रा° ) ॥ दितौयकाश्डम् ॥ ४९ 

तत्र विशेष माह - सवा दइति। अपे प्रघमम् अश्वस्य 

पद् मग्निना तृष्णम्" उपस्परएतिः । त मनि समुद्यम्य पुनरपि 

'उपस्छशतिः । एवं हिरुपस्एश्य ल तोयेनोपसखशथंनेन व्याहृतिभिः 

त मनिनं तस्मिन् पटे सथापयति। व्याहृतिगतं तित्वं प्रण 

सति- तयो वा इति इमं पत्तं निगमयति ~ “एत 

दितवि। “एतत् खल्व(हवनोयाधानस्य एकं विधान 

मित्यथः ॥ २५ ॥ 

पक्तान्तर मपि वक्तं प्रतिजानते - “अघे हितीय सिति। 

“वृष्णो भेबेत्यादि। अश्लपदं तृष्णीं सक्लदेवागिनोपस्छश्य, 

त सुखम्य दितोयेनोपस्पशति | न व्याहृतिभिः तत्र॒ खापयेः 

दिव्यथः। तस्योभस्ययनस्य प्रयोजन माह ध्योवाच्चस्या 

मिति। स्यां भूम्यां दृट् मनवख्ितः सन् ध्यः वोढा भारम् 

उ यच्छति, सः “एनं' भारम् उच्न्तु" नन शक्तिः; प्त 

निपततोऽद्योपरि निपतन् भार एव “एनं पुरुषं हिन सि ॥ २६॥ 

“स यत् तृष्ण सुपसण़णलोति। यस्तु भरुम्यां प्रतिष्टाय भर 

सुव्यच्छ्ति, स भारं वोदुं शक्रोलोति। तत्समान मेवेतद् भृतिः 

सकदुपस्पगेनम् । तथा च तैन सख्र्भनेन भूम्यां प्रतिष्ठित रवा 

गिराहितो भवति, नन व्यथतः न चलते। व्यथ भयच्ल- 

तयो” -- इति # धातुः । पक्च(न्तरं वक्त मन्यस्मिन् पत्ते दोष 

मादह-- “तदु हैतदिति। आसुरिप्रशतयस्वयो सुनयः तदे. 
तदुपस्पुश्योदम्य दितोयस्मशनेनाधानं “पञ्चेवः पच्चाद्भुत मिव 

"दधिरे अधारयन् । एतावता को दोष इति अगिनिनोप- 

# भ्वा० आ० ७६५ घा० | 
9 



५.० ॥ गशतेपघनत्राद्यणम् ॥ ( शप्र शत्रा. ) 

सण्ण्य पुनस्तस्योद्यमनेन तदव्यतिरिक्ं स्वे मायतनसखं सम्भारा- 
दिकम् इयसितम्ः इयत्तया परिच्छिन्नं व्यक्त मिव भवति। 

अतोऽग्नि सुद्यम्य प्रथमेनेवोद्यमनेन व्याहृतिभिः; ्रादध्यात्! 

लथधा रवं सुति अनियसितम् # अव्यक्त मेव सवं भवति । 

उक्तानां पक्षाणा च्छया विकल्य माह - “यतमधेति । 

एतत् पच्चत्रय मपि सुचितं कात्यायनेन - “अलिना पदं 

दिरुपरछ्य ठतीयेनादधालति, इदितौयेन प्रथमेन वा भ्ूभवः- 

खरि तिः-ईति † ॥ २७ ॥ 

जास्ितस्यागनेः पूर्वभागस्य मुरमुक मन्वारभ्य मन्तस्य 
जपं विधत्ते - “ज्रधथ पुरस्तादिति ४। मन्ततात्पयं माह- 

भवधासाविति {† बडभिः नक्ते 'वधासौ यौः' बह्वयो बहुः 

लौपैला, “एवम्, अ मपि पुवपौत्रादिवहत्वेन बहुः भूया- 

समः इति, ““दीःरसिव भूना” -- इत्यस्य भागस्य चरथः । णृथि- 

वोत्यादिक मनृद्य॒तात्पयै माह - यधा इयं एयिवौ' उरवो 

वितीर्ण, "एवम्" ऋह मपि ववरिस्णा' उरुतेन सुविस्तोर्छ 

भूयास मिति। भागान्तर मनद व्याचष्ट -- “तस्यासत 
दति। उर्तं प्रति उपमानभरूतायाः (तस्याः ते तव धृष्टः 

उपरि भगे “अग्निम् आदघे-इत्युरत्तत सग्बस्धः । “अस्ये 

होति। भस्या. एव खलु एथिव्याः डेः उपरि आधत्ते, अतो 

युक्तं तश्यास्ते इति वाक्य सिति भावः। अन्तिमं भागः मनू 

व्याचष्ट -- “अनि मन्राद मिति। आहवनोयादिरूपेण हवि- 

# पवस्मित् कारे ( ६१० ए° ५ पं० ) “दइयलितं" व्रटयम् । 
† काश्रौ ख ४. ६.१६; मन्तरं घः वा० सं° ३,५.१॥। 
५ का स्रौ स ४. €, १७। मन्सतु-- वा० सखं० २. ५, २ । 



( १अ० भत्रा° ) ॥ दितीयकार्डम् # ५१ 

ल्पम्, तदिलक्णं च सवं मत्र मतल “अव्रादोऽग्निः"। 

एव॒ मन्रदशनब्देनानेविंशेषणादह मप्यज्नादो भूयास भिति 

तात्पथं गम्योऽथः। (सेषाभौरित्यादि। “एषाः मन्ताल्मिका 

ऋक् आशीः फ़लव्राथन मेव; अतः सत्यां कामनायां तस्य 
समन्तस्य जपः; तदभावे तु जपोऽपिन कत्तव्य इत्यथः॥ २८ ॥ 

अथ तस्यानेः सापंराज्ञौमिर्पस्धानं विधत्ते - “अथ स्प. 

राज्ञा इति | स्पणशोलानां प्राणिनां राज्ञो 'सर्परान्नीः, 

तत्सम्बज्िनौ भिक््मिरणि मप्रति्ठते। का पुनस्ता इति तिख- 
ऋचः पठति -“्रायं गोरिति प्रधना †, “जत्तञ्ररति रोच- 

नेति दितोया $, विंश्ामेति तीया §। अस्योपस्ानस्य 

व्रयोजन भाद ~ “तद् वदटेवेति। असयः यजमानस्य अतः 

अस्मिन्राधाने सम्भारादिभिविंकल्यनिमित्तेन यत् (अनाप्तम् 

श्प्राप्तं भवति, 'एतेन' उपस्थानेन अरस्य" तत् “सवेम्' अाप्यते 

सर्मराक्ञयाः सर्वाधिडानभूतल्वात् | अत एव तन्नामनिवेचन 

 मन्यत्राजातम्-- "द्यं वै सपराज्ञ, देवावे सपाः, तेषा मियं 

गाज्ञोति ¶॥२९॥ 

तेषां एथिव्या माधानादेव सम्भारादीनां ख्वेष। मवापतलात्, 

# का० श्रौ खू० 8.६. शट 

†, ‡, § वार सं° ३. ६, ७, ठ। 
¶ “ईयं वे सधेराज्ञो"-- इवादि २ त्रा० ५. ४.४। अच “सपेराज्ञोः- 

श्ब्टेन काचिदु ब्रह्मवादिनी गभ्यते। “ईयं वे सपेतो राज्ो"-- इति त° 
८८ 3 (० [ ) > 

जा०१, ४.६. ६। द्देवा बे सर्पास्तेषा मियं राजौ इत्यादि च ते 
जा०२, २.६. १। ता० ब्रा० ६.८. ७ (ब्रह्मवादिनी )। आ त्रा इ. 
२६ ( सपोाणाम् )। ऋ० सं १०, १८९ सा० भा० ( ऋषिः ) 



धर ॥ श लपथत्राह्य एम् ॥ ( शप्र° त्रा° ) 

तद्वार सपरान्षी भिरुपस्यानं न कायं मिति पक्लान्तर माह -- 

तद्ाइरिति ॥ ३०॥ ४ १. ९. |॥ 

इति योस्लायणायदिग्चिते माधवीये ३दा्थप्रकाे 

माध्यन्दिनिश्रतपयनव्राद्यणभाय्ये 

दितोयकाण्ड प्रथमाध्याये चतुधं ब्राह्मणम् ॥ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद" निवारयन् । 

` चुमथांशतुरो देयाद् विद्यातीधमहेश्वरः ॥ १॥ 

ब्रह्माण्डं गोसहख' कन कदयतुलापूसषी खर्णमर्मम्, 

सप्ना्ोन् पञ्चसीरौस्िदशतरुलताघेनुसौव्णभूमोः । 

रलोखां रुकवाजिदटिपसहितरथो सायणिः सिङ्गणार्य, 

व्यखाणोदिग्रव चक्रं प्रधितविधिप्रहाभूतयुक्तं घटञ्च ॥ 

धान्यादि घन्यजन््ा तिलभव मतुलः खणंजं वणंमुख्यः, 
कार्पासौयं कपाव।न् गुडक्लत मजडो राजतं राजपूज्यः। 
आज्योयं प्राज्यजन्मा # लवणज मलः शार्करः चाकतेजाः, 

रलान्चो रत्नरूपं गिरि मक्त सदा पातक्षास्सिङणशायः ॥ 

इति खौमद्राजाधिराजपरभैश्रवरवैदिकमागंप्रवत्तंक- 

ोहरिदहरमद!राजसास्वाज्यधुरन्धरेण 

सायणाचायेण विरचिते माधवीये वेदार्ध॑प्रकाशे 

माध्य न्द्िनिशतपधनब्राह्य भाषे 

हितौयकार्डे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 

[1 

#* ्राज्यवु द्धर्" -- इति च । 



(२अ० शत्रा) ॥ दितौयकार्डम् ॥ ५३ 

( अथ डितोयाध्वाये प्रधमं ब्राह्मणम्, ) 

उद्ुलाहवनोयं पुर्णा 'तं जुहोति । तयल्यू- 

गाति जुहःत्यन्नादं व्वा ऽणएत॒॒ मात्मनो जनयते* 

यदनिनिं† तस्मा ऽएतदन्नादय मपिद्धाति यथा कुमा- 

राय जाताय व्वद्याय वासन मपिदष्यादेव मस्मा 

ऽणतद्न्नादय सपिदधाति ॥ १॥ 

स॒ एतेनात्नेन शान्तः। उत्तराणि चवोएषिःु 

शरप्वमाणान्यु परमति श्वद्व बा ऽअध्वयुं वा यज- 

मानं वा प्रवे तती हयख नेदिष्ठ चरतो यदस्िव्रता 

माहइतिं न ॒जुहयात् तस्मादा ऽणता माइतिं 

जुहोति ॥ २॥ | 
तां व्व पूर्णा जुहोति । सव्वं वे पर्ण सब्वंगे- 

वेन् मेतच्छमयति खाहाकारेण जुहोयनिर्क्तो वे 

सखाहाकारः सव्वं वा ऽअनिरक्त्ं सर्ववशे वैन मेत- 

च्छमयति ॥ ३ ॥ 

यां व्व प्रजापतिः। प्रथमा माहति मजुहोत् 

-जनयते'- तक, ख, ग। 

"यद्मिं'- इति च ट्टो डा०-वेवरेश | 

वौरधि'- इति च इदो डा वेवरेण । ++ -+ > 



५४ ॥ शपथत्रा ह्य णम् ॥ ( श्र पत्र ) 

खाहेति वे ता मजुहोत्सो खिदेषा निदानेन तस्मात् 
खाडेति जुहोति तखखां व्वरं ददाति सव्वं वे व्वरः 

सव्वं वेन मेतच्छमयति ॥ & ॥ 

तदः । एता मेवाइहति इलाथोत्तराणि 

हदति नाद्वियेतेतयेव तं काम माप्रोति यच मभि- 

काम सुत्तरागि हवौएषि निर्व्वपतोति ॥ ५॥ 

स॒ वा ऽअग्नये पवमानाय निव्वपति। प्राणो 

वै पवमानः प्राग मेवाख्डिन्ने तह घाति तद्ेतयैवाच्िं- 

सहघाल्यत्रस हि प्रागोऽन्न मेषाहइतिः ॥ € ॥ 

अथाम्नये प्रावकाय निव्वंपति। अन्न वै 
पावक मन्न मेवाद्िनने दधाति तद्रे तयेवाज्बिंसदधा- 

लेखा छव पत्य मनन मातिः ॥ ७ ॥ 

अथाग्नये शुचये निर्ववं पति। व्वौथ्यं वे शुचि 

यदा ऽअस्यैतदुज्वलल्येतदख व्यौ्य शुचि व्वौच्य 
मेबाच्छिने तदधाति तदेतवरैवास्धिंलदधाति यदा ह्ये- 
वाच्छिनरे ता माति ज॒होलयथाखैतद व्यौय्य ८ शुच्यु- 

ज्वलति ॥ ८ ॥ 

तस्मादाहुः । एता मेवाहुति हल्वाधोत्तराणि 

# च्जृलति'-- दइतिऽघ, ङः । 



(२अ० शत्रा ) ॥ हितौयकाण्डम् ॥ ५५. 

हनीधमि नाद्वियेतेतवेव # तं काम माप्नोति य् मनि- 

काम म॒त्तराणि इवोषि निव्वपतौति तदु निच्छपे- 

देवोत्तराणि हवोधषि परोऽक्त मिव वा ऽपतद्यदद- 

सदिद मितीव ॥ ९॥ | 
स॒ यदग्नये पयमानाय निव्वपति। प्राणवं 

पवमानो यदा बै जायतेऽ प्राणोऽथ यावन् न 

जञायते मातु्व्वेव तावत् प्राण मनु प्राणिति यधा 

बा त्नात् ऽएवासिन्न तत् प्रं दधाति ॥ १२ ॥ 

अथ यदग्नये पावकाय निव्वपति। अनन वे 

पावकं तज्जात् ऽगबा{स्मन्नं तदन्न दधाति ॥ ११॥ 

अथ यद्ग्नये शुचये निव्वपति। व्वौध्यं व्वे 
शुचि यदा वा ऽअन्नेनव्वहुतेऽघ व्वौय्ये' तदन्न नेवेन 

मेतद् वङयित्वाधास्मिन्न तद् व्वौष्यय् शुचि दधाति 

तस्मादर्नये श चये ॥ १२ ॥ ध 
तइेतदेव सद्विपय्यस्त मिव । अभिन्दं यच 

देवेभ्यो मनुष्यानश्युपाववत्त तडकाञ्चक्रे, मैव सव्व 

रोवात्मना मनुष्यानभ्युपाहत मिति ॥ १३॥ ` 
सं एतासिखस्तनृरेषु लोकेषु व्विन्यधत्त । 
(~ => = अ # तंलयव'-- इति च उद्टो डा०वेवरेण | 



५ 42 ॥ तपयन्राह्यमणम् ॥ ( शप्र भना०) 

यदख पवमानः रूप मासोत्तदलां पृथिव्यां न्यघ- 

ताथ यत् पावक्रं तदन्त्रिच्ते$थ यच्छचि तद् दिवि 

तदा ऽचषयः प्रतिवुबुधिरे य॒ 53 तश्चुषय आसुर- 

सव्व वैन आत्मनाग्निरम्युपाहतदिति # तस्मा 5 

तानि हबौट्ुषि निरवपन् ॥ १४ ॥ 

स यदग्नये पवमानाय निन्त पति । यदेवा- 
स्याखां पृथिव्या दपं तदेवादयेतेनाप्रोव्यथ यद- 

नये पावकाय निव्वंपति यदरेवाखान्तरिकचे रूपं तदे- 

वास्यैतेनाप्रोल्यथ यदग्नये श चये निव्वपति यदे- 

वाख दिवि रूपं तदेवाखेतेनाप्रोल्येव सु कट्ज् मेवाग्नि 

मनपनिहित माधत्ते तस्मदु निर्व्वपेदेबोत्तराणि 

हवोऽषि ॥ १५ ॥ 

कीवलबहिःप प्रथम हविभंबति। समान् 

वह्िषरौ ऽउत्तरे ऽअयं वे लोकः प्रथमः इविरथेद् 
मन्तरिकं वितौधं योरेव ठतौथं बहुलेव बा ऽइयं 
पृथिवौ लेलयेवान्तरिकं लेलयेवासौ दौरे 

# “छत्तटिति'-- इति ख । 

† (तखदु-- इति च ट्टो डा०-मैबरेण । 
ध = ५ 
† अन्न व छेद चिन्ह! (। ) क-पुस्तक । 



( रश्र० १ ब्रा ' ॥ हितौयकााण्डम् ॥ ५७ 

चिदेनां प्रलयुदयामिनौ* स्ता मिति तस्मात् समान- 
वह्िषि॥ १६॥ ` 

अष्टाकपालाः सव्वे पुरोडाशा भवन्ति | अष्टा- 

चरा वै गायजौ गायत्र मग्नेग्छन्दः स्त्र नेवेन मेतच्छन्द- 
साधत्ते तानि सर्व्वाणि चतुव्विणतिः कपालानि 

सम्पयाम्ते चतुच्वि८त्यक्षरा वै गायत्ौ गायत्र 

मग्नेन्छन्दः स्वेनेवेन मेतच्छन्दसाधन्ते गायत्रो याज्या- 

नुवाक्छ। भवन्ति गायत्र मग्नं च्छन्दः सखेनैवेन मेत- 

च्छन्द साघत्ते† ॥ १७ ॥ 

अथादित्य चसं निव्वंपति। प्रच्यवलत ऽद 
वा ऽएषोऽस्माल्लोकाद्य एतानि दवौठषि निव्वंपती- 
मान् हि लोकान्त्छमारोहच्नति॥ १८॥ 

स यद्दिल्ये चरं निव्वंपति। इयं व्वे पृथिव्य 
दितिः सेयं प्रतिष्ठा तदच्या मेवैतत् प्रतिष्ठायां प्रति- 

` तिष्ठति तस्माद्दित्ये चरं निर्व्वपति ॥ १< ॥ 
तस्यै च्विराजौ संयाज्ये याता मित्याहुः । व्विरा- 

# शद्युद्याभिनौ'-- इति घ। 

† “गायत्रो 
ठ 

°स।धत्ते' ~ इयेष म्रन्धभाणो च- पुस्तक नास्ति । 



धटः 1 शतचथयन्राद्यणम् ॥ ( १प्र० भत्र )} 

ङोय, मिलो विष्टमौ चिष्टवभौय भिवयघो जगलयी 

जगतो हौव मिति विराजाबिद्येव खाताम्॥९२०॥ 

त्ये घेनुदकल्िखा । धेनुरिव वा ऽयं मनु- 

प्येभ्यः सर्व्वान् कामान् दुहे माता धेनुर्मातेव वा 

ऽइय' मनुष्यान् बिभति तस्माद् धेनुद च्िखंतग्न्व क 

मयनम् ॥ २१॥ 

अथेदं हितीयम्। आग्नेय मेवाष्टाकपःलं पुरो- 

डाशं निव्वपति परोऽच्च भिव वा ऽएतद्यद्नये 

पवमानायाग्नये पावकायाग्नये शचय ऽइतौवा 

याञ्चसवन् मेतत् प्रत्यत्त साघत्ते तस्माद ग्नयेऽघादिदं 

चरु निव्वपरतिसय णव चरोवन्युः स वन्धुः ॥ ९२॥५॥ 

॥ दूति प्रथमप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् [२.१.] ॥ 

॥ सोगशेणय नमः ॥ 

यस्य निःष्बसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिलं जगत् | 

निमे, त महं वन्दे वियातौधंमहेष्वरम् ॥ १॥ 

आदित ्रारभ्यैतावत्मयेन्तं तात्पर्यार्थाभिधानविनिधोगादि- 

प्रदशनपुरस्सरं वाक्ययोजनं क्तम् ; उपरितनाध्यायगतानि § 

#* .एौय'-- इति क, खः ग। 1 `उि्वेवः-- इति क, ख, ग । 

‡ "तन्वेक'-- इति क, ग; ^तन्वेक'-- इति ख । 

§ “तत्राध्यायगतानि'-- इति च । 



(र्अ० शत्रा) ॥ द्वितोयकाणर्डम् ॥ ५९. 

यानि वाक्यानि, तानि समानन्यायतया # पूववदेव योजयितुं 

शक्यानीति यन्यविस्तरभयात् केवलं प्रकटार्थकथनं विषमपदः- 
विवर्णं च क्रियते । 

एवं गाइपल्यादय गिनिवु खरूपेण सिद्ैषु क्षुधितस्यामेः शमनाय 
पू णा†हतिं विधत्ते -- ““उदुत्याहवनौय मिल्यादिना¶॥१॥. 

“स॒ एतेनान्नेन शान्त इति | ““शखड् वा अध्वथं मिति। 

अगन्तो खल्व ग्निः “शण्वत्' ध्रुवम् अष्वयुयजमानयोरन्यतरं 
प्रदहेत् ; तौ खलु ्रष्यः अमेः नेदिष्टम्' अन्तिकतमम् 

सभीपे सञ्चरेते इत्यथः । “अन्तिकबाटयोर्नदस्ाघौ-इतौ 

छनि अन्तिकख्य नंदादेश. ४॥२॥ ॥ २ ॥ 

सन्तर {हतेन ख्वाहःकारमातेण होम मुपपदयति-- 'वां 

वा इति। पुरा खलु प्रजापतिः पुरुषाण्वादि-सवंजगत्- 

सजनङेतुभृतां श्रयभा माति" स्राह(कारेणेव (अलुोतः, 
"एषाः अयि पूणंइति; तथा क्रियमाणः निदादेनः ( निद्न- 

भ्रूतेन ¶ ) कारणेन लो खित् सेव, प्रजापतिना इता प्रथसा- 

इतिः खल्वित्यघः || ॥ ४ ॥ 

चरूशाइतेः क्षकलकामाव(तिहेतुत् माह - तद{हरिति। 

यं” "कामम् (अभिः-लच्य उत्तराणि" पवमानादौोनि `हवींषिः 

# “सोमानं घायतबा (१ )-- इति च । . 

† का० श्रौ ० ५.१०.५ क। “ऊद्रेति वजमानो नयात् साय 

म्धातरणनद्धौच । गाद्ेप्यादादवनौवस्वोद्धरण मनस्तमितानुदितयोः"- 

इति च कार्श्य ० ४.१९.१,२। - ` ‡ पा० ० ५.३. ६३1 
§ पश्वादि-'- इति च । ¶ नास्त्येततपदं च पुस्त काटन्यत्र । 

| का० रौ ख ४.१०,५ ख। 



ई 9 ॥ शत पघत्राद्य णम् ॥ ( प्र भत्रा° ) 

निरूप्यन्त | तं कामम् (एतयैव पूर्णतया प्राप्रःती- 

त्यथः ॥ ५ | 

तप्माभिक्ास्ण माह-- (सवा इत्यादिना) पवमान 

हविर्भिंजोतेऽग्नौ प्राणत्रवौयां यथाक्रमं खाप्यन्ते। "तत्' 

सर्व॑म् "एतयैव पूर्णाहत्या ॥ ६ ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ ट ॥ 

तस्मादाइरिति। मच्च मेव सिडान्तयति-- “उत्तरा- 

यौति। आआधानान्तरभावौनि अमनये-पवमानाय-दत्यादौनि विधे. 

यानौव्यर्थः। “परोक्त मिव वेति। यदहः" ¶† प्राणानवीय- 

धारणं पृर्णडहयामनौ क्रियते, "एतत्' परोच्त मिवः, पवमानै- 

शिभिः तत् ध इदम् इति इव" प्रत्यक्षत एव क्रियते ; पवमान- 

पावकशचिशब्दः प्राणान्वोयाणां प्रतिपादनात्। चरतस्ता 

इष्टयो नियमेन कत्तंव्या इत्यथैः ॥ ९ ॥ 
ता इद्टीविधाय प्रशंसति-- “स यदिव्यादिना। श्राणा वै 

पवमान इति । पवनक्रिया हि वायुधमेः, प्राणश्च वायुकः 

दलति पवम्रानशब्देन तव्मतिपादनम्। एतेन चाज विशिषन् 

प्राण मेवासिन् जातेऽमौ स्यापितवान् भवति । जननात् पुवन्तु 

मातुगंमावसखस्य तु प्राणो मतुः प्राणादभिन्न इति न ततर 

प्रथक् तद्धःरणापेन्चेव्यथैः ॥ १० ॥ ॥ ११॥ 
“अथय यदग्नये चय इति । “वदा वा अन्नेनेति। लौकिक- 

इष्टान्तकथनम् | “श्रव्रेनेवेन मिति। पावकैष्टिरूपे णान्नेनानिनं 

'वद्धयित्वा' अनन्तर मेव “्स्मिन्' अमा अनया ठतौयेच्चा शिः 

दौप्यमानं वीये' च धारयतोत्यथः ॥ १२॥ 

नै का ययै. ख 8, ९०० ( £ | | 

† “यददः -- इति च, | ‡ "ततः दति च। 



( २अण शत्रा) ॥ हितोयकाण्डम् ॥ ६१ 

“तदेतदिति । ^ देतत्" सवं पूणइतिपश्चै “सत् विच्य 

मान मपि विपथेस्लत मिवः भवति। अतो नासी पन्तो युक्त 

इत्यथः । न कवल मैतावदटवेष्टीनां # प्रयोजनम्, शपि तु मनुष्यै- 

राधोधमानध्यामेः कात्स्न्ध मप्याभिः सम्पद्यत इत्याख्यायिका- 

घरस्छर माह - “अग्निह यत्तेति। ““अभ्युपाहत मिति। 

अभ्युपागम भत्यः । हतेलुङि उत्तमैकववने ब्युतादित्वात् 

चु रडः ५ ॥ १२ ॥ 

“स॒ एतास्तिख इति %। सः" अगिनिडधिं मनुष्यान् प्रत्या 
गमनसमये “एताः' पवमानपावकशचयाख्याः (तिखः आआबमीयाः 

'तन्ः' ष:धव्यन्तरिक्तद्यु लोकेषु यथाक्रमं निधाय नः (सवेण 

लल्खेनेव “आत्मनाः सखसरू्पेण चस्ममान् अभिः-लच्य “उपात्ततत् 

ठपागमत्। इतिः इम मथम् (ऋषयः' अ्रवुध्यन्त । (तसीः 

अगनये काट्स्न्यसम्मादनाय पवमानहवींधि निरवपन्ि- 

त्यथः ॥ १४॥ 

“स यद्नये पवम्रानयेव्यादि, स्पष्टम् । “्रनपनिदित 

माधत्त इति । यत् एथिव्यादिष्वग्निना निप मात्ोयं रूपम्, 

तदु आभि; पवमानेष्टिभिः खोक्लव्य (लसर मेव' तम् ्रलिम् 

आहितवान् भवतौत्यथः | ^तस्ादिति , निकवाँपपक्तनिगमनम् | 

कात्यायनोऽपि “ददादशाहान्ते तनुहवींभि निवेपति"-इति $ 

तनुरूपपवमानेशटिजि्वपं प्रक्रम्य “सद्यो वान वा-इत्यकरण- 

यत्त मपि भृ सूत्रयामास ॥ १५॥ 

# श्ेतावदिष्टनां-. इति च । † पा० खू० ३, १, ५५ । 

† का० खरौ० ख० ४, १०.११ § का० श्रौ० स्० ४. १०. ७ क। 
¶ का० श्नौ° सू ४.१०, ७ग। 



६२ ॥ शतपथब्राद्वा फम् ॥ ( शप्र० भ्रा ) 

“वीवलबहिरिति। अग्नये पवमानायेतत् यत् प्रथमं 

हविः, तत् 'वोवलबदिः' यजनम्, न साधारणं तन्तयुक्तं कर्त- 

व्यम्; हविरन्तरेण न समुखि्यानुढेय सिव्ययेः। “समान- 

बह्ित्रौ इति। उत्तरे तु हविषो -समानतन्ते कार्ये इयथः | 

तदेतद् इय मुपपादयति -- “च्रधं वा इल्यादिना। “जलेलये- 

वान्तरिच्च मिति। लोन भिव दयन्तरिक्तं नोरूपतवात्। तथा 

"दौ." अपि विप्रह्लणटलात् लौयमानेव भवति । अत एते “उमे 

अपि (एनाः थिवी प्रतिः “उद्याभिनो स्ताम्" वाधितु मदयुकत 
भवेताम् । अतः प्रथमं दविः एरथक्तन्तं कायम्, उत्तरे तु 

सखमानतन्ते काये इति| निगमयति -- “तस्मादिति ५ १६॥ 

“अष्टाकपालः सर्वं इत्यादि, स्यष्टम् । “मायत्रयो याज्या- 

नुवाक्या भवन्तीति । यागान्तरेषु # हि एगेनुवाक्या गायनौ, 

याज्या विष्टप् ; अनर तु पुरोनुरावाक्वा याज्याः सवां गयत; 

कत्तव्य(; । अतपएवाणष्वलायनेन तधैव खवितम् - “रल 

आयुंति पवसेऽगे पव्ख सपाः ० -° सनः पावक दोदिबोऽने 

पाक रोचिषाग्दिः शुचिव्रततम . उद्यदमने चय 

स्तवेति ^ ॥ १७ ॥ 

“अधादिलये चर् मिति $ । "दमान् हि लो काएन्त्म।र.ह- 

न्नेतीति । एथिच्यन्तरिब्युलोकाल् कानि पवमानहवौंधि क्रमेण 

निवपंस्तहारा इमानेव एुथिव्यादिली कान् सोपःनक्रमेण सस्य- 

गारोन्नष्माल्लोकात् प्रयवते'। अ्रतस्तत्परिहारायादिल्येषिः 

कन्तव्येल्यर्थः ॥ १८, १< ॥ 

* "यागान्तरेषटा'-- इति च। † अच्छ श्रौ" खू० २. १. २०-२५। 

¦ का० श्रौ० सू० ४.१०, १०। 



(२अ० रेब्रा०) ॥ दितौ थ कार्डम् ॥ & ३ 

“तस्ये विराजौ संयाज्ये इति । प्रदो अग्ने" - “इमो अगने'ःत 

इत्येते खिषटक्तो याज्यानुवाक्चे शस्यातमम्' इत्यथः । “विरा- 

जाविचेवेति, तु-श्देन विष्ट गतौ पक्तौ व्याव्छते ॥ २० ॥ 

^तस्यै धेनुरिति ¶। “एतन्नेक मथन.सिति। पवः 

मने श्टयजतामस् एतत् तु एकम् अनुष्ठानस्य विधःनम् ॥ २१॥ 

अन्यदप्यस्तीत्याइ -- “अयेद सिति। “ञ्ानेय मेषेति। 

नतु पवमानादिविशेषण सादरणौोय सिव्येवकाराथः । ““परोच 

मिव वा इति। प्वमानादिविश्चेषरेविंशेष्यमाग्णेऽगिस्तत 

 वेशिष्ाहारा पारोच्य मापद्यते; अतस्तत्मरिहारेणए ्रन्नसाः 

ऋजुनैव मार्गण कैवलानये निवपन् तं प्रल्यत्तत एव खौकरो- 

तीव्य्धः। अस्मिन्नपि पत्ते अद्ित्यथागः कर्चव्य इत्याह-- 

'अथारदिवया इति। स य एवेति) प्रागुक्त्राह्यरति- 

देः ॥ २२१५ [ २. १. | 

इति ओौोसायणाचा्यंवरचिते मःघवोये वेदाथप्र काशे 

माष्यन्द्निशतपथज्ाद्मणभाष्ये 

दितौयकार्डं दितौयाध्वाये प्रधमं ब्राह्मणम् ॥ 

1 ( अथ दितोयं ब्राह्मणम्. ) 

घ्रन्ति वा ऽएतद्यन्ल। यदेनं तन्वते यन्न्वौ वह 

# ० सं° ७. १. ३ ( सां ° स्ू« २, २, १५. ) । 

° सं ७.१.१८ (सार सू० २,२.१५. )। 
{ का०श्रौ० सू० ४.१०. १8४ । 
§ “न्वं व'-- इति क, ग ; चं न्वेव'- इति ख। 



६४ ॥ शतपघनब्राह्मणम् ॥ ( शप्र ६त्रा° ) 

राजान मभिषुणन्ति तत्तं* घ्रन्ति य॒त् पशु सञ्ज्गप- 

यन्ति व्विशासति तत्तं† घ्रग्त्यलुखलमुसला््यां ष 

दुपलाभ्या विय॑ज्ञं ‡ प्रन्ति॥ १॥ 

सएष यन्नो हतोन ददक्ते। तं देवा दत्ति- 

याभिरदच्तयं सयादेनं द्क्तिाभिरद्च्यं स सादक्तिणा 

नाम तद॒देवाव य॒ज्ञ हतख व्ययते तदेवाख्यैत- 
दक्तिणाभिदं चयत्यय सक्च एव यज्ञो भवति तस्माद् 

दक्षिणा ददाति ॥ २॥ 

ता वै षड्§ दद्यात । षड़् वा ऽतवः संव्व- 

त्छरख संब्वत्सरो यज्ञः प्रजापतिः स घाकानेव यज्ञो 

यावत्यख मारा तावतौभिदं यति ॥ ३ ॥ 

दादश दद्यात् । दादश वे मासाः संव्वह्सरख 
संब्वत्छरो यज्ञः प्रजापतिः स॒ यावानेव यज्ञो याव 

त्यख मात्रा तावतौभिर्दचयति ॥ 8 । 

चतुव्विएशतिं दयात् । चतुव्वि रणति संव्व- 
त्सरस्याद्ं मासाः संव्वत्छरो यज्ञः प्रजापतिः यावानेव 

# † तत्ते - इति क । | 

† ज्ञ'-- इति क। “विय -- इति च ट्टो.डा०- वेबरेण । 

§ “घट'- इति क। । ¶ "दध्यात् इति ग। 



(२अ०रत्रार ) ॥ दितोयकराग्डम् ॥ ६५ 

यज्ञो यावल्यख माच्रा तावत्मैभिद्लयल्येषा मावा 

दक्षिणानां दव्यात् तवेव यथा भूवसोन्तद्यदचिणा 

ददाति॥५॥ | | 

द्या व्व देवा देवाः। अहेव देवा अधये 
ब्राह्मणाः ुश्वुबापसोऽन् चानास्ते मनुष्यदेवास्तषां 

धा व्विभक्त एव यज्ञ ्राइतय एव देवानां द्क्िगा 

क्रेताया नशन्: शुशुुवाःमर्मूवानाना 
माहतिभिरेब टवान् प्रोगाति दकिणाभिर्मनष्य- 

देवान् ब्राहणाज्छ्श्चव्षोऽनचानांस्त ऽणएनं समये 

टेवाः प्रीताः सुधायां दधति ॥६॥ 

तद्धा योनौ रेतो दध्यात् । एव मेवेतट- 

विजो यजमानं लोके दधति तद्यद्ेभ्य एतद् 

दाति यै मेद सम्प्रापिपन्निति न दत्तिणा- 

नाम् ॥ ७॥ ह 

देवाश्च वा ऽअसुराश्च। उभये प्राजापलयाः 

पस्पु धिरे त॒ ऽउभय ऽएवानात्मान आसुर्या च्यासु- 

रनात्मा हि मर्च्चस्तेषुभयेषु मर्येष्वगिनिरेवा्त 

# “दल्यान्नेव'-- + "दयात इति चब्टोडान्तेकसेण। ` 

† “दधाः-- दति घ, डः । 

~ 



६६ ॥ शुतपघत्राद्यणम् ॥ ( शप्र &त्रा०) 

स त इ स्मामयेऽखत मप्रजौवन्तिस य ह 

स्योषरा* घ्रन्ति तच्च सदेव स भवति॥८।॥ 

ततो देवाः । तनौया्स इव परिशिशिषिरे 

तेऽचन्तः श्राम्बन्तश्चेररुतासुराग्त्व पान् मर्च्या- 
नभिभवेमेति त $एतदृष्डत मनच्न्याधेयं ददशः ॥ < ॥ 

ते होचः। इन्तेद मखत मन्तरात्मन्रादधा- 

महेत उडद मस्त मन्तरात्मन्राघायाख्ता भत्वा- 

स्तय्यां भृत्वा स्तरव्याम्त्वपलान्परच्यानभिभविष्याम 

इति ॥ १० ॥ 

ते होचुः । उभयेषु वे नोऽय॒ मग्न प्रतवं का- 
सुरेभ्यो त्रवामेति॥ ११॥ 

ते होचुः। आः वे व्वव् मग्नौ धाद्यामहेऽय 

युयं किं करिष्यधेति ॥ १२॥ 

ते होचुः। अयेन व्ववं न्येवई धाल्ामहेऽत् 

23 9 क अ 

समेघः इतिक,ग; डा०्वेवरेणन्च उषः | 

† "स वेः- इति घ, ङ । 

‡ "होचु। रा इति ग। तत्पुस्तङे त्वव मेव विच्छेडैःपि सन्धि 

रूप सवे ( पक्च च परं च ) डउश्यते। 

§ नेवः- इलि च दष्टो डाशन्वेबरेय 

नपे 

रैः 



{ श्र शत्रा) ॥ हितीयकाच्डम् ॥ &ॐ 

ठणानि दहात्न दारूणि दहावौदनं पचाच्र माधसं 

परचेति स यं त मसुरा न्यदधत तेनानेन मनुष्या 

भुञ्चते॥ १३॥ 

अथेनं देवाः। अन्तरात्मत्रादधत त ऽडइम 

सख्त मन्तरात्मन्नाधायाख्ता भत्वाऽस्तव्यां गत्वा 

स्तय्याग्त्यपल्ान्प्र्यानभ्यभवंस्तथो ऽणवेष एतदखत 

मन्तरात्म नाधत्ते नाखतत्वखयाणशस्ि सव्वं मायु- 

रेत्यसतर्थ्यो हेव भवति न हेन सपलस्तुस्तषमाण- 

खन् स्टगुते तस्माद् यदाहिताग्निञ्चानाडिताग्निश्च 

स्पदेते ऽआ्आाहितागनिरेवाभिभवत्यसतय्यो हि खलु स 

तर्हि भवत्यतः ॥ १४ ॥ 

तय॒चैन मदो मन्यन्ति। तच्नात मभि 

प्रारिति प्राणो वा ऽअजिनिर्जात मेवेन मेतत्सन्त 

जनयति स पुनरपानिति तदन मन्तरात्मननाधत्ते 

सोऽसख्येषोऽन्तरात्ननग्निराहितो भवति ॥ १५॥ 

त सुद्टप्य समिखे। इह यच्य ऽद सुक्लतं 

करिष्यामीव्येवैन मेतत् समिखे योऽद्ेषोऽन्तरत्म- 

जग्निराहितो भवति ॥ १६ ॥ 

 अन्तरेणागाट् व्यहतदिति । न ह वा ऽअैतं 



+ ॥ शंतपचव्राह्मणम् ॥  (.¶प्रर इत्राः ) 

कंश्चनान्तरेयेति ` यावन्ती वति ` योऽखखधैमोऽन्तरात्म- 

नग्निराहितो भवति तस्मादु तन्नाद्ियेत यदनु- 

गच्छेन्न ह बा ऽअस्वेभोऽनुगच्तति यावच्जौवति 

योऽखेमोऽन्तरात्मन्रमिनिराहितो भवति ॥ १७ ॥ ̀ 

ते वा ऽएते प्राणा एव यद्गनयः। प्रागो- 

दानवेवाहवनौ यञ्च गाह पव्यश्च व्यानोऽन्वाहाय्य- 

पचन्: ॥ १८ ॥ = 0 9 

तख वा ऽएतखाच्यापेवख। सत्य मेवो- 

पचारः स यः सलं वदति युधाम्नि् समिदं तं 

छते नाभि षिञ्चेदेवं५ डन स उद्रीपयति तख भथो 

(य तेजो भवति वः-भवः यान् भवत्यथ यो- 

ऽज्रतं वदति यथाग्नि समिह्न त मुदकेनाभिषिद्चे- 

देव स जांसथति तख कनीयः-कनीध एव तेजो 

अवति उवः-१वः पापौयान् भवति तश्चाटं सत्य 

मेव वदेत् ॥ १९ ॥ । 

 -तदु* हाष्वसण मी पवेशिं¶‡ ज्ञातय ऊचुः। 
~अ ~~ 

 # तट्'- इति घ, डः । 

† हाप्यरुण- दति घ, ङ| ४ 

 { मौपकिषेषथि'-- इति ग; क-ख-गं पृस्तफव्वित उत्तर मेव छेदः (1) । 



( रअ्र० रत्रा°) ॥ दितौयकार्डम् ॥ ̀ ९६. 

ष्यविरोः वा ऽअखग्नौ ऽअधत्खेति स होवाच ते मेतद् 
बुध व्वाचंयम एवैधि न वा ऽआआाहिताग्निनातं 

व्वदितव्यं न वदञ्चातु नातं व्वरेत्तावत् सत्य मेवो- 

प्रचार इति ॥ ३० ॥ 
~ 

॥ इति प्रथमप्रपाठके षष्ठं बादहयगम् [२.९. |॥ 

-षडदादशादिदक्तिणा आधानस्य विधास्यन् तन्नाम निवक्ञु 

प्रसौति-- श्रन्तोति। “यदेनं तन्वत इति । समान्धेनोक्त 

विभजति - “यन्नेति । यज्ञ  सोमाभिघरवपशसज्ज्ञपनाव- 

इननादिकरणात् तद्रा तत्सम्बन्धो यन्न एव इतो भवती- 

त्यथः ॥ १ ॥ 

- स एष यज्ञ इति। न ददक्त इति। फलं जनयितुं 

न शशाकेचर्थः। “अ्रदच्यन्' दत्तं समथं मकुर्वन् । ` “लद्येन 

भिलयादि, दकिशानामनिवेचनम् | णवं पुराहत्त सुपन्यस्य 
प्रकते योजयति - “लद्यदिति ॥२॥ शरि 

ता वा इति, दक्तिणादानविधिः। इःद्श चतु- 

विंश्रतिपत्तावत वैकल्यिकौ द्रख्व्यौ। अतण्वोक्तं स्तकता-- 

“वट् दल्िणः प्रविभज्य ददाति, ` दादश, चतुविशतिं वा- 

इतिं । भापस्तम्बोऽप्याह स्म-- “षड देया दादश देया- 
~ 

# “ऊचु स्थविरो- इति क, ख, ग । 

† वदन् जातु-- इति घ, ड । 

‡ का० श्रौ र ४, १०. १२। 



१.१ ॥ शतवधरव्राह्मणम् ॥ ( श्प्र° {बा ) 

अतुरविंशति्देया इति ता विकल्यान्ते*- इति #। “एषा 

मावेति। एतद् दक्षिणानां परिमाण भिवयर्थः। इतीऽधिक 
मपि यथाविभव मिच्छानुखरिण देय भिति विधत्ते 'द यात् 

त्वेवेति ^+ ॥ ३, ४, ५॥ | 

"हया वा इति। हविष्य भेव दर्शयति - देवा अङ 

वेति । अन्न्यादिदेवरूपा एव देवाः केचित् , अपरे तु ब्राह्मण- 

रूपाः । देवा विगिथन्ते ¬ (शखुवांस इत्यादिना “शुखु- 

वांसः' बहच्ताः, “अनूचानाः' साह्गवेदाध्ययनेन ज्ातार्धानु्टान- 

पराः। एते मनुष्यरूपा देवाः । चरत एव तेत्तिरोयकम् -- 

“न्ते वे टेवाः प्रत्यत्तं यद् ब्राह्मणाः" -इति ¶। यथा आडइति- 

भिरण्यादिदेवानां प्रतियज्ञे, एवं मनुष्यदेवान् प्रौ णयितुं द्तिणा- 
दान भिल्यथेः ॥ ६ ॥ 

“तद्यथा योनावित्ति। यचा गभाशये सिक्तं रेतो गभे- 

रूपेण परिणमति, न व्यर्थो भवति; एव मेवच्िंजो यज- 

मानं कमफले सखगलोके स्यापयन्तीत्यधंः। “ये मेद मिति। 

धेः खलु ऋलिजो (माः माम् दं" कमेफलं सम्प्रापिपन्" 

सम्यक् प्रापितवन्तः ति' अनेनाभिप्रायेरेभ्यो दिशा देये 
त्यथः ॥ ७ ॥ 

अधाधानस्य अराठव्यजयड़ेतुलं वक्ष माख्यायिका माह-- 

“देवास्ेति। ““अनात्मान अआसुरिति। भाव्मन्नानरडहिता 

अविवेकिनो ज(ताः। अनातमत्वादेव (मच्यो मरणधम्माच्च 

* आप० खरौ स् ५. २०. १३, १४। 
† “भूयसो ख यथाश्रह्वम्"- इति का श्रै सखू० ४. १०. ९३। ` 
ई तट सं १.७, ३. २। 



(र२श्रण च्त्रा०) ॥ डितीयकाग््म् ॥ १ 

सच््राताः। "तेषु" भूतेषु देवासुरेषु “मर्येष' सत्स (अग्निरेव, 

्रमरणश्ीलः '्आसः। श्यं सेषा मिति। “रषाः देवानां 

मध्ये ध्यम् एव ्रसुराः श्रन्ति, (तत् तत्र सवत %# एव 

भवतिः ॥८॥ 

"ततो देवा इति । रवं क्रमेणासुरेहतेषु देवाः अल्पोयांस 

व॒ परिशिष्ट बभूवुः। नतैः देवाः “अन्तः तपस्यन्तः, 

(खाम्यन्तः खमं प्राप्नुवतः चेह” । त पएतदिलयादि, 

स्पष्टम् ॥ < | 

“ते होचुरिति "अरत मन्तराव्मत्रिति। मरशरह्ित 

मग्नम् ्रामनिः हदये भराघाय वय मप्यख्ता भूताः, अत 

एव “अस्तथाः' अडहिं्याश्च भूता इत्यथः ॥ १० ॥ 

“ते होचुरिति। “उभयेषु वा इति। देवासुरषु उम 

येषु अस्मासु स्थितः, य मन्निः अतः श्रसुरेभ्यः निवेद्य 

वाद्माभिः स ओआाधातन्य इति विचारितवन्त इत्यर्थः ॥ ११॥ 

“ते होचुरित्यादि, निगदसिद्धम् ॥ १२॥ | 

“ते दोचुरिति। “न्येव धास्यासह इति। यदि युयं 

देवा अगिं धास्यष्वम्, तहिं वय मपित मेवानिनं घाश्यामङडे। 

हणानि दहः-दत्यादयसुरवाक्यम्। ईह अने! परथिव्यां 

णानि दद, दारूणि दहत्येव मलि' प्रेषयन्तो भ्रमौ त मख्ाप- 

यत् ॥ १३ ॥ | र 

“श्रथेन मित्यादि] देवाः" तु “एनम्? अलिनम् “आ्आलन्' 

ओ्रआमनि, अन्तः" इदयमष्ये ्राघायः यथधासङ्ल्य मक्तषतेत्यथेः । 

आख्यायिकासिद मधं प्रक्तते योजयति - “यथो एवैष 

# खस दहत'- इति च। 



७२ ॥ शतपथन्राहणम् ॥ (शप्र? ईत्रार ) 

इति| ्रश्र्यो होति। अखूतरूपाणिधारणेन यस्मात् 

्रहिताणिरहिंस्यः, तस्माद् विवदमानोऽप्ावनाहिताजिं मभि 

भवितं शक्रोतोत्यधेः ॥ १४॥ 

नन्वगिनिगहपल्याश्यायतने बह्हिराधौयते, कथं तस्यान्त 

ब्ारण मिति, तत्राह - “तद्यतेति | “ज्रभिप्राणितौति। मन्य- 

नात् (जातं (तम् अग्निम् चअभि' उपरि प्राणनं करोति। “स 

प॒नरपानितौति। अनेदह्धोपरि शास सुत्सृज्य, त मेव श्वासं 

घनरन्तनयेत् । तन साद मग्निरपि अन्तः प्रविशन् 
यजमानस्य हदये आहितो भवतील्यधंः ॥ १५॥ | 

 निवतस्यावाद्यखयागने रदो पनं सभमिन्धनं विधत्ते ~ “त सिति। 

उहीपनं काष्टप्रक्तेपः, समिन्धनं सम्यक् प्रज्वलनम्, तदुभय मन्त- 

ग्नो # दरयति ~ “इडेति। दहः अस्मिन् बाद्येग्नौ “यच्े' 

वागं करिष्ये, तरफलच्च सम्मादयिषयामोति वौ मनोव्यापारौ 

सङ्ल्पो, ते एवान्तराहितस्यानेरुह्यो पन समिन्धने इत्यथः । “योः 

ऽस्येषोऽन्तरातत्रग्निराहितो भवतील्यु षसं हारः ॥ १६ ॥ 
` एव मन्तरग्नि मादघानस्य व्यवायादिदटोषोऽपिं नास्तीति 

प्रतिपादयति -. “अन्तरेशेत्यादिना ।  अनियजमानयोर्भध्ये 

देवदत्तादेरागतेन च व्यवायादिभिः ब्यहतत्' व्याहत्तो विसुखो- 

ऽश्रदिति यो दोषः, सोऽप्यत्र नास्ति। तत्र देतु माह-- “न 

ह वा इति) न खलु हद्यमध्ये स्थापितस्य अरमैर्यजमानस्य 

च मध्ये कोऽपि गच्छति यावन्जोवम् ; अतो ठया शङ्घान 
कार्येति । एवंविदुषोऽस्यतुगमनशङ्पि न कायव्याह “तस्मा 
दिति। न इवा श्रस्येति ब्राह्मस्यामेरलुगमेऽपि अन्तसहित- 

# “मान्तरामौ'-- इति च । 



( रञ्ज रत्रा ) ॥ दितौधकाण्डम् # § < 

स्याग्नेयवच्जीवः मवदख्यानात् , न खंलस्यं यजमनेस्येषोःग्नि- 

दजुगच्छव्यंपशणाम्यति॥ १७ ॥ .; ~~... 4 | 

नन्वन्तगहपव्यायम्नयो न सन्ति, कथं तेषा मनुगम इत्यत 

अदह-- ते वाइति। गाहपत्यादोनां प्राणोरानव्यानासमना- 

वखितत्वात् नोक्तदोष इत्यथः. ॥ १८ ॥ . | ३. 

आहिताग्निना. सल्य मैव वदितव्यम्, -न; कदाचिदप्यकल 

सित्भयं प्रतिपादव{ति -- “तद्य वेत्यादिना. ॥ १९ ॥ 

एतत्सत्यवदनस्ासिसमिननदहेतुत् खषिवाक्यसमस्बन्धेन दर 

यति - “तद् हेति। तत्ः तवरोक्तविषयेऽपि खल्वेवं पूत 

वन्तान्तः सक्ञातः। उपवेगो नाम कित्, तस्य पुत्रम् अस् 

णम् तदौयाः ज्ञातयः उक्तवन्तः। किञिल्ि-- डं भ्रूण ! 

(स्य विरः' दडः "असिः अत अ।सुष्मिक-सिदये अर्न्याधः 

कुविति। स चैवं प्रलयुक्तवान्। कथ मिति-- “बैतद् त्रूयेति 
तदचनम्। वाचंयम एवेधिः वाग्यत एङ भवति कुत यतं 

प्रार्थ्यते १९ तत्राह-- न वा इति। आहताग्निना हि 

 अदृतं न वदितव्यम् । वाग्व्ययारं करुवतसतु अदरुतवदननिषेधो 

ह 

# ख्तस्याः कण्डिकाया याख्यान मेव मकारि हरिसखासिना-- “तस्य वा 

रखतस्यति । बाद्या्यन्तरस्याग्प्राधेयस्य ; तेषा माहिताना ममौनां वाद्यः- _ 

भ्यन्तराणा सिव्यथं, । "सत्य मेव' नाटरतम्, उपरधायाचरण मप्रचारः ; सवेनेव 

घूतवचनेन ते असौ यज्ञे अआधौयन्तेययंः। कथम् १ वः सव्यं वदति आदि 

ताणि सल रन सनि माहित सन्तवेद्िख छतेनाभिभिञखति; अन्रतवादौ तूदं 

केनाभिषिचन् "जासयति! “जासु हिंलायाम्"। लिनस्ति. च्तुययति। 

तस्य चाधातुरनेन कारणनेव तेजसौ उद्धिद्धानौं भंवतः। तस्मादाङ्ितामे, 

चतय स्यविधिः"- इति । व । त 



४ ॥ शतपथत्रादह्मणम् ॥ ( शप्र इतरा?) 

न सम्भवति । यस्मादेव खषिणोक्तम् -- “न वदन् जातुः"-इत्यादि , 

तस्मात् सल्यवचन मेवाग्न्याषेयस्याङ्ग मिल्यथेः४॥ २०॥ ६ [२.२.]॥ 

इति ओ्रौरायणाचायविरचिते माधवोये वेदाथप्रकाशै 

माष्यन्दिनिशतवचनत्राह्मणशभाषे 

दितीयकाक्ड दितीयाध्याये दितीयं बाद्मरम् ॥ 

॥ इति दितीयकाण्डे प्रथमः प्रपाठकः + ॥ 

* “अलरतातिश्यापनोदपूतिदार्वाधानवौंसपक्रनायु कानि वजयेत्"- इति 
का० श्रौ° सू० ४,१०. १५। “यजमानः आधानानन्तर मेतानि यावव्नर्व 
वजेयेत्"~ इव्यादि च तत्र या० द०। 

†{ “कण्डिकासद्खा ९१४- इति क, ख, घ, ड । “कारौ ११४-- इति 

तच ९ त्रा० १४ क०, २ त्रा १६ कण, ३ ज्ा० €क०, & त्रा० ३० क०, 

५ त्रा २९ क, दत्रा० २० कर; सङ्कलनया ११४ इति सिद्धम्॥ 

श । 



[ ७५ ] 

अय 

डितीयप्रपाठक प्रथम् ब्राह्मणम, 

भपिवा 

हितौयाध्याये ठतोयं ब्राह्मणम् , 

] हरिः ॐ ॥ 

व्वसणो हेनद्राज्यकाम आदधे । स राज्य मग- 
च्छत्तस्माय॒ख व्वेद यञ्च न व्वरुणो राजेव्येवाहुः 

सोमो यशस्कामः स यशोऽभवत्तस्मादाञ्च सोमे 
लमते यश्च नोभावेवागच्छतो यश एवैतद् द्रष्ट माग- 

च्छन्ति यशो ह भवति राज्यं गच्छति य एवं व्िडा- 

नाधत्ते ॥ १॥ 

अग्नो ह वं देवाः+ । सब्वाणि रूपाणि निद 

# श्वत्ते- दति च, डः † वाः- इति घ, रू! 



७& ४ न भतेपथव्राद्य णम् ॥ (रप्र १व्रा०) 

धिरे यानि च माम्याशि यानि चाश्ण्यानि व्विजयं 

वो पग्रघ्यन्तः कामचारख वा कामायायं नो गोपिद्रो 

ग्क्पायदिति बा॥३॥ | 
तान्य हास्निनिचकमे। तेः सङ्द्यऽत्तन 

प्रिवश पुनरेम इति देवा णद्ग्निं तिगेभतं 

तेषा हेयसेवास किमिह कन्तव्यं क्तेह प्रत्तेति 

1 ५॥ ३1. नी 9 
तत एतत् त्वष्टा पुनराधेयं ददश । तदाद 

तेनाग्ने: प्रियं धामोपजमाम सोऽस्मा ऽउभयानि 

हप्र प्रतिनिःसस्रजं यानि च ग्राम्याणि थानि 

चारण्यानि तस्माद्ाहष्वषटटाणि बे. रूपाण्यैति 

त्वष्टद्यव सर्व्वे रूप सुप हत्व वान्याः प्रजा यावत्छो 

यावत्स इव तिष्ठन्त ‡ ॥ 8 ॥ क 
तसं कं पुनराधेय मादधौत। पवस डेवामनं: 

प्रियं धामोपगच्छति सोऽस्मा ऽउभयानि रूपाणि 

प्रतिनिःख्जति यानि च ्राम्याणि यानि चार- 

.. # शपरज्नेतौव'-- इति क. व, ग । (1 | 

` † चावच्छो यावच्छ'-- इति क, ख, ग ; डा०वैवरेण च ददः । 

‡..उप्रतिष्टन्ते-- इति सा०-सम्मत इति डा०-वेवद् 1 | 



(२अ० ३त्रा ) ॥ 1देतौयका ण्डम् ॥ + ७ 

श्यानि तस्मिन्नेतान्यभयानि रूपाणि दण्यन्ते पर- 

मतावेसा स्परहयन्य हाश्ये तथा पुष्यति लोक 

म्वेवापि॥५॥ | ५ 

आग्ने योऽयं यज्ञः+। चज्योतिरभ्निः पाप्रनो 

दग्धा सोऽख पाप्रानं दहति स इह ज्योतिरेव 

धिया यशसा भवति ज्योतिरसुत्र पुष्यलोकल्वं 

तन्न॒ तद्यस्मादाद्धौत ॥ ६॥ 

स वै व्वर्बाखवादधौत। व्वर्बां वै सर्व्वः- 
तवो व्वा हि वै सव्व ऽूतवोऽधादौ व्वर् मङुर्मादो 
व्वघं मकुमति सं वत्स रारत्सम्पश्चन्ति व्वर्भां इ्ुःत्वव 

सरव्वषा खतूनाधु रूप मुत हि तदर्षासु भवति यदादहु- 
मंद ऽइव वा ऽअद्येत्य॒तो तदर्षासु मवति यदाहुः 

शिशिर ऽदववा ऽअद्येति व्वर्षादिदर्षाः ६ ॥ ७ ॥ 

अथेतदेव परोऽच्चः ङ्पम्¶ । यदेव पुरस्ताइाति 

# “यन्ञ्ः'-- इति च, ङ | 

† श्यो इति ग ` 

` ‡ “ददिः इति च डद डा-वेवर्स। 

--~ § ष इतिकच;ङड। 

ए {म - दति ङ 



> ॥ यतपघव्राह्मणम् ॥ (शप्र बरार) 

तद्सन्तख दपं यत् स्तनयति तद् गौश्मख यडर्ष॑ति 

तद् व्वबांशां यद् विद्योतते तच्छरटो यद् ष्टोद्- 
ग्लाति तड्मन्तख व्वर्षाः सर्व्वं ऽकूतव तृन् 

प्राविशहतुञ्च एवेन मेतन्निभ्भरिमीते ॥ ८ ॥ 

आदित्यस्त्वेव सव्वं ऽकतबः। यदैवोदेव्यथ 

व्वसन्तो यदा सङ्गवोऽथ गरोपष्रो यदा मध्यन्दिनोऽघ 
स्क ची णी ध णी णी की 

व्वर्षां यदापराह्नोऽथ शरयदेवास्त मेल हमन्त- 
५ स 6 

स्तस्मादु मध्यन्दिन ऽएवादधौत तहिं द्यषोऽख 
1 ॐ 9 षु दि ~ ४ ष त 

लोकस्य नेदिष्ठं भवति तन्न द्शदेवेन मेतन्मध्या- 

त्रिभ्बिसीते॥ < ॥ | 

छाययेव वा ऽरधं पुरूषः। पाप्मनानुषक्तः 

सोऽखात्र कनिष्ठो भवत्यधस्पद् भिवेयखते तत् कनिष्ठ 

मेवेतत्पाप्मान मववाधते तस्रादु मध्वन्दिनि ऽएवा- 

दघौत॥ १०॥ | १ 
तं वै दर्भेसङरति। दाभिव्वं पूर्व्वं मुचचरति 

दारुभिः पुवं दारूभिरपरं जामि वुर्य्यात्बमदं 
ङय्थादापो दर्मा आपो व्व्षां तृन् प्राविशद्गि- 

रेषेन मेतदह्मो निर्मिमीते तस्माद रु्रति ॥११॥ 
अक्कपलाशाभ्याम् । त्रौहिमय मपृपं क्त्वा यव 



(श्म देना) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ ९. 

गार्हपत्य माघाखन् भवति तन्निदधाति तद- 

गाहपत्य मादधाति ॥ १९॥ 

अद्वंपलाशाग्याम् | यवमय मपू क्ता यज्ना- 

इवबनौय माधाखन् भवति तन्निदधाति तदाहवनीय 

मादधाति ूर्व्वाभ्या मेवेनाेतदग्निभ्या मन्तदश्म 

इति व्वदन्तस्तद् तथा न् बुर््याद्राजिभिच्चंबान्तरहितौ 

भवतः ॥ १३ ॥ 

आग्नेय मेव पञ्चकपालं पुरोडाशं निव्वंपति। 
तस्य॒ पञ्चपदाः पङ्कयो याज्यानुवाक्या भवन्ति 

पञ्च बा ऽतव ऋतून् प्रविश्तुभ्च एवैन मेतन्निम्मि- 

मौते ॥ १४॥ | 

सव्व आग्नेयो भवति । एवश् हि त्वष्टाग्न: 

प्रियं धामौपागच्छत् तस्मात् सव्वं आग्नेयो 
भवति ॥ १५ ॥ 

तेनोपाश चरन्ति। यदै न्नातये वासख्ैदा 

निष्केवल्यं चिकीषति तिर इव वैतेन बोभ वदैश्वदेवो- 

ऽन्यो यक्ञोऽयेष निष्कैवल्य आग्नेयो यद्वै तिर इव 

 तदुपाणश॒ तस््ादुपापश चरन्ति ॥ १६ ॥ 
# श्वेतेन" इति घ, ङ । 



9 ॥ बतपघत्राह्मणम् ॥ (रप्र शत्रा) 

उच्चैशत्तम मनुयाजं यजति । क्षतकर्म॑व हिः 

स तहि भवति सव्व हि छत मनुबुध्यते ॥ १७ ॥ 

स आश्राव्याह। समिधां यजेति तदाग्नं य 

धं प्ररोऽक्तं त्वग्नौन्यजेति त्वेव ब्रयात्तदेव प्र्यक्त 

मागन य दपम् + ॥ १८॥ | | 

स यजति। अग्न ऽआआज्यख व्यन्तु व्वीभ- 

गभ्निमाज्य ख व्वेतु व्वोभगग्निनाज्यस् व्यन्तु व्वोभ- 

गग्निराज्यखव्वेतु व्ौभगिति॥ १९ ॥ 
अध खाहाभ्ि मिलाह । आग्नेय माज्यभागय 

खाहाण्नि' पवमान मिति यदि पवमानाय भिये- 
रन्त्खाहागिनि सिन्दुमन्त मिति यद्न्नव ऽडन्दुमतै 

भिवेरन्त्खाहाभ्नि खाहाग्नोनाज्यपाज्चुवाणो 
ऽअग्निराज्यख व्वेत्विति यजति ॥ २२ ॥ | 

अथाहाम्नव्रेऽनुनुहौति। आग्नेय माज्य- 
भागद् सोऽन्वाहाग्निद् स्तोमेन बोधय समिधानो 

ऽअमच्यम्। हव्या देवेषु नो दधदिति खपितौव 
खलु वा ऽएतद्यदुडासितो भ॒वति सम्प्रबोधयस्येवैन 

# कूपर ९'-- इति क, घं, डः ॥ 

¡ पान् जुषाणो इति च, ङ । 
ॐ 

=-= "करः 



१. 

(र्न रेव्रा° )  ॥ द्िलीयकाण्डम् ॥ ८ 

मेतश्यसदोर्थयतिः जुषाणो ऽअस्निराज्यश्च व्वेल्विति 

यजति ॥ २१॥ | 

अथ यदाग्नये मानाय च्रियेरन् ! अग्नये | 

पवमानायानुच्रहोति ब्रूयाद्छोऽन्वाहाज्न ऽआचूस्षि 

पवस ऽचासुबोष्नं मिषं च नः। आर्. बधं 

दु्धना भिति तथाहाग्नेयो भवति सोमो वे पय 

मानस्तद् सीन्यादा ञ्यभागान्नयन्ति लुषासो इश्व 

पवमान आज्यस्य व्वेत्विति यजति ॥ २९ ॥ 

अथ यदाजय $ङ्न्दुमते | धिवैरन् । अन्न 

ऽइन्दु मतेऽचुब्ररी (ति नयाल्सोऽव्वाडद्यय् +घु त्रय 

तेऽबन ऽदव्येतरा गिरः । एभिञंङास † ऽडन्दुभिर्दि† 

तवा हाग्नेयौ भवति सामो बा ऽद्ग्दुसतदु ;स(भ्वः 

द्ाज्यभागान्नवन्ति जुषाणो ऽअग्निरिग्दुमान् ज्यच 

ववे त्वति यजस्येव सुं सव्व माग्नेयं करोति ॥ ३२ ॥ 

अथाहागनयेऽनुब्र होति विषः । अग्नि यजा 

म्नयै खिष्टकछ ेऽनोतव्रश्चग्नि८् खिष्टक्षतं यजेल्यथ वद् 

देवान् यजेत ग्नौ न् यजल्ेवेतदाइ ॥ २४ ॥ 

* "दीप्ेवति'-- इति क; ्दौपेयति'- इति ख, ग । 
{ “्बद्धैस'-- इति घ, ङः । 

९१ 



ठन् | ॥ शतपत्र द्मणम् ॥ ( रप्र क्रा) 

स॒ यजति । अग्नं व्वसुवने व्वसुधेयख व्वेतु 

वलो मग्ना ऽउ व्वसुबने * व्वसुधेयख व्वेतु व्वौभाम् 
देवो ऽअग्निः सिष्टक्रदिति खय माग्ने यस्तृतौय एव 
म्वानं याननुयाजान् करोति ॥ २५ ॥ 

तावा ऽएताः{। षड विभक्तौय्यजति चतसः 

प्रयाजेषु इ ऽअनुयाजेषु षड् वा ऽङ्तव तृन् 

प्राविशतुभ्च एवेन मेतन्निम्मि मोत ॥ २६ ॥ ` 

दादश वा योदश व्वाक्तराणि भवन्ति| दादश 

वा वं योदश वा संव्वत्सरख्यं मासाः सव्वत्छर 

खतन प्राविशतुभ्य एवेन मेतत् संव्वत्यरान्निभि्मि- 

मोतेन दे चन् सहाजामिताये जामि इ बु्यायद् 

डे चित् सह खातां व्यन्तु व्वेतिित्येव प्रयाजानाटः 

रपं बमुव्वने व्वसुधेयसखेल्यनुयाजानाम् ॥ २७ ॥ 

तख हिर्यं दक्तिणा । आग्नेयो वा ऽएष 

यज्ञो भक्लयम्नं रेतो हिरण्यं तस्माडिरण्यं दक्तिणा- 

नडान्वा स डि व्वहेनागन् योऽग्निद्ग्ध भिव दख 

व्वहं भवति देवाना इव्यवबाहनोऽग्निरिति 
----- 

#* “ब्वसुव्वने'-- इति ख । 

लाः = इलि 4 ॥ 



(२अ" ३त्रा० ) ॥ दि तोयकार्डम् ॥ टे 

व्वहति वा ऽएष मनुष्येभ्यस्तस्मादनङान् द््तिणा 

॥ २८॥ १॥ 

॥ द्रति दितौयप्रपाठक प्रथमं बराह्मणम [२,३.] ॥ 

अथ पुनराधेयं # विधित्सुः खपक्तातिभ्चूत मुक्त मनग्न्याधेयं 

प्रकतिरूपाथेवादेन †" राज्ययशोह्े तुत्वेन प्रणं सति -- “वर्ण इति । 

“सोमो यशस्काम इति । अआदध इत्यनुषङ्गः । उक्ता मधं प्रकते 
योजयति -~ “वभो हेति । भ्यः यशस्वी भवतीत्य्भः 4 ॥ १ ॥ 

पुनराधेयं विषातु माख्याथिकया प्रस्तौति- “श्रनौ हेति । 

निधाने कारणानि वेकल्िकानि तीख्युपन्यस्यति-- “विजयं 
वेति। असुरान् विजेतु सुपगमनसखमये पूवसिदार्याधान- 

स्याथ मथनिधान भिलेकः पत्तः। 'कामचारस्यः कामाय 

यथेच्छं क्रौडितुं सञ्चरणस्य यः कामः, तदथं वा तन्निधान मिति 
दितौयः। शे एव खितानां नः' अस्माकं देवानां मध्ये 

अय मनिः गमोपिष्ठः गोपायिठतमो र्षणकुगलोऽस्मटौयं धनं 

गोपायितुं § रचितुं शक्नोतौत्यनेनभिप्रायेण वा तद्भिधान मिति 

ढतौयः पत्तः ॥ २ ॥ 

# “पुनराघ्रैव माधानाप्रतिन्ञातस्य"-- इति का० श्रौ° ० ४.१०, १ । 

† “परकतिरूपाथेवारेन'- इति क । ( 

““राज्ययग्रस्कामस्य वा"-- इति का” श्रौ ख् ४, १० २। 

गोपायत्'- इति चच । 



व ॥ शतपथत्राह्वणम् ॥ (रप्र शत्रा ) 

“तान्धु देवादि । 'तानिः देवेनिंडितानि श्राब्यारखानि' 
रुपाणि सः अनिः" नितरां काभितवान् , अह भे्वैतत् सवं सुप- 

भोच्ये इति । तेः" निक्तेपैः सह॒ विद्यमानं सवः सङ्गन 
वस्न्ताद्यान् “तून्" चोरादिः पर्वत मिव प्रविष्टवान् (अन्तदधे*) 
रेवा अपि अ्मटौयं खानं पुनः" श्रागच्छामः (इतिः अनेनाभि- 

प्राञ्ेण् तं "तिरोभूतम् (अनिम्ः आगच्छन् | पूवे यस्मिन् 

स्थानै सोऽग्निः स्थितः, तत्र त॒ मपश्चतां तेषां" देवानां 

इयर! इव आस्त विहौनावयख्यां प्राप ¶। अभ्निरिस्मदोयं सवे 

धन मपह गतः, “हः अस्मिन् विषये “किम् अस्माभिः 

'कात्तेव्यम्”, (का वाः बुः ? इतिः ॥ ३॥ 1 
“तत शतदिति। शवं विकारयर्तां मध्ये (ततः अनन्तर ` 

भेव (ष्टा' रतङ्` वच्य्रारं पुनराषेयं' (ददशः “तदादध 

इत्यादि, निगदसिम् । “उप ह ल्वेबेति। उपड तु एव| 

"यावच्छः' धैः वावफकारविथिष्टः लार रुपम् “अन्याः प्रजाः 

'उयति्टन्ते, तावव्यो जायन्ते इत्यर्थः । वीषा तु स्वे 

सङ्कद्ा्था ॥ 8 ॥ | 

“न्तस्मा इति, पुनराधेयविधिः। यदाख्यायिकया प्रति 

# न{रयदतं पटं च -पुस्तकाटन्यतर । | | 

† इयसा--चिन्ता, इत्याह इदरिखामो। प्रथमंकारछेऽप्युतं तेन ~ 

(हय स्'-छ्ब्दोऽवसानवचवः कण्डादिषु पद्यत इति (१भा० ६१० ° ) । तत्ट-: 
तस्तु इयस्यते,. इयसा, इयसित मिति चौर्यपि रूपःशयेकधातुजानि 

ससानार्थानि। इ हेवोत्तरत्र (१० क° ) (्यस्यते- इति च षिवेच्यम् । 

{ "“यावच्छो  वावच्छ इव। . यावच्छब्दोऽल्यवचनः, ल्य ए़ल्प 
भिद्ययेः- इति हरिख्वालौ । 



(२अ० रव्रा° ) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ` | 

पन्नं प्रयोजनम्, अर्निप्रिवधामोणगमनादिननत्तणम्, तदथं पुन- 

रधानं कुर्यादत्ययथेः। प्रघमाहितस्यानेः > विधानान्तरेणष 

युनस्तेष्वायतनेषु स्थापनं पुनराधेयम् | “एवं हेत्यादि , निगद- 

सिम् । पस्मता वे शेति। येयं ग्रामारखोभयप्रा्िः साः 

परमता' परमलवं सर्बोकुशटत्वम् । क्च् स्मः पुनराधेयं 

छतवते सर्वे जनाः श्यन्ति" द्वियन्ते। “स्पेरोख्षितः- 

इति ¶ सम्रदानसज्ज्ाधः। तथा अय मपि 'लोक्छम्ः लोक- 

नोयम् उत्कं प्राप्य पुबतिः प्रहद्यो भवति ॥ ५॥ 
„ विहितं पुनरापेव मग्निसस्बन्धोपजीवनेन प्रशंसति 

““आजेयोऽयं यन्न इति । ज्योतिरामको द्यगिः “पनः "दग्धा 

दाहकः । चलः 'सः' अग्निः खसस्बन्धि-यन्नं कुतः (अयः 

पापं निर्दहति। “एतन्न तद्िति। यथै फलाय आदधीत, 

एतत्" उक्लविधिफलं खलु (तत् इत्यथे; ॥ ६ ॥ 

तस्य एुनराघेयस्य तैवणिकसाधारस्छेन ऋतु विशेषं विधत्ते - 

धस वा इति। ऋलन्तरं परित्यज्य वधघेत्तंविधाने कारण 
माह -- वषं वा इति §। एतद्पपादयति-- “वर्षां हि 

वा द्रव्यादिना । यस्मादेवं वधेत्तुः सर्वामकः, तस्मात् सभुदा- 

यात्मकं संवत्सरं वर्षशब्देन लोको व्यवहरतोति दमयति -- 

“अथेति । सवैत्तरूपा वर्षा इति प्रतिपादयितुं प्रतिजानौतै -- 
ध्वषां ह लेवेति। एतदुपयादयति-- “तदिति। ग्रीष्मः 

# “प्रथम माह्नितस्यामेः"-- इति च । 

† पा ख° १. 8. २६ । 

{‡ श्युद्ेरौश्िततम मिति सम्प रानसञज्ञा- इति च । 
§ का० श्रौ सू° ४.११. ६ क। 



=. ॥ भतपथन्राद्यणम् ॥ ( रप्र १ब्रा° ) 

शिशिरधर्मयोः प्रक(गरैत्ययथोः वर्षासु सद्वावात्, व्षयोगाच 
वर्घर्तौक्तावदुभयात्म कत्वम् । तत्र 4 ग्रीष्मे वसन्तस्य, वर्षासु 

शरदः, शिशिरे हेमन्तस्य, समानधमैतयान्तर्भावात् सवन्तं 
रूपत्वं सिड मित्यथेः ॥ ७ ॥ | | 

एवं प्रत्यत्तविषयं प्रकाशादिघध्मयोगेन सवेल मभिधाय 

परोचचघधमवशादपि तत् प्रतिपादयति- '“अधेतदिति। पुरोः 

वातादयो ४ हि वसन्तादौनां परोक्षभूता धमः । तेषां च 

सर्वेषां वर्षासु सद्भावात् सव्॑तुरूपतेतयधः । “ऋतून् प्राविश्दि- 
त्यादि। यस्मदनिः प्रागुक्तरोल्या ऋतून् प्राविशत् , तस्मादेनं 

वर्षाख(दधानस्तेभ्य एवत्तुभ्यः पुनरुत्पादयतील्यथैः ॥ ८ ॥ 
तच्च पुनराधान महनि मध्यन्दिने कायं मिति § विधिस्तु 

स्तदथे मादिल्यस्य सवततैरूपता माह -- “आदि लस्त्वेवेति । 
प्रातः-सङ्गव-मध्याङ्क-पराङ्क-सायङ्ालालकाः अङ्कोऽवयवाः सयी- 

सम्बन्धिनः पञ्चत्त वः ; तच वर्षाखाधानस्य विहितत्वात् तदात्मक 

मध्यन्दिने एव तत् कुर्यादित्यथः। तदेतन्मष्यन्दिनाधानं प्र 

सति-- “तर्हीति | (तर्हि तस्मिन् मध्यन्दिने समये “एषः 
आदित्यः स्य लोकस्थः नेदिष्ठम् अन्तिकितमो 'भवतिः। 

सिह मन्यत् ॥ < ॥ # 

प्रकारान्तरेण तन्मध्यन्दिनाघानं प्रणंसति-- “डाययेवेति । 

“सोऽस्येति । "अस्य पुरुषस्य छछायारूपः “सः पापा (अचरः 

# “घु थियोगाच (?)'- इति च। | 

† (ततः'-- इति च । 

‡ “पुरोवात इत्यादयो'- इति च । 

$ का० श्रौ° स. ४, ११. ६ ख । 



( २० ३ त्रा) ॥ इतौ यक! ण्डम् ॥ ८७ 

अस्मिन् मध्यन्दिने (कनिष्ठः अल्यतमः भव्ति" स च 

\ पापा ॐ) पुरुषस्य ¶ पादयोरधस्तादिव “ईयस्यते' प्राप्रोति । 

इण् गतौ"-इति घातुः§। “तत् कनिड भित्यादि सग 

मम् ॥ १०॥ छ; 
तस्य पुनराधित्सितस्यानेद भरं वदरं कायैमितिव विघत्ते- 

तंवा दति। आधानवत् पुनराधानेऽपि दारुभिरुदरणे दोष 

माह - “दारुभिः पूव भिति|| उभयोरेकरूप्ये जामिता- 

दोष; स्यात् । तथा (समदं दार्विषयं परस्मरं तयोः कलह 

मपि जनयेदित्यथंः। विहितं दर्मरुदरणं प्रशसति ~ ‹ओआप्र 

दइति। दभा मलव्विज्ारतवं प्रथमकाण्ड प्रतिपादितम्-- “ता 

उपय्युपय पुश्च विरेऽत इभे दमः"-इति + ॥ ११ । 

त्रौहियवमबयोरपरूपयोरकं पणदयसङ्ग हो तयो गा हंपव्या वनौ - 

यायतनयो निधानं विधत्ते - “श्रकपरलाशम्या मिव्यादिना। 

अतएवोक्तं कात्यायनेन - “वर्षासु मध्यन्दिने वा कुषैराधानं 

# नासत्येतत् पदं च-एुस्तकादन्य च । 

† “पुरूषरूपस्य'- इति च । 

‡ श्रदयौति -- इति च। । 

अदा० प० १४ धा०। दरिखाभिमते तु कण्ादेरियग्र्न्यजघातौ- 

मेवेदं सत्पम्; अतणकेदध यस्यति == अवसौद्ति- इति वाख्यातं 

तेन। १६ भा० ६१० ए ५ पं यसित व्रद्वयम्, व्रर्यख्ेद्ापि 

पुरस्तात् टतीवकण्याम् ( ८४० ) (इयसा'-पद्व्याख्यानम् । 

¶ का० खौ° स््० ४. ११. ७। 
| का० श्रौ सू० 8. ६, १० ; “नष्म न"-इति च तच ४. £. ११ । 

कक १ भा० ६०, ५ ए (१ प्रर रत्रा ५ कण) द्रख्यम्। 

९2 



द ॥ शतपधन्नाद्मणम् ॥ . (रप्र १बा०) 

ब्रीह्यपूप्र मवपलागरयोः पक्त गाहपल्यस्य स्त्राने निदधाल्येव 

मादहवनौयस्य याव मिति #% ॥ | 

अप्ूपनिधानस्य प्रयोजन माह - 'पूर्वाभ्या मिति। पूव 

माहिती सी गाडहपल्यःहवनोयौ ताभ्या मिल्यथेः | तंदेतन्निषे- 

धति - “तदु ते| “राज्रिभिर्येवेति । अनुगतयो; रात्रिभि- 

रेव व्यवधानात् नापूपव्यवधानेन प्रयोजन मित्य: ॥ १२, १२॥ 

° अमेय मेवेति, यदाग्य(घेयपवंमानेटिकार्थम् 4, तदा- 

नेय एवकपालः करोतीति न पुधक्तया कर्तव्या इत्येवका- 

राथेः॥ १४॥ | 

“सव॑ आनेय भवतीति अघ्यां पञ्चकपालैष्टौ आज्य 

भागादिः सर्वोऽपि यागोऽश्निद्ेवयः कायं इव्यथः ¢) १५॥ 

तनोपांश् चरन्तोति§ । वहित खुपांत्र सुपपाद- 

यति - “ज्ञातये वेति । यदः इलं 'निभ्केवद्यम्ः इतरेभ्यो 

निष्कृ केवलम्, तदेकभाग चिकौर्धति' कत्तु मिच्छति, 

"एतेनः “तिर इव' 'बोभवद्' भवति, तिरोहितं परोक्त मेव तत् 

प्रदीयत इवः | यद्ग तिर इवेति। यत्" खलु तिरोडहित- 

वत् “उपांशुः भवति, उपरंशूचायमाख्ष्य,पि परग्रोत्रम्राह्यला- 

भावेन तिरोदहितत्वादिलखधः ॥ १६ ॥ 

"उद्चैरुत्तम मनुयाजं करोतोतिष¶्। यावत् "उत्तमः' 

# का० खौ० ० ४. ११. ई-त। “सय्यश्वेत्"-इति सूतषरेष; । 
“चेव्दि सब्योऽसय उल्ष्ास्तदायं वि्ठैषः-- इति तट्धीकायां या० दे०। 

† यद साघेये पवसानादि कायेम्'- इति च। 

‡ का० श्रौ० स ४.१९, ६ क्। 

§ काणश्रौन्र० ४.११.६ख। ¶ का० खरौर ० ४,११.६ ग। 



(२अं० त्रा ) ॥ हितो यकाक्डम् ॥ द€ 
ठतौयः अनुयाजः, तावत्पर्थ॑न्त सुपां श्वरः, तत ऊञ्चै मञ्च. 
रेव मत प्रयोग इत्यर्थः #। तत्र कारण माह ~ “ल तकार्से- 
वेति ॥ १७ ॥ 

्याज्ादषु सवानेयकरणं प्रतिपादयति-- “स आवासे 
त्यादिना। प्रथप्रयाजै थत् ("समिधो यज ` -इति प्राक्लतं 
वचनम् 4, तत् आनेयं र्पम् सभिन्धनप्रत्यभिन्नानात् जन्तु 
त्त् पराच्षम् । अतः समिध इत्येतस्य सुवाने “अग्नीन यज 
इत्यव ब्रूयात्" ॥ १८ ॥ 

प्रयाजयान्याखपि क्रमणाग्निविभक्तिं योजयति ४ --- 
थजतोति। प्रलतिष याज्यास अज्यश्न्दात् पवं वथाक्रमनं 
अग्नं, अग्निम्", असिना, अनिः. - एताशतस्रो विभक्ती 
विहिताः § ; एताभिर्वजेदिल्यछ ¶ ॥ १९. ॥ 

पञच्चमप्रयाजानुयाजयो. | विशेष माह - (द्ध स्वाहेति । 
प्रलछतिवत् प्रथमाज्यभागदेवतां सङ्गो दितोयाज्यभागदेवताधा 
सोम्य खाने भमि पवमानोऽगनिरिन्दुभान् वा ब्रष्वभ्रप्रयो 
गानुसारेणए विकल्पेन निदृटव्य इत्यः ख।हा टेवानाज्य- त 

# यावटिव्यारीनां स्थाने “डत टतौवम्"- इेतन्साच भेव च-प 1 
¶ बन्वनम्?-- इति च। 

°विभक्तियोजनं प्रतिपादयति इति च । 
$ का० खरो सू० ४,११.११, १२। | 1 अत्र मूले यद् बौ मगि्यसकछदाातस तस्य याख्यान मिह नाकारि -यक्रार्य कथ निति चिन्तनीय मेव; पूर्यु वौगि्यस्य याल्यानं छत मेवेति तट् व्र श्यम् ( १भा० ४६० एट° रेष०)। 
॥ पञ्चमप्रयाजालुव!च्यायां -- दति च । | 

१२ 



९५ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( स्प्र° शत्रा?) 

पानिति # प्रयाजदेवतानिद शेऽपि "खादाग्नोनानज्यपान्ः- 

इति प्रयोक्तव्धम् ॥२० 

'श्रधाहाग्नय इति प्रथमाज्यभागस्य “अगिं स्तोमेन 

नोघयः-इति 4 ब॒धिघातुयुक्ता मनुवाक्यां दश्यिलः तस्याः 

पुनराश्रेयानुकल्य माह - “'खपितौवेति। सभ्ुरौययतिः 

ससुदहमयतोत्यधः ॥ २१ ॥ 

दितोयाज्यभागस्य प्रागुक्तपत्तदयेऽपि ४ याज्यानुवाक्ये दभ- 

यति-- “अघ यदीत्यादिना निगदसिदोऽथैः ॥ २२॥ 

“न्घ यद्यग्नय इति । व मु सवं मिति। उक्तरीत्या 

प्रयाजाना माज्यभागयोश्ाग्निसम्बन्धकरणात् तत् सवं मानेयं 

भवतौल्वथः ॥ २२॥ | 

आधानखिष्टक्ञ तोसत्सिसम्बन्ध § इति दश्यति- “अधा 

इामनय इति । प्रथमप्रयाजवत् प्रथमानुयाजेऽपि “देवान् यज” 

इत्यस्य स्थाने “अग्नोन् यजः'-इव्य जिविभक्तिः कायां ¶ 1२४॥ 

तथा दितोषेऽप्यनुयाजे “श्रगनाउ'?-दति विभक्तिः प्रयोक्त 

व्येति प्रतिषादयति- “ङ यजतौत्यादिना। खय मागेव 

इति| हतौयः' लनुयाजः (खय मागजेयः' सख्य मैवाणिशब्द्- 

वानिति न एथक् तच्राग्निविभक्तिः प्रेव्येत्यथैः ॥ २५ ॥ 

एवं प्रयाजानुयाजेषु प्रतिघ्ताः सम्भूवानृद्य प्रशंसति - “ता 

वाइति ॥२६॥ | 

# “दर्वा आज्यपानिति'- इति च! † ऋ० सं° ५, १४. १। 

{ श्रागुक्तपत्तटार््राय'-- इति च । 

§ "अघुना खिशकछतो,प्यभिसस्छन्ध'- इति च) 

¶ का० श्रौ" स० ४. ९१.९९१ । 



{ २० रेना०) ॥ दितीयकार्डम् ॥ € १ 

तासां विभक्ञोना मक्तरसद्या मु पजीव्य प्रणंसति - “दादश 
वेति। अग्नाउः-इत्यतान्तिमात्तरत्यारी सति दावश्ात्तराणि 

भवन्ति, तेन सह तयोदश भवन्तीत्ययेः| “नन् दे चनेति। 

चनशब्दोऽप्यर्थः # । दहेः रपि वच्यमाणे नः "सह प्रयुच्जीत, 

किमथेम् १ “अजामिताये' जामितादोषरादहित्याय। व्यतिरेके 

तद्वाव माह - “जामि हेति। कै प॒नस्ते हे? इति, ते 

विभज्य दशयति - “व्यन्तु-वेलिल्यादिना ॥ २७ ॥ 

युनराघेयस्य दक्तिणां विधत्ते - “तस्येति । ्ञ हि 

वदेनेति। सः खलु अनडान् वहेनः स्कन्धेन अनिसस्बहो 

भवति ¶ । तस्योपपातम्-- “असिदग्ध मिवेति । अन 

इथ साम्य माह देवाना भिति। अतो वहनं स्यात् । 

पुनराधोयमानसयाग्नेः "अनङ् दक्तिणाः § उत्कृष्टतरा 

इत्यधेः ॥ २८॥१[२. ३. ]॥ 

इति खोसायणशाचायविरचिते माधवोये वेदाधप्र काशे 

माध्यन्दिनिशतपथनव्राह्मणभाष्ये 

हितौ यकार्ड हितौयाध्याये तीयं जाद्मरम् ॥ 

* ^असाकल्ये तु चिचन”- इति अम° को ३. 8. ३। 

†, { पूवेसिन् कारे १पर० २त्रा° £ कण्डोम् , तद् याख्यान पश्यतु 

§ का० श्रौ° सू° ३. ११, १३। 



९२ ॥ शतप्रथन्राह्मणम् ॥ (रप्र रत्रा) 

(अथ चतुधं ब्राह्मणम्. ) 

प्रजापतिहं वा ऽद्द मग्र ऽण्क एवास। स 

रेच्त कथं नु परजाधेयेति सोऽश्रास्यत्ष तपोऽतप्यत 

सोऽभ्नि मेव सुखाज्जनयाञ्चक्रे तदादेनं सुखाद्- 

जनयत तस््ादन्नादोऽनिः स यो हेव मेत म्नि 

मनब्राटं व्वेटान्राटो हेव भवति॥१॥. 

तद्वा ऽएन मैतदगे देवाना मजनयत । तस्मा- 

द् च्विदथिडह वं नासतदयदश्निरिति स जातः पव्वः 

पेयाय थौ वै एव्वं णलयग्र ऽएतौति वै त मादु 

सो ऽणवाखाज्निताः ॥ ९॥ ध 

स रेत्तत प्रजापतिः । अन्नादं वा इम मात्म 

नोऽजौजनै यदटञ्नि न वा ऽदह मदन्यदन्न मसि 

घं बा ऽअयं नाद्यादिति काल्वालौक्तता हेव तर्हि 

एथिव्यास नौषठधय आसन व्वनस्पतयस्तदेवाख 

सनस्ास ॥ ३॥ 

अथैन रन्न्यात्तेनोपपव्धाववन्तं । तख भौतख 

सो मडिमापचक्राम व्वाग्वा ऽअख खो महिमा 

व्वागखापचक्राम स अात्मन्येवाहइति मौ स उदणष्ट 

#* आल्ञव्रेबाहुति-- इति ष, ङः। ` 



(२अ० 9त्रा° ) ॥ हितीयकार्डम् ॥ ५ ड 

तददुदट्खष्ट तस्मादिदं चालोमक मिद च तत्र 

च्विवेद छठतादहतिं वैव प्रयाति बोभयस् ह ल्वेव 

तत्पथ एव ‰ ॥ 8 ॥ 

सा हनं नासिराघयाञ्चकार। केशमिखेव 

हास तां वौत्तदटोषं धवेति तत ओषधयः सम- 

भवंस्तस्मादोषधयो नाम स डितीय सुदख्ष्ट तच्रा- 

परश महतिं विवद् घछ्ताद्ुतिं बकं पय्ाहुतिं 

बोभयल् ह त्वं ब त्यय एव † ॥ ५ ॥ 

सा हेन मभिराघयाञ्चकार। स व्यवचिकित् 

सञ्जुह्वानौरे मा होमा मिति तद् सो महि- 

माभ्युवाद जुहुधीति स॒, प्रजापतिव्विंदाञ्चकार 

खो वै मा महिमाहेति स॒ खाहेत्येवाजुहोत् तस्मादु 
खाहेव्येव इयते तत एष उदियाय य॒ एष तपति 

ततोऽयं प्रबभूव योऽयं पते तत एवाजिः पराङ् 

प्या ववर्त ॥ ६ ॥ 
स इत्वा प्रजाप्रतिः । प्र॒ चाजायताल् तश्चा- 

# † “खव -- इति घ, -ङ । 

{ श्रवति'-- इति च डटो डाग्वैवरेण। 

§ प्र्णषत्तेतः-- इति ग । 



€ ॥ शतपथत्राह्य णम् ॥ ( रेप्र° रब्रा०) 

गनेख लोरात्मान मच्रायत स यो हेवं विदानम्नि- 

हों जुहोल्येताट् हेव प्रजातिं प्रजायते य, प्रजा- 
पतिः प्राजायतेव सु हेवाव्डतोऽग्नेर वयौ रात्मानं 

तायते ॥ ७ ॥ 

स य॒त्र न्रियते। यचैन मम्नावभ्याद्धति 

तदेषोशऽग्नं रधिजायतेऽधाच शरीर मेवाभ्निदं हति 

तद्यथा पिवुव्वा मातु््वां जायेते मेषोऽग्ने रधिजायते 

प्रव वा ऽएष न सम्भवति योऽग्निहोचं न 

जुहोति तस्माद् वा ऽअगनिरहोचर होतव्यम् ॥ ८ ॥ 
तदा एतत् | एव व्विचिकित्घायै जन्य यत् 

प्रजापतिन्य चिकित्छत्छ {व्निचिकित्सञ्छ यखधियत यः 

प्र चाजायतार्खतश्चाग्न ख त्योरात्यान मच्रायत स 

यो हेव मेतदिचिकिव्छायें जन्द्र व्वेद यद्ध किञ्च 

व्विचिकित्यति खयसि हेव भियते॥ € ॥ 

स इत्वा न्यशष्ट । ततो च्विकङ्तः समभव- 

तस्मादेष यज्ञियो यज्ञपाज्नीयो इन्तसत एते देवानां 
बीरा अजायन्तागिनर्योऽयं पथते सुच्थः स यो हेव 

------ 

# तदेषो'- इति चद््टो ड{०-तेबरेण । 



(भ्रण पत्रा) ॥ दितौयक)ख्डम् ॥ ९ 

मेतान् ` देवानां बोरान् वेदाहाख व्वौरो 

जायते ॥ १०॥ 

त ऽउ हेत ऽऊचुः। व्वथं वै प्रजापतिं पितर 

मनुसो दन्त व्वथं तत् खजामहे यदस्मानन्वस- 
दिति तै परिश्रय गायने णापर्िङ्ारेण तुष्टुविरे 

तदयत्पवये ् रयन्त्छ समुद्रोऽयेय मेव पुथिव्या स्तावः * 

॥ ११॥ 

तै स्तुत्वा प्राञ्च उचक्रमुः। पुनरेम इति 

देवा एङ्का८ सम्भृता सा देनानुदौच्य हद्धकार 

तेदेवा व्विदाञ्चकररेल सानो हङ्ार इत्यपि 

इर हेव एुरा ततः सामास स एष गवि साम्नो 

हिडारस्तस्मादेषोपजोवनोयो पजौवनौयो ह वै भवति 

य॒ एव मेतं गवि सान्नो हिङ्ारं वेद ॥ १२॥ 

ते होचुः। भद्रवा ऽडद् मजोजनामहि ये 

गा मजौजनामहि यज्ञो दछचेवेयं नो चते गोयन्न- 

सतायतेऽन्नय द्योवेयं यत्चि किञचान गोरेव 

तदिति ॥ १२॥ 

७ "एथिवयास्तावः"--- इति घ, डः। .. 

† हेव इति ग । 



९.६ ॥ -शतप्थन्रह्यणम् ॥ (रप्र रव्रा० ) 

` तद्वा ऽएतदेबेतासां नाम । णएतद्यज्ञख तस्ा- 

देतत्परिषहरेत्साधु पुष्य भिति वह्नो इ वा अख्ैता 

भवन््युपनामुकं एनं यन्ञौ भवति यव एवं विदाने 

तत्परिदरति साधु पुख् सिति ॥ १४॥ 

ता सु इाग्निरभिदध्यौ। भियुन्यनया खा 

भिति ता् सम्बभूव तखा रेतः प्रासिञ्च् त्मयो- 

ऽभवत्तस्मादेतदामायां गवि सव्या शल म्नि 

रेतरूसखष्यदि कृष्णायां यदि रोरिण्या८ शुक्त 

मेव भवल्यभ्निसद्ाश मग्नं हि रेतस्तस्मात् प्रथम- 

दुग्ध रुषं भवल्यग्नं हि रेतः ॥ १५॥ 

ते होखुः। हन्तेदुं जुहवासषहा ऽइति कख ` 

न इद प्रथमाय होष्यन्तीति सद्य मिति डेवाग्नि- 
रुवाच सद्य सिति योऽयं पवते मरद्ध | मिति 

सृष्य॑स्ते न सम्यादयाञ्चवक्रस्ते हासम्पादोचुः 
प्रजापति मेव पितरं प्र्वाम स युद्धे न इदं प्रय 

माव होतन्य वच्यति तस्यै न इदं प्रथमाय होष्यः 

न्तौति ते प्रजापतिं पितरं प्रतीवयोचुः कस्मेन ङ्द 

प्रथमाय होष्यन्तौति ॥ १६ ॥ 

स ॒होवाच। अग्नयेऽग्निरनुषटा. ख् रेतः 



(२० 9त्रा° ) ॥ दितौ धकारम् ॥ , ९ॐ 

प्रजनयिष्यते तथा प्रजनिष्यध्व ऽइत्यय तुभ्य मिति 

सय्य मथ यदेव इयमानख व्यश्रते तदवैतख यऽपं 

पवत ऽइति तदेभ्य इद् मप्येतहि तथेव जंहव्य- 

गनय ऽएव साय सव्याय प्रातरथ यदेव इयमानख 

व्यश्चुते तदृवतख योऽयं पवते ॥ १७॥ 

ते इत्वा देवाः। द्मां प्रजातिं प्राजायन्त 

येषा सिं प्रजातिरिमां विजितिं व्यजयन्त येव मेषां 

विजितिरिम मेव लोक मम्निरजयदन्तरिक्तं॑वावु- 

दिव मेव सूयःसयो हेवं विद्ानग्निहोनं जुहोलये- 

तासु हेव प्रजातिं प्रजायते या मेत ऽएतत् प्राजा- 

यन्तेलां विजितिं विजयते या मेत ऽएतद्युजयन्ते तेरु 

हेव सलोको भवति य एवं विहानमिनिहोचं जुहोति 

तस्माद् वा ऽअग्निहोव होतव्यम् ॥ १८॥२॥ 

॥ इति दितीयप्रपाटके हितौयं ब्राह्मणम् [२.४.] ॥ 

एव॒ माधानपुनराधाने विधाय तन्निष्यन्न(ना मगनीनां 

फलवतर्मांधत्वात् तत्साध्यं सायम्प्रातरनुष्टेय मचििदहोताख्य' # 

कमं विधिसुस्तद्थ माख्यायिका माड -- “प्रजापतिं वा 
इत्यादिना । १॥ 

# (तल्माघनचतुय मनमिद्ोचास्यं- इलि च। 

१द् 



€ टः ॥ भ्रतपथत्राद्र. णस् ॥ ( :प्र० श्तव्रा° ) 

"तदा इति अप्र जातलात् अर्निः; सं एवारिनिरिति 

पारोच्छेषोच्यत इति नामनिर्वचनं क्षल्ा प्रकारान्तरेणापि निन्रू 

यात्। “स ज्ञात इति। श्रग्रेः (एति' मच्छतोति अग्निः। 

"अस्य अग्नेः साधिका 'अगिताः इत्यथः ॥ २॥ 

एवं साय मलििद्ोचदेवताया ्रनेरत्पत्ति मभिधाय, होम 

इत्यस्योत्यत्तिं प्रतिपादयति ~ “स शेचतेव्यादिना। “अजो 

जन ङ्ति। अजनय मिथः) मया ङ्ष्टोऽगिरियत्रादः, तस्य 

चानेन भवितव्यम्; न उ मत्तोऽन्यदन्र मिह विद्यते, यदत्र 

मसावद्यादिय्थः } ननु भूम्या मोषधयो विद्यन्ते, तदेव तस्यान्नं 

भविष्यतीत्यत आह ~ "“कःल्व(लोक्लतेति #। तर्हि तस्मिन् 

समये, यदन्ये पृथिवी बभ्नुव, तत ग्रोषधिवनसतयः । एवं 

कति ‹तत्' वच्यम्ाण मननम् "एवः ज्रस्य' प्रजापतेः मनसि 

बभूव ॥ ३॥ 

““अधैन मिति। अथः अस्मित्रवसरे “अग्निः "एनम्" 

"्यात्तेन' प्रजापतिवितेन † सुखेन भन्तयित पर्याठत्तो बभ्रूव | 

तस्माद् भौतस्य' प्रजापतेः । “सो महिभेत्यादि, खष्टम्। “स 

आमन्येवेति | सः प्रजापति; 'आमनिः खगरोरे (एवः 

अ्आइतिदरव्यं सम्पादयितु मिच्छां क्तवान् । क्षता च स. 

'उद्गृष्ट' हस्ताभ्यां खाङ्गस्योन्नाजनं क्तवान् | ( यस्मादेवं ¢) 

तस्मादेव कारणात् “इदञ्च इदञ्चः उभय मपि पाणितलम् “अ्रलो- 

# ^“ अप्रनौतवालाः काल्वालाः ” -इत्यादि इहरिखामी। तदैवं 

्वस्वालः, खल्वाटाः काल्वाला इति समानार्थाः; । 

† 'व्यात्तेन-पिटतेन'- इलि च। 

‡ नास्त्येतत् पद् दथं च-पुस्तके । 



{२अ० त्रा ) ॥ दितौयकाष्डम् ॥ । "दु 

सर्वाः रोमरद्ितं दृश्यते । उन्म्ाजमेन तत्राहुतिं' "विवेद" सेमे । 

तां विशिनष्टि छताइति मिति । “उभयं हति । यदेतत् 

परथोष्टतसाध्य मादतिदयम् (तत् उभयम् अपि "पय एवः ; वश्य 

पयोविक.रत्वादित्यथः ॥ ४ ॥ 

सा हेन भिल्ादि। (नाभिराधयाञ्कार' अभिरादं ठप 

ज चकारेत्यथंः। तत्र दृष्टान्तः “केश मिष्रेवेति। कौटादि- 

दूषिता आइतिन धिम्, प्रल्युत बभा भेव जनयति । एवं 
प्रजापतिश्ररौरजं द्रव्य माइतियोग्यं नासौदित्यवंः! नताः 

चाहतं तस्मिव्रमनौ व्यीक्त्ः अव्यजत् | इद् माहतिद्रव्यम् 

श्रोषं' पकं क्रला "धयः पिब तिः| खव मगौ प्रक्ठिप्ात् 

तस्मात् ्रोषधयः' पूथिव्यां समभवन्! एव मोषधिरूपस्य 

इव्यस्योत्पत्ति सुक प्रातराहइ तिदेवतायाः सुयंस्योत्पत्ति माह- 

“सख दितोय मिति। पूर्ववद् योज्यम् ॥ ५॥ 
“सा हेन मिल्यादि। “स व्यचिकित्सदिति। अस्यां दिती. 

शस्या महतौ स प्रजापतिः विचिकिल्छां क्तवान्, - क्रि भिदं 

मदङ्गाच्जातं द्रव्यं जुहवानि, किं वा नेति। एवं संशयापन्नं 

भरग्निमयात् प्राङ् निगतो वगरपः खकौयो नदहिमा' श्भ्युवाद 

अ भिलंच्याक्तवान् , - संशयं मा काषोः होमं कुरु' इति। “खो 

वादत] यस्मात् खो महिमा आदः, तस्मात् सः' प्रजापतिः 

स्व हेये" (तत् द्रव्यम् अजहोत्'। तत णएष दति। तस्मा- 

मात् (एषः' सव्यः उदितः, उत्पन्नो बभूव । पवप्रानो वायुरपि 

तत एवबात्पन्नः । एव मनयोरत्पन्रयोः सतोः सरुः श्रसिः'( अपि #) 

-___-_-_~__~_~___~_~_~_____~~_~~__-~___~~~-~~-~-~-~~~--_~-_~-~~-~------~-------~-----~~----~~~~~__~~~~~~-~-~~-~-~~~~-~~~~~~-_-__----~--~-~- ~~~ 

* नास्त्येतत् पदं च.-पुच्तकरे । 



१०८० ॥ शतयधब्राह्यणम् ॥ (रप्र रत्रा) 

प्रजापतिसकागात् भक्षणात् उपरतः परराद्युखः पयाढन्तो 

बभूवे यथः ॥ ६ ॥ त म 

“स इत्वेव्यादि 1 यष्मादेवं प्रलापतिराइत्या सयोदिलच् णां 

प्रजा सुडपादयत् श्रह्छ्तः' भक्षणं करिष्यतः अनः शश्रात्ानम्ः 

(अत्तायतः। तस्माद् विदुषोऽप्येवं भवतोल्याह-“सयडइति॥ ७ 

“स यत्र न्विधत इति । अनिदात्रहोमं कुर्वन्, देद्ावसाने 

अग्नो प्रच्िप्तः मातापिहशपेरादिवत् तस्माटनेः सकाशात् 

दिव्यशरोरोऽभिनव उत्परद्यते। यस्त्रनिहोचरं न जुहोति, स तेकं 

नेत्यत इत्यथः ॥ ट | | | 

“तदा एतदित्यादि) विचिकिद्छापुरस्सर मादत्यनुढानन 

प्रजापतेः खेयःप्रा्चिजांता, (एवञ्खिद्' इ दानोन्तनोऽपि यजमानो 

विमशपूरवकानुष्ठानेन खयः प्राप्रोतौ त्यः ॥ € ॥ 

अग्निहोचदहवणो सुक् विकङ्कतघन्तेणए निमतव्येत्यभिप्रेय 

तस्योत्यत्ति माह - “ल इत्वेति । प्रागुक्त मनिवाथुसू्याणां जक 

अनुद, तदेदनफल माह ~ “तत एत इति। द्टवानां' मध्ये 

बोरा" प्रबला इत्यथः॥ १०॥ 

अथय होमद्रव्यस्य पयस उत्पत्तिं ककर प्रथमतो गोरुत्यत्ति 

मादह-- “तड ईति। यधास्मदौयः पिता प्रजापतिः अस्मन् 

रषटवान् "वय" तम् अनु' (स्मः' भवामः । “यत्' यत्र स्मान्" श्नुः 

अनन्तरम् असद्" भवेत्, जायेत, "तद् बयं जाम" | एवं 

प्रतिज्ञाय गां संखजन्तः हिद्कारवजितेन गायतसाख( बद्िष्यव- 
~~~ 

# १ भा० १० प्र° २२ क०, ५६ ०१ टौण्यनौ च द्रष्टव्या! ततः, का 
् 

श्रो ४.१४. ऽ खण द्रशटवयम् । 

ध यन रति च) 



( २अ० शत्रा° ) ॥ दिलौधकार्डम् ॥ ` १०१ 

मानेन तुष्टुविरे सुवन्तः। (लस्य' स्तोतरदेशस्य यत् परिशवे 

स॒ समुद्रः" अरभवत्। यश्च स्तावः स्तोचदेणः, सा 'पुथिवोः 

जातेत्यधंः ॥ ११॥ 8 
[ “ते खुल्रेति । ] “पुनरेम इति । पुनरागच्छम इति । 

स्तोत्र देशात् प्रागुत्कम्य » तस्मात् स्तोतरात् सम्भूतां ' "गां" ते' देवाः! 

्राप्रषन्निव्यथः। “सा हेनानित्यादि । निगदसिद्म् ॥ १२॥ 
“ते होचरिव्यादि। “भद्रम् उव्वृषटं खलु श्रदम्' अनोः 

ज्ञनामदहि' अजनयाम । तदेतद् भद्र माद “यनज्ञोहोति। 

यस्माद् गोव्यतिरेकै सा शरषठतादिहविषोऽभावात् यज्ञो न 

विस्तौयते, तत इयं गौः यज्ञासिका। अत्ररूपल्वेनापि स्तौति - 

“अन्नं होति ॥ १३॥ 

तासां गवां यज्ञस्य च साधारण मेकं नामोपदिश्य प्रणंसति- 

“तद्वा द्रति। गांयन्नं च एतदुभय सुवृष्ट पृर्यरूप मिति 

अनेनाभिप्रायेण "परिहरेत्" रत्तेत्। तस्य परिहरणस्य फल 

माह -- “बहनो हति । 'उपनामुकः' उपनमनगयोलः, यज्ञ॒ एव 

मुपगतो भवतोल्यथः ॥ १४॥ 

पयस उत्पत्ति माह -- ताम् हेति | अभिदध्यौ' अभिघानं 

क्तवान् । कथ मिति - एनतयाः गवा “मथुनोौः भवानीति । 

“तां सम्बभूवेत्यादि, स्मषटम।॥ १५॥ | | 

एवं पयोरूपस्य हविष उत्पत्ति मभिधाय, अग्न्नयवायुनां 

मध्ये क्ते प्रथमं देयं कव्ये चानन्तर मिलेतद् विभजति ~ “त 

चरिति। ते' रवाः ऊचुः" अस्मदौयः पिता प्रजापतिः यथा 

अरजहोत्, एव मिद वयं जुहवामहे' । किञ्चमे यजमानाः नः 
34 

~~~" 

# प्रागुक्तात् - इति डः । 



१०२ ॥ शतपथ त्रा ङ्खंणम् ॥ ( रेप्र० रन्ना०) 

अत्मावां मध्ये कष्मे' प्रथमायः शहोयन्ति? इति उक्तवन्तः । 

“मह्य मित्यादि, निगदसिदम् । (तेन सम्पादयाञ्चक्नुरिति। 

^ते' देवाः परस्यरं सम्पत्राः एेकमल्यं गतान बभूव॒रित्यथैः ॥ १६ 

स होधाचेति। (श्नग्निरनुष्टमति। एवं विवदमानेषु 

भ्रागतषु स प्रजापतिरेव सुक्तवान् -~ श्रनेः प्रथमं होतव्यम्? । 

अनगिर्हि" “्रनुष्टय अनुदानेन प्रयनेन खकोयं रेतः गवि 

पयोर्परेए निवत्तयन् # ; “तधा' यय मपि । तच्मादगमेरनन्तर भेव 

प्रजनिखष्व' प्रजाता भवध । तस्मादग्नय एव प्रथमं होतव्य 

मिल्धक्ता, प्रजापतिः (अघः अनन्तर तुभ्यं होतव्यम् “इतिः 

तूर्यम् प्रति उक्तवान् । इधमःनदय च पसः “यद्' च्यश्युते" 

विश्ड माप्राति 4, सण्व वायोभाग इति वायुः प्रलत्रवीत्। 

“-तदटभ्य इत्यादि । यस्मादेवं प्रजापतिनोक्नम्, तस्नादेव कोारत् 

तत् परय एव वः च्रग्नये सायं ज॒हतिः, भ्रातः सूर्यायः इति 

विभागः सम्पन्नः ॥ १७॥ 

# “निवत्तेयति' -इति च। 

† मेति'- इति च । 

; तडक्तं का्यायनेन “्तीरद्योमी"- इति शरौ ख० ४, १०. १९। 

“वाग्यतो दोद्धप्रश्या डौमात् च्तौरद्योता चैत्" इति च तत्रेव ४, १४. 

६९ सूतम् दीद्प्रकारस्ंतत्परवे मेबोपदिष्ट; (१ ० )। “पयसा खगे 

कामः पशुकामो वा, यवावा यामकामः, तण्डलेबेलकामः, दप्रन्ियकामः, 

अनधिश्रयणं च श्रुतिसीमर््यभ्याम्, तिन तेजस्कामः, संवत्सरं 

नु ह्या रेतेषा मकेन कामसंथोगे"- इति च तचौव काम्यकमस द्र य- 

विधायक रूच्ाणि (४, १५, २१-- २०, ) । 



( २अ० शत्रा ) ॥ दितौवयकःण्डम् ॥ १०३ 

“ते हवा देवा इति। तेच देवाः" एवं हला प्रजात्यादि 

फलं प्राप्रुबन् ¦ एतत् ज्ञाता इद्ःनोन्तनोऽपि यजमानो यः 

अननहोतं जद।ति', सः “ए गाम् अनिसूर्यादिभिः प्रासां प्रजा- 

तिम्। इतः स्गमम्॥ 

एतावता अनिहोताश्यय कणः पथो द्रव्यम्, तच्च साय. 

म््रातःकःलयोरनुष्टेयम् # । तत्र सायङ्धालौ नस्य अग्निदवता 4 , 

प्रातःकालोनष्य सूयः धूः , इत्येतत् प्रतिपादितं भवति ॥ १८ ॥ 

२ [२. ४.|॥ 

इति सायण विरचिते माधवीये बेदाथप्रकाे 

माध्यन्दिनिशतपथव्राद्यणभाष्ये 

हितौधकार्डे दितीयःध्याये चतुथं ब्राह्मणम् ॥ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हादं' निवारयन् । 

पमधीं्चतुरो देयाद् विद्याती्थमरेश्वरः ॥ १ ॥ 

ब्रह्माण्डं गोसहस्र कनकदयतुलापु रषौ ख णगर्भम् , 
सप्राव्धौन् पञ्चसीरींस्िदशतरुललाघेनुसौ वर्ण भूमीः । 

रोसं रुका षाजिदिपसदहितरथौ सायणिः सिङ्गणार्यो , 
व्यञ्राणौ दिश्वचक् प्रथितविधिमहाभुतयुक्तं घटञ्च ॥ 

* तच्वोक्तम् का० श्रौ° खू० ४,१३.२ द्रषटयम् । काम्यकालतिधयस्तु 
उपरिष्टात् प्चमकणौ-टोप्यन्यां ब्रषटया;। 

† का० श्रौ द° ४.१४. १४। 
¡ का श्नौ° सः° ४, १५, ९। 



१०४ ॥ गशतपय्रा ह्य णम् ॥ ( रप्र रत्रा) 

धान्यादि घन्यजन्म। तिलभव मतुलः खण जं वणमुष्यः , 

कापासौयं छपःवान् गुड क्त मजड राजतं राजपृूज्यः। 

आज्योलं प्राज्यजन्म¡ लवण मनर णः शावारं चाकातेजाः , 

रलञःव्यो रज्नरुपं गिरि मक्त मुदा पातसास्िङ्गणा्यः ‰॥ 

इति शरौ भद्राजाधिराजपरमेण्व एवे दिकमर्गप्रवत्तं क 

सौ हरिहरमहाराजसास््रःज्यधुरन्धरे ण 

सायन्णचार्येण विरचिते माधवीये उदटार्थप्रकाे 

माध्यन्द्निशतपयथत्राह्मणएभःष्ये 

डितौ यकाण्डे दितौ थोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 

# इ हत्यप'ठभेदास्तु पुरस्ताद् द्रश्वयाः | 



( ३अ० शब्रा०) ॥ हितौकारडम् ॥ १०१ 

| अध ठकतोयाष्याये प्रघसं ब्राह्मणम्. ] ̀ 

सूयां ह वा ऽअभमिनिहोचम तयटेतखा अथ 

ऽअआहइतेरटे त्तप्मात्मर्थोऽग्निहोत्म † ॥ १ ॥ 

स यत्साय मस्तमिते जहोति। य इदं त्खि- 

निह सति जहवानोल्यथ यत् प्रातरनुदिते जोति 

य॒ इदं तस्मिज्निह सति जुहवानौति तस्माडे सूर्यो 
ऽग्निहो मिला: ॥ ९ ॥ 

अथ यदस्तमेति। -तदग्नावेव योनौ गर्भो 
भत्वा प्रविशति तं गभे भवन्त मिमाः सव्व 

प्रजा अनु गभा भवन्तीलिता हि शेरे सञ्जानाना 
अध॒ यद्राविन्तिर एवे तत्करोति तिर इव हि 

गर्भाः ॥ ३ ॥ ध 

स यत्छाय मसलमिते जुहोति । गर्भं मेवेत् सन्त 
मभिजुहोति गभं सन्त मभिकरोति स यह्ुरभटः 
सन्त मभिजुहोति तक्मादिमे गर्भां अनश्नन्तो 
जौवन्ति ॥ ४ ॥ = 

रथ यत् प्रातरनुदिते जुहोति । प्रजनयद्येवैन 
मेतत्सोऽयं तेजो भृत्वा व्विभाजमान उदेति शप्वह् वै 

# 

#* चम्'-दतिमग,घ। | 'तड'-दइतिग, घ। 
१४ 



१०६ ॥ शएतपथत्राह्य णम् ॥ ( सप्र शतव्रा° ) 

नोदियादद्स्मिन्नेता माहतिं यात्तस्मादा ऽएता 

माहतिं जहोति ॥५॥ 

स यथाहिस््वचो निमव्येतं। एव् राच 

पाःमनो निमच्यते यथा ह वां ऽ्रहिस्तलवों निम- 

च्यतेवः सव्वस्मात्पाप्मनो निमुच्यते य॒ णवं विदा- 

नमग्निरोचं जुहोति तदैतस्यैवानु चजाति मिमाः सर्व्वाः 
प्रजा अनु प्रजायन्ते व्वि डि ख््यन्त यथार्थम् # ॥६॥ 

सयः पुरादिलयघ्यास्मयात् । हवनौय मु- 

क्रल्येते वं व्विश्वं देवां रश्मयोयोऽथ यत्परं भाः प्रजा 

भतर्व्वास इन्द्रो वेतदु ह वे व्विभ्वं देवा अगिनिहोवं 

जहतो श्हानागच्छन्ति स यखानुडत मागच्छन्ति 

तस्माद् देवा अपप्रयन्तितदा ऽअ तद् व्युध्यते 

याद् देवा अपप्रयन्ति तस्यानु युद्धं यच द य् 
नानुडुत मभ्यस्त मगादिल्याहः ॥७॥ | 

अथ यः पुरादिल्यच्ासलमथात्। आहवनीय 
सुद्रति यथा  सेयागमि ष्यव्यावसथेनोपक्मेनोपा- 

सौतेवं तत यद्ोडत मागच्छन्ति तचखाहवनोयं भवि- 

शन्ति तखाहवनौये निविशन्त ॥ ८ ॥ 

* "यथाथे"- इति क, घ, ङ । 



( रेअ° शत्रार ) ॥ द्वितीयकाण्डम् ॥ १०७ 

स यत्छाय मस्तमिते जुहोति। अग्नाञेवेभ्य 

एतत्प्र विष्टभ्यो जुहोत्यथ यत्प्रातरन् दिते ज॒होदप्र- 

तेभ्य पवैम्य एतज्नुहोति तश्मादुदिवहोमिनां 

च्वि च्छिन्न मन्निहोचं मन्यामह ऽइति हस्माहसुरि- 

यथा शून्य मावस माहरेटेवं तदिति ॥ ९ ॥ 

इयं वा ऽदं जौवनम्। मूलि चैवामूलं च त- 

दुभवं देवाना सन्मनुष्या उपजौवन्ति परश्वो मूला 

ओषधयो मूलिन्यसे पशवो मूला ओषधौ मूलिनौ- 
जग्ध्वापः पीत्वा तत एष रसः सम्भवति ॥ १० ॥ ` 

स य॒त्सायमस्तमिते जुहोति । अख रसख जौ- 

वनख देवेभ्यो जुहवानि यदेषा मिद सदुपजौवाम 

इति स यत्ततो राच्राश्राति इतोच्छिष्ट मेव तच्चि- 

र वत्तवल्यश्राति इतो क्छिष्टख दयेवाग्निहोचं जुद्वद्- 

शिता*॥११॥ 

अथ यत् प्रातरनुदिवै जुहोति । अख रसख जोव 

नख देवेभ्यो जुहवानि यदेषा मिद५ सदुषजौवाम 

इति स यत्ततो$ह्ृाञ्नति हतोच्छिष्ट मेव तच्चिर- 

# त?-दइति घं, ङ । 



१०८ ॥ शत पयन्रा द्वयम् ॥ ( शप्र रत्रा ) 

वत्तवल्य्नाति ईतोच्छिष्टख दयेवागिनिहोतं जुहुद- 

शिता *॥ १९॥ ६ 

तदाहुः | स मेवान्य यज्ञास्तिष्ठन्त ऽमिनिहोच मैव 

न सन्तिषठतेऽपि इादशसंवत्सर मन्तवदेवाधथतदेवानन्त् 

सायत् हि इत्वा व्वेद प्रातर्होष्यामौति प्रातर्हलवा वेद् 
युन: साय होष्यामौति तदेतद्नुपखित मग्निहोतं 

तस्यानुपश्यिति मन्वनु प्ता इमाः प्रजाः प्रजायन्ते 

नुप्खितो ह वे श्रिया प्रजया प्रजाथतेय एवं 

मेतद्नुपखत मभग्निहोच॑व्वेद ॥ १३॥ 

तद ग्ध्वाधिश्रयति । शृत मसदिति तद्ाहय द 

ट्न्त' तहि जुहयादिति तहे नोदन्त कुर्यादुष 

टदेयाटुदन्त' कुर्यादप्रजल्जि बे रेत उपदश्ध तसमा- 

न्नोटन्त कुयात् ॥ १९ ॥ 

अधिश्िल्येव ज्यात् । यन्न्वे + वेतदट्म्ने रेतस्तन 

न्वेव शतं यदेनद्गनावधिश्रयन्ति तेनो ऽएव श्वतं तस्म(- 

द् धिखिल्यय जयात् ॥ १५ ॥ ः 

तद् उज्य(तयति । शृतं व्वेदानौलयथापः प्र्ा- 
---------- 

#* ता इति ग, घ। 

† 'यन्वे-इति क, ग; डा०-वैनरेणापि दष्ट; । 



( २अ० ब्रा ) ॥ दितौ वकार्डम् ॥ १०९ 

नयति शान्त्य न्वेव रसखो चेव सव्वत्वायेदछ हि 
यदा व्वषलयथौषघधयो जायन्त ऽ्रोषधौर्जग्ध्वापः पौत्वा 

तत एष रसः सम्भवति तस्मादु रसखो चैव सर्व्व- 

त्वाय तस्मायद्योनं चीरं केवलं पा नेऽभ्याभवेदुद 

स्तोक माञ्ोतयितवे ब्रूयाच्छान्त्ये न्वे व रसच्यो चेव 
सव्वत्वाय * ॥ १६ ॥ 

अथ चतुरुन्नयति । चतुर्वाव्विहितयः होदं पयो- 

ऽथ समिध माद्ायोद्ाद्रवति समिदहोमाषैव सोऽनुप- 

सादय पृव्वा माडइतिं जुहोति स यदुपसाद्धेद्यथा 

यस्मा अशन माहरिष्ग्व्यात्तटन्तया निदध्यादेवं तद्घ 

यदूनुपसाद्च यथा यस्मा ऽञअ्रशन माहरत्तस्मा 

ऽअ!हल्येबो पनिदध्टादेवं तदुपसाटोत्तर, नानाव्वौये 

ऽएवेने ऽएतत् करोति मनश्च ह वे व्वाक् 
चेते ऽअत तन्द्मनश्चेवेतदाचं च व्यावर्तयति 
त्यादि मनश्च व्वाक् च समान मेव 

सन्रानेव ॥ १७॥ 

सवे ईिरण्नौ जुषहोति। दिरपमाष्टि हिः 

प्रात्र ति चतुरुन्नयति तदग ट्शाक्लरा वे व्वि राड् विराड् 
---------- -----_ ----------- ~~~ ---_---~---~------------------<<----- 

# त्वाय" -इति घ, ड । 



११०. शतपथत्राह्यणम् ॥ ( रप्र ३न्रा० ) 

वै यन्नस्द्विराज मेवेतयन्न ममि सभ्यटबति ॥ १८ ॥ 
स यदटभ्नी जहोति। तटरषेष जहाति तस््ा- 

देवाः सन्तयथ यदुपम!शि तत्पिष चोपधौश्र च 

-ज॒होति तस्मात्ितर्च्चोषधवश्च सन्ध यडा 

प्राश्नाति तन््नुष्यत्रु जहोति तस्बान्मनुष्याः 

सन्ति॥ १८ ॥ & + 

यावै प्रजा यन्नेनन्वाभक्ताः। पराभूता व 

ता एव मेवेतद्या इमाः प्रजा अपराभुतास्ता बन्ञमुखं 

ऽअआभजति तेनो इ पशवोऽन्वाभक्ता यन्प्रनुष्याननु 

शव; ॥ २० ॥ 

तद् होवाच यान्ञवस्क्यः। न उ यन्न दब मन्तवे. 

पाकयज्ञ इव वा ऽदतोदं हि वदन्यस्मिन्यज्ने खुच्यव- 

यति सब्बे तदग्नौ ज॒होलधेतदग्नौ ह लोत्बुयाचामति 
निलंटि तदख पाकयन्नलेषेति तदख तत्पशव्यए् दपं 

पशव्यो हि प्राकयन्ञः ५ ॥ ९१ ॥ 

संघे काडतिरेवाग्र । या मेवाम प्रजापतिरजुहो- 

द्य यदेतऽ एरतत्पश्चे बाधियन्तागनियोऽथं पवते सुवं स- 

समाटेषा हि तीयाहइतिदूयते ॥ २२ \ 

# वङ्खः- इति घ, ङ । 



( २अ्र० शत्रा” ) ॥ टितौयकार्डम् ॥ १११ 

साया ण्र््वाहतिः। सागिहोज्रख टेवता तस्मा 

तस्यै जुहोत्यथ योत्तरा खिष्टकङ्गाजन मेव सा 
तस्मात्ता सत्तर जहोत्येषा हि दिक् खिष्टक्लत- 

सन्पिवुनातै वेषा दि तौयाह तिदहयने टृन्दधः हि मिथुनं 

प्रजननम् ॥ २२॥ 

तद् इय मेवेते ऽअआहतौ । भूतं चेव भिष्यत् 

जातं च जनिष्यमाणं चागतं चाशाद् चाद च वश्च 

तंडय मेवानु * ॥ २९४ ॥ . 

अत्मैव भृतम् । अद्वा हि तययदुत मदो यदात्मा 
प्रजेव भविष्यदनद्वा हि तदयद्विप्यदनद्लो तद्यत् 
प्रजा { ॥ २५ ॥ | | 

अतेव जातम् । अचा हि तदाच्जात म्नो तदयय- | 
दात्मा प्रजेव जनिष्यमाण मनद्धा हि तदयज्जनिष्य- 
माग मनङ्गो तद्यत् प्रजा ‡॥ २६ ॥ 

अत्मेबागतम् । अन्वा हि तदादागत मन्ञो तद 

दता प्रजेवाशानदा हि तव्यदाशानहो तद्यत् 

प्रजा 3 ॥ ₹२७॥ | 
आत्मेवाद्य । अन्ना हि तदयदद्याच्ो तद्यदात्मा 

# भ्िवानु'- दति घ, ड । 1, {, § प्रजा-इति घ, ङ । 



११२ ॥ जतपधघत्राद्यणम् ॥ ( रप्र" ३ेत्रा° ) 

मी 

प्रजा *+॥ २८॥ 

प्रजेव प्रवोऽनद्वा हि तद्यच्छोऽनन्नो तद्यत् 

साया पूर्वाहुतिः। सात्मानमाे इयते तां 

मन्तेग जहोत्यदा हि तद्यन््न्तोऽद्धो तद्यद्]त्म- 

ऽथ योत्तरा सा प्रजा मभि दूयते तां तृष्णीं जुहालय- 

नदा हि तद्य्तुष्णो मनद्लो तद्यत् प्रजाः † ॥ २९ ॥ 

स ज॒होति। अभगनर्ज्योतिज्योतिरग्निः खादे- 

त्थ प्रातः स्यो ज्योतिज्यातिः सयः खाहेति तत्स- 

त्येव हयते यदा देव सर्याऽस्त मेव्यथाभिनिज्योति- 

यदा सय उदेव्यथ सयां ज्य।तियड सत्येन यते तद् 

देवान् गच्छति ॥ ३०॥ 

तदु हेतदेवाशणये ब्रह्मवच्चसकामाय तक्तान्- 
वाचागिनव्वर्चो ज्यो तिव्वचः सूर्यां व्वर्चो ज्योतिव्वर्च 

इति ब्रह्मवच॑सो हेव भवति य एवं विद्ानमिन्- 

होचं जुहोति ॥३१॥ 

तदसत्यं ब प्रजननखेव रूपम् । अभ्नि्ज्योति- 

ज्यातिरग्निः खदति तदुभयतो ज्योती रेतो 
टेबतया परिण्ह्लाल्युभयतः परिणतं वै रेतः 

#, † जा! इति घ, ङः । 



( ३अ० शत्रा ) ॥ दितौयकर्डम् ॥ ११३ 

परजायते तद् भयत पवेतत्परि््य प्रजनयति ॥ ३२ ॥ 

अथः प्रातः। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः 

ख।हति तदुभयता ज्यति रतो देवतया परिग्ह्लाल- 

भयतः चरिश्होतं वं रतः प्रजायते तदुभयतत एवे. 

तत्मरिण्द्य प्रजनयति तत् प्रजनन दपम् *॥३३॥ 

तदु होवाच जौवलञ्चलकिः। गभ मेवारूणिः 

करोति न प्रजनयतीति स एतेनैव सखायं 

ज्हयात् ॥ ३४ ॥ 
अध प्रातः।. ज्योतिः सवः सर्य ज्योति 

व! ईति तद् बरहा † ज्योती रेतो देवतया करोति 

बदद्गा ‡ बै रेतः प्रजातं भवति तदेनत् प्रज- 
नयति ॥ ३५ ॥ क कक नः 4 

† तदाः | अग्नावेषेतत्सायप् सयं जुहोति $ 

सू | प्रातरभ्नि | मिति तद्र तदुदितहोमिना मेव 

यद् द्य सूर्योऽस्त मेत्यथाग्नि्टोतियदा सूयं 

उदेत्यथ सूरयो ज्योतिर्नांख सा परिचक्तय मेव 

परिचक्ता यत्तखै नाद्वा देवता्े इयते याभि- 

~~ ____-~-----------------------~ = -~-----------~~~_-_-~~-_--~____-~~~~~-~--~~--~-~~~~-~_~--~-~~~~-_-~-_--~-~-~---~----~-~---~----~-~--~---~---~----- ~^ 

„ क “शू्पम्- द्रति च, ङः) .†,; 'बहिहठा'=इति च, ङ। 

§ 'जुद्ःति'- दति ष, ङः। 
छ, | 



-*----“*-- ~~ 

११४ # शतपथत्राह्मणम् ॥ ( रप्र खव्रा० ) 

इोज्रख देवतागिनरज्योतिर्ज्यातिरम्निः खाहेति 

तन्न नाग्नये खाहे्यथ प्रातः सुर्यो ज्योतिर्ज्योति 

सयः स्वाहेति तव न सर्याय खाडेति ॥ ३६ ॥ 

अनेनव जुहुयात् । सजुदवेन सविचेति 

तस्सविद्मल्य सवाय सज् राकानद्रवलछेति तद्रा 

मिधनं -करोति सैन्द्र करोतोन्द्रौ डि यनज्नख 

देवताः जुषाणो ऽअगिनिव्वतु खाहति तद्ग्नये प्रत्यकं 

जहोति ॥ ३७ ॥ 
अथ प्रातः। सजदवेन सविचेति तत्सविट- 

मत्पसवाय सजरुषसेन्द्रवव्येव्यह्ृति वा तदह्का 

वोघसा * वा मिथनं करोति सेन्द्र करोतीन्द्रो हि 

यन्नख देवता जुषाणः सर्यो व्वेतु खाहेति तत्स 

याय प्रत्तं जुहोति तस्मादेव मेव जयात् ॥ ३८ ॥ 

ते होचुः। कोन इद दोष्यतोति ब्राह्मण 

एवेति ब्राह्मणेदं नो जुहुधोति किं मे ततो 

भविष्यतीत्यगिहोत्रोच्छिष्ट मेवेति स यत् सुचि परि- 

शिनष्टि तदमिहोच्ोच्छिष्ट मथ यत् खाल्यां यथा 
` परौणहो निर्व्वपेटेवं तत् तस्मात्तय एव कश्च पिवत् 

#* 'तद्न्हां वोघसूणं--दति घ, ङः । 



' { इर शत्रा ) ४ इदिकल्तौयकाख्डम् ॥ १११५ 

तदे नाब्राह्मणः पिबेदग्नो जधिश्रयन्ति तस्मान्नाद्यः 
पिवेत् ॥ ३९ ॥ ३॥ 

॥८ दति दितीयप्रषाटके ठतौयं ब्राह्मणम् [३,१.] ॥ 

॥ खोगशेणाय नमः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यीऽखिलं जगत् । 

निश्मे, त महं वन्दे विद्यातौध॑महग्रवरम् ॥ १॥ 

सायम्प्रातर्मयोः # कालविगेरषं विधितसुरग्निहोतरम् सया- 

कना प्रशंसति-- “सव्यो हेति। तदुपपादयति-- “एतस्या 

इति। प्रजापतिना प्रथमं हइताया इत्यर्थ; ॥ १ ॥ 

प्रकारान्तरेण सूरव्यामकतां ब्रुवन् सायग्प्रातर्छौमयोः काल- 

विशेषं विधत्ते- “स॒ यदिति च्यः यजमानः श्रः अग्नौ 

तस्मिन्" सृथ्ये सतिः दं हविः 'ङहवानि इति मन्यते, सः 
साय मन्निहो्र मस्तमिते 4 कुग्यात्, प्रातर्छोमच्चानुदिते 4 । 

अनुदितो हि मूर्य्योऽगिनेकौभूलो वत्ते ; “अनिवदिल्यः 

सायम् प्रविशति" इति § चुतः । यस्मादेवं अग्निहोत्रं मूव्ये- 

सब्बद्म्, तस्मात् तादात्म्येन सुतिः ॥२॥ + 

रातौ सूय्यस्यागन्यवस्थानं प्रतिपादयति-- ^ज्रथ यदिति। 

सूर्य॑स्य ग्भभाव मनु रात्रौ 'सव्वैः; प्रजाः" गमाः एव भवन्ति" । 

* “उद्खरेति यजमानो ब्रूयात् सायम्यूतयोरनिद्धोर्ते "इति का” 

खरौ ख ४.१३. १ । 
† “अस्तमिते जुद्धोति"--इति का श्रौ ख्० ४.१४. ६। 
‡ “प्रातजुद्यो्यनुदिते''--इति करा श्रौ ख 8, १५. १ । 
§ ते० त्रा० २. १, ३, ६; । 



८ ` ॥ शतय्चत्राा ह्या खन् ॥ ( रप्र रत्र | 

तासां मम्साम्य माह-- “ईलिता होति। राती हि सवी; प्रजाः 
सच्ञानानाः समान मैकविधं ऋनं प्राप्ताः लिता: स्तुता 

ष्टाः शरीरत" । “लोपस्त बाकनेपदेषु"* इति * त-लोपः । घुन- 
रपि गम॑साम्य माह “अथ यदिति। गर्भरूपैणाम्नरववस्यितं मूं 
राविः' लिर एव तिरोहित माच्छादितं करोति} यम्मादेवं 

लस्दात् असौ गर्भैः" तिर दव हि'। लौकिकगर्म॑स्य प्रसिदिर्हि- 

शब्देनोक्ता ॥ ३॥ ॑ | 

चवं गभरूप्त्वं प्रतिप अस्तमिते हयोमभ मुपपादयति-- "श 

यत्साय मिति। “गम सन्त मिति। अरस्तमयात् पूवं हि 

मू्यस्याकाशेऽवस्थानात् गर्भभावो नास्ति, तदूखैन्तु अग्नौ गर्मरूपैण 
प्रविशन्तम् भिः होमं कुवन् परस्मिन् दिवसे एुनर्जनयितं 

वद्वैयति । “यद् गमं॑मिल्यादि। यस्माद् गम॑मुतस्य सुयस्य 

राचावलिहोहविषा वद्धैनम्, लस्मादेवच्ञातौथा इतरे गभ्भः 

(अनश्तः' ब्रश्न मकुर्वन्तोऽपि जीवन्ति वदन्ते ॥ ४॥ | 

एवं साथं-होमस्य मभ॑ददिडितुना मभिधाय, प्रातर्होमस्य 

तज्जनन हेतुल्र सुपपादयन्, तस्य ततः प्रागेवानुदितं कत्तन्यता 

माह-- अध यत् प्रातरिति। अन्वयव्यतिरकाभ्योा प्रातरादहुते- 

जननरैतुता सुपपादयति-- “सोऽय मिति। “तेजो भूत्वेति । 

आहया र्वा ्ैततेजस्वौ भूवेव्यथः। शश्कडवां इति । नित्य 

मेवेत्यथः † ॥ ५ ॥ ् 
= ~ = == ~ ~ -------~~------------------ --- 

# प्ा° इ० ७.९. ४१.। 

¡† सन्ति चात्र बहव; काम्यकालिधयः। तद्यथा ~ प्रयमास्तमिति 

पयंट्यं च खगेकामस्य, तमोऽ्यये सायं जुद्याद् विधति प्रातरायुल्कामस्य, 

अन्तःप्रौ पप्रकामस्य सएयम्युातः, ग्रायाने शरौ कामस्य प्रातः इति का 

श्रौ ख ४, १५. १२--१५। "श्रायाने, सुप्र रव, समस्तलोकेऽपसरद्धं 



1 

( ३श्र० शत्रा) ॥ रि तौथक।क्डम् ॥ ११ 

उद्यतः ब्रयस्य तेजःप्राञ्चिं इशन्तेनोपपादयति-- “स यधे- 

ति। रातेः प्रन इति। राविन्पात् तेज प्रतिवन्धकात् 

पापादित्यथः। एवं मृथंस्यानिहो्रहोमात्ययनिर्मोकं प्रतिपादय 

विदुषोऽपि प्रतिपादयलि--ध्वथा इ वा दति। श्वि हि 

रुज्यत्त इति । अनुदितद्यमान्ते मूर्यस्योदये सति “यथाथ 

यथाप्रथोजनं स्वी प्रजाः “वि खज्यन्ते" प्रवर्तन्त इत्यथः ॥ & ॥ 

साय मग्निहो तस्याहवनीयविहरण मस्तमयात् प्रागेव कत्तव्य 

मिति विधि मभिप्रेय सिदवदनुवदति-- “स यः पुरेति । अहव- 

नीय सुदरन्तौति। गाहंप्यादाहवनोयं प्रणयेदिवय्थः # । एत- 

दुपपादयित्ं यजमानग्डहं प्रति देवाना मागमन माह-- “एते वा 

इत्यादिना । एतेः खलु सुर्यस्य ररश्मयः' “विग दर्वाः", श्रथः 

यत्" परं भाः" रश्मौना मुपयवस्यितं सूयाख्यं ज्योति; स प्रजा- 

 पतिवां इन्द्रौ वा' तत् ज्योतिः प्रजापयातमक भिन्द्रातमकं च 

विकल्येन भवतीव्यथेः। तैऽप्तमयात् प्रागवखिता; विशे देवाः 

अग्निहोचिणो यजमानस्य ग्टहान् चागच्छन्तिः। ते चागताः 

आहवनोयानुद्वरणे सत्या खयाभावात् निवन्त॑न्ते, उडइते त्वाहवनीयं 

तं प्रविश्य निविशन्त दइव्याह-- “स यस्यानुदत मिल्यादिना ¶ । 
शद ~~ ----- ~, 

दति तवर या० ड । तत्रेव तत उत्तरं हीमायास्ावश्ा अपि बद्विधा 
उक्ताः-- 'श्रथमसभिह्ग धुप्यमाने प्रजासु निदव्येव सदसान्न मल्यातः, 

भूविष्टाचिषि गहौत्वेव सहसा, परदोप्रतमे श्रौ यग्रस्कामस्य, अचि;पल्यवाये 
 मेचणाच्र मञ्ातः, अङ्गारेषु चाकश्यमानेषु जद्यवच्चै सकामस्य. 
दति (४. १५. १६--२० ) । 

* “गाह पत्यादादवनौयं प्रणीयौद्धरन्ति'- इति च । 
† “गाेषद्यादादवनीयस्योद्धरण मनस्तमितानुदितयोः" इति का“ 

श्रौ स" ४, १३, ३ । 



११८ ` शतपयथन्राद्मणएम् ॥ ( रप्र" ३ेत्रा०) 

"तहा अस्मा इत । आगतानां देवानां यदगमनम्, तेन असमैः 

यजमानाय "तद्, अनिद्धोतं॑खद्यतै' विगत द्विकं भवतीत्यर्थः । 

““तस्यरानुव्य॒द्धि.मिति। (तश्य' अगिहातस्य दिम्ः “अनु'-लच्य, 

यश्वः एवं वेदः, “यञ्चः [नः वेद, तै सवं अनुद्धत माहवनौय 

मभिलच्य सू्योऽप्त ममादिति सर्वे # निन्द ् ौव्यर्थः ॥ ७ ॥ 

अथ यः पुरेति। “आवसधेनोपक्घुेनेति। अआवसन्य- 

स्मित्रिति च्रावसघम्' आसनम्, तेनोपक्ञुपेन आयास्यन्तं अयासं 

यथोपासौत, “एवं (तत्ः अस्तमयात् प्राक् आहवनोधोद्धरण 

मिव्यर्थः। “निविशन्त. बति। “नैविंशः"-इत्यामने- 
पदम् ¶† ॥ ठत ॥ 

स यत् साय भिल्यादि। निगदसिद्म् \ तस्मादुदितदो- 

मिना मिव्यादि। यस्मात् सू्॑रश्िरूपा विश्वे देवा उदयात् 

प्राक् अनौ रासते, उदिते च मथ ततोऽपगच्छन्ति, तस्मात् 

उदयात् परं प्रातर्होमं कुर्वताम् निहो “विच्छत्रम्' एव 

भवति । कथं विच्छित्र मित्यत ऊङ' दश्यति-- यथा शून्य 

सिति। यथा" ्रागैऽतिधी शण्हादपगते सति “शून्यं तटावास- 

स्थानं प्रतिपत्र सिति न त्पणौयान्नपानादिकम् 4 आहरेत्, 

“एवम् आहवनौयाद्रश्िरूपिषु देवेष तत्' उदितं सूयं प्रति गतेषु 
लद द् शेनाहवनोधदह्येम इत्यथः ॥ ९ ॥ 

एतावेवास्तमितानुदितहोमौ प्रकारान्तरेण प्रशंसति-- “यं 

वा इद् मिचादिनाः। द्देकानां सदिति। देवामां स्रभूतं 

#* "सवेच'- इति क्र । 

† पा० खः १. ३. १७ । 

¡ श्रतिपंतर्बाखयातचयादिकम् (९ )"--इति च। 



( ३श्र° शत्रा ) ॥ ददितीयकाण्डम् ॥ ११९ 

सदिव्यर्थः। किं तत् १ मूलं किंवा मरूलयुक्तम् १। “एष 

रस दति। च्षीरात्मको रस इयर्थः ॥ १०॥ 

स यत् साय मस्तमित दइति। “अख रसस्य जोवन- 

स्येति। म्ूल्यस््लोभयनिष्यन्नस्य सवप्राणिजीवनडतोः त्तौरात- 

कस्य ‰ रसस्य भागं प्रथमं देवेभ्यः" तस्त्वामिभ्यः जुहवानि 

पञ्चात् तदु पभुक्शेषेः सर्वे वयम् 'उपजीवामः द्रति अनेनाभि- 
प्रायेण पयसा निहतं जुडइयादिव्यथः। तस्य॒ प्रयोजन 

माह-- “स यदिति । (ततः अतो होमानन्तरं रात्रः" काले 

यत्" 4 अशितं भवति, तत् सवे छइतोच्छिष्ट भेव भुतं धुः 

भवति । “निरवत्तवलौति। निष्क्यावत्तो बलिर्देवभानो 

यस्मात्, तन्रिरवत्तबलि । एवम् (असितं जच्नत्ः पुरूषः 

हतोच्छिष्टस्येव रातौ अशिता भोक्ता भवति॥ १९१॥ 

प्रात्ौभेऽप्येव माह-- “अथ यदिति ॥ १३ ॥ 

अमिनिहोतहोमस्येतरयन्नवे ल्त णये नासंखितत्व' प्रतिपादयति 

-- “तदाद रिति। चन्ये' ज्योतिष्टोमादयी “यज्ञाः सन्ति्ठन्ते' 

समाप्यन्त एव । यत्त, दादशसंवत्सरसाध्यं सतम्, तदप्यवसान- 

वदेव ; अग्निहोत्रं तु "अनन्तम्" । तदेवानन्त्यं दश्यति-- “सायं 

हीति। अस्त्वव मभ्निहोस्यासंस्ितयज्ञतलम्, किं तत 

दत्याह-- “तस्यानुपस्िति मव्िति। अनुपस्िताः परिसमाश्चि- 

रहिताः । श्ियाः शच्रनुपखितः* अ्रपरिसमाप्तः, सव॑दा तद्युक्त 

इत्यर्थ; ॥ १३ ॥ 

# शग्रारात्मकस्य ( ९ )- इति च । 

{ (ततः-इति च । 
¢ 4 वै [न ९) 

{¦ "तल्मवहुतश्रिष्ट मेव सुत्त - इति च, 



१२० ॥ शत पथन्रा ह, णम् ॥ ( रप्र रत्रा ) 

णवं प्रघसो होमसाघनलवं विधाय तथ दोहनानन्तर 

ममनावधिख्रयणं विघनत्ते-- “तद् दुग्ष्वाधिय्रयतौति #। खत 

मसत्' पक्त भवेदिव्यनेनाभिप्रागरेणेत्यथः। खतं प(के* इति 4 

निपाल्यते। किथदवधिकः 9 पाक इश्च तत्रैकं मत 

सुपन्यस्यति- - “तदाह रिति । यर्हि यस्मिन् काले तव् परयः 
उदन्त पाकवश्दुद्रतान्तं ब्,हुटवद् भवति, "तर्हि" तस्मिन् 

काले तच्छृतं भवति । तदवखापन्नेन पथसा जुदयात्' 

इत्यर्थः । तदेतन्निषिध्यते ; पक्तान्तर॒माह-- ^तडा इति । 

उपह दहेत्" एव । को दोष डति, त जह -- “प्रजज्ञौ ति। 

रेतः स्म्ुतं § च्येतत् पयः, तच्च उपदग्धम्, | “प्रज्ञः 

रप्रजननभौलम् , प्रजोत्पादकं न भवतोव्यर्थः ॥ १8 ॥ ̀  न 

कथन्तर्हि दातव्य | मिवाह-- 'आरधियिलयैवेति ¶। अधि 

खयणानन्तर मेव जृहयात्; नतु पाकनोदन्तं कुयात् । 

नन्वखतस्य होमयोग्यल' नास्तौति चेत्, तताह-- “यन्न्वेवेति । 

पथसोऽग्निरेतस्व' प्रागान्नातम्-- “तस्यास रेतः प्रासिच्चत्, 
तत् पथोऽभवत्' इति ## । तथा ` च\ग्निरेतस्बः दरव. पथः 
शृत मेव सवदा ।. अतश्चागनावधिश्रयणमात्रादेवं तच्छतं भवतीति 

तदवस्थे नव॒ जदहयादिवत्यर्थः ॥ १५॥ , 

'लदवनज्योतयतोति । ज्वालायक्ेन दभाग्रेण ` अवादय खं 

प्रकाश्यतौल्यथं; । “च्रधापः प्र्नयतौलादि, खष्टम् । “उदः 

* का०-खौ० ख० ४,१४.१, २। † पा० ० ३. १. २७। 

{ "कियद् वधिः'--इति च । ॑ § रोतःसंस्तुत'- इति च। 

| रग्धय दति“  ¶ कार श्रौ स ४. १४. ५।। 

क्न पर भवार १५क० हद, दषं । 1 (मागेण-इति च.। 



( अ शब्रा° ) ॥ इहितीयकाण्डम् ॥ १२९१ 

स्तक माश्चोतयितवा इति। उदकस्य ~ विन्दुराश्चोतयितव्य 

असेक्षव्य इति ब्रूयादित्यथः ॥ १६ ॥ | 
“श्र चतुर्ब्रयतीति # । “चतुर्ष विहितं रौति चतुभ्यः 

स्तनेभ्यो दुरधत्वात् चतुव विडहितत्वम् । “समिदहोमा्यैवेति । 

समिदेऽग्नौ द्योमाथं सुन्नीतपयस्कायौ †' वैकद्त्यां स्त॒चि एकां 

समिध मुपरि निधाय गारहपश्यदेशादादहवनौयं प्रति गच्छेदिल्य्थः । 

गल्ला च तस्िन्नाहवनीयापरभाभे होमद्रव्यम् “भनुपसादः 

अभिधाय, रस्ते धृत्वेव "पूवां माहतिं' जुह्यात् । 

 (होष्वन्नुपसाटयति"-दइति § यदुपसादनं तैत्तिरौयके समा- 

न्नातम्, तदनु तश्यायुक्तां हृषटन्तेनोपपादयति-- “ई उ्टुय- 

सादप्ेदिति। श्रन्तरा मिदध्यादिति। भोक्त सुपविष्टस्यं 

य॒रःखितं प्राव मप्राप्य मध्ये मार्गे अणनम् अत्रदिकं निदध्यात् | 

“एवं” तत्" उपसादन मिद्य: । भअनुपसादनश्यानुगुष्य माह-- 

“वदनुपसाद्येति । 

श्वं प्रथमाति त्वा उपसादनपुरस्छर मेव दितीया 

माद्तिं ज॒द्धयादिति विधत्ते-- “उपसदयोत्तरा मिति । जुदोती- 

त्यनुषङ्ः । एव॒ मनुपसादनोपसादनलक्षणधग्ममेदादैते श्रादती 

“नानावीर्ये नानासामर्ष्ये एव करोतीत्यर्थः ॥ 

# का० श्रौ° ० ४, १४. १०। 

† भु्रौतपयस्काय'- ईति, च । 

: “गादहपव्यदेशादाहवनौयं प्रतिखव्यव पूर्वा माह्तिं जुह्यात्, च । 
§ ते°त्रा० २.६.५. ८। “उन्रौयोपलादयति, थिव मेव प्रोणाति। 

डोष्यत्रृपसादयति, अन्तरि च्च मेव प्रौणाति। इत्वोपसादयति, दिव मेव 
प्रौणाति"- दति । 

| (मध्ये मागे दिसित मब्रारिं च निदध्यात्" दतिद्। - 

१९ 



१२२ ॥ शतपयत्राह्मणम् ॥ ( श्प्र श््रा०} 

एतै अनु पसादनोपसादने प्रकारान्तरेण प्रशंसति-- “मनश्च 

ह वा इति । “्यावत्तंयति' धर्मभेदेन एथक् करोतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

डोमोपमाजनप्राशनोनयनानं स्यां समुचित्य प्रं सति-- 

स कै दिरिति। “विराड् कै यन्न इति। सर्व॑प्रकतिभूत- 

स्यानिष्टोमस्य शतस्ोजरियायोगेन विरारसम्पर्तेरयन्नस्य विराट्त्व 

मित्थं: । नयोः सुल्योपमाञनक्राणनयोरविहितयोः स्तोतु 

मथोग्यत्लात् तयो विंधिरुव्रेतव्या ॥ १८ ॥ | 

तेषां होमोपमाजनप्राशनाना सुपयोम माद “क यदिति! 

“देवाः सन्तोति। अमी प्रक्षिपेनानिहोवरहविषोपचितावयवाः 

सन्तः सवद विद्यन्त इत्यथः । “पिढषु चौषधीषु चेति। तत 

प्रथमोपमाजनेन ओ्रोषधीनां ढिः, दितेन पितृष्ण मिति 

इष्टव्यम् । “श्रोषधयञ्च सन्तीति। सवदा विद्यन्त इ 
व्यथे; ॥ १८ ॥ | 

ष्या वे प्रजाः दति! शनन्वाभक्ञाः भागरडहिताः, (ताः 

धराभूताः' खलु । श्रत एव प्राणने सति शा दमाः" सवा; प्रजाः 

"यन्नसुखे' यन्नानां मुखभूतेऽनिहोतरे यजमान भाहतिभागयु क्ताः 

करोतीत्यर्थः ¦ कस्तर्हि पशूनां भाग इति, त्राह -- “तेनो 

ेति। मनुष्यान् भनुः मनुष्याधीनतया यतो गवाद्याः 

"पशवः तिष्ठन्ति, तैनैव कारखेन मलुष्यहारा तेऽपि भामयक्ता 

इत्यथः ॥ २० ॥ 

अ्रस्याग्निहोत्रस्य याज्ञवल्कााभिमतं पाकयन्नत्र सुपन्यस्यति-- 

“तदु होवाचेति। न खच्छग्निहोव्रहोमो दशपूणमासादि- 

यन्ञवत् # केवलयन्नत्वन मन्तव्यः, अयं खलु पाकयन्न दव 

#* "वतृ"्गरब्दो नात्ति च-क्-पुस्तकयोः ।, 



( इेश्० शत्रा) ॥ दितोयकाण्डम् ॥ १३३ 

अतवि। 'इतिः- शब्दा वाक्वसमाप्रो । पतदुपपादवयति- "इदं 

छेति #। ददं खल्व म्निष्ोतं वच्यमाणरूपम् । तत्र॒ पशष्याव- 

दानादिकं (कम) केवलो य्धर्कः; भ्रग्नौी किञ्चिदुतवा, 

किञ्चिदवशेष सुस्सप्य † वहिनिगम्य, आचमननिलंहनादिकः 

पाकयन्नधमः ; वतध्याजिहोवस्य पाकयन्नस्य सतो . रूपम् । 

अस्त्वेवम्, किं त्व दव्याह-- “तदस्येति । “तत् पाकथक्जियम् 

अस्य म्रनिहोव्यं रूपं" पशव्यम्" पशुभ्यो हितम्, पशुप्राधिसाधन् 

मित्वथः ॥ २१५ | 

“सेषेत्यादि । भम्ः विप्रक्रष्टां याम् आदति “भ जापतिः" 

खशटिकाले प्रथमम् पजहोत्ः, सघा एका असितस्य 

पू्वीहतिः। अनन्तरञ्च वदेते $ अग्निवायुसूर्याः “पथा 
पश्चात् शव" `आधरियन्तः अवखिताः ॥ २२ ॥ ` 

 न्सायेति। हितीया तु लिष्टजलत्सानीयेत्याद- “अघ 

येति। “एषा हि दिगिति खिष्टक्लतःः खिष्टक्दाहतैः 
उत्तराः यथाक्रमेण “भूतस्धंव भविष्यच्च" -इत्यादिवच्छमाण- 

इयात्मके इत्यथः ॥ २३ ॥ 

“तद् इय मेषे्ति। “भूतं मिल्यादि) "भूलम्' भतीत- 
कालावच्छिनम्। भविष्यत्, अगामिकालावच््छिश्नम्\ एवं 

ज्ञातादिष्ु यीन्यम्। “शाशा चेति। आणागोचरं प्रास्नव्य 

मिलय्थः। “मद्य च श्वेति वत्त॑मानानागतकाली। रषं 

* का० श्रौ° सु० ४. १४. २७। 
† “सुल ख'- दति क. स॒र्ए्ा'- शति चदष्टो डा०-बेनरेण । “उल्यंषप 

अह्िनिगभ्यति माधवः-्तियाण्द 

‡ दतो-ईइति च। “यदेनो --इति च उट डा० वेवरेगा। 



१२४ ॥ श्तपधत्रा द्यम् ॥ (शप्र शत्रा) 

बह्कविधं (तद् इय भेवानुः तञ्जागरूपै यथाक्रमे ते भाहतीं 
भवत इत्यथः ॥ रे४॥ न + 9 

श्रय तयोरा व्योः समन्रकामन्वकलत्वे विधास्यन् भूतभविष्य- 
दादिदन्दव्यामप्रजारूपत्वम्, भद्ानचारूपलवं च॒ द्थैयति-- 

'भराल्ैव भूत मित्यादिना । (भाला' खवं पिता “एवः, “भूतम्! 
यच्च भूतम्, तत् श्रहा' ; भनुभूतत्वाव् प्रल्न्तम्। एव मालनो 

भरूलस्य च पष्ातवसाम्यात् भ्राकभ्रुत मिति तादात्म्य मित्यर्थः । 
“प्रजेव भविष्यदिति, प्रतिन्ना। तदुपपादनम्-- ^अ्रनहा 

हडील्यादि। नदाः प्रत्य च्चम् ; प्रजाभविष्यतोरप्रत्यश्चत्व- 

साम्यात् तादात्म्य मित्यर्थः ॥ २५ ॥ 0 

एवम् “श्राकव जात मित्यादिषु इन्दान्तरेषु योजना ॥ २६ ॥ 
'ख्ाकवागत मिति। भ्रालप्रजारूपेण भअघानदारूपेण 

चाहती स्तत्वा हृयते, स चाहारूपः ; मन्त्रोऽपि देवताप्रकाशकल्यात् 
तथा ॥ २७ ॥ 1 

“श्रा वाद्येति। अद्ये ति वर्तमानकालः, श्व इत्यागामिकालः ॥ २.८॥ 

“साया पूरवाहतिरिति। नतां पूर्वाहुतिं मन्ेण जु्या- 

दिव्यैः । उत्तरा तिस्तु भविष्यन्निष्यमाका भ्नागताद्यासक- 
परजास्थानीथा, सा चानदारूपा ; अमन््रकत्र मपि तथेति । 

णीं तु भविषयच्जनिष्यमाणानागताद्यामकप्रजास्ानी था, सा 
चानहारूपः ; अ्रमन्वक मपि तथेति वृष्णो मैव सा होतव्ये 

त्यथः # ॥ २९ ॥ | 

कालइयेऽपि पूवेस्या भाद्तैः क्रभेण मन्तो दशयति-- “स 

+ “तूर्नं दितौ याम्"- दति का० श्रौ" ° ४. १४. २६। 



( रेश्र° शत्रा० ) ॥ हितीयकाच्डम् ॥ १२१५ 

लषोतीति #। मन्थोः सत्यरूपत्व ॒सुपपादयितु मथयसद्धावं 

माह-- “यदा हीत्यादिना। भ्रस्तङ्गतः सूर्योऽनि भेवानु 
प्रविशतीति राव्रावनिन्ज्ोतीशूपो भवति । यदेतन्छन्तवाक्यदयं 
तत् समवेताधलतात् सत्यम् ॥ ३० ॥ ् | 

्रनयोः मामग्ब्रा तरह मयोगह्यवचंसका मस्य कत्तं व्यतोपन्यास- 

परस्रं मन्वविेषी दर्शयति-- “तदु शेतदिति। अनिर्ज्योतिः 

मर्थो ज्योति रिति चतारो वच्चशब्दाभिधेयस्य तेजसः प्रतिपादका; । 

अत वाभ्यां मन्त्राभ्यां जद्वतः पुरुषस्य ब्रह्म-तेज. सम्पद्यत इत्यथैः । 

तदुक्तं काल्यायनेन-- “अरजिवंश्च इति ब्रह्मवच्चसकामस्य"- 
इति † ॥३१॥ ` | | 

 “तहस्त्येवेत्यादि । तलस्मन् होममन्े प्रजननस्य र्ध 

मिव शूपम्' विद्यते। ज्योतिश्ब्दाभिधेयं मध्येऽवस्ितं रेतः 

उभयतः” देवतया" शेवतावा चिपदाभ्यां “परिग्यह्वाति' । उमयतः 

यरिग्णहीतत्वं रेतसः प्रजननरूपम् । अलः “अगिनिर्व्योतिः?- 
“सुया ज्योतिः इति मन्योः # प्रजननरूपसद्धावात् 
ताभ्यां शोभे प्रजासम्पर्तिर्भवतीत्यर्थः ॥ ३२॥ ॥ ३२ ॥ ` 

` “तद् होवाचेत्यादि। एलकस्य पुवः "शेलकिः', जीवलः” 

द्रति तस्य नाम। “गभं मेषैति। कालदयेऽपि ज्वोतिशः 

शब्दस्य देवतावाचिपदण्छहीतत्वात्ं रेतः परिग्टद्टौतं मन्तरवस्थितं 

गभावसख भेव भवति; न तु प्रजारूपैणोत्पद्यत इत्यादिः 

 तद्ोषोपन्धासः, “स एतेनेत्यादिः, तत्परिहारः ॥ ॥ 

“अनिर्ततति्लतिरमनिः स्वाहा” इतयेतेनेव § सायं जुद्- 
~= 

# का० श्रौ ख ४.१४. १४। † का० ्रौ० ख० ४. १४.१५ । 
{ वा सं ३.९. १, २। § बा० सं° ३. ६, १। 



१२९ ॥ शतपथत्राह्मणम् ॥ { रप्र त्रा) 

यात्, तैन गर्भो छतो भवति। प्रातःकाले तु “ज्योतिः 

सूर्यः सूर्यो ज्योतिः खाहा"-दत्यनेन # मन्तरेण होमे 
सति रेतोरूपस्य श्योतिश्ब्दस्य हिङ््रणत् अन्तर्गतो गर्भो 

वहिः प्रजोत्पत्तिभवतिं % ॥ ३४ ॥ 

“अथ प्रातरिति स्पष्टम् ॥२३५॥ 01 

“तदाइरिति। “आअ्लनाबेकेतदिति। अग्निरज्धोतिरिति- 

मन्तेण जद्नन् श्ग्नावेव' सन्तं “खये जुहोतिः ; अतः सूर्यो 

ज्योतिरिति ज्योतिश्छब्टोऽनिवचनः । चरतो यथापठिताभ्या 

भेव मन्ताभ्यां होम दृत्यभिप्रायः । 3 

“लदुदितदोमिना मिल्यादि । तत् उक्घविधानाम् उदित 

होमिना भेव, नागुदितद्ोमिनां सग्बवति। कथ मिति चेत्, 

उच्यते-- सुय श्यस्तङ्गते रग्निः ज्योतिः" प्रकाशमानो भवति, 

उदितै त्वानेयतेजस्ड मात् सूयेश्च प्रकाशवान् भवति । तस्मात् 

“अन्निर्ज्योतिः-- सर्य ज्योतिः-दतिमन्वनिष्पा छस्याम्निहो कः 

इोमस्व रनौ पर्वोज्ञरूपं 4 “गभं भेव करोति, न प्रजनयतीति 

एवंरूपा निन्दा नास्ती यथः । | 

` तदचुदितहोमपक्ष एवाश्रवणोय इत्याशद्य § तत्र दोषान्तरं 
माह-- “इय मेव परिचक्तेति । यद्" यस्मात् नये खादः, 

सूर्याय खाहा' दति तस्यः दैवतावै प्रल्य्तं न हथयते, किन्तु 

अनिर्ज्योतिः - सर्वाज्योतिः?-इति प्रथमान्तलेन सम्प्रदान 

# वा० खं० ३, ६, ५। 

1 कार श्रौ खू० ४. १५. ११। 
‡ पुरस्तादिष्टेव १९३ ए° ९ पं द्रर्द्यम् । 

. § “परातजहोखनुदिते" इलव विधिः; का श्नौ° सः° ४, १५, । 



( रेष शव्रा० ॥ दितीयकाण्डम् ॥ १२ॐ 

विभक्तेरभावात् डेवतात्वस्य परोक्त मेवास्य पक्चस्य निन्दे 

त्यथः ॥ २६ ॥ 

एवं निन्यनिन्दां प्रदर््य, अ्ननिन्यं पक्लान्तर माड-- अने- 

नैवेति । तदुक्तं सूतकता- “प्रदीप्ता # मभिजुद्ोति अग्नि 

व्योतिरिति सजुरिति वा-इति § । “तत् सविढठम- 

दित्यादि, सुगमम् । “्रत्यत्तं जहोतीति । जुषाणः विः 
सेवमानः श्रग्निः" वेतु" कमयता मिति प्रतिपादनात् अनेर्हामः 

प्रत्त्त इति प्रागुक्तात् पक्लात् बैलक्तण्य भिल्य्धंः । प्रातःकालीन- 

मन्तेऽप्येवं द्र्टव्यम् ॥ ३७, ३८ ॥ 

 इतशिष्टस्य सालो मध्यस्य पयसो ब्राह्मखानां पानं ˆ विधिन्मुः 

ततोऽन्य एव ब्राह्मणोऽगनिहो ज्रहोमस्याध्वयूरिति प्रतिपादयति-- 
न्ते होच रित्यादिना । “श्रथ यत् स्थाल्या मिति। अ्रलिहोत्र- 

होमसाधनभूतायां सुचि यत् इतशिध्म्, तसैव हिः प्राख्रातीति 

प्राशनं विहितम् ; यत्त स्थाल्या मवशिष्यते, तत्त॒ नाग्निहो्ो- 

च्छिष्टम्। तवर दृष्टान्तः-- “वथा परिण्ड इति । परितो नई 

परिचितं | धान्यपूणं शकटस्योपरि स्थापितम् ; यथा तश्माइविषो 

निर्वापयितुं तद्रतं धान्यं न शेष्यते, किन्तु पुनरपि यागान्तरयोग्य 
भेव । “रवं तत्' स्थाल्यां घय दत्य्थः। तथा चाध्वर्योरिव तत् 

# श्रदौप्राया मिति ह । 

† वा० सं० ३.६. १, २। 

‡ वा० सं० ३, १०,१, २) 

§ का० श्रौ° ख० 8. १४. १४। 

॥ पिवौतं'- इतिं च ! "परिश्रेत॑- इतिच दष्टो डा०-केवरण। 



१२८ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( रप्र 9त्रा° ) 

पान मिति नियमाभावात् यः कोऽपि ब्राह्मणस्तत् 

पि्ेदित्य्थः #॥ ३८ ॥३[२. १. ]॥ 

इति सायणाचार्य विरचिते माधवीये बेदार्थप्रकाओे 

माध्यन्दिनिरतपथनाद्मणभाष्ये 

दितौधकार्डे ठतौयाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

( श्रथ दितौयं | ब्राह्मणम्. ) 

एला हवे दैवता योऽस्ति। तस्मिन्वसन्तौ- 

न्दरो यमो राजा नडो नषिधो ऽनन्नन्त्ाङ्गमनो- 

$सन् पारटसवः † ॥ १॥ | | ५ 

तडा ऽएष एवेन्द्र: । यदाहवनौयो ऽधेष एव 

गाहपल्यो यमो राजाथेष एव नडो नेषिधो 

यदन्वाहार्यपचनस्तद्यदेतमहरदंि णत आहरन्ति 

 तस्मादाहरहरव्वे नडो नेषिधो यमट् राजानं 

द्क्चिणत उपनयतौति ‡ ॥ २॥ 

# “श्यालं परिशिनष्टि तद् ब्रा्णः पिवेत" ईति का० श्रौ° सः° 
8. १४. १९। “नायं ब्राह्यणस्य पाने नियमः, किं तद्यबाश्णस्य प्रतिषरधो- 
ऽयम्" दति च तद्ोकायां वा० ईै० । | 

† पारलवः'- इति च, ङ ।  { तौति दति घ, ङ। 



( इ्र° रेत्रा° ) ॥ दितीधकार्डम् ॥ १२९. 

अथ य॒ एष सभाया मज्निः। एष एवान- 

श त्सङ्गमन* स्तदाटेत मनशित्वेवोपसङ्गच्छन्त तस्मा- 

देषो ऽनश्रनथ यदेतद् भसमोहुत्य परावपन््ेष एवा- 

सन् पाएसवः स यो हेव मेतदटैवं सव्येता देवता 

व्ठसन्तीति सरववान्डवैतांलोकान् जयति सब्बालोका- 
ननुसञ्चरति ॥३॥ | 

` तेषा मुषस्थानम् । यदे सायं प्रातराहवनौय 

सुप्रच तित ऽउप चास्ते तदेव त्ओोप्रखान मय 

यदेव प्रतिपरेव्य गाहप्त्य मासे वा तेवा तदेव 

तद्यो पस्थान मघ यचैव संत्रजन्नन्वाहाय पचन भुपन्ब्मरेत् 

तदेव तं मनसोपतिषटेत तदेव तखोपघ्या- 

नम् ॥४॥ 

अथ प्रातः {| अनित्वा मुद्धतं सभाया 

मासित्वापि कामं पल्ययेत तदेव तसखोपखान. मघ 

यचैव भस्मोडत मुपनिगच्छेत्तदेव तोपस्यान मेव म 

डाखेता देवता उप्रखिता भवन्ति ॥ ५ ॥ ल 

यजमानदेवत्यो बे गार्हपत्यः । अयेष भाटव्य- 

देव्यो यदन्वाहायं पचनस्तस्मारं तं नादरहराहृरेयुन 

1. = न्वम्ाद्धसनः- इतिच, ङ  । † "पातः - दति च. छ। 
१७ 



१३० ॥ एतपथत्राह्यणम् ॥ ( २प्र° भत्रा० } 

ह वा ऽअख सपला भवन्ति यदेवं व्विदुष एतं 

नाहर हराहरन्न्वाद्ार्यपचनो वा ऽएषः ॥ € ॥ 

 उप्रबसथ ऽएवेन माहरेयुः । यंत्रैवास्मिन्यच्यन्तो 

भवन्ति तयो हाखेषो ऽमोघायाहतो भवति ॥ ७ ॥ 

नवावसिते * वेन माहग्युः। तस्मिन् पचेयु्तद् 

ब्राह्मणा अश्नौयुर्यदयु तन्न विन्दं यत्मचेद्पि गोरेव 

दुग्ध मधिश्रयितवे ब्रूयात्तस्िन् ब्राह्मणान्पाययितवै 

ब्रूयात्ापौयाट्सो इ वा ऽत्रख सपल्ला भवन्ति 

यस्यैवं चव्विदुष एवं बुव्वन्ति तत्माटेव मेव चिकौ- 

लत् ॥ट८॥ 

तद्यतेतत्प्रथमधं समि्लो भवति । धृष्वत † ऽइव 

तर्हिं हेष भवति र्द्रःसयः कामयेत यथेमा सुद्र 

प्रजा अश्वद्ययेव त्वत्सहसेव त्वन्निघात मिव व्वत्स॒चत 

ऽएव मनर मद्या मिति तहिं ह स॒ जुडहयात्पराप्रोति 

हेवेतदन्नादयं य॒ एवं व्विडांस्तहि जुहोति ‡ ॥ < ॥ 

अथ य्ैतत्प्रदौप्रतरो भवति। तहि ष 

# “नवावसधे"- इति स्यात् सायलसम्मतः। 

† शूग्यत'-इति च डा०-वेवरेण इष्ट । 

‡ "लु्छोति-इति ग, “लदोति'- दति घ, ड। ददोपरिरटाचवम्\ ` 



( ३अ्र० रेत्रा० ) ॥ दिलौयक्तार्डम् ॥ ९१९१ 

भवति व्वष्णः स यः; कामयेत यथेमा व्वरूणः 

प्रजा गृह्लन्निव त्वत्स॒ हसेव त्वन्निघात मिव त्वत्त 

ऽएव मत्र मद्या मिति तहिं ह स जयात् प्राप्रोति 

हेवेतदघ्राद्यं य एवं व्विडांसडि जुहोति ॥ १० ॥ 

अथ यचततप्रदौश्लो मवति। उच्ेधूम्; परमया 

ज्या वर्बलौ ति # तरि डेष भवतोन्द्रः सयः 

कामयेतेन्द्र इब श्रिया यशस! खा सिति तहं 

इ स जुहुयात् प्राप्रोति ैवैतदन्नाद्यं यण्वं 

व्विद लह जुहोति ॥ ११॥ 
अथ य॒चेतत्प्रतितरा मिव। तिरश्नीबार्चिंः सध 

शाम्यतो † मवति तहि हैष भवति भिन्नः सयः 

कामथेत मेचरेणेद मन्न मदा मिति यमाहुः सर्व्वख 

| बा ऽअयं ब्राह्यणो मितं न वा ऽअयं कं चम् 

हिनस्तौति तहिं इ स जुहुयात् प्राप्रोति हेवेतटन्न दय 

य एवं व्विडा सहि जहोति ॥ १९॥ 

अथ यज्नेतद्ङ्गाराश्चाकग्यन्त ऽइव । तहि हेष 

भवति ब्रह्यसयः कामयेत बह्धवर्चसौ खा मिति 

 * “वल्वलौति - इति च उष्टो डा०-वेवरेय । 

† “संश्म्यतो'- इति घ, ड । 



१३२ ॥ शतपथन्ना णम् ॥ ( रप्र ध्रः ) 

तदहि इ स ज्यात् प्राप्रोति देवतद्नाद्यं य॒ णवं 

व्विडांस्तहिं जुहोति ॥ १३॥ 

एषा मेक संबत्छर मुपेत्संत् । खयं जुहयदिः 

वाखान्यो जुहवाद्घ यो जन्यथान्यघा जुहोति 

यथापो वामिखनजन्यइाननाय् स सामि निवतेतेवं 

तद्ध यः साधं जुहोति यथाप वाभिखननन्यडा- 

न्रादयं तत् चिप्र ऽभिष्टन्दयादरेवं तत् *॥ १8४ ॥ 

 अभ्रयी ह वा ऽपता अन्राद्यख यदाहतथः। 

अभि दैवेतदन्नाद्यं ठति य॒ एवं व्विडानभ्निहोवं 
जोति ॥ १५ ॥ 

साया पृव्व'हतिः। ते देवा अथ योत्तरा 

तै मनुष्या अव यत् खुचि परिशिनष्टि ते 

पशवः ॥ १६ ॥ | 

सवे कनौय इव पूव्वां माहुतिं जुहोति! 

भुय इवोत्तरः भूयं इव श्डुचि परिशिनष्टि ॥ १७॥. 

स यत कनोय इव च्व माइतिं जहोति। 

कनमैयाधसो डि ठेवा मनुष्येभ्यो ऽघ वद् मय ऽइवोत्तरां 

 भूयाधसो हि मनुष्या दवेभ्यो ऽथ यद् भय डव 

# `तत्-इति क, .ततल-इति घ. ङ| 



( ३अ० रत्रा० ) ॥ हितौ थक।ण्डम् ॥ १२३ 

सुचि परिशिनष्टि भृयारसो हि प्रशवो मनुष्येभ्यः 

कनौयाध्सो इवा ऽअखख भार्या भवन्ति भयास 
परशवा य॒ एवं व्विहानगिनिहोजं जहाति तदै समह 

यख ॒ कनोया६्सो भार्यां असन् भयाधसः पशवः ॥ 

१८॥ ४ ॥ 

॥ दति हितीवप्रपाठक्षे चतुधं ब्राह्मणम् ॥ [ ३. | 
अथान्नयु पख्यानं विधिस्मुस्तेषा मग्नीनाच्च दैवतरूपता 

मह--एताहवा इति। यौऽस्ि' यो यजमानो विद्यत, 
तस्मिन् "एता. वच्छसाख देवता निवसन्ति। ताश्च "इन्द्र ( 

यमः, नडः, नेतिधः इत #। निषघदेशाधिपति्नलः प्रःसदो 

राजा। '्रनश्चन्तङ्गमनः' इति समभ्य)ऽग्निर्चते, ग्रसन् 
पासव.“-इत्यावसरूष्यः ॥ १ ॥ 

एवं तचछिष्टानां स्वक्पप्रतिपादनं “तहा इत्यादिना 
क्रियते । “अन्वाहार्यपचनः अग्निः, पष दवः ( (नडः? ) 
नलः, नेषिघः"-इति निदिष्टः। निषिश्रराजस्य च नलस्य, 

दस्तिणशानेश्च सास्य माह-- ^तद्यदिति। अगिनिहोच्रहयोमकासे 

एव † सन्बाह्ायपचनं यद् यस्मा “दच्िणतः अहरहः 

आहरन्ति, तस्मादेव नविध. नलोऽपि यमस्य रान्न; 'द्जल्तिएतः' 

उपगच्छति लोकप्रसिबिरित्यथः ॥ २॥ र 

छ्य एष सभाया मग्नि, “एष एवानश्रत्रिति ‰। 
न 

# नलो (! ) नषध ( ! ) इलि'- इति च । 

† "एत --इति च |` `: - .ई का श्रौ ० ४.१५. २३। 



९३४ ॥ रतपयन्राद्यणम् ॥ ( श्प्र० छत्रा ) 

(घः समभ्योऽसि, अनशित्ेव प्रातः सभ्यः सङ्गम्यत इति 

वयुत्यत्यः अनश्रन्तसङ्गमन इति पदहयेन प्रतिपाद्यत इत्यथः । 

'भस्रदुत्येति ‰ । गाह पत्याहवनौथादिमतं भस उद्य यत्! 

प्रातरेव ्रावसप्रे पशवपन्तिः। “एषं एवासन्निंति। भस्मनः 

पांसुतृल्यल्वात् पांसवः भस्मरुपाः पाँसुसम्बन्धिनश्च । णवं 

पञ्चाना मम्नौनां टरेवतामकत्वं प्रतिपाद्य एतदेत्त्ः फल 

माह-- स य इति॥२॥. ् । 

“तेष्रा सुपसथान भिति। वच्छत इति शेष; । आहवनौयस्य 

समौ पेऽवस्थान ¶ मासनं शगः वा क्रियते ; "तदेव तस्योपसा- 

नम्' 4 । श्रतिपरेत्यः आहवनगैयागारान् प्रतिनिवन््यं गाह पत्यसमीपै 
वांसं वा शयनं वा क्रियते, (तदेव तस्योपस्थानम्' § ; “संत्रज- 

त्रिति। तदैव (तं मनसोपतिष्ठते', (तदेव तस्योपसथानम्' || ; 

अनिहोत्रं खाङ्श्यापि तस्य सम्मदययत इत्यर्थ; ॥ ४ ॥ 

अथ प्रातरिति । (सभाया मासिलेति। भोजनात् प्रागीव 

“सुहत्त' सभायाम्' उपविश्य, पात् यथेच्छं "पल्ययेत' परिगमनं 

वों तः ¶, तत्' आसनं "तस्य" सभ्यानेः “उपस्थानम्ः । उदडत- 
भस्म पगसमन भेव आवसथ्यो पस्थानम् ‰ॐ ॥ ५ ॥ | 

यदेतदन्वाह्ायेस्याहरहदंकिणत आहरणम्, तदु पवसथ 

एवाहनि कर्तव्यं नान्यतेति विधिल्सुराह-- “यजमानदेवत्यो 

वा द्रति †¶ अह रहराहरणे यजमानस्य शतुदेदसम्बन्धिता भवती- 

* का” श्रौ. सू० ४, १५. २४। † “समौपे यत् स्थान- इति च । 

{ का० खौ० ० ४. १५. २०। § का० श्चौ° ० ४, १५. ३९। 

|| का० ओरौ ० ख० ४.१५. ३२ । ¶ "करोति'- इति चा 

* का० श्रौ" स्० ४, १५, ३३। †† का अ]° द° ४, १३, ६। 



( ३० रेत्रा० ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ १३ 

त्यथः । “अन्वाहायं पचनः*- इति वीगिकी सज्ञा, तस्मात् 
सोऽन्वाहायं; ॥ & ॥ 

“उपवसथ इति #। ओदनो यस्मिन्रहनि अग्नौ पतव्यः, 

ततेवोपवसथेऽहनि तस्याहरणं कर्तव्य मित्यर्थः । “अमोघायेति । 

सप्रयोजनायेव्यर्थः ॥ ॐ ॥ 

“नवावसिते वेति ¶ । नव आवसथो नवावसथः ; नूतनं 

स्थानम् प्राप्य "एनम्' अन्वाहार्य पचनम् ्रहरेयुः । आहरण- 

प्रयोजन माह-- “तस्मित्निति %। यद्य् तत्र॒ विन्देदिति। 

पक्षव्यालामे गो दश्वा पय एव॒ तस्मित्रमौ च्रधिखयितवै' अधि 
खयितं श्रूयात् ६ । तुमर्थ तवै-प्रतल्ययः | । एवच्चान्वाहार्य- 
 पचनस्याहरदृदचिणत आहरण मिल्येकः पत्तः, यन्तु देशान्तरे 
प्रवसन् यजमानः अहरहः पाकसमये तत्साघनभूतं सखकौय 

मन्वाहायैपचनं स्मरेत् उपवसय एवेति हितीयः, नवावंसधे 

वेति ठतौधः। सूत्रक्लताप्युक्तम्-- “आहरण भेकेषा सुपदसथे 

 नवावसये वा तस्मिन् पचेयुरमासम् , पाक्याभावे ग ;पयोऽधिखयितवे 

-ब्रूयात्-इति ¶ृ । | 

एव मन्वाहा्यंपचनस्य न प्र तिदिवस माहरणं किन्त्पदसथे 

नवावसथे वेति यदुक्गम्, तस्य फ़ल माह-- “पाौधां क्त इति । 

अन्वाहार्यपचनध्य राठव्यखानौधवत्वात् तशय प्रतिदिवसं माहरण्ण- 

भावात् शतुच्चयो भवतीव्यथः ॥ ८ ॥ 

अधाहवनौयानेरवस्थाविशेष सुपजोव्य ॒रद्रवरुशेन्द्रा दि देदता- 

# का० श्रौ° ० ४,१३. ७। † का० श्रौ खू० ४,१३, य । 

¡ का० खौ० ङ” 1 $ का० श्रौ स ४, १२. १० । 

| पा० स० ३, ४. ६। ¶ का० श्रौ सू° ४.१३. ६ १०। 



4 = ॥ शतपत्र ह्यणएम् ॥ {रप्र ४अ१० ) 

रूपान् प्रकल्प्य कःम्यान् होमकालानाह-- “तद्यवेतदिति # 

कारैः समिदोऽणिय॑टा प्रथमं धूमायमानो भवति 4, तस्मिन् 

समये एष र्द्रालको भवति। यथेमा रुद्र इति। यथाः 

खलु "रुद्रः" दमः: सवः प्रज: श्रदयेवं त् अत्रियेणेवं 

एकवारम्, सहसेव त्वत् बलात्कारेशेव एकवारम्, तथा 

"निषःत सिव तत्ः प्रजानां हनन सिव एकवारम्, सचतेः 

समवति ; “एवम् एवाहं स्वम् अन्रम्' उपसंहवय अवाम्" 

मन्तयेयम् इति" वः कामयेत, स." यजमानः (तडि? तस्मिन् 

रुद्रःवस्यंऽग्नो (लुडयःत्” । एव सुत्तशत्पि योज्यञ् ॥ < ॥ 

“अध यतेतत् प्रडौत्तरो भवतोति श। प्रदीप्तावख 

आहवनोथो वर्णणत्कः । ““ग्द्भन्निवं तदिति। वर्ष्णो दहि 

पापौयसतैः प्रजाः आत्मीयः पाशैः “उ्य्हद्धिवः भवति, तददय 

मपि सवं मन्नाद्य मुत्पाव्यन्त इत्यर्थः ॥ १० ॥ 

“चरथ यतेतत् प्रदौषो भवतीति §। “उ्ैधूम इति । 

यस्या मवस्थाया माहवनोय. प्रदोप्तः सननुह्तधुमो भूत्वा 

महता वेगेन बल्बल्लि"- इतिः एवं शब्दायते, तदवस्योऽमिरिन्द्रा- 

व्क इत्यर्थः ॥ ११॥ 

ज्रध यतेतत् प्रतितरा भिवेति|। काष्टेषु दग्धेषु 

 संशाम्यतः' अमेः अर्चिः प्रतितरां' निक्लषटतराम् इव, 

#* का० श्रौ° ४, १५, १६ सूत ब्ररटयम् । 
† ^ शूप्यत इवः धूमायमान इव भवति" - द्रति च । 

{ का० श्रौ° ४.१५, १७ सूत द्रदयम् । 

§ का० खरौ” ४, १५, १८ सूत्र" द्रटयम् । 
 ॥ का० श्रौ० ४.१५, १६ सूच द्रर्यम्। 



( रेन २त्रा० ) ॥ दितौवकार्डम् ॥ १३७ 

अःघगमनाभावे (तिरद्धौीवः भवति #1 श्य माहरिति। 
ब्राह्मणस्य यजमान होमकाले इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 

, “श्रथ यचरेतदङ्गारा्ाकयतत इवेति †। सर्वासु ज्वालासु 
नित्तासु केवल मक्गारा अ्यधं दीप्यन्ते; तव्या मवस्ायाम् 
पषः' अनिः च्रह्य' पर ब्रह्मामको (भवतिः ॥ १३ ॥ 

“एतषा मेक मिल्यादि। “एतेषां रुद्रादयवस्थाविशेषाणां 

मध्ये एक" सं वत्सरं ' सं वस्सरपयन्तं निरन्तर मनुतिढेत्। यदिः 

यजप्रानः खयम्" एवाग्निहोतं जुह्त्ः भवति, अन्यो वा' 

अध्वधुः (लुहयात्', उभयोरप्येप्र संवत्सरनियमः $ ॥ 

यस्त॒ संवत्रमध्ये उक्रनियमं परित्यज्य अन्यथा प्रतिदिवसं 

प्रकारान्तरंण जुहोतिः, तस्य दोषं दृष्टान्तपुरस्र माह- 

“यघेति । श्रपः अभि"-लच्छय वापौकूपादिकं “खनन्', अन्यद् 

न्नी हयवादिकम् अन्नायं वाः सम्पादयन्, (सामिः क्षते 

"यथाः “निवरतः “एवम् एव (तत्ः अन्यधा{मनृहोतरहवन 

मित्यर्थः ॥ 

संवत्सरपर्यन्तं निरन्तर मेकं पन्तं कुवती यजमानस्यो- 

दिषटफलप्राभि माह-- “थय इति। “साद्व सह, नैरन्तर्येण 

व्यः? संवद्रं “जुहोतिः, सिद मन्यत्। अत्राद्यम्ः 'अभिटणत्ति? 

ख॒ उतप्राटयतोल्यथं ६॥ १४. १५॥ 

् पुओंत्तराहतिद्रव्ययोरवशिष्टस्य चोत्तरोत्तरं भूयस्त्वं विधाय 

प्रतपादयति-- सा येत्यादिना॥ १६॥ ॥ १७ ॥ 

८ 

# "ऊहवघेःगमनरद्दित इउ भवति--इति च। 

† का० श्र° ४. १५. २० ° द्रशटयम्। 

; का० श्रौ" सू" ४.१५. २७ कर § का० श्रौ म० ४.१५. ९७ ख। 

१८ 



१३८ ॥ शतपधत्राह्मणम् ॥ ( २५० त्रा † 

"स यत् कनोय दति। “भाया भवन्तीति । भत्त॑व्याः 
प्रजां भवन्तीत्यर्थः ॥ 

“तदे सखव मिति। यत्र खसु भोक्षणा मल्पीयस्वम् , 
भौग्यसब्यन्तिम्यसो, तत् खलु सर्च सत्यर्थः *॥१८॥४ 

[ ३. ३. | 

इति ओौसायशाचायं विरचिते माधवीये केदार्थप्रकाते 

माध्यन्दिनिणतपथन्राह्मशभाष्ये 

हितौयकाण्डे हतौयाध्यायस्य हित्मेयं ब्राह्मणम् ॥ 

# इति दितोयकाण्डे दि तीयः प्रपाठकः+ ॥ 

# “स्यं वा जुह्यात्, उपवसधे नियमः”- दति का० रौ ° 8. १५. ३४, 
इद सरं । “सवेदा खय मेव वाग्द्धोच' जुदयात्, अन्यो वा-इति 
उपवसथ ग्रब्ध्ेन पौणेमास्यमाबास्यं उच्येते तचे खय मेव रते राच 
अभिष्टोच' जुद्यादित्ययं नियमः। सूते ग्टतङेऽपि तत्काल मैव स्नात्वा 

खय तैव होमः कायेः" इति चच तयोर्याश्िकदेवल्ते याख्यानै । 

{ “कष्छिकालङनख्या १९०३“ इति क, ख-पुस्तके नासि, “कारौ १०४ 

इति - ग, च-ङयोः कवत। तत्र १ जा २८ कर, २बा०१८क०, इत्र 

£ क०, & त्रा० १८ क; सङ्कलनया १०३ सिद्धम् ॥ 



( शय शब्रा) 8 दिलौयकषार्डम् ॥ १६३९ 

अय 

क्तोयप्रपाठक्षे प्रथमं ब्राह्मणम्, 

सपिवा 

इलोयाध्याजै ठलैयं ब्राह्मणम् । 

" === @ किक 

॥ इरिः ॐ ॥ 
येव वे प्रजापतिः प्रजाः संसुजे #* । सं यत्रा 

गिं समृजे स इदं जातः सर्वं मेव ट॒श्घं 
दध्र ऽडल्येवाविल मेव ता बासहिं प्रजा भामुस्ता 
हेन सब्ये्ट , दधिरे सो ऽतितिशलमाणः पुरुष 
मेवाभ्येयाय ॥ १ ॥ 

सरहोवाच। नवा ऽष मिट तितिक इन्त 
स्वा प्रविशानि तं मा जनयित्वा विभि सं 
यथेव मां त॒ मस्धिंज्ञोक्े + अनयित्वा भरिष्यस्येव 
मेवाहं त्वा ममन्मिंललोक्षे जनयित्वा भरिष्यामीति 

तथेति तं जनयित्वाविभः॥ ९ ॥ 

#* “खखजे"-- दति क, ग ; सेख'- इति घ, डः । 

† मरन् लोके ति क; ^मक्िलोके'-- इतिच, ड। णव 
प्मडोत्तरचापि सेवर 



१६० ॥ शर्तयथ नरः दह्यणम् ॥ ( रेप्र {त्रा ) 

स यदग्नौ आधत्ते *। तदेनं जनयति तं जन 

यित्वा बिभति स॒ यथा इेवेष एत मख्छिंललोकै 

जनयित्वा विर्व मु हतेष एत ममुध्मि्लीक 

जनयित्वा विभत्ति॥ ३ ॥ † 

तन्न॒ याभ्युासवरेत। सामि हस्रे स 

ग्लायति स यथ्रा हैवेष एतस्। ऽअस्िंल्लोके सामि 

ग्लायल्येव सु डवे एतक्म। ऽअुदिंङ्ञोके सामि 

ग्लायति तस्म साम्यदासयेत ॥ 8 ॥ | 

स यच्च सिय । वजन मम्नावभ्याद्षर्ति 

तटेषौ म्बेरधिज्ायते स॒ एष् पुज सन् पिता 

भर्वति ॥ ५॥ | 98 

तस्म(रतदटषिंयाभ्यनुक्तम् {। शत मिन्रु शरदो 

$ऽअन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तन॒नाम् | 

घुज्ञासो यच परितप्त भवन्ति मा न मध्या 

सैरिषतायर्मन्तो रेति पुचौ द्यष सन्त्स पनः 

पिता भवलछेतन्न तदयश्मादम्नो ऽदधीत॥६॥ 

तदा ऽएष णव ष््त्युः। य् एषं तत्रति: 
क ---- = ------ = -* ----_______-_-_~_-_-~_-~_-_-_~_~___~____-_____~_ 

# ्ते--द्रतिक, ग; त्त इति घ, डः। 
ॐ 

{ त्तर इतित, ड। + सनस्य' इति चडष्टी ड!०-वेनर्ण । 



( आअ० रत्रा” ) ॥ हि तौयकाण्डम् ॥ १४१ 

तद्यटेष एव॒ शत्यसत्स्माद या एतस्मादव्व'च्यः 

प्रजात्ता ियन्तं ऽथ याः पराच्यतं टेबाम्तद््मादु 

तं ऽमुतास्तखेमाः स्वाः प्रजा रश्सिभिः प्रारोष्व- 

भिहिता यथ्राप्वौ ऽष्तानिधान्या वामौ शुरिववे 

मखधेमाः सर्वाः प्रजा रश्खिभिः प्रशेष्वभिहिता 

स्तस्प्रादु रश्मयः प्राखानभ्यवतायन्तं ॥ ७ ॥ 

स यख कामयते। तख प्राग मादायोटेतिस 

स्ियतेभ्सयोडहेतं मत्य मनतिम्च्य.थामं लोक मेति 

यथा डेवाद्दिंह्लोकै न संयत माद्रियते यदा यदव 

कामयते ऽथ मारयल्येषमु हेवापुश्मिज्ञोक्ते पुनः- 

पनरव प्रमार्यति॥ | 

स थत् साय सन्तमिते डे ऽआदहतै जुहोति। 

तदेताभ्यां परव्वाभ्यां पहना मेतस्मिन् मन्यो प्रतितिष्ठ 

लेय यत् प्रात्तरनुदिते इ ऽअष्हनौो जुहोति 

तदेताभ्वा मपराभ्यां परह्ा मेतच्जिन्पृत्यौ प्रति- 
तिष्ठति स॒ एन मेष उद्यन्नंवादायोदेति तदेतं 

# “संम्बिवते'-- इतिक < ; ट्टो डा०-वेजरेण च। 1 

† "यदेवः इति घ, ङः ; “यदेवः - इति च डा.-प्रेबरेण इष्ट; । 

वर्तन् = दति क। 



१४२ ॥ शतपधत्रादह्मणम् ॥ ( ३प्रण शत्रा) 

मल्य मतिम॒च्यते सेषामिनिहोचे मलयोरतिम॒क्किरति 

वेपनमत्य सच्यतेयणएवमेता ममिनिहोचे मल्योरति- 

सक्तिष्वंद्॥८॥ | 

यथा वा ऽदृषोरनोकम्। एवं वज्ञाना मनि- 

होनंयेन वा ऽदषोरनोक मेति सर्व्वां बे तेनैषु- 

रेत्येतेनो हा सव्वं यज्ञक्रतव एतं सखल्यु मति- 

सक्ताः॥ १०॥ 1 

 अष्ोराचेंह वा ऽअमुश्ंललोके परिश्चवमने। 

परषख सुतं चिणुतो ऽव्वाचौतं वा ऽचतो 

ऽहोराचे तथो इहाखाहोराचे मुक्तं न 

ल्िर्णतः॥ ११॥ 
स यथा रथोपरख्ये तिष्ठन् । उपरिष्टाद्रथचक्र 

पल्धज्गमाने ऽउपावेचेतेवं परस्तादर्वाचौनो ऽहोराजे 

ऽउपावि्तेते न इवा ऽश्रद्याहोराजे सुकृतं चिणुतो 

ख एव मेता महाराच्रयोरतिसुक्तिंव्वेद।॥१९॥ 

एव्व णाहवनोयं परौलय * । अन्तरंण गाहपलयं 

चति न वं देवा मनुष्यं च्विदुम्त ऽएनं मेतदन्त- ` 
ॐ 

रेणातियन्तं च्विदुरयं बे न इदु जुोतौतल्यग्नद 

# ्ररोत्य- इति क, च, ड । 



( ३अ० २त्रा० ॥ हि तौयकार्डम् ॥ १४९ 

पाप्मनो ऽपहन्ता तावद्याहवनो वश्च गाई पयञ्चान्तरे- 
णातियतः पाप्मान मपडहतः सोऽपडहतपाप्ना च्योति- 

रेव धिया यशसा भवति ॥ १३॥ 

उत्तरतो वा ऽअग्निहोच्रखय हारम *। स यथा 

हारा प्रपद्येतेवं तदथ यो दक्तिणत णातत 

यथा बहिर्धा चरेदेवं तत् + ॥ १४ ॥ 

नहं वा ऽएषा खम्या। यदग्निहोत्रं ता 

ऽएतच्ये नावः खर्ग्याया अाहवनोयद्ैव गाह पतयच्च 

नौमण्डे ऽअथेष एव॒ नात्राजो यत् ततौर- 

होता ॥ १५ ॥ . 

स यत् प्राङ्पोडेति। तदेनां प्राची मभ्यजतिं 

खगे लोक मभि तया खगं लोक समश्रुते तचा 
ऽउत्तरत ऽआरोहण्छ सैन खगं लोकः 

समापयल्यध यो दत्तिगत ण््यास यथा 

प्रतौर्णाया मागच्छेत् स॒ व्विहीपेते स तत एव 

बहिर्धा खादेवं तत् ‡॥ १६॥ 

अथयामेता समिध मभ्याद्धाति सै्टकां 

# दार दति क, ग, च, ङः । 

1 ‡ सत्" दति घ, डः । 



१४४ ॥ तपय ब्राह्यं एम् ॥ ( श्प्रः ब्रा) 

येन मन्वेण जुहोति तद्यज्ुय॑नेता भिषटका मुप- 

द्धाति यदा वा इदृष्टकोपधोयतेऽथाहुतिहुयते 

तद्ख्यो पहितास्वेवेष्टकास््ेता अआहतयो हवते या 

एता अग्निहो ाहुंतयः ॥ १७ ॥ 

प्रजापतिव्वा ऽअग्निः। संत्छरो वे प्रजापतिः 

संबत्छे-संवत्सरे ह वा ऽश्रलयाभ्निहोचं रत्येना- 

ग्निना सन्तिष्ठते संबत्धरे-सं वत्सरे द्व्य मजिन 

माप्रोति य एवं विदडानग्निहोचं जुहोत्येतट हाद- 

गनिहोतं चित्येनाग्निना सन्ति चित्य मजिन 

माप्रोति ॥ १८॥ 

सप्त च वै शतान्यभौतोनाष्टचः। व्विशतिश्च 

सयत् सावं प्रातरग्निहोचं चुहोति ते इ ऽच्राहुतौ 

ता अख संवत्सर ऽच्राहतयः संम्पदयन्ते ॥ १९ ॥ 

सप्त चेव शतानि व्विधशतिञ्च। संबत्सरे- 

संवत्सरे ह वा ऽअसाग्निहोज महतोक्धेन सम्प दयते 

संचत्स र-सं वत्सरे महदुक्य माप्रोति य एवं व्विडा- 

नमिनिहाचं जुहालत्येतदु इहाखागिनिहावं महताक्थेन 

` सम्पदययतें मद्दुक्य माप्राति॥ २०॥ १[३.३.॥ 

॥ इति ठलोयप्रपाटके प्रथमं ब्राह्मणम् | 



{ रे्र° रत्रा ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ १४५ 

 अरधेतयोमां हं पत्याहवनौययोरग्न्योसपस्थानं विधिस्सुः प्राम हिते 

आधानाग्निहोतरे समुचित्य क्रभेण स्तोति-- ्यच्र घां 

इत्यादिना । यदा खलु प्रजापतिः प्रजाः ख्ष्टवान्, तदा 

अग्निम् इम मपि ससज । सः" च जातः अलिः सर्वम्" 

'इदं' जगत् दग्धम्" "दध्रे उद्युक्तो बभुव, श्रतिः दरदं स्थ 

जगद् व्थाकुल मभूत् । “ता ईन भिति। एनम्" अमिम्। 

“सोऽतितिच्तमाण इत्यादि । श्रतितित्तमाणः" प्रजाभिश्िकी- 

वितं पेषण मसहमानः कर्माधिकारिणं 'युरुषम्' अभिजगाभे- 
त्यथैः॥१॥ | 

“स ोवाचेति। अभिगम्य किमुक्तवानिति, तदाह-- “न 

वा अह मिति। (तितिक सोढुं शक्तोमि। निमदसिष 

मन्यत् ॥२॥ ष | 

एव मलिना प्राथितः, (तथाः श्रतिः अद्गक्षत्य पुरुषेण 

सलथैवानुष्टित मिति दश्यति-- “स यदग्नोत्यादिना ॥ २॥ 

-. चव सन्नयाधानेन जनितस्यागनेर्भरणं विधाय, तस्य भरणात् 
प्राक् उदासनं निषेधति-- “तन्नेति। सामि मध्ये यद्यग्निम् 

'उद्वासथेत्" विखजेत् , तर्हिं असमैः यजमानाय सः अग्निः 

सामि" अरदग्लानियक्तो भवति। “स यथेत्यादि। इह लोक 

चेय मरिगम्लानिः, सा ्रामुञििकयजमानम्लानेहेतुभ॑वतील्य४ः । 

ल्मादामरणन्तम् शरगिनिधीयं इति निगमयति-- “तस्मा 

दिति ॥ 8॥ ` | 

“स॒ यतेति। वतेन मम्नाविति। “एनं खतं यजमानं 

चेठभेयक विधिना अमो प्रक्िपन्तीवयर्थः। सः “एषः, 

 अगिनिः। “पुत्रः सन् पिता भवतीति। यजमानस्य जोवना- 
| ध 



१४९६ ॥ शतपथनत्रा ह णएम् ॥ ( प्रः शत्रा ) 

वस्थाया माधानेनोत्मादितत्वादमिस्तष्य पुत्रः, मरणादूचैन्तु 
तस्मा दनेर्यजमानस्य जननात् य॒त्र ए तस्य पिता भवति 

इत्यथः ॥ ५ ॥ | 
ननु पुत्रस्य सतः पिहत्वं विरुड मिल्याशड्य काचिदटषं 

संवादयति- “तस्मादिति। ऋषिणाः मन्तेण। संच (शत 

मिनन शरद इत्यादिकः #। तस्य चाय मर्थः। हे देवाः!" 
(अन्ति अन्तिके, मनुष्याणां समोपे अायुष्टुन परिकल्पिताः 

श्रातं, शतसह्याका एव “शरटः संवत्सराः खलु यत्र यस्मिन् 

आयुषि शतसंवत्सरे (तनूनां शरोराणां जरसं" जरां “चक्राः 

कतवन्तः, यतः च पुत्रासःः सन्तोऽपि चअपव्योत्पादनेन 

पितरो भवन्ति, नः श्रस्माकं तत् चायु; न्ती 

ममनात् पूवे (मध्याः मध्ये मा रीरिषतः हिंसनं मा क्षतः 
इति ^ । “पुत्रो देष सन्निति। मानुषस्य यजमानस्य "एषः" 

अलिः आधानादुत्यन्नतया धुतः सन् देवशरौरापन्नस्य तस्यी- 

त्पादनेन पुनः पिता भवति" ति" एतत्' खलु ऋषिणा “अम्- 

नूकतम्' इत्यर्थः ॥ & ॥ | 

अनिहोतहोमस्याख्तत्वप्राभिसाधनलं वत्तं सूर्य॑स्य खलयुरूपलां 
प्रतिपादयति-- “तहा एव॒ एवेति । शरश्रिभिरिति। मूयेख 

किरणैः प्राणेषु वदा इत्यथः । तत्र दृष्टा नतः-- “यथेति । अश्वौ- 

ऽभिधौयते बध्यतेऽनयेत्यश्रबाभिधानौ, तया; अभीश्वोऽन्या 

रच््ववस्ताभिर्वेल्यथः । "(तस्मादु रश्मय इति। यस्मात् सूर्य 

रश्मिभिः प्राणेषु प्रजा वदाः, तस्मादेव कारणात् तै 

 # ऋ० सं° १, ८६.. ६ । ॥ व 1 1 2 ` 

 ¶ तसतं प्रा मिति'- इतिच, क, ज । 



( इेश्र रेत्रा० ) ॥ हितौयकार्डम् ॥ १४७ 

"रश्मयः" प्रजानां प्राणन् अभि'-लच् ्रवतायन्तंः श्रवसा- 

यन्ते ॥ ७ ॥ | | 
“स यस्येत्यादि । निगदसिचम्। “स यो हेत मिति। 

"एतं सूर्यालकवं सल्युम् (अनतिसुच्य' अनतिक्रम्य धयः स्वगे 
प्राप्रोति, स. भूलोक इव तच्रापि धुनर्व' मायते, न लम्रतल- 

प्राभि स्तस्येतव्यर्थः ॥ ८ ॥ 

कथन्ति तस्य खत्योरतिमोक इति, तत्राह-- “स यटिति। 

सायम्प्रातरग्निहोते हे दे आहतो येते, अतस्ताभिश्चतङभिराह- 

तिभिः तस्मिन् ख्याकके खल्योः विषयभूते सति यजमानः श्रति- 

तिडति। सः: एषः चये; एनं यजमानं रश्मिभिः “भादायः 

एव “उदेति, स च "एतं" खल्युम् श्रतौत्य “सुच्ते इत्यथः ॥ 

एव मसिह्ोतं खत्योरतिसुक्त प्रतिपाद्य, तदेतत्: फल माह-- 

चति हेति ॥ < ॥ 

रव मग्निहोत्रहाया इतरयन्नेष्वतिसुक्तिः सिदेति दर्भयति-- 

"यथा वा इत्यादिना । "वथाः खलु श्रषोः' वाणस्य अनोकम्' 

सुखम्, प्रधानम्, “एवम् एव चयन्नाना मनिदहोतम्ः। येनः 

खलु लक्णेन दषोरनोकंः शल्यरूपम् “एतिः प्राप्रोति, 

तेन (स्वेषु: प्राप्रोति, एवम् अनिहो त्रसम्बह्वाः सर्वः दभं- 

पूणंमासादटयः '्यन्नक्रतवः' तद्वारा सूर्यात्मकं “गत्युम्' अतिक्रान्ताः" 

इत्यथः ॥ १०॥ 

एवं गख्ल्योरतिमुकतिरहोरात्राभ्या मपि यजमानेन ज्ञातव्येति 

प्रतिप!टयति-- “्रहोराते हेति । “परिम्नवमाने' पव्यीवत्तंमानै 

अ्रहोराते' आसुभिकं स्वर्गादिसुखडेतुभूतं सुक्लतं' कम चिणुतः' 

च्पयतः। यदातु विद्वान् उदौरितिरौला सूर्यं मतिक्रम्य वर्त॑ते, 



१४द् ॥ शत पथ जाद्यणम् ॥ { रप्र १८०) 

तदा अहोरातेः एवाधीने # भवतः; तथाचादहोराव्ानाक्रान्त- 

लाद् विदुषः सुक्लतं न चीयत इव्यथः ॥ ११॥ र 

एतदेव टदृ्टान्तेनोपपादयति-- “स ययेति शरयोपख्े' 

रथ ष्योत्सङ्गे उपरिष्टात् “तिन् “यल्य्धमानैः  पर्यावत्तं माने 

'रथचक्रे' अवोचौनः' अवाद्ुखः अचेतः । “न ह वेत्यादक्ता- 
धम् ॥ १२॥ 

होमा मन्तरागस्ननं विधाय प्रणंसति-- “पूवशेति । आह- 

वनस्य पुरस्तात् परिक्रम्य गाहपत्याहवनीययोमध्ये गच्छे 

दिव्यं; । तथा च सूतितम्-- “च्रन्तरंणापराग्नौ गत्वा द्िरिन 

वात्रदचिण ¶ माहवनोयं परौत्योवविशति यजमानः? इति ४ 

नवे देवा इन्यादि, सुगमम् ॥ १३॥ 

- “उत्तरतो वा इति। यदेतद् द्तिणेन वेति काल्यायनेन 

विकल्येनोक्तम्, तद् दूश्रयति-- च्य य इति। अज्न्हित- 

होमाधं सुत्तरदयां दिशि दारःप्रवेगोपायः। तथा च उत्तरतः 

परवें विहय गाह पल्याहवनोथयोमेध्य मनतिक्रम्यैव यः' यज- 

मानः दक्षिणस्यां दिशि एवागत्य आहवनोयसमौपै आस्ते", सो- 

ऽगिनिहोतरं प्रवेश मशक्तो बहहिरेवावतिष्ठते; यथा प्राकारपरिहत- 

स्याखमादेहारदेए. मप्राप्य प्रवे मशक्तो बहिरवखितो भवति, 

तदटिव्यधं; ॥ १४ ॥ 

दम्निहोतं नोरूपैण स्त वन्नत्तरतः प्रवेशं प्रतिपादयति-- 

#* ˆश्वातोऽ वाचौने'- इति च । 

† "वापदस्तिख'- इति डा०-वेवर-सुद्ित-कार ० -पाठः! तच तदौव- 

पाठ पेदादि-टौप्पनीः च द्रष्टा । । 

„4 कट श्र?रू 8. १२..११। 



( रेअ्र° रत्रा) ॥ दितौयकोण्डम् ॥ १४९ 

“ननौ हत्यादिना। “नोमण्डे इति । . खर््यायाः' स्वग॑प्राि- 

हेतु भूतायास्तस्या अग्निहो तरूपायाः नावः ्राहवनीयगा 
पत्यौ भौमे उमे पां, भित्तौ इव्यर्थः । “नावाज् 

इति। नाव मजति चिपति प्रेरयतीति नावाजो 
( नाविकः # ) ॥ १५ ॥ 

“स यत् प्राङड्ित्यादि। प्राङ्मुखः सन् गाहंपव्यादाद- 
वनीयं प्रति होमायोपगच्छन्, ताम् “एनां नावं प्राच्यां दिशि 

अवस्थितं स्म्" अरभ्यजतिः अभिप्रेरयति । “उत्तरत आरो 

इण मिति। आरद्यतेऽनेनेल्यारोहणम् प्रवेशहारम् । ततश्च 

उत्तरत आरुह्यप्राण सा अनिनिहोच्ररूपा नोः एनः यजमानं 
खगे लोकं सम्यक् प्रापथति। दच्िणएतः प्रवेशने दीष 

माह-- “श्रथ य इति। नावि प्रतीर्णयां' सत्यां यः तरीतुम् 

"आगच्छेत्", सः ततैव चविहौपेत त्यज्येत, ततश्च 

बद्धा; वाह्यो भवेत् ; “एव ॒मेव' तत्" द्तिणतः प्रवेगम 

मिल्य्थंः ॥ १६ ॥ 

अधेतद ग्निहोतं चित्वामिसम्प्रच्या स्तोति-- ^श्थयामिति। 

होमाधं या समिदमौ चाधीयते, साः च इष्टकाः ; "येन" च मन्तेण 

अनिहोतं शलुद्धोति, तत्ः एव॒ इटकोपधानाथं लुः । 

यदा वा इत्यादि। सायश्प्रातःकालेषु समिदाधान भेवेष्टको- 

` पधानम् । तथा चयनसंस्ते एवामी सायम्प्रातराइतयः काप्सन. 

इता भवन्तौव्यर्धः ॥ १७ ॥ 

अध चिल्यस्यामेः संवल्षररूपतां त्रुवन्, तावत्कालसाध्य- 

* खुषोऽथः छतयुत्पत्तिलब्ध; स्याटं प्रतीयते; न तु करिंखिदप्यादशे 
एन्त विद्यते 1 'नावोषजौवनः' - इति डा" रोध्-गोल्ङटफरौ। 



१५० ॥ शतपघत्राह्य एम् ॥ ( रप्र श्ना) 

स्यामिहोच्रहोमस्य तस्सम्मर्ति सुपपादथति-- “प्रजापतिर्वा इति । 

चिल्ोऽभ्निः प्रजापतिना ृष्टतात् तदावकः, प्रजापतिश्च संवत्सर 

कालात्मकः; अतः संव्मरपयन्त मभितिष्ठन्त * ममिहोतं चिदलये- 

न््रग्निना समानं सत् सन्तिष्ठते समाप्तं भवति । तथा च 

एकौ कमंवत्स रागो व्रानुखानेन चित्याग्न्यनुष्ठानं क्तं भवतौ- 

त्यथः ॥ १८ ॥ 

अथेतदम्निहोतं मद् क्थसम्मादनेन स्तोति-- “सप्त चेति । 

चित्योऽणिः, महाव्रतं साम, बहतोसहखरातमकं महद्कयं 4 

चैतानि चौोरणि सहचराणि। तत्र चित्यागिसम्पत्तिरक्ता, मह- 

दुक्थसम्प्रलतिस्त्वेव ¢ मवगन्तव्या ;-- तत्र॒ डि गायकौ ठचा- 

शौतिः, ज्रीश्णिही ठचाशीतिः, बार्हती ठचवाशौतिरिति तिखन 

स्तु चाशौतयो विहिताः § ; तासां तिमृणं ढचाशौतौनां सम्भूय 
परिगणिता ऋचो विंशव्युत्तरसपघशतसद्य'का भवन्ति |। प्रति- 

दिवस मसििद्येतरे साथमाहइतिरेका, प्रातराहति ध केति ई शराइती ; 

संवत्सरस्य षट्पत्तरव्रिशतसद्यका अहोराताः, तेषु च क्रिय- 

माणास्ता अग्निहोताहतथो विंशव्युत्तरसप्तणएतसद्यःकां भवन्ति । 

अतथैकस्मिन् संवत्सरः अस्यः यजमानस्य अगिद्टोतः 

हचाशौ ति्रयात्क-महद् क्येन सम्पद्यते सम्पव्रं भवती- 

त्यर्थः ॥ 

# (मनुतिखन्त' - इति च । 

{ "रह डक्य'-- इति छ् । 

‡ शह टक्य ल म्यत्तिस्वं व'-- इति द । 

 § ° ५ आर०२अ० इ-४--ख षामि द्रर्यानि। 

| तासा रटचां प्रतौकप्रदणेन खरूपःतिपत्तिख तत्र बार ए द्रया । 



( रेच्र° व्रा ) ॥ हि लौयकार्डम् ॥ १५९१ 

एतञज्नानपूर्वकानुष्टानं प्रशंसति-- “संवत्सरे संवत्सर 

इति ॥ १९.,२० ॥ १ [३.२.] ॥ 

इति स्रीसायणाचाय॑विरविते माधवोये वेदाधंप्रकोाशे 
माध्यन्दिनिशतपथत्राह्यणभःष्ये 

दितीयकाण्डे ठतौयाध्यायस्य ठतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

न= - =-= === 

( अथ चनु द्रा हणम्. ) 

अग्नौ डवै देवाः५+। सर्व्वान् पन्निदधिरे यै 
च याम्या ये चारण्या व्विजयं व्वोपमेष्यन्तः काम- 

चाग्खय वा कामायायं नो. गोपिषठो गोपायदिति 

वा॥ १॥ ` 
तानु हाग्निर्निचकमे। तेः सङ्द्य रां 

प्रविषिश पुनरम इति देवा ण्दमिनि' तिरोभतंतेड 

व्विडाज्चकररिड बै प्राविद्राचि वे प्राविक्षदि्ति 

त मेवत् प्रलयायल्यार् राजौ साय मपातिष्ठन्त देहि 

नः पशून् पननंः पशन् देहौति तेभ्योऽभम्निः पशन् 

पनर्ददात् ॥र२॥ 

# 'देवाः'-- इति घ, ड । 



१५९ | ॥ शतपयव्राह्मणएम् १ ` ( श्प्र° रत्रा ) 

तश्च क मग्नौ ऽउपतिषठेत। अभ्नौ वै दातारौ 

तावेवेतयाचते साय मप्तिष्रेत सायशहि देवा 

उपातिष्ठन्त दत्तो * हैवास्मा ऽतौ प्शुन् यं णवं 

व्विहानुपतिषठते ॥ ३॥ 

अथ यस्मान्नोपतिष्ठेत। उभये ह वा ऽद्द् 

मगरे सहासुटवाश्च मनुष्याश्च तयत सम मनुष्याणां 

न भवति तड स्म देवान् याचन्त ऽइदं वे नो 

नास्तोदं नोऽस्त्विति ते तखा ऽएव याच्जाये दषे 

देवास्तिरोभता नेडिनसानि नेद देष्योऽसानौति 

तस्मान्नोपतिष्ठत ॥ 8 ॥ | 

अथ यस्मादुपैव तिष्ठेत । यज्ञो व देवाना 

माशौर्य॑जमानख तडा ऽएष एव यज्ञो यद्ाइति- 
राशौरेव यजमान तयदेवाखात्र तदेवैतदु पतिष्ठ- 

मानः कुश्ते तस्मदुपव तिष्ठेत ॥ ५॥ 

अध यस्मन्नोपतिषठेत। यो बे ब्राह्मणं वा 

श९समानोऽनुचरति च्त्रियं व्वायं मे दाखल्ययं मै 

ण्डान् करिष्यतोति यो वेतंव्वाद्येनवा कश्यणा 

व्वाभिरिराधयिषति तस्म वंस देयं मन्यतेऽथ य 

* 'दक्तौ'-- इति ग । 



( ३े्र० त्रा) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ११५३ 

श्राह किंनु त्व ममाक्ियोमेनद्दासोतोभ्वरं 

एनं इद्टोरीग्वरो निर्व्वदं गन्तोस्स्मान्नोपतिष्ठेते- 

तदि्वेवेष एतं ग्ाचते दिखे यन्लहोति तस्मा- 

न्ोप,तष्ठंत ॥ ६ ॥ 

अथं यद्मादुपेव तिषटेत | उत व याचन्दातारं 

लभत ऽणबोतो भक्तां भाग्यं नानुवुध्यते स॒ वयदेवाह 

भाय्यों वे तेऽड्डि विशि मेल्थेनं व्वेदाथनं भाव्यं 

मन्यते तस्मादुपेव तिष्ठेलेद भिन्न॒ समस्तं यस्म(टुप- 

तिष्ठत ॥ ७ ॥ 

प्रजापतिर्व्वा ऽएष भला † । यावत इष्टे याव- 

देन मनु तख रेतः सिञ्चति यद्मििहोचं जुहोतौद 

भेवेतत् सव्व मुपतिष्ठमानोऽनुविकरोतौद८ः सव्वं 
मनुप्रजनयति ॥ ८ ॥ 

स वा ऽउपवत्या प्रतिपयते। इयं वा ऽउपर 

दयेनेय सुपर यद्धौदं किञ्च जायतेऽच्यां तदु पजायते- 

ऽथ यन् न्युच्छत्यला ‡ मेव तदु पोष्यते तदा रत्रा 

ध: #* यदिन्धि-- दति च डा०-वेवरे दष्टः । 

1 भूला'- इति घ, डः ¦ 

‡ वन्च्छत्यस्या'-- इति च डा०-वेवरेण उरः 

र © 



१५४ ॥ शतपथव्रादह्मणम् ॥ ( रेव्र° रेत्रा० ) 

भूयो-भूय एवाल्तय्यं भवति तदच्लय्येणेवेतद् भनक 

प्रतिपद्यते ॥ < ॥ | | 

स आह । उपप्रयन्तो ऽअ्रध्वर मिल्यध्वरो वें 

यन्न॒ उपप्रयन्तो यन्न॒ मिल्येवेतदाह मन्तं व्वोषे- 

माग्नय ऽइति मन्त मु दस्मा ऽएतदच्यन् भक््यारे 

$अश्ये च गवत ऽइति यदप्टस्मटारकादखथय न 

एतच्छंरेवंव * मेवेतन््नन्यख्लयेवेतदाह ॥ १० ॥ 

अग्निम दिवः। कुत् पतिः पृथिव्या 
अयम् । अपा रेताछसि जिन्वतोव्यन्वं ब धाक्ति 

तदयथा याचन् कल्याणं व्वशदामुष्यायणो वै त्व 
मखलं वै त मेतस्मा ऽअसी येव मेषा † ॥ ११ ॥ 

अयेनदराग्नो १. उभा वा मिनद्रा्नी ऽमा | 

वध्टा ऽउभा राधसः सह मादयष्ये । उभा दाता- 

राविषं रयोणा सभा व्वाजदख सातये इवे वा 

मित्ये वा ऽडन्द्रौ य एष तप्रति; सयदस्त मेति 

तदाहवनौयं प्रविशति तदुभावेवतत् सह सन्ता 

| "ख्तक्ण्तेवः-- दति ग, घ, ध 

† मेषा इति च, ड | 

‡ “रुष् तपति- इति चडष्टो डा०-वेवरेण। 



( ३अ० व्र ) ! दितौयकाण्डम् ॥ षर 

उपतिष्ठत ऽउभौी मे सह सन्तौ दत्ता मिति तस्मा 

दृन्द्राण्नो * 1 १२॥ 

अयते योनिक्टैलिथः। वतो जातो ऽअरो- 
चयाः । वतं जानन्नग्न ऽअ्रारोहाथा नो ववया रयि- 

मिति पष्टः वे रथिभयोभयणवन इदं पुष्ट कुव्वि- 

त्येवलदाह ॥ १३ ॥ 

अथय मिह. प्रथमः। धायि धाट्भिर्हौता 

यजिष्ठो ऽअध्वरेष्वी डाः । य मप्रवानो गवो व्विह- 

सचुर्व्वनेष चितं च्विभ्वं व्विशे-व्विश ऽदत्यन्वंव 

धावति तयथा याचन कल्याणं ध्वरेदामष्यायशो 

वं त्व मखलं वे त्व मेतस्मा ऽअसौल्येव मेषा वधो 

ऽएव तथो ऽएवेन मैतदाह यदाह व्विभ्वं व्विशे- 

व्विग ऽदूति व्विभूर्चेष व्विगे-च्विभे ॥ १४ ॥ 

अच प्रलाम् †। अनु दयुतद्ः शक्र दुद 
ऽअह्गयः। पयः सदसखरसा सषि सिति परमा वा 

ऽर्षा सनौनां यत् सहससनिस्तदेतस्यैवावरद्ा 
तस्मादाह पयः सहस्रसां सषि मिति ॥ १५॥ 

* देन््रामौ'- इति घ, ङ । 

‡ प्रन्नाम्'- इति घ, डः । 



१५६ ॥ शलपयत्रःदह्यएम् ॥ ( रेप्र° २ब्रा° ) 

तदेतत् समाहाय्य षड़चम्#। तखोपवती प्रथमा 

प्रनवव्यत्तमावोचाम तदास्स्मादु पवव्यधाद एब प्रलं 

यावन्तो दयेव सनाग्रे देवास्तावन्त एव देवासतस्मा- 

ददुः प्रलं तदिमे ऽप्वान्तरेण सब्ब कामास्ते ऽअस्मा 

४दमे सञ्चानाने सर्व्वान् कामाम्तछत्रमतः ॥ १६ ॥ ` 
सवेच्चिः प्रथमां जपति। चिस्तमां चिहत्- 

परायणा हि यन्ञास्विहद्दयनासतस्मात् चिः प्रथमां 
जपति चिरुत्तमाम् † ॥ १७॥ < 

यद्ध वा ऽअन्राम्निहहोवं जुदत् । व्वादटोन वा 

कमा वा मिथ्या करोल्यात्मनस्तदवब्यल्यायुषी 

वा व्वचसो वा प्रजाये वा॥ १८॥ 

तदु खलु तनपा अग्नेऽसि। तन्व मे पाद्चा- 

यटा अग्ने ऽखायुमं देहि व्व्चोदा अग्नेऽसि व्वचोँ 

मे देहि। अग्नं यन्प्रे तन्वा ऊनं तन््र ऽअपृ- 

गोति ॥ १८ ॥ | । 

यज्ञ॒ वा ऽअच्रानिहोजं जुहत्। व्वादन वा 
कमया व। मिथ्या करोत्यात्मनस्तद्बदाल्यायुषो 

† माम्'-- इति घ, ड 



( रर 9व्रा० ) ॥ दि तौयकाण्डम् ॥ १५७ 

वा व्वर्चसो वा प्रजाये वा तन्द्रं पुनराप्यायपरेदयेवै- 
तंदाह तथो हाखेतत् एुनराप्वायते ॥ २० ॥ 

दानास्त्वा । शत हिमा द्युमन्तः समिधौ- 

महोति शतं व्वर्भागि जौव्यासमेलयेवेतदाह तावत् त्वा+ 
महान्त् समिधौमहौीति यदाह द्युमन्तं समिघो- 

महयति व्वयखन्तो व्वयम्कतथ स॒हखन्तः सहस्वत 

मिति व्वअखन्तो ववयं भूयास्म व्वयस्कृत् ल † भूया 
इवयेवतदाह सुश्लन्तो वथ भया सस्कृत् ल 4 
भूया इत्येवेतदाहागने सपलद्स्मन मद्ब्धासो ऽअद्ाभ्य 
मिति त्वया चय सपलान् पापौयसः क्रियाख्ेल्येवे- 

तदाह ॥ ९१॥ 
विच्रावसो खस्ति ते पार मशोयेति। चिरे 

तज्जपति, राजिव चिवावसुः सा होय सङ दष 

चित्राणि व्वसति तश्यान्नारकाचिचं ददश ॥ ९९ ॥ ` 

एतेन ह द्म वा ऽकषयः। रातेः खलति 

पारद समश्रुवत ऽएतेनो इ सेनान् रारन 

रच्नाछ्सि न व्विन्दन्लेतेनो $ ऽपवेष एतद् राचः 

+ †, ‡ (तावत्वा, "्वयस्कतवं . सदस्वतवं - इति क-पःठा; 

$ नाविन्दत्रेतेनो'- इति सा०-सम्मतः पःठ इति डा८-उवरः।! 



११८ ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ ( ३ रत्रा ) 

स्वस्ति पार समश्रुत ऽएतेनो ऽएनस् राजना 
रचा८सि नव्वि^दन्द्येतावन्न « तिष्ठन् जपति ॥ २३॥ 

अथासौनः। सं त्व मग्ने सूच्यख व्वर्वस। 

गथा इति. तदय॒दम्तं य॒न्रादिवय आ हवनौयं प्रवि- 
शति तेनतदाह स्प खाट् स्तुतेनेति तददुपतिषठम 

तैनेतदाह सं प्रिवेण धाम्नेव्याहतयो वा ऽअस्य प्रियं 

धामाद्ुतिभिरेव तदाह स मह † समायुषा संव्ववेसा 
सं प्रजया सट रायस्पोषेण म्मिपौयेति यथा त्व मेतैः 

स मगथा एव मह मायुषा व्वचसा प्रजया रायस्पो- 
घरोति वद् भक्नेति तदेव मह मेते: सङ्च्छा बलये 

वेतदाह ॥ २४ ॥ क 
अथगा मभ्यैति। अन्ध सयानो वो भक्तौय 

मह ख महो वो भक्तौयेति यानिवो व्वौर्य्याणि 

यानि वो महाधसि तानि वो भकच्ौयेल्येवेतदाहोज- 

स्थोजं वो भकयरेति रस सख रमं वो भक्तीयेयेवेतदाह 

रायस्पोष स्य रायस्पोषं बो भक्लोधेति भूमा ख 

भमानं वी भक्तौयेद्येवेतदाह ॥ ९५ ॥ 
~~~ 

~~~ ~-__ -~--_ ~~ ~~~ 
-------~~~~- क 

ना बिन्दत्रतावन्न'-- र्ति सा०-सम्मतः प'ठ इति डा० वेवर्. । 

† "स मह'-- इति ष, ङ | ... ९ 



~~ 

( ३अ> 9त्रा ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ १५९ 

रेवती रमध्व मिति रेवन्तो हि पशवरसमादाह 
रेवतो रमध्व मित्यद्िन्योनावस्खिन् गो ऽस्मिंलोके 

ऽस्मिन् चये । इडेव स्त मापरगतेव्यात्मन एवैतदाद 
मदैव मापगातेति ॥ २६ ॥ ं 

अथ गा मभिरख्श्ति। सहितासि व्वि्व- 

ह्पोति व्विश्वद्पा इव हि परशवस्तस््माटाह व्विष्व- 

दपौव्य्जां माविश गौ पत्येनेलय्जति यदाह रसेनेति 

तदाह गोपय नेति यदाह भघ्रति तदाह ॥ २७॥ 
अथ गाहपत्य मभ्येति । स गाहपत्य मुपतिष्ठत 

$उप त्वाग्न दिवे-दिवे दोषावस्तर्धिया व्व धम्। नमो 

भरन्त एमसौति नम एवास्मा ऽएतत् करोति 

यथेनं न् # हिधयात् † ॥ २८ ॥ 

 राजन्त मध्वराणाम् । गोपारूतख दीदिविम्। 

व्वहमानएखे द्म ऽति खं वे त ददं यन्द्रम तन्त्रो 
भूयो-भय एव कुव्विलय वैतदा ॥ २८ ॥ 

4 स नः पितेव सुनवै ‡। अग्नं सूपायनो भव। 

सचखा नः खस्तय ऽइति यथा पिता पुत्राय सुप 

† ददिर्स्यात्'- इति घ, ङ। ‡ खूनव'-- इति घ, ङ 



१९० ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ ( ३प्र° शत्रा ) 

चरो नवेन केन चन् हिनस््येवं नः सुपचर एधि 

मैव त्वा केन चन दिएसिष्नेलयं तदाह ॥ ३० ॥ 

अथ दिपदाः । अग्नं त्वं नो ऽअन्तम उत. चाता 

शिवो भवा व्व्यः। व्वसुरग्निव्वसुश्रवा अच्छा 

नक्षि द्युमत्तमद् रविं दाः॥ तं ला शोचिष 

दीदिवः सुन्नाय* नन मौमहे सखिभ्यः। सनो 

बोधि श्वधी † इव मर् ष्या गो ऽअघायतः ससस्मा- 

दिति॥ ३१॥ | 

यडा आहवनीय मुपतिष्ठते। पशुंस्तयाचते 

तस्मात्त मचावचेन्छन्दोभिरपरतिष्ठत ऽउच्चावचा इवं 

डि पशवोऽथ यद् गाहपल्यः पसषांस्द्ाचते तद् 

गायचं प्रथमं चिच गायचवा ऽअ्रगननग्छन्दः स्वेनवेन् 

मेतच्छन्दसोपरप्ररति ॥ ३२ ॥ 

अथ द्िपदाः। एुरुषच्छन्दसं वे द्विपदा इिपाडा 

ऽअयं पुरुषः पुरुषानेवेलदाचते पुरुषान् हि याचते 

तस्माद् दिषदाः पशुमान् हवै प॒रुषवान् भवति 

य एवं व्विहानुपतिषते ॥ ३३ ॥ 5 

# ख म्नाय'- इति संह्िता-पाद इति डा० वेवर् । 

† श्रुधि इति चपाटौ दष्टो डा०-वैवरेण। 



( ३० धव्रा० ) ॥ हितकरम् ॥ १६१ 

अथ गा मभ्यैति* । इड ऽणश्चदित ऽप्ौतौडा 
हि गोरदितिरहिं गौल्ता मभिख्ति काम्या एतेति 

मनुष्याणाठ् दयेतासु कामाः प्रविष्टास्स्मादा 

काम्या एतेति मयि वः कामधरणं भूयादिलहं षः 

प्रियो भूयास मियं बेलदाह ॥ ३४ ॥ 

अथान्तरेणाहवनोयं च॒ गाहपश्यं च । प्राडः 

तिष्ठन्नम्नि मौचतमाणो जपति सोमान सरणं 

कश ब्रह्म गस्पते । कचतीवन्तं य चोथिलः † ॥ यो 

रेवान्यो ऽअमोकवहा व्वसुविरयुदिवर्नः। स नः 

सिषक्त यस्तुरः ॥ मा नः णएुसो ऽअररुषो धृतिः 

प्रगडः म्य । र्ता शो बह्म णस्यत ऽद्ति ॥ ३५ ४ 
धद ऽप्राहवनोय मुपतिष्ठतै। दिवं तदुष- 

तिषठतेऽथ थद गाहपव्य' प्रथिवी तदधेतदन्तरिच् मेषा 

हि दिग् बहस्यतेरेताप शयेतदिश सपतिष्टते तस्माद ` 

बार्हस्पत्य जपति ॥ ३६ ॥ 

महि चोणा मवोऽसतु। द्युचं मिवखाय्थम्णः 

दुराधष व्वसगख॥ न हि तेषा म्रसाचन नाध्वसु 

व्वारणेषु। हणे रिपुरघश्छसः॥ ते डहिणवासो 

` न्ह गडा "` पकर 
-- ~ 

१९ 



१६ | #॥ जऋंतचथब्राद्मणम् ॥ {रप्र र्व्रार } 

अटितैः प्र जीवक मर्चयाय। ज्योतिव्यच्छन्यजसख 

मिति तत्राति नाष्वसु . व्वारगेषित्येते ह वां 

ऽअध्वानो व्वारशा य ऽ मेऽन्तरेण दावापथिवी ऽएतान् 

येतदु प्रतिष्ठते तस्मादाह नाध्वसु व्वारणेष्विति # 

॥ ३५ ॥ | | 

` अधेनद्रौ। इनदरो वे यन्न देवता सेन्द्र 
मेकेतद्गनुपरश्थानं कुरुते कदा चन स्तरोरसि 
नेन्द्र ससि टाशुष ऽइति यजमानो वे दाप्रवान 

यजमानाय द्रद्यसीद्येवेतदाहोपोपेन्च॒ मघवन् भूय 

बन्न तै दानं देवख पच्यत ऽइति भयोभय णवं 

न् इद् पुष्ट कुच्विल्येवेतदाह ॥ ३८ ॥ 

` अथसावित्रो। सविता वे देवानां प्रसविता 

तथो हास्मा ऽएते सविद्धप्रसृता एव सव्वं कामाः 

सड्ष्यन्तं तत् सवितुव्वरेष्यं भर्गो देवद धोमदहि । 

धियो यो नः प्रचोदयादिति { ॥ ३९ ॥ 

` -अधाग्नेयौ ‡। तदग्नय ऽएवेतदात्सान 
मन्ततः परिददाति गै परि तै दूडभो रथो- 

# ̂ ध्विति-- दति घ, छः। | 

† दिति-- इसिग, घ, ङ। ^ 4 वी इति 9, 



{ ३अ० व्रा? ) ॥ दितीधकार्डम् ॥ १६३ 

$स्म२॥ # ऽअश्रोतु च्िश्वतः। येन रत्सि 

टाशष इति यजमाना वे दाश्वायसो योवा 

ऽअखानाछरष्यतमो ग्यस्तेनेष  यजमानानभिरत्तति 

स यस्तेऽनाष्ठष्यतमो रथो. येन यजमानानभिरचेसि 

तेन नः सव्वंतोऽभिगोपायेल्येवेतदादह चजिरेतच्न- 

पति ॥ ४०॥ 

अथ पचस नाम ग्ह्ाति। इदं मेऽयं व्वोय्धं 

पवोऽनुसन्तनवदिति यदि पचो न खादप्यात्मन 

एव नाम रह्लौयात्॥ ४१॥ २॥ | 

1 इति ठतौवप्रपाठके हितीयं ब्राह्मणम् (र, ४. । 

अथ सायङ्गलीन मन्नयुपसानं विधिव्ुस्तदर्थं माख्याधिका 
माह-- “भ्रमौ हेति । एतच पुनराधानव्राह्मणे † व्याख्यातम् । 
तव हि “ऋतून् प्रविषेश, अच तु “रातिं प्रविश इलेतावान् 
विशेषः । "नत मेतदिव्यादि । भरव्यायत्याम्' चागामिन्यां रातीः 

सायं' काले "तम्" खम्निं देवम् उपतिष्ठन्ते ४ । उचस्ानप्रकार 

माद-- देहिन द्ति॥१,२॥ 2.0 

यक््ादेव मन्न पस्धाना् पश्वो देवैलंबखाः, तस्माद् य॑ज 

मानोऽपि तदुपस्थाने कुयादिति विघत्ते-- “तस्म इति! तश्च 

# “स्म ३१-- इति क, “ऽस †३॥' - द्रति घ, “(स्सा द्॥' -- इति ड; 

† अचोव पुरस्तात् ( २य्० देता" २, ३ क्) ब्रश्यम् । | 
+ कार श 8 ॐ, १२. १.। 1 + ~ ॥ 



१९४. ॥ ्रतपधत्रा द्व णम् ॥ ( देप्रः रत्रा}. 

यक्प्रािलच्णाय फलाय । "कम् - दति वाक्वपुरणे * । अन्यत् 

निक्दसिष्टम् । “दन्तो इवेति । य वं साय मग्नौ उपतिष्ठेते 

ल्प यजमानाय लावम्नौ अभिमतं फल' प्रयच्छत इत्यर्थः। एव 

शुपययानविधिः॥18३॥ र 

( अरथोपस्यानदोषपरो % ) पूवपच्चौ सिवान्तत्वेन प्र ति- 

धादयवि-- “खथ यस्नादिति । यस्मात् अन्न्युपस्यानं न कत्तं 

व्यम्, सल्कारण समुच्यते। देवाः खलु पुरा मनुष्यैः सारं मिद 

लोक्षे मिवसन्तः तद्याचमेन पोडिताः सन्तस्जिरोभूताः, च्रलो- 

$न्निरपि उपस्थामेन याष्यमानस्तिरो भवति, याचितष्षलस्था- 

दानेन भेव धजमानं (हिनसानिः, अत एव हेष्योऽपि न भवा- 

नीत्यनेनाभिप्राेशेत्ययं; । यस्मरारेवं तश्ात् नोप्येवोऽग्निरिति 

पूपक्तः ‡ ॥ ४॥ | | | 

“अथ यस्मादित्यादि ! यस्मात् कारषादय्यु पस्थानं कत्तैव्यम्, 

तहुच्यमै-- देवानां सम्बन्धो यो थयन्नः", स हि यजमानस्य 

श्वाशोः कलप्राचनर्पः ; "तत्" तथा सति येषा मलिद्ोवा- 

हतिः एष एव यज्ञः सेव यजमानस्याशीः । - ^लव्यदेवेत्यादि, 

यजमानस्य यत्, तदाशौरूपं फलम् ; तदेवाख्मिन्ननिद्दो तेऽगिनि सुप- 

तिष्टमानः कुरत व्यर्थः ॥ ५॥ 

 पुनरप्युपस्थानपत्तं प्रकारान्तरेण प्रतिपादथति-- अथ 

यष््मादिष्यादिना ¦ योव तब्राह्मल मित्यादि । ब्राह्मण्स्षचिययो- 

शब्छलर ब्माशंसमानः फलाभिलाषी परुषः अनुचरति" अनु- 

% "व्रक्वप्रतिषूरख'-- इति च। 

१. शधमैग्रौ न्घ पुस्तफेध न उश्यति । 

४: © ५. ९२.२। 



~ न्न 

( रे्र° शत्रा ) ॥ दितो चकार्डम् ॥ १६५ 

वर्चसे, तघ्याभिप्राय माह-- “खयं म इति । यथैव मनुचरति 

घरुषः, तं ब्रह्मणादिं वाध्येन' वदनेन सुतिशष्देन, "कमणा वाः 

परिचरणलकत्षणेन अभिरिराघधयिषति' अभिराधयितुः शेवित॒ 

मिच्छति, तस्मे पुरुषावैव सः" ब्राह्मणादिः प्रभुः धनं श्यं" 

दातव्य मन्यते" । यस्त्वेवं निषुरं भाषते, सः 'चनं' ब्राह्मणादि 

प्रभं ष्टोः' % विदेषरं कन्त मोष्लरः समथः श्यात्, तथा 
“निवेदं मनस्वापं ममन्तोः' न॑ मन्तु मोण्ठदः स्पात् । निष्ठुर 

भाषणप्रकार माह-- “श्चं न्विति। छे देवदत्त! यवं मह्ध 

न ददासि, सत्वः मम किं चासि९ न किचिदपि भवसि, त्वया 
क्षिं प्रयोजन भित्यधंः। एवं ससमन्रकहोभेनाम्नेराराधन भेव 
कार्यम्, तदुपस्थानन्तु फलप्रार्थनकूपत्वेन निष्टरभाषणवदपराध- 

छेतुरिति न कत्तव्य मित्याह “पतदिति। होमसमिन्धनाभ्या 

मलिनं प्राप्य पुनङ्पस्थामेनेव याचते, याचनं चायुक्त मित्यजुपख्यान- 

पन्तो ज्यायानिव्यर्थः ध ॥ € ॥ । 

श्रय ॒धश्मादिव्यादि । लोकै हि यावत्' पुरुषो द्टातारं 

प्राप्नोति, स च भक्ताः पोषकः प्रभुः भाये पोष्यं याचकं खतो 
"ना नुबुध्यतेः, (सः' चेव याचकः एवम् “प्राहः विन्नापयति,-- दे 

खवामिन्! अचं तैः त्वथा भार्यं; पोः शख्ि, भाः मां 
----~-> ^= 

+, † “दरे तोसन्क्षनौ"-- इति पा० ० ३. ३.१३ । 

‡ उपस्ानानुपस्यावपक्तौ तैत्तिरौधेरयि विचार्योपस्थानं कत्तेय। 

भिवयेष श्विद्वान्तितम् तथाहि-"“उपस्येयोऽमौ दर्मो पस्येधारद्याद्ुर्मनुष्या 

येनृष्वे योऽरदराद्व्यायेमं याचति स इमृन्वे त सुपाच्छछेव्यथ कौ दैवानह- 

रर्याचिष्यतोति, तखच्नोपस्येयोऽथो खसाहराशिषे वै षौ यजमानो 
यजत देषा खलु वे आह्िल(मेराएौयेदन्मि सुपति, तस्साटुपस्येयः' --- 

दप्ति ते” सं ०६.५.६६; 9। 



१६६ ॥ ग्रतपश्च व्राद्यणएम् ॥ ( २प्र० रत्ना ) 

"विभिः पोषं इतिः । एवं विन्नापनानन्तर भेव “एनं ' याचक 

परुषं “वेद' जानति। सनन्तरच्च "एनं' भायंः पोष्यं (मन्यतेः । 

तस्मात् ऋग्विधानरूपं खःभिभूतस्यानेरुपस्यानं न दोषाय 

किद्धित्। रद मित्' इद मेव समस्तं सम्यु णं मित्य; & ॥ ऽ ॥ 

 यस्माचान्यस्मात् कारणात् अग्न्युपसान मवश्यं कर्तव्यं तदु- 

च्यते-- “प्रजापतिवां इति । अग्निहोतरहोमो दहि शेतस्सेक- 

द्यानौयः, गभाशवेः निषिक्लस्य र्तसः हस्तपादादिमच्वेन यद् 

विशिष्टरूपकरणम् , तदनग्न्य॒ पस्थानसाध्यम् , अतोऽग्नि मुपतिष्ठमानों 

यजमानः सवं भिदं निषिक्तं विशिष्टरूपं कुवन् “अनुप्रजनयति' 

अनुक्रभेशोत्पादयति । तस्तम्रादवश् मन्न्युपसानं कत्तव्य 
मित्य; ॥ = ॥ | 

तत, प्रथमाया ऋवो लिङ्गविशेष मुपन्यस्य प्रणंसति- 

स वा इति। उपवत्याः उपशब्दयुक्लया ऋचा 4 । “इयं 

षा इयादि। श्यं वा उप' योऽय सुपेल्युपसंगेः, दयं भरूमिरेष 
सः, येनः द्प्रक।रेण इथं" भुमिः उपशब्दवाया । तत्रकार- 

दथं दग यति-- 'वद्लीय मिति। यत् किञ्च' जायमानं, (तत् 

सर्वम् श्रस्याम्' उपजायते" । (तत्' न्यु च्छति" नितरा मान्ति 
प्राप्रोति, तत् रपि श्रस्याम्' एव उपोप्यते' निलोयते। अतो 

जायमान एव॒ बहोराचाभ्याम् श्रक्तय्यं भवतिः तत्सम्बोपशब्द- 

 #* रखतदैवोपस्थानं वाल्सप्रोपस्थान ` सुच्छङे। “उपप्रयन्तोऽध्वर मि्यत 

आरभ्य परि ते दूडभ दन्तः बाह्यप्रोपस्थामम्'-- दलयुक्तः (या द°) । तच च 
वल्यप्रोनामषिंणा डर"; सक्तं वाह्यप्रम्, तदीयं रुवास्योपस्थानस्य मन्त 

ति षोजम्। 

† “पर्यन्तो अध्वरम्". -द्येषा क उप्रवतौ | वा" सं ३. ११। 



( ३अ० धत्राः ) ॥ इलौयकाण्डम् ॥ १९७ 

युक्त; प्रतिपद्यमानः चयरद्ितेनेव मुखा श्रतिपश्चते' उपस्थानं 

प्रारभ्यत # दत्यथैः ॥ € ॥ | 1 

क्रभेणोपस्थानमन््ान् विधिल्बुस्तावदुपवती सचं विधाय 

प्र स॑सति-- “स भद्ेति। “अध्वरो वे यन्न इत्यादि, सुगमम् । 

दितौधपाद ममु तत्र॒ मन्वशब्दो बच्यमाणमन्तपर दति 
व्याचर-- “मन््र मु दयस्मा इति। “आरे खे वेति। भस्म 

च्छब्टात् पञ्चम्यथं शे-खादेश इति व्याचष्ट -- “ख्मटारका- 

दिति॥ १०॥ 

रध हितौया च मन्नयु पस्थाने वक्व्यतेन सिदैवदन्द्य 
तात्य माह -- “अनिमूरदेति ¶† । “अन्वेव धावतीति। श्रनु- 

धावति श्रनुषत्य ¢ प्रण॑सतोति यावत् । एतत् सदृष्टान्त सुप- 

पादयति-- “तद्ययति ॥-११ ॥ | | 

“धेन्द्राग्नोति। अनिमरईत्यनन्तरम् “उभा वाम्" इती 

न्द्राम्नीदेवताका ऋक् ६ अनग्न्युपराने प्रयोक्तव्येव्यधंः। श्रस्या 

मवि शन्द्रालीः-णब्दस्य विवक्ित मथे मादह-- “एष वा इन्द्र 

इति ॥ १२ ॥ 

चतुर्थी श्चं पठटिला स्तौति-- “यन्त इति || युष 

वाद्रति। यदत्र गर्यिशब्दवाच्म्, तत् पुष्टिदहेतुभ्रतं धनम् । 

““नरूय एवेत्यादि, मन्गत-वदय'-पदाभिप्रायकथनम् ॥ १२ ॥ 

थ तस्िन्नुपखयाने पञ्चमी खच विधाय तात्य कथयति-- 

शग्मय मिहेतिभु। विभू ह्येष दइति। विशे-विशे सवस्य 
---------------=----------------------------=--=---= ~= न= -------------- न 

# ्रारभत'- द्विच । † वा० सं ३, १९॥।. 

‡ “अनुसरति दति च ।  § वा० सं° ३. १६। 

| वा० सं° ३. १४ । | ¶ वा० सं° ३, १५ । 



१६४ ॥ शतपयत्रा ह्य णम् ॥ ( उप्र रत्रा° ) 

प्रजायै "एषः अभ्निः विभूः तदभौष्टप्रदाने समथ 

इत्यर्थः ॥ १४॥ + 

षी मचं विधाय प्रथं सति-- “अस्ये ति । “पश्मावा षा 

इति । सनौन' दानानां मध्ये यत्' सहस्सनिः' सदख- 

सद्लाकस्य घनथ्यं दानम्, "एषाः "परमा" षर्व सनिः ॥ ` 

ताश्च षड़चो मन्सकाश्डे एव व्याख्याता इति नात्र पुन- 

व्याख्यायन्ते ¶ ॥ १५ ॥ 

अधेला ऋचः समूह क्षत्य प्रथमोत्तमयो लि ङ्गविशैषोपजोवनेन 

स्सौति-- “तदेतदिति । त्माहायम्' एकंका बच प्रदेशान्तरे 

पठितां समादृल्य समुदायीषह्वत मेतत् "षड़वं” सूक्तम् । तसखः 

श्रथमा' “उपवती", “उत्तमा तु श्रह्नवती' । तद्रोपवतौ भूम्या- 

सिङ्घव्येतत् प्रागेव "खवोचामः, अतः परम् तत् प्रतिपा 

मित्यर्घः । ““अथाद एवैति। दः" द्युलोक एव श्रब्रम्' । 
सस्य प्रलशब्दाभिधेयता ४ भुपपादयति-- “यावन्तं इति । “सना. 

दति निपातः पुरेव्यस्याथं। धावन्त एेव' हि खये (सना 

सनातनाः “देवाः” (तावन्त एव देवाः" द्दानौ मपि ; "तश्ात्ः 

तदाश्रयभूता क्षौः पुराततनवाचिना प्रव्रशब्देनो्त इव्यर्धः। 

"'तदिभे एवेति । दमे द्यावाणएथिव्यौ “श्न्तरेणः “श्रनिमूषा"- 

इत्यादि-मन्तप्रतिपाद्याः सवं कामाः” अवसख्िताः। “तै स्मा 

इत्यादि, स्म्टम् ॥ १६॥ 

# वा० सं ३, ९६1 

† चलुवेदस्य॒षालसभेय-कार-मन््रकाणन्त॒ सायगाचायेण द्याख्यात 
अपि शतपथव्याख्यानाटत्तरम् ; तस्मादिह मन्रकाणं तेत्तिरौयस्य बोध्यम् 
ते सं° १.५. ५ प्रशचयम् । 

‡ प्रत्र शब्यनामघेयता'- इति च । 



( रेथ्र° छत्रा ) ॥ दितौधकाक्डम् ॥ १६९. 

` प्रथमोत्तमदोस्तिर्जपं विधाय प्रभसति-- "सवै चिः प्रधमं 
जयतौति। थ्य षषुचस्यम सूक्तस्य 'उपभयन्त' इतीर्य 

प्रधमा, “अस्य प्रह्नाम् "-दइलध गुत्त्ना ;  उपस्थानका तै तथोस्ति- 
जपः कार्यः % 1! यतः यन्नः" द्वाव" चिहत्पारम्बः ; 

निर्वापप्रो धषणसासिषेन्यनुक्वनःदिषु लिराछ{सिदकनादिवयर्धः ४१७} 

“वनुषा अमेऽसि' इत्था दिशन्देराच्क्नी यो पस्थाने विधित्सु 
स्तत्निवच्तंः दोष भुपन्धसलि--- “खद ठा बनि। अनििद्ोत्र- 
डोव कुर्वन् वाद्येन वाः च्यवहारलाघ्येन् सन्तोक्वार्केन्, शदीर- 
साष्येनं कम्मण वा, यत् दलिष्याकरोतिः चन्यधानु तिति, 

तत्" सैन (आक्न.' यजमानस्य रोधः जौषमस्ये, वर्चसः" 
वंजमः, प्रजाकै' प्रजायाश्च दवद्यलिः खण्डयसि। चा-गंब्द्- 

शचार्थे ॥ १८ ॥ | | 

थेतहोषपरिदाराय तदुखितमन्दकरण्धकौपर्यान सादह-- 
“तदु खल्विति †। पत् खलु दते धसी; ॥ १९. ॥ 

भ्य वा दयाद्युत्ार्धम् | “तक्र इव्यादि! यदेतन्िष्वा- 
करणेनाय॒रिव्यादि खण्डितम्, दे ममे! लत्' त्च पुनः" 
श्राप्याययः वर्दयेति (तश मा एषः इततिमन्चभागस्य व्याख्याः 

नम् ॥२० ५ १ | 

“द्न्धानास्त्व स्वादि { । “श्त हिमाः" दल्यस्यं तत्य 

 माह-- श्तं वर्ष्णसीसि। सतसवत्सरजीदनवन्ति अूयास्े- 

सरथः । वैत्तिरौयकऽष्येतक् विणदौतम्--- “शतथ हिमा 
--------*-~-~~---न ~न क~ -------->--~-~- ~~~ भ, 9 = न - न -> -~- 9 ---क- 

#* का० श्रौ° स 8.१९. ९ के, ख 
† वा० सं° ३, १७। 

‡ रतत्यूवेधुबेकण्टव्ाश्यः दर्यः । $ वार सं ३.९८.६); 

41 



१७० ४ शतययत्रा छं णम् ४ ( ३प्र०. रत्रा) 

इत्याह शलं ला हेमन्तानिखिषोयेति वा्वैतदादहेति # । “यु मन्त 

सिति मन्वभामस्याथ माह-- “तावच््वेति । ("तावत् शत- 

संवत्सरज्यौवनावधि, हे अगे ! त्वां “य मन्तं" दीतिमन्तं (महान्तं 
समिधीमडहि, खन्दी पदेमेत्यर्थः ! “वयन्तो वयस्छत मित्यादि । 

वय इत्यच्रनास † + प्रभरुताद्रकक्का श्रूत्वा वथसोऽत्रस्य कर्तार 

ल्वा सुपतिषटेमहि । णवं ससन्तः इत्यत्रापि योजना । उभ- 

य विरेष्ठणइय सपि विरेकाभिषएाय सिति व्याचषटे-- “वयस्वन्तो 

व्य सिति॥ वयः अन्रं करोतोति वयस्छत् , सहः एतना ममि- 

भवनं तडन्तः सदस्वन्तः, ताह सहः श विषयक मभिभंवनं 

करोतीति सदस्कत् । “अग्बे सघलटन्भन समित्यादि। सपल्लो 

दभ्यते हिस्यतेऽनेनेति सपन्नदम्धनोऽस्किः । तथा च त्वया" "वयं? 

सपन्नान्' 'पापौीयसः' अतिशयेन निल्लष्टान् क्रियास्म करवामेति 

विशेषेण ताल्वर्यकथनम् ॥ २१ ॥ | 

““चित्रावसो- दत्यादिमन्वस्य विजंपं $ विधत्ते-- “चि- 

ब्ेति§। ^राति्व इत्छादि। “हिः यस्मात् साड रातिः" 

ग्रहनच्चत्ाटीनि चित्राणि “सङ्गह्य इव वसति, तस्मात् चिच्ा- 

वसुः रात्रेनांमघेयम् । -अत एव इदानौ मपि रात्री नभक्ि 

'तारका'-लक्षणं चितं" “दटडइशेः दृश्यते ॥ २२ ॥ 

` चरस्य मन्तजपस्य प्रयोजनं वक्तं पुराठन्न सुदाडरति-- “एतै- 

# त° सं० १,५. ८, १४। खत ब्राह्मणम् “अमे गहपति” इति ते" 

सं १.५. ६. ११, मन्तपदयाख्यानपरम् ; ““इन्वानास्वा शत हिमाः” - इयं - 
तन्म त्रयाख्यानत्राङ्यरे त्वामनातम्- “शत हिमा इत्याद श्रातायुः पुरूषः" 
- इत्यादि) ते सं° १,५. ७. १४, । = ` : 

† निच० २, ७, ७। 

¶ काण श्रौ स्०४,१२.३घ। ` § मन्तस्तु वा० सं ३,१८.२। 



( रेअ° छव्रः° ) ॥ दितौीयकाण्डम् ॥ १७६ 

नेति। "एनः. “चि त्ावसो-इति मन्तेण "रातेः" पारम्! अ्रव- 

सानं स्वस्तिः कषेमेण. समश्रूवते' सम्प्राप्रुवन् 1 तथा दनान्' 

ऋथोन् एतन्मन्तजपैनेव रातेः प्रीणनात् तत्सम्बन्धिनो राच्सा- 

द्यो (न विन्दन्ति) नाविन्दन्, नालभन्त ददानीन्तन- 

स्यापि॥ ४ 

इमं मन्त मन्न्यपस्थाने जपतो यजमानस्य तत्फल माद-- 

'एतेनो एवेति । “'एतावन्विति। “उपप्रयन्त”-दत्यारमभ्यं 

चित्रावसो-इत्येतावत्पर्थन्त ॒मादवनोयस्य. समौपे (तिन् 
जपेत् # ॥ २२ ॥ क 

: ` ५“अधासौीन दति †#। वच्यमाणान्ः “स॑त मने-इग्या- 

दिकान् ४ मन्दान् तवरैवासौनो जपेदिव्य्थः। दहे शले! लं 

“सुय स्यः व्व्च॑साः तैजसा -समगथाः' सङ्गतवानसि दरति प्रती- 

यमान मिमं मन्त्रार्ध. सुपपादयति-- “तद् यदस्तं यत्रिति। 
“स्रस्तं .यन्' अस्तं ` गच्छन्नित्यर्थः। सूर्यस्य रात्रावाहवनीयप्रवेशः 
“अनिर्ज्योतिर्जयोतिरगिः खादहा"-इति डहोममन्त्राधकथनप्रस्तावे 

प्रतिपादितः §। . सष्षौण . मित्घादि। ;ऋषौणंः 

सम्बन्धि यत् सुतं - स्तोत्रं केन सङ्गतवानसौति. मन्त 

वाक्यार्थः ५.६4 व 

एतहि प्रक्ततान्न्यु पसानाभिप्राय माह-- . “तद्यदिति । 

“आतयो वा अस्येति । श्रस्यः अमेः आ्रज्यटधिन्तौरादिद्रव्यः 

साध्याः श्राहइतथो वा" आहइतय एव श्रियं धाम' तच्नो्तियं ` 
॥ 

* का० धौ ख० ४,१२.३ क, ख, घ। ` 4 

† काण्ग्रौर ० ४,१२.४।. -  , . .‡ वा० सं ३१९६. 
§ रुतश्ये वाध्यायस्य दितोयत्राणं तन्नाव्यच्च ‹ द्रख्म् \ ` 



१०९ ॥ शत्रनाद्यं णम् ॥ ( शप्र र्मा”) 

असेरम्। तथा चाद्ुतिभिस्व सह्तवानमीय्ः।. “समद 

मायष्ठेल्यादि। दं सले! थथा तं भेतैरायुरादिभिः समः 

गथा;' सखङ्ृतवानसि। भभेलङिः "मातिष्ा'-इति # चु सङ्, 
"अनुद त्ोपदेश "इत्यनुनासिकलोपः 4 । एवम् “सद्म्' अपि 

तेः सङ्गच्छ्येत्य् । “ङ् भलि, “रायस्पोषेण - इयस्य 

व्याख्यानम् ¦ अखीः घनफनकी। दिद वेनेव्युतो यावानो भवति, 

सायस्रोपहैतयनेन तावान प्रतिपद्यत इरः ॥ ९४॥ 

"अध गा यभ्यैतीति 4 अश्जिह्ञोव्रदह्योमाथस्य पयसो 

दोग्प्रौ यादः, ताम् "स्वं स्याश्धी दो भच्तौयम्''-इति मन्तेण ६ 

अभिगश्छदित्यथैः "अन्धः" -णन्दोऽच्वाची |, तिन च सज्ननितं 

कीं च्यत इति व्वावके-- “व्यानि घो कीयकीति। दे गावः) 

युयम् न्धः स्थः च्तौसन्तूपा सक्य , घतश्दुपभोगुजनितानि 
वः युसत्सम्बन्धीनि वीया, "मद्द्ि पेजसि, लतानि 

भच्तौयः मरम्जेवेज्यंः “टस स्येति "जलनं षलप्राण- 

नयोः" इत्यस्मात् ¶ घालोनिश्यन्र (ऊक् "पष्ट षललकरं साच 

इत्यभिप्रायः "जूषा स्थेसि। `रयस्माघ-ण्ब्दस्य भूमाचलं 

प्रगा्रातम्-- “गःयस्मोषेकषि धद भुजेतौति &# ॥ ९५ ॥ 

“ददतौ रमष्व सिहमीति 4 । "रेवन्ले हीत्यादि । वन्तः 

श्यिसन्तः, पचतीत्याह चमधक्कः पथवो रयिमन्तः। 

ग्येमलो बलस ^ इति व्यु सखशारणम् । (ऋह्मन एवेति । 
~-------- -------= 

# प्रा० शू. 8 ७७। । { प° ° ६. ४. ३२७। 

~ का० श्र ष? 8. ९९. ५। व क्० इं, ९० । 

| निव २,७७.९; निर्० ५,१.१९) ¶ चु च ११५ ०1 
स भून 9 {> राढ त्र धः ^ ग +^ %# शततुधुतेककििकाकाम् (१५८ र" ) | 

1 मरय त ववा १८७ दन ५ 



( ३अ० शत्रा° ) ॥ हितीयकाण्डम् ॥ १७१ 

सस्थिन्निति मन्तगतेदश्ब्देन सन्निद्धितवाचिमा खंसम्बवरखड- 

मोष्ठाजि विधिषेश "खोल्लनः एव ख्व एलत् फल माशणास्यत 

द्रतय्थः! $ गावः ¦ यूयम् श्क्तैवः मदौये गोदो स्तः मवत, 

(मापगातः जमा अचमच्छतेलि मन्वभागस्यायथेः । तत्राएगमना- 

वधेरमुपादनात् तत॒ भुपव्यस्य योजय{सलि-- “मेवेति । मक्छका- 

ए््ेवं मापगकेद्यर्थः ॥ २६ ॥ 

समन्तकं गोशर्यनं विध्य प्रम॑सनि-- "अथ गा भिति #&। 

'विष्डानि' सर्षाणि, शक्तल्ष्णादीनि रूपाणि यश्याः, सा 'विष- 

कुपौति' व्यक्ति मभिपरेद्य वाचषे ““विष्वर्पा दव हीति ॥ २७ ॥ 

एव माहवनोयस्य समन्तक सुपश्यानं सप्रपचचै 4 विधाय, 

गहपश्चच्य ¶ सदु विधत्ते “अथ गादहपलयय मभ्यैतीतिः। 

नम एवास्मा इति, "नमो भरन्तः?-इति नमस्कारश्य 

सम्ाद्यतल्ावगमालं अतिक्रमजनिसाधराधनिष्ठत्तयेऽस्मै गाद पत्याय 

नमस्कार भेव क्ररोतील्यर्धः। इतस्था हदि 'प्रथमाभिं माहं 

पल्य मतिक्रम्य आद्धवनोयस्योपश्चानकरणात्ं स गाडपव्यः करूषः 

सम् ययेन न इिस्यात्, तया नमस्कारः क्रियत इत्यः | ॥ २८ ॥ 

एषं प्रथमाया कऋचस्तात्पर्यं मभिधाय दहितोवा चं परिता 

ताद्य विशेष भाद-- “राजन्त मधष्वराषण मिति¶ृ) शं वा 

इश्याष्ि। दम इति णडनाम ##। यन्मदौयं दन्नं हे अने: 

तै तव समूलम् , श्सस्तथाविधं लं नः श्चस्ावा पुनःपुनः 
---च्----- ~ "---- ~ --*---~-*+---*+~-~- - ` ------- ----~-- ---* -- ---- ---"-----"-=--------~- "~~~ ~~ ~ 

# काण्श्ी० ह° ४,१९.९ मन्ठ्तु वा० सं०३, २२.१९. 
“सए „9 4 3 प नन † सप्रपन्नः द्रति च। ‡ गाप “इति | 

§ कष स्रौ" मू 8, १२९, ७। | वा० सं° ३, १९। 
¶ वाऽ स” ३, २३। + निर० ३, ४.१९ ।. 



१७४ ॥ शं तपयत्राद्यणम् ॥ ( रप्र०-दव्रा० ) 

क्विति “खे दभे-इतिमन्वपदयोविंवक्तितोऽर्थः इति भावः ॥२९॥ 
"स॒ न: पितेवेति ‰।. माहपत्योपस्ाने ठतीथा । 

^^पितेव सूनवे'- दति दृष्टान्त सिद मथं निष्क यानुवदटति-- “यधा 

पितेति। खपचर.› सु उपचरितु नमस्कारादिभिरुप्च.रः 

घ्नस्य सेवितु योग्य एव भवति । .स च पुतः एनं पितरं 

केनचिदपि साधनेन नैव हिनस्ति" वाधपे। रवं गार्हपव्याने 

लं..नः' भ्रस्माकं “सुपचरः एधि' स॒ष्टपचरितु' योग्यो भव :` वय 

मपि लां केनचिदपि साधनेन. मैव हि्सिस्मः, इति 

योजना ॥ | | 

एते चोप लाने इत्यादिका मन्ताः, वच्यमाणाश्चामे ल मित्या 

दिकाः, सवं एव॒ संहितायां व्याख्यातलात् गन्यविस्तरभयादज्र 

चुननं व्याख्यायन्ते % ॥ ३० -॥ 

अथ चतशभिदहि पटाभिगाहत्यस्योपयखानः माह--अथ हिंपंदा 

इत्यादि रघ “डप लाम्ने"" -दइल्यादि-गायलीणा कः मनन्तरं गाह 
पत्योपस्याने दिपदाः' प्रयोक्तव्याः -तत,“्रने त्वम्-इति & प्रथमा, 
'"वसुरग्निः” इति | हितीया, “तं ला शोचिष्ठ-इति ¶ ठ तीया, 

सनो बोधि इति ** चतुर्थो ॥ २१॥ 

हिपदाभिगांहइ पत्योपस्थानस्य पुरुषप्रा्तिहेतुतां व्ल माह- 

वनोयोपस्थानस्य पशप्रािहेतुता माह-- “वदा ` आदवनीय 

मिति।. “उच्चावदचेरिति।. न्यूनाधिकपरिमार्युःलैः “उप 

# वा० सं ३. २४। । 

† इहासदक्रय मुत्त पुरस्तात् ; १६८ ए° ^ द्रष्टम् । 

+ वा? स ३, २२.०.२३, २४। | 

9 |° ¶. ## वां" सं° ३, २५,१, २; २६. १, २। 



[ रेअ० न्ना० ) ॥ दितौीयका ण्डम् ॥ १७५ 

प्रयन्त”-इत्या दिमन्तैगायत्पादिच्छन्दोभिरिव्यथं;। “श्रध यदू 

गाहंपत्य मिल्यादि। “डप लामे”-इव्यादिभिः 'यद्* गादं- 

पल्यम्' उपतिष्ठते,. तेनोपखानेन पुरुषान्' पुत्रपौतादोनेव 

याचते" प्राथेत इत्यर्थः । तच एरुषप्राधनं दिपदाभिरेवेति वु 
सुपत्वाग्न इति भायत्रचस्य प्रयोजन माह-- ‹ गायतं वा अर्मे 

ग्कन्द् इति । प्रजापतिमुखात् सहोत्वत्रत्वादिल्यथंः # | उप 

परेति उपप्राप्रोति ॥ २२ ॥ | 

“श्रथ दिपदा इति । “पुरुषच्छन्दसं वा इति ।. षुसवत्- 
पाददयोपेतलात् “दिपदटाः पुरुषच्छन्दसम्' पुरुषसमान। कति कं 

छन्दः । छन्दश्शब्दाटकारः समासान्तः † । “"पश्मान् ह वै 
पुरुषवानिति आडवनोथ-गाहं पत्योपस्थानयोः समुचित्य प्रपंसा ; 

गाहंपत्योपसानस्यायि पुरुषवत्पाटदयोपेतत्वात् ॥ ३३ ॥ 
` . गोसमौ पगमनं तदु पसखशण्नच्च समन्तकं विधन्ते-- “श्रथ गा 

मभ्येतीति 41 - इङ रएहीति §। -इड(दितिशब्दौ गोनाम- 
लेन प्रसिदयावित्ययः । “कामाः प्रविष्टा इति। मनु्याणं 
चौरदध्यादिविषयाः (कामाः', शहि' यस्मात् “एतासु गोषु 
श्रविष्ठाः", तस्मात् ` एताः कामनाविषयत्वात् - "काम्याः 

इत्यर्थः ॥ ३४॥ ` | 

.* ^अधान्तरेणेत्यादि, निगदसिद्धम् ॥ ३५ ॥ 

. सोमान मित्यस्य ठचस्य च प्रयोजन माह-- -भ्यदा इति। 

आहवनोयगा ह पत्यो पस्यानाभ्यां यावाणधिव्योरुपशानं . कतं 

+ ते" सं०७.१.१. ४ द्र्यम्। 
14 'अनसन्तान्नपुं सकाच्छन्दसि" इति पा० सू° ५, ४, १०३। ` 
‡ का० श्रौ° मू ४,१२.८, ६.। ` इ -वा० सं० ३, २७. ९, २. 



१८६ ॥ शतत वथत्रः छ्मखम् ॥ ( देप्र शत्रा ) 

भवेति। सनेम सोमान भित्ति टचथ्य + अपेन द्यावाषंथिच्यीः 

मध्यव्तिमोऽ चरिक्तस्योचश्यानं क्रतं भवदीवर्धः + । तस्य देवता- 

विशेषसमस्बन्धं प्रमं सति - “एषा होति । च्ावाटयिष्योम ध्ये वत्त - 

माना येय मृद्खा दिक्, रषाः दस्मे" छभूुलः । असदेव तैत्ति 

गेये समजःतम्--~ "अह दिग् वरसखतिदेवता'- इति $ । 

नन्वेतत् ठचं ब्राह्मणखयम्, वाथ बाह्द्वेल्म् १ इति। 

नैष दोषः; तथीभेदाभावात्। अल एव दाशतय्यां ^ भणानां 

तवा. इत्यादिषु ब्राह्मणस्यत्यमूकतषु § सन्न छदस्तिः स्तुखते ॥ ३६ ॥ 

“महितीणा मित्यादि || एतदपि सूक्त मन्तराम्म तिष्ठन् 

जपेटियनुषङ्गण षाष्यममाधिः) अश्य चस्य प्रयोजन माद 

“ततास्ीति। तत्रः तस्िंस्तचे (न अध्वसु वारणेषु" ति 
(स्ति, तस्याभिपरायो वश्य दति शषः “एतै हवा इत्यादि । 

दावाप्रयिग्योर्मय्ये य इभे' ध्वानः" पितताः, "एते" खलु पुरुषस्य 

फलप्रासिवारणाय भवन्ति, अतो द्यावाष्टयिवीसंलुदयोर्मा र पत्वा 

वनीधयोर्मष्ये खित्वा एमं ठच` जयन् "एतान्" एव ॒मार्गाम् “ङप- 
तिक्तः इत्वरः । एव मष्वना सुयस्ितलात् ले वारयितु' न 

` कोऽपि इष्वर इति “नाध्वसु वाग्णेषुः"-इति मन्त पाद्- 
द्याधंः र} ३५ ॥ 

“-अथेन्द्रौ यादि चन्द्रौ" इन्दररेवताका “कष्टाचमस्तरी- 
ध 

अ==------------------------- ~ -+~------~-----~--~~--=-^~---+ न्न ~~~ ~~~ ----- ~+ --------- 

* दा० सं ° ३. ९८, ९६, ९० । | 

† “ससान भि्यनुदकं त्रसोपायनवत्"-इति का श्रौ सू° ४,१९.१० 1 
‡ ते जा० ३,१९.५. द । | | 
$ ऋ० कष ९. ९३. १। | व" सं ३, ६१, ₹२, ६३ । 

¶.वा० सं° ३,२२.२ पार । 0.4९. 



( श्ण 9व्रा० ) ॥ हितीयकार्डम् ॥ १७७ 

रसि”-इत्यादिका * अग्न्यु पस्थाने प्रयोक्तव्या । तथा च तदग्नयु- 

पस्थान मिन्द्रसडितं सत् यनज्नात्मना निष्यद्यत इत्यधेः । तत्र 

पर्वा मनद तात्ययं माह-- “कदाचनेति । “यजमानो वै 

दाश्वानिति। “दाश दाने”-इत्यस्मात् 4 “दाश्वान् साह्वान्” 

इति 4 निपातनात् हविषां दाता यजमानो दाशखानित्युच्यते । 

तथा च दाशुषे यजमानाय कदाचिदपि स्तरो" हिंसकः "नं 

असिः न द्ृद्यसौति तात्प्थार्थकथनम् । उत्तराच्च व्याचशे-- 
“"उपोपेदिति। ई (मघवन् ! श्रस्मभ्यं दीयमानं त्वदीयं धमं 

“मयो मुय एवः उपष्च्यत" समौपं प्राप्रोति ; तदिद मान्रातम्-- 

भूयो मूय एवेति ॥ रे८ ॥ 

अय सविठदेवताका र्चः विधाय प्रगंसति-- “अध सावि- 

लोति। का पुनरसौ सारित्रो? इति, ता माह-- “तत्सवितु- 

रिति§॥३९॥ 

अग्निदेवताकी चं विधत्ते-- “श्रधानेधीति। परि 

दातिः परिदानं रक्षणं दानम् । ताद्य मेव वित्रियते-- 

“शुष्या इति । यजमाना वा इत्यादि। धषितु मशक्यः, 

परेरप्र्टष्यो यो रथो विद्यते, तेन रथेन "एषः" अग्निः यजमानान् 

 अभिरक्तति' ॥ 

एव मनेः खभाव भमिधाय मन्ते योजयति--“स य इति । 
अमे सः" प्रसिद्वः यः” “रथः तेः तदीयः, शत्ुभिरपरटव्यो विद्यते, 

श्येन च 'यजमानान्' “अभितः सवतः ^रच्सिः, तेन ^रथेनः “न; 

अरस््ान् अभिगोपाय' इत्यथः | 

# वा० सं° ३, ३४ । † म्बा० उ° दटर् धा०। 
‡ पार सू० ६.१.१९ § वा सं° ३, ३५ । ॥ वा० सं° ३, ३६। 

२३ 1 



१७८ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( रप्रण रत्रा) 

अस्या ऋ चस्िजपं विधत्ते-- ““त्रिरेतदिति ॥ ४० ॥ 

दशंपूणंमासयोरिवावापि यघुव्नामग्रहणं विधत्ते-- “अथ 

पवस्येति #। श्रयं मदीयः पुतः दः यज्ानु्टान- 

लक्षणं धवीर्यम्' “अ्नुसन्तनवत्ः अनुक्रमेण सन्तनुयात्, सन्तत 

मनवच्छित्रं कुर्यात्, (इतिः श्रनेनाभिप्रायेण नामग्रहणम् । ` पता- 

भावे तु यजमानः सखस्यैव "नामः “ग्यह्यीयात्" † ॥ ४१॥ २ [२.४.] ॥ 

दूति स्ौसायण्णचायं विरचिते माधवीये बेदाधैप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशतपथन्रा ह्यणभाष्ये | 

दितीयकार्डे छती य। ध्यायस्य चतुथे ब्राह्मणम् ॥ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद" निवारयन् + 

पसधांथतुरो देघाद् विध्यालीथमहग्रवरः ॥ १॥ 

ब्रह्माण्डं गोसदस्' कानकयतुलापुरुषौ ख णग्भम् , 
सप्ताव्धौन् पञ्चसीरींस्िदशतरुलताधेनुसौ वणं भ्रमौ; । 

रलोखां रुक्मवा जिदिपसहितरथो सायणिः सिङ्गणार्यो , 

व्यस्राणौदिश्बचक्रं प्रथितविधिमहाभूतयुक्तं घटश्च ॥ 

#* ““पौर्णमासषत् पुत्रनामथ्रद्णम्"- इति का० श्रौ° सू° ४, १२, १९। 

“पौ णीमासवत् ततोऽसौव्यादि (३, ८, २५ सु° )। पुत्रस्य नाम ग्लाति, 

एुचयोः एुचाणां बा। पियतमस्पेति लौगात्तिः ; च्येषटपुतस्य 'नामाभि- 

व्याद्कत्य यावन्तो वा भवन्ति-इति शशाह्धायनः (२. १२. ११. )*-- इति तच 

इत्तिर्थाश्िकदेवस्य । 
† प्रथमे कार्ड सप्नमप्रपाठटकौय मेकतिंग्रं ाद्छणः ( १भा० दररषट०),. 

हरिसख(मिक्लते तड पव्यं ( ६३३० ४ ), तत्रच्छस्तदोयटौ प्न्य ख मलत्कल; › 

खव रषेते म्रन्थ! इह समालोच्या; ॥ 



& { रेखर 9त्रार ॥ दितौयकार्डम् ॥ १७९ 

धान्याद्विं धन्यजन्मा तिलभव मतुलः खणंजं वणमुख्य; , 

कापासोयं कपावान् गुड क्त मजडो राजतं राजपुज्यः । 

आज्योले प्राज्यजन्मा लवणज मणः शा करं चार्कतेजाः, 

रलाव्चो रल्नरूपं गिरि मक्त सुटा पात्रसास्सिङ्गणायंः #॥ 

इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमा्मप्रवत्तंक- 

खौहरिहरमद्ाराजसास्बाज्यघुरन्धरेण 

| सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशतपथव्रा ्यणभाष्ये 

हितौयकार्डे ठलौयोऽध्यायः समाश्च; ॥ २ ॥ 

य य प य्य्् 

अ ९ 
* ख्तदौयपाठमेदाः पूवप बच द्रटयाः । 



१८० ॥ शतपथनत्रा द्यणम् ॥ ( शप्र रेरा) 

 ( अथ चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्, ) | 

अध दुतैऽग्निहो् ऽउपति्ठते । भृभुवः खरिति 
तत्स ल्येनेवैतद्वा च समर्हयति यदाह भूर्भवः सरिति 

तया सख्हयाभशिष माशास्ते सुप्रजाः प्रजाभि खा 
मिति तत् प्रजा माशास्ते सुवौरो व्वौरेरिति तद् 
वौरानाशास्तं सुपोषः पोषैरिति तत् पुष्टि माशास्तं 

॥ १॥ 
यहा ऽदो दौघ मग्न्युपख्यानम् । आभौरेव 

साभौरिथं तदेतावतेवेतत् सव्वं माप्रोति तश्मादेते- 

नेवोपतिष्ठेतेतेन न्वेव व्वय मुपचराम इति ह सआहा- 

सुरिः॥ २॥ | 

अथ प्रबद्छन् | गाहप मेवाग ऽउपतिष्ठतै- 

ऽथाहवनौयम् † ॥ रे ॥ | 
स गार्हपत्य मुपतिष्ठत । नय्य प्रजां मे पाहीति 

प्रजाया डेष इष्टे तत् प्रजा मेवास्मा ऽतत् परि- 

ददाति गुक्चा॥४॥ 

अथाहवनौय सुपतिष्ठते। शटख पशून् मे 

#* त्यन् -- इति घ । 

† यर इति ष, ङ । 



( ४अ° श्व्रा° ) ॥ हितौयकाश्डम् ॥ १८१ 

पारीति पश्यनाय हेष ईष्टे तत् पशनेवास्मा ऽएतत् 

परिददाति गुत्चा॥५॥ 
अथ प्र वा व्रजति प्र वा घावयति। स य् 

व्वेलां मन्यते तत् खन्लरा * व्वाचं व्व रजतेभ्य प्रोष्य 

परच्छय यज्र वेल मन्यते तदाचं यच्छति स यदापि 

राजान्तरेण खान्नव त स्पेयात् ॥ ६ ॥ 

स आहवनीय मेवाग्र ऽउपतिष्ठते। अथ गाई- 

प्यं रुहा वे गार्हपत्यो गहा वे प्रतिष्ठा तद् रदष्वे- 

वतत् प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति ॥ ७ ॥ 

स आहवनोय मुपतिष्ठते । अआगन्प्र॒ व्विभ्व- 

वेदस मस्मभ्यं व्वसुवित्तमम् । अग्न समाडमि 

द्युम्न मभि सह आयच्छस्बेल्यथो परविश्य ठ णान्यप- 

लुम्पति ॥ ८ ॥ | 

अथ गाहपत्य सु पतिषठते। अय मग्निगृहपति- 

गाहपत्यः प्रजाया व्वसुवित्तमः । अग्नं शपते 

ऽभि द्यु मभि सह अआयच्छखेलधोपकव्श्च टठणा- 

 न्यपलुम्ल्येतनु जपेनतेन न्वेव भूयिष्ठा इवोप. 

तिठन्तं ॥ ९ ॥ 4 
--------------------------- 

# स्यत्ला'- इति क, ग ; डान-वेवरदषश्टख] _ 



श्र ॥ अतपथत्रा ह। णम् ॥ ( रेप्रः ३त्रा° ) 

स वै खलु तृष्णो मेवीपतिषत। इदं वै 

यस्मिन् वसति ब्रह्मणो वा राजा वा थान् मनुष्य) 

न्वव त मेव नाति व्वन्री सिदंमेत्व गोपाय प्राहं 

व्वत्खामयथास्मिन्नेते खेया८सो व्वसन्ति देवा 

अग्नयः क उ तानहति व्वक्तु मिदं मे युयं गोपायत 

प्राह व्वत्खामौति ॥ १९ ॥ 

मनो हवै देवा मनुष्यखाजानन्ति। स व्वेद 
गार्हपत्यः परिदां मेद मुपागादिति तृष्ण मेवाह- 
वनौय सुपतिष्ठते स व्वेदाहवनौयः परिदा मेद मुषा- 

गादिति #॥ ११॥ 

अथ प्रवा व्रजदि प्र् वा धागयति। स यत्च 

व्वेलां मन्यते तत् खन्तरा† व्वाचं च्वि टजतेऽथ प्रोष्य 

परेच्य यत्र व्वेलां मन्यते तदाच यच्छति स यद्यपि 

राजान्तरेण खानंव त सुपेयात् ॥ १२॥ 

स आहवनीय मेवाय ऽउपतिष्ठते । अथ माई- 
पलं तृष्णौ मेवाहवनौय मुपतिष्ठते तृष्णौ सुपविश् 

# “दिति-- इति ग, ¶द्ति'- इति घ, ङ । 

† "स्यत््वा'-- इति क, ग ; डावर इ्ञ्च। 



( 8 १० ) ॥ दि तौधकार्डम् ॥ १६३ 

ठकान्यपलम्पति तूष्णी मेव गाहपल्य सपतिषते 

तृष्णो सपविश्च ठर न्यपलुम्पति ॥ १३ ॥ । 

अथातो ख्डाणशा भेवोपचारः | एतद्ध व णह- 

परते प्रोषष्र आगताद् गहाः समन्तस्ता इव भवन्ति 

कि मय मिह व्वदिष्यति किंवा करिष्पतोति स 

यो ह तत्र किञ्िददतिवा करोति बा तस्माद् 

गाः प्र्नसन्ति त खेष्वरः कुलं व्विक्तोग्धोरथ यो ड 

तच नव्वद्ति न किञ्चन करोति तं गडा उपस 

शयन्ते न बां ऽप्रय मिहावादोन्न किज्चनाकरदिति 

स यदिहापि सक्र इव स्याच्छं एव ततस्तत् कुर्याद् 

यद् वदिष्यन्वा करष्यन्वा खादेष उ गहःणा मप 

चारः ॥ १४ ॥ ३ ॥ 

॥ इति ठतौयप्रषाटक्े ठतोयं ब्राह्मणम् [ 8, १, ] ॥ 

॥ खौगणेशाय नमः ॥ 

यस्य निवसितं वेढा यो बेदेभ्योऽखिल' जगत् । 

निभे, त मह' वन्द् विद्यातं महेष्वरम् ॥ 8 ॥ 

एव॒ मगनिहोतरहोमोपस्यानं विधाय लधुपस्थानमन्तानपि 

दशं यति-- “श्र हत इति । बअनिहोत्रहोमानन्तरं ““भुमुवः 



१८४ ॥ शतपत्र) हणम् ॥ ( इप्र० ३व्रा०) 

खः, सुप्रजाः? इति" # अनेनैव मन्तेण आहवनीयम् "“उप- ` 

तितः † । पूर्वोक्नादुपस्यानमन्वजातादस्य ¢ मन्तस्यातिशथ्य 

माह-- “तत् सत्येनेति। सत्यरूपा दयेता व्याहृतयः ; चयी- 

सारत्वात् । तथा चान्नातम्-- “भृरिव्युग्वेदाद्, भुव इति 

यजुवदात्, सखरिति सामवेदात्”-इति §। एवं व्याहति- 

रूपेण || सत्येनेव' इम। मन्रूपां वाच॑ समङंयतिः। (तयाः 

च सख्दया' वाचा भगुक्तां सर्वा मपि आशिषम्" आशास्ते 

प्रार्थयत इत्यथ; । तदाशःसनप्रकारं द गंयति-- “सुप्रजा इति । 

प्रजाभिः पुत्पौव्रादिरूपाभिः सप्रजाः शोभनप्रजोपेतः 

स्याम्" । एकः प्रजाश्ब्दोऽनुवादः । एवं “सुवीरो वीरेरिति । 

वीर्यवद्दः पुताः वौराः; तें प्रजाश्ब्देन परिग्छद्यीतलेऽपि 

पनः प्राधन्यख्यापनायं एयवगःश्ासन मिति द्रष्टव्यम् ॥ १ ॥ | 

प्रागुक्तोपस्थानेनास्य समानकं करणत्वात् विकल्प माह-- 

“यदिति । शदः पूर्वोक्तं "दौषः बहुकत्तव्योपैतं बहमन्- 

साध्यं यदमु्रपस्छानम्, तत् ¶ आशोः" फलप्राधेनम् ˆएव'। तथा 

^भूभृवः सखः” इतिमन्वसाध्य सुपसान मपि # ताहगाशौ युक्तम् । 
(तत्' ततः “एतावतेव , उपस्थानेन "एतत्" प्रागुक्त' सवे" फलम् 

शराप्रोतिः। अस्मिन्रपस्थाने रपिवचनं संवादयति-- “एतेन 

देवेति । एतेनेव' लघुणसानेनेव (वयम् अग्निम् 'उपचरामः' 

इति" । यस्मादेवम् श्ासुरिः महिं; “आह स्मः उक्तवान् , 

# वा० सं° ३. ३७. १। † का० श्रौ सू° 8. १२. ९२। 

{ `मन््रगणादस्य'-- इति च । § २० व्रा० ५,५, ७ । 

| व्या्व्याहतिरूपेण'-- इति ङ | ¶ “सा-- इतिच । 

कनै “सिति दति च। 



( ४अ० श्त्रा° } ॥ हितीवयकाशर्डम् ॥ १च्भर 

तस्मात्" इद मेवोपस्थानं कत्तव्य मित्यथंः । अत खव सूत्रयते - 

““मूभुवः खरिति वोभौ”-दइति #॥२॥ 

अथ प्रवासं करिष्यता यजमानेन कर्तव्य सुपख्छानं दभ- 

य.त--~ “ज्रध प्रवब्यत्रिति †। ्रवद्छयन् प्रवासं करिष्यन् 

विहिते ग! पव्याहवनीयोपश्याने ॥ २ ॥ 

तत्र गाहपत्योपस्ान मनूद्य मन्तं विधत्ते-- "स गार्हपत्य 

मिति ४। मन्तस्य तात्पयं माह-- “प्रजाया इति। एष 

हि गाहंपत्यः श्रजावा ईष्ट"; कल्लञाग्नियोनिमूतलवात् । 

अतः “अस्यैः गार्हपत्याय प्रजाया रच्षणथं परिदानं क्रित 

इत्यथे; ॥ ४ ॥ 

प्वल्छयतो यदाहवनो योपसछानं विहितम्, तदनूद्य मन्तं 

विधत्त -- “श्रधाहवनोय म्ति६। “पशूनां हेत्यादि, निगद- 

सिडम् ५५ ॥ 

अथ प्रवा व्रजतीति |। एवं गाडंपल्दाहवनौययोः सम- 

न्तक सुपस्थानं क्त्वा, वाहनरददितघेन् खयं प्रव्रजति गच्छति ; 

व्ाहनसहितशेत् अश्वरधादीन् "धावयतिः प्रगमथति। 'स'चं 

गच्छन् "यत्त यस्मिन् देशे "वेलां" स्लनिवासग्राममर्यादां (मन्यते, 

तत्स्थानप्रािपर्यंन्तं वाचंयमो गत्वा, तदनन्तरं "वाचं विखजेत्' ; 
नतु ततः प्रागित्ययं; ¶। 

# का० श्रौ" सू° ४.१२. १२। “समिदाघधानानन्तरं पूवै माहवनौयं 
ततो गादपव्यम्'-- इति तत्र या० दै । 

† का० श्रौ° सू° ४. १२. १३। ‡ वा सं०३, ३७. २। 
§ व° सं° ३, ३७, ३ । | काऽ श्रौ° सू° ४.१२. १४॥ 

¶ का० श्रौ° सू० ६.१९. १५। 
२४ । 



१८९ ॥ शतपथव्राह्य णम् ॥ ( रप्र" ब्रा 

घनरागमनसमथेऽपि तःस्थान शति अग्निसिमौपगमन- 

पर्यन्तं वाग्यमनं विधत्त -- “अरघ प्रोष्येति ५ । भ्रोष्य' प्रवासं कछला 

पुनरागत्य यच ग्राममर्यादां मन्यते, तत्र वाचंयमो भवेत् । एवं 

वाग्यतस्य घजमानस्य अगन्यागारस्य च मध्ये यदि राजा आगच्छेत्, 

'तम्' अग्नि" नेव "उपेयान्" उपगच्छेत् । वाग्यमनानन्तरं राजादि- 

पूज्यजनसन्निधानेऽपि तदन।!दरेण अग्निगितमनस्कर एव॒ तत्समोपं 

गच्छंदित्यथः ¶† । 

तदेतद् विस मपस्तम्बनेन सूतितम् - “आराद ग्निभ्यो वाचं 

यच्छति, यद्येनं राजा पिताचार्यो बान्तरेणामीन् स्याच्छदिदटशंनेन 

माद्ियेत- इति ॥ & ॥ 

प्रवव्छत्नपस्थानवेपरीत्य मागतोपस्थानस्य विधत्ते-- “कस 

इति । आहवनोयस्येव प्रथम सुपखयान॑ः पश्ात् याङपत्यस्ये- 

त्यथ; {£ ग्रहंपत्योपस्थानस्यं पथचाद्गावं प्रतिपादयति-- “गहा 

वाइति। सर्वानौनां योनिललात् ग्यहपतिना संयुक्तवाव गाह 

घल्यस्य ह शब्टामिधेयत्वम् ॥ ७ ॥ 

ततर प्रथमकतव्य माहवनौयोपस्थानं समन्वकं टदशंयति-- 

स॒ आहवनीय दति। मन्तस्य || चाय मर्थं: ।-- डे सम्राट्” 

सम्यम्राजमान ! “अजे ! * शविष्ठवेदसंः सर्वघनोपितम् , चरस्य 

अस्मदधं "वमुवित्तमंः वसुनः धनस्य लम्मयिलतमं त्वाम् “अगन्म 

* का० श्र. सू० ४. १२. १७। 
† क!० ख}° सू° ४.१९२.९१८ क. । २१1 

(था = 
$ का० ऋख° ख० ४. १२. १८ खः। 

|| वा सं इ. ३८. १ । 



{ ४अ० शत्रा ) ॥ इितौयकाश्डम् ॥ (१८० 

अगमाम। तं च द्युम्नः धनं, सहः पराभिभवह्ेतुश्रुतं बलं 

च अमभ्यायच्छखः अमिगमयेत्यधे; ॥ 

समिदाधानं विधत्त -- “अथेति + 1 उपस्थानानन्तर मादह- 

वनौयसमीपे उपविश (लणनिः लणोपल चितानि समिदटादीनि 

्रपलुम्मतिः' प्रच्छिद्य तस्मित्ननो प्रक्षिपेत् । “लुप् छेदने 4- 

इति धातुः ॥८॥ 

आगत्य यजमानस्य गाहपव्योपसानं समन्वकं विधत्त -- 

“अधेति । मन्वार्थु # ,-- “खहपतिःः खहाणां पालयिता, ग्टह- 

यतिना संयुक्तः अथ मनिः" अस्मदौयायाः प्रजाघाः ववमसुवित्तमः" 
वसुनो धनस्य लम्भयिलतम दति । परोच्तक्षतः पूर्वोऽदचंः, उत्त- 

रसतु प्रल्यक्तक्लतः। हे अगे ग्टहपते }* । ज्भिद्युस्र मित्यादि 

घ्रववद् योज्यम् ॥ < ॥ 

सं प्रवद्छदुपस्थान मागतीपस्थानं च समन्तक विधाय, तयो 

इंमन्तकपन्त मप्याह-- “सवा इति {। “इदं वा इत्यादि। इदं 

उरु लोके द्यते ,-- ब्राह्मण दीना मन्यतमः श्ेयान्' ओष्ठः पुरुषो 

थयस्िन्' जने वसतिः, सः मनुष्यः “तेः खे यांसम् अनुषत्य वत्त - 

मानः, मदीयम् इदः ग्हादिकं त्वं गोपाय, अहं" प्रवासं 

करिष्यासौति एवं नियोगतो वक्तुः “नाहतिः ; यथैवं लोके, तथा 
शस्डिन्ः वजमाने एते सं यांसो वक्षन्तिः; के पुनस्ते ? इति, 

उंचते-- यजमाने निवसन्तस्ते श्व यासः श्रनयः' गाहपत्यादययाः ; 

# का० श्रौ? सः ४. १२. ९६ । 
{† तु° उ०° १५१ घा० । 

{ वा० सं° ३. ३६. १ । 

§ का० खौ० स० ४.१२. २०, 



१४८८ ॥ शतपथत्राद्म रम् ॥ ( इप्र° उत्रा० ) 

"क उ" नाम ^तान्^ दमे युयं गोपायत" इत्येवं नियो गेन वक्त 

महंतिः। अतः प्रजां मे सस्यं मे पशुन् भे पाह लेवं नियोगरूप- 

तया मन्तो न प्रयोक्तव्य इत्यथः ॥ १० ॥ 

सन्त प्रयोगाभावेऽपि प्रजापालनादिविषया बुदिस्तेषां खय मेव 

भवतीवयाह -- “मनो इव देवा इति। (मनुष्यस्य (मनः 

यदिषयं तत् सकं देवा." खय भेव सर्वतो (जानन्ति; अरत; सः" 

“गा हेपत्यः" अपि यजमानस्य मनोगतं खथ भेव “वेद जानाति । 

किमिति, परिदा" परिदानं रत्तणम् उदिष्य “माः माम् दम् 

इटानोम् उपागात्, उपगतोऽयं यजमान. इतिः। यस्मादेवं 

जानाति, तस्मात् स गाह पलस्तु ष्णौ भेवोपस्येयः । आहहवनौयो- 
प्रस्थानस्यापि तृष्णौ' कर्तव्यता माह -- “तूष्णी भेवाहवनौय 
मित्यादिना । योजना तु परूवंवत् ॥११॥ ॥१२॥ ॥१३॥ 

एवं प्रवासाटागतस्य यजमानस्याजिविषयं कत्तव्य सुपदिश्च 

ग्टहविषय मपि तद् वक्तु प्रतिजानौते-- “रथात इति #। 

उपचरण मुपाचारस्त' वच्यत इति शेषः । “्ण्हा मा बिभौ- 

तेति † मन्वे णोपस्थानं विधिन्सुस्तेषां भयसम्धावना माह -- “एतच 

वाडइति। प्रोषुष." प्रवासं कंतवतो यजमानात् ्यहाः" समु- 

तस्ता भोताः व भवन्तिः । भौोतिकारण माह-- “कि मयं 

 मिति। अयं यजमानोऽस्मदिषयं (किं वदिष्यति? किं वा 

कारिष्यति १? इति" अनेनाभिप्रायेण तेषां भयश्ड्ा । (सयो 

हेल्यादि। सः' खलु यजमान आगत्य तत्र “गणहा मा विभीतै- 

त्येतन्मन्वेण उपस्थानं विना किञ्चिद् वदन् कुषन् वा भक्ति, 

# का० श्रौ० ० ४. १२. २९। 

{ कार सं ३. ४१, १। 



( ४्र° शब्रा ) ॥ हि तौधकर्डम् ॥ १४८९. 

अस्मदिषये क्रु एवासौ वत्त॑त दति । तस्मात्" यजमानाद् 

“्यहा;' प्रचसन्ति प्रकर्षेणोदिजन्ते । 

असु ; ग्टहाणं तासे को दोष इत्यत भाद-- “तस्येश्वर इति । 

(तस्यः यजमानष्य क्ल" वंशं चविक्तोव्योःः विनष्टः कत्तम् 

&प्रवरः'। ईश्वर इति व्यत्ययेन कवचनम् #* । ईश्वराः, र्हा 

समथा भवन्ति । 

अथ यो हेत्यादि। यसु ष्हानुपगत्य किमपि न वदति, 

न करोति च, मौन मेव केैवल' भजते, “गहा मा विभीत"-इति 

मन्तेणोपस्थानं वा करोति, तेः यजमानं गहाः 'उपसंखयन्तेः 

उपगच्छन्ति । उपसंखयतां तेषा मभिप्राय माह-- “न वा इति । 

न' खल्वयं यजमानः "इह" अस्मिन् समये (किम् रपि न अवा- 

दत्", "किम् अपि च नः अकरत्" अकार्षीत् ; यदि अस्मदपराधः 

स्यात्, तदा तदिषयं वदिष्यति, यत् किञ्च करिष्यत च; तस्मात् 

अस्य यजमानस्य अस्मदिषयः क्रोधो नास्तौत्यनेनाभिप्रा्ेण त 
सुपसंखयन्त इत्यथैः । 

“स यदिह्ापीव्यादि। ईहः अस्मिन् गटहविषथे यद्यपि 

सः आगतो यजमानोऽपराधश्रवणत् “क्र्दः' इव' एव स्यात्, 

ततः तस्मादागमनदिवसात् “वः अनन्तरदिवस्रे “एवः (तत्ः 

वक्तव्यं कत्तव्यं वोपचारनि्त्तये प्रयुक्नोत; न लागमनदिवसे 

इत्यर्थ; ॥ | 

तदुक्त सूत्रक्तता-- “हमा विभौतेति (वाण सं° ३.४१.) 

गण्डानुपतिष्ठते ¶ , क्तेमाय व इति (वा० सं° ३. ५३.२.) 

# पा० ३.१.८५ सू° श्लो वा०। 

† "णदानुपेति'-- इति सृद्रितस्चन्धपाठः ¦ 



१९० ॥ शत पथत्राद्मणम् ॥ ( रेप्र° त्रा) 

प्रविशति, न हइिंयात् ग्ट्ह्यान् काम प्बः""-इति #॥१४॥ 

स |. £ 

इति ख्रौसाथणाचा्विश्चिते माधवीये बेदाधप्रकाशे 

बाध्य न्दिनिशतपयव्राह्मखभाष्ये 

दितौ यका ण्ड चतुधाध्वायस्य प्रधमं ब्राह्म एम् ॥ 

पन न 

( अध दितौयं त्राद्मखम्. ) 

4 § =, 

प्रजाप्रतिं वे भतान्य॒पासीदन् । प्रजा पै भतानि 

व्विनोषेहि थघा जौवामेति ततो देवा वन्नोपरी- 

तिनो भा दक्िशं जान्वाच्योपासौदटुंस्ानबवीद 

यन्नो व्वोऽन्न मतत व अम्बे: सुष्ये। बो ज्योति- 

रिति *॥१॥ ५ 
अथंनं पितरः ' प्राचौनानोलिनः सव्य जान्वा- 

च्य पासौदंस्तानत्रवोन्म्ासि-मासि व्वोऽशन खधा 

बो मनोजवौ बश्वन्द्रमा बो ज्योतिरिति {॥ रे श 

#* “तस्मिन् गृद्धागमनदिवसे “णद्यान्' गहे भवान् भार्वाप्रव्रश्टयादौन् 

अपराधे सत्यपि न हिंस्यात्" अनिष्टविरूपभाषणताडनादिना नोचाटयेत्"--. 

इति तच या० ३० । 

14 रिति इति क, क 



( ४अ० रब्रा० ) ॥ डि तीयकार्डम् ॥ १८१ 

अयेनं मनुष्याः | प्राता उप्रश्यः कत्वौश- 

सीदंस्तानव्रवौत् सायम्प्रातव्वोऽणनं प्रजा वो उलु- 

ववऽग्न्व्वो ज्योतिरिति *॥ ३ ॥ ( 
अधनं पशव उपासीौदन् | तेभ्यः सेषं मैव 

चकार यद्व युं कटा च लभाष्वं यद् काल 

ययनाकालेऽयेवाश्नाधेति † तस्मादेते यदेव कदाच 

लभन्त यदि काले यटानाकालेऽथंवाश्चन्ति॥ ४॥ 

अथ हेन शरप्वद्प्यसुरा उपसेदुरित्यौहः। 

तेभ्यत्तसञ्च मायां च प्रददाब्स्यहेबासुरमाधेतौव 

पराभूता इ त्वेव ताः प्रजासला इमाः प्रजा- 

सयेवोपञौ वन्ति यथेवाभ्यः प्रजा पतिव्य॑दघात् ॥ ५॥ 
नेव. देवा अतिक्रामन्ति न पितरोन पशवो 

मनुष्या णवेकेऽतिक्रामन्ति तस्माद्यो मनुष्याणां 

मेद्यल्यशुभे मेयति व्विह्भच्छति डि न छययनाय चन 

भवत्य्ल् हि क्रत्वा मेयति तस्माद् सायम्प्रातरा- 

श्येव खात् स यो चवं व्विडान्त्छायम्प्रातराशौ भवति 

सव्व हेवायुरेति यदु ह किञ्च व्वाचा व्याहरति तदु 

# "रिति'- इति क, घ, ङः | 

† {थे वाग्रोतेतति'- इति सा०-सम्मत इति डा० ३बर' 



१९२ ॥ शतपथब्री द्य णम् ॥ ( दप्र° 9त्रा* ) 

डेव भवल्येतद्वि देवसद्यं गोपायति तङैवत्तेञो नम 

ब्राह्मणं य एतख व्रतघ, शक्रोति चरितुम् ॥६॥ 

ता ऽपतत। मासि-माखेव पिढभ्यो ददतो 

देवेष न पुरस्तान्र पश्चाददटगेऽधेभ्यो ददल्येष व 

सोमो राजा देवाना मत्रं यच्न्द्रमाः स॒ एताः 

रानि च्ौयति तस्मिन् चौरो ददाति तधभ्योऽसमद् 

कराल्यथ यदक्तौणे दयात् समद इ कुर्य्याद् वेभ्यश्च 

पिदम्यश्च तस्माद् यदेष न पुरलानं पञ्चादटग्- 

चैभ्यो ददाति ॥ ७ ॥ 

स॒ वा अपराह्ने ददाति। पृव्व॑^ह्लो वे 

देवानां मध्यन्दिनं मनुष्याणा मपर पितृणां 

तस्माद पराह्नं ददाति ॥ 

स जघनेन गार्ईपल्यम् ५ । प्राचोनावोतौ भुत्वा 

द््लिणासौन एतं गह्लाति स तत एवोपोव्यायो- 

त्तरे णान्वाहाय्थ पचनं दचिगा तिष्ठन्बहन्ति = सशत् 

फालीकरोति सकुद् दे पराञ्चः प्रितरस्तस्त् 

सल फलोकरोति॥ € ॥ | 

त श्रपयति । तस्मिन्रधिशित ऽचाज्य प्रदान 

त कि 
== ~ ~ 

# "प्यं '- इति कं, ग, घ, ड। 



( छे रत्रा) ॥ दितौयक.रडम् ॥ १९८३ 

ॐ 9 म न 2 = यल्यग्नौ वे देवेभ्यो जुद्धव्यु्वरन्ति मनुष्यभ्य्\ऽधेव 
पितुणां तस्माद्धिश्रित ऽअाज्यं प्रल्यानयति॥ १.॥ 

स॒ उदाखागनौो ३ ऽआहुतौ जुहोति देवेभ्यः । 
(9 श ०4 ह 

देवान् वा ऽएष उपावत्ततेय अआहिताग्निभवति 
र् ध 4 ~ = ~ ५ 

यो दशपृणमासाभ्यां वजतेऽधेतत् विद्टयन्ञनेवा- 

चारौत्तदु देवेभ्यो निह्भते स देवैः प्रमृतोऽयेतत् 

ष्िभ्यो ददाति तस्मादुदाखा्नी इ ऽआहतो 
जुहोति देवेभ्यः ॥ ११॥ 

स॒वा ऽअग्नये च सोमाय च जुहोति। स 

यदग्नये जुहोति सर्व्वत्र द्धवांग्निरन्वाभक्तोऽथ यत् 

सोमाय जुहोति पिददेवल्यो वै सोमन्तम्यादग्नये च 

सोमाय च जुहोति ॥ १९॥ 

स॒ जुहोति। अग्नये कव्यवाहनाय खाहा 

सोमाय पिदठमते खाहेल्यग्नौ सेक्तण मभ्यादधाति 

तत् खिषक्षह्ाजन मथ दक्िणेनान्वाहायथ्यपचनधः 

सक्तदुल्लिखति तदे दिभाजन सक्लद् देव पराञ्चः 

पितरस्तस्मात् सक्रदु लिखति ॥ १३॥ 

अय प्ररस्तादुल्सुकं निदधाति। स यद्निधा- 

योल्मुक मथेतत् पिदभ्यो दद्यादसुररच्तसानि हेषा 
२५ 



१< 8 ॥ शतपधत्रा द्य णम् ॥ ( उप्र त्रा° ] 

 मेतदिमथौरंस्तयो हेत् पितुगा मसुररक्तसानिन 

व्विमथुते तस्मत् परम्तादुल्युकं निदधाति॥ १४ ॥ 

स निदधाति। यै इपाणि प्रतिर्ञ्चमाना 

असुराः सन्तः खधया चरन्ति पराएरो निएरो 

य भरन्त्यग्नि्टांज्ञोकात् प्रु दालस्म्ादिल्यम्नर्ि 

रक्षसा मपहन्ता स्यादेवं निदधाति ॥ १५॥ | 

अथोद्पात मादायावनेजयति | अमाववने- 

निच्छेत्येव यजमानस्य पितर मसाववनेनिच्छेति 

पितामह मसाववनेनिच्वेति प्रपितामहं त्दयाथा- 

ऽऽशिच्यतऽभिषिज्चेरेवं तत् *¶ १६ 

अथ सक्तदाच्छि नान्यु पलं दिर रहत भवन्ति । 

अगर मिव वे. देवानां मध्य भिव मनुष्याणां सूल 

मिव पितृणां तस्मादुपमूलं दिनानि भवन्ति सश्लदा- 

च्छिन्नानि भवन्ति सक्कदु दये पराञ्चः पितरस्तच्छात् 

सकछतदटाच्छिननानि भवन्ति ॥ १७॥ 

तानि दचिगोवस्तुगाति। तव ददक्तिसवा 

ऽइति ददातोतौब वे ठे३भ्यो जुद्धत्युदरन्ति मनुष्येभ्यो- 

$थैवं पितृणां तस्मादिति ददाति ॥ १८॥ 

+“ तल् ईति, डः 



( अ° रत्रा ) ॥ दितोयकार्डम् ॥ १९५ 

खदद।ति। असवेतन्त ऽडल्येव यजमानख 

पिच ये चत्वा मन्वित्यु डक ऽअाहुस्तदु तथान 

तरुम्ात् खयं वे तेष्रा सह येषा सह तद्छाद् ब्रघाः 

ट्स(३तत्त ऽइत्येप यजमानख पिचऽसावेतत्त ऽइति 

पितामडायासावेतत्त ऽइति प्रमितामहाय तदयदितः 

पराग् ददाति सक्छदु दयव्र पराञ्चः भितरः ॥ १६ ॥ 

तत्न जधति । अचर पितरो मादथध्वं यथाभाग 

माहबायध्व सिति बधामाग मश्रौतेद्येबेतदाह ॥ २०॥ 

अथ परा पर्य्यावत्तते। तिर-इब वे पितरो 

सनुष्येभ्यस्तिर इवेतद् भवति स वा ऽ्रा तमितो- 

रासौतैत्याहरेत वान् छयसुरिति# सवे मुद्त्तं मेवा- 

सित्वा‡॥९१॥ | 

अधो पपल्यय्य जपति । अमो मद्न्त पितरो 

यथाभाग माहषायिषतेति यथाभाग माशिषुरिल्ये- 

वैतदाह ॥ २९॥ 

अथोद्पात्च मादावाबनेजयति ! असाववने- 

निच्चेव्येव य॒जमानखय पितर मसाबउनेनिच्तेति 
-----~ 

# “वाद्यषुरिति'-- इति क्, 

प (त्वा इतित, ङ| 



१९९ ॥ शतपवन्नाद्मणम् ॥ ( रप्र 9ब्र.० ) 

पितामह मसाववनेनिच्छेति प्रपितामहं तयथा जक्षे- 

ऽभिषिच्खेटेवं तत् *॥ ९३ ॥ 

अथ नोवि म॒द्या नमस्करोति । पितृदेवत्या 

वं नौ विस्तन्ड्ान्नौषि सुदद्च नमस्करोति यन्नो वे नमो 

यज्ियानेवेनानेतत् करोति षट् क्त्वो नमस्करोति 

षड वा ऽत॒व ऋतवः पितर स्तस्मात् षट् क्त्वो 

नमस्करोति श्हान्नः पितरो रत्तेति श्हागाद् इ 

पितर दशत ऽएषो ऽएतखाशौः कर णोऽथावजिघ्रति 

पर्यवधाय पिण्डाग्त् यजमानभागोऽग्नौ सक्दा- 

च्छिनरान्यग्यादधाति पुनसरुमुक मपि जति 

॥ २४ ॥ 8 ॥ 

॥ इति ततौयप्रपाटके चतुथे ब्राह्मणम् [४, २.] ॥ 

 अथामावास्यायां पिर्डपिटयन्नस्य † मासि मासि कत्तव्यतां 

विधित्सुस्तेदध माख्यायिका माह-- “प्रजापतिं वा इति । भवन्ति 

सब्नाठं प्रतिपद्यन्त इति भूतानिः। प्रजाः देरवपिटमनुष्यादयया 

वच्यम्ाणः। तासा मभिप्राय माह-- “विन इति। ननः: 

अस्मान् "वि दहि" त्रा मियं कुरु - त्वा मियं कुरु इत्याज्ञापय। 

#* "तत्"-- इति घ. ड । 

† प्रथमं पौणेमास सनुवि्हिलम्, अधुना दशस्यानुषिधानं करिष्यन् ततः 
 ्राक्तालौनं पिरूपिटटयन्न् मनु विदधाति" इति बा० द° (ख० ४, १, १, ) । 



( 8अ्र° रत्रा ) ॥ दितौयकार्डम् ॥ १०८७ 

यथाः येन प्रकरेण वथं जौवाम जोवनवन्तो भवेम इति अने- 

नाभिप्रायेशेव्य्थः । 

स्ततो देवा इ्यादि। प्रजापकरुपासनहतुतेनोपसदनसमये 

देवादिभिव्यंयलिङ्गं छतम्, तत्तिद्गानुसारेण तेषां देवादीनां 

यज्ञादि विशेषभाक्घं॒॑प्रजापतिजीकनडेतुलेनोपदिष्टवानिति प्रघट् 

काथः। “यन्नो वोऽन्न मिति। हे देवाः! वः य्माकं 

यन्नः अन्नम्", अलो युसाक मैव श्रसततलम्; अक् बल' च 

वः" युद्याक भेव; सूरयः" एव वः" यु साकं ज्योतिः" इतिः । 

एवं यज्नोपवी तिल्वादिलिङ्गयुक्तान् देवान् प्रेष्य, यज्नादिचतुष्टयं 

प्रजापति; तेषां जोवनहेतुत्वेनोपदिष्टवान् ॥ १॥ 

अथेनं पितर इत्थादि। अताप्येवं योज्यम् । “मासि- 

मासीति। प्रतिमासं दर्ऽनुष्टोधमानं यत् पिण्डपिदयन्ञाख्य' 

हविः, तद् वः' य॒स्ाकम् च्रशनम्'; खधा'-कारोऽपि वः" 

य॒समाक मसाधारणम्; मनस इव जवः (मनोजवः, सोऽपि 

य॒ष्राक भेव सोमलोकवत्तिनां य॒माकं चन्द्रमाः" एव ज्योतिः 

भवलिति ॥ २॥ 

“अधनं मनुष्या इत्यादि प््राताःः उत्तरवाससा संतताः, 

कर्लस्वितवाससः # निवौतिन इत्यथः । अतएव ॒तेत्तिरौय- 

कम्-- “निवोतं मनुष्याणाम् , प्राचौनावोतं पितृणाम् , उपवोतं 

देवानाम्"-इति † । “उपशयः त्वेति । यतः प्रजा पतेरुपसदन- 

समये मनुष्यैरुपखछप्रावरणए मनुषठितम्, अतणवेदानौ ̀  भुक्यादि- 

समये उपस्थप्रावरणेन।पमोटन्ति। प्रजा व इति । प्रजायन्त 

इति प्रजाः पुत्रपौत्ादिरूपाः। “उपसर्गे च सज्ज्नायाम्”- 

* केवलवीतवःससः'-- इतिच!  †ते° सं° २.५.१९१. १। 



१८८ ॥ तपय त्रा ह्म णम् ॥ (रप्र ४त्र° ) 

दति # इ-प्र्यः। “खल्युवं इति। टेदहारग्भकार््नोपजनितं 
मरणं वः" युद्ाक मसाधारणो धमं इत्यथः ॥ ३ ॥ 

सवःदिपशूना मपि प्रजापत्युपसदनं, तत्कतजौवनक्तयजनितं 

मरणं. तदशन धिञ्च'ह-- (सखघेनं पशव इत्याद्ना । “स्ेषं 

मेबेति। यथ देवपिहमनुष्याणं यज्ञादिरूपं ततक्तसिं चकर, 

तथैव गवादिपशूना मपि तदुचिताहारक्घृपिं कतवानित्यथंः । 

तरकार दर्यति-- “यदेवेति ! मवाद्याः पश्वो युयं यदा 

कदा चः काले ्रकपलेवा ठणदिरूप माहारजातं लभाष्वेः, अथः 

श्रनन्तर मेव तत् लब्ध ठणाद्याहारज।!तम् श्रायः । इति'-शन्दः 

प्रजापतिवाक्छपरिसमारी । “तस्मादेत इत्यादि। यस्मादेव 

प्रजापतेः सकाात् लशवराः, तस्मात् "एते मवाश्ाः पश्वः 

टणान्याहःरं यदा ण्व कदा च लभन्ते", काले" वा अकालः वा, 

“श्रथ अनन्तर मेव तद् भक््यन्ति; न त्ह्मदादिवत् सायम्प्रात- 

रादिकाललविशेष मपेच्तन्त इत्यथ; ॥ ४ ॥ 

अयासुरङ्ञलं प्रजापतावपसदनं परोक्तेण निरि शति-- “अथः 

हेन सिति। शश्वद् वहुक्रत्वः सुरा श्रपि' “उपशेदुः उप- 

सदटनच्क्ररित्यभिज्ञाः कथयन्ति । 

णवं पिटमनुष्यादौना सुपसदनं भिव असुरक्षत सुपसदनं 

जिन्नासिचन्राह-- “तेभ्यस्तमश्च मायाञ्चेति। परेषां दच्चा- 

च्छाट्वां ¶{ तमः, अघरटनवटनशक्ति्माया ‰। तदुभयं यस्मत् 

प्रजापतिरसुरभ्यो दत्तवान्, तस्मात् ददानौ मपि असुरमायाः 
असुरस्य खभ्ूना मये्यस्ति्यवहारः । अल एव ते मायाविन 

# परा० सू० ३. २. ६६ । † 'दद्टाच्छादट्कसामण्ये'- इति च । 

† (अघटितघटनगशरकतिमावा'-- इति च। 



( 8अ० रेत्रा० ) ॥ दिती यकोाशण्डम् ॥ १९९. 

इत्याख्यायन्ते । ^परःम्नूला ह सेवेति। (ताः असूर्याः (प्रजाः 

देवादिवदन्रादौनां जीवनहेतूनां प्रजापतिसकाश्दलाभात् केवलं ` 
लमोमायाभ्यां ग्रता: सवयः पराभवं प्राप्ता इत्यथः । इथं प्रजा- 

पतिना देवादिभ्यः कल्यितां ठत्ति प्रद्य, तदनतिक्रभमेण तेषां 

उगेञनं प्रतिपादयति-- “ता इति। श्रजाः' पागनुक्रान्ताः 

इमाः" देवपिलमनुष्याद्याः, "वथाः येन प्रक.रेख “यन्नो दोऽन्नम् 

-इत्या देना हन्तिं प्रजापतिः कितवान् , (तथेवः व्यवख्िरता 

न्ति नियशेन देवाद्या उपजोवन्ति ॥ ५ ॥ 

नेवं टवा इति। नतुते प्रजापतेयनज्ञा मतिक्रामन्ति। 

अथ मनुव्याणा मशने निभं विधित्सुरनियमप्रसक्निं दर्थयितं 

प्रजापतिक्ृषरतिक्रम सुपन्यस्यति-- “मनुष्या एवेति । “एकः 

च नाम मनुष्याः" अज्ञानवशात् प्रजापतिना कल्यितां प्रागुदाहतां 

वत्तिम् अतिक्रःमन्ति'। यस्मादेवं तस्मात्" मनुष्याणं सध्ये चयः" 

भ्द्यतिः, ज्िद्यति, पृष्यतोति यावत् “जि सिदा लेहने'"- 

दति #धातुः। स च मेदयद्रनु मनुष्यो घनादिजनितसमदवशेन 

 ्रषरुभे' नरकघातावयनथंहेतुभ्चूते पापै भेदति खिद्यति, तात्पर्यण 

वत्तते। तत्मात् पापात् सः 'विह्च्छंति' अधः पतति । “इच्छ 

कोटिल्ये""- इति † धातुः “खअ्रघनाय चनेति) चन'-शब्टो- 

ऽप्यत्र । पुखखलोकगसम्नायापि नहि भवतिः। कुत इत्यत 

 आदह-- “रनरतं हो(त। यस्मात् अदरतम्ः असत्यम्, प्रतिषि 

त्वा भमेद्यःतः प्रसन्ना भवति) र्यं प्रजापल्याज्ञातिक्रमेण- 

निधमदर्भनात् मनुखेषु नियमःपेक्ता विदत दरति तात्मयौथः। 

त्रप हःतिकं निघमविधिं दश्यति-- “लस्मादिति। साय- 

# -31° आआ० ७४३ व्रा० | { 1० प २४९१ घ्रा०। 



२०० ॥ श्रतपंयत्रह्मणएम् ॥ ( रेप्र° त्रा ) 
७ 

म्प्रातरशितु' शील मस्येति (सायम्प्रातराश्णौ' । “सुप्यजातौ णिनि- 

स्त च्छ्ल्यि” इति # शिनिः। “एव-कःरेण अन्तरः भोजनं 

निवायंते। विहित मनृदख प्रशंसति-- “सयो इव मिति। 

““यदु ह किञ्चेति उक्तभोजनकालनियमवान् यदपि किचिद् वाच 

"व्याहरति" भाषते, तथेव यथाथं भवति । ह" यस्माद्, असी 

"एतत्" 'देवसव्यं' देवेन प्रजापतिना कल्पितं सव्यं गोपायति" 

र्ति । “गुपू रक्षणे" इति ¶ धातुः । “शुपूषु पविच्छि- इत्यायः 

प्रत्ययः  । (तद्वः तदेवं सत्यं (तेजो नामः (तजः-शब्दवाच्यतया 

प्रसदम् । व्राह्मणम्' वब्राह्मण्सम्बन्धिरूपम्। कः पुनरसा- 

वौहटग्विधं देवसत्यं गोपायतीति त माह-- व एतस्येति । 

एतस्य प्रजापतेरुचरितरूपं व्रतं "चरितु यः यजमानः 

“श्व्तोतिः, स टेवसत्यं गोपायतीति सम्बन्धः ॥ ६ ॥ 

इत्थं पिण्डपिलयन्नस्य मासि मासि कत्तव्यतां “मासि मासि 

वोऽशनं सधा वः” इग्ादिना प्रजापतिवाक्येन प्रतिपाद्येदानौ' तं 

विध्त्तं-- “तदा एतदिति। ममासि मासिः प्रतिमासम् । 

^नित्यवीप्ठथोः-इति § दिवचनम्। जीवतां हि मनुष्याणां 

सायम्प्रातरगनं विहितम्, मरणादूड वस्वादिरूपेम्यः पिहमावं | 

प्र पेभ्यस्तेम्यो मासि मास्येव पियन्नरूप मशनं दातव्य मितव्यभि- 

प्रायः ¶। स च यपिद्छवन्ञोऽमावास्याया भेव कन्तो नान्यस्यां 

तिधाविति प्रतिपादयति- “यदै्वष इति । वदाः यस्मिन्नेव काले 

# प्रा खू० ३. २, ७८ । † म्धा० प ३६५ श्ा०। 
‡ पा० खू० ३.१. २८। § पा० ख० ८. १. ४ । 

| "वख! दिरूपपि्टभावं'-- इति च । 

¶ “वद्छन् वदन्ति वे पठन् रुव्रं चैव पितामहान्! प्रपितामद्ास्ला- 
दिव्यान् श्रुतिरेषा सनातन्धे"-- इति म° सं २, २८४ । 



( 8० रत्रा ) ॥ दिलौयकाण्डम् ॥ 

"एषः इन्दुः "न" 'पुरम्तात् पूर्वस्यां दिशि, “श्चात्' पश्चिमःया सपि 
(न दश्यते", “्रय' अनन्तर मैव “एथ्य :` पिडभ्यः पिण्डान् दब्यात् । 

पुरस्तात् पश्चात् न दद्शे इल्येलदुपपादयति-- “ण्व वा 

इति। यत् यः चचन्द्रमाः' नभसि दश्यत, एषः" खलु “राजाः 

राजमानः सोमः देवाना मन्रम्" दति; धव मादित्या अथश 

सःव्यायर्थात'?- इति सन्ववर्णीत् £ । सः" वरणः दताम्" अमा- 

वस्य दिवससस्बन्धिनौ' रातिं" प्राप्य जीर्णः उदेति। तस्मिन् 

जरे सति थः पिहभ्यो हदिर्दवयात्, तथा च सति एभ्यः पिहभ्यो 

दवेः साकम् 'असमदं' कलहं न करोति'। च्रधः यद्' यदि 

“्रदीणि' दृश्यमाने तस्मिन् सौभे चतुर्दश्यां प्रतिपदि वां पिढभ्यो 

विर्दंदयात्, तदा देवेभ्यः पिदभ्यञ्च कलं कुर्यात् ; सोञस्य 

देवाना मन्रवेन भोक्त' दैवेरपि सन्निधानात् दौयसानददिवि दयः 

वाल्य भवेदित्यधंः । “तस्मादिति, नियमनम् ॥ ७ ॥ 

` अरपरह्कालं विधायोपपाटयति- स वा दति। अङ्कः 

पञ्चधाविभक्षस्य चतुधा भागोऽपराह्ः, तस्मिन् पिर्डयिटयन्नो- 

ऽनुषेयः। अरत ए सूत्रयते कात्यायनेन-- “अपराह्न पिख्ड- 

 पिडिवन्ञः, चन्द्राद्नेऽमःवास्याया सिति †॥ = ॥ 

>~. तत्रकार माद “स जघनेन मार्हपल्यं मिति। गाहईपत्यश्य 
[रे 

पञिमदेओे ब्रौहिपुणंघ निर्वाधार्थय कटव्य दकिएतः आसीनः 

# ते° सं २. ४.१४. २। 

† का० ओरौ खः ४.१, १। ˆ पिरूपिद्वन्ग इलि वच्छमाणस्य कर्मणः 
सज्जा; सा च पिष्टदानपद्श्येसयेवार्घालुगमात् पिरे; पितणां यक्नः 

पिपिटटयज्ञ इति, अल श्च दो मजपषदयस्तदङ्गम्"-- इदि ( या ३० ) 

वास्यएनच्च तत्र व्र्यम्। अच्र श्रौ" स्० ९.६.१९; ० स० ९.५, 
साद्ला० ख]° ° ४.३, १; ५.१३ । 

५: 



२०२ ॥ शएतपथत्रा ह्व णम् ॥ { रप्र एक्रा° ) 

प्राचीनावीती एवं # पिहयन्नाधं हविगृ्णीयात् । मन्वस्या विहि- 

तत्वात् तृष्णौ मैवेतदु ग्रहणम् । अत एव मूत्रितञ्च-- “चपर 

गा पत्यं चरु मप्रूण सुचं वा तूष्णी गहीत्वा" इति ¶% । 
चतुधं गीतानां व्रहीणा मवदननं विधाय प्रभंसति-- “सः 

तत॒ रएबेत्यादिना 4। (ततः तस्मात् हवि््रंहणस्थानात् ! 

'उत्तरेशेति। दक्िणानेरदूरेण उत्तरत इत्यथे; । “एनबन्य्- 

तर्याम्-इत्येनप् § ¦ “एनपा इडितीया?- इति | दितीयाः ॥ 

“दक्िण तिष्टज्निति। द्िणतस्तिष्ठन् । ““दक्िणदाच””- 

दति श आच् प्रत्ययः, 

णेष्टिकविष इव फलीकरणस्य तिलं प्रसक्त मपवदितुः 

सल्ल विधत्ते-- ““सक्दिति # एकवार मैव फलो कुर्यात् , 

नतुत्िः। त्र हेतु माह-- “सक्तदु ह्यीवेति। डि" यस्माद् 

'सक्तत्' एकवार मेव "पराञ्चः पराञ्चो गताः रेताः पितरः 

अभवन् , न तेषां पुनराहत्तिर स्ति, अतस्तेषां सक्त मसाध्ारणेा 

धमः ॥ < ॥ 

खपणं विधत्ते -- “ल भिति 4 । सक्लत्फलो क्षता स्तण्ड्लान् 

सखाल्यां प्रकिष्य, तं च्रं दक्तिणाम्नौ खपयेदित्यधं; । उडहासनात् 

प्रागेव तस्िंश्चरौ अभिचारणं विधत्ते-- “तस्मित्रिति। अभिः 

धितः अनेरूपरि ख पिते "तस्मिन्" (एतस्मिन् षः) चरौ पक्ते सतिः 

'आज्यं' (धत्यानवतिः प्रतिचिपति। तदेतद्पपादयति--“च्रग्नो वा 

# “श्तं -- इति च । † का० ख ० ४.१.५क। 

‡ का० ्रौ० ० ४.१,५ ख। § पा० सू° ५.३.३५ ॥ 

| पा० सु० २. ३. ३९। ¶ पा० सू० ५.३. ३६ । 

काण श्रौनसू०४,१.९। ग का° खरौर सू० ४,९,७कः। 

†¡ नाश्च्येतत पदं च- पुस्त काटन्यच । 

ज 



{ ° रेत्रा° ) #॥ दितीयकाश्डंन् ॥ ०३ 

इति । देवाथं यदाज्यम् , तत् अग्नी" “ज्द्ति' यजमःनाः । देवेभ्यो 

यदाज्यं देवं तत् होभेनेव टीयत इत्यर्थः ! “उदरन्ती ति । मनुषयेभ्वः' 

देयं यत् (ज्यम् +), तत् तैषां पुरम्तात् भोजनयालेषु उदरन्ति' 

उद्धत्य पुरतः स्थापयन्तैत्य्थः । “अधैव मिति। (अथः-शब्द् उक्त 

वेलक्णे ! पितृणां तु एव मधिश्चितावस्थाया भेव चरावाज्य मवनेय 

मिति यथोक्म्, एव मेव पिढभ्य आज्यं देयम्, न तमो होमेनापि 

षुरस्तादुदरशेनापि + “तस्मादिति, प्रतिन्णतनिगमनम्॥ १० ॥ 

अथ तस्य च तोरुदासनपुवंक होमं विधत्त -- “स उदास्येति । 

उदासनानन्तरं श्टेवेभ्यःः देवाथंम् अमो हे आहतौ जह् 

यात् । बदयययि ्रनथे' , सोमाय दति दयोरेवात्र होमः, तथापि 

देवेभ्य ˆइति सामन्याभिम्रायेख बदुउचनम्। अत एव ॒सचते-- 

खपयित्वाजिघार्योदास्य भेचणेन ज होति अरमय दति सोमायेति 

च-इति 4५. 

ननु पित्रार्थन इविषा देषेभ्यी होमोऽनुपपन्न इत्या शङ्ोप- 

पादयति--““डदेवान् वा इत्यादिना । यः आह्ितागिः, यः च 

दशपणं मासयाजौ (एषः* यजमानो "देवान्" उपावत्त॑तै' उपातः, 
अलस्तेभ्यो देवेभ्यो हविरवश्यं देथ भिति भावः। “अघेतदिति + 

 अथः-शब्दोऽच वैपरौत्यदोतकः । “एतत्ः एतद दैविकं कर्म 

परित्यज्य पिते्रल कमणा अचारीत् पितरम क्तवानित्यर्थः 1 

तथा सत्यन्यदटौवक्मनुष्टानेन देवानां कोपः स्यात्, अतस्तत्रि- 

बरत्तये पिल कमणि देवेभ्यः" होमेन तदपराघं “निह्कतेः ब्रप- 

नयति , प्रीणयति वा । एवं होमेन तोषितः दवैः" प्रसखतः' अनु- 

# नास्त्य तत् पदं ्-पुस्तकाटन्यच । 

† का० श्रौ स्०४,१,७ क. ७9ख। 



२०४६ ॥ शतघथत्राद्म खय् ॥ ( उप्र शत्रा? , 

ज्ञातः सः' यजमानः अधः अनन्तर भेव एतत्" हदविः पिलभ्यः' 

टव्यात् । उक्त मधं निगमयति-- “तस्मादिति ॥ ११॥ 

टेवेभ्य इति साधारच्येनो्तं विशिनष्टि स वा इति) 

दतरान् देकन् परित्यज्य अनलैः सोमस्य च हवने कारश माह 

“क्ल यदगनय इति । श्सर्वत्रः देवेषु यपिवेपरषु च सर्वेषु कमसु 

(अगिः' अन्वाभक्तः' अनुप्रविष्टो भवति; न दग्नि मन्त्रेण दं विका 

पियवा किद्धित् क निष्यद्यते, अतोऽल्ानेरछसो यक्त इत्यर्थः। 

“धिटदेवत्यो वा द्रतखादि। यतः "दन्द्रस्ा वौ ज्योतिः - इति 

प्रजापति; पिदरं ज्योतिद्धेन चन्द्रमसं कल्पितवान् , अतः स सोम. 

पिषटदेवत्यः। अत एव धमादिद्नार्गेण पितणशं चन्द्रलोकप्राततिः 

समाता -“चन्द्र्स भेव ते सर्वे गच्छन्ति इति } यत एवं 

अतः पित्त कमणि सोमाय यक्त मिव्यर्थः॥ १२ ॥ । 

उक्तदेवलयोर्ममन्तौ ४ विधत्त -- "स जहोतीति । (कार्व्यै 

पिय दविः, तदु वहति प्रापयतीति (कव्यवाहनः । “कव्यपुरीषः- 

यरीष्ये्ु” इति { जुग्रट् । एतच पितुष्ण समेरसाधारणं नाम 

धवम् एकनायते-- “यी वा अग्नयो इव्यवाहनो देवानां , 

व्यवःहनः पितणां, सहराजां असुराणाम्" दति | । "कन्य 

कडहनाय अग्नये' ददं हविः खहा सुहत मसु । पिहगखैयुक्ताय 

सोग्ाय' इटं हविः 'खाहाः सहत ससु ॥ | 

च स्याम प्रक्ेषं विधत्ते-- “अग्नाविति ¶। चर्मालोड 
व 0 -- 

# १६० प° १५ प्र द्रव्म् । { छा उप० ५,१०.५] 

ॐ ४ 
तौ च मन्लौ वा सं २, २६, १, २। 

सः ^ 
$ पार सु° ३, २, ६५, न लर. ध 

¶ का० श्रौ स ५ ल 



( रर रत्रा ॥ दितौवका रम् ॥ २०१५ 

येन का!डेन गहा थते, तत् भक खम् । तत्' गभ्याट्(नं -खिष्ट- 

छद्वाजनम्' अस्य होमस्य खिष्टङटय्थानो यम् ॥ 

अथ यिश्डप्रदानाय स्यानविशेषं तत्संस्कारञ्च विधाय प्रशं- 

सति-- “अथ दङिखेनेति #। थः-गब्दोऽनान्यप्रतिषेधा्थ;। 

दच्िामेरटूरेण स्पेन सकदुल्लिखति' एकयल्ेन दक्तिणप्राची 
लेखां कुयात् † । "तत्" उल्ञि खितं सलं "वे दिभाजनं' वेदिस्थानी- 

यम् , तत्काय कर मित्यर्थः । “सछ्रद् देवेत्यादि, उक्ताम् ॥ १३ ॥ 

उशल्िखितप्रदेशस्यान्ते अग्ने निधानं विधत्त -- "घ॒ परस्ता- 

दिति। परस्तात्" परस्मिन् विप्रक्लटे, पर्यन्ते इत्यथ; । विपक्े 

बाधविधानपुरसछर मेतदृह््ुकनिधान सुपपादर्यात-- “स 

यदिति सुरविरोधीनि रक्तांसि “असुररच्सानि, “एषां 

पितृणां खमूुतम् एतत्" पिण्डरूपं इवि; दिमथुौ रन्” अपरहरेय : । 
“तधो हेति । तथः चोल्पुकनिधाने सतौल्यथः। नन विसथुते' 

नाण्डरन्ति। “मन्य विलोडनेः-द्रति § धातुः ॥ १४ ॥ 

विहिते उल्थुकनिधाने मन्तं विधत्त-- “स निदधातीति) 

यदेतद् हुक निधानं विहितम्, तत् शये रूपारण्ि-दत्यनेन || 

मन्तेख कत्त व्य भित्ययं;। मन्वाधंसतु ,-- “सुराः मायावत् 

पितुष्णं रूपाणि श्रतिसुद्धमानाः' धारयन्तः पित्रथं दौयमानयां 

'सलधया' सदह "चरन्ति" वत्तन्ते। धेः च पूवं "परापुरः निपुरः' 

पूरण्पिणर्डदानेन युक्ताः सन्तो भरन्तिः हविंरन्ति। परापुरो 

८ 

----~श्णः 

नै क् ख° ६ ४.१.८८ ख| 

† तन्मचच्लस्तु वा० सं° २, २६. ३। 

{ का खरौ सू° ४,१. ६। § म्बा० प ४२ धा०। 

॥ वा० ख० २,३०.१; सा मर त्रा०२,३,४। ् 



२०६ ॥ चतपयन्राल्स्म् ॥ { शप्र छत्रा) 

निपुर इति, परा-नि-पूर्वीत् रोते: सम्दादिलचणे भावे क्िपि 

बहुजरीह्दिः ; स च धातुरत्र पिण्डविषये दाने वत्त ते। अत एवोक्त 

मा श्वलाथनेन-- “तस्यां पिण्डान् निष णोयात् पराच्मैनपाणिः"- 

दूति +! युत्रपदनिवचनप्रसङ्गे यासो नाप्युक्तम्-- “पुत्रः, पुरु 

तायते ; निपररणदा, यु" नरकं ततस्वायत इति वा-इति † \ 

वद्वा पणः" प्रभूताः श्युरः' शरोराणि येषां ते “परापुरः ; ननि 

निक्लष्टा अल्याः धुरः" शरीराणि येषां ते “निपुरः' ; महाकायाः 

अस्पकायाघेत्यथंः। एवं प्रच्छत्रवेषा असुरा ये सन्ति, “तन् 

(अस्मात् लोकात्" पिरड पियन्नस्थानात् अग्निः प्रणद्ाति' । 

लेव्यःडःगमः ४, प्रणदटलत्वियर्थः। रक्तोनिहन्त॒त्व ममनेः प्रसि 

मिति व्याचशे-- “अभ्निर्होति। “एवं निदधातिः असिशब्दो- 

पेतेन मन्तेण निदष्यादिनव्यधः ॥ १५॥ 

पिण्डदानस्य प्राच्याङ्गतेनावनेजनं विधत्त -- “च्रधोदपाव 

मिति §। उदपात्रम् उदटकपूखं पात्म्। “एकहलादौ पूरयि- 

तव्येऽन्यतरस्याम्'"-- दत्युटकशब्दस्योदभावः || “असाववने- 

निच्छ'--इत्यवनेजनमन्तः ¶। तत्रादश्छब्दस्याने सम्बुदन्तं 

पितवादोनां यथाक्रमं नाम निद टव्यम्,- ई यज्नग्मन्! मम 

पितः ! अवने निच्छ' दास्यमानं पिण्डं भक्तम् आब्ीवौ पाणी 
शोधयेति मन्ताधः। “शिजिर् शौचपोषणयोः" इति #%# धातुः । 

एवं पितामहप्रपितामहविषयौ मन्तौ योज्यौ । 

# आश्र च्रं सू० २, ६, १५ । † निरू० २, ३. २। 

‡ पा० सू ३, ४, ६8 द्रष्टम् । 

$ का० श्रौ सू ४,१.१०। || पा० सू° ६.३.५६ । 
== ६ 

4 इव बाह्रे समाम्नात दति ष्रैषः। ## जु उ० ११ धार। 



({ ४अ० रत्रा) ॥ रितौयकाणश्डम् ॥ ३०७ 

अस्यावनेजनस्य पि्डदानात् प्रःक्त्त व्यतां दृष्टः न्तेनोपपाद- 
यति-- “तद्यधेति। अशिष्य; भोच्यमागपय पुरुषाय यघा 

अभिषिेत्' उदकां इस्ते ददाति , “एवम्” एव तत् पितु मवने- 

जन सत्यर्थः; ॥ १६ ॥ 

अथ तख्िन्नु्िखिते स्थाने बहिः स्तरितं तस्सम्प्रादनं विधत्त 
-- “चरथ सक्तटाच्छिन्रानीति #। एकयन्नेन छन्नानि। 'उप- 

मूलं" सूलसमोपे। “डनानि खर्डितानि वर्हि पिटयक्ञा- 

यनि भवन्ति, एवङ्क शविशि्टानि वर्ह याहत्त व्यानोत्यथः। मूल- 
समोपे छेदन मुपपादयति--“च्रग्र सिवेत्यादिना। अत एव तेत्ति- 

रौयकेऽप्याजायते - “वय् पर्षि दिनं तद् देवानां † , यदन्तरा 

तन्मनुष्याणां, यत् समूलं तत् पिलण्णम्”- दति ः। छदनगतं 

सक्तच्च मनूद्य स्तोति--“सल्लदटाच्छन्नानेति ॥ १७ ॥ 

बहिषः स्तरणं विधत्त -- “तानति । दक्षिणा" दक्षिणतः, 

उल्िखितप्रदेके तानि" बर्हि उपस्त णाति । तथैव काल्या- 

यनेन सूतितम्-“उपमूखं सछदाच्छिन्नानि लेखायां कला 

इति ६। पिर्डदानं विधत्त -- “तत्नेति । (तत्र तस्मिन् बर्हिष 

स्तो टेरे पिर्डान् दद्या टित्यथः । तत प्रकारविश्रेष मभिनयेन 

विधत्ते -- “सवा इतीति। इतिः अनेन प्रकारेण रङ्ग ऽतजंन्यो- 
मध्येन पित्ोर तौ्नेव्यर्थः। रेवमनुष्यसम्प्रदानके दाने तदैप- 

रीत्यकधनेनोपपमाटयति-- (दइतीववै देवेभ्य इति। इनेन खलु 
---[-_-_--[-[_[_[_`_`_{_-_~न 

२ # का० श्रौ° सू० ४,१.११ 
† "परूषि प्रवेलन्धो, दिनं दितम्, ताटग्रं बदहिरद्दिंसितव्वत टेवानाँ 

धवम्" इति च ते सं०१,६.८.५ सा० भा०। 
न दन् § न = ‡ त नार ९, ६.८.५९ ७। 3 करार खोर सू ४,१.१९ क। 



४६ ॥ शतपयवराद्य एम् ॥ ( शप्र धन्नी 

प्रकारेण अङ्ल्यग्रेण देवतीर्थेन देवेभ्यः इवींषि शजुदधतिः । 

मनुष्येभ्यः" तु यथायोगं भोक्लव्य मननम् ˆउचरन्ति' उद्त्य पाठान्तरे 

स्थापयन्ति! नतु तत्र दैवपिव्रादितौथविगेषोऽपे तितः । “अमैव 

मिति। 'अध'-शब्द उक्तवेलच्तखद्योातनार्थः। देवमनुष्यवैल- 

चर्येन एव सूक्तेन पितरमण तीर्थेन पितुणां सम्बन्धि हविदंय 

भिलर्थः। “तस्मादिति। प्रतिपादिता {निममनम् ॥ ९८ ॥ 

पिलपितामहप्रपितामहानां विहिते यपिर्दाने मन्तान् 

विधत्ते-- “स ददातीत्यादिना। “च्रसावेतत्ते?-इति पिश्ड- 

दानसन्तः #। तत्र अस्तै-दत्यस्य स्थाने पितादौनां नाम 

सम्बुव्यन्तं निह टव्यम् । “हे यन्नगन्धन् ¦! “एतत् पिर्डख्पं 

हविः 'तै' तुभ्यं मया दौयत इति सन्वाथंः। ध्येचला मनु” 

इति + वच्यमाणशाखान्तराभिसरतमन्तशेषनिरासाथैः एवकारः 4 । 

अनेन च मन्वेर प्रवं यजमानस्य पिते पिश्ड' ददात् ; अनेनेव 

पितामरहप्रपितामहयोगरपि पिर्डदानन् । तदकौोयं सत सुष- 

न्यस्य दूबयति-- ये च लेति । तस्य च मन्शेषस्याय मघं ;,-- 

हे पितः! लाम् अनु'-टत्य धे वत्तन्ते, तेभ्यञ्चायं पिर्डः 

ठि करोलिति। खयं वा इत्यादि । पित्ननन्तरभाविनां 

य चछब्दनिदि टानां तैषां खयं” पिष्डदाता सहभाव भवति । तधा 

य॒ एव एषां खयम् [सह] भावो, तेभ्यः पिर्डटाने खात्मने पिख्ड" 

दत्तवान् भवति ; अरतस्तक्रतिपादको ध्येच ला मदु" इति मन्व 

` भागो न वक्तव्य इत्यं; । 

# का० प° सू० ४,१.११ ख। इद्ैवत्राद्रे ससाननातः। 
॥ 6 6 <> [ने स | 6 † “येच त्वामन्विति च॑के इति का० चा सू ४,१९.१२। 
~ ‡ “असाबेलत्त {दत्येव"-- इद्यत दषव्यम् (१६५ ए० १ पं )। 



( ४अ° रेत्रा° ) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ‰०९. 

प्रथमं पत्तं निगमयति-- “तस्मादिति। “लतद्यदित 

इत्यादि । अनेन हि क्रमेण ते पित्वं प्राप्ताः-- प्रथमं प्रपितामहः, 

पञ्चात् पितामहः, ततः पितेति ; इमं क्रमं परित्यज्य पिण्डदानं 

इतः" पित आरभ्य प्रपितामहान्तं पराक् पराचोनं पिण्डान् 

दच्रात् ; यतस्ते पितरः सक्लत्वपराक्तघमय क्ता इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

पिर्डदानानन्तरं मन्वजपं विधत्ते-- “तत्र जपतौति # । 

तद्तं किञ्चित् पदं व्याचष्टे-- “अतरेति। मन्तार्थंसु,-- “अत्र 

अस्मिन् देशे हे पितरः !` "मादयध्वम्" ठप्ता भवत, तदथं च 

वथाभागं' खं खं भाग मनतिक्रम्य मया दत्तान् पिर्डान् (आत्त 

षायष्वम्' अग्रोतेति । हपषरायध्व मित्यस्यैतदथपरतां युतिः खयं 

व्याचश-- “यथाभाग मश्रोतेल्येवेतदादहेति % ॥ २० ॥ 

जपएानन्तरं परागावर्बनं विधत्त -- “अथ पराङः पर्यावत्तत 

इति । पराङ्मुखः सन् पिण्डाभिसुख्य' विदाय $ पर्यावत्ते ते- 
त्यथ; । एतदुपपादयति-- “तिर इषेति । पितरो हि मनु- 
येभ्यः तिरोभूताः ; अन्तर्ानशक्तियोगात् । अतः पितृणां तिरो- 

धानेन भवितव्यम् । रणतं पिश्डान्तरपर्यावत्त माने सति 

तेषां “तिर इवः तिरोधान भिव भवति। पथीवत्तंनकालस्य 

परिमाणं विधत्त-- “स वा इति&§। स खलु परावत्त मान 

श्रा तमितोः निरूदश्बासगतेरातमनो यावत् तमनं ग्लानिः भवति, 

तावत् श्रासौत इतिः केचित् (आदः प्रतिपादयन्ति । “तस 

- ग्लानो" इत्यस्मात् | “भावलक्षणे खेणक्तञजवदिचरिइतमि- 

# का० श्रौ खू० ४.१.१३। † वा० सं° २. ३१. १। 
+ (विच्छाय'- इति च। § का० श्रो सू? ४.१, १३ । 

| दि प ६५ घा०। 
७ 



२१ ० ॥: शतपथत्रा हणम् ॥ ( इप्रः ध्रा } 

जनिभ्यस्तोसुन्”-इति # तोसुन् प्रत्ययः । ततोपपत्ति माह-- 

“छतःवानिति। एतावत्परिमाणे भवतिं। तस्मादेतावन्तं 

काल मास्णेतेति। पक्तान्तर माह-- सवा इति। सः खलु 

“मुहत्त” हादशक्षणातमको यो सुत्त 'सञ्ज्ञकः कालः, तावत्पथ- 

न्तम् एवः आसौतेव्यधः। एवकारः पूर्दोक्षषक्तव्यवच्ेदाथंः । 
'आसित्वा'-इति क्ताः-प्रत्ययस्तु वच्यमाणक्रयापेक्तः ॥ २१ ॥ 

उक्तकालानन्तरं षर्यावत्त मानस्य मन्वजपं विधत्त-- 

“धेत 4 । “उपपल्यय्य' पिण्डसमीपं परिप्राप्य । परिपूर्वा- 

दयतैल्य॑पि “उपसर्गस्यायतौ दति # लत्वम् । “अभमीमद- 

न्तेति §। मन्तं जपेत् । अथैस्त॒,-- “पितर पिण्डपिल- 
देवताः ! अरमौमदन्तः ठता अभूवन् । टठ्यर्थान्मादयतेख्डंन्तात् 

लुङि चङ रूपम् । तेच धयथाभागंखं सं भाग मनतिक्रम्य 

प्राह्रष्षायिषतः अञ्ुत्तत; तच आहषाणिषतः-दति षदस्य 

विवक्तिक मर्थं माह -- “यधेति # आङ्पूर्व छषयतिरम्यवहारे 

वत्त तै, तस्माल्लुङि बहुवचनान्त मेतत् पदम् , अतः आशिषुः' 

इतिः तस्य व्याख्यानम् । “चर् भोजने | "-इत्वस्माज्ञ ङि बह्ु- 

बचने आआश्िषुरिति रूपम् ॥ २२ ॥ 

पिण्डटानात् प्रागिक्ेदटानौ मपि पित्रादौना सुटकावनेजनं 

विधन्तं - “अथोदपात मिति ¶। “च्रसाववनेनिच्छःः-दति #ॐ% 

तन्मन्वः। तत्र विष्वपि मन्वेषु असौ इत्यस्य खाने पिता- 
~~~ ~~~] {~~~ ~~~“ 

+ पा सू० ३. ४. १६ । † का० खरौ० सू° 8. १. १४। 
‡ पान सू° ठ. २.९६ § वा० सर, ३१. २। 

| ० प० ६० धा०। ¶ कारश मू० ४.१, १५ क। 
## शषोऽपि मन्त देव ब्राद्मरे गानातः ( १६५ ए० १६ प° ) + 



( े्च० रेत्रा० ) ॥ हितौयकाण्डम् ॥ २१६१ 

दीनां नामानि क्रमेण निदिशेत्। अथस्त् प्राीव दितः #। 

एतदटवनेजनं लोक यब्रहारेणोपपादयति-- तद्यधेति। (तव् 

तन विषे निदशंन मभिधीयते । घा जक्तुषेः भुक्तवतै पुरः 

सखाय सुखप्रक्षालनाथं हस्ते उदकम् ्रभिषिञ्चेत्, “एवम् एव 

तत्ः पिष्डदानानन्तरभावि जलावसेचनं भित्यथंः। जन्तुः 

इति, अटेलिंटः कसौ ““लिच्यन्यतरस्याम्"?-इति ¶ घसादेशः , 

यनश्वतुष्ये कवचने सम्प्रसारणे च रूपम् ॥ २३२ ॥ 

नमस्कार विधत्त -- “च्रथ नोवि सिति 4। नवि" 

परिधानौयस्य वाससो दशा, ताम् “उदद्य' विखंस्य § पितुन् नम- 

स्करोतिः। तत॒ विस्ल॑सने कारण मादह-- “पिहदेवत्येति । 

यततो (नौविःः “पिटदेवत्याः पिढदेवताथी , पितुं लभिकरोति 

यावेत्। “देवतान्तात् ताद्य यत् | । "तस्मात्" तां "नीविम् 

+उहद्य' विखंस्य प्रदर््य तै नमस्कत्तव्या इत्यथः । नोवे: पिल- 

देवत्यलं तेत्िरौयकेऽप्यानातम् ¶--श्रनेस्तु षाधानं, वायो्वातपानं, 
पितृणां नौ विः इत्यादि #‰ । नमस्कारस्य प्रयोजन .माह- “यज्ञो 

वाइति। नमस्कारेण हि पूजा गम्यते, "यन्नः पूजातकः ; 

“यज दैवपरूजा"”- इति यजतेस्त दथैत्वात् । अर्तो नमश्शब्दो यज्ञा- 
च्काः। तेन नमस्कारेण (एनान्' पितुन् 'यज्ियान्' यामार्हान् 

“एव "करति" । “गयज्ञलिवगभां घखजो "- इसि कथः अर्हाय घञ् 
*#-----~-~--~-~ ~~~ _~~_~______-~~~~_~_~~~~~____~~~~~-~~~~~~~-~ ~~~ --- 

# २०६ ए० १५ पं० द्रष्टव्यः । † पा० सू° २, ४, ४० । 
‡ का० श्रौ सू० ४, १, १५ । § “विमुच्य'-- इति क । 

षू > ® 

| पा० सू° ५. ४. २४। ¶ त° सं ६, १.१. ११। 
ग्य [५ ६ = [ १. + 

# सायगोयं व्याख्यानं त्वस्याः श्रुते; त° स०१, २.१ भाष्ये द्ररट्येम्। 

‡ स्रा० उ० १००९ घा । प पा सु ५,१.७१। 



२१२ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( उप्र° शतब्री° ) 

प्रत्ययः । विहितश्च नमस्कारो “नमो वः" इति # मन्तेण कत्तव्य: । 

उकं हि काल्यायनेन-- “"नोविं विखंस्य नमो व॒ इत्यव्लि 

करोति? इति ¶। तसिश्च मन्ते "षड्भ्यो नमः” इति प्रयु- 

ज्यते, त्सद्या मनूद्य सनोति - “षट् क्षत्ः""-इति #। “नमो 

वः पितरो रक्ताय, “नमो वः पितरः शोषाय-इत्येवं षड्वारं 

नञ्मस्करर्यादिल्यथंः § । “ऋतवः पितर इति । ` वसन्तादय तुषु 
प्रमो तस्य तत्तदनु रूपलप्राप्ेस्ता दार्म्यव्यपदेशः । तथा चान्यत | 

खुयते-- “यस्िन्रतौ युरुषः प्रमौयते, सोऽस्यासुसिंल्ञोके भवति 

( यदि वसन्ते प्रमोयते, वसन्तो भवति ¶ृ )-द्रल्यादि। तस्मात् 

तेषा खतूनां षट्सद्ःलयोगात् तादार्स्यापन्नानां पितृणां नम- 

स्कारोऽपि षड्वारः कत्तव्य इति युक्त सुकतम्-- “नमो वः 

पितरः“ इतिं 1 , 

नमस्कारमन्तो निगदव्या ख्यात इत्यभिप्रेल तच्छष मुपादाय 

व्याचशे-- ्हान्नः पितरो दत्त इति”-दइ ति #% । शेषस हितस्य 

तस्य मन्तस्याय मथः-- हे पितरः! युखत्सम्ब्धिने “रसाय 

वसन्तत्तुजाताय नमोऽसु । ड पितरः ! यु मल्सम्बन्धिने गरौभ- 
जन्याय शशोषायः शोषणाय नमोस्तु । एव मुत्तरत्रापि योज्यम् । 

------ल----~ न्न 

#* वा० सं० २, ३२, १ । 

† का श्रौ° सू ४.१.१५ ख। 
‡ वडभिमेन्तेः षडञ्जलोन्'- इति या० दै° ( ४,१४.१५. स् 

$ तेच षट् मन्त्राः वा० स २. ३२. १--६। 

| तंर त्रा १,६. ८, ३1 तत्र “यस्िन् वा कतों'- इति पाठः। 
¶ “यदि वसन्ते-- इ्यादिरं ग्रस्तत्र न उश्यते; सायणभावष्ये वस्यः 

भोः, ते° स ०१,८,५ भाव्ये द्रष्यम्' क वा०स'०२,३२,८। 



---नना---------------------------------~~_~~-~-~-~--~-~- 

( ४अर° रत्रा ) ॥ दि तौयकार्डम् ॥ २१३ 
'जौवः वषेतो हध्यर्थक्रियमःणो वेगः । सखधाः- इति अन्ननाम न, 
्रौद्यादिरूप मन्रञ्च शरदादिषु पच्यत ; अतः शरदतुसम्बन्धिने 
अन्रायेत्यः । हेमन्तभिशिरयोहिंमेन सर्वेषां पीडनात् तद्रूपो 
पिलठधर्मीं 'घोरमन्यू' । “नमो वः पितरः पितरो नमौ वः 
इति $ व्यतिहारोक्तिरादरातिशयद्योतनार्था । 

एवं नमसृतान् पितृन् प्राथयते-- हे पितरः ! 2 "नः 
गस््भ्यम् हान् पुत्रपोतरादिरूपान् "दत्तः प्रयच्छत §। 
पिवृखं दानसामध्यं मन्वेषस्य चःशीःपरत्वः स्यष्ट मिति 
व्धाचष्ट -- “ण्हाणा मिति। “पितरः खलु ग्डहाणाम्' “ईशते 
ईश्वरा भवन्ति। ““अधीग्थदयेणाम्""- इति | कर्मणि षषठी। 
-एतस्य' पिण्डपिटयन्नाख्यस्य "कर्मणः एषाः खारी; कलपरा्ना 
उ एवेत्यथंः । ९ 

पिर्डशेषस्याघ्राणं विधत्त -- “्रथावजिघ्रतीति । श्रा गन्धो 
पादाने ¶ "-इत्यस्मालटि "पराघ्रा्रा"-इति *# जिघ्राटेशः । तथा 
च अवघ्राणं पिण्डान्" पिण्डपाते † प्रत्यवधाय प्रतिक्तिष्य 
कत्त व्यम् । तच्वावघ्राणं यजमानमागः' यजमानस्य सखवगि्थोऽग 
इति विषेयभागापेक्तया पृलिङ्गनिद'णः। स्टीरसंस्य ब्म. 
प्रतिपत्ति" विधत्ते-- “अग्नाविति । पभ्यादधातिः प्र्तिपती- 
त्यथंः। उरमुकस्यापि संसर्जनं विधत्त पुनरिति। ये 

५, < 9 # “जो वाय, जोवनदह्धेतुभ्रूताय जलाय वभैतषे"- इति मद्टोघधर्! । ` 
{ निघ° २. ७, १७। { वा० सं० २. ३. ७1 
§ वा० स ०२, ३२. ८ । | पा० सू° २, ३, ५९। 
4 भ्वा० प० ६२९ घा०। + पार सूर ७,३.७८ । 

†† गाच'- इति क । 



१४ ॥ शतपंघत्राह्मणम् ॥ ( उप्र ५व्रा० ) 

रूपाणि" द;त मन्तरेण यदुरुमुकं पुरस्तात् छतम् # ? तदिदानौ 

पुनः संखजेदिल्य्थः + ५२६॥४ | ५8. २५५41 

दूति खौसायणाचाय विरचितं माधवीये वेदाथकाशे 

माध्यन्दिनिगतपथब्रादह्मणभाष्य 

 दितौधकाण्ड चतुर्घध्यायस् दितोयं ब्राह्मणम् ॥ 

( अधं ठतीयं ब्राह्मणम्, ) 

तद होवाच कहोडः * कौपौतकिः । अनयोववा 

ऽअयं टावापथिव्यो रसोऽश्य रसख इत्वा देवभ्यो- 

ऽधेम मश्रामेति तस्माद्या ऽअग्रयण्टा यजत 

उद्रति॥ १॥ | 

तदु होवाच याज्ञवल्छयः। देवाश्च वा. 

ऽअसुरा्चोभये प्राजापल्याः प्रस्पृथिर ` तती 

ऽसुराउमथीरोषधोर्थाञ्च मनुष्या उप्रजीवन्ति याश्च 

# २०५ ० १५ प° द्रेम् । 

† ते० त्रा “पिटटयरेन सवग लोक मगमयत् -- इत्यादि; (१, ६.४) 

ग्रस्य इह विचाये, समन्तात्, त° सं० १.,८.५ अनुवाक खे हालोचयितंयः 

‡ "कद्योलः'-- इति सा०-सम्मतः पाठ इति डा" वेबर\ ; तत्वतस्तु 

उपान्त्य ल एव डः पठातेऽस्ां शखायमम् । 



( ४अ° रत्रा ) ॥ दि तीयकार्डम् ॥ २११५ 

पशवः कुल्येव त्वद त्वत्प्रलिलिपुशतेवं 

विहेवानभिभवेमेति ततो न मनुष्या आशुनं 

पशव आलिलिशिरे ता हमाः प्रजा अनाशकेन 

नोत्परावभूवुः ॥ २॥ 

तद देवाः शुशुवुः । अनाशकेन ह वा दमाः 

प्रजाः पराभवन्तौति ते हाचुरहन्तेद् मासा मप- 

जिघांसा येति कैनेति यन्ञेनेवेति यज्ञेन हस्म 

वे तद् ठेगाः कल्पयन्तं यदेषां कल्पा * मास॒ऽघं- 

यञ्च {॥ ३॥ 

ते होचुः। कखन दुं मरिष्यनौति तै मम- 

ममेत्येव न॒ सम्पाद्याज्चक्रसं हासम्पादयोचुराजि 

मेवाद्धिन्रजामदडे स यो न उच्जेष्यति तखन इदु 

भविष्यतौति तथेति तस्मिन्नाजि माजन्त ॥ 8 ॥ 

ताबिन्द्राम्नौ ऽउदजयताम्। तस्रटेन्द्राभ्नो 

दशकपालः पुरोडाशो भवतोन्दराग्नौ दख भाग्- 

वैय मुद्जयतां तौ यचन्द्राग्नौ ऽउच्जिगौवाधसौ 

तस्यतुस्तदि्वे टवा अन्वाजग्मुः ॥ ५ ॥ 

† मास ऽऋषयञख'-- इति क। 



२१६ ॥ एतपघत्राद्यणम् ॥ ( रप्र ५ब्रा° ) 

चचंवा ऽइन्द्राग्नौो *| व्विश्ो व्वि्रवं टेवा 

यत्र वै चत्र मुच्जयत्यन्वाभक्ता वे तञ्च व्विट् तद्धष्वान् 

देबानन्वाभजतां तस्मादेष व्वेग्वदेवश्चसभवति ॥ ६ ॥ 

तं वे पुरागानां बुर््यादिल्याहुः। चचं वा 

ऽइन्द्राग्नौ नेत् चत्र मभ्यारोहयागौति तौ वा ऽउभा- 

बैव नवानां खातां यदि पुरोडाश इतरञ्चरुरित- 

रस्तनेव कत्र मनभ्यारूट् तस्मादुभावेव नवान् 

खातम् ॥ < ॥ | 

त ऽ ह व्वि्वं टेवा ऊचः | अनयोन्व् 

ऽअयं द्यावापृथिव्यो रसो इन्तेमे ऽअरस्डिन्नाभजा- 

मेति ताभ्या मेतं भाग मकल्पय्नेतं दयाबापुथिव्य 

मककपालं पुरोडाशं तस्माद् दावापुथिन्य एक- 

कपालः पुरोडाशो भवति तस्येव मेव कपाल मेकेव 

हयं तस्माट्ककपालो भवति ॥८॥. 

तख परिचक्ला{। यस्ेवे कस्य च ठेवताये 

हविर्णद्यते सव्वचैव खिषटक्वदन्वामक्तोऽये त सव्व 

मेव जुहोति न खिष्टक्तेऽबदयति सा परिचक्लोतो 

` इतः पर्य्यावत्तते ॥ € ॥ 

# “स्तौ'-- इति घ, ङः । † ्ा'-- इति घ, ड। 



( ४अ० ३त्रा० ) # दितीयकार्डम् ॥ २१७ 

तदहः । परथ्यामृहा ऽअय मेककपालो मोहि- 
ष्यति रषषर सिति नाख सा परि चक्ताहवनौयो वा 
ऽअइतोनां प्रतिष्ठा स यदाहबनौयं प्राप्यापि दश 
क्लवः पर्य्यवित्तत न तद्ाद्वियेत यदौच्वन्ये , व्वट्न्ति 
कास्तत्सन् सपेयात्तस्यादाज्यस्येव यजेदाज्य द वा 
ऽअनयोरयाबापथिव्योः प्रत्त रसस्तत् प्रलच् मेतरेने 
ऽएतत् स्वन ग्सन् मेधेन प्रोषठाति तस्सादाज्यदयैव 
यजेत् ‡ ॥ १०॥ 

एतनवं दृवाः। यन्ञेनष्टठभयीना मोषधीनां 
याच्च मनुष्या उपजौवन्ति याञ् पशवः क्त्या मिव 
त्वेटिष मिव त्वद् पजघ्रस्तत अश्रन्प्रलुष्या आलिशन्त 
पशवः॥ ११॥ 

अथ यदेष एतेन यजते । तन्ना न्े्ैतख ्ः 
तथा कञ्चन क्रत्ययेव त्वदिषेणेव त्वत प्रलिम्पतीति 
द्वा अकुव्वन्निति त्वेवेष एतत् करोतिय म चैव 

द्वा भाग म॒कल्पयन्त तमु चेवेभ्य एष एतङ्नागं 
~~ 

+ "यदलन्ये-- इति क, ग ; “अदौलंने-- इति च इष्ट डा०.देबर । 
† वजेत'-- इति क, ग ( 
त ¢ {त्व म ग (= ~ साकरर ‡ तन्नाह्ालोवतस्य'-- इति च ट्टो डा.-पेवरेय । 

न्ट 



२१ # शतपयनत्राद्य णम् ॥ ( इपर भत्र) 

करोतोमा उ चेतदुभयोरोषधोर््याश्च मनृष्या उप- 

जीवन्ति याश्च॒ पशवस्ता अनमोवा अकिल्िषाः 

कुरते ता असानमौवा अकिल्छिषा इमाः प्रजा 

उपजौवन्ति तस्मादा ऽएष एतेन यजते ॥ १२ ॥ 

तख प्रथमजो गौ किया । अयु * मिव हौदः 

स यदोजानः खादृशपुणे मासाग्यां वा यज्ञेतायेतेन 

यजेत यद्यु ऽअनोंजानः खाच्वातुप्प्राश्य मेवेतमोदन 

मन्वाहाय्यं पचने पचेयुम्त ब्राद्मगा अश्नोयुः ॥ १२ ॥ 

इया वै देवा देवाः † । अहं व देवा अथये 

ब्रह्मगा; शख वा८सोऽन् चानास्ते मनुष्वद बषस्तद्यथा 

व्वभट्क्ततए ‡: हत मेव मस्येलद् भवति तत्रो यच्छ- 

क्र यात्तदयान्ादल्तिग हविः सखर्दिति द्याहुनागिनि- 

होने जुहयत्समद इ कुव्थादाद्ग्निहोे जुह- 

यादन्यडा ऽआग्रवण मन्यदग्निहोचं रस्मात्नाग्निह चे. 

जुहुयात् ॥ १४॥ ५॥ 

॥ दति ठकीयप्रपाठक्े पञ्चमं ब्राह्मणम् [ ४.३. |॥. 
~~~“ 

ॐ अधिय'-- इति सा०-सम्म तः पठ इति डा० वेबर्; । 

† “देवाः- इति घ, ङ| 

‡ “वषटेछत्'.-इति घ, ङ ¦ "वषट््कत ९ इति च ष्टो डा०वेक्रेण + 



( $्र° ३त्रा० ) ॥ डि तौयकण्डम् ॥ २१९ 

श्रथ विधित्विताया च्राग्रयण््समतभेदेन प्रयोजनं दशय॑स्तावद् 

कालस्य मत सुपन्यस्यति-- “तदु होवाचेलि। “तत् तत, 

वच्यमाणे अगग्रयणेिविषये “उवाचः उक्वान् "कौषीतकिः 

कूषीतकस्य पुत्रः। ता मुक्ते दशयति-- शश्रनयेरिति #। 

योऽयं त्रोहियवाद्योषध्यावमको रसः , सः अयम्" अनयोः यावा- 

एथिव्योः' रसः" ; द्सम्ब्धिन्या रश्च भरूमेरुत्यननत्वत् । अस्य 

रसस्य" । कमणि षल्य दमः रसं टेवेभ्यः प्रथमं (इतराः 

“त्रयः अनन्तरं इतश्िष्टम् (इमम् अग्रम सुज्ञामहे इव्थः। 

| “तस्मादिति, आग्रयणेष्टिविधिः; यस्मादेवं कहोलेनोक्तम् , 

तस्मात्" नवास इतशि्टत्सिदये शच्राय्राणयेच्याः यष्टव्य 

मिव्यथः॥ १५ 

अय याज्ञवस्कापभिमतं प्रयोजनं दश्यितु' प्रस्तोःत-- “तदु 

होवाचेति । ततेतिहास समाचष्ट -- देवाश्चेति। प्राजापल्याः' 

प्रजापतेः यत्रा: “पस्थधिरेः स्पा कतवन्तः। अपर्ष्षेया 

माकृचः"“- दरति ¢ कचित् सम्प्रसारणेन निपातनस्यैव लक्ष णाथं- 

ल्लात् लिच्पि स्णृषेः सम्प्रसारणम् । “उभयीरोषधौरिति। 

उभयविधा ल्लयोषधयः,-- स्नुष्यात्रभूता त्रीदियवाच्याः, पश्व 

न्रभूतास्तणाद्याञ्च , ताः सवा; (कत्येव तवत्" लंच्छब्द एक शब्द- 

पर्यायोऽविभक्तिकः। त्वत् एकत्र छया" व्यापादवन् शवः, 

त्वत्" अन्यत्र "विषेण च प्रलिलिपुः" प्रकर्षण लिप्ा अङुवन् 1 

लेपनाभिप्राय माह-- “उतेव मिति। एवम्" अपि द्टेवान् 

(अभिभत्रेम इति तिरस्कुरयामेति। (ततः अनन्तरम् श्रसुर- 
। ~~ ~ ~ ~------------- -- -- -~ ------------------------------- ८ 

* का० श्रौ० ख० ४. ६. १। # 
† प्रा० सू० २, ३. ६६ । | { षा सू ६. १. ३६। 



२२० ॥ शएतपधव्राद्मणम् ॥ ( देप्र° ध्त्रा° ) 

क्रतं विषलेपं ज्ञाला (मनुष्या. "न आशुः न बुभुच्तिरे, पशवश्च 

नन' भत्तयाञचक्रुः । केवलम् (अनाशकेन अनशनेन #% (ता इमाः. 

सर्व; प्रजाः" पराबभूवुः पराभूता अभवन् ॥ २॥ 

“तदहे देवाः शएश्ुवरिति । देवाश्च तस्व माकश्वं केनोपायेन 

असुरक्षत सुपद्रवं परिहराभेति विचायं, यज्ञेनवेति निश्चित्य; 

"एषां मनुष्यादीनां यत्" “कल्यंप कल्यनोयं सम्परादयम् मासः 

तत् अकल्पयन् । न केवल' टेवा एव, (ऋषयः' अप्येव मैव 

अकल्पयन् ॥ ३ ॥ | 

“तं होचरित्यादि । प्रजाना मशनज्ञु ् िसाधनम् इदं" ,नः' 

रस्माकं मध्ये कस्य भविष्यति १` इति विचारिते तेः सर्वं देवाः 

'मम' इदं-- ममः इदम् ति न सम्पादयाचक्रुः" सम्यादनं 

नासादितवन्तः। ते च देवाः इं परस्परं विप्रतिपत्तिः प्राप्य 

आआजिम्' अजिधावनम्, तम्माह्ुपाय भेवाकल्यथन् । आजि- 

नाम॒ गन्तव्यावधिभूतः पदाधंः, तम् ( अस्मिन् पटार्थे निष्यते 

सति ¶ ) अजामदः धावाम । “(अज गतिक्ेपण्योः”-दइति ¶ । 

तथा च "नः" अस्माकं मध्ये "यः: उच्जैयति, (तस्यः इटः “हविः 

भविष्यति, श्रतिः विचार्य, (तथाः दति अङ्गे ् षत्य, (तस्मिन' 

विषये त आजिधावनं संतवन्तः ॥ 8 ॥ | 

ताविन्द्रालो इति । तीः प्रसिदो न्द्राः आजिधावनेन 

तद्विः "उदजयताम्" । यस्मादेवं तस्मादेव कारणात् अन्धान्" 

देवान् परित्यज्य आग्रयणशेष्टो प्रथमं इविः इन्द्रामिदेवलाकम् + 

दादटशसु कपालेषु संस्छतं पुरोडाशव्कं भवति। अनेनाभि- 

# 'अनाप्रानेन' - इति च । † नास्त्य षो ऽपर च-पुस्तकषे ¦ 

॑ † म्बा प" ९३० घधा०। 



( ४अ० रत्रा) ॥ हितौयकार्डम् ॥ २२१ 

प्रायेण रेनद्राग्नयागः प्रथमः कत्तव्य इति विधिरुन्भेतो 

भवति ॥ | 

वेष्वटेवचरुरूपं रितीयं हवि विधातु" विश्वेषां रवाना माजि- 

सम्बन्ध माह-- “यतेति #। "यत्र यस्मिन् समये उज्नितबन्तौ 

इन्द्राग्नी" "तस्यतु । जयतेलिंटः क्सौ “सन्लिटोर्जः'"-इति % 

अभ्यासादुत्तरस्य जकारस्य कुत्वम् । “तत् तस्मिन् समये विष्व 

देवा नाम गणङूपा देवाः आगतवन्तः ॥ ५ ॥ 

वेश्वदेवस्यं इ विषः शिन्द्राग्नानन्तय्ये कारणान्तर माह ~ “तं 

वाडइति। देवेषु मध्ये इन्द्राग्नौ' ज्षल्ंः च्तियजातिः, “विश्च 

देवाः” “विशः व्येश्यजातिः। "यतः खलु (क्तं' चत्तियो राज्या- 

दिकम् “उज्नयतिः, (तलः “विट् वेश्यजालिरपि (अव्वाभक्ताः 

भवति ; यस्मादेवं लोके, तस्मात् ताविन्द्राग्नी खविशः विश्वान् 

देवान्" अन्वाभमजताम्' अन्वाभक्ान् कुरताम् । “तस्मादित्यादि , 
े्वदेवयागविधिः ॥ ६ ॥ 

तस्य यागस्य पुराणत्रौ हिनिष्ाद्यत्वं पूरवपक्तवेन प्रतिपाद- 
यति-- ^तंवाडइति। पुराणानां पुरातनानां व्रीहीणां सम्ब 

न्धिनं नतं वैश्वदेवं चरू कुर्यात् इति आहुः अभिन्नाः कथ- 

यन्ति ु। न्तं वा इति। तदुपपादनम्-- “जेत् त्ष 

मिति। नेव त्षवियजातेरुपरि वैश्यजातिं तत्मत्वेन (आारो- 

चयारणि' आरूढां करवाणीति ; सर्वथा हि क्तियवेष्ययो वे षम्येन 

भवितव्य भित्यथंः। प्रकारान्तरेण वैषम्यं द्श्यन्नभयोरपि 

इविपोनंवधान्यप्रक्लतिल माह-- “तौ वा उभावेव नवाना मिति। 

# का० ओ्रौ० सू० ४.६. २ । † पा" ७, ३. ५७। 
{ “पुराणानां वा चरुः" = इति का० श्रौ" ४, ६, ७। 



२२२ ¢ शत यथाद्य स्न् ॥ ( रप्र ५०) 

वदहोति । यत्' यतः तयोरन्यतरः पुरोडाशः , अन्यतरश्चरुः; 
तनेव' वलक्षणेन विशा त्तरम् अनग्यारूढ्न्' कस्षत्रियजाति- 

रनभ्यारूटा भवति । “लस्मादित्वादि, प्रतिज्ञापूरणाधं निग- 
मनम् ॥ ७ ॥ | 

अथ तस्या मेवाययणेटो ठतोयं दावाणएथिव्यं हविविंधातु 

माह-- “त उ हेति। विश्वं देवाः" जवः" उक्षवन्तः। कथ 

मिति, नवघन्यरूपं हविः नयोः दावाणटथिव्योः रसः इति 

प्रागुपपादितम् # 1 “इन्त इत्यनु कम्मायाम् । “अस्मिन् नव- 

हविषि दमः द्यावाप्रधिव्यौ वयम् 'आभजामः प्रपयाेलयर्थः । ते 

च "ताभ्यां" द्यावाषटधिवीभ्याम् “एतं हविभःगम् (अकल्पयन्, य॑ 

एष॒ दावाण्रथिव्य एककपालः पुरोडाशः, तम् । “तस्मादिति, 

दावा एथिव्यवागविधिः। तस्य द्यावाएथिव्यस्य इविषः एकस्मिन्नेव 

कपाले संक्कार सुपपादथति-- “तस्येय मेवेति। (तस्यः दयं" 

मूमिः शएव' कपालम्” पुरोडाणयपणाधिानम् ; “हि यस्मात् 

इयम्" एकेठ' एकाकारा भवति, "तस्मात्" तद् टेउत्यः एुरोडशेऽपि 

एककपालः" इति †‡ ॥ = ॥ 

अज्येनेव द्ावाष्रधिव्योयागं विधिषु पुरोडागपक्ते दोष 

सुपन्यद्यति-- (तस्य परिचक्तेति। तस्यः एककपालस्य पुरो- 

ाश्स्य कचित् "परिचना'ः निन्दा विद्यते। ता भेव दश 
यति-- “यस्या इति । सवेष हि यागषु खिषटटकद्' यागः ्न्वा- 

भक्तः" अनुप्रा्ोऽस्ि ; “शेषात् खिष्टकते समवयति"-इतौष्टशिष्टि- 

प्रतिपत्तित्ेन तस्य विहितत्वात् धः । अथेदं सति अतेककपालं 
----------- 

# पुरस्तादिव २१६ ए ६ पं ० द्रदटयम् | 

† का० खौ सू ४, ई. ४। { १९ का० ६ प्र०१ त्रा० द्रष्यम्। 



( ४अ० रत्रा ) ॥ हितीयकाण्डम् ॥ २२३ 

परोडफं स्वं मैव # जुहोतिः, इविरन्तरवत् खिषटक्त्रःमनेऽगनयं 

"न अवदयतिः; अतोऽस्येककपालस्य खिटक्त द्यागाभावात् साः एव 

परिचक्ताः निन्दा । दोषान्तर मप्याह-- उतो इत इति । 
'उत उ' अपि च अग्नौ "हतः सन् एककपालः पुरोडाशः "पर्य्या- 

वत्त तै" परव्यवक्तेत ॥ < ॥ 

“तदटाहुरिति। (तत्ः तत्र विषये राहुः ब्रह्मवादिनः 

कथयन्ति। कि भिति-- श्यम् एककपालः' "पर्याभूत्" पर्या- 

चत्तोऽ भत् , तेन पर्यावत्तं नेन °राषटम्' एव पयाहत्त' सत् ¶ मोदहि- 

व्यतिः मूढ भविष्यतौति। दत इत्यत आह - साहवनीय 

इति| ब्राहवनयो हि सर्वहुतीना माधारभरूतः। तत्परा 

पूष पर्यावर्लने दोषः, तदुत्तरकालन्तु अपिः दण क्त्वः दश 

वारं "पर्यावर्तित । (तत्ः तत्र आदरो नेव कर्तव्यः। टेवतो- 

देशेन हविषः प्रक्िप्तवादिल्भिप्रायः। तस्मात् खिष्ट- 

क्र द्गाभावक्षत एव निन्दा परिशिष्यते, तत्परिहाराय पकच्चान्तर् 

माह-- “्यदीति। "यदि तुः अन्धे शाखिनः वदन्तिः, "कः" 

नाम "तत् उक्रटोषसन्धानं कतम् “उपैयात्' उपगन्छेत् ९ अतो 

टोषसहित एककप।लपन्षः परित्याज्यः {। किन्तहिं दावा- 

एथिव्यस्य यागस्य द्रव्यम् ९, तदाह-- “ तस्मादिति। यदेतत् 

धरवास माज्यं सवयन्नसाधारणम् , तस्य “राज्यस्य एव मकाशत् 

चतुरवत्त मवदाय दयावाष्थिव्योर्यजेतेत्यथः || दम मयं प्रशं- 

# (सेहत मेव'-- इति च, दः । 
† नास््येतत् पटं च-पुश्छके ! 

{ “ङविषञ्ोरितदारे -- इति च, (हविषखोटितध'र'- इति क, ज ¦ 

$ "परिव्यज्यः' इति च, क, ज । || का० श्रौ० ख० 8. ६, ६। 



२४ #॥ शतपथन्राद्य णम् ॥ ( देप्र° भव्रा० ) 

सति-- “आज्यं हेति । “प्रत्यक्तं रस इति। आज्यस्य द्रवत्व- 

रूपयोगात् प्रव्यत्नरसत्वम् ; बौहियवादेसतु धान्यस्य काटिन्यात् 

प्ररोक्त्वम् # । “भघेनेति। सारभूतनेत्यथः। 

निन्दाया उत्तरस्य प्रएसाधं मभिप्रेत्य काव्यायनेनेतत् पक्त 

इय मपि सत्रितम्- - “खावाषटयिवोय एककपालः °--° आज्यस्व 

वेति % । आपम्तम्बोऽपि-- “अपि वैककपालेन कुर्वीत, आज्येन 

च्यावापधिवौ यञत' -दत्युक्तवान् ॥ १० ! 

अस्या आग्रयशेडेरनाश्रितदोषनिहरणडे तुलं प्रतिपादितं पुरा- 
त्त सुदाहरति-- “एतनेति। याश्च वब्रौहियवाद्या ओषधीः 

"मनुष्याः (उपजौोवन्ति', याश्च ठणाद्याः “पश्वः? (उपज वन्तिः, 

तासाम् (उभयौनाम् अरोषधौनाम्ः इति सम्बन्धः। “क्त्या 

भिव लदिति। चोषधौषु लव्या-विषादिकं यत् असुरैः प्रलिप्तम् , 

तदनेन यागैन देवा अपहतवन्त इत्यथ; । “लत इत्यादि । ततौ 

दटेवेरत्रस्य निदौषकरणात् (मनुष्याः आाञ्मन्' अभुञ्त, “पशवश्च 

ठणादिकम् “आलिश्न्त' ्रभक्तयन् । “लिश अल्योभावे'”- इत्ययं 

धातुः, अत्र णाद् रल्मोभवनदेतो भक्ति वतते ॥ ११ ॥ 

 . एवं पुरातन मुदाहत्य दृष्टान्तेन दानौन्तनानुखानेऽपि नवात्रा- 

चितदोषनिहरणहेतुलवं प्रतिपादथति-- “अथेति । अथः इदानी 

“यत् यस्पात् कारणात् ˆएषः यजमानः “टतेनः आग्रयणेन 

"यजतेः । “अहः, “नु ', "एवः-दइति चथो निपाता अवधार णार्थाः । 

'तत्' तस्माद्अ कारणणत् “रतस्य यजमानद्य (तथाः तथेव ओओष- 

धोष्, कव्यया विषेण च न कोऽपि इष्टा भ्रलिम्मति प्रञ्चेषयति। 

+ काटिन्यपरोत्तवम्'- इति च। † का० श्रौ° ० 8. ६. ४-ई। ` 
{ द° आ० ७द घा०। 



{ ४अ० उेव्रा० ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ २९ 

“लिप उपदेड"-इति.* धातुः । “आओ सुचादौनाम्-इति 4 

लुप्र्। ध्टेवा इत्यादि) द्धेवाःः खलु पुरा दतिः एवम् 

अकुरव॑न्', एषः" यजमानोऽपि इति त्वेव एव भेव तु करोतिः । 

एतदेव वि्ठणोति- श्व सु चैवेति। “ज्रनमौवा अकिल्विषा 

इति। अमौवा रोगाः, तद्रहिताः; किल्िषं रोगनिदानं 

पापम्, तद्रहिताश्च कुरुते" ।! “ता अस्येति , प्रयोजनान्वाख्या- 

नम् ॥ १२॥ 

दच्तिणां विधत्त -- “तस्य प्रथमज इति । (तस्यः अग्र 

यणष्य श्रथमजः' तस्मिन् संवत्सरे यजमानस्य गोहे यो वल्लो 

जायते, सः नीः" श्रस्य यागस्य दल्तिणालेन देय इत्यर्थ; धः ॥ 
कुत इत्यत आह-- “ग्रा मिवेति §। अग्रे भवम् अभ्ि- 

यम् ¦ “श्रग्राद् यद्, घौ च-इति |। इदम्' आग्रयणाख्यः 

हि" हविः श्रग्रमम्, प्रथमजो वत्सश्चाग्राः; अतस्तस्याग्रयणदसि- 

णात सुचित मिति । 

ईजानानीजानथोराग्रयणविषयां व्यवस्थां दशंयति-- “स 

यदिति । यद््' यदि सः यजमानः दजानः' .सोमयागनेष्टवान् 

“स्यात् । यजेलिंटः कानच् । कैवल' हवि्य॑ज्ञयाजी सन् 

"दर्शं पू्मासाभ्याम्' एव यजेत, “अथः अनन्तर भेव एतेनः आ्रग्र- 
येन यजेत, न प्रागित्यर्थः ¶। किन्तहिं तदा कुर्यादिति, 

# तु° उ° १५९ धा०। नँ पा सू° ७.१.५६ । 

‡ का श्रौ० सू ४. &. ठ। 
§ अभिय मिवेति- इतिच, छ। रघ शव पाट! सायणसम्मतो 

गम्यते ; घटौ चेति खतरस्यापौहोक्लैखदशरोनात् ; परं सवेमृलपुस्तकपिरुद्धः । 
|| पा० ०४. ४.११६.११७ ¶ कार खरौ सु० ४,६.१० क। 

२६. 



२२६ ॥ गतपथत्राद्यशम् ॥ ( रप्र: ५व्रा० ) 

तदाह-- “यद्य्, इति । यदि तु दशपूखंमासादिभिः (अनौजानः” 

अनिष्टवान् स्यात्", तदा स यजमानः चातुष्प्राश्यः चतुर्भिः 

ब्रह्मणैः प्राशितव्यं लम् ओदनम् अन्नं दक्षिणाग्नौ पक्ता, 

ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् #; ब्राह्मणः च (लम्' ग्रोयुः मुज्ञी- 

रन् ॥ १३॥ | 

ब्राह्मणएभोजनस्यापि यागोत्ादकल्र. सुपपादयति-- “इया 

वाइति । “अहेवति , दावपि निपाताववधारणणधे । (शखुवांसः" 

शशुवन्तः , बहुयुता्था इत्यथे; ; चनुचानाः' अनुगतानुष्ठानपरः , 

य एवङ्नणाः , तेः मनुष्यदेवाः' मनुष्यरूपा देवाः । तत्" तथा सति 

यथाः वषट्क।रण देवेभ्यो दत्तम्, खाहाकारेए हुतं" च भवति, 

एव॒ मैव श्रस्यः अनौजानस्य यजमानस्य "एतद् ब्राह्मणभोजनं 

भवतोत्यथः "` ॥ 

यागे इव भोजनेऽपि दल्तिणदानं विधत्त -- “त्रो इति ४ 

लल ब्राह्ल शभोजनक।लेऽपि यत्" किञ्चित् दातुः शक्छयात्", 

'तत् दव्यात्'; ब्राह्मणेभ्यो दत्तं हविः श्रदक्तिणं' दक्िण- 

रहितं न स्यात्" इतिः अनेनाभिप्रायेशेव्यथः  ॥ 

केचिच्लाग्रयणेष्टावधिक्नतस्यानीजानस्य  नवधान्येना लिदहोत- 

होम मभिधौयते। अत एव सूतितं कात्यायनेन-- “नवैः 

सायम्प्रातरगिनिहो वहोमः'- इति ई। आपस्तम्बेनाप्युक्तम्-- 

रपि वा नवानां यवानां सायम्प्रातजहयात्”-इति । तदल 
निराकरोति-- “नानिहोत्र इति + अगनिहोतकमणि नवं | 

~~ --_________________~_~_ ~ 

* “टत््रा-- इति । † काण खरौ स ४. ६. १० ख । 
¡ का० ओरौ० स ४. ई. १० ग। 

६ का" श्रौ स० ४. ६. ११। | भवं '-- इति च। 



( ष्टु रत्रा | ) ॥ दितोयकारम् | र. 9 

विनं जुह्यात् । यद्" वदद जुहयात्', तदा इन्द्राग्चादौना 

माग्रयणटेवताना मलिहोत्ररेवगणेः # सह समदं" कल हं कुयात् । 

असमुचयहतुभ्रूतं एधक्तं दशयति - “अन्यदा इति! चआराग्र- 

यणम्ः अाग्रयणास्यः कम, अलिहोत्नात् अन्यत्; ्रग्नि- 

होतः त्वाग्रयणात् न्यत्"; इति एतत्प्रकरण्मैदात् नामधेय 

भेटाचावसितम् । शब्दान्तराभ्यासस्गुणनामघेयानि इह कम- 

मेटे प्रमाणत्वेन जै मि{िनोपन्यस्तानि † ॥ १४७॥५[ ४.३. | 

इति खौसायणाचार्यंविरचिकै माधवोये वेदाधथप्रकाओे 

साध्वन्दिनिशतपथत्राह्मणभाष्ये 

हितीवकाण्डे चतुर्थाध्वायस्य हंतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

॥ इति इडितौयकाण्डे ठतीयः प्रपाटकः ‡ ॥ 

# 'ममिंहोचदेवतया-- इति च॑। 

† “श्रन्दान्तरे कमभेद; (२, २, १. )*-- इव्यादपन सव्ाणि श्रर्वयानिं 

` “क कासा ११३*- इति क, “यजु, ११३*- दति गे, घ_-डन्यौ, 

रवत् । तच ९ त्रा० २. क, रत्रा ६१ क०, ३वत्रा०१४ कर, त्रा" 

२४ क, ५ त्रा० १४ क०; सङ्लनथा ११३ सिद्धम् \ 



[ र्ट | 

अय 

चतु्प्रपाठकष प्रथम" ब्राह्मणम् , 

अपिवा 

चतुर्थाध्याये चतुथे ब्राह्मणम् । 

॥ हरिः ॐ ॥ 

प्रजापतिहं वा ऽएतेनाग्रे यज्ञेनेजे। प्रजा- 

कामो बहुः प्रजया पशुभिः खाए धियं गच्छेयं 

यशः खा मन्नादः खा भिति ॥ १ ॥ 

स वै दत्तौ नाम। तद्यदनेन सोऽगेऽयजत 

तस्मादाच्चायणयन्ञो नामोतेन मेके व्वसिष्टयन्न 

इल्याचच्त ऽएष वे व्वसिष्ठ एत मेव ॒तदन्वाचचते 
स एतेन यज्ञेनेजे स एतेन यज्नेनेष्टरा येयं प्रजापतेः 

प्रजातिर्थ्यां श्रौरेतद् बभूवेतायं इ वै प्रजातिं 

प्रजायत ऽणएताप् ध्रियं गच्छति य एवं व्विदानेतैन 

यज्ञेन यजते तस्मादा ऽएतेन यजेत ॥ २ ॥ 



 ( अरः धव्रा० ) ॥ दवितीयक।ण्डम् ॥ २२९ 

तेनो ह तत ईजे । प्रतीद्शंः प्व क्रः सये तं ‹ 

्रल्ासुस्तेषां व्वि्चन मिवास व्विवचन मिव इ वे 

भवति य॒ णवं त्विडानेतेन यन्ञेन यजते तस्मादा 

ऽएतेन यजेत ॥ २ ॥ 

त माजगाम। सुश्रा स्यो ब्रह्मचय्धें 

तस्मादेतञ्च यन्न मनचेऽन्यमच सोऽनच्य पनः 

रुञ्जयान् जगाम {ते इ ख्ञ्चया व्विदाञ्चक्रय्यन्ञं वं 

नोऽनूच्यागननिति ते होचुः सह वं न्तदेवरागन्यौ 

नो यज्ञ मनुच्यागन्निति सवे सहदेवः साञ्चयस्तद्- 
पयेतन्निवचन § मिवासूयन्यद्वा ऽअरे सुधा नाम दध 

इद्ति स एतेन यज्ञेनेजे स॒ एतेन यज्ञेनेष्टा येय 

खञ्चयानां प्रजातिर््या श्रौरेतद् बभ3ेताट् इ वै प्रजा- 
तिं प्रजाघत ऽफएताए् ियं गच्छति य एवं व्विडा- 

नेतेन यज्ञेन यजते तस्मादा ऽएतेन यजेत ॥ ४ ॥ 

# “स र्तं" इति सा०-सम्मतः पाठ दति डा० वेवरः। लयेत- 

इति च डटो डा०-वेवरेण । 

† भेव-- इति सा०-सम्मतः प्राठ इति डा° वेवरः। 

‡ “खञ्जयाञ्जगामः-- इति क, ग । 

§ 'ज्िव्वचन'~ इति पाठः सा०-सम्मत इति डा० वेवर्; । 



२० ॥ शंतपयतादह्यणम् ॥ {शप्र शत्रा) 

तेनो हतत इजे । देवभागः ्रोतर्षः स उभ- 

येषां कुद्णशाञ्च खञ्जयानाञ्च पुरोहित आन्ष प्ररमता 

वे सा यो न्वेतैकस्य राष्ट पुरोहितो.सत्सा न्वेव 

परमता किमु यो इयोः परमला मिव हवै 

गच्छति य॒ एवं च्िडानेतेन ब्खैन यजते तस्माडा 

ऽएतेन यजेत ॥ ५ ॥ | 

तेनो ह तत ईजे। दलः पाव्व तिस्त ऽदमेऽ्ये- 

तर्हिं दाक्ञायणा राज्य भिबेव प्रापरा राज्य मिव इ 

वे प्राप्रोति य॒ णवं व्विडानेतन यज्ञन यजते तस्मादा 

ऽएतेन यजेत स वा ऽएकंक एवानु चौनाहं पुरो 

डाशो भवत्येतेनो हाखासप्रलानुपबाधा श्रोभंवति 

सवे पौर्णमाखौ यजते दे ऽअमाताखे डे वे मिथुनं 

मिथन सेवेतत् प्रजननं क्रिथते॥ € ॥ 

अथ यत् ण्व्वंद्यः। अग्नोषोमौयेण यजते 

 पौर्णमाखां ते डे ठेवते इ वे मिथुनं मिथुन मेवैतत् 

प्रजनन क्रियते ॥ ७॥ 

अय प्रातः। आमनेयः परोडाश्ो भवल्छन्द्र 

सान्नाय्य तेदं देवते इवं मिथन मिथन मेवतत् 

प्रजननं क्रियते ॥ ८ ॥ 



( ४०. शब्रा ) ॥ दि तौयकाण्डम् ॥ २२६ 

अथ थत् पव्वं शुः । रेनदराग्नेन यजतेभमावाखायां 

ते देवते देव मिथुन मिथुन मेवेतत् प्रजननं 

क्रियते *॥ € | 

अथ प्रातः। आग्नयः पुरोडाशो भवति 

मेत्रावरूभौ पथम्ा नेदयन्ञाद्यानौति न्वं वाग्नेयः 

पुरोडाशोऽयैलावेव मिढावरूणौ इ देवते इ वै मिथूनं 
मिथुन रेवैतत् प्रजनन क्रियत ऽपतदु हाख तद्र 

येन बहुभंवति येन प्रजायते ॥ १० ॥ 

अथ यत् पृव्वद्युः। अग्नौमोमौयेग यजते 

पशं मास्यं य सेवा मुप्सधेऽग्नौ पोमीयं पशु माल 

भते स ण्वाखसः + ॥ ११॥ 

अथ प्रातः। आग्नेयः पुरोडाशो भवल्येन्दरधु 

सान्नाय्य प्रातःसवन मेवाचखार्ग्नयः पुरोडाश 

आग्नेय हि प्रातःसवन सेन्द्र स!न्धाय्य 

माध्यन्दिनि सेवाख तत्न मेन्द्र हि साध्य 

न्दिनि८ सवनम् ॥ १२॥ 

अथ यत् पुव्वेदयुः। रन्द्रागनेन यजतेऽमाः 

# "क्रियते" इति क, (क्रियते'- इति ग। 

† सः -नइ्तिष, डः। 



२३२ ॥ शतपय त्राव णम् ॥ ( शप्र शब्रा) 

बाखायां ठ तीयसवन मेवाश्य तदैश्वदेव' वे ठतीय- 

सवन मिन्द्राग्नो वे व्विश्वं देवाः *॥ १२॥ 

अध प्रातः। आग्नेयः पुरोडाशो भवति मेत्ा- 

वर्गो प्रयसा नेयन्नादयानोति न्ववागनयः परो- 

डाशोऽथया मेवामं मेच्रावरूणों व्वशा मनवबस्ध्या 

मालभते संबाख मवावरगी पयखा स पौीणमामेन 

चामावाद्येन चटा याबत्सीम्येनाध्वरेशष्टरा जयति 

तावञ्जयति तदु ख॒लु महायज्ञो भवति ॥ १४ ॥ 

अथ यत् पृव्वद्युः। अभ्नौषोमौयेण यजते 

पौणमाखा मेतन वा ऽइ्न्द्रो हच्च महन्नेतेनो ऽएव 

व्यजयत याखेयं व्विजितिस्तां तथो ऽएवैष एतेन 

पापप्रानं इिषन्त' भादव्यल् हतन्ति तो ऽएव चव्विज- 

यतेऽथ यत् सन्नयत्यामावाखं वे सान्नाय्य दरे तद् 

यद्मागाखेति लप्र ऽपवंतदुतचं जघ्रषे त॒ मेतेन 

रसेनाप्रोगन् सिप्र ह वे पाप्रान मपडते य एवं 

व्विडान् पौणंमाखाध सन्नवल्येष वै सोमो राजा 

देवाना मन्नं यचन्द्रमास्त मेतत् पुन्वेदयुरभिषुरन्ति 
` भातभन्तविष्यन्तस्त मेतह्वच्चयन्ति यदपक्तीयते † ॥१५॥ 

# देवाः--इतिष, ङः । † ते इति घ, ङ । 



( ४० एव्रा° ) ॥ ईहितौयकाण्डम् ॥ २२२ 

अथ यत् पूव्वद्युः। अभ्नौषोमौयेण यजते 

पौरमाखा मभिषगोत्येवैन मेतत्तस्मिन्नभिषुत ऽएतस् 

रसं दधाद्येषेतेन् रसेन तौत्रौकरोति सखद्यति ह वं 

दवेभ्यो हव्य खदते हाख देवेभ्यो न्यं य॒ णवं 

च्विदान् पौय माखाट् सत्रयति ॥ १९ ॥ 

अथ यत् पृव्वेद्युः। रन्द्रागनेन यजतेऽमावा- 

खायां दर्शपृगं मासयो देवते स्त इन्द्राग्नी ऽएव ते 
१एवेतदृञ्ञसा प्रल्यचं यजव्यञ्चसा ह वा ऽअख 
दशपुणमासाभ्या मिष्टं भवति य एव मेतद् 

वेद् #॥ १७॥ 
अथ प्रातः| आगनंयः पुरोडाशो भवति 

म्रावसणौ पयखा नेदाज्नाद्यानौति न्वं बाग्नेयः 

एुरोडाभोऽयेतविवार्चमासौ मिचावरुणौ य॒ एवा- 

पृय्येते स व्वश्णो योऽपक्लोयते स मिच्रस्लावेतादः 

राचि मुभ समागच्छतस्तदुभावेवेतत् सद † सन्तौ 

प्रोषाति सव्व ह वा ऽअख प्रोतं भवति सर्व्वं माघ 

य॒ एव मेतद् ॥ १८ ॥ 

#* वद्" - इति ग, दवेद्'- इति घ, ड । 

{ वेवेतचछह' इति पाठ दृशो डा०वैबरेख। 

३ ~ 



२२४ ॥ गतपथव्रा द्म णम् ॥ ( शप्र न्रा | 

तडा ऽएतार् रातिम् ५। मित्रो व्वरुणे रेतः 

सिञ्चति तदेतेन रेतसा ब्रजायते य॒दापूय्यत तदयदे- 

घा मैत्रावरुणो पयद्यावकष्ततमा भवति ॥ १६ ॥ 

सान्नाव्यभाजना वा ऽअमावाखा। तददस्तत् 

पौलमाां क्रियते स यद्वावापि सन्नयेव्नामि 

कुर्यात् समदं ॑करुय्यात् तदेन मद््य ्ोषधिभ्यः 

सम्भल तिभ्योऽधिजनयति स॒ एष॒ अहुतिश्थो 

जातः पञ्चादटभ्षे ॥२०॥ | 

भिधुनादिडा ऽणन समैतत् प्रजनयति । योष 

पयस्या रेतो व्वाजिनं तदा ऽअनुदया † यंन्परियुना- 

व्नायते तदेन मेतस्मान्धि्टनात् प्रजननात् प्रजनयति 

तस्मादेघाच परयसा भवति ॥ २१॥ 

अथ व्वाजिभ्यो व्वाजिनं जुहोति। ऋतवो 

वै व्वाजिनो रेतो व्वजिनं तइ नुष्ट्येवैतद्रेतःः सिच्यते 

तहृतवो रेतः सिक्त मिमाः प्रजाः प्रजनयन्ति 

तस्मादाजिभ्यो व्वाजिन जुहोति ॥९९॥ 

#* “रात्रि” इति घ-ङ्योरपि । { 

† “उअनुष्या- इति ग। 

; "तदनु बतद्रेतः-- इति क, गः! 



{ 8० त्रा) ॥ हितौयकाण्डम् ॥ २१ 

स वे प्रश्वादिव यन्नसख जुहोति। प्रश्ाट् 

वैपरोल्य व्वा योषा मधिद्रवति ` तचा | रेतः 

सिञ्चति सवै प्रागेवाये जुहोयमग्नं व्वहीलयनु- 

चट् करोति तत् | खिष्टछह्गजन५ स वै परामेव 

जुहोति ॥ २३ ॥ | | 
अथ द्शो व्याघारयति। दिशः प्रद्शिचादि्शोः 

व्विदिश उदिजो दिग्भ्यः खादेति पञ्च दिशः पञ्च- 

नत वस्तदटतभिरेवेतददिशो मिधनौकरोति ॥ २४ ॥ 

तदं पञ्चंव भक्तयन्ति | होता चाध्वयुञ्च ब्रह्मा 

चाग्नौ यजमानः पञ्च वा ऽतवस्तदतूना मेवे- 

तद् रूपं द्रियते तहतष्मेवेतद् रेतः सिन्त प्रतिदा 

परयति प्रथमो यजमानो भक्षयति प्रमो रेतः परि- 

रुह्वानौलयो ऽअष्यत्तमो सय्युत्तमै रेतः प्रतितिष्ठा 

दिल्यपद्ृत उपद्वयछेति सोम मेवैतत् बुव्वन्ति 

॥ २५॥ १॥ 
॥ इति चतुर्धप्रपाठक्षे प्रथमं ब्राह्मणम् [ ४, 8. ] ॥ 

आहत्तिगुखविकतो दशंयुणमासयागप्रयोग एव दात्तायण- 

यज्ञः, तं विधिल्सुराख्यायिका माह-- “प्रजापतिरिति 
-----------= 

* 'आटित्छो-- इति च ट्टो डा०-वैदरेण। 



२२६ ॥ भशतपधत्रादह्य णम् ॥ ( प्र शब्रा० ) 

“एतेनः वच्यमाशेन दाक्तायणनामक्ेन यज्ञेन # श्रजापतिः अहम् 

अविक्लत एव सन् टेवमनुब्यादिरूपया प्रजया, गवादिभिः 

पशभिः' च वदुः" बहुविधः “स्याम्' मेयम् , उत्पनानां प्रजा- 

दीना मणनाथं खयं" सम्पदं गच्छेयं प्राप्नुयाम् , ततोऽहं "यणः" 

यशसो “स्याम्?, अन्नादः" भवेयम् इतिः । एव मेते दाक्तषायण- 

यज्नं कतवतः प्रजापतेः कामाः, तत इदानी मपि तादृम्बिध- 

कामनायुक्त एव दाच्ञायण्यन्ञेऽधिक्रियत इत्यथैः ¶ ॥ १ ॥ 
तत्राम निव्रूते-- स वा इति। (सः खलु प्रजापतिः 

"दन्तो नामः अभवत् , तेन प्रथम सिष्टवान् , तस्मात्" दाक्लषायण- 

यज्ञः इल्युच्यते। नमान्तर मपि कथयति-- उतेन सिति । 

उतः अपि च “एनम्' “एके शखिनः ववसि्टयन्न इतिः व्यव- 

हरन्ति। “एषः एव खलु प्रजापतिः वसिडः' नान्यः ; सवे 

खेठत्वात् । एत भेव टाक्ाय णयज्ञं ^तत्' तत्र॒ वसिष्टयनज्न 

दति अन्वाचच्तेः । “एतेनेति । "सः दत्त शएब्दवसिष्ट शब्दवाच्यः 

प्रजातिः तच्छब्देन पराखश्यते। “एतदभूवेति । एतत् 

एतदहं “येयं प्रजापते." सकाष्णत् प्रजापतिः" प्रजाना सुत्पपल्तिः 

बभूवः, याः च श्रीः निरतिशवा प्राजापव्यपदरूपा सम्पत् 

"बभ्रवः धः । “एता मित्यादि । यः" (विद्ान्' एतदनुष्टानद्य फलं 

जानानः । "तस्मात्" दाक्षायण्यन्न फलकामः “एतेनः “यजेत ॥ २ ॥ 

# “नामफलगुणयो गात् कम्मान्तरम् , गुणविधानं वा सन्निधिसम्यदचना- 

भ्याम्'-- इति का० ओौ° स० ४.४.२,३। शर० व्रा ११.१. २.१० दण 

नात् सान्निध्यम् , ११. १. २. १३ द्षरनाच सम्यदचन मवगम्यते । 

† “दाक्ताणवज्ञः प्रजापरन्नकामस्य- इति का० श्रौ° सू० ४, ४, १। 
} विग्रोषतच्िद्धोपरिष्यद् (११. १. २. १३. , द्रश्व्यम् | 



( ४अ० त्रा ) ॥ दितौयकाश्डम् ॥ २७ 

विहितस्य यामस्य फलान्तर हेतुत्व मपि परक पन्या- 

सेन दश्यति-- “तनो देति। “वेक्तः' श्विक्स्य पुः, नाम्ना 

श्रत ट्ण: । ““उपसगश्य घञमनुष्ये बहुलम्” इति # वहल- ` 

ग्रहणात् मनुष्यवाचितेऽपि घञन्त उत्तरपटे उपसगस्य दीर्घः । 

“स एत ¶ मिति । एतः प्रतीदम्। (सः इति व्यव्ययेनैक- 

वचनम्। ते तत्रत्या जनाः ्रत्यासुःः केनचित्कारणेन प्रति- 

चिक्तिपुः। “श्रसु क्तेपणे $ "“-इव्यस्माज्निर् । तेन च दात्तायण्- 

यज्ञने्टे सति तेषां जनानां “विवचनंः विशिवचमं पक्तपात- 

वचनम् ( वः) एव आसः बभ्रुव, अस्मिन् बहमानं कछतवन्त 

इत्यथः । तदृष्टान्तेनेदानो' विददनुष्टानस्यापि तत्फल माह- 

““विवचन भिव हवा इति ॥ ३॥ 

पुनरप्यस्य यज्ञस्य विश््िफलान्तश्डेतुल' प्रतिपादयितु 

माख्यायिकया परङ्लति सुटाहरति-- “त माजगामेति। नतं 

प्रतीदं सुपदेद्तलेनोपासीदन् , खु्ञयपुवः सुश्ना' नाम (्रह्मचर्यम्' 

आजगामः प्राप्तवान् । तस्मात् तदुपदेष्टुः प्रतीदर्थात् “एतं 

 दाक्षायणयज्ञन् अन्य सु अन्य मपि चः यज्ञम् “अनुचेः। 

सः' साच्ंयः “एतम् अनृच्य' शुनः" “खच्ञयान्” तदाख्यःन् जन- 

पदान् (जगामः; ते च “एनः “विदाञ्क्रुः ज्ञातवन्तः । 

 “'उषविदजाग्डभ्योऽन्यतरस्याम्”- इति § लिच्याम् प्रल्ययः। कथ 

मिति, तदाह-- “यज्ञ मिति। नः" अस्मदधं चज्नम्' “अनूचः 

त पा ० (६२.५९९ । 

† सयेत'-इयेव पाठोऽखद ट-सवेमूल पु्तकेषु । 
‡ दि° प १०३ धा०। । 

$ पा० सुू० ३, १, ३८। 



२२८ ॥ शतपथब्रह्म एम् ॥ (प्र शव्रा°), 

अधील्य ्रागन्' आगतोऽभूत् । गभैल् ङः “मन्ते घसः'-दूति 

च सक्, “हल्जयाभ्यः*-इति ¶ तिलोपः › “मो नो घातो” 

इलति नलम् । 'इलि' ज्वा ते ख्या अन्नुवन् ,-- "नः' अस्म- 

द्धं यः थयन्नम्' अधौत्यागमत् , लः" तस्म्बन्धिभिः टेवेः सह 

अगमदिति । ततः प्रमति "सः साज्यः" सहदेवः इति सञ्ज्ुया 

प्रसिद्दोऽभवत् । ¦ 

"तत् तस्मात् कारणात् "एतत् एतरहि , इदानो मपि 

( निवचनं" ) निवंचनं निरन्तरं वचनम् स्तिः व्यवहारो 

लोके § वियते। वचनस्य खरूपं दगयति-- “अन्यदा इति । 

पूवं हि स्यः सुप्रा नास' अभवत् , अघुना तु देवैः सहागम- 

नात् सहदेवः इतिः (अन्यत् नाम दधे" धारितवःन् इतिः । 

"सः" च साच यः खजनपटेषु एतेनः टाच्तायण्यज्नेन ईजे" इष्ट- 

वान्! “स एतेन यज्नेनेष्टाः -इत्यादि, एतद्य साच्ञ यस्य फल- 

प्राक्षिकथयनम् । 

“एता ह वे प्रजाति भिति, इदानीन्तनस्य विदुषोऽनु- 

छातुः फलम् । “तस्मादा णएतेनेति। यस्माल् ख्ञ्यसब्बन्ि 

 प्रजाल्यादिक मपि दाक्यययन्नफलम् , तस्मादपि कारण 

दित्यः ॥ ४॥ 

दोऽपि दाक्षायणयज्ञोऽनुषटेय इव्यभिप्रेयान्यां परक्षति सुप- 

न्यस्यति-- “तेनो ईति। ततः साज्जयानुषानान्तरं तेन 

दाक्षायणयज्ञेन श्रौतर्षः अखुतर्षेः पतो 'देवभागः' नाम महभिः 

जेः इटवान् । “सः च तेन यागैन कुरूणां च खञ्जयानां चः 

# पार सू २, ४, ८०। 10 34 

{ पा सू ८, २, ६8। $ “वयवद्ारलोक'-- इति च, क् । 



( ४अ° धव्रा° ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ २३९ 

राज्ञा सुभवविधाना मपि पुरोहितः" बमूव। पौरोदहित्यस्य 

फलरूपता माह-- “परमता वाडइति। याः खलु “एकस्य 

अपि शराष्ष्यः धुरोहितः "असत्" भवति, साः खलु परमतः 

उत्कृष्टता , तस्य॒ सर्व॑शष्ट भवलोति यावत् ; यः" तु योः" 

रादट्योः पुरोहितो भवति, सव खल्वतिश्यिता परमतेति 

किमु वक्तव्य मिल्य्थः। इदटानौन्तनदिहदनुष्ानस्यापि तत्फल 

माह-- “परमता मिवेति ॥ ५॥ 

फलान्तरप्रतिपादनायान्यां परक्लति मुपन्यस्यति-- “तेनो ह 

तत ईज इति । पर्वतो नाम कञ्चित् , तस्य पुतः पावः", 

(दत्तः, स एतेषा राज्यं प्राप्रोत् । ततः "एतहि" इदानौ मपि 

"दाक्षायणः" तल लानमूता राजानः (राज्यं प्राप्ताः" एव भवन्ति । 

“राज्य मिव डवा दति, अनुष्ालुः फलम् । 

अत्र हि दात्ताघण्यज्ञसम्प्मृते ह पौरंमास्ये हेऽमावास्से 

यजेतेति दर्पूषमासयोराछत्तिं वच्यति # । तत्र पीणमास्यां 

डी पुरोडागी,-- त्रनेयोऽगीषोमीयश्च ; अमावास्याया मपि 

री ,-- आनेय शन्द्रागनश्च। तयोः प्रत्यहं भेकौकशो ऽनुखान 

माह-- स वा दति। अनूचौनाहं" प्रत्यहम् “एवौक एव 

“पुरोडाशो भवति' पू्स्मिन् पुणमासप्रयोगे एक एव पुरोडाशः 

क्तव्यः, उत्तरस्मिन् दिनेऽप्येक्ः पुरोड(गः प्रयोक्तव्यः । तचा- 

गौषोमीती दावप्येकस्मित्नित्यथेः †। णवं दरशप्रयोगेऽपि दष्ट 

व्यम्। एककशोऽनुढानस्य फल माह-- “एतेनो हास्येति ॥ 

असपल्नानुपवाधा' सपनन: शत्ुभिरवाधिता । 

* “अचर दयेव सा सम्यत् सम्पद्यते, द हि पौणेमास्यौ यजते दे अमा- 
वास्यं, अत्रो ख खलु सा सम्यदट् भवति"--इति उपरिष्टाद् १९ का०१,२,१३। 

† का० श्रौ सू० ४, ४, ६। | 



२४०. ॥ गतपधत्राद्य णम् ॥ (शप्र शत्रा ) 

प्रक्ततयोरेव दर्शपूणंमासयोर्योऽय माहत्तिलत्तणो गुणः 

 फलायाभिधीयत इत्यवादिस्र , त मिदानी' विधत्तं-- “स वा 

इति । हित्वसह्यां प्रथं सति-- “हे वे मिथुन मिति॥ ६ ॥ 

पूर्वस्यां पौणमास्या मनुषेव यागं विधाय प्रथंसति-- “चथ 

यत् पुर्वेद्युरिति। “ते इ देवते इति । अगनौषोमयोव्यासक्तयो- 

रेव देवतातल्ात् अधिशानदितापै्या देवतयोदिंतलवं मन्त 

व्यम् ॥ ७ ॥ 

परस्मिन्नहनि यागहयं विध तं -- अरघ प्रातरिति । पुवद्य्- 

रग्नौ भोमौयेणेष्टा परद्य॒: प्रातः काले बआ्रग्नेयपुरोडाशकयामः 

प्रथमं क्तव्यः, तत इन्द्रदेवताकं सात्राय्यं दधि प्रयोत्तव्यम् #। 

एतद् यागदयं सम्भूय प्रशंसति - “तेदह दइति॥८॥ 

अमावास्याप्रयोगेऽपि पूर्वे; कत्तव्य माह-- “अथ यत् 
पूब्द्यरिति। प्रश॑सति-- “ते इति। अग्नोषोमौयवदत्रापि 

देवतात मवसेथम् % ॥ < ॥ 

परेद्यु रनुषटेयं यागहयं विधाय प्रश्सति-- “ज्रथ प्रातरिति । 

श्ैचावरुणी' मितावर् णदेवताका , पयसो विक्षतिः "पयस्या ४ ; 

तप्त दहि पयो दघ्रा संस्सतं सत् पयस्या भवति §। “नेद्यज्ञादि- 

त्यादि। यज्ञात्" प्रक्तताद् यागात् नेत्" नेव च्रयानि' वियुक्ता ` 

गच्छानि इति" अनेनेवाभिप्रायेण आगेयः पुरोडाशः क्रियते ; 

नतु पूणमासप्रयोगवान् टेवतयोर्दिलसम्मादटनायथ । यतः पयस्या- 

# “सान्न ष्यवत् प्रातः- इति का० श्रौ" सू ४,४. ६। 
† का० खौ सू० ४, ४,५। 
‡ “अमावास्यायां पयस्या मेवावरूणै"-- इति का० श्रौ सू° ४, ४,७। 

§ “व्दति वा द्ध्यानवति" - इति का श्रौ ू ° ४,४,८। 



( ४अ० शत्रा ) ॥ दितमैयकाण्डम् | २४९१ 

=, भाजो भमितावरुकौ' खत एव हं देवते ग्रत इत्यर्धः। गत 
मन्येत् । "एतदु हास्येति । येन रूपेशानुष्ठाता प्रजया पश 

भिष्ष "बहुः' बहविधो भवति । "एतत्" एव मिथुनात्मकं दितम् 

अस्व' यज्ञस "तद्रूपम् इत्वे; ॥ १० ॥ 
अस्य दटात्तायणयन्नस्य सोमयागरूपतां प्रतिचादयति-- 

“अध यदित्यादिना। “असु सुपवसथ इति। सुत्यादिवसात् 

पूवं महरुपवसधः । प्रकरणान्तरे विहितत्वेन विप्रकर्षादसु मिति 

विप्रक्ष्टवाचिना अदश्छब्देनाग्नोषोमौयस्य पणेः परामशः । 

“स एवास्येति। (अस्य यज्ञस्य पूवेद्यु रनुेयो योऽग्नोषोमौयः 

युरोडाशः, 'स एव सः' अमीषोमौयः पश्रित्यथः ॥ ११॥ 

प्रातरनुषटेययोरामेये न्द्राम्योया गयोः प्रातमध्यन्दिनिसवनरूपता 

सुपपादटयति- “खथ प्रातरिति । आमेयपुरोडाशस्य प्रातस्सवनस्य 

चे कदेवताधिहितलात् तादात्म्यम् ; सात्नाव्यमाध्यन्दिनिसवनश्य 

चेन्द्र देवत्वसाम्यात् तथात्वम् ॥ १२ ॥ 

दशं पूवेद्य् रनुटेयस्यैन्द्रानपुरोडाशस्य ठतौीयसवनरूपता माह 
“श्रथ यदिति। “इन्द्राग्नौ वै विश्वेदेवाः” इति। इन्द्रा 

गयो विश्वेषु, देवेष्वन्त्मावात् रनद्राम्नपुरोडाशटतौयसवनयोरनेक- 

देवत्य त्वसाभ्याचच लश्दाट्म्यम् ॥ १३ ॥ 

दशं परेद्यु; प्रातरनुडेयस्य पयस्यायागस्यानृ बन्यारूपता 

माह-- चथ प्रतरिति। `नेद्यज्ञादिति। आगेयपुरोडाश- 

यागस्यानुष्टानविहिताद्यज्ञात्ैव गच्छति ; प्रसंस्ंशो माभूटदित्य- 

नेजेवाभिप्रायेणः; नतु तन किञ्चिदपि सोभयागसाम्यं सम्माद्यते । 

““असू' मैत्रावरुणी मिति। सोमप्रकरणे विहितत्वेन विप्रज््टाया 

अनूबन्ध्या अदश्शब्देन परामशः। सैवास्येति। स्यः 

३१ 



२४२. ॥ इतपथव्राह्यीणम् ॥ {शवर शत्रा ) 

दान्नायण्यन्नस्य या भेत्रावर्णै पयस्याः, सोभेऽनुष्टीयमाना 

अनूवव्या एव सेत्थेः। इं दाच्तायण्यज्ञस्य सोमया गसाम्यं 
सम्माय, तत ए हेतोः फलसाम्य माह- “स पीणंमासेन 

चेति । सोम्येनः सोमद्रव्यसाध्येन यागनेव्यर्ध : । “तदु खल्विति । 

तत् तस्मादेव खलु कारणात् दात्ावणवागो (महायन्ञः' . सोम- 

यागो भवतिः; स हि महायज्ञ इत्याख्यायते । अत एव तैत्ति 

रौयके सोमयागप्रकरणे समामायतै-- “तं देवा एलं महायज्ञ मप 

श्यन् इति ‰ ॥ १४॥ 

अथतदह्च्ायण यन्न॒ प्रकारान्तरण प्रण्सन् पौख्मासप्रयोगं 

धूवद्युरलुेय समग्नौ षोमीययाग मनूद्य स्तौति-- “अथ यत् पूर्वे 

द्य॒रिति। “एतेन वा इव्यादि। “एनैनः खलु अग्नोषोमौय- 

यागेन पुश न्द्रो हतम् अ्रहन्' प्राणापानरूपयोरग्नौ षोमयोडं विष 

ढक्रयोनिष््रमणदि हतो खतः। तथा चास्रायते-- “तस््ना- 

ज्नज्ञभ्यमानादटग्नोषोमौ निरक्रामताम्, प्राणापानौ वा एनं तद् 

जहिता भिति ¶। अस्य" इद्धस्य धया इयं विजितिः" प्रसिद्वा, 

“ताः शव्यजयतः इति सम्बन्धः । “विपराभ्यां जेः?-इत्यात्मने- 

पदम् ४। “तथो णेति; इन्द्रौ यधा, (तथाः ए एषः" 

यजमानोऽपि "एतेनः अरगनोषोमोधयागेन "पामानं पापभूतं 

“हिषन्तं' देष्टारं भ्वाटव्यं' शतु “हन्तिः 

पौणमास्यां यः" सान्नाग्ययागो विहितः, तमनु स्तौति 
“अथ यदिल्यादिना । . (आमावास्यं वा इति । इन्द्रवौयंस्य 

सत्रयनसाधनं दधिपयोरूपं हविः आमावास्यं 3" अमावास्या 

य ® 
# तं स० ३, २. २. ४। † तेन सं० २.५. २. ४) 

५. प 2 १.२, ९ 



( ४अ० 9व्रा० ). ॥ दितीयक।रडम् ॥ २४३ 

सम्बइ भेव । अमावास्यः तिथिः (इति, वत्", "तद् ६. 
प्रतिपदादिभिशतुदशौभिव्यवधानात्। पुरा खलु टेवाः क्ति 

ष्वः ब्रल्यकःले ए शौघ्रम् एतत् इथं छतं" जघ्नुष" दन्तवे 

इन्द्राय । क्रिधाग्रहणं कत्तव्यम्”- इति # कमणः सम्प्रदानलात् 
चतुर्थो । नतं" पौणमास्यां छत्र' हतवन्त मिन्द्रम् “एतेन सान्नाय्य- 

रूपण रसेन' (अप्र एन्' अतर्थवन् । "यः यजमानः “एवं विदान्! 
पौण्मास्या मिन्द्र सुदिश्य सान्नाव्यवागं करोति, स इन्द्रवत् 

्तिप्र भेव रूकोयं पापरूपं शतुम् अपहतः हिनस्ति । तदेव 
सन्नयनं प्रकारान्तरेण स्तौति-- “एषवा इति । . योऽयं पौर्ण- 

मास्यां सम्पृणः चन्द्रमाः", "एषः" खलु “राजा सोमः' देवाना 

सन्तम्" ; तं सोमरूपम् “एतत्' अन्नम् प्रातः भक्तयिष्यन्तः' 

घूवेदिवके अभिवुखन्ति' रसभावं प्रापयन्ति) (तम् एतत्" अपर- 

पत्ते भक्षयन्तः । यत् यस्माद् असौ प्रत्यहं तत ्रपक्तौयतेः, 

रतो भक्षयन्तीति सम्बन्धः ॥ १५॥ ` | 

तथाविध मेषरैतदनुष्ठान भिव्याह-- “अथ यत् पूरवेदय्रनी- 

मोमौयेणेति । ` अभिषुषणोव्येवेन मिति। पूर्वेद्युः कत्तव्या- 

भिषवस्थानौ योऽय मम्नौषोमौथयाग इयथः । भिषुते तस्मिन्! 

सोमे “एतं सान्रा्यरूपं रसं" परेव्युः दधाति स्थापयति । 

एतेनः च सान्नाव्यरसेन तं सोमं (तीत्रौकरोतिः तीव्र मतिश्येन 

मदकरं करोति, तथा तेन सात्राय्यरसेन देवेभ्यः" देवां हव्यं" 

हविः सखद्यति' खादृकरोति। स्यः यजमानस्य तन् "हव्य 

हविः “देवेभ्यः' खदतेः रोचते। “रुचय्थीनां प्रीयमाणः - दति १ 

सम्प्रटानत्वात् देवेभ्य इति चतुर्थीं ॥ १६ ॥ 

व षा स= + ९ । { पा० सू° १, ४, ३३) 



२४४ ॥ शएतपयब्राद्मणएम् ॥ ( प्र शत्रा) 

(48 

दयागे पुवं दवस मनुडेय मेन्द्रालयाग मनुय स्तोति- 

अथ यदिति। डन्द्राग्नौ एवः खलु दशं पूणमासयोरदवते 

तत्रश्चप्रधमपुरोडाशस्यामिदटेवत्यलात् , सान्राव्यस्य चन्द्रलात् । “ 

एवे तदिल्यादि , निगदसिदम् ॥ १०॥ 

दरप्रयोगे परेद्य् रनुेयावपि यागावनुद्य स्तौति-- “रथ 

प्रातरिति । “श्रधेताषेवेत्वादि। पयस्याया देवते .मिव्रवकषरौ?, 

"एतावेव अरदमासौ' । रखतदेव दिहणोति-- व एवेति! चव 

एवः अर्हमासः “चराः समन्तात् "पयते वहंमानया चन्द्रकलया 

युर्णो भवति , (सः' अश्तरससम्बन्धाद् 'वरुषः', स हि रसाभि- 

मानौ देवः; यः" अदेमासः ्रपत्तीधते' जौयमा षचन्द्रकालयल्तो 

भवति , सः' अपरपक्तः मित्रः" ; "तीः चन्द्रसूयीत्मकी मिचा- 

वसशौ (उभौ “एतां रातिं" दश्रातिं समागच्छतः' सह समाप्रुतः । 

"तत् तस्मात् कारणात् “एतत् एतेन सैतरावर्णयागेन 

'उभावेवः तौ सह सन्तो सह भवन्तौ यगपत् भ्रौणातिः' 

तपयति । “सवं ह वा अस्येति, बेदितुः फ़लम् ॥ १८॥ 

मित्रावर्णदरेवदयं प्रकारान्तरेण स्तीति-- “तदा एता 

मिति। “एतां रातिम्'। अत्यन्तसंयोग दितीया # 1 “मितच्रः' 

अपरपकच्वाभिभानौ देवः, "वरुणे' शक्तपक्षाभिमानिने देवे रेतः 

सिञ्चति" । (तत्' तथा सति एतेन रेताः स शुक्पन्ः प्रजा 

यते" उत्पद्यते ; "वत्" यतः कारणात् अस्मिन् चन्द्रः श्रापुयतेः। 

'यत्ः यस्मात् एवम् , (तत्' तस्मात् “एषाः मितावरुण्डेवताका 

पयस्या" अवज्ञुघ्ततमा' अतिश्येनावक्तृपा, क्रपरसामष्यां 
भवति ॥ १८ ॥ 

* “कालाघ्वनौरद्न्तसं योगे" -- इति पा० मू० २. ३. ५। 



( ४अ° शत्रा ) ॥ हितीधकाणर्डम् ॥ २४१ 

इतोऽपि पयस्यायागो दशं युक्ततर इव्याह-- ^सान्न.य्यभाजना 

वादति। सान्नाय्यभाजनाः सात्राच्छयागस्य स्छानभरुता हयमा- 

वास्या; शन्द्रदध्यामावाद्याया भिति दधिपयसोयगस्य प्रकतौ 

तञ विहितत्वात् । 'तत्' तथा क्षतिते इ टेन्द्रसान्नाय्ये अदः" 

विप्रल्ष्टः "पौष मास्याम्' एव "क्रियते । यद्यपि शसः पौण 

मास्यां सात्राव्यं यजमानः रतः दभः पि सन्नयेत्, तदा 

छतस्यैव पुनःकरणात् जामिता' दोषः स्यात् ; अपिच दशपुणं- 

मासदेवतयोः परस्परं समदं' कलद्ं "कुर्यात्" । पृणंसासे छत 

मैन्दं सान्नाय्य परित्यज्य दरे भितावरूणदेवत,का पथस्यैव कार्या । 

तथ्या श्रपि दधिपयसोविंकारत्वात् अमावास्यायाः सःत्राच्यभाज- 

नत्व मपि न व्याहन्यत इत्यधेः । “तदेन मद्भ्य इत्यादि । (तत्ः 

तेन दर्णऽनुशितेन सात्राच्ययागेन श्रु ्ओषधिष् च प्रविष्टम् "एनम् 

सोमं ततः स््भृत्य' दधिपयोरूपेण सम्पाद्य , अग्नो इत्वा , तानि 
अआहतिभ्यःः सका्यात् श्धिजनयतिः। स एषः चन्द्रः 

( सात्राग्याहतिभ्यः जात; # ) प्रतिपदि पश्चाद् ददृशैः कलारूपे ण 

इश्यते ॥ २० ॥ . 

पथस्योत्पल्यनुनिष्धादिनो वाजिनस्यापि 4 होमं विधिल्सुः 

पयस्यावाजिने सम्भूय स्तौति-- “मिथुनादिति। “एनं चन्द्र 

“मिथुनात् एव हि खलु “एतत् प्रजनयति उत्पादयति । 

किन्ति मिधुनम् १ “पयस्या! हि स््ीलिङ्गत्वाद् शोषाः स्री, 

वाजिनं" हि रेतः" पुरुषस्य वीर्यस्थानीयम् ; 'तत्' खलु “अनुष्टा' 
----_______`__~____________~______-~~_~____ [~~~ -_-_[[___~~_~_~_््_ब][-][-ब-ब-[-ब-ब-{[-[][[][-ब-[-[-ब-(-[--{-](-{-{--- 3 

# नास्त्येतत् पददयं चे-पुस्तके । 
† “दधिपयः; सारभूतं यतं कठिनं सम्पद्यते, सा पयस्या; यच 

उद्कं एम् भवति , तद् वाजिनम्" इति या° दे° ( का० सू ४, ४, ६, )। 



९४६ ् ॥ शतपथत्रा ह्य णम् ॥ ( प्र शब्रा) 

अनुछएनात् सम्यक् यत्, यत॒ खलु स्तौपंसलच्षणणत् “मिधुनात्' 

जायत” ॥ २१॥ 

इथं वाजिनस्य मिथुनसम्मच्यथंत् भुक्वा तस्य होमं विधत्त - 

अघ वाजिभ्यहदति । विदितं वाजिनहोमं प्रजोत्पिदेठेलेन 

स्तीति-- “ऋतवो वा इति । (कटतवःः खलु वाजिशब्दाभिधेधाः , 

तेभ्यः । वाजिनहोमात् ऋतुष्वेव सरवंप्रजोत्पत्तिकारण' “रेत.” 

“सिक्तो भवति ; तस्माच रेतसः सकाशात् ते ऋतवः" सवाः 

प्रजाः" उत्पाटयन्तीलयधः ॥ २२ ॥ | 

तद्य वाजिनदहोमस्य कालं विधातुः स्तीति- “सवा इति। 

यज्ञघ्य पश्वाह्वागे प्रस्तरपरिधिप्रहरणशोत्तरकालं वाजिनहोमः 

कत्तव्यः। अत एवोक्तं कात्यायनेन-- “वाजिनं निषिच्योलकरे 

करोति, °--° प्रहत्य ठणं तेन चरति , विसुख वा स॒चौ- 

इति + । आपष्ठम्बोऽप्याह स्म-- ““परीधौन् प्रहत्य , संखवान्तं 

कत्वा, वाजिनपात्र. सुपस्तौर्यः”इत्यादि। होमै विशेषं 

-दिघत्ते-- “स वा इति। सः खलु अध्वयुः “गरेः प्रथमं 

प्रागेव" प्रागपवर्म मल्पं वाजिनं जुहोति'। श्रे वोह? 

दति" 4 यदा होता अनुवषय् करोति, तदा खिष्टज्नव्खानीयं 

वाजिनशेष सुत्तरपूर्वस्यां दिशि जुहोति §। “स वै प्रागेवेति, 
प्रधानहोमस्य निगमनम् ॥ २२॥ 

 इइतशिष्टेन वाजिनेन दिग्व्याघारणं विधत्ते-- “श्रथ दिशे 

व्याघारयतोति || । दौघं घारयाग्नौ प्रायादिदिक्तु पातनम् , व्याघा- 

* का० स्रौ ° सू०४,४.६। † का श्रौ ० सू० ४, ४. ^ १२। 

‡ रे° ब्रा १, ४,५ द्र्यम्।- § का श्रौ सू° ४,४.१६ क। 
| का० श्रौ सू° ४,४, १६ ख । 



( ४अ० त्रा ) ॥ दितौधकाण्डम् ॥ ` ९४०७ 

रणम् । तन्मन्ा.-- “दिशः प्रदिश इत्यादयः #। अनेन वाजि- 

दिशः" ठक्चा भवन्तु । एव सुत्तरतापि योज्यम् । प्रघानभरताः 

दिशः", दिद्धष्यवत्तिन्यः प्रदिशः", ईषटिशः आदिशः", विदिश 

आनेयादिकोणदिशः , उद्दिशः" अब्वै दिशः। एवं पञ्चभिमन्वैः 

सलाहाकारान्तेः प्रायादिक्रमेण पञ्चसु दिन्ञु व्याघाराधं “दिग्भ्यः 

स्वाहा दति षषेन पूर्वां जुहधात्। तदुक्तं प्रुतक्लता-- 

“वाजिनशेषेण दिशो व्य'घारयति, दिश इति प्रतिभन्तम्: प्रदिशं 

पुरस्तात् प्रथम सुत्तमाभ्यां मध्ये पूवाद च-इति †। तदेतद् 

व्याघारण प्रशसति--- “पञ्च वा ऋतव इति ॥ २४ ॥ 

यजमानपञ्चमाना रुलिजां भक्तण' विधत्ते-- “तद पचै 

वेति 9 । तद्धक्षणं प्रशं सति-- “पञ्च वा ऋतव इति । “हेमन्त- 

शिशिग्योः समासनः इति { ऋतूनां पञ्चत्वम्। यदेवं पञ्चाना 

खतिजां भक्षणम्, एतत् पञ्चसह्याना खतूना मेव रुपं क्रियते । 
““तत्' तस्पात् ऋ तुषु प्राक् (सिक्ता रेतः" प्रति्टापयति' प्रतिष्ठितं 

करोति ॥ | 

यजमानस्य प्राथम्यं विधत्त -- प्रथमो यजमान इति || 

-ऋविग्भ्यः प्रधसः' पूवभावौ सन् ब्रह्न रतः' परि्ह्वानि' सूमोक- 

रवाणि इति अनेनाभिप्रायेण यजमानस्य प्रथमभक्षणए सित्यथः ॥ 

 परक्तान्तर माह-- “अथो अप्युत्तम इति ¶। पक्तान्तर- 

द्योतकः “अरथो'-शब्दः। ऋलिजाम् “उत्तमः चरमभावी सन् 

# वा० स ६.१६. १--५। 

† का०.खां० स्° ४, ४, १६. १७ । “खाहाकार, सवत साकाड्त्वात् १८ 

‡ “ोचध्ठयुव्रह्मारोद्यजमानाः”-- इति का० ख।° सू ४,४,२ 

§ रे° ब्रा ९,९१.९ ब्र्यम् । , | 

|| ¶ श्प्रयमो वौोभयतस्त॒ यजपानः"- इति का० श्रौ° स० 9, 8, २७ 



२४ ॥ शतपंयत्रा द्यशेम् ॥ ( प्रः १ब्रा० ) 

यजमःनो भक्षयेत् । एव मपि विरोधो नास्तीति “्रपि'-शब्द्- 

स्याथेः। “उत्तमैः चरमभौविनि यजमाने क्त्खं “रेतः प्रति 

तिशात् प्रतितिष्ठेत , नमा मतिवत्तत, इत्यनेनाभिप्रायेण यज- 

मानस्य चरमभत्तणए सित्यथेः % ॥ 

प्रथ मन्तानुज्ञापनपूव॑कं तद्गक्षणं कन्तंव्य मिति विधत्त-- 

"उपहत इति । “उपहतः” -इत्यनुज्ञामन्तः , ““उपद्ववंखः'- 

इत्यनुज्ञापनमन्तः। एतच हादणलक्षण्यां ठतोये विचारितम् † । 

काव्यायनेन।प्य॒क्म्-- “उप ह्यखेव्यामन्ता भक्षण मुपडत दति 

प्रसूतः'-इति ‰। एवच्च सति एतद्' वाजिनम् ऋत्विजः सोम 

मेवः सोमसटशणं मेव कुबंन्ति; उपहवसाधनं हि सोम- 

ध्मः ६।२५॥ १ [४. ४.]॥ | 

दति श्रौसायणाचा्यविरचिते माधवौये वेदा्घंप्रकाओे 

माध्यन्दिनिश्तपथ ब्रा ह्य णभाष्ये 

हितीयकाण्ड चतुर्थाध्यायस्य चतुघं ब्रा द्यणएम् ॥ 

* “ऋतूनां त्वा वाजिनां वाजिनं भकचबामोति"-इयादयञख मन्तपिघयः 
का० प्रौ० ४. ४. २६-२४-२५.-सूर्तघु द्रष्ट याः । 

† मौ० जे” सू० ३.५. १६५३ सूचि, तेषु ६१६ अधिकरणानि च 

दरर्यानि। विशेषतस “वचनादमुज्नातभन्तणम् , यडुपदत उपड्कयस्वेत्य- 

नेनानुज्ञापयेल्षङ्गात्"- इति सूच्यं विवैच्यम् (४०, ४१ सू ; १४, १५ अधिर)। 
‡ का० श्रौ सू० ४, ४. १६। “युक्तनामभिर्वा"- इति तदुत्तरम् (२०) । 

§ का० श्रौ सू° ४.४. २११ “दाक्तायमं व दक्तिण।"-- इति ( का” 

श्रौ० सू, ४, ४, २८ ) चात्र दक्तिणातिधिः। 'दा्तावं सुवर्ण सुच्यते ०-° 
तच्च श्रतमानं रक्तिकाशतपरिमितम् (२०. ९, २५ सु° )- इ्यादि 

च तच उत्तौ याड्िक दवः । 



( ४० शत्रा० ) ॥ दितोयकाण्डप् ॥ २४८ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् । 

ुमधांश्चतुरो देयाद् विद्यातीथंमहेश्वरः ॥ १ ॥ 

ब्रह्माण्डं गोसहस्र कनकहयतुलापुरुषौ ख णंगभम् , 

सप्राव्पीन् पञ्चसीरीस्िदश्तरुलतालुसी वणं भ्रमौ: । 

रलोख। रुक्याजिदिपसहितरथौ सायणिः सिङ्गणार्यो , 

व्याणौदिश्डचक्रं प्रथितविधिमहाभूतयुक्तं घटञ्च ॥ 

धान्यादि घन्यजन्ा तिलभव मतुलः खणजं वशमुख्यः , 

कापासौयं क्षपावान् गुड त मजडो राजते राजपुज्यः । 

आज्योधं प्राज्चजन्मा लवणज मनरणः णाकारं चावांतेजाः, 

रलाव्यो रल्नरूपं गिरि मक्त सुदा पात्रसाच्िद्गणायंः ‰ 

इति खम द्राजाधिराजपरभेशखरवै दिकमागं प्रवत्तं क- 

खौ हरिहरमहा राजसाम्बाज्यधुरन्धरेण 

सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाथ॑प्रकाशचे 

माध्यन्दिनिशतपथव्राद्यणभाष्ये 

हितीयकाशर्डे चतुर्थोऽध्यायः समाक्षः ॥ 8 ॥ 

% रतदौवपाठभेदा, पुवेपूवेत द्रश्याः ! 
ड् 



२१० #॥ एतवधत्रा ह णम् ॥ ` (४प्र" रत्ना" ) 

(अघ पञ्चमाध्याये प्रधमं ब्राह्मणम्, ) 

प्रजापतिहे वा ऽद मग्र ऽएका  एवास । स 

णचत कथं नु प्रजायेयेति सोऽश्राम्यत् स तपोऽतप्यत 

स प्रजा अख्जतता अख प्रजाः रुष्टाः परावभव- 

स्तानौमानि व्वया८सि पुरषो वं प्रजापतेनंदिषं 

देपाहा अयं पुरूषस्तस्माद् हिपादौो व्वया्सि ॥ १॥ 

स॒ एेचत प्रजापतिः। यथा न्वं॑व पुरेको- 

ऽभूव मेव सु न्वेवाप्यं तरेक एवास्मौति स॒ डितौयाः 

सख्जे ता अद परेव वभृवुम्तदिदं कषटर् सरौरपं 

यदन्यत् सपेभ्यस्तृतौयाः सख्ज ऽइत्याहृस्ता अख 

परेव बभूवुस्त् ऽदमे सर्पाप्लाह न्वेव इयीर्याज्न- 

। बरुबय उवाच योरु तु पुनङ्टंचा *॥ २॥ 

सोऽचज्छाम्यन् प्रजापतिरौचाज्छक्ी । कथं नु 
मे प्रजाः † रुष्टाः पराभवन्तौति स हेतदेव दद्र्थान- 

शनतया वे मे प्रजाः पराभवन्तौति स आत्मन एवाग्र 

स्तनयोः परय आप्याययाञ्चक्र स प्रजा अख्जत ता 

# च्वा'-- इति घ, ङ| 

{ (नजः - इति ष, ङ| 



{ भ्र श्रा) ॥ दितौधकार्डम् 1 २५१ 

अख प्रजाः रुष्टा स्तनावेवाभिपय तात्ततः सम् 

बभूवुस्ता इमा अपराभृताः ॥ ३ ॥ 
तस्मादेतदृषिगाग्यनक्तम् । प्रजा ह तिलो 

ऽअल्याय सौगुरिति तव्याः पराभृतास्ता छवैतदभ्य- 

नक्तं न्यन्या अक्तं मभितो व्विविश्र ऽडलग्निव्वा 

ऽअक्षम्तद्या इमाः प्रजा अपराभृतास्ता अभिनि मभितो 

निविष्टा्ता एवेतदभ्यनक्तम् | 8 ॥ 

अहड ‰ तस्थौ स वनेष्वन्तरिति । प्रजापति मेवे. 

तदभ्यन्क्तं पवमानो हरित च्राविवेशेति द्शि वं 

हरितम्ता अयं व्वायुः पवमान अआविष्टस्ता एवेष- 

ऽगभ्वनक्ता ता इमाः प्रजाम्तेव प्रजायन्ते यथे, 

प्रजापतिः प्रजा अङ्जतेद्५ हि यदेव स्विये सना- 

वाप्यायेते ऽऊधः पशूना मधेव यञ्जायते तच्जायते 

तास्तत स्तनावेबाभिपद सम्भवन्ति ॥ ५ ॥ 

तदे परय एवान्नम् । एतद्ध्यगरे प्रजापतिरत् 

मजनयत तद्वा ऽन्न मेव प्रजा अन्ना्वि सम्भवन्तौद् 

हि यासाम्पयो भवति म्तना्ैवाभिपदय तातः सम्भ- 

चन्त्यथ यासम्मयथो न भवति जात् मेव ता अधा- 
----_~ ~= 

# हद्व इति मुच्रितसंदितापाठः ( ८, १०२. १४.) । 



२ ॥ तपयन्रा ह्य णएम् ॥ ( प्र रेत्रा० ) 

द्यन्ति तदु ता अन्नारेव सम्भवन्ति तस्मादन्न मेव 

प्रजाः + ॥ € ॥ 

सयः प्रजाकामः। एतेन हविषा यजत ऽअआआ- 

त्मान -मेवेतयन्नं विधत्ते प्रजापतिं भूतध् { ॥ 9॥ 

सवा ऽत्रागेयोशष्टाकपालः पुरोडाशो भवति । 

अभिनव देवतानां सुखं प्रजनयिता स प्रजापति- 

सस्मादाग्नेयो भवति ॥ ८ ॥ 

अथय सौम्यश्चरभवति। रेतो वै सोमस्तदग्नौ 

प्रजनयितरि सोम् रेतः सिञ्चति तत् पुरस्तान्मिधुनं 

प्रजननम् ॥ € ॥ | 

अथ सावित्रः ‡। इादश्कपालो व्टाकपालो 

बा पुरोडाशो भवति सविता वे देवानां 

प्रसविता प्रजापरतिमध्यतः प्रजनयिता तस्मात् 

सावित्रो भवति ॥ १०॥ 

अथ सारसखतश्चकर्भवति। पीष्णशचसर्योषा वै 

सरस्वतौ व्वृघा पुषा ततः पुनमिथुनं प्रजनन मेत- 

#* प्रजाः" इति घ, ङ । 

१. लर = ना 

(0 तः ष्व 



( ५अ० शब्रा० ) ॥ दितोयका ण्डम् ॥ २५२ 

स्माडदा ऽउभयतो मिधनात प्रजननात् प्रजापति 

प्रजाः सख्ज उऽइतश्चो्वां इतश्चावाचौत्तथो ऽएवेष 

एतस्मादुभयत एव॒ मिधुनात् प्रजननात् प्रजाः 

ख्जत ऽद्भलश्ो्वां इतश्चावा नौरस्मादा ऽएतानि 

पञ्च हवौषि भवन्ति ॥ ११॥ 

अथातः पयाया एवायतनम् | मारुतस्तु सप्- 

कपालो व्विभो वै मरुतो देवविशम्ता दद् मनि- 

पेधा ५ इव चेसस्ताः प्रजापतिं यजमान सुपेव्यो चुव्वि 

वे ते मधिष्यामह ऽङमाः प्रजा या एतेन हविषा 

खच्यस ऽदति ॥ १९॥ 

स॒रेत्तत प्रजापतिः। प्रा म पृव्वः; प्रजा 

अभ्वनिमा उ चेदिमे ज्विमथुते न ततः किञ्चन 

परिशेच्यत ऽइति तेभ्य एतं भाग मकल्पयदतं मारु 

तद सप्नुकपालं पुरोडाश स एष मारुतः सप् 

कपालस्तदयत् सप्घकपालो भवति सघ्-सप्र दहि 

मारुतो गणरूस्मान् मारुतः सप्॒कपालः पुरोडाशो 

भवति ॥ १३॥ 

तं वे खतवोभ्य इति कुर्यात् । खयय् हि त 

#* मनिषेटघ्रा--- इति घ, ङ । 

----- 



२५४ ॥ शतपयत्राह्य णम् ॥ (प्र रत्रा° ) 

: ऽएतं भाग मङुव्वतोतो खतवोभ्यो याज्दानुवाच्ये 

न च्विन्टन्ति स॒ उ खलु मारुत णए्षखात् सवा 

ऽएष प्रजाभ्य एवाद्िएसाये क्रियते तस्मान् 

मारतः * ॥ १8४ ॥ 

अथातः पयस्येव {†! पयसो वै प्रजाः सम्भ- 

उन्ति पयसः सम्भतास्तदयात एव सम्मता यत 

सम्भवन्ति तदेवाथ्य एतत् कशेति तद्याः ण्व्व- 

हविभिः प्रजाः सुजतै ता एतस्मात् पयस एतख 

पयाय सम्भवन्ति ॥ १५ ॥ 

तां मिथुन मस्ति। योषा पयम्या रेतो 

व्वाजिनं तस्मान् भिथुनादिश्व मसम्मित मनु प्राजा- 

यत तद्य॒दतस्मान् मिथुन्ाद््व मसम्मित मनु 

प्राज्ञायत तस्माईेऽ्वदेवौ भवति ॥ १९ ॥ 
अथ दावापृथिव्य एककपालः पुरोडाशो भवति। 

एते हविर्भिः प्रजापतिः प्रज्ञाः सृष्टा ता यावा 

परथिवोभ्यां प्य षह्लात्ता इमा यावापथिवौभ्यां 

प्रिण्हीतास्तथो ऽएवेष एतदा एतेहविभिः प्रजाः 

# मारुतः" - इति क, घ, ङः । 

1 ललित, = ॑ 



{ ५अ० शब्रा ) ॥ डितीयक।रडम् ॥ २५५ 

सृजते ता दावाप्ुधिवोभ्वां परिष्ह्लाति तस्पाद् 

द्ाबाएधिव्य एककपालः पुरोडाशो भवति ॥ १७॥ 

अथात आहदेव *| नौपकिरन्त्यत्तरवेदिं 

व्विसृष्ट मसत सव्व मसदैश्वदेव मसदिति चेधा 
बर्हिः सन्नद्वं भवति तत् पनरेकपै तदि प्रजननख 
रूपं प्रजनन स हीदं पिता माता यज्जायते तत् 

ठतोयं तस्मात् चेधा सत पनरेकधा परख उप- 

सन्ना भर्वन्ति तं भरस्तरं ग्लाति पमरजनन स 

हीट प्रजनन म हि प्रखंस्तश्डात् प्रस् स्तर 

गह्णाति ॥ १८॥ 

आसाद्य खवोदष्यननि' मन्यन्ति { । अनिनिल्, 

ह वे जायमान मनु प्रजापतेः प्रजा जज्जिरे{ः तथो 

ऽएवेलखाग्नि मेव जायमान मनु प्रजा जायन्ते 

तस्बादासाद्य हबोऽष्यजनि' मन्धन्ति ६ ॥ १६ ॥ 

नवप्रयाज्ं भवति । नबानुयाजं दशाक्षरा वै 

व्विराड्येता मुभयतो न्यूनां व्विराजं करोति 

#* “व'-- इति घ, ङः । 

{, § 'मखलति'- इति ग। 

{ जभ्र इति च ट्टो डा०-वेवरेण ! 



३५६ ॥ शतपंघन्ना द्य एम् ॥ ( धप्र रत्रा° ) 

प्रजननायेलस्माइा ऽउभयतो न्युनात् भरजननात् प्रजा- 

पतिः प्रजाः समृज ऽदतञ्चोष्वां इतञ्चावाचौस्तथो 

९णबेष एतस्नादुभयत एव न्युनात् प्रजननात् मजा: 

सृजत ऽद्रतच्चोध्वां इतच्चावाचौस्तस्मान्नवप्र याजं 

भवति नवानुयाजम् ॥ २०॥ 

जोगि समिष्टयजुएषि भवन्ति। ज्याय इव 

होददः हविथज्नायात् ४ नवप्रयाजं न॒वानुयाज मथो 

ऽअध्येक मेव स्याह्विर्यन्ञो हि तख प्रथमजो गौर 

स्िणा ॥ २१॥ 

एतेन वे प्रजपतिः। यन्नष्ट येयं प्रजाप्रतः 

भजातिर्यां श्रौरेतद् बभूवैताणु ह बे प्रजातिं प्रजा- 

यत $एताए् शरियं गच्छति य एव व्विडानेतेन यज्ञेन 

यजते तस्मादा ऽएतेन यजेत ॥ २९॥ २ ॥ 

॥ इति चतुर्थप्रपाठके दितौयं ब्राह्मणम् [५. १. ] ॥ 

अथ चातुमांखानि # विधिल्मुग्तत्र वैश्वदेवस्य प्रजारटि- 

हेतुता माख्यायिकया प्रतिपादयति-- “प्रजापतिहं वा इति। 

* चातुर्मास्यग्रन्ेन इतः; क्रमाद् विधास्यमानानि वैखदैववरुणघास- 

साकमेधसुनासौ रौ यसञज्नानि चत्वारि पर्वाणयभिघधोयन्ते । 



(भजन शत्रा ) ॥ हितीधकारडम् ॥ ९५७ 

इदं दृश्यमानं चराचरात्मकं जगत् तत्समग्रख्टः प्राक्ाले प्रजा- 

पतिरेक एव आसीत् ; कार्यस्य जगतः कार णएभरते प्रजापती लौन- 

त्वात्। सः श्रसहायः एक एव आसौ दित्यथः 1 

ततः सकाशात् प्रजारष्टिः दश्यति-- “स शेक्तेत्यादिना । 

'्थ्राम्यदिति। प्रजोत्पत्तिकारणपर्यालोचनया श्रान्तः खिन्नो- 

इभवदिव्यथः । खमु तपसि खेदे च 1 शमा मष्टा 

नाम्" इति क दौर्घः। स च आन्तः सन् प्रजोत्पत्तिकारणं 

 ्पस्तप्रवान् । “सप्रजा इत्यादि, निगदसिद्धम् । 

` (तानौमानीति। या खलु र्षः पराभूताः, लतानि 

इमानि" "वयांसि जालानि , यक्तिरूपेणामवत्रित्घं:। एतदुपपा- 
दटयति-- “पुरुषो वा इति। पुरुषः" मनुष्यः खलु रुष्टानां 

प्रजानां मध्ये श्रजापकेः नेदिष्ठम्ः अन्तिकतसं छायम् सच 

पाददयोषेतः , तत्मरिणमरूपल्वात् पल्तिणोऽपि माददयोपेता 

श्यन्ते । तस्माद् वथसां युरूषसाधरमम्यात् तां तत्परिणमरूपत्व 

सवर्य सित्वर्थः ॥ १॥ 
पुनरन्यथा प्रजा माह- “स शेच्तंति । “यथा न्वेवेति। 

"यथाः खलु पुरा" प्रजाख्ष्टं : पूर्वम् एकः" असदययः अभूवम्”, 

"अप्येति" इदानी" प्रजारूष्युत्तरकाल मपि तथेव “एकः एव 

असि दतिः । एव मौ ्तित्वा "सः" सुनः अन्याः प्रजाः सजे", 

युर्वश्ष्टप्रजापेक्तया आसां दिलौयत्वम् । ““परंषेति। शरस्य 
"ताः अपि प्रजाः पराभूताः एव अभवन् । “तत्ः इति विषेया- 

पेत्तं नपंसकतम् ; साः पराभूताः दहितौयङ््चुत्यत्राः प्रजाः , 

# दि० प० धट घ्ा०। 

 † पा सू ७. ३, ७४। 

२२ 



श्भद्र # भशतपथत्राद्मरम् ¶ ( क्रः र्न्नीर # 

यत् शरः न्द्रम् अल्पशरौरं सरीौरूपं' सष गणौलं सपंव्यति- 

रिकं प्राणिजातं दृश्यते , तदात्मना परिणता इत्यर्थ; । (छतौयाः 

सज इत्याइरिति। पुनरपि स प्रजापतिः रूष्टिडियापेक्तया 

ठलोयाः' अन्छाः प्रजाः सज" रुषटवान् (इतिः राहुः अभिन्नाः 

कथयन्ति । ताः” अ्रपि अरस्य पराभूताः ्रभवन् । ते इमः 

सपंरूपेण दृश्यन्ते ॥ भ 

ठतोयशष्टावाहरिति यः परोक्तनिदशः, तदभिप्राय माह 

“एता हेति । दताः" पूर्वोक्ताः "हयीः' दिविधाः “एवः प्रजाः 

प्रजापतिना खाः दति “याज्ञवल््यः' महर्भिः “उवाचः उक्तवान् , 

न ठतोयानां प्रजानां रष्टिः ; (क्य्चा' कद्न्तेण ॐ "ुरः” (त्रयी, 

विविधा अपि प्रजाः खटा इति प्रतिपाद्यते ॥२॥ । 

स चोदादहरिथते - “सोऽर्ब॑तरित्यादि। चिवारं शख्ष्टानां 

प्रजानां पराभवकारणं कि मिति विचायं सः खलु “एतत् एवः 

कारणं षद्दशं"। पएतच्छनब्दनिदिष्टं दश्यति-- “्नशनत- 

येति । उत्पत्रानां प्रजाना मश्नराहिव्यं पराभवकारण मित्यर्थः । , 

उत्पद्यमानानां प्रजाना मनशनतवं माभूदिति प्रजापतिना कल्पित 

मशन माह-- “स आत्मन एवेति। अग्नेः ष्टः प्रागव प्रजा-ः 

पतिः आत्मनः स्वश्रौरस्य एव॒ सम्बन्धिनोः (स्तनयोः "पयः" 

'आप्याययाचचक्रो' आप्यायितं पूरितं कछलतवान् । एव मशनं 

प्रकल्प्य अनन्तरं य। प्रजाः अजत , ्रस्य' प्रजापतेः "ताः" 

रुष्टाः भ्रजाः' पयसा पृखां (स्तनौ' अभिपद्य जोवनवत्योऽभवन् । | 
"ततः" अनन्तरं ताः" प्रजाः सम्बभूव" सम्यगुत्मन्ना लब्ामानो- ` 

ऽभवन् । पराभवं न प्राप्ता इत्यथ; ॥ ३ ॥ 

# त मिमं मनर भिहेवोपरिष्टात् चतुधंप खमयो रुट् याख्यास्यते । 



( भूर शत्रा ) ॥ दितीयकारडम् ॥ १६ 

उतोऽथं ऋदन्त संवादयति-- “तस्मरादिति। यस्मादग्र 

चव मासौत् , तस्मात् कारणात् तदुक्त मधंजातम् ऋषिणा" मन्तेण 

अभ्यनुक्तम्' प्रतिपादितम् #। तलत्र प्रघमपाद् मनु दयोक्ताथ- 

परता माह-- श्रजा हेति। “तिखःः विविधाः प्रजाः 

्रत्यायम्' अत्ययं विनाशम् ईय्: जग्मुः! ह-शब्द एतद्- 

ब्राह्म णप्रसिदिं दयोतयति †¶ । तखा इति। धाः खलु प्रजाः 

किधा र्ष्टा अन्नाभावडहेतुना पराभूताः”, एतत्" एतेन मन्व- 

पादेन ता ण्वाभिलच्य ्रभ्यनूक्तम् प्रतिपादितम् ॥ 

दितौयपाद मनू व्याचष्ट-- “न्यन्या इति। पधोरूप 

मशनं प्राप्य न्याः" प्रजाः श्यकंम्ः अर्चनीय मननम् ्रभितः' 

सवतः निविविशे निविवेशिरे। “नेविंशः- दति क आत्मने 

पदम् , “रथो र२े-इति § रेत्रादेशः। ^लव्या इत्यादि, 
(तत्' तत्र या इमाः प्रजाः" श्रपरामूताः', (ताः' एव, जाठरर्ूपैण 

लौकिकवेदिकमदेन वावखितम् अमि" खश्व्यापाराय पयंपविष्टा 

घत्तन्ते। रठतदेतेन पादेन प्रतिपादितम् ॥ ४॥ 

ठतौयपाद मनुद्य व्याचष्ट -- “महद ॒ तस्थाविति । इलं 

टेवमनुष्यादिरूपासु प्रजासु सतीषु तत्खष्टा प्रजापतिः भुव- 

------~---* 

# ० से ठ. ९०१. १४॥ 

† भाष्यारस्येदं वचन मघ्रह्गंयम् ; अस्य हि बाद्णप्रन्यस्य ऋग्वेदौव- 

मन््म्रन्थात परतनत्वात्। अत रुवाच ऋद्युन्तमानोपन्यासः सङ्च्छते । 

वस्तुतः सवे र्व ब्राह्मणग्रन्था; सवेभ्य एव मन्तरसन्धेभ्य; परभवा इ्येति- 

हसिकसिद्धान्त रव । 

‡ पा० ० १. ३. १७। 

§ घा ख ६. ४. ७६, 



२९६० ॥ शतपथत्रा ह्मणम् ॥ ( शप्र रत्रा० ). 

नेषु" अन्तः' मध्ये महत्" # अधिकं (तस्यौः सर्वो कषे णाव- 

स्ितः। गत मन्यत् ॥ :; 

चतुधंपाद मनूद्य व्याचष्ट -- “पवमान इति । दिशि वै 

हरितः" दिशे हि इरिच्छन्द्वाचाः , अतः "ताः' श्रयं परोवर्तौ 

“पवमानः' वायु; श्राविष्टःः हश्यते । ब्रतस्तुरौयपादेन अरय 

मथः प्रतिपाद्यत इति । “ता एवेति , उक्ताथेनिगमनम् । (ताः 
उक्ताः प्रजाः “एवः अरभिलच्येत्यर्थः % ॥ 

प्रजापतिक्षतायाः ङ्टेरविच्छटेनानूतत्तिं दर्भयति-- “ता 

दमा इति। यथेव' येनदहि प्रकारण पुरा श्रजापतिः प्रजाः 

अरूजतः, “लघेव' तेनेव प्रकारेण ता इमाः" मनुयाद्याः प्रजाः" 

प्रजायन्ते' उत्पयन्ते। एतदेवोपपादयति-- “इदं होति). 

इदानो स हि यदेव" खलु लोके “स्िवै" सियाः। ष्ये चतुर्थी ४ । 

स्तनो" च्राप्यायेते" पयसा पुरितौ भवतः । व्यन्ययेनकवच- 
नम् § । गवादिपशूनाम् अधः" च पयसा पुण भवति । घः 

अनन्तरम् ˆएव' “यत् जायते "तत्" एव जायते, अन्यदजायमानं 

विपद्यत इव्यथः । “तास्तत इति। ताः उत्पत्राः प्रजाः 

# “छहत्'-- इति सुद्वितायाः श्ाकलग्राखाया अश्लायनशाखाया वा 

पाठटः। तदेवं प्रतपथत्राह्मणन्तु ए्ाकलाभिधानां पञ्चाना माशखलायन्या- 

दोना माविरभावात् पूवेतन मिति गम्यते! नाप्येतेन मन्तसंदिताभ्य इदं 

पुरातन भिति भरभितव्यम्। 

† शेतरेयकारण्यके सैष मन्तो षिगरेषतो व्याख्यात रो आ० रेआ° 

१अ० १० 8-चख। तच “तिखः'-इव्यस्य "वङ्गावगधाञ्वेरपादाः'- इति 

व्याख्या समान्नाता। सायणकछषतं तद् याख्यानन्तु न समौचौनं मन्यामद्दे । 
‡ पा० २. ३. ६२ ० ९वा०। | 

§ परा ख० ३, १. ८५। इह कारिका द्र्या। 



( भ५अर शत्रा ॥ दितौीयकाण्डम् ॥ २६१. 

(ततः जननानन्तरं पयोधरौ स्तनौ एवः (अभिपदयः अ्रभि- 

प्राप्य स्तन्यपानेन सम्भवन्ति प्रव्न्ते, न विपद्यन्ते ॥ ५ ॥ 

पयसोऽन्ररूपता माह -- “तदहं पय इति । तत्ः तत्र॒ खलु 

जन्म नन्तरकाले पय एवः प्रजानाम् “अन्नम् भवति। हिः 

यस्मात् श्रग्रेः इतरान्रष्ट : प्राक् एतत्" एव अनम्" प्रजापतिः" 

अजनयतः उत्पादितवान् , तस्मादिद मेव सुख्य मत्र मिव्यथ;। 

तस्य चात्रष्य कार्थकारणयोरमेदोपचारेणए प्रजारूपता सुप-. 

पादयति-- “ज्रनत्र मेवेति। “हिः यस्मात् प्रजाः अन्नात् 

सम्भवन्ति" प्रवङंन्ते, तस्मात् तदामिका इत्यथंः। ददं हिः 

इदानो' दीव्यथः । “जात भैवेति। स्तन्याभावे जातस्य श्शो- 

जोवनासम्भरवात् तञ्जीवनाथं जननानन्तर भेव "ताः" प्रजाः स्तन्य- 

मेव अदयन्तिः भोजयन्ति | सख्षटट मन्यत् । दलय मन्न. 

हेतुकं प्रजापतेः प्रजासञन मुपोद्ाततेनोपन्यस्तम् ॥ & ॥ 

 अथोपोच्नातिकेषु वैग्वदेवहविरुत्पादयं स्तद् दशं यिषस्तावत् 
वे श्वटेवया गं विघत्तं --“स यः प्रजाकाम इति † । यः" यजमानः 

प्रजाकामः, सः? “एतेनः वैश्वदेवा ख्यपर्वरूपेण “हविषाः यजेत, तस्य 

प्रजाफलसाधनल्र सुपपादयति--“्रातान मेवेति । स यजमानः 

“आत्मान मैव प्रजापतिरूप मापत्रम् “एतद्' वेषवदेवाख्य' यन्न 

विधत्तः वेश्वदरेवयन्न मात्मना करोतीव्यथंः। अतो वैश्रबदेवेनेटट्वतः. 

प्रजापतेः प्रजोत्यत्तिसाघनत्व सुनीत मिल्यथः ॥ ७ ॥ 

तत्र॒ प्रधमं हविविंधाय प्रश्सति-- स वा इति ‰। 

# “आद्यन्त भाजयन्तिः-- इति च । 

† का० श्रौ० ख० ५. १. १--२०। 

¦ का० श्रौ खू.० ५. १, ५ आमिवोऽदटाकपालः पुरोडाशः । 



२६२ ॥ शतपथव्रा द्यणम् ॥ ( ध्प्र° रब्री° ) 

(आआगेयः' अगिनिर्देवता अस्य । “सास्य देवता" -इलयर्थे + ““े- 

टंक्""-इति 4 ठंक्। अष्टसु कपालेषु संस्तः ष्टाकपालः 

अनिः प्रजनयिताः मालापिभ्यां भुक्तस्यानस्य जाठराजिपरि- 

पाकवशेन शक्रणो णितावममना परिणामादग्नैः प्रजनयिलत्वम् ; अतं 

एव प्रजापतिः सोऽग्निरिव्यर्थः ॥ ८ ॥ 

हिलौवं हविविधाय प्रशंसति-- “अथ सौम्य इति ¶। सोमो 

देवता अरस्य सौम्यः" । ““सोमार् व्यण-इति चण् । श्रजनयितरि' 

उत्पाटयितरि अगौः सोमात्मकं रेतः “सिच्ति', तदेव “तत् 

प्रजोत्यत्तिसाधनं “पुरस्तात् क्रियमाण मेकं 'मियुनेः सम्पन्न 

भवतीत्य: ॥ < ॥ | 4. 

अ्रथ ठतौयं हविविंधाय प्रणंसति-- “चअ सावित्र इति §। 

सोम्ययागानन्तयंम् अध -गशब्दाथंः। सविता देवता अस्य 

"सा विच्रः' । प्रसविता? प्रेरयिता। स एव प्रजापतिः वश्व 

देवादिः । आनेयादौनां पञ्चानां यागानां मध्ये इचज्यमानः सन् 

'सविताः (मध्यतः' प्रजानां प्रजनयिता भवति ॥ १० ॥ 

चतुथपञ्चमे विधौ विधाय सम्भूय प्रं सति-- “चरथ सार 

खत इति || सरस्वती देवता अस्य “सारखतःः ¶। “तत् ` 

यन्मिथुन मिल्यादि। आदावनुष्ठितादमे क्रियमाणादित्यर्धः। 

"इतरो दत्यादि। शतः अस्मात् भृलोकादारभ्योपरितन- 

# प्रा" ख० ४, २. २४। † पा खू° 8. २. ३३। 
+ ८८ द 9. करा ध 

‡ “सोम्यञखरूः"- इति काः च्रं? सख्० ५. ९, ६। 

§ “साविच्रो दादशकपालोऽशाकपषालो बा"- इति का० आरौ खू० ५. १. ७। 

| “लारखत खरूः, पौष्ण खर; प्रपिष्टानाम्"-इति का० ओरौ ° ख ० ५. १. ८,६। 

¶ ("योषा वै सरखतौ".- इव्यधेवादादिद सरखल्या देवताल्ं , न तु सरखतः । 



( भश्च शब्रा) ॥ दितीयकः। ण्डम् ॥ ९९३ 

लोकवत्तिनीः श्रजाः' “उभयतः अवस्थितात् ममिथुनात्' प्रजा- 

पतिः ख््टवानिव्य्थंः । इदानौन्तनयजमानोऽपि एव मेव मिथुन- 

इयानुष्ठानेन दविधा: प्रजाः ख्जतीव्याह-- “तथो एषेति । 

“तस्मादित्यादि , विहितानां इविषां निगमनम् ॥ ११॥ 

एवं पञ्चमि विर्भिरत्पादितानां प्रजानां सित्यथे प्रजापतिना 

कल्पितं पयश्यारूप मन्नं दश्यितव्य मिति पयस्यायागस्य खानं 

प्रतिजानौतै-- “अथात इति। अथः एवं प्रजारूष्टेरनन्तरं 

यतः ख्ष्टानां प्रजाना मन्न मपेत्ितम् , “अतः "पयस्याया एवः 

पयोविकारद्रव्यसाध्यस्य यागस्य एतत् श्रायतनं' स्थान मित्यर्थः, 

अथैवं पयस्यायाग एव॒ षषोऽनुषेय इति , नेत्याह-- “मारुतस्तु 

इति। नतुः-श्ब्द्ः पयस्यायागस्ये न्याय प्राप्तं षष्टस्थानलं व्यावत्त- 

यति ; मासतः सपघकपालः' एव षष्ठोऽनुषटेय इत्यथ; # । 

एतदाख्यायिकयोपपादवयति-- “विशो वे मरुत इत्यादिना । 

वैश्यजातयो हि मरुतः ; ते च देवतारूपत्वाद् टेवविशः' खलु 
'्रनिषिटध्रा इव' ¶ अ्रनिषिधुकाः , नियन्तुरहिता इव खतन्वाः 

"चेस् । “ताः खातन्वे वत्तमानाः आद्यः पञ्चभिः हविर्भिः 

प्रजा उत्पादितवन्तं श्रजापतिं यजमानम् “उपैत्य' उपगत्य ऊचु" 

--ते' त्रदीयाः (दमाः उत्पन्नाः प्रजाः वयं 'विमथिषयामः' 

हि सिष्यामः , थाः" प्रजाः “एतेनः वे्रवदेवपवांमना (हविषा? तवं 

'सखच्यसे' खशाः करिष्यसि ॥ १२ ॥ 

एवं मरुद्धिरुक्ते सति सः" प्रजापतिः ®रेच्ततः पर्थालोचित- 

वान् । भे मदौयाः पूवाः" पूवष्टाः श्रजाः' "पराभूवन्" । 
१ ऋष्यै 

#* का ओओ स्० ५. १. १६, १७। 
† अनिधेधा इव'-इति च। 



९६४ ॥ शंतपंधनत्राह्यणम् ॥  ( व्र रव्री°) 

इमाः" प्रजाः द्रमै' मरुतः विमयुन्ते' बाधन्ते चेत् (ततः 

अनन्तरं “किंम् अपि ख्ष्टः ननं पंरिशेच्यते' परिशेषितं न भवि- 

व्यति। दतिः एवं मरुद्भ्यो भीतः सन् , तिभ्यः" "एत॑" सदश 

कपालरूपं (भागं' कल्यितवान् । अतः प्रासस्थानं मपि पवस्या- 

धां परित्यज्य स एषं मारुतः" यागः इदानी मपि षष्ठदीनामुरी- 

यते। समस्य मनुद्यं॒॑प्रशंसति-- “तद्यदिति। मरलो हिं 

सप्तगणा: , तेष्वेकं कस्मिन् गणेषु सप्त सप्त मरुतः । तं चैकोन- 

पच्चाश्न्बद्याकाः अग्निस्थापनप्रकरणे “इट्डः चाग्धाटृड् च~ 

इत्या दिभिमन्तैस्त्चनान्ना प्रलिपादिताः ॐ ॥ १२ ॥ 

तेषां किञिद् विशेषण मुपकिपति-- “तं वे खतवोभ्यं 

इतेति †। नतं" खलु सप्तकपालं पुरोडाशं 'खतवोभ्यःः "दतिः 

विशेषणविशेभ्यो मरुद्भ्यः कुयात्? । (तवः" इति बल- 

नाम थ। खायत्तः तवो बलः येषां ते खतवसः। अस्य 
विशेष णस्यान्वथता माह -- “खयं होति। तेः मरुतः खयं 

हिः स्वपौरुषेणौव हि एतं भागम्" शअङ्क्वन्ः सीक्लतवन्तः , 

अ्रतस्मै खतवसः सम्पन्ना इत्यथः । 4/1 

प्रागुक्त भेवं पत्तं निगमयितु* क्षारणं सुपन्यस्यति-- “रतं 

इति। यदि तु सखतवोभ्यःः प्रतिपादिके § "याज्यानुवाक्ये (नः 

लभते, तदा सः एव प्रागुक्तः शैवलः (मारुत एवः यागो 

कते सं ४. ६. ५. १५-२९ ब्रष््या;। “सप्तगणा व मरूतः 
दति च ते त्रा० ९. ७. ९। ¦ | 

† *सखतवदट्म्यः'-इति का०-ख्रौ ०-ख०-सभ्मतः पाठ; । “खतवद्म्य इति 
छान्दसं रूपम्"-- इति तच या० ₹े०। ‡ निधरर & ५ 

$ 'सखतवः-प्रतिपादिक-- इति वा स्यादिह पाठः । 



{ १अ० ना०) ॥ हितीयकाण्डम् ॥ ६५ 

भवति । रुतज्च॒पक्तदयं कात्यायनोऽप्यसूत्यत्-- “मरुद्भ्यः 

खतवोभ्यः सप्तकपालो मार्तो वेति ॐ । 

सवा एष इति। सः खलु एषः मार्तो यागः 

श्रजाभ्यःः प्रजानाम् । ष्ये चतुर्थो † । अददिंसाये' मरत्- 

क्तबाधराहित्याय “एवः “क्रियते' । “तस्मादिति! मारुत 

यागस्य निगमनम् ॥ १४ ४ 

पयस्यायागं विघन्ते-- “धात इति । ्धः-शब्दो 

आरुलयागानन्तयये । यतः ख््टाः प्रजा मारूतयागेन तत्कृत- 

हिंसायाः परिहृतत्वत् सुखेनावखिताः अत्र॒ माकाङ्न्ते , श्रतः 

 पयोरूप सदं तेभ्यो जनयितु* पयस्यायागः कत्तव्य इत्यथैः । 

तस्य प्रजाहडिडेतुत मादह-- “पयसो वा इत्यादि। ख्ष्यादौ 

प्रजापतिना ख्ज्यमानास्ताः ¶्रजाः तदौयस्तन्यरूपात् "पयसः" 

सकाशात् “सम्भूताः प्रव्ठिताः यतः, रव मिदानौ मपि 

सर्वाः प्रजाः पयस एव “सम्धवन्ति' जन्ब्रानन्तरं तत्रे एव॒ पयो- 

लक्षण मव्रं प्राप्य वडन्ते। पयोखूपस्य तस्यान्नस्य सम्पत्ति मत्र 

दशयित सुक्क मं मनुवदति-- “त्यत रेति । तत्" तथा 

सतौत्यथः । “एतत् एतेन पवस्यायारेन "तदेव' प्रजा वदिडेतुभरूतं 
ययः अआभ्वः' प्रजाभ्बः करोतिः सम्मादयति । श्रत णएवेदानौ 

पूवष्टानां प्रजाना मभिहदिरदश्बत दइत्याह-- “तद्या इति । 

रवेः” प्रागुक्तैरालेयादिभिः पञ्चभिः डविभिंः । “एतस्मात् 

-------~~ ~~~ ~ ~ --------------~ ~~~" जोक 

+ का० खरौर सू० ५,१.१६, ९७ । 
१; पा०-२..३, ६२.२१ ना | | ५ 
नै ध १9 ॥ शै 1 ‡ “वश्वदेवो पयस्या" -- इति का० श्रौर सू० ५,१.१४; 

४ 



1६६ ॥ गतपथन्राद्मणम् ॥ (प्रण रत्रा) 

पयस इति । द्रा संसृतः पयोविकारः पयस्या ‰। असौ 

"वामिक्ता-शब्ट् नान्यतामायते-- “तप्ते पयसि दध्यानयति सा 

वे खदव्यामि्ला, वाजिभ्यो वाजिनम् "इति † 1 काल्यायनोऽपि 

पयस्यां प्रक्ष दखवयामास-- "ते वा दध्यानयति, वाजिनं 

निषिच्योत्करे करोति- इति ४! षष्ठधे चतुथौ ६। एतस्याः 

पयस्यायाः प्रकतिभूतं पयः | ; एतस््नादुत्पन्राः प्रजा व॑न् 

इत्यर्थः ॥ १५ ॥ 

एवं यागोपयक्तं द्रव्यं प्रशस्य तस्य वैश्देवत्वं प्रतिपादयति-- 

“तस्या मित्यादिना । तस्यां पयस्यायां प्रजननसाधनं “मिथन 

`. ------ ~: =----------- = ----- --- 

# "'आमित्तापयस्येति वचानर्थान्तरम्"- इति या० ईद° ( का० श्रौ 

सू ४,३.१० )। “शपवयस्या भवेति, पयो दि वा रखतसनादपक्रामति"-- 

दति रे० ब्रा०२. ३. ६! “आण्स्य वा ख्तद्रपं यदामिच्ता-- इति 

ते ्रा० १, ६. २०. ४। तथाच वङ्गदेशादिप्रसिद्धा दनाः एव पयस्या, 
(८4.14 = खंवाभिच्चा चेति स्फुटम् । ॥ 

† “वैखदेवयामिक्षा- इन्यादि, “वाजिनौ यजति , अभिर्वायुस्मृयेसते 
> 9 = छ (८ 
वं वाजिनः" इव्यादि च ते° ब्रा० १. ६, २,३;ते° स० १.८. २। आमि 

ताया निशत यन्नरं तदेव वाजिनश्रब्दाभिधेय मिति च तद्ाब्योक्ती- 

रेवावगन्यते । 

 ;का० ग्नौ सू° ४.४. ८ , ६। “अमावास्यार्यां पवस्वा तैतावरूणौ-- 

इति तन्ुवेसूचम्। अत ख्व पयस्यां प्रकदयुक्तम् । 

§ षा २.३, दर् सू ९ वा०। 
| अनर चोपरिद्टत् ३का० ३अ० ३ त्रा रेक ` (३मा० १६५. , 

१७१ ए° ) दशविधानां गानां प्रस्चियो व्रश्यः 1 | 



(भम्र शत्रा) ` ॥ हितौयकोण्डम् ॥ ` २.६७. 

विद्यते । “पयस्या-शब्दस्य स्तोलिङ्गत्वात् श्योषा', तदनु- 

निष्पादि वाजिन" रेतः" युंसो वीव्येम् ; "तस्मात् मिथ॒नात्' “अरस 

शितम्" अ्रपरिमितम् इदं "विश्वं" देवमनुष्याद्यातसकम् अनु प्राजा- 

यतः अनुक्रमेण प्रजायते, प्रजात मभूत् । “तद्यदेतस्मारिति, 

प्रतिषादितार्थस्य ईतुवाभिधानम्। “"तस्मादिति। यस्मात् 

पिश्वोत्यत्तिरेतुः षयस्या, तस्मादु विश्वदेवदेवत्या कायं 

त्यथः ॥ १६ ॥ 

अन्तिमं हविविधत्ते-- “त्रयेति # 1 यावाषथिव्यौ देवते 

अस्येति ्ावाषटयिव्यःः । “दयावापरथिवोशुनासोरमरुतत्'"-इति- 

सूत्रेण † यत् 1 तच हि चकारे यदित्यनुक्लष्यते । तदेतत्पुरा- 

लति सुटाहतदृ्टान्तेन उपपादयति-- “एतैव इत्यादिना । 

'व्दयावाथिवोभ्यां पं ग्य्ह्ादिति। अधस्तात् प्रथिव्या , उप- 

रिष्टात् द्लोकेन , तदुभयलोकवत्तिं नौः ष्टाः प्रजाः "पय खह्यत् 

परितो वैश्ितवान् । याञ्च रमाः" प्रजाः चराभ्यां दखावाष्थिवोभ्यांः 

परिण्य्हीताःः परिषै्टिता एव वतन्ते, न पुनः खतो निग- 

च्छन्ति “तथो एवेति । यथा प्रजापतिः, (तथोः तथेव “एषः 

इदानौन्तनो यजमानोऽपि यः एतेः हविभिंः प्रजाः ख्जते", खषा 

च पयस्यायागेन तासां पयोरूप मन्नं परिकल्पय, व्यावाण्रयिव्य- ` 

- यागेन ्यावापरथिवीभ्यां' (ताः "परिग्यहयाति' परिबेष्टयतीत्यथः ॥ 

` णवं वैग्रवटेवपवणि अष्टौ प्रधानयागा विहिताः क, तदित- 

# '्यावाएथिवीय रककपालः"- इति का० श्रौ° मू० ५.१. १६। 

† पा० सू° ४. २. ३९। 
८८ न % ~ ध ~ 

 , ‡ “रुतद् वेशरदेवम्"-- इति काण त्रौ° सू० ५,१.२० उत्तिद्रेटया । ' 



२६८.  ॥ शतपघत्राद्मणम् ॥ ( शप्र रेत्रा०) 

निद शोषधिद्रव्यलालिङ्गसामान्याद् दप पूणमासविधयस्तव्राति- 

दिष्टाः :; 'प्रक्षतिवद् विङ्ञतिः कत्तव्या”” इति ॐ ॥ १७ ॥ _ ` 

तच्च यानि वैशेव्यकानि † अङ्गानि तानीदानौं विधात प्रति- 
जानौते-- “ज्रथात आददेवेति । अधः-इति आनन्तर्ये । यतः 

प्रधानाना मङ्गपेत्ता , अतः कारणात् । तत्ः शब्दः प्रकार 

वाचौ। चोदकप्राप्ताया मितिकत्तव्यतायां प्रकारवि्ेषः कथ्यते ; 

न लन्यत् किचचिन्रुतन मत्र प्रतिपाद्यत इति “एव -काराधः । 

शरग्निमन्यनादेवेंशेष्यकस्याङ्गस्य विधास्यमानत्वात् सहचरित 

सुत्तरवेद्यावपन मपि प्रसक्तम् , तत्निषेधति-- ““नोपकिरन्तौति । 

(उत्तरवेदिः “नोपकिरन्तिः नोपक्तिपन्ति , नोपवपन्तोत्यथः 

ऋत्विजां बहुत्वाद् बहुवचनम् । “क॑ विचेपे-दइति § धातुः । 

तवर हेतु माह-- विदधश्ट मिति। सत्यां ह्यत्तरवेदो ततरानुष्टौय- 

मान भेतत् कम तया निरुदगति स्यातं ; तदभावे तत्कुतनिरोधा- 

भावात् क्रियमाणं कम शविरष्टंः व्यापनणशीलम् “्रसत्' भवेत् ; 
भत ण परिच्छे टाभावात् सवं' छत्रं सम्प म् असत्” भवेत् । 

काठ्न्यादेव तदु ववेश्वदेवम्ः विग्रवदेवसम्बन्धयोग्यम् श्रसंद् 

भवेत् ; न श्यसर्वस्य सर्वदेवसम्बन्धो घटते ; श्रतो वि्षटटत्वादिसिदये 

` उन्तरेदिने का्येत्यभिप्रायः ॥ "9 
क्न --- 

#* “प्रज्मतिवद् विक्लति क्तेया"- दय ठंरूपेणालुमानिकवचनेन" 

इत्यादि का० श्रौ° ४, ३, ३ सु्राख्यायां याक्िकदैवः। तच्ालुमानं 

“दश्ेपूणेमासधर्म्मा इरिपग्रुषु सामर्थ्याद् दश्रानाच ; वेशदेवधर्मां च्चातुमां 

स्येषु वचनपरटत्तिभ्याम्"-इत्ेवमादिभ्यो वचनैभ्य खव बोभवोति । 

† तशिष्यकानि'- षति च। | 

‡ .सद्वाचितः' - इति च । इ तु° प०्श्रेटक्चार | 



४५० शब्रा) ॥ दितीयक।्डम् ॥ ` २६६ 

` बहिंराहरणे विशेषं विधत्ते-- “तधा बर्हिरिति #। (तधा 

विविधं "बहिः" प्रथमं सब्रह्म, "तत्" एव शुनः" एकधा" एका वधं 

सब्रह्यति। विशब्दात् एकशब्दाज् ““सद्याया विधार्थे 

धाः”-इति † धा-प्रत्ययः। प्रजोत्पत्यनुक्रलत्वेनेतत् स्तीति- 

“ठतद्यीति ! यदेतत् त्रिधाबद्स्य बहिषः युनरेकधा संहतम् , 

"एतत् खलु प्रजननस्य' प्रजोत्पत्तेः खरूपम् । तदेतत् ते विष्यं 

प्रजननगतं दभंयति ~ “प्रजननसुहौति। पिता, माता, 

यत् जायते" यन्नायमान मपव्यम् "तत्", एतत् ठतौयं” ठतयम् ; 

दूद् मेव हि प्रजननं प्रजातिः % ; भ्रस्यं हि मातापितादिरूपैक 

विह्वात् , प्रजननरूपेणए चेकत्वात् , तत्साधनभूतस्य वर्हिंष- 
स्तघर्मभाक्त खचित भिल्यर्थः। तस्मिन्नेव वर्िंषि घर्मविेषं 

विधत्ते - “्रख दति ६1 प्रसुवते फलानीति भ्रखः' पुष्पिता- 

राः |, ते 'उपसन्रहाः' भवेयुः । “ङ् प्रारिगमेविमोचने' ¶ । 

प्रपूवादस्नात् “^“सत्-सू-हिष'-- इति ** किप् । “चोः सुपि- 

दूति ¶¶ यण् । प्रसूतय॒ क्तानां कुशानां प्रस्तरत्वेन ग्रहणं विधत्ते-- 

तं प्रस्तर मिति कैः। “तम्"-दइति प्रस्तरापेत्तयेकवचनम्। 

प्रसूभिः कुरः प्रस्तराख्यं सुटि सम्भरेदित्यथेः ॥ 

4० -~--------------------- -- --- 

 कका० खौौ० ल्०५ ९ २५ ।  † पा ख० ५,३, ४२। 

 ‡ तेत्तिरौयके (त्रा १, ६.३, ) दौदं खण माख्नातम् - “विद् बह्हिः 

भवति, माता पिता पुच"-दव्यादि। 

 § का० श्रौ ख० ५.१.२६ क। | 'परष्यितकुश्राः-- दति ऋं ! 
¶ अटा० प्र २० घा०। । 

भक प्रा खू° ३. २. ६१ । † पा ख० द, ४, ८ 

काश्रौ" म्०५,१, २६ ख 



२७० ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( प्र० रेब्रा० ) 

एतस्य प्रक्लतिकमानुकल्यना माह - “प्रजनन सु हीट मिति। 

'इदट्ं हि' वैश्ठदेवाख्यं कमं श्रजनने' प्रजोत्प्तिसाधनम् , श्रखः' 

प्रसूतय क्ताः कुशाश्च फलोत्प्तिडेतवः ; अरत: साधर्म्यात् प्र खूलकुश- 

मयं प्रस्तरं कुयादिव्यथः ॥ १८ ॥ | 

प्रक्तितोऽप्राप्रतात् तत्काल विशि # मग्निमखयनं विधत्ते-- 

“आसादय हवोंषीति †¶ । प्रक्तिवदविरासादनान्तं कल्ला अग्नि- 

मन्नं कुर्थादिल्यर्थः। तदेतत् प्रशंसति--“अग्नि ईति । 

प्रथमौ प्रजा पतिरम्निं जनयित्वा तदनन्तर भेव अन्याः प्रजाः 

ख्ष्टवान् ; अत इहामनेजंननं प्रजोत्पत्तिकारणं भवतीत्यधंः । अत 

एव प्रागाज्नातम्-- (तद् या इमाः प्रजा अपरामृतास्ता अनि 

मभितो निविष्टाः-दति ु॥ १९॥ 

चोदकप्राप्तानां प्रजानां सद्ान्तरं विधत्ते ६ -- ““नवप्रयाजं 

भवतीति । नव प्रयाजाः अनुयाजाञ्च यस्मिन् तत् (नवप्रयाजं, 

नवानुयाजंः ; तथा कत्तव्य मिव्ययेः |। नवसद्खयां प्ररंसति-- 

“ददशाक्तरेति । “'उसरयत इति । प्रधानयागात् युरस्तादृपरिः 

्टाचच। न्युनादिति। एकाक्षरेण न्युनात्'। “एतस्माद्ा 

इत्यादि। “एतस्मात् उभयतोऽनुष्टौयमानात् प्रयाजानुयाज- 

रूपात् एकाच्तरन्युनात् श्रजननात्' प्रजननसाघनादि यर्थः । “दत- 

ओद इति । प्रयाजरूपात् प्रथमाद् विराजो मूलोकादारभ्योशव- 

# श््रज्ञतितोऽप्राप्रकालवषिश्ि्ट-- र्ति च। 

† का० श्रौ सू° ५, १, २७। 
+ = र ; म् ‡ पुरस्तादिव चतुखकण्डिकायां (२५९१ ए०) द्रष्टम् । 

।  § 'सद्ान्तर माह'-- इवय व॒ पुस्तके । 

|| का श्रौ० ०१.94 



( ५अ० शत्रा० ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ ९७१ 

वत्तिनौः प्रजाः खष्टवान्। उपरिष्टात क्रियमाणादनुयाजरूपादु 
विराजो शरूलोकात् अवाचीनाः प्रजाः रु्टवान्। स्पष्ट 
मन्यत् ॥२०॥ | 

चोदकप्राप्तस्य समिष्टयज्ुपोऽपि सद्खयनन्तरं विधाय प्र 
सति ‰# -- ^तोणीति। तानि च सृतरकता दर्शितानि - “ीणि 
समिष्टयजंषि जुहोति, देवा गातुविदो यन्न यज्ञ भेष त दति ? 
त । -ज्याय इव हद मिति। अन्यस्मादविर्वज्ञादु दशं पूण- 
मास्ताद् इदं वश्वटेवपवकरूपं हविः जन्याय इवः प्रद्र मिव हि, 
ज्यायस््े कारण माह-- “वतेति । “वतः यद्धिन कमणि (नव- 
प्रयाज नवानुयाजं” भवति, तद्धि प्रक्ीरज्यायो भवति - प्रकतौ 
भ्रयाजाना पञ्चात् अनुयाजानां ति्रच्लाच ॥ 

पक्वान्तर माह-- अधो इति। "एक भेव समिष्टयजु मवति 
न तु तौणि1 तत्र कारण माह वियेज्ञ इति । 
हि -णब्टो रतौ । दक्निणां विधत्त तस्येति । यजमानस्य 
गा प्रथमं जातः प्रथमजः", तादशो नौः, "तस्यः वेप्बुदेव- 
पवणो दक्तिणात्वेन देय इत्यर्थ; २१ ॥ ¦ 

विहितस्य बेष्वदेवयागस्य प्रजायौफलसाधनतवं सदटणन्त सुप- 
संहरति-- “एतेनेत्यादिना {। “एतद् बभ्बूवेति |। “एतत् 
"~~~ ~~~ ~ न व द ~ 11011 ~~~ 

+ सञ्वान्तर् माह--इन्य व च-पस्तङ्ते | 
1 कार ° सू०५,२.६; वा सं ८. २१, २९, २२। 
‡ रक वा वखदेवे"-- इति का० श्रौ सं° ५ २, १२। 
9 ̀ परजाकामस्यापि वेच्देवम्"- इति का० शौ" स्०५९ २० । 
| यानि विग्रोषवक्तदानि नेद्ान्नातानि तानि सर्वाशयेव प्रायः कायाय नेन सूचितानि; तद्रीव तानि द्रषटयानि (श्रौ स्° ५,१,२ 



2७२ ॥ श्रतपथव्राद्यणम् ॥ (शप्र उव्रार ) 

चति श्रजापतेः? धया यौः" बभरूयेत्यथः। “तस्मादिति । उपः 

संहृतस्य यागविषेनिगमनम् ‰ ॥ २२॥ २ [ .4.६. 40 

इति ओसायणाचाय विरचितं माधवौ
ये वेदा्थप्रकाभे 

| माध्यन्दिनिशतपथव्राह्मणभाष्ये 

 हितीयकाग्डे प्चमाध्यायस्य प्रथम ब्राह्मणम् ॥ 

क 0 

( श्रथ दितौयं ब्राह्मणम् ) 

दै श्वदेषेन वै प्रजापतिः । प्रजाः सख्ज त्ा अस्य 

प्रजाः रुष्टा व्वरुशसख यवान् † जच्चव्वसुण्यो ह वा 

ऽअग्र यवस्तद्यरन्वेव ‡ व्वरुणख यवान् प्रादस्तस्म्मादः 

वश्गप्रघासा नाम ॥ १॥ 

ता व्वष्णो जग्राह । ता व्वषणण्डोताः 

परिदौसखा अन्यश्च प्राणत्यश्च शिश्िर् च निषेदुञ् 

` प्रायोदानौ हेवाभ्यो नापचक्र मतुरचान्याः सर्व्वा 

देवता अपचक्रमुस्तयोहवाद्य हताः प्रजा न परा- 

बभूवुः ॥२॥ 
~ ~--~-------- ~~ 

#ते०व्रा० ९, ६.१३ त° खर १, ८, १. २; रुष्वलु वार्कष चेतद् 

तैश्देवयागविधानादिक माननाम् › तत् खञं तत व द्रष्ट मि
ति ॥ 

† "यवान्" - ईति क, ग । + पव्येव दति क। 



( भ्र रतव्रा° ). ॥ दितौयकार्डम् ॥ ` ९७३ 

ता एतेन हविषा प्रजापतिरभिषज्यत् । 

तदा्ैवाख प्रजा जाता आसन् याञ्चाजातास्ता 

उभवौ्व्वरुगपाशात् प्रामुञ्चत् # ता अखानमोवा 

अकिल्िषाः - प्रजाः प्राजायन्त { ॥ ३॥ 

अध यदेष एतेशचतुधं मासि यजते । तन्नाह 

न्वेवेतस्य तथा प्रजा व्वरुणो णह्नातौति देवा 

अकुर्व्वन्निति त्वं वेष § एतत्करोति याच्च लं बाख | 

मजा जाता याश्चाजातात्ता उभयोव्वंसगपा शात् प्र 

मुञ्चति ता ् रखानमोवा अकिल्विषाः ¶ प्रजाः प्रजा- 

यन्त «% तस्मादा ऽपष एतशचतुध मासि यजते ॥ £ ॥ 
तदे इ व्वेटौ हावग्नौ भवतः। तद्यदट् इ वेदौ 

इावग्नौ भवतस्तदुभयत णवेतदइरुणपाशात् भ्रजाः 

भमज्चतोतच्ोर््वां इतश्वावाचौस्तस्प्राद् दे वेदौ 

इावम्नौ भवतः॥ ५॥ (4: 

स उत्तरखा मेव व्वेदो । उत्तरवेदि मुपकिरति न 

 # श्ासुचत्' -इति पाठ इष्टो डा०-वेवरेण । 

† -अकिल्विघाः- इति क, ख। { प्राजायतः- इति घ, ङ। 

इ न रतिः घ दः || न्वेवास्य'-इति घ, ङः। 

¶ अकिल्बिघाः- इति क, ग। नै श्रजाबते- इति घ, डः | 

२५ 



२७४ ` ॥ शतपयत्ना द्यणम् ॥ ( शप्र ३व्रा 

दक्निगस्यां चनं व्वे व्व्यो व्विभो मरुतः चच मेवे- 

तदश्च उत्तरं करोति तश्मादुपर्यासौनं च्षत्रिय 

मघम्तादिमाः प्रजाः उपासते तस्मादृत्तरस्या मेव 

व्वेद्ा ऽउत्तरवेदि मपकिरति न दचिगसखाम् ॥६॥ 
0 ॐ >0 

अेतान्येव पञ्च हवोखषि भवन्ति। एतेवं 

विभिः प्रजापतिः प्रजा अखूजतेतेङमयतो व्वकषग- 

पाशात् प्रजाः प्रामुञ्चदितश्रोष्वा इतश्चावाचीस्तस्मा- 

डा ऽएतानि पद्ध हवोदधषि भवन्ति ॥ ७ ॥ 
(1 ५11 < 

अधन्द्रार्नो इादगकपालः पुरोडाशो भवति । 

प्राणोदानौ वा ऽइन्दराम्नौ तद्यथा पुरं चक्रे 

पुरं कुय्धादेवं तन्तयो्हेवाख हेतोः प्रजा न 

परावभवुस्तत् प्राशोदानाभ्या मेवेतत् प्रजा भिषज्यति „~ ५: 
प्राणोदानीं प्रजास्तु दधाति तस्मादन्द्राग्नो डादश- 

कपालः पुरोडाशे भवति ॥ ८ ॥ 

उभयचर पयसे भवतः। पयसो बे प्रजाः 

सम्भवन्ति पयसः सम्भूतासदयत एव सम्भूता यतः 

सम्भवन्ति तत एवैतद्भयतो व्वसूणपाशात् प्रजाः 

प्रमुञ्चतोतश्रोध्वां इतश्चावाचौस्स्माद्भयव प्रयस्य 

भवतः ॥ < ॥ 



( ४अ० रेत्रा°) ॥ दितौयकार्डम् ॥ २७५ 

व्वारुण्युत्तरा भवति । व्वरुणो ह वा ऽअस्य 

प्रजा अश्ह्लात्तत् प्रलयं व्वरुगपाश्ात् प्रजाः 

प्रमञ्चति मार्तो दक्तिणाजामिताये नवव मारूतौ 

भवति जामि ह कुय्यादयदुभे व्वार्ण्यो खाता मतो 

हवा ऽअख द्क्षिग्तो मरूतः प्रजा अजि- 

घाधसंस्तानेतेन भागेनाशमयत् तस्मान्प्रारुतौ 

ट्चिया॥ १०॥ 
तयोङ्मयोरेव वारोशाश्याबपति । कं 

प्रजापतिः प्रजाभ्यः करौररकुरुत काम्येवेष एत 

प्रजाभ्यः कुरुते ॥ ११॥ 
तयोरूभयोरेव शमौपलाशान्यावपति । शं व्व 

प्रजापतिः प्रजाभ्यः मौपलाभेरतुरुत शस्देवेघ 

^> { < 

एतत् प्रजाथ्यः कुरुते ॥ १२९॥ 

अध काय एककपालः पुराडाशौो अवति। 

काव प्रजापतिः प्रजाभ्यः कायेनेककपासेन 

रोडाशेनाक्ुरत काम्वं वेष एतत् प्रजाग्यः काये- 

नेककपालेन' पुरोडाशेन कुरुते तस्मात् काय 

एककपालः पुरोडाशो भवति ॥ १३॥ 

अथ पूब्वेद्युः! अन्वाहायंपचने ऽतुषानिव 



ट 
, २७६ ॥ शत पथत्राह्मणम् ॥ ` ( शप्र रेत्रार } 

यवान् क्त्वा तानो षदिवोप्रतप्य तेषां करन्भपात्राणि 

बुव्वन्ति यावन्तो गद्या: खु स्तावन्तयं केनातिरि- 
करानि ॥ १४ ॥ 

तच्चापि मेषं च मेषीं च कुव्वन्ति। तयो- 

 मषेच मेध्यां च यद्यनडकौरूर्णां * व्विन्दत्ताः 

प्रणिज्य निश्च षयेदाद्यु ऽअनेडकौनं विन्दं द्यो 

ऽअपि कुशोगां एव खुः ॥ १५॥ 

तव्यन्पेषञ्च मेषौ च भवतः । एष वै प्रलयकं 

व्वरुणख पशर्न्म् षस्तत् प्रलयच्चं॒व्वसणपाशात् 

प्रजाः प्रमुञ्डति यवमयौ भवतो यवान् हि जक्ुषौ- 
व्वरुणो ऽग्ह्ञान्मियुनौ भवतो मियुनादेवेतद् 

वरुणपाशात् प्रजाः प्रमुञ्चति ॥ १६ ॥ 

स उत्तरखा मेव पयाया मेषो मव द्धाति । 

द्क्तिगस्छां मेष भेव सिव हि मिघुनं नुप्र सुत्तरतो 

हि खो पुमाएस सुपशचेते॥ १७॥ | 

स स॒व्वाण्येव हवोपष्यध्वयः † । उन्तरखां व्वेदा- 

# “यद्यनेलकौ रूणा"-- इति सा०-सम्मत; पाठ इति डा० वैवर्ः । 

इ हो तरच ^अनेलकौने'- इति चेव मेव । ॥ 

वुः इति त्र, ड। 
< ~ - 



( ५अ० रेता) ॥ दितीयकार्डम् ॥ २७७ ¦ 

वासादयल्ययेता मेव पयसां प्रतिप्र्ाता 

द््तिख्ां व्वेदावासादयति ॥ १८॥ 

आसादय | हवोधष्यग्निं मन्यति । अननं 

मन्धितवानुप्रहल्याभिजुहोव्यथाध्वयु रेवाहाग्नये स मिध्य- 
मानायानुत्रह्मेति ता ऽउभावेवेष्मावभ्याधत्त उभौ 

समिधौ परिशिथष्ट ऽउभौ पू्व्वावाघारावाघारयतो 

ऽथाष्वयुरेवाहागिमम्नीत् सम्भ्दौत्यसम्मष्ट मेव 

भवति सम्प्रेषितम् ॥ १९ ॥ 

अथ प्रतिप्रस्थाता म्रतिपरेति। स परलौ मुदा- 

नेष्यन् पुच्छति केन चरसौति व्वरुर्यं व्वा ऽतत् 

स्लौ करोति यदन्यख सल्यन्येन चरव्यथो नेन्द्म ऽन्तः- 

शल्या * जुहवदिति तस्मात् पृच्छति निरु व्वा 

$एनः कनौयो भवति स्यं हि भवति तस्मादेव 

पृच्छति सा यन्न प्रतिजानौत ज्ञातिभ्यो हाखेत- 

दहित खात् ॥ २०॥ 

तां व्वाचयति। प्रघासिनो हवामहे मरुतञ्च 

गिशादसः। करम्भेण सजोषस दरति यथा पुरोऽनु- 

ू- 

#* न्तर; शल्या -- इति च, ङ ~ ` 

1 

वाक्छेअ मेषेतयेवेनानेतेभ्यः पाजेभ्यो यति ॥ २१॥ 



` शष ॥ शंतपथत्राद्य रम् ॥ ( ४्प्रः इत्रा० ) 

तानि मै प्रतिपुरुषम् * । यावन्तो ख्याः खु- 

स्ताबन्दयेगेनातिरिक्तानि भवन्ति तत् प्रतिपुरुष मेवे- 
तदेकीकेन या अख प्रजा जातास्ता व्वरुणपाशात् 

प्रमुञ्चल्येकेनातिरि क्तानि भवन्ति तदा एवाख 

प्रजा ्रज्ातास्ता व्वसणपाशात् प्रमुञ्चति तस्मा- 

देकेन्ातिरिक्तानि भवन्ति ॥ २२॥ 

पात्राणि भवन्ति। पाचषु दशन मश्यते वव 

मयानि भवन्ति यवान् हि जन्तुषौव्वंरुणो ऽर्ञाच्छणस 

जोति शूपश दय शनं करियते पली जुहोति मिथुना- 

द्वेतदरुणपराशात् रजाः प्रमुञ्चति ॥ ९३ ॥ 

पुरा यज्ना्युराहुतिभ्यो जुहोति । चहुतादो 
वे व्विशो व्विशो बे मरतो यच्च वे प्रजापतेः प्रजा 

व्वरुणण्होताः परिदौर्षा अनल्यख्छ प्राणश्च 

शिश्विरे { च निषेदश्च तक्वासां मरूतः पाप्मानं 

व्विमेधिरे तथो ऽएवैतख प्रजानां मरुतः पाप्रानं 
व्विमघते तस्मात् पुरा यज्ञात् पुराहतिभ्या 

जुहोति ॥ २४ ॥ 

| ^^ दति अ 

† शिश्चिरे-इति च ट्टो डा०-वैवरेण। 



( ५अ० रब्रा० ) ॥ दितीवकार्डम् ॥ २७६. 

स्वे दुकचिगोऽग्नौ जुहोति। यद् ग्रामे 

घद्रर् ऽदूति गरामे वा ह्यरण्य वैनः त्रियते 
यत्स भायां यदिन्द्रि ऽडति य॒त्छभाया मिति यन्मा- 
नुष ऽइति तदाह यदिद्दिय ऽइति यद्ेवच्चति 

तदाह यदेनञ्छलमा व्वय मिदं तद्वयजामहे खाहेति 

यत् किञ्च व्वथ मेनञ्चक्मेद् ववयं तस्मात् सव्वस्मात् 
प्रमुच्यामह ऽद्व्येवेतदा₹ ॥ २५ ॥ 

अधेन्द्रीं मर्त्वतौ जपति । यर वे प्रजापतेः 
प्रजानां मरुतः पाप्मानं व्विमेधिरे लदेकाञ्चक्र 
ऽमै हमे प्रजान व्विमधौरच्निति ॥ २६ ॥ 

स एता मेन्द्रो मरुत्वती मजयत् । च्षचंवा 
इन्द्रो व्विशो मरतः शं व्य व्विभो निषे्वा नि- 
षिद्वा † असन्निति तस्मादेन्द्रौ ‡ ॥ २७॥ 

मोषघू ः। इन्द्रा पुत्छु देवैरस्ति हिश्रा' 

ते श्मि्रवयाः । महञ्चिदाख मोटुषो यव्य 
हविष्मतो मरुतो व्वन्दते गौरिति § ॥ ९८॥ 

ति.क, ग। 

† “निकिद्वा- इति च ट्टो डा०-षेवरेण। 

‡ चोः इति घ, ड। 8 गोरिति इतिक, घ, ङ} 



रध: ॥ शतपधव्राह्यणएम् ॥ ( प्रण रत्रा ) 

अधेनां व्वाचयति। अक्रन् कम कर्मक्लत इत्य 

कन् हि कम॑ वा्मक्कतः सह व्वाचा मयोभुवेति सह 

डि व्वाचाक्रन् देवेभ्यः कामं क्त्वेति देवेभ्यो हि कामं 

छकल्वास्तं प्रेत सचाभुव इत्यन्यतो ह्योटया सह 

भवन्ति * तस्मादाह सचागुव दरत्यसतं गतेति जघ- 

नाधो बा ऽएष यज्ञद यत्मलौ ता मेतत् प्राचीं 

यन्न प्रासोषदट् ण्डा बा ऽअस्त' गहाः प्रतिष्ठा तद् 

रुदष्वेवेना मेतत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति ॥ २९ ॥ 

प्रतिपराणौयोटेति ्रतिप्रसखाता {। सम्भृज- 

न्यग्नि८ सम्म. ऽग्नौ ता ऽउभावेवोत्तरावाधारावा- 
घारयतो ऽधाध्वयुरेवाश्राव्य होतारं मरवृणौते | मवृतो 

होतोत्तरस्यै व्वेदे्टषदन ऽउपविशश्युपविश्य 

भसति ता ऽउभाञेव प्रसूतौ खच आदायाति- 

क्रामतोऽतिक्रम्याश्राव्याध्वयरेवाह समिधो यजेति 

ज-यजेति चतुं-चतुथै प्रयाजे समान॒यमानौ 

नवभिः मयाजेश्चरतः ॥ ३० ॥ | 

अधाध्वर्ुरेवाहाग्नये ऽनुब्रहौति । आग्ने य माज्य- 
4 

= 

#* भवति--इति क, ग; डान्वेवरेण चदष्टः। 

†' तदति क, --ता- दति व, = । 



( ५अ० रेव्रा० ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ ३८१. 

मागं ता उमावैव चतराज्चसखावदायाति- 

क्रामतो ऽतिक्रम्याश्(व्याष्वयरेवाहागिनिं यजेति ता 

$उभावेव व्वषटक्तते जहतः ॥ ३१॥ | 

अथाध्वयुरेबाह सोमायानुबरहोति। सौम्य 

माज्यभागं ता ऽउभाञव चतुराज्यलावदटायाति- 

क्रामतो ऽतिक्रम्याग्रान्याध्वयुरेवाह सोमं यजेति 
ता ऽउमावेव व्वषटाक्रते जुहुतः ॥ ३९॥ 
` तद्यत् किञ्च व्वाचा कर्तव्यम्| अध्वयुरोव 
तत् करोति न प्रतिप्रस्याता तयदध्रथुरेवाश्रा- 

वयतौ डेव य॒त्र वषट् क्रियते ॥ ३३ ॥ {६ 

छतानुकर एव प्रतिप्रखाता । | लवे व्वरुणो 

व्विश्रो मरुतस्तत् चत्रायेवेतदविशं छतानुकरा मनु- 

दर्त्मानं करोति प्रव्यु्यासिनोए ह चन्राय व्विशं 

कर्यादादपि प्रतिप्रश्याताख्रावये तस्मान्न प्रतिप्रखाता- 

श्रावयति ॥ ३४ ॥ ॥ “0110 

पाणवेव प्रतिप्रखाता। खच छत्वोघास्ते 

ऽघाध्वयरवेतेहविभिः प्रचरल्याग्नेयेनाषटाकपालेन 

पुरोडाशेन सौम्येन चसणा साविजेण दादशकपालेन 

 वाष्टाकपालेन वा पुरोडाशेन सारखतेन चस्णा 

२६ 



२८२. ॥ शतपत्र ह्यम् ॥ ( प्रण उतरा) 

पौष्णेन चरुगे्राग्नेन दाद्शकपालेन पुरोडाशेन 

॥ २३५ ॥ (1 
अथैताभ्यां पयस्याभ्यां भरचरिष्यन्तो च्विपरि- 

हरतः सूयो मेषो मवति मारुत्यां तं व्वारण्या 

मवदधाति या मेषौ मवति व्वारूण्यां तां मास्या 

समवदधाति तग्देवं च्विपरिहरतः च्च व्वे वणो 

व्ययं पमान्वी्यं मेव॑तत् ज्जे धत्तो वीर्य्य वख 

व्वि्नो ससतस्तद वीर्या मेवतदिशं कु सतस्तस्मादेवं व्वि- 

परिहरतः ॥ ३६ ॥ 

अथाध्वयुरेवाह  व्वरुणायानुब्रहौति। स 
उपस्तृणोत ऽअआज्य मधाय्ये व्वारुण्ये पयखाये डिरव- 

दाति सो ऽन्तरेणाबद्ानेन सह मेष मवद्धाव्यथो- 

पर्ष्टादट्ज्यखाभिघारयति प्रयनक्तावटाने ऽअति- 

कामल्यतिक्रम्याग्राव्याह व्वुस्ं यजेति व्वषट॒क्रते 

जोति ॥ ३७ ॥ 64. | 

सव्ये पागावध्वर्थः *| खुदौ क्रत्वा दक्तिगनः 

प्रतिप्रखातर्व्वा सो ऽन्वारस्याह मर्दभ्यो ऽननब्रहो- 

व्यपस्तसौत ऽचाज्यं प्रतिप्रसखाताथासये मारले 

 भ्ष्युः- दूति च, इ । 



( भश्र० रत्रा ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ द्द 

पयद्याये दरवत सो ऽन्यतरेकावदानेन सह 

मेष मवदघालयोपरिष्टादटाज्यसखाभिघाश्यति प्रल्- 

नक्तावदाने ऽअरतिक्रामल्धाध्वयरेवाश्राव्याह मरुता 

यजेति व्वषट्क्तते जहि ॥ ३८ ॥ 

अथाघ्वगुरव कायेन । एककपालेन परो- 

डाशन चरति कायेनंककपालेन षरोडाशेन 

ग्रचर्याध्वयरेवाहाग्नये खिष्टक्ते ऽनबदहोति स 

सव्वषा मेव इविषा मध्वयः सल्कत्सक्षदटवदयव्यधंतसखा 

ऽएव पलाये मरतिग्रखाता सकछलदबदयव्यधोपरिष्टाद् 

दिराज्यखाभिघारयतस्ता ऽउभावेवातिक्रामतो ऽति- 

क्रम्याश्राव्याष्वयरेवाहाग्निट खिष्टछलं यजेति ता 

$उभावंव वषर् क्षते जहतः ॥ ३९ ॥ 

अथाघ्वयरव प्राशि मवयति | इडा समव 

दाय प्रतिप्रखाचे ऽतिप्रजिहते ततापि प्रतिग्रखाता 

मार्य पयखायं दिरभ्यवद्यत्यथोपरिषटाद् दिगाज्यखा- 

भिघःरयल्यपड्थ माजयन्ते ॥ ४० ॥ 

अथाघ्वयर वाह ब्रह्मन् प्रखाखामि। समिधं 

माघायाग्नि ममनोत्संमड़ोति स खचोरेवाध्वयंः पष- 
-~----------------- --------~----~-=-~-------- 2.4८. 7- + ~ ------- 

# "कायेन - दति ध, ङ। 



र्छ ॥ शतपयन्नाद्यणम् ॥ ( श्रः इतरा } 

दाज्यं व्यानयते ऽध युदि प्रतिप्रस्थातुः पृषदाज्यं 
भवति तच हेवा व्यानयत ऽउतो तत्र पषदाज्चं 

न मवति स यदेवोपभुलाज्य तत् सु देषा व्यानयते 
ता ऽउभावेवातिक्रामतो ऽतिकरम्याखाव्याच्वयुरेवाह ` 

दवान्यजेति यज-यजेति चतुथं-च ु रयेऽनयाजे समा- 

नयमानो नवभिरनुयाजेश्चर तस्त यन्नवप्रयाजं भवति 

नवानुयाजं तदुभयत एवैतदस्यपाशात् प्रजाः 

प्रमुञ्चतीतशचोध्वां इतश्चावाचौस्तस्माननवप्रयाजं भवति 

नवान॒याजम् ॥ ४१॥ 

ता ऽउभावेव सादयित्वा सुचो वहतः । सचां 

व्यद परिधौन्त्छमन्य परिधि मभमिपद्याश्राव्या- 

छ्वयुरेवाहेषिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय भेषितो 

 -मानषः सक्तवाकायेति सक्तवाक होता प्रतिपद्यते 

ऽथेता ऽउभावेव प्रस्तर समृलम्पत. ऽउभावन् प्रहरत 
उभी तसे ऽअपण्डयोपासाते यदा होता स॒क्तवाकं 

माह *॥४२॥ | 

अथाग्नोदाहानुप्रहरेति। ता ऽउभविवानुप्रह- 

रत ऽउभावात्माना ऽउपस्प शेते ॥ ४३॥ 

# “माद्ध--इति च, ङ| 



(भ्रः रत्रा) ॥ दितौयक। ण्डम् ॥ देष 

अथाह संवद्खेति। अगानम्नौदगङ्च्छावय 

ोषट् खगा दैव्या होढभ्यः खस्तिर्मानषेभ्यः शं यो- 

ब्र होत्यष्वयधरवतदाह ता ऽउभावेव परिधौननुप्रह- 

रत उभी खचः सम्प्रगृह्य स्पे सादयतः॥ ४४ ॥ 

अधाष्वय॒रेव प्रतिपरेव्य। पल्ली; संयाजयल्य- 

पास्त ऽपब प्रतिप्रष्याता पल्लौः संयाज्य)टेव्यघ्वयः # ` 

॥ 8५ ॥ 

„ व्मैणि स्मिष्टयजधषि जुहोति | तष्णौ मेव प्रति- 

प्रख्याता खच प्रणति तद्य वश्बदवेन यजमानयो- 

व्वाससौ परिहिते खातां ते ऽएवाज्नापि खाता म- 

धाखं व्वारुख्यं पयखायं क्तषामकघमिशख मादायावभथं 

यन्ति व्वस्ण्यं व्वा ऽएतन्निव्वरुणतायं तत न साम 

गौयते न ह्यत्र साम्ना किञ्चन क्रियते तष्गौ मेवेत्य- 
भ्यबत्योपमारयति ॥ ४६ ॥ 

वभुथ निचम्णग | निचेसरसि निचम्यगः {| 

अव दवद वक्तत मेनो ऽयासिघ मव मत्यमत्यक्ततं 

पुरुराव्णो देव ॒रिषस्पाहौति काम् हेते यकद 
॥ 

न “देत्यध्नयुः'- इति ग-पाठ., डा०-वेनरट्श्ख) 

† णः दति घ, ङ| 



९८६ ॥ शतपघव्राह्यणम् ॥ (ध्प्रण ३व्रा° ) 

कामयेत त्से दद्यान्न हि दौङ्ितवसने भवतः स 
यथाहिस्त्वचो निमुच्येतेवधः सव्वस्मात् पाप्मनो 

निमच्यते ॥ 8७ ॥ | 

अथ केणग्मश्युप्त्वा । समारोद््याग्नौ ऽउद्व- 

सायेव दछ्येतेन यजते न हि तद्बकल्पते यदु त्तरषेद्ा- 

बग्निहोचं जुद्यान्तस्माद् दस्यति रुहानित्वा निम 

थ्याम्नी पौर्णमासेन यजत ऽउत्छन्नयन्न ऽब वा ऽएष 

यच्चातुर्माखान्यथेष ग्नः प्रतिष्टितो यज्ञा यत् 

पौरछमासं तत् ज्रे>वेतययन्ने नान्ततः प्रतितिष्ठति 

त्मरादुद्बखति ॥ ४८ ॥ २ ॥ 

॥ इति चतुर्थ प्रपाटकै ठतौयं बाह्मणम् [५. २. |। 

 विधिल्सितस्य वरुणप्रघासाख्यस्य & हितीयस्य पवणो वरूण- 

पाश्विमोचनडेतुत्र माख्याविकया प्रतिपादयं स्तददिधि सुत्रयति 8 

-- “वेश्वदेषेन वा इत्यादिना । पुरा वैश्वदेवयागेन प्रजापतिना 

ख्ष्टाः श्रजाः वरुणसम्बन्धिनो “यवान् जत्तुः" (भक्षयामासुः । ` 

यवस्य वरुण्टेवत्यल् माह-- “वरुणयो हेति । ग्रे रूषटिसमयें 

खज्यमानः यवः वरूणसम्बन्धौ एवः अभवत् । अतो यवो ` 

वरुणस्य खभूतः । तत्प्रसङ्गात् वर्णप्रघासोऽस्य नाम निवेत्तम् । ¦ 

* पुरस्तात २५६ ए० + टौष्पनी दरदा । 
† 'सुपरनयति~- दति च, 



( पृशन रेब्रा ) ॥ दितौयकार्डम् ॥ २८७ 

तद्यदिति । तत् तथा सलि यत् यस्मात् एवः कारणात् 

'वरुणस्य' सभूतान् यवान्" श्रादन्' प्रकषेणभक्षयन् , "तस््राट्ः 

बरुणसम्बन्ियवप्रघासनात् प्रजाः? "वरुणप्रघासाः" } तत्पाश- 

ग्टहोतानां तासां पाशटिमोचनाय क्रियमाणा यामा ऋअष्युपचारेण 
वरुणप्रयासाख्याः स्नाता इत्यर्यः । जन्ञुः"- इति, अदेलिंरिः 

लुङि च॒ (लुङसनोघं ल“ ““लिच्छन्यतरस्याम्”*-इति # घल््नादेशे 

रूपम् ॥ १ १ 

यवादनानन्तरं वरुणक्त्य माह-- “ता इति । “परिदौस्षः" 

परितो दीस्पीः, परितो दीर्यमाणावयवाः। “द् विदारे 

दति, % अस्मात् निष्ठायां “रकः कितिइति ४ इट्-प्रतिषेधः, 

"त इदातोः?-दतौत्म् § , “ल्वादिभ्यः? इति | निष्टातका- 

रस्य नकारः! “अनव्यख्ेला{द। वरुणपागग्रहणदेव हेतोः 

'अनत्यः चेष्टमानाः, हम्तपादादिधुननं कुर्वाणाः, भ्राणत्यञ्च" 

प्राणनव्यापारं शकासोच्छासादिलक्षणं कुर्वत्यः, “शिश्यिरे च, 

निषिद्श्च' शयनासनाभ्या भेव कालं नौतवत्यः , न पुननव्यापारा- 

न्तरक्तमा वभूवरिव्यर्थः। “श्राणोदानो हेत्यादि। आभ्यः" 

प्रजाभ्यः सकाशात् कैवलं प्राणोदानावेव नापचक्रमतुः" ; अन्याः" 

तु सवाः" वाकचन्तुरादींन्दरियाधिष्ाढदेवता अग्न्याद्याः राभ्यः" 

प्रजाभ्योऽपक्रान्ताः ; आसा मिन्द्रियिपाटव मपि प्रस्बष्ट मित्यथैः। 

` “लयोदह वेति । (तयोः प्राणापानयोर्वानपक्रमणाडेतोः रस्य. 

प्रजापतैः प्रजा; "न पराकभूव;' न विनष्टाः ॥रे॥ 

 # अदा प ९ धा पाण दख २. ४. ३७, ४०। 

वा धाः। ‡ घाः खः० ७. २, १९१ 

ई पा० ख्ः० ७, १. १.०० ५५ | पा० द° ८ २. 881 



६ ॥ शतपघत्राह्यणम् ॥ ( प्र" ब्रा ) 

ता एतनेचादि। वरुणपाशग्रहणजनित सुक्तविधं प्रकार 

मालोक्य प्रजापतिः "एतेनः वस्णप्रघासाख्येन (विषाः (ताः 

प्रजाः ्भिषन्यत्' अचिकिव्सत् । “भिषज् चिकित्सायाम्” -- 

इति धातुः # । तेन च भवजेन जाताः “अजाता: जनिष्यमाण 

्ोभयविधाः वरुणपा शात् प्रामुञ्चत्" । तस्य विमोचनं 

सति “्रस्यः प्रजापतेः प्रजाः (अनमीवाः रोगरहितः ,.श्रकिल्वि- 

षाः" रोगनिदानभूतपापरहिताञ्च अभवन्नित्यथंः ॥ २ ॥ 

विघत्ते-- “श्रथ यदिति। (अधः-शब्दो वेश्वटेवानन्तय्ये । 

एवः" यजमानः वेग्रबदेवानन्तरं चतुरे मासि" ( सम्पू सति † ) 

“एते:' वच्यमारी ह विभिः वजतः 41 अप्राप्ताधत्वाद् वत्तंमान्- 

9. € 
| प्र 

निर्देशः । विधिर्न्रेतव्यः । यच्छब्दो हतौ ; यस्मादरुणप्रघासेयं जते, 

'तत्' तस्मात् । अह, नु, “एव -- इति निपाताः । नेव" 

खलु "एतस्यः यजमानस्य प्रजाः' तथा "वरूणो ग्णह्वाति इतिः । 

देवा इत्यादि। पुरा खलु “देवाः एव भेव वरुणप्रघासम् 

“अ्रकुर्वन्ः। तु'-शब्दोऽप्यथः। "एषः अपि यजमानः इतिः 

एवम् (एव ˆएतत्' एतहि “करोतिः । 

दूतं मनुष्यकत्त कया गस्य देवकत्तं केन योगेन साम्यात् ताटक्- 

फलसाघधनत्व माह-- “याञ्रेति। उक्ला मेतत् । “तस्मादा 

दति, वसुणप्रघासविधे निगमनम् ॥ ४ ॥ 

* भिषज्यति; कण्डादिः। 

. 1† रुते परदे च-पुस्तकादन्यच न टश्येते। (1 

‡ “अथ यखतुषुं चतु मासेषु स चातुर्यास्ययाजौ । वसन्ते वेशखदेषेन 

श्यजेत , प्रापि वरुण प्रवासे; , शरदि श्राकमेधेः"- इति आपण श्रौ० ख. 

८, ४, १३। का० श्रो ५, २. १६, २० सं चेद विवेक्तबं ! . 



। भञ्° रत्रा०) ॥ दितोयकार्डम् ॥ ५2 

क तेषु वरुणप्रघासेषु चोटकतो वेदटेराहवनीयस्य चैकत्वे प्रासे 
डिलवं विधत्ते - “तद्व हं इति ४ । तत्" तत वसणप्रघासेषु । 
के द्याहवनोययोदहित्व मनूद्य प्रयोजनकथनेन स्तीति-- “तद्य- 
दिति। दकिणति उत्तरतश्च स्थिताभ्यां वेदिभ्या मसिभ्याम् , 
तदुभयतः* दकिणल उत्तरतश्च पा््वदयादटेव वर्णपाशात्' 
प्रजाः प्रमुञ्चति" “इतशचोद्ख इति प्रागुक्ताथम् + ॥ ५॥ 

उन्तरवे दिनिवपनं विधत्ते -- “स इति । दयोङदोर्या “उत्तरा 
उत्तरदिगवख्िता तस्या मेव वेद्या माहवनौयायतने उत्तरवेदिम् 
उपकिरति' उपकिपति । एवकारयोर्व्यावन्यं दर्शयति- “न 
टक्तिण्स्या मिति। दक्षिणस्य" वेदौ उत्तरवेदिः "न" कार्थेत्यशः । 
तच्चोत्तरवेदिनिर्मांण' सूत्रक्लतापि दर्ितम्-- “उत्तरवेदि निव- 
पति उत्तरस्य, शम्या मादाय चात्वालं मिमीते दति ः ॥ 

तदेतत् स्तौति-- त्रं वा इति। यान्येतानि देवता 
चचाणौनद्रो वरुणः" -दति अग्रे समान््रास्यते ६ ; अतो वरणो देवेषु 
मध्ये च्षत्रियः, सरतो देवविशः । तत्रोत्तरस्या मादौ वर्ण इज्यतं 
दक्षिणस्या मर्तः ! अरत एवेदानीं लोकै तथा श्यत इति 
प्रसिद्धि सुटाहरति- “तस्मादिति ॥ & ॥ 

वेश्वरेवे पर्वणि अदितो यान्यागेयाटौनि पच्च हवींषि | त 
7न्यत्रापि विधत्ते शव्रैतानौति । अयोगव्यवच्छेदार्थ 

---------------- 

* का० श्रौ ख० ५.२. ६ -१८। 

† पुरस्तादिङेव २७०० १८ पं द्रट्यम् | 

‡ का श्रो" स० ५,३.१६, २०। ततरान्यथापि द्रर्व्यम् (३३ खू° ) । 
$ श्रत० त्रा ५४. ४, २, २३। 

| पुरस्तादिदेवाध्याये १ त्रा” अदमकरूोतो द्रर्यानि। 
३७ 



२८१ ॥ गशतप्त्राह्यणम् ॥ ( भप्र* ३त्रा० ) 

एवकारः । तदेतत् स्तौति-- “एतेवां इति । एतानि वश्ण- 

पाशविमोचने विहितानि हवींषि प्रजापतिः साधनवतेन यतः 

प्रागुक्तवान् , अतोऽत्रापि तेषा मनुषान सुवपन्न मित्यर्थः । “इत- 

खोद्धा इति, व्याद्यातम् # ॥ ॐ ॥ 

षष्ठं भागं विधत्ते † -- “्थेन्द्रान इति । तत् प्रशंसति-- 

“प्राणोदाना वित्यादिना । “तद्यथेति । तत्न लोके यथा शुखं? 

शोभन सुपकारं छंतवते प्र्युपकाररूपं “पुण” शोभन" (कुर्यात्, 

“रवम् एव॒ तदिन्द्राग्न्योर्ह विनिंवषणम् । ताभ्यां क्त सुपकारं 
द श्यति-- “तयोरिति । प्राणोदानातमकयोस्तयोरवख्या नादेव कार- 

णात् रस्य प्रजापतेः श्रजा न चरावभ्रूवुः"। प्रागास्रातम्-- 

'प्राणोटानौ डवाभ्यो नापचकमतुः"-इति क । “तत् प्राणै 

दानाभ्या मित्यादि । (तत्' तस्मात् प्राणोटानरूपयो रिन्द्राग्न्यो- 

यीगाभ्याम् “वः एतत् ध्रजाः वरूणपाश्ब्होता; चिकित्सति, 

ली प्राणोदानौः एव तासु प्रजासु स्थापयति । “तस्मादिति, 

प्रतिपादितलायनिगभमनम् ॥ ठ ॥ 

ठे दिहयेऽपि पयस्यां विधत्त-- “उभयतेति § । (उभयतः 

अध्वय् कत्त काया सुत्तरस्यंा वेव्यां प्रतिप्रखाटकत्तंकायां दत्ति- 

णस्या च । ( दं | ) पयस्ये' हविषी भवतः" । बरुण्पा्- 

# पुर स्तादिद्धेव २७० ० शद पं" दष्टव्यम् + 

† “घद्ध' षिरेन्द्रामो इाद्श्कपालः पुरोडाशो भवति'- इति का० 
खौ ° ५. 8. २२८० । ‡ अचौ व २७२ ए १४ पर॑ । 

§ “अ वरोक्त सुत्तरम्'- इति का० ओरौ स १,१०.५। “दत्र 
प्रतिप्रस्यातुः"- इति च का० खौ सू ५. ४, २५ । 

| च-पुस्तकादन्यच नेतत पद् मस्ति ) 



( ५अ० रत्रा ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ २९१ 

विमोचनानुक्चय पयस्यायाः प्रतिपादयति ~ 'पयसोवा इति, 

पुरा प्रजापतिना र्ष्टाः भ्रजाः' तदौयस्तन्यरूपात् पयसः सम्भ - 

ताः" वद्धिताः, इदानौ मपि मानुषाः स्तन्यरूपात् पयस इव (सख 

वन्ति' वदन्ति । “तद्यत एवेति, अरस्यार्थ॑स्यानुवादः । “लत एवः 

सम्भूतिदेतोः थसः" कारणात् “उभयतः' दक्षिणत उत्तरतश्च 

पाष्वंदयात् , प्रजानां वरुणपाशविमो चनं क्तवान् भवति ॥ < ॥ 

अध्वयुकत्तं कायाः पयस्याया देवतां विधाय स्तौति-- “वारु 
सीति # । उनरस्या वेद्यां या पघष्या, सा वर्ण्देवताका कायां । 

“तत् प्रत्यक्त मिति। देवतान्तरथागीन वरुणपाशविमोचन 

परोत्तम् , वरुणटेवताकेन तु यागेन “तत् पाशविमोचन प्रत्य 

त्तम्" एवेति वक्णदेवता कत्वं युक्ततर मित्यथः । 

प्रति्रसखाढकत्तंकायाः पयस्याया ठेवतां विधाय स्तौति- 
“मारुतौ + दक्तिणेति । दलति णस्यां वेदौ क्रियमाणा पयस्या मक् 

देवताका भवेत् । “्रजामिताया दति। वर्ण्टेवतां परित्यज्य 

अस्याः" पयस्याया यत् मरुल्नक्षणदटेवतान्तरकरणम् , तत् जाभिता- 

टोषराहिल्याय भवति। व्यतिरेकेण तदेवाह-- “जामोति, 

यद्" यदि उभे' अपि दक्तिणोत्तरपयस्ये वरुणदेवताक्ते स्याताम्? , 

` तदा प्रयुक्तस्या एव देवतायाः पुनःप्रथोगो नवौकरणाभावात् अल- 

सतारूपजामितादोषः स्यादित्यर्थः । 

मारुततवे कारणन्तर माह -- “रतो वा इति। ्तः' 

अस्मदच्यमारदपि डेतलोः दकिणा पयस्या मारुतौ काया । अस्य 

हि प्रजापतेः सम्बन्धिनौ प्रजा पुरा दक्तिखतः खितानां मर्ता 

* “वारुणो अध्वर्योः इति का० ओओौ० ५. 8. २३ सू० या० द° । 

† मारूतौ सद्धाच्यां प्रतिप्रष्याता दत्तिणस्याम्"--इति का० श्रौ ५, ५. ५ । 



ल् ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( रप्र" रत्रा ) 

सुपश्मनाय दक्तिणतः क्रिथमाणषा पयस्या मारुतो कायं 

त्यथः ॥ १० ॥ 

करौराणा मावपनं विधाय स्तौति - ““तलवयोरिति। तयो 

रुभयोः पयस्ययाः करौराणि प्रतिपत् # । मधुराः फलविशेषाः 

करीराणि; तानि चोत्तरापये प्रसिद्वानि ¶ । “कंवा इत्यादि; 

करोर: एवैः करीरफलेः प्रजापतिः" प्रजाभ्यः" अस्माकं "कं 

सुखम् “अकरुरुतः तस्मादिदटानौ मप्येष यजमानस्तदावपनेन सुख 

मेव प्रजाभ्यः कुरुते ॥ १११ | 

शमौ परणना मावपनं विधन्तं -- “तयोरिति । शमौपला- 

घ्ानिः शम्याः परणणनोत्यथं;। ्ंवा इत्यादि। “शम् उपद्र 

वाणां शमन मिल्य्थः । स्पष्ट मन्यत् | श्रत एवोक्त कात्यायनेन 

उभयोः करौराणावपति शमी पलाश्मिखाणि- इति  ॥ १२॥ 

अरथान्तिमद् विधत्त -- “श्रथ क्य इति । कः प्रजापति- 

दवता अस्य, सास्यदेवता-इत्यणि § “कस्येत्-इलि | “कः- 
८-------_--_--~ 

* “वालिने निधिच्यीभयोः करौरार्यावपति"- इति का० श्रौ ° ख 
५.५.१। “यतौना मवद्यमानानां शौर्घाणि परापतन् ते खकरा अभ- 
वन् तेषां रसऊर्ोऽपतत्तानि करौराण्यभवनः सौम्यानि बे करौराणि 
सौभ्या खलु वा आआहृतिरिवो ष्टिः चावयति यत् करौराणि भवन्ति"-- 

इति तें सं° २.४. ६. ४ । 

† राजस्थान प्रदेगशौय जयपुर पत्तनादावपि बह जायन्त इमानि सुमि 

लुद्रफलानि ; यवद्यन्ते चेतदामानि श्राकाथं मपौति टम् । 1 

{ का० ओरौ ख० ५.५. १ | “श्रमी नाम कशटकौ ठत्षः, तस्य पर्णणनि 

णसीप्रलाश्ानि। करौरोऽपि अपण; करट कौठत्तः , तस्य फलानि करौ- 
राणि  प्रामोपर्णानां करौरफलानाच तुल्यम्" - इ्ाटि च तच व° दे) 

$, 1 पा० ख० 8.२. २४, २५ । 



( ५अ० र्व्रा० ) ॥ दितौयक।ख्डम् ॥ १९३ 

शब्दस्येकारान्तादेशएः । एतस्य हविषः प्रयोजन माह-- ˆक वा 

इति । सुखात्मको हि प्रजापतिः 'क'-शब्दवाचखः । अतस्तद्वताक्रेन 

यागेन सुखकारण सुपपनत्र सिति भावः ॥ १३ ॥ 

करम्मपाताणं निर्माणं विधं -- (अथ पर्वेद्यरिति। 

यस्िन् दिवसे वरुणप्रवा(सघागः , ततः पूर्वेदय्: पूर्वे दिवे । 
““अन्वाहायपचने इति । अन्वाहार्यो नामेष्टिः । दक्तिण- 

दिग्भागे मर्तो "जिघांसन्" न्तु मैच्छन् ; तान् प्रजापतिरेतेन 

पयस्यारूपे ण भागेन अशमयत् शमितवानिति यावत् , तस्माद् । 

दक्जिणात्वेन देव श्रोदनो यस्मिन् पच्यते स तथोक्तः। तस्मिन् 

दक्षिणाग्नौ अतुषान्' तुषरद्ितान् 'छल्वा, सम्पुय्य (तान् ईष- 

दिव" अल्यल्पं मिव उपतप्यः खपयिल्वो दकनालोद्य, तैः करम्भ 

पात्रारि अष्टयवचुणीः ‰ करम्भाः, तन्मयानि पात्राणि (कुवन्ति 

अध्वग्युयजमानादयः ¶ । कियन्ति तानि पाताणौव्यपेत्ताया 

माह -- “यावन्त इति । यावच्छद्याका यजमानस्य “ग्दह्याः' खग्टडे 

वन्तमानाः यु्रपोत्ादिरूपा ज्ञातयो भवेयुः , (तावन्ति तावत्सह्भरा- 

कानि करम्भपात्राणि कथ्ाणि। तानि च जनिष्यमाणापल्या- 

घम् एकेनः अतिरिक्ञानिः अधिकानि कायाणि % ॥ १४॥ 

करम्भपात्रावशि्टाद् यवपिष्टादेव मेषमेषौलक्षणमिथुनस्य 

* “परि्टचू्णाः'- इति च। ` 

† करम्भो दघ्ना संयुताः सक्तवः, तन्मयानि पात्राणि करम्भ- 
पात्नाणौति का० शओ्रौ० ५.५.२० यार द०। 

{ “यावन्तो यजमानग्द्या एकाधिकानि"- इति का श्रौ° सू“ 
५.२.२। तच इतोऽतिरिक्तं चेमे सूतं -- “प्रजायां बा जातश्रुतेः, त्रौरि 
वा निव्यतल्वात्"- इति &, १। 



२९४ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ (शप्र रेव्रा० ) 

निर्माणं विधन्तं -- “तत्रापौति । अपि'-शब्द एवकाराथः । (तत्रः 

करम्भपातनिर्माणसमये एव , तेनैव पिष्टेन भेषमेष्यौ कर्तव्ये # । 

“तयोरिति । सम्भूयानुदितयोः। “मेषे च मेष्याच्च इति एथगुपा- 

दानं विष्यष्टाधम् । ““यदनैडकौः †” इति । एडक % मेषः, तत्- 

सम्बन्धरहिता अनैडक्ः, अर्णा" कम्बलोपादानमूतानि तच्जातौ- 

यानि रोममयानि§ सचाणि। यदि तास्तथाविधा ऊर्णः 

विन्देत्" लभेत, तदा (ताः प्ररिज्यिः प्रक्षस्य, तयोः मेषभेष्योः 

“निश्चेषयेत्' संश्चेषयेत् | । यद्य् ̀  यदि खलु “अनेडकीः” ऊणा: 

“न विन्देत्” न लमेत, तहिं कुशोर्णा एव स्युः" कुणमया एवो- 

शः , तयोः संदेषणीयाः भवेयुः ¶ ॥ १५॥ 

मेषभेष्योः करण मनुव्य॒स्तौति-- “तद्यदिति । “वरूणस्य 

पश्यन्मेष इति । "यदः “एषः' खलु प्रव्यक्त "वस्णस्य' हवि- 

भूतः “पशः । अत एव पश्चेकादशिन्याम् “अधोरामः सावितो 
वारुणः क्ष्ण एकशितिपात् पैलः-इत्या्नायते # ॐ । पेत्वो 

विगलपुस्को मेष इति हि तत्रार्थः । “यवान् हौति। “हिः 
यस्माद् श्यवान्ः जक्लुषौः' भक्तितवतीः प्रजाः "वरुणः" “श्रग्ट- 

त्", अरतस्तद्यवप्रत्यपं णाय भेषभेष्यो यवत्वं सम्पद्यत इत्यथः । 
-~ 

# का० श्रौ० ० ५, ३. ६ । निस्तुषा मग्ट्टववकरम्भस्येव मेष मेषा- 

कार परतिरूपकम् मेधो" मेषाकारां प्रतिकषतिख करोति"- इति या द° 

†, ‡ नलकौ", ˆख्लको' च । 

§ तच्नातोवरोममयाणि- इति च 

| का० श्रौ° सू° ५, ₹. ७। 
¶ का० श्रौ सू०५,३, ८ 
#*># वा० सं २६.५८ 



( ध्र शत्रा ) ॥ दिलौयकाण्डम् ॥ १९८. 

तयोः स्तीपखरूपता मनू स्तौति-- “मिथुनौ भवत इति । 

“मिध॒नाद्'- इत्येतद् वरुणपाशाद्" इत्यस्य विशेषणम् । दै रूप्याधिः 

करणाट् दक्षिणस्या मेषो न मोचनहेतुः ॐ ॥ १६ ॥ 

अध तयो; प्रच्ेषं विधत्ते -- “स इति । अध्वयुकत्तं कायाम् 

"उत्तरस्याम् पयस्यायां भेषौम्' अवदघातिः प्रिपति । प्रति- 

्रखाटकत्तंकायां (दक्िणस्या" भेष" प्रर्तिपति । अनयोदंक्निणो- 
तरभावं लोकन्यायेनो पपादयति-- “एव मिवेति ¶† ॥ १७ ॥ 

विवा मासादनं विधत्त -- “स सर्वारेवेति । आग्नेयादीनि 

 “सर्वाखयेव हवींषि "उत्तरस्यां" वेदौ" वेद्यां सः अध्वय्यः' “्रासा- 

दयेत्", प्रतिप्रखाताः तु रताम्' मारुतीं "पयस्या मेव (दत्ति 

शस्या वेद्या मामादये दिव्यथः कै ॥ १८ ॥ 

ह विरासाटनोत्तरकाल मगिनिमन्यनं दिघत्त -- “च्रासाखेलि। 

“रमि मधित्वेल्यादि। अग्निमन्यनानन्तरजातम् “अग्तिम्' ्राह- 

वनौये “भवतत्रः"'- इति § मन्वेण अनुप्रहृत्य" प्रलिप्य , (अग्ना 

वग्निः'*- इति || मन्तेणाभिजुहयात् । एतच्वा ग्निमन्यनादिकम् ¶ 

अध्वय्युः* एकः “एव' कुर्यात् ; न प्रतिप्रख्यातेव्यभिप्रायः। दक्ति- 

णो त्तरयोरभयोरप्याहवनोययी राहत्यधिकर्णत्वेनेष्यादौनां सभि- 

नधनो यत्वात् तदहेतुभूतः सामिधेनीप्रैषोऽपि अष्वय्यप्रतिप्रस्ाठभ्या 

सुभाभ्यां प्रयोक्तव्य इत्या गद्खाह-- “खधाष्वव्यरेदेदि ! 'एवः-कारः 

* का० श्रौ° ^ 

† का० श्रौ सू्०५,५.५) ‡ कार श्रौ° सू०५,५. 8। 
$ वा० सं०५. २) | वा० से'०५,४। 
¶ “अस्ये मश्यनानावानुवाचयति, मन्थति गायचं शेति ( का० श्रौ 

५, २.) -इत्यादौनि सुचाणौहालोच्यानि। 



२० ॥ शतपधत्राह्य णम् ॥ ( शप्र" व्रा ) 

प्रतिप्रखालनव्याह्रत्यथः। रठकस्याहवनीयस्य टेशमेटेन दिघावस्था- 

नात् , प्रतिप्रस्ातुराहवनोयान्तराभावात् , प्रेष्यस्य च होतुरुभय- 

तैकलत्वाद् , अष्वन्युणोच्मान एव प्रैष उभयतरीपकरीति, ता उभी 

समिधा वितव्यभिप्रायः। इ्याधानादिकन्तु ताभ्यां समनुषेय मित्याह 

“ता उभाविति । ^ती" अ्र्वब्युप्रतिखातारौ 'उभौ' । अरधाध्वर््यौरेव 

कत्तव्य माह -- ्रघाध्वय॒रेवेति। ई अग्नीत् !* ्रमिम्' आह 
वनौयं सम्खड़' सम्मजंनेन संस्करु। “असंख्ष्ट भेवेति। 

करम्भपात्राणं होमस्य कालविधिः । असि मरििदिति सम्प्रेषे क्ते 

तदथत्वात् आआगीघ्रेणानुतिष्टत इत्यथः # ॥ १९ ॥ 

तस्य च करन्मपात्राणां होमस्य पलीकत्तंकल्वं विधिन्सुस्त स्या- 

सम्भावितस्य पुरुषान्तरसन्रतिजनितस्यैनसः प्रश्' दशुयति- “थ 

प्रतिप्रस्थातेति। अग्नि मग्नोदिति सम्प्रैषानन्तर' श्रतिपरेति' 

निवत्तते, यपज्ञौ यत्रास्ते तं देशं प्रतिगच्छेदित्यर्थः। सः" च 

प्रतिप्रस्थाता "प्लीम्' 'उदटानेष्यन्' उदागमयिष्यन् । तां पीं 

“ृच्छन्ति',-- त्वं केन जारेण "चरसि" वत्तसे इति' ¶† । पुरुषा- ` 

न्तरसङ्गतेर्दौषान्तरता माह -- “वरुष्य॒ भिति येन पापैन 

हेतुना वरुणपाशबन्धो भवति, तत् पापं वरूणखयम्'। “अन्यस्यः 

पुरुषस्य पलो 'सती', “अन्येनः पुरुषान्तरेण सह (चरतिः वत्तते 

यत् ,एतत् वर्य मेव सखौकरोतिः। प्रष्टः प्रतिप्रस्थातुरभिप्राय 

माह-- “अधो इति । अथो अपिच एषा पन्लौ “अरन्तःशल्या धः" 

रौरमध्ये दुश्चरितजनितेन पापरूपेण शल्येन ६ युक्ता सतौ न 

दत्" नैव मेः मदौयेऽसी जुह्वत् (इति' । “तस्मात्' कतस्य 

+ का० श्रौ सू० ५.५, & क ।  का० श्रौ स०५,५,६ख। 
§ “प्रल्या', “प्र. ल्पेन' च । 4. 

+ ? 



{ भ्० रेत्रा ) ॥ इितौवकाख्डम् ॥ २८७ 

पापस्य कनमीथस्त्वम् । “तस्माद् वैवेति । “उ”-ब्दोऽपी व्यर्थे 

'एव'- कारो भिन्नक्रमः । तस्मादपि कारणत् एुच्छत्येवेत्यथः ॐ 

विपक्षे बाघोपन्यासेन पन्यं अपि यथाथभांब्रणं कत्तव्य 

मिलति विधत्ते-- “खेति। यत् यदि साः पलो ण्ट मधं नन 

प्रतिजानौतः न प्रतिब्रूयात् , तत्" तदा, रस्मै" षढयर्थे चतुधो, 

अस्याः पल्न्याः ज्ञातिभ्यः "अहितम्" अनिष्टः स्यात्, तस्माद् 

वस्तुतो विद्यमानं वच्तान्त माचक्तौतत्यर्थः। तैत्तिरीयकैऽप्या- 

स्रःयते-- “यज्जारं सन्तं न प्रत्रूयात् , प्रियं क्वाति रुन्यात् , 

सौभे जार इति निर्दिशेदिति 4 । तदुक्तं कात्यायनेन - “्रति- 

प्रस्ता पल्लो मानेष्यनत्राह केन चर्तोति संसुतानाचष्ट“-इतिु , 

सखंसुताः परिजाता जारा इत्यथः ॥ २० ॥ 

तस्या वाचनं विधत्त -- “तां वाचयतमीति। “प्रघासिनःः 

 -दत्यादिर्वाचनीयो मन्व; ६ । तस्याय मर्थः भ्रघासिनः' 

प्रघासः प्रघसनोयं भोज्यं हविः, तदतो (मर्तः “शक्रज्योतिश्च 

चिवज्योतिश्च'"-इत्यादिना प्रतिपादितनामधघेयान् एकोनपचा- 

शतसह कान् देवान् “हवामह आह्वयामः । यतो रिशादसः" 

रिणः हिंसकाः शत्तवः, तेघां निरसितारः । 'करम्भणः करम्ध- 

-------------------------------------------------------------------]-]-_-_`_----- 

# पन्नो रखलावन्तो मे जारा इति नामग्राहं कथयति, असुना 

असुना जारेण खद चरामीति वा; नो चेच्चान्येनेति यरि लच्नःदि- 

वशात् न कथयति, प्रति जारं टणनि उन्ग्णाति । का० श्रौ ५.५, 

9- १० ° इत्यादिषु द्रद्य्यम्। 

† तेर ब्रा १. ६.५, २। 
‡; का० श्रौ ख ५.५. ६, ७। 
$ वा० सं० ३, ४९, १। 

१ 



२९द ॥ शतपथन्रा चणम् ॥ ( धप्र° इतरा } 

पाव्ररूपेण इविषा सजोषसः समानप्रौतयथ्च भवन्ति, तान् 

मर्त इलति । 

एतन््न्दं पुरोऽनुवाक्यानुवचनसाद्श्यैन स्तीति - “यंधेति । 

धुयेनुवाक्याः हि यच्यब्याणदेवताद्वाना्ौ , (र्वम् रवः रकाः 

प्रघासिन इत्युक् । अतः एतया एव' 'एतान्' मर्तः "ठतेभ्यः' 

"पा तेभ्यः करश्भपातेभ्यः (यतिः होचमाखणं करब्धपाचलद्शं 

विरभो माद्यलीत्यथः ॥ २१ ॥ 
""कारम्भपात्राणि कुवन्ति यावन्तो ष्याः स्युस्तावन्तिः"-इति 

वाक्येन प्राग्बिदितम् +, तदनु स्तौति - “लानि कवा इति) 

“प्रति पुरुषं" पुरुषं पुरुषं प्रलयेककं करन्भरपात भवति । यावन्त 

इत्यादय क्ताघम् । पुरुषसद्यया पातनिमरणस्य प्रयोजन माह-- “तत् 

प्रतिपुरुष भिति । स्व ' यजमानस्य याः प्रजाः; जाताः", ताः" 

"प्रतिपुरुषं ' प्रल्ेकम् "एकौ केन पातैण "वरूणपाशत् ग्रभु्चतिः + 

एतदतिरिक्तलामन् च स्तोति-- “एकेनेति । जनिष्यमाणानां प्रजानां 

वरण पाश्विमो चना्थं मैक सतिरिक्तं कत्तव्य सित्यथः ॥ २२ ॥ 

युरोडाटादिरूपतां विद्ाय पाज्ररूपैण निमाण सुच दवति-- 

“पातारमिति । “हि यसत् पालेषु कांस्यादिनि्भितेषु अश- 

नम्" अत्रम् अश्यते भुज्यते, अतो मक्तां पयस्यारूपस्थान्रस्य 

भोजनोयपातररूपैणैव निमांतव्यानीत्यथे; । यवमयत्व मनु 

स्तौति-- “यवमयानौति । जनुषः भक्तितिवती रित्यधः । अघ 

तेषां कर्मपात्राणं होमं विचक्ष -- “शूपणेति 4¶ । जुद्वाटिः 

# पुरस्तात् ए° २७६ पं° १ द्रव्यम् । 

† “करम्मपाचाणि जद्धोति श्ूणेख मूष्ेनि छत्वा दच्तिरी ऽये 
पल्ङमुखो ज7थापलौ वा"--इत्याटि का० श्रौ° खू० ५.५ 4.५ 



{ ५अ० रत्रा° ) ॥ दितीयथकार्डम् ॥ ¦ २९. 

यात्र विहाय शूर्पेणैव तानि जुह्यात् । तेन हि शूप खः तुषनिवे- 

यनद्वारा # शनम् अन्नं "क्रियते, चरतः न चात्र शूर्पौ त्वर्थः 

शङ्गनीयः ; ““हतुर्वस्या द् घवत्तोपपतिभ्याम् , सुतिसतु शब्दपूव- 

त्रात्*-इत्यधिकरणे † सुतित्वेनान्वयस्य प्रतिपादितत्वात् । “पल्ली 

जुहोतीति कत्तंविधिः धुः, भिधुनदेषेल्यादि तव्रक्ंसा। स्तिया 

अपि कत्ततेन होभेऽन्वयथात् मिथुनं सम्द्यते। तथाच यजल्नान- 

पलोरूपात् भिधुनादेवेव्यय मथः सिध्यति ॥२३॥ 

सतुवाघारहोमादेः प्रूवभाविलरं करखपाल्रहोमस्य विधं -- 
“पुरेति । यज्ञो वषट्कारप्रटाने यजतिचोदित आनेयः, आदु- 

तयः खाहाकारप्रदटाना जुह्ोतिचोदिताः 1. एतत्पूवभाविल ञुप- 

पादयति-- “अहताद् दति । अडइतं होमसंस्काररहितम् अदन्ति 

भक्तयन््हतादः । मरुतां वैश्य जातिलेन अहता दानघर्मवच््वात् 

सबहोमात् पूवं तेभ्यो हविःप्रदानं युक्ञ सिति भावः। इतोऽचि 

करन्भपात्राणं पूर्वहोम इत्याह -- “यतेति । "परिदौ खाः -इत्या- 

दिक व्याख्यातम् ६ । यत्र' यदा खलु प्रजापतेः प्रजाः वर्णः 

गही ताः ` परिदौरखल्वाद्टि-रोगन्रस्ता अभवन् , (तत्' तदा आसः 

प्रजानां प्रधानं मक्त: (विभेथिरे' विलोपयन्ति| स्म, संखे 
--------- ~~~ ----¬ 

५ 

# (लुरापवनदारा- इलि च । 

† मौ० ज ०१. २.२६-३० ; अधि ३। 

; (कर्म्भपाच्ाणि परती जुहोति , जुद्स्थानापन्नन प्रुपण ¦ मस्तका- 

स्योपरि शूष सत्वा, यदा पत्नीयजमानौ जुहतौ नेकाकिनौ पतः 

- इति तच ठत्तौ घा० देः । 

§ २८७ ए° ट प्रस्त व्र्वयम् । 

॥ .विलोलयन्ति'- इति च। 



३०० ॥ भतपधत्राद्य णम् ॥ ( प्रण उतरा ) 

वितवन्त इयर्थः । पतथो एवः "एतद्यः यज्जानस्य प्रजाना 

वसखपाणशग्टक्लीतानां (पःसानेः पाश्विमोचनात् प्रागेव मरुतः 

“विमथुतेः संविञ्चेषयन्ति। (तस्माद् वर्णपाशविमो चनाधाद् 

यज्ञात् , श्च्ाहुतिभ्यः' च पब मेव करम्भपालाणां होमेन मरुता 

शंसनं # युक्त मित्ये; ॥ २४ ॥ 

अग्निविकिषं विधत्ते-- नसावा इति। साः खलु पज्ञौ 

"द{तिणि' दत्िणस्यां वेया मवख्धिते अाहवनौये अनो जुहोतिः । 

"ववद् ग्राम इति । तं पदशोऽनुच्य व्याचटे-- “यद् ग्रामे 

इत्यादिना । यत् एनः क्रियत, (तत्' ग्रामि वा अरख्येवा 

भवति । “यत् सभाया भिति, दितीयपादश्य कादन्ये नानुवादः । 

तत्र प्रथमाद्च मनूद्य सभाशब्दं व्याचष्ट -- “वल्लभाया मिति) 

यन्मनुष्यसङ्क; एनः क्रियत इति योऽथः , अरय भेव धब्सभावा 

मिति मन्वभागः प्रतिपादयतीव्यथः। यदिदन्दरियपदस्य देवसद्घ- 

परत्र माह - “यदिन्द्रिय इति । इन्द्रिये" इन्द्रसञ्बन्विनि देव 

समूडे। तदुत्तरभाग मनुय व्याचष्ट - ““यटेन इति । ग्रामादिः 

स्थानेव, यत् पायचयं चङम कतवन्तः › तत्" पापम् दम् 

ददानो करम्धपातलक्तलिन हविषा शअवयजामरे' समपयामः। 

'स्वादहाः- इलि निपातो दानार्थे, खाइत मिद मस्त्विति मन्वभःग- 

स्वार्थ; । “तसात् सर्वस्प्ादित्यादि। कतस्यैनसोऽवयजनं नाम 

'त कात् सवस्मात्' श्रमोचनं' विश्लेषः । ग्रामारण्यादिश्यानमेदेन 

बहुविधसमैनसः सङ्गहाय सदस्म्रादिति विडेषगणम् ॥ २५ ॥ 

# शग्रामनं'- इति च) 

†{ वा० सं ३, ४५, १। 
4 । ॥ ¡ का० श्रौ खः०५, ५, ११ । 



( ५अ० रव्रा० ) ॥ डितोयकारडम् ॥ ३.०१ 

यजमानस्य मन्तजपं विधत्त -- “श्रथेति। अरधः-शब्दो 

होमानन्तर्ये, रे च्येम्' इन्द्रटेवताकाम् , “सरुती मरुखच्छन्ट्- 

युक्ताम् , “मोषूण इन्द्र -इत्यादिका ख्चं यजमानो जपेद्द 

त्यथः । उकंहि सूव्रकता-- मोष खदति यजमानो जपति" 

-इति + । मरूत्रद्दिन्द्रदेवताका खचं प्ररसति-- “यतेति। 

“स्रस्तः पाप्मान मिखयादि। यदा खलु वरूण्पागेन बदाः प्रजाः, 

तासां यद् बन्धनकारिणं पापं सरतः" 'विभेधिर' विलोपितवन्तः, 

"तत्ः तदानीं प्रजापतिः खलु ईत्ताद्क्रोः पर्यालोचितवान्- 

द्मे खलु 'मरूतः' मदीयाः प्रजाः न विमघौरन्' न विबा- 

घेरन् इतिः ॥ २६ ॥ 

"ल एता भिति) मः प्रजापतिः पूर्वोक्तरूपं पर्यालोचख 

"एताम् शन्द्रीं मरुलतोम्' ऋचम् (अजपत् । अतेन्द्रस्य प्रसङ्ग 

साह -- “त्ततः वादति। न्द्रः खलु चियजाति;ः , तस्येन्द्रस्य 

“विशते मरूतः ; च्षचियो हि प्रजानां "निषे्ठाः निरोधकः, तनेन्दरेण 

"निविडा: निवारिता भवेयुः। इतिः अनेनाभिप्रा्शेन्द्रदेवता- 

काया ऋचो जप इत्यथ; ॥ २७ ॥ 

ता ख्च' पठति-- “सोषु ण इति। अस्य चाय मथः। 

हे इन्द्र! अतः एषु त्सुः । सङ्गामनासैतत्। श्रस्मदीयाः 

प्रजाः माउ सु डिसौः'। “ह एमिन्' बलवन्निन्द्र! देवैः" मरुङ्खिः 

सहितः ते' तव श्रवयाः' । अवपरर्वाद् “अवयाः श्वेतवाः '”- इति 9 

निपात्यते । अवयजमानरूपकरम्भपातरहोमः अस्तिः खलु । मह- 

चित् महतोऽपि भमौदुषः सक्तुः यव्याः'। “सुपां सुलुक्- 
~ ~ 

#* व° सं° ३. ४६. १। 
२३ + { का० श्र° सू० १.५. १२। { पाः ख० ८, २. ६७ । 



ह्न 

& ०२ ॥ शतपथव्रा द्यम् ॥ ( ध्प्र° २व्रार ) 

इति > भिस आडादेशः। यवमवरेहं विभिः “हविश्नतः' “यस्यः 

इन्द्रस्य मरूतः" देवाः अनुचराः गोः स्तुतिरुपा वाड "वन्दते" 

स्तोति। “वदि अभिवादनस्तुत्योः -दइति ग धातुः इति 

इत्यस्य पूवत्ान्वयः ॥ २८ ॥ 

पल्न्या वाचनं विघत्तं-- “श्रधैना मिति। तं वाचनीयं 

मन्तं पदशोऽनुद्य व्याचष्ट -- “अक्रन् कर्मेति फ कस कुर्वन्तीति 

"क्मल्लतः' यजमानाः; तेहि इदानीं करभ्यपावहोोमरूपं "कमेः 

'अक्रन्' अकापुः। अतोऽक्रन् करेति मन्तभागवाचनं युक्ताम् । 

दितौयपादस्यार्थः प्रसिच्च इत्याह -- “सह हीति (सयोभुवः' 

मयसः सुखस्य भावयिता मन्तरूपया वाचा सह एतत् कमं 

“अक्रन् अकाषुः। “देवेभ्य इत्यादि। ह यजमानस्यामाव्या 

ऋलििजघ् युयं वरुणप्रघासाख्यकर्भषाव्रहोमरूपरं च कं देवाथं 

कत्वा । "अस्तं" गणहना्मैतत् ; यजमानस्य खहान् “सचा सुवः 

पल्या स भवन्तः , सह वत्तमानाः रेतः अ्रागच्छतेति मन्तभागू ` 

स्यार्थः। स चा भुव इत्येतद् व्याचष्ट -- ““श्रन्यत इति । अन्ध- 

स्माद् देशाद् पल्ञायासनलष्णत् ऊढटथा' आहवनौयसमोपं प्रापि- 

तया पज्ञया सह खल्िट्!नौं वत्तन्ते, तस्मात् सचाभुव इत्येतद् यथा- 

थम् । अस्तं प्रेतेयद्याभिग्राय माह-- “जघनां वा इति। 

ता मेतत् प्राचौ मिति। यनज्ञस्यापरभारीऽवख्ितां ^ताम्' "एतत्" 

एतरहिं श्राचीँ प्राग् गच्छन्तीम् , पूबभागसस्वन्धिनौं “यज्ञं श्रासी- 

षदत्' प्रापौपत् प्रतिप्रखाता  सदेर्यङि चङि रूपम्" “ण्डा 

वा अस्त सिति। अस्यते लिप्यते सवं वस्तुज!त मस्मित्निति अस्तं 

# पा० ख० ७, १,.३६ । 

{ ग्बा° अ ९९। ‡ वा० सं° 8, 8७, १ । 



( भ्र" रत्रा° ) ॥ दितौयकार्डम् ॥ २०३ 

च्ह्ाः' । क्तोऽधिकरणे च-इति # क्तप्रत्यय; । "एतत् एतेन 
“श्रस्तं प्रेत'-इति मन्वभागवचनेन ग्टहरूपाया भेव श्रतिष्ायांः 
पनः "एनां सखापितवान् भवति % ॥ २८ ॥ 

अक्रन् कन्ति मन्ववाचनानन्तरं कर्तव्य समुपदिशति 
प्रतिपराखौयोदैतौति। पतिं प्रतिनिव्य खस्थानं प्रापयितु' 
प्रतिप्रखाता' उदेति उत्रच्छेत् 4। “न्नि मगनीत्"-इति 
प्रेषसश्छाजनयोर्मध्ये कत्तव्य मुक्ता, तच्छम्माजनप्रथति प्रललिव- 
देवानुषेय भिति दभमयति-- “सम्खजन्तीत्याद्िना ¦ रकल्िन्न- 
प्यागनो प्रे पूजाथं बहुवचनम् । एव माहवनीये “श्र्नौः "सम्खष्ट?, 
"उभावेव" । एवकारोऽप्य्थे । उभावपि श्रष्वयप्रतिप्रस्यातारी 
उत्तरो आघारौ अघारयतःः दीर्घधारया जुहतः। हविकद्य- 
ग्नौनां मेदः प्रतिप्रस्थातुः अपि दकिरेऽग्नौ आघारादिकं सङ प्रयोग 
जात मध्वय वदलुषेयम् । अत एव नैस्तिरीयकम्-- ' यदेवाध्वयः 
करोति, तत् प्रतिप्रख्ाता करोतीति §। 

अध्वथुरेवाश्ावयेदिव्यादि । प्रवरप्रयाजाज्यभागादिसम्परेणस्य 
प्रस्य ह।तुरेकल्वात् कालभेदाच अध्व रैव कतः व्रंष उभयत्ा{ि 
तन्तेणोषकगोतोवल्येवकाराभिग्रायः। प्रवरादीनां चोदकप्राप्तानां 
मनुवादः । तेषा खरूपं प्रथमकार्डे व्याख्यात मिति | नेह 
पव्ते। प्रतिप्रखातुरपि कर्तव्यं प्रतिपादयति-- "उत्तरस्य वेदे 

------> 

# पा ख० ३, ४, ७ई । 

† का० खरौ ख०५.५.१दक। :; का" खौ० ख" ५.५.१४ । 
§ “सिद्ध मेवाध्ववुदेच्िणेन प्रपद्यते , एसिद्धम् प्रतिपस्थःतो त्तरेण" 

--इति विश्रेषविधिख ते० सं ° ६, ५.३, £ द्रव्यम् । 
| ४० रत्रा ( १भा० २२७-३४४ ए० ) द्रष्टम् । 



६०४ ॥ शतपथन्राह्यणम् ॥ ( प्रः उव्रा० ) 

रित्यादि । होता सौदलयस्मित्रिति होटबषदर्नम् । उस्षरस्या वेद्याः 

सम्बन्धिनि 'होलवदने' स्थाने; न दज्तिणश्स्या इत्यर्थः । पप्रसीतिः 

अध्वगृप्रतिप्रस्थातारौ ; प्रयाजान् क्त् युगादाने प्रेरयति । षु 

प्रसवेष्बययोः” इति # धातुः । प्रसूती प्रेरितौ, अनुह्यता- 

विव्यथः। "खच आदायेति । = :अध्वयप्रतिप्रस्यालोरुभयोौरपि 

प्रत्यकं जृह्भपग्तो स्तः १, तदभिप्रायेण शुच इति बहुवचनम् । 

“समिधो यज" -इति प्रथमप्रयाजसम्प्रैषः । दितीधादिषु “यजः” 

-इत्येव सम्प्रेषः धुः। वीष्ला दितीयादिषुं सवत्र सब्बन्धा्था । 

“'चतुर्घ-चतु्थ- इति वोष्छा दित्वापेच्या। उभावपि चतुर्थे 

चतुर्थं प्रयाजः अपि इत माज्यं जुड' समानयमानो' प्रतिनयन्तौ 

नवभिः" नवसद्भयकी; प्रयाजे: चरतः ६॥३२०॥ 

आ्आज्यभागयोरपि प्रतिप्रस्याठसाहित्यं विधातु माह-- “अघा- 

ध्वयुरिति ।} ““उभावेवेति । उभावपि श्रष्वयुप्रतिप्रस्थातारी भ्रीवस्य 
"आज्यस्य सकाशात् चठगवटावः जुह्वां चतुर्गहौलेल्यथः । “वषट् 

क्रते जुहुत दति। एकस्मिद्रेव वषट्कारे उभावपि खखाह- 

वनीये जहत इत्यध; ॥ ३१ ॥ 

““अथाष्वयुरेवाह सोमादेव्यादि। एतेन दितौयानज्यभाग- 
स्यानुखानप्रकारः प्रतिपादितः। सा्िघ्रेनिप्रेषादौ (आजखाव्यः 

्रखावशेन अध्वथुरेवेति ॥ ३२ ॥ 
ॐ 

#* अदा- प० ३१९ धा०। ` † का० श्रौ ० ५.५. १५ । 
प ““यजयजेद्यु त्रौ" - इति का० श्रौ ख ३, ५, ७। "उत्तरौ 

इावनुयाजौ यजयजेद्येवं व्यति, प्रथम रव देवान् यजेति" इतिः तत्त 

या० द०। आपर्श्रौ० शू ३.५, १ च दर्व्यम् । 

$ “नवप्रयाजं नवानुयाजम्"- इति का० श्रौ० सू" ५. २. ७। 



( ४श्र> रेव्रा ) ॥ हितौयकार्डम् ॥ ३०५ 

तव तत यत् प्रसङ्गत उक्तम् , तदिदानीं विधन्ते-- “तदय 
दिति। यत्" किमपि ्राख्रावणादिकं "वाचा कत्तव्य" वागि- 

द्दरियसाध्य मिति, तत्ः अरष्वयुरेव' कुर्यात् । ्रतिप्रस्ाता? 
तूष्णों क्रियमाण मनुतिषटेत् , आचावणादिकं वाचा न प्रयुज्ञोत । 
इमा मेव चति मभिप्रेत्य सित मापस्तम्बेन- “यत् किच्च वाचा- 
कमोंण मध्वथुरेव तत् कात्""-इति # । अस्य नियमस्य प्रयोजन 
माह ` तद्यदिति। यवः उत्तरस्यां वदयां ` वषट् क्रियतैः होत्रा वषट्कारः प्रयुज्यते, (हेवः असन्नेव साने श्र्वयुरेव 
आश्रावयति" ¶ ॥ २३ ॥ 0 

`क्तानुकर एषेति । प्रतिप्रखाता" कतानुकरां' कतालु- कवांणाम् ्रनुवर्मानम्' अनुगमनशौलां करोतिः । विपन्ने बाध माह-- प्रलयुद्यामिनो मिति। यद्" यदि हि अध्वयुवत् प्रति- प्रखातापि एधगाखावशं कुथात् , तदा "तायः वेश्यजातिं भव्युद्यामिनौं' प्रत्यु्यमनशीलां र्यात्” । “तस्मादिति ¢ उक्ता 
यानुगमनम् ध ॥ ३४ ॥ 

“पाशाकेवेति । एव मुभ भध्वयुप्रतिप्रखातारौ आज्यभागाभ्यां प्रचयं, प्रतिप्रखाताः हस्ते एव जुहपभ्रतो धारयन् “उपास्ते उपविशति, आर पयस्याप्रचरणकालात् । अध्वयेः तु एतैः" 
षा =-= 9 

+ आप° श्रौ० रू" ८, ५,१७। वामिति वाशिन्िय स्यते, लच्नन्धो यापारो वाचाकमे, तत्साध्यं कमं वाचाकमींणम्-इति तदट्ढत्तिः। ५ परणोतापलौसत्नहनाग्िमनयनासुतप्रयामुत द्ेषयजमानवा नन ोढषनपरयभराधि वङ्ग लिवां्ञनवानतरडामागापरास गया प्रतिध- सक्त इति को० आओ ख० ५, ४.३३ । | “ ` कताचुकरोऽन्यत् दच्तिणस्याम्" _ दूति का” श्रौ ° स० ५, ४, ३8 | २८ 



३०६ ॥ शतप ब्राह्मणम् ॥ ( शप्र" इतरा") 

आनेधादिमिः खवेया मासादितैः (हविर्भिः शप्रचरतिः। तानि 

इदौधि परिगणयति-- “त्राखेयेनेत्छादिना ॥ २५ ॥ 

<ञरवैताम्या मित्यादि । एव चैन्द्रालनपयंन्तैः षड्भिरईविभिरिद्टा 

-अ्रत्रेतार््या' वारुणीमारुतीभ्यां पयस्याभ्यां “प्रचरिष्यन्तौ' यन्न 

तावष्वभप्रतिप्रखातारौ मेषेष्यौ 'विपरिडिरतः । तदेव विपरि- 

हरणं दर्शंयति - “सय इति। “सः उत्तरस्या मैव पयस्यायां 

मेषीम्ः"-इत्यादिना # विधानात् वारुण्यां मेषौ स्यात् ; 

'नासल्यां मेषः । तत्र यो मार्या मेषो भवति, तं तत आहत्य 

वारयां खापेत् ; या च मेषौ वारुष्याम् › तां तत ब्राहृ मारः 

त्यां खापयेत् ¶ । तदेतद् विपरिहरण मनूद्य स्तौति - “तद्यदेव 

मिति । मेषो हि पंरूपत्वाद् वौयंरूपः ; वरुणञ्च चतियजातिः ; 

तस्मिन् क्षतियभेषस्य निधानात् वीर्यं मेव एतत् धत्तः? । ्रवीयोः 

वी साम्यम्, तद्रहिता खलु स्तौ" ; मरुत वैश्यजातिः ; 

मारतः हविषि स्वीपोरमे्या निधानात् तां वेश्वजातिम् अवीयों 

वीर्यरहिता मेव कुरुतः ॥ ३६ ॥ 

विपरिहरणानन्तरं वारुण्या पयस्यायाः प्रचर विधत्त- 

धब्रथाष्वधुरिति । “वरुणायानुनरुहौति । होतारं ्रत्यनुवाक्या्ं 

समरे सुक्ला, जुह्वा सुपस्तौयं , 'असै वास्य" षष्र्थे चतुधीं । 

वारणा पयस्यायाः हिरवद्यति' । सः प्रवयन्नष्वयु; अन्यतरेण" 

पूरेण उत्तरेण वा अवदानेन' "सह क्ख मेषः खुचि अवदः 

धातिः, प॒नरभिघा्यं अवत्तप्रदेशे हविःप्रल्यच्ञनं कुर्यात् । स ततो- 

ऽतिक्रमण्णदौनि प्रक्तिवत् कर्यादित्यथः % ॥ ३७ ॥ 
1011111
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+ पुरस्तात् २७६० १३ ° ब्र्यम्। † का” खौ० सू° ५, ५. ९७ । 

; का श्रौ° ख० ५.५.१८ । 



(५अ०रेत्रा०) ` ॥ दितीयकार्डम् ॥ 3, 

प्रतिप्रखातुर्मारुत्या पयस्यायाः प्र चरणे विशेष माह-- “सव्ये 

पाणाविति। खवौये "ख चो' जु पश्तौ अध्वय्: ्राकोये “सव्ये 

पाणौ" क्त्वा , 'दक्तिणेन प्रतिप्रस्थातुः 'वासोऽन्वारभ्यः, “मरद्ध - 

ऽनु्रूहि'-इति होतारं प्रतिप्रे्, उपस्तरणादिकं प्रतिप्रस्थाता 

कुयात् । 

स प्रतिप्रखाता पूर्वेणोत्तरेण वावटानेन सह कछट्खरं मेषं सुचि 

अवदध्यात्। ततो भैषी वारुणा प्रत्यच्ननेनेति । ततः प्रति- 

प्राता वेदौ मतिक्रामति । अनन्तर मध्वयरेव तदयं वासोऽन्वा- 
रभ्य मरतो यजेति ब्रूयात् । होतुर्याज्चान्ते वषट्कते सति केवलं 

प्रतिप्रख्ाता दक्िणे आहवनौये हविजंद्ोति , त मनु किचिद् 

वाचाप्याह्रेत् । एतत् सवं सङ्कद्य॒ कात्यायनेन सूतितम्-- 

“पयस्याप्रचरणकाले मेषौ व्यतिहरतो ऽन्यतरेणावदानेन सह मेषं 

सव्येन खुचौ ग्डौता प्रतिप्रसखातुर्वासो दक्तिणेन मरद्धोऽनुवाच- 

यति वारुणौवदवदानम्?-इति # ॥ इट ॥ 

कायेन हविषा प्रचरणं विधत्ते-- ““श्रथेति । प्रधानयागानन्तर् 

मनुष्यं खिष्टकदादिःप्रथोगजातं सवं मनुक्रामति - ““अध्वयरेवाहा- 
ग्नये खिष्टकत इत्यादिना †। “च्रनुन्रूहि”-इति खिष्टक्तद्- 

यागस्य पुरोऽनुवाक्याप्रैषः। अनुष्ठितं प्रधानयागं न्युनातिरेकदोष- 

परिहारेण खि्टं शोभनं यज्ञ' करोतीति खिष्टक्लत् । 

“सर्वेषा मेवेति । आनेयादि-कायान्तानाम् ४ । “सक्लदिति । 

प्रधानयागस्य। ददिरवटानप्रसतिं वारयति -- “रतस्या रेति । 

एतस्याः मारुव्याः पयच्यायाः एवः हविषः सकाशात् खिष्टलदथं 
~ 

# का० ओं० ० ५.५. १७--२०। 
~प [कोः 

कार श्रो ० ५.५.२१६ { ३५ -३६.-कश्िकासु व्रटयम्। 



३०८ ॥ . शतपथब्राह्मणम् ॥ (ध्रः रत्रा० ) 

सज्लत्" एव अ्रवदयेत् , नान्यस्मादिवयेवकारा्थः। चतुरवदानसम्प- 

त्ये अभिघारणस्य दितं विधत्त -- “त्रथोपरिष्टादिति। शदिः" 

क्रियाभ्यात्तिगणनेऽये , ““दितिचतुभ्यंः सुच-इति # हि- 
गन्दात् सच् ॥ २८ ॥ 

“अथाध्वयुरेव प्राशित्र मिति। प्रतिप्रखातुः प्राशित्रावदानं 
नास्तौल्येवकारायः । तस्य पयस्यारूपहविषः सान्राखविक्ततिल्वात् 

प्रकतौ सात्राव्यात् प्राशित्रावदटानस्यादशनादिव्यभिप्रायः। “इडां 
समवदायेति। सर्वेभ्यो हविभ्यंः सश्युय एकस्मिन्निडापाते अवदया- 

दित्यथेः। “रति प्रजिङहीत इति । उत्तरां वेदि मतिक्रमय्य तदिडा- 

पातं प्रगमयेदिव्थः + । “ग्रो हाड. गती इत्यख्छात् ¶ अन्त- 

रोंतश्वर्थालिटि रूपम् , “खजा मित् -इति ६ अभ्यासस्थे्वम् । 

“मारुतये पयस्याया दति , षष्ठयर्थे चतुधी । ““दिरज्यस्याभि- 

धारयतीति । अध्वयुरेव , न प्रतिप्रखाता ॥ ४० ॥ 
“अधाध्वयुरेवाह व्रह्मन् प्रखास्यामौीति । इडोपह्वानादिकं 

प्रक्लतिवदेव कत्वा, अ्रनुयाजार्थ मभ्यनुज्ञापक सिम प्रैषं अध्वयुरेव 

जरुयात् । “यत् किञ्च वाचा कर्तव्य मध्वयुरेव तत् करोति" 

इति प्राक् प्रतिपादितस्यायं प्रपञ्चः | , प्रैषाः प्रक्रतिवखिंतः । 

“स सुचोरेवेत्याडि। सः अध्वय: “खुचोः' जुहपशलोः “एवः 

“प्षदाज्यं' टधिमिख माज्यं शव्यानयतेः विविध मासिख्ति । घष- 

दाज्यधानोगतं एषदटाज्यं जुह्वा मड मासि , शिष्ट माज्य सुपति 

# पाण ख० ५,४.१८ 

† का० ओौ० खू० ५,५. २२। ¡ जु प० ७ घा०। 
$ पा० खू° ७. ४, ७६। 

| पुरस्तात् २८१ ए० दपं ब्रष्ट्म् | 



( भ्र रत्रा ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ २०९ 

्रानयेदिव्यथः। प्रतिप्रस्थातुः पक्तदय माह-- “रघ यदीति ॐ । 

श्राज्यग्रहणकाले यदि प्रतिप्रस्ाता पृषदाज्यं खह्लौयात् , तत् 

षरषदाज्यम् , इदानीं स प्रतिप्रख्याला अध्वयवत् जुहपशलोः दिधा 

व्यासिचेत् । “उतो इति, पक्लान्तरद्योतने । यदि तु ततर ब्रहण- 

समये एषदटाज्यं न छङौतं भवति, तदा क्त प्रतिप्रस्थाता उपति 

स्थितं यदेवाज्यं विद्यते , तस्मोपश्रतस्याज्यस्य अङं प्रथमं जुहा 

मासि, शिष्ट माज्यं चतुरे प्रयाजे आसि दित्यथंः । 

आसेचनानन्तरं कत्तव्य मतिक्रमणदिक सुपदिशति-- “ता 

 उभावेवेत्यादिना। “देवान् यज'-इति प्रथमोःलुयाजप्रैषः । यज यजः 

-इत्यादि सर्वर ¦ “नित्यवोष्पयोः?-इति + यजेत्यस्य दिवंचनम् । 

जीहवेनं पृषदाज्येन तिरि, "चतुर्थे चतुर्थे" अनुयाज ओरौपण्धलम् । 

समानयमानौः उभावपि अ्रध्वयेप्रतिप्रस्थालारौ (नवभिः अनुयाजः" 

श्चवरतः' प्रचरत इत्यर्थः । उभयापेक्या "चतुर्ध-चतुर्थेः इति वीषा । 

` प्रयाजानुयाजानां तल््याकत्वं सम्भूय प्रशं सति-- “तद्यदिति । 

“प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्ग '?-इति 4 निपातनात् कुत्वाभावः। 

नव प्रयाजा श्रनुयाजाश्च यस्मिन् इत्युभयत बहुत्रीहिः, शिष्ट 

सुक्तायेम् ॥ ४१ ॥ | 
अनुयाजानन्तरभावि खुगब्युहनादिक मपि चोदकप्राप्त सुभा- 

भ्यां कत्तव्य मिल्यनुक्रामति-- “ता उभावेवेत्यादिना § । “परिधि 

मभिपव्येति। मध्यमं परिधि मन्वारभ्येत्यधः। उक्तं हि काल्या- 

# “प्रतिप्रस्थाता च, न वा (गह्णाति) इति का० श्रौ ५. ४. ३१, ३२ 

† पा सख ८. १. ४। { पा० ख° ७, ३. ६२। 

§ का० श्रौ° ख ५,५.२४ । 



2१९ ॥ शतपयत्राद्यणम् ॥ ( ध्प्रर रेत्रा° } 

यनेन-- “प्रधमं परिधिं हौत्ायाव्यारेषिता टैव्याः-इति ॐ । 

‹'इूषिता देव्याः इति सूक्तवाकप्रेषः प्रक्तावेव व्याख्यातः %। 

“समुल्म्बत इति । “लुन छेदने” 4 । समुच्छिनत्तः, ससुद्ग्ण्दीत 

दति यावत् । “उभावनुप्रहरत इति । सूकरवाकेऽन् च्यमाने 'उभौः 

अध्वय् प्रतिप्रखातारौ अनुप्रहरतः' स्वं खं प्रस्तर मग्नौ प्र्िपत 

इत्यधेः । “वदा होतेति। यदा" खलु होता सूक्तवाकं परिसमापयति 

(४२), (अधः अनन्तरम् आ्राग्नौत्' आआगनीप्रः अनु प्रहर'- इतिः 

ग्रध्वयं प्रति आहः । “उभावैषेति। यदप्यनुप्रहरेत्येकवचने- 

नाध्वर्युरेव प्रयते, तथापि क्तानुकरत्वात् ६ प्रतिप्रस्थातुरपि 
लणानुप्रहरणं विद्यत इत्यथः। “ज्राललाना उपस्छशेते इति । 

“चन्तुष्मा-इति | मन्वेण । तथा च सूतितम्-- ““चन्ुष्पा इत्या- 

वान मालभते?-इति ¶ ॥ ४२, ४२ ॥ 

संवदखागानग्नौ दित्यादौना मुक्निप्रलयुक्तिरूपं यदस्ति , तद- 

प्याग्नौघ्रय अध्वयुणोकरनैवेत्यभिप्रेलयाह -- “अ्रथादेति। श्रथः 

अनन्तरं “संवदखः- इत्याहः आग्नी;घ्र। तच्च संवदन सुक्ति- 

प्र्यक्रिरूप मनुक्रामति -- “जअ्रगानिति। तेच मन्त्राः प्रकतौ 

व्याख्याताः ॐ । वेषु च विभागः सूतक्लता दशितिः- “एतषां 

* का" श्रौ° सू २. ६.१। 
† १. ठ, ३. १०-- १ भा० ५६०, ५७१ ए | 

‡ त° ० १५९१ धा०। 

§ इतः पूवं मेवोक्तम् , टौकितच् तत् द्रष्टयम् (३०५ ए० )। 

| वा० सं ° २. १६. १०। 

¶ का० श्रौ सू” ३, ६. १५। 
+# १.८. ३ २.-- १मा० ५६३, ५७९ ° । 



( ५अ० रेत्रा० ) ॥ दितोयकाण्डम् ॥ २१९ 

संवदस्वागाञ्छौषडिव्यग्नौ चेष मितरो व्यत्यासं ब्रूतः" दति ‰ 1 

“खगा देव्या'?-इति शंयुवाकप्रैष मध्वयुरेव ब्रूयात् । परिधि- 

प्रहर णादिकं तूभाभ्या मेवानुषेयम् । “उभौ सुच इत्यादि । (सम्प्र- 

च्य" सम्यग् ग्टहीत्वा विमोचनाधं स्के सादयत: ॥ ४४ ॥ 
“श्रघाध्वयुरे वेति । “प्रतिपरेत्येति । आहवनौयदेशात् प्रति- 

निद्ठत्य, गाहपत्यसमौपं गववेल्य्थंः। “उपास्त इति । पलौ- 

संयाजसमये तूष्णौ सुपविशेत् प्रतिप्रखाता। नतु तस्य तदानीं 

क्तानुकरत्व मपित मित्यथः । “पलौः सं याज्यो दै त्यष्वय् रिति ॥ 

 यत्ीसंयाजानन्तर मादवनीयदेधं गलत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 

“लौणि समिष्टयलुमोति। तानि च पंस्मिन् वैश्वदेव 

ब्राह्मे व्याख्यातानि † । (वृष्णो मेवेति । प्रतिप्रस्थातुः समि्ट- 

यलुहामसमये आव्यं सुच तूष्छौ मेव दक्तिणाग्नो प्रग्ह्लोयात् । 

सुगाप्त माज्यं धारयेत् , तन्मन्तः खाहाकारी वा न विद्यते 

इत्यथः % । “तद् ये वैश्वदेवेनेत्यादि । वै खदेवयाजमाने समामे 

यजमानयोः' यजमानपन्नो्ये वाससम", तै परिहिते भवत ; । 

व्चणप्रघासाद्गतेनावश्थगमनं विधत्ते -- “ज्रधास्या इत्यादि| 

या वरुणदेवताका पयस्या तस्याः । ्षामकषमिखम्' क्षामोऽति- 

पाकेन दग्धः पाते संसकः , “जल्ष विलेखने क्ष्यते इति कषः । 

्षामञ्चासी कषश्चेति क्षामकषः, तेन मिश्रं हविः आदायः, 

-अवश्धम्' उदकं प्रति यन्तिः ऋतिगम्धजमानाः, उदकसमीपं 

गच्छेयुरित्यथः। गमनस्य प्रयोजन माह-- “वर्ण्यं ३ति। 

+ का० श्रौ° सू० ₹. ६. १६। 
† पुरस्तात् २.१० धप द्रदट्यानि) 
५ ॐ { का श्रौ मू ५,५.२्८। 



३१२ ॥ गत पथ्राह्यणम् ॥ ( रेप्र° रत्रा ) 

८ | ल ॥ ८ 9 श न एतत्" क्षामकषमिख' हविः वर्खम्' वसं णसम्बन्धि, पापदेवतया 

सम्बद्ध मिव्यर्थः; श्यो विदग्धः स नैङतः”-- इतिश्रुतेः #। 

यहा पयस्यया वर्ण्टेवताकल्त् तद्यागशिशं सवं मपि वक्- 
=> 9 रम् । अतः “निवेङ्णतायैः वरुणसम्बन्ध रादित्याय अवभ्थगमनं 

युक्त मित्यथः । 

सौमिकावग्ेथवत् प्रस्तं सामगानं निषेधति-- “तवर नं 

सामेति । अवश्थगमनसमये हि "रग्निषटटपति'?-इति साम 

प्रस्तोता गेयम् धु, (तत्र' तस्मिन् वसंणप्रचासाङ्गावखघगमने तन्न 

गातव्यम् । तदुपपादयति -- “न हीति । सोमयागे हि स्तोत्रादि- 

स्पेण सास्नां प्रयोगात्, तदङ्गावश्थगमनेऽपि सामगान मयु- 

क्रम् । “न' खलु श्रत वरुणप्रघासे “सास्ना “किम् श्रपि प्रयोजनं 

"क्रियते', अतोऽप्रयुज्यमानस्य सान््ोऽवश्धेऽप्यप्रयोग एव युक्त 

इत्यर्थः । अतः तूष्णीम्" श्रमन्तकम् “एवः अवश्यसमोपम् 

(अभ्यवेत्य' “त्रवद्धथ निचम्पणः इति मन्तेण § क्तामकष- 

मिशं हविः “उपमारयति' अष्स॒॒प्र्तिपति। सूतितच्ेह-- 

“वारुणौनिष्काषेणावखथं तूष्णी मेत्याभ्यवेत्व मच्जयल्यवश्येति” 

-इति || ॥ ४६ ॥ 

# ते सं० २.६. ३. ४। 

† “ख गायति , अमिषशटपति प्रतिरहव्यद्दावोऽहाव इति"- इत्या्रा- 

स्यति चेदोपरिष्टात् ( $का० ४अ० ५त्रार ठक° )। 

‡ षडविंग्रात्राद्णस्य तो यप्रपाठङ्े प्रथमखण्डे रतददिवरणं स्पुटम् । 
तत्षामखरूपन्तु यो निगाने १२, १, ४० दरश्व्यम् | आ1चयनामजा् री त्रैतदव- 

गडथसामेयेवान्नातम् । रखुतटङमूलक मेवासिदयोमसाम मूद्धे ६, २, ४ श्रतम् । 

§ मन्त खष वा० सं००३,४८। . |. का० श्रौ° सू° ५. ५, २६, ३० । 



( ५अ° रत्रा ) ॥ हितोयकाण्डम् ॥ ̀  २१३ 

“अव्यति । मन्तस्याय मर्थः-- सोमलितानि पात्ायि 
अवाचौनान्यस्मिन् क्रियन्त इत्यवशथः। अवपूर्वात् श्ञः भरौणादिकः 
थक् प्रत्ययः । हे अवश्य !* ननिचम्पुणः नितरां पुश्य रतुर्मव । 
पुण कमणि शमे ५-इत्यस्माज्ञोरि व्यत्ययेन दितचन मभ्यास्य 
पुगागमञ्चकारादेशश्च । यडा, “चुप मन्दायां गतौ + इत्यस्ना- 
लोटि वरंव्यत्यये रूपं ज्ञेयम् । नीचौनं गच्छेथ; । यत्च 
-निचेरः' नितरां चरणशौलः रसि", अतो निचुम्पुणः नौचीनं 
गच्छ। देवैः" इद्दरियेः, तदधिष्टाढदेषैः देवक्तम् एनः टेव- 
विषयं यदेनः कत मस्ति, ब्रह तत् अवायासिषम्ः अवाचीनं प्राप- 
यामि, रषु प्रक्िपामीव्यर्थः। न्या प्रापे %"-इत्यस्माज्ल ङः 
-यमरमनमाताम्'”-इति सगि ६ । तथा (मक्ष; मनुष्यैः 
ऋलिभ्भिः (मत्यक्लतंः मनुष्यविषये यत् क्त मेन; , तदपि 
अवायासिषम्” । हे "देवः खाभिन् ! अव्य पुरुराव्णः' पुर्- 
रावणशोलान् बहुविधाक्रोशकारणान्। रीतेरीणादिको ऽसि 
प्रययः |। यद्वा, "रा दाने ¶*- इत्यस्मात् “न्रातो मनिनृक्रनिन्- 
वनिपञ्च" इति अ कानिप् । पु बहलं संसारदुःखं राति दटा- 
तौति घुरुरावा, तस्मात् इन्दरियहिंसकात् वर्ण्पाशग्रहणलत्त- 
णात् पापात् अस्मान् पाहौति। एव मनेन मन्तेण क्षामकपरमिशं 
खविःशेषं जायापती जुहतः । तदुक्तं सूतकारेण-- “जायापती 
खातोऽमन्नन्तावन्योन्यस्य पठे धावतः" इति %न# । पूवंयोवांससो- 

-----______ 

# तु° प० ५३ घा०, { मा० प ४०३ धा | 
‡ अदा० प° ३६ धा०। § पा० सू° ७. २. ७ । 
| उ० ४ पा० २४२ स्०। १ अदा० प ४७ घा० | 
* पा० सू° ३. 8. ७४ । {1 काः श्रौ" सूु° ५, ५, २१, २२। 

%9 



३१४ ॥ शतपथत्राह्मणम् ॥ (प्र त्रा०) 

दनं विधत्ते-- “काम मिति # । स्रानानन्तर मन्ये वाससी परि- 

धाय ¶। पूरवपरिधानं निषिद्धम् ; “न दीद्धितवसनं परिदधीत" 

-इति स्युतेः ¢ । एतदानं प्रणसति- “स यथेति। वधाः 

खलु श्रहिसत्वचो निमच्येत' , "एवम्" पूव परिहितवाससं सर्वस्मात् 

पापादेव यजमानो निमुच्यते ॥ ४७ ॥ 

अवश्धानन्तरं कैशष्मयुवपनं विधत्त -- “रथेति । केशञ् 

प्मच्चणि च किशश्मयु', प्राखद्गत्वारेकवद्धावः । “उप्ता वापयिले 

त्यथंः। समारोदषपुर स्रं ग्टडे प्रत्यागमनं विधत्ते-- “समारो- 

ह्येति §। श्रीः गाहपत्याहवनीधौ । “एतेन यजत॒ इति । 

वर्णप्रचासाख्येन यागेनेत्यथेः । “न हि तदिति । वरुणप्रघास- 

निमित्ताया सुत्तरवेदयां 'यत्' अग्निहो हवनम् , न तद् युज्यत 

इत्यर्थः । यस्मादेवं तस्मात् कारणात् वरणप्रघासस्थानाद्दव- 

सानं | कर्तव्य मिति निगमयति -- “लस्मादिति । समारोपणण- 

नन्तरं तस्मात् स्थानात् निष्क्रम्य यहान्" इत्वा गल्ला, निमष्य, 

तव “वौखमासेनः यागेन वयजेतः। णएतप्रतिष्टाडेतुना स्तोति- 

““उत्सत्रयन्न इत्यादिना। दशंपूणंमासवच्ातुमास्याना मनुष्ान 

बाहल्याभावात् उत्सन्रयज्नल्म्। अतस्तेषा मप्रतिष्टाहेतु- 

लेन ¶ तदनुष्टाने यजमानस्यापि अप्रतिष्ठा सश्धाव्येत; अतः 

कै ^ वे दव्यादधिक्ृतेभ्यो यसा इछेत्" दतो का० खौ० ५.५. ३४। 

† “परिधापयेत' - इति च । 

{ का० श्रौ ख०५.५. २३ अपि। 
§ का० श्रौ° ख ५, ५. ३५, ३६। 
| इतोऽनन्तरं ¶{ निष्कमणं |-इति च। 

¶ “मप्रतिषत्वेन'-इति च । 



( ५अ० रत्रा ) ॥ दितीधकार्डम् ॥ २११५ 

तस्य प्रतिष्ठायै खयं प्रतिषितः पौणंमासयागः सम्पद्यत इत्य 
© थैः । ““तस्म्ादुटवस्यतीति , वरुणप्रघासदेशानत्निष्क्रमणविषेनिगम- 

नम् #॥ ४८१ २|५.२. |॥ 

इति ओ्रौसायशचा्यविरचिते माधवीये वेदाथंप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशतपधव्राह्मणभाष्ये 

दितौयकाण्डे पञ्चमाध्यायस्य दितीयं ब्राह्मणम् ॥ 

( अथ ठतोयं ब्राह्मणम् . ) 

ॐ > 

बरगप्रघासव प्रजापतिः। प्रजा वरुणपाशात् प्रा- 

मुञ्चत्ता अलय नमोवा अकिल्विषाः प्रजाः प्राजायन्ता- 

येतैः साकमेधेरेतेवं देव वृत्र मघ्रत्रेतेव॑ब † व्यजयन्त 

येय मेषां विजितिम्तां तघ्रोऽणवैष एतेः पाप्रानं दिषन्तं 

भराढव्यए हन्ति तथोऽएव विजयते तस्मादाऽएष एते- 

शतु मासि यजते स वै इाह मनू चौनाहं यजते॥ १॥ 

स पुवद्युः । अग्नयेऽनौकवतेऽष्टाकपालं पुरो- 
डाशं निर्वप्यग्निस् ह वै देवा अनोवां कत्वोपपेयुवु चु 

* श्वेनुदे्तिणा, अखो वा ; षट् , इादश्र वा-इति का० ओरौ सू° ३७-- 

४० । आप श्रौ° खू० ८ अध्या० ५--= क० १२९ खच्राणि चै द्रश्यानि। 
† ते व~ द्यपि डा०-वेवर-इदः | 



२१६ ॥ शएतपयन्ना हयम् ॥ ( शप्र शत्रार) 

हनिष्यन्तः स तेजोऽभिनिर्नाव्यधत तथो ऽएवैष एतत् 

पाप्मान ईिषन्त' भाटव्य५ इनिष्यन्नग्नि मेवानोकं 

कत्वोपरेति स तेजोऽग्निनं व्ययते तस्मादग्नये- 

ऽनौ कवते ॥ २ ॥ | 

अथ मसट्भ्यः सान्तयनेभ्यः। मध्यन्दिने चरं 

निवपति मर्तो इ वे सान्तपना मध्यन्दिने व्वु् 

सन्तेषुः स सन्तप्तोऽनन्नेव प्राणन् * परिदौगः शिश्ये 

तथोऽण्वेतस्य पाप्मान" डिषन्तं भराढव्यं मरुतः सान्त- 

चनाः सन्तपन्ति तस्म न्प्षृट्भ्यः सान्तपनेभ्यः + ॥ ३॥ 

अथ मरुद्भ्यो रहम धिभ्यः। शाखया वल्सान- 

पाक्लत्य पविच्तवति सन्टोद्य तं चरु श्रपयति चरस 

छो स यन्नक्तच तशण्डलानावपन्ति तन्द्ेघो देवा 

दधिरे प्रातव्व चर हनिष्यन्तस्तथोऽण्वेष एतत्पाप्रा- 

न दिषन्त' भ्राटठव्य८ हनिष्यन््ेधो घन्ते तदयत्लौरौ 

ठनो मवति मेधो वं पयो मेधस्तश्डलास्त सभयं मेध- 

मात्मख्त्ते तश्मात्त्ीरीटनो भवति ॥ 8 ॥ 
श्ल ------- 

* प्रारन्'- इति क । 

1 नेरलि १1 



( ४५अर९ स्रः ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ३१७ 

तद्यादुत् * । सेव स्तीर्णा व्वेदिभवति यां मसद्भ्यः 
सन्तपने्यप्तदा मेव स्तौर्णायां व्वेदो परिधाोंश् शक- 

लांश्चोपनिद्घति तथा सन्टो्च चरु श्रपयति ्पयि- 

लाभिघा्योंडासयति ॥ ५॥ 

अथ हे पिशौलेवा पाती वा निरयेनिजति। 
तथोरेनं देधो्रन्ति तवोमध्ये सपिरासेचने क्त्वा 
सपिगासिञ्चति। खवं च सरचं च सम्मार्टाय्ेता- 

ऽओदनावादायोटेति खवं च ख॒चं चादायोटेति स 

इमा मेव सतोरणा व्वेदि मभिगख्श्च परिधीन्परिधाय 

यावतः शकलान् कामयते तावतोऽभ्यादघाद्ययेता 

ऽओदनावासाद्यति खवं च खचं चासादयल्यपवि- 

शति होता होढषदने खवं च सखचं चाददान 

आह ॥ € ॥ 

` अग्नेऽनुचरहोति। आग्नेय माज्यभागयः स दक्चिग- 

खौदनख सर्पिंरासेचनाच्तुराज्यावदायातिक्रा- 
मत्यतिक्रम्याश्चाव्याहाभिनं यजेति व्वषटृक्वते जु- 

सोति \ ॐ ॥ 
~ 

~ एति. य। 



२१८ ॥ शतपधत्राह्मणएम् ॥ (ज्य ४त्रा" ) 

अथाह सोमाथानुतर हौति ¦ सौम्य माज्छभाग 
स उत्तरलौटनख सर्पिरासेचनाच्चतुराज्यलावदाया- 

तिक्रामव्यतिक्रम्याश्चाव्याह सोमं यज्ञेति व्वषटछ्ते 

जुहोति ॥ ८ ॥ 

अथाह मरुदम्यो खहमेषिभ्योऽनुबहौति। स 

दक्लिणखौदनख सपिरासेचनात्तत आज्य मुपस्तसीते 

तद्य दिरवयव्यधोपरिषादाज्यसखाभिघारयत्यतिक्राम- 

त्यतिक्रम्याश्राव्याह मरुतो रहमेधिनो यजेति व्षट्- 

क्ते जुहोति ॥ < ॥ 

अथाहाग्नये खिष्टक्रतेऽनुब्रूहोति । स उत्तरखी- 

दनख सपिरासे चनात्तत आज्य सुपस्त णौते तस्य 

दिरबयलययोपरिटादाज्यसखाभिघारयल्यतिक्रामलयति- 

क्रम्याखाव्याहाग्नि खिष्क्ततं यजति व्वषटक्षते 

 जुहोल्यस्डा मेवावदाति न प्राशिव मुपह्य माजयन्त 

$एतग्न्वक मवनम् ॥ १२ ॥ 

अथेदं दितौयः३ > । सेव स्तोर्णा व्वेदिभवति या 

मसद्भ्यः सान्तपनेभ्यस्तस्या मेव स्तोर्गायां व्वेदौ परि 
कऋन्-----. 

* "य९*- दति ग, घ । 



( ५अ० इव्रा> ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ ३२१९. 

धौंञ् शकलांश्चोपनिदधति तथा सन्दोद् चर्ण ् प- 

यति नेदेव ‰ प्रतिवेश माज्य मधिखयति ्रपयित्वा- 

भिघार्योदाखयानक्ति स्थाल्या माज्य मुदासयति सवं च 

खचं च सम्या्टाधेतयः सोख मेव चरू मादायोदति 

सखयाल्या माज्य मदायोदति खवंच कृचं चाटायो- 

देति सदम) मेव स्तो व्वेदि मभिरष्यपरिधोन्परि- 

धाय यावतः शकलान् कामयते { ताबतोभ्या § दधा- 

ल्यधेत् सोख || मेव चस मासादयति स्थाल्या माज्य 

मासादयति खवं च खचं चासाद्यत्यपविशति होता 

होढषदने सवं च खचं चाददटान आह ॥ ११॥ 

अग्नयेऽनुचरूहोति । आग्नेय माज्यभागः स 

स्याल्ये चतुराज्यखावदायातिक्रामल्यतिक्रम्य!खा- 

व्याहानि यज्ञेति व्वषट्क्तते जुहोति ॥ १२॥ 

# “तददेव' - इतिक, ङडः। 

† सोष'-इव्यपि डा०-वेवर्-ङष्टः । 

‡ ववामयते- इलति च दष्टो डा०-वरेण। 

§ न्या'- इति च डा०-वेवर-टष्टः। 

| अत्रापि सोष'-द्र्यवपाठो ट्टः कस्मिञ्ित् पुस्त डा०-वेवरेण | 



र ॥ गतपथन्रा द्य एम् ॥ ( ४्प्र० ४त्रा० }| 

अथाह सोमायानुबर.हीति । सौम्य माज्यभागः 

स खाल्धाऽ एव चतु राज्यखावदायातिक्रामत्यतिक्र - 

स्याश्चाव्याह मोमं यजंति व्वषट्ऊते जुहोति ॥ १३ ॥ 

अथाह मरुहयो खुहप्रधिष्थोऽनुत्र.हौति । स उप- 

सतृणौत ऽअाज्य माञ्च चरोदिंरवदयल्यथोपरिष्टादाज्य- 

खाभिघारयति प्रनक्तावद्ाने ऽअतिक्रामल्यतिक्रम्या- 

्ाव्याह मरुतो रुहमेधिनो यजेति वषट छते 

जुहाति ॥ १४॥ | 

अथाहारनये खिषटकतेऽनुब्र.होति। स उप- 

सुगोत ऽआज्य मथाख चरोः सक्तदवदयत्यघोपरिष्टादु 

दिराज्य स्याभिघारयति न प्रल्यनक्तावद्ान मतिक्राम- 

लयतिक्रम्याश्राज्याहाग्नि८ खिष्टक्वतः ग्रजेति व्वषट_- 

क्रते जुहोति ॥ १५ ॥ 
अधेडा मेवावद्यति न प्राशित्रम् । उपद्भय 

प्राश्नन्ति यावन्तो खद््या हविरूच्छिष्टाणाः खस्ता 

वन्तः प्राश्नौवुरथो ऽअप्यु त्विजः प्रापरनौवुरथो ऽअप्यन्य 

बराह्मणाः प्राश्नौगुयदि बहुरोदनः खाद्धैता मनिर- 

शितां कुम्भो मपिधाय निदधति पृगदव्वाय माट्- 

-भिर्न्वत्वान्त्वमवारज्जन्ति तदु पशवो मेध मात्मन्दधते 



श्र ३त्रा० ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ३२९१ 

ववाग्बेता५ रान्नि ममिहोचं जुहोति निवान्धां प्रात- 

ट् हन्ति पिटयज्ञाय * ॥ १६ ॥ ` 
अथ प्रातदहते वादहुते वा। यतरधा कामयेत 

सोऽख्ा ऽअनिरशिताये कुम्भ्ये ट्या पन्त पूं ट्व्वि 

पसपरत सुपूर्णा पुनरापत । व्वस्तेब व्विक्रोणावहा 

ऽडष सूज शतक्रतविति यथा पुरोऽनुबाक्येव मेषेत- 

येवैन मेतस््े भागाय ह्यति ॥ (७ ॥ र 

अथऽषम माद्वयितवे ब यात् । स यदि सथात्स 

व्वभटकार इत्यु हेक ऽआाहुस्तस्मिन्वषट्कारे जुह- 

यादिल्यथो ऽइन्द्र मेवैतत् स्वेन र्पेग यति व्वुत्ख 

वधायेतद्या † ऽडन्द्रख रपं यदषभस्तत्खेनवेन मेतद् 

पेण यति व्वुच्रख बधाय सयदि स्यादा म 

$इन्द्रो यज्ञ मगन्त्छन्द्रौ मे यन्न दति ह व्वि्रादयद्यु 

न सयाद्राह्मण एव दच्चिणत अासोनो बर.यास्नुह- 
धौति सवन्द्रौ वाक् §॥ १८॥ ५ | 

स जुहोति । देहिमे ट्दामितेनि मे बैड 

* ज्ञाव'- इति ग , घ) † "व्वधायेतदा- इति क, ङ । 

‡ च्वधाय- इति क, ङः, $ 'वाक्-दइति ग, घ। 

४९१ 



३२२ ॥ शतपधन्राद्य णम् ॥ ( व्र 9त्रा ) 

निते दधे। निहारं च हरासि मे निहारं निंह- 

राणि ते खाहेति * ॥ १६ ॥ | 
अथ मद्भ्यः करीडिभ्यः। सप्नकपालं पुरो- 

डाशं निव्वपति मतो इ वै करौडिनो वु हनि- 

यन्त मिन्द्र मागतं त मभितः परिचिक्रौडमहयन्त- 

स्तध्रो ऽएवेतं पाप्मानं दिषन्तं भरादव्य् इनिष्यन्त 

मभितः परिक्रौडन्ते महयन्तस्तस्मान्मरुद्भ्यः क्रोडि- 

भ्यो ऽथातो महाहविष एव॒ तद्यथा महाहविष- 

स्तयो तस्य ॥ २०॥ ४॥ 

॥ इति चतुर्थप्रपाठके ठ तौयं बाह्य णम् ५. ३.] ॥ 

अथ शाकमेघ।व्यद्य विधित्सितस्य तीयस्य पवंणः 4 पाप- 

रूपशतुजयडेतुत्ं वक्तं हन्तान्तं सङ्ीत्तंयति-- “वसणप्रघासै- 
रिति। अनमोवाः' रोगरदहिताः अरकिल्िवाः, तत्नरिदानभरूत- 

पापपरिहीनाः । “श्रधेतैरिति । वर्प्रघासानन्तर मनुष्यैः 

"कते: साकमेषेः" प्रजापतिः ता एव प्रजा विजितपएापा अक 

रोत् । एतेषां विजवयडहेतुत्व माख्याविकया प्रतिपादयलि- 

“तैवा इति। तरम्" आावरणशी लम्, रतन्नामान मसुर मित्यथः। 

* खादेति- इति ग. घ। 

} “कालतिज्यां साकमेधा दयदम्"-इयादिख्तग्रन्यो द्र्य; (५, ६. १) ! 



( ५० रेत्रा° ) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ३२२ 

शेय मेषा मिति। “एषां देवानां वत्रहनन-कमणा येयं" 

विजितिः" विजयो विद्यते, व्यजयन्तेति सम्बन्धः । अरथाप्येषां 

तत्फलस।धनत्व माइ -- “तथो एवैष इति । शदिषन्तं' इ षण- 

णील मनधंकारणं पापरूपं “भ्राठव्ये शतु मिति सामा- 

नाधिकरख्येन सम्बन्धः । “तथो एव॒ विजयत इति। तथा 

इतः - पापश्हः , तव्जातीयस्यापि निद्या सवत साकभेध- 
याजिनो विजय एव , न कुवचित् प्रतिहतिरित्यथः , 

उक्त मधं हेतुतया इदानीं विधन्तं -- “तस्मादिति । यस्मात् 

उक्तफल हेतवः साकमेधाः , (तस्मात्ः 'एषः' वर्णप्रघासैरिषटवान् । 

पुनः "चतुर्थे मासि" "एतैः साकमेषेयंजेत। अनौ कवत्यादौनां साक- 

मेधगताना मिष्टीनां बहता देत्ैरिति बहुवचनम् । अददं यसाध्यतवं 

विधत्त - "सवा दति। इयोरद्कोः समाहारो द्रहः । “तदि- 

ताघंः”-- इति # समासः । “सछ्ुटेः समाहारः इति भ 

अह्वादेशच्य प्रतिषेधः । “अनुचौनाह मिति । अनु सम्यगञ्च- 

तौल्न्वक् , अन्बीवानुचोनम् ; ““विभाषाञ्ेरदिक्स्ियाम्""- 

इति सार्थकः खच् प्रत्ययः। अनूचीनं नैरन्तर्येण वत्तं - 

मान महः अनूचीनाहम् । “राजाहःसखिभ्यः'”-इति § टच् 

समासान्तः ॥ १ ॥ 
तत्र पूर्वदिवसे प्रातमध्याङ्कसायाङ् ष॒ तिखं इ्टयोऽनुष्ेवाः , 

त्र प्रधमं विधाय स्तौति- “ल पू्द्य्रिव्यादिना |। “सद्यः 

~------- 
<््--- 

# प्रा ख° २, १. ५९१ । 

{ पाण खर ५. ४. ६ । + पार ०५. ४.८). 

§ पा० खू° ५८.६..९.॥ || क० श्रौ. ख्° ५.६. २।: 



२२४ ॥ शतपयत्राह्मणम् ॥ (प्रण शत्रा० ) 

परुत्” -इयादिमू तेण % पूवदिनश्ब्दस्य पूर्वेय॒रिति निपातः । 
साकमेधेषु प्रधानभ्रूता महाहविराख्या इष्टिर्यस्मिन् दिवसेऽनुषटौ यते, 

ततः पूवंदिवक्े चतुर्दश्यां प्रातरनौकवद्गुणविशि्टायामनयेऽष्टकपा- 

लेषु संस्कतं पुरोडाशं निर्वपेदित्यथ; । “श्रनौकं ल्त्वेति । प्रसुखं 

कत्वेथः । “स तेज इति । स च तेजोरुपोऽग्निः तत्रक्लतात् उप- 

दरवात् न -अव्यथतः व्यधां न प्राप्तवान् । दृष्टान्तिकैनं योज्यतें- 

“तथो एवैष इति । उक्तडेतोरनीकवटृगुणषैश्िषप पुरोडाश 

देवताया शअ्रनेयृक्त मित्याह-- “तस्मादिति ॥ २ ॥ 

मध्यन्दिनिऽनुष्टेया मिष्टं विघाय प्रशंसति-- “अथेति । टेवला- 

विशेषण मुपपादयति-- “मरलो हवा इति †। “मरूतोः 

हि सन्तवनकारिणः (सान्तपनाः' । तथाविधाः मरूती मध्य 

न्दिनिसमये तवम् असुरं सन्तेषुःः सन्तप्तं कलवन्तः। स च 

सन्तप्तः सन् ̀  श्वासप्रश्वासौ) कुवन् “परिदौ खः" विदारिलसर्वावयवः 

शिश्ये" शयनं क्तवान् । “तथो एवेति , फलकथनम् ॥ २ ॥ 

सायाद्रं कन्तव्या मिष्टं विधत्त -- ““श्रधेति । ग्टहेधित्वगुण- 

विशिश्भ्यो (मस्य: चरू अखप्यन्ति-इत्युपरितनेन सम्बन्धः । 

अपणप्रकार माह-- “शाखयेति 4 । दर्भयागवत् शाखोा- 

हरण-वत्सापाकरणे छत्वा , णखापवितं निर्माय , तदति पाते 

गाः (सन्दोद्यः दश्वा, लम् इति निर्हेशणः। न्तं दुग्धः 

पयः "चरु" खपयतिः। दर्रे द्येकेति §। “सः वे चक्द्गो 
--------~~~ 

#* पा० ख० ५, ३. २२ 
ष =, 

† का०्ख स्? ५. ६. २। 

{ का० खौ ख ५. ६.६ ख । 
§ "चरुर सेवति प्रायसत्वाग्रङ्धां निवत्तेवलि'- इति वा” ३० । 



--~ 

ओ ८८ 
भअ? भ ॐ ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ २२. 

ग्टहमेधिभ्यः कतः चरुः एव हिः ओदनः खलु । अलं इदानी 

मपि तदथं चरूरेव खपयितन्य इत्यथः ॥ 

धयवक्त चेति। यत्र क्र चावस्थितान् तण्डलान् ब्राहत्य, 

तस्मिन् पयसि प्रचित तत् तयैव हि देवा पुरूषादिभ्योऽपक्रभ्य 

त्रौदिषु सङ्कान्तो मेधः" सारं (दधिरे अधारयन् । तत्र कारण 

माह-- प्रातरिति। “हविष्नन्त इति। हेतौ श्ढप्रत्ययः। 

प्रातः करिष्यमाणाद् वव्रहननाहेतोरिव्यथः। “तथा एषेति । 

ददानोन्तन-यजमानष्यापि तथैव प्रतिपादनम् न्तौरीदन 

इति । पयसि तण्डुलान् प्रक्तिप्य खपणे सति न्षौरेण संस्कत 

त्रोदनो निष्यद्यते । “न्नेन व्यच्ज्ञनम्?-इति # ढतीयासमासः । 

द्रव्यय सम्भूय प्रश्सति-- (मेधो वा इति । बलकरः सारांशो 

मेधशन्दार्थः। स्पष्ट मन्यत् ॥ 

एव च ग््हमेधोययागः सान्नाय्यविक्लतिरिति सप्तभिः पक्त 

पूववत् स्वीकत्य, ततो वैकचोदनादिति राद्ान्तितं दशमे । काल्या- 

यनोऽप्याह स्म-- “मस्व गटहमेधिभ्यः सायं चस्ः पयसि, 

सात्राय्यवत् , तृष्णां वैकचोदनात्””-इति † ॥ ४ ॥ 

अतस्त तीय मनुक्रामति- “तस्याहदिति । (तस्य' खहमेधौय- 

यागस्य “आ्राहत् क्रिया, प्रयोगः, क्रमः, अभिधौयत इति शेषः । 

सान्तपनेष्टौ धवा वेदिः बरहिंषा स्तीर्णः अभूत् , गटहमेधीय- 

# पा सू० २, १. ३४। 

† का० श्रौ सू० ५.६. ६,७, ८। रतत प्रयस्तूम्णौ मेव सं स्क तत - 

व्यम् ; न सान्ना्यवत् समन्कं तद्धमकंवा। कुतः? 'खकचीौटनात्', यतः 
कारणात् इथ मेका चोदना" -इति चाषटमसूचछत्तौ व° द° । 



३२६ ॥ शतपथत्रा ह्मणम् ॥ ( धप्रर भव्रा० ) 

(८. .9 स्यापि “सेवः उपकरोति। “तस्या मैवेत्यादि , निगदसिद्म् ; 

अतः सन्द्िग्धिपदविवरणमात्र मेव क्रियते। “शाकलांस्चेति। 

इष्यस्य स्थाने शाकलानेव सम्स्ज्य परिधिभिः सह तान् सादयेदि- 

त्यर्थः * । “सन्दह्य चर् मिति । विहितस्यानुवादः क्रमाथंः॥ ५ ॥ 

रध डे इति। “पिशिलेवेति। पिशिलशब्दः ¶ सराव- 

वाचौ। अत एवोक्तं सूतरक्तता - “खपयित्वाभिघार्योदास्य शरा- 

वयोरुहरति 4 । “निशे निजतौति । प्रक्तालयतौत्यथः । “शिजिर् 

भ्नौचपोषण्योः""-इति ६ धातुः। “डइेधोदरन्तीति। "एनं चसु 

दधा विभज्य तयोः शरावयोः पात्रमोवां | निदध्यादिन्ययः। 

““सर्पिरासेचने इति सपि; सपंणशील मान्यम् , आसिच्यते 

आनीयतेऽस्मिजरिति सपि रासेचनम् । अधिकरणे व्य् । पाव्रखयो- 
स्तयोरोदनयोमध्ये सर्पिः घूरणायावटौ क्षत्वेत्य्थः ¶ । ““सुवच्चेति । 

एकत्व मविवक्ितिम् । प्रयाजानुयाजे # # # अरवतः प्रयोगा- 

भावात् ता मैव संखज्यादित्यथंः । “श्रोदनावासाटयतीति । पावर- 

इथे ख्थापिती तावेवीदनौ ख्डीला वेद्या मासादयित् गच्छेदिति #ॐ । 
श्रोटनमध्यख्ितेनेवाज्येन कछत्साज्यकायनिष्पत्तेः ध्रुवाया अरप्यप्रयोगः 

दति जुहम इत्यर्थः इमा मेवेति। सान्तपन्या मिष्टौ या 

वेदिः बरहिंषा स्तीर्णस्ति, ता भेव वेदिम् गहमेधौयाङ्गतेनास्तरण- 

मन्वेण तूणौ मेवावरुशओेत । यदाह कात्यायनः -- “स्तरणयलुषा 

* का० श्रौ सू०५,६. ६ क। † "पिश्रौलशन्दः'- इति च । 
{ का० खरौ० सू९ ९ ° १०, § जु° ० १५० घा | 

| का श्रौ० सू° ५. ° १९१९ । ॥॥ क्र ° ्नौ० ९ ५, ६. १२ | ॥: 

^ का० श्रौ स° ५. ६, १३ । 



( ५अ० रेव्रा० , ॥ दितौयकार्डम् ॥ ३२७ 

वेदि मभिरष्य तूणीं वा क्तलात्'”-इति # । न पुनबर्हिषास्तरणं 
कत्त व्य मित्यथेः । 

इश्मवत्तवकायशकलानां सहना नियम प्रसक्तावाह-- “यावत इति । 

यावङ्खिः कलै राहवनौयस्य प्राबल्यं भवति, तानयं कामयेत ; 

तावतः" शकलांस्ततराभ्याटध्यादिवल्धः । तस्यां वैवयां हविरासादनं 

विधत्त -- “अधेताविति। “उपविशति होतेति । सासिधेन्यनु- 

वचनादेरभावात् । होढषदने वृष्णो मेवोपविशेत् । होतुरुपवे शना- 

नन्तर॒ माज्यभाग सिल्येव कत्त व्यम् , न पुनराघारादिक भित्य- 

भिप्रेयाह - “सुवञ्च सुचञ्चेत्यादिना ॥ ६ ॥ 

“्रग्नयेऽनुब्रूहोति । “दक्तिस्यौदनस्येति । दक्तिणोत्तर- 

भागन वेद्या मासादितयोरोदनयोः यो दक्तिणस्ित ओदनः, तस्य 

सपिंराकषेवनात्' सर्पिषा पूणपैत् पातात् पूर्वाज्यभागाथं चतुरवदटा- 

नम्, उन्तरस्यौदनस्य सपि राखेचनात् दितीयस्याज्यभागस्यावदानम् । 

तथा प्रधानयागध्य गडहमेधौयस्य दक्तिणौटनस्य सपि रासेचनात् 

उपरस्तरणाभिघारणे , उनत्तरौदनस्य सपिरासेचनात् खिषटलया- 

गस्योपस्तरणाभिघारणे । अत एव सूतितं कात्यायनेन -- “ओाज्य- 

भागाभ्यां चरति, आआगेयं दक्तिणात् , सौम्य सुत्तरात्, ग्ट 

मेघौयखिषटकतौ चाज्यभागवत् समवदानी'?- इति 4 । निगद- 

सिद्ध मन्यत् ॥ ऽ--< ॥ 

'अथाहाम्नय इति । (न प्राशिति सिति। व्राशित्रावदानं 

न कत्तंव्यम् ; पयसि संस्छतत्वेन सात्राव्यविक्ततित्वात् | न डि 

# करार ओ्रौ० सू ५, ६, १४ 

॥॥ की० श्रौ० सू° ५. €. १७- २९ । 

‡ का सौरम्. ५,६.२६। 



३२ ॥ शत प्रा दयंणम् ॥ ( धप्र° ४नरा° ) 

प्रकती सात्राय्यात् प्रारित्र मवदीयते। उक्त सुपयोगक्रमं निगमः 

यति-- “एतदिति । एतत् खलु “एक मयनं" ग्हमेधौय- 

स्यानुष्ानमागः ॥ १० ॥ 

अन्यदप्ययनं द्थयति-- “अधेद भिति। अस्मिन् पक्तैऽपि 

पूर्ववदेव # “सैव स्तीर्णा वेदिर्भवतील्यादेर्ंः। एतावांसु 

विशेषः । रपि तस्य दयोद योरुष्ठरणम् , तेषां सर्पिंरासेचनकरणम् , 

तदाश्चनच्धीत्पच्यैव न भवति, किन्तु यदा चर खपयति ^तत्' 

तदानौ मेव प्रतिवेशं समापनाय प्रतिनिधिलेन निवे- 

शनस्थानं प्रतिवेशः , तव्यखानोय माज्यम् ; दकिणग्नावाज्यस्थाल्या 

सधिखयेदित्यर्धः। “उदास्यानक्तौति। उद्ासनात् पूवं मभि 

घायं तदु्तरकाल मपि हविरच्ञयादित्यधेः 

““सोखे मेवेति । यस्यां स्थाल्यां चरुः ख्यते, तत्षहित मैव , 

न पुनः पाठान्तरे धारणं कत्तव्य मित्य्थ॑ः। 'खाल्या माज्च 

भिति । स्थालौसडित मेव चरु वेद्या मासाद्य, आज्यस्थाली तलगत 

माज्य मप्यासादयेदित्यथः | आज्यभागादिषु यदाज्यकाय तत् 

सथ खाली गताज्यादेव कत्तव्य मिति । अय मेव पू्वस्मादस्य पक्तस्य 

विशेषः , श्ट समानं पूक्ण॥११॥ ॥ १२-१५॥ 

“अयेडा मेवावद्यलौति । इडोपद्वानानन्तरं यत् प्राशनम् , 

तत्र विशेष माह-- “यावन्त इति । ग्टहे भवा द्याः यजमान 
(स (स ॥ ५ अ ८ 9 ८ । ग्द वत्त मानाः पुत्रपोटभ्वालादिरूपाः यावन्तः" सन्ति, (तावन्तः 

हविरच्छिष्टाणएाः' भवेयुः ; अस्यैव विवरणं प्राश्नीयुः" इति, 

ख विःओेषं सवं प्राप्रुयुरिव्यर्थः। थोः अपि च ऋजः अपिः 
----------_[-_-_-_-_-_-_-`-_-_---_-------_---_-----------~_ + 

` 

# ३१७ ए० १ पं, ३२५ ए० १६ पं०। 



{ ५अ० ३व्रा ) ॥ हितौयकार्डम् ॥ २२९ 

श्राञ्रीयुःः। श्रपिः च श्रन्येः श्ये ब्राह्मणाः" आगताः, तेऽपि 

श्राश्चीधुः। चयदि श्रदनः "वहः अधिकः “स्यात्, तदा 

अन्येषां प्रान मिव्यर्धः। कम्ौनिधानं विधत्त-- (्रधैता 

मिति। - निःशेषेण अशिता निरशिता, तदिपरौता अनिरशिता 

ताम्, ओेषसहिता मिव्यर्धः। तादशं ङग्भौं पाचान्तरेण 

विधाय %, पूणदर्वायः। हविषा पूर्णा दर्वीं यस्िन् कमणि, 

तत् पूणंदर्वम् 4, तस्त पुणदर्वाय कर्मणि, तदधं खापयेत् ॥ 

अस्यां रात्रौ वत्सानां माभिः सह वासं विधन्त -- “माल- 

भिरिति। “घमवाजं न्तिः “अरज गतिखानार्जनेष”? ४, संखा कुये- 

रिथ; ६। “तद् प्रणव इति । (तत् तैन वत्ससङ्मेन पशवो- 

ऽपि ते श्रात्मन्' स्वामनि अस्यां रातौ (दधतः धारयन्ति। अभिनि्- 

खेताधे मपि तख्ां रात्रौ पयो न दोग्धव्य; मिति द्रव्यान्तरं 

विधन्ने-- “यवाग्बेता मिति। रवं यज्मानग्डहवत्ति नां ,: सर्वेषां 

वत्छानां माढसमवाजनप्रसक्तौ प्रातः पियज्ञाथं दोद्याया निवा- 

न्याया गोवत्सस्य बन्धनं कत्तव्य भिव्यभिप्रेत्याह-- “निवान्या 

मिति। खयं नषटवल्ता अ्न्यदीयेन वत्सेन या मीदट्ह्यते सा निवान्या, 

ताम् श्रातः" पियन्ञाथं यतो दुहन्ति, अतस्तस्य, वत्सस्य 

बन्धनं कत्त व्य मित्यध्याहृत्य योजनोयम् ॥ १६ ॥ 

पूणंदर्वाख्यस्य कमणः कालं विधत्तं -- “्रधेति ) भ्रातः" 

अगनिहोते हतै वा अहते वाः अनधोः पक्षयोः यतश्थाः येन 
~ # न ~ ~ ~ कु 

# 'अनिरश्ितां गरेषरह्हितां कुम्भो पाच्ान्तरेणापिधाय'--दति च। 

† का खौ ५, ६. ३१९ सू० या० देर ब्र०। 
‡ म्ना° प° २२४ धा०। 

§ का० श्रौ० ५, ६, ३४ सू० । 

४२ 



२३०१ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( ध्र 9त्रा०) 

प्रकारेण "कामयेत तचैवानुषेय मिव्यधः #। होमाय समं 

न्वकं हविग्रहणं विधत्त - “सोऽस्या इति । षष्ठयर्थे चतुर्थी। 

सोषाथाः षटहतेधोधकुम्भ्याः सकाशात् “धूण दर्वी”-दतिमन्तेण ¶ 

द्या आघ(तेन उपहन्ति गह्लोयात् । मन्वस्यायः मथः । 

डे दर्विं! ` प्रथमं हविषा व्रणः सतौ श्रस्याः सकाशात् 
परापत' परागच्छ, देवान् प्राप्रुहि। पुनः कसंफलेन सुपर्णः 

सती अमुतः सकाशात् अस्मान् पुनरागच्छ। हे शतक्रतो !* 

इन्द्र! वसा" वसुना मूल्येन इव चावाम् (दषम्' इष्यमाणम् अन्नम् 

'अजंम्' बलकरं रसं च “विक्री णावडहे' । त्वया दत्त' फलं सखलोञत् 

हविर्टास्यामि त्वयि; मया दत्त हविग्होत्वा मद्यं फलं दास्यसि 

त्वम् ; एवं व्यतिहारेण कमं क्रौणावहा इत्यथः । एतन्बन्ोचारणं 

प्रशंसति-- “यथेति । एनम्' इन्द्रम् एतस्यै पूणं दवा ख्याय भागायः 

पुरोनुवाक्यास्थानौोयया पुरोवक्तव्यया एतया आह्वय इति ॥ १७ ॥ 

ऋषभध्वनो होतव्य मिति विधिल्सुराह-- “श्रधेति ४ । 

“्राह्नयितवै' आद्वातुम् । “तुमर्थे से-सेनरेःः-इति § त्वै-प्रत्ययः । 

“स यदौव्यादि। सः" आहूतः ऋषभः , यदिः “रुयात्' शब्द 

र्यात् । “रुण्ब्दे” इति | धातुः; । तडूनिः वषट्कारातक 

इति केचिदाहः । तथा च तैत्तिरौयकम् -- “ऋषभ माद्वयति, 

वषटूकार एवास्य स इति कथयन्तिः"-इति। अतः तस्मिन् 

वषटकारे इविजुडयादिल्येकं मतम् ¶ । 
पक्तान्तर माह-- “थो इति । योऽय खषभध्वनिः, नासो वषट्- 

^ का ध † वान सं ३, ४६। 
‡ का श्रौ° सू ५, ६, ३७। $ परः सू° ३, ४. ६ । 

॥ अदा०.प० २४ धा०। ¶ का श्रो° सू ५, ६, इत.) 



( ५अ० शब्रा० ) ॥ दितौीयकार्डम् ॥ ३३१ 

कारः, किन्तु इन्द्रस्य खञ्चुतेन ऋषभाख्येन रूपेण तमेव “इन्द्रम 

एतेन शब्देन यति" । किमथंम् ? तस्य बधाय" वव्र मसुरं हन्तु 

मित्यथः। तस्येति कार्मणि षष्टी। “तुवर्थीच भाववचनात्” 
-इति बधणब्दाचतुधीं ४ । एतदव विहणोति-- ““एतदा इति "यदिः 

सः" ऋषभः शब्द कयात् , तदा च्रामद्न्द्रो यज्ञ मगन् 4 

्रागमत् , मदौयो यन्नः इन्द्रसहितोऽभवदिति "विद्यात्" । यङ्ग 

ऋषभस्य शब्दाकरणेऽनुष्टानप्रकार माह-- “यद्य् नेति । चदि 

तु मरौीयो यज्ञः" शिन्द्रः" ऋषभो "न शब्दं कुयात्, तदाह (दल्ि- 

शतः उपविपरत् ब्राह्मणः ब्रह्व॑व, जुहधीति' अध्वयः प्रति 
श्रूयात्" शंसेद् , 'ेनद्रौ' इन्द्राह्वानाथा वाक् ¶ ॥ १८ ॥ 

अथय समन्तकं होमं विधत्ते-- “स जुषोतीति। दर्व्या 

ग्टहीतं हविः “देहि भे"-इति मन्तेण § तथैव दर्व्या आहवनौये 

जुह्यात् |। मन्तस्याय मथः । इन्द्रो त्रवीति-- ह यजमान ! 

त्वं मेः मह्य प्रथमं हविः देहि, ब्रह मपि तेः तुभ्यम् इटं फलं 

 (दटामिः। तथा त्वं भे' मद्य हविः “निघेहिः नितरां धारय, 

अह मपि तुभ्यं फलं “निदकषैः निदधामि, नियच्छामि। निय- 

भेन हि दियत इति निहारो मूल्यद्रव्यम् । निहारं” हविषो मरूल्य- 

भरतम् , फलस्य मूल्यभूतं हविः; "च -शब्देद्ं, तवं चेत् 

-प्रथमं (हरासि' हरेः, दद्या इव्यथः ; हरतेल व्ाडगमः ; अनन- 

न्तर मैव नते' तुभ्यम् अह मपि निहारं" इविषो मूलभूतं फलं 
„~~

~ ब बब 

वा, १.२..१५॥ 

† इदेव ब्राह्यणो ३२१ ए १२ प्रं द्रशटयम्। 
र © मे च्यस्8 { का० ्रौ°स्० ५, ६, ३६ । 
§ वृ" क्ख ३. ५०८ | | क् ओ्रौ० स्रू° ५. ६. 8० | प 



३३२ ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ ( प्र 9त्रा° ) 

ननिहराणि' नितरां प्रापयामि। खाहाः दद्, हविः खातं 

मस्तु इति । एतत् सवं काल्यायनेन सूतितम् - “श्रातडत्वा-इत्वा 

वा स्थाल्या दर्व्यादन्ते पूर्णा दवति, ऋषभ माहयितवै ब्रूयाद् , 

रुते जुहोति, अव्याहरति ब्रह्मा जुदधोत्याह , टेहिमडइति 

जुहोति? इति # ॥ १९ ॥ 

एतदनन्तरकन्तंव्या मि्टि' विधत्तं -- “अधेति । क्रीडन्तीति 

क्रौीडिनः, एतद्गुणविशिषेभ्यः मर्द्धाः' सपसु कपालेषु मंस्कतं 

पुरोडाशं निर्वपैदित्यर्थः ग । क्रीडन इति मरतां यथायं विशेषण् 

सिति प्रतिपादयति-- “मर्तो हवा इत्यादिना । तं हन्तु सुद्यु क्त 

मिन्द्र मभितो यस्माद् परि चिक्रीड" क्री डितवन्तः , तस्मादिन्द्रव- 

द्यजमानस्य समीपे क्रीडनशलेभ्यो मरुडो यागः क्तव्यः । 

साकमेधेषु प्रधानश्रूताया महाहविराख्याया इटेरारम्भ॒प्रति- 

जानौते - “अधात दति शः । यतोऽनुष्टानकालः प्राः, अतः प्राप्रा- 

वसरत्वात् हविषः प्रयोगो क्रियत इव्यर्थः । वरूणप्रघासतन्तं तत्राति- 

दिश्ति-- “तयेति । तत महा हविषः महान्ति बहनि हवींषि § 
ु . 

* का० श्रौ ० ५,५.३६ ४० । 1 का० श्रौ° सू° ५.७.१। 
+ + ८८ € 9 † “मद्ादहविरूदवसाय निभे" इति का० ओरौ सू ५.७, ५। 

'निमेष्ये्यपदेग्रात पूव मम समारोद्योदवसाय'- इत्याहि . या० द०। 
८८. 9 ८ न ूवेदयुवा" -इति चात्र का० श्रौ° सू° ५, ४.५। अधवा पूवेद्युरेव अनौक- 
वद्या; पूवे मेव समारीपोदवसानमन्धनानि क्ता पर्वारस्भणौयम् ; रुतेनेति 

शब्दस्य श्राकमेधास्यसकलपवेवाचित्वात्'-इ्यादि स्तदत्तिञ्चाव समा. 

लोच्या। “रतेन'--इव्याटि त्वच वोपरिशादास्रातम् (५ पर" इत्रा० १६ क० ) 

§ “निद्येभ्योऽधिकानि, रेन्रा्ः, माद्धेन्रखर; , वेश्वकमेण रक- 
कपालः" इति का० श्रौ° सू ५. ७, ७--१०। "नियम्य; आमेयादिन्यः 
पच्छुभ्य.'- इति या० रै 



 ( ५अ० रेव्रा° ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ३३३ 

यत, महाहविवरुणप्रघासाख्यो यागः, तस्य ; वच्यमाणस्य महा- 

हविराख्यष्य याग्य यथाः, एव मिति सम्बन्धः । तस्य पूर्वोंकस्य 

वरुणप्र घासस्य हविषो यथानुष्टानम् , तथेव महाहविषो वच्छ- 
# 

माणस्यापोति ॥ २० ॥ 8 [ ५, २. ]॥ 

दति ओौसायणायेविरचिते माधवीये वेदा्थप्रकाने 

माध्यन्दिनिशतपथत्राहयणभाष्ये 

दितीयकार्ड दितीवाध्याये ठतीौयं ब्राह्मणम् ॥ 

॥ इति दितीवकाण्डे चतुथः प्रपाठकः * ॥ 

#* "कख्डिकासद्धा ११३ इति क, “करण्डिका; ११५- इति ग , 

 म्कल्ढिकासद्धा २१०५१--ट्ति च) ततर शत्रा २५ कर, २त्रा० २२ कर, 

३ व्रा च क०, 8ज्रा० २० कथ; सष्कुलनय् ११५ सिद्खम् \ 



३३२४ ॥ शतपत्र ह्य सम् ॥ ( प्रः शत्रा ) 

अथय 

पञ्चमप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम् , 

अपिवा 

पञ्चमेऽध्याये चतुथं ब्राह्मणम् । 

॥ हरिः ॐ ॥ 

महाहविषा ह वे देवा व्वुचरं जघरुः। तेनो 
ऽएव व्यजयन्त येय मेषां व्विजितिस्तां तथो ऽफवैष 

एतेन पाप्मानं दिषन्तं श्रटव्य हन्ति तथो ऽएव 

विजयते तस्मादा ऽएष एतेन यजते ॥ १॥ 

तस्यावृत् #। उप किरन्लुत्तगवेदिं शह्लुन्ति 

पुषटाज्यं मन्यन्यगिन नवप्रयाजं भवति नवानुयाजं 

तरौणि समिष्टयजूएमि भवन्लथेतान्येव पञ्च॒ इवो 

षि भवन्ति ॥ ₹ ॥ ̀ 

स यदाग्नेयो ऽटाकपालः. पुरोडाशो भवति। 

=-= ~ 

# त्'--दति ग; घ्। 



( ५अञ ४ब्रा° ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ३३ 

अग्निना ह वा ऽण्नं तेजसाघ्रन्त् तेजो ऽग्नि- 

नाव्यथत तस्मादटाम्नयो भवति *॥₹३॥ 

अथ यत्सोम्यश्चरुभवति। सोमेन ह वा ऽएनधु 

राज्नाप्रम्त्सो मराजान एव तस्मात्दीम्यश्चसभं बति ॥४॥ 
अथ यत्साविवः † । दादशकप्रालो वाष्टाकपालो 

=. 

वा पुरोडाशो भवति सविता वे देवानां प्रसविता 

सविदप्रसूता हेवेन मघरस्तस्मात्साविन्नो भवति ॥५॥ 

अथ यत्सारखतश्चरुभवति । व्वाग्वै सरखतौ 

व्वागु हेवानुममाद् प्रहर जहीति तश्मःत्छारखत- 

शरुभवति ॥ ६ ॥ 

अथ यत् पौगाश्चसर्भवति। इथं वै पुथिवौ 
पुय हेवेनं बधाय ठ प्रतिप्रददावनया इेवैनं प्रति- 

प्रतत जघ्तस्तस्प्रात् पौष्यञ्चरर्भवति ॥ ७ ॥ 
अथेन्द्राग्नो इादशकषालः पुरोडाशो भवति । 

एतेन हैन मघ्रसेजो वा ऽअग्नि रिन्द्रियं नौं 

मिन्द्र एताभ्या मेन सुभाच्वां बोर्याभ्या मघ्रन् ब्रह्य 

# “भवति'-- इति घ, ङ † "तः इति ग, . च) 

{ च्वश्चाय'- इति ङः! 



३ १६ ॥ शतचधन्रह्यणम् ॥ ( भप्र° ब्रा) 

वा ऽअभ्निः चत्र सिन्द्रस्ते ऽउभे सटरभ्य ब्रह्म चं 
लचं च सयुजौ क्रत्वा ताभ्या मेन मुभाभ्यां व्वौर्याभ्या 

मत्र सस्मादेन्द्राग्नो इादशकपालः पुरोडाशो 

भव्ति ॥८॥ 
अथ मादन्द्रश्चरुभवति। इन्द्रो वा ऽएष पुरा 

व्वुज्रख्य बधादय + व्वुत्र् इत्वा यथा महाराजो व्विजि- 

ग्यान एवं मन्द्रो ऽभवत्तस्मान्पमादेनद्रञ्चसुभं वति 

महान्त सु चैवेन मेतत् खलु करोति व्वुत्रख बधाय 
तस्मादेव माहेन्द्र ख्सभवति ॥ € ॥ 

अथ व्वेश्ववा्मण एककपालः पुरोडाशो भवति । 
व्विश्व' बा ऽएतत् कमं क्त सव्वं जितं देवाना मा- 

सौत् साकमेधेरौजानानां न्वििग्यानानां विश्वम 

वेतस्तैतत् काम॑ क्रत सर्व्वं जितं भवति साक मेधे- 

रोजानख व्विजिग्यानख तख्मादैभ्वकमं ग एककपालः 
पुरोडाशो भवति ॥ १०॥ | 

एतेन वै दैवाः । यन्नष्ट येयं देवानां प्रजा- 
~~ 

# “न्वधादुथ'-दइति ङ । 

† व्धाय'-- इति ड । 



(५अ० शत्रा ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ २३७ 

ति्थां शरोरेत् बभृवुरेत ह बे प्रजातिं प्रजायत 

ऽएता श्यं गच्छति य॒ एवं व्विडानेतेन यज्ञन 

यजते तस्मादा ऽएतेन यजेत ॥ ११॥ १॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके प्रथमं बद्यणम् [ ५. ४. | ॥ 

अथ तस्य महाहविषः प्रयोगक्रमं विधिल्सुः प्राग् “एतैव 

देवा दत्र मन्नन्"”- इत्यादिना ॐ यत् साकमेधानां फलं प्रति 

पादितम् , तत्फलं महाहविष णव साक्षात् साधनत्व मिति प्रति. 

पादयति-- ““महाहविषा इ वा इत्यादिना । उक्तगुणविशिष्ट इन्द्रो 

यस्मिन् यागे तत्साधनं हविः । ब्रन्यद् व्याख्यातम् ॥ १॥ 

तस्य प्रयोग मनुक्रामति-- “तस्याछदित्यादिना । आच्छब्दः 

क्रियावाची । उसरवेटौनिववनएषटाज्यग्रहणाजिमन्धनादौनि 

वर्णप्रघासवदेवात्रापि काया शोत्याह--- “'डचकिरन्तीत्यादिना । 

अत एव सत्रलतोक्तम्-- (उत्तरवेदिष्वग्निप्रणयनमन्यनष्षटाज्यञ्च ` 

वरुणप्रघासवत्"”-इति ¶% । “्रयैतान्येवेति। यानि बैश्वद्वै ` 

उक्तानि आनेयादौनि पञ्च॒ सञ्चराणि हवींषि ‡#, “एतानि 

एव' अत्रापि कत्तव्यानि भवन्तीत्यर्थः ॥ २॥ | 

# शतव्यवेतनत्राद्यणे परथमकषण्डिकायां द्रद्यम् 

† का ओ्रौ° सू ५.७.१९१ । 
पुरस्तात २५२ ए ५ पर्क्तितो द्रशट्यानि। का० श्रौ° स् 

५.१. ५--९ ( आमयः , सौम्बः , सावित्रः, सारसखतः, पौष्यः ) । 

४२ 

~~~ -~--* 



२३६ ॥ शतपघत्राद्मणम् ॥ ( ध्प्रण शब्रा} 

तत्रानेय मनृखं स्तौति - “स यदिति। “एनं तेजसा- 

न्नन्निति। पुरा खलु देवाः श्रग्निनाः अ्रग्निलक्षणेन "तेजसाः 

एनः ततम् जरन्न् अहिंसन् सः तेजोरूपः ्रगिनिःः 

न॒ भ्रव्यधतः व्यथितः पौडितो नाभवत्। तस्मादाग्नेययागस्य 

प्राथम्य सुक्तम् ॥ ३॥ 

सौम्यं हविरनृय स्तौति-- “श्रथ यदिति। “सोमराजान 

ठवेति। सोमो राजा येषां ते तथोक्ताः। “गाजाहःसखि- 

भ्यष्टच्""- इति ॐ टच्-समासान्तो न भवति ; तत्य रुषाधिकारात् । 

सोमराजेनाधिषठिता देवाः , तेनैव रान्ना सोभेनः “एनं ठतम् 

अघ्नन् अह्धिंसयत्रिल्यथेः ॥ ४ ॥ 

ठतौयं हविरनृद्य स्तौति-- “रथ यत् सावित्र इति । दादश 

कपालोऽष्टाकपालो वेति । कपालसट्यया यागः कत्तं व्यः ५ ॥ ५ ॥ 

चतुथं हविरनृदय स्तौति - “श्रथ यत् सारसख्रत इति। 
“वागु हेवेति। वागासिका हि सरस्वतो । सा खलु वाक् 

व्रतं हनिष्यन्त मन्द्रम् रनु ममाद हृष्टा वभूव ६। अनुमदन- 

प्रकार माह-- हे इन्द्र) प्रहर वच्रेण तं ताडय, ततस्तं 

"जहि" मारयेति । जहीति इन्तेर्लौ टि मध्यमैकवचने “हन्तेर्जः 

----- -----+- ~ ---- ------- --- 

* पा स्०५.8.६१। 
† “सावित्रो इादश्कपालोऽराकपालो वा-इति का० ओौ° स् 

५,१९.७। “उपांशु काम्यदैवता”- इति ( काण श्रौ ४.५. १्०) चेद 
द्द्द्यम्। 

निय भ्टगिह सरखद्देवताका गद्यत ; “योषा बे सरस्वतो 

इ्याद्ययेवादश्चुतेः (५, १, १९१.) । 

§ ठच्वधयापारैऽनुमोदनं चकारेदयथेः । 



( ५अ० धब्रा० ) ॥ दितौयकार्डम् ॥ 2३९ 

इति ॐ जादेशः, तस्य “श्रसिदवदव्राभात्"- ति अरसिदतात् †" 

डेलक् न भवति ॥ ६ ॥ 

पञ्चमं हविरनूद स्तोति-- “श्रथ यत् पौष्णश्चरुमवतोति । 

“इयं वे पृथिवौत्यादि। इय भेव हि एथिवो पोषयति ब्रूतजाता- 

नीति पूषा । इय मेव खलु “एनं हतं "वधाय' हननाय ग्रतिप्रदरौः 
प्रत्यपंयामास, अतः अ्रनवैवः एथिव्या साधनेन “एनं' ठत देवाः 

श्रतिजघ्र ' प्रतिहतवन्त इत्ययः ॥ ७ ॥ 

षष्ठ इविवि धत्तं -- ““अधेन्द्रागन इति ¶ । “एतेन इत्यादि । 
"एतेनः  इन्दरानिदेवताकेन यागेन । इन्द्रानौ वतजननडहेतुत्व 

मुपपादयति - “तेजो वा जअ्रनिरिल्यादिना। योऽयम् अग्निः" स 

दहनसम्ं; तेजः' ; यदिदं पुर्षे प्रविष्टम् “इन्द्रि यम्" इन्द्रलिङ्गम्, 

इन्द्रेण दत्त' वीयेम्', तदाक इन्द्रः; तथा च "एताभ्याम् 

उमाभ्याम्ः “एनं दत्त देवाः अघ्नन् । तस्ादैन्द्राग्नो यागो 

युक्त इत्यथः ॥ | 

प्रकारान्तरेण स्तोति-- “ब्रह्य वा अणिरिति। अग्निः", ब्रह्मः 
ब्ाद्मणजातिः ; ब्राह्मणेन सह प्रजापतिसमुखादुत्पत्रलात् । “इन्द्रः, 

क्लम् च्तियजातिः : प्रजापतेरुरसो वाभ्यां च सकाशात् क्षवि- 

येण सहोत्पन्नेः। नते उमे' ब्रह्मक्ततं संरभ्य अवलम्ब सयुजो 

परस्यरं सहायभूते क्त्वा "ताभ्या सुभाम्याः ब्रह्मत्ततसम्ब न्धिभ्यां 

वो्याभ्याम् "एनं" छतम् “न्न्” ॥ ८ ॥ 

सप्तमं हविविंधत्तं - “ग्रथ मादहेन्द्र्चरर्मवतीति §। मह 

#* पार सू° ई. 8, ३६। 1.9 5,५.९२ । 
¡ का खरौ" सु० ५,७.८८}. $ करा० ग्रैण सु° ५,७,६। 



३४० ॥ शतपघत्राद्यणम् ॥ ( भप्र* शब्र° ) 

आसाविन्द्रो बमहन्द्रः। -श्राख्नहतः”-इत्यात्वम् ५ । मन्दरो 

टेवता अस्य माद्न्द्रः। “महन्द्राद् घाणौ चः-इत्यादययण् %†। 

अस्येन्द्रस्य महच्च सुपपादयति ~ “इन्द्रो वा एष इति । ठत 

वधात् पूवं केवल इन्द्र एवासीत् , स च तं हत्वा “मैन्द्रोऽभवत्? । 

यथाः शलनं, “विजिग्यानः' विजितवान् राजा महाराजः" इत्या- 

ख्यायते, तदत् । शविजिग्यानः' वि-पूवाच्जयतेः । “विपरिभ्यां 

जेः" इत्यात्मनेपदम्  , लिटः कानच् , “सन्लिटोजेः ई” इत्य- 

भ्यासादृत्तरस्य कुतम् । 

"महान्त सु चैवेन मिति। बरकारान्तरेण सुतिः । ` मह 

त्वनेन्द्रस्य विरेषणात् महाम्त भेवैनं क्तवान् भवतीत्ययेः। 
“तस्मादु एवेति । 'ड`-शब्दोऽप्य्थे । तस्मादपि महत्य 

करणादेतोरित्यथः; ॥ < ॥ 

अष्टमं इविर्विंधत्ते--“श्रध व श्वकर्मरण इति |। विष्व सर्व॑ 

जगत् कम कार्य याख्य, स विश्वकर्मा देवता अस्यासौ, तस्यं वैष्ठ- 

कमणः. । “सास्य टेवताः-त्वणि ¶, “अन्” - इति ऋ प्रक्लतिवह्ावः। 

एतस्य हविषो विश्वकम्देवताकलवं प्रशं सति-- “विष्वं वा एत- 

टित्यादिना। साकमेधैः", यामैः ईजानानाम्' इष्टवता “विजि 

ग्धानानां वलं विजितवतां देवानाम्" "दतत्" “विश्वः सकलं 

"कामः निरवशेषं क्तम्ः श्रनुषठितम् , जितम्" प्राप्तफलं च 

# पाः खू० ई ३, ४६। † पा ख० ४ २. २६ । 

† पा ० १,३.१६ । § पा० ० ७, ३, ५७। 

| का० ओरौ ख०५,७. १० ¶ पार सू० ४.२. २४। 

+ पार सू° ६, 8..१६०। ¦ . # 



।\ 

{ ५अ० शब्रा ) ॥ दिलौीयकार्डम् ॥ २४१ 

“आसीत् । दारटन्तिके योजयति--““विष्वम्बेवेति । “ड'-शब्दो- 

ऽप्यथ; , शिष्ट सुक्ताथेम् # ॥ १० ॥ ं 

उपक्रमावसरायोदीरति-- “एतेन वा इति । येषां देवानां 

प्रजातिः शोः च इश्यते, तेन" अनेनैव हि महाहविषा “यङ्गन' 

इषा" तथा प्रजात्या रिया च "बभूवुः" प्रहा अभवन् । यदा, “भू 

प्रा्तावात्रनेपदौ? † अत व्यत्ययेन परस्यैपदौ । एतदुभयं प्रापुरित्य- 
€ (८ + 

थं;ः। “तांडइवा इत्यादि, निगदसिदधम् ॥ ११॥ १[५,.४.]॥ 

दति खैसायणाचायंविरचिते माधवीये वेदा्थप्रकाशे 

माध्यन्द्निशतपथव्राह्यणभाष्ये ` 

दितीयकार्डं पञ्चमाध्यायस्य चतुथं ब्राह्मणम् ॥ 

वेदास्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् । 

पमघां्चतुरो देयाद् विद्यातीधं मरेश्वरः ॥ १ ॥ 

ब्रह्माण्ड" गोसडख' कनकदयतुलापूरुषी खगम् , 

सपाब्धोन् पञ्चसी रँस्िदशतरुलताधेनुसौवणैमभूमौः । 

रल्लोखां रुकावाजिरिपसदहितरथी सायणिः सिङ्गणार्यो, 

व्यश्राणोदिखचक्रं प्रयितविधिमहाभूतयुक्तं घटञ्च ॥ 

धान्यादि धन्यजन््ना तिलभव मतुलः श्वणंजं वणमुख्यः , 

कापांसौयं क्पावान् गुडक्षत मजडो राजतं राजपूज्यः । 

* “ऋषभो दकिणा"-इति का श्रौ° सू० ५, ७.१२। 

† चरादिगणखत्र भिदम् ३३२ । | 



४२. ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( ५प्र श्रा) 

आज्यं प्राज्यजन्मा लवणज मदृशः शाकंरं चाक तेजाः, 

रत्न ब्यो रलरूपं गिरि मक्त सुदा पात्रसास्सिद्णायः # ॥ 

इति यीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागप्रवत्तक- 

 ओीहरिहरमहा राजसास््ाज्यधुरन्धगेण 

सायणाचार्येण विरचिते माधवीये बेदाधेप्रकाफे 

माध्यन्दिनिशतपथत्राद्यणभाष्ये 

हितीयकार्डं चपञ्चमाध्यायः समाप्तः ॥ ५॥ 

#* इछ्पाठमेटास्तु प्रथम मेव द्रष्टा; । 



( €श्र° शत्रा ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ २४२ 

( अथ षष्ठाध्याये प्रथमं ब्राद्यचम् , ) 

महादविषा हवै देवरा व्वुत्रं जघ्रुः। तनो 

ऽएव व्यजयन्त येव मेषां व्विजितिस्ता मध याने- 

वेषां तस्मिन्त् सङ्कामे ऽघ्र॑स्तान् पिटयन्ञेन समे- 

रथन्त पितरो वै त॒ ऽआआसंम्तस्मात् पिदटयन्नो 

नाम॥१॥ 

तद्सन्तो यीश्रो व्वर्षाः। एते ते यै व्यज- 

यन्त॒ शरङमन्तः भिशिरम्त ऽउ ते यान्पुनः समे- 

रयन्त ॥ ₹२॥ 

अथ यदेष पतेन यजते। तन्नाह न्वेवे- 

तख तथा कं चन प्रन्तोति देवा अकुव्वेच्चिति 

न्वेवष एतत् करोति यसु चेवभ्यो देवा भाग मकल्प- 

यंस्त सु चैवबेभ्य एष एतङ्गागं करोति यानु चेव देवाः 

समैरयन्त तानु चैवेतद्बति खानु चैवैतत्पि. बं - 

यास लोक सुपोन्नयति यद् चेवाखात्रतमनो 



३४४ ॥ शतपधत्राद्यणम् ॥ ( भप्र° रत्रा ) 

ऽचरणेन इन्यते वा मोयते बा तदु चैवा- 

खेतेन पुनराप्यायते तस्मादा ऽएष एतेन 
यजते ॥ ३ ॥ | 

स पितभ्यः सोमवदभ्यः। षटकपालं परो- 

डाशं निव्वपति सोमाय वा पितमते घड़ बा ऽतव 

ऋतवः पितर स्तस्मात् षट्क पालो भवति ॥ 8 ॥ 
अथ पितृभ्यो बहिषद्ग्यः। अन्वाहार्यपचने 

धानाः ुर्व्वन्ति ततो ऽर्घः पिएिषन्यर्धा इत्येव 

धाना अप्िष्टा भवन्ति वा धानाः पितुभ्यो बहिः 

षट्म्यः॥५॥ ॥ 
अथ पितभ्यो ऽभ्निष्वान्तेभ्यः। निवान्याये 

दुग्धे सक्तटुप मथित एकशलाकया मन्थो भवति 

सक्तद् छ पराञ्चः परितरस्तस्मात् सक्षद्प मथितो 

भवल्येतानि हवोएषि भवन्ति ॥ € ॥ 

तद्यो सोमनेजानाः ४ सै पितरः सोमबन्तो 

ऽ यै दत्तेन प्क्ठन लोकं जयन्ति ते पितरो 

बर्हिषदो ऽथ यै ततो नान्यतर्चन यानभ्निरेव 

द्हन्त खदयति ते पितरो ऽग्निष्वात्ता णत 

$ ते ये पितरः ॥ ७॥ 



( र श््रा° ) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ३४५. 

स जघनेन गाहपल्यम् । प्राचौनावौतौ भत्वा 

दक्लिगसीन एत षर्कपालं पररोडाशं ग्ह्ञाति 

स॒ तत एवोपोर्थायोत्तरेणान्वाहायंपचनं द्तिगा 

तिष्ठन्न वहन्ति सक्त फलौकरोति स्तदु देव 

पराः पितरस्तस्मात् सक्तत फलोकरोति ॥ ८ ॥ 

ध स॒ दक्लिणेव दृषदुपले ऽउपद्धाति । दक्ति- 

गाधं गाह पल्यख षट॒कपालान्युपदधाति तद्यदेतां 

दक्षिणां दिशः सचन्त ऽएषा हि दिक् पितृणां 

तस्मादतां ट्क्िगां दशय सचन्ते ॥ € ॥ २ 

अथ॒ दट्चिानान्वाहा्यपचनं। चतुः सक्तिं 

व्वेदिं करोल्वान्तरदिशो ऽनु खक्तौः करोति चतस्रो 

वा ऽअरबान्तरद्शो ऽवान्तरदिभो वै पितर सस्रा- 

द्वान्तरदिशो ऽनु सक्तः करोति ॥ १० ॥ 

तन्मध्ये ऽगनिः समादधाति। पुरस्ताद 

देवाः प्रल्यञ्चो मनुष्यानभ्युपाहत्तास्तस्मनात्तेभ्यः 

प्राङ् तिष्ठन् जहोति सव्वतः पितरो ऽबान्तर- 

दिशो वे पितरः सव्वत-इवडहौमा अवान्तरदिश 

स्तस्मान्प्ध्ये ऽग्नि समादधाति ॥ ११॥ 

स॒ तत एव प्राक् स्तम्बयजुहरति । स्तम्ब- 

(2.1 



३५६ ॥ जतपघव्राद्यलम् ॥ { प्र० रत्रा) 

यजुहत्वायेदयेवा्रे परिण्ह्ञात्ययेल्यधेति पू्वंण परि- 
ग्रहेण प्ररिण््य लिखति हरति यन्वायं भवति 

स॒ तथेबोत्तरेण परिग्रहेण परिण्ह्ञाल्युत्तरे 

परिग्रह परिषद्यं प्रति खज्याह प्रोत्तणौरासा- 

दथेव्यासादयन्ति प्रोत्तणोरिष्यं व्हिसपसादयन्ति 

खुचः सम्म्ाटाज्येनोदेति स॒ यज्नपवौतौ भृला- 

ज्यानि गह्ञाति ॥ १२॥ 

तदाहुः । दिरुपश्ति गज्ञोयाद्रौ दयचानु- 
याजौ भवत इति तद्ष्टा्ैव क्त्व उपति 

रल्लोयात्रेयन्न सख व्विधाया अयानौति तस्मादष्टा- 

वैव क्तंत्व ऽउपश्ति ग्ञौयादाज्यानि यहौत्वास 

पुनः प्राचौनाबोतौ भृत्वा *॥ १३ ॥ 

प्रत्त ौरष्वयुरादत्ते। स इष्पमेवाये प्रोक्- 

त्यथ व्वेदि मथा्डौ बहिः प्रयच्छन्ति तत् पुरम्ताट् 

ग्रन्ध्यासादयति तत् प्रोच्योपनिनौय व्विखघख 

यन्यि न्न प्रस्तरं शह्लाति सक्घदु द्यैव पराञ्चः 

पितरस्तसा त्र प्रस्तरं रल्ञाति ॥ १४॥ 

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

. भुत्वा- इति ग॒ । 



( &अ० शत्रा) ॥ हितौयकाश्डम् ॥ ३४७ 

अथ सन्तहनं मनुविखण्डय। अपसलवि 

चिः पररिखशन् पयति सो ऽपस्लवि विः परि- 

स्तौयं यावत प्रस्तर भाजनं तावत परिशिनद्धयाथ 

घनः प्रसलवि त्रिः पयति यत पुनः प्रसलवि 

जिः पथेति तदानेवाम्ंखयान् पिह नन्ववागान्तेम्य 

एवंतत् पुनरपोदेतो मठ खं लोक ममि तस्मात् 

धनः प्रसलवि तिः पयति ॥ १५॥ 

। सं दक्तियोव परिधोन् परिदधाति दक्चिणा 

प्रस्तर स्तृणाति नान्तहधाति व्वि्ठति सकद 

छ्येव पराञ्चः पितरम्तस्प्रान्नान्र्दधाति व्वि्ठतौ॥ १६॥ 

सतत्र जुह्ध मासादयति अथ पुरवा 

मुप्ष्डत मथ धरुवा मथ पुरोडाश मथः धाना अथ 

मन्थ मासाद्य हवोषि मंख्श्ति ॥ १७॥ 

ते सवं ऽएव यज्नोपवौतिनो भृत्वा * । इत्या- 

यज † मानश्च ब्रह्म च पश्चात् प्रोतः पुरस्ता-. 

दग्नोत् ‡ ॥ १८॥ 

# भुत्वा-दइति ग । † इषाद्यज्-- इति च दष्टः डा मेवरेण । 

{ एरस्तादमोन्-दति ग । 



३४४ ॥ गशतचधत्राह्मणम् ॥ ( ४प्र° २ब्रा० ) 

तेनोपाप्शु चरन्ति। तिर-दूव वे पित- 

स्तिर-इवे तदादुपाशु तच्छा दुषाए्श चरन्ति ॥ १६ ॥ 

परित चरन्ति। तिर-इव वे पितर 

स्तिर- इवैतदात् परिवृतं तस्मात् परिवृते 

चरन्ति *॥२०॥ | 

अधेष मभ्याद्धदाह । अग्नये समिध्य माना- 

यानु ब्रृहीति स एका मेव होता सामिशनौ 

विरन्वाह  सक्द् चेव पराञ्चः पितरस्तस्माटेक1५ 

होता सामिधेनौं चिरन्वाह ॥ २१॥ ५ 
सो ऽन्वाह। उशन्त सत्वा निधौ मद्युशन्तः 

समिधौ महि। उशन्नुशत आवह पिद न्हविषि 

$ऽअत्तव ऽद्लयथाभ्नि मावह सोम मावह । पितन् 

त्वोमवत अवह पिद्धन् वर्हिषद आवह पिद, 

नग्निष्वात्तानावह देवां३ $ प्राज्खर्पां३ ऽआवहा- 

ग्नि होचायावह सं महि मान माबहेत्यावाद्यो- 

परविशति ॥ २९॥ 

अथाश्राव्य न होतारं प्रवुणौते। पिद्रयन्नो 

--------------~_~____________`_____[__`_`_{_[{____{__ ` {~` 

* चरन्ति- दति च दष्ट डा° वेबरेण। 



( &ग्र° शत्रा० ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ २४९. 

वा ऽअयं नेद्गोतारं पिष दधानीति तस्मान्न 

होतारं प्रवुगणैते सोद होतरिल्येबाहोपविशति होता 

होठषदन ऽउपविश्च प्रसौति प्रमृतो ऽध्वयः 

सु चावाद्ाय प्रल्यङ्ङूतिक्रा मत्यतिक्रभ्खाश्राव्याह 

समिधो यजेति सौ ऽपवबहिंष खतुरः प्रवाजान्य- 

जति प्रजा बे वर्हिनंत् प्रजाः पितृषु द्घानौति 

तस्म द्पवहि श्चतुरः प्रयाजान्यजल्यथाज्च भागाभ्यां 

चरन्तयाज्यभागाभ्ं चरित्वा *॥२३॥ 

ते सर्वं ऽण्व प्राचौनावीतिनो भूत्वा †। एते 

हविभिं : ‡ प्रचरिष्यन्त इत्यादाज मानश्च ब्रह्मा च 

परस्तात् परोतः पश्चाद्ग्नौत्तदु ताश्रावयन्ो ३८ खधे 

व्यस्त सखधेति प्रल्याश्रावणपः खधा नम इति 

व्वलट्कारः $ ॥ २६ ॥ 

तदुहोवाचासुरिः। आखावयेयुरेव प्रलयाख।व- 

येयुव्व षट् कुरयुनं यज्ञख व्विधाया यामेति | ॥ २५ ॥ 

अथाह पितुभ्यः सोमवद्भ्यो ऽनुत्रूहोति । सो- 

#* चरित्वा- दति ग। † भूला-इति ग । 

+ रुतेहेविभिः- इति क, ङः | § वघटकारः- इलति ग ) 

| अयामेति - इति ग। 



३५० ॥ शतपथ्त्रा य लम् ॥ (भ्प्रण रत्रा) 

माय वा पितुमतै स इ पुरो ऽनुवाक्ये ऽअन्वा- 

डेवाया बे देवान् प्रच्यावयन्ति इाभ्यां पितृन् 

त्सक्ठदु दयेव पराञ्चः पितरस्तस्माहं पुरो ऽनुबाकये 

ऽअन्वाह ॥ २६ ॥ 

स॒ उपसणौत ऽन्यम् । अथाद्य पुरो- 

डाशस्यवदाति स तेनेव सह धानानां तेन 

सह मन्यद्य॒ तत् सक्तद्बदधात्यथोपर््टदि राज्य- 

खाभिघारयति मत्यनक्तावदानानि नातिक्रामतौत 

एवोपोल्यायाश्राव्याह पितन् त्सोमवतो यज्ञेति व्वन- 

रक्तै जुहोति ॥ २७ ॥ 

अथाह पितभ्यो बहिंषदभ्यो ऽनवब्रहौीति। 

उप्रस्तणोत ऽअआज्य मधासां घानाना मवबदयतिस 

तेनेव सह मन्यद्य तेन सह परोडाशख + तत् 

सक्तदवदधाव्ययोपरिष्राहिरानल्जस्याभिघारयति मत्य 

नक्तावदानानि नातिक्रामतीत एवोपोल्यायाश्रा- 

व्याह पितन् बहिषदो यजेति व्वषटक्तते 

जुहोति ॥ र८ ॥ 

0 र ----- ------------------~----------~-------------------- 
"> 

# पुरो डाल्स्य इति च दष्टः डा० वेवरेण । 



( अर ब्रा) 1 दिलौयकाण्डम् ॥ ३५१ 

अथाह पिदभ्यो ऽग्निष्वात्तेभ्यो ऽनुत्रहौति । 

स उपस्तृणौत ऽआज्यमथाख मन्धच्यावयति स 
तेनैव सह पुरोडाशख तेन सह धानाना तत् 

सक्लदबदधा्यथोपरिष्टादिराज्यखाभिघारयति पर्य: 

नक्तावदानानि नातिक्रामतौत एवोपोल्यायाश्ा- 

व्याह पितुनगिनि प्वात्तान्यजेति व्वटुक्तते 

जुहोति ॥ २९ ॥ 
अथाहाग्नये कव्यवाहनायानुत्र.हौति । तत् 

स्वि्टक्वते हव्यवाहनो वे देवानां कव्यवाहनः पितृणां 

तस्मादाहाग्नये कव्यवाहनायानुत्र. होति ॥ ३० ॥ 

स॒ उपरस्तणोत ऽअाज्यम्। अथाख परो 

डाश्यावदति स तेनव सह धानानां तेन स 

मन्यख तत् सकछषदवदघाल्ययोपरिषटाहि राज्यसयाभि- 

घारयति न प्त्यनक्तावदानानि नातिक्रामतैत 

एवोपोल्यायःश्ाव्याहाग्निं कव्यवाहनं यजेति व्वष- 

रक्षते जुहोति ॥ ३१॥ 
स॒ यन्नातिक्रामति। इत एवोपोदल्यायं जुहोति 

सक्रदु श्व पराञ्चः पितरो ऽय यत् सञ्चत् सक्तत् 

उन्वेषा हविषा समवद्यति सक्लदु श्व 



२५२ ॥ तपथत्राद्यणम् ॥ ( भप्र° ग्ना) 

पराञ्चः पितरो ऽथ यद्व्यतिषङ्ग मवदानान्यवद्य- 

व्यतवो वे पितर छतूनेवेतद्व्यतिषजब्धुतृन्त् सन्द 
धाति तस्मादट्व्यतिषङ् मवदानान्यवद्यति ॥ ३२ ॥ 

तद्ंकै। णत मेव हो मन्य सादघति त 

होतो पद्धयावेव जिघ्रति तं ब्रह्मणो प्रयति तं 

बद्ा।>व जिघ्रति तमग्ने प्रयति तमम्नौद् 

व * जिघ्रल्ये तनन्वेवतत् कुंव्वन्ति यथा त्वव 

तरख यनज्ञखेडापाशित्र समवदयन्तयेव मेबेतखापि 

समवद्येयुस्ता मुपदयावेव जिघ्रन्ति न प्राश्नन्ति 

प्राशितव्यं त्वेव व्वयं मन्यामह ऽइति ह स्माहामुरि- 

यख कस्य चाग्नौ जुह्वतीति † ॥ ३३ ॥ 

अथ॒ यतरो दाखन् भवति। यदाध्वयुवा 

यजमानो वा स उद्पाच्न मादायापरसलवि चिः 

परिषिञ्चन्पयेति स यजमान प्िलर मवने- 

जयल्यसाववने निच्ेत्यसाववनेनिच्छेति पितामह- 

मसाववनेनिच्ेति प्रपितामह { तद्यथाशिष्यते ऽभि- 

षिञ्चेदवं तत् $ ॥ ३४ ॥ 
~` 

* तमरसोद्वव-दइति च टट डा° वेवरेण। 1 जुद्ंतौति- इति ग ) 

¦ पपितामदह-इति क, डः | $ तत॒- इति ग) 



( ६श्र० १नरा ) ॥ दितौयकाय्डम् ॥ २५२. 

अथाख पुरोडाशचावदाय | सथ्ये पाणौ कु- 

रते धानाना मवद्ाय सव्यं पाणो कुरूते मन्यखा- 

वदाय सव्ये पाणो कुरत ॥ ३५॥ 

स ये मामवान्तरद्श मनु सक्तिः *। तखा 

यजमानख पिच ददाल्यसाषेतत्त ऽदत्यथ ये मा- 

मवान्तरदिश मनु सक्ति तां यजमानख पिताः 

महाय ददात्यसावेतत्त ऽडइव्यथ ये सामवान्तरदि्श 

मनु सक्िस्तखां यजमानख प्रपितामहाय दटा- 

त्यसावेतत्त ऽदल्यथ वे मामवान्तरदिश मनु सक्ति 

स्तस्य निष्ट ऽ पितरो मादयध्वं यथाभाग 

माहषायघ्व भिति यथा भाग मश्नौतैव्येवेतदाह 

तदयदेवं पिद भ्यो ददाति तनो खा ग्पितृनेतस्मा- 

दनज्ञाच्रान्तरेति ॥ ३६ ॥ 

ते सव ऽणव यन्नोपवौतिनो भूत्वा † । उदञ्च 
उपनिष्क्रम्याहवनौय समुपतिष्ठन्ते देवान्वा ऽएष 

उपावत्तते य॒ अआहिताग्निर्भवति यो दशंपृण- 
--- ----------------- --~ ~ + ----~ 

# सक्तिःः-इतिग, घ। 

† भूत्वा इति ग, घ। 

४५ 



२५४ ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ ( ५प्र० रेत्री°¶ 

मासाभ्यां यजते ऽयेतत् पिद्यन्नेनेवाचारिषुस्तदु 

देवैभ्यो निह्ुवते * ॥ २३७ ॥ 

णेनद्रौभ्या माहवनौय मुपतिष्ठन्ते । इन्द्रौ छयाह- 

वनीयो ऽच्षनमौ मदन्त शव प्रिया अधृषत। 

अस्तोषत खभानवो विप्रा नविष्टया मतौ योजा 

च्विनद्र ते इरौ॥ सुसन्दुशं ल्वा व्वधं मघवन्व- 

न्दिषौ महि। प्र नुनं पृगंबन्धुर सुतो यासि 

व्वशा८२॥ अनु † योजाच्विन्द्र ते हरोऽ 

इति ‡ ॥ ३८॥ 

अथ प्रतिपरत्य गाहपत्य सपतिद्ठन्त | मनो 

न्वाहा मह नाराशपसैन स्तोमेन । पितृणां 

च मन््रभिः॥ चरा न एतु मनः पुनः क्रत्व 

द्च्ता् जोवसे। ज्योक् च सूये दशे * ॥ पुनर्नः 
पितरो मनो ददातु देव्यो जनः । जोवं वरात् | 

* निहते इति सा०-सम्मत इति डा० वेवर्, । 

† "वशां ३ऽअनु"-इति च दष्टो डा०-वेवरण । 

‡ “हरऽद्रतिः-दइति ग। 

§ “दगर'-इति ग, च, 



( ईश्र° शब्रा ) ॥ दितौीयकाणर्डम् ॥ २५५ 

सं महोति पिदयन्नेनेबव वा ऽएतदचारिषु- 

स्तदु खलु पुन्जोबान्पिपदयन्त तस्मादाह जीवं 

` व्वातः सचेमहोति *॥ ३९ ॥ 
अथ यतरो ददाति। स पुनः प्राचोना- 

बोतौ भृत्वाभिप्रपय जप्यमौ मदन्त पितरो 
यथाभाग माहषायिषतति यथाभाग माशिषुरिलये- 

वेलदाह ॥ ४० ॥ 

्रथोदपातच्र मादय । पुनः प्रसलवि तिः 

परिषिञ्चन् पर्येति स॒ यजमानद्य पितर मवने- 
जयत्यसाववनेनिच्ेत्यसाववनेच्छेति पितामह मसा- 

 वबनेनिच्तेति प्रमितामड़ं तद्यथा जनुषे ऽभिषिजञ्चे- 

देवं तत्तद्यत् पुनः प्रसलवि विः परिषिञ्चन् 
पथेति प्रसलवि न ददं कर्मानु सन्तिष्ठाता 

ऽइति तस्मात् पुन: प्रसलवि चरिः परिषिञ्चन् 

पवेत ॥४१॥ 
अथ नोति मुदृद्य नमस्करोति । यपिददेवल्या 

वे नोविन्तस्मान्नीवि सुदृद्य नमस्कणेति यन्नो 
म" --------------~---------~----~-~----~-~---~----~---~-------------~~--- ~~ 

# सचतमह्ौति' -इतिग, घ! 



२५९ ॥ शतपयत्रा द्यम् ॥ (प्रन रत्रा) 

बै नमो यद्धियानेवेनानेलत् करोति षट् क्त्वो 

नमस्करोति षड वा ऽकतवं ऋतवः वितरस्तहतु- 

पवेवेतदन्ञं प्रतिष्ठापयति तमात् षट क्लवो नम- | 

स्करोति गहान्नः पितरो दत्तेति खहाणा् ह पितर ` 

ईशत ऽएषो ऽणतखाशौः कर्म णः ॥ ४२ ॥ 
तें मव्वं ऽएव यन्ञोपनोतिनो भत्वा । अनु- 

याजा्भ्या भरचरिष्यन्त दव्याद्यजमानशच ब्रह्मा च 

पञ्चात् परौतः पुरस्तादग्नीदुपविशति होता 

होढषदने ॥ ४३॥ | | | 
अथाह ब्रह्मन् प्रश्याखामि। समिध माधा- 

याग्नि मग्नीत् सम्ख्डटौति सचावाद्ाय प्र्यङ्डः 

तिक्रामल्यतिक्रभ्याश्चाव्याह देवान् यजेति सो ऽप 

वर्हिषौ दावनुयाजौ यजति प्रजा वै ब 

प्रजाः पिढषु दधानीति तस्मादप बर्हिषी दावनु- 

याजी यजति ॥ ४४ ॥ | 

अथ सादयित खच व्यहति। खचौ 

व्यद्य परिधौन्त्यमज्य परिधि मभिप्डयाश्राव्या 

हेषिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः 

सुक्तवाकाथेति सूक्तवाक होता प्रतिपद्यते नाध्वयुः 



=----=------. ----- --=--~~---- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ---~ 

( अरग शब्रा° ) ॥ दितीयकाणर्डम् ॥ २५. 

प्रर समुल्ञ.म्पतौल्येवोपास्त यदा होता मृक्त- 

वाकं माह # ॥ &५ ॥ 

अ्ाग्नोदाहानु प्रहरति। सन किञ्चनानु- 

प्रहरति तूष्णी मेवात्मान मुपस्य. शति ॥ 8६ ॥ 

अधाह संबद्खेति † । अगानम्नोद्गञ्छटावय 

श्रौषट् सगा देव्या होढभ्यः खस्ति मानुिभ्यः शं 

योबरहौव्येपस्फःशत्येव परिधौनरानुप्रहरत्ययेतहहि- 

रनुसमखति परिधोख्ध ॥ ४७ ॥ 

तदेके । हविरुच्छिष्टं मनु समखन्ति तद् तथा 

न करुयांइतोच्छिष्टं वा ऽएतन्नेडतोकच्छिष्ट मग्नो जुहवा- 

मेति तस्मादपो वैवाग्यवहरेयुः प्राश्नोयुव्वा॥ ४८॥ २॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके डितोयं बाह्मणम् [६. १. ॥ 

# “सेतवाक माह'-इति ग , च|. 

† सवद्श्वेति'~-द्तिग, च। 



३१५८ ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ ( भप्र° रेब्रा० } 

॥ ओखगणिणाय नमः ॥ ` 

यस्य निःखसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निगमे, त महं वन्दे विद्ातीधंमहेश्वरम् ॥ १॥ 

अध पिण्डपिटयन्नं # विधिषु: पितणा सुत्पत्ति माह--. 

“महाहविषा इ वा दूत्यादि ¶ । “चेव मेषां विजितिरिति । व्यज- 

यन्तेति सम्बन्धः । “अध यानिल्यादि। यस्मिन्" ततासुर- 

युद्धे येषां देवानां मध्ये यान् एवः असुराः “अन्नन्' अमारयन् , 

“तान्' हतान् देवान् पिदटयज्ञाख्येन वच्यमाशेन कमणा समै- 

रयन्त'ः समागच्छन्त। ते सृताः पिददेवता एव अभवन् । 

पितुनुदिश्च कियमाणलात् "पिटयन्नःः इति अन्वर्थेयं सञ्ज्ञे- 

त्याह -- “तस्मादिति ॥ १॥ 

"'तदसन्त इत्यादि । "तत्ः तवर येः देवाः व्यजयन्त 

विजय मेव प्राप्ताः, न पुनरसुरेण हताः, तेः वसन्तायुतु- 

लयाब्मकाः ; यान्" हतवन्तः, तेः पि्टयन्नन “समैरयन्तः 

सम्रगच्छन् , तेः एव शरदाद्यास्वय ऋतवः । एतेषा मनु- 

रूपत्वप्रतिपादनम् उपरिष्टात् $ “ऋतवः पितरः'-इति करिष्य- 

माणस्तुव्यो पोद्वातत्वेन ॥ २ ॥ 

# अथ पिद्टयज्ञ् इति च। 

† आमेवोऽशटाकपालः; पुरोडाशः, सौन्यञ्चरूः , सावितौ इादश- 
कपालो ऽ्टाकपालो बा उपांशुदेवतः;, सरस्वते चरः, पूषणो चरः, 

रेन््रासो दादणकपालः , माडेन्द्रखचरुः , वेश्चकमेण एककपाल उपांशु 

डदेवत;। रषा मष्टानां हविषां नाम मदाहविरिति | 

; इदेव जाद्धरे चतुधैकष्डिकायां (३४४ ए° ६ पं०) द्र्टयम्। 



{ अ श्ब्रा° ) ॥ हितीयकाश्डम् ॥ ३१५९ 

दटानोन्तनानुष्टानस्यायि उक्तफलसाधनत् माह-- “श्छ 

यदिति। श्रथः इटानौ मपि एषः यजमानः “एतेनः 

पियन्नेन यजतेः इति “यत्, (तत्ः तस्मात् । अह, नुः, 

"वः इति त्रयो निपाताः। “रतस्य यजमानस्य सम्बन्धिनं 

कञ्चनः “चन'-शब्टोऽप्यर्ये , क मपि पुरुषं नः एव चलन्ति 

असुरादटथो न मारयन्ति। तत्र क्तानुकरत्े डतु माह - “इति 

देवा इति। इथं देवाः" पुरा कुवन्" पिटयन्नाख्य' कमं । 

टवेर्यन प्रकरेणानुष्ठितम् , तेनेव प्रकारेणानुतिष्ठति, न 

स्वातन्ेयण किञ्चित् करोतीत्यधंः। तदेव द्रव्यदेवतासङ् 

प्रतिपादयति- यसु चैवेभ्य इत्यादिना। “एभ्यः पिटभ्यो 

यम् एव पुरोडाश्धानादिरूपम् (भागः ट्वाः' अकल्पयन्, 

"एतत्" एतहि "एषः यजमानोपि तम् एव॒ भागम् ठभ्यः 

-करोतिः। तथा देवाः पुरा असुरहतान् पभावं प्राप्तान् ध्यान्' 

एव॒ समीरयन्तः समगच्छन् , तान् एव पिल प्राप्तान् देवान् 

"एतद्' यजमानः “्रवति' इविषा तपयति । अवतिरत्र ठक्चार्थः # । 

तेन च पिहदेवतातपशेन “खान् खकौयानेव “पितुन्” पिदढ- 

पितामहाव्यान् श्रेयांसम् प्रशस्यतमं लोकम्ः “उपोत्रयतिः 

 उपप्रापयति। अपिच श्रत" अ्रस्मिन् कर्मणि “अस्यः यजमानस्य 

श्रत्मनः' सखस्य ्नुचरणेनः अनुगमनेन च यदेव प्राणिजातं 

“इन्यते', (मौयते' ताडयते । यदा “मौयतेः ^“मौङ ¶ दिंसायाम्? 
------------------------------_-~-~- ----------५ ~ ------------------------------~---~ 

* “व-रत्तण-गति-कान्ति-प्रीति-टप्तावगम-प्षैश्-श्रवशण-स्ाम्यथे- 

याचन-श्ियेच्छ(-दौप्रावाप्रालिङ्खन-ह्ि सा-टान-भाग-ठद्धिघु"- इति ° 

प° ६०० घा०। 

† मिद् इति ( ब्दा पर र्दट्धा०) च। 



६० ॥ गतपथब्राह्मणम् ॥ ( प्र० रत्रा°)} 
७ 

इति धातुः # । “एतेनः पिहयनज्ञ न अरस्य तदेव पुनराप्यायते, 

पुनः प्रहडं भवतोति। “तस्मादिति पिढयन्ञस्य ` विधिः। 

यस््ात् उदीरितफलदेतुः पिटयज्नः, तस्मादनेन यष्टव्य मिल्यकः | 

'यजतेः-इति पञ्चमलकारेन ` वत्तमानोपरेशः % ॥ ३ ॥ 

तत्र प्रधमं हविविधत्ते-- “स पिभ्य इति सोम एवा 

मस्तीति सोमवन्तः क्तसोमयागः। एतदिशेषयागविशिष्टेभ्यः 

"पिलभ्यः' षटसु कपालेषु संस्कतं धुरोडाशं' “सः' यजमानः 

निवपेत् । टेवताविकल्प माह - “सोमाय वेति । > > > 

सोमाय वा निवापः कर्तव्यः। तदुक्तं कात्यायनेनापि-- 

“पिभ्यः सोमवह्वाः षड्कपालः सोमाय वा यपिलमते- 

इति % । इदं टेवताविकल्य माशखलायनोऽप्याह स्म-- “पितरः 

सोमवन्तः सोमो वा पिलमान्"”-इति §। कपालसद्कयां त्रशं- 

सति-- “खड् वा इलि । (ऋतवः पितर दति । शरदेमन्त- 

शिशिराः, त एतै यत् पुनः सर्गरयन्तेव्यान्नातवान्, तत् 

पितृणा ख्तुतादार्म्यम् । यद्वा ` यक्षिन् वा ऋतो पुरुषः 

प्रमीयते , सोऽस्यामुखि ल्लोकं भवति"इति अुव्यन्तरे प्रसिद्धेः || 

वसन्ताद्यु वात्काः पितरः ॥ ४ ॥ 

दितीयं हविविधत्ते-- “श्रथ पिठभ्यो वर्हिषद्धा इति । 
वर्दिंषि सीदन्तीति बहिषदोऽक्लतसोमयागाः , केवलहविर्यन्न- 

न्व 4 पणः सस -+------------------~-~----~-~~-~-~-~-~-~--- ~~~ ~ ------~------- ~= - ~~~ 

# द° अआ ११३७ घा०। 

† का० ओौ० ० पद, १९। 

{‡ का० श्रौ० च०५..६, £, ९.2 1 

§ य्न श्रौ द° २. १६. २१ । 

| ते जा० १,६.८३ । 



{ ईश्र श्रा ) ॥ हितौयकार्डम् ॥ १९१ 

याजिनः पितरः । षीदरादित्वात् वणंलोपः ५। एतदुगुण- 

विशिषटेभ्यः पिभ्यो धानारूपं इवि: कत्तव्य मितिं रषः 4 । 

तवव रणप्रकार माह -- “्रन्वाहायंपचन इति । षटयवतण्डला 

धानाः; तदधं दह्किणाग्नौ भजनकपाल मधिखित्य, ततर 

त्तण्डलानोप्य भर्जनं कुर्यादित्यथेः । ततो भजनानन्तरं ता 
घाना इेधा विभज्य, रही; प्रकषतिवत् समन्तकं “पिषन्तिः 

समन्तकं चुणंयन्ति। “पिष, सञ्जूरणे इति धातुः कै । चां 

इत्येव । एव॒ भेवापरा अर्वां शानाः अ्रपिष्टाःः पेषणरहिता 

अधिक्तता भवन्ति, ता अपिष्टा धानाः ्पिलमभ्यौ वर्हि 

षड्वः' देयाः ६ ॥५॥ 

श्रथ ठतोयं यागं विधत्ते-- “अथ पिभ्योऽजिष्वान्तेभ्य 

दति |। आधघानमंस्काराभावेन तेताग्यभावात् केवल मौपा- 

सनानिनैवादयमाना (?) गौः निवान्या । षष्टार्थे चतुथी । तस्याः 

पयसि प्रचिप्तो मथितो धानाचुणः¶ृ, रकशलाकया' एका 

चासौ शलाका च, “पूवं का्ंकसवं ०" -दत्यादिना # समासः । 

एकयैव शलाकया सक्लत्" एकवारम् (उपमथितः' आलोडितों 

हविः मन्यः भवति' इयथः । उपमथनस्य सक्छ प्रशंसति -- 

“सक्दु दयबेति । एकवार मैव हि श्रध्वय॒ स्तस्माद् गाह पल्यापरदटेशात् 

उल्याय अन्वाहा्यंपचनस्या दूरे णोत्तरप्रदेशे ८ > > रागता अपुन- 

* “एषोदरादौनि यथोपदिष्टम्" इति पा स° ६, ३. १०६। 

† का० यौ स०५. ट. १९। ¡ रु० प° १५ धा०। 
$ काणश्रौ° स०५.८,१८ , १६ ब्ध्य, | का" श्रौ स, द, १२। 

¶ रघरव मन्य उच्ते। क## पा दू० २, १, ३६ । 

४६ 



३६२ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( धप्र° रेत्रा० ) 

रात्रत्ताः सन्तः पितरो भवन्ति (१), अतस्तेषां सक्ष मसाधार ण- 

ध्म इति हविः संस्कारस्यापि सक्लत्च समुचित मिति भावः # 

विहितानि तोरि हवींषि सम्भूय निगमयति-- “एतानिति ॥६॥ 

एतेषां हविषां या देवताः “"पिभ्यः सोमवड्यः'?-इत्यादिना 

निर्दिष्टाः , तासां स्वरूपं परस्मरासङ्गोणं मिति त्रतै-- “तद्य 

इति । (तत्ः तत्र ॒सोभमेनेजानाः' सोमेनेष्टवन्तः पञ्चलवं प्राप्ताः 

^ते पितरः' “सोमवन्तः' इत्युच्यन्ते । ्रथ'-शब्दः त्वथैः। ओः 

तु "पक्तोनः पाकसंस्छतेन, चर्पुरोडाशादिहविषा देवेभ्यो दत्तेन 

कैवलं हवियंन्नयाजिन णव % सन्तो (लोकं जयन्तिः, “ते पितरः 

'बहिषदः' इत्याख्यायन्ते । श्ये" पुनः (ततः तयोमध्ये “अन्य- 

तरत्' अ्रपि ननः प्राप्नुवन्ति, केवल मौोपासनाश्निरेव “दहन् 

शरी रान्ते खदयति' आखादयति , मन्नयतीव्यर्थः । तैत्तिरीयके 

ऽप्यानातम्-- “ये वै यज्वानः, ते पितरो बदहिंषदः--० ; येवा 

श्रयज्वानो ग्टहमेधिनः ते पितरोऽगिष्वात्ताः”“-इति ४ ॥ अ ॥ 

पिटयनज्ञप्रयुक्तं॑विशेषं वक्त चोदकप्राप्त मङ्गकलाप मनुक्रा- 

मति-- “स जघनेनेत्यादिना। दक्तिणामुखत्वं प्राचीनावौतितवं 

च हविग्रहणे विशेष इत्यथंः । “स॒ तत रएवैत्यादि। सः" 

अध्वयुः तस्माद् गाहपव्यापरदेशादुलयाय अन्वाहार्य पचनस्य अदूरे 
शोत्तरदेशे दक्तिणामुखस्तिष्टन् अवहन्यात् § । चोदकप्राप्तं फलौ- 

# “यदसज्लद वानां तत् , सक्लत॒ पित्रा मिति पिच्रलादव सल्लद्- 

ग्रहे प्राप्रे आद - "चतुर्वा महणम् ( का० श्रौ सू° ५,२८, १३ )- इति 
वा निर््धारणे"-इति या० दे 

† “हविर्य्यागिन ण्व'- इति च । 4 । 
‡ ते त्रा १, ६.६, ६। § कार्श्रौर ख० ५,८.१४ का) 



( &अ० शब्रा) ॥ हितीयकाण्डम् ॥ २३६३ 

करणस्य ` तिष्करण मपास्य सक्लच्च' विधत्त -- “सक्त फलौ- 

करोतीति ॥ ८ ॥ 

स॒ दक्तिशैवेति। सः अध्वयुः दद्िणामुख एव सन् 

अवहननदेशे पेषणाथं हषदुपले' उपदध्यात् । षट् कपालस्य 

पुरोडाशस्य गाड पत्यदक्तिणायां खपशं विधाय स्तौति-- “दक्षि 

णाद्व गाहपत्यस्येत्यादिना # । “तद् यदेता सिति। "तत् 

तव पिटयन्नसम्बन्धृत्विनानुषेयपटार्थेषु "यदुः यस्मात् कारणात् 

एतां दक्िणां दिशं सचन्ते ऋलिग्यजमानाः समवयन्ति । 

"पच ` समवाये ?-इति †† धातुः। “एषा डौति। “हि'-शन्दो 

दच्िंणस्या दिश इह अखुत्यन्तरप्रसिदं पिटसम्बन्धं द्योतयति । 

तधा च तै्तिरीयकम्-- “देवमनुष्या दिशो व्यभजन्त , प्राचीं 

टवा दक्िणं पितरः'-इति % ॥ ९ ॥ 

पिव्याया वेदेनि माणं विधत्ते-- “अथ दक्तिशेनेति § । “चतुः- 

स्रक्ति मिति। चतसः खक्तयः कोणा यस्याः सा तथोक्ता। तासां 

चतुःखक्तौना मागेयादयवान्तरदि क सम्बन्धं विधत्त -- “श्रवा 

न्तरदिशोऽनज्िति। लक्षणे अनोः कमंप्रवचनीयत्वम् |, “कर्म 

प्रवचनौययुक्ते "इति हितीया ¶ु । अवान्तरदिकस्थाः खत्री कुर्था- 

दिव्यः । ` खक्तौनां चतुष्ट सुपपादयति- “चतखो वा इति। 

पितृणा मवान्तरदिगृरूपता खुत्यन्तरप्रसिदधयाच्रवगन्तव्या ॥ १०॥ 

* का० श्रौ सू° ५,८, १४ ख । 
† मा० उ० ६६७ धा०। ‡ ते" सं° ६, १,१.१। 

§ “दन्तिन दच्तिणामि' परिढत सदगदारं तन्मध्ये वेदिं करो- 

व्वान्तरदिक् खक्ति माप्नान्ते- दति का० ओ्रौ° ख” ५. ८, २१ 

| पा० ख० “अनुलच्चरी"-इति १,४,८८। ¶ प्राण ० २,३,८। 



२९६४ ॥ गशतवथनव्राह्यणम् ॥ ( भ्रप्र° रत्रा) 

अ्रथाग्निखापनं विधत्ते- “तन्ध्य इति दल्तिणाग्नि 

माहव्य तस्या वेटेम॑ध्ये स्यापयेदित्यर्थः । तथा च कात्यायनः -- 

अवान्तरदिक् खक्ति माप्षयान्ते दक्तिणानििं मध्येऽस्याः करोतिः'- 

इति %# । एतन्मध्ये स्थापन सुपपादयति-- “पुरस्ताद इत्यादिना । 

ुरस्तात्" पूवस्यां दिशि श्राहवनीयसमीपे प्रत्य" प्रत्यङ्मुखा: 
सन्तो देवा “मनुष्यान् ऋलिम्यजमानान् ्रभि'-लच्य “उपा- 

वत्ता: उपगता भवन्ति । तस्मात् कारणात् तेभ्यः" देवेभ्यः 

श्राङ सुखः "तिष्ठन्" तअ््वयुः जुहोति। व्याप्यावखितानां 
तेषां सवतोसुखतल्र सुपपादयति-- (सवतः पितर दइति। 

अवान्तरदिशां व्यापिल्वेन तद्भूपाणं पितुग्ण मपि व्यापित्वात् 

प्राच्याव्यन्यतमदटिङ् सुखलवं दु ज्ञान मिति सवतः परौत्य इवना्ें 

मध्येऽगेः स्थापन मिति निगमनवाक्यस्याथः ॥ ११॥ 

स तत एवेत्यादि । अस्मिन् हि पियन्ञं द्तिणा दिक् 

प्राचौ जाता, ततः प्राकप्रतौचेतु दक्तिणोत्तरदिभौ सम्पन्नौ ; 

तत्र सव्यभागऽवखिता प्राचो दिक् उत्तरा, दक्तिणभागावख्िता 

प्रतलोचो दिक् दल्तिणा ; तथाच प्रकतौ उदीच्यां दिशि क्रियमाणं 

स्तम्बयलजुहरण मत्र प्राच्यां सम्पदययते। अरय मर्धः ,-- तस्या 

वेदेः सकाशादेव सोऽध्वयः प्राक् प्राच्यां दिशि स्तम्नयजुहंरेत् % । 

तस्या वेदेः परिग्रह मभिनयेन दशयति-- “्रथेत्येवाम्रे इति | 

(मेः प्रघमम् “इत्येव एवमेव पश्चाद् भागे दक्तिणापवगं रेखया 

परिगह्लीयात्। अरथः अनन्तरम् इतिः ण्वम् उत्तरतः 

प्रागपवगं परिग्छह्यीयात्। एवं पुरस्ताद् दद्िणापवगं परि 
र र 

* का० श्रौ० ०५, ८ २९ख०, २२। 
† ९ भार १५७ एर ^?"-टौप्यनौ द्रया । 



( अ श्ब्रा° ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ २६१५ 

ब्छ्लीयात्। अतर प्रतीच्युटीचीप्राचौत्यनेन क्रमेण पूर्वोक्तरोव्या 

दक्तिणाप्रतौच्दग्दिगो भवन्ति। लतासु दिक परिग्रहण 

प्रक्लतौ व्याख्यातम् #। सुत्रितच्च काल्यायनेन- “पूवं परिग्रहं 

परिग्ण्हाति दक्षिणतः पञ्चात् उत्तरतश्च'"-इति "२ । 

लेखनादौनि यानि वेदिसम्बन्धौनि कमाणि , रतानि 

सर्वाणि अ्रतापि तधैव कव्यानि इति अभिप्रेत्य सिदवत् भ्रनु- 

क्रामति-- “लिखति इरति यदायं भिल्यादिना 4 | चवत्' (हाय 

हरणोयं भवति , तत् इरेत् इति सम्बन्धः । “स तथेवेति। 

येन प्रकारेण पूर्वपरिग्रहः कतः, तैनैव प्रकारेणोत्चरं 

परिग्रहं कुयात् | 

ननु परौ यज्ञ” इति{ परिपूर्वाद् ग्रहयेन्नविषये घञा 

भवितव्यम् , कथ मच ,-- पू्व-पूवपरिग्रडेशेति , उत्तर परिग्रह 

णेतिरूपसि्िः ? नेषः दोषः ; “व्यत्ययो बहुलम्" -इति || ग्रह- 

-ट-नि-ि-गमश'"- इत्यप् ‡‰ भवति । 

“शप्रतिषज्येति। “पुरा क्रुरास्य""-इति प्रकतौ यदनुमाजंनम् ¶¶, 

तत् क्षत्वेल्यथः। प्रकतिवदेव भथ प्रोक्षणौरासादयः?-इति 

व्रेष सग्नोघ्रप्रे षितार्थानुष्ठानञ्चाह - प्रोत्तणौरिल्यादिना। “स 

यज्नोपवीतौति। रएतावत् कमं प्राचौनावीतिनैवाध्वय् णा कत्तं 
-~---------- ~ --- ~ जवस 

# १का० रे० ध्रा ८२९ कण्डिका द्रव्याः । 

† का० ओ सू° २. ६. २५। । 

‡ तदक्तं कात्यायनेन - "पिटयन्ञाभिचिद्ययोः"- इति २. ६. २८ । 

$ पा० ख° ३. ३, ४७। | पा० सू° ३.१, ८५। 

^^ 1“ व २: ३। ५०८) †1† १० १६६ ए० ५ पं०। 

+ १० १५५ एर १्२पं०, १६८० ष्परं° द्रष्यये। 



२६६ ॥ शतपयत्रा ह्मणम् ॥ ( भ प्र २ेव्रा° ) 

८ व्यम् ; सः" अध्वयुः इदानीं “यन्नोपवौती' “भूत्वा प्राक्लतवदेव 

शआज्यानिः ग्टक्लोयात् £ ॥ १२॥ 

तव्लोपश्ति ग्रहि केषाञ्चित् मत सुपन्यस्यति- ““तदाद- 

रिति। श्डौ द्यतः इति तत्र कारणाभिधानम् श्रवः खलु 

पिलयन्नं “हिः यस्माद् ददौ पव ्नुयाजौः प्रयाजानुयाजाना 

मेव बर्हिष्टष्य विधास्यमानलात् प्रथमस्यानुथाजस्य . बहिषो- 

ऽननुष्ठाने सति दाेवानुयाजौ “भवतः, अतस्तदथं “दिरुप- 

ति ग्ह्णोयात्'†+। ननु प्रयाजेषु समानयनाधं मपि ग्रहोतु 

माज्येन भवितव्य मिति चेत् , न; प्रथाजेषु बदियुक्तस्य चतुर्थ- 

यागस्य प्रतिप्रि्ेन तव्प्रयुक्तस्य समानयमानस्याप्यभावात्। अत 

एवोत स् त्रकतता - “त्रसमानयनं वा बह्हिःसंयोगात्"-इति धः । 

इदानों पचचान्तर माह -- “तदृष्टावैवेति । प्रक्षतिवट् अष्ट 

छत्व एव (उपण्ति ग्लोयात्' । ग्ण्हतोऽभिप्राय माह-- “ने 

दिति। यन्नसम्बन्धिन्याः विधायाः, विधा प्रकारः संस्था; 

तस्मात् "न एव “च्रयानि' गच्छानि !इति' अनेनाभिप्रायेशेत्यथः । 

आज्यग्रहणानन्तर सिष्यप्रोत्तणा दिक म॑ खध्वर्योः पुनः प्राचीना- 

वीतित्वच्च विधत्ते - “श्राज्यानि गण्डोत्वेति ॥ १३ ॥ 

इश्यप्रोक्तणादिकं प्रकतिवदटेव कत्तव्य मित्यनुक्रामति- 

^प्रोक्तणौरिति। 'अधास्मा इति । श्रथः वेदिप्रोत्तणानन्तरम् 
© त + 6. 

शसः अ्रध्वयकै बहिः प्रयच्छन्ति" । आदाय अध्वयुहस्ते परि- 

कर्मिणो दब्युरित्ययः। ^लव्परस्तादुग्रन्यौति। तद् बहिः 

न -9.9 * ““यज्ञोपवोत्याज्ययद्रो"--इति का० ओ्रौ° सू० ५.२. २६। 

† “दिर्वोप्टति"-इति च का० श्रौ स्° ५, ८. २७ । 
{ का० श्रौ° सू०५,२८,३६। 



( €अ्र° शब्रा) ॥ दितीयकार्डम् ॥ २६७ 

श्ुरस्ताद्ग्रयि' पवस्यां दिशि यथा भवति तथा वैया मध्वय्- 

रासादयेदित्यथः # । तत् प्रकतिवदेव प्रोक्तणीगेषम् (उपनयः, 

बहिषः सन्नहनस्य ग्रसं विखंस्य , ततः सकाशात् प्रस्तर- 

मुष्टिः थक् न ग्ह्लीयात् ¶। तत्र कारण माह-- “सक्लदु 

द्यं वेति। वर्षः सकाशात् प्रस्तरस्य परथक्करणे बद्िषः सक्लच्छं 

व्याहन्येत , न चेतत् पि्यज्न युक्त मिति भावः ॥ १४॥ 

बहिषः स्तरणप्रकार माह -- “श्रध सत्रहन मिति। सत्र 

छ्य तेऽनेनेति सब्रहनं रज्ज: । श्रपसलवि' श्रप्रदक्तिणम् , अनि 

परितो वेद्यां शतिः परिस्तुणन्ः पर्ये तौव्यधेः । एवं परितः 

स्तरणानन्तरं “यावद् वहिः प्रस्तरभाजनंः प्रस्तरस्य योग्यं 

पथथाप्षं भवति , "तावत् परिशिनष्टिः अवशेषयेत् । “श्रध 

पनरिति। श्रध अ्रप्रदक्तिण्परिगमनानन्तरम् पुनः प्रसलदि 

 प्रदक्चिणं “त्रिः पर्येतिः। अत एव सूत्रकतोक्तम्-- “बर्हिमि- 

सरस्य युनच्ाग्रे र्हीत्वा तिस्त॒णत्रग्निं पयति प्रस्तरमातं शिष्टा 
ताचत् प्रतिपर्येति-इति ४ । 

एतत् प्रतिपरिगमन मनू स्तोति-- “तच्ानेवेति । तत्" 

तत्र॒ स्तरणसमये तिरप्रदक्िणगमनेन "यान् एव॒ श्रन् 

विप्र कर्षेण पिढलोकेऽवख्ितान् विविधान् ““पिढम्यः सोमवद्भ्यः"" 

 -इत्यादिना हविदंवताल्वेन प्राग्दर्भितान् श्रन्ववागात्' अनुप्राप्रोत्, 

`एतत्' एतेन पुनस्िः प्रदक्षिणएकरणेन तिभ्यः णवः पिभ्यः 

क का० श्रौ सू° ५, ८, २८। 
† कार खरो सू०५. ८, ३०। शप्रप स्तरोपसन्नद्व' ज घा वद्िः 

--इति तत्पद्धतौ (५.७) । 

‡ का० श्रौ सु०५, ८.२६, ३०। यूनं = सन्नदनम्'- इति या० दे०। 

¶ 



९६८ ॥ शंर्तपथत्राद्यणम् ॥ ( भप्र" रब्री०} 

सकाशात् पुनः अपोदरेति' अपगच्छति, खं सखकौयम् डमं 

लोकम् अभिः प्राप्तुम् । ^तस््ादिति , प्रतिपादितार्थ- 

निगमनम् # ॥ १५॥ | 

"स॒ दक्तिलैव परिधीनिति। सः खयं (दक्तिणः 

दक्तिणाय्रान् “एव परिधोन्' परिदध्यात् । ततः पञ्चात् पुर 

स्ताचच तत्र दक्तिणामनौ परिधोन्, उत्तरप्रागग्रः प्रस्तर , सर्व 

मवगेषिलं बहिश्च दकिणाग्रं स्तणौयात् । प्रकषतितः प्राप्ठं ^ 
वि्ठयन्तर्ानं निष्रघति-- “नान्तदंधातौति । अन्तर्बानेऽधस्तन- 

वह्िंबी विभज्येयाताम् ॥ १६ ॥ 

तस्मिन् प्रस्तरलुद्वादीना मासादनस्य प्रकारविशेषं विधत्त-- 

“स ततेति । प्रस्तरस्योपरि पश्चादुभारी प्रधमं “जुहम्' साद्य , 

ततः पूवभागी उपखतम्', ततः पुरस्तात् श्रुवाम्'  , अन्ततो 

"हवींषि", इत्यनेन क्रमेणासादयत्रासादितदविषा मभिमथनं 

क्यादिल्यथंः ६ ॥ १७ ॥ 

“^ते सवं एवेति । न केवल मध्वयु रेव , ऋलिग्यजमोनाः 
"सवं एव ते' अस्मिन् समये च्यज्ञोपवोतिनः › भवेयुः | । “इव्यात् 

-इत्यमिनयदभने ; अनेन प्रकारेण ब्रह्मयजमानी आहवनीयस्य 

पुरतो गत्वा, अरप्रदकिणं पर्या्त्य, पिढयज्ञवेदेः पश्चादेभं 
------- [ ----------------------------~-----~--~- ~ ------- <~ ------------ 

= काण श्रौ सु०५, ८, २४, २५ । 
† १ का०२ प्र ६. १३, ₹प्र* १.१ द्रष्य | 

† सवो जुहू; , उयग्डत् एषदाच्योपण्टच धवा" - इति पड्तौ या दे. । 
§ का० श्रौ° सु० ५, ८, ३१ , ३२ । 

| “सामिधेनिप्रं घाद्याज्यभागाभ्यां यन्नोपवीतिनः सवे"- इति का 
्पौ० सू० ५.८, ३३ । 



( £अ शत्रा) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ३१९. 

"परीतः परिक्रामत इत्यधः। आग्नीध्र तस्या वेदेः धुर 

स्तत् पूर्वदेशं गच्छत् # ; तत्र हि स्तम्बधलुदरणं कतम् ॥ १८ ॥ 

पिद्यन्नेनोपांशप्रचरणं विधत्ते -- “.तेनोपांशु चरन्तीति ^ । 

“तिर इवं वा इति। तिरोहिता एव पितरो ऽभवन् , तेभ्य॑ः 

श्यद्" उपांशु करणम् , (तत्' अपि “तिरः तिरोहित मेव 

मवति । तथाचान्तहिंताना सुपांश्प्रचरणं युक्तःमिति भावः ॥१९ ॥ 

पिटयन्नख्थानस्य परिखयणं विधाय स्तौति-- “परिद्ठत 

दति । "परित" परिषैष्टिते स्थाने ; सिद मन्यत् ॥ २०॥ 

त॒ एका मेवेति। सः: होता “चम्नये समिष्यमानायःः 

-इति अध्वयणा प्रेषितः सन् “एका भेव (सामिघेनौ' निः" 

ब्रूयात् । श्रवो वाजाः”“-इल्याद्याः सामिधेन्यः पञ्चदश धः । 

तत्र साभिधरेन्येकतवे कारण माह-- “सक्तदु ह्येवेति ॥ २९१९॥ 

अनुवक्ताव्यां ता मेकां सामिधेनौं दरयति “सोऽन्वा- 

हेति “सः होता “उश्न्तस्त्वा”-दइतिः § एतां सामिधेनीं 

तिः अनुत्रूयात् । अस्याय मथः-- ह रने! "उशन्तः काम- 

यमानाः वयं लां निधौमहिः वेद्यां खावयामः। तथा 

"उशन्तः त्वत्ताष्यः यागं कामयमाना एव सन्तः 'समिधौ- 

सहिः लां समिदं करवामहे। अगे! त्वमपि अस्मदुक्त 

*~--- ---~------ ~ => 

# का० श्रौ ०स्० ५. ८, ३४ , ३५। 
† “पियन्ञ उषां शुचरणम् , पुरस्तादुपचारः , बद्यजमानयो ख, 

पूवैवडा , अपन्न क; , दच्तिणाभिराहवनौयवत् , पूवे णाद्वनौयं प्रणीताः 
परिहरति , अधेवचच" इयौ (का० श्रौ सू० ५. द. १--८ ) सूताणौड 
समन्तादालोचखानि । † ऋ० सं०° ३. २७. १--१५ । 

§ ऋ० सं० १०, १६.१२; य° वा? सं० २०, ७०। 

89 | 



| 

| | 
२७० ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( भरप्र" रत्रा) | 

मधं उशन्" कामयमानः खन् उशतः" अस्मदौयं यन्न' कामय- | 

मानान् पितुन्" आवह" श्रागमय। किमथम् १? हविषि 

अत्तवे" अरस्माभिदंत्त हविर्भोकुम् । क्रियाग्रहण मपि कत्त 

व्यम्"-दइति # कमणः सम्प्रदानलाचतुर्थौ । “शरद मक्के ` 
इति ¶† , अस्मात् “तुमर्थे सेसेन्'"- इति तवेन् प्रलयः ४ । 

` “श्रधामिनि मावदेव्याटि । सामिषेन्यनुवचनानन्तरम् अग्नि 

मावद”-दइत्याद्यावाहननिगदं ब्रूयात् । ततरानौषो मावाज्यभाग- 

देवते , पितरः सोमवन्त इल्याद्याः प्रधानदेवताः , देवा आज्यपाः" 

प्रयाजानुयाजदेवताः । तेषां सर्वेषा मावाहनं कत्त मनिः 

प्रे्यते-- “शनिं होवायः-दइव्यादिना | शेषेण खिष्टक्लदेवताया 

श्रावाहनप्रतिपादनम् । शहोतायः होमाय होढकमणे वा मिम् 

आवह" । अग्निष्वात्तनान्नस्तव खभरूलो महिमा , तम् , तद्रूप 

स्लोकारिण मजि मावहैत्य्थः। “इृत्यावाद्यति। अनेन निग- 

देनावाह्य तव्रोपविशेदित्यथः ॥ २२ ॥ 

प्रक्तिवत् प्राप्तं डहीढवरणं निषेधति-- "अधाखाव्य न् 

होतार मिति §। बअ्रावाहनानन्तर माखावणप्रत्याश्ावणे कला, 

सौद होतः !' इलयेवाष्वुबृयात् ; न तु श्रन्नदेवो दैव्या 
षोता?-इति निगदेन होतारं प्रहणौतेव्यधंः । एतदुपपादयति-- 

“पिदयज्ञो वा अय मिति। यतोऽयं पिदयज्नः, अतोऽत्र 

पितरः सब्रिहिताः; तत्र यदि होतुबेरणं कुयात् , तदा नः 

"होतारं" तेषु पिद्टषु (दधाति सखापयति , न चैतद् युक्तम् , 

तिः अनेनाभिप्रायेण होतारं नः प्रणयात् ; किन्ति 

# पा० १, 8. ३२ सू° वा० १। † अदा० प० १ धा०। 

‡ पा० सू० २, ४,६। $ कार खरौर स०५,८, ३६। 



( ६ शना० ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ३७१ 

श्राश्चावणानन्तरं ब्रूयात् इति, तदाह-- सौदेति। हे 

श्खोलः' त्वं “सौद' उपविश इतिः एतत् वाक्यम् अध्वयुवुयाव् ; 

न होतुवरणम् । होता चेवं कछला होढषदनेः “उपविशतिः 

उपविशेत् । ॑ 

खुगाटाननिगदरेनाष्वय्: ्रसौतिः श्रनुजानाति। “शु 
प्रसवैशचययोः'?- इति # धातुः। सच प्रसूतः हता प्रेरितः 

अध्वयुः' 'सुचौ' जुहपशतौ आदायः प्रत्यङ“-सुखः अति- 

क्रामति । “अतिक्रम्य' वेदः पञ्चिमभागे खित्वा, आश्रावर्- 

प्रभ्ति ्रपवदिषः वर्हि्चतुधैः प्रयाजः, तदजं चतुरः प्रया- 

जान्" यजैत। बरहव्जनस्याभिप्राय माह-- प्रजा वा इति। 

शिष्टं निगदसिदहम् † ॥ २२॥ . 

विभिः प्रचरणाध प्राची नावीतिलवं पुनर्विध्तं -- “ते सवं 

एवेति । तैः ऋलिगयजमानाः “सवं एवः प्राचीनावीतिनः" 

भवेयुः | ब्रह्मयजमानाग्नौधासां पूवं परिक्रान्तानां प्रधानः 

यागाथ मन्यथा परिक्रमणं विधत्त -- “दल्यादिति! इथात् 

अनेन प्रकारेण ब्रदह्मयजमानौ चतुःखकरेवदेः परस्तात् प्रति- 

गच्छतः , ्रानोघ्रः "पश्चात्' प्रतिगच्छेत् । प्रधानहविषो याज्याना 

माश्रावरवषट कारानाचषटे-- “तदिति। तत्ः तत्र॒ पितपषु 

प्रधानहविष्घु ॐखघा'-दइति अध्वय राखावयेत् , रसु सखधाः 

-इति आग्निघ्रः प्रल्या्यावणं कुर्यात्, होता खधा नमः-इति 

+ अदा० प० ३० घा०। † का० खौ० खू° ५.८. ३७ । 

{ काश्रौ" सू० ५.६, १९। पित्रात्वादपसयं सवैर प्राप्त मेव, 
सवस्यापि वाचनिकस्याज्यभागान्तस्यावधि (८, ३३.) पूण इति प्राच्चीना- 

वौतिल्ं प्राप्न मेवेति काल्यायनेन नेद्ध पुन; खच्नित मिति ध्येयम् । 



रर ॥ गतपथव्राद्यणम् ॥ ( प्र" रत्रा° } 

वषटकुर्यात् । अव्याय मथः -- ॐ ओखावय”-“श्रस्॒ ओौषयर्”*- 

“वौषट "शब्दानां खाने एते प्रयोक्तव्या इत्यर्थं; ॥ 

त्राध्वयुत्रैषस्याय मघः-- ॐकारोऽङ्गीकाराधेः , स्वधेति 
पित इहविर्नाम । ₹ नौत्! पितर्थोपादौयमान मिदं 

हविः तवाभिमतं कि मिति। तत्तथास्त्िति च्रग्नौत्। नमः 

शब्दस्त्यागाधः , पितुश्च दौयमानैतत् शखधाः तदौयं 

हविः नमः व्यक्त मतु, इति वषट्कारप्रतिनिधिभ्रनस्य 

वाक्वस्याधेः ॐ ॥ २४॥ 

परक्षतिवदेवाखावणादिकं कर्तव्य मिति पक्तान्तर माह- 

“तदु होवाचेति। अआञओावयेयुः"-इत्यादिना आखावणदि- 

कन्त णा मध्वयुदौना भेकत्वेऽपि पूजां बहुवचनम् । 'यन्नस्य' | 

प्रक्षतिभूतस्य दश्पूणमासयागस्य विधायाः विधा प्रकारः 

संस्थानम् , तस्मात् नः ठं अयाम प्रच्यवामहे इतिः प्रागु- 

दौरितस्यापेक्ता ; अन्यथा हि आखावशादीनों व्रंक्तिवदप्रयोगात् 

यज्ञविधायाः प्रयतिः स्यादिन्यभिप्रायः। अत एव॒ सूचरकत् 

सखधाकरणयन्नस्य विकल्पं माह स्म- ॐ खधेव्यसु खधेति वा- 

ऽऽचुत प्रल्याखुते'-इति % ॥ २५॥ 

अनुवाक्याधं' प्रैषवचनं प्रयमयागस्य विधत्त - “अधाईति। 

+~_-----------___~___~___~_~__~_~~_~_~_~_~_~_~_~_~_~__-~_~-- 
=-= 8 = 

* “सधा नम इति वषट्कारः इति का” ओौ° ख° ५.६. १२। 
† का श्रौ ख०५, ६. १९। ॐ खधेत्यादिषु स्थानापत्ता श्तौ 

भव्य वेति पदमञ्जरी कारः, तथा चादाशखलायनः-- ““नि्याः क्ल तवः” इति) 

तेन ॐखधे्च ओकारः खण्राब्दगतोऽकार ख छ.तौ, - "आई खाराः 

-इति , तथा “अस्त खारघा"-इति , “खाङधा नमः- इति} र्वं 

“ये यजामद्दे - इयस्य स्याने `ये खघामद्धे'- इत्यपि बोध्यम् । 



{ ६० शब्रा ) ॥ हितीयकार्डम् ॥ २७३ 

पिव्रधान-सोमप्रधानयोरुभयोरपि युक्षल्लात् तदपेक्षया पितरः 

सोमवन्तः पिवन्तो वेति विकल्पः प्रागुषन्यस्तः; तदभि- 

प्रायेणातापि सम्प्रषश्य हेविष्यम्। होतानुवाक्यावचने प्रक 

तितो विश्रैष माह-- स इं इति। अनुवाक्यादित्व सुप- 

पाटयति - “एकयावा इयादि। रकाः एव अनुवाक्या 

"देवान् खरानात् प्रयावयन्तिः देवयजनदटेश मागन्तुम् । 

पितरस्तु परागम्रनात् अ्रपुनराद्रसिंङ्गलाः, ्रतोनते ठकया 

यरोतुवाक्यया प्रचावयितं शया; ; ततः प्रयज्नविशेषे कत्तव्ये 

 दहभ्य।' पुरोनुवाक्यभ्यां होता तान् “पितुन्! आगमयतीव्यथः॥२६॥ 

तलोणि हवींषि समवदाय एकीकाटेवता यद्व्या, तत्र 

पितृणां सोमवतां यजनप्रकार माह - “स उपस्तृ णौत आच्च 

मिति। “ददिराज्यस्येति। आज्येनोपस्तरण मैक मवदानम्, 

परोडाशादिहविस्वयात् सक्लव्सक्रदटवदानम् , तत् सक्लदिति 

यदवदानं सम्परदयते, एतेन सक्दवदधातीति वाक्य मुक्ताय 

भवति ॐ । यदि अभिघारण समुपस्तरणं च सक्दटेव स्यात्, 

लटा चतुरवत्षसम्परज्तिनं स्यात्; चतुरवत्तं हि यागयोग्धं 

द्रव्यम् , तस्माद् दिरभिघारणं कर्तव्य सित्यर्थः †। “प्रत्य- 

नक्तयवदानानोति । अवद्यत्यस्मादिल्यवदानम् , अ्रवसशिष्टं विः । 

क्त्यल्यटो वहलम्'-इति ध अपादाने ल्यट् । अवत्तशिटटनि 

हवींषि प्रत्यज्यादित्यधः । प्रकतिवत् प्राप्त मतिक्रमण' निषे- 

धति -- “नातिक्रामतीति § । कथन्तर्हि कत्तव्य मिति तत्राह - 
----------------------------------------------------------------------- 

# का० श्रौ ०५.४६. २, २५ 

१ र श्रौ सू०५.६.४। ‡ पान सू ३.३, १६९। 
§ का० श्रौ सू ०५,६,५। 



२७४ ॥ शतपथत्राह्मणम् ॥ ( भ्रण रत्रा) 

“इत एवेति । यतोपविश्यावव्ति , (इत एव' सानात् “उपो- 

्याय' ततैव तिष्ठता आओाबणादिकं कुर्यादित्यथः ॥ २७ ॥ 

दितीयलतीययागयोरेवभेवानुप्राणनप्रकारं द्शयति-“अघा- 

छेति। अतापि पूववदेव पुरोनुवाक्वादित्व भमवगन्तव्यम् । 

“उपस्तणीत इत्यादि , पूवंवत् ; एतावांसु विशैषः,-- दितीय- 

यागस्य हविरादाने धानानां प्राघभ्यम् , ठतीयस्य हविराटाने 

मन्यम्य प्राथम्यम् अस्माटेव प्राथम्यात् सोमवटादियागल्रयस्य 

हविषां तयस्य धारशेऽपि निर्वापकाले सपिलभ्यः सोमवड्धः 

षट्कपालं पुरोडाश मिति विकेषाभिधानम् # ॥ २८, २९ ॥ 

दलं प्रधानयागं कत्वा खिष्टज्लत्स्थानेऽग्निः कव्यवाहनो यव्य 

दत्यभिप्रेय तदनुवाक्या प्रैषस्य वचनं विधत्त -- “्रधाहाग्नय 

इति । "तत् खिष्टक्लत इति । यदेतत् “अनये कव्यवाहना- 

यानुत्रूहि”-इति सम्परैषवचनम् , (तत्' “खिष्टक्रतेः खिष्टलदा- 

गार्थम् । पितृणां कव्यवाहनसम्बन्धप्रतिपादनेनेवै तदुपपादयति -- 

““कव्यवादनो वा इति। दैषेभ्यो दीयमानं इवि: “हव्यम्, 

पिढभ्यसु दीयमानं तत् "कव्यम्" । तदुभयं वहतोति हव्य 

वाहनकव्यवाहननामानी दारैवानौ क्रमेण टेव-पिट-सम्बज्धिनो । 

“कव्यपुरौषपुरीष्येषु ञ्युट्” - “हव्येऽनन्तः पादम्"-इति खत्राभ्यां 4 

वहतेर्ज्य॑ट । एष चागेरवान्तरमेदः प्रागप्यान्नातः , तेसिरी- 
यकषेऽप्यास्रायते-- “तयो वा अगनयः; हव्यवाहनो देवानाम् , 

* “सोमाय वा पि्टमते, णवं वह्ठिषट्म्य उत्तरतो धानामन्य- 

पुरोडागशानाम्"-अमिष्वात्तेभ्यो दत्तिण्तो मन्यपुरोडाश्रधानानाम्”-- 

दूति का० श्रौ° सू० ५.६, ६,७,द८। 

1 ५1 श ५ 1 ६६ + &७ | 



( €" श््रा° ) ॥ हितीयकाण्डम् 1 २७् 

कव्यवाहनः पितृणाम् , सदहरक्ताः असुराणाम्" इति ॐ । 
यस्मादेवं कव्यवाहनः पितणां सम्बन्धौ, तस्मात् “्रग्नये कव्यवाह- 

नायः” -इत्येव वक्तव्य मितिःनिगमयति-- ““तस्मादाहेति † ॥ ३०॥ 

तस्य खिष्टक्त्सयानीयस्य कव्यवाहनयागस्य पूवंवदुपस्तरणादि- 

होमान्तानुष्ठानप्रकार माह-- “स उपस्तरणौत इत्यादिना । खिष्ट- 

कव्यागस्य शेषद्रव्यसाध्यलात् ह विरुत्यत्तिक्रमेणेवालावदान सित्य- 

भिग्रेत्याह-- “जअ्रधास्य पुरोडाशस्येति। "न प्रत्यनक्तति। 

हविःप्रत्यभिघारणस्य सखिशक्लदर्थत्ात् तस्य च हविषो ग्रहणात् 

पुनः प्रत्यभिघारणं न कर्तव्य मित्यर्थः । अन्यदुक्लार्थम् ‡॥ २१॥ 

खिष्टकु वतुयघुक्नेषु यागेषु नातिक्रामतोति योऽतिक्रमनिषेध 
उक्तः, त मनूद्य स्तोति-- “स यत्रातिक्रामतौति। सकृ द्वटानं 

प्रश्षसति-- “जअ यदिति। सोमवदादियागतयेऽपि यडविषो 

व्यतिषजन शुक्तम् , “श्रथास्य पुरोडाशस्यावदयय तीत्यादिना, तद- 

नृय स्तोति-- “च्रथ यद् व्यतिषङ्ग मिति। क्रियाविशेषणम् ; 

षरस्र संख्ष्टं यथा भवति तथेत्य्धः। “ऋतवो कै पितर 

इति । पितृणा खतुरूपत्वं प्रागव दशरितम्-- “त उ ते यान् 

पनः समैरयतेति। तथा च "एतत्' रतेन , पिलद्ेवत्यहविषा 

 व्यतिषच्ञनेन ऋतूनेव व्यतिषजति परस्परं संसजंयति 

व्यतिषजनेन तान् "ऋतून्" सन्दधाति परस्मर मविनाभूतान् 

करोति ॥ ३२ ॥ 

अ्थेडां प्रत्यान्नायत्ेन मन्यस्याधान मेकोयमतेनोपन्यस्यति-- 

“तद्घंक इति। "तत्ः तत खलु एकै" शाखिनः यागशि्टम् 

# ते० सं" २,५. ८, ११ । † का० श्रौ सू° ५.६. १०। 

‡ “पुरस्तादमये कथवाहनाय यथापूवेम्"- इति का० श्रौ ०५, ६, ६.। 



१ ॥ + न 

३७६ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( ध्प्र० रत्रा + 2 | 

"~ 
7. 

"कत मेव मन्यं होते आदधतिः होतुस्ते प्रक्षिपन्तीत्यर्थः। 

शतस्मिन् पक्षे होतुः कश्तव्ये सुपदिशति-- “तं होत- 

ति । “डपह्येति। देदिसमौपे इडानिगदेनोपहवं क्त्वा , 

तदनन्तर मवघ्राय अग्ने दद्यात् । सोमवज्िघ्रलयेव , नतु 

कस्य चिदप्यत्र भक्षण मस्तीवल्येवकाराथः। प्राशितेडावदान- 
पक्त मप्याह -- “एतच्च वेति । नुः-दति प्रसिद्धौ , “एव'-कारो- 

ऽवघारणाधः , उतः-गब्दोऽप्य्थः # । अपि खल्वेतद् वच्यमाण 

मेकं पत्तं केचिदनुतिष्ठन्ति। तदेव दग्यति-- “यथा लेवेति। 

“तु"-शब्द एकौयमतव्याच्यर्थः । इतरस्यः दश पौणंमासादेः 

'यन्नस्यः यथाः इडां प्राशित्रं च समवयन्ति' सर्वेभ्यो हविभ्यः 

सम्भूयावद्यन्ति , एव भेव' (णतस्यापि' पिटयन्नस्य समवद्येयु: । 

“(अरवैव जिच्रन्तोति। अस्मिन्रपि पत्ते इडाप्राशिच्रयोरवघ्राणश 

मेव कत्तव्यम् , नतु प्राशन मित्ययं;। प्राश्नपक् मप्याह-- 
प्राशितव्यं त्वेवेति इडावदानं च यन्ञान्तरवत्ः अचापि 

'प्राशितव्य भेवः "वयं मन्यामदहः (इतिः श्रासुरिःः महर्भिः 

प्रतिपादयतौव्यथः। रवं प्रतिपादयत चअासुरेरभिप्राय माह--. 

“यस्य कस्येति । इडां प्राश्रन्तः ऋलिजः “यस्य कस्यचित्" 

आत्मनः सम्बन्धिनि अरमो' वैश्वानरे तद्विः जुद्धति', अ्रतः प्राशने 

न शेष इत्यनेनाभिप्रायेशित्यर्थः "| ॥ ३३ ॥ 

यजमानपितुनुद्िश्य पिण्डप्रदान मध्वयेयजमानयोरन्यतरस्य 

कत्त व्यत्वं सिदवदनुवदनम् , तत्प्रागङ्ग मवनेजनं विधत्त -- 

# क्राचोतेति चानुखन्धेवम् । 

† “मन्ध सुपद्ूय दह्योताध्वयंत्रह्यामोदवप्राह्ं निदधति, प्राशिव 
सवदायेडां वा, सव प्राश्नन्ति वा"-द्ति का० श्रौ°. सू" ५, ६, १६--१५। 

(४ | 

षि 



भवति 

॥ „ क इत्य यद्ग 
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; क्क # + 

(~~ + 

न ड सुखाः सन्तः पकी पिर्डपिद् 
निले % बाङ्ख वा दया यः 

तु आहिताग्निभैवति + दक्षपौरणमासाभ्यां' च धयो यजते 

वः" "देवान्" 'डपावत्तं ते उपगतो भवति , देवसम्बन्धगतस्य 

यजमानस्य देवान्. परित्यच्चं यत् पिढयज्चाचरशम् , तेन देवाना 
भूत ् ; पनराह्याइवनोयोपसानेनातौवोदासौनता- ५ 

# जनित मपराधं "देवेभ्यः “निक्क वतेः शमयन्ति ॥ ३७ ॥ # 

9... “रन््ीभ्यपूमिनव्ि मन्त्रविधिः चद ऋचः+ कथ, मन्नु + 

0. पस्थाने सङ्गतिः न, रो धात् १ दयत अह -- #डन्द्रो+ ५ 

हौति। परमेग्वययोगो दाहं नीय रवेन: , चैतस्तदीयोपस्याने 

1 + शेन्ट्या करणत्व न विरुद्धयत कृ । ते एवेन्द्र पठति-- ॑ 

पि -अक्त्रमीमदन्तेति ॐ. । ,. “क्षन् अस्ममाभिदत्त' , हविः 

पितरः अन्नन् अदे छि" लुङः सनोर्धत-इतिभ वद्धे 

व. ?-इति $ चं लुकि "गमहन ०“ -इति § ` १ 

उपधालोपि , अकन्निति रूपम् । “हि' यस्मात् एवम् , अतस्ते # 
++ पितरो हविःस्खलौकारेण श्रमौमदन्तः ठक्षा ज्रंभवन् | भूद 

 ष्गियोगे”-इति |, अ्मासगन्तात् लुङि चङि रुपुम् । ढि- 
) रपि कुतोऽवगम्यते इति तच्राह--- “अवग्रिया इति । श्रियः" + 

आत्मीयाः तनः ते पितरः; व अधषतः मुक्तस्य विषो 

, -रसातिशयस्याभिव्यक्चथम् अवाकम्पयन् । “धञ् कम्पने?-इति ¶ " 

धातुः । ̀  तदनन्तरं “खमानबः”* सखायत्तटोप्तयः , "विप्राः" मेधा- 
-------------- 

$ # 

€ 

४ 
1 ४, 

+ ` “'म्नन्े घस 
॥ 1, 

# वा० सं० ३,५१.1, † पा९ सू° २, ४. ३७ ॥ 

& पार ख २.४.८० + + *§ पाण ख ६, ४.६८) 
| चु°्अआआ० २२६ घा ॥ कै १ ¶ चु उभ ३०१ घा०। 

॥ । ¢ 



विनः तै पितरः हविषः प्रदातारं यजमानः नदिष्ठथाः नव- 

तरया भमतौ' म्या सुत्या अरस्तोषलः उपभुक्तौ हविः प्राशंसन् 

सम्यगेतत् सक््नात भमिति। आहवनोयावखित ) ॐ “इन्द्र !' 

© 
 योजयेति प्रथमाया ऋ चोऽथं 

““सुसन्डं त्वेति #। ड (मघवन !` धनवन् ! ्राहवनीय- 
सूपेन्द्र) सुष्ट-सन्दर्शनीयं त्वा तवां 'वन्दिषीमदहिः नुमः 

 अभिवादयामो वा । “वदि अभिवादनसु्योः" इति ¶ धातुः । 
भः वन्दितिसत्व वणं बन्धुरः दत्तेन हविषा पूर्णन, रथः % 

नीडेन युक्तः, स॒तः च सन् श्रस्माभिः कतं स्तोत्रं विच्च 

खोक्तत्य वशान् अनु" कामान अनु यथाकामं यथेष्ट, प्रयासिः+ . + 

“योज्ानित्यादि , पूववत् ॥ ३८ ॥ | 

शाप चोपस्थानं विधत्तं -- “श्रध प्रतिपरखेति # । भ्रति | 

` परेत्य आहवनीयसमौ पात् प्रतिनिहत्त श्त्यथः। तस्मिन् गाह. 

पल्योपस्ाने “मनो न्वाह्वामहे"“-इत्याद्यास्वयो मन्ता पठिताः 
र तेषा मय मथैः- 4 | #॥ 

तत्र॒ प्रथमः “मनो ज्विति§। अस्यदौयं (मनः +नुः 

चिप्रम् आद्वामहेः। ` कन साधनेन ? नाराशसेन स्तोमेन नृरं 

छं सनीयेन स्तोत्रेण , पितणां ' सम्बन्धिभिः “मन्मभिः मनने ॥ 
श्रा न एतिति | दितौया। पिदढयन्नकरणादप्रकान्त 

५ |, 
-------- - ------ ~~ -----------~------_-_--~- ------- 

# वा० खं इ. ५२ । ५ † स्था० आ०११५यधा०। + 

‡ “मनो न्वाद्यामह इति गाद्धेपद्य तिभिः इति का० श्रौ 
स्० ५, £. २२। | 

$ वार सं०३,५६३)  *#| वा संर ३,५४। 



{ ९ ° श्रा ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ३८१ 

मक्मदौयं (मनः पुनः अस्मान् एतु आगच्छतु किम- 

यम् १ (क्रत्वे क्रतुकभणे, "दक्षाय बलाय, जौवसे' जीवनाय, 

ज्योक्' चिरकालं “सूयं चः शेः द्रषटुम्। “श्रे विख्ये च 

--इति % तुमर्थे निपात्यते ॥ 

पुनन इति † छलीया । ॐ "पितरः !' “देव्यः देवसम्बन्धौ 

'जनः` नः अस्मभ्यं (मनः पुनः ददातुः। जोव जोवनवन्तं, 

च्रातेः गणम् पुतपोवादिसमूहम् (सचेमहहः प्राप्रयामेति। 

अन्तिमिपाटे जोवशब्दप्रयोगस्याभिप्राय माह-- “पिट्यन्नेनेबेति । 

"पियन्न नः खलु एतत्" इटानोम् ्रचारिषुः' , श्रत: पिट- 

यन्नस्य कर्तार ऋलिग्यजमानाः पिटसम्मक्ताः सन्तः प्रजायुक्ता 

भवेयुः । (तत्ः तथा सति जीवं त्रातम्”-इति अनेन 
मन्वभागेन 'जोवान्ः एव॒ पुव्रपौतादौन् ्रपिपद्यन्तेः श्रपि- 

गच्छन्ति । “तस्मादिति, उक्तार्थनिगमनम् ॥ ३९ ॥ 

पिष्डदाठजपं विधत्त -- “ज्ध यतर इति थ। धः 

उपस्थानानन्तरम् , अध्वयं यजमानयोमंध्ये चतरः' पिण्डं (ददातिः, 

स युनः' ध्राचोनावोतौः “भूलाः, पित देशम् “्रभिपव्यः 

प्रविश्य “श्रमौोमदन्त"-इति § मन्तं जपेत्। सच मन्तः, 

तद ब्राह्मणं च पिष्डपिदयन्नं व्याख्यातम् |॥ ४० ॥ 

पिण्डदानस्योदौच्याङ्ग मुदकावनेजने पूववदु विधत्त -- 

'अथोदपात्र मिति। “तद्यथा जन्ञुषे इति , अवनेजनस्य 

# पएरा० ख्छ० ३, 8. १९ । { वा० खं ३. ५५ । 

‡ का° श्रौ सू०५,६. २३ । § वा० सं° २, ३९, २। 
| षर स्तात् २१० ए° ७ प्रङ्क्तितो द्र यम्, 



९८२ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( प्र" र्ना) 

प्रयोजनकथनम् । रएतत् सवै पिण्डपिढयज्ञं एव व्याख्यातम् ॐ । 
विहितं परिषेचनं युन: अलम् ; तस्य यत् प्रादत्तिखम् , 

तत् स्तोति-- “यत् पुनरित्यादिना । प्रसलविन इति, 
अपसल मप्रादक्िष्छम् , तदिपरौतं प्रसलं प्रादक्िश्यम् ; 
मत्वर्थीयो विनिः। प्रादक्धिष्यवतो मम दः पित्रा मपि 
कंभ" श्रनुसन्तिष्ठातः संस्थितं भकेत् । (इतिः अनेनाभिप्राेण 
अवसाने प्रसलवि सव्येन परिषेचनं क्रियत इत्यथः ॥ ४१ ॥ 

अथय नौवि भित्यादि†। पिर्डपिठयन्नप्रकरणे व्याख्या 
तम् %॥ ४२॥ | ५, 

चोदकप्राप्त मनुयाजाद्यु दौच्याङ्गकलापं सविशेष मतःपर 
मनुक्रामति-- ^ते सवं एषेति । “इल्ायजमानशेति । प्रयाजा- 
द्युदौयाङ्गानुष्टानसमये रव ॒ब्रह्मयजमानाद्याः तत्र॒ तत्र खाने 
परोत्योपविशेयुः § ॥ ४३ ॥ 

-्रथाहेति । प्रल्यङ्ङतिक्रामतीति । प्राचो दसिणः 
दिङ्कस्य प्रागुपपादितत्वात् दक्िणातिक्रमणस्थाने पल्यङ सुखो- 
ऽध्वगुरतिक्रामेदिव्यथः । पवदौ वर्हः प्रथमानुयाजः , 
तदहजितौ शदावनुयाजौ' यज-यजेति। बडिर्व्जने कारण माह-- 
“प्रजा वा इति ॥ ४४ ॥ 

सुगृव्यूहनादिकं प्रक्ततिवत् कर्तव्य मिव्यनुक्रामति- 
न + 1 97110 

# पुरस्तात् २१० ° १द पड क्तितो द्रटयम् । 
† “अवनेज्य पूवैवत् प्रदच्िणं नीतिं विसस्य नमो व इ्यञ्जलिंः 

करोति षड. वा नमस्कारान् गद्धान् नः पितरौ दत्त" ईति का श्रौ० द° 
८, ६, २४, २५, २६। | 
‡ पुरस्तात् २११ ए° ठ्पं° द्रष्टम् | $ काण श्रौ सू० ४, ६, २७॥. 



( श्जर-श्त्रार ) ॥ दितीयकाश्डम् ॥ इद 

“अरघ साद्चिलेत्यादिना। सक्रवाकानुवचनं प्रकतिवत् प्राप्तम् । 

प्रस्तरप्रहरणं निषेधति -- “नाष्वयुरिति #। न समुल्ुम्मतिः 

न ग्छह्वाति, न प्रहरेत्, तृष्णौ भेवोपासौत प्रस्तर मा प्रह- 

रणम् ¶ ॥ ४५ , ४६ ॥ 

अग्नी तपरैषस्यानिठत्ति माह - “अरधादेति। “खगा दैव्या 

होढठम्यः?- इति सत्परैषैऽध्वयुणोक्ते होता शंयुवाकं ब्रूयात् ; न 

च तदानौ मध्व॒; परिधीननुप्रहरेत् , केवल सुपस्छशेदेव ४ । 

वर्षः परिधीनाच्च तृष्णी मगौ प्रहरणं विधत्ते ~ “श्रधैत- 

दिति) “एतत् चतुःखत्या वेद्यां स्तीणं (बर्हिः (परिधीश्चः 

अशदाय युगपदम्नौ ्रनुसमस्यतिः प्रक्धिपति  ॥ ४७॥ 

अथाग्नो प्रेष भेवगियमतेनो पन्यस्यति-- “तदैक इति । 

सटेतन्निषिष्योपपादयति-- “तद् तथेति। इतशेषस्य घुन- 

छह मयोग्यत्वाभावात् नैष पत्तो युक्त इत्यध; । का तद्धि हविः 

शेषस्य प्रतिपत्तिरिति › ता माह-- “तस्मादिति । “ईइतोच्छिष्टम् 

अपोऽभ्यवहरेयुः' । अग्नौ प्रासनपक्तस्य व्युदासा्धं एवकारः । 
तिजो "वा प्राओ्रौयुः" इति पक्तान्तरम् |, सूत्र का रोऽप्येतत् सर्व 

११ + “न प्रस्तर समादत्त" दति का० श्रौ ° सू° ५, ६, रट । 

† “अनु प्रहरेल्युक्तं किखनापि नालुप्रहरति, तृष्णो मात्मानं 

संस्य, ग्रति" दति का० ्रौ° सू ५. ६, २६ , ३० । | 

{ उपष्छश्य परिधीन् नालुप्रहरति" - इति का० श्रौ° सू° ५. ६, ३१ । 
§ “वददिःपरिध्यमौ प्रास्यति"-इति का” खौ ० ५.६. ३३ । 

| “इषिरच्छिषटख , आश्य, , प्राष्य वा"- दरति का० श्रौ ० 

५, ६, २४ , ३५ › ३६। 



३८४ ॥ शतपथ त्राद्मणम् ॥ ( भप्र रव्रार ) 

माह अ-- “न प्रस्तर समादत्त इत्यादिना # ॥ ४८॥ २१ [६.१.]॥ 

इति शौसायणा्यविरचिते माधवीये वेदा्थ॑प्रकाशे 

माध्यन्द्निशतपथन्राह्मरभाष्ये | 

दितौयकाण्डे षष्ठाध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

----~-------------~----~--~-~--~----- ~~~ --------- ~ = 

+ कार श्रौ ५.६. र८-३६ मूच्राणि दशटयानि । 
† “अथात्र चिन्त्यते । के पुनस्ते पितरो येभ्य इदं दौयते ? उच्यते- 

यजमानस्य पिभ्यो ददाती्यादिवचनात् , खत खव पितरः ; तेभ्यो जो वद्धा 
रव दाने प्राप ,-- “तेभ्यो ददाति" इति वत्तनात, ““सङ्खुट् दयेव 

पराचः पितरः" - इव्यादिदण्रनेभ्यच्च पतिभ्यो देवम् । अथं “वसवः पितरौ 

क्रेया रुद्रा या पितामद्ा;ः। परथितामद्ास्तथादित्या श्वषा वैदिकीं 
श्रतिः" इति , तथा “यानेवैषां तसिम्तसङ्गामेऽघ्रंस्तान् पि्टयज्गन सम~ 
रयन्त , पितरो वे त आसन्"- इति ( ९ का० ६.१.१९. ), तथा “शरद - 
मन्तशिश्िरास्ते पितरः इति, तथा अभिव्वात्तादय! पिटगणा स्तर्धा 

कोपयोगः? रत खव तु आधिदेविका, पितरः, ततश्च यथा बाद्यगे 
दृप्यति पितरस्तप्यन्ति, तथा तेष्वपि टप्यल्य॒ आधिदे विकावस्थास्तं 
लपन्ति; मह्ापिशटयश्न तु त रश्व सोमपादय उच्यन्त पिरखाख्ं 

खक्तिषु प्रतेभ्यो ण्व दौयन्तं । अथ यस्य पितरौ सुक्ताः स्यः, स कर्थं 

दद्यात ? मोऽपि तेभ्य खव ब्रह्मत्व मापन्नेभ्यो ददन् बद्तर्शे तेनसा विसु- 

चते, या तु तेषां टप्निस्तदानुसङ्किक फलम् , न तदभावे क्रियानादत्तेया । 

वस्वादयसाधिदेविकाः, तेऽपि ट्प्यन्तेव ; शास्त विशेषोपादान विधा- 
नादिति गम्यते"- इत्याहा हरिखामौ । तेत्तिरौयकारवं वं॑ समामनन्ति 

^ “दवान षिद्धुन् प्रतान् मलुब्या; पितरो (लुप्रपिपरते"- इति ते ब्रा° 

१. ३, १०. ४ । “हिविधघ्रा हि पितरः , टैवाह्मका मनुब्याल्मकाञः--इत्याटि 

सायणोयं भाषाच्वात्र दृश्य मिति दिक् ॥ 



 { ई्° दना ) ॥ दितौयकार्डम् ॥ ङ्भ 

( अधं हितीयं ब्राह्मणम् ) 

महाहविषा इ वे देवा व्वुत्रं जघ्तुः। तेनो 

$णव व्यजयन्त यैय मेषां व्विजितिस्ता मथ यानेवेषां 

तस्मिन्तयङ्काम ऽद़षव आस्तानेतपेव शल्पान्निर- 
रन्त तान् व्यवृन्त यत् चाम्बकरथजन्त ॥ १॥ 

अथ यदेष एतेयंजते। तन्नाह न्वेवेलख 

तधा कं चनेषुक्च्छतीति देवा अकुव्वन्निति त्वेवेष 

एतत् करोति याश्च त्ववाख प्रजा जाता 

याश्चाजातास्ता उभयी रुद्वियात् प्रमुञ्चति ता 
अखानमौवा अकिल्विषाः प्रजाः प्रजायन्त तस्मादा 

ऽएष. एतेयंजते ॥ २ ॥ 

ते वै रौद्रा भवन्ति। रुट्रद्य हौषुलस्रा- 

रौद्रा भवन्येककपाला भवन्त्ेकटेवत्या अस- 

निति तद्माटेककपाला भवन्ति ॥ ३॥ 

ते वे प्रतिपुरुषं *। यावन्तो श््याः सस्ता 

वन्त एकेनातिरिक्ता भवन्ति तत् प्रतिपुरूष मे 

# श्रतिपुरुषं'-इति ग , घ । 

४८ 



३८६ ॥ शतपश्चत्राह्मणंम् ॥ ( भप्र० ३त्रा° } 

बैतटेकेकेन या अख प्रजा जातास्ता सटद्धियात् 

भसुञ्चल्येकेनातिरिक्ता मवन्ति तया एवाख प्रजा 

अजातास्ता रद्रियात् प्रमुञ्चति तस्मादटेकेनाति- 

रिक्ता भवन्ति॥8॥ 

स जघनेन गाहपत्यं । यन्नोपवीतौ मृत्वो- 

दङ्डासौन एतान् रह्लाति स॒ तत एवोपोल्या- 

योदङ तिष्ठनवडन्त््,दौच्यौ दषद्पले ऽउपदर्धालु- 

राच गारहपल्यख कपालान्युपदधाति तदयटेव 

ता मुत्तरां दिश सचन्त ऽएषा द्येतख देवस्य दिक् 

तस्मादेता मुत्तरां दिश्र८ सचन्त ॥ ५ ॥ 

ते वा अक्ता खुः। अक्त हि इविस्त ऽ 

बा ऽअनक्ता एव खुरभिमानुको ह सद्र: पशुन्द्या- 

यद्चात् तस्मादनक्ता ण खः॥६॥ ` 

न्त्याः पात्रा समुदाख। अन्वाहायं- 

पचनादुल्म्क मादायोदडः प्रेत्य जुहोत्येष 

द्येतख देव्य दिक् परथि जुहोति पथा हिस 

देवच्चरति चतुष्पथे जुहोव्येतच्च वा ऽअ जाखितं 
प्रज्ञात मवसानं यचतुष्मधं तस्माच्चतुष्यधे 

जुहोति ॥ ७ ॥ 



| 
। 

( ६श्र° रेत्रा० ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ श्टञ 

( पलाशसख पलाशेन मध्यमेन जुहोति। ब्रह्य 

रै पलाख पलाशं ब्रह्मणेवेतच्जहोति स 
। सर्वेषा मेवावदयत्येकलेव नावयति य एषो 

ऽतिरिक्ी भवति ॥ ८॥ 

स जुहोति। एष तै रुद्र भागः स 
| खल्लाम्बिकया तं जुषसख सखाहैत्यम्बिका ह वे 

‹ नामाद्य स्वसा तयादैष सह भागस्तयददष 

विया सह भागस्तस्मात् बाम्वका नाम तया अख 

प्रजा जातास्ता स्टरियात् प्रसुञ्चति॥ < ॥ 

| अथ य एष एको ऽतिरिक्तो भवति । 

। त माखत्कर ऽउपकिरल्येष ते सद्र भाग आख 

¦ पशुरिति तदस्मा ऽजाख मेव पशूना मनुदिशति 

) तेनो ऽङ्तरान् पन् न हिनस्ति तदादुपकिरति 

“तिर इव वै गर्भालिर इवैतदादुपकोयं तस्मादा 
ऽउपकिरति तदा एवादख प्रजा अजातासा 

| सद्रियात् प्रसुज्चति ॥ १०॥ | 
अथ पुनरे जपन्ति। अव श्द्र मदौमद्यव 

देवं चाम्बकम्। यथा नो व्वखसख्छरदयथा नः 

खेयसस्करदयथा नो व्यवसाययात् ॥ भेषज मसि 
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३८८ ॥ शतपचव्राद्यणम् ॥ ( प्र" रत्रा ) 

भेषजं गे ऽप्वाय पुरूषाय भेषज सुखं मेषाय 

मेष्या ऽदल्याशौरेवेषेतख कर्मणः ॥ ११॥ ` 

अथापरसलवि जिः परियन्ति । सव्यानृदनु- 

पाप्नानास्वाम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्िवनम् | 

उर्वारुक मिव बन्नान्पृदयोमुचतौय मासृतादिलया- 

शोरेवेषेतख कर्मण आशिष मेवेतदाशासते 

तद् चेव श मिव यो ख्ल्योमुच्याते नाखतात्त्ा- 

दाह खुवयोमुचौय माख्तादिति ॥ १२॥ 

तदु हापि कुमायः परौयुः। भगस भजा- 

महा इदूति या हवे सा सद्र खसाम्बिका 

नाम सा हवै भगयेषटे तस्मादु हापि कुमायः 

परौयुभगल भजामहा ऽडति॥ १३॥ 
तासा सुतासां मन्तो ऽस्ि। वाम्बक्रं यजा- 

महे सुगखि पतिवेदनम् । उर्वास्क भिव 

बन्नादितो मुचौय मामुत इति सा यदित 

दल्याह ज्ञातिभ्यस्तदाह मामुत दति पतिभ्यस्तद्ाह 

पतयो दये खये प्रतिष्ठा तस्मादाह मामुत 

इति ॥ १४ ॥ ४ 

# अथ पुनः प्रसलवि चरिः परियन्ति। दक्षि 



( श्र रब्रा°) ॥ हितीयकाणर्डम् ॥ ८९ 

गानर्नुपाप्नाना एतेनैव मन्ते तद्यत् पुनः 

प्रसलवि च्चिः परियन्ति प्रसलवि न इदं कर्मानु- 

सन्तिष्ठाला ऽदति तच्छात् पुनः प्रसलवि तिः 

परियन्ति ॥ १५ ॥ 

अधे तान्यजमानो ऽञ्जलौी समोप्य । ऊर्ध्वानु- 

ददति यथा गौर्नोदाप्रयात तदात्मभ्य णवैतच्छल्पा- 

ज्निमिमते ताज्विलिप्न्त उपस्पुशन्ति मष 

मे३तत् बुर्वते तस्मादिलिप्न्त उपस्पृशन्ति ॥ १९ ॥ 
तान् * इयोमूतकयोरु पन्च । व्वेणुयषटयां वा कुपै 

वोभयत आाबध्योदङ् † परेत्य यदि व्वृक्चं वा खाणुं वा 

व्वेणं ॒व्वा व्वल्मीकं वा विन्देत् तस्मिन्नासज्येतन्ते 

शट्रावसं तेन परो मजवतो ऽतौरील्यवसेन वा 

$ञअ्रध्वानं यन्ति तदेन सावस मेवान्ववाजति 

यत्र-यचाख चरणं तदटन्वचच ह वा ऽअख परो 

मजवदग्यश्चरणं तस्मादाह प्रो मजवतो ऽतो 

हौलयव्ततघन्वा पिनाकावस इत्यदिसन् नः शिवो 

# ता-इति च दष्ट डा०-वेवरेण। 

† आनध्योदरड'- इति च डा०वेवरडष्ट; पाठः । 



३९० ॥ गतपथत्राद्यणशम् ॥ ( भप्र° सत्रा) 

ऽती हीव्येवेतदाइ क्षत्तिवासा इति निष्वापय- 
वयेवेन् मेतत् स्वपन हि न कवं चन॒ हनस्ि 

तस्मादाह क्रत्तिवासा इति *॥ १७॥ 

अथ दक्षिणान् बाह्धनन्वावतंन्ते। ते प्रतीतं 

नरायन्ति पनरेल्याप उपस्पशन्ति रूदियेणेव 

वा ऽण्तद्चारिषुः शान्तिरापस्तदह्गिः शान्ला 

शमयन्तं ॥ १८ ॥ 
अथ केशश्मघुप्त्वा। समारोच्याग्ना 3उद्- 

वसायेव च्येतेन यजते न हि तद्बकल्यते यदु- 

त्तरवेद्ाबगिनिहोचं जुहयात्तस्यमादुद्बखति शुडा- 

नित्वा निर्मथ्याग्नौ पौर्णमारन यजत ऽउत्छन्न- 

यज्ञ इव वा ऽएष यच्चातुर्माखान्यधेष क्रुः 
प्रतिष्ठितो यन्नो यत् पौणंमासं तत् र वैतयज्ने- 

नान्ततः प्रतितिष्ठति तस्मादुद्बसख्यति ॥ १९॥३॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके ठतीथं ब्राह्मणम् [६. २.]॥ 

#* ति" इति ग, घ) 



(६श्र० रेत्रा° ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ ३९१ 

श्रध विधिल्ितानां ताम्बकहविषां # शल्यनिदहंरण्डेतुत % 

मितिद्ाखेनोपपादयति-- “महाहविषेति धँ । “श्रध यानेव 

व्यादि । (तस्मिन् सङ्गाभे' (एषां देवानां मध्ये “यानेव इन्द्र- 

"इषवः ततसुक्ताः शराः श्राच्छन्' प्राघ्रुवन् , तान्" देवान् 

“एतैरेव' तैयम्बकं विभिः तस्मात् “शल्यात् “निरहरन्तः वियो- 

जितवन्तः । निहरणप्रकार माह-- “तान् व्यवहन्तेति । 
“ह उद्यमने” § । शल्पप्रोतांस्तानस्माच्छल्पादु्वरन्त || इत्यथः । 

““एतैरेबेति । प्रतिनिदेशस्य सव्यपेक्तत्वात् तन्निर्हिशएति-- “वत् 

वपम्बकरिति। अस्िका नाम स्वौ अरस्य खसा, अतस्ताम्बको 

रुद्रः । टेवतावाचिना लक्षणयात्र डवींष्य च्यन्ते ॥ १ ॥ 

आख्यायिकया प्रतिपादित मथ प्रकते योजयति-- “श्रथ 

यदेष इति । “एषः इदानौन्तनो यजमानः । ““लन्नाहेति । 

न, रह, नु, एवः इति चत्वारो निपाताः । तत्" तेन 

वैयम्बकडवि्यागेन अ्दछापि “एतस्य यजमानस्य सम्बन्धिन 

मेव “कञ्चः क मपि पुरुषम् इष्; (तथाः नेव (ऋच्छति 

प्राप्रोति । देवानुकारिल्रस्य हतु माह-- “इति देवा इति। 

“वाश्च ल्वेवास्येति। अस्य यजमानस्य सम्बन्धिनीः प्रजाः” 

“जाताः”, चाचः जाताः प्रजनिष्यमाणाः , नताः सवः" 

'उमयोः उभयविधाः प्रजाः र्द्वियात्ः र्द्रकदिंसनात् प्रमु- 

मे [५ | क 

च यस्बकद्टविर्णा- दति च । उत्तर व्राप्येव मेव । 

“शल्यनिष्रणदेतुत्व'--इति कादिपुस्तरषु। रव भिदहोत्तरचापि 
“नो यम्बकान्- इति का० श्रौ ख० ५. १०. १। 

$ तु° प० ६९ धा० । "दन्त्यादिः , पवगींयादिरिन्ये--दति कौ० । 
| “दुद्व, तवन्त'- दति चच, 

न 
नैर 

† 
+ 
+ 



३८२ ` ॥ शतपधत्राह्यणम् ॥ ( भप्र० रव्रा०). 

खतिः। प्रतिपुरुषं स्य क्रियमाणैः एतेः तिवयस्बकैरहविभिः 

तस्य द्रस्य प्रीणितत्वात् । “ता अस्येत्यादि, गतम् ॥२॥ 

तेषां टेवतां विधाय प्रशंसति- “ते वै रौद्रा भवन्तीति। 

ङ्द्रो देवता एषाम्। “साख्य टरेवता?-इत्यण् #। तव 

कारण माह- “द्रस्येति। “हिः यस्मात् ्द्रसम्बन्धो इषुः" 

विपुरविजयाथं रुदरम्यायुधलेन नि्ितः, तस्मात्। अरत 

एवान्यत्र रुद्रस्य विपुरविजयगप्रस्तावे युयते-- ^त इष समस्कुवेत"' 

इति 4। हविषा भेककपालसंस्कायंलं विधाय स्तौति- 

“क कपाला इति । “एकदेवत्या एकदटेवतार्थाः सर्वं इमे पुरो- 

डाशाः श्रसन्' भवज्तिल्यभिप्रायेण ॥ २ ॥ 

कियन्तस्ते त्रास्बकाः कार्यां इति तत्वरिमाण माह-- 

ते वै प्रतिपुरुष भिति । यावन्तः यावत्यरिमाणविशिषटटा 

यजमानस्य गहाः: ग्टहसम्बन्धिनी ज्ञातयो भवेयुः §, ततं 

प्रतिपुरुष भेकंकः प॒रोडाश इति गणयित्वा (तावन्तः ते 

पुरोडाशाः एकेनाधिकास्ते कत्तव्याः। एतत् प्रथंसति-- 
~ 

#* पा० खू० ४. २, २४। 

† ते" सं° ६. २. ३. १। ‡ का० श्रौ° ख० ५.१०. २) 

§ “गद्या; पुचपौ चपुतादी न्यपत्यानि । करम्भपाचोक्तन्यायेन ( ३ 14.) 

गह्यश्ब्दः प्रजापिषयो ज्यः" इति या० दै (५, १०. २.) । मानव- 
कल्यखच ऽपि तथेव -उत्तरतो०--° यावन्ति करम्भपाच्राणि-इति। 

काठकेऽपि "यावन्तो यजमानस्य पुचपौचाः-इति। आपस्तम्ब- 

क्वाह - प्रतिपुरुष मेककपालान् निर्वपति , यावन्तो वयजमानस्या- 

मायाः सस्तौका स्तावत र्कातिरिक्तान्-इति। “चतुरो वा" 

इति च का० श्रो. सु०५. १०. ३। अनप्यस्य रकाप्यस्य दाप- 
त्यस्य चापल्यस्य च चतुर रखुवेति तात्पयैम्। करम्भपात्रारायप्येव 

मेव। ५,३, ५ द्रष्टम् 



( ६अ० रेव्रा ) ॥ दितौयकार्डम् ॥ ३९ श. 

“न्त् प्रतिपुरुष सिति । पुरुषं पुरुषं प्रतिपुरुषम् , वीपाया 

मव्यथीभावः । “एवक्ेनेति। “रकं वहन्रौीडहिवत्"-इति 

बौषायां दिवचनम् *। बहुव्री हिवद्ावात् सुपो लोपः। अन्य- 

दुक्ञाथम् । एकातिरेक मनृब्य तस्य प्रयोजन -माह-- 

"एकेनेति ॥ ४ ॥ | 

यावदुक्ञचोदटना ह्येते पुरोडाशः, अतस्तेषां संस्कारप्रकार 

मादह-- “स जघनेनेति। गार्हपत्यस्य पात् य्यन्नोपवीती 

भ्रुवा, “उदङ्लख आसीनः", “एतान् पुरोडाशान् निव- 

यतोति प्रक्रम्य , जुहोतयोऽवषट्कारा इति शुः , तच्च अ्रवषट्कारा 

दति शेदः। हविर्त्यचन्यथानुपपन्या्िप्तानि तदस्मकान्य- 

वहननादौनि , वैक्लतं विशेषं वक्त मनुक्रामति-- “स तत णवै 

त्यादिना । प्रागुदीच्यां रुद्राधिहितत्वेनोत्तरदिशो र्द्रसम्बन्धात् 

तदिक्लाच्च रुद्रदेवताख्या , तसात् "ताम्" एताम् “उत्तरां दिशं” 

सचन्ते" सर्वेषु व्यापारेषु ऋत्विजः समवयन्ति § ॥ ५॥ 

एषां हविषा मक्तताथं मभिघारणशपन् माह-- ते वां 

अक्ताः स्युरिति || वे-शब्टो ऽवधारणे। खलु ते पुरोडाशाः 

अक्ताः आज्येनाभिघारिता एव श्यः" । तत्र हेतु माद-- 
अक्तं हीति। “हिः यस्मात् रक्तम् अ्रभिघारित भेव हविः 

---~ -------- न्य 

# पा० स० ८.१. ६.। † का० ओ्रौ° खः०५.१०. ४। 
† च यम्बका जुद्धोतयो भवन्ति; न यजतथ इति भावः) व 

चाम्बकोरयजन्तं व्यादिः यवहारः (२.६. २.१.), स छोमान्तगंतयागा- 
भिप्रायो व्ररयः"-इत्यभाषयदिह हरिसामी | 

§ का श्रौ सू° ५,१०.६, ७ ब्रष्य । 

| का० श्रौ° छ ५, १०. ८, ११। 
५ © 



१९४ ॥ शतपधनत्रा ह्म शम् ॥ ( ५प्र० शत्रा) 

भवति । तथा च तैत्निरौयकम्-- “प्रच्यतं वा एतदस्माल्लो कादगतं 

देवलोकं यच्छतं हविरनभिघारित मभिघार्योदासयति""- इति ‰ । 
ग्रनलिघारितपन्न मप्याह- डवा इति। तत्र कारण माह-- 

“जअभिमानुक इति । पश्प्रमवेनाज्येन यदि रोद्रान् पुरोडाशान् 

अन्यात् , ततः स रद्र: आज्यसम्बन्धदारा तत्कारणभूतान् पशून् 

श्भिमानुकः' † अभिमन्त वाधितं शक्तः स्यात् ॥ € ॥ 

“तान् सादं सिव्यादि। निगदसिद्धम्। उत्तरदिशि 

विशेषं विधत्ते-- “पथोति। उत्तरस्यां दिशि यः पन्या 

विद्यते , तव्रील््कं निधाय, तस्मिन् पुरोडाशान् जुदयात् ¶। 

पथि होमे कारण माह - “पथा होति । सः" खलु सद्रो टेव" 

"पथाः मार्गेण हि चरतिः ततरावति्ठत इत्यर्थः। पथ्यपि 

किचिद् विशेषं विधत्ते-- “चतुष्पथ इति । चतुर्ण 

चथां समाहारशतुच्यधः, चतद्भ्यो § दिग्भ्य आआगताश्चलारः 

पन्थानो यत्र सङ्गच्छन्ते, तत्र॒ जुहयादित्यधंः || एतदुप- 

पादयति-- “ठतद् वा इति। “एतत ख॑लु असयः रुद्रस्य 

जान्ितम्' ¶ जनेः परिकलितम्, ग्रज्नातम्' प्रसिडम् , 

अवसाने" सानम् , यच्चतुष्यधाख्यम् । अत एवोक्त मभियुक्तैः-- 

“वटे-वटे बै खवणः , चत्रे-चत्वरे शिवः? इति ॥ ७ ॥ 

ते" सं २, ६, ३. ६। 
{ अभि मसुकः-इति च । 

‡ का० शनौ ख० ५,१०.५ । 
§ “चतुभ्यः"-इति छ , ज । 

| का ओ ख० ५,१०.६ क०। 
¶ जन + धित= हित) (नाधितम्--द्व्मि च । 



{ अण रेब्रार ) ॥ हितौयकाणर्डम् ॥ ३२९४ 

अथैतस्मिन् होमसाधनं विधत्त -- “पलाशस्य पलाशेनेति # । 

पला शदक्तस्य परमव्ययः । ब्रह्म वै पलाशस्य पलाश मिति। 

यलाशतक्स्य ब्रह्मलश्वणात् , तदौोयं पण मपि ब्रह्मातकम् । 

ब्रह्मखचवणच्च॒तैत्तिरीयकं रानातम् ~ देवा वै ब्रह्मन्नवदन्त तत् 

यणं उपाश्लोत्ः"-इति † । अवदाने विशेष माह-- “स 

सर्वेषा मिति। यावन्तः पुरोडाशाः, तत्र रक मपि रिक्तं 

विदह्ाय तेषां सर्वेषा भेव सकाशात् तस्मिन् मध्वमपणेऽवदये- 

दियं; 9 ॥ ८ ॥ 

इलं सवभ्यः समवत्तस्य हावषः समन्तकं होमं विघत्तं -- 

स॒ जुहोतीति {६ + मन्वस्याय मथः-- ह शद!" ने 

तव॒ “एष भागः" । कथभ्भूतस्य १ अस्विकानामास्य खसा , 

तवा सहितस्य । ग्रतः तं मागं (जुषख' सेवसख । इदं हविः 

साहा" सुहत मस्त्विति || । तवर “सह खस्राम्बिकया-इति मन्व- 

भागस्याभिप्राय माविन्कुरवन्नेतेषां हविषां त्यम्बकनाम नित्रैवौति-- 

अम्बिका इवा इति! “तद्यदस्यैष इति । तत्" तथा सति 

"यद् यस्मात् ` अरस्य रदस्य तया .स्ियाः “सहः (एष भागः" 

कलितः, ^तस्म्ात्' सीरुपाम्बिकासम्बन्धात् रुद्रस्येते पुरोडाशः 

#* का० श्रौ० ख०५, १०.९६ ख। 
† त° सं° ३, ५. ७. ३ । 

‡ का० ओौ० च ५,१०.१० । 'मध्यमषलाग्रषन्रं जुहूख्थानोयेः 
-ङ्ति च तच या० टै°) 

§ का० खौ ०५. १०.१२) 

|| मन्त्र रघ; वा० सं ३,५७. १ । 

¶ शरदा अस्याभ्निका खला , तया वा ख दिनस्ति"- इति 

ते ब्रा १, ६१०, ४ व्र्टव्यम् ! 



२९६ ॥ शतपथत्राद्मणम् ॥  (भप्र श्रा) 

( वणलोपैन ) (तम्बकाः"-इत्याख्यायन्ते । “तद् या अस्येति ध 
व्याख्यातम् ॥ ९ ॥ ॑ 

श्रवदानकालपरिशेषितस्यातिरिक्तस्यैकस्य विनियोग माह - 
अथ य एव इति। उक्किरति पांशूनित्युकरः; आखभिः 

न 

छते “आ खुत्वारे' “तम्” अतिरिक्त भेकं पुरोडाशम् उपकिरति' 
उपकिपति # । “क् विक्तेपे"-इति धातुः † । “एष तै? -इति 

मन्व: 4ः। तदर्थसु-- हे “द्र! नतैः तव (दषः पुरोडाशः 

भागः, अस्मिन्ुत्वरे सितो यः आखः असौ ते पशः 

इतिः । मन्तपाठस्य प्रयोजन माह-- ““तदस्मा इति । तत्” 

तेन॒ मन्तेण पशूनां मध्ये राख भेव श्रदस्मै रुद्राय 

पश्त्वेन निर्दिशति। नतेन' कारणेन इतरान् दरगवाश्वादि- 

पशून् सर्द्रो न हिनस्तिः। अतिरिक्षस्येकपुरोडाशस्य यदु- 

पक्तेपणं विहितम् , तदुपपादयति-- “तद् यदिति। “तिर 

इवेति । गभः" तिरोहिता इव भवन्ति । उपकौ्णद्च द्रव्यं 

विगलितं सत् तिरोहित मेव भवति , अतो गभस्थाना मजातानां 

प्रजानां रद्रकतहिंसनविमोचनाय क्रिथमाणस्योपवौ णत्वं युक्त 

मिति भावः॥ १०॥ 

जपं विधत्ते-- “अथेति § । ्रधः तदनन्तरम् , पुनश्वतु- 

ष्यधादमिसमौप मेत्य “श्रवरुद्रम्" इत्यादिमन्तौ | सर्वे जपेयुः । 

* का० श्रौ मू०५, १०. १३। 'मूषिकेरत्कौखे प।सुभिरन्त- 
हितं करोती्यथेः । † त° प १२६ घा०। 

{† वा० खं ३.५७, २। 

§ का० श्रौ सू° ५, १०.१४ । 
| वा० सं०रे, ५८, ५६। 



( ईश्च रत्रा) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ३९.७ 

तयोः प्रथममन्वस्याय मथः ।-- ^रुद्रम्' अवादौमहि' अ्रव- 

दौयामङहै, इविभागेन रुदर मवयुज्य प्रथक्कत्य प्रजाः र्तामडहे । 

““दौडः रक्षणे इत्यस्मात् # लोटि , “ब इलच्छन्दसि"-इति 4 

शब्लुकि “घुमास्था'-दइतीत्वम् % । तथा देवं देवनणोलं 

'तपरम्बकं' सियाम्विज्ञाख्यया सहितम् , अवादौमहोत्यनुषङ्गः । 

अस्विकासाहिवप्रतिघादनपर मेतद् दितीयं वाक्यम्! स च 

द्रो यथाः येन प्रकारेण "नः" अस्मान् "वस्यसः वसोयसः वसु- 

मत्तमान् (करत् कुर्यात् , नः अस्मान् यथाः च खेयसः' 

प्रशस्यकरान् करत् कुर्यात् , वथाः च ननः अ्रस्मान् व्यव 

साययात्' व्यवसायेत, व्यवसितार्थान् कुयात् ; तथा श्रवादौ- 

महि इति सम्बन्धः ॥ 

श्रथ दितोयस्य ।- ड रुद्र! त्वं खरूपैणैव भेषजम्" जरोष- 

धम् असिः; सव दुरितनिबदहंणङेतुत्वात् । अ्रतस्व' “सुखं” 

सुप्रा्ं मेषजम् अस्मदोयेभ्यो गवा्ठादिभ्यः प्रदेहोति शेषः। 

“श्राशोरेकेति। एतत् वास्बकाख्यकमंणः “राशः फलप्राध - 

नम् ; गवाश्वादौना मारोग्य मेतस्य कमणः फल मित्यर्धः ॥ ११॥ 

अ्रथाप्रटक्तिणं विरमेः परिगमनं विधत्ते- “अरधापस- 

लवौति §। तस्बकस्य हविषः कर्तारः सर्वे चतुष्यधे अजि 

मपसलवि च्म्बक मिति मन्तरेण “वि; परियन्ति । किं कुवन्तः ९ 

सव्यान्" वामान् उरन् ्रपन्नानाः' इस्तेन कुटयन्तः || 

-------------------_-----~- 

# दि० आ० ३४ घा.) { पा सू° २. ३. ७३ | 

{ पार सू० दई. ४. ६६ । “छन्दस्य॒भयघेव्याद्ग धातुकत्वम्"- इती ह 
मद्टोधरः (पा सू ६,४,५)। 

§ का श्रौ स ५५१९. १९१॥ | वादयन्तं इति यावत् । 



९.९ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( भरप्र* शब्रा ) 

मन्तस्य ‡ चाय मर्ध॑ः-- तरणि अम्बकानि नेतासि यस्य , 

यदा अम्बिका खसा यस्य, तथोक्तः। शोभनो गन्धो यस्यासौ 

सुगन्धिः । “गन्धृश्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः'- इति ¶ इकारादेशः । 

“पुष्टिवद्ननम्' पुषेवंडयितारम् । सद्र वयं यजाम” पूजयामः । 

लत्मरसादादहम् उवारुकम्ः ककटोफलं ‡ पक्रं सत् यथा 

प्रसवबन्धनात् सय भेव सुच्ते , तथा खत्योः" मरणात् सुच्नौयः 

सुक्तो भूयासम् ; ्रखतात्ः अमरणात् “माः वियोगो भवत्विति । 

आशौरेवेत्यादि, सिद्वम् । अन्तिमपादस्य तात्यये माह-- 

“तदु ह्ये वेति । वः “सव्यः मरणात् भसुच्याते' सक्तो भवेत्, 

सः “्रमृतात्" अमरणात् न' मुक्तो भवति : एतदेव हि “श सिवः 

प्राणिनां सुखं भवति ॥ १२ ॥ 

अरस्य परिगमनस्य भगप्रसिदिदेतुल सुपपादयति-- “तदु | 

हापीति। (तत् तदा क्रमाय; रपि त मनमि सुक्तप्रकारेण 

परोयुः", (भगस्य सौभाग्यस्य कर्मणि षष्ठो । सोभाग्यम् 

भजामहै' प्राप्रयामदहे इति" अनेनाभिप्रायेण §। शयो हवा 

इति । अरमख्िका नाम याः खलु द्रस्य खसा", साः भगस्य 

देः सौभाग्यस्य खामिनौ भवति। “ईश .रेष्वयें"-दइति 

#* मन््रोऽयम् वा सं° ३, ६०. १। 

वान ,५. १३९ 

‡ .ककन्धादेः पलम्" इति महीधरः) "पकंटौफलम्'--इति 
छ-पाठः । "कमेकंटौ फलं( ! } - इति च डा०-वेवरेण दष्ट; । 

§ का श्रौ सु° ५,१०.१६ । “यजमानस्य -कुमार्योऽपरिणौता 
पुचाश्ोत्तरेण त्राभ्बक मिति मन्त्रेण , पतिवेदन भिव्यत्यन०-° त्रिच्िः 

पररिवन्ति, प्रतिं सौभाग्यं कामयमाना वा - इतौ या० दे. । 



( &ग्र° रत्रा ) ॥ दितौयक्षारडम् ॥ ३९९. 

धातुः # 1 भगस्येति “अघीगयदयेशां क्मणि?-द्ति + षी 

(तस्मात् श्र््विकासहितस्य सद्रस्य सम्बन्धिनि कमखि भगप्रासि- 

कामाः कुमार्योऽपि परौयुरित्य्ः॥ १३॥ 

कुमारं परिगमनेऽपि मन्तो विद्यत इत्याह-- “तासा 

मिति। आसां पूर्वोक्ञानाम् तासां कुमारौणा मपि परि- 

गमनेऽन्यो मन्तः" विद्यतं। कः पुनरसाविति, तं पठति-- 

““तयम्बक मिति । पतिविंयते लभ्यत इति पतिबेदनो रुद्रः । 

अन्यदुक्ताथम् । चतुधपादस्य तात्वथं माह-- “सा यदित इति । 

'इद्'-शब्देन पिकलं पगरश्यते। (इतः अस्मात् पिलक्रलात् 

ज्ञातिभ्यः सकाशात् अहं “सुक्तौय' सुक्ता भूयासम् ; सुतः" 

असुरात् कुलात् पतिसकाशत् “मा सुक्तौय' विप्रयुक्ता न भवेम 

इति वतात्पर्याथंः । “पतयो द्येवेति। अभग्निहोतादिधर्मेषु 

पत्या सहैव सिया अधिकारः शहि' यतः, अतः स्तीणं पतय 

एवः प्रतिष्ठाः आखयभूता इत्यथः ॥ १४ ॥ 

तेनैव मन्ेण पुनः प्रदक्तिशं चिः परिगमनं विधत्त - 

अध पुनरितिई। प्रसलवि प्रदक्तिणम् । “एतेनेवेति। 

त्यम्बकं मिति प्रागुक्तेनोभयविधेन मन्तणित्यथं;। “तद्यत् पुन- 

रित्यादिवाक्छशेषः पिहयन्नवद् व्याख्येयः ॥ १५ ॥ 

हतशिष्टानां पुरोडाशानां प्रतिपत्तिः विधत्त -- “श्रध 

नानित्यादि । एतान् पुरोडाशान् यजमानस्याच््नलाव- 

ध्वय्: संवपेत् । यजमानश्च अद्वन् उदस्यति' उत्क्षिपति । 
--"--~~------------_-----------------------------~-~----------~--~-~-- ~ ~~ ~ 

+ अद्ा० अआ० १० घाः। 

† प्राः ५ ९ र. ५२॥।. 4 वा० सं० ३. ६०, २। 

§ का० श्रौ सू° ५,१०.१५ । 



०० ॥ शतपघत्राह्मणम् ॥ ( ५प्र० ३त्रा° )} ¦ 

यथा! नौः" पथिवौनारतत् ; एथिवी तान् पुरोडाशान् नोदा- 

पयात् ! उत्कप्ताः पुरोडाशाः यथा भूमौ न पतन्ति, तथा 

अन्तरिते, पुनरच्ञलिना धारयेत् । तदुक्तं काल्यायनेन-- 

^“रोद्रान् यजमानेऽच्ञलिनोदस्यत्यगोः प्रापणम् , प्रतिष्डह्ाल्येतान् 

-इति # । “आत्मभ्य एवेतदिति । एतत् एतेन उदसनेन 

“्रात्मभ्यः' ऋ तिग्यजमानाः ख-ख-शरोरेभ्यः “एवः “शल्यान्' निमिः 

मतेः निर्हरन्ति। तेषां पुनर्यहणाशक्तौ स्पर्भनं विधत्ते-- “तान् 

विलिष्न्त इति । लब्ध मिच्छन्तो लिखन्तः तद्िपरौतो 

“विलिष्न्तः' लब्ध, मशक्ताः सन्तः , भूमौ पतितान् तान्" 

पुरोडाशान् पष्ठात् “उपस्छशन्ति' । उक्तं हि काल्यायनेन-- 

““प्रतिग्टह्वालेनानशक्यऽउपस्पर प नम्??-इति † । “मेषज भेवैत- 

दिति। रतेन स्पर्शनेन निद्धंते शल्ये खशरोरदेशस्य पुन्मषज 

मेव क्रतवन्तो भवन्ति ॥ १६ ॥ 

“तान् इयोरिन्यादि। “हयोमूतकयोः' । यत्र॒ ढठणमये 

्रावपने धान्यं बध्यते, तत् मूलम् #, मूत मैव मूतकम्। 

स्वां क-प्रत्ववः। नतान्" रौद्रान् पुरोडाशान् हयोमूलकयोः' 
-उपनद्य' वेशुवच्यां' देणुमव्यां यच्चाम् “उभयतः श्रावध्य" ; यदा 

कुपेः वेणुनिर्भितभाजनदययुक्तो दारूविशेषो वी वधापरपयथायः 

कुपः {§, तस्मिन् ; उभयतः उभयपाश्ठधोः वैणवभाजनयोः 

"तान्" रोद्रान् आध्यः; तेन सार्दम् 'उदडः परेत्यः उदङ 

# काः ओओ सू०५,१०. १८, १६। 
† का० श्रौ" सू ५, १०. २०। 

{ “मूतयोः, शिक्वाकारयोः रच्नुनिभितयोः-- इति या० दै°। 

$ कपे , यश्ियटच्तजे तुलादूः-- दति या° द° । 



( &श्रन्यत्रा०)  ॥ हितीयकाण्डम् ॥ ४०९ 

मुखोऽदरं गत्वा , वक्खाणाटोना मन्यतमस्िन् # उपलब्धं , 

वौ वधम् “श्रासजति' ्रालगयति † । तस्िन्रात्जनै मन्व माह-- 

“एतत्त इति धः । 

तस्याय मधः ।-- ह ङ्द! "ते तव “एतत् कतिकरम् 

वसम्ः पाणेय मननम्; तत् सखोक्तत्य ^तेनः साधनेन 

“सूजवतः परः' सूजवान्रामोदौच्यः पवतः , तस्य परस्ता्वागम् 

“्रतौहिः अतिक्रम्य गच्छ , मास्मानधितिष्टा इति भावः । 

मन्तगत मवसशब्द्' प्रशंसति-- “अवसेन वा इति । लोके 

श्रवसेनः अन्नेन पाथेयेन हि जनाः दूरम् अध्वानः यन्तिः, 

तत्" तथा सति दनं रद्र .सावसम्ः अवससदहितम् “एवः 

अस्मात् यानात् ्रन्ववाजंतिः अनुगमयति। अस्य रुद्रस्य 

गमनयोग्बप्रटेशए माह -- “यव्र-यतेति । यस्िन्-यस्मिन. खाने 

असयः दैवस्य "चरणं" वत्तंनं भवति , (तत्ः स्थानम् श्नु" 

लच्येल्यथेः । “परो मूजवतः'-दइति मन्तभानस्याभिप्राय माह-- 

अतहवा इति। असयः रुद्रस्य अन्नः अस्मिन् मूुजवत्यवत- 

सम्बन्धिनि “परः” परस्ताद् भागे शचरशंः वत्त॑न' भवति, 

तस्मात् तेन “परो मूजवतः'-इति मन्वभागस्य पठनं युक्त 

भिल्यथेः। दितोयभाग मनय व्याचष्टे-- “अवततधन्वेति। 

अवतत मवरोपितज्यं धनुथंस्य स तघोक्तः। “पिनाकावस् 

इति । पिनाकः, तस्यव रद्रधनुषो नामधेयम् । तस्य अ्रवसः 
-------------------~-------~---- ~~ ~ -- - ---------------- ~----- --~--~~-------- -- --- ----~ 

# खाणो वा, उक्लेवा, वंवा, वल््मोके वा-इति, श्याण 

छिन्नाग्रे उच्चमूलम्'- इति च या० देर) 

† का श्रो" सु०५, १०. २१। 
{ वा० सं° ३, १ , १। 

५९१ 



8०२. ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ ( भप्रम ३व्रा० ) 

व्यापारो परमो यख्य स तथा। एतेन विशैषणशदयेन फलित 

मघं माड - “अहिंसन्िति । हे रुद्र !' नः अस्माकं हिंसा 

मकुव॑न “शिवः सुखकरः सन. “श्रतौदहि”-इति (एतत् , अयं 

मन्वभागः प्रतिपाद्यतीत्यथः। अन्तिमं भागम् # अनूद्य 

तात्पयै माह -- ““क्षत्तौति। क्तिः लग्बास श्राच्छादनं यस्य 

स॒ तथोक्तः। अनेन च विशेषणेन (रनः नितरां खापयेत् ¶; 

कछक्तेमदुतरत्वेन सुखकरत्वात् रुद्रसखापो भवव्येबेत्यनेनाभि- 

प्रायेण विशेष्यते। सखापोऽपि किमथं इत्यत ओआह-- “खपन् 

न्विति। नुः खलु लोकें खपन्ः निद्रालुः पुरुषः “कञ्चनः 

कं मपि "न हिनस्ति" न पोडयति। अतो रद्रङ्ञतवाधविर्हाय 

तस्य खापः प्रार्थ्यत इत्यथे; ॥ १७ ॥ 

तेषां पुनरागमनं विधत्त -- “श्रथ दक्तिणनिति। रौद्र 

चुरोडाणानां वक्तादावासच्छनानन्तय मथशब्दायेः । रौद रवि- 

भिः ये श्रचारिषुः, नतेः सवे ख॑-खं दक्तिणं वाहम् “अनु"-लच्य 

प्रादक्ि्ये नावर्तरन् ; अहत्य च “्रप्रतौत्ं रौद्रहविःप्रचरण- 

स्थान मनवलोकयन्तः पुनः" बवेदिस्मौप मागच्छेयुः ; ्रागत्य च 

# महोधरमते याल्ञिकदरैवमते च लत्तिवासा इयपरो मन्तरः- 

वा० सं ३. ६१.२। चत खव मेव प्रतोयते। का० श्नौ० ख० ५, १०. 
२२ दष्टव्यम्। “क्रियान्तरस्यानुपदेशात् क्षत्तिवासा इति जपेत- इतीह 

या० दै। महोधरस्त्, 'छत्तिवासा इ्यनपेक्त॒मेदोपस्ुश्रान््यपः 
(५. १०. २२, २३ )-इेकं खत मेव यास्यत्-- “उन्नते ठच्षादौ 
मूतदयेऽवसन्य प्र्यावत्तमाना मूतद्यस्यावेच्वण मक्लला वेदिसलमौपं 

समागयोदकं स्युः -इति । 

† "निष्वापयतोति श्रवणात् आसक्तस्य निश्लौकरण मनेन कत्तेय 
भिति केतित इति चात धा० द्०। 



( इअ रेत्रा) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ४०३ 

हविःप्रचरणक्तष्णायनिवारणणय ्रापः' उपस्ष्शेयु: । “तद्धिः 
शान्तेति उव्णशमनहेतुभिः श्रद्धः ^तत्' रोद्रप्रचरण्जनितं 

ख-सखात्मगत सोष्णं शमयन्ते' निवत्त यन्तौत्यथं ; # ॥ १८ ॥ 

वरुणप्रघासान्ते इव कैशश्मुवपनादिकं साकभेधान्तेऽपि 

कत्तव्य मित्यनुक्रामति-- “अघ केण्मशुुति। केशश्मश्रूणि 

वापयिल्ला “अग्नौ गाहंपत्याहवनीषी 'समारोद्यः समारोप्य , 

दक्तिणामे रप्युएलक्षणम् ( यदि सवे घायां भवेय: १ ) समारोपरणिन 

गह गच्छन्तोति शेषः ॥ | 

““उद्वसायेत्यादिना , साकमेधस्यान्तकर्तव्यता श्वापि 

प्रतिपादयत । “उदवसायेति । सखराननन्तर' खलु “एतेनः साक- 

मेधान्तेन “यजतेः । तदङ्गत्वेन योत्तरवेदिनिमिता , तस्या मभगिनि- 

हो तहोमो न युक्त इति पुनः खस्यानगमनं कत्तव्य मित्यादि 

शेषं पूव वद् ¶ व्याख्येयम् ॥ १९ ॥ २ ‡ [ ६. २. ] ॥ 

इति खौसायणाचायैविरचिते माधवीये वेदाधंप्रकाश 

माध्यन्दिनशतपथब्राह्मणभाषये 

दितीयकाण्डे षष्ठाध्यायस्य हितीयं ब्राह्मणम् ॥ 

# का० श्रौ सखः० ५. १०. २३ । 
† २८६ ए ४१०, ३१२ ए० ६ पं" दश्यम् | 
‡; ते सं १का० दपर ६ अलु° , ते° त्रा १ का. ६ प्र १० 

अलु°। रुतयोरलुवाकयो; म्बकयागविधयस्तन्मन्त्रा ्ास्नाता द्रष्य, । 
चाम्बक-“चिवम्नक'--इति श्राखाभेदकलतौ पाठाविदानभं लेखकप्रमादत 
रखकग्राखोयवाक्येष्वपि न्त सङ क्रान्तापिति च ध्येय निति । 



४०४ ॥ शतपथत्रा ह्यरम् ॥ ( भप्र० ४त्रा ) 

( अध ठतौयं ब्राह्मणम् ) 

अ्तय्यछं ह वं सुक्लतं चातुर्मादखयाजिनो 
मवति । संव्वत्यर हि जयति तेनास्यान्चथ्य 
भवति तं वं चधा व्विभज्य यजति चधा व्विभन्य 
प्रजयति सब्बे वै संव्वव्छरः सव्यं वा ऽअ्तय्य 
मेतेनो हाखाक्षय्यः सुक्लतं भवत्यतुरु डेवेतज्गत्वा 
देवानय्ये्यच्चय्य सु देवाना मेतेनो हेवास्या- 
च्व सुक्लतं भवलयेतन्न॒ तयश्माच्चात्माखै- 
य जते ॥ १॥ | 

अथ यस्माच्छनासीयय यजेत। था वै देवा- 
नाए श्रौरासौत् साकमेैरीजानानां ५ च्विलिग्या- 
नना तच्छेन मथ यः संव्वत्छरख प्रजितदख रस 
असौत्तत्यौरद सा या चैव देवाना श्रीरासीत 
साकमेधेरोजानानां + च्िजिग्यानानां य उ च 
सब्वत्छरख प्रजितख रसन आसीत् त मेवैतदुभयं 
परिष्द्य।त्मन् कुरते तसमाच्छनासो्येग यजते ॥ २॥ 
1 ॥ 

*, † शौरासौग्राकमे०-इति च दष्टो डा०-वेवरेण ! ` 



( ६अ० रत्रा ) ॥ दितौयकारडम् ॥ ४०५ 

तच्याहत् ५ । नोपकिरग्बयुत्तरवैदिं न गह्लन्ति 

पृषदाज्यं न मन्यन्यग्निः पञ्च प्रयाजा भवन्ति 

वयो ऽनुयाजा एकर समिष्टयजुः † ॥ ३ ॥ 
अथेतान्येव पञ्च हवोटुषि भवन्ति। एतेव्वं 

हविर्भिः प्रजापतिः प्रजा अख्जतेतेरुभयतो व्वरुण- 

पाशात् प्रजाः प्रामुञ्चदेतेव्वं देवा व्वव मन्त्र 

तेव्वेव { व्यजयन्त येय मेषां व्विजितिसतां तथो 

$एषेष एतेर्या चैव देवाना श्रीरासौत साक 

मघेरोजानानां व्विजिग्यानानां य उ च मंव्व- 

व्सर्स्य परजितदख रस असीत् त मेबेतदुभयं 
परिण्द्यात्मन् कुरूते तस््राद् वा ऽएतानि पञ्च 

इवोएषणि भवन्ति ॥ ४ ॥ 

अथ शुनासौरयो दादशकधालः एरोडाशो 

भवति। स बन्धुः शुनासौयद्य यं पृव्वं मवो- 

चाम ॥५॥ ( 

# (तस्याटत्'- इति ग , घ। 

{† “समि्यजुः- इति ग , च । 
~> =~6 

मघ्नत्ने तेडयाव'- इलि त्त ट्टो डा०-वेवरेश | 



४०६ ॥ कतपधत्रा मणम् ॥ ( भरप्र° 9व्रा° } 

अथ व्वाय्॒यं पयो भवति। पयोहवेग्रजा 

जाता अभिसञ्चानते व्विजिग्यानं * मा प्रजाः भिवे 

यशसे न्नायायाभिसञ्ञानान्ता ऽइति तस्प्रात्ययो 

भवति ॥ & 

तद्यदायव्यं भवति । अयं वै व्वायुर्यो ऽयं 

पवत ऽएष वा इदृदछ सथं प्रप्याययति यदिदं 

किञ्च व्वघति व्वृष्टादोषधयो जायन्त ऽ्रोषधौ- 
जग्ध्वापरः पीत्वा तत एतदह्गो ऽधि पयः स॒म्भव- 

व्येष हि वा ऽएतच्जनयति तस्माद् वायव्य 

अवति ॥ ७ ॥ 

अथ सीं एककपालः पुरोडाशो भवति। 

एष वे स्यो य रएष तपलेष वा ऽडइदण सव्व 

सभिगोपायति साधुना त्दसाघुना तदेष इदः 

सव्वं च्िदधाति साधौ त्दसाधौ त्वदेष मा 

व्विजिग्यानं प्रोतः साधुना त्वद्भिगोपायत्छाधौ 

त्वदिदधदिति तस्मात्छौय † एककपालः पुरोडाभो 

भवति ॥ ८ ॥ 

# “विजिग्यान मेनं-इति तच ट्टो डा०-वेवरेण, 

† `तस्ाष्टौय'-दइति च उष्टो डा०-वेबरेण । 



{ ई६अ° रत्रा ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ४०७ 

तखापवः भवंतो द्च्चिगा। तदेतस्य दर्पं 

क्रियते य॒ एषं तपति ययुभ्वए ष्वतं न विन्दं 

दपि गौरेव पवतः खात्तदेतख रूपं क्रियते य 

एष तपति ॥ < ॥ 

स यत्रैव साकमेधंयजते। तच्छ्नासौयंण 

यजेत यदिः संव्वत्स॒रख यजते तनेव संव्व- 

त्छर माणेति तस्मादययदब कदा चेतेन यजेत ॥ १० ॥ 

तदधंको। राज्रौरापिपयिषन्ति स॒ यदि रा्रौ 

रापिपयिषेदादद्ः पुरस्तात फल्गुन्य पीशमाखा 

ऽउद्टं तच्छनासौथंण यजेत ॥ ११ ॥ 

अथ दौक्तेत। तं नानोजानं * पुनः फाल्गुनो 

पौगमाखभिपयंयात् (तत् †) पुनःप्रयोगद्धप इव इ 
स॒ यदेन मनोजानं पुनः फाल्गुनौ पौगंमाख- 

भिपयैयाच्स्मारेनं नानीजानं पुनः फाल्गुनौ पौणं- 

माखभिप्रययादिति नरख्जमानख ॥ १२॥ 

अथ पुनः प्रयुञ्नानख। पूर्वदयुः फाल्गुन्ये 
¢ # 

* "तच्चानौ जानं -इति , "तस्मादेतन्नानौजानं'- इति च पाठौ उ्टौ 
। डा०-वैवरेण। † नास्त्येतत् प्रदं घ-ड-पुस्तकयो. । 



@ ०८  ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ ( भप्रऽ शत्रा° )} 

पौणमा शनासौयंण यजेताथ प्रातव्वेपवदेवेनाय 

पौर्ण मासैनेतदु पुनः प्रयुञ्चानख % ॥ १२ ॥ 
अधातः। परिवर्त नेव सव्व तोसुखो वा ऽअसा- 

वादित्यं एष वा ऽदः सव्व निडयति यदिदं 

किच्च शुष्यति तनेष सव्वतोमुखस्तनान्नाद्ः ॥ १8॥ 
सव्वतोमुखोऽय मग्निः { । यतो दयेव कुत- 

शचाम्नावभ्याद्धति तत एव प्रदहति तेनैष सव्वतो- 

मुखस्त नान्नादः ‡ ॥ १५॥ 

अथाय मन्यतोसुखः पुरुषः। सं एतत् 

सरव्वतोसुखो भवति यत् परिवर्तयते स॒ एव मेवा- 

नादो भवति यथैतावैतदय॒ एवं विद्वान् परिवत्त- 
यते तस्माद परिवत्तयेत ॥ १६ ॥ 

तदु होवाचासुरिः। किन्नु तत्र मुख यद्धि 

सर्व्वाख्येव लोमानि व्पेत यदे निः संव्व- 

त्रस्य यजतं तेनव सव्वतोमखस्त नानादस्तद्यानना- 

द्ि्ेत परिवत्तयितु मिति ॥ १७ ॥ ४ ॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके चतु ब्राद्यणम [६. ३.|॥ 
------------------------------- 

# प्रयुञ्ञानस्य'-- इति ग, घ। 

† “सवेतोमुखोऽय मसिः- इति ग, घ । { स्तेनाच्नाद्ः-इति ग, घ) । 



( &ग्र° इब्रार ) ॥ दितौयकाश्डम् ॥ $ ० 

अथ शनासीरीयं # विधिस्तस्य एनासीयस्य चतुघेपवंणः 

संवत्षरसलक्षणफलसाधनलतं प्रतिपादयिष्यंस्सावदृपोहातत्वेन चातु- 

मास्याना मक्तव्यफलसाधनल् माह-- “तथ्यं ह वा इति। 

चतुष्-चतुषे मेषु क्रियन्त इति चातुमास्यानि प्रयुक्तानि 

वँ श्वटेवादीनि , तैरिष्टवान् चातुमास्ययाजौ । “करणे यजः 

इति %# भ्रूतकाले यजतेशणिनिः। तस्य॒ शचचातुर्मास्ययाजिनःः 
“सुक्लतं' यागजनितफलसाधनध्मापरपयाय मपूवम् अक्तव्यम्' 

केतु मशक्यम् ; न कदाचिदपि भोगेन चययितं शक्वते। 

"ज्षव्यजय्यौ शक्यार्थे" इति शः , ““ल्ि ज्ये? इति § भ्रस्मात्निपा- 

तितः। अ्तव्यल मुपपादयति-- “संवत्सरं हीति। हि 

यस्मात् उदौरितैस्िभिः वेंष्वदेवादिभिः पवभिः संवत्सरपरि- 

मितकालं जयतिः नतेन" संवत्सरजयेन , तदतिरिक्कस्य कालस्या- 

भावात् “अस्य सावंकालिकश्य चातुमास्ययाजिनः सुक्तम् 

अन्त्यं भवतील्य्थः | । 

संवत्सरं कथ मेतेन जयत इति तदाह-- ^तं वा इति। 

तः संवत्सरं त्रिधा विभज्य चतुषे-चतुषु मासेषु वैश्वदेवा 
दिभिः यजतेः ¶ , अतस्तं संवत्सरं तेधा “विभज्यः एव प्रजयतिः 

प्रकर्षेण जयते । अरस्तु संवत्सरस्य जयः , एतावता कथं फलस्या- 

चयत्वसिदधि रिति, तदाह-- “सवं वा इति। भूतवर्तमान- 

# शणरुनासौरौय मतः” इति का० छै ० ५. ११.१। 
† पाः ख० ३. २. ८५ । 

‡ पार ख° ६.१.८१ । § ग्वा० प° २३६ धा०। 

| “अन्तग्य' ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुल्लतं भवति"?- इति आप 

श्रौ" ० ८,१.१। ¶ "चातुर्मास्यानि चीरैः - दती रिखामी । 

भर् 



४१० ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( ५प्रण ४ब्रा° ) 

भविष्यकालतरयावच्छितरं सवे वसु संवससरमध्ये एवान्त्मूतम् ; 
सं वत्सरस॒ कल्सृव्यापितया अ्रनादिरनन्त इति तज्नव्यं फल मपि 

अ्व्यं भवतीत्यधेः । प्रकारान्तरेणाष्यत्तव्यत्वं प्रतिपादयति-- 
“ऋतुर ईैवेतदिति । दतत्" एतेन चातुर्मास्ययजनेन वसन्ता- 

दयुत्वात्क एव (भूत्वा देवानप्येति चातुर्मास्ययाजी रपि 

गच्छति , देवानाञ्च सुक्ल मक्तव्य मेव भवति। रतः “एतेनः 

देवेष्वपि प्रापणेन “स्यः “सुक्लतम्' अक्ष्यम्ः एव भवतिः ॥ १॥ 

इतथं बैश्वदेवादौीनां तयाणां फल सुपपाय शनासीौय- 

यागस्य अयादिकं फलं दशंयति-- “रथ यस्मादिति, य्त्" 

डेतोः यजमानः शशनासीरये णः परवशा यजे, तस्मात् तत्फल 

मुच्यत इत्यथः श्या वै देवाना भिव्यादि। “साकमेधैः 

प्रागुकै्यीगैः ईजानानाम्ः इषटवतां “विजिग्ानानांः वरतरासुरं 

जितवतां देवानां वाः शखः सम्पत् ्रासौत्", ^तत्' “शुनम् 

सुखनामैतत् * , सुखदेतुत्वात् शन मित्युत इत्यथैः । रथः 

वैश्वदेवादिभिः व्िभिस्िभिशातुमास्यैः प्रस्ितस्य (संवत्सरस्य 

धयो रस श्रासौत्ः सुखहेतुः सारभ्रुतोंऽगोऽभवत् , तत् सौरम्' 

इत्यच्यते । “या चैव देवाना भिव्यादिः, उक्तार्थानुवादः। 
“त॒ भेवैतदुभय मिति। यदेतत् शना सोरं चोक्तम् , “एत- 

दूभयम्ः एतेन शनाशौययारीन “परियः यजमानः आत्मन्" 

सात्मनि कुरुते धारयति। इथं प्रतत्तिहेतुफल सुपपाद्य 

तत्साधनभूतं यागं विधन्ते- “तस्मादिति । उक्रलक्षणो शनासोरो 

अ्रधिदववायुदिरूपेणावस्यितो । सास्य देवतैल्य्थे शनासौ रणन्दाद् 

~+ ब]बबब]~~-~]~~-~~-~-------- 

# निघ० ३, ६. ११ । 



( ६अ० रेत्रा० ) ॥ दितौयकार्डम् ॥ ४११ 

यत् । तद्विर्योगात् वच्यमाणं इविस्समुद्ायसाध्यं कल्ल कम॑ 

अनेन व्यपदिश्यते। यस्मादुक्तफलसाधनत्म् , तस्माच्छना- 

सौरीयाख्येनानेन चतुर्धेन पवंणा यजैैत्यथं; # ॥ २ ॥ 

 प्रयोगकम॑॑ वक्तं ॒प्रतिजानौतै-- “तस्यादिति । लस्य 

शनाशौर्यस्य “आराहत्' त्रिधा उच्यत इति शेषः। पूर्वेषु 

पर्व खिव प्रसक्त ॒सुत्तरबेदिनिवंघनादिकं निषेधति- नोप- 

किरन्तीव्यादिना । प्रयाजानुधाजादयोऽपि प्रक्षतिवदेवैत्याह- 

“पञ्चेति † ॥ २ ॥ 

पञ्च हवींषि विधत्ते-- “श्रधेतान्येबेति। वैश्वदटेवादिषु 

पर्वसखनुहितान्यानेयादीनि पञ्च हवींषि अत्रापि कर्तव्यानि 

भवन्तीत्यथः। क्प्तफललेनेतानि प्रशंसति-- “एतैर्वा इति ! 
वैश्वटेवेष्वनुठितैः “एवैह विर्भिः' खलु पुरा प्रजापतिः श्रजाः' 

इष्टवान् । वरुणप्रघासेष्वनुधितैश्व ताः प्रजाः “उभयतो 

वरूणपाशात्' ऊब धःकायखितात् प्रामुञ्चत् प्रसुक्तवान्। तथा 

साकभेषेष्वनुषितैरेव पञ्चभिर्हविभिंः देवाः वम्" श्रसुरम् 

श्रन्नन्', इतरा च “एतेः एव व्यजयन्तः विजयं प्राप्तवन्तः । 

यथैवेतानि क्त्ख्ाभिलषितफलसाधनानि , (तथो तथैव खलु 

रषः यजमानः “एतैः” शनासीर्याख्ये चतुर्थे पवंणि अनुक्टीय- 

मानैः, आनेयादिभिः पञ्चभिहं विभिः शनासीरीयं ४ यदेतदनु- 

क्रान्तम् , (तद्भयं ” फलम् आत्मन्ः आमनि “परि्छद्य' खाधीनं 

कुरतः । “तस्मादिति , प्रतिपादिता्थनिगमनम् ॥ ४ ॥ 

* का० श्रौ० खू० ५, ११. १ । 
† “पौणेमासधर्मा वहिवजेम्"- इति का० श्रौ सू” ५,११.३ । 

‡ शशरुनासीये - इति पाठः । 



४१२  ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( भ्रप्र० ४त्रा० ) 

षष्टं हवि विधत्ते-- “चरथ शुनाली्यं इति # । शुनासीरी 

वायादिल्यौ देवते अरस्य स शनासौ्थंः। सौर आदित्यः 

इति हि यास्कः 4 । दिवचनेन काल्यायनोऽपीम मथ मस् 
चयत्-- “शशुनासौ राभ्यां दादश्कपालः?-इति 4 । उक्तं वाक्य- 

शेष मचाप्यतिदिशथति- “स बन्धुरिति। कत्खस्य कमणः 

फलप्रतिपादनसमथे “यं पूवं वाक्यशेषं “ध्या बै देवानाम् इत्या- 

दिकम् ्रवोचामः उक्तवन्तः §, सः एव अस्यापि “शना- 

प्ीयस्य' हविषः स्तावकः ; उक्तविधयोरेव वाया दित्यरूपेणा- 

वद्ितत्वादिति भावः॥५॥ 

सप्मं इवि विधत्तं -- “श्रध वायव्य मिति|। वायुदेवता 

शरस्य तद् "वायव्यम्! । “वावतुपित्रुषसो यत्" इति ¶ यत् | 

पयसस्तावत् अत्ानुकूल्यं दथयति-- “पयो ह वा इति । जाताः' 

सर्वाः प्रजाः "पयः खलु अभिः-लच्य “सच््ानतेः सच्ञानाना 

भवन्ति। अतः पयसः सम्प्तिहेतुलात् विजिग्यानंः साक- 

मेधे विजितवन्तम् “एनं” यजमानं “सखिः सम्पदे , 'वशकै कीरये 

'अन्रायायः अन्रादनसामर््यांय च सर्वाः प्रजाः अभिसच््ानान्तैः 

अभिसच्ञानोरन् , अ्ननुमन्यन्ता भिति; श्रनेनाभिप्रायेण पयसः 

करण मिल्यथः ॥ & ॥ | 

* ^निदयेभ्योऽधिकानि" -इव्यादौनी का० श्रौ° सू° ५. ११.५ ब्रश्यानि । 
† “शुनासौरौ शनो. वायुः, शु इन्तरिक्ते; सौर आदिव , 

सरणात्"--इति निरू० ६. ४. ६। 

{ का ओरौ सू ५, ११,५। $ ४०४ ए १० पं०। 

| “वायं प्रयः, यवागृर्वा"- इति का० ओरौ सू०५. ११, ६१० 
4 पा सू० ४, २, ३९ । 



( ईर” शब्रा) ॥ दितीयकाणर्डम् ॥ ४१९ 

तस्य वायुदेवत्यल मनूद्य स्तोति-- “तद्चदिति। “एष 
वा इत्यादि। ध्यदिदं किञ्च भूम्यां खितं स्ावरादिकं 

व्वर्षतिः ` दच्या सिञ्चति, इदं सवम् “एषः खलु पवमानः 

%प्रप्याययतिः प्रवद्वति। श्री प्यायी तदोः-इति # धातुः 

तस्माद् व्रष्टात् पवमानेन प्रष्यायितात् ओषधयो जायन्ते", 

ताश्च श्रोषधीः' (जग्ध्वा भक्षयित्वा “अरदो जग्धिल्यपि किति 

-इति न+ अटेजग्धादेशः। ओषधिभक्तणानन्तरम् श्रपः पोताः 

पशवः पयो दुहन्ति । “एतदद्धयःः सकाशात् "पयः" सम्भवति" 

उत्पद्यते। तस्मात् परम्परया “एष हि पवमानः “एतत् 

पथो (जनयतः उत्पादयति क । तस्मादस्य वायुदेवतेत्ये- 

तदुक्त मित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

अष्टमं ह विर्विधन्ते-- “श्रथ सौय इति8§। अस्य हविषः 

सूर्याऽभिगोपेत्याह-- “एष वै सूयं दइत्यादिना। “साधुना 

त्वदित्यादि। साधनाः शोभनेन कमणा तत् एकं पुणय- 

क्रतं जनम् “एषः सूर्य; अभिगोपायतिः। न कैवलं रक्षण 

मत शोभनाव्कम् । इदं सवं” जगत् , एष एव सूर्यो विदधातिः 

करोति; विदधानः सः (तत्ः एकं (साधोः पुण्ये कमणि 

स्थापयति , <त्वत्' रकम् अन्यत् श्रसाषौः पापकमेणि खाप- 

यति । “षः खलु हिरख्छगभरूपः स श्राता। अस्य हि 

 स्ाध्वसाधुकमेणः कारयित मन्यव चाम्नायते-- “एष द्योव 

साघु कमे कारयति, तेषा मेभ्यो लोकेभ्य ऊ" निनौषते ; 

# म्वा आ० च्टघा०। ` † पा सू०२, ४,३६। 

‡ का० श्रौ स 1८ ^ । 

$ “सौये रुककपालः"- इति का” श्रौ ° सू° ५, ११, १९ । 



७१४ ॥ शतपथत्रा मणम् ॥ ( भप्र शत्रा } 

रष छ्लसाधु कम कारयति, तेषा मेभ्यो लोकेभ्योऽघो निनी- 

घते'"-इति । + 

“एष मेत्यादि । एव सुक्तविधः सूयं एषः अनेनं हविषा 

श्रोतः सन् “विजिग्यानंः साकमेधः विजितवन्तं माः मां 

शसाघुनाः कमणा ्रभिगोपायत्' अभिरक्तति, तथा तस्मिन् 

साधोः शोभने कमणि मां “विदधत् विदधातु, प्रेरयतु 

(इतिः अ्ननेनाभिप्रायेण यजमानः सौयं हविः कुर्यात् । “लत्' 

-इति , एतद कियाविशेषणत्रेन योज्यम् ॥ ८ ॥ 

तस्येककपालस्य दक्तिणां विधत्त -- “तस्याः पवेत इति । 

तस्यः सौर्य॑स्य हविषः श्वेतः अश्वविशेषो “दक्षिणाः # । 

नासीर्यस्य तु षडभिरनडुद्धियक्तं सीरं दक्षिणा । तदुक्तं सूत 
कारेण-- “सोर षडयोगं दक्तिणा?-इति ¶ । “'तदेतस्येत्यादि । 

“एतस्यः सयंस्य सितभावख रूपत्वात् ¶रवेता्वटान मेतदीवय 

रुपकरण मित्थं; । तादशशवालामे तादृशो गौरेय इत्याह- 

“'यद्यश्च मित्यादि ४ ॥ ९ ॥ । 

अध शनासौययागस्य कालं विधत्त -- “स यतैवेत्यादिना। 

(यत यस्मिन् “एवः काले “साकमेघैयजते', (तत् तदानीम् , 

) यजमानः शसासीये ण यजेत । तदनन्तरकाले एव ६ ( सः | 

~ 

# का० श्रा० सु° ५,९१, १४ क। 

† का० श्रौ सू०५, ११. १२। सौरम् = हलम् । युज्यन्त इति 
योगाः बलो वदहाः'-दइति च तच या दै०। "आओष्टारौ वा-इति च 

तदुत्तरसूचम् । "वोएारौ मद्ान्तौ बलीवर्दौ, न सौरम्'- इति च तट्उत्तिः। 
‡ का ओओ. स्०५, ११, १५। गौः खेतः'- इति चाच वा० द°) 

§ 'तरनन्तरकाल मेवः- इति च-पाठटः । 

| नास्त्येतत् पदं च-पुसतङे । ॥ 



( &अ० रेब्रा° ) ॥ दितौयकार्डम् ॥ ४११५ 

नतु शनासौयस्यापि चातुर्मास्यत्ात् मासचतुष्टयस्य व्यवधान 

मपिक्तित मित्यत ्रह-- “यदा इति । चतुषु चतुषु माखेष॒ 
संवत्सरस्य मध्ये वैश्वदेव-वरुणप्रघास-साकमेधमेदेन (तिः तिवारं 

श्वजकैः इति यत् , “तेनैव संवत्सर माप्नोति" । वैष्वदेवादयः 

प्रत्येकं चातुमांस्ययुक्ला इति तदनुष्टानेनैव तेषां दादशाना 

मवाप्नचात् तत्समुटायरूपः संवत्छरोऽपि यजमानस्य खायन्तो 

जात इत्यथः) उक्त मर्थः निगमयति - “तस्मादिति 

यस्मात् चतुर्धपवणः शुनासौयथद्य संवव्सरातिरिक्तः प्रातिखिकः 

कालो नास्ति, तस्माद् यदा कदाचिदेव साकमेधानन्तरं 

यजेतेत्यर्थः ¶ । एतदैवानन्त्य' सूव्र्ताप्युक्तम्-- “शनासौ- 

रौय मतः"”-इति %॥ १०॥ 

सोमेन यच्यमाणस्य पक्लान्तर माह-- “तदेक इति। 

“तत्ः त्र खलु शुनासीर्यानुष्टाने एकै शाखिनः रातः 

आपिपयिषन्तिः अनेन यागेन कतिचिद् रातौः आकु मिच्छन्ति | 

अत एवोक्त मापस्तम्बेन - “ततो इरे तपरे चतुरहेऽदंमासे 

मासि चतुषु वा मासेषु शनासीरौयेण यजते-इति § । 
तेषां मते सोमेन यच्यमाण्स्य शुनासौयं काल उच्यत् इत्यध; । 

* "चतुमासयुक्ता'- इति का०-सू°-ढ० टतः पाठः (५,११.१, )। 
† अचर इहरशिखाभिनः-- “यस्मिन् काले साकमेधेयंजते, ततः 

तचरोव शुनाग्रीयरीति, न तदिवसनियमोऽयम् , किन्तद्धि१ यत् पूवैयोः 
पवेणोरूक्तम् चतुथे मासीति, तदागशरङ्ानिटत्ताथम्। साकमेधः प्र्या- 
सन्न यजनयेऽहनि यजेत , नियमतखखतुध सासं नाद्वियेतेव्यशैः । कुत 
खतत् १ तस्माद् यदेव कदा चैतेन यजेतेबय् पसंहारात्"- इति । 

† का श्नौ° सु०५,११, १। “यदेच्छेत्"--दति चेतडुत्तरम् चम् । 
$ अप खौ" सु० ८, २०. १। 



५६& ॥ शतपघव्राह्मणम् ॥ { ५प्र° शब्रा) 

यदि हि रातः आआपिपयिषित्ः श्राप भिच्छेत्, तदा 

त्रागामिनीभ्यां फालनोभ्यां युक्ञा पौणमासौ फालानी; 

षष्ठयर्थे चतुथं ; फालुन्यैः फाल्यन्याः पौर्णमास्याः पुरस्तात्' 
यत्", ्रदः"-इति विप्रक्लषटे , 'उत्' ऊद चन्द्रमाः अस्मिन् दृश्यते 

इति “उद्दृष्ट शुक्पक्तः , (तत् तत प्रतिपदादयन्यतमस्या तिधौ 

श्रुनासौर्येण यजेतः # ॥ ११ ॥ ५4; | 

“ज्रथ दीक्तेतेति। श्रथः अनन्तर मेव सोमयागा्थं (दौक्तेतः 

कालविलम्बो न कार्थं इत्यथः । दैवान््ानुषाइा विन्नात् विलम्बे- 

ऽपि तस्यावधि मादह-- लतं नानौजान मिति। इमा मेव युति 

मभिप्रेल्यापस्तम्बोऽप्याह-- “्चातुमास्यैरिष्टटा सोभेन पशना वा 

यजते, फालान्या उद्दृष्ट सोमाय दीक्तते, तं ततो नानो 
जान मपरा फाल नो पय॑बेयात्-इति †। तदत्यये दोष 

माह -- “पुनरिति । अ्जनोजानम्ः “णनम्' यजमानम् पुनः" 

फालानौ पौणंमासौ न अतिक्रामेत् इतियत्, स पुनः- 

प्रयोगरूप इव ह भवति ; चातुमास्यानां प्रयोगस्य एतस्मिन् 

काले कन्तव्यत्वात् , तस्य चानाचरितत्ात् पुनःप्रयोगाङ्गभरूलोऽयं 

कालो भवेदिव्यथः। प्रतिपादितं प्रतिषेधं निगमयति-- 

“तस्मादिति । अ्रयच्च पन्लोऽधिकारिविशेषस्यैवेति निगमयति-- 

“इति न्विति । दििविधौ हि चातुमास्ययाजिनी सकछलदनुष्टायो- 

* का० ओओ ० ५९१९00१4 फाल्युन्युट् टे = फालयुनगक्लप्रति- 

यदि" इति या० दै°। “"उदट्टष्ट = शुक्तपत्तः, तस्मिन् प्रतिषदीव 
शरुनासौयण यजेत, अथानन्तरं तसिन्नन्यस्िन्ः वा दिवस रो्षालुसारेण 
दौक्तेत"- इतौ हरिखामी । 

ं आपन्श्रौ° म्० ८, २१.२,३,४। 



( &अ° रना" ) ॥ दितौयकाण्डम् ॥ ४१७ 

त्मजमानः पुनः-प्रयुज्ञानथ । तत्र “उल्मजमानस्य' खलु अरय 
मुक्तः पक्त इत्यर्थः ॥ १२॥ । 

कस्तद तानि पुनः-प्रचु्नानेस्यं चत्त इति दभयति-- 

अधं पुन रिति चातुमास्यानि सक्षत संयज्य अनन्तरं 

भेव यः तानि पुनरारभ्यते, तस्य घपुनरारभमाण्स्य फालन्यै 

पौणंमास्यैः षष्ट्यर्थे चतुर्थौ, तस्याः पूर्वे; पूर्वदिवकि 

चतुदंश्यां “शनासीौर्येख यजेत: , अघं? अनन्तर मेव प्रातः" 

काले पखमास्यां "वैशखठदेवेनः यजेत', तदनन्तरम् नित्येन 

पौणमासयागेनेत्ययं प्रयोगक्रमः । तदुक्तं कात्यायमेन -- “फाल 
न्यु पवसधे शुनासौरोयम् , प्रातवें श्वरेवम्'- इति † । “एतदु 

पुनरिति, प्रतिज्ञाताथनिगमनम् ॥ १३॥ 

चातु्मास्याद्गभूतं वपनं मीमांस्यते-- “च्रथात इत्यादिना । 

अत इति वच्यमाणाथंपरामथंः। अतः अस्माद् वक्तमाशा- 
हेतोः परिवत्तनस्यः परितः केणग्मखराटौनाम् वत्तंनस्य धः 

बपनस्य विचारो § ऽधिक्रियते इत्ययैः|। ठनत् परिवर्तनं 

विधातु मन्नादत्वेनादित्य मिं च स्तौति- “सवंतोमुखो वा 

---~- =------ ----- - र ज ~ 

* काः श्रौ स्” ५.११. १९ द्रष्टम् ; अपर श्रौ ८, २६१. ६। 
का श्रौ सु ५.१९. ९७, १८। | 

‡ "आवत्तेनस्य'- इति कछ-पाठः । 

§ "विकारो (विवासो )'-इति चपाठः, 

| “दयशलान्ते वपनम्”--इति का प्रौ ० ५, ११.२६। 

“पषरसंष्यासु यद् वपन मुक्तं व्रैकल्यिकम् , तत् सपशरुषु इदयग्रलान्ते = 

इदयग्रललभिदाधानान्तं कत्तय मित्ये इति तङ़ौकायां या० द०। 

अन्धेन सवं मत्र निरूपवदिति चंतावतेव सम्यन्नम्। | 

५२ 



४१ ॥ गतपधत्राद्यणम् ॥ ( प्र व्रा) 

श्रसावादिव्य इत्यादिना । सर्वतः सर्वासु दिन्घु सुखं रसा- 
दानसाम््ये यस्य स तथोक्तः । सर्वतोसुखत्व॒सुपपादयति- 
एष वा इति। नि्ैयतिः रसं निष्कव्य पिवति। अत 
एतत् सकं घर्मकाले शश्वत" शोषणं प्राप्नोति, सर्व जगद् 
व्याप्य स्थितस्य स्॑स्य सखकिरणेनैत्यर्थ; ॥ १४ ॥ 

“सव तोसुखोऽय मनमिरिति। श्रताप्रि तथेव योजना । 
यतो चयेवेति । यतः कुतश्चिदपि दिग्भागादिव्यर्थः। अभ्या 
दधतिः अभिप्रक्तिपति । “तत णवेति। तसिन्रपि दिम्भाशी 
इत्यथः ॥ १५ ॥ | 

एव मन्न्या दिव्ययोः सवंतोसुखत्वेन शअ्राद्वं प्रतिपाद्यं 
परुषस्य सखाभाविकं तदेपरीत्य माह - “श्रथाय मिति । थः. 
शब्दः त्वर्धे । अवं तु पुरुषः यजमानः अन्यतोमुखःः ¦ 
अन्यशब्द एकशब्द पयायः । अन्यतः एकतर सित मेव सुखं 
यस्य, स तथोक्तः। तस्य सर्वतोमुखत्वसम्प्रति माह-- “ल 
एतदिति । "यद् यस्ात् परितः शिरो वर्तयते , केशान् 
वापयति , "एतत्" स्तेन अलोमकत्वसाम्यात् शिरसः प्रान्तदेश्ण 
अपि मुख भिव भवन्तीति स यजमान सवेतोसुखो भवति । 
इय पुरषस्य सवतोमुखत्वं प्रतिपाद्य प्रागुक्तं ॒ट्टान्तदयसिदध 
मध दटान्तिके योजयति-- “स एव मेवेति । “यथाः “रतोः 
्रादित्योऽजगिश्च सवंतोसुखत्वात् अत्रा एव॒ मेव यजमानो- 
$पि अन्नादः" सवैतो दिकः समन्त समर्थौ भवति । (तस्मादिति 
उपपादितस्य परिवत्तंनस्य निगमनम् ॥ १६ ॥ 

प्रकारान्तरेण सवतोमुखत्वं प्रतिपादयन् परिवत्त नं न् 
कत्तव्य मिति पच्चान्तर माह-- “तदु होवाचेति, तत् 



( £अर देव्रा° ) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ४१३ 

तत , तख्िन् परिवत्तं नविषये आसुरिः" नाम महषिः आड स्म । 

व्यदपिः यदि नाम सर्वाश्यैव लोमानि परितो "वपत, 

तथापि तत्तन्भुर्डिते देणे “सुखस्य सम्बन्धि किन्नामावयवजातं 

निष्यवरं भवति ९ न द्यलीमकत्वमातेण सुख भिति व्यवहृत् 

शक्यते, किन्तु बद ताखवयवमस्वैव ; अतो नैतेन परि 

वन्त॑नेन सर्वतोमुखत्वं लभ्यत इत्यधेः । कथन्तडि सबतोमुखत्व 

पुरुषस्य १ तताड -- “विः संवत्सरस्येति । “सं व्सरस्य' मध्ये 

वै श्वटेवादिभेदेन “विः यजतः, तिनेव' श्रयं यजमानः 'सवंतो- 

मुखः ; क्सस्य संवत्सरस्य यागेन प्रातत्वात् । “तने वेति । 

अन्रादडेतुभूतं सर्वतोमुखलवं प्रकारान्तरे शेव सिध्यति । “तस्मा 

दिति। "तस्मात् परिवत्तनं नन आद्रियेत इत्यासुरेमंतच्य 

निगमनम् ॥ १७॥ ४ # [| ६. २. | ॥ 

इति शीसायकशाचार्यविरचिते माधवीये वेटाथप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशतपथत्रादह्मणभाष्ये 

दितीयकाश्डे षष्ठाध्यायस्य ठतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

~~~ 
~--------------

------ ~+ ---- = = 
------------ अः 

+ त्रिविधानि चातुर्मास्यानि भवन्ति । रेशिकानि, पाणकानि , सौमि 

कानि चच तत्र िकान्येवेद्ोक्तानि विशेषतः, छान्दोग्यादिषिहितानि 

 सौभिकानि तु का० खरौ खः० दाविंश्राभ्याये सप्तम्यां कण्डिकायां वणितानि, 

पाश कान्यपि तत्रेव तत उत्तरस्सि्नध्याये वणितानौति द्रर्यम्। 

“सपशरुषु पश्ुतन्त्रम् प्राधान्यात् , प दुकेन्छदेवे पाशुकम्"-दत्यादौनि 

न्व सूचाणोद ( का० श्रौ° ख० ५.१९. ९६८३१. ) समालोच्यानोति दिक् ॥ 



= ॥ । त 

२० ॥ शतपथत्राह्मणम् ॥ ( भ्प्र० ध्व्रा° ) 

( श्रध चतुथं ब्राह्मणम् )} 

तदाहुः । साकमधव्व देवा व्व्मघ्रस्तव्वंज # 

व्यजयन्त येय मेषा व्िज्ितिस्ता सिति सव्वहं 

तवेव देवाश्चातुर्माखे व्वु च मन्रन्त्व्वंव्वं4् व्यजयन्त 

येय मेषां व्विजितिसाम् † ॥ १॥ 

ते होचः। केन राज्ञा केनानौकेन योव्याम 

दूति स हागनिर्वाच मया राज्ञा मयानौकेनेति 

ते ऽग्निना रान्ञाग्निनानौकैन चतुरो मास 

प्राजयंस्तान् ब्रह्मणा च चथ्या च व्वियया 

पर्थगह्लन् ॥ २ ॥ 4 | | 

ते होचुः। केनेव रान्ना केनानौकेन यो- 

द्याम दति स इव्वसण उवाच मया राज्ञा 

सयानीकैनेति ते व्वसषी नेव राज्ञा व्वस्गोनानौ- 

केनापरांश्तुरो मासः प्राजयंस्तान् ब्रह्मणा चेव 

जव्या चचव्विद्यथा पयर्ह्लन् ॥ २३॥ 

=€ 2<०न=€ २ ५ 
+* °स्तेयेव'-इति , °वे य् वः-इति च पाठौ इष्टौ डा०-वेवरेण । , 
† ज्िजितिस्ताम्- इति ग, घ. 



( अ 9त्रार ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ४२९ 

ते होचुः । कैनेव रान्ञा केनानोकेन योच्खाम 

इति र न्द्र उवाच मया रान्ना मयानोक्े- 

नेति त ऽडन्द्रेणेव रान्ञेन्द्रंगानौकेनापरांञ्चतरो 

मासः प्राजयंतलान् ब्रह्मणा चंव चय्या च व्विदयया 

पयण्ल्लन् ॥ 2॥ {५ 

स यद्वेवदेवेन यजतं । अग्निनेतेतद्रान्ञाग्नि- 

नानोकेन चतरो मासः प्रजयति तत् जानौ 

शलली भवति लोहः चुरःसायाचनौ शललौ 

सा चथ्ये व्विद्यायं रूपं लोहः क्षुरो ब्रह्मणो 

खूप मग्निं ब्रह्म लोहित इव. छग्निरस्माललोदः 
कुरो भवति तेन परिवन्तयते तद् ब्रह्मणा चेवेन 

मेतचथ्या च व्विदयया परिण््ञाति॥५॥ 

अथ यदसगप्रघासैर्यजते व्वररेनेवेतद्राज्ञा 

व्वरुगेनानोकेनापरां श्चतुरो मासः प्रजयति तत् 

चानौ शललो भवति ननीहः न्षुरस्तेन परिः 

वन्तयते तद् ब्यणा चेवेन मतत चय्या च 

व्विदयाया परिण्ह्लाति॥ ६ ॥ 

अथ यत्छाकमेधे र्यजते। इन्द्रयोवद्रान्ने- 
द्रं णानोकषेनापरंस्ध तुरो मासः प्रजयति तत् 



४२२ ॥ शतपथन्राद्मणम् ॥ ( ५प्र* भव्रा० ) 

चानौ शललौ भवति लोहः कुरस्तन परिवत्त- 

यतै तद् ब्रह्मणा चेवेन मेतन्तय्या च व्यया 

परिण्ह्लाति ॥७॥. 

स॒ यदैश्वदेवेन यजते। अग्निरेव तह 

भवल्यग्नेरेव सायुज्य सलोकतां जवव्यथ यद् 

व्वप्रघासेर्यजते व्वरुण एव तर्हिं भवति व्वरुण- 

चेव सायुज्य सलोकतां जयत्यथ यत्ाकमेधे- 

यजत॒ रडन्दर एव तर्हिं भवतीन्द्रलेव सायुज्यं 

सलोकतां जयति ॥ ८ ॥ | 

स॒ यद्िन् इऽर्ताबमं लोक मेति। स एन 

सृतुः परस्मा ऽकटतवे प्रयच्छति पर उ परस्मा 

ऽऋतवे प्रयच्छति स॒ परम मेव स्थानः परमां 

गतिं गच्छति चातुर्माखयाजौ तदाहन चात्- 

मास्याजिन मनुविन्दन्ति परम् छयेव खलु * स 

स्थान परमां गतिं गच्छलौति ॥ ् ॥ ४ ॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् [६. 8.]॥ 

# "खलु - श्तित्त इष्टो डा०-वेवरण। 



( श्र 8्रा° ) ॥ दितीयकार्डम् ॥ ४२३ 

वैश्वदेवादिषु सर्वेषु परिवत्तनं सेतिकत्त॑व्यताकं विधित्स्- 

स्तेषां सर्वेषां हत्रवधतुलव विजयद्ेतुत्वं च समान मिति 

प्रतिपादयति- “तद्यदादरिति। (तत्ः तत्र उक्तविषये साक- 

मेधाना मेव तच्रवघहेतुतं जयडहेतुलच्ेति “वदु "आड" कथ- 

यन्ति, तन्न; तथा स्वैरेव हि च्चातुरमस्यैःः चतुषु-चतुषं 

मासेषु प्रयुज्यमानैः वै प्रवदेवादिभिः ठच्रहननं विजयच्च प्राप्त 

वन्तो “देवाः इत्यथः ॥ १ ॥ 

तव बैश्वटेवेन जित मधे माख्यायिकया दश्यति-- “ते 

होचुरिति। तेः देवाः खलु प्रजापतिं पितर मभिलच्य 

परस्परं वाचम् ऊचुः" ¦ “केनानीौक्षेनेति। अनौकं सेना- 

सुखम्, सेनान्येत्यथः। 'न्चतुरो मास इति। “पदव्र ° 

इव्यादिना # मासणशब्दस्य मास् इत्यय मादेशः । “तान् 

ब्रह्मणा चेति। तान्" विजितान् मासान् ब्रह्मणाः “अगिनि हिं 

व्रह्म'"-इत्यग्रे विवरिष्यते 4, अ्रतो ब्रह्मणा अमना, तव्याः 

वेदत्यरूपया “विया चः देवाः "पयं ग्ह्हन्' परितो धारयन् ॥ २ ॥ 

एवं वैष्रवदेवस्यानिप्रसुखत्व सुक्का वरणप्रघासेष, वर्ण 

प्रसुखत्वञ्चाह-- “ते होचुरिति। “अ्रपरां्चतुर इति। आषा- 

ठाटौनिल्य्थः । अन्यत् पूववत् ॥ एवं साकमेधेषु इन्द्रप्रमुखत्वम् , 

अपरान्" कात्तिकाटौनित्येव विश्चेषः ॥ ३, ४॥ 

इत्थं प्रतिक्षव्यपन्यासेन वैश्वटेवादिषु पवस प्रतिपादित मघ 

यजमानेऽपि क्रमेण योजयति-- स यदु वैष्ठद्बेनेल्यादिना। 

"ब्रह्मणा च त्रय्या च विद्या पयंग्डह्कन्-दति यदुक्तम् , 

तस्य प्रतिक्लति माह - “नतेनोति। तिषु स्ानेषु (एतः' 

* पा स ६,१, ६ । ` † उत्तरकरष्डिकायां द्रश्यम्। 



४२४ ॥ शतपंयत्रा हा णम् ॥ ( प्रं" ५० ) 

ष्वेतवर्ण # यस्याः सा तेगनी। 'वर््णीदनुदान्तात्०?-इति ५ 
एतशब्दात् शनेष् , तकारस्य नकारादटेशश्च। शठाविंत्रामकस्यं 

खगस्य लोम “शलली धः । उक्तलक्षण सा वच्यमाणपरिवन्तं न- 

हेतुत्वेन स्वीकायां। तत्र शलल्याखयी प्रतिरूपत्व माह-- “सां 

येति । सा पूर्वोक्ता धवाः ततेनौ शलली, सा तित्व॑सद्या- 
विशिश्गुणोपेतत्वात् वत्रथ्या विद्यायाः खरूपम् | ̀ लोहः" 

लोंहितवणस्तास्रमयः तुरः”, स ब्रह्मणो रूपम्'। कं 

ब्रह्मणो लोहितवणत्व भिति तदाह-- “्रनिर्हौति। स चं 
ब्रह्मशब्दवाच्यो ऽग्निः लोहितवणंः व हि भवति; "तस्मात्? 
लोडहितवणंः न्तुरः” ब्रह्मणः प्रतिरूप मित्यर्धः। “तेनेत्यादि । 
तिन" क्तुरेण , तया शलल्या च॒ “परिवत्तं यतः शलल्या केशान् 
विभज्य क्षुरेण परितो वापयेदित्य्थः§। ब्रह्मणण चैवेति, 

एनं यजमानम् “एतत् एतेन शललौ लोहन्तुरलतेन परि- 
वन्तं मैन , अग्निरूपेण तेन ब्रह्मणाः त्ुरनिदटानमूतेन , श्वव्या 
बेदत्रयरूपया विदयययाः च सवंतोमुखत्वसम्पादनहारा अनयां 

परिग्गह्ातिः परितः स्वसु दिक्तु धारयतीत्यर्थः | ॥ ५॥ 

# शतं (र्नं) खतं वण{-इति च-परठः 

{ पा० ख० 8. १. ३६ । । 

{ शच्यकन्डगस्याङ्गरुहा सूचिः शललो"- दति (८, ४. १.) 
श्राप० खरौ सू याख्यायां रुदरदत्तः । | 

§ "वापेत'-इति -ज-पाठो डा०-वेवर-टशटख । 

| “चन्या ग्रलल्येन्तुकारने्तुपरलाकया वा लैद्धेन चं चरणौ - 
इग्बरेण नि केशान् वत्तेयते वापयते प्सशरुणि"- इति चआप० श्रौ" ख 

- ८. ४. १। “निवत्तयति= छिनत्ति'- इति रुद्रः प्रथमस्य वेश्वदेवपरवैणः 
फलम् ते" त्रा १, ४,१९०.९ -५ व्रष्टयम्। 



। ( ईर भनार ) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ४२५ 

वरूणप्रघासयागस्य वर्णप्रधानकत्वात् तेन जेतव्यं फल 

मनुक्रामति-- “श्रध यद् वरुणप्रघासैरिति । “ते्नौश्ललीत्यादि, 

उक्ताम् # ॥ € ॥ | 

साकमेधयागस्येन््रप्रधानकत्वात् तेन जेतव्यं फल मनुक्रा- 

` मति-- “अथ यत् साकंमेषेरिति† ॥ ७॥ 

इथं वेश्वटेवादिभिः पवेभिः दादशमासामकसंवत्सरसवरूपा- 

वार्धिं फलत्वेन प्रतिपाद्य %, अग्न्यादिदेवतासायुज्य मपि 

तषां फलंवेनाचशे-- “स यदिति। ्रग्निरेव तर्हीति । 
"तर्हि" तस्मिन् वैश्वदेवे यागीऽनुष्ठिते सः यजमानः ग्निः 

अग्न्यात्कः (एव भवतिः । (अनेरेव सायुज्यम्'-इति , अस्यैव 

विवरणम् । प्रथम मनेः सालोक्यं जयति, पश्चात् सायुज्यं 

भिति योजनाक्रमः । वरण एव तहि”-इत्यादावप्येवं 

योज्यम् ॥ ८ ॥ 

अथ ज्ियमानस्य चातु्मीस्ययाजिनो मागे ब्रुवन् ब्रह्म 

लोकप्रा्चिपयंन्तं फल माह -- “स यस्मित्रिति। सः खलु 

चातुर्मास्ययाजी यस्मिन् उतीः मुः विप्रक्ष्ट परं (लोकम्! 

"एति सियते , सः" ऋतुः “एनंः यजमानं स्वस्मात् “परस्मै 

ऋतवे" ्रयच्छतिः। उक्तोर्थे विदुषः सिबिं सम्पादयति- 

"“तदाहरिति । यस्मात् चातुमास्ययाजौ परमां गतिं प्राप्त 

वान् , (तत्ः तस्मात् अभिन्नाः राहुः कथयन्ति, कि 

# दितीयस्य वरूण प्रघासपर्वण, फलम् ते० जा० १. ४,१०.६ › ७ । 

† टतीयस्य साकमेधपर्वैणः फलम् ते० त्रा० १. ४,१०.८ । 

‡ चतु्ंस्य शनासौ रौयप्वणः फल.मपि ते ब्रा० १, ४.१०. द। 

४४ 



७२९ ॥ शतपयव्राद्मणम् ॥ ( भ्रप्र० ४त्रार ) 

मिति, तदुचते-- "चातुर्मास्ययाजिनम्' चातुर्मास्येनेशटवन्तं 
यजमानम् अन्वि्यन्तो जनाः ब्रह्मलोकादवाचीनेषु लोकेषु (न 
विन्दन्ति न॒ लभन्ते #। परमं देवेति, -तत्र कारणा- 
भिधानम् ॥९॥५[ ६. ४. ]॥ 

इति श्रौसायणाचार्यविरचिते माधवीये बेदार्थप्रकाक्ते 

माष्यन्दिनिशतपचत्राद्मणभाष्ये 

दितीयकार्डे षष्ठाध्यायस्य चतुय ब्राह्मणम् ॥ 

^ --------~------------------- --- 

*# “विराजो वा रषा विक्रान्तिः, यचातुर्मासयानि। वेग्देवेना- 
स्लिंलञोक प्र्यतित् , वरुणप्रधातेरन्तरिचै , साकमे्ेरसध्िं लोक ; रधर 
इत्वा वे तत॒ सर्वः भवति, य रवं विदां खातुर्मास्यैयैजते""- इति 
तेन त्रा १. ४.६.५। अद्रौव दश्रमेऽलुवाक वेच्छङेववरुणप्रघाससाक- 
मेधपिटयज्ऋाभ्नकदविःसुनासीरयाणं प्रणंसाः एथक््-एथगाम्नाताः ४ > ९ 
तास्तच व रयाः । चातुरमास्ययाजिनः; पुनराटत्तिराद्धियरूपर मपि फलः 
तदन समान्नात मिति + | 



खण ४व्रार ) ॥ दितीयकाण्डम् ॥ ४२७ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाई निवारयन् । 

प॒मथां्तुरो देयाद् विद्यातीर्थमदहेश्वरः ॥ १ ॥ 

ब्रह्माण्डं गोसडहखं कनकहयतुलापूरुषौ सरणंगभम् , 

सप्ा्पीन् # पञ्चसौरौं--स्िदशतरुलताधेनुसौवणभ्रूमौः । 

रल्लोखां रुक्मवाजिदिपसहितरथौ सायणिः 4 सिङ्गणार्यो § , 

व्यखाणीदिण्वचक्रं प्रधितविधिमहाभ्रूतयुक्तं घटञ्च ॥ 

धान्वाद्विं धन्यजन्मा तिलभव मतुलः खणजं वणंसुख्यः , 

 कार्पासीयं छपावान् गुड क्तत मजडो | राजतं राजपूज्यः । 

श्राज्योयं प्राज्यजन्म। ¶ लवणज मनः शाकरं चाकंतेजाः , 

रन्नाव्यो रल्नरुपं गिरि मक्लत सुदा पासाल्सिङ्गणायः ॥ 

इति खौमद्राजाधिराजपरमेष्वरवैदिकमागप्रवत्तक- 

खौहरिहरमहाराजसाम्ब्राज्यधुरन्धरेण 

सायणाचार्येण विरचिते माधवीये वेदाघंप्रकाभ्रे 

माद्न्दिनिशतपयनव्राद्मणभाष्ये 

दितीयकार्डे षष्टाध्यायः समाप्तः ॥ € ॥ 

#* “पच्वाग्धौन्- इति ठ (९) । { “सप्तसौरी'-इति ठ, 

‡ “सायणः, स्यात् ९ § स्यात् “सिङ्नार्यो'? 

| (मजङं-इति ठ । ¶ श्राच्यवुद्धिर्ः-दइति ठ 

(१) ठ-इति प्रथप्नकाणीयसम्याद्कोक्तां विदतं द्रटयम् । 



४६८ ॥ शतप व्रा ह्मणम् ॥ ( भप्र भ्व्रा० ) | 

॥ इति डितीयकाण्डे पञ्चमः प्रपाठकः उमाप्तः * ॥ 

॥ इल्येकपादिकानाम दितीयं काण्डं समान्नम् † ॥ 

* “कशडिकासद्धा १०४- इति कं , "कण्डिका, १०४ इति ख , ` 

“"कणिकालद्धा ९०४.-इति ग-घौ । तच १ त्रा० १९ क, २तब्रार 
४८ क०„ ३त्रा० १६ कर, ४ न्रा० १७ क०, भ्त्रा° £ क; सङ्कलन- 

याच प्रपाठके १०४ कण्डिका; सम्पन्नाः ॥ | 

{ खवं कारे नाद्यणानि सद्धा २४। रवं कारे कशणिका-. 

सद्धा प्रत ५४७ इति क, खनन्त्यष्ट्ट मतिजोणे नित्यपादयम् , . 
“असित् काणे कण्िकासद्चा ५४६ इति ग्घौ। तच प्रथने. 
प्रपाठके ११४, द्वितीये १०३, ठतौये १९३, चतुथं ५०५, पञमे . 
१०४; सवेसङ्कलनयाच काण्डे ५४६ कण्डिका; श्रुता दति सिद्धम् ॥ 

1 



एए081,18प् 1) £ 1५ 

 ॥ इ] 4¶0. 80 0 877 641.. 

पिए 9 एारा४8, ०. 1051. 
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॥ शरतपश्व्राह्मणम् ॥ 
( शक्तयज्ञवेरस्य माध्यन्दिनिशाखौयस् ) 

॥ ओमत्सायणाचायज्लतवेदायैप्रकाशभाष्यसदितम् ॥ 

वङ्गदेशौयास्यायितिकसमितेरनुमत्या ययेन च, 

सामश्चमल्य पनामाचायसत्यतरव श्श्मणा 

यथामति संशोध्य सण्टोक्य च सम्पादितम् । 

॥ ३ भा०। ३ का०॥ 

( डतो यकाण्डात्नकस्ततोयोभागः ) 

~~~ ~~~~~-^~~-~-~-~~~-~-~-~-~-~--~ˆ~-~ 

कालौकोटा-राजन्वत्याम्, 

१९६२-खंवत्समाधां वाधिस्तसिशनयन्तं मुद्रितम् । 





॥ अथ सम्पादकोक्तिः॥ 
ध 

अथ यद्यपि प्रथमकाण्डानन्तरं कमप्ाप्नं हितोयकारडसम्प्रादन 

मेव युक्तम्, परं दितौयकाडमाव्यस्य सङकहोतादशे एतकेभ्योऽपर भेक 
मपि विशुद्धं एरतकं सङ्कहगौयं तच्च कालसापेच्त मिति धिया कम 

मुल्ञ्याप्यस्य तोय काण्डस्य सम्पादने प्रत्तोऽभव मितौद मेवैवं विधक्रम- 

व्यासस्य निदानम् | 

तस्ेतचृतौयका्डस्य पाठान्तरादिसम्पादनाव सङ्च्ौताना मषदशं- 
पु्तकाना मेवं नामधेयानि कल्पितानि-- 

£ 

क = १,९४-पचात्मकम्, ९६७२-संवल्ञिखितम्, पुम् । 

ख= ४८-पचात्मकम्, ९६०५ (?)-सं व्िखितम्, पृखम् 

ग = डा०-वेबर-सम्पादितम्, ट °-१८४९-बालिन्मुद्ितम्, पूखम् । 

घ = अजमेर-वैदि कयन््रालये १९५९ -सबन्मुचितम्, पूरम् । 

ङ = १८५-पचात्मक्षम्, ९९९१-संवल्ञिखितम्, पूखेम् । 

२-पचातमकम्, ९८२६-ष्ट °-लिखितम्, पूखम् । 

क = डा °-वेबरेणालुप्ताच्तसाणि विचित्य समाहतं ग-मुदितम् । 

ज = श्चौरामणएुरकलेजौ यं श्ट ०-९८९८-जिखितम्, पूरम् । 

रुष्व खार र पुर्तकेष्वाद्यं चतुव्कं मूलस्यापर तु चतुष्कं भाव्यस्य । तच 

ग-घयोरैक्य मुपलभ्यते, समुपलभ्यते च छ-च-जाना मेकादशंवौजलम्, 
तचापि जस्य पर्ि्याज्यतेव सम्प्रद्व । 

अस्मिन् काण्डेऽभिशोमसंखस्य सोमयागस्य शालानिन्भागाददि- 

सोमाभिषवान्तानि कर्म्माणि विदितानि । तच दौक्तगणौया, पायणौया, 

अतिया, उपसद्, अभ्रिपरणयनोया, अगरोषोमो य्, सुल्या चेति पधानाङ्- 

कष््राणि ; तेष्वेव शरङ्कनिखननादोनि निग्राभ्याखभिषुतसो मरुसमग्रडगा- 

न्तानि परद्यङ्कम्भाणि समाख्ितानौति विवेकः । 

रकाद्दाद्ौनसतेतितेविध्य मापन्नानां सर्वेषा मेव सोमयागानां 
प्रतिभूतस्याभिष्यो मस्याध्वर्स्यादि भूताङ्पत्यङ्कमणां णालानिर्मममाणादीना 

मिह विधान माघ्नात मितौदं कार्ड मध्वर भिव्याचक्तते | “अध्वर भिति 

च 



( आ ) 

यक्ञनाम ; ध्वरतिद्िसाकरम्मा, तव्मतिषेधः"-- इत्याह द्धि यासकः ( निरु 

९. ३, इ. ) । यद्यप्यचैव काण्डे पश्सञज पनं विदितम्, तथाप्यस्याध्वरत्वं 

न विदन्ते; अरौ षोमौयप्ुसजञ्पनस्यान्नायविदहि तत्वेन शिंसालामावात्। ` 
ताद्य भगवता बासेन-- “आाघ्नायवचनादष्िसा पत्त इति ` 

(निर० १. ५. २.) | खव मेव सिद्धान्तितं मौमांसादश्रेनेऽपि महासुनि- 

जेमिन्यादिसिः। तदेवं “कुद्धवदानुश्विकः; स ्यविगश्ुद्धिः-इति (सा 

त° कौ २ का०) साह्याचाय सडान्तो जलमध्यस्थमसौ च्तोदवव् किंन 

विज्ञित्न इति सुधैैभिविभाव्य मेव । 

इड कार्ड यावन्त्याख्यानानि श्वुतानि, तेष “सो पर्णौकान्नव” नाम 
(११८, २६२ ए° ) पधानं मन्यतेऽसमाभिः । वस्तुतस््ेतदाख्यानं सयाच्छत- 

पथास्नानाच्च पूवेतनम्; कथ मन्यथा चयुपपद्येताऽच ब्राद्धणे तद्याख्यानम् । 

खुतस्याख्यानस्याधियक्ञव्यास्यानवोऽधिरेवतं ८ कैज्ञानिकं ) याख्यान सतक, 

तरम्, चेयं तु तद् गुरूपरेश्रादिभिः। 

ख्तदेवाख्यानं सामायग-महाभारत-भागवताभिषरागादिष नघा 

प्रपञ्चित मतिपषज्ञतितञ्च । तत्वत ख्िद ॒समुपाख्यानं किच्चिदुपदेश्दानाय, 

वक्तव्य विषयस्य नौरसत्वपरि हाराय च कविकल्यनापखतं सवं मन्त मेव । 

तदिद् मस्य यज्ौयब्याख्यानतीऽपि सुप्रलोयते ; तथाच “वारीव सुषौ, इयं 
ध न ~ म अ 

काबः” -द्रवयादिकं ( ३९१ ए° ) बर्ब्म् । तंत्तिरौयकेऽप्येव मेव -- “इयं 

कानः, असौ सुपो, छन्दांसि सौ पर्याः?-इति ( सं ° ई. १, ६. २. ) | 

अतरख्वोक्त मनिपुराणेऽपि--“गाय्यादौनि छन्दांसि सौप्ैयानिं 
यच्िणः?-दति । वैदिकाख्यायिकषाना मेषेव गतिः पाथः सर्वच्रोष- 

लभ्यते । उक्तं चैन्मोमांसादग्नेऽतिस्चयक्तम्-““खसर् उनत्तान्तान्वाख्या- 

नम् इत्यादि ( जे० स् १. २. १० श्र° भा )। रुवच्चेतन्मलक- 

महाकाव्येतिदहासपराणग्रञ्याना मपि सवषा मेवमेव गतिः सवः शेमुषौ- 

मद्भिः खो कायत्यच किसु वक्तव्य मल्तोति म् ॥ 

कालो कोटा-नाम-राजन्वतौ । ्रोसव्यत्रतशरम्मां ।  _ ` 
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॥ अथ विषयश्चचो ॥ 

( शप्र रत्रा ) 

अद्य श्रालानिरम्माणाय देवयजनपरिग्रहविधिः। तच देवयजनप्रदेशर 

परथमं प्राचौनवंश्णालानिर्म्माणम्*, तत उदौचौनवंशश्रालानिभ्भागच्च। 

ततस्तच दौच्ितस्य शयने नियमविषेषः, सवेतः परिश्चयणच्च । तचाव. 

वर्णिकानां मूज्ादौना मभिपाप्तिनिषेधः, दीच्ितस्य सवेर्वाग्यवद्ारनिषेधः, 

दौ त्ितस् एला प्रवे श्॒श्ेति । 

( म्र श्ब्रा० ) 

व्मय रौच्ताविधिः। तच प्रथमं दीत्ताकालनिरूपणम् । ततः 

च्तौ राथ परिश्रयणम्, क्रमात् नखनिछन्तम्, के श्सश्चवपनम्, चानम्, 
वासःपरिघानम्, एनः शालापरवे श्र खखेति । 

* खवमादिष्वज्लिखितौऽपि विचिशएष्ट्ः सवे ऊद्धयः । 



( प्र देन्रा° ) 

अथ दौत्ताङ्भूताया ाम्नावैष्णवेषटेः प्रयोगविधिः । तच प्रथम मपः- 

प्रणयनम् । ततः सम्रद्धिफलकामस्य अआदित्यचरूविधानम्, अदि द्यपरि- 

चायकमन्लौदादरणम्, तस्य व्ाख्यानच्च । तस्या सिद्धौ सामिधेनौपाञ्च- 

दश्ये प्ानने तत्साप्तदश्यविधिः, तस्याः पलौ संयाजान्तत्ववि धानषुवकः समिद- 
यजजुनिषेघथ्वेति । 

अथ दौत्तितस्य अभ्यङ्गविधिः। अच्णोरञ्जनपकारादिकम्, दभः 

पावनम्, पसंङ्तो वाभ्वादौनां पविचत्वादिवगेनम्, खङ्गलोनां न्यञ्चकर्णम्, 

मुष्टौ करणम्, वाग्यमनच्च । ततस्तस्य दी्ताह्थं श्रालाप्रवैश्ः, तच 

तन्छच्चरपकासोपदेश्ः, तत्तस्य गभं इति व्यपदे ग्र खेति+ | 

( श्प्र° त्रा० ) 

अथ दोन्ताहुतिषिधिः। दौत्ताहोमस्यास् आओौदूभणनाम्गरणम् । 
तड्धोमौ यस्य पथमस्य मनस्य व्याख्यानम्, दितौयस्य तात्प्यन्वाख्यानम्, 

दतौयस्य जप्यत्वविधानम्, चतुधैस्य च व्याख्यानम्, पञ्चमस्य छन्दोदारा 

परशंसनच्च । तत र्काङतिप्रत्तोपन्यासः । ततः पूर्णा्तिषिधानम्, अच्तर - 
स्यादा मन्त पशं सनच्चेति । ं 

( शप्र ५न्ना० ) 

पय छष्णाजिनदौच्ताविधिः। तन्न कछषव्णाजिनदयास्तरणम्, रक- 

छरष्णाजिनपच्तपषशंसनम्, छष्णाजिनदौत्तायै सुपवेणएनपकारः, तन्मन्त- 

व्याख्यानम्, उदक श्रब्दाथैनिणंयश्च । ततः छष्णाजिना रोद णम्, कष्णाजिन- 

प्रशंसनम्, तत्श्वाद्धागे ख्व पथमो पवे शन विधानञ्चोति । 

* “मानुषदेदपरित्थागेन दौ चासंस्कारेण देवरे दौत्पनेस्ततसंस्तो दौचितौ गभः" सा०। 
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अथय मेखलादौच्ताविधिः । तदुपादाननयकयनम्, तस्या मुञ्चभिश्ि- 

तत्वाख्यानम्, केशवेणोवत्तिमांणम्, प्रसलवित्वेन माढदेवत्यत्वम्, अपसल- 

वित्वेन पिष्टरे वव्यत्वम्, तट्रन्धन मन्तस्य विधिव्याख्याने च । 

अध॒ वाससाच्छादनविधिः। ताद् संस्कृतस्य दौत्ितस्य विष्णु- 

तुल्यत्वाख्यानच्चेति । | 2 

अथ वस्त्रान्ते छष्णविषाणबन्धनविधिः। तच परथमं हाश्शविषाणो- 

तयच्याख्यायिका, प्रसङ्गाद् गभंवणेनम्, वाग् वणेनञ्च । वद्न्धने ऊद्धैमु खत्व- 

विधानम्, बन्धनप्रकारोपदेशः, तन्मन्लस्य विधिवाख्याने च । तेनेव छष्ण- 

विषाणेन कण्डयन विधानम्, अन्धेन कण्डेयननिषेधच्धेति । 

अथ दण्डदौोच्ताविधिः। तच दण्डकाषनिरूपगम्, दग्डपमाणम्, 

दण्डो यणम्, तस्य दभः परावनश्चेति ¦ 

अथ सुष्टौकरसवाग्यमनविधिः। उ्रदणोतवचसः पनवां ग्यवदारे पाय- 

श्चित्तम्, वाग्यमनस्य परयोजनान्वाख्यानञ्चेति । 

अथाध्व्ुंकरैकदोत्तितावेदनविधिः । तचाविदबाक्यगतस्य न्ाद्यण- 

पदस्य पयोजनवणेनञ्चेति । 

( रप्र शत्रा ) 

अथ वाग्विसजंनकालविधानम् । तचादौ वाग्यमनविधानार्याख्या- 

यिका । वागविमोककालविषये पच्तान्तरो पन्धासः, तन्मन्ल विषये च पत्ता- 

न्तशोपन्धासः, वागविमोकस्याम्न्रभिसुखकनतैव्यत्वम्, तन्मन्तपदव्याख्यानम्; 

प्रसङ्गतो वनस्पते यं चऋाहत्वौ पपादनच्धेति । 

अथ व्रतश्चपविधानम् । तच्ा्मह्ोमस्य एराढत्ताभिधानेन पशं 

सनम्, दौ च्तितस्याप्यभितुल्यल्ः ष्य नन्, प्ररौर स्थानां वागादौना मप्यन्ना- 

दिदेवरूपत्वकथनच्च । प्रथमव्रतदिषयकपक्तदयो प्न्यासः. देदमानुषकालयौ- 

विंभागस्ेति । 
4 
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अथ यजमानकैक सुदकस्यशंनम्, नाभ्यपस्परणनञ्च । दौत्ि- 

लस्य मूचोत्सगं विरेषो पदेशः; तच मन्तः, तद्याख्यानम्, गौ तलो टस्य 

पनः परच्तेपे मन््लादिविघानञ्चेति । 

अथ दौ त्ितस्य,- खःपकाले अम्मय परिदानविधिः, खापानन्तरं 

प्रबोधे पुनर्निंाया अपाप्तो मन्जपविधिः, अव्रत्यस्य कोधादेस्त्यागविधिः, 

तत्ायख्त्तमन्ल विधिश्च । तस्येव यन्ञार्थगवादिधनलामे वाच्मन्तस्य विधा- 

नम्, अस्तमयोदयकालयोः प्रतिदिवस मध्वगुकत्तेका दौच्ितस्य सम्पेघगम्, 

दौ त्तितस्यानियमितसन्चारसखापनिषे धः, परसङ्ार् दौच्तित शरब्टनिवं चनच्चेति | 

( रेप्र° रन्ा० ). 

अथ प्रायगौयेद्धिविधानम् । तच्राख्यायिका । ततः पश्याखस्ति- 

देवताकस्य, पथमयागस्य द्वितौयस्याप्नेयस्छ, ठतौयस्य सौम्यस्य, चतुथैस्य 

साविचस्य, पञ्चमस्यान्तिमस्यादितिदेवताकस्य च कमेण विधानम् । तत्यञ्च- 

स्वा परशं सा, ऋतु परि ज्ञानहेतुत्वेन एनः पञ्च सह्या पश सा, दिद्यो ह निरतति- 

हेतुचेनापि पञ्चसह्याप्रशणंसा च। तच प्रथमदेवलया उदौच्या दिशः 

प्रज्ञानोपपादनम्, द्वितौयदेवतया पाया दिशः पक्ञानोपपादनम्, टतैय- 

देवतया दच्तिणाया दिश्रः प्रज्ञानोपपादनम्, चतुध्ैदेवतया पतोच्या दिशः 

प्रज्ञानोपपादनम्, पञ्चमदेदतयोद्धाया दिशः प्ञानोषधादनच्चंति । 

अधथातिश्याया इष्टेः सोमाध्वरुशिसोरूपत्वेन वणनम्, परायणौयौ- 

दयनौययोस्तु बाङ्गदयरूपत्वेनेति । 

अथ प्ायगौयेटः श््वन्तत्वम्, न तु पलौसंयाजान्तत्व मिति 

निनूपगश्चेति। 

( श्प्र° देत्रा० ) 

अथय सोमकयविधानार्थाख्यायिका। ततः सोमक्रमप्राक्तालिक- 

होमस्य विधानम्, तन्मन्लविधिः, तद्याख्यानन्च । ततो हिरण्यस्यापोडार- 
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विधानम्. तव्मशंसनम्, तथा अपोट्धारमन्तविधिव्याख्याने च । अयान्वारम्भ- 

विधानम् । ततः सौोमक्रयग्यवस्थापनम्, तस्या अभिमन्लणम्, तदनमि- 

मन्त वाक्यानां तात्यर्यान्वाख्यानम्, ततस्तस्या खवोदकप्रायणविधानच्चेति । 

( शप्र त्रा ) 

अथ सोमक्रयण्या अनुनिःकमणविधिः। तच प्रयम तन्मन्लः, तद्या- 

ख्यानं च । ततम होमाय ह्िरुष्यनिघ्ानपशंसा, अज्यपश्सा च| ततः 

समन्त कदम विधानम्, तन्मन्तव्याल्यानच्च । ततः सोमक्रयणौपादस्य परि- 

लेखन निधिः, तन्मन्लञ्च । ततस्तत्सप्तमपदपांसोः स्धाल्यां समन्लकं स्थापनम्, 

यजमानाय तत्दानम्, तस्य स्थालौस्थपद पांसोः यजमनकचकं समन्त्रकं 

ग्रहणम्, अध्वर्यो शच समन्तक मात्म पस्पशंनम्, ततः पनिपर॒तत्बदानम्, 
नेषटुक चैकश्च तच मन््वाचनम्, तथा सोमक्रयणी पद शंनच्चेति । 

अथ सोमक्रयश्यास्िविघधखरूपाभि धानम्, तच मु ख्यानुकल्यमेदोप- 

देश्रः, खेताच्छाः सोमकथगौत्वनिवेधश्व । ततः अङ्विछन्यादिदोषदुदायाः 

सोमक्रमण्या गो वेजनौ यत्व विधानम्, तस्या वागात्मङ्गत्वनिगयञखेति । 

( रप्र भन्रा° ) 

अथाध्वये¶ः पावे तत्पद पांसुपत्तेपविधिः, ततो हस्तप्रत्तालनविंधा- 

नञ्च । अध्वर्याः खाङल्यां हिरुण्धवन्धन विधिः, सोमो पनडहनाय सम्परैषविधा- 

नम्, उष्णौ ववस्त्रविकल्पविधानच्च । अध्वयुयजमानयोरन्यतरस्य सोमोप- 
नद्धनादानकनेव्यताख्यानम् । प्राचोनवशस्य पएरोरेशे उपर वपे येऽनु पादे - 

यांशस्यापनयनम्, निहितो दकुम्भस्य समौपे सोमविक्रयिणः स्थाननिद- 

शख । ततः क्रय देश समागच्छत्य॒ जरेत्विग्यजमानेषु अध्वर्यो यजमानवाचनम्, 

सोमं प्राप्य प्राङमुखोपवेशनम्, ततः सोमाभिमश्नम्, सोमविचिन्वनच्च । 

आस्तते वाससि सोमोन्भानम्, तन्मन्लस्य विधानम्, तस्य च मन्तस्य 
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देवतादारा छन्दोदारा च पणं सनञ्च । सोमोन्मानप्रकारपदशंनम्, मान- 

गतद श्र सह्यापशसनम्, स्योमाएधःप्रसारितस्य वश्लस्य पयन्त प्रदेश्रानेकच 

सङ््योग्णौमेण ग्रन्थिकरणम्, तद्रुभ्थिम्ये समन्लकं ख॒भिरकरणच्चेति । 

( रप्र ईत्रा° ) 

अथ सोमक्रयविधिः। तत्यणनव्यवद्धारः। तच प्रथमं गोः कलया 

सोम क्ायपस्तावः, अवेव गोमद्त्वकथनाय प्रासङ्किकं दशविधंमोव्य 

कथनञ्च । ततो गोः श्रफन तत््रयप्रर्तावः, ततो गोपदा कथप्रस्तावः, ` 

ततो गोऽदधैन कय प्रस्तावः, ततो मवा करयपस्तावः प्चमः, तवेव गोवयः- 

प्र्रखे । पणन पूवक क्रयस्य प्रशंसा । ततः खुकद्धायन्या सोमक्रयण्या सह 

देयेषु हिरण्धादिषु दशनवेष सध्ये श्हिरण्यं दौयमाने यजमानपाच्य- 
मन्त दिविधिः, वतोऽजादिषुं च तथेव । 

अथ सोमस्य ग्रहणम्, स्थापनम्, अनुदे्नम्, आच्छादनच्च । यचव 

धिष्ण्यानां वणेनम् । ततीऽध्वये यजमानवाचनम् । अथय सोम मादायीत्था- 

नम्, शिरसि त्वा शकटस्मोपे गमनादिकञ्चेति ॥ 

( देप्र° रश्त्रा० ) 

धकाटमध्ये सोमसख्यापनाय समन्तकां इव्णाजिनास्तरयम्, तं सगा 

चपर मन्लवाचनम्, तस्य व्याख्यागेच्च । ततः शकटेन सद सोमस्य वाससा 

बन्धनम् , तच मन्न विधानम्, तद्याख्यानच्च । | 

यदि दौ चतायां दे छष्णाजिने सौते स्याताम्, तयोरेकस्य तच 

व्वजरूपेग व्यवद्धारविधानम् ; यद्येकम्, तत्छष्णाजिनग्रौ वांश्च मेवावछत्य 

च्वज[विधिः। ठ च मन्लन्तव्प्शचं सा च । चिबुक प्रसागौड्तपलकयोरन्तरेगा 

सब्रह्छर्यकातेक भनडदुद्वयपरेषणम्, सन्रद्धस्टस्य . तस्या घःस्थितिविधानम्, 
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पलाशशाखया तत्माजनविधिश्च । तयोरनङ्कोः पजेन्यवणेतायाः प्रागस्त्या- 
निधानम्, ततः समन्वकं तयोः शकटे योजनम्, तन्मन्चव्याख्यानच्च । 

ततः शकटस्य पञ्ात्पश्चाद् गमनादि कम्, तन्तन्मन्ल विधिव्याख्याने च | 

ततः स॒न्रह्यण्याद्ानम्, तदा ्ञान निगद व्याख्यानच्च । 

अथ प्रतिप्रख्याता अप्मौषोमौयं परश्चु मादाय, शालायाः पुरोदेष 

गच्छतः सोमस्याभिमुखं स्थापयेदिति विधिः, तस्य च पशोदरूप्यादि- 

प्रश् सनम्, तच स्थापनं मन्लविधानच्च । 

अयाष्वर्थो सच्छकटोपततम्भनविधिः, वन्मन्लाख्यानम्, तद्याख्यानच्च । 

ततोऽध्वय्वां दोनां चतुर्णां ग्टवििजां शाजासन्द्यानयनम्, तदासन्द्या आओ दुम्ब- 

रौल्ननाभिदन्नत्विधानम्, मन्तेण तदभिमश्रंनम्, न्लेेव तदुपरि छष्णा- 

जिनास्तर्णम्, तज्ञ समन्लकं सौसासादनम्, तस्य मन्त पाठपूवंकं शाला- 

प्रवे्रनम्, तत्समीपे उदपाचस्थापनच्चेति । 

( देप्र° र्ब्रा० ) 

अथातिण्येष्टिविधिः । तच प्रथमं सोमस्यातियिखन्ू्पत्वाख्यानम्, 

ततोऽतिथिसत्वारव्यवस्थापनन्च । ततौ हविरासादनम्, तच्रावपनादिकम्, 

नवकपरालपुरोडाश्रः, कारोथेमयाः पररिघथः, अश्वालः घरस्तरः, रत्तो 

वि्ठतौ चेति विधानानि । 

अथाचाभिमग्यनविधिः। तक्चाधिमन्यनशकलनिरूपगम्, दभंतरग- 

कयोवि घानम्, अघरारणिक यनम्, रण्यो राज्य विलापन्योशखौोवेश्याद्यात्मक- 

तथा पश्रंसनच्च। ततो मन्यविधिः, अनुप्रहरण विधिः, अनुपहतेऽप्नौ 

होम विधिश्च । अस्या इष्टेरिडान्तत्वविधानम्, अत्रानुयाजनिषेधश्चेति । 

( देप्र° रेत्रा° ) 

अथ तानूनम्नविधिः । तचाख्यायिका, तच सन््मान प्रद शंनादिकश्चं । 
° _ ~ 

तानूनपजाधांज्यग्रद् णादि विधानम्, तानूनपृ् माज्यं सवः स्प मपि तत् 
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यजमानायैव दातव्य मिति निणयः, यजमानेन कियमाशस्य सामोपायस्य 

देवः छतं सामेव मूल भित्याख्यानञ्चेति । 

( देप्र° शत्रा° ) 

अथावान्तरदौतच्ताख्यप्रायचित्तवि शेषविधिः। तच पथम माख्यायि- 

कया तस्यावतारणम्, ततोऽवान्तरदोत्ताकल्यनपकारः, ततस्तदिधानम् | 

तच समिदाधानम्, तच चाख्यानम्, सभि दभ्याघधानम्, इद्ापि दौ्ता- 

तिवत् आङ्त्यनन्तर भङ्कल्यादिसमञ्चनस्य कततेव्यतावगमनच्च । 

अश्च मदन्त्युपस्पश्रंनयूवेकरानाप्यायनविधिः ¦ तच्च चानुषेय पदाथकम- 

विषये ब्रह्यवादि चौ द्योदाद्टरणम्, आआप्यायनघशं सनम्, विशेषतस्तस्य सारघः 

मधुकल्यनया गतसारत्वपरिह्ाराद्यात्सना च, प्र्रासनम्, तदाप्यायन- 

मन्लव्याख्यानच्च । 

खथ निव विधिः । तत्कालनिणेयः, तन्मन््विधिव्याख्याने च । ततो - 

ऽध्वयुकन्त कथेषादिविधानञ्चेति । 

( देप्र° भ्न्ा० ) 

अयोपसदिद्धिविधिः। तच्र प्रथमं तत्कालविधानम्, तच्राख्यायिका च । ` 

ततः पधानयागचया्थाज्यग्रहणपकाशोपदेशादिकम्, उपसदां चितल्वविधा- 

नम्, तत््रशंसनम्, तन्मन चयविधानच्च । ततो द्ादश्रोपसत्पक्ते कत्तव्य 

विधानादिकच्चेति ॥ 

( प्र १त्रा० ) 

अथ वेदिनिर्म्माण्विधिः। तच स्थाननिरूपणम्, वेद्याः श्रोणिदयप्रमा- 

यम्, खायामस्य पश्चाद्वागावधिप्द शं नम्, पाचौनावधिषदश्रंनम्, खंसद्वय- 
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निरूपणम्, पञ्ान्मान प्रशंसनम्, पागायामेयत्ता निर्दारणम्, आ णिभाग- 

स्यो रुत्वविधानम्, अंसभागस्य हखत्वविधानच्चेति । 

अथोत्तरवेदिनिम्मां यविधिः। तचोत्तसवेदिव्याघारगविध्यर्याख्यायिका, 

तद्दिधानच्च । तन्मानादिसाधनन्र्यविधानम्, तत्सङ्गात् क्िन्नियम- 

विधिश्च । ततश्चात्वालनिम्मां णपकारोपदे श्रः, तत्र खाताया ग्टदच्चात्वाला- 

दुत्नश्वेदिं परति चतुहरुणस्य विधानम्, ततोऽनु्यद्नम्, तन्मन्लस्य 

तात्पर्यां ख्यानम्, वेद्या अद्धिरभ्धच्तणम्, तच सिकताप्रकिरणम्, तथो त्तर - 

वेदेय जिय त्त प्राखया प्रच्छादन विधिश्चेति , 

( धप्र° रत्रा ) 

अथो त्तरवेद्या मभिपरणयनप्रयोगविधिः। तकरेध्राभ्याधानम्, इष्रपाच- 

स्याध उपयमन्धुषयमनादिकम्, पोत्त णादानम्, निनयनम्, तन्मन्त्े विश्ेष- 

विधानम्, व्याघारणानि, परि च्ौनां परिधानञ्ेति । 

( प्र देन्ना° ) 

यज्ञ भूमेः एरषाक।रत्ववणेनम् । इ विर्धानपवत्तैनाभ्यनु ज्ञापनाय साविच- 

होमविधिः, तत्मन््व्याख्यानच्च । ततोऽच्तधुरां पत्याः समञ्ननम् । ततः 

प्रतिप्रस्थातुः उत्तर विदधानस्य दच्तिणवत्तन्यां हिरण्ाधानपृवेकं चतु- 

ग हौताज्यद्नो मविधानम्, इ विद्वा नयोः पवत्तंनकाले मन्लबाचनम्, तत्तात्य- 

यान्वाख्यानञ्च । ततो इविर्दधानयोः खामनस्थाननिययः, तच स्ापनानन्तरं 

तयोः कमादभिमन्लणे उपस्तम्भनमेश्छपद नच्छदिनि धानानि, कंदिनिंधान- 
मन्लस्याधियज्ञपस्यया व्ाख्यानच्च । ततो रराद्यपस्य श्नम्, खच सम्बद्धया 

रज्वा तत्सो वनम्, तच ग्रभ्थिक्ररणम्, तदभिमशनच्चेति । 

( प्र° $त्रा० ) 

अथ सोमाभिषवार्थापरवखननविधिः। तच्च पथमं तठ्खननस्य प्यो- 

जनदयाख्यानम्, ततस्तत्खननाय अभ्यादानादिकम्, चुं खातानां 
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चत्वारो मन्लाः, ग्टदुत्वरणम्, खनन प्रमागम्, खातावमशंनच्च । ततो- 

इष्वर्युयजमानयो भिंथो हस्तसम्मश्रंनम्, अवट पोच्तगम्, अवटेषु प्रो च्तणौ- 
प्येषावनयनप्रश सनम्, तेषा मवटादा सुपर व द्धिराच्छारनच्च । ततोऽधि- 

षवगफलकयोर्पघानम्, पय नम्, परिद्हणम्, परिकत्तेनञ्च । तत- 

स्तदुपररि अधिषवगचम्भख्ापनम्, तच ग्राव्णां नि धानच्चेति । 

( शप्र ५ब्रा० ) 

अधौ दुम्बरैविधिः । तच परथमं तस्य सदोमध्ये खान निरूपणम्, वतो- 

ऽवटखननाथे सभ्युादानम्, अवट परिलेखनम्, तत्खननम्, तचावटपागृदेश्च 

रौ दुम्ब्याः स्थापनम्, बक्िर्भिं्तस्याच्छादनच्च । तत अओ दुम्बरौ पो त्तण- 

साधनाना मपां यवसादह्ि्यविघानम्, ताभिस्तत्मोच्तणम्, पौ च्तणौ एेषस्योद- 

कस्य तचावटेऽबनयनम्, तदुपरि बहिरास्तरगाञ्च । तत खौ दुर्याः उच्छय- 

णम्, अवटमध्ये पच्तेपणम्, पयृषणम्, पयबणम्, अपा सुपरनिनयनच्ध । । 

ततस्ता मभिपद्य यजमानवाचनम्, होम विधानम्, तद्धोममन्लव्याख्यानच्च । 

तत्तच्च छदि निधानम्, चदिषां नवसह्यात्वेन प्रशं सनञ्चति । | 

अथ सदो निर्म्माणादिविधिः। तच प्रथमं सदस उदगायतत्वविधानम्, 

सदोनिरम्मांणप्रकारोपदेशः, सदसः परिख्रपणम्, तन्मन््रयाख्यानम्, ततः. 

सदसो दारशाखादौनां सोवनादिबिधानच्च। ततस्तच प्रथम भाम्नौद्धस्य 

स्थान निर्णयः, आग्नौ द्वस्यात्तिप रि ह्ारडेतुत्वेन पशं सनञ्ेति ॥ 

( ५प्र० र्ब्रा° ) 

अथय धिष्णविधिः। तच पथमं सौपगौँ कानवास्यानम्, तददृ्टान्तसुखेन 

सोमयागस्यातिकन्तव्यताप्रतिपादनाय पुरूषश्य णचययुक्तताभिधानम्, 

ततौ चिष्णानां सोमर च्तकत्वाभिधानम्, प्रसङ्गात् सोमयागस्य देवमनुष्य- 

पिट दारेण सवेन गत्स्थितिहेतुत्ववगेनच्चेति । 



( ३६ ) 

( ४प्र० श्त्रा° ) 

खथ वैसजनह्लोमविधिः। तच प्रथम मभ्नौषोमौयप्रयोगविधानम् । तच 
स्रौ षोमौ याज्यएबदाज्ययो ग्रहणस्य विधानादिकच्च । तत आद वनौये 
वेसजंनद्ोम विधानम्, तन्मन्लतात्पबकयनम्, पूरवेक्तेश्रो यमनादौना मति- 

देशनम्, प्रेषवेकल्याभिधानञ्च । ततो ग्रावादौनां सम्भाराणा माच्रौद्ध 

समु पस्था पनम्, तदायन्ु मन्त वाचनादिकम्, अध्वयो रिश्रापोच्तणादिकम्, 

तुरौयत्रैसजेनहवनच्च । 

अथोत्तरवेदेः पशाद बिं खुच आसाद्य इविर्दढधानस्य प्रवेशन 

विधिः। त्र दत्िणद्विद्धीनस्य परिशते मध्यप्रदेे छष्णाजिनस्योपरि 

सोमनिधानम्, तदुप्थानम्, तती इ विद्धा नप्रदे शात् निच्कुमगाञ्च | तत 

अहवनौये समिदभ्याधानम, प्रसङ्गाद् दौच्ितात्रभोजननामग्रहणयो- 

वसजनद्ोमं यावत् निमेधञ्धेति । 

( ५प्र° देजा० ) 

अथ यपनिरम्मांगविधिः। तच्च प्रथमं युपं चेत्छत्राहवनोे होमः, लतः 

कुशतसगाक्तेन संवेच्छ॒तत्काखस्य कदनम्, पथमच्छिन्नस्य शकलस्य यपावटे 

प्तेपाथं यहणच्च । ततो यपस्याघःपातने पामादिदिक्जचयविकल्पनम 

प्रच्यवमानस्य तस्यानुमन्तृणम्, तदे वात्र्चनक्नोम विधिस्तत्र सनञ्च । चेन 

युपमानस्य वङविकल्यविधानम्, युपस्याटाचित्वविधानञ्चति । 

( भप्र० न्ना ) 

अथ युपस्थापनविधिः । तच्च प्रथम मवटनि्ां गाथे मनियष्टणम्, 

य॒पशकलस्यावटे स्थापनम्, शकलपालनद्छोमख । ततो य॒पाञ्जनम्› चमाल- 

पतिसुच्नम्, अभिषञ्जनम्, यूषोच्छयणम्, य् पमानम्, तन्मन्लस्याधियन्ञ 

परतया व्याख्यानम्, यूपपयुह णम्, युष मन्वारभ्य मन्त्रस्य वाचनम्, तन्म- 
5 
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न्तस्य तात्पर्यां ख्यानच्च । ततश्षालीरौ च्तणम्, तन्मन्लतात्पर्मन्वाख्यानच्च । 

ततो श्ग्रनापरिव्ययनम्, तथा युपशकलावगृद्धनम्, खरूनामनिवेचनख् । ` 

बतो लोकच्रयजयात्सना यपस्य पशं सनम्, य॒पपां द सानादिकयनम्, यप | 

स्यााञ्चिलाभि धानम्, युपि निगृढस्य खणो दत्तश्च प्रतिषत्तिकभ्भत्वेन युष | 

प्रतिनिध्यात्मना दोमस्याभिधानच्वेति । 

( भप्र० भब्रा° ) | 

अथ युपकादश्िनौषिधिः। त्र प्रथमं तदुपोद्भातः, सच्तोनाशकत्वे- | 

नौ पशयप्रश सनम्, उपशयनिधानम्, खअभननिटपमुखानां सर्वेषा मेव यमाना 

भेकस्य वोच्छयण मिति विचारख्च । ततो र्कादशिनोपच्त यपो च्छयश- 

क्रमसिद्धान्तादि, प्रसङ्गात् पात्नौवतप्ुपरयोग विधानच्चेति । 

( भम्र ईत्रा° ) 

अथ पण्रूपाकरणविधिः। तच प्रथमं पश्ुनियोजनाय यूपस्य कनते्य- 

ताख्यापनार्थाख्याधिका । ततोऽग्नौषोमौयपष्योयमे नियोगादिविधानम्, 

ततः सार्थवादो पाकरणविधानच्चेति ॥ 

( €्प्र° रत्रा ) 

अथ पश्ुपाश्चविधिः। तच पथमं परश्योवेन्धनाय प्राश्रकर्गम्, तन्मन्ल- ` 

तात्पर्याख्यानच्च । ततस्तस्यैव प्चोः पोच्तणम्, उपो च्तगम्, ललाटाञ्जनञ्च । 

तती जुद्ूपभ्टतोः सादनम्, प्रवरायाश्नावणम्, पएनराञ्ावशम्, यजमान - 

पवरनिगदार्थान्वाख्यानच्वेति । 

( &्प्र° र्न्ना०) 

अथ प्रश्ुसञकपनपयोगः। तच प्रथमं होतुर्हटषदने उपवे शन्- 

विधानम्, प्रयाजविध्िः, तदेकादग्रत्वविच्ानादिकच्च । तत अआज्याक्ताभ्यां 
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यपशलाभ्ा पश्ोलेलाटोस्प्शंनादि विधानम्, पश्योः पयेन्नौकरणविधिश्व । 

तत अआम्नौद्धपति पस्याचध्वयुयजमानानां श्चामिचपदेशगमनस्य विधानम्, 

अध्वयोस्तणदयग्रङणादिविधिः, मैचावरूणपैषविधिः, अधिगुपेषविधा- 

नम् । तती विश्सनपदे शेऽध्वयुकचैकटढ णासतरणादि विधानम्, सडन्ञपन- 

प्रकार विधानच्वेति । 

( हप्र ° इउन्नरा० ) 

अथ पत्नौकश्भवि्धिः। तच्च प्रथमं सउक्मे पशो पल्नीवाचनम्, 

तन्मन्तरतात्यर्यास्यानञ्च, ततः पशोः प्राणमुखनासाचन्तुरादौनां पत्या पर्ता 

लनादिकञ्च । 

अथ परश्ुवपोत्खेरविधिः। तत्र प्रथमं वपाश्रपण्योः काष्मंयमयत्व- 

विधानम्, तस्याः परिवासनादिकञ्च । ततो वपायागप्रकाशेपदेश्ः, वपानु- 

घ्ासनम्, वपायागपशंसा चेति । 

( €प्रः शत्रा ) 

अथ परश्ुपुरोडाश्विधिः। तच पश्चुएसोडाश्स्य देवताविधानम्, 

वधानन्तयपश्रंसा च। ततो शमितुः पश्विशसनम्, शभिटठसंश्रासनच्च । 

अचार हदयाभिघारुणम्, अवदानक्रमविधानादिकम्, प्रसङ्गात् मनोता- 

नामनिवेचनच्च । ततो वसाद्ोमविधानम् । ततौ वनस्पतियागविधानम्, 

खिषटरत्यो गप्रकाराख्यानच्च । ततो वसाद्ोमणेषेण दिग्बयाघारणम्, पश्यः 

सम्मश्रेनम्, तन्मन्लव्याख्यानच्चेति । 

( प्रः भत्रा° ) | 

अथोपयाजविधिः। तकैकादमरयाजाः, खकादग्रानुयाजाः, उप- 
> र 4 

यानाशकादश इति पशोस््रौययेकार श्नौल्यादौनां विधानम्, अचानु- 

याजाथैटषदाज्यम्रहणविधानञ्च । विद्िताना मनुयाजाना सुषरिदात् पर- 
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स्ताचौपयाजप्रशंसनम्, उपयाजनामनिवंचनम्, उपयाजमन््राणामन्वाख्या- 

नम्, प्रतिमन्लं प्रतिवषटकारं लदड्धोमविधानच्च । ततोऽत्युपयाजनामकाां 
चतुणां मुपयाजानां विधानादिकंश्चेति ॥ 

विन. न नतद 

( शप्र शत्रा ) 

अथ तदव्यपयाजमन्ल्ाणं ब्ाख्यानानि । ततो जाघन्याः पल्याः 

संयाजविधानम् । ततौ इदयश्रूलेनावग्टयगमनम्, परिकभ्मिणे तडधदय- ६ | 
श्रूलसमयंगम्, तब्रिगृहनम्, तदभिमन्तणम्, विषयविशेषे तच्छलो प गद्न्- 

 निषेधश्वेति । 

( अप्र° रत्रा° ) 

अथ पश्चेकादशरिनौविधानाख्यायिका । तत रकादश्ििनौनां पशूनां 
कमविधानम्, अथ तेषा मुदखनयने, निविन्धने, वपापरचारे च तत्कम- 

स्येवातिदे श्रविधिषश्वेति । 

( अप्र रेन्नरा० ) 

अथ वसतौ वसग्रह णविधिः । तच प्रथम माख्याधिकाख्यानम् । ततौ 
वसतौवरौग्रहणाथे गमनविधानम्, ग्ह्यैतानां तासा मपां सवनक्रयाधं 
विभजननविधानम्, ग्रटदहयैतव्यानां च गुगसमपेयम्, ततो वसते वरीग्रहग- 

कालनिशंयादिकम्, तन्मन्तविधानम्, तद्याख्यानच्च । ततस्तदासादनम्, 

स्वतः परिदहरुणस्योत्तरवेदेरपरिदटरणस्य च पशंसनम्, उत्तरश्च गित- 

खादाय श्ाप्नौद्मण्डपे तव्छादनम्, रखतत्रसङ्गाद् वसतौवरौ शन्दनिवेचना- 
दिकच्च। ततो वस्तौवरोग्रहगप्रग्टतोना माम्मौद्रसादनान्तानां मन््राणां 

सप्तसह्याकत्वेन श्क्ररीत्वसम्पत्या प्रं सनञ्चेति । 
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( शप्र ° शत्रा० ) 

अथ सवनौययश्धैपयोगविधिः। तच प्रथमं सोमोपावद्रणम्, 

त न्नागेनि रूपणम्. तन्मन्तवि धानम्, तद्याख्यानच्च । तत उ पावद्छतस्य सोम- 

स्यो पस्थानच्चेति । 

अथ प्रादश्नुवाक प्रयोगविधिः । तच प्रथमं प्रातरयुवाकस्य सम्यैष- 

कालनिखंयः, प्रातरनुवाकस्य तव्रतिगरुविषये मतान्तयोपन्धासः, समिदा- 

धानच्च । तत खकधनानयनाथं होमविधानम्, तदधो ममनः, तद्याख्यानच्च । 

ततश्तु पे षाणां विधानम्, तद्या ख्यानच्च । होचादौना मेकधनानयनाथें 

मागेनिरूपणम्, तच्राख्यानाख्यानच्च । ततः प्रचरगौरहौतस्यान्यस्याशच 
होमविधानम्, तग्मन्लविधिः, तद्याख्यानच्च । तत इताया आद्ुद्या अप- 

सारणादिकम् । मेच्रावरूणचमसे नो न्नयनम्, तच्च विचारश्च । ततोऽघ्यम्भर- 

गानन्तरंः तेषा मेव होचादौनां देवयजने पुनरागसनविधानम्, तत 

असनो द्रहस्तस्थं हो टचमस मध्वर्युरादाय निग्राभ्यासु चावनाथे युर्युराद्ता 

वसतौ वरौ ग्रहणो यादिति विधानच्धेति । 

(अप्र भत्रा° ) 

अथय सोमाभिषवप्रथोगविधिः। तच प्रथमं दार्मयफलकयेरूपरि 

प्युपवे श्नम्, अध्व ्रांबादानम्, तन्मन्लविधानम्, तस्य॒ व्याख्यानच्च । 

ततो वाग्यमनम्, सोमोन्मानम्, तत्स्याविधानम्, सोमाभिमश्च॑नम्, 

निग्राभ्योदकैः सोमसेचनम्, प्रसङ्गात् निग्राभ्यश्ब्दनिवचनम्, सोमप 

सजनम, निम्राम्यासिच्चनम्, सोमभ्दह रणम्, तन्मन्तविधानम्, वस्य व्याख्या- 

नख । रवं चिरभिषवगम्, चिःसम्भरणम्, चिःसच्चिषोदनम्, मन्तजपञ्च । 

ततो निग्राभ्यो पायनम्, प्रसङ्गाद् यन्ञनामनिव॑चनम्, सोमप्रार्थनारूपौ 

मन्लसंवादख । अथ निग्राभ्याभ्यो होटचमसेन ग्रहाणां ग्रहणो पकम- 

विधानचखेति ॥ 
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॥ अथ स्मत्तव्यालोच्यवचनखचौ ॥ 
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“अभ्रिं यज्ञः" ३. ४. १९९. 

“अभ्रे सर्वा देवताः १. २. ९. 

“अधरे सर्वा देवता अनौ हि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुद्धति” ३. २. १९. 

'अभिद्धि रच्तसा मपडन्ता? ६. २. €. 

“खञि हयव त्र्य” २. १, €. 

“अभिद्यव यज्ञः”? २, १. €. 

“प्रे नय सुपथा राये ०-° इमि मेवैतत् पुरस्तात् करोति" ५. २. ११. 
“मन्वा खुतर् वैशानरस्य भस्म यत् सिकता" 8. १. ३९. 
“अङ्गानि वे विन्छानि चामाजि'" ३. ९. १५४ 

अथय देवा वौणा मेवद्षट्रा वादयन्तो निगायन्तो निषेदुरितिवेते वयं 

गास्याम इति त्व परमोदयिष्यामन्ध इति” २. ३. ९ 

“खथ पनरेत्याहवनौय मभ्याल्यासते । नेदस्य सज्क्षप्यमानस्याध्यच्ता 

असामेति । तस्य न कूटेन पचघ्रन्ति; मानुषं ह्नि तत् । नो द 

पश्वात्कयों ; पिददेवं दि वत् । चपि गह्य वैव मुखं तमयन्ति, 



५ ) 

वेष्कं का कुवन्ति तत् । नाद नद्ि मारयेति; मानुषं हि 
तत्" ६. र. १५ प 

“थ यत् परा नाप्रन्ति, यथा ह विषोऽद्ुतस्य नाश्नौयादेव तत् ; तस्माद् 

दौच्ितस्य नान्न यात्” ५. २. २९. [२४, 

“अथ यद्ौच्तिलोऽत्रत्यं वा व्याद्रुति, कुष्यति वा तन्मि्याकरौति २. १, 

“'अधयानङ्ाहावाजन्ति, लौ यदि क्ष्णौ स्याता मन्धतसे वा छष्णस्तच विद्याद् 

वर्भिष्यतयेषमः परजैन्यो डष्टिमान् भ विष्यतौयेतदु विज्ञानम्" इ. ९. १९. 

“अथाभयेनानाष् य पश्चुं नयन्ति, तं वपाश्चपणौम्धां पतिप्रस्थातान्वारुभते, 

पतिषस्थातार मध्वयुः, अध्वर्यु यजमानः । वदाडः+-- नेन यज- 
मानेनान्वारभ्यो ग्ट्यवे द्येनं नयन्ति, तस्माच्नान्वारमेतेति । तदन्वा- 

रमेत; नवा र्तं ग्टव्यवे नयन्ति, यं यज्ञाय नयन्ति इ. २. १०. 

“अ्ैम्धः सथं दच्िणा मानयन्, तं पत्यग्रहन्” ४. १. १९. 
अथो ल्िखति सस्या: छबौक्कघोति"' ९ ५. ३०. 

“अध्वर्युः एच्छति,-- यजमान ! कि मेति, भद्र मित्या ; तन्नौ सहेद्य्- 

पांशध्वयुःः । ०--° यजमानः एच्छति,-- ऋध्वर्थो ! कि मवति, भ्र 

मिया ; तन्म इति यजमानः? ४. 8. १७. 

“निन्दयस्य तो नाप्रक्रामेत्"” ४. ९. ९७, 

“न्तं दि वदेयुरेकं इ वै देवा त्रतं चरन्ति स्य मेव ; तस्मादेषां जित 
मनपरजय्यं, तस्माद्यश्ः । णवं ह वा अस्य जित मनयजश्य मेवं श्रो 

भवति, य रवं विद्ान्त्सत्यं वदति” ३, २. <. 

“अन्तरि त्ं वा अनु सच्तस्ररत्यमूल सुभयतः परिच्छिन्न, यथायं एुरुषोऽमूल 

उभयतः पररिच्छिन्नोऽन्तरि त्त मनुचरति । तद् वातेनेनं संविदानान्त- 

रित्ताद् गोपायेव्येवैतदाह यदाद्यो शोरन्तरित्तात् सजुदे वेन वाते- 
नेति (वा० सं° ९. १९१. २.) ६. २, १२. 

“अन्न वा ऊगूदुम्बरः” ३. १. २७. 

“अत्तः वै च्तचियस्य विट” २. ४. ८, 



“अन्न' तै सोमः ७. २. =, ९. 

““च्न्न' सोमः” ३, १. २८. 

“मूलं वा इद् मुभयतः परिच्छिन्न रच्तोऽन्तरिच्त मनुचरति, यथायं 

एङषोऽमूल उभयतः परिच्छिन्नो ऽन्तरिच्त मनुचरि” ९. ३. १५. 

“'चऋग्टत माय॒दिरण्यम्”” €. ४. २९. 

"“म्ता ह्यापः” ७. ५, ९९. 

“मेध्यो तै पुरूषो यदन्तं बदति" १, ३. १५८. 

“ऋय ( मांसयुः) रसोऽद्यमानो न च्तौयते” ई. 8. द°. 

““चखसिं वै शास इत्या चक्तते” ई. २. ४. 

“असुय्था वा खषा वाग् या अक्ते ; नेदिदहासुग्येए वाग् वदात्” ४. २. १७, 

“अस्य सवस्य ब्राह्यणो सुखम्”? ७. २. ९४. 

“अस्य सलिलस्य पारेऽश्ः चेतः सखाणौ सेवते ( अस्या्थः-- ) वेवि 
सलिलं ०--०, अभिवां अश्वः चेतः °--° युषः स्थाः °--° । 
तस्य बालो न्यषञ्चि त ममु वातो धुनोति °--° । ( अद्याथैः--) 

रसना हेव सा” ५.९. ४, ५. 

“त्मानं वर त्वाजैषं दिवसौ सोमस्तं देवेभ्य आत्मानं निष्कौगौय्वेति" 

““खा्मा वै मनो दयम्, पाणः एषदाज्यम्” ६. ४. ८. [५. ९. ८, 

“चओाघौतयज् पौत्याचत्तते” ९. 8, ९९, ९.४. 

“आपो रेत” 9. १. १. 

“पो वै पाणाः द्. इ. ४. 

“आपो वै यज्ञः ७. १. १. 

“चापो वै समुनः ६.५. ११. 

“रापो वै समुन्रोऽ्ेवैतदत्तितिं दधाति; तस्मादाप रखतावति भोगै 
सुज्यमाने न च्तौयन्ते" ७. 8. २७. 

“आपो इ वा ओषधीनां रसस्तस्मादोषधयः केवस्यः खादिता न धिन्वन्ति; 
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अोवधय उ ह्ापां रसस्तस्मादापः प्रोताः केवल्यो न धिन्वन्ति; 

 यदेवोभय्यः संखद्टा भवन््ययेव धिन्वन्ति, तद्दि सा सरसा भवन्ति" 

8, ५. ७. 

“आपो ह वै ठचं जघ्नस्तगेवैत दौर्यणापः स्यन्दन्ते” 9. ५, २५. 

“आसनं वा रन मेष आगच्छति; स आगत उत्तिषटति, तन्मिश्या- 

करोति” २. ९. १३. 

^८इदं हि यदा वधत्वथौषधयो जायन्ते, ओषधौ जंग्धाषः पौत्वा तत रष 
रसः सम्भवति रसादेतः, रेतसः पश्वः; तद् यत ख्व सम्भवति, 

यत जायते, तत खवैतन्मेश्यं करोति” ई. १. ४. 

“दं छ्याहुरिन््रो यजमान इति"? ३. ३. १५. 

५“इन्द्रः सर्वा देवताः" ₹, ३. २. 

^“ नद्रश्ेष्धा देवाः” ३. ३, २. 

““्रागच्छर हरिव आगच्छ मे घातिेमंष टषणखस्य मेने । गो रावखन्दि- 

बरहल्याये जारेति (ष° ब्रा° १. १. २. )। तद्यान्येवास्य चरणानि, 

तेशेवैन मेतव् पमुमोदयिषति” ३. ९. १८. 

““इन्रान्नौ षह विश्वे देवाः १. ३. १४. 

 “इद्दियं बौये मिन्द्र: 9, २, १९. 

 “इन्वियं तै वौयं सिन््र इन्ियेगेव तदेश” 9, २, ११५. 

““इनद्रो वै यच्स्य देवताः” ३. ४. १८ ; ५, ४. ९७ ; ७, ५, ५, 

“रमाः पजाः पनरुभ्यावत्ते परजायन्ते" ६. ५, १८. 

“इयं वा अदितिः ०--° ऊध छ्येतस्ये दिक” २, २. १९. 

“द्यं वै एथिवौ पूषा २, ३. १९. 
“इयं वै एथिवयम्मिवेश्ानर्ः ७. ९. 8. 
“दयं वै एथियदितिः २. 9. ४. 

इयं वै एथिवयदितिः सेयं पतिष्टा” ३, १. ९. 
6 
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“इयं छवि तिः” २. २. ६. 

““छनत्तानेव वे योनि्गभं निभत्ति १. ५, २९. 

“उदौचचौ मेव दिशम् प्या खसलया पाजानंस्तस््ादचोत्तरा हि वाम् 

वदति कुश्षञ्चालवा वाग्च्येषा निदानेनोदौचौं होतया दिशं पाना- 

नज्गदोचौ दछेतस्ये दिक्” २. २. १५. 
““उदौचौ वें मनव्याणां दिक्” 8. ५, २३. 

“उदौचौ हि मनुव्याणां दिक्” २. ३, २९. 

“उवौ वा अश्यराः, एुररवाः पतिः ; अध यत् तस्ान्मियुनादजायत 
तदायुरेव'* २. २. २२. 

''डष्णौोष मादरेति” २, ५. ३, 

“'उवौषे विम्रघ्नाति °--° अथ मध्येऽङ्ल्याकाशं करोति” २. ५. ९९. 

“कटं ह वे एरुषो जायमान एव टयोरात्मना जाथते” ५, १. ९६. 
ऋषिणाम्धनूक्तम्-- मनसा सङ्कल्पयति, तदात मपि गच्छति । वातो 

देवेम्ध अचष्ट, यथा एष ते मनः-इति इ. ३. ७. 

“णका ह वे देवा व्रतं चरन्ति सत्य मेव ; तस्मादेषां जित मनपनय्ं, त्ञा- 
दशः । र्वं छ वा अस्य जित मनपजख्य मेवं यष्रणो भवति, य र्वं 
विद्वान््सत्यं वदति” ३. ३. ८. 

“णको ह्येवायं पवते सोऽयं पुरुषेऽन्तः विष्ट स्त्रधा विदितः, पाय उदानो 
व्यान इति १, ३, २०. | 

“र्त द्यास्यानं सौपर्णौकानवम्” ५. १. ऽ, 

(“गतावान् वे पुरुषः १. 8. २३. ॑ 

“र्ते गन्धर्वाः सोमरत्ता जुगुएरिमि धिष्ण्या इमा होचाः ५. १, €. 

“एते वे पवितारो थत् ख्यस्य रण्छयः” १, ३, २२. 
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“रष वा अचेन्धो भवति यद्यजमान>” २. ई. २०. 

“रष वा इन्द्रो य रष तपति? ३. ३. २५. 
८ 99 रुष व प्रजनयिता यन्सुष्करः-ˆ ५. ५, <, 

“खघ वे सविता य रष तपति °--° पतौचौ दयेतस्य दिक” २.२. १८. 

“कः पातरनुवाकस्य प्रतिगर इति, जाग्रदेवाष्व्युरुपासीत, स यल्निमिषति 

ख हेवास्य प्रतिगरः; तदु तथा न कुर्याद्, यदि निद्रायादपि कामं 

खप्यात्” 9, ४. ९१. 

“किं तद् यन्ते कियते येन पाणः स्वभ्यो ऽङ्कः शिव इति दई. ५, २. 

“तुचं वा इन्त्रः? 9. २, १६, १८, 

“तच वे सोमः ७, 8, इ. 

““्तचं वे सोमो षिडन्या ओषधयः” २. ५. ८. [७. ४, ७, 

“किय मायन्त मिमाः पजा विशः पत्यवरोहन्ति त मधस्तादुषासते” 

"गमा वा रष भवति यो दौच्तते” २. €. १२. 

"दृढधा वे पन्ये पतिष्टा? २. ४, १०. 

ध्चन््रं ते, वस्त्रं ते, द्छागा ते, घेनु्ते, मिथुनौ ते गदौ, तिखन्ते- 
जन्धाः २, ६, ४. 

“तं ( सोमं ) वै दशभिरेव कोणो यान्नाद शभिः” २. €. १८. 

“तत् (त्वा पशुं ) न संस्रापयेत्, पयंिक्लत मेवोत्सुजेत्" ५.५, ख. 

“तदादः । नोपाकर्यात्राभिं मन्थे, रशना भेवादायाञ्चसोपपरेत्याभिधाय 

नियुञ्चगदिति । वदु बथा न कुर्याद् यथाधमं तिरुखधा चिको्वदेवं 
तत् । तस्मादेतदेवानुपरौयात्” ५. ई. ७, 

“तदु इ यान्ञवल्कय . चर काध्वर्थैरनुयाजद्ार,-- र्वं वुरवन्तं पाणां वा अय 
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मन्तरगादध्वयैः प्राण खन इास्यतौति; सहस बाह अन्ववेच्याच,- 
इमौ पलितौ बाहून ब्रखिद् बाद्धगस्य वचो बभूवेति न तदाडि- 
यैत” ६. ३. २५. 

ˆ तदष्णानां बराह्मणे व्याख्यायते सौपणोंकानवं यथा तदास" २, ९, ९, 
“तदवे वयसा मो जिष्टं बलिद्टः यच्छनः” इ, १. १५ 
“तपस वै लोकं जति । तदस्यैवत् परः पर खव वसौयस्तपो भवति, 

पर~परः श्रेयांसं लोकं जयति ३, ५. २७. 
“तपसो ह वा रषा प्रजापतेः सम्भृता यदजा” २. ९. =, 
“तस्मादप्येतद्ं ---° बोषा °-° य ख ब्यति, यो गायति, तस्मिन्न 

वैता निभिश्चतमा इव २, इ. द. 
“तस्मादाज्ः पखलोक श्जान इति” ५, १. ११. 
“तस्माद् योऽप्टेतदटि चेधा सद खं याकुब्धादेकीवातिरि्येत २, ४, १. 
“तस्य यत्निखातं, तेन पिढलोकं जयति ; अथ यदृङ्धै निखातादा र्- 

नाये, तेन मनुष्यलोकः जयति ; अथ यदू रुशनाया अ चालात्, 
तेन देवलोकं जयति ; अथ यदृद्धं चषालाद् दयङ्गलं वा चयङ्लं वा, 
साध्या इति देवान तेषां लोकां जयति” ५, ४, २५, 

“तस्य हि न हन्तास्ति न बधो ओनेदं सर्व मास्पृत तस्मा विश्वा भुवनानि 
सम्राडिति ३, १. 8. 

“तस्ये गन्धर्वा वेदानेव पोचिर इति वै वयं विनेति वयं विश्चति २. २, ५. 
“तसयेवेवत् प्रायञ्धिततं कुरुते, सोऽभिनैव चं विपस्यङ्गयते” ३. ४, र, ३, 
“तिर् इव वै गर्भाः ३, १. ई. 

तेजो वा अभिः” ७. २. १९६. 

^ते (द्यावाष्टथियौ) रसवत्या उपजौवनोयै इमाः प्रजा उप- 
जोवन्तिः ४. ५, २९. 

^ति विदुरं व नो व्िरच्तस्तमोऽस्मैव रूप मसाम” द. ४, ८, 
ˆ तेऽ्ठरा आत्तवचसो हेऽलवो हेऽलव इति वदन्तः पराबभूव ९, ५, द. 
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“श्वष्टा वै पूना मिष्ट” ५. ६. १९. 

“त्वष्टा वै सिक्तं रेलो विकरोति” ५, ५. <. 

श्दश्र वा इमे परुषे पाणा आन्ेकादश्ो थस्ित्रेते प्राणाः प्रतिष्ठिता खता- 

वान् वै पुरुषः” ६. २. ३. 

“दिवि दि सोमः” ऽ. ५, २. 

“'दौच्िता राजानं गोपायन्ति, नेन्नोऽप् रानिति” ५. १. १४. 

“देवाश वा असुराश्वौभये पराजापल्याः, पजापतेः पितुर्ाय'सुपेथमेन खव 

देवा उपायन् वाच मसुराः” १. ५. १८. 

“देवो कै सोमः ७. ५.२. 

“देवो वै सोमो दिवि ष्हि सोमः” ३. ४. ९३. 

 ष्देयो चापः” 9. 8. २५. 

“खो वा खता विशो यत् पशवः” ५. ई. €. 

"दयं वा इदं न ठतौय मस्ति सत्यं चेवाग्तच्च ; सत्य मेव देवा अनद्धतं 

मनुष्या” २, ५. २ ; [“सत्यं वै| ७. ५, ९, 

"यं वा हृदं सर्िंखेव दधि च, दन्द वे मिधुनं पजगनम्, °--° मिथुन 
मेवैतत् प्रजननं कियते ६. ५, ७. 

“शेन्वनड्हयोर्ना स्नौयात्* १. २. २९. 
“वेन्वनङ्हयोनां स्रौ यात् । तदु इोवाच याज्ञवल्क्योऽचनाम्येवाह म॑सलं चेद् 

भवतौति” ९. २, २९. | 

^न् त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितन्द्र त्रवौमि ते वचः ( वा० सं ६. २७. }” 

“न दौल्ितः काषेन वा नखेन वा कणडयेत” १. ५ १. [७, ५, २४;. 

“न पतो चोनशिराः शयौत? १. ९. ७. | 

“न ब्राद्यणो खेच्छेत्”” ९, ५. २६. 
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“नवाच्तरा वै गायक्चौ ; अदौ तानि यान्यन्वाह, पशवो नवमः” ९. २.१५. 

“न वै देवाः सगव संवदन्ते” ९. १. १०. 

“न वे देवाः खपन्ति २. १. २२. 

“न् वै यज्ञः प्च मिवारमे यथायं दण्डो वा वासो वा ; परोच्तं वै देवाः 

परोत्तं यन्ञः" ९. ३, २५. 

"नसा ऋतौयेरन् ; य खषा परस्लरा मिव भवति, स रनाननुयकरैति ; ते 

पियं दिषतां कुवन्ति, दिषद्यो रुष्यन्ति, तस्मात्तौ रन्" ३. ३. ३. 

“न हस्तिनं पति्टह्छोयात्, एरुषाजानो हि इस्तौति" १. ३. 8. 

नननाभिदघ्रा भवति, खच वा खन्न प्रतितिषति ३. १. २८. 

"ननाभिदच्रा भवति, अचो खव रेतस आाश्चयःः ३. १. २८. 

“नित्त च्तिणां न प्रति श्ह्ो चात्” ४. १. २५. | 

“नेन मन्य चरन्त मभ्यस्त मयात्, न खपन्त मभ्यदियात्” २, १. २७ 

“नो हान्त गोनम्मः स्यात् ९. २. १७ 

“पच्च वा तवः संबत्य॒र स्य" ७, ५४. ११. 

““पविच वा खापः” १. २. ११. 

“पश्वो वै पूषा ७. २. ६०, १२. 

^पश्वो वे शायः” २. ४. ८ 

“पश्वो तै वसु” ५. €. ९९, १३, 
“पश्रोः प्राणानद्धिः पत्युषस्यश्रति, ०--°, तदस्िङ्रेतान् प्राणान् दधाति; 

तयेतच्जौव मेव देवानां इविर्भव्यग्टत मग्टतानाम्” ९. २, ४. 
““पश्चादरोयसो एधश्रो णिरिति वै योषां परशंसन्ति” ४. १. १९ 

““पिग्देवत्यः समः °-° दच्तिणा चछयेतस्य दिक” २. २, १७ 

“पचो वै बौर २.8. ९२ 

“परखकिरे,-- अयसयो मेवास्मिल्लोके, रजता मन्तरिच्वे, रिणो 

दिवि ३, ५, इ. 
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““पुशषसम्बितो यज्ञः” १, ४. २३. 

“पुरूषो यश्वः” १, 8. २२, 

“प्रजापति यंच्वः,” २, १, 8. 

“प्रजापतिँ °--° सवसौयानैवेद्वाभवत्” ७. २. ९--४. 

“पजा वा अरौ ७. ५, २९. ` 

“प्राचो दि देवानां दिक °--° उदौचौ हि मनुष्याणां दिकः, °-° ; 

अथो प्च दच्ियाये °--° र्षा वै दिक् पितुणाम्” ५, ३. १२, 
“श्राचौ हि देवानां दिक °-° उदौचौ हि मनुष्याणं दिक --° र्षा 

 (दक्तिणा) दिक् पितणाम्” ९.९. २. 

“पाचौ हि देवानां दिक् °--° मा दच्िणा दिक् सा पितणां °--° या 

प्रतौचौ सा स्पांणं °--° योदोचौ सा मनुष्याणाम्” १, १. ७, 

“प्राची छयेतस्य ( अभेः) दिक्” २, ३. १६. 

“पराणोदानौ वै मिचावरूणौ ४. ५, १६. 

“प्राणो वै पश्र्यावद्धेव प्राणेन प्राणिति तावत् पश्रुर्थ यदस्मात् प्राणो- 
ऽक्रामति दावेव तदहि भूलोऽनण्यैः रेते ६. ४, १५ ; ९. ५, ५. 

^प्राणो वै दयम्” €. ४. १५. 

“प्राता वै गर्भां उङ्वेनेव जरायुगोव” २, ६, १२. 

“बद्धो वै यजुःखाश्रौः" ४. २, १९; ५, ९७, 

“ब्रह्मचारिण अएचाये गोपायन्ति, गएष्धान् पश्रून् नेत्नोऽपदहरा- 
निति? ५.१. १५. 

“श्रद्ध वै टद स्परतित्रेद्य यज्ञः” ९. ४. १५. 

“ब्रह्य वै ख स्परतिः २. ४.२; १५. ६. १द; ७. २, ११, १४. 

“न्ाद्यणोऽनद्यमाने दितौयं नाम कुर्वौत, साघ्नोति हेव य एवं विद्धान् 
दितौषं नाम कुरुते” ५. १. १४. 

“ब्राह्मणो वेव राजन्यो वा वेष्यो वा ते दि यकतियाः १.१. ९. 
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“मनुष्याननु पशवः, देवानु व्ांस्योषधयो वनस्यतयः” ५. १. १९. 
“मनो देवा मनुष्यस्याजानन्ति ३. ३. €. 

य रतै = € ०२ ४ “मद्दास्लेव गोमष्धिमेत्यध्वयैः ; गोव पति धुक्, तस्ये दतं, तस्त शरस्, तस्ये 
ॐ 9 9 (रः ॥॥ 

दधि, तस्थे मस्तु, तस्या आत्चनं, तस्यै नवनोतं, तस्मै तं, तस्या ` 

आभिच्ता, तस्यै वाजिनम् °--° रख्तान्येव दश वीर्याणि २. ६. 

२, २; २.५.९१, ३. 

“मद्ितो कै सोमो देवो हि सोमः” २, ६. 8. 

“मेध्या वा अपः १.१.१०. 

श्यः स्वासा मोषधौनां रस आसौत्, तं यवेष्वदधुः ; तस्माद् यच्रान्धा 

चौ षधयो स्ञायन्ति, तदेते मोदमाना वदन्ते” ४. ५. १० 

“य इमे श्रेशत्वारः कूपा इमावथ द्वा विमौ दौ” ४. ४.२. 
“यजमानो वा अन्रिष्ा? ५, 8. ९९६. 

“यन्नो वे विषा” ५. ३, र, < 

“वच्चो वै विशः । स देवेभ्य इमां विकान्तिं विचकमे येषा मियं विकान्ति- 

रिद मेव प्रथमेन पदेन पस्पराराथेद मन्तरि त्तं द्वितयेन दिव सुत्त- 
मेन” ५, २. इ, 

“यच्छो हि छष्णः, स यः स यज्ञसतत् छष्णाजिनम्” १. ५, २८. 

“यन्नो हि विष्णुः” ५. २. ९६ 

“यत् ते सोम दिवि ज्योतियेत् एधिव्यां यदु रावन्तरि त्ते °--° स शता- 

स्तिखस्तनूरेष लोकेषु विन्यधत्त” ७. ५. १२. 

“यत् चेककुदं भवति चत्तष्ये वतच्चच्तदं घाति ९. ३. ९२ 

“यत्र वा अदन्त मागतं नपचायन्ति कध्यति वे स तच तथा हापितो 

भवति? ३.२. ३ 

“व्या राज्ञ अआागतायौदक मादहरेदेव मेतदिति ३. ९. ३९ 

"यथा राजे वा ब्राह्मणाय वा मदोत्तं वा महाजं वा पचेत्, तरह मानुषं 

इवः ३. २. २. | 
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“यथा राच्ञोऽराजानाो राजक्लतः खूतग्रामणस्यः, खव मस्य छन्दांस्यभितः 

साचयानि ३. २. ७ 

“यथा वा अङ्का रोऽभिना श्यातः स्यात्” ७. ९. र्द 

“यदग्नौ जुहोति, तदेवेषु जुद्धोलि ; तस्माद् देवाः सन्ति । यत् सदसि 

भक्तयन्ति, तन्मनुव्येष जुक्ञोति ; तस्मान्मनव्याः सन्ति । अथ यद्धवि- 

डनयोनांसशंसः सौदन्ति, वत् पिष जुद्धौति ; तस्माद् पितरः 
सन्ति ५. ९. २५. | 

“यदा वे स्त्रिये च पुस सन्तप्यतेऽच रेतः सिच्यते, तत् ततः पजायते, 
परागुषारनक्ति पराग्घ्येव रेतः सिच्यते” ७. ३. १६. 

“वदि दौन्तित मािर्विन्देद् येनेवातः कामयेत तेन भिषन्येद् यथात्रतेन 

भिषज्येदिति” २. २. १५. 

श्यद् गाथचरौ श्येनो भूत्वा दिवः सोम माद्र्त्, तेन सा श्येनः 

सोमभ्टत्” ७. ५.२०. 

““यद्धौदं किञ्वाचरन््यद वेदं सवं प्रतितिति” ४.५.२१. 
“धद्व प्रतिरूपं तच्छिल्पम्” ९. ५. ५. 

“यदे शुष्कं यज्ञस्य, तदाम्नेयम् ; °--° यदा अग्रं यक्ख, तत् 
सोम्यम्” २, २, ९, १०. 

(“याः प्तः परि शिष्यन्ते ता अवटे अवनयति,--शरुन्धन्तां लोकाः पिट- 

षदना इति ; पिदटदेबत्यो वे कूपः खातः ५, ४.६ 

“या ते घामान्युष्मसि गम्यं ०--° इ्येतया चिद्युभा मिनोति” ५. ४.९१, 

“यावतौ वै वेदि्तावतौ एथिवौ ५. ५. ९.. 

““यावद्ध्रव प्राणेन यणिति, ताव् प्रश्रः; अथ यदास्मात् प्राणोऽपक्रामति, 

दार्विव तरि भूलोऽनथ्ैः शेते ९.५. ५. ` 

'“यप खव पशु मालभन्ते, नत्त ययात् कदाचन ५. ई. २। 

"ये वे ब्राद्धणाः श्ुख्वासोऽनु चानास्ते विषाः? ४. ३. १२ 

““यो दौच्तते तस्य रिर्चिन द्ूवात्मा भवति ई. २. २. 

¶ 
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भ्यो दोच्तते, सः विषश्च यजमान” ९, ५, १७. 
“यो दौच्तते स देवाना मेको भवति १.९. ८, ०; २. १. ९९, २२. | 
“यो न्वेवेमं मानुषं बराद्णं हन्ति तं न्वेव परिचच्तते ७. ५, १७ | 
यो ब्रह्मणो यो यच्लाच्नायते तस्मादपि राजन्यः वा तर्य वा नाद्य 

इत्यव ब्रेयात् ब्रह्मण द्धि जायते यो यज्लाच्जायते । वस्मादा 
सवनछतं हन्यादेनखौ हेव सवनद्खतेति” २, ५, ४० 

“यो वे गभ॑स्य काषेन वा नखेन वा कणथेदपास्यन् नियत १. ५. ३९ 
यो वे ज्ञातोऽनूचानः स सग्डद्धः” ९. ५, २९ 

“यो वं विष्णः सोमः सः” इ. १. २९१; ५,२. १९. 

ध्योषा दिश्चः” 9. ५. २९. 

“योषाये वा इमाः प्रजाः परजायन्ते” 9. ५. २१. 
योषा वा अम्बा” ७. ५, २९, 

योषा वा ऋक” ७, ५. २५. 

“योषा वा ऋग्घोता? 9. ५. २५. 

“यो धित्कामा वै गन्धर्वाः” ७. ४. २०. 

| 
| 
। 
| 

““रच्तसां ह्येष भागो यदक्” ६. ३, १४. 
“रश्यो हयस्य विश्वे देवा ७. ३. ई, १२. 

“रसो वै वसा ०--° रसोऽदयमानो न च्यते” €. 8. ३०. 
“रसो वै वसाद्योमः” €. ४. ४. 
“रेतः सोम २. ५.१; ३.९. र; २. ४.९९. 

“रेतो वै सोमः” ७, १२. २. 

रेवन्तो छि पशवः” ५, ६. १३, 

“लस्पनन्धा स्पन्द्यया पसोव्यति? ४. ३. २५. 

“लिलयेव छि यः ०--° अभिद्धंतच्छपयतिः” ९. ४. २०. 



(॥। १९ ) 

““वच्ो वा आज्यम्” २. ४.२; २.५.१६; २.५. € ; ४.३. १५. 

“वच्चो वा आज्यम् रेतः समो नेद् वद्येणाज्येन रेतः सेमं हिनसा- 

नोति" ५.२.१७; ७, ४,य्२६्. 

“वच्चो दि वा आपः” १. २. ६. 

«“वनस्प्रतयो द्धि यक्षियाः; न हदि मनुष्या यजैश्न् यद् वनस्प्रतयो 

न स्युः" २,१.१०. 

“वनेष यन्तरि त्तं ततानेति । वनेषु = नच्तागरेषु, बौयं वै वाजाः, एमांसौ- 
ऽवैन्तः, इत्य छययं कतुमंनोजवः, वित्त = प्रजासु, दिवि चसौ खयौ 

हितः, गिरिषु हि सामः" ३. १. 9. 

“वर्गा वा एषा यद्रज्ज्ः” २. ३. १८ ; ६. १, १. 

“व्वागेव सुपो, इयं काट” ५, १. २, 

'वागेवाम्मिः, प्राणोदागौ मिच्रावरूणो, चच्तुरादि्यः, आत्रं विशे 

देवाः” २. १. १३, 

“वाग्धि यन्तः” ४. १. २३. 

“वाग् वे पथ्या खस्तिः °--° उदौचौ छयेतस्ये दिक्? २. २. ८, १४. 
“वाग् वै रेवती, सा थर् वाग् बड वदति तेन वागरेवतौ? €. २. १२. 
“वाग् वै सरखतौः' ७. २. ७, €. । 
“वाचे हि भौत्तते, यज्ञाय हि घौच्तते, यज्ञो द्धि वाग्, चत्ितो दवें 

नामैतद् यद् दौ तित इति” २. ९. ३०. 

“विद्वांसे हि देवाः ५, ई. १९. 

“विष्रो ययावाणः'? ७. 8. ३. 

^^विश्यो विश्वे देवाः ७. २. १५६, १८. 

'विश्रो वे मरुतो भूमो वे विट्” 9. २, १७. 
“विषाः पराद्धयः? ९. ३. १. 

“चो वे साम आसोत्, तश्येतच्छरौरः यद् गिरयो यदश्सानश्लच्छसेरे- 

गेबैन मेतत् समद्धंयति छत्खं कशोति” 9. ५. २. 



( ५ | 

“चो वे सेम आसौत्, तच्यैतच्छरोरं यद् गिरयो बदश्छान स्तदेबौ- 
ऽश्रनानामौबधिर्जायत इति इ स्माह श्रेत तुशौदा लकि ३, ४. १३. 

“्यद्ध वै त् चज्ञस्य यन्मानु षम्” इ. ९. ३९. 

शरोर हेवास्य ( भः ) परोतुद। रः ---° मसिं वास्य गुयलु ०--° 
गन्धो वास्य सुगन्धितेजनम्” 8. २. १८. 

“श्रोष्णां वौजं हरन्ति, अन सोदावद् न्ति” २. ई. १७. 

““्येताच्छा आश्यां नेयात्, सः स्याद प्रवौता °--° अवग्डाक्रूटा ज्ञाणाकार् - 
लत्तितासप्त शफा” २. ४. १५. 

““सं वत्सरो वे परजापतिः २. १. ४, 

“स डन्द्रर्व गभी भूत्ेतन्मि धनं पविवेश् १. ५. २६. 

“स रघ श्चौनेन् मल्तिव्कोऽनू क्य मच्जा तस्मात् स वान्त इव लटा छेत 
मभ्यवमत् तस्मात् तं नास्नौयात् वदुह्य॑तदभिवान्तम्” ६. 8. १९. 

“सत्यं वे शुक्रम्” 9. ४, २५. 
“समानजन्म वे पय ( आज्यच्च ) द्हिरण्य्च ; उभयं द्यभिरेत- 

सम्” २. ३. ८, | 

““सम्बन्धान्ताविव होमौ लोकौ” १. ५. २. 

“ख यानुपकिरश्ि, तेनास्िंल्ञोके पन्तं भवन्ति ; अथ यानन्दिशन्ति 
तनासुश्भल्लोके परयतं भवन्ति” ५, १, २३. 

“सवे वे विश्वे देवाः” 9. २. १३. 

“सर्वां ह वे देवताः पश्र मालभ्यमान मुषसङ्च्छन्ते मम नाम ग्र्लेव्यति 
मम नाम ग्रह्ोव्यतोति; सर्वासां हि देवतानां विः पश्च 
तासां सर्वासां देवतानां प्रश्नौ मननास्ोतानि भवन्ति तान्येवैतत् 
पौगाति ई. ४. १४. 

“सवे ह वा एते खपतोऽपकामन्ति प्राण ण्व न २, ९. २३. 



( ५३ ) 

"सविता वे देवानां प्रसविता २,५.१०; ४. द्, १०; ७.२. २०; 

४.९8; १५. ३. 

“स दिर पदे निधाय जुहोति ; न वा अनभ्रावाहृतिङ्धंयते ; अभिरेतसं 

वे हिरण्यम्, तथो हास्येषाभिमत्येवाङतिज्कता भवति २, ४. इ. 
“सा यत् चिः संवत्सरस्य विजायते, तेन प्रनापतेवंगेः? २. ६. ८. 

“सुवासा खव बुभूषेत्”? १. २. १९. 

“स्योन स्योन भिति, शवः शिव भिवयेवे तदाह" २. ६. १०, 

“खान भ्नाजाङ्कारे बम्भारे हत्त सुहस्त छशानवेते वः सेमकथशाः ०--° 

रतानि वे धिष्ानां नामानि" र. ६. १९. 

“हविर्वा णख्ष देवानां भवति यो दौत्तते; तदेन मन्तजम्भ 

तत्यश्चनातसानं निन्कौणोते ३. ९. २९. 

कम्मोनाम 

अभ्रिषगायनम् 

अभ्रिमग्यनम् 

अभिदेमः ... 

अन्यु पयाजयागः „.. 

अधिषवणम् ,,. 

अनुनिःकमणम् 

अनुयाजयागः ` ,.. 

अपाम््मणयनम् ,.. 

अवान्तरदोत्ता 

॥ अथ कम्बैखचो ॥ 

प्रश्ब्राणग्कग 

8* २) ९. 

, ३, २. १९, 

५ 4. 

= १८९. 

8. ४. ^ 

॥। 8 ॥ ५ 

1 = 
ध. 

२२. 

8 

॥ ^  । 

< < ~ - 

कम्मनाम 

आाम्रातैव्णवेष्िः 

पअज्यग्रहणम्  ... 

ति्येष्छिः... .„. 

अत्रश्चनद्धोमः 

खसन्दौ करुणम् 

उन्तरवेदिव्याघार्णम् 

उपयाजयागः 

उपसदिष्िः,.. 

आदधाते, 

षश्ब्राश्कश 

९. ३. १. 
५, २. द; 

द्, २. १, 

५. ३. ९५. 
द्. १. रद्. 

8, ९. रद्, 

€. ५, ११. 

२, ५, १. 



कमरेनाम पण्व्राग्कण० कम्मेनाम प्रण्व्रान्क्° ` 

ओौदुम्बरोनिघानम् ८. 8. १५. २. | प्रनाचयागाः ^: ई. २. १. 

ओदुग्रभगद्ोमः १. ४. १. | पवराश्नावणम् €.,२.१ 

पातश्नुवाकः 9. ४, ७. 

छष्णाजिनदोत्तादौनि १. ५. १, | घायशोचेष्धिः २. २, १, 

तानूनप्त्रम् ... .. ३, ३. १. | यूयनिधानम् ... ... १,४.९१. 
( ५१... २२१ 

दौ च्ताङ्कर्म्माणि ... ९. २. ९. | युपेकादशिनौकरुणम् ५, ५. ९. 

टोत्िताच्छञ्जनम् ... ९. ३. १०. 

टोत्तिताभ्यञ्चनम् १. इ. ७. | राजाप्यायनम् =.“ द्. ४. ९१. 

दौच्तितावेदनम् ... १. ५. ३९. | 

वपायागः ५९. १६ 

धिष्णनिन्मां णम् ... ५, ९. १. वसतौ वरौग्रहणम् ,.. ७, इ. १. 

वसाद्ोमः ,,. „., इ. 8. १* 
निग्राभ्यो पायनम् -.. ७. ५. २०. | वाग्थमनम् ... १, ३, २७. 

निद्धवनम् ""“ दे" £. १९. | वाग्विसजेनम्  ,.. २, १. ९, 
ब्रतदानम् ०..२५.१..९६ 

प्न पात्नेजनम् ६. दे. १. | ब्रलश्रपरणम् ... ,.. २, २, १०. 
पन्नौसंयाजः ... ५, ९. €. | वेदिनिर्म्माथम् ,,, ४.९१. ९, 
पखुपुरोडाशख्पगम् ६. ४. १, | वैसच्जैनद्योमः ५, २. २, 
पश्चुसछ्क्षपनम्  ... ६, २. २५. 

पपाकरगम् €. २. ९. | श्रालानिरम्मा णम् १५२५ .९॥ 
पश्चालम्भनम् . .. ५. ६. २. | शालाप्रवेशः... ०००१, २. १९१. 
पश्चेकादशििनोकरम् 9. २, ९. 

एषदाज्यय्रह णम् ,., ई. ५, ऽ. । सदःप्ररिश्चयणम् ... 8. ५, २४, 

(, 98 । 



॥ ५५ 

कम्मेमाम प्रश्व्राग्कण० कम्मेनाम प्रश्व्राग्क० 

सदो निर्ममाणम् 8, ३, १. | सोमाभिषवः ७, ५, १. 

सवनौयपश्चकम्भ ७. ४. १. | सोमासादनम् ... ३, १. ३०. 

सामिधेनोपयोगः ... २. ३. ६. | सोमोन्मानम् २. ५, १, 

स॒रद्यणाच्वानम् इ. ९. १७. | सोमोपनहनम् ... २, ५. १८. 

सोमकयगम्. .. २. ६, १० 

सोमक्रयण्वस्थापनम् २. ३. १. | इविर्धागनिर्ममांणम् ४. ३, ७, 

सोमनिधानम् , ४. २. १८. | इ विद्धानपवत्तेनम् ... ४. ३, १०. 

सोमपणनम्,.. २. ६. १. | इविद्धानपवेश्रनम् ... ५. २, १७. 

सोमपर्याणहनम् ... ३, १, ७. 

॥ अथषिनामादिखचौ ॥ 
नाम पश्व्राग्कण नाम मश्ज्राग्क° 

ऋअङ्िश्सः १. ५ ९०, १४ ; कानः ९.० २,२.1९ 14. १,।२. 

४, ९. १३. &० | कृर्पच्चालना ९५ 

अ्यराः (उवौ) इ. २, २२. कौधिकः ( ब्राह्मणः) इ. ९. १९. 

अद्ल्या ५०५, १.९, | 
गन्धव: ( विश्वावसुः) २, ३, २, 

अदिव्या ७. १. १३. इ० | गन्धर्वाः (सोमरत्ताः) ५. 8. ९, 
गो तमः -““ २. १, २९. 

उवशो ( अष्यराः) इ. २. २२. गौ राक्खान्दौ... ,* इ, १. १८. 

षयः ९. ४. 8 ; २. १. ३, १२, चरकाष्वथेवः # ० 0 

९, इ निककुद् (गिरिः) ... १. ३. १२, 



( 

नाम षप्रन्न्राग्कण० 

पुरूरवाः ( पतिः) ... ३. २. २२. 

नद्यणः ९.१.९१० ; १, ५.४०. इ° 

नाद्याः (विश्वगोचाः) ४, ३. ५, इ 

भवि... र ९.१ 

च्छः... 1. ९.१. २४, 

याक्ञवर्क्वः ००, १, १. ४. इ° 

राजन्यः ९. १. १० ; १ ४. ७०. 

५६ ) 

मान पन्न्नाग्कर 

वाश्ण्यैः १.९.१९ 

विश्वावसुः (गन्धवेः) २, ३, २, 

 डषगाश्छः ८,३.८९. 
ॐ 

। वश्यः श. ्. (5 ग १. धु. 8०. 

1110 

समुनः 141 1 2 

१,९.९६ 

सुषणौ २, ३, ९; ५, १. ₹. 
रच्तेः ०, =. „-. ई. २. ९२५. सोमर्त्ताः ( गन्धर्वीः ||| ^ १.९ 

साव्यवनज्ञः 

॥ अथ सवदूचौ ॥ 
4 

अथ सम्परादकोक्तिः... अ,आ 

अथ मूलश्ुद्धिषन्म् ... क, ख 

अथ प्रपाठकरूचो ... ... १ 

अवाध्यायदतवोी /.. ९ 

अथय ब्राद्यणस्ूचौ ... ... र 

अथ कणिडिकाखचो .;. 

अथय विषयसचौ 

अथ स्मत्तेव्यालोच्यवचनसूचौ 

च्छ्य कमरूचौ 

अथधिंनामादिष्चौ 



प्रतपर्चव्राह्मणम् । 
-----<~,< *>--~---- 

श्च 

त तोपकागडम् | 

॥ अथ प्रथमः प्रपाठकः ॥ 

॥ प्रथम ब्राद्यणम् ॥ 

॥ श्रपि वा प्रथमाध्याये प्रयम ब्राद्यणम् ॥ 

>< << 

॥ हरिः ॐ ॥ 

देवयजनं जोषयन्ते। स यदैव व्वुषिष्ठः स्यात् 
तज्नोषयेरन्यदन्यह्वभेनाभिश्योताश्तो वं देवा दिव 

मुपोदकामन् देवान् वा ऽरुष॒ ऽउपोत्कामति यो दुौक्षते 
स सुदेव देवयुजने यजते स युद्ान्यह्ुमेरभिश्यौता।वर- 
तर ऽइव हेष्टा स्यात् तस्माद्यदेव व्वषिष्ठः स्यात् तन्नो 

षयेरन् ॥ १॥ 

तद्म सुत् सम स्यात् । समः सदु विशि स्याद- 

*, † ^तिश्रुयौत्?-द्रति सा ० -सम्मत इति डा °-वेवरः | 



चर् ॥ घतपयत्राद्य याम् ॥ ( ३. शब्रा० ) 

विखरशशि सत् प्राकूप्रवणः स्यात् प्राची हि देवानां 
दिगुथो ऽउदक्प्रवण मदौचौ हि मनुष्याणं दिग्दक्षि- 
शतुः प्रत्युच्छित मिव स्यादेषा वें दिक् पितशणाः स 
युदश्िशाप्रवणः. स्यात् शप्र ह युजमानोऽम्' लोक 
मियात्तथो ह यजमानो ज्योग् जौवति तस्मादशिणतः 
प्रत्युच्छित मिव स्थात् ॥ २॥ 
नु पुरस्तादेवयजनमा सृतिरिच्येत । दिषुन्तःः हास्य 

तद् यादठ्व्य मभ्युतिरिच्यते कामः ह दक्षिणतः स्यादेव 
मुत्तरत् ऽर्त॒ङ् त्वेव सुण्डड़ं देवयजनं युस्य देवयजन- 
मत्न पश्चात् परिशिष्यते शिप, हेवेन मृत्तरा देव- 
यञ्चोपनमतौति नु देवयुजनस्य ॥ ३ ॥ 

त॒दु होवाच यान्नवसूक्यः। व्वार्ष्णाय+ देवयुजनं 
जोषयितु मम तत्सात्ययज्ञोऽ्रवौत्र्वा वा ऽदं षथिवी 
देवा देवयजनं य॒ुच वा ऽअस्य क च युजपेव परिगद्य 
याजयेदिति ॥ 8 ॥ 1 

त्विजो इव् देवयजनम्। ये ाह्मणाः शुश्रवाःसो- 
 ऽनृचाना विद्वांसो याजयन्ति सैवाद्वलैतन्न दिष्टतस 
मिव मन्यामह ऽइति ॥ ५ 
शाता वक कवा 

गः ¢ वा श्यां यः-द्रति ग । † चाजयेदितिः-इति ग । 
{ न्ेदिरमा'-इति ग । 



( १९अ०शब्रा०) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ड 

तच्छालां* वा विमितं वा प्राचौनवःशं मिन्वन्ति। 

प्राचौ हि देवानां दिक् पुरस्ताद देवाः प्रत्युच्चौ मनु 

ष्यानुपुाटत्तास्तस्मात्तभ्यः प्राङः तिष्ठन् जोति ॥ € ॥ 

तस्माद् ह न् प्रतौचौनशिराः शयौत । नेदेवानभि- 
प्रसाय शया ऽइति या दुश्िणा दिक् सा पितृणां या 
प्रतौचौ सा सर्पाणां य॒तो देवा उचचक्रमः सेषादौना 

योदोचौ दिक् सा मनष्याणां तस्मान् मानुष ऽउदौचौ 

नवध्ण मेव शालां व्वा विमितं व्वा भिन्वन्त्यदौचौ 
हि मनष्याणां दिग्दोश्ठितस्यव प्राचौनवधण्य नादौसि- 

तस्य ॥ ७ ॥ 
`तां वा ऽश्तां पुरिञ्रयन्ति। नेदभिवुषदिति न्वेव 
व्वषु¶ं देवान् वा ऽरष उपावत्तते यो दौश्ते सु देव- 
ताना मको भवति तिर ऽव वेदेवा मनष्येभ्यस्तिर 

ऽइव तद्यत् पुरिश्ितं तस्मात् प्रिश्रयन्ति॥ ८॥ 

तन्न सुव - ऽदरवाभिप्रपद्येत। ब्राह्मणो वेव राजन्यो 

वा व्वेश्यो वा ते हि यज्ञियाः ॥ € ॥ 

स वै न सु्वेशेव संवदेत । देवान् वा ऽरुषु उपावत्तेते 
यो द्ष्ते स॒ देवुताना सेको भवति न वं देवाः सुव्- 
शेव स॑वदन्ते व्राह्यणन वेव राजन्यनवा वेष्येनवाते 

* तच्छालो"- दति ग । 



8 ॥ भ्रतप्रधत्राद्धयगम्॥ (शप्० त्रा) 

हि यज्नियास्तस्ाद्येनः श्दरेण संवादो विन्देदेतेषा 
मेवेकं ब्रूयादिम सिति व्विचश्चेम सिति विचश्चत्येषु 
उ तच दोष्ितस्योपचारः* ॥ १० ॥ 

ुथारणौ पाशो कत्वा । शाला मध्य॒वस्यति सु 
ववद्य: स्थणाराज ममिपद्येतश्युजुराेदु मगन्म देव- 
यजनं एथिव्या युर देवासो ऽच्ज॒षन्त व्वुखि ऽइति 

तदस्य विश्च देवैजेष्टं भवति ये चेमे ब्राह्मणाः शुश्र- 

सोऽनचाना यदुहास्य तेऽरिमभ्या सीशन्ते ब्राह्मणाः 
॥ ति कि 

शुश्रवासस्तदु हास्य तजुष्टं भवति ॥ ११॥ 

यद्वाह । यच देवासो अ्जषन्त व्विश्व ऽइति तदस्य 

व्विश्ेदवेजष्टं भवत्य॒क्सामाभ्याः सन्त॒रन्तो य॒जभि- 
रित्यक्वामाभ्यां वें य॒जुभियन्नस्यो हुचं गच्छन्ति यज्ञस्यो- 
हुचं गच्छानौत्येवे तदाह रायस्पोषेण समिषा मदे- 

मेति भूमा वै रायस्योषः श्ौरवे भूमाश्िषि मेवेतद्- 
शस्ते समिषा मदेमेतीषं मदतीति वं त॒ माहयेः 
चय मश्रुते युः परम॒तां गच्छति तस्मादाह सुमिषा 

मदेमेति ॥ १२।१॥ 

॥ इति प्रथमप्रपाठके प्रथमं जाद्यणम् [१.१.|॥ 

* श्चारः'-इति क, व्दार्ः'- द्रति ग। 1 (द्ता'-इति ग । 



( १० शत्रा) ॥ ठतोचक्राणडम् ॥ ४ 8 

॥ शओ्रौगलेशाय नमः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निग्मैमे, त मरं वन्दे विद्यात येमहेश्वरम् ॥ ९॥ 

च्रधानपुनराधाने श्रद्निहोचं ततः परम् । ` 

चातुर्मास्यानि च प्रमदितोयकाण्ड ईरितम् ॥ ₹॥ 

अरय उतौयचतुर्थाभ्या मेकाहाहोनसचलच्णपसकलसो मया गः- 

प्रकृतिश्वतोऽब्रिष्टोमोऽमिधौयतेर । तच ठतौयकाण्डस्य प्रथमाध्याये 

१-- “विविधः सोमयागः, रुकादाषौनसचनामकः । रकस्मित्ेवाहनि 

सवनचयेण निष्पाद्य खकाः। दिराच मारभ्य रकादश्राचपर्यन्ता 

चअद्धोनाः। चयोदश्राच मार्य सदखसंवत्यरपयन्तानि सचाणि । 

दाद शास्तु द्दिरूपः। तचाह्णीनरूपेण दिराचादौनां पर्णतिः, सचरूपे 

चथोद शराचादौनाम् । तस्य च दःदश्ाहस्य रखकाषर्पो ज्योतिद्योमः 

पलछतिः"-इति ते° सं° १.२. १-सा० मा० । “र कादादौनसचाणि सोम- 

मेदा इति चयः इत्यादि च ते ° सं° ७. १. १-माष्यारम्मे सायणः । “उक्ता 

पतयोऽचीनेकादहाः ( €. १. ९. ) ”-दरत्यारभ्य ^“द्रयेकादाः, खधाद्णोना 

द्य प्टतयो दाद णशराचपराव्यीः ( १५०, १. १०, १९१. )"-द्याद्न्त खख- 

लायनौयश्चौवदूचग्रस्यश्खेहालोच्यः । 

२-- “स्तसंस्थः सोमयाग भवति । तथाहि-- “उअभनिष्टो मोऽत्यभि- 

दटोम उक्थ्यः षोडश्रौ वाजपेयो ऽतिराचो ऽपनोर्याम इति संस्थाः?-इति 

आश्व खौ० ० ६.२९. ९ । च्प्तोर्याम खप्तोर्याम इत्यभिन्नः। 

इ-- “अभिशोमः प्रथमयज्ञः, अतिराच मेके पूवं समामनन्ति" इति 

आपन ० रू०९०. २. २, 8 । अभिद्टोमे अत्छ्नाङ्गनातप्यो पदि टत्रात् 
स ख्वेतरेषां प्रल्तिः। 



४: ॥  ्रतपयत्राद्यणम् ॥ (रप्र शत्रा ) 

ग्रालानिर्माणएप्रति रौल्लाङ्तिपयेन्त प्रतिपाद्यते । तच्रादौ शाला- 

निर्माणयें देवयजनपरि ग्रहं विधन्त “देवयजनं जोषयन्त इति । ` 

देवा इच्यन्तेऽष्टा श्रचेति “देवयजनम् । श्रधिकरणे ल्यट्, । 

प्राचोनवंशसदोह विदधाना दि निर्माणएपर्याप्तं देवयजनं खानम्? । तत् 

"जोषयन्ते सेवन्ते । खाधिको णिच् । परिग्हौयुयेजमानयुरुषाः । 

तस्य विग्रेष माह-- “स यदेव वधिष्ठं स्यात् तज्जोषयेरन्निति । “सः' 

दरति प्रसिद्धो, यच्छब्द विग्ेषण मेतत् । प्रसिद्धं यद् देवयजनम्, 

"तत्' "वषिष्ठम्" अतिशयेन ठद्धम्, उच्छ्रितम्, जोषयितव्य भित्ययः। 

वषिष्ठ भित्येतत् खष्टयति- “यदन्यदित्यादिना । यद्यस्या उपरि 

गहोतावाः श्छमेः' “अन्यत् परिसरस्यलं ( नाभिश्रयौतः) नाति- 

श्रयोत, अतिशयित समुच्छ्रितं न च तद् वषिष्ठमित्यथेः* । उक्तलक्षणं 

देवयजनं प्रप्रसति-- “श्रतो वा दति । अतः" श्रमात्, यदिल्युक्ता 

लक्षणात् “देवाः “दिवम् 'उपोत्कामन्ः  उत्कान्ताः, प्राप्ताः । 

उत्कामन्तु नाम, ततः किमु? इत्यत श्राह-- “देवाना दति, 

यस्मात् “एषः दौलितोऽपि (दवान उपोत्कामति, तस्माद् यादुश्रन 

र्- पाः ख? ३. ₹. ६५९३ । 

२-- “देवयजनख्थानम्'-इति च । “देवयजनं वे वरं एथिे-दग्यादिं 

रे° त्रा० १. ३. २। “ावौन मादवनौयात् पवग स्यात् पतौ चौनं गाह- 

पत्यादेतद् व्यात्तं देवयजनम्'"-इति त° सं ६. २. ई. २५ | । 

२-- जष परितकंगे-द्रति चरादिः ( १८३५ धा० ), "परितकण मो 

हिसा वा-इति तच दौत्ितः। प्रौतिसे वनयोसतु तुदादित्वात् जुषत ̀  इद्येव । 

8-- “यद्यस्यः-इति च । 

५-- “मुचितं न स्यात्”-इव्येव च । 



( १अ० शत्रा ) ॥ टतौ यक्ताण्डम् ॥ ७ 

देवयजनेन देवा दिवं गताः, तादृशं कुवन् “सः दौ चितः “सटेवे' 

एव देवयजने" ( यजतेः ) दष्टवान् भवति । अनेव विधस्य परिग्रह 

दोष माह- “सख यदेति। निम्ने देवयजने ष्टाः खय मेव 

श्रवरतर दव अत्यन्तं नोच एव स्यात्" । “तस्मा दित्युपसंहारः । 

अच कात्यायनः सौमिक शविग्वरणए मभिधायाइ-- “देवयजनं 

जोषयन्त उदतमम्-इति? ॥ १॥ 

अन्यानपि धम्ेविगेषानाद-- “तंदर्ति । वश्च" उन्नतं “सत्”, 

^तत्' देवयजनं "समं स्यात्? ; विषमस्य विसदुशद भरेनात् तदभावाय 

तत् समं कन्तंय मिव्यथेः। मलेन विभ्वे शि' अपि खलं प्राचोन- 

प्रणम् उदो चौनप्रवणं वा भवेत् ; यष्ट्यलेन दृवानाम्, यश्टुलेन 

मनुव्ाण्णं च देवयजनसन्न्धसम्भंवात्, उभयसम्बन्धिन्यो दिं शोरन्य- 

तरस्याः प्रवणल्राभिधान भित्यभिप्रायः। उद्कूप्रवणले यदयेसिहु 

द् चिणोन्ननलम्, तदाह-- “द चिएतः प्रतयुच्छरित मिवेति । विपक्त- 

बाधसुखेन दक्चिएप्रवणल्वं निषेधति- “एषा वा दूति । कपर 

्रचिरेणेव कालेन श्रमं" परलोकम्, "तयो इ पूर्वोत्तर प्रवणएत्वपच्त- 

ऽ्यचिरकालम्ः ॥ २) 

९-- “देवयजनं जोषयन्ते । उचचलमम् । समम् । अविभ्वंशि । अभितो 

देवयजनमाचदेश्म् । परस्ता दजेम् । पाकपवगम् । उदग्वा। यत्विच्चान्- 

चानलिैनः। उइतौषधिमूलेऽपरेऽन्ते विमितं कुवन्ति?-इति का० ओरौ ° ७. 

९, १०-१९ दश्च चाणि बष्टव्यानि । 

` र-- “दत्तिणत उन्नत मुदौचौनावनतं प्राकपवणं प्रागुदकपवगं वां 

देवयजनम्"-इति आप° श्रौ खु० १०. २०. १। 



च ॥ शतपरयत्राद्यगम् ॥ (रपर शत्रा° ) 

अथ देवयजनप्रागदे पर देवयजनान्तरपरिभितप्रदे शस्या धिकं 

निषेधति- “न पुरस्तादिति स देशातिरेको यजमानभ्राद- 

व्यातिरेकाय भवति । तथा चापस्तम्बः- “न प्राचौनं देवयजनाद् 

देवयजनमाच सुच्छिषेत्”-दतिः । द्षिणोत्तरयोरतिरेकस्मैच्छिकः 

दत्याह- “कामं हेति । पश्चाद्धागे पुनरन्यस्य टेवयजनस्य पर्यान्न- 

प्रदे शो पेतं देवयजनं सष्छद्धिकर भित्याह- ““एतद्ध लेव सण्टद्ध भिति । 

परतिपाचच मथ निगमयति “इति देवयजनस्वेति । ज्ञृिरिति 

गरष: । श्रच कालत्यायनः- “खम मविभरेश्यमितो देवयजनमाचरे शम् 

पुरस्तादजेम् प्राकूप्रवण सुटग्वा”-इतिः ॥ ₹ ॥ 

अयाख्यानमुखेन देवयजनपक्ान्तर माह- “तदु होवा चेति । 

वाष्णे, शस्टषिं "याज्ञवल्क्य उवाचः । यदा वयं देवयजनपरि ग्रहाय 

गताः, तदानीं “खत्ययज्ञः आह । “एतावतौ वे एथिवौ, यावतौ 

९-- °देवयजनपदेणरे "-इति ख। 

न्ट- आप सप ९५९४ य्, १९ | 

4 = ४ टि २-- “स च्छिक-इति च। 

४-- का० नौ ° ८. ९. १२-१७ षट खूचाणि पर्यालोचयानि । 
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५-- व्वाव्णयः-दइति सयकारः पाठः खोौकृतोऽच मूले भाव्ये च डा०- 

वेबरेण । तत ख्वोडुतो सोध्-बोघलिङ््-सङ्गद्ौते वाट बग्-को मेऽपि । पर 

मिव पुरस्तादेकच ( १.१. १. १०. ), परस्ताचापरच (२४. ९.९०. ८, ) 

दृश्यते ववाषो'-द््येव निकारः । तथा तेत्तिरौयत्राद्छणेऽपि “गोबलो 

वाष्णेः??-दत्येव (३, ११. €. ३. ) । अतोऽ मन्सङग हौत हस्तलिखित - 

पस्तकाना मेव लेखः समादृत इह मूलभाव्ययोरिति । 



(अर शत्रा ) ॥ दृतौ यकागडम् ॥ & 

वेदिः इत्यादिश्रतेः वेचुपलकितदे वयजनस्छ देवतात्यमकसमस्त- 

प्रथिवौषूपवम् ; अतो “यच क च" मन्त्रेण परिग्रडे सति तदुक्तलक्षणएः 

मेव भवेदित्यथेः ॥ ४ ॥ | 

याज्ञवल्क्यस्तु वच्छमाणलचणे्ेविग्भिः परिग्रह एवो क्रलचणएदेव- 

यजनपरि यह दत्याह-- “खविजो हेवेति। श्र्रुवांसः श्रुतश्राखलाः, 

श्रनूचानाः' साङ्गप्रवचनाष्येतारः१ । अह्ृलाः' दौषरदिताः। खलिजो- 

ऽपि श्रुताध्ययनादिषन्यन्ना भवेचुरित्यञअ मर्थाऽपयुक्तो भवति ॥ ५॥ 

 अखथोक्तदेवथजने यत् कर्तव्यं गहं तत् प्राचौनवंं कन्तेवय 

मित्याइ-- “तच्छालां वेति । “णलां' दौघंचतुरखं ग्ट, “विमितं 

स्वेतः समपरिमारम्? ; अनयोरन्यतरत् श्रावम्" मिनुयात् । 

प्राग्दिशः प्रशलाथं मभ्वाद् माह- श्राचो होति। यस्माल् 

परत्यग्दिग्गतान्* खविग्यजमानान् प्रति पुरोदे शाद्भधविभांजनाः 

प्रत्यङ्मुखो पाड्ताः, "तस्मात्" तेभ्यः" देवेभ्यः भ्राङः तिष्ठन् जुं ति" ॥ 

तस्मात् प्राचौनवंश्र सुपपद्यते* ॥ ई ॥ 

प्रासङ्गिकं दौकितस्य शयने कञ्चिन्नियम माह- “तस्मादु 

९-- ते° सं° ७. ४, १८. द क् ब्र्ध्या । 

२-- वेदाथ श्रतवन्त"-इति ( का० श्रौ° ७. १. ८ खू° )} वा= दे०॥ 

३-- “विमितं चतुरुखं स्यात् द शारल्निपमाणत"-इतौह परशि 

कारवचनम् | (दाद शार ल्िमानतः"-इव्यपि व्च पादनन्तर्म् । 

8-- पागडिग्गवान्'-इति उ, च । 

१-- शवागवंशः पुरुत्तादुचं प्रलिदिगूदार् मुदग्वनै वा"इति ककर 

श्रौः° सू ७. १... २०---र९. ॥ 

9 



५ ॥ शरतपथत्राद्छयगम् ॥ (शप्र शब्रा) | 

हेति । “्रभिप्रसायेः पाट्ावित्यथेः । प्राग्दिकुप्रशंसाथं दिमिभाग- 

रूप मथेव(द् माह- “या द्किणएिति। “यतोः “देवाः यजमानादौन् 

प्रति" "उपचक्रमुः", "साः प्राचौ “च्ररौनाः सण्डद्धा । उदौच्या मनुग्य- 

सम्बन्धितया तेषा सुदगवंश्ना श्राला\। निर्माणात् प्रसिद्ध भित्याद- 

""तस्मान््ानुष दति । 'मानुषेः मनुग्याहं कमेणि । 'दौक्षितस्यः 

प्राग्वंश्र एव, अन्येषां तु उदोचोनवंश्रल मिति व्यवसा ॥ ॐ ॥ 

सर्वतः परिश्रयणं विधत्ते “तां वा एता मिति। इश्चादि- 

परिहाराय परिश्रयणं कन्तेवयम्, दौदितखयेतरेभ्यो वअयवधानाय च 

परिश्रयणं क्तव भिति परिश्रयणस्तिःः ॥ ८ ॥ 

तचानैवणिकानां शद्रादरौना मभिप्रात्निं निषेधति- “तन्न सुवं 

दवाभिपदेतेतिरं ॥ < ॥ | ५. | 

दौक्चितस्य सवैर्वाग्यवद्ारं निषेधति- “ख वे नेति । सर्व- 

शब्दस्य खद्धो च माह- “नब्राह्यरेन वेबेति । "तस्र्" ब्राह्मणदि- 

वणेयस्य यज्नादैलाद् । यदि" शूद्रेण “रवादो “विन्देत् 

लब्ध्चेत्, “एतेषां चवणिकानां मध्ये "एकम्", इमम्" श्रम् 

“दूतिः एवं मयेदानो सुक्नप्रकारे ण “विचच्छ' होति खय श्रूयात्" । 

९-- “शालां वा-इति काण्श्चौ खु० ७,२.२४ । दौधंचतुरखा 

कुटौ शल्तेति हरिखामो । 

२-- “प्राचौनवंशरं करोति पुरस्तादुन्नतं पश्चान्निनतं सवंतः परिथि- 

` सम्'*-इति अप. ° सू° १०. ५. १ । 

इ-- का० खौ° ७. ४. ५ खनं बरटव्यम् । 



( १अ० शत्रा) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ९१ 

वोष्या९ सवऽपि वचनप्रकारः परिग्टद्यते । "एषः, उपचारः” 

व्यवहारः ॥ १० ॥ 

समन्तकश्रालाप्रवेश्रं विधत्ते “त्रथारण्णी पाणो छवेति । 

अध्यवस्यनिः श्रालां प्रविश्च मन्त्ेणेतर् देवयजन भिति निश्िनु- 

यादित्ययथेः । श्रध्यवशानप्रकार माह-- “ख पूर्बाद्धं मिति। स्यृणा- 

राजः मध्ये स्थितः? उन्नतस्तम्भः, तस्य "ूर्वाद्धेम्ः “अभिपद्य गरौला 

“एद मगन््-द ति" "वजुः' त्रयात् । अच कात्यायनः- “समा- 

रोद्याप्नौ शालस्तम्भ पूरवाद्यं ग्हौलारणिपाणिरादेद मगन््ेति"- 

दूतिः । मन्त्रस्य दितौयं पादं देवश्ब्दतात्यर्याभिघानेन वयाचष्टे- 

“तदस्य विश्रैरिति । श्रुताभ्ययनवद्धर्बाह्मणैः । अच्िन्यां "यत्' 

ई चन्ते, "तत्" "तेः" विभैदैषैः "जुष्टम्" इत्यथैः ॥ १९ ॥ 

"यदाहेति । दतोयं पारं याचे “छकूखामाभ्या मिति । 

१-- “वौप्या्था'-इति ङ । वौष्छया-श्रुताविद “दम॒ मिति विचच्छेति 

वाक्यं दिर न्ूयादिति यावत् । 

र-- काण श्रौ ७. ४.५ चं दट्व्यम् । 

इ-- “मध्योदितः"-दति घ, ख । 

४-- “यद् मगन्म देवयजनं एथिव्या यच देवासो अजुषन्त विश्वे । 

ऋक् सामाभ्यां सन्तरन्तो यजुभों रायस्पोषेण समिषा मदेम ॥*- 

इति य° वा० सं° ४.९१. ९ मन्तपाटः। ॑ 

१--प्रागवंश्रस्य मध्यमं स्थृणाराज मारभ्य जपतोति वाजसनेयकम्”- 

इति अपर श्रौ" खू० १०. ३. ४। 

ई-- का० श्रौ ख् ७. ९. ३४ । 



२ ॥ श़्तप यब्राच्य णम् ॥ ( शप्र शत्रा) 

"यज्ञगिः" तक्रियमारः यज्ञखखूयम् रुसामाभ्यां' स्तोउश्स्ताभ्यां 

(तरन्तः पार प्रापयन्तः इति तच भागस्य "उड्चंः परिषमा्चिं 

प्राप्नो मोत्युक्तवाय् भवति । च्तुधंपादस्य प्रथमभागं व्याच््े- 
““राचस्योषेणेति । श्वमाः बह्भाव एव रायस्पोषो घनपुष्टिः, 

सच श्दूमाः साक्तात् श्रौ" एवः; तस्मात् “एतद् यागपाठे 

“आशिषम् एव श्रा्रा्ते । तद्ितौयभागस्य तात्पयं माद- “स 

मिषेति। लोके यः अवं एरमतां च गच्छति, तम् "दषम्' अन्न 

"मदति मोदत इत्याहः; श्रतो मन्ते स भिषेति भाग मादे 

त्ययः ॥१२॥ १९[१.१.]॥ 

इति ओरौसाश्णचाथेविरचिते माधरगीखे बेद्ाथेप्रकाशे 

माध्यन्दिनिग्रतययन्राह्यणभय्ये 

हतनैयकाण्ड प्रथमाध्याये प्रथमं नाद्यएम् ॥ 

( अय ददितौयं ब्राह्मणम् ) 

अपराज्ञे दौक्ेत । पुरा केश्श्रोव्वपनादयुत् कामु- 
येत तदञ्नोयाच॒द्वा सम्पद्येत व्रत॑दछेवास्यातोाऽशनं 
भ॒वति युदय नाशिश्षिद्पि कामं नाश्नीयात् ॥ १५ ॥ 

^ शतदनन्तर मिद्ध “शतं १४००- इति ग-पुर्तक्रे । 



( १अ० रतब्रार) ॥ "हतौ य काण्डम् । १३ 

अथोत्तरेण शलां परिश्रयन्ति । तुदुदकुम्भ॒ सुप- 
निदधति तन्नापित उपतिष्ठते तत्कश््श्च च व्वपते 

नखानि च निकृन्ततेऽस्ति वे परुषस्यामेध्यं यचास्यापो- 

नोपतिष्टन्ते केशश्मश्चौ च वा ऽअस्य नखेषु चापो नोप- 
तिष्ठन्ते तदयत्कशप्मश्च च व्वपते नखानि च निक्लन्तते 

मेध्यो भूत्वा दक्षा ऽइति ॥ २॥ 

तङ्खके । सव्व ऽरुवु व्वपन्ते सुवे ऽश्व मेध्या भूत्वा 
दौश्ठिष्यामदह ऽइति त॒द् त॒था न॒ कुर्याद केशश्मश्र च 

व्वपते नखानि च निछृन्तुते तुरेव सुध्यो भवति त॒स्माद् 

शश्मश्र चैव व्वुपेत नखानि च निहृन्तेत ॥ ₹॥ 

स वं नखान्येवाये निरन्तते। दशिणशिस्येवापरे सच्यस्य 

वा ऽवरे मानुषेऽथेवं देवचाङ्गषटयोरेवामरे कनिषिकयोर्व्वा 

ऽश्रग्रे मानुषेऽथेवं देवचा* ॥ ४ ॥ 

स दुकिणि मेवाग्रे गोदानं व्ितारयति। स्वयंवा 

ऽश्रमरे मानुषेऽथेवं देवचा ॥ ५1॥ 

स दुक्िण मेवाग्रे गोदान मुभ्यनत्ति। इमा च्चापः 
शसु मे सन्तु देवौरितिस यद्हेमाश्चापःशमुमे 

~~ 

^ † श्देवन्ना द्रति ग। 



९४ ॥ शतपयब्राद्यणम् ॥ (शप रत्रा) 

सन्तु देवीरिति व्वुज्ो वा ऽचरापो ववजो हि वा ऽञ्चाप- 

स्तस्मा्येनैता युन्ति निम्नं कुर्व्वन्ति युबोपतिषटन्ते निद- 
हन्ति तत्तदेत मेवेतद्जः शमयति तथे हेन मेष व्वुजः 
श्न्तो नु डिनस्ि तस्मादाहेमा ्चापःशमुमे सन्तु 

देवौरिति* ॥ € ॥ 

चथ दभतरुणक् मन्त॒दंधाति। ओषधे चायस्वेति 
व्वुज्ो वे छरस्तथो हैन मेष व्वजः क्षरो न हिनसत्यथ 

छरणभिनिदधाति स्वधिते मैन: हिः्सौरिति ववजो 

वै श्ुरस्तथो देन मेष वुजः क्षरो नु हिनस्ति ॥ ७॥ 
प्रच्छिद्योदपाते प्रास्यति। तूष्णौ मेवीत्तरं गोदान 

मभ्युनत्ति तूष्णं दभतरुणक मन्तदंधाति तूष्णौं करे 
णाभिनिधाय प्रच्छिद्योदपाचे प्रास्यति ॥ ८ ॥ 

ञ्य नापिताय क्षुर प्रयच्छति । सु केशणमश्र व्वपति 
स यदा केश्मश्र व्वपति ॥ € ॥ 

अथ खाति। अमेध्यो वे पुरुषो यदन्टतं व्वुदति 

तेन पतिरन्तरतो मेध्या वा ऽऋ्रापो मध्यो भूत्वा दोक्षा 
ऽइति पवि वा ऽअरापः पविचपलो दोक्षा ऽइति तस्माइ 
खाति॥ १०॥ 

* ररितिः-द्रति ख, “रि तिः-डति ग । 



(१९० रत्रा° ) ॥ टतौयकार्डम् । ९१५ 

स॒ लाति। अपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तवित्येत- 
द्याह शन्धयन्ठिति तेन नो एतः पुनज्तिति तदं 
सुपूतं यं तेन पुनंस्तस्मादाहः तेन नो तुः पुन- 
न्ति व्विश्वः हि रिप्रं प्रवहन्ति देवौरिति यदे व्विश्वः 
सव्व तद्यदभेध्यट रिप्रं तत्सव्वेरं स्मादमेध्य प्रवदन्ति 

तस्मादा व्विश्वः हि रिप्रं प्रवदन्ति देवौरिति! ।॥ ११॥ 
अथ प्राडिवोदडत्कामति । उदिदाभ्यः शचिरा पत 

ऽरमोत्यद्याभ्यः शचिः पूत रतिः ॥ १२॥। 

श्रथ व्वासः पुरिधत्ते। सव्वत्वायेव स्वा मेवास्मिन्नेतच्चं 

दधाति यु ह वा ऽदरथं मोरूबक् पुरुषे ह घाग्र अस ॥१३॥ 

ते देवा अन्नवन्। गौव्वु इद् सव्वं बिभत्ति 
हन्त॒ येयं पुरुषे त्वग् गव्येतां दधाम तयेषा व्दषन्तं तया 
हिमं त॒या घखिं तितिकिष्यत ऽइति ॥ १४ ॥ | 

तेऽवच्छाय परुषम् । गब्येतां त्वच मदधस्तयषा व्व षन्तं 

तया हिमं तया घणि तितिश्ते४ ॥ १५ ॥ 

चुवच्छितो हि वे परूषः। तस्मादस्य य॒चैवं क्र च 

* शछतेनापुनंस्तस््मादाहः-इति ग । 

` { रिति!-हति ख, रिति?-दति भ । 

{ ° खति!-इति ख, “खतिः-ङ्ति ग | 

§ “तितिच्वतेः- दति पाटो दृष्ट ^-नामपुस्तके डा ° -वेषरेग | 



९९६ ॥ शतपथत्राद्ाणम् ! (१६प० रत्रः° ) 

कुशौ वा युदा व्विकन्त॒ति त॒त शव लोहितं मुत्यतति 

तस्मिन्नेतां त्वच मदधुव्वास णव तस््ान्नान्यः पुरुषादयास 

विभच्येता चस्थिंरू्वच सदधस्तुस्मादु सुवासा रव 
बभूषेत् स्वया त्वचा सष्टद्या ऽइति तस्मादुष्यश्लोलर 

सुवाससं दिदृक्षन्ते स्वया हि त्वचा स॒शडो भवलि ॥ १६॥ 

नो हान्ते गोचघ्रः स्यात् । व्वेद ह गौरह मस्य त्ठ॑चं 
बिभम्सौति सा बिभ्यती चसति त्वच॑ म ऽञ्रादास्यत 
ऽइति तुस्मादु गावः सुवास मपेव निश्रयन्ते ॥ १७ ॥ 

तस्य वा ऽश्तस्य व्वारसः। अग्रैः पण्यासो भुवति 

व्वायोरनुच्छादो नौविः पितृणा सर्पाणां प्रघातो 
व्विश्वेषां देवानां तन्तव आरोका नक्वाणा मेव हि 
वा ऽशतत् सुवे देवा अन्दाथत्तास्तस्मादौशितवस्ं 
भवति ॥ १८ ॥ 

तदा ऽतः स्यात् । अ्रयातयासताये तदे निष्ये्टवे 
दरयायुदु वास्याचामेध्ट्य कणत्ति+ वा व्वुयति वा तदस्य 

मेध्य मसदिति। युद्यु ऽचहतः स्यादद्विरभ्यकषन्देध्य मस- 

दिव्यथो य॒दिदं लातवस्यं निहित मपल्लनछृतं भुवति 

तेनो इापि दक्षे ॥ १९ ॥ 

^ (रामेध्य माकछलयत्ति-इति सा०-सन्तः इति इडा० वेक | 

{1 “म॒सद्तिः- द्रति क, ग । 



( १अ रज्रा ) ॥ टतौयकाख्म् ॥ १७ 

तत्परिधत्ते। दौक्षातपसोस्तनरसोत्यदीश्ितस्य वा 

ऽअस्येषारे तनभवत्यथाच दोक्षातपसोस्तस्ादाह दीक्षा- 
तपुसोस्तनूरसौति तां त्वा श्वि शग्मां पुरिदध 

ऽइति तां त्वा श्वि साध्वौं प्रिद ऽइव्येवेतदाइ 
भद्रं व्वुखं पुष्यन्ति पापं वा ऽरुषो श्रे व्दशं पुष्यति 
थ मम॒ मदोकितोऽथाच भद्रं तसादाह भ्रं व्वुणं 

पष्यन्निति ॥ ₹० ॥ 

अयनः: शालां प्रपादयति स चेन्वें चानड्दश्च 

नास्नौथाद् षेन्वनेडहौ वा ऽ३इद८ सव्वम्बि्डतस्ते देवा 
अन्रवन् धेन्वनडुहौ वा ऽदद्ः सव्वं विभूतो इन्त 
यदन्येषां व्वयसां व्वौय्यं॑तङ्न्वनड्हयोहधामेति स 
यदन्येषां व्वयसां व्वौयये मासौत्तङन्वनडदयोरदधस्तस्मा- ` 
ङंनश्वेवानडांख भुविष्ठं भुक्तस्तडंतत् सर्व्वाश्य भिव 
यो पेन्वनडयेोरश्नौयादन्तगतिरिव त दाहइत मसि- 

जनितोर्जायायं गभ निरिबधौद्ति+* पापु मकदिति 
पायौ कोत्तिस्तसमाङेन्वनडुयो््नश्नौयात् त॒द् होवाच 

याज्नवस्क्योऽश्नाम्यवाहं मरसलं चेडवतौति ॥ २१ २॥ 

इति प्रथमप्रपाठके दितौयं बाह्यम् [१. २.] ॥ 

* भनिरबन्धोदिति"- इति ख, डा०-वेबरदृष्टख ¦ 
8 



१८ ॥ णत पथत्रायणम् ॥ (शष० खत्रा० } 

च्रय दोच्ाकालंः विधन्त “च्रपराह दति। "अपराहे" 
श्ह्कस्त॒तौये भागे?। त्रय दौक्लिता श्ननविषये सर्वान्न मध्यनुजानाति- 
“यत् कामयेतत्यादिना । चथेष्टभोजने उपपत्ति माह-- “नतं 
दवास्यात इति । “रतः अद् ्रभोजनादू द्धं काल त्रतम्" "एवः 
खले केवलं पयःपान मेव ; अत इदान यथेष्टं मुञ्धौत । तथाचा- 
पस्तम्बः-- “तथाशितः स्याद्यया ततो दौकाप्ु कनौोयः-कनौोयो 
रत सुपेयात्” दतिः । दृच्छया श्रश्नाभावपच्च मघाद- “यदौति। 
कात्यायनः-- “श्रन्न सुपहरन्यस्मं हविष्य ममांसम्°- °्रपराह- 
ऽश्रातौष्ट सुपपन्नं वा न वेति" ॥ १ ॥ 

शालाया उत्तरभागे चौराथं परिश्रयणं विधत्ते “च्रयोतत्तर- 
णेति । तत्रा्िननदकुम्भपरिदते देओ “नापितः निवत् । तच 
केशश्मश्रुवपनं नखनिकत्तेनं च कूर्यात् । तचोदङ्भस्थापनप्रयोजन 
माह-- “अस्ति वा इति । अरमेध्यानां केश्रनखानां निरवरषेण 
सुखच्छदनाय उदकुम्भसन्निधानेन भवितव्य मित्य; ॥ २ ॥ 

९-- “दौ च्तान्तकालं-इति च| र-- ध्यं कएमयेत तपसौ 
स्यादिति तं पर्वाह्णे”-इति च आप° ० सू १०. १२. २। 

रे-- अस्यापस्तम्बग्रग्यस्य पृण पाटस्ेवम्-- “अन्न मस्नाति सपिर्मघ- 
मिश्च दधि, मधु वा, यदस्य मनसः धियं तदश्राति, तदेवास्यामुष्णिल्लोके 
भवतौति विज्ञायते ; तथाशितः स्याद् यथा ततो दीच्तासु कनोयः-कनौयो 
व्रत मुपेयात् ; पएुरस्तादा केशवधनादाससो वा परिधानाद् भोजन मेके 
समामनन्ति"-इति अप० खौ० सू १०. ६. ७-१० । 

४-- का० खौ सू ७. २. २, ४, १, ९ । 
५-- “उत्तरया बदिः प्राग्वश्र परिचिते यजमानः केश्रषसश्च वापयते" 

दरति खापर्श्रौ सू०१०. ५. ६। 



(१अ० रत्रा) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ १९. 

 सर्वाङ्गवपन मुपन्यस्य निराचष्टे ^तद्धेके सवं एवेति । सव॑- 

सन्नपि देहे केश्मशरुनखेष्येव प्राचे स्टतलक् सर्वान्त ्धं्जातिनेव 

सवं मपि मेष्यं भवतौत्यभिप्रायः । अत्र खूचम्- “उत्तरे परिदत 

उद कुम्भर्भवत्य्य दौला, नापित उपतिष्टति”-इतिः ॥ इ ॥ 

मानुषलव्यादच्युपन्यासमुखेन नखाना मेव, तापि सव्यपाद स्येव, 

तच्राथङ्कृषटयोरेवेति चथाणणं प्राथम्य माह-- “स॒वे नखान्येवे- 

त्यादिना । देवाः देवेषु, देवसम्बन्धिकमंसि एवं कन्तेव्य 

मित्ययःर ॥ ४ ॥ 

दचिणभामंस्य प्राथम्य माह-- “स दचिण मेवेति । गोदानं 

नाम कणेस्योपरि प्रदेशःर, तं “वितारयतिः विभजेत्“ । यस्य चाये 

वपनम्, तस्यैव चोन्दनग्रायम्यं युक्तम्^ ॥ ५ ॥ 
समन्लक वपन माह- दमा श्राप दिः आपः श्र 

सन्तु दति शान्तिप्रार्थनायाः क्रौयप्रसङ्गं दभयति- “व्ो वा 

श्राप इति । एतत् प्राग् याख्यातम्> ॥ ई ॥ 

९-- का० खौ ° सू० ७. २, ७, ८्की। 

र-- “नखानि निछन्त्यङ्कटपग्टतोनि दच्तिणदहस्तस्य पथमम्”-इति 
का० रो° सु ७.२. ८ ख। | 

इ-- “खधद्धिगवि एयथिव्यां दौयत इति गोदानम्'-इति का "छन्नौ या०। 

8-- कङ्कतादिना तत्स्थान् केशान् विजटान् वुर्यादिव्यथः । 

 ५-- ^दत्िणं गोदानं वितार्योनत्तौमा आप इति इति का० ओरौ ° 

रू० ७. २. € । खाप १०. ५. ८, ६, १० खचारपि द्रद्धयानि । 

६-- वा० स 8,१.२। ॑ 

७-- १.१. १. १७ (१ भा० २९ ए° ) जड्व्म् । 



२० ॥ श्रतपयत्राद्य गम् ॥ ( श्पर रत्रा) 

क्रविदारणएपरिहाराय केशाना मुपरि दभेस्थापनं समन्त 

माह-- “ज्येति । “दर्भतरुणएक मित्यादि? । दभ॑पाणिरियथेःः । 

चरस्य हिंसकलात् ततः पालनप्रायना । तच समन्लकं" चुर निधान 

माह “श्रथ चुरोणेति* ॥ ॐ ॥ 
"प्रच्छिद्ेति । स्पष्टम् । उत्तरं गोद्ानोन्दनादिक ममन्लक ` 

मित्याह “ष्णो मेवेति ॥ ८ ॥ 

अय नापितायेति । खष्टम्ः ॥ < ॥ | 

खानं विधाय प्रश्॑सति- “श्रय खातोति । एतत् त्रतोपाय- 

नाथे वाद वाक्यवद् बास्येयम्- ॥ ९० ॥ 

१-- मन्त्रस्तु वा० सं° ४.९. २ = ५, ४२. २। 

र-- “ख्य कुशाग्रं दभेतस्ूगक भिति हरिखामौ। 

३-- यूपवत् बुश्तरूणम्'-दति का० श्रौ स 9. २.१०। बृप । 

प्रकरणे तु विहितम्-- “षध इति कुशतरगां तिरस्कृत्य खधित इति 

परशुना प्रहरति"?-दइति ई. १. ९२१ ९२ सू° । 

४-- तन्मन्लस्तु वा० सं ४.१. 8 = ५, ४२. ३ |` 

५-- का०श्चौ° खू° ७.२. १९। 

६-- “व सुत्तरं तूष्णीम्" इति का० श्रौ ° स्° ७. २.१२ । 
-- का० ओरौ° ख° ७. २. १३, १४। “सशचुशब्देन सुखजानि लोमा- 

न्यभिधोयन्ते ; भ्नचच्तुवां रोमाणि वजेयित्वा-इति तच या० द° । 

<-- का० ओओ सू० ७.२.११५ क बरष्टयम् । “दृ्ाधैत्वाचचो दकुम्भेनेव 

खान मिति ककः। “तडागादिस्थाखपखेव खानम्, उदवुम्भनिधानन्त्वदृाथं 

भिति या० ३०। “स्यावराखष्य्, साति ०~-°द्ति वाजसनेयकम् - दति 

त्वाह खाप श्रौ °|स्० १०. ९. १५, ९६ । 



(१अ० रत्रार) ॥ ठतोय काण्डम् ॥ ९९. 

सानमन् माह-- “स ल्लातोव्यादिना । “चआ्रापो च्रस्मानितिः 

"मातरः ओ्रोषधिवनस्यत्या दिसकलनि्मांच्यः “थ इतेनः वापयन्ति, 

तस्येव सुप्रूतत्राद् तेन पुनविति प्रायेन युक्त मित्यथेः । दतोय- 

पादस्य तात्पये माह- “विश्वं होति । “रपो रिप्र मिति पाप- 

नामनौ भवतः दतिः निरुक्तम् । “यद् विश्वं तत् स्वम् उच्यते, 

"यत् श्रमेध्यंः 'तत् रिप्रम्ः । अतो देहगतं मालिन्य मात्मगतं 

पापं स्वै द्योतमाना श्रापः श्रस्माद्ः यजमानात् श्रपगमयति 

यतः, त्रत एव माह मन्त दृत्यथेः ॥ ११ ॥ 

उदिदाभ्य इति चरमपाद्म्य प्रयग् विनियोग माद “च्य 

प्राङ्िवोदङ्कत्कामतौति । राभ्यः श्रह्यः सकाश्रात् श्एद्ध एव सन् 

उद्च्छामोति तस्याः ॥ १२॥ 

वासःपरिधानं विधाय प्रश्रसति- श्रय वास दतिः। परि 

धानम् उपखंयानम्, तद्धारणं स्वस्येव दौ चितस्य “ख्वलायेव'; न 

तलतिरिक्रः कश्चिद् विगशेषोऽस्तोत्येवकारेण्णद । श्रतो वासोधारणेन 

(वच मेवः तवान् भवति यस्मात्, तत एतद्धारणएवतः सवत 

मित्यथेः" । उपरितनग्न्थः सर्वोऽपि एतस्धेवोपपाद कः । इदानीं 

१~ वा° स° ४,२. १। 

र-- निरू० ४. ३, ५। 

द-- “उदिदाभ्य इयुत्क्रामति""-दइति का° श्रौ° ख" ७. २.१५ ख । 
मन्लस्तु वा० स 8. २.२। 

४-- नत्तौमं वस्ते'-इति का० श्रौ° सखू० ०.१. १६ । 
¶-- “यस्मात् त्वच ण्व धारणम्, अतः सवत्व मिव्ये"-द्रति घ । 



२२ ॥ प्रतपथब्रा्यंणम् ॥ ( १० रत्रा) 

गव्याश्िता (यं) व्क (श्रयः) पुरा प्पुरुषेः (शच्रासः) 

खिता (॥ १२॥ | 

^ते देवा दति।) देवाः किमथे मियं लक् पुरूष 

वन्तेते, गोषु बह्पकारवतो; अतस्तं वलचं तत श्रादाव 

गवि सखापयामो दष्टिहिमादिकं परिहरविति पुरुषाद् गवि ¦ 

अधारयन् (॥ १४. १५॥ | 

““स्रवच्छित इति। ) पुरुषाद पगम लिङ्ग माद “तस्मादस्ति । | 

कुशाचुपघाते सति रक्रखावद्भेनाद् दे वैस्लचो विकन्तेनं सिद्ध | 

मिव्ययः । तदा पुरुषाणां निखवत्कपरि हाराय वस्त मकल्ययन् । ¦ 

तस्मात् तेषा मेवासाधारण मग्ध्् । तेन च सम्भूषितो भवति । 

तथा च लोकिका श्राङ्धः- "वस्रं पुरूषस्यालङ्कारः"-दइति । लोके 

निन्दित मपि सुव्राससं समाजादौ सम्यकू पश्चति ॥ ९६ ॥ 

पुरुषस्य त्वचो गवि श्यापनं यदस्ति, तत् किमथ भिति प्रस- 

ङ्गात् कञ्चित् कञ्चित् पुरूषाथं नियम माह-- “नो हान्तं दरति । 

कदाचिदपि गोशषमौपे विवासा न भवेत् 1 यस्मान्त्, सा श्रस्य 

त्च" धारयामोति जानोतेत्यतो न नग्नः स्यात् । जानातु नाम 

का हानिरित्यत ्राह- “सा बिभ्यतौति। पुनस्गपच्छेदभयात् 

"वसन्तौ" भोत्या कम्पते । “तस्मादिति । स्पष्टम् ॥ ९७ ॥ 

विदितं वस्तं स्वैदेवतात्मकलेन प्रशंसति- “तस्य वा इति । 

“तस्यः वस्स्य, परितः तियेक् च्रसयत इति "पर्यासः तियंक् तन्तु- 

सन्दभेः । सः “अरेः भवति' च्रद्विदेवताको भवति, सोऽभिमन्यत 

दूत्यथः । “श्रनुच्छादः श्रतुलोम माच्छाद्यत दति। सः वायोः" 



( १अ० रत्रा) ॥ दतौयकाण्डम् ॥ २ 

भवति । नोविः' ्राचन्तप्रदेशः । सः "पिद्ण्णम्' । श्रघातः९ सवै- 

हननसानं निविङोश्वतप्रदे श्रः । सः (सर्पाणाम्? । "तन्तवः खरूपेण, 

“विश्वेषां देवानाम्" । श्रारोकाः मध्यच्छिद्राणिरः। तत् नच- 

चाणाम्'। "तस्मात् सकलदेवत्यलात् शदौकितवसनम्' अवश्य 

भवितव्यम् ॥ १८॥ 

तस्य वस्रस्य नवल विघत्त- “तद्धा अहत भिति। श्रथातथा- 

मताय अगशियिललाय तत्" “श्रहतं' वस्तं ॒“निष्येष्ठवे' चालयतु 

मन्य ्रूयात् । “श्रस्य' वस्तस्य यत्" “चरमेध्य “बराङृणत्तिः आ्ल- 

णोति, श्राचिष्टं करोति निर्माणएकाले, सदेव "वयति च। हतः 

चेत् ्र्यु्चण मेव कंत्त्म्२ । तत्रयोजनं भेभ्य मसदिति' मेधा 

भवेदिति कालणम् । 

पच्चान्तर माह-- “श्रयो यदिद् मिति । श्ञातेन पुरषेण- 

च्छाद्य धायम्, -अ्रपन्यलनरत त्तारद्रव्यसहितेनाधो तम्" ; प्रतिदिनं 

पराद्य यदेव धायते, तदित्यथेः । तेन वा देत ॥ १५८ ॥ 

१ “घातो दण्डेन श्रलाकोपधानेन वा प्रह्ारः-दरति ते° सं १.२. 
९; ६,९१.९. सा० भा०। 

२-- “मध्ये छिद्राणि"-दति च। 

इ२-- ““निष्येषवे ब्रयादददतं चेदद्धिरम्यच्छ'"-इति का० सखौ सू ७, 

२. १७ । अहत मपरिदित मर्तं च । अभ्युच्तणं तहतस्येव । तस्याद्धिः 
पच्तालितस्यापि अभ्यच्तणेन मेध्यता भवतिः-इति तच या० दे । 

४-- का० ओरौ ° ख् ७. २. १८। (यवा०-°अमोचधौत मरनक- 
प्रच्तालितं सत् परि धत्त-दरति तच या० दे० | | 



२४ ॥ श्रतपथत्राद्धयणम् ॥ (श्प्र° रज्रा) 

उक्तविधसय वासषः समन्लकरं परिधानं विधन्ते- “तत् परि- 

धत्त इति । “दोचातपसोस्तनूरसौति । श्राह' मन्तभागः । 

“अये' प्राक् श्रदोचितस्येषा तनू” च्रासोत्, श्रथ" इदानीं तु. 

दौकितदण्डहृष्णाजिनधारणनवनो ताभ्वङ्गादिसाध्यः संस्कारः, तपो - 

ऽग्रनवजेना दिजन्यकञेश सहनात्सकम् ; तदुभय मनेन प्राप्तवाद् । 
“दोक्षातपसोसनूरसो"-दति-गशब्दस्य तात्यये माह- “माधवौ | 

मिति । वस्तस्य तनुलाभिधानात् स्लौलिङ्गता । दतौोयभाग मनूद्य 

वयाचष्े- “भद्रः वरे पु्यज्निति। भद्रलरमयेना्य पूवचाभद्रलं 

प्रशसति- “पापं वा एषडइति॥ ९०॥ 

अरय चखौरानन्तरं स्लातस्य तवाससः शालाप्रवेशं विधत्ते 

“च्रधेन मिति । प्रपाद् यतिः गमयेदध्वयुं :र । श्रस्याप्यशनकालला- 

दचाश्ने कञ्चिन्नियम माह-- “स धेनवे वेति । धेनोः चौरादि- 

कम्, भ्रनङ्हः सम्बन्धि कषेणसाध्य भित्ययः । तदुभयं नाञ्नौयात्' ` 

घेन्वनद्हयोः सवेजगदुपक्रारकल्वात् तदौयाग्रनप्रतिषेचे द्रव्यय: । 

एतदवो पपादयति-- ^ते देवा इत्यादिना । अनयोः सर्वोपकार- 

कलं विज्ञाय देवेः वयसाम्" “श्रन्येषां' ( च ) पशनां वथः सारर 

मादाय धेचनङ्हयोः स्था पितलात् तद्प्नतः सर्वाशनं भवति । तख 

च जायायाः* गभेसम्भवे सति तत् सर्वाश्ननं तं रेतोरूपेण परिणतं 

९-- “वा स ४.२. ३ । 

२-- “वाग्यतं परवेश्टयति?-डति काण श्रौ° ख ७,३.११ । ` 

२-- बवौयंसार”-इति च । ४-- (जायायां -दति च । ̀  



(१ऋ० रत्रा) ॥ दतोयकाण्डम् ॥ २५ 

"गभः हिस्यात् । तत् "पापकौज्ति "^ स्यात् । तद्भयोरन्नं नान्नौ - 

यात्" । श्रत्र याज्नवरुक्यपक्त माह- “तदु होवाचेति । यसमादुभ- 

याप्रने शरोरम् अंसलः भवतिः, तस्मात् ्रन्नाम्दहः तयोरन्न 

मश्नो या मेव । एकदायनप्रशटत्या पञ्चहायना गावो वयां सि; तथेवा- 

पस्तम्बेनाभिघानात्र। अर कात्यायनः*-- “ध्वेलनङुहयोर्नाश्नौयात्, 

पुरुषधर्मो वासम्भवात्, अरंसलभोजनं वा-इति ॥ २१॥२[१.२.)॥ 

दति श्रौसायणणाचायेविरचिते माधवोये बेदाथंप्रकाशे 

माध्यन्दिनिश्रतपचब्राह्मणएभाय्ये 

ठतौयकाण्ड प्रथमाध्याये दितोयं ब्राह्मणम् ॥ 

९-- प्रापौ कौत्तिः'-इति मूलपाठः, स्यादेव तस्येवाथैः | 

२-- अंसौ विद्येते यस्यासावंसनः। अंसौ च वाङ्मुजे, तौ तु सर्व- 

स्यापि भवत इति विणेषगानुष पत्तिः, अतोऽचांसाभ्यां बलं लच्यते । “वत्सा 

साभ्यां कामवल्ते'-इति दि (पा० स ५, २. ९८, ) लच् प्रत्य यः । “बलवान् 

मांसलोंऽसलः'-इति चामरः २. ई. ४४ । 

३२-- “पटौ तलन्तवैतीं ददात् ; सा क्कि सर्वाणि वयांसि" इत्यादि 
ते° त्रा ३. १२. ५, € सा० भा० अपि दषटवयम् । 

४-- का० प्रो° खु ७. २. २३, २४, २५। 

१-- “अरंसलयोधन्वनडुदयो मौ सस्य॒ भोजनं वा कैव्यम् ; तदु०--° 
वतोति शयुतेः (ड. १. २. २९.) । स्यृलं चेदेन्वनडहं भवति, ततोऽ मभ्राग्ये- 

वेति याज्ञवस्कय उवाचे्थंः"-इति का० खरौ ° ७. २. २५ ख था० ३० । 
५4 



२६ ॥ ग्रत पयत्राद्ययम् ॥ (श्प इतरा) , 

( श्रय ठतोयं बाद्यणम् ) 

अपु प्रणौय । आराप्रावेष्णव मेकादशकपालं पुरो- ¦ 
डाशं निव्वेपत्यभ्निर्ववे सु्व्वा देवता अग्नौ हि स॒रव्वाभ्यो ` 
देवताभ्यो जदत्यग्िव्व यज्ञुस्यावरादया* विष्णः पराद्य ` 

त्सर्व्वाश्रवेतदेवताः परिगद्य सव्व च यज्नं परिगद्य ` 

दीक्षा ऽइति तस्मादःम्रावेष्णव रकादशकपालः पुरो- 
इाशे भवति ॥ १॥ 

तड़के । आदिल्येभ्यशवरं निव्वंपन्ति तुदस्ति पुयुदित 
मिवाष्टौ पुचासो ऽदिते जातास्तन्वस्परि । देवां २॥1 

ऽउप प्रेत्सप्तभिः परा मार्ताण्ड मास्यद्ति ॥ २॥ 
अष्टौ इ वै पुचा श्रुदितेः। यासत्वेतदेवा आदित्या 

इत्याचश्ते सप्त॒ हैव तेऽविकूतः दाष्टमं जनयाञ्चकार 
[ (- 4 ~ ॐ © वारि . रट 

मात्ताण्डः सन्द घौ! इवास युावानेवोद्धस्तावांस्तिडः 

पुरुषसम्मित इतयु हेक ऽहः ॥ ₹ ॥ 
त॒ ऽ हेत ऽऊचुः। देवा आदित्या य॒दस्मानन्वज- 

निमा त॒दमुयेव भूड्न्तमुं व्विकरवारेति तं व्विचकतुखु- 
थायं पुरुषो व्विकतस्तुस्य यानि मासानि ` सङ्कत्य 

* श्य्ञस्यापटार्ययो इति सा०-सम्मत इति डा ° वेवरः। 

† ^देवांदे॥'-इति क । 

 † सन्देद्धोः-दइति सा०-सम्मत इति डा० वेबरः। 



१अ० इत्रा° ) ॥ हतौयकाग्डम् ॥ २.७ 

सब्यासुस्त॒तो हस्तौ सुमभवत्तस्मादाहनं हस्तिनं प्रति- 
खह्लौयात्पुरुषाजानो हि स्तौति यु मु इ त॒दिचक्तुः 
स व्विवखानादित्यस्तस्येसाः प्रजाः+ ॥ ४ ॥ 

स॒ होवाच। राघ्रवान्मे सु प्रजायां युणत॒ मादि- 
त्येभ्यश्चस् निव्वुपादिति रध्चोति हैव यु रत॒ मादि 

येभ्यश्च निव्वेपत्ययु त्येवाप्नावेष्णवः परक्ञातः ॥ ५॥ 
तस्य सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति। उपा\्श देव॒ते 

यजति पञ्च प्रयाजा भवन्ति चयोऽनुयाजाः संयाजयन्ति 

पुलौः सव्बेत्वायैव समिष्टयजुरेव न॒ जुहोति नेदिदु 
दौक्ितवसनं परिधाय पुरा यज्ञस्य सस्थाथा अन्तं 

ग्छानोत्यन्तो हि यज्ञस्य समिष्टयजः ॥ & ॥ 

अथागेण शालां तिष्ठन्नभ्यङ्कः। श्रुवे परुषोऽव- 

च्छित ऽनररवेतद्ववति य॒द्भ्यङ्क गुवि वं युरुषस्य 

त्वग्गोर्व्वा ऽरुतन्नवनोतं भवति स्वयेवंन मेत॒च्चचा 
स॒मङ्गयति तस्मादा ऽञ्रभ्यङ्क ॥ ७ ॥ 

तदे नुवनौतं भवति। ्टतं व्वे देवानां फाण्टं 

^ श्प्रजः-द्रति ग । 

॥ “रा्रुवान्मे'-डति सा०-सम्मत इति डा वेबरः | 

† “यज्ुः-इति'ग । 1 

९ भयदभ्यङ्क-द्रति ग । 



क ॥ श्रतपचन्रद्धयगम् ॥ (शप इत्रा° ) 

मन्ष्याणा मुथेतन्नाहैव श्तं नो फाण्टः स्यादेव तः 
स्यात् फाण्ट मयातयाम॒ताये तुदेन स॒यातयामरैवायात- ' 
थामानं करोति ॥ ८॥ | 

त समुभ्यनक्ति। शौषतोऽयर ऽआ पाद्ाभ्या मनुलोमं 
महौनां पयोऽसौति मुद्ध इति ह वा ऽर्तासा मेकं नाम 
यह्ृवां तासां वा ऽरुत पयो भवति तुस्ादाह सदहौनां 
पयोऽसीति व्वद्चादा असि व्व्वा मे देहीति नाच तिरो- 
हित भिवास्ति॥ € ॥ | 

अथाश्यावानक्ति। अरव पुरुषस्याि प्रशन्ममेति 
ह स्माह याज्ञवल्क्यो दुरश्च इव हास पुयो इवास्य 
दूपौका ते ऽण्वेतद्नरष्करोति युद्श्याभ्वानक्ति॥ १०॥ 

यच वं देवाः। असुररशसानि जघुस्तच्छष्णो 
दानवुः प्रत्युः पतित्वा मनुष्याणा म॒ष्यैणि प्रविवेश स 

एष॒ कनौनकः कुमारक इव परिभासते तस्मा ऽर्वेत- 

द्यज्न॒मुपप्रय॒न््सवेतोऽप्सपुरां परिदधात्यश्मा चाज्ञ- 

नम् ॥ ११॥ 
वेककुदुं भवति। यच वा ऽइन्द्रो व्वुच सुदस्तस्य 

यदध्यासीत्तं गिरि विककृद् मकरोत्तद्यत् चेककुदं भुवति 
चश्ष्येवैतदक्षदधाति तुस्मात् बेककुदं भवति यदि 

* ्यद्च्छा'-दति ग । 



(१अ० इत्रा° ) ॥ टतौयकाग्टम् ॥ २९ 

चेककुदं न ॒व्विन्देदप्यवेक कुंद मेव स्यातसमानौ देवा- 

च्जनस्य बन्धुता ॥ १२ ॥ | 

शरेषौकयानक्ति। व्वन्धो वं शरो व्विरष्टस्ता्यैं 
स॒त्रूला भवत्यमूलं वु दद् मुभय॒तः परिच्छिन्नः रष्टो- 

न्त॒रिक्ष म॒नुखरति युथायं पुरुषोऽमूल उभयुतः 

परिच्छिन्नोऽन्तरिक्ष मनुचरति तद्यत्स॒तूला भ्वति 

व्विरक्षस्ताये ॥ १३ ॥ 
स दु्िण मेवाग्र ऽच्ानक्ति। स्व्यं वा ऽञ्गरे मानुषे 

ऽधेवं देवचा* ॥ १४ ॥ 
स आ्नक्ति। व्वचस्यासि कनौनक इति व्वचस्य 

येष कंनोनकखश्षदप असि चछछम्म टेहौति नाच 

तिरोहित मिवास्ति॥ १५॥ 

स दकिणश सकद्यजषानुक्ति। सकन्तष्णौ मथोत्तर 

सकयजुषानुक्तिं दिस्तूष्णों तदत्तर॒मेवेतदुत्तरावत् 

कंरोति ॥ १६ ॥ 

तदयत्पज्वकृत्व आनुक्ति। संवत्सरसम्मितो वे यज्ञः 
पञ्च वा ऽतवः संवत्सरस्य तं पच्चभिराप्रोति 

तस्मात्यञ्चकत्व चान्तं ॥ १७॥ 

श्नं दभपविचेण पावयति । अमेध्यो वे परुषो 

^ °देवच्चा'-ङ्ति ग। 



३० ॥ जत पथत्राद्यणम् ॥ (१० इव्रा° ). 

यदुत व्वुदति तेन पूतिरन्तरतो सेध्या वे दर्भा मेध्यो 
भृत्वा दौश्षा ऽइति पवि व्छं दर्भाः पविच्चपूतो दौश्षा 
$इति तस्मादेनं दभपविचेण पावयति ॥ १८ ॥ | 

तद्वा ऽएकः स्यात् । रको छवायं पुवते त॒देतस्येव 
रूपेण तस्माढेकः स्यात् ॥ १९ ॥ 

चरथो चपि चौणि स्युः। एको छेवायं पवते! 
सोऽयं पुरूषेऽन्तः प्रविष्टस्ता विहितः प्राण उदानो । 
व्यान इति तुदेतुस्येवानु माचां तस्मात् णि, 
स्युः ॥ २०॥ | 

चयो ऽच्रपि सत स्युः। सत्त वा ऽइमे शौषन्प्राणा- । 
सतुस्मात्सप्त॒॒स्युस्तिःसप्ान्येव स्युरकविःतिर्षैव् , 
सम्यत्* ॥ २१ ॥ | 

त॒ सप्तभिः सप्तभिः पावयति । चित्युतिर्मा पुना- | 
त्विति प्रजापतिवे चित्य॒ुतिः प्रजापतिर्मां पुनात्ित्य | 
वेतुदाइ व्वाकूप॒तिमां पुनात्विति प्रजापतिर्ववे व्वाकपतिः 
प्रजापतिमां पुनालिव्येवेतदाह देवौ मा सविता पुना- , 
त्विति तदे सुपूतं युं देवः सविता पुनात् तस्मादाह । 
देवौ मा सविता पुनात्वि्युच्छछरिण पविकेरोति यो वा 
ऽअयं पवत ऽरुषोऽच्छटरं पवि मेतनैतदाह ` सुययस्य 

^ -सम्प्रत्"-इति ग । 



(१० इतरा ) ॥ टतौयकाडम् ॥ ३९ 

रश्िभिरित्येते वं पवितारो यत्सथयस्य रष्म॒यस्तस्मा- 

दाह सय्येस्य रश्सिभिरिति ॥ २२॥ 

तस्य ते पविचपत ऽइति । पविचपतिहि भवति 

पविचपूतस्येति पविचपुतो हि भवति यत्कामः पुने 
तच्छंकेय मिति यन्नस्योहचं गच्छानौत्येवेतदाह ॥ २३॥ 
 अथाशिषा मारम्भं व्वाचयति। च्चा वो देवास 
ईमहे व्वामं प्रयत्यध्वरे*। श्चावो देवास आशिषो 
यज्ियासो हवामह ऽइति तदस्मे खाः सतौत्विज 
आशिष शसते ॥ २४ ॥ 

श्चधाङ्कलौन्धयचति। स्वाहा यज्ञं मनस ऽति दे 

स्वादोरोरन्तरिक्षादिति दे साहा द्यावाण्थिवीभ्या 
सिति दं खादहा व्वातादारभ ऽइति सुष्टौकरोति न वें 

यन्तुः प्रत्युश्ष मिवारभे यथायं दण्डो वा व्वासो वा 

परोक्षं वे देवाः परोक्षं यन्नः! ॥ २५॥ 
स यदाह । स्वाहा यज्ञ॒ मनस ऽइति तन्प्मनस 

च्रारभते सखाहोरोरन्तरिशादिति तदन्तरिषश्दारभते 
साहा दयावाष्रथिवौभ्या सिति तदाभ्यां द्ावाप्रथि- 

वौभ्या सुारभते ययोरिदः सवे मधि खाहा वाता- 
द्ारम ऽइति व्वातो वे यज्ञस्तु यज्नं प्रत्यु समारभते ॥ २६॥ 

* श्व्वर्'-इतिग। † भ्यज्ञुः-दइति । 



३२ ॥ शतपध्ब्रा्यगाम् ॥ (शप्र इत्रा०) 

अथ यल्छुादहा खाहति करोति यन्नो वं सादा 
कारौ यज्ञ मेवेतदात्यन् धत्तेऽचो ऽर्व व्वाचं यच्छति 
व्वाग्वे यज्ञो यज्ञ सेवेतदात्मुन् धत्ते ॥ २७ ॥ | 

अयनः शरां प्रपादयति। स जघनेनादवनौय 
मत्युमेण गादपत्युरः सोऽस्य सब्दरो भवत्या सत्यायै 
तद्यदस्यषु स्वरो भवत्या सुत्याया ऽअग्ने योनियैन्नस्य 
गभा दौषशितोऽन्तरेण वे योनिं गभः सच्वरति स 
यत्स॒तचजति त्वत्युरि व्वदावत्तते तस्मादिमे गर्भा 
एजन्ति त्वत्पर त्वदावन्लन्ते तस्मादस्थेष सञ्चरो भवत्या 
सुल्यायं ॥ र८ ॥ ३ ॥ 

॥ इति प्रथमप्रपाठके ठतौयं ब्राह्मणम् [ १.३, ]॥ 

अरपपरण्यनानन्तर, दौचाङ्गखतायाः रग्वष्णवे्टेः प्रयोगं 
विधत्ते “श्रयः प्रणोयाब्नावैच्णव मिति । ननिवेपतिः नि्पेषु- 
रिति क्धिः। तत्र जत मिं प्रणखति-- “त्रिर्वा दति। 
श्रभिरपराद्य"* अपराद्धं पूर्वां भवः, आदिम दृल्यर्थः । विष्णः" 

९-- अपःप्रणयनं' कमनःमधेयम् ; अन्यया अपास्मणयन मिति वक्यं 
स्यादिति ध्येयम् ; | 

मूः ८ >) ् $ = | र~ मूते तु “स्वरादयः इव्यव प्रामाणिकः पाठः, भाष्टेऽपि तयेव 
= भवितव्यम् ; दृश्यते तु सवेव्वेव भाव्यपुत्तकेष ‹^रपराद्ये"-दइति : स्यादेष 

तस्यव प्रतिग्रब्दोल्लेखः । ^श्पराद्येः-दति सा ०-सम्मत इति डा० वेरः | 



(श१अ० इत्रा° ) ॥ टतौ यकारम् ॥ ३३ 

पराञ्चः विहितः, परोऽस्ि । “परावराधम इत्यादिना, यत् । 

“एते वे यन्ञष्यान्ते तनौ दत्येतरेयकम्?। “श्रग्रिशुखं प्रथमो 

देवतानां सङ्गताना मुत्तमो विष्णरासौत्”-दति यष्टव्यर्देवताना 

मा्न्तवाभिधानादुक्ररूपत्म् । शच्रयवा च्रच्यशरस्ते श्रि 

ज्योतिः-इति*, च्नन्तिमे मरुवतौयग्रस्ते “विष्णोनुं कम्""-द् तिर, 

यज्ञस्या्न्तयो रग्न विष्णोश्वामिचानाद वराद्य॑पराद्य॑वं दष्टय्यम् । यदा 

दौचणौयेष्टावा्नावेष्णवोया ्िसम्भवादुदवसानोयेश्चवसाने वेष्वपूणी- 

इतेरवाजसने यि भिरान्नातलात्तयो रिश्चो्च॒यन्नश्या्न्तलादुक्तविधल 

मद्राविष्खोः९ । “तस्रादिति । प्रतिपादितार्थोपसंहारः ॥ १ ॥ 

अरचादित्यचर् मपि खसण्टद्धिफलकामस्य विधत्ते- “तद्धैक 

द्ति। श्रादित्येभ्यः श्रदितेः पुतेभ्यः धाचयमादिन्वः सप्तभ्यः 

बेवलद्धिकामाः निवेपन्ति' । “तत्” तत्र "यदित भिवः परिवादश्च 

शपरसतिः । तं ( परिवादः ) मन्तोद्ाहरणन प्रदशेयति- “श्र्ठो 

युता इतिः । श्रय मर्थेः- रदिते देवमातुः "तन्वः तनोः 

१-- पा० सू° ४. ३, ५। 

र-रे°त्रा० ९.१.९१ 

इ-- मन्लोऽयम् आश्व ° सू० ४. २. इ पटितः, ° ब्रा० १. १.४ खण्डे 

विद्धितः, “अधिरग्रे पथमो देवतानाम्'-दइत्यादिश्च ते° त्रा २.४.३.३ | ` 

४-- रे° बा० २. ५.५ दयम् । 
५-- ० सं १२० १५४.१। 

ई-- रे° ब्रा १भा० १४ ए ई पं्तिख्या । 

5-- च-एर्तकमातरे खषोऽधिकः पाठः । 

८-- ° सं १० ७२, ८ | 
८. 



३४ ॥ परतप यब्राद्मगम् ॥ (रप्र इतव्रार) 

“परि परितः उत्पन्नाः, ष्टौ पुच्रासः' अष्टौ पुत्राः, धात्रादि- 
किविखदन्ताः; तेषु मध्ये सक्तभिः' पुत्रैः सह देवान् उप्, 
उपागात्, (मान्तेण्ड' ताण्डसम्बनिन मष्टमम् श्राखयत्ः परि- 

तत्याजेति? ॥ ₹ ॥ | 6 

एवद् व्याचष्टे- रषौ इ वै पुत्रा इति वप्त डवः 
विक्खद्-व्तिरिक्ताः। रवितं करचरण्णदिविकारर दितम् 
"मार्ताण्ड" जनयाञ्चकार' । वयत्ययेनैकवचनम् । 'सन्देचः” सन्देडः, ` 
सम्यगुपचितदे हः, सवेतः खम एवासौत् । केचित् पुरूषवदृद्धवमाच- 
विशिष्टोऽचछत् त्याह? ॥ ३ ॥ | 

“तउ हेत दूति । श्रय "ते" सक एुचाः, “श्मान् पूरव सुत्पनञान् 
पादच्छिन्नान् न पश्चत्, किन्तु -विहृतं करवाभेत्युच्का यथा 
मतु्यो विहृतः, तथाङ्गवेन् । विकरणाय न्नं मां सजातं हसतोः 
सम्बश्डव ; तस्याप्यविसखयष्टावयलात् । श्रत एव पुरुषाजानः' पुरुष- 

महतिक, श्रनुष्टानगरेषेणोत्पज्नलात् हस्तिनः ्रतियरहं न कुर्यात् । 
स चते विकारं गमितो विवखत्सञ्ज्ञोऽशत् । ततः सर्वाः शमाः 
प्रजाः" उत्पन्ना दति ॥ ४ ॥ 

उपोदवात सुत््को पोहातिक मधं माद-- “स होवाकेति। "बः? 

९-- “मार्ताण्ड” ऋ० सं० २. द८. ४; १०. ७२. ८, ९। सा० प 
ब्रा २४. १२. € । महा भा० १, ३, १३ प्रवं । “न खल्वयं सटतोऽडस्थ 
इति खेद्टादमावत । अज्ञानात् कश्यपस्तस्मान्मात्तगड इति चोश्यते""-इति 
इरिवंशे । भागण० पु* ५,२०.४8 । माकण पुण, ७७.१९; १०१.११; 
१०४. १९ । 



( शयं" इत्रा° ) ` ॥ दतौयकाण्डम् ॥ ३५ 

विवान् मे" मम रजा" प्रजासु मध्ये चः' कञ्चित् श्रादि- 

येभ्यः" "चरू “निवपात्' निवपेत्, “खः' तु 'राघ्रवान्' श्यात् द्रति 

“उवाच । श्रत एतस्यादिव्यवरोनिर्वापयिता खय मपि रराघ्रोतिः । 

देषेः सवद्धितेन विवस्वता शष्टद्धियुतेन ` दन्तवादय मपि चरः 

सष्टद्धिफलक दत्य्थैः। अरत एव सग्डद्धिफलतेन काम्यलादित्यभि- 

प्रायः । श्रथाग्मरष्णवस्यो क्रचरूैलचण्य माद- “श्रयं वेवेति । 

श्रज्ञातः' स्वैः प्रसिद्धः॥ १५॥. 

त्या दषटे्ोदयतः सामिधेनोपाञ्चदण्ये प्राप्रे राइ “तस्य 

स्दभेति^ । देवते" प्रधानमम्बसिन्यौ अग्माविष्ण् उपाँ" यजेत्? । 

प्रयाजालुयाजयोरपि सामिधेनौवर् वेशेषिकसद्ाप्रसक्तावाइ- 

"पञ्च॒ प्रयाजा दति । दौच्णोेष्टेरवधि माद- “संयाजयन्ति 

पनौरिति । इषटेरषैकल्याय पननौसंयाज मेव कुर्यात् ; तदुत्तरं तु 

'समिष्टयजनेः जडयात्२ । तदपि कि न कियत इति तचोपपत्ति 

माह- “नेदिति । दौचाकाले तस्य वसनस्य यन्ञसमािपयंन्त 

धारणं कन्तवयम् ; मध्ये एव समिष्टयजषि इते खति यज्ञस समासे 

स्तद्ानो मेव वसनस्य त्यागः कन्तेव्यो भवेत् ; तस्मिन् इते सति 

सोमयागसमाैः । श्रतः पुरा छत्रस्य यज्ञस्य मापनात् श्रन्तं नेव 

्रा्रुयानोत्यभिम्रायेण समिष्टयजुनें जुह्यात् । नतु समिष्टयजषोऽच 

१-- चखापन्खौ० १०.४.१५ 

र-- का० ओओ सु° ७. २. ३०-- इर सूचाणि, आपण श्रौ° सूचाणि 

च १०. 8. € -९१ बदव्ाणि | 

द- का० श्रौ° खू° ७.२. २८, २६ । साप° श्रौ सू० १०. ४. ७ । 



इद् ॥ गशतपथन्राद्यगम् ।॥ (श्र इत्रार ). 

कथं यज्ञाङ्गम्, यस्मिन् डते यन्नः समा्येतेति, त्राह “च्रन्तो 

हो ति। अ्रखख सन्यगिष्टे एव यनज्ञस्यावसानवादित्यमिप्रायः ॥ ६ ॥ ` 

श्रय दौ चितस्य खधमक मभ्यद्गः विधत्ते “श्रयायेरेति । 

श्रालायाः पुरोदेशे तिष्ठन्, सर्वाङ्गं नवनोताग्यन्ञनं कुर्यादिति 

विशिष्टविधिः? । श्रभ्वङ्गप्रयोजन माह- ““श्ररूवां इति । “्रवच्छितः'र 

लचा निसंक्तः “पुरुषः अ" ब्रणात्मकः खलु; तदेतेनाभ्यङ्गन 

परिहरति । एतदेव विख्यष्ट॒सुपपादयति- “गवि वा दति। 

पुरुषत्रचो गवि धारणं वासःपरिधानायंवादे स्पष्ट॒ सुक्तम्" । 

गोनैवनौतोत्पत्तिः सुप्रसिद्धा । श्रतो गोसम्बन्धिनवनोतघारणेन 

खकौ यलचेव सब्खद्धो भवति । श्रत एव॒ वचः पुनः प्राभनरव्रणएत्व 

मस्याभ्वङ्गाय नवनोतं भवेदिल्युक्त भवति ॥ ® ॥ | 

नवनोताभ्यज्गं प्रशंसति- “तद्धे नवनौत भिति। एतदस्य योग्य 

भित्याह- “तं वे देवाना भिति । नवनोतभावात् प्रागवस्यापननं 

द्रवयं "फाण्टम्" । यस्मात् नवनौतं फाण्टषतयोरन्तरालवत्तिलात् 

तदन्यत् तदनन्यच्च भवति५ तस्मात् मनुग्यदेवताभ्या मन्यस्यानन्यस्य 

च दौकितस्य तद् युक्त भित्यथेः । श्रत एव पूर्वोत्तरभावात् प्रच्यवा- 

१-- का० श्रौ° खू° ७. २. ₹३। 
२-- अवयपृवस्य “को छेदने'?-इव्यस्य ( दि० पर ) निद्धायां रूपम् । 

““श्ाच्छो रन्यतरस्याम्'?-दति (पा० ७. 9. ४९ सू° ) सिद्धम् । 

द-- “खरुत्रणात्मकःः- द्रति च । 

४-- पूवस्मिन् नाद्यग १४-१९ कणिकासु ( ९५५ १६ ए ) । 

५-- (फाण्टष्टतयो रन्तरालवत्ति, तख्भादन्यदनन्यच भवतिः-दति च । 



( १५अ० त्रा) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ३७ 

प्रच्यवादयातयामवता तेनाभ्यज्ञनेनाध्वर्दौ कितं मपि च्रयात- 
यामानं करोतिः ॥ र ॥ 

। ` अ्भ्यज्ग्योपक्रमोपसंहारसौ विघनने- “त मभ्यनक्तौ तिः । श्रघो- 

मुखावस्थानादवरोदाभ्धङ्गं सति श्रातुलोम्य सख्यात् । तत्र मन्त 

माद- “महोना मितिः । मन्य प्रवेभागं याच्ष्टे- “मह्य 

इतौति। “द्रडे रन्ते" रृत्युपकरम्य, “महि विश्रुति दृत्यन्तानि 
“श्रत्नियेनामानोति तेत्तिरौयकश्रतेगेवां महौति नामरे । स्ट 
मन्यत् ॥ < ॥ 

श्रच्णोरश्ननं विधत्त “श्रयाच्छावानक्तौति! । इतरावयव- 

सस्यर्शासदिष्एत्वात् अर्चिः श्रः व्रणो भवति। (ममः भ्रशान्' 

म्शाज्येदिल्यश्ञनं कततेय मिति । “याज्ञवस्क्यः' “आड' त्रूते इति । 

च्र्णोदूंषणरूपतां सन्पादयति- “दुरकतः-दरत्यादिना। नेच- 

मालिन्य मेवारः, तत्परिदारायाञ्नन भिति । दूषिका नेत्रयोः 

----~ 

९-- का० श्चौ° सू० ७. २, ३३ । आपणौण्खू° १०. ६. ११-१३। 
र््-वा०से० ४.३. ९। 

इ-- “दरडे रन्तेऽदिते सर्खति प्रिये प्रेयसि मद्धि विश्चुयेतानिते 

अश्चिये नामानि"-इति ते° सं० ७.९. ६. १८ । (इदे रन्ते इये क्ये 

चन्र ज्यो तेऽदिते सरखति मदि विश्वति । रखता ते अन्य नामानि?”-दति 

शुतेऽप्येतत्सं हिताथां ( वा° स° ८. ४३, ९. ) यदिदं तेत्तिरौयानुस्मरणं 

क्तम्, तच खश्राखाभ्यासबाड्ल्य मेव वौजम् । खव मन्य चान्यच च । 

४-- का० ओरौ ° ७. २. ३४ । आप्र श्रौ ° छू० १०. ७. १। 

५-- श्रषौका ()-द्रति च । 



5 ॥ श्रतपथब्राद्यणम् ॥ (शप्र इत्र) 

मलम्, सा शरस्य पुरुषस्या्छणोग्धेय एवेत्यचद्रच्चव मेव, ततो- 

ऽच्नेन तन्नाश्यतौत्ययः, ॥ १० ॥ न 

श्रह्लनं प्रकारान्तरेण प्रशंसति-- “यच वा दति । श्रसुरवध- 

समये शुष्ण प्रत्यंडः गला, तद्भयात् युरुषाणा मिमध्यं प्रविश, 

कनो निकारूपेण कुमारकः खन् वतैते । "तसः तख व्यजन 

उपगच्छन् “स्वतः? श्रश्पुरोरचाथैर कृतवान् भवति । अग्यशब्दा्यै 

माड- ““श्रश्षा द्याज्जन मिति । तदिकारलात् ॥ ११ ॥ | 

श्रज्जनं विभशिनष्टि- ^तेकङ्द भिति । विक्त पवतः, 

तसम्बन्ि चैकङुदम्" । शिष्टं खष्टम् । तद्भावे चैककुदादन्यदपि 

ग्ाद्यम् । “त्रञ्जनस्य बन्धृताः बन्धु ब्राह्मणम्, तद्घावो बन्धृता 1 सां 

'वमानोः । “चरै पुरषस्याकि"- इत्यादिकं" ब्राद्धणं चककुदा- 

चेककुदयोः समान भित्यथः< ॥ १२॥ | 

तत्साधनं विधन्त ““श्ररेषौ कथेति । शरस्तएविगरेषः, तस्य 

मध्यशलाका दषोका । “विरचस्तायेः विगतराचसभावः, तस्र, 

तत्परिहाराय । सापि सद्ललाः कन्तव्या । सद्ललस्य प्रयोजन 

१-- “भूय () खव अत्तं (1) दुर च्तत्व मेव ततोऽञ्चनेन नाश्यति'-दति च। 

र-- दौच्तितः- दति ङ, च । ° 
३-- “खग्सएरोरच्ताथः-इति च । 

&-- “सौवौर मिति यत् प्रसिद्धम्'-दति या° द०। 
५ त 

५-- च्छस्यव दश्रमो कण्डो बद्धवा ( र< ए० ) । 

ई का-ओओनसू०9.र् २४ । आपश्रौ सू १०.७.२। ` 
--- (तस्य ग्रलाका इषौकाः-दइति च । | 



(१०. इत्रा° ) ॥ टतोयकाणडम् । ३९ 

माद-- “श्रमूल भमिति । “उभयतः मूले श्रये च, दिवि एथियां 

चेत्यथेः । "परिच्छिन्नम्" इदं रचः राच्तषजातिः, श्रमूल सत् 

श्रन्तरिच मलुचरति' खल्; एवम् "उभयतः" परिधिश्ः परि- 

च्छिन्नः, श्रमूलः खन् युरुषः" ` श्रपि श्रन्तरि मनु चरतिः । 

तस्पात् पुरूषसमानदे शव्तिरचो निहेरणय श्रेषोका “समूलाः 

कत्तव्या५ ॥ १३ ॥ 

स दकि मितिः। देवचाः देवेषु । एवं दचिएप्रायम्य 

भित्यथः ॥ १४ ॥ 

: “स श्रानक्तौति। तच मन्् माह- “टचस्येतिः। 'कनोनिंकः' 

श्रल्चिमध्यकाष्णेम् । चस्य देष कनोनकः' । तथाचान्यन्न- “इन्द्रो 

ड महन्, तस्य कनोनिका परापतत्, तदाञ्नन मभवत्” 

दूतिः ॥ ९५ ॥ 

"ख॒ द्चिण भिति । "यजुषा उक्तमन्त्ेण । उन्तरस्याच््णो 

द्किणणचितोऽपि एकधाराधिक्यकरणेन “उत्तर' चचुः “उन्तरावत्ः 

उत्कर्षवत् छतवान् भवति ॥ १६ ॥ | 

 श्र््णोराञ्नाटृत्तो मिलिता प्रश्रषति- “तद्यत् पञ्चक 

द्रति । डेमन्तशिशिरयोरोक्यात् सवत्छरः पञ्चन्तः५, अत एव सह्या- 

दास सवल्छर मेवाप्रोति ॥ १७॥ 

१-- का ° प्रौ" सू° ७.२. 8. । 

२-- वा० सं० 8.३. ९। 
~ ९ * 

दे-- त° स° ई. १. १. १७ । | 
-- “हेमन्तशिशिरयोः समासेन" ति चछयतरेयकम् १.१. १ । 



8 ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ (१पन इव्रा०) ` 

तस्य दभः पावनं विधत्ते “श्रथन भिति। लोके ह्यपवित्रं । 

पविचोौक्रियते, कोऽस्यापविचलप्रसङ्ग दति तद् दगयति- “श्रमेध्यो ` 

वा दति । दभः पावनसामर्थ्ेन वाक्यस्य पावनेऽथान्तर द्धिभवति । 

भान स्तौति- “मेध्या वा इति । यनज्नादवं मेध्यम्, अ्रश्णद्धानां 

ष्रोधकतं पविच्रव मिति विवेकः" ॥ १८ ॥ 4 

“तद्धा एक मित्यादि। पावनसाधनदभन्नेकादिपचा ्राङिघाः। 

“रयः वायुः "एकः एव॒ पवतेः पवतिगतिकर्मार ; अन्तरि. 

गच्छति । "तस्मात्" पविच मपि "एकं स्यात् ॥ १९ ॥ 

“श्रथो अपौोति । “खः एव श्रयः वायुः एक एवः पुरुषे' न्तः 

प्रविष्टः” प्राणदिभेदेन चधा" विभक्तः, रय च्रौणि ख्यः ॥ ९०॥ 

“श्रथो श्रपि सप्ेति । श्रोषेन्ः शिरसि भवाः, सुखादिच्छद्र- 

गताः, “एकविंशरतिः स्यु? इति । तत्र शचिः-सनतान्येव' दति स्त- 

सद्धाया एवाटन्तौ “एतैव सप्तषद्याया उक्तिः सम्पर्" इत्यर्थः । 
यद्रा “एषैव पुरुषद्पेव सम्पत् दत्यथेः; “दग्र इया श्रह्लयो' 
द् पाद्या आल्मकविं्ः”-इति भरुत्यन्तरात्* ॥ २१ ॥ | 

“तं सत्तभिरिति । एक विग्र तिपक्त एकविंशति दर्भान् चधा 

विभच्य ॒'सप्रमिः-सक्तमिः' “चित्पतिर्मा, “वाकूपतिर्मा”, “देवो 

१-- ""पविचं पुनातेः, मन्तः पवि मुच्यते", + + + , अपः 

पवित्र मुच्यतेः"-इव्यादि निरू° ५, २. १ बद्वम् । | 

२-- निघ २. १४.१०८ ॥। 

द-- “वायः पवि मुच्यते'”-इत्यादि निरु० ५. २. १। 

४-- ते* सं ६.१.१९. ८। 



(९अ० दन्ना) । टतौय काण्डम् ॥ ४९ 

मा?-इतिः चिषु मन्त्रेषु, एकेकेन मन्त्रेण पावयेत् । ““श्रच्छिट्रेए 

पवित्रेणः"-इति मन्तशेषः सवंचानुषज्यते । तच्राप्ययं ` विभागः- 

सत्तभिः प्रयममन्तेण नाभितः श्रारणग्योद्धं सुन्दरज्यात्, पुनश्च सप्तमि- 

दितौयमन्त्ेण्येवम्, अवशिष्टैः सप्तभिः ठतोयेन मन्वेण नामेरध 

आरणभ्यावग्टज्यात्। तया च काल्यायनः- “सप्तभिः-सप्रभिः प्रतिमन्त् 

मच्छिद्रेणेति सवच दिरूपरि नाभेरन्मज्य प्रदक्षिणं सछृदर्वाङ्ःकेन 

चिभिः सप्तभिरेकविश्रतिभिर्वा”-दइतिः । ्रापस्तम्बस्ु चित्यतिस्तेति 
पावकस्य, वित्पतिमंति पाव्यमानस्य च विभव्योभय मथ्क्तवान्२ । 

सपरशेषश्वतस्या च्छिद्र णेत्यस्याथे माह-- “्च्छिद्रेएेति। सवेदा सवच 

पवनात् "एषः" वायुः अच्छिद्रं पवित्रम्" ॥ २२॥ 

 मन्तगेष व्याचष्टे “तस्य त दूति । पविच्राणि रश्चयः; 

श्रोधकत्वात्*। रग्निः पवि्रपतिः; तत्पाठात् खद्प मपि "पविच्- 

१-- वा० स ४.७.९१, २, ३। 

२-- का० श्रौ° छ 9. ३. १-४। बेलिन-घरुचितपुसलके तु “दिरूपरि 

नाभ्युन्मूज्य- इति पाठ, “णुकरविंश्रतिभिः - इति पदस्यामावश्च । 
{ ध ~ ९ ९ > 

इ-- तथाडि-- “अयेन सुत्तरेण बहिः पाग्वंश्रात् दभेपञ्चौलेः पाव- 

यति। + + + । रख्करविंश्यया चेधा विभक्तया सप्तभिः सप्तभिदिरूधं 
ट स ठि = 

नामेरुन्माण्टि स्लदर्वाक । + + + । चित्यतिस्ला पुनातिित्येतः प्रतिमन् 

मच्छदेण पवित्रेणेति सवचानुवजति । चित्यतिमां पुनातु वाक्पतिर्मा 

पनातु देवो मा सविता पुनात्विति पाव्यमानो जपति'"-द्रव्ादि आपण 

खौ० ० १०. ७. १--१९४ । 

£-- ““रग्र्यः पविच मुच्यन्ते'-इत्यादि निरु० ५. २. ९ । 

५-- “भिः पविच सुच्यते??-द्व्यादि निरु° ५, २. १। 
6 



8२. ॥ श्रतपथन्राद्य गम् । (शप्र इव्रा° ) 

पतिभेवति' खलु । स्पष्टमन्यत् । उदृचं उपरिभाविनौ खक् 
उदक् । अनेन च समािलंच्छते । तेन यज्ञस्यान्तं प्राघ्रवानोत्ययंः । 

श्रु मयम् "एतत्" एतेन “तच्छकेयम् ?°-'दतिः अनेन, मन्ः९। 

"आहः इत्ययः ॥ २६३ ॥ 

“च्या गिषा मिति। “श्रा वो देवासः-दतिर-मन्स्य शआाशिषा 

मारम्भः'-दति नाम; भाव्याशिषा मस्यारम्भरूपतात् । मन्त्रपाटस्य 

प्रयोजन माड “तदस्मा इति। तत्" तेन ् राग्रिषा मारम्भवाचनेन 

सर्वास मागिषा मादावेव यजमानेन परिर्होतलात् “खाः. 

खकौया एव सतोः ता एव श्राशिषः “खविजः' तन्बन्तेषु 

यजमानाय माश्रासतेर ॥ २४॥ 

“अथा कुलो रिति । न्यचति' सदो चयतौत्ययेः। तत्रकार माद 

“खाहेत्यादिना* । एककेन मन्लेण दस्तदयेऽपि कनिष्ठिकादिकरमेण 

दे-दे* ङ्गलो न्यञ्चतौव्ययेः । एवं करदया ङ्गुलिन्यञ्चनक्रमेणोत्तमेन 
मन््तेणर पाणौ सुष्टौङर्यात् । “उत्तमेन सुष्ठौक्ला-इति खूचम्- । 

९-- “चित्यतिमां एनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवी मा सविता पुना- 

त्वच्छरेण पविचेग सूयस्य रभ्सिभिः। तस्य ते पविचपते पिचपुतं यत्कामः 

पुने तच्छकेयम्””-इति वा° सं ° 8. 8. १-३ । 

२-- व{° स ४. ५.९। 

द काण्श्चौ° रू० ७.३. ९। 

४ - वा० स० ४. ई. ९- । 

५-- ्े-दयेव च । -- वा० सं० 8. ६. ४। 

७-- का० श्रौ सू० ७. ३, ८ । 

< काण श्रौ" सद. क। 



॥ 

| 
| 

{ १अ० दत्रो० ) ॥ टतौय काण्टम् ॥ ४३ 

` तैत्रयोजन माह- "नवे यज्ञ इति । यज्ञस्य वासोदण्डादिवद्धस्त 

धारयितु मश्क्यलात् ; श्रत एव परोचान्म्न्तेण मुष्टिवन्धन मेव 

मरत्यचधारण मित्ययंः ॥ २५ ॥ | 

“ख यदाहेत्यादि । मन््स्यै कमेण व्याख्यानम् । स्पष्टम् । 

वातादारभेः-इति वातेन प्राणेन वयागिवमाणएत्रात् षवातो 

यज्ञः" । वेः-श्ब्देन “वातो यज्ञः प्रयुज्यताम्” इत्यादि मन्लप्रसिद्धि- 
द्योत्यते ॥ २६॥ 

“श्रय यत्छाहेति । दविसयागस्य यज्ञलात्, खाद्ाकारेण च 

हविःप्रदानात्, खाहाकारस्य च यन्नात्मकलता । अनन्तरं वाग्यमनं 

विधत्त “श्रथ वाच यच्छतौति\ । वांगब्यवदहारमन््ररूपेण यन्ञ- 

निष्यत्तेः वाक यज्ञः । तस्या बहिनिंगेमन मङृला अत्मनि 

नियमात् “न्न मेव" श्रात्मनि तवान् भवति ॥ २७ ॥ 

शालायाः फलो यजमानस्याभ्यञ्जनादिक सुक्तम्, तस्य 

दौचाहत्यये शालाप्रवेश्नं विधत्ते “श्रयेन भितिः। प्रविष्टस्य 

तथा . कर्मा सञ्चरनिर्दे्र माह- “ख जघनेनेति । श्राहवनौयं 

जघनेन तत्पश्चा, गादेपत्य मग्रण', तयो मध्यपयि करमां 

गच्छति) श्रय मेव श्रस्यः “सञ्चरो भवति" । उक्तसञ्चर प्रश्रसति- 

९-- ““खाहेुत्का वाग्यतः इति का० श्रौ ° खू० ७. ३, € ख | 
र-- का० श्वगै° खू° ७. ३. ९१ । 

द-- का० श्रौ ° ख 9. ३. १२। 
४-- का० श्रौ स्° ७. इ, ९३। “अत ऊद्धं यजमानस्य सञ्चरो 

भवति?-इति अप श्रौ° ० १०. ८,२। 



88 ॥ श्रत पथब्राद्धयगम् ॥ (शप्र शत्रा ) 

“श्रभ्निवां दति । यस्मादुत्पद्यते स योनिः; श्राङतिप्रदानात्मकस्य 

“यज्ञस्यः “यो निः" “अञ्चि । मानुषदे परित्यागेन टोत्तार्स्कारेण 

` देवदेदोत्पत्तस्ततसंख्कतो दौकितः "गभः । अ्रतस्तच् योनिगलेन तस्य 

तयोरन्तराले सञ्चारो युक्तः। उक्त मयं भिदानौन्तनगभेवणेनेन 

दुढटयति- “तस्मादिमे गभां इति । तच्छब्द एक ग्रब्दपर्यायः; 

एकदे त्ययः । रय वाव्यय मिदं चाधं । "यत्" यस्मात् “सः गभे- 

संयुतो यजमानः “एजति लवत्” चलति च, “पर्यावत्तते तत्” परि- 

भ्रमति चः; तस्मात् इदानोन्तना गर्भां श्रप्येवं भवन्तोत्ययेः ॥ 

२८ ॥२[९१९.२..)॥ 

दति ओरौसायणाचायेविर विते माघवौये वेदाथप्रकाशच 

माध्यज्दिनिश्तपयब्राह्मणभाये 

दतोयकाण्ड प्रथमाध्याये ठतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

( अरय चतुथं ब्राह्यणम् ) 

सुव्वीणि ह वै दौक्षाया युजुश््यौद्रभणानि । उद्- 
खभूणोते* वा ऽरुषोऽस्ाल्लोकादे वलोक् मभि यो दुौश्त 

न भिर् € 

ऽश्तरेव तद॒जुभिरुद्खभणोते तुस्मादाहः स॒बव्वाणि 
दौक्षाया युजुध्ष्यौदूग्रभणानौति त॒त रुतान्यवान्तरा 

* “उदुग्टह्हो ते-दरति सा०-सम्मत इति डा° वेबरः | 



(१अ० शत्रा) ॥ हतौ य काण्डम् ॥ ४५ 

माचक्षत ऽौद्ग्रभणनौत्याहतयो छेता चओ्राहतिहि 
यन्नः परोऽश्ं वै य॒जजपत्ययेष प्रत्युष्टं यन्नो 
यदाहतिस्तदेतन यज्ननोटख्भणोतेऽस्मालल्लोकादे वलोकं 

मभि* ॥ ९॥ 

तलो यानि चौणि कुवेण जुहोति । तान्याधौतय- 
व्याचक्षते सम्य॒द ऽएव कामाय चतुथे हइयतेऽथ 

युत्पच्चम खचा जहोति तदेव प्रत्यक्ष मौदग्रभण 
मनुष्टभा हि तज्नदोति व्वाग््यनुष्टुब् व्वाग्धु यज्ञुः॥ २॥ 

यज्ञन वें देवाः। इमां जिति ज्ग्ययषा मिय 

जितिस्ते होचुः कथं न इदं मनुष्यरनभ्यारोद्धय 
स्यादिति ते यज्ञस्य रसं धत्वा य॒था मुध् मधत 
निङडयेयव्विद दय यन्न य॒पेन योपयित्वा तिरोऽभवन्रथ 

यदनेनायोपयंस्तस्माद्यपो नाम ॥इ॥ 

तदा ऽऋषोणा मनुश्रत मास । ते यन्नः समभरन् 

युथाय यन्नः सुम्भरत णव वा ऽर्षु यज्ञः सुम्भरति यदे 

तानि जहोति॥ ४॥ 

तानि वे पच्च जुदोति। संव्वत्सर् सम्मितो वे यन्नः 
पज्च वा तुवः संब्वत्सरस्य तं पच्चभिराप्रोति तस्मात् 

एच्च जुहोति ॥ ५॥ 

+ (ममि)-इति ग । 



४< ॥ ब्रतपधत्राद्धयणम् ॥ (१० शत्रा) 

अथातो होमस्येव+। चाङ्गत्ये प्रयुजेऽम्रये खाहेत्या वा 
ऽच्ुये कुवते य॒जेयति तद्यदेवाच यज्ञस्य तदेवेतत्सम्भ- 

त्यात्म॒न् कुरुते ॥ € ॥ | 

मेधाये म॒नसेऽद्मये खाडेति। मेधया वे स॒नसाभि- 
गच्छति यजेयेति तच्ुदेवाच यज्ञस्य तदवेतत्सम्भुत्यातमन् 
कुरुते ॥ ७ ॥ $ 

दौक्षायं तपसेऽप्मये स्वाहेति! । अन्वेवेतुद्च्यते नेत्त 
इयते ॥ ८ ॥ 

स॒रस्वत्य पष्णेऽम्मये खाहति। व्वाग्वं सुरस्ठतो 

व्वुाग्यन्ुः पशवो वृं पूषा पुष्टिव्वं पूषा पुष्टिः पश्वः 
पशवो हि यन्नस्तययुदेवाच यज्ञस्य तद्वेत॒त्सम्भुत्यात्मुन् 

कुरूते ॥ € ॥ ७ 
तदाहुः । श्चन॒ङ्धेवेता श्चाहतयो इयन्त ऽप्रति्ठिता 

अद्वकास्त॒च नेन्द्रो न सोमो नाभ्रिरितिः॥ १०॥ 
ञ्ज्य प्रयुजेऽग्नये खाति । नात एकञ्च नामिव्वु 

ऽश्धेवाभ्निः प्रतिष्ठितः स युदभ्नौ जोति तेनेवेता 
चद्व तेन प्रतिष्ितास्त॒स्माद् सुर्व्वाख्वेवाय्रये खादेति 
जहाति तत र्तान्याधौतयज्ःषौत्या चक्षते ॥ ११ ॥ 

आाक्रूत्य प्रयुजेऽग्रुये स्वाइति। आत्म॒ना वा ऽच्ुग्र 

ऽञ्जाकुवते यजेयेति त॒ मात्मन ऽएव प्रयुङ्ख॒य॒त्तनुते ते 

+ (हयोमश्येवःद्रतिग। † “खाहृतिः-इतिग। { °र्तिः-दति ग। 



(श्च. शत्रा) ॥ तौ यकाग्डम् ॥ 88 

ऽअस्येते ऽआत्मन् देवते ऽच्राभौते भवत अआक्तिश्च 
प्रय॒क् च ॥ १२॥ 

मेधाय मनसेऽग्रये स्वाहेति । मेधया वं मनसाभि- 

गच्छति यजेयेति ते ऽअरस्येते ऽअत्य॒न् देवते ऽच्राधौते 
भवतो मेधा च मनश्च ॥ १३॥ 

सुरख्वत्ये पष्णेऽग्रये खादति । व्वाग् वे सुरखलतौ 

व्वाग् यन्न॒ः सास्यषात्मन् देवताधौता भवति व्वाक् 
पशवो व पुषा पुष्टिव्वु पूषा पुष्टिः पश्वः पशवो हि यन्नु 
स्तेस्य॑त ऽआत्मन् पशव जओ्ाधौता भवन्ति तद्यदस्येता 

आत्मृन् देवता श्चाधौता भवन्ति तुस्मादाधौतयजुर 

नाम ॥ १४॥ 

चथ चतुर्थो जुहोति । च्रापो देवीरंहतौव्विश्चश- 
म्भुवो चयावाषटथिवौ ऽउरो ऽअन्तरिक्ष। इहस्य॒तये हविषा 
व्विधेम खाहत्येषा ह नेदीयो यन्नस्यापाः हि कौत्तथ- 
त्यापो हि यन्तो द्यावाएथिवौ ऽउरो ऽअन्तरिष्ेति 
लोकाना हि कौत्तयति इस्यते हविषा व्विधेम 
खाहेति ब्रह्य वै इदस्पतित्रह्य यन्न रतेनो हेषा ने- 
दौयो यज्ञस्य ॥ १५॥ 

--- 

“ नामः-द्रति ग) 1 यन्ञ॒स्यः-दति ग । 



ख ॥ श्रतपथ्त्राद्यणम् । ( १ष° शत्रार} 

अथ यां पञच्वमौः खुचा जहोति। सा देव प्रत्यकं 
युज्ञोऽनुष्भा हि तां जुहोति व्वाग्ध्यनुषटुब् व्वाग्धु 
यज्नुः* ॥ १६ ॥ 

अथ यद्वाया माज्यं परिशिष्टं भवति। तज्जच्वा 

सानयति चिः खवेणाज्यविलापन्धा ऽधि जह्वा खह्ाति 

युत् ठतौयं खल्लाति तत् खुव मसिपूरयति ॥ १७॥ 
सु जुहोति। व्विश्वो देवस्य नेतुम्धत्ती व्वुरौत 

सश्यम्! । व्विश्वो राय इषुध्यति दय॒म्नं व्वणौत पुष्यसे 

स्वाहतिः ॥ १८ ॥ 

सैषा देवताभिः पङ्किभवति। विश्वो देवस्येति 
व्वेशवदैवं नेतुरिति साविचं सर्ता व्वरौतति मच दयन 

इणैतेति बादस्यत्युः युख्ः हि बृस्यतिः पुष्युस ऽइति 

पौष्ण! ॥ १९ ॥ 
सैषा देवताभिः पङ्किभवति। पाङ्गो यन्नः पङ्कः 

पशुः प॒च्चत्तवः संव्वत्छरस्यत मेवेत॒थाप्रोति य॒दहेवताभिः 

पद्िभिवति ॥ २०॥ 

तां वा अनुष्टुभा जुहोति। व्वाग्बा ऽअ्नुष्टुब् 

व्वाग्यन्नस्तु यज्ञ प्रत्यक्ष माप्रोति ॥ २१ ॥ ६ 

^ यज्ञुः?-इति ग । † “सख्छम्'-दइति ग । 

॥ खादति-द्रति ग। $ “प वया ०-इति ग | 



( १अ० शत्रा ) ॥ टतौय काण्डम् ॥ > 

` तुदाहः। र्ता मेवेकां जुहयाद् युसूमे कामायेतरा 
इयन्त ऽण्तथेव तं काम माप्रोतौति तां वे यद्येकां 

जयात् पृश जुहयात्सुव्वे व्व पूणः सव्वं सेवेनयै- 
तदाप्रोत्युथ यत् सुव॒ मभिपूरयति कुचं तदसिपूरयति 
तां पुणा ज होत्यन्वेवेतदुच्यते सुर्व्वा वेव इयन्त ॥ २२ ॥ 

तां वा ऽअनुष्टभा जदोति*। सषानुष्टष्यत्ये कचि 

दक्षरा भवति दृश पाण्या अङ्गलयो दुश् पाद्या दश 

प्राणा अात्मकचिश्शे यस्मिनेते प्राणाः प्रतिष्ठिता रता- 

वान्व पुरुषः पुरुषो यन्नः पुरुषसम्मितो यक्नः स यावा- 
नेव यन्नो यावत्यस्य साचा तावन्त मेवेनयेतदाप्रोति 
युदनुष्टभकचिःएदक्षरया जुद्ोति ॥ ₹२३॥ ४॥ 

॥ इति प्रथमप्रपाठके चतुथे ब्राह्मणम् [१. ४.| ॥ 

श्रय दौचाङ्तौ विधातु मादह- “सर्वाणि हवा इति। यजु- 

सयन्बन्धात् दौचचाखम्बन्धिनौ यजूषि श्रौद्रभणनिः। तदुद्ग्भणएल 
मेव कुत इति तद् दशेयति- “उद्गभ्लोते वा दति। नतत्' 

ड ^ 
तदा "एतैः" दौक्ाङ्गश्वतेः स्वे: 'यजभिः एव ; अतो ्दौक्तायाः' 

प्रकरणानि सर्वाणि" श्रपि “यजूषि' “ओौद्रभणानिः चरोदरहणानौति?। 

* (जदेति!?-इति ग। 

९-- ““ओौरुग्रभगानि जुद्ोति? इति का श्रौ ° ° ७. ३. १६ । 
7 



५.५१ ॥ ष्रतप यनत्राद्यणम् ॥ (१प० श्त्रा°) | 

““इग्रहोभेः'"-द्ति^ भवम् । (ततः तेषु यजुष्वु मध्ये 'एतानिः ए 

दौचाह्तिसाधनानि आङत्यादौनि शौद्रभणणनिः छद्धदणेऽत्यन्तं 

खन्निदितानौत्ययेः । तत् कथ भिति, उच्यते- “श्रातयो हौति। 

तावता चष कि मायात मिति, तच्ाद- "आडतिर्हीति । 

जप्यानां होम्यानां च तारतम्य माह- “परोच् वा दति॥ १ ॥ 

एतासा मणुद्रहणएसाधनतां विभज्य द शयन् प्रशंसति-- “तती | 

यानौति) श्यानिः च्रादितः चरिः यज्नुषि “खुबेण जुहोति", 

तानि' श्राधोतयजूंषि' श्राधानलिङ्गकानि; तन्मनत्रेव्वाधानव्यापार्- 

लिङ्गदगेनात् । “सम्पदे कामायः। सम्पद्यत इति “खम्यत्", काम्यत 

इति "कामः", खम्याद्याय ख्गंफलाय ( चत्यथैः। अरय मभिप्रायः-२) 

यया लोके किञ्चित् फलं सिषाधयिषुः रादौ तत् ज्ञाला, पञ्चात् 

कामयिला, तत्छाधन मतुष्ठायान्ते तल्लभते; एवं चिभिः खगेफल' 

माध्याय, चतुधंन तत्साधन मनुष्टाय, पञ्चमेन तदु होतवान् 

भवतौति । श्रच चतुथस होमसाघनानभिधानेनापि पञ्चमख 

विशेषितलात् चतुथं मपि स्तवेणेवेति वेदितव्यम् । पञ्चमख 
साचादुद्रहणसाधनलं तन्बन्स्यानुष्ुधे सिद्ध मित्याह “श्रनुष्ुभा 

होति । श्रनुष्ुभाः वाचा, मन्त्रेण साध्यलात् वाग् यज्ञः । 

श्रनुद्ुप् चतुरुत्तराणि | छन्दांस्यदपादयत्”- दति सामत्राद्मणे- 

ऽभिघानार् वाचोऽनुष्टुप्त्वम् ॥ २ ॥ | 

१-- पा ५. २. ३२ ० वा० १। 

२-- च-पुस्तके नास्त्येव पाठः । 



| ( १अ० धत्रा° ) ॥ टतौयकाग्डम् ॥ ५९ ॥ 

श्रथ पुरातनडइनत्तान्तप्रद शंनसुखेनेतेषां खगेद्हणे साधनता 

सुपपादयति- “यन्ञेन वा दति । एतत् प्रथमकाण्डे पञ्चम- 

प्रपाटकादावाग्रेयपुरोडाशा्ंवादे^ व्याख्यातम् ॥ २ ॥ 

“तद्धा दति । “ययाय मिति। येन प्रकारेण देवानुहित- 

 भरकारं जानङ्खि्षिभिः श्रवं यज्ञः" श्रौद्भभणदोमेन “सम्भृतः, 

गावम्ः एतेषा मनुष्ठानेन “एषः चयजमानोऽपि “ज्ञ सम्भतवान् 

भवति ॥ ४॥ ू 

तद्नतपञ्चसह्यां प्रशंसति- “तानि वे पञ्चेतिर॥ ५॥ 

` “न्रयातो होमस्येवेति । मन्ला व्याख्यायन्त दति गरेषःर । 

रगे यागानुष्टानात् पूवेम् श्रा द्ुवतेः खल् । ुवम-गब्देनः 

तत्राग्भावो मनोव्यापारो लच्छते। "यजेय" दति सङ्कल्ययतौत्यथेः । 

अतो "यज्ञस्य" देवकन्तेवय मङ्गजातं सै सममत्य' सङधल्ात्मनेकौ शत्य 

खात्मनि कुरते स्थापयति ॥ &ई ॥ 

दितौ यमन््स्य तात्पर्यं माह- “मेधाय मनस इति। “मेघयेति। 

सङ्धल्पितस्यायेस्य धारयिच्रौ बुद्धिमंधा, तया, "मनसाः च साधनेन 

उभाभ्याम् “अमिगच्छतिः । यथा कञ्चित् प्रथम मिदं सम्यगिति 

सङ्कर तत्सा घनप्रकार विशेष मवनवृद्याते, तददित्यथेः ॥ ७ ॥ 

१-- परस्तात् ( रका० ईअ० रना १क० ) ४०८ ए° ब्रदटयम् । 

२-- का० खरौ° स्° 9. ३. १९ । 
द-- वा० स° ४.७. १-५। 

` ४-- वुट-शन्देनः-द्रति च । 



५२. ॥ ज्र तपश्न्राद्छरम् ॥ (१० शत्रा) 

ढतौोयस्य मन्लस्ापि होमसाघधनलप्रसक्ौ जप्ता माद- 

"व्दौचाया इति । “अनु उच्यते एवः- दति, एवकारतात्यये 

माह '- “नेत्िति । अत एव कात्यायनः- “दतोयं जपति, 

दल्युक्तवान्९ ॥ ८ ॥ 

होमे दलतौयं मन्तं व्याचष्टे “सरस्वत्या इति. । "पशवो वाः 

दूति। पशनां पूषलम्, परूषगतपुष्टिधमेसद्धावात् ; पष्णोऽपि पौषक- 

लम्, “पोषा श्रपु्यत्"-इत्यादिश्चतेःर सिद्धम् । पश्डगतचोरादि- 

साध्यलात् "प्रावो यज्ञः" ॥ < ॥ 

उक्तमन्लचयेऽपि अग्मयेः यद् सि, तचाग्मः कः प्रसङ्ग दति तद् 

द शेयितु माद- ““तद्ाड्रिति । “श्रनद्धेव' श्रप्रत्यक् मिव “एताः” 

तिखः श्राङ्तयःः श्यन्ते । श्रस्तु को दोष इति तचाद- 

“्रप्रतिष्ठिता दति) किमयं मप्रतिष्ठिततेति, तचाह- “च्रदेवका 

द्ति। यद्यपि सन्त्याकरृत्याद्याः, तथापि तासां देवतालेन प्रसिद्य- 

भावात् दन्द्रादिना भवितव्य भमिति प्रद्गंयति- “तच नेन्द्र 

दत्यादि ॥ १०॥ 

तच्र प्रसिद्धदेवताना मभावं दशेवितु मनुवरति- “श्राकूत्या 

१-- ^ वकारय वत्य माद?-इति च। 

र्-- ^“टतौयं जपयेव'-इति का० ओौ ° ० ७. ३, १७ । 
(~ स न ८८ = ० म ©* ] 

दे तं सं ७.१. €.९। “प्रषेयं शोदं सवं पुव्यति यदिदं 

किञ्च?-इति वचेद्िवोपरिष्टात् (१५४, ४, २. २५. )। “यद्रसिपोषं 

एष्यति वत् प्रूषा भवति"?- इति पूष्णो निवचनम् । निरु १२. २. ५। 

“मपौष्णाः पश्चवः'"-द्रति चोपरिदटादिदहेव ( ५. २. ५, ७, ) । 



{ १५अ० शत्रा ) ॥ ठतोयकाण्डम् ॥ ५.६ 

दति । “नात एकञ्चनेति । श्रत अस्मात् आकूत्या इत्येव- 

मादिकात् वाक्यात् एक मपि इन्द्रादिक देवं नोपलभासहे। दति 

वदतोऽव मभिप्रायः-- तेषु मन्तेषु अआकूतिमेधादेः प्रशंसितलेना्चि 

मतिविंहायाय माक्तेप दति । अनद्धालपरिहार माडह- “श्रधचिर्वा 

दति। “सः' यजमानः चत्" यस्मात् शरदौ प्रतयेण “जदो ति", अत 

एव श्र्चिः' श्रद्धा इवः प्रत्यच्च मिवः अरत एव प्रतिष्ठितः" च; तेन 

खलु “एताः सिखोऽपि श्रद्धेव, श्रतिष्ठिताः" च । “तत एता- 

नोति। यत उक्तरोव्याग्चादिप्राघान्यम्, तत इत्यथंः। इत्य मिं 

प्रशस्यावशिष्टाकूतिप्रयगा्िदेवताचय माध्यानसम्बन्धेन प्रश्रसति- 

“तत्त एतान्याघोतयज्ञषोति"-दति ॥ ११॥ | 

““श्राक्रूत्यं प्रयज इति । श्रय प्रथमम् च्रात्मनाः बृद्यंव यजे- 

येतिः “न्रा कुवते" सङ्कल्पयति । (तम् तत् सङः ल्पितम् “जरात्मनः 

एवः विक्ञोये श्रयुङ्क भतः । प्रयुज्यत इति श्रयुकः । उभयोरपि 

बुद्धिविषयभावात् उभे श्रपि "देवते आकूतिप्रयुजौ, “रस्य' यज- 

मानस्य शच्रात्मन्' श्रात्मनि शच्राघोते' ्राष्यानेन विषयो ते भउतः। 

श्राघोतप्रतिपाद्कलात् आरघोतयज्गषि'-दत्ुच्यते ॥ 

एव सुत्तरवाक्यान्यपिः योज्यानि ॥ १९९२॥१३२॥ 

““सरस्वत्ये पूष्ण इति! श्र “पूषन्"-शब्दवाच्यानां पशूनां बह्लात् 

ष्रयङःनिदिंश्यते- “प्रवो वा दृत्यादिं । प्राग् याख्या तम् ॥ १ ४ ॥ 

दत्य माधौतलसमानघमेसम्भवात् श्राङ्तित्रयं एयक विधाय, 

१-- ““मेधाये मनसेऽम्रये खाहेत्यादौनौति (१३ क) यादत् । 
२-- ५२ ट० ५ पं० ब्र््यम् | 



५8 ॥ श्रतपशथब्रा ह्यणम् ॥ (१० धत्रा० ) 

प्रशस्य च चतुर्थौ माहतिं तन्मन्तं च विधत्ते- “त्रय चतुर्थो 

मित्यादि । मन्वाक्यानि क्रमेणोदाइत्य व्याचष्टे- “एषा हेति । 

“एषाः गत्यथ: । "यज्ञस्य नेदौयः अत्यन्तं सन्निहितम् । 

कथम् ? यस्मात् "एषा रपं कौन्ेयतिः, तस्मानेदौोयः। तत्कौत्तैनेन 

यज्ञं प्रति कथं नेदौयस्व भिति तचराह- “च्रापो हौति। 

अभिषवसयवना दिसाघनलात् अ्रपां ज्ञम् । स्यष्ट मन्यत् ॥ 

उक्ताङतिचतुष्टयस्याज्यस्याच्याः खवेण होमः । तथाच खुच्रम्- 

“चरौद्रभणानि जुहोति स्थाल्याः सूवेणणाङगत्ये प्रतिमन्तम्”- 
दतिः ॥ १५॥ 

“अथय यां पञ्चमो भिति । स्पष्टम् ॥ ९६॥ 

पञ्चमस्य द्रव्य समाद- “चय यद् भ्रुवाया माज्यं परिशिष्ट 

मित्यादिना । ज्रय मयः दौक्नणौयष्टः सम्बसि 'यदाच्यं" श्रुवायाम्' 

श्रवशिष्टम्, "तत्" पञ्चमाव्यथं जह्णाम् अवनयेत् । एतदेकं 

मवत्तम् । अ्रथाज्यस्थाल्याः सकाशात् खबेणः ज्वा मुपरि शिः 
निनयति? । एवं चतुरवत्तं भवति । तच “यत्' (ठतौयम्?, ^तत्' 

“श्राच्यविलापन्या च्रधि' जुदा उपरि उत्तानं खव निधाय यथया 

पूष भवति तथा खवस्याभित आच्येन पूरयेत् । तथाच खच्म्- 

“जु्कां प्रौव मासिच्य दश्च खाल्याः सुवेण ठतौयं सव मभि 

पूरयतिः-दइतिः॥ १९७॥ 

९-- का° श्रौ° सू- 9. ३. १६ । 

२-- ^चिरानयति!-ईइलि च| 

इ-- का° आ्रौ° सू ७, द. १५८ । 



(१५अ० शत्रा ) ॥ टतो यकाग्डम् ॥ ५५ 

पञ्चमस्य मन्त माद -- “स जुहोति विश्वो देवस्येति*॥ १८॥ 

तं प्रशंसति- “रेषा देवताभिरिति। “पञ्चाच्तरा पङ्कः” 

द्ति\-श्रुतेः पञ्चसद्यासम्बन्धात् “एषा” पद्भिभेवति'। तद्योजयति- 
“विश्वो देवस्य*-द्ति विश्वदेवशब्द््रवणात् ददं मन्तवाक्यंः 

“वश्वदेवम्' । नयनस्य सविदब्यापारत्ात् नेढः-श्ब्दश्रवणणत् 

'साविचम्'। “मत्तौ बुरीत-इव्येतेन मनु्खेव॑रपीयल्वाभिधानात् 

नेचम्? ; मिचसखय हि वरणौयलं प्रसिद्धम् । बा रस्यत्यमन्षु “द्र विणं 

धेहि विचम्'- दति चुन्नसमानायखय द्रविणस्य दने छदहस्यति- 

सम्बन्धेश्रवणात् “चुन टृष्णेत- इत्यनेन बादेसत्यम् । “युबखसे""- 

दूति पौषणधर्म॑श्रवणणत् 'पौष्णम्' इति ॥ ९९ ॥ 

“सेषेति। “देवताभिः पङ्क्िवं भवति । ततः कि मित्यत 

्र- “पाद्मो यज्ञ इत्यादिना ॥ ९० ॥ 

“च्य छन्दोद्ारा प्रशंसति “तां वा चरतुष्ुभेति ॥२१॥. 

दूत्यं पञ्चाना माङ्तौनां समुच्यपन् मुक्ता पञ्चमौ मेषैकां 

जुह्यादिति केषाञ्चित् प्च माद “तद्ाङ्रिति*। इतराभ्यो 

यत् फलं तस्यैकयेव सिद्धेरकाभे “एता मेव' ज्यात् । तत्रापि 

"खां" रवा जह्यात्", पूर्णाह्तिं कुर्यादित्ययः। यत् पूः 

९-- वा सं° ९.८९; का०्श्रो° सू° ७. द्, १८। 
र--- त° ब्रा २,७.१०. २ । | 

३२-- पूवस्यां कण्डिकायां (४८ ए० ७ पं) दष्टव्यम् (वाश्सं० ४.८.९१.) । 

४-- का० श्रौ सू ७9, ३. १८ सूचस्य याल्िकदेवक्कला रक्तिकृग्रया । 



५६ ॥ प्रतपथत्राद्छयगम् ॥ ( १पर शत्रा° ). 

तदन्यृनलेन “सवम्”, श्रतस्तेन सवेफल माप्नोति । “यत्: यदा 

पा ङतिखमये “खृवम्' श्रभि पूरयेत्, ^तत्* तदा, स्वेणेव होम ¦ 
मत्वा ्रज्येन “सुचम् श्रभिपूरयेत् । तथा कृवा नाम् ्राङ्तिं 

ूर्णाह्तिं छता जुह्यात् । तथा च दचम्- “एता मेव वा प्ष्णं 

जहयात्-इ तिः ॥ २२॥ 

च्रत्तरसद्यादारा तं मन्तं प्रशंसति-- “तंवा श्रनुष्ुभेति। “दशर 

प्राणाः-द्ति । श्रौषेगतसप्तच्छिद्रस्थाः सप्त प्राणाः, च्रवाञ्चौ दयो, 

दत्यसाधारण्ण नवः; सुख्यप्राणस््ेकः ; इति प्राणनां द् शवम् । 

"आत्मा" दे दः। एकि शः" पुरुषः । एतावान् एकर्चिंग्ात्मकः। "पुरूषो 

यन्ञः-दत्यस्योपपादनम्- ““पुरूषसम्बितो यज्ञ दति । यज्ञस्य पुरूष- 

स्मितत सुपरिष्टार् वच्छतेः। “यावानेव वनज्ञः'-दत्यख विवरणम्- 

“"यावत्यस्य मातेति । “स्यः यज्ञस्य “माचा । मोयत दति माचा, 

अवयवसमष्िः, एकचिश्दात्मिका, नयाः “विश्वो देवस्य 

दूत्यनया२ "तावन्त मेव' यत्नम् “च्राप्नोतिः॥२२॥४[१.४]॥ 

दति ओौसायणणाचायंविरदिते माधवोये बेद्ा्थ॑प्रकाग्र 

माध्यन्दिनिश्तपथनत्राद्यणभाय्ये 

हतौोयकाण्डे प्रथमाध्याये चतुथं ब्राह्मणम् ॥ 

९-- का० श्रौ° ख° 9. २. ९९ । 

२-- अस्मिन्नेव काण्ड पञ्चमाध्यायस्य टतोय ब्राद्धणं दढ्व्यम् । 

इ₹-- अद्पदण्रौ कण्डो द्व्या ( ४८ ए ७ पं०)। 



(१अ० शत्रा) ॥ ठतौयकाण्डम् ॥ 

वेदास्य प्रकागरेन तमो हाद निवारयन् । 

पुमथांखतुरो देया् विद्यातं महेश्वरः ॥ १ ॥ 

ब्रह्माण्डं गोसहखं कनकहयतुलाप्रूषौ सखणंगभम्, 

सप्राभौन्" पञ्चसौरीरस्तिद शतरुलताघेनुमौवण्श्डमौः । ` 

रत्नोखां रुक्यषाजिददिपमदहितरयौ सायषिः सिङ्गणयैौ, 

 व्यञ्राणोदिश्वचक्रं प्रथितव्रिधिमहाश्तयुक्र घटञ्च ॥ 

धान्याद्धं घन्यजन््रा तिलभव मतुलः खणेजं वणसुख्यः, 

कापोसोयं छपावान् गुडकृत मजडोर राजतं राजपरज्यः । 

आआज्योत्यं प्राज्यजन्द्रा* लवणएज मनुः शाकरं चाकंतेजाः, 

रन्नाख्ो रन्नरूपं गिरि महत सुदा पाचसास्सिङ्गणायंः ॥ 

इति ओरौमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंप्रवनैक- 

श्रौ हरिहर महाराजसाब्राज्यधुरन्धरेण ` 
सायणाचार्धंण विरचिते माधवोये बेदाथंप्रकाशे 

माध्यन्दिनिग्रतपथन्राद्यणभाय्ये 

ढतौचकाण्ड प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 

९-- "पञ्चाव्धौन्"-इति ठ । २-- “सप्तसौ रीं '-द्रतति ठ । 

र- “मजडं'-इति ठ । ४-- “प ज्छबुखिर्ः-इति ठ । 
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8 - ॥ श्रतपयत्नाच्ययाम् ॥ (श्पर व्रा) | 

[ रथ दितोयाध्या्े प्रथमं ब्राह्मणम् ] 

द्क्िशेना हवनीयं प्राचौनयौवे छष्णाजिने ऽउपस्तू- 
णाति। तयोरेन सुधि दशयति य॒दि दे भुवतस्तदन- 
योरज्लोकुयो रूपं तुदेन मनयोर्लोक्योरधि दीष्यति ॥१॥ 

सुम्बद्वान्ते भवतः। सुम्ब्गान्ताविव् हीमौ लोकौ 
तद्यंसमुते पश्चाद्ववतस्तदिमावेव लोकौ मिथनौकत्य 
तयोरेन सि दीक्षयति ॥ २॥ 

युद्य॒ ऽरुकं भवति। तदेषां लोकाना रूपं तदेन भेष 
लोकेषुधि दौश्यति यानि शुक्लानि तनि दिवो रूपं 
यानि छष्णानि तान्यस्ये यदि वेतरथा यान्येव छष्णानि 
तानि दिवु रूपं यानि शुक्लानि तान्यस्य यान्येव बस - 
णव हरौोणि तान्यन्तरि स्य रूपं तदेन मेषु लोकेषुधि 
दौक्षयति ॥ ३ ॥ 

अन्तक मु तहि पश्चात् प्रत्यस्येत् तदिमानेव लोकान् 
मिथुनोकृत्य तेषेन मुधि दौश्षयति ॥ ४ ॥ 
य जघनेन छष्णाजिने पश्चात् प्राडः जान्वाक 

उपविश्लि। स युच शुक्लानां च उष्णानां च सन्िभुवति 
तदेव मभिमुश्य जपत्यृक्सामुयोः श्ये स्थ ऽइति यद 



(रन देत्रार ) ॥ टली यकाणटम् ॥ ५९ 

प्रतिरूपं तच्छिल्प चां च साम्नां च प्रतिरूपे स्थ इत्येवे- 
तदाह ॥ ५॥ 

तेवा समारभ ऽइति। गभो वा ऽरुषु भवति यो दौश्ते 

स छन्दासि प्रविशति त॒स्साच्यन्नाङ्गलिरिव भवति 

 न्धक्नाज्गलय इव हि गुभाः ॥ € ॥ 
स यदुाह। ते वा मारभ ऽइति ते वां प्रविशसीौव्येवे- 

तदाह ते मा पात मास्य यन्नुस्योहच इतितेमा गोपा 

यत॒ मास्य यज्ञ॒स्य सस्याय इत्येवेतदादइ ॥ ७ ॥ 

श्रय दक्ठिरोन, जानुनारोहति। शम्मासि शएम्म मे 
यच्छेति चम्म वा ऽरुतत् छष्णस्य तदस्य त॒न्मानुषः शम्ब 
देवचा तस्मादाह शम्मासि शमे मे यच्छंति नमस्ते अक्तु 
सामा हिध्सोरिति श्रयाध्सं वा ऽरुष॒ उप्ााधिरोहति 

यो यन्न यन्नो हि कछव्णाजिनं तस्मा ऽ्वेतद्यज्नाय निहते 

तथो हेन मेषु यन्नो नु हिनस्ति तस्मादाह नमस्ते ऽअस्त 
मामा दिध्सौरिति।॥॥ 

स वे जघना ऽद्वेवाय्र ऽआसौत। च्रुय यदग्र ऽश्व 
खध्य उपविश्य खनं तचानुच्या ह रेट् द्र्स्यतिवाप्रवा 

 पतिष्यतोति तथा हैव स्यात् तस्माज्जघनाङ ऽइवेवाग्र 
 ऽआसौत॥ € ॥ 

-- ~~~ 

* “द् ् िगोनः- दति ग, घ । 



६० ॥ ग्रतप च ब्राद्ययाम् ॥ (रपर पूत्रार) 

श्रथ मेखलां परिहरते अङ्गिरसो द वँ दीक्ठितान- 
बल्य मविन्दत्त * नान्धट् व्रतादशन मवाकल्पयंस्त 

ऽर्तामज्नं मपश्यन्सरमापतिं तां मध्यत आत्मन ऊज्न 

मद्धत समाति त॒या स॒माप्रवस्तथो ऽखवेषु रतां मध्यत 

पत्मन ऊज्न धत्ते समात्ति तया समाप्रोति॥ १० ॥ 

सावु शणणौ भवति। मद्यसदिति न्वेव॒ णणौ यच 
वे प्रजापतिरजायत गुभे¶ भत्वेतस्मायन्नात्तस्य यन्नेदिष्ठ 

मुल्व सुसोत्ते शणास्तस्मात्ते पृतयो व्वान्ति युदस्य जरा- 

य्वासौत्तदौश्ितवसन मुत्रं वा ऽउल्वं जरायुणो 
भवति तस्माद षान्तरा व्वास्सो भवति स यथेवातः 
प्रजापतिरजायत गर्भा भत्वेतस्मा्यज्नादेव् मेवेषोऽतो 
जायते गभो भूत्वेतस्माट् यक्नात्† ॥ ११ ॥ । 

चिवद्ववति। चिदृडान्ं पशवो खन्न पिता 

माता यज्जायते त॒त् ठतौयं तुस्मात् चिवृद्धवति ॥ १२॥ 

मुज्जवर्णेनान्वस्ता भवति । व्वजो वै शरौ व्विरक्ष- 
स्ताये स्तुकासुग< खृष्टा भवति सा युत् प्रसलवि 
सृष्टा स्याचयथेद् मन्या र॒ज्वो मानुषौ स्यादयुदपसलवि 

9.9 
* ""दौचत्िता न बल्य मविन्द्न् त्. “द्रति सा०-सम्मतः डति वेवरः। 
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इहो परिष्छाचान्यचाचवं ब्टव्यम् (४, २,१; ३. ९; ६. १. २९.) | 

1 “यन्तात्"-दति गः घ। 



। 

| ( दण शत्रा) ॥ टतौ य॑ काण्डम् ॥ ६९. 

सृष्टा स्यात् पिददेवत्या स्यात्तस्मात् स्तुकासगः सृष्टा 
भवति॥ १३ ॥ 

~ तां पुरिहरते। ऊगस्याङ्गिरसौत्युङ्गिरसौ छता मज 
मुपश्चनुणम्रदा ऊजं सुचि पेह्ौति नुच तिरोहित 
मिवास्ति॥ १४॥ 

श्रथ नौोवि महूहते। सोमस्य नोविरसौत्यदौकि 
तस्य वा ऽअस्येषापरे नौविभवत्यथाच दौकितस्य सोमस्य 

तस्मादाह सोमस्य नौविरसौति+ ॥ १५ ॥ 

अथ प्रोणते । गर्भो वा ऽरुषु भवति यो दशते प्रा- 
हता वें गभा उरूवेनेव जरायुणेव तस्माद परोर्णते ॥ १६॥ 

स प्रोणते। विष्णोः शम्पासि शम्म युजमानस्येत्युभुयं 
वु ऽरुषौऽच भवति यो दौक्ते व्विष्णशच युजमानञ्च 

यद् ह दुौश्षते तदिष्णभवति य्युजते तच्युजमानस्तस्मा- 
दाह व्विष्णोः शम्भासि शम्य यजमानस्येति! ॥ १७॥ 

श्रथ छष्णविषाणा सिचि बभ्रौते। देवाश्च वा ऽञ्रसु- 

 राश्चोभुये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुदाय मुपेयुम्मेन व॒ 
देवा उपायन् वाच ममुरा यन्न मेव तदेवा उपायन् 

वाच मुसुरा रमु मेव देवा उपुयन्निमा म॒सुराः॥ १८॥ 

ते देवा यज्ञ॒ मब्रृवन्। योषा वु ऽइयं वागुपमन्तरयस् 

^ मसौति"-द्रतिग,घ। 1 सस्येतिः-दति ग, घ । 



६२ ॥ शतपथ त्राद्धय णम् ॥ (१० ५ब्रा०) 

इयिष्यते वे त्वेति स्वयु' वा हेवैश्षत योषा वा ऽइयं वा- 
गृपमन््रये यिष्यते वे मेति ता मपामन््रथत सा हास्मा 
ऽ्रारकादिवेवाग्र त्राख्यत् तस्माद् स्वौ पु्सोपम- 
न्ितारकादिवेवाग्रे ऽखूयति स होवाचारकादिविवंम 

ऽआदयोदिति।॥ १९ ॥ 

ते होचः। उपेव भगवो मन्यस हयिष्यतें वे त्वेति 
ता मुपामन््रयत सा हास निपलाश मिवोवाद् तस्माद् 

सती पुध्सोपमन्त्िता निपलाश भवेव वदति स॒ 

होवाच निपलाश भिव वं मेऽवादौदिति॥ २०॥ 

ते होचः। उपैव भगवो मन्यस्व इयिष्यते वे त्वेति 
ता मुपामन््रयत सु हैनं ज॒वे त॒स्मादु स्रौ पुमा 
चयत^ ऽर्वोत्तमः< सु होवाचाहत वे मेति! ॥ २१ ॥ 

ते देवा इक्षाच्किरे। योषा वा ऽदय वाग्युदेन तु 

यवितहेव मा तिष्ठन्त मभ्येति बहितां तन श्चागतां 
प्रतिप्रब्रतादिति सा देनं तदेव तिष्ठन्त मभ्येयाय 
तस्मादु स्रौ पुमाध्सः सरस्कृते! तिष्ठन्त मभ्येति ता 

हेभ्य जगतां प्रतिप्रोवाचेयं वा ऽच्रागादिति॥२२॥ ` 
न ------------------------- ~ _- - ---~- - -~- ---~~ 

* यन्तः द्रति घ । † भमेति!-शति ग, घ। 

॥ “संखते"- ति क, ख, वेवर्दृष्टख । 



( रण रत्रा) ॥ तौय काण्डम् ॥ ३ 

तां देवाः“ । अुसुरेभ्योऽन्तरायंस्ताई स्वकत्याग्नावेव 

परिगृह्य सव्वेहत मजहव्राहतिहि देवानाध्स या 

मेवाम् मनुष्टभाजदवस्तुरेवेनां तदेवाः स्व्यकुव्बत ते- 

ऽसुरा ओत्तवतचसो हेऽलवो दऽलुव इति व्वदन्तः पुरा- 

वभ्रुः ॥ २३ ॥ 

तेता सुपि वुाच मूदुः। उपजिज्नास्यार स म्लेच्छ 
तस्मान्न ब्राह्मणो न्तेच्छेदसुचा हेषा व्वागेवु सुवेष 
दिषताई सपल्ाना मादते व्वाचं तेऽस्वात्तवचसः पुरा- 

भवन्ति यु णव मेतद्ेद्† ॥ २४ ॥ 

सोऽयुः यज्ञो व्वाच मयिद्ध्यौ । भिथुन्धेनया स्या 
सिति ता सम्बभूव ॥ २५ ॥ 

इन्द्रो इ वा ऽदंश्षाच्चके। मदा ऽइतोऽभ्वं जनिष्यते 
यज्ञ॒स्य च मिथनादाचंख यन्मा तन्नाभिभवेदितिस 

इन्दर एव गर्भा भत्वेतन्धिथनं प्रविवेश ॥ २६ ॥ 
स॒ इ संवत्छरे जायमान इक्षाच्चक्रे। महावीर्या वा 

ऽइयं योनियं मा म॒दौधरत यदं मेतौ महदेवाभ्वं 
नानुप्रजायेत यन्ना तनाभिभवेदिति ॥ २७ ॥ 

तां प्रतिपरामुश्चवेश्चाच्छिनत् । तां यज्ञस्य शौषन् 
प्रत्यदधाद्यन्नो हि छष्णः स यः सु यन्नस्तत् छष्णाजिन्ं 

* ष्देवा५-इति ग, घ । 1 वेद्)-इति ग, घ । 



€8 ॥ श्तपथन्राद्यणम् ॥ ( प° भव्रा०) 

यो सा योनिः सा कष्णविषाणाय यदेना सिन््र 

अआवेश्याच्छिनत्तस्माद्ावेष्टितेव स यथेवात इन्द्रोऽजायत 
गभा भत्वतस्मान्मिथनादेव सेवेषोऽतो जायते गर्भा 
भत्वेतस्मान्मिथनात्* ॥ र ॥ 

तां वा ऽउत्तानुा मिव बध्राति। उत्तानेव वं योनि- 

गुम बिभत्यथ दुक्विणं मव मुपय्यपरि ललाट मुप-. 
स्पश्तौन्द्रस्य योनिरसौतौन्द्रस्य देषा योनिरते वा 
्येनां प्रविशन् विश्त्यतो वा जायमानो जायते तस्मा- 

दादेन्द्रस्य योनिरसोति। ॥ २९ ॥ 

अथोल्िखति। सुसस्याः छपौस्कधौति यन्न. मेवे- 
तज्जनयति यदा वै सुष॒मं भवत्यथालं यज्ञाय भवति 
युदो दःषमं भुवति न त॒द्यात्म॒ने च नालं भवति तुद्य 

मवत॒ज्जनयति ॥ ३० ॥ 

अथ नु दौश्छित्ः । काष्टेन वा नखेन वा कण्डूयत 
गुभौ वा ऽरुष भवति यो दुौक्ते यो वे गुभस्य काष्ठेन 
वा नखेन वा कण्डुयेदपास्यन्! स्ित्येत्ततो दीशितः 
पामनो भवितोर्हौँङितं वा ऽननु रेता६सि ततो रेताध्सि 

पामनानि जनितोः खा वे योनौ रेतो न हिनसयेषा 

#* “न्त्'-दरति ग, घ। † “सौतिः-दइरति ग, घ । 

‡ (्दपास्य-दइति क, ख, वेबर्दृद्ख्च । 



( रञख० शत्रा ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ९५ 

वु ऽरुत॒स्य खा योनिभवति य॒त् कृष्णविषाणा तथो हेन 
मेषा न हिनस्ति तस्मादौशितुः कष्णविषाशुयेव कण्डु 
येत नान्येन छंष्णविषाणायाः ॥ ३१ ॥ | 

अथास्मं दण्डं प्रयच्छति । व्वुजो वं दण्डो व्विरक्ष- 

स्तायं ॥ ३२ ॥ 
ौदुम्बरो भवति । चरनं वा ऽऊगुदुम्बर ङनाऽन्ा- 

दस्युवरदध तस्मादुौदुम्बरो भवति ॥ ३२॥ 
सखसम्मितो भवति। रतावद्े व्वौय्यः स युवदेव 

व्यौय्य' तावांस्तह्ववति यन्ुखसम्मितः ॥ ३४ ॥ 
त म॒च्छयति । उच्छयस्र व्वनस्यत ऽऊ्खा मा पाद्य 

हस आस्य यनज्नस्योदच इत्या मा गोपायास्य यज्ञस्य 

ष्याया इत्येवेतदाइ ॥ ३५॥ 
अच हके । अङ्लोश न्यचन्ति व्वाचं यच्छन्त्युतो हि 

किञ्च न॒ जपिष्यन् भवतौति व्वुदन्तस्तुदु त॒था न॒ 
कुाद्य॒था पराञ्च धावन्त मनुलिष्त तन्नानुलभेतव् 

इ सु यज्नं नुानुलभते तस्मादमुदेवाङ्गलोन्युचेदमुच 

व्वाचं यच्छेत् ॥ ३६ ॥ ` 
अथ यदीक्षितः५* । चं वा य॒जव्वा साम वाभिव्या- 

हरत्यभिख्थिर मभिखश्िर मवतद्यज्न मारभते तस्ादम- 

चेवाङ्गलोन्धचेदम्च व्वाचं यच्छेत् ॥ ३७ ॥ 

* “च्तितःः-दइति ग, घ। 



९६६ ॥ ण्रतपथब्राद्यणम् ॥ (१० धत्रा०). 

अथ यदाच युच्छति । व्वाग् वे यज्ञो यन्न. मवेतदा- 
 त्सुन् धत्तेऽथ य॒द्वाचंयसो व्याहरति तस्माद् हैष विष्टो 

यन्नः पराड्गवत्तते तते व्वेष्णवौ मच॑ वा यज्वा जपेद् ` 

यन्नो वे विविष्णस्तुद्यन्न' पुनरारभते तस्यो हेषा प्राय- ` 

शित्तिः ॥ ३८ ॥ | 

अथैक उददति। दौष्ठितोऽय' ब्ाद्यरो दौक्ितोऽयु 
ब्राह्यण इति निवेदित सेवेन मेतत्सन्तं देवेभ्यो निवे- 
दथत्ययुः महावीर्य्यो यो यन्न प्रापदित्ययु' युष्माकंको- 

ऽभूत् त गोपायतव्येवतदाइ विष्छुत्व आह बिद्धि 

यज्ञुः+* ॥ ३९ ॥ 
थ य॒ट् ब्राह्मण इत्याह । अ्रनडेव वा ऽअस्यातः पुरा 

जानं भवतोदः. चाह रश्षाश्सि यापित म॒नुसचन्ते 

तदत रक्षारस्येव रेत श्रादधतौत्यथाचाड़ा जायते यो 

ब्रह्मणा यो यन्नाज्जायते तस्मादपि राजन्य वा ववेश 
वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयाद् ब्रह्मणो हि जायते यो यन्ना- 
जलायते तस्मादाहनं सवनकतःः हन्यादेनसखौ डव 
सवनक्तति ॥ ४० ॥ ५॥ 

॥ इति प्रथमप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्यणम् [२. १.|॥ 

# यन्तुः? द्रति ग, च । 



(रख शब्रा) ॥ टतो यकाण्डम् । ई 

॥ ओौगणेश्राय नमः ॥ 

यस्य निःशसितं वेदा यो वेदेग्योऽखिल जगत् । 

निर्ममे, त महं वन्दे विद्यातोयमहेश्वरम् ॥ ९ ॥ 

दी चाङ्तोर्विधायाय हृष्णाजिनदौ चा माद “दचिणेनाहव- 

नोय मिति । आदवनोयस्य दकचिणे देर चं ृ ष्णाजिने श्रासतोयं 

'तयोरधि' “एन यजमान' 'दौचयतिः । तद्गतं दिवं प्रणवति- 

"यदि दे भवत इति ॥ १ ॥ 

"सम्बद्धान्ते भवत दूति । ते च परस्परं सम्बद्धपर्न्तपरदेगे 

भवतः, श्रास्तरणे। प्रकाशं कात्यायन श्राद- “श्रा हवनौयं द चिएेन 

कृष्णाजिने मांससहिते स्य॒तान्ते तदोख॒पञ्चादासन्जनवतो निद- 

चाति"-दति, । “तद्म॑ससुतेः-दति। यथोभयोमोंसप्रदे शयोः 

सम्बन्धो भवति, यथा च तदंनप्रदे गेषु पश्चाद्भागे उति" “परस्परः 

युते भवतः, तथेकस्योपयेपर मा्ुएयात् । तथापलम्बोऽपि- 

““्रन्तर्मा साभ्याम्बहिर्लो मभ्याम्?-दइतिः ॥ २ ॥ 

` एकडृष्णा जिनपक् सुत्वा प्रशंसति- “यद्यु एक भिति । "तत्, 

एकम् एव कृष्णाजिनं लोकच्रयात्मकम् ; अरत एकेनापि दौचयेत्। 

दिवः' द्योतमानलेन श्एक्ञरो मां शरस्तद्रपं भवति। एथिव्याः श्वामलत् 

ङष्णारनां तद्रपलम् । “यदि बेतरयेति । भूलोकख्लो कयोमेनुयेः 

परि दृश्वमानापरिदृश्वमानल मपेच्छ वैपरौत्योपन्याखः। “यान्यवेति। 

श्यान्येव लोमानि "बभूणिः बनधुवर्णनि, हरौणितानि' इरित- 

(लः का खनौ खू° 9. डे. ० | 

एत आपण 1 ख्ू° १०१ च्छ १२ | 



६८ ॥ ग्रतपथत्राद्यणम् ॥ (१९प- ध्रा). 

वर्णानि च दृश्यन्ते, "तानि चरन्तरिचम्य रूपम्; “नोलं नभः"-दति। 
लोकप्रसिद्धः ॥ ३ ॥ 

“अन्तक सु तर्होति । तर्हि तस्मिन्नेकङ्लष्णा जिनपक्ते “अन्तक 

मु" अन्तप्रदेश मेव "पञ्चात्" भागे प्रत्यस्येत्" सङ्ेचयेत्, सन्ि- 

प्रदे गेन दिगणोकुर्यादित्ययः । तथा च सचम्- “एकं चेत् पश्चात् 

पाददिगृुणएम्”-दतिः ॥ ४ ॥ 

रृष्णाजिनदौचायं मुपवेग्रनप्रकार माह- “चरथ जघनेनेति । 

रृष्णाजिनयोः पश्चाद्वागेन सय मपि पश्चात् प्राङ्मुखो द चिण- 

जान्वाक्गः उपविशेत् । 'जान्वाक्गः' सड्वितजानुकः, श्रारुद्यो पवि 

दित्ययेः । “दकिणं जानचाच्यास्ते पश्चादेनयोः"-दतिर द्ूचम् । 

आआसोनः तत्छसिखखान मित्यथंः । “एव ममिष्टश्य जपतोति । एव 

मित्यभिमशेनप्रकारस्याभिनयःर ॥ 

मन्ल्स्यं शिल्यपद* वयाचष्टे- “यद्वा दति । प्रतिरूपं प्रति- 

ङतिः। वेः-शब्देन लोकप्रसिद्धिर्च्यते। लौकिका हि दरितुरगादि- 
प्रतिरूप शिल्प भिव्याह्ः । एएक्तङृष्णयोरेवक्यामप्रतिरूपवलं तैत्ति- 
रोयके उक्तम्- “एष वा छचो वर्णौ यच्छा छष्णाजिनखेष सानो 

यत् छष्णम्”-द्तिः ॥ ५ ॥ 

१-- का० ओरौ खू° ७. ३. २९। 
र-- का० श्रौ ° द° ७. ३. २२ । जान्वाय' नीचं मूमिस्यणटं छतिति द° । 
द-- का० श्रौ° खू० ७. ३, २३। 
४-- वा सं° 9. €. १ द्रव्यम् । 

> 
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(रण शत्रा) ॥ टतौयकाणडम् ॥ ६९ 

 दितौयं भागं याचे "ते वा सिति। गर्भो वा एष 

भवति"- दरति, । वैः-श्ब्दाऽतर अुत्यन्तरप्रसिद्धिरुच्यते । तथा चेत- 

रेयकम्- “पुनर्वा एत लिजो गभं कुवन्ति यं दौच्यन्ति”- 

दूतिः । ऋन्दांसि' मायच्यादौनि । ̀ न्यक्ाङ्गु लिः" मुष्टौ करणेन 

सड्चिताङ्गलिः? । उक्रलच्ण सुपवेशन प्रथिद्धगभेषामान्येन दृढयति- 

“न्यक्ताङ्लय द्व होति ॥ ६ ॥ 

“स यदाहेति । उदृक-शब्दाथं माह- “च्रास्य यज्ञस्येति । 

संस्थाया दत्यथैः । उत्तमा क् “उदुकू", तेन समाभिलेच्छत इतिं 

हयसछदु क्तम्“ ॥ ॐ ॥ 

अ्रनन्तरं छष्णा जिनारोहणं विधत्ते- “श्रय द्विणेनेति । 

"चम वा दत्यादि । मनुखेषु यत् चमेः-द्रति प्रसिद्धम्, “एतद् 

देवचा' देवेषु सुखडेतुलात् शरभे'-शब्दाभिधेयम् ; अतो दे विकेन 

खरूपेण श्र्मासोति* छृष्णा जिनस्य स्तुतिः । दहिंसापरिडहार प्रसक्ति 

द शंयति- “श्यां मित्यादिना । यन्नञाख्यश्रेयोऽतिरिक्रक्रमेण- 

राद्धं प्रायंन युक्तं मित्यथः॥ ट ॥ 

१-- श्रुक्रशोणितं गर्भाश्यस्य मात्मप्रहतिविकारसम्भच्छितं गरम 

दइवयच्यते”-इति श्ुश्चु° १. ३दे६. २०। | 
र--रे* ब्रा० १.१. ३ । “गभ वारव दौत्ित उल्बं वासः धोर्णुते 

तस्मार् गर्भाः प्राता जायन्ते-इति च त° सं° ६. १. ३. २। 

३ ““मुौ कत्वा गमऽन्तः शते, सुषौ त्वा कुमासो जायतेः-इति 

च रो० त्रा १. १.३ । ॑ 

४-- पुरस्ताद् (१२ ए० रधं, ४२ ए० १ परं) अष्टम् | 

१-- वा सं° 8. €. २ ब्व्यम् । 



११. ॥ ग्रतपचन्राद्ययम् ॥ (११० भव्रार) 

“स॒ जघनाद्धे दति । “खः आरूढः जघनाद्धः इष्णाजिनस्य 

पञ्चद्धागे एव श्रयः प्रथमम् श्रासौत्"५। विपचे बाध 
भाद- च्य यदप्र दति। श्यः “एनं मध्यप्रदेश्र मारूं 
जयात्, अन्यः द्रषतिः दृष्तः कुल्सितगतिर्भविश्यति, ततः 

"पतिष्यति" चति ॥ € ॥ | 

श्रय मेवलाटौोचा माह- “चरथ मेखला मिति। "परिहरति 
मध्ये परितो बेषटयेदिव्यथः । पुरोडन्तान्ताभिधानेन तां मेखलां 

परशंसति- “श्रङ्गिरस इति । "बल्यं बलाई बलकरं वस्तु 'नावि- 
न्दन.” । दौवये कारण माह- तात्" तत्साधनात् पथसः “न्यत् 
अ्रग्रन “नावाकल्पयन्' यतः, श्रत दृत्यथेः। "तेः “एताम् 'ऊजैम्' । 

ऊक" बलं, तत्साधनलात् मेखला ऊभि्युच्यते । ऊर्गिंति तिभि- 
नष्टि- “समात्ति मिति । सम्यगाायते बल मनयेति समाधिः 

मेखला ॥ ९० ॥ | 

तस्या उपादानद्रय माह- “सावे शाणौति । साः समाधिः 
त्राणो" शणमयो भवेत् । "दोः सुखसंस्पर्शा “त्रसत्” भवेत् । द्रति 
नवेवः अनेन खल्वमिप्रायेण, गर्भाणां मादुंववोपेकितिला दित्यर्थः । 
शणएवाससो सत्यत्ति माद “यत्र वा दूति । यत्र' यस्मिन् काले 
“प्रजापतिः यज्ञसकाशादुत्पन्नः, "तस्यः प्रजापतेगेभग्रतस्य नेदि- 
ष्टम्" भरत्यन्तसन्निहितं “यदुल्व मासोत्” नतेः शरणाः” श्रभवन् । 
"तस्मात्" गभंमालिन्यघन्भवात् निः शणाः 'ूतथो वान्ति' दुगेन्धा 

९-- का० श्रौ° खू° ७, ३, २५ बयम् । 



( रअ० शत्रा)  टलोयकारडम् ॥ ७ 

भवन्ति । उरूबं नाम पटसदुशं गभस्थान्तर्वे्टनम्९ । “स उल्वाटतो 

गौ भवति-दन्येतदारण्यकम्? । प्रतिनि ओ बहवचनं शण पेक्म् । 

जरायद्वे्टनम्? । प्रजापतेः सम्बन्पि तत् दौदितेन धायं वस्त 

मग्डत् । उभेऽपि गभेरूपप्रजापतिवदहौचितस्वापि गभंवात् धार्यं 

्भ्ूताम् । मेखलाया वसनान्तरलं विधत्ते “च्न्तर वेति । “ख 

यथेवेत्यादि । स्यष्टम् ॥ १९ ॥ 

सावा इत्याटि । च्रजावयादिरूप मन्नं पिदमादपुचात्मना 

“चिर भवति' यतः, श्रतस्तदात्मकलात् मेखलापि रगुण 

कन्या ॥ १२॥ | 

तस्या सुञ्चशाखाभिभितलं विघत्त- “मुञ्जवल्गरेनान्वस्ता दूति। 

शरस्य वज्ञावयवल्ात् रचोविवासकलम् । तथा च तैत्तिरौयकम्- 

“इनदरो त्राय वज्रं प्राहरत् स चधा यभवत्"-दत्युपक्रम्य “चेऽन्तः 

शरा श्रश्रोयैन्त ताः श्रकंरा श्रभवन् तच्छकंराणां श्कंरलं वञ्च वै 

शकंराः"-इति*। मेखलाया: केश्रवेणोवन्निर्माणं विधत्ते- “स्तुका सगं 

ष्टा भवतोति । श्टुकाः केग्रवेणौ, सा यया ज्यते, तथा ष्टा 

निमिता भवेत् । उक्तप्रकारं प्रशंसितुं प्रकारान्तरयोर्टोष माद- 

“सा प्रसलवोति । शशाः मेखला, यत् यदि प्रसलवि ष्टाः 

१, ३-- “शमौ जरायुणाटत उरं जद्धाति जन्मना"-दति वा० सं° 
१९. ६.१ ब्रद्वयम् । 

र- ्ान्दो० त्रा उप० ५.९.१९ । रे°तव्रा० १.१. ३। निरू° €. ६. ऽ। 

8-- ते° सं° ५.२. ९. । %दन्रो --°खभवत् । स्पयस्ततोयं, रथस्तृतोयं, 

युषस्ततोधम् । °--° येऽन्तःश्यरा इ्यादि । 



७र ॥ ् रतपयन्राद्यणम् ॥ ( शप्र धत्रा० ) 

दक्धिएपाण्व्यापारेण निभिता खात्, तदा "यथाः येन प्रकारेण 

“भ्रन्याःः लौ किक्यः, गवादिबन्धनरव्नवो मानुव्या भवन्ति, एव 
भिय मपि मालुख्येव भवेत् । शत् यदि ्रपसलवि ष्टाः सव्य 

पाणिनोपरि वातेन निमिता सात्, तदा “पिद्देवत्या स्यात्? । 

तस्मात् “स्तुकासगे खष्टेति उपसंहारः ॥ १३ ॥ 

वन्धनमन्तं विधाय व्याचष्टे ^तां परिदरतौति । “श्रङ्गिरसो 

ह्येता मूजं मिति । त्रच “दि'- शब्देन श्रुत्यन्तरे प्रसिद्धिराविक्ि- 

यते । तया च तैत्तिरौयकम्- “अङ्गिरसः सुवे लोकं यन्त ऊज 

 व्भजन्त'-दत्या दिः । श्र कात्यायनः- “मेखलां वघ्नौते बर्ण 

चिदरतं शणमु्जमिश्रा मन्तरां वासस ऊगसौ ति-दति ॥ १४ ॥ 

वस्तान्तस्य समन्त्रक सुदरदन माह “श्रय नोवि मितिः । श्रयेः 

सोमयागात् प्वेम् । “दौकितख' शसोमख' सोमयागकन्तुवाद् 

दौकितो द्युपचारेण सोम दत्याचक्ते ॥ १५ ॥ 

वाससा श्राच्छादनं विधत्ते “त्रय प्रोणेत दूति । ऊणेतेः 

आरच्छादयति॥ १६॥ 

“स प्रोणत दूति । श्राच्छादयप्रदे्रविगेषः ए खष्ट उक्रः- 

“शिरः प्रणते विष्णोः शरमांसोति”- इतिः । विष्णुशरब्दः पुरुषो - 

९-- अङ्गिरसः०--° अभजन्त । ततो यदशिव्यत् ते शरा अभवन्रग् वै 
णरा यच्छरमयो मेखला भवत्युजं मेवावर्न्धे?-इति ते° सं ° 

५, ४. २, € । | 
र-- का° श्रौ° सू ७. इ. २६ । मन्लपाठस्तु वा० स ९.६०.२९॥ 

३२-- का° ओ ° सू ७, ३. २७। पः 
४-- मन्त खषः-- वा सं° ४.९०. २ । 



(र. श्व्रार) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ७§ 

न्मे प्रसिद्धः; अअरचाभिमत मये माह- "उभय वा एष इति । 

दौच्षणोयेष्टौ आग्नातरैष्णवे हविषि विष्णदेवतेति तत्सस्कार संतो 

यजमानोऽपि विष्ण॒रित्यभिप्रायः ॥ १७ ॥. 

` वस्त्रान्ते छष्णविषाएबन्धन माद “च्य कछष्णविषाण मितिः । 

(विबि सिग् वस्तरान्तःर, तच बप्रौचात् । रष्णए विषाणोत्पत्यथं 

माख्यायिका मादह- “देवाश्च वा अरसुराखेत्यादिना । प्राजापत्याः 

प्रजापतेः पुच्ाः "पितुरद्य" पेटकं घनम् । दद्धियेषु मध्ये "मन 

एव देवाः प्राप्ताः, वाचं वागिद्धियम् श्रसुराः' । तथा यज्ञ मेव 

१्देवाः उपगताः, "वाचम्" इद्धियम् “श्रसुराः' । त्रम्" दिव मेव 

"देवाः, (दमाम् एथिवोम् ्रखुराः' ॥ १८॥ 

न्ते देवा दति। एवं सति देवा वाचोऽपि खाघोनलकरणणच 

“यज्ञम्” एवम् “अनरुवन्”- यज्ञ ! रयं वाक्" योषा", लं तु पुमान्; 

तस्नात् ताम् उपामन्यखः सम्भोगायं सङतेनाङ्य, सापि लाः 

लां हयिग्तेः आ्रआकारयिव्यति दतिः अन्रुवन्। तत्तद् ठत्तान्तं 

जानतौ श्ुतित्रूते-- न केवलं तेषां वचन मेव, किन्तु खयं वा 

ह एव' यज्ञः स्वय मपि एतः विचारितवान् । ईक्तणप्रकार 

मनुवदति- “योषेति । “मा मा मपि (यिबयतेः अतः “उपमन्तये' 

अह मिति। उपमणन्तिता "साः श्ये" प्रथमवारम् शच्रारकात् श्रार 

१-- का० खौ ° सू 9. इ, २८ । मन्तस्लस्य - वा° सं° ४,९०. इ । 

र-- वसनस्य दश्रा इति यावत् ; अतरखवाह स्पदम्-- का० श्रौ° ७. ३. 

२९ दू वे “द ग्रायाम्”-इति । कारवाना सुत्तरोये बन्धन माघ्नातम् । 
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७9 ॥ शदपयत्राद्ध म् ॥ (शप्र ५त्राः )} 

मेव ॒श्रारकम्,° तस्मादेव । लोकदृष्टान्तकथनं स्पष्टम् । जातं 

इन्तान्तं देवेभ्यो नित्ेदयति- “स होवाचेति ॥ १९ ॥ 

^ते होच्रिति। श्रय पुनरदेवेर्याच्यमानो यज्ञः ता मुपा- 
मन्लयत' । “साः श्रपि निपलाश्र मिवः निपतितपणैं इचादिक 
भिव, तद्यथा केवलं कम्पते, एवं भरिरश्चःलनेन “उवाचः इत्यरथः । 
श्रथवा पलागशरनिपतन मिव श्रोष्ठचालनेनेत्यथेः । “तस्मादित्यादि 
पूवेवत् ॥ २० ॥ २१ ॥ | 

नते देवा दति । ठतौयवारे लाहतवतौी च्राकामं टनत्तान्त 
ज्ञातवन्तो देवाः हि ईैचाञ्चकरिरः। कथम्? (यं वाक् योषाः 
खल् श्रसतु नामेत्यत राह “यत्” यस्मात् “एनं यज्ञं न युविताः 
न॒ भिलितवतो, च्रतो न विश्वसितयेत्यथः। एव मोकिला, डे 
यज्ञ ! तवान्तिकं कथं गच्छामि, किन्तु हे वाक्! लम् दद 
स्थाने "एवः “तिष्ठन्तं “माः माम् श्रभिगच्छ दति ब्रूहि" इत्य- 
ब्रुवन् । तया ता मागताः वाच नः' अस्माकं अतिप्र्रतात् 
निवेदयतु (दतिः च अन्रवन् । सा्याकारिता "तदेव तत्र सद्धेत- 
प्रदेशं तिष्ठन्त मेव यज्ञ मभिगता । श्रय स यन्नो वागागतेति 

दवेभ्यः प्रोवाच ॥ ९२॥ 

तां द्वा दति । ताः वाचं 'टेवाः' असुरेभ्यः “अन्तरायन्' 

तथा वजितानङ्वेन्। सखौशत्य' चाभ्निमुख मन्तरेण खभोगायो गात् 
श्रभ्रावेवः तां वाचम् श्रनुष्टुभा “विश्वो देवस्य नेतुः" -दत्येतथा 
यथा पुनरखुराणं निराग्रा भवति तथा स्वेतः “्रजुहवुः' । केवला 

१-- “खरा चमेपभेदि का” इत्यमरः २. ७०, ३५ । 



( रञअर रत्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ । हि 

कि न खौरतेत्यत आह- “श्राङतिर्होति। आह्तिरूपेणाद्नौ 

दत्त मेव देवानां प्रिय भित्ययेः । अरय ते च्रसुराः (्ात्तवचसः" 

देवः सौकतवचसः “डे अरयः हे श्ररयः"-द्यु्चारयितु मक्ता 

““इहेऽलवः हेऽलवः*°- दति वदन्तः" पर ग्रता. ॥ ९३ ॥ 

प्रसङ्गात् कञ्चिद् वाज्विषयं नियम माह ^तचेति । “उप 

जिज्ञासया ज्ञातव्या, सन्दिग्धं वाचम्, ऊचुः उक्तवन्तोऽसुराः । स 

तेच्छः सण्दिग्धारथस्या पथं रूपस्य वचसो भाषणं यत्, तत् स्लेन 

मित्यथैः । यदा य ईदृशौ वाचं वदति, स श्लेच्छः । "तस्मात्" “न 

नेच्छेत्" खेच्छो न भवेत्, तदौया मपाथियां भाषां न ब्रूयादि- 

व्यर्थः । रस्याः शअ्रसुरेव्वाडहिता । उक्तायपरिज्ञानं प्रशंसति- 

"कव ज्ञतैष दति) असवः सपना, अनेन ज्ञाचा अपदतवचसः 

सन्तः “पराभवन्तिः ॥ २४ ॥ 

यद्ये माख्यायिका प्रपञ्चिता, त मयं विधातु माह- “सोऽयं 

यज्ञ इति । अभिध्यानप्रकारः प्रद् श्वेते- “मियुनोति । “सम्बभ्रवः 

सङ्गतोऽग्डत् ॥ ( २५ ॥ 

"न्द्रो ह वा इति ।) (दतः अ्रस्नात् “मियनात्" श्रभ्वम्ः 

पत्यं यज्ञवाचोभिधुनात् “यत्” “जनिग्यतेः, ^तत्" तस्मात् मा" 

मां (नाभिभवेत्" (इतिः । एव मोकिला अ्न्योत्पत्तिभयात् सः 

इन्द्रः एवः वाग्योन्यां खयं "गर्भो" शला प्रविष्टः ॥ ( २६ ॥ 

१९-- व्याकरणाध्ययन प्रयोजनकथनपरवार्तिकव्याख्यानावसरे पातञ्खले मद्धा- 

। [ऋति > ड (र 

भाष्ये पस्पण्ायां चषा श्ुतिरद्धंता, पर तच तु हेऽललयो 

हेऽलयः"- दति पाठः । 



छद् ॥ ् रतपय ब्राह्मणम् ॥ (१० भ्रा) 

“ख ह सवत्छर इति ।) तत्र संवत्छर मुषित्वा ` ्रजायत । “मा 

मदोधरतेति । खरामश्या विष्करणम्, तच योनेदेङवौयंलमरग्रंस- । 

नायो पयुज्यते । एतस्मात् भिथुनात् मा मनु अन्यत् महत् “भ्वम् 

अपत्यं नोत्याद्येत, “यन्मा मभिभवेदितिः ॥ (२७ ॥ | 

“तां प्रतिपराश्श्येति ।) प्रतिपराग्डष्यः योनिदेशे कि 

मुत्पादक मिति विचाचे, ताम्ः श्रावेश्चः रहस्तेनावेष्टनं ङा 

अदधात्" यज्ञशिरसि स्थापितवान् । “यज्ञो हि छष्ण द्रति।. 

'हि'-श्रब्दन "यज्ञो देवेभ्यो निलायत कृष्णो रूपं छवा? 

दत्यादिश्ुतिप्रसिद्धिरभिधौयते? । अतः प्रसिद्धो "यः ष्णः 

म्टगोऽस्ति, सः एव निदानेन “यज्ञः, तत्ः एव यजमानेन धायं 

'@छष्णाजिनम्' तस्या वाचो “योनिः । “सा कष्णविषाणण' चान्या । 

छृष्णविषाणएधारणे लिङ्ग दशेयति- “देना मिति । उक्तायंज्ञं 

परशंघति- “स यथेवात दति॥ २८॥ 

तस्या बन्धने ऊद्धसुखतं विधत्ते “तां वा इति। यो निर्यद्यधो- 

सुखं गमे विषयात्, तदा पतेदेव, श्रत उन्तानभरणं सिद्धम् ; ̀ 

तत्घाघम्यात् "ताम्ः उन्तानाम् बध्नीयात् । बन्धनप्रकार मादह- 

'दकचिणां भ्तृवम्" आरभ्य ललारस्येषदुपरिप्रदेशं स्यत् । अरर. 

खूचम्- “कृष्णविषाणां अवलि पञ्चवलिं वोत्तानां . द शावां 

बध्रौते तया कण्ड्यनम् उपस्पशत्येनया दकिणएस्या भुव उपरो न्ख . 

योनिरिति इतिर। मन्तं व्याचष्टे- “इन्द्रस्येति । शतः दहि 

१-- ९का० १.४. ९, ति" सं ६.१. २.९, वान सं°२.१.१। 

र-- का० आरौ सू ७. द. २९, २०, ३९ । वा० सं ४.१०. ४। 



( श्ण शत्रा ) ॥ दतौ यकाण्डम् ॥ ७9 

` श्रस्या योनेः सकाशात् खल् ्रविश्रतिः गभरूपेणेद्धः । गभप्रवेश- 

निगंमयोः साघधनत्वाटिनद्धस्य योनित्वं सिद्धम् ॥ २९ ॥ 

तथा श्मेरूपरि समन्लक सुल्लेखनं विधत्ते- “श्रयो क्िखतो ति९। 

“लषोः' कषटस्यलौः सण्डद्ध शस्या: रधो तिः मन्ता्थेः । (ठषो्धिः 

-इत्यज्न कस्कादिलात् सत्वम्? । एतत्" एतेनोल्लेखनेन । स्पष्ट मन्यत् । 

न्यदा वा इति। "यद्ाः खल् (सुषम ङव्या दिसन्यत्या “खुषमं 

सुखप्रदः संवत्सरो (भवतिः, तदैव यन्नोऽनुष्टानाय प्रभवति; यदा 

उक्तवैपरौत्येन ष्दुःषमं' दुःखडेतुः संवत्सरो भवति, तदा श्रातमने" 

खश्ररोररच्णयापि न प्रभवति; का कथा यज्ञस्येति ॥ ३० ॥ 

कृष्णविषाणया कण्ड्यनप्पर सनां साधनान्तरं निन्दति- “श्य 

न दौकिति दति । यः किद् गभ॑स्ः इति कमणि षष्ठौ, गभं 

काष्टादिना विकरेत्, तदा स गभः" श्रपगच्छन् तिं प्राप्नुयात् । 

ततोऽन्यस्य साधनस्य दुष्टात् तेन विकषेमाएः (दौ लितः पामनो 

भवितोः । “पामाः विचचिका, मलर्थोयो नः, तदान् भवितुं मर्या 

भवतोत्यथेः । न केवलं दौकितः खय मेव पामनो भवति, किन्त 

तदुत्यन्नाः पुरा अपि तादृश भवन्तोत्याह-- “दौ चितं वा च्रचिति। 

विपकच्चे दोष सुत्वा खपक्े तदभावं दभ॑यितु माद- “खा वा 

दरति । छष्णएविषाणएाया योनिलात्, दौ चितस्य गभ॑लात्, हिंशा- 

भावाय शहृष्णविषाएयेव कण्ड्येत' दति विधिः ॥ २१॥ 

९-- का०श्रौ० खू° 9. ३. ३२ । २-- मनस्तु वा० सं ४.१०. ५। 
"जः पाण दू° <=, ट. 8ख | ४- पाण दू° ५, = र ०० | 

५-- काण ्रौ° सू० ७9. ३. ३० | 



< ॥ ण्रतप यत्राद्यगम् ॥ ( १० भत्रा९ ) 

श्रय दण्डन दौकचां विधत्ते- “श्यामा दति । प्रहारसाघन- 

लार् दण्डस्य वच्चलम् ॥ ३२॥ 

“ज्र दुम्बरो भवतोति । "ऊक् बलकररसष्टपम् अन्नम्" । 
उदुम्बरस्योक्ररूपतं तेत्तिरौयके ्रान्नातम्- ष्देवा वा ऊन्ने ` 

व्यभजन्त त उदुम्बर उदतिष्ठत्"“-दइतिः॥ रद् ॥. 

“मु खसम्मित इत्यादि? । स्ष्टम् । सु खपयन्तम् । प्रत्यङ्गे वौयं- 

सम्भवात् ततोऽघः कण्ठादिसम्मितं न कूयादित्ययंः ॥ ३ ४ ॥ 

दण्डस्यो च्छरयणं समन्लकं विघत्ते- “त सुच्छरयतोतिः। उद्कू- 

शब्दस्य समा्षिवाचकलप्रकारोऽसजृत् प्रदशितः* ॥ ३५ ॥ 

दभः पादनानन्तरं सुष्टौकरणवाग्यमावुक्तौ । स एव खाभिमतः 

कालः। खामिमतवश्चा् वाचं च यच्छन्तिः-दति चकारेणावगम्यते 

दण्डदौ चानन्तरं तयोः काल दतौमं केषाञ्चित् पक सुपन्यश्य तेषा 

मभिप्राय माविष्कुत्य खपन्च सु पसंहरति-- “श्च हैक इत्यादिना । 

“रतो दिः अस्माद् दण्डग्रहणकालादृद्धंकाले किञ्चिदपि न जपि- 

ग्यन् भवतिः, जप्यस्य च स्वस्य प्रवं मेव निष्यन्नलादिति भावः । 

"यथा पराञ्च सिति । तेषां पच्च दोषप्रदशनं पराटृन्तस्य पुन्णं 

दुधंट मिति शमुचचैव' प्रागुक्तः काले, द्भपावनानन्तर मेव कन्तव्य 

भित्ययेः ॥ २६ ॥ 

१-- “ऊर्ग्वा अन्नाद्य सुदुम्बर”"-दइति रे° ब्रा० ८. २. 8 । 
र्--का० खौ० दू ७ ४,१। 

इ३-- का० खौ० ० 9. ४. २। मन्तः-- वा० सं० ४.१०. ६। 
४-- रय ए° रप०, 8रए० १पं०, धृ<्ए० €पं° उद्वम् । 

५-- ९. ३. २५, २७ क शिडिकं (४२, ४३ ए०) द्वे । 



( रच शत्रा) ॥ ढटतोय काण्डम् | € 

, स्पचे गणान्तर माह- “त्रय यद् दौचित दरति । चाञ्चल्य- 

कारणस्य व्यर्थवचसो नियमितलेन ऋगा दिमन्त्रा भिवयाहरणएसमयस्येव 

सर्योपादानान्मन्ल्ो च्चारणतो न वाङ्कियिमस्य भङ्ग दति प्रागेव 

कन्तैव्यम् । कात्या यनस्तु दण्डधारणानन्तरं वाग्यमन मपि विकरल्पे- 

नोक्तवान्- “श्र वा सुष्टिकरणएवाग्यमने-दतिः ॥ ३७ ॥ 

ग्रहो तवचसः पुन्वागव्यवदार प्रायथित्त मभिधातु वाग्यमनस्य 

प्रयोजन माह “श्रय यदिति । वच्णवो चं “इदं विष्ण- 

विंचक्रमे"~दत्येवमादि काम्? ॥ ३८ ॥ 

च्ध्वयुका्मैकं दौ चितावेदनं विघन्ते- “शअरथेक उददतौति । 

एकः अघ्वयैः 'उददति' उद्वैरावेदयति । श्रयं ब्राह्मणः दौचितः 
टौचणोयषटिङष्णाजिनादि दौ चासस्कारेण सख्त: (दतिः । रयं 

महावोयैःः इत्येतत् पूर्वै व्याख्यातम् । स्ते तु ्रध्वयंव्यति रि कतेन 

करना श्रावेदन सुक्तम् । “अन्यो दौोचितोऽयं ब्राह्मण इत्याह 

चिरुेः""- द तिर। अन्यशब्दोऽध्व यंसन्निकर्षादाभ्वयैवसमास्यानवलात् 

प्रतिप्रस्थाहपरः, उचेरित्यनेन चालनुपां एपक्लः सचितः” -दति कर्कोपा- 

ध्यायेन व्याख्यातम् । त॑स्य ॒चाबेदनवाक्यस्य चिराटठत्तिं विधत्त 

“शिः कत दति ॥ ३९ ॥ 

आवेद् नवाक्यगतसश्य ब्राह्मणएपदस्य प्रयोजन माह- “ज्य यद् 

१-- का० श्रौ सू ७. ४. ४। “चछचास्तमयाद् वाचं यच्छति!?-इति 

वाग्यमनकालसमा च तेव (१३ ख^), इाप्यस्यत्तर च (८९ ए) । 
र- ऋट० सं ९. २२.१७ ¦ वा० सं ५.९५. १. । 

इ-- का० श्रौ० ० ७, ४, १९। 



+) ॥ शतपयत्राद्धयगम् ॥ (९ ५व्रा°) 

ब्राह्मण इति । “्रतः' श्रस्याः' दौक्ायाः पुराः जानं जन्य “श्रन् 

द्धव' विनिश्चित भिव “भवतिः । अ्रनद्धाले कारण माह - “ददं 

द्याङ्रिति"" । इद" वच्छमाणएम् श्राह्धः' श्रभिज्ञाः। यतो राचसाः ` 

स्यम् “्रनुसचन्तः च्रनुसंश्रवयन्ति, गभाघधानसमये “रतः' च. 

"श्ाद्धतिः, च्रतो योनितो जन्यते । ब्राह्मण इत्यस्य वयाख्यानम्- ` 

“'्यज्ञादिति । यज्ञशब्दाभिधेयात् ब्रह्मणो जातलाद् न्राद्यण'- 

शरब्दव्यवहारः । श्रत एव राजन्यवेश्ययोरपि दौडितयोः “दौ कितो ऽयं 

नाद्यः" त्येवं ब्रूयात्” । यज्ञजन््प्रप्रसायथं कञचिन्नियम माह- 

“न॒ सवनङ्लत मिति । “सवनङृतं' अभिषवकर्तारं यष्टार चैवरिके . 

व्वन्यतम मपोत्यथः । 'खवनकृता सवनकृतनिमित्तेन, तदधेनेत्यथेः ॥ 

४० ॥५[२. १.]॥ 

दूति ओषायणाचायेविर विते माधवोये वेदाथेप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशतपयन्राद्णभाय्य 

ठतौ काण्ड दितौ याध्याये प्रथमं ब्राह्मणएम् ॥ 

॥ इति ठतीयकाणर्ड प्रथमः प्रपाठकः समात्तःः॥ `` 

त्य्व 

१-- “ब्राह्मण दयेव वैश्यराजन्ययोरपि ; श्ुतेः?-इति का० ७. ४.१२ ॥ 

-- “क शिडिकास्ा १२४-दइरति च। तच शब्रा र२क०, रत्रा 

२९, क० २ न्रा° र< कटर; 8 त्रा रर् कण, ५ त्रा० 8न्कम, 

सङ्भलनया १२४ इति सिद्धम् । 



र 

अय 

दितौ यप्रपाठके प्रथमं ब्राद्यणम्, 

अपि वा 

दितौयाध्याये दितोयं ब्राह्मणम् । 

-----€=- 6 # ~ को------ 

॥ हरिः ॐ ॥ 

व्वाच यच्छति । स॒ व्वाचयमु आस्त॒ ऽआआस्तमयात् 

तद्यदा चं युच्छति ॥ १। 
यज्ञन वं टेवाः। इमां जिति जिग्घय्यषा मिय जिति- 

स्ते होचः कथन इद मनष्यरनभ्यारोद्यर स्याद्ति तं 

यज्ञ॒स्य रसं धोत्वा यथा मध् मध्कतो निडयेयच्विद् द्य 
यज्ञ॒ युपेन योपयित्वा तिरोऽभवन्नुथ यदेनेनायोपय- 

स्तस्माद्यपो नाम॥२॥ 

तदा ऽषौणा सुनुश्रुत मास । ते+ यन्न सुमभरन्यु- 
थायं यज्ञः सम्भृत णवं वा ऽरषु यक्नः सुम्भरतियो 

दुौश्षते व्वाग् वैं यज्नः† ॥ ३॥ 

„ * लतेन'-दइति क । 1 “यज्ञःः- इति ग, घ । 
11 - । 



क । ् रतपथब्राद्यम् ॥ (रप्र्श्त्रार ) 

ता सस्तमिते व्वाचं व्वुजते । संवत्सरो वे प्रजा- ¦ 
पतिः प्रजापतिय्यजञो ऽदोरावे वु संवत्सर रते यनं परि- 
खवमाने कुरुतः सोऽहं न दोशिष्ट स राति प्रापत्स 

यावानेव यन्नो यावत्यस्य मुवा तावन्त मेवेतदाघ्ा ` 
व्वाच व्वु रजते ॥ ४॥ 

तद्धेके। नष्टं दष्टा व्वाचं व्विसजयन्त्यवानुश्थास्त- 
मितो भवतौति व्वदन्तस्तद् तथा नु कुर्यात् कते. 

स्यय्यन्मधः स्यात्तस्माय्युचवानुश्यास्तमित स॒न्येत तदेव 

व्याच व्विसज्नयेत् ॥ ५॥ 

अनेनो देके व्वाचं व्विसन्नंयन्ति । भमु वः स्वरिति 
यज्ञ सुाप्याययामो यज्ञः सुन्दध्यम इति व्व॒दन्तस्त॒द् त॒था 
न॒ कुर्यान्न इ सु यन्न माप्याययति न सुन्दधाति य॒ 

रतन व्वाच व्विसज्जयति ॥ & ॥ 

अनेनव व्वाच व्विसज्जयेत् । व्रत कणत व्रत कण 

तागिन्रह्यागियन्नो व्वनस्यतियल्िय इत्येषु स्या 

यन्नो भवत्येतद्धवियथा पुराग्रिहोच तद्यन्न वतदयज्नु 

सम्धत्य यज्ञ यन्न प्रतिष्ठापयति यज्ञन यन्न सन्तनोति 

सन्ततः छवास्येतट् व्रतं भवत्या सत्याये िष्कंत्व राइ 

चिदड़ यन्नः ॥ 9 ॥ 

शथाधि मभ्यावृत्य व्वाचं व्विरजते। नह सु यन्न 



| 

| ( खण रत्रा ) ॥ ठटतौयक्राणटम् ॥ ८ 

 माप्याययति न सन्दधाति योऽतोऽन्धेन व्वाच व्विज्- 

ते सु प्रथम व्याहरन्त्सत्यु' व्वाचोऽभिनव्धाहरति ॥ ८ ॥ 
 अरत्नि्रह्यति। अभिर ब्रह्माधिय्यन्न इत्यचचिर्येव 
यन्नो व्वनस्प॒तियेन्निय इति व्वनस्यतयो हि यक्षिया 
न हि मनुष्या यजेरन् यद् वनस्यतयो न स्युस्त॒स्मादा 
व्व॒नस्यतियज्निय इति* ॥ ९ ॥ 
अथास व्रत, अपयन्ति । देवान्वा ऽरुष॒ उपावत्तते 

यो दुौक्ते स॒ देवताना मेको भवति खतं वे देवाना 
हविर्ब्ाग्तं तस्माच्छपयन्ति त॒देष णव व्रतयति नाग्नौ 
नहोति तद्यरेष रव व्रतयति नाग्नौ! ज॒होति॥ १०॥ 

यज्ञन वं देवा । इमां जिति जिग्यय्यषा मियं जिति- 

स्ते होचः कथन्न इदु मनष्येरनभ्यारो दयश्स्यादितिते 

यज्ञस्य रसं धोत्वा युथा मध् मधकतो निडयेयुव्विद्द्य 
यज्नं य॒पेन योपधथित्वा तिरोऽभवन्॒थ युदेनेनुायोपय- 

स्तस्माद्यपो नाम ॥ १९१॥ 

तदा ऽषौणा सनुश्र॒त मास । ते यन्नः समभरन् 

यथाय यन्नः सुम्भृत रष वा ऽच्रच यज्ञो भवति यो दुक्षत 
$रुष॒ छनं तनुत ऽरुष॒ र्नं जनुयति तद्यदेवाच यनज्ुस्य 

निरतं यद्िदुग्ध' तदवेतत्युनराप्याययति य॒देष॒॒णव॒ 

^ तिः-दरति गः घ। † नाप्नौः-द्रति ग, घ । 



च्छ ॥ ष्रातपयन्राद्धयसम् ॥ ( रपण शत्रा° ) 

व्रतयति नाग्नौ जोति न हाप्याययेद्यदप्नौ जहयाज्ज- 
द् हव मुन्ये त नुजुदत् ॥ १२ ॥ 

इमे वं प्राणाः+ । मनोजाता मनोय॒जो दशूकतवो 
व्वागेवाथिः प्राणोदानौ भिचावरूणौ चषरादित्यः भरोचं 
व्विश्वे देवा रुतासु हंवास्यतदेवतासु हत भवति॥ १३॥ 

तङ्क । प्रथमे त्रतु ऽउभौ ब्रीहियवावुावपन्तयुभा- 
भ्या र साभ्यां य॒देवाच यज्ञस्य निर्गीतं यदिदुग्धं 
तत्पुनराप्याययाम इति व्वदन्तो युदय व्रतदुघा नु दुहीत 

यस्येवातः कामयेत तस्य व्रतं कुयादेतद द वास्येता 

ऽउभौ ब्रौहियवावन्वारब्धो भुवत इति तद् त॒था न 
कुर्यान्न ह स॒ यन्न साप्याथयति न सन्दधाति य॒ उभौ 
त्रौहियव्ावावपति तस्मादन्यतर मेवावपेदविवा ऽअ्र- 
स्येता ऽउभौ त्रौहियवौ भवतः स य॒दवास्येतौ हविभ- 
वतस्तदेवास्येतावन्वारब्धौ भवतो यद्य व्रतदधा न 

दुहौत युस्येवातः काम॒येत त॒स्य वरत कुर्यात् ॥ १४ ॥ 
तद्धैक । प्रथमे व्रते सर्ववोषधु सवसुरभ्यावपन्ति युदि 

दौक्ित सा्तिवििन्दे्येनेवातः काम॒येत तेन भिष्ज्छेद् 
य॒था व्रतेन भिषञ्येद्ति त॒दु त॒था न॒॒कुर्यान्मानुषु 
ह ते यन्न कुव्वन्ति व्यद वे तदन्तस्य यन्मानुषं नेद् 

^ पप्राणाः'-इति ग, घ। 



( रअन रन्नार) ॥ तौर काग्डम् । धू 

व्यध यज्ञे कर वाणौति युदि दौष्ित माल्तिषिविन्देययेनेवातः 
काम॒येत तेन भिषज्येत् समापिर्छेव पुण्या* ॥ १५॥ 

च्थास्मे व्रतं प्रयच्छति । अतिनौय मानुषु कालु 
सायन्द्ग्धु मपरराचे प्रातदुग्ध॒ मपराह् व्याहत्या ऽएव 
दवञ्चेवेतन्मानुषु' च व्याकरोति ॥ १६ ॥ 

अथास व्रत प्रदास्यनप उपस्यशथति । दैवौन्धियं 
मनामहे सुखडीका मसिष्टये व्वज्वाधां यज्ञवाहसः 

सुतौथा नो ऽअसद्श ऽइति मानुषाय वा ऽर्ष॒ पुरा- 
शनायुवनेनिक्तेऽथाच देव्ये धिये तस्मादाह देवौ धियं 
मनामहे सुगटडोका मभिष्टये व्वर्चाधां यन्नवादसः 

सुतौथा नो ऽञअ्सद्श ऽटति स यावत् कियच्च त्रत 

व्रतयिष्यन्नप उपस्य शदेतनेवोपस्प शेत् ॥ १७ ॥ 

चथ चरतु व्रतयति । ये देवा सुनोजाता मनोयुजो 

दुक्षक्रतवस्ते नो ऽवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः खाहेति 
तदयथा व्वुषट्कछतः हृत् भेव मस्थेतद्ववति ॥ १८ ॥ 

चथ व्रतं व्रतयित्वा नामि सुपस्यृशते । चाचा पौता 
भवत य॒य मापो ऽअस्माक मन्तरुद् रे सुशवाः। ता अस्मभ्य 

मयश्छा अनमोवा अनागसः खदन्तु देवौरमता खता- 
वृध इति! देवान् वुा ऽरुषु उपावत्तते यो दुौश्षते सु देवु- 

* '्ुण्या!-दइति ग, घ । † श्रतिः इति ग, घ । 



र् ॥ ग्रत पयव्राद्ध णम् ॥ (रप्र शब्रा) ` 

ताना मेको भवत्युनुत्सिक्तं वें देवाना दविरथेतट् बत- ` 
प्रदो मिश्याकरोति त्रत मुपोत्सिच्चन् व्रतं प्रमौणाति ` 
तस्यो हेषा प्राय्चित्तिस्तथो हास्येतन्न मिथ्याङतं ` 

भुवति नु व्रतं प्रमोणाति तस्मादा ाचाः पौता भवतं 
युयु मापो ऽस्माकं मन्तुरुद्रे सुशेवा । ता अस्म॒भ्य 
मयश्मा अनमौवा अ्रनागसः खदन्तु देवौरमता चऋता- ̀  
वृध इति स यावत्कियच्च व्रतं व्रतयित्वा नुमि मुपस्यश- 

देतेनेवोपस्य र्त् कस्तदेद य॒द् व्रतप्रदो व्रत मुपोत्षि- 

च्चेत्* ॥ १९ ॥ 
अथ यच मेश्यन् भवति । तत् कछष्णविषाणया लोष्ट 

वा किञ्चिद्धोपदन्तौयं ते यज्ञिया तन्रितौयं व परथिवी 

देवौ देवयजनो सा दीधितेन नाभिमिद्या तस्या रत- 

दुन ्यव यज्ञियां तन् मुथायक्नियः शरौर मसिमेहत्यपो 

मुच्वाभि न॒ प्रजा सित्यभुय वा ऽअत र्त्यापश्च रतश्च स॒ 

रतुदपु णव मुज्छति न प्रजा मध्होमुचः खाहाक्ता 

इत्युःहस इव येता मुञ्चन्ति युदुद्रे गुषटितं भुवति 
तस्मादाहाध्होमच इति खाहाकूताः प्रथिवी मावि- 
तेत्याहतयो भूत्वा न्ताः प्रथिवौ समाविशतेन्ये 

वेत॒दाद ॥ २० ॥ | 

^ ्ेत्"-इति ग, घ। 



( रअ° रब्रा° ) ॥ टलतैथकाग्डम् ॥ ८७ 

अथ पनर्ञाष्टः न्यस्यति। षरथिव्या सुम्भवेतौयं वु 

षथिवौ देवौ देवयजनौ सा दौशितेन नाभिसिद्या 

तस्या रुतदुङ द्येव॒॒य्ियां तन् मथायन्ियः शरीर 

मम्यमिशत्ना मेवास्या मेतत् पनय्यनज्नियां तन् दधाति 

तस्मादाह एथिव्या सुम्भवेति+ ॥ २१ ॥ 

श्रथाग्रुये परिदाय स्वपिति। देवान् वा ऽरुष॒ उपाव- 

तते यो दौष्ते सु देवताना सेको भवति न वं देवाः 

स्वपन्त्यनवरद्धो वा ऽरुतस्याप्रो भवत्य्निववे देवानां 

व्रतपतिस्तस्मा ऽरुवत॒त् परिदाय ख्वपित्युप्मं त्व सु 

जागृहि व्वयः स॒ मन्दिषौमहौत्यमर त्व॒ जाहि व्वयु 

स्वपस्याम इत्येवेतदाह र्षा णो ऽचरप्रयुच्छन्तिति गोपाय 

नो प्रमत्त इत्ये वैतदा प्रबधे नः पनस्कधौति य॒थेतः 

सुघ्ठा स्वस्ति प्रबुध्यामहा ऽव नः कुव्वित्युव- 

तदाह ॥ २२॥ 
अथ यर सुघ्ा पनर्नावद्रास्यन् भवति । तदाचयति 

पनम्मनः पनरायम्मे ऽ्रागन् पुनः प्राणः पुनरात्मा म 

ऽआगन् पनश्चक्षः पनः श्रोच' म ऽच्ागन्तिति सवदवा 

शते स्वपतोऽपक्रामन्ति प्राण णव न तरवत् सुला 

पुनः सङ्गच्छते तस्मादाह पुनमुनः पुनरायुम च्रागन् 

* शवेति'-दति ग, घ। 1 'दाद"-द्रति ग, घ । 



१ ॥ प्रत पच त्रा द्यणम् ॥ ( रपर शत्रा ) 

पनः प्राणः पनरात्सा म ऽअ्रागन् पनश्चुक्षः पनः श्रो 

म ऽञ्चागन्। व्वेश्वानरो ऽच्रदस्तन्पा अभिन्नः पातु 

द् रितादवद्यादिति तच्यदेवाच खप्रन वा यन वा 

मिष्याकम्पे तस्मान्नः सव्वेस्मादश्चिरगेपायत्वित्येवे तदाद 
तस्मादा व्वेश्वानरो अदव्स्तनपा अन्नः पातु 

दुरितादवद्यादिति*+ ॥ २९ ॥ 

छथ युद्ौक्ितः। अत्रत्यु वा व्याहरति करुध्यति वा 

तम्मिथ्याकरोति व्रतं प्रमोणत्यकरोधो देव दौश्चित- 

स्याभ्रिवे देवानां व्रतपतिस्त सेवेतदु पधावति त्व मग्रे 

व्रतपा असि देव ऽआ म॒त्या! । त्वु य्नष्ठौडय ऽइति 
तस्यो डैषा प्राथश्ित्तिस्तथो हास्येतन्न मिण्याकलतं 
भुवति नु व्रतं प्रुमौणति तस्मादाह त्व मग्नं व्रतपा 

असि देव ऽश्रामच्येष्ठाः । त्वु' यज्ञष्ठौद्य इति? ॥ २४ ॥ 
थ युद्ौरश्ितायाभिदरन्ति। तस्मिन् वाचयति 

रास्व यत्सोमा भयो भरति सोमो इ ऽवा अस्मा ऽश्त- 

द्यते यदौशितायाभिदरन्ति स यदाह रास्वे यत्सामति 

रास न इयत्सामत्यवतदाहा भयो भरत्या नो भथो 

रत्येवेतदाह देवो नः सविता व्वसोरद्यता व्वखदा- 

* (दितिः- ग, घ। 1 'भन्येष्वाः-द्रति ग, घ। 

‡ “मर्च्यखवाः-द्रति ग, घ | ९ श्ति'- द्रति ग्, घ। 



(रख रत्रा) ॥ टतौ यक्राण्डम् ॥ <€ 

दिति तथो हास्मा ऽरुतत्छवितप्रत मेवं दानाय 
भवति ॥ २५॥ | 

. पुरास्तमयादाह । दौश्चित व्वाचं यच्छेति ता मुस्त- 
मिते व्वाचं व्विसुजते पुरोदयादाह दुौश्ित व्वाचं 

यच्छेति ता मुदिते व्वाचं व्विजते सुन्तत्या ऽएवाइ- 

रेवेतद्रात्या सन्तनोत्य॒ह्ा राम्+ ॥ २६॥ 
नेन मन्धुच चरन्त मभ्यस्तमियात्। न खपन्त मभ्य 

दियात्स य॒देन मन्य॒च चरन्त मभ्यस्तमियाद्राचैरेनं तद- 

न्तुरियाद्यत् सपन्त मभ्यदिथाद्ह शनं तदन्त॒रियान्नाच 

प्रायित्तिरस्ति प्रतिगष्यां मवतस्मान्न प्रावगश्टथादपो 

भ्युवेयान्नन मभिवषदुनवकुप्तः हइ तद्यत् पुरावश्डयाद्- 

पोऽभ्यवेयाददेन मभिवर्णेदथ परिद्वालं व्वाचं व्वदति 
न मानुषो प्रसृतां तद॒त्परिह्ालं व्वाचं व्वदति न 
मानुषो प्रसृतम् ॥ २७॥ | 

यज्ञेन वं देवाः। इमां जिति जिग्ययधा मियं 

जितिस्त दोचः क्थ न इद मनुष्येरनभ्यारोद्य 

स्यादिति तं यन्नस्य रसं धोत्वा यथा मध् मधङ्तो 

निद्धयेयव्विदद्य यन्न यपेन योपयित्वा तिरोऽभवन्नय 

युदेनेनायोपयंस्तस्मादयुपो नाम ॥ २८ ॥ 
---------~ (~~~ 

^ “साविम्'-स्तिग, घ। 
† प्रतिगुद्छः-इति सा ०-सम्मत इति डा° वेबर्: । 

1: 



¢ ॥ ण तपशव्राद्धणम् ॥ ( रपर श्त्रार) 

तद्या ऽ्छषौणा मुनुश्रूत मास । तं यन्नः सुमभरन 

यथायं यन्नः सुम्भृत णव ॒वा ऽरुष यन्नः सुम्भरति^ यो . 

दुरक्षते व्वाग् वौ यज्गस्तचुदेवा यज्ञस्य निर्बौतं यदि- ` 
दुग्धं तद्वेतत् पुनराप्याययति युत् परिहालं व्वाचं 
व्वुदति नु मानुषौ प्रसृतां न हाप्याययेचयत् प्रसृतां 

मानुषौ व्वाच॑ व्वुदेततस्मात् परिद्ालं व्वाचं व्वदति 
नु मानुषौ परुसृताम्†॥ २९ ॥ 

स व धौकश्ते। व्वाचे हि धक्षते. यन्नाय हि 
धौते यन्नो हि व्वाग् धौशितो ह वे नामेतद्युदौक्ित 
दूति ॥ ३० ॥ 

॥ इति दितौयप्रपाटके प्रथमं ब्रा ह्यणएम् [ २. २. | ॥ 

ग्टरौतस्य वचसो विसगेकालविधानाय यपुनरनुवद ति- “वाचं 

यच्छतौति\ ॥ १॥ 
* * (^ = 

वाग्यमनं प्रप्ासितु माख्यायिका माह- यज्ञेन वं देवा 

इत्यादिना । एतत् प्राग् वयाख्यातम्ः ॥ २॥ ३ ॥ 

^ (सुम्भवति?-इति च पाठो दृष्टो डा °-वेवरेण । 

† “पुषटतां-दइति ख, “पुरता ६- दति ग, घ । 

१९-- का० 10 ख् ७. ४. १३। 

२-- ९. ५.१. १. (९ भा० ४०५ ८०.) । 



( २० रत्रा ) ॥ ढतौय काण्डम् ॥ ६९१ 

वाज्िमोकं विधत्ते “ता मस्तमिते वाच मितिः अरस्तम- 

यानन्तरभाविलं वाजिमोकस्य प्रशसति-- “संवत्सरो वा दूति । 

नाते, एव॒ ्रहोराचेः "परिश्षवमानेः पुनःपुनरावन्तमाने एनं 

संवत्सरं कुरूतः निष्यादयतः। “सः उक्तलचणः प्रजापतिः" 

पुरा खयन्नममये “शरहन्' श्रनि श्ररोचिष्ट' लुडःर, दौ दितवान्। 

कृतरोचः सः" प्रजापतिः, रराचिम्' भ्रापत्' प्राप्तवान् । दौकितौ- 

पलचितां वाचं राचिपर्यन्त मन्ववत्तेयदित्यथेः । श्रतस्तावत्येन्तं 

वाग्यमनं ङ्वैन् रौकितो “यावान् "यज्ञ" संच्रप्रजापत्यात्मको- 

ऽसि, “अस्य' च "यावतौः भमातचाः परिमितिरस्ि, "तावन्तं सकल 

मपि "एतत्" एतेन नियमेन त्रा्षाः वाचः वि्ष्टवान् भवति ॥४॥ 

वाजिमोके केषाञ्चित् पच॒ माह “तद्धेक इति । श्रः 

नचचद ग्रेनकाले । “श्नुष्याः सम्य गित्य्ैः । सवैः प्रज्ञातवेन खयै 

श्रस्तभितो भवतौति "वदन्तः" । त मिमं पक्त दूषयति-- “तदु 

तयेति । तेः तयानुष्ठातारो यदि मेघः' नच्तचाच्छाद्कः सयात्, 

तदि क स्युः कुच वाग्विसगेकत्तारो भवेयुः । तस्माद्" चच 

काले “रस्तमितम्' “अनुया सम्यक् प्रज्ञातं, "मन्येत' तदेव परि 

त्यजेत् ; न नक्तचोदये वाज्िसगेः ॥ ५ ॥ 

मन्तविषये केषाञ्चित् पच मनृद्य निराचष्टे “चनेनो देक 

१-- का० शखौ० सू ७. ४. १४ । 

[ल पाः <: द २, ९६६०। 

द-- “न पुरा नच्तचेभ्यो वाचं विनेत्”-दइति खाप° श्रौ ° ०१०. १६.१९। 



€.र् ॥ श्तपयब्राद्धयणम् ॥ ( रष शत्रा) 

इतिः । यज्ञाप्यायनसन्धानयोस्तन्मन््रे स्फुट मप्रतिभानात् न 
ह" इत्यक्तम् ॥ ६ ॥ 

“श्नेनेवेति। “अश्रद्ेत्यादिः एरयग् मन्तो वा ग्िसजेनार्थः९। 
तया च सत्रम्- “श्रतं शृणतेति वाज्विषजेनं चिकर्त्कायिद्येति 
सहृदिति”-दूति* । ब्रतकरणं प्रणंसति- “एव रौति । “एषः 
ब्रताख्यः पदाथः श्च दौचाकाले “यज्ञः भवतिः । तथा "एतत्" 

एव व्रतं विः" अपि भवति । यथाः “पुराः दौजादिब्रतात् 

पूवेम् ््िहोत्रम्", एव मिदम् । यथा हाप्तम्बः- न्न त्वन् 

बरतयेदप्रिदो चस्या विच्छेदाय `-दरति५ । श्रत एतद् तरताख्येन यज्ञेन" 
प्वत्तंमानेन विकौषितं ज्योतिष्टोमं “यज्ञं त्रतास्यं सम्मत्यः एको- 
हत्य, तत्रैव प्रतिष्ठाय चतं व्योतिष्टोम मेतेन विस्तारितवान् 
भवति । चरत एतन्ब्न्ल्ेऽभिगतयन्ञसन्धानसम्भवाद यं पच्च एव अया- 
नित्यः । विडहितव्रतं सत्यादि वसपयन्तं कर्तय भित्याह- “सन्तत 

भिति ॥ € ॥ 

वाजिमोकोऽग्यमिसुखं कत्तेय दत्याइ- “्रथयाचि मितिः । 

९-- का० श्रौ° स् ७. ४.९६ । ¢ 
र-- तन्मन्तस्तु भूसरिति-- वा° सं ३,५.१९; २७.१९ ; ९९. ३. ९। 
द-- व्रतं कछणतेव्येको मन्तः, अभ्भित्रदयेत्यपर इति भावः । मन्लावेतौ-- 

वा० सं° ४,९२.१, २ बशटययौ। 

४-- काश्रौ ख० ७.४.९५ ख, ग। 
५-- सपर य सू० १०.१६. १९ । 
ई-- काण खरौ खू० ७.४.९५ क। 



( रन रत्रा) ॥ टतौ यकाग्डम् । € 

छक्त मथ व्यतिरेकेण प्रशंसति - “न डति । ्रतोऽन्येन' श्वभुवः- 

खरित्यनेन९। मन््रपद्ानि व्याचष्टे “स प्रथम मिति । वाग््यव- 

दारस्यादावभ्मित्रहयोतिर त्रवन् सत्य मेवोक्रवान् भवति; “सत्य 

ब्रद्य"-दति श्रतेः ॥ ८ ॥ 

“्रच्चिरिति । वनस्पतेयन्ञादलवं श्रतिरवोपपादयति- “न डि 

मनुष्या दति ॥<॥ 

“न्यासा दति । “श्तं वा इत्यादि । तेः पक्षम् । वे"- 

शब्देन श्रुतयन्तरप्रसिद्धिरभिधौयते। तथा च तेत्तिरौचकम्- 

“यः टतः ख सदैवस्तस्मादविद दता श्टतङत्यः सदेवलाय-दूतिर। 

"तत्" श्टतं चोरम् “एष एव" पिबत* । एवकारणव्येद सनौय माइ- 

“नाग्माविति ॥ १० ॥ 

्रात्मन्येव होमं पुरातनटत्तान्ताभिधानेन प्रशंसति- “यज्ञेन 

वा इति । गतम्* । देवैराच्छादितस्यापि पयोत्रतस्य तदवगच्छट्धिः 

ूरवोक्र्षिभिः सम्भृतलादनेनापि सम्भत्तेय भित्ययेः ॥ १९ ॥ 

“तद्धा ऋषोएण मिति । ननु सवं मपि इविरग्रावेव शयते, 

श-- वा° सं° ३, ५.९; ३७. ९ ; ३९. ३. १। 
२-- वा० सं ४. ९९. २। 

इ-- “यो विदग्धः स नेकतो योऽग्टतः स रोद्ध यः टतः ०--° सरेव- 

त्वाय" इति ते सं° २. ६. ३. ४। 
४-- काण्श्रौ° 9. ४. २० ख्° बरश्टयम् । 

 ५-- १.५. ९१.९ (९ भा ४०५०) बष्टव्यम् | 



€ 8 ॥ प्रतपचब्राद्यगम् ॥ ( रघ् शब्रा ) 

कि भिदं पोयत इत्याश रोकितस्यायशिव सुपपादय ति~ “एष 

वा अचेति । 'यन्ञ-शब्देनाचाथिरभिधौयते, यन्नञोत्पादकलाभि- 

धानात् । रतः खात्माश्नौ होमेन “यज्ञस्य' ज्योतिष्टोमस्य “यत्” 

“निर्धौत निष्योतम् श्रनुष्ठानेन विफलम्, “यत्” च 'विदुग्धं 

विपरौतानुष्टानेन विपरौतफलम् अङ्गम्, (तत्ः पुनः" श्राघा- 

चितवान् भवति । श्रतिरके दोष माह “न हेति । “जङ्नदु' 

डेव मन्येतेति । उक्तम् ॥ १२॥ 

देवताप्रौएनाभावात् कथं तादृशौ मतिर्त्यद्यत इत्यत श्राड- 

"दमे वा दूति । वागादौनां सुख्यप्राणप्रवेश्न प्राणग्राब्दव्यवहारस्य 

श्रमे प्राणः वागादयः ('मनोजाताः”) मनस उत्पन्नाः, मनोव्यति- 

रेकेण खलः प्रृत्यभावात् । मनोयुजः' च खखव्यापारेषुं मनसः 

कत्तुलात् । त एवं द चक्रतवः' दचाः प्रृद्धाः खखोचिताः क्रतवः ¦ 

कर्माणि येषां ते तथोक्ताः । तेषां देवता विभज्य योजयति- 

“वागेवाभ्रिरिव्यादिना । “श्रभर्वाग् खला सुखं प्राविश्रत्"-दति 

अतेः। इद्धिय-तदभिमानिदेवतयोरभेदववदारः। यस्मात् एतासु" 

"देवतासु" प्रीणयति, तस्मादेतासु निभित्तग्दतासु खात्मनि (डत 

भवति । यदा श्रग्मौ चदेव कञ्डिन्नेव कतं भवेत्, आत्मनि तु 

तत्तदिद्ियदेवतासु सर्वाखपि इतं भवतौति वास्येयम् । तस्मा- 

न्नुयान्मन्यत इत्ययः ॥ १ २.॥ | 

प्रयमव्रतविषयक मेकेषाञ्चित् पच्च माइ - “तद्धैक इति । 

'प्रयमे व्रते प्रयमत्रताहं चौरे निरदतविद्ग्धयोरष्यङ्गयो रापयायना- 

योभयोरपि समाधानायोभयावापे सति उभे श्रपि हविषौ अ्रन्ा- 



( २अर २त्रा° ) ॥ टतोयकाण्डम् ॥ ९५ 

रध्पे भवत इति तेषा मसभिप्रायः" । तन्निषेधति- “तदिति । 

उभयावापस्याप्रयोजकता मादइ- "न हेति । तडं कि क्ुर्यादिति, 

तचाह-- “तस्मादन्यतर भिति । अन्यतरावापपच्े उभयानारमः 

कथं सिद्धतो ति, तचाह-- “हविर्वा रस्येति । दशेपूणमाखयो््रौडि- 

चवयोरुभयोरपि हविष्करणात् तत्रवान्ारब्धौ भवतो न नूतने । 

श्रतोऽप्रयोजकला दुभयोरेवापोऽनपेचित इत्ययः । त्रतधेग्दुग्धाभावे 

किं कुर्यादित्यत आद- “यद्य दति। यतो त्रौ हियवाग्बावन्ारभ्धौ 

श्रतः' च्रनयोरत्रौदियवयो मेध्ये यस्यैव' रतं "कामयेतः, "तस्य" एतद 

व्रतः कूर्यांत्२ ॥ ९ ४॥ 

प्रथमत्रत विषय एवेतरेषां पच्च माह-- “तद्धेक दति । कचित्त 

प्रयमत्रत एव यत् (खर्वोषधम्”) त्रौ हियवप्रिङ्गुगो धूमादिकं, यच 

(“सुरमि) सुगन्धि पिष्यलादि, तत् सवेम् श्रावपन्तिः। तथा 

सति उत्तरच दौ कच्ितस्यात्तो सत्यां यादृश्ाया आ्तैयंदौ षध मिति 

तत् कामयेत, तत् चौर प्रिय पाकं छत्वा प्रयच्छेत् । तथा सति 

प्रथमव्रते सर्वोषधस्यान्वारब्धलात् ब्रताविरोधेनेव चिकित्छा कता 

भवतोति तेषा ममिप्रायः" । तन्निराचष्टे- “तदिति । तथा सति 

यथा मनुव्या ओषधं चौर प्रकिप्य प्रयच्छन्ति, तददैतत् स्यात् । 

९-- का० श्रौ 9, 9.२२ स् बरच्म् | 

२- काण श्नौ° ७. ४.२९ ख° बखटयम्। 

३ का० श्रौ" 9. ४.१८, रद ० बरदये। 

8-- का० श्रौ° 9. 8. २४ ° उद्यम् । 



९१ ॥ श्रतपथव्राद्यगम् । ( रप्र शब्रा) 

तच्च यज्ञविरुद्धम् । चरतो यद्यस्य प्रतिक्रियां कामयेत, केवलं तदेव 
प्रयच्छेत् । चस्मात् समाभ्चिः' यागसमपत्तिः “ण्ठाः इष्टा, तस्नाद्- 

न्वारसेनाण्यौषघेन भिषच्येदित्यथैः । श्रनेनेवारस्तिभावेऽपि सवोषध- 

पको निरस्तः श्रात्तैरवो पे चितलात्, सवप्रडेपामावेऽपि तत्सम्भवात् ॥ 

श्च खूचम्- श्रयमे व्रते ब्रोडहियवयोरन्यतर मावपत्यभावेके 

एकतरत्रत मदोद्े^ सर्वोषधं सवसुरमि चेके”-दतिः । श्रावपेदिति. 

प्रषः ॥ १५ ॥ | 

“श्रथास्मा दृत्यादि । मानुषकालातिक्रान्तौ कौ कालाविति, 

तौ द गेयति- “सायन्दुग्ध॒मित्यादिनाः। “व्ाङत्या एवेति । 

व्याङृतिः' याकरणम्, देवमानुषयोविभाग दति यावत् ॥ १९६९॥. 

अरध्वयेकारयिटकं यजमानकर्तुक मुद को पस्यग्रेनं विधत्ते 

““श्रथासम व्रत मिति" । लौ किकाश्ननाय दस्तावनेजनव्याएतये मन्ते 

णावनेजनं युक्तम्, ततापि पयोत्रतस्य दौकितविषयलेन देवाश्नन- ` 

लात् “दः धिय मिति, मन्त्रो युज्यत इत्ययः । प्रकरणात् 
पयोत्रत एव हस्तप्रचालनेऽयं मन्त दूति प्राक्नौ शर्व्रतावनेजन- 

साधारणता माह- “स यावदिति ॥ १७॥ | 

समन्त्रकं व्रतपानं विधत्ते “श्रथ व्रतं ब्रतयतीतिर। मनो- 

१-- ^तदुव्रत मदोे-दइति मुडित-का-खौ -्-पाठः ¦ 

२-- का० खो० खु ७. ४. २१-२४ । 

इ३-- का० श्वौ ° खू० 9. 8. २०, ३९ । 

&-- का० श्रौ ख 9. 8. ३२ । 

५-- वा० सं° ४,९१.३ । ई-- का० ओौ० सू० 9. ४, ३३ । 



( स्ख रत्रा० ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ €७ 

जातादयो व्याख्याताः. । यया श्रन्यचर यागे वषड्ारेण दत्त इवि- 

तं भवति, एव मस्य समन्त्रकं तरतं सखाहाङतलात् त मेव 

भवतोत्ययेःः ॥ १८ ॥ 

“श्रथ तरतं त्रतयिलेतिर । समन्तकनाग्यपस्प्ेनस्य प्रयोजन 

भाह- “देवान् वा दत्यादिना । दवा्ंस् हविषः सकन्दनायो- 

ग्यलाद् दौचितस्यापि देवलाद् व्रतप्रदानेऽणष्वर्योः प्रमादात् सखकन्द- 

नादेः सम्रवात् यज्ञदोषः सम्भाव्येत, तस्यायं मन्त", प्रायश्चित्त 

मित्ये: । श्रसिन् मन्ते पयसा मितस्ततः पतनराहित्येन ओोत्र- 

पौततवस्योद् रान्तःप्रवेशस्य च प्राथनात उदकोपस्यग्रेनमन््रवत् 

नाभ्युपस्यभेनमन्लस्यापि सवत्रतसाधार छ माइ-- “स यावत् किय- 

दिति । नाभ्युपस्यगरनात्मकप्रायश्चिन्तस्य वेच कन्तव्यते कारण 
माद- “क्तदिति । 'उपोल्िश्चेत्" श्वेतो विकिरेत् ॥ १९ ॥ 

टौकितद्य मूचोत्छं विगरेष माह- “त्रय येति । यन्नः 

यस्िन् प्रदेधे मेच्छन्' मूचरसेकं करिय्यन् भवतिः । (किञ्चिदा 

लोष्राभावे दत्सम्बनि बष्टदादिकं वा कृष्ण विषाणएयाः 'उपदहन्तिः 

उपाददौतेत्ययेः ; “लोष्ट वा किञ्चिद् वा-दतिः-खूचात् । तच 

मन्त॒माह-- (द्वं त दतिः । याचे द्यवा दति। 

प्रथिवा देवयजनारैवं छतवान् भवतोत्ययंः । मेदनमन्त माह- 

१-- पुरस्तात् ( € 8 ए° ) ९२-कण्डोभाष्ये उटव्याः । 

र-- वा० सं ४.११. ४ । ३२-- का० ओ० र्° 9. ४. २५। 
8-- वा० सं° ४.१२. १ । ५-- का०श्रौ° ख् ७. ४. ३९ । 

~ वा० स ४.९३. १। 



/ = ॥ ग्रतपथब्राद्धयणम् ॥ (रपण शत्रा) 

"रपो मुञ्चामोति, । शतः" च्रसान्ूचदारात् श्रन्रेतसोरुभयौरपि 

निगंमसम्भवादप एव मुञ्चामि, न प्रजोत्पादकं रत इति मन्लेणो- 

च्यत इत्यथः । च्रतोऽनेन मूच कुर्यादिति विधिरुनेयः । तथा चं 

कात्यायनः- “श्रपो सुञ्चामोति मेहतोतिः। दितीयभागं 

व्याचष्टे “च्रहोमुच दति । देदान्तगंतेन पापेन सडेवेता मूचरूपा 

च्रपो सुश्चन्ति खलु मूचरयितारः; तस्नाददोमुच इति पठेत् । 

“खाहारृताः-दत्यस्य तात्पर्याभिधान स्पष्टम् ॥ २० ॥ 

“अय पुनरिति। सखौकृतस्य लोष्टस्य पुनःप्रचेपमन्लत्राद्भणं 

पूवेवड् व्याख्येयम् । डे सोकतलोष्र ! लं ्यिव्याः “सम्भवः सङ्गतो 

भवेत्ययेः । एतन्मन््तपाठेनः चा पूवं यज्ञिया तनूः खोता, सा 

पुनः-खापिता भवतिः ॥ २१ ॥ 

दौ लषित खापकाले श्रग्रये परिदान माह- “श्रधाग्रय इति। 

"परिदानं रचणथं दानम् । परिदाने प्रसक्तं दशेयति- “देवान् 

वा दत्यादिना। अच “श्रग्रे वम्ः-दति,* एतन्बन््रपाठ एव 

परिदानम् । पर्वाद्धैख तात्पये माद “श्रग्े व मिति। हे श्रग्ने!" 

“लेः “सुजाग्टदिः मम भयपरिदाराय सृष्ट विनिद्रौ भवेत्यथेः । 

"'मन्दिषोमहि-दत्यस्य तात्पर्याभिधानं खष्यामः- दति । 

खापविघाते सति मोद खेवाभावादेवं प्राथ्येते । “श्रपरयुच्छन्”- 

१-- वा० सं° ४.१२. २। २-- का० श्रौ° सू ७. 8. ₹७ । 

7 2 सं 8. १२. २। 8- का ° श्रौ ख० ७. 8. २८ ॥ 

५-- वा० सं० 8.१४. १। 



(रख> न्ना) ॥ दतोयकाण्डम् ॥ €€ 

दूत्यस्य तात्पर्याभिधानम् श्रप्रमत्तः"- दति । “यच्छ प्रमादे । 

'“ययेत इति। (इतः भ्रस्मात् स्यानात् खापानन्तर खसति' चेमेण, 

ज्वर शिरो ्थादि रादिव्येन यथा श्रबुद्यामहहे तथा विति 

मन्वभागः श्राद' इत्यथः? ॥ २२ ॥ 

दौ चितस्य खापानन्तरं प्रनोधे सति पुननिँद्राया अप्राप्तौ तदा 

समन्लकं जपं विधत्ते “श्रय यत्रेति । “यच यस्मिन् काले तत्' 

तदा मनश्रादेः पुनःप्ािखम्थेनाय । तद पगमनप्रसक्तिं दग्यति- 

“सुवं ह वा दति । श्राण एवः ननः, श्रपक्रामतोति शेषः । प्राणए- 

सया्यपगमे सर्वात्मना ग्टतिप्रसङ्गात् प्राणएस्यानपगमाभिधानम् । 

श्राणः' श्राणेद्धियम् । श्रात्माः बुद्धिः । दितौयभागस्य तात्प 
माह-- “वैश्वानर तिर । “खप्नेन वा साधनेन “येन वाः अन्ये 

दियद्ारा मलनिगेमनादिनिभित्तेन "मिथ्या" श्रशरास्तो यम्, श्रकमेः 

छतवन्तः सम । स्पष्ट मन्यत्“ ॥ श दे ॥ 

"श्रय यदित्यादि । व्रत्यं बतं दौक्ला, व्रतविरोधि यथे 

वचन ममिवदेत्, कोच करोति वा, ^तत्' तेनोभयेन “मिथ्ा- 

करोतिः । तावता कौ दोष इत्यत श्राह- व्रतं प्रमोणाति 

हिनसि । कोधस् टौकितेन वच्येता माह- “श्रक्रोधो होति । 

“श्रध्चिवां इत्यादि । त्रतद्दिसासमाधानाय "एतत्" एतेन, “ल मग्र 

१- मा प० २९१४ धा०। २-- कारश्च खु° 9. ४. ३९ । 

~ ११ सं० 9. १९५. २ | ४-- की शमौ सघू० 9. 8. 8०। 



९. ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( रप्र शब्रा). 

व्रतपाः"-दत्यनेन, साच्चाट् त्रतपतिम् (नत मेव) श्रनि मेव 

(डपधावति') रणाय प्राप्तवान् भवति च्च दखु्म्- “ल म्न 

इत्याद क्रुद्धा, श्रत्रत्यं वा व्याइत्य^-इतिः ॥ २४॥ 

दोलितख्य यन्ञायंगवादिधनलाभे वाच्यं मन्तं विधत्त <त्रय 

यद् दौ चितायेतिर । अभिहरन्ति धनं प्रयच्छन्ति । वाचयति! 
शरध्वयु° । दाने सोमसम्बन्धस्य कः प्रसङ्ग दति, तत्राह- “सोमो 

ह वा दूति । श्रम दौकितावः "एतत्" धनं खल 'युतेः मिश्र 

यति, (यत् तदिति' प्रदेय धनं दसतेनापि नौयते५ । दितीय- 

भागस्य तात्पयं माह- “श्रा नो शू इति। न केवल मियत्परि- ` 

मित मेव, किन्त ततो ग्यः अन्यदपि श्रादइरः' दरति, मन्तः 

“श्रारः इत्ययः । “देवौ न इत्यादि । एतन्मन्ल्रभागपाठेन सवित्रा- ̀  

भ्नुज्ञातलात् लब्ध धनं द चिणादं भवतोत्यथैः ॥ २१५ ॥ 

“पुरास्तमया दित्यादि । श्रस्तमयोदयकालयोः प्रतिदिवसं न्ध्या 

मापततः प्रागेव “दौहित्र ! वाचं यच्छ-दतिः सममेष मघ्वचयात् ॥ 

श्रस्तमिते उदिते च तस्या वाचौ विशर्जन भिदि खादण्व्यप्रदशे- 

नम्- ““च्रहरेपैतदितिः ॥ ९६॥ । 

अरस्तमयोदयकाले टौदितश्य छच्छानादन्यज शखञ्चार खाप च 

१-- वा० सं° 9. १६ ९.। २-- का० श्रौ° सू० ७. ५.९, २।. 

३-- का० आओ सू० ७. ५, इ, ४ । 

४-- तन्मन््पाठस्तु-वा० सं° ४. ९६. २। 

५-- विग्योषतस्तु ते° सं° १. २. ३, २ सा० भ।° डङ्ब्यम् । 

इ-- का० प्रौ छू 9. ४. १७। 



( रख० रत्रा ॥ दृतौ यकाग्डम् ॥ १०९१ 

निषेधति- “नेन मिति । विपक्ते बाध माह- “स यदिति, 

राचेरङ्भश्च॒सायग्प्रातःकालयो रुभयोरुपक्रमरूपत्वात् अन्यच सच्चार- 

खापयोः करणे छच्छरयोरपि तयोः सकाशादय मन्तरितो भवतो- 

व्यर्थः । “न प्रायशित्तिरस्तोतिः । प्रायिन्तस्य निषेधेन सञ्चारखाप- 

यो निंषेधस्यावश्यकत्व सुक्र भवति। यस्मादेवं तस्मात्, “एतस्ात्' 

सञ्चारखापात् श्रतिशुष्य मेव रच्णं कन्त मेवेत्यथेः। दौकितस्याव 

ग्टयपर्यन्तं जलावगाइन मभिवषेणं च वजेनौय मित्या “न 

युरावश्थादिति । शागान्तेऽनुष्टेयस्य श्रवश्टयाभिषेकसशय टी चितता- 

विमोचना्थेलात् ततः प्रागेव जलावसेचनश्च दौचाविघातकलात् 

तत् श्रनव्लु्षम्' श्रविदित मित्ययः; । शभिवदनप्रस्ते सत्यपि 

देवीर मेव वाचं वदेन्न मानुष मित्याह- “त्रय परिङ्णाल मिति। 
"परिम्" परिणोतां स्ता मत्ययः । “इल दल चलने । 

श्रतं" वंच व्याश्नाम्, मानुषौ" केवलख्वेमनुख्यसाधारणौम्, न 

वदेत् । तथा चापन्तम्बः- “परिणएयेन मानुषौ वाचं वदति 

दतिः ॥ २७॥ 

१-- का० ओ खू० ७,५.१० । ध्यन्न रखवाच कततैव्यो यथापराधो न 

भवति, नाच प्रायच्ित्तिरस्ति'-इति चाच उत्तौ या० दे०। 

र-- का० ओओ° ख० 9. ५. ५.। 
इ-- देवौ मेव वाचं वदेत् अथैपरिद्वलनपरिणौतां संखखोता मिवे 

इति द्छ-पाठटः। 

४-- गा० प० ८०७, ८०८ धा०। 

५-- चापर श्रो ख० २०. १२. €। 



1 ॥ शतपथ त्राह्यगम् ॥ ( रप शत्रा )} 

एतदेव प्रसित सुपोहात माह- “ज्ञेन वा इत्यादिना । 

एतद् सकृद् गतम्* ॥ ९८ ॥ 

"तदा दइति। श्रोपोदातिक माह- “एवं वा इति । 

यन्ञाप्यायनरूपलेन प्रश्स्तलात् परि्लवागव्वहारः कन्त. 

द्यः? ॥ २९ ॥ 

वाचं यज्ञसाघनलेन प्रशंसति- “ख वे धौकित दतिः । प्रसङ्गाद् 

दौकितिशब्दं निवेक्ति- “धौ चितो* ह वा इति । यत्" यस्मात् 
'दौक्षित इति नाम, तादृशो रौचा वाक्चाष्येति वाकूर्ठतिः॥ 

३२०॥९[२९.९.]|॥ 

दति श्रौसाथणचायेविर चिते माधवोये बेदायप्रकाश 

 माध्यन्दिनिश्रतपयनत्राद्यएभाये 

ठतौयकाण्ड दितोयाध्याये दितौयं ब्राह्मणम् ॥ 

१-- १. ५.१.१९ (९ भा० ४०४ ए० )। | 
र-- का० शरो° खू° 9. ५. ६। परिद्नालं कोमलम्, गदु व चनम्?-एति 

इ३-- “दौच्ित इतिः-डति ख, च । [तर या० दे०। 

 8-- "दौत्ितोः-दरति ख, च । 



 ( रख० इत्रा° ) ॥ टतौय काण्डम् ॥ १०३ 

( श्रथ दतौयं ब्राद्यणएम् ) ॥ 

आदित्य चरू' प्रायणौयं निव्वेपति। देवा इवा 
अस्यां यन्न तन्वाना इमां यन्नादन्तरीयुः सा हैषा 
मिय॒ यज्ञ मोय॒ाच्चकार कथन्त मुयि यज्ञ॒ तन्वाना 
सां यज्ञादन्तरौयुरिति त॒ इ यज्नं न प्रजन्नुः॥ १॥ 

तं दोचुः। य॒न्न्वस्या मेवु यन्न सुतःस्महि कथं नु 
नोऽमुहत् कथं न प्रजानौम इति ॥ २॥ 

तं होचुः। अस्या भेव यज्नु' तन्वाना इमां यज्नादन्त- 

रगाम सा न इय भेव यन्न॒ ममूमुहदिमुा मेवोपधावा- 

मेति ॥ ३॥ 

तं होचुः। यनु त्वुखयेवु यन्न म॒तःस्महि कथं नु 
नोऽमुहत् कथन्न प्रजानौम इति ॥ ४ ॥ 

सा होवाच । मय्येव यन्न तन्वाना मां यज्ञादन्तर- 

गात सा वोऽइ मेव यज्ञ॒ मममुदं भागन्न मे कल्यथताथ 

यन्न. द्रश्यथाय प्रज्ञास्यथंति ॥ ५॥ 

तथेति देवा अ्रैवन्। तवेव प्रायशौयस्तुवोदयनौय 

इति तस्मादेष आदित्य णव प्रायशौयो भवत्यादिल्य 

उदयनौय इयु चयेवादितिस्ततो यन्न मपश्य॑स्त॒ मत- 
न्वत ॥ & ॥ 

स युदादित्य चर प्रायणौयं निव्वपति। यन्नस्थेव 



१०४ ॥ प्रतपथत्राद्धयगम् ॥ ( शष स्रा) | 

इष्यै यज्ञं दष्टा कोणानि तं तनवाऽइति त॒स्मादादित्यं 
चर प्रायणौयं निव्वपति तदं निरुत्त इविरासौद- 
निष्टा देवत्* ॥ ७ ॥ 

ञ्थभ्यः पथ्या खस्तिः प्रारोचत । ता मयजन् वाग् 

वै पुश्या सखस्िर्ववाग्यज्नस्तयन्न मपश्चंस्त मतन्वत ॥ ८ ॥ 
छथेभ्योऽत्निः प्रारोचत। त॒ मयजन्तस यदाग्नेयं 

# +# 

यन्नस्यासौत्तदपश्यन्यदे शष्कं यज्ञस्य तदाग्रेयं तदपण्ं 

स्तदतन्बत ॥ € ॥ 
ञ्रथेभ्यः सोमः प्रारोचत। त॒ मयजन्तस यत्सौम्य 

यन्नस्युासीत्तदपश्यन्यदा ऽच्राद्र' यज्ञ॒स्य तत्सौम्य त॒द- 
पश्यंस्त॒दतन्वत ॥ १०॥ 

अयेभ्यः सविता प्रारोचत। त॒ मयजन् पशवो व 

सविता पशवो यन्नस्तयज्न मपश्यस्त मतन्वताय य॒स्य 

देवताये हविनिरुप्त सासौत्ता मयजन्॥ ११॥ ` 
तावा ऽर्ताः। । पुञ्च देव॒ता यजति योवेसु यज्ञो 

मुग्ध च्रासौत् पाहो वे सु आसौत्त मेताभिः पञ्चभि- 
देवताभिः प्राजानन् ॥ १२ ॥ 

ऋतवो मुग्धा आसन् पच्च । तानेताभिरेव् पञ्चभि 
देवताभिः प्राजानन् ॥ १३ ॥ 

#* देव॒ताः-दरति ग, घ। 1 ^ऽर्ताः-इति ग, घ । 



( रख° इेत्रा° ) ॥ लौ यकागडम् ॥ १०५ 

दिशो मुग्धा आसन् पञ्च । ता ऽर्ताभिरेव पच्चभि- 

हेव ताभिः प्राजानन् ॥ १४ ॥ 

उदौवचौ भेव दिशम् । प॒थ्यया स्वसत्या प्राजानंस्तस्मा- 

दचोत्तरा हि व्वाग्* वदति कुरूपच्वालवा व्वुागष्येषा 

निदुनेनोदोचौ छेतुया दिशं पराजाननुदौ चौ तस्य 
दिक् ॥ १५॥ 

प्राचौ मेव द्िशम्। अथिना प्राजानंस्त॒स्मादभ्रिं 

पश्चात् प्राज्च सुदत्योपासते प्राचौ दतेन दिशं प्राजा- 

नन् प्राचौ दतस्य दिक्; ॥ १६ ॥ 
 दुक्िणा भेव दिश । सोमेन प्राजानंस्तस्मात् सोमं 

कौत दक्षिणा परिवहन्ति तस्मादाहः पिद्रदेवत्यः सोम 
इति दुक्िणाई छेतेन दि शं परजानन् दु क्िणा छेतुस्य 
दिक् ॥ १७॥ 

प्रतौचौ मेव दिशः सविचा प्राजाननेष व्व 
सविता यु रष त॒पति तस्मादेष प्रत्युङति प्रतौचौ 
तेन दिशं प्राजानन् प्रतौचौ त॒स्य दिक् ॥ १८॥ 
अड मेव दिशम्। श्दित्था ग्राजानन्नियं वा 

ऽश्जदितिस्तस्मादस्या मृद्धं चओ्ोषधयो जायन्त ऽऊद्वा 

* (दुचोत्तरा व्वाग?-इति सा०-सम्मत इति डा वेबरः । 
† “दिक'-दरतिग,घ। { “द्कः-इति मः घ। 

14 



६ ॥ ज्रतप त्राद्धयगम् ॥ ( रप° रत्ना ) 

व्वनस्यतय अङ्क दछेतया दिशं प्राजाननडप छे 
दिकू*॥ १९ ॥ 

शिरो वं यज्ञस्यातिण्युम् । बाद प्रायणोयोदयनौया- 
वसितो वें शिरो बाह भवतस्तस्मादसित आतिथ्य मेते 

हविंषौ भवतः प्रायणौयश्चोदयनौ यश्च ॥ ₹० ॥ 

त्दाहः। यदेव ॒प्रायणौये कियेत त॒दुदयनौये 
क्रियेत य॒देव॒ प्रायणौयस्य बहिभेवति त॒दुदयनौयस्य 
बहिभवतौति तदपोड्त्य निदधाति ताई स्थाली 
स॒क्षामकषां प्रमज्य मकण निदधाति य ऽखव प्राथ- 

णौयस्यत्विजो भवन्ति त॒ ऽउदथनौयस्यत्विजो भवन्ति 

तद्यदेतत्समान्ः यन्न क्रियते तेन बाह सदशय तेन 

सुरूपौ ॥ २१॥ 
तदु त॒था नु कुर्यात् । काम मेवेतदिरनुप्रहरेदेवं 

मेक्षणं निशिज्य स्थालौं निदध्याद्य ऽश्व प्रायसौयस्य- 
त्विजो भवन्ति तं ऽउदयनौयस्यत्विजो भवन्ति युद्य॒ ते 
व्विप्रेताः स्युरष्यन्य॒ ऽण्व॒ स्युः स यदुं समानौदेवता 
यजति समानानि इवौषि मुवन्ति तेनेव बाहू सइशौ 
तेन सरूपौ ॥ २२॥ | 

* “दि क्'-दइति ग, घ। 

1, { “निदघति?-द्रति क, डा ०-वेबर्-कृटखख | 



| | 

| ( रयन रत्रा ) ॥ ठतो य काण्डम् ॥ १९२ 

स वे पच्च प्रायणौये देवता* यजति । पच्चोदयनौये 
तस्मात् पजञ्चेत्धादङ्लयः पञ्चेत्थात्तच्छय्वन्तां भवति न 

पौः संयाजयन्ति पुर्वाञ्ं वा ऽश्॒न्वात्मुनो बाद पूर्वा 
मेवेतद यनज्ञस्याभिसस्करोति तस्माच्छय्वन्त भवति न 

पनीः संयाजन्ति ॥ ₹२३॥ २॥ 

॥ इति दितौयप्रपाठके दितौयं ब्राह्मणम् | ₹२. ३, | ॥ 

एवं वाग्यमनादयो दौचितघमां उक्राः; अवश्िष्टासु दौच- 

णौयसु अ्रनुषेयां प्रायण येष्टि, संविधत्ते “श्रादित्यं चर् प्रायणोय 

भिति । श्रदितिर्देवता अस्येति ्रादित्यः; न ल्रादित्यो देवता 

अस्येति ; उत्तरत्रादितेः संसयमानत्वात्। सास्य देवतेत्य्थ प्राग्दौ- 

व्यतौयो खः । प्रारभतेऽनेन सौमिकं कर्भंति प्रायण्णैयः । तथाच 

तेत्निरौयकम्२- “सगे वा एतेन लोक सुपप्रयन्ति यत् प्रायणौ- 

` यस्तत् प्रायणणोयस्य प्रायणोयवम्”- दतिः । र्न तद्धितश्रुत्यव- 

गतद्रव्यदेवतानुबन्धान्यथानुपपत्या यागे परिकल्पये सति दतराङ्ग- 

* “देव॒ताः-दति ग, घ। 

1, { च्छम्ष्वन्तं-द्रति ग, । च्छम् व्वन्तं-इति घ । 

१-- “दौच्तान्ते पायणौ यम्?-इति का० खौ ° सू° 9. ५.९ । 
२-- परा° खू० ४.२. २४, ४.१. ८३, ८५ । 

इ-- स्याद च “र्तरेयकम्?-इति पाठः। 

४-- रो° ब्रा° ९. २. ९ चङ्च्यम् । 



॥ श्रतपयत्राद् णम् ॥ ( रप्र रत्रा ) 

लाच्चोदकप्राप्षस्य निर्वापस्य निवेपतिरलुवादः, “सोथ चरं निर्वपेत्" 

-दइतिवत् । न च द्रव्यदेवतथोरभयोरयि विधाने विधेयदवैविष्यात् 
वाक्यभेद इति वाच्यम्, क्मएोऽप्राप्चनेन तदुभयविशिष्टस्य तस्यैव 

विधेयलात् । ्रयाग्नेयाष्टाकपालोपोहातलेन तथाकृतं मोद सुपन्य- 

स्यति- देवा इ वा इत्यादिना । “यज्ञ तन्ाना इत्यादि । 

श्रेदमा सवेदा स्वेजनसन्निहिता एयिवो पराष्टश्यते । “रस्या 

प्रथियां “यज्ञः विस्तारयन्ता देवाः", मां एथिवों यन्नात्' 

“च्रन्तरोयुः अन्तरितां भागरददिता मङ्वन् । “खा शवं' एथिवौ 

"एषां" देवानां “यज्ञं मोहयाञ्च कारः यज्ञविषयं मोद जनयामास, 

यन्नो यथा देवेन ज्ञायते तथा कतवतौत्यथेः । “कथन्नु मपौल्यादि। 
तस्या श्रमिप्रायवणेनम् । एवं मोचने सति तेच देवा यज्ञन 

प्रज्ञातवन्तः ॥ ९ ॥ 

तदनन्तरं देवेविंचारपुरस्छरं तटप्रज्ञानकारणं निर्खोतम्, 

तद शेयति-- “ते होचुरिति । “श्रतस्महौति । श्रतनिश्महे, तनन 

मकाेत्ययेः । “तनु विस्तारे इत्यस््नाल्ुडिः छान्दस इडभावः । 

"कथं लु" केन खल् कारणेन "नः" अस्माकं यज्ञः श्रसुहत्" सुग्धः, 
श्रदृश्योऽदित्यथंः । लुडि युवादिलादङ्ः ॥ २ ॥ 

“ते दोचंरिति । “च्रन्तर गामेति । अन्तरिता मरुप्रहि । “रणो 

गा लडिः°-दतिः गादेग्रः। “गातिखा"- दतिः सिचो लुक् । “शा 

न दति । साः दयम् परयिवो एव" कतापराघानां "नः' अस्माकं 

१-- त° उ० शचा०। र्- पा० सू० ३.१. ५५ । 

इद-- पा० सू° २, ४. ४५ । 8-- परा द° २. ४, ७७ | 



( रेअ० इत्रा० ) ॥ दतौयक्राकःम् ॥ १०६ 

"यज्ञम् अम् सुहत्' यन्ञविषयं मोद मन्ञानं प्रापयदित्यथंः । मोद- 

यतेलेङिः “णिश्िद्ु सुग्यः-दति, शजशचडादे ्ः। (दमा मेव' एयथि- 

वौम् “उषधावाम' ज्ञुपेन इवि्भांगेनोपगच्कामेत्यथेः ॥ र ॥ 

“नते होचुरिति । “यत् यस्मात् हे श्रदिते! ^ल््येव यन्नम् 

श्रतस्महिः । कथं नु" कस्मात् कारणात् "नः" अस्माकं यज्ञः “श्रसु- 

इत्, मो दविषयोऽग्यत्, वयं च किङ्कारणं नन प्रजानोमः" । ्रति- 

श्रब्दः प्रञ्रसमाप्तौ ॥ ४॥ 1 

“सा होवाचेति । ड देवाः! युयं मां" "यज्ञात्" “मा अरन्त- 

रगात्" श्रन्तरितां भागरदितां मा रएष्वम् । यत ॒ एवम्, अतः 

करणात् “अह मेव “वः युश्राकं "यज्ञम्" “्रमूसुदम्" मोहं 

प्रापितम् । येन भागेन “यज्ञं (द्रच्छय', तं भागं मद्यं कल्पयत । 

“श्रयः अनन्तरम् । एवं मो दापसरणणद् यदा चेवं दशनविषयो 

यज्ञो जातः, श्रनन्तरं तं प्रकर्षण ज्ञास्यथेति सम्बन्धः ॥ ५ ॥ 

एव॒ मदितिदेवतयोकरेदंवेः छतां भागक्ञुत्तिं दगेयति- 

“तयेति । “देवा इत्यादि । प्रायण्णौयोद यनौयाख्यौ सोमयागस्य 

पुरल्तादुपरिष्टाचानुषेयौ यागौ तव भागलेनास्माभिर्दं त्ता वित्यर्थः । 

उपपादित मयं सुपसंहरति-- “तस्मादेव इति अरचोदयनोययाग- 

स्यादितिदेवताकलप्रतिपादनं प्रासङ्गिकम् । ननु देवा इवा 

अस्या मित्यादौ शइदं'-गब्देन प्रथिवौ निर्दिष्टा, तत् कथ मदिते- 

देवतालवसेन मित्यत श्राद- “दयं दयेवादितिरिति। दितिः 

खण्डनं न विद्यतेऽस्या भिति बत्पत्तेः इच मेव' एयिवो “्रदिति'- 

१-- पाण्ष््० ३. १. 8८। २-- १९०३ ए २रप० । 



१९० ॥ ण्रतपथत्राद्यशम् ॥ (स्प रत्रा) 

शब्दवाच्या । श्रत एव प्रथिवोनामसु चाख्केन परिपटितम्- 

"अदितिः, इरा, निच्छेतिरितिः। अत एव  तैन्तिसयके- “दूयं 

वा श्रदितिः“द्रतिः। चन्ूपरिष्टात् “रदिति-ग्रब्दस्य निवेचन 

मान्नास्यते- “ख यद्यदेवाष्जत तत्तदनतु मभियत, सवै वा अत्तोति 

तद दितेरदितिलम्”-दइति^ तत् इ्च्चादिकारणेन ब्रह्यविषयम्। 

खात्मनि जात मोषधिवनस्पत्यादिक पार्थिवं सवे मन्तौत्यदितिरिति 

योजनो यम् । एव मदि तियागे सति देवानां यज्नप्रात्तिजतित्याह- ` 

“ततो यज्ञ मपश्यंस्त मतन्वते ति । "ततः" तस्मात्, अ्रदितेहविर्भात्क- ` 

कल्पनात् । स्पष्ट मन्यत् ॥ ९ ॥ | 

अआरख्यायिकया प्रायणणोयस्य चरो यन्न गेनहेतूत सुपपाद्य प्रते 

योजयति- “सख यदिति । यदेतत् प्रायणोययागस्यानुष्टानम्, तद् 

व्यामोहविषयता मापन्नस्य छत्रस्य “यज्ञस्ेव' दशनाय सन्पद्यते । 

तद्गेन मपि किमर्थं भित्यत आद- “यज्ञं दृष्टेति । सोमसाध्यं “यज्ञः 

प्रथमं दृष्टा", पश्चात् तव्घाधनं सोमं क्रोणातिः शोमविक्रयिणः सका- 

श्रात्,- “तं वै ते क्रौणनोत्यादिवच्छमाण्प्रकारेण* सखोकरवाणि । 

तेन च क्रतेन सोमेन "तं सोमसाध्यं यज्ञं तन्वे विस्तारयाणि। 

ूतिः-शब्दो वाक्यसमाप्तौ । एवं यज्ञद शनस्य प्रयोजनतां प्रतिपाद्य ` 

१-- वस्तुतो न तु याख्ेन; अपि तु निघण्टसमान्न यच्छतेति बोध्यम् । 

२-- निघ० २. १.९४, १५, १६६ । 

ह~ ° व्रा ३. ३. ७ | 

४-- ९० का० € ख०५ त्रा ५क० (० आ० उ० ९. २. ५,)। 

५-- अस्मिन्नेव काण्डे ३० ३ त्रा १५क° दष्टयम्। 



। (रय इतरा०) ॥ दतोयकार्डम् ॥ १९१. 

तद्भेतुभ्लं प्रायण यया गं निगमयति-- “तस्मादा दित्य भिति । एवं 

परायणोयष्टौ चरसाध्य मादित्ययागं विधायान्यांञ्चतुरो यागान् 

 विधिल्सुस्ेषां काल माद- “तदा दत्यादि । “जिर मिति, दविः- 

` संस्कारो पलच्णम् । ्रादित्यस्य हविषो निर्वापप्रोचणाद्याखदनान्ताः 

 ससकाराः छता भवेयुः । प्रघानदेवता च “्रनिष्टाः अ्रूत- 

यागा भवति, तस्मिन् काले वच्छमाणाश्चतस्ो देवता यष्टव्या 

द्यैः ॥ ७ ॥ | 

त्रय तान् यागान् पवेवदाख्यायिकया विधिन्सुस्तच्र प्रथम- 

यागस्य विधि मथैवादेनो नरयति- “शत्रयेभ्य दति श्रयेत्याज्यभागा- 

नन्तं । ननु प्रायणोयाया माज्यभागौ न स्तः, श्रत एवाश्चलायनो- 

 ऽप्यसचयत्- “रंवन्तेय मनाज्यभाग ति? । श्रस्य वानाच्छभागपच्चस्य 

लिङ्ग मापस्तम्बनापि दभितम्- “खिष्टटतं षष्ठ मितिर। यदि द्या- 

 च्यभागौ स्यातां, तदा पथ्याखस््यादयः पञ्चेति खिष्टदष्टमः स्यात् । 

नेष दोषः; वाजसनेयिश्राखान्तराभिप्रायेणाच्यभागसङ्धावात् । श्रत 

एव कात्यायनेन सखूचरितम्- “शच्राज्यभागाविद्ाज्येन देवताश्चतरूो 

यजति, पथ्यां सखस्ति मथि सोमं सवितारञ्च'"-दति" । “पथ्या 

स्स्तिरिति । "एभ्यः"- इति “रुच्यर्थानां प्रौयमाणः"-द तिः चतूर्थो । 

९-- से० ब्रा° ९. २. १ ब्रद्च्म् । 

२-- आण ्रौ° खू० ४.३. २, ३। 
इ-- आपण श्चौ° खू० १०. २९.१२. 

४-- काण श्रौ° ख ७. ५, १५। 

५-- प्रा सू० ९. ४. ३३ । 



९,९१.२ ॥ श्रतप्रयब्राद्यणम्॥ (रप्र रत्रा° ) 

ते च देवाः (ताम् "पथ्यां खस्तिम्' “त्रजनयन्' । मन्त्रहपा "वाकः 

एव "पथ्या खस्िः"- इत्युच्यते । पथोऽनपरेता "प्या" । ““धम्मेपश्यये- 
न्यायादनपेतेः-इति\ यत् । “खस्तिःः शोभनरूपेति। "पथ्या-खस्ति- 

शब्द निव चनस्य वाचि सम्भवात्? । सा च वाक् यज्ञाक्िका । श्रत- 

स्तस्या द् ग्रेनेन “यज्ञम् एव “श्रपश्यन्" । एवं पुराटन्तप्रतिपादनेन 

पथ्या खसल्तिः प्रथमं यष्ट्ेति प्रतिपादितं भवति ॥ ८ ॥ 

अरयाग्रेयस्य दितौययागस्य विधि सुन्नयति- “च्रयेभ्योऽभ्नि- 

रिति । श्राप्रेयम्'-दति सामान्योक्तस्य विवरणं “यद श्एव्क भिति । 

यत् खलु यन्ञसम्बन्धि श्टव्कं' नोरसं सभिदादि दव्यम्, तत् श्राग्न- 

यम्" । श्रन्यत् समानं पूर्वण ॥ < ॥ 

श्रय सौम्यस्य ठतौ ययागस्य विधि मुन्नयति- “त्रथेग्यः सोम 

द्ति। “ख यदिति । स्वे तच्छब्दः प्रसिद्धिद्योतकः। शम्ये 

सोमदेवत्यम् । “सोमाङ्ण् । (यत्, खलु यन्ञसन्बन्पि शरा्र 

रसयक्त' सोमादि द्व्य्, "तत् सौम्यम्? । श्रव्काद्रंयोद्यप्नोषोमा- 

भिमानिदेवते । एतच्च प्रागप्यान्नातम्- “इयं वा ऽइदं न ठतौय 

मस्ाद्रचैव शएष्कञ्च-दृत्यादिना" ॥ १० ॥ 

९- पा सू० ४. ४. ९२। 

र “पश्या खस्तिः, पन्या अन्तरित्तं तच्चिवासात्'”-दति, “खस्तो्- 

विनाश्ििनामाल्तिरुभिपूजितः छ चस्तोति"“-द्ति च यास्कौयं 
निवेचनम् ( १९. ४. १९१, ३, 8. 8. ) । 

इ-- पा० सू० ४. २. ३०। । 

8-~ ९क।[° ५० रत्रा ररेक० (९ भा. ४९८०) 



( रख० इत्रा० ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ | ११३ 

` अथ सावित्रस्य चु्यागस्य विधि सुन्नयति-- “श्रयेभ्यः सवि- 

तेति । सवितुः प्रेरकत्वात्, पशनां च ततप्रेयेवात् प्रेयंपरेरकयो- 

रभेदं विव्ति्ाः सविता पश्वः"-दति तादाक्ययपदे शः। सवितुश्च 

पश्प्रेरकलं देवो वः सविता प्रापेयतुः"-इति'-मन्लवर्णणदव- 

मम्यते । ते च पश्वो दयाद्यवदानदारेण पयःप्ररुतिद्रया- 

पादानलेन च यज्ञात्मकाः। यस्मादेवं चतद्भिर्दवताभि्दैवाः र्त्छ 

यज्ञ मपश्यन्, दृष्टा चाकवेन्, तस्मा दिमाश्चतखो देवताञ्चिकौषित- 

यज्ञस्य प्रथमत आज्येन यष्टव्या इति ससुदायायेः। एव॒ माज्य- 

द विष्कांचतुरः प्रधानयागान् कला प्रयमनिरभेन हविषा अदि ति- 

यंषटच्ेत्याह- “श्रय यच्यै देवताया दति । यस्मादेवं देवाः पञ्चमो 

अदिति मयजन्, तस्मादिदानौन्तनोऽपि यजमानौ यागखमये 

अरदितिचागं पञ्चमं ुर्यादित्ययेः ॥ ११ ॥ 

पञ्चसद्या मनूद्य प्रश्रसति- “तावा इति । “एताः' पथ्या- 

खस््याद्याः। श्ुग्ध श्रासौत्ः मोहविषयो भवेदित्ययेः । अस्तेडि 

लिडिः “अस्तिसिचोऽषक्त""-इतोय्र । “पाङ्को वा दति । पञ्चपदा 

पद्ध; तदाचिना पद्धःशब्देन पञ्चसूया लच्लते; तद्योगाद् यज्ञः 

पाङ्कः' । तद्योगश्च तेन्तिरोयके स्पष्ट मानातः- “धानाः करम्भः 

परिवापः पुरोडाशः पयस्या, तेन पङ्किराप्यते, तद् यज्ञस्य पाङ्क- 

 लम्'”-इतिर । एेतरेयक्े तु तत् पाङ्घतल्व “यो वै यज्ञं हविष्य 
वेद'-दत्यादिना बहश श्रान्नातम्" ॥ १९२ ॥ 

१-- वा० सं० २.१. ४। र-- पा ख् ७. ३. € ई । 
ॐ * । =< 

र-त० सण ६, 8.९९. ४,५। 8-- रख° ब्रा० २.३. ६ व्रह्टव्यम् | 
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९९४ ॥ प्रतपयत्राद्यणम् ॥ (रपर शत्रा) ` 

=तुपरिन्ञानहेतुलादपि तां पञ्चस्यां भ्रशंखति- “ऋतवौ 

मुग्धा दति । देमन्तशिगिरावेकोशत्य खल्रनां पञ्चवम् । लया 

चेतरेयकं प्राग॒दाहइतम्- “हेमन्तशिशिरयोः समासेनेति, । खतु- 

परिज्ञानाभावे हि वसन्तादिकालसाध्यौ यज्ञो विकलः स्यात्, 

श्रतस्तत्परिहारायेतद्यागपञ्चकानुष्ठान भिति स्तुतिः ॥ ९३ ॥ 

दिञ्चोहनित्तिदेतुलेनापि पञ्चसद्यां प्रशंरुति-- “दिशो मुग्धा 

दति । चज्ञानुष्ठानाय वसन्तादिकाला एव तदुपयुक्ताः ! प्राच्याद्याः 

पञ्च दि शः" “सुग्धा श्रासन्' व्यामूढा अ्रभवन् । गत मन्यत् ॥ १९ ४॥ 

तच को दृश्या देवतया कतमा दिक् प्रज्ञातेत्या श्छ प्रथमदेवता- 

ज्ञातां दिशं प्ररश्यापपादयति- “उदौडौो मेवेति यस्मादेवं 

पथ्या-खस्याख्यया प्रयमदेवतया उदौचौो दिक् देतरैः प्रज्ञाता, 

"तस्मात्" “्रच' अ्रसिन् लोके कुरुपञ्चालास्येषु जनपदेषु “उत्तरा 

उच्चतरा “वाग् वदति' शशं शब्दायते ; अत्युनतसम्भाषण्छ तचो- 

पलम्भात् । “देवमनु्ेत्यादौः परिगणनाभावेऽपि बह्लग्रहणात् 

कुरुपञ्चालशब्दाद पि चा-प्रत्ययः । ननु वाच उन्तरदिकुरम्बन्धोऽस्तु, 

कुतः पथ्या-खल्या दिशः सम्बन्धः ? दति, तचाडइ- “वाग्ोति । 

। “एषाः पण्या खस्तिः, यस्मात् “निदानेन कारणेन निरूषमाणण सतौ 

"वाकः एव ; “वाम्बं प्या खस्तिः"-दति द्युक्तम्२ ; श्रत उन्तरब्यां 

९-- रे° ब्रा० ९.९. ९. । ₹-- पाः सू ५, ४. ५६। 

इ-- “वाम्बे पण्या खस्तिस्तस्मदु दौवा दिशि प्रज्ञाततशा वागुत उद्च 
ड खव यन्ति वाचं शित्ितुं यो वा तव च्यागच्छति तस्य वा शुश्ृषन्त 

इति ह स्माहेषा वाचौ दिक पन्ञाता'?-इति कौ ° त्रा ७. € । 



( र० इत्रा० ) ॥ ठतौयकाण्डम् ९१५ 

दिशि वाचः प्रविद्धियुक्रेति भावः। “दि यस्मादेवम् “एतया 
उदौचों दिशं" देवाः श्राजानन्', तस्मात् । "एतस्यै" षष्टवधं चतर्धोः, 

एतस्याः पथ्यायाः खस्तेः 'उदरौचौ दिकः खग्छता ॥ ११५ ॥ 

अरय ददितोयदेवतया प्रज्ञातां दिश सुपन्यस्योपपादयति- 

“प्राचो मेवेति । थस्माद्चिः प्राच्या दिशो ज्ञानतः, तस्मात् 

"पञ्चाद्" अवसितम् भ्रम्" श्रादवनो यर्पेण राच्च मुद्भत्यो पा सते" 

श्रभ्निहोचद्ोमादिरूप सुपाषनं कुवन्ति । यस्मात् देवाः प्राच 

दिशम्" “एतेनः श्रद्चिना श्राजानन्", तस्मात् “एतसय श्मः भ्राचौ 

दिकः खग्रतेत्यथैः । अत एवान्यचान्रायते- “भ्राचौ दि गभनिर्देव- 

तेति९ ॥ ९६॥ 

श्रय ठतोयदेवतया प्रज्ञातां दिशश्च भुपन्यस्योपपादयति- 

“दिए मेवेति । यस्मात् दच्चिण दिक सोमेनः परिज्ञाता, 

"तस्मात्" उपरवदेगे करौतं सोमं मदावेदेदं चिएतोऽनसा “परि- 

वहन्ति" । “द् चिदा च्"”-दत्था च् प्रत्ययः । "तस्मात् द् चिणदिकू- 

प्रवनत्तैनाद्धेतोः वन्लोषपः “सोमः “पिटदेवत्यः । पिदेवताकदक्तिणए- 

दिकूप्रा्ैः सोमस्य पिढदेवत्यलं युक्तम् ॥ १० ॥ 

त्रय चतूर्यदेवतया प्रज्ञातां दिश सुपन्यस्यति- “प्रतीचो 

मेवेति । “एषः खयः ग्रत्यङ्केतिः प्रत्यङःसुखो गच्छति । स्पष्ट 

मन्यत् ॥ ९८॥ 

९-- पा० २. इ. ईर द° वा०९। 

२-- कौ० बरा ७. ६। 

इ -- धा ख ५. ६. ३६ । 



९६ ॥ शतप यन्राद्धयणम् ॥ (रपण रत्रा ) 

श्रय पञ्चमदेवतया प्रज्ञातां दिश सुपन्यस्यति- “ऊद्खा 

मेवेति । चस्माद् दम्या सुत्यन्नाः ओषधिवनस्यतय ऊद्धंसुखा एव 

वद्धन्ते, तस्मात् ्रदित्यभिधानाया शम्याः सकाशा दूद्वदिकूपरिज्ञानं 

युक्त मित्यर्थः । इत्य पञ्च दि गव्यामो दपरि इारोपन्याससुखेन प्राच 

णौयेष्टौ पञ्चदेवता यष्टा इत्यक्तम् ॥ ९९. ॥ 

रया तिश्यायाः प्राक् प्रायणौयो कनैवय दत्यभिधातुं प्रायणौ- 

योद यनौोययोर्बाह्नदयरूपता ` मातिश्यायाः जिरोरूपतान्चाद- ` 

““श्रिरो वै यज्ञस्येति । आतिश्यम्येऽलुेयतेन प्राघान्याच्छिरस्ल- 
व्यवहारः । “एते हविषौ' एतौ चागावित्ययैः; यागस्य हविः-प्रधान- 

त्वात् । लोके शिरस उभयतो बाह्कोदं शनात्, आ तिश्यस्य शिर- 

साभिधानाद्, बाह्खानोययोरनुष्टान युक्तम्, ॥ २० ॥ 

उक्त बाड मुपजोव प्रायणोयोदयनोययोरकरूपता माद- 

'"तदाहरिति । सङ्ग डेणोक्तं यच्छन्दाथं विशदयति- “देवेति । 

मध्ये कर्मान्तरव्यवधानात् कथं तस्य बद्हिषोऽवस्थान भित्याशङ् 

तदुपायं दशेयति- “तदपोद्ल्येति । प्रहरण मरुता बहरद्ुत्येपरि 

प्रज्ञातं निदध्यात् । बरवत खाल मेच्णएयोरणयुदयनोौ याथे मवस्यान 

माद- “तां साल भिति। या प्रायणौोयचर्स्ालो, (ताः 'सच्चाम- 

कर्षाम्' ; अभ्भिसंयोगेनान्तरोषद्दग्धशङः “चामः' , तस्य "कर्षो 
लोपः, तत्खदह्िता भमित्यथेः । “चायो मः-द्रतिः निष्ठातकारस्य 

९-- यज्ञस्य एरषसम्मितत्वं वच्छतोहैवानुपदम् (अ० ५, ब्रा ३. )। 
२-- पा० स <, २. ५२। 



(र दत्रार, ॥ ढतौयकाण्डम् ॥ ९९७ 

मलम् । 'मेच्तणः चरुनिष्यादनसाघनं काष्ठम्? । तत् ्रब्ठज्य 

चरुणा लेपयिल्ा स्याद्या सदह निदध्यादित्यर्यः । खविगेक्यं च 

विधत्ते “य एव प्रायणौवस्सेति । ददानोन्तनाना मपि बाहोः 

सूपलं प्रायण योद यनौययो रक शूप्यनिबन्धन भित्याद-- “^तद्यदे- 
तदिति । सादृश्व भेके ग्रेनापि भवतोति तड् विगरे्यते- “खरू- 

पाविति॥ २१ ॥ 

उक्तो बरहरायेकरूप्यपचो न नियत इत्याह-- “तदु तयति । 

“एवं मेचणए मिति। वदवंदग्नौ प्रदरे दित्यथः । “ख्थालः "निरिच्य' 

चामकषं मपि प्रगमथ्य छलिजा मेव च नियम मङ्गोक्त्य । तेषा 

मपि केनचिन्निमित्तेन विगमे सति तदेकल मपि नियमेन भवि- 

तद्य मित्याह-- “य एव प्राचो वस्येति। “विप्रताः स्युः" वि विधदेशं 

प्राप्ता भवेयुः । त्यंकरूपलं किन्निवन्धन भित्याद- “ख यदिति। 
"यदै यदेव बदर्यागस्य खशूपम्, श्रतस्तयोरेकरूप्य मेव नियमेन 

भवितव्य भित्यथेः । ^तेनेवः-दति एवकारेण पूर्वोक्तं बहरा- 

चैक्यं व्यावन्तेते । तेनैव द्रव्यदेवतेक्येन कारणेनैवेदानौो मपि 

१९-- “अम मेच्तण मभ्यादधाति इतौदेव गतं पुरस्तात् (२.४. २. 
९द.) । सामिधेनौका्ानि पञ्चदश, दे आघारसमिधौ नूयाजसभिदेके ति 
चयः परिधयः, उपवेषो मेच्तणं छश्टिरिति तिखः समिध इत्येकविंश्रतिः। 

तच प्रादेशमात्रं हविरवदानसाधनं चशोरुपघानसाधनं च काष्रखगड 

मेच्तग मुच्यते । तदेतत् सवै व्याख्यातं ते त्रा (१. इ. १९०. ४, ३. ७, #, 
€.) सा० भा०। “इश्मजातौय भिश्रादपमाणं मेच्तणं भवेत् । छन्त 

चाङुरृषटथ्वग्र मवदान क्रियाच्तमम्”-इति कमं-प ° २. ५. १९ । “भेच्तगेन 
जहो ति?'-दतयस्य (काण ओरौ ५, ९. 9. ) ख्चस्य व्याख्याने (मेच्तगं 
च दोमसाधनत्वाद् वेकङ्कतं पालाश्र मपि भवतेति च याल्लिकदेवः। 



१९ ~ ॥ श्रतययन्नाद्ध णम् ॥ (रपर त्रा) 

मनुखाणां बाह सरूपौ" भवत दत्यथैः । तथाच काल्यायनोऽपि- 
“चरमे चणएवदिनिंदधात्यृद वनौ यायै, सलेपं चरु प्रष्टं मेलं, 
प्रचालयति वा चरम्, अनुप्रहरतोतरे, त॒एवर्विंजो, विपरेतेष्व- 
न्येऽपि-दृतिः । श्तरे' बदिर्म॑चणे ॥ २२ ॥ | 

देवतेक्याभिधानप्रसङ्गन पञ्चसड्यां प्रश्॑सति- "ल वा इति । 
सः' अध्वयु : । तस्नात्' देवतानां पञ्चलाद्धेतोः त्याः इत्यम्, 
अनेन ददानो परिद्श्यमानेन प्रकारेण पञ्चाङ्गलयः' लभ्यन्ते । 
दस्दय मभिनोय प्रदशेयितुं दिरभिधानम् । प्ररुतिश्तद भरपूर 
मासेष्टिवत् साकल्येनानुष्ठानप्रसक्तौ तत् प्रतिषेधति-- “तच्छय्वन्तं 
भवतोति । अन्तग्रहणेन सिद्धौ उपरितनाङ्गनिषेधो नित्यालुवाद- 
तया युननिषिध्यते- न पन्नः संयाजयन्तोति । प्रायणणीयोदय- 
नोययोर्बालनिरूपणादणत्तराङ्गजातं न कन्त मित्याह ““ूर्वाद्धं 
वा च्रन्वात्मनो बाह दति। श्रात्मनः' शरौरस्य पूर्वा द्धं मनु" बाहः 
वन्त॑ते, न साङ्गं ; श्रतः "एतत् एतेन तदु भयच शरख्न्तानुष्टानेन, 
यज्ञस्य पूरवाद्धं मेव' संसछतवान् भवति ॥ २३ ॥ २[२९. 2₹.] ॥ 

इति ओ ् षायणचायेविर विते माधवोये वेदार्थग्रका्े 

माध्यन्दिनिग्रतपयन्राद्मणएभाय्ये 

दतौयकाण्डे दितो याध्याये उतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

९-- का° श्रौ ° खू° ७.५. १६-२९। 
₹-- “श्व्वन्तं भवति"इति च काण्श्ो० सू० ७.१५. रर रुतकुन्तस्च 

तिव बडविचवाराः छता दृश्यन्ते । 



( रख० शत्रा ) ॥ टतौयकारम् ॥ १६ 

( श्रय चतुथे ब्राह्मणम् ) 

दिवि वे सोम अासौत्। अथेह देवास्ते देवा 
श्रकामयन्ता नः सोमो गच्छेत् तेनागतेन यजेमदौति 
त ऽर्ते माये ऽअखजन्त सुपर्ण" च कद्र च तङधिरण्यानां 

ब्राह्मणे व्याख्यायते सौप्णोकाद्रवं यथा तदास ॥ १॥ 

तेभ्यो गायचौ सोम सच्छापतत् । तस्या ऽआआहरन्त्यं 

गन्धो विखावसुः पयसुष्णात्ते देवा अविदुः प्च्येतो 
वे परस्तात् सोमोऽथ नो नागच्छति गन्धा वे पय्ये- 

मोषिषरिति।॥ २॥ 

ते दोचुः। योपित्कामा वे गन्धर्वा व्वाच मेवेभ्यः 
प्रहिणवाम सा नः सुह सोमेनागमिष्यतौीति तभ्यो 

व्वाचं प्रादिश्वन्सेनान्सह सोमेनागच्छत् ॥ ३ ॥ 

ते गन्धव्रा* अन्वागुत्याव्रुवन् । सोमो युष्युाकं व्वा- 

गेवास्माक सिति तथेति देवा अत्रुवद्धिद्धो वेटागान्धेना 
मभौषडेव नेष्ट व्विद्धथामहा ऽइति तां व्यद्धयन्त ॥ ४॥ 

तस्ये गन्धर्वाः। व्वेदानेव प्रोचिर ऽति वे व्वयं 
व्विद्यति व्वयं व्विद्येति। ॥ ५॥ 

* शगन्धवु"-दति ग, घ | 

1 ^विद्मेति'-दति ख, “विद्ेतिः-इति ग, घ। ` 



९4 ॥ शतपधत्राद्यगम् । ( रप इव्रार) 

श्रथ देवाः+ । व्वौणा मेव खषा व्वादुयन्तो निगायन्तो 
निषेद्रिति वे ते व्वयुं गास्याम। इति त्वा प्रमोदयि- 
ष्यामह ऽइति सा देवानुपावकव्त्त सा वेसा तन््रोघ 

मुपाववत्न या स्तुवद्यः शसद्भो त्तं गोत मुपाववत्तं 
तस्मादप्येतहि मोधस्श्िता श्व योषा रवः हि 
व्वागुपुवत्तत ता मु न्या चनु योषास्त्स्माद्य णव 

नृत्यति यो गायति तस्मिन्नेवेता निमिश्षतमा इव ॥ € ॥ 
तदा ऽरत॒दुभ॒यं देवे्ठासोत् । सोमश्च वच्वाक् चस 

यत् सोमं क्रौणात्यागत्या ऽर्वागतेन यजा ऽइत्यनागतेन 

ह वें स सोमेन यजते यो 5कोतेन यजते ॥ ७ ॥ ` 

थ युट् ध्रुवाया सज्य परिशिष्टं भवति। तज्नां 

चतुष्कृत्वो व्विखह्ाति बहिषा हिरण्यं प्रबुध्यावधुाय 
जुहोति छत्सेन पयसा जुवानौति समानुजन्ध वे पयश्च 
हिरिण्यव्चोभुयुः छभिरेतसम्ः ॥ ८ ॥ 

स हिरण्य सुवदधाति। रुषा ते शुक तनुरेतदच इति 
वर्चो वा ऽरुतद्यद्धिरण्यं त॒या सुम्भव सुजं गच्छेति स 

यदाह तया सुभ्भवेति तथा सुम्यच्य्वेत्येवेतदाद भ्राजं 
गच्छेति सोमो वे भार् सोमं गच्छेत्येवेतदाह ॥ ९ ॥ ` 

* (देवाः? -द्रति ग, घ । 1{ गमिष्याम!-दइति क । 

{ 'ह्यभिरेतस!-द्रति ख, ह्यभ्िरेतस “दसि ग, घ । 



(२० शत्रा) ॥ टतौयकाणडम् ॥ ९२१ 

तां य॒थैवादोदेवाः*। प्राहिणन्तसोम मच्छेव मेवेना 
मेष रतत् प्रहिणोति सोम मच्छ व्वाग् वे सोमक्रयणौ 
निदानेन ता मेतयाहृत्या प्रीणाति प्रौतया सौमं 

क्रौशानौति।॥ १०॥ 

स॒ जुहोति जुरसत्येतुड़ वा अस्या एकं नाम यज्ज 

रसौति शता मनसेति स॒नसा वा इदयं व्वाग् शता मनो 

वा ऽइद्ः पुरस्ताद्वाच इत्थं व्वदु मेतदादीरित्यलुग्ल 
मिव इ वे व्वाग्ददेदयन्म॒नो न स्यात्तस्मादाद शता 

मनसति ॥ १९१ ॥ 

जुष्टा व्वुष्णव ऽटति। जुष्टा सोमायेन्येवेतदादइ य॒ 
मच्छंम इति तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसव ऽइति सत्यप्रसवा 

न रुधि सोमन्नोऽच्छेहौत्येवेतदाह तन्वो यन्तर मशौय 
स्वाहेति सु इ वे तुन्वो यन्त॒ मश्ुते यो यज्ञस्योचं 

गच्छति यज्ञस्यो हचं गच्छानौतयेवेतुदाद? ॥ १२ ॥ 
चथ हिरण्य मपो्धरति। तन्मनुष्येषु हिरण्यं करोति 

* ष्टेवाः?-इति ग, घ । 

† ^ग्लन्न मिवः-इति सा०-सम्मत इति डा० वेवरः। 

† रखुतदनन्तरम् “ख देप्रपा° ६४'१-द्रति क-ख-पुक्तकयोः । 

९ दाद'-दति ख | 
16 



१२२ ॥ श्रतमथन्राद्यणम् । (रपर इव्रा०). 

स यत् सुहिरण्यं जुह्यात् पराग चेवेतन्मनुष्येभ्यो 
हिरण्यं प्रदजञ्ज्यात्तन्न मनुष्येष हिरण्य मभिगम्येत* ॥१३॥ 

सोऽपोडरति । शुकं मसि चन्द्र मस्यमत मसि वेश्वदेव 
मसौति कत्खेन पयसा हत्वा य॒देवेतत्तदाह शुक्र 

मसोति शुक्र दतचन्द्रमसोति चन्द्रः चेतदमत मसौन्य- 
मत॒ दछेतदेश्वरेव् मसौति व्वेश्वदेवर छेतत् प्रमच्य 
तणं बहिष्यपिरटजति सचे हिरण्यं प्र॒बध्रौते ॥ १४ ॥ 

अथापरं चतुग्होत साज्यं खहौत्वा। अन्वुारभखां 

यजमानेत्याहापोखवन्ति शलाय इारे दरशिणितः 

सोमक्रयण्य॒पतिष्ठते तव््रहिता मेवेना मेतत्सतीं 
प्राहेषौदाग् वे सोमक्रयणौ निदानेन ता मेतयाहत्या- 
प्र॑षौत् प्रीतया सोमं कोणनौतिः।॥ १५॥ 

च्ुथोपनिष्कुम्थायिमन्तयते। चिदसि मनासीति 
चित्तं वा ऽइदं मनो व्वागुनुवदति धौरसि दश्चिणति 

धिया धिया दछेतया मनष्या जज्यषन्त्युए्नक्तनेव प्रका- 

मोयेनेव गाथाभिरिव तस्मादाह धौरसौति दुशिणेति 

# शमभिगम्येत्ः-इति ख, मसि गन्येत्- इति ग, ममिगम्बेतः-इति घ । 

† ऋद्ौत्वा । न्वारभख'-इति ख । 

{ कऋौणनौति!-दतति ख, करौणानौति?-दइति ग, घ । ` 

$ ^जिज्युषन्त्य- द्रति सा०-सम्मतो गम्यते । 



॥ 

| | 

 ( श्य ० शत्रा ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ १२ 

द्किणा देषा कछ्षवियासि यज्ियासौति छचिया छेषा 

यज्ञिथा छेषादितिरस्यभयतःश्यैष्णौति स य॒रैनया 
समान सदिपय्यासं व्वदति यदपरं तत् पव्वे करोति 

यत् पव्व' तदपरं तेनोभयतःश्षेष्णौ तस्मादादादिति- 

रस्यभयतःशेष्णोति ॥ १६ ॥ 
सा नः स॒प्राचौ सप्रतौच्येधौति। सप्राची न रएधि 

सोमं नोजच्छेहीव्येवेतदाह सप्रतोचौ त रणधि सोमेन न 

सद पनरेहौव्येवेतदाह तस्मादाह सा नः स॒प्राचौ 
सप्रतोच्येधौति ॥ १७॥ 

मिवसत्वा पदि बअध्रौता मिति। व्वरुण्या वा ऽरुषा 

यद्रजः सा यद्रज्वािहिता स्यादरुण्या स्याद्यह नमिः 

हिता स्याद्यतेव स्थारेतदा ऽअवरुण्यं यन्धैच सा 
यथा रज्वामिहिता यतेव मस्यतहवति यदाह मिचसू्वा 

पदि बध्ौता मिति ॥ १८॥ ५ 

पूषाध्वनस्पात्विति । इयं वं॒पष्रथिवौ"पूषा युस्य वा 
ऽइय स॒ध्न् गोपतौ भुवति त॒स्य न का चनु हला भवति 
तस्मादाह पुषाध्वनस्यात्विति+ ॥ १९ ॥ 

इन्द्रायाध्यक्षायति। खध्यक्षासदिव्येवेतदाह यदा- 
॥ कि री 

हेनद्रायाध्यक्षायेत्युनु त्वा माता मन्यता सुनु पिततु 

# “त्विति?-द्रति ख, त्वितिः-दति ग, चघ। `: 



९२४ ॥ श्रतपच्त्राद्यणम् ॥ ( रप्र सत्रा) 

खाता स॒गभ्याऽनु सखा सयुश्य इति सा युत्ते जन्म तेन 
नोऽनुमता सोम मुच्छेहौत्येवेतदाह सा देवि देव मच्छ 
होति देवौ चेषा देव मच्छेति यद्ाक् सोमं तस्मादा 
सा रेवि देव मृच्छे तीन्द्राय सोम मितौन्द्रो वे यज्ञस्य 
देवता तस्मादाहन्द्राय सोम सिति रद्रस्ावत्तयत्वित्य 
प्रणशयतदाह रद्र हि नाति पश्वः स्वस्ति सोम- 
सखा पुनरेहौति खस्तु नः सोमेन सह पुनरेहौ्येवे- 
तदाद ॥ २० ॥ 
तां युथवादो देवाः+, प्राहिखन्त्सोम मच्छ सेनान्त्सह 

सोमेनागच्छदेव मेवेना मेष रतत् प्रहिणोति सोम 
मुच्छ सेनः सह सोमेनागच्छति ॥ २१ ॥ 

तां य॒थेवादो देवाः।। ग्यद्धयन्त गन्धर्वैः सा 
देवातुपावत्ततैव मेवेना मेतद्यजमानो व्विह्वयते सा 
यजमान भुपावत्तते ता मदौचौमत्याकुव्वन्त्यदौची हि 
मनुष्याणं दिक् सो ऽव यजमानस्य तस्माददौचौमत्या- 
कुवन्ति ॥ ₹२२॥३॥ 

॥ इति दितीयप्रपाठके ठतौयं बाह्यम् [ २, ४. ] ॥ 

“ देवाः-इति ग,घ।  † देवाः-हइतिग, घ। 



( रेख° शत्रा ) ॥ दतौयकार्डम् ॥ १२१ 

`. सोमक्रयं विधातु माख्यायिका माह- “दिवि वै सोम दत्या- 

दिना। “दिवि वा दति। वै-श्रब्देन “हतौयस्या मितो दिवि 

सोमः५-दत्या दिशरत्यन्तरप्रसिद्धिधौत्यते । हः ग्धमौ द्देवाः' 

श्रासन्निति गेषः। सोमागमनप्रयोजनम्- ^तेनागतेन यजञेम- 

हौति। “त एत दत्यादि । परव्यामोहनकारिणणौ शक्तिः .मायाः। 

^ते' देवाः एते" दे मायाभिरूपे स्तयां सोमरचकाणां गन्धर्वाणं 

व्ामोदाय ख्ष्टवन्त इत्ययः । तया चोत्तरचान्नास्यते- “त एते 

माये अर्टजन्त सुपर्णो ञ्च कद्रू वागेव सुपर्णयं कूः "दूतिः । 

होटमेचावरुणादौनां शंसनप्रदे गेषु पुरतः स्थापिता श्रम्रयो धिष्ण्याः 

होत्रोयादयः। ते खल पुरा दिवि सोमरक्तकाः, पञ्चात् सोमे 

श्रादते सति तेन सह श्दूमावागत्य देवेभ्यो लबवराः सन्तोऽत्ापि 

सोमरचणाय धिष्ण्यतां प्राप्नाः। तथा चोपरिष्टार् वच्छन्ते- “त 

मेते गन्धर्वाः सोमरचा जग॒पुरिमे धिष्ण्या दमा होचाः"-इतिः । 

तेषां ( “धिष्ण्यानां ) ब्राह्मणे व्याख्यायते सोपर्णौकाद्रवम् , 

सुपर्णो क्रो टेत्तान्तः सर्वेऽपि विवरिग्यत दत्यथेः" । तच हि माया- 

१-- ते° सं° ३. ५, ७, २ | | 

र्-- इडेव षष्ेऽध्याये दितौये ब्राह्मणे दितौया कण्ट इष्टवा । 

“यं वै कन्रसौ सुपणौँ छन्दासि सौपगणयाः-दति ते° सं° ९, ९. 

६. १। महाभारते आदिपवंणि, भागवते च षष्ट खन्धे रषा 

कथा पल्लविता, वस्तुतो रूपकम् लेवेति निमूं लेव । 

३-- इहेव षट्-दितौयस्य नवम्यां द्द्यम् । 

8-- “रत् व्याख्यानं सौपणौकाद्रव मिति-दइतौ षेव काण्डे ६. २, ७ । 



१२६ ॥ शरंतपंयन्राद्छणम् ॥ ( रप त्रा) 

मय्योः सुपर्णो कद्र रुत्य्तिः, तयो मिथः कलः, परस्परजयपराजय- 

निमित्तकः समयबन्धः, ततः वद्रूजयः, पराजितायाः सुपर्णाः 

खात्मनिक्रयाय सोमोपदरणायं छन्दसां सुपर्णाः सकाग्रादत्यत्ति- 

गायश्या च सोमाहरणम्,-- दत्येवमादयोऽ्यां अस्मिन्नेव काण्डे 

पञ्चमप्रपाटकादौ “विजामानो डेवाख्य धिष्ण्याः दत्याद्यपक्रस्य , 

“दिवि वं सोम श्रासोदयेह देवास्ते देवा श्रकामयन्त- 

इत्यादिना श्रान्नास्यन्ते ॥ ९ ॥ | 

“न्तेभ्यो गायकोति । तेभ्यः देवेग्योऽर्याय सुपर्ां निर्मिता 

"गायतोः ङन्दोदेवता पचचिरूपेण दिवि सितं सोमम्" “श्रच्छः 

अभिसुख मगमत् । “श्राहरन्ये' आहरन्यास्तस्याः खभ्रतं सोमम्, 

षष्ययं चतर्थोः, विश्वावसुः नाम गन्धवेःः "पयमुष्णात्" श्रप- 

जहार) ततः "ते देवाः श्रविदुः"। किमिति “परस्तात् दयुलोकात् 
सोमः प्रच्युतः, श्रयः "नः अस्मान् नागच्छति"; "गन्धर्वाः 

विश्वावसो गत्याः षेः नूनं “पयेमो षिषुः' स्तेय मकाः इतिः ॥ २॥ 

^ते होचुरिति। योषितः कामयन्त दति योषित्कामाः'1 

एभ्यः गन्धवेभ्यो यामोदहाय वाचः प्रदिएवामः' प्रेषयाम । वाचं 

प्रेता मभिप्रायः- श्रा नः सडह सोमेनागमिव्यतोति॥₹॥ ` 

ते गन्धर्वा दति । सोम सुपायेनानयन्तौ खेयं मपि प्रति- 

निवन्तेयिव्येत इति “सोमो वुश्राकं वागेवास्माकम्' श्रस्िति । 

श्रय गन्धर्वाविरोधेनैव देवैदृष्टं वाग्लाभोपायं दभेयति- “दो 

चेदागादित्यादि । प्रेषयामो वयं वाचं सोभेरिह श्रागात्' 

१-- ५० शत्रा ९--१६क०। र पा० २.६. ९२ ख १ वा०। 



( ₹२ख० शत्रा ) ॥ दढतोयकाण्डम् ॥ १२७ 

श्रागच्छेत् । "उ?-ग्रब्दोऽनयकः। हे गन्धर्वाः! “एनाम्ः दह 

श्रागताम् “त्रभौषद्ेः । "वः-द्ति वाक्यालङ्ारे । श्रभिषहन मभो- 

षट्, अभिभवः । तेन बलात्कारेण मा नेष्टः मा प्राहाषेत. । “न 

माङ्योगे ?-दत्यडभावः । “विन्डयामहे' यूथं वयं च वाचं विविध 

माकारयामः ॥ ४ ॥ 

एवं मिथः समये छते गन्धर्वाण माह्णानप्रकार माइ-- “तस्यै 

गन्धर्वा वेद्ानेवेति । ग्रो षिरेः प्रवचन मकुवेन्। तस्या वाचो 

वश्रौकरणायेति शेषः । एव मिदं ब्रुवतां तेषा मभिप्रायः- “दति 

बे व्यं विद्मेति। एवं खलु वाचः खाघौोनल्रकरणोपायं जानौम 
दति, श्रय मुपायः स्वेषां खकोयाना मभिमत इति प्रदशेयितु 

वौपयाभिधानम् ॥ ५॥ 

देवैः कतं वाचः सख्ौकरणोपाय माद-- “श्रथ देवा वौण 

मेवेति । 'वौष्णं वाद् यन्तः निषाद्ादिखरानुकख्येन ध्वनि मुत्पाद- 

यन्तः, तदनु खयं "गायन्तः “निषेदुः उपसन्नाः। दति वा 

दृति। एवं खल् ^ते' लद गास्यामः' । न केवल मदृशं गान 

म्माकं किन्तु हे वाग्देवते! “वाः लाम् तिः एकव्परकारेण खल् 

तोषयामः। दतिः-शब्दो वाक्यसमाश्नौ । सा देवान् उपाववत्तै 
उपावन्तते, प्रत्यारत्ता । “याः वाक श्तुज्ड्याः शसद्धःः स्तो चश्॑स्त- 

रूपं वेद् तुवचनं बुवद्मो गन्धवेभ्यः सकाग्रात् देवेः कतं नुत्त 

नोतम्' चोपारत्ता, सावैःसा खलु। साः पूरवे सोमादरणएणय 

१-- भमा प्राहष्ट'-दइतिग। र पा० छ् ६. ४,७४। 



| ॥ शतपथत्राह्यगाम् ॥ ( रप्र इत्रा० ) 

परेषिता वाक् "तत्ः तदानीं "मोघं यथं मेबोपाटत्ता । सहत 
शस्व पपरित्छा गस्यानौ चित्यादिति भावः। ददानोन्तनस्रौणं 

मोघसतभावलं वाग्देवतोपक्रम भित्याह-- “तस्मादिति । नता 

वाचम् ज्रनुः ज्रन्याःः श्रपि योषितः। श्रप्रछत मपि नर्तनं 
गानवत् स्त्रोयामोहसाधन मिति गानेन सहोपन्यस्तम् । “एताः' 
योषितः “निमिक्षतमा इव विगेषरेकौग्ताः, त्यन्त मनुरक्ता 
भवन्तोति शेषः । अरय मथः सदीऽथेतरेयत्राद्धणे “सोमो परै राजा 
गन्धेखिति खण्डः प्रपञ्चितः ॥ € ॥ 

ददानो गानसिद्धां मनृद्यः सोमक्रयं विदधाति- “तद्या 

एतदुभय भिति । यस्मात् सोमो देवानां ख मासौत्, तसात् 
श्रागत्या एव' सोमप्राघ्या ए “लोमे क्रोणति' क्रीणीयात् । 
च्रपूर्वाथलादर् यच्छब्द मना दत्य विधिः कल्पयितव्यः । श्रागत्या श्रपि 
प्रयोजन माह-- “च्रागतेन यजा दति। अरक्रौतस्य यागानरेता 

माह- “श्ननागतेनेति । च्रागतोऽपि सोमः क्रयसंस्कारेणानागतलात् 

्रनागत दत्युच्यते ॥ ७ ॥ 

सोमक्रयात् प्राक् कत्ते च कञ्चिद्धोमं विदधाति- “श्रयेति। 

श्रुवायाम् आज्यं परिशिष्टं" प्रायणोयाथे मुपयुज्य यद् तं ध्रवाया 

मवशिष्टम्, "तत्" जुह्वा चतुष्कलः" चतुर्वारं ग्होला, "वरिष" 

द भंण शदहिरण्धंः भ्रवभ्य' जुङ्ाम् “त्रवधायः आधाय जह्यात् । तथा 

च कात्यायनः- “ग्रालाद्राराण्छपिधाच प्रौवं ज्वां चतुरविंगटह्वाति, 

९-- १. ५,९ (१ भा० १९९४ ए )। 

र-- "ददानो ‹--° मनूदय'-दरव्यश्य स्थाने ^सिद्धाथं मनूद्य दयेव ग । 



( र? भ्रा ) ॥ टेतीयकाण्डम् ॥ १२९ 

वेिंलंर्निं हरिणं बध्वावदधायेषा तं इतोतिः । दिरणावधान- 
वरयोजनम्-- “ङ्छेन पयसेति । पयःप्ररतिकलाद् आज्यं पयः । 

तिं दिरि्यैस्य पयसे भवत्येव काल्यम् । तदेव कुत इत्यत 

श्राह ^संमानजंन्म वा दति । पयश्च दिरणयञ्चः इति वस्तुदयं 

वमानजन््ेः समानोत्यन्तिकंम्, एकचोत्यन मित्येयेः। कथं समानलं 

जननः ? “हिः यस्मात् उभयम् अपि अ्निरेतसम्' श्रगरेः रेतो 

वौयं यस्योभयस्य तत् तयोक्तम् । यस्मादेवं तस्मा दित्यः । “च्न- 

संन्तनिपुसकाच्छन्देसि"-दंतिः च्र॑च् प्रत्ययः समासान्तः। पयसो- 

ऽश्रिरेतस्वं दितौयकाण्डे उक्तम् । तथाहि गोरुत्यत्तिं प्रसतत्य- 

“तौ सुँ हाभ्रिरभिदध्यौ। भिथन्येनया खा मिति तां सम्बश्धव त्या 

रेतः प्रासिन्चंत्ः तत् पयोऽभवत्”-इ तिर । दिर ् यस्याणग्निरेतस्तं 

ते्तिरौये- “श्राप वरुणस्य पल्नय श्रासन्, ता श्रत्निरभ्यध्याचन्, ताः 

समभवन्. तं रेतः परापतत्, तद्धिर ण्व मभवत्"-द ति" ॥ ८ ॥ 
मन्तं मंमिधाय पुनरतुवंदति- “स दिर मिति। “सः 

च्रध्वयुः। ददिरयंनिधा नमन्तं वेधा विभव्य॒वयाचष्टे- “एषा तं 

देव्या दिना" । हे शकर!" “एषा' एतद्धिरण्यं ते" "तनू" शरौरम् । 

तच्वपेच्या स्तौलिङ्गता, श्रयवा “एषाः जहरिति व्याष्येयम् । 

एतत्" एव श्रोज्यं तव “वचैः तेजः। शिष्टं ब्राह्मर्नैव व्याख्यातम् । 

वयाश्येधभांगदय सुपादाय प्रथमभागसखय समव'-ग्रब्दस्याथं माह- 

९-- कान श्रौ ख् ७.द्.७,८। रपा खु ५,४.१९०३। 
६-- २ अध्या० 8 त्रा०.१५ क०। ४- त° न्ना०१.९१. २, <| 

५-- “स्वा ते-द्ति मन्तस्तु `वा सं ° ̂ ४,.१९..१ । 
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९३० ॥ शतपत्राद्मम् ॥ ( रप्र इङ्गा° ) 

“यदाह तया सम्भवेत्यादि । यदादः मन्तः, “एतत्? एतेनः "तया 
सन्यच्यखः-- दत्येवाहः । अत्र सम्यक एकीभावः । भाट्-शन्दार्ं 

माह “सोमो वे भ्राडिति। भ्राजमानलात् श्वार्" सोमः ; अतः 

“आज्यं भ्राजं गच्छतोति ब्रुवतो श्रुतिः, सोमं गच्छेयक्तवतौ त्यथः ॥ 
सोमप्रातिप्रकारस्वित्यं वेदितव्यः, हिरण्यसंस्ञलाज्यरोमः सेम- 

यणाः, स च क्रतव्यसोमाथे इति विहिता माङ्तिं सोमक्रयणौ- 
प्रो तिडेहुचेन प्रशंसयंस्तदरथैः ॥ ९ ॥ 

सोमक्रयण्यानयनप्रयोजन मादह- “तां यथेवेति । रद् 

व्यवहितकाले ^तां* वाचं श्रादिण्वन्' गन्धर्वापद्तां प्रति प्रागमयन्। 

एव मेव श्रध्वयुः एतेन सोमक्रयणौग्ररणेन प्रेरितवान् भवति । 
तयोः कः सम्बन्ध दति तत्ताह-- “वाग्बे सोमक्रयणोति। निदान 
वास्तवं खरूपम् ॥ १० ॥ 

होममन्तं पञ्चधा विभज्य व्याचष्टे “स जुदोतौ ति\ । ““जूर- 

सोत्यादिना मन्त्रस्य ब्राह्यएनेव साकच्येन व्याख्यातलात् नास्माभि- 

ख्यातः । जू-दति सौत्रो धातुगेत्यथेः । जवति सोमं मति 
गच्छतोति ज्: । चस्याः वागूपायाः सोमक्रयण्या; प्रतिज्ञातम् । 

मनसो वागाधारत् मुपपत्या साधयति-- “मनो वा ददं पुरस्ताद् 

वाच दति । मनः प्रवेष्टम्, वागुन्तररूपम् । मनो वा दति 

"वेः- शब्देन “यद्रे मनसा ध्यायति तदाचा वदति" इत्यादि 

श्त्यन्तर प्रसिद्धि्यात्यते । “दत्थं वदेति । यद्यपि हितो पदे्टवन्मनो 

१-- का० खोर खु ७.द्.<। रवा सं° 8.१७,१।। 

₹-- शत ० त्रा° १२का० €अ० शब्रा १दक० । 



( रं० शत्रा) ॥ टतौयकाण्डम् । १६१ 

न वाग्व्यापार करोति, तथापोद वक्तव्य मिदं नेति गशुणदोषविकस्पनस्य 

मनोेापारलाद् वाम्विधिनिषेधकन्तेयवहारः । वतिरेकदोषोप- 

न्यासेन मनोवाचोरेकलवं दृढयति- ““अलद्च भिवेति। लग्न मिवः 
वत्ेब्यपदाथन सदहासंष्टृष्ठ मिव ; इद यपूवेकलभावात् ॥ ११ ॥ 

“जुष्टा विष्णव दतौति। विष्णग्रब्दस्याभिमत मयं माह- 

“जुष्टा सोमायेव्येवेतदाडहेति । भुवनचयव्यापकल्रात् सोमो विष्णः 

“रुच्यर्थानां प्रौ यमाणः? -दूति, जषतियोगे चतुर्थ । य" सोमम् 

अच्छः अभिमुखम् (दमः गच्छमो वयम् (इतिः च्रनेनाभिप्रायेण 

सोमायेत्यादेत्ययथः । "सत्यसवसः सत्यानुज्ञायाः "तस्याः देवैः 

प्रेरिताया वाचः ्रसवेः अनुज्ञायां सत्या मिति मन््रभागस्यायेः । 

त्रस्य भागस्य तात्ययं माह- “शसत्यप्रस्वा न एधोति। च्रम- 

भागस्य तात्ययं माह- “तन्वो यन्त॒ भिति । "उदूकूः उन्तमा 

छक, उष्टुक्तया यज्ञसमािलंच्छते; अतो यः य॑ज्ञसमाप्िं 

गच्छति", सः एव “तन्वो चन्लम् श्रश्रुतेः ॥ १२ ॥ 

दिरि्यस्यापोद्धारं विधाय प्रशंसति- “त्रय दिर मितिः । 

प्रापयुपभोगस्य चनमूललात् दिर ण्वापोद्धारेण मनुग्येषु हिरण 

स्थापनं च छतं भवति । विपत्ते बाधद्रनेन विहित मथ प्रशंसति- 

“स चत् संदहिरण्य भिति । “सददिरण्छं" हिरण्येन सहित मान्यम् । 

पराक् प्रटच्यात्ः श्रपुनरागमनं “मनुखेभ्यः सकाशाद् वजयेत् । 

श्रस्तु, किं तत इत्याह- “तनेति। तत् तहि “मनुखेषुः “इदिर ण्य” 

नः अनुवत्तेत ॥ १३ ॥ 
"=------------~-~-~--------------------------------~---~-~------ ~~~ -~------- 

१-- पा सू०९.४.३५। र काण्श्चो० खू° 9, ६, १०। 



१३२ ॥ शतपथव्राद्यणम् ॥ ( रप्र दइन्रा° ) 

रपोद्धार मनूद्य मन्त माइ “सोऽपोद्धरति इक्र मसोनि,। 
हे दिर ! लं (एकर दौप्तम् सिः, चन्र सर्वाह्वादकम् श्सिः, 
श्रन्टतम्' अमरणएधमेकम् रसि"; अत्यन्ताग्निसंयोगेऽपि विनाशा 
दशनाद् । वैश्वदेव्या: स्व॑देवतापरीतिकरलात् तदीय मय मपोद्धासो 
होमानन्तरं काय मित्याह “ङत्त्ेनेति । प्रागेव यद्यपोद्धरेत् 
तदा दिरण्षात्मकस्य पयसोऽभावात् अज्य रूपं पयसोऽहृत्स स्यात्, 
तस्मादुच्यते “क्ृस््तेनेति। मन्त्रगतं दह्हरण्यस्य एएक्राद्यात्मकलं न 
सत्यथ मित्याह-- “यदेवैतत्तदाहेति। "यदेव" “एतत्' दिर णस 
स्ञाभाविक रूपम्, तत्" एष मन्तः त्राह । यद्यपि ददर 
मग्रेयं तथापि सवेप्रियलाद् वैश्वदेव सुच्यते । “्रसुच्य दण मिति। 
दिरण्धे बद्धं दण ॒विसुच्य, "वहिषिः श्रपि््व्य, पुनः “सुतेणः 

बन्नौयात् । तथाच खच् “हिरण सुद्धुत्य वेदां णं विदधति 
खन्-बद्ध हिरण्ठं कुरुते""-दइतिः ॥ १४ ॥ 

“त्रथापर भिति । पूर्वोक्नम्रा यणो यगरेषादेवान्यतः (वहेत 
माज्यं खोला" यजमान श्रनारभखः- इति" ब्रूयात्? ॥ अध्वधौ- 
रनुस्पशौऽन्नारमः । शशरालाथैः शालायाः “श्रपोणेवन्तिः, इाराणणोतिः 
भेष: । खचकारेण “ग्रालाया इाराणपिधाय"-इल्युक्तलात्" । पूर 
विहितानि दाराणि सर्वाखपड़न्तानि कुयः* । श्दारे' श्राहवनौयात् 
्रक्तनेः, सोमक्रयाथं 'दकिएतः' द्.लिणदेभे श्मेमक्रयणो. मौ 

१-- वा० सं° 8. १०. ९ । र-- का० श्रौ" ० ७, ६. १९। 
३२-- काण०श्चौ द° ७. ६,१२। ४-- का० शौ सखु° ऽ. ६. ७ । 

५--- की ° श्रौ ° ख् ७. ६. ९२ । 



( रञ्ज शत्रा ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ यद 

'इपतिष्ठते*। सोमक्रय्यवस्थापन प्रगसति- “तत्रहिता मिति । 

“एतत्ः एतेनावस्थापनेन “एनां सोमक्रयण ^ततप्रहिता मेव सतीः 

तदा देवैः प्रेषितया वाचा प्रेरितां खुतीम् । च्रथवा “तत्” तथा सतो 

प्रहिता सेवः दमां सोमक्रयाथं गमयेति खपेरितां सतौ मेवेताम् 

“एतत् रएतेनावस्थापनेन प्राहेषौत्' प्रेरितवान् भवति । तस्या 

दूलरभोसाधारण्यं वारयति- “वाम्बे सोमक्रयणोति । “ता मेत- 

येति । नताः वायां सोमक्रयण यस्मात् “एतया पूवे विहितया 

शधुर्ि"-दइत्यादिमन््देवतया “च्रेषौत्ः अध्वयैः प्रेरितवान् । 

कया बुद्धा ? भ्रौतयाः ठ्या “सोमं क्रौणतोति' ॥ १५॥ 

तसा अभिमन्लणएं विधन्त “त्रयो पनिच्कम्याभिमन्त्रयत इतिः | 

'डपनिच्कम्य' श्रालातो निर्गम्य । अमिमन्त्रएमन्त्र विभज्य व्याचष्टे- 

“चिदसि मनापो त्यादि नार । मन्त्वाक्यानि त् त्रा्मणेनेव साकल्येन 

व्यास्यातानोत्यतो नाख्जामिवेक्रय मस्ति, 'ददम्' ददानो सवे- 

विदितप्रकारेण “चिन्नः “मनः”; मनसा "वागनुवदति, चित्तेन 

ज्ञानम् । मनस मत मेवाथं वाक् प्रकाश्यतोत्यथेः। श्रतो ह 

सोभक्रयणि! लं चेतनावस्थापन्ना सतौ "चिदसि, तथा मननेन 

"मनाः श्रपिः ्रसिः। धौरूपलसमयनम्- ““धिवा-धियेति। 

"धिया. इत्यं वदिग्यामोति वबुद्या, चित्तवदभिवदनरूपेणए कमेण 

वा। घोरिति कमेनाम*। “जिव्यूषन्ति' जो वितु मिच्छन्ति मनुबयाः। 

९-- ^दच्िणेनः दारं सोमकरयौ तिषति?-इतिः का० श्रौ ° ७. ९४.। 

~~ काथ श्रौ ° खू° ७. &* ९५ । सर वा? सः 8; ९९९. २०. | 

£~ निघ ° २, ५. २९: 



९२४ ॥ एएतपधनाद्छणम् ॥ ( रपर देत्रा° ) 

“जोव प्राएधारणे,""-इत्यसमात् सनन्तादुटि कते रूपम् । तया 
जौ वनप्रकारं खय मेव दभेयति- अनूक्तनेवेत्या दिना । “अनूकतेनः 
च्नुवचनेन, वेदाध्ययनेनेत्यथः ¦ श्रकामो्म्' इच्छया लो किक- 
भाषणम् । गाथाः गद्यपद्यगौत्यात्मिका । सर्वै दूवः-शब्दो 
वाक्यालङ्कारायेः। एवं विधेर्वाज्िेषेयेतो जो वितु मिच्छन्ति, चतो 
धोरसोन्युक्षम् । सोमविक्रयिण आनत्यधे दौयमानलात् साक्षात् 
द्क्लिएपि खल्वेषा वस्ततो भवति । चचं बलं तदैतीति च्वतियां" ` 
गौः । पयश्रादिसाधनवेन तस्या बलकार लं सिद्धम् । श्रयवा च्च 
सोमः; “सोमो वे राजा"-दति? स्वैर राजग्ष्देन व्यवहारात् । 
न यज्ञयोगाद्राजल किन्तु राजतं नाम, चजियत्व मित्यक्तम् । 
श्रयते च~ “यान्येतानि देवतया चत्रियाणौच्धो वरुणः सोमो रुद्र 
पजेन्यः-द्त्या दिः । अरतस्तत्सन्बन्धात् चतियेवेषा । यज्नियलं तु 
सिद्ध मेव । “च्रदितिरसोति। हे सोमक्रयणि ! वस्तुतो वाग्रूपा लम् 
उभयतः-शोष्ण अदि तिरसि प्रदेशदयभिरोयुक्रा च्रखण्डनोया 
गौरसि । करत एतदित्यत आह- “स यदिति । “सः? वक्ता न्यत्? 
यस्मात् “एनया अदित्या उभयतः-शिरसकया" निभिन्तश्चतया शसमा- 

नम्” एक मेव "सद्" वाक्यं विपर्यास" व्यत्यासेन वदतिः। तथाहि 
शुडच्च देवदत्त! तिष्ठ॒विष्एभिच !*-इत्यादौ देवापरः 

९-- ग्वा° प° ५९२ घा०। 
र रो° त्रा १.३. ९. ३, २. १ । अचापि ३. ३, ३. ९ । 
२- उपरिष्टात् ९४. ४. २, २३--२७ । 

8-~ “उभयशिरखखाया'-दइति ग । 



( रख? श्ना ) ॥ ठतौयकाण्डम् ॥ १३ 

वचनं देवद त्तेत्येवमादि९, (तदेव पूर्वै करोतिः उक्तवेपरीत्येनः 

"यत् पूवं" शुडचच्चे त्यादि कम्, "तद् परम्” “देवदत्त ! युङ्च्छ- 

इत्यादिरूपेणापरं च करोति। तसमादागूपां सौोमक्रयणौम् उभयतः- 

शौरष्णौ अ्रदितिरसि-“दत्याहः मन्तः । तेन्तिरीयके तु सोम- 

यागस्याद्यन्तश्तयोः प्रायणणयोदयनोययोः गिरोवत््रधानश्चतयो- 

वैनेमानयोर दि तिर्दवतास्ति, सासौत्ययः?। तथा च तेत्तिरोयकम्- 

“्रदितिरस्यभयतः-ोरण्णोत्याह यदे वादित्यः प्राचणौयो यज्ञाना 

मादित्य उदयनोयः'-द तिर ॥ १६ ॥ 

“सा नः दति"मन्ततभागे न इत्यस्य नः सोमम्*-इत्ययं दति 

व्याचष्टे- “सा नः सुप्राचोति। सोमक्रयणणवसरे “सुप्राचोः भव, 

पुनथेजमानग्एदप्रा्यवसरे क्रौतेन सोमेन सह “सुप्रतौचतौ" भव । यथा 

देवप्रेरिता वाक सोमेन सह पुनरागता, तदात्मकलात् त्र मपि 

सोमक्रय साधयिता क्रौतेन सोमेन सह पुनरावन्तैखेत्यथंः ॥ १ ७ ॥ 

““भिचस्वेत्यादि । मिचदेवतायाः पादबन्धनोपयोगं द शंयति- 

वरूष्धा वाः दति। पाश्रस्य वरूणसखा मिकनात्* वरूणएदेवताका 

रक्नुः' । "यत्" यदि तया श्रभिहिताः बद्धा स्यात् । तदोषपरि- 

हाराय मन्ते मित्रकन्तंकपाद बन्धन भित्याह- "एतदा अ्रवरूण् 

स) 

९-- "देवदत्त [ विबुमिचेव्यादिकम्, तत् पुवं देवदत्त सुख्च्छ | इयेवं 
रूपेणः-द्रति ग । 

२-- “दे ्रौषं प्रायणौयोदयनौये”-दइति यासकः ( निर° ध० १३. ७. ) । 
३-- ते° सं° ६. १, ७, € । ४-- व {० सं० ४, १९. १। 

५-- “उदुत्तमं वरूण पाश मस्मादवाधमं वि मध्यमं अथाय (ऋ० सं° 

९. २. १५.) "-द्रद्यादिश्वतेः । 



१३६ ॥ स्तपयनाद्यणम् ॥ ( रषण उन्नी ) | 

भिति। “सा यथति। दृष्टान्तेन मन्लमागपाठमाचाद् बन्धने 
भवत्येवेति खमथ्येते ॥ १८॥ 

। 
| 

| 

| 

| 
। 

। 

“ूबाध्वन इत्यादि । पोषणात् पूषा" शयिवौ" । “यच्छ वां 
द्यः मिति । अध्वनः अध्वनि । (लाः “इल चलने । ग्र्यंतिंः 

विनाशः । चस्मात् पूष्णा रचितस्य प्रच्युतिनांस्ति, तसात् चूषा 

ध्वनः“ -दत्याहः मन्तः । पूष्णो मार्गाणणं कर्तुं “ृषा तवेतौ 

नयलुः“-दुत्याटि मन्ततप्रसिद्धम् ॥ ९९ ॥ 

““इनद्राया्यक्ञायेति । चअरध्य्तः खामौ, तथा विधेन्द्राथै पषा 

पावित्यथेः । सोमख्यन््रसखामिकलात् तदूर्थायाः सोमक्रयण्या रपि 

तत्खछाभित्वम्। खध्यचा श्रसत्' एषा शोभनखामिकौ भवेत्,- 

दत्यनेनाभिप्रायेन मन्त एव माहेत्यथेः । “अनु वा मातित्यादिः । 

हेः सोमक्रयण! ल्वा लां मातादिवन्धुवगेः क्रयाय गमनम 

"अनुमन्यताम् श्रनुमतिं करोलिति मन्लभामस्यायेः ।' “समभ्यैः' 

समानगभेभवः;. अनेन भ्राताः विशिष्यते । शयुच्यः" यूथं सजातीयानां 

सहः; समाने यूथे भवः “सचूश्यः";. तादृशः सखा? च शलुः 

मन्यताम् ।` “यन्ते जन्मेति । ताद्श्चास्तव सम्नेभ्धि। यत्? तवं “ज॑य 

जायत दूति जन्म, मातचादिबन्धृवगेः; तेन अनुमता ।¦ “सा देवि? 

-इत्य्* सोमस्य देवलं विधिल्सितसोमेनानन्यलाच्च सिद्धम् ।. सोम- 

कयण्छा देवौतवं न स्ठत्यथे भित्यवगमयितु “वद्वाक् सोमः मिह्युक्तम् । 

““दृन्द्राय सोम मिति । सम्पादये इति शेषः । चरतो “देवं मच्छ 

१- ब्वा० प° ८०५ चघा०। ₹- उट° सं ० ८, ३. २५ | 
इ३-- वा० सं 9; २०, ९ । 

8-- “सा देवि देव मच्छदौन््राय'"- दति मन्लाधराडं (वासं ° ४५२०) । 



( र° ध्रा ) ॥ टतौ यकाग्डम् ९.३० 
| 

| 

` तत्ाधनस्य सोमस न्रौ देवता। तथा च तेत्तिरीयकम्- 

“दृन्द्राय हि सोम आदह्ियतेः-दति^ । “श्द्रस््ला वन्तयविति। 

सद्रस्य पश्वधिपतिलात् खय मग्ट्लन् पुनरावन्तयलित्यभिधानं तस्या 

श्रप्रणाशाय भवति । कथं हिसाप्रसङ्ग दति तचाह- “रद्र हौति। 

नाति वत्तेत इति गेषः। “खल्ि सोममखेति। “खस्तोत्य- 

विनाश्रनामः”-दति निरश्क्तम्ः। उक्तो नाग्रप्रसङ्खः, रतः च्ेमेण 

सोमसखा यस्य, तेन सहितः पुनरागच्छति मन्तस्याथेः ॥ २० ॥ 

दत्यं मन्त्वाक्यानां विभज्य तात्पयं मभिधायेदानौः रत्छ- 

मन््रतात्पयं माद-- “तां यथेवादो देवा इत्यादिना । सोमक्रयण्या 

वस्हुतो वागात्मकलात् तस्याः सोमक्रयप्रदेशप्रािप्रा्थनं देवैः छतं 

सोमानयना येवाकूप्रेषणस्थानोयम्, पुनरागमनप्रायेनन्त॒ देवानां 

पुनर्वागाङ्ानस्थानोय मिति सङ्गहाथः ॥ २१॥ 

तां यथेवाद् दति। यथा विप्रकृष्टे काले, प्रवं मित्यंः । 

“गन्धैः सोमपालेः विश्वावसुप्रटतिमिः साकं व्याह्ृयन्तः विविध 

माहयन्। गन्तवद्रारदे शस्थायाः२ सेामक्रवण्छाः उदकूप्रायण साय- 

वादं विघत्त- “ता सुटौचौ मितिः 'उदौचौ मत्याकुवेन्तिः 

दञ्मुखा यन्ति, श्रध्वः प्रमुखाः । शसा एव" सेव मनुव्ान्तवेत्ति- 

लार् यजमानस्यापि रिक् ॥२२९॥ २२. ४.|॥ 

१-- ते० सं० द, ९. ०. १९ । र२-- निर° ६. ४. ४ । 

३ दाश्दच्िण्देशस्थायाः?-इति ग ° | 

४-- का° ओी° ख ७. ६. १६ ष्टम् । 
18 



शष्ट ॥ ग्रतपथयन्राद्य णम् ॥ (रपर इत्रा०) 

द्रति भ्रौसायणणचायैविरविति माधवोये वेदायप्रकागर 

माध्यन्दिनिश्रतपथब्राद्यणभायये 

ठतोयकाण्ड दितौयाध्याये चतुथं ब्राह्मणम् ॥ 

बेदायस्व प्रकाग्रेन तमे हाद निवारयन् । 

पुमथांश॒तुरेा दे यार् विद्यातौयंमहेश्वरः ॥ २ ॥ 

ब्रह्माण्डं गो सदस कनकदहयतुलापूरषो खणगर्भम्, 

सप्तान् पञ्चसौ रौस्तिद शतरुलताघेनुरौोवणग्वमौः । 

रनोखां रुक्छवाजिददिपमहितरयौ सायणः? सिङ्गनायौ,? 

व्यश्राणो दिश्वचक्र प्रथितविधिमहाश्चतयुक्त घटञ्च ॥ 

धान्यादि चन्यजन्मा तिलभव मतुलः खणजं वणसमुख्यः, 

कापासौय छपावान् गुडज्ञत मजडो राजत राजपृन्यः । 

आज्योत्थं प्राज्यजन्मा लवणएज मनृणः श्राकंर चाकंतेजाः, 

रन्नाच्छो रन्नषूपं गिरि मङृत सुदा पाचराल्सिङ्गनायेःर ॥ 

दति श्रौमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंप्रवन्तैक- 

ओरौ हरि हरमदाराजसा ब्राज्यधुरन्धरेण 
सायणाचार्येण विरचिते माधवोये वेदाप्रकाग्रे 

माध्यन्दिनिशतपथव्राह्मणएभाय्ये 

ठतौयकाण्डे दितौयाध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 

९-- 'सायगः--इति स्यात् ? 

र₹-- “सिङ्णायः' स्यात् ? सिङ्कणद शस्य राजेति तस्यार्थः सम्पद्येत । 

३-- गतच्छोकदय पाठभदास्तु पूव चव बष्ट्या इतौतो न लेख्याः । 



( इच्य० शत्रा° ) ॥ ठतौयकाण्डम् ॥ १३९ 

[ श्रथ ठतो वाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् | 

सत्त पट्ान्यनुनिक्रामति । व्वङ्घः ऽएवैना मेतत् तस्मात् 

सप्त॒ पटान्यनुनिक्रामति यच व्वे व्वाचः प्रजातानि 
बन्दाःसि सप्तपदा वे तेषां पराद्य शक्षगै ता 
मेवेतत्परस्तादव्वाचौं ठद्कं तस्मात् सप्त पदान्यनुनि- 
क्रामति ॥ १॥ 

सवं व्वाच श्व रूपणशानुनिकामति। व्वख्यस्यदिति- 

रस्यादित्यासि रसद्रासि चनद्रासौति व्वुख्छौ चछेषारिति- 

छंषादित्या छेषा रद्रा छेषा चन्द्रा चेषा बहस्यतिष्टरा 
सुम्ने रम्णात्विति जह्य वे बहस्पतिबहस्यतिष्रा साध्- 

नावत्तयत्वुत्येवेतद्यह सर्द्रो व्वसुभिराचक ऽदत्युप्र- 

णशशयेतदाह रद्र हि नाति पशवः* ॥ ₹२॥ 

अथ सप्तम पद पयपविश्न्ति। स हिरण्य पद 

निधाय जोति न वा ऽअनप्रावुाहतिह यतेऽभिरेतसं वे 

हिरण्य तथो हास्यंषाग्रिमल्येवाहतिहता भवति व्वज्यो 

वा ऽच्रज्यं व्वुजेशेवैतदुज्येन स्यते ता स्पृत्वा 
स्वौ कुरुते ॥ ३ ॥ 

* धश वः'-इति ग, घ। 



- | 

९6 ॥ ग्रतपयन्नाद्छगम् ॥ (रप्र 9ब्रा° 

स॒ जुहोति। अदित्यारूवा मृहताजिषर्म्धौतौयं वे 
प्रथिव्य॒दितिरस्ये हि मड़न्* जोति देवयजने पृथिव्या 
{इति देवथजने हि प्रथिच्े जहोतौडायास्यद मसि 
तवत् स्वाहेति गौव्वा ऽडइडा गोहि पदे जुहोति टत- 
वत्स्वाहति त॒वद्धोतदसिहतं सुवति ॥ ४॥ 

अथ स्प मादाय परिलिखति। व्वज्ो वे स्फ्यो 
व्वज्रेणेतैतत्यरिलिखति ॐ ष्कृत्वः पुरिलिखति चिवतवै- 

तदजेण समन्तं पुरि्ह्लात्यनतिक्रमाय ॥ ५॥ ` ॥ 

स परिलिखति। अरसं रमस्वेति यजमाने रमस्वेतयेवै- 
तद्ाहाथ समुख्िल्य पद्ई स्थाल्याः सुव्वपत्यस्मे ते ब॒न्धु- 

रिति यजमाने ते बन्धरित्युवैतदाह ॥ & ॥ 

च्थापु उपनुिनयति । य॒च वा ऽअस्ये खुनन्तः कुरौ- 
कुवन्त्यपघ्रन्ति शन्तिरापस्तदद्धिः शान्त्या शमयति 
तदडधिः सन्दधाति तस्मादप उपनिनयति ॥ ७ ॥ 

चरथ युजमानाय पद् प्र॒यच्छति । त्वे राय इति 
पशवो वे रायुरूवयि पशव इत्येवेतदाह तद्यजमानः 
प्रतिण्ह्वाति मे राय इति पश्वो वे रायो म॒यि पशव 

दत्येवतदाह ॥ ८ ॥ 

* ममू दधति क, मृष्ज्'-इति ख । 



( ३० शत्रा ) ॥ टतौ यकाश्डम् ॥ १४१ 

अथाध्वयरात्मान मपस्यश्ति। मा ववयं राय- 

स्पोषेण व्वियोष्येति तथो हाध्वयुः पशुभ्य आन्मुनु 

नान्तरेति ॥ € ॥ ् 

अथ पत्यं पदं प्रतिपरादरन्ति। खा वे प्ये प्रतिष्ठा 

तद् शदेषठेवैना मेतत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति तस्मात् 

यत्य पदं प्रतिपराहरन्ति ॥ १० ॥ 

तां नष्टा व्वाचयति। तोतो राय इत्य॒थंनाः सोम- 

क्रयण्या सङ्खापयति व्वषा वं सोमो योषा पत्येष वा 

अच सोमो भवति यत् सोमक्रयण मिथन मवत् 

प्रजननं क्रियते तस्मादेनाः सोमक्रयण्या सड्ा- 

पयति १९१॥ 

स सुद्यापयति। समख्ये देव्या धिया सन्दक्िणयो- 

रुचक्षसा । सा म ॒ऽच्रायुः प्रमोषौमी ऽहं त॒व व्वौर् 

व्विदेय तुव देवि सन्दुशौत्थाशिष मेवेतद्ाशस्ते पुचो 

बै व्वोरः पुचं व्विदेय त॒व न्द् शौत्येवेतदाह ॥ १२ ॥ 

सा या बथुः पिङ्गाक्षौ*। सा सोमक्रयणौ यच! वा 

इइन्द्राविष्ण बेधा सहं व्येरयेतां तदेकात्यरिच्यत 

* “पिङ्गात्तौ?-इति ग, घ । 

{ “सा या०-° क्रयण । यचः-दलि क । 



१४२ ॥ प्रतपयन्राद्ययणम् ॥ (स्प ध्व्रार ). 

तां बेधा प्राजनयतां तस्माद्योऽप्येतहि वेधा सहस 

व्याकु्याद्कंवातिरिच्येत ॥ १३ ॥ 1. 

साया बभ्ः पिङ्गाक्रौ*। सा सोमक्रयण्यथ।या 
रोहिणौ सा व्वाचघ्रो या मिदर राजा सङ्गमं जित्वो- 

दाकुरुते ऽथ या रोहिणो श्येताक्षौ सा पि्रदेवत्या या 

मिद पिद्नुभ्यो घ्रुन्ति॥ १४1 ॥ | 

साथा बभरः पिङ्गायै सा सोमक्रयण स्याद् 

यदि बयं पिङ्गा नु विन्ददरुणा स्यादयुद्यरुणां न 

विन्द्द्रोडहिणौ ववाचधघ्रौ स्याद्रोदिश्ये इ त्वेव श्येताश्या 

ऽश्रशान्नेयात्।॥ १५॥ 

सा स्याद्प्रवौता । व्वाग्वा ऽर्षा निदानेन य॒त्सोम- 

क्रयण्ययातयामो वा ऽदइयं वागुयातयाम्न्य॒प्रवौता तस्माद्- 

प्रवौता स्यात् सा स्यादट्वर्डाक्रटाकाशाकणालषिता- 

सत्तशफा सा देकरूपेकरूपा दोयं व्वाक् ॥ १६ ॥ ४॥ 

॥ इति दितौयप्रपाटके चतुथं बराद्यणम् [ ३. १. ] ॥ 

* "पिङ्काच्तौ'-दतिग,घ। 1 .साय। ०--° कयगो । अथः-इति क । 

{ इतोऽनन्तरम् “कण्डिकास्या १९० ०-इति सव -पुत्तक्रेष । 

$ “पिङ्ात्तौः-द्रति ग, घ । ¶ सा या०--° स्यात् । यदि"-इति क। 

॥ “ऽअखाशान्नेयात्^-इति वेबर् दृष्टोऽपि, चाशा नेयात्"-इति ग, घ । 



( इख० शेत्रा° ) ॥ हतौ यकार्डम् । १४९ 

॥ ओगणे्ाय नमः ॥ 

यस्थ निःश्चशितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिलं अजगत् । 

निममे, त महं वन्दं विद्यातोयमहेश्वरम् ॥ ९ ॥ 

जथ ठतौयाध्याये सोमक्रयण्धनुगमाद्युपसदन्ताः प्रयोगा निक्- 

यन्ते । तच, सोमक्रयण्छा अनुक्रमणं विघत्ते- “सप्त पदानोति । 

'अनुनिक्रामतौति, । खा यदा प्रथमं पदं निक्रामति, तदा तदनु 

च्रघ्वयुः खय मपि प्रथमं पदं निक्रामेत् ; दितनोय मनु दितोयम्। 

तत्र ङ्ख केवलोऽपि टजिराङपूर्वो दरष्टव्यः, श्रावजितवान् भवति। 

सप्रसद् परभंसति-- “य वा दतिः । "यत्र ढन्दसा सुत्यन्तिकराले 

"वाचः सुपर्णानुरूपेणावख्ितायाः सका शात् श्रजातानिः चयानि 

न्दांसि । वाचः सकाशात् ङन्दसा सुत्पत्तिरुत्तरत्र “वागेव 

सुपर्णो” -दत्यभिधायः “तयेति सा छन्दांसि स्जे"-दरत्यान्नाताः । 

तेषां छन्दसां "परायां श्करोः। पराद्धं उपरि भागे भवा 

पराद्य, “परावराधमोत्तमपूर्वाच्च दति यत् । शक्याः सप्रपदलं 

प्रसिद्धम्, । “परस्तादर्वाचों ठङ्क"-इति । पदादिक्रमेण “परस्तात् 

९-- अनुनिष्कुमणं पदोपरि पदनिघानम् । यच सोमक्रयणी पदं निदघाति, 

तच इयोः पदयोनिधान सिति शासरदौपिकाव्ाख्याने सोमनाथ- 

दौ त्ितः ( ४, १.) । 

२-- का० ओओ० सखू° 9. ६. १० चर्यम् । 

इ-- ६ ख ° रात्रा° १-८ कण्डिकासु ब्रद्धव्या। 

8-- पा० खू०° 8. ३, ५ |. 

५-- “सप्तपदा प्रक्वरौः'-इति श्च तिच लं* सं ६.१. ०,२। 



९९५ ॥ शतप ्त्राद्ध गम् ॥ ` (दपण 9्रा०). 

श्रवख्धितां गायच्या्यन्तभविन सवेच्छन्दोरूपां ग्करौम् श्रवाचौँ 

द्धेः आङ्ग, खाभिमुख मावजितवान् भवतौत्यर्ः ॥ ९ ॥ 
्रनुक्रमणं समन््क कर्तव्य भित्याह- “ख वे वाच दति। | 

श्रनुक्रमणएमन््े सोमक्रयण्यवस्था दिरूपलाभिघानं न स्तुत्यर्थं । 

भित्याद-- “वस्वी दयषेत्यादिना९। वसुरुद्रादित्याः सवनचरयदेवताः। 

श्रदितिःः प्राणौ योद् यनो यदेवता । “चन््र'-श्ब्देनार्हादकलादिह 

सुवणम् । डे सोमक्रयण! वं वखादौनां खरूप मसि । तदपेचित । | 
सोमसाघनलात् "सखो दयेषा-दरत्यमिघानम्। 'रम्णातु रमयतु । 

“सु क्रोडायाम्२" अत्ययेन श्रा" । इस्यतिस्वेत्यस्या्थं माह- 

“ब्रह्य वै इरस्पतिरिति । इदस्यतिः इतो मनस्य पालयिता, 

तदभिमनौो देवता, गच्छर्तौ लां “सुखः सुखकरे । यत् सुखकरं 

तत् साधु; श्रतः “सुकते रम्णातु- दूति चदाह, तेन साधुना | 

मार्गेण शश्रावत्तंयलित्येवाद' । नर्ट्रो देवो वसुभिरिति । हे 
सामक्रयणि ! तव सुखं "वसुभिः सहिता “रद्र: आचकेः काम 

यते। दति मन्तभागस्याधेः। रु्रौतुक्यप्राथनाया उपयोगं 

दशेयति- श्रप्रणशायेति । शिष्टं गतम्* ॥ २ ॥ 

“श्रथ सप्तमं पद भिति । यजमान भितरांशर्विंजोऽपेच्छ 
“पयेपविग्रन्तिः-दति बड्वचनम्, परि" परितः । “सः' ्रध्वयेः । 

९-- वा स° 8.२९ र्व्यः। | 

र-- “रम्णातिः संयमनकर्मां विसजेनकमां वा-इति निर° १०. १.९ । 

इ२-- भ्वा° अआ० ८५३ घा०। ४-- पा खू° २. १. <५। 

- १३७ ए० ५ पं०। द-- कार ग्नौ सन ७. ६.१८ क द्यम् 1. 



(० शत्रा) ` ॥ दतो यका कटम् ॥ १४५. 

हेमाय हिरण्छनिधान प्रशंसति न वा अनग्नाविति । हिरण्य 

स्याभ्निरेतस् पराक्रम् । दोमसाघन माज्यं प्रशसति- वरो वा 

दति । “छतं वे देवा व छल साम मप्रन्"-दत्या दि^ुत्यन्तर- 

प्रिद्धिवेजा वा दूति वे^श्ब्देन दोव्यते। श्एते" हिनल्ति, 
ताः पदपदे शस्थां श्ठद मित्ययेः ॥ ३ ॥ 

पदे समन्तकं होमं विधत्ते “म॒ जदहात्यदित्या इतिः । 

ञ्रय मर्थः । हे राज्य! नलाः लाम् दित्याः एचिव्याः मूदधन्' 

मद्धैनि श््राजिधर्भिः सवैतः चारयामि, जुहोमि । “ट क्षरण 

दौघ्योःरः”, श्र चरण मथेः। कदृशे ? शरथिव्याः अवयवश्वुते 

“देवयजने देवा इज्यन्ते ्र्ेति देवयजनम् । “टतवत्* छतिापेतम् । 

इडायाः गाः । दड्ति गानामः। तस्याः सेामक्रयष्धाः "पदं 

पादनिधान मल्ि । श्रत इदं 'खाहाः खात मस्तु* । दडापदस्य 

तिपेतलं तैत्तिरीयके श्रतम्- “यदेवास्यै पदात् टत मपौदयत. 
तस्मादेव माद”-दतिः । मन्तं वयाचष्टे- “दयं वे एरथिवयदिति- 

रित्यादिना । शछतवत्खाहा'-दत्यस्य तात्पयं माद-- '“'टतवद्येत- 

दिति । "एतत्" एतेन मन्लभागपाठेन तयुक्त मेव सत् पुमराच्येन 

चापि संयुक्त स्यादित्ययः॥ ४ ॥ 

१९-- ते° सं° ई. २. १. ७ । इद्ाप्यत्तरत “वव्यो वा आज्य मेतेन वे देवा 
वच्चेणाज्येन पुरः प्राभिन्दन्""-इति ४. ४. € । 

२ का० खो० सू° ७. ९, १८ ख । इ-- ज॒° प° १४ धा०। 
४-- निघ ° २. १९, ७ । ५-- मन्ल र्षः वा० सं ४.२२. ९। 

₹-- ते" सं ९. १. ०. ५। 
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१४६ ॥ प्रतपथत्राद्य गम् ॥ | (रपर 9त्रार). 

पादस्य परिलेखनं सायेवादं विधत्ते “श्रथ स्फ्य मादायेतिः। 

स्पयस्य वच्रलं तेन्तिरौयेः स्यष्ट॒मान्नातम्- “इन्द्रो इतराय वज्र | 

्राहरत्, स ॒तेधा व्यभवत्; स्प्सुतौयं, रथ्तुतोयं, यूपसुतौ- 

यम्”-द तिः । परिलेखनस्य चिराटत्तिं विधत्ते “चिः छलं 

दति ॥ ५॥ 

परिलेखनमन्तं विधन्ते- “सख परिलिखतो तिर । “रस्म -दत्यख 

तात्पयं माह- “यजमानेः-दति । “रसेः अरस्रदौये "यजमानः । 

सप्तमपदपांसाः स्थाल्यां स्थापन समन््रकं विधत्ते “श्रथ 

समुलिस्येति* । हे पदपांशो ! तिः तव "बन्धुः" सेहवन्धः श्र 

श्रस्मटोये "यजमाने श्रस्िति मन्त्लायः५ । “सुपां सुलक्?-दत्यभयचर ` 

सक्चम्याः गओे-भावः९ ॥ ई ॥ | 

““श्रयाप इतिः | परिलिखितप्रदेगे श्रपां निनयनं विधाय, 

प्रशंसति- “यत्रेत्यादिना । खननं दिंसात्मकलात् करूरौकरणम्, 

श्रपान्तौष्णनिवारकलाच्छान्तिरूपवं प्रसिद्धम् । चरतः “शान्त्या अद्धिः' 

शान्तिरूपाभिरङ्भिः तत् करौयं श्मितवान् भवति । निनयनख ` 

प्रयोजनान्तरम्- “तद द्भिरिति॥ ७ ॥ 

"अय यजमानायेति । “पदं प्रयच्छतो ति । “पदः स्थालोखं 

९-- का० श्रो० खू° 9. ९. १९ उद्यम् ; 
२-- ते° सं ° ६. १, ३. १९ । इ-- वा० सं ४, २२. २ । 

४-- का० श्रौ° ख ७. ई. २० दव्यम् । ५-- वा० सं° ४. २२. ३। 
द्-- पाण सू" ७.१.२९। ऽ काणश्रौ० ० ७.६. २९ क। ` 

<-- का० खरौर खू° ७. ६. २१ ख । 



( देख० शत्रा ) ॥ टतौयकाग्डम् ॥ १४७ 

८ॐ= 

पदपांप्म् । र -श्रब्याथं माह-- “पश्वो वै राय इति। बे 

द्येत्, सप्तम्यन्त भमिति व्याच्टे-“वल्यि पश्व दत्येवेतदाहेति । 

 श्रष्वयेदत्तस्य पांशोः समन्लकं प्रतिग्रहं विधत्ते “तद्यजमान 

दतिः । भे रायः" इतिः पूवेवद् व्याख्येयम् ॥ ८ ॥ 

“श्रयाध्वयुरात्मान मिति“ । चयं वियौश्नः दूति" परजां 

बह्वचनम् । वियुक्ता मा श्चूला चौरेति । “चु मिश्रणामिश्रणयोः९"*- 

इत्यस्य लृडिः मायोगादडभावः° ॥ < ॥ 

“च्य पल्या दति । श्रतिपरादरन्तिः प्रयच्छयुरित्यथेः । तथा 

च कात्यायनः- “ला प्ये पदं प्रयच्छति"-दति-। पत्नौ खल् 

प्रतिष्ानिलयनरूपा । गाणां बहवेऽपि प्रतिष्ठाया एकलारैक- 

वचनम् । गहं यथा धान्यादि निकचेपस्थान मेवं पल्यपौत्यथेः । 

स्पष्ट मन्यत् ॥ १० ॥ 

“नतां नेष्टेति । तां' गहौतपां श्ुपतनोम्। "तो तः*-दति तोक- 

समानायेः । रायः' धनानि, तोतः' पचः, खौकरो लित्यर्थः । यदा 

“तोतः' वन्तः, लयि रायः सन्विति शेषः । ““त्रथेनां सोमकयण्येति । 

"नां पौः “सोमक्रयण्धाः 'सद्ापयति' नेष्टाः । सोमक्रयण 

सेयम्, तया पन्नौ मनेन मन्ल्ेण देयेत् । गतिबृद्याद्ययभिावात्^ 

सोमक्रयण्धाः कमत्वाभावः । सद्यापनं प्रशंखुति- दषा वा इति । ̀  

१- वा० सं° ४. २२. 8 । ई- अदा० प०्र्रे घा०। 

२- का० श्चौ० ख० ७. ई. २२। ऽ-पा० खु द. ४. ७४ । 

इ३- वा० सं 8. २२. ५। <-- का० खो ° सू० ७. ई. २8 । 

४-- का०श्रौ° सू ७, .२द। € वा० सं 8. रर्. ७। 
५-- वा० सं 8.२२. ध् । ९०-- पा० स् १. ४.५२। 



९४८ ॥ ग्रलपथब्राद्यणम् ॥ ( रप्र शब्रा ) 

टृषा वै सोमःः'-इति सोमो निर्दिष्टः कस्तस्य प्रसङ्ग इति 

तचाह- “एष वा अचेति । श्रचः सोमक्रयप्रस्तावे सोमक्रयण्णाः 

सोमखम्यत्यथेलात् । सेव “एषः सोमः । सोम दूति विधेयस्य 

पुलिङ्गल मपेच्यैष इति पुंलिङ्गलम् । श्रतः “एतत्” एतेन उभयोः 

सम्बन्धेन उत्याद नसमं “भियन मेव' सम्पादितं भवति ॥ ११॥ 

“स॒ सद्यापयतौति । सद्यापनमन्तं पठति-- “समस्य 

देवेत्यादिना"। अच काव्यायनः- “एनां वाचयति सोमक्रयण्या च 

समोच्छमाणणं समस्य इतोति? । मन्त्स्याय मथेः । अहं “धियां 

देया" धौदेवौ दि शोमक्रयणो प्रागुक्तां । अतो वायूपया सोम- 

कयण्या समख्ये दृष्टा भवामोत्ययेः। “ख्या प्रकथने दृत्यस्य" 

लङ्तमेकवचने “श्रस्यतिवक्ति"-दत्यादिना* अङ, कमणि द्रष्टव्यः ; 

अरत एवात्मनेपदम् । ^द्चिणासि यज्ञियास" दति प्रागुक्तात् 

दक्षिणापि सोमक्रयणो । श्रतंः उर्चच्चसा' प्रश्रतदशेनया तया 

समस्य । श्रय प्रत्यच्चवादः। ह सोमक्रवणि ! भे श्रायः मा 

प्रमोषोः' । भमा उ श्रं" अद मपि तवः श्रायुः मा प्रमोषिषम् । 

हे “देवि! “तवः “सन्दूशिः सन्दग्रने सति ववौरः पुं “विदेय 

लभेय । श्रयं मन्त ्॒राग्गौःपर इत्याह- “शच्राशिष मेवेतदिति। 

"वौर-शब्दा्ं माद-- “पचो वै वौरः”-दति॥ १२॥ 

\-- वा० सं° 8. रद् २-- का० शरौ° सू° ७, ६. २९। 

३-- पुरस्तात् २. ४.९९ ( ९२२ ए०) । 

४ ~ अद्ा० प र ° ° ना ५-- पाण्द्ू° ३. १. ५२ । 

६-- वा० सं° ४, १९ मन्तरश्याख्याने पुरस्तात् २. १. १६ (१२२ ए० ) । ` 



( इच० शत्रा) ॥ टतौ यका ण्डम् ॥ १९४९ 

सोमक्रयण्या लच्ण मभिधातु माह- “साया वभुः पिङ्गा- 

चौत्यादिना । बभ्रुः पिङ्गाचतौ मोमक्रयण्टौ श्ष्ेत्यभिधातु माख्या- 

यिका माइ- “यच वेति । गोखहसद्चिणाविभागसमये “सहसः 

तरेधा येरयेता' दिभ्य प्रेरितवन्तौ । "ताम्" श्रतिरिक्रां चधा 

व्वृरुणरोददिएोरूपेण वतिविधां श्राजनयताम्* उद् पाद् यताम् । 

उत्यादनम्रकार सेत्तिरौयकेऽपि स्पष्ट मान्नातः- “ता मणु प्रावे- 

श्रायन्सोमायो देहौति सा रोददिणटौ पिङ्गलेकदहायनो रूपं कला 

चयस्तिग्रता च चिभिश्च प्रतः सहोरैत्"-इत्यादिनाः । अतः 

एतदि' ददानो मपि ॥ १२॥ 
विविधायास्तस्या गोः सुख्यानुकल्यलभेदेन सोमक्रयणणौत्वं 

प्रदभ्यितु तदिभाग माइ- खा येति । बभुः" चुवंर्णा, पिङ्गले 

श्रक्चिणो चस्याः सा “यपिङ्गाकौः, “साः सोमक्रयणाहेलात् “सोम- 

क्रयणोः । 'रोरहिण्णीः रोडितवर्णा, सा ववाच्रौः ठचदहा दनः, 

तदेवत्या । ददानो ततो राजा सङ्गमं जिला परकौयाद् राष्रात् 

ष्याः रोदिणोम् “उदाङ्रुतेः खोकरोति?, सा वाचप्नौत्यथेः । 

श्येता श्रो" कष्एलो चना, “सा पिददेवत्याः। दद् ददानो (पिदभ्यः 

चर्याय ्रन्तिः॥ १४ ॥ 

दत्थ विघधानखरूप मभिधाय विनियोगप्रकार माह-- “सा 

यति । बभु-पिङ्गाचौ सोमक्रये सुख्या । तदभावे श्ररुणण' अव्यक्तरागा । 
तदभावे रोदिणौः। सा चदि श्वेतात्तौ स्यात्, तादृश्याः श्राशाम्' 

रपि नेयात्ः न कुर्यात् । तच कात्यायनः- “सोमक्रयण तिष्ठ- 

> $ न | 

१-- त° सं° ७.२. ६. २। र२-- “वग्रोकुरुते”-इति च-पाठः। 



९१ ॥ ्तपथयन्राद्यणम् ॥ ( ₹२प० शत्रा} 

त्यलकिताव्यङ्गा प्रवो तारव्नृबद्धा वुः पिङ्गला, पिङ्गलाभावेऽरणा, 
श्ररुणाभावे रो दिष्ठण्येतारो"-दरति९ ॥ १५ ॥ | 

सोमक्रयण्छा गर्भात् प्राक् अवस्थानं सायेवाद्ं विधत्ते “सा 

स्यादप्रवोतेति । “बौ गतिप्रजननकान््यश्रनखादनेषु?, श्र प्रजननं 

मयः 1 शश्रप्रवौताः श्रगटहौतगभेत्यथैः । च्रयातयाग्नौ' अ्रगतरमा । 

बह्भिरसहृदुच्यमानाया अपि वाचो गतरसलं प्रसिद्धम् । अतः 

सोमक्रयण्छा वागूपलादयातचाग्न्या भवितव्यम्? । श्रत एकदहायनौ- 

परिग्रहे गभरूपरखनिगेमाभावात् वागानुगृण्यं भवति । तस्माद् 

शरप्रोता भवेत् । दत्थं वणेवयो विग्रेष मभिधाय अङ्गत्रैकल्याभाव 
माह-- “शरवण्डाक्रटेति । चण्डा" वद्धिष्णुः, त्रवण्डाः तदिपरौता | 

भवेत् । एव सुत्तरत्रापि । कूटाः एकण्टङ्गो, "काणः एकाचो, . 

कर्णाः दिन्नकर्णा, (लचिताः तप्नायःगशलाकया विहिता, सत्न. 

शफाः एकस्मिन् पादे एकेन श्रफन होना; उक्देाषवजिता। 

एकरूपा" उक्तो षवजितल मेवेकरू्म्, सम्यूणावयवेत्यथे* ॥१ ९॥ 

४९.1९. 11 ' क 

दूति श्रौष्ायणाचायविर चिते माघवौये वेदाथेप्रकाशे 

माध्यन्दिनिश्रतपथन्राद्यणएभाथ्ये 

दतौयकाण्डं ठतोयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

१--का० खौ सू° ७. ९. १९ बश््यम् । २-- अदा० प° ₹े८ धा० । 

इ-- “वाग् वा रषा सोमक्रयण ?"-इति ते° सं° ६. १. ७. ८। 
(२ म न 

8-- तेत्तिरौ येऽप्येव मेव ई. १. 9. १६-१९ उद्टम् । 



( देख० रत्रा ) ॥ टतौय काण्डम् ॥ ९४९ 

( श्रय दितौयं ब्राह्मणम् ) 

पद समप्य पाणौ ऽञअवनेनिक्तं । तद्यत्पाणौ ऽअवने- 

निक्तं व्वज्ो वा ऽच्राज्यः रतः सोमो नेदजेणाज्येन 

रेतः सोम हिनुसानौति तस्मात् पाणौ ऽच्रवने- 
निक्त ॥ १॥ 

ञ्रथास्या हिरण्य' बप्नौते । दयं वा ऽदं नु तृतौय 

मस्ति सत्युञ्चेवाग्टतं च सत्य मेव देवा अ्न्टतं मनष्या 
अध्रिरेतसं वे हिरण्यः सत्येनाधशनुपस्पृशानि सत्येन 

सोमं परादणानोति तस्मादा ऽञ्रस्यारः दहिरण्य 

बध्रौते ॥ २॥ 

अथ सम्पेष्यति। सोमोपनहन सादर सोमपय्यांश॒हन 

माहरोष्णौष सादहरति स यदेव शेभनं तत्सोमोपन्- 

हनः स्यादासो चयस्येतद् भवति शोभन छेत॒स्य^ 
व्वासः स यो हैन शोभनेनोपचरति शोभते ाथय 

चाह युदेव किञ्चेति य॒ङ्खेव किञ्च भवति तस्माद्यदेव 
शोभनं तत्सोमोपनहनः स्याद्देव किच्च सोमपय्धा- 
णनम् ॥ ३ ॥ 

यद्यष्णौषं व्विन्देत् । उष्लौषः य॒दयष्णोषं न 
= 

* ्योतस्य'-इति ग, घ । † "नः-इति ग, घ । 



१५२ ॥ ए्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( रपर धव्रा°). 

विन्देत्सोमपयधाणनस्येव् दाङ्गल' वा व्यङ्गलं वुवन्ते- 
दुष्लौषभाजनु मध्वयुर्वा युजमानो वा सोमोपनुनां 
मादत्ते यु रव कुश्च सोमपर्याणुदनम् ॥ ४ ॥ 

अथुग्रेण राजानं व्विचिन्वन्ति। तद्दकुम्धु उपनि- ¦ 
हितो भवति तट् ब्राह्मण उपास्ते त॒दभ्यायन्ति 
प्राञ्चः ॥५॥ | 

त॒दाय॒त्सु व्वाचयति । रषु ते गायच्रौ भाग इति मे 

सोमाय ब्रूतादेष ते तेष्ुभो भाग इति मे सोमाय ब्रृतादैष : 

ते जागतो भाग इति मे सोमाय ब्रतच्छन्दोनासानाध 
साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रतादिल्येकं वा ऽरुष 
क्रोयुमाणोऽसिक्रौयते छन्दसा मेव राज्याय छन्दसा 

साखराज्याय घ्रन्ति वा ऽन मेतद् युदभिषुणन्ति तु 
मेतदाह शन्दसा मेव त्वा राज्याय क्रोशामि छन्दसा 

सावाज्याय न बधायेव्यथत्य प्राङ्पविशति? ॥ & ॥ 

सोऽभिग़शति। आस्माकोऽसौति स्वं इव छस्येतद् 

भवति यदागतस्तुस्ादादास्माकोऽसौति शुकस्ते य॒द्य। 

इति शुक्र छस्माट् ग्रहं ग्रहौष्यन् भुवति व्विचितर्वा 

व्विचिन्वन्तिति सव्वेत्वायेतदाह ॥ ७ ॥ 

* ‹वुा'-दति वेबर्-ठृष्टः | † 'सोमोपनद्ध-इति ग, च । 

† न्रृताच्छन्दो साना-दइति सा०-सम्मत इति टा० वेवरः । | 

$ शवाडुपविश्रति? दति ग, घ । | ह्यः -दति क, सा०-सम्मत च । 



( रेख रत्रा? ) ॥ ढतौयकाण्डम् ॥ १५३ 

चर डंके। तशं वा का वा विच्छवा+पास्यन्ति त॒द् 

तथा न कुर्यात् छच॑ वे सोमो व्विडन्धा च्ौषधयौोऽननं वे 

छचियस्य व्विट् स युथा ग्रसित मनुदहायाच्छिद्य परास्ये- 

देवं तत् तस्माद्भ्येव शशेदिचितसू्वा व्विचिन्वज्विति 

तद्य ऽरवास्य व्विचेतारस्तु ऽर्नं व्विचिन्वन्ति ॥ ८ ॥ 

चथ व्वासः। दविगुणं वा चतुगुणं वा प्राग्दशं 
वोदग्दशं वोपस्तणाति तद्राजानं मिमीते स यद्राजानं 
मिमौते तस्मान्साचा मनुष्येषु मादो! यो चा्यन्धा- 
माचा॥ € ॥ 1 

साविव्या मिमौते। सविता वँ देवानां प्रसविता 
तथो हास्मा ऽरुष सवितृप्रखत खव कयाय भवति ॥१०॥ 

श्रुतिच्छन्दसा मिमोते। रषा वें सर्व्वाणि छन्दाध्सि 

यद्तिच्छन्दास्तथो हास्येष सरवेरेव छन्दोभिभ्ितो भवति 
तस्मादतिच्छन्दसा मिमोते ॥ ११॥ 

सु मिमोते। अभि त्यं देव सवितार मोण्योः कवि- 

क्रतु मामि सत्यसव रन्रधा मयि प्रिय मति कविम्ः। 

* “भित्वा'-द्ति सा ०-सम्मतः। | 

† पाच्नोः-इति क, ख ; सायणासम्मतोऽयं पाठ इति डा वेवर्ख । 

¡ कवि “-इत्यनुखारान्तः पाठः क-ख-पुस्तकयोः, डा०-वेवर्-दृद्ख । 
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९४५७ ॥ ¶्तपथत्राद्यगम् ॥ ( रप्र ४ब्रा०) 

ऊद्वा युस्यामुतिभां ऽच्रदिचतत्स॒वौमनि हिरण्यपाशि- 
रमिमोत सुक्रतुः छपा स्वरिति ॥ १२॥ 

रतया मुव्वांभिः। रतया चतसभिरेतया तिसभि- 

रेत॒या दाभ्या मेतयकयंतयेवेकयतया दाभ्या मेतया 
तिसुभिरेत॒या चतसुभिरेतया सूर्व्वाभिः समुस्याज्जलि- 

नाध्यावपति ॥ १३॥ | 
स वा ऽउदुचं न्धाचं मिमौते। स युद्दाचं न्याचं 

मिमौत ऽदइमा रवेतदङ्गलौर््रानाजानाः करोति तस्मा- 
दिमा नाना जायन्तेऽथ यत्सद् सूर्व्वाभिभ्भिमौते* 
शिष्टा इव हेवेमुा जायेर॑सतुस्मादा ऽउद्ाचं न्धाचं 

भिमोते ॥ १४॥ | 

युदेवोदटाचं न्याचं सिमोते। इमा खवेतन्नानावीर्य्या 
करोति तुस्मादिमा नानावौय्यास्तस्माहा ऽउद्गचं न्याचं 
मिमोते ॥ १५॥ | 

युददेवोदाचं न्धाचं मिमौते। व्विराज मेवेतदर्ववाचीञ्च 
प॒राचोच्च युनक्ति प्राच्युह देवेभ्यो यज्ञं व्वुहत्यर्व्वाची 
मनुष्यानवति तस्मादा ऽउदाचं न्याचं मिमीते ॥ १६ ॥ 

रथ युदशङत्वो मिमोते। दशष्रा वे व्विराड 
वेराजः सोमस्तुस्माद शक्तवो मिमौते ॥ १७ ॥ 

+ (°म्भिमौतः-द्रति च डा ९-तेवर-दृषटः प्राठः । 



( ३अ० शत्रा ) ॥ ढतौयकारडम् ॥ ११५ 

श्रथ सोमोपनहनस्य। समुत्पा्यान्तानुष्णौषेण 

व्विग्रथूनाति प्रजाभ्यस्वेति प्रजाभ्यो छनं कौोणाति स 

य॒देवेद् शिरिश्ाध्सौ चान्तरोपेनित मिव तदेवास्येतत् 
करोति ॥ १८ ॥ 

अथ मध्येऽङ्गल्याकाश करोति प्रजारू्वानुप्राण 

न्त्िति त मयतौव वा ऽन मेतत् समायच्छन्नप्राण 

मिव करोति तुस्यंतद्त रव मध्यतुः प्राण सुत्सुजति त 

ततः प्राणन्तं प्रजा अनुप्राणन्ति तस्मादाह प्रजारूवानु- 

प्राणन्तिन्ति त सोमविक्रयिणे प्रयच्छत्यथातः पणन- 

स्थेव* ॥ १६ ॥ ५॥ 

॥ इति दितौयप्रपाटके पञ्चमं ब्राह्मणम् [ ३. २. | ॥ 

प्रासङ्गिकं मभिधायेदानौो मध्वर्योः पा पांसुप्रचेपानन्तर 

हस्तप्र्षालनं विघन्ते- “पदं समु्येति? । श्रवनेजन सुदकेन शोध- 

नम्। उक्तावनेजनं सोमहननपरिहारत्वेन प्र्सति- “तद्यत् पाणौ 

दरति । “तं वैदेवा वच्च क्वा सोम मप्नन्-दति श्रुतेः 
राज्यस्य वच्रलम् । सोमस्य चागसाघनदारेण सर्वोषधोयलेनान्ना- 

= 
* “पणनस्येव "इति ग, घ । 

१-- का०्श्चौ० ख° 9.६. २७ क। 

र-- ते° सं° ६. २. २. ७। इदहाप्य॒त्तसच ४. ४. ९ दरद्यम् । 



हि ५९६ ॥ भतपथन्र यणम् ॥ ( रपर पत्रा ) 

द्यात्मकतया च सवेजगदुत्पादकलात् रेतसवम् । एतस्य हिसानरै- ¦ 
लवाद्, यजनोयाज्यसछ सोमघातकलात्, सो महतिपरिदहारायावनेजनं 
कन्तेथ मिति स्ठतिः ॥ ९॥ | ` | 

अध्वर्योः खाङ्गच्छां हिर णवन्नं विधाय प्रशसति “त्रथाच्या 
भिति । श्रस्याम्^-दृत्यनामिकाङ्गल्या मभिनयेन मरदभरनम् । 

दहिरण्छस्य देवसब्नन्धदारा सल्यवाभिधानाय सत्यानृतदरैविष्याभिधा- ` 
नम् । उक्त हिरण्ठस्याभ्रिरेतस्लम्ः । उक्तप्रकारेण हिरण्स्य सत्यवात् ` 
तेन अशनुपस्यश्रानि' च्रभिषवाप्यायनादिषु । तेन “शोमं' “पराइ- 
णानि' व्यापारयाणि। उपरसपर्गादयु पयोगाय हिरण्यं धारयेदिलत्यथः । 

पाणेदिरण्यवन्धनस्य कालविकन्पं काल्यायनो दभयति- “हिरणं 
वन्नौतेऽनाभिकाया मापायनाभिषवा्द्भ्येषु वारः”-दइ तिः ॥ ९ ॥ 

सोमाथे मध्वर्योः सन्रेषं द्प्ेयति-- “च्य सस्ेवयतौतिः । 
सोम उपनद्यते येन तत् “षोभोपनदनं' सोमवन्धनवस्लम् । “सोम~ 
पर्याण्नम्, शकटेन सह सोमस्य परितो बन्धनवासः । उष्लोषं 
सोमोपनदने स्थापितख सोमस्य बन्धना वासः । "यद्" वस्तं 
“शोभनं बह्मूल्यम्, तत् “एवः सो मो पनहनं कन्तयम् । तथा च 
कात्यायनः- “शोभनं सोमोपनहन मितिः । आपस्तम्बस्त॒ चौमं 
कन्तेव्य मित्याह-- “चौमं वासो द्विगुणं चिणं वा इत्यादिना 

९-- का० श्रौ खू° ७. ६. २७ ख। २-- पुरस्तात् १२० ए १४ पं । 
इ-- “च-इति जमन्-सुधितप्राटः। ४-- का० श्रौ° सू° ७. ६. २८। 

५ -- कं° खौ ° खू° ७. ७० ९१॥। ई-- का० श्रो ख. ॐ. ७, ₹े । 

~ स्माप्र° ओ ° सूज १०. १.४. ७ । 



( उच्च रत्रा ) ॥ छतौयक्ग्डम् ॥ १५७ 

श्रोभनवे उपपत्ति माह-- "वासो दयस्टेतद् भवतोति । ोमश्ाच्छा- 

दनाथेलाच्छोभनेन भवितव्यम् । अतस्तेनोपचर न्नपि शोभनवस््ञा- 

दिना खयं श्रोभते । विपये चेप माह-- “श्रय ख शेति 1 

यत् किञ्चिद् वासोऽच सोमाय नयति\ ब्रुवन्, स्यं यत् किञ्चिद 

भवति, लोकैरविदिताभासो? भवतीत्य्थैः । सोमपर्याणदहने नायं 

नियम दत्याह- “यदेव किञ्चेति ॥ ३ ॥ 

डष्णोषस्थाने विकल्प माह-- “चदुष्णो षं विन्देदिति। उष्णौ 
घ्रख स्ौकारः कन्न दूति शेषः । कल्तितवस्त्ां शः “उष्लौषभाज- 

नम्” उष्टौोषस्थाने भवतोत्यथेः। श्रानौतानां मध्ये खोमक्रयस्थानं प्रति 

सोमो पन हनस्यादान मध्वयेयजमानयोरन्यतरेण कन्त मित्याह 

“अष्वयवेति* । सोमपर्चाणहनस्याद्ाने तु न नियमः* ॥ ४ ॥ 

“श्थायेकेति । शयेणः प्राचोनवंशरस्य पुरोदेभे, उप्ररवपरदिग्रे 

दूत्यः । “विचिन्वन्तिः साधयन्ति, अततुपादेयां श मपनवन्ति । 

"तत्" तन्न ऋयप्रदे गे निहितोदककुमभस्य समौपे (्राह्मणः' सोम 

विक्रयौ निवसेत्, "तत्" स्यानं प्रत्यभिगच्छन्तिः । प्राञ्चः सोम- 

क्रयप्रदे शाभिसुखाः ॥ ५ ॥ | 

९-- “वासोमा् मानयेतिः-्ति छ । 

2-- “° रविदितपभासो-ईति, “*रषिदित अभासो?--दति च, ₹ । 

३-- का० ० सू ७. ७. ४ । | 

8.--~ क्त ° श्म सू ७, ॐ, % । | 

५-- अत खव छितं कात्यायनेन “मन्ये . इतं रे*-इति (७. ७.९. ) । 

ई-- काण श्रौ° द° ७, ७. ७ । (1: 



१५८ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( रप्र ४्रा० )} 

“तदाचलत्खिति । श्रायत्छु' रविग्यजमानेषु क्रयदेशं श्मा- 

गच्छत्सु श्रध्वयुयेजमानम् “एष ते- दूति श्रु 'वाचयतिः 

वाचयेत् । अरय मथः । ह सोम ! ^ते तव भागः गायतः" प्रात- 

शवे गायत्या सम्बन्धो भवति। श्रतौ गावन्यादिदेवताप्रौत्यथं एवं 

तव क्रयो न वधार्थं दत्यभिप्रायः। दरति एवं रूपं सोमस्तुत्यात्मकं 

भि" वचनं सोमाय “व्रतात् हे धवथो ! ब्रहि । एव मुत्तरयो- 

रपि द्रष्टम् । “गय प्रातस्सवनं"-““चष्ुभं माध्यन्दिनं सवनम्”- ` 

इत्यादिश्रुत्या प्रातस््वनादौनां गायत्राद्यमिमानात्तवनार्हाणणं 

गायचादिसन्बन्धः । 'ङन्दोमाः' चतुरविश्रश्चतुश्चलारि शाष्टचलारि शाः, 

तेषां “इन्दो मानां" “सामाज्यं गच्छ" । स्तोमगतचतुविं शत्या दिसद्या- 

साम्यार् गायचादयः छन्दोमाः तेषां साबाच्यप्राततिर्नांम सवन- 

चयप्रात्तिरेव ; “गायतं प्रातस्सवनम्”-दत्यादिशरुतेः५ । शिष्टं पूववत् ॥ 

एतत् म्रशंसति- “एकं वा एष दति । “एषः ककरौोयमाणः" 

येण सम्पाद्यमानः सोमः “एकं वै" एकं खल् प्रयोजनम् श्रमि' 

१- वा० सं० ४. २8४. १। 

२-- “स्तुत्यात्मक मेव वचनं मे सोमाय'-दरति क । 

इ३-- ते° सं० २. २.९. ५ । क्ा० त्रा ५.९६. १। रे° ब्रा० ई.१.२। 

४-- (छन्दो भिगोयचौ विष्टुबनगतौभिरच्तरसह्यादारेण उपमौयन्ते इति 
चतु विशादयस्त्रयभ्कन्दोमा-इयादिः सायनग्रस्यो दष्टः (रेन्ब्रा० ` 

५. ३.९. )। तदेवं चतुविंश चतुश्चत्वारिग्रा्टाचत्वारिश्राख्यास्त्रयः 

स्तोमाश्डन्दोमा ज्ञेयाः। तेषाश्च विधायक्वचनानि सामब्राद्यणो 

समाघ्रातानि ( ३. ८. € -१९१, १२, १३. ) । 

४--- तोया टौप्यगो बष्टया । 



( इद्य० रत्रार ) ॥ टतोयकार्डम् ॥ १५९ 

लच्य री यतेः विक्रयते, श्रमिषवादिना रसात्मना सखिते । 

किं तदेक भिति, तदुच्यते- छन्दसां राज्याय तत्प्राप्तये । न 

केवलाय राज्याय, किन्तु “साम्राज्यायः। प्रोत्साहनस्या यवन्ताये 

बाधप्रसक्ते दशेयति- “श्रन्ति वेति । वस्त॒ एवं सत्यपि शोम- 

भोव्यपगमाय नतं सोमं प्रति एतत् छन्दसां साघाज्य भिति 

वाक्यम् शत्राहः। कि मिति छन्दसा मेव राज्याय वा क्रोणमिः 

दरत्याद, “न बधायेति' । “श्रथेत्यादि । श्रयः सोमम् “एत्य भ्राड् 

प्राङसुखः उपविग्रति^ ॥ ई ॥ | 

 “सोऽभिष्डग्रतोतिः। “श्रास्माकोऽसि” -दत्यादिनार सोम 

मभिग्टशेत् । डे सोम ! त्म् शश्रास्माकोऽसि' श्रस्माकं सन्बन्ध्यमि । 

“तस्िन्नणि च युभ्राकास्माकौ-दत्यण*, तत्सन्नियोगेनास्माका- 
देशख । “एतत् एतेन पाठेन शख इवः च एव "भवति, शक्रः" 

प्ररक्राख्यः, "तेः श्रद्धः गहोतव्यः। “प्रत्यपिभ्यां गरहः"-दति" 

श्रतुपड्ष्टाद पि ग्रहेन्कान्दसः क्यप्, ग्राह्य दृत्यथंः । “श्रमात्योऽसि 

श्क्र्ते ग्रहः”-इति तेत्तिरौयकम्९ । “विचितः' विचयनस्य शोध- 

नस्य कत्तारः ^तेः लां "विचिन्वन्तु शोधयन्तुः । विचिन्वद्धिरेव 

विवेके सति वैगुण्णासम्भवात् स्व॑तं कात्छ भवति ॥ ७ ॥ 

विवेचने विषये पचान्तर मुपन्यसख निराचष्टे “श्च डक 

१-- का०श्ौ० खूु०७.७.<९क। र--का० ओरौ° सू ७.७.€ ख। 

इ-- वा० सं 8. २४. २। ` ४- पा० खू° ४.३. २। 

0.2 २.१.९९ । ९7 १९.२५९. + ई: २.॥ 

| ७-- का० खरो छू० ७.७. १९०। 



६९० ॥ ग्रतपथनाद्यफम् ॥ (श्प भ्रा) 

दति^ । “च्च सोमविवेचनविधये सो ममध्यगतं “णं वा काष्टं वा 

“भिना सोमसकाश्ार् भेदं छृला बदहः प्र्तिपन्ति । श्र चैक दोष 

माद-- “चतं वै सोमः इति। सोमस्य चलं श्रयते “यान्येतानि 
दटेवचा चकानो वरुणः सोमो श्ट्रः”- इत्यादिना । इयं प्रधिद्धिः 

“लनं वै"-दूति श्-शब्देन द्योत्यते । “यसितं ग्रस्तम्, मुज्जितम्र 

“श्रनुहायः हौवा, राच्यः प्रयकू्-ङृत्य “पराख्येत्ः बहिः 

प्रक्िपेत्। यस्मात् सोमान्तगेतं टणादिकं सोमस्यान्नम्, तस्मात्" खय ` 

मविवेचयन् यजमानोऽभ्यवमगे मेव कुर्यात् ; शोघनायन्तु “विचिन्व- 

न्तिः पठेत् । श्रत खच्रम्- “श्राङ्पविश्वास्माकोऽलौति सोम 
मालभते न विचिनौत्यतस्तृणएकाष्टापासन मेके-इतिः ॥ ८ ॥ 

“च्रय वास इत्यादि । वासः सोमोपदहननाथं द् शावस््रायम् । 

श्राग्दशं वा, उदग्दश वाः प्रागग्र सुदगयं वेत्यथेः* । आस्तृते वाससि 

सोमोन्मानं विधत्ते “तद्राजानं भिमोते-दतिर । "तत्ः तच 

वाससि । (तस्मात् सोमोन्मानात् हेतोः मतुखेषुः माचाः 

षष्वल्यङ्ुलादिषपा, इदानी वत्तेत इत्यः । माचा येवा सोमे, 
सा मनुययेषु ; सोमस्छा खिलजगत्कारएत्वात् । न केवलं मनुख्धगतेव ; 

च्रपितु यो चापि' यैव खल ्रन्याः पचिष्टगढक्तादिगता, सापि 

मोममाचरात्िकेव ॥ < ॥ 

१-- का० ओ्रो० खू° ७. ७, १९ । 
र्-- उपरिष्टाद् ( १४. ४. २. १३. ) दव्यम् । 

३२-- “सुजितम्'-इति क । 9-- का श्रौ सू° ७. 9. ९-११। 

५-- काण्ञौ० सू० ७.७,१२। ई--कान्शखौ० ० ७, 9. १२। 



( इअ० रत्रा° ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ९९२९ 

विधौयमानोग्मानमन््ं देवताद्वारा प्रशणसति- “साविब्या 

मिमौत दति । देवानां म्ये "सविता सवकं विषयानुज्ञा- 

प्रदः ॥ १० ॥ 

मन्तगतं छन्दः प्रशंसति- “तिच्छन्दसेति । अष्टिरतिश्करौ 

वाख छन्दः, च्रतोऽतिच्छन्दस्म् । एतस्िन् छन्दसि चतुणां चतुर्णा 

मचराणं परित्यागेनाधस्तनानां ङन्दसा सुत्पत्तेः सवंच्छन्द- 

स्वम् ॥ ११ ॥ 

इदानीं मन्तं विधत्ते-- “स॒ भिमोतेऽभित्यं देव भिति । 

मन्तस्याय मयेः। न्य तं सवितारं दवम् “श्रभ्य्चामिः इति 

सम्बन्धः । कौोदृ्रम्? चणष्ोःः श्रविच्योः, द्यावा्रथि्योर्म्य 

वत्तमान मित्यथेः । “कविक्रतु" क्रान्तकर्माणम्, “सत्यसव' सत्यानु- 

ज्ञम्, रनधां' रमणोयानां फलानां धारकम्, ्रभिः श्रभितः 

प्रियम्", मतिः मननवन्तम्, "क विं" करान्तप्रन्ञम् ) “यस्यः सवितुः 

“रमतिः अन्येषा मविषया मतिः, भाः च; अथवा च्रमतिविश्रे- 

षणम्, भासमाना सा ऊद्धा' श्रदिदुतत्" योतते । किमयम् ? 

सवोमनिः प्रसवे निमित्तश्ते सति, श्रनुज्ञाथं मित्यथंः । स 

तादुश्षः खरणः शोभनगमन आदित्यः कपा" कपया "हिरण्छ- 

पाणिः सन् ्रभिमोतः मिमोते, सोमोन्मानं करोति, करोवि- 

त्ययः? ॥ १२ ॥ 

द शद्ध उन्म्ानेऽप्यय मेव मन्त इत्यादिशन्मानप्रकारं द ग्ंवति- 

१- वा सं ४.२५.९१९।८.  ब््- निर्०९. ३. ३ दव्यम् | 
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९.६२ ॥ शतपचत्राद्यणम् ॥ ( रघ० ५ब्गा० ) 

“कक्षया स्वाभिरि तिः । “एतयाः ^“जरभि त्यं देवम्"- इत्यनयेव 

“सर्वाभिः' अरङ्गुलोभिः पञ्चभिः भिमोते । “एतया एव श्चतद्भिः' 

च्रथङ्कलौभिः भिमोते। एव मवरो दकरमेणेकका कुष्यत्सशंण पञ्चवारं 

मौला पुनरारो दणएक्रभेणेकंका ङ्गलिसंयोजनेन पुनरेतयैवर्चा पञ्चवारं 

भिमोते। एवं दश्रवार समुन्माय, अनन्तर पाणिद्रयं “समस्य 

ञ्रश्नलिं छवा, तेनेकवार मभिमितस्य सोमस्योपरि आपतिः । 

शिष्टं खवं प्रक्षिपेत् । च्च खुत्रम्- “सर्वाभिः प्रयम मङ्गषटप्रति 

चेकोतसगे दिः कनिष्ठिकयेको पचयश्चाञ्जलिना द्रम मन्यद्ाध्या- 

बपश्रुतेः”-दतिः । मानस्य द्एसद्यया स्डयमानलाद् चिक्ये सति 

द शरषद्धाविरोधात् सखचकारेणणज्ञलिना द श्म मन्यद्धति विकल्ि- 

तम् ॥ १३॥ 

चङ्कुलैनां करमेणोतसगे संयोजने च कते योऽथमिद्धो मान- 

विषयः समञ्चनप्रसारणभावः, त मनूद्य बह्णघा प्रशसति-- श्वा 

उद्ाचं न्याच मित्यादिना । उदाचं न्याचम्" श्रङ्गुलोः समच्य प्रसाये 

चेत्यथेः । तत्" तेनोक्तप्रकारमानेन श्रङ्गुलोः' "नानाजानाः' 

एक्-एथक्-जन्मवन्यः "करोतिः; कमेफलभो गायेलात् दष्टे; । 

व्तिरके दोष माद-- “श्रथ यत् सहेति । “सर्वाभिः. संहतासि- 

रङ्गलौोभिः द शवार मपि मान दि कुर्यात्, तथा सति शंशचिष्टा 

परस्परसंहता एवाङ्गलयो जायेरन्" ॥ ९४ ॥ 

''यद्धवोद्ाच मिति । उक्ररोत्या मनेन तु नानावीर्याः 

प्रयकू-ए्यक्-कायंसमर्थाः (करोतिः ॥ ११५॥ 

१- का० श्रौ ० ७,७.९४ । र--का० श्नौ° ख ७. 9. १४१९ । 



( ३अ० रत्रा ) ॥ टतौ येकाण्डम् ॥ १६द 

“द्वेवेति । “विराज मेवेतदर्वाचों च पराचः च युन 

नं ति । "एतत्" एतेन श्र्वाक्-पराग्-गतेन विरार्कन्दा देवता मेवं 

सह्यादारा अर्वाक च पराकं च सोमे योजितवान् भवत्य्वथुः । 

सा सोमयुक्ता विराट् । “पराच्यडेति। अद'-दति विनियहा्थी 

निपातः५ । शवराचौः पराभूता ऊद्धेसुखो सतौ, उदच्चनसामर्थ्ेन 

"यज्ञः सोमरसं देवेभ्यः" "वहति'; तथेव शर्वा्तौः श्रवाडमुखौो 

सतो, समञ्चनसामर्थ्थेन 'मनुखखान' खलिगादौन् वतिः ॥ १ ६ ॥ 

मानगतसद्यां प्रह सति- “श्रथ यद् दग्रङ्णव दति । विराजो 

दशाचरलं प्रसिद्धमं। सोमोऽपि दश्सद्धाकैद्े्ैः क्रीयमाणलेन 

सद्ादारा विरारसम्बन्धाद् वेराजः' ॥ ९७ ॥ 

“श्रथ सोमोपनहनयसयेत्यादि । “्रन्तान् समुत्पायेः श्रघःप्रसा- 

रितस्य॒ वस्तस्य पयन्तप्दे शरान् एकच ( उच ) सङ्गद्य उष्णोषेण' 

ग्रन्थि कुर्यात् । तच मन्तः- “प्रजाग्यस्व ति" । भ्रजाभ्यः' सद्- 

स्येभ्य ऋविगृभ्यः । उषणोषेण यथनं प्रशंसति- “स यदेवेद् 

भिति । शिरस अरंसषयोश्वान्तरालप्रदशो यथा विलग्रं दव वत्तते, 

एवं यन्थिकरणेन" हतवान् भवति ॥ १८ ॥ 

गरन्धिमध्ये सुषिरं समन्कं विधत्ते- “श्रथ मशेऽङु्येति । 
मघः सोमगरन्थिमध्ये। सुषिरप्रदानेनं श्राणन्त' "तं" लां सर्वाः श्रजाः' 

श्रपि चु प्राणन्तु (रतिः । नमायच्छन्' अन्तान् सङ्गन्। "तम्" 

९-- निरू° १. २. 8 ब्रटयम् । २₹-- र्षोऽधिकपाठः छ-पुर्तकमाचे । 
३- क ° श्रो सू° ७, ७. २० | © वा० स° 8. २५. र. | 

५-- गर्यो करुणेनः-द्रतिः ङ, च। 



१६४ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( रप्र द्रा) 

श्रयतोवः म्लापयतौव प्राणं सोमं प्राणर हितम् दवः करोति. 
श्रतएव -उयपद्र वसम्भवाद्धेतोः तत्परिहाराय देहम उच्छासरूपं 
प्राणम्* उद्गमयति । तस्मात्" प्रजास्ेतिः मन्तं पठेत्। "तः सोमो- 
पनहनवस्रं बद्ध सोमं सोमविक्रयिणे प्रयच्छ तिर । श्रथात पणन- 
सखव", विधिश्च्यत इति गरेषः॥ १९ ॥ १५ [३ २. | ॥ 

दति सायणाचायविरविते माधवोये बेदाप्रकाशे 
माध्यन्दिनिगश्रतपथत्राह्यणएभायये 

ठतोयकाण्डे ठतौयाध्याये दितीयं ब्राह्मणम् ॥ 

( श्रय ठतोयं ब्राह्मणम् ) 

स वं राजानं पणते। स यद्राजानं पुणते त॒स्मादिद् 
सकत्सवे पुण्यः स॒ आह सोमविक्रथिन् कय्यस्ते सोमो 
राजाडऽइति कर्य इत्याह सोमविक्यौ तं व ते कौशा 
नौति कौणोहोत्याह सोमविकयौ कलया ते कीरा 
नौति भूयो वा चतः सोमो राजाईतीत्याइ सोम- 
9 
९-- का° शौ ° रू ७. ७. २९। <-- वा० सं 8. २५, ३। 

द-- का० आ° स° ७. ७. २२। 



( रेख० रत्रा० ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ १६५ 

विक्रमी भय णवातः सोमो राजाहति महां रू्ेव 
गोमदहिमत्यध्वयः* ॥ १ ॥ 

गोव प्रतिधुक्।। तस्ये तं तस्थै श्रस्तस्थे दुधि 
तस्थे सस्तु तस्या ऽ्रातच्चनं तस्ये न॒वनौतं तस्ये तं 
तस्या ऽआिक्षा तस्ये व्वाजिनम्! ॥ २॥ 

प्रफन ते कौणानोति। भयो वा ऽअ्रतः सोमो 

राजाहतौत्याहइ सोमविक्रयौ भय रखवातः सोमो 
राजादति महांसत्वेव गोम्महिमत्यध्वयरेतान्येव द॒श 

व्वौर्ययाण्यदास्यायाह पदा तेऽद्धन ते गवा ते कौण- 

मौति कौतः सोमो राजेत्याह सौोमविक्रयौ व्वुया 
प्रतौति ॥३॥ 

सु ऽआ्आह। चन्द्रं ते व्वुस्त्ं ते छ्ागा ते धेनुस्ते 
मिथनौ ते गावौ तिखस्तेऽन्या इति स युदर्वाक् पणन्ते 
परः सम्पादयन्ति तस्मादिद सकछृत्सवं पुण्य मर्वाक 

पन्ते परः सम्यादयन्त्युथ युदध्वयुरेव गोव्वौर्व्याण्यदा- 
चष्टे न सोमस्य सोमविक्रयौ महितो वे सोमो दैवो हि 

सोमो ऽथेत॒दध्वयुगां महयति तस्ये पश्यन्वौर्य्याणि 

* (८०ध्वयुःः-इति ग, घ । 1 श्रतिधक-इति ग, घ । 

{ वव्वाजिन'-दइति क, "व्वाजिन‰-इति ग, घ । 



१६६ ॥ शतपथ त्राद्यणम् ॥ ( रप्र इ्रा०) 

करणादिति तस्मादध्युरेव गोववौर्यास्युदाचष्टे न 
सोमस्य सोमविकयौ* ॥ 8 ॥ 

अथ यत्युञ्चकत्वः पणते । संवत्सरसम्मितो वं यन्नः 
पञ्च वा ऽकतवः सवत्सरस्य त पञ्चमिराप्नोति तस्यात् 
युञ्चकत्वः पणते ॥ ५॥ 

श्य हिरण्ये व्वाचयति । शुकं त्वा शुक्रंण कौणा- 
मौति शुक च्ेतच्छुकंण क्रौणाति यत् सोमः दिर- 
येन चन्द्रं चन्द्रेति चन्द्रः दछेतचन्द्रेण करौणाति यत् 

सोम हरण्यनामुत ममुतेनेत्यमुतुः छेत्दम्तेन 
क्रौणातिः यत्सोम दिर्येन ॥ € ॥ 
अथ सोमविक्रयिण मभिप्रकम्ययति। सममे ते 

गोरिति यजमाने ते गोरित्येवेतदाह तद्यजमान 
मभ्याहन्यु न्धस्यत्यस्मे ते चन्द्राणोति स॒ आत्मन्नेव व्वौय्यं 

धत्ते शरौर मेव सोमविक्रयौ इरते तत् ततः सोम- 
विक्र्थाद्च्ते ॥ 9 ॥ | 

अथाजुयां प्रतोचौनमुख्यां वाचयति । तुपसस्तनू- 
रसौति तपसो इ वा ऽरुषा प्रजापतेः सम्भूता यदजा 
तस्मादाह तपसस्तनरसौति प्रजापतेव्वंण इति सा यत् 
बिः संवत्सरस्य व्विजायते तन प्रजापतेव्वेणः परमेण 

* भसोमविक्रयो'-दइति म, घः । 



( इख रत्रा° ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ९.९७ 

पशना क्ौयस ऽइति सा यत् चिः संवत्सरस्य व्विजायते 

तेन परमः पशः सहखपोषं पुषेय सित्याशिष मवतदा- 

शास्ते भूमा वे ससं भूमानं गच्छानौव्येवेतद्ाहइ ॥ ८ ॥ 

स॒ वा ऽअनेनुवाजां प्रयच्छति। अनन राजान 

सादत्त ऽ्राजा इ वे नामेषा युदुजैतया द्येन मन्तत 

च्राजति* ता मेतत् परोक्ष मजेत्याचक्षते ॥ € ॥ 

च्चुथ राजान मुादत्ते। मिचरो न एदि सुभिचषध इति 

शिवो नः शन्त रहीत्येवेतदाद तं यजमानस्य दक्िण 

ऽऊरौ प्रत्यद्य वासो जिदधातोन्द्रस्योर् माविश दक्षिण 

मित्येष वा ऽअचन्द्रो भवति यद्यजमानस्त स्मादादन्द्र 

स्योरु माविश टुक्िण सित्युशनु शन्त सिति प्रियुः भ्िय- 

मित्येवैतदाह स्योनः स्योन सिति श्वः शिव सि्येवे- 

तदाह ॥ १० ॥ 

श्रथ सोमक्रयणाननुदिश्ति। स्वान म्राजाङ्गारे 

बम्भारे इस्त सुस्त कुशानवेते वः सोमक्यणा- 

स्तान्क्षच्छं मा वो दभन्ति धिष्ण्यानां वा ऽरते 

भाजनेनेतानि वै धिष््यानां नुमानि तुान्येवेभ्य रत- 

दुन्वदिष्त् ॥ ११॥ 

+ (खाजत्'-दइति सा °-सम्मतः । 

† “मा दभल्ितिः- दति सा.-सम्मत इति डा° वेरः | 



६९५ ॥ शत पमथत्राच्णम् ॥ ( रप० दना ) 

अथाचरापोशते। गर्भो वा ऽर्षु भवति यो दौक्षते 
प्राटता वे गुभां उल्वेनेव जरायणेव त मचाजौजनत 
तस्माद् पोणुल ऽर वा ऽच्रच गुरभा भवति तस्मात् 
पुरिदतो भवति पुरिडता इव हि गुभा उस्वेनेव 
जरायशेव ॥ १२॥ | 

ञ्रथ व्वाचयति। परि माम्ने दुश्चरितादाधखा मा 
सुचरिते भजेत्यासौनं वा ऽरखन मेष चागच्छति स आगत 
ऽउत्तिठति तन्मिश्याकरोति बतं प्रमौणाति तस्यो हेषा ̀  
प्रायश्चित्तिस्तथो हास्येतन्न मिथ्याकृतं भवति न अतं 
प्रमोणति तस्मादाह परि माग्ने द्चरिताद् बाधखा मा 
सुचरिते भजेति+ ॥ १३ ॥ 

चथ राजान मादायौत्तिष्ठति। उदायुषा खायषो- 
दस्था मम॒तार॥† ऽअन्वित्यमतं वा ऽर्षोऽनत्तिष्टति यः. 
सौमं कोलं तस्मादाहोदायषा खायषौोदष्था ममतां 
ऽअन्विति? ॥ १४॥ 

चथ राजान माद्ायारोहण मभिप्रेति। प्रति. 
प॒न्था मपद्महि खस्ि गा मनेहसम् । येन व्विशवाः परि ̀  
दिषो उशक्ति विन्दते वख्िति ॥ १५॥ 

* भभजेति'-इति म, घ | 1, † 'मग्टतांद्' द्रति क, ख । 
$ “ऽअन्विति!-दति ग, घ | 



( इच्छ दत्रा° ) ॥ टतौ यक।णडम् । ९६९ 

` देवा इ वे यज्ञं तन्वानाः+। तेऽसुररक्षसेभ्य त्रासङ्गाद् 
बिभयाच्चक्रुस्त ऽरुतदय॒जुः खसतययनं ददशुस्त॒ ऽर्तेन 
य॒ज्ञषा न्रा रश्राःस्यपहत्ये तस्य॒युजुषोऽभयेऽनाष् 
निवाते स्वस्ति सभाश्रुवत तथो ऽएवेषु रतेन युजुषा 
नाद्रा रक्षारस्यपहत्ये तस्य य॒जुषोऽभयेऽनाष्रे निवाते 
स्वस्ति सुमश्रते तस्मादाह प्रति पन्या मपद्महि स्रस्ि 

गा मनेहसम् येन व्विश्वाः परि इषो टशक्ति विन्दते 
वसिति ॥ १६ ॥ | 

तंवा इति दरन्ति। श्रनसा परिवहन्ति महथन्त्येवेन 
मेतत् तस्माच्छीष्ण वौजः दरन्त्यनसोदुावहन्ति ॥ १७॥ 

च्य युदपा मन्ते कौणाति। रसो वा ऽ्ापः सुरस 

मेवेतत् क्रौणत्युथ यद्धिरण्य' भवति स॒शुक मेवेतत् 
क्रौणात्युथ यदासो भवति सुत्वच समेवेतत् कौ णात्य॒थ 
यदजा भुवति स॒तपसर मेवेतत् क्रौणात्युथ युङ्खेनुभ॑वति 
साशिर मेवेतत् कौणात्युथ युन्मिथुनौ भुवतः स॒भिथुन 
मेवेतत् क्रौणाति तं वे दशभिरेव क्रौरौयाद्ठादशमि- 
दशाक्षरा व व्विराड् वेराजः सोमस्तुस्माद् दशभिरेव 
क्रौणोयान्नादशमिः ॥ १८ ॥ € ।॥ 

॥ इति दितौयप्रपाटके षष्ठं ब्राह्यणम् [ ३, ३. | ॥ 

7 ¢ तन्वान“-दइति । 
22 



१ ॥ श्रतपथन्राद्छयशम् ॥ (रप ईन्ा० ) 

सोमक्रयाये व्यवहारं विधत्ते ख वा दतिः । पणते व्यव 

हरेत् । “तस्मात् सोमस्य वयवदारश्चततात् दद" ददानो मपि 
“स्वः द धिमध्वादि वस्त॒ “सक्नत्" "पण्यं लोके पणितव्य भवति । 
ववहारम्रकारं द्ग्ेयति- “स॒ आहत्यादिना९ । “सः, चध्व्यः 
“करय्यस्ते सोमो राजा २ (तिः एच्छेत् । "य्यः" क्रया प्रसा- 

रितः। “क्रय्यस्तद्थ“ द तिर क्रय्यः-शरन्दो निपातितः । प्रमा 

अतिः. । क्रय्यः दति सोमविक्रयो" प्रतित्रयात् । नतत्' तदि तेः | 
तव॒सखब्धतं सोमं ऋरोणानि' दतिः श्रष्वुद्रुयात् । चय तेन 
सोमकिक्रियिणा क्रोणौदि' (दतिः उक्तोऽध्वयैः "कलया गोरेक- 

देशेन तेः तव सम्बन्धिनं सोमं श्रौणानि' दतिः नयात् । सख 
विक्रेता रतः" श्रस्मात् कलालच्णएात् श्यः' प्रश्रत मधिकं मृध 

महेतोति ब्रूयात् । चरथ सोमविक्रयिणोक्तोऽध्वयः गो महत मावि- 
ष्करोति- “महां स्वेवेति । यदि सोमो बह्कमूल्य मरति, तरिं 
छत्रा गौ दातव्या भवति, तथा सति गोमेदिमा महान् दति 
नयात्. ॥ १ ॥ 

कथं महत्त भिति तद् दगेचति- शगोर्वा इत्यादिना । 

गोः प्रतिधुक्” सद्यो दुग्धम्, इद मेकं वौयम् । तस्यै तस्याः 
श्चुतः पक्रं पयः । शरः” पक्रक्ौ रस्योपरि सारण्धतम् । घनोग्त- 

१-- का०्श्रौन सू ७,.८.९। र काण श्रौ द° ७. ८.२। 
३-- पा° खू० ६. ९. ७२ । ४-- पा० सू ८. १. १००। 
५-- का० ओओ खूु° ७.८. इ-अ८क। द-- का० श्रो खूु०७.०८.८ ख । ` 

ॐ-- ५  धारोष्ण पयः द्रति चा० दे०। 



( द° इत्रा° ) ॥ ढतौयकाण्डम् ॥ १७१ 

मन्तासखादं वस्तु दधि । दधिभवं सारणश्चत मुदकं मस्तु" । 

'त्रतञ्चनं' दधिभावक्रारणम् । त्ने पयसि दध्यानयने सति यद् 

चनौभ्वतं वस्तु जायते, सा “अआभिकचाः। द्रवात्मक तत् वाजिनम् । 

वं दश्विधानि, गोर्वोर्याणि प्रख्यापयेत् ॥ २॥ 

^श्फनेति । दितोयवार क्रये फेन ते क्रोणानौति' त्रयात्? । 

“्रफः' पादायस्यद्धेभागः। श्यो वा चरतः दत्यायुक्तिप्तयु क्रिवचनं 

पू्वैवर् व्यास्येयम्२ । श्रध्वयैः “एतान्येव दशर वोर्याणि' द्रति, 

प्रतिधुगादिक सित्यथेः । दतोयवारे मोः "पदा ते' दरति ब्रूयात् । 

चतुथैवारे श्द्धंन ते" इति ब्रूयात् । "यो वा इत्यादि पवे- 

वत्* । पञ्चमवारे गवा ते क्रौणानि' द्रति" त्रृयात्* । एव सुकते 

"सोमो राजा' वया कऋ्रोतःः ददत्या; उवितमूल्छयस्य दत्तात् । 

श्रय वयांसि प्रब्रूहि" दतिः 'सोमविक्रयोः त्रूयात्९ ॥ र ॥ 

“स श्राति । 'वयः-शब्दाथं खय मेवाद-- “चन्द्रं त इत्या- 

दिना। हम चन्द्रम्ः-दति दहिरण्यनामसु पाठात् ̀  चन्द्रम्” आल्हाद्- 

१-- त-नवनौतयोः परिचयो बहुचोहतं द्रतौद्ध नोल्िखितः; तार्या 

सहेव द शविधत्वं गो वौयस्येति ज्ञेयम् । 

२-- काश्रौ ख् 9. ८, ९० । 
३-- ९७०८० १९० । का० खौ ° ख०° ७, <, € । 

९-- ““पञ्रान्ते पश्रान्तेः-इति का० श्रौ सू० ७. ०८, ९२। अच “भूय 

वातः सोमो राजादेतो्येष मन्त उच्यतेः-दति या० दे०। 

५--- का० श्नौ° खू° 9. ८. १९ । 
ई काण खौ० खू० ७.८. ९२ । वांसि अन्धान् पचन् च्छागारोन्ः-द्ति । 

७-- निघ* १.२. २। 



२७ ॥ श्रत यन्राद्यणम् ॥ (रपण त्रा) | 

कारि दिरण्यम् ¦ “चन्द्रते दति सोम मालभ्य वाचयति?-दति. 

कात्यायनः" । “अन्याः तिसः, गा दति शष 

व्यवहार परवंक-क्रय प्र्रखति- “स॒ यद्र्वागिति। “र्वाक् 

स्पादनात् प्राक् यवहारं कवा, "परः' परस्तात् “सम्यादवन्तिः । 

अरय वा र्वाक् च्ल्प मेव व्यवहारकाले व्यवहरन्ति, सम्पादन- 

काले तु परः देयं मूल्य मधिकं कछला । "तस्मात्" (दरदम्' 

ददानौ मपि “सवै पण्यः वस्तु सकृत्" एकवारम् श्रवाः सत् ¦ 

परः” “सम्पादयन्ति ॥ | 

गोवोर्याण सुदाख्यानवत् सोमवो्याखष्युदाख्यातव्यानि, तथा- 

करणे कारण माह-- “श्रय यद्ध्वयेरेव गोवोँर्याणणेति। महितः" 

महत्वोपेतः खलु सोमः । तत् कथम् ? वस्तुतो देवः" खल्; दिवि 

वन्तेमानस्य चद्धस्य सोमवल्लोरूपेण परिणामात्, “दिवि वै सोम. 

आसोत्” इत्युक्त्वा? । च्रतो हेतोः सोमस्यानपेक्तितलात् , 

श्र्वः गां' "महयति" पूजयति । तां पश्चन्" "त्यै तस्याः 

वीर्याणि" प्रतिधुगादौनि । केनाभिप्रायेण ? सोम मनया क्रीण- 

नोत्यभिप्राचेण । तस्मादिव्युपसहारः ॥ ४ ॥ 

कलाश्फाटिरूपं पञ्चवारपणनं प्रश्सति- “च्य यत् पञ्चुह्णव 

दति । खट मेतत् ॥५॥ | 

“ज्य हिरण्ये इति । एकहायन्या सह देषु हिरण्ष- 
वस्त्रादिदश्सु दब्येष॒ मध्ये “हिरण्ये दौयमाने सति यजमान 

९-- का° श्रौ ° ७. ८. १४, १५ खचयोः फलिता्ैकथन मिदम् । 

२-- पुरस्ताद् उद्व्यम् (१९१९ ०) । | 



( देख० इत्र ) ॥ टतौयकाग्डम् ॥ १७३ 

ववाचयतिः “श्रक्रं ला” दति मन्तम् । मन्तस्याय मथः । “शक्र 

ष्टौप्यमानंः “ला लं शक्रेण दोप्रेन “हिरण्येन क्रोणमिः। 

तथा श्चन्द्र लां चन्द्रेण श्रार्हादकेन “दिरण्ठेन' । श्रम्टतम्' 

श्रमरणधर्माणं त्वाम् श्रतेन 'दिरण्येनः करौणमोत्ययः । मन्त- 

गतानि श्रक्रचन्द्राख्टतपदानि दतोयान्तानि दिरण्यनामानि, 

दितोयान्तानि सोमस्येति वयाचष्टे- श्रक्र वा शएक्रण्त्यादिना । 

सष्टोऽयैः । च्च सखुचम्- “ख श्राद्ध चन्द्रं ते वस्तं ते क्छागास्ते 

घेलुसे मिथुनौ ते गावौ तिसस्तेऽन्याः शएकरन्लेति दिरण्य माल्य 

वाचयति?-दतिः ॥ & ॥ 

श्रय समन््कं सोमविक्रयिण्णे हिरण्येनाभिप्रकन्यनं विधत्त- 

“श्रथ सोमविक्रयिण मिति । श्रभिप्रकम्पयतिः हिरण्येन प्रलो- 

भयति । मन्त्रगतंर "सगमः-पदं वयाचष्े- “यजमाने ते गोरिति । 

छविग्भिः सह गच्छन्ति तत्तत्कमेखिति “सग्मः' यजमानः, 

तस्िन् । सग्मे त दति सोमविक्रयिणं दिरण्येनाभिकम्ययति"- 

दति सूम्" । 

““तद्यजमान मित्यादि* । (तत् श्रभिप्रकम्बनसाघनं हिरण्यं 

यजमानं ` प्रत्यानोय “श्रस्ने ते""-द तिःमन्त्ेए स्थापयेत् । “रसेः 

श्रस्मटौये यजमान दत्यथेः । ददिरण्धस्य वौयंरूपल्ात् तत्खो कारे- 

१--वाण्सं°४.२६.६९। र-का० यौ सू ७. ८. ९४,११५। 
इ-- वा० सं ° ४. २६. २ । 8-- का० ओरौ° खू° ७. ८. १६ । 

५-- का० श्रौ° रू० ७. ८, ९७। ¶-- वा० सं० ४. २६. इ । 



९.७४ ॥ श्रतपथब्राद्धगम् ॥ (रप्र इत्रा०) ` 

णात्मनि वोयेधारणं सोमविक्रयो खौङ्र्यात् । “सोमविक्रस्ये- 

दादत्तेः--इति' सखुचम् ॥ ॐ ॥ | 

““अयाजाया भिति । कयाय दत्ता मजां प्रतौचौनमुखीः छत्व ` 

च्र्वयुस्था मालभ्य खितं यजमानं “तपसः खुर सि इत्यादि? 

मन्तं वाचयेत् । तथा च सूचम्- “च्रजां प्रत्यङ्मुखो माल्य 

वाच्यति तपसस्तनूरमो तिति । मन्त्रस्ाय मैः । हे श्रजे ! 

त्व ्रजापतेस्तपसः' (तनू श्रौर मसि; तत्परिणामरूपलात् + 

प्रजापतेः वर्णोऽसि'; ““संवन्छरो वे प्रजापतिःः?-इति श्रुतेः । 

संवत्सरस्य सम्बन्धिनि काले जायमानतेन सवत्सरदारा संवत्सर शप- 

प्रजापतिश्रौरसारूष्यात् प्रजापतिवर्णत्मकलम् । संवत्सरे चिर्जाय- 

मानारदेवेतरपशोरप्यत्कर्षात् अजा "परमः पशः, तेन ॒क्रोयसे । 

डे सोम ¦ च्रतोऽहं तवाुग्रहात् “सदस्तपोषः पुचपो चा दिरूपेण 

बह विधपुष्िं प्राप्रवानोति ॥ | 

त भिमं मन्लं विभज्य व्ाचष्टे- “तपस्तनूरसोति । मन्त्- 
चतुथभागस्याग्रौ :परता माह- “श्रा शिष मेवेतदिति । आश्रासन- 

प्रकार मेव दशयति “मा वै खदश्ल मिति ॥ ८ ॥ 

वाम-द्बि्-बाह् करमेण श्रजाप्रदान- शोमदाने त निदिंशदि- 

सवा ्रनेनेति। “नेन राजान मादत्त इति) यद्यप्यत्र विगरेषो 

न श्रूयते, तथापि खत्रकारेण विशेषितम्- “सयेनाजां प्रयच्छन्, 

र्का शौर खून ०,८.९८. . ~= ८ 
र-- वा० सर ४.२९. 8। - : ३-- कार शनौ° च्ह* 9१ श | <; 

9-- रो° ना० ९.३. २, ५; ५, दे इयादिबुजद्यम् । .,- -, ~ + 



( देख० इव्रा° ) ॥ दतो यकारटम् ॥ , ६७५ 

“भिचो न'-ईइति दक्षिणेन सोम मादत्तेः- दतिः श्रजाप्रदानेन 

सोमादानं तल्िवेचनदारेण प्र्रसति- श्राजा इ वा इति। 

यस्मात् “एतयाः अ्रजया "एनम् सोमम् 'च्रन्ततः' “श्राजत्” च्राभि- 

मुख्येना गच्छति । श्राजनखाघनलात् श्राजाः वष्टुतः; नतां परोचेण 

“श्रजेत्याचकते" ॥ < ॥ 

“न्रय राजान मादत्ते मित्रो न षदोतिरः। हे षोम! लवं 

“सुमिच्रघः शोभनयजमानघधारकः, त्वं “निचः मिच्रग्डतः, भिय- 

शतः सन् आ्आगच्छत्यथंः। श्रस्िन् मन्ते मिच्रशब्दायं माह- 

“शिवो नः शान्त दूति । ग्िवशब्दस्य व्याख्यानं शशान्तःः-द तिर । 

"तं यजमानस्येति । "ददिषे “ऊौ' ऊर्हप्रदेगे तचा न्तद्ूयकं 

वासः" प्मत्यद्य' रसायै, त्न सोमं. निदध्यात् ॥ 

निधाने मन्त विधाय प्रशंसति “इन््रस्योर् सिति" । श्रः 

असन् सोमक्रयकमेणि यस्मात् "यजमानः एव “इन्द्रौ भवतिः 

खतन्तवात्, “तसमात् “इन्रस्ोरु भिति मन्तरं ब्रूते । दितोयभाग- 

तात्ययं माह-- “उश्रन॒शन्त मितौति। भ्वश्न कान्तौ? । 

कामयमानस् कामयमान मूर माविशेति मन््तभागस्यायेः । 

यः कामनाविषयः, ख प्रियो भवतौति प्रसिद्धम्, श्रत: 'डश्र- 

नशन्तम्”--इत्यनेन प्रियः प्रियम्” "इतिः श्राह मन्तः । एवं 

१--कान्श्रो० खु ७.८.२०  र--वासं० ४.२७. ९१। 

इ-- “खादायागते ( अध्वर्यो ) उत्तिष्टति वा ( यजमानः )"-इतिचेद् 

विदितं का्यायनेन ( श्रौ* सू° ७. ८, २९. ) । 
४-- वा० सं० ९,२७.९ । ५-- खदा“ प° ७० घा०। 



1: 
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१७ब् ॥ ग्रतपरथब्राद्यणम् ॥ ( स्प्रण द्रा) 4 

“सोनः स्योन मिति। स्योन मिति सुखनाम, ; सखस्य शिवा- 
त्मकल्वात् “श्रिवः शिवम्" दति व्याख्यातम् ॥ १० ॥ 

“न्रय सोमक्रयणाननुदि शतोतिः । ह खानभ्राजादयः ! वः" | 

युश्राकम् “एतेः “सोमक्रयणणः” । यतः तेगंवादिभिः सोमः क्रीयते, 

श्रतः तान् क्रयसाधनपदार्थान् 'रचष्वम्' । र्ःसम्बन्िनः तान् 

मा द्भन्' मा दिसिष्ठाः ॥ | | 

श्रनुदे ग्रनं प्रशसति “धिष्ण्यानां वा एति भाजनेनेति । 

भाजयतौति भाजनं स्थानम्, तेन॒ तत्खानेनोपाधिना एतेः 

स्ञानादयो “धिष्ण्यानां सम्ब सिनः खल् । कथं तेषां धिष्ण्यसन्बन्ध ` 

इति तत्राह- “एतानि वै धिष्ण्यानां नामानौति। खानादयो. 

धिष्ण्यानां नामान्येवर, पर न तद तिरिक्ताः। श्रय वा श्रनुदे नार्हः 

"एते" गवादि पदार्थाः “चिष्ण्यानाम्' एव, न तु खानादयः सोम- ` 

रच्चकाः ; अतस्तेषा मेव “एतेः, न “धिष्ण्यानाम् इति तत्राह ¦ 

"(एतानि वा इति । तया चोत्तरत्र वच्छयति- “त मेते गन्धर्वाः 

१-- निघ° ३, ९. १५। र-- का० श्रौ खू० ७, ०, २३ । 

इ-- अप्रौना माश्चयश्रूता शटदा निमिता सप्त खल्पवेदिका धिष्रान्यु- 

अन्ते। तानि चेवं काल्यायनेन विह्धितानि-- “्ाप्नौ्रौयं पृेम्, 
सिकताश्चोपरि रौदरेणेति ( वा० सं° ५, ३७. ) सवच, षट् सदसि, 

(> ग (> 

प्र्ख्मुखो इार मपरेग होतुः, दच्तिणपुवगौ दम्बर मेचावरूगास्य, 

होटधिष्ण्र मुत्तरेग चतुरः समान्तरान् बाद्यणच्छसिपोटनेद्रच्छा- 

वाकानाम्” -दरति <. ६. १६-२१९। धिष्य्रनिव॑चनादिकं तु 

निरु० =. १. 9 च्यम् । 



( देख० दत्रार ) ॥ टतौ यका ग्डम् ॥ १७७ 

सोमरक्ता जगपुरिमे धिष्ण्याः इ ति९ । तान्येव" दश क्रवद्रवयाणि 

एतत्? एतेन “एते वः सोमक्रयणाः?- इति पाटेन एभ्यः" धिष्ण्य- 

तेभ्यः खानादिश्यः “्रचदि चत्" अनुदिष्टवान् भवति । दिप्रातेः? 

“श्रल दगुपधाद्””- दतिः क्यः। च्च खूचम्- “खानभ्नाजेति 

जपति दतिः ॥ १९॥ 

“च्रचातच्रापोणैत दति* । “उल्वेनेव जरायुणवेति । तस्य 

शिरःप्रावरणए्यापवारणं विधाय प्रशंसति । उभयक्रवश्ब्दो वाक्या- 

लङ्धारा यः । उल्बं" गभैसान्तर मावरणएम्, जरायु" वाद्य माव- 

रणम् । तथाच प्रागान्नातम्-- “चअन्तर वा उलवं जरायु 

भवति दति । स्पष्ट मन्यत् । "तं गभंश्चतं यजमानम् “अचः 

असिन् सोमविक्रयसमनन्तरकाले “श्रजोजनतः प्रादुरभावयत् 

श्रध्वयैः। उत्पन्नस्यावरणएयो गात् श्रपवरणं यक्त मित्ययेः । पूवं सति 

प्रावरणे पाद पवरण यज्यते । तदेव कुत दत्यत श्राह “एष वा 

श्वच गभं दृत्यादिना॥ १२॥ 

“अय वाचयतौति°। ्रष्वयुः “परि माग्ने दुश्चरितात्” इति 

श्रमं सन्तं यजमानं वाचयेत् । श्रय मथेंः। “माः मां दुश्चरितात् 

सकाग्रात् "परिबाध च्रायखेत्यथेः । "माः मां सुचरिते" सदा- 

चारे “्राभजः श्राभाजय । ्रयवा सुचरिते वत्तेमानं माम् 

१-इषेव काण्डे प्र रन्रा° €कग्डी ब्ध्य । 

र तु° उभ २ घा०। दे-- पा० खू° ३.९.४५ 

४-- का० श्री खू०७.८.२द्। --का० शखौ० हू ७. ८, २४। 
ई-- २. १.११ (६० ए०) बरद्वयम्। ऽ-- का० शौ० ख ७. €. १ । 
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१. ॥ भरत पथनब्नाद्य णम् ॥ (सपण त्रा) 

श्राभजः अनुग्टहाणए" । मन््रतात्पये माह- 'ज्रासौनं वा एनं 

भिति । “एनः यजमानम्, “एषः सोमो राजा । अष्टस्यागमनात् 
परागेवोत्थानेन भवितव्यम्, चरच तद्रेपरोत्यान्मिश्वाकरणम् ; तच्च 
श्रतेः कमं श्रमौणातिः प्रहिनस्ि ; तदनेन मन्तरवाचनेन समा-. 

घौोयत इति ॥ १९३॥ 

“अथ राजान मादायेति । उत्यानमन्लस्यायःर । चायुषा 

स्वायुषाः च सह तक्छाधनेन वा श्रायुष्करणेन सोमेन सह. 
उर स्ाम्' । श्रायुषाः निमित्तेनेति वा । श्रष्टतान्' अरवयवापेच्या 

वह्कवचनम् । सोमांशन् “अतु'- त्य उद साम्" । श्रस्डतश्नब्दस्य ` 

तात्ययं माह “र्तं वा एषोऽनून्तिष्ठति चः सोमं क्रौत 
मिति ॥ १४॥ 

“श्रय राजान मादायारोहण मभिप्रेतो तिः । श्रारोदन्यतेति ` 
आरोहणं शकटम् । शअभिगमनमन््सखाच मर्थः । वयं "पन्थां" । 
पन्थानं श्रत्यपद्मदहिः प्रतिपद्येमहि । कदु शम् ? “ख स्िगां' शोभन- 
गमनम्, “ज्रनेहसम्' अपापम्, “येनः पथा गच्छन् पुरुषो "विश्वाः" 

ददिषः बषटुन् "परिदणक्तिः परिवजंयति, "सुः धनं च "विन्दतेः ` 
लभते, त प्रतिपद्येमहोति* ॥ ११५॥ 

१-- वा० सं ४.२८. १ । र्-- का० श्रौ० सू ७. €, ३ । 
इ-- स चेव मन्लः वा० सं° ७. २८.२ । 
४-- “उद्धान मनःप्रतिगमनं च गहौतसोम खव यजमानः करेति? 

इति “ङत्तरे च (७. €. २ ,”-इति ख्जव्याख्यागे या दे । 
५- स चेव मन्तः वा° सं° ४. २९. १ । 

४; (> ५ 0 न सर 9 7 4 



( ३ेअ° इत्रा ) ॥ दृतौ यकाशटम् ॥ १७९ 

श्रमं मन्त माख्यायिकया प्रण्सति- देवा हवा इति। 

पुरा किल देवाः देदलप्राप्तये “यन्न तन्वानाः" अखुराद्याशङ्गन 

भोताः, तत्यरिदारोपायलेन क्ेमप्रापकम् "एतत्" "यजुः दमं मन्तं 

दृद्धा, प्रयुज्य, नाद्रा रक्तांशिः नाश्रकारिणो राचसान् घातयिता, 

एतन्मन्लसम्बन्धिनि भयर दिते, नाशरहिते, वातरह्िते, स्थाने 

अरविनाश्रलकच्षण चेमं प्राप्ताः । तस्मात् इद्ानौन्तनोऽपि तद्यजः- 

प्रयोगेणोक्तलच्तण क्तेमं प्राप्नोति । यस्मादस्य मन्लस्य सामं 

मेवं विधम्, तस्माच्छकरसमौपं गच्छन् “प्रतिपन्धाम्'- इतिः 

मन्नं नरूयादित्ययेः । बाह्धणेक्तस्य रत्तस्यायेस्य मन्ते दगेना- 

दिव्यभिप्रायः॥ ९६ ॥ | 

तंवा दतोति। हरण्प्रकारोऽभिनौयते- (इतिः श्रनेन 

म्रकारेण, शिरसा वेत्ययेः। हरन्ति प्रथमं क्रयात् प्राक् 

पवेतात्, पश्चान्न श्रनसा परिवदन्तिः ; अनेन सोमं (मदयन्तिः 

सत्कुवेन्ति । यस्मात् पूवं मेवं हृतम्, तस्मात्" इदानौ मपि 

आवापषमये छृष्टचेचं प्रति वोजं शोषण हरन्ति, पश्चात् 

फलिताना मानयनसमये “्रनसाः “उदावडन्तिः उदटानयन्ति । 

अज्र सूचम्- श्रौष्णिं सोमं कत्वा पाणि मन्तर्धाय प्रतिपन्था 

मित्यनौऽग्येति, दक्चिएतस्िष्टव्छन्न सम्गि धौतम्, प्रञगाचोद्धते 

फलके, छष्णाजिन मस्िन्नास्तुणात्य दित्यास्रगितिः, तस्िन्सोमं 

निद धात्यदित्ये सद् दतिः इति*॥ १७॥ 
= 

१ वा सं ४.२९.१। सर्--वा० सं ४.३०.९१। 

द-- वा० सं० ४. ३०. २। ४--काण्श्रौर ङ्० 9. €. ४-७ | 



१८० ॥ श्रतपथब्राद्य णम् ॥ ( रप्र दना 

उद कुभसमोपे क्रयं प्रष्रसति- “चय यद्या मिति । स्यष्टोऽथैः। 

दिरण्ादि दशक्रयद्र्यं क्रमेणणनूद्य प्रशसति-- “श्रथ यद्धिरण्यं 

भवतोत्यादिना । क्रयाय “हिरण्ये भवति" दति “यत्” “एतत्' 

एतेन सोमं “स्कर शक्रेण दौष्या सदत सन्तं क्रौतवान् भवति; 

हिर घस्य तेजोरूपलात् । वाखस ्राच्छछादनसाघनलात् तेन क्रये 

सति सोमं खलचष" क्रौ तवान् भवति । ब्रह्मणस्तपसा सम्भृतलात् 

'अजया' क्रये सति तपशा रुदितः कथो भवति । धेना माशिरस्य ¦ 

स्ोरादेः सम्भवात्, तया क्ये ख्ति सोमः सशिरो भवति। 

“श्रथ यन्धियुनौ भवतः" दति सृष्टम् । क्रयणद्रव्यगतां दशस्या 

मनूद्य प्रशंसति तं वं दशभिरेव क्रौण्णोयात्, नादग्रभिः- 

दति । ख्पष्टोऽयः५ ॥ १८॥ ६[३.र२.]॥ 

दूति ओओौसखायणाचायंविरचिते माधवोये वेदाथ॑प्रकाशे 

माध्यन्दिनिगश्रतपयन्राद्यणएभाय्ये 

हतौयकाण्डे ठतो याध्याये ठतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

॥ इति त॒तोयकाण्डे दितोयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
----------------- -- ~ 

१९-- अच “द्िरश्ण्यं सह साच्छद्य एषता वरचाकाण्डनादन्ति वा?-द्व्या दह 

कात्यायनः (७. ८. २७. )। “पदच्िणं सोसक्यणौ माढ्यान्यया 

गदा निष्क य यजमानस्य गो ष्टऽपिखजति , यदि सोमविकयी पति- 

विवदेल एषतेनं वरचाकागडेनावच्तायं नाशयेयुः, लकुटभर न्तौ येको, 

नित्यवदेके वधं समामनन्तिः-दव्याह आपक्हम्बः (१०. २७. ५-८.) । 

“सोम विक्रयिणे किञ्चिद् दद्यात्” -इव्येवाल्ि मानवे सूच । | 



५९५९८ 

ऋय 

ठतो यप्रपाटके प्रथसं ब्राह्मणम्, 

अपि बा 

दतोयाध्याये चतुथं ब्राद्यणएम् । 

--- व ्---- 

॥ रिः ॐ ॥ | 

नोडे छष्णाजिन मास्तणाति। अदित्याकूगसौति 

सोऽसावेव बन्धरथैन मासादयत्युदित्ये सद चासोद- 

तौयं वौ परथिव्यदितिः सेय प्रतिष्ठा तदस्या मुवन 

मेतत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति तुस्मादाहादिलत्यं सुद 

च्रासौदति* ॥ १॥ 

अधेवु! मभिपद्य व्वाचयति। श्ुस्तम्नाद् यां दषभो 

ऽअन्तरिष्ष मिति देवा इ वु यज्ञ तन्वानुस्ते ऽमुर- 

रछसेभ्य ऽआआसङ्गाद् बिभयुाच्चकुस्तु ऽणनं मेतज्या- 

#* “ञआासौदेति"-डलि ग, घ । 
> 

† खुथन्"-दरति सायणसम्मतः पाठः । 



१८२ ॥ गश्रतपथतब्राद्यणम् ॥ (दपर शत्रा) 

यास नेव व्वधाचक्ययदाहास्तमाट् खां टषमो ऽअन्तु- 
रिष सिति*॥ २॥ 

्मिमौत व्वरिसाणं एथिव्या इति । तदेननेमा- ` | 
लोका नास्युणोति तस्य हि न॒ हन्तासि नु बधो येनेमे ` 
लोका श्रास्पृतास्तस्ादाहामिमौत व्वरिसाणं एथिव्या । 
इतिः ॥ ३ ॥ 

चरासोददिश्वा भुवनानि सम्राडिति? । तदेनेनेदः ¦ 
सव्व मास्पणाति तस्य दहिन हन्तासि न बधो ` 
यनेद्ः सव्व सुास्छतं तस्मादाहासीददिखा सुवनानि ̀  
सखाडिति।॥ ४॥ 

व्विशवेत्तानि व्वरुणस्य व्रतानौति। तदस्मा ऽडद्ः 
सुव म॒नुवत्म करोति युदिदं किच्च न कच्चन प्रत्यद्या- ` 
मिनं त॒स्ादाह विश्त्तानि व्वुरुणस्य ब्रतानौति? ॥५॥ ` 

अथ सोमपरव्याणहनेन पर्याणयति । नेदेनं नाष्ा ` 
गृषाःसि प्रष्टशानिति गुमी वा ऽरुषु भवति तिर् इव ` 

* ममिति-द्ति म, घ । { नेमांलोज्ञा'-दति ग, घ। 

† “इति!-दति ग, घ। ९ “संम्राड़िति"-दइति क । 
॥ “सम्नाडिति'-इति क, “सम्नाडिति"-इति ग, घ । 

¶ च्रतानौति"-द्ति ग, घ । 

र 1243. "१७ 



(३अ० 9त्रा ) ॥ लौ यकाम् । १८३ 

वे गर्भास्तिर इवेतद्यत्पर्ययणडधं* तिर इव वं देवा मन्- 

प्येभ्यस्तिर इवेतदयुत्यय्या णं तस्माद्वं पर्छुण्दयति ॥ & ॥ 

स पर्ययाणद्यति। व्वनेष व्यन्तरिक्षं ततानेति व्वनेष॒ 

चद मन्तरिष्षं व्विततं व्वक्षाय्रेष् व्वाज मवेत्स पथ 
उखियाखिति व्वौयय वें व्वाजाः पमाध्सोऽव्वन्तः प्स्व 

वेतद्धौय्यं दधाति पय उसियाश्िति पयो दीद सुखि- 
यामु हित इत्स कतु व्वरूणो व्विश्छभ्रि सिति त्स 

चयं करतुम्पेनोजवः प्रविष्टो च्वि्ठभनि मिति च्विक्ष छययं 
प्रजास्वचिदिवि सय्य मदधाच्छोम सद्राविति दिवि 

यसो सया हितः सोम मद्राविति गिरिष हि सोम 
स्तस्मादाह दिवि सूयय मद्धात् सौम सृद्राविति।॥७॥ 

अथ युदि इ छष्णाजिने म॒वतः। तयोरन्यतरत् 

प्रयान्ति प्रतौनादभाजनं यद्य ऽख्वां भवति कष्ठा- 
जिनग्रौवा एवावकत्य प्रत्यानद्यति प्रतौनाडभाजनः 

सय्येस्य चक्षरारोदाग्ररश्णः कनौनकम्। यचंतशेभि- 

रौयसे ख्राजमानो व्विपञशितेति सय्ये मेवतत् पुरस्तात् 

करोति सूय्यः पुरस्तान्रा्रा रश्षाःस्यपच्नरत्यथाभयेना- 
नाष्टंण पुरिवदहन्ति ॥ ८ ॥ 

= 
# वेतत दति ग । † शसुबादिति'-रति ग, घ। 

{, ऽ प्रतिनादभाजनः-इति सायणसम्मत इति डा० वेवरः | 



९८४ ॥ शतपथव्राद्यणम् । (दपर शत्रा). 

 उडते प्रउग्ये फलके भवतः। तदन्तरेण तिष्टन्तसु- 
ब्रह्मण्यः प्राजति श्रेयान्बा ऽर्षोऽभ्यारोदाद्ववति को ̀  
च्यत मुहत्यभ्यारोदं तस्मादन्तरेण तिष्ठन् प्राजति ॥€ ॥ 

पलाशशाखया प्राजति। य॒च वं गायकौ सोम. 
मच्छापतत् तदस्या ऽआइरन्त्या ऽअपादुस्ताभ्यायुत्य परै | 
प्रचिच्छेद गायव्ये वा सौमस्य वा रान्नसत॒त्यतित्वा पर्ण . 
ऽभवत्त्स्मात्पर्णो नाम तच्॒टेवाच सौमस्य न्यक्तं तदि- 
हाप्यसदि्ति तुस्मात् पलाशशखया प्राजति ॥ १०॥ 

च्थनडवुदादमजन्ति। तौ य॒दि कृष्णौ स्याता 
मन्यतरौो वा कृष्णस्तु विद्यादपिष्यत्येषमः पञ्ज॑न्यो ̀  
ववु्टिमान् भविष्यतौत्येतद् विज्ञानम् ॥ ११ ॥ 

छथ युनक्ति । उखावेतं धूर्षाहावित्युलौ हि युवतो . 
धूषाहाविति धृव्वाहौ हि मुवतो युज्येथा मनश्र॒ ऽइति 
युज्येत चयनश्रू ऽइत्युनात्ता विति तद् वौरदणावित्युपाप- 
छताविति तट् ब्ह्मचोदनाविति ब्रह्मचोदनौ हि भवतः 
स्वस्ति युजमानस्य हान् गच्छत सिति युथेनावन्तरा 
नारा रछ्षा्सिन् हिस्युरेव् मेतद्ाह ॥ १२॥ 

* ब्रह्मण्या -इति क, डा०~वेबरेणान्यच दृष्ट ; अथते चोतरच 

( 8. ३. ४. २२.) घुब्रद्मर्ायंः-इति । 



( इख० शत्रा ) ॥ दटतौयक्ाण्डम् ॥ १८५ 

श्रथ पश्चात्यरिक्रम्य। अरपालम्ब* मभिपद्याह 

सोमाय कौतायानुबरहयौति। समाय पयुंद्यमाणायेति 
वातो यतरथा कासुयेत ॥ १३॥ 

श्रथ व्वाचयति। भद्रौ मेऽसि प्रच्यवस् भुवस्पत 

इति भद्रो दयस्येष भुवति तस्सान्रान्य मुाद्वियतेऽप्यस्य 
राजानः सभागा आरागच्छन्ति पुरवा राज्ञा ऽयिवदति 
भद्रो हि भवति तुस्मादाह भद्रौ मेऽसौति प्रच्यवस्व 
शुवस्यत ऽति भुवनानाई देष प॒तिव्िशान्यभि- 
धामानौत्युङ्गगनि वें व्विश्वानि धामान्य्गान्येवेतद्भ्याह 
मात्वा परिपरिणो विदन्ा त्वा परिपन्थिनो विदन्मा 

त्वा इका अघायवो विदन्निति युथेन मन्ता नाद्रा 
र्षाःसि नु विन्दयुरेव मेतुदाह ॥ १४ ॥ 

श्येनो भूत्वा प॒रापतेति । व्वय ऽरवैन मेतद् भूतं 
प्रपातयतिः यद्या ऽउगरं तनद्रा रक्षारसिं नान्वुवयन्त्ये 
तदे व्व॒यसा योजिष्ठं बलिष्ठं युच्छयनस्त मेवैतट् भूतं 
प्रपातयति यदाह श्येनो भूत्वा परापतति ॥ १५॥ 

* “अपालवु"-दति पाठोऽपि डा०-वेबरेण दृष्टः 

† (हछतायुालुत्र्णोति!-इति ग । 

† श्वुषादयति"-द्ति, शयु प्रायतयति"-दइति च दृष्टौ डा०-वेवरेण । 
24 



श८६ ॥ शरतपयत्राद्यगम् ॥ (इपरश्व्रा०) ¦ 

छथ शरोर मेवान्ववहन्ति। यजमानस्य ग्रहान् गच्छ 
तनौ सस्कत+ सिति नाच तिरोहित मिवास्ति॥ १६॥ 

श्रथ सुब्रह्मण्या सादयति । य॒था येभ्यः पञ्यन्चस्यात् 

तान् ब्रूयादित्यहे वः प्तास्मौत्येव मवेतट् देवेभ्यो यज्नं 

निवेदयति सुब्रह्मण्यो ८ सुब्रह्मण्यो सिति ब्रह्य डि 
देवान् प्रच्यावयति चिष्कुत्व आह चिडड़ि यन्नः! ॥ १७॥ 

इन्द्रागच्छेति। इन्द्रो वृ यज्ञस्य देवता तस्मा- 
दादन्द्रागच्छति इरिव अ्चागच्छ मेधातियेम्डष वृषण 
अस्य मेने। गौरावस्कन्दिनरदस्याये जारेति तदया- 
न्येवास्य चरणानि तेरेवेन मेतत्प्रसुमोदयिषति ॥ १८ ॥ 

कौशिकं ब्राह्मण गोतम ब्रवाशेति। शश्वद्धेतद्ा- 
रुणिनाधुनोपन्नातः यद्गौतम ब्रवाणेति स य॒दि कामु- 

येत ब्रूयादेतचयच् कास॒येतापि नाद्वियेतेत्यहे४ सुत्या 

सिति यावद् ह सुत्या भुवति ॥ १९ ॥ 

देवा ब्रह्याण अ्ागच्छतेति। तदेवां ब्राह्मणां्ा- 

हेते यबोभयेरर्थो भुवति युदेवशच बराह्मणेच। ॥ २० ॥ 

= “संख्तत"-इति क, डा०-वेबरेगान्यच दृद । 

† “यन्ञ॒ः"-इति ग, च । { “0नोपन्ञातं'- द्रति ग, घ । 
3 (~ १ ५ 

§ “0त्यहे"-इति क । | ब्राद्यणख् -इति ग, ध । 



( ज्य० शत्रा) ॥ दतौयकाणडम् ॥ १८७ 

अथ प्रतिप्रष्याता+*। अगण शाला मम्रोपोमोयेण 
पशना प्रत्युपतिष्ठते ऽ्नौषोमो वा ऽएत॒॒मन्तज्जम्भ 

 ऽ्रादधाते यो दौक्षत ऽआम्रावैष्णवई छदो दौक्षणौ यः 

विभवति यो वै व्विष्णः सोमः सु विवा ऽरुष 
देवानां भवति यो दौश्षते तुदेन मन्तज्जम्भ ऽञ्ादधाते 
तत्पशनात्सानं निष्कौणोते ॥ २१ ॥ 

तद्खके। आहवनौयादल्सक मादरन्त्ययु म्िरथःः 

सामस्तभ्याः सह सद्धं निष्कुष्यामह ऽइति व्व॒दन्तस्तद् 

तथा न॒ कुयाद्यच वा ऽण्तौ क च तत् सुदेव ॥ ₹२॥ 
स वुं द्विरूपो भवति । दिदेवुत्यो डि भवति देवु- 

तयोरसमदे कष्णसारङ्गः£ स्यादित्याहरेतद्यनयो रूपु- 

तम मिवेति यदि सष्णसारङ्गः न विन्देदुयो ऽपि 

लोहितसारङ्गः। स्यात् ॥ २३ ॥ 

त॒सिन् वाचयति । नुमो मिस्य व्वुरुणस्य चक्षसे 
मा देवाय तहत सपय्येत । दूरे देवजाताय 

केतवे दिवस्यचाय सयाथ शसतति नम रखवास्मा 

ऽरतत् करोति मिचधेय मेवेनेनैतत्क्रूते ॥ २४ ॥ 

* ध्तिप्रस्थाता?-इति ग, घ ¦ 1 नास्तयेतत् पद् ग-घ-पुश्तकयोः। 

¡ (सदव?-दरति ग, घ | § (छष्णसारङ्ग'-द्रति ख, ग, घ | 

|| (लोह्कितसारङ्ग-द्रति ख, ग, घ । 



१८८ ॥ श्रतपयत्राद्ययम् ॥ ( इष शत्रा ) 

अथाध्वयुराराचणं व्विमुञज्ति। व्वुरुणस्योत्तम्भन 
मसौतयुपस्तम्भने नोपस्तभ्नाति व्व॒रुणस्य स्कम्भसुञ्जनौ स्थ 
इति शम्ये ऽउडृहति स यदाद व्वरुणस्य स्कम्भसज्नंनी 

इति व्वरूण्यो देष रशतदहि भवति यत् सोम 

करोतः* ॥ २५ ॥ 

चरथ चत्वारो राजासन्दौ माददते। दौ वा ऽअस्मे 
मानुषाय रान्न ऽश्चाददाते ऽञ्रथेतां चत्वारो योऽस्य 
सकछषत्सुवस्येष्ट ॥ २६ ॥ 

ञोदुम्बरौ भवति । चनं वा ऽऊगुदुम्ब॒र ऽऊज्नाऽ्ना- 
स्थावर तस्मादौदुम्बरौ भवति ॥ २७॥ 

नाभिदघ्ना भवति, च्च वा ऽन्नं प्रतितिष्ठत्युन्नर 

सोमस्तस्मानाभिदघ्रा भवत्युचो ऽश्व रतस आशयो 

रतः सोमस्तस्मादचदघ्रा भवति ॥ २८ ॥ 

ता मसिति । व्व॒रुणस्य ऽकतसदन्यसौत्य॒य 

रृष्णाजिन मुस्तरणाति व्व॒रुणस्य ऽतसुदन मसीत्य॒थेन 
मासादयति व्वुरुणस्य ऽतसदन सासौदति स यदाह 
ववुरुणश्य ऽकतसुदन सासौदेति व्वरुण्यो छेष रति 
भ॒वति ॥ २९ ॥ 



( देय श्त्रा० ) ॥ टतौय काण्डम् ॥ १८९ 

श्येनः शालां प्रपादयति । सु प्रपाद्यन् वाचयति 
याते धामानि इविषा युजन्तिताते व्विश्ा परिभ्रस्त 

यज्ञम् । गयस्फानः प्रतरणः सुवौरो ऽबौरदहा प्रचरा 

सोम दय्थानिति शडा वे दया शानः शिवु: शणन्तो 
ऽपापकत् प्रचरत्येवैतदा इ ॥ ३० ॥ 

अच दके उदपाच मुपनिनयन्ति यथा रान्न 

$श्रागतायोदक माहरेदेव मेतदिति व्वदन्तस्तद् तथा 

न॒ कुयान् मानुष॒ इ ते यक्ते कुवन्ति ब्य व तचज्ञस्य 
य॒न् मानुषं नेट् श्यं यज्नं करवाणौति तस्मान्नोप- 
निनयेत् ॥ ३९१ ॥ १॥ 

॥ इति ठतौयप्रपाठके प्रथमं राह्मणम् [ ३. ४. | ॥ 

त्रकटमध्ये सोमस्थापनाय ृष्णाजिनास्तरणं समन्तकं विधत्ते- 

"नौड़े छृष्णाजिन मिति\ । ““खद्धते प्रडग्ये फलके भवतः दति 

वच्यति । तदुद्धतप्रयुगफलकदयोपेतस्यानखो नोडः । परितः 

प्रातः श्कटमध्यदेशो नोडम्, श्रस्मिन् र हृष्णाजिनम्' प्रषा- 

रयेत् । ह इष्णाजिन ! लम् श्रदित्याःः भम्याः चसूपम् चरसि" । 

(ष करा स्मौ. खू° > €+ ह् | 

२-- नवमकर्डिकायाम् (१८४ ए०)। का्यायनोऽप्याहैव मेव (७. =. ५.) | 

२- 'तस्िन्'- ईति द । 8-- वाग सं° 8. ३०.९१। 



९९० ॥ ¶्रातपथत्राद्यणम् ॥ ( इप्० शब्रा) 

यद्यत् शम्या उपरि स्ततम्, तत् सवै तस्यास्लकुखखानोय मित्यर्थः । ̀ 

दशेप्णेमासगतं ष्णा जिनास्तरणएमन्तत्राद्यणम्, श्रचातिदि श्रति- ॥ 

“सोऽसावेव बन्धुरिति । योऽसौ अवहननपरलावगतः- “दूयं वै । 
परथिव्यदि तिस्तस्या ऽच्र्ये त्वग् यदिद मस्या मधि किञ्चित सआदादा- ॥ 

दित्यास्वगखौ ति दइल्युक्तो यो ब्राह्मणएभागः९, शः" एवास्य बन्युः' | 

समानायंकः, जाद्यण मित्यथेः । “श्येन मितिः । “एनं' सोमम् | 

“रसाद् यति- “श्रदित्ये सद इतिः । श्रनेन मन्तेण श्रदित्ये । 

अदित्याः सम्बन्धि सदः सदनं स्थानम् । परथिवयाः सर्वास्पदलेन | 

प्रतिष्टालम्, तसात्" प्रतिष्ठात्मकवात् ; इति भावनया हृष्णजिने 

आआसादितोऽपि सोमोऽदित्यां प्रतिष्ठापितो भवति यतः, श्रतोऽसुं | 

मन्त्रं पठेत् ॥ १ ॥ 

“च्रथेन मिति । “एनं' सोमम् “अभिपद्' श्रालम्भ्य वाचयति' , 

च्ध्वयुः । “श्रस्तम्नाट् द्या मिति सोम मालम्भ्य वाचयति इतिः ॥ 

खचम् । मन्स्याय मयः । शठषभःः अपां वषिंता सोमः । अथवा 

टषभशब्दः ओष्टवाचौ, सर्वदेवश्रष्ठः सोमः। “उपरि श्यां" दिवम् 

्रस्तस्नात्" सवप्राणिरच्णाय स्तम्भितवान्। तथा “न्तरिचम्' । 

अस्तन्नात् । किञ्च॒ छथिव्याः' "वरिमाणं परिमाणमहत्व मपि | 

“च्रभिमोतः दूयतो ष्रथिवौति मानं छतवान्। स तादृशः “सब्राट्” 1 

१, २-- प्रथमकाण्डे १. ४. ५ (७२ ए ०) दष्ट्यम् । 

२- काण श्रौ सू ७. €. ७ | ४ ~ वा० सं° ह, ०९ र | 

५-- का० श्रौ ° सू० ७. €. = । 

६-- सोऽयं मन्तः वा सं° ४. ३०. ३ । व =. 



( देख० श्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ १९१ 

सम्यग्राजमानः सोमो विश्वाः विश्वानि “भुवनानि भ्रतजातानिं 

“रसोदः अधिपतिवेनाधिष्ठितवान्। (तानि इमानि वविश्वाः 

विश्वानि सर्वाणि द्रत्ः श्रपि च्रतानि' ्रायुस्तम्भनादिकर्माणि 

“वरूणस्य' पापनिवारकस्य सोमदेवस्य सम्बन्धौोनि, सवं देवादयो - 

ऽलसरन्तौत्ययः ॥ 

अमुं मन्तं चतुर्धां विभज्यः व्याचष्टे “देवा इ वै यज्ञ 

मित्यादिना । पुरा देवाः एनम्" “एवः सोमम् “एतत्” एतस्मिन् 

प्रस्तुते कम्मेणि "वधात् अ्रसुररक्षःकतोदेगात्, तत्परिहाराय 

ज्यायसं" प्रशस्यतरं श्रेष्ठं चक्रः" । “यदाह' मन्तः- “तरस्तशनाद् 

द्यां षभोऽन्तरिक् मिति, स पूर्वम् एतद्घाद्मणेक्मरकारेण देवैः 

कतलाद्द्ेत्ययः ; तस्मिन् मन्लभागे अओष्टवाचकटषभशरब्दस्य 

अवणात् ॥ २ ॥ 

“शअमिमोतेति । तत्ः तसात्, सोमेन एथिव्या भितलात्, 

एनेन बलप्रका्कमन्तपाठेन, श्रथवा “एनेनः प्रथिवोमानकन्चा 

सोमेन दमान्" चोनपि (लोकान्' श्रास्पृणातिः सवतो बलिनः 

कारयति । सोमस्य बलवत्च मर्थापत्या दृढटयति- (तख रौति । 

₹न्त्हेननस्य च लोकचयान्तःपातिलात् तस्य चेतदाथेपत्य मित्यैः । 
आस्ताः बलिनः हताः । यस्मादेवं तस्मात्" ्मिमोत वरि- 

माणं ष्रथिव्या दतिः मन्लभागस्त मयम् “आरः । च्रथवा (तस्मात्' 

तं मन्लभागं नूयादित्यथेः ॥ .३ ॥ 

९-- इद मादिचतुःकण्डिकाखिति बोध्यम् । 



१९२ | ॥ ग्रतपथब्राद्यणम् ॥ ( इप्र° शब्रा ) 

श्रासोददिति। दतौयपादस्यापि बलप्रकाशनरूपायैलात् 
दितौयपादन्राद्यण मेवा पुनः पठितम् ; ^“तदेनेनेमां ल्लोकान्" - 

इत्यस्य स्थाने “तदेनेनेद सवम्" इति विग्रेषः ॥ ४ ॥ 

“विश्वेत्तानौोति। चतयेभागपाठस्य तात्पयं माह-- “तदस्मा 

दरदं स्वे मनुवत्मन् करोतोति । दरदं सर्वै" भ्ूतजातम् श््रतुवत्म' 

तदधोनखितिकं कृतवान् भवति । प्रत्यु्यामः प्रतिङ्कूलो द्यो गः, 

तत्कत्तार प्रत्युद्यामिनंः न करोतिः इति सम्बन्धः ॥ ५॥ 

“श्रय सोमपर्याणएदनेनेति । श्रकटेन सादं सोमस्य वेष्टन- 

साधनं वासः "प्यांणहनम्' । पर्याणहनप्रयोजनकथनम्- “नेदेनं 

नाद्रा र्चांसोति । नेत्"-दइति परिभये । तथाच यासकः- “नेत्ये 

द्दित्येतेन श््युज्यते परिभये दति, । यदि पर्याण्हनं न 

कुर्यात्, तदा नष्टाः नाश्रकराणि रच्ांसि “एनः ग्रशानः 

्रखगरयुः, एतत्त भयकरम् । तस्मात् तत्परिहाराय पर्याणहन ¦ 

मित्यथः। पर्याणनं प्रकारान्तरेण प्रश्ंसति- “गमी वा एष 

भवतोति । “तिर दव वे गर्भाः अन्तर्हिता वत्तेन्त दत्यथेः। 

यस्माद् गर्भाणां तिरोधान मपे्चितम्, यस्माच्च मनुययेभ्यः सकाशात् 

देवस्य सोमस्य, तस्मात् पर्याणहनं युक्त मित्यथेः ॥ ई ॥ 

तच मन्तं विधाय प्र्रसति- “ख पर्याणयति? नेषु यन्तरि 

भितिर। "वनेषु टचसमूहेधु ्रन्तरिचंः “विततानः सोमो 

विस्तारितवान्। तद् यद् वाजं वेगं बलं वा श्रवत" श्ररणएवत्सु 

९- निरू० ९. ३. ६ । २-- का० खी० सू० ७. €. € । 

₹-- वा० सं° ४. २९. १। 



| ( देय० शत्रा ) ॥ टलौयकार्डम् ॥ १९३ 

पुरुषेषु योग्यम् । दधात्" दति सवेन सम्बध्यते । “उख्िया'- 

दूति गोनाम\। तासु "पयः । शदष्छुः- दति प्राणिबह्ृलापेचया 

। बह्वचनम् । तच "ल्युः कतु सङ्ल्यम् । "विच" प्रजासु अरचिम्' 

भुक्तस्यान्नपानस्य पाकषाघन मभिम्। “दिवि सयम्'। द्रौ 

जातावेकवचनम्; ; पवेतेषु सोमम् । वरुणः पापनिवारकः, 

सोमो देवः ्रदघात्ः ख्यापितवानिति मन्त्रयेः ॥ 

वन्"-शब्दस्यार्यान्तरभ्रमं व्युद सयन् वनेव्वन्तरिचविस्मरणं लोक- 

रद्ध भित्याह- “वनेषु हौदरं वितत मन्तरिक्तं ठचायेखिति। 

यद्यपि स्वेचान्तरिक्ं विततम्, तथापि पामरदृष्छा खाद्रदचायेषु 

पटास्तरणएवत् प्रतिभासादेव सुक्तम् । अवेह्यु पुशवसम्भवात् वाजस्य 

वौोयेलात् "एतत् एतेन “वाज मवतु" इतिपाठेन पुंखेष वौयं 

स्थापितवान् भवति । उख्ियाहद्ादिषु पयःला दि शितेलाक- 

प्रसिद्धिः पयो होदम्"-- त्यु स्वयं क्रतुः" द्रत्यादि डि कारेण 

द्योत्यते ॥ ७ ॥ 

"श्रय यदि इदे दति। दौचायां यदिः द्धे कृष्णाजिने 

खोशते, (तयोः एक॒ कृष्णाजिन श्रतिना भाजनम् भवति । 

नद्धस्य पुरोदे शप्रसारि तो घ्वजः प्रतिनाहः ; तद्धाजनम्, तत्खानोयं 

भवतोत्यधेः । दितोयालाभे उपाय माह “यद्यु एकं भवति, 

छृष्णाजिनगरौवा एवावृत्येति ॥ 

९-- निघ० २, ९१. ३ । र पाः सू० १. २.५८ । 

द-- “यगसमीपे उ च्छते दण्डे अवलगयति ध्वजस्थानोयम्। अकच्रानसो 
वाससा वेष्टन मिति केचित्'-इति या० दे° | 
25 



९९ ४ ॥ ष्रतपथत्राद्मणम् ॥ ( इ्र° श्रा) 

प्रतिनाहमन्तः-“खयेस्य चचुरितिः । तथाच सुचम्- ““छष्णा- 
जिनं पुरप्तादासजति ख्यस्य चचुरित्यासनयोरन्यतरत्, एकश्चेद् 
योवा अवहत्य इतिः । मन्तस्याय मर्थः। हे छष्णाजिन! तं 
(खयस्य' “चच चचःस्थानोयम्, प्रका ग्रनस्थान मित्यर्थः । उपरि 
हि खयः प्रकाशते, च्रतस्व मनसि ऊद दिश मासोडहत्ययः। तथा 
श्रः" देवस्य सम्बस्ि (कनौनकम्"; श्रदिमध्यगतः छष्एप्रदे शः 
कनो निका, ताम् श्रारोदह' ्रगरेरच्छएः' कन निकाखान मन्त- ` 
रिचम्; नौोलं नभ दति प्रसिद्धः। अनश्च उपर्यारोडे सति एतद्- ` 
भयारोहण सम्पद्यते । चनः यस्िन्नारोहे सति "एतेभिः अशमः 
ईयसे" गच्छसि “विपश्चितः मेधाविना सोञेन सह भाजमानः' 

दोप्यमानः ॥ | 

एतन्मन्तपाठ प्रशसति- “खूं मेवैतत् पुरस्तादिति। मन्ते 
खयेस्य चच्ः" दरत्यभिधानेन “सूय सेवः सोमस्य पुरस्तात्" कत- 
वान् भवति। ततश्च किं भित्याह-- “श्यः पुरस्ताननाष्रेति। नाद्रा 
नाद्राणि, यज्नाग्रकानि रचांसि' हिंसन् पुरोगच्छति, तकिन् 
सति श्रभयेन' नागश्रकरहितेन मगेंख सोमं "परिवहन्तिः ॥ = ॥ 

“इद्धते प्रडगे पालके भवत इति । '्रउगे फलके" प्रयुग- 
सम्बन्धिफलके “उद्धते प्रयुगादण्युन्नते, वचुनुकप्रमाणेर भवतः" । 
अतएव श्ूत्रकारः तस्मिन्नेव प्रदे गे फलकयोरौद्धत्यं खज्यामास- 

१९-- वा सं°४.,३२.१९। र-- का० श्रौ° सू० 9. €, €, १० । 
र - अन्तस्थ.व मध्यपाठञ्कपुस्तके । स्यात्त “चिनुकप्रमाणे"-द्येव ; 

'अधस्ताचिबुकम्-इति ह्यमरः । 



( इय ० श्ना० ) ॥ टतौयकाग्डम् ॥ १९१५ 

“श्रयुगाच्चोद्धते फलके भवतः दति, ¦ “तदन्तरेणेति । ^तत्” 

तयोः फलकयोः न्तरे ए' मध्ये सुब्रह्मण्यः" ( श्यिष्ठ एव सन् ̀ ) 

श्राजति' प्रेरयति अनङाहौर । अधःखितिं प्रशंसति- “श्रेयान्वेति । 

करितुरगाय्याहूढस्य प्रश्रस्तवं लोकसिद्धम्, अरतस्तदभ्यारोदहात् सोमः 

्रेयान् भवतिः; अतस्तद धिष्ठितं शकटम् श्रारोदुं कः अदेति' ? 
न कोऽपोति॥ ९५ ॥ 

“पलाशशाखया प्राजतौति । शविष्टास्ेव प्राजनयोग्यासु 

सतोष्वप्यन्यशराखासु पलाशगश्राखाया; कोऽतिग्रय दति जिज्ञासायां 

तस्याः सोमस्य सम्बन्धं दयति- “यच्च वे गायन्ौति । वयाखस्यात 

मिदम्*। चदेव सोमस्य' अङ्गः "न्यक्तम्" श्रवक् निपतित मासोत्, 

"तत्" श्रङ्गम् दापिः श्रस्मिन् सोमे एव ्रसद्" भवेदिति 

पलाशशाखया" प्राजनस्यामिप्रायः ॥ १०॥ 

अनड्होवणेविगेष मभिधातुं पुनरतुवद ति- “ज्रयानङ्ाहा- 

विति। भ्राजतिः युगवदहनाय प्रयति । उभयोरन्यतरस् वा यदि 

छष्तनं लभ्येत, “त्रः पञंन्यवणेसाम्यात् श्रनडुत्कुष्एलेन निमित्तेन 

स 

९-- का०खौ० ख्० 9. €. ५ । तचापि प्रउगात्!-इति खरमध्यपाठ 

खव, न तवन्तस्थमध्यः परयुगात्'-इति । 

२-- छऋ-एस्तकमाचे खघोऽधिकः पाठः । 

इ-- का० खौ सू० ७. ९, १४ । 

` &-- पुरस्तात् ९, ७. ९.९ ( ?भा० ४९० ए ) ष्यम् । 

५-- प्रतोद स्थानोययेति भावः| 'अनङ्ाह्ो बलै वर्द"-दति था० दे०। 



१९६ ॥ शतप चत्राद्यगम् ॥ ( इप्र शत्रा). 

षमः" अस्मिन् संवत्सरे “पजेन्यःः बज्टष्िप्रदो भवति । ~ इति 

एतत् उ विज्ञानम्" ष्टः परिज्ञानम्, तदुपाय इत्ययः ॥ १९१ ॥ 

ददानो समन्तक मश्वयोजनं विधत्ते “त्रय चुनक्यलावेत ` 

मितिः । मन्तस्याय मये, । ह 'उसखौ अनद्धाहौ ! यवां वदनाय 
“एतम्' प्रत्यागच्छतम् । कौदृगरौ चुवाम् ? धूर्षादौ' धुरं सोद 
समर्थो । तादृग्रौ युवां य॒न्येयाम्' खय मेव युक्तौ भवतम् । तौ 

विभरिख्ेते- “्रनभ्रूः श्रश्र रदितौ, अव्यथावित्यथैः, शरवौरदणणैः 
प्रङ्गायेण कौराणणं पुजा दीना महन्तारो, श्रह्मचोदनो ब्रह्मणा 

मन्त्रेण प्रेरितावित्यथंः। एव मनङ्धाहौ प्रश्स्येदानौं प्रयोजन 

माह-- “खस्ति यजमानस्येति । “खस्ति' अविनागरेन 'यजमानख 

गटहान् गच्छतम्" ॥ 

अरय मन्तं विभज्य व्याचष्टे “उखोौ हि भवता वित्यादिना । 

उत्साविणावनयोर्भोगावि्युखौ । एषा प्रसिद्धिः “हि-शब्देन 

दोत्यते । पूर्षाहा वित्य तात्पयं “धूर्वाहाविति। आात्तैव्वश्र पातस्य 

दृष्टलात् श्रनच्र-दत्यस्वानात्ताविति व्ाख्यानम् । बौरहत्यायाः 

पापसाधनल्वात् ्रपापकृतौः-इति तात्पर्यामिधानम् । ब्रह्मणाः 

“'उस्तावेतम्- इतिमन्त्रेण ददानो चोद्यमानवात् ब्रह्मचोदना- 

परसिद्धिरित्यभिप्रत्य “न्रह्मचोदनो हि भवत इत्युक्तम् । “सखस्ि 

यजमानस्य'"-दत्यचर खस्िशब्दाभिप्राय माद-- “यचेनावन्तरेति । 

"ययाः "एनोः अनद्धाहौ “अन्तराः मध्ये माँ नाद्रा" दिखाः न 

दिस्य" तथा भवेदिति खस्तिवाचनमन्त्तं छेतवा नित्यः ॥ १२ ॥ 

१-- का० श्रौ° सू० ९. €. ११ । २- वा० सं° ९, ३३. १। 

की 



( इस ० धव्रा°) ॥ टतो यकाण्डम् ॥ „ १ 

“श्रय पञ्चात् परिक्रम्येति । शकटस्य पश्चाद्वागं गला । अ्रपक्व् 

श्रालम्ब्यत इति ्रपालभ्व्यःः शकटस्य पश्चाद्धागः। त मालम्ब्य 

ब्र्यात्- “सोमाय क्रोताय “सोमाय पयुद्यमाणयः-द्ति 

वाः । श्रनुवचनविकल्यस्याय मभिप्रायः- सोमे क्रीते सति अनन्तर 

यत् कन्तेव्यम्, तत् परिवहण मेव ; तच्च क्रयानन्तरभावोव्यन्यतरो- 

पादानेऽन्यतरस्यार्थात् शिद्धिरिति। एेतरेयके तु समुच्चयो पदेश 

उक्तः “सोमाय क्रौताच प्ोद्यमाणायानुब्रूरत्यादाप्वयुरि तिः । 

श्रयं विकल्पो न व्यवस्थितः, किन्त एेच्छिक द्त्याह-- “तरतो 

यतरथा कामयेतेति । श्त: अनयोः पक्चयो मध्ये, श्रच्र कात्या- 

यनः-- “पश्चात् परौत्यापालम्नं ग्डोला सोमाय क्रौतायासु 

वाचयति, पयद्यमाएयेति वा” इतिः ॥ १३॥ 

“अय वाच्यतोति। अध्वयुयंजमानम् “भद्रो मेऽमि""-इत्यादिक 

मित्यथः२। मन्तस्याय मयः- हे सोम! लं भद्रोऽसिः कण्याणए- 

करोऽसि, स्तव्यो वा। हे भुवस्पतेः भुवनानां पालक! ववं 

प्रच्यवखः प्रगच्छ । “विश्वानि अभिः धामानिः स्थानान्यभिलच्छ । 

"वा" लां "परिपरिणो मा विदन्' उपयवस्थातारो मा विदन् । तथा 

लां "परिपज्थिनःः प्रतिकूलाः शचवः भमा विदन'। “छन्दसि 

परिपन्थिपरिपरिण्णौ पयवस्वातरि”- इति" दनि"-प्रत्ययान्तो 

निपातितः। तथा चायः" अघ मिच्छन्तो काः" विकन्तनशौलाः 

मा विदन्" मा जानन्। किञ्च “नः शसनोयगमनः पको, स 

९ त २८ शा ९,.२.२। र-- का० खौ° सू° 9. <. १५, १६ | 

इ-- वा० सं° ४.२४. ९ । ४-- पा० सू ५.२. ८४ । 



१९७ | ॥ प्रलपथनाद्धयणम् ॥ (प° १ना० ) 

श्दतल्ाः स दव बलिष्ठोत्पतनशोलः सन् परापतः इदधच्छत, 

यजमानस्य गदान् गच्छत । "तत्" ततर नौः आवयोः, तव च मम 

च “संसत सर्वोपस्कर एसयुक्तं स्यान विद्यते, तद् गच्छेति ॥ 

"भद्रो मेऽसि इत्यन्न भद्रग्दस्य तात्पयं माद- “भद्रो 

यस्यैष भवतौत्यादिना । “स्य' यजमानस्य “एषः सोभः, यस्माद् 

भद्रो भवति", तस्माद् मन्त्रभाग एव माह । यतोऽसावेव यजमानस्य 

भद्र कारो, तस्मात्" ्रन्यः सोमव्यतिरिक्रम् अरयः यजमानः न 

च्राद्धियतेः आदर न करोति । ्रन्यशब्दाथं विशिनष्टि- ““च्रष्यस्य 

राजान दति। -सभागाः'-दृत्यनेन राज्ञा मनतिक्रमणएोयत्व सक्त 

भवति । ्रपिः सम्भावनायाम् । “मधुपकं मादरेदराज्ञे चाचायेविक्- 
सातकप्रियातिथिश्वश्रमातुलानाञ्च-दति. सम्भावनौ यानां मध्ये 

राज्ञां प्रथमतो निर्गेन अष्ठवावगमादितरपूज्योपलक्तकलेन र्यस्य 

राजानः? दति निहूगश इति मन्तव्यम् । राज्ञ ्रागमनात् खय 

मप्र एव सन् पूवे तेभ्यः प्रागेव श्रभिषद्तिः वागव्यवहारं 

करोति । कि भिति- “भद्रौ हि भवतौति। नसम् भद्रो 

मेऽसोति' युक्तम् । भुवस्यत दत्य ०३-श्ब्देन सर्वाण्यपि भुवना- 

न्यपलक्षितानौ ति वयाचष्टे- “भुवनानां येष पतिरिति । धामशरन्द- 
तात्पये माह- ङ्गानि वै विश्वानि धामानौति। श्रचाङ्गानि 

ग्रहचमसादोनिः; नरयग्रदे्ाद्ागमनस् तद येलात् । परिपरि-परि- 

पन्थि-टकश्रन्दाना मवयवायंभदे सत्यपि पयेवश्िताये एष एवे- 

त्याह- “ययन मन्तरा नाष र्चासि न विन्द्युरिति॥ १४॥ 

१-- इत उतत्तरस्िव्नैवाम्नास्यत-- “यथा राके वा ब्राह्मणाय वा-दव्याटि। 



( रेख० त्रा° ) ॥ टतौ का रटम् ॥ ९९९ 

“येनो भूलेति । मन्लभागपाटस्य तात्ययं माह-- “वय एवैन 

मेतद् श्तं प्रपादयतोति। एतेन पाठेन पचिषूप मेव सन्तं 

` प्रापितवान् भवति । रक्सिः नाचवयन्तिः न्त् नालुगच्छन्ति। 

स्पष्ट मन्यत् ॥ ११५ ॥ 

“अय श्ररौोर मेवान्वदन्तोति। यदि प्रमादात् सोमं रच 

आदि दैन्यात्, तदान श्येनो लेति मन्तसामर््थेन श्येनोभावादुपादे- 

यस्य सारा शस्यावध्यभावात् ( हन्ता) श्येनश्ररोर मेवानुगत्य दन्ति, 

नात्मान भित्यधैः । “यजमानस्य र्टदान् गच्छ तन्नौ संत भिति 
मन्तभागस्वायेः स्पष्ट इत्याह- “नाच तिरोद्ित भिवास्तौति॥९ ६॥ 

“श्रय सुब्रह्मा भित्यादिः । ब्रह्मः देवाना माह्ानसाघनो 

मन्तः; शोभनं ब्रह्म॒ “सुन्रह्म, तददेतौति “सुन्रह्मण्धाः काचन 

देवता; तां “सुन्रह्मष्धोरम्'”-दत्यादि निमदेनाहयेत् । तम्मकारः 

स्ते द गितः- “सुन्रह्मण्योरे भिति निरुक्ता सछनिगदम्'- 

दति । निगद् पदानां ब्राद्धरेनेव याख्यानात् नास्मा भिर्याश्यायते ॥ 

९-- नेदं पदं छ-एुस्तकादन्यच । 

२-- सुब्रह्मण्य ॒रखवत्तविक सुब्रह्मण्या माह्ृयनोति सिद न्तितं ह रिखा- 

मिना । अभिदयुदादिषु खय मेवेति वच्तौडहेव (२२. ५, २.) । 

सक “सुत्रद्यर्या चाद्वयति सुब्रद्यरो ६ सब्रह्म र्यो रमिति विरूत्का 

सुक्छल्िगदं यावदहे सुत्या भवति तथा इ-इति का० श्रौ ° ७,९.२० । 

“^ यावद हे" अतोते सुया भवति" अस्मात् कयणदिवसाद्ारभ्य यावत्स 

दिनेषु अतिक्रान्तेषु सुत्या भवति, तथा आद । तद्यया-- व्युसत्के 

व्यहे स॒त्याम्" इति, षडुपसल्वौ घडे सुव्याम्-इति, दादशोपसटे 

द्वादशाहे सुत्याम्"-ङइति?-दतौद या० दे० | 



१ ॥ शतपधव्राद्यणम् । (दप श्रा) | 
1; 

आ्णानं प्रगसति- “यया येभ्य दति । यधा लोके श्ेभ्वः' ` 

अर्थाय पच्छन्' पाकं करते मिच्छन् भवति, तान्" भोकघन् शूयात्"- ¦ 

त्यद्धे वः पक्तास्मोति'। दत्य इति पाकदिवसो निर्दिश्यते; 
दूतो दितौयेऽहनि ठतोयेऽहनो तिरूपेणेत्यथेः ॥ 

ननु मन्ल्ेणङ्धानेऽपि कथय भिन्द आगच्छतोत्यादह- “ब्रह्म हि 

देवान् प्रच्ावयतौति । "हि-शन्दो “वायवाहि दरेत^"-द्त्येव- 

मादिमन््गतां देवताप्रच्यावनप्रसिद्धि द्योतते। सुन्रह्मण्यपदस्य 

पाठशिद्धां चिरात्ति प्रशंसति- “चिःङ्व आहेत्यादि। यज्ञस्य 

च्या ट्तिरूपत् सवनचयापेच्चयेति द्रवम्? ॥ १७ ॥ 

“इन्द्रा गच्छतो ति । “इन्द्रो यज्ञस्य देवतेत्यादि । स्पष्टम् । “हरिव 

श्रागच्छ"-दृत्यादि- “्रहच्याये जारः“-दरत्यन्तानां पञ्चानां 

वाक्यानां प्रयकू-ष्रयगयं सम्भवत्यपि तात्प्चखेकल मभिप्रेत्य, सङ्ग 

तात्पये माइ “रिव अगच्छ मेधातियमेषेत्यादिना । “तद् 

यान्येवास्य चरणणनि तेरेषैन मेतत् प्रमुमोद विषतौ ति । तत्” तथा 

सति रस्य इन्द्रस्य यान्येव चरणानि चारिणि, ` पूवेपक्लापरपच- 

लचणाभ्या मभिमतस्य वस्तुनो हरणं, मेधातियेः काणलायनेर्मेषो 

गूलला हरणम्, - इत्येवमादौ नि; "तेरेव “एनं' प्रमो द यितु मिच्छति९॥ 

१-- च्ट° सं° १. २,९.। र-- रे° त्रा ६.१. द दयम् । 

द-- मीमांसादशने लेतत्कथधाया कविकल्यनामूलत्व मेव सिद्धान्तितम् । 

तचापि तन्वा विशेष उक्तः (जे° खू० ९.९. ४२-४४ ; अधि° 

११.) । “सवितेबाहनि लौयमानतथा रातेरल्याशब्दवाच्यायाः 

च्तयात्मकनरग >वुत्वात् जौयं यस्मादनेन बोदितेन वेव्यद्टल्याजा् 

उच्यते, न परस्त्रौवयवद्धारात्'-द्रयादि च दद्वयम् । 



( ञख० शत्रा) ॥ टतो यकाण्डम् ॥ २०९ 

हरिवश्रादौनि पदानि सामन्नाह्यणे व्याख्यातानि ॥ १९ ८,१८॥ 

देवा ब्रह्माण इति। अननयोस्तात्पयं माह- “तदवांश् 

ब्राह्मणांञ्ाडेति । चः अस्मिन् यज्ञे "उभयः दिविधैः देवैः 

्राह्यरौश्चः यष्टव्यलेन याजकलेन च “त्रथेःः प्रयोजनं यज्ञसिद्धिः 

यजमानस्य “भवति” तानेवेतान् देवाः ब्राह्मणाः" इति पददव 

माह नेतरानित्य्थैः ॥ २०॥ | 

“ञ्य प्रतिप्रस्थातेतिः। श्रननोषोमौयेण पष्डना प्रत्युपतिष्ठते 

प्रतिप्रखाताः शालायाः पुरोदेभे श्रमनौषोमोयं पए मादाय गच्छतः 

सोमस्याभिसुखं स्थापयेदित्ययेः। अग्नोषोमौयस्यावस्ितिं यजमानस्य 

श्रात्मनिक्रयदूपेण प्रशरसति- च्राप्नौषोमौ वा एत मिति । “एतं 

दौकितम् ्रन्तजेम्भेः अरननखादनयानं जम्भः, दन्तपङ्कयोरन्तराल 

दूत्यथेः । एतदेवो पपाद यति- “च्राग्मावेष्णवं छद इति । यस्मादस्य 

यजमानस्य अदः" विग्रहृष्टे काले दौचणौयेष्टौ “हविः श्रत् । 

श्रसतु किं तत दत्याह- श्यो वे विष्णुरिति। तच विष्णुरिति 

योऽस्ति, स सोमः; सोमस्य यागनिवंन्तेकलेन यज्ञतलाट् ; “यज्ञो 

१-- तानि हि सा० षण त्रा० १.९१. र् बद्टव्याणि। तत्रैष निगदः समग्रः 

पटठितश्च । तथा सामष्ूवे लाव्यायनेऽपि (१. ३.) । खव निण्दः 

सुबद्यख्यनामसामवेदौ यत्विजा गौयतेऽतः सुन्रद्यण्टसामेवयप्यच्यते । 

वस्तुता निगदो नाम यज्ुविंशेष रखवेति सिद्धान्तितौ मौसां सायाम् ; 

जें द० २. १ ३८-४५ खचाणि बरद्धव्यानि। तेत्िरौयार खकेऽप्ययं 

मन्तो ब्रृवाण इव्यन्त आन्नातः (१. १२. इ, 8) । 

र--काण्श्चौ० सूु०७.९.२९। 
26 



२० ॥ ष्रतप यतब्राद्य णम् ॥ ( दपण श्ब्रार) 

वे विष्णः"-दूतिश्रुतेः । यज्ञदारा विष्णः सोमलम्। (्दौचाः 
संश्कारः; दौचणोयश्चा सख्रतलादेव दौक्षणणौयष्टिदेवतयो हवि 

एनः जम्भे सितम् । अतो जम्भाद् विमोक्षाय श्रन्नोषोमोय 

दत्वा आत्मनिश्कयणं कृतवान् भवतोत्यथेः ॥ २१॥ 

“तद्धैक दतिः । अयम्" उरुमुकरूपः अभिः", श्रयं सोमः”; 

"ताभ्यां सकाश्रात् श्रात्मानं “निष्क् यामहे दत्युस्सुकस्या दन्तु 

रभिप्रायः। अमुं पकं निराकरोति- ^तदु तथा नेति। तर्हि 
कथं सहभाव उपपद्यत इति, तच्चाह- “यच वा एतौ क च तत् 

सदेवेति, “एतो अ्प्नोषोमो “यच क च' स्याने सदह वर्तंते, 

^तत्” तादृग्रूपा खितिरेवाच सहभाव एवेत्यथेः । एवकारेण संयो- 

जनपक्तो व्युदस्यते ॥ २२॥ | | 

"स वे दिरूपो भवतोति । सः अ्नोषोमोयः पशः । दैरूण्य 

कारणामिधानम्- ““दिदेवत्यो हीति। दैरूष्यसिद्धयेऽपेकितौ 

वर्णावाइ- “कृष्णसारङ्गः स्यादित्याह्रिति । "सारङ्गः शवलवणेःर। 

एतत्" कृष्णत्वं श्रवललं च “एनयोः श्रद्रोषोमयोः “पतम् मिवः 

१- परस्ताचाच (९. १. २, १२. ) बद्व्यम् । - 

२-- का० नौ ठू०.७. €, २४ । | 

इ-- सारुङः कबुरः, वर्णान्तरानुविद्धः श्ुज्ञः सार्ङ़ इव्यखते, छषोन 

वगन सद्कितः सारङ्गः; अथवा छष्णश्वासो सारङ्गखेति छष्णसारद्गः | 

रवं लोद्धितसारुङ्कः इति व्याख्यातं याल्लिकदेवेन । वर्णान्तसोपेतः 

छषावणेः छषास रङ्कः, णवं लो हित सार ङ्गोऽपिः-दरत्येव माद पिद- 

भूतिराचायः, टोकाछत् ककं । | 



( दख० त्रा) ॥ टतो यकाण्डम् । २०३ 

च्रत्यन्त मभिमतं रूप मितव्ययः । “च्राग्नेयः छष्णयो वः इत्यादौ 

अग्नः काष्णसम्बन्धश्रवणात् तदेव तदुचितं रूपम्, सारङ्गवणेख 

सोमयोग्यल मपि श्राद्धावल्यां द्रष्टम् । तदलाभेऽपि वा "लोडित- 

सारङ्गः स्यात् लोडहितस्या्चिवणे साम्यं प्रसिद्धम् ॥ २३॥ 

“तस्मिन् वाचयतौति । "तस्िन्" अजे, श्रागते दूति गरेषः । 
“नमो मिच्स्येतौीतिर। नमो भिचस्येन मालभ्य वाचयतौतिर 

कात्यायनः ॥ । 

मन्रस्याय मर्थः । (मिचस्य' मितेस््राला मितः सूयः, वरूणस्तमो- 

निवारकः सूर्यः, तस्य, तसे दत्य: । नमः नमस्कारः प्रक्णोभावः, 

रस्तु । श्रयवा “मेन वा श्ररर्वारणो राचिः"--दति श्रत्यन्तरादद- 

रभिमानिदैवाय, राश्यभिमानिदेवाय, सूर्याय नम इत्ययः । 

"चक्षसे" सर्वस्य द्ष्र नमः। (महोदेवायः महते देवाय च नमः, 

हे प्राणिनो ययम् तत्" प्रसिद्धम्, चत' सत्यग्छतम्, आदित्यस्य 

वस्तु सपयेतः अचेयत । दूरे दृ दूरे दशंनोयम् ॥ २४॥ 

“च्रथाच्वये रिति । “उपस्तम्भेनोपस्तभ्नातोति* । उपस्तभ्यति 

प्रतिबध्यते इति उपस्तम्भः" शक टाग्रधारण काष्ठम्, तेन “उपस्त- 

भ्नातिः श्रकटाग्रम्। हे काष्ट! त्वं वरूणस्य उपनह्य स्थापितस्य 

९- वा० सं० २४.१९, 8, ६; €, ९४; २९, ५८। तदिधायकं ब्राह्यं 

तूपरि ादान्नास्यतेऽवेव-- १३. २. २. ३ । | 

र्-- वा० सं° 8. २५. १। इ₹-- का० श्रौ ° द° ७. €. २९ ख । 

४-- का० श्ौ° खू° ७. €. २५ । ५-- उपस्तम्भनंः-इ ति छ । 



२०8 ॥ श्रतपयत्राद्छणम् । (देप० शब्रा) 

सोमस्य “उन्तम्भन मसिः" । प्रकटस्योत्तम्भकतवाद्, तद्दारा वरूण- 

स्याय्यत्तम्भकल्म् । “उदः खास्तम्भोः पूवंस्यः"-इ तिः सकारलोपः ॥ | 

समन्लक मुद्धरणं विधत्त “वरुणस्य स्कम्भसजनो स्य द तिर । 

'वरूणएस्यः सोमस्य, तदाधारश्चलस्यानसो ऽङ्गस्य यत् स्कमनम्, तस्य 

सजेन्यौ “सखः, तादुश्ौ युवा सुद्गहा मौत्यथेः ॥ 

श्रसुं मन्तं व्याचष्टे “वरूण्यो छेष एतर्ोति । 'एतदहिं' एतस्िन् 

क्रोतावसरे सोमो "वरुण्यःः भवति । “तयोदाहिलो च कन्द सि- 

दति" एतच्छन्दस्य हिल् ॥ २५ ॥ 

“श्रथ चलवारो राजासन्दौ माददत इति" । चल्ारोऽचाध्वय्- 
प्रतिप्रस्याच्ादयोऽष्वयवग्धां एव । तथा चापस्तम्बः-- “तां सरवँऽध्वये- 

वोऽग्रेण प्राग्वंशं राजन्योद्यमान उद्गहन्तो ति । व्यतिरेकप्रदशन- 

मुखेन छलविक्चतद्ं प्रंसति- “दौ वा श्रै मानुषाय राज्ञे 
श्राददात इति । दोलिकाः भित्यथेः। “यः ्रस्यः प्रतौयमानस्य 

'सर्वैस्यः श्रपि जगतः सकृत्" उपायेनेव %ष्टेः ईश्वरो भवति, 

“श्रयः “एताम्ः एतदोया मासन्दो 'चलारः', ज्राददतेः-दति 

पूरवचान्यः ॥ २६॥ 

्रासन्दया श्रोदुम्बरौलं विधाय प्रगंसति-- “च्रौदुम्बरौ भवत्यन्नं 

९-- वा० सं 8, ३६. ९। र्-- पाः ख् ८. 8. ६९१ । 

३२-- वा० सं ४. दद. २। 8- पाण ० ५,२.२० 

५-- का० शौर खू०७,९.२७। ई-- ० श्रौ खू° १०. २९. ७ । 

७-- “न्दो लिकाः-ईइति छ, च । 



( रेचख० ४ब्रा० ) तौयकाण्डम् । २०४ 

वा ऊगीद्म्बर इति । “देवा इष मूजं व्यभजन्त, तत उदुम्बरः 

समभवत्”--दति" रत्यन्तरप्रसि द्विशब्देन द्योत्यते ॥ 

नतु दटम् “ऊर्जाऽन्ना्स्यावरृद्धे"-द्ति उदुम्बरस्य फल 

विधानम् कुतः ? वरुदः-दति चलूथ्या फलवग्रतिभानात् । श्रत 

ऊर्जऽवरोधलचणाय फलाय दुम्री कर्तयेत्यथैः । नेतदेवम् । 

नाचौदम्बरौ भवतोति विधिरुपलभ्वते, वत्तेमानव्यपदेश्रात् ; 

च्र्थवादेनैव स विचिरनेयः; अतोऽत्र तस्यौ दुम्बरलस्य विधातु 

मशक्यलात् कखयेद फलं स्यात् । न तु स्ुतिञ्च करोतु, फल मपि 

विदधाविति मन्त्यम् ; तथा दविष्ये वाक्यभेदापत्तेः । श्रत इदं 

केवल स्तावक मिति सिद्धम् ॥ २७॥ 

(नामिदघ्ना भवतोति। नाभिप्रमाणा भवेत् । शभ्रमाणे 

इयसज्-द प्रज्-मा चचः""-दति दघ्नच् प्रत्ययः । “त्रच वा चरन्न 

मिति) शश्रचः- इति नाभिप्रदेशस्याभिनयः। अन्नस्य नामिप्रति- 

षितले सोमस्य किं मायात मित्यत श्राह- “शन्न सोम दति। 

प्रकारान्तरेण नाभिदघ्नलं प्रशंसति- “रचो एव रेतस आश्रय 

दूति । “त्रो एवः श्रत्व च । शत्रचदप्नाः नामिदप्नेत्यथेः। भ्र 

कात्यायनः- “श्रौदुभ्बरौ मासन्दौं नाभिदघ्ना मरननिमाचाङ्गो ` 

मूता माहरन्ति चत्वार इतिः॥२८॥ 

न्ता मभिन्धश्रतोति*। ताम्ः श्रासन्दौ मत्ययः । “वरणस्य 

१-- े° त्रा ५, ४. ५। २-- पा० खू° ५. २, ३७ । 

इ३-- का० श्रो ° ख० ७. €. २७ । ४--का० श्रौ० सू° ७. €. २८। 



२०६ ॥ शतपथत्राद्यगम् । ( इष शत्रा ) 

तसदन्यसो तिः । ह श्रासन्दि? ! तवं "वरुणस्य" सोमस्य “उतसदनम्'। 
त मिति यज्ञनाम ; “सत्यं वा यज्ञं वा-इति यासकः२ । यज्ञा 
सान मसोत्यथेः ॥ 

्रासन्दोवत् छष्णाजिनस्यापि सोमासादनारलादाशन्दो स्प्रन- 
मन्त एव छृष्णाजिनास्तर णेऽपि विनियुक्तः । सोमासादनमन्त् 
लासौदेति विगरेषः* । रतो न मन्ताः एग्-व्यास्यानारहाः । “स 
यदाह वरूणस्येत्यादिः । स्पष्टम्* ॥ २९ ॥ | 

“चर्येन शाला भित्यादि। प्राग्वंशरस्य पुरोदेशे आसन्द्यां 
स्थापितं सोम मासन्द्ा सह प्राचोनवंशरं गमयेदित्यथः। प्रपादन- 
समय “याते धामानि दूतिः मन्तं यजमानं वाचयेत् । श्रघ्वर्योः 
प्राधान्यात् तद पेक्तया श्रपादयतिः-दयेकवचनम्; वस्तुतस्तु 
चलारः प्रपाद्यन्ति। तथाच खचकारः- “श्रालां प्रवेशयन्ति 
दौक्ितसञ्चरेण, यात दति वाचयति, आदहवनौयं दकिन 

स्थापयन्ति-द तिः ॥ 

९-- वा० सं ४, ३६. ३। 
र-- उदुम्बर काषनिमिंवा, नाभिपरमाणपादयुक्ता, अरलनिमाचाणि 

अङ्गानि इषो पलकूपाणि यस्याः सा, ऊता = सुञ्जरुन्वा व्यता, आसन्दौ = 

मच्िका भवति| सौचमण्यां हि खरयते-- “भमुञ्जविवयना भवति??-इति 

(९२. ८. ३. ६.)। तच चाचाय णोक्तम्-- ““सोमासन्दौवदिति (१९. ४.७.) 

२- निर₹० ४.३. ३ । 8 -- वा० सं 8. ३६. 8, ५। 

५-- काण श्रौ सू० ७. €, २९, ३०। € वा० सं ४, ३७. १। 

ॐ-- का० श्वौ ०-खू° ७. €, ३९, ₹२, ३३ । 



( द° 9त्रा० ) ठटतौ यकाग्डम् । २.०७ 

मन््स्याय म्थेः। हे सोम! नतेः याः यानि शधामानि' 

स्थानानि नामानि जन्मानि च चौण्छपि "धामः-शब्दवाच्यानिः 

“हविषाः यजन्ति", ^तेः तव सम्बन्योनि नताः तानि विश्वानि 

सरवांण्छपि । “यज्ञम् दति विभक्तियत्ययः, श्रयं यज्ञः 'परिश्चुः' 

परितो भावयिता श्रस्तु" । वञ्च गयस्फानः पश्रुपु्रादिना गस्य 

वद्धं चिता, श्रतरणः" श्रापह्यः प्रकर्षेण तारयिता, “सुवौरः शोभन- 

वोरोपेतः, त्रदं इत्यथः, श्रवोरहाः युचादेरदन्ता च सन्, 

दुर्यान्" ग्टहान् श्रचर' प्रकरोषि। चतूर्थपाद-गत-'दुे'-शब्दा्े 

ब्रूबन् रृत्छमन्ततात्पय माड-- “टा वै दुर्या इत्यादिना ॥ द ०॥ 

“रच हैक उदपान मुपनिनयन्तोति?ः। मनुव्योपचारवत् 

देवस्य सोमस्योद् पा्निनयनलचणो पचारे सति तदुएचरण मानुष 

भवति, एतत् “यज्ञे युद्धम्" ; अतो मानुषलपरिहाराय उद पां 

नोपनिनयेत् ॥ ३१॥ १९ [२.४.]॥ 

इति ओसायणाचायेविर विते माधवोये वेदा्थप्रकाशर 

` माध्यन्दिनिग्रतपयत्राह्मणएभाये 

हतौोयकाण्डे ठतोयाध्याये चतुथं ब्राद्यणएम् ॥ 

वेदास्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् । 

पुमयांशत्रो देयाट् विद्यातौथंमद्ेश्वरः ॥ > ॥ 

९-- निरू० <. ३. ऽ द्षटव्यम् । 

२-- काण श्चौ° सू° 9, €, ३४। 



॥ ज्रतपयत्नाद्यणम् ॥ (२प° शत्रा० ) 

ब्रह्माण्ड गो सदसत कनकहयत्लाप्ररुषौ सखणंगर्भम्, 

सप्ताभोन् पञ्चसोरौं सिद श्रतरलताधेनु सौ वणेग्धमोः । 

रन्नोखां र्कावाजिदधिपमहितरयौ सायणिः सिङ्गनार्थो, 

व्यश्राणो दिश्वचक्र प्रथितविधिमहाश्तयुक्त घटञ्च ॥ 

घान्याद्विं घन्यजन््ा तिलभव मतुलः खणेजं वणेसुख्यः, 

कार्पासोय कपावान् गुडकृत मजडो राजतं राजपृज्यः । 

आआज्योत्थ प्राच्यजन्म्रा लवणज मनृणः प्राकर चाकंतेजाः, 

रन्नाव्छो रन्नरूपं गिरि मक्त सुदा पाचसास्सिङ्गनायेः । 

दूति श्रौमद्राजाधिराजपरमेश्वरवे दिकमागेप्रवन्तंक- 

श्रो हरिहरमदाराजसा ब्राज्यधुरन्धरेण 

सायाणणचा्धंण विरचिते माधवोये बेदायप्रकाशर 

माध्यन्दिनिशतपथत्राह्मणभाय्ये 

हतौयकाण्ड ठतोयाध्यायः समाप्तः ॥ रे ॥ 



| 
| 

( ४अन शत्रा) ॥ दतौयकाण्डम् ॥ २०९ 

[ अथ चतुथोाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ] 

= 

शिरो तै यन्नस्यातिश्यं बाह प्रायणौयोदयनौयो । 

अभितो वै शिरो बाह भवतस्तस्मादयित आतिथ्य 

मेते हविषौ भवतः प्रायणौयश्चोदयनौयश्च ॥ १ ॥ 

अथ य॒स्मादातिथ्यं नाम! । अ्रतिथिव्वा ऽरुषु रुतस्या- 

गदति यत् सोमः कौतस्तुस्मा ऽरुतद्युथा राज्ञे वा 

ब्राह्मणाय वा मोक्ष वा महाजं वा पचेत्तदुह सानुषु 

विर्देवाना मेव मस्मा ऽण्तदातिष्यं करोति ॥ २॥ 

तदाहः । परव्वऽतौत्य खह्लौयादिति य॒ वा ऽहन्त 

मागत नापचायन्तिः कष्यति वं स तुच तथा हाप 

चितो भवति ॥ ३ ॥ | 

तदा ऽअन्यतर् णव व्विमुक्तः स्यात् । अन्यतरोऽविमु- 

क्तोऽथ शङ्लौयात् स युदन्यतरो व्विसुक्तस्तेनागतो युद्व- 

न्धतरोऽव्विमुक्तस्तेनापचितः ॥ 8 ॥ 

* ^मेनै-दति ग, घ । † नुामः-इति ग, ख । 
{ (नापचातन्ति-द्रति क, ख । 

27 



९८ ॥ श्रतप्रथत्राद्छयशम् । ( प° रबा” ) 

त॒द् त॒था नु कुयात् । व्विमच्येव प्रपाद्य ग्ह्णोयाट् ` 
युथा वं देवानां चरणं तदा अनु मनुष्याणं तस्मान् ` 
मानुषे यावन्न विसुच्छतं नेवास्म तावदुद्क< रन्ति 

नापचितिं कुव्वन्त्युनागतो हि स तावहवत्युथ यदैव 
व्विमुचज्वतेऽथास्मा ऽउदकः रन्त्यथा पचितिं कुव्वन्ति 
तहि हि स ्रागतो भवति तस्मादिमच्यव प्रपाद्य 

गह्नौयात् ॥ ५॥ 

स वे सन्वरमाण इव शह्लौयात्। तथा हापचितो 

भवति तत्पत्यन्वारभते पयुंद्यमाणं वे यजमानोऽन्वार- 
भतेऽथाच पुत्यभयुत रएवेत॒न्भिथुनेनान्वारमेते य॒च वा 
ऽअहन्नागच्छति सव्धख्द्या इव वे तच चेष्टन्ति तथा 
हापचितो भवति ॥ & ॥ 

स वा अन्धेनेव त॒तो यजुषा ह्ञौयाद् । येनो 

चान्धानि चवौध्ष्येकं वा ऽण्षु॒ भागु कौय॒माणोऽसि- 

क्रौयते छन्दसा मेव॒ राज्याय छन्दसा साम्राज्याय 
तस्य छन्दार्स्ययितः साचयानि य॒था राज्नोऽराजानो 

राजक्षतः खतग्राम॒णय र्वु मस्य कन्दाशस्यसितः 

साचयानि ॥ ७॥ 

न वे तद्वकल्पते। यद्न्दोभ्य इति केवलं खल्लौ- 
याद्यच वा ऽञ्रहते पचन्ति तदितः साचयोऽन्वाभक्ता 



¦ ४० शेत्रा° ) ॥ टतौ य कारम् ॥ २१९. 

भवन्त्यराजानो राजतः ख तम्रामुण्यस्तस्मा यैवे ुस्ये 

गह्लौयात्तदेव छन्दाःस्यन्वाभजेत् ॥ ८ ॥ 

स शृह्वाति। अग्रस्तनूरसि व्विष्णवे' त्वेत्यभ्रि व्व 

गायचौ तद्गायच्रौ मन्वाभजति ॥ € ॥ 

सोमस्य तनरसि च्विष्णवे त्वेति क्षचवे सौम 

छचं चिष्ठप् तत् चिष्टभ मन्वाभजति ॥ १० ॥ 

अतिथेरातिश्य मसि विष्णवे त्वेति+ सोऽस्योद्धारो 

य॒था! श्रे्ठस्योद्वार रुव मस्येषु ते छन्दोभ्यः ॥ ११ ॥ 

श्येनाय त्वा सोमगते विष्णवे त्वेति । तद्गायचौ 

मन्वाभजति सा युद्गायडो श्येनो भूत्वा दिवः सोम 

माहरत् तेन सा श्येनः सोमग्त् तेनेवेना भेतुौर्येण 
दितीय मन्वाभजति ॥ १२॥ 

अभ्मये त्वा रायस्पोष॒दे व्विष्णवे त्ठेति। पशवो वे, 

रायस्योषः पशवो ज॒गतौ तच्नगतौ मन्वाभजति ॥ १३॥ 

छथ यत्पुज्च छत्वो गृह्णाति । संवत्सरसम्मितो वैँ 

यन्नः पञ्च वा ऽक्त॒वः संवत्सरस्य तं पच्चभिराप्रोति 

तस्मात्पच्च्छत्वो गह्लात्युथ यदिष्णवे त्वा च्विष्एवे 

त्वेति गह्लाति व्विष्णवे हि णृ्लाति यो यज्ञाय 

खह्लाति ॥ १४ ॥ 

# ^्वेति!-इति ग, घ । † खयाः-दति ख । 



२९ ॥ श्रतपथत्राद्णम् ॥ ( दष रत्रा° ) 

नवकपालः पुरोडाशे भवति । शिरो व यन्नस्वा- ` 
तिथ्यं नुवाक्चरा वे गायुच्यष्टौ तानि युन्यन्वाह प्रणवो 
नवमः पुरवा वे यज्ञस्य गायकौ पूवाद ऽएष यज्ञस्य | 
तुस्मान्नवकपालः पुरोडाशे भवति ॥ १५ ॥ 

काम्मयेमुयाः परिध॒यः। देवा इ वा ऽरतं व्वनस्यु- . 
तिषु रा्षोघ्रं ददशुच्यत्काष्मथ्येः शिरो वो यत्तु- ` 
स्यातिथ्यं नेच्छिरो यज्ञस्य नाद्रा रक्षाध्सि हिनसन्निति 

तस्मात् का्मग्यमुयाः परिधुयो भवन्ति ॥ १६ ॥ 
आश्चवालः प्रस्तरः। यज्ञो इ देवेभ्योऽपचकाम 

सोऽशो भूत्वा पराड्नववत्तं तस्य देवा अनुदाय . 
व्वालानयिषपेदुस्तानालुलपुस्तानालुषप्य साङ्खट॑ सच्यासु- ` 
स्तत रता ओओषधयः सुमभवन् य॒दश्रवालाः शिरो वे ` 
यन्नस्यातिथ्यं जघना्खा व्वाला ऽडभय॒त रवेतदन्नं ` 
परिश््लाति यदाश्चवालः प्रस्तरो भवतिः ॥ १७॥ | 

रेश्षव्यौ व्विषटतौ । नेददिश्च प्रस्तरश्च संलभ्यात। ` 
इइत्युथोत्यूयाज्यः सर्व्वाण्येवचतुखहौतान्याज्ानि ` 
ग्रह्धाति न याचानुयाजा भवन्ति ॥ १८ ॥ | 
------------------------------------------------------------------------ ` 

4 

+ भवतिः-दइति ग, घ। 

1 “संल्हृभ्यते'-इति ख, डा०-वेवरदृर्ख । “संल न्यात?- दति सायश- 

सम्मत'-इति डा °-वेबरः | 



( ४अ ० शत्रा ) ॥ टतौ यकार्डम् ॥ २९ 

आसाद्य दवौष्यश्चिं मन्यति । शिरो व यज्ञस्यातिथ्यं 
जनयन्ति वा ऽएन मेतदन्स्न्धन्ति श्यैषतो वा ऽर 
ज्ञायमानो जायते शौषत रवैतदये यज्ञ॒ जनयत्यिरवे 
सुव्वा देवता अप्रौो हि सूर्व्वाभ्यो देवताभ्यो जहति 
शिरो वं यन्नस्यातिश्यई शोषत रवतदयन्न सरव्वाभि- 

दवताभिः स॒मडयति तस्मादशचि मन्धति* ॥ १९ ॥ 

सोऽधिमुन्यनः शकल मादत्े। अयेज्ननिच मसौत्यच 
छ म्रिज्जायते तस्मादादाग्नेन्ननिच मसौति। ॥ २०॥ 

अथ दभतरुणके निदधाति । व्वषणौो सख इदति 
तद्यावेवेसौ स्वियं साकन्ावेतावेवतो ॥ २१ ॥ 

अ्थाधरारणिं निदधाति। उव्वश्चसौत्यथोत्तरा- 

रण्याज्यविलापनौ म॒पस्पृश्त्याथुरसौति ता मभिनि- 

दधाति पुरूरवा ऽअसौत्य॒व्वशौ वा ऽअष्राः पुरूरवाः 

प्रतिरथ यत्तस्मान्मिथुनाद्जायत तुदायुरेव॒॒ मेवेष॒ 

र्तस्मान्मिथुनाद् यज्ञ॒ जनयत्यथाहाग्रये मश्यमाना- 
युानुन्रूहोति ॥ २२ ॥ 

स॒ मन्धति। गायकरेण त्वा छन्दसा मन्धामि चं्टुमेन 
त्वा छन्दसा मन्धामि जागतेन त्वा छन्दसा मन्धासौति 
तं वे छन्दोभिरेव मुन्धति इन्दाध्सि मण्यमानायान्वाह 

* (मव्यतिः- दति गःघ। ` 1 भमुसोतिः-दतिग, च। 



4६. ॥ ण्रतपयत्राद्यगम् ॥ (२४ रव्रा°) 

डन्दाःस्ये वेतद्यज्ञ॒मन्वायातयति य॒थासु मादित्य 
रप्मयो जातायानुब्रूहौत्याइ यदा जायते प्रहियु- 

माणायेत्यनुप्रहरन्* ॥ २३ ॥ | 

सोऽनुप्रहरति। भवतन्नः सुमनसौ सचेतसावरेप॒सो। 
मा य॒ज्ञ हिःसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ श्वौ 
भवत मद्य न ऽइति शन्ति मेवाभ्या मेतददति य॒था 

नान्योऽन्ध्. हिश्स्याताम् ॥ २४ ॥ 

य॒ खुवेणोपहत्याज्यम्। अग्नि मसिजुहोत्यग्ना- 

वध्चिश्चरति प्रविष्ट ऽषौणां पुचोऽभिशस्तिपावा । स॒ 

नः स्योनः सुयजा यजेह देवेभ्यो दव्य सुद मृप्रयुच्छ- 

न्सवाहेत्याहत्ये वा ऽणत॒ मजौजनत त मेतयाहत्या- 
प्रषौत्तस्मारेव मसि जोति ॥ २५॥ | 

तदिडान्तं भवति! । नानुयाजान्यजन्ति शिरो वं 
यक्नस्यातिष्छ' पृत्वा वे शिरः पुव्वाङ़ मेवेतयन्नस्या- ` 
भिस स्करोति स य॒द्धानुयाजान्यजेद्यथा शणैषतः 
पर्य्याहृत्य पादौ प्रतिदध्यादेवं तत् तस्माटिडान्तं भवति 

नानुयाजान्यजन्ति ॥ २६ ॥ ₹२॥ 

॥ इति ठृतौयप्रपाटके दितौयं ब्राह्मणम् [ ४. १. | ॥ 

* शरदस् न्'- दति ग, घ । ॥ ५ ००५ 

} संखारो ति!- दति क, ख, डा °-वेबरदृ ख । 



( ४ऋअ० शत्रा° ) ॥ दतौयकाग्डम् ॥ २९५ 

॥ ओ गणेशाय नमः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निरे, त महं वन्दे विद्यातोथेमदेश्रम् ॥ १ ॥ | 

श्रातिश्यस्य प्रायणणौयानन्तयं विधत्ते “शिरो वै यज्ञस्या तिय 

भिति. । याख्यात मिदम् ॥ १॥ 

यत्स॒म्बन्धादिद हविरातिथ्यम्, तस्य सो मस्य कथ मतिथित्व मिति 

निव चनप्रद शेनदारेण तद्गशंयति- “श्रय चस्मारातिथ्यं नामेति । 

यसमान्निमित्तादातिश्य मिति हविषो नामः, चरत उच्यत दति 

गरेषः । “एतस्य' यजमानस्य वसति यः श्रतियिः' खन् यस्मात् 

श्रागच्छतिः; न विद्यते प्रतिनियता तिथिचंस्य, सोऽतिथि- 

रित्यथंः। तस्मात् ्रतियये शमाय “एतद् हविः नि्प्यत 

दरत्यातिथ्यं नाम सम्पन्नम् । श्रतिथित्र सुपजौव्ा तिश्य मवश्यं कन्तेवय 

मित्याह-- “यथा राज्ञ दति। रान्न वा ब्राह्मणाय वेति। 

राज्ञः “गौ ् मधुपर्कंः स्यात् क्ञातकायोपखिताय राज्ञे वा-दति- 
खतेः९ सिद्धः । ब्राद्यणः आओ चियोऽभिमतः । “मोच वा महाजं 

वा ओरोचियायोपकल्पयेत्"-दति-रूतेः । (तद् ह मानुषम्" आर तिश्य 

मिति ओषः । “हविदौवाना मिति । देवानां हविरेवातिश्य भित्ययेः । 

“एव मसा एतदिति । द्टन्तिकम् ॥ २ ॥ 

१-- का° श्रौ ° सू० ८.१. ९ । 
२-- प° च खू० २. ८. < उदटव्यम् | 

२-- या्ञ॒° स ०२.२०९ । 



य् ॥ श्रतपयन्राद्यगम् ॥ ( श्पण रत्रा° ) 

"तदाह: पूर्वोऽतौत्य ग्होयादित्यादि। सोमम् श्रतौत्यः 

एष्टतः क्षला, खयं ततः “पूवे: सन् प्रवं मागत्य हविः शखद्योयात्' । 

विपक्षवाघपुरससुर हविर््हणं प्रशसति- “यच वा चरन्त मागतं 

नापचायन्तोति । ्रहन्तः पन्यं ग्रहम् च्रागतम् श्रागतमाचं 

न श्रपचायन्ति"। चायतेरलंचखडभावन्कान्दसः५ । पूजां न कुचैः, 

'सः' 'तच्र' तस्सिन्नपचिति विषये क्रुध्यति । (तया इह' तथा सति 

सो मप्रवेशात् प्रागेव हविगेदणे सति च्रपचितो भवतिः ॥ ३ ॥ 

श्रपचितिश्च इधा सम्भवति, अन्यतरानङ्द्धिमोकानन्तरम्, 

उभयविमोकानन्तरश्च ; तचान्यतरविमोकानन्तरपच्च मुपन्यस्यति- 

"तदा श्न्यतर एवेतिः। एतदेवोपपाद यति- “स॒ यदन्यतरो 

विसुक्तस्तेनागत दइति। तथा इहि लोके यानाद्यविमोके सति 

आरगमननिश्चयो न भवेत् ; दृह वन्यतरातड्दिमोकेन तन्नि 

खयो भवति, च्रन्यतरस्याविंमोके तदागमनात् प्रागेव सा छता 

स्यात् ॥ ४ ॥ 

“तदु तथा न कुर्यादिति इरानी खाभिमतं पच्च माह- 

विसुचेव प्रपाद्य ग्हीयादिति। “विसुच्येवः उभावपौत्यथंः। एक- 

तर विमोच्यापि श्रन्यतरस्याविमोकादनागमन सम्भाव्येत । प्रपाद्य 

सोमं शालां प्रवेश्य । लो किकातिश्यदुष्टान्तवलेन ओ्रौतस्ातिश्यस्य 

निर्वापकालं प्रतिपिपादयिषुरूभयविमोकपच्च समयेयते- “यया 

९-- “चायः म्बा° उभ० ८८० घा०। पा० द. ४. € ४द्चेण प्राप्नोऽट् । 

र-- का० श्रौ सू० ८.१. द। 



( च्छ: शब्रा° ) ॥ टतौयकारम् ॥ २९७ 

वै देवानां चरण मिति। यावत् न विमुञ्चते" प्रयाणएसाधनं 

यानादिक न परित्यजति । स्पष्ट मन्यत् ॥ ५ ॥ 

“स वै सन्वरमाण दति, । सन्वराया श्रभावे अनादरः प्रति- 
भाति, भ्रतस्रया गृह्णीयात् । निर्वापे पल्यन्वारम्भं विधाय प्रशं- 

सति- “तत् पल्यन्वारभते पथेद्यमाणं वै यजमान दति । (तत्? 

तेन आदौ परिवहनकाल्े यजमानान्वारम्भणेन, श्रः सोमा 

हविनिर्वापकासे "उभयतः उभयोः पाशरेयोरपि “मिथुनेनान्ार- 

भेतेः। जायापतोमिधुनमध्ये एकस्यारम्भे श्रपरस्य तद विनाश्रत- 

स्यापि सिद्धलादित्यभिप्रायः । “यच वा च्ररन्नित्यादि । सवेगृद्या 

द्व गृहे खिताः, स्वं पदार्था श्रत्यथे मनिर्याह्याः, ते सवगृद्याः ; 

"तच्र' तस्मिन् अ्रागमने निमित्ते सति, तादृशासिष्टन्ति ॥ ई ॥ 

"स॒ वा श्रन्येनेत्यादि । (ततः' तस्मात्, प्राहृताज्निर्वापमन्लात् 

“न्येन यजषाः “श्रगनस्तनूरसि"“-दरत्यादिनाः। तत दत्यस्याथे 

माह- “येनो चेति । मन्तान्यले कारण माद- “एकं वा एष 

भाग मिति। “एषः क्रौयमाणः' श्रा तिश्येन पायमानः सोमः “एकः 

समानं (भागम्ः श्रभिःलच्छ ~क्रोयते", "ङन्दसांः राज्यं सामाच्यं च 

प्राप्रोति, तथा सम्पादनायेत्ययः । कथं ङन्दस्स॒म्बन्ध दति, तचाद- 

“तस्य छन्दां सोति । शत्रभितः साचयानिः पुरः पश्चाच सद्ागन्तारः 

प्रधानयुरूषा दत्ययेः । “वया रान्नोऽराजानः- दत्य श्राजान 

१-- का० ओौ° सू ८.१. २ख। 

२- वा० स०५.१.९। 
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२२९.८ ॥ ण्रतपथनाद्य णम् । ( इपर रत्रा° ) 

० 

इत्यकारप्रक्षेषः । ते के ? राजतः" राजत्वसम्यादकाः पट्राभिषे- ` 

कस्य, कर्तारः, (खूतग्रामण्वः" सूतखष्टाः ॥ ७ ॥ , 4 

निर्वापे समप्राघान्ययक्चं दूषयिता श्रसमस्यैव निर्वाप माह- 
न वे तद्वकल्यत दत्यादिना। अरय मर्थैः। यदि प्रधानस्योप- 

सजेनानाञ्च सदशः प्रतिपत्तिं ज्ुर्यात्, तद् प्रधानख प्रतिपत्तिनं 

छता स्यात्, श्रतो यथा प्रधानस्यामन्त्तणे सति प्रधाना च्रप्यना- 

हृता एव त मदुगच्छन्ति, एवं सखोमायनिर्वापिए कन्दसा, मपि 

प्रसङ्गसिद्धरन्वाभजनं सिद्ध मिति शोमस्येव निर्वापं कुर्यादित्यथैः ॥८॥ 

हविथेदणे मन्तं विधत्ते “स गहा्यप्रसतनूरसौति? । हे 
निरूषमाणबरौ दपदाथ ! लम् शघ्रः" "तनूरसि खं रौरं भवसि । 

ग्रो रोपचयदेतुलादा तनूवदाच्छाद कलाद्रा तनूलम् । श्यो 

वे विष्णुः सोमः स दति अरुतेः२, सवनचव्यायिलादा सोमो 

विष्णः", चरतो "विष्णवे लवा इति सोमस्य विष्णलेन निर्देश 

उपपद्यते । अथवा “विष्णवे हि गाति यो यज्ञाय गृह्णाति” 

दरति श्रुतेः" लां बज्ञाय गृह्णामोत्ययैः। मन्लगत मश्निपदःं 

गायच्यन्वाभक्तिसाघधनलेन प्रशंसति-- “रथिक गायचौत्यादिना । 

श्रर्गायचौरूपत्वं प्रजापतिसुखात् सहोत्यन्नलात् द्रष्टव्यम् । “त 

९-- “वटभिषेकस्य'-इति छ, च । र-- वा° सं° ५,९. १ । 

३-- इ्ेव एरस्तात् (२ अ° £ त्रा २९१ क० ) ९८७ ए ब्र््यम् । ' 

९-- “येम विष्ण चेधा व्यभजन्त”-इत्यादि ब्राद्यण सुपरिष्टार् ( शत° 

९४. ९. १९. १५- २० , ग्यम् । 
५-- इदेवोपरिष्टात् ( २९९ ए° २४ कण्डौः र्व्ा । 



( शखर शत्रा ) ॥ टतौ यक्राण्डम् ॥ २९९ 

मभ्चिदेवतानष्ज्यत गायचोच्छन्दः“- दतिः हि भूयते । एव 

सुत्तरमन््वाक्यान्यपि व्याख्येयानि ॥ < ॥ 

“सोमस्य तनूरसौत्यादि? । सोमस्यान्नलेन साकतच्छरौरोपचय- 

डेतुलात् तनूलम् । सोमस्य राज्ञः चत्व मसदुक्तम् । प्रजापते- 

रुरखो बाह्ृण्याञ्च राजन्येन सह चिष्ठुभोऽ्यत्पन्तेः९ चचरत्म् ॥१०॥ 

“श्तियेरायिश्य मसोति । अ्रचातिथिश्रब्दस्य तात्पयं माह- 

"खोऽस्योद्धारो यथा शरष्ठस्येति । उद्भियते असाधारण्येन विभच्यत 

इत्युद्धारः प्रतिनियतभागः ॥ ११ ॥ 

पुनरपि गायश्या चअन्वाभजनरूपतया श्येनग्रब्दं प्रश्रंसति- 

 शश्चेनाय लेति* । श्वेनरूप मास्थाय सोमादहरणाद् गायतो सोम- 

खत् श्येनः । एतदेव द शंयति- “सा थद् गायकौ श्चेनो लेति । 

तेनेव वौधंणः हेतुना "एनां गायं “दितोयंः भागं प्रति 

“चरन्वाभजतिः अरध्वयैः, एतद्भागपाटेनेत्ययेः ॥ १९२ ॥ 

““द्मये वेति । श्र्रय' अङ्गनादिगुणविशिष्टाय, रायस्पोषदे 

धनपोषप्रदातरे, "विष्णवे" सोमाय, हे हविः! ष्लाः लां गृह्णा - 

मोत्यथेः । जगत्यन्ाभजनरूपतया मन्त्भागं प्रशंसति- “पश्रवौ वें 

रायस्पोष द्ति। वद्धमानधनरूपलं पशूना मेवेति “पश्वो वे 

रायस्पोषः इत्युक्तम् । पशनां जगतौतलं जगत्या शोमाहर एसमये 

१-- सं° ७.९.९१. € । ` र्-वा० सं ५.१.२। 

₹२-- त° स ७. १. ९. ७ । 8--- वा° सं ५.१. ₹। 

५--- वा० सं ५.१. ४ । ६-- व° सं ५.१. ५। 



२२१ ॥ श्तपयब्राद्यगम् ॥ ( इप्र° व्रा). 

श्राइतलादर् द्रष्टम् । तथा च तैतन्तिरौयकम्- “सा पश्डमिध्च 
दौचया चागच्छदितिः ॥ १३॥ | 

प्रतो चतुःकवो ग्रहणादचापि चो दकतस्तत्प्ाये पञ्चसद्ां : 

विधाय प्रशरखति-- “श्रय चत् पञ्चत दति? । यज्ञस्य संवत्छर- ` 

सम्मितत्वं गवामयनादिसचरूपस्य यज्ञस्य संवत्सर साध्यलाद्ार, ` 

संवत्छरात्मकप्रजापतिसम्मितलादा५, “दाद शागिष्टोमस्य स्तोत्राणि 

दतिभ्युतेसतङ्गतस्चया संवहरसाम्यादा९ दष्ट्यम् । यदणमन्तेषु* 
सवज विष्णश््दो पादानं प्रशंसति “श्रय यद् विष्णवे ला विष्णवे | 

लेति । यच यच इ विग्टद्यते, तच त्र यज्ञायैवनिवमात् सोमसख 

हविष्ेन यज्ञायंलात् सवे “विष्एवे-विष्एवे' दति ग्रहणं युक्र ` 

मित्यर्थः ॥ १४॥ । 

“नवकपालः पुरोडाश इति-। नवसु कपालेषु सक्तो नव ` 

कपालः । नवकपालस्यातिथ्यारव माह- “शिरो वा दति।. 

“'यान्यन्वाडेति । ्यानिः श्रच्चराणि अनुक्रमेण उच्ारणकालं तरते, 

तान्यष्टौ भवन्ति, प्रयोगकाले “प्रणवष्टेः दतिः प्रयुज्यमानः ` 

< र { 

१-- ते" सं° ६.१.९.४। र्--कार्श्रौ सू ८.९. ४ बख्व्यम् । | 
इ्-- रे त्रा ७.३. ३ । ते सं° 9. ४.७; ५,९। तान्ब्रा० ४,.१। 
&-- र° ब्रा० २. २. ७ । ५-- रे° त्रा इ. ४.९। 

९ ध 
ई-- बहिष्पवमानः, माध्यन्दिनिपवमानः, आाभ्रंवपवमानः, चत्वारि आज्य 

स्तो चाणि, चत्वारि एष्टेवाणि, णक थन्ञायच्हौयं स्तोच मिति । 

ॐ वा० सं° ५.९. ९--५। स्-का० खो सू० ८.१. २। 
€-- पार खू° ८. २, ८६ । 



( ४० शब्रा) ॥ तौ यकाग्डम् ॥ २२९ 

प्रणवः एव “नवमः' ; “गायत प्रातस््वनम्*-इ तिश्चतेः यज्ञस्य 

पर्वाद्धा गायकचौ'; तस्माद् गायश्यालुगुष्धाय "नवकपालः' 

 कन्तेयः ॥ १५ ॥ ॑ 

'काश्रेयंमयाः परिधय दति । "काश्यः भद्रपर्णो, तन्मया 

एव “परिधयः कन्तैवयाः । प्रकृत पला श्वेकङ्कतादौना मैच्छछिक- 

त्वादतच्र नियमविधिः! द्देवा ह वा इत्यादि काभ्रंयमयल्स्योप- 

पादनम् ॥ १६॥ 

“श्राश्ववालः प्रस्तर दति?। श्राश्ववाललं तन्नामनिवचनद्यारेण 

प्रश्सति- “यन्नो इ देवेभ्य दति । (तान् आश्ववालान् ्रालु- 

लपुः' “लप्र कदने” चिच्छिदुः । “साद्धं सन्यासुः' एकत्य 

सम्यग् गमौ प्रचिकिपुः। तेभ्यः ताः "एताः अरश्ववालाश्याः ्रोष- 

चयः' सच्ाताः । आश्रवालाना मातिथ्येष्टियोग्यत माह-- “शिरौ 

वे यज्ञस्यातिथ्यं जघनाद्भां वाला इति। आतिश्यस्य सोमात् 

प्रयम मनुष्टेयतरेन शिरस्वात् तस्यादावनुषठितलात् जघनारद्धा- 

वस्थितवालपरिणमरूपस्याश्चवालस्य तच प्रयोगे सति अपगतस्य 

यज्ञस्य उभयतः" परिग्रहः कतो भवति ॥ १ ७ ॥ 

“हेयो विष्टतौ इति“ । वरहिःप्रस्तरयोरन्तराले तिक् प्रसायै- 

माणौ दभ "वि्टतौ', ते च्रच दृचतृपवरूपे स्याताम् । “संलुभ्यातैः 
पञ्चमलकारः। संलोभन माङ्लोभावो भिश्रणम्, तङ्गयाद् 

१ का०श्चौो० खू० ८,१.१२ र-- कार श्रौ खू० ८.१. १३। 
द-- तु° उ० १५९ धघा०। 9 का० श्रौ° ख ८.९. १४। 



२२२२ ॥ शतपयन्नाद्यगम् ॥ (इपन्ख्रा०) ॥ 

च्य कतेव्ये इत्यर्थः । “च्रयोत्पूयाज्य मित्यादि । उत्यवनं 

प्रकतिवत् कन्तैव्यम् । “सर्वाण्धेवः जुहपमद्वास्येष पातेषु गद्य 

माणानि ्राज्यानिः, "चतुग्टेहोतानिः एव जरर्यात् । प्रकतिवदेवे- 

तरयोञ्चतुग्ेहौतलं सिद्धम् । श्रत उपण्डति श्रष्टगृहौतलनिडत्यथे 

मेवाभिधानम् । तन्न चतुग्टेहौतले उपपत्तिं श्रुतिरेवाह-- “न 

द्यचानुयाजा भवन्तौति ॥ १८ ॥ 

“श्रासाद्य दवोँय्यञचिं मन्धतोतिः। श्रातिश्याया मेवाभ्निमन्ने 

को विगेष दत्यत आदह “शिरो वै यज्ञस्येति । “जनयन्ति वा 

एन मेतद् चन््न्धन्तोति । “एतत्' एतेन मन्यनजातेनाञ्चिना यज्ञ- 

निष्यत्तिद् गेनादग्चुत्पादन मेव यन्ञोत्पाद्नम् । प्रकारान्तरेणा- 

तिश्याया मभिमन्यनं प्रशंसति “रभव सर्वां देवता इति। 

सोमयागस्य शिरोगश्रताया मातिश्यायां सवंदेवतामयस्याग्रेरत्याद- 

नेन स्वासा मपि देवताना सुत्पत्ते॑ज्ञप्रारम्भ एव, स्वैर्दवेयन्नं 

ण्डद्ध कारितवान् भवति ॥ १९ ॥ 

““सोऽधिमन्धन शकल मितिः । चूपतक्णोत्पन्नोऽधरारण्धा 

अचःस्ाप्यमानः शकलः “ज्रधिमन्यनग्रकलः', यस्योपरि मथ्यते; त 

मादत्ते। तच मन्तः- ““श्रग्रजेनिच मसोति*। हे रकल! त्म् 

“श्ग्मःः जनिचम्' उत्यादरकम् च्सिः। कथ मस्य जनिचल मितिः 

१-- ते° सं द्. २. ९ अनुवाकः सवेऽप्यच ्द्टव्यः 
© क 

र-- का० श्रौ ° सू <. ९. १७, रुतत्युवे मघ्येवम् ५. १, २७ । 
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४--- वा० सं ५, २.९१ । 



( ४अ० शत्रा) ॥ टतो यकाण्डम् । २२्दं 

तच्राद- ्रच् द्यश्िरिति। “श्रच' अधरारणिव्यवद्दिते शकले 

दत्ययेः ॥ २० ॥ | 

“अथ द्भतरूणएके इति९ । (दरभतरणके' कोमलौ परस्यरसद्शौ 

दभ, तौ श्रघो निदध्यात् । ““ठषणौ स्यःः- दृतिः तत्न मन्तः । डे 

दभ ! युवां दषणौः अभिमतफलवषैकौ भवय इति तस्याः । तौ 

प्रशंसति- ““तद्याबेवेमौ स्तिये साकच्नावेतावेवेताविति । “स्तियै' 

स्ियाः सकाश्रात् "साकञ्जौ' सदोत्पन्नौ "याविमौ" परस्परसदुशौ 

पुत्रौ “एतौ दभ, “एतावेव युगलौ युचावेव । रूपको पन्यासेना- 

त्यन्तसाद्ृश् मभिमत भिति द्रष्टव्यम् ॥ २१॥ 

“च्रयाघरारणि भितिर। तत्राधरारणिनिधाने मन्तः- “उवेश्य- 

सौति" । हे ्रधरारणे ! लम् 'उवश्नौः भवसि । आज्यं विलाप्यते 

यस्यां सा श्राज्यविलापनौ सालो, ताम् उत्तरारण्धा संस्यशं कुर्यात् 

्रायुरसौतिः मन््ेण* । ता सुत्तरारणिं युरूरवा असति" 

तस्या उपरि निदध्यात् ॥ ` - 

अरण्योराज्यविला पन्याञ्च यदुवश्याद्याद्मकलम्, तत् चयं प्रसितं 

पुराठत्तदु्टान्त माह- “उवेशो वा शअष्छरा दत्यादि। उवौ 

श्रष्यराः' पलो श्रभवत्, 'युरूरवाः “पतिः श्रभवत्, तस्मात् 

मिथुनात्" “्रायुः' नाम युचः अजायतः । एतत् स्वे मये समा- 

~~ ----------____ 

१-- का० ओर खू° ५.९. २९ । <~ वा स र 
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२.४ ॥ प्तप धन्राद्य णम् ॥ (पर रत्रा०) 

च्नास्यते- “उर्वश्र हाप्यराः पुरूरवस मेलं चकम दति? । “एव 

मेवेषः'-दति दारान्तिकामिधानम् । यज्ञ जनयति' यन्ञसाघन- 

त्वार् यज्ञ॒ मित्युच्यते । “श्रयः श्रण्योरासादनानन्तरम् “श्रग्रये 

मथ्यमानायानुन्रूहि "दतिः होतारम् श्राहः॥२२॥ 

समन्लकं मन्धनं विधत्ते- “ख मन्धतौतिर। “गायत्रेण ता 

कन्दसेत्यादि* । “तं वै कन्दोभिरेवेति। यद्यपि च्रन्येः साधनः 

मन्यति, तथापि “गायत्रेण त्वा कन्दसा”दत्यादिमन्तसामर्थ्थेन 

डन्दोभिरेव साधनैः मन्धनं ङतवान् भवतौत्य्थः५ । चअरस्लेवम्, 
ठ्न्दसां किम्फलं जात भित्यस्या आआशङ्ायाः फलं वच्छति- 

“छन्द खेवेतचज्ञ मन्वायातयतोति । ङन्दसा मतुप्रवेशनं न केवलं 

न्दो लिङ्गके मन्तेरमन्धनाद् भवति, श्रपि तु तसन् काले होचा 

छन्दसा मनुवचनादपि भवतोत्याइ- छन्दांसि मथ्यमानायान्वा- 

हेति। होतेति गरेषः। नियमेनानुप्रवेशे दृष्टान्तः- “यथासु मादित्य 

मिति । ररश्मयःः अन्वायत्ता दति ग्रेषः। प्रहियमाणयेत्यनु- 

प्रहरल्नितिः । प्रह्धियमाणायः आआहवनोये प्रक्चिप्यमाणणय, अनु- 

्रूहोत्य तुष्यते ॥ २३ ॥ 

समन्लक मनुप्रहरणं विधत्त “सोऽनुप्रहरतौ तिः । “भवतं 

१-- उपरिद्धात् १९१. ५. १. १-९७ । 

र-- का० खौ सू०५.२.१९। इ-- का० श्रौ ख ५.२.२। 
8-- वा० स ५. २. ५,९, ७ । 
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( ४० शत्रा° ) ॥ हतौ यकाण्डम् ॥ २९५ 

नः इत्यादिमन्ल्स्याय मर्थः. । हे श्रादवनोयनिमेन्थ्यौ, उभा- 

वध्री ! नः अस्माकं समनसौः श्रस्मदभिमतप्रदानविषये समान- 

मनस्कौ भवतम्” । श्रयवा परस्पर कलह मूला समनसौ भव- 

तम् । समोकसौः समानस्थानौ, “श्ररेपसौ' श्रपापौ । एवनटरूतौ 

युवां “यज्ञं मदौयं “मा इहिसिष्टम्' । तथा “यज्ञपतिं यजमानं च 

“मा ददिसिष्टम्' । ड “जातवेदसौ' जातप्रजञौ ! युवाम् श्रद्यः "नः" 

श्रसमाकं “शिवः सुखकरो “भवतम् । मन्लरस्य तात्पवं माद- 

“शान्ति सेवाभ्या मेतद् वद तौति । “एतत्” मन्लवचनम् “च्राभ्याम्' 

अपेचितां शन्ति मेवः वदति, नान्य मथ भित्ययंः। श्रच 

श्रान्तः कः प्रसङ्गः इति, तचाह- “यथा नान्योऽन्य मिति ॥ २४॥ 

च्रनुप्रहतिऽग्मौ समन्त्रकं दोमं विधत्ते “श्रय खषेणेति? । 

'उपहत्य' श्रवदाय शरध्नि मभिः प्रहत्य अग्मरुपरि जङयात् । 

मन्लस्याय म्यः । शश्रग्नौः श्रादनोये रथिः नि्भयितः प्रविष्टः 

सन् "चरति" इतस्ततो ज्वालाभिः सञ्चरति । कोदृशः? “खषौणां 

पुः मन्तेणोत्पद्यमानलात् । ्रभिग्रस्तिपादाः च्रभिग्रसेनिंन्दातः 

सकाशात् पाता । “श्रातो मनिन्” दति" वनिप् । “सः तादृशः 

तलं नः" अरस्मदयेम् इइ “हव्यः दविः “सुयजः शोभनेन यागेन यज, 

सङ्मयेत्य्थः । केभ्यः ? देवेभ्बः, । कदा ? "सदं सदा, सर्वद्। । 

शरपरयुच्छन्' अप्रमादयन्, उदष्टेषु क मण्परित्यच्येत्ययः । सादा 
----- ~ ----- ~ - --- 

१-- वा० सं ५. २.९ । र-- काण खो ख ५.२. ९। 

द-- वा० सं० ५,४.१। ¢ -- पार ° ई. ₹. ७४ । 
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२६ ॥ रतप थन्नाद्धययम् ॥ ( दष र्न्ना० ). 

दरदं द्रवयं खाहत मस्तु । “श्राहृ्ये वा एत मिति । “च्रजौजनतः 

उद पात्, अष्वयैः ; “प्रेषौत्” तपितवान्, भवति ॥ २५॥ 

परतदभेपूणेमासेष्टिवत् षमापनम्रसक्तावाद-- “तदिडान्तं भव- 

तौति\ । श्रयेसिद्धेऽ्युत्तराङ्गनिषेधे पुननित्यालुवाद तया दा्व्या- 
 यानुवदनि-- “नालुयाजानिति । इडान्तलं प्रशंसति-- “श्रिरो वै 

यन्ञस्यातिश्य मिति । उन्नराङ्गजातस्यानुष्टानं दोषो पन्यासेन समथे- 

यते- “स यद्धानुयाजान् यजन्तोति । चयाः कञ्चित् शओोषेतः' 

शरो ष्णि, सावे विभक्तिकस्तसिः। "पादौ" पर्यादत्य शभ्रतिदध्यात्”, 

एत्र (तत् श्रतुयाजाद्यङ्गजात मनुष्ठितं खद् भवति, श्रातिश्यस्य 

भिरस्वात् । तस्ादिल्युपसंहारः ॥२६९॥२[४. ९.]॥ 

इति ओसायणाचाये विर विते माधवोये वेदायंगप्रकाश 

माध्यन्दिनिशतपथन्राद्यणभाय्ये 

ठतौयकाण्ड चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

0 एय 

(अय दितौोयत्राह्यणम् ) ^ 

आतिश्येन वे देवा इष्टा तान्त्समुदविन्दत् ते चलु्खा 
व्यद्रवन्तन्योन्युस्य भिया ऽञ्चतिष्टमाना अभ्निव्वेसुभिः 
सोमो र्द्रेव्ेरुण आदित्येरिनद्रो मरुद्धिदस्यतिविवशर 
~~ ~ _____~ऋ_-__~_~_~_~-~-- ~ 

१-- का ओौर सू ८.१.१९८ २-- पा ख० ५.३.९४ । 

* “इूष्ा?-द्रति ग, घ। 



( ४० रत्रा ) ॥ ठतो यकारम् ॥ २९७ 

टेवैरित्य् देका ऽश्राहरेते ह त्वेव ते व्विश्च देवायते 
चतुद्धां व्यद्रव॑स्ताज्विद्रतानसुररशसान्यनुव्यवेयुः* ॥ १॥ 

तेऽविद्ः । पापौयाध्सो वृं भवामोऽसुररश्षसानि वं 

नोऽनुव्यवागदिषद्भो वं रध्यामो हन्त सन्ञानामहा 

ऽरएकस्य श्िय॒तिष्ठामदहा इदति त ऽडइन्द्रस्य भिया 
अतिष्ठन्त तस्मादाहरिन्दरः स॒र्वा देवता इन्द्रश्चे्ठा देवा 

ऽइति ॥ २॥ 

त॒स्माद् इ न स्वा छतौयेरन्। यु रुषां परस्तरा 
मिव भुवति सु खनाननुव्यवेति ते प्रियं दिषतां कुव्बेन्ति 
दिषद्भो रध्यन्ति त्स्मान्रत्तौ येरन्त्स यो हेवं विदान्न- 

त्तौयते ऽप्रियं दिषतां करोति न॒ दिषुद्धो रध्यति 
तस्मानर्तोौयेत ॥३॥ 

ते दोचः। दन्तेदं त॒था करवामहै युथानडद् 
माप्रदिवं मेवाजय्य म॒सदिति।॥४॥ 

ते देवाः।। जुष्टास्तन्ः परियाणि धामानि साद 
सम॒वददिरे ते दोचुरेतेन नः स नानासदेतेन व्विघड्ः 
यो न रुतदतिक्रामादिति कंस्योपद्रषटुरिति तनृन॒प्तुरेव 

* ्युवेयुः+-द्रति ग, घ ।  1† देवाः-इति ग, घ। 



शष्ट ॥ प्रातपथ्त्राद्यणम् । ( इपर इत्रा° ) 

शाक्तरस्येति सो* वा ऽअयं पवत ऽरुष त॒नृनपाच्छाक्रः सो ̀  

यं प्रजानाऽमुपद्रष्टा प्रविष्टस्ताविमौ प्राणेदानो। ॥५॥ 

 तुस्मादाहः। म॒नो देवा मनुष्यस्याजानन्तौति स॒नसा 

सङ्कल्पयति तत्प्रा मपिपद्यते प्राणो व्वातं व्वातो 
देवेभ्य श्चाचषटे य॒था पुरुषस्य सुनः॥ ई ॥ 
 तुस्मादेतहषिणभ्यन्क्तम्। म॒नसा सङ्कल्पयति तदा 

तस॒पि गच्छति । व्वुातो देवेभ्य आचष्टे युथा पुरुष ते 
मन इति ॥ ७ ॥ 

ते देवाः१। ज॒ष्टास्तनः प्रियाणि धामानि साद्ध 

सम॒वददिरे ते होचुरेतेन नः स नुनासरेतेन व्वि्ठ डः 
यो न र्त॒दतिक्रामाद्ति त॒दहेवा श्रुष्येतहि नुाति- 

क्रामन्ति के हि स्युयेदतिक्रामेयुरन्टतः हि व्वदेथु- 
रेकः ह वे देवा व्रतं चरन्ति सत्यु मेव त॒स्मारेषां जित 
मनपजय्यं तस्माद्य रव. ह वा ऽअस्य जित मनप- 

जय्य मेवं युशो भवति युरणवं व्विद्ान्त्सत्यं व्वुद्ति 

तरेतत्तान्नपचं निदानेन ॥ ट ॥ 
` तं देवाः।। जष्टास्तन्ः प्रियाणि धामानि साडः सम- 

* भ्यो*-दति ख, सायणसम्मत् । † श्पाणोदानौ"-इति ग, च । 
{ “सङ्ल्ययति'-इति ग, घ । $ °देवा-दइति ग, घ। 

|| °देवाः+-द्रति ग, घ। 



( ४व्ष° रत्रा° ) ॥ ठतो यकारम् ॥ २९९ 

वद् दिरऽथत ऽअाज्यान्येव शह्लाना जष्टास्तन्ः प्रियाणि 

धामानि साद्ख सम॒वययन्ते तस्मादु इ न सुवशेव 
समभ्युवेयननेन्सं जष्टास्त॒न्वः प्रियाणि धामानि साङ्ख्ट 

समभ्यवायानिति येनो ह समभ्यवेयानासमे द्र येदिद् 
द्याह सतानूनप्रिरे द्रोग्धव्य मिति+ ॥ € ॥ 

अथातो ह्लात्येव।। चापतये त्वा पुरिपतये रह्ना- 
मोतियो वा ऽअयं पुवत ऽखष च्चा च पतति परि 

च पतत्येतुस्मा ऽउ हि ग्ल्लाति तस्मादाहापतये त्वा 

परिपतये खृह्वामौति ॥ १० ॥ 
तननपचे शक्षरायेति। यो बा ऽअयं पवत ऽण्ष 

त॒नूनत्ता शक्र र्तस्मा ऽउ हि णह्ञाति तस्मादा 
तन्न॒पचे शक्तरायति ॥ ११ ॥ 

शक्न ऽअओोजिष्ठायेति। रष वै शकाजिष्ठ रतस्मा 
हि खह्वाति तस्मादाह शकन ऽओजिष्ठायतिः ॥१२॥ 

अथातः सम॒वश्डश्न्त्येव?। रणतड़ देवा भूयः स॒मामिर् 

ऽइत्यं नः सोऽमथासद् यो न रतदतिक्रामादिति तथो 

ऽश्वेत॒॒ऽरुतत्स॒ममन्त इदत्धं नुः सोऽमुथा सद्यो 
रतदतिक्रामादिति॥१३॥ ` 

* “मितिः-द्ति ग, घ। 1 शृषह्नात्येव'-इति ग, घ । 

{ “ऽच्छोजिषायेति!-इति ग, घ | $ “ग्ग्रन्तयेव-इति ग, घ | 



य्र० । शतपयत्राद्धयाम् ॥ ( इप्रण त्रा) 

ते समुवश्टशन्ति। श्ना मस्यनाश््यं देवाना सोज 

इत्युनाश््टा डि देवा च्ासन्ननाश््याः सह सन्तः 
समानं व्वुदन्तः समानं दभाणा देवाना मोज इति 

देवानां वे जुष्टास्तुन्वः प्रियाणि धामान्युनभिश्स्यमि- 
स्तिपा अनभिश्स्तन्य सिति सर्वा हि देवा अभिशस्ति 

तौर अच्ञसा सत्य सपगेष सिति सत्यं व्वदालि मेद 
मतिकमिष सित्येवेतदाह सखिते माधा इति स्विते 

हि तदेवा आत्मान म॒दधत युत्समवदन् युत्सत्य मुकु 

स्तस्मादादह स्ितेमाधा इति।॥ १४॥ 

च्रुथ यास्तदवाः। जष्टास्तन्ः प्रियारि धामानि 

साड समवददिरे तदिन्द्र सन्रग्दधतैष वा ऽइन्द्रोय 

रष तुपति न॒ ह वा ऽरुषोऽ्े तताप युथा इवेद मन्यत् 

ष्ण मेव, देवास तेनेषैतदर्ययेण तपति तस्माद् 
य॒दि बहवो दुौक्चेरन् शहपतय रुव व्रत मभ्य॒त्सिच्छ 
प्रयच्छेयुः स हि तेषा मिन्द्रभाजनं भुवति यदु 
दुश्िणावता दुौक्षेत य॒जमानायेव॒तव्रत॒ मभ्युत्सुच्य 
प्रयच्छेयुरिद्< चयाहरिन्द्रो यजमान इति। ॥ १५॥ 

~ 

* “खिते'-द्रति क । 

1 माधा इति!-ङ्तिख, ममा दइतिः-द्तिग, “माषा द्रति द्रति घ। 

{ बास्तदेवाः'-दति ग, घ। $ “छव!-द्ति कं । 

|| शदति-द्रति ख, शदरतिः-दरति ग, ध । र 



( श रत्रा ) ॥ दतौयकाणर्डम् ॥ २३१ 

य यास्तुदेवाः*। जुष्टास्तनुः प्रियाणि धामानि 
साज्ख६ समवददिरे तत्साङ्गः स॒न्जघ्रे तत्सामाभवत्तस्मा- 
दाहः सत्य साम देवज सामेति ॥ १६॥ ३॥ 

॥ इति वृतीयप्रपाठके ठृतोयं ब्राह्मणम् [ 8. २. | ॥ 

श्रय तानून्नः विधातु माख्यायिका माह श्रातिथ्येन बं 

देवा इद्वा ताग्छमदविन्ददित्यादिना। पुरा किल देवाः श््राति- 

च्यनेष्ठा व्यद्रवनः इति सम्बन्धः। विद्रवणे कः प्रसङ्ग दति तं 

दभेयति- “ताग्समद विन्ददिति । तस्िन् समये "तान्" देवान् 

"सखमत्› कलदः श्रविन्दत्” प्राप्तवान् । “सङ्गं समल्छु ठचहा”- 

इत्यादौ? समच्छब्दः सङ्गमे प्रसिद्धः। तेः देवाः "चतूरः 

व्यद्रवन्” षयग्श्चताः । किमयम् ? “अन्योऽन्यस्य भिये अतिष्ट- 
मानाः । अथै च्योतिष्टोमफलरूपायेर श्रात्मनोऽभिप्राय 

मग्रकाशयन्तः, ता मसहमाना दत्यथ॑ः। “प्रकाग्ननस्येयाख्ययोख *- 

दतिः तिष्ठतेरात्मनेपदम् । “श्ाघन्दुड- इ ति* भिया ज्ञापयित 

मिष्टवाचतूर्थो । विद्रवणएप्रकारं विभज्य दग्रंयति- “श्रभनिवसुमि- 

* “यास्ते व?-इति ग, घ । 

१-- २० ब्रा ९. ४, ७, त° सं° ६.२. २.९ ब्टव्यम् । 

र-- छट° सं° १०. १६३. १ बर्टव्या | 
३-- ‹ अन्धोऽन्यस्य येः ज्योतिष्टो मफलरूपाये, श्ये वा-इति छ् । 

£- पाण सू० २.२. २२। ५ पा ०२.४.३४ 



ष्र् ॥ भ्रतपरयब्राद्चणम् ॥ ( देप्र° इत्रा° ) 

रित्यादि । शाखान्तर प्रसिद्ध पञ्चमं गण भुदादत्य सोपपत्तिकं 

पराचष्टे- ““डदस्पतिविशचदेवेरित्यु दैक श्राङरिति। तत्रोप- 

पतत्यभिधानम्- “एते इ लेव ते विश्वेदेवा ये ते चतुद्धा बद्रव- 

जिति । (तान् विद्रुतान्" परस्पर विशिष्टान्, श्रखुरराकर्साश्चाय 

मवसर दति निञित्यातुप्राप्ताः॥ १॥ 

“तेऽविदुरिति। स्यष्टम् । श्रसुररच्सानि वेः नः शश्रनु- 

व्यवागुः' श्रनुगताः । एतेलङिः गादेशः? । “दविषद्यो वे' ^रध्यामः 

रध्यतिववंश्रगमनकर्म्मा,र वशर प्राप्ता द्रत्ययंः। “हन्त सज्ञानामहा 

दति । शचुजयो पायपरिज्ञानहषे्योतनार्था “इदन्तः-गरन्दः । ““श्रके- 

काचः"-दतिः स्पश जाना तेरात्मनेपदम् । सङ्गता भवेम, 

रेकमत्यं पराप्रुवामेत्यथेः । तत्मकार माह-- “एकस्य भिये तिष्ठा- 

महा दति । “त इन्द्रस्य भिया अ्रति्ठन्तेत्यादि स्पष्टम् ॥ २॥ 

“तस्माद् द नखा खछतौयेरन्निति। यसात देवानां पर- 

विक्षेषात् शचरणा मभिभवः प्रातः, "तस्मादु दः तस्मात् खलु 

कारणात् “खाः ज्ञातयः परस्यर "न खतौयेरन्' वेमलत्येन विषं 

न द्ुयेः। “ऋतेरौयड्"* । विक्षेपे को दोष दति तत्राह. 

“य एषां परस्तरा मिव भवतौति । "यः" शतुः एषां" विशिष्टानां 

"परस्तरा मिव श्रत्यन्तदूरदेगरस्खौ भवति", सः "एनान्" शन् 

विश्चिष्टान् “च्रनुचतरेति' श्रनुप्रविशरति। तस्मात् “दिषताम्' च्रवकाश्र- 

१-- तें स° ६. २. २.९ बद्वम् । र-- पा० सू २. ४. ४१५। 
इ-- निरू° ६. ६. ४ । 8- पा० सू० ९. ३, र् । 

४५-- पाण षू २.९.२९ । 



( शअ० रत्रा) ॥ हतौयकाण्डम् ॥ २३३ 

प्रदानेन खय मेव प्रियं कुवन्ति, खय यद् “द्िषद्यः" शचभ्यौ 

रध्यन्ति' वशं प्राभ्रुवन्ति ; तसात्" न छतौयेरन्' भेदं न गच्छेयुः। 
उक्तारथस्य कञ्चित् पुरुषाथे नियमं विधन्त “ख यो हेवं विद्रा 

निति। चः कञ्चिदेव उन्तान्त देवेषु मनुख्येषु च दृष्टं जानन् 

न खतोयतेः भेदं न गच्छेत् । च्रथवा पररत्पादितो ज्ञातिभेद 

एवंविदि न प्रवन्तेत दत्यथेः । श्रत एव “दिषताम्ः च्रपि श्रियं 

करोतिः; तत्प्रवेगश्रावकाग्रस्यासम्भवात् । न दिषद्यः' ररध्यतिः वगर 

याति । तस्मात्" विद्वान् न छतोयेतः ॥ २ ॥ 

^ते होचदन्तेदं तथा करवामहे, यथा न दद माप्रदिव 

मेवाजयं मसदितौति । "यचा "नः ददम्ः टैकमत्यं कमं श्रा 

प्रदिवम् एव' दयुलोकावस्धित्यवसानम् त्रज्यम्" । “रजय सङ्गतम्” 

दत्यनेन* निपात्यते, श्रविनाश्यम्र “च्रखत्ः भवेत्, तया करवा- 

मद" दतिः उक्तवन्तः ॥ ४ ॥ | 

्रनन्तरम्- “ते देवा इति। ते देवाः जष्टाः' प्रियन्डताः 

तनू" खखमूर्तोः। अरस व्याख्यानम्- “्रियाणि धामानौति। 

अ्रभिमतानि भोगायतनानि “साद्धम्ः एकच “समवद् दिर" विभज्य 

स्थापितवन्तः । तस्मिन् काले एव मन्रुवन्- “एतेनः स्थापितेन 

श्ररोरेण "नः श्रस्माकं मध्ये सः समयातिक्रमकारौ नाना 

“श्रसत्ः विना भवेत् । एतदेव व्याचष्टे “एतेन विष्वड्धिति । 

“विष्वङ' सवेतो भवेत्, विशरणं भवलित्ययेः । तच्छेन्दाये माह- 

९-- पा० सू २, १. १०५। 
र-। अविनाश्रि-द्ूति छ । 
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रर्2 ॥ श्तपयत्राद्यगम् ॥ ( इपर इतरा) 

भ्यो न॒ एतदतिक्रामादिति। “एतत् सङ्धेतकमे श्रतिक्रामात्ः 

च्रतिक्रामेत् । “कस्योपद्रष्टरिति । “उपद्रष्टा साक्तो, "कस्य' ? तख 

पुरस्तादिदं भवेदिति गेषः। एवं प्रश्न सुपगम्य तेरेवेद सत्तर 

सुक्तम्- ^तनूनघ्ुरेव शक्षरस्येति । तन्वो देहस्य न पातयिता 

रचकौ देवः तनूनक्ता९। श्रथवा खवेतनूरात्मा प्रजापतिः, तस्या- 

काश्रः पुनः, तत्पुत्रो वायुरिति सः तनुनघ्नाः । स च शाक्रः शक्तः 

सवै कन्तेम् । तस्य पुरस्तादित्ययेः। सः क दति, तं विशिनष्टि- 

श्यो वा श्रयं पवत इति । “योऽचं' "पवते" गच्छति, वायु रित्यथेः\ । 

वाद्यस्य वायोः पुरुषचित्तदरष्ुलं कथं घटत इति, तज्राह-- “सोऽयं 

प्रजाना सुप्द्रष्ठा प्रविष्ट दति। प्रविष्ट कथं नोपलभ्यते इति 

तचा “ताविमौ प्राणोदानाविति। दमौ" प्रसिद्धौ यौ श्राणणे- 

दानौः “तोः एव स दत्यथैः ॥ ५ ॥ 

उक्तेऽयं लोकिकवचनं प्रमाणयति- “तस्मादाङ्गमेनो देवा 

मनुव्यस्थाजानन्तोति । दूरस्ानां देवानां कथं मनुग्यचित्तपरिज्ञान 

भित्यागश्र्धा॒तद्रारदारिकयेति दश्यति- “मनसा सङ्ल्ययति, 

तत् प्राण ममिपद्यत दत्यादि । प्राणप्रज्ञयोः परस्यराविनाभावात् 

मनका सङ्ल्पितं प्राणं प्राप्रोति। वाद्यवायोरिव श्रोरप्रवेश्रन 

प्राणत्वात् भ्राणणो वातम्”“-इत्युक्तम्९ । अभिपद्यते सङ्ल्िताथे- 

विशिष्टः सन्नेवेति भावः। स च वातः" सवेचाप्रतिहतगतिलात् 

५: सष २० ब्रा १. 8. अ व्यम् । आपण 0 सू १९. . १-इं | ̂  

र्-- रोतरेये त्न्ययेव वितं तानूनत्मनिवैचनम् ( १. ४. ७. ) | 

इ-- इदेव मूले (२२८ ए०) चव्यम् । 



( ४अ० रत्रा) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ २३५ 

“देवेभ्य आचष्टे, यथा पुरुषस्य मनः' वत्तेते । पुण्ये पापे वा वन्तैते, 

त मनतिटत्येवाचष्ट इत्ययः ॥ ९ ॥ | 

उक्ेऽथं मन्तं प्रमाणएयति- “तस्मादेत इति । “मनसा 

सङ्कल्ययति, तद्वात मपि गच्छतोयादि९ । स्पष्टोऽथेः? ॥ ७ ॥ 

विशेषाभिधानाय पूर्वोक्तं तानूनघ्र॒ मनुवदति- ^ते देवा 

जष्टास्तनूरित्यादिना । “तदेवा इति । "तत्" “एतेन नः सष नाना- 

खत्'"-दत्यक्त भित्ययेःः । रणेतददि' इदानौ मपि । अतिक्रमे बाघ 

माह-- के दि स्युरिति) यद्यतिक्रामेयुः, तदं के स्युः । उपपत्ति 
माह- “श्नृत डि वदेयुरिति। देवत्व मतिहाच श्रनृतवदनात् 

कुत्सिता मनुष्या भवन्तौत्ययेः। देवानां सत्यवादित्नियमे सति 

अनृतं होत्ययं दोषः स्यात्। स एव तेषु कुत त्यत श्राह- 

“एकं ह वे देवा व्रत मिति । सत्यवादफल माद-- “"तस्मादेषां जित 

मनपजय्य मिति । यत् श्रनपज््यः जेतु मश्रक्यम्,* तत् “जितम्' 

भवति । “तस्माद् यशर दति । प्राग्रुवन्तौति शेषः । ्रथवा यश्रौ- 

रूपा एव भवन्तौत्यथेः। “एवं इ” इत्यादिना उक्तायज्ञप्रशंसा । 

 ---------------=<-<--------- ~ =-= -------- 

१-- अस्त्येष मन्लोऽधवंसंदहि तायाम् ( १२. ४, 8. ) बङभिन्नपाटाश्चितः। 

२-- अतण्वोक्त पाणिनिसुनिना खशित्तायाम्- “आता बुदा समे- 

व्यार्थान् मनो युङ्खं विवच्तया । मनः कायाभि मान्ति स पश्यति 

मारुतम् । मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति खरम् -दइत्यादि 

२. ख. १-५ पलो० । ३-- प्रञ्चमो कण्डो (२२७ ए०) दद्टव्या । 

४-- “सत्यसंदहिता वे देवाः?-द्रति रे० ब्रा० १, १. € । 

५-- “्य्य-जग्धौ शक्यायः-द्रति पा० सू° ई, ९, ८९ । 



र् २३६ ॥ शतपद्ब्राद्यणम् ॥ ( प° त्रा ० ) 

“तदेतत् तानूनतनं निदानेनेति। सखखशरौ रसमवदानपूवंकं शपथ 
कमे तानूनघ्नम्, । “तत् इदानौ मनुष्टौयमानं तानूनघ्नम्' आज्य 

गरहणस्पग्रेनात्मकं कथ मेतद् भवेत् ? तत्राह-- “निदानेन कारणे- 

नेत्ययेः ॥ ८ ॥ | 

निदान मेव दभयति- “ते देवाः इत्यादिना) “देवा राज्यानि 
गरक्लाना एव खतनूरपि श्राच्येन साद्धंः -समवददिरे, श्रत 

ददानौन्तनैरपि तानूनप्र मेवं समवदात् मित्यनुमौचते ॥ 

प्रसङ्गात् किञ्चित् पुरुषां माह-- “तस्मादु इ न सर्वरेवेति । 

“सवेण बह्जनेन सह समवगति' शपथपूवेकं समय "नः दुर्य्यात् । 

तदोष माइ- नेन्म् जुष्टास्तन्व इति । “मे मम जष्टाः अत्यन्तं 

प्रियश्रताः तन्वः ग्रियघामश्ताः स्वे: साकं नेत् समन्यवायान्' 

नेव सङ्गता भवेयुरिति । नेत्" परिभये । श्रभ्यवपूरवादेतेलंट् १ । 
“अथापि नेत्येष ददिल्येतेन स्मयुन्यते परिभये इति हि. 

निर्क्रम्? । येनो ह' येनापि खल सदह श्रशक्यत्ात् श्रग्यवेयात्" ' 

तस्मे द्रोहं न कुर्यात् । तथाच लौकिकाः श्रपि ददम्" “्ाह्ः' । 

किम्? दरति, सतानूनिणे सम्भूय श्पयकारिणे न द्रोग्धव्यम् 

दति' द्रोहो न कत्तेव्य इति । “क्रधद्रदेर्त्यादिना चतूर्थो" ॥ < ॥ 

अय॒ तानूनव्राथं माज्यय्रहणं समन्रकंविघन्ते- “श्रयातो 

ग्टहत्येवापतये लला परिपतय दति+। रच श्टहामोत्यन्त एकौ 

१-- “पर्स्परसख्याय शपथरूप मान्यस्यशनम्?” रे °त्रा ०९.४.७सा गभा०। 

र~ पाण सू° ३, ४. ७ | ३-- निरु० १, ३. ई । 

8-- पा० द° ९. 8, २७। ५-- का० श्नौ° खू० ८, १.१९। | 

५  ) न व +. न~ {८ 

न 



(४च° रन्रा° ) ॥ दतोयकारडम् ॥ २३२७ 

मन्तः\ । “तनूनघे शाक्ररायेति दितौयः। शक्न श्रोजिष्ठा- 

येति दतोयः२। अस्िन् पक्वे गहामिः-दरत्यय सुत्तरयोरपि 

मन्लयोर नुषज्यते । तच खुवेण सर्वस्य प्रौ वाज्यस्यैकवारं यदणम्, 
स्थाल्याः सवेण दियेदणम् । श्रयवा “तनुनत्रे शाक्षराय-श्र कान 

ओ जिष्टाय'-दत्येतौ प्ूवंमन्त्रग्रेषौ, तथा सत्येक एव मन्तः* ॥ 

रच ब्राह्मणम्- “श्रेत आज्यान्येव गृहाना जृषटास्तनूरि ति । 

रत्येक माच्ययहणस्य श्रतलात् सवे गुणो युः । तथा च कात्यायनः-- 

“श्रौवं वरतप्रदाने गृह्णात्यापतय दति, दश्च स्ाच्याः सवेण तनून्न 
शराक्षरायेति शकन ओओजिष्टायेति, गृह्ामौति सवत्र साकाङ्घलात्, 

पूरंगेषौ वोत्तरौ, प्रतिपुरुषं च यण माज्यानि गृह्णाना दरति 

श्रुतेः" -दइ ति" ॥ 

मन््स्याय मयंः- शश्रापतयेः आर श्रभिसुखं पतत्यागच्छतौोति 

श्रापतिः', परिपततौति "परिपतिः वायुः; राज्य! लां तस्म 

-गृह्ामिः॥ १९० ॥ 

“तनूनघ्न दति । उक्तारथो तनूनतरशाक्षरगब्दौ । "रक्षने" स्वेच 

शक्राय, “श्रो जिष्टायः अ्रतिशयेन बल्लवते । “यो वा श्रयं पवते 

द्त्यारि ब्राह्मण स्पष्टम् ॥११.,१९॥ 

९-- वा० सं ५. ५.१ । २-- वा० स° ५,५. २। 

३-- वा० सं ° ५. ५, ३ । ४-- वा° सं ५, ५ (१-२-३ =) १। 
५-- का० श्रौ सू° ८. १. १९-२३। 
६-- रतदेव आव्यं तानरूतप्सञ्ज्ञं भवति (का° शौ ° खच =, १. २४. ) 1 
~ पुरस्तात् (५ क० भा०, २३४ ८०) बद्वम् । 



| २३८ ॥ ग्रतपचन्राद्यगम् । ( प्र इत्रा० ) 

गृहो तस्याच्यस्य सवेरवमगरेनं विधन्ते- ““च्रथातः समवन्धशन््े- 

बेति^। स्पभेकाले देवैः छत मन्यसङ्केतं ट परेयति- “एतद्ध वै 

देवा श्यः समामिर दति । “एतद्' वच्छमाण श्यः समामिरेः ` 

ूर्वोक्तसद्धेत मन्तरेण पुनससङ्गता अभवन् । “त्रम गत्यादिषु । 

"यः "नः' श्रस्माकं मध्ये एतत्" शश्रतिक्रामात्ः अतिक्रामेत्, खः" 

"दूत्यः देवग्चत एव॑ सन् श्रसुयाः च्रन्यथा प्रकारेण “श्रसत्” देव- 

भावाद् विनण्ठेदित्ययेः। न केवलं दिवाना मेवायं सद्धेतः, 

किज्तिदानौ न्तनानुष्टादणा मित्याह-- “तथो एत दति ॥ ९३ ॥ 

“ते समवग्दश्रन्तौ ति । अरवमगेनमन््स्याय मर्थः । हे श्राच्य! 

लं पूर्वापर, “त्रनाषटष्टम्ः श्राधषे मप्राप्तं भवसि । तथा श्रनाधर्ष- 

एय मयप्यसि । देवानाम्" “ग्रोजः' बलदूप मसि । “अनमभिशस्तिः 

निन्दकर हितम् । कन्तेरि क्तिच् *। न केवलं तादृगेव, किन्तु 

“श्रमिग्रस्तिपाः'। लिङ्गव्यत्ययः । श्रभिशस्त्निन्दायाः सकाश्रात् पाठ 

श्रसि। अनभिग््तेन्यम्" अदहिस्यम् । कृत्याय केन्-प्रत्ययो नकारोप- 

जनो यञ्च । च्रयवा अ्रनमिश्रस्तस्य खर्गादेः प्रदादवेन सम्बन्ध्यसि । 

यत एवं महानुभावं लम्, “च्र्नसाः प्रगुणेन, मुख्यया ठत््या “सत्यं 

यथाथैखरूपम् 'उपगेषम्' उपगच्छयम् । “गाङः गतौ “इत्यस्य 

^~ ~~ ~~~~-~-~----ब~ब~ब~ब-~{~्~्-ब-ब{ब्ब्ब्ौ्ू्ू्ौ्ू्ौ्ौ्ू्ौू्ौू्ू्ौ्ौ्ू्ौ्ब{ब{ब]{ ब~ [~~~ 

१. का खो. खू° ८, र. २९ २-- म्ना० पण ४६ 8 शा | 

र- कवा स < ५, ५. ष्ट | 8 ~ घा ख्ू° २. २. ९५४ # “| 

५-- पाण सू० ३.१. धू | द पा खः ३२. ४, १8 | 

~ म्वा० आन <५० चा०। ५. 



( ४० रन्रार ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ २२९ 

“लिङधं लेट्”, “सिब्बह्लम्""-दतिः सिप्त्वं च । तेन सत्येन 

खिति" सुष्टु प्राप्तौ “माः माम् च्रधाः' धारय ॥ 

मन्लं विभज्य व्याचष्टे “श्रनाष्टष्टा हि देवा आसन्नना्टव्या 

दूतिर२। प्रव कैरष्यनाष्ष्टा श्रपि देवाः परस्यरापरागेणधर्मविषया 

रपि सन्तः, पश्चात् सङतपूवेकेणज्यग्रहणेन सखशररौराण्यवमगन्तः 

पुनः “्रना्टव्याः ्रासन्', श्रतस्ल मनाषटष्टानां पुनरनाघषडेतुलात् 

तद्रूप मसि । “सदह सन्तः- इत्यादि पदत्रय मना्टव्यले डेतुलन 

निर्दिष्टम् । “सह सन्तः परस्परकमत्येन वन्तैमानाः; तथा “समानं 

वद्न्तः' यदिको नृते, तदन्येऽप्यनुङ्घुवेन्तः ; समानम्" एक मेव कायं 

मनसि द्दप्राणाःः धारयमाणः। दितौयभागश्य तात्पये माह- 

“देवाना मोज इति । श्रोजोकरूपाणां प्रियधान्ना माच्ये खापनात्। 

अनभिगश्रूयादि पदचयय्येकतात्पयैता माह- “सवं हि देवा 

श्रभिश्सिं तोरण दति। सत्य सुपगेषम्"-दत्येतस्य सत्यप्रापेः 

प्रतिन्ञारूपलेन वागात्मकलात् “सत्यं वद्ानिः-दत्येवंरूपा सत्य- 

प्राधिर्क्ता। तदेव सत्यं मेदम्ः-इत्यत्न दद"-शब्देन निटिंष्टम् । 

खिति मा धाःः-दत्यत्न "खितः-शब्दाये माह- “सखिते दि तदवा 

दति। सृष्ट प्रातं खितम् ; तदत्र सत्य मेव वदानौति प्रतिन्ञापूवेकं 

तदनुष्टान मेवेत्ययेः ॥ १४॥ 

तानुनघ्न माज्यं सवैः खुष्ट मपि सत् यजमानायैव दातव्य मितिः 

१-- पा० ख ३.४. ७।.  र्-पा०द्ध्० ३.१. ३४ । 

३-- तेत्िरौय संहि ताया मय्येष मन्तो वयाख्यातः ( ६. २. २, ५.) । 

४--का० ओ्रौ° खू° ८.२. २, ३ । 



२४० ॥ ्रतपथन्राद्यणम् ॥ ( इष दत्रा°) 

विघात माह- “श्रय यास्तटेवा इति । इन्रशब्दस्य विवचित 

मये माह- एष वा इन्द्रो य एष तपतीति ददेश 

तत्मा्तौ कोऽतिश्यो लब्ध दति तचाह- “न हवा एष दति।. 

तापकतया, न ततापेत्ययंः; "यथा इ एवः दम् इदानीं परि- 

दुश्बमानं तपनम् । तहिं कथ मास ? ष्णम् एव छृष्णरूप मेव 

शरासः । तस्मात् “तेनेव तानूनघ्नाज्यस्रौ कारजनितिनेव न्ौर्खेणः | 

दुद्धषेः सन् "तपतिः इत्यथेः। “तस्माद् यदि बहव इत्यादि, ¦ 

प्ररुतपयेवसानवाक्यं सय्टम् । “र्यस्सिच्य' उपरि तदाज्य मासिच्य। 

“ख हि तेषा भिन््रभाजन भवतोति । दन्रभाजनम्' इनरसानौयः। ` 

फलस्य साम्येऽपि गृहपति्ेन वरणेन प्राधान्यादिद्धलम् । “चदु 

दचिणावतेति । यदि तु दचिणायुक्रनकाहादिना सोमयागेन 
दौकेतेत्यथेः । स्पष्ट मन्यत्, ॥ १५ ॥ 

यजमानेन क्रियमाणस्य खामोपायस्य देवैः ङतं साममूल ` 

मित्याह-- “श्रय चास्तदेवा इति । "तत्" अवत्तं “सद्धं "सज्जघ्ने' । 

तद्येन साकं प्रक्र श्रोरकदम्बकं संहत मेक मभ्वत्, | 

"तत् सामाभवत्? ¦ देवानां सत्येनोत्पन्नलात् सत्यं देवजंः च | 

सामः॥१९॥२३२।४. २.1) 

दूति प्रौसायणाचायविरविते माधवोये बेदाथेप्रकाशर 

माध्यन्दिनिशतपथत्राह्मणएभायये 

दतौयकाण्ड चतुर्थाध्याये दितौयं नाद्मणएम् ॥ 

९-- तत् तानूनपचम् “पस्यद्च॒निदधात्यपिधायाग्टमयेन'?-दइति का 

-ओ्रौ° ख. ° ८.२.९। “पल्यन्च = कम्मयिला'-इति तदन्नौ वा० ३० । 



( ४ख० रत्रा ) ॥ टतोयकाण्डम् ॥ २४१ 

( रय ठतो ब्राह्मणम् ) 

आति्येन वे, देवा इष्टा+ । तान्तसम॒दविन्दत्ते तानू- 
नपतैः स॒मशाम्य्॑तु ऽर्तस्य प्रायशिनि मेच्छन् य॒दन्धो- 
न्यु पाप सुवदन्ताह पुरावण्टथात् पुनदौक्षा मवा- 

कल्ययस्त ऽण्ता मवान्तरां दौष्य मपश्यन्† ॥ १ ॥ 

तेऽ्चिनेव त्वचं च्विपुर्धाङ्गयन्त। तपो वा ऽच्रभ्नि- 
स्तयो दोक्षा तदवान्तरां दोश सुपायंस्तद्यदवान्तर्ं 

दोक्षा मुपायंस्तसादवान्तरदौक्षा सन्तरा मङ्गलौराञ्डन्त 
सन्तरां मेखलां पथ्यस्ता मेवेना मेत॒त्सतौं पर््यास्यन्त 
तथो ऽख्वेष रतद्यद्तः प्राचौन मव्रत्यं वा करोत्यत्र 
वा व्दति तस्येवेतन्प्राथश्चित्तिं कुरूते! ॥ २॥ 

सोऽधिमेव त्वचं व्विपल्यङ्गयते। तपो वा ऽअि- 
स्तपो दोक्षा तद्वान्तरां दौश्षा मेति सन्ता मङ्गल 
 रचते सन्तरां मखलां पथ्यस्ता मवेना मेतत्सतौ पय्थ- 

स्यते प्रजा मु हेव तदेवा उपायन्? ॥ ३ ॥ 
तिऽश्चिनेव त्वचं व्विपल्याङ्गयन्त । अभिव्वँ मिथुनस्य 

कतत प्रजनयिता तत्प्रजा मुपायन्तसन्तरा मङ्गलौ- 

 *# ^दष्टा'?-डइति ग, घ । 1 “सपश्छन्*-दति ग, घ । 
{ “कुर्ते*-दति ख, “कुरुते” -इति ग, घ । 
$ “उपायन्"?-द्रति ग, घ । 
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२४२ ॥ ग्रतपथव्राद्यगम् ॥ ( इपर ध्रा) 

राच्वन्त सन्तरां सेखलां तत्प्रजा मात्मुन्नकुव्वेत तथो 
ऽरुवैषु णतत््रजा मेवोपेति* ॥ ४ ॥ | 

सोऽपनिनैव त्वचं व्विपल्यङ्गयते। अभिव्वें मिथुन, 
वर्ता प्रजनयिता तत्प्रजा मुचैति सन्तर मङ्कलौ र चते 
सन्तरां मेखलां त्रजा मात्मुन् कुरुते ॥ ५॥ | 

देवाना मुह स्र दौक्ितानाम्। यः समिद्वारो वा 

साध्याय वा व्विरज्युते। त॒ ह स्मेतरस्येवेतरः रूपेण 
तरस्येतर मसुररश्षसानि जिधाःसन्ति ते ह पापं व्वदन्त 

उपसमेयरिति वै मां त्व सुचिकौर्षौरिति माजिघाध्सौ- ` 

रित्येव तथा नान्य मुवादाग्ि तथा नान्यः, ॥ € ॥ | 

ते दो चः। अरपौत्यन्वा? ममनेऽवादिपृडऽरिति नैवाइ 

मन्यंन मा मन्य इति।॥ ७ ॥ ॑ 

तेऽविद्ः। रयं वे नो व्विरक्षस्तरोःस्येव रूप मसाम 

तेन रश्षाश्स्यतिमोश्यामहे तेन खगु लोक समञ्च 

विष्यामह ऽइति ते्नेरेव रूप मभरवस्तेन रश्षाःस्यत्यु- 

मुच्यन्त तेन स्वगं लोकः सुमाश्रुवत" तथो सर्वेषु 

* “भेदोपेति"- इति ग, च । | 

{ (“विजते दति ग, घ ; सायगसम्मतोऽयं पाठ इति चाह डा °वेनरः॥ 

{ “नान्धुःः?-दइति ग, घ । § “अपौच्छ ले“ इति क,ख । 

|| “इति'*-दइति ग, च । ¶ “सुमाच्नबत'-द्रति च दृष्टो डा°-वैवर्य । 



( ४० दइत्रा° ) ॥ एतौ काण्डम् ॥ र४द् 

रतदग्ररेव रूपः भवति तन रा\स्यतिमुच्छते तेन 

स्वगं लोकः समञ्रते स वे समिध मवाभ्यादधदवान्तर- 

दक्षा म॒पैति ॥ ८ ॥ | 

स॒ समिध मभ्यादधाति। श्रु्रे त्रतपा््व व्रतपा 

इत्यिहि देवानां व्रतपतिस्तस्मादादाप्रे व्रतपार््व 
व्रतपा इति या तव॒ तन्रियध्सामयि यो मम तन्- 

रेषा सा त्वयि । सह नो व्रतपते व्रतानौति तदभ्चिना 
त्वचं व्विपल्यङ्गयतेऽनु मे दोक्षां दोक्षापतिम्बेन्यता सनु 

तपस्तपस्यतिरिति तदवान्तरां दोक्षा मपेति सन्तरा 

मङ्लोर चते सन्तरां मेखलां पथस्ता सवेना मेतत् ̂  

सतौ पयस्यते ॥ < ॥ 

चथेन सुतो सदन्तौभिरूपचरन्ति। त॒पो वा ऽअभ्ि- 
स्तपो मदन्त्यस्तस्मादेनं मदन्तीभिरूपचरन्ति ॥ १०॥ 

रथ मदन्तौरुपस्यश्य । राजान माप्याययन्ति 

तद्यन्मुदन्तोरूपस्य श्य राजान माप्याययन्ति व्वजो वा 

च्राज्यः रतः सोमो नेदजेणाज्येन रतः सोमः हिनसा- 

मेति त॒स्मान्सरदन्तरुपस्पुश्य राजान माप्याययन्ति॥११॥ 
तदाहः । य॒स्मा ऽरुतदाप्यायनं कियत ऽआतिश्य 

* “पुरता मृवेतत्”-दइति ग, घ । 
1 “मद त्तौनिरुपस्प्रश्य"-इति ग, घ । 



२४६ ॥ शरतपधब्राद्यणम् ॥ ( इपर शत्रा ) 

चु प्रस्तरे निह्वते। उत्तरत उपचारो वै यज्ञोऽथे- 
तद् दक्षिणेना*न्वित्याप्याययन्तयम्निववे' यज्नस्तु्न्नं एतः 
कुव्वते! तन्मिथ्याकुव्वेन्ति देवेभ्य आ्आादश्च्यन्त यन्नो वु 
प्रस्तरस्तद्न्नं पनरारभन्ते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिस्तथो 
हेषा मेतन्त मिथ्याकतं सुवति नु देवेभ्य च्जाटश्च्यनः 
तस्मात् प्रस्तरे निह्धवते ॥ १९ ॥ 

तदाह; । अक्तं निहवौरारननक्ताडऽदरत्यनक्तं हेव 
निहवोौननुप्रहर ण दयेवाक्तस्य ॥ २० ॥ 

ते निद्धवते। र्टा युः प्रेषे भगाय ऽत खतवा- 

दिभ्य इति सत्य सत्यवादिभ्य इत्येवेतदाह नुमो दयावा- 
एथिवौभ्या सिति तदाभ्यां दयावाप्रथिवौभ्यां निह्वते 

ययो रिद् सव्व मधि! ॥ २१॥ 

अथा इ समुकल्लप्य प्रस्तरम्?। अम्रोन्सदन्त्यापाई। 
ऽइति भमदन्तौत्यग्नोदाइ ताभिरेदौत्यपय्यपय्ये्धि मति- 

हरति स य॒न्नानुप्रहुरत्येतेन छत ऊर््वान्य॒द्ानि 

प्रचरिष्यन् भवत्यथ युदुपयुंपयेध्चि मतिहरति तदृवा- 

स्थानुप्रहतभाजन भवति त मश्रोधे प्रयच्छति त मभ्रौ- 
निदधाति ॥ २२॥४॥ 

॥ इति ठतौयप्रपाटकरे चतुथ' ब्राह्मणम् [ ४. ३. | ॥ 

* “द्च्िणोवा^ द्रति ग, घ । † “कुल्व ्ति-इति ग, घ । 
¡ “मधि-इति ग, घ। ऽ““प्रज्तर म्”-दइति म, घ। 

|| °दन््यापा ६“-इति ग, घ । 



( य° इत्रा° ) ॥ तौ यकाण्डम् ॥ २४७ 

च्रवान्तररौचां विधातु माद “श्रातिथ्येन वे देवा इष्टा 

तानिति । ^ते' “एतस्य' तानूनक्नसख शपयात्मकस्य दोषपरिहाराय । 

तानूनन्नस्य निन्दित माह- '“यदन्योऽन्यं पाप मवदन्निति। 

“सत्यं वदानि, मेद मतिक्रमिषम्'- त्येवं रूप भित्यथेः। “नाह 

` पुरेत्यनेन दोषपरिहारोपाय उक्तः । खोदधताया दौच्ाया अवश्य- 

 पयन्तानुवन्तेने सति प्रागगतस्य पापवदनस्य परिहारो भवति, सा 

चानुटत्तिने तैः कतेत्य्थः; मध्ये दौक्तापरित्यागादिति भावः। 

यदा खौङताया दीक्षाया ददानौ मप्यपरित्यागात् तन्डध्ये 

नूतनां (दौचां' पुनः" “न “त्वाकल्ययन्,, किन्तु प्रशतदौचाया 

श्रविरोधिनीम् त्रवान्तरदौच्चाम्' ्रपणश्यन्'२ ॥ १॥ 

अवान्तर दौक्ाकल्यनप्रकार उच्यते- ^तेऽग्मिनेव तच भिति। 

“विपल्ाङ्गयन्तः विविधं परिः परितः च्राङ्गयन्तः अवेष्टयन्; 

श्र्चि मेव लच मकुरव॑न्नित्यथंः। श्र्मस्लग्भावे कः सम्बन्ध दति, 

तत्रोच्यते “तपो वा अर्चिरिति । तपनसाधनलात् च्र्चिः तपः"; 

"टौचा' तु क्ेशात्मकलादेव (तपः । अवान्तर दौचां नामनिवेचनेन 

प्रशगसति- “तद्यदवान्तरा मिति। “सन्तरा मित्यादि । सन्तरा 

माञ्चन्तः श्रतिग्रयेन सश्चिष्टा शरङ्गुलोरद्वेन्। तथा मेखलाम्" 
श्रपि पवां शियिलबद्धां पुनः संलग्रा मङ्वन् । तदे वाह-- “पर्यस्ता 

मेवेति । "पयेस्ता मेव परितः चिघ्ना मेव । बत महतो ति च्रत्यम्”, 

तददिरोधि ्रव्रत्यम्ः। तस्यः “एतत् श्रवान्तरदोचाख्य कमं 

श्रायथित्तम्", तस्य पापस्य निहरणए मत्ययः ॥ २ ॥ 

१ 'वदाभि-दइति छ | -‰--- ते ° सं० 4 १० द्द्व्यम् | 



२२8८ ॥ प्तप थनाद्य म् ॥ ( इष शत्रा ) 

यदयं माख्यायिकामुखेनावान्तरदौकरोक्ता, त मिदानों विधत्ते 

““सोऽश्चिनेवेति । “खः यजमानः । शिष्टं पूववत् । श्रवान्तरदीचां 

प्रजासाधनत्न प्रशंसति “प्रजा सु =चेत्यादिना ॥ रे ॥ 

“तेऽग्निनैव तच मिति। “चञ्चि मिथुनस्य कर्तेति । 

बधृवरयोचग्मो भावस्याद्निख्पेचत्वात् मिथुनकर्ताध्चिरूच्यते । सा 

प्रसिद्धिः वैः-शब्दनोक्रा । श्रितपौतयोः श्रक्रशोणितरूपेण परि- 

णामस्य, पुनश देहाकारेण परिणामस्य चाग्यधोनलात् भ्रजनयिताः। 

श्रयवा कथम् श्रत्रिभिंयुनस्य कर्ताः ? यतोऽसौ “मिधुनस्य प्रजन- 

चिताः इति बयाख्यानव्याख्येयभावो दष्टः । देवानां प्रजाथेत्व 

मुक्ता, ददानौन्तनयजमानस्यापि तदथेल माह- “तयो एवेष 

एतत् प्रजा मेवोपेतौ ति । "एतत्" एतया अवान्तर दौच्या ॥ ४॥ ५॥ 

अवान्तर दौक्तारूपेण समिद्ाचानं विधास्यते, तन्मन््े “या 

तनूरियं खा मयि" इत्यादि वच्छते, तदुपोद्वातलेनाख्यायिका 

माद- देवानामु इ स दौङिताना मित्यादिना । (सभिद्धारो 

वाः समिधे हरतोति 'समिद्धारः। ““इरतेरनुद्यमने च 

इत्यचानुद्यमन इति पयदासात् तादृ शोद्यमनस्य सम्भवात् सामा- 

न्येन प्राप्तः “कमेष्यण"-दृत्यण १ । “खाध्यायं वा विष्टजत इति । 

"विष्जतेः नोचारयतिर कथित् । तं इः ससिदाहर्तार वा 

विज वा मन्त्रोत्खष्टारम् । उपलक्षण मेतत् । चलिजां मध्ये चं 

९-- पा० खू० ३. २. € । २-- पा० सू० २, २. १। 

३-- “उच्चारयतिः-दति क् । 



( ४० इेत्रा ) ॥ तौ काण्डम् ॥ २४९ 

कञ्चिन्न याप्रतम्, तम् । “इतरम् दूतरस्य रूपेण'-दूतरम् इतरस्य 

रूपेण सभिद्ादत्तरूपेण प्रवचनकान्तारम्, प्रवचनकरुरूपेए 

संमिदाहर्तार भित्यथेः । एवम् “असुररचखानि' श्रसुराश्च रच्षांधि 

च जिघां षन्ति दन्तु मिच्छन्ति। तथा सति देवाः दतिः खलु ममां 

लम्" श्रचिकौर्घौःः कक्ते मेच्छः इतिः । माः मां अजिधांसौः 

हन्तु मेच्ः' (दतिः । "पापं वदन्तः" “उपसमेयुः चन्योऽन्य प्रप्र 

वन्ति। कि मथिरपि ताद्जिषयापन्नः ? नेत्याद- “अर्नव तया 

नान्य भिति । "उवाद उदितवान् ॥ & ॥ 

“ते होचुरिति । ति" श्रसुरेरभिश्वता देवाः । श्गने! वा 

मयि दत्यम्ः अनेन प्रकारेण किम् श्रवादिषूरेः* । मनने शरुतिः? । 

तयो त्तरम्- "नैवाह मन्यम्, न मा मन्यः वा अरवादौदित्यभि 

र्युवाच ॥ ७ ॥ 

^तेऽविदुरिति। श्रयम्" चरिः नः' भ्रस्ाकं मध्ये शविरच- 

स्तमः' विरो यस्मात् स विरक्ताः, च्रतिश्येन विरक्ताः “विरच- 

स्तमः* । “श्रस्येवरूप मसाम दत्यादि । स्यष्टम् । यद्यपि मेखला- 

छष्णाजिन-घारणादिक मपि दौचाङ्गम्, तया्यवान्तरदोच्ायां 

सभिद्ाघानस्य सुख्यलात् “समिध मेवाभ्यादघदवान्तर दौक्ला सुपे- 

तौलयुक्तम् ॥ ८ ॥ 
स॒ समिध मभ्यादधातौतिर। रग्न ज्रतपा इत्यादिः" 

समिद्ाधानमन्तः । हे च्रतपा अग! “लेः लयि व्रतस्य पातरि 

९-- “जिघांसौः-इति क । स पा० रू ८. २. १५०० । 
इ काणश्रौ० सू>८.२.४क। #-- वा> सं ५,६.९१] 
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२५० ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ (श्प शत्रा ) 

सति, श्रदं व्रतपा" रतस्य पालयिता, यास भित्यथेः। सप्तम्याः 

गर-्रादे शः. । आअरयवा च्रतपाःः भवति श्वेः वम्। “श्रनि 

देवानां व्रतपतिः” इत्यच हि-शब्देन “त मग्ने व्रतपा चरसि देव 

श्रा मन्येषु"-द्रत्यादिभ्च्रत्यन्तरप्रसि द्धिरयेत्यते । “या तव' तेजोमयो 

"तनूः" रस्ति, “साः (दूयं ममापि भवतु; तथा चा ममः दूत्येतर् 

व्याख्येयम् । हे ज्रतयते' श्रगने ! "नो" श्रावां खद" श्रतानिः, चरि्ाव 

दरति श्रषः। "तत्" तेन तनूविनिमयेन मन्लगतेन । “श्नु मे 

टौकाम्"-इति मन्त्रभागेर दौ च्ा-शब्दश्रवणात् तन्मन््रभागपारे- 

नावान्तरदौचां प्राप्रवान् भवति ॥ 

दो चाह्त्यनन्तरं पुनर ङ्कुल्ादिसमञ्चनखाभिधानात् श्रादौ 

दौचाङतिः कन्या, पश्चात् समञ्चन भिति क्रमोऽवगम्यते ॥ < ॥ 

श्रय यद्यद्यजमानस्य तन्तन्मदन्तौभिः कत्तेय मिति विघत्त- 

“अयेन मतो मटन्तोभिरिति । एनं सोमं यजमानं वा । 

तश्रा श्रापो मदन्यः । श्रग्ेमेदन्तोनाच्च सन्तापकलात् तपोरूप- 

खम् ॥ ९२० ॥ 

मदन्वयुपस्पशरनपूवेकं राजाप्यायनं विधत्ते “श्रय मदन्तोभि- 

रुपस्य राजान मिति५+। “वचो वा आज्य भिति। “तं वै देवा 

श्-- पा सू ७. १. ३९. । व 1 + | 

द-- वा सं° १. ६. २। तेत्तिरौयकल्यमते मन्तान्तर रषः, यजमान 

मर्म वाचयति । ते° सं° १, २, १० सा० भा० बयम् । 

४ ~~ ऋ शौर ० ८. २.9 ख| ४ --~ त्रा° श्रो ख° <. २. € । 



( 8० इत्रा° ) ॥ टतौ यकार्डम् ॥ २५१ 

वञ्जं छवा खोम मघ्रन्-दतिश्रतेराज्यस्य वञ्जवम् । सौमस्य 

खवौषध्यनुप्रवेशरात्, रेतसश्चौषधिजन्यनात्? रेतसं सोमस्य । श्रयवा 

""पञ्चुम्या माह्कतावापः पुरुषवचसो भवन्तिःः-दू तिरः आङ्कतिषूपस्य 

सोमस्य क्रमेण रेतोरूपेण परिणमात् रेतस्लम् ॥ ११॥ 

श्रनुषेयपदायेक्रमविषये किञ्चिद् ब्रह्मवा दिनखौद्य सुद्धावयन्ति- 

तदाङ्यस्मा एतदापयायनं क्रियत दति। "यस्मै सोमाय एतत् 

श्रातिश्यं क्रियते, "त मेव श्रये" श्रायायनादि भिः सत्वन्तु युक्तम् । 

सोमसम्बन्धाभिप्रायेण चोद्य उद्धाविते यागसम्बन्धेन परिहरति- 

“यज्ञस्य वा एवं केति । एवग््कारकरमविशिष्टं कमेजातं यश्च खल् 

क्रियत इत्ययः । “च्रच' खल् एनान्' “वमत्” कलहः “ञ्रदिन्दत्' 

्ाभ्नोत् । "तेः च देवाः "पूवे संम मेवोपायन्ः कलहो पश्मनरूपं 

तानूनघरं ते छतवन्त इत्यथेः । “च्रथावान्तरदौचा मिति । शपथ 

जनितदोषपरि हाराय अनन्तर मेव च्रवान्तरदौचा कार्यां। श्रतः 

परि गेषादाषयाथनस्यान्ते निवेश्र इति ॥ १२॥ 

“तद्यदाष्याययन्तौ ति । च्राप्ायन प्रशंसति- देवो वा इति। 

खोमस्य देवत्व समथंयते- “दिवि हौति। ्रसवेवं सोमस, 

सोमस्याायने कि मायात मित्यत आ्राह- “छो वा इत्यादि । 

लष्रन्रघातकोत्यत्यथे तस्येद पौ तसोमभ्रेषस्य ठ चलेनोत्यन्तेः सोमस्य 

टरचत्वम् । "तस्यः इन्द्रेण हतस्य टठचस्य “श्ररोरं' (गिरयोऽश्ानः' 

<= 9 

९ तण स ६,२. २. ७ | इदप्य॒त्तरच 8. 8. ई बर्व्यम्। 

२-- “रेनसश्ौ षधिसाररूयत्टात्* इति ड । 
द-- छः० बा ७.९. ९ । दहो परिद्टाश्चास्लेषा कथा १४. ९, १। 



२५२ ॥ घातपथब्राद्यणम् ॥ ( इप्° व्रा) 

चाभवन् । सोभाख्यं वख्ेव सोमशरौरण्तेषु गि्यादिषु वत्तैते, 

"तत् एषः च्रश्ननाख्याः “च्रोषयधिःः 'जायतेः,- (दतिः एवं श्वेतकेतुः 

च्नदालकिः चराः सम । रतः (ता मेवः गिराबुत्यन्ना मेव इदा- 

नोन्तना यजमानाः ्रमिषुषखन्ति, न साक्तात् सोमम् । रतः 

"ताम्ः ओषधिं दौचादिभिः संस्कारैः साक्लात् सोमं दुर्वन्तिः । 

“तथो एवेना मेष इत्यादि ॥ ९२॥ | 

उलिग्यजमानकन्तेक माप्यायनं सारघमधुकल्यनयाः प्र्ंसति- 

“मधु सारघ मितिः वा आडरित्यादिना॥ १४॥ 

एतदेवाायनं* गतसारत्परिदहारात्मना प्रशसति- “यज्ञेन वें 

देवा इमां जिति जिगयूरित्यादिना, “यदेवा यज्ञस्य नितं 

यदविदुग्धं तदेवेतत् पुनराप्याययन्तोत्यन्तेन । एतद सद् याख्या- 

तम् ॥ ११५, १६॥ 

“ति वे षड् श्यूलाप्याययन्तोति । स्पष्टम् ॥ १० ॥ 

त॒ शआरआप्याययन्तौति । श्रयायनमन््तखखय प्रयमभागं याचष्े- 

“प्रदरं एष्ट देवेत्यादि५। यद्यप्याप्यायने सोमस्य सर्वेऽश्एर्नाा- 

यते, तयापि मन्ते “च्रश्रश्ः-इति वो ष्ाभिधानसामथ्ैनैव प्रत्य 

्र्ाययन्तो भवन्तौत्यथैः। “दृद्धायेकधनविद् दति । श्रवेनद्र- 

शरब्दतात्ययं माद “इन्द्रो वे यज्ञखेति। “एकधनानायायते दश- 

१-- (टूषानाख्था ( ! उश्नाख्या )-इति इ । 

२, २- छछ-पुस्तकौयपाटाविद त्वच्तरम्नमजन्यौ 

=. 4 । 
8- त° स० २.२. <= उद्व्यम् | ५-- वा स ५.9, ९॥ 
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( ४अख० इत्रार) ॥ टतौ यक्राण्डम् ॥ २४५ 

द्र बेति। एक एव सोमादिरूपो इहविःपदाथं एवः धनं येषां, ते 

देवा एकधनाः; तान् विन्दति, यज्ञे सोमपानाय लभत दतौनद्रः 

एकधनवित्"। तस्मात्" एकैक एवांश्ः शतशो दशश्रो वा एक- 

घनान् देवान् श्रापयायते" वद्धंयति, शरौरोपचख करोति, श्रत 

क्गम्रकारेण सोमास्यैकधनेन देवाना मेकधनलात् मन्तः “दन्द्रायेक- 

धनविदिः ददतिः “त्राह दत्ययः। “श्रा तुभ्य भिद्धः ्ायता भिति 

हे सोम! न्तुभ्यः व्दर्थे, लां पातुं स इन्द्रः समथा भवलिति। 

यज्ञसाघनश्रतस्य सोमखेन््राथैलावगमा दिन््रस्यैवाप्ायनं छतं भवतौ- 

त्यथः । श्रा ल भिद्धाय णायख्ेति । श्रच. सोमाप्ायनखेनद्राये- 

लावगतेश्तस्खिन्नेवाप्यायनं दघातौत्युक्तम् । अणाययास्न्सखोग्सन्या 

मेधयेति। अनेन मन्ल्भागेन घन मेषां दित्छयाष्यायनायास्मत्सखि- 

गताना ब्टविजा माशासनं क्रियते । शअ्रच्र 'खनि-मेधाः-शब्द्योः 

दातव्यं घन मनुवचनोय भित्याह-- “स यत् सनोति, तन्तद्ाह 

यत् सन्येतौति । “खन्या तिः एवंरूपेण शब्देन यदाहायजातम्, 
` ^तद्' “यत् सनोति धनं यज्ञेन यजमानः, (तदादः इत्यथः । एव 

सुत्तरवाक्य मपि योज्यम् । पूर्वापरौभ्रतस्यालुवचनस्य मेधा मन्तरेण- 

सम्भवात् मेधा शब्दस्यानुवचन मयं इति याख्यातम् । “खस्ति ते 

देव सोमेति हे सोम! तव॒ खस्िः विनाश्राभावः देम, 

अस्विति एषः । अह तदनुग्रहात् सुल्यां' सोमामिषवम् च्रभोयः 

्राघ्रुयाम् । सुत्याप्रा्चिप्रायनायास्तात्पयं माह “एका वा एतेषा 

९--“र कˆ-इति क । 



२५४ ॥ शतपथत्राद्मणम् ॥ ( दपर धक्र°) 

माोभेवतोति । “वज्ञस्योद्च मिति। ज्परिभाविनोः ऋक् | 

"उदुकु", तया समा ततिलंच्छते ॥ १८ ॥ | 

श्राप्यायन मभिधाय निंद्कव माह श्रय प्रस्तरे निन्भूवत 

द्तिः। प्र्तरस्योपरि पाणौ सम्युटौहत्य “एष्टा राचे^-द्रतिः 

मन्लजपो निद्धवः । निङ्कवश्नब्दोऽपलापे प्रभिद्धो लोके, इह 

देवानां नमस्कारादिना सान्नं विहितम् । निद्कवं सोमाषायन- 

काले सम्भावितस्यातिक्रमस्य परिहारषूपेण प्रशंसति- “उत्तरत 

उपचारो वे यज्ञ दति । उत्तर उपचार इति वअतिरेकप्रदशेनाय 

अभिधान साध्यसाघनयोरभेदाभिप्रायेण । अग्रेयेज्ञव ग्विजां 

दचिएत उपचारेण । पञ्चाद्भा गख्ितस्य गाहेपत्यस्य प्रष्ठतः करणं 

भवति, तेन भिश्याः अतं कुवन्ति"; श्रग्रः खवेदेवात्मकलात् 

सवेदेवेभ्योऽपि वजिंतो भवति । तदि प्रस्तर निद्धवेन कथं समा- 

धान मिति, तचाह- “यज्ञो वै प्रस्तर दति । दविराधारकलेन 

यज्ञनिवेतैकलात् प्रस्तरस्य यज्ञतो पचारः ॥ ९९ ॥ 

निद्धवस्य कालं निद्र यितु ब्रह्मवादिनां विचारं द ग््यति- 

“तदाह्रक्र निह्भुवौरारेननक्तारेदतोति* । किम् श्वकः प्रस्तरे 

१-- तदुपर्भिाषिनौः-दइति क । 

२-- का० श्चौ° छू० ०.२. € । ३-- वा० सं ५,७.२० | 

४-- तथा चामरः-- “पलापस्तु निद्धवः”-दइति ( १. ६. १७. ); पुनः 

“आपडवेऽपि निक्षतावपि निदवः??-इति ( ३. ३. २०७. ) च । 

अपडवोऽपलापो निकृतिः शाच्छ मिति तद्धौकायाम् । 

५-- का०श्रौ० सू" =. २,१०.११ ।. 



(8० इतरा ) ॥ कतोयकारडम् ॥ २५५ 

नि्कवः कत्ते, उतानक्त ? दति विचायंमाणएलात् श्रुतिः" । रक्तस्य 

अविलम्बेनाग्रौ? प्रहरणात् अरक्ते एव प्रस्तरे कन्ते्य मित्यर्थः ॥ २०॥ 

^ते निह्भुवत एष्टा रायः प्रष इति । निद्कवमन्त्रस्याय मथः । 

डे "एषठ" ! ठजन्तस्य सब्द्धिः । घनं यजमानाय भिच्छन् अग्रः! 

रत्र ब्राह्मणे सोमापयायननिक्भवा तिक्रमस्योक्रलात् स एव प्रसाध्य । 

"रायः घनानि, प्रयच्छन्निति गेषः। किमयम् ;? षेः अन्नाय, 

भगाय सोख्याय च । तथा खछतवादिभ्यः' सत्यवा दिभ्योऽसमभ्यम् 

"ऋतं प्रयच्छ' क्रियमाणं कमे यथान टया स्यात्, तथा कुवि- 

त्यथः । सवेदेवाखयाभ्यां ्यावाप्रथिवौभ्यांः नमः' अरस्तु । छतश्नब्द- 

स्योद् कयज्ञाद्थैषुभ्रभिमत मयं माह-- “सत्यवादिग्य दतौति) 

ष्ावाप्रयिवोभ्यां नमस्कार एव निद्धव दत्याह- “्यावाष्रथिवोभ्या 

मेव निह्भूुवत दति । श्रस्तु नमस्कारेण तयोनिंक्कवः, दतरेषां 

देवानां ख कथं कृतः स्यादिति, तचाद- “ययोरिदं सवं मघोति। 

यस्मात् तयोरन्तः दद" परिदृश्यमानं सवंम् “्रधिः खित मिति 

९-- पा० खू° ८. २. €७ | र-- “विलम्बेनास्मौ'-इति क । 
= ० ऋ = € 

इ-- त° सथ ई. २. २. € । निह्वपकारस्वापस्तम्बन स्फृट दशितः 

(खौ ख० १९.९.९२.) । 
४-- “यद्वा र्दा इति प्रथमान्तम्”-इत्यादि च व्ाख्यानम् रे° त्रा ९ 

४.€ सा० भा० द्वयम्| 

५-- निघ° १. १२. ६८ ( उदकम् ) २. १०. २८. ( धनम् ), इ. १९. ई 
( सत्यम् )› निरु° €. ४.७ ( यज्ञः ) १; ४, ४ ( वायुः) । 



२१५६ ॥ ् रतपयब्राद्यणम् ॥ ( इपर 9ब्रा० ) 

शषः; तस्मादित्ययथेः। अय वा ्रधिः-दति सत्तभ्यर्थानुबादौ, 

तयोरधौदं सवं मिति, ॥ २१॥ 

अध्व कन्तकं प्रेषं दश्ेयति- “श्रथाह समुल्लषय॒म्रसतर 
मन्न ऋदन््यापाङदतोतिः । भ्रस्तर' समुक्लष्यः सम्यग दृल्येत्ययः । हे 

'अद्रोत् !* च्रापःः कि (मदन्तो मदन्यः तत्नाः, (ताभिरेहि 

दूति, श्राहः-दूति शेषः। तम् प्रस्तरम् “अभचिम् उपयेपरि 

शरगनेरू-द्धंभावे अतिहर तिः श्रनुप्रहरेत्२ । श्रनुप्रहरणसय प्रयोजन 

माह- “एतेन दत ऊद्खानोति । "एतेनः आतिश्यायंप्रस्तरेण । 

उपयुपरि प्रहरणस्य प्रयोजन मादह-- “तदे वास्यानुग्रइलभाजनं 

भवतौति । "तम्" अष्वयुण दन्तं प्रसरम्, चग्नोत्" च्रागनो्धः 

सुरचिते देशे निदधाति खापयेत्*ः ॥ २२॥ ४ [४. ३.]॥ 

दूति ओसायणचायंविर चिते माधवोये बेदाथप्रकाशे 

माध्यन्दिनिश्रतपयन्राद्यणमास्ये 

ठतौयकाण्ड चतुर्याध्याये ठतौयं ब्राद्यणएम् ॥ 

१-- वा० सं ५.७. २। 

२-- का० रौर कू ८. २. १९ । 
द-- अति हस्ति, न प्रहरेत्'- इति क । 

9-- का० श्रौ खू० ८.२. १२। 



( 8० शब्रा ) ॥ हतोयकाण्टम् ॥ २५७ 

( चरथ चतुथे ब्राह्मणम् ) । 

गरौवा वे यन्नस्योपसुदः शिरः प्रवग्धः। तस्माद् य॒दि 
प्वग्यवान् भ॒वति प्रवर्ग्येण प्रचर्खछुथोपसुद्वः प्रचरन्ति 
तद्रौवाः प्रतिदधति॥ १॥ 

तदाः पूवाह्लेनुवाक्या सुवन्ति। ता चअपराह्ल 

याज्या था याज्यास्ता अनुवाक्यास्तद्युतिषजति तस्मादि- 

मानि मरोवाशां पर्व्वाशणि व्यतिषक्तानौमान्य॒स्ौनि ॥ २॥ 

देवाञ वा ऽअसुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे 

ततोऽसुरा रषु लोकषु पुरञ्करिरेऽयसमयो मेवास्मिंलोके 

रजता मन्तरिक्षे हरिणीः दिवि* ॥ ३ ॥ 
तद्व देवा श्रस्छृणखत । त ऽरताभिरूपसद्धिरुपासौद- 

स्तद्यदुपासोदंस्तसादुपरुदो नाम ते पुरः प्राभिन्द 
निमाज्ञोकान्! प्राजयंस्तस्मादाहरुपसदा पर जयन्तीति 

यद्होपासुते तनेमां मानुषो परं जयन्ति ॥ ४ ॥ 

एताभिनव्व देवा उपसुद्धिः। परः प्रामिन्दन्निसु- 

ल्लोकान् प्राजयंस्तथो ऽखवेष रतन्नादवास्मा ऽअस्ि- 

ल्लोके कश्चन परः कुरुतं ऽदमुानवेतन्लोकान् प्रभि- 

नुत्तौमांलोकान् प्रजयति तस्मादु पसद्धिग्येजते ॥ ५॥ 

 * (दिविभ-द्रति ग, घ । 

† “न्निमांलोकान्"'-डति क, ग, च । खव मिद्मेत्तरचापि सर्वच । 
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५८ ॥ प्रतपथयनाद्य णम् ॥ ( इष भत्रा° ) 

ता वा ऽच्राज्यहविषो भवन्ति। व्वज्रो वा ऽश्राज्य 

मेतेन वे देवा व्वज्रेणाज्येन पुरः पराभिन्दन्निसु- 
लोकान् प्राजयंस्तथो ऽरवेषु रतेन वजेणाज्येनेमा- 
ल्लोकान् प्रभिनत्तोसांललोकान् प्रजयति तस्मादुज्य- 
हविषो भवन्ति ॥ & ॥ 

स ॒वा ऽत्र्टो कुत्वो जुह्वां एल्लाति । चतुरुपश्त्युथो 
इद्त थाहशवतुरेव कृत्वो जुह्वां श्ह्लौयादष्टौ कृत्व 
उपग्धतौति ॥ ७ ॥ 

सवा अष्टावेव कृत्वो जुह्वां खृह्लाति । चतुरुपभुति 
तदजमसभिभार* करोति तेन वज्रेणमिभारेणेमा- 

ल्लोकान् प्रभिनुत्नोसांलोकान् प्रजयति ॥ ८ ॥ 

अप्नौषोमौ वं देवानाः सय॒जौ । ताभ्याः साङ्गं 
खह्लाति विवुष्णव ऽरकाकिनेऽन्यतर् मेवाधार सुाधारयति 

यु खुवेण प्रतिक्रामति वा ऽउत्तर माधार् माधार्याभि- 
जित्या ऽअसिजयानौति तस्मादन्यतर् मेवाघार माघारः 

यति युश खवेण। ॥ € ॥ 
रि ५.9 र 

थाश्राव्य न होतारं प्रुदणोते । सौद दोतरित्येवा- 

* (मतिभार?-द्रति सा °-सम्मत इति डा० वेवरः । 

† “खवेश'?-इति ग, घ । 



( ४अ० शत्रा ) ॥ टतौ यक्रागटम् ॥ २५९. 

होपविशति होता रीठष॒दन ऽउपविश्च प्रसौति प्रुखूतो 
ऽध्वयुः खुचावादत्ते ॥ १० ॥ 

सु आदातिकरामन्न्रयेऽतुब्हौीति। अआश्राव्याहाश्नि 
यजेति व्वषट्कते जुदहोति* ॥ ११ ॥ 

च्थादइ सोमायानुब्रहौति। अश्चाव्याह सोमं 

यजेति व्व॒षटर्कते जुहोति ॥ १२॥ 
श्रथ युदुपभ्डत्याज्यं मवति । तुत् समानुयमान श्राह 

विुष्णवेऽनुब्रहौत्याश्राव्याह व्विष्ण यजेति व्ठषट्क्ते 

जुहोति ॥ १३॥ 
स युत् समान् तिष्ठन् जुहोति। न युथेदु 

प्रचरन्तसञ्चरत्ययिजित्या ऽअयिजयानौत्युथ यदेता 
देवता युजति व्वुज् मेवेतत् सुश्स्करोत्यत्नि मनौकः 
सोमः शल्यं व्विष्णौ कुल्छल्ः४ ॥ १४ ॥ 

संब्वत्सरो हि व्वुजः। अ्िव्वा ऽहः सोमो राचि- 

रथ यदन्तरेण तट् विष्एरेतदे परिश्वमानः संवत्सर 
करोति ॥ १५॥ 

संवत्सरो व्व॑ज्धः। रतेन वे देवाः संवत्सरेण व्वुजेशः 
~> 

* "जुद्धये ति^-इति ख । खव मुत्तरचापि दयोः। 

† “यथेतं “इति पाटः सा °-सम्मत इति डा ° वेबरः। यथयेद्'-इति च | 

¡ “संस्कशोः-दइति क, ख । खव सिद्टोत्तरचापि स्वंच । 

$ कुर्ग्रलम्-इति ख। अय मेव प्राठः कण्डोच्छेदार् प्रर श्यः स्यात् साधुः| 



२६० ॥ प्रातययब्राद्यणम् । ( इप्र° ५ब्रा° ) 

परः प्राभिन्दशिमांल्लोकान् प्राजयंस्तथो ऽरुवेषु रतेन 

संव्वत्सरण व्वज्चेणेमाल्लोकान् प्रभिनक्तौमाल्लोकान् 

प्रजयति तस्मादेता देवता यजति ॥ १६ ॥ 

सवं तिख उपसद उपेयात् । चयो वा ऽऋतवः 
संवत्सरस्य संव्वत्सरस्येवेतद्रप' कियते संव्वत्सर मेवेतत् ` 

स्करोति दिरकया प्रचरति दिर्कया ॥ १७॥ 

ताः षट् सम्यद्यन्ते। षड् वु ऽत॒वः संवत्सरस्य 

संब्वत्सरस्येवेतदरुण' क्रियते संब्वत्सर मेवैतत् सुस 

रोति ॥ १८ ॥ 
युदय इादशोपसद उपेयात्+*। इादश वे मुसा 

संब्वत्सरस्य संब्वत्सरस्येवेतद्रूप' क्िय॒ते संव्वत्सरु मेवेतत् 
तुरस्करोति। दिरेकया प्रचरति दिरेकया ॥ १९॥ 

ताश्चतुव्विःशतिः सुम्ययन्ते। चतुव्विःशतिव्वँ संवत्छर- 
स्या्वमासाः संव्वत्सरस्येतद्रपु' करियुते संव्दत्सदु भेवे- 
तत् सुरस्करोति ॥ २० ॥ ४ | 

स यत् सायस्प्रातः प्रचरति। तथा देव सम्यत् 

सम्पद्यते स य॒त् पृ्वाह्ञे प्रचरति त॒ज्जयत्युथ युद्परालै 

प्रचरति सुजित मसदित्य॒य युज्नुहोतौदं वे पुरं युध्यन्ति 
तां† जित्वा खा६ सतौ प्रपचन्ते ॥ २९१॥ 

गैः € उपरेयात्^-इति ग, च । 1 नास््येतत् पदं ख-पुरतके 



( ४० त्रा ) ॥ टतौ काण्डम् ॥ २६९ 

स युत्प्रच॒रति। त॒द्य्यत्यथ यत् सन्तिष्ठन्ते त॒ज्जयत्युथ 

य॒ञ्जु्ोति स्वा मेवेतत् सतौ प्रपद्यते ॥ २२॥ 

सु जुहोति। युथा दिरोकस्याहः प्रचरिष्यन् सुवति 
या ते ऽजरग्नेऽयःश्या तनुब्वुषिष्ठा गच्रे्ठा* । उं व्वुचो 
अपावधोचेषं व्वुचो श्पावधौत् स्वादेत्येवररूपा हि 

सासमैदयस्मयौ हि सासौत् ॥ २३॥ 

चथ जुहोति । युया दिरेकस्याङ्धः प्रचरिष्यन् भवति 
या ते ऽअग्ने रजःश्या तनृव्वंषिष्टा गह्वरेष्ठा । उमर 
व्ुचो ऽश्रपावधौत्वेषं व्वचो ऽश्रुपावधौत् खाहेत्येवश 
रूपा हि सासौद्रनता हि सासौत् ॥ २४ ॥ 

चथ जुहोति । यया दिरकस्याहः प्रचरिष्यन् भुवति 

या ते ऽग्रे हरिश्या तनृब्वेषिष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्रं 

व्वुचो ऽआपावधोचलेषं व्वचो अपावधीत् खाहेत्येवुरूपा 
हि सासौड्रिणौ हि सुासौद् यद्यु इादशेपसुद उपे- 

याचतुरह सेकथा प्रचरेचतुरह मेकया ॥ २५॥ 

अ्रथातो व्रतोपक्षदा भेव । पर उव्वौरव्वा ऽअन्या 

उपसदः रोऽहनौरन्याः स यासा मेकं प्रथमां दोग्ध्यथ 

दाव बचौस्ताः परडर्व्वोरथ यासां चौन् प्रथमां 
-~----- 

* शगन्वरेषटा-ङति डा०-वेनर-सम्मतः । ख्व मुत्तरयोशख दयोः । 



स्र ॥ एतप थन्राद्छय णम् ॥ (इपर व्रा ) 

= <स, $ (०९ नि) न 

दोग्ध्युथ दावशेकं ताः परोऽह्नोयां वं पुरोऽ्वौस्ताः पर् 

उब्वौयौः पर उव्वौस्ताः परोऽयैः ॥ २६ ॥ 
म गो [ (क 

तपसा वं लोकं जयन्ति तदस्येतत् परः-पर रव 

व्वुरौयस्तपो भवति परः-परः श्रुया\संल्लोकं जयति 

व्वुसौयानु हवाक्लिंल्लोक भवति यु रण्वं' व्विदान् 
पुरोऽ्नौरुपसद उपेति तस्माद् परोऽ्नौरवोपसुद 
उपेयाद् युदय इाद शेपसुद उपेयात् वौ षतुर ह दोयेट् 
दौ चतुरह मेकं चतुर हम् ॥ २७॥ ५॥ 

॥ ठ्तौयप्रपाटके पञ्चमं ब्राह्मणम् [ ४. ४. | ॥ 

इत्य मातिश्च मभिधाय श्रयोपसदस्तत्कालद्चाह- “मौवा वे 

यज्ञस्योपसद्ः, शिरः प्रवग्येः° ; तस्माद् यदि प्रवग्येवान् भवति, 

म्रब्येण प्रचयायोपसद्धिः प्रचरन्तोतिः? । तत्" तेन प्रवर्ग्यानन्तरर 

सुपसदनुष्टानेन योवः अवयवापेचया बह्वचनम्, प्रतिदघातिः 

शिरसा सह योजितवान् भवति । “न प्रथमयज्ञे प्रटृञ्यात्”-दति" 

९-- शेतरेयत्राद्ये आतिश्यस्य शिरस सु पसदां ग्रौवात्वम् (१. ५. ८.) । 

र-- “परवर्गयोपसदावतः”- इति का० खौ ° खू° ८. २. ११५ । 

इ-- पवग्ये सुपरिद्धार् वच्छति ( २६. २. १. ) । . 

४-- इवोपरि ्टादच्छति ( २६. ७. ५३. ) । 

षी 



( ४० त्रा) टतौ यकारम् ॥ २६ 

निषेधसम्भवाट् “यदि प्रवग्येवान्"-इव्यक्तम्*। श्राश्वलायनोऽपि 

प्रयमयज्ञेनेके घम्मेम्-दतिः ॥ ९ ॥ 

“तद्या: पूर्वाहेऽनुवाक्या भवन्ति, ता च्रपराहे याच्या दति । 

““्र्निटेाणि जनद्" “य उग्र दव श्रयहाः, “लं सोमाभि 

सत्यतिः” “गयस्फानो श्रमोवहाः, “ददं विष्णुविंचक्रमे- 

“चोणि पदा विचक्रमे इति चौणि युगलानि करमेणभ्ि- 

सोमविष्ण्नां याज्यापुरोनुवाक्याः. । तेष्वाद्याः प्रातःकालो पसदि 

पुरोनुवाक्या भवन्ति, दितौया याज्याः; सायङ्ालोनोपसदि 

तु दितौयाः पुरोनुवाक्याः, प्रथमा याज्या इत्यर्थः । गौवाण 

मङ्गुलिवत् प्रसिद्धपर्वाभावात् श्रस्ौनि'-दल्युक्तम् ॥ २ ॥ 
उपसदो लोकजयसाधनलेन प्रपंसति- “देवाश्च वा असुराख- 

त्यादिना । अ्रयस्मयोम्'- इत्यन्न “अयस्मयादौनि कन्दसि-इ तिः 

भ-सञ्ज्ञायां पद्-सञ्ज्नाया बाघादुचाभावः। “हरिण दिवौोति। 

हरितवणां पुरोम्, सुवणेमयो भत्यः ॥ ३ ॥ 

“तद्वै देवा श्रस्युठतेति । तत्" पुर त्रयम् श्रयत “श 
दिसायाम्” हिंसितवन्तः, ते “देवाः । यस्मात् “एताभिः' 

९-- अतरख्वोत्तं कात्यायनेन "“डषसदेव वाप्रवग्यं*- इति ८, २. १६ । 
र-- चार श्रौ ख ०.०.१९ । इ३-- ० सं ° €. १९. २४, २९ । 

४-- ० सं° १. ९१. ५, १२ । ५-- ० सं १. २३. १७, १८। 
ई-- विह्िताश्चेताः एे° ब्रा० ९. ४. < ; आआश्च° स्रो सू ४.८, ८। 

ॐ-- शेतरेयकेऽप्येव मेव, किञ्चिद् विशेषोऽपि तच उष्यः (१. ४. <. ) । 

स्-- प्रा० कु १.४. २०। ९-- खा० प १२ घा°। 



२६९8 ॥ परतप थनाद्यणम् ॥ (श्प भत्रार ) 

चिभिरग्रेयादौष्टिभिः कमेभिः सामर्थेनेत्यथेः । 'उपासौदन्' 

अरसुरनिगेमनप्रतिबन्धानि चौणि पुराण्ाटरत्य न्यवसन्नित्यथेः। 

रत उपसदसाधनवाटदासा सुपसन्नाम सम्पन्न भित्यथेः२ । उक्र सुप- 

सदां जयसाघनल्व लोकप्रसिद्धा दृढयति- “तस्मादाह्रूपसदा 

परं जयतति । श्राह श्रभिज्ञाः कथयन्ति, “उपसदा उपश्दन- 

दु गेवेष्टनेन । श्रमिज्ञाना मभिधानं न गषेत्याह- “यर्डेति । 

"उपासते उपेत्यादृखन्ति ॥ ४ ॥ | 

“एताभिवै देवा इति। “तथो एवैष एतदिति एतया 

उपसदा “एषः यजमानोऽपि पुरः प्रमिनल्ति, जयति चेति शषः। 

न केवलं पुरस्य जयः, रपि तु जेतव्यपुर मेव न भवेदित्याह 

"नादेवास्मा च्रस्िंल्लोके कश्चन पुरः कुरुत इतिः ॥ ५॥ 

तथो एवैष एतत्" -दइति यत् सङ्गनेण्णोक्तम्, तदेव खष्ट- 

यति- “ता वा च्राज्यहविष इत्यादि । खष्टम् ॥ & ॥ 

प्रचानयागच्यायं माज्ययरहणप्रकार माह- "स वा च्रष्टौ कृतो 

जां ग्णाति चतुरुपशतौतिर। “्र्टौ कलः" श्रटवाराटृत्या ॥ 5 ॥ 

ख वा ्टावेव क्वो जुङ्का मिति। श्च (एवकारेण 

"यो दतरयाद्धः”-दति केषाञ्चित् पच्छो निरस्यते । “तदयज्ञ 

मतिभारं करोतौति । तत् तेन जुङ्धा मष्टौ छलो गरहणेन, राज्यस्य 

९-- ^प्रणौ तादुषसत्-इति का० श्रौ ° ख° <. २. २० ब्ध्यम् । 

२-- ितरेयत्राद्यण-तेत्तिरौयसंद्ितयोरप्येवम् ( ९. ४. ई, ६. २. ३, ) । 

द- का० श्रौ ° स ०. २. २९, २७। 



(४अ० 9नरा०) ॥ . दतो यकाण्डम् ॥ २९५ 

वज्जलात्, तस्य च मुखत एवाष्टवार ग्रहणात्, वज्ज सेव सुखप्रदेश- ` 

भारवुक्तं कृतवान् भवति ॥ र ॥ 

प्रकारान्तरेण जह्वा मष्टौ रलो ग्रहणं प्रशंसति- “्ग्नोषोमौ 

वे देवानां सयुजौ, ताभ्यां सादधं खहाति; विष्णव एकाकिन इति । 
ख्हातौति ग्रेषः\ । प्रहृतिवदाघारदयप्रसक्तौ खुच्यां दितौोय 

माघार् निषेधति- “श्रन्यतर मेवाघार भिति। वं श्रवेणाघार- ̀  

यतिः त॑ मन्यतर भित्यथेः । अभिजयसाघनलेनान्यतर माघार 

प्रणंखति- “प्रतिक्रामति वेति । उत्तराघारानन्तरं प्रतिक्रमण- 

सम्भवात् तष्य वाभिजयरूपलात् जेतयाभिजयाय सखौच मेवाघार 

माघारयेटिति स्दिः ॥ €< ॥ | 

“दरथाश्राख् द सोतारं प्रहृणोत इतिः । श्रध्वयुरादः श्रा्आ- - 

वयः द्दुद्ाः ““च्रव्रिद्वो दैव्यो होतेत्यादि “मानुष इत्यन्तं न 

्रूखादित्यवं : ; किन्तु श्रौ होतः" इत्येव ज्यात् । तथा चाश्च- 

लायनः- “ईडितः पौद होदरिति वोक्तं उपविगरेत्”~दइति। 

“होता रोष्टषदन ररविश्च प्रसौतीति । बेदेङ्त्तरा ओणिदाट- 

षदनम् । “इतवतौ मध्वदं ख माखखः-इत्यनुजानौया- 

दित्ययः। ख्चौ" जुहपष्डतो ॥ ९ ° ॥ 

“स श्रादातिक्ामननित्यादिर । ्रतिक्रामन्' श्रःडवनोयस्य 

दकिणभागं प्रति गन्तु वेद्यतिक्रम कुवन्, “प्रयेऽलुत्रूि”-दति' 

र 

१ त° स° ९.२. ३. ४-द् च्यम् । 

२-- का० श्रौ° सू ८.२, ३०। 
द का" शनौ" ड ८.२, ९९। 

-34 



२९६६ ॥ ग्रतपयब्राद्यणम् । (दपर प्रा). 

होतारम् श्रा । श्रद्मर्यागाथं मनुवचनं नृहोत्यथः । पुनराश्रावण- | 

मत्याभ्रावणानन्तरम् “श्रभ्चि यजः-'दरतिः श्राइ। याच्यं पठेति 

ब्रयादिव्ययः । वषह्कते' होता ‹ वौषट -दल्यक्तः ॥११॥१९२॥. | 

विष्णोरनुवचनकाल माह-- “त्रय यद्पश्त्याज्यं भवति, तत् । 

समानयमान श्राह विष्एवेऽनुत्रूहोतिः । “समानयमानः' चुका 

प्रचिपन् ॥ १२॥. 

“स यत् समानन्न तिष्ठन् जुदोतौति । श्रच' एतस्िन्नवादव- 

नौ यद् चचिएदे शे । “न यथेदं प्रचरन् सञ्चरतोति । दशरेपूणेमासे्यां 

'ययेतं' येन मांण गतः, तेनेव पुनरपि हविरवदानाय गच्छति, 

तथात्र न कत्तव्य मित्यर्थः । तथाविधे एकत्रैव होमः च्रमभिजित्ये 

भवति । श्रतः “त्रमिजयानि'-दति एकवैव तिष्ठन् जुह्यात् । 
प्ररुतिवत् प्रतियाग माक्रमणप्रत्याक्रमणे न कायं; रपि तु सल्ल 

देवातिक्रम्य चौन् यागान् कुर्यादिति तात्पर्याथेः। अन्यादियाग- 

चयं प्रपरंसति- “श्रय यदेता इति। कथ मेतासां यागेन यज्ञः 

संतो भवतोति तदिभज्य दग्रेयति- “श्रप्नि मनौक मित्या 

दिना। “अनोौकम्' वज्स्यर सुखप्रदे शः, “श्रयः ततः पूर्वां भागः, 

कुल्मलं तत्पुच्छभागः* ॥ १४ ॥ 

१-- “द्धं तवा सीमाय?-इति का० श्रौ ° दखू० ८. २. ३२ । 

२-- का० खो° खू° ८. २. ३३ । 

२- “यक्ञस्यः- द्रति छ, च । £-- “कस्पं-इति छ । 

५-- “अभि मनौकम्, सोमं. शल्यम्, विष्ण' तेजनम् इति ते° सं° ९. 

२. ३. ९ । रेतरेयकेऽप्येव मेव (१. ४, ८. ) | ` ` 



(ष्च त्रा) ॥ ठतौ यकाण्डम् ॥ २६०9 

उक्त वज्जलं संवत्सरतयोपपाद्च प्र्रंसति- “संवत्छरो दि वज्ो- 

ऽभिर्वां श्रहः सोमो राचिरथ यदन्तरेण तद् विष्णरिति । चरको 

राचश्च योऽन्तरालः कालः, स विष्ण्रित्यथेः; पूर्वोत्तरोभयकाल- 

व्यापिलादिति भावः। "एतत्" चयं "परि श्चवमानं' पुनःपुनरावन्त- 

मान “स्वत्सरः निष्यादयति ॥ १५॥ 

"संवत्सरो वञ्च इति। स॒ च संवत्सरः" 'वज्चः'; वज्च- 

रूपाग्यादि ्याटत्तिरूपलात् । “तस्मादेता देवता यजतोति 

उपहारः ॥ १६॥ 

उपसदां चितं विधाय प्रशंसति- ““स वे तिख उपसद उपेयात् 

चयो वा तव द्या दिना९। “दिरेकया प्रचरतो तिः। श्राग्रेयादि- 

यागचयस्य व्यापकोपसन्तया एकस्मिन्नहनि शदिः प्रचरति श्रनु- 

तिष्ठेत् । तथा विधानुष्टानस्य दिनच्रयकन्तेव्यता वौ ष्एयोच्यते ॥ १७ ॥ 

दिनचयेऽपि दिर्दिरदुष्टानं प्रंसति- “ताः षट् सम्पद्यन्त 

दत्यादिनाः ॥ १८॥ 

चित्वपक्चवदु पसद्भाद शत्रपच्च मपि विकल्ययति- “यद्यु दादणे- 

पमद् इति"। ्रस्जिन्नपि पच्चे प्रतिदिन मुपश्दोदिदिरलु्टान 
विघन्त- “द्िरेकया प्रचरति दिरेकयेति । वोग्छा पूवेवत् ॥ १९ ॥ 

दिरेकयाः-दत्यक्त दिर नुष्टान मनूद्य शचुजयसग्पत्यानुकरल्या- 

त्मना प्रशंसति- “ताश्चतुविश्रतिरित्यादिना॥ २०॥ 

९-- क स्रौ° सू० ८.२. २९ । र-- का० श्रौ° सू० ८.२. २९ । 

इ-- ते° सं° ६. २. ३. €-१२ ब्व्यम् । 

9-- का० श्रौ° ख० ८,२.४० 



^, ॥ ॥ ए्रतपयव्राद्यणम् ॥ (दपर त्रा) 

“स यत् शायं प्रातरिति\। सम्पज्तिसाग्ये विभन्य दशेयति- 

“स॒ यत् पूर्वाह्ने प्रचरतो ति । पराहप्रचारः शचुजयमाचरूपः, श्रप- 

राह्प्रचारस्तु॒ साकस्येन जयात्मक. इत्यथः । श्राग्रेधादियागच्यवत् 

दविहोमष्ूपं ` कञ्चिदुपसद्धोमं विधत्ते “त्रय॒ यन्नृहोतोति । 

च्रचापूर्वाथैवाद् यच्छब्द तिरस्कारेए 'विधिरभ्युपगन्तयः। विदित 

सुपसद्धोमं पूर्वयागे जितस्य खाधौनोकरणात्मना प्रशंसति- “ददं 

वै पुरो युद्धान्ति, लां जिला खां सतीं प्रपद्यन्त दति । इदं हि 

लोके दृश्यत दति शेषः । जेतारः प्रथमं पुरं खडान्ति, भिन्दन्ति, 

पञ्चात् तां जयन्ति, सुविजिताख्च पुनः ङा मात्मोयां प्रपद्यन्त 

दति ॥ २९॥ 

लोकप्रकारं प्रहृतकभरि विभच्य॒टगेयति- “स यत् प्रचर- 

` तौति। प्रचारः आतुरे समािपर्यन्ते यागचयप्रयोगः, स 

एव युद्धस्थानोयः । रत्छलसमापरमं, तत् जयछागोयम् । उपखद्भोमः, 

स॒ जितस्य सखाधौनलसन्पादनाह्मदःः ॥ २२॥ 

प्रयमदिनोपषद्धोमे मन्लं विधातु माह- “ख जृहोति यया 

दिरेकस्या ङ्कः प्रचरिव्यन् मवतो विः । उन्मलुसद्कौत्ेन सुपसद्यागव- 

दुपसद्धोमोऽपि एकञधिन्नहनि द्धिः दतै इति श्ञायनार्थम् । 

मन््रस्याय सधेः? । हे श्रे ! तिः तव या तनूः “रथःश्रयाः जरयसि 

शेते इत्ययःशया, श्रयो र्पेत्य्थैः। वर्षिष्ठा उर्तदा, "गङ्रे्टा" 

९-- का० श्रौ द् =. २. ३७. । ते° सं ६. २. ३. ७, ८ बरयम् । 
र-- का रौर इू०८. २. ६५। 
इ२- वा० स ५.८. १। | 



(४० 9त्रा°) ॥ टतौ यकारम् । २९९ 

गङ्करे परेरनिगेभ्ये स्थाने वन्तेमाना श्रसि, खा तनूः मम “उयं' 

"वेषं वचः श्रपावधौत्' । उग्रस््ेषयो र धेस्तेतन्तिरौयके खट 

मान्नातः- “अशनया पिपासे इ वा उग्रं वचः, एनश्च वैरहत्यञ्च 

लेषं वचः” द्रति । मन्ते यादृगूपा तनूनिर्दिं्टा, सा न स्य 

त्याह- “एवंरूपा हि सासोदिति ॥ २३॥ 

एवं दितौयढतौ योपसन्बन्त्रावपि वयाख्येयौर ॥ २४ ॥ ¦ 

एव सुपसन्तयस्य मन्ान् निदिश्व, इाद णोपसत्यचे न्यायसिद्ध 

मथं ब्राह्मणं खय मेव विस्यष्टं॑द शेयति- “चदु दादशरोपसद 

उपेयाचत्र ह मेकया प्रचरे चतुरह मेकयेति । श्रयःशयेत्येतन्मन्तत- 

साध्या एकोपखत्, तादृ शौ चलुश्वर्] श्रावत्तेयेत् । पुनञ्च दितोय- 

मन्लसाध्ययापि दतु मावत्तेयेत् । ठतोययाय्येवम् । एवं दादश 

सम्पाद्या: ¦ कोऽयं उक्तौ मदति ? वःप्रयादौनां याणां मन््लाणं 

मध्ये एदैकख मन्तश्वकिकोपश्चदं गला चहु दिनेषु प्रथमं श्या ति 

चरग्रेऽवःधयः-इति मन्त ॒रावन्तयेत्, गुनः पञ्चमादिषु चतुषु 

दिनेषु र्ःयेवि दन्ल सावन्तेयेत्, ततो नदसादिषु चतुषु दिनेषु 

हरःशयेति मन्त्र मावन्तैयेदित्ययःर ॥ २५ ॥ 

"“श्रथातो ब्रतोपवद्ा मेवेत्या दि । यासूपसल्छु यजमानो त्रतयति 

पयः, ताः श्रतोपसदः, ताषां मौमांसा कियत इत्यथः । "पर- 

र्वोः उपयंपरि एकड्मादि स्तन्द्या व्रतदद्धियांखस्ति, ताः “पर - 

१-ते° सं० १.२. १९ सा० भार जरम् । 

२-- वा० सं ५.८. २, इ । 

इ-- का० श्रौ ° ० ८. २. २५, २८। 



२७० ॥ ग्रतपथब्राद्यणम् । (स्प्रर प्र्रार ) 

उब्येः उपषदः । "ताः" केचनानुष्टातारोऽनुतिष्ठन्तौति शेषः । उक्र- 

वेपरौत्ययुक्राः “परोऽह्यः' उपयुपरि हसगेस्य इत्यथः? । “ताः” केच- 

नानुष्टातारोऽलुतिष्टन्तोति । तद्दिविधाना मणुपसदां खश्ूपतो 

विचायेमाणे पयेवसानच्येकष्प्यान्न वस्तुतो भेदोऽस्ति ॥ २६ ॥ 

श्रथापि परोऽङ्ञीरेवोपेवात्; कस्माद्धतो रिति तचाह- “तपसा 

वै लोकं जयन्तोति। परोऽङ्ौषु उपयुपरि सनह्वासेन पयो हासात् 

तयोडेद्धिरूपयुपरि भवति, तथा लोक मणयुपथ्युपरि जयति । तथा 

परडर्गो-पच्चे स्तनबा्व्यसन्भवेन शरोरक्याभावात् चिरकालं 

ग्रलोके “वसोयानेवः उसुमन्तर एव (भवतिः । दाद शो पसत्पच्चो 

ब्रतप्रकारः कथ मिति, तच्राह-- “यद्यु द्ादगशेतिर । प्रथमं “चतुरहं 

प्रथमेषु चतुषु दिनेषु प्रतिदिनं “बंसौन्' स्तनान् 'दोहयेत्' 

दितौये चतुरहे श्दौ-दौः, दतौये च "एकैकम् इति ॥ २७॥ 

५[४.४.|॥ 

दति ्रौसायणाचायेविरतिते माधवो वेदाथंप्रकागर 

मा्यन्दिनिशतपयब्राद्यणभाय्ये 

ठतौ यकाण्डे चतुर्थाध्याये चतुयं ब्राह्मणम् ॥ 

९-- “चिस्तनं प्रथमायां दोहयति, र कापचयेनोत्तरयोः-इति काण श्रौ ° 

सू° ८, ३, १, २ । 

२-- का० श्रौ ० ८. ३. ४। ३-- का० ्रो० द° ७३. ५। 

£ -- ते° षं ° €. २. ३. ७-१४ बड्व्म् । 



(४० व्रा) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ २७१ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो दाद् निवारयन् । 

पुमो ् चतुरो देयाट् विद्यात यंमहेश्वरः ॥ ४ ॥ 

ब्रह्माण्डं गोसदखं कनक हयतुला पूरुषो स्वणेगभम्, 

सपतान्पौन् पञ्चस र स्तिद शतरलताधेनुसौ वणम: । 

रन्ोखां रुक्मवाजिद्धिपमदितरयौ सायणिः सिङ्गनार्यो, 

व्यश्राणोदिश्वचक्रं प्रथितविधिमहणग्तयुक्त घटञ्च ॥ ` 

धान्यादि धन्यजन्म्रा तिलभव मतुलः खणेज वणेमुख्यः, 

कार्पासौयं छपावान् गुडद्धत मजडो राजतं राजप्रज्यः । 

च्राज्योत्थं प्राज्यजन्मा लवण्ज मनृणः श्राकंरं चाकंतेजाः, 

रन्नाच्छो रन्नरूपं गिरि मृत सुदा पाचसास्सिङ्गनायः ॥ 

द्रति श्रौमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागंम्वत्तैक- ` 

ग्रौहरिहरमहाराजसाम्राज्यघुरन्धरेण 
सायणाचाथेण विरचिते माधवोये वेदायप्रकाग्र 

माध्यन्दिनिश्रतपथन्राह्मएभाय्े 

दतौयकाण्ड चतुर्थाध्यायः समाप्तः ॥ 8 ॥ 

॥ इति ठृतोयकाण्ड तृतोयः प्रपाठकश्च समाप्तः. ॥ 

[रि 

९-- “करण्डा सह्या १२२-इति क, ख ; “कण्डिकासड्या १२९-इति 

1१;॥ 1०१ ९१९९।११।९7 5 70 ९१२९९ ऋ१, 

8 त्रा० २२ कम, ५ त्रा २७9 कर ; सङ्कलनया ९२२ इति सिद्धम् । 



( ५२७ | ॥ 

अथ 

चतुथ प्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम्, . 

शपि वा 

पञ्चमाध्याये प्रथम ब्राह्मणम् । 

~ च ---- 

॥ हरिः ॐ ॥ ` 

तद्य ण पर्व्वाद्ो व्वषिष्ठ॒स्थणाराजो भवति । 

तस्मात् प्राङ् प्रकामति चौन् व्विकमांसच्छङ निदन्ति 

सोऽन्तःपातः* ॥ १॥ 

त्स्मान्मध्यसुच्छङ्ोः। । दक्षिणा पृच्चद्श व्विकमान् 

प्रकामति तच्छङ्धं नदन्ति सा दृशि श्रोणिः ॥ २॥ 
तस्मान्ष्यम्च्छङ्ोः। उदङ् पञ्चदश व्विकरमान् 

प्रक्रामति दुच्छङ्ं निहन्ति सोत्तरा श्रोणिः ॥३॥ ` 
तस्माद्ध ष्यमा च्छङ्ोः। प्राड् षडविंशतं व्विक्रमान् 

प्रक्रामति दच्छद निहन्ति सु पुवाङ्ः।॥ ४ ॥ 
तसान्मध्यनाच्छङ्ोः। । दशिणा दादश व्विक्रमान् 

प्रकामति तच्छङ्क नदन्ति स दुश्िणोऽश्सः ॥ ५॥ 

* तु-इति, †--ऽ-¶ क्ोः-इति,. ॥ डंः-दति च ग, घ । 



( ५अ० शत्रा ) ॥ दतौयकाण्डम् ॥ २७ह् 

तस्मान्यध्यमाच्छङोः*। उदङः द्वादश व्विकमानं 

प्रकामति तच्छङ्ग निहन्ति स ठत्तरोऽ्स रषा माचा 

ववुः ॥ & ॥ 

चरु य॒त् चिशशदिक्रमा पञ्चाद् भवति । चिध्छदषया 

वं व्विराड विराजा व॑ देवा अस्मिंल्लोकें प्रत्यतिष्ठ- 
स्तयो ऽखवेष॒ रतदिराजंवास्मिल्लोके प्रतितिष्ठति ॥ ७॥ 

अयो ऽञ्पि चयस्िशश्त्यः। चयस्विर्शदष्रा वुं 

व्विगाड् विराजंवास्मिललोके प्रतितिष्ठति ॥ ८ ॥ 

अथ यत् पटविःर्श्दिक्रमा प्राचौ भवति। षट- 
 चिध्छदक्षरा वं हतौ खत्या वं दैवाः स्वगु सखो क 
समाञ्नवत तथो शेषु ऽर्तडदहत्यंवं स्वगं लोक सम- 

मनते सोऽस्य दिव्याहवनौयो भवति ॥ € ॥ 

अय यच॒तुव्विशतिविक्रमा युरस्ताद्वति। चतु 

विविशत्यक्षरा वु गायकौ पुव्वाद्ा वु यज्ञस्य गायकौ 
पूव्वाड्ं रष यज्ञस्य तस्माङ्तुविःशतिविक्रमा पुरस्ताद् 
भवत्येषा माचा व्वेदेः ॥ १० 

श्रथ यत्पश्चादरौहसौ भवति । पखादरोयस्तौ प्र 

* इनेः"- दरति ग, घ । 

{ 'अस्म्िलोके”-इति क, ग, घ | ख्व मुत्तर्चापि 
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२8 ॥ ष्रतपथत्राद्यगम् ॥ ( श्प्र शब्रा) 

्रोणिरिति वे योषां प्रशसन्ति य॒देव॒ पश्चादरौयसौ 

भवति पश्चादेवेतदरौयः प्रजननं करोति तस्मात्+ 
पञ्चाद् वुरौयसः प्रजननादिमाः प्रजाः प्रजायन्ते॥ ११॥ 

नासिका इ वु ऽरुषा यज्ञस्य युदुत्तरवेदिः। 

चथ युदेना सुत्तरां व्वेदेरुपकिरति तुस्मादत्तर 

वेदिर्नाम ॥ १२॥ | 

दुय्यो हइ वा {इद ममे प्रजा आसुः । आदित्याशे- 
वुङ्गिरसश्च ततोऽङ्गिरसः पुव्वे यक्नः सुमभरसते यज्ञ 
सम्भृत्योचुरसि मिमां नः आःसुत्घा मादिव्येभ्यः प्रब्रह्य- ` 

नेन नो यज्ञन याजयतेतिः ॥ १३ ॥ 
ते हादिल्या ऊचुः। उपजानौत युधास्सानेवाङ्गिरसो 

याजयान्न वय मङ्िरिस इति ॥ १९ ॥ 

ते होचः। न। वा अन्येन यज्ञाद्पकमण मस््यन्तरा 
मेव सुत्यं धियामदा" ऽइति ते यज्ञः सुज्ञहस्तु यज्ञ 

सम्भृत्यो चुः ःसुत्यां वे त्ठ मस्ुभ्य मगर प्रावो चोऽघ व्वयु 

भैः ¢ 
यस्मात्”-इलि ग । † विद्ः"-इति ग, घ । 

‡ याजयेतिः-इति सा ०-सम्मत इति डा० वेबरः । 

$ जुयान्चु-इति ग । 

|| न स््येतत् पदं ग-पुस्तके । 

¶ “धिवयामहा-इति सा °-सम्मत इति डा ° वेव्रः । 



( ५च्० रत्रा° ) ॥ हतौ यकाण्डम् । २७ 

मद्यसुत्या मेव तभ्य प्रनरमोऽङ्किरोभ्यश्च तषां नर्व 

होतासौति+ ॥ १५ ॥ 
तेऽन्य मेव प्रतिप्रजिष्युः। अ ्गिरसोऽच्छ ते हाय्युङ्गि- 

र सीऽ्रयेऽन्वागत्य चुक्रुधुरिव कथं नुनो दूतश्रन् न् 
प्रत्यादथा इति ॥ १६ ॥ 

स॒ होवाच। अनिन्दा वं मादहषत् सोऽनिन्द्येव्वतो 

नाशक मुपक्रमितु सिति तस्माद् हानिन्दयस्य व्वतो 
नापकरामेत् त॒ ऽरतेन सद्यःक्रियाद्धिरस आदित्यानया- 

जयन्त्सु सद्यःक्रौः। ॥ १७ ॥ 
तेभ्यो व्लाचं दुक्िण मानयन् । तां न प्रत्यख्ह्न्ः 

दास्यामहे य॒दि प्रतिग्रहष्याम इति तद् त॒दस्य कम्मे 
नु व्यमुच्यत युदाक्षिण मासौोत् ॥ १८ ॥ 

येभ्यः सुय दुष्िणा सुानयन् । तं प्॒त्यगरह्ण- 
सतस्माद् ह स्माहरङ्गिरसो व्वयं वा ऽच्रात्विजौनाः 
स्यो व्वयं दशिणौया खपि वा ऽअसमाभिरेष 

प्रतिश्ौतो य॒ रष तपतीति तस्मात् सद्यःक्रियो ऽशः 

रेतो दक्षिणा ॥ १ ॥ 

^ सौति?-इति ग, घ। 
1 करौः" इति ग, घ। 

{ “प्रत्यग्ररह्णा-इति क । 



२७९ ॥ शतपथत्राद्यणम् । ( शप्र शत्रा ) 

` तस्य रुक्छः पुरस्ताद्ववति। तदेतस्य रूपङ्कियते ` 

य॒ रष त॒पति यदश्वः श्वेतं न॒ विन्देदुपि गौरेव 
शवेतः स्यात्तस्य रुकः पुरस्ताह्ववति तदेतस्य रूप्यते 

य रष तृपति ॥ २० ॥ | 

तेभ्यो ह व्वाक् चुकोध। कंन स॒देष यान् उन्धनाई 
केना युदेतं प्रत्युष्टं न मा मिति सा हेभ्योऽप- 
चक्राम सोभयानुन्तरेण रेवासुरान्त्संयत्तान्त्सिशही 

भृत्वादुदाना चचार ता मुपेवु देवा ऽ्मन््यन्तोपासुरा 

अधिरेवं देवानां दूत ञ्चा सहरष्छ इत्यसुररक्षस 

ससुरा“ ॥ २१ ॥ 

सा दैवानुपावल्घयन्त्युवाच । युद ऽउपावु्तेय किं 
मे तुतः स्यादिति पुब्ब मेव त्वापरेराहइततिः प्राप्सयसौत्यु् 

हेषा देवानुवाच यां सुया कान्चाशिष माशसिष्यध्वे सा 
वः सूर्व्वा सुमञ्िष्यत ऽइति सैवं देवानुपाववत्तं ॥ ₹२ ॥ 
स यु्खाय्यमाखेन्नौ। उत्तरवेदि व्याघारयति 

युटेवैना मदो देवा अब्रुवन् पुव्वां त्वाभ्नेराहतिः 
प्ाप्सयतौति तुदधवैना मेतत् पूर्व्वा मभरेसहतिः प्राप्रोति 

* म॒सुराणाम्'-इति ख । 

† “ऽग्ना । ऽउत्तरवेदिं-दइति क । 



॥ आना.) ॥ टतौयकारडम् ॥ २७७ 

व्वाग्ध्येषा निदानेनाथ य॒दुत्तरवेदि सुपकिरेति यज्ञ 
स्येव सब्वेत्वाय व्वाग्धि यद्यो व्वाग् दछेषा*+ ॥ ₹२३॥ 

तां वें य॒गश्भ्येन व्विमिमौते। यगन यच दरन्ति 

शम्यया युतो हरन्ति युगश्म्येन वे योग्यं युञ्जन्ति सा 

यदेवादः सिध्डौ भूत्वा शन्तेवाचरत्तदेवेना मेतुद्यज्न 
युनक्ति ॥ २४ ॥ 
 तुस्मान्निरृत्तदश्िणां न ए्तिग्ह्लौयात् । स्ह हेनं 

भूत्वा छिणोति नो हा माकुव्वौत सिध्हौ डेवेनं भूल्ा 
किसोति नो डान्य॒स्मे द्यायन्नं तदन्धुचात्म॒नः कुर्वत 
तस्मयोऽस्यापि पापु इव समानुबन्धुः स्यात्तस्मा ऽरुनां 

दद्यात् स यहदाति तदेन सिष्डौ भूत्वा न् शिणोति 
य॒द् समानुबन्धवे इदाति तुद् नान्युचात्सुनः कुरूत 

ऽखषो निहत्तदषशिणायं प्रतिष्टा! ॥ २५॥ 

अथ शम्थाच्च स्पच्चादत्ते। तयु रष पूत्वा 
उत्तराद्यैः शङ्कभुवति तस्मात् प्रत्यङ् प्रकामति चौन्वि- 
कर्मांस्तचात्वालं परिलिखति सा चात्वालस्य साचा 

नाच साचास्ति य॒चेव॒ सथं मनसा स॒न्येतापरेणोत्करं 
तचचात्वालं परिखिदेत् ॥ २६ ॥ 

^+ श्ह्येषा'- दति ग, घ । 

† शप्रतिष्ाः-इति ग, घ । 



क ॥ प्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( पर शत्रा ) 

स व्वे्न्तात्* । उदौचौः शम्यां निदधाति स प॒रि- 
लिखति तक्तायनौ मेऽसौीतौमा सेवेतदादास्या६ हि 
तत्त रति ॥ २७ ॥ 

छथ पुरस्तात् । उदौचौोः शम्यां निदधाति स परि 

लिखति च्वित्तायनौ मेऽसौतौमा सेवेतदादहास्याः हि ` 
व्विविदानः रति ॥ २८ ॥ ॥ 

अथानुवेदन्तम्? । प्राचौः शम्यां निदधाति स 

परिलिखत्युवतान्सा नाथितादितौमा सवतदादह यच 

नाथतन्ावताद्ति।॥ २९ ॥ 

अथोत्तरतः? । प्राचोः शम्यां निदधाति स परिलिख- 

त्युवतान्ा व्यथितादितीसा सवेतदाह य॒च व्य॒थेतन्मा- 
वताद्ति** ॥ ३० ॥ 
थ हरति । य॒ुच हरति तदग्नौदपसौदति सवा 

ऽश्म्मोना भेव नामानि गह्णन्हरति यान् वा ऽञ्रमन् 

देवा ऽअग्रेऽप्मौन् दोचाय प्राणत ते प्राधन्वंस्त॒ ऽइसा 

रव पथिवौरुपासपननिसा मैव इ ऽश्रस्याः प्रे तनेवे 
तन्निदानेन इरति ॥ ३१ ॥ 

“ नन्तात्-दति ग, घ । 1, { “रति"-दइति ग, घ | 

ऽ “उअ घानुवेदयन्तं'-इति क, ख । || “दिति?-दइति ग, घ । 

¶ ^रतः'-इति ग, घ । “* दि तिः-द्रति ग, घ। 



( ५अ० शत्रा ) ॥ टलौयकाण्डम् ॥ २७९ 

स प्रहरति । व्विटेदभिनभो नामुम्र ऽअङ्गिर श्चायुना 
नाननेद्ौति स यत् प्राधन्व॑स्तद्ायुदधाति तत् सुमौरयति 
योऽस्यां प्रथिव्या मसौति योऽस्यां एथिव्या मसौति इत्वा 
निदधाति यत्तेऽनाष्ष्टं नाम यज्ियं तेन त्वादध ऽइति 
यत्तेऽनाश्ष्ट रष्ोभिनाम यज्ञियं तेन त्वादध ऽइत्येवै- 

तदादानु त्वा देवतीतय ऽइति चतुथ दरति देवेभ्यस्त्वा 
जुष्टा दरामौत्येवैतदाह तां वे चतुःखक्तेशचात्वालाङ्ग- 
रति चतसो वे दिशः सर्वाभ्य शेना मेतदिण्ब्यो 
इरति ॥ ३२ ॥ 

अथानुव्यूहति । सिद्यसि सपनसादौ देवेभ्यः कल्य- 

सखेति सा युदवादः स्िध्ौ भूत्वाशन्तेवाचरत्तढेवेना 
भेतदाह सिशच्यसीति सपलसाद्यीति त्वया व्वयु 

सपलनान् पापीयसः क्रिथास्सेत्येवेतदाह देवेभ्यः कल्य- 
खेति योषा वा ऽउत्तरवेदिस्ता मेवेतदेवेभ्यः कल्य- 
यति ॥ ३३ ॥ | 

तां वे युगमाचौं वा सर्व्वतः करोति । यजमानस्य वा 
दुश-द्श पदानि दशक्षणा व व्विराड् वाग्बे व्विराड् 
वाग् यन्नो मध्ये नाभिका मिव करोति समानतासौनो 

व्याघधारयाणौति ॥ ३8 ॥ 

ता सद्खिरभ्य॒श्ति । सा यदेवादः सिध्हौ भूत्वाशान्ते 



४ ॥ रतप चत्राद्यणम् ॥ ( श्परण् शब्रा) 

वाचरच्छान्तिरापस्ता मद्भिः शमयति योषा वा. 
ऽउत्तरवेदिस्ता सेवेतदेवेभ्यो हिन्वति तसरादह्धिरभ्यु- ` 
ति ॥ ३५ ॥ 

सोऽभ्यश्ति । सिध्यसि सपल्नसादहौ देवेभ्यः शुन्ध- ` 
स्वेत्यथ सिकताभिरनुविकिरत्यलङ्गारो न्वेव सिकता 

युजन्त ऽदव हि सिकता ऽऋरनव्ठा ऽर्त्देश्वानरस्य मुख ` 
यत्सिकता ऽअधि वा अस्या माधास्यन् भवति तथो | 

हेना मच्रिन्तं हिनस्ति तस्मात् सिकताभिरनुविकिरति ` 
सोऽनुविकिरति सिदसि सपनसाहौ देवेभ्यः शुम्भ- ` 

सेत्युथेनां छादयति सा छन्नेतार रां व्वस्तति ॥ ` 
३६ ॥ ९ ॥ 

॥ इति चतुथप्रपाठके प्रथमं नाह्यणम् [५, १.]॥ 

॥ श्रोगेश्राय नमः ॥ 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदिभ्योऽखिलं जगत् । 

निग्भेमे, त महं वन्दे विद्यातौयेमडेश्वरम् ॥ ९ ॥ 

श्रातिश्यातानुनन्ने च सोमाप्यायननिह्कवौ । 

उपसच्चति पञ्चायशितूरथऽच निरूपिताः ॥ २ ॥ 

श्रथ पञ्चमे सौ मिक्वेदिकरण्णदिकं निरूप्यते । अय यदुक्तं 

कात्यायनेन-- “श्रौ पवसथ्यात् प्वःहनि पौर्वाह्िक्या प्रचयं वेदौ 



( ५अ० शत्रा ) ॥ टतौ यकारम् ॥ २८१ 

भिमोते-इत्यादि । तदेतदाद- “तद्य एष पूर्वादा. वर्षिष्ठः 

सयूएाराजो भवति, तस्मात् प्राङ् प्रक्रामति चौन् विक्रमा स्तच्छुः 

निहन्तौति । च एषः स्यणाराजः पूर्वादयः पूर्वाद्धे महतौति 

प्रवादय: प्राचौनवश्रख प््रंभागे श्राहवनोयपुरोदेशे वन्नेमानः 

छथुस्तम्भोऽसि, “सोऽन्तःपातः'' रैष्टिकवेदि मेदावेदे चान्तरालसञ्चरः । 

"तस्मात्" स्तात् श्राङः प्रक्रमान् प्रक्रामति चौन्। (तत्ः तच 

ठतोयप्रक्रमावखाने शङ्कुः निहन्यात्, स्थापयेत् ॥ १ ॥ 

दक्िणश्रोणिप्रमाण माद “तस्माच्छद्येदं किएेति । मध्यम- 

श्ङ्गोदेकिणतः पञ्चद् शविक्रमावसाने शङ्कु स्थापयेत् । “सा दचिणा 

श्रोणिः मर्यादा भवति" ॥ २॥ | 
एव भुत्तरश्रो णिवाक्य मपि- “तस्मान्मध्यमाच्छङ्रूद ङि 

त्यादि*॥ इ ॥ 

्आयामस पशचाद्धामावधिं प्रदश्ये प्राचोनावधि माद- “तस्रा- 

न्मध्यमाच्छङ्ोः षडचिश्रतं विक्रमान् प्रक्रामतोति९ ॥ ४ ॥ 

श्रथ द्चिणोत्तरावंसौ दणेयति-- -“तस्मान्मध्यमाच्कद्घोरिति । 

तस्मात्" पुरोदेगशस्थात् “मध्यमाच्छङ्गीः ओख्तिः रुकाश्रात् 

१-- शश्रालायाः पुर्वांद्ध भवः पर्वादधोः-इति या० दे०। 

२-- स निहतः रङ्गः अन्तःपातसञ्क्को भवतोति पि्टभरूतिककोदयः। 

द्-- का० श्रौ ° ८, ३. ७ । | 
४,५-- का० श्रौ सू° ८. ३, ९, १९० । 

ई-- का० श्रौ ख० ८, ३. ८। 
36 



२०२ ॥ शतपथत्राद्धाणम् ॥ (ध्प्रर शत्रा) 

्रसयोरौषद्यूनलाद् उभयतो दाद्रमक्रमाभिधानम्^ । इत्थं सवेतो | 

भितायां वेदिमा्राचां न्यनाधिकवग्रङ्धा माश्ङ्ख॒ खय मेव. 

व्यवच्छिनित्ति- “एषा माचा वेदेः" दतिः ॥ ५, € ॥ § 

श्रय विदितं वेदिमानं क्रमेण प्रशंसिषुरादौ पञ्चान्मानं § 

परशंसति- ^श्रय यत् चिशद् विक्रमा पञ्चाद् भवतोति। चिंत्पके, ` 

विराजः प्रतिपादं द्शा्षरवात् जिंश्दकषराणि। स्यष्ट मन्यत् ॥ ७ ॥ 

पश्चान्माने पक्चान्तर॒ माह-- “रथो श्रपि चयस्तिंगरत् ` 
स्यरिति । श्रयो-ग्रब्दः पच्च व्यावत्तेयति । “न वा एकेनाकषरेण | 

छन्दांसि वियन्ति"-दइतिन्यायात्र प्रतिपाद भेकैकाधिक्येन ` 

विराजस्तरयस्तिंशरद चरलम् ॥ ८ ॥ । 

अय प्रागायामस्येयत्तां प्रशंसति- “ज्य यत् षड्िंशरदिक्रमा 1 

प्राचो भवतोति। चतुविंगत्य्रगायच्याश्चतुर चराधिक्येनो ष्णिगादि- । 

कमेण हत्याः षड्विंशदद्चराणि भवन्ति । स्ट मन्यत् ॥ < ॥ 
भाग्दिगवख्थितयोरंसयोः प्रमाणं मिलिला म्शंसति- “त्रय 

यच्चतुविंशति विक्रमा पुरस्ताद् भवतौति । पुरस्तात्" परस्यां दिभि | 

वि्तारेण “चतुविश्रतिविक्रमा भवतिः । “पूरवाद्ध वै यज्ञखेति । ` 
'यज्ञस्यः यन्नाङ्गस्य, वेदिखशूपस्य “एषः पूर्वाद्धःः । गायश्याः 

ूर्वाद्धंलं “गायत्रं वे प्रातस्स॒वनम्”-दइ तिश्रतेः* सिद्धम् ॥ १०॥ 

९-- का० खरौ ख ०.३. १९९। 
ब्-- अचर याद्धिकदेउछलता पड्धतिञ्चाल्ि। 

द खुण० ब्रा १.१. & २.५. ५ बष्टव्यम्। 

४--- ० त्रा €. २.२ चद्व्यम् (निर्> 9. ३. १.) । 



( ५स्पन शब्रा ) ॥ लौ यकाण्डम् ॥ २य्द 

ओणिभागस्योरुल मंसभागस्य इसखखत्व यद् स्ति, तत् प्रशंसति- 

“श्रय यत् पञ्चाद्वरौोयसो भवतोति । ओणिभागस्य चिशत्- 

परकरमलोक्रः, श्रंसभागस्य चतुविंश्रत्यभिधानात् पश्चादरौोयस्म् । 

यस्माल्लोके श्रुश्रोणिः योषा प्रशस्ता, तस्माद् वेद्याः पञ्चाद्धाग- 

स्यापि च्रोणएिल्ात् एथुलं युक्त मित्यथेः । श्रोणिषटयलं कुचोप- 

युज्यते ? दति, तदुपयोग माह-- “तस्मात् पश्वादरौयस दति । 

प्रजायन्तेऽचेति श्रजननं, पश्चाद्भागे उरूतरं यत् तत् 'पञ्चादरौ यः 

तादृक् प्रजननात् प्रजायन्ते, श्रतः प्रजननडेतुलात् पञ्चाद्रौयस्व 

प्रशस्तम् ॥ ११ ॥ 

सा्थवाद् सुत्तरषेदिनिर्माणं विधत्तेः- “नासिका इ वा एषा 

यज्ञस्येति । नासिकाया सुखप्रदे शादपि समुच्छिततात् उन्तरवेदे- 

ग्ठेदो च्छरितता कन्या । उन्नतत्र सुत्तरबेदिनामनिवचनद्वारेण 

प्रशंसति- “अय यदेना मुत्तरां वेदेरुपकिरतौति। यस्माद् 

विदेः" सौ मिक्याः उत्तराम्" अरत्यु्नतम् “उपकिरतिः ग्डदं किपति, 
"तस्मात्" वेदेः प्रागवयवग्डतस्य प्रदे शस्योनततरतात् "उत्तरवेदिः" 

दति नामः सन्पन्नम् ॥ १२॥ | 

चरथो त्तरवेदिव्याघारणएविष्यये माख्यायिका माह- “इय्यो इ 

वादद मग्रे प्रजा श्रासुरिति। श्रयेः ष्टः पवेम्, श्दय्यः' 

दिविधा एव ग्रजाः' “रासः च्रभवन् । कास्ताः ? ्रादित्याञ्चै- 
वाङ्किरसश्च"। ते “्रङ्गिरसः' पूरवः श्रादित्येभ्यः प्रूवभाविनः सन्तो 

१-- विशेषतः शरुल्वखचेष ( ऽ अ° ) वष्टव्यम् । 



२ ॥ प्रतपयतब्राह्ययम् ॥ ( ध्प्रर शत्रा) 

"यज्ञ" सम्मतवन्तः । सम्भतयज्ञाः ते" श्रभिम्' इत्थम् ऊचुः डे 

च्रे! त्वं नः अस्माकम् दमाः श्वःखुत्यांः परेदयुक्रियमाण 

मभिषवम् आदित्येभ्यः रनद ; त्व भपि “त्नेन सोमयागेन ननः" 

श्रसमान् याजयेति । एव सुक्तोऽभ्िरादित्येभ्यः प्रवेभाविनः 

दृन्तान्तं प्रोवाच ॥ १३ ॥ 

“ते दादिल्या ऊच्रिति। ता इत्य अचारयन् । कथम् ? 

यथाः येन प्रकारण श्रस्मानेवः अङ्गिरसः" "याजयान्' याजयेयुः, 

"वयः तु नः तान् याजयामः; तत्मरकारथिन्त्यता मिति ॥ १४॥ 

“ति हेचरिति । विचार्यैत्य मूचुः। शन वा अन्येन यज्ञा- 

दपक्रमण मस्तोति। “्रन्येनः वच्छमाणत् साद्यस्कातुष्टानात् अन्येन 

यज्ञात्" श्रङ्गिरोभिरनुष्टौयमानात् च्रस्मात् श्रपक्रमण मस्तिः, 

अतः “सुत्या मन्तरा मेवः श्रङ्खिरिसां सुत्यातः पूवं मेवास्माकं 

सुत्यां “भ्रियामद्दे'* व्यवस्थापयिव्यामः ¶दतिः विचारितवन्तः । ^ते' 

“यज्ञः सुत्यालचणं “सम्भृत्य शअरद्निम् ऊचुः" ! (तलम् श्रसरभ्य 

शवःसुत्याम्ः च्रे !' प्रावोचः । “श्रयः-ग्रब्दस्र्थे । "वयः तु (तुभ्यम् 

ङ्गिरोभ्यश्च च्रद्यसुल्यांः अद्य क्रियमाण सुत्या अद्यसुत्या, तां 

श्रत्रमः? । तेषां” तथा वेता मस्माकं “लः “होताः भव ॥ १५॥ 

“तेऽन्य मेव प्रति प्रजिष्युरिति। एव सुक्तवन्तस्त॒ श्ङ्गिरसः' 

एतहत्तान्तावबोघधनाय श्रद्चिप्रतिनिधिम् न्यम्" श्रजिष्युः । “हि 

गतौ द्धौ च” प्रेरयन्। ति श्ङ्गिरसः' गरयेऽन्वा गत्य" दकुधुः' । 

१-- “धियामद्देः-द्रति डा ०-वेबर-दृष््-भाष्ये। 

२-- सखा° प्० ९० धा०। 



( भच्छ० शब्रार ) ॥ तौ यका य्डम् ॥ २८५ 

करधद्रुहर्व्यादिना श्रुधियोगे चतुर्थो । “कथ लु नो दूत दति । 

क्रोधप्रकार उक्तः । नन प्रत्याद्याः' आदरस्य प्रत्यादर न कतवा- 

नसि ॥ १६ ॥ | 

अग्नेरुत्तरम्- “स होवाचानिन्द्ा वे माटृषतेत्यादि । प्रासङ्गिकं 

किंचचिद्धमेविगेषं विधत्ते “तस्मादु हानिन्यस्य इतौ नापक्रामे- 

दिति। “सः “सद्यः एकाः सोमयागः “एतेन आङ्किरसः 

आदित्यान् च्रजयन्' । दौक्वासोमक्रयादोनां खद्य एव क्रियमाण 

लवात् “सद्यःकोः' दति नामं ॥ १७॥ 

“तेभ्यो वाचं दकि मिति । तेभ्यः साद्यस्कयाजकेभ्यः 

वाचम् एव दक्िणलेन प्रादुरित्यथः । वाग्द्किणया निरा- 

करणस्याभिप्राय माद- “हास्यामडे यदि प्रतिग्रहोयाम इति। 

"यदिः खोकरिव्यामः, तरिं शहाख्यामदहे' त्यक्तामहे, द्िणोत्तर- 

काल मपि वाचोऽपेकितलात्; तथा सति यनज्ञोऽदकिणः स्यात् । 

श्रसतु, को दोष इत्यत ज्राह- “यद् दाक्षिण मासोदिति। 

द्चिणसम्बन्धि (दाचिणंः कमे । (तद् ्यज्ञस्य' सम्बसि (कमेः, 

'न वयसुच्यतः विमुक्तं न च्रासौत्, सम्य नाभवदित्यथैः ॥ १८ ॥ 

“च्रथेभ्यः सयं मित्यादि । स्यष्टम् । “तस्मादु इ आछरिति । 

“्राङ्धः श्रङ्गिरसः' खयं त्रुवते- श्रा विंजोनाः? समः" सम्यग्ट वित्क- 

योग्याः समः । तया (द्चिणौयाः दकिणायोग्याः । आआलिंजोनल- 

९-- पा० सू० १. ४. ३७। 
२-- “यन्नतिवैगभ्यां तत्कर्म हंतौत्यपसह्यानम्”-इति ५.१. ७१ ख० वा०। 



२८९ ॥ शतपथन्राद्यणम् ॥ ( शप्र शत्रा ) 

द चिणौयलयोरुभयोरपि डतुरुच्यते- “त्रस्माभिरेष प्रतिग्टहोत 

दति । एतच्छन्दायं माद - “च एष तपतौति?-दइति । प्रसङ्गात् 

साद्यस्कस्य द्चिण माद- “तस्मात् सद्यःक्रियोऽश्वः श्वेत दति । 

श्रश्वः सूयंप्रतिनिधिवेन दौयते । खयेस्याश्ववेनोपाखना विधानात् °, 

अध्वा शनसाम्याचः खयेस्याश्वस्थानोयत्वम् ; सोऽपि वणेसाभ्याय श्वेतो 

भवेत् ॥ १९ ॥ 

“तस्य र्क्छ; पुरस्ताद् भवतौति । तस्य पुरोदेशे सकाः" 

दिर फलको वत्तृलाकारो भवेत्र। “यद्यश्च मित्यादि खयष्टम् ॥ २०॥ 

“तेभ्यो ह वागित्यादि । तेभ्यः अद्धिरोभ्यः वाक" कुपित- 

वत्यासोत् । “किन मदेष भेयान् बन्धनाद् दति। केन-दति 

श्ररूया्ं ्ुतिः* । "मत्" मत्तः सकाशात् केनः "बन्धुना, बघ्नातोति 

बन्धुः, विग्रेषगुणएः; कन विशेषगुणेन “एषः खयः श्रयान्' अति- 

प्रायेन प्रशस्यः । प्रशस्यहतुश्तानां सवंशुणाना मभिधानाच पुनः 

"केनाईे'-इति ग्रहणम् । “यदेतं प्रत्ययौ टेति । यत्" येन ्रति- 

ग्रयेन “एतम् आदित्यम् श्रत्ययदोष्ट', "न माम् । अविद्यमानः 

९-- “उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः दइव्यादौदहिव १०, ४. ऽ । 

२-- “थः कञ्चाघ्वान मद्वौताश्वः सं वचनौयः स्यात्” दति, “अश्वः 

कस्मात् ? अ ञ्तेऽध्वानं महाशनो भवतौति वा-इति च निरू ९. 
8. १, २. ७. ५ । 

द-- “अथ सुवणेरजतौ रुवमौ यपास्यति-इयादिक मिदैवोपरिधाद् 
( १२. ४.२. ९१. ) द्धवयम् । 

&-- पा० सू° =. २. १०३ । 

क 



( भख शत्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ २८७ 

कोऽतिशयस्तच्न दृष्टः? न कोऽपस्तोत्ययेः । “उभयान् संयत्तान् 

देवासुरान्' परस्पर कलदहायोपयुक्तान् देवानसुरांश्च न्तरेण 

मध्ये "साः अङ्कगिरोभ्योऽपक्रान्ता वाक् । “सिंहौ श्रता शच्राददानाः 

जिघत्या, समौपस्यं स्वे सौङ्वेतौ "चचार'। तदानौम् श्रद्रिरेव 

देवानां दूतः श्रभवत् ; अ्रसुरार्थाह्ानाय सहर च्लोनामकोऽसुरो 

दूतोऽभवदिव्यथेः ॥ २१॥ 

“सा देवानिति । उभयेरप्याह्ता सतौ पूरव देवान् प्रत्येव 

उपावत्तंमाना । ्रागमनोत्को चरूपं किञ्चित् श्रयंयामास । ते च 

देवाः श्रमः पूर्वेभाविनौ माज्याङति मागमनोपाचिना प्रादुः । 
खाः देवान् इदम् उवाचः । हे देवाः! धयांकां च श्राजिषम् 

्राग्रासिष्यध्येः च्छ्य, लाः सर्वाऽ्याग्नौः वः युश्नाकं 

खमद्धिष्यतेः सष्टद्भा भविष्यतौति। ततः खा प्रतिनिटत्ता- 

सौत् ॥ २९॥ | 

ददानो सुत्तरवेदौव्याचारणं विधत्ते “ख यद् धा्चैमाणेऽद्मा- 

बुत्तरवेदिं वयाघारयतौति । अग्रो उन्तरवेदेरूपरि धार्यमाणे सति, ` 

ता सुत्तरबेदिं व्याघारथेदित्यर्थः । “यदेषेना मित्यादि । एतद्मा- 

चारणेन या श्राति, अपदन्ताये वेदिरूपाये वाचे देवैः कल्पिता, 

सा कता भवति; भ्रतो व्याघारयेदित्ययेः। उत्तरवेद्या माघार- 

रेन वाचः कि मायात मित्यत आदह- “वागध्येषा निदानेनेति । 

१९-- “जिन्वमाना ( ? जिन्वत्सथा )"-इति च) 

. र-- नास्त्येतत् पदं च्ातिशिक्तषु पस्तकेष । 



न ॥ प्रतपथयत्राद्ययणम् ॥ ( श्प शत्रा ) 

अरत एवे वागात्मकलात् उत्तरवेदि प्रेपश्येवापगताया वाचो वर- 

धनश्ूपलात् उन्तरवेदयुपतापेन यज्ञः खफलो भवतोत्य्थः५ ॥ ९ ३ ॥ 

उत्तरवेद्या: मानादिसाधनं द्रव्यं विधत्ते “तां वे युगशरम्ये- 

नेति । युगेन शम्यया चेत्ययेः । युगवच्छम्यायाः शपि साधनत 

मलोत्याद- “युगेन यत्र हरन्तोति । “यच्' यिन् देशे “युगेन 

हरन्ति, “यतः' स्मात् तच श्रम्ययाः रपि (हरन्तः; अतो 

युगवच्छम्याया अपि हरणक्रियासम्बन्धोऽस्येबेत्यथेः। तत् कुत इत्यत 

श्राइ- युगशम्येन वा इति । श्योग्े' योजनां मश्वम् । श्रद्" 

विगप्रहृष्टकाले, देवासुरयोय काले “साः यज्ञस्य सम्बन्धिनौ वाक् 

“सिंहौ लाः श्रशान्ता' क्रूरा सतो च्रचरत्” । "तत्" तच युगेन 

शम्यया च मानेन “एनां वाचम् “एतत् इदान “यन्नः योजितवान् 

भवति ॥ २४॥ 

प्रासङ्गिकं कञ्चिन्नियमं विधत्त “तस्माज्निटृत्तदचिणां न 

प्रतिग्णोयादिति। अन्येन परित्यक्ता ददिणा नो इह श्रमा 

 कूर्षतिति । श्रमाः सह, खात्मनेत्यर्थः, “नो ह" नैव कुर्वतः । 

१-- ते सं° ६.२. ७ सा० भा० ब्व्यम् । 

२-- शद्वाचिंशदङ्लपमाणां शम्यां वारणोम्”-इव्ादि कार रो० ५.३, 

२० खू० ० या०दे°। “गदया समानाकारो वयायामादेपरिभितः 

काष्टविष्टेवः श्म्धा"-इत्यादि ते° सं° ९.१. ९ अनु° सा० भा 
( ते° ब्रा ३. २. ६.) । “गदया सदृश्ौ बाद्धुपरिभिता श्रन्या । 
तया चतुर्दित्तु उत्तस्वेदीः परिभिमौते"-ति चते° संद, २. 
७. अनु ° सा० भा०। 

इ-- (अन्येन परिग्यक्तां दन्िणा ममा सह खात्मनि न कुर्वीत -दत्येव क 



( ५अ० शत्रार ) ॥ ठतौयकारडम् ॥ २८९ 

चिणोतिः दिनस्ि । “किण दिायाम्^ । “नो हान्यस्मा 

इत्यादि । स्पष्टम् । ्रस्य' यजमानस्य । समानबन्छः एकविधि- 

निबन्धनः, एकविषय दूत्ययंः । तादृशौऽन्यः "पाप इवापि ख्यात् 

पापौ यदि भवेत्, (तस्म दद्यात्" । तादृग् विधाय दाने उक्त 

दोषदयराहित्यं दशेयति- “स यद् ददाति तदेन भित्यादिना। 

"एषा उ जिदृत्तदकिणाये प्रतिष्ठाः निदत्तदल्िणाया गतिरित्यथः। 

अथ वा यजमानबन्धुरेव तस्या आस्छद मित्ययेः ॥ २५४॥ 

“श्रय गरम्याञ्चे्यादि । "एषः शङ: 'ूर्वाह्चःः\ सन्नयि "उन्त- 

राद्यं" भवति । सौ भिकवेदेरत्तरंसस्य श्रङुरित्य्थः । तस््मात्' 
श्रङ्गोः सकाशात् भ्रत्यङ' प्रत्यङ्श्ुखः “चोन्' “विक्रमान् प्रक्रमान् 

प्रक्रामति? । तच चालालाधे परितो लेखनं ङर्घात्, "सा चाला- 

लख माचा । येवोत्तरबेदेरुक्ता, सेवेत्यथेः; चातवालखननौत्य द्नयैव 

ग्ठदा उन्तरेदिकरणात्। तदेवाद- “नाच भाचाश्तौोति ॥ 

उत्तराद्योशङोः प्रत्यज्घुमक्मे चालाल दति चः पच्च उक्तः, तेन 

सह॒ विकल्ितं पच्च भाद “यत्रैव खयं अनणा मसन्येतायरेणेत्कर् 

भिति" ॥ २६॥ 

१-- त०ड०४धा०। र-- “धुर्वाडं मवः पूर्वाद्यैः-इति या० दे०। 

इ३-- “चिषदः पक्रमः, अडंचतुर्थपदो वा। पदं परञ्चपदाङ्लं दादश ङ्लं 

वाः-द्रव्यादि शुल्व ७. १५, १६ । ५ 

४-- “अचोत्तर्वेदिदा वाकार । मदावेद्याः पाग्मागे सत्तिकापर्तेपेण 

निष्पाद्यमान पक आकारः । आापक्तम्बमते तह्धिवया मन्ना उक्ताः ! 

म्टत्तिका चात्वालगतेति तजुपोऽपर आकारः । तद्िषया बौधायनमते 
प, ® ; 

मन्लाः?-दति तण सं ९.२.१९२ सा० भार। 
87 



२९० ॥ एतप्रथत्राद्य णम् । (श्पर श्रा) 

चालालस्य सवतः परिलेखनप्रकार तन्यन्लांश्च दशंयति-- “स 

वे्यन्तादु रौ चतौः शम्या भिति, । द्किरश्नोणिरू पवे्यन्तादि त्यथः । 

“र परिलिखतिः शम्यानुगुण्येन लेखनं द्रर्यात् । अनेनेव पश्चाद्वधि- 

निशः कतो भवति । तख मन्लः-- “तत्नायनौ भेऽसौतिः । डे 

मे ! तप्नायनो असि' तप्तः पुमान् चस्या भिति तक्तायनो, तद्रूषा 

भवसि । मन्तं व्याचष्टे “दमा भमेवेतद्ाडेति । शडिः यस्मात् 

"तप्तः पुरूबो दारिग्येण दुःखितः सन् धनादिखाधनेच्छया “एति? 

तस्मादित्यथंः ॥ २७ ॥ 

अय पुरस्तादित्यादिर । स्पष्टम् । “श्रद्धां हि विविद्ान् 

एतौ ति । “विविदानः' धनादिकं लब्धवान् युर्षः पुनः श्रस्याम्' 

एव खल् “एति' गच्छति । श्रतौ "विन्तायनो म्यभिधानं युक्त 

मिव्ययेः ॥ २८ ॥ 

'"अयानुवेद्यन्त मिति । “अनुदेद्यन्त प्राचचौं शम्यां निदधाति* । 

अनेन दावालस्य दल्लिणएसौमोच्यते । तच बदननमन्तस्याय मथेः- 

माः मां नायितार्' याचिताद् दिरण्धादिरूपादर्यात्. गमे! 

(अवतात् रच । “यच नाये तन््ावतादितौतिः । चः चस्मिन् ` 

विषये नाये चाद घनादिकम्?, (तत्ः तसात् लं माम् वतात्? 

श्रव, रचत्ययेः॥ २८ ॥ 

९-- का० ख्ौ° सू० ५.३. २०, २१, २५ । 
२ वाण सं०५,९.९। इ-- का० ° सू° ५.३. २२, २५। 

&-- वा० सं १,९.२। ५-- का श्रौ ख ५.३, २३२, २५॥। 

ई-- वा० सं ५,९.,द्। ऽ-- दरतः परम् ˆ ? इलि च| 



( ५अ०रत्रार) ॥ टतौयकाणडम् ॥ २९१ 

“श्रयोत्तरतं इतिः । चालालस्योत्तरावधि परिलेखनस्य? 

अवतान्मा वयथितात्'-इतिः मन्लः । तस्य व्याश्यान्म्- “यतर 

व्यये तन््मादतादिति । "यच यस्मिन् विषये चयैः लाभोपाय 

जानानो व्यथितः स्याम्, तत्ः तस्मात् खकाश्रात् श्रवतात्ः 

अव ॥ ३० ॥ 

खाताया ग्डदञ्चालालार् उत्तरवेदिः प्रति हरणं विधत्ते 

"अय हरतोति । यत्र इरति, (तत्ः तत्र, उन्तरवेदिप्रदेशे 

"चरभ्नीत् उपसौदतिः उपविशति अभ्नोप्रः* । शअघ्नोनांः नामानि 

दच्छमाणानिः गहनः एव हरेत् । सत्सु अ्र्धचिषुं चात्रालग्रदेभे 

तन्नामयहणए सुपयपद्यते, त एवात्र करत दत्यन्नाह- “यानवा श्रमून् 

देवा अयरेऽद्ौनिति । “होचायः होमनिष्याद्नाय, इविवंहनाय 

्राडणत' मादृणखन् । "ते भराघधन्न्' । धनति्गंतिकर्मा° । दमाम्? 
“श्रडेव' । चरेति विनिग्रहार्थोयः । इमां प्रथिवी परिविदेव्य 

च्रघुरादयोऽपि उपासपेन्' । तेनेव' “एतत् एतेन “निदानेनः 

मूलकार णेनेव हरणं छतवान् भवति ॥ इ १ ॥ 

९-- का० श्रौ सू १, ३. २४, २५। 
२-- "परिज्ञेखने'-ङइति छ । इ३--- वा० सं० ५.९. ४ । 

8-- “उत्तरवेदिरिति चात्वालम्बदा छलस्य दच्छमाणसंस्वारसंखातस्य 

सखरण्डिलस्य नामधेयम्'-दति का० शौ ° ५, ३. १९ ख चा० ३०। 

४-- वेदिपरिग्रहः पुरुक्तात् ९. २. ३.९ (९ भा० ११५९. ए °) जशव्यम् । 

९-- “आदह नौयः पुरस्तात्, माजा लौयो द त्तिणतः, आ्नौब्रौःय उत्तरत ; 

इतोद्धेवो पटिदछात् ( ६, २. २९. ) उष्टव्यम् । 

७ऽ--- म्वा° पर ५९७ घा०। <-- निर ९. २,8४.1. 



२९२ ॥ प्रतपथब्राद्धय णम् ॥ (8प शब्रा ) 

“स प्रहरतोति"। “खः षठदो दत्ता श्रष्वयुः, स्फ्येन प्रहरतिः 

खनेत् । मन्त्स्याय मयैः डे दङ्गिरःः अङ्गिरोनामकर्षिरूप। 

अद्रे ! त्म् । “यौङ्गारा च्राखंलेऽङ्गिरसोऽभवन्"-दतिर शरुतिः । 

आ्आह्कत्याधारणश्रतः । “नभो नाम विदित् । न भातौति नभः, 

एतत् नामः विदेदिल्ययेः । द्या, नभो नामाध्चिरिति “विदेः 

जानौया इत्यथः । वञ्च श्रायना' एतदात्मना "नान्नाः अभिधानेन 

युक्तः “एदि' श्रागच्छ । “स यदित्यादि । “्राचुदधातोति ! 

'आयुः-शब्दः सामान्येन श्रुतिः । "तत्" अवदारितं शसमौरयतिः 

उत्तरवेदिं प्रति सम्यज्ग् प्रेरयति । तच मन्लः- “योऽस्यां एयिव्या 

मसतिर यः लम् “रस्या खाताचां श्वम्यां भवसि, तं लां समो- 

रयामौत्यथः ॥ (0 

अआनोताया ष्डदो वेद्याकारेणए सापनं समन्त्रकं विधत्त 

“हत्वा निदधाति यनत्तेऽनाष्टष्ट भिति । षदा एकौौश्ुत ! त् ते, 

यदा हे तिरोडिताभ्चिषिण्ष्टे! शत्] “यत् ^तेः शअनाटष्ठः 

रजोभिर हिंस्यम्, "यज्ञियं यन्नाहं नामः, तेन नाना “ला' 

९-- का० शौ ° खू० ५, ३. २६ | 

२-- तत्पाठस्तु व{° सं ५.९. ५। 

द-- रो० ब्रा ३. ३. € । निख० ३. २. ५। 

8 -- का० ० ५,२. इ३७.-- वा० सं ५,९. ६ 

५-- भ्भश्यतिः-दइति छं । 

६-- का ° श्रौ° सू° ५, ३, २८.-- वा° सं ५, €. ७ । 

७-- काण्श्रौ* ख ५. इ. २९.-- वा० स० ५.९. ५ 



( ५अ० शब्रा० ) ॥ टतो यज्ागडम् ॥ २९३ 

त्वाम् ्रादधे' स्थापयामि “योऽस्याम्-दइतिमन्त्रेण, चिवार 

हरेत्? ॥ 

 चतुर्येवार दरणमन््रस्याय म्थैः-- “हे शआह्धियमाणपदां ! 

न्वा" त्राम् "अनुः पूव हरणएचय मनुहत्य, आदहरामोति षः । 

किमयेम् ? 'देववोतयेः देवा वयन्ति इविभच्यन्ति च्चेति देव- 

वौतियंज्ञ स्तद यम् ॥ 

अथंलिद्ध मनू प्रशंसति “तां वै चतुःखक्तरिति। चतसः 

सक्रयो यस्य चातालखय, स॒ तथोक्तः । चतुरखात् साकल्येन 

हरतोत्यथः ॥ ३२ ॥ 

जअयानुबयूहतोति" । अनुक्रमेण यहं खटत्रशारणं सुर्यात् । 

“सिंद्यसि"- इति* वहनमन््ः । ह श्रलु्द्यमाने ! वेदे ! लं 

“सिंहो असिः प्ागुकरप्रकारेण दिद्धो भवसि । कीदशम ? .सपन- 

खाहौ' ग्रज्णा मभिभविनौ । तादृशौ लं (देवेभ्यः तेषा मर्थाय 

'कल्यखः योषारूपा सतौ भोगसाधनं भवेत्ययंः ॥ 

सिद्यसौति मन्तभागस्य तात्ययं माह- “सा यदेवादः भिद 

ग्रलेति । उक्तः सिंहोभावः। सुपन्नसाहोत्यस्य तात्ययं माइ - “लया 

वयं खपन्नानिति । “देवभ्यः कल्पखेत्यस्य तात्पर्याभिधानम्- 

“योषा वेत्यादि ॥ द ॥ 

९-- वा० सं०५,९.७| -- का० ओौ० ० ५.३. ३०, ३९ । 
३-- का० ओो० खू० ५. ३, २२.-- वा० सं° ५.९. € । 

४-- का० श्चौ° सू° ५, ३, ३२ । 

५-- वा० सं ५. १०. ९ “कल्पश्च” | 



२९8 ॥ शतपयत्राद्धयणम् ॥ (ध्र शत्रा° ) 

^्तां वै युगमानं वेत्यादि९ । षडभौग्यङ्गलपरिभिता 'चुग- 

माचौ' । दिकचतुष्टयपेच्या “दश्र-दश्र"-दति वौ्खा । युगमाचस्य 

पूवं मभिडितलात् तत् परित्यज्य दशपद्पक् प्रशंरति- “द शाचरा 

वे विराडिति। स्वेत विराजमानलात् वाचा उच्वा्यंमाणएवाच्च 

"विराङ्=उाक्'। मन्ता दिदपतया जिष्याच्यमानलाद् (वाग् यज्ञः" । 

अतो दारद्रारिकया यज्ञसम्बन्धार् दशश्ह्या युज्यत इति स्तिः । 

"मध्ये नाभिका भिव करोतौतिः । श्रल्या नाभिनाभिका । तखा 

निर्माणप्रयोजन  माह- “खमानतेति । एकच सिला स्व॑नो- 

तरवेद्यां व्याघारणस्या शक्यलात् तल्िद्धये मध्ये नाभिकरण 

भित्ययेः२ ॥ ३४ ॥ 

वेद्या श्रद्विरण्यणं विधत्ते “ता मद्विरभ्युकतोतिः । अभ्य- 

चएस्य प्रयोजनदयम्,- सिंहो शला अश्रान्तायाः शन्तिरेक 

प्रयोजनम्, ङग्यभावेन रमणोयल मपरम् ; तदुभय सुच्यते- “सा 

यदेवाद इत्यादिना । “ता भेवेतदेवेभ्यो डिन्वतौति। दन्तिः 

मरीएनकर्मा* । तस्या चअ्युचरेन ग्रीणनं देवेग्योऽर्याय भवति; 

योषालेनाभिधानात्। योषायाः चलङ्करणेन पत्युः प्रौ तिभवतोति 

सुप्रसिद्धम् ॥ ३२५ ॥ 

९-- का०ओ० ख् ५. द. २द। 
२-- का० शौ ° स्° ५. २. ३६ । 
इ-- तेत्तिरौयभाष्ये ( सं° ९. २. 9.) सवे मेतत् स्यं व्याख्यात 

मितौ सखच्तपेण व्याख्यायते सायणेन । 

9-- का० खौ° ख ५.३. २७ । ५-- म्वा० प° ५९९ घा०। 



( ५ब० रत्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ २९५ 

“सोऽभ्य्ततोतिः । चभ्युक्तणमन्तः-- “सिंद्यसोतिः । श्रयं 

स््टाथंः। सिकतानां प्रक्पस्योक्त मलङ्ाररूपलं सम्थयते- 

“भ्राजन्त दव दि विकता इति । ्रतिधवलल्वाद् भ्राजमाना 

भवन्ति । वेद्यलङ्ारलेन प्रशस्य चद्धिसंयो मह्तसन्ताप निवत्तकलेन 

प्रशंखति-- “अमवा एतद् वश्वानर भस्मेव्यादिना । च्रम्बवयव- 

श्ूताना सेव शिकताना सुत्तरषेयवयवत्सम्यादनेन शमे: खङ्गस्य 

खात्मदादकवाभावात् हिंषापरिहार इत्यभिप्रायः। शिकताप्रकिरण- 

मन्लायेस्तु खष्ट एवः ॥ 

श्रयोत्तरवदेयैज्ियदचग्राखया प्रच्छादनं विधन्त ““त्रयेनां 

क्ादयतौति" ॥ द ॥ १[५.९.]॥ 

दूति ओसायणाचायेविरचिते माधतरौये वेदायप्रकाशर 

माध्यन्दिनिशतपयत्राह्भसभाय्ये 

ठतोयकाणष्डे पञ्चमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

( श्रथ हितौय न्राह्मरूम् ) 

इय मभ्यादधति। उपय॒मनौरुपकल्ययन्त्याज्य सुधि- 

अयति सुवं च सुच च सुम्माच्यथोत्पूयाज्यं पच्छखहीतं 
गर्णीते यदा प्रदत्त इष्य्रो भवति ॥ १॥ 

९-- कार श्ौ° द° ५. ६. ३७) 
२-- वा० सं° ५,६०.२ “शुन्ध । 

इ-- वा० सं° ५.२०. ३ शुम्भः । 

8-- का० खौ० सू° ५. ४, १.। 



२९६ ॥ प्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( 8प० रब्रा° ) 

अथो चच्छन्तौ ष्ाम्*। उपयच्छन्त्यपय॒मनौर थाहाद्रये 

प्रहिथमाणायानुव्रद्योकस्फययानरैदहौत्यन्देति प्रतिप्र- 

स्थातकस्प्यतश्मान्ध्यमाच्छङ्ोय रष व्वृटेज्नधनाङ्ख 
भवति तद्यटेवाचान्तःपातेन गाह पत्यस्य व्वे टेव्युवच्छिन्नं 

मवति तदबतदनुसुन्तनोति ॥ २ ॥ 

तद्धैक । त्तरवेदृरनूद्ायन्ति तद् तथा न॒ कुरा 
देवेतस्मान्मध्यसाच्छङ्गोरनूढेयात्त ऽछायन्तयागच्छन्त्युत्तर- 
वेदिम्! ॥ ३ ॥ 

प्रोक्षणौरध्वययुरादतते । सु पुरसतादेवामरे परो शत्युदड्ः 
तिष्ठनिन्द्रधोषल्वा व्व॒सुभिः पुरस्तात्पाल्वितीन्दर- 

घोषकत्वा व्व॒सुभिः पुर स्ताद्नोपायष्दित्येवैतदाद्यं ॥ ४ ॥ 
चथ पश्चातप्रोति । पचेतार्वा ररः पश्चात्यात्विति 

प्रचेताकूवा र्दः पश्चाद्ोपायद्विन्येवेतदादह ॥ ५॥ 
थ दशरतः प्रोषूति । स॒नोजवारू्वा पिभिः 

दिशतः पात्विति मुनोजवाल्वा पिह्ुभिदे शिशो 
गोपायत्वित्येवेत दाद ॥ € ॥ 

अथोत्तरतः प्रोष्ति । व्विश्ुकम्ध त्वादिव्यैरत्तरतः 

* भधर । सु-द्ति क, ्धुः-द्रति ख, शम्'-इति ग, घ । 
॥ -इति ग, घ । | 

{ ("इति ख। ण्व मुत्तरेष्वमि तिष्व । 
# ° 0 



(भव रत्रा ) ॥ टतौ यकाण्टम् ॥ २९.७ 

पात्विति व्विञकम्पा त्वादिल्येरत्तरतो गोपायत्वित्येवे- 
तदाह ॥ ७ ॥ 

चरथ याः प्रोक्षण्यः परिशिण्यन्ते। तये ऽएते पूर्वे 
खक्तौ तयोग्या दश्िणा ता न्यन्तेन बहिव्वदि निनय- 

तौदु मह' तत्तं व्वाबदिद्धां यन्ञान्निःषटजासौति सा 
य॒दृवादः सि्हौ भूत्वाशन्तेवाचरत्ता सेवास्या रतच्छचं 

बहा यज्ञाज्निःरूजति य॒दि नाभिचरेदद्य ऽअभिच- 

रेदादिशेदिदु महं ततं वार सु मभि निःखजामौति त॒ 
मेतया शुचा विध्यति स शोचन्नेवासुं लोक मेति। ॥ ८ ॥ 

। स य॒ह्ाच्यमाशेऽप्नौ । उत्तरवेदिं व्याधार्यति य॒दुवे- 
ना मदो देवा अब्रुवन् पूत्वा त्वदधराहतिः प्राप्सतौति 
तदेवेना मेतत्युरवा मम्नेराहतिः प्राप्रोति युद्वेषा देवा- 
न॒जवोद्यां सया कौच्वाशिषि माश्सिष्यध्वे सा वः सुवा 
सुमिष्यत इटरति ता मेनयुाचल्विजो युजमानायाशिषि 
मासते सासे सर्व्वा सं्डते ॥ € । 

तदा ऽश्तदुकं कुव्व॑न् दयु" करोति। युदुत्तरबेदि 
व्याधांरयत्यथु चैषां! मृध्ये नायिकेव भुवति तस्ये ये 
ववे लक्तौ तयोर्या ष्णा ॥ १० ॥ | 

* ता-इति च डाश०वेवरेण दृः | 
+ <, "0 

† (मतिः-डति ग । { “षाः-इति क, ख । 
38 



, २५. ॥ श्रतपद्व्राद्यणम् ॥ (श्प रत्रा ) 

तस्या माघारयति। सि्छ्यसि स्वाहेत्यथापरयोरुत्त- 

रस्याः सिश्द्यस्यादित्यवनिः स्वाहेत्यथापरथोद शिशस्था 
सि्दयसि ब्द्यवनिः सछषचवनिः स्वाति बह्वी वे यजः 

घ्राशौस्तद् बरह्म च चं चाशास्त ऽउभे व्वौय्ये ॥ ११॥ 

चथ पुव्वेयोहुत्तरस्याम्*। सिर्सि सुप्रजावनौ 

रायस्योषव॒निः खाहेति तत्प्रजा सास्ते यदाद 

सुप्रजावनिरिति रायस्ोषवनिरिति भूमा वै राय- 
स्योषस्तद्भमान साशस्ते ॥ १२॥ 

अथ मध्य ऽञ्चाघारयति। सिरदयस्यावह देवान् 

यजमानाय स्वाति तदेवान् युजमानायुावाहयद्यथ 

सुच मुदयच्छति भूतेभ्यस््ेति प्रजा वै भूतानि प्रजुभ्य- 
स््त्येवेत दाह ॥ १३॥ 

थ परिधीन् परिदधाति। धुवोऽसि एथिवौं ह्हेति 
मध्मु भरूवक्िदस्यन्त॒रिक्षं हध्डेति दृकिण मचुत- 

सिदसि दिवं दःहेत्यत्तर मग्रः प्रोष मसौति सम्भारा- 

नुपनिवपति तद्यत्सम्धारा भवन्त्यग्मरेव सबव्दत्वाय ॥ १४॥ 

शरीरः इवास्या पौतुदारु। तद्यत् पेतुदारवाः 

^ स्या‰“-इति ख, ग, घ | † श्'-इति ख । 

† “तद्याव्येतुदारुवा”-इति क, ख । 



(५६० रत्रा° ) ॥ ढतौयकाश्डम् ॥ २९८६ 

परिधयो भवन्ति शरौरेशेवेन मेतत् सुमङ्यति कत्ल 
करोति ॥ १५॥ 

मास हवास्यं गर्गल* । तद्यट् गर्गलं भवति 

माधसेनेवेन मेतत् स॒मङ्वयति ङृत्खं करोति ॥ १६ ॥ 

गन्धो हैवास्य सुगन्धितेजनम् । तद्यत् सुगन्धितेजनं 

भवति गन्धेनेषेन मेतत्समद्धथति कत्सं करोति ॥ १७॥ 

अथ यद् इष्ण स्तका भवति । व्वष्णेे वे व्विघाशे 

ऽअन्तरेणाग्निरका राति बुवास तद्यदेवाचाभ्चन्धत 

तदिदाष्यसदिति तस्माद् व्वुष्णे स्तुका भ॒वति त॒स्मा्या 

शौष्णी नेदिष्ठ स्यात्ता माच्छियादरेद् यच तां न॒ 

विन्देदपि या मेव काच्चाहरेत्तदयुत्परिधयो युवन्त 

गुश्या ऽख्व॒ दूर् इव् चयेन मुत्तरे परिधुय ऽआागुच्छन्ति ॥ 

१८॥ २॥ 

॥ चतुथैप्रपाठके दितौयं ब्राह्मणम् [ ५. २. |॥ 

उन्तरवेदिनिर्माण मभिधाय शअ्रयोत्तरवेद्या मधिप्रणए्यनप्रयोग 

उच्यते- “दश्च मभ्य( वतौति९। आदवनोयेऽग्रौ प्रणौयमानाना 

मङ्गाराणणं सम्यादनाय काष्टसमूहं खखापयेयुरित्ययः । “उपयमनो- 

*„ † (गुग्गुलु"-इति सा०-सम्मतः पाठ इति डा० वेबरः। 

९-- का० ख~ तू ५.४.२। 



९०० ॥ ब्रातपथव्राद्यणम् ॥ ( श्पर खब्रार) 

रित्यादि । “उपः श्रप्ेरधस्तात् यम्बन्ते इत्युपयमन्यः सिकताः९ । 

व्याचारणार्थैम् आज्यम् श्रग्नौ ्रधिःश्रयति' विलापयेत् । श्राज्य 

सत्पूतं ला सवेण सुचि पञ्चवारं रटह्ोयात् ॥ १ ॥ 

“श्रयो चच्छन्तोतिः । दृशं प्रदीपे सति श्रय" अनन्तर मेव 

"दू ष्रम्" अ्रङ्गारतां प्राप्त मूद्धं घारयेत् । इथ्पाचस्याधः 'उपयमनमौः' 

उपयच्छेत् । श्रग्रये प्रह्धिवमाएयः उत्तरवेदिं प्रति नौयमानाय 

तदनुकरूल क्त पटेति होतारं रयात् । 'एवकस्पयया' एकः स्प्यो 

यस्यां रेखायां सा तथोक्ता, तया मा मनुगच्छ; रप्येन रेखां 

कुवेनतुगच्छेति प्रतिप्रस्थातारं न्नूयात्* । एकस्प्यानुगमनस्वावधि 

माह-- “श्रा एतद्चाऋध्यमाच्छङ्ोयं एष बेदेजेघनाद्धौ भवतौति । 

“वेदेः सौ भिक्या; "जघनारद्भः "यः एषः" श्ङ्कुभेवति । सयणाराजात् 

परक्रम्ितये यः श्द्कुरन्तःपातः स्थापितः, स एव मध्यमश्रङुः; 

तावत्पय्थन्त भित्यथंः । “माहेपत्यस्य बेदेरिति । "यतः प्रणयति ख 

गाहेपत्यः"-दइतिन्यायाद्ा वनौ याद् तरबेदिं प्रति प्रणएयनस्योक्न्वात् 

श्राहवनोय एव॒ गाद्ेपत्य इत्युच्यते । रेखा कषेएनान्तःपात्यूपो 

व्यवच्छेद्ः परितो भवति* ॥ २ ॥ 

१--“उपयम्बते उपर्य तेऽद्भिराभिरिव्युषयमन्यः सिकलः”-द्रति या० दे ० 

२-- अधिरच सप्ष्यर्थानुदादौ । 

३-- का० ० सूु° ५. 8. ७ । 

४-- “प्रतिप्रश्याता दीतार त्रयात्^-इति ड, च । 

५-- का० यौन सू०५,४.९। 



(५० सत्रा) ॥ तौ य काण्डम् ॥ ३०१ 

रेखानुगति विषये केषाञ्चित् पक्त समुपषन्यस्य व्यपच्छेदपरि- 

हाराय प्रयोजनाभावाभिप्रायेण निराच्टे- “तद्धे श्रोत्तरवेदेरनू्- 

दायन्तौतिर ॥ २ ॥ 

“प्रोचणोरध्वयुरित्यादि? । शअरष्वधौः भोचण्छादानविधानात् 

श्रदचिप्रणेता श््रौदेव . श्रये उन्तरादिभ्यः प्व॑म्, "पुरस्तात् परवेस्यां 

दिशि भ्रोरति, उद डः" उदङ्नुखसि्न् । | 

मन्लस्धाय मथः? ।- इन्द्र दति घुखते शन्ते इति 

'दृन्रघोषःः दृन्द्रनामा देवः, सः वसुभिः सहितः पातुः रचत, 

अरसुरादिभ्वः सकाशात् "गोपायतु दत्ययेः। प्रचेताः" प्रशष्टप्रज्ञो 

वरुणः । “पितरः ्रभिष्वात्ताप्रसुखाः। "मनोजवाः मनोवेगोपम- 

वेगः। विश्वकर्मा विश्वविषयं कमं यस्य स एतन्नामको देवः 

निनेतयायाः दलिणपूव्वेखक्तेः सष्टप्रद प्र॑नाय पूव्वदिगगतसक्रि- 

दयोपन्यासः ॥ ४, ५, ९, ७॥ | 

“अथ याः प्रोचण्व इति । “ता न्यन्तेनेति। ताः” मरोच्णोः 

“न्यन्तेनः श्रत्यन्तान्त ग्रेन । तचापि खक्न्ते रोच ये गेषनिनयन- 

प्रसक्तावाह- “बदहवंदौति* । 

निनयनमन्लस्याय मयंः५ ।- ददद" प्रोक्चण्णे गेषं "त्नम्", बेद्याः' 

सिंहोरूपायाः करो खेवयतसादनतः तस्िन् सन्तापपराेः सम्भवात् अव- 

९-- का० श्रौ० सू° ५.४. १०। 

र-- काण श्नौ° ख् ५.४.१९१ । 

इ-- तत्याठो वा० सं° ५.९१. १। 

४-- का० शौ ० सू ५. ४.९२ । १-- वा० सं° ५.१९. य। 



३०२. ॥ भ्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( धप रत्रा? | 

शिष्ट मभ्रघं भवतिः तवाविधं वा; यन्ञार्' यज्नसाधनाद् 

वेदिदैशात् बहिः जिषजाभिः। “सा यदेवाद इत्यादि निनथ- 

नाथेवाद्ः खष्टः । 

अरय निनयनमन्लोऽमिचारेच्छाराहित्यविषय दव्याह- “यदि 

नाभिचरेदिति। "यदि अभिचारं कन्त मिच्छेत्, तद्ा “यज्ञाद् 

बहिः साने श्रमू मभि निःख्जामि-दव्यादिरेत्,। शसु 

भित्यतचर दग्धस्य नाम गहोयात्। खःः अभितप्तः श्रोचनेवाम 

लोक भेति' दुःखेन प्राणान् जहातोत्ययंः ॥ ८॥ | 

इदानीं प्रात्नावसरल्ात् बाघारण माह-- “ल यद् धायैमाणे- 

इग्नाविति । आप्नौरेण उन्तरवेदेरुपरि देशे श्रद्नौ घाय्माणेः सति 

चरध्वययुः याघारयति। “चदवेना मद् इत्यादिक सुत्तरवेदि विध्यर्था- 

ख्यायिकाप्रसङ्ग याख्यातम्ः ¦ यदाद पक्रान्ताया वाचः प्रतिनिटत्तये 

देतैर्व्याचारणं दत्तम्, तस्मादेवेत्थ मेतत् कच्तैयं मित्ययेः । यस्माच 

व्याघारणपरिलृष्टया वाचा सर्व्वाशौःखष्टद्धिषूपो वरो देवेभ्यो 

दत्तः, तस्माद् यजमानाथं दलिभ्मिराश्ाखमानाना माभिषां 

सन्टद्रये चोत्तरषेदियाघारणं कच्तव्ये मित्यथंः॥ < ॥ 

“तदा एतदेक मिति 1 "एकम्' उन्तरवेदियाघारण कुष्वन् 

श्यं करोतिः व्ाचघारणं यजमानाशौ रा श्रासनच्चेत्ययंः । उन्तर - 

वेदिमध्यङ्गता याश्तुःखक्तेरुत्तरनाभेर क्त्या वाघारप्रकार उच्यते- 

० 

९-- काण श्रौ० सखु° ५.४.१३। 
र-- ५अ. ९ त्रा. २३कण्डो-व्याख्या-द द्व्या { २८७ ए ) । 



( भ्र रत्रा ) ॥ ठतौय काण्डम् | ३०३ 

“चरथ येषां मये नाभिकेव भवतीत्यादिना९। ्ये पूर्व्वं सक्ती 

ई शानाभ्रेयदिग्गते, (तयोः मध्ये 'दक्तिणः खक्तिराग्रेयदिग्गता, 

"तस्यां" “सिद्यसि खाहा?-दूति' 'चाधारथति' । “शअयापरयी- 

रत्तरस्या भिति । नामः पश्चादहिग्गतयोभष्ये “उन्तरस्वां' वायव्य- 

दिगवख्यितायां खह्या मिव्ययेः । आदित्यान् यजमानाधं वनति 

भजत दति श्रादित्यवनिः", तादृशो “रिद्यसिः, तुभ्यं खाङ्कत अस्तु। 

"अथः परयोः" । (दकिणस्यांः नेदधैतकोणएकोष्टे दूत्यः । अच 

बरह्मकचोभया गरास्नस्याभिग्राय माह-- “बहक वै यजःव्वाप्रौरिति । 

'यजःघु" आग्रौःपरेषु प्रायेण बहो ्राशौः बह्विधान्याग्रास- 

नान्यपलभ्यन्ते । अतो युक्त भित्यथेः । अथः शृव्वेयोह्त्तरष्याम्' 

ई श्ानखत्यां 'सुप्रजावनिः' णोभनपुचादिलन्नणप्रजासम्भक्रो, ^राय- 

स्पोषवनिः रायस्पोषो धनपुष्ठिः॥ १०, ९१, १२॥ 

“ञ्य मध्य चाघारयतौति । मध्यव्याघारणमन्तः- ““खिद्यस्या- 

वह देवान्"-दइत्यारिः । स्ष्टायेः । श्रथ “खचम्' उद्यच्छति" 

ऊद्धं धारयेत् । खुगृ्मनमन्खस्य^ ग्तशरब्दस्य तकाये मथ 

दत्याह- “प्रजा वे शतानौति ॥ १३॥ 

“श्रय परिघोन् परिदधातौतिई। तन्न््खाथेः° ।- डे परिषे! 

लं यस्मात् शभ्रुवोऽसि", च्रतः श्रथिवौँः दृह दृढा रुरु । अनेन 

९ ~त क्रा ० स्ह्०° ५, 8. १९8 । 190 सं० ५,२२. ९-8 | 

३-- वा सण ५, १२. ५ | ४-- व्रा नौ ° स ४. ४.१५ | 

५-- वा० सं° ५.१२. € । द कान्स १.५. ६९६ । 
अत्त ५ स“ १।२३.१,२. २। 



२०४ ॥ शतपथव्राद्यगम् ॥ ( धप रत्रा) 

मध्यमपरिधिं परिदधाति । भ्रुव मविचल कियति निवसतौति 

श्रुव्चित्" । अच्युतं परर च्यावितं यथा न चलति तथा कियतोति 

“श्रच्यृतचित्” । उन्तरवेदिनाभिदेशे गुग्गुखंसुगख्ितेजनादि सम्भार- 

प्रजतेपंर समन्तक विधत्ते “श्रग्नेः पुरोष मसोतिः। “सम्भारानुप- 

निवपतौतिर। स च सम्भारनिवापः शग्रःः "सन्वैलाय' छत्लल्वाय 

सम्पद्यते । गुगगल्वादौना मग्यवयवत््वं खय मेव वच्यति", अरतस्तेषा 

मभ्मिना संयोजनेन स सव्व सम्य भवति ॥ १४॥ 

“श्ररोरं देवेति । सखः अग्नः "पौतुदारुः' उदुम्बर विग्रेषः । 
“स॒ यां वनस्यतिष्ववसत् तां पुतुद्रौ"-दति च ते्िरीयके अ्रव- 

एात्* पौत्दारूणोऽग्नः शरोर त्वम् ॥ १५॥ 

“मांसं हवाश्ेति। “यन्मरांस मुपश्ठतं तद् गुग्गुखििति भ्रुतेः९ 

गुग्गुलो रभ्रमों स्म् ॥ १६ ॥ 

“गन्धो डेरास्येति । न्या मोषधौषु तां सुगन्धितेजने?-दति 

तेः खुगल्धितेजनादौषधिविग्रेषे अ्नेरेकराचनिवासात् श्रग्न- 

गन्धः सुगन्धितेजने सङ्कान्तः- । तदु पवापेन श्रग्गेन्धाख्यां शरस्य 

पुनयाजना । श्रतः कत््त्व मग्रः ॥ १ ७ ॥ 

१-- ^°सम्भाराणां पत्तेपं-इति । २-- वा० सं ५.१३. ४। 

इ-- का० ओओ ° ५. ४. ९७। 
£-- अनुपद मेव ९५-१६-२७-कण्डोष् । 

५ ( 
४, द, <- त° स° ६. २.८. ४ । 

८=-- 0 विशेषे अभेगन्यः सङ्कान्त.* इति क । 



(भख° इत्र ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ३०५ 

“श्रय यद् टष्णे स्तुका भवतोति । टष्णिंषः, तस्य स्ठुका 

रोम\। स्तुकाया अन्यवयवक्व सुपपादयति- “ष्टे वै विषारे 

श्नन्तरेरेति । “यां पष्टषु तां पेवस्यान्तरा श्टङ्ग"-इतिः तेत्तिरौ- 

यकम् । “या श्रौष्णं नेदिष्ठं स्यात् ता माच्छिद्यादरेदिति। दष्ण- 

रलाभे कथ भित्यत च्राह- “पिया मेव कां चाहरेदिति। 

तदवान्तरजातिसम्बद्धा मपोत्ययथः। परिघोनां परिधानं, तदार 

विशेषं चोक्तम्, इदानीं तदावश्चकक्च माह-- “तद् चत् परि-' 

धयो भवन्तोत्यादि । यस्मात् “उत्तरः उपरि क्रियमाणः परि- 

धयः द्दूरेः विप्रहृष्टकाले होमकाले श्रागच्छन्ति, चअतो- 

ऽपेगे तिस्तावत्पय्येन्त॒ मपेक्तिता ; तस्मादिदानौ मदश्यका्तय 

मित्ययः ॥ १८२५. २.]॥ 

दूति सायण्णचायंविर दिते माधवोये वेदाथेप्रकागर 

 माध्यन्दिनिश्रतपयत्राद्यणएभाय्ये 

दतौयकाण्ड पद्धमाध्यारे दितोय ब्राह्मएम् ॥ 

( च्य ठदतोखं ब्राह्मणम् ) 

परुषो वं यन्नः । पुरुषस्तन यज्ञो युटेनं पर्षस्तनुत 

ऽरष वं तायुमानो यावानेव यपरुषस्तावान्िधौयते 

तुस्मात्पुरुवो यद्वः ॥ १ । 

९--“स्तुकाः शिरो सोमाणि-इति या दे । २-- ते०सं° ६, २. ७.६ | 

%.† *ज्ञुः-इति ग, घ। 
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८ ॥ शतपथब्राद्ध.गम् । ( प्र इत्रः०) 

शिर रुवास्य दविद्नम् । व्बेष्णव् देवतयुाथ 
युद्स्मिन्सोमो भ॒वति हविवें देवाना सोमस्तस्मा- 

ङ्विङ्ानं नाम ॥ २॥ 

मुख मेवास्याहवनुौयः! स य॒दाहवनौये जदहोति 
य॒था मुख ऽआसिञ्खदेवं तत्+ ॥ ३॥ 

तु ऽएवास्य युपः। बाद ऽर्वास्याप्नोधौयश्च 
माजालोयश्च ॥ 8 ॥ 

उदुर सेवास्य संदः। तस्मात् सुदसि भक्षयन्ति य॒द्खौद् 

किव्चाश्चन्त्युदुर ऽर्वेद्ः सुवे प्रतितिष्ठत्यथ यदस्मिन् 

विश्वे देवा ऽच्रसोदस्तस्मात् सदो नाम त॒ ऽ रवास्मि- 

नेते बाह्यशा व्विश्गोवाः सौदन्ति ॥ ५॥ 

छु युवतौ जघुनेनाप्नौ!। पादावेवास्येतावेष 
वे तायुमानो यावानेव पुरुषस्तावान्ि धौयते त्स्ात्यु- 
रुषो यज्ञुः ॥ & ॥ 

उभय॒तोदार हविद्धनं भ॒वति! उभय॒तोदार 

संदस्तुसादयं पुरुष ऽच्रान्तः सन्तः प्रशिक्ते विर्न 
ऽउपतिष्ठतेः ॥ ७ ॥ 

---*-------*----~-~--~- ५.० 

* ^तत्'-इति ग, घ । 1 श्रौः-दतिग,घ॥ 

{ “इउपतिषतेः-इति क । 



( ध्न देत्रार ) ॥ टतौ य काण्डम् ॥ ३०७ 

ते सम॒ववत्तयन्ति। दक्षिणेनैव दुकिख सुत्तरेणो- 
तर यद्षौयस्तदुश्िखःः स्यात् ॥ ८ ॥ 

तथोः समवडत्तयोः। छदिरधि निदधति युदिच्छदिन् 
विन्देवग्छदिश्छन्मितां भित्ति * प्रत्यानयन्ति रराव्यां 
एरिश्रयन्त्यच्छायौभ्यां छदिः पश्चादधिनिदधति छदिः 
सभ्ितां वा भित्तिम् ॥ € ॥ 

पथ यनः प्रपद्य। चतुख्डौत सज्यं श्ौता 
साविच प्रसवाय जहीति सविता वं देवानां प्रसविता 

सविदप्रस्तायः यन्न तनवामदहा ऽइति तस्मात्छाविच 

जोति ॥ १०॥ 

स जदहोति। यज्ते मन उत यच्छते धिव इति 

म॒नसा चव व्वाचा च यज्ञ तन्वते स यदाह यज्जरते यन 

ऽदति तन्नो युनच्छत् युञ्ते धिय इति तद्धाचं यन्ति 
धिथुाधिधा छतया मनुष्या जुज्युषन्त्यनक्तनेव प्रकारो 

खेनेव गाथाभिरिव ताभ्यां युक्तीभ्यां यज्ञं तन्वते ॥ ११॥ 

च्विप्रा च्ुप्रस्य हो च्विपञ्चित इति। ये वै 
ब्रह्मणाः शुश्रुवासोऽन्चानास्ते विप्रासतान्वेतद्भ्याद 

# “भिति “इति ग। 

† (भितिम्?-दति ग । सित्तिम्'-इति घ। 

† "प्रद्धूता"-दति क । 



३०८ ॥ ग्रतपरयताद् णम् ॥ ( ध्र इन्रा° ) 

दतो व्विपश्चित इति यज्ञो वे इहन्विपञ्चिदयज्न मेवै- 
तदट्भ्याह च्वि हौचा दधे वयुनाविदृक इदिति चव्विदहि 

होचा दधते य॒ज्ञं तन्वाना महौ देवस्य सवितुः 

परिष्टुतिः स्वाहेति तत्स्ाविचर प्रसवाय जुहोति ॥ १२॥ 

अथापरं चतुरटहौत सुज्चं खौत्वा । उषनिष्कामति 
ट्क्िणया दारा पलं निष्कामयन्ति स दुश्िणस्य इवि- 

इनस्य दुश्िणायां क््तन्याः हिरण्यं निधुय जुद्योतीदं 
विष्णुव्विचक्रने बेधा निदधे पदम्+! सुमूढ मस्य पासुरे 
स्वाहेति स्ववं पल्न्धे पाणावानयति सा्षस्य सन्ताप 
मुपानक्ति देवश्रुतौ देवेष्ठाघोषत सिति प्रयच्छति प्रति- 
प्राते सुचं चाज्यविलापनो च पय्युणयन्ति पनौ मुभौ 
जघुनेनाग्नौ ॥ १३॥ 

चतुखहौत माज्यं दत्वा प्रतिप्रस्ातोत्तरस्य हइवि- 
हानस्य दुश्िणायां वत्तन्याः हिरण्यं निधाय जुदोतौ- 
रावतो धेनुमतौ डि भूत॒ खयवसिनौ मनवे दश्स्या!। 
व्यस्कम्ना रोदसौ व्विष्एवेते दाधुथं थिवी मथितो 
मयुखेः स्वाहेति सर्खवं पत्थ पाणावानयति सुष्ठस्य 
सन्ताप सुपानक्ति देवश्रुतौ देवेष्ठाोषत सिति तदयुदेवु 
जदौति ॥ १४ ॥ 

^ “परद्म्'-द्रति ग; घ । †{ शस्याः-इति ग, घ। 



( ५अ० इत्रार ) ॥ टतो यकाण्डम् ॥ ३०९. 

देवा इ वे यन्न तन्वानाः» । तेऽसुररक्षसेभ्य आस- 
्गाट् विभयुच्चकुव्वेजो वा ऽच्राज्यं तु ऽरुतेन व्व॒जेशा- 
ज्येन दश्िणतो नाष्रा रष्षारस्यवाघ्रस्तथेषां नियानं 
नान्ववायंस्त॒यो ऽरवेष रुतेन व्वज्रेशान्येन दक्षिणतो 
नाद्रा रश्षाश्स्यवहन्ति तथास्य नियानु नान्व वयन्ति 

तदुदैव्णवौभ्या ग्यां जोति व्वेष्णवः हि इवि- 
ङ्नम् ॥ १५ ॥ 

श्रथ यत्य॒त्यक्षस्य सन्ताप मुपानक्ति । प्रजनन मेवे- 
तक्िषते यदा वे ये च पु्सुश्च सन्तप्यतेऽथ रेतः 
सिच्यते तत्ततः प्रजायते एरागपानक्तिं पराग्ध्येव रतः 

सिच्यतेऽयाइ इविर्ानाभ्यं प्रवत््यमानाभ्या सनुतर 
होति ॥ १६॥ 

थ ॒व्वाचयति। प्राचौ प्रेत मध्व् कल्युयन्तो 
इइत्यध्वरो वे यज्ञः प्राचौ परेतं यन्न कल्पयन्ती इत्य 
वेत॒दादोद्धं यज्ञ॒ नयतं सु जिद्रत सिय मिम 
यज्ञ॒ देवलोकं नयत सित्येवेतदाह सा जिन्वरत मिति 

तदेतस्मा ऽञह्ृला माशस्ते समुद दयेव प्रवत्तयेयुययेथा 

# नन््ः+-इति ग, घ। 

११ र्ति इति ग, ब्रह्णोति'-दइति घ । 



३१० ॥ शरतपयनाद्धणम् । ( ४० रेन्रा°) 

नोत्सजेता मसखा वा ऽरखषा व्वाग् याक्षे नेदिहासर्था 

1ुदादिति य॒द्यत्छजताम् ॥ १७ ॥ 

रत॒दाचयेत् । खङ्गो सावदतं देवौ दुं ऽच्ायु- 
मौ निर्वादिष्टं प्रजां वा निर्वादिष्ट मिति तस्यो हैषा 
प्रायश्चित्तिः ॥ १८ ॥ 

तदाहः। उत्तरवेदेः प्रत्यङ् प्रकाम चौन्विकर्मास्त- 

इविद्धानि स्थापयेत् सा हविद्खानयोर्माचेति नाचः 

साचास्ि युव खथं मनसा मन्येत नादैवु सचा- 
त्यन्तिकृं नो दूरे तत् खापयेत् ॥ १९ ॥ 

ते ऽअसिमन्ल्यते। चच रमेथां व्वु मन् षथिव्धा 
ऽइति व्वष्म चेतत् प्रथिव्ये भुवति दिवि छस्याहवनौयो 
भुवति नभ्यश्ये करोति तदध क्चेमस्य रूपम्! ॥ २० ॥ 

अथोत्तरेण पय्यत्याध्वय्यः । दुशिणिः हविदन म॒प- 

स्तभ्नाति व्विष्लोन्धं कं व्वौयाणि प्रवोचं यः पाथिवानि 

व्विमभे रजासि, यो ऽख्सकभायदत्तर< सधस्थं व्विचकर- 

माणुस््रधोरूगायो व्विष्णवे त्वेति मेथी मुपनिदन्तौ 
तर्तस्तृतो युद् च मानुषेः ॥ २१॥ 

श्थ प्रतिप्रस्थाता? उत्तरः इविद्खान सुपस्ताति 

^ ननमः- इति ग । { र्पम्" -इततिग, घ। ` 

† "पदति ग, घ। ९ (ताः-इति ग, घ। 



(५अन्उत्रा) - ॥ टतो यक्ाण्डम् ॥ २९९ 

दिवौ वा च्विष्ण ऽउत वा ष्रथिच्छा महौ वा व्विष्छ 

ऽउरोरन्तरिशात् । उभा हि इस्ता व्वुसुना ष्णसा 

प्रयच्छ दश्िणादोत सव्यादिष्णवे त्वेति मेथौ सुपनिद- 

न्तौतरतस्त॒तो य॒द् च मानुषे तदयुदधष्णवैय्येजुभिरुप- 
चरन्ति वैष्णवः हि हविद्ानम् ॥ २२॥ 

छथ मध्यम छदिरूपस्यश्य व्वाचयति । प्र तद्धिष्ण- 

स्तवते व्वौय्येण षगो न॒ भौमः कुचरो गिरिष्ाः*। 

युस्योरूषु चिष॒ व्विक्रुमशेष्ठधिषियिन्ति भवनानि व्विश्व- 

तौद डंवास्येतच्छोषकपालं यदिद समुपरिष्टाद्षव् 

छेतत् शियन्त्यन्धानि शशौषकपालानि तस्मादादाधि- 

शियन्तौति ॥ २३ ॥ 

थ रशाच्छा सुपस्यश्च व्वाचयति । च्विष्णौो ररार 

मसोति ललाट इवास्यतदथोच्छाया ऽउपस्यश्च व्वाच- 

यति च्विष्णोः अअपवे ख इति क्तं दवास्यंते ऽअथ 

य॒दिदं पश्चाच्छदिभवलौद्£ दवास्यतच्छौषकपालं युदिदं 

पश्चात्! ॥ २४ ॥ 

चथ लस्यूजन्धा स्युन्धया परसौव्यति। विष्णोः 
स्यूरसौत्युथ अन्धं करोति व्विष्णोभूवोसौति नेद् व्यव- 

+ श््+-द्रति ग, घ | † "श्ात्!-दति ग, घ । 



२१२ ॥ शत पयना्म णम् ॥ | ( प° इन्ा० ) 

प॒द्याता ऽइति तं प्रकते कुम्मेन्विष्यति तुथो इहाध्वयुं वा 
यजमान वा ग्राहो नं विन्दति तज्िशितः+ मभिग्डशति 

वैष्णव मसौति वेष्णवः< हि इविद्खनम् ॥ २५॥ ३ ॥ 

॥ इति चतुथप्रपाटक्े ठतौयं बाद्यणम् [ ५. ३.] ॥ 

उत्तरच सदो दविद्धानादिकं विधास्यतिः, तदुपोदह्वातलेन तेषां 

पुरुषाकारसन्निवेशता माह- “पुरूषो वे यन्न इत्यादिना । ्रच 

यन्ञप्ब्देन तदाधारणश्रतः सदोहविद्धानादिक उच्यते । प्रतिज्ञाते 

युरुषले डत माद- “पुरुषस्तेन यज्ञ॒ इति । तेन कारणेन 

"यन्नः पुरुषः इत्ययः । हेतुं विद्रणोति-“ देनं पुरूषस्ततुत 

दूति। यस्मात् पुरुषेए यज्ञस्तायते, तेन यज्ञः पुरुष इत्ययः । 

तत् किं पुरुषेण जायमानः सर्वेऽपि पुरूषः ? नेत्याद-- “एष व 

जायमानो चादानेव पुरुषः, तावान् विधौयत दति। पुरूषाकारेण 

जायमानत्वात् पुरूष इत्यथः ॥ ९ ॥ 

“शिर एवासयेति । इविरदानख यज्ञशिरस्वं कारण माद- 

“वेषएवं देवतयेति । विष्णदेवताकैमेन््ेनिमांतव्यवाद् वेष्णव- 

त्रम् । विष्णोः सवेदेवताना सुत्तमलात्, शिरसोऽपयङ्गाना सुत्तम- 

लात्, युक्तं हविद्ानस्य शिरस्वम् । हविर्धानं नाम-निवेचनेन 

प्र्रसति- “श्रय द् स्मिज्निति॥ २॥ 

¶ (त जिषण्छितः-ईति क, डा °-वेबर्-ठृ्खख । 

२-- इहेव ब्राद्यणे सप्तम्यां कण्डयाम् (२०६, २१३ ए०) ब्र्ट्म् । 



{५ देना) ॥ टतौ यक्रार्डम् ॥ ६१३ 

““जुख मेवास्याहवनौय दति । आहवनोयस्य सुखत्रसाम्यं द भे- 

यति-- “स यद्ादवनोये जुददोतौति । रच प्र्ेपसाम्यात् सुख 

भित्यथः ॥ ₹ ॥ | 

-स्तुप एवास्य यूप इति। प एवः -श्रस्यः यज्ञस श्वुपः' 

वेश्रनिच्यः; दैधंसान्यात्, । हविद्धानस्योत्तरस्याम् श्राग्नोपरौयः, 

दचिणशस्यां (मार्जाखेयः, अत एव ववाद्भ' ; उभयतः समानलात् 

तौ बाडसानौखौ ॥ ४ ॥ 

“उद्र भेवाल्य खद् दूति । सदसि भक्षएसम्भवात् भच्ण- 

खाम्यात् “सदः उदरम्" । शद्ः'-शब्दो यौगिक दत्याद-- “त्रय 

यदस्मिन् विश्वेदेवा असदन्निति । सौ दन््यचेति सदः । विश्वेदेवा 

वखादिरूपेण नानाजातौयाः । ब्ाद्यणषु कथं विश्रटेवत्च मिति, 

 तचाद-- “ब्राह्मणा विश्वमोचाः मौदन्तौति ॥ ५॥ 

“त्रय यावेतौ जघनेनाद्नौ इति । स्मोभिकवेदेः पश्चाड्धागे 

“अन्नः आदहवनौयगारहपत्यौ, तौ जघनदे श्रवर्तित्वात् "पादौ । 

उपपादित मर्थं गमथति- “एष वे तायमान इति ॥ € ॥ 

“उभयतो दार भितिः। इविद्धानं षद खंयुभयम्, "उभयतो- 

दारम्" प्राक् पश्चाच्च । यस्मात् पुरूषरूपो यज्ञ॒ उभयतोद्वारकः, 

तस्मात् शुरूषः' मनुय्यः श्रान्तम्" श्रन्तपयन्त “सम्हल: सुषिर- 

वान् भवति । आन्तशाम्यात् पुरूषाकारलं यज्ञ्य सिद्धम् । इवि- 

१-- नास्येतत् पदं छ -पुर्तको । 

त 0 खरौ ख० <=, ४. २७ व्रष््त्यम् | 
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३१४ ॥ श्रतपयब्राद्धणम् ॥ (श्प इत्रा°) 

दनप्रवत्तेनायो भयो निखिन्य स्थापनं विधत्ते “्ररिक्त दविद्धानि 

उपतिष्टेते”-दति । अच कात्यायनः- श्रौपनिवपनात् कला 

हविद्धनि स्थापयति प्रष्ठा सुभयत दति\ ॥ ७ ॥ 

“ते समववन्तेयन्तौति । (द चिणेनः ए्ष्टयाख्यमध्यरज्ज्योदेक्लिण- 

देशेनः (दङविणः इविद्धानम्, तया “उन्तरेण उत्तरम्" समववन्त- 

यन्तिः । “यद् वर्षोयः अतिशयन दद्धम्, "तद् दिए 

विदधान कत्ेव्यम्२ ॥ ८ ॥ 

“तयोः षमवडृनत्तयोरिति । -समदटत्तयेस्तयोः' “न्रधिः उपरि 

छदिः" ठणमयं कटम्, उभयतः खापयेत् । तदभावे “भित्तिः वाः 

म्रत्यानद्येत्। तथा च काव्यायनः- “वषौयो द किणम्, तयोग्कदि- 

रध्यस्यति, भित्तिं वाभावे-इति, । °रराच्यांः रदविद्धानथोयुख- 

प्रदेशे 'उच्छ्रायोभ्यांः तोरणएकाष्टाभ्याम् अन्तराले परिश्रये, "पश्चात्" ` 

प्रषटभागेऽपि दिः शरधिः निद्धात् । तदभावे “मित्िः' 

पूत्वत् कन्तैवया९ ॥ < ॥ 

१-- का” श्रौ ° सू° ८, ३. २९१ । 

२-- “शाम् = वेदिमध्ये पाकपतौचयोः शरङ्खोवडां रव्नम्”'-इति ते° सं 

(१. २. १३.६.१९. ९. ) भाष्टे सायणः ¦ “वेदौमथ्ये वत्त॑माना प्राचौ 

रेखा एषा? इति या० द° (<, ४. २७. ) । 

द का शरौ° खू° ०. ३. २२। 

४-- “भित्तिं छदिवा तुल्याम्, वेणश कनेः छतं किञ्चल्काम्'*-इति या०द०। 

५-- का० श्रौ सू ५. ३, २२, २३, २४ । 

६-- परस्तात् २. 8.९६ बट्व्यम् | 



( ५अ० ३त्रा ) ॥ टतौ यक। रम् ॥ २११५ 

ह विद्धा नप्रवन्देनाभ्यनुज्ञापनाय साविचं होमं विधन्त “श्रय 

पुनः प्रपद्य चतुग्येहौत माज्यं गटहोला साविच प्रसवाय जुहोतोति,। 

व्याघारणायाच्ये यहहौतु प्रवं माहवनौयं प्रति गतलात् “पुनः प्रपद्य- 

इत्युच्यते । सत्छन्येषु देवेषु सवित्रे किमधं इयत इत्यत आद 

"सिता देवाना मिति । देवानां मध्ये सविता श्रनुज्ञाकर््ता ॥ ९ ०॥ 

होममन्ल माह ^ख जद्ोतोति। मन्स्याय मयःः-- विप्राः 

मेधाविनः, चअष्वयप्रसुखाः छलि जः विप्रस्य" विगेषेणाभिमतकल- 
पूरकस्य प्रापकस्य, “छहतः' महतः, "विपशितःः मेधाविनः, यन्स्य ¦ 

इतरे विपञ्चितोऽल्यविपञ्ितः, असौ तु “यन्नो इदन् विप्ित्' ; 

अतः पददयसाम्याट् यज्ञ॒ एवाभिमतः । तं यज्ञ सविजरा प्रष्धतं 

"मनः “धियः बद्धोश्च "युञ्जते । च्रन्तःकरणएस्य मनसः एय् 

निर्णत “घौ'-श्ब्देन तत्यूविका वागुच्यते । तथा “होताः” वष- 

ड्त्तारः, सन्त हो चका यज्ञविषये सविचानुज्ञाता एव मनो धियख् 

"विदेः विदधते, करवेते। “लोपस्त शओआात्यनेपदेषु“-दतिर 

तलोपः । क्रत कुड माहहाव्य सवितु रिति, तच्राह- यस्मात् 

सविता एक इत्" एक एव वयुना वित्” । वयुन मिति म्रज्ञा- 

नाम", प्रज्ञावानित्ययथंः। यद्धा वौयते गम्यत इति वयुनं चन्ञ- 

१-- “चतुग हौतं ग्रालाद्ाय जुहोति युञ्जत इति” काण्श्चौ० =. ३. २९ । 

२-- पाठकस्य “यद्जुते-इत्यादिः व° सर ५.१४. ९। 

इ-- पा० ° ७. ९. ४१ । 
8-- निघ० ३.९.१० । 



३९६ ॥ श्रत परथत्राद्छयणम् ॥ ( ४प्र° ३ेब्रा° ) 

मागेः । “वयुनं वेतेः?-दति निरुक्तम्\। तस्य वेदिता एक एव । 

तस्य॒ सवितुदवस्य "परिष्टुतिः “मदोः महतो खादः स्तुतिरूपं 

द्रव्यं खाड्कत मस्तु ॥ 

मन्तं वाचे “मना च वे वाचा चेत्यादिना। "धौ 

शब्दस्य विवक्तिति मथ माह-- “उत युद्छते धिय इति । ^तदाचं 

युनक्तौति । “धिया-धियाः चदा यदा बुद्धिर्जायते, तदा-तदा 

खलु एतया" वाचा जुन्टृषन्ति' जौ वितु मिच्छन्ति । अतः 

केवलबुद्धेजोवनसाधनलाभावेन वाचोपेदितवात् धौः- शब्देन तत्य॒- 

विका वागुच्यतें । जौवनखाघनल मेव विश्द्यति-- “्रनूतेने- 

वेति । “अनुक्रम् श्रनुवचनम्, अध्ययनादिकम् | श्रकामः 

खेच्छिकलो किकभाषणम् । “गाथाः गद्यपद्यात्मिका ॥ ११ ॥ 

विप्रा विप्रस्य छृतं दति । मन्त्तगतश्य प्रयमविप्रणन्दस्याभि- 

मत मथ माहइ- ध्येवे ब्राह्मण इति। खलिज इत्यथैः) 

एतत्? वविप्राःः-दति पदम्, (तानेव ब्राह्मणानेव “रभ्यादः रते 

दत्यथः । इडदिप्चिच्छन्दाभ्यां चन्ञो विवच्छत इत्याद- “यन्नो 

रै खन् विपञ्चिदिति । 'होजाः-शब्देन यज्ञकर््तारोऽभिभताः । 

'दधे-दलव्येतद् (दधते-दत्यस्य स्थाने दति व्याचष्टे “वि हि 

होचा दधते यज्ञं तन्वाना इति । “तत् सावि प्रसवाय ज॒हो- 

तोति । बसमान्न््े “सवितुदंदस्यः"-द्ति सविता देवः अयते, 

तत् तस्म्रादेव मन्तसाध्य लाकिचः रोमं प्रसवायः जङ्यात् ॥१९२। 

९-- निरु० “वयनं वेतेः, कान्तिर्वा परज्ञा वा-इति ५. ३, २। 



(५अ० दत्र) ॥ टत वकाणश्डम् ॥ ३१9 

अथापर मित्यादि दकिण्डविद्धानशरकटवत्मनि रोमां 

मन्यत् "चहुखदोत मान्यं होलाः प्राचौनवशादुपनिक्रामेत् । 

"पल्ली च श्रच्धुराग्यञ्ननाय 'द्ङिण्या दाराः निक्रामेत् । “वः 

श्ध्वयुः। “दकिणस्यः “विदधानस्य कटस्य द्किणचक्ररेखायां 

"हिरण्छं निधायः अध्वरजृद्कयात् ॥ 
होममन्त्रस्यायं सङ्गहौतोऽथःः-- इदं" वि विष्णुः चिविक्र- 

मावतारघारौ “विचक्रमे विक्रान्तवान् । विक्रमणप्रकार मादह- 

चेधाः जिप्रकारेण, चिषु स्थानेषु कित्यादिषु "पदः “निदधे 

स्था पितवान् । अस्य विष्णोः "पांखरे" रजो युक्ते पदे शोकचयं 

"समूढम्" गटहोतं सथ्ित मामोरदित्ययः । खादहाः इद् सुहत मसु 

“संखवं' जह्लि प्तम् । "सा" पलो संखवेरज्यन च्चख' खन्तापे' 

सन्तप्यते चक्रसक्घषंएति सन्तापः, चक्रदलयसंखभ प्रदे श: । चक्रद्यम् 

(उपानक्रिः अनुलो मान्न ज्ुर्यात्, न प्रतिलोमम् । पुनः पाणि 

मावन्तेयेत् । तचा च कात्यायनः- “पनौ पारिभ्यां शेषं प्रति- 

गद्या चधुरावनक्ति पराम् देवश्रृतादिति”-इतिः ॥ 

त्राञ्जनमन्लस्ाय मयः“ हे देवश्रुतौ"! देवान् श्रावयत 

दरति देवश्रतौ, श्रचयोराधारम्रदेभौ । युवां देषेषुः मध्येऽसमनान् 

'च्राघोषतम्ः ते सम्यग् यञजन्तोति शब्दं इुरूतम् ॥ 

९-- का०श्चौ० खु० ८. द. ३१ । 

-- पाटस्वस्य-- वा० सं ° ५. १५. १ । 

२-- का० श्रौ सू ८. ३. ३२ । 

४-- म्ल्लवैषः-- व° सं° ५. १५७. ९ । 



६१८ ॥ ण्रतपथब्राद्धाणम् ॥ (9प° देना ) 

“"एर्याखयन्तो सभौ जघनेना्नौ?-इ ति। दविणदविद्धाना्ना- 

नन्तरं प्राद् चिष्यक्रमेण उभौ (जघनेनः शआहवनो यगादपत्ययोः 

यशाद्खागेन पौ 'प्याणयन्ति' परितो गमयन्ति ॥ १ द ॥ 

“"चतुग्दौत माज्यं भिति। प्रतिप्रखाता उन्तरदविद्धानस्य 

द् चिणवत्तेन्यां “हिरं निधायः “दूरावतौःः-दतिप्मन्त्ेण "चतुष्ट - 

हौत साज्यं जुह्यात् ॥ 

मन्तरस्याय मथेः-- ^ दावाषटयिययौ ! युवां "मनवे मनु- 
स्यःख यजमानाय “इरावतौ' अन्नवल्यौ, धेनुमतौः वधेनुयक्ते च 

श्ूलम्' भवतम् । तथा खयवसिनोौः शोभनघासयुक्ते, दशस्या 

द शस्यौ, अभिमतफलदाश्यौ भवतम् । एवं महानुभावे एते रोदस्यौ 

हे “विष्णो! लं व्य्कश्चाःः विविध स्कभितवानसि | तथा 

विशेषेण एथिवौम्ः च्रमितःः सवेलः मयूखः मय् खवतसन्ततै- 

जेविस्तेजो भिर्वा, “दाघयं' धारयसि। तादृश्राय तुज्यम् इद् मृत्तर- 

इ विद्धान -दक्तिणचक्रमागें इवयमान मन्नं 'खादहा' सुहत मस्तु ॥ 

संखव मित्यादि पवत् । “तद्यदेव जहोतौति । चद्" यदा 

एवं वत्मदये जदति, "तत्" तदा संखवं' “ल्यं " पल्याः पाणणैः 

दूति प्रूवेच सम्बन्धः ॥ १४ ॥ 

विहितं नलागहोमं रक्तां मार्गानुगमनपरिदहारशाघधनतेन 

प्रशंसति- देवा इवे यन्लं तन्वाना दत्यादिना । श्राच्यस्य 

यज्ञ्य अख्कत् नियात्यचेति नियानो मागेः। शय मन्यत् । मन्ल- 

श ५५५१९ 2/7“ ~. २. ३५ । 



( ५अ० इत्रा° ) ॥ टतौयकाण्टम् । ३१९ 

यो विष्णदेवताकलं हविद्धानयोरुरित मित्यादइ-- ^तद्ेष्ठवीभ्या 

मिति । दविद्धानस्य वेव्णवत्वं “शिर एवास्य दविद्धान भित्य- 

चोक्तम्, ॥ १५ ॥ 

“श्रय यत् पल्यचस्येत्यादि । मन्ता्यमानस्याचखोपाञ्जन रैव 

प्रजननोत्पाद्नम्। यस्मात् श्लौ पुरुषयोः सम्भौगकालते सन्ताचेन रेतस 

उत्पा दनदारा प्रजननस्षभ्भवस्तस्मात् खन्तापोपाज्नकरणम् । उपा- 

जनस्य परायूपतां विधाय प्रशंसति “पराय पानक्तौति ॥१६॥ 

“अय वाचयतोतिरे । “अयः प्रेषानन्तरं इविरद्धानयोः प्रवर्तन 

काले "वाचयति" । मन्स्याय मथंः- ड हविद्धनि । भ्राचौः 

प्रागञ्यने प्रगच्छतम् "अध्वरः सोमयागं "कल्पयन्तः फलजननसमथं 

कन्तु श्रक्ते । “यज्ञः सोमयागम् ऊद खगेलोकं नयतम्' प्राप- 

यतम् । “मा जिह्रतम्' चलनभरशं मा कुरूतम् ॥ 

“अध्वरो वे यज्ञ द्ति। “्वरतिरहिंसाकमाण। दिखा नारौ 

त्यध्वरः स “यज्ञः । नयत मित्युक्ते किमिति कमौपिच्ायां तद् 

द शेयति- “ऊं भिमं यज्ञं देवलोकं नयत भिति । इला चल- 

नम्*, तद्भावः ्हृला' । तयोः प्रवन्तेनकाले (समुद्ग्द्यवः 

सन्गुदधतं ग्होलेव । त्य वयाख्यानम्-- “यथा नोहसरजेता सिति। 

९-- दित्मेयकण्डोभाव्यं चष्टच्यम् (३१२ ए ०) । 

र-- का~ शरौ० सू ०८. १.१। 

३-- वा० सं० ५, १७. २। ४-- निरू १. ३. ३ । 

५-- “ल च्मल चलने”-इति म्वा० प ८०५ धा०। 



३९२० ॥ प्रतपद्यन्राद्धय म् ॥ (४० देत्रा०) 

दृषटष्वनि विसर्गा चयात्यन्तकषणे च नोत्यचेता भित्ययः । च्रदष्यनेः 

श्रवणकटुलादखुयलम् ॥ १७ ॥ 

“एतद् वाचथेदितिः । प्रमादात् ध्वन्युत्यत्तौ “खं मोषटम्”- 

इति? "एतद् वाच्येत्" । हे देवौ दविद्धनिं! ड द्दुयंः ग्टदेषु 

साघुषूपे ! युवां खः यजमानस्य खश्चूतं गोष गवां स्थानम् 

आवद तः सवतः श्रब्दयतम्, पशवः सभाः स्युरिति चरत मित्ये: । 

श्रः" च्रसदायुष (माः निर्वाचिष्टम्'। भ्रजांः पुचादिरूपां 

च “मा निर्वाधिष्टम्ः । नलश्य' घ्वनेर सुयेस्य “एषाः मन्तो खारण- 

रूपा प्रायश्चित्तिः ॥ १८॥ 

इ विद्धानयोः स्थापनग्रैश पचान्तर् मभिधातु केषाञ्चित् पक्त 

माद-- ^तदाङ्रिति । “उन्तरबेदेः" पश्चात् सञ्चराय, किक्रमत्रयं | 

परित्यज्य, यच दे तयोः स्थापनं भवति, "सा हविरदधानयोर्माच्ाः 

स्थापनप्रदे शरप्रमाणम् । सवपक्च माह- “नाति । तच स्थापयेदिति 

श्रषघः । “मनसा यच्च मन्येतेति विशिनष्ठि-- “नाडेवेति । “सचा 

अरिमितद9ऽपि च्रतिदूर मतिषमोपन्च विद्ध्य मध्ये खापयेदि- 

त्यथः । तथा च कात्यायनः- “पञ्चादुत्तरवेदेस्लिषु प्रक्रमेषु 

मत्या वा”इतिर ॥ १९ ॥ 

"नते प्रभिमन््रयत दति । स्थापनानन्तर दविरदान अरभिमन्त्- 

येत- “त्रत रेया भिति" । एयिये' एयिव्याः वक्रेण श्ररौरे, 

रच देशे हविद्धानि, रमेयाम्' रतिं कुरुतम् । “दिवि यस्येति । 

९-- का० श्चौ० सू० =. ४. 8। २-- ना० सं ५, १७, २। 

इ३-- का० श्नौ° सू ८. ४. ५। ४-- वा० सं० ५, ९७. ४ । 



( ५अ० इत्रा ) ॥ टतोय काण्डम् ॥ ३२१ 

एतद्ध विदधान एथिवौलं हेतुः । यस्मात् उपरिभाग उत्तरवेदि- 

रूपः, श्राहवनोयः युलोकख्थानोयः, अतस्तदधोवत्तिवेदि दे शस 
ए्रथिवौशरौरवं युज्यते । नन्वसे करोतिः यथा नाम्बाधार फलके 

श्रुमिष्टे भवतः, तया ज्र्यात् । “नामि नभं च-इति, यम्मरत्यय- 

योगे नभादे शः । उन्तरच प्रदेशस्य श्वस्य भ्वेशः कदाचित् भवेत्, 

श्रत एव (तत् “क्षेमस्य रूपम्” भवति । २० ॥ 

“श्रयोत्त रेण प्यति? । द चिणएदविदद्धानस्योत्तरतः “परत्य 

पुरोरेशं गला द्वण हदिद्धानम्ः 'उपस्तभ्नातिः। ययाधो न 

पतेत्, तथा कस्िं्ित् काष्ठे खा पयेत् ॥ 

तन्मन्तः- ““विष्णोलुं कम्-द्रतिर “विष्णोः चिविक्रमावतारस्य 

'तोर्याणिः श्रवोचम्” प्रत्रवोमि । कानि तानि? तदुच्यन्ते- चयः 

विष्णः "पाथिवानिः एथिवौविकारान्, रजांसि “लोका रजां- 

सयच्यन्ते" दति निरुक्तम्*, लोकान् विविधे परिच्छिनिवान् । च्यः" 
च “उत्तरम्' उपरितनं (खधच्ं' सहस्यान दयलोकम् ्रस्कभायत्' 

स्तम्मितवान् । किं कुवन् ? बेधा चिप्रकारेण विश्व "विचक्रमाणः' 

विविधं क्रममाणः सन्, उरुगायः बज्मिमेहात्मभिः, बह्विघं वा 

शुत्यादिसुखेन मौयमानः । यो विष्णएरेव मकरोत्, तस्य वीर्याणि 

प्रवोचम् दति ॥ 

१९-- पा० ५.१.२० €५ गर °| 

र-- का० श्रौ" ख् ८.५. ९ । 
द२-- वा० संज ५.१८. ९ । 

४-~- निर्० 8.२. ३। 
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२२२. ॥ श्रतप्ब्राद्यणम् ॥ ( प्र इत्रा° ) 

“विष्णवे वेति मेयो सुपहन्तोति? । हे भमेथोः स्तम! 

"विष्णवे" इविद्धानश्रकटाय “लाः लाम् उपन्मौत्यथेः। कस्मिन् 

दे निहन्यादिति, त माहइ-- “दतरतस्ततो यद् उ मानुषे"-दति। 

"मानुषः शकटधारणे “यत्" स्थानम् ईषाग्रभागः, तदुत्तर भोः 

स्तम्भं निहन्या दित्ययेः । तथा च सूत्रकार उभयोरपि दकिएतो 

निहननखेदं तब्राह्यणवाक्यं प्रमाणयामास-- “उभे वा दकिएतः, 

दइतरतस्ततः, यदु च मानुष इति श्रुतेः”-इतिः ॥ २१॥ 

“अय प्रतिप्रस्ातेति*। दचिणविद्धानोत्तम्मनमन्तस्याय मयेः*-- 

डे विष्णो !' “दिवः धुलोकात् वाः श्रथवा ्यिव्याःः सकाशात् 

हे “विष्णो !' (मदः महतो गणात्, उरोः' विस्लोर्णत् अन्तरि- 

क्तात्" उभौ हस्तौ तावकौ "वसुना" धनेन श्रणख पूरयत । ततो 

'द्िणात्' हस्तात्, च्रपि चोत्तरा चराः स्वेतः श्रयच्छः पूणं 

वसु यजमानायेम् ॥ | । 

"“विष्णवे त्वा-इ ति उत्तर हविद्धानस्य मेथौँ प्रतिप्रस्थाता 

उपद्न्यात्° । “<दतरतस्तत इति पूवेवत्< ॥ २२॥ 

१--वा० सं° ५.१८. र । 

` र्-- का० श्र° खू० <. ४.७। 
द-- का० खौ खू० ८. ४. १०-१२। 

४-- काः श्रौ० खू० ८. ४. ८। 
५-- वत्प्राठस्ेषः-- वा० सं° ५. १९. १। . 

ई-- वा- सं ५.१८. २। 

ऽ -- का श्रौ स्द्० =, 8. € | 

<=-- रक विग्रकग्डो (३ पण) बष्ट्व्या। 



(५अ० दत्रार ) ॥ दतोयकाश्डम् ॥ ३२३ 

“न्रथ मध्यमं कदिरित्यादि^ । “तयोः समवटढत्तयोग्कदिरधि- 

निदधातोति । कदिः प्राग॒क्रम्? । तत् उपस्पृशः “प्र तदिष्णुः"- 

दतिः वाचयेत् ॥ 

तस्यायेः- “विष्णः "वोयंणः वौरस्य कमं वौयम्, तेन निभि- 

त्तेन प्रस्तवतेः प्रस््रयते । वोर्थंण सखयमाने दृष्टान्तः- “श्मो न 

दरति । कुचरः” कुत्सितं दिंषन् सञ्चरन् भोमः' सवेप्रण्मोति- 

जनकः, “गिरिष्ठाः गिरिस्थायो, श्गो न' खिहत्च्यः । वस्वः 

विष्णोः, उरुषु" लखोकचयव्यापकत्वेना तिविस्ततेषु विषु" °विक्र- 

मणेषु “विश्वा सर्वाणि भुवनानि लोकाः “अरधिकिवन्तिः श्रधि- 

निवसन्ति ॥ 

अथवा ब्राह्मणनुसारेणायं मन्त्ोऽधियन्नपरतया वयास्येयः । 

विष्णः" इविद्धानाख्यः, तस्य यत् उपरि वत्तेमानं मध्यमं कदि- 

रसि, तत् सयत इत्यथः । उन्तरवेदेः प्रत्यक् जिषु किक्रमेव्वतो- 

तेषु निधोयमानख यस्य उपरि शोषकपालस्थानोयं मध्यमं कदि- 

रस्ति, तस्य श्रधि' उपरि सवतो विश्वा भुवनानि भवन्तौति। 

सवनानि उपरि शौषेकपालस्थानानि अन्यानि कटदौँषि चियन्ति 

निवसन्ति ॥ 

श्रधिचियन्तोत्येतं मन््भागं व्याचष्टे “ददं डवाख्वेतच्छषे- 

कपाल मित्यादिना ॥ २३ ॥ 
-------------- 

१-- का० श्रो ~ ०८, 8. 7 ॥ 
२-- नवम्यां कण्ब्यां ( २९४ ए° < पं“ ) दश्यम् । 
३-- वा° सं ५.१०. १। 



२३२४ ॥ ग्रतपथब्राद्छ गम् ॥ ( शप्र इत्रा०) 

“च्रय रराखा सुपस्ृष्धेति, । रराध" रराटौ मित्य । 

“शरस्य' इ विदधानस्य “एतत् रराच्याख्य मङ्ग ललाट खल् श्रयः 

रतः “उच्छराय्य, दारशाखे दारस्योभवयपाश्वैवर्तिनौ दणणदिनिभिते 

प्रावरणे, तौ 'उपसयुश्व' “वाच्यति “विष्णोरिति? । विष्णोः 

हविरद्धानख (अन्नः किणो, ओओष्टसन्पौरं॑ शखः भवयः । अ्रघ्न- 

शब्दां माह- “खक्ष हवासेते दति पञ्चाच्छदिषः खानं 

परशंसति- “च्रय यदिदं पञ्चच्छदिरिति। ददं पञाच्छदिः' 

दविद्धांनास्यस्य यज्ञशिरसः पश्चात्, कपालस्थानौय मित्ययेः ॥ 

अत्न मध्यच्छदिष उपरिगतानि नौष्छपि कदौंषि उद्गयाणि 

कन्तव्ानि ; चचाणएण मपि प्राग करण पश्चाच्छदि रिति श्रूयमाणं 

पञ्चादित्युक्त न॒ रज्यते । तथाच कात्यायनः “उद्गय्राणि 

ङटौंषि भवन्ति पश्चाच्छरुतेरिति* ॥ २४॥ 

“त्रय लस्यूजन्या स्यन्यया प्रस्तो ति* । 'लसजनो" नाम 

स वनसाधनदुच्यादिः, तच सब्वद्भया रञ्व्चत्यर्थः । इारशावां दभ 

रवेश्च, रञ्ज्वा “विष्णोः स्यूरसि" -दति' मन्तरेण सौयेत् । ह 

दायं ! चदा हे रब्नो ! लं "विष्णोः" विदधानस्य येः" स्यृतप्रदि श: 

“असिः । हे गर्यमानप्रदे्र ! लं विष्णः दविद्धानसख श्रुवः" चअ्रच्य- 

तावयवः “्रसि'° | अतस्ां गरधरामोत्यथंः- ॥ 

९-- ° श्रो सखू० <. ४०.१५ | न~~ वाः स ५, २९९ 

इ-- "ओष सन्धौः- डति र् । 8-- का० शौ ° सू ८, ४. ९७ । 

५-- का० श्ौ० खू० <. ४. ९८। ई-- वा० सं ५, २९. र्। 

~ व° खं ० ५.२९. दे | ए--- क ० दसू० <=, 8. १९ | 



( ५अ० शत्रा ) ॥ ठतौ यकाम् ॥ ̀  ३२५ 

गरज्थिकरणप्रयोजन माह- “नेद् व्यवपद्याता दृूतौति । अवाग् 

विविधे नैव पतेदितव्येव मथ मित्यथेः । नं' ग्रभ्धिं करमेन्ः कमेणि 

प्रकते" प्रकषण कते परिषमात्ने “विव्यतिः विसुञ्चेत्९ । तत ऊद्धं 

मपि बन्धने सति तदपराधेन शश्रध्वयु* यजमानं च ग्राहः" 

ग्हाति, विश्लेषे सति स न भवतोत्ययेः । “निष्ठित मभिष्डग्रति 

वैष्णव मसौतोतिः । “निष्ितंः सौवनेन खनिष्यन्नम्२ । स्पष्ट 

मन्यत् ॥ २५ ॥ ३ (५. र. ॑ 

दूति ओ्रौसायणएाचाथंविरवितेि माधवोये बेदाथप्रकाग्र 

माध्यन्दिनिग्रतपयव्राद्यणभाय्ये 

ठतौयकाण्ड पञ्चमाध्याये ठतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

( अथ चतुथं ब्राह्मणम् . ) 
® स 4 = 

दयं वा ऽच्रुभ्युपरवाः खायन्ते । शिरो वं यज्ञस्य 

हविद्धानं तद् य॒ इदम शौषशवत्ठारः कुया ऽमावृह 
हाविमौ दौ तानैवेतत्करोति तुस्मादु परवान् खनति॥१॥ 

¢ # 

१-- का” खौ ° सू ८, 8. २०॥ 

२-- का“ श्नौ° र् <, ४.२९ । 
इद-- मन्लख्ल च-- वा° सं ° ५, २९. 8 

^ “ख्यायन्ह-दइति ख, ग । 



२ ॥ शतपरथत्राद्धणम् ॥ (४प० ध्रा) 

देवाख वा ऽचरसुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्प॒धिरे 

ततोऽसुरा रुष लोकषु छत्यां व्वलगान्िचखुनुरुते- 
वुच्िदेवानमिभवेमेति ॥ २ ॥ 

तदं देवा ऽअस्यणत । त ऽरतः छत्धां व्वलगानदख- 

नन्यदा व क्त्या सुत्ख॒नन्त्यु् सालसा मोघा भवति 

तथो ऽश्वंष रतयुद्यस्मा ऽअच किद् दिषन् स्राठ्व्य 

छत्यां व्वलगान् निखुनति तानुवेतदुत्किरति तस्माद् 

परवान् खनति स दुशिणस्य दविद्धानस्याधोऽधः प्रउगं 

खनति ॥ ३॥ 

सोऽभि मादत्ते। देव॒स्य त्वा सवितुः प्रस॒वेऽश्िनो- 

बाहभ्यां पष्णो हस्ताभ्या माददे नाय्यस्षौति समान 

रतस्य य॒जषो बन्धर्य्योषो वु ऽश्षा यदुभिस्तुस्ादाह 
नुायसौति ॥ ४ ॥ 

तान् प्रादेश्माच व्विना परिलिखति । इदु महः 

रक्षसां मोवा ऽच्रपि छन्तामौति व्वजो वा ऽच्रुभिव्वजेशे- 
वेतन्नाष्राणा र्सां ग्रौवा ऽअपि छन्तति ॥ ५॥ 

तद्यावेतो पर्व्वो । तयोदुक्षिण मेवा परिलिखेदथा- 
परयोरुत्तर मथापरथोद शिण सुथ पव्वयोरत्तरम् ॥& ॥ 

चरथो ऽदतरथाहुः। च्रपरयोरेवाग्र ऽउत्तरं पएरिलिखे- 

ट्थ पुव्वेयोडश्छिण मथापरयोडश्िण मुय पूव्वयोऽत्तर 



( ५अ० शत्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ३२७ 

मित्यथो ऽपि समौच शव परिलिखेदेत' त्ेवोत्तमं 

प्रिलिखेद्य रष पुवयोरुत्तरो भुवति ॥ ७ ॥ 

तान् यथापरिलिखित् मेव थथापव्वे खनति । ह- 
नसि इहद्रवा इत्युपस्तोत्येवेनानेतन्महयत्येव यदुह 
हन्नसि इह्द्रवा इति ददतौ मिन्द्राय व्वाचं व्वरेतौन्द्रो 
वै यन्नस्य देवुता व्वेष्णव इविर्खानं तत् सेन्द्र करोति 
तस्मादाह बहतो सिन्द्राय व्वाचं व्वदृति ॥ ८ ॥ _ 

रक्षोहणं व्वलगहन सिति। रष्साः छेते व्वलगानां 
व्वधाय+ खायुन्ते ववेष्णवौ मिति व्वेष्णवौ हि हविर्धानि 
व्वाक्। ॥ € ॥ 

तान् यथाखात् मेवोत्किरति। इट मह त॒ व्वलग 

मत्किरामि यम्मे निष्यो य॒ ममात्यो निचखानेति 

नियो वा वा ऽअमात्यो वा क्त्या व्वलगान् निखनति 

तानेवतदुत्किरति ॥ १० ॥ 

इदु महं त॒ व्वलग मुत्किरामि । युम्मे समानो य 

मसमानो निचखानति समानो वावा ऽअसमानोवा 

सत्यां व्वलगान् निखनति तानेव तद्त्किरति ॥ ११॥ 

इदु महं त॒ व्वलग मुत्किरामि। यम्मे सुम्बन्धय्य 

* (बधुायः-इति घ | 1 व्वाक्*-द्रति ग, घ। 



स ॥ प्रतपयथत्राद्यणम् ॥ (ध्प. शत्रा०) 

मसुम्बन्धुन्निचखानेति सुबन्धुव्वौ वा ऽश्रसबन्धुव्वौ रत्यां 
व्वलगान् निखनति तानेवेतद्त्किरति ॥ १२॥ 

इद् महं तं व्वलग मुत्किरामि । य॒म्म सजातो य 

म॒सजातो निचखानति सजातो वा वा ऽञ्रसजातो वा 

कत्था व्वलगान् निखनति तानेवतदुत्किरत्युत् कृत्यां 

किरासौत्यन्तत उदयति त॒त् इत्था सुत्किरति ॥ १३ ॥ 

तान् बाहमाच्ान् खनेत्। अन्तो वा ऽरुषोऽन्तेने- 
वेतत् छत्यां मोदयति तानश्णया सन्त॒न्दन्ति युद्यश्णया 
न॒ शक्तथाद्पि समौचस्तस्मादिभे, प्राणाः परः 
सुन्तखाः ॥ १४ ॥ 

तान् थथाखात मेवावमश्यति । स्वरासि सयन्रहा 
सचराडभिमानिद्धा जनगाड़सि रष्टोा सव्वेरा- 
डस्यमिचदेत्याशौरवेषेतस्य कमण ऽत्राशिष मेवैतदा- 
शास्ते ॥ १५ ॥ 

अथाध्वयश्च यजमानश्च सम्षशते । पव्वयोदशिणि* 

इध्व्यभवत्यपरयोरत्तरे यजमानः सीऽध्वयथः पृच्छति 

यजमान कि मवेति भद्र मित्याह तन्नौ सहेत्युपा- 

ध्वयुः। ॥ १६ ॥ 

+ “णो'-ईइति ख | {1 श्य-दरति ग, घ | 



( ५सअ० ध्रा ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ २२९ 

अथुापरथोदं्िणेऽध्वयुंभवति । पूरव्वयोरत्तरे य॒ज- 
मानः स यजमानः प्रच्छत्युध्वर्यो कि मवति भद्र सित्याद 
तन्म इति यजमानस्तययदेव सम्खश्ेते प्राणानेवेतत् 
तयुजः कुरुतस्तुस्मादिमे. प्राणाः परः संविद्रेऽथ य्य 

भद्र मिति प्रत्याह कल्याण सेवेतन्मालुष्ये व्वाचो 
व्वदति तुसमात् ध्ष्टो भद्र सिति प्रत्याहाथ प्रौष््येको 
व प्ोष्णस्य बन्धमेध्यानेवेतत्करोति ॥ १७॥ 

स प्रोक्षति। रश्रोदणो वो व्वलगहन इति रघ्षो- 

शो छेते व्वलगहनो छेते प्रोक्षामि व्वेष्णवानिति 
व्वेष्णवा छेते* ॥ १८ ॥ 

चथ याः प्रोकण्यः परिश्ण्षिन्ते। ता ऽञअवरेष्वन- 

यति तद्या ऽदसाः प्राणेषठापस्ता एवेतदधाति तुस्मादेषु 
प्राणेषिमा ऽच्चापः॥ १९ ॥ 

 सौऽवनयति। रक्षोहणो वो व्वलगहनौो ऽवनथामि 

ववेष्णवानित्यथ वर्हौध्षि प्राचौनाप्राणि चोदौचौः- 
नागराणि चावस्तणाति तचयानोमानि प्रारे।ष लोमानि 

तान्येवेतदधाति तस्मादेष प्राशेधिमानि लोमानि ॥ २०॥ 

* “्येते-दइति ग, च । 1, { प्राणेः-दूति घ। 
५2 | 



= ॥ ब्रतप यब्राद्छधयम् ॥ ( धय ध्व्रा ) 

सोऽवस्त णाति। रशराहणोा वे व्वलमहनेाऽवस्तणामि 
व्वेष्णवानित्युय बहोषि तननौवो परिष्टात् प्रच्छादयति 
कु हेवास्येते* ॥ २१ ॥ 

अधाधिषुवशे फलके ऽडपदधाति। रक्षोहणौ वां 
व्वलगहना ऽडपदधामि व्वैष्णवौ ऽइति इन् वास्यैते 
ऽच्थ पुर्यहति रष्ाहणो वां व्वलगदहनौ पर्यहामि 

` व्वेव्णवौ ऽइति इदत्येवेने ऽर्तदश्थिज्े करोति॥ ₹२॥ 

च्याधिषुवणं परिङ्त्तं भवति । सव्व रहितं जिद्धा 
हेवास्येषा तद्यत् सव्वराहितं भुवति लोडिनोव 
होय जिह्वा तज्िदधाति व्वेष्णव मसौति व्वेष्णवर 

छोतत्1 ॥ २३ ॥ 

श्रथ रावण उपावहरति । दन्ता वास्य यावाणस्त- 
दय् यावभिरभिषुणवन्ति युथा दद्धिः ष्ठायुदेवं तत्तान् 
निदधाति व्वेष्णवा स्थेति व्वेष्णवा छेत् ऽरतुद् यज्ञस्य 
शिरः सुस्कलम्! ॥ २४॥ ४ ॥ 

॥ इति चतुथप्रपाठके चतु जाह्यणम् [ ५.४. ] ॥ 

* ^तु-द्रति ग, घ । 1 येत्त्'-दति ग; घ । 

{ “संस्कतम्"-दति क, ख । 



( ५अ० ध्रा ) ॥ ठतौ यकाण्डम् ॥ ३२१ 

सोमाभिषवायो पराणां, खननं विवक्तः खननस्योभयायेता | 

माह- "दयं वा दति । प्रयोजनदय मभिलच्छ खाचन्त इत्ययः । 

प्रयमं प्रयोजन माह-- “शिरो बे यज्ञस्येति । यस्मात् शिरसि 

"चत्वारः कूपाः कणंच्छिद्रे दे, नासिकाच्छिद्रे, दति श्दलारः' 

चरूपाः' कूपवन्निन्नप्रदेशाः । (इमौः-दति ्रमिनयोक्तिः। हवि- 

दई्ानस्यापि यज्ञश्िरोरूपतात् तच चतुरः “उपर वान्" खनेत्\॥ १ ॥ 

दितौयं प्रयोजन माद- “देवाश्च वा श्रसुराश्चेति। देव्यवधा्ें 

मो स्थापिताः त्या विशेषाः वलगाः?, तान् निखा तवन्तः । 

'उत' "एवञ्चित्" एव मपि युद्धेनाशकुवन्तः । अनेनाष्युपायेन “देवान् 

अभिमवेमः-“दति' तेषा मसिप्रायः॥ २॥ 

“तदवे देवा ्रस्पृणवतेति । “तत् असुरः कतं खननास्यम् 

“्रसपृतत' देवा तदुत्खननेन दिंखितवन्तः । हिंसाप्रकारं माह- 

“त एतैरिति । “एतैः' उपरवेः । त्रयः त्यो त् खननानन्तर मेव 

“सा" छव्या श्रलसा' खव्यापारं हननं कन्त मसहमाना, श्रतएव 

“मोघाः व्यर्था भवति । यया देवेषु, एवं मनुष्येषु अयं इत्या- 

परिदहारोपाय दत्याह- “तद्यो एवैष एतदिति । खननप्रदेशर 

माद- “स॒ दचिएस्य इविद्धानश्येति । ईषादयसषयोजनप्रदे शः 

९-- “पर्वा नाम करूपकाः, तेषां चपरि अधत्िषवशफलकं निधौयेते, 

तयोरुपरि अधिषवणचम्म, तच सोमोऽभिषूयते, तस्मिन् यावभि- 

हन्यमाने वादिचोदरवत् सुधिरास्ते कूपा गम्भौर सुषरवन्तौव्यपरवः 
इव्यभिघीयन्ते?-दति या० दे० ( का० श्रौ० =. 9. २५. )। 

र का° श्रौ ० ०, ०,२५। 



६३२ ॥ शवपथत्राद्धणम् ॥| ( शप्र शत्रा) 

'प्रडगम्'९, तश्च अधोऽ: खननिडिताधःपदे । श्रघोऽघः- शब्द - 

योगात् प्रग भिति दितौयार ॥ र ॥ 

खननाचाभ्यादानं रुमन्लकं विधत्ते “खोऽचि मादत्त इतिः । 

“देवस्य लाः"-द तिः । “ना्बि"-दति* मन्त्रान्तरम् । नरस्यापत्यं 

सलौ "नारोौः। डे अभ्रे ! लं नारो अभि । इत्यपि स्तुतिः । चत् 

प्राक “देवद लाइत्यस्य ब्राह्मण सुक्तम्, तद्त्रातिदिश्ति- 

“समान एतस्य बन्धूरिति । “एतस्य' यजुषः, देवस्य वेत्यस्य यजु- 

मन्लस्येत्यथेः । श्रादौयमानाया अश्वाः स्वौलाऋन्ते नारोश्ब्दे- 

नाभिरमिदितेत्याह- “योषा वा एषेत्यादि ॥ ४ ॥ 

तान् प्रादेग्रमाच विनेति । मध्ये-मध्ये प्रादेश्माचान्तरालं 

विद्धा समचतुरखे खननप्रदे प्र चतुरोऽवरान् प्रादे श्माचान् परि- 

लिखेदित्ययेः । “दद मड भिति लेखनमन्लः- ॥ ५ ॥ 

्रवटखनने द्यौ प्रकारौ,- च्रच्एया सम्यकू देति । चच्छएयापिं 

दिविधो पपद्यते, तचैवां प्रकार माह “तद्यावेतौ पूरव तयो दखिण 

` जेवागर इत्येवमादिना । वादव्या्नेयनेकतेश्रानक्रमे णेत्यथैः< ॥ ६ ॥ ` 

९-- श्रञगं प्राप्तयग मौषासङ्गमादषराद्म्-इति या० द०। 

२--पा० सू° १. ३. २. वा० इ । 

२-- का० आअौ० ख् <. ५. ९५.६.९२. 

8-- वा° सं° ५, २२. १। भ--- वा० सं ५. २२, २्। 

६-- ““खआाहरन्त्यनया खद नित्यम्निः खनिचम्”-इति या० ० । 

ॐ-- का० शी ° ० ५.८. ई । < वा० सं ५. २२८.२।. 

<-- उपरि चतुद परौ कण्डे (३३५ ० ) बषटव्या। 



( ५अ० धव्रा° ) ॥ टलौयकार्डम् ॥ ३६३ 

खकोयं सम्यक परिलेखनपत्त माद- “श्रयो इतरथाङ्रिति। 

"अयो श्रपि खमोच एवेति आ्ाप्रेयादिम्राद दि्क्रमेरत्ययेः५ ॥ ७ ॥ 

य एष प्रवेयोरूत्तरः, त सन्तर ज्र्घादित्यभिधानात् खनन 

मपि परिलेखनक्रमेए कन्तव्य भित्याहइ- “तान् यथा परिलिखित 

मेवेति । तच मन्लः- “खहन्नसोतिः । हे च्रवट ! लं “ङहन् 

सखरूपतो सहान_ ज्रसिः । तथा “छद वाः' प्रश्रतघ्वनिरसि । अलो 

"हतौ महतो वाचम्" न्द्राय इन्द्रायेम्, सोमसख्ेन्द्राथेलात् 

उपरवखननस्य स्ुतिकरो वाच वदः शब्दय ॥ 

पुनर्वाग् विगेग्य ते--“रच्तोहणम्" । ₹न्तेः “बहलं ङन्दसि""- 

इति" किप् । रचांसि हन्ति, तादृगौम् । "वलगदनः वलगान. 

हन्तोति वलगहा, तां व्लगहनम्। 'वेष्णवोम्' विष्णदेवत्यां 
वाचम् । वदेति सम्बन्धः ॥ 

मन्तं ॒चतुद्धा तिभज्य॒वयाचष्टे- “इृदन्नसि टउदद्रवा इत्यु 

पस्तौव्येवैना नित्यादिना । म्रत्यच्ततो दहच्चड्ट्रवलयोः प्रती तेरूप- 

सदत्यभिधान भित्यथः । शा च किमर्यत्यत आह- मदहयत्येवेति । 

“इन्द्रो वा इत्याटि । “इन्द्राय” दुल्यभिधानेनान्यदेवताकस्य इषि- 

द्नस्यो परवाधारग्तस्च चेन्द्रलं कृतवान भवतोत्यथेः। “र कौहण 

मित्यादि“ । खष्टम् ॥ र, < ॥ 

९-- का० श्रौ ° ख० २. ५, २--५। 

२-- का०्शौ° सू <. ५, ७। इ-- वा० सं° ५, २२. 8 । 

8-- पा० खू° ३. २. ८ । 

५-- वा० सं ५, २२. १। पूदेसन्तरेष रखघः। 



६२९ ॥ श्तपयन्राद्धयगम् ॥ (शप्र ध्रा) 

खाताया शद उद्यनेऽपि खननक्रम एवेत्याह-- “तान् 

ययाखात सेवेति, । चतुणां खातानां चलारो मन्त्राः? । वं मे 

निश्चयो य ममात्यो निचखान द्रति प्रथमगत्ते। “यं मे समानो 

य मसमानःः-इति दितौये । “वं मे स्बन्धुये मसबन्धुः इति 

ठतौये । “यं मे सजातो य मषजातःः"-दति चतुर्थं । “दरद् महं 

तं वलग सुत्किरामि- दति, “निचखान दति च सर्वगेषः ॥ 

ददं शख्दुत्करणएप्रकारेणादतम्, निच्छेनामात्येन वा खातम्, 
वलगङत्याविग्रेषम्, श्द्याक्पेण “उत्किराभिः ऊद प्रचपामि । 

'तम्"-इल्युक्तम्, क ॒भित्याह-“च मित्यादि । 'निच्छः" अस्मत्तो 

नो चः । “सनाभिय॑श्च निश्चः°-दत्यादिमन्तरवर्णत् र नौ चाथेता “निश्च'- 

गरब्दस्य । “च्मात्यः सहवन्तमानः । शमाः-शब्दः स हइवचनो गठह- 

वचनो वा, तच भवोऽमालत्यः। “ज्रययात् त्यप्”, एकग्टदवामो- 

त्यथः । तयोरेव कलस्य सम्भावितलात् । सहहोत्यन्नो वा । निखा- 

तवान् । त मुक्किरामोति सम्बन्धः । “निष््ो वेत्यादि प्रथमस्यो- 

क्किरणम् । निश्चामाव्ययोवंलगोत्किरिणएरूप भित्ययथः । समानः 

सदुश: बन्धुः “सबन्धुः, समानवन्धनः । एकस्िन्नेव विषये ापार- 
वानित्ययेंः । .सजातःः सदोत्यन्नः । स्यष्ट मन्यत् ॥ ९ ० -१ ३ ॥ 

खननस्य प्रमाण माह-- “तान. बाह्माज्ानिति* । श्रङ्गुलि- 

प्रादे शाद्पेच्तया बाह्कप्रमाणस् अन्तवात्, ततोऽधिकात् प्रदेशात् 

९-- का० शनौ ० ८५.०८ र~ वा सं° ५, यद्. २, ३, ४, ५। 

दस. १4 
४-- पा० ० 8.२.१०४ ध-- का ० शौ ० सूु० ८, ५.९०। 



( ५० धब्रार ) ॥ ठतो यकारम् ॥ ३६३५ 

खद् द रणस्या श्क्यतात् बाहमाचस्यान्तवम् । दिद्राएण मन्तरप्रदेश- 

सन्तदेन तप्रकारं च विधन्ने- “तानच्छवा सन्तन्दन्तोति, । 
पूवेयोदे किणएस्या पर योशत्तरस्य चान्तरा लदेश्म् । अनेनावशिष्टयो- 

रणयक्तं भवति । “श्रपि समौच दतिः । वक्रस्या गकयल समौ चेवा- 
भिदन्यात् । “तस्मादिति । श्रयेवादः पच्चदयसाधार एः । यसरादेते- 

ऽन्तःसन्तुष्ाः, "तस्मात्" ईइमेः भ्राणणःः सुखच्छिद्राणि अन्तःखन्त- 

खानि ॥९४॥ | 

तान. यथाखात मेवावमगेयतोति । ्रवमग्रयतिः अन्तःप्रदे- 

शस्य निकोन्नतवपरिहाराय सन्मणेत् । तन्मन्लचतुष्टवस्याथेःर- 

खय मेव राजत इतिवा, खकौय मेव राज्य मस्येति वा 

सखराट्' । हे उपरव ! तादृक् त्वम् चरसि" । सपन्नहा' भव । 

श्रस्मानपि सपन्नस्य श चोहंननेन खराजं इुविंति भावः । सचाः 

सह, एकधा एकोद्योगेन राजत इति “खच्राराट्” । च्रभितो हिंख- 

कोऽभिमातिः, तस्य हन्ता त्रभिमातिहाः । सवषु राजत इति 

“सवेराट्” । मितः सकाशात् चाता भिकः”, च्रतयाश्डतः शमिचःः 

१-- का० ओरौ ख० ८. ५. १९ । “न्त्या श्चन्दोऽयं कणं वचनः» । 
न स 

( अन्ता ) अच्तणया--वकमागेण, कौटिल्येन । उपरिदटादपौश्ेव 

“खथ यदच्तणयावद्यति“-दइत्यादि (३, ०, ३. २७) । ट ० सं ° ९, 

१.२२. €, ८. ७, ३४ । वा० सं ° ५, ९२ । उणादिः ३. १७। 

२-- का० श्रौ ° सू° ८. ५. १२। “च्छया सम्भेदनाशक्तौ ऋजुभावेनेव 
सम्भिन्द्यात्-इति तच था० दे०। 

इ-- चत्वारि यजंषि जओपरवाणि | वा० सं० ५, २४. १-8 । 



३२६ ॥ प्रतपथव्राद्य गम् ॥ (श्प शत्रा ) 

श्च कात्धायनः- “'खराडित्यवमश्यति ययाखातं प्रतिमन्त्रम्" 

दतिः ॥ १५॥ | 

“श्र्वयुञ्च यजमानश्च समपशरेते-इति? । “सश्गेते' परस्परं 

हस्तसंस्यशे कुर्याता मित्य्थंः२ । तयो दिशं यवखापयति-- “पूवेयो- 

द् चिणेऽध्वयूः भवति, च्रपरयोरू्तरे यजमानः--इति । सोऽध्वयुणा 

कि मच वदयत इति षष्टो यजमानो भद्र सिति परतित्रूयात् । 

"तन्नौ खद (दूतिः उराः वदतोऽष्वर्योरय मभिप्रायः- 

यज्ञसंस्यष्टं यर् यत् फलम्, तस्य स्वश्च यजमानसराभिकलात् 

उच्वेरभिघधान मयुक्त मितिः ॥ १६॥ 

'च्रयापरयोदं किएऽच्वय रि ति* । पूवेस्मिन् सम्मशंनवाक्येऽष्वय 

एच्छत्, श्रच तु यजमान इति विशषः। यजमानस्य खामितलेन 

सातन्त्यादध्वयेदृष्टस्यापि भद्रस्य सखद्रव्यलवात् “तन्मे “इति' 

नयात् । स्मभेनं भ्राणसंयो ग डेतुलेन प्रश्रसति-- ^तद्यदेव भिति । 

सह युच्जते इति “सथजः', अन्तरे केभ्यूतान् कृतवन्तौ भवतः। श्रत 
दद्ाजौन्तना मनुव्यभिरस्थाः प्राणः शसंविद्रः सविद्रते, सङ्गता 

१-- का० ओौ° खू° ८. ५. १३। 

२-- का० रौ ° ° ८. ५, १४ । 
३२- ““अवमश नानन्तर मध्वर्थवजमानौ उपरवयोः खं खं दत्तिणं हस्तं 

प्रवेश्य अत्त्एया सम्भेदनमागय परस्परं सम्मते संस्पश् कुर्वाते" 

दति चाच (का० खौ) या० ३०। 

४-- का० श्रौ ° खू० ०. ५. १५-१८। 

५-- काण श्चौ० सू ८,५.१९, २०, २९१। 



(५अ० शत्रा) ॥ टतौ यकाणडम् ॥ ३३७ 

भवन्ति । “लोपस्त श्रात्मनेपदे ष्” दति, तः-लोपः, “बेत्तेविभा- 

षा-दट्ति रुट्, भद्रम्" इतिः प्रतिवदनं यदस्ति, तद् एतत् 

मानुग्ये वाचः कल्याणम् वद ति' दस्तसस्यगरेनकालकृतमद्रवचनप्रति- 

वदन भित्ययः । तस्नाललौ किकवचनेषु भद्रलाय श्वश्च भद्रवचनं 

कत्तेयम् ॥ | 

“अथ प्रोच्ततौति । भ्रतिगत्तं प्रोक्षणम् । प्रौक्चणएस्य मेष्यल- 

लचणोऽ्थवादः सवेचेकविध एवेत्याह- “एको वै प्रोक्षणस्य 

बन्धेरिति॥ १७॥ 

समन्लक प्रोचणं विधत्त- “स प्रोचतौति । “रचोदणः"- दतिः 

बह्वचन नित् सहप्रो चणम् । पएथकुप्रो चणपक्त मन्ताठत्तिः । 

तथाच कात्यायनः- “श्रोचत्येनान् रचो दति, भेदे मन्ा- 

टृत्तिः सान्निपातिलात्”-इति* । मन्ता क्रिया सदहा वन्त नल्वेन 

व्यभिचारादित्यर्थः । सहत्पच्चे वह्वचन मो पचारिकम् । स्पष्टो 

मन्त्रायेः ॥ १८ ॥ 

(ञ्य याः प्रोचण्य इति । अवरेषु प्रोक्षण गेषावनयनं प्रशं 

सति- “तद्या दमाः प्राणष्वाप दूति । भ्राणषुः कणेनासादिविव- 

रेष॒“याः' श्रापः सन्ति, ताः एव' "एतत्" एतेनावनयनेन यज्ञ - 

शिरस्थोपरवाख्यप्राणषु स्थापितवान् भवति । “तस्मादित्यादि । 

एषु प्राणेषु मनुखप्राणेषु ॥ १९ ॥ 

१-- पा स्० ७. १. ४१ । २-- पा० सू° ७. ९. ७ । 

इ-- वा० सं° ५, २५. १। 8-- का० रौ ° स् =. ५. रर, २३ । 

५-- ते पञ्च मन्लाः- वा० सं° ५. २५. १२-५ बष्याः। 
43 



01 ॥ ए्रतपथ्ब्राद्यणम् ॥ (परर 9्त्रा° ) 

““सोऽवनयतौति । सखष्टोऽवनयनमन््ः९ । श्रवटेषु अन्तवेहिः- 

स्तरएविधितदथेवाद् तन्मन्त्राः पूवेवद् व्याख्येयाः । श्रवनयनावस्तर- 

णयो्न्योयः प्रो चणवत् । “श्वनयनावस्तरण चावट वत्” दति हिं 

सूचम्\। युपावरवत् श्रवनयावस्तरणे कायं इत्यथः । श्रवटाना 

सुपर्यपि खक्ाणां बददिषा माच्छादनं विधन्ते- “त्रय बहौषि 

तनूनौतिर । “केशा देवास्येत इति । निरदंश्वमानानि यद्यपि 

होषि, तयापि प्रतिनिर्दिश्मानकेशापेकया “एते"-इति 

पुलिङ्गता ॥ २०,२९ ॥ 

““्रयाधिषवसे फलक दति । अधिः उपरि खयते सोमो- 

ऽनयो रिति" “्रधिषवणेः दे "फलकः उपदध्यात् । “^रचोहणौ वा 

वलगहनौ" दत्युपधानमन्तरः* । स च स्पष्टाः । तेः च ्रस्यः 

ह विदधानस्य शिरसः इनुस्थानोये । च्रच कात्यायनः- “्रथाधि- 

षवे फलक इङ्गलान्तरे प्र्तालिते प्राचौ अरन्निमाे सन्ते 

वोपदधातिःः-दतिः ॥ | 

“श्रय पथहतोति° । फलकं । "परिदृंहति' परितो खदा 

दृटोकर्थात् ॥ ९२ ॥ | 

““श्रयाधिषवए भिति । “सर्वरोडित मित्यादि । एतच 

९-- वा० सं° ५, २५. २, इ । र-- का श्चौ° ख ८. ५, २४ । 

= 11 ० खूु° ८. ५. २५ कं | 

४ -- 'अधिः उपरि खयन्ते सोमा ययोशिति!- दहति ख, च । 

५-- वा० सं० ५. २५. 9, ५। द-- का० खो” स्ू ८,५.२५ ख। 

७--कान्श्रोन सू००.५.२५ग। = का० श्रौ सू* ७.५. २६। 



( ५अ० 9ब्रा० ) ॥ टतौ य काण्डम् ॥ ३३९ 

रक्रवर्णाया जिङ्कायाः स्थाने भवति । तच्च “वेष्एव मसि" दति- 

मन्त्रेण “निदध्यात् अ्रधिषवणफलकयोरूुपरि स्थापयेत् ॥ २३ ॥ 

“श्रय याव्ण दृत्यादि? । श्रधिषवणएचमंणि श्रभिषवसाधनान् 

पाषाणान् पञ्च ्राहरन्ति। ते ्ावाणः' श्रस्यः दन्ताः" दन्त 

स्थानोयाः। तदेवोपपादयति- ˆतद्यद् ग्रावभिरिति । दद्धिः 

यात् एवं तदिति । यथा दन्तेभ॑चयति, एवं तत् । “सा 

भकच्षणे”-दइ तिर धातुः । “एतदु यज्ञस्टेति । “पुरुषो वे यज्ञः" 

दूति प्रतिन्ञाय, “शिर एवास्य हविद्धानम्?-इति यड विद्ध नस्य 

शिरस निटिष्टम्, तदिदं श्यन्ञस्य शिरः सख्त मध्यम- 

च्छदिरादटि-सोमाभिषवग्रावान्तानां यनज्ञाङ्गानां श्िरोललाटादि- 

॥ | दन्तान्तकल्यनया इह विद्धानस्य शिरस साधित भित्ययेः । केवलं 

प्रयोगजात मानुपूर्॑णाभिधाय तत्तद वयव्ूपकम्पनयाभिधो यते, 

तेन तत्तदङ्गजातं तत्तदवयवध्यानेनानुष्टौयमान सत् महते फलाय 

भवतोत्युक्तं भवति ॥ २४॥ ४॥ 

दूति सायणचायंविर चिते माधवौये बेदाथेप्रकाशे 

माध्यन्दिनिग्रतपथत्राद्धुणभाय्े 

दतोयकाण्डे पञ्चमाध्याये चतुथं ब्राह्मणम् ॥ 

९-- बा० स ५.२५. द। 

न-- का श्रौ स= ऽ, ५,२८। मन्त-- वा सं ५. २५. ७। 
३२-- अदा० प० ४५ धा०। 

&-- टतौ य-ब्रद्यणस्य प्रथमद्वितौये क ण्डके दद्धं । 

५-- एतच्च सवे तै° सं ° ६. २. ऽ बटव्यम् । 



11 ॥ श्रतपथव्राद्यगम् ॥ ( प्रर शत्रा} 

वेदास्य प्रकाशेन तमो दाद निवारयन् । 

पुमथोंखतुरो देवाद् विद्यातोथेमहेश्वरः ॥ ५ ॥ 

ब्रह्माण्डं गोसदखं कनकदयतुलाप्ररुषौ खणंगभम्, 

सप्तान् पञ्चमो रौं स्तिद शतरूलताघेनुसो वणश्मोः । 

रनोसखां रुक्मवा जिद्िषसहितरथयो सायणः सिङ्गनार्यो, 

व्यश्राणोदिश्वचक्र प्रथितविधिमहग्दतयुक्तं घटञ्च ॥ 

धान्याद्धं धन्यजन्मा तिलभव मत्लः खणजं वणेमुख्यः, 

कार्पासोयं छपावान् गुडकृत मजडो राजतं राजपृज्यः । 

श्राज्योत्यं प्राज्यजन््रा लवणएज मनृणः शाकंर चाकंतेजाः, 

रन्नाक्परो रन्नरूपं गिरि महत सुदा पाचसा स्िङ्गना्यंः ॥ 

दति भ्रोमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमागेप्रवत्तैक- 

श्रौ हरिहरमहाराजसाबराज्यधुरन्धरेण 

सायणाचांण विरचिते माधवोधे वेदाथंप्रकाशच 

माध्यन्दिनिगश्रतपयत्राद्यणभाय्ये 

हतौयकाण्ड पञ्चमोऽध्यायः समानत्र: ॥ ५ ॥ 

[नि 



(ईअ० शब्रा) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ३४९१ 

[ श्रय षष्ठाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् . | 

--- ~ 

उद्र मेवास्य सुदः। तस्मात् सदसि भशयन्ति य॒द्खौदं 
किच्चाश्रन््युदुर ऽरवेद्ः सुव्व' प्रतितिष्ठत्य॒य यदस्मिन् 
विश्वे देवा ऽच्रसोदंस्तस्मात्सदो नाम त ऽउ ऽरवास्मिन्रेते 

ब्राह्मणा व्विश्वगोचाः सौदन्तयेनद्रं देवतया ॥ १॥ 
तन्मध्य ऽचरौदुम्बरौं मिनोति । अन्नं वा ऽङ्गुदुम्बर 

उदुर मेवास्य सदस्तनमध्यतोऽन्नाद्यं दधाति तस्मान्मरध्य 

ऽश्रोदुम्बरों मिनोति ॥ २॥ 
थ यु रषु मध्यमुः शङ्भवति । व्वेदेजघना् 

तस्मात् प्राङ् प्रकामति षड विक्रसान् दशिणा सप्तम 

मपक्रामति सम्पदः कामाय तदवटं परिलिखति ॥ ३॥ 

सोऽचि सुादनत्ते। देवस्य त्वा सवितुः प्रसुवेऽश्चिनो- 

बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्या साददे नाग्यसौति समान् 
रतस्य युजुषो बन्धु्योषो वा ऽरुषा यद् चिस्तस्मादाद 
नाय्यसौति+ ॥ ४ ॥ 

^ “सोतिः-दरति ख, 'सोति!-द्ति ग, घ । 



३४२ ॥ श्रत यनब्राद्य णम् ॥ (श्प ध्रा) 

श्रुथावटं परिलिखति । इद मह र्सां मौवा 
ऽश्रुपि छन्तासौति व्वजो वा ऽ्रयिश*व्व॒जेसोवेतन्राष्टाणाः 
रक्षसां ग्रोवा अपि छन्तति।॥ ५॥ 

अथ खनति। प्राञ्च सुत्कर मुत्किरति। यजमानेन 

सम्मायौदुम्बरौं पुरिवासयति ता सूत्रेण पाचों निदधा- 
त्येतावन्माचाणि बहौरष्युप्रि टादधिनिदधातिः ॥ € ॥ 

श्रथ य॒वमत्यः प्रोष्य भवन्ति । च्रापो इ वा 

ऽचओओषधौना रसस्तस्मादोषधयः कंवल्यः खादिता न॒ 
धिन्वन्त्योषधय ऽउ हापा रसस्तस्मादापः पौताः 
कोवस्यो न॒ धिन्न्ति युद्वोमुय्यः सृष्टा भवन््यथेव् 
धिन्वन्ति तहि हि सरसा भवन्ति सुरसाभिः प्रोक्षा- 
गौति ॥ ७ ॥ 

देवाश्च वा ऽसुरा । उभुये प्राजापत्याः पस्पुधिरे 

ततो देवेभ्यः सव्व रवौषधय ऽदयुग्धेवा इडेवेभ्यो 
नेयुः ॥ ८ ॥ 

तदै देवा ऽअस्युखत। तु ऽरुतेः सुर्व्वाः सपुल्नाना 
मोषधौरयुवत यदुयुवत तस्माद्यवा नाम ॥ < ॥ 

ते होचुः! हन्त यः सुवासा मोषधौनाः रसस्तं यवेषु 

धामेति स यः सुर्व्वासा मोषधौनाः रस जास्त 

* “अन्वि द्रति घ। †, {[ "ति"-इति ख । 



(ई६अ० शत्रा ) ॥ तौ यकाण्डम् ॥ ३४ 

यवेष्द्धस्तस्माद्यचान्या ऽचाषधयो म्लायन्ति तदेते 

मोदमाना व्वङ्न्त ऽणवः छेष रस सदधुस्त थो ऽरवेष॒ 

ऽरुतेः सूर्व्वाः सपन्नाना सोषधौयते तंस्माखवमत्य 

प्रोष्श्यो भवन्ति ॥ १०॥ 

स युवानावपति। यवोऽसि यवयास्मद् दषो यवयारा- 

तोरिति नाच तिरोहित मिवास्यथ प्रोश्त्येको वें 
प्रोक्षणस्य बन्धुमेध्या मेवेतुत्करोति ॥ ११॥। 

स प्रो्षति । दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा परथिष्ये त्वेतौ 
मानवेतल्लोकानन्न रसेन भाजयत्धेष॒ लोकेषज्जः 

रसं दधाति॥ १२॥ । 

अथ याः प्रोक्ण्यः परिश्ष्यन्ते । ता ऽअवटेऽवनयति 

शन्धन्तां लोकाः पिद्रषदना इति पिद्देवत्यो वै कप 

खातस्त॒ मेवतन््ध्य करोति ॥ १३॥ 

श्रथ बहुरपि प्राचौनाग्राणि चोदौचौनाय्ाणि 

चावस्ततणाति पिठ्षदन मसौति पिददेवत्यं वा ऽस्या 

ऽरुतद्धवति यन्िखातःः सा यथानिखातौषधिषु भिता 
स्यादेव मेतास्वोषधिष मिता भवति॥ १४ ॥ 

ता मच्छयति। उदिवःः स्तभानान्तरिक्षं एण दशदस् 

पृथिव्या मितौमानेवेतल्लोकान्रज्ना रसेन भाजयत्येष 

लोकेषञ्जः रसं दधाति ॥ १५॥ 



९९8 ॥ श्रतपथत्राद्छणम् ॥ (४्प° भ्रा) 

अथ मिनोति । चुतान॒रू्वा मारुतो भिनोत्विति यो 
वा ऽअयं पुवत ऽरुषु दयुतानो मारूतस्तुदेना मतेन 

मिनोति म्विाव॒रुणे भरूवेण धुमणेति प्राणोदानौ वे 
भिचावरुणौ तदेनां प्राणोदानाभ्यां मिनोति+ ॥ १६ ॥ 
थ पुयुहति । ब्रह्मवनि त्वा छचवुनि रायस्योषवनि 

पर्युहासौति वद्नौ वे युजुःाश्यैस्तद् त्रेय च शं 
चाशस्त ऽउभे व्वौर्थे रायस्योषवनौति भूमा व राय- 
स्ोषस्तद्ूमान साशास्त् † ॥ १७ ॥ 

थ पुयेषति । ब्रह्म ह६ह छव दःहाय दह प्रजां 

हत्याशोरेवषतस्य कमण ऽआशिष मेवेतदाश्णस्ते 
सम्भसि पय्यषणं करोति ग॒त्तस्य वा ऽउपरिभ्म्यथव् 

देवचा तथा हागत्तमिदवतिः ॥ ८ ॥ 

थाप ऽउपनिनयति । य॒च वा ऽअस्य खनन्तः करौ 

कुव्वन्त्यपन्चन्ति शन्तिरापस्तदहविः शान्त्या शमयति 

तदङ्धिः सन्दधाति तस्माद ऽउपनिनयति? ॥ १९॥ 
थेव ममिपद्य व्वाचयति । भ्रवासि ध्रवोऽयं य॒ज- 

मानोऽख्िन्नायतने प्रज॒या भूयादिति पश्भिरिति वव 

य कामं कामयते सोऽस्मं कामः स॒खडाते।॥ २० ॥ 

* नति'-इतिख। 1 ्ते-इतिग,घ। † (तिः-दतिग, घ। 

९ “ति-दति ख । || “त -इति ख । 



म ~ ॑ ( ६स्प० शत्रा ) ॥ टतौ यकाण्टम् ॥ २४५ 

श्य सुवेणोपहत्याज्यम् । व्विष्टुप मयि जुहीति 

शतेन द्यावाष्टथिवौ पूर्थेथा सिति तदिमे दावाएटथिवौ 
ऽन्न रसेन भाजयत्यनयोषश्ज्ः रसं दधाति ते रस- 

वत्या ऽउप्जौवनौये इमाः प्रजा ऽदुपजौवन्ति* ॥ २१ ॥ 

चथ छदिरथिनिदधाति। इन्द्रस्य दिर सत्येन्द्र 
हि सुदो व्विश्वजनुस्य युति व्विश्ुगोचा यस्मिन् 

ब्राह्मणा ऽ्ासते तदुभयुतग्छदिषौ ऽउपदधाल्युत्तरत- 
स्तौखि परस्तरौखि तानि नुव भवन्ति चिडददे यन्नो नुव 
वु चिडत्तस्मान्नव भवन्ति ॥ २२॥ 

त॒द्दौचौनवछ सुदो भवति। प्राचौनवरश्ः 

हविङ्खन मेतद् देवानां निष्केवल्यं यड्विनं तस्मा- 
तच नाश्नन्ति न महयन्ति निष्कवल्यई खछेतदेवानाः स 

यो इ तचाश्रौयाद्या भक्षयेदया मङ्ख हास्य च्िपतेदथंते 

मिश्रे यदाश्चधं च सदश्च तस्मात्तयोरश्चन्ति तस्माद्क्ष- 

यन्ति मिश्रे छेते ऽउदौचो व मनष्याणां दिक् तस्मा- 

द्दोचौनवःशः सुदो भवति ॥ २३ ॥ 

तत्यरिश्रयन्ति। परि त्वा गिव्वखो मिर इमा भवन्तु 

व्विश्रुतः। व्वृङ्धायु सनु यो जष्टा भवन्तु जष्टय 

“ “न्तिः-इति ख| 
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३४९ ॥ शतपथन्राद्धयसम् ॥ (शप्रण धव्रा०). 

{इतीन्द्र वे गिब्वा व्विशे गिरो विवेषैतत् छतं परि- 
दधति तदिदु शच मुभयुतो व्विश परिदढ ॥ २४॥ 

चथ लस्यूजन्धा स्पन्यया प्रसौव्यति। इन्द्रस्य 
स्यरसौत्यथ ग्रन्थिः करोतौन्द्रस्य भरवोऽसीति नेद 
व्यवपुद्याता ऽइति प्रकते कम्पेन विष्यति तथो हाध्वयं 
वा यजमान वा ग्राहदोन् विन्दति तन्निषठितं मिम 
श्येन्दर मसौल्यद्र हि सदः ॥ २५॥ 

थ हविङ्धानयोः। जनाद्ग समन्वौश्योत्तरेणा- 
गधं मिनोति तस्या मन्तव्वेदि स्यादञ्ख' बहिर्ववेद्यथो 
ऽपि भृयोऽडदन्तव्वेदि स्यात् कुनौयो बहिर्ववेद्यथो 
ऽपि स॒व्व मेव्ान्तव्वेदि स्यात् तन्निषठित मभिग्शति 
वेश्वदेव॒ मसुौति दयेनेतदश्वदेवं यदस्मिन् प्व द्युव्विशव 
देवा व्वसतीवरौ पुपवसन्ति तेन व्वेशदेवुम् ॥ २६ ॥ 

देवा इ वे यज्नं त्वानुाः। ते ऽसुररक्षसेभ्य ऽासङ्गाद् 
विभयुच्वक्रस्तान्। दशिणतो ऽसुररश्टसान्युासेजस्ताम्त्ु- 

* “ठम्'-दइति ग, घ | 

† "तं निष्छितः-इति क, डा ०-वेबरदृष्श्च । 

{ “सद्ः"-इति ख । सदः*-इति ग, घ । 

९ नतं निदितिः- दति च डा० वेवरेण दृष्ः। 

॥ “क्तां-दइति क, डा°-वेवरदृष्टख । 



( €ख० रत्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ३४७ 

दसो जिग्धुस्तेषा मेतान्* यिष्णानुद्रापथाच्चकुयय 

ऽरतेऽन्तःसद स ॥ २७ ॥ 

सव्वं ह सम वा ऽरते पुरा ज्चलन्ति। यथाय मादव- 
नोयो युथा गाहपत्यो यथान्नौभ्रौयस्तद्यत ऽरुनानुद्वा- 
पथंस्त॒त ऽरएवेतन्ुः ज्वलन्ति तानुम्रौभ ममि सुररुधु- 
स्तानुष्यद् सुाभरद्रस्य जिग्ुस्ततो च्वि देवा ऽरमटतत्व 
म॒पाजयं?स्तस्मा दे ्देवम्। ॥ र ॥ 

तान् देवाः प्रतितुमेन्धत । युथा प्रत्यवस्ये्तस्मा- 
 देनान्त्स॒वने सवन ऽर्व प्रतिसुमिन्धते तस्माद्यः सुखः 

स ऽ्राननोदधं कुग्याचो वे ज्लातोऽनुचानः स सुखडस्तस्मा- 
दश्रौधे प्रथमाय दुक्िणां नुयन्त्युतो हि ववि दैवा 
ऽअशतत्व॒ मपाजयंस्तस्माद दौक्िताना मबल्यं ववन्दे 
दुान्रौद्च मेनं नयतेति ब्रयात्तदुनात्ते तन्रारिष्यतौति 
तयद्तो व्िशवे देवा भ्रखतत्वु मपाजयंसत॒स्मादेशच- 
देवम् ॥ २९ ॥ ५॥ 

॥ इति चतुथप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् | &.१. | ॥ 

^ भिताः-इति क, डा०-वेवर्दृषटखख । 

† “सदसं'-इति ख । "सद सइति ग, घ । 

{ (तं नदति क, ख । 

$ “मुयाजयं-हइति क, डा०-वेनरदृष्टखच । रुव मुत्तरकण्डिकाया मपि। 

॥ "वम्'-इति ग, घ । ¶ वृम्”-इति ग, घ । 



9/2 ॥ प्रतपथयनबाद्धसम् ॥ ( 8प्० धन्ना) 

॥ ओगणेशाय नमः ॥ 

यस्य निःश्वर्ति वेदा यो वेदिग्योऽखिलं जगत् । 

निमेमे, त महं वन्दे विद्यातौधेमडेश्वरम् ॥ ९ ॥ 

यज्ञशिरस्वं॒रदविद्धानस्योकच्का, तत् समथ्ये, इदानीं श्दसो 

यन्ञोद्रतं प्रतिपाद वितु पूर्वोक्त मनुवदति- “उदर मेवास्य 

सदस्तस्मात् सदसि भक्यन्तोत्यादिना । “हेन देवतयेति ¦! चया 

हविर्धानं विष्एदेवत्यम्, एवं सद इन्द्रदेवत्य भमित्यथेः । ठतौया 

विधाने, “प्रक्षत्याटिभ्य उपसह्यानम्”-इ तिः ॥ १ ॥ 

““तन्प्य ऽग्नौ दुम्बरौ मित्यादि? । तन्मध्यतः तस शदखो 

मध्यदेभरे “ौदुम्बरौ" खना -भिदुयात्' । ओौदुम्ब्ा मध्यदेश- 

स्थापनयोग्यतां द श्यति- “श्रन्नंवा ऊगित्यादिना) “देवा गा 

ऊजं भजन्त, तत उदुम्बर उदतिष्ठत्, ऊर्ग्ां उदुम्बरः”-दति 

थतेः ऊभ्ंपल सुदुम्बरस्य । मध्ये तगेषसख भक्तणात् सदस 
उदरल्म्, चतः सदोमध्ये श्रौदुम्बरौमानेन उद्रमध्येऽन्नं 

स्थापितम् ॥ ₹ ॥ | 

मध्यदेशं विशिनष्टि श्रय य एष मध्यमश्डुरिल्यादिना। 

सौ मिकवेद्या जघनाद्धेख मध्यदेे चः ्ङुःविहितः । ततः प्राकृ 

षट् प्रक्रमान् विक्रम्य, सप्तमं दक्तिणासिुखं विक्रम्य, तच श्रवटं 
[क 

रि ॥ रे ॥ 

१-- पा० सू २१. २.२८. वा० १। 

२-- ऋा० ओं० सूु° ८. ५. ३० | 

द तेण त्रा १.१. द.१०। 



 ( ईअण० रत्रा) ॥ दतो यका ण्डम् ॥ ३४८६ 

अवटखननायं मभ्याद्ानं समन्लकं विधत्त- “सोऽभि भादन्तेः 

देवश्य वेति! । वास्यात मेतत् ॥ ४ ॥ 

“ञअथावटं परिलिखतो तिरं । च्रवरपरिलेखनमन्त्रस्याय मथः- 

"दम् एतेन परिलेखनेन रच्सांः शयोवाःः कण्डावयवानपि 

“छृन्तामिः दिन द्धि । वज्वन्तौच्छधारलात् अभिवजलेन स्हयते । 

नाद्राणांः नाश्कानाम् । स्य मन्यत् ॥ ५ ॥ 

स्थ खनतोति+ । (उत्करः “खातं गटज्निचयं प्राञ्चम् 

्रवटस्य समौपे प्राग्टे शं 'उत्किरतिः । यजमानेन सम्मायः यज- 

मानप्रमाणं कला "परिवासयति, च्रवश्िष्ट भशं किन्ति । "ताम्ः 

श्रौ दम्बर श्राखाम् रयेण श्रवटस्य प्राग्दे्े प्राचः प्रागयं 

स्थापयेत् । एतावन्मात्राणिः चौ दुन्बरौप्रमाणानि बहौषि' 

उपरिष्टात् श्रौ दुम्बर्यया उपरि “निदधाति आच्छादयेदित्यथेः ॥ ६॥ 

ओ दुम्बरौ प्रोक्तणसाधनाना मपां यवसाहित्यं विघाच प्रशंसति- 

“श्रथ यवमत्यः ्रोकप्धो भवन्तोति । उक्त मपां रसत्वं युत्या 

समयंयते- “तस्ादोषघयः केवल्य दूति । तस्मात् गतर सत्वात् 

“न चिन्वन्ति न प्रौएयन्ति । केवलतण्डलभक्षफ देरदगेनात् । 

“धिन्िहृण्यो र च^-इत्युप्रत्ययः< । तत्सनियोगेन वकारस्याका- 

रादेशः । ओषधोनां प्रतिज्ञात मप्रसन्नव सुपपादयति- “तस्मा- 

९--- क्रा० खरो ल च 04 1 1 

र्--वा० सं ५,२६.२.२। इ का० श्रौ ख्० ६.२.८ख। 

४-- वा० सं° ५.२६.द३। ५--का० ओो° ख् ई. २. €--२४। 

ई-- षा० ° इ. ९. ८०। 



४५० ॥ गतपयत्राद्य णम् ॥ ( प्म ५ब्रा° ) | 

दापः पौताः केवल्य दति । यतो दाः उभखः' श्रोषधय ` 

त्रयश्च रुष्टाः" स्यः, श्रथः तथा सति “धिन्वन्ति, तरिः तया 

सति सरसाः (भवन्तिः भवेयुः । केनाभिप्रायेण ? इत्याह-- 

“सरसाभिः प्रोचाणोति ॥ ऽ ॥ 

अथ श्ब्दगयत्पत्तिप्रद शनसुखेन यवान् प्रंसति- “देवाश्च वा 

श्रसुराशचेत्यादिना । “सर्वा एव ओषधयः दयु" देवेभ्यः सकाशात् 

पलायिताः ॥ ८ ॥ | 

“तदवे देवा भ्रस्पृखतेति । श्रसयुए्वतः सर्वा श्रोषधोवाज्चि- 

तवन्तः । तदेव विग्रदयति- न्त एतैः सर्वाः सपन्नाना 

मोषधोरयुवतेति । तिः “एतेः यवैः “अयुवतः अभिश्रयन् । 
"तस्माद् यवनसाघधनलाद् यवाः दति तन्नामनिवंचनम् । 

त्रोषधौनां यवनसाघनाः सम्पन्नाः इति यवस्तुतिः ॥ < ॥ 

“ते दोच्रिति । सब्वौषधिरसानां येषु स्थापनं प्रत्यक 
भिति प्रमाणेन ढृढयति- “तस्माद् यान्या श्रोषधयो ग्लाय- 

न्तोति॥ १९० ॥ 

“स॒ यवानावपतौति९ । यवावापे मन्त माद-- “यवोऽसि 

यवयतिः । हे यवपदायं ! ववं यवोऽसि एथकूकर््तासि, श्रत: 

“वथः अस्मत्तो देषटन् एथक् कुरुत । रातोः' अदान लान् ॥ 

“अथ प्रोतौ तिर । चौदुम्बरौः । “एको वे प्रोक्षणस्य बन्धु- 

९- का० श्नौ° सू €. २. ९५ क । 

गर बा० सं ५. २९्.१। 

इ-- का० खौ" सू ई.२.११५ ख । 



( ६अ० शत्रा ) ॥ टतौ चकाण्डम् ॥ ३५९ 

रिति। यच-यच प्रौचचणए मस्ति, तस्य सवेस्यापि मेध्य मेतत् करौ- 

तोति एवं रूपं ब्राह्मण मेक मेवेत्यथेः ॥ ९१ ॥ 

“स ॒प्रो्तोति। हे उदुम्बरशाखाय ! “ला लाम् “दिवेः 

दुलोकाय, तदरौभावाय, मरोच्ामोति शेषः? । एव सुत्तरवाक्येऽपि 

योज्यम्? ॥ १२॥ 

“श्रथ याः प्रोच्य द तिर। “रन्धता मितिः मन्त्रेण म्रौचणणो - 

प्रेष मवटेऽवनयेत् । पितरः सौदन््येषु इति “पिदषदनाः' शम्बधो- 

वन्तिनो लोकाः । प्रायेण गन्तस्य पिश्यकार्धंषु दशनात् श्रवरस्छ 

 पिदसदनलम् तदिवाइ- “पिढदेवत्यो वे कूपः खातः इति ॥१३॥ 

"अथ बहौषोल्यादि* । सुविग्रदम्९ । “सा यथानिखाता 

श्ओोषधिषु भिता स्यात्, एव मेताखोषधौष॒ भिता भवतोति । 

वने “त्रनिखाताः दृढमूला सखभावेनोत्यन्ना ययाः श्रोषधिषुः 

सदोत्पन्नेष॒॒दण्णुल्मादिषु मध्ये “मिताः भवति, सवरहिष्के गतं 

"मिताः शाखापि “एवं भमवतोत्य्येः ॥ ९४ ॥ 

“ता सुच्छरयतोतिः । "उच्छ्रयति ऊद्धं खापयेत्। तन्बन्त- 

९-- का० श्रौ° स" ६. र. १९ । 
२-- वा० सं° ५, २९. २, ३, 8 चयो मन्लाः | 

द-- का श्रौ ° स्° ९. २. १७। 

8- वा० सं° ५. २६. ५। 

१-- काण श्रौ० सू ६.२. न, 
€-- अच मन्लः-- वा° सं° ५. २९. ६ । 
<-- का० श्रौ° सू° ८. ५, ३४ । “ऊर कसति” । 



३५२ ॥ घ्रतपथव्राद्यगम् ॥ (प्रर भज्ना०) 

स्याय मयेः- हे उदुम्बर शाखे ! तवाग्रभागेन “दिवम्' “उत्सभानः 

उन्तम्भनं कुर ; श्ररौरस्थोच्येन न्तरं" रए" पूरय ; शपयिवया' 

दुःख दढा भव, एथिवौ मपि ढां कुवित्ययंः ; एथिव्याः ओैथिच्ये 
शाखाया श्रपि दारवछांयोगात् । ऊगूपश्यौदुम्बरख लोकचयेऽपि 
सम्बन्धात् लोकेषृग् संस्थापनं छृतं भवति । स्ट मन्यत् ॥ ११ ॥ 

“च्य भिनोतौतिः। च्रौदुम्बरौमानमन्तःर- श्युतानः' दौ्- 

मानः, एतन्नामको वायवः, मारुतः मरतां देवानां वायूनां 

सम्बन्धी, सः "मिनोतु" अ्रवरे प्र्तिपतु । तथा “भिचावरूणौ' देवौ 

श्रुवेण च्रविचलितेन शधमंणएण' धारणेन भिलुताम् । खष्ट मन्यत् । 

भिचावरुणश्रन्दयोरथं माद-- “श्राणोदानौ पे भिचावरूणाविति । 

एतद् धिदेवतम् ; चरहोराच्ाभिमानिनो देवाविति श्रष्यात्मम्॥१६॥ 

समन्त्रकं पयुंहणं विधत्ते “रय पहि ब्रह्मवनि वेति. । 

ड गराखाद्रय ! शद्धवनि' ब्रह्मणः समक्त वा' लाम् पचहामि' 
प्रक्तिपामि । एव सुत्तरवाक्यान्यपि योज्यानि ॥ 

मन्लं वोचष्टे- “बौ वा दति । प्रायेण "यजुःषु" मन्लेषु 

शच्राग्नौःः बद्धौ परिदृश्यते । अतोऽ ब्रह्मच्चोभयषूपं फल 

मा श्रायते । “श्वूमा वै रायस्पोष दत्याद्यसछर् गतम् ॥ १७ ॥ ̀  

९-- वा० सं° ५, २७. १ । 

२--काश्रौ° सू° ८. ५. ३५ । अवटमध्ये परच्तिपति । 

इ३-- वा० सं° ५, २७. २ । -- ° त्रा० 8. २. 8 बद्टवयम् । 

५-- का० श्रो° ख्० ९. ३. ९० । युपावटं पूरयति । 
्-- वा° सं ५.२७. इ । -- पुरस्तात् २९८, ३०२ ए । 



( ६अ० शत्रा ) ॥ टतौ यकारम् ॥ २५२ 

“श्रय परचुषतोति, । "प्युषतिः परितः सङ्गद्येत् । “षो 

गतो-दइतिः धातुः । “ब्रह्म डुडेत्या दिददणएमन्तोर यजमाना- 

चेचितस्य कर्मफलस्य प्रतिपादक इत्याद-- ““आगौरेवेतस्य कमेण 

दूति । “एतस्य' शराखादुंहणकमेणः फलरूपाशरौः प्रतिपाद्यत दत्यथेः। 

परिघटनं = पर्यषणम्, ग्रमिप्रमाण मद्धिः कन्तेय मित्याह 

"समश्ममि पषण मिति । शम्या समं समम्भरमिः, "पयेषेणं 

भूमिसमं करोतिः । तिरेक माह- “गन्त्स्य वा दति । अथव 

देवतेति । “अथः-शनब्दः उक्तवेलकष्यद्योतनायः । एव॒ साम्य 

सति देवच देवेषु अन्वितो भवतौत्यथेः । “तथा हागन्तंमिद् 

भवतोति । "तया ईहः तथा सति, श्चमिसास्ये सति गत्तेभित्' 

ञ्रगर्तमिता भवति । मिनोतिः कमंणि क्विप् ॥ १९८ ॥ 

'“ञ्रयाप उपनिनयतीति"। उपनिनयति' -डत्परमाणएनां 

संश्वेषाय “अरस खनन्तः श्रस्याः श्रूम्याः भागं दारयन्तः, ता मेव 

श्टमिम् श्रररां शरो ङुवन्ति" । “रापः तु शमनहेतुलात् शान्तिः 

अतः (तत्ः तेन शरद्भिः श्रान्याः शान्तरेकलादेकवचनम् । 

कौर्य्मन मदृष्टं॒प्रयोजनम् ; द्धिः सन्धानं तु संहतिहेतु दृष्ट 

प्रयोजनम् ॥ १९ ॥ 

१--का० ओरौ० सू ६. २. ९९। “परितः वुद्ुनेन पाश्चूनघः प्रवेशयति, 

पिद्धयतौव्यथंः'?- इति तच या० दे०। 

२-- तु° प° ७ घा०। इ-- वा० सं ५, २७, ४ । 

९-- काणश्रौर सून द. २.१२॥ | 
45 



२५९ ॥ शतपयन्नाद्यणम् ॥ ( ध्प्रर ध्रा) 

““श्रथेव मभिपयेतिः। “्रमिपद्यः शाखा मालभ्य, एवं 'वाचयतिः 
भुवासौल्येव्मकारेणौ । इ श्राखे ! ल मिदानीं हतप्रकारेण श्युवाः 
च्रविचला शश्रसि' । चवं “यजमानः रपि अस्मिन्" खकौये 
एव हे भ्रजयाः "पद्भिः" सहितः सन् शुवः" भवतु । न केवलं 

भ्रजया परएभिः" दत्यभिधानेन तद् इयं सण्टद्यते, किन्तदिं ? 
प्रजापश्व्यतिरिक्र मन्यव धनादिक धयं यं कामं कामयतेः स 

सर्वेऽपुभयकामनयेव सखष्छद्यते । शच चपश्मिरिति वा 
दति वा-शब्देन श्रजयाः-दत्यनेन मन्लपदेन "पद्भिः" इत्यस्य 

विकल्यःर ॥ ₹२० ॥ 

चौ दुम्रौ्ाखाये दमं विघन्ते- ““तरयेति । “विष्टप मभि 
जहोतोति । "विष्टपं विश्ाखम् “श्रमिः विष्टपखाग्रभागस्यामितः, 
यया शाखाया अगरमूलभागौ मध्ये परख अक्ता भवन्ति, एव माज्यं 

जुहोति" ॥ | 
तन्न्तस्याय मयः“ ्ावाष्टयिवौ' ह द्यावाणयियौ ! शाखाय- 

` मूलभागवन्तिन्यौ युवां "टतेनः हयमानेन पूरयाम्” पूर्तौ भवत । 
श्र छन्म्-- “सवेण विशाखे जृद्धोति एतेन द्यावाषएटयिवौ इति 
खमिप्राप्े खाहा करो ति- दति, ॥ | 

द्यावाष्थिवौपूत्येभिधानस्य प्रयोजन माह- “तदिमे द्यावा- 

१ काण शौ ० <=. ५. दई । 

२-- वा° सं ५, २८, १। 
द-- काण खो० खू० ८, ५, ३७ । 

~ प्राटस्छस्य-- वा० सं° ५. २८. २। 

५-- का श्रौण खूु° ८, १. २८, ३९ । 



( ६अ० शत्रा ) ॥ टतौयकार्डम् ॥ ३५१५ 

थिवी ऊजां रसेन भाजयतोत्यादिना । ऊरौ दुम्बरयुकेनाज्येन 
यत् द्यावा्रयिवौ पूरणम्, तत् ऊर्य॑सेनेव दयावाषएटथिवौप्रापणं छतं 

भवति । तेन तयोः किङ्कतं भवति ? “्रनोखनं रसं दधाति" । 

स्पष्ट मन्यत् ॥ २१ ॥ 

मध्यमच्छ दि निधानं विधत्ते “श्रय कदिरधिनिदधातौन््रसयं 

कदिरमो ति । इनद्धदेवत्यवात् सदोऽचेन्रः, तस्याच्छादरक मसि । 

तया विश्रजनस्य कायासि'ः विश्वेषां सदसि खितानां जनानां 

कायाकारो श्रसि । एतयोम॑न््भागयो््राह्मणे स्पष्टः ॥ 

“उभयतग्कदिषौ उपद्धातौतिर । मध्यमस्य कदिषः (उभयतः 

द लिणेत्तरयोः ; - तानि मध्यमच्छटौःषि जौण्छपि प्रमाय, तेषाम् 

"उत्तरतः चोणि' कदोःषि उपदध्यात्, तथा "परः परस्तादपि 

दकिणतोऽपि जोरि “उपदधाति ॥ 

ङदिषां नवल प्रग्रसति- “तानि नव भवन्तीति । चित् 

स्तोमसःध्यलात् यज्ञस्य चिरत्नम् । ख च “चिदत्" स्तोमो "नव वेः 

नवस्तो ् िचात्मकः खल् ; “तिष्भ्यो हिङ्रोति सघ एकयेत्यादि- 

सामन्राद्यणोक्तप्रकारेण चिदत्स्तौमे तिषा श्डचां नवलसम्पाद- 

नात्* । तस्मात् छ दिषां नवल युक्तम् ॥ २२॥ 

९-- का० श्रौ° खू० ८, ९.१० । दिस्तगमयः कटः । 

२-- मन्लपाठसतु वा सं° ५.२८. ३ । 

र-- का० श्रो ख =, ६. १९१९। 

£-- “मन्ः परतिच्छदिशावत्तनौयः?-इति का० स्° ८. ६.१९ या०२०। 

१५-- सा० ता० ब्रा रेख ९ख०। 



३५६ ॥ शतपथत्राद्धयणम् ॥ ( श्वर धर्ा०) 

सदस उद् गायतलं विधन्ते- “तदु दौचोनवंशं सदो भवतोति। 

सदस उदौचौ नवंश्रलं प्रपरखितुं दविद्धानस्य षदोवेलक्ष्यं दग्रेयति- 

"प्राचौनवंग्र हविद्भान मित्यादिना । एतत्" दविद्धानं ्देगनां 

निष्केवल्यम् मनु ्यलच्तएाभावेन निःगेषेशेव देवानां केवलं भवति। 

“भवे छन्द्सि-इति' यत् । “तस्मात् तच नाश्नन्ति, न भक्तय- 

न्तोति । नाश्नन्ति" पुरोडाशशदिकम्, न भच्यन्तिः सोमम् । 

प्रमादात् भके दोष मादह-“मूद्धां हास्य विपतेदिति । उन्नवेप- 

रौत्य माभ्नौधरखद खो दंगंवति- “च्रयेते मिश्र इति। एते 

भिरे स्तोचश्रस्तादिपाठाश्रयलात् दैवम्, भक्षणसम्भवात् मानुषं 

चेति “मिश्रे भवतः। "डदौचौ वे मनुव्याणां दिगिति। 

प्राचेणोदौचयां दिशि मनुखटद्धिद शनात् मनु्सम्बन्धव्पदे शः ॥ 

सदोनिर्माणप्रकार खुचकार आ्रह- “नाभिदघ्नं स्दः, मत्या 

वा, उद्ग्वंग्म् अष्टाद्शारन्नि, एकविग्रतिखतुविश्रतिर्वा, नव 

तिक्, चरद्धायामो वा, चौदुम्बरं मघे, एष्या मेकेर, द्य 

कदिरितिरः मध्यमं कदिरारोपापरप्रवं च, विवरगो चोत्तरतः- 

दतिः । चष्टाद् शरल्याद यस्यः प्ताः उद गायाम विषये विकल्यि- 

ताः; तियेकूप्रमाणविषये नवार लिव मद्भाचामलं च विकल्यितम् । 

९-- पा० ख 8. ४. ११० । 

२-- “ख्के-ग्रहणं पूजार्थम्” -इति चाच या० ३० । 

इ-- वा० सं० ५, २८, ३। 

४-- काण श्रै" °<. ई, ९-१९ । 



(दय शत्रा )  ॥ टदैयकाशटम् । ३५७ 

उक्तपरिमाणे सदसि आओ द्म्बरौ मध्या भवति, प्रष्ठयां* दक्षिणतः 

स्थिता बेत्यथेः ॥ ९३ ॥ 

सदसः परिश्रयणं समन्लकं विधत्ते “तत् परिश्रयन्ति 

परि ला शिवेण दतोति*। मन्तस्याय मयंः- ह “गिवेणः' गोभिः 

वननौोय इन्द्र! लाः लाम् दमाः" श्रस्माभिः प्रयज्यमानाः 

गिरः स्तिरा वाचः “विश्वतः स्वेतः “परिभवन्त्' । किञ्च 

खद्धायुम्" उद्धा श्रायवो मनुखाः, छविग्यजमानलच्णा यस्य सख 

तथोक्तः, तादृशम् “अतुः द्धः" सब्डद्धिमत्यो भवन्तु । तथा 

जष्टयः प्रोणएयन््यो वाचः “जष्टाः' भ्रौताः भवन्तु" । तव गिरां 

च टद्धिजोषावुषयुपरि वद्धंया भित्यथैः ॥ 

प्रयमपादं याचष्ट-“दन्द्रो वे गिरवा, विश्रो गिर दूत्यादिना। 

इन्द्रस्य देवेषु मध्ये चत्रियजातिलात् गिराञ्च स्तरौलाद् बलाच 

विशां रूपलम् ; अतो गौभिरिनद्रपरिग्रहाभिधानात् चचियस्यो- 

मयतसत् केम प्रजाः कल्पितवान् भवति ॥ २४ । 

सदखो दारग्राखाप्र्तोनां हविद्धानन्च दभराच्छाद्य सोवना- 

दिकं* विधत्ते “श्रय लस्यूजन्ये्येवमादि नाई । लोवनयन्धोकर- 

१-- एष्याशन्दा्थैः ३९४ ए २ टौ° ब्टवयः | 

२-- ““पुवनिखाता मौदुम्बरौ स्थृणां सदसो मध्य बुरयां त्”-दइति या० दे०। 

इ-- का० ० सू ८. ६, ९२ का । 
४-- वा० सं० ५.२९. १। 

५-- सोवनमग्रन्थभिसग्रंनानौव्यथेः, 

६-- का० श्चौण ० ८, ६. ९२ ख । 



३५८ ॥ शतप यत्राद्यणम् ॥ ( ध्र" पजा ) 

एाभिमध्रैनवाक्यानि इविर्दानवद् वयाख्येयानि; मन्लैवेद्रलं 

विगरेषः ॥ २५॥ 

्र्नौभ्रस्य सथान माह- “श्रय दविद्धानयो रित्यादिना? । 

हविद्धानशकटयोः पशचाद्भागस्य साम्येन य उन्तरो देशः, तच 

श्राद्नोत्रम्ः चआ्नौघ्रौय मण्डपं कुर्यात् । तचापि चयः प्ताः । 

श्राग्नोप्रीयस्ट यावत् परिमाणं तस्याद्धं सौ भिकवेद्या उत्तरभागे 

सखो ङूर्यादित्येकः प्तः । शअरदादधिक मंग वेद्याः खोकुर्यादिति 

दितौयः। स्वं मपि सौभिक्वेद्या मिति ठतौयः। तदेतत् 

पच्चचयम् “तस्याद्ध मन्तवंदौत्या दिनोक्तम् । “निष्ठितं निष्यन्न 

मानौ प्रौयम्, “वेश्वदेव मभि-टूतिःर-मन्लेए अभिष्टगेत्* । 

श्रस्य वैश्वदेवलं कारणद्दयेन । तच प्रथमं कारण माह- “यद्- 

सिन् पूवैयुरिति । "वसतोवयेःः सोमाभिषवायां श्रापः; ताखु 

विश्देवा सुत्यादिनात् परकयुरधिवसन्ति; चरतो वैश्वदेवत्वम् । 

तथा चोपरिष्टादान्नाख्यते- न्ता च्राप्गौप्रे सादयति विश्वेषां 

देवानां भागधेयो स्वेति”- दति" । तदासु विश्वान् देवान् 

स्वे ्रयतोत्यतो विश्वेषां देवाना माश्रयश्चताना मपा माघारश्तवात् 

वैश्वदेवलम् ॥ २६॥ 

९-- वा० सं० ५. २०. १-३ । 

२-- का० खौ ० =. ६. ९३ । 

३-- वा० सं० ५.२०. 8 । 

४ - ऋ ओओ” खू० <. ई. १४ । 

५-- उपर्ष्टात् ऽ प्र रत्रा १९ कण| 



(६अ० शत्रार) ॥ टतौ यकारम् ॥ ३५९. 

दितोयं कारण माह- देवा इवा दल्यादिना । “तान्- 

दसो जिग्युरिति । तान् सदोनिविष्टान् देवान् सदसः, 

सकाशात् जितवन्तः, ततो निष्काषितवन्त इत्यथे: । न केवलं 

तानेव देवान्, रपि तु अन्तस्मदसं खटोमध्येऽवयितान् 

“धिष्ण्यान्' शअ्नौन् नाशयन् ; तेषा मद्चौनां तच सद्भाव एव 

नासि ॥ २७॥ 

तत्र तेन सन्तति उेत् कथं ज्वलन्तौत्याह- सवं हस्म 

वा एत दति । ^ताना्नौध्र मसि संहरुधृरिति ¦ सदसो निष्का- 

पिता ्राग्मौष्रप्रविष्टाः, तचाषसुरैः खंरद्धाः, ते देवा आ्नौधरधिष्णय- 

गतखाग्नेः अङ्कः समीपं प्राय तान असुरान “जिग्युः । (ततः' 

च्राद्नौ्नस्याभ्रः सामर्थ्याद् “विख देवाः “म्टतलम्' असुरछतदिंसा- 

रहितलम् प्राप्ता इत्ययः । (तस्मात् विश्वेषां देवाना माञ्रयलार् 

वे शवदेवम्ः तश्वदेवलम् ॥ ९८ ॥ 

 भ्तान् देवा इति। ततान् उद्वाटितान् धिष्णयान् देवाः" 

श्रतिसखमेन्धतः पुनरदौपयन । “यथाः येन प्रकारेण भ्रत्यवस्येत्" 

प्रतितिषठेत् । यदा प्रत्यवसान' भोजनम् ; यथा शाह्कत्याधारो 

भवेत्, तथा समेन्धत । “तस्ादेनानिति । खष्टम् । “तस्माद् च 

दरति । "तस्मात्" चआ्रा्नौघ्रस्य विशेषं देवानां जयड्ेतुलात् शवः 

सब्टद्धः', “सः श्रामः ्राच्चौप्रसखय कमं शर्यात्?। श्यो वा इति। 

श्यो वे श्ञातः' अयं सदादारौति विदितः, “रनूचानः साङ्ग 

 प्रवचनाध्यायो “खण्डद्धः' । च्राप्नोघ्रश्च ओव द किरण प्रायम्यभानत््केन 

समययते- “तस््मादग्नोधे प्रथमायेत्यादि ॥ 



३६० ॥ शतप थनत्राद्छयगम् ॥ ( 8प भत्रा० ) 

प्रसङ्गाद् यजमाना कच्चिद प्रवेनियम माह-- “तस्माद् यं 

ठौकिताना मबल्यं विन्देदिति । दौचितानांः मध्ये ष्यः दौक्ति- 

तम्, यदा तेषां सम्बन्धिन कञ्चिद्विजम् च्रव्यं दौ बैष्यं 

"विन्देत्" लभेत, तौर्बलपरिहाराय “एनम् आद्नौघ्रं नयत 

इति' ब्रूयात् । एवं वदता मभिप्राय माद “चत्तद नान्तं तना- 

रिव्यतौतोति । लोके यद्" भयादिरहितम्, "तत्? नारि्तिः 

आर्तिं न लमेत; अत एतस्याप्रौद्रस्य देवाना मा्तिपरिदार- 

साधनलात् अरघावय्यनात्तां भवेदित्यभिप्रायेण नयतेति नरूयादित्यथः 

“तद् यदत दत्यादिः । उक्रार्थोपसंदहारः? ॥ २९ ॥ ५ [६.१.॥ 

दूति सायणाचायंविर चिति माधवोये वेदायंप्रकागे 

माध्यन्दिनिग्रतपयत्राह्यणभाष्ये 

हतौोयकाण्डे षष्टाध्याये प्रयमं ब्राह्मणम् ॥ 

॥ इति दृतौयकाण्डे चतुधैः प्रपाठकः समाप्तः? ॥ 

१-- ते० सं ० ् का०. रपण सवे मेतत् विदितम्, ततेव शक्ा० २.३२ प्र 

मन््ाख्वाघ्नाताः ; अपि सायणौयं तद्धाष्य सुत्वुद्धतरम् । 

२-- “कण्डौ सह्या १३२'-दइति क, ख ; “कण्डिकासष्या १३२-इति 

ग, घ । तच रश्ना० इ३६क०; रत्रा० ९८्क०; रेत्रा० २५क०, धव्रा९ 

२९क०, भरना० रल्क; सङ्कलनया १३२ इति सिद्धम् ॥ 



अय 

पञ्चमप्रपाठके प्रथम ब्राद्यणम्, 

अपिवा 

षष्ठाध्याये दितौयं तब्राद्यणम् । 

| ॥ हरिः ७ ॥ | 

 व्विजामानो वास्य धिष्ण्याः । इमे समङ्का ये वं 
समङ्ास्ते व्विजामान रत् ऽउ हवास्थेत ऽअात्मुनः* ॥१॥ 

दिवि वे सोम च्चासौत्। अथेह देवास्ते देवा 
अकामयन्ता नः सोमो गच्छेतेनागतेन यजमहौति त 
ऽरते माये ऽश्ररटजन्त सुपणौ' च कद्रू च व्वागेव सुपु- 

शयं कदृस्तभ्या£ समुदं चकरुः ॥ २ ॥ 

ते इऽ््तोयमाने ऽऊचतुः। यतरा नौ द्वौयः परा- 
पष्यादात्मानं नौ सा जयादिति तथेति सा इ कद्र 
रुवाच पुरेष्टस्वेति ॥ ३ ॥ ८ 

^ “ऽात्म्यानः-इति सा०-सम्मतः पाठ दति डा०-वेवरः| 
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३६२ ॥ शतपथ व्राद्यणम् | (५० शब्रा). 

सा ह सुप॒ण्यंवाच । अस्यु* सलिलस्य पारेऽश्वः ओत 
स्थाणो सेवते त महं पश्यामौति त भेव त्वं पश्यसीति 
तः हत्य ह कद्ररुवाच तस्य व्वालो न्यषच्ि त॒ ममुं 
वतो धूनोति त॒ मह पश्यासौति॥४। 

सा य॒त् सुपणयवाच । अस्य सलिलस्य पार ऽइति 
व्वुदिव्व॒ सलिलं व्वेदि मेव सा तद्वाचाश्ः अतु 
स्थाणौ सेवत ऽइत्यभिर्व्वा ऽश्वः शितो यप स्थाणरथ 
य॒त् कद्ररुवाच त॒स्य व्वालो न्यषञ्जित् ममुं व्वातो 
धूनोति त॒ मह पश्यामीति रश्ना हैव सा! ॥ ५ ॥ 

सु ह सुपण्युवाच । रहौदं पताव व्वेदितुं यतरा नौ 
ज॒यतौति सा ह कद्ररूवाच त्व मेव पत त्वं वै न आस्या 
स्यसि यतरा नो ज॒यतौति ॥ € ॥ 

सा इ सुपण पपात। तद्ध त॒थयंवास य॒था कद्ररवाच ¦ 
ता मागता सुभ्युवाद् त्व॒ मजंपुौरेरहा ३ सिति त्व 
सिति दोवाचैतद्याख्यानः सौ पशौकाद्रव सिति ॥७॥ 

सा इ कद्ररवाच । श्रात्मानं वै त्वाजेषं दिव्यसौ 
सोमस्तु देवेभ्य श्ाहर तेन देवेभ्य आत्मानं निष्कौणौ- 

+ (स्य'-इति ग,घ । † “सादति ग, घ । 

{ धयतरा?-इति ग, घ। 



( €अ० रत्रा ) ॥ टतयज्ाण्डम् ॥ ३९३ 

छेति* तथेति सा छन्दाश्सि सजे सा गायकौ दिवः 
सोम समाहरत् ॥ ८ ॥ | 

िरणएमग्योदं कुश्योरन्तर वदित आस। ते दस्म 
क्षरपवौ निभेषु निमेष मभिसुन्धत्तो दौक्षातपसौ हेव 
ते ऽआआसतुस्त॒ मेते गन्धव्वाः सोमरक्षा जुगृषुरिमे 

धिष्ण्या इमा हीचाः।॥ €॥ 

तयोरन्यतरां कुश्यै माचिच्छेद । तां देवेभ्यः प्रददो 

सा दोक्षा तया देवा अदौश्न्त ॥ १० ॥ 

पथ दितौयां कुशौ माचिच्छेद। तां देवेभ्यः 

परददौ तत्तपस्तुथा देवास्तुप उपायनुपसुद्स्तणो युप- 
सुदः॥ ११॥ 

खदिरंण ह सोम माचखाद। तस्मात् खदिरो यरे 
नेनाखिदत् तस्मात् खादिरो युपो भवति खादिर् 

स्पयोऽच्छावाकस्य हैनं मोपनायां जहार सोऽच्छावाको 
ऽदहीयत ॥ १२॥ 

त मिन्द्राम्नौ ऽअनुस॒मतनुलाम् । प्रजानां प्रजात्ये 
तस्मादैन्द्रा्नोऽच्छावाकः! ॥ १३ ॥ 

* (नुष्कणौव्वेतिः- इति पाठ दृष्टो डा^-वेनरेण । 
† ‰&मे हचकाः?-इति सा ०-सम्मत इति डा०-वेनरः । 

{ (कः -द्रति ग, च । 



इद8 ॥ प्रातपथ्व्राद्य णम् । (धप शत्रा) 

तस्माद दीक्िता राजानं गोपायन्ति! नेनोऽप- 
हरानिति तस्मात्तच सगत्तं चिकौषद्यस्य ह गोपनाया ` 

मपदरन्ति हौयते ह ॥ १४ ॥ 

त॒स्माद् ब्रह्मचारिण अ्राचायं गोपायन्ति। हान् 

पशरन्रेनोऽपदरानिति तस्मात्तच सगतं चिकौषदयस्य 

ह गोपनाया मपदरन्ति हौयते ह । तेनेतन सुपण 
देवेभ्य आत्मानं निरकोणोत तस्मादाहः पृण्यलोकं 

ईजान इति ॥ १५॥ 

ऋणः ह वे परुषो जायमान र्व॒। सखत्यो- 

रात्मना जायते स यद्यजते युथेव तत् सुपणौं देवेभ्य 
आत्मानं निरक्रौणोतैव मेवेष॒॒र्तन्ध्त्योरात्मानं 

निष्कौणोते ॥ १६ ॥ 

तेन देवा अयजन्त। त॒ मेते गन्धव्ुः सोमरक्षा 
अन्वाजममु स्तेऽन्वागत्याव्रवन्ननु नो यन्न ऽच्राभजत सा 

नो यज्ञादन्तरगगता सूचेव नोऽपि यन्न भाग इति ॥ १७॥ 

ते देाचुः। किः नस्ततः स्यादिति युथेवास्यामुच 
गोत्तारो ऽभूमंव सेवास्यापोदह गोप्तारो भविष्याम 

इति ॥ १८ ॥ 

तथेति देवा अद्रवन् । सोमक्रयण व इति तुनेभ्य 

रतत् सोमकयणाननुदिशत्युथेनानद्धवंस्ततौयसवने बो 



( {अ ञ्त्रा० ) । ढतौयक।एडम् ॥ ३९५ 

शत्याहतिः प्राप्स्यति न॒ सोमभ्धापहतो हि यष्प्रत्सयोम- 

पौथस्तेन सीमाहति नाथेति सैनानेषा तृतीयसवन 
ऽण्व॒शत्याहतिः प्राप्रोति न सौम्या यच्छालाकैि- 
ष्णयान् व्याघारयति ॥ १९ ॥ 

श्रथ य॒दघ्नौ होष्यन्ति । ठदोऽविष्यतीति स यदन्नौ 
जुद्धति तदेनानवत्युथ य॒द्ः सोमं बिभ्रत उपयुपरि 
चरिष्यन्ति तददोऽविष्यतोति स यदेनान्त्सोमं बिस्त 

उपयंपरि चरन्ति तदेनानवति तस्मादध्वयुः समया 

धिष्यान्नातौयादध्वयहि सोमं वित्ति त मेते व्यात्तेनं 

प्रत्यासते सु रुतषां आत्त मापद्येत त॒ म्चिर्व्वाभि- 

द्हेद्यो वायु देवः पश्रूना मौष्टेसुवा हेन मभिमन्येत 
तस्माचचध्व्योः शालाया मुरः स्यादुत्तरेणवान्नौभौयःः 
सुज्वरेत् ॥ २० ॥ ह 

ते वा ऽर्ते* । सोमस्येव ग्य न्यप्यन्त ऽआहवनौयः 
पुरस्तान्ाज्नालौोयो दक्षिणत आा्रोधौय उत्तरतोऽथ 

ये सदसि ते पश्चात्! ॥ २१॥ 

तेषां वा ऽअज्खानुपकिरन्ति । अङ्खाननुदि शन्त्येत ऽखं 

हवेत दधिरे. उपकिरन्त्वद्वाननुदिश्न्तु तथा यस्मा- 

* ते?-दूति ग, घ 1 “पञ्चात्"-दइति ग, घ | 



२६६ ॥ ग्रत पथन्राद्यणम् । (भ्पर शब्रा) 

लोकाद्ागताः स्मरो दिवस्तथा त् लोकं प्रति प्रज्ञा . 
स्यामस्त॒था न् जिद्धया+ रष्याम इति ॥ २२॥ 

स यानुपकिरन्ति। तेनास्मिंलोकै प्रत्यक्षं मवन्त्युथ ` 
युाननुदिशन्ति तेनामुख्िंल्लोके प्रत्यक्षं भवन्ति॥ २३॥ ` 

ते वे दिनामानो भवन्ति । णत ऽउ देवेत॒दभिरे न 
वु ऽरुभिर्नामभिररात्स्म येषां नः सोम मपाहापुरहन्त ` 
दितौयानि नामानि करवामदहा ऽदइति ते दितौयानि 

नुमान्यदुव्वेत तेरराघ्नवन् यानपहतसोमपौथान्त्सतो- ` 
ऽथ यन्न॒ ऽ्चाभजस्तस्मार् दिनामानस्तस्माद्राद्यणो ` 

ऽन्दद्ामाने दितौयं नाम कुर्व्वोत राध्नोति देवयु णवः 
व्विहान् दितौयं नाम कुरूते! ॥ ₹४ ॥ 

स युदग्नौ जुहोति। तदेवेषु जुति तसमादेवाः 
सन्त्य यत्सदसि भक्षयन्ति तन्मनुष्येषु जहोति तस्मा- 

न्मन्ष्याः सन्त्यथ य॒ड़विङ्ानयोनाराश््साः सौदन्ति ` 
तत्पितषु जोति तस्मात्पितरः सन्ति ॥ २५॥ | 

था प प्रजा यन्ञेऽनन्वाभक्ताः। पराभूतावेताणवे ` 
मेवैतय्या इमाः प्रजा छपराभूतास्तुा यन्न ऽच्राभजति ` 
मनुष्यानुनु पश्वो देवानुनु वुयास्यौषधयो व्वुन- ` 

* “जिद्याः-इति क, डा °-वेबरेणाप्येकच दृष्टः । 

† ̂ तः-इति ग, घ । 



( ईअ० रत्रा° ) ॥ टतौ यकार्डम् । ३९६७ 

स्यतयथो यदिदं किच्चेव मु तत्सुव्व' यन्न ऽच्राभ्तं ते ह 
समेत ऽउभये देवमनुष्याः पितरः सुभ्िबन्ते सैषा 
सम्या ते ह स दृश्यमाना रव पुरा सुम्िबन्त ऽउतैत द्यं 
दृश्यमानाः ॥ २६ ॥९॥ 

॥ इति पच्चमप्रपाठके प्रथम ब्राह्मणम् [&€. २.|॥ 

 धिष्ण्यपद्ायंविधानाये माख्यायिका माह- “विजामानो 

हेवाखेत्यादिना । ये “धिष्ण्याः, ते “्रस्यः यज्ञम्य "विजामानः' 

भ्रातरः, बान्धवाः कत इत्यत आह- !ईमेः "समङ्गः समान- 

चिद्गाः, यत एव सतो विजामान इत्ययः। समानविह्धानां 

भ्नादवे व्याञ्धिं दशेयति- श्ये वै समङ्कास्ते विजामान दति, 

एत उ" एते खल् “श्रस्य' यज्ञस्य ्रात्मानः'; ; चतो विजामान 

इत्येतदुपपन्नम् । तस्मात् सोमयागे धिष्ण्याः? कत्तेव्या इत्ययः ॥१॥ 

सूचवेनोक्तं ॒विग्रदयिन्रु माह- “दिवि वै सोम आसौोदयेह 

देवा दत्यारिना। दहः श्वक्ञेके त एते माये वस्तुतो अतथा- 

ते| सुपर्लोकद्रार ` वास्तवं रूप मिति तदगेयति- 

वागेव सुपर्णोयं कद्रूरिति । 'खमदं चकरुः" परस्परं कलइ सुद्- 

पाद्यन् ॥ ९ ॥ 

१९-- “धिष्ण्यो पधानपंद्ार् विधाना धः- इति क । 

२-- “ञअत्यारः- इति छ । 

३-- रसतात् १७६ ए० ३ टौष्यनो बष्टव्ा | 



३६८ ॥ श्रतपयवब्राद्धयगम् । ( पर शब्रा) 

“ते हर्त यमान इति । “खतौयमाने" परस्परं कलदहायमाने । 

ऋतिः सौच्ो धातुः । "ऊचतुः । कथम् ? "नौः श्रावयो मेध्य 

"यतरा" “दवीयः अत्यन्त दूर “परापश्यात्" पश्येत । सा दूर- ¦ 

दशनौ सुपर्णो दूरम् ई खः-दति' “उवाचः ॥ ₹ ॥ 

धसा हेति। श्वाः दूरं पश्वन्तो “सुपर्ण 'उवाच'। कि 

मिति, उच्यते- “श्रस्य सलिलस्य पारे श्रवः श्वेतः स्थाएणे सेवते, 

त महं पश्चामि दति” । अ्रस्यायं श्रुतिरेवाविष्करिव्यति । नत मेव" ` 

मया दृष्टं श्रेताश्च मेव हे कद्रु! नवम्" अपि "पश्यसि इति, 

न तु ततोऽतिरिक्रम् । सा कद्रू" दूर विलोक्य तं हितिः 

उवाचः । त मश्वं खलु त्वं पश्वसौत्ययः । ततोऽधिक मपि दृष्षा 

वदू पुनरत । कि भिति, उच्यते- “तस्य वालो न्यषज्जि, त ` 

मसुं वातो धूनोति, त महं पण्यानि द्रति । वालः" पुच्छ 

न्यषज्जि' सख्ाणौ निषक्त मग्डत्, ^तं' वालं वातः" वायुः धूनोति' 

कम्पयति ॥ ४ ॥ 

सुप्छेभिहितस्य श्रष्य॒ सलिलस्येत्यादे स्तात्ययै अ्रतिरेवाह- 

“सा यत् सुपण्टेवाचेति । “श्रस्य सलिलस्येत्यादि । “सलिलं , 

सागरादिसम्बद्धं यथा श्रनतिलङ्खगं भवति, एवं वेदिरपौति 

सलिललेन निरूप्यते । अग्रः शएक्ञभाखरत्वात् सर्वा शनलाच श्रेत- 

पत्वम् । यूपस्य स्थाणत्व तु साच्चादेव। कद्र यदुक्तं तस्य वाल | 

दत्यादिकम्, तदभिप्रायं दश्यति- “श्रय यत् कद्रूरित्यादिना । न 

९-- पा० खू० २. ९. २९ बयम् । 

स्-- “कन्कमग्डल्यो छन्दसि" इति पा० ख०-8. ९. ७१ । 



(९अ० रत्रा) ॥ टतौय काण्डम् ॥ २६९ 

^रग्रना डेव सेति। वालवद तिदेर््यायुपवेष्टिता र्ना बाल 

भित्यु्यते ॥ ४ ॥ 

“शा ह खुपण्युवाचेति । “शा ह कद्ूरित्यादिं । सुपर्वा श्वता- 

श्ादेदं नाये माहता वूः सुपर्णौ-खदृष्टस्य वालस्य सुसिद्धलात् 

(ल मेव' दृददावयोः कस्या जय दति ब्ूहौत्ययेः ॥ ई ॥ 
"सा ह सुपर पपातेति । एव मुक्ता सुपलौ गला कक 

वास्तव मवगत्य पुनः श्रागतांः तां सुपण क्रूः "उवादः- 

“व॒ मजेषोर्रहाद् निति” । प्रन्ने शुतिः\। तया श्ष्टा सुप्य 

“ल मजेषौः- “इति. उवाच । विहितसाख्यानख ब्रधिद्धूलाविष्कर- 

णाय नाम करोति- “एतद्ाख्यान भिति । “एतत् “दिवि वै 

सोम श्रासौदित्यादिः “डोवावचेत्येतदन्त मित्यथेः? ॥ ७ ॥ 

नसा वद्रुरुवाचेति । पराजितया सुपर्ण्घा गायन्यादि- 

च्छन्दांसि ष्टा गायच्या दिवि शितं सोम माइत्य ट्षेभ्यः 

सकाशात् शआअत्मनिश्रथण छत भित्यथेः “श्ल इ वा रुषाच 

त्त्यानं वे लाजैष मित्यादिनोक्तः॥ ८ ॥ 

“सा गायत्रो दिवः सोम माहरत्“ इति यत् सङ्गहेणो क्तम्, 

तर् विस्यष्टयति-- “डरण्ल्योहं कुश्योरित्यादिना । “दिरण्सय्योः 

१-- पा० खू० ८.२.१०० ॥ | 

२-- द्वितौयकण्डोतः सप्तमकण्डयन्तं मिति यावत् । रे० त्रा ३, ३.१,२ ; 

| ६. ३. € खण्डव्वपि उङ्वयम् । “यं वै कडूरसो सुपण छन्दांसि 

सौपगया-दव्यादि च ते° सं° ९. १. ई. १। महाभारतेऽप्यादि- 

पवष्छेषा कथा ंह्हिता, तथा भागवतेऽपि &. €. २९ । 
47 



६9० ॥ श्रतपथ्राद्यणम् ॥ ( ५० शत्रा) 

कुश्योः' श्रायुधयोः चरन्तः शश्रवहितः श्राच्छन्नः सोमो ऽत् । 

“जानपद दत्यादिना श्रयोविकारार्थात् कुशग्रब्दात् डेष्९ । ते" 

दुश्यौ शकूरपवो' चुरधारे इवः तौच्छणाये “निमेषं-निमेषं' सवेदे- 

त्ययः । श्रभिखन्धन्तःः यथान्यो नापदरेटेवं रक्षत इत्यथः । कुण्यो- 

वास्तवखषूप माह- ““दोच्चातपसाविति । “त मेते गन्धर्वा इतिं । 

सोमरचाः' सोमरक्तकाः “एते गन्धर्वाः नतः सोमं जुगुपुः? । ते 

के? ये धमे सदसि वत्तंमानाः “धिष्ण्याः, (दमाः दोचाः') 

दूमे होचकाः, होटवजैभेचावरूणादयः२ ॥ « ॥ 

"तयोरन्यतरां कुशौ माचिच्छदति । गायन्नौ तां" दिला च 

'्टवेभ्यः' प्रददौ । (तया देवा ्रदौचन्तः ॥ १० ॥ 

“शच्रथ दितौया मिति। गाय्या किन्न दितौया कुशौ 

देवेभ्यो दत्ता, सखा तपोनामोपख्द् इत्याह “तपो द्युपसद 

दृति ॥ ११॥ 

१-- पा० दखू° ४. १, ४२। 

२-- नास््येतत् पदं ्-एुस्तके । 

३-- “हो चशब्दः स्तो लिङ्ोऽपि पुरुषान् ह्योचकानभिधत्ते”-- इति रो 

ब्रा € प° इञ ई क° सा० भा०। ब्हो्काणा-- मेचावरूण- 

ब्राद्यणाच्छस्यच्छावाकानाम्'"-- ईत े° त्रा ६. २. ५ सा० भा०। 

“मुख्यवजिंता दाद श्सिंजो हयोचकाः”- इति आश्व ० ह° 

१. २. २६ ० । इति परिभाषया प्रतिवेदं चयो हो चका भवन्ति ; 

चतुषु वेदेषु चनुणो हो चध्वये द्रादब्रह्मणं सुस्यतात् । याश्च श्रौ? 
४.९१. २ खचाणि दश्टव्यानि। 



( €अ० रत्रा) ॥ ठतौयकाणडम् ॥ ३७१ 

"खदिरेण हेति । सोमादरएसमये खदिरस्यातिखारलात् तं 

साधनं छवा सौम भचितवतौ, चतः खादनसाघधनलात् खदिर 

दूति नाम स्यन्नम् । च्रतः खदिरस्य सोमादरण्णेपयो गात् सोमयागे 

यूपः स्पयश्च खादिरो कर्त॑यो । “अच्छावाकस्य "गोपनायाम्' । दोच- 

काणण मेव सोमरक्तकगन्धवेरूपत्वात् श्रच्छावाकाख्यो दोचका यदा 

सोमरचकेषु मध्ये रक्षितवान्, तदा गावच्रौ “जदहारः' ; श्रतः 

 श्रच्छावाकः ्रहौयतः दोनो निरृष्टोऽभ्यत् । अ्रतएवेतर होचकावत् 

प्रथमत एव सदःप्रवेश मपि [न] समालभत॥ ९२ ॥ 

“त भमिद्धाग्नौ दइति। नतः होन मच्छावाकम्, न्दराच्चौः 

शेनद्रा्रशस्लपाठेन सन्तुष्टौ, “च्रलुसमततुताम्' सन्तान मनुप्रवेश्र 

मङ्रुताम् । चरतः “त्रच्छावाकः टेन्राद्मः इन््राग्निरेवताकः। 

तया चोत्तर श्रच्छावाकदोमकालेः आन्नास्यतेः- “श्ररोयत वा 

अच्छावाकस्त मिन्रा्नो-दत्यादिना॥ १३ ॥ 

“तस्रार् दौक्धिता राजान मित्यादि, चओौपोहातिकं वाक्छम्। 

स्पष्टम् । “श्रपहरान्' च्रपदरेयुः ॥ १४॥ ॥९१५॥ 

सोमादरणप्रसङ्गात् सुपर -दृष्टान्तसुखेन श्छत्युभयपरिदहाराय 

सोमयागस्यावश्वकन्तव्यता माह-- “णं ह वै पुरुषो जायमान एव 

ष्टत्योरव्यना जायत इत्यादिना । (जायमान एव ग्छत्योः' खण- 

भावे जनन मेवोपाधिरित्ययः। इद श्टणं प्रातिभावयवदन्यत 

९-- अच्छावाकचमसकहोमकाजे'- दति ड । 

२-- उप्ररिद्धार् (8. इ. १. १, २.) बयम् । 



३७२ ॥ ग्रातपयत्राद्य णम् ॥ (भ्रण त्रा). 

श्रायातं न भवति, किन्तु खत एवायात मित्येव मथ माह-- 
॥ “आत्मनाः-इति॥ १६ ॥ 

ध 
। # 

¢] 

“तिन देवा श्रयनन्ते्यादि । तेनः गायच्याहइतेन । “च्रनु नो , 

यज्ञ त्रा भजतेति। नः" चअस्रानपि श्रस्िन् “यन्नः शच्रवाभजतः 

अन्वाभाजयत, ₹हविभागयुक्तान् चुश्रानस्मानपि भागिनः कुरुत । 

उक्तवेपरोत्यप्रतिषेधः- “मा नो यज्ञादिति। शन्तर्गाताःः अन्त- ` 

रितान् मा काष्टे । “इणो गा लुडिः"-दति९ गादेभे, “गातिच्ा ` 

-दतिः सिचो खक् ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ 

'तयेतोति । “सोमक्रयण व॒ दतौति। सोमः क्रौयते 

येगेन्धर्वादिभिः, ते सोमक्रयणः', वः" युद्माकं ^तान्" भागान् 

एतस्मिन् सोमक्रयकाले "एभ्यः गन्धर्वः, धिष्ण्यरूपेणावख्ितेभ्यः 

"अनुद्धिशतिः अनु दिशेत् ; एते युश्रभ्य भागा इति त्रयात् । “छया 

छतसाध्या, खा" ठतौचसवने' युश्नान् श्राति, न सोम्याः ; “च्रपहतो 

डि युभ्रत्ोमपोयः' इति। पात्यः सोमः सोमपोथः' सोमस्यापहत- 
न ८८ 9 ~ ८ लादित्यथः। “यच्छालाकेधिष््यान् व्याघारयतौति । “वड्” यया 

्राङ्त्या श्रालाकेः दणसमृदेः विदतान् “धिष््यान्' तेन 
(५ व्याघारयति सषा हतेति ॥ १९ ॥ 

“श्रय यद्श्नौ दोष्यन्तौति । “अयः प्ररौपनानन्तरम्, “अमः 

प्रदोषे, अ्रभ्चिवित्ययः। “होग्यन्ति, तद्" श्राज्यं वः" युश्रान् अवि- 

१- पाण सू० २.४. ४१५ । 

?- पाण दू २, 8, ७७ 



(<अ? सना) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ २७३ 

स्थति' तपेचिव्यति “दतिः देववाक्यम् । तत्तात्ययें श्रुतिः खेय मेव 

दगेयति- “स यदम जक्ृतौति । तहिं सोमाज्तिः कथं लभ्यत 
दति तचाह- “श्रय यद् वः सोमं विभरत उपयुपरि चरिष्यन्ति, 

तद् वोऽविव्यतौति । खष्ट मन्यत् । सोमधारकस्वाध्वर्यो धिष्ष्याति- 

रमं प्रसक्तं निषेधति- “तस्मादध्वयेः समया चिष्ए्यान्नातौया- 

दिति। "त मेते वयात्तेन प्रत्याखत इत्यादि । नतम्" अ्रध्वथेम् 

"एते" सोमरक्तकाः धिष्एयाग्नयः “चखात्तेनः विदतेनास्येनोपलकिताः 

सन्तः, प्रतो च्छ निवसन्ति । खः" च्रपि धिष््यानतिक्रामन् "एतेषां 

ब्यान्तं' वितं मुखं प्रविशेत् । प्रवेशे का हानिरित्यत श्राह- “त 

मभिर्वाभिदडेद् यो वायं देवः पशूना भिति । “स वा डेन मभि 

मन्टेतेति । अभिमानो हिसेच्छा। तहिं सद्चारेऽपेकिते क 

उपाय इति तं दगेयति- “तस्मार् यद्यघ्व्योः श्रालाया मिति । 

"यदि" श्रथः स्यात् श्रालायां' प्रागवंभे प्रयोजनं भवेत् ॥ २० ॥ 

धिष्ण्यानां सोमरकच्कल मभिधातुं सवेषां तद्रच्कल माह- 

नते वा एते घोमस्येवेति॥ ₹२९॥ 

स्वेषां सोमरक्तकतवे समाने सदोगतानां विष्ए्याना भिव कथ 

भितरेषा मनुर शन नास्तोत्यादह-- “तेषां वा श्रदादुपकिरन्यद्धा- 

ननुदि श्न्तौत्यादिना। श्रनुदेशो नाम विद्यमानपदायं एवं भव- 

तौति निशः । चरत एवादवनौ यादौ तन्तद्गन्धरववात्मना “सम्ब्राडसि 

छशानुः"-प्द्त्याद्यनुदे शः क्रियते । श्रद्धां चिष्ण्याः कर्ताः, केचन 

९.7. सं° ५, ३२. ८ । 



| ३७४ ॥ भ्रतपथ्त्राद्यणम् ॥  (१ष० शब्रा) | 

अनुदेण्याः इति विधिर्न्नौयतेः । देश्ये कारण माह- “तथा 

यस्मादिति। (तथाः सति, धिष्ण्यनिवापाभावे सति यल्लोक पूवं 

मवथितं द्युलोकं भ्रति प्रज्ञास्यामः' जानम इति, “तथा न जिद्धाः 

एव्याम इतोति । द्युलोकं सवेथा परित्यज्य भ्रमौ ङतनिवासानां 

पुनद गमने सूति जिद्यता स्यात् । सवघा केवल मनुदे रने भललोके 

म्रत्यक्ता न स्यात् । अत उभयाय सुभययाकारणम् ॥ २२९. २३॥ 

यथा खानदै विध्यम्, एवं नामद्वेविश्य मपि; तत्त् सङ्केतपूवैक' 

मित्याह “ते वे दिनामानो भवन्येत उ ईवेतदधिर इति । 

नामान्तरधा रणएविषये मतिं चक्रुरित्यथेः। पूर्वेषां नाश्ना मपरितोषे 

कारण माडइ-“न वा एभिर्नामभिररातसेति। न श्ररात्स' सण्डद्भा 

न भवामि । येषा मित्यादि ख्यष्टम् । “विभुरसि प्रवाहणः ?- 

दत्या्ग्दुपस्ानमन्लेषु प्रतिपदितानि दिनामानि । दितौयनाना 

प्राप्तां सण्टद्धिं दशेयति- “यानपहतसोमपौ थान्सतोऽय यन्न आ्राभ- 

जल्निति । यज्ञभागन्तु “ठतोयस्षवने वो त्याहतिः प्रा्यतौ- 

त्युक्त मित्यथेःः ॥ २४ ॥ 

अथय प्रसङ्गात् सोमयागं देवमनुखपिषद्रारेण सवेजगत्स्िति- 

हेतुरिति प्रशंसति- “स यदग्नौ जुदोतौति । अग्रौ तत्तदेवोदगेन 

होम एव सवेदेवेषु होमो भवति । "तस्मात्" चज्ञभागलाभात् 

९-- “अदत्रत-मन्त' वाजसनेयिनः समामनन्ति, अदं मन्तरेगोत्तमे 

पवर्गयोपसदौ-इति आप० ओ ° स= १९. ९५. ७। | 

र्-- वा° सं०५. ३९. १। इ-परस्तात् (१६४ ए० २० पं०) च्टवयम् |. 



( ईअ० रव्रार ) ॥ टतौयकाण्डम् । ० 

ष्देवाःः “सन्ति श्रात्मानं लभन्ते; इदटानौ मपि “्पराश्वूताः' 

श्रविनष्टा वन्त॑न्त इत्यर्थः । एवं मतुव्यपिदेवाक्ये अपि योच्चे। 

“अथ यद्भविद्धानयोर्नाराग्रसाः सोदन्तिः तत् पिटषु जहो- 

तौति । हविदद्धानश्रकटस्य दक्तिएभागे चमसेषुषये सोमा ङता- 

वशिष्ट भक्विताः पुनराायिताश्च वत्तन्ते, ते नाराग्रसाः; तेन 

पिढदेवत्याः । तच स्थापनेषु पदषु जुहोति ॥ २१५॥ 

"या त्रे प्रजा इति । श्या वै प्रजाः देवपिढमनुयव्यतिरिक्राः, 

च्रसुररकःप्र्टतिकाः, ताः" पराश्ताः' विनष्टा अभवन् । चाप्येवं 

पूवे मासीत् परमा च । "एतद् ददानो मपि, अपराश्वताः' 

"याः सन्ति, "ताः देवाद्याः यज्ञैः श्रामजतिः । अरस्तु तेषां यज्ञ 

भागः, तदितरेषां पटपचिप्रख्तोनां कथं यज्ञेऽनुप्रवे्र इति, 

तत्मकार माह- “मनुव्याननुपग्रव दति । वयसा मन्तरिदशद्धार- 

साभ्येन टेवानुप्रवेशाभिधानम्; श्रोषध्यादौोना रककाभावेन टेवा- 

चौना सितिः। “उभये देवभमनुख्याः पितरः इति। टेवमनुश्य 

एको राशिः, पितरञ्चैकः, दैराश्च मापन्ना उभयेऽपि (सभ्बिबन्तेः 

सा हित्येनैकौभावेन पानं हरवंन्ति। “सेवाः 'सन्वाः सह पौतिः। 

“च्रातश्चोपसेः"-इ तिः भावे श्रडः। प्रथमं देवैर्चिमुखेन पानम्, 

१-- “ख्ष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन् देवा अग्टता मादयन्ते? इति ० 

 सं° १५०. १६. ८। “ौदुम्बरेण चमसेन चतुःखतिना इति चेहि- 
वोपरिष्ात् (७. २.९९. २) आस्नास्यते । 

२- पा खू० ३. २. १०६ । 



३७६ ॥ गतपयब्राद्यणम् ॥ ( ५प० रत्रा° + 

[> स 

पञ्चान्मनुय्यः सदसि शषपानम्, पश्चान्ाराग्रंसेन पिठणाम्; ॥ 

इत्यवरूणानुसन्धेयेत्ययः । तेषा मागमन मेव न दृश्यते, कुतः. 

सहपान भिति, तच्राह- “ते इ स दृश्यमाना एवेति९॥ २६ ॥ 

१।।।९; 

दति ओसायणणचायेविरविते माधवोये वेदार्थप्रकागर 

माध्यन्दिनिशतपयन्राह्मणएभाय्ये 

दतोयकाण्डे षष्ठाध्याये दितीयं बाद्धणम् ॥ 

[ श्रय ठतौय ब्राह्मणम्. | 

सव वा ऽरखु्षोऽयथि दौषशते । यो दौष्ते यज्ञः भि 
दौश्ते यज्ञ वेदः सव मनु त' यन्नः सम्भव्य य ` 

मिम ममि दुक्त सुव मिदं व्विश्टजते ॥ १ ॥ | 

य॒द्रसजिनानि जुहोति । स य॒दिद्ः सुवः व्विरजुते ` 

१-- “धिष्ण्यान् निवपति”-इव्यादौनि का० ओो ० सूचाणौह समौ चत्ति- ॥ 
तव्यानि (८. ६. ११-२२. ) | “चात्वालादिण्ियानुषवपति?-डव्या- ` 
रौनि अपर खौ १९. १४. १-६ दखूचाणि चेवमर्धकानि | 



। ( <° दत्रार) ॥ टतौ यकाश्डम् ॥ इ ७७ 

तस्माद वैसजिनानि* नाम तस्मा्योऽपित्रतः स्यात्सो- 
 ऽन्वारमेत यद्य ऽअन्य्र चरेन्नाद्धियेत यदं जहोति 

` त॒दबेद् सुवे व्वुश्जते ॥ २॥ 

य॒देवु व्वे्तजिनानि जुहोति यज्ञो वे व्विष्णः सु 
देषेभ्य इमां व्विक्रान्तिं च्विचक्रमे थैषा मियं व्विक्रान्ति- 
रिद् मेव प्रथमेन पदेन पस्पारायेट् मन्तरिष्टं दितौयेन 
दिव सुत्तसेनैताम्बेवैष रतस्मे व्विष्णयेन्ञो व्विक्रान्ति 
व्विकरमते युच्लुहोति तुस्मादेसजिनुानि जुदोति। ॥ ३॥ . 
 सोऽपराह्ञे व्वेदिः स्तौत्वा । अच्व्रत प्रदाय समु 
पद्यत ऽद मभ्यादधत्यपथ॒मनीरपकल्ययन्त्याज्च सधि- 

श्रथति सचः सुम्माच्छयस्थं राजानं यजमानः कुर्तेऽथ 

सोमकरयण्यं पदु जघनेन गुहपत्य पुरिकिरति दावे 

प्रतितिष्ठति प्रतिश्ित्या ऽवा ॥ 8 ॥ ^ 

 तद्खेके। चतुङ्खां कुव्वेन्ति युचाहवनौय मुद्रन्ति 
तारूपयमनोवु चतुभाग सुकं चतुभागेखोपाच्जन्त्ये 
तारूपयमनोषु चतुर्भागः जघनेन गादपत्यं चतुर्भागं 

परिकिरति॥५॥ 

* 'वैसजनानिः-दति स्यात् सायगसम्मतः। खव मिहोतर्चापि । 
भाष्य (३८३ ° € पं ) ष्यम् । 

† “तिः-दति ग, घ । { वुः -द्ति ग, घ। 
48 



८ 
~, 

३७८ ॥ रतप यत्राद्ययम् ॥ ( भप्रग्च्रा० ) 

तद् तथा न॒ कुग्धात् । साह्गं॑भेव पुरिकिरे्नघु- 
नेन गाहपत्य स॒थोत्यूयाज्छं चतुशहौते जां चोपभृति 
च ल्लाति पञ्चखटहौत्' प्रषदाज्ं ज्योतिरसि व्विश्ु- ` 

रूपं व्वि्वेषां देवाना समिदिति व्वेशदे व< हि एष- 
दाज्यं धारयन्ति खुचो यदा प्रदौत्त इधनो भुवति ॥ ६ ॥ 

थ जुहोति । त्वं सोम तनुक्ह्यो इेषोभ्योऽन्यु- 

छतेभ्य उर यन्तासि व्वुरूथुः स्वाहेति तदेतनेवास्यां 
ण्थिव्यां प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठ्येतेनेमं लोक स्यृणते+॥७॥ 

अथाप्तवे दितौया माहतिं जुहोति । जुषाणो ऽअत्तु- 

राज्यस्य व्वेतु खवाहेत्येष उ हेवेतुद्वाच रष्ोभ्यो व्व 
बिभेमि यथा मान्तरा नाद्रा रष्ा\सि नु हिनसन्नेवं 

मा कनोयाध्स मेव व्वधात्। छत्वातिनयत स्तीक मेव 

स्तोको दपतरिति त॒ मेतत् कनौयास मेव व्वधुात् 
छत्वात्यनयन्तस्तोकु मेव स्तोको चत्र रक्षोभ्यो भोषा 

तुस्मादप्तवे दितौथा माहतिं ज॒होति ॥ ८ ॥ 

उद्यच्छन्तोष्पम्!। उपयच्छन्त्युपयुमनोरथादाग्ये 

# ^ते"-दइति ग, घ | 

† बधात्-इति पवग यादिपाठ दह, उत्तरच च सवं ग-घ-पुसतकयोः। 
{ “्म्'-दति ग, घ 



( अण इत्रार ॥ टतौ यकारम् ॥ ३७९. 

प्रहियमाणयथातुत्रेहि सोमाय प्रणौयमानायेति वाग्नये 
प्रहियुमाणयानुब्रृहौति त्वे ब्रूयात् ॥ < ॥ 

छाददते ग्राव्णः । द्रोणकलशं व्वाय॒व्यानौधुं काष्मये- 
म॒यान् परिधौनाश्रवालं प्रस्तर मैश्व्यौ व्विश्तौ* 
त॒दददिरुपसन्नड भवति वपाश्रपण्यौ रशने ऽअरणौ 
ऽअधिसन्यनः शकलो व्वषणो तत्समादाय प्राञ्च 
्रायन्ति सु रष ऊर यज्ञ रति ॥ १०॥ 

तदायत्स व्वाचयति । च्चप्रे नय सुपथा राये ऽअस्मा- 

ज्विश्वानि देव व्वय॒नानि च्विददान्। । य॒योध्यस्मज्जहुराण 

सनो भयिष्टां ते नम उक्तिं व्विधेमत््चि मवेतत्पर- 

स्तात्करोत्य्चिः पुरस्तानाषएरा रश्षाःस्यपघ्रन्नेत्यथ्ाभये- 

नानाष्ेण इरन्ति त ऽअायन्त्यागच्छन्त्याप्नौधं त माम्रौधर 

निदधाति ॥ ११॥ 

स निहिते जहोति । अयं नो ऽअभिव्व॑रिवस्क्रणो त्वयं 
मधः पुर रतु प्रभिन्दन् । अय व्वाजान् जयतुः व्वाज- 

सातावय शचन् जयतु? जहषाशः स्वाहति तदेतं- 

* शव्विषटुलो?-दति ग, घ । † “व्विद्धान्'-इति ग, घ। 

{ “न्नाजां जयतुः-द्रति क, ख। $ श्रचं जनयतुः-इति क, ख । 



६८० ॥ एएतपच्न्रा द्य णम् ॥ ( धप्रर दन्रा०). 

नैवेतसिनन्तरिक्े प्रतिष्ठायां प्रतितिष््येतेनैतंलोकु* 
स्पशते ॥ १२॥ ॑ $ 

तदेव निदधति गाव्णः। द्रोणकलशं व्वायुव्यान् 
यथ्रेतर॒ मादायायन्ति तदृत्तरेणादवनौय मपसाद- 
यन्ति ॥ १३॥ | $ 

प्रोक्षणौरध्वर्थरादत्ते। स इधा मेवे प्रोशूत्यथ ` 
व्वदि सुथास्मं बहिः प्रयच्छन्ति तत्युरस्ताद्गन््यासाद् । 
यति तच््ोश्यो पनिनौय व्विखुस्य गन्धि साश्ववालः ` 
प्रस्तर उपसुन्नद्वो भवति तं ह्लाति र्होत्वा प्रस्तर ` 
मेकडददहि स्तु णाति स्तीर्त्वा बदिः काष्मयेस॒यान् परि- ` 
धौन् परिदधाति परिधाय परिधोन्तस्सिधावभ्या- 
द्धात्भ्याधाय ससिधो ॥ १४ ॥ | । 

य जुहोति । उर् च्विष्णो व्विकिमसोर् याय 
नस्कधि । तं छतयोने पिब प्र प्र यज्ञपति तिर खवाहेति ` 

तदेतेनवेतस्यां दिवि प्रतिष्ठायां परतितिषठत्येतेनैत् 
लोकः स्टणते युदेतया जुहोति ॥ १५॥ | 

य॒देव॒ वेष्णव्यर्चा जुहाति। कुनीयासं वा ऽरन मेतु- 
दधात् छत्वात्यनैषु स्तोक मेव स्तोको चपुस्त॒ मेतद्भयं ` 

* शतु लोक'-दरति क, ख । 



( ६अ० दना० ) ॥ 2 तौयकाश्म् ॥ ̀ २९ 

प्राप्य य॒ रवेष तं करोति यन्न मेवु यज्ञो डि च्वष्ण- 
सतस्मादेष्णव्यर्चा जहाति ॥ १६ ॥ 

अथासाद्य खुचः। अपु उपस्यश्य राजानं प्रपा 

दयति तद्यदासा् खुचो ऽण॒ उपस्पृश्य राजानं प्रपादु- 
यति ववजो वा ऽच्चाज्य रतः सोमो नेदञ्ेणाज्येन रेतः 

सोमः डिनसानौति तस्मादासाद्य खचो ऽप॒ उपस्यश्च 

राजान प्रपादयति ॥ १७॥ 

स ॒दुक्िणस्य इविर्नस्य नौडे छष्णाजिन सुस्त्- 
शाति । तदेन सुासाद्यति दृव सवितरेषु ते सोमसत 

रश्षस्व सा त्वा दभच्छिति तदेनं देवायेव सिच परि- 
ददाति गये ॥ १८ ॥ 

चछयानुखनज्यौ पतिष्ठते । रतत् त्वुं देव सोम देवो 

देवां २॥ऽउपागा इद महं मनष्यान्तसह रायस्योषेणे 

त्यत्रीषोमौ वा ऽरत मन्तजम्भ। ऽच्चादधाते यो दौक्त 
ऽअभ्रावेष्णवृई छदो दौक्षणोयःः इविभवति यो वै 
ब्विष्णः सोमः सु विर्वा ऽरषु देवानां भवति यो दुक्षत 
तदेन मन्तजेभ्भ ऽच्चादधातें तत्म्य्ः सोमाज्निु च्यते 
यद्ाडतत् त्वं देव सोम देवो देवार॥ऽइपागा इद मह 

* (देवां ङ्ऽडपागाः-इति क, ख । शव सुत्तरच च। 

† (मन्तजेभः-इति च पाठभेदत्वेन खौ छतम् डा ० वे °| खव मुचरच च। 



३८२ ॥ ग्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( ४१" रक^ रि 
व 

ग. 

मनुष्यान्त्सह रायस्योषेरोति भूमा वै रायस्पोष सह 
भूेत्यवेतदाह ॥ १९ ॥ 

चथोपनिष्कामति । स्वाहा निव्वेरुणस्य पुगशान्मुच्य | 
ऽइति व्वरूणपागओे वा ऽर्षो ऽन्तभवति योऽन्यस्यासंस्त- ` 

मत्युं व्वरुणपाशाच्िमुच्यते यदाह सखादहा निव्व रणस्य 
पाशन्मुच्य ऽइति+ ॥ २० ॥ | 

अथेत्याहवनौये समिध मभ्यादधाति। अमे व्रत 

पावे व्रतपा इत्यध्निहि देवानां व्रतपतिस्त॒स्मादादाप्र 
व्रतपा व्रतपा इति था तुव तनुम्भेय्युभरदेषा सा त्यि 
यो मुम तनृरूव्छभूदियःः सा स॒यि । यथायथं नो ब्रत- ` 
पते व्रतान्यनु मे दीक्षां दौष्ापतिर्मःस्तानु त॒पस्तुप- 

स्पतिरिति तम्प्र्यक्ष मम्रेननि्मच्यते स स्वेन स॒तात्सुना 
यजते तस्मादस्याचाञ्जन्ति मानुषो दि मुवति तस्मा 

दस्याच नाम शल्लन्ति मानुषो हि सुवत्य॒थ य॒त्पुरा- 

नाश्रन्ति य॒था इविषौ ऽहतस्य नाञ्नौयारैवं तत्तस्मा- 

हौक्ितस्य नास्नौयादथाचाङ्गलौव्विखटजते ॥ २१॥ २॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके दितौयं बाद्यणम् [ ६. ३. | ॥ 

गः “इ लि'-इति ग, घ्र | 

न 



( ६अ० शत्रा° ) ॥ टतौयकाग्डम् ॥ ३८३ 

व्रेसजेनोयानि विधातु माह-“सवं वा एषोऽभि दौक्तत इति । 

यो दौचते एष इति सम्बन्धः । कथं सदं भोति, तचाद-- 

“यज्ञं छभिदौचत दलि+ बन्ञस्य कथं शवेत् मिति, तचाह- 

` “यज्ञ छयेवेद सवं मच्िति । “दद सवं" "यज्ञम्" “्रनु*त्य उत्यन्नम् ; 

कमंफलं वा सर्वस्य जगतः । "य भिमं स्वे शतं '्यन्नम्' “अरभि- 

लच्य ष्टौ चते, "तं" यज्ञे शसग्भुत्यः वेसजेनहो मान्तं प्राचोन मङ्ग- 

जातं ज्ञवेत्ययंः । कृष्णा जिनमेखलादिकं तदिदं “स्वं “विष्जतेः। 

पूवं त्रतपरित्यागासम्भवात् होमानन्तरं जतपरित्यागः ॥ १॥ 

“यद् वैसजिंनानि जुहोतोति । विसजेंनसाघधनलाट् वैसजेना - 

नौति. नाम सम्पन्नम् । ^तस्मार्' विषजेनसम्बन्धिलाद् योऽपित्रतः 

स्यात्" नतं भोजन, यजमानेन सह प्राप्रभोजनः स्वाद्, बन्धुवगेः 

स्यादित्ययेः। “स मपिव्रतान् कयध्व मिति सम्मेष्यति-इत्यापस्तम्बे- 
नोक्तम्? । “सः यजमानः श्रवारभेतः । यथपि कञ्चिद् “अन्यच 
देशान्तरे वन्तंते, तन्ना द्वियेतः ; सवथाङ्णातव्य इति बद्धं न ज्ुर्यात् । 

तथाच कात्यायनः- “श्रपित्रताश्चान्वारभन्ते यजमानं वाससाच्छा- 

दवत्येनाश्वरत्छु नाद्वियेत"-इ तिः । “यद् वैः यदेव जुहो ति वैसजं- 

नानि, "तदेवेदं ` सवे व्रतं “विजते विसजेयेत् ॥ ₹ ॥ 

१-- तदेवं "वेसजिनानिः-इतौकारमध्यं पदं न स्यात् सायणस्य । 

र्-- आय० श्रौ” ० ९९. ९६. ९२। 
इ३-- का० ओरौ° ख ८, ६. ३६, ३७, ३८ । येषां यजमानत्रतेऽपि त्रतत्व 

मत्ि, दायाद्येनाविभक्ता इति पिट ब्रूनिः। अपित्रता गोचजा इति 



३८४ ॥ ् रतपथत्राद्छयणम् ॥ (५० रत्रा}. 

 वैसजेनदोमं प्रकारान्तरेण रशंखति- “डे वेखजेनानि जुहोति, 

यज्ञो वं विष्णरित्यादिनाः क्क्रान्तिं विशिनष्टि “यषा मियं 

विक्रान्तिरिति। येय भिदानों परिदृच्छभ्पनप्रकारा खाधौनलोक- ` 

चयष्पा “किक्रान्तिः" इति, एष यज्ञाख्यो विष्णुः' एतस्म' यजमानाय 

"विक्रमतेः। विष्णो विक्रमणं कुतो लभ्यत इति तद् दभ्यति- 

“"वन्होनौ ति । श्राहवनो यानीह तरवे दिषूपेषु चिषु स्थानेषु होम ' 

एवाच न्ञाद्यस्य विष्णः येजमानायंग्डरादि लोकचयव्या तिरित्ययं 

तस्राद वंसजेनहोमाः कत्तव्या इत्यथः; ॥ ३ ॥ | 

दत्य वेसजेनानिर विधाय तद्धोमकाल मन्त च विधाश्यन 

अन्तरालवत्तिनि म्नोषोमोयप्रयोग माह “लोऽपराहे वदि 

स्तोर्वत्यादिना"। दिनस्यापराहकाले सौमिकवेदिं स्तौरच्वा। 

““श्रद्भत्रत प्रदयेति* । तस्मिन् दिने एकललानम्ः ; बताद्धंखच प्रात- ` 

बेतायं शुपयुक्तलादद्धनतं प्रदायेत्यक्तम् । स्यष्ट मन्यत् । “च्य सोम- 

कयण्टै पदं जघनेन गादहपत्यं परिकिरतौोति। सोमक्रथकाले च | 
॥ 
9 

कर्केपाध्यायः। संख्ष्टं साधारं कमं येषां ते अपित्रता दायादाः; । 

ते दके नापि छष्यादि कमं छतं सवं उपजी वन्तौ ति हरि खामिनः। | 
4: % 0.1 ११ नि श । 

१-- “दवाभ्यां गाहपव्ये जुहो ति-दइव्यादि च त° सं° ९. ३.२.२। 
८6 29 न | २-- “शछुवर्गाय वा खुतानि”-दइव्यादि त° संर द्. ३, २. १ । 

र२-- "वै सनिंनानिः-इति छ । ख मन्यचाभि सवच । 

४-- का० शौ ० सू० ८, ई. १९, ३० । 

५-- “अदत्त मच वाजसनेयिनः समामनन्ति-इति अपण श्रौ ° खू° 

१९. १५, ७ | &-- 'रुकखायम्-ईइति क । 



( €अ० रत्रा) ॥ टतौ यका ण्डम् ॥ २८५ 

एकहायन्याः सप्रमपदर्पाएए्टेतः५ त प्राचतौनवंश्रगतस्यादवनौ यस्य 

पश्चाद्धागे प्रकिपेदित्यथेः । प्रकतेपं प्रशंसति- “पदा वे प्रतितिष्ठति 

प्रतिष्ठित्या एवेति । पदसब्द्धपां शोःर प्रतिष्टारूपाया मादवनोय- 

जघना द्धैप्रदे शलच्षणएण्यिव्यां शापन यजमानस्य "पदाः प्रतिठिति- 

भवति ; अतः स केपः भ्रतिष्ित्येः सन्यद्यते ॥ ४ ॥ 

| पदपांगोः" चत्द्धां विभज्य विनियोगः केषाञ्धित् पक्वः, त 

सुदाहत्य निराचष्ट- “तद्धेके चतुद्धा ङुवंन्तौत्यादिना । “ताष््प- 

यमनो खिति । अ्नौषो मौचप्रणयनकाले ताखित्ययेः । च्ननेनेवाभि- 

भ्रायेण जघनेन सोमक्रयण पदपांशो विनियोगो नोक्तः कात्यायनेन । 

अत्र “च्रद्नौषोमौयवेदेः स्तरण मग्रहणं प्रस्तरस्यापराहेऽद्धनते”- 

दत्यादि, “शालादायं मपरेणए सोमक्रयणोपदं प्रकिरति चतक” 

इत्यन्त सूचजातं* इष्टव्यम् ॥ ५ ॥ 

“तदु तथेति । अघ्नोषोमोयायें माज्यषएटषदाज्ययोयेदणं विघत्ते- 

“श्रधोत्पृथाज्य चतुगहोत मितिः । एषदाच्यय्रहणमन्त माद- 

“ज्योतिरसोतिः । हे एषदाज्य ! वं “ज्योतिः द्योतमानो द्योतको 

१-- परस्तात् इ. ९. २-१० र्ब्यम् । 

२-- “सप्तमपद पांसम्-दइति छ् । 

इ-- पाशु शब्दस्य दन्त्य पान्तपाटोऽप्यनेकच । 

४-- “पदरपासु-डति क । 

५-- का० खौ ° स् <. ६. २९-३३। | 

६- का खौ ख्० =. द. २४ । ऽ-- वरा० स० ५.२५. १। 
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८६ ॥ प्रतपयत्राद्धयम् ॥ (भरप्रण रन्रा०) ` 

दा भवसि । ज्योतिविगेब्यते- “विश्वरूप भिति । वैचि्याद् विश्व- 

रूपलम् । श्राच्यस्य साधारण्येन इतर द्रव्यवत् प्रतिनियतदेवतवा- ` 

भावात् एषद्ाच्य मपि विश्वेषां देवानां सभिदिट्युच्यते। अनेक- 

द्रव्यात्मकल्ाद्वा वेश्वदे वत्वम् ॥ ९ ॥ 

द्ा्नौः समन्ल्क माहवनोौये वेसजंनदो मं विधत्ते “श्रय 

जोति तं सोम तन्हा दतिः। जदा व्याएतलात् प्रचरण्या 

होमः । क | | 

मन्तस्याय मयः हे “सोम !' लं तनूरुहः" तनू शरोर 

हन्ति तुन्दतोति तनृकृन्ति रत्तांसि, दिषन्तोति देषां सि, अन्यैः 
श्रस्मदिरोधिभिरभिचरद्धिः क्तानि प्रेरितानि, ताद्शभ्यो निय- 

न्तासि। यथा तादृशानि ्रस्मान् न बाधन्ते, तथा पालयसि! 

तस्मात् ल मेवास्माकम् उर' प्रतं "वरू बलम् श्रसि' । तसै 

तुभ्य मिदं सुहत मस्तु ॥ 

तदेतेनेत्यादि । वैसजेनानां लोकचयजयरूपत्वस्योक्तलात् गाद 

पत्यदहोमः एथिव्यां प्रतिष्टारूपः। ्रस्यां जायापत्ययोश्च प्रतिष्ठोपपद्यत 

दति तदयं माह- “एतेनेमं लोकं स्तुणएत इतिः ॥ ७ ॥ 

आह्त्यन्तरं समन््रकं विघत्ते- “च्रथाक्रवे दितौोया माहति 

१-- “श्ववायाः परस्तात् एषदाज्यं दधिमिश्रं पञ्चण्टहौतं ज्योतिरसौति | 
समिद न्तेनः-इति का० श्रौ० सूु० ५.४. रद् । 

२-- वा० सं° ५, ३५. २ । इ-- का०्श्रौ० सू ८.७.९१. 
४-- शवरैसजंनानि जुति रच्तसा मपद्ये"-इादि ते°सं° ६.३.२.३। 
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( ईअ० इेत्रार) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ३८७ 

भिति! । शश्रषुः सच्छरूपः सोमः। सः श्रमः", श्राज्यस्य “जुषणः' 

` ग्रीयमाणः "वेतु" भचयतु श्राज्यम्, “खादहा" सुहत मस्तु ॥ 

मन््तात्पयं मादर- “एष उ ईवेति । “एषः मन्तः एव, 

शतद्ः वच्छमाणम् “उवाचः । रएतच्छब्दायं माह- ““रचोभ्यो 

व्रा इत्यादिना। “यथा मान्तरेति। प्रणयनकाले मध्यमार्शं 

श्रालामुखो यहविदद्धानयोरन्तराले इत्ययः । “कन्यास मेव बघात् 

छृलेति। रकःछताद् बधात्' हेतोः कनो यां खं छृवाः। कनौयः- 

` शब्दाय माद स्तोक मेवेति । “स्तोको दधुरित्यादि 

स्म् ॥ ८ ॥ | 

"उद्यच्छन्तो् मितिर । “उपयच्छन्त्युपयमनोौ रिति । इभ्या- 

धानोपयमन्युपकल्पादौनां तु कते“ प्रदौपेश्चगतम् अग्निम् "उद्य 

च्छन्ति ऊद्धं धारयेत् । तदाधारेषु नौयमानाः सिकता श्रपि 

उपयच्छन्ति' च्रधो धारयेत् । | 
 अग्नोषोमप्रणयनप्रैष विषे विकल्यपच्लं निराङ्त्य “अद्ये प्रह्िय- 

माणायः'-दति पक्त सिद्धान्तयति- “अयाहाग्रय इत्यादिना. ॥<॥ 

९-- क° श्रौ ० ८. ७.२। 

२-- तत्पाठस्तु- वा० सं° ५. ३५. इ । 

इ-- २०० एष्या ¢ पद्भितो दद्च्यम् । 

9-- ५ ख०रतब्रा० ९ क° (२९५, २९९. ए) बद्टव्यम् | 

9५ कण श्रौ सू ८.७. इ, £ । 



९.५ ॥ शतपत्रम् ॥ ( ५० रीत्रा० ) ॥ |: 

'च्राददते याव्णए इत्यादि। श्यावः सोमाभिषवार्थान् 

पाषाणान्? । द्रोणएकलग्रःः सोमाघारः, प्रचल: पाचविगशेषः । 4 

“वाधव्यान्' ग्रहान्, वावुदेवत्यानि सोमपाच्राणि। “यावणो 

वाचव्यानिः-इत्यादि अुतेरेवर पात्राणां वायब्यलम् । “इश्चम्। 

काश्मयेपरिध्याद्याः पश्वर्था; । ^तदरहिंरूपसन्नद्धं भवतो तिः । # 

श्रातिश्याया मास्तोणे मित्यर्थः ; “चदातिश्यायां बदिस्तदुपसद् सः, 
तदा्नौषोमौयस्व- इति श्रतेः५^। "वपाश्रपण्यौ ` पद्वपाञ्रपणएसाघने 

न 

९- “आदवनौयं गच्छत्यादाय ग्रावनीणकलशसोमपाच्राणो धराचतुद्यच्च ` 

सन्नद्धं वपाश्चयणौ रश्ने श्रकलदषणं म रणी च-इति का० श्रौ 
सू° <, ७. ५ । 

२-- पच्च ग्रावाणऽभिषवाध्ैः पाषाणाः । 

₹-- द्रुममयो वैकङ्कतः, यस्यो परिधाराग्रहा ग्न्त । 
४-- (वायव्यानि ग्रह्धाःः-दति क । 

५--- नव ॒म्रहपाचाणि, दश्च चमसाः, परिक्षवा, ऋतुपा, ऊर्णापाये, 

स्थाल्यञ्चतखः, पूतम्टदाधवनौयौ, उदच्चनः, सोमासन्दौ इव्ेवमादीनि। 

द-- त° स° ६, २, २. १०। 
७-- (्ष् विंशतिकाकम्?-इति का० आओौ० ८, ७, ५ ० ० । 
<-- (परिध्याद्याः?-द्ग्येव क । 

९-- “काव्यैर्यमयाः परिघयः?-इति का० श्रौ ० स्० ८.१.१२ । “काश्यः 

ओरौ पणौ, तन्मयः" इति तच या० द्०। 

१०-- का० श्र ० ८. १. १५ इत्ति्या । 
९९--२े° त्रा० १. ९. ८ सा० भा० ब्व्यम् । जे ख् 8. २. २९, ३०. 

१४ अधिकरण मेतद्िचारा्थंक मेव ! तन्नैव १२. १. ४२, ४. 
९९ अधिकरण मपि । 



(ईअ० उव्रा° ). ॥ टत यकाश्डम् ॥ ३८९ 

काभ्रयेश्राखे९ । ररग्ने' यूपपश्वयं देः । श्ररणलौ' ३२। श्रधिमन्यनः 
रकल उन्तरारणेरधस्तात् श्थाप्यः। “इषणै" दषण्थानोयोौ 

दर्भौ । एतान् सोमार्थान् आग्नोषोमौयायोंख्च शसमादाय' श्राञ्चः 

श्रायन्तिः गच्छेयुः। “स एष ऊध यन्न एतोति । अध्वयु- 

प्रमु खेयंज्ञाङ्गाना मुद्यमनाद् यज्ञः एव ऊद्खंः एतिः ऊद्धं गतो 

भवति ॥ १०॥ 

“तदायत्त वाचयतो ति" । तेषु स्वषु श्रायत्सुः “श्रप्रे नय'- 

दति“ "वाचयति ष्युः । 

तस्याय मथेः।- ह घ्रः! देव! "नयः प्रापय श्रसमान्ः 

“राये धनायं “सुपथा शोभनेन मार्गेण । लवं “विश्वानिः "वयुनानि 
मार्गान् "विदान्' जानन् । किञ्च जृङराणं' कौ टिच्यम्, त्रचरतः 
"एनः" पापं कुटिलं चेत्युभयम् श्रस्मत्* अस्मत्तः "युयोधि एक् 

कुर् । तेः तुभ्यं न्डयिष्ठांः चअतिप्रश्तां "नम उक्तिः ^विभेमः 

करवामेति ॥ 

“शरञ्च मेवेत्यादि । स्पष्टम् । “त श्रायन्तोति। प्राञ्चो गता 

आगच्छेयुः । कुचागच्छेयुः ? आद्रो मागच्छन्ति। सोभिकवेदे- 

रुत्तरेण मागंणागतम् चादर द्वं निदघाति' तं प्रणोत मग्रिम्<॥ १ ९॥ 

१-- “विशाखाविश्ाखे दे"?-इति या० द्०। 

र-- “दिगुणर्श्ना पश्चथा, युपाथा चिगुणरशना च-इति या० दे०। 

इ३-- अधरारणिरुत्तरारशिश्वेति । ४-- का० खौ ° ० ८, ७. € । 

१५-- वा° सं° ५. २६. १ । ९-- का० श्रौ° सू० =, ७. ७-<€ । 



9. ॥ शतपथत्राद्यणम् ॥ (१० शत्रा) 

“ख॒ निहिते जहोतीति। “घः श्रष्वयैः निहिते श्रदनौ 

स्थापिते । तच होममन््लोऽयम्- “चयं नो श्र्िरितिः। | | 

तस्याय मयं: ।- “त्रयम् ्रद्चिःः नः श्रस्माकं "वरिवः" धनं 

छणोतु । तथा श्रयम्' एव टधः' सङ्खगमान् श्रभिन्दन्' “युर , 

एतु । तथा श्रयं" "वाजसातौ" सङ्गमे वाजान्" (जयतु' अ्रस्म- 

दथेम् । “अरयं' जहंषाणः' पुनः-पुनः व्यन् “गचून् जयत्" । 

खाहाः सुहत मस्तु, दद माज्यम् ॥ 3 

“तदे तेनेत्यादि । शलामुखोयाग्र प्रो योत्तरवेदरौनां क्रमेण ` 

श्वम्यादिलोकचयात्मकलात् अन्तरि चे" स्युएतेः पालयति; ॥१२॥ 

“तदेव निदघतौतिः। स्थापयेद् यावादिकम् । "तरम्" | 

दध्रनहिरादिकम्, अद्नोषोमौ यायम् । “उत्तरेणाहवनौय सुपसाद- 

यन्तो ति" । उन्तरवेदिखसयेवा च्वनोयलात्तदुन्तर इत्यथैः ॥ १३॥ ` 

“प्रोच्चएणोरष्वयेरादत्त इतिः । प्रोच्एौरादाव श्रध्वयरिभ्यं मेव । 

यूवं प्रोरेत्९ । “भ्रोचणोरष्वख्रादत्ते स दद्र मेव प्रवं प्रोक्तौ. 

त्यादिना प्राङ्तः प्रयोगः पुनरभिधौयते; तत्र विगरेषविधानाथं 

प्रस्तरं एयक् ग्टदोतला वदहिरेकाटक्टव स्टणौयात् । “खरोन्तराद्धं 

एकट्त् स्तरणं पसा दोत्तरवेदेः""-इ ति हि खुचम् ॥ १४॥ | 

१-- आम्रातस्लथम्-- वा० स ५. २७. १ । 3 

२-- का० श्रो° खू० ८.७. १०। ३-- का० खौ० सू =, ७. < । 

९-- काण्श्ौन सू ८,७.९० भकार श्रौ" सू ०.७.११९॥। 

<~ काण श्रौ स° ८, ७. १२ । 

७--का०श्रौ° खु ८.७. १२, ९४ । रकत् = एकाडत्तिः। 



( {अ ३त्रा°) ॥ तौ यकारम् ॥ ३९१ 

“चरथ जहोतौति, । “श्रयः श्राधानसमिदाघानपयन्तः पश्चथं 

मङ्गजातं रला, पञ्चाद् वेसजंनोयं होमं तुरोयं (नदोतिः, “उर् 

विष्णोः इति मन्त्णः । 

श्रयं मन्लायेः ।-दे विष्णो !` यज्ञात्मक ! लम्, "उर" प्रशवतं 

दयुलो कपयन्तं “विक्रमख' विक्रमणं कुरु । विक्रमणप्रयोजन माह-- 

'चयायः श्रस्माकं निवासाय उरुः विस्तौणं (धिः ज्ुरुत । 

"छतयोनेः अग्रं ! टतः कतं “पिबः । “यज्ञपतिः यजमानं प्रतिर" 

प्रपूवं स्िरतिवद्धंने वर्त॑ते । “खादः सुहत मस्तु ॥ 

“तद तेनेत्यादि । पूवेवत्* ॥ ११५ ॥ 

मन्तस्य यद वैष्णवल प्राक् प्रतिपादितम्, तस्याच्यतवपरि- 

हारेण खाभाविकरूपप्राशरिरूपलेन प्रशंसति- “यदेव वेष्एव्य्चा 

जृहोतोत्यादिना । “त मेतदभय प्राप्य य एवेष तं करोतोति। 

एतत्" एतेन, बैष्णवतलकरणेन “रभयं नाश्रकर दोभयर दितं इला 

-एषः' सोमः पूवं “य एवः यादुग्यन्ञरूपः, ततः तादृसूपं करोति' । 

विष्एलप्रापणेन कथं खाभाविकद्पप्रात्तिरिति तच्राह- “यज्ञो 

हि विष्णुरिति ॥ १९९॥ 

“ज्यासाद्य खचोऽप उपस्पृश्य राजानं प्रपादयतोति । श्रासाद्यः 

उन्तरवेदेः पश्चाद वदिंषि खचः शआ्रासाद्य राजानं सोमं 

१-- का० शौर ख० ८. 9. १५, १६ । 

२-- धानसमिदहयाधानपयन्त-इति च । 

३-- वा० सं° ५.३८. १ ॥ 

8-- २८६ ए० १४ पण, ३९ ° ए० ८ प° बष्््यम् | 



२९२ ॥ घ्ातपयब्राद्यणम् ॥ ( ५० रेत्रा° ५ 

श्रपःदयति' हवि परवेशरयति\ । उदकोपस्पशेनं प्रशंसति “तसा ` 

दाखायेत्यादिना । “वच्चो वा इत्यादि । प्राग् बाख्यातम्? ॥१९७॥ 

“स ॒दक्तिणसयेति। “दिणस्य दविरद्धानस्य' नोडः परिढते ̀  

मध्यप्रदेशे हछृष्णाजिनोपरि सोमं निदध्यात् । “दकल ऽनसि 

ङुष्णाजिन मास्तोयं तञ्िन् सोमं निदधाति-इतिः सवम् । 

"देव सवितरेष ते-दत्यासादनमन्लः । स्पष्टोऽयं: । ह रोम ! 

लां मा दभन' मा हिसिधुः॥ १८॥ 

““च्रयानुज्यो पतिष्ठत दति। च्रनुषज्यः विषख्च्येत्यथेः । 

तथाच कालत्यायनः- “एतत मिति विष्ज्यो पतिष्ट तेद तिः । 

मन्ल्खया्ः९ ।- हे "सोम देव! लम्" ददानः देवान्" 

रः क रः श 

उपागा प्राप्नोऽसि, श्रम् श्रपि मनुखः सन् “एतत् ददान | 
'मनुय्यान्' अ्रस्मरोयान 'उपागाः' प्राघ्तोऽस्मि। न केवल श्रह मेव 

किन्त “रायस्पोषेण सहः घधनपोषणसहिंत एव ॥ 

यजमानस्याग्नोषोमयोजेम्भानुप्रवेशन तदौयधनस्यापि श्रनुप्रवे- 

शात्, इदानी निगमसा हित्य मपेकितम् । श्रप्नीषोमौ वा एत 

मन्तजेम्भ दृत्यादिकम्, एतत् मन्त्रन्राह्मणएम्, “श्रय प्रतिप्रश्याता 

९-- तच सोमानयनं यजमानक्तेकं ब्रह्यकरौकं वा भवति । का श्रौ 

स० ९.१. १. ९.२, ९.४. ज र्व्यम् । 

२-- ए० २५० पं° १०७ ब्रटयम्। इ-- का० रौ ° खू° ८, ७.१७ । 

8~- वा० सं० ५, ३९. १। ५-- का० खौ० ० <. 9. १८ । 

द्-- तत्पाठस्तु- वा० सं ° ५. ३९. २ । 



( ६अ० इत्रा०) ॥ दतो यकाण्डम् । २९ द 

श्रयेणए गश्राला मद्नीषोमोयेण पशना इत्यचः व्याख्यातम् । तत् 
एतत्त देव सोम देवो देवां उपागा दूद् महं मनुख्यान्- 

दत्यभिधानेनः भ्रत्यच्तम्" एव सोमार्* विमुच्यते ॥ १९८ ॥ 
₹हविद्धानात् समन्लकं निक्रमणं विधत्ते “अयोपनिच्राम- 

तौति। “खाहा निर्वरुणेति। “खादहा निरिति निरम्य 
इति खचम्९ । मन्ते" वरूणपाग्रप्रसङ्गः द्यति- “वरुणपाशो वा 
एषोऽन्तभेवतौति ॥ २ ° ॥ 

“श्रथेत्याहवनोये समिध मभ्वादधातोति५। समिध मेवाभ्या - 
दघद्गन्तरदौक्ता उपेति “श्रद्रे रतपा दूतिई। तच खग्ररोर 
मद्रावेव संखा अग्रिश्ररौरस्य धारण सुक्तम्, दह तु तदेपसेत्येन 
यथायथं श्रोरसोकार दति विगेषः। “स खेन सताद्मना 
यजत दति । पूवं मन्यात्मना सता, ददानो खेन" यजमानाक्भाना 
सता" यजतेः; खग्ररौरस्य पुनः-माप्नलात् । रौीकितान्ननिरेध- 
भावाभावयोर्य मेवाभिप्राय इत्याह “तस््मादस्ाचाश्नन्तौति । 
तस्मादिति हेतुं विदणैति- “मानुषो होति। नामय्रहणस्यापि 
मानुषभाव एव ; श्रतोऽर्याद् वैखजनदहो मपयन्तं ठौदितस्य नाम न 
गल्ल यादिति विधिरन्नौयते। “यथा हविषठोऽहतस नाश्नोया- 
देवं तदिति" । चअङ्तं' देवातिचिषु मनुबयो ना्नौयात्ः, “एवं तत् व 1111 1 70 
१-- २०१० पं दव्यम् | र-- वा” सं° ५. २८. २। 
रे-- का० खः च्ू० =, ७. ९५ | ४-- व्{° संय ५, ९. ॐ | 

५-- काशौ ख् ८.२. ४। 140 ..११। 
9-- रे ना २.९. ३ नश्व्यम् | 
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२९8 ॥ ष्रतपथत्राच्म गम् । (धप खब्रा ) 

पि भवतिः; धनस्यापि यजमानेन सह प्रवेशादित्यमिगप्रायः। 

"नामग्रहणमभोजने श्रस्यातः कुवेन्तौति खुचम् ॥२१॥। २[६.र.। 

द्ति सायणाचायंविर विते माधवौये बेदायप्रकाशे 

माध्यन्दिनिश्रतपथब्राद्यणभाण्े 

दतो यकाण्डे षष्ठाध्याये ठतौयं ब्राद्यणम् ॥ 

[अरय चतुथं ब्राह्मणम् . ] 

यपं व्र्यन् वष्णव्यख जहति । वैष्णवो हि य॒ष- 

स्तस्मादष्ए.व्यचचा जहोति ॥ १॥ 
देव व्वेष्णव्या जोति । यन्नो वे च्िष्णयन्ननेवेत- 

द्यप मच्छति तस्माद ष्एव्यचां जोति ॥ ₹॥ 

स यदि सचा जदहोाति। चतुश्डोत साज्यं णदीत्वा 

जुहोति युदय सुवंण सुवेणशवोपदत्य जुहोत्युरु व्विष्णो 
व्विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । त तयोने पिव प्र 
प्र यन्नपतिं तिर स्वाङति ॥ ३॥ 

यदाज्यं परिशिष्टं भवति। तदादत्ते यत्तश्णः शस्त 

भुवति तत्तक्षादत्ते त ्चायन्ति स यं युं जोषुयन्ते ॥ ४ ॥ 

१-- का° छौ ° खू० ८, ७. २२ | 



( ई६अ० शब्रा ) ॥ टतोयकाण्डम् ॥ ३९१५ 

त मेव मभिमश्च जपति। पञश्चादव प्राङ् तिष्टनयि- 

मन््रयतेऽत्यन्ाँ रा+^ऽ गां नान्यां र॥ऽडपागा मिल्य॒ति 

न्यानेति नान्धानुप॒ति तसरादाहत्यन्या२।७अगां 

नान्यां र॥ऽउपागा सिति ॥५॥ 

अव्वु्पक् त्वा परेभ्यो ऽविदं परोऽवरेभ्य इति। अव्वा- 

ग्येनं परेभ्यो इश्चुति य॒ ऽर्तस्मात्पुराच्चो भवन्ति परो- 

ऽवरेभ्य इति परो छेन सुवरेभ्यो दृश्चति यु ऽर्तस्माद्- 

वाञ्च भुवन्ति तस्मादाहार्वाक् त्वा परेभ्यो ऽविद परो- 

ऽवरेभ्य इति ॥ & ॥ 

तं त्वा जुषामहे देव व्वनस्पते देवयज्छाया ऽहि । 

तद्यथा बहनां म॒ध्यात्साधुवे कमे जपेत स॒ रात॒मना- 

स्तस्मै कमे स्यादेव मेवैन मेत्दह्ननां मध्यात्साधुवे 

कुमे जुषते सु रातमना व्रश्चनाय भवति ॥ ७ ॥ 

देवास्त्वा देवयज्लायै जषन्ता सिति। तदे सखयुः 

देवाः साधवे करमणे जपान्ते तस्मादाह देवरा देव- 

यज्यायै जषन्ता मिति? ॥ ८ ॥ 

अथ सखवेणोपस्प्रति । व्विष्णवे त्वेति व्वेष्णवो 

* न्यां ३-शति क, ख । इ डोत्तरचाष्येवं सवच । , 

† “ऽञखगाक्चा-इति च पाठो डा०-वेबरेग दृष्टः । 

† "कर्मणेति ग, घ। $ मितिः-इति घ। 



२९ ह् ॥ अतप्थत्रा्मगम् | ( ५० इत्रा° ) 

हि युपो यन्नो व्व चिुष्णुयन्ञाय॒ चनं दशति तस्मादाह । 
व्वि षवे त्वेति ॥ € ॥ । 

श्रथ दभतरुणक् मन्त॒दधाति। श्नोषपे चायसं ति 
च्वेनो १ परशुस्तथो हैन मेष व्यजः परशुं । 
हिनल्य॒थ परश्ना प्रहरति स्वधिते नैनः हिध्सौ- 
रिति ववजो वै. परशुस्तथो हेन मेष व्व: परशुनु ` 
हिनस्ति ॥ १०॥ १ 
स यु प्रयमः शकल मपच्छिन॒त्ति । त सुदतत तं वा ` 

ऽश्ननकस्तम्भं दश्चेदूत् चेन म॒नसा व्वुहन्ति तथानो। न ` 
प्रतिबाधते ॥ ११॥ प 

त पराञ्चं पातयेत् । प्राचौ हि देवानां दिगथो उदच्चं ` 
मुदोचौ हि मनुष्याणं दिगथो प्रतय दक्षिणाय, ¦ 
त्व् बन [दशः प्रिकिबाधिषेतैषा वे दिक् पिदणां तस्मा- 
देनं दुक दिशः पुरिबिवाधिषेत । १२॥ 

त प्रच्यवमान मुनुमन्तयते । दयां मा लेखौरन्तरिष्ठ 
मा ह्सौः एथिव्या सुम्भवेति व्वजो वा ऽरुष भवति 
य युपाय व्वुश्वन्ति तस्माहजात् प्रय॒वमानादिमे लोकाः 
च 

“ ल्ञेति-इति ख । न्वेति? इति ग. ध 
† (तथानो?-इति च पाठो डारवेबरेय द्ः। 
{ विद्रति क। खव भिद्धोत्तरच च| 



( ६० 9त्रार ) ॥ तौयकाण्डम् ॥ ३९७ 

सुरेजन्ते तदेभ्य रवेन मेतल्लोकभ्यः शमयति तथेमां 
ल्लो*काञ्छान्तो न॒ हिनस्ति ॥ १३॥ 

स यदाह । यां मा। लेखोरिति दिवा मा हिध्सौ- 

रिव्येवेतदाहान्त्रिक्षं सा हिध्सौरिति नाच तिरोहित 
मिवास्ति एथिव्या सम्भवेति पृथिव्या स॒ज्ानौषटतयेवे- 
तदादाय हि त्वा स्व॒धितिस्तेतिजानः प्रणिनाय 

महते सौभगायेत्येष छनः स्वधितिस्तेजमानः प्रर्- 
यति ॥ १४ ॥ 

अथात्र खन मयिजहोति। नेदतो नाष्रा रक्षा 

स्यनृत्तिषठानिति व्व॒ज्ो वा ऽ्राज्यं तदजेशेवेतनाप्रा 
रश्षारस्य॒ववाधते तथातो नाष्रा रक्षारसि नानृ्तिष्ठ- 

न्धो रेतो वा ऽ्राज्यं तदनस्य॒तिषठवैतद्रेतो दधाति 

तस्माद्रेतस आाब्रषनादनस्य॒तयोऽनु प्रजायन्ते ॥ १५॥ 
सु जहोति। श्तु देव व्वनस्यते शतुवरशे। 

विरोह सहसवरूषणा च्वि वयु रुहेसेति नुच तिरोहित 
मिवास्ति ॥ १६ ॥ 
-------- 

> “मल्लो-इति ख, “मालौ '-इति घ। 

'सा?-द्तिग, घ।. { “दिव-दति ग, घ। 

“पुणयतिः-दइति घ । 

“श्रतु वलटश्रो'-द्रति च पाठो डा०-वेनरेण दृष्टः | === 22 -¬- 

¶ (सहखवलटश्राः-इति च डा०-वेबर-कृष्ः पाठः| 



३९८ ॥ प्रातपयत्राद्यगम् ॥ ( प° रेन्रा ). 

तं परिवासयति । स यावन्त मेवाग्र परिवासयेत् . 
तावान्तस्यात् ॥ १७ ॥ ॥ 

पञ्चारनिं परिवास्येत् । पङ्को यन्नः पङ्कः पशु | 

पच्चत्तवः संवत्सरस्य तस्मात् पच्वारनिं परिः . 
वासयेत् ॥ १८ ॥ | 
 घडरनिं पुरिवासयेत्। षडवाऽतवः संवत्सरस्य ` 
संवत्सरो व्वजो व्वजो यपस्तसात् षडरननिं परि- ` 

वासयेत् ॥ १९ ॥ 
अष्टारलनिं परिवासयेत्। अष्टाक्षरा वै गायकौ . 

ु्व्वाद्ा वे यज्ञस्य गायकौ पूत्वाङ्च रुष यज्ञस्य त॒स्मा 

दष्टारनिं परिवासयेत् ॥ २० ॥ | 
नवारलनिं पुरिवासयेत् । विदद यज्ञो नुव वे चित् ` 

तस्मान्नवारनिं परिवासयेत् ॥ २९१॥ 

एकादशरलिं परिवासयेत्। एकादशाक्षरा वें 

विष्टर् वजस्वि्टब् वजो यूपस्तुस्मादु कादशरनिं पुरि- 

वासयेत् ॥ २२ ॥ 

दादशरल्निं परिवासयेत्। दादश वे मासाः 

संवत्सरस्य संवत्सरो व्व॒जो ववजो युपस्तुस्माद् इादश- 

रनिं परिवास्षयेत् ॥ २३ ॥ 

चयोदशरलिं प्रिवासयेत्। चयोदश वे मासाः 



( ईख० ध्रा) ॥ दतोयकाण्डम् ॥ ३९९ 

संवत्सरस्य संवत्सरो व्व॒जो व्व॒जौ युपस्तस्मालयोद्श्ण- 

रिं पुरिवासयेत् ॥ २४ ॥ 

पुञ्चदशारननिं परिवासयेत्। पच्दशो वे व्व॒जो 
व्वजो युपस्तस्मात् पञ्चदश्णरलिं पुरिवासयेत् ॥ २५ ॥ 

सत्तदश्रनिव्वाजपेययुपः। अपरिमित खव स्या- 
दुप॒रिमितेन वु ऽश्तेन व्वज्ेण देवा च्परिमित मजयं- 
स्तथो ऽरुतैषु रतेन व्वुज्रेणा परिमितेनैवापरिमितं जयति 
तुस्माद्परिमित रव स्यात् ॥ २६ ॥ 

स वा ऽअष्टाभिभेवति। अष्टाक्षरा वे गायचौ पूर्वाङ्ग 
वै यज्ञस्य गायक पूर्व्वाज्ञ रषु यज्ञस्य तस्रादषटाि- 
भवति ॥ २७॥ ३॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके ठतौयं ब्राह्मणम् [६. ४.]॥ 

अथय चूपप्रयोग उच्यते- “यपं ्रच्छन्नित्यादिना । त्रच्छन्' 

केद्यन्। वेष्णव्यर्चा आहवनोये जडयात्\ । “सास्य देवता 
इत्यण । “दिवं मा लेखोरन्तरिक मा िंसौः एथिवयाः सम्भव- 

भि""-दतिमन्त्ेणर । मन्लादौ लोकचरयाक्रमणस्यो क्रतेन विष्णु- 

साम्याद् वैष्एवल मतस्तदयेवाच्येचो वैष्णवत्वं युक्तम् ॥ ९ ॥ 

९-- का० खरौ° स् ६.१. ९६। र-- पा० सू 8. २. २४ । 

₹-- वा० सं° ५. ४२. १९। तच “्यांमा लेखौरिति पाढः। 



14 ॥ ्रतप्न्राद्यणम् । ( ५षर देना०) 

चो वेष्णव्यलं प्रशंसति-- “देव॒ वेष्एव्या जुहोतौति । 

“यज्ननेतरैतद्ुप मच्छतोति। यज्ञेनैव यूष मभिलच्छ॒ गतवान् 

भवति ॥ ₹२॥ । 

“स यदि स्चेत्यादि । स्पष्टम् । “उर् विष्णविति । एष मन्तो 

वरैषजनोरोम मधिङत्य याख्यातः° चरत एव ब्राह्मणे नेह वयाख्यातः। 

अचर सूचम्- ““यपाङ्तिं जुहोति चतग्हौतं ख्वेण वोर् विष्ए- 

वितिः॥ दे॥ | 

“यदाज्यं परिशिष्टं भवतौति । श्रवशिष्ट माज्यं मध्वयेरादत्त । 

“यत्तच्च दति । यत् तच्तकस्य शस्तं भवतिः वाश्रौनिशानं 

शिलादौ । जोषयन्ते यं चूपायाल भिति, त ्रयन्तौति 

सम्बन्धः ॥ ४ ॥ | 

“त मेव मभि्श् जपतोति* । "तम्" यूपम् “एवम्* श्रमि- 

स्टश्य जपति “्रत्यन्यानगाम्”-दत्थेवरूपेरेत्ययेः। अथवा अभिमशरनं 

न कन्तेव्यम्, “पश्चात्” श्राड' "तिष्ठन् एवः श्रमिमन्लयते" । भ्र 

“यूप मभिष्टग्रत्यत्यन्यानिति प्राड तिष्टन्नभिमन्लयते वा पालाश 

बहल पणेम्”-दत्यादि* खञं द्रष्टम् ॥ 

मन्लस्याय मयः । - हे पुरव्ति-पलाशादि रूपटच्च ! तव 

प्राः पूवम् “अन्यान्' युप्यानपि नानाजातोयान् इच्तान् ्रत्यगाम्' 

९-- परस्तात् ५ पणर ब्रा १५, ९६ कर (२८०; ३९१ ए० ) जष्टवयम् । 

२- कार श्रौ सू० ६.९. 8। रे-- का ° 10 ख° ६.९१. ५। 

४-- का०्श्रौ० खू० ६.१.६९ क। ५-- काण श्रौ” खू° ६.९. ६-१०। 
ई-- आम्नातख्ेषः-- वा० सं° ५, ४२. ९ । 



( ईर त्रा° ) ॥ टतौयका ण्डम् ॥ ७०१ 

अतिक्रम्य त्वां प्राप्नोऽसि। एवम् अन्यान्" ब्राद्यणोक्तातिरिक्रानयपि 

नोपागाम्” नापगच्छाभि। “लाः वाम् परेभ्य. लन्त)ऽ्युपरि 

व्तेमाना ये खन्ति, तेभ्यः “र्वाक् चअ्रधस्तात् प्रयमं वन्तंमानम् 

अरविदम्?ः। तथा शश्रवरेभ्यःः पूवेभाविनः सकाशात् लां परः 

परस्ता वत्तंमानम् शत्रविदम्' । आरचन्तयोवत्तमानानां वाता- 

तपादिङक्तदोषसम्भवात् निरृष्टलम्, अतः स्वेषां मध्ये वन्तेमानं ला 

मेव निदौष मविद मित्ययः। डे दव ! वनस्यते ! तं तादृशं 

श्वाः लं जषामडे' इति ॥ 

मन्लभागस्य तात्पयं माह- “तद्ययेति । “ययाः "बहनां? 

पुरुषाणं “मध्यात्ः एक मवृश्य (साधवे शोभनोये “कमणः 

जुषेत सेवेत, सः" जष्टा “एतमनाः' दत्तचित्तः, कर्माथ मङ्गोकृत- 

मनस्कः सन् “तसै कमेः तत् कमं कन्तु भवेत्, अथवा “कर्मे 

एतमनाः स्यात्" कभ कन्तुः बुद्धिः प्ररत्तेत्यथः । “एव मेवैतत् इति 

दार्टान्तिकाभिधान सुक्ताथम् ॥ ¶-७ ॥ 

'देवास्ेति । देवानां जोषणभिधानसय प्रायेनायाः प्रयोजन 

माद- “तदये सषडद्धं चं देवाः साधवे कमंणे जषान्तेति ॥ ८ ॥ 

“श्रय स्ुवेणति\ । “विष्णवे ला“ दतिः? मन्त्रेण वेणः 

'उपस्युशतिः । शविष्णवे' यूपायेत्ययेः। स्पृशरामोति शेषः । कथं 

यूपच् विष्णव भिति, तचाह- “वष्णवो यूष दति । यूपः 
श्ैष्णवो हि" विष्णएदिवत्यः खल् । तदेव कथ भिति, तच्राह- 

ए. 14 रौ° ^ 1 ₹-~ का“ सर 4 8.२... 

9} 



9९ ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( भ्प्र इत्रा० ) . 

“यज्ञो वे विष्णुरिति । यज्ञस्यापि विष्फुले यूपस्य कि मायात 
मित्यत ्राह- “यज्ञाय नं टखतौति ॥ < ॥ 

“श्रथ दभेतरुणक मिति. । “च्रोषधे चायखः- दति"? कुश्र- 

तरूणेन यूपं अवहितं कुर्यात् । हे “श्रोधघे !` लं प्रहारवयथातो 

"एनं टं चायसख' । "वज्रो वै पर एः" केदकलात् पर शोवंजतलम् । 

"“खयिते मेनम्”-“द तिः केदनमन््ः स्यष्ट एव ॥ १० ॥ 

“स यं प्रथम भिति। प्रथमच्छिनं शकलं यपावटे प्र्पाथे 

माददोतः। “तं वा अनक्स्तम्भ भित्यादिः*। न विद्यते श्रचस्य 

प्रक टाङ्गस्य स्तम्भो यस्मिन् व्रश्चनकभंणि, "तम् अनचस्तम्भम्' ; अ्रच- 

संस्पशौ यथा न श्यात्, एवं श्वं ठखेदित्ययेः६ । तत्मयोजन माह- 

“उत दयेन मनसेति । श्रो दयनसा च॒पं नयेयुः, तद्ा श्चं मा 

वचिष्टेति ॥ ११॥ 

युपस्याघःपातनविषये प्रागादि दिकुचयं विकल्पयति- ^^तं प्राञ्चं 

पातयेदित्यादिना । अन्यस्यां दिशि पातनं निषेधति । “दक्चिणाचें 

लेवेनं॑दिशरः परिविवाधिषेतेति*। “एनं दपं , (दचिणायैः 

९-- का० श्रौ सू० द. १. १२। र-- वा० सं०५. ४२. इ । 

इ-- वा° स ५. ४२. 8। ४-- का० श्रौ° सू० ६. १.१३ । ` 

५-- का० ० ° ६. १. २४। 1 

ई-- “स्थागःरनसोऽच्तं स्तन्नातौ व्यच्तस्तम्भः, न अनच्तत्तम्भोऽनच्तस्तम्भः ; , 
यथा गच्छतः श्रकटम्य अक्त मशः स्थाणनं स्तभ्नाति, तथा 

नोचं छ्न्द्यादिव्यधैः-इति चाच या०दे० ¦ 

७-- का० खौ सू° ६. १. १७ । "परिविबाधिेतेतिः-सति च 



( ईअ० ध्रा) ॥ हतो यकाग्डम् ॥ ९०३ 

'द्किणस्या" "दि शः' परिबाधकं कारयितुं भिच्छदित्यथः; तस्याः 

पिहदेवत्यवात् ॥ १२॥ | 

““तं प्रच्यवमान मनुमन््यत इति । तप्मयोजन माह-- “वज्रो 

वा एष भवतौति । “स्फसतुतोचं रयस्ततोयं यूपलुतोय भिति- 

खतः वञ्जावयवलाद् यूपस्य वज्जलम् । अनलो वञ्जपात इव यूपाय 

टचपातः । “लोकाः संरेजन्त इति । “भ्यसते रेजत इति भयवेप- 

नयोः'-द तिः यासकः ॥ १३॥ 

“स॒ यदाडेति। “प्रथिवा सम्भव-द्त्यस्यर तात्ययं माद 

“सज्ञान खे्येवेतदाहेति । स्ति मैकमत्यं प्राभ्रुहौ त्ययः । “श्रय 

हि वेति* । श्रयं" खल् “खधितिः" केदनसाधनपर् एए: तितिजानः' 

निशरितो भवन् "मतेः सौभगाय सुभगत्वाय, अरष्टाश्रगद्याकारा- 

श्रयणद्धि सुभगवते ; अथवा सुभगो यज्ञः, स एव सौभगः, तद्ये- 

लात् प्रणयनस्य । भ्रणिनाय' प्रणयनं छंतवान्, ष्यक कतवानित्ययंः। 

केदनाभावे प्रणयनाम्भवात् पूर्व गेषलपक्े पर दना यज्ञाय ङिनस्ं 

लोकचरय मपोडयन्नधः पतित्यथेः । एय ग्विनियो गपच्चे उक्र सच 

लां शोधयामौत्यये५ ॥ ९४ ॥ 

आत्रश्चनदोमं विधाय प्रग्रसति-- “च्रयाब्रश्चन मभिजुहोति 

१-- ते° सं° ५.२६. 8 । इन्द्रो त्राय वच्धं पाहरुदिवयादि बवयम् । 

९-- निर् ३. ४. 8 । इ-- वा० स° ५. ४२. १। 

8-- वा० सं० ५.४३. २। 

५-- “अयं हि त्वेति श्नोधनम्-इति का० श्रौ ° ख° ९. ९. १८। 



५०8 ॥ शतपत्रम् ॥ (भप इत्रा 

नेदतो नाष्त्यादिना । आ समन्ताद् ब्रञ्चनम् ्राव्र्नम् तदभि । 

तखिन् जोति । उक्रदोमविषये द्ूतकारो विकल्पयामास- | 
“अतस भिव्यात्र्नेऽभिजुददोति, यूपे वा तसस्कारात् खाण्णै | 

श्रतेशेति५। हो मसाधनस्याज्यस्य दे सामरथ; वञ्जरूपेण रचकलम्, ` 

रेतोशूपेणेत्पाद कलं चेति। अरत ्राव्रश्वनप्रदे शदोमो वज्ः। तस्मात् 

स्थानाद्राच्सादिक सु्यन्न न भवेत्, उत्यन्नञ्च परिकृतं भवति; | 

तया तच आव्रश्चनप्रदेशं रेतःस्यापनात् शाखा बडधाः. 

जायन्तेः ॥ ९५॥ 

स जहोतोति । आत्रश्चनहो ममन्त्स्याय मधः ।-- डे वनस्पते ! 

देव !' (त्वम्* अतः" अरस्मात् प्रदेशात् श्तवल्शः' श्रपरिभिताङ्कुरः 

सन् "विरोहः प्रादुभेव । वयं च “सहरूवल्गराः' सन्तः “विरुहेमः 

विविधं प्रादुभवेम ॥ १९६ ॥ 

“तं परिवासयतोति*। तं यूपं वच्छमाणेन कता "परि- 
वासयति आ्राच्छिनत्ति। परिवासने विशेष माद “स यावन्त 

मेवाग्र इति । श्रयः प्रथमम्, प्रथमच्केटकाले "यावन्तः यादत्यरि- 

माणं परिवासयेत्', (तावानस्यात्ः तावतेव भितव्यम्, खापेकित- 

प्रमाणाय न पुनश्डिन्द्यादित्यथः॥ ९७॥ | 

यूपमानविषये पञ्चारजनिपरतिपञ्चद श्रारनिपयेन्तान् बहन् 

९-- का० खौ ° ख० €. १. २०-२२ । 
२-- ““ाव्रखनार् ढन्तागां भूयांस उत्तिन्ति" ते° सं° २.५, १. 8 । ` 

इ-- वा° सं° ५. ४३. इ । 8-- का० श्रौ" स् ६. १, २३ ¦ 

~ - १ कात 



( दअ ° शव्रा° ) ॥ टतो यकाण्डम् ॥ ४०१ 

प्रकारान् विकल्पितान् दगेयति- “पञ्चारनिं परिवासयेत्, पाङ्को 

यज्ञ दत्यादिना९। “्यो वे यज्ञे हदिष्यङ्कः वेद "इत्यादिना? यज्ञस्य 

इविरादिपञ्चरुद्यायोगात् पशोः पाङ्कूलम् ॥ १८ ॥ 

“खडरन्नि मिति । “संवत्सरो वञ्च दति । संवत्सरस्य, टच- 

म्रहरणकाले पुनःपुनरावत्तनसाम्याद्वा, सवत्सरनिवेन्तकस्यादित्य- 

स्यासुरघातकलादा, सारश्वतवाद्ा वज्रलम् ॥ १९ ॥ 

'“अष्टारननिं परिवाष्येदिति । “पूर्वाद्धौ वै चज्ञस्य गायचोति । 

साक्तादवयववेन “गायचोः प्रातस्मवनमम्बन्धाद् यज्ञस्य धूर्वाद्धः' ; एषः 

यूपोऽपि पुरस्तात् मौोयमानलात् प्पूरवाद्धःः ॥ २० ॥ 

। ““नवारन्नि मिति । “चिष्दे यज्ञ इति उद्दादिस्तोनमाध्व- 

त्वात्, सवनभेदेन शिद्च्वादा, "यज्ञ ख्ित्" । स च “चिद्टत्" स्तोमः 

“नव वे ; स्तोज्ियनवकरूपलात्र ॥ २९ ॥ 

“एकाद शारननि भिति । “वञ्जस्तिष्टुविति। चिष्ुभा सह प्रजा- 

पतेः सका ्रादुत्यन्नलात् । स चौत्यत्तिरिन््रद्ारा वेदितव्या*॥२९॥ 

धाद शारन्नि भिति। उक्तं संवत्सरस्य वज्तम्* ॥ २२॥२४॥ 

““पञश्चेदशारन्नि मिति। “पञ्चदशो वै वञ्च इति। एतदपि 

१-- का० श्रौ° ख ६.१. २४-रद्। २-- रे" ब्रा २.३. ६। 
इ-- ता० ब्रा° २ प° १५-२ खण्डाः दष्टव्याः | 

£-- “प्रजापतिः -- ° त मिन्द्रौ देवतान्वरज्यत, चि्युप् छन्दो दत् 

सामः -दत्यादि ते° सं ७.९. १. ७। 

५-- ऊनविंशकण्डोव्याख्यानं (४०५ ए० 8 पं ) उष्यम् । 



४०६ ॥ प्रातपथब्राद्यणम् ॥ (धर कत्रा ) | 

उरसो बाहृभ्यां पञ्चदशं निरमिमौोत, त भिन्द्रौ देवतान ` 

ज्यन्त-दति भरते: पञ्चद शखयेन्रसम्बन्धाट् द्रष्टव्यम् ॥ २१५॥ 

“सश्चद् शार निर्वाजपेय यूप दृतिः । अतोऽ स न गद्यते ॥ 

इत्थं बहन् पच्चानुपन्यस्यातोऽप्यधिक मथ्युन्यान मनुजानाति-- 

परिमित एव स्यादिति तच कारण माह- “परिमितेन 

वेति । वज्स्या चिन्त्यमरिमलात् देवानां प्रयोजनानुसारेणए तम्प्र 

माणसलौकारात् दूपोऽप्यपरिमितो भवेदित्यथेः ॥ २६ ॥ 

"स॒ वा अष्टा्िभेवतोत्यादिर ) खणष्टम् । कात्यायनोऽपि पञ्चा- 

रल्यादिपच्चान् विकल्पयामास- “पञ्चारन्निः पञ्चद् शपयन्तः सोमे, 

दश्रसप्तचतुद्प्रवजें मपरिमितो वा-इति ॥ २०७॥३॥ 

दूति ओ्रौसायणाचायेविरचिति माधवौये बेदा्ंप्रकाशे 

माध्यन्दिनिश्तपयब्राह्मणएभायये 

ह तौयकाण्डे षष्ठाध्याये चतुथं नाद्यणएम् ॥ 

वेदास्य प्रकाश्रन तभो हाद निवारयन् । 

पुमयाश्चतुरो देयाद् विद्यातोधमदेश्वरः ॥ ६ ॥ 

१-- ते° सं० ७, १. १. ७ । 

२-- “सप्तदश वाजपेये, खकविंशतिरश्मेधे-इति का० खौ ° खू° 

ई. १. २३, ३४। वाजपेयाङ्भूतेऽन्नौ बोलौये इति यावत् । 

द-- का० पौ° सू० ६. १. २७। 

४-- का० ° सू ६. ९. २१, ३२ । | 



( ईअ० त्रा ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ 8 ०७ 

ब्रह्माण्डं गो सहसत कनकडयतुला परुषो खण गर्भम्, 

सप्नासौन् पञ्चसो रौँख्तिद एतरूलताधेनुसौ वर्मः । 

रन्नोखां रुक्यवाजिदिपसदहितरयो सायणः सिङ्गनार्यो, 

व्यञ्राणौदिश्वचक्र प्रथित विधिमहाग्रलयुक्ं घटञ्च ॥ 

धान्यादि धन्यजन्मा तिलभव मतुलः खणेजं वणैमुख्यः, 

कार्पासौयं छृपावान् गुडकत मजडो राजतं राजयृज्यः। 

त्राज्योत्यं प्राज्यजन्मा लवश्ज मनृणः श्राकंरं चाकंतेजाः, 

रन्नाच्छो रन्ररूपं गिरि मर्त सुदा पाचसाल्सिङ्गनायेः ॥ 

दूति ओरौमद्राजाधिराजपरमेश्वरषै दिकमार्गप्रवत्तं क- 

श्रोहरिहरमहाराजसासाज्यधुरन्धरेण 

सायणाचा्॑ल विरचिते माधवोये बेद्ार्थपरकाओर 

माध्यल्दिनिश्तपथनाद्यणंभोये 

ठतौ काण्डे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ ६ ॥ 



& ०८ ॥ ग्रत पयनत्राद्यणम् ॥ ( ५प° शक्रा ) 

[ श्रथ सप्तमाध्याये प्रथम त्रः हणम्, | 

अमि मादक्ते। दैवस्य त्वा सवितुः प्रसुवेऽश्िनो- 
बादभ्यां पूष्णो इस्ताभ्या मुदे नायेसौति समान 
रतस्य युजुषो बन्धुर्योषो वा ऽरुषा यद्चिस्त॒स्मादाह' 
नुायसौति* ॥ ॥ १॥ 

श्रथावटं परिलिखति। इदु महः रक्षसां ओरोवा 
चपिन्तामौति व्व॒ज्ो वा ऽजरभिव्वजेणेवेतननाष्राणार 
रसां मोवा अ्पिकछछन्तति ॥ २॥ 

चथ खनति । प्राञ्च मुत्कर! म॒त्किरत्यपरेण सम्माया- 

वटु खनति तदग्रेण प्राञ्च यपं निदधात्येतावन्माचाणि 

बदोश्ष्यपरिष्टादधिलिदधाति तदवोपरि्टायपशकलं 

मधिनिदधाति पुरस्तात्पाश्चतश्चषाल मुपनिदधात्यथ 

यवमत्यः प्रोष्ण्यो भवन्ति सोऽसावेव बन्धुः! ॥ ३ ॥ 
स युवानावपति । यवोऽसि यवुथास्मददवेषो यवया- 

रातौरिति नाच तिरोहित भिवार्यथ प्रोशत्येको वें 
प्रोक्षणस्य बन्धुर्मध्य मेवेतत्करोति ॥ ४ ॥ 

#* भसोति?-दइति ग, घ 1 सुत्वर'-हति ग, घ । 

] (बन्धुः-द्ूति ग, घ। 



 ( ऽअ० शब्रा) ॥ टतौ यकार्डम् ॥ ४०९६ 

स प्रोक्षति । दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा एथिव्ये त्वरि 
व्वज्रो वे युपर रषां लोकाना मसिगष्या ऽर्षां त्वा 

लोकाना मसिगष्ये प्रोकषामोत्येवतदाह ॥ ५ ॥ 

अथ थाः प्रोश्णयः परिश्ष्यन्ते। ता अवट ऽवनयति 

शन्धन्तां लोकाः पिदष॒दना इति पिद्देवत्यो वं कृपः 

खातस्त मेवतन्मेष्य करोति ॥ € ॥ 

अध बहोश्षि। प्राचौनाग्राणि चोदौचौनाग्राणि 

चावस्तशाति पिद्षुदन मसौति पिलदेव॒त्यं वा ऽस्यै 
तड्वति यल्िखातःः स यथानिखात ओ्रोषधिषु मितः 

स्यादेव मेताखोषधिषु मितो भवति ॥ ७॥ 
खथ युपश्कलं प्रास्यति। तेजो इ वा ऽर्तदन- 

स्पतौनां यद् बाद्याशकलशस्तस्मायदा बाछ्याश्कल 

मपतश्णवन्त्युथ शुष्यन्ति तेजो छेषा मेतत्त्युदयपशकलं 

प्रास्यति स॒तेजसं मिनवानौति तचुदेष॒ शव भवति 
नान्यु रष हि युजुष्क्ृतो मध्यस्तुस्माद्यूपशकालं 

प्रास्यति ॥ ८ ॥ 

स प्रास्यति । अग्रेणोरसि खावेश उन्रेतणा भिति 

पुरस्तादा ऽअस्मारेषोऽपच्छियते तस्मादाहयेणोरसि 

^ अच, इत उत्तरच च बबाह्यशकल'-इत्यव सायगसम्मतः पाठ इति 

ड1० वेवरः । पर मस्ति तच-तच्र च पाटमेदः। 
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४ ॥ ग्रतपथतब्राद्य णम् ॥ (५० धब्रा० ) | 

स्वावेश उन्नेतणा मिव्येतस्य व्विन्नाट्धि त्वा खाश्यती- 
व्यधि छनं तिष्ठति तस्मादाहेतस्य विवित्ताद्धि त्वा । 
स्थास्यतोति ॥ € ॥ च 

अथ खवेणोपहत्याज्छम्। अवट मसिजहोति नेदध- 

स्तान्नाष्रा रक्षाध्स्यपोत्तिष्ठानिति व्वजचो वा ऽाज्यं 
तदजेरेवैत' नाद्रा रशधस्यपवाधते तथाध॒स्तानाश्रा 
रषछारसि नोपोत्िष्ठन्त्यथ पुरस्तात् परोत्योदङ्ासौनो" 
यप मन्ति स॒ आह युपायाज्यमानायानुनरहौति।॥१०॥ 

सोऽनक्ति। देवस्त्वा सविता स॒ध्वानल्त्किति सविता वें 

देवानां प्रसविता यजमानो वा ऽरुषु निदानेन यदपः 

स॒वं वा ऽइदं मुधु यदिद किच्च तदेन मनन सवेण सु 

स्पश्यति तदस्मे सविता प्रसविता प्रसौति तस्मादाह 
देवस्वा सविता सध्वानलत्त्किति।!॥ ११॥ ` 

च्य चषाल मुभयतः प्रत्यज्य प्रतिमुज्चति । सुपि- 

प्यलाभ्यक््वौषधीभ्य इति पिष्यलः इहेवास्येतत्त्न्सथ्य 
सुङ्गहौत मिव सुवति तियम्बा इदुः दक्षे पिण्यल 
समाहतः स य॒दुवेद्ई सम्ब॒न्धनं चान्तरोपेनित मिव 

तदेवेतत्करोति त॒स्मा्ुध्ये सुगत मिव भवति ॥ १२॥ 

* 'दङ्ासौनो-इति क, ख । † °तिः-इति ग, घ । 

† स्किति-इति ख । 



{ ॐस्प्र° शत्रा° ) ॥ टत य क\णडम् ॥ ४ 

श्रान्त म्थिष्टठा मनक्ति। यजमानो वा ऽअिष्ठा रस 

आज्य रसेनवैतद्यजमान मनक्ति तस्मादान्त॒ मञ्चा 
मन्यथ परिव्यय॒णं प्रति समन्त परिणशत्यथाहो- 

च्छौय॒माणायुनुव्रहौति ॥ १३ 
स उच्छयति। द्या मप्रेणास्पृक्ष ऽअन्तरिक्षं म॒ष्ये- 

नाप्राः एथिवौ समुपरेणदधहौरिति व्व॒ज्ो वे यप रुषां 

लोकाना मथिजित्ये तन व्वजेणेमांल्लोकान्तस्यृणतऽरुभ्यो 

लोकभ्यः सपल्लानिभजति ॥ १४ ॥ 

थ सिनोति। याते धामन्यश्यसि गमध्य यच 

गावो भूरि खङ्ग युस: अचाह तदुरूगायस्य व्विष्णेः 
परसु पद् मुव भारि* बूरोत्येतया चिषरुभा मिनोति 

व्वजस्तिषटुम् वुजो युपस्तुस्मालिष्टभा मिनोति ॥ ११५॥ 

सभ्यत्यश्चि मथ्िष्ां मिनोति। यजमानो वा ऽअश्चि- 

छठाच्चिर वे यन्नः स य॒दयेरग्रिषा इलयेद्लेद् यज्नाद्य॒ज- 
मानस्तस्मात् सम्पत्यञ्चि म्धिष्ठां भिनोत्युय पुयुहत्युध 

पुयषत्युयापु उपलिनयति ॥ १६ ॥ 

ञ्थेव ममिपद्च व्वाचयति । चविष्णोः कर्माणि पश्यत 
यतो व्रतानि पस्य । इन्द्रस्य युज्यः सखेति व्वजं वु 

“^ भभातिः-हइति सा ०-सम्मतः। स च कपाटः २. २. २४. € (निर् ० 
= (~ < 1.8 ~ 

२. २. ३.) । मन्तस्यतस्यो पक्रमेऽप्यस्सेवं पाठमेद छग्यजुःसं दितयोः । 



४९य् ॥ श्रतपघनाद्यगम् ॥ (पर शना) 

ःणष ॒प्राहापोयो युप समुद्शिभियदिष्णोव्विजितिं, 
पश्यतन्येवेतदाह यदुह व्विष्णोः कुम्माणि पश्यत य॒तो । 
व्रतानि पस्यशे*। इन्द्रस्य य॒ज्यः सखेतौन्द्रो वै यन्नस्य ¦ 

देवता व्वेष्णवो यपस्तः सन्दर करोति तस्मादाहृन्द्रस्य 

युज्यः सखेति! ॥ १७ ॥ 
चरथ चषाल मुदौश्ते। तदिष्णोः परस पद सदा 

पश्यन्ति रयः । दिवौव चष्ररातत सिति व्वजंवा 

ऽरष प्राहाषौचो यप सुदशिश्रियत्तां व्विष्णोव्विंजितिं 
पश्यतत्येवेतदाह यदाद तदिष्णोः परस पद सदा 

पश्यन्ति खूरयः। दि्वौव चक्षरातत मितिः ॥ १८ ॥ 

थ पुरिव्ययति। च्रनग्रताये न्वेव परिव्ययति 
तस्मादेव प॒रिव्ययत्य॒वेवं हदं व्वासो सवत्यन्नाद्य 

मेवास्मिन्नेतददधात्युवैव रौद मनं प्रतितिष्ठति तस्मा- 

दुचैव परिव्ययति ॥ १६ ॥ 

चिदता परिव्ययति । बिद्द्युनं पशवे छन्नं पिता 

माता यच्लायते तत्ततौयं तस्माचिवृता पुरि 

व्ययति ॥ २० ॥ 

* (प्रप्रपण-इति ग-घ-पुस्तकयो रश्ुद्धः । 

1 (स्खेति"-इति ख, “ससेति!-दइति ग, घ । 

{ सिति"-दति ख, “मितिः- दति ग, घ । 



| (अअन १बा०) ॥ टतौ यकागडम् ॥ ४१३ 

स पुरिव्ययति। परिवौरसि परि त्वा दुवौव्विशे 
व्ययन्तां परौमं यजमानः रथो मनुष्याणं सिति 
तद्यजमानायाशिष साशसते यदाह पुरौमं यजमान 
रायो मनुष्याणा मिति ॥ ₹२१॥ 

चथ यपशकंल मवग्हति । दिवः खुनरसौति प्रजा 
हवास्येषा तस्माद्यदि रपेकादशिनौ स्यात् खश सख 

मेवावगदेद विपर्यासं तस्य हेषा मुग्ध्वानुव्रता प्रजा 
जायतेऽ यो च्विपर्यस मवगृहति न स्वु खं ठुस्य 

हेवा मुग्धाननुव्रता प्रजा जायते तस्माद् ख ख 
भेवावग् हेदविपर्यासः† ॥ २२ ॥ 

सखगुस्यो हेष लोकस्य समारोदशः क्रियते । यदय॒प- 
प्रकलु इयुः रशना रशनाय यपश्कलो यपश्कला- 

खयाल चषालात् स्वग लोकः सुमश्रुते ॥ २३ 

अय य॒स्मात्छरनांम । रतस्मादा रषोऽपच्छिद्यते 

तस्येतत् ख मेवारुभवति तस्माव्छरन्राम ॥ २४ ॥ 
तस्य यच्चिखातम् । तेन पिदटलोकुं जयत्युथ युदक 

निखातादुा रशनायै तेन मनुष्यलोकं जयत्युथ युद्ध 
रशनाथा च्चा चषालात्तेन देवलोकं जयत्युथ यदृ 

* “मितिः-दति ग, घ । † सम्'-रति ख । 

¡ "तदसयेतत्^-इति क । 



९९४ ॥ एतपथ ब्राद्यणम् ॥ (भयर ध्व्रा°) 

चणासाट् दाङ्गलं वा अङ्गलं वा साध्या इति देवास्तेन 
तेषां लोकं जयति सुलोको इ* वे साये वेभवति यु, 
णव मेतद्ेद ॥ २५॥ । 

तं वै पूरव्वाङकं मिनोति । व्वुजो वै युपो व्वुजो दः 
पृव्वाङ् वं दण्डस्याभिपद्य प्रहरति पूरव्वाड़ रष यज्ञस्य 
तस्मात्प्व्वाडं मिनोति ॥ २६ । | 

यक्चेन वै देवाः। इमां जिति जिग्ययेषा म्यं 
जितिस्ते होचः कथं न इदु मनुष्येरनभ्यारो दय स्यादिति 
ते यज्ञस्य रसं धौत्वा यथा मध् मधकतो निडयेयव्विद् द्य 
यन्न यपेन योपयित्ठा तिरोऽभवन्नय य॒देनेनायोपयं- 

स्तस्माचपो नाम पुरस्ताद प्रा पुरस्तान्मनोजवस्तस्मा- 
त्यव्वा ड़ं मिनोति ॥ २७॥ 

स वा ऽअष्टाभरिभेवति। अष्टाक्षरा वे गायकौ पुव्बाद्' 
वै यज्नस्य गायकौ पूर्व्बाह्ं र्षु यज्ञस्य तुस्मादष्टाथि- 
भेवति ॥ र ॥ | 

त॒ इ स्मतं देवा अलुप्रहरन्ति । यथेद् मप्येतद्धके- ` 

ऽनुप्रइरन्तौति देवा चअकुव्वद्धिति त॒तो रश्ासि यज्ञ | 

मनृद्पिवन्त ॥ ₹२< ॥ व 

> नास्सेतत् पदं ग-घ-घुक्तक योः । 



( ऽख० तरार) ॥ टतो य काण्डम् ॥ ४९५ 

ते देवा अध्वयुं मग्रुवन् । युप कलु मेवु जुहुधि 
तदुाहेष स्वगाकृतो भविष्यति तथो रछ्षाश्सि यज्ञ 
नानत्पास्यन्ते ऽयं वे व्वज् उद्यत इति* ॥ ३० ॥ | 

सोऽध्वयः। य॒पशकल मेवाजहात्तदशैष सखगाङ्त 
्ासौत्तथो रश्षाःसि यज्ञ॒ नानुद्पिबन्तायं वे व्वुज 
उद्यत इति ॥ ३९१ ॥ 

तथो ऽरुवैष रुतत् । य॒पश्कल मेव जद्ाति तद्देष 
सखगाकतो भवति तथो रश्षारसि यज्ञ नान्त्पिबन्तेऽयं वे 

व्वुज्र उद्यत इति सु जहोति द्वं ते धमो गच्छत् 

सखर्ज्योतिः परथिवौं सुस्मनाष्रण खादति ॥ ३२॥ ४॥ 

॥ इति पच्मप्रपाठके चतुध॑' ब्राह्मणम् [ ७,१. | ॥ ̀  

॥ ओगरश्ाय ननः ॥ 

यस्य निःश्सितं वेदा यो वेदिभ्योऽखिद्यं जगत् । ` 

निमेमे, त महं वन्दं विद्यातौयेमद्धेश्वरम् ॥ १ ॥ 

“श्रभि मादत्ते देवस्य ला (१क०)-इत्यादिकम्, “ल यथा- 

निखात ओषधिषु मितः स्यादेव मेताखोषधिषु मितो भवति 

(ऽक ° )*-दइत्यन्तञ्च यन्धजात मौ दुभ्वर्थाः ्रवटनिर्माएविधानेनेव 
ऋ. 

* दति?-इति ग, घ। 



४१६ ॥ श्रतपयन्राद्यणम् ॥ (११० त्रा) 

व्ाद्यातप्रायम्ः । “डपरेण सम्रायेति । यूयस्यातष्टो मूलभाग | 

उपरः ; तावत्परिमितं यूपावटं कुर्यात् । “एतावन््राचाणोति । । । 

सुष्टिपरिभितानि चपा निदध्यात् यूपशकल चः ॥ १-७ ॥ 

यूप श्रकलस्य गन्तं श्थापन साथेवाद् विधत्ते “श्रथ यूपशकलं | 

प्रास्यतिः तेजो इ वा एतदित्यादिना । तत्तजस्व भिदानोन्तन- ( 

प्रसिद्चा समयंयते- “तस्माद् यदा बाद्यश्रकल मित्यादिना । | 

“शरपतच्एुवन्तिः तचयेन लघुदवेन्ति। “तनूकरणे तच्चः"इति" । 
छ्ुः। “शष एव भवतोति । चूपतवगात्मकं एव भवेत् "नान्यः | 

श्रकलः। श्रत कारए माह “एष हि यजुष्वुतो मेध्य इति । , 

यजषा “खधिते मैनम्”-इ तिमन््ेण निव्यादितः५ अत एव 

मेध्यः ॥ ८॥ 

श्रकलप्राखनं समन्तकं विधत्ते “स प्रातिः अगरेणो- | 

रसोति* । हिथमानस्य यूपस्य प्रथमम् चये नोयत दति श्रयेणोः", । 

यूपावयवग्दत इत्यथः । यद्धा श्रग्रेऽवख्धितो यूपोऽवटं प्रति नयत । 

दूति श्रयः, पुरस्सर इत्ययथेः। यस्वम् श्रयेणौरसि, स लम् | 

उननेढणं' ऊध नेद मध्वयणां खावेगरः' यूपावटे सुखेन तैरा- ` 

९-- एर्तात् ( ३४९ एट० १ पं° ) चव्यम् । [ 

२-- “देवस्य त्वे्यमि मादाय^-इव्यादौनि स्चाणौद्ालोचानि ( ख ६. { 

२. <-१२) । “देवस्य त्वा-दरति मन्तु वा० सं° ई. १. ९। ॥ 

इ-- का” ° र° ई. २.१३ । ४-- पा० सू° ई. १. ७९ । 

५ -- अनुपद् मेवीक्तम् (४०२०५ पं०)। 

ई काण श्रौ° सू० ९. २. १९ । ॐ-- वा° सं° ९.२. १। 
ष 



( ऽख० शत्रा ) ॥ टतौय काण्डम् । ` ४१७ 

विश्वत दति खावेशः। सत्वं हे यूपशरकल! एतस्य" कमेणः 

°वित्तात्ः। “विद ज्ञाने*। कमणि षष्टो । विद्धिः विदितार्था 

भवति; कमे क्तवान् न भवति । “त्रधि वा सख्ास्यतौति। 

श्रथोल्युपरिभावे। हे चूपश्रकल ! “ला मधि तवोपरि युषः 

स्थास्यति, तस्यावस्थानं वित्तात् । अयेणौरित्यस्य तात्ययं माह- 

“पुरस्ताद्वा च्रस्मादिति। चस्नादेवः शकलः शश्रस्माद्' यपात् 

शुरप्तात्" अपि छिद्यते; शरस्य प्रथमशकललात्, यूपात् प्रथमं 

नोयमानलात् श्रगरेणोःः खावेश इत्यथः । “एतस्य सम्यकू बन्धनं 

वित्तादित्यादि खष्टम् ॥ < ॥ 

“श्रथ सवेणोपहत्याज्य मिति ¦ च्राज्यम् उपहत्य, “सुबेण" 

आदाय, च्रवटम् अभिः त्रष्लँ जुहोति “ष्णोम्”-दइति 

खचम् । श्रात्रश्चनहोमायेवारे “नेदघस्तादित्यादिकं व्ाख्यातम्ः । 

“अय पुरस्तात् परत्येति । अवरस्य पुरस्तात्" "परौत्यः परि- 

नस्य उदङ उदद्य्खः सोनः अध्वयुयेजमानो ` वा धूपम् 

श्रनक्ति' ; “श्ष्वयुयेजमानो वा यूप मनक्नि"-दति" सचकार- 

वचनात् । स्पष्टा यूपाञ्जनपरेषः ॥ १० ॥ ` 

“सोऽनक्तोतिः । ““देवस्वा-इत्यञ्जनमन्लरखः तात्यये माह- 

९-- अदा० प ५९ घा०। 

२-- “खवे गावे जुहोति तृष्णौम्"-इति का श्रौ ° ख &* २.२० | 

३-- परस्तात् ( ४०४ ए° ९ पर) जड्यम् । | 

8-- का० श्रौ ° सू° ६. २. २९ का | शलः ऋ श्रौ सू ६.२, २९ ख | 

< कार श्रौ" सू ६.३.१९। अवा" सं°६. २.२1 `| 
9 



४१८ ¦ ॥ ग्रतपथव्राद्यणम् ॥ (प. शत्रा) 
| 

“सविता वे देवाना भित्यादिना। यजमाननिष्याद्यखख यागस्य 

यूपेनापि निष्याध्लात्, तसिद्धिन्यायात् यजमान एव यूपवेनोष- | 

चथेते। “दयं एथिवौ सवेषां तानां मधु"-दत्यादुक्तप्रकारेणए^ 

“सवे मिदं मधु" । “ततः "एनम्" यूप मेव, यूपदारेण नेन 
सवेण मधुतेन चराचरेण श्राज्यद्रारेण संस्यगेयति'॥ १९॥ ` 

“अथ चषाल मुभयतः प्रत्यञ्येतिः। चषालो यूपस्योपरि 

प्रतिमोक्तवयोऽष्टाभिः मध्ये सन्नतो वलयः२ । तम् 'उभयतः' आज्येन 

श्रह्यज्यः भ्रति सुञ्चतिः उपरि वघ्राति॥ 

मन्दायेस््ेषः* ।- डे चषाल ! लां सुपिष्पलाभ्यः शोभन- 

फलाभ्यः त्रोषधोभ्यः' तासा मर्थाय, प्रति सुच्चामौति रेषः। 

शरस्य यूपस्य चषालं सुपिष्यलं खलु, तच्षालं मध्ये सङ्गहोत 

मिव कुयात् ॥ 

उक्तं यूपफलरूपलवं लौ किकडचदृष्टान्तेन दृढयति “तियगबा 

दद मिति। आहतं सम्बद्धम्, "यदेवेदं सम्बन्धनः सम्यक् बन्वेन- 

साधनं ठन्तं फलं च, “च्रन्तराः ठन्तफलयोमेध्ये ““डपेनित भिव?” | 

'उपेनितम्' अरल्यपरिमाणं विद्यते, (तदेषः “एतत् एतेन चषालोपे- 

नितेनं हतवान् भवति । तस्मात् मध्यः द्द् मिल्युपसंहारः ॥१२॥. 

१-- इह्ेवोपरि खात् (१४ का० ४ प०५ ना ९ कण) बद्ब्यम्। 
र का० ओौ० ० ६.३. ₹, ४। 

 इ-- “अग्ा्चवालं एधुमा् मद्ातरि मध्यसङु्ौतम्, ऊद्धंमगरे पति- 

सुच्चति-इति का० ओ खू° ६. १. २८, २९ । 

४-- वा० सं° ६.२. ३ । 

2.4 + 



{ञख० शत्रा ) ॥ ढतोयक्राण्डम् ॥ ४१९ 

 पुनराञ्जन पिधत्ते “च्रान्त मष्टा मनक्तौति" । श्रत्निष्ठाः 

 श्रद्ेरमिमुखाभिः, तम् श्रगिष्ठाम्” च्रान्तम्' उपरिप्रदे शपयेन्तम् 

'श्ननक्तिः। “सोपर मशिष्ठाटरे् मन्का-दत्यादिः च खुचम् । | 

सोपरम्* उपरसषहितम् । अरधिसन्निधिसाग्यात् चअ्निष्ठाः यज- 

मानः । “श्रय परिव्ययण भित्यादि। परिव्ययणशः परिव्ययणो 

र शनावेष्टनप्रदे शः, तं श्रतिः समन्तम्" आज्येन परिष्ठश्तिः परि- 

खटशेत् । “उच्छ वमाणायानुनददि"-दरति"? सम्पेष सुक्ता- ॥१३॥ 

“स उच्छ्रयति द्या मगेरत्यादि" । “द्या मयेण-इति मन्ल्ेए 

उच्छरयणं कूर्यात् । हे यूप ! शाम्" अन्तरि क्तम् 'अग्रेणः श्रयभागेन 

अस्त" स्युष्टवानसि, तथा तव "मध्येन" मध्यभागेन “अन्तरिक्षम् 

श्रा च्रप्राःः श्रापूरितवानसि, शरथिवौम् उपरेण श्रूमौ सापो 

भाग उपरः, तेन लोकम् श्रदृहौः' दढ मकरोः। “वञ्च वै 

यूपः” दइत्यादिं छतप्रन्दाथेम् ॥ १४ ॥ 

श्रथ मिनोतोत्यादिर । “चा ते-दति मन्त्रेण" यूपं भितु- 

यात् । हे विष्णो! ते" श्वा यानि श्वामानि' सख्ानानि "गद्य 

गमनाय प्राप्तये उश्मसि" कामयामहे, यचः येषु धामसु गावः 

रश्मयः भ्रिग्रङ्गाः' प्रभ्रतोदप्ररेश्ाः “च्रयासः' अयनाः गन्तारो 

रश्मयः, तं परिवेषं हे विष्णो ! अचा एषु स्थानेषु “उर्गायस्यः 

१-- काण्श्रौर द्०९.३.५। र-- का० ओरौ ख् ९.२.,१। 

२-- का श्रौ खू° &. ३. ई । ४-- का० श्रो ° सछू° ६, ३. ७ । 

ध-- वा० संद. २. ४। ६-- का० श्मौ° सू ९, ३.८ 
७-- वा० सं० ६. ३. १। 



१९५ ॥ ण्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( ५प्र ब्रा 

र्तवाखौथमानस, विष्णोः व्याक्षख, तव अुति-रढति-प्रसिदधं 
"परमम्" उत्छष्ट पदम्" श्रि" प्र्तम् श्रवभातिः सवदा 

श्रते, प्राथयामह इति गेषः । अरय मधिरैवतः सङ्गनहेषणक्ताधः ॥ ` 
श्रयवा प्रङ्ञतेऽधियन्ञपरतया याख्येयः । ्रस्मिन् पक्ते विष्णोः" 

सवनचयव्याप्तस्य यज्ञस्य, धामानोत्यादि पूववत् ; अचरोरूगायस 

विष्णोस्ते "परमः पराद्धं पदः यपाख्य मवभातोतिः ॥ | 

मन्त्रस्य चिष्टुपलं यपमानस्योचित भिति प्रशंसति- “एतया 

िष्टमेति ॥ १५ ॥ | 
माने विगरेष माह-- “सम्त्यभ्नि भितिः। अष्टम् “सख 

त्यथिम्' अन्यभिञुखं “मिनोतिः प्रक्रमायम् । विपक्ते दोषप्रद शनन । 

दृढयति- “यज्ञमानो वा अश्ष्टाभ्निरिति। सः अध्वयुः यद्" 

यदि प्रः सकाशात् ्र्िष्ठां इलयेत्' चालयेत्, “यज्ञात् ¦ 

"यजमानः" श्रपि लेत् पश्येत्, तसमात्" सगपतयग्निः मिनुयात् ॥ ̀  

““चअय पृहतोति । पदूहणादिमन्नाणा मोदुम्बर्या सुक्तलात्" | 

अच तब्राद्यएे उपेकिताः ॥ ९६ ॥ 

“च्रथेव मभिपदयेति* । एवं कमेकलापं हला चुप मन्वारण्य | 

१-- र्तन्मन्लस्य याखोयं व्ाख्यानच्च बद्वम् (२. २. दे, निर०) |` 

र-- का०्यौ० सू ६.३.९। इ- काण श्रौ° सू० ६.३.१० 

9-- परह गम्, पयुवणम्, अप उपनिनयन मिति चौणि कर्माणि 8 पर 

५ ब्रा ९७; १८, १९ कण्डिकासु (३8४ ए ) विदह्धितानि । , 

तच द्वावेव मन्लौ । तौ विद वा सं ६. ३.२, इ धनराघ्नातो । ' 

५-- का० श्रौ° सू० ६. ३. १२। 



( ऽख० शत्रा) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ४२१ 

` वाच्यति “विष्णोः कमांणि”-इत्यसुंः मन्तम् । "विष्णोः कर्मा- 

णोति वाचयति यूप मन्ारब्धम्""-दइतिः हि सम् ॥ 
श्रय मेः ।-- विष्णोः" यज्ञात्मनः कर्माणि पश्यतः इह नराः! 

“यतः यस्माद् च्रतानिः कर्माणि जायन्ते, यानि च “पस्पसेः 

सष्टवान्। यो विष्णः न्द्रस्य च यज्ञाभिमानिनो देवस्य युज्यः 

योग्यः “सखा' खखिग्रतः ॥ 

मन्तात्पये वयाचष्टे- “वज्रं वा एष दत्यादिना । "डद शि- 

भियत्?-दइति, “च् सेवायाम्२"“-इत्यसखय लडिः रूपम् । कमणां 

बह्त्वेऽपि विजितेरेकलात् एकवचनान्तं निटिष्टम् । चतुयपादे 

दुनद्रश्रवणं सङ्गत भित्याह- “न्द्रो वे यज्ञस्य देवतेति ॥ १७ ॥ 

“च्रथ चषाल सुदोचते तदिष्णोरित्यादि* । “उदौचते' ऊद 

मोत । “विष्णोः यज्ञस्य "तत्ः "परमं पदम् पद्यत दति पदं 

यूपः, तं खदा पश्चन्तिः “खूरयःः विद्धांसः । कौदृशम् ? "दिवि 

त्का निरावरणे श्राततंः प्रष्टतम् “चक्षुरिव । 

मन्तस्य तात्प माह परमपदश् यूपस्य श्रवाय मुद्यत- 

वच्रूपलात्, तदुगेनेन यज्ञविघातकाना मसुराणं पलायनात्, 

उच्छरितथुप एव विष्णोविजितिस्तं श्वत दति" मन्त्रः शाहः 

दत्यथेः ॥ १८ ॥ ` 

१९-- वा० सं° ९. १.१। २-- का खौ खू० ६. ३. १२। 
२-- ग्ना° उ० ९७ घा । (न्ता 501 शचौ ° ख. €. २. १.२ । 

५-- तन्मन्बपाटस्तु-- वा सं° ई. 8. २। 



8२२ ॥ णतपयनव्राद्यगम् ॥ (५प० 9त्रा०) | 

रश्नापरिव्यन विधाय प्रशंसति- “च्य परिव्ययतोति 1 

परिव्ययनप्रदेश॒ मभिनयेन नि्दिश्ति- रचः नामिप्रदेभे 

इत्यथः । “नाभिदघ्ने परिवयति"-इति तेत्तिरौयकम्२ । उक्ता 

लोकस्थितिं हेद्करोति- “अजेव होति। लोके हि मध्यदेशे 

खल् ईद्" वसनं भवति' ; तस्मादित्ययः । “श्रनाद्च मेवेत्यादि । । 

रग्ननाथा श्रन्नसम्बन्धिविकारवेनान्नरूपलात् श्रन्न भेवाद्िनरुप- 
स्थापितवान् भवति ॥ १९ ॥ | 

र णनायास्तेगण्य माह “उिद्तेति" । अन्नसख जिटलं कुर ¦ 

दृष्ट मिति, तद् ट्गशेयति- “पश्वो छन्न भिति । कथं तेषु चिच्च 

मिति तदुपपादयति- “पिता मातेत्यादि । दधिपयोरूपख्याननस्य . 

चयाण मपि कारणएलात् तेषा मणन्नलोपचारः ॥ २९० ॥ 

““स परिययतौति। परिययने मन्त्र माद-- “परिवौरसोति\। ` 
डे यूप! ववं परिवौरसि' परितो र्नया वेष्टितोऽसि । देवो 
विग्रः टेवसम्बसिन्यः प्रजाः लां परिवययन्ताम्' वेष्टयन्तु । तथा 

श्रमं यजमानम्" एव ममलुव्याणणम्' दतरेषां मध्ये रायः धनानि 
परिव्ययन्तु ॥ २९॥ 

श्रथ यूपशरकल मवगृहतो ति९ । यूपश्रकलं' खरम् श्रवगृहेत् 

र प्रनामध्ये । "तस्मात्? खरोचूपरूपलात् । एवं सरवेधावगृहनोयलात् | 

९-- का० आओ ° ९. ३.१४ ख । 
(9 स 

र-- च वः-इति क । इ३- त° स ६.३. 8, ९६। 

8-- “चिगुणा चिब्यामा क्रो रशना” काण श्रौ सू° ६. २. ९४ क । 

५-- वा० सं द. ई. १। €-- का० खौ" सू° ६. २. १७ । 



( ऽच० शत्रा) ॥ ठतौयकाश्डम् ॥ यइ 

युपेकादभिलपतेऽपि खखयपानतिक्रमेणेवावगृहेत्^ । “अविपयासं 

विपर्यासायाः क्रमेणायहणादट् । टदोषाभिधानेना विपर्यास प्रशसति- 

“तस्य डेषासुग्धानुत्रतेत्यादिना । अमुग्धा माह-- श्रनुनता' यज- 

मानव्यापारानुकूला । विपर्यासपक्ते उक्तवैपरौत्यं यास्थेयम् ॥ २२ ॥ 

य्पशकल-रशना-चषालानां क्रमेणोद्खंभाविलात् सर्गारोहण- 

सोपानतलेन प्रपरंखति- “खगेस्यो देष लोकस्य समारोदण इत्या- 

दिना॥२२॥ 

यूपावयवल््ेन खरोः सवथावगृ हनं प्रशंसितुं तन्नाम निवेक्ति- 

“श्रय यस्मात् सखर्नामेति । “एतसमात्" एव एषः" यूपशकलः 

“श्रपच्छिद्यते"। तत् “एतत्' हिन द्रव्यम् अरस्य यूपसम्बन्वि पुनः 

"सख मेव खकय मेव र्ः गन्ता भवति । तस्मात् ख मिय 

तोति खर” नामः सम्पन्नम् ॥ २४॥ 

यूप लोकचथजयात्मना प्रशंसति-- “तस यन्निखात मिति । 

निखन्यत दति निखातो गर्तान्तरालः। “तेन पिटलोकं जय- 

१-- का° ओखो° खू° ६. ३, १८। 

र--^त खतं खरु मपश्यन् यूपश्रकलम्'-इति रे° त्रा २. १. ३। 

“युषश्कल मेत-- खरुनामकं खल्यं काणखग्डम्'*-इति तच 

सायणः। “खरूणा पशु मनक्ति-दइति ते° सं° ५. ५, 9. ९ । 

ते० ब्रा २. ४.७.९०, १९ । “खरु मन्तर्धाय खधितिना पशु 

समनक्ति, एतेनाक्तौ पश्च चायेथा मिति शिरसि । न वा खधितिना, 

खर्गोवइति प° श्रौ ° खू° 9. १४. १९, १२। मौमांसादशरने 

च जे० सू० 8. २. १-७, अधि ० १ खरुविचारो द्यः । 



8२8 ॥ श्रतपयत्राद्यगाम् ॥ ( ५षपर शब्रा) 

तोति । चषालादुपरि चुपायं दिच्ङ्नुलभागः, 'तेनः भागेन “साध्या 
दरति' प्रसिद्धाः देवाः" सन्ति, तेषां लोकं जयति" । वेदितुः फल 
माह “सलोका हवा दति॥२१५॥ 

© यप पूर्वां श्वमौ यत् मानम्, तत् दण्डसाम्यतः स्तौति 
(१. {ड 

& त वे प्रवाद्धं मिनोतोति। यज्ञख प्रहरणखाघनवात् दीर्धा 
वञ्ो दण्डः । “दण्डस्य पूर्वाद्धेम्' “्रभिपद्यः खदहोला प्रहरतिः ; 
यन्ञस्य' अपि "एषः" यूपः पूर्वाद्धःः, होमात् पूर्वं मनुषेयवात् । 

तस्मात्" पूरवद्ध' पृवेभागे “मिनोति ॥ २ ९ ॥ 
प्रकारान्तरेण पूर्वाद्धं मभिमातुं श्यो द्योतयति- “यत्तेन तै 

देवा इत्यादिना । एतद सद् गतम्? । देवैसिरोभावितस्य यज्ञ 
यूपस्य द्रतरेषा मनुखादणां प्रज्ञापकवात्, प्रज्ञापकस्य पुरस्ता- 
द विवद शनात् य॒पोऽपि पुरस्तात् रेभे खाप्य इत्यथः । (मनोजवः' 
मनसो वेगः। यूपस्य देवैराच्छादितयन्ञस्य प्ज्ञापकलं त्ैन्तिरो- 
यनऽणुक्तम्-- “चन्न वै देवाः सवभ लोक मायन्; तेऽमन्यनत, 
मतुग्या नोऽन्वाभविन्तोति; ते यूपेन योपयिला सुग लोक 
मायन्; त ग्टषयो यूपेनेवालुपराजानन्; तद् युपस् यूप- 
चम्”-इतिः ॥ ९७ ॥ 

स वा ष्टाभिरित्यादि। खयष्टम् ॥ २८॥ 

त 1 

१-- ते सं° ९. र. 8. २९, २२ वचने इष्टये । 

र का०५ ष ९ बा १ कर (४०१ ए) रष्टव्यम् । 
= ॥ 

| 77११. स0.६..२..६।. २५ । 
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( अख शब्रा )  ॥ दतोयकार्डम् ॥ ४२१५ 

पे, निगढस्य खरोरुत्तरच प्रतिपन्तिक मेलन यपप्रतिनिध्या- 

त्मना दोम मभिघातु माह- “त ह सेत मित्यादिना । “यथद् 

म्येतद्यक इति । च्रप्येतदहिः इटानो मपि, ^एकेः अनुष्टातारः, 

दूदम्"-इत्यनुप्रहरणएकरिंयाविशषणम् । देवा यथा, तया श्रनु- 

प्रहरन्तोत्यथेः। ददानो मपि अनुप्रहरण मेव कुवन्ति) “द्वा 

श्रकुवेन्निति। न तावदट् यज्ञस्यानोयस्छ यूपस्य दग्धेन बाधका- 

भावात् यथाकामम् “उद् पिबन्तः ॥ २९ ॥ ३० ॥ 

सोऽध्वयैरिति। देवाः "तत्ः तेनेव खल् “एषः यज्ञः खगा- 

छतः खं स्थानं प्राप्तः, छृतप्रतिपत्तिकः “्रासौत्ः। स्पष्ट 

मन्यत् ॥ २१, २२॥४[७.१.]॥ 

दूति ओ सायणचायेविर चिते माधवोये बेदाथंप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशरतपथन्राद्यणएभाय्ये 

हतौवयकाण्ड सत्तमाध्याये प्रथमं ब्राद्युणएम् ॥ 

१-- “अदासि कशो व्यपरवजम्??-ईइति का९ +) स्° द. १. २७। 

अष्टािम्-- अष्टकोणम् । उपरोऽवटः, वत्य॒म्बभ्धिनं नि खननाद्ं 

यपस्य प्रदेशं मूलतः पञ्चमांणश वज यित्वाः-दरति तच या० द° । 

९-- सवं मेतद् यपपकरं तत्तिरो यभाव्ये भगवता सायणाचायण व्यक्त 

वाख्यातम्; त° स ६. २.३; 8 वदटवयम् । 
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४२६ ॥ शत पथव्राद्धणम् ॥ (५० भरत्रार) 

( अथ दितोयं ब्राह्मणम्, ) 

युवती वे व्वेदिस्तावतौ थिवौ । व्वुजा वे युपास्तु- 
दिमा सेवेतत् एथिवौ मेतेव्वजेस्यणते,स्यं सप॒ना- 
न्निभिजति तस्माद् युपकादश्िनो भवति दादश उप, 

शयो भवति ब्वितष्टस्तं दक्षिणत उपनिदधाति तट् 
दादश उपश्यो रवति ॥ १ ॥ 

देवा इ व॒ यन्न तन्वानुः* । तेऽसुररष्सेभ्य आस- | 

ङ्गद् बिभयुच्छक्रस्तद्य एत ऽउच्छिता यथेषुरस्ता तया वै 
स्तृणते वा न॒ वा स्तृणते युथा दण्डः परहठतस्तेन वै! 
सतृण्ते वान् वा स्तृणुतेऽथ यु रषु दादश उपश्यो , 
भवति यथेषरायतानस्ता यथोद्यत समूप्रह्नत मेव मेष ¦ 

ववज चुद्यतो दशिणतो नाष्टाणः रक्षसा सुपतये 
तस्माद् दादश उपशयो भवति ॥ २॥ । 

तं निद्धाति।। रुष ॒ते एथिव्धां लोक आरण्य 
पशुरिति पशुश्च वे युपश्च तदस्मा ऽारण्यु मेवु पश्रन 
म॒नुदिशति तेनो ऽरुषु पशुमान् भवति त॒द् इयं 
इ र । [२ र = 

 युपंकादशिन्यं सम्म॒यन माहः श्वःसुत्याये इ न्वेवेके। 

^ नि 7१ 1 तच्धिद् घातिः-डइति ख। 

] तङ् वधं-दृति घ । । 



( ऽञअ० रत्रा) ॥ टतौयकार्डम् ॥ ४२७ 

सुम्मिन्वन्ति प्रुब्रताये* चेव खःसुत्याये युपं मिन्बन्तौवयु 
च॥३॥ 

तद् तथा न॒ कु्यात्। अग्रि मेवोच्छयेदिदं वे युप 
मुच्छित्याध्वयरा परिव्ययणान्रान्वजत्युपरिवोता वा 
$खतं ऽर्ता£ राचि व्वसन्ति सा न्वेव परिचक्षा पशवे 

युष मुच्छ्यन्ति प्रातवु पश्रनालभन्ते त॒स्माद् प्रात्र 
वो्छयेत् ॥ 8 ॥ 

स य उत्तरोऽयिष्ठात् स्यात्ः। तं मेवाग्र ऽङ् 

येद दुश्िण मथोत्तरं दश्िणाद्य सु्तमं तथोदौचौ 
भवति ॥ ५॥ 

रुयो ऽइतर याहः । दुकिण मेवाग्रभ्रि्टादुचछयेदथो 

त्तर सथ दु्टिण मुत्तराद्य सुतम तथो दास्योट्गेव 

कुर्मानुसुन्तिष्ठत ऽदति१॥ & ॥ 

स यो व्वपिष्ठः सु दशिणाद्य: स्टात्। थ हसौया- 
नुथ इसोयानुत्तराद्मा इसिष्टस्तशोदौ चौ भवति ॥७॥ 

अथ प॒ल्ौभ्यः पल्रौयुप मुच्छ्रयन्ति । सवत्ठायु न्वेव। 

पल्नीयूष उच्छीयते तत् त्वाप्रं पशु मालभते ववष्टा वु 

* श्पकु व्डुताये-ङति ख, डा ०-वेवरेण ए-एस्तके दृष्टश । 

 † भशवोः-दति कं । ‡ (स्यात्ः-दइति ग, घ । 
९ इतिः-दति ग, च | 

|| श््ेव-इति पाठः सायणसम्नतः »-एन्तके दृश्यते च इति डा ०-वेबरः। 



(7 ॥ शतपयनाद्यणम् ॥ ( ५० भना 

सिक्तः रेतो व्विकरोति तदेष खवतत्सिक्तः रेतो वि~ 

करोति मुष्करो भवत्येष वे प्रजनयिता युन्म॒ष्करस्तस्मान् 
मुष्करो भवति तन * सुस्थापयेत्पयग्रिकत भेवोत्सूजत् 
स य॒त्सस्थापुयेत् प्रजायं हान्त भियात्तत् प्रजा मुत्सु- 
जति तुस्मा सुस्यापयेत्एयेग्रिकत मेवोत्सजेत् ॥ ८ ॥ 

५ ७. २. | | 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्म णम् ॥ | 

1 

चद्नोषोमो यय॒पग्रसङ्गात् यपेकादशोनौः विधातु सुपोहात-. 

यति- “यावतौ वै बेदिरिति। “द्यं वेदिः परो अन्तः. 

परथिवयाः वेटि माह्ः पर मन्त ए्थिवयाः-- इत्यादिश्रुतेः । 

इमाः एथिवौम् “एतेः' यूपैः "वजः? शसृणतेः बलवत करोति । 

अरतोऽत्यन्तदार्कछायं यूपैकादशिनो कथा । अर यपेकादभिनौ- | 

विधानं “युपेकादभिनो चेत् रथारमाचाण्यन्तराणि-दत्यादि- 

^ तं नदति ग, घ । | 
- ~ € ॐ य् 4 

१-- अभिद्धोमे आम्रेय-सारखत-सोग्य-पोषा-वाहंस्यत्य-वैखदेव-रेन्न- 

मारुत-रनद्राग्र-साविच-वारुगा इत्येकाद शस्तो मायनसजञ्ज्ञकाः सव 

नौयाः पश्वो भवन्ति। खषा मेकादशानां नियोजनाधै मेक णव. 
= न ऋ | 

यपः, प्रतिपशु रखुकेको वेति नियमात् युपा अप्यस्मिन् यन्ते रका ¦ 
प त ४ न 1. ° 

दशेव भवन्ति । ख्कादश्ानां वग रखुकादशिनोति सङ्कुषः। ते° संर 

ई. ६. ५ ब्रटयम् । तदेतत् सवे वा° सं ३० अध्याये स्टम्। 
४ न [1 । र-- ऋ सं १.९९४.२५। इ तेर संन ७. ४,१८.६। 



( ऽख० ब्रा) ॥ टतौ यक्राण्डम् ॥ ४२९. 

सुतेषु द्रष्टम् । तस्मिन् पचे उपश्रयः" यूपानां समोपे ओते 
दत्युपश्रयोऽन्यो युषः १, स द्दादश भवतिः। स॒ च वितष्टः 

विशेषणो परप्रदेगेऽपि तष्ट । ^तं' यूपानां दकिणदेगे श्रमो निखातं 

छता ल्रष्णोँं सखापयेत्२ ॥ ९ ॥ 

उपश्रयं रक्लोनागशरकलेन प्रश्॑सति- “देवा ह वै यज्ञं तन्वाना 

दत्यादिना । चथा सुक्तषुः प्रहतो दन्तिदण्डो वा यदा खज् 

गेच्छति, तद् लच्छं विष्यति, न चेन्न; एवं युपोऽपि उपशच- 

सहितः ख्ापितः ; तत्पतनाशङ्खाया श्रपगतलात् रक्षसां यूप 

विषथं भय नोदियादिव्यथः। अतो यूपस्य सोपशचले सति 

सुक्ेषुवत् यदोपशरयास्यं वच्च मुद्यच्छतोति रसां भय सुत्पद्यते । 

तस्मादु पश्रयः कत्तव्य इत्ययः ॥ २ ॥ 

निधानमन्् माह-- “त निदधाल्टेष ते एथियां लोक श्रारण्यस्ते 

पश्रितोति* । ह उपग्रय ! यूप ! यूपानां दचिणएप्रदे शः श्थियां' 

न्ते" तव “लोकः स्थानम्, चरतो न शम्या मन्तमिनामौत्यधैः। 

तद्य कः पशः ? इत्याकाङ्कायां दशेयति- “च्रारण्यत्ते पदए- 

रिति। अरणे भवः ्रारण्यः' व्याघ्रादिरिति निर्दिशत्, एथिवां 

स्थापयेत् । तथाच सूचम्- “वितष्टं दादशं निदधात्येष त 

दूतोति* । यूपस्य खुवेथा पशसम्नन्धोऽपेकित दत्याद-- “प्ख वे 

९-- का० 10 ख्° ८, ८, ई-१३ । 
~ 

र-- त सण ६. ६. 8. < तदच्यम् | 

द्-- का० ० खूु० ०.८. च्। ४-- वा० सं ६. ६.१। 
^ (त्न क्रा° ° रट० च्छ, प्ल, न्ड | 



स ॥ शतपथब्राद्छयफम् ॥ ( १्र° १त्रा० ). 

क । #। | €, ८9 9 ॥ 

यूपञ्चतिं । श्रविनाश्रताविल्ययः। "वशब्दः दइतरयपानां पत्र । 

सन्नन्धनियमप्रसिद्धिद्योतनाथैः । "तत् तस्मादयभिचारात् । “तङ् । 

इय मिति । ख्पेकादभिन्याः “खन्मयनं' (दयं दिविध मित्यथैः । 

भ््राङ्नः' विवदन्ते श्रभिज्ञाः ॥ 

तचेकेषाञ्चित् प्च माह-- “श्वःसुत्याये इ व्ववेके स्भिन्व- ` 

न्तोति। शः" परेद्युः क्रियमाणायाः सत्यायाः पूवखजिन् दिने , 

अधष्टप्रसुखान् सवान् यूपान् निखनन्ति ॥ द ॥ ̀ 

तं प निराचष्टे “तदु तथेति । तस्मिन् काले ्रभ्िषटम्' । 

एकम् “एव' उन्तरवेदेः पुरोदेशस्यम् अभनौषोमोचपश्चथम् “उच्छ ` 

येत् । इतरेषा मपि पवेद्युरुच्छ्रधणे दोष माह- द्द्रदं वा 

इत्यादिना । इदः वच्छमारं भवतोत्यथेः । श्रा परिव्ययणएणत्? | 

रप्रनापरियणएपयन्तम्, ्रष्ययैः "नान्वजेति' नैव हस्तस्य परि- , 

त्यजेत् । अतोऽभ्िव्यतिरिक्रानां परिव्यणस्य भ्रातः" परेचुः पशू , 

पकरणकाले कन्तैयलात् श्त्छां “राम् श्परिवोताः नग्ना. 

वसन्ति । “खा न्वेव' चेव, उक्तजचरैव "परि च्चा" पूर्वटरु्रयमाणए- 
पदस्य निन्दा । 

खपे य॒क्ति माह - “पश्वे वै यप मुच्छयन्तोति । तस्मात्" ॐ ९९ ५ 4 

भ्रातरेवः परेचुरेव उच्छ्रय कुयादिति निंगमनम्* ॥ ४ ॥ 

१-- अन्न अभिसमौपे तितविः पथमो यषः । 

र-- का० ओौ० खू० ६. २. ५। 

२-- काण श्रौ सू° ७. ८. १५। 

ध एकाद् शिनौ पत्ते केन क्रमेणो च्छरयणए भिति, त माह- “स यं | 



( ऽख० रतब्रा° ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ४३९१ 

उत्तरोऽग्रिष्टात् स्यादिति । अ्रचष्टमध्य मवधिं छवा तत उन्तरतः 

प्रथमम्, ततो दक्तिएतो दितौयम्, तत ॒उन्तरतस्ततौयम्, ततो 

दचचिणतश्चलुधं मित्येव मुभयोः पाश्वेयोरुत्तर प्राथम्येन पच्च पञ्च 

यूपा उच्छरिताः। एवं क्रमेण दक्छिणाद्धं भवम् “उन्तमं' र्यात् । 

"तथाः सन् 'उदौचौ भवतिः उत्तरो पक्रमा भवतोत्ययः ॥ ५ ॥ 

“श्रयो दूतरयाङ्करिति । “द्चिण मेवाय इत्यादिक पवेवाक्य- 

व्ैपरोत्येन व्ाष्येयम् । तथो हासेति । एवं बुर्व॑तः कर्म "उदगेवः 

आनुपूरव्यणए “सन्तिष्ठतेः समाप्यते । पूवस्िन् पचे उदगपक्रमः, 

दितौये उदगपवगं इति भेदः ॥ ६ ॥ 

श्यो वषिष्ठ दति। तेषा सुत्तरोत्तरो “यः वषिंषठः, 

दक्षिणाः स्यात्" । “च्य सोयानित्यादिना दङिएोपक्रम 

सुदगपवभेम् । प्रथमं वषिष्ठ मत्युच्छरितम्, ततः पर मौषदुच्छ्रित 

मित्येवं कमेणोच्छयेत् । तथा सति स्वंषा मुत्तरस्तु॒ (हसिष्ठः" 

अतिशयेन सो भवतिः ॥ ॐ ॥ 

प्रसङ्गात् पाल्नौवत पद्प्रयोग मादर “च्रथ पल्नोभ्यः पन्नौ- 

यूप सुच्छरयन्तोति* । 'पनोधूपम्-दति पानो वतयूपस्य सञ्ज्ञा, तं 

“पल्नौभ्यः' चर्याय उच्छरयेत् । एतत् प्रग सति-“सवैलवाय लिति । 

“तच्वाद्र भिलादि* । "तत्" तत्न युपे 'वाद्रः वष्ट रेदताकं "दरम्? 

 १-- का० खौ० ख० ०८. ८. १८-२१। 

=-- का० श्रौ ° खू° ८, ८. १९ । 

 इ-- “पश्युपयोजन माद?-इति क । | 

४-- काण्श्नौण ख ०८.०८, ४९। भ-का. श्रौ° सू०८९.१। 



९दर ॥ शत पथव्राद्यणम् ॥ (धप भ्रा) 

आलभेत । देवतां प्रशंखति-- “लटा वै शिक्तं रेत इति । वै"-शब्देन 

““यावच्छो वै रेतसः सिक्रस्य लष्टा रूपाणि विकरोति, तावच्छो 

वे तत् प्रजायते"-इत्यादिभ्धरत्यन्तरप्रसिद्धिर्योत्यते । विण्ेष 

माह- ““सुष्करो भवतोति । “सुष्करः' प्रकष्टमुष्कः । 'ऊषसुषो- ` 

त्यादिना रप्रत्ययः । दतरपग्एवत् सञ्ज्ञपनप्रसक्तावाह- “तनन 

संश्यापयेत्, पयगिक्वत मेवोत्सजेदिति । संस्थापनं पद्रसञ्ज्ञपनम् । | 

"एवः-गब्दो भिन्नक्रमः। उल्सजेदेव, न संस्थापयेत् । संखापनपकते 

दोष माद “स यत् संस्थापयेदिति। भ्रजायै प्रजायाः, पुच्रपौचादि- 

रूपायाः -अन्तम्' श्रवसानम् इयात्" प्रा्ुयात् । मुष्करख भ्रजन- | 
नेन पिदलोपन्यासात् सञ्ज्ञपन मयुक्तः२ ॥ ८ ॥ ५ [७. २.]॥ 

दति ओसायणाचायंविरविते माधवौ वेदाथप्रकागरो 

माध्यन्दिनिशतपथन्नाद्धणएभाय्ये 

दतौयकाण्ड सप्तमाध्याये दितौयं बाद्भणएम् ॥ 

१-- ते° सं° १. ५, ९. ५ बद्वम् । 
र-- “ऊषसुषिमुष्कमधो रः'?-इति पा सू° ५, २. १५०७ | 

इ-- ते° सं° ९. ६. ७, ५ खनुवाकावालोचौ । तच्रात्ैव षकरणे श्रत ` 

मिदं सामाजिकं वचनम्-- “यदेकस्मिन् य॒पे बे र्रने पररि्ययति, 

तस्मादेको दे जाये विन्दते ; नेकां रशनां दयोयूषयोः परिद्ययति, । 

तस्ाच्चैका दौ पतौ विन्दते-इति (६, ६. ४. 9, ) | 



( ऽ देत्रा° ) ॥ टतौ य काण्डम् ॥ ४२२ 

( श्रय तोयं ब्राह्मणम्. ) 
क लभन्ते त 

पशश्च वें युपश्च । न वा ऽते युपात्पशु मुलभनः 
कटा चन तद्यत्तथा नु इ वा ऽर्तस्मा ऽच्रु्रे पशव- 

शवक्षमिरे यदन्र मभविष्यन् युथेद सुन्नं भूता यथा देवाय 
दिपात् पुरुष च्छित वुः डेव दिपाद् उच्छिता- 
शरः ॥ १ ॥ 

त॒तो देवा रत व्व दुशुः। यचयुपं त मुच्छिशियु- 

स्तस्माद्लौषा प्राल्ञौयन्त ततश्चतुष्ादा अभवंस्ततोऽन्न 

मभवन् य॒थेद मन्नं भूता रतस्मे हि वा ऽरुतेऽतिष्ठन्त 
त॒स्माद् यूप ऽर्व पशु मुालभन्ते नत्ते युपात् कटुा- 
चन।॥ २॥. 

अथोपाकत्य पशम् । अधर मथित्वा नियुनक्ति तद्य- 

ततथा नु ह वा ऽरुतस्मा ऽग्रे पशवश्चक्षमिरे य॒द्विरभवि- 
(२ © (अ 

ष्यन् युथेनानिदट्ई इदविभूतानग्रौ जुदति तान् देवा 
ठुपनिरूरुधुस्त ऽउपनिरुड्धा नोपावेयुः ॥ ३ ॥ 

[कर् $ © | © 

ते होचुः। न वु ऽइमेऽस्य यामं चिद्यदय्मौ हविज़ु - 
ति नेतां प्रतिष्ठा सुपर्व पशनय्निं मथित्वाघ्नावचचि 

* 'पुज्ञोयन्तः-इति सा०-सम्मत इति डा०-वेबर्ः। ` 

† (चन्”-इति ग, घ । 

{ श्वुनंः-दति सा ०-सम्मत इति डा ०-वेवरः । 
55 



४३२४ ॥ श्रत पश्यब्राद्यणम् ॥ (पर सत्रा) 

जुहवाम ते व्वेदिष्यन्तयेष वे किल दविषो याम रषा ` 
प्रतिष्ठाप्नो वे किल इविजंहतौति त॒तोभ्यवेष्यन्ति ततो ` 
रातमनस आलम्धाय भविष्यन्तौति॥ 8॥ 

त उपरुध्येव पशन् ¦ अभ्रिं मथित्वाग्नावभ्मि मजद्व्- ` 
स्तेऽविदुरेष वं किल हविषी थाम रुषा प्रतिष्ठाघ्नौ 
वे किल हविजहतौति ततोऽभ्यवायंस्ततो रातमनस 

आ्आलम्भायाभवन् ॥ ५॥ 

तथो ऽर्वेष॒ रतत् । उपर्द्धंव पश म्नि मथित्वा- 

य्रावचिं जुहोति सु व्वेदेष वं किल हविषो याम रषा 
प्रतिष्ठान वे किल खविरजह्तौति ततोभ्यवेति ततो ` 

रातमना आलम्भाय भवति तसमादुपाङ्त्य पश मग्न 
मथित्वा नियनक्ति ॥ & ॥ 

तदादः । नोपुाकुर्यान्ाभिं मन्येद्रश्ना मेवादाया- ` 
्ेसोपपरत्याभिधाय नियुच्ञयादिति तदु त॒था नु ॑ 

कुर्या्थाधमं' तिरश्चुथा चिकीरपेदेवं तत्तस्मादेतदेवा- ` 
॥ 
॥ 

नुपरौोयात् ॥ 9 ॥ 

शृ ठृण माद्मयोपाकरोति । दितौयवाल्रिणधा । 
ऽइति दितौयवान् डि वौयेवान्॥ ८ ॥ 

स ठुण सादते । उपावौरसील्युप हि दितौयोऽवति 

* 'ः"-इति ग, घ। 



(ऽख० इत्रा० ) ॥ टतोयकार्डम् ॥ ४३२५ 

तस्मादाहोपावौरसौत्यप देवान्+ देवोव्विशः प्राग।रिति 

व्यो वा ऽरुता व्व य॒त्यश्वोऽस्यिषत देवेभ्य इत्येवे- 

तदाह यदादोप देवान्! दवौव्विशः प्रागरिति ॥ € ॥ 
उशिजो व्वह्ितमानिति। ब्िद्वासो हि देवास्त्- 

स्मादादहोशिजो व्वह्ितमानिति ॥ १०॥ 

देव त्वष्टव्वुसु रमेति। त्वष्टा वु पश्रना मौष्टे पशवो 
व्वुसु तानेतदेवा च्तिष्ठमानांस्बष्टार मववच्रुपनिमदेति 

यदुह देव त्वष्टव्वेसु रमति ॥ ११॥ 
हव्या ते खदन्ता सिति। यदा वा ऽश्तु ऽर्तस्मा 

ऽच्रधिथन्त युविरभविषयस्तस्मादाद दव्या ते खदन्ता 

सिति ॥ १२॥ 

रेवतो रमध्व मिति। रेव॒न्तो हि पशवस्तुस्मादाद 
रेवतो रमध्व समिति बेहस्यते धारया व्व नौति ब्रह्य 

वे हस्तिः पश्वो वसु तानेतदेवा तिष्ठमानान् 

ब्रह्मणव॒परस्तात्पुयदधुस्तननान्यायस्तुथो ऽएवंनानेष॒ 

रतद् ब्रह्मणेव परस्तात्पयरिदधाति तन्नातियन्ति तस्मा- 
दाह बहस्पते धारया व्वशनोति पाशं कत्वा प्रति- 

मुज्वत्यथातो नियोजनस्यव् ॥ १३॥ € [9. ३. | ॥ 

॥ इति पञ्चमप्रपाठके षष्ठं बाह्यणम् ॥ 

^, { देवा-द्रति ग, घ | 1, ऽ शराग्चु-दरति ग, घ । 



४२६ ॥ ̀ग्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( १प्र" कत्रा) । 

परःमियोजनाय सवया यूपेनेव भवितव्य मित्य ` मथे 

माख्यानसुखेनोपपादयति- “पग्ुशच वे यूपश्चत्यादिना । अविना- | 

ग्तावित्ययेः । व्याधिं दश्यति- नवा खत इति। यतो यपं | 

विना पश्वालम्भो नासि, केनापि प्रकारेण न तथा खात्, यथा | 

पशोर्युपेन; श्रतसतदुपपद्त दत्ययेः । तत् प्रदश्वेते- “न इ वा | 

इत्यादिना । “एतस्मै वच्छमाणाय देवाना मन्नमावाय नः ॥ 

(चचमिरे' चममाणा भवन्ति, न्न मभविग्यननिति' यत् च्रस्ति, ` 

तस्या भित्य्थः । चयथा" दम्" इदानीं यूपनियुक्ताः श्रत्नं शतः । 

चरन्न मभवन्, तथा युपास्यवञ्रोद्यताया र हिते काले इत्यथः । च्रन्न- { 

भावाभावे कारण माद “यथा देवाय दिपात् पुरुष दति ॥१॥ । 

ततो देवा इति। तं य॒पम्' उच्छिभियुः" उच्छरयण 

मङुवेन् । तस्मात्" भयात् तोः भ्राज्ञोयन्त प्रकर्षेण ज्लोना? 

श्रवचनोयार श्रभवन् । ततः' डेतोः मनुखवट् दिपादाः सन्तः ` 

पञ्चात् “चतुष्पादा श्रभवन्ः ॥ २ ॥ | | † 

म्रासङ्किकं य॒पेकाद शिनौ पचं परिषमा प्रहत ॒मद्रौषोमोय- 

पट्प्रयोग माह-- च्रयोपाङ्त्य षष्ट भिति । पशपाकरणन- | | 

न्तरम्“ अरध्िमन्धनानन्तर मेव पश्णु युपि निव॒ञ्चौत । पश्रनियो- | 

१, २, ३-- प्राज्ञो यन्त'-इति, (ज्ौनाः-इति, “अवनताः-इति च छ् । 

४-- 'भ्नौवोमौयोऽतः पश्चु"-इति का० श्रो ° सू० ८, ७. २५। | 
५-- “उपावत्तध्व मि्ययं पष उपाकरणश्ब्देनोचयते, तद्यतिरिक्तं किमपि . 

न त्रयात् ; तेनोपाकरणेन अध्वर्युरुद्राटभ्यो यज्ञं परयच्छति”-दति 
या० दे (का० ओओ ख इ. ३,१७.)। ९मा० द५द ए । 
२ टौप्यनो च चष्टव्या | 



( ऽच्° रत्रा)  ॥ उतौयकाण्डम् ॥ ४२७ 

जनस्य अरधिमन्यनानन्तरकालं प्रशसति- “तद्यत्तथा न हवा 

एतस्मा अये पशव त्यादिना । पूर्वाथेवादवाक्यवत् बास्येयम् । 

“नोपावेयुः" नोपगताः पशवः ॥ र ॥ 

“ते होचरिति। नवाः देः पश्रवः यदग्नौ जङ्ृतिः। 
। यतः असयः नियोजनस्य "यामं" प्रायनम्,\ श्रग्नौ दोमलक्तणं न 

विद्" न ज्ञातवन्तः। तदेव विगिनष्टि- “नेतां प्रतिष्ठा मिति। 
"ताः होमलकच्तणां ्रतिष्टाम्ः अन्याख्यपरमपद सखितिम् अग्नौ? 

उन्तरवेदिखे “अभिम्' मन्धनजन्यम् । “एष वे किलः-दत्येतच्छ- 

ब्दा माह- “रनौ. वे किल हविजकतोति। श्भ्यरेयन्तिः 

्रवगतिं प्रायन्ति । आलम्भायः रातमनसःः दत्तमनख्काः भवि- 

व्यन्तिः श्रतिः । शिष्टं खष्टायम् ॥ ४॥ ५॥ ई ॥ 

केवलनियोजनपच् सुदादइत्य निराचष्टे “तदा्र्नापाकर्या- 

दिति । उपकरण्णद्यक्ृला प्रथमत एव शरग्नना मादायः साश्भख्येनं 

यूपसमोपं गला श्रमिधायः प्ट बद्धा “निचुञ्ात्' निचु- 

नोत ॥ ७ ॥ 

क्रम सुनत्का ददानो साथवाद मुपाकरणं विधत्ते “श्रय 

कण मादायेति? । ठणदानस्व प्रयोजन माह- “दितौयवानिति। 

“निरूणधे' निरोध करवाणि । तावता कि मायात मित्यत आह- 

९-- “यान (?) पायम्-इति ङ । 

२-- आपस्तम्बषचे उपाकरगपकारः सुवक्तः (9. १६. २-५.) । 

इ-- 'यशोनिशोधं-इति क । 



४३८ ॥ श्रतपथत्राद्यगम् ॥ ( ५प दन्रा०) 
॥ 

| 
४, 
| | 

1 

¶ 

“द्वितोयवान् हि वौयवानिति। असहायस्य यापाराचमलं 

लीक सिद्धम् ॥ ८ ॥ | 

“स ठणए मादत्त इति, । दण्णदानमन््स्याय मयेःर-- हे दए ! 

त्रम् “उपावोरसिः समौपे थ्िला रक्कोऽसि, एकः कायंकरो- 

ऽसौत्यथेः । “श्रविहृसत"-द्ति द-प्त्ययः । ्देवोः विशः 

पश्रलचणा देवसम्बस्विन्यः प्रजाः देवान्" "उपप्रागुःः प्राप्ताः 

देवताथे मुपखिता इत्यथः (< )। “उशिजो वद्धितमा- 

नितौति। दैवान् विशिनष्टि उशिजः मेधाविनामैतत्+, 

विद्वांस इत्यथः । वद्कितमान्' वोदृतमान् ( १० )। ^देव 

वष्टरिति । ल्वष्टः ! देव ! पश्टखामिन् ! वसुः वसखाख्ये धनं 

“रमः रमय, नियोजयेत्यथः ( ९१ )॥ 

“हव्या ते खटन्ता नितौति । डे पशो ! "ते 'हव्याः ह्वोंषि 

खदन्ताम्'। ^रेवतौ रमध्व मितौतिः । रेवतो" रेवत्यो गावः 

पश्वः "रमध्वं सङ्गोडष्वम् । ह “हहस्यते ! हतः परि दन- 

कमेणः खामिन्! लं वनि" पश्टलचणानि शधारय' अचर खापय ॥ 

१-- का० श्रौ° सू° ६. ३. १९९ क । 

२-- सोऽयं मन्तः-- वा० सं° ई. ऽ, १। 

३- प्रक ० ० स्० ३. १५८ । 

-- “यमु सुपस्यशयुष देवानितिः-इति का” खरो ख० ६. २.२९ ख । 

मन्तु -- वा° सं° ६. ७. २। ५-- निय° ३. १५. १९ । 

द्-- वा० सं० ६. ८.१। यद्यपि संहिताम्रन्धे एथगेवेष मन्तः, पर् भिद 

पूवेमन्लद्धेषत्वेन सखौङ्त इति ध्येयम् । 



( ऽचअ० इत्रा० ) ॥ टतौ यकार्डम् ॥ ४२९ 

मन्तं व्ाचष्ट- “उप हि दितौयोऽवतोत्यादिना । “हि-ग्ब्दौ 

लोकप्रसिद्धिद्योतनायंः। लोकं एकः कमे कन्त मग्रक्तः, दितौयः 

तत्साहाय्यकरेन त॒ मवतोति प्रसिद्धम् । “देवौर्विंश इत्यस्य 

तात्प माह- ष्टेयो वा एता विश्णो यत् पश्व दति। यथा 

विशः खखाभिनं पुष्णन्ति, एवं पश्वो इविषा पुष्णन्तौति 

तेषां प्रजारूपतो पचारः। “श्रखिषत देवेभ्य दतोति । तेषा भर्था- 

यात्मानं प्रकाशितवन्त इत्ययेः। “प्रका ग्रनखेयाख्ययो ख॒'”-दरत्यात्मने- 

पदम्, । उश्रिकूशब्दाथं माह- “विद्वांसो हि देवा इति। 

लषः प्राथनाया कारण माह-- “ष्टा वे पशूना मित्यादिना । 

वि'-गब्दः “नष्टा वे पशूनां मिथनानां रूपरत्”-इत्यादि 

खुत्यन्तरप्रसिद्धियोतनायेः । “देव॒ वष्ुवंखु"-दतिः मन्ल्भागो 

"यदाह, “तिष्ठमानान् पश्चन् प्रति "लष्टार" (दवाः “उपनिमद् 

इतिः यत् ्न्रुवन्", “एतत्* एव राह" इत्ययः । “उपनिमद? 

च्रसत्समोपे नितरां मादयेति तस्याथ: । श्रथवा “यत् अघ्वयेणा 

देव लष्ुः' इत्यभिधानम्, तत् ; पुरा यद् देवेरुक्तलचषणं ल्ुप्ाथंन 

सुक्तम्, ततस्यानौच मित्यर्थः ॥ एवं विधेषु वाक्येषु सवेजैवं यास्येयम् ॥ 

“व्या ते खदन्ता मिति । अखयाभिप्राय माह- “यदा वा 

एत इति । यद्यणुपाकरएकाले हविषा मनिष्यत्तः खदनं नोप- 

पद्यते, तथापि पलायन मकछृला यदाटता अभवन्, तदेव दविभवि- 

व्यतौत्यथेः । श्रत एव मभिघान समुपपद्यते ( १२)॥ 

९-- पा० ° ९. २.२३ । 
र-- उपरिष्टात् शद् का०र प ८त्रा० 9 क०। ते सं° २, १.८. ३। 



88० ॥ ्रतपथब्राद्यगम् ॥ ( १० दत्रा०) ` 

“रेवन्तो हि पश्व इत्यादि । नाद्यण स्पष्टम्" ॥ , 

न्रह्णेव' “पर स्तात्" परे दशे "पयदधुः' परितो श्रधारयन् । 

““श्रथातो नियोजनख्येवेति । विधान मभिधौयत दति गरेषः 

९१२ ॥ € (७. २.।॥ 

दति सायणाचायेविर चिते माधवोये वेदाथप्रकाश्र 

माध्यज्दिनिशतपयत्राद्यणभायये 

दतौयकाण्ड यन्तमाध्याये दतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

॥ इति तृतोयकाणडे पञ्चमः प्रपाठकः? ॥ 

१- सव दतत् त° स ० ९.२. € रटव्यम् । | 

२-- “कण्डौसह्या ९२७-इति क ; “कण्डिकाः ९२७-इति ख ; ॥ 

“कण्डिकासह्या २२७-इति ग, घ । तच ९ ब्रा रद कर, २ ब्रा | 

२९ कण, रे ब्रा° २७ कण, 8ब्रा० ३२ कण, १५ त्रा <= क, € त्रा. 

१२ क० ; सङ्गलनया ९२७ इति सिद्धम् ॥ 



1.12 

अदय 

षष्ठ प्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम्, 

रपि वा 

स्रमाध्याये चतुय ब्राह्मणम् । 

----<==-<#---- -- 

| ॥ हरिः ॐ ॥ 

पाशं क्लत्वा प्रतिमुज्चति+। तस्य त्वा देवहविः 

पाशेन प्रतिमुज्वासौति व्वशुण्या वा ऽरुषा यद्रज्जस्तुदेन 

मेतहतस्येव पाशेन प्रतिमुञ्चति तथो हैन मेषा 
व्वरुण्या रञ्जन हिनस्ति ॥ १ ॥ 

धुषा मानुष इति। नवा ऽश्त मपरे मनष्यो 

ऽशृष्णोत्स ॒यदेवत्तस्य। पाशेन तद वहविः प्रतिसुच्चत्य- 

थनं मनुष्यो शष्णोति तस्मादाह धुषा मानुष 

इतिः ॥ ₹२॥ 

* (प्रतिसुञ्चति'-दइति क । 
~ ५, = शि 

† “यद् व्तैस्य'-इति क-पाठटः, डा °-वेबरेण दृद | 

{ “इति!-इति ख, (इ लतिः-द्रति ग, च| 

56 



89२ ॥ शतपथब्राद्यणम् ॥ ( दपर शत्रा) | 

थ नियुनक्ति । देव॒स्य त्वा सवितुः प्रसुवेऽश्िनो- ` 
बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्या मन्नौपोमाभ्यां जष्टं नियु- ' 
नजञ्मौति* तद्युथवादो देवताये इदविण्ह्छनादिश्त्येव . 

मेवेतदेवताभ्या सुादिश्त्युथ प्रोष््येको वें प्रोक्षणस्य , 

बन्धुमेध्य मेवेतुत्करोति॥ ३॥ 
स प्रौक्षति। अद्भास्वौषधौभ्य इति तद्य॒त खव . 

सम्भवति त॒त ॒र्वेतन्सेध्यं करोतौदुः हि यदा वुषत्य- 
थौषधयो जायन्त ऽच्रोषधीजेंग्ध्वाएः पौत्वा तत रष . 
रसः सम्भवति रसाद्रेतो रेतसः पश्वस्तच्युत खव सम्ध- . 

वति युतश्च जायते तत श्वेतन्ध्यं करोति ॥ ४ ॥ ` 

ञ्जतु त्वा माता मन्यता मनु पितेति। स हि 

मातश्चाभि पित जायते तद्यत खव जायते तत 

शवेतन्म््य! करोत्यनु खाता सगर्भ्योऽनु सखा सयणथ्य 

डति स यत्त जन्म तन त्वानुमत सारभ ऽइव्येवतदा- 

हाप्नौषोमाभ्यां त्वा जष्ट' प्रोक्षामीति तदयाभ्यां देवु- 
ताभ्या मारभते ताभ्यां मेध्यं करोति ॥ ५॥ 4 

 अथोपण्ह्लाति । अपाम्पेर्रसौति । तदेन मन्तरतो 

* भनिुयुनस्मौति-इति क, ख । 

† 'तुम्मेध्यं-इति ग, घ । 



( उख धत्रा° ) ॥ टतौ यका ण्डम् ॥ ९४द 

मेध्यं करोत्युथाधुस्तादपोषत्यापो देवौः स्वदन्त खात 

चित्सदेवहविरिति तदेन सवतो मध्य करोति ॥ € ॥ 

अथादाग्नये समिद्युमानायानुङ्हति। स उत्तर 
माधार् माधार्खयासःस्यशेयन्तखुचौ पर््यैत्य+^ जदा पशु४ 

 सुमनक्ति शिरो वुं यन्नस्योत्तर आधार शष वा ऽच 
यन्नो भवति यत् पश्स्तद्यज्न ऽरखवतच्छिरः प्रतिदधाति 

तस्मान्ना पशुः सुमनक्ति॥ ७॥ 

स॒ ललाटे स॒मनक्ति। स॒न्ते प्राणो व्वातेन गच्छता 
सिति स सङ्गगनि य॒जवेरित्युशसयोः सं यज्नपतिराशिषति 
श्रोणखोः स यस्मं कामाय पश मालभन्तं तत् प्राप्र 

हौत्येवेत दाद ॥ ८ ॥ 

इदं वं पशोः सजञ्ज्ञष्यमानस्य । प्राणे व्वात मपि 

पद्यते तत् प्राप्रहि यत्ते प्राणो व्वात मप्पुच्याता 

ऽइत्येवेतदादह स मज्गानि य॒जकैरित्यङ्ग्वा ऽअस्य यजन्ते 
तत् प्राघ्हि यत्ते ऽङ्गचजान्ता ऽइयेवेतुदाह सु यज्ञपति- 
राशिषिति यजमानाय वा ऽर्तेनाशिष माशसते 

तत् प्राप्रुहि यच्छया युजमानायाश्षि माशासान्ता 

इइत्येवेतदाद सादयति सुचावुय प्रवरायुाश्रावयति सौ- 
ऽसुावेव बन्धुः ॥ € ॥ 

* (पखेत्य *- इति ग, घ । †{ “अभिः- इति स्यात् सा०-सं°। 



४४४ ॥ श्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( दपर शत्रा) | 

अथ दितौय सुाश्रावयति। दौ च होतारौ भुवतः । 
स॒ मैचावरुणायादेवाश्रावुयति यजमानं त्वेव प्र . 
णौते ऽश्िह दृवौनां व्विशां पुर रतेन्य्रिहि देवतानां 
मुखं तस्मादादाग्रिह देवोनां व्विशां पुर रएतेत्ययं यज- 

मानो मनुष्याणा मिति तः हि सोऽन्वद्धा भवति युखि- 
नद्ध य॒जते तस्मादादहायं यजमानो मनष्याणा मिति 

तयोरस्थरि गाहपत्यं दौदयच्छतः हिमा दाय+ ऽइति 

तयोरनात्तानि गाहपत्यानि श्त वर्षाणि सन्ित्ये- ` 
वेत॒दाह ॥ १० ॥ ` 

राधाध्सौत्सम्यच्वानावसम्पच्वानो तन्व इति। . 

राधारस्येव सुम्य्छायां मापि! तन्रित्येवैतदाहइ तौ इ । 
यत्तन्रपि सम्यच्चौयातां प्राम्रियजमानं दहेत्सयदन्नौ ` ॥ 
जहोति तदषोऽग्रये प्रयच्छत्यथ या मवाचत्विजो . 
युजमानायाशिषि माशासते ता मस्मे सववा मग्मिः 

सुमङ्खयति तद्राधाःस्येव सुम्युञ्वाते नापि तनूस्तसरा- ` 
दाह राधाध्सोत्सम्यृज्वानावसम्यच्वानो तन्व इति ॥ 
११॥ १॥ 

॥ इति षष्ठप्रपाठके प्रथमं ब्राह्यणम् ॥ 

“ द्मा व्वाय्*-इति ख, हिमादाय् इति ग) 

† “नापि? इत्येव पाठः स्यात् सायण-सम्मतः | 



| १ 

( ऽख० शत्रा ) ॥ टलोयकाण्डम् ॥ ४४१५ 

समन्त्रकं बन्धन माह-“पाग्रं कवा प्रतिमुद्धतौति\ । पाशाय 

न्थ्या सुषिर कला, तस्सिञ्जितर मयं बहिः प्रसायं, बदहिगेतं 

पाश माङुष्य, यथा भरो न गलति, तया क्ता वदघ्नौयात् ॥ 

तस्य लेति? । हे देवहविः! पशौ ! लाम् तस्य 

पागरेन' ्रतिमुञ्चामि' । (मानुषः च्रं केवलं “धर्षा धषेएधम । 

“वहण्छेत्याद् । वध्रामौोति बन्धनकमेणणो वरूणाभिमानिकलात् 

तत्ाघनश्धताया वरुणसम्बस्धिरज्नोः तत्वम्, त मपि परिहाय 

मन्त्रेण वन्धे सुति खतपागेन बन्धौ भवेत् ॥ १९ ॥ 

“न्धर्षा मानुष इतौति । मन््रभागस्य तात्पये माह-- न वा 

एत मग्र दत्यादिना । चस्मात् पदएधषंणसामथ्ये मनुय्यस्य देवक्त- 

पाग्रविमोकायत्तम्, चरतो मन्तो “घषा मानुषः दूतिः रते 

दूत्ययेः ॥ ₹२॥. 

“त्रय नियुनक्तोत्यादि । स्यष्टम् । देवता निदेग्रस्य प्रयोजन 
माद “ययेवाद् दूति । “यथेवः “शरदः असुभरिन् द शेपूेम।सयागे 

हविनिर्वापे देवतादभेनम्, "एवम् इदानौ मपि प्रोक्षतौति । 

एको वा इत्यश्रर् गतम् ॥ २ ॥ 

“ख प्रोचतोति२ । “श्रह्मुस्वोषधौग्य इतीति । ब्रह्मः" च 

“्रोषधोगभ्यः' च सम्भृतं लां ्रोत्तामि' । “मेध्य करोतौति। सज्- 

ज्ञपनायं वाह्यमानं तरां माजादिरनुमन्यताम् । “सगभ्यःः समाने 

१९-- करा ° श्चो° सू०° ६, ३. २७ | स वा० स° &. <. २ । 

द-- का० श्रो ° ९. ३, ३९ । £-- वा० सं° ६. €, ९। 



8 ४& ॥ ग्रतपथबाद्य णम् ॥ ( ईप शब्रा०) 

उदरे भवः, ्रनुसखः' समानल्यानः, सयुथ्यः" समानदूये भवः, । 

सवेरनुमतं लाम् “्र्नोषोमाभ्याम्ः श्रथाय श्रोचामिः ॥ | 

मन्तस्य परमप्रयोजन माह-- “तद् यत एवेत्यादिना । कथं 

ताभ्यः सकाशात् पाशासम्भव दति, तदुपपादयति- “ददं दिस, | 
यदा वषेतौत्यादिना । च्रापश्चौषधयश्चोपादानकारणम्, मातापित- । 

रावाञ्रयलेन निमित्तकारणम् । श्रतस्तत्सकाश्रान््ेध्य करोति ¦ | 

सगर््यादौना मपि जन्मसम्बन्धसम्भवात् तेन सम्बन्धिना सगर्भ्यादि- ` 

नानुमन्यत इत्युक्तं भवति । स्पष्ट मन्यत् ॥ ४, ५॥ | 

“चरथो पगटहातोति° । प्रोक्षणएश्रषंः पानायं मुखसमोपे घार- । 

येत् । हे "पशो ! लम् रपां जलानां "रूः" पानग्नोलोऽसि । 

"तत्ः तस्योदकस्ान्तः-प्रवे शात् “एनं प्रम् “अन्तरतः मेध्य | 

करोतिः ॥ | | 

श्रयाधस्तादि ति“ । च्रधस्ताद्पोच्चएमन्लस्याय मयेः- हे रापो | 

देषीः" श्रापो देयः! खदन्तु' खादयन्त् । तथा स पष्टः “खात्तं 
सुट खोहृतं भवतु । पश्टविगरेव्यते- देवहविः" देवतयोहंविश्धत । 

मिति, ॥ ई ॥ 
“अथाहाश्ये समिध्यमानाचेतिः । श्वामिधेन्यथं सम्मेषं कुर्यात् । ¦ 

“स उत्तर माघार माघा्यंति । दितोय भिल्ययेः । 'खूचौः | 

१९- का° ° खू० ६. ३. ३२ । ₹-- ्परोच्तगणोगेषः-इति । . 

द-- वा० सं ६.९०. १। ४-- काश्रो० ख ई. ३, २३। | 

४-- वा० सं ६.१०. २। ६ 719 शे सू° ६. ६०१ ॥ 

७-- काण श्रो० खु द. ४.२। 



( ऽख० 9त्रा० ) ॥ ठतौयकार्डम् ॥ ४8७ 

जहपग्डतौ संस्शेयन्", पुनरुत्तरतः “पत्य जुङ्ा' उत्तराधा- 

रावशििष्टेनाज्येन "पश्म्' “अन्तिः आद्रौकरोति । तत् प्रशंसति- 

“शिरो वे यज्ञस्योत्तराघार इति । | प्रधानलात् "पष: यज्ञः", 

तस्य ॒प्रथमतोऽनुष्टेयलात् शिरलम् । अत श्राघारगरेषेणाञ्जनेन 

यज्ञः “शिरः' स्थापितवान् भवति ॥ ॐ ॥ | 

अरवयवावयविभेदेन मन्तभेद माद- “स ललाट समनक्ति? 

सन्ते प्राण इति? । वाद्यवातस्यैव शरौ रान्तःप्रवेशेन प्राणएलवात् तस्य 

वातप्रा्चियक्ता । अङ्गानि" “यजत्रः यागेः “सङ्गच्छन्ताम्? । तथा 

"यज्ञपतिः यजमानः “्रागििषाः “सङ्गच्छताम्ः । एतेन ओण्योः 

अनक्ति। अथ छत््रतात्ययं यज्ञविषया श्रा ग्नौरेषेत्याह- “ख यस 

कामायेति ॥ ८ ॥ 

मन्त्रान् क्रमेण व्याचष्टे- “ददं वे पश्रोरित्यादि। दं 
वच्छयमाणम्, लोकप्रसिद्ध भित्यथेः । सामान्येनोक्तं विशेषेण योज- 

यति-- “तत् प्राज्रुहौति । यद्येतन्निमित्तेन प्राणो वात मभिप्येत, 

तत् प्राभरुौत्येवेतद्ाहेत्यथेः । गतप्राय मन्यत् । चच र्चम्- 

“श्रा प्रयाजेभ्य उन्तराघार माघाये प्रं पूवे समनक्ति ललाटांस- 

ओणिषु सन्त दति प्रतिमन्म्?- इति ॥ 

“सादयति खूचावध प्रवरायाश्रावयतौ ति । जह्भपग्तौ साद् यिला 

 १- का० खौ ° ख €. ४. २। 

र वा सण ६.१०. २, ३, ४। 
इ-- का० श्रो खू° ६. ४. ३ । 



8४८ ॥ ् रतपथब्राद्य णम् ॥ (दपण शब्रा) 

म्वरायाश्रावयेत् । आश्रावणायेवादं प्रतिगत मादिति 

“सोऽसावेव बन्धृरिति ॥ ९ ॥ | 

“चरथ दितौय माश्राकयतोति" । मेचावरुणस्यापि हदो चका 

लाद् “द्वौ दत्र होतारौ भवत इत्यक्तम् । द्वितौ काश्रावणं किमथे 

भित्याद-- “क मेवावरुणायाहेवा्रावयतौति । सः" अध्व; । 

“यजमान ल्वेति । “एव'-कारेणएलिजां प्रवरणं निषिध्यते ॥ 

यजमानप्रवरनिगदस्याय मयेः- रचचिः' खल् देवीनां विशं 

देवसम्बज्धिनोनां प्रजानां “पुर एताः मुख्य इत्ययः । तथा (मनु- 

व्याणां विशां "यजमानः “पुर॒ एताः मुख्यः । सवेऽपि प्राणिनिस्त 

मनुद्धृत्य भवन्तौत्ययेः । "तयोः" श्र्ियजमानयोः "गा हपत्यं' ग्टद- 

पतिकमे ्रस्यूरि" अनाश्वम् । श्रतवषेपयन्तं दि दौ ्ानुयष्टवयलेत 

श्र्रस्तत्वं यजमानस्य च गारंपत्यसम्बन्धः । राधांसि इत्" श्रन्ना- 

नयेव “सन्यञ्चानौ" भिश्रयन्तौ । तन्वः" तनूः श्रसन्यचानौ' शरौर- 

सन्कों यया न स्यात् ॥ 

कमेण व्याचष्टे “श्र्िहंत्यादिना। “तं हि सोऽन्वद्धां भवति, 

यस्मिन्नद्धं यजत इति । यस्मिन् दभः राद्रे रयं यजमानो 

"यजते, “सोऽन्वद्धः'; न्तं हिः त मनु.। “हौने-दत्यनोः 

कमेप्रवचनौयलम्? । “अ्यूरि'-शब्दाथं माह “श्रनारत्तानि गाहे- 

पत्यानौति। राधांसि" इत्येतद् विभज्य व्याच्टे- “राधां खेबेत्या- 

दिना । इच्छन्द एवायं र । तेन निरसनोय माह-- “नापि तन्- 

९-- का० श्रो खु° ई. ४. 8 त्यम् । 
र~ पा० द° १. ४.८६ । द मन्ले इति शेषः । 



( ऽ शत्रा ) ॥ टतौ यकाग्डम् ॥ ४४९६ 

रिति । विपक्तं बाधक माद- “तौ इ यत्तनूरपौति । नलु “सं 

राधांसि सन्पचानौ "-दत्यक्तम्, सन्पकंशच परस्यरप्रदा नसव्यपेचः कथ 

मच सम्मवतोति, तद्पपाद यति- “स यदा्नौ जहोतौति । 

यद्श्नौ प्रदानम्, यश्च॒ तदग्नौ सम्पकेः, खलिग्मिः यजमानाच 

माशास्यमानान। फलानां तुष्टेनाग्मिना दन मस्ति, तदेवाग्मयज- 

मानसनयद्धः । "तत् तेन प्रतिपादितप्रकारेण तौ राधांसि सन्य 

चाते' दति ॥ ९१०, ११॥१९[७,४.)॥ 

दूति सायणाचायंविर चिते माधवोये वेदाथप्रकाश्र 

माध्यन्दिनिश्रतपथब्राह्यणभाय्ये 

ठकोयकाण्ड सप्रमाध्याये चतुथं ब्राद्यणम् ॥ 

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन् । 

पुम्धाखतुरो देयाद् विदयातौयमदेश्वरः ॥  ॥ 

ब्रह्माण्डं गोखदखं कनकदयतुला पूरुषौ खणंगभम्, 

सप्तान् पञ्चमो रौसतिद तरुलताघेलुसौ वणम: । 

रन्नोखां रुक्मवाजिदिपमदहितरयौ सायणिः सिङ्गनार्या, 

वभ्राणोदिश्वचक्र प्रथितविधिमहाग्रतयुक्त घटञ्च ॥ 

धान्यादि धन्यजन्मा तिलभव मतुलः खणेजं वणंसुख्यः, 

कार्पासौयं कृपावान् गृडकृत मजडो राजतं राजपून्यः । 

श्राज्योत्यं प्राज्यजन्म्रा लवणज मनृणः श्राकंरं चाकंतेजाः, 

रन्नाच्छो रन्रूपं गिरि मरुत सुदा पा्रसास्िङ्गनायेः ॥ 

97 



१० ॥ कतपथ्त्राद्यगम् ॥ ( ईप शत्रा) 

इति श्रौमद्रानाधिराजपरभेश्वरवैदिकमागेप्रवत्तंक- 
श्रौहरिहरमदहाराजसासराज्यधुरन्धरेण 

सायणाचार्येण विरचिते माधवोये बेदारथपरका 

माध्यन्दिनिग्रतपयन्राह्मणभाये ` 

 इतोवकाण्ड सक्तमाध्यायः समाप्तः ॥ ७॥ 



( उखः शत्रा) ॥ हतौ यकाण्डम् ॥ ̀ ७१५९ 

[ श्रयाष्टमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्. | 

तद्वेतत् प्रतो होता दोठषुदन ऽउपविशति ।^ 

तदु पविश्च प्रसौति प्रतोऽध्वयुः सुचावादत्ते ॥ १॥ 

अथाप्रौभिश्वरन्ति। तदयुदाप्रौभिश्वरन्ति सर्व्वेणेव 

वा ऽरुष मनसा सर्ववे शेवात्म॒ना यन्नः सम्भरति सञ्च 

जिदीषति यो दौशते तस्य रिरिचान इवात्मा भवति 

त मेताभिराप्रौभिराप्याययन्ति तद॒दाप्याययन्ति त॒स्मा- 

दाप्रियो नाम तस्मादाप्रौभिश्चरन्ति ॥२॥ 

ते वा ऽत ऽरुकादश प्रयाजा भवन्ति। दु वा ऽङमे 

परुषे प्राणा आआत्मेकादशे यस्मिननेत प्राणाः प्रति- 

षिता रतावान्वं पुरषस्तदस्य सव्व मात्मान साषप्याय॑यन्ति 

तस्मादु काद्श प्रयाजा भवन्ति ॥ ३ ॥ 

स आञ्राव्याद । समिधः प्रेष्येति प्रेष्य प्रेष्येति चतुथे 
चतुर्थे प्रयाजे समान॒यमानो दशभिः प्रयाजै्चरति 
दश प्रयाजानिष्टाह शस माहरेत्यसिं वं शस इत्या- 
चष्ते ॥ ४॥ ` १ 

* नास्घयेतच्छेद चिङ् मुितप्रस्तकादन्यच ! ` 



४५२ ॥ ग्रतपचत्राद्ययम् ॥ (दप रत्रा}. 

अय यपशकल मगदत्ते। तावग्रे जह्वा श्रत्वा पश्नो- ` 
ललाट मपस्प्रश्ति टतेनाक्तौ पशंस्रायेथा मिति ववजो 
वं यपश्कलो व्वेजः शसो व्वज अन्यं त मेवेतत् 
रुत्ल व्वुजः सम्भृत्य त॒ मस्याभिगोप्तारं करोति नेदेनं 
नाष्ट्रा रक्षारसि हिनसन्निति पनयंपश्कल मवगद- 
त्येषा त प्रज्नाताश्रिरस्ित्याह शमु प्रयच्छन्त्साद्यति 
सखचो ॥ ५ ॥ 

च्ुयाह पयमग्रयेऽनुत्रहौति+। उरमुक मादायाभरौ 
त्युय्नि करोति तद्यत्यग्यभ्निं करोत्धच्छटि सेवेन 
मेत्दथचिना प्रिण्ह्वाति देनं नाष्रा रक्षाध्सि 
प्रशानित्यभिदहि रसा मपहन्ता तस्मात्ययेम्निं करोति 
तद्यवेनः श्रपुयन्ति तदभिपरि हरति ॥ & ॥ 

तदाहुः । पुनरेतदुस्मुकःः दरेदथाचान्ध सेवां 
निम्म॒थ्य तस्िनेनः खरपयेयरादहवनौयो वा ऽखष न वा 
ऽएष तसम य॒दसिन््तः ्रपयेयुस्तस्म वा ऽएष युदसि- 
ञ्च्छत॒ जहयुरिति ॥ ७ ॥ 

त॒द् त॒था न॒ कुयात्। य॒था वु` ग्रसित मेव मस्यैतद्ध- 
वति य॒देनेन पुयश्नि करोति स युथा ग्रसित मनुदहाया- 

-------------- ~~ 

* "दछ्ौतिः-दइति ग, घ। 



( च्य० शत्रा० ) ॥ टतोयकाशडम् ॥ ४५३ 

च्छिद तदन्यस्म प्रथच्छेदेवं तत् तस्मादेतुस्येवोल्सुक- 
स्याङ्गारान्निमुदय तस्मिन्नः: ्रपयेयुः ॥ ८ ॥ 

्रथोर्मुक मादुयाद्नौत् पुरस्तात् प्रतिपद्यते। अश्रि 

मेवेतत् पुरस्तात् करोत्ययिः पुरस्तान्राष्रा रष्षाध्स्य- 
पघनेत्यथाभयेनानषष्टंण पश्च नयन्ति तं वपाश्रुपणौ- 
भ्यां प्रतिप्रशयातान्वारभते प्रतिप्रखातार मध्वयुरध्वयुं 
यजमानः ॥ € ॥ 

तदाद्ः*। नैष युजमानेनान्बारभ्यो खत्यवे छतं 

नयन्ति तस्सान्रान्वारभेतेति तदुन्वेवारमेत न वा ऽर्त 

खत्यवे नयन्ति यु यज्ञाय नुयन्ति तस्माद्न्वेवारभेत 

यज्ञादु हेवात्मुान मन्तरियाच॒न्नान्वार मेत तसमाद्न्वे 
वारभेत तत्यरोक् मन्वारब्य' भवति व्वपाश्रुपशौभ्यां 

प्रतिप्रस्थाता प्रतिप्रस्यातुर मध्वयुरध्वयुं यजमान एतद् 
परोक्ष मन्वारव्य भवति ॥ १० ॥ 

थ स्तौर्णाये व्वेदेः। दे ठे ऽअध्वर्युरादत्ते सु 

आश्राव्याहोपपरेष्य होतव्या देवेभ्य इत्येतद् व्वेश्देवः 
पशो ॥ ११॥ 

थ व्वाचयति। रेवति यजमान इति व्वाग्बं रेवत 
---------- 

* ः-द्तिगःघ। † शशैः-दइति ग, घ । 



४५९ ॥ श्रतपयत्राद्छयगम् ॥ ` ( ईप्र° र्ना) | 

सा अदाग् बह व्वुदति तेन व्वागरेवलौ प्रियं 
धा आआविशरत्यनात्ति माविशेत्येवेतदाहोरोरन्तरिष्ात् ` 

सजदषेन व्वुातेनेत्यन्तरिष्षं वा ऽनु रषश्चरत्यमल 
सुभय॒तः परिच्छिन्नं युथायं पुरुषो ऽम्ल उभयुतः ` 

परि च्छिन्नोऽन्तरिक्ष मनुचरति तद्यातेननः संविदाना- 

नरि क्षान्नोपाये्येवेतदाह यद्ाहोरौरन्तरिश्षात् सजू 

दषेन व्वातेनेति ॥ ११॥ 
अस्य॒ हविषस्त्ना यजंति । व्वाच मेवेत॒दाहाना- 

तस्यास्य हविष आत्म॒ना यजेति समस्य तन्वा भवेति 

व्याच मेवैतदादानान्तस्यास्य हविषस्तन्वा सुम्भ- 

वेति ॥ १३॥ 

तयुबेनं व्विशसन्ति । त॒त् पुरस्तात् दण मुपास्यति 
वर्धो व्वुर्पोयसि यन्न यज्ञपतिं धा इति बहिरेवास्रा 
ऽरुतत् स्तणाल्यस्कन्नः हविरसदिति तद्यदवास्याच व्वि- 

शस्यमानस्य किञ्चित् स्कन्दति तदेतस्मिन् प्रतितिष्ठ- 

ति तथा नामुया भवति ॥ १४ ॥ 

चथ पनरत्याहवनौय मभ्यावत्यासते। नेदस्य सञ्ज्ञ- 

प्यमानस्याध्यका असामति तस्य न कटेन प्रत्नन्ति 

मानुषः हि तन्नो ऽरव॒ पञश्चात्कणं पिद्रदेवत्यः 

तद्पिगुद्य वेव मुखं तमुयन्ति व्वेष्क वा कुव्वन्ति त॒न्ना- 



( सण शत्रा ) ॥ टतौयकार्डम् ॥ ४११ 

इ जहि मारयेति मानुषः हि तत्सुञ्ज्ञपथान्वगल्तिति 
तद्धि देवचा स यदादान्वगल्नित्येतदहि दष देवाननु- 
गच्छति तस्मादाहान्वगन्निति ॥ १५ ॥ 

 तदुचेनं निविश्यन्ति। तत्पुरा सञ्जुपनाच्लदोति 
स्वाहा देवेभ्य इत्यथ यदा प्राह स॒ञ्ज्नत्तः पशुरित्युथ 

जहाति देवेभ्यः सख्वाहति पुरस्तात् स्वाहाकृतयो वा 

ऽअन्धे देवा उपरिष्टात् खाहाक्तयोऽन्ये तानेवेतत् 
प्रणति त् ऽर्न मुभे देवाः प्रीताः खगं लोक+ 
मयिवहन्ति ते वा ऽएते परिपश्व्ये इइत्याहतौ 
स युदि काम॒येत जुहयादेते यद्य काम॒येतापि 

नुद्धियेत ॥ १६ ॥ २॥ 

॥ इति षष्ठप्रपाठके दितौयं ब्राह्मणम् [८. १. |॥ 

॥ ओ्रोगणेश्ाय नमः ॥ 

थस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निमेमे, त महं वन्दे विद्यातोयंमहेश्वरम् ॥ १ ॥ 

हो जादिप्रवरण्णनन्तरभाविन प्रयोग माह- ““तद्यवैतत्मटृतौ 

होता दोटषदन उपविश्रतोत्यादिनाः । रोढषदनं वेदेरुत्तरा 

* “खगेष्लो क"-इति, 'खगे्लोक-डति च पाठौ दृश्येते । 

१-- का० ओरो° खु ३. २. १ । १५7० ३९५९० १पद्ितश्च द्रदटयम् । 



४५९ ॥ 9्रतप्त्राद्ययणम् ॥ ( ध्पन ख्रा०) 

ओणिः । "तत्ः तच "उपविश्य' भ्रसोतिः “त्रभ्नि्होता वेतु" 

इत्यादि खुगादापनम् । निगदेनानुजानाति- ““टतवतौ मध्व्यो 

खच मास्यस्त"- त्येवं रूपेएरः ॥ १९ ॥ 

“्यप्रौभिश्वरन्तोति । शमित्तननपादित्यायेकाद शर प्रयाजा 

आप्रियः । नामनिवेचनेना प्रियं प्रशंसितुं तत््रटृत्तिनिभित्तस्याणा- 

यनस्य सम्भावना माह-- “सव॑णेव वा एष मनसा सवंणेवात्मना 

यज्ञं सम्भरतोत्यादिना । "एषः' दौ चितः -सर्वैणेव मनसाः सव 

णात्मना" मनोव्यतिरिक्रेन प्राणादिसद्घातेन, सवषां ततैवोपज- 

वत्वात् । चरतः सज्जिहौषेतिः संहत्ते मिच्छति । ततो “रिरिचान 

दूवः रिक्तः शून्य दव ्रात्मा भवतिः । तस्मात्" आष्यायनसाध- 

नलात् ्राप्रियःः इति तन्नामनिवेचनम् ॥ २ ॥ 

आ्आयायनसाघधनव मेवोपजोव्येकाद् शलं विधाय प्र्ंसति- 

तेवा एत एकादश प्रयाजा इति । सप्त ग्नौषेष्छाः, इावपानौ, 

नाभिरंश्मो, तेषा माधारो रेह एकादश दति विवेकः ॥ ३ ॥ 

“ख श्राश्रावयादत्यादि । समिद्याग एव समिधः प्रेयः (दतिः 

एवं ब्रूयात् । तनूनपा्रखतोनां प्रव्य-परेख' इति' एवं नाम 

निरदिशत् । ““चत््ं-चतुथं प्रयाजे समानयमान दति । जृहगतेन 

ष श्रौ ° खू° ३. २. १५ । १भा० ₹५०ए ० ९ पद्भतञ्च ददवयम् । 

२-- ९का० शअ० रत्रा १कगडया माघ्नात खवेष मन्तः । 

र-- “अथात आअपियः"-इव्यादिग्रश्ोऽजालोच्यः (निरु० <. २. १-9.) । 

४-- १० ३७१० टतोया टोप्यनौ दया । 



( च्छ शत्रा) ॥ तौ यकाण्डम् ॥ ४५७ 

राज्येन प्रयाजचयं कता, पुनरू पश्डति खित माज्य मय चतू्यादि- 

स्तमान्तप्रयाजचतुष्टयाय समवनौोय, पुनरष्टमादेकाद श्रान्तप्रयाज- 

चतष्टयाथं मष्टम मवनयेदित्य्थः । दग्रमप्रयाजानन्तर शश्रासम् 

श्रसिम् आहरः दतिः ब्रूयात् । “श्रु दिखायाम्”“ । श्रते 

दस्यते श्रनेनेति “ग्रासः असिः" । शासशिद्धस्याप्र सिद्धस्य प्रसिद्धायंता 

मभिप्रेत्य बयाचष्टे- “चरसि शष इतौति ॥ ४॥ 

“श्रथ चूपश्रकलाविति । यूपशकलौ जङ्धा अरग्रगतेनाज्येन 

समच्य, ताभ्या मक्राभ्यां "पश्नोलेलाट मुपस्पशति? । तन्न्याय 

 मयेः- हे एतेनाक्तौ खर्क्ञधितौ ! युवां "पशून्ः चयेथाम्२ । 

चत्र एचम्- “खर् मादायात्कोभौ ज्ये ताभ्यां पश्रोलैलार 

सुपस्युशति" इतेनाक्ताविति*“-दूति ॥ 

वज्रो वा इत्यादि । यूपशरकलादौनां वञ्जल प्रागुक्रम्र। 

“एषा तेः-दति ब्रुवन्, शश्रासम्' उत्सृजतोऽस्य हविषोऽवदानाय 
प्रायच्छन्" । “एषाः अष्टाभिः ह शमितः ! ते प्रज्ञाता अस्ुः- 

द्रति श्राह'॥ ५ ॥ । 

 ^च्रथाह पयद्रयऽनुनरद्ो ति । श्रय' खचोः सादनानन्तरम्, 

"पवग्रयऽनुन्हौति' उन्का, प॑प्रौ करोतिः पशोः परितः रश्मिं 

९-- ्वा० धं० ७२७ घा० | 

२,४-- का० ओौ° सु० ६. ४. १२ । 

३,५-- वा० सं° ६. १९. ९। 
६-- परस्तात् 9. ९. २०, ३९ ( ४२५ ए° ) द्रदधव्यम् | 

७-- काण्श्रौ० सू° ६. ५.१९। 
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8५८ ॥ शतपथब्राद्यगम् । ( दपर रत्रा) | 

करोति, उल्लकेनाभ्र ब्ग: । “श्रच्छिद्र मवेन भित्याद्ययेवादः स्यष्टायः। 

तर्न तन्तं सादयिला खुचोच्चालाल सुत्तरेख श्रमिता अपोल्िखति, ` 

पयेग्रये तु वाचयति, ्राहवनो यादुलुक मादाय असिंचिः समन्तं | 

प्येति, पञ्चात् शामि चदे शयूपचालालाहवनो याज्यपशगरा मितो 

वेति । ^तदट् यत्रैनं श्रपयन्ति, तदभिपरिहरतौति । चच 

श्रामिचोत्तरभागे “एनः प्रर श्रपयन्ति, तत्" सानम्. “श्रमिः 

लच्य “एनम् उल्मुकं पाकां माहरेत् ॥ ई ॥ 

उस्मृकदहर एविषय केषाञ्चित् पक्षम्, तदयुक्तिञ्चोपन्यस्य निरा- 

ड्य खपक्तं खापयति- “तदाङ्ः पुनरेतदुल््मकं हरेदया चान्य 

मेवािं निमेन्थ्य तस्मिन्नेनं अपयेयुरित्यादिनिा । पुनः पयभ्रि- 

कर एानन्तरम् “एतत् उल्मृकम्' “हरेत्” श्राहवनोधे स्थापयेत् । 

“च्राहवनोयो वा एष इति । यतोऽय माइवनोयः, चरतः श्रटत- 

हो मायं एषः, प्टतश्रपणाय नाहंतोति तेषा मभिप्रायः ॥ ॐ ॥ 

“तदु तथा न कुर्यादिति । पयदचिकरणाद्वायं पशएस्तेनाभिना 

ग्रशितोऽभ्त् ; श्रतो मुखस्य हविः पुनराब्य पुनर्मन्धनाश्नौ अप- 

णादन्यस्मे प्रदानं कृतं भवति । तस्मात् तेषां पचो न युक्त 

दूत्ययः ॥ ८ ॥ 

श्रथाप्नोद्रप्रतिप्रख्याचध्वु यजमानानां शाभिक्नं प्रति गमन 

माह-- “श्रयोस्मृक मादाया्मो दित्यादिना? । उर्मुकश्य पुरो- 

९-- (तलस्थानम्”- इति छ । २-- “अथ तेषां- इदेव छ् । 

इ-- का० खौ स्० ६, ५.७, ८, < । 



( सख० शत्रा) ॥ एतौ यकाण्डम् ॥ ४५९ 

गमनप्रयोजन माह- “अग्नि मेवैतदिति। ततश्च किं मित्याह- 

श्रग्निः पुरस्तादिति । च्रग्यनुगमनं न युक्त भिति॥ ९ ॥ 

“तद्ाह्रिति । तेषा मभिप्राय मन्यययति- नवा एन 

मिति । केवलहननाथं नयनं चेत् श्टत्यवे नयतिः । यनज्ञाथं नयनं 

पशोः खगेप्राघ्य्थतवात् न श्टत्यवे नयन भिति खपकच्ते श्रद्धितं बाधं 

परिदत्य विपन्ते बाघ माद- “यज्ञाद् हेवात्मान भिति। 

तस्मिन् समये प्रतिप्रस्थाता वपाश्रपणोभ्यां काञ्मयेमयोभ्यां, पशम 

अन्वारभते, त मनु अध्वयैश्च; च्रतसताभ्यां व्यवधानात् प्रियमाणएस्य 

पशोः न साक्चादन्वारम्भो भवति । अतोऽपि नोक्त दत्ययेः॥ १०॥ 

“अथ स्ौर्णये वेदेदं टणे अ्रष्वयुरादत्त इति? । अनारम्भ 
समये वेदयास्तोशं बह्िषि, दणदय मादाय अन्वारभते । सः 

दणयदोता श्रष्वयेः त्राश्रावण सुत्त्का, प्रपद्य, “होतहेवया 

देवेभ्यः” दतिः श्राह । होतुरव्यान्युदिश्व, देवेभ्य उपपयः 

मेचावरूणप्रेषादनन्तर मनतरिगृ्ैषं पठतौति तस्वाथैः। अच देवेभ्यः" 

इत्यभिधानात् पणोवेश्वदेवलापादनम् ॥ ११ ॥ 

“श्रय वाचयलोतिर । “रेवतोति* । डे ररेवतिः रयिमतिं 

धनवति वा देवते "यजमाने “प्रियम् श्रभिमतम् अना्नि- 

लच्षणं “धाः धेदि । दधातेल् डिः सिचो लुकि रूपम् । यदा 

दधातेः किप । धारयितौ लम् आविश्दिद्धिय भिति सम्बन्धः, 

९-- नैतत् पदं क-एस्तके । २-- का० शौ सू° ६. ५, १०। 

द का० ण सूु० ६. ५.१९९। ४ वा० सं० ९.११. २। 



९९९ ॥ श्रतपथब्राह्यणम् ॥ (दृप्रर रन्रा० ). 

अ्रनात्निं कु वित्ययेः । यदा अनान्ेस्यास्य दविषः श्रात्मना यजेति | 

वच्छमाणएलात्^ “प्रियम् अनास्िं कन्तः पशूना विशरेत्ययेः । डे | | 

वाग्देवि ! उरोः अन्तरिचात्* विस्तोणादन्तरि चात् "वातेन सजुः" | 

समानप्रौतिः सुतौ यजमानम् अन्तरिक्ताट्, “गोपायः- इति 

परोषः। किञ्च ्रस्य हविषः यज्ञपदूलच्तणस्य इ विषः सत्मना 

अत्मना, खरूपे "यजः । श्रयः पशोः “तन्वा सम्भवं 

शरौरेण सम्भव । हे रेवति ! यजमानपशौ च सय 

यागं साधयेत्यथेः। शअरचत्यरेवतौ शब्दस्य वाग्बाचकल सुप 

पादयति- “सा यद् वाग् बज वदति, तेन वाग् रेवतौति। 

तदपेलितं दानादिधनाजेनं लोकप्रसिद्धम् । म्रिवश्ब्दायं माह-- 

“श्रनान्ति माविशेति ।. न विद्यति आआल्तियेसिनित्यना्तिः, परियः 

पदाथेः । उरोरन्तरि क्षा दित्यभिधानस्य प्रयोजन माद-““शअन्तरिचं 

वा श्रु रचश्वरतौत्यादिना मूलः मूलसम्बन्धरदितम् । न 

केवल ममूल मेव, किन्त "उभयतः" उपरि अधस्ताच परिच्छिन्नम्" 

संश्चेषर हितं सद्र रश्चरनि । तद दृष्टान्तः- “यथायं पुरुष इति । 

"तत्" तेन, अन्तरिच्े रक्षःसञ्चारकारणेनेतस्ार् वातादान्तरि- 

च्यार् गोपायतोत्याह मन्तः । ^श्रस्य हविषस््मना चज-इत्यस्या- ` 

भिप्राय माह- “वाचा मेवेतदाडहेति। एतत्तव मेव विशद यति- 

“अनान्तस्यास्येति । एतद्धवौरूपः सन् देवान् प्रौणातौत्ययेः । एव 

मुत्तरवाक्य मपि व्याख्येयम् ॥ १२, १२॥ 

९-- इहेवोत्तरस्यां कण्डिकायां दव्यम् । 



( च्च शब्रार) ॥ टतौ यकाशण्डम् ॥ ४९१ 

“तद्य्रैनं विशन्तो ति९ । “वर्षो ति? । विगश्रसनप्रदेगेऽध्वयुः 

हल मपास्यति- डे ठण ! वषः वर्षौयः प्रबद्ध लं "वर्षसि 

्रहद्धे "यज्ञपतिः "धाः' स्थापय । एतददिं्तरणेन स्थापनौोय भिति 

स्तौ ति- “वर्हिरेवास्मा एतदित्यादिना । “असमैः पश्वे । तदपि 

किमथे मित्यत आ्राद- “अख्कन्न हविरसदिति । तद् विश्द- 

यति- “तद् यदेवेति । 'तत्' अन्यत्र पतित मपि “एतस्िन्' 

केवलवर्िषि ्रतितिष्ठतिः। “तथा नास्ुया भवतौति ¦ (तथाः कृते 

सति अन्यत्र पतित मजम् “्रबुयाः असुच, अन्तरि ेऽनभिमतप्रदशे 

'न भवतिः न विनश्यतौत्ययेः ॥ १४ ॥ 

““अय पुनरेत्याहवनौय मिति । पुनरादहवनोय मन्यावन्तन- 

स्याभिप्राय माह- "नेद स्येति । रध्याः" न भवामेति, सजि- 

हिताः सन्तो वारयितारो न भवामेति । “न कूटेनेति । कूटेन 

्रयङ्गेण साधनेन, श्टङ्ग गटहौला, न हन्यात् नेव कणस्य पश्चाद्धाग 

मयभागं वा खोला । तहिं कथम्? ुख मपि गह्य क्लानं 

कूर्यात् । वेष्क' मुखवेष्टन च शब्दाभावाय कूर्यात् ॥ | 

सन्द्यापनप्रकारः खे दभिंतः- “तस्सिक्नेनं नित्रन्ति प्रत्यक 

शिरस सुदक्पाद्, प्राकूुशिरसं वा, सङ्गृह्य सुखं तमयन््यवाश्च- 

मानम्, वेष्केण वा, एत्यादहवनौोय माटत्यारूते, सज्छ्पयान्तग ननित्थेवं 

~ 

१-- का श्रो" सू ई. ५.१५। २-- वा० सं° €. ११९. ३। 

द-- “विव्को गलावेष्टकः, गलं वावेद्य तमयन्ति सजनज्पयन्ति मारयन्ति” 

-दतिकाण्खौ ख ९. ५. ९५ सू° या०दे०। 



४९२ ॥ श्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( दप रत्रा) | 

नरयात्”-इति । जदि मारय दृत्यादि मानुषबघवत् करुरवचनं | 

न ब्रूयात्, किन्तु हे शमितः ! “सज्जञपय, असौ तुः “अन्वगन्" । 

अनुगतोऽभ्त् । “तद्धोत्यादि स्यष्टम् ॥ १५ ॥ | 

““तद्यतरनं निविद्न्तौ ति । “सञ्ज्ञपनात्' प्राक् “खाहा देवेभ्यः? 

"इति जुह्यात् । सज्छ पनानन्तरं “देवेन्यः खाहा” दतिः जुहु 

यात्२। ₹दोमभेदेन सखाहाकारप्रयोगवेपरौत्यम् । प्रयोजनाभिधानेन 

प्रशंसति- “पुरस्तात् सखाहाक्ृतयो वा अन्ये देवा इत्यादिना । 

एतयो राहत्योर्नाम करोति- न्ते वा एते परिपश्रये दत्याह्तौ 

दतिः । उक्त द आर्तौ "परिपश्रव्येः परित श्राञ्यं तयोः पशशो- 

हितं यतः, श्रतः "परिपप्रयेः इति नामधेये दत्ययेः । “'डग- 

वादिभ्यो यत्दरति+ यत्, “चओओग णे-र् ति भ-सज्ज्ञकस्य गणः । 

१- का० श्रौ ख० ६. ५.१६ २९ ¦ शाससोधो यथा स्थात् तथा 

दृष्टं मुखस्य ग्रहणं छत्वा अवाश्यमानं यथा मायेमाणः शद् न 

करोति तथा तमयन्ति । तसु आकाङ्कुायाम् । पश्ुह्धिं निरुद्धपाणः 

सन् श्वास माकाङ्कति ताम्यति । ताम्यन्ह प्रयञ्जते तमयन्ति। तथा 

कुवन्ति यथा स ताम्यति । श्ासोधं छत्वा मारयन्तौति तात्पर्यां येः” 

-दइित तच या०द्०। 

र-- नेतत् पददयं छ-एस्तकादन्यच । 
६-- काण श्चौ° ० द. ५. २३, २४। 

8 -- का० श्रौ ० खु ई. ५, २५। 

५-- पा सू० ५.१. २। 

ई-- पा० सू० ई. 8. १४६ । 



( <° रत्रा ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ४६२ 

एतयोरनुष्टाने च्छक माह- “स यदि कामयेतेति॥ 

१६९ ॥ २८. १.]॥ 

दति सायणाचायेविर चिते माधवोये वेद्ाथेप्रकागे 

माध्यन्दिनिग्रतययनराद्यणभाय्ये 

ठलौ यकाण्डऽष्टमाध्याये प्रयमं ब्राह्मणम् ॥ 

= ~~~) 

[ अय दितौयं बाद्यमणम्. | 

यदा प्राह सञ्ज्ञः पशुरिति+। च्थाध्वयराह नेष्टः 
पलौ मुदानयेत्यदानयति नेष्टा पुनौं पान्नेजनं विभ 
तौम् ॥ १॥ 

तां व्वाचयति। नमस्त ऽआतानेति यन्नो वाऽत्राता- 
नो यन्नः; हि तन्वते तेन यन्नु आ्रातानौ जघना वा 

ऽरुष॒॒यज्नस्य यत्पुन ता मेतत्पराचौं यज्ञ प्रसाद- 
यिष्युन् भवति तस्मा ऽरवेत्ज्ञाय निहते तथो हना 
मेष यज्ञो नु हिनस्ति तस्मादाह नमस्त ऽआआता- 

नेति ॥ २॥ 

अनर्व्वा प्रहोति। अस्पनेन प्रेहोत्यवेतदाडइ एतस्य 
कुल्या ऽउप.ऽकतुस्य प॒थ्या ऽअन्विति साधपत्येवेतुदाह 

# “रिति?-इति ग, घ | 



४९४ ॥ शतपथत्राह्मणम् ॥ (पर इत्रा०) 

द्वौरापः शुद्धा व्वोद़ः सपरिविष्टा देवेष सपरिविष्टा 
व्वयु परिव्वेष्टारो भूयास्मेत्यप रवेतत्यावथति॥ ३ ॥ ` 

अथ पशोः प्राणानद्भिः पत्युपस्पुशति । तद्यदद्धि 
प्राशानुपस्य॒शति जौवं वं देवाना हविरमत ममताना 
मथत॒त् पश चरन्ति य॒त् सजञ्ज्ञपयन्ति यदिश्णसत्यापो 

प्राणस्तदस्मिन्नेतान् प्राणान् दध।ति तथेतज्जीव मेव 
देवाना इविभवत्यम्त ममतानाम् ॥ ४ ॥ 

चरथ यत्यु्युपस्यृशति। योषा वे पतौ योषाये वा 
ऽइसाः प्रजाः प्रजायन्ते तदेन मेतस्ये योषायै प्रजन 
यति तस्मात् पल्युपस्प॒ शति ॥ ५ ॥ 

सोपस्युश्ति । व्वाचं ते शन्धामौति मखं प्राण ते 
शन्धामौति नासिके चक्षस्ते शुन्धामीत्यथ्यौ श्रोचं ते 
शुन्धामोति कणे नाभिं ते शुन्धासौति योऽय मनिरक्त 
प्राणो सेदं ते शुन्धामौति वा पायु' ते शुन्धामौति 
योऽय. पञ्चात् प्राणशस्तत् प्राणान् दधाति तत्समौरयत्यथ 
सःहृत्य* पदु खरि चास्ते शुन्धामौति पडटिवे प्रतितिष्ठति 
्रतिष्ित्या ऽएव तदेनं प्रतिष्ठापयति ॥ & ॥ 

अथ या च्चापः परिश्ण्यन्ते। अद्धा वा यावत्यो वा 
------------ 

“ (स्दव्य द्रति च प्राठो डा०-वेबरेण दृष्टः । 



( स्ख रत्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ 8६५. 

ताभिरेनं यजमानश्च शौषतोप्रेऽलुपिच्लस्तु त्राणां 

ञववासिंस्त्तौ धत्तस्त॒चेन मतः सुमौरयतः ॥ 9 ॥ 

तद्यत् क्रुरोकुवैन्ति। य॒दास्थापुयन्ति शान्तिराप- 

स्तदद्धिः शान्त्या शमथतस्तुदङ्धिः सुन्धत्तः ॥ ८ ॥ 

तावनुषिज्चतः। स॒नस्तं ऽचराप्यायतां व्वाक्त ऽच्राप्या- 

यतां प्राणस्त ऽश्राप्यायतां चक्षुस्त ऽश्राप्यायताः श्ोचं 

त ऽ्चाप्यायता मिति तुग््राणान् धत्तस्तत्॒मोरयतो 

यत्ते करर यद्ाखितं तुत्त ऽच्राप्यायतां निध्चायता" 

सिति॥€॥ 

तद्यत करौकुव्वन्ति। यदास्थाप॒यन्ति शान्तिराप- 

स्तदद्धिः शान्त्या शमयतस्त॒दङ्धिः स॒न्धत्तस्तत्ते शुध्यत्विति 

तन्मध्यं कुरुतः श मुदोभ्य इति जघनेन पशुं निन- 

यतः॥ १० ॥ | 

तद्यत् करोकृव्वेन्ति। य॒दाख्यापुथन्ति नेदेतदन्वश्ण- 

न्तान्यदोराचाण्य।सन्तिति तस्माच्छ महोभ्य इति जघु- 

नेन पशुं निनयतः; ॥ ११ ॥ 

श्मथोत्तानं पशुं पय्यस्यन्ति । स तृण मन्त॒द धाल्योषधें 

“जिष्ायता-इति ख । 

+ व्याख)-दति ख, शवा्य-द्रति ग, च ; चाण '-इति च दृष्टो वेबरेग । 

{ “जिनयत्ः -दइति ख । 
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४९६ ॥ शतपयत्राद्यणम् ॥ ( दपर" इत्रा ) 

वायस्वेति व्वुजो वा ऽअसिस्तुथो हेन मेष व्व॒जोऽसिन 
हिनस्यथासिनाभिनिदधाति स्वधिते मेन हिस 
रिति व्वज्ो वा ऽन्रसिस्तथो हेन मेष व्व॒ज्ोऽसिन् 
हिनुस्ति ॥ १२॥ 

साया प्रन्नाताभरिः। तयाभिनिदधाति सा हि 

ष्कता मेध्या तद्यदुगर॑ तस्य तत्सव्ये पाणौ कुरुतेऽथ 
यद् बध्रं तदशिणिनादत्ते ॥ १३ ॥ 

स यु्राच्छयति। य॒त रुतल्लोडित सुत्पुतति तदूभय्- 

तोऽनक्ति रक्षसां भागोऽसौति र सा देष भागो यद- 

खक् ॥ १४ ॥ 
तदुपास्यासितिष्ठति । इद् महः रश्षोऽसितिष्ठामोद 

महः रक्षोऽवबाथ ऽदद महः रक्षोऽधमन्तमो नयासौति 

तयक्ननेवेतन्नाप्रा रएाःस्यवबाधते तदुदमूल मुभ- 
यतः परिच्छिन्नं भवत्यमलं वा ऽदद् सुभय॒तः परि 
च्छिन्न रोऽन्तरिश्ष मनुचरति यथायं परुषो ऽमलं 

उभयतः परिच्छिनोऽन्तरिक्ष मनुचरति तस्मादमल 

मुभयतः परिच्छिन्नं भवति ॥ १५॥ 

अथ व्वपा मत्छिदन्ति। तया व्वपाश्रुपण्यो 

प्रोर्णोति शतेन द्यावाप्रथिवौ प्रोणवाथा सिति तदिमे 

द्यावाप्रथिवौ ऽजज्नां रसेन भाजुयत्यनुयोष् जर रस 

५ 



( =्खर रत्रार ) ॥ टतौयकाग्डम् ॥ 8६9 

दधाति ते गक्षवत्या ऽउपजौवनौये ऽदमुाः प्रजा 
उुपजौवन्ति ॥ १६ ॥ 

काष्मग्यमय्यौ व्वपाश्रुपणश्यो भवतः। यच वं देवा 
गरे पश मालेभिरे तदृदौचः छष्यमाणस्युावाडनेधः 

पपात स॒ रष व्व॒नस्यतिरजायत तद्यत् कष्यमाणस्या- 

वाडम्पतन्तस्मात् का्मथ्यस्तेनेवैन मेतन्सेधेन सुमङ्ग- 
यति कत्छ॑ करोति तस्मात् काष्मय्यमय्यौ व्वपाश्रपर्यौ 
भवतः ॥ १७ ॥ 

तां प्रिवास्यति। तां पशुश्रपणे प्रतपति तथो 

हास्याचापि ता भवति पुनरर्मुक मग्रौदादत्ते ते जघु- 
नेन चात्वालं यन्ति त॒ ऽच्रायन्त्यागच्छन्त्याहवनौय 

शतत्तण मध्वयुराहवनौये प्रास्यति व्वायो वे* स्तोकाना 
मिति स्तोकानाः हैषा समित्! ॥ १८ ॥ | 

अयोत्तरतस्तिष्ठन्वपां प्रतपति । अत्येष्यन्वा ऽखषोऽधचिं 

भवति दश्िणतः परौत्य श्रपयि्य॑स्तसमा ऽएवेतनिह्ते 
त॒थो हेन सेषोऽतियुन्त मभिन्नं हिनल्ि त॒स्ादुत्त- 
रतस्तिष्ठन्वपां प्रतपति ॥ १९ ॥ 

ता सन्तरेण युपञ्वाश्चि च इरन्ति। तद्य॒तसयया न 

हरन्ति येनान्धानि हवौपि हरन्ति नेदु खतया सम- 

* श्ै-इति ख । † समित्"-द्रति ग, घ। 



8८ ॥ श्रतं च बाद्धय गाम् ॥ (दपः इत्रा०) 

या थ्न प्रसुजामेति युदु बाह्येन नं इरनतयु्रेण युं 
बहिद्धा ह यज्ञात् कुयस्तस्मादन्तरेण यपं चाभि चे 

हरन्ति दक्षिणतः परत्य प्रतिप्रस्थाता अपथति ॥ २०॥ 

अथय संवेणोपहत्याज्यम् । अध्वयव्वपां मधिजदो 

त्यभिराज्यस्य व्वेतु स्वाहंति तथो दास्येते स्तोकाः अता 

स्वाहाङूता चाइतयो भूत्वां प्ाघ्रुवन्ति ॥ २१ ॥ 
अथाह स्तोकेभ्योऽनुबरहौति । स आग्नेयी स्तोकेभ्यौ- 

ऽन्वाह तद्यदाग्रेयौ स्ताकभ्योऽन्वाहेतःप्रदाना वे व्वृष्टि- 

रितो भ्रिव्वष्टिं व्वनुते स खत स्तोकेरेतन्त्स्तोकान 

वनुते त ऽर्तं स्तोका व्वषन्ति तस्मादापरेथौ स्तोकेभ्यो- 

ऽन्वाह यदा शता भवति! ॥ ₹२२॥ 

थाह प्रतिप्र्याता ता प्रचरति खचावादाया- 

< ४7 थः = 

ध्वयरतिकम्याश्राव्याह स्वादाकतिभ्यः प्रेष्येति व्वषरङ्लते 

जहाति ॥ २३॥ 

इत्वा व्वपा मेवा्रऽभिघारयति । अथ एषदाज्चं तदु 

इ चरकाध्वयथवः प्रषदाज्य मेवाग्रेऽभिघारयन्ति प्राणः 

षएषदाज्य सिति व्व॒दन्तस्त दु ड याज्ञवस्कयं चर काध्वयुरनु- 
व्याजदारोव' कुच्छन्तं प्राणं वा ऽअयु मन्त॒रगादध्वयुः 
प्राण॒ रनः हास्यतौति ॥ २४ ॥ 

* नास्तयेतत् पदं ग-घ-पुर्तक यीः | † भभुवतिः-दति ख। 



 ( च्कछ° रत्रा) ॥ ठतौ यकाण्डम् । ४६९ 

स॒ह स्म बाह ऽअन्ववेश्याह। इमौ पलित बाह क 
सिट ब्राह्यणस्य व्वचो बभूवेति नं तदु द्ियेलोत्तमो 

वा ऽरुषु प्रयाजो भवतौदं वं दवियन्न॒ उन्तसं प्रयाजे 

श्रवा मेवग्रेऽभिधारयति तस्ये हि प्रथमावाज्यभागौ 
होष्यन् भवति व्वपां वा ऽज प्रयसा दोष्यन् भवति 

तस्मादपा मेवेऽसिधारयेदथ एषदाज्य सुथ यत्पश 

नाभिधारथति नेद्श्रत मभिधार याणौत्येतदेवास्य सुव्वेः 

पशुरथिधारितो भवति युपा मभिघारयति तस्मादा 

भेव गेऽभथिधारथेद्थं पएषदाज्यम् ॥ २५॥ 

अथाज्य मुपस्तणौते । श्चथ हिर ण्यशकल सुवदधा- 

त्यथ व्वपुा मवद्यन्राहाप्नौषोमाभ्यां इह्ागस्य व्वपायै 

मेदसोऽनुब्र्त्युथ हिरण्यशकल मुवदधात्युथोपरिष्टाट् 
विरज्यस्यायिधारयति ॥ २६ ॥ क 

तदयुडिरण्यशकलावभितो भवतः। घ्रन्ति वु ऽरुत॒त्पशुं 

युद जुद्त्यमुत सायुदहिरण्यं तदमुत ऽच्रायुषि पति- 
तिष्ठति तथात उदेति तथा संञ््ीवति तस्मािरण्य- 
श्रकलावभितो भवत ब्राश्राव्याहाप्नौषौमाभ्यां छागस्य 
व्वपां मेदः प्रेष्येति न प्रसित सित्याह प्रसुते 

प्रसित मिति व्वुषर्क्तते जुहोति ॥ २७ ॥ 

हत्वा व्वपुाई ससौच्यौ । व्वपाश्रुपण्यो कुत्वानुपरास्यति 



6७* ॥ श्रत परयनत्राह्यगम् ॥ (पर ३त्रा° ) 

स्वाहाङूते ऽअद्गनभसम्मारुत्ः गच्छत मिति नेदिमे 
ऽअ्रमुया सतो याभ्यां व्वपा म॒श्श्रपामेति ॥ र८ ॥ 

तद्यदप॒या चरन्ति । यस्ये वै देवतायै पश मालभन्र 

ता मेवेतडेवता मेतेन मेधेन प्रौणाति सेषा देवते- 
तेन मेधेन प्रीता शन्तोत्तराणि इदवौधपि अघ्यमाण- 
न्यपरमति तस्माट् वपया चरन्ति* ॥ २६ ॥ 

श्रथ चात्वाले माज्जयन्ते। करौ वा ऽतत् कुवन्ति 

यत् सज्ज्ञपयन्ति य॒दिशासति शान्तिरापस्तददि 
शान्त्या प्रमयन्ते तदद्भिः सन्दधत्ते तस्माचचात्वाले 

माज्जयन्ते ॥ ३० ॥ ३ ॥ 

॥ इति षष्ठप्रपाठके ठृतौयं बाह्य णम् [ ८. २. | 

सञ्ज्ञपनानन्तरप्रयोग माद- “यदा प्राह सञ्ज्॒प्तः पश्डरित्य- 

च्वयराडहेत्यादिना॥ १ ॥ | 

““तां वाचयतौति^ । ताः पष्रयं प्रति श्रागच्छन्तो पन 'वाच- 

यति' “नमस्ते श्रातान"”-'दति'ः। श्रा समन्तात् तन्यत इत्यातानो 

'यन्ञः । हे “आ्रातानः' ^ते' तुभ्य नमः' । यज्ञ! लम् “श्रन्वा" 

श्रसपन्नः सन् प्रेदि । तस्य कुलाः" ; जुह्धा दिष॒ बह्धाज्यसम्भवात् । 

#* (“चरन्ति-इति ख । 

९-- का० खौ ° खू° €. ६, ९। न-- वा० सं° ६. १२. १, २२ । 



( स्अ० श्ना) ॥ ढतौय काण्डम् ॥ ४७१. 

ता विभिनष्ि- तस्य पथ्याः दति । पथिभवाः पथ्याः। ताः 

कुल्याः ्रनु"(लच््य) “उपः प्रदौति सम्बन्धः । इत्यं यज्ञं प्रसाध्य, 

श्रयापः प्रसाधयति- सुपरिविष्टाः पाष परिप्ररिताः न्देकौः' 

द्योतमानाः “श्रापः' इद्धाः खभावतः संस्कारेण च विष्द्धाः सत्यो 

यूयं देवेषु" विषयश्छतेषु पष्म् "वोडदगम्" श्रपदत । वथ" च 

"देवेषु" मध्ये “सुपरि विष्ठाः? देवानां “परिवेष्टारः ॥ 

नमस्कारवचनं यन्ञातिक्रमपरिहारलेन प्रशंसति- “जघनां 

दरति । यज्ञस्य जघनां पलो शालाया मवख्िता पल्यपि जचनाद्ध 

र्युच्यते । तां प्राडः नयति, तसन् यन्ञायतने जघननिक्ृवन- 

हृता भवति । तकु्चाद्युपन्यास श्रागमनानुकरूल्प्रद ेनायेति 

वयाचषटे- “साधूपेत्येवेतदाडेति । उपेत्युपसगेसामर्थ्यात् एतोति 

क्रिया सम्बध्यते । देवोराप इत्यादिमन््भागस्य, तात्पयं माद- 

“नरप एवैतत् पावयतोति । श्रच “शद्धा वोडढुम्"- द्रति श्एद्भि- 

विधानात् शद्धो करणम् ॥ २, रे ॥ ~ 

"श्रय पशोरित्यादिः । प्राणसुखनासाचचुरादोनि श्रद्धः पनौ 

उपस्युश्रतिः प्रच्ालय दित्ययेः । श्रपा मुपस्यशरेनं पशोः सजोवल- 

करणात्मना प्रशंसति- “जौवो वे देवाना भित्यादिना। पद् इयं 

व्याचष्टे- “श्र्टत मम्डताना मिति । देवाः ग्रस्ताः अगम्तधर्माणः, 

नोवन मघग्टतं गतिर हितम् ; अतो योग्यलात् देवानां जवनं 

युज्यते । सञ्ज्ञपनविग्रसने उभे श्रपि दइननात्मके, अतो हेतोरस्य 

१९- वा० सं° ई. १३, ९ उद्यम् । 

र-- काण श्रो० ङू० ६, ६. २,३। 



9७ ॥ प्रतपथन्राद्य णम् ॥ ( ईप शत्रा ) 

पुनः-प्राणपेचलात्, चपां च “श्रापोमयः प्राणः दरति श्रुतेः 

प्राणएरूपलात्, द्िद्धेव्वपां प्रेप एव प्राएनिधारण मित्यर्थः । ततख 

देवानां सजोव हविदंन्तं भवति ॥ ४ ॥ 

रपा सुपस्यशेनं प्रश्रस्य, पन्नो कन्तुकलं प्रशंसति-- “श्रय यत् 

पल्युपस्पुश्रतोति । “योषा वा इत्यादिना ॥ ५॥ 

श्रवयवावयविभेदेनोपर्यशेनमन्त्रभाय माह-- “सोपस्पश्रतो ति । 

“वाच ते ए्एन्धामोति, मुख भिति । मुखं वदनम् । हे पशो । 

तेः प्राणं प्राणनम्, नासिकान्या सुत्पद्यमानं प्राणएवायुम् 

शएन्धामि' विशदं करोमि । एव सुत्तर चापि योज्यम् । चच्ःओोचे 

द शेनश्रवणण्रक्तोदट्धिये। “नाभिं ते इएन्धाभिःः- दति “श्रनिरुक्रम्' 

च्रनभिवयक्तप्राणम् ; ्रयवा कि मनिरुक्रन प्राणेन ? “मदु ते" 

-इति ब्रूयात् । “पश्चात्राणः' अधस्ताद् वत्तमानोऽपानः, तं त्र 

पायौ स्थापितवान् भवति । श्रय संदत्य पद्: पादानेकौड्त्य 
“चरित्रासते श्डन्धामि"- (दति" पादानपि शोधयेत् । पाट्“ीधनं 

श्रसति- “पद्धिवां इति ॥ ई ॥ 

“अय या च्रापः परिशिष्यन्त दतिः परिशिष्टाभिः अरदधाभि- 

रल्योयसोभिवां यजमानः पन्नौ च पशोः गोर्षायं॑प्रयमं तदा- 

रभ्य निषिच्चतः । "तौ पौ यजमानौ 'तत्' तेन निषिञ्चनेन 

पशोः श्राणन्' “धत्तः धारयतः । तत्" तेन “एनं प्रम् 

्रतः' अस्मात् स्थानात् “समोरयतः* ॥ ॐ ॥ 

१-- वा० सं° ई. १४, १ । र-- का० श्रौ° सू° ९. €. ४। 



( स्अ° रन्ना°) ॥ हतौ यकाण्डम् ॥ 9७ 

“तर् यत् नूरोक्वेन्तोति । “ओआस्थापयन्तिः सजञ्ज्ञपयन्तौ- 

त्यथः ॥ ८ ॥ 

“तावनुषिञ्चत इत्यादि । तदेव क्रुरौकरणं तौ" पत्नौ यजमानौ 

"अनुषिञ्चतः' शिरसि अवशिष्टोद कस्येकदेगेनानु षिञ्चनं कुर्याताम् । 

शिरश्येचनमन् माह “मनस्त दतिः । मनञ्रादिपञ्चकस्य 

भिरस्खानात् तेः पञ्चभिमन्त्ः? शिरो निषिच्चतः । “तत् प्राणान् 

धन्तस्तत् समौरयत इति आष्यायनप्रयोजनाभिधानम् । “दतराङ्ग- 

निषेकमन्ल माह-- “चत् ते क्रूरं यद्ख्ित भितिः। "न्ते 

कूरम्""-इत्यस्व" व्याख्यानं “यद्ाखितम्' इति । च्राखखा = सज्ज्तिः, 

द्युक्तम् । न हि सञ्ज्ञपनादन्यत् क्रूर मस्ति। ^तत् ते आआप्याय- 

ताम्”, कोऽथः ? “निष्चायताम्ः संतं भववित्ययेः ॥ < ॥ 

“तथत् कृरौङ्वन्तोति । "ते" तव तत्" निहित मङ्ग इद्चतुः 

मेध्य भवतु ॥ ९० ॥ 
“तदत् बरूरोङ्वेन्तोति । पशोजेघनाङ्धेश्य समन्त्रकं निनयनं 

विधत्ते- “.महदोभ्य इतोति५ । “जघनेनेति । पशोजंघनप्रदेशर 

निनयतः स्थानभेदेन मन्लरभेदं चकार आ्राह- “षेण यजमानश्च 

भिरःप्रभ्डत्यनुषिञ्चतः, मनस्त इति गिरः, यत् ते करूर भित्यङ्गानि, 

त्र महोभ्य इति पश्चात् पशोनिंषिच्चतः'- इति । मन्ते अरह- 

९~-~ ऋ९ श्रो खू° ई. €. ५। र्-- वा० सं° ई. १५. १२-५ । 

द- का ° श्रौ? स्त्र9 €, 1 € | 8 - वा सं° (क १२५. ६ | 

५-- वा० सं द. १५. ७। ६-- का० खौ ̂  द° ई. ६, ४-७ । 
60 



त 

898 ॥ श्रतपत्राद्य णम् ॥ ( परण देतब्रा°) 

विषयं यत् खुखप्रायन मस्ति, तच कारण माद “यत् क्रूरौकूवे- 

न्तोति ॥ ११ ॥ 

विग्रसनप्रयोग माद-“योत्तान मिति" । “ज्रसिनाभिनिद- 

घातौति । श्रचासेः कमेग्तस्य कारणएत्वो पचारेणए ठतोया॥१२॥ 

मा या म्रज्ञाताभिरिति। श्या पूवं पश्व्ननायासोत्, 

याभिनिदध्यात्, सा यथा पशोरूपरि भवति, तया सखथापयिला 

विन्द्यादभिनिधानं ङेदनो पलचणतया भवितव्य मिति । अच डहेतु 

माद- “सा हि यजुष्वुतेति ॥ १२ ॥ 
“ख यच्राच्छयतौति । “तद्भयतोऽनक्तोल्यादि? । "तत् त्व 

छिन्नस्य दभ॑स्य यत् अग्रम्, तत् सव्ये पाणौ ग्टदौला ; यन्मूलम्, 

तद् द् चिशेनादाय ; “यच य्िन् प्रदेशे “्राच्छ्यतिः आच्छिनत्ति, 

तत्न प्रदेशे “यतः यस्मात् लोहित सुत्पततिः, (तत्ः तच 

मूलदणस्य 'उभयतः' मूल मग्रञ्च च्रननक्तिः ^“र चमा मिति मन्ते 

शेतिः ॥ १४ ॥ 

“^ तदुपास्याभितिष्ठतौति* । तत्" दरभायम् “दद् मह भिति 

यजमानोऽतिक्रामति । दम् ददानम्, अनेन दर्भाक्रमण- 

१-- का० श्रौ दू: द. ६. ८। 

१: खो० स्ू° ६. ६. € । 

३-- णतदनन्तरं तत् ठणम्'-इति पदद्य मधिकं छ-एुलके । 

४-- वा० स ६.९६. ९। | 

५-- का० ओ्नौ० खू० ९. ६. १९ । 

द--- वा सं° ६. १९. ३। 



( पञ रत्रा ) ॥ दतौचकाश्डम् ॥ 8७५. 

व्याजेन रक्तः ्रमितिष्टामिः आक्रमाभि। तया च्रधमं तमः' 

निकृष्ट मन्धकारं भ्रमेर धस्ताद्रत्तेमानं तम एव प्रापयामि । गत 

मन्यत् ॥ १५ ॥ 

'“ञ्रय वपा मुल्विदन्तोतिः । “तया वपाञ्रपण्यौ प्रोणणेतोति। 

तयाः उद्भूता वपया वपारपष्योः शाखयोरुपरि श्रोणैतिः 

प्रच्छादयेत् । “तेनेत्यादि? तत नन््ः । डे श्यावाए्थिवौः 

दयावाष्टयथियौ ! युवां वपाश्रपण्योराच्छछादनदारा “तेन दौ्मानेन 

वपापदार्थैन श्रोणेवा्ां प्रकर्षेण च्रादयेथाम् । यद्वा विस्ततवात् 

वपाश्रपण्ाडेव द्यावाष्रथिव्यपचयेते । “तदिमे द्यावाषए्थिवौ- 
इत्यादि प्राग् बयाख्यातम्- ॥ १९६ ॥ 

वपाश्रपण्योः काश्रेयंमयलं विधाय प्रशंसति-- “काश्रय॑मय्यो 

वपाश्रपण्यौ भवतो यत्त वरै देवा चरथ पड मालेभिर इत्यादिना । 

पशोः क्ेणाद घःपतितस्य मेधस्य काश्रेयेरू पेणो त्पत्तेः तस्य पणोः 

सम्बन्धेन यज्ञः छत्छ्मो भवति । अत एव कषेणएसम्बन्धात् काश्यं 

दति नाम सन्यन्नम् । पशोः कषेणादपि काश्रयं प्रश्रस्त मित्यभि- 

प्रायः ॥ १७॥ 

तां परिवासयतौति । तां" तयोहपस्ततां "परिवासयति 

पशोः सकाग्रात् छिनत्ति । हिन्नां ^तांः “पद्ररखरपणेः पशः आप्यते 

यस्छिन्नद्मौ स पष्रज्रपणः तच, श्रतपतिः। (तथाः सति “शरस्य 

१-- का” खौ ° सू० द. ९. १२। ~~ वा? संर ई. १६. ४। 

इ२-- एर स्तात् ३५8 ए° १८ प° नङ्व्यम् । 



8७६ ॥ शतपयत्राद्यगम् ॥ ( प्रण इत्र) 

 पश्ोवेपा श्रचापिः श्टताः स्यादित्यभिप्रायः । “ज्र्रापि-इत्यपि 

शब्द आदवनोयेन खद ससुचयायः। “णुनरख्मुकमभ्नौदादत्त 

द्ति। प्रागाहत सुखमुकं॒श्रपणएये मपदताङ्गार पुनरमौदादाय. 

सर्वेऽपि चालालात् पश्चाद्भागाद्ाहवनौयं प्राग्ुयुः । तचाध्व्यै- 

रेतत्युरा सव्ये एतं ठणाग्र माहवनौये “वायो वेः इति प्रास्येत् । 

रच कात्यायनः- “परिवास्य चातालेऽवशिच्य शामित प्रतपति, 

प्रामिवैकदेश मादवनोये प्रास्यत्यभनौत्, दणायं चाघ्चयुर्वायोवे- 

रिति? -दति९। हे षवायो ! स्तोकानाम्” वपाया उपरि चज्या- 

भिधारणएकालेऽघःपतिता बिन्दवः स्तोकाः, तेषाम्, आधारलेनेदं 

हण्णयं समित्छानोयं वेः" विद्धि, अशं गमय वाः ॥ ९८॥ 

“्रयोत्तरतस्तिष्टन्नित्यादि? । एतत् उत्तरतः प्रतितपनम्, 

उपरि दक्िणतः प्रतितपनार्यो यः प्रतिप्रस्धातुरष्येति क्रमः, 

तत्माधानायं मित्ययंः ॥ १९ ॥ 

दचिणतः प्रतिलापाय गमनमागं दगेयति- "ता मन्तरेण 

यूप मिति । “तद्चदिति । समया" खभोपे, वेदिमध्यदेभे न 

हरन्ति । केनाभिप्रायेण ? श्रस्य प्रोता वपया “समयाः सा 

स्येमैव सामोप्येन यज्ञम्" आ हवनोयेनेव प्रसजामः प्रकर्षण संरा- 

धुमः (ति'। प्रसज्जनं चेष्टनम् । आहवनौयात् पुरोदेशतो 

हर णेऽपि यूपाद् बहिनं हरेत् ; “यज्ञात्” सका रात् बदिद्धा' कुर्यात् । 

९ का° खरौ ख* द द. ९२, ९०, ९५। 
२-- व° सं° €. ९९. ५। 

द-- का खौ ° ° ६. ६. १६ । 



( =° रत्ना) ॥ लौ यक्ताणडम् ॥ 899 

यूपस्यापि यज्ञावयवतवात् उत्तरतः प्रतपन मध्वयुकन्तकम् ; विशेषा- 

श्रवणात् ॥ २० ॥ 

“श्रय सखवेणो पदत्याज्य मिति\ । तयाध्वयुः प्रतिप्रस्थात्रा वपायां 

तव्यमानायां स्वेणाज्य॒सुपदत्यादाय वपोपरि श्रष्वयु जुह्यान् 
“श्रग्निराज्यस्य वेत्" इतिः । श्राच्यस्य' आज्य॒ वेतु" भच्यतुः 

'खादा' इद सुहत मस्तु । “तयो हेत्यादि । श्रस्यः वपाद्रयस्य, 

वपाद्वारा यशोर्वां । “खादाकारेण वा वषट्कारेण वा देवेभ्योऽन्नं 

ह्यते” दति श्रुतेः खाहाङताः सखादहाकारेण दत्ते सतिं 

“श्राङ्तयः' भवन्तोत्ययः ॥ २१॥ | 

“श्राह स्तोकम्योऽनुन्रहोतौति* । होता स्तोकेभ्योऽनूच्यमा ` 

नानां मन्लाणा माग्नेयतं ठष्टिसाचनलेन प्रशंखति-- “तद्यदाप्रेयौ 

स्तोकेभ्योऽन्वा हेत्या दिना । इतः प्रदाना वै ठष्ठिः अङ्ञाद् श्लो- 
कात्" प्रजाता प्रषाघयति। “इतो दिष्टं वनुते-इति स्ख 
हेणोक्तं॒विगश्रदयति- “ख एतैरिति । “एतैः, एतस्तो कैः “एतान्' 
दृष्यवयवश्छतान् वनुते", ते" अ्िना भिताः (एतेः उतस्तोकाः९ 

१-- का० खौ स्° ई, ९. १७। स वा० सं ६.१६. ९ । 

३-- “° खाह्ाज्लतं हविरदन्तु देवाः ?-इति ० खं १०. १९०. ९९. 

= शे० ब्रा० २. २. इ. = निर्० ८. ३, ६ । “उपविष्टहोम 

खादाकारपदाना जुद्णोतयः- ति च का० श्रौ° सू० १.२. ऽ । 
४-- काण श्चौ० ख ई. ९. १८। 

५-- “अस्माल्लोकात्? -दइति द । 

ई-- नेत् पदं छ-पुस्तकादन्यच । 



= ~ 

७७८ ॥ ्रतपद्ब्राद्यगम् ॥ (ईप दव्रा°) 

पुनरूद कात्मना परिफएताः प्रयिव्यां वषेन्तिः । तस्मात्” उक्तप्रका- 

रेण ॒दषटेरग्यायत्तवात् आभ्यो -स्ोकंश्यः" अनुन्ूयात् “वदा! 

वपा श्रता भवतिः ॥ २२॥ प 

““शअ्याह प्रतिप्रष्यातेति, । अनन्तर प्रतिप्रस्थाताः तदपा 

परिपक्ासोत् अतः ्रध्वर्यो ! प्रचारं क्रुरू इति ्रूयात् । भ्रयः" 

प्रयोगप्रकारः, सखरादाङतयोऽन्यप्रयाजदेषताः सन्तिः ॥ ९३ ॥ 

'“इत्वा वपा मेवेति । प्रयाजं इता श्रयः पएषटाज्यात् म्राक् 

वपा मेव प्रयाजगेषेणाभिघारयेत् । अथ" पश्चात् श्रनूयाजाद्यधं 

“एषद्ाज्यम्' । चरक शाखोक्ता५ऽऽघ्वयेव प्रयो गकर्तार्ः “चरकाष्वय्वेवः' । 

'एषदाज्य मेवायेऽभिघारयन्तिः। दधिमिश्रमाज्यं एषद्ाज्यस् । 

प्राणवत् गवा मन्तवेत्तमानवात् ; प्राणः पुष्टिः, तद्धतुलादा एष- 

दाज्यसख् प्राणलम् । तदु" तस्सिन्नभिघारणप्राथम्यविषये यान्ञ- 

वर्क्यम्' “अतु लच्योकत्य व्याजहार उक्तवान् । याज्ञवरकधं 

विशिनष्टि- “एवं कूवेन्त मिति । एषदाज्य मतिक्रम्य वपा मेवा- 

भिघारयन्तम् अय मध्वयुः' प्राणः खल् अन्तरगात्", अतः 

"एनम् अध्वयं प्राणो हास्यति-दूतिः याज्ञवल्कय सम्बोध्य वक्ता 

्रध्वयः साधारण्येन ॥ २४ ॥ 

“स ह स्मेति। एव मधिक्ति्तः खः चान्ञवस्क्यः "द" "बाह" 

"अन्ववेच्छ' समवेच्छ, तस्मै प्रकाग्रननाय शमौ बाहः पलितो 

१-- का०्श्चौ० सू ९,६.१९ । २-- का शरो° सू ६. ६. २०। 
इ-- का० श्रो खण ६. ६. २९। ४-- “चरक ्रास्तोक्ता-इति क । 



( =° रत्रा) ॥ ढतौयकाण्डम् ॥ ४७९. 

जरसा युक्तौ लोलयुक्तावश्वताम् । श्रव मभिप्रायः- एतावान् 

कालो वपाप्रथमाभिधारणमेव गतः, अथापि प्राणश्च न निर्गत 

द्रति । खय मपि चरकाध्वयवत् परौकणनैव ब्रूते श्राह्मणसय' 
चरकाष्वर्योः "वचः प्राण एनं हासतोत्येतद्ात्मकम् क्र बभ्चव' ? 

नावगत भित्यथः । तस्मात् "तत्" वचनं नादन्तव्य मित्युपसंहारः । 

हविष्टसमानेऽपि पश्रोरनभिघारणस्याभिम्राय माविष्करोति- 

“नेद् रटत सिति । अभिघारणं होतव्यहविःसंसकारः । शअ्रप्रटतस्य 

हो मानहेवात् अरभिघारणं न च॒ज्यत इत्यभिप्रायः । तदि सस्का- 

रस्यास्य पश्संस्पशं एव नोपलभ्यत इत्याग्रद्च तत्राष्युपाय मादइ- 

“'एतदिवासखेति ॥ २५ ॥ 

वपायाग माद “अयाज्य सुप्तृणणेत दति । उभयतो 

हिरण्य शकलस्थापन मप्राणस्य पशोः सप्राणएलसम्पादनाय ॥ २६ ॥ 

“तदद्धिरण्यश्रकलावभितो भवत दति अयाण्टताद्यात्मना 

स्तौति- श्रन्ति वा एतत्" पशं यदग्नौ जृहृतोत्यादिना । “वपां 

मेद इति । “प्रेयनत्रुवो दविषो देवतासश्यदाने- इत्य, “हविषोऽ- 

प्रशितस् प्रतिषेधो वक्तव्यः""--दत्यक्तम्? । श्रतः षष्ठौ प्रतिषेधायेतस्च 

प्रयोगे प्रापे प्रतिषेधति- “न प्रस्थित मित्याडेति । सवेचाघ्वयव- 

प्रसक्ताञ्रवणो यपशोः पुनः प्रसच्नयति- “प्रसुते प्रसित मिति। 

ब्रूयादिति गेषः। श्रसुतेः अ्रभिषवहृते सति वपाचाग्तत्े- 

त्ययः ॥ ९७ ॥ 

९- पा खू० २.३२. ६९ । र्-- का वा० १५०८ । 



८० ॥ श्रतपचत्राद्छणम् । ( ईप रेना०) 

“हत्वा वपां समोच्यौ वपाश्रपण्यौ शलानुप्रास्यतोति, । 'समौ- 

चयौ" परस्पराभिमुखे, प्राच विशाखां प्रतौरो भितरा मिति। 

“सखाहाङृते' सखाहा शब्दे उच्चरिते, हविषौत्यथेः ॥ 

च्रस्य प्रासने मन्लः- ऊंनभस मितिः । ऊङम्ः उपरिग्डतं 

'नभः' अ्रन्तरिकं यस्य वायोः सष तयोक्तः, तम् 'ऊद्धनभसम्ः, तं 

"मारतं वायुम्, हे वपाश्रपण्यौ ! यवां गच्छतम्' । चाभ्यां 
श्राखाभ्यां "वपाम् अ्रशिश्रपामः' वपाश्रपण मकाश्चे, ते दमे असयाः 

अमुत्र, समुच्छरयर हिते श्रनभिमते दे प्रणष्टे नः भवत दृत्यभि- 

प्ायेणप्मौ प्रास्यत् ॥ ९८ ॥ 

वपायागं प्रश्रंसति- “तद् यद् वपया चरन्तौति । अवयव- 

यागविप्रङष्टकालोनखाङ्गयागस्य मध्यव्यवघानेन चुचात्ताया देव- 

ताया अवान्तर चृन्निवत्तकलेन क्रो धश्ान्तिहेतुरित्ययंः ॥ ९९ ॥ 

"अथ चाल्ाल इत्यादिः । स्पष्टम् ॥ २० ॥ २ (८. २.]॥ 

दूति सायणाचायंविरविते माधवोये वेदाथेप्रकागे 

माध्यन्दिनिशतपयब्राद्यमणभाय्ये 

हतौ यकाण्डऽष्टमाध्याये दितौयं ब्राह्मणम् ॥ 

१-का० श्रौ ° सू० ९. ६. २७ । अच मन्तः-वा° सं° ९. १९. ७ । 

द-- वा० सं ६.१९. ८ । 

इ३-- का० रौ ° ख० ६. ६. २८। अच मन्लः-- वा” सं° €. ९७. ९। 



( च्ख० द्रा °).  ॥ हतयक्षाग्डम् ॥ | 9 

 ( रय दतोयं नाद्यणम् . ) 

देवत्यः पशुभुवति। तदेवत्यं पुरोडाश मनुनिव्वे- 
पति तदयुत्युरोड़ाश मनुनिव्वेपति सर्व्वेषां व्वा ऽरुष॒ 
पश्रूनां मेधो युट् ब्रौहियवौ तेनैवेन मेतन्तेधेन सुमख 
यति कत्ल करोति तस्मात् पुरोडाश मतुनिव्वेपति ॥१॥ 

छथ युदया प्रचय । रतेन पुरोडाशेन प्रचरति^ 
मध्यतो वा ऽइमां व्वपा मत्डिदन्ति मध्यत शवेन 

मेतन मेधेन सुमद्यति छत्ख करोति तस्मादयया 

प्रचयथतेन पुरोडाश्न प्रचरत्येषु न्वेवेतुस्य बन्धुयच कत 

चेषु पश पुरोड़ाशोऽनुनिरप्यते। ॥ २ ॥ 

च्च पशु व्विशस्ति। चिः प्रच्यावयता चिः प्रच्य 
तस्व द्य मत्तम कुरुतादिति चिङ्खि यन्नः; ॥ ३ ॥ 

श्रथ शमितारः सुषणस्ति । य्वा एच्छाच्छतेट 

विः शमितारेरिति त सित्धेवु ब्रूतानन॒ त् भगवो 

न॒ शतः इति ॥ ४ ॥ | 
क त कभ डि ` । 

* प्रचरतिः-दति ग। 

† श्यते'-द्ति ख । श्प्यतेः-दइति म, घ। 

‡ धयज्ञः"-इति क, शयज्ञुः-इति ग, घ । 

ऽ (हौति^-दति ख, होति! -दति ग, घ । 
61 



७ ॥ प्रतपयव्राह्यणम् ॥ ` (रपर 9त्रार) 

चथ जुदा एषदज्छस्योपदत्य । अध्वयुरुपनिष्कुम्य 
एच्छति शतः दविः शमिताडरिति शत सित्याद 

तदेवाना सित्यपाईश्चध्वयः* ॥ ५॥ 

तद्यत् प्रच्छति श्तं वं देवाना दविर्नाश्तर 
शमिता वे तदेद य॒दि खत' वा भवत्युश्लं वा ॥ € ॥ 

तद्यत् प्च्छति। शतेन प्रचराणौति तदचद्य्तं 
भवति श्त मेव देवाना इविभवति खतं यजमानस्या- 
नेना ऽखध्वय॒भवति शननितरि तदेनो भवति चिष्क्त्वः 

पृच्छति चिद्धि यन्नोऽय यदाह तदवाना सिति तद्धि 

देवानां युच्छत तस्मादाह तदेवाना सिति ॥ ७॥ 

स दय मेवाग्रेऽसिधारयति। आत्मा वे सनो 
हदयं प्राणः एषदाज्य मात्पन्येवेतन्युनसि प्राणं दधाति 
तथेतज्जौव॒॒मेव॒देवाना\ हविभवत्यमुत ममृता- 
नुम्! ॥ ८ ॥ ४ 

सोऽयिघारथति । संते मनो मनसा स प्राशः 

प्राशन गच्छता भिति न सखाहाकरोति नु दचेषाहति- 
र्दासयन्ति पशुम्! ॥ € ॥ ` 

* भयः-दूति ग, घ। † नु-इति ग, घ । 

{ पश्ुम्ः-दति ग, घ। 



( चअ० इतरा)  ॥ ठत यक्षागडम् ॥ ४८द् 

त॒ जघ॒नेन चात्वाल स॒न्तरेण युपं चाचि च 

हरन्ति। तदत्सछमया न इरन्ति येनान्यानि वौधपि 

इरन्ति शतः सन्तं नेदङ्गष्णे व्विकत्तेन कूरौ रुतेन 
समुथा यन्नु प्रसुजासेति यद् वाद्येन न इरन्त्युगेण 

युपं बदिष्खां इ यक्तात् कुयुंस्तसनादुन्तरेण युपं चाशनिं 
च हरन्ति दरङिणितो निधाय प्रतिप्रस्यातावद्यति 

सक्षश्खा उत्तरबहिभ॑वन्ति ता च्ध्य॒वद्यति त्यत् 
सषष्णखा उत्तरबहि्भवन्ति ॥ १० ॥ 

युच वं देवाः+ । चरु्रे पश मालेभिरे तं त्वष्टा शौष- 
 तोपयेऽभ्यवामोलेव' चिन्नालभेरल्जिति त्वष्टहिं पशव 

सु एष शौपुन्मस्तिष्कोऽनक्य्च मन्ना तस्मात् सु व्वान्त॒ 

दव त्वष्टा देत सभ्युवमत्तस्मात्त' नान्नौयात् द्द द्धेतु- 
द्सिवान्तम् ॥ ११ ॥ ध | 

तस्यावाडः मधः पपात । स॒ रष व्वनस्यतिरजायत 

त देवाः प्रापश्यंस्त॒स्मात् प्रस्वः प्रस्यो इ वै नुामेतद्यत् 

सष इति तेनेवैन मेतन्मेधेन समङ्गयति छत्र करोति 
तस्मात् सश्छशखा उत्तरब्हिंभवन्ति ॥ १२ ॥ 

अथाज्य सुपस्तुणौते। जां चोपभुति च व्वसाहोम- 

नै “वाः इति म, ध | 



9८४ ॥ जशतपथत्राद्यगम् ॥ (द्धण शत्रा} 

हवन्या समवत्तधान्या सुथ हिरण्यशषकलावुवदधाति 

जुद्धां चोपभति च ॥ १३ ॥ 

थ मनोतायै इविषोऽनुवाच श्राह । तदयन्मनौ- 
ताये इविषोऽनुवाच राह सर्वा च वे, देवताः पश 
मालभ्यमान मुपसङ्गन््छन्ते सम नाम गरहौष्यति मम 

नाम ग्रदौष्यतौति सर्व्वासा हि देवताना दविः 

पशुस्तासाः सव्वासां देवतानां पशौ स॒नाध्स्योतानि 
भवन्ति तान्येवेतत् प्रणति तथो हामोघाय देवतानां 

मनाध्स्यपसङ्गतानि भवन्ति तस्मान्मनोतायै दविषो- 
ऽनुवाच आह ॥१४॥ ~ 

स द्यस्येवाग्रेऽवद्यति । तन्मध्यतः सतो इद य- 

स्यारेऽवद्यति प्राणो वें ददय मतो छय मङ्धः प्राणः 

सच्खरति,+ प्राणो वं पशुयावडोव् प्राणेन प्राणिति 
तावत् पशुरथ य॒दास्मात् प्राणोऽपकामति दुवेव 

तदि भूतोनश्युः! येते ॥ १५॥ 

दय सु वु पशुः। तदस्यात्मुन रवागरेवद्यति 

 * (सम्भवतिः-दरति सायगसम्मत इति डा० वेवरः । 

† नरथा "-दइति, मथ्येः-इति च प्राठदयं दृष्टं डा-वेवरेण । 

{ पश्चुः"-द्रति ग, घ। 



( स्वय शत्रा०) ॥ टतौ यक्षाण्डम् ॥ ४य्य् 

तस्माय्यदि किञ्चिदवदानः रहौयेत न तदाद्धियेत सवस्य 
इवास्य तत्पशणोरवत्त भवति यड दयस्यागरऽवद्यति तस्मा- 

न्मध्यतुः सतो इदयस्यवाग्रेवद्यत्युथ यथापूवम्* ॥ १६१ 

अथ जिद्धाय । सा हीयु पूर्वाद् प्रतिष्ठत्यु वक्- 
सस्ति ततोऽथेकचरस्य दोष्णोऽथ पाञयोरुथ तनिम्नोः- 
ऽथ उक्तयोः ॥ १७॥ 

गदु बेधा करोति। श्यविमोपय॒डभ्यो। मध्यं जच्धां 

देधा कछत्वावद्यत्यणिम यङ्गष्ठथेकचराये श्रोशरेतावन्न 

जदा मवद्यतिः ॥ १८ ॥ 

अथोपभति। द्स्य दोष्णो गद् दधा छत्वावद्यति 

यद्ययं श्रौणेरथ हिरण्यश्कलाववदधात्युथोपरिश्टा- 

दुज्यस्सायिधारयति॥ १९ ॥ 

अथ व्वसाहोस श्ह्लाति। रडसौति लेलयेव हि 

यूस्तस्मादाह रेडसौत्यिष्ठा श्रौणात्विन्यचि छतच्छपु- 
यति तस्मादादहाथिष्रा ओणत्वित्यापल्वा समरिण- 

ननित्यापो छेत मृङ्गभ्यो रसः सम्धुरन्ति त॒स्मादादापरू्वा 

समरिणल्िति ॥ २०॥ ` 

* व्ुम्ः-इति ग, घ । † स्विमोपयडद्धगोः-दति घ । 
{ श्यलि?-दति ग, घ। 



७८१ ॥ श्रतपयन्राद्यणम् ॥ (दपर त्रा) 

व्वातस्य त्वा धाज्या ऽडइति । अन्तरिक्षं वा ऽय. 
मुनुपवते योऽयं पुवतेनन्तरिश्षाय वु र्लाति तस्मादाह 
व्वुातस्य त्वा धाज्या ऽइति ॥ २१ ॥ 

पूष्णो रुद्या ऽदति। रष वु पूष्णो रदिरेतसा 
ऽउ हि ख््ञाति तस्मादा पूष्णो ररा ऽइति ॥ २२॥ 

ऊष्मणो व्यथिषदिति। रष वा ऽऊष्मेतस्मा ऽज 
हि ग्ह्ञाति तस्मादादोष्यणो व्यथिषदित्युथोपरिष्टाट् 

दिर्ाज्यस्यायि घारयति ॥ २३ ॥ 

अथ पाश्चुन वासिना वा प्रयौति, प्रयतं इेष इति 
तन्नाष्रा खवेतद्रक्षारस्यतोऽपहन्ति ॥ २४ ॥ 

अथ यद्यष्यरिश्ष्यते । तत्समवत्तधान्या समानयति 

तद्धदयं प्रास्यति जिका व्व॒क्षस्तनिम मतश्े व्वनिष्ठ 

स॒थापरिष्टाट् दिर ज्यस्याभिधारयति ॥ २५॥ 

तदयुडिरण्यश्कलावभिता भवतः। ध्रति वा ऽर्तत् 

पथं यदग्नौ जुद्त्यम॒त सायुदहिरण्यं तदमुत ऽ्रायुषि 
प्रतितिष्ठति तथात उदेति तथा सच्ञीवति तस्मा 

डिरण्य श्कलावयिता भवतः ॥ २६ ॥ 

अथ युद्श्णयावद्यति । सव्यश्च च दष्टो दष््णिा- 
याश्च जाखे शिणस्य च देष्णः सव्धायाश श्रोेस्तस्मा- 
द्युः पश्रश्णया पदु हरत्युथ युत्सम्यगवयेतससौ चो 



(खद्यर हेत्रा०) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ४८ 

हेवायु' पशः पदो हरेत्तस्मादश्णयावयत्य॒य यन्त शेष्णा 

ऽवद्यति नाधसयोनानकसय नापरसकथयोः ॥ २७ ॥ 

असुरा हवा ऽञ्रमे पशु सालेभिरे। तदेवा भोषा 
नोपावेयस्तान इय प्रथिव्यवाच मतदा दृद मह व 

रतस्याध्यक्षा भविष्यामि युथा यथेत॒॒ऽरुतेन चरि- 

ष्यन्तौति ॥ २८ ॥ 
सा दोवाच । अन्यतरा मेवाहति महौ षरन्यतरां 

पयशिषिन्निति स थां पयशिध्पस्तानोमान्यवदानानि 

तता दैवाः स्िष्टकते अङ्गाण्यपाभजस्तस्मात् च्यङ्गा- 

ण्यथासरा अवाद्यच्चछौष्णाश्सयोरनकस्यापरसक्थयोा- 

स्त॒स्मात्तेषां नुवयेदुन्न्वेव त्व्टान्क मभ्यवमत्तस्मा- 

दुनूकस्य नुवयेदथादाम्नोषोमाभ्यां छागस्य हविषोाऽनु- 

बरहौत्याख्राव्ाहाप्नौषोमाभ्यां छागस्य दविः प्रेष्येति न 
प्रसित मिन्याह प्रसुते प्रसित मिति ॥ २९ ॥ 

अन्तरेणाङ्धा याज्याये व्वसाहोमु जुहोति । इते 
वा ऽअय॒ मृद्धा मेध॒ उत्थिता य॒ मस्या इमः रसं प्रजा 
उपजौवन्त्यवीचौनं दिवो रसो वं व्वसाहोमो रसो 
मेधा रसेनेवेतदंसं तौघ्रौकरोति तस्मादयः रसो- 
ऽद्यमानो न॒ क्षौयते॥ ३० ॥ 

* भमिति?-द्ति ग, घ | 



४८ ॥ शतपथयन्राद्णम् ॥ ( ईप्र° शत्रा) 

तदयद्न्तरेण। अर्चे युज्याये व्वसाहोमु' जुदो- 
तीयं वा ऽअ्ङर्चोऽसौ चौरङर्चोऽन्तरा वे यावाषटधिवौ 
ऽअन्त्रिक्ष मन्तरिक्षाय वुं जुदोति तस्मादुन्तरेणाङ््बौ 
याज्याये व्वसाहेास' जुहोति ॥ ३१ ॥ । 

सु जुहोति। तं तुपावानः पिबत व्वुसां व्वसा- 
पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहेत्येतेन व्वेश्च- 
देवेन य॒ज्ञषा जुहोति व्वेशवदेवं वा ऽअन्तरिक्षं तद॒देने- 
नेमाः प्रजाः प्राणत्यश्चोदनत्य+खान्तरिषछ मनु चरन्ति । 

तेन व्वेशवदेवं व्व॒षय्कते जोति यानि जुद्धा मवदा- 
नानि भवन्ति ॥ ३२ ॥ 

अथ जुदा पएषदाज्यस्योपध्रन्राह । व्व॒नस्य॒तयेऽनुनर्- 
हौत्याखाव्याइ व्वनस्य॒तये प्रेष्येति व्वषटकते जहोति 
तद्यदनस्यतये जदोत्येत मेवतदज्ं यपं भागिनं 

करोति सोमो वें व्वनस्पुतिः पश मवेतत्सोमं करोति 

तद्यद्न्तरेणोभे ऽअ्ाहतौ जदोति तथोभय' व्याप्नोति 
तस्मादुन्तरेणोभे ऽ्ाहतो जुहोति ॥ ३९ ॥ 

अय युन्युपभृत्यवदुमनानि मुवन्ति। तानि समा- 

> ८६९ द्ानव्य @ इति च-धाटदः 1 एस्स्तात् ष्ट ॥ ९) ब्र. ९ कशो द्व्या 

उपर्ट्च ४.९. २.१९ । 



(<अ ३ेत्रा°) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ४८& 

नयमान अआहाप्नये खिष्टलतेऽनुलहौत्याश्राव्याहाञ्ये 
स्ि्टकृते प्रेष्येति व्व॒षट्कते जु दोति ॥ २४ ॥ 

अथ य॒दसाहोमस्य परिशिष्यते । तेन दिष्टे खाघार- 

यति दिशः प्रदिश आद्शो व्विदिश उददिशो दिग्भ्यः 

स्वाहेति रसो वु व्वसादोमः स॒र्व्वेवेतदिष् रसं 
दधाति तस्मादय दिशि दिशि रसोऽसिगम्यते॥ ३५ ॥ 

चथ पशुः सुम्म्रति । रतदि सम्मश्नस्य कालोऽथ 
यत्पर सम्ष्शति य॒ ऽइम ऽउपतिष्ठन्ते५ ते व्विम- 

विष्यन्त ऽइति शङ्कमानो युदय व्विमाथान्न जद्धेता 

सुम्ग्टओेत् ॥ ३६ ॥ 

द्रः प्राणः।। शङ्गः ऽङ्ग निदोष्यदन्द्र उदानो 

ऽङ्ग ऽङ्गे निधौत इति यदङ्गशौ विविक्तता भवति 

तव्राशद्ानाभ्या सन्दधाति देव त्वष्टभररि ते स॒ध्समे 

तु सलश्ा यदिषरूपं भवातौति कछल्लवृत मेवेततकरेाति 

देवा यु त म॒वस्ं सखायोऽनु त्वा मातापितरो 

मदन्तिति तद्यचेन स॒दौषौत्तरेनं छत्लं छत्वानुस॒मस्यति 
सेऽस्य छृत्लोऽमुष्िं लाक ऽआत्मा भवति ॥ ३७॥ ४॥ 

॥ इति षष्रप्रपाटके चतुथं ब्राह्मणम् [८. ३.] ॥ 

^ ध्ये म ऽउपरतिषन्ते-दति सायणसम्मतः पाठ इति डा° वेवरः। 
 { गः" द्रति ग, घ । 

} “मुश्मल्लोक्'-इति, "मु शल्लो कद ति, ९९ दिन् (लकु"-इति च पाठाः। 
62 



8९ ° ॥ णतपयनब्राद्यणम् ॥ (शष शत्रा) 

श्रयानु निर्वाप पुरोडाशं तदेवतां च विधत्ते- “यदेवत्य दति९। 

या देवता प्रः, पुरोडाशो ऽपि तद्ेवताकः कन्तवयः। पुरोडाशानु- 

निर्वापं पूयंमाणसय पशोः सब्डद्धिदेतुवेन प्रप्रसति- “सर्द॑षां वा 

एष पशना मिति । स्व पश्यूनां मेधरूपत्र मै तरेयत्राह्भणे “पुरुषं वे 

देवाः पए मालभन्त, तस्मादालबान्य्ेधघ उदक्रामत्-इत्यादिनाः 

प्रपञ्चितम् ॥ १॥ 

पुरोडाशस्य वपानन्तयं प्र्सति- “श्रय यद् वपया प्रचथ॑ति। 

पग्पुरोडागशस्य पण्टच्छट्रपृर्तिरूपप्रयोजनं सवषु परएव्वति- 

दिगशरति- “एष न्वेवैतस्य बन्पूरिति ॥ ₹२॥ 

"श्रय पतयु विशास्तोतिर्। शमिता । तदा श्रमितुरेव मनु- 

शाषनं कु्यात्- इहे ग्रनितः ! शिः प्रच्यावय^ प्रधानखिष्टरदुप- 

यड्भेदेन भिविधाङ्गानिः च्रिविधचिद्धानि यथा स्यः, तथा 

९-- का० खौ ° खू° ६. ७. ९६ बद्धम् | 

२-- णे० त्रा २.९. उ बव्यम् | 

३-- “शसु हिसायाम् (ग्वा०्प ° ७२७)" इत का दू°ङत्तौ या ०द०। 

४-- का श्रौ° सू" ९. ७.९। “वरल्विभ्योऽन्यः कञ्चित् श्रमितेतयेत- 
त्यञ्ज्ञः पश्चुं विशास्ति हिनस्ति मारयतोत्य्धैः"-द्भत्यादि च तच का ओ. 

६. ७. १-२-३-४-चोयत्तिष दर्यम् । 

५-- चिः पच्यावयतात्^-दइति छ | 

६-- तच, जुदा मवदेयानि “जौ वाजिः प्रधानयागार्थानि हृदयादीनि 

प्रथमानि, उपभ्ट्यवदेयानि दच्छिणस्कण्याटीनि 'चौपग्टत।नि' लिद्ध- 

छदयःमार्थानि दितौयानि, वसाद्योमद्वन्या मवदेयानि वधिष्ादौनि 
उपयडयागार्थानि इतौ यागौति विवेकः। 



( चख दन्ना ) ॥ तौ यकाण्डम् ॥ ४५२९. 

प्रच्यावचयः । शदिः प्रच्युतस्य पशोः "दयम्" श्रव्यवम् 'उन्तमम्ः 

उपरिभावं कुरुतात्" “दतिः । यद्रा शविः प्रच्यावयः यथाङ्गानि 

चिः प्रच्यृतानि स्युः, तथा कुरु । भ्रच्युतख' पक्षस्य “हदय श्लायेण 

पक्म् 'उन्तमम्' उपरि वन्तमानं कुरू । प्रच्यावनस्य चित्वं परश॑सति- 

“जिद्वद्धि यज्ञ दति । उक्त चिदत्वम्९ ॥ दे ॥ 

“अय शमितारं संश्रास्लोति"। अनुशासनं बुर्यात् । श्टत- 

त्वाभिधानभोत्या प्रथमत एव संगश्ासनम् ॥ ४ ॥ 

“श्रय जुति । पाकानन्तर “जृङ्ा एषद्ाच्स्टो पत्यः जहका 

प्रषदटाज्यं दद यावदानाथं मादाय शामिचं प्रति गत्वा शमितार? 

श्रतं दविः ? “इतिः एच्छत् । श्रट॒तम्' “इतिः प्रत्युक्ते ^तत् 

देवानाम्" (दतिः उपा" जज्यात्* ॥ ५॥ 

्रन्नप्रयोजन माह-- “तङ् यत् एच्छतौति । प्रन्नाभावपके 

“्र्रतम्' दति । श्रतं वाः स्यात् । तच रन्द्र नेकेतं वा भवेत्, 

न दैवम्; “यो विद्ग्धः स ने्छलो योऽ्ररतः स रौद्रो यः टतः 

स॒ दवः“ दूति हि तैत्तिरौयकम्६ । श्रतः प्रटताष्रटतविभागं 

श्रमिता जानातौति “श्रतं हविः शमित देः ?-इति प्रश्नो युज्यत 

दत्ययंः ॥ ई ॥ 

९- “पच्यावय = उत्कालयः-दति का० ० ० | 

र काणश्च ख ६.०८.२। इ काण श्ौ० ° ९. ऽ. १। 

९-- का० श्रौ ° खू° ई. ८. १९क०। “श्राल्ति = शिि्तयति-दइति तच ढ° | 

५-- का० श्रौ ० ६. ८.९ ख, ४, ५ सूचाणि बद्धव्यानि। 

६-- ते° सं° २, ई, इ. ७ । 



४९ ॥ ्रतपयब्राद्यणम् ॥ ( शप्र ब्रा ) 

“तद्यत् एच्छतोति । श्रत एव प्रञ्रसामर्थ्यात् प्रमादात् श्रश्टत 

मपि भवेत् । “यजमानस्य श्रठ॒तं भवतिः ्रटते यत् फलं तद विकलं 

भवतौत्यथंः । श्रत एव प्रश्रादेव शश्रष्वयुः श्रनेनाःः अपापः 

भवति"; शभितार मेव (तदेन: ्राश्रयति । "निः हृल दत्यादि । 

स्पष्टम् ॥ ७ ॥ । 

“स दय मेवायेऽभिघारयतौ ति\ । इद याभिधारणं प्रंर्ति- 

“चात्मा वे मन इत्यादिना। यदेतत् इदयास्य मननम्, तत् मन- 

्राख्यकः च्रात््याः खल् ; “एतं मनोमय मात्मान सुपसङ्कामति”- 

इत्यादौर शआत््मलव्यवहारात् । अया मन-उपाधिकः श्रात्माः 

खल् ; परिपेस्य परमात्मनः परिच्छेदेन नोवभावः, मनस 

उपाधिवात्। उक्त एषद्ाज्यस्य प्राणल्वम् । श्रतः एतेन द्याभि- 

धारणेन श्रा्यश्दूते मनसि प्राणं स्थापितवान् भवति । तथा सति 

इदयद्धारा प्राणप्रज्ञयोः स्थापितलात् देवानाम् ददं सजोवं 

हविः" सम्पद्यते । श्र्रणब्दश्रतेः सामर्थ्यादितराखपि पश्चादाच्ये- 

नाभिंघारयेत् ॥ ८॥ 

"“सो ऽभिघार यतोत्यादिर । मन्तस्या येः" ।-- हे श्रभिघायमाण 

हदय ! "तेः “मनः । मनःप्राणएयोेद्यवस्धानात् श्राञ्रयाश्रयिणणे- 

रभेदात् ^ते मनः" इति खसा मिसम्बन्धो पचार: । (मनसाः एषदाज्य- 

९-- का० खोर खू° द. ७. ६ । | 

२-- तें उप० २.८। व्यथान्यचान्यतच च बङ्च । तद्यथा-- इडै- 

वोपरिद्टात् ९४. ५.६.१० ; १७.०८. ८. ९ ; छछा° उपर ३, १४. २। 

द काण्ध्रौर खू०९,८६। ४--वा० सं° ९.१८. ६। 



( उश इत्रा° ) ॥ टतौ यकारम् ॥ ४९३ 

लचणेन । एषदट्च्यस्य मनोलचणएलेन स्तुतलात् प्राणमनसोरबि- 

योगात् एषदाच्य मपि मन इत्युच्यते । तेन शङ्गच्छताम्' सङ्गत 

भवतु । तथा तेः श्रा" भ््रारुनः एषद्ाच्यलक्तणेन "सङ्गच्छ ताम् । 

यदा हे "पशनो ! "ते" यो मनःप्राणौ श्रपगतौ, ताभ्यां मनःप्राणाभ्यां 

इदयरूपेणएावसख्धिताग्यां सङ्गच्छता सित्ययेः । "न दयेषा्कतिरिति । 

श्रभिघारणरूपलेनाहतिसंस्कारलात् खत आह्तिलाभावात् न 

खाहा कुयात् ॥ < ॥ 

“तं जघनेनेत्यादि^ । प्रवेवर् व्याख्येयम् । संसजेनस्य निषेधो- 

पयो गसिद्धये हविषः नूरता माह “ नेद्ङ्गश्र इति । श्रङ्गादङ्गात्। 

“सद्ेकवचनाच वो सायाम्-दति, शस् । ददिएत ्रइतं हविः 

श्रतिप्रस्थाताः अवेत् । “्षदवशराखा उन्तरबरिंभवन्तोति । वरिष 

उपरिश्वताः स्युः। बहिष उपरि हविषा मवदानाये माच्छाटयेत्, 
तासा सुपरि अवदयेत् । सचश्राखाः प्रशंखुति- “तद् यत् क्ञच्श्ाडा 

दूत्यादिनार॥१०॥ 

“यच वे देवा दति। पुरा देवानां पश्वालम्भनसमये वष्टः 

देवः, पष्रखाभमौ। एव समेवोत्तरकाले श्रालम्भनं करिव्यति, 

पश्रुशिरसि च मनः छतवान्; स उच्छष्टपदायेः, शिरसि 

मलिष्कादिषूपेणए परिणतो ऽश्रत् । यवा शिरषः उच्छ ्टसस्यगरंनात् 

स एषः शिरःखम्बद्धो (मस्तिष्कः कयालः, चअनूक्यञ्च' तन्मां सम्? 

"मज्जाः तदटाितः सारः, दत्यभच्छोऽभ्वत् ॥ ११॥ 

९-- का श्रौ खू० ६. ७. १०। र~ पा० द° ५. ४.९३ । 
१-- काण श्रौ० दू ६. ८.७। ते सं° ६. ३. १०. ९ नङ्यम् 



४९ ॥ शरतघथव्राद्छयणम् ॥ ( द्पघर श्रा ) 

“तस्यावाडः मेध दइृति। तस्यः देवैरालभ्यमानस्य पश्रोः 

सकाग्रादेव मेघः" तु अचः पपातः। पतितो खकोऽश्वत् । इच- 

लेनाभ्यत्यन्नं ^तं' देवाः ्रापश्न्'; अतो देवैः प्रकर्षेण स्यानात् 

ख्यः” इत्युच्यते । ददानो यः क्षः इतिः उच्छते, स वस्ठुतः 

श्रख्यः' इत्यथः ॥ १२॥ 

“श्रयान्य मिति । जुह्वादिषु “उपस्तणोते'५ । बुद्धाम्! 

प्रधानावदानाचेम्? । उपग्डतिः खिष्टक्लदथम्२ । वसादोमायें 

'वसाडहोम॑हवन्याम्५ । -समवत्तधान्मम्ः समवत्तधान दडापाचम्* । 

९-- का० श्रौ° सू ९. <. ८। 

र-- “हदयं ज्वां रोड सव्यसविपूर्वनडकं पँ यक्दुखक्तौ गुद मध्यं 
दल्तिणा ओणिरिति जौह्वानि''-दइति का० श्रौ ख ६.८. ९ । दय 

माम पफलसदृ णम्, जिद्धा रसना, करोड वन्तो स॒नान्तरम्, सव्यस्य सकः 

सव्यस्य वादयोः पूर्वनडक मंसादधो वत्तेमानम्, दे अपि पाश्च, य्त् 

कालेयम्, रक्तौ कुच्िख्थौ गोलक मह दामलकतुल्य, गुद मध्यं येन श्र्लत् 
निगच्छति, तद् विषमं त्रेधा छत्वा तस्य यो मध्यमो भागेन स्थूलो न च 

जशः तम्, दच्तिणा श्रौणिः दच्तिणसकघ्र उपरि वत्तेमानो मांसलपदेः 

दच्तिणा स्िक। 

इ-- ““दच्तिगसविधपृवंनडकं शुदटतौयाणिष्टं सबा खो गिरि्ौप- 

भ्टतानि'?- इति का० ओरौ ° सू° ९. ७. ७ । 
४-- “वभि सुपयडभ्यः*-इति का० खौ ° ख् ई. <. < । अतिश्रायेन 

मद् वषिम् ; यद् गुदटतौय मतिख्ध॒लं तत् । 

५-- ““जुह्धपभ्टती रूपल्तगौ ते व साद्धोमहवन्धां पाव्याच्च'?-इति का ° खौ ° 

ङ्घू° ६. <. ८ | ८ससवत्तं ौयते यया सा समवत्तधान इडापाचची''- दति 

च तवैव या० ३० ड०। 



( =ख० इत्रार ) ॥ टतो यक्राश्डम् ॥ ४५५. 

जुह्पश्डतो दिर ण्धश्रकल मवधाथावदौयमानस्य दविषः सम्बसििन्य 

मनोतारेवतायेः अरनुवचना्थें होतार त्रयात् ॥ 

मनोतानामनिवेचनेन तदनुवचनं प्रश्ंषति- “तद्यन््नोताया 

दत्यादिना । शच्रोतानि' सम्बद्धानि मनांसि यस्याम् । च्च “लशद्र 

प्रयमो मनोता”इतिमन््वर्णात्र२ च्र्चिःः (मनोताः पशोमन- 

स्यम्बन्धः । सम्बन्धस्य निमित्त माह- “सर्वासां देवाना मिति। 

"पशोः शआराज्यवसन्मरियलसाधारण्वात् तानि (मनांसि' श्रोतानिः। 

"एतत् एतेन, श्रा्रेयेनानुवचनेन । स्पष्ट मन्यत् ॥ १३, १४॥ 

प्रधानार्यावद्यमानाङ्घानि तत्कमं च प्रशंखति- “स द् यस्येवाय 

त्यादिना । इद्यश्यावर्ानप्रदे शं विशिनद्ि- ““तद्यन्मध्यतः सत 

दति । देहमध्यप्ररेशे वत्तेमानस्य हदयस्य प्राणएलं तदत्पत्तिखानले- 

नेत्याद- “अतो दय मूट्धैः प्राणः सभ्भवतौति । प्राणएपग्वन्राद्धारं 

प्राग् व्याख्यातम् । श्रत एव प्राणस्याभावे पद्एताभावात् इद् यस्व 

प्रथमं समवद्ाने सति द् यव्यतिरिक्राना मङ्गना मवद्न मपि 

सम्पन्नम् ; यदि प्रमादात् किञ्चिदेवाङ्गहोन मपि स्यात्, तथापि 

छद्स्लपश्ववद्ानं सम्पद्यत दत्ययैः। तस्मात् दय मेवाग्रेऽवद्येत् । 

'ययापूर्वेः पशोः पूते मङ्ग मनतिक्रम्य ॥ १५, १६॥ 

सद्गनहेणोक्र ॒विद्रणोति- “त्रय जिह्धायै इति। ज्ङाया 

अवद्येत् । (तद्धि ततौऽयः श्रयापि जिङ्धानन्तरम्, ूर्बद्धात् 

 प्रतिष्ठतिः ¦ “एकचरस दोष्णः' सव्या दित्ययंः। श्रयः (तनिन्नः' 

यत्तः इत्ययः । तस्य चातिकोमलवात् तनिमच्वम् । छक्छयो 

१-- का० श्रौ० सू ९. ८.९ । न्-- धट ° सं ° ६, १. १ । 



४९६ ॥ शतपथब्राह्मणम् ॥ ( प्रर शत्रा° ) 

ट्क्क कुच्यभयपाशवस्यमास्नाकार मांसद्रयम् । एवं इदयादौनि नव 

सन्यन्नानि॥ १९७॥ 

दशमं वक्त माद “गदं चधेतिः। विधाश्ृतेषु शदाङ्गषु 

यदति्खृलं तदुपयाजाय मवेत् ; मध्यमं लुद्धां प्रधानहोमाधे 

दिधारृलावदयेत् ; यद्यणतरं अङ्गेषु, तन्मध्ये अवदयेत्* ॥ 

एकादशं दशेयति- “गुदं चधा करोतौति। “श्रचैकतराये 

ओरिति । दिया इत्यथः ॥ १८॥ 

खिष्टकदय माद- “श्रयोपश्ति श्यङ्गस्येति । चौणि श्ङ्गानि 

यस्येति अङ्गम्, सौ विष्टङ्गतं हदविः । तान्येवादइ- “दोष्ण इति। 

सव्यस्य प्रधानायल्विद्हितलात्* द चिरस्य दोष्णः सका शादित्यय : । 

शद" गदस्याणभागं 'देधा शला" उपण्ठति खिष्टरुदयंम् श्रवद्यति' 

श्रवदयेत् । ्यङ्गाये रोर" खिष्टष्दर्थायाः श्रोणेः सकाशात् सव्यायाः 

ओणेरित्ययेः। प्रधानस्य इडायाश्चावदानं प्रत्यङ्ग दिः कुर्यात् । 

“खचोरवद्यति यथोक्त दिदि तिद्धचात्९ ॥ 

“श्रथ द्िरण्यश्कलावितिः। जुदा सुपशति चावत्तस्योपरि 

दिर शकलो स्ापयेत्, श्रथामिघारयेत् ॥ १९ ॥ 

१-- “रच्छं (! रच्छ ?)-दइति क् । | 

र-- का० खौ ख् ६. ८,१०। द-- व्यङ्गेषु मध्ये'-ए्रति क । 
&-- पूवं मिदं वणितं टौ प्न्धाम् (९३ क° ₹, ३, ४.) । 

५-- पधनाथे मभिद्धितत्वात्'-इति छ । 

द-- का०श्र* ० ६. <. € । 

<-- कार खौ" सू ६.८.१५० (€. ई. २४, २५ ०) 



( स्स० उव्रा०) ॥ टतौ यकाश्डम् ॥ ४९७ 

“श्रय वसारोमं गहातौ ति, । रेडमो तिः वसादोम गलोयात्ः 

इयत इति यत् हो मद्र्यम्, तत् वसाडहोमदवन्यां ग्लो यादित्यय :॥ 

मन्त्रस्याय मय :- हे वसाद्र्य! लं ररेडसिः डिषक मसि। 

°“रिषेडिंसार्थस्यर विचि लघूपधगुणे रेडिति रूपम् ; ब्राह्मणनुगुणं 

ललादिकं छता लेलयाः-रूपम् । ““लेलयेवेति । द्र वद्रव्यलात् 

दतस्ततश्चलनं विवचिवाः व्याख्यातम्, । तादश "ला वाम् श्र्चिंः' 

श्रौणातु श्रपयतु, तेन सदह मिश्रयतु । “्रापस््ा समरिणन्' । 

“रो गतिरेषणयोः""-दत्यस्यः खडि रूपम् । उदकानि लां सम- 

 तरज्नित्यथैः; उदकेः खद सर्वाङ्गभ्यो निस्षटतवात् । वातस वायोः 

श्राच्येः गत्यै रक्लामि। तथा पपष्णः रहै वेगाय सहामि । 

वाखादित्ययोरन्नरिचा्रयलात् भ्राजिरह्योरन्तरिचपरतया ब्राद्धणे 

व्याख्यातम् । “ऊभश्रणौ व्यथिषत्-दति वसाविग्रेषणम् । ऊश्रा, 

ततः सकाशात् व्यययतोति अययिषत् ; तादृक् त मसि। तादृ 

त्वां ग्टहानि ॥ 

रेट्-गब्दं वयाच्ट- “लेलयेव दि यूरितिः। यौति मि 

यतोति यूः, सा ल्ेलयेव' ; चलनेन चेतस्ततो गमन सुपमोयते । 

१-- का० ० सू" ६.८.१९ क। र--वा० सं° ९.१८. ९। 
इ३-- ग्वा° प° ६९8 चा० | 8-- (विवच्ितत्वात्-इति | 

५-- “ले लयाश्ब्दश्वाल्यवाचकः"*-इति मदहौधरः । “बङ्लेव एधिवौ, 
लेलयेवान्तरिच्वम्, लेलयेवासौ द्यौः”-इति श्रुत मिद्व पुरस्तात्, 

२. २. १. १६ द्रष्टम् । ६-- कमा प २७घा०। 
` ७-- “यषश्न्देन मासेन स पं जल मुच्यते” ते ° सं० १.३.१० सा० भा०। 
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४९७ ॥ शतपथत्राद्ध याम् ॥ ( दपर 9त्रार) 

ओणणवित्यस्य पाकायं इति याचष्टे- “श्रभिद्धंतच्छरपयतोति । 

वात्य ध्राजिः, पष्णो रंडिश्ान्तरिचपराविति याचष्टे- “च्रन्त- 

रिं वा श्रय मनुपवत दृत्यादिना। - ऊश्गग्रन्दोऽप्यन्तरिक्षपर 

दूत्याह-- “एष वा ऊकनेतस्मा उ डि ख्हातौति ॥ २०-२३॥ ` 

“अथ पाश्चनेव्यादि^ । “प्रयुतं देषः-द्तिःर्मन्ेण '"पाश्र॑नः 
पार््श्िना असिना वा सहौतां वसां विभजति। दषः" श्रनिष्टेभ्यः 

सकाशात् प्रयुतं" प्रथक् कतं भवति ॥ २४॥ 

श्रय यद् चूष् परिभित दरति। गहौतावश्िष्टां वसां 

समवत्तघान्याम्ः इडापाश्याम् श्रानयेत्रं । इडायं' तच प्रधाना- 

वशििष्टानि दयादौनि प्राख पुनर मिघारयति । "मते" क्घौ । 

 तनिमादयः' प्राग् व्याख्याताः॥ २५॥ 

अच द्चकारेण “वपावद्धिरष्यम्'-टतिः इविषा सुभयतो 

दिरप्यप्रचेप उक्तः, तं प्रशंमति- “तद्यद्धिरण्यश्कलावभितो भवत 

दूति । एतद् वपायां वयाख्यातम् ॥ २६॥ 

प्रधानखिष्टक्ृद् थ' यद वद्ानम्, तत् समु चित्य प्रशंसति- “श्रथ 

यर ्एयावद्यति सव्यस्य च दोष्ण दत्यादिना । सव्यस्यः ‹दोष्णः' 

मुजस्य द्चिणायाः ओणेः चः प्रधानावदानसमये, (दक्षिणस्य च 

दोष्णः सव्यायाः ओरिति खिष्टक्तौत्येवं सम्पद्यते । उक्तलचण 

मवदानं प्रसिद्पश्ोषंदतछया पाद सञ्चरणं तन्ूल मिति प्रश॑सति- 

९-- का० श्रौ° सू €. ८. १२ । 
न्-- वा सं° ६. ९८, ३ । इ-- का० श्चौ ° सू ई, ८.१३ । 
४-- का० श्नौर सू* ९, ०. ९९ (६. द. २४, २५०) । 



(च्य इत्रा०). ॥ इतौ य काण्डम् ॥ ४९€ 

“तस्मादयं पश्ुरच्छया पदो इरतोति । श्रच्छया पादम्रोष्यो- 

वेत्यासेन^ । उक्त इृढवति- “श्रय यत् सष्यगवद्येत् समरो 

हेवायं पष्टः पदों इरेदिति। अरय शरिरश्रादौना मनवदेधतवोष- 

पत्ति माख्यानसुखेन प्रदेयति- “श्रय यन्न॒ भोष्टोऽवद्यति 

नांखयो रित्यादिना । चअरंसौ बाहोरपरिप्रदेशौ । श्रनूदो वद्ग्ाधारः, 

यतः एढाश्धिविगे्ः । तचत्य मपि मखं नावदेयम् । तया न 

श्रपरसक्ययोः' ऊर्वेरपरिश्वतौ उच्छितावयवौ सक्यो९ ॥ २७ ॥ 

“श्सुरा इ वा दति। श्रसुराः किल पण्ठ मालभन्ते, त माल- 

भन्तं देवाः नोपावेयुः नापगताः, तदा शथिवौः एतत् भय 

मासुर मा दृढम्" श्रादरं भा काँ, “रदः "वः युश्मदयेम् 

'एतस्य' पश्चालम्भस्य “च्रध्यच्ाः उपद्रष्टा भविष्यामः, ययाः येनं 

प्रकारेण एतेः असुराः एतेन" पशना “उरि व्यन्तिः-“इ ति" उनत्त्का, 

तयेव सम्यगवगता ॥ ८ ॥ 

“सा दोवाचेति। तेऽसुराः “त्न्यतरा मेवाति महौषुः' 

प्रधान मेव तवन्तः, अन्यतरां" खिष्टक्ृतं पयेरिषन्' परित्यक्त 

वन्तः। परिशिष्ट का? दति, तां प्रदभेयति- (तानौमानौति। 

दकिणं दौः, सव्या ओणिः, गुददतौयं चेति चौणि । ततः" तस्मात् 

श्रसुरपरित्यक्तवेन दृष्टलात् आङ्गार. देवाः प्राप्ताः । अय 

यस्मात् भिरश्रादौनि वाचन, तस्मात् तैरवन्तक्चेन दृष्टलात् 

। नेतद् वाक्यं ङ-च-पुसतकयोः | “°गवादयः ण्ायनकाल्े अङ्गानि पादान् 

“अच्त्छया' वक्रत्वेनावस्थापयन्ति-दइति वे ° सं ९. ३.९० सा०्भा०। 

र-- का० श्रौ° द° ६.०.१३ । 



५०० ॥ शत पयब्राद्धणम् ॥ ( ईप शत्रार ) 

तानि नावदत्" । अनूकस्य प्रकारान्तरेणापि तक्वं॑दशयति- 

“व्वष्टेति । एतच्छिर सोऽपुपलच्षणं गतम्, समानलात् ॥ 

दूत्य मवदानप्रकार मुत्वा प्रदानप्रकार माद “श्रयाग्नौ- 

षोमाभ्यां कागखेत्यादि^ । वपाप्रेषवदभ्नौषोमो यद्यो मप्ेषेऽपि प्रखित- 

पद् निषेचति-- “न प्रशित भित्यादहेतिः ॥ २९ ॥ 

वसादोमस्य काल माह- ““श्रन्तरे णाद्धं खा वितिर । प्रधानाङति- 

याज्यायाः परवाद्भावसाने प्रतिप्रस्थाता "वसाद्यौमं जुहोतिः । चरद्धं- 

चैयो मूद्धभाविलं प्रशंसखति- “तो वा अय मृद्धे दृत्यादिना। 

पूर्वोत्तरा युष्थिव्याद्मकौ ; तथा सति इतः, एथिव्याः सका- 
रात् उत्पन्नो मेधः", 'व` साराङ्गवसेत्यादिरूप मूद्धं सुद्गतं मनुष्याः 

उपभुज्ञते, तथा “द्विः सकाशात् उत्थित सुदकात्मक मधो 

निगेत मुपभुच्ते। एवं स लोकदयसारस्यान्तरि च उपभोक्तव्थ- 

ल्वेनावस्थानाद द्धं चयो रन्तरालहोमेन द्यावाए्टथिबयोः “रसेन: “एतत् 

वास्यं रसः (तित्रौकरोपतिः। रोमस्यान्तरिचायत्ाच्चाद्धेचयो रन्त- 

रालं ङेतवान् भवति । अतस्तौ त्र खोत्पादकलात् होमः कन्तेव्यः 

दूत्यथेः॥₹०॥ ॥३१९॥ 

वसादोममन्ल माह-- “स जहीति तं इतपावान इतिः । 

“ठतः चेरणएरूपं रसात्मक भिदं हषिः “हतपावानः' इतस्य रश- 

द्वयस्य पातारः सवं देवाः यूयं “पिबतः । एतदेव विशिनष्टि 

~ 

२, ₹-- का० ० €. ८. १५-१६ खये क्ये । 

द्-- का० शो ख् ई. ८. १७। ४-- व?° सं° €. १९. १ । 



( ष्ण इत्रार ) ॥ टतौ यकार्डम् । ५०१ 

“वसां वसापावान दति। हे वखाद्रय! वम् अन्तरि चस्य हवि- 

रशि । श्रन्तरिकचस्य स्वेदेवा्रयलात् श्रस्यापि तदयेलात् श्रन्त- 

रिचस्य देवतादारा अरन्तरिचसयेव दविष्टम् । अच सूचम्- “श्रद्ध 

चान्तरे याज्यायै वसेकदेशं जदो ति""-दति, ॥ 

मनस्य ॒वैश्वदेवलं प्रहुतोमसद्गत॒ भित्याह- “एतेन वेश्व- 

देवेनेति । अच बह्ललिङ्गा् वैश्वदेवलं यजृषः ; “्न्तरिकचम्' 
रपि. सवासां देवानां प्राणोदानव्यापारयोराश्रयलेनं वैश्वदेवम्" ; 

अन्तरि चाथंञ्च वसाहोमः; तेन" होमस्य वेश्वदेवलेन एतदपि वैश्व- 
देवं यज्रच् युच्यत दत्यथेः। मध्ये होतें वसाद्येम माह- 

“वषटकृते जृहोति यानि जणा भि्यादि ॥२२॥ 

“श्रय जुह्कतिः । श्रय वसाहोमानन्तरं “जङ्ा' जहदारा 

षदाच्यस्य' एकदे शम् 'उपन्नन्" श्रवद्यन् “वनस्यतयेऽनुन्रूहि”- 

इति"? होतारं बरयात् । वनस्यति्युपाभिमानौ देवः। स्पष्ट मन्यत् ॥ 

वनस्यतियागं यपद्वारा पश्रोः सोमतसम्पादकलेनं प्रशंसति-- 

ˆतदनस्पतच इत्यादिना“ । सोमस्यामावस्यायां वनस्यतिषु वासात् 

सोमसखाभिकल्रात् वनसछतिः सोभः, श्रतस्तत्सम्बन्धिनं पश्र सोमं 

क्तवान् भवति । ^तत्' तस्मात् “यत्” यथा ्रन्तरेण उभे श्रातो 

उभयोर्देवतसौ विष्टरतयो मेष्ये वनस्यत्यातिं "जोति, तथा" 
उभयं" दैवतं सौ विष्हतं च युपात्या च्याप्नोति' ॥ ३३ ॥ 

९-- का० खौ ° हू द. ८.१७ । र-- का° श्रौ ख ९.८. ९५ क । 

₹-- का० श्रौ र्» €. ८.१८ ख । ®-- का° ओ° खू° ६. ०, ९९ । 



५९ ॥ शत पद्यत्राद्य णम् ॥ (शप्र धन्ा०) 

खिष्टहप्रयोगप्रकार माह-- “श्रय यान्युपश्त्यवद्ानानि भवन्ति, 

तानि सखमानयमान च्राेत्यादिना\, । श्रङ्गापेचया बजवचनम् । 

समानयमानः' जुह्वां प्रचिप्न्॥ २४॥ 

वसाहोमग्रेषेण दिगव्याघारणं विघत्ते- “त्रय यद् वसाहोम 

परिशिष्यते, तेन दिशो याघारयतौतिः। वसाहोमस्य द्रव्यस्य 

“दिशः, अदिशः'-दव्यादिका मन्लाःर । दिश याघारवतौति श्ुते- 

रेकेको मन्त्र एकैकदिमधेः । दिशः" प्रागदिगभ्यः खाहा, श्रदिश्ः" 

दचिएदिग्भ्यःः खादहा, श्रादिशः पथिमदिग्भ्यः खाहा, विदिशः" 

उन्तरदिग्भ्यः खदा, उद्दिशः ऊद्धंदिग््यः खादहा, "दिग्भ्यः 

सर्वाभ्यो दिग्भ्यः 'खाहाः । वसाहोमो रसो वै" द्रवद्रयात्मकः खल्; 

दिगि दिशि सन्तो रसोऽभिगम्यते ॥ ३५॥ 

सम्यग्गतावयवस्य पशोः सम्मशरेनं विधत्ते श्य प्रं स्म 

श्रतौति । श्रयः दिग्धोमानन्तरम् “एतदः श्रस्िन् काले पश्ट- 

सम्म शनं दुर्यात्* ॥ 

 विश्रसनानन्तरकालस्येतस्य व्यवस्थां दग्रेयति- “श्रय यत् पुरा 

सब््रतोति। येः च राशः द्मे“ मदोयं यज्ञम् उपतिष्ठन्ते 

९-- का० पौर खू० ई. ८,२०। 
२-- का० श्रो सू ६. ८, २९ (४. ४. १६, १७ द°), २२। 

३२-- वा० सं° ६.१९. २-७। 

४-- अच्च का० श्रौ €. =. २२ रू° ठ° दङ््या | 

ध५-- भे' इति भाव्यपुत्तकेष चिष्वेव । “य इमे उयतिषन्ते मार्नाँरादयः, 

ते विमधिष्यन्ते इति श्ङ्गमानः"-दइति दरिखामिनः। 



( न्ख इन्ना) ॥ टतोयकाण्डम् ॥ ५०३ 

प्रा्ुवन्ति, नते" पश्र “विमथियन्तेः रतिः शङ्कमानः" चेत्, 

पूषैस्िन्नेव काले सेत् ; श्रतथाश्चतश्ेत् श्रचेव दिग्धोमानन्तर- 

काले सेत् । शच्रच खचम्- हेनद्रः प्राण इति पशं सश्भशत्य- 

वदाय वेडां प्राक् प्रद्ानात्"-इतिः ॥ ₹९॥ 

सम्मप्रने मन्ल माह- “श्रः प्राणोऽङ्गऽङ्ग निदष्यदितिः। 

इन्द्रः परमात्मा, तल्सम्बन्धौ शेर" भ्राणः? । डे पशो ! ते “शरङ्ग- 

ङ्ग सवव्वङ्गेषु “निदौष्यत्" नितरां दोत्नो भवत्, दौयतु वा । 

एवं व्यानोऽपि । श्रत सवंच श्रपानखानें उद् नव्यवदारः । ड “वष्टः 

` पष्एरूपकन्तः ! “देव !* “व्ष्टा वे पशनां मिथुनानां परुत्” 

दति श्रुतिः । नते तव पशोः, “यत्' श्रङ्गच्छेद नेन “सलच्छ', चरत 

एव “विषुरूप' भातिः भवति, तत् "तेः लत्सम्ब जि "सम्" सम्यकू, 

पूवंस्मादपि दरिः प्रश्वतं “समेतु सङ्गतो भवतु । पूवं यादृश 

संबे प्रन विशिष्टम्, ताडग्ररुवेशनविशिष्टं भवेदिति; प्रद भवलवि- 

त्ययः । किञ्च “देवच्राः देवेषु मध्ये "यन्तः गच्छन्तम् । किमयेम् ? 

“श्रवसे श्रस्माकं रकणाय, देवानां प्रौतये वा यन्त तां स्खि- 

प्रतयः ्रनुमदन्तुः साघु जात भिति कथथन्तित्यथः ॥ 

कमेण विभज्य वयाचष्टे- “यदङ्गश्ो वित्त इत्यादिना । 

“'हृत्सडत मेवेतत् करोतौति । "एतत्" पशदरग्यम् । यद्वा “एतत्' 

एतेन “देव वष्टः”-इतिमन्त्ेण* वागृद्धारणसामर््थन रत्सैरङगैः तं 
वयाप्तं करोति, वचः यख्िन् प्रदेशे “एनं पशम रदोषौत्?, 

१- का श्मो° ख ०- द. &. र | ग-- वा० सं° <: २२०० ९। 

द-- ते ° सं ° €, ३. १९. ५। ४-- वा° सं° ६. २०. २। 



४०४ ॥ प्रतपथव्राद्यमणम् ॥ ( हषर 9त्रा०) 

तत्” तैन "एन शृतं वाः विकलं सकलं रला “रनु खमसतिः 

गतप्राणेन लगख्िमांसेन सह प्राणान् अङ्गानि चानुक्रसेणए सह्रनं 

कृतवान् भवति । तेन सः पशः “असुग्रिन्" खगे लोके “सात्मा 

सजोवो भवतिः, ॥ २७॥ ४ [८.३.]॥ 

दति सायणाचायेंविरचिते माधवौये वेद्ाथप्रकाश्र 

माध्यन्दिनिश्रतपयन्राह्णएभाय्ये 

ठतौयकाण्डऽष्टमाध्याये ठतौयं ब्राह्मणम् ॥ 

क ------------ 

[ श्रय चतुथं ब्राह्मणम्, ] 

चौणि ह वे पशोरेकादशनि। रुकादश प्रयाजा 
रकाद शनुयाजा रकाद शेपय॒जौ द पाण्या अलो 

दश पाद्या दश प्राणाः प्राण॒ उदानो व्यान इत्येतावान्वे 
पुरुषो युः परादयः पश्रनां य सरवेऽनु पशवः॥ १ ॥ 

त॒दाहः। किं त॒चन्ने क्रियते येन प्राणः स॒व्वेभ्यो 
्गेभ्यः शिवि इति ॥२॥ 

९-- इडायाश्च सयजमानानां षा म्टत्विजां भक्तण मिद्िवोक्तम् ( का° 

ओ ख ५, ५. २९, २७ ; ३, €. ४,५, ई )। वनिष्टु मभ्रौधे, 

अध्यध होते, ज्ोमं ब्रह्मणे, एरौतत मध्वयेवे, ज्ञं यजमानाय । 

सव्वेच ददातीति ेषः। आपस्तम्ब तु “उप्तं मेचावरूणषद्ा 

भच्तयन्ति, प्रतिप्रख्याता सप्तमः'-दइति ॥ 



( चअ शत्रा ) ॥ टल यक।ण्डम् । ५०५ 

युदेवु गुदः बेधा करोति । प्राणो वै गुदुः सोऽयं 
प्राडनततस्त् मय प्राणोऽनुसुञ्रति ॥ ३ ॥ 

स युदेवु गुदं चधा करोति। तृतौय सुपयुड्भ्य- 

सतृतीयं जुं ततौय मुपभृति तेन प्राणः सुवेभ्यो 
ऽङ्गेभ्यः शिवः* ॥ ४ ॥ 

सु ह त्वेवु पशु समालभेत । य॒ रनं मेष मुपनयेद्दि- 

कशः स्याद्यदुद््यस्य मेदसः परिशष्येत तब्गदे न्यृषेत् 
प्राणो वुं गुदः सोऽयं प्राडनततस्त॒ मयु प्राणोऽनु- 
सुच्चरति प्राणो वे पशुर्यावद्योव प्राणेन एशिति तावत् ` 
पशुरथ य॒दास्मात् प्राणोऽपक्ामति दुर्वेव तहि भूतो- 
ऽनथ्येः रेते ॥ ५॥ | 

गुदो वु पशुः! । मेदो वै मेधस्तुदेनं मेष सुपनयति 
युदय ऽश्र्सलो भुवति खय मुपेत॒ णव तहि सेधं 
भवति ॥ & ॥ | | 

अथ पृषदाज्यं शह्लाति। दयं वा ऽद सपिशेव 
१ $ [) $ ॐ म 

दुधि चन्द वु मिथुनु प्रजननं मिथुन मवेत॒त् 

प्रजननं क्रियते ॥ ७ ॥ 

तेनानुयाजेषु चरति । पश्वो वा ऽञ्रनुयाजाः पयः 
एषदाज्यं तत्पशष्ठेवेतत्युयो दधाति तदिदुं पशष पयो 

* “गिव्ः'-दूति ग, घ। † शुः दति ग, घ। 
604 



४० ॥ भ्तपत्राद्यणम् ॥ (दपर भत्रा ) 

हितं प्राणो हि एषदाज्च सन्नः हि प्रषदाज्य सुन्न हि 

प्राणः" ॥ ट ॥ 

तेन पुरस्तादनुयाजष चरति स॒ योऽयं पुरस्तात् 

प्राणस्त ॒मवंतदहधाति तन पश्चाद् पयजति स योऽय 

पश्चात् प्राणस्त सेवैतदधाति ताविमा ऽउभयतः प्राणौ 
हितो यश्चाय॒ मुपरि्द॒श्ाधुस्तात् ॥ € ॥ 

तदा ऽरुतदेको इाभ्यां व्वुषर्करोति। अध्वथवे च 
युशरेष॒ उपयुजत्युथ यदुजन्त मुपयुजति तस्मादु पयुजो 
नामाय युदुपयुजति प्रेवेतच्जनयति पश्चाद्युपयजति 
पश्चाद्धि योषाये प्रजाः प्रजायन्ते ॥ १० ॥ 

स॒ उपयजति । समुद्रं गच्छं स्वादेत्यापो वे समुद्र 
च्रापो रता रेत एवेतत्सिच्चति ॥ ११॥ 

अन्तरिष्षं गच्छ स्वाहेति । अन्तरिक्षं वा ऽनु प्रजाः 
प्रजायन्तेऽन्तरिछ सेवेतदनु प्रजनयति ॥ १२॥ 

देव सवितारं गच्छं स्वाहेति । सविता वं देवानां 
प्रसविता सवितुप्रष्त वेतत् प्रजनयति ॥ १३ ॥ 

मिचावरुणौ गच्छ स्वाहेति । प्राणादानौ वै भिचा- 
वरुणौ प्राशादानावेवेतत् प्रजासु दधाति ॥ १४ ॥ 

~ 

* श्गाःः-इतिगघ। 



( स्कर त्रा ) ॥ टतीयकाण्डम् ॥ ५०७ 

अहोरा चे गच्छ स्वाहेति । अहरा वा ऽच्रनु प्रजाः 
प्रजायन्ते ऽहारावे ऽण्वेतदनुप्रजनयति ॥ १५ ॥ 

छन्दार्सि गच्छ स्वाहेति । सत्त वे छन्दाध्सि सप्त- 
याम्याः पशवः सुत्तारण्यास्तानेवेतद्भुयान् प्रजन- 
यति ॥ १६ ॥ 

दयावाप्रथिवौ गच्छ स्वाहेति। प्रजापतिवं प्रजाः 

ख्ष्रा ता यावाष्रयिवौभ्यां पयग्रह्णात्ता इमा दावा- 
पृथिवौभ्यां परिणहीतास्तयो ऽण्वेष र्तव््रजाः खषा 
ता यावाप्रथिवौभ्यां परिग्ह्वाति ॥ १७॥ 

अथात्यपयजति । स यन्नात्यपथजेर् यावत्यो 

डेवाये प्रजाः सृष्टास्तावत्यो हैव स्यन प्रजायेरन्नथ 
यदल्युपय॒जति प्रबत॒ज्जनयति तुस्मादिमाः प्रजाः पुन- 

रभ्यावुत्ते प्रजायन्ते ॥ १८॥ ५॥ 

॥ इति षष्ठप्रपाठके पञ्चमं ब्राह्मणम् [८. ४.] ॥ 

प्राणस्य रेष्ठलकरणएणाभिसुखेन गुदस्य प्रधानखिष्टकदु पयडिश्चथं 

चधा विभज्य विनियोगं प्रशंसन् प्रयाजादौना मितराङ्गल माह- 

न्यौणि हवे पशोरेकादशनोत्यादिना। प्रयाजा श्रुयाजाश 

* नन्ते'-द्रति ख, "न्त" -दवि ग, घ । 



५०८ ॥ शतपथ त्राद्यणम् ॥ (ईप भव्रा° ) 

एकादगेकाद ग्र म्रणिद्धाः, अ्रलुयाजानन्तरं यष्टव्या एको दो पयाजा" 

उपरिष्टादाश्यस्यन्तेः ; एकाद श्यं मिलिता चयस्तिश्रत् सन्य दन्ते । 

पशएल्छष्टस्य पुरुषस्य दिपात्यश्नौरपि प्रोषेण्याः प्राणः सत्न, 

अवाञ्चो दौ, नाभिदंग्रमौति ष्द्श्र प्राणाः"। ते च पारणिपादमत- 

विं्त्यङ्गुलिभिः महताः चिग्रद् भवन्ति; प्राण उदानो व्यान 

इति चयो सुख्यप्राणणः; इति चयस्तिंशत् एव सन्ति यन्नञा- 

ङ्गानि ॥ १॥ 

“तदाङ्करिति । शिवः ओष्ठः । पुरुषपशो हस्तपाद ङ्ुलयः 

प्राणएूपाङ्गानि भवन्ति; तथा च मुस्यप्राएस्मापौतरा ङ्ुःलिवत् 

साधारण्य मेव प्राप्तम्, न शरेष्ठलम्; श्रतो यज्ञे सेभ्योऽङ्गभ्यः 

सकाश्रात् प्राणस्य श्ेष्टलं केन प्रकारेण छृत मिति प्रन्नः ॥ २॥ 

तस्योन्तर सुच्यते- “यदेव गदं चधा करोतोत्यादि । तस्रात् 

प्राएसञ्चरणाधिष्टानलात् श्राणः एव शदः" (॥र॥) तस्य प्रधान- 

खिष्टकृदु पयडभेदेन चिषु स्थानेषु विभज्य विनियोग एव सवेन्यो- 

ऽङ्गभ्यः अओष्ठत्कारणए मत्ययः ॥ ३, ४॥ 

अय गुदस्य प्राणलेनं खेष्ठलामिधानप्रसङ्गात् यरि कथञ्चित् 

तत्पशोः छग्रलं स्यात्, तदि शद सम्ूएलाय उद्ये मांसं तेन 

१-- “रकाद णो पयजः'-इति द ' 

२- दत उत्तर स्मिन्नेव ब्राद्यणे दश्रमकगडगां “.ससुवं गच्छ" इत्यादि 
मन्तेशिति भावः । अत ण्वोक्त मेतरेयभाग्ये “समुदं गच्छ खाहव्यादि- 

मन्तो त्ताः समु्ादय ख्कादश्ोषयाजमन्ताः-इति (२, २. ८. ) । 



( च्अ० शब्रा) ॥ तौ यकार्डम् ॥ प०९ 

सहं मिभ्रणणौय मित्याद-- “स इ लेव पदर मालभतेत्यादिना) 

"खः एव शद मालभेतः, "यः यजमानः “एनः मेधं" मेधादेम् 

द्धम् प्रम् उपनयेत्” उपगच्छेत्, प्राभरुयात् । अच मेव मुख्यः 

पत्तः । यदिः पदः कशः स्यान्ः तदा अ्रकरणणत् करणस्य 

मैषयात् वच्यमाणप्रकारं कुर्यात् । "उदयस्य' उदरे भव समुदयम्, 

तस्य भेदसः" सकाशात् इडाथ सुद्त्य॒यन््ास॑ “परिभिषयेतः, 

"तत् श्रादाय श्रल्योयसि गरुदे न्षेत् गमयेत्, तेन तं प्रवद्धेये- 

दित्यः । “प्राणो वै गद इत्यादि, व्याख्यातम् ॥ ५॥ 

“गुदो वे पष्रिति। “यदुः यद्यपि पशः श्र॑सलः प्रटद्धांसः, 

पुष्टाङ्गो भवेत्, "तदः खयम् एव भिधं' प्राप्तवान्" भवतिः ॥ ६ ॥ 

श्रनुयाजाथं एषद्ाज्ययदहणं विधाय प्रशं सति- “श्रय एषद्ाच्यं 

गहातोत्यादिना। ददं" वच्छमाणं दय खल् (दन्दम्ः। ददं 

श्रब्दाथं माद- “सपिञ्धैव दधि चेति। अ्रसतु दयम्, ततः कि 

भित्याद- “न्दं वे मिथुन मिति। तच्च भ्रजननम्' अ्रन्यस्यो- 

त्पाद्कम् । ̀ ्रतः एषदान्यग्रहणेन प्रजननमिधुन मेव छतवान् 

भवति ॥ ॐ ॥ 

तेनानुयाजेखिति । तनः प्रषदाज्येन श्रनुयाजेषु चरतिः 

श्रतुचाजान् यजेदित्यथ : । तदुभयं प्रप्॑सति-- “पश्वो वा श्रलु- 

याजा इति। श्रनुयाजानां फलो पभोगदहतुलात् पशवम्, पयो- 

विकारलात् एषद्ाज्यम्' एव "पयः* ; "तत्" तेनानुयाजानुष्टानेन 

पदषु" ˆएव' पयःस्थापनम् भवतिः ॥ 

विदितान् अ्रनुयाजान् विधाखमानेरपयङ्खिः सह पुरस्तादप- 



५९० ॥ प्रतपघथत्राद्य गम् ॥ ( प्रण ५व्रा°) 

रिष्टा विधास्यन् प्रशसति- “भ्राणो हि एषदाज्य मिति। हि- 

ब्रन्दद्योत्यां प्रसिद्धि सुपपादयति- “एषदाच्चेः तावत् शरनम्", 

तत् “अन्नः व्तिरेकानविधाथिव्वात् भ्राणः; अतः एषदाज्यं 

प्राणः? ॥ ८ ॥ | 

“तेन पुरस्तादिति । उपयङ्ग्यः पुरस्तात् अनुयाजेषुः एष- 

दाज्यानुष्टानेन युरस्तात्-प्राणं सुखस्य मपानं पग्नौ निदितवान् 

भवति; "पश्चात्" उपयडनुष्ठानस्य पञ्चात्-प्राणम्" उद्ानाख्यं पशो 

स्थापितवान् भवति । मिलिता “यः “श्रयम्' "उपरि ्टाच्चाघस्ताचचः 

प्राणः, तत् प्राणद्रय स्थापितवान् भवति ॥ < ॥ 

“तदा एतदित्यादि । एकः' होता, (दाग्याम्ः “्रष्वयवे' 'उपयद्रे 

प्रतिप्रस्थाॐ\ “च, प्रयाजायम् उपयङ्यागाथं च "वषट्" कुर्यात् ॥ 

उपयाजं नामनिवेचनेन ग्रष्रंसति-- “श्रय ख्त् खजन्तम् उप- 

यजति, तस्मात् उपयजो नामेति । यजन्तम्" अ्रध्वयृम् “उपःलच्य 

एतान्यङ्गानि प्रतिप्रस्थाता “यजतिः दति पञ्चाद्यष्टव्या उपयज 

दत्यथेःर ॥ 

“श्रथ यदुपयजति प्रैवेतल्जनयतोति । एषदाच्चरूपैरलुयाजेः 

प्रजननस्य कतलयात् उपयङ्धिञंनयति। कथ मेतेन प्रजनयति ? 

डच्यते- “पञ्चाद्युपयजतौति । योषायाः पञ्ाद्भागेन प्रजा उत्प- 

द्यन्ते ॥ १०॥ 

९-- उपयद्टा = प्रतिप्रस्याता । 

२-- “विजुपे छन्दसिः?-इति पा० खू° ई. २. ७३। 



( न्ख° शब्रा ) ॥ हतौयकाण्डम् ॥ ५११ 

“स॒ उपयजतौति. । “समुद्रं गच्छ'"-दत्यादय उपयडयाग- 

मन्त्राः? । हे गदावयवदूप, हविः ! त्व समुद्र समुद्राभिमानिन 

देवं "गच्छ", “खाहाः इद द्रव्य सुहत मस्तु) एव मुत्तरचापि 

द्रष्टव्यम् । एषु मन्त्रेषु मध्ये यत्र देवता स्पष्टं न प्रतिभाति, तच 

तदमिमानिदेवता द्रष्टव्या ॥ 

उपयाजानां प्रजननरूपत्स्योक्ततात् श्रनुकूलप्रयनपरतया 

मन्तान् व्याचष्टे “श्रापो वरै समुद्र ्रापो रेत दति। पदाथेख्ु 

स्गष्ट एव ॥ 

अच कात्यायनः- “शामिचादङ्गारानादइत्य वेदिश्रोण्यां निव- 

पद्युत्तरस्याम्, ्राद्नोद्रौयादा सोमे होट धिष्ण्ये, प्रतिप्रसातो पयजति 

गृदटतोयस्य प्रच्छेद मनुयाजेषु समुद्रं गच्छति प्रतिमन्लम्, 

प्रतिवषट्कारम्-दतिः ॥ ११-१७॥ 

श्रत्युपयाज विधत्ते ““त्रयात्युपयजतोति । अत्युपाजनामका- 

खलार उपयागाः सप्तकाना मनन्तर माधिक्येन यष्टयाः*। 

विहितानल्युपयागानन्वयव्यतिरेकाभ्यां पुनः पुनः प्रजाभिरडधि- 

९-- का- आओ सू° ६. €. १०। 
-- वा० सं ६. २९. १-११ । 

द-- का० थौ ° स् ६. ८. ८११ । 

¢-- व्युपयडटोमकाश्त्वार उपयागसप्तकाना मनन्तर माधिक्येन 
घट्व्याः-द्रति इ । 



५१ ॥ शतपयनाद्छयाम् ॥ ( ६प्र° ५त्रा०) 

हेतुतया प्रशसति-- “स ॒यन्नात्युपयजेद् यावत्यो डेवाये प्रजाः 

ष्टा इत्यादिनाः ॥ १८॥१५(८. ४.]॥ 

दूति सायणाचायंविर विते माधवोये बेद्ा्थप्रकाशे 

मःध्यन्दिनिश्रतपथनब्राह्यमणएभाष्ये 

दतौ यका ण्डऽष्टमेऽध्याये चतुथ' त्रा द्णम् ॥ 

॥ इति ठ॒तौयकाण्डे षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः? ॥ 

९-- ते्सं° द. ३, १. ११-१९७ ; ४.९. १-९९; १, ३. ९०, ११ । 
२-- “क गडो सह्या ११२०-इति क ; “'कणिडिकाः १९२- द्रति ख ‡ 

“क ण्डिकासह्या १९२-इति ग, घ। तच १ त्रा १९ कर, रत्रा 

९६ कण, द त्रा ३० कण, ¢ त्रा ३5७ क, ५ त्रा १५८ कर ; सङ्कलनया 

१२१ दति सिद्धम् । 



| ५६३ | 

अथ 

सत्रमप्रपाढके प्रयम् नाद्भणम्, 
[ 

्रपिवा 

अष्टमाध्याये पञ्चम ब्राह्यणएम् । 

॥ इरि ॐ ॥ 

 सोऽत्युपयजति। यज्नं गच्छ॒ स्वादेत्यापो वै यन्न 
रापो रेतो रेत रवेतत् सिञ्चति ॥ १॥ | 

सोमं गच्छ स्वाहेति । रेतो वे सौमो रेत रवैतत् 
सिच्छति ॥ २॥ 

दिव्यं तुभो गच्छ स्वाहेति । चापो वे दिव्यं नभ 
श्चापो रेतो रेत रवेतत् सिञ्चति ॥ ३ ॥ 

अश्च व्वेखानर् गच्छ् स्वाहेति । इयं वे प्रथिव्यभचि- 
वश्वानर; सेयं प्रतिषेमा सेवेतव्मतिष्ठा मभिप्रजन- 
यति ॥४॥ 

श्रथ मुखं विद्धे । सनो मे हादिं यच्छेति तुथो 
होपयष्टात्सानं नानुप्ररणक्ति ॥ ५॥ 
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४१४ ॥ शतप यत्राद्धगम् ॥ ( अप्र शब्रा) 

अय जाघन्या पुत्रीः संयाजयन्ति । जघनाङ्खा वै 
जाघनौ जघनार्धे योषायै प्रजाः प्रजायन्ते तत्मैवै- 
तज्जनयति यज्जाधन्या पनौः संयाजुयन्ति ॥ € ॥ 

अन्तरतो देवानां पललौभ्यो ऽवद्यति। अन्तरतो वे 

योषायै प्रजाः प्रजायन्त ऽउपरिष्टादग्नथे ख्हपतय 
ऽउपरिष्टाद व्वा योषा मधिद्रवति॥७॥ 

थ हदय श्रलेनावग्डथं यन्ति। पशोह वा ऽआ्रालभ्य- 

मानस्य दयः शकृ समभ्यवेति द्याङ़्दयश्रल मय 

युच्छतुस्य परिटन्दन्ति तदलज्जुष त॒स्माद् परिलुखेव 

श्रला कुर्यात् त॒त् चिःप्रच्युते पशो हदयं प्रवद्योत्तमु 

प्रत्यवदधाति ॥ ८ ॥ ४ 
चथ इदयश्रलं प्रयच्छति । तन्न॒ थिव्यं परास्य 

तराप स युत् एथिव्यां परा स्येदोषधीश्च व्ठनस्य॒तौ शेषा 

शुक् प्रविशे्यदप्॒ परास्येदप रषा शुक् प्रविशेत् त॒समान॒ 
एथिब्धां नासु ॥ € ॥ 

चप रवाभ्यवेत्य । यच शष्कस्य चाद्रंस्य च सन्धिः 
स्यात् तदपगदेट् यद्य ऽअभ्यवायनाय म्लायेदयेण यप 

मुदपां निनौय यच शष्कस्य चाद्य च सन्धिभवति 
तदुपगूहति मापो मौपधौहिसौरिति त॒था नापो 

नोषधौहिनस्ति धाम्नो धाम्नो राजंस्ततो व्वरुण नो 



( च्च्य त्रा ) ॥ तोय काग्डम् ॥ ५९५ 

मुञ्च । य॒दाहरध्न्या इति व्वरूणेति शपामहे ततो 

व्वुरुणश नो समुच्छेति तदेन सव्वस्मादरूणशपाश्णत् 

सव्वेस्मादरण्यात् प्रमुज्चति+ ॥ १० ॥ 

अथायिमन्लयते। सुमिचिया न श्राप ओषधयः 

सन्तु दूमिवियास्तस्म सन्त् योऽस्मान् दंष्टि युं च व्वयं 
दिष्मर इति यच वा ऽरतन प्रच॒रन्त्यापश्च ह वा ऽअरस्मा- 

त्ावदोषधयश्चापक्रुम्येव तिष्ठन्ति तद् तामिमिचरधेयं 
कुरूते तथो देनं ताः पनः प्रविशन्त्येषो तच प्रायश्चित्तिः 

कियते स वें नाघ्रौषोमौयस्य पशोः करोति नाग्रेथस्य 

व्वशाया ऽरुवानुबच्याये ताः हि सव्वऽनु यज्ञः सन्ति- 

छत ऽरतदु हास्याप्रौषोमौयस्य पशोराग्रेयस्य च हदय- 

श्रलेन चरितं भवति युद्श्धायाश्चरन्ति ॥ १९१ ॥ १॥ 

॥ इति सत्तमप्रपाके प्रथम ब्राह्मणम् [८. ५.|॥ 

च्रत्युपयानमन्लान् विधाध पुनः ्च्चभिदद्धिहेतुतया प्रशसति 

“सोऽल्युपयजति यज्ञं॑गच्छं सखाहेत्यादिना। “यत्र वै यज्ञस्य 

जिरोऽच्छिद्यत तस रसो द्रु्वापः प्रषिवेश-दति"-वच्छयमाणएत्वात् 

यज्ञ-रसानुप्रवेभन यज्ञस्ात्नपचम् ॥ ९ ॥ 

^ “तिः-दइति ख। 

१९-- खतत््रपाठकौ यदटतौयनाद्मणारम्भो चष्टव्यः | 



४२६ ॥ प्रतपयत्राद्ययम् ॥ ( शप्र त्रा) 

"सोभ गच्छति। सोमस्य रसाद्मकला द्रौ षचिलादौ षधिवि- 

कारल्वादा रेतस्वम् ॥ २॥ 

दिं नम दइति। “दिवं नमः" रोकः; ततो दृण्ुत्पन्तसतस्या- 

्रूपलम् ; अरधिष्ठानाधिष्टाचोरभेदोपचारात् ॥ ३ ॥ 

“रभि वैश्वानर भिति। एथिव्यभिरवश्ानर इत्यच्यते, तख 
सवेगतवलेन प्रतिष्टाषपलं स्यष्ट मेव ॥ ४ ॥ 

“श्रय सुखं विष्बष्टेः मनो मे दाद त्यादि । सुखविमश्नमन्त- 

स्याय मथेः।- हे प्राणरूप गद्! मेः "दादि" इद यसम्बन्षि सुख 

'यच्छ' । यद्रा दादिः दये स्थापितम् । पश्णेः प्राणएष्पस्य गुदस्य 

विच्छिद्य दोमात् उपयष्टुः मनोऽपि प्राणविना्तं गच्छति, 

श्रत एवं प्राथ्येते । “तथा होपयष्टेति । स्यष्टम् ॥ ५ ॥ 

“श्रय जाघन्या पनौः सख्याजयन्तौति* । जाघनौ वालदण्डः, 

तया५ पन्नः प्युपलकिताः सोमवष्रा्या देवताः सयाजयत् । 

“जघनाद्धौ वे जाघनौत्यादि, स्पष्टम् ॥ ई ॥ 

९-- अच वैश्वानरः कस्मात् ?५-इव्यादि, “सोऽधिरव्वानरो निपात 

मेतैते उत्तरे ज्योतिषी रतेन नामधेयेन भजेते-भजेते""-इत्यन्तं 

(७. २९-३१.) नेरु बद््यम्। २-- का० शौ ° स° ६. €. १९ 
द-- वा० सं° ६. २९१. २२। ४-- का० ौ० ख् ६.९. १४ । 

५-- “जाघन्या पश्चोः एच्छरूपेण इ विषा-इति का० ड ० । अन्यच च ततैव 

“जाघन जघनप्रदेशे भवा पुच्छदण्ड इव्यथः । धिकरगमालाया 

मप्येव मेव (३.३, १८. जे )। “जाघनौ कटौःः-डलति पिदढम्रूति- 

इर्दिरौ, तदिद न सङ्च्ते; कटिपर्यायश्रो्योः प्रागुषात्तत्वात् । 



( स्र ५व्रा°) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ५९७ 

जाघन्या श्रपि प्रदेशविगेष माह- “श्रन्तरतो देवानां पनौभ्यो- 

ऽवद्यतौति\ । देवानां पनौभ्य इति चतूर्थो, तासा मर्था । 

खन्तरतः उद्धे सुत्ितस्य बालस्य ्रन्तरतः' श्रलोमक- 

प्रदेशादित्ययंः। “उपरिष्टादग्रये गटहपतय दति। रोमक 

वाद्यप्ररेशेः ॥ ७ ॥ 

““न्रय हद यशलेनेत्यादिर। हदयस्य पश्चात् श्लेन परितदने 

तत् जोषाय भक्षणाय श्रलंः पर्याप्तं भवति; ब्ररगनुविद्धलात् न 

यागा स्यादित्यथंः। तस्मात् पाकात् प्रवं शलं “परिढद्यः पाकं 

कुर्यात् । “शूलात् पाके-द तिः डाजन्तः । पाकात् पूरवे शलेन 

परितदंनात् श्ररकुः इदयशलं प्राप्नोतोत्ययेः । “विः प्रच्युते पश्णैः 

पाकोत्तरकालं द्यः शूलात् ्ररृद्य' “उन्तमं प्रत्यवद्धातिः 

दूतरावयवाना सुपरि स्थापयेत् ॥ ८ ॥ | 

"श्रथ इद् यशूलं प्रयच्छतौति*। परिकर्मिणे प्रयच्छति । स 

'तत्' शूलं एथिव्याम्' र्य च “न परास्येत्” । परास्तो दोष 

माह-- “श्रोषधौखति। ओ्रषधौश् वनस्पतौ एषा इएक् प्रवि- 

ओत्", “यत् यदि श्रथिव्यां परास्येत्" । तस्या सुत्पननेष्वोषधिवन- 

स्पतिषु प्रवेशो युक्तः ॥ < ॥ | 

१-- का श्रो° द" ई. €. २५ । 

२-- सूचेऽजा स्ति विग्रोषविधिख का ख्ौ० स° €, €. १४-२० | 

३-- क्य° श्रो सू० ६. १०.९१, २। 

8- पाग सू० ५, 8. &€५। ५ ~ का० श्रो ° ख दृ.१०. 8 । 



५९८ ॥ प्रातप यत्राद्यगम् ॥ (शप्र शब्रा ) 

उक्तदटोषाभावोपाय माह- “श्रप एवेति, । “अपः सम्म्राप्य 

यत्र" दे अतोवारसः सरसश्च न भवति, "तत्" तत्र श्रपगूहेत्" । 

श्रपा मेवातिदूरवे उपायान्तर माह-- “यद्यु इति । यद्ाब् विषये 

ग्लानिं प्रा्ुयात्, तदा धूपस्य पराग्देशे उदपाचनिनयनं कला, 

तज्रापौषदाद्रंरेशे उपग्डेत् । तच मन्तःर- “मापो मोषघौ- 

दिसौः-इतिः२ । हे श्ल ! श्रपा मोषपीनाञ्च दिखां मा जुर् । 

ईषद दर उपगृूदनादपां दिंसाप्रसङ्गः, एथिव्या सुपगृदनात् तदौयौष- 

धोनां बाघप्रसङ्गः ; अतस्तचोभयच हिंसापरिहारः प्राथ्येते ॥ 

तच मन्तः- “शधान्नो घान्नो राजन्निति । निगृहनस्य बन्धन- 

रूपलात्, तस्य वर्णा चिष्ठाटकलात् वरूणस्य सम्बोधनम्- ह राजन्" 

वरूण ! यस्मिन् पापरूपबन्धने श्वस्थाने बद्धा स्मः, (ततः तस्नात् 

बन्धखानाद् नः च्रस्मान् “सुञः पापेन विभक्तान् कुरु । “यत् 

यस्मिन् च्रागसि सम्भाविते, श्रागस्कत्तारोऽपि ्रद्याः' अहन्तययाः, 

रच्णोयाः ददति" शश्राङ्कःः मनुष्याः ॥ १०॥ 

९-- का० यो ° ० ९.१०. ३, ६। 
२-- अच मन्तदयं दृश्यते रचे, तवैकस्तवेव पटितोऽपरः पतौकग्र गेन 

विदितः । तद्यथा- “शखुगसि त मभिष्रोच योऽस्मान् देषियं च वयं 
द्रो मापो मौवधोरिति"-दति। महौधरेणाप्यत्तम् “गसि 
माप इति मन््ाभ्या मतिः-द्रति । 

इ-- वा० सं €. २२. १। 8-- वा० सं° ६. २२. २। 

५-- “घ्नया इति गोनाम, प्रकरणादिद्ानूबन्याविषयम् । बड्वचन 
मनूबन्धयाबङ्क््वेऽधैवत् । रएकानूबन्यापत्ते तु पूजाम्" दरतो 
मदो घरः । 



( स्ख ५ब्रा०) ॥ टतौ यकारम् ॥ ५९९ 

परा्येते- “श्रयाभिमन्तरयन्त दति? । अ्रष्वयुप्रतयः । “सुभि- 

जरिया न दतिः । नः' श्रस्मदटयेम् श्रापः श्रोषधयः च सुमिश्याः' 

शोभनमिचरेषु साधवः “सन्तु दितकारिण्यो भवन्तु । यः" शश्रस्नान् 

इष्टिः श्रस्मासु देष माचरति, ध्यं च वयं दद्मः, तस्मै तदये 

दुभिच्याः सन्तु: देषिण्यो भवन्त् ॥ श्रच खचकारः- “सुमित्रिया 

न दत्युपस्पपरान्यपः, उपगहनगशेषो वा पूवैः, श्रभिमन्तणं वोत्त- 

रेणए”-इ तिः ॥ 

एतत् प्रशसति- “यच वा एतेनेति । “एतेनः इदयशूल- 

निगृहनेन ्रापश्च' त्रोषधयश्चः ्रस्मात्' स्थानात् ्रपकरम्य' श्रष- 

दत्य (वः "तिष्ठन्ति । तदु तस्मादेव कारणात् (ताभिः सदह 

“सुमिद्या-दइतिपाठेन मिच्रलं कृतवान् भवति । स्पष्ट मन्यत् ॥ 

शलोपगहनं विषयविगेषेः निषेधति-- “स वै ना्नोषोमौय्य 

पश्नोः करोतौत्यादिना । “ख वै" सोऽ्वयुः । “न सोभेऽनूबन्ध्या- 

वजम्-द तिः सूतम् ॥ १९॥ ९ [८. ५.]॥ 

दति सायणाचायेविरचिते माधवोये बेदाथंप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशतपयब्राह्मणभाय्ये 

ठतो यकाण्ड श्रष्टमेऽध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ 

१-- काण्श्चो० ख० ६.१०.५। र--वा० सं° ९. २२. ३। 
३-- का० ओओ ° खू० ९, २०. ५, €, ऽ । 

8 --- शपूलोपग् इने विषयविशेषः-दइति ₹ | 

ध = 31 रो ° खू० &. १०. ८ | 



५२० ॥ शतपयत्राद्धणम् ॥ (ऽप्रर श्त्रार) 

वेदाथस्य प्रकाशेन तमो राद निवारयन् । 

पुमरथोखतुरो देयार् विद्यातौ थेमदेश्वरः ॥ ८॥ 

ब्रह्माण्डं गोसदखं कन कदयतुला परुषो खणगभम्, 

सप्नामौन् पञ्चसोरौस्तिद ्रतर्लताघेतुसौवणेग्धमोः । 

रन्नोखां रुक्यवा जिद्दिपमहितरयौ सायणिः सिङ्गनार्यो, 

व्यञ्राणो दिश्चचक्र प्रथितविधिमहाश्धतयुक्त घटञ्च ॥ 

धान्याद्धं घन्यजन््रा तिलभव मतुलः खणेजं वणेसुख्यः, 

कार्पासौयं रपावान् गुडकृत मजडो राजतं राजपृज्यः । 

श्राज्योत्यं प्राज्यजन््रा लवणज मनृणः शाकंरं चाकंतेजाः, 

रन्नाच्छो रननषूपं गिरि मरत मुदा पाचसाल्िङ्गनायेः ॥ 

दूति श्रौमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमाग॑प्रवत्तक- 

श्रौ हरि दरमहाराजसाव्राज्यधुरन्धरेण 

सायणाचार्येण विरचिते माधवोये वेदायप्रकाशर 

 आाध्यज्दिनिश्रतपथन्राद्यणएभाय्ये 

ठलतौ काण्ड श्रष्टमाध्याधः समाप्तः ॥ ८॥ 



( शश्र शत्रा)  ॥ ढतौयकागडम् ॥ ५२१. 

[ अरय नवमाध्याये प्रयमं त्राह्मणम्. ] 

{यवि कवर 

प्रजापतिरव्व प्रजाः सखटजानो रिरिचान इवामन्यत । 
तस्मात्पुराच्यः प्रजा आसुनास्य प्रजाः श्चियेऽननाच्याय 

तस्थिरे ॥ १॥ 

सु शेरतारिश्यदहम् ¦ यस्माऽउ+ कामायाशूकठि न मे 

स कामः स॒माद्वि पराच्यो म॒ग्रजा अभूवन् नुमे प्रजाः 
्रियेऽन्नाद्यायाख्िषतेति ॥ २॥ 

स॒ णेषछत प्रजापतिः कथं नु पनरात्मान माष्या- 

यथेयोप मा प्रजाः समावत्तरस्तिष्ठेरन्मर प्रजाः खिये- 

ऽन्नाद्यायेति ॥ ३ ॥ | | 

सोऽचजञ्च्छाम्यं्चचार प्रजाकामः। सु णता मेका- 
दशिनो मपश्यत् स॒ रकादशिन्येष्ठा प्रजापतिः पनरा- 

त्मान माप्याययतोपेनं प्रजाः समावत्तन्तातिष्ठन्तास्य 

प्रजाः ियेऽन्नाद्याय स व्वसोयानेवेष्राभवत् ॥ ४ ॥ 

तस्मे क मेकादशिन्या यजेत । रवं डेव प्रज॒या 
पशभिराप्यायत उपैनं प्रजाः समावत्तन्ते तिष्ठन्तेऽस्य 
प्रजाः धियेऽन्नाद्याय स व्वसौयानेवेष्ा भवत्येलस्मं क 

मे कादशिन्या यजते ॥ ५ ॥ 

# खुसाऽडः-दि ग, घ । 
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यन ॥ प्रतपथन्रद्ययणम् ॥ ( ऽप्र° रना) 

= 9 # =, ४: 

स॒ आघ्रेयं प्रथमं पशु सालभते। श्रभनव्व देवतानां 
सखं प्रजनयिता स प्रजापतिः स उ ऽख्व युजमान- 

मी ह 

स्तस्मादाप्रेयौ भवतिः ॥ & ॥ 

श्थ सारस्वतम् । व्वाग्बे सुरस्वतौ व्वाचैव तत्प्रजा- 
पतिः पुनरात्सुन स॒प्याययत व्वागेन सुपससुवत्तत 
व्वाच सनुकामात्मनोऽकुरूत व्वाचौ रुवेष रतदाप्यायते 

व्वुागेन सुपसमाावत्तते व्वाच म॒नुका मात्मनः कुरूते ॥७॥ 

य सौम्यम्! चुन वे सोसोऽन्नेनैव तत्प्रजापतिः 
पनरात्मान साप्याययतान मेन मुपक्षमावत्ततान सनुक 

मात्मनोऽकुरुतानेनो ऽर्वेष रतदाप्यायतेऽन्न मेन 

मुपसमावत्ततेऽन्र सुनुकं मात्सुनः कुरूते ॥ ट ॥ 

तद् य॒त् सारस्वत सुनु भुवति। व्वाग्वे सुरस्वत्युननः 
सोमस्तस्मायो व्वाचा प्रस्ाम्यन्नादो डेव भवति ॥ € ॥ 

छथ पौष्णम् । पश्वो व पषा पश्षमिरेव तत््रजापतिः 
पनरात्सान साप्याययत पशव श्न मुपससावत्तन्त पशच- 

ननुकानात्सुनोऽकुरूत पशमिव्व॑वेघ॒॒रतदाप्यायते पशव 

शन मुपसमावत्तन्ते पश्रननुकानात्सुनः कुरूते? ॥ १० ॥ 

~~~ 

* तिः द्रति ख । 1 (तम्'-इति ग, घ । 

{ मम्ुम्'-द्रति ग, घ | $ श्ते*-दति ख । खव सुत्तरच च। 



( € ० शत्रा० ) ॥ टतो यकाण्डम् ॥ धरन 

थ बाहस्यत्यम् । ब्य वे उदहस्यतिबद्यशेवेतनप्रजा- 
पतिः पनरात्मान साप्यायथत बदन सुपससमावत्तत 

बरह्यानुक मात्म॒नोऽकुरुत बंद्मणो ऽरखुवेषु श्तदाप्यायते 

ब्रह्मेन मुपसमावत्तते बरह्यासुक मात्मनः कुरूते ॥ ११॥ 

तद् य॒त् पौष्ण सुनु भुवति। पश्वे वे पृषा ब्रद्ध 
इृदहस्यतिस्तस्माट् बाह्मणः पणशनभिश्ष्णतमः पुरादहिता+ 

यस्य भुवन्ति मख ऽऋअाहितास्तुस्माद् तत्सुव्वं दु ्लाजिन- 
वासौ चरति! ॥ १२॥ 

श्रथ व्वेश्वदेवम्। सव्वं वे व्विश्वे देवाः सु्व्वशैव 
तन््रजापतिः पनरात्मान साप्याययत सव्व मेन सुप 

समावत्तत सुव्व म॒नुक मात्मनोऽकुरूत सव्व ऽरुवेषु 

रतदाप्यायते सुव्व मेनं सुपसमावत्तते सव्व मनुकं 

मात्मनः कुरते ॥ १३ ॥ 

तद्य॒ट् बाहस्यत्य मनु भवति । ब्म वै इदहस्यतिः 

सव्व मिदं च्वि देवा अ्स्येवेतत् सब्बस्य ब्रह्य मखं 

करोति तस्मादस्य सव्वस्य ब्राह्यणो सखम् ॥ १४ ॥ 

* “पुरोद्दिता-दइ&ति स्यात् सायण-सम्मतः। 

1 “ति"-दृति ख । 

† शेश्वदेवं*-दति क, ख, वैनदेव €१-दति ग, घ । 



४२९ ॥ भ्तपयन्राद्यणम् । ( अप्र" रन्ना* ) | 

चयेन्द्रम् । इन्द्रिथं वे व्वौय सिन्द्र इन्द्रियेशैव तदर्येण 
परजापतिः पुनरात्मान माप्याययतेन्द्रिय मेनं व्वौय सुप- 
समावत्ततेन्द्रिथं व्वौये म॒नुक मात्मनोऽकुरूतेन्दरियेणे 
ऽरवैष॒रतद्धीर्येणय्यायत ऽडन्द्िथु मेनं व्वौय मुपसमा- 
वत्तत ऽइन्द्रियं व्वौेये म॒नुक मात्मनः कुरुते ॥ १५॥ 

तदयुट् वेश्वरेव सनु भुवति। शवं वा ऽडन्द्रौ 
व्विशो व्विश्वे देवा अन्नाद्च सेवास्मा ऽर्तत्पुर स्तात् 

करोति ॥ १६॥ 

थ मारुतम्* । व्यो व मरुलो भुमो वे विड् 
भृरेव तब््मजापतिः पुनरात्मान साप्याययत भुतैन 
मुपससावत्तत॒भरूसान म॒नुक मात्मनोऽकुरूत भन 
ऽएवैष॒रुतदाप्यायते भूमन सुपससुवत्तते भूमुान 
मनुक मात्मनः कुरूते ॥ ९७ ॥ 

तदयदैन्द्र मनु भुवति। छवं वा ऽडइन्दरौ व्विश्ये व्व 

देवा व्व वै मर्तो व्विभेवैतत् शचं एरिति 
तदिदं छव सुभयुतो व्विश पुरिदढम् ॥ १८ ॥ 

थनम्! तेजो वा ऽअभिरिन्द्रियं व्वौयं सिन्दर 
उभुभ्या मेव तद्ीयोभ्यां प्रजापतिः पुनरात्मान साप्याय- 

* तम्'-दति ग, घ । † म्*-दति ग, घ । 



(शख. शत्रार ) ॥ छलौ यकारम् ॥ ५२५ 

यतोभे ऽर्नं व्वौर्ये ऽउपसमुगवत्तेता सुभे वौये ऽ्युतुके 
ऽअत्मनोऽकुरुतोभराभ्याम्बेवैष रतद्धीर्याभ्या मा्यायत 
ऽउभे ऽरनं वौयं ऽउपस्षमावत्ते ते ऽउभे वौर्थे ऽ्रनुके 
ऽआत्मनः कुरुते+ ॥ १९ ॥ 

थ साविचम्।। सविता वै देवानां प्रसविता तथो 
हास्मा ऽरते सवितुप्रखूता णव सुव्वे कामाः सु खडान्ते॥२०॥ 

अथ व्वारुण मन्तत आालभते। तदेन सव्वस्मादरुण- 
पाशात् सुवस्मादर्ण्यात्पसुष्ति ॥ २९ ॥ 

तस्माद्यदि यपेकादश्िनौ स्यात् । आप्रेयु मवा्भिष्ठ 

नियञ्ज्धादथेतरान्व्यपनयेययथापव्वम्ः ॥ २२ ॥ 

य॒द्य पश्रेकादरशनि स्यात्। आम्रेय मेव युप ऽ्चाल- 

भेरन्रथतरान यथापव्वम् ॥ २३॥ 

तान्यचोदौ चो नयन्ति । आमय मेव प्रथमं नयन्त्यथे- 

तरान्यथापुव्वम् ॥ २४ ॥ 

तान्धच निविष्यन्ति। आगरेय मेव प्रथमं दश्िणाद्धं 
निविध्यन्त्यथेतरानदौचोऽतिनौय यथापव्वम् ॥ २५॥ 

तषां यच व्वपाभिः प्रचरन्ति। आध्रयस्यव् प्रघमस्य 

व्वपुया एचरन्त्यथेतरेषां यथापृव्वम् ॥ २६ ॥ 
------ 

* न्तेः-दतिख। 1 ४ *-दति ग, घ । 

† व्वम्'-द्रति ग, घ । ण्व भिद्धोत्तरचापि सर्वच । 



४२६ ॥ श्रतप यन्राद्धणम् ॥ ( उप्र" दत्रा० ) 

तैय प्रचरन्ति। आग्रेयेनैव प्रथमेन प्रचरन्त्यथे- 
तरेयंथापृव्वम्+ ॥ २७॥ २॥ 

॥ इति सत्तमप्रपाठके दितौयं ब्द्मणम् [€. १.]॥ ` 

॥ ओओगणेग्राय नमः ॥ 

यस्य निःशरसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । 

निममे, त मदं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ ९ ॥ 

अय पश्चेकादशिर्नो विधातु माख्यायिका माह- ^प्रजा- 

पतिवें प्रजाः सष्जान दत्यादिना। “रिरिचान दवामन्यतः श्रात्मानं 

रिक्त मिवाबृद्यत। कत इत्यत श्रार- “तस्मात् परच्यः प्रजा 

श्रासुरिति। तस्मात्" प्रजापतेः सकाशात् भ्रजाः' “पराच्यः' एव 

अ्रभवन् । रिक मेव विश्रदयति- “नास्य प्रजा इति । लोके यया 

बह्धप्रजः कथित् ताभिरजितेधेनादिभिः ओरौयुक्तोऽन्नादिमांश्च भवति, 

एव मस्य तथा न खितवत्य इत्यथः ॥ १ ॥ 

“स॒ रेक्तेति । विचारं तवान् । ्रिचि' अतिरिक्रो- 

ऽभ्ववम् । रिचेलुडन्तमे रूपम् । तदेव विशद यति-- “श्र मस 
कामायाखसौति । श्रि प्रजाष्ष्टि मकाषेम्। श कामो न 

* व्वेम्"- दरति ग, घ । 

९-- “पन्छेकादश्िनो द्विधा । पतिपश्युपा रुकय॒पा च^-शवयादि का” 

ख ° ८. ८, २७ ख° दन्तौ बरद्ध्यम् । 



( €च्यन शत्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ४५२७ 

मेः 'समाद्धिः सन्द्धियुक्तोऽभत् । तरं मेव विशिनष्टि न मे 

प्रजाः भिये चान्नाद्यायेति ॥ ९॥ 

“स ैचत दति । विचारदिषयां बुद्धि प्रसारितवानित्ययः॥ २॥ 

““सोऽचेन्निति। वाद्यव्यापारेणेव र्न्", ्राभ्यन्' तपः "च शरः 

दत्यथेः। “ख एता भिति। खः च वङ्कलाच पश्चेकाद शिनोम् श्रपण्वत्' 

प्रजाप्रात्चिसाघनवेन ज्ञातवान् । ““एकादभिन्येष्ठा प्रजापतिरित्यादि, 

स्पष्टम् । “वसौ यानेवेष्ठाभवदि ति । वसौयान्' वस्रमन्तरः ॥ ४॥ 

न वेवं प्रजापतेरेवेकाद शिनौ प्रयो गादेतदुक्तं फलम्, किन्तु 

इदानोन्तन मपि तत् फलं तद नुष्टानाड् भवतौत्याद- “तस्मै क 

मेकाद् शिन्या यजेतेत्यादिना । क मिति पुरुषम् । य एकाद शिन्या 

यजते, (तसीः ्राप्यायनादिकामाच । स यजमानः भ्रजया पष्ठमिः' 

आप्यायतेः प्रवद्धंते । श्राप्यायनेन “एनं यजमानं प्रजाः पुच्र- 

शत्या दिषूपाः समावन्तन्ते' प्रतिनिवत्तेन्ते। च्रागम्य च तदाप्यायनाय 

“भिये श्रन्नाद्याय' च प्रजाः" (तिष्ठन्तः रात्मानं प्रकाग्रयन्ति॥ ५॥ 

दत्थं सामान्येनेकाद शिन्याः फल मभिधाय, तानेकाद् शिनान् 

पशन् क्रमेण विधाय, तत्फलं च विभन्य द शेयति- “स ्रा्रेयं 

प्रथमं पदर मालभत दत्यादिनाः। श्रधिरंवता अस्य, स श्रायः 

पशः, तम्, प्रथम मालभते । सत्खनेकदेवताकेषु प्रयम माप्ेयेन 

भवितव्य मित्येतस्मिन्नथं कारण माह-- “श्रद्धिवं देवतानां सुखं 

प्रजनयितेति। यः परिपाकट्धेतुतेन सवस्य प्रजनयिता अ्रभ्भिः, स 

१९--कान्श्चौ° खू० <. ८.२८। 



५२८ ॥ श्तपथनराद्धयणम् ॥ (शप्र रब्रा ) 

"देवतानां सुखम्” खलु । देवानां सुखलम् “श्रि देवाना 

मवम, इति, “श्रद्चिञ्ुखा वै देवाः" दइ ति-शरुयन्तराच्ः सिद्धम्। 

देवानां मध्ये श्रचिरेव सुखम्" प्रजा-जनयिता, सुख्यतेनोत्पादकः; 

ता मभिरिन्धेते, शमो रेतो दधातन, सविता प्राजनयत्" 

दत्यादौ शअरभ्रेरेवेन्धकलदेनात् । सः" भ्न प्रजापतिना समलात् 

्रजापतिःः। स एवः श्रञ्निः "यजमानः च; गादंयत्यः सन् 

जयमानरूपेणावखानात्, यनज्ननिष्याद कल्रसाम्यात् यजमानतम् । 

तस्मात् खात्मलाभाय च्राग्रयः पष्टः कन्ते्यः ॥ ई ॥ 

“श्रय सारसत भिति । श्रालभत दति शेषः । या सरखतोः 

श्रलि, सा वाम्बे' वायृपा खल् । वाचैव" दितौयपशो देवतया रितं 
खात््यानं “पुनराप्याययतः । 'वाम्* वागूपा प्रजा “एनः प्रजापतिम् 

उपाटृत्ततया “स मावत्तेतः । "वाचम्" “श्रनु" एवः "एषः" यजमानः 

"श्रात्मनः कामनादिकं करोति॥ 

एव सुत्तरेषां पश्चनां ब्राद्मणनि च व्याष्येयानि ॥ ७॥ ॥द॥ 

सोम्यस्य पशोः सारसखतानन्तये प्रशंसति- “तद् यत् सारस्वत 

मनु भवतोति। “वाम्बे खरख्वत्यन्न भिति। सोमस्यौ षष्यधिपतिलात् 

तत्खरूपत्वम् । (तस्माट्' "यः" पुमान् वाचा भ्रसामिः' श्रत्यच्पः., 

सः ्रन्नादो भवतिः । वाचोऽननसाधनवतात् खारष्डतानन्तरः सभ्य 

उक्रः ॥ < ॥ 

९-- २े° त्रा० ९, ९.१। २-- ताण त्रा २५.१५. ४। 

द्-- का० ्रौ° सू° ८, ८. २९ । 8-- पनल्पः*-द्रति छ । 



( ९० शत्रा) ' ॥ तम यकाग्डम् ॥ पर 

“श्रथ पौष्ण मितिः । “अयः सौभ्यानन्नरं "पौ ष्णं" पूषदे वताकं 

प मालभते । “पश्वो वे पृषेत्यादि, पवेवत् ॥ १९० ॥ 

“श्रय बाहस्यत्य मितिः। बारेस्पत्यं' खदस्यतिदेवताकं पश 

मालभते । इहस्यतेमेन्लाधिद्वलात् ब्रह्युलम् ; अयवा “डदस्परतिः 

नद्य वेः ब्राह्मणजातिः खल ॥ ११॥ 

वारंस्यत्यस्य पौष्णानन्तथं युक्ति माह- “तद्यत् पौष्ण मनु 
भवतोति । पूष्णः पोषाधिदिवलात् पशूनां पोषकलात् पूषा 

पश्वः । (तस्मात् बारस्पत्यस्य पौष्णानन्तर्याद्धेतोः (नाद्मणः' 

पशन" श्रमिधेष्णतमः भवति' श्रत्यन्तघषेको भवति । श्रस्य' एव- 

ङ्मेणानुष्ठातूयेजमानस्य ( “ुराहिताः' ) पुरोहिताः, पुरः खापिताः 

भवन्ति" पश्रवः। तदेव व्याचष्टे- “सुख आदिता इति । यस्मार् 

ब्राह्मणस्य पग्ररषु खराभिल मलत, "तस्मादु" तस्मादेव कारणात् श्वेः 

नाह्मणभ्यो (द्वाः शश्रजिनवासौः श्रजिन माच्छाद्य सञ्चरतिः॥ 

वसद चिणाके विश्वजिदादौ सर्वंष्ं॑दत्वा अजिनवासधारणं 

सामव्राह्यणे प्रपञ्चेनान्नातम्२। श्रापस्तम्बोऽपि “उदवसाय रौद 

दश्च्छटोः-दइति प्रक्रम्य, “बहिर्लोीम परिधायः'-इति॥१९॥. 

“श्रय वैश्वदेव मितिः । बाहंस्पत्यानन्तर वर श्वदेवंः पड माल- 

भते । वैश्वदेवस्य बारस्यत्यानन्तर्यार्थवादः स्पष्टार्थः ॥ १९ र॥ 

“तदद् बारस्पत्य मनु भवतौति । “श्र्येवेतत् सवस्य नद्य 

९, २-- का* ओ ° <. ८. २६ । 
२- सा० ता० ब्रा १६ ० 8, ५, € ख| 

8 -- का० श्रौ ° छू० ८, ख, य् क | 
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१९० ॥ शतचथव्राद्यणम् ॥ (जघन शब्रा) 

सुखं करोतौति। श्रस्यः सवेस्यः श्रपि जगतः ^एतत्" एतेन 

सर्वरूपस्य तरेश्वदेवस्य आदौ नाद्मणजात्यात्मकस्य खदस्यतेः पुरो- 

भा वित्वसम्पादनेन न्रह्म सुख करोतिः ब्राह्मणजाति मेव सुखं 

हतवान् भवति ॥ १४॥ 

"श्रथन भिति, । नरः प्ट मालभते । सप्तमस्य पशोर्यदेवता 

इन््रीऽस्ति, तम् । श्टद्धियं वै वौयं मिति। इन्देण ष्टम् 

(इद्ियम्', तच्च गवोः वौर्यात्मकम् ; खव्यश्लद्रोरभेदात् “इनदरः 

एवेद्दियम् ; शज्निश्र क्रिमतोरभेदादेद्दियत्रम् ॥ ९५॥ 

“तद्यदिति। इन््स्य देवेषु मध्ये चत्रियजातिल मसरदुक्नम्, 

विश्वेषां देवानां तु तदघोनलार् बह्तवसाम्यात् विशां पलम् ; 

अरत: रेन््रस्य वेश्वदेवानन्तयेकरणम् । नास्य खाभिन इन्द्रस पुरस्ता- 

द्वाविनो विग्रः कतलाद् (छतं ) भवति ॥ १६९॥ 

“श्रय मारत मितिः । “श्रयः शनद्रानन्तरं (मारुतं मरुट्वताकं 

पर मालभते ॥ १७॥ 

“तद्यदिति । “तदिदं चच सुभयतो विशा परिरृढ भिति । 

पूवैच विश्वदवाल्मिकया विश्रा, उत्तरत्र मरद्रपयेति द्रष्टव्यम् ॥१८॥ 

“श्रयन््राद्म मितिर । श्रयः मारुतानन्तरम् 'ेन्राञ्रम्' इन्द्राभि 

देवताकम् ॥ ९९ ॥ 

“श्रय साविज्न मितिः। शआरालभते। साविच्रवारुणयो््ाद्भणे 

रुष्टे ॥ २० ॥ ॥९१॥ ॑ 

१ ~~~ ऋ > श्रौ. ख ८० ८. रद ख। 

२, २, ४-- कार श्रौ द° 5.८. र् ग। 



{ <खर रत्रा) ॥ टतौयकार्डम् ॥ ६१ 

“तस्मार् यदौतिः। तस्माद् पशना मेकादएवात् यदि 

यूपैकाद् शिनौ" यदैकाद शयूपस्मानम्, तद्ा प्रतिपद्य पसम्भवात् 

“श्रधिष्ठः पूरयुनिखाते मध्ययूपे श्राग्रेय मेव प्रथमं ष्ठुः 

नियुञ्जौरन्, श्रथः इतरान् पशून् ; ययापूवं ब्युपनयेयुः 

चूपोच्छरयणणनुक्रमेण प्रतियूपं एक् एक् नियुज्ञौरन्नित्ययेः? । 

स॒ च क्रमः,- “स य उत्तरोऽश्रष्ठात् स्यात्, त मेवाये उच्छ्रयेदय 

दचिण मयोत्तर भित्यादिना प्राङ् निर्दिष्टः ॥२२॥ 

“यदु पश्वकादभिनोतिः। द्युः यद्यपि पश्वेकादशिनौ 
स्यात्", यूपस्लेक एव, तदा श्राप्रेय मेव प्रथमं युपे श्रालमेरन्, 

“भ्रयः द्तरान्' सौग्यादिकाम् यथापूवेम्' तस्ञिन्ेकयपे नियु्खौत 

सज्ज्ञपनायम् ॥ २३॥ 

“तान्यत्रोदौचौ नयन्तोति* । उदङ्नयनकालेऽपि भाग्रेय 

मेव प्रथमः नयेत्, श्रयेतरान्' ददानो सुक्तक्रमेणए नयेत् ॥ ९४॥ 

“तान्यत्र निविध्यन्तौ ति? । सञ्ज्ञपयानय्य शश्राप्नेय मेव प्रथम 

दक्षिणद्धंः निविद्येत, पोडयेत् ॥ २५॥ 

९-- ५२९ ° ९ टौप्मनौ दद्या । 

२-- का० श्रौ० खु <. ८, २७ क । 

~ इव धुरस्तात् ७, २. ५, ४२७ ए* ब्रण्श्यम् । 
8-- का° श्रौ सू° =. <. २८ | 

५-- का० खो ° ° ८. ८, २७ ख । 

ई-- का० खौ द° ८. ८. २९ । 



४द्र ॥ भ्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( ऽप° इन्रा° ) 

^तेषां यत्न वपाभिः प्रचरन्तौ ति^। वपाप्रचारेऽप्याप्रेयस्येव वपां 

प्रथमं प्रचरेत् । किं बहना, श्रङ्गानां यागावसरेऽप्याप्रेयाङ्गानि 

प्रयमं यजेत्, श्रयेतरेषाम्ः अङ्गानि "वचापूवेम्ः ॥ २६,२७.॥ 

ग [९.९.]॥ 

दति सायणाचा्ंविर विते माधवोये वेदायमप्रकाशे 

 माध्यन्दिनिश्रतपयत्राह्यणभाय्ये 

रतौ यकाण्ड नवमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ 

( श्रय दितोयं ब्राह्मणम्. } 

यच वुं यज्ञ॒स्य शिरो,च्छिययत। तस्य रसो द्रत्वापः 

प्रविवेश तेनवेतद्रसेनापः स्यन्दन्ते त सेवेतद्रसः स्यन्द- 

मानं मन्यन्ते ॥ ९ ॥ 

स॒ यदसतौवरोर च्छेति । त मेवेतद्रस मात्य यज्ञे 

दधाति रसवन्तं यन्नु करोति तस्माद् वसतौवरौ- 
र च्छति ॥ २॥ 

ता वें सुरववेषु स॒वनेषु व्विभिजति । सव्वेेवेतत्सुवनेषु 

९-- का० श्मौ० सू ८.५, ३० । अच ठत्तौ बड़ ब्व्य मस्ति । 



( श्खण शत्रा ) ॥ टतौ काण्डम् ॥ ५९३ 

रसं दधाति सुव्वाणि सुवनानि रसवन्ति करोति त॒स्मा- 
त्सुव्वेषु सुवनेषु व्विभिजति ॥ ३ ॥ | 

ता वे स्यन्दमानानां गृह्णीयात् । रेडि* सु यज्ञस्य 
रसस्तस्मात् स्यन्दमानानां खह्लोयात् ॥ ४ ॥ 

गोपौथधाय वा ऽरता खृद्यन्ते । सुव्वे वा ऽइदु मन्यु- 
दिलयति यदिदं किच्चापि योऽयं पवतेऽथेता रव 
नेलयन्ति तस्मात् स्यन्दमानानां खह्लौयात् ॥ ५॥ 

द्वा श्ह्लोयात् । प॒श्यन् यज्ञस्य रसं ण्लानौति 

तस्माद्वा श्ह्लौयादेतस्मे वे खल्लाति य॒ रुष त॒पति 
व्विश्वेभ्यो छना देवेभ्यो णह्लाति रश्सुयो चयस्य च्वि 
देवास्तुस्मादिवा खह्लौयाहिवेव वा ऽरुष तस्मादेव दिवा 

ग्भोयात् ॥ & ॥ 

रत॒ वे व्वि खे देवाः। । युजमानस्य खदानागच्छन्ति 
स॒युः पुरादिल्युस्यास्तमयाद्सतौवरौह्लाति युथा 
श्रेयस्यागमिष्यत्यावसथेनोपक्त्ेनोपासौतैवं तत्त॒ ऽण्त- 
विः प्रविशन्ति त ऽश्तासु व्वसतौवरौषुपवसन्ति स॒ 
उपवसथः! ॥ ७ ॥ | 

स यस्या खोता अभ्यस्त मियात्१। तच प्राय 
न य वन ल्क नल न न क ल 

^ “श्द्धि-द्रति ख। 1 1 

{ “यःः-द्ति ग, घ । 6 शात्'-द्रतिम, घ। 



५२8 ॥ ग्रातपयन्राद्ययाम् ॥ ( ऽपर श्त्रा° ) 

त्तिः करियते युदि पुरेजानः स्याननिनाद्याहुल्लौया- 
दिवा हि तस्य ताः+ पुरा खहौता भवन्ति युदय 

ऽच्नौजानः स्याद्य रन मौजानु उपावसितो वा पय- 
वसितो वा स्यात्तस्य निनुाद्यादुह्णौयाहिवा हि तस्य 

ताः पुरा ख्डौता भवन्ति ॥ ८ ॥ 

युद्यु ऽरत॑दुभुयं न॒ व्विन्देत्† । उल्कुषौ मेवाद्ायो- 
पपुरेयात्ता मुप्युंपरि धारयन् श्ह्नौयाडरण्यं वोप 

परि धारयन् गह्लौयात् तदेतस्य रूपं करियते य रष 
तपति ॥ € ॥ 

अथातो खह्लात्येवु । हविष्मतोरिमा आओ्जाप इति 

यन्नस्य॒ द्यासु रसः प्राविश््तस्मादाह हविष्मतीरिमा 

श्राप इति दविरष्मांडे! ऽन्चाविवासतौति हविष््ान् 

देना यजमान आविवासति ठस्मादाद दविष्मां 
ऽआअविवासतौति॥ १० ॥ 

हविष्मान् देवो ऽअध्वर इति । अध्वरो वै यन्नस्त- 
दसम यज्ञाय शह्ञाति तई दविष्छन्तं करोति तस्मादा 
इविष्मान् देवो ऽअध्वर इति ॥ ११ ॥ 

* नतुस्येताः"-इति ख । † “व्िन्देतः- द्रति ख । 

{ “ह विष्मांर।-दइति ग, ध । ख्व मिद्धोत्तरचापि सवं । 



( <° रब्रा° ) ॥ टतो थक्ाण्डम् ॥ ५४ 

हविष्पां३ ऽअत सुय इति । रतस्मे वृं ग्लाति यु 

रष तपति व्विश्वेभ्यो देना देवेभ्यो शह्लाति र्यो 

यस्य व्विश्चे देवास्तस्मादाद इदविष्मार ऽअतु सुय 

दूति ॥ १२॥ 

ता ्राहत्य जघनेन गाहपत्यःः सादयति । अम्रेवा- 

ऽपन्रखदस्य सदसि सादयामीत्यपरवेऽनात्तश्हस्य सदसि 

सादयामीत्येवेतदाहाथ यदाग्रौषोसौयः पशः सन्तिष्ठते- 
ऽथ परिहरति खक्रामतेत्याहाथेख इविद्खाने यजमान 

रास्ते ता श्चाद््ते॥ १३॥ 

स दुशिशेन निष्कामति। ता दृश्िणायाः श्रोणौ 
सादयतोन्दराग्योभागधेयौ स्थेति च्िश्ेभ्यौ देना 

देवेभ्यो श्ह्लातीन्द्राप्री हि व्विश्वे देवास्ताः पनरा 
हत्यागेण पल्मीः सादयति स जघनेन वल्ली पयेत्य ता 

आदत्ते॥ १४ ॥ 

स उत्तरेण निष्कामति। ता उत्तरायाः श्रोणौ 
सादयति भिचावरुणयोभागधेयो स्येति नैव सादये- 
दुतिरिक्त भेतनेवुई सम्यत्सुम्यद्यत ऽइन्दराग्न्योर्भागपेयौ 
येत्येव ब्रूयात्तदेवानतिरिक्तं तथा सम्यत्सुम्यद्यते ॥ १५॥ 

गृष्ये वा ऽश्ताः परिहिथन्ते। अचिः पुरस्तादथेताः 
समन्तं पल्यद्न्ते नाद्रा र्ारस्यपद्चत्यस्ता चओान्चौभे 



५२९ ॥ ब्रत व्राद्यणम् ॥ (€परण दत्रार ) 

सादयति व्विश्वेषां देवानां भागधेयौ शेति तदासु 

व्विश्वान् देवान्त्संवेशयत्येते वै व्वसतां व्व॒रं तस्माद- 
सतौवर्थो नाम व्वसताई इ वै व्वुरं भवति य॒ रव 
भेतडंद् ॥ १६ ॥ | 

तानि वा ऽर्तानि सत्त य॒जूः्पि भवन्ति । चतुभि- 
्हात्येकेन जघनेन गाहेपत्यः सादयत्येकेन परिहर- 
त्येकेनाज्नौभरे तानि सत्त थच वे व्वाचः, प्रजातानि 
च्छन्दांसि सप्तपदा वै तेषां पराया शक्यता मभि- 
सम्पदं तस्मात्सप्त युजपि भवन्ति ॥ १७ ॥ ३ ॥ 

॥ इति सप्तमप्रपाठके ठलोयं ब्राह्मणम् [€. २.] ॥ 

श्रय सोमामिषवाथं वसतौवरौयरदणं विधातु माह- “यच वै 

यन्ञ्येत्या दि । चस्मिन् काले यज्ञूपस्य विष्णोः वधाथ देवैः प्रेषिता 

उपदटोका धनुर्ज्याच्छंदनेन तच्छिरो विच्छिन्नम्, स कालो “यच 

वै यन्ञस्य'*-दत्यनेन परण्दश्यते। तत्मकारः प्रवर्ग्य प्रपञ्चितः*। 

पुरा “यच' यस्मिन् काले “चन्नस्यः “शिरः “श्रच्छिदयतः द्धिन्न 

मग्त्, तस्मिन् काले दिन्निगशिरसो यज्ञस्य रशोऽद्रवत् । रसः" 

* च्वाचः-दरति ख। 
१-- ब्राद्यणपवक्रेति ए्रेषः। स च परस्ताद् (१४. १. १.) ब्व्य | 



( €अ° रब्ना०) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ५३७ 

रला" धाविला यतः उदकानि श्रविवेश्र, तेनेव रसेन' “एतत्' 

ददानौ मपि यथापूव स्वन्दनख्भावाः श्रापः' शखयन्दन्तेः । ^त मेव 

किन्नशिरस्काद् यनज्नार् उद्भूत मेव रसम्" ददानो मण्य “सन्द 

मानः प्रवदन्तं "मन्यन्ते अभिन्नाः ॥ ९॥ 

अरय वखतौवरौग्रहणं विधत्ते “स द् वसतौवरोरच्छेतौति। 

"अच्छेतिः श्रभिमुखं गच्छति "त मेव रसं युनरादत्य यज्ञे 

सन्दधाति'। वतौ वरौग्रदणएकाकः सूबे उक्तः- ““ननोषोमौयस्य 

वपामाजनान्ते वसतौ वरो यदणम्"'-द तिः ॥ २॥ 

ग्टौतानां सवनत्रयायं विभाग माह “ता वै सर्वषु सवनेषु 

विभजतौति ॥ इ ॥ 

ग्ररोतव्यानि उदकानि विशिनष्टि “ता वै स्यन्दमानाना 

भिति? । “डः यसमात् “सः यन्ञरसः एत् अ्रखवत्, श्रय ततो 

गच्छन्तोना मेवापां सम्बन्धिनोः टको यात् ॥ ४॥ 

स्यन्दमानयदणे उपपत्यन्तर माह- “गोपोयाय वा इत्यादि। 

यज्ञरसानाम् “अन्यत् म्रवारोदकव्यतिरिक्त "सवम्, इलयति इत- 

स्ततश्चलति । इद"-गन्दाथं विशिनष्टि “यदिदं किश्चेति। “वत् 

किञ्चः “दः परिदृश्यमानं जगत् । इद-गब्दोक्तानां मध्ये प्रसिद्धं 

किञ्चिदिहोदादहरति- “श्रपि योऽयं पवत इति । 'योऽथं वायुः 

पवते" गच्छति, सोऽपि नियतचलनवान् । “एता एवः नेलयन्तिः 

१-- तदेतदुढतं एुरस्तात् ५९५ एट० ९१५ पं | 

र-- का ख्रौ० द° ८.९. ७ क| 

इ-- का° खरौ ० ८. ९. ७ ख । 
68 



४८ ॥ शतप यत्राद्यणम् ॥ ( प्रण ३न्नार) 

न प्रतिविवत्तेतेः । यद्यपि स्छन्दमानाना नितरेषां च पदार्थानां 

चलनं साधारणम्, तथापि ख्छन्दमानानां व्याढन्सेरपेकितलात् इलन 

भितस्ञतश्चलनं विवङितम् । ्यन्दमानानाम्ः एकषपेण प्रददन्तोना 

मपां तया विधचाञ्चल्याभावात् "गोपौयाय उटयोयात्ः ॥ ५॥ 

“दिवा गह्णौयादि तिः । दिवायरहणस्या भिप्राय माह -- “पण्ठन् 

यज्ञस्य रसं उट्ातोति। दशनपूठेकग्रह सति यन्ञरसस्य परि- 

ज्ञातलात् तयाविघाभिरद्धिः करियमाणोऽभिषवः साङ्गो भवतौ- 

त्यमिप्रायः । दिवायरदणष्य प्रयोजनान्तर माह- “एतसी तै 

श्ट्ाति च एष तपतौति । कथ मेतदयतेति तच हेतु माह- 

“विश्वेभ्यो द्येना देवेभ्यो गटहातोति। चस्मराद् विश्वेभ्यो देवेभ्यो 

ग्टहाति । तेषा मच कथं संम्भावनेति तचाह- “रण्यो यस्य 

विश्वे देवा इति) खयैस्य चन्द्रवद्िग्चूतिरूपाणं विश्वेषां देवानां 

रप्म्यात्मनावस्थानादिव्यभिप्राचः। अ्रतो रश्िरूपाणां विशेषं देवा- 

नाम्, तद् धिपतेः सवितुख दिवैव सम्भवाद् दिवैव रक्लोयादित्यथैः। 

किष आदित्यो दिपैव प्रकाशमानो भवति, तस्मादपि दितैव 

गोयात् ॥ ई ॥ | | 

्रस्तमयात् प्वेकाललौनं य॒दणं प्रशंसति-- “एतद्ध वा इत्यादि । 

श्र्नषो मोयेऽदनि राच विष्षां देवानां प्रातयंष्टयतात्, तत्- 

पूवेम् (उपक्लपेन' सन्यनेनेव ऋवयेन' श्रावय मावासखानम्, 

तन्तदादिकं सवं यज्ञो पकरणए दुपलच्छते, तत् शखारोति, तेन 

पूजो पकरणेन सम्भावयति । “एतत् इ वै" एतत् खलु श्रतिचिग्तानां 

\ अप °प्रतिनिवन्तन्तेः- दति च! २ -- क् सौर सू ०. €. ७ ग । 



(€अ० रत्रा ) ॥ टतौ यकारम् ॥ ५३९ 

विश्वेषां देवाना मागमनात् पूवं यदि चैव ग्रहण मस्ति, तत्" 

तत्स्यानौोय नजित्ययेः। “एतद्धविः प्रविशन्तोति। सोमरसेष्वनु- 

प्रवेश्रात् हविः सन्बद्यते ॥ 

प्रसङ्गाद् पवसय शब्दे निवंचनं द् शयत्ति- “त एतासु वसतोवरौष्- 

पवसन्तोति । उपवसन्या छ वसतोवरोषु देवा रसिन काले दत्युप- 

वसथयः, उपवासकाल दत्ययथेः ॥ ७ ॥ 

वस्तौ वरौयदणात् प्राकर अस्तमये सति तद्भदणणेपाय माह- 

“स यस्याग्टहोता श्रभ्वस्तभियात्, तच प्रायञि्निः क्रियत इति । 

प्रायञचित्तिभिदिंवाय्हणाकरणे दोषस्पशभावोपायः क्रियत इत्यथेः । 

तत्मकारः प्रदश्येते- “यटौति। स यजमानो यदिः ्पुरेजानः' 

दष्टप्रयमसोभयागः स्यात्", स “निनाद्यात् खग्टहस्ितप्रभ्रतचटादेः 

सकाशात् “खदोचात्'; नताः आपः शुराः च्रस्तमयात् पू तस्य 

श्यहोता भवन्तिः; प्रयमानुषटानेऽस्तमयात् युरा ग्टहौतलादि- 

त्यभिप्रायः९ । खयम् श्रनोजानः' चेद्, यः "एनः यजमानम्? 

जानः" इष्टवान्, 'डपवसितः'२ समौपे र्दे अवसितः, "पयैवसितौ 
वा" दूरग्ठहख्ितो वा “स्यात्”, "तस" (निना छाद्" घटादेः सकाशाद् 

“्यहोयात्ः । एवं सति ताः पुरा ग्हौता भवन्ति“ । “ब्राद्भणो 

बह्याजो तख कुम्भ्यानां ग्ह्ञोवात्""-इति* श्रुत्यन्तरम् ॥ ८ ॥ 

९-- क्त ° खौ स्ू° =, €. ख | 

२-- “रनम् = यजमानम्?-द्रति ख्चविरूम्, मष्ट घरुमतविर्डच्च । 

द -- (उपावसिते (1)"-दति ङ । ४-- का० श्रौ सखू० =, €. € | 

५-- त° सं ९. ०, २, ३ । 



५९० ॥ श्रतपयत्राद्धणम् ॥ (शप्र इत्रा° ) 

तदुभयासम्भवे ्राह- “यद्यु एतदुभयं न विन्देदित्यादिना । 

“उच्कषौम्' उल्का मित्ययः । “एतस्य'-इत्यस्य न्याख्यानम्-- “य एष 

तपतौति । उल्काया द्दिरण्छस्य च खूयेवणसाम्यात् तद्रूपकर णम् । 

च्रच दचम्- ““अस्तमितश्चेत् निनाद्यात् पुरेजानख्चदनौजानो 

ऽन्यस्यापि समो पावसितस् पुरेजानस्यो भयाभाव ऽउल्तषौ दिरण्च 

वो पयुपरि धारयन् दविश्रतौरितिः?-दति^ ॥ ९ ॥ 

मन्तं विधत्ते “श्रयातो ग्टहात्येव दविश्रतौरिमा श्राप 

तिर । दमाः ग्ह्यमाणः श्राप 'हविश्मतौः' अभिषूयमाणेन 

सोमदूपान्रेन इविषा, खासु प्रविष्टेन यन्ञरसरूपेण हविषा वा 

तद्वत्यः । एताभिनिष्यन्नेन सोमेन हविषा “दविभ्मान्”, यजमानः 

“भ्राविवासतिः परिचरति एता वखतोवरौः ॥ 

“हविश्ान् देवो श्रष्वर दतोति। देवः" द्योतमानः "अध्वरः" 

दिंसारहितः "यज्ञः" गद्ममारैवेसतौ वरौ लक्णेदेविभिः (दविद्मान्' 

भवति ॥ 

"ह विश्रा२॥ ऽश्रष्ठु खयं इ तोति । यहणस्य दे वायंलात्, विश्वेषां 

देवानां रभ्मिरूपलात्, तदयान् खयाऽपि रद्यमा फेवैसतोवरौल चेः 

हविभिः हविश्नान् भवति ॥ 

प्रतिपादं विभज्य याचष्टे- “हविश्रतौरिमा श्राप दति यन्ञश्य 

द्यासु रसः प्राविग्रत् तस्मादाह हरिश्रतोरिव्यादिना॥ १०, १९, ९२॥ 

"ता आइत्येतिर । “श्र्नेवाऽपन्नग्यहस्ये तिथ । श्रपन्नग्टहस्यः 

९- का० खरौर दु =. €. <-१०। र्-- वा० सं ६. २३. ९। 

द-- का० श्रो ° इ.० ०. €, १९ । ४-- वा० सं° ६. २४. १। 



( €खख. रबा) ॥ टतौ यक्षागडम् ॥ ५8९ 

अरपतितग्छदस्य, श्रण्णेग्टहस्सेत्यथेः ; तस्य श्रग्नःः सदसि" स्थाने 

'सादयामिः। श्रय धदाग्नौषोमोयः पष्टः सन्तिष्ठते" पन्नौसंया- 

जान्तः समा्तो भवति । श्रयः तदा "परिहरतिः वसतौ वरौवंदेः 

परितो नयेत् । वेदिमध्ये खिता दौदिताः! 'यृत्कामतः त्याः । 

““चिरिति काल्यायनः\। दविद्भनिः हविद्धानस्य पुरोदेशे “यज- 

मानः भ्रास्तेः । “उत्तरवेदि मपरेणए यजमानः ( रास्ते )-द तिः 

स्म् ॥ १३॥ 

“स दकेन निक्रामतोति। ताः अध्वयेरादाय, "दक्षिणेन 

दारेण प्राग्वंश मतिक्रम्यर, उत्तरवेद्या दचिणश्रोएो .खदयति 

“दृनद्राम्न्योर्भागघेयो सयः ददति'५ । भागकेय्यौ । मन्तं वाचषे 

“विश्वेग्यो दछयेना दति । “ते देवा विभ्यतोऽच्िं प्राविशन् तस्माद्ाज्ञ- 

रभ्निः स्वा देवता इति हि तैत्तिरौचकथरतिः९ । अनचरैव काण्डे 

श्देवाना सुदु स्म दौकितानाम्""-रत्यच्र विदुरपञ्चैविरचस्तमे- 
रस्येव रूप मसामेतिः देवाना मब्रिरूपधारणएसाधार घाचाग्मेः सवे- 

९-- “च्स्तमिते संस्थाप्य युत्क्रामतेत्याह चिः”-इति का" श्रौ" सू ८. 

€. १४ । “युत्करामतेति प्रैषं िव्रैयात् ; विरि्ेतच्छाखान्तरात्”- 

इति तद्ढत्तौ या० ३०। 

र-- का० श्चौ° खु ८, €. ९६ । “उपरस्य सोमं छत्वा”-इति शाएखा- 

न्तरौयो पिधिख तत्सुच्ान्ते विद्यते । 

2-- "पाग श्ाञ्जिष्वुभ्य'-इति च्छ | 

४-- का० श्रो ° छ ८, €, १८। ५-- वा० सं° ६.२४ द् | 

ई-- ते सं० ९.८. ९ सा० भार बद्ट्यम् । 

७-- अन्यच च तै° ब्रा द्. २. ५. १० द्रष्टव्यम् । 



४४२ ॥ प्रतपथतब्राद्धयणम् । ( घ्र रेव्रा०) 

देवमयत्वम् । इन्द्रस्य तु देवाधिपतिलं प्रसिद्धम् । अत इन््राग्यो- 

भागधेयो स्येत्यभिधानम् ॥ 

"ताः पुनरादइत्याथेण पल्लीं सादयतोतिः। पल्याः पश्चादेगेन 

"परत्य पल्याः पुरोदेगेऽवख्िताः "ताः' वसतवरौः (“त्रादत्तेरः ॥ 

१४ ॥) श्रादाय, उत्तरेण मागेंण “निक्रामतिः। निच्कम्य, 

उत्तरबेदेरत्तरश्रोणएौ सादयेत् ॥ 

उत्तरश्रोकौ* खादने कञ्चिन्बन्त्रं निर्य, तस्य वच्छंमाएसन्प- 

दतिरेकेण प्रातिङ्कृच्य मभिधाय, दिणएवेदिश्रो रशिसादनमन्त मेव 

सम्पद नुकरूललात् सिद्धान्तयति- “मित्रावरुणयो्भा गधेयौ खेति* नेवं 

सादयेदित्यादिना< । “एवः यस्मादयं मन्तः “श्रतिरिक्तःः श्रधिकः, 

श्रतो वच्छमाणा सप्रपटोपेत-गशकरो च्छन्दः-म्रा त्तिलचणण सम्पत्" न 

सन्पद्यते' ; ““इन्दराग्योः"- इत्यनेनैव चेदनतिरेकात् सम्पद्यते ॥ १५ ॥ 

सवतः परिदरण सुत्तरबेदेरपरिदरणच्च प्रशंसति- “ष्य वा 

एताः परिद्धियन्त इति । अपां वञ्धतेन रच्च विघातकलात् स्वेतः 

परिहरणेन यज्ञस्य रचस्सकाश्रात् सवेतो गु्िभेवति । साचताद्रलो- 

९-- का शमौ ° ख० 5. €. ९९ । 

र-- का० खौ० खू° =. €. २०, २९। 

इ-- नास्त्येतत् पदं च्ट-पुश्तके । 

¢-- नास््येतत् पदं च्-पुस्तके । 

५-- वा० सं० द्. २४. इ। 

€-- का० शौ खू० =. €, २२ । 

€~ वा० सं° ६, २४ २। 



( €ख० रत्रा) ॥ टतो यकाण्डम् ॥ ५५द् 

देषिणणेऽेः पुरस्ताद् वन्तेमानलात् न तदपेक्ता, पुरस्तात् परि- 

हारापे्ता नास्ति "पच्यन्ते परितोऽ्॒न्ते, ह्ियन्त इत्ययः ॥ 

उन्तरश्रो णितश्चादाय श्रा्रोद्मण्डपे “विश्वेषां देवाना मिति 

मन्तेण सादयेत्? । "तत्" तेन, “विश्वेषां देवानाम् "-इतिमन्त- 

पाठेन ॥ 

सवे्रनप्रसङ्गात् वसतौवरौश्रब्दं निवेक्रि- “एते वै वसतां 

वरं तस्मा वसतौवधं नामेति । "वखतां' कचित् कचित् स्थानेषु 

निवसतां मध्ये “एतेः खलु देवाः "वरम्", एतेषां वासो वरं श्रेष्ठ 

दत्ययेः । वसतां देवानां श्रष्ठकलवावेद् कलात् वसतौवय दति नाम 

निष्यन्नम् । यद्धा एतेषु “एताः श्रापः "वसतां विष्रेषां देवानां 

"वरम्* उल्छष्टं श्यान निति कषतौवये इति नाम ॥ 

उक्ताथंज्ञं प्रशंषति- “वसतां ह वे वर भवतोति ॥ १६॥ 

वसतौ वरो ग्रहणप्रश्तोना माग्नौद्धसादनान्तानां मन््ाणं या 

सप्तद्या, तां शक्रो वसम्पत्या प्रशंसति- (तानि वा एतानि सक्च 

यलूषोत्यादिना । “चतुभिगटेहातीव्यादि । स्धाविभागस्ठ॒ स्ट 

एवर् । “यच वे वाचः प्रजातानि छन्दांसौति। वाचः ख्काग्रात् 

ङन्दसा सुत्पत्तिः शोमादहरणप्रस्तावे “वागेव द्पर्लो-दव्युक्ता 

"तयेति खा छन्दांसि सष्जे'-दति प्राक प्रतिपादिता" । तेषां 

९-- वा० सं° €. २४. ४। स्-- काण श्नौ० दू ८. ९. २४। 

इ-- नतु ष्य्ेऽपि तु बदह्ुविचायं इति ध्येयम् | 

४ -- परस्तात् ५ रत्रा र< क (३६९० १९१०-4 

२०) । ““छन्द्ांसि समै पगोयाः५-दइति च तै° सं° ६.९. ९, १ । 



५89७ ॥ प्रतपयत्राद्यणम् ॥ (स्प. शत्रा ) 

मध्ये पराया पराद्धं भवा श्रेष्टा शक्रः शप्तपदसद्भावरूपा च्छक 

निदेत्ताः ॥ १७ ॥ ३८. २.]॥ 

दूति सायणाचायेविंरचिते माधवोये वेदायेप्रकाशर 

माध्यन्दिनिश्रतपयन्राह्मणभाथ्ये 

दत यकाष्ड नवमेऽध्याये दितोचं ब्राद्धणएम् ॥ 

न्न्ननन-------=--~=~--------~ 

( अय ठतोयं बाद्युणम् . ) 

तान्त्सम्पबोधयन्ति* । तेऽप॒ उपस्पृश्याग्नौद़् मुप- 

समायन्ति त ऽख्राज्यानि ह्नते खदौत्वाज्यान्यायन्त्या- 

साद्याज्यानि ॥ १॥ 

चथ राजान सुपावहरति। इयं वे प्रतिष्ठा जनुरासां 
प्रजाना मिसा मेवेतत्प्रतिष्ा मभ्युपावहरति त॒ मस्ये 
तनुते त मस्ये जनयति ॥ २॥ 

अन्तरेणेषे ऽउपावहरति । यन्नो वा ऽअनस्तन्न्वेव् 

यन्नान्न बहधा करोति ग्रावसु सम्मुखेघठधिनिदधाति 

छचं वे सोमो व्विशो ग्रावाणः षच मेवेतदिश्ध्यूहति 

१-- ख्तावदेवौपवसश्य सुपदि मतः परं सीग्यं कमेपदे च्छते । 
* न^न्ति'-दूति ग, च । 



( €च्० इत्रा° ) ॥ ढलौ यक्राण्डम् ॥ ५९५ 

तद्यत्सम्खा भुवन्ति व्विश सेवेतत्सम्ृखां शडिय 
मभ्यविवादिनौं करोति तस्मात्सम्धखुा भवन्ति ॥ ३ ॥ 

` स॒ उपावरति। हृदे त्वा म॒नसे त्वेति युजमानस्ये- 
तत्कामायाह दयेन हि म॒नसा य॒जमानस्तं कामं 
कामयते यत्काभ्या यजते तस्मादा हदे त्वा म॒नसे 

त्वेति ॥ 8 ॥ | 

दिवे तवा सूर्याय त्वेति । देवलोकाय त्वेतयेवेतदाइ 
यदाह दिवे त्वेति सूर्याय त्वेति देवेभ्यस्वेतयेवेतदाोद 
मिम मध्वरं दिवि देवेषु डोवा यच्छत्यध्वरो वे यज्ञ 

अदं मिस यज्नं दिवि देवेषु पेदत्येवेतदाह ॥ ५॥ 

सोम राजन्विश्वार््वं प्रजा उपावरोदहेति। तरैन 

मासां प्रजाना माधिपत्याय राज्यायोपावहरति ॥ € ॥ 

अथानुख्टज्योपतिष्ठते । व्विश्वारूवां प्रजा उपावरोद- 

न्त्वित्युयथायय मिव वा ऽश्तत्करोति यदाद व्विश्वारव 

प्रजा उपावरोहेति चं वे सोमस्त॒त्पा पवस्यसुङ्करोति 
त॒ङ्खद मनु पापवस्यसङ्कियतेऽथाच यथायथं करोति यथा- 

पूवं यदाह व्विश्राखवां प्रजा उपावरोहन्विति तदेन 

मायि; प्रजाभिः प्रत्युवरोहयति तस्माद् विय मायन्त 

मिमाः प्रजा विशः प्रत्यवरोहन्ति त मधुस्ताद्पासत 

ऽङपसनो होता प्रातरनुवाक मनुवश्यन् भ॒वति ॥ ७ ॥ 
69 



४७४ब् ॥ श्रतपयत्राद्म गम् ॥ (प्र शत्रा) 

च्य सिध मभ्याद्धदाह । देवेभ्यः प्रातर्यावभ्यो 

नुव्रहीति छन्दासि वे देवाः प्रात्थीवाणग्कन्दार 
स्यनुयाजा देवेभ्यः प्रेष्य टेवान्यजंति वा ऽअनुयाज- 

चरन्ति ॥ ८ ॥ 

तदु दक राहुः । देवेभ्योऽनुव्रृहीति तद् तथा नु 
नरया च्छन्दारसि वं देवाः प्रात्यावाणग्डन्दाःस्यनुयाजा 
देवभ्यः प्रेष्य देवान्यजेति वा ऽअनुयाजंरन्ति तस्माद् 

्रयादेवुभ्यः प्रातर्थावभ्योऽनुव्र हत्येव्+ ॥ < ॥ 

थ य॒त्समिध मभ्यादधाति । न्दारस्येवेतत्समिन्धे- 
ऽथ यज्खोता प्रातरनुवाक मन्वाह छुन्दाध्स्येवेतत्पनरा- 
प्याययत्युयातयामानि करोति यातयामानि वं देव- 

ग्छन्दाः॑सि छन्दोभि्हिं देवाः खग लोक समा- 
श्रवत न वा ऽश्रच स्तुव॒ते नु श्सन्ति तच्छन्दास्येवे- 
तत्पनराप्याययत्युयातयामानि करीति तैरयातया- 

मैयन्न तन्वते तस्माङ्खोता प्रातरनुवाक सन्वाह ॥ १० ॥ 

तदाहः । कः प्रातरनुवाकुस्य प्रतिगर इति जाग्रइ- 

वाध्वयुरुपासौत स युन्निमिषति सु इवास्य प्रतिगरस्तुदु 
तथा न॒ कुयौद्युदि निद्रायाद्पि काम खष्यात्स .य॒च 

* ¶व्!-दति ग, घ। 



( €ष्य° ३त्रा०) ॥ टतौ यकागडम् ॥ ५४७ 

छोता प्रातरनुवाकं परिदधाति तत्प्रचरणोति स्ग्भवति 

तस्यां चतुश्डौत साज्यं णहोत्वा ज॒होति ॥ १९१॥ 

यच वं यज्ञुस्य शिरोऽच्छिद्यत । तस्य रसो द्रत्वापः 

प्रविवेश त॒ मदः पुवद्युवसतौवरौभिर्ारत्य॒थ योऽच 
# 0 

यज्ञस्य रसः पुरिश््टस्त मवेतद च्छति ॥ १२॥ 

युङ्खवता साहति जुहोति । रत॒ मेवेत॒द्यज्ञ॒स्थ रस 

मभिप्रस्तणौते त सारन्ये याम्थ उ चेवेतां देवताभ्य 
(० न 

श्चाहतिं जुहोति ता रखवेत॒त्रोणति ता श्रस्म ठष्ताः 

प्रोता णतं यन्नस्य रसः स॒न्रमन्ति ॥ १३॥ 

सु जुहोति। खशोत्वथ्चिः समिधा हवं म ऽइति 
त = म, 

णोतु म ऽददु मभ्रिरनु मे जानात्वित्येवतदाद 

शण्वन्तवापो पिषणाश्च देवोरिति श्ण्॒न्तु म इदद 
० 

मापोऽनु मे जानन्त्ित्येवेतदाह श्रौता ग्रावाणो 

विद्षोन यन्न सिति खण्वन्तु मदद यावाणोऽनुमे 

जानन्त्वित्येवतदाहइ विदषो न॒ यन्न सिति अण्ठन्तु 

म इदं भ्रावाणोऽनु मे जानन्तित्येवेतदाह व्विदुषो 

नु यन्न मिति विदा्सो हि भ्रावाणः शशोतु देवः 

सविता हवं मे खाहति शणोतुम इदं देवः सवि- 

तानु मे जानात्वित्येवतदाह सविता वं देवानां प्रस- 
# (ग 4 0 0 

विता तत्सवितुप्ररत एवेत॒यज्नस्य रस म॒च्छंति ॥ १४ ॥ 



४8८ ॥ ए्रतपथत्रद्यणम् ॥ ( प्रर 9त्रा०) 

अथापरं चतुश्दौत माज्यं श्हीत्वा*। उदः 
प्रथनाहापु इष्य दहोतरित्यपु इच्छ होतरित्येवेतदाह 
तद्यद्तो होतान्वुाहैत मेवेत्न्ञस्य रस मभिप्रस्तणौते 
त सारन्ध ऽरतानु चेवेतदनु तिष्ठते नेदेनानन्तरा 
नाष रक्षार्सि हिन्सनिति ॥ १५॥ | 

श्य सम्प्ष्यति । मेचावरूणस्य चमसाध्वयवेहि नेष्टः 
पनौरुदानयेकधनिन रताप्नौचात्वाले व्वसतौवरौभिः 
प्रत्युपतिष्ठासै दोटचमसेन चेति सम्पेष॒ वेषः ॥ १६ ॥ 

त ऽउदच्वो निष्कामन्ति। जघनेन चात्वाल सगेणा- 

म्रौद्स यस्यां ततो दिश्यापो अवन्ति तद्यन्ति ते व सद 
पनौभियन्ति तद्य॒त्ह प॒लौभियन्ति ॥ १७॥ 

य॒च वै यज्ञस्य शिरोऽच्छि्त । तस्य रसो द्ुत्वापः 
प्रविवेश त॒ मेते गन्धवुः सोमरण्षा जुगुपुः ॥ १८ ॥ 

ते ह देवा ऊचुः। इयुमु न्वेवेह नाद्रा य॒दिमे 
गन्धः कथ न्विम मुभयेऽनाष्टं यज्ञ॒स्य रस साह 
रेमेति ॥ १६ ॥ 

* ^त्वा-द्ति ग, ध । 

† ^ऽख्ता उ-इति ख, डा ०-वेवर-ठृष्टख | 

{ भनेदेना अन्तराः-दइति सायगसम्मत इति डा ० -वेबरः | 

९ “षः"-दरततिग, धघ। 



(€अण रत्रा ) ॥ टतौोयकाण्डम् ॥ ५४९ 

ते होचुः। योपित्कामा वे गन्धर्वाः सहेव पनौभि- 
रयाम ते पलीषेव गन्धव्वुष¶ं गदिष्यन््युधेत म॒भयेऽना् 
यज्ञ॒स्य रस माहरिष्याम इति ॥ ₹२० ॥ 

ते सह पलौमिरौयः। ते पलौष्टव॒ गन्धव्वौ जणख्धु- 

रयेत मुभयेऽनाष् यज्ञस्य रस मुाजहः ॥ २१॥ 
तथो ऽर्वेषु रतत । सुदेव पल्लीभिरेति ते पल्नीष्ठेव 

गन्धव्वुं शडन्त्यधेत स॒भयेऽनाषट यज्ञस्य दस साह- 
रति! ॥ ₹२२॥ 

सोऽपोऽयिजदोति । शता इ वा ऽऋ्ाहतिः इता 

मेषु यनज्नुस्य रस उपसमति तां प्रत्यत्तिष्ठति त॒ मवं 

तदाविष्कत्य ग्लाति ॥ २३ ॥ .. ----- 

य॒द्धवता साहति जोति । रणत मवेतदज्नस्य रस 

मभिप्रस्तणोते त मारन्धे त मपो याचति याभ्य उ 
(4 

चेवेतां देवताभ्य ओचाहतिं जोति ता शवेत्रौणाति 
ता भ्रमे दक्ताः प्रौता रतं ज्ञस्य रसःः सुन्नमन्ति ॥२४॥ 

सु जुहोति। टवौरापो ऽअपान्नपादिति दृव्यो दयाप- 
स्तस्मादाद देवौरापो ऽअपान्नपादिति यो व ऊभ्भि- 
दैविष्य इति यो व ऊमिंयन्निय इत्येवेतदाष्ेन्द्रिया- 
वान्मदिन्तम इति व्वौयवानित्येवेतदाह यदादेन्द्रिथा- 

॥ "निकः 1 

* भस" -द््येव ग, घ । † (ति-द्रति ग, घ। 

ह 



४४५० ॥ ष्रतपथनत्राद्धयणम् ॥ ( ऽ्प° शत्रा) 

वानिति मडिन्तम इति सखवादिष्ठ इव्येवेतदाह तं 
देवेभ्यो देवा दक्तेत्येतदेना अयाचिष्ट यदाह तं 
देवेभ्यो देवचा दत्तेति शुकपेभ्य इति सत्यं वे शुक्रः 
सत्यपुभ्य इत्युवतदाह येषां भाग ख खादंति तेषाम् 
यष भागः* ॥ २५ ॥ | 

श्रय मचावरुशचमसमनता सहति म॒पक्षावयति । 

काषिरसौति यथा वा ऽच्रङ्ारोऽथिना खातः स्यादेव 

मेषाहतिरेतया देवतया प्ाता भवति राजानं वा 

ऽरुताभिरद्धिरुपलष्यन् भवति या रता मेचावरुणचभसे 
व्वञ्ो वा श्चाज्यः रेतः सौमो नेदजरेणाज्येन रतः 

सोम डिङ्सानोति तस्मादा ऽपस्लावयति ॥ २६ ॥ 

अथ शह्नाति। समुद्रस्य त्वाशित्या ऽउन्रयामौत्धापो 

वै समृद्रोऽप्खेवेतद्कितिं दधाति तस्मादुप ऽश्तावति 
भोगे सुज्यमने न कषीयन्ते तदन्वेकथनानुन्ञयन्ति 

तदनु पान्नेजनान् ॥ २७ ॥ 

तदयन््रचावरुणचमसन ग्लाति । यच व देवेभ्यो 

यज्नोऽपाक्रामत्त मेतदेवाः प्रषुरेव प्र॑ष मच्छन् पुरो- 

रुग्भिः प्रारोचयन्निविद्धिन्यवेदयंस्तुस्मान्मेचावरुणचमसेन 
ग्लाति ॥ र८ ॥ 

* “गदति ग, घ। 



(€अ० रत्रा° ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ४५९ 

त ऽश्वायन्ति । प्रलुपतिषठतेगरौहात्वाले व्वसतौ- 
वुरौभिश्च दोठचमसेन च स उपयुपरि चात्वालः 
तुरस्पशयति व्वसतीव॒रौश्च मैचावरुणचमसं च स 
मापो ऽअद्भिरग्मत स सोषधौभिरोषधौरिति यश्चासौ 
पर्वे्॒राहृतो यज्ञस्य रसो य॒खाद्याहृतस्त॒ मबेत॒दुभुयः 

खजति ॥ २९ ॥ 

तङ्धक+^ । रेव॒मेचावरूण्चमसे व्वसतीव्वरौर्नयन्त्या 
मेचावरुणचमसादसतौवरौषु यश्चासौ पूरवे्युराहतो 
यज्ञस्य रसो युशवाच्याहृतस्तु मेवेतद्भ॒यः सुध्छजाम 
इति व्वुदन्तस्तद् त॒था न॒ कुयां्यद्ा ऽअधवनौये समव- 
नुयति तदवंषु उभयां यनज्नस्य रसः सुरखज्यतेऽथ दोतु- 

चमसे व्वसतोवरौशह्नाति निय्राभ्याभ्यस्तद्यद्एयुपरि 
चात्वालः सःस्यशेयत्युतो वे देवा द्व मुपोदकामं।- 
स्तद्यजमान मेवेतत्खग्य पन्थान मनुस्या पयति ॥ ३०॥ 

त ऽश्चायन्ति। तई होता प्रच्छत्य॒ध्वयाऽवेरपाड 
ऽइत्य॒विदोऽपाङ ऽइत्येवेतदाइ तं प्रत्याहोतेव नन्मुरित्यु- 
विद् मथो मेऽनःसतत्येवतदादइ ॥ ३१ ॥ 

मिति + 

स यद्य्रि्टोमः स्यात्ः। य॒दि प्रचरण्या सध्खवः 

 * ष्कः-दूति ग, घ। † मुपोदकामं'-दइति ग, च। 

{ “स्यात्?-दइतिग, ध। 



५५२ ॥ प्रतपधयब्राद्धणम् ॥ ( ऽप्र 9व्रा° ) 

परिश््टोऽलः होमाय स्यात्तं जुह्धयायुदय नाल 

होमाय स्याद्परं चतुखदौत मुज्छं ख्हौत्वा जुहोति 

य॒ मग्ने पत्सु मुच्य मुवा व्वुजेषु युं जुनाः* । स युन्ता 
शलोरिषः स्वाहेत्याप्रेया ज दोत्यञ्रिवां ऽअ्रिष्टोम- 

स्तदग्नावग्निष्टोमं प्रतिष्ठापयति स॒त्तवत्या पुरुषसम्मितो 
वा ऽअग्निष्टोम् रवं जुह याद्यद्यग्निष्टोमः स्यात् ॥ देर ॥ ̀  

यद॒कृश्यः स्यात् । मध्यम परिधि सपस्पशे्यः 

परिधयस्तौण्यक्यान्येतेर हि तहि यन्नः प्रतितिष्ठति 
यद्य ऽअतिराचो वा षोडश्रे वा स्यानेव् ज॒हयान्न मध्यमं 

परिधि सुपस्यृगेत्स मुद् तूष्णौ सेत्य प्रपद्येत तद्यथा- 
यथं यन्नक्रतून् व्यावत्तयति ॥ ३३ ॥ 

ञयुज्ञग अयुङ्गा रकधना भवन्ति । चयो वा पञ्च वा 
पच्च वा सत्तवासप्तवा नुव वा न॒व वैकादश वेकादश 

वा चयोदश वा चयोद्श वा प॒श्चद्श वा इन्द मह 

मिथुनं प्रजनन मथ यु रण्ष एकोऽतिरिच्यते स युज- 
मानस्य श्रिय मभ्यतिरिच्छते सवा ऽश्षार सधनं! यो 
यजमानस्य रिय मभ्यतिरिच्य॒ते तद्यदे षाः सधनं तस्मा- 

दृकधना नुम ॥ ३४ ॥ ४ ॥ 

॥ इति सत्तमप्रपाठके चतुथे ब्राह्मणम् [<. ३.| ॥ 

^ ननु“-दतिग, घ। 1 सघनंः-दइति च डा०-वेबश्-कृष्ः | 



( ९० इन्रा° ) ॥ हतौ यकार्डम् ॥ ५४.३ 

रय सुत्यादिवसप्रातःकालौनं सखवनौवपश्वयेप्रयोग माह- 

“तानशस्रवो घयन्तौत्यादिना । "तान्" खलिजः राचेरपरभागे प्रबो- 

धयेयुरष्वयेवः । “श्रपरर।३ विजः म्रबोधयन्ति”-टतिः द्धजम् । 

उदकोपस्यश्रनं विडितकमेण उपलचएम् । “उदो वाज्यान्याय- 

न्तोति । अच प्रयोग उक्तः डे “श्रप उपस्ृण्च शाला दां परि- 

स्तरणपाचस्ा ईनप्रो ण ज्यनिवेवलाविख्यएखक्सन््ाजेनोदासना- 

वेणानि छवाद्नोद्र उत्पू पश्वाच्यगहणएम्, ्राच्यान्याद्एच सोमं 

चायेवद्चाइवनोय दश्मप्रोक्णादि करोति, श्रप्नौषोमोयवत् स्तर णम्, 

श्राज्यासादनात् छृलेषान्तरेणद्धसोम मद्धिषु सब्बृखेषु निदधाति 

दे त्ेति""-दूतिः॥ ९॥ | 

त मिम लौमोपाक्हरणं समन्त्रकं विधत्ते “श्रय राजान 

सुएावदरतो ति । श्रधिषवणचश्चापरिप्रदे शं प्रति अधो नयेत् । श्रधः- 

पातनं प्रभ॑खति- “इयं वे प्रतिष्ठा जनूरिति । “्राख्षाम्' उत्पत्ति- 

मतोनां सर्वाखां परिदृश्वमानानां भ्रजानाम्ः शयं" खल् श्डमिः 

प्रतिष्टा । चरस्य इदं 'जनूः" जन्मन्दमिः। श्रस्यापि प्रजान्तःपात्ति- 

लात् रमाः भ्रतिष्टाम्ः रभिः ल्य “एव' 'उपावहरति' उपा- 

वरणं हतवान् भवति । तथा सति नतं" सोमम् अस्ये अस्याः 

सकाश्रात् तनुते विन्तारितवान् भवति, “श्रेः रस्याः सकाशात् 

उत्पादितवांञ्च भवति ॥ २॥ 

उपावहरणमागे माइ “श्रन्तरेरेष इति । षेः ्रायतौर 

५. क्(० श्रौ स्° €. १.१ | २ -- क{० ° खू० ८६. ९. २-५ । 

₹-- “व्ायव्ये-द्रति च, डा-वेंवरदृटख । 



५५8 ॥ शतपथयत्राद्यगम् ॥ ( ऽपर शत्रा° ) 

श्रकटदण्डो । यन्ञघाघधनसोमाश्रयलात् "अनसः" शकटस्य यज्ञम् । 

तयोरन्तरालादटधः खघावरोदणेन "“यन्नञाट्' दविद्धानात् वाद्यं न 

कृतवान् भवति । याञ्णां मध्ये स्थापनं विधाय प्र्ंसति- “याव 

स्खेष्विति । सोमस्य वेदेषु चचियजातित् मसङृदुक्तम् ; यान्णां तु 

बह्ृलात् शेषतेनौ पसजेनलाच्च विशो रूप्वम् । मध्ये स्ापनेन यत् 

सवेयावसाम्बुष्यम्, तत् प्रधंसति-- “तद्यत् स्मा भन्तोति । 
'चचियम्ः श्रमि'लच्छ अभिवादिनोम्' श्रमिवादनशोलां 

करोतिः ॥ ३॥ | 

उपावदहरणप्रकार मसिधायोपावडहरणमन्त् माद- “स उपा- 

 वदरति, दे त्वा मनसे तेति? । हे सोम! लां (इरेः दरति। 

दूरस्थं विषयाभिमुखं खोपहित मात्मानं दरतोति वा। इदय 

मन्तःकरणम्, त दि शेषरूपं सङ्ल्यविकल्पात्मकं मनः, यजमानसम्ब- 

ज्धिनोस्तयोरुभयोविषयः कामः, तस्य लाभायम् (उपावदरामिः । 

कमेकारकस्य दिरान्नानाद् उपावदहरामौति दिरग्यासः; श्रत 

वाक्यद्यम् ; न याल्यानव्याष्येयभावः ( ४) । 

तया “दिवे' देवलोकाय लाम् । सूयांय लाः एतद्र शषिग्रतानां 

देवाना सुपलकच्तणम् । सवेचोपावडहरामौोति योज्यम् । किञ्च डे 

सोम ! "अऊद्ध॑म्' ठपरि, तायमानलतवेनोन्नतम्, शमः सोमयागं 

“दि वि' चयुलोके "देवेषु" "यच्छ ; 'दोचाः' ₹होचकाश्च देवेषु यच्छ 

ज्तित्ययः ( ५) । 

१-- का श्रौ° सू €. ९. ५। 
2-- वा० सं° ६. २५. १। 



(€प्प रत्रा) ॥ कतोयक्ाण्डम् ॥ ५५५ 

तदथं डे सोम राजन् !  वं' विश्वाः प्रजाः" “उप'लच्य श्रव- 

रोद" इतिः (ई )। 

उपावरोदमन्ं विभज्य वयाचष्ट- “इदे त्वा मनसे लेति यज- 

मानश्यैतत्का मायेत्यादिना । सर्याय लेत्यच दयं शब्दः स्वदे वतोप- 

लचक इति व्याचष्टे- ““देवेभ्यस्ेत्येवेतदाडेति । “रश्मयो द्यस्य 

विश्वे देवाः-दतिः प्रा्ुक्षत्वादित्यभिप्रायः । “जऊद्खं मिम भित्या- 

दि ्राह्यणं स्यष्टम् ॥ ४; ५. ई॥ 

उपावदतस्य सोमस्य समन्क मुपश्चान माह- “्यानु- 

खटज्योपतिष्ठत इतिः । “अनुषज्य वेष्टितं वस्तं विष््ज्येत्ययेः । 

“विश्वासा भिति" । मन्लायेः स्पष्टः । शश्रययायय मिव वा 

इत्यादि । उपा वदरतो यो विश्वारूा मिति मन्लश्रेषः, तच विश्वाः 

प्रजा उदटिश्य तुच्छजनवत् प्रतिचारकपुरूषनिष्यादितावरोदण मन्त- 

रेण खत एवावरोदणस्य प्रजाः प्रति सोमस्यापसजंनलच्चणस्य च 

प्रतोतिः। तस्याश्च चत्ियश्वतस्य सोमस्यानुचितलात् विश्वासा 

भित्यभिधानेन श्रययाययम्ः ययाख्रूपस्य यत् उचितं तस्य 

तद् वैपरोत्यं छतं भवति । ^तत्' च "पापवस्यसं" पापं च वसौयञ्च 

पापवस्यषम्, साप्बसाधुमिश्रणम् । तन्मूललेनेदानौ मपि जनेः 

"पापवस्यसं ॒क्रियतेः। अत उक्रवेलचण्येनो पस्थानमन्ले विश्वासा 

१-- वा० सं° €. २६. ९ । रण्व मन्लौऽपि, पूवेमन्त्र्ेषत्वेन विवच्तितः। 

न्-- १२ ए० १० पं° ब्व्य मिद्ैव पुरस्तात् । 

३-- ““विश्वास्वा मिति षिख्ज्योपतिते”-दइति का० आरौ ° द° €. € । 
४-- वा° स* €, २९. २। 



४.५६ ॥ णशतप्यत्राद्धायम् ॥ (शप्र वत्रा) 

मित्यभिधानाद् विश्वाभिः श्रजाभिः' सोमोपावरोदणस्य सतलात्, 

अवतरन्तं प्रति विश्वाशं प्रजानां खसस्थानादवतरणस्योक्रलादट् वा 

नोक्रदोषावका शः । त्रवरोदन्तुः अ्वरोहयन्तित्यथंः । तस्मात्" ला 

मवरोदन्िति विधानात् होता राजानं श्रतिः प्रजाना सुप 

तौ रलसन्यादनात् ददानो मपि सम्पादयन्त मवरौदन्तं "चचियं' 

सर्वाः प्रजाः" यरिवाररूपाः “श्रवरोहन्तिः । यद्वा ्रायन्तं' श्रतिः 

सर्वाः भ्रजाः' खस्दस्थानाट् शवरोहन्ति", तदनन्तर राजान सुपरि 

कला “्रचत्तात् उपासते" प्रजाः । यदेद् एरयगेव वाक्यम्,-- "तम् 

एव तौरुम् अधस्तात् उपासते" विजो ऽष्वयुप्रसुखाः ॥ 
प्रातरनुवाकप्रयोग माडइ- “डपसन्नी ददोतेत्यादि। होता 

'उपसन्ञः" खद्धचो त्तमरकारेण प्रातरनुवाकख्ाने उपविष्टः । हौतयैप- 

सन्ने सति स एव प्रातरनुवाकशम्मषकाल दत्य्थैः ॥ ७ ॥ 

“त्रय समिध मन्यादचदिति९ । “देवेग्योऽलुच्रूहि'"-इत्येवालम्, 

किं “प्रातर्यावभ्यः-दइतिविगरेषणनेत्याश्रद् तदुपयोगं दग्ेयति- 

"छन्दांसि तै देवा इत्यादिना । प्रातःकाक्ते यान्ति यज्ञं गच्छन्तोति 

श्रातर्यावाणः । ते चानुयाजदेवाखोभयेऽपि “छन्दांसि एव, गाय- 

श्यादिच्छन्दोरूपाः। एवं सति अनुयाजच्छन्दो दे वानां प्रेषानुवचन- 

समये “देवेभ्यः परेव्य देवान् यज" “दइतिः ख्वंच देवशब्देन व्यव- ` 

हारादत्रापि तथेव प्रैषे सति, श्चापि “डन्दोदेवान् यजः.-इति 

१-~ “प्राग् वाचं प्वदितीः प्रातर्नुवाकोपाकरणां देवेभ्यः प्रातर्यावभ्योऽनु- 

ब्रह्यैति समिध मादधत्”-दति का° श्रौ ° सू० €..१.१०। 



(€व्य° दत्रा° ) ॥ कतौ यकाग्डम् ॥ ४५५७ 

प्रषात् श्रनुयाजदेवताच्छन्दां स्यपि आगभिव्यन्तो ति तद्भावन्तनाय 

 °'देवेभ्यः प्रातर्यावभ्यः'*-दइति विशेषणेन भवितव्य भित्ययः ॥ र ॥ 

“तद् डक आज्रिति। अच देवेभ्य इत्येवालं किं प्रातर्यावभ्य 
दति विशेषणेनेति एके शाखिनो ब्रुवते । ^तदु" "तया" उक्नप्रका- 

रेण न ब्रूयात्" 1 तेषां मतातिक्रमे उपपत्तिषु अरनुयाजबाृन्नि- 

सिद्धिरेवेव्याद- "छन्दांसि वै देवा दत्यादि। श्रच खनम्- 

“देवेभ्यः प्रातर्यावन्योऽनुन्रहौति समिध मादधाति, देवेभ्य 

दृत्येके-दइतिः ॥ < ॥ 

प्रातरनुवाकोपक्रमाङ्गग्रतं समिदाधानं छन्ददेवतासमिन्धन- 

ख्पलेन प्रगंबति- “श्रय यत् समिध मभ्यादधातौ तिः । दौ टकरन्तनयं 

प्रातरलुगकानुवचनं कन्दखां पुनराप्यायनरूपत्ेन प्रशंसति-- “श्रय 

यङ्कोता प्रातरनुवाक मन्वाहेति । तेनाप्यायनेन “छन्दसि एव 

“श्रयातयामानिः ्रगतसाराणि करोतिः । उक्तस्याप्यायनस्य साय॑क- 

लाय गतसारलप्रसक्रि दगरेवति- “वातयामानि वा इति। दरीः 

छतानोति ग्रेषः । “छन्दो भिरहिं दैवाः खँ लोक भिति । खरग 

सुपयुक्रलात् तेषां चातयांमलप्रा्िः । तदेव यातयांमलं प्रातरनु- 

वाकस्य स्हुतश्चखरला भिधानेन समयेयते- “न वा चेति । स्तौति 

ग्रसति वोभयोरभावात् श्रनुवचनाभिचानाच निगयति- “तस्ा- 

द्धोता प्रातरनुवाक भितिः॥ १९० ॥ 

१-- का ओरौ दू ९.१.१९ । र-- कान श्रौ° सू €. १.१० ख ¦ 
२-- “सग्रदाररा्च पेव्यति-दति चेद का० शमौ ° खू° ९, १.९९ । 



५५८ ॥ रतप त्राद्ययाम् ॥ ( अप्र° शत्रा ) 

प्रातरनुवाकस्य प्रतिगर-विषथे केषाञ्चिन्मतं प्रा्िपूवैक मुदा- 

त्य निराचष्टे- “तदाह: कः प्रातरनुवाकस्येति । केचन मदर्षयः ` 

एव ब्रुवते,- होतुः प्रातरनुवाककाले अध्ययः विनिद्रः सनिभेषं 

करोति । सनिमेषव्यापार एव (प्रतिगरणक्रियमानलात्^ ) प्रति- 

गरस्थानोय इति । तदु तया न ड्यत्" निद्राभङ्ग निमेषं चन 
क्रर्यादित्ययः। तदहि किं ङर्थात् ? वदि निद्रा आयात्" निद्रा 

मात्मन इच्छत्, अपि कामं “खप्यात्' खाप दूर्यात्। अच खुचम्- 

“प्रातरनुवाक जाग्रदुपासो ताध्वयः, खप्यादा”-दूतिः ॥ 

अच म्ये “श्द्भौदैनद्र मेकादश्रकपाल मित्यादिर-सूजोक्तः 

सवनोयनिर्वापः, ग्रहचमसपाचाणा मासादनप्रयो गश्च द्रष्टव्यः" ॥ 

एकधनाख्याना सुदकाना मानयनायं यः प्रचरण्छा दो मोऽस्ति, 

तं विधाय प्रशंसति- “स यत्र होतेति। यत्र यस्िन् समये 

ख होताः प्रातरलुवाकंः “परिदधाति, परिधानौयाम् “अरन्ु- 

दुषा-इत्येता" ब्रूयात्, “तत् तदा श्रचरणणौ' । प्रचरन्यनथा 

जुह्पश्डतोर्यापारद्श्राया मिति भ्रचरण्णे"। सा “खग् भवति" । 

^तस्यांर चतुण्छेदोत मान्यं शहौलाः “जोति जुडयात्? । 

प्रातरलुवाकपरिघान-प्रचरणौ होमयो रमभिन्नकर्त कलात् = काला्ये- 

सन्रयोगः॥ ११॥ | 

९-- नास्येतत् पदं छ-पुस्तके। २-- का° खरी ° ख“ €. १. १३, ९४ । 

द-- का० श्रौ सू० €, १, १५ ( °्लं निर्वपति) । 

४-- का० श्रौ० खू° €, ९. १६-२. २३। ५-- ऋ ° सं° ५. ७५. € । 

 &-- (तयाः-इति छं । ऽ-- काण खौ स० ९.३.१९ क। 



(€ रेत्रा° ) ॥ छतो यक्राण्डम् ॥ ५५९६ 

होमं प्रशंसति- “यच वै यज्ञस्येति, । द्युला' गला रसः" 

यज्ञरसः सः श्रपः' ्रवितेशः। यः प्रविष्टो यद्रसः "पूयः" वतौ - 

वयंन्रूणेणावशिष्टोऽस्ति, "त मेव" रसम् अच्छ अरभिसुखोरुत्याभि- 

गच्छति । पष़्हो माभावे यज्ञरसदरणणयंगमनासम्भवात् प्रचरण्ा- 

ज्याङतिदोम एव यज्ञरसाभिम्ुखगमन भित्यभिप्रायः॥ १२॥ 

श्राङ्तिप्रस्तरणात्मनापि प्रशंसति- “यद्धेवेता माह्ति बुहो- 

तौति । “यद्ध एवः यदैव । “एतत्' एतेन होमेन "एत मेव अव- 

शष्ट मेव “यज्ञस्य रसम् श्रमिप्रसतृणोते" रस्य स्तरणं एतवान् 

भवति । तेन च "त मारुन्धेः खाधौनं तवान् भवति । न केवल 

मेतदेव, श्रपि च ध्याभ्यो देवताभ्यः श्रन्यादिभ्यः "एता माह्गतिं 

जुहोति, ^ता एवः “एतत्' एतेन होमेन श्रोणातिः । “सन्नमन्ति' 

प्रापयन्ति॥ १३॥ 

होममन्लं विच्छिद्यानृद्य व्याचष्टे “स जुहोतिः श्टणेवभ्नि- 

रित्यादिना । “अर्चिः, “श्राप, “धिषणः वाचः, “देवौःः देयः, 

“विदुषो न भ्रावाणः', (खविताः च, मे (हवम् श्राह्णानं यज्ञ भिमं 

ध्रणवन्तु"- इति सङ्गनहायः । श्र सवे श्रणोतु"" “अटखन्तुः-द्रति, 

“अनुजानातु” श्रतुजानन्तुः-दति चायेपरतया बाख्यातम् । श्रोता 

गरावाएः'-त्य्र ““ह्चोऽतस्िडः-इति'ः दौः । “विदुषः*-दत्येतद् 
यावविगेषणएतया व्याचष्टे- “विददांसो दि यावाण दति। प्रयमा- 

१-- खत भिद माख्यान भिदेव परस्तात् (५ दर ए* १५० पं ) | 

र-- का° ओ स €. ३.९ ख। 
इ-- वा° सं° ¶. २९. ₹२। ४--पाण्द्९. द. १९१५।. 



४५६० ॥ शत पथयनाद्यणम् ॥ (शप्र शत्रा ) 

बङ्वत्तने कान्दसं दितौयाबज्वचनम् । चरमपादे सविलशब्दप्रयो- 

गस्य तात्ययं माह- “विता वे देवानां प्रसवितिति ॥ ९४॥ 

“शअयापरं चतुगुदहोत मितिः । पूवं सेकदारयदएस्यो क्रत्वा दपर 

सिल्युक्तम् । चलारि ग्ट हौ तानि यदणएटनि यच्छ।ज्यस्च तच्चतुगदौतम् । 

श्रु होमा खोला उद्ुखं गच्छन् नजमानः प्रषान् ब्रूयात् ॥ 

तच प्रथमपरीष बुक्ता व्याचष्टे “च्रप दव्य होतरिति 

इत्यादिः? । ह इदःतः ! च्रपःः प्रति द्रव्य इच्छ, अपः प्रति- 

गमनो चितं ्रदेवचेनिर च्रपौगद्रोयः मनुबहत्यथः; । इव्धतेरिच्छति- 

र्थं इति व्याचष्टे “रप दृच्छ होतरिव्येषेतदाहेति। पदं 

व्याख्याय तात्पले माषे “तद्यदतो इदोतान्वाहेति । गतोऽयेः । 

“एता ख चेवैतदट्ादहेति "उ-गब्दोऽप्ययं। श्रपि च “एताः' 

एकधनाद्या अप उददिश्य एतत्" अलुतिष्ठते । एतदयुक्तम्, किं 

तदित्याह- 'नेदेना दति। “एनाः श्रपः। नाद्रा नाश्कानि 

“रचां सि" “हिनखन्' ददिष्यः । नेदिति परिभवे । “नेत्येष इदि- 

तयेतेन सब्पयुज्यते परिभवे”-दति नैरक्तम्*। शरतस्तासां दिस 

साश्रदित्ययः।॥ ९५॥ 

९-- का० श्रौ ° ० ९. ३. २ क । 

स्-- का° श्नौ° ० €. ३. २ ख। येतार प्यध्वयरा । 
द-- ““धरदेवचा'ˆद्व्याद्यपोनप्तदेवताकं खक्ष मपोनधौयम् (० सं° १०. 

३०. ) । य° ब्रा २. ३.९ बउश्टव्यम् | 

४-- “अपोनघ्रौयम्?-द्रति क-पुस्तके । 

५-- निरु० १०. द्पा०, ईख०। 



( €चऋ० इत्र ) ॥ ह तौयक्ञाण्डम् ॥ ४९९ 

अन्यान् प्रैषान् दशेयति-- “श्रथ सम्मेदयतौति । “मेचावरुणएस्य 

चमसाघ्वयेबेहोति । दशन चमसाष्वयेवः चमसप्रोक्तारः, तेषु यो 

मैत्रावरुणस्य चमशाध्वयैः, ख सम्बोध्यते । “एदिः उदकानयनाथं 

मागच्छति ॥ 

"नेष्टः पनौरुदानयेति? । हे नेष्टः !' त्वं "पन्नः" पान्नेजनोद- 

भारादरणएणयम् 'उदानयः ॥ 

“एकधघनिन एतेति । एकधना उदकानि, तेर्षां धारकाः 

कुम्भा वा ; प्रत्यमेकघनानयुग््रानित्यासादनाभिधानात् ; तेषां ग्रहो- 

तारः “एकधनिनः' “एतः आगच्छत ॥ 

“र्मोचालाल दूति" । हे श्रभौत् ! वं पूरवयुगेहौताभिः दस- 

तौवरौ भिः, शदोटचमद्ेनः “चः युक्तः सन्, चालालदे गरे यावदागमनं 

श्रति' 'उपतिष्ठासे' उपतिष्ठेति निर्दिष्टः ॥ 

एतेन मन्लासेद् व्याख्यातव्यः विघय्चेत् स्तोतव्या इत्याश्द्धार- 
““सत्रेष एवैष इति । “एषः' “मैचावरूणस्य चमसाष्वथौ-दत्यादिकः 

कन्तव्यः सन््ेष एवः विरूतिपरि हाराथं प्रेषण मत्ययः ॥ ९ ९ ॥ 

तेषां जलानयनायं नि्॑मनमागं माह-- “त उदञ्चो निक्राम- 

न्तोति। श्राप्रौदचालालवोरन्तरालदेशेन उदग्दे शेन । तच नोप- 

लभ्यन्ते कथ मित्यत श्राद- “स यस्यां ततो दिश्गौति। निगेमने 

१-- का० खो स्० ९.२. २। इति चमसाध्वर्युम् । 

ब--का०् शौर षटू० <€. ३. ४ । इति नेष्टारम् । 

इ-- का(० खौ० ० €. ३, ५। “णकधनिनः' ऋत्विजः सवे । 
४-- का० श्रौ° सू ९. ३. ई । 
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५९२ ॥ श्रत पथ त्राद्धयणम् ॥ (शप्र 9त्रार) 

एव उदडःनियमः। गमनसमये पन्नो साहित्यं विधाय तदास्यान- 

मुखेन प्रशंखति- “खड पनौ भियन्तौ ति. ॥ १७ ॥ 

“शयत्र वै यज्नस्येत्यादि । पुरा किल देवेयेज्ञशिरण्डेदादुद्कतं 

रसं पलाय्य श्रय निविष्टम्, त रखं गन्धर्वाः शोमपालकाः 

ररचुः- ॥ १८॥ 

ते ह देवा इति। ति देवा ऊच्ः'- शमे गन्धर्वाः एव 

"नाद्रा नाश्रकरूपाः, (कथम् “अनाष्ः नाग्ररहिते दे रसः 

यन्ञरसम् “च्राहरेमः (दतिः- ॥ १९ ॥ 

एवं विचाये- ^“ते होचुया षित्कामा इति । गन्धवा योषि- 

प्मियाः, तदयं पननौभिः सहिता एव गच्छामः, ते च गन्धर्वाः 

पन्नौषु काङ्घन्ति, त्धिन् समये वय ममयेऽनाद्रे यज्ञरख माहरि- 

व्याम दइति॥ २०॥ 

"ते सदह पन्नौभिरौयुरिति। ताभिः रुद गताः, ते च 

तथेव ताखाकाङ्खगं कृतवन्तः । तस्मिन् समये देवाः यन्नरसम् 

-श्राजद्रुः ॥ २९१ ॥ 

“तयो वेष एतदिति । चया पुरा, इदानौ मपि तचेव । 

तदेतेन पन्नोभिः सह गमनेन एते गन्धर्वाः पल्लौषु काङ्ग कुवेन्तो 

भवन्ति, तया श्रवाधितस्यल्ले रस माद्वितवान् भवति ॥ ९२॥ 

प्रचरणोग्टदहो तस्ाच्यस्याप्य होमं विधाय प्रशंसति- “शोऽपौ- 

ऽभिज्होतोति?। "ता माज्तिम्' च्रनुद्त्य "एषः" अनुप्रविष्टः 

९-- “सह गमनमात मच विघौयते”-दति या० दे* का० खू० ९. द्. ऽ। 

कार श्रौ" खू* ९, इ. ७। | 



( <ऋण० इत्रा° ) ॥ टल यकाश्डम् ॥ | १६३ 

"यज्ञस्य रसः" “उपसमेतिः श्रभिभुखं सम्म्ाप्रोति । एतैव व्याख्या- 

नम्- “तां प्रत्यत्तिष्टतौति । (त मेव रखम् “एतत्” एतेन होमेन 
“आ विष्कुत्यः उदकेव्वनुप्रविष्टं प्रादुर्भावय टह तवान् भवति ॥ २२॥ 

प्रकारान्तरेणापि प्रशंसति- “यद्धेवेता माति जदोतौति। 

न केवलं रस्।यं प्रस्तरणं किन्तु तं प्रवद्धन्तं रष मारुद्धवान् मवति । 

किञ्च तम्" श्रपेचितं य्ञरसम् श्रपःः उदकानि "याचति, “ख 

अपि च ध्याभ्यः देवताभ्यः एताम् श्राति जहति”, ^ता एवः 

“इलत्' एतेन श्रौणणतिः। शप्ताः" श्रौताः च 'ताः' श्रकै" यज- 

मानाय “एत यज्ञस्य रसं" “खन्नमन्ति' सन्नमयन्ति, यजमानाघोनं 

ङुवेन्ति॥ २४॥ 

मन्तं विधाय विच्छिद्य याचष्टे- “ख जुहोतोति । “देवीराप 

दति९। हविष्य दति पदं वाच्ष्टे- “श्यो व ऊभ्भिरैविष्य दति, 

यो व ऊभ्बियेज्ञिय इत्येवैतदाडेति । हविश्शब्देन तत्साध्यो यज्ञो 

लभ्यते; द्रव्यदेवतयोडिं खन्ञश्शूपलात् । द न्दरियग्रब्दस्य वोयं मं 

इति याचष्टे- ^दद्धियावान् मदिन्तम इति, वौ्ंवानित्येवेतदा- 

सेति । स्णष्ट मेतत् । तचैव वाक्ये मदिन्तमशब्दस्याधे माह-- . 
"मदिन्तम इति, खादिष्ठ दत्येवेतदादहेति । यत् खदन्त सुन््रादय- 

तोति। “तं टेवेभ्यः?-दतिभागस्य प्राथनायां तात्ययें मिति 

व्या चष्टे- एतत्" एतेन श्रयाविष्टः, “दाह तं देवेभ्यो देवचा 

दत्तेतिः। “लोट् च-दतिः लोटो विध्याद्येषु मध्ये प्रायेनाया 

१-- वा० सं° ६. २७. १। 

= ^ ०२.५२.१९९ । 

न 



५९४ ॥ ग्रतपथन्राद्ययाम् (अ्प्रर शत्रा ) _ 

सम्भवात् एतत् एतेन मन्तभागेन "एनाः" अयः श्रया विष्ट देव- 

तायं याचितवान् भवति । “दे वेभ्यः""-इत्यस्य यत् एक्रपेभ्यः"-दतिं 

विग्रेषएम्, तसय तात्पयं माह - “सत्यं वे शक्रम्, सत्यपेभ्य दल्येवे- 

तदाहेति । एकर दोघ्रम्, रसाख्यं वस्तु, तत् सत्यम् । सोमद्ारेण 

सत्य सयाष्टतलघमंस्य साधनात् सत्य मिन्युच्यते । तादृशस्य पाहभ्य 

दत्येतदेवेतत् श्क्रपेभ्य दति वाक्य माहेत्य्यैः। व्येषां भागस्य 

स्वादा?*-दति चरमभागस्य तात्पये माह- “तषा सु देष भाग 

दति। "एषः, रपां श्टुक्ररसरूपो भागः, "तेषा सुः तेषां कएक्रपानां 

देवानां भागः" प्रतिनियतांश्रः खल; चरतो येषा भिति मन्ते 

निदि इत्यभिप्रायः ॥ 

मन्लस्याय मथः ।- हे धदेवोः' देयः! श्रापः!` हे श्रपा- 

न्नपात्' न पातयति तन्, "यः श्रयं वः" युश्राकं सम्बन्धो ऊभिः 

प्ह्द्धः “हविग्यः' रसः, “दृ द्धियावान्' “मन्त्रे षोमाश्चेद्धियेत्या दिना, 

दौः, इद्धियवान्, “मदिन्तमः मादयिहतमः, तं" रसं देवत्रा" 

^^दे वमनुय्येत्यादिनार सप्त्यं जा-प्रत्ययः। देवेषु मध्ये शुक्रपेभ्यो 

देवेभ्यः" “दत्तः प्रयच्छत । हे रापो यूयं चेषां" देवानां भागः “खः 

भवय, तदथं 'खाहाः इदं द्यं खात मस्विति॥ २५॥ 

ताया आहत्या श्रपसारणं समन्त्रकं विधत्ते “श्रय मैचा- 

वरूणचमसेनेति"। तच मन्त्ः- “काषिरभौति. । डे ङताज्य- 

९-- निर्ु० ८. २. २,१०.२. ५, ऋट० सं०१.१४द् सा भा ददव्यम्। 

र-- पाण सखधू° ६. २. १२९१ । र२-- पा० ०५. ४. ५९६ । 

४--- का० श्रौ ° सू० €. इ, ८ । ५-- वा० सं° ९. २८. १ । 



( <ख० इत्रा०) ॥ टतौ यकाशडम् ॥ ५६१ 

पदाथ! ववं काषिःः छषेदवतायाः, कषेणस्य भक्षणस्य वा सम्बन्धो 

"अभि" श्रतस्ां “समुद्रस्य समुन्दनरूपस्योद्कस्य “त्रचित्ये' 

प्रत्त णताये ला" लाम् “त्रपनयाभिः च्रपसारयामि। उक्रस्याप- 

सारणश्च प्रयोजकं प्यातव माद- “चया वा अङ्घारोऽश्िना तः 

स्याटिति। प्रातः भितः; (अचिनाः भकतः “चअज्गारः' ययाः 

करोषभावेन त्याज्यौ भवति, एवम् “एषा श्ाङ्तिः “एतयाः 

अब्देवतया श्याता भवतिः । सोमह्िंसापरिहारलेनापि परित्यक्नव्य 

भिल्याइ-- “राजानं वा एताभिरिति। ममैचावरूण्दमये' श्या 

एताः इदानीं रद्यमाणण श्रापः सन्ति, "एताभिः श्रद्धः 

उपस्तच्छन्' अभिषवकाले सोमस्य संसग करिव्यन् भवतिः ; 
अत एव च्राघवनौये समवनयति-इति वच्छतेर ; आधवनौयं 

 संसयष्टस्योद्कस्य सोमरसेन स्ज्यमानलात् । “वञ्च वा श्राज्यम्”- 

इत्यादि, प्रागसषट् व्यास्यातम्२, “तं खलु वै देवा वचं 
रवेत्यादिप्रद गनेन" ॥ २ ६ ॥ 

समन्तकं मेज्ावरूणएचभसेनो न्नयनं विधत्ते “चरथ शटह्ाति 

१-- उन्नयामिः इत्येव मूलधाठः। षएह्ााभिः-दति च तदर्थः छत मन्नौ- 

धरेगा, खक विनियोगश्च तथाविध रव, अनुपदं वच्यति चे दौत्तर्स्यां 

कण्डिकायां तयेव । नात्ति चेतन्मन्लस्येह व्याख्याने कञ्िदुपयोगः। 

काभिर्सौव्येव छेको मन्ल इह विनियुक्तः । 

२-- इहेव चिं्यां कण्डिकायां ष्टम् ( ५५९ ए ९० पं° ) | 

₹-- श का० श्प शत्रा° ४क० (१ भा० दर्दर ए* ७ प° )। 

8-- त° सं° द, २. ७, ९६ | 



५९९ ॥ ग्रतपयनब्राद्यसम् ॥ ( <्पघ० ध्ना० ) 

ल ] म = ति 

सद्रस्य त्ति । यद्यप्यत्र मेचावरूणचमसेनेति न श्रुतम्, तयापि 

“खभुद्रस्य वेति तेन गलातिः”-दतिष्धवाद् गम्यते। श्रपां 

सडगत्मकत्वात् समुद्रस्य “शच्रापो वे समुद्रः”-दुत्येकदे भस्य इत्छात्मना 

सुतिः । “एतत्' एतेन “खसुद्रस्य लाचित्ये-दतिप।ठेन शष एवः 

“अरक्तितिम्' अच्चय मच्तोणएलं “दघातिः स्थापितवान् भवति । तस्मात् 

“चरच्त्ये”-दत्युक्नलात् “एतावति भोगे भुज्यमाने' स्थावरजङ्गमा- 
व् न =€ € (९ ८ % 

त्यकजगत्पर्यां प्रेऽपि भोगे सव गुज्यसानेऽपि नन च्ौयन्तेः चयन 

्राभरुबन्ति, अजस प्रवदन््येव । “तदच्वित्यादि । हौ ठटचमसोन्नव- 

नानन्तर मेकधघनाना सुनयनम्२, ततः पान्नेजनानां पल्य 

दूतिः ॥ २७॥ 

सस्तितरेषां चमसेषु किं मेचावरूणचमरसेनेत्यत श्राह- “तद्य 

नम चावरुणएचमसेनेति। यस्माद् देवेभ्योऽपक्रान्तं यज्ञम्, एतेन 
=. [विस लि (>> 9 > 3 

मचावदणाख्येनलिंजा श्रषंःः तत्छतिगमनसाघम्ः ओाह्हानवाक्ः 

प्रेष यज्ञस्य गमनम् एेच्छन्' ; "निविद्धिःः निवेद्नसाधनेः 

“श्रदनिदेवेद्धः"-दत्यादिभिः* वाक्यैः नन्यबेदयन्' परस्यरं निवेदित- 

वन्तः; "पुरोरूग्पिःः पुरः याज्यानुवाक्याग्धां पुरस्तात् .र्चिम्' 

इच्छां जनयन्ति देवताया इति पुरौरूचो “वायुरयेगाः'”- 

९-- वा° सं ९. २८. २। 

२-- का०्ओ्ो० दू €. ३,९। ^तेन मैचावरूण चमसेन?-इति तच ढत्तिः। 

द-- काण श्रौ० सू €. ३. १०। 

£-- “पात्नेजनांख प्रत्यो दौ-दौी"-इति का० खरौर सु <. २. १९ । 

५-- निविदः १९-र९२ पदानि, रे° ब्रा २.५. २ प्रपद्य विहहितानि। 



( ९च्छ° इव्रा° ) ॥ हतौ काण्डम् ॥ ५९७ 

इत्याद्याः, ताभिः ्रारोचयन्' प्ररोचना मजनयन् । श्रतो 
मेचावरुणएस्य प्रेषादिसाधनलव्ात् तदौयश्चमखः प्रश्त॒दत्ययः। 

““तस्नात् मैन्नावरूएचमसेन ग्हातौति ॥ २८॥ 

च्रष्यभरण्नन्तर मनुं विधत्ते- “त ्रचन्तौति। पुन- 

दैवयजनं प्रति आगच्छेयुः । ्रभ्नौत्" च निभंमनकाले सस्मषित- 

प्रकारेण "चावालेः वसतौवरौभिःः अद्धिः शहोटचमसेन च' युक्तः 

सन् प्रत्युपस्थानं द्ुर्यात् । यदुक्त दुचरशृता-- “श्रव्येव्य चाल्वालसटो - 

परि मेचावरुणएचममं वशतौवरौख संसभ्रंयति समाप इति, इत- 

रस्मिन् व्यानयन्तयेके, भैचावर्णएदमसे प्रथम मितिः, तदिदं सुवं 

विधत्ते- “स उपथेपरि चावालं संसश्यति, वसतोवरौञ्च मैरा- 
वर्एचमसञ्चति । खष्टम् ॥ 

तच मन्त माह- “ख मापो श्रद्धिरितिः। "रापः" मेचावरुण- 

चमसगताः, द्धिः दोटचमसस्थामिव॑सतौोवरोमिः -समश्मतः 

सङ्गता श्रभवन्। तथा च्रोषधघौः' च्रोषध्यः, वद्धेनौधाः ब्राहयादि- 

रूपाः, श्रोषधौभिः' बरौद्यादिरूपाभिः (समग्रत । यदा, उभयच 

१- परो रुचः १-७ ऋचः, वा० सं ° १७, ३९-२० २० त्रा० ३.९. € 

नामोह्धेखमाचेण विहिताः । 

र-- का० शरौ० ० €. इ. १२, १३, १४ । 
३-- वा० सं ६, २९, इ । 

४-- ^“ ओषधौ चोषधघयो सुदरमद्रादिकाः, “वखोषधोनिः' त्रौह्ियवा- 

दिभिः (समम्मतः सङ्गच्छन्ताम्, अपां कारणभरूदत्वात् खोषधोना मपि 
योगोऽस्तु”-दहति मद्रः । 



४९८ ॥ प्तपयव्राद्छणम् ॥ ( ऽप 9ब्रा° ) 

त्रोषधिग्ब्देन प्रकृता भेचावरणएद्ोटचमसगता श्रापो विवच्छन्ते । 

“यश्चासौ पुर्युरिव्यादि, स्यष्टम् ॥ ९९ ॥ 

अच केषाञ्चित् साचात् उदकसंसखजेनयपच्च सुदाहत्य तदभि- 

प्राय मघाविष्कुत्य तस्ान्धयारिद्धिलप्रदभरनेन निराचष्टे “तद्धक 

दति । टव. नयन्ति-दइति सम्बन्धः, च्रानयन्येवेत्य्थैः । “त्रा मैचा- 

वरुणचभमसार् वसतौवरौषुः उपसगंवश्रात् नयन्तो त्यसुषज्यते । एवं 

कुवैतां पू्युरादतस्य यज्ञरसस्य, श्रद्यादतस् च संसगं एवो- 

ऽपेच्ितः, स उपरिष्टात् आचवनौये समवनयनाद् भविव्यति, भरतः 

"तत् तेया न र्यात्" इति ॥ 

यदुक्तः “होट चमसे वसतौ वरौः शृत्वा यजमानाय प्रयच्छति 

नियाभ्याः इति, तदेतदाद- “अरय होढवमस इति आगौड- 

दष्तस्थं होट चमस सध्यवृरादाच पूक॑युरादताः वसतोवरौ. अध्वयैः 

'ग्टह्ातिः। कस्मै उपयो गाय ? “निगराभ्याग्यः', रोटदमसे निग्टद्य- 

माणलात् “नियाभ्या”-इति सञ्ज्ञार; निग्राभ्यासु च्यावयति, 

नियाभ्याखु संसिञ्चति, इत्येवमर्थाय ॥ 

पूवै यदुक्तं “यश्चासौ पूवययुरित्यादि, संसर॑स्य चालालोपरि- 

भावित्वम्, तत् प्रशंसति-- “लद्यदुपयेपरि चात्वाल मिति । ्रतः' 

९-- “खवं'-इति च । 

२-- ख्चछतेति रेषः। का° रौ ° खू० €. ३. १५ । 

द-- “खध्वदोट चमसे वसतौ व सौः छत्वा आसिच्य यजमानाय समंयति, 
ताद्वाध्वयु णा यजमानाय समपिताश्चमसस्था आपो निग्राभ्यसङजे का 

अभिषवार्यः ; ताभ्य खव च ग्रहा अपि ग्रह्णौष्यन्ते'"-इति या०२०। 

| 



( €च्० इव्रा° ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ५६९ 

श्रस्नात् चालालोपरिग्रदेशात् “देवा दिव सुपोदक्रामन्”, तत्! 

तस्मात् कारण्णत् “एतत् एतेन चात्वालो परि सस्येन यजमानम् 

श्रयं सखर्गेस्य पन्था दति 'पन्यानम्' रनुसद्यापयतिः च्रनुक्रमेणए 

सद्यापयति, सम्यक् प्रस्यापयतौति यावत् ॥ ३ ०॥ 

“त ्रायन्तोति । अयाध्वय सुदिग्वाल्विषयं होतुः प्रञ्न मव- 

तारयति- “तं होता एच्छत्यध्व्योऽबेरपा हे इति । "तम्" अरध्वयैः 

होता च्छति", ह शरध्र्थो !› “पः उदकानि “रवेः लब्ध- 

वानसि । शतिः प्रन्ना्यं* । “श्रवेः""-इत्यस्य विदः" इत्ययं इति 

व्याचष्टे- “श्रविदोऽपा ई इत्येवेतद्ाडहेति ॥ 

 श्रयाध्वधार्होतार प्रति प्रतिवचन माह- “तं प्रत्याहोतेव 

नन्नमुरितोतिर। वय मिदानीं न केवल मपो लब्धार एव, अपिच 

'नन्नमुः' अ्रत्यथं मानता श्रभवन् । प्रतिवचनस्य तात्यये माद 

“विद भयो मेऽनंसतेत्येवेतदाहेति । ्रविदम्' च्रपो लब्धवानस्मि 

रयोः श्रपि च भिः श्रापः श्रनंसतः श्रानता श्रागता श्रग्चूवन् 

'दूत्येव' “एतत् उन्तरषूपं वाक्यम् श्राह ॥ इ ९ ॥ 

यदुक्तं खचकृता- “प्रचर णौसंलव मभिष्टोसे जुहोत्यभावे चत्- 

ग्ेहोतं य मग्र दति, उक्थे प्रथमं परिधि मालभते, प्रविश्रत्यवा- 

न्यच-दतिर, तदेतत् क्रमेण दगेयन्नादावथ्िष्टोम माद “स 
~--_______ऋ_्_ऋ_्_-_ऋ_~_~-~-~-~-~-~_ > 

श्व पार 2 = २५१०९ । 

२-- ““होचा एषः -द्रयादि का° श्रौ० स ९. २. ९५। 
द-- का श्रो ख० €. इ. १९६१ १०१ ९८। 
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५७० ॥ श्तपयत्राद्यणम् ॥ (प° शत्रा°) 

चद्यभिष्टोमः स्यादि ति । सः" वन्तेमानः कतुर शिष्टो मसस् श्रच- 

रण्या" यः “सखूवः अ्रवशिष्टः “हो मायः च्लम्' पर्या्चः “स्यात्, 

तदा ^तम्* एव शजुज्णयात्?; नो चेत् पुनश "चतुगहौत माज्यैः 

श्टहोलाः “च मग्रे ए्त्ु"-इतिष्मन्त्रेण जृडयात् ॥ 

मन्तस्याय मयैः ।- हे रग्न ! ̀ "यम् “मन्थे मनुष्यं ्रल्सुः 

सद्खगममेषु “श्रवाः रचसि, तथा वाजेषु" अन्नेषु निमित्त्डतेषु 

"यम्" मत्ये (जुनाः जवतिगेत्येः श्राप्तवानसि, “सः उभयविषयो 

जनः शश्वतो शाश्वतोः "दषः" अन्नानि यन्ता" प्राप्तवान् भवति; 

` साहा सुद्कत मस्तु ॥ 

मन्त््याग्रेयलं प्रकते ज्यो तिष्टोमकमंणि सङ्गत मिति याच्टे- 

“्राप्रेयया जहोतोति। “श्रद्निवां श्रबिष्टोम इति । यज्ञायज्ञोय- 

स्यान्तिमस्तो चस्याग्निदेवताकलात्? श्रशिष्टोमोऽग्निः; ततोऽम्यात्मक 

मभिष्टोम माग्रेयया होमेन ग्नौ" एव प्रतिष्ठापितवान् भवति । मन्ते 

यत् मत्तलिङ्गकलत्वम्, तत् प्रशंसति- “मन्तेवत्या ; पुरुषसम्मितो वा 

अग्िष्टोम इति। दौ स्तोमौ प्रातस्सुवनं वदतो यया प्राणएश्चा- 

पानश्च'"-दत्युपक्रम्य तैत्तिरौयके “पुरुषसन्मितो वा एष यज्ञ 

दरतिरश्रुतलात् पुरुषसम्बितच मस्य यतः, अरत एवेतेया मत्तेवत्या 

१- वा० संर द्. २९. ९। 

९-- ता० त्रा द अर १ ख०--८अ० ७ ख° पर्यन्तं ्द्ध्यम् । तयैतदन्त्य" 

खण्डस्तु विरवत बद्धव्यः। 

द-- त° सं° ७.१. १. ? अ्रद्व्यम् । 



( €अ० त्रा ) ॥ हतौ यकाण्डम् ॥ ५७१ 

होमो युक्त इत्ययः । निगमति- “एवं जृह्यार् यद्यग्िष्टोमः 
स्यादिति॥ र२॥ 

““चदयुक्व्यः स्वान्््यमं परिधि सुपद्यशेदितिः। अ्रभः परितो 

निधोयमानाः परिधयः । प्राच्यां दिशि खुय्ये्येव परिधिलवात् ते 

चय एव । उक्थानि अरिष्टो मादुपरि उक्थस्ये क्रतौ स्तो तव्यानि 

“चोणि' उक्थस्तोचाणि । ्रस्त॒ चिलम, किं तत इत्याद- “एतैर 

हि तर्हीति। थतः एतैः" उक्येः यज्ञः भ्रतितिष्ठति", अतस्लिषु 

परिधिषु (मध्यमं परिधिः पञ्चादिग्गतं प्रचरण्या उपस्युशेत्" ॥ 

अरतिरातचषोडभिनोस्त॒ कथ मित्यत श्राह-- “यद्यु ्रतिराच्ौ 

वा षोड्ौ वा स्यादितिः। तज्नोभयच्र होम मुपस्यशेनं च न 

कूर्यात्, किन्तु “ससु्ेव' "य मग्र प्रल्सु"-दति मन्त्र मुततकेव 

ष्णौ मेत्यः देवयजनं श्रपद्येतः । (तत्ः तया सति क्दित् 

होमः, कचित् परिधिसंस्पेः, कवित् द्ष्णौ मिति चयाययंः 

रक्प्रकारेण यज्ञक्रद्वन्" ्ग्रिष्टोमादिकान् व्यावन्तयति' परस्यर- 
व्याटृन्तान् करोति ॥ 

तथाच तैत्तिरौयकम्- “यद्यश्िष्टोमो जुहोति यचुक्यः 

परिधौ निमा्टिः चद्यतिराचौो यनुवदन् प्रपद्यते यज्नक्र्नां 
व्याटत्यै"-इतिः । कात्याथनस्तु अतिराच्रषोडभिनौ प्रति विकल्प 

९-- “उकथे पथमं परिधि मालभते”-दइति (खौ ° ९. ३. ९७) विचार्यम् । 

२-- “प्रविश्रलेवान्यच'-द्ति का०्श्रौ° सू ९.३, १८ । 

य त° स० ६. 8. 8. १8 | 



५७२ ॥ ्रतपयत्राद्छगम् ॥ ( जप्र शत्रा) 

सुक्तवान्- “रराखालम्भनं वा षोडशिनि, कदिरतिराच"- 

दूतिः ॥ श्रे ॥ 

दूद्ानो मेकधननामघटाना मयुग्मसद्खाविकल्य माह- ““अयुङ्गा 

श्रयु्गा एकधना भवन्तो ति । वच्छमाणं चिपञ्चादिपच्वह्धलाभि- 

प्रायेण वोष्ा । “अयुङ्गाः' चि-पञ्चादयः । तानेवायुग्मविकल्पानुदा- 

हरति- "चयो वा पञ्च वेत्यादिना। चयो वा पञ्च वेत्येको 

ऽयग्मविकल्यः, पञ्च वा स्त वेत्यपरः। एव सुत्तरेष्वपि द्रष्टव्यम् । 

तथा चासादनप्रसलावे कात्यायनः-- “भ्रत्यगेकधनानयुग््रानुद्- 

हरणं स्तिप्रखत्या पञ्चद ग़भ्यः”- दतिः ॥ 

श्रय युग््रसद्धया एकधनगशब्द निवचनं प्रद शेयन् प्रशंसति- ` 

“न्द मह मिथुनं प्रजनन मय य एष एकोऽतिरिच्यत इत्या- 

दिना। एषु विकल्पेषु मध्ये यदि यस्तदा दावेकं इन्दं ठतौयो- 

ऽतिरिच्यते; यदि पञ्च, तदा डे इन्दे पञ्चमोऽतिरिव्यते। एवं 

सक्त-नवैकाद श-चयो द श-पचचद शखपि योज्यम् । तच यत् इन्दः 

तत् “मिथुनम्” तच्च यजमानस्य पु्रपौ चादिप्रजननष्ूपम् ; य 

एषोऽतिरिच्यतेः दतौोयादिकः, सः सवौाऽपि यजमानस्य 

"अयम्" “्रभि'लच्छय शश्रतिरिच्यतेः। “ख वैः सोऽतिरिक्तः “एषां? 

विकल्ितानां युग्मानां “सधनम्' समाने मेक मेव घनम्; 

तदन्तःपातिलात् । यस्मादपां सधन मासोत् अतिरिक्तः, तस्मात्? 

९-- का० श्ौ० ० €. इ. ९९, २०। 
म {° शौ चु ©< ष्ट, न्ड | 



(स्य० 9ब्रा° ) ॥ हतौ यका ण्डम् ॥ ५७३. 

श्रयुग्मसद्धाका उद कविगेषाः एकधननामकाः सब्पन्नाः । श्रत 

एकधनात्मकलात् अरयुग्मसद्याका एकधनाः प्रशस्ता दृतिः 

स्तुतिः ॥ २४ ॥ ४[९. २.॥ 

दति सायणाचार्यंविर चिति माघकौये बेदायप्रकाशे 

माध्यन्दिनिशतपयन्राह्यणमभाय्ये 

तौ यकाण्ड नवमाध्याये ठतोयं ब्राह्मणम् ॥ 

( श्रय चतुय ब्राह्मणम्. ) 

ञथाथिषवे पयुपविश्न्ति। चुथास्याः हिरण्यं 
बध्नीते दयं वा ऽदंनु ठतौय मस्ति सत्यं चैवाद्धतं च 
सत्यमेव देवा श्रतं मनुष्या अरत्निरेतसं व्व हिरण्यः 
सत्येनाःशतुपस्णरशानि सत्येन सोमं परादणानौति 

तस्मादा ऽस्या हिरण्यं बध्रौते+ ॥ १ ॥ 

१-- तात्ात्तच्छ्न्यायादुददहरणाः कलश्रासैकधनश्चन्द परति पाद्या भवन्ति । 
र-- तथाच अधिष्टोमे चयः पञ्च वा, अव्यभिष्टोमेऽपि तावन्त ख्व, उकण्ये 

पञ्च वा सप्त वा, षोडशिनि सप्त वा नव वा, वाजपेये नव वैकादश्र वा, 

तिरा कादश वा चयोदश्र् वा, अप्तोर्यामे जयोदण् वा पञ्चदण् 

वेति खकधनाख्या उदद रणाः कलशा भवन्तोति ॥ 

* बध्रौ वेः-दति ग, घ। 



५७४ ॥ णतपथत्राह्यगम् ॥ (ऽपर भना) 

अथ ग्रावाण मादत्ते। तेवा ऽर्तेऽश्यमया वाणो 

भवन्ति देवो वे सोमो दिवि हि सोमो व्वचो वै सौम 

आसौत्तस्येतच्छरौरं यद्िरयो यद्श्मानस्तच्छरौरेरोवैन 
मेतत्सुमद्धयति छत्छं करोति तस्मादश्ममुया भवन्ति 
चरन्ति वा ऽन मेतदुद्भिषुणखन्ति त॒ मेतेन श्रन्ति 

तथात उदेति तथा स॒च्जौवति तस्माद्समया ग्रावाणो 

भवन्ति ॥ ₹२॥ 

त सादते । देवस्य त्वा सवितः प्रसुवेऽश्छिनो बहभ्यां 

पूष्णो हस्ताभ्या सादे रावासौति सविता वे देवानां 

प्रसविता तत्सविह्रप्रशत रवेन मेतदा दक्तेऽश्िनो 

बाहुभ्या सित्यञ्िनावध्वयं तत्तयोरेवु बाहभ्या मादते 

न साभ्यां पूष्णो हस्ताभ्या मिति पुषा भागदुघस्तत्त॒स्यव 
इस्ताभ्या सादत्ते न खभ्यां व्वजो वा ऽरष तस्य न॒ 

मनुष्यो भत्ता त॒ मेतामिदेवताभिरदत्ते ॥ ३ ॥ 
च्रादरे रावासौति। यदा वा ऽर्न मेतेनासिषुण्व- 

न्यथा हतिभवति यद्ाहृतिं जुदोत्युथ दुक्िणा ददात्ये- 
तदेषु दय रासत ऽच्राहतोश्च दुशिणाश् तस्मादाह 

रावासौति॥ 8॥ 

गभौर मिम मध्वरं छधौति। अध्वरो व् यज्ञो महान्त 

मिमं यन्न कधौत्येवेतदानद्राय सुपूतम मितौन्द्रो 



(श्ण त्रा) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ५७५ 

वे यज्ञस्य देवता तश्मादादन्द्रायेति सुषतम सिति 
ससुततम* मित्येवेतद्ादोत्तमेन पविनत्येष वा ऽउन्तमः 

पवियत्सोमस्तस्मादादोत्तमन पविनेत्युन्नस्वन्तु मधुमन्तं 
पयस्वन्त मिति रसवन्त सित्येवेतदाइ यद्ादौज्नस्वन्तं 

मधुमन्तं पयस्वन्त सिति! ॥ ५॥ 

चथ व्वाचं यच्छति। देका हवे यज्नं तन्वानास्ते 
ऽसुररश्षसेभ्य आसङ्गगादिभयाच्वकस्त दहोचरूपाःश यजाम 
व्वाचं यच्छामेति त॒ ऽउपा्श्चयजन् वाच मयच्छन् ॥ € ॥ 

युथ निग्राभ्या च्ाहरति। तास्वेनं व्वाचयति नियाभ्या 

स्य देवश्रतस्तपयत मा मनो मे तपयत व्वाचंमे 
तपयत प्राणं मे तपयत चक्षमे तपयत ओरं मे तपय- 

तात्मुानं मे तपयत प्रजां मे तपयत पशृन्मे तपयत 

गणान्मे तपयत गणा मे मा विद्षल्िति रसीवा 
ऽअआआपस्तास्वेवैता माशिष माशस्ते सवेच्च म ऽआत्मानं 
तपयतः प्रजां मे तपयत पश्रन्मे तपयत गशान्म्े तपयत 

गणामे मा व्विठृषलिति सयु रषु उपाःशुसवनः 

व्विवस्वानादिव्यो निदानेन सोऽस्येष व्यानः? ॥ ७ ॥ 

* “ससुतमः-दइति ग, घ । 

† (सिति"-इति ख, मिति!-दृति ग, घ । 

{ (पुयतः-इति ग, घ । $ नु-इति ग, घ | 



४७ ॥ ग्रतपयत्राद्धगम् । (श्प्र० ब्रा ) 

तं मयिमिमौते। धघन्तिवा ऽरन मेतद्यटयिषघुरखन्ति 
त॒ मेतेन घ्रन्ति तथात उदेति त॒था सुञ्जीवति युधेव 

सिमौते तस्मान्घाचा मनुष्येषु मचौ यो चाप्यन्या 

माचा॥८्॥ 
सु मिमौते। इन्द्राय त्वा व्वुसुमते रटरवत ऽदतौन्द्रो 

वे यज्ञस्य देवता तस्मादाडन्द्राय त्वेति व्वुसुमते स्द्रवत 
इति तदिन्द्र मेवानु व्व॒खश रद्रांश्चाभजतीौन्द्राय 

त्वादित्युवत ऽइति तदिन्द्र मेवान्वादित्यानाभजतीन्द्राय 

त्वाभिमातिन्न ऽइति सपनो वा* ऽअभिमातिरिन्द्राय 

त्वा सपनघ्र ऽइत्येवेतदाह सोऽस्योद्वारो य॒था शषस्यो- 
दवार रव मस्येष ऽते देवेभ्यः ॥ € ॥ 

प्रयेनाय त्वा सोमभत ऽइति । तङ्गायच्यं भिमोतेऽग्रयें 

त्वा रायस्योषद ऽइत्यथिवे गायकौ तद्गायच्यं मिमोते स 

य॒ङ्गायकौ श्येनो भ्रत्वा दिवः सोम साहरत्तन सा श्येनः 

सोमभ्रत् तेनेवास्या ण्तदर्येण दितौयः मिमते! ॥ १० ॥ 
थ यत् पुच्च छुत्वो सिमौते । संब्वःत्सरसम्मितो वे 

यन्नः पच्च वा ऽकतुवः संब्वत्सरस्य तं पञ्वभिराप्रोति 

त्स्मात् पञ्च क्त्वो भिमौते ॥ ११॥ 

* ध्वा'-द्रति ग, घ । { “सिमोतेः-दति कं । 

{, § (सव्व'-द्रति ख । 



( <> शत्रा ) ॥ टतौयकार्डम् ॥ ४७9. 

त॒ मिष्डशति। य॒त्ते सम दिवि च्छोतियत् एरथिव्यां 
युदुरवन्तुरिघठे । तेनास्मै युजमानायोर् राये कद्यधि 
दाते व्वोच ऽइति यु वा ऽरुषोे देवाना इविबभुव 
तङ्खश्षाञ्चके मैव सर्ववेरेवात्म॒ना देवाना इविभूव 
सिति स रतास्तिश्ठस्तनरेष लोकषु व्विन्यधत्त ॥ १२ ॥ 

तद्वं देवा अस्पृण्वतु* । तेऽस्येतेनेवेतास्तनुराप्रवन्त्त 
त्कत्स णव देवाना इविरभवत्तथो ऽश्वास्येष रतेने।वे- 

तास्तनूरापघ्रोति स॒ छत्स्ञ णव देवाना विभवति तस्मा- 

देव मसिष्डशएति ॥ १३॥ | 

छथ निग्राभ्यामिहपरटजति । भ्रापो इ वें टं जघरु- 
स्तनेवेतदौर्थेणापः स्यन्दन्ते तस्मादेनाः स्यन्दमाना न 
किञ्चन प्रतिधारयतेः ता द स्व मेव व्वुशच्चेर्ः कुस्मन 

व्वयं तिष्ठेमहि याभिरस्माभिदचवो इत इति सव्व वा 

$इद सिन्द्राय तस्यान मास यदिद किञ्चापि योऽयं 

यवते ॥ १४ ॥ 

स इन्द्रोऽनरवौत्। सुव्वे' वै म ऽइदं तश्यानं युदिदं किच्च 
तिष्ठध्व मेवु म ऽइति ता दोचः किं नस्त॒तः स्यादिति 

* (तदति ग, च । † "खतेने'-इति ग, घ 

† “पतिधारयति'-दवि गः घ । पुतिधारयते'-द्रति सा०-सम्मतश्च । 
78 



५७८ ॥ श्रतपयत्राद्यणम् ॥ ( प° ध्रा) 

प्रथमभक्ष खव॒वः सौमस्य रन्न इति तथेति ता 

अस्मा ऽअतिष्ठन्त तास्तस्थाना उरसि न्धश््णीत तदयु 
देना उरसि न्य॒ख्ह्लीत तस्मानिगराभ्या नाम तुथेवैना* 
रतदजमान उरसि निण्ह्लौते स॒ आरासा मेष प्रथम- 
भः सोमस्य राज्ञो यन्निय्ाभ्याभिर्पसूजति ॥ १५॥ 

स उपसूटजति । श्वाचा सख व्वृचतुर् इति श्वा 
दापस्तस्मादाद आचा स्येति व्वचतर इति व्व छता 

च्ुघ्न्वाधो गन्त चअमतस्य पनौरित्यमता दयापस्ता 
देवीदं वेमं यज्ञ नयतति नाच तिरोदित मिवाक््यप- 
हृताः सोमस्य पिबतेति तदुपह्ूता रव प्रथमभक्ष 

सोमस्य राजतो भक्षयन्ति ॥ १६ ॥ 

चथ प्रहरिष्यन् । यु दिष्यात्तं सुनसा ध्यायेदमुष्मा 
ऽअहं प्रहरामि न तुभ्य सिति यु न्वेवेमुं मानु ब्राह्मणः 
हन्ति तं न्वेव! पुरिचष्षतेऽथ किं यु रतं देवो हि सोमो 
घ्रन्ति वा ऽन मेतद्यदभिषुणखंन्ति त मेतेन घ्रन्ति तथा 

त उदेति त॒था सुच्जौवति तथानेनस्युः भवति यु 

नु दिष्यादुपि तुण मेव मुनसा ध्यायेत्तथो ऽअनेनस्यं 
भवति ॥ १७ ॥ 

* “ता-इति ग, घ । † शव्यन्*-इति ग, घ । 

{ (तन्बेवः-दरति क, ख ; (तद्वेवः-दरति च दृष्टो डा °-वेबरेया । 



( <अ० ब्रा ) ॥ ढतौ यकाश्डम् । ५७९ 

स प्रहरति । सा म्मा संव्िक्या इति मा त्वं भेषौर्मा 
संव्विक्या अमष्मा ऽह प्रहरामि न तम्ब सिव्येवेतदा- 

खोज्जनं धत्खति रसं धल्छेव्येवेतदाह यिषशे व्वौडवी 
सतौ व्वोडयेथा मूञ्ज दधाथा सितम ऽर्वेतत् फलके 

आआहरित्यु देक ऽआहः किन्न तच योऽप्येते फलः; भिन्द्या- 
दिमे इ वे दयावाप्र्थिवी ऽर्तश्मादजाद तात् सु६रेजेते 
तदाभ्या सवेन मेतद् द्यावाष्रथिवौभ्याः शमयति तथेमे 

श्न्तो न॒ डिनस््यज्ज दधाथा सिति रस दधाथा 

सित्यवेतदाह पाशा हतो न सोम इति तदस्य सव्व 

पाभ्मानः दन्ति ॥ १८ ॥ 

सवं चिरभिषुशोति। चिः स॒म्भरति चतन्निग्ाभ 

मपेति तदश दुशश्रा वं व्विराड् वसाजः सोमस्ट्स्ा- 

दश वृत्यः सुम्यादयति ॥ १६ ॥ 

अय युन्निम्राभ मुपेति। य॒च वा ऽर्षोभ्रे देवाना 
हविबभूव तद्धेमा दिशेऽभिदधष्यावाथिहिग्थिभिथेनेन 

प्रियेण धान्ना सरस्प्रगेयुति त मेतदेवा आभिरहिभ्मि- 

भिथनेन प्रियेण धाम्ना सुमस्पश्यन् युन्िमाभ मुपायं- 

स्तयो ऽण्वेन मेषु रतदाभिदि ग्भिमिथनेन प्ियेख घाश्रा 

सस्यख्यति युच्िमाभ् घ्युपंति ॥ २०॥ 

स उुपेति । प्रागुपागुदगधर्क्छ ब्द तन्वा दि च्चाधा- 



८० ॥ श्रतप थब्राद्यणम् ॥ (ऽपर पमाः) 

वन्त्िति तदेन मायिहिभ्सिभिथनेन प्रियेण धाद 
ए रि 

मुरस्यश्यत्युम्ब निष्यर संमरौविदा सिति योषा वा 

ऽश्रम्बा योपा दिश्स्तस्मादादहाम्न चिष्यरेति समरौोविदा ` 
सिति प्रजा वा ऽअरौः सुम्पजा जानता सिल्येवेत॒दाड 
तस्माद्या ्रुपि व्विदूर मिव प्रजा भुवन्तिसुमेवता 

© 

जानते तस्मादाह सुमरौोव्विदा सिति^ ॥ ₹२१॥ 

श्युय युस्मात्सोमो नाम । य॒च वा ऽरुषोऽमे देवाना 

इविबभव तङ्धेक्षाच्चकरं मैव सव्वेशेवात्मना देवाना 
इविभ्रूव सिति तस्ययाजषतमा तन्रास ता मप 

निदधे तदे देवा अस्पृण्डत ते दो चर्पवेतां प्र दस्व सदेव 
न रतया हविरिधौति तां दूर ऽदवोपपघ्ारदत खा वे म 

ऽरषेति तुस्मात्सोमो नाम! ॥ २२॥ 

छथ यस्मान्नो नाम । घन्ति वा ऽरन मेतद्य॒दभि- 

षुणवन्ति तदयुदेनं तन्वते तदेनं जनयन्ति स॒ तायमानो 

जायते स य॒न् जायते तस्माद॒ज््ञी यज्छ्रोः इवे नाभै- 

तद्युद्यन्न इति ॥ २३ ॥ 

* ^िति?-इति ख, “मितिः-दति ग, घ । 

† भनामः-द्रति ख, न्7मः-ङति ग, घ । 

† भ्यं जायते तस्माद्यनौ यंजो'-दति क, ख ; डा ०-वेवरेग चैकच दृष्टः 



(€ 9व्रार) ॥ ढतौयकाण्डम् ॥ ̀ ५८१ 

तेता मपि व्वाच ञुवाद । त्व मङ्ग प्रशरसिषो देवः 
शविष्ठ मत्यम् । न त्वुदन्धो मघवन्नस्ति मङितिन्दर 
ब्रवौमि ते व्व॒च इति स॒त्य दवैतद् मुवन्नवाच+ त्व 
मेवेतो जनयितासि नान्यसू्वद्िति! ॥ २४ ॥ 

च्य निग्राभ्याम्थो गहाज्विश्ह्नते। जापो ह वे 
व्च जघुसतेनैवैतदोर्थेखापः स्यन्दन्ते स्युन्दमानानां वे 
व्वसतौवरौश्ह्लाति व्वस्तौवरौम्यो निघाभ्या निथ्ाभ्धाभ्यो 
यहान्विह्नते तेनवेतदर्येस य॒दान्विखह्नते होटचमसाद् 
योषा वा ऽकग्घोता योषायै वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते 

तदेन मेतस्ये योषाथा ऽचो होतुः प्रजनयति तस्मा- 

द्लोठचमस्ात् ॥ २५५ ॥ 

॥ इति सत्तमप्रपाठके पञ्चम ब्राह्मणम् [€, 8.] ॥ 

दत्य मभिषवदाचनाना मपां ग्रहण मभिघाय, रय सोमा- 

भिषवप्रयोगं वक्तु सुपक्रमते- ““श्रथाधिषवरे पयैपविशन्ती ति, । 
श्रयिः उपरि ख्येते इत्य धिषव दारुमये फलके, तयोरूपरि ते 

उपविशन्ति" । उपवेग्नप्रकारः जे दभश्ितिः- उन्तरौ तादध्वयै- 

* भशुगवन्चुवाचः-दइति सा०-सम्मतः पाठ इति डा* वेबरः । 

1 (दिति-द्ति ख, (दिति?-द्रति ग, घ । 

९-- र्तदेवोडेतं कात्यायनेन, श्रौ ° ख् ९, ४. ९. बद्यम् । 



# ~र ॥ शतपयव्राद्धखम् ॥ ( शप्र ५०) 

यजमानौ, पूीऽष्वयेः, श्रपरेण परीत्यैतरे चयः, देवस्य लेत्या- 

दिना! । (्तरे' श्रष्वथुपुरषा इत्ययः । दिर वन्धनं विधाय, तत् 

सव्यरूपवेन प्रशं घति- “श्रथाश्यां हिरण्यं बध्रौते इयं वा इद् न 

दतौय मनल्लोत्यादिना । श्रयाम्" च्ननाभिकाङ्गुलखा मित्यथंः। 

दयं वेत्यादि प्रागसछद् व्याख्यातम्? । शरन्रेतलं इहिरण्धस्येत्थं 

श्रयते श्राप वर्णस्य पल्लय श्रासन्, ता चअरथिरन्यध्यायत्, ताः 

समभवत्, तस्य रेतः परापतत्, तद्धिरण्य मभवदि तिर । च्रष्वयै- 

मेलुव्यलेनानृतरूपलात् सत्यभ्रतस्वाश्िरे तस्य॒ हिरण्यस्य चामिषव- 

समये स्यभेनेनानृतवाधात् “सद्येन' अष्एन्' सोमां शन् उपस्पुगरानि? 

“सत्येन “सोमम्' "परादणानिः च्रमिषुणोमौत्यभिप्रायेण दिर 

बभ्नौयात् ॥ ९॥ 

“श्रयति । श्रयः श्रगरग्रहाभिषवा्थम् अध्वयुः यावाण मादत्ते५। 

अभिषवसा घनस्य य्माञ्णोऽश्ममयलं विधाय प्रश्रखति- “तेवा एत 

दति। सौमस्य दैववखमयेनाय “दिवि दौति। डि-शब्दः 

“दतौयस्या मितो दिवि सोम चरसोत्”-इत्यादि*शुव्यन्तरभरसि- 
द्यः । तस्य ॒दयुस्यस्य सो मस्य ठच्लप्रकारः प्राग् वरितिः+ । तस्य 

ठचौग्धतख्च सोमस्य शरोर" परिदृश्यमाना: "गिरयः" तदवयवाः 

९-- का० च्पौ ° खू० €. 8.२, ३, 8; ५। 

२-- १,९१.९. ४, ५.२. र्द ८९ भा० ई, ४९८ ए०)। 

इ-- ते. सं° ५.५. ४.९१९। 9 काण श्रौ सू० €, २,५क। 

४५-- ते० सं° र्, ५, 9. २. (३ भा० ३४६ एर) । 

<-- दप शत्रा ९द६क० (२९४० भप) | 



(€अ० श्व्रार) ॥ एतौ यकराण्डम् ॥ ५८३ 

"च्रश्ानः' । - चरतः “एतत्' एतेन गाव्णा मश्षमयतलकरणेन “एनं 

सोमं सन्छद्धं कृतवान् भवति । न हि खशरोरं खस्य बाधकं 

भवति, अरतस्तेनाभिषवेनापि सष्टद्धिरेवेत्यथंः। किंञ्चापरावयविनौ 

विशिष्टाविदाननों सो मामिषवव्थाजेन सम्बन्धयन् सोमं इत्स सकलं 

ङतवान् भवति । किच्चाभिषवो नामास्य वधः, तं कुवैन्तोऽयेते 

अष्डमया ग्रावाणः तदवयवलात् न प्रन्तिः न हिंसन्ति। अतः" 

“्रस्मात्" श्रभिषवखामात् सोमः "उदे तिः पुनरदितो भवति । तथैव 

'सद्ौवतिः च पुनः सम्यम् जोवोपेतो भवति । “तस्मादिति 

पुनरूपसहारः ॥ २ ॥ 

श्रय तच मन्तं विधाय व्याचष्टे “त मादन्ते देवस्य वेत्या- 

दिना\ । गत भेवेतत् । पूषा भागदुघ इति । “दुहेः कब् घश्च" 

दतिः कष् घकारञ्च । कि कारणं सविचाद्यमिधानम् ? उच्यते- 

“वच्चो वा, एष दति । “एषः याका प्रचेपसाघनवसाम्यात् सारव- 

त्वाच्च "वच्च", श्रतः तस्यः श्रस्य देवः भरताः खामो न मनुच्यः'; 

यत एव मतः तंः यावाणम् एताभिः" सवित्रादिभिः देवताभिः? 

"प्रा त्तेः अध्वयुः२ ॥ ३ ॥ | 

“"च्रादद् रावासौति*। मन्ल्भागे यावाणं सम्बोध्य तवं रावा- 

सोति मन्ललोऽभिधत्ते । तशय तचा कुत इत्याशङ्य परम्परया भवि- 

व्यतौल्युपपादयति-- “यदा वा एन मेतेनाभिपुष्वन्तौत्यादिना । 

अभिषवाभावे श्राङ्त्यसम्भवात्, आ्रङ्कत्यभावे दल्चिणना मप्रसक्तेः 

१--~ वा० सं० ६. २०. ह व्क । २?--- पाण (८8) ड. द. ७० | 

₹-- क खौ ख ९.९. ५क। ४--वा० सं° ६.३०. १९ख । 



५८९ ॥ शतप यत्राद्य णम् ॥ (ऽपर भरव्रा" ) 

श्राङ्तोख् दच्िणश्च' इति "एतद्" दयम् "एषः" यावा रासते" 

ददाति । श्रत रासत दति रावेति; राश्षतेद्ांनार्यात्, रवश्रब्दौ 

निष्यन्न इत्यभिप्रायेन मन्लो रावासोति श्राह इत्ययं: ॥ ४ ॥ 

गभौर भिम मध्वर मितिः मन्तं व्याचष्टे योऽयम् 

श्ध्वरःः सः च्यज्ञःः चवे एव, उभौ शब्दो पर्यायावित्यथैः । 

यद् तिगुम्कितलेन महत्, तद् "गभौरम्' इति सके व्यवद्ियति; 

श्रतो गभौरे महत्वद गनात् "इमम् अध्वर महान्तं छधि' “इत्याहः 

मन्तः । सुघूतम मित्यच खखुततम मिति वक्तव्ये तकारलोपो दौ 

ग्छान्दस इत्यभिप्रायेण व्याचष्टे “खुघूतम मिति खुख॒ततम मित्ये 
ब्ैतदादहेति । पवि-श्ब्दस्य वज्रादौ प्रसिद्धूलात् च्रञ सोमाय इति 

व्याचष्टे “एष वा उत्तमः पविः, यत् सोम दूति । पवतिगंति- 

कर्मार । पवति, दशापवित्रे खवतौति पविः सोमः । श्रय वा पदि- 

वट् बल्लषपत्वात् पविः सोमः। सोमः इतिः यदल्िः एषः' सोमः 

“उत्तमः पविः खल्; सोमपानेन प्रबलस्यन्रस्य ठचादिवधञ्रव- 

णाद् । अच मधुररसानां वाचका ये ऊजे-मधु-पयः-शन्दाः, तेषां 

तात्पयेतो रघ एवायं इति वाचष्टे- “ऊजेखन्तं पयसखन्त भित्या- 

दिना। श्रचोजंमधुपयसां रसविगेषदूपलात् सामान्यविशेषपा- 

दिति भावः। नैते माधृयायंतया प्रसिद्धाः, चरतः कथं त एवं 

सङ्गच्छन्त इत्यस्या श्राश्रङ्ाया श्रपनोदनाय युननिंद्शः कतः- 

“यद् दोजेखन्तं मधुमन्तं पयखन्त मितोति ॥ 

शः निघण्टौ २. २२. ४ ्द्धवयम् । र वा. सं० ई. ३०.९१ ग। 

२-- निघ्० २. १४. १०८ | 



(€अ० शत्रा) ॥ दतो यक।श्डम् । धष्श्र | 

मन्तसयाय मथेः ।-- इ ग्रावन् ! लं रावासि', अ्रतश्वां सवितुः 

देवस्यः अनुज्ञायां सत्याम् “च्रखिनोर्बाह्कग्यांः 'पृव्णो हस्ताभ्याम् 

“आददः । उक्तो बाह्कस्तदधिभागः । (दमम्' श्वरः यन्ञं गभर 

महान्तं हधि' कुरु । इन्द्राय इन्द्राथं “षृतमं' खुद्टमिषुतं डुर । 

"उत्तमेन पविनाः सोमेन युक्तं चेम मध्वरम् ऊर्जादराश्रयग्त- 

रसोपेतं कुषिंति ॥ ५ ॥ 

"न्य वाच यच्छतौति। वाग्यमनायवादो “देवा ह वा 

इत्यादिः, प्राग्यास्यातः। वाग्यमनस्यावधिः सुते द शितः- “( देदस्य 

लेत्यभि मादाय) वाचं यच्छति प्राग्धिङ्कारात्""~दतिः ॥ ई ॥ 
९ ८८ नि) 

यदुक्तं सूचछता-- “निग्राभ्यासु वाचयति उरस्यना निगद्य 

निग्राभ्या खेतिः । तदिद नाद “चय भिग्राभ्या श्राहरति, ताख्वेनं 

वाचचति निययाभ्या ख देवशते इल्धादिना। वासुः आ्रागतासु 
८ 9 थ म ५५1८ 9 ५ = ८ 9 | ० एनः च्जमान (नियाभ्या खः इत्यादि -मन्लंः "वाच्यति अध्वयुः । 

डे श्रापः! देवश्रुत देवेषु प्रविद्धाः सत्यो यूयं “निभ्राग्याः ख 

दन्द्रेणोरसि ग्टहौतलात् । वच्छति दि- “तद्यदेना उरखि न्यग्ट- 

होत, तस्साजियाग्वा नाम"-इतिः । ताटृश्चो दूयं माः मां तपै- 

यतः प्रोएयत ॥ 

सङ्गद्योक्त  मवयवश्रोऽभिधत्ते- “म्नो म दत्यादिना\*। 

१-- काण खौ० सू ९. ४.५ ख। 
र-- का० खौ खू° €. ४. ७ । इ-- वा सं° ६. ३०. २। 
४-- अनुपद मि डवो पटिात् पञ्चदश्या कण्डं दव्यम् ( ५७८ ए ) | 

५-- वा० सं° ६. ३१. १ । घूवैमन्ल्येव ैषोऽयम् ; इह विनियो गानन्य्- 

श्तेः । संद्धितायान्तु भिद्न खवायं मन्न इति प्रतौयत । 
74 



५८६ ॥ प्रतपथत्राद्यगम् ॥ (ऽपर पत्रा० ) 

श्रात्मानेः शरोरम् । भ्रजां' पुच्ादिकाम् । गणान्" बन्दुश्ठत्या- 

दौन्। युक्माभिस्तपिता श्रस्रदौ याः गणाः “मा विदषन्' विषद्- 
ष्णा मा श्वन् । श्रापः सखस्य मेव तपेणएसाघनं द्रव्यम्, तपेयि- 

तव्यास्वु बहवः, अतस्तासां तादृशो शक्तिः कुत दत्याश्ङ्ावा माह- 

रसो वा श्रापस्ताखेवेता माभिष माश्रास्त दति । श्रपां रसरूप- 

लात् ताख्छेवेतां ठशिखूपा मागशरिष माग्रास्ते; श्रतः सारवता 

तआश्रासनं युक्तम् । मन आदिकं सवं मपि सङ्गद्यातुवद ति- “सवे 

च म इति। ्ात्मान मित्यादि विंविच्यानुवादः॥ 

“'उपां एएसवने सोमं मिमोत' इन्द्राय ला वसुमत इत्यादि 

सचोक्त मयं द भेयति- “य एषं उपां दः सखवनः, स विवसखानादित्यो 

निदानेन, सोऽस्येष व्यान इति । उपांग्एयहाथः सोमोऽभिषूयते 

येन, स "उपांगूसवनःः पाषाणः; सः" (निदानेनः मूलकारण 

विचारेण विवस्वत्सञ्ज्ञक श्रादित्य एव ; तेवेतदात्मनावस्थानात् । 

स एषः “अरस्य यज्ञस्य व्यानः ; प्राणापानदूपयोरुपां खन्तयांमयो- 

मेध्ये सखाप्यलात् । “चय यः प्राणापानयोः सनिः स यानः-दरतिः 

श्रुतेरस्य व्यानलम् । उपां शसन इति वेदिकौ सञ्ज्ञा, वयवहारार्या, 

तदुपां शखवनेन भिश्रयतौत्येवमर्था ॥ ॐ ॥ 

“त मभिभिमौत इति। "तम् उपांश्ख्वनम् रभिः तस्यो- 

परि सोमं मिमिते' कयकालौोनमानेन रोमं सख्यात् । शक्ननि 

९-- का० शौ सू €. 9.८। २-- वा° सं ° ६. ३२. १--५। 

इ छा० व्रा० ५.३. ३। 



(९अ० श्त्रा° ) ॥ टतौयकाण्डम् ॥ ` प८७ 

वा इृत्यादिषूपोपांदएसवनपरिमानायवादवद् वास्यायमानसय यावो- 

परिभावं प्रश्रटेदानों मानं प्रशंसति- “यदेव मिमीते तस्मा 

न्माजा मनुखेषिति । उ?-शब्दौऽप्ययेः । यापि माचा सोमे कता, 

तस्मात्" सोमस्य मितलात् “मनुखेषु" ववदहाराथे प्र-कडवाटक- 

द्रोणादिका माजा सन्पन्ना। “यो चापिः-दूत्य्॒ उकारः प्रसचेषः। 

रपि चः श्या डः च श्रन्या माचा' एकदोत्यादिमद्याप्रयुक्ता, सापि 

सोममानप्रयक्तेत्ययेः ॥ ८ ॥ 

सोमोन्माने मन्तं विधाय व्ाचष्टे- “ल भिमोत इन्राय ला 

वसुमत इत्यादिना, । इन्द्रस्य ॒विग्रेव्यतया निह शस्य वसुरद्राणणं 

तदिगेषणएतथया निर्हगरस्य च प्रयोजन माह- “न्द्रो वै यज्ञ 

देवतेत्यादिना । “यज्ञस्य सोमयागस्य (दन्द्रो दैवताः; 'य्रातःखुत 

मपिबो हयंश्च माध्यन्दिनं सवनं केवलं ते । सम्डसुभिः पिबख रन्न- 

धेभिः-दइत्यादि मन्त्रात्? सवनत्रयेऽपि इन्द्र प्राधान्यात् “रो वै 

यज्ञस देवता-दत्युक्तम् । "वसुमते रृद्रवते' इत्यादौ वखादेरिनद्र 

गरेषतप्रतौतेः दन्द्र्रधानश्रतं सुख्यं भागिनं कता वसखादौनपि 

श्रनवाभजतिः पश्चाद्भागिनः करोति, इन्द्रस्यानुचरान् कृतवान् 

भवतोति चावत् । “दन्द्राय लाभिमातिन्ने"-द्व्यचाभिमातिश्रब्दः 

सपनन मभिधत्त दत्याह- “सपनो वा अ्रभिमाति रिति। “इन्द्राय 

लाभिमातित्र"-इत्य्र देवतान्तर सब्बन्धवेधुथे प्रशंसति-- ““सोम्बो- 
द्धारो यथा भओष्टसयेति । यथा धान्यादिभागसभये सुख्यसख राज्ञो 

९-- पृवेलिखिते १-२ टौप्यन्याविद्ापि सङ्गच्छेते । 

२ क्ट स 8. ३५. अ | 



अ ॥ शतपयत्राद्यणम् । ( ऽपर धत्रार) 

देयो भागः प्रातिखिकः,' तं प्रथम मेवापोद्धुत्य पञ्चात् खं ख मंग 

विभजन्ति; एवं स्द्रवखिन्दरभ्यः देवतान्तर सहभाव मन्तरेण केवल 

खद्धारः कतो भवति । अरेष्ठले वोज मभिमातिहन्त्लम् । चतोऽय 

मभिमातिदहाः, अरत उद्धारादं इत्यभिप्रायः ॥ < ॥ 

“यनाय वेति ¦ श्येनाय लाः-श्रश्रये वा दूति वाक्यदयस्य 

तात्वयै माह-- “तद् गायन्ये भिमौत इति । “सोनश्ते ष्टेनायः 

दति शोमोन्माने कते गायच्ययेलं कथं स्यादित्या्ङ् तदुपपाद्- 

यति- “स यद् गायचौ श्येनो भरूला दिवः सोम माररदिति। 

अग्यथेमितस्य, गाचच्ययेवं तु खष्टलार् त्रासे उपेक्षितम् । तत्ेत्य 

मेवावगन्तव्यम्- “अश्मायश्यभवत्”-द तिमन्ल्वर्णणत्ः गायच्या 

निदान मभ्भिः; चरतो जन्यजनकयोर भेदो पचारे गाय्ययेता स्यादि- 

त्यभित्रत्य ^तद् गावच्ये भिमौते "इत्युक्तम् ॥ १० ॥ 

मान गतपच्चसद्यां प्रणंसति- “च्य यत् पञ्च छवो भिमोत 

द्ति। “एकमन््ाणि कर्माणोति न्यायस्यो तसभिंकलात् मन्त्राणां 

पञ्चवात्मल भमपौति पञ्च कल दत्यथंसिद्धम् । गवामयनादि सचस्य 

सवत्सरसञ्ितयन्नवं प्रसिद्धम् । ^तस्रात्' "पञ्च छलः" मानं प्रशस्तम् । 

“न्द्राय त्वा वसुमते र्द्रवत इति पञ्चतः प्रतिमन्ल्रम्"-दतिः 

चम् ॥ १९॥ 

९-- प्रातिखिकः खकौयोऽसाधाश्णः। 

र-- ““खमरर्गा य्यभवत् सयग्बोण्लिह्या सविता सम्बभूव । अनुद्टभा सोम 
उक्थम खान् छदस्पतेदटदतमै वाच मावत् ऋ” सं ° १५०. १२०. ४ । 
३-- का० श्रौ ° हू" €. ४. ८। 



(श्य शत्रार ) ॥ टतौ यकाय्डम् ॥ ५८९ 

मितस् सोमस्य समन्लक मभिमर्र॑नं विधत्ते “त मभि- 

श्टशरति९ यत्ते सोम दिवि ज्योतिरितिः। हे सोम! तेः तव 

“यत् ज्योतिः द्युतिम्ं दि वि' श्रस्ति, यत्” च !एथियां' च्योतिः 

वक्लीदपः सोमः, "यद्" अपि “उरौ विस्तरं “अन्तरि चेः षोडश- 

कलात्मकः, "तेन सः तव खरूपेण सहितः सन् श्रस्मै' ्रमि- 

पुण्वते 'चज्ञमानायः “राये तस्य धनायेम् उर् धिः प्रश्वतं स्स् । 

तव शरोर भिति ग्रेषः। द्ात दविःप्रदाच्े ्रधिवोचः' यल- 

मानेन वचन मधिवचनम्, मदौयोऽयं स्वधा श्रनुगाह्य इति 

अच्रूदौत्यथेः ॥ 

सोमस्य लोकान्तरस्थाथ्चंग्रस्य यत् परिग्रहाभिवानम्, तदा- 

ख्यायिकासुखेन प्रशसति- “यच वा एषोऽये देवाना मित्यादिना, 

(यन्नः यत्काले शेः ष्टः प्राक देवानां “हविः बश्दव' सोमः, 

"तत्" तद्ा अहं सवैणत्मनाः देवानां" हविः ममा श्वम् नं 

भवामि (ति विचाये, “एषु विषु लोकेषु" खाः "तनूः" “विन्य- 

धत्तः विभज्य खापितवान् ॥ १२॥ 

“तदवे देवा अस्ृखतेति । "तद्" इन्तान्तं देवाः' अस्ुएखतः । 

“स्य प्रौतिबलनयोः”२ । बलोपलदितव्यापारं ङतवन्तः, ज्ञातवन्त 

दत्ययेः। ति" देवाः शरस्य श्रद्ः एताः लोकत्रयखिताः "तनूः 

एतेनः “यत् ते दिवि ज्योतिः-दत्यादिमन्तेण श्राभ्रुवन्' प्राप्त 

१-- का खौ ख् €. ४. € । २ वा० सं ६. ३६३. ९। 

द स पौ लिपालनयोः। पौतिचलनयोरियन्ये । चलनं जीवन मिति 

खामौ?-दति सि° कौ" खा० प १ घा०। 



५९ ° ॥ प्रतपथनराद्यम् (ऽपर त्रा ) 

वन्तः । सः" 'ङत्घ एवः श्रविकल एव देवानां हविरभवत्' । 

“तयो एवेत्यादि, दृष्टान्तवाक्ववर् व्याख्येयम् । “तस्मादेवेति 

निगमयति ॥ १२ ॥ 

अरय नियाभ्योदकेः सोमयेचनं विघत्त-- “अथ नियाभ्याभि- 

रुपजतोतिः । भिश्रयेदित्यथैः । मिश्रण मास्यायुखेन प्रशंसति- 

“आपो ह वै इं जघ्तरित्यादिना। तेनेव वीतः केनापयवध्यो 

इचोऽसा सिरत इत्येवमात्मकेन "एतत्" इदानौ मपि श्रापः' “खन्दन्ते 
वेगन गच्छन्ति । यस्मादेव तस्मात् स्यन्दमानाः "एनाः आपः न 

किञ्चनः वस्तु, लोष्रकाष्टपाषाणादिकं ्रतिधारयतिः प्रतिबध्नाति, 

किन्तु, (ताः शच्रापः ख मेव वशर सखतन्ं यया भवति तथा 

विश्रम्भेण “चरः” अगच्छन् । तेषां खातन्त्ये कारण माह- “कस 

नु वयं तिष्टेमहि, याभिरस्माभिटेचो हत इतोति। स्वैसछापि 

लोकस्य घातको दवः, सोऽस्माभिर्घातितः; श्रलो "वयं" "कस्मै 

श्रन्यसमै ^तिषेमदहिः आत्मानं प्रकाशयेमेति । इत्य मपां खातन्त्य 

प्रतिपाद्य, तासा सिद्धाधौनलं प्रतिपादयति- “सवे वा दद् 

मिन्धाय तस्थान मासेति। 'तस्थानम्ः दति तिष्ठतेः कानि 

पम् । कैसुतिकन्यायसिद्यथं माह- “श्रपि योऽयं पवत इति। 

"योऽयं" दुवेहलेन प्रसिद्धो वायुः “पवतेः, सोऽपि इन्द्राघधौनः 

स्थितवान् किल, किमु वक्तव्य मेतत् स्वे भिन्द्रवे खित 

मिति ॥ १४॥ 

१-- का० श्नौ० सू ९, ४. १२। 

न धा ०९.२.९५, 



( €ख० ध्व्रार ) ॥ टतोयक्तारडम् । ५९९ 

“स इन्द्रोऽत्रवोदिति । अरय “स इन्द्रः" एवम् च्नरवौत्' । “यत् 

“किञ्च द" शतजातं नेः मदथे स्थितम्, चरतो य॒य मपि 

^तिष्ठघ्व सेव न गच्छत ददतिः श्रय तेन तथोक्ताः ताः" श्रापः, 

वय तिष्टेमदि, "नः" श्रस्माकं "ततः ^कि' लब्धे “खात्”? दूति अन्रु- 

वन् । त्रय तासा मिन्ध: सोमख राज्ञः प्रथमभक्े' दतरेभ्यो देवेभ्यः 

प्राक, अभिषवकाले “एवः वः' भ्रस्त (दतिः प्रादात् । "ताः अन्तु 

'तयेति' शङ्खो त्य ज्रस्ने इन्द्राय च्रतिष्ठन्तः ॥ 

प्रसङ्गात् निग्राभ्यश्ब्द्निवंचन माह- “तास्ञस्ाना उरसि 

न्यग्रो इति । इदेणणोरसि निग्यहौतलात् नियाग्याः' दति तासा 

मपां नाम सम्यननम् । “हग्रदोभेग्कन्द सि"-इ ति, हकारश्च भवम् । 

निग्राद्या इत्यथः । कभंणि शत्यः । तयेवेताः एतद्यजमान उरसि 

निग्टहोत दत्यथेः । श्र विधिर्न्नेयो निग्ग्लोयादिति॥ 

न चाच प्रथमभक्तः भ्रूयत इत्याशरङ्नु अभिषवकाले ताभिः 

संसगे एव भच्च इत्याह-- “स श्रासा मेष इति॥ १५॥ 

उपसगं मन्त्र मभिधाय वयाचष्टे- “ख उपद्जति राचा ख 

ठचतुर दत्यादिनाः। श्रा्र-शब्दस्यामिप्राय माह- “शिवा याप 

दति यद्यपि “श्वात्र भिति द्िप्रनामर, “च्राह अतनं भवतिः 

दति निरुक्तम्, तथायचरसामान्याजिन्ुयादितिन्यायेनः श्वाच- 

( 4५ पा० २.३. र् सू° वा०९। २-~ वा° सं° €, ३४. १। 

इ२-- निघ० ४. २. १४ । ४-- निरू० ५.१. ३ । 

५--*चअविद्यमाने सामान्येऽप्यक्तरवगैसामान्याव्निनरयान्न त्वेव न निब्रयात्- 

इत्यादि निरू० २, १. २ दष्व्यम् । 

| 

| 

। 
। 



५८२ ॥ श्रलपथत्राद्यणम् ॥ ( अप्र ५ब्रा ) 

शब्द विशेषणेन शिवि शब्दप्रतिभानात् श्रपां च सर्वाघ्यायनूपलेनं 

शिवलप्रसिद्धेः “श्वाचा खेत्यभ्यक्त मित्ययः । यस्मान् “एताः आपः 

च मनन् तस्माद् चत्र इति" मन्तो ब्रूते । तूर्वी दिंखायेः९ । 

चं तुव॑न्ति घ्रन्तौति टचतुरः। “च्रब्टतस्यः "पल्लो पालयिच्यः। 

यदि. यूय मब्टता न भवेचुः, तदं तादृप्नौना मपां खामिल मेव 

नोपपद्यत इत्यनया प्रसिद्धया “्रष्टदा द्यापः'-द्ति न्ाद्धणम् । 

प्रसिद्धिवाचकं हि-शब्द माह- “ता देवै दवचेति। मन्लभागस्य 

स्यष्टायता माह-- “नात्र तिरोहित मिवास्तौति। इदानौन्तनं 

सोमपानविषय सुपङ्लानम् “उपहताः सोमस्य पिबतेति मन्त्राभि- 

धानादायात मिति दश्यति- “उपहता एव प्रयमभकचं सोमस्व 

रान्ञो भचयन्त। ति ॥ 

मन्स्याय मये: सम्पन्नः ।- डे नियाभ्या आपः ययं श्वाः 

स्धः भवा भवय, चतुरः छरचस्य टिर्काः ख, राधः" धनस्य 

गन्ता" उद्यभचिच्यः । “शरो उद्यमने? “नसन्तनिषन्तत्यादिना, 

निपातितो गृ े-श्ब्दः । “च्रग्ठतस्यः "पन्नो पालयिन्धः ख । अत- 

स्तादुद्वृधिमोपताः देवः हे देव्यः! देवतराः देवान् प्रति दम 

यज्ञ॒ सोमात्मकं (नयतः प्रापयत, "उपहूताः अनुद्धाताः सत्यो 

यूयं “सोभस' सोमं पितेति मन्ल्ायैः ॥ 

“श्वात्रा खेत्यासिञ्चति निग्राभ्याः”-दति* कात्यायनः ॥ १६॥ 

९-- म्वा० प ५७० घा । र-- तु ञख०१५ घा° । 

६-- पा० ० ८. २. ६१ । ४-- का० श्रौ हू" ९. 8. १५२। 



(<स श्रा ) ॥ टतौ यकाण्डम् ॥ ५९३ 

यदुक्तं ॒तेन “ग्रहरिग्यन् देव्यं मनसा ष्यायेदसुश्रा श्रहं वञ्च 

प्रहरामि, न तुभ्यं सोमेति, अ्रभावे दणं माभेरिति प्रहरत्येवं चिः 

दूति, तदिद माह-- “श्रय प्रहरिष्यनित्यादिना। श्रमुखे' दद्र 

श्र सोमग््मेण दति देष्टर्नाम मनसा खलो यात्, प्रहरामि प्रकति- 

पामि, पाषाणएरूपं वज्र मिति शषः हे सोम ! न तुभ्य मितिः। 

नेव प्रहरणं चेत् को वध इति, तचाह- “यो न्तेवेमं मानुषं 

ज्राह्मणए मिति । श्रत्यन्तदोषाविष्करणए भितोमं ब्राह्मण मिति 

विग्रेषितम् । नतं ब्राह्यणस्य इन्तार “परि चचतेः नन्वेव खल्वेव । 

“परिख्यानंः दू्यलेन वजेनम्, श्रय “किं, वक्तव्य मिति शेषः| 

“एतः मादाव्यवन्तं पुरोव्िनं यो हन्ति, त परिचच्त दति भिमु- 

तेव्यथेः। कैमुतिकन्यायस वौज माह-- “देवो हि सोम दरिः। 

हि-शब्दो “देवो वै सोमः-इत्यादिशरुतिप्रसिद्धिचयोतनाचः । ऋ 

तथा, यदि हन्तिः स्यात्, सेवात्त कुत द्रत्यत आह- “श्रन्ति वा 

एन मिति । प्राग् व्याख्यात भिव । एते" शचुनामग्रणएपूवक मभि- 

षुण्वन्तः तं: सोमं नन घ्रन्ति । तथाः देग्यलभावनायां सत्याम् । 

श्रत श्रस्माद्धननसकाश्ात्, श्रस्मात् खानाद्वा। (तयाः सति 

्रभिषोतुरष्वथाः श्रनेनस्यं भवतिः न विद्यते एनः पापं यस स 

अनेनाः, तसय भावः अननेनस्यम् ॥ 

देव्याभावे तत् कथ मित्यारद्ाह- “यद्यु न दिष्ाद्पि दण 

मेव मनसा ध्यायेदिति । श्रमुश्रे ठणाय वं प्रहरामि, हे सोम! 

न तुभ्य मिति ध्ययेदिल्यथेः॥ १७॥ 

९-- का० श्रौ ° ९. ४, १६३--१६ क । 
75 



५८४ ॥ प्रतपयन्राद्धसम् ॥ ( ऽपर १ब्रा ) 

प्रहरण मनूद्य मन्तं विधाय चाचष्टे “स प्रहरति मभेरित्या- 

 दिना\। मा मेरिति पदं याङ्ुदंकेव देग्यवभावनायां यत् प्रयोजनं 

प्रायुक्तम्, तदेव माभेरिति मन्त्रभागस्यापि तत्य मिति याच्े- 

"न्नाभेमा रुविक्था दूति, मा लं भेषो्मां संकिक्या अमुरा श्र 

प्रहरामि, न तुभ्य भित्येवेतदाडेति । “एतत् माभेरिति मन्त- 

वाक्यम् । ऊक् -ण्ब्दस्यान्ननामखुः पाठात् श्रचान्नसारो रशो 

विवक्षित इति व्याचष्टे- “रसं धत्सेत्येवेतदाहेति। “धिषणे 

वोङ्धौ°-दतिमन्त्रभागस्य धिषणएफलके श्रथ इति केषाञ्चिदाचार्याणां 

मतम् ; तन्मतं निराकन्तु सुदाहरति- ““ईइमे एवैतत् फलके श्राह्- 

रिद डक आह्रित्यादिना । प्रथमम् श्रा्ः"-दतिगब्दश्य पदानि 

“धिषणे'-दइत्यादौ नि । “एतत्' एतस्मिन् वाद्ये मेः सोमाधारण्ते 

“लकः ब्रुवते दुत्यथेः। दूतिः च्रसु मयं सेकशाखिन ्राह्कः। शलुः 

प्रशमे । “किः (तच वद्मिमते, विद्यत इति शषः । विद्यत एवेत्या- 

ग्र्या ह-- “योऽप्येते फलके भिन्द्यादिति। यद्येते च दे स्याता, 

तदि कदाचिदपि भद्रे स्छाताम्, चरतः किन्नु ततत्यथेः ॥ 

ददानः खाभिभमत मयं सोपपन्तिकं दभ्र॑यति- दमे इवे 

दयावाषए्टयिवौ दल्यादिना । च्रच धिषणे ्रनूदयेते, तयोदा्ये माशरा- 

स्यते, तच्च सति शेधिल्यकारणे उपपद्यते ; च्रलस्तत्मसक्ति माह- 

“एतस्मार् वज्राद् द्यतात् सरेजेत इति । वञ्वद्धिखकात् अभिषवा- 

योदयतशस्लखका शात् दमे दावाष्रयिवौः “खरेजेतेः कम्पते । शयादा- 

१-- वा० सं° €. ३५. ९। स= निघ० २, ७, १५ । 



(€अ० त्रा ) । टतौ य काण्डम् ॥ ५९१५ 

ष्रथिवीौभ्याम्ः दति चतहूर्थदिवचनम् । "एतत्" इदानौम्, श्राभ्या- 

मर्थाय “एनं यज्ञं “गमयति शन्तं करोति, ययारौ उत्सेकावक्ते 

पाभ्यां द्यावाष्टयिव्यौ न दिनस्ति तथा करोति। (तथाः सति, 

“धिषणे विद्धि वौर्येयाम्-इत्यमिधाने सति “शान्तः' श्रसौ यज्ञ 

दति मेः द्ावाषटयिव्यौ न हिनस्ति, प्रोल्घादनेन तथो दुंढलस्य 

प्राप्नलादिति भावः। गत ऊभगेयंवादः । “पाप्मा हतो न खेम दति 

तदस्य सवे प्यानं इन्तौत्याथेवादिक फलं मा मा सन्ताप्न भिति 

च देवताश्वलश्य सोमस्ाभिषवदपो दधोऽष्वधारेव सम्भावित इति 

तस्यैवेति मन्तव्यम् ॥ १८ ॥ 

यदुक्त कात्यायनेन “एवं चिरभिषुण्णेति%*-इ ति, तदिदं चित्व 

विधाय सम्भरणनियाभोपायनयोः सद्या सदह समुच्चित्य प्रण्सति-- 

"ख वे निरभिषुण्णेतौत्यादिना। “चिः सम्भरतिः चिः सननिषौद्- 

यति । निग्राभोपायनम् प्रागपारित्यादिभमन््जपः; तत् चतूुवार 

कन्तेयम् । ^तत्' मिलिला दश" सम्पद्यन्ते ; विराट कन्दस्य द् शा- 

चराणि; सोमोऽपि विरार्खब्वन्धो; “पञ्च छो यज्ञषा मिमत, 

पञ्चरुवशष्यौ भिति ट श्सह्मया मितलात् ; चतो वैराजस्य 

सोमस्य समवाय च्रभिषवादिगता दश्खह्या प्रशस्ता । ततोऽ 

सम्भरणचिलस्य नियामोपायनचतुष्टयस्य च विधिजिदशादेव 

द्रष्टव्यः; ॥ १९ ॥ 

१-- का० आ० रू०€- ४.१६ ख। । 

र्-- विरभिषवे प्रदारसह्या का० श्रौ ° €. ४. ९७०--१९ खरेष नया, 
द्रहापि चतुधैकाण्ड (१. १. १४, १६.) किचिद् वच्ति । 



४९६ ॥ ग्रतपथत्राद्यणम् ॥ ( अपर ५ब्रा° ) 

त्रय नियराभोपायन मनद प्रफ़सति-- “श्रय यन्नियाभ सुचेति, 

यच वा एषो ऽये देवानां हविबेश्ववेत्यादिना । “इमा दिश्षे- 

ऽभिदष्याविति । अभिध्यानं मेयुनविषयं ध्यानम् । अरभिध्यानप्रकार 

माद- “्ाभि्दिश्मिरिति। “मिथुनेन तद्योगेन, 'म्ियेण' दिश 

मभिमतेन, "धाना मम श्रौरेण संसप्रयेतिः । यदा, (दिभिः 

भिथुनेन प्रियेण धान्नाः दिशां निना श्रियेण धाना शररौ- 

रेण सुलशेयेति व्याख्येयम् 1 एवङ्ामयमानस्य सोमस्य नियाभो- 

पायनेन “देवाः ्राभिदिंगििः" सदह मिथुनेन ग्रिधेण धानाः 

“समस्पेयन्' सयोग मकारयन्, नियराभ्यो पायन मेव संसग इत्यथैः । 

“तथो एवैन भिति, दारटान्तिकं वाक्यम् दृष्टान्तवद् वास्यम् । 

यदा, पूवच खद्याविधिः सः, “यनियाभ मित्यज्न तु यच्छब्द मु पेच्छ 

विधिरवगन्तव्यः ॥ २० ॥ 

तत्न मन्तं विधाय प्रणंसति- “ख॒ उपेति प्रागपागित्या- 

दिनाः । च्रपाञ्चतौत्यपाकू, प्रतौचौ दिक् । “च्रचरागिति, उदक 

प्रतियोगिनो दचिणा दिगुच्यते ॥ २१९॥ ॥ २२॥ 

श्रय सोमव्याभिषवसम्भरणदिप्रसङ्गार् यनज्ञनामनिवेचनं दश- 

यति- श्रय यद्माद् यज्ञो नामेति । यस्मात्" प्रटत्तिनिमित्तात् 

यज्ञस्य 'यज्ञः' “दतिः "नामः अभ्त् । तस्योन्तरम्- “न्नन्तौत्यादि । 

अभिषवेन हतम् “एनः सोमं (तन्वते सम्भरणग्रहणहोमादिना 

~---~ 

१-- का ° श्रौ° ख् €. ४. २०। २-- वा० सं ६. ३९. १। 

२-- पा ख० ५.३.२० दर्व्यम् । 



{€्य्र° शत्रा ) ॥ टतौयकार्डम् ॥ ५९७ 

विस्तारयन्तोति यावत्, तदेव तस्य पुनर्त्यादनम् । सः" सोमः 

तायमानः' सन् (जायते, रतो यत् परम्परया आङ्तिभावं 

गच्छन् “जायते युन: पुनः सम्भवति; श्रतो यन् जायत इति 

यन्जः' । श्रतो वस्तुतो यन्जः"-द्रति तस्य नाम” (तद् यज्ञ 

दूतिः परोच्ेण व्यवहरति ॥ २२॥ 

उक्ताथेसंवादलेन सोमप्राथनाखपं मन्त्रसंवादं दण्यति- 

"तच्रैता मपि वाच सुवाद्, त मङ्ग प्रशंसिष दतिः । तचः तस्ि- 

 न्नभिषवकाले "एताः प्रायनारूपां लमङ्गति "वाचम्" “उवाद उक्त- 

वान् । हे श्राविष्ठ !* श्रतिग्रयेन वरवन् ! श्ङ्ग' हे इन्द्र ! देवः 

"त्व 'मल्ये' मरणधर्माणं मां सोमं प्रग्र सिषःः प्रशस्तं कुर्, अड 

त्यात्मना विस्तारयन् देवात्मना पुनरत्पाद येव्ययः। “शर॑स सुतोरः, 

“सिब्बहलं लेटि”-दइतिः शिष्, श्राद्धंधातुकलादिट्* “दत 

लोपः,”-दतौ कारलोपः९, “लेटोऽडाटौ -दत्यडागमः° । अरख्यन्यो 

देवः किभिन््पाथेनयेति तत्राद-- “हे “मघवन् ! तत् ^लत्तः 

"अन्यः मडिताः सुखयिता (न श्रस्िः, यत एवम् श्रतः तेः तुभ्यं 

१-- “यज्ञः कसनात् ? पर्यातं यजतिकम ति नैरुक्ताः, याचजगो भवतति 

वा, यजुरुहो भवतौति वा, बडंष्णाजिन इत्यौपमन्यवः, यजेष्येन 

नयन्तौति वाति निरू० ३, ४, २। 

२-- वा० सं ६. ३७. १ । इ-- भ्वा° प° ७२८ घा०। 
४-= पा० सू° ३० १. ३४ । ५711511: २५ 

ई-- पा० खू° २, ४. ९७ । अ प्रा०" द ३. 8.९8) 



ध € ॥ गशतपयब्राद्ययस् ॥ ( शध धन्ना” ) 

'दचः' प्रश्ंखाप्राथेनाष्पम् व्रवीमि । रस्य मन्लस्य तात्पयं माह- 

“मत्ये हवेत् भवनुवाच,* व भेदतो जनयितासि नान्यस्दिति । 

स्यष्टोऽयंः ॥ २४॥ 

अय नियाभ्वाभ्योऽद्यो दोटचमसेन यदहम्, तत् प्रशसति - 

श्रय निग्राभ्याग्यो ग्रहान् विग्टहत दृतिः । “निग्राभ्याः' श्रमिषव- 

समये सोमोपसरगांयोपयुक्ता च्रापः। कथं ताभ्यो ग्रहण मिति पर- 

म्परयेति दृभेयति- “श्रापो इ वे ठञं जघ रित्यादिना । वौयैवत्यः 

स्यन्दमाना च्रापः, ताभ्यो वसतौवरौणां यहणम्, ताभ्यश्च होदढ- 

चमप निग्राभ्याणां ग्रहणम्, निय्राभ्याग्यः सकाशात् सोमरसदारा 

ग्रहान् विगते । तदा ^तेनेव' ट चवधप्रयुक्तसामथ्यैने व “एतत् 

एतेन नियाभ्याभ्यो “यहान् विगते । तच्च ग्रहणं होटचमससका- 

श्रार् भवति; होढचभसं द शापविचस्योपरि धारयिता, तत्न शोम- 

रष मासिच्य, धारां सम्पाद्य यणात् । नयोषा वैः सलौ खल् 

कू", सेव होता" ; ऋचः शरस््ा्वयवरूपायाः दोदप्रयोज्यलात् 

्रभेद विवक्षया खणग्धोतेति सामानाधिकरण्यम् । "तदेन मेतस्या 

इति। "एतस्ये योषाये' षष्ठयधं चतुर्थ । एतख्या योषायाः ङभ्धोह- 

लचणायाः सम्बन्ितया “एनं' सोमम् एतद्" एतेन होटचमषार् 

ग्रहणेन प्रजनयति पुनरत्पाद् यति । “त्माद्धोदचमसादिति । 

१--- भगवन्नुवाच(1)- द्रति च । 

र-- का० श्रौ सखू० ९. ४. २०, २९१, २२। 

इ-- ० २. ३. €२ द° वा० १। 



( € ध्रा) ॥ ठतौयकाण्डम् ॥ ५९८९ 

पुननिगैमनम् । तस्मात् नियाभ्योदकेदाहचमसेन यहान् रहौ - 

यादिति विधिः ॥२५॥५ (<. ४.|॥ 

दूति सायणाचायंविरषिते माधवोये बेदांप्रक)श्र 

माध्यन्दिनि श्तपयब्राह्यमणएभासये ` 

ठते यकाण्डे नवमाध्याये चतुथं नाद्ुएम् ॥ 

वेदाथेख प्रकाश्रेन तमो दाद निवारयन् । 

पुमथों शत्रो देया विद्यातौयेमदेश्वरः ॥ ९ ॥ 

ब्रह्माण्डं गो ख्हखं कनकदयतुलापूर्षो खणंगभ॑म्, 

स्तासौन् पञ्चमो रौं स्तिद् शरतङ्लताघेनुसौ वणग्धमोः । 

रनोखां रक्वा जिद्धिपमदितरयौ साथणिः सिङ्गनार्यो, 

व्यश्राएौदिश्वचक्र प्रथितविधिमदाश्लयुक्त घटञ्च ॥ 

धान्याद्धं घन्यन्म्रा तिलभव मत॒लः सखणेजं वणंमुख्यः, 

कार्पासौोयं कृपावान् गुडृत मजडो राजतं राजयपृज्यः । 

श्राज्योत्यं प्राज्यजन््ा लवणएज मनृणः शाकंरं चाव॑ तेजाः, 

रत्राच्यो रन्नरूपं गिरि मषटत सुदा पाच्रसाल्सिङ्गनायः ॥ 

९-- लत्कएरस्तु ग्रह काण्डेऽनुणद भेव स्फटिव्यतोति श्रम् ॥ 



६० ॥ शतपथनाद्ध शम् । ( ऽपर भव्रा ) 

दति श्रौमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदि कमागंप्रवत्तक- 

श्रौवौरहरिहरण्दपालसामाज्यधुरन्धरेण 

सायणाचार्य विरचिते माधवोये वेदार्थप्रकाशर 

माध्यल्दिनिशरतपथन्राह्मएभाय्ये 

ठतौयकाण्ड नवमाध्यायः समाप्तः ॥ < ॥ 

॥ इति तृत यकाणएडे सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः" ॥ 

॥ इत्यध्वरं नाम ठृतौयं काण्डं समाप्तम्? ॥ 

१-- “कण्डिकासष्या ९९१४-इति क, “कण्डिकाः १९१४-दरति ख, 

“कण्डिकासह्या ९६९४ इति ग, घ । तत्र र त्रा० १९. कर, र ता 

२७ कथ, २ ब्रा० १७, 8 त्रा ३४ क०,त्रा० २५क० ; सङ्कल- 

नयाच पाठके ११४ कण्डिकाः सम्प्रत्ताः ॥ 

२-- “कण्डिका सवेसह्या ८५९इति क, “अस्मिन् काण्डे कण्डिकासह्या 

८५९ ?-इति ख, तयैव ग, घ । त परथमे पप्राठके १२४, दितौये 

१२८, टतौये १२२, चतुथ ९२२, पञ्चमे १२७, ष्टे १९२, सप्तमे 

१९४ ; सवेसङ्कलनयाच काण्डे ८५९ कण्डिकाः चता इति सिद्धम् ॥ 
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