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                                     गरव िष्ठ ब्राह्मणाांना श्रीगरुुां नी कथन केलेली चािही वदेाांस ांबांधीची 
सखोल मारहती, श्रीगरुुचरित्र अध्याय २६ मध्ये श्रीगरुुचरित्रकािाांनी ओवीबद्ध केलेली 
आह.े 
ओवी क्रमाांक  २  त े५ 
                             नािायणान े‘मरुन’ अवताि घऊेन वदेाांचा रवस्ताि केला. वदेाांना 
वगेवगेळे (रवभाग) केल्यान े‘नािायणामनुी’ला ‘व्यास’ नाव रमळाले. नािायणाचा अवताि 
असलेला मरुन ‘व्यास’ नावान ेप्ररसद्ध झाला. व्यासमनुीन े वदेरवस्तािण्याच े काम पणू ि केले 
नाही. वदेाांची सविसाधािण मारहती व्यासमनुींनी  पलै, वशैांपायन, जरैमनी आरण समुांत ुया 
चाि  रशष्ाांना साांरगतली. 
ओवी क्रमाांक  ८ त े २३ 
ब्रह्मदवेाच ेरतसि े कल्प* चालू असताना, भािद्वाज ऋषीन ेशकेडो वष ेवदेाांच ेपठन केले. 
[*सषृ्टीच्या जन्मानांतिच्या  सा धािण १२९६ कोटी सौिवष े (१कल्प=४३२कोटी सौिवष)े 
कालावधीत भािद्वाज ऋषींनी वदे अभ्यास केला असावा.] भािद्वाज ऋषीन ेब्रह्मचयि पाळून 
तपचयने े ब्रह्मदवेाला प्रसन्न केले. अमया िद  असलेले वदे ब्रह्मदवेालाही आत्मसात झाले 
नाहीत. ब्रह्मदवेान ेभािद्वाज ऋषीला वदेाांच्या तीन िाशी दाखरवल्या. “ह्या वदेाांचा अभ्यास 
कि”, अस ेम्हणनू तीन ही वदेाांच,े रतन्ही मांत्रप्रयोग  (ऋकमांत्र छांदोबद्ध , यजमुतं्र गद्यबद्ध , 
साममांत्र गानबद्ध ) ब्रह्मदवेान े भािद्वाज ऋषीला  रदले. ऋकमांत्र ह्या छांदोबद्ध  मांत्राांचा 
‘ऋग्वदे’, यजमुतं्र ह्या गद्यबद्ध  मांत्राांचा ‘यज ुिवदे’, साममांत्र ह्या गानबद्ध  मांत्राांचा ‘सामवदे’ 
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अशा मळू तीन वदेाांपासनू तयाि झालेला अथविवदे - अशा चािही वदेाांचा भािद्वाज ऋषीन े
अभ्यास केला.     
-------------------------------------------------------------------------------- 
 ऋग्वदे रवस्ताि :- 
ओवी क्रमाांक  २७ त े ३९   
व्यासाांनी “पलै” रशष्ाला बोलावनू ऋग्वदे - मजकूि साांरगतला.  
श्रीगरुुचरित्र ओवी क्रमाांक ३२ व ३३ 
 
 
 
 
 
श्रीगरुुचरित्र ओवी क्रमाांक  ३३  व ३४ 

दहे वणिन श्रीगरुुचरित्र 
वणि (िांग) लाल (िक्त) 
डोळे कमळाच्या पानाप्रमाण े
मान व गळा रुां द 
दाढी - रमशा कुिळे केस 
दहे उांची दोन हात (हात=कोपिापासनू किांगळी पयतं) उांच 

गोत्र अरत्र 
उपवदे आयवुदे 
दवैत ब्रह्मा 
छांद गायत्री 
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श्रीगरुुचरित्र ओवी क्रमाांक  ३५ व ३६ 
ऋग्वदेाच े १२ भदे  = ७ रनग ुिण भदे + गरुुकुलाप्रमाण े५ भदे पढुीलप्रमाण े:- 
 ऋग्वदेाच ेरनग ुिण {गणुात्मक फिक नसलेले / अपौरुषये  (पिमशे्वि रनरम ित)}७ भदे :- 

सप्त भदे 
अनकु्रमाांक 

श्रीगरुुचरित्र 
(रनग ुिण अध्ययन भदे) 

१ चचा ि श्रावका 
२ चच िक श्रवरणया 
३ पाि 
४ क्रम 
५ जटा 
६ शकट 
७ दांड 

गरुुकुल पद्धतीतनू रनमा िण झालेल्या ऋग्वदेाच े५ भदे 
अनकु्रमाांक ऋग्वदे पांच भदे 

१ ‘शाकला’ 
२ ‘बाष्कला’ 
३ ‘आश्वालायनी’ 
४ ‘शाांखायनी’ 
५ ‘माांडूकेया’ 
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श्रीगरुुचरित्र ओवी क्रमाांक ४० 
 
श्रीगरुुां नी गरव िष्ठ ब्राह्मणाांना रवचािले ली ऋग्वदेाची प्ररसद्ध शाखा ‘शाकल शाखा ’ होय. 
सध्या ऋग्वदेाची फक्त शाकल शाखा अरस्तत्वात असनू  ह्याच शाखने ेऋग्वदेाचा ठेवा 
अजिामि केलेला आह.े 
शाकल शाखचेी लक्षण े :- शाकल्य ऋषी रनरम ित ‘दांड’ पाठाच्या िचनते ऋचचे ेपवुा िध ि 
आरण उत्तिाध ि अस ेदोन रवभाग केलेले आहेत . प्रत्यके रवभागात प्रथम एका ओळीतील 
पदाांचा अनलुोम करुन त्याच ओळीतील पदाांचा रवलोम किण्याची सोपी पद्धत वापिली.     
---------------------------------------------------------------------------------  
यजवुदे रवस्ताि 
श्रीगरुुचरित्र ओवी क्रमाांक ४३ त े४७ 
व्यासमरुनांच्या ‘वशैांपायन’ रशष्ान ेयजवुदेाचा अभ्यास केला. 
 
 
 
 
  

दहे वणिन श्रीगरुुचरित्र 
वणि (िांग) सोन्यासािखा िांग 

गोत्र भािद्वाज 
उपवदे धनवुदे 
दवैत रुद्र (शांकि) 
छांद रत्रष्टपु 
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डोळे रपवळसि 
मान व गळा मोठी मान व  गोबि ेगाल 

कां बि बािीक 
दहे उांची पाांच हात लाांब      
शिीि काळसि ताांब्याच्या िांगाच ेशिीि 

व्यरक्तमत्व रनश्चयी 
श्रीगरुुचरित्र ओवी क्रमाांक ४८ त े६८ 
व्यास मरुन  रशष्ाला म्हणाले, ”यजवुदेाच ेशायशीं   भेद आहते.” 
 {टीप - शायशीं  :-  रजज्ञासूांनी शब्दाथ ि-चचा ि सदि पहाव.े} 
यजवुदेाच्या  ४०   भदेाांची नाव ेपढुीलप्रमाण े
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अनकु्रमाांक 
 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
 
७ 
८ 
९ 
१० 

यजवुदे  भदे 
खालील पाचही भदे श्रषे्ठ आहेत. 
चिका (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
आह्विका (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
कठा (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
प्राचकठा (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
करपष्ठला (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
भदे-खणूा परुढल प्रमाण े
चािायण (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
वातांतवीया (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
श्वते (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
श्वतेाश्वि (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
मतै्रायणी (कृष्ण यजवुदे शाखा) 
मतै्रायणी शाखचे े ७ उत्तम भदे पढुीलप्रमाण े: - 
१) मानवा, २) दांदमा, ३) ऐकया, ४) वािाहा, ५) हारिद्रवा, 
६) श्याम,७) श्यामायणी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

९ भेद 
 

७ भेद 
 
 
 

११ वाजसन े(शकु्ल यजवुदे शाखा) 
वाजसन ेशाखचे े१८ भदे पढुीलप्रमाण े:१) वाजसनये,  
२) जाबारलक, ३) बौधेय  (रवशषे भेद), ४) काण्व,  
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५) माध्यरंदन,६) शाफेय, ७) तापनीय, ८) कापाल  प्ररसद्ध 
भदे आह,े ९) पौंड्रवत्स प्ररसद्ध भदे आहे,१०) आवरटक श्रषे्ठ 
भदे आह,े ११) पिमावरटक शाश्वत भेद  आह,े  
१२) पािाशय ि , १३) वनैये , १४) व ै धेय, १५) औ धेय 
असामान्य  शाखा आह,े १६) गालव,१७) बजैव,  
१८) कात्यायनी ही रवशषे शाखा आह.े 

 
 
 
 
 

१८ भेद 
१२ तरैत्तिीय शाखा (कृष्ण यजवुदे शाखा) 

तरैत्तिीय शाखचे ेदोन भेद :- ‘औख्या’  
व ‘काांरडकेय’ :- भेदाच ेअनकु्रमान े पठण किण्याच े 
                      पाच भेद :- 

१) ‘आपस्तांबी’:- यज्ञारद कमि व आचाि सरवस्ति 
साांगणािी मनोहि (मनाच ेहिण किणािी),  महान  
शाखा. 

२) ‘बौधायनी’  
३) ‘सत्याषाढी’ 
४) ‘रहिण्यकेशी’ 
५) ’औखयेी’ 

१ भेद 
 

५ भेद 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  षडांग े(वदेाची सहा अांग)े   
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 षडांग े= रशक्षा, कल्प, व्याकिण, रनरुक्त, छांद व ज्योरतष  
           ही वदेाांची सहा अांग े

रशक्षा = रशक्षण   
कल्प = धमिरवधी साांगणािे वदेाांग 

व्याकिरणक = व्याकिण = भाषचे्या व्यवहािाच ेरनयम 
                                 किणािे शास्त्र 
रनरुक्त = एक वदेाांग ग्रांथ, वदेाांतल्या कठीण शब्दाांचा 
              व्याख्याकोश   
छांद = करवतचे ेवतृ्त 
ज्योरतष = ताऱयाांच्या रितीवरून केलेले गरणत 

  

 उपाांग े:- ८ उपाांग े
१) ’प्ररतपद’, २) अनपुद’, ३) ‘छांदस’ 
५) “भाषा’   व  ६) ‘धमि’  

    ७) ‘मीमाांसा’  व ‘न्याय’   
    ८) ‘तकि ’ 

  

 परिरशष्ट े:- १८ 
अठिा परिरशष्ट = यपूलक्षण, छागलक्षण, प्ररतज्ञासतू्र, 
अनवुाकाध्याय, चिणव्यहू,श्राद्धसतू्र, शलु्बसतू्र, पाष िदसतू्र, 
ऋग्यजुुःसतू्र,इष्टकापिूण,प्रविाध्याय,उक्थशास्त्र,ऋतसुांख्या,   
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रनगम,यज्ञपाश्व ि,हौत्रक,प्रसवोत्थान व कूम िलक्षण 
ओवी क्रमाांक  ७५ त े७९ 
यजवुदेाच ेमांत्र-ब्राह्मण-सांरहता अस े३ भाग (तीन ग्रांथ) आहेत.  
{ मांत्र = वदेरवभाग, ब्राह्मण = मांत्ररवरनयोगप्ररतपादक वदेभाग,  
  सांरहता = मांत्रात्मक वदेरवभाग } 
यजवुदेाच ेमळू = सांरहता [मांत्रात्मक वदेरवभाग]  
                   +  ब्राह्मण [मांत्ररवरनयोगप्ररतपादक वदेभाग] 
                    = यज्ञ आरद कमि रक्रया   
सांरहता ७ अष्टकाांमध्य ेरवभागली आह.े  
अष्टक* = आठ रवभागाांचा समहु ह्या रवभागाांना ‘प्रश्न’ ही सांज्ञा असनू  
                 प्रत्यके अष्टकातील प्रश्नाांची सांख्या ८ नसनू वगेवगेळी आह.े 
अनवुाक :- 
             ज्याप्रमाण ेकाही वाक्ाांचा रमळून परिचे्छद (paragraph) तयाि होतो, त्याच 
प्रमाण ेप्रश्नाांमधील मांत्राांच्या समहुाला ‘अनवुाक’ म्हणतात. काही अनवुाक एका मांत्राच ेति 
काही अनवुाक अनके मांत्राांच ेअसतात.  
पन्नासा :- 
              रवरवध शब्दाांच्या सरुनयोरजत बाांधणीतनू वाक् तयाि होत;े त्याचप्रमाण ेअनके 
पद े एकरत्रत करुन, ‘मांत्र’ तयाि होतो. मांत्रातील पन्नास पदाांच्या समहुाला ‘पन्नासा’ 
म्हणतात. पन्नासा ह े केवळ पदाांच ेमोजमाप आह.े रजथ ेपन्नासा पणू ि होत;े रतथ ेमांत्र पणू ि 
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होतो, अस ेनाही. मांत्रातील पद ेवरैदक व्याकिणाच्या रनयमाांप्रमाण ेजोडून एकाच ओळीत 
रलरहलेली असतात. 
ततै्तरिय यजवुदे सांरहता ब्राह्मण व आिण्यक ह्या ग्रांथत्रयाच े{ओवी क्रमाांक१९४   त े १९६} वगीकिण  
पढुीलप्रमाण े:- 

 प्रश्न अनवुाक पन्नासा   दशक   
सांरहता ४४ ६५१ २१९८  
ब्राह्मण  २८    ३२०  १८२३ 

आिण्यक १० २५०  ५८३ 
एकुण ८२    १२२१ २१९८ २४०६ 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------   

 
 
प्रश्नाच ेनाव = प्रथम अनवुाकामधील  प्रथम मांत्रातील प्रथम पदाच ेनाव. 

प्रथम अष्टक -   ८ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक  ८१  त े ९१] 
प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 

परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 
अनवुाक 

एकुण मांत्र सांख्या 
पन्नासा 

पन्नास पदाांचा गट 
परहला इषते्वा १४ २८ 
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दसिा आपउांदांत ु १४ ३४ 
रतसिा दवेस्यत्वा १४ ३१ 
चौथा आदद े ४६ ५४ 
पाांचवा दवेासिु ११ ५१ 
सहावा सांत्वारसांचा १२ ५१ 
सातवा पाकयज्ञ १३ ५१ 
आठवा अनमुत्य ै २२ ४२ 
एकुण ८ प्रश्न १४६ अनवुाक ३४२ पन्नासा   

 
  दसि ेअष्टक -  ६ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक ९२  त े १००] 

प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 
परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 

अनवुाक 
एकुण मांत्र सांख्या 

पन्नासा 
पन्नास पदाांचा गट 

परहला वायव्य  ११ ६५ 
दसिा प्रजापती – गहुान ् १२ ७१ 
रतसिा आरदत्यभे्यः १४ ५६ 
चौथा दवेामानषुी १४ ४८ 
पाांचवा रवश्वरूप १२ ७४ 
सहावा सरमधा १२ ७० 
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एकुण  ६ प्रश्न  ७५ अनवुाक ३८४  पन्नासा   
 

 रतसि ेअष्टक - ५  प्रश्न  [ओवी क्रमाांक १०२ त े१०७ ] 
प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 

परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 
अनवुाक 

एकुण मांत्र सांख्या 
पन्नासा 

पन्नास पदाांचा गट 
परहला प्रजापरतकाम ११ ४२ 
दसिा  यौवपेवमान ११ ४६ 
रतसिा अग्नतेजेस्वी ११ ३६ 
चौथा रववाएत ११ ४६ 
पाांचवा पणूा िपश्चात ् ११ ३६ 
एकुण ५  प्रश्न ५५ अनवुाक  २०६ पन्नासा   

 
 चौथ ेअष्टक -  ७ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक १०८  त े ११५ ] 

प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 
परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 

अनवुाक 
एकुण मांत्र सांख्या 

पन्नासा 
पन्नास पदाांचा गट 

परहला य ुांजान ११ ४६ 
दसिा रवष्णोुःक्रमोरस   ११ ४८ 
रतसिा अपाांत्वमे १३ ३६ 
चौथा िरश्मिरस १२ ३७ 
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पाांचवा नमस्त ेरुद्र ११ २७ 
सहावा अश्मन्नजू ि ९ ४६ 
सातवा अग्नारवष्ण ू १५ ३९ 
एकुण  ७ प्रश्न  ८२ अनवुाक   २७९ पन्नासा   

 
पाचव े अष्टक -    ७ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक ११६ त े १२४ ] 

प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 
परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 

अनवुाक 
एकुण मांत्र सांख्या 

पन्नासा 
पन्नास पदाांचा गट 

परहला सारवत्रारण ११ ५९ 
दसिा रवष्णमुखुा १२ ६४ 
रतसिा उत्सन्न १२ ४८ 
चौथा दवेासिु १२ ५८ 
पाांचवा यदकेेन २४ ६२ 
सहावा रहिण्यवणा ि २३ ५४ 
सातवा यो वा आ यथा २६ ५८ 
एकुण   ७ प्रश्न   १२० अनवुाक   ४०३ पन्नासा   

 
  सहाव ेअष्टक -  ६ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक  १२५  त े १३२ ] 

प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव अनवुाक पन्नासा 
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परहल्या मांत्राच ेपरहले पद एकुण मांत्र सांख्या पन्नास पदाांचा गट 
परहला प्राचीनवांश  ११ ७६ 
दसिा यदभौ ११ ५९ 
रतसिा चात्वाल ११ ६२ 
चौथा यज्ञने ११ ५१ 
पाांचवा इांद्रोवतृ्र ११ ४२ 
सहावा सवुगा िय ११ ४३ 
एकुण ६ प्रश्न  ६६ अनवुाक    ३३३ पन्नासा   

 
 

 सातव ेअष्टक -   ५ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक १३३ त े१३९] 
प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 

परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 
अनवुाक 

एकुण मांत्र सांख्या 
पन्नासा 

पन्नास पदाांचा गट 
परहला प्रजनन २० ५२ 
दसिा साध्या २० ५० 
रतसिा प्रजवां वा २० ४२ 
चौथा बहृस्परतिकाम २२ ५३ 
पाांचवा गावो वा २५ ५४ 
एकुण  ५ प्रश्न  १०७ अनवुाक  २५१  पन्नासा   
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सप्त अष्टक सांरहतचे ेवगीकिण पढुीलप्रमाण े:- 
ओवी क्रमाांक अष्टक प्रश्न अनवुाक पन्नासा 
८१  त े ९१ प्रथम ८ १४६ ३४२ 
९२  त े १०० दसि े ६ ७५ ३८४ 
१०२ त े१०७ रतसि े ५ ५५ २०६ 

१०८  त े ११५ चौथ े ७ ८२ २७९ 
११६ त े १२४ पाचव े ७ १२० ४०३ 
१२५  त े १३२ सहाव े ६ ६६ ३३३ 
१३३ त े१३९ सातव े ५ १०७ २५१   

  १४० त े१४१ ७ ४४ ६५१ २१९८ 
 
‘ब्राह्मण’ भाग :- 
ब्राह्मण ग्रांथ :- धर्मशास्त्ांचें अध्ययन करणाऱ्याला स्ततो्ांचा इततहास 
जाणण्यास यजरेु्वदसंहहतांकडे ज्याप्रर्ाणें धांर्व घ्यार्वी लागते, त्याप्रर्ाणें 
त्याला यज्ञयाग र्व पौरोहहत्य यांच्यासंबधंीच्या इततहासाचें ज्ञान करुन 
घेण्यास ब्राह्र्ण ग्रंथांना अगद ं प्रर्ाणभूत र्ानार्वें लागतें.  
ब्राह्र्ण ह्या शब्दाचा र्ूळ अथम, यज्ञकर्ामर्धील एखाद्या र्ुद्दयार्वर ल 
वर्वद्र्वान ्याज्ञज्ञकाचें वर्वरे्वचन असा आहे. 

सांदभम :- http://www.ketkardnyankosh.com/index.php/2012-09-                                               
06-10-04-39/2012-10-01-06-01-22 

http://www.ketkardnyankosh.com/index.php/2012-09-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2006-10-04-39/2012-10-01-06-01-22
http://www.ketkardnyankosh.com/index.php/2012-09-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2006-10-04-39/2012-10-01-06-01-22
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प्रथम अष्टक -    ८ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक१४३ त े१५३  ] 

प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 
परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 

अनवुाक 
एकुण मांत्र सांख्या 

 दशक 
दहा  पदाांचा गट 

परहला ब्रह्मसांधत्त   १० ८०  
दसिा उद्धन्य  

[वाजपये आख्यान  कथा] 
 ६ ५०  

रतसिा दवेासिुा   १० ६५  
चौथा उभय े १०  ६६  
पाांचवा  अग्नुेःकृरत्तका १२   ६२  
सहावा  अनमुत्य १०  ७५  
सातवा  एतद् – ब्राह्मण’  १० ६४  
आठवा वरुणस्य   १० ३७   
एकुण   ८ प्रश्न  ७८ अनवुाक ४९९ दशक    

 
  दसि ेअष्टक -   ८ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक १५४ त े १६३] 

प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 
परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 

अनवुाक 
एकुण मांत्र सांख्या 

दशक 
दहा  पदाांचा गट   

परहला अांरगिस   ११ ६०  
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दसिा  प्रजापरतकाम  ११ ७३   
रतसिा  ब्रह्मवारदन  ११ ५०  
चौथा  जषु्टो  ८ ८०  
पाांचवा  प्राणोिक्षरत  ८ ४५  
सहावा स्वाद्वींत्वा 

{ सौत्रामरण} 
२०  ८६  

सातवा रत्रवतृा  १८  ६६   
आठवा पीवोअन्न  ९  ७९  
एकुण  ८ प्रश्न   ९६ अनवुाक    ५३९ दशक   

 
 

 रतसि ेअष्टक - १२ प्रश्न  [ओवी क्रमाांक १६४ त१े७७  ] 
प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 

परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 
अनवुाक 

एकुण मांत्र सांख्या 
दशक 

दहा  पदाांचा गट   
परहला अरग्नन िुःपात ु  ६  ६३ 
दसिा  ततृीयस्य १०  ८५  
रतसिा प्रत्यषु्टिक्ष  

{ ={ग ुां + गम ् + ग्ग }एकरत्रत उच्चाि} 
 ११  ७९ 

चौथा  ब्रह्मणरेस १   १९   
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पाांचवा  सत्य  १३ २९  
सहावा  अांजांरत १५  ३८  
सातवा  अरच्छद्र  १४  १३० 
आठवा अश्वमधे  

{साांग्रहण्या} 
 २३ ९१  

नववा प्रजापरतुः २३ ८४ 
दहावा सांज्ञान ११ ४९ 

अकिावा लोकोरस १० ६२ 
  बािावा तभु्य ९ ५६ 
एकुण  १२  प्रश्न १४६ अनवुाक ७८५   पन्नासा   

 
ब्राह्मण भागातील ३ रवभाग {ओवी क्रमाांक १४२} वगीकिण पढुीलप्रमाण े:-  

ओवी क्रमाांक अष्टक प्रश्न अनवुाक दशक   
 १७८  त े १७९    प्रथम ८ ७८ ४९९ 
१५४ त े १६३  दसि े ८ ९६ ५३९ 
१६४ त१े७७   रतसि े १२    १४६ ७८५   
१७८ त े १८० ३  २८   ३२०   १८२३ 

१*  पिात्त ब्राह्मण = पि (नांतिचा) + आत्त (घतेलेले) 
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तरैत्तिीय ब्राह्मण :- हा ब्राह्मण भाग नांति ततै्तरिय सांरहतते घतेलेला असल्यान े ततै्तरिय 
ब्राह्मण ग्रांथास ‘पिात्त’ ब्राह्मण म्हणतात. 

पिात्त* =  रजज्ञासूांनी ‘शब्दाथ ि चचा ि’ सदि पहाव.े 
आिण्यक  - १०   प्रश्न  [ओवी क्रमाांक१८१ त े१९३] 

प्रश्न क्रमाांक प्रश्नाच ेनाव 
परहल्या मांत्राच ेपरहले पद 

अनवुाक 
एकुण मांत्र सांख्या 

दशक 
दहा  पदाांचा गट   

परहला  भद्र  ३२ १३०  
दसिा स्वाध्याय  २०  २४  
रतसिा  रचत्ती   २१  ५३ 
चौथा  मांत्रब्राह्मण  ४२ ८५    
पाांचवा  श्रषे्ठ १२  १०८  
सहावा रपतमृधे  १२   २७  
सातवा  रशक्षा १२  २३  
आठवा  ब्रह्मवल्ली ९    १४  
नववा भगृवुल्ली   १० १५  
दहावा नािायण  ८०  १०४  
एकुण १०   प्रश्न  २५० अनवुाक   ५८३ पन्नासा   

 
आिण्यक भागातील ३ रवभाग {ओवी क्रमाांक  १९२ त े१९३} वगीकिण परुढलप्रमाण े:-  
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ओवी क्रमाांक प्रश्न अनवुाक दशक   
१८१ त े१९३     १० २५० ५८३ 

 
ततै्तरिय यजवुदे सांरहता ब्राह्मण व आिण्यक ह्या ग्रांथत्रयाच े{ओवी क्रमाांक१९४   त े १९६} वगीकिण  
पढुीलप्रमाण े:- 

प्रश्न अनवुाक पन्नासा    दशक   
  ८२    १२२१ २१९८   २४०६ 

-----------------------------------------------------------------------------------    

ओवी क्रमाांक  १९९   त े२१० 
 व्यासमरुनांनी जरैमनी ह्या रतसऱया रशष्ाला सामवदेाचा रवस्ताि कथन केला. 

वदे सामवदे 
उपवदे  गाांधवि 
गोत्र कश्यप 
दवैत रवष्ण ु
छांद जगती 

 
सामवदेाच ेस्वरुप :- नहेमी माला धािण किणािा, पाांढि ेिशेमी वस्त्र पाांघिलेला रजतरेिय,  
                            कातड ेधािण  केलेला, दांडधािी   



                                           ॥श्रीगरुुचरित्र आशय॥               ~ 21 ~ 
                अध्याय २६ - वदेरवस्तािकथन 
    

21 
 

डोळे सोनिेी िांगाच ेसयू िप्रकाशासािख ेतजेस्वी, 
उांची सहा हात (कोपिापासनू किांगळीपयतंच ेअांति) लाांब 

सामवदेाच्या हजाि* शाखा = पतांजली व्याकिण भाष्ामध्यें ‘सहस्रवत्माि सामवदे’ अस े
वचन आह.े पिांत ुसामवदेाच्या हजािो शाखाांची मारहती उपलब्ध नसल्यान े, सामवदेाच्या 
भदेाांच ेप्रमाण माहीत नाही, अस ेह्या ओवीतनू (ओवी क्रमाांक  २०३) व्यक्त केलेले रदसत.े 
सामवदेाच ेभेद :-   
भेद क्रमाांक भदेाच ेनाव 

परहला आसिुायणी 
दसिा वासिुायणी 
रतसिा वातांतवये 
चौथा प्राांजली 
पाचवा ऋग्वनैरवध 
सहावा प्राचीनयोग्य 
सातवा ज्ञानयोग्य 
आठवा िाणायनी भदेाच ेनऊ भदे :-१) ‘िाणायनी’ २) ‘शाट्यायनी’  ३) ‘शाट्या 

मदु्गक’, ४) ‘खल्वला’,  ५) ‘महाखल्वा’,  ६) ‘लाड्ग.ला’, ७) ‘कौथमुा’, ८)  
‘गोतम’, ९) जरैमनी  

------------------------------------------------------------   
ओवी क्रमाांक २१२ त े२२०  
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 व्यासमरुनांनी  ‘समुांत’ु  ह्या  चौथ्या रशष्ाला  अथविवदेाचा रवस्ताि कथन केला. 
ह्या अथविवदेाला उपवदे आह,े हे ऐका. ह्यातील ‘शस्त्रशास्त्र’ रसद्धाांताच ेगोत्र ‘वतैान’ आह.े 

अधधदवैत इांद्र 
छांद अनषु्टपु ् 
िांग प्रखि उग्र भयांकि काळा 
रूप स्वचे्छारूप, रववाहबांधन मानणािा,  

वकृ्षासािखा एका जागी रिि िाहून सवांना छाया दणेािा 
काम े हलकी काम ेकिणािा 

{ कोणतहेी काम किण्यात कमीपणा न मानणािा } 
उरिष्ट रवश्व रनमा िण 

अथविवदेाच े ९ भेद पढुीलप्रमाण े:- 
परहला पपै्पलाद 
दसिा दाांत 
रतसिा प्रदाांत 
चौथा तौत 
पाचवा औत 
सहावा ब्रह्मदपलाश 
सातवा शौनकी 
आठवा वदेदशी 
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नववा चािणरवद्या 
कल्प नावाच ेअथविवदेाच ेउपग्रांथ :- ’नक्षत्र’,’रवधी’,’रवधान’,’सांरहता’,’शाांरत’ 
                       श्रीगरुुां नी गरव िष्ठ ब्राह्मणाांना कथन केलेल्या वदे-रवस्तािातनू ‘४५० 
वषांपवूी उपलब्ध असलेल्या वदे-रवषयक मारहतीच े सांकलन’ हा अनमोल ठेवा 
श्रीगरुुचरित्रकािाांनी भावी रपढ्ाांच्या हवाली केलेला आह.े 

॥श्रीगरुुदवे दत्त॥ 
 

 
 
  
 
 

 
  
 


