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छाते्रभ्यः िनदेशाः 

िप्रय छात्राः !

अचाययिितीयसत्रारे्द्ध ततृीयपत्र े भवतां स्वागतम ् । पाठ्यक्रमेऽिस्मन् 

कात्यायनश्रौतसतू्रस्य िितीयाध्यायः, ऄिपच श्रीमत्सायणाचाययिवरिचतायाः 

ऋग्वेदभारयभिूमकायाः मन्त्त्रब्राह्मणात्मकत्वं वेदस्य आित प्रकरणात ् ग्रन्त्थसमाििपययन्त्तं च िनिदयष्टौ 

स्तः ।

यद्यिप भवन्त्तः ग्रन्त्थियस्यास्याध्ययनं स्वस्वकक्षास ु यथािविध यथासम्भवं च 

कृतवन्त्तः स्यरुरित िवश्वासः । तथाप्यधनुा पररिस्थितरकूला न वतयते स्वकक्षायामपुस्थातिुमित 

िधयाऽत्र पाठ्यक्रमे िनिदयष्टग्रन्त्थेभ्यः कितपयानां मखु्यििदनूामलु्लेखः कृतः । स्वकक्षास ु

पवूयमधीतिवषयत्वेऽिप परीक्षासन्त्नाहदृष््टया आमािन ििन्त्दनू्त्यध्येतव्यानीित ऄत्र प्रदत्तािन वतयन्त्ते । 

ऄतः भवन्त्तः िवषयािनमान ्मनिस सन्त्धायय स्वाध्यायरताः भवन्त्त ुऄिप च संशयोत्पन्त्ने 

सित स्वगरुुिभः साकं सम्पकं िवधाय िछन्त्नसंशयाः भवन्त्त ुआित िनदशेः । 



•कात्यायनश्रौतसूत्रस्य प्रणेता महिषयकात्यायनः ।

•कात्यायनश्रौतसूते्र षड्िवंशितरध्यायाः सिन्त्त ।

•िितीयाध्याये दशयपूणयमासेिटः विणयता ।

•िितीयाध्याये ऄटौ किडडकाः सिन्त्त ।

•िितीयाध्यायस्य प्रथमं सूतं्र ‘पूवाां पौणयमासीमुत्तरां वोपवसेत’् आित ।



ब्रह्मवरणप्रितपादनम्

ऄिननहोतं्र हुत्वा ब्रह्माणं वणृीते ब्रिह्मष्ठं ‘भूपते भुवनपते महतो

भूतस्य पते ब्रह्माणं त्वा वणृीमहे’ आित । (2.1.17)



वाङ्िनयमलोपे वैरणमन्त्त्रपाठिवधानम्

व्याहृत्य वैरणवं मन्त्तं्र जपेत् । (2.2.6) 

ऄध्वयुयश्च। (का.श्रौ.स.ू 2.2.7) 



प्रणीताप्रणयनम्

प्रणयं यजं्ञ देवता वधयय त्वं नाकस्य पषेृ्ठ यजमानो ऄस्तु । सतऋषीणां सकृुतां

यत्र लोकस्तते्रमं यजं्ञ यजमानं धेह्यों प्रणयेित प्रणीताः प्रसौित । 2.2.8 



ऄपां प्रणयनाय ब्रह्मानुज्ञाप्राथयना

ब्रह्मन् ऄपः प्रणेरयािम यजमान वाचं यच्छेत्याह (2.3.2) 



हिवरकृदेहीत्याह्वानन्त्तरं पत्न्त्या अननीधे्रण वा ऄवघातिवधानम्

ऄतः पत्न्त्यवहन्त्त्यन्त्यो वा (2.4.14)



दशयपूणयमासेटौ हिवषः ऄवहननपेषणािदिियाः



•सायणाचाययकृतवेदभारयस्य नाम माधवीयवेदाथयप्रकाश आित ।

•सायाणाचाययस्य ज्योष्ठभ्रातुः नाम माधवाचाययः ।

•सायणाचाययस्य िपतुः नाम मायणः, मातुः नाम श्रीमती आित ज्ञायते ।

•गोते्रण सायणाचाययः भारिाजगोत्रः ऄभवत् ।

•ऄस्य ऄनुजस्य नाम भोगनाथः ।

•िवजयनगरसाम्राज्यस्य महामिन्त्त्ररासीत् ।

•सायणाचाययः सवयप्रथमं कृरणयजुवेदस्य तैित्तरीयसंिहतायाः भारयं

व्यरचयत् ।

श्रीमत्सायणाचाययकृता ऋनवेदभारयभूिमका



वेदेषु मन्त्त्रभागस्य प्रामाडयिनरूपणम्

मन्त्त्रभागस्य प्रामाडयं नास्तीित पूवयपक्षः



मन्त्त्रभागस्य प्रामाडयमस्तीित िसर्द्ान्त्तः



मन्त्त्राणाम ्ऄथयबोधकत्विनरूपणम्

मन्त्त्राः ऄबोधका आित पूवयपक्षः



मन्त्त्राणाम ्ऄथयबोधकत्विनरूपणम्

मन्त्त्राः ऄथयबोधका आित िसर्द्ान्त्तः



ब्राह्मणभागस्य प्रामाडयिनरूपणम्

पूवयपक्षः

िसर्द्ान्त्तः



वेदस्य ऄनुबन्त्धचतुटयम्



ऄध्ययनिविधफलिनरूपणम्

ऄध्ययनिवधेः ऄदृटाथयत्वं साधयित पूवयपक्षः



ऄध्ययनिवधेः दृटमेव फलिमित िसर्द्ान्त्तः



‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ आित िविधवाक्यिवचारः

िविधरयम् ऄथायवबोधपययन्त्तः आित पूवयपक्षः



‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ आित िविधवाक्यिवचारः

िविधरयम् ऄक्षरग्रहणमात्रावसानः आित िसर्द्ान्त्तः



वेदाङ्गानां सकें्षपेण िनरूपणम्



व्याकरणशास्त्रप्रयोजनािन



िप्रय छात्राः!

ऄत्र िनिदयटमुख्यिबन्त्दूनाम ्ऄध्ययनेन सह ऄधोिलििताः िवषया 

ऄिप िविशरय ऄध्येतव्याः –

दशयपूणयमासयागस्य महत्त्वं प्रयोगिनरूपणं च

वेदाङ्गानां संिक्षतपररचयः महत्त्वं च

श्रीमत्सायणाचाययस्य जीवनवतृ्तम्

प्रिसर्द्ानां वेदभारयकारणां पररचयः

िवद्या ह वै, य अतृणत्त्यिवतथेन, ऄध्यािपता ये गुरं, यमेव िवद्या

शुिचमप्रमत्तम् आित चतुणाां मन्त्त्राणां सभारयम् ऄध्ययनम्

वेदाथयज्ञानप्रशंसा


