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ಪೀಠಿಕೆ - "ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹರರಯೀೋಃ ಅಲೌಕಿಕ ಉಪ್ರಯಂ ಯೀ ಗ್ಾಂಥ ೀ ವೀದಯತಿ ಸ ವೀದೋಃ"
ಎಂಬುವುದರಗಿ. ಅಂದರೆ ಯರವ ಗ್ಾಂಥವು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪಿ ಮತ್ುಿ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತಿಿಗ್ಳಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಉಪ್ರಯವನ್ುು
ಬ ೀಧಿಸುವುದ ೀ ಅದೀ ವೀದ. ಈ ವೀದವು ಪಾಮುಖವರಗಿ ಋಗೆವೀದ, ಯಜುವೀೇದ, ಸರಮವೀದ, ಅಥವೇಣವೀದ
ಎಂಬುದರಗಿ ವಿಭರಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಟದ. ವೀದದ ಮ ಲ್ತ್ತ್ಿವವೀ ಧಮೇಪಾತಿಪ್ರದನೆಯರಗಿದ. ಧಮೇಕೆೆ ಮ ಲ್ ವೀದ
ಎಂಬುವುದರಗಿ ಮನ್ರವದಿ ಸಮೃತಿಕರರರು ಉದ ಘೀಶಿಸಿದರಾರೆ. ಯಜುವೀೇದವು ಯಜ್ಞಪಾಕಿಾಯೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಅತಿಮುಖಯಸರಾನ್ವನ್ುು
ಅಲ್ಂಕರಿಸುತ್ಿದ. ಗ್ದಯರ ಪವರದಂತ್ಹ ವಚನ್ಕೆೆ `ಯಜುಸ್' ಎಂಬುವುದರಗಿ ಪಾಯೀಗ್ವು ವೀದವರಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ
ಪಾಸಿದಧವರಗಿದ. ``ಅನಿಯತರಕ್ಷರ ಅವಸರನೆ ೀ ಯಜುೋಃ'', ``ಗ್ದರಯತ್ಮಕೆ ೀ ಯಜುೋಃ'' ಎಂಬುವುದರಗಿ ಯಜುಸ್
ಪದದ ನಿವೇಚನ್ವು ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿಬರುತ್ಿದ
ಬೀಜರಕ್ಷರ - ವೀದ, ಯರಗ್, ಜ್ಞರನ್, ಶ್ುಾತಿ, ಸುಖ, ದುೋಃಖ, ಶ್ೌಾತ್, ಸರಮತ್ೇ, ತರಂತಿಾಕ, ಪ್ೌರರಣಿಕ, ಸರರಸವತ್,

ಆರ್ೀೇಯ, ಅಗಿುಮಂಥನ್, ಕೃಷಿ, ಆಯುಷ್ೆಮೇ, ಕಟ್ಟಟಗೆಯನ್ುು ತ್ಯರರಿಸುವಿಕೆ, ಸವಯಂಪ್ರಕ, ಗ್ೃಹವಸುಿಗ್ಳ
ನಿರ್ರೇಣ, ಕುಂಬರರನ್ ಕೆಲ್ಸ, ನೆಯೆೆಯವನ್ ಕೆಲ್ಸ, ಲ ೀಹಕರರನ್ ಕರಯೇ, ಹ ಲ್ಲಗೆಯವನ್ ಕೌಶ್ಲ್ತೆ , ಪಶ್ುಪ್ರಲ್ನೆ,
ರಥನಿರ್ರೇಣ

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ದಲ್ಲಿ ಯೇ ಅತಿಮುಖ್ಯ ವಾದ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು
ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಗರಿಮೆಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಅನವ ೇಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅೆಂತಃಸತ್ ವ ರೂಪವಾದ ವೇದವು ಗೇಚರವಾಗುತ್ ದೆ .
ಹಿಮಾಲಯದೆಂದಾರಂಭಿಸಿ ಕನ್ಯಯ ಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಹಿೆಂದೂಸ್ಥಾ ನವೆಂದು
ಕರೆಯುತ್ತ್ ರೆ ಎೆಂಬ ವಿಷಯ ಎಲಿ ರಿಗೂ ತಿಳಿದದೆದ ೇ ಆಗಿದೆ.
"ಹಿೇನಂಚ ದೂಷಯತ್ಯ ೇವ ಹಿೆಂದುರಿತ್ಯಯ ಚಯ ತೇ ಪ್ರಿ ಯೇ" ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಮೇರುತಂತಿ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಪ ಟ್ಟಿ ದೆ.
ಕೆಟ್ಿ ಕಾಯಯಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಿ ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳನ್ನು
ದೂಷಿಸುವ ಸಮುದಾಯವು ಹಿೆಂದೂ ಪದದೆಂದ
ಕರೆಯಲಪ ಡುತ್ ದೆ.
ದುಷಿ
ಸಂಸ್ಥಕ ರಗಳನ್ನು
ಖಂಡಿಸುವ
ಶ್ಕ್ತ್ ಯು
ಶಿಷಿ
ಸಂಸ್ಥಕ ರಗಳಿೆಂದ
ಸುಸಂಸಕ ೃತನ್ಯದವನಿಗೆ ಮಾತಿ ಸಿದಿ ಸುತ್ ದೆ. ಅೆಂತಹ ಶಿಷಿ ಸಂಸ್ಥಕ ರಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸುವುದು ವೇದವೇ
ಆಗಿದೆ. ವೇದವೆಂದರೇನ್ನ ? ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿ ವಿಧ ? ವೇದದ ಉಗಮ ಹೇಗೆ ? ವೇದದ ಪಿ ಯೇಜನವೇನ್ನ ?
ಎೆಂಬ ಈ ಪಿ ಶ್ನು ಗಳು ಮನಸಿಿ ನ್ಯಳದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ ವ. ಕೃಷಣ ಯಜುವೇಯದದ ತೈತಿ್ ರಿೇಯ ಸಂಹಿತ್ಗೆ
ಸ್ಥಯಣರು ಬರೆದ ಭಾಷಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಪದವನ್ನು ಹಿೇಗೆ ವಿಸ್ ರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಇಷಿ ಪ್ರಿ ಪ್ರ್ ಅನಿಷಿ
ಪರಿಹಾರಯೇೋಃ ಅಲೌಕ್ತಕ ಉಪ್ರಯಂ ಯೇ ಗಿ ೆಂಥೇ ವೇದಯತಿ ಸ ವೇದಃ" ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ. ಅೆಂದರೆ
ಯಾವ ಗಿ ೆಂಥವು ಇಷಿ ಪ್ರಿ ಪ್ರ್ ಮತ್ಯ್ ಅನಿಷಿ ನಿವೃತಿ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲೌಕ್ತಕ ಉಪ್ರಯವನ್ನು ಬೇಧಿಸುವುದೇ
ಅದೇ ವೇದ. ಈ ವೇದವು ಪಿ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಋಗೆವ ೇದ , ಯಜುವೇಯದ , ಸ್ಥಮವೇದ , ಅಥವಯಣವೇದ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ದೆ. ವೇದದ ಮೂಲತತ್ ವ ವೇ ಧಮಯಪಿ ತಿಪ್ರದನಯಾಗಿದೆ. ಧಮಯಕೆಕ ಮೂಲ
ವೇದ ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಮನ್ಯವ ದ ಸಮ ೃತಿಕಾರರು ಉದಘ ೇಶಿಸಿದಾದ ರೆ. ಯಜುವೇಯದವು ಯಜ್ಞಪಿ ಕ್ತಿ ಯೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅತಿಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ ದೆ. ಗದಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ವಚನಕೆಕ `ಯಜುಸ್' ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ
ಪಿ ಯೇಗವು ವೇದವಾಙ್ಮ ಯದಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿದಿ ವಾಗಿದೆ. ``ಅನಿಯತ್ತಕ್ಷರ ಅವಸ್ಥನೇ ಯಜುೋಃ'', `` ಗದಾಯ ತಮ ಕೇ
ಯಜುೋಃ '' ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಯಜುಸ್ ಪದದ ನಿವಯಚನವು ಅಲಿ ಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ ದೆ.
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ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಮಯವನ್ನು ನ್ಯಲ್ಕಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಶ್ರಿ ತ, ಸ್ಥಮ ತಯ, ತ್ತೆಂತಿಿ ಕ,
ಪೌರಾಣಿಕ ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನಯದು ಶ್ರಿ ತಕಮಯ ಅೆಂದರೆ ಶ್ರಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಪ ಟ್ಿ
ಸೇಮಯಾಗ, ರಾಜಸೂಯಾದ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು. ಇೆಂತಹ ಶ್ರಿ ತಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ಕ ಅನೇಕ
ಪುರೇಹಿತರ ಅವಶ್ಯ ಕತ್ ಇರುತ್ ದೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಿ ಧಾನವಾಗಿ ನ್ಯಲ್ಕಕ ಗಣಗಳಿರುತ್ ವ. ಹೇತೃಗಣ,
ಅಧವ ಯುಯಗಣ,
ಉದಾಾ ತೃಗಣ,
ಬಿ ಹಮ ಗಣ
ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ.
ಯಾವ
ವಯ ಕ್ತ್ ಯು
ಯಜುಶ್ಶಾ
ಖೆಯವನ್ಯಗಿರುತ್ತ್ ನೇ, ಯಜುವೇಯದಾಧಾಯ ಯಿಯಾಗಿರುತ್ತ್ ನೇ ಆತನ್ನ `ಅಧವ ಯುಯ' ಎೆಂಬಪದದೆಂದ
ಕರೆಯಿಸಿಕಳುು ತ್ತ್ ನ. ಈತನ್ನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅತಿಮುಖ್ಯ ವಾದ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಹೆಂದರುತ್ತ್ ನ.
ಕಮಾಯಚರಣೆಗೆ ಅಗಿ ಪ್ರಿ ಶ್ಸ್ ಯ ವನಿು ತ್ ಭಾರತಿೇಯರು ಯಜುವೇಯದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೆಂಡುಬಂದರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿೆಂದಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶ್ಶಖೆಗಳು
ಕಂಡುಬರುತ್ ವ. ``ಏಕಶ್ತಂ ಅಧವ ಯುಯಶ್ಶಖಾ '' ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಮಹಾಭಾಷಯ ದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲ್ಲಯು
ನ್ನಡಿದದಾದ ನ. ಆದರೆ ಸಂಪಿ ತಿ ಅನೇಕಶ್ಶಖೆಗಳು ಉಪಲಬಿ ವಾಗುತಿ್ ಲಿ . ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಆರು ಶ್ಶಖೆಗಳು
ಉಪಲಬಿ ವಾಗುತಿ್ ವ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ1) ಕಾಟ್ಕ ಸಂಹಿತ್
2) ಕಪ್ರಷಠ ಲಕ ಸಂಹಿತ್
3) ಮೈತ್ತಿ ಯಣಿೇಯ ಸಂಹಿತ್
4) ತೈತಿ್ ರಿೇಯ ಸಂಹಿತ್
5) ವಾಜಸನೇಯಿ ಸಂಹಿತ್ಯ ಕಾಣವ ಶ್ಶಖೆ
6)ವಾಜಸನೇಯಿ ಸಂಹಿತ್ಯ ಮಾಧಯ ೆಂದನ ಶ್ಶಖೆ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನ್ಯಲ್ಕಕ ಶ್ಶಖೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷಣ ಯಜುವೇಯದವೆಂದು, ಕನೇಯ ಎರಡು ಶ್ಶಖೆಗಳಿಗೆ
ಶ್ರಕಿ ಯಜುವೇಯದವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತ್ ರೆ. ಕೃಷಣ ಯಜುವೇಯದದಲ್ಲಿ
ವಿನಿಯೇಗವಾಕಯ ಗಳು ಹಾಗೂ
ಮಂತಿ ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ ವ. ಶ್ರಕಿ ಯಜುವೇಯದವಾದರೇ ಕೇವಲ ಮಂತ್ತಿ ತಮ ಕವಾಗಿದೆ. ಯಜುವೇಯದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯೆಂದು ಪಿ ಸಿದಿ ಯನ್ನು ಹೆಂದದೆ. ಹಿೆಂದೆ ತಮಮ ತಪೇಬಲದೆಂದ
ವೇದವನ್ನು ಆತಮ ಸ್ಥಕ್ತಷ ೇಕರಿಸಿಕೆಂಡ ವಾಯ ಸರು ವೈಶಂಪ್ರಯನರಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಅಧಾಯ ಪ್ರಸುತ್ತ್ ರೆ .
ವೈಶಂಪ್ರಯನರಾದರೇ ತಮಮ ಶಿಷಯ ನ್ಯದ ಯಾಜ್ಞವಲಕ ಯ ನಿಗೆ ಯಜುವೇಯದವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ಕಾರಣದೆಂದ ಕುಪ್ರತರಾದ ವೈಶಂಪ್ರಯನರು ತನಿು ೆಂದ ಅಭ್ಯ ಸಿಸಲಪ ಟ್ಿ ೆಂತಹ
ವೇದವನ್ನು
ಪುನಃ
ತನಗಪ್ರಪ ಸಬೇಕೆೆಂಬುದಾಗಿ
ಯಾಜ್ಞವಲಕ ಯ ರನ್ನು
ಆಗಿ ಹಿಸುತ್ತ್ ರೆ.
ಗುರುವಾಕಯ ಪರಿಪ್ರಲನಗಾಗಿ ಅಭ್ಯ ಸಿಸಿದ ಸಮಸ್ ವೇದವನ್ನು ಯಾಜ್ಞವಲಕ ಯ ರು ತಮಮ ಗುರುಸನಿು ಧಿಯಲ್ಲಿ
ವಮನ (ವಾೆಂತಿ) ಮಾಡುತ್ತ್ ರೆ. ಮತ್ಯ್ ಳಿದ ವೈಶಂಪ್ರಯನ ಶಿಷಯ ರು ತಿತಿ್ ರಿ (ಒೆಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ತಷ ವಿಶೇಷ )
ಎೆಂಬ ಪಕ್ತಷ ಯ ರೂಪವನ್ನು
ತ್ತಳಿ ಯಾಜ್ಞವಲಕ ಯ ರಿೆಂದ ವಮಿಸಲಪ ಟ್ಿ ವೇದವನ್ನು
ಭ್ಕ್ತಷ ಸುತ್ತ್ ರೆ.
ಭ್ಕ್ತಷ ಸಲಪ ಟ್ಿ ಈ ವೇದವು ಮುೆಂದೆ `ತೈತಿ್ ರಿೇಯ ಶ್ಶಖೆ' ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಪಿ ಸಿದಿ ಯನ್ನು ಹೆಂದುತ್ ದೆ. ಪುನಃ
ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯ ಸಿಸಲ್ಕ ಇಚ್ಛಿ ತರಾದ ಯಾಜ್ಞವಲಕ ಯ ರು ಸೂಯಯನನ್ನು ಕುರಿತ್ಯ ತಪಸಿ ನ್ಯು ಚರಿಸಿ ಪುನಃ
ವೇದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ್ ರೆ. ವೇದೇಪದೇಶ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸೂಯಯನ್ನ ಸವ ತಃ `ವಾಜೇ' ಎೆಂಬ
ದೇವತ್ತರೂಪದಲ್ಲಿ
ಪಿ ತಯ ಕ್ಷನ್ಯಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲಕ ಯ ರಿಗೆ ವೇದವನ್ನು
ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತ್ ನ. ಆದಕಾರಣ
ಶ್ರಕಿ ಯಜುವೇಯದವು `ವಾಜಸನಿೇಯ ಶ್ಶಖೆ' ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಪಿ ಸಿದಿ ಯನ್ನು ಹೆಂದದೆ.
ಕೃಷಣ ಯಜುವೇಯದದ ತೈತಿ್ ರಿೇಯಶ್ಶಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥರಸವ ತ ಮತ್ಯ್ ಆರ್ಷಯಯ ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಎರಡು
ರಿೇತಿಯಾದ
ಅಧಯ ಯನ
ಕಿ ಮಗಳಿವ.
ಸ್ಥರಸವ ತಕಿ ಮವು
ಕೇವಲ
ಅಧಯ ಯನೇದೆಿ ೇಶ್ದೆಂದ
ವಿಭಾಗಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ದಾದ ಗಿದೆ. ಸ್ಥರಸವ ತಕಿ ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತ್ , ಬ್ರಿ ಹಮ ಣ, ಆರಣಯ ಕ ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಮೂರು
ವಿಭಾಗವನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಹಿತ್ತಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಏಳು ಕಾೆಂಡಗಳಿದುದ , ಪಿ ತಿಕಾೆಂಡವೂ ಅನೇಕ
ಪಿ ಶ್ು ಗಳೆಂಬ ಪಿ ವಿಭಾಗದೆಂದ ವಿಭ್ಜಸಲಪ ಟ್ಟಿ ದೆ. ಬ್ರಿ ಹಮ ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಅಷಿ ಕಗಳೆಂಬ
ಮೂರು ಅಧಾಯ ಯಗಳಿವ. ಪಿ ತಿಯೆಂದು ಅಷಿ ಕದಲ್ಲಿ ಯೂ ಎೆಂಟೆಂಟು ಉಪ್ರಧಾಯ ಯಗಳಿವ.
ಅದೇರಿೇತಿಯಾಗಿ ಆರಣಯ ಕದಲ್ಲಿ
ಏಳು ಅಧಾಯ ಯಗಳಿವ. ಸಂಹಿತ್ತಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂತಿ ಗಳು ಹಾಗೂ
ಬ್ರಿ ಹಮ ಣಗಳು ಸಂಮಿಶ್ಿ ವಾಗಿವ .ಅದೇರಿೇತಿ ಬ್ರಿ ಹಮ ಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂತಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿ ಹಮ ಣಗಳು
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ಸಂಮಿಶ್ಿ ವಾಗಿವ . ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ದಶ್ಯಪೂಣಯಮಾಸವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರಿ ತಯಾಗಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಿಕಡುತ್ ವ. ಕಮಾಯನ್ನಷ್ಠಠ ನಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಉಚಾ ರಿಸಲಪ ಡುವ
ವೇದವಾಕಯ ಗಳು ಮಂತಿ ಗಳೆಂಬಪದದೆಂದ ವಯ ವಹರಿಸಲಪ ಡುತ್ ವ. ಕಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸ ಬೇಕು,
ಕಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ , ಕಮಯವನ್ನು ಯಾರು ಆಚರಿಸಬೇಕು , ಕಮಯಕೆಕ ಎನ್ನ ಫಲ , ಕಮಯವನ್ನು
ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎೆಂಬೇವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಾಕಯ ಗಳು ಬ್ರಿ ಹಮ ಣವೆಂಬ
ಪದದೆಂದ ಕರಯಲಪ ಡುತ್ ವ . ಆರಣಯ ಕಭಾಗವು ಹೆಚ್ಛನದಾಗಿ ಅಧಾಯ ತಮ ವಿದೆಯ ಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ ದೆ. ಇದೇ
ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಆಷಯಪ್ರಠಕಿ ಮದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿ ಜಾಪತಯ , ಸೌಮಯ , ಆಗೆು ೇಯ, ವೈಶ್ವ ದೇವ, ಸ್ಥವ ಯಂಭುವ
ಎೆಂಬುವುದಾಗಿ ಐದು ಅಧಾಯ ಯಗಳು ಪಿ ಸಿದಿ ವಾಗಿವ. ಕಮಾಯನ್ನಷ್ಠಠ ನವು ಆರ್ಷಯಯಪ್ರಠಕಿ ಮದಲ್ಲಿ ಯೇ
ನಡೆಯುತ್ ದೆ.
ತೈತಿ್ ರಿೇಯ
ಸಂಹಿತ್
ಯಂತ್
ಮೈತ್ತಿ ಯಣಿೇಯ
ಹಾಗು
ಕಠಸಂಹಿತ್ಗಳೂ
ಗದಯ ಪದಾಯ ತಮ ಕವಾಗಿವ . ಮೈತ್ತಿ ಯಣಿೇಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಲ್ಕಕ ಹಾಗು ಕಠದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾೆಂಡಗಳಿವ . ಕಪ್ರಷಠ ಲ
ಸಂಹಿತ್ಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳುಮಾತಿ ಉಪಲಬಿ ವಿದೆ.
ಅದೇರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಶ್ರಕಿ ಯಜುವೇಯದದಲ್ಲಿ
ನಲವತ್ಯ್
ಅಧಾಯ ಯಗಳು ಪಿ ಸಿದಿ ವಾಗಿವ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಮೊದಲನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ದಶ್ಯಪೂಣಯಮಾಸಯಾಗೇಪಯೇಗಿ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಿಕಡುತ್ ದೆ.
ದವ ತಿೇಯಾಧಾಯ ಯವು ಪ್ರೆಂಡಪ್ರತೃಯಜ್ಞವನ್ನು ಪಿ ಕಟ್ಟೇಕರಿಸುತ್ ದೆ. ತೃತಿೇಯಾಧಾಯ ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಿು ಹೇತಿ
ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಿ ೇಖ್ವಾಗಿವ. ನ್ಯಲಕ ನೇ ಅಧಾಯ ಯದೆಂದ ಎೆಂಟ್ನ ಅಧಾಯ ಯ ಪಯಯೆಂತವಾಗಿ
ಅಗಿು ಷ್ಿ ೇಮ ಯಾಗವು ವಿವರಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ದೆ. ವಾಜಪೇಯ, ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಗಳು ಒೆಂಬತ್ ನೇ
ಅಧಾಯ ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವ. ಹತ್ ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ತಿ ಮಣಿ ಯಾಗವು ಉಲ್ಲಿ ಖಿತವಾಗಿದೆ. ಹನು ೆಂದನೇ
ಅಧಾಯ ಯದೆಂದ ಹದನೆಂಟ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯದವರೆಗೆ ಅಗಿು ಚಯನ, ಅಗಾು ಯ ಧಾನ, ಗರುಡಾಕಾರವೇ ಮುೆಂತ್ತದ
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವೇದನಿಮಾಯಣಕಿ ಮ, ಶ್ತರುದಿ ೇಯ ಯಾಗ , ವಸೇಧಾಯರಾ ಹೇಮ, ರಾಷಿ ರಭೃತ್ ಹೇಮ
ಇತ್ತಯ ದಗಳು ವಿವರಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವ. ಹತ್್ ೆಂಬತ್ ನೇ ಅಧಾಯ ಯದೆಂದ ಪರಿಶಿಷಿ ವು ಆರಂಭಿಸಲಪ ಡುತ್ ದೆ.
ಇಪಪ ತ್ಯ್ , ಇಪಪ ತ್್ ೆಂದನೇ ಅಧಾಯ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ ಸಂಗಿ ಹಕಿ ಮವು ವಿಚ್ಚರಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವ. ಇಪಪ ತ್್ ರಡರಿೆಂದ
ಇಪಪ ತ್್ ೈದನೇ ಅಧಾಯ ಯದವರೆಗೆ ಅಶ್ವ ಮೇಧವು ವಿವರಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ದೆ. ತದನಂತರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷಮೇಧ
, ಸವಯಮೇಧ, ಪುತಿ ಮೇಧಾದಗಳು ವಿವರಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವ. ಅೆಂತಿಮಾಧಾಯ ಯವು ಈಶ್ಶವಾಸಯ ೇಪನಿಷತಿ್ ನಿೆಂದ
ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಎಲಾಿ ಅೆಂಶ್ಗಳು ಕೃಷಣ ಯಜುವೇಯದದಲ್ಲಿ ಯೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವ.
ಪ್ರಶ್ಶಾ ತಯ ಸಂಶೊಧಕರು ವೇದೇಗಮಕಾಲವನ್ನು ಸಂಶೊಧಿಸುವಕಾಯಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಿ ಯತು ಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿದಾದ ರೆ . ಆದರೆ ಭಾರತಿೇಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವೇದವು ಅಪೌರುರ್ಷಯವಗಿ ಪಿ ಸಿದಿ ಯನ್ನು ಹೆಂದದೆ .
ಅೆಂದರೆ ವೇದವು ಯವುದೇ ಒೆಂದು ವಯ ಕ್ತ್ ಯಿೆಂದರಚ್ಛಸಲಪ ಟ್ಟಿ ದೆ ಎೆಂಬುವುದನ್ನು
ಭಾರತಿೇಯ
ದಾಶ್ಯನಿಕರು ಒಪುಪ ವುದಲಿ . ಹರತ್ತಗಿ ವೇದವು ಋಷಿ ಮುನಿ ಗಳಿೆಂದ ಆತಮ ಸ್ಥಕ್ತಷ ೇಕರಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ದೆ
ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ ದಾಶ್ಯನಿಕರು ಪಿ ತಿಪ್ರದಸುತ್ತ್ ರೆ .
ಅನ್ಯದನಿಧನ್ಯ ನಿತ್ತಯ ವಾಗುತಿ ೃಷ್ಠಿ ಸವ ಯಂಭುವಾ |
ಶಿವಾದಾಯ ಋಷಿಪಯಯನ್ಯ್ ೋಃ ಸಮ ತ್ತಯರ„ಸಯ ನ ಕಾರಕಾೋಃ ||
ಎೆಂಬ ಪುರಾಣವಾಕಯ ಗಳು ಕೂಡ ವೇದವು ನಿತಯ ಹಾಗು ಅಪೌರುರ್ಷಯ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥರುತ್ ವ.
ವೇದಕ್ ಕಮಯಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕಾಕ ಗಿ ಶ್ರಿ ತಸೂತಿ ಗಳು ಋಷಿಮುನಿಗಳಿೆಂದ ರಚ್ಛಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವ. ಈ
ಶ್ರಿ ತಸೂತಿ ಗಳು
ಪಿ ತಿ
ವೇದಗಳಿಗು
ಪಿ ತ್ಯ ೇಕವಾಗಿಯೇ
ಉಪಲಬದ ವಾಗುತ್ ವ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಕೃಷಣ ಯಜುವೇಯದಕೆಕ ಆಪಸ್ ೆಂಬ ಶ್ರಿ ತಸೂತಿ , ಬೇಧಾಯನಿೇಯ ಶ್ರಿ ತಸೂತಿ ಹಾಗು ಸತ್ತಯ ಷ್ಠಡಿೇಯ
ಶ್ರಿ ತಸೂತಿ ಗಳು ಉಪಲಬದ ವಾಗಿವ. ಅದೇರಿೇತಿಯಾಗಿ ಶ್ರಕಿ ಯಜುವೇಯದಶ್ಶಕೆUಕಾತ್ತಯ ಯನ ಶ್ರಿ ತಸೂತಿ ವು
ದರಕುವುದು
ವೇದವು ಕೇವಲ ಧಾಮಿಯಕ ಕ್ತಿ ಯೆಗಳಿಗಷ್ಿ ೇ ಉಪಯುಕ್ ವಾಗಿಲಿ . ಹರತ್ತಗಿ ಅಗಿು ಮಂಥನ , ಕೃಷಿ ,
ಆಯುಷಕ ಮಯ , ಕಟ್ಟಿ ಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ , ಸವ ಯಂಪ್ರಕ , ಗೃಹವಸು್ ಗಳ ನಿಮಾಯಣ , ಕುೆಂಬ್ರರನ
ಕೆಲಸ , ನಯೆಾ ಯವನ ಕೆಲಸ , ಲೇಹಕಾರನ ಕಾಯಯ , ಹಲ್ಲಗೆಯವನ ಕೌಶ್ಲತ್ , ಪಶ್ರಪ್ರಲನ ,
ರಥನಿಮಾಯಣ ,ಸಂಗಿೇತವಾದಯ ವೇ ಮುೆಂತ್ತದ ವಿಷಯಗಳು ಸುಸಪ ಷಿ ವಾಗಿ ಪಿ ತಿಬೆಂಬಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವ. ಸಮಸ್
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ಜಾಾ ನ್ಯಗಾರವಾಗಿರುವ ವೇದಾಧಯ ಯನದೆಂದ ಸುಸಂಸಕ ೃತರಾದವರು ಇಹಪರದಲ್ಲಿ ಯೂ ಕೂಡ
ಧಮಾಯನ್ನಷ್ಠಠ ನಜನಯ ವಾದ ಸುಖ್ವನ್ನು ಹೆಂದುತ್ತ್ ರೆೆಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲಿ .
ಲೇಖನ್ದಲ್ಲಿ ಆದೃತಗರ ಂಥಗಳು:
1. ಮನುಸಮ ೃತಿ - ಪಂಡಿತಪರಮೇಶ್ವ ರ ಭ್ಟ್ಿ ಕೃತ ಸರಲಾ ಭಾಷ್ಠಟ್ಟೇಕಾ ಸಮಲಂಕೃತ, ವಿ ಜಜೇವನ
ಪ್ರಿ ಚಯ ಭಾರತಿೇ ಗಿ ೆಂಥಮಾಲಾ ಚೌಕಾೆಂಬ್ರ ಸಂಸಕ ೃತ ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನ ದೆಹಲ್ಲ
2. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ ಯ ಸಮ ೃತಿ - ವಿಜಾಾ ನೇಶ್ವ ರ ಕೃತ ಮಿತ್ತಕ್ಷರ ಸಂಸಕ ೃತ ಟ್ಟೇಕಾ ತಥಾ ಡಾ||
ಗಂಗಾಸ್ಥಗರರಾಯಕೃತ ಹಿೆಂದೇ ಟ್ಟಕಾ ಸಹಿತ, ವಿ ಜಜೇವನ ಪ್ರಿ ಚಯ ಭಾರತಿೇ ಗಿ ೆಂಥಮಾಲಾ
ಚೌಕಾೆಂಬ್ರ ಸಂಸಕ ೃತ ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನ ದೆಹಲ್ಲ
3. ಪರಾಶರಸಮ ೃತಿ - ಪಂಡಿತ್ ಗುರುಪಿ ಸ್ಥದ ಶ್ಮಾಯ, ಚೌಕಾೆಂಬ್ರ ಸಂಸಕ ೃತ ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನ ದೆಹಲ್ಲ
4. ನಿರ್ೇಯಸಂಧು - ಕಮಲಾಕರಭ್ಟ್ಿ , ಸಂಪ್ರದಕಃ ಶಿಿ ೇನ್ಯರಾಯಣ ಆಚ್ಚಯಯೋಃ, ಚೌಕಾೆಂಬ್ರ
ಸಂಸಕ ೃತ ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನ ವಾರಣಾಸಿ.
5. ಧಮೇಸಂಧು - ಸಂಪ್ರದಕ ಶಿಿ ೇ ವಾಸುದೇವಲಕ್ಷಮ ಣ ಶ್ಶಸಿ್ ರೇ ಪಣಶಿೇಕರ, ಚೌಕಾೆಂಬ್ರ ಸಂಸಕ ೃತ
ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನ ದೆಹಲ್ಲ
6. ಯೀಗೀಪನಿಷತ್ - ಸಂಪ್ರದಕರು ಪಂಡಿತ್ ಮಹದೇವಶ್ಶಸಿ್ ರೇ ದ ಅದಾಯ ರ್ ಲೈಬ್ರಿ ರಿ ಎೆಂಡ್
ರಿಸೆಚಯಸೆೆಂಟ್ರ್
7. ಈಶಾದಿದಶೀಪನಿಷದಃ - ಶಂಕರಭಾಷಯ ಸಹಿತಂ ಮೊತಿಲಾಲ್ ಬನರಸಿದಾಸ್.
8. ಮಹರ್ಷೇ ಪತಂಜಲ್ಲಯ ಯೀಗಸೂತರ ಗಳು - ಸಂಸಕ ೃತ ಮೂಲ ಕನು ಡ ವಾಯ ಖಾಯ ನಸಹಿತ,
ಸ್ಥವ ಮಿ ಹಷ್ಠಯನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಠಣ ಶ್ಿ ಮ, ಯಾದವಗಿರಿ ಮೈಸೂರು.
9. ಸಂಖಯ ಕೀಶಃ - ಆಚ್ಚಯಯ ಕೇದಾರನ್ಯಥ ತಿಿ ಪ್ರಠೇ ಸಂಸಕ ೃತಂ ವಾರಣಾಸಿೇ
10. ವಾಚಸಪ ತಯ ಮ್ - ವಾಚಸಪ ್ ತಿ ಮಿಶ್ಿ , ಚೌಕಾೆಂಬ್ರ ಸಂಸಕ ೃತ ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನ ವಾರಣಾಸಿ..
11. ಕಾತ್ತಯ ಯನಶ್ರಿ ತಸೂತಿ ೆಂ- ಮಹಷಿೇಯಕಾತ್ತಯ ಯನಪಿ ಣಿೇತ,
12. ಶಬ್ದ ಕಲ್ಕಪ ದೃಮ - ರಾಜಾ ರಾಧಾಕಾನ್ ದೇವ್, ಚೌಕಾೆಂಬ್ರ ಸಂಸಕ ೃತ ಪಿ ತಿಷ್ಠಾ ನ ವಾರಣಾಸಿ.
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