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वेदपरिचयः 

 अथ वेदः इति - भाििदेशस्य प्राणभूिा वेदाः। ’वेद’ इति शब्दः ’तवद्ञाने’ ’तवद्सत्तायाम्’ ’तवद्लृलाभे’ 

’तवतिचािणे इते्यभ्यः चिुभ्ययः धािुभ्यःतनष्पन्नः। वेदचिुष्टयं भवति, ऋक् वेदः, यजुवेदः, सामवेदः, अथवयवेदः इति च। 

ऋक् वेदः 

 रुच्यिे शू्रयिे यया सा ऋक्। िादृशीनां ऋचां समूह एव ऋगे्वदः। यत्र अथायवसेन पादव्यस्था सा ॠग् इति 

मीमांसकाः। िैत्तिीयसंतहिानुसािेण यञस्य यि् तवधानं तियिे, ितु्त तशतथलं पिं. ऋगे्वदेन तवतहिानुष्ठानं दृढं भवति। 

यद्यतप महाभाषे्य ऋगे्वदस्य तवभागाः एकतवंशतिकाः तनतदयष्टाः, िथातप शाकल-बाष्कल-आश्वलायन-सांख्यायन-

माणु्डक्यायन नामाध्यायाः पञ्चशाखाः तनतदयष्टाः मुख्याः| 

 ऋगे्वदः - सूक्तः - मण्डलम् च भेदेन तिधा तवभज्यिे। सूकं्त चिुतवयधं यथा-ऋत ः, देविा,छन्दः,अथयः इति। 

ऋत दृष्टमन्त्राणां समूह ऋत सूकं्त, देविाथयमन्त्राणां समूहः देविासूकं्त, सामान्यछन्दसां मन्त्राणाम्  समूह 

छन्दसू्सक्तम् ।अथयमन्त्राणां समूह अथयसूक्तम्। ऋगे्वदः मण्डलानुवाकभेदेन अष्टकाध्यायभेदेन च तिधा। 

ऋगे्वदसंतहिायां दशमण्डलातन, पञ्चाशीत्यनुवाकाः अशीत्यतधकपञ्चाशिोत्तिदशसहसं्त्र मन्त्राः सन्ति| 

यमण्डलादािभ्यः - सप्तमण्डलपययिं तवतशष्टकुलऋ ीणां प्राथयना संकतलिा अन्ति। अष्टममण्डले  अतधकििाः 

मन्त्राः कण्वऋ ीणा सह सम्बन्ाः सन्ति। नवममण्डले पवमानस्य अथायि् सोमस्य तव ये तवतभनै्नः ऋत कूलै्ः 

मन्त्राणां संग्रहोऽन्ति। ऋगे्वदीयदेविासु त्रयः देविाः स्ववैतशष्टयेन प्रतसद्ाः सन्ति। यास्कः वदति यि् देविासु 

काश्चन पृथ्वीस्थानीयाः काश्चनाििीक्षस्थानीयाः काश्चनतिस्थानीयाः सन्ति। यथा-अग्नी-इन्द्र- सूयय-वरुणप्रभृतिदेवाः 

दशममण्डलं सवयतिवायतचिं वियिे। अन्तिन् मण्डले अनेकातन तवतवधदाशयतनकसूक्तातन, भौतिकसम्बन्ातन, 

आध्यान्तिकतवचािधािायाः संकतलिातन च सूक्तातन सन्ति। दशममण्डलेन केवलं देविासूक्तयः अतपिु िदतभन्नाः 

अतप मन्त्राः दृश्यिे। ऋगे्वदे मन्त्रद्रष्टािः तवश्वातमत्र -वामदेव - अतत्र- भििाज- वतसष्ठादयः सन्ति। अत्र कालभेदेन 

मन्त्रभेदः जायिे। 

यजुवेदः 

चिस्रस्वतप संतहिासु यजुसं्सतहिािीव महत्वपूणाय अन्ति। यजुवेदे सवयतवधयागयञादीनां वणयनं तवद्यिे। 

यजुसं्सतहिा कृष्ण- शुक्ल भेदेन तिधा ।    शुक्ल यजुवेदं तवतनयोगवाक्यितहिाः केवलं मन्त्राः तवद्यिे। अथायि् यत्र 

मन्त्राणामेव तवशुद्िया प्रतिष्ठानं कृिं सः शुक्लयजुवेद इति। कृष्णयजुवेदे िु तवतनयोगवाक्ययुक्ताः मन्त्राः। अथायि् 

मन्त्र- ब्राह्मणयोः ियोः अतप यत्र तमश्रभावः कृिः सः कृष्णयजुवेद इति ।  

पििु पौिातणकाः कथयन्ति, व्यासः वैशम्पयानाय वेदं प्रोवाच । स च स्वतशष्याय याञवल्क्याय िददाि्।पिं 

केनातप कािणेन रुष्टः सन्  वैशम्पायनः याञवल्क्यः गुरुवचनं पालयन् िदतधिस्य वेदस्य सद्यो वमनं कृिवान्। 

अन्त्यवैशम्पायनस्य तशष्याः तितत्तरिरूपं धृत्वा याञवले्क्यन वतमिं वेदं गृहीिविः। स एव वािगृहीिः वेदः 

कृष्णयजुवेदः इति। शुक्लयजुवेदस्य शाखाियम् अन्ति।िे च माध्यन्तन्दनी शाखा, कण्वशाखा। कृष्णयजुवेदस्य 

सम्प्रति पञ्चाशीतिशाखासु केवलं महािाष्टर े चिस्रः शाखाः समुपलभ्यिे। िाः यथा िैते्तिीय -मैत्रायणी-काठक-

कतपष्ठकशाखाः।अध्वयुयनां यञे उपयुज्यमानाः मन्त्राः यजुवेदे संकतलिाः। यजुश्शब्दस्य व्याख्याः आपाििः तभन्नाः 

प्रिीिाः भवन्ति। स ित्र एकमेव लक्षणं प्रति संकेिं तमलति। यथा "अतनयिाक्षिावसाने यजुः" अथायि् यत्र अक्षिाणां 

संख्या तनयिा नान्ति िि् यजुः सोऽयं यजुवेदः इति। ित्र चत्वारिंशदध्यायाः ३०३ अनुवाका १९७५ मन्त्राः २९६२५ 

शब्दाः ८८८७५ अक्षिातण च तवद्यिे।अस्य वेदस्य प्रथमाध्याये दशयपौणायमासाः तििीये च तवद्यिे। - 
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 अस्य वेदस्य प्रथमाध्याये दशयपौणयमासाः, तििीये च चािुमायस्य इति। चिुथायऽध्यायाद् अष्टमोऽध्यायायं 

यावि् अतग्नष्टोमतवधानं सोमयागश्च।नवमे वाजपेयः िाजसूयश्च। एकादशाद् अष्टादशपययिं अतग्नचयनम्। 

एकोनतवंशतििमाध्यायाि् परितशष्ट आिभ्यिे। तवंश- एकोनतवंशाध्याययोः च सोमसम्पादनतवतधः। िदनु 

तपिृमेधातदतवविणं वतणयिम्। अन्तिमोऽध्यायः ईशावास्योपतन दू्रपः। 

सामवेदः 

चिस्रस्वतप संतहिासु सामसंतहिा पिमगौिवशातलनी वियिे। गीिायां भगवान् कृष्ण आह "वेदानां 

सामवेदोन्ति" इति। सामवेदस्यातभप्रायमन्ति गानपूवयकम् उपासनम्। ऋगे्वदे अथवयवेदे आतप च सामवेदस्य प्रशंसा 

तमलति। 

सामवेदस्य प्रयोगः ियोः अथययोः एव तमलति। ऋक्मन्त्राणाम् उपरि गायनमेव विुिः सामशब्दः। 

ऋक्मने्त्रभ्योऽतप सामशब्दप्रयोगः तमलति। पूवयमेव आवश्यकिानुसािेण तवतवधस्वितवतदिं यि् सामसंतहिायाः 

संकलन् उद्गािॄणां कृिे ऋन्तत्वन्तभः कृिम्  अन्ति। अयम् उद्गािा देविायाः िुतिपिकमन्त्रान् एव ऋकु्ष गायति । अिः 

सामवेदस्य आधािः ऋक्मन्त्राः एव इति तनतश्चिम्। सामवेदस्य िौ प्रधानौ भागौ िः। आतचयकं िथा गानम् 

इति।आतचयकस्यशव्दाथायवन्ति ऋग् समूहः। सोऽतप तिधा तवभज्यिे। पूवायतचयकम् - उत्तिातचयकं चेति। पूवायतचयकम्एव 

छब्दः छन्दतस छन्दतसका इति तत्रतभः नामतभः अतभधीयिे।तव यानुसािं पूवायतचयकं चिु ुय भागे ु तवभज्यिे।यथा-

आगे्नयपवयः ऐन्द्रपवयः पवमानपवयः आिण्यकपवयःचेति। पूवायतचयके  ट््पप्रपाठकाः सन्ति। यञे चत्वािः ऋन्तत्वजः भवन्ति। 

िे तह यञावसिे देविान् आह्वयन्ति।   

अध्वयुयः तवतधवि् यञं सम्पादयति । ित्र आवश्यकमन्त्राः यजुत । िे ां संग्रहः यजुवेदः। उद्गािा उच्चस्विेण 

गानकिाय। स तह स्वि-मन्त्रान् उचै्चः गायति । िदपेतक्षिमन्त्रसंग्रहः सामवेदः ब्रह्मा 

यञतनिीक्षकः।कृत्याकृत्यावेक्षमन्त्रसंग्रहः सामवेदः। ब्रह्मा  यञतनिीक्षकः।अथवयवेद 

इतिकथ्यिे।सामवेदािगयिमन्त्राणां सप्तस्विाः। ऋग् वेदे पुनः िे ां मन्त्राणां त्रय एव स्विाः।   

अथवयवेदः 

अतभचाितियायाः  प्राधाने्यन िथा  अथवयणनामत यणा सृष्टत्वाि् अथवयवेद इतु्यच्यिे। अथवयवेदे तवंशतिः 

काण्डतन, ७३१ सूक्तातन,५९८७ मन्त्राः प्रायशः िादशशिम्  ऋगे्वदे  दृश्यिे। तवंशकाणे्ड १४३ सूक्तातन सन्ति। िे ु 

सूक्तातन तवहाय शे ातन सवायण्यतप ऋगे्वदस्य सप्तममण्डले प्राप्यिे। अथवयवेदस्य नव शाखाः आसन्। पििु 

शाखाियं प्राप्यिे। प्रचतलिाथयवसंतहिा शौनकशाखािगयिा। अथवयवेदस्य एकपञ्चमांशमन्त्राः ऋगे्वदीयमन्त्राः इव 

सन्ति। तवशे िः प्रथम -अष्टम- दशम-मण्डले ु एिे मन्त्राः तमलति। प्राचीनमानव समाजस्य 

तियाकलापानुष्टानतवकासादीनां  बृहन्तच्चत्रणम् अत्र वैतदकसातहते्य अनुपलबं्ध सदति अथवयसंतहिायां समुपलब्धम् 

अन्ति।शतु्रजयतनतमतं्त न्तक्लष्टिोगतनवािणाथं सद्य जािबालकानां मािुः सिापकािभूिपे्रिातदतवनाशाथं 

तवतवधातभचािाणां तवतचत्रवणयनं अथवयवेदे दृश्यिे। मानवशास्त्राणाम् अभ्यासतनतमतं्त वेदोऽयं तवश्वको  इव अन्ति। 

 


