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वेदपरिचयः
अथ वेदः इति - भाििदे शस्य प्राणभू िा वेदाः। ’वेद’ इति शब्दः ’तवद् ञाने’ ’तवद् सत्तायाम्’ ’तवद् लृ लाभे’
’तवतिचािणे इत्येभ्यः चिुभ्ययः धािुभ्यःतनष्पन्नः। वेदचिुष्टयं भवति, ऋक् वेदः, यजु वेदः, सामवेदः, अथवयवेदः इति च।
ऋक् वेदः
रुच्यिे श्रू यिे यया सा ऋक्। िादृशीनां ऋचां समू ह एव ऋग्वेदः। यत्र अथाय वसेन पादव्यस्था सा ॠग् इति
मीमां सकाः। िैत्तिीयसंतहिानु सािे ण यञस्य यि् तवधानं तियिे, ित्तु तशतथलं पिं . ऋग्वे देन तवतहिानु ष्ठानं दृढं भवति।
यद्यतप महाभाष्ये ऋग्वे दस्य तवभागाः एकतवंशतिकाः तनतदय ष्टाः, िथातप शाकल-बाष्कल-आश्वलायन-सां ख्यायनमाण्डु क्यायन नामाध्यायाः पञ्चशाखाः तनतदय ष्टाः मु ख्याः|
ऋग्वे दः - सूक्तः - मण्डलम् च भे देन तिधा तवभज्यिे। सूक्तं चिुतवयधं यथा-ऋत ः, दे विा,छन्दः,अथय ः इति।
ऋत दृष्टमन्त्राणां समू ह ऋत सूक्तं, दे विाथय मन्त्राणां समू हः दे विासूक्तं, सामान्यछन्दसां मन्त्राणाम् समू ह
छन्दस्सूक्तम् ।अथयमन्त्राणां समू ह अथय सूक्तम्। ऋग्वे दः मण्डलानु वाकभे देन अष्टकाध्यायभे देन च तिधा।
ऋग्वे दसंतहिायां दशमण्डलातन, पञ्चाशीत्यनु वाकाः अशीत्यतधकपञ्चाशिोत्तिदशसहस्त्रं मन्त्राः सन्ति|
यमण्डलादािभ्यः - सप्तमण्डलपययिं तवतशष्टकुलऋ ीणां प्राथय ना संकतलिा अन्ति। अष्टममण्डले अतधकििाः
मन्त्राः कण्वऋ ीणा सह सम्बन्ाः सन्ति। नवममण्डले पवमानस्य अथाय ि् सोमस्य तव ये तवतभन्नैः ऋत कूल्ैः
मन्त्राणां संग्रहोऽन्ति। ऋग्वे दीयदे विासु त्रयः दे विाः स्ववैतशष्टयेन प्रतसद्ाः सन्ति। यास्कः वदति यि् दे विासु
काश्चन पृथ्वीस्थानीयाः काश्चनाििीक्षस्थानीयाः काश्चनतिस्थानीयाः सन्ति। यथा-अग्नी-इन्द्र- सूयय-वरुणप्रभृ तिदे वाः
दशममण्डलं सवयतिवाय तचिं वियिे। अन्तिन् मण्डले अने कातन तवतवधदाशय तनकसूक्तातन, भौतिकसम्बन्ातन,
आध्यान्तिकतवचािधािायाः संकतलिातन च सूक्तातन सन्ति। दशममण्डले न केवलं दे विासूक्तयः अतपिु िदतभन्नाः
अतप मन्त्राः दृश्यिे। ऋग्वे दे मन्त्रद्रष्टािः तवश्वातमत्र -वामदे व - अतत्र- भििाज- वतसष्ठादयः सन्ति। अत्र कालभे देन
मन्त्रभे दः जायिे।
यजु वेदः
चिस्रस्वतप संतहिासु यजु स्संतहिािीव महत्वपूणाय अन्ति। यजु वेदे सवयतवधयागयञादीनां वणयनं तवद्यिे।
यजु स्संतहिा कृष्ण- शु क्ल भे देन तिधा । शु क्ल यजु वेदं तवतनयोगवाक्यितहिाः केवलं मन्त्राः तवद्यिे। अथाय ि् यत्र
मन्त्राणामे व तवशु द्िया प्रतिष्ठानं कृिं सः शु क्लयजु वेद इति। कृष्णयजु वेदे िु तवतनयोगवाक्ययुक्ताः मन्त्राः। अथाय ि्
मन्त्र- ब्राह्मणयोः ियोः अतप यत्र तमश्रभावः कृिः सः कृष्णयजु वेद 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 याञवल्क्येन वतमिं वेदं गृहीिविः। स एव वािगृहीिः वेदः
कृष्णयजु वेदः इति। शुक्लयजुवेदस्य शाखाियम् अन्ति।िे च माध्यन्तन्दनी शाखा, कण्वशाखा। कृष्णयजु वेदस्य
सम्प्रति पञ्चाशीतिशाखासु केवलं महािाष्टरे चिस्रः शाखाः समु पलभ्यिे। िाः यथा िैत्तेिीय -मै त्रायणी-काठककतपष्ठकशाखाः।अध्वयुयनां यञे उपयुज्यमानाः मन्त्राः यजु वेदे संकतलिाः। यजुश्शब्दस्य व्याख्याः आपाििः तभन्नाः
प्रिीिाः भवन्ति। स ित्र एकमेव लक्षणं प्रति संकेिं तमलति। यथा "अतनयिाक्षिावसाने यजु ः" अथाय ि् यत्र अक्षिाणां
संख्या तनयिा नान्ति िि् यजु ः सोऽयं यजु वेदः इति। ित्र चत्वारिं शदध्यायाः ३०३ अनु वाका १९७५ मन्त्राः २९६२५
शब्दाः ८८८७५ अक्षिातण च तवद्यिे।अस्य वेदस्य प्रथमाध्याये दशय पौणाय मासाः तििीये च तवद्यिे। -
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अस्य वेदस्य प्रथमाध्याये दशय पौणयमासाः, तििीये च चािुमाय स्य इति। चिुथाय ऽध्यायाद् अष्टमोऽध्यायायं
यावि् अतग्नष्टोमतवधानं सोमयागश्च।नवमे वाजपेयः िाजसूयश्च। एकादशाद् अष्टादशपययिं अतग्नचयनम् ।
एकोनतवंशतििमाध्यायाि् परितशष्ट आिभ्यिे। तवंश- एकोनतवंशाध्याययोः च सोमसम्पादनतवतधः। िदनु
तपिृमेधातदतवविणं वतणयिम् । अन्तिमोऽध्यायः ईशावास्योपतन द्रूपः।
सामवेदः
चिस्रस्वतप संतहिासु सामसंतहिा पिमगौिवशातलनी वियिे। गीिायां भगवान् कृष्ण आह "वेदानां
सामवेदोन्ति" इति। सामवेदस्यातभप्रायमन्ति गानपूवयकम् उपासनम् । ऋग्वे दे अथवयवेदे आतप च सामवेदस्य प्रशं सा
तमलति।
सामवेदस्य प्रयोगः ियोः अथय योः एव तमलति। ऋक्मन्त्राणाम् उपरि गायनमे व विु िः सामशब्दः।
ऋक्मन्त्रे भ्योऽतप सामशब्दप्रयोगः तमलति। पूवयमेव आवश्यकिानु सािे ण तवतवधस्वितवतदिं यि् सामसंतहिायाः
संकलन् उद्गािॄणां कृिे ऋन्तत्वन्तभः कृिम् अन्ति। अयम् उद्गािा दे विायाः िु तिपिकमन्त्रान् एव ऋक्षु गायति । अिः
सामवेदस्य आधािः ऋक्मन्त्राः एव इति तनतश्चिम् । सामवेदस्य िौ प्रधानौ भागौ िः। आतचयकं िथा गानम्
इति।आतचयकस्यशव्दाथाय वन्ति ऋग् समू हः। सोऽतप तिधा तवभज्यिे। पूवाय तचयकम् - उत्तिातचयकं चेति। पूवाय तचयकम् एव
छब्दः छन्दतस छन्दतसका इति तत्रतभः नामतभः अतभधीयिे।तव यानु सािं पूवाय तचयकं चिु ुय भागे ु तवभज्यिे।यथाआग्नेयपवयः ऐन्द्रपवयः पवमानपवयः आिण्यकपवयःचेति। पूवाय तचयके ट्प् प्रपाठकाः सन्ति। यञे चत्वािः ऋन्तत्वजः भवन्ति।
िे तह यञावसिे दे विान् आह्वयन्ति।
अध्वयुयः तवतधवि् यञं सम्पादयति । ित्र आवश्यकमन्त्राः यजु त । िे ां संग्रहः यजु वेदः। उद्गािा उच्चस्विे ण
गानकिाय ।
स
तह
स्वि-मन्त्रान्
उच्चैः
गायति
।
िदपेतक्षिमन्त्रसंग्रहः
सामवेदः
ब्रह्मा
यञतनिीक्षकः।कृत्याकृत्यावेक्षमन्त्रसंग्रहः
सामवेदः।
ब्रह्मा
यञतनिीक्षकः।अथवयवेद
इतिकथ्यिे।सामवेदािगयिमन्त्राणां सप्तस्विाः। ऋग् वेदे पुनः िे ां मन्त्राणां त्रय एव स्विाः।
अथवयवेदः
अतभचाितियायाः प्राधान्ये न िथा अथवयणनामत य णा सृष्टत्वाि् अथवयवेद इत्युच्यिे। अथवयवेदे तवंशतिः
काण्डतन, ७३१ सूक्तातन,५९८७ मन्त्राः प्रायशः िादशशिम् ऋग्वे दे दृश्यिे। तवंशकाण्डे १४३ सूक्तातन सन्ति। िे ु
सूक्तातन तवहाय शे ातन सवाय ण्यतप ऋग्वे दस्य सप्तममण्डले प्राप्यिे। अथवयवेदस्य नव शाखाः आसन् । पििु
शाखाियं प्राप्यिे। प्रचतलिाथयवसंतहिा शौनकशाखािगयिा। अथवयवेदस्य एकपञ्चमां शमन्त्राः ऋग्वे दीयमन्त्राः इव
सन्ति। तवशे िः प्रथम -अष्टम-दशम-मण्डले ु एिे मन्त्राः तमलति। प्राचीनमानव समाजस्य
तियाकलापानुष्टानतवकासादीनां बृहन्तच्चत्रणम् अत्र वैतदकसातहत्ये अनु पलब्धं सदति अथवयसंतहिायां समु पलब्धम्
अन्ति।शत्रुजयतनतमत्तं न्तक्लष्टिोगतनवािणाथं सद्य जािबालकानां मािुः सिापकािभू िप्रेिातदतवनाशाथं
तवतवधातभचािाणां तवतचत्रवणयनं अथवयवेदे दृश्यिे। मानवशास्त्राणाम् अभ्यासतनतमत्तं वेदोऽयं तवश्वको इव अन्ति।
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