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वेदम नीहितं जीवन: रिस्य: 
Gunjan Yadav M.Phil student MDU Rohtak 

Dr. Asha Professor MDU Rohtak 

 

सार: 

चत्वारः वेदाः भवितत । ऊग्वेदः , यजुवेदः, सामवेदः, 

ऄथवववेदश्चेित  एकैकस्यािि संिहता , ब्राह्मणम्, अरण्यकम्, ईििनषत् आत्येवं 

िवभागाः सितत । वेदाः ईत्कृष्ाः सािहत्यकृतयः भवितत । तािन च सूक्तािन 

प्रितभावतांऊषीणां योगदानािन भवितत । एकैकस्यािि सूक्तस्य ऊिषः , 

छतदः, देवता आित िितयमिस्त ।संस्कृतसािहत्ये वेदानां स्थानं सवोिरर वर्त्वते 

। भारते धमवव्यवस्था वेदायरै्त्व ।  

वेदो धमविनरूिणे स्वततिभावनप्रमाणम् , स्मृत्यादयस्तु ततमूलकतया । 

श्रुितस्मृत्योर्ववरोधे श्रुितरेव गरीयसी । न केवलं धमवमूलतयैव वेदाः समादतृाः , 

ऄिि तु िवश्विस्मन् सववप्राचीनग्रतथतयाऽिि ।  
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प्रस्तावना 

प्राचीनािन धमवसमाज –व्यवहारप्रभृतीिन वस्तुजातािन बोधियतंु श्रुतय एव 

क्षमतते ।प्रधानतया वेदो िििवधः मतिरूिो ब्राह्मणरूिश्च । मतिसमुदाय एव 

संिहताशब्देन व्यवहृतः । ब्राह्मणरूिो वेदभागस्तु संिहताभागस्य व्याख्यारूि 

एव ।  

स चायं ब्राह्मणभागो यागस्वरूिबोधकतया वैददकिविधप्रयोगिववरणया च 

प्रिथतः । ब्राह्मणग्रतथोऽिि ििधा िवभक्तो भवित- ब्राह्मणम् , अरण्यकम् 

ईििनषदश्च । यज्ञस्वरूिप्रितिादको ब्राह्मणभागः । ऄरण्ये िरिताः 

यज्ञस्याध्याित्मकं रूिं िववेचयततो वेदभाग अरण्यकािन । ईििनषदो 

ब्रह्मबोिधकाः मोक्षसाधनािन , ऄयमेव भागो वेदस्याततरूितया वेदातत 

आत्युच्यते । ब्राह्मणभागो गृहस्थानामुियोगी , अरण्यकभागो 

वानप्रस्थमािश्रतानाम्, ईििनषद्भागश्च संतयस्तानामुियोगीत्यिि कथियतंु 

शक्यते । 
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ऊच्यते स्तूयते यया सा ऊक् । तादशृीनामृचां समूह एव ऊग्वेदः । 

यिाथववशेन िादव्यवस्था सा ऊिगित मीमांसकाः । स ऊग्वेदः 

सूक्तमण्डलभेदेन ििधा िवभक्तः । ति सूकं्त चतुर्ववधम्- 

ऊिषसूक्तदेवतासूक्तच्छतदः सूक्तहोऽथवसूक्तभेदात् । एकर्वषदषृ्मतिाणां समूहो 

ऊिषसूक्तम् । एकदेवताकमतिाणां समूहो देवतासूक्तम् ।  

समानछतदसां मतिाणां समूहो नामच्छतदः सूक्तम् । यावदथवसमाप्तानां 

मतिाणां समूहोऽथवसूक्तम् । सुषू्ठक्तत्वात्सवं सूक्तिमत्याख्यायते ।ऊग्वेदः सोऽयं 

मण्डलानुवाकवगवभेदेन ऄष्काध्यायसूक्तभेदेन च ििधा । बालििल्यसूक्तािन 

िवहाय सम्िूणावयामृग्वेदसंिहतायां दशमण्डलािन , िञ्चाशीितश्चानुवाकाः, 

ऄष्ोर्त्रशतियिमताश्च वगावः (आित प्रथमो भेदः) ऄष्ौ ऄष्कािन , 

चतुष्षािष्रध्यायाः, सप्तदशोर्त्रसहस्रािण च सूक्तािन (आित िितीयो 

भेदमागवः)। 

मतिाश्च सवे दशसहस्त्रचतुः शतसप्तषिष्ठिमताः (१०४६७) आित शाकलः , 

शौनकानुक्रमणी तु दशसहस्रिञ्चाशतशीितिमतान् (१०५८०) मतिान् अह । 
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ऄि भेदे कालभेदेन मतिवृिध्दलोिावेव हेतुतयोन्नेयौ भवतः । शब्दसंख्या -

१५३८२६, ऄक्षरसंख्या -४३२००० । सवेऽिि मतिाः चतुदवशसु छतदस्सु 

िवभक्ता बोध्याः ।  

ऊग्वेदगतमतिद्र्ष्ष्ारो ऊषयःत्समदिवश्व्वािमिवामदेवाििभ रिाजविसष्ठादयः 

सितत । ऊग्वेदस्य दशसु मण्डलेषु नवमं मण्डलं िवमानमण्डलनाम्ना प्रिथतम् 

। ति िह सोमिवषयकमतिाणां सङ्कलनं कृतम् । िवमानः – सोमः । िूवोक्ताः 

सप्तािि मतिद्रष्ारो ऊषयो िितीयमण्डलतः सप्तमण्डलियवततगतािभः ऊिग्भः 

सम्बद्धा:, दशममण्डले मतिा नानर्वषसम्ब द्धा: । दशमे मण्डले न केवलं 

देवतास्तुतय एव, ऄतयप्रकारका ऄिि मतिाः दशृ्यतते । 

 

वेदम नीहितं जीवन: रिस्य:  

सहस्त्रहशीषाव िुरूषः सह òक्षः सह òिात्। 

स भूमम िवश्वतों वृत्वात्यितष्ठद्दशाङ्गुलम्।िुरूष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च 

भाव्यम्।ईतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनाितरोहित। 
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िुरूष-एव-आदम्-सववम्-यत्-भूतम्-यत्-च-भाव्यम्-ईत-ऄमृतत्वस्य-आशानः-त्-

ऄन्नेन-ऄितरोहितएतावानस्य मिहमातो ज्यायााँश्च िुरूषः।  

िादोऽस्य िवश्वा भूतािन िििादस्यामृतं ददिव।। एतावान्-ऄस्य-मिहमा-ऄतः-

ज्यायान-्च-िुरूषः-िादः-ऄस्य-िवश्वा-भूतािन-िि-िाद-्ऄस्य-ऄमृतम्-

ददिविादधू्र्व ईदैत्िुरूषः िादोऽस्येहाभवत्िुनः।  

ततो िवष्व ङ्व्यक्रामत्साशनानशने ऄिभ।। िि-िाद-उध्र्वः-ईदैत-्िुरूषः-िादः-

ऄस्य-आह-ऄभवत-्िूनः-ततः-िवश्वङ्व्यक्रामत्-सः-ऄशनानशने-ऄिभ 

तस्माििराळजायत िवराजो ऄिध िूरूषः।  

स जातो ऄत्यररच्यत िश्चाद्भूिममथो िुरः।। तस्मात-्िवराट्-ऄजायत-

िवराजः-ऄिध-िुरूषः-स-जातः-ऄत्यररच्यत-िश्चात-्भूिमम्-ऄथः-िुरः। 

सप्तास्यासतिररधयिस्त्राः सप्त सिमधः कृताः।  

देवा यद्यज्ञं ततवाना ऄबध्नतिुरूषं िशुम्।। सप्त-ऄस्य-असन-्िररधयः-ििसप्त-

सिमधः-कृताः-देवा-यत्-यज्ञम्-ततवानाः- ऄबध्नन्-िुरूषम्-िशुम्। 
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यज्ञेन यज्ञमयजतत देवास्र्त्ािन धमाविण प्रथमातयासन्।  

ते ह नाकं मिहमानः सचतत यिा िूवे साध्याः सितत देवाः।। यज्ञेन-यज्ञम्-ऄ-

यजतत-देवाः-तािन-धमाविण-प्रथमािन-असन-्ते-ह-नाकम्- मिहमानः- सचतत- 

यिा-िूवे-साध्याः-सितत देवाः। 

ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं िुरस्र्त्ाद ्िव सीमतः सुरुचो वेन अवः।  

स बुध्न्या ईिमा ऄस्य िवष्ठाः सतश्च योिनमसतश्च िव वः।।  

ब्रह्म-ज-ज्ञानम्-प्रथमम्-िुरस्र्त्ात-्िविसमतः-सुरुचः-वेनः-अवः-सः-बुध्न्याः -

ईिमा-ऄस्य-िवष्ठाः-सतः-च-योिनम्-ऄसतः-च-िव वःआयं िििया राष्ट्र îेेत्वग्रे 

प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः।  

तस्मा एतं सुरुचं ह्नारमह्यं घमं श्रीणततु प्रथमाय धास्यवे।।  

आयम्-िििया-रािष्ट्र-एत-ुऄग्रे-प्रथमाय-जनुषे-भुवनेष्ठाः-तस्मा-एतम्-

सुरुचम्हवारमह्यम्-धमवम्-श्रीणातत-ुप्रथमाय-धास्यव ेयो जज्ञे िविानस्य 

बतधुर्ववश्वा देवानां जिनमा िवविक्त। 
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ब्रह्म ब्रह्मण ईज्जभार मध्यान्नीचैरुच्चैः स्वधा ऄिभ प्र तस्थौ।।  

प्र-यः-जज्ञे-िविानस्य-बतधुः-िवश्वा-देवानाम्-जिनमा-िवविक्त-ब्रह्मः-ब्रह्मणः- 

ईज्जभार-मध्यात-्िनचैः-ईच्चैः-स्वधा-ऄिभः-प्रतस्थौसः िह ददवः सः िृिथव्या 

ऊतस्था मही के्षमं रोदसी ऄस्कभायत्।  

महान् मही ऄस्कभायद ्िव जातो द्यां सप्र िार्वथवं च रजः।।  

सः-िह-ददवः-स-िृिथव्या-ऊतस्था-मही-के्षमम्-रोदसी-ऄकस्भायत्-महान् -

मही-ऄस्कभायद-्िवजातः-धाम्-सदम्-िार्वथवम्-च-रजः 

सः बुध्न्यादाष्ट्र जनुषोऽभ्यग्रं बृहस्िितदेवता तस्य सम्राट्।  

ऄहयवच्छुकं्र ज्योितषो जिनष्ाथ द्युमततो िव वसततु िवप्राः।।  

सः-बुध्न्यात्-अष्ट्र-जनुषेः-ऄिभ-ऄग्रम्-बृहस्िितः-देवता-तस्य-सम्राट-ऄहः- यत्-

शुक्रम्-ज्योितषः-जिनष्-ऄथ-द्युमततः-िव-वसतत-ुिवप्राःनूनं तदस्य काव्यो 

िहनोित महो देवस्य िूव्र्यस्य धाम।  

एष जज्ञे बहुिभः साकिमत्था िूवे ऄधे िविषते ससन् नु।। 
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नूनम्-तत्-ऄस्य-काव्यः-महः-देवस्य-िूव्र्यस्य-धाम-िहनोित-िूवे-िविषते-एष-

जज्ञे-बहुिभः-साकम्-आत्था-ऄधे-ससन-्नु।योऽथवावणं ििर्त्रं देवबतधुं बृहस्िमत 

नमसाव च गच्छात्।त्वं िवश्वेषां जिनता यथासः किवदेवो न दभायत् 

स्वधावान्।।यः-ऄथवावणम्-ििर्त्रम्-देवबतधुम्-बृहस्िितम्-नमसा-ऄव-च-

गच्छात-्त्वम्-िवश्वेषाम्-िनता-यथा-सः-किवदेवः-न-दभायत्-स्वधावान ्

उध्र्वमूलम्, ऄधःशािम्, ऄश्वत्थम्, प्राहुः, ऄव्ययम्, छतदांिस, यस्य, िणाविन, 

यः, तम्, वेद, सः, वेदिवत्।।ऄधः, च, उध्र्वम्, प्रसृताः, तस्य, शािाः, 

गुणप्रवृद्धाः, िवषयप्रवालाः, ऄधः, च, मूलािन, ऄनुसतततािन, कमावनुबतधीिन, 

मनुष्यलोके।। 

न, रूिम्, ऄस्य, आह, तथा, ईिलभ्यत,े न, ऄततः, न, च, अददः, न, 

च, सम्प्रितष्ठा, ऄश्वत्थम्, एनम्, सुिवरूढमूलम्, ऄसंगशस्त्रोण, दढृेन, िछत्वा।। 

ततः, िदम्, तत्, िररमार्वगतव्यम्, यिस्मन्, गताः, न, िनवतवितत, भूयः, तम्, 

एव,् च, अद्यम्, िुरुषम्, प्रिद्य,े यतः, प्रवृितः, प्रसृता, िुराणी।। 
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िनष्कषव: 

िौ, आमौ, िुरुषौ, लोके, क्षरः, च, ऄक्षरः, एव, च, क्षरः, सवाविण, भूतािन, 

कूटस्थः, ऄक्षरः, ईच्यते।।ईर्त्मः, िुरुषः, तु, ऄतयः, िरमात्मा, आित, 

ईदाहृतः, यः, लोकिायम् अिवश्य , िबभर्वत, ऄव्ययः, इश्वरः।।ब्रह्मा - ऄहम् 

इश्वरः दकल ते प्रभावात्सवे वयं जिन युता न यदा तू िनत्याः , के ऄतये सुराः 

शतमि प्रमुिाः च िनत्या िनत्या त्वमेव जननी प्रकृितः िुराणा।यदद 

दयाद्रवमना न सदांऽिबके कथमहं िविहतः च तमोगुणः कमलजश्च 

रजोगुणसंभवः सुिविहतः दकमु सत्वगुणों हररः। 
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