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वैदिकवाङ्मये िर्शनानाां वैदर्ष्ट्यम
बी.उमामहेश्वरी1

भारतीयज्ञानगङ् गायााः स्रोताांसि वेदा एव भवसतत। वेदााः भारतीयाणाां
ज्ञानसनधयो भवसतत। वेदााः स्वयां भाितताः िन् तया प्रभया िमस्तभारतीयवैसदकवाङ्मयां
प्रभाियसतत।तत्रायां वेदाः अस्माकां िांस्कृ तेाः मूलस्रोतिमसस्त। यतो सि सवश्वस्यागमेषु
वेदााः असतप्राचीनतमााः िसतत। अत एव नृशास्त्रज्ञानाां, मानवप्रकृ तेरध्येतणॄ ाां जगताः
सवसभतनेषु शास्त्रेषु धमेषु प्रवतत मानानाां जनानाां रुसचकरा इमे वेदा एवेसत िवेषाां सवसदतचरां
भवसत। को नाम वेदाः?
कीदृशो भवसत? सकां तस्य स्वरूपम्?
इत्येतादृशप्रश्नानामुत्तरासण अधाः द्रक्ष्यामाः।
वेदशब्दस्यार्थ
सवद् धातोाः ‘घञ्’ प्रत्यये कृ ते सनष्पतनोयां वेदशब्दाः
ज्ञानार्त काः।आम्नायाः,छतदाः,ब्रह्म, सनगमाः, प्रवचनम्,आगमाः,वेदाः, श्रुसताः, शब्दाः
इत्यादयाः िवेऽसप शब्दााः वेदशब्दस्यैव पयात यवाचकााः भवसतत। सवद् धतोाः प्रयोगाः
चतुष्वत र्ेषु भवसत। तद्यर्ा—
‘सत्तायाां ववद्यते ज्ञाने वेवत्त ववन्ते ववचारणे।
ववन्दते ववन्दवत प्राप्तौ श्यन्लुक्श्नम्शेवववदां क्रमात्’॥2
उक्तार्ात नाां वाचकात् सवद् धातोाः वेद इसतपदस्य सनष्पसत्तभत वसत। सत्तार्थक-ववद्धात ोः
घञ् प्रत्ययात् सनष्पतनस्य ‘वेद’इत्येतत्पदस्याऽर्ो भवसत—‘ववद्यते सत्ताां गृह्णावत
वस्तु अनेन’ इसत ‘वेदाः’। ज्ञानार्थक सवद्धातोाः घञ् प्रत्ययासतनष्पतनस्य ‘वेद’
इत्येतत्पदस्यार्ोऽसस्त –‘ववद्यन्ते एव ोः धमथ ब्रह्मवण वक्रयाज्ञानमयां ब्रह्म वा’इसत
‘वेदाः’।ववचारार्थकात् सवद्धातोाः‘अच्’ प्रत्ययासतनष्पतनस्य ‘वेद’ इत्येतत्पदस्यार्त स्तु—
‘ववन्ते ववचारयवत धमथब्रह्मवण वक्रयाज्ञानमयां ब्रह्म वा’ इसत ‘वेदाः’। ला ार्थकात्
सवद्धातोाः घञ् प्रत्ययासतनष्पतनस्य ‘वेद’ इत्येतत्पदस्यार्त ऽस्तु—‘ववदन्ते स्वरूपां
ल न्ते वस्तु अनेन’ इसत ‘वेदाः’।
‘ववदवन्त जानवन्त, ववद्यन्ते, ववन्त, ववन्ते, ववचारयवत, ववदन्ते, ल न्ते,
सवे मनुवयाोः सत्त्वववद्याां यैयेषु वा तर्ा ववद्ाांसश्च ववन्त ते
1
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श धछात्रा, वैवदकदशथनवव ागोः, सांस्कृ तववद्याधमथववज्ञानसङ् कायोः, काशीविन्दूववश्वववद्यालयोः
वैयाकरणसिद्धाततकौमुदी चुरासदप्रकरणम्.
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वेदाोः’1।‘मतत्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्’ इसत यास्कवचनम्।
‘इष्टप्राप्त्यवनष्टपररिारय रलौवककमुपायां य ग्रन्र् वेदयवत स वेदोः’ 2 इसत। तत्र
प्रमाणमसप—
‘प्र्यक्षेणानुवम्या वा यस्तूपाय न ववद्यते।
एतां ववदवन्त वेदेन तस्माद्ेदस्य वेदता॥’3
िायणस्तु ‘अपौरुषेयवाक्श्यां वेद’इत्युक्तवान्।वेदस्यापौरुषेयत्वां मतयतते।
वेद मित्त्वम्
पाश्चात्य सवद्ाांिाः वेदान् ऋसषप्रणीतान् मतयतते। सकञ्च वेदममत ज्ञााः मेधासवनाः
भारतीयसवद्ाांिाः तान् न ऋसषकृ तान् मतयतते। तेषाां मते ऋषयो मतत्रद्रष्टाराः भवसतत न
तु कतात राः। अलौसककिामर्थयत शासलन ऋषयाः सदव्यया दृष्ट्या मतत्राणाां दशत नां लब्धवतताः।
तताः सशष्यान् बोसधतवतताः। एवां वेदानामासवभात वोऽभवसदसत। ‘तद्येतास्तपस्यमानम्
ब्रह्मस्वयम््व्यानषथत्’4 इत्यासदकााः पङ् क्तय ऋषीणाां मतत्रद्रष्टुत्वमुपपादयसतत।
प्रधानतया वेदो सद्सवधाः—मतत्ररूपो ब्राह्मणरूपश्चेसत। तत्र मतत्रिमुदाय एव
‘सांविता’श्बब्देन व्यवहृताः। ब्राह्मणभागो ‘यागस्वरूप’ बोधकतया प्रसिद्धाः। अयां
िांसितायााः व्याख्यारूपो भवसत। अयां ब्राह्मणग्रतर्ाः सत्रधा भवसत- ब्राह्मणम्,
आरण्यकम्, उपवनषवदवत। तत्र यज्ञस्वरूपप्रसतपादको ब्राह्मणभागाः। यज्ञस्य
आध्यासत्मकां रूपां सववेचयततो वेदभागा आरण्यकासन। उपसनषदो ब्रह्मबोसधकााः
मोक्षिाधनासन, ‘वेदातत’ शब्देनासप व्यवसियतते। तत्र िांसिताभागो ब्रह्मचाररणामुपयोगी,
ब्राह्मणभागो गृिस्र्ानामुपयोगी, आरण्यकभागो वानप्रस्र्ानाम्, उपसनषदश्च
िततयस्तानामुपयोगीत्यसप कर्सयतुां शक्यते। अस्य वङ्मयस्य वयोवसशत ष्टत्वेन,
मिामिीमण्डलव्यासपत्वेन, दष्ु पररच्छे दने पररमाणेन, सनरसतशयेन वैभवेन,
अनतयतुल्येन िौतदयत प्रकषेण िांस्कृ तीसत वृत्तोपयोसगना गुणने च मिती मित्त्वम् भवसत।
वैवदकवाङ्मयम्
असतप्राचीनसमदां वैसदकवाङ्मयां तर्ासप आधुसनका इसतिािसवदाः दैसशका
वैसदकाश्च तेषाम् काल सनधात रणे बद्धकङ् कणााः। यर्ा—लोकमातय सतलक् मिोदयााः
गसणताधारेण वेदानाां ६०००ई० पू० ततोऽसप पूवतकासलकत्वां सनधात ररतवतताः। तत्र
नासस्त ितदेिस्यावकाशाः। यतो सि वेदानाां रचनानततरां तदव्् याख्यानभूत आरण्यकाणाां
रचना अभवत्। ब्राह्मणग्रतर्ेभ्याः पश्चात् आरण्यकानाम्, तदनततरमुपसनषदाम्, ततो
रामायणमिाभारतासद
इसतिािपुराणलौसककिासित्यानाां रचना अभवसदसत।
असतव्यापकां सवस्तृतञ्चेसत वैसदकवाङ्मयम्। इदञ्च िवात ङ्गपूणतम्, यतो सि अत्र
मानवजीवनोद्देश्बयभूतााः धमात र्तकाममोक्षाख्याश्चत्वारो पुरुषार्ात असप सववेसचतााः।
ऋग्वेदभाष्यभूसमका.
वेदभाष्य भूसमका.
3
. वेदभाष्य भूसमका.
4. सनरुक्तम्.
1
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वैसदकवाङ्मये मानवजीवनोपयोसगनाः िवेऽसप सवषयााः िाधु सववेसचतााः भवसतत।
तत्र प्रेयश्बशास्त्रां, श्रेयश्बशास्त्रां उभयमसप िमभावेनिमेसधतां भवसत। अत एव
भोगमोक्षयोरुभयोाः िकलिासित्यापेक्षया सवसशष्टता सवद्यते। अध्यात्मदशत नस्य
भारतीयदशत नानाञ्च रिस्यां तेषाां सवकािञ्च मूलताः वेदिािाय्येनैव ज्ञेयां भवसत।
वेदोत्तरकालिासित्ये—‘ब्राह्मणग्रतर्ोऽयमेवां वदसत, दशत नशास्त्रसमदां ब्रवीसत,
वेदाङ् गभूतसमदां शांिसत, अमुकाः स्मृसतररदां कर्यसत’, इत्येवां सवधायाां सस्र्त्याां सकां
कायत म्, सकां न कायत म्, इत्येतत्कर्सयतणॄ ाां कतत व्यसमदां यत् ते वेदां शरणां याततु1 इसत।
वैवदकवाङ्मये दशथनानाां वववधोः
अङ् गावनचतुर वेदाोः मीमाांसा न्यायववस्तरोः।
पुराणां धमथशास्त्रञ्च ववद्याह्येताश्चतुदथश॥
आयुवेद धनुवेद गन्धवथश्चेवत ते त्रयोः।
अर्थशास्त्रां चतुर्थन्तु ववद्याह्यष्टादशैव तु॥2
वेदस्य उपाङ् गानाां प्रकरणे िवत प्रर्ममुपाङ् गां भवसत इसतिािपुराणम्।
सद्तीयमुपाङ् गां भवसत धमत शास्त्रम्। तृतीयाः भवसत तयायाः, चतुर्ात भवसत मीमाांिा। अनेन
प्रकारेणतत्र
‘ऋग्यजुस्िामार्वत ’वेदाश्चत्वाराः,
सशक्षाव्याकरणसनरुक्तकल्पज्योसतषछतदाांसि षड् वेदाङ् गासन, पुराणां, धमत शास्त्रम्,
मीमाांिा,तयायशास्त्रसमत्युपाङ् गसमसश्रतााः चतुदतशसवद्यााः भवसतत। तर्ैव के चन
आयुवेद,ां धनुवेद,ां गतधवत वेद,ां अर्त शास्त्रञ्चेसत चत्वार उपवेदान् स्वीकृ त्यअष्टादशसवद्या
इसत कर्यसतत। एता अष्टादशसवद्यााः ‘साङ् ग पाङ् गवेदोः’ इसत नाम्ना प्रसिद्धााः िसतत।
षड् वेदाङ् गावन
तत्र िङ् क्षेपेन षड् वेदाङ् गानाां पररचयो पश्बयामाः। तत्र “वेदसनबद्धमवतत्राणाां
िम्यगुच्चारणां सशक्ष्यते शुद्धां िम्पाद्यते िा सशक्षा” इसत। तैसत्तरीयोपसनषसद सशक्षायााः
प्रयोजनां दृश्बयते यर्ा—‘शीक्षाां व्याख्यास्यामाः। वणत ाः, स्वराः,मात्रा,बलां,िाम,िततानाः।
इत्युक्ताः शीक्षाध्यायाः” 3 इसत। आश्वलायनापस्तम्बबौधायनासद िूत्रान् कल्पाः इसत
कर्थयते। ब्राह्मण काले यागस्य प्रचारस्तावातनािीत्। तेषाां ज्ञानाय स्वल्पैाः शब्दैाः
रसचतातयेव कल्पिूत्रासण। प्रकृ सतप्रत्ययाद्युपदेशेन पदस्वरूपतदर्त सनश्चयाय
व्याकरणमुपयुज्यते। वेदानाां रक्षार्ं व्याकरणमध्येयम्। लोपागमवणत सवकारज्ञो सि पुरुषाः
िम्यक् वेदान् पररपालसयष्यसत इसत पतञ्जसलाः।
वेदस्य अर्ात वबोधे सनरपेक्षतया पदजातां यत्रोक्तां तसतनरुक्तम् 4 इसत
. िवत दशत निङ् ग्रिाः.
. सवष्णुपुराणम्।
3 . तैसत्तरीयोपसनषत्.१.१
4 . ऋ.भा.भू.पृ.िां.११९
1
2
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ियणस्य वचनां भवसत। अर्त पररज्ञानार्त समदमङ् गमारब्धम्। अर्त पररज्ञानासभसनवशात्
िवेभ्याः शास्त्रेभ्याः प्रधानां भवसत। वेदमतत्रान् िम्यगुच्चारसयतुां छतदाः उपयुज्यते। अयां
छतदश्बशास्त्रां सपङ् गलनामके नाचायेण सवरसचताः।
वेदा सि यज्ञार्त मसभप्रवृत्तााः कालानुपूवात सवसिताश्च यज्ञााः।
तस्मासददां कालसवधानशास्त्रां यो ज्योसतषां वेद ि वेद यज्ञान्॥1
तर्ा च वैसदकमतत्राणाां तत्तद्णात नाां स्र्ानप्रयत्नोच्चारणाय सशक्षायााः,
कमत काण्डस्य यज्ञीयानुष्ठानस्य च सनसमत्ताय कल्पस्य, शब्दिाधुत्वािाधुत्वबोधाय
व्याकरणस्य, वैसदकशब्दानामर्ात सद सनवत चनाय सनरुक्तस्य, वैसदक-लौसककच्छतदिाां
ज्ञानलाभाय छतदिाः, तर्ा अनुष्ठानस्योसचतकालसनणत यार्ं ज्योसतषशास्त्रस्य च
प्रयोजनमसस्त।
दशथनानाां पररचयोः
“नावस्तवेद वदत ल क इवत येषाम्मवतवस्र्रा।
नावस्तकास्ते तर्ास्तीवत मवतयेषान्त आवस्तकाोः॥
अवैवदकप्रमाणानाां वसद्धान्तानाम्प्रदशथकाोः।
चावाथकाद्याोः षड् ववधास्ते ख्याता ल के षु नावस्तकाोः॥
वेदप्रमाणकानीि प्र चुये दशथनावनषट् ।
न्यायवैशेवषकादीवन स्मृतास्ते आवस्तकाव धाोः॥”2
तत्र दशत नासन आसस्तक नासस्तक भेदने सद्धा भवसतत। नासस्तकदशत नासन यर्ाचावात क, जैन,बौद्धााः (माध्यसमक, योगाचार, िौत्रासततक, वैभासषकााः ।
आसस्तकदशत नासन तावद्यर्ा—तयाय-वैशसे षक, िाङ् ख्य-योग, पूवतमीमाांिाउत्तरमीमाांिा इसत। तत्र आसस्तकदशत नानाम्-नासस्तकदशत नानाञ्च नीयमानपतर्ानाः
बिवाः स्युाः, तर्ासप तेषाां िवेषाां दशत नानाां प्राप्यवस्तुरक
े ै व भवसत। िैव सनवात णां,
सनाःश्रेयिां, अपवगत ाः, मुसक्ताः,मोक्ष इसत िब्दैाः उच्यमानासस्त। मोक्षकामुकां पुरुषां तत्प्रासतां
कारसयतुां िुलभतरिाधकासनदशत नासन भवसतत।
“क ऽिां कु त ऽवस्त मम जन्म च कु त्र गन्ता
वकञ्चावस्त वै जगवददां रचना च कस्य।
ग्वालयां कर्वमदां प्रकटां वव ावत
सवं समादधवत वेदवनबद्धमन्त्राोः॥”3
कोऽिमसस्म, कु त आयात मम जतम, पुनाः कु त्र मम गमनम्, इयां जगत् सकमसस्त,
कस्य रचनासस्त, अयां शरीरां कर्ां लब्धम्, अयां कर्ां प्रकटो भवसत? इत्येतादृशानाां
िवेशामसप प्रश्नानाम् एते दशत नासन वेदसनबद्धमतत्रैस्िि उत्तरासण ददसतत।
तासत्वकदृष्ट्या सवचायत माने खलु दशत नशब्दार्त ाः ज्ञाने एव पयत वस्यसत। तत्र
. आचत ज्यौसतषां.३६
. सितदत्ू व.पृ.ि.५०४
3 . वेदमित्त्वम्.पृ.िां.१५
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दशत निब्दस्य व्युत्पसत्तस्तावत् ‘दृश्बयते तत्त्वम् आत्मरूपां, ब्रह्मरूपां वा येन तद्दशत नम्’
इसत। तच्च आत्मदशत न, ब्रह्मदशत नरूप तत्त्वदशत नमध्यात्मदृष्ट्यैव भसवतुमित सत नातयर्ा।
यर्ा-‘आ्मावारे! द्रष्टव्य श्र तव्य मन्तव्य वनवधध्यावसतव्योः’ 1 इत्यासदश्रुतेाः
प्रमाणत्वात्। िवेसप दाशत सनका अमुमवे वाक्यम् आश्रयसतत।
यर्ा नैयासयकााः प्रमाणप्रमेयिांशयप्रयोजनदृष्टाततसिद्धाततअवयवतकतसनणत यवादजल्पसवतण्डािेत्वाभािछलजासतसनग्रिस्र्ानानाांतत्त्वज्ञानासतनाःश्रेयिासधगमाः’2 इसत।
वैशेसषकााः यर्ा— ‘धमत -सवशेष-प्रिूतादद्र् व्यगुणकमत िामातयवैधम्यात भ्याां तत्त्वज्ञानासतनाःश्रेयिम्॥’3
िाङ् ख्यदशत ने यर्ा— ‘तत्वाभ्यािातनासस्म न मे नािसमत्यपररशेषम्।
असवपयत यासद्शुद्धां के वलमुत्पद्यते ज्ञानम्॥’4
वेदाततदशत ने यर्ा— आत्मानां चेसद्जानीयादिमस्मीसत पूरुषाः।
सकसमच्छन् कस्य कामाय िांिारमनुिांिरेत्॥5
आित तदशत ने यर्ा-- सचदसचद् द्े परे तत्त्वे सववेकस्तसद्वेचनम्।
उपादेयमुपादेयम् िेयम् िेयञ्च िवत ताः॥१॥
िेयततु कतृतरागासद तत्काय्यत मसववेसकनाः।
उपादेयम् परम् ज्योसतरुपयोगैक लक्षणम्॥२॥ 6 इसत
पद्मनतदस्य वचनम्।
अनेन ज्ञायते यत् चराचरात्मकसमदां जगत् दाःु खपङ् कसनमग्नसमसत। अताः
भारतीयधमत स्य कमनीयकल्पद्रमु ााः ‘दशत नानाां’ स्वरूपस्य रिस्यस्य सिद्धाततस्य च
ज्ञानां िवेभ्यो सनताततमपेसक्षतमावश्बयकञ्चेसत।तेन सि भारतवषे पावनााः पठनीयाश्चेमे
ग्रतर्ा आलोच्यसवषयापेक्षया अित नीयतामेवासधकामातवतताः।
वैवदकसांस्कृ वत
वैसदककालाः सपतृप्रधान आिीत्। सपता एव गृिस्य नेता जीवनत्राता
आिीत्। लसलतकलानाञ्च तदा मिद्ैसशष्ट्यमािीत्। वैसदककालीनजनााः िङ् ग्रामेषु
सप्रया आिन्। अताः मतत्रेषु वीरपुत्राणाां प्रिूतये देवतानाां भव्या प्रार्त ना कृ ताऽसस्त—
‘यर्ािां शत्रुि ऽसान्यसप्नोः सप्निा।’ (अर्वत व०े १।२९।९ 7। वैसदकयुगे नारीणाां
. बृ.आ.उ.४।५।७.
. तयायदशत नम् १।१।१.
3. वैशेसषक िूत्रम्.
4. िाङ् ख्य काररका०
5. पञ्चदशी....
6. सितदत्व. आ.द.पृ.िां.५२१.
ु
7. वैसदकवाङ्मयस्येसतिािाः.पृ.िां.३०९.
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िम्मानमािीत्। तसस्मन् युगे स्त्री ििधसमत नी आिीत्। ‘अयज्ञो वा ह्येष योऽपत्नीकाः’1
आर्ात त् अपत्नीको यज्ञकरणे सनसषद्ध आिीत्। राजानाः शािनपद्धत्याां परमकु शलााः,
प्रजावत्िलाश्च आिन्। लौसककााः जीवन-यापनिेतनु ा यादृशां देश-काल-जलपवनासदकां भवसतत, तादृशमेव िदनां भोजनां विनां पानां क्रीडनां मनोरञ्जनमतयच्च
िकलमभ्युपगच्छसतत स्म।
इदृश देश-कालासदकां मनुष्यस्य जीवनपद्धतौ बुद्धौ मानिे शरीरे मसस्तष्के
तर्ैव प्रभावां प्रदशत यसतत। िाः तदीयैाः िांस्कारैाः िांस्कृ तो भवसत। तादृश िांस्कारेण
िांस्कृ त एव िांस्कृ सतररसत सवबुधैगीयते। सवश्वासमत्र-वसशष्ठ-कश्बयप-गौतम-असत्रभरध्वाजासद गोत्रोद्भूतानाां, राम-कृ ष्ण-बुद्धासद भरतभूिम्भवानाां मिापुरुषाणाां
िांस्कृ सतवैसदकी िांस्कृ सतररसत सवश्वसवख्याताऽसस्त। इयां िांस्कृ सताः
‘आनीदवातां स्वधया तदेकम्’2,
अर् च ‘सङ् गच्छध्वां सम्वदध्वां सां व मनाांवस जानताम्’3 इत्येवांसवधाभ्याः
आचारधाराभ्याः सवश्वोपकाररकमत परायणानाञ्च इयां वैसदकिांस्कृ सतरसस्त।तसस्मन् काले
यसत्कमसप कमत कु वत सतत तत् सनष्कामेन कु वत तत आिन्। भारतीयिांस्कृ तौ
सनष्कामकमत वीचयाः िवत त्र उच्छलतत्याः प्रवितत्यश्च िांलक्ष्यतते। तेन अनायािेन
मुसक्तमसप लभतत आिन्।
‘तस्मादसक्तस्सततां कायं कमथ समाचर।
असक्त ह्याचरन् कमथ परमाप्तन वत पूरषोः॥’4
उपसंहार

असस्मन् प्रबतधे सनरीसक्षतानाां सवषयानवलोकयामश्चेत् इदमवगम्यते यत्
अस्माकां पूवतजाःै यर्ा सनाःश्रेयिसिदध्् यै येन रीत्या यत्नाः कृ ताः तेनवै रीत्या अस्मासभरसप
यत्नाः करणीयाः, आचरणीयश्च इसत। यतो सि तेषाां मागत गासमत्वम् आस्माकां लाभाय
भवसत। तेषाां आलोचनसवधानासन, जीवनसवधानासन च अस्मज्जीवनेसप भवेयरु रसत
आशास्ते।
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