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lkja'k 

समग्रस्य विश्वस्य िेदः अत्यन्तप्राचीनतमः िाङ्मयः िततते । अस्य समस्तधमतशास्त्रदाशतवनकग्रन्थानाम ् आधारभतूत्िात् 

समस्तप्राविकुलविताथतत्िाच्च भारतीयपरम्परायाां प्रामाण्यां सिैरावस्तक ः समानरूपेिाभ्यपुगतां िततते ।  

उकं्त च मिुिा:- 

 िेदोऽविलो धमतमलूां स्मवृतशीले च तविदाम ्। आचारश्च ि साधनूाां आत्मनस्तवुिरेि च ॥
1
 

 यः कवश्चत ्कस्यवचद्धमो मननुा पररकीवतततः । स सिोऽवभवितो िेद ेसितज्ञानमयो वि सः ॥
2
 

 चातिुतण्यं त्रयो लोकाश्चत्िारश्चाश्रमाः पथृक् । भतूां भव्यां भविष्यां च सिं िेदात ्प्रवसद्् यवत ॥
3
 

भगवता कृष्णदैपायिेिानप महाभारते भनणतं:- 

 अनावदवनधना वनत्या िागतु्रिुा स्ियांभिुा । आदौ िेदमयी वदव्या यतः सिातः प्रि्ृतययः ॥
4
  

अतः िेदः एि वपतदृिेमनषु्यािाां सिेषामवप सनातनां चक्ःु । ईदृशी आवस्तक्यबवुद्धः नः सिेषामवप िेदप्रामाण्यिावदनाां अन्तःकरिे दरीदृ्यते । 

“विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते िा एवभः धमातवदपरुुषाथातः इवत िेदाः” इवत विद-्धातवुनष्पन्नत्िात ् िेदस्य ज्ञानाथतत्िां,लाभाथतत्िां च दवशततां 

ऋग्िेदप्रावतशख्ये । सितिेदभाष्यकारेि सायिाचायेिावप अयमेिावभप्रायः प्रकवितः स्िीयायाम ् ऋग्िेदभाष्यभवूमकायाम ् –“ 

इिप्राप्तत्यवनिपररिारयोः अलौवककमपुायां यो ग्रन्थो िेदयवत स िेदः” इवत । िेदस्य स्िरूपविचारे बििः विचाराः प्रकविताः वििवभः, 

सितप्रथमां बौधायन-आपस्तम्बप्रभवृतवभः सतू्रकार ः “मन्त्रब्राह्मियोः िेदनामधयेम”् इवत मन्त्रब्राह्मिात्मकां  स्िरूपां िेदस्य इवत वनधातररतम ् | 

आवस्तकनावस्तकदशतनयोः भदेस्य प्रमिुां साधनमवप िेदप्रामाण्यमेि। चािातक- ज न- बौद्धावदनावस्तकानाां नावस्त िेदप्रामाण्यबवुद्धः । 

अतः समग्र ः आवस्तक ः दाशतवनक ः यावन दशतनतत्त्िावन प्रवतपावदतावन, तेभ्यः िेद एि मलूम,् मन्त्रद्रिारः ऋषय एि यथाथतदाशतवनकाः ॥ 

 

कूटर्बदााः- दर्शनानाां वेदमलूत्वम ्। वैददकधमशस्य वैदर्ष््टयम ्। ऋग्वेदस्य स्वरूपम ्। 

 

प्रस्ताविा 

आवस्तकदशतनेष ु यद्यवप ईश्वरावदप्रमेयविषये मतभदेो विद्यत े तथावप िेदप्रामाण्यविषये समानावस्तक्यबवुद्धः दृ्यत े । िेद े

विप्रवलप्तसावदपरुुषमवतदोषविरवितत्िात ्तत्र समेषाां प्रामाण्यबवुद्धः जागवतत । िेदो न केनवचत ्परुुषिे वनवमततः इत्यतः मवतभदेात ्

मतभदेः इवत दोषां न प्यामः। अतः तविषये सिेषाां नः श्रद्धा िरीिततत े। िेदाः ऋतम्भराप्रज्ञािवभः मिवषतवभः दृिाः सवन्त । तदकु्तां :- 

 यगुान्तेऽन्तविततान् िेदान ्सेवतिासान ्मिषतयः । लेवभरे तपसा पिूतमनजु्ञाता स्ियम्भिुा॥ इवत. 

“जन्मना जायते शदू्रः” इवत िचनात ् ज्ञायते सिेषामवप मानिानाां शदू्रत्िवनिारिपरुस्सरां गिुरूपसांस्कारम ्आदधावत िेदः, यो 

मानिः विजोऽवप सन ्िेदा्ययनां त्यजवत सः शदू्रत्िमेि ऋच्छवत ।  

 

तदुकं्त:- 

 योऽनधीत्य विजो िेदमन्यत्र कुरुत ेश्रमम।्स जीिन्नेि शदू्रत्िमाश ुगच्छवत सान्ियः॥
5
  

ि वदकतत्िेष्िद्यतनविज्ञानादप्तयदुा्तयतरि ज्ञावनकवसद्धान्तानाां प्रवतपादनमवस्त । 

 वैददकधमशस्य वैदर्ष््टयम ्

अत्र धमशस्य स्वरूपां, तद्वदैर्ष््टयां च प्रादिनाां कृत ेतदपुयोगाय कथयदतत । ‘ध’ृ धातोदनशष्पतनोऽयां ‘धमश’ र्ब्दो धारिाथश- 

                                                            
1 (मन-ु२-६,६) 
2 (मन-ु२-६,७) 
3 (मन-ु१२-९७) 
4 (मिा.भा.शावन्त.२४४.५५) 
5 (मन-ु२/१६८) 
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मदिव्यनदि । दवश्वदस्मन ्जगदत सवेषाां पदाथाशनाां द्रव्यािाां च सांयोजनेनैकत्र धारिेन 

च जीवनदनवाशहाथ ं धमशः प्रिवदत । सयूशश्चतद्रमास्तारामण्डलां पदृथवी च 

परस्परोपकायो-पकारकिावेन सह धतृादन परमेश्वरेि दनददशष्टादन स्वदवदर्ष्टादन 

कायाशदि कतु ं प्रिवदतत, ”िीषास्मात ् वातः पवते”इदत श्रतुःे । दवदितनमानववतृ्तीनाां 

व्यदष्टितूानाां मानवानामेकत्र दस्थत्यापादनमेव समाजस्य समाजत्वां नाम । अत एव 

समाजस्य धमश एव प्रदतष्ठा । न केवलां मानवसमाजस्य, प्रत्यतु दवश्वस्य जगतः प्रदतष्ठा 

धमश एव । तथा च श्रदुतवचनां समपुजमृ्ित े:- ‘धमो दवश्वस्य जगतः प्रदतष्ठा’ इदत ॥ 

‘चोदनालक्षिोथो धमशः’ । चोदना नाम वेदप्रदतदष्ठतःै मतत्रःै प्रदतपाद्यमाना दवदधरूपा 

प्रेरिवै । धमशस्य प्रदतपादकत्वां नाम वेद े एव मखु्यतया उपयजु्यत े । अत एव 

वेदस्याकुदण्िताां र्दिां  सम्प्रदायदवदो दर्शयदतत । तथा ‘चोदना दह ितूां िवततां 

िदवष्यततां सकू्ष्मां व्यवदहतां दवप्रकृष्टदमत्येवां जातीयकमथ ंर्क्नोत्यवगमदयतमु’्
6
 इदत । 

वेदस्य प्रामाण्यत एव स्मतृीदतहासादीनामदप प्रामाण्यां ददुनशवारां स्मतृवेेदमलूकत्वात ्

लोकप्रदसदे्धस्तदिुयमलूकत्वात ् च । ततश्चापौरुषयेेि वेदने प्रदतपाददतत्वात ्

धमशस्यापौरुषयेता ददुनशवारा । धमशस्य लक्षिां त ु‘यतोऽभ्यदुयदनःश्रेयसदसदद्धः स धमशः’ 

इदत । श्रतु्या यादन कमाशदि दवदधरूपिे दवदहतादन, तादन धमश इदत कथ्यतत े। यादन च 

कमाशदि दनदषध्यतत े श्रतु्या, तादन अधमश इदत मतयतत,े धमाशधमशव्यवस्थायाां वदेस्य 

परप्रामाण्यात ्। तथा च दवद्यत ेश्रीमद्भागवत ेव्यासस्य गम्िीराथशप्रदतपादकां  वचनम ्– 

वेदप्रदिदहतो धमशः ह्यधमशस्तदद्वपयशयः ।वेदो नारायिः साक्षात ्स्वयम्िरूरदत र्शु्रमु ॥7 

धमशस्याश्रयिनेैव इहलोके प्रादिनामभ्यदुयः सञ्जायत,े अमदुष्मन ्लोके दनःश्रेयसरूपा 

मदुिश्चोपलभ्यत े । धमशस्य धारकत्वां श्रीवेदव्यासो नानावचनैमशहािारत े प्रदतपादयदत 

“धारिाद ् धमश इत्याहुधशमेि दवधतृाः प्रजाः । यः स्याद्धारिसांयिुः स धमश इदत 

दनश्चयः” ।।8  

  

ऋग्वेदाः दर्शिस्य मूलस्रोताः 

दृर् ् धातनुा दनष्पतनः,दृश्यते अनेन इदत व्यपु्तत्पदत्तदसद्धश्च दर्शनर्ब्दः िवदत । अत्र 

सत्यितूस्य तादत्वकस्य स्वरूपज्ञानमेव दर्शनर्ब्दवाच्यां िवदत । अथाशत ्दृश्यमानस्य 

स्थावर-जङ्गमात्मकस्य जगतः तादत्वकां  स्वरूपां दकम ्? अस्याः सषृ्टःे उत्पदत्तः कुतः 

सञ्जाता ? जततनूाां दस्थदतगदतः कुतः सांिवदत ? इत्येते अलौदककाः प्रश्ाः कदादचत ्

अनतु्तररताः तथैव दतष्ठदतत । अतः तादृर्सकू्ष्मदवषयािाां साक्षात्कारः वेदने िवदत, 

तदिुां  िगवता र्ङ्कराचायेि “अलौदककेष ुदवषयेष ुश्रदुतश्च नः प्रमािम”् इदत । उिां  

च - श्रॊतव्यां श्रदुतवाक्येभ्यो मततव्यश्चोपपदत्ततः। मत्वा च सततां ध्येयः एत ेदर्शनहतेवः 

इदत ॥ 

तत्र दर्शनकाराश्च दद्वदवधाः श्रौताः तादकश काश्च |तत्र श्रदुतरेव मखु्यतया मलूतत्त्वातवेषि े

साधनम ् । तामततरेि मलूतत्वातवेषिां दलुशिदमत्येवां मतवानाः श्रतु्येकर्रिाः श्रौताः । 

अत एव वेदवाददन इदत व्यपददश्यतत े । जगत्कारिवाददष्वदतपरोक्षितूेष्वथेष ु

श्रतु्यनसुारेिवै तेऽथं दनदश्चतवदतत । श्रदुतप्रदतपाददतोऽथशश्चापाततो दवरुद्धत्वेन 

सवशतोऽसम्िदवत्वेन वा िासमानोऽदप सत्य एवेदत दह तषेाां दृढदनश्चयः । न दह 

वेदप्रदतपाददतऽेथेऽनुपपतने वैददकानाां बुदद्धः दिद्यत े । अदप त ु तदपुपादनमागशमेव 

दवचारयतीदत दह वैददकसम्बतधने सायिमाधवाचायैरुिम ् ।
9

 श्रदुतदवरुद्धोऽ-

थोऽनमुानेन केनदचत्सादधतश्चेत्तदनमुानां न प्रमािां दकतत ु प्रमािािास एव । एवां 

स्मदृतरदप । जैदमदनरप्तयेवां सतू्रयामास, “दवरोध े त्वनपके्षां स्यादसदतह्यनमुानम”् 
10

 । 

जैदमदनररव पादिदनदर्शनमदप श्रौत एव । यतः पादिनीय ेनय ेहररिोिां  वाक्यपदीये – 

 न चागमादृते धमशस्तकेि व्यवदतष्ठते । ऋषीिामदप यज्ज्ञानां तदप्तयागमपवूशकम ्॥ 

 धमशस्य चाव्यवदच्ितनाः पतथानो ये व्यवदस्थताः। न तााँलोकप्रदसद्ध-

त्वात्कदश्चत्तकेि बाधते ॥ 

 अवस्थादरे्कालानाां िदेादद्भतनासु र्दिष ु । िावानामनमुानेन प्रदसदद्धरदत-

दलुशिा ॥ 
11

 

                                                            
6 शाबरभाष्य े(१।१।२) 
7(भाग. ६।१।४०) 
8 (मिा.शावन्त. १०९।११) 
9 (सितद.द.१६पां. २६१) 
10 (ज .स.ू १।३।३) 
11 (िा. १.३०-३२) 

 चतैतयदमव यश्चायमदवच्िेदने वतशते । आगमस्तमपुासीनो हतेवुादनैश बाध्यते ॥ 
12

 

इदत ।  

एवां दचदतततस्य दनिशयः अयम,् श्रौताः दार्शदनकाः एव यथाथशदार्शदनकाः न 

मदतदमदतयिुाः तादकश काः, तत्रादप ऋग्वेद े मतत्रदृषृ्टत्वने सदूचताः ऋषयः एव 

मलूदर्शदनकाः अतये श्रौताः अदप एतान ् अनधुावदतत । अतः समस्त 

मतत्रब्राह्मिात्मकः ऋग्वेदः दर्शदनकः ग्रतथः वतशते । 

 समग्रां वेदां दनष्पीड्य आलोडयामश्चते ् त्रीदि सतू्रादि लभ्यतत े – कमशसतू्रम,् 

उपासनासतू्रम,् ज्ञानसतू्रम ् । वेदाथशदचततकेष ु ऋदषष ु बादरायिमतानसुारां 

सवशसतू्रािामदप ज्ञानसतू्रमेव अवसानिदूमः । वैयादसकसतू्रािामवलोकनेनेदां ज्ञायते । 

बादरायिाचायशः जैदमनेः वेदमतत्रािाां कमशपरव्याख्यानां तत्र तत्र दनराकरोदत, यथा 

“एवमप्तयपुतयासात ्पवूशिावाददवरोधां बादरायिः” इत्यदस्मन ्सतू्र ेकमशतत्फलदवषदयिीं 

चचा ंदवधाय व्यवहारापके्षया व्यवहारापके्षया केवलां कमशिः उपादयेत्वां साधयामास । 

“अदप च सांराधने प्रत्यक्षानमुानाभ्याम”् इत्यदस्मन ् सतू्र े उपासनसतू्रस्य महत्वां 

सादिमानां स्वीकरोदत बादरायिः । “आम्नायस्य दियाथशत्वादानथशक्यम् 

अतदथाशनाम”् “दवदधनात्वेकवाक्यत्वात ् स्ततु्यथेन दवधीनाां स्यःु” इदत च वदता 

जैदमदनना समग्रस्य वेदस्य कमशप्राधातयां प्रदतपाददतम् । सङ्कषशिने उपासनाप्राधातयां 

प्रदतपाददतम्, पथृक् सतू्राण्यदप व्यरच्यतत । वेदाथशदचततकेष ु ऋदषष ु

ज्ञानपारम्यमेवबहुमतयमानाः ऋषयः बहुसांख्याकाः इदत ब्रह्मसतू्रतः ज्ञायत े । 

कार्कृत्स्नः, काष्िाशदजदनः, औडुलोदमः, बादररः, इत्यादयः ऋषयः समस्तस्य वेदस्य 

आत्मदर्शनपरत्वां प्रदतपादयततीदत प्रतीयते । प्रायेि जैदमदनना यत ् कमशपारम्यां 

प्रदतपाद्यते तत्र आत्रयेनामा ऋदषः कमाशदनष्ठान-कमशफलादददवषये तयस्तमदस्तष्क इव 

प्रतीयते । आत्रयेः कमाशङ्गोपासनेष ु दनिशरः इदत “स्वादमनः फलश्रतुरेरत्यात्रयेः” 
13
 

इदत सतू्रिे ज्ञायते । फलां स्वादमगादम उत ऋत्वग्गादम इत्यादद दवषय े सांर्ये उत्पतन े

आत्रयेः कमशफलां प्राधातयेन स्वादमनमपुगच्ितीदत अदिप्रदैत । स्वादमनः एव फलवत्स ु

उपासनेष ु कतृशत्वदमदत आचायशः आत्रयेः मतयत े । ईत्थम ् – जैदमदनमात्रयेञ्च 

अदतररच्य अतय े वेदव्याख्यातारः बादरायिवत ् ज्ञानपारम्यमेव बहुमतयमानाः इदत 

स्पष्टमवगम्यते ।समग्रे ऋग्वेद े एकदवेतावादः अस्तीदत पाश्चात्यः दवद्वान ्

म्याक्समलु्लर ्अदप ििादत । 

दर्मण्डलात्मके ऋग्वेद े त्रयदरांर्द्दवेताः सप्तलोकाततवशदतशतयः ब्रह्माण्डाततगशताः 

वण्यशततदेत बहृद्दवेताग्रतथकारः र्ौनकः अदिप्रदैत । तथा अतये दवेतामीमाांसकाः 

आर्रेत े अयां च आर्यः आदधदवैकदृदष्टमताां व्याख्यातिृामेवेदत स्पष्टमेव । 

आध्यादत्मकदृष््टया बाह्वचृादन सिूादन व्याचक्षािाः सकलदवेताततवशदतश बह्मतत्वमेव 

बहुमतयमानाः िवततीदत सायिाददिाष्यावलोकनेन कपादलर्ास््याददरदचत- 

आधदुनकव्याख्यावलोकनेन च अवगम्यत े।  

अस्यावामीयसिूस्य एकः मतत्रः दवर्षेस्थानां िजते “इतद्रां दमत्रां वरुिमदग्नमहुरथो 

ददव्यः ---------- एकां  सत ् दवप्राः बहुधा वददतत” एकां  सत ् तत्वां समग्रऋग्वेद े

इतद्रनामादददिः स्तयूत ेइदत सवेषाां नः दवददतमेव । दवेतानाां नाना नामादन रूपादि च 

आपाततः दितनत्वेन प्रतीयमानातयदप अतततः गत्वा र्ब्द े रूप े ब्रह्मदि पयशवस्यदतत 

इदत न अदवददतमेव दवदषुाम ्॥ 

अग्तयादयःपदृथवीस्थानीयदवेताः, वरूिादयः अततररक्षस्थानीयदवेताः, आददत्यादयः 

द्यसु्थानीयदवेताः, दवदवधच्ितदोदवषयकमतत्रःै काव्यात्मना वण्यशतत े ऋग्वेद े इदत 

ज्ञाप्तयतते । “त्रातारदमतद्रमदवतार” “अदग्नमीळे परुोदहतम”् इत्याददमतत्रतः 

आकारप्रकाराददवत्यः दवेताः वण्यशतत े इदत यद्यदप केचन िाष्यकाराः अदिप्रयैदतत, 

तथादप नामरूपात्मकजगतः द्वतैात्मकवैदवध्यविशने ॠषीिाां तात्पयं नास्तीदत 

स्पष्टमवगम्यते ॥ 

ब्रह्मसतू्र े “तदपुयशदप बादरायिः सम्िवात”् 
14

 इत्यदधकरििाष्ये दवेतानाां 

दवग्रहवत्वादददवषय ेसदवस्तराां चचां दवततवानः र्ङ्करः “ज्योदतदषिावाच्च” 
15

 इदत 

सतू्र े मानषुादददहेरादहत्यां ज्योतीरूपत्वां च इतद्रादददवेतानाां प्रदतपादयामास । एताः 

ज्योदतमशयाः दवेताः स्वस्वरूपिे सददितनाः इदत कारितः समग्रऋग्वेदः 

अदद्वतीयात्मपरः इदत वेददडदण्डमतः आत्मा एव वेद्यत े इदत । 
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मधचु्ितदादद ऋषयः एव, अयमेव अततरार्यः वेदाततदार्शदनकेन र्ङ्कराचायेि 

ब्रह्मसतू्रिाष्ये प्रदतपाददतम ् “ऋषीिामदप मतत्रब्राह्मिददर्शनाां सामथ्यं नास्मदीयेन 

सामथ्येनोपमातुां यिुम”्
 16

 इदत । 
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