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विेमन्रेष ुकवितमानवतावािस्य अधुना उपयोगः 
 

श्रीदिव्यने्ि-ुरायः 

 

प्रस्तवना 

मानवशब्िात् तल्प्प्रत्ययेन मानवतेवत पि ं वनष्पद्यते । तल्प्प्रत्ययः स्वीयधमवबोधनािं प्रयुक्तो 

भववत । अतो मानवतेत्यनेन साधरणतया मानवानां धमावः गुणाः वा बोध्यन्ते । ये 

धमावस्तान् न केवलं मनुष्येतरजीवेभ्यः दकञ्च िजुवनमानवभे्योऽवप पृिकीकुवववन्त । ते धमावः वह 

धृवतः क्षमा श्रद्धा िानमुिारता सत्यवादिता ववद्बषेहीनत्वमचौय ं शास्त्रज्ञानमात्मज्ञानं िमः 

क्रोधहीनत्वं वववेकबोधशेत्याियः । एतेषां मानवताबोधकधमावणामुल्प्लेखो मनुप्रणीते 

मनुसंवहतेवत ग्रन्िे स्पष्टतया पररलक्ष्यते । तर तेनोक्तम् –  

  

धृवत क्षमा िमोऽस्तेयं शौचवमवन्ियवनग्रहः । 

धीर्ववद्या सत्यमक्रोधो िशकं धमवलक्षणम् 1 ।। इवत । 

 

गीतायामवप भगवता श्रीकृष्णेन एतेषां धमावणामुल्प्लेखः कृतः । तर तेन एते धमावः 

मानवसम्पिपूेण वर्णवताः । उक्तञ्च तेन –  

 

अभयं सत्त्वसशंुवद्धज्ञावनयोगव्यववस्िवतः । 

िानं िमि यज्ञि साध्यायस्तप आजववम् ।। 

अहहसंा सत्यमक्रोधस्त्याग शावन्तरपैशुन्यम् । 

िया भूतेष्वलोलुप्त्वं मािववं ह्रीरचापलम् ।। 

तेजः क्षमा धृवतः शौचमिोहो नावतमावनता । 

भववन्त सम्पि ंिवैीमवभजातस्य भारत2 ।। इवत । 

 

वेिः खलु अवखलधमवस्य प्रवतभूस्वरूपो मूलरूपि । उक्तञ्च भगवता मनुना - 

वेिोऽवखलधमवमूलवमवत3 । अतः एते श्रद्धाियो मानवतासूचकाः धमावस्तरावप वैदिकैः 

ऋवषवभः बहुसूके्तषु बहुधा प्रवतपादिताः । वैदिकमानवतावािस्य साम्यवािस्य वा मूलं वह 

मनसः साम्यम् । तिा ऋषयः सत्यवमिमनुभूतवन्तो यि ्समाजे साम्यप्रवतष्ठािवमािौ गृहषेु 

शावन्तसाम्यािीनां स्िापनमावश्यकम् । यस्य साम्यस्य प्रवतष्ठा परस्परं प्रवत 

प्रेमभावेनानुगत्यप्रिशवनेन ववद्बषेवर्जवतमधुरभाषणेन सानन्िरूपस्नेहबन्धनेन च सम्भववत । 

ऋवषनये अस्याकृवरममनसाम्यस्य वास्तववकरूपं वह एकान्नवर्तवत्वम् । ववषयोऽयमृवषकण्ठे– 

अररच्छन्िः वववजत्य वमरच्छन्िो भवनवमत्यादिवचनैः वारं वारं समुद्घोवषतो भववत समग्र े
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वैदिकसावहत्ये । परन्त ुस्वल्प्पपररसरयुके्त शोधप्रबन्धे समेषा ं

मानवतासूचकानां वैदिकमन्राणां ववषयवणवनमसम्भवमवे । 

अतो मिीयऽेवस्मन् शोधप्रबन्धे केवलमृग्वेिीयो संज्ञानसूके्त4 

श्रद्धासूके्त5 यजुवेिीये वशवसंकल्प्पसूके्त6 अिवववेिीये 

सांमनस्यसूके्त7 सवववप्रयसूके्त8 च प्रवतपादितायाः 

मानवतायाः मानवतावािस्य वा ववश्लेषणात्मकमालोचनं 

तिा वतवमाने तस्य उपयोगवणवनात्मकं स्वीयमतमेव वतवते ।  

ऋग्वेिो िशमण्डलात्मकः । तर मण्डलेषु सकू्तानां 

सज्जीकरणे वैदिकषवयः सुवनर्िवष्टायाः कस्यावित् पद्धत्याः 

अनुसरणं कतुववमच्छवन्त । अतः किावप किन ववशेषिवेस्य 

माहात्म्यकीतवनं किावप प्रवसद्धानामृषीणामुपलब्धं 

ज्ञानवणवनं किावप च साधारणिवेत्त्वमपुरर परमैक्यस्य 

तपिेत्याियो मन्रेष ु ववन्यस्ताः भावनाः एव तान् 

ववषयेऽवस्मन् प्रोत्सावहतान् कृतवत्यः इवत मन्ये । अनेन 

ज्ञायते वेिऽेवस्मन् वैवचरपणूाववन बहूवन सूक्तावन सवन्त । 

तेष्वन्यतमं वह संज्ञानसूक्तम ् । सूक्तस्यास्य िष्टा संवननः । 

सवेषामेकरावस्िानमैकमत्यञ्च यस्य कण्ठे समुद्घोवषतं तस्य 

संवननः इवत सम्बोधनं यिािवमेव । सूक्तस्यास्य िवेतावप 

तिनुरूपैव । कारणं सूके्तऽस्य ऐकमत्यस्य भावनया भाववतः 

सन् एकं लक्ष्यं प्रवत गन्तव्यवमवत ज्ञानमेव संज्ञानरूपेण 

वर्णवतम् । संज्ञानपिस्यािवः सम्यक् ज्ञानम ् । 

मन्रचतषु्टयसम्पन्नं सूक्तवमिमाकारेण यद्यवप क्षुि ं तिावप 

भावगौरवेण ववशेषतता समृद्ध ं भारतीयैवतह्यस्य 

ममववाणीस्वरूपञ्च । तरर्षवः संवननः ववश्वमानवानां कृते 

उिाररूपामेकां वमलनभूहम ंसृजनाि ंसवेषामाह्वानं करोवत 

। सृवष्टकतुवः श्रेष्ठः सवष्टः वह मनुष्यः । परन्तु मानवेषु 

वववबधववषयमावश्रत्यानन्तो ववरोधो वतवते । ववभेिोऽयं तान् 

परस्परं वववच्छन्नान् श्रेयोबोधतो ववच्युतान् च करोवत । येन 

मानवजातेः ववनाशमागवः प्रशस्तो भववत । अतोऽनेन सकेू्तन 

ऋवषः संवननः मानवान् ऐक्यमन्रेण सञ्जीववतकतुववमच्छवत 

। एतििं स विवत यूय ंसवे वमवलत्वा गच्छि परस्परं प्रवत 

ववरोधपररत्यागपूववकं सममनस्काः भूत्वा समानवाक्यं विि 

च । युस्माकं वचत्तवृवत्तरवप समाना मतववरोधवर्जवता 

भववत्ववत9 । दकञ्च युष्माकं मनो ववचारज्ञानञ्च यिा 

समरूपमेकस्मन्नेवािे पयवववसतञ्च भवतु तििं स 

समानमन्रेण युष्मान् िीवक्षतान् करोवत । अस्यािवस्तु 

अन्तःकरणं ज्ञानं संस्कारिेवत समानमेकरूपं भवतु । न 

केवलं तत् शोभनसम्मेलनािं युष्माकं संकल्प्पः एकववधो 

हृियावण समानरूपावण च भववन्त्ववत प्रािवयवत । िशृ्यते 

वह– 

 

समानी व आकूवतः समाना हृियावन वः । 

समानमस्तु वो मनो यिा वः सुसहासवत10 ।। इवत । 

 

ऋवषसंवननकण्ठे ध्ववनत ंमानवतावािस्य गीतवमि ंन केवलं 

वैदिके काले परन्तु ववभेििीणवस्य 

भोगसववस्वस्वरूपस्याधुवनकसमाजस्यावपममववाणीस्वरूपमे

व ।  

वैदिकसूके्तषु मानवमनसो वववभन्नाः भावाः स्पष्टतया 

प्रवतरादिताः । तर मनसः सूक्ष्मा भावाः तेषां पररणामाः 

किं तेषा ं भावानां वधवनं िढृीकरणञ्च सम्भववत िढृीकरणे 

केऽन्तरायाित्याियो ववषयाः ऋवषवभः वर्णवताः । श्रद्धा 

तािशृ एको मनोभावो मानवतायाः एको ववशेषो गुणि । 

लोके सामान्यतो जनो यत्परो भववत तर तस्य श्रद्धा वतवते 

इवत वकंु्त शक्यते । दकञ्च काये प्रेरको ववश्वासो वह श्रद्धते्यवप 

वकंु्त शक्यत े । अिावत ् तिा ववश्वासो यो ववश्वावसन ं जनं 

ववश्वासानुगुण ं क्राये प्रेरयवत । भाष्यकारशङ्कराचायवमते 

आवस्तक्यबुवद्धरेव श्रद्धा । श्रद्धायाः माहात्म्यं गीतायामवप 

गीतं –  

 

योवगनामवप सवेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्भजत ेयो मा स मे युक्ततमो मतः11 ।। इवत । 

 

एवं बहुर बहुधा श्रद्धायाः स्तुवतः पररलक्ष्यते । तेष्वन्यतमं 

वह ऋग्वेिीय ं श्रद्धासूक्तम ् । तर ऋवषका कामयनी श्रद्धां 

िवेतारूपेण स्तुतवती । श्रद्धाशब्िस्य कहस्मंवित् कायवववशेषे 

वचनववशेषे वा स्वान्तःकरणेनािरावतशयस्य 

प्रकटीकरणरूपािोऽर गृहीतः । वस्तुतः श्रद्धया सम्पादित ं

कमव एवावभष्टफलिायकं तिा श्रद्धाववहीनं कमव अवनष्टहतेभुूतं 

वजवनीयञ्चेवत मुख्यरूपेणार वर्णवतम्12 । ऋवषवर्णवतेयं श्रद्धा 

ज्ञानाग्ेः सवमन्धनस्वरूपा । अतोऽस्याः श्रद्धायाः उपासना न 

केवलं मनुष्यैः िवेैरवप स्वीयावभष्टसम्पािनािं दक्रयते स्म । 

श्रद्धया धनप्राविभववतीत्यवप तर िशृ्यते13 । अर वसुपिने 

अज्ञानववनाशपूववकमरत्वप्रावप्ररेव बोध्यते । अतो 

मानवतायाः प्रधानं साधनवमयं श्रद्धवेत वकंु्त शक्यते ।  

यजुवेिो मूलतो यज्ञदक्रयासमवन्वतः । परन्तु तरावप 

मानवतागुणोपेतावन सूक्तावन पररलक्ष्यन्त े । तषे्वन्यतम ं वह 

वशवसंकल्प्पसूक्तम् । तर ऋवषकववना मनसः संकल्प्पः केन 

प्रकारेण वशवं मङ्गलमयं कतुं शक्यतेऽस्मावभस्तद्वण्यवते । 

मनसः स्वरूपमवतवववचरम् । मनसैव श्रोरािीवन्ियावन 

स्वकमवस ु प्रवृत्तावन । धीमन्तो मानवाः मनसः 

शुभसंकल्प्पेनानुप्रावणताः सन्तः महत्कमाववण साधयवन्त । 

अतो मनः प्रज्ञानस्वरूपम् । मनः एव धैयवस्वरूपम्14 । यतो 

मनवस धैयोत्पवत्तभवववत । अस्माकं प्रवतष्ठायाः मूलं खलु 

मनसः स्वास्िं स्फूर्तवि । अनेन ज्ञायते यि ् मनो वह 

मानवानां सववववधप्रवृत्तीनां वनयन्रकम् । ववषयोऽयमृवषणा 

िषृ्टान्तेनैकेन सुन्िररूपेण प्रवतपादितः । सुसारविः यिा 

प्रगहणे सुषु्ठतयाश्वानां वनयन्रनेन सम्यकतया रिपररचालनं 

करोवत तिैव वशवरूपया मनसा वनयन्रतो मानवोऽवप 

स्वीयोपयुके्तषु सवेषां वहतववधायकेषु शोभनकमवसु प्रवृत्तो 

भववत । िशृ्यते वह – 
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इव । 

हृत्प्रवतष्ठ ं यिवजरं जववष्ठ ं तन्मे मनः वशवसंकल्प्पमस्तु15 

।। इवत । 

 

अतो मनसः संकल्प्पो यदि शान्तो मङ्गलमयः सवेषां 

वहतसाधको वा भववत तर्हव मानवेषु मानवतायाः जागरणं 

तिा समाजे ववभेििरूीकरणं शावन्तस्िापनञ्च सम्भववत । 

सत्यवमिमृवषणा याज्ञवल्प्क्येनानुभूतं तस्मािवे सः मनसः 

संकल्प्पः यिा वशवः कल्प्यानकारी मङ्गलमयो वा भववत्ववत 

प्रािवयवत । एतािशृ ं मनः खलु मानवानामभ्यन्तरे 

प्रज्ज्ववलतायाः मानवतायाः प्रकाशकज्योवतस्वरूपः । अतः 

सुप्राचीने वैदिककाले ऋवषहृिये मानवतावािो जागररतः 

आसीदिवत िशृ्यते । तषेां मनोगगने प्रकावशतायाः अस्याः 

मानवतायाः धारणायाः जागरणं वतवमानसमये मानवमनवस 

अत्यावश्यकवमवत वकंु्त शक्यते ।  

वैदिकसाम्यवािस्यास्यैको यिािो प्रतीकस्वरूपः खलु 

ऋग्वेिस्य संज्ञानसूक्तस्य ऋवषः संवननः । यः सवावन् वनेन 

स्नेहने प्रेम्ना वाबद्धान् करोवत । यतः सः परमिवेतां सत्यञ्च 

केवलं प्रेमस्वरूपवमवत ज्ञातवान् । इि ं प्रेमरूपमैक्यमेव 

चरमज्ञानं सम्यक् ज्ञानं संज्ञानं सवावन् एकरूपेण ज्ञानम ्वा । 

अस्य संज्ञानस्य वाणीवाहकस्तिा मानवतायाः मूर्तवस्वरूपो 

ह्यिवववेिस्य सांमनस्यसूक्तस्य िष्टा ऋवषः अिवाव । 

सांमनस्यपिने मनसः ऐक्यवमत्यिो वनधावररतः सायणपािःै। 

तर सः ऋवषः सवेषां हृियस्य मनसिकै्य ं तिा 

ववद्बषेहीनत्वं प्रािवयवत । येन सवे समानहृियसम्पन्नाः 

समवचत्तवृवत्तयुक्ताः सन्तः परस्परं प्रवत सम्प्रीवतयुकं्त 

समानज्ञानहतेुभूतं सख्य ं वा स्िापवयतुं समिावः भववन्त16 । 

समाजे शावन्तसमानताववधानािं गृह े शावन्तसाम्ययोः 

ववधानमावश्यकम् । तर शान्तपूणवगृहस्य रमणीयः एको 

िषृ्टान्तः ऋवषकववना प्रिर्शवतः । ऋवषवर्णवते तवस्मन् गृह े

पुरः जननीजनकयोरनुगामी तिानकुुलकमाव माता 

सन्तानान् प्रवत समानमनस्का जाया मधुरवचनसम्पन्ना च । 

दकञ्च भ्राता भ्रातरं स्वसारञ्च प्रवत पुनः स्वसा भ्रातरं 

स्वसारञ्च प्रवत ववद्बषेभावं तर मा करोवत । िशृ्यत ेवह – 

 

अनुव्रतः वपतुः पुरो माता भवतु संमनाः । 

जाया पत्य ेमधुमतीं वाच ंवितु शावन्तवाम् ।। इवत। 

मा भ्राता भ्रातरं वद्बक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाच ंवित भिया17 ।। इवत च । 

 

अवप च सवे ज्येष्ठकवनष्ठभावेन परस्परं श्रद्धािीकं प्रिशवयन्तः 

समानवचत्तयकु्ताः समानकायावः समानकायोद्वहनाः 

एककायवकरणे प्रवतवमानाि सन्तः तर वनवसवन्त । इत्िं तिा 

समाजस्य प्रत्येकगृहषेु सवे मानवाः परस्परं शोभनं 

वप्रयवाक्यं विन्तोऽववयुक्ताि सन्तः वनवसवन्त । 

ऋवषवचनाि ् ज्ञायते यत्तिा मानवानां 

जलपानस्िानमन्नभागग्रहणञ्च एकरमेकववधम्वासीत्18 । 

दकञ्च तेषा ं कामनावप समरूपासीत् । अिवववेिस्य 

सवववप्रयसूके्तऽवप लोकैषणया मानवतायाः पररचयः प्राप्यते । 

एकमन्रवववशष्टऽेवस्मन् सूके्त ऋवषकववः िवेतातः शूिपयवन्तं 

सवेषां समीपे वप्रयो ग्रहणयोग्यो यिा भववतुमहववत तििं 

प्रािवयतीच्छप्रकाशञ्च करोवत19 । शावन्तसूके्त तु िशृ्यत े यत ्

सवेषु लोकेषु मङ्गलववधायकावन शावन्तस्वरूपावण 

ऋवषववदितावन यावन कमाववण सवन्त तान्यस्माकं मङ्गल ं

वहतञ्च सम्पाियवत्ववत तस्य कामना । अनने वणवनेनैव तिा 

समाजे कीिशृो मानवतावािः प्रचवलतः आसीत्तस्य 

प्रमाणमस्मत्सववधे प्रवतभातो प्रकावशति भववत । 

उपररप्रित्तवणवनातः ज्ञायते यत् मानवचरररः खलु 

बहुजनानां वहतस्य सुखस्य च कारणम् । तािशृस्य चरररस्य 

गठनािवमृवषकवितं स्वािवशून्यत्वं परािवपरत्वञे्चवत 

गुणद्वयमेव मुख्यतयापेवक्षतम् । अतः ऋवषघोवषता 

मानवतावािस्येयं वाणी मानवचरररवनमावनास्य 

मूलकारणम ् । पररशेष े वकंु्त शक्यत े यि ् – ववभेिपूणवस्य 

भोगसववस्वस्य वतवमानसमाजस्यास्योत्तरणाय 

मानवतावािस्य सहस्रवषवपूववकवितं ममववचनमधुनावप 

प्रासवङ्गकम् । अतो वैदिकसूके्तषु प्रिर्शवता मानवतायाः 

ऋवषप्रोके्तय ं धारणा वतवमानसमाज े शावन्तश्िापनािं 

स्याम्यानयनािवञ्च सवेषु मानवहृियेषु जागरणीया । इत्यलं 

ववस्तरेण । 
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