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सषृ्ःे क्रमम ्- नासदीयसूके्तन सह त्रिग्िङै्गत्रसद्धान्द्तस्य 

तलुनम ्

 

सरेुन्द्रचन्द्रत्रिपाठी 

 

शोधसारम ्

प्रागैत्रतहात्रसकयुगात् आरभ्य अद्याित्रधः मनुष्यः स्िस्य जगतः च सृत्रष्सम्िद्धप्रश्नम् अहरहः 

उत्सुकेन त्रजज्ञासत्रत । िैज्ञात्रनकाः एतदर्थ ं त्रभन्ाः त्रभन्ाः सैद्धात्रन्द्तकप्रत्रतकृततं त्रनमााय 

उपस्र्थापयत्रन्द्त । धमाािलत्रम्िनः स्िधमाग्रन्द्र्थम ्आधृत्य ति उपलब्धान ्मतान् पुत्रष्कुिात्रन्द्त । 

दाशात्रनकाः गभीरानुध्यानेन एतस्य कुतुहलस्य समाधानाय मननं कृत्िा सृष्ःे प्रागिस्र्थापयान्द्त ं

मनसा प्रत्रिषु् ंसचेष्ाः । एतेषु रुढििाढदनः स्िमतेषु त्रनगात्य नूतनं तथ्यं अनस्िीकुिात्रन्द्त ढकन्द्त ु

िैज्ञात्रनकाः दाशात्रनकाः च स्िज्ञानभण्िारं सततं पररिद्धात्रयत्िा त्रिश्वब्रह्माण्िे लुक्कात्रयत ंगभीरं 

तथ्य ं त्रनरािरणयत्रन्द्त । यि खगोलिैज्ञात्रनकाः पदार्थािैज्ञात्रनकाः च त्रिज्ञानमाधृत्य 

सृत्रष्रहस्यम् उद्घाटत्रयतुं प्रयत्नशीलाः ति, पक्षान्द्तरे भारतीयदाशात्रनकैः प्राग्िैढदककालात् 

एतदर्थाम ् एि िहिः िैप्लत्रिकत्रसद्धान्द्ताः प्रदत्ाः । त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तः 

शोधमूलपदार्थात्रिज्ञानके्षिे आलोिनम ् असृजयत ् (हढकङ्ग्, १९९०) । नासदीयसूके्त 

अन्द्तर्नात्रहतसत्यमत्रप त्रिश्विात्रसनम् आश्चयाात्रभभूतम ्अकरोत् ।  

 

At the same time, as a Hindu, I appreciate the fact that Hinduism professes 

no false certitudes. Its capacity to express wonder at Creation and 

simultaneously scepticism about the omniscience of the Creator are unique 

to Hinduism. Both are captured beautifully in this verse from the 3,500-

year-old Rig Veda, the Nasadiya Sukta or Creation Hymn: (र्थरुर्, २०१८, 

पृ.१७). 

 

सन्द्दभे अत्रस्मन ्नासदीयसूक्तानुसारं त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तानुसारं च सृष्ःे क्रमम् आलोच्यत े। 

 

प्रर्थमस्तरीयग्रन्द्र्थािलोकनम ्

त्रष्फेन-्हढकङ्ग्-महोदयः त्रिग्िैङ्गत्रर्थत्रसद्धान्द्तस्य आलोचनम ् ‘A Brief History of 

Time’नात्रि स्िपुस्तके करोत्रत । तस्य मतानुसारं समग्रजागत्रतकिस्तुः कत्रस्मन् तमसागते 

(within a black-hole) समात्रहतः आसीत ्। अमापा आसीत् तस्य तमसागतास्य सान्द्रता । 

ततः आभ्यन्द्तरात्रस्र्थरतया तस्य त्रिस्फोरणम् अभित ्। 
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तस्मात् कालात् तिस्र्थाः िस्तिः प्रचण्ििेगैः धािमानाः 

सत्रन्द्त (त्रचिम-्१)। दशृ्यमानः जगत ् एतादशृा ं धािमानां 

िस्तूनां समाहारः (हढकङ्ग्, १९९०) ।  

ऋग्िेदस्य दशममण्िलस्य एकोनतिंशत्युत्रशतसंख्यकसूकं्त 

‘नासदीयसूक्तम्’नात्रि ज्ञायत े । अस्य सूक्तस्य प्रारम्भे 

‘नासदासीन्ो’-इत्रत पद ंितात,े ततः अस्य सूक्तस्य नामकरणं 

‘नासदीयसूक्तम्’ भित्रत । सूके्त अत्रस्मन ् सृष्ःे प्राक्कालस्य, 

सृत्रष्कालस्य सृत्रष्परस्य च अिस्र्था िण्यान्द्ते (त्रचिम-्१) । 

अतीि रहस्यमयरूपेण अस्य सूक्तस्य समापन ं भित्रत ‘सो 

अङ्ग िेद यढद िा न िेद’ इत्रत कर्थनेन स्ियं स्रष्ां प्रत्रत 

अङ्गुत्रलत्रनदशेने । 

 

शोधान्द्तरालान्द्िषेणम् 

प्रर्थम ंअन्द्तरालम ्

त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तात्रधकृत्य प्रस्तात्रितः प्रत्रतकृत्रतः 

आधुत्रनकिैज्ञात्रनकसमाजे समादतृः अत्रस्त । कालतः अस्य 

त्रसद्धान्द्तस्य तृटयः पररलक्षत े। एकस्य त्रिश्वस्य स्र्थाने अधुना 

िहूनां त्रिश्वानां कल्पना ढक्रयते, तमःशके्तः (of the 

blackholes) त्रिपररतिस्तोः (of anti-matter) च आलोचनं 

त्रिज्ञानके्षिे आलोिन ंसजायत्रत । 

 

त्रितीय ंअन्द्तरालम ्

सो अङ्ग िेद यढद िा न िेद’ इत्रत कर्थनेन िेदाः स्ियं 

पुनरालोचनस्य िारम् उन्द्मोचयत्रन्द्त । एतत ् प्रयीयते यत् 

नासदीयसूके्त मन्द्िरष्ा स्रष्ारं प्रत्रत प्रश्नं करोत्रत । 

भारतीयसंस्कृतेः मूलमन्द्िः अयमेि यत् गुरिः, परब्रह्म 

अत्रपतु त्रपतरः सिे प्रष्व्यः । प्रश्नोऽय ं त्रितीयं अन्द्तरालम ्

इत्रङ्गतयत्रत । 

 

शोधप्रश्नः 

उत्रल्लत्रखतं अन्द्तरालियं स्िीकृत्य शोधप्रश्नः भित्रत 

“नासदीयसूके्त उपलब्धानां मन्द्िाणाम ् अध्ययन,ं तेषां 

त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तेन सह तुलनम्” । अस्य शोधप्रश्नस्य 

उद्देश्याः यर्था- 

उद्देश्य - १: नासदीयसूके्त उपलब्धानां मन्द्िाणाम ्अध्ययनं 

त्रिश्लेषण ंच । 

उद्देश्य - २: त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तस्य संत्रक्षप्ताध्ययनम् । 

उद्देश्य - ३: नासदीयसूके्तन सह त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तस्य तुलनम् 

। 

उद्देश्य - ४: नासदीयसूक्तस्य मौत्रलकतायाः 

त्रिज्ञानसम्मततायाः च त्रनधाारणम ्। 

 

त्रितीयस्तरीयग्रन्द्र्थािलोकनम् 

नासदीयसकू्तम ् 

िैढदक िाङ्मय े िेदाः चतुधाात्रिभज्यत े ऋक्-यजुस्-सामम्-

अर्थिाणम-्इत्रत भेदात् । तेषां प्रत्येकानां पुनः चतुधाात्रिभाजनं 

संत्रहताब्राह्मणारण्यकोपत्रनषत् भेदात् । एते चत्िारः 

ब्रह्मचया-गार्ह्ास्र्थ-आरण्यक-सन्द्यासाढदिणााश्रमैः संत्रश्लष्ाः 

(त्रचिम-्३) । एषु सिेषु ऋग्िेदः प्राचीनतमः । ति 

दशमण्िलाः, अष्ातिंशत्यत्रधकसहस्रात्रण सूक्तात्रन सत्रन्द्त । 

दशममण्िलस्य नित्युत्रशतसंख्यकसूकं्त नासदीयसूक्तम् 

इत्रत ज्ञायत े (त्रचिम-्४) । सूके्तऽत्रस्मन ्मन्द्िास्ख्या सप्त एि । 

सृष्ःे प्राक्कालस्य तस्य अव्यित्रहतपरकालस्य च यज्ज्ञानं 

ऋत्रषत्रभः प्रत्यक्षीकृतं तस्य अिधारणा अत्रतगूितया 

सूिरूपेण एषु मन्द्िेष ु उपलभ्यते । अधुना ततः प्रागिस्र्था 

त्रनरस्तसमस्तप्रपञ्चा या प्रलयािस्र्था सा त्रनरूप्यते । अस्य 

सूक्तस्य प्रर्थममन्द्िः पाठकानां त्रचत्ं उिलेयत्रत यदा ऋत्रषः 

िदत्रत तदा सृष्ःे प्राक् सिा असिा न आसीत;् मृत्युिाा 

अमृत्युिाा न आसीत;् आलोकान्द्धकारौ न आसीत;् आकाशम् 

िा व्योमः िा न आसीत;् ढदिसं िा रािी िा न आसीत;् न 

आसीत् सत्रललम् च । एतादतृ्रश आलोकान्द्धकारात ्परे केिलं 

स एि आसीत्, त्रनिाातप्रदशेे सः त्रनरित्रच्िन्स्िसनढक्रयारतः 

आसीत् । ततः सृष्यारम्भे प्लात्रितान्द्धकारे 

तमोभािरूपाज्ञानं आच्िाढदतम ् आसीत ् । 

‘आत्मतत्त्िस्यािरकत्िान्द्मायापरसंज्ञं भािरूपाज्ञानमि तम 

इत्युच्यते’ (आचाया, २००३) । सत-्असद-्त्रिलक्षणेन 

भािरूप-अज्ञानेन सिात्रमदम ्आिृतम् आसीत् । परन्द्त ुसृष्ःे 

कामना िलिती आसीत् । तस्मात् रौरात ्रश्मयः िीजरूपे 

ित्रहगाताः सन् दशृ्यमानस्य ब्रह्माण्िस्य सजानायाः कारणम् 

अभित ् । िस्तुतस्तु अनन्द्तोऽयं सृत्रष्ः । यत्रत्कत्रञ्चदत्रप 

सूके्तऽत्रस्मन् दीयते तत् प्रतीकात्मकमेि । असम्भिम् अस्य 

ब्रह्माण्िस्य सृष्यिधारणम् । 

 

त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तः 

त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तानुसारं सृष्ःे प्राक् अपररसीमसान्द्रतायकंु्त 

एकं तमसागतं समग्र ं ब्रह्माण्ि ं आत्मसात् कृत्िा आसीत् 

(त्रचिम-्५) । तिस्र्थपरमाणूनां मध्य ेआपते्रक्षक दरूत्ि शून्द्यं 

जातम ् । आभ्यन्द्तरीणात्रस्र्थरात् तस्य तमसागतास्य 

त्रिष्फोरणम ् अभित ् । घटना इयं प्रायशः 

१३.७७महािुादिषापूिे (13.77 billion years ago) घरटता 

। त्रिश्वत्रिश्रुतपदार्थािैज्ञात्रनकः त्रस्टफेन्-हढकङ्ग्-महोदयः 

अस्य त्रसद्धान्द्तस्य पृष्ठपोषकः । त्रिष्फोरणात ् परं 

तमसागतास्र्थपदार्थााः अत्रततीव्रिेगेन पलायनमानाः अभिन् । 

तेषु अन्द्तर्नात्रहतगुरुत्िाकषाणात् आकाशगङ्गाः (galaxy) 

नक्षिपुञ्ाः िा अभिन ्। अद्यात्रप आकाशगङ्गाः नक्षिपुञ्ाः 

आदयः प्रायशः आलोकिेगेन धािमानाः (त्रचिम-्६) । िहु 

िैज्ञात्रनकाः, दाशात्रनकाः च इम ं त्रसद्धान्द्तं स्िीकुिात्रन्द्त । अन्द्ये 

च िहिः आधुत्रनढकखगोलशास्त्रज्ञाः अस्य त्रिरोधमत्रप 

कुिात्रन्द्त ।  

 

त्रनष्कषाम ् 

नासदीयसूकं्त त्रिहाय अन्द्यात्रन सूक्तात्रन त्रिश्वस्य सृत्रष्प्रढक्रयां 

पुतष् ं कुिात्रन्द्त । िैढदकिाङ्मये ऋग्िेदीय पुरुषसूकं्त अत्रप च 

त्रहरण्यगभासूकं्त, अधिािेद े चतुर्थामण्िल े प्रर्थमानुिाक्, 
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भागितपुराण,ं ब्रह्माण्िपुराणं, िायुपुराणं च त्रिश्वसृष्ःे 

कारणम् उद्घोषयत्रन्द्त (The golden womb and the 

cosmic egg, n.d.) । त ेसि ेउक्तयः त्रिज्ञानसम्मताः इत्रत 

िकंु्त न शकु्नमः । केत्रचत् जनाः इम ंज्ञान ं“pseudo science” 

इत्रत आख्यायत्रन्द्त, इद ंिक्तव्य ंतेषाम ्अत्रभरुत्रचत्रिहीनमज्ञानं 

पररस्फुटयत्रत । स्िज्ञाने अनत्रभरुत्रच, शोधकायास्य अभािं, 

िहुिषायाित् यिनानां दमनलीला अस्माकं भारतीयानां 

चेतनायाः िाधकाः भित्रन्द्त । िैढदकिाङ्मय े लुक्कात्रयतानां 

ज्ञानानां त्रनरािरणम् अिश्यं कायाम् ।अधुना उपलब्धात्रन 

समस्तज्ञानात्रन िेदमध्य े समात्रिशत े इत्रत कर्थन ं त्रनश्चयेन 

अत्युत्रक्तः, ढकन्द्त ु समग्रज्ञानस्य मूल ं िीजरूपेण िेद े

समात्रहतम ्इत्रत उत्रक्तः अनस्िीकायाः ।  

त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्ताः कठोरसमालोचनायाः िशितीनः भित्रत 

अधुना । एकमेि त्रिश्वस्य स्र्थाने िहूनां त्रिश्वानां पररकल्पना ं

उपस्र्थापयत्रन्द्त िैज्ञात्रनकाः । नासदीयसूके्त तस्य िीज ं

रष्व्यम ्यत् 

 

“तम आसीत्मसा गूळहमग्रेऽप्रकेतं सत्रललं सिामा इदम ्।  

तुच्िय्येनाभ्ित्रपत्रहतं यदासीत्पसस्तन्द्मत्रहनाजायतैकम् 

॥३॥” 

 

तमसा गूितया आिृताः आसीत ् तमः इत्रत िेदिाक्य ं

अनात्रिष्कृतस्य तमोमयमहाभूतस्य अत्रप च ‘त्रिपाददु्धा 

उदतै्पुरुषः पोदोऽस्येहाभिात् पुनः’ संख्यातीतत्रिश्वानां 

नैकत्रिश्वानां िा धारणां ददात्रत । ओत्रिआभागितपुराणे अत्रप 

उक्तम् “ବ୍ରହମ୍ାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହୋଇ, ଯା ଲୋମମୂଳେ ଛନ୍ତି 

ରହ ି ॥” (https://thecosmichorizon.in/) । अर्थाात ् अस्य 

भगितः प्रत्येकलोमकूपमूले संख्यातीताः ब्रह्माण्िाः 

सत्रन्त्रहताः (त्रचिम-्७) ।  

शरीरसुखाय िय ंप्रकृततं व्यिहरामः । ततः मनुष्यसमाजस्य 

कल्याणं भितीत्रत नाि सन्द्दहेः । ढकन्द्त ु अस्माकं 

िैढदकिाङ्मये अनन्द्तज्ञानानां मूल ं िीजरूपेण समाितात े । 

कर्थनस्य अयमाशय ं यत् नासदीयसूकं्त त्रिग्िैङ्गत्रसद्धान्द्तात् 

िह्ित्रधकं ज्ञानं िहत्रत । तेषां ित्रहष्करणं काय,ं 

सिाजनत्रहताय तेषां प्रयोगमत्रप करणीयम् ।  
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