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ऋग्वदेाधारेण इन्द्रदवेस्य स्वरूपनिरूपणम् : एका समीक्षा 

 

Asis Gharui 

 

शोधसारः  

संस्कृतवाङ्मये वेदािां स्थािं सवोपरर वततते। भूमण्डलेऽनस्मि् समुपलव्धेषु नवनवधभाषागत-

प्राचीिग्रन्द्थेषु वेदः  सवेभ्यः प्राचीितम इनत अंगीक्रियते। संनिता-व्राह्मणारण्यकोपनिषदनभप्रायेण 

वेदस्य चतुर्वतभागा नवद्यन्द्ते। एतेषु चतुषुत नवभागेषु मन्द्रसमनन्द्वतो भागः 

संनिताशव्दिेानभधीयते।एतेषु चतुषुत संनिताषु ऋक्संनिता वैक्रदकदवेस्तुनतपरका। प्रवन्द्धेऽनस्मि् 

साक्षातकृतधमातनभः ऋनषनभदृतष्टमन्द्राधारेण इन्द्रदवेस्य स्वरूपमलंक्रियते ।   

 

कूटशव्दाः वेदशव्दस्य व्युत्पनिनिरूपणम्, वेदस्य नवभागः, इन्द्रशव्दस्य व्युत्पनिनिरूपणम्, इन्द्रस्य 

जन्द्मविृान्द्तः, इन्द्रस्य कानयकवणतम्, इन्द्रायुधस्य वणतिम् । 

 

प्रस्ताविा  

नवश्वस्य प्राचीितमं सानित्यं तु वैक्रदकसानित्यम् ।भारतीयपरम्परािुसारेण सृनष्टिमस्य 

आद्या वाणी एव वेद इनत । श्वेताश्वतरोपनिषक्रद प्रनतपाक्रदतं यत्-“यो ब्रह्माणं नवदधानत पूवं 

यो व ै वेदांश्च प्रनिणोनत तस्म”ै (श्वेताश्वेतर उपनिषद ् 6.18)। तस्मात ्

भारतीयसंस्कृतेमूतलग्रन्द्थो वेद इनत। वेदशब्दः शानब्दकनवधािेि नवश्लेष्यते यत ् ‘वेद’ इनत 

शब्दो ज्ञािाथतक नवद ्धातुिा सि घञ् प्रत्ययेि निष्पद्यते।अस्मात् नवद्वनिरूच्चायतते यत् यर 

धमातक्रदपुरुषाथतचतुष्टयािा ं नसद्ध्यथतमुपाया वण्यतन्द्ते स एव वेदः। वेद्यन्द्ते ज्ञायन्द्ते 

धमातक्रदपुरुषाथतचतुष्टयोपाया येि स वेदः।1  

तर्ित अनभलक्ष्यते यत् ऐनिकामुनष्मकफलप्राप्ेः अलौक्रककोपायस्य 

निदशतकोऽपौरुषेयनवनशष्टािपुूवतको मन्द्रब्राह्मणात्मकः शब्दरानशः वदे इत्यनभप्रायः । 

जगतः सृष्टपे्रातक् वेद एक एवासीत् । 2  कालान्द्तरे अस्य नवभागो जातः । संनितारूपेण 

वेदचतुष्टयम् । यथा- ऋकसंनिता-यजुसंनिता-सामसंनिता-अथवतसंनिता चेनत । परन्द्त ुवदेािा ं

संख्यानवषये पनण्डता िैकत्वं मन्द्यन्द्ते । केचि वेदािां नरत्वमेव स्वीकुवतनन्द्त । यथा आि 

भगवाि् जैनमनि“तेषामृग यराथतवशोि पादव्यवस्ता,गीनतषु सामाख्या, शेषे यजषु्शब्दः” 

(मीमांसासूर 2.1.35-37) । तथैव शतपथब्राह्मणे संप्राप्यते-“सैषां रय्येव नवद्या तपनत” 

(शतपथब्राह्मण 10.3.6.2) । “अनप च रयी व ै नवद्या” (शतपथब्राह्मण 4.6.7.9) । अिेि 

रूपेण वैक्रदकसानित्येषु अिेकेषु स्थािेष ु‘रयी’इनत आख्यातेिानप वेदः समाक्ररयते । 

                                                            
1 कात्यायि श्रौतसूरम.् भूनमका.पषृ्टा-4 
2 एक एव पुरावेदः प्रणवः सवतवाङ्मयः । भागवत्पुराण 9.14.48 
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संनिताचतुष्टयषेु सवातनधकमित्वपूणतसंनिता अनस्त 

ऋग्वेदसंनिता। ऋग्वेद े ऋचां संग्रिः नवद्यते ।चतसृषु 

संनिताषु ऋक्संनिता नि प्रचीितमा । ऋक्संनिताया विवो 

मन्द्रा अन्द्यसंनितासु उपलभ्यन्द्ते । यथा सामसंनितायां 

नवद्यमािाः प्रायशः सवे मन्द्रा ऋक्संनितायां प्राप्यन्द्ते । 

यजुवेदीयतैनिरीयसंनितायाम् ऋक्संनिताया वहुमन्द्रा 

उपलभ्यन्द्ते । एतदनतररक्तम् अथवतवेदीयशौिकसंनितायाम् 

ऋक्संनितायाः प्रायो द्वादशशतसंख्याका मन्द्रा नवद्यन्द्ते ।  

वैक्रदकवाङ्मये ज्ञािप्रदमम्राणां नवशालरानशर्वतद्यते । तर 

आलोनचतनवषयेषु दवेतत्त्वस्य गुरुत्वमपररिायतम् । 

अनधकसंख्यकेषु वैक्रदकसूके्तषु ऋनषनभः भाषानभव्यञ्जकशब्दःै 

स्वाभीष्टनसद्ध्यथं दवेस्तुनतः कृता । अनिले ऋग्वेद ेदवेस्तुतौ 

बहूनि वैनचत्र्याण्यनप पररलक्ष्यन्द्ते । साधारणतया एकस्य 

दवेस्य कृते सूक्तमेकं व्यवनियते ।अथातत् ऋनषनभः इन्द्र-

अनि-वरुणाक्रददवेािां सूके्तषु स्वतन्द्रदवेरूपेण स्तूयन्द्ते । 

एतेषां सूक्तािां संख्या अनधकाः ।कुरानप वा एकनस्मि् सूके्त 

एकानधकदवेािां अथातत् गणदवेािां स्तुनतरनप पररदशृ्यत े। 

 

ऋग्वदेाधारेण इन्द्र दवेः  

वैक्रदकदवेेषु इन्द्रः प्रधािदवेः ।स शनक्त-बल-ओजगणुािां 

प्रतीकः । आचायतयास्कनवरनचते निरुक्तशास्त्रे 

नरस्थािीयदवेषेु इन्द्रोऽन्द्तररक्षस्थािीयो दवेः । 3  अनिले 

ऋग्वेद े दशमण्डलेषु केवलं िवममण्डल ं व्यनतररय य प्रायः 

सवेषु मण्डलेष ुइन्द्रस्य प्राधान्द्यं दरीदशृ्यते । अिण्डे ऋग्वेद े

प्राय एक-चतुथांशसूक्तानि इन्द्रसम्बनन्द्धतानि । डााँ. जयदि 

उप्रेती इनत मिोदयेि नवरनचते‘वेद मे इन्द्र’इनत िामाख्याते 

ग्रन्द्थे रयदशतमे पृष्ठ े इन्द्रसम्बनन्द्धत ऋग्वेदीयमन्द्राणां 

प्रस्तुततानलका अधस्ताद ्उपस्थाप्यते । 

 

मण्डलम ्
सम्पणूतसकू्त

सखं्याः 

सम्पणूतमन्द्र

सखं्याः 

इन्द्रसम्बनन्द्धत

सकू्तानि 

इन्द्दसम्बनन्द्धत

मन्द्राः 

प्रथममण्डलम ् 191 2006 51 483 

नद्वतीयमण्डलम ् 43 429 18 155 

तृतीयमण्डलम ् 62 617 24 273 

चतुथतमण्डलम ् 58 589 15 193 

पञ्चममण्डलम ् 87 727 12 107 

षष्ठमण्डलम ् 75 765 31 392 

सप्ममण्डलम ् 104 841 19 134 

अष्टममण्डलम ् 103 1716 53 868 

िवममण्डलम ् 114 1108 00 00 

दशममण्डलम ् 191 1754 46 382 

साकल्यम ् 1028 10552 272 2884 

 

                                                            
3 वायुवेन्द्रोवान्द्तररक्षस्थािः । निरुक्त 7.5.2 

ऊ्वोनल्लनितसारण्यावगम्यते यत् समग्र े ऋग्वेद े सवेषु 

सूके्तषु 26.36 प्रनतशतानि सकू्तानि, सवेषु मन्द्रेषु च 27.26 

प्रनतशतसंख्यका मन्द्रा इन्द्रसम्बनन्द्धताः ।अर 

बालनिल्यसूके्तषु इन्द्रसम्बनन्द्धतानि 

षट्वालनिल्यसूक्तान्द्यनप समाजातानि । श्रीपाद-दामोदर-

सातवलकरािुसारेण अिण्ड े ऋग्वेद े इन्द्रसम्बनन्द्धतसूक्तािां 

संख्याः 269 इनत । 4 अतः स्तुनतदषृ्ट्वा ऋग्वैक्रदकवाङ्मये 

इन्द्रः श्रेष्ठदवेरूपेण पररगण्यत े। 

इन्द्रशब्दस्य व्याकरणनवश्लेषणं दयािन्द्दाचायेण प्रदीयते । 

यथा- “इन्द्दनत परमशै्वयतवाि् भवतीनत इन्द्रः 

समथोऽन्द्तरात्माक्रदत्यो योगो वा” (उणाक्रदकोषवृनि 2.29) । 

अथातत् य ऐश्वयतवाि् स इन्द्रः । अथवा यः शासकः स इन्द्रः । 

निरुक्तकारेण यास्काचायेण वहुनवधैर्ितवतचिैः ‘इन्द्र’ इनत 

पदस्य नवश्लेषणं क्रियत े । तर प्राथनमकतया इन्द्रशब्दस्य 

निवतचिनवषये यास्काचायेण यथोक्तम्-“इन्द्र इरा ंदणृातीनत 

वा” (निरुक्त10.8.5) । अथातत् इन्द्र ‘इरा’ िाम अन्नस्य 

नवदीणं करोनत । अन्नं तु तद्धितेुभूतजलं अथातत् 

जलाधारभूतमघे इनत । मेघनममं नवदीणं कृत्वा इन्द्रदवेो 

धारारूपेण पृनथव्यां जलवषतणं कारयनत । एतनद्विाय ‘इरा’ 

िाम शस्यवीजमनस्त,यस्मादन्नं जायत े । एतेषां बीजािां 

अङ्कुरोद्गमिाथतनमन्द्र एव वषृ्ष्ट ंकारयनत ।  

अर यास्काचायेण इन्द्रशब्दस्य निवतचिे उय यते यत्- “ इरां 

ददातीनत वा इरां ददातीनत वा ” (निरुक्त10.8.6) ।अथातत् 

‘इरा’ िाम अन्नस्य दाित्वात् धारणत्वात् वा इन्द्रस्य 

इन्द्रत्वम् ।अिन्द्तरं यास्काचायेण उय यते “इरां दारयत इनत 

वा” (निरुक्त10.8.7)। अथातत् इन्द्रदवे अन्ननवदारणत्वात् 

इन्द्रत्वं पदमाप्नोनत ।इतोऽनप इन्द्रस्यान्नधारणत्वात् इन्द्र 

इत्याख्यातः । तस्मात् निरुक्तकारेण यथोक्तम् “इरां धारयत 

इनत वा” (निरुक्त10.8.8)। इन्द्रदवे इन्द्द ु निर्मततत्वात् 

अथातत् सोमपािाथं धावमािो भवनत,अतो निरुके्त 

उनल्लख्यते “इन्द्दवे रवतीनत वा” (10.8.9) ।इन्द्रदवेः 

सोमपािे प्रीत आिनन्द्दतो वा भवनत ।तस्मात् कारणात ्

यास्काचायेण निवतचि ं क्रियते यत्-“इन्द्दौ रमत इनत वा”  

(नि.10.8.10) ।इतः परं यास्कमिाभागेि नलनितम् “इन्द्धे 

भूतािीनत वा” (नि. 10.8.11) । अथातत् प्राणीसमूिभे्योऽन्नं 

प्रदाय द्युनतनवनशष्ट ंकरोनत । तस्मात् दीप्ाथतकात् इन्द्ध्-धातौ 

इन्द्रः शब्दः समाजातः । वचिस्यास्य प्रामाण्यं 

ब्राह्मणवाक्येऽनप समुपलभ्यते । शतपथब्राह्मणािसुारेण 

शरीरम्यवतीमुख्यप्राणवायरेुव इन्द्रः ।5 
                                                            
4 श्रीपाद-दामोदर-सातवलकर वैवतसंनिता , इन्द्र-दवेतासूक्तनववरणम् । 
5 तं वा एतनमन्द्धं सन्द्तनमन्द्रनमत्याचक्षते । श.ब्रा. 14.5.9.2 
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अनिले ऋग्वदे े पणूातङ्गसूक्तद्वये इन्द्रदवेस्य जन्द्मवृिान्द्तम् 

अलंक्रियते ।6 स जातमारैव सवाति् लोकाि् प्रकानशतवाि् 

। 7 तस्य मातुिातम ऋग्वेद े असंख्यस्थािेषु प्राप्यत े । 

ऋनषबुधमतािुसारेण तस्य माता निनष्टग्री (अक्रदनतः) । 8 

नवषयेऽनस्मि् सायणेि भाष्यते यत् “निष्ष्ट ं क्रदष्तं स्वसपत्नीं 

नगरतीनत निनष्टग्रीरक्रदनतः तस्याः पुरनमन्द्रम्” (सा.भा. 

10.101.12) । ऋग्वेद े अपरे स्थाि े तस्य माता गृनष्टः 

अथातत् गौ इनत उय यते ।9 अतः वैक्रदकसानित्ये ‘गाष्टये’ इनत 

नवशेषणेिेन्द्रो नवशेनषतः । ऋग्वेदािुसारेण तस्य नपतुिातम 

द्यौ ।10 पुरुषसुक्तािुसारेण स नवराट्पुरुषस्य मुिादवे जायते 

। 11  तस्य जन्द्मक्षणे द्यावापृनथवी प्रकनम्पतवन्द्तौ । 12  स 

जातमारेणैव मिाि् अजेययोद्धा अभवत् । 13  तस्य पत्नी 

इन्द्राणी ।14  

प्रनसद्ध े ऋग्वेद े अिेकेषु मन्द्रेषु इन्द्रस्य कानयकवणति ं

दरीदशृ्यते । ऋनषनवश्वानमरेण इन्द्रस्य सोमपािवणतिावसरे 

उय यते यत्- “िदा इव कुक्षयः सोमधािाः” (ऋक्. 3.36.8) 

अथातत ्इन्द्रस्य उदरं िदसमािम् । तस्य ििुरतीव सुन्द्दरः । 

अतः तस्य कृते ऋग्वेद े ‘सुनशप्र’ इनत नवशेषणम् असंख्यवारं 

संयोनजतम् । 15  स निरण्यश्मश्रुयुक्तश्च । 16  तस्य अवयवो 

िररतः ।17 तस्य वाहुः सुदीघो बलसम्पन्नश्च ।18 वज्र इव 

तस्य बाहुः सुदढृः । अतः स वज्रबाहुिातम्ना सुप्रनसद्धः । स 

आक्रदत्य इव तेजस्वी । 19  स मायया स्वीयािुरूपमवयवं 

धारनयतुं समथोऽनस्त ।20 

इन्द्रदवेस्य प्रधािायुधो वज्रः,यः तनडतः प्रतीकः । वज्रस्य 

स्वरूपकथिावसरे ऋनषगौतमेि भाष्यत ेयत्-  

 

                                                            
6 ऋग्वेद 3.48.1-5, 5.18.1-13 
7 जज्ञािो िररतो वृषा नवश्वमाभािनत रोचिम् । ऋक्. 3.44.4 
8 निनष्टग्र्यः पुरमा य यावयोतय इन्द्र ंसबाध इि सोमपीतये । ऋक्. 

10.101.12 
9 गृनष्टः ससूव स्थानवरं तवागामिाधृष्यं वृषभं तमुनमन्द्रम् । ऋक्. 

4.18.10 
10 सुवीरस्ते जनिता मन्द्यत द्यौररन्द्रस्य कतात स्वपस्तमो भूत् । ऋक्. 

4.17.4 
11 मुिाक्रदन्द्रश्चानिश्च प्राणाद्वायुरजायत । ऋक्. 10.90.13 
12 तवनत्वषौ जनिमन्रजेतद्यौरेजद्धभूनमर्भतयसास्वस्य मन्द्योः । ऋक्. 4.17.2 
13 जातं यत्त्वापररदवेता अभूषन्द्मिभेरायपुरुहुतनवश्व े. ऋक्. 3.51.8 
14 ऋक्. 1.22.12    2.32.8   10.86.9 आक्रद 
15 ऋक्. 2.12.6, 3.30.3,3.50.2,5.36.5 इत्याक्रद 
16 सोनचन्द्तु वृनष्टयुतथ्यास्वा सचााँ इन्द्रः श्मश्रुनण िररतानभ प्रष्णुते । ऋक्. 

10.23.4 
17 इन्द्रो वज्री निरण्ययः । ऋक्. 1.7.2 
18 पृथू करस्ता बहुला गभस्ती । ऋक्. 6.19.3 

    बृिदकु्थं िवामि ेसृप्रकरस्नमूतये । ऋक्. 8.32.10 
19 िररत्वता वचतसा सूयतस्य श्रेष्ठ ैरूपैस्तन्द्वं स्पशतयस्व । 

    अस्मानभररन्द्र सनिनभहुतवािः सध्रीचीिो मादयस्वा निषद्य । ऋक्. 

10.112.3 
20 रूपंरूप ंमघवा बोभवीनत मायाः कृण्वािस्तन्द्वं पररस्वाम् । ऋक्. 3.53.8 

    इन्द्रो मायानभः पुरुरूप ईयते । ऋक्. 6.47.18 

“त्वष्टा यद्वज्र ंसुकृतं निरण्ययं सिस्रभृष्ष्ट ंस्वपा अवततयत् 

। 

धि इन्द्रोियतपांनस कततवेिन्द्वृरं निरपामौब्जदणतवम् ।।” 

(ऋक्. 1.85.9) 

 

मन्द्रस्यास्य व्याख्याप्रसङ्गे सायणाचायणे नलख्यते यत्-

“स्वपाः शोभिकमात त्वष्टानवश्वनिमातता यद्वज्रम् अवततयत् 

इन्द्र ं प्रत्यगमयत् दिवानित्यथतः कीदशृ ं सुकृतं सम्यक् 

निष्पाक्रदत ं निरण्ययं सुवणतमयं सिस्रभृनष्टम् 

अिेकानभधातरानभयुतकं्त तद्वज्रं इन्द्रोधिे धारयनत क्रकमथं िरर 

अरिृसंबन्द्धात् िृशब्दिे सगं्रमोऽनभधीयत े संग्रामे अपानंस 

शरुिििाक्रदलक्षणानि कमातनण कततवे कतुं एवं वजं्र धृत्वा तेि 

वजे्रण वृरं वृष्युदकस्यावरकं अणतवं अणतसोदकेि युकं्त मेघम् 

अिि् अवधीत् अपां तेि निरुद्धा अपश्च निरौब्जत् 

निःशेषेणाधोमिुम् अपातयत् प्रवृष्टा अकरोक्रदत्यथतः ।” 

(सायणभाष्यम् ऋक्. 1.85.9) 

अथातत् शोभिकमतणा त्वष्टा सुनिर्मततो निरण्मयो वज्र इन्द्राय 

प्रदीयते ।वृरवधाय इन्द्रणे अयं तीक्ष्णो वज्रः स्वीक्रियते 

।एतदनतररक्तम् ऋग्वेद ेअन्द्यर इन्द्रवज्रः अयसेि सुनिर्मततम् 

इदमुक्तम ् । 21  वजं्र नविाय अङ्कुश-जाल-

धिुषबाणाक्रदनभरायुधैररन्द्रः सुसनितः ।22 

सोमेि साधतनमन्द्रस्य समवायसम्बन्द्धो वततते ।तस्य नप्रयतमः 

पेयरव्यः सोम इनत ।तेि जन्द्मिः परमेव सोमोऽपीयत 

।23अतः तस्य कृते सोमपाताक्रदिी बहूनि नवशेषणपदानि 

संयोनजतानि ।‘सोमपा’ इनत िाम्ना स वैक्रदकदवेमण्डलेषु 

प्रनसद्धः ।शरुसिंारात् प्राक् तिे सोमः पीयत े।24 सोमपािाथं 

तस्य उदरं सदा नवचनलतम ्।सोमपािकाले तस्य उदरं समुर 

इव वधतते ।नवषयेऽनस्मि् ऋग्वेद ेप्रनतपाद्यत ेयत्- 

 

“यः कुनक्षः सोमपातमः समरु इव नपन्द्वते । 

उवीरापोिकाकुदः ।।” (ऋक्. 1.8.7) 

 

अथातत ् इन्द्रस्य उदरं सोमपािाय सदा तत्परम् । तस्य 

सोमासक्तोदरं समुर इव बृिदाकारम् । नजिाजलािुरूपं तस्य 

उदरस्थोदकं कदानप शून्द्य ंि भवनत । एतद्व्यनतररय य प्रनसद्ध े

‘ऐन्द्र-लवसूके्त’ 25 इन्द्रस्य सोमासके्तः पररचयो दरीदशृ्यत े । 

सोमयागे मा्यनन्द्दिसविे स आहुतदवेरूपेणानभिनन्द्दतः । 

                                                            
21 अयय छथा बािोवतज्रमायसमधारयो क्रदव्या सूयं दशृ े। ऋक् . 1.52.8 
22 इमे नबभर्मत सुकृतं ते अङ्कुश ंयेिा रुजानस मघवञ्छफारुजः । ऋक्. 

10.44.9 

    ससंृष्टनजत्सोमपा बाहुश्युतग्रधस्वा प्रनतनितानभरस्ता । ऋक्. 10.103.3 
23 यिायथास्तदिरस्य कामेंशोः पीयुषमनपवोनगररष्ठाम् । ऋक्. 3.48.2 
24 अस्य पीत्वा शतितो घिो वृराणामभवः । प्रावो वाजेष ुवानजिम् ।। ऋक्. 

1.4.8 
25 ऋक्. 10.119.1-13 
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एतस्मात् कारणात् सोमपािाय ऋनषनभररन्द्रो भूयो भूयः 

सम्बो्यते । 

 

उपसिंारः  

वैक्रदकदवेेनष्वन्द्रः श्रेष्ठतमः ।निरुक्तकारेणानप स्पष्टतया 

उय यते “या च का च बलकृनतररन्द्रकमैव तत्” (निरुक्त 

7.10.2) । ऋग्वेदऽेनप उक्तम ्“इन्द्रस्य िु वीयातनण प्रवोचम्” 

(ऋक्. 1.32.1) । स द्युलोकस्य भूलोकस्य अन्द्तररक्षलोकस्य 

चानधपनतः ।26 स सूयतस्य उषसः च जिकः,स अपा ंप्रभुः ।27 

स कम्पमािां पृनथवीमदृिंत्,स इतस्ततः पवतताि् स्वेषु 

स्थािेषु स्थानपतवाि् ।28 संग्रामेषु तेि शरवो नविश्यन्द्ते ।29 

तेि नविा संग्रामेषु जयलाभः असम्भवः ।30 स िगर्वंसकः 

पुरन्द्दरः । तेि शरणूां शतसंख्यानि िगरानण क्षीयन्द्त े ।तेि 

कृतेषु कायेषु प्रमुिो वरृवधः ।स बलेि वृरमजृंिद ्

। 31 अस्मात् इन्द्रस्य कृते ‘वृरिि’ इनत नवशेषणपद ं

सप्नतवारमृग्वेद ेव्यवनियते ।32 तेि प्रनतबन्द्धकोऽनि िामक 

असुरोऽिन्द्यत ।33 तेि बलिामासुरं ित्वा गावो रक्ष्यन्द्ते ।34 

स चत्वाररंशत्वषतमन्द्वेषणं कृत्वा शम्बरं ितवाि् ।35 अनिले 

संसारे तस्य तुल्य योद्धा िानस्त । दवेेषु मािवेषु च ि कोऽनप 

इन्द्रसमः,ि कोऽनप इन्द्रतोऽनधकः । 36  तेि निजगुिेि 

‘दवेराज’ इनत पदमलंक्रियत े।केवलनमन्द्र एव नवश्वसंसारस्य 

स्वामी ।37 स सवेषां प्रानणिां प्राणिाथः ।38 स मािवािां 

दवेािां च िेता ।39 स युद्धशीलोऽभीष्टवषी धिानधपनतरुग्रो 

नित्यतरुणः नचरन्द्तिः शरधुषतको जरारनितो वज्रधारी 

प्रनसद्धो मिािगुणसम्पन्नश्चेनत ।40 स प्रभूतबलािां धारकः 

।अतः तस्य कृते ‘शि’ इनत नवशेषणपदम् ऋग्वेद ेभूयो भूयो 

व्यवनियते ।41 स मािवाि ं कल्याणकारी दवेः ।अतः तस्य 

‘िृमण’ इनत िाम साथतकः । 42  ऋग्वेद े इन्द्रसम्बनन्द्धतैः 

नवशेषणपदःै तस्य वीरत्वं प्रकानशतम् ।यथा- भीमः, 

संिन्द्दिः, वीरः, नजष्णुः, धृष्णुः, रशु्वविः, उग्रिन्द्ता, 

                                                            
26 इन्द्रो क्रदव इन्द्र इशे पृनथव्याः । ऋक्. 10.89.10 
27 यः सूयं य उषसं जजाि योऽपां िेता । ऋक्. 2.12.7 
28 यः पृनथव्या ंव्यथमािामदृिंद्यः पवततान्द्प्रकुनपतााँ अरम्णात् । 

    यो अन्द्तररक्षं नवममे वरीयो यो द्यामस्तभ्िात्स जिास इन्द्रः ।। ऋक्. 2.12.2 
29 संवृक समत्सु । ऋक्. 2.12.3 
30 यस्मान्न ऋत ेनवजयन्द्ते जिासो यं यदु्धमािा अवस ेिवन्द्त । ऋक्. 2.12.2 
31 अिन्द्वृरं वृरतरं व्यसंनमन्द्रो वज्रेण मिता बधेि । ऋक्. 1.32.5 
32 दनैवक दवेशास्त्र , पृष्ठा- 145 
33 औजायमािं यो अष्ि ंजघाि । ऋक्. 2.12.11 
34 गा उदाजदपधावलस्य । ऋक्. 2.12.3 
35 यः शंबरं पवततेषु नक्षयन्द्तं चत्वाररंश्यांशरद्यन्द्वनवन्द्दत् । ऋक्. 2.12.3 
36 सत्यनमिन्न त्वा वााँ अन्द्यो अस्तीन्द्र दवे ि मत्यो ज्यायि् । ऋक्. 6.30.4 
37 एको नवश्वस्य भूविस्य राजा । ऋक्. 3.46.2 
38 यो नवश्वस्य जगतः प्रणतस्पनतः । ऋक्. 1.101.5 
39 इन्द्र नक्षतीिामनस मािुषीणां नवश्वा ंदवैीिामूत पवूतयावा । ऋक्. 3.34.2 
40 युद्धस्य ते वृषभस्य स्वराज उग्रस्य यूिः स्थनवरस्य घृष्वेः । 

    अजूयाततो वनज्रणो वीयातणीन्द्र श्रुतस्य मितो मिानि ।। ऋक्. 3.46.1 
41 ऋक्. 1.62.4 , 8.13.15 , 8.55.3 , 8.81.11 , 10.134.3 
42 त्वं नपप्रोिृतमणः प्रारुजः । ऋक्. 1.51.5 

रक्षोिा, स्थावीरः, प्रवीरः, वाजी, वज्रबाहुः, शतमन्द्युः, 

अयु्यः, मघवि्, वृरििादयः ।  

शरुभ्यः प्रजािां रक्षणं राज्ञः प्रधािं कततव्यम् । ऋषीणां 

पररराणाथतनमन्द्रः सदा अग्रगामी । अतः प्राचीिषीि ्

निकशा इन्द्रो राजासीत ् । दषृ्टान्द्तोऽयम् ऋग्वेद े अिकेेषु 

स्थािेषु वततन्द्ते । यथा-  

 

“त्वं राजा जिािाम”् (ऋक्. 8.64.3) 

“प्र सम्राजं चषतणीिानमन्द्र ं स्तोता िव्यं गीर्भतः” 

(ऋक्.8.16.1) 

“आ चषतनण प्रावृषभो जिािां राजा कृष्टीिां पुरुहुत 

इन्द्रः” (ऋक्. 1.177.1) 

 

अस्मात् ऋग्वेद े इन्द्रो दण्डधारी-न्द्यायकारीराजारूपेण 

नवराजते । एतनद्विाय इन्द्रः प्रकृष्टधिदातारूपेणानप प्रनसद्धः 

। स सवतनवधािां धिािां स्वामी,स सुिािां बुनद्धिां 

प्राणािाञ्च दाता । तस्मात् अनिले ऋग्वेद े ऋनषनभः स 

सुप्रनसद्धदातारूपेण नवभूनषतो जातः । अिेि प्रकारेण 

ऋग्वेदाधारे इन्द्रदवेस्य संनक्षप्ं स्वरूपं प्रकटीभवनत । 
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