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बैषहिकाध्यात्मिक-समुन्नहत-संसाधने बेदानुसन्धानम्
संहिता दाश
प्रस्तावना
सिश्िसासित्यसमूिानां मध्ये िेदः श्रेष्ठ स्तथा िररष्ठः ग्रन्थः। यद्यसप िेदः अपौरुषेयरुपेण
सनसितः, प्राचीनकालात् प्रभृसत, तथासप तिैि प्राप्यते न केिलम् ऐश्िररकािदानम्।
सिशेषतः िैषसयक-भािसिच्छिन्ना न तु चतुिेदाः। िेदे ईश्िरस्य सपतृत्िं िन्धुत्िं तथा
सख्यत्िम् उच्चाररतम्। सकं िहुना अथिबिेदे सिबसदक्षु तस्य मिानुभितायाः एकरुपत्िं
प्रसतपासदतं , सूक्ते चोच्यते ईश्िर एकाङ्गे सपता,भ्राता,पुि िा मािकुसक्षगतजीिः एि
पररकल्पते ऋसषसभः यथा-१
"उतैषां सपतो न िा पुि
एषामुतैषां ज्येष्ठ िा कसनष्ठः।
एको ि दे िो मनसस प्रसिष्ठ
प्रथमो जातः स उ गभे अन्त॥
(१०/८/२८)
अि सलङ्गासलङभेदाभेद-ज्ञानमसप नैि प्राकयते । एिमेि ऐक्यरुपम् ऐश्ियबम्
अध्याच्छिकमननसियासु सिशेषेन ग्राह्यम्। मानससकजसरलता आध्याच्छिकध्याने िा
जागसतककर्म्बसन िाधासृसिकाररणी भिसत। ऋग्बेदस्य सिख्यातसूक्ते सिसिच्यते -२
"एकं ससिप्रा िहुधा िदन्त्यसनं
यमं मातररश्िानमाहुः ॥ (१/२२/१६४/४६)
यद्यसप सभन्नासभन्नभािेन ऋग्बेदासदग्रन्थेषु सभन्नसभन्न दे ितामािात्म्यम् आकृष्य सूक्ते। सूक्ते
छन्दोसिसनयोगशैली मन्त्रािसल सिस्तरशः आलोचना कृता ऋसषसभस्तथासप। तन्मध्ये
िैषम्यं कदासप नानुभूयते िा भेदिादः नैि सपन्डीसियते । फलतः इन्द्रस्य सपतृ -मातृ त्िम्
उभयस्बरुपत्िम् एकाकारे ण ऋग्बेदे ध्िसनतम्- ३
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"त्िं सि नः सपता िसो
त्िं माता शतितो िभूसिथ इसत।
(६/७/२,८/१०/८३)
अन्यि अयम् इन्द्रः पररकीसतबतः~ 201 ~
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"जसनता सदिो जसनता पृसथब्ाः
सपता सोमं मदायकं शतितो ॥इसत ऋग्बेद िचनात् ।
(६/३/१८, ८/५/३६ सूः)। ४
सिोपरर तिे दे तु मौसलकद्रृसििशात् दे ितानां साम्यं
सूसचतम्,
एकत्िप्रसतपादकत्ि-रुपसचिं
मन्त्रेषु
उज्ज्िलीकृतम्।
िहुनामसिद्यमाने दे ितास्तोमे, तथासप तेषाम् आसधपत्यम्
एकीभूतम् अथिबिेदस्य प्राञ्जलमन्त्रेषु यथा-५

सुक्तषु ।
शच्छक्त-भच्छक्त-सूच्छक्त-मुच्छक्त-प्रयुच्छक्तप्रिधबनाय
नानासिधकमाबसन उद् घोसषतासन िेदमन्त्रमाेेषु। अथिबिेदे
ऋसषना उच्चायबते नानासिधप्रणाली दीघाबयुमबनोिलनीरोगत्ि-सामासजकप्रसतष्ठाप्रभृतीन्
आितुम्
ऐसिकसमुन्नसतसिधानस्य कृते ।
िेदिासदनः ऋषयः जीिनिासदनः, न ते पलायनमनोिृसत्तसमेताः। धूसलकणासिजसितमतबलोके ऋसषसभः
अमृतस्पशबम् अनुभूयते । तदथबम् इिलोके दीघबजीिनं
धारसयतुं तेषां िासदब क - प्राथबना अथिबिेदासङ्गके श्रुयते -९

"न सितीयो न तृतीयश्चतुथो नाप्युच्यते ।
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते।
नािमो न निमो दशमो नाप्युच्यते।
.......स एष एक िृदेक एि।
(१३/४/१६-१८)
िस्तुतस्तु एिंसिधसचन्ताधारा धमबसाम्प्रदासयकतां दू रीकृत्य
सामासजकजीिनजन-जीिने
शाच्छन्त-शृङ्खल-सम्प्रीसतसूिम् अधुनातनकालेऽसप आनेतुम् अिश्यमेि पारयसत।
सकं िहुना तकबसितकबसिस्तारे ण! कारणं दे िता भाब्ते
सामवेदे
सिबमित्
कायाबणां
कारणम्
-यथा"सम्राजन्तमध्िराणाम्। (२/२/१७) ६ परिसतबसनकाले
उपसनषत् सु एकेश्िरिादस्य सचन्तनम् ऋग्बेदासद
संसिताभ्यः आगतम्।
िेदमन्त्राः
ऐक्यमूलकाः।
िेदेषु
तत्
कालोसचतसमाजसंसारपररिारे षु
उज्जीसितानाम्
असभज्ञतानाम् उपादानासन लक्ष्यन्ते , तत्तु अस्माकं
िैषसयकसचन्तनचत्िरे षु मङ्गलासन सनसश्चतं संयुज्यन्ते।
अच्छस्मन् क्षेिे िः सीतानाथ दे मिोदयेन तस्य
िेदगिेषणाग्रन्थे सलख्यते यत् ७
“The Sukla Yajurveda illustrates that a student girl was
advised to lead a life of celibacy and gaher knowledge from
different learned ladies.” (P-31)

"पश्येम शरदः शतम्
जीिेम शरदः शतम्
िुध्येम शरदः शतम्
रोिे म शरदः शतम्
पुषेम शरदः शतम्
भिेम शरदः शतम्
भूयेम शरदः शतम्
भूयसी शरदः शतम् ॥ "(९ /६७)
ते न केिलं शतिषबपयबन्तं जीसितुसमिच्छन्त। तदसधकं
शतशरत् कालेभ्यः असधकतरं द्रिुं तेषाम् आग्रिः लक्ष्यते
एिम् प्राथबना सिबजनानां सिताय आयब ऋसषणा उच्चायबते
यथा"यथेमां िाचं केानीमािदासन जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायाबय च स्बाय चारणाय ॥
(२६/२)
सकलपयाबयभुक्तजनगणसिताथाबय
िैसदकी
िानी
ऐक्यसििसधबनीसत पुिोक्त-सूक्ते पररकीसतबता।
तज्जन्यकमबप्रिािे दे िता स्तूयते गृिस्बासमनः रक्षकरुपेण
शुभेिाकासमरुपेण
आकाशस्ट्थदु योगसनिारनाय
असभभािकपदिाच्येन। सामिेदीय सगरा स्मतबब्म्-

फलतः नारीणां ऐसिकपारसिकयोः उतकषबसम्पादने
ज्ञानाजबने तथा ब्रह्मचयबपालनस्य नीसतः तत् काले चलसत
स्म।
प्रसङ्गतः
श्रीमता
मिोदयेनोक्तम् -८

सचदाम्बरम

कुलकाणी

“Dharma pervades the entire fabric of the social life; affection
and harmony were its key- notes. The concept of allprotecting Father was adopted, from the Rigveda onwards, in
religion, society, politics, education and economic
life.”(Vedic Foundation of Indian Culture, p-95)

सामासजकसम्प्रीसतसंिधबनाय
िस्तुताच्छन्त्रकिहुसचन्ताप्रितब नमभित् केिलम् चतुिेदीय

"अप्रोसषिान् गृिपते मिान् असस
सदिस्पायुदब ु रोणयुः ॥"
ति ऋग्बेदे चोच्यते - " अकारर -रत्नधातम् " १०(प्रथम
मन्डल) यदा स्तोिेण तुिा ऋषिो तदा धनं ददसत
सिपरीतमेतत्ते तुदच्छन्त सिपररतकाररजनान् । िेदानुरक्तम्
ईदृक् कमब पाररिाररकसिषयेषु िैभिं दातुं शक्नोसत।
साधक श्रीअसनिाबण तस्य गिेषणा ग्रन्थे पयाबलोच्यते यत
िैसदकसासित्ये अध्यात्यसाधनाया रूपं दे ििादे न मच्छन्डतं
तथा तद्दे ििादस्य सभसत्तस्ट्थलं सि " श्रद्धा "। ११ मूलतः
श्रद्धा मानि- सचत्तस्य मौसलकिृसत्तसिशेषः। अि
प्राससङ्गकः "तपः पसििं िेदस्य " १२
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िेदिेदान्तयोमबध्ये असत पररणता एका आध्याच्छिकी
संस्कृतेः स्बाभासिक-आिप्रकाशः घरते स्म इसत ऋसष
अरसिन्दस्य सम्यक् मन्तब्म्। १३
िेदेषु सिशेषतो लक्ष्यते सतस्र एि दे वताः। तन्मध्ये सच्छन्त
यथा असनदे िः पृसथिीस्ट्थानः,िायुिाब अन्तररक्षस्ट्थानः,सूयबश्च
द्यु-स्ट्थानः। भगिता शौनकेन प्रोक्तम् - १४
"प्रथमो भजते त्िासां िगोऽसनसमिदै ितम् ।
सितीयो िायुसमबन्द्रं िा, तृतीयः सूयबमेि च ॥ ”
यद्यसप दे वतानां नामासन िेदेषु िहुत्ििादे समिलोक्यते
तथासप ति िैसदक -ऋसषसभः एकत्ििादे आस्ताशीलाः।
सकन्तु एको सि मिान् आिा िेदिासदगणकतृबक इन्द्रसमिसूयाबसदः पृथक् पृथक् नाम्ना कीसतबताः। मन्त्रेच्छस्ट्थतः
तच्छद्ध यथा- १५
"इन्द्रं समिं िरूणमसनमाहुरथो
सदव्यः स सुपणो गरुिान् ।
एकं ससिप्रा िहुधा िदन्त्यसनं
यमं मातररशानमाहुः॥ ”सू .४६
एक आिा सनरुक्त-िचने लक्ष्यते िहुधा स्तूयते । १६
एकािा िैभिशासलनी भूत्िा िहुधा स्तूयमानः इसत
िक्तब्म् ऋग्बेदे। १७
अन्यान्य िेदेषु पठ्यते ईश्िरस्य एकशीषबकस्य अच्छस्तत्िं
यथा - अथवबिेदसंसितायाम् "सिे अच्छस्मन् दे िा एकिृतो
भिच्छन्त। " १८
अच्छस्मन् िेदे अन्यसदसश एकसिधिाताब सिधीयते "एक एि नमस्य सुशेिाः।" १९
अि तित् तथ्यमच्छस्त। "एक एि नमस्यो।" २०
एकस्य ईश्िरस्य रूपिैसचत्र्यं समभािेन प्राकयते सिेषु
िेदेषु।
तथा तु ऋग्बेदे ” य एक इत्तमुं सिचषबसण। " २१
ति यजुवेदसंसितायाम् एकमेिेश्िरतत्िं प्रसतपासदतम् ।
२२
सिशेषतः ऋग्बेदे अन्यसिभागे मया सम्यक् प्राप्यते २३
सुपणब सिप्रा कियोिचोसभरे क इत्यासदः। िेदानुिादक
Maxmullar मिाशयस्य मन्तब्म् - ” The great
divinity of the Gods is one .”

"Some of the progress of the Rigveda, like the Gayatri
Mantram, touch the highest point of knowledge and sustain
human soul to this day, while no Hindu, however modernized,
will permit a single alteration of their original accents,
syllables, or words .”

२५

सिश्िच्छस्मन् जगसत िैषसयक िस्तुसमूिानाम् उपभोगम्
कतुुं न सनषेधः सिधीयते । सकन्तु सनलोभेन साकम् । २६
पाश्चात्य पच्छन्डत Muir मिोदयस्य िक्तब्े दृश्यते लक्ष्यते
दे ितानां
ऐशी
शच्छक्तद्योतके
एकेश्िरिादः।
प्रत्येकदे ितानां ऐश्िररकीशच्छक्तः तासां एकरुपतः
प्रदसशबता। नासस सभन्नः सभन्नः भाि-द्योतना। अथिबिेदसंसितायाः प्रथमकान्डािक प्रथमानुिाके प्रथमसूक्ते
ऋसषणा अनुभूयते यत् भगिता असंखरुपासण संगृह्य
जगत सितिे तिे चेतनाचेतनमध्येषु पररभ्रमणं सियते ,िे
िाचस्पसतदे ि,मया तदे ि भगिसिषयक- ज्ञानम् प्राप्तुं तत्
समीपे प्राथ्यबते। २७
अतः पुनरे सि िाचस्पते रमय मय्येिास्तु मसय श्रुतम् । २८
अतएि अध्यािसिषयः मे मनसा मेलनम् कुरु इसत ऋषेः
असभलाषः।
सप्तमे कान्डे परमािज्ञानं प्राप्तुम् ऋसषणा िारं िारं
प्राथ्यबते।
२९
एिं
प्रकारे ण
अथिबिेदे
आध्याच्छिकसचन्ताधारा
ऋसषसभः
उच्च्च्यायबते।
श्री
अरसिन्दे न यथाथबमुक्तम् - " सकन्तु भारतीयािसंयमस्य
उद्दे श्यासीत् यत् साधारणं िाह्यं िा स्ट्थलमित्त्िं नैि सि,तत्तु
आध्याच्छिकं मि्त्त्िं लब्धं इसत ( मयानुसदतम् )। ३०
’मूलतः जीिनस्य सिाब दृसिभङ्गी आध्याच्छिकतया
प्रभासिता।’ ३१
सकन्तु अथवबिेद संसितायां दरीदृश्यते िैषसयकभािधाराया
पिबतप्रमानासन उपादानासन। यथा क्षुद्रासप दृिान्तं उक्तदे िस्य षष्ठ कान्डे लक्ष्यते - यथा-ऋसष तस्य स्बीयकन्याय
केशिधबनाथुं यत् औषधं खननं कृतं तद् यदा मिसषब अससतमुनेः
गृिात्
संगृिीतिान् ।
ऋसषणामसप
एतादृशान्तररक चेिासचन्ता िैषसयक- चेतना च्छस्ट्थता इसत
भािः। ३२
मरणशीलेन ऋसषणा साकम् सचरजीसि-दे िगणासभः सि
साक्षात् हृद्यता पररलसक्षता िेदेषु ऋसषकृतानां नानासिधानां
यज्ञानुष्ठाने िान्यानुष्ठाने । दरीदृश्यते शीषबस्ट्थानीय-ऋसषिससिेन सि िासदब कसमिता सदै ि सिराजते ३३
प्रिलप्रतापाच्छबितेन इन्द्रेन साकम्।अन्यसदक्षु अथिबिेदे
यज्ञकाररणा िेदमाता सरस्बतीसमीपेषु िस्तुजगसत
सुखसमृद्धये नानाकासितसिषयः प्राथ्यबते -

अध्यात्यसिद्या तथा तदु तकषबसिषये यथाथबमुक्तम् - यथा
दु लबभ गायिी मन्त्रममोघफलदायकम् २४
~ 203 ~

"स्तुता मया िरदािेदमाता......
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यज्ञदािा समिािरुणौ सनकषा काम्यते धनं प्राप्तुं सिबदा धनं
प्रदाय मह्यं हृिं कुरु। अि शुक्लयजुिेदे िैषसयक सचन्तनं
स्फुरम्। ३४
कृष्णयजुिेदसंसितायां िम्बकस्य पूजन ब्ापार प्रसङ्गेषु
सन्दृश्यते ऋसषणा प्राथ्यबते सिम्बफलसमि तेन जीिनं
सििाय भिेत्, सकन्तु न तु अमृतम् । अच्छस्मन् िेदे प्रयुज्यते
"त्र्यम्बकं यजामिे सुगच्छन्धं पु सििधबनं"
इसत
गुरुत्िपुणबमन्त्रमाेे
मिामृत्युञ्जय
साधना
आयुिबधबनाय ब्िहृतम्। ३५
अथिबिेदे ऋसषणा दे िं सनकषा िासदब क-भािेन काम्यते
तस्मै दातुं सचसकत्सासिषयकं सामग्रीं ब्िस्ट्थातुं यद् िारा
तेन शारीररक-शच्छक्तिृसत्तं कृत्िािाधभािेन ध्यानकायुं
योक्तुं सक्षमः,अन्यथा रोगािान्तो भूत्िा ध्यानकमबसण
ब्थीभूतः सञ्जातः। ३६
िास्तिसचन्ता आध्याच्छिक पररसरे नैि सिलीनेसत।
असधकन्तु ऋषे दे िसौष्ठोभं लौिित् भिेत् दृढ़म्। उच्यते
अि "प्राणाय नमो यस्य सिबसमदं िशे "। ३७ फलतः
ऋसषणा भसणतं "Blow thou medicine to us, blow away evil,
you are the medicine of the Universe.” ३८
ऋग्बेदे पाररिाररकसिषयेषु लक्ष्यते सिशेषः परामशबः। तत्तु
अस्य प्रथम मन्डलस्य िादश -मन्त्रे ऋसषणा भण्यते असतररक्तं यत् सुिणुं कलशमध्ये पूरसयत्िा मृद् गते रक्षणं
कायबम्।
दृश्यते यि राजकन्यकायाः पासणग्रिणम् ऋसषणा सियते
प्रथम मन्डलस्य पञ्चसिंशत्यसधक - शततमे सूक्ते।अतः
ऋसषरसप न तु गािब स्थ्यिुच्छद्धिसजबतः। दशममन्डलधृतस्य
अक्षिीिाकलापस्य अशुभत्िं पररत्यज्य कृसषकमबसण
मनोसनिेशिारा गोधनलाभाय परामशबः िैषसयकः
उन्नसतसिधायकः। निममन्डले पासथबििस्तु लाभाय उपायाः
उद्भासिताः। सकं िहुना, प्रथमे,दशमे (१०/३४ सू ) िा
अिममन्डले दानस्तुसतः (१/१२६ सू ) दृश्यते।३९
दान् दानकाररणे लौसकक फलदायकं। दररद्रे भ्यः दानं तु
प्रशंससतम् । ऋक् संसितायां आप्रीसूक्ते (१०/५६६०)अथिबिेदित्
जीिनरक्षा,सनद्रागमः
५/५
तथा
अपत्यप्राच्छप्तसिषयकमन्त्रः सिद्यते ।४०
ऋग्बेदे,ऋसषणा काम्यते हृदा "तनयाय शंयोः "। इत्यासदः।
४१
सिशेषतः यज्ञकाले सामगानं गुिरूपेण गीयते ।
यजमानानां सिताथाबय यजुमबन्त्रा सिधीयन्ते । ति तु
िैषसयकपारसिककेाणकारणं ऋच्छत्िक् करोसत यज्ञकमब।
तस्मात् अयं सि कमबिेदः नाम्नासप ख्यातः।
शेषतः ऋसषसभः सि काम्यते अथिबिेदीय मन्त्रे- ४२
"उसत्तष्ठ ब्रह्मणस्पते दे िान् यज्ञेन िोधय।
आयुः प्राणः प्रजां पशून् कीसतुं यजमानं च िधबय ॥"

शुक्लयजुिेदसंसितायाम् आध्याच्छिकस्बास्थ्य- सम्पसकबत
- मननसिषये सम्यगुक्तम्- ४३
शमाबसस।
अिधुतम् रक्ष ॥
अिधुत अरातय ॥ अथाबत् िे मम मनः, सुखस्य
दायकः, सिुं सुखम् आच्छिकम्। ति सङ्गतािशतः
शुभस्य संयोजनेन दु मबनस्क- शिि स्तासिता।
अतस्तद्दुष्कृसतपरायणािेगो दू रीभू तञ्च॥। प्रसङ्गतः िः
रिीन्द्रनाथ दाश शाच्छिणा भसणतम्"The humanistic appeal of the Vedas is mingled with the
experiences of a large period of Indian Culture and
Civilization as discerned and shaped by the Vedic Rishis and
thinkers for the progress of human values and understanding
through their hymnology.”

४४

अन्यसदसश ऋसषमुखे िैषसयकसचन्ता श्रूयते यत् यसद
केनसचत् पुरुषेण तस्य च्छियं प्रसत सििे षं कुयाबत् तदा तत्तु
कमबकारस्य चमब- सनसमबतासन िसिगबताय यन्त्रेण दू रीभूतं
भिेत्। (िैसदक भाषया - " ततस्तु इषुं मुनचासम "
इत्यासदः। ४५
ऋग्बेदे लक्ष्यते यजमानः अच्छश्िियम् उसद्दश्य संयुज्यते
ियं ते स्तोतारः अतः ियं दीघाबयुरन्नं प्राच्छप्तयोग्ाः। िे
अच्छश्ििय ! दे ितानां समीपेषु सोमं सपितु । ४६
जागसतकसिश्िे िेदस्य िास्तिमुच्छखता दरीदृश्यते । ४७
"एिा सि ते सिभूतय उभय इन्द्र मािते " इत्यासद सूक्ते
उक्तम् - इन्द्रदे ितामुसद्दश्य,त्िं सि िब्दातुः रक्षणस्य िे तु
स्तथा फलदािीसत। एिं िचनं िास्तििुच्छद्धसर्म्तम् ।
"असृग्रसमद्र ते सगरः " इत्यासद स्तुसतः इन्द्रं प्रसत गिसत।
अस्याशयः
"
यजमानस्य
स्तुसतमूलका
िाण्यः
अनेकोपकारयुक्ताः। यतः ताः स्बगबच्छस्ट्थतं दे िसमन्द्रं
यज्ञस्ट्थले आनेतुं समथाबः। ......मत्ते आगत्य यजमानानां
कामनां पुरसयष्यसत।" ४८ अतः अि स्बगबमत्तबम् एकीकृतम्
अथाबत् िैषसयकाध्याच्छिकयोमेलनसमसत भासत।
नारीणामाध्याच्छिकी मेधा सिबिासदसर्म्तासीत् । पठ्यते
ऋग्बेदस्य पञ्चममन्डले यथा ऋसषका सिश्ििारा
असनदे िमुसद्दश्य यज्ञस्ट्थाने असनस्तुसतः सनिेदयसत। िे
असनदे ि, अतःपरम् दीच्छप्तयु क्तं भूत्िा कामनां पूरयतु । सा
सि सूक्तरचसयिी। एिं ऋसषकाः िेदेषु अिलोक्यन्ते । ४९
नारी अध्यासपका अच्छस्त।
सिश्िसिजयी स्बामी सििेकानन्दे न तस्य नारीसिषयकिक्तृता प्रदीयते आमेररकाया भेर् रि येर् शिरे १९१४ तम
ख्रीिाब्दस्य माचबमासस्य पञ्चसिंशसतसदिसे यि तेन
समुच्चायबते " शािग्रन्थसमूिेषु तासां (नारीणां ) गभीर
श्रद्धा प्रदसशबता। िििो नायबः ऋसषत्िं लब्ध- िन्तः।
तासामाध्याच्छिकता तदा प्रशंसनीयेसत।"

~ 204 ~
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(मया अनूसदतः) ५०
िैसदकसमाजचत्िरे
नारीणां
स्बाधीनगसतसिसधसम्पसकबतिक्तब्े सससभसलयन R.C.Datta,
ICS (1848-1909) भणसत स्म
"There were no unhealthy restrictions upon Hindu women in

प्रसतपालनं तथा ति सिोच्च- कतृबत्िं पत्नी िस्ते प्रदत्तसमसत
यथा- ५६
"सम्राज्ञी श्िशुरे भि
सम्राज्ञी श्िश्रां भि।
ननान्दरर सम्राज्ञी भि
सम्राज्ञी असधदे िृषु ॥"

those days, no rules to keep them secluded or debarred from
their legimate place in the society.”

५१

अतीि समुन्नतिैसदकसमाजः यन्मध्ये चाररसिक स्खलनं
नैि लक्ष्यते । ततोऽसधकं कन्यानां िाेसििािो नैि घरते
िैसदक-समाजे। ५२ परिसतबसन कालेषु िाेसििािः
समाजे सम्भिसत यो सि िैसदक- सज्जन -सपता माता एिं
सचन्ता सदै ि अग्राह्यं मनसीकृतम् ।
सकन्तु क्न्न्यायै स्बीय पसतसनिबचने स्बाधीनता प्रदीयते
समाजे । एतसिषये कन्यानां पररिारे षु िा कुतुम्बासदमध्ये
नैि सिन्दुमािं ५३ सिरुद्धाभासः। िैषसयक ब्ापारे षु
एिमेि प्रथा प्राकयते । तदु त्तरकाले सिलोक्य जाड्यं पदे
पदे ।
िेदोत्तरकाले समाजे नारीजीिनं सिध्िंसीकरणां मारािक
सतीदाि प्रथा प्रादु भूबता। अिो स्बासमनः मरणात् तत्
ससितं सचतामध्ये प्राणिन्त -पत्नीजनस्य दािलीला
अमानसिक तथा मारािकशािनाम्ना आिजनानां
सर्म्ुखे ित्यां सियते । एिं भयाििं कायुं तथा
हृदयसिदारकं कान्डं िेदेषु नैिािलोक्यते ।
उक्तञ्च इसतिाससिच्छद्भः

परिसतबकाले मुसनना मनुनोक्तम् -५७ " यि नायबस्तु
पूज्यन्ते रमन्ते ति दे िताः। अथिबिेद- संसितायाः
सिधानमनुसृत्य रामायणे उक्तं पुिाथे यज्ञसिया
सम्पादनिाताब। " ५८
आयुिेदस्य सचसकत्सापद्धसतः िहुलां शे अथिबिेदिसणबत
सचसकत्साशैलीं सनकषा ऋणीसत सनसश्चतं मन्यते । तित्य
आथिबन्- पुरोसितानां भेषज- ज्ञानं सिशेषेण लक्षणीयम्।
एिं िास्तिज्ञानस्य असभब्च्छक्तः मिसषब चरकेन ज्ञायते
अथिबिेदस्य मित्िं तथा उपयोसगत्िसमसत मन्यते ।
अथिबिेद संसिता आयुिेदस्य आकरग्रन्थरुपेण भाब्ते
िैद्यसिच्छद्भः।
आयुिेदग्रन्थरत्नस्य
आकरग्रन्थरुपेण
अथिबिेदस्य अिदानं सचसकत्सासिज्ञाने सदै ि स्बीकृतम्।
मिसषब चरकेण कृता चरकसंसितायां रोगमुक्त जीिनं
यापसयतुम् अथिबिेदस्य परामशुं अनुकृतम् । सिश्िस्य
प्राचीनतम- सचसकत्साग्रन्थ - अथिबिेदे शरीर - रक्षणाय
सासिबकदीच्छप्तमयी िाणी उच्चाररता -५९
"न सतसथ न च नक्षि न ग्रिो
नो चन्द्रमा इत्यासद सूक्ते। "सिब केाणं भिेत् सतसथनक्षि- ग्रिं सिनैि। चरक संसितायाम् ऋसषणा समुच्यते
- ६०

"The Vedic Singers loved to dwell on the joys of life and
seldom referred to death except in the case of enemies. When
a man died, he was either cremated or buried. The burning of
the widows does not appear to have been prevalent”.

५४

ति सिबपयाबयेषु सा सि सम्राज्ञीरुपेण कायबकाररणी भिेत्।
अधुना तत्तुे नारीणां उच्चैः स्बाधीनता अतीि
सिरलदृिः। िैसदकयुगे कन्यानां िाेसििािो नैि
प्रचसलतः। प्रथमतः युिकस्य तुेः कन्यानां जीिनस्य
प्रथमपयाबये ब्रह्मचयब पालनीयं पररलक्ष्यते यथा इसत। या या
कन्या असििासिता भूत्िा जीिनं यापयसत सा सा कन्या
सपिालये सपतृ धनस्य अंशभासगनी भिेत्। तद् िारा कन्या
सर्म्ासनता इसत ऋग्बेदीय - िाताब। ५५
तत् काले कन्यापणं प्रचसलतम् सििािब्ापारे । अधुना
पुरुषशाससत- समाजे तत् तु अिलुप्तम् । िेदेषु
आध्याच्छिक सचन्ताधारायाः पाश्िे िैषसयक सचन्ताचेिा
चलसत िन्द्िातीतभािेन। समाजे सििाि प्रथा सम्यग् रुपेण
प्रचसलता। स्बासमगेिे कन्यानां िधूरुपेण िसिासस्य
सनयमा स्ति प्रितबते। समाजसंसारे िीणां शीषबमयाबदा
दरीदृश्यते । ऋग्बेद-संसितायां स्पिीकृतम् यदा नारी
सििािान्ते पसतगृिे समुपच्छस्ट्थता तदा गािब स्थ्य धमबस्य

"धमाबथबकाममोक्षणम् आरोग्म् -िलोमुत्तमम् " इत्यासदः।
सिोपरर ऋसषणा दे िारोग्म् ऐसिक पारसिक - कमबसाधसयतुम्। आध्याच्छिक- पररमन्डले सामिेदे ऋसषणा
तस्य उच्चाङ्गीन भािनया उपलभ्यते - ६१
"ओं त्िं सि नः सपता
िसो त्िं माता
शतितो भिुसिथ।
अथा ते सुम्नमीमिे ॥"
सिोज्ञ - ईश्िरससन्नधाने ऋसष स्तस्य च्छस्ट्थसतः सशशुित्
स्बयं सनिेदयसत। अगाधः काबि ऋसषणा गायिी छन्दसा
युज्यते - िे इन्द्रदे ि, अस्मभ्यं दे सि धनं (िाधः) आध्याच्छिकं तथा िैषसयकमन्त्रः सिाबन् शिून् दू रीकृत्य।
६२
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