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िदैिकिाङ्मय ेआरण्यकग्रन्थस्यौवचत्यर्् 

 

दिननाथशर्ाा 

 

उपोद्धातः 

ऋग्यजुसार्ाथिाभेिेन चतुर्ुा भागेर् ु विभक्तिैदिकिाङ्मयस्य औवचत्य ं दकवर्वत विर्ये 

ब्राह्मणारण्यकोपवनर्द्भ्यो ज्ञायते। इत्येतेर्ु ग्रन्थेर् ु पृथक्तत्िेन विर्याः प्रवतपादिताः सवन्त। 

गाहास््यािीनां यज्ञविर्य े ब्राह्मणग्रन्थस्यौवचत्यं प्राबल्यं चोच्यते। िानप्रस्थीना ं कृत े

त्िारण्यकग्रन्थस्यैि प्राधान्यत्िं िैदिकसंस्कृतसावहत्ये प्रवतभावत। यिपुवनर्िः सन्यावसनां 

र्ोक्षसाधनहतेुः स्िीदियन्ते जनःै। 

इत्यतेेर्ु विर्येष्िारण्यकग्रन्थस्याध्ययनेन को लाभः? दकर्स्य प्रयोजनर्?् इवत विर्ये ज्ञानाथो 

विर्योपस्थापन ंविवहत ंितात ेअत्र अविहोत्रािीना ंविधेरवप प्रिृविजाायते। श्रीर्द्भागित ेउक्तर््- 

अविहोतं्र च िशाश्च, पूणार्ासश्च पूिाित्। 

चातुर्ाासस्यावन च र्ुनेराम्नातावन च नैगर्ः।1  

इत्येतेर्ु विर्येर्ूपलभ्यर्ानावन ज्ञानावन सिेभ्यः स्यादिवत हते्ित्र प्रस्तूयते। 

 

कूट शब्ि: िैदिकसंस्कृतसावहत्ये, ब्राह्मणारण्यकोपवनर्द्भ्यो, ऋग्यजुसार्ाथिाभेिेन 

 

विर्यप्रिशेः 

कस्ताििारण्यकः? इत्यवस्र्न् विर्ये ब्राह्मणोपवनर्िोः संयोजनकायं यने ग्रन्थेन विधीयते, 

स एिारण्यकः। संवहतानार्न्त्यभागो ब्राह्मणग्रन्थरूपेणोपस्थीयते तत्र यज्ञाना ं

िाशावनकाध्यावत्र्कपक्षयोरेि वििक्षा प्राप्यते। तस्यैि पल्लविरूपरे्िारण्यकग्रन्थो विद्यते। 

तस्यारण्यकस्यैि विस्तृतरूपेण व्याख्यात्र्को भागोपवनर्दित्याचक्षते। याः खलु िेिाना ं

शाखाः वनर्दिष्ाः, ताः सिाा अवप ितार्ानकाले नैि लभ्यन्ते। तासु शाखासु कवश्चद्भाग 

आरण्यक इत्यवभधीयते।  

तत्र आरण्यकग्रन्थस्य कोऽथाः? अरण्ये भि आरण्यकर्् इत्यत्र अरण्यशब्िात् “तत्र भि” ४-३-

५३ इवत सूत्रणे भिाथे ‘ठक्’ प्रत्यये आरण्यकशब्िो वनष्पद्यते। यस्याथाः - अरण्ये िने िा 

प्राप्तव्यावन िस्तूनीवत। अस्याथास्यावभप्रायोऽयं जायते यत् अरण्ये प्राप्तव्यावन 

र्ननवचन्तनाध्ययनशास्त्रीयचचााध्यावत्र्कवििेचनावन आरण्यकशब्िाििे संगृह्यन्ते। 

विर्येऽवस्र्न् सायणाचायो िवक्त -  
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अरण्याध्ययनाितेि ्आरण्यकवर्तीयाते। 

अरण्ये तिधीयीतेत्येि ंिाक्तयं प्रचक्ष्यते।।2 

 

अथाािरण्ये इत्येतेर्ार्ध्ययनर्ध्यापनञ्च भिवतस्र् अत 

एिारण्यकनाम्ना सुप्रवसद्धर््। तेर्ा ं

ग्रन्थानार्ौवचत्यर्ात्र्विद्या, तत्त्िवचन्तनन्तथा 

सरहस्यात्र्वचन्तनञ्चावस्त। विर्येऽवस्र्न् गोपथ आरण्यके 

कवथतर्वप िताते –“सि े िेिाः सरहस्याः सब्राह्मणाः 

सोपवनर्त्काः।”3 

आरण्यकग्रन्थेर्ु यज्ञः कथं करणीयः तस्य कोऽवभप्रायः? तथा 

ब्रह्मविद्यायाः प्रवतपािनं दकञ्चेत्येर्ु विर्येष्िप्यङ्गीदियते, 

अतोऽयं रहस्य-ग्रन्थोऽवप वनगद्यते।  

िैदिकतत्त्िर्ींर्ासेवतहासेर् ु आरण्यकग्रन्थस्यावधक्तयं र्हत्त्िं 

स्िीदियते। विर्येऽवस्र्न् र्हाभारतस्यादिपिाण्यवप भगिता 

व्यासेन आरण्यकग्रन्थस्य र्हत्त्िरे्िं प्रवतपादितर््-  

 

निनीत यथा िध्नो र्लयाच्चन्िनं यथा। 

आरण्यकञ्च िेिभे्यः ओर्वधभ्योऽरृ्तं यथा।। 4 

 

यथा- िध्नो घृतर््, र्लयाचलपिातात् चन्िनर््, 

ओर्वधभ्योऽरृ्तं जायते तथैि िेिभे्यः 

साररूपेणारण्यकग्रन्थाः सरु्पलभ्यन्ते। इत्येतेर्ु ग्रन्थेर् ु

यज्ञस्य रहस्योद्घाटनं भिवत। अस्यापरो विर्योऽवप िताते, स 

चात्र्विद्या तथा सरहस्यात्र्कविर्याणां वििरणवर्वत। 

िनेष्िेि वस्थत्िा स्िाध्यायधार्मर्ककायायोरेि संलिाना ं

र्ानिानां कृतेऽि अस्य ग्रन्थस्योन्नयनवर्वत प्रतीयते। 

प्राणविद्याया एि र्वहर्ानञ्च प्रवतपाद्यते ग्रन्थेऽवस्र्न्। 

ऐतरेयारण्यकग्रन्थे प्रोक्तर्वप– “सोऽयर्ाकाशः प्राणेन 

बृहत्या विष्ब्धः तद्यथायर्ाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्ब्धः 

एिं सिाावण भूतावन आवपपीवलकाभ्यः प्राणेन 

बृहत्याविष्ब्धानीत्िेिं विद्यात्।”5 

अथाात्- प्राणोऽयर्् अस्य चराचरजगतो धारक एि, तस्य 

शके्तः एिान्तररक्षर्वप स्िस्थानेऽि स्थीयर्ानो िताते। 

अनेनैि स्थूलशरीरयुक्तप्रावणनः वपपीवलकां याित ् सिेऽवप 

जीिाः प्राणस्यैि साहाय्यने विधृताः सवन्त। प्राणाभािात ्

जगवत विद्यर्ानाना ं वस्थरजङ्गर्ानां सिेर्ार्वप पिाथााना ं

अभाि एि। तर्मह जगवत यदि न प्राण स्यात ् यावन खल ु

िस्तुन्यस्र्ाकं नेत्राभ्यार्िलोक्तयन्ते तावन सिाावण 

अवसद्धान्येि। अत एि प्राण व्याप्तरूपात्र्को विर्य इवत 

अस्र्ावभ िकंु्त शक्तयते। उक्तर्वप– “सि ेहीि ंप्राणेनािृतर््”। 

तिवतररक्ताः प्रतीकोपासनाब्रह्मविद्याध्यावत्र्काना ं

िणानेनैिारण्यकग्रन्थानां िैवशष्यं र्हत्त्िञ्च जायेते। 

विर्येऽवस्र्ने्नि संलिस्यास्य ग्रन्थस्य र्हत्त्िं विवशष्र्वस्त। 

संवहतानन्तरं ब्राह्मणग्रन्थाः सर्ायावन्त, तत 

एिारण्यकग्रन्थाः जायन्ते। तस्यारण्यकग्रन्थस्यैि 

व्याख्यात्र्करूपेणोपवनर्िः सरु्पलभ्यन्ते। 

अनयोः ब्राह्मणारण्यकग्रन्थयोर्ाध्ये अन्तःसम्बन्धो 

िरीिशृ्यते। तर्मह कथर्ारण्यकस्योद्भिोऽभूदित्याशङ्कायां 

संवहताब्राह्मणग्रन्थयोः यज्ञस्य िणानं विस्तृतरूपेण लभ्यते। 

तत्सि ं र्ानिानां कृत े कारठन्यर्भित्, अत एि 

आरण्यकग्रन्थानार्ुद्भिो विवहतः। यने यज्ञस्य विवधः 

सरलतया प्रवतपादितः। यस्य साहाय्येन 

र्ानिावत्र्कशावन्तहतेु आध्यात्र्ािश्यकतायाः अनुभिः 

विवहतस्तथा स्थूलद्रव्यर्ययज्ञात् सूक्ष्र्ाध्यात्र्यज्ञं प्रवत 

प्रिृविभाितीवत। अपरञ्चावप िबुोध्यतायाः सज्जा भिेर् इवत 

हतेु आरण्यकग्रन्थस्योद्भिो विवहतः।  

अपरञ्चाप्यस्य र्हत्त्िं िशृ्यते– यथा ब्रह्मचयााश्रर्ाथं संवहता 

प्राधान्येन िताते, ब्राह्मणग्रन्थविवहतकर्ाकाण्डस्य 

गृहस्थाश्रर्ो प्रवतपािनविर्यो ितात,े िानप्रस्थाश्रर्स्य कृत े

आरण्यकस्तथोपवनर्ि ्संन्यासाश्रर्हतेुः प्रवथतः। 

िैदिकज्ञानिाङ्मयस्यान्तगात एिारण्यको ब्राह्मणग्रन्थस्य 

एकः भागो विद्यते। एतेर्ार्ारण्यकग्रन्थानां प्रणेतारो न चकै 

एिावपतु नैके ऋर्यः स्िीदियन्ते। प्रायश आरण्यकग्रन्थाना ं

प्रणेतारोऽवप ब्राह्मणग्रन्थस्य रचनाकाराः एि र्न्यन्ते। 

सम्प्रवत िैदिकिाङ्मये प्ररु्खाः अष्ौ एिारण्यकाः 

सरु्पलभ्यन्ते–  

१. ऋग्िेिस्यारण्यकः – ऐतरेय आरण्यकः, शांखायन 

आरण्यकश्च।  

२. शुक्तलयजुिेिारण्यकः – बृहिारण्यकः। 

३. कृष्णयजुिेिारण्यकः – तैविरीय आरण्यकः, रै्त्रायणी-

आरण्यकश्च। 

४. सार्िेिारण्यकः – तिल्कार आरण्यकः, छान्िोग्य 

आरण्यकश्च। 

५. अथिािेिारण्यकः – गोपथारण्यकः। 

 

एतेर्ार्ारण्यकग्रन्थाना ंप्रवतपाद्यविर्यः कः? इत्याशंकायां– 

आत्र्िशानपरर्ात्र्िशानाध्यावत्र्कज्ञानप्रवतपाद्यविर्याः 

प्ररु्खाः सवन्त। ग्रन्थोऽयं यज्ञावत्र्कयोर्ाध्ये िाशावनकपक्षः 

कः? विर्येऽवस्र्न् वििेचनं करोवत। अत्र प्रवतपाद्यविर्यः 

प्राणविद्या िताते। “प्राणोऽविः परर्ात्र्ा” रै्त्रायण्यारण्यक 

इत्यकथयत्। प्राणः परब्रह्मरूपेण र्न्तव्य इवत ग्रन्थस्यापर 

आशयः। 

तैविरीयारण्यके ग्रन्थे यज्ञोपिीतस्य र्वहर्ोवल्लवखता िताते। 

यज्ञोपिीतधारणानन्तरं विधीयर्ानान्यध्ययनयजनािीवन 

यावन कायाावण दियन्त,े तावन सिााण्यवप यज्ञकोटौ 

सर्ायावन्त। संन्यावसनां कृते पररब्राजकशब्िस्य प्रयोगो 
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भिवत- तत्र “बातरशना ह िा ऋर्यः श्रर्णा” इत्यकथयत ्

तैविरीयारण्यकः। पररब्राजकशब्िः प्रब्रज्याििेोत्पद्यते, 

तस्यावभप्रायो ब्रह्मज्ञानाथं गृह ंत्यक्तत्िारण्यगर्नवर्वत। अस्य 

प्रारम्भो बृहिारण्यकेऽभित्। तत्रोक्तर्वप िताते –  

 

“एतििे विदित्िा रु्वनभािवत। प्रब्रावजनो लोकवर्च्छन्तः 

प्रब्रजवन्त।”6 

 

ऐतरेयारण्यकः –आरण्यकोऽयं ऋग्िेिने सम्बद्धः। अयर्् 

ऐतरेयारण्यकस्यैि पररवशष्भागेन ज्ञायते। ग्रन्थेऽवस्र्न ्

प्रार्ुख्येन पञ्चाध्यायाः (आरण्यकाः) ितान्ते। एतेर्ार्परं 

नार् प्रपाठकोऽवप उच्यते। प्रपाठकः अध्यायेर्ु विभज्यन्ते। 

र्न्यन्ते यिस्य ग्रन्थस्यादितः तृतीयारण्यं याित् ऐतरेयणे 

सरु्वल्लवखतो िताते। चतुथाारण्यकस्याश्वलायनस्तथा 

पञ्चर्ारण्यकस्य शौनक उरीदियते। प्रथर्ारण्यके र्हाव्रतस्य 

िणानं विद्यते। अत्र 

प्रयुज्यर्न्त्राणार्ाध्यावत्र्कप्रतीकात्र्कयोः व्याख्या 

विधीयते।  

वितीये आरण्यके – वनष्कैिाल्यस्तथा प्राणविद्यापुरुर्योर्ाध्य े

सम्बन्धः कः? विर्येऽवस्र्ने्नि वििरणरु्पस्थाप्यारण्यकोऽय ं

प्राधान्येन विराजते। ऐतरेयारण्यकस्य ततृीयारण्यकः 

प्रार्ुख्येनाङ्गीदियते। अवस्र्न् 

संवहतापिपाठिर्पाठस्िरव्यञ्जनािीनां िणानं प्रस्तूयते। 

सम्बन्धेऽवस्र्न् शाकल्यर्ाण्डुकयोरप्यवभर्तं स्िीदियते।  

र्हानाम्नीर्न्त्राणां सङ्कलनं चतुथाारण्यके प्राप्यते। य े खल ु

र्न्त्राः र्हाव्रतादिष्िेिोच्यन्ते। तथैि पञ्चर्ारण्यके 

वनष्केिाल्यशस्त्रस्य िणानं िताते।  

शांखायनारण्यकः ऋग्िेिने सम्बद्धः। ऐतरेयारण्यक इि 

पञ्चिशाध्यायेर्ु विभक्तोऽयं ग्रन्थः १३७ 

(सप्तत्रत्रशििुरशतावधकेर्ु) खण्डरे्ु प्राप्यते। अंशैकस्य 

कौर्ीतक्तयुपवनर्दिवत नाम्ना सुप्रवसद्धः।  

ग्रन्थेऽवस्र्न् बाह्याविहोत्राभ्यान्तराध्यावत्र्कयोर्ाध्य े

वितीयस्यैि प्राधान्यर्् अङ्गीदियते। जनाः बाह्ययज्ञं 

कुिावन्त, परन्त्िाभ्यान्तरात्र्तत्त्िं न विन्िवन्त। ििेाः अन्तेऽि 

विराजन्ते तस्यैि वचन्तन ं करणीयर््। तेनैि सिैस्तवृप्तः 

लभ्यते। अवस्र्ने्निारण्यके यियर्् आत्र्ा स एर् तत्त्िर्वस, 

इत्यात्र्ाऽिगम्यः अह ं ब्रह्मावस्र् इवत िचनस्यावप प्रभूत्िं 

िरीिशृ्यते। 

चतुिाशाध्याये िेिाध्ययने तिस्याथास्य बोधो भवितव्यः, 

इत्येतेर्ु विर्येर्ु प्रवतपादितो िताते। तत्र प्रवथतर्वप–  

 

स्थाणुरयं भारहारः दकलाभूि,् अधीत्य िेि ं न 

विजानावत योऽथार््। 

योऽथाज्ञ इतः सकलं भद्रर्शु्नते, नाकरे्वत 

ज्ञानविधूतपाप्र्ा।।7 

अथाात् – विनाथाज्ञानेन िेिस्याध्ययनं नैि कताव्यर््। यदि 

केनवचत् दियत े चेत ् स रू्खािि ् प्रवतभावत, परन्तु यः खल ु

िेिाथास्य िेिा, िस्तुतः स अपापयुके्तन र्ोक्षस्यावधकारी 

एि। उक्तञ्च-  

 

गीती शीघ्री वशरः कम्पी तथा वलवखतपाठकः। 

अनथाज्ञोऽल्पकण्ठस्थः र्डते ेपाठकाधर्ाः।।8 

 

शांखायन- आरण्यके आचायााणां िंशपरम्परा अवप लभ्यते। 

अवस्र्न् र्हाव्रतिणानर््, तीथार्वहर्ा, प्राणस्य शे्रष्ठत्िर््, 

आध्यावत्र्काविहोत्रस्य वििेचनर््, रृ्त्युवनराकरणस्य 

विवहतयज्ञविधानर््, श्रिण-र्नन-वनवधध्यासाना ं कृत े

शरीरस्य शुद्धता तथा तपस्याश्रद्धािर्ािीना ं

दकर्ािश्यकवर्वत विर्येर्ु वििेचनर््, िेिाथाज्ञाने को लाभः, 

अह ं ब्रह्मास्र्ीवत िाक्तयस्य कोऽवभप्राय इत्येतेर्ु विर्येर्ु 

शांखायनारण्यके िैवभन्नेन वििरणं प्रस्तूयते।  

यजुिेिीयारण्यकग्रन्थः- िेदिकसावहत्ये शतैकं शतावधकं िा 

यजुिेिस्य शाखा र्न्यन्ते। सम्प्रिायभेियोः कारणेन 

कृष्णशुक्तलशाखाियेन सरु्पलभ्यते। तत्र कृष्णयजिुेि 

र्डाशीवतस्तथा शुक्तलयजुिेिस्य पञ्चिशशाखानार्ुल्लेखन ं

विवहतर््। 

शुक्तलयजुिेिस्य पञ्चिशशाखासु केिलं 

शतपथब्राह्मणग्रन्थरेि उभयोर्ााध्यावन्िनीकाण्ियोः 

प्रवतवनवधत्िेनोपलभ्यते। अनयोर्ाध्ये एक एिारण्यकोऽवस्त 

बृहिारण्यक इवत। अवस्र्न् ग्रन्थे आत्र्तत्त्िस्य र्हती 

वििेचना विद्यत े।  

तैविरीयर्ैत्रायणीनाम्ना उभािारण्यकौ 

कृष्णयजुरिेिस्यारण्यकरूपेण सुप्रवसद्धौ स्तः। 

तैविरीयारण्यके भाद्र, सह िै, वचवत, युञ्ज ते, ििे िै, परे, 

वशक्षा, ब्रह्मविद्या, भृगु, नारायणीयाियो िश प्रपाठकाः 

सवन्त। प्रारम्भेऽि भद्र ं कणेवभः र्न्त्राििेास्यारण्यकस्य 

प्रारम्भो भिवत, अत एि अय ंभद्रः नामे्नवत ज्ञायते।  

विशेर्त अवस्र्न् आरण्यके पञ्चर्हायज्ञानां वििेचन ं

प्रस्तोस्यते। के च त े पञ्चर्हायज्ञाः? १. ब्रह्मयज्ञः 

(सन्ध्याबन्धनादिः), २. ििेयज्ञः (अविहोत्रादिः), ३. 

वपतृयज्ञः (र्ातावपत्रोः सेिा, श्राद्धतपाणादिः), ४. 

र्नुष्ययज्ञः (सेिासत्कारादिः) तथा ५. भतूयज्ञ 

(बवलिैश्वादिः)। प्रवतदिनं तेर्ां पालनं करणीयवर्वत 

विर्येऽवप प्राधान्यं प्रििं िताते। उक्तर्वप – पञ्चं िा एत े

र्हायज्ञाः सतती प्रतीयन्ते। 

एतिवतररक्तर्् अवस्र्न् आरण्यके 

स्िाध्यायावभचारप्रयोगभौगोवलकिणानवनिाचनादि 

वििेचनावन प्रवतपादितावन सवन्त। वनिाचनस्य िणानािसरे 

कश्यपशब्िस्याथाः सूया इत्युक्तः। प्रथर्प्रपाठकािारभ्य 

िशर्प्रपाठकपयान्तर्िेः 
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उपासनास्िाध्यायपञ्चर्हायज्ञचातुरहोत्रवििेचनं 

प्रियाहोर्सम्बन्धर्न्त्राः, वपतृरे्धसम्बन्धवििेचनर्न्त्रा अवप 

सम्यक्तया प्रवतपादिताः।  

रै्त्रायणी-आरण्यकः - कृष्णयजुिेिीयर्ैत्रायणीशाखायाः 

आरण्यकोऽयं ग्रन्थः। अवस्र्न् प्रणस्य ऊँकारस्य िा स्िरूपं 

दकवर्वत विर्येऽवप प्रवतपादितर्वस्त। अस्याशयः अनेनैि 

प्रणिेन ब्रह्मणः वचन्तनं करणीयवर्वत प्रवतभावत। उक्तर्वप –  

 

य उद्गीथः स प्रणिः एति ् ब्रह्म। तस्र्ा ओर्् इत्यनेन 

एति ्उपासीत।। 9 

 

ब्रह्मैक परन्तु अस्य विविधावन रूपावण उरीदियन्ते, त ं

र्ानिाः िैवभन्नेन रूपेणोपासन्ते। यथा – 

 

त्िं ब्रह्मा त्ि ंच िै विष्णु त्ि ंरूद्रस्त्िं प्रजापवतः। 

त्िर्वििारूणो िायुः त्िवर्न्द्रस्त्िं वनशाकरः। 10 

 

स एिेश्वरः सिाान्तयाार्ी, ज्ञानं विशुद्धञ्च िताते। तरे्ि 

सिाज्ञानर्यो वह स इत्यकथयत्। तस्येश्वरस्य वचन्तन ं

भागिते एिं विवहतं िताते –  

 

ज्ञानं विशुद्ध ंपरर्ाथारे्कर्नन्तरं त्िबवहब्राह्म सत्यर््। 

प्रत्यक् प्रशान्तं भगिच्छब्िसंज्ञं, यिासुििे ं कियो 

ििवन्त।। 11 

 

अस्यारण्यकस्य विशेर्त ईश्वरवचन्तनर्र्् इवत विर्योऽवस्त। 

अथाािके एि विर्ीयाते इवत। अत्र र्नसा वनबन्धन ं तििे 

बौवद्धकदियाणां सञ्चालकविर्ये तथा 

संकल्पविवचदकत्साश्रद्धाऽश्रद्धा-धैयााधैया-धीह्रीभयाियः 

र्नस एि स्िरूपावण सन्तीवत वििेचनं प्रवतपादितवर्वत। 

सार्िेिस्यारण्यकग्रन्थरूपेण छान्िोग्यतिल्कारौ स्तः। 

सार्िेिस्य जैवर्वनशाखाया आरण्यकरूपेण 

तिल्कारारण्यकोऽवस्त। चतषु्िाध्यायेर्ु विभक्तोऽयं ग्रन्थो 

विविधेष्िनुिाक्तयेर्ु च प्राप्यते।  

प्रणिस्य र्हत्िं, िेिस्य सृवष्प्रदिया, अवतर्ानिस्य 

शक्तोपासना तथा ििेशास्त्रीयैवतहावसकयोश्च वििेचनने 

प्रवसद्धोऽयं ग्रन्थः।  

छान्िोग्यारण्यके सार्नुद्गीथयोः धार्मर्किषृ्या व्याख्या 

विवहता। अस्र्ाि ्ग्रन्थाििे छान्िोग्योपवनर्िः रचना जाता। 

केचन र्न्यन्ते यिथिािेिस्य कोऽवप नास्त्यारण्यकग्रन्थः। 

िैदिकिाङ्मये अस्य िेिस्य निशाखायाः बाहुल्यं विद्यते। 

अस्य ब्राह्मणग्रन्थत्िरूपेण गोपथारण्यकोऽवस्त। ब्रह्मणस्यैि 

ब्रह्मविद्यापरक भागस्यापरो नार्-आरण्यक इवत।  

उपसहंारः 

ब्राह्मणोपवनर्िोः संयोजनविर्यो विद्यते आरण्यकः। 

संवहतानार्वन्तर्भागो ब्राह्मणग्रन्था र्न्यन्ते। इत्येतेर्ु ग्रन्थरे् ु

यज्ञानां िाशावनकाध्यावत्र्कपक्षयोः यान्येिाङ्कुरावण 

सरु्त्पद्यन्ते तेर्ा ं पल्लवितरूपरे्िारण्यक इवत। अरण्ये िन े

िाध्ययनाध्यपनािीनां कायााणां वििेचनेनैिास्य ग्रन्थस्य 

नार्ारण्यक इवत। 

तत्र आत्र्विद्या-तत्त्िवचन्तन-रहस्यात्र्कविर्याणां िणान ं

लभ्यते। तिवतररकं्त प्राणविद्यायाः, प्रतीकोपासनायाः, 

ब्रह्मविद्यायाः, आध्यावत्र्कतायाश्च िणानेनारण्यकानां र्हती 

विवशष्ठता िरीिशृ्यते। 

तेष्िारण्यकेर्ु प्रथर्िैदिकसांवहताऽवस्त ततो 

ब्राह्मणस्तथारण्यकाः। एिरे्ि आरण्यकाििेोपवनर्िः। 

विनारण्यकेन ब्राह्मणग्रन्थस्य पूर्मत नैिोपलभ्यते। अत एि 

तस्य पूरक आरण्यकः। एकस्यां पङ्क्तौ ब्राह्मणाना ं

पूरकरूपेणारण्यकाः सवन्त, तथैिोपवनर्द्ग्रन्था आरण्यकस्य 

पूरकरूपेण स्िीदियन्ते। अनेनैिं ज्ञानं भिवत यिारण्यकस्य 

प्रारवम्भकरूपं ब्राह्मण एि तथोपवनर्िवन्तर्ो भागः। 

एतेर्ार्ारण्यकाणा ं रचनाकारः प्रायशो ब्राह्मणभागस्यैि 

रचनाकारोऽस्तीवत िैदिकसंस्कृतसावहत्येवतहासः 

प्रवतपाियवत। 

आत्र्िशानर््, परर्ात्र्िशानर््, आध्यवत्र्कज्ञानादिविर्याश्च 

सन्त्यस्य प्रवतपाद्यविर्याः। आरण्यकेर् ु

यज्ञानार्ाध्यावत्र्किाशावनकपक्षयोर्ाध्ये वििेचन ं

प्रवतपादितवर्वत रु्ख्यत्िेन प्रवतभावत। केयं प्राणविद्या 

विर्येऽवस्र्न्नप्यारण्यकेष्िैि प्रवतपादिताः सवन्त। 

कुत्रवचिवस्त प्राणविर्यकालचिस्य संज्ञा प्रििा। 

अत्राहर्मनशयोः प्राणापानभेिनेार्न्यन्ते जनाः। तत्र र्वडवत 

संख्यकारण्यकाः सन्तीवत केचनर्ते िताते चेत् अपरर्त े

अष्ािारण्यकाः सन्तीवत विर्याः। 
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