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તતૂીનુ ંઆલેખન જોવા મળે. આ ઉપરાતં કુટંુબ યવ થા ,રાજ્ય યવ થા, લગ્ન ય થા વગેરેનુ ંઆલેખન 
િવશેષ છે. 
 
ઋગવેદમા ં૧૦૨૮ સકૂતો છે.  તેના પેટા પર્કાર જવા કે (૧) અ ટક િવભાગ અને (૨) મડંળ. ઋગવેદમા ં
રજૂ થયેલા સભુાિષતો પૈકી કેટલાક પેર્રક અવતરણોનુ ંસમાલોચન આ પર્માણે છે. 
(૧) 0k. sd ivp/a bhu2a vdiNt ! “એકજ સત્યને િવધ્નો અનેક નામો  થી બોલાવે છે” 
(૨) s. gC7^v. s. vd^v. s. vo mna.is jantam ! “સાથે ચાલો ,  સાથે બોલો , તમારા મનમા ંએક 
સરખા િવચારો આવો.” 
 
4. ય ુવદ  

અજુવેર્દ એટલે ય ાન અને હોમ હવન માટેના મતંર્ોનુ ંસકંલ ના બે િવભાગો છે (૧) શકુલ યજુવેર્દ 
અને (૨) કૃ ણ અજુવેર્દ . 
શકુલ યાજુવેર્ના ય -મતંર્ોનુ ંજ આલેખન હોવાથી તેને શકુલ કહવેાય છે. જયારે કૃ ણ અજુવેર્દમા ંમતંર્ો 
પર્  અને પછી તેના ઉ રના ં પમા ંઆલેખાયેલ છે. નુ ંઆચમન આ પર્માણે છે.  
(૧)  &@ya sTymaPyte  ! ધ્ધાથી સત્યની પર્ાિપ્ત થાય છે. 
(૨) AXma wvit nStnU :! અમારંુ શરીર પથ્થર વુ ંમજબતૂ થાઓ . 
 
૫. સામવેદ 
ÔસામÕ નો અથર્ Ô ગાન Ô થાય છે. Ô સોમવેદÕ મા ંસકંલન પામેલા મતંર્ો સગંીત પર્ધાન છે. ઋગ્વેિદક 
ઋિષના મત અનસુાર સામસગંીત પખંીઓના કેિલકંુજન વુ ં કણર્મધરુ છે. સોમવેદના બે ભાગ છે. 
સોમવેદમા ં સમાજ યવ થા, રાજ યવ થા, અથર્તતંર્ ઈત્યાિદને અવકાશ નથી માતર્ સગંીત પર્ધાન 
મતંર્ોમા ંજ તેની ઝલક દેખાદે છે સોમવેદ માથંી કેટલાક ચ ૂટેંલા સભુાિષત નીચે પર્માણે છે.  
(૧) jItatve p/tra. Sa2ya i2yo !  “ દીધર્ જીવન માટે અમારી બિુ  પિરપણૂર્ કર .” 
(૨) naiStvr4 ixvo wv !“ તર્ણે થાનોમા ંરહનેારો તુ ં( હ ેઇન્દર્ ) અમારંુ ક યાણ કરનારો થા.” 
 
6. અથવેદ  

અથર્વેદનુ ંપરંુુ નામ Ôઅથવીર્િગરો વેદ.Õ અથવર્ન અને અંિગરસ આ બનેં અત્યતં પર્ાચીન ઋિષઓના નામ 
છે. એક અથર્ મજૂબ રોગ , પીડા, ભતૂપેર્ત આિદને િનવારનાર, આયુ ય તેમજ આરોગ્યની અિભવિૃ  
કરનાર અને વશીકરણ વગેરે માટે વપરાતા ંમતંર્ોનુ ંસકંલન અથવર્વેદમા ં છે. અથવર્વેદમાથંી કેટલાકં 
ચ ૂટેંલા સભુાિષતો નીચે પર્માણે છે. 
(૧) mata wUim pugoDh. p<i4Vya: !  “ ધરતી મારી મા ંછે, હુ ંપથૃ્વીનો પતુર્ ”ં . 
(૨) ya.Xy pXmaim ya.Xy n, teyu ma sumit. kUi2 ! “ ઓને હુ ંજોઉં  ંઅને ઓને નિહ એ સૌ પત્યે 
(હ ેદેવ ) મારામા ંસબુિુ  િનમાર્ણ કર.” 


