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 വേദങ്ങള ും േിേിധ തരങ്ങള ും  
നാല ്തരം വേദങ്ങളുണ്ട ്- ഋവവേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർേവേദം. പുരാതന ഇന്ത്യൻ 

ചരിത്തത്തിന്റെ ഏറ്റേും മികച്ച വത്സാതസ്സുകളിറലാന്ന ്വേദ സാഹിതയമാണ.് വേദങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ 

ത്വന്ഥ സാഹിതയത്തിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട.് വേദിക മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും 

സത്രദായങ്ങളും വേദങ്ങളാൽ വത്കാഡീകരകരികപ്റ്ട്ടേയാണ,് അേ ക്ലാസികപ്ൽ 

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനേും കൂടിയാണ.് 

നാല് വേദങ്ങള ടെ വേര ും സേിവേഷതകള ും 

നാല ്വേദങ്ങളും അേയുറട സേിവശഷതകളും ചുരുകപ്ത്തിൽ ചുേറടയുള്ള പട്ടികയിൽ 

നൽകിയിരികപ്ുന്നു: 

വേദങ്ങള ടെ തരങ്ങൾ 

വേദത്തിനട്െ വേര് വേദത്തിനട്െ പ്േധാന സേിവേഷതകൾ 

ഋവവേദം വേദത്തിന്റെ ആദയരൂപമാണിത് 

സാമവേദം പാടുന്നതിനുള്ള ആദയകാല െഫെൻസ് 

യജുർവേദം ഇതിറന ത്പാർത്ഥനകളുറട പുസ്തകം എന്നും േിളികപ്ുന്നു 

അഥർേവേദം മാത്ന്ത്ികതറയകപ്ുെിച്്ച  ചർച്ച റചയ്യുന്നു. 

വേദങ്ങൾ 

ഋവവേദും: 

ഏറ്റേും പഴയ വേദം ഋവവേദമാണ.് ‘സൂക്തങ്ങൾ’ എന്ന വപരിൽ 1028 വലാകങ്ങളുള്ള ഇതിൽ 

‘മണ്ഡലങ്ങൾ’ എന്ന വപരിൽ 10 ത്വന്ഥങ്ങളുറട സമാഹാരമാണ.് ഋവവേദത്തിന്റെ 

സേിവശഷതകൾ ചുേറടയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരികപ്ുന്നു: 
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ഋവവേദത്തിന്ടെ സേിവേഷതകൾ 

ഇത ്വേദത്തിന്റെ ഏറ്റേും പഴയ രൂപേും അെിയറ്ടുന്ന ഏറ്റേും പഴയ 

വേദ സംസ്കൃ ത ത്വന്ഥേുമാണ് (ബിസി 1800 - 1100) 

ഋവവേദം എന്ന ോകപ്ിന്റെ അർത്ഥം സ്തു തി അെിേ ്എന്നാണ് 

ഇതിന് 10600 ോകയങ്ങളുണ്്ട 

10 പുസ്തകങ്ങളിൽ അറെങ്കിൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ, പുസ്തകം നരർ 1 ഉം 10 

ഉം ഏറ്റേും ത്പായം കുെഞ്ഞേയാണ്, കാരണം അേ 2 മുതൽ 9 

േറരയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്പ് വശഷം എഴുതിയതാണ്. 

ഋവവേദ പുസ്തകങ്ങൾ 2-9 ത്പപഞ്ചശാസ്ത്തറത്തയും വദേതകറളയും 

കുെിച്്ച ത്പതിപാദികപ്ുന്നു 

ഋവവേദ ത്വന്ഥങ്ങൾ 1 ഉം 10 ഉം തത്തേചിന്ത്ാപരമായ വചാദയങ്ങൾ 

വകകാരയം റചയ്യുന്നു, കൂടാറത സമൂഹത്തിറല ദാനധർമ്മങ്ങൾ 

ഉൾറ്റടയുള്ള േിേിധ വുണങ്ങറളകപ്ുെിച്ചും സംസാരികപ്ുന്നു. 

ഋവവേദ ത്വന്ഥങ്ങൾ 2-7 ആണ് ഏറ്റേും പഴകപ്വമെിയതും റചെുതും 

കുടുംബ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നും അെിയറ്ടുന്നത് 

ഋവവേദ ത്വന്ഥങ്ങൾ 1, 10 എന്നിേയാണ് ഏറ്റേും ത്പായം കുെഞ്ഞതും 

നരളവമെിയതും 

1028 വലാകങ്ങൾ അഗ്നി, ഇത്ന്ദൻ എന്നിേരുൾറ്റടയുള്ള വദേതകറള 

ത്പതിപാദികപ്ുന്നു. 

ഒരതാമറത്ത ഋവവേദ ത്വന്ഥം/മണ്ഡലം വസാമനു വേണ്ടി മാത്തം 

സമർ്ികപ്റ്ട്ടതാണ് 

വലാകങ്ങൾ രൂപറ്ടുത്താൻ ഉപവയാവികപ്ുന്ന മരറ്റെുകൾ വായത്തി, 

അനുഷ്ടുഭ,് ത്തിഷ്ടുഭ,് ജവതി എന്നിേയാണ് (ത്തിഷ്ടുഭും വായത്തിയും 

ഏറ്റേും ത്പധാനമാണ്) 

 

സാമവേദും: 

ഈണങ്ങളുറടയും കരർത്തനങ്ങളുറടയും വേദം എന്നെിയറ്ടുന്ന സാമവേദം ബിസി 1200-800 

കാലഘട്ടത്തിലാണ ്രചികപ്റ്ട്ടത.് ഈ വേദം റപാതു ആരാധനയുമായി ബന്ധറ്ട്ടതാണ.് 

സാമവേദത്തിന്റെ ത്പധാന സേിവശഷതകൾ ചുേറടയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരികപ്ുന്നു: 
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സാമവേദത്തിനട്െ സേിവേഷതകൾ 

1549 വലാകങ്ങളുണ്്ട (75 വലാകങ്ങൾ ഒഴിറക എൊം ഋവവേദത്തിൽ നിന്ന ്

എടുത്തതാണ)് 

സാമവേദത്തിൽ രണ്്ട ഉപനിഷത്തുകളുണ്്ട - ഛാവന്ദാവയ ഉപനിഷത്തും 

വകന ഉപനിഷത്തും. 

ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്തരയ സംവരതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിനറ്െയും 

അടിസ്ഥാനമായി സാമവേദറത്ത കണകപ്ാകപ്ുന്നു 

ത്ശുതിമധുരമായ വാനങ്ങളുറട കലേെയായാണ് ഇത ്

കണകപ്ാകപ്റ്ടുന്നത് 

ഋവവേദവത്തകപ്ാൾ വലാകങ്ങൾ കുെോറണങ്കിലും, അതിന്റെ 

ത്വന്ഥങ്ങൾ േലുതാണ് 

സാമവേദ പാഠത്തിന് മൂന്ന് പുനരേവലാകനങ്ങളുണ്്ട - കൗതുമ, 

രണാനിയ, വജമനിയ. 

സാമവേദറത്ത രണ്്ട ഭാവങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരികപ്ുന്നു - ഭാവം-1-ൽ 

വാനം എന്ന റമലഡീകികളും ഭാവം-II-ൽ അർച്ചിക എന്ന മൂന്ന് വലാകങ്ങളും 

ഉൾറ്ടുന്നു. 

സാമവേദ സംഹിത ഒരു പാഠമായി ോയികപ്ാനുള്ളതെ, അത് ഒരു 

സംവരത സ്വകാർ ഷരറ്റ് വപാറലയാണ,് അത ്വകൾകപ്ണം. 

 

യജ ർവേദും 

യജുർവേദത്തിന്റെ ആരംഭം ബിസി 1100-800 കാലഘട്ടത്തിലാണ.് ഇത ്സാമവേദേുമായി 

റപാരുത്തറ്ടുന്നു. ഇത ്ആചാരപരമായ േഴിപാട ്മത്ന്ത്ങ്ങൾ 

സമാഹരികപ്ുന്നു.യജുർവേദത്തിന്റെ ത്പധാന സേിവശഷതകൾ ചുേറട നൽകിയിരികപ്ുന്നു. 

യജ ർവേദത്തിന്ടെ സേിവേഷതകൾ 

ഇതിന് രണ്്ട തരമുണ്്ട - കൃഷ്ണൻ (കെു്് / ഇരുണ്ടത്) & ശുക്ല (റേളു്് / റതളിച്ചം) 

കൃഷ്ണ യജുർവേദത്തിൽ ത്കമരകൃതമൊത്ത, അേയക്തമായ, വലാകങ്ങളുറട ഒരു 

വശഖരമുണ്്ട 

ശുക്ല യജുർവേദത്തിൽ ചിട്ടറ്ടുത്തിയതും േയക്തേുമായ ോകയങ്ങളുണ്്ട 

യജുർവേദത്തിറല ഏറ്റേും പഴകപ്ം റചന്ന പാളിയിൽ 1875 വലാകങ്ങളാണ് 

കൂടുതലും ഋവവേദത്തിൽ നിന്ന ്എടുത്തത്. 

വേദത്തിന്റെ മധയഭാവത്ത ്ശതപഥ ത്ബാഹ്മണമുണ്്ട, ഇത് ശുക്ല യജുർവേദത്തിന്റെ 

േയാഖയാനമാണ്. 
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യജുർവേദത്തിറല ഏറ്റേും ഇളയ പാളിയിൽ േിേിധ ഉപനിഷത്തുകൾ 

അടങ്ങിയിരികപ്ുന്നു - ബൃഹദാരണയക ഉപനിഷത്ത്, ഈശാ ഉപനിഷത്ത്, 

വതത്തിരിയ ഉപനിഷത്ത്, കഥാ ഉപനിഷത്ത്, വശേതാശേതര ഉപനിഷത്ത്, വമത്തി 

ഉപനിഷത്ത്. 

ശുക്ല യജുർവേദത്തിറല സംഹിതയാണ് ോജസവനയി സംഹിത 

കൃഷ്ണ യജുർവേദത്തിന്റെ നാല ്പുനരേവലാകനങ്ങൾ അേവശഷികപ്ുന്നു - 

വതത്തിരിയ സംഹിത, വമത്തായണി സംഹിത, കഠ സംഹിത, കപിസ്ഥല 

സംഹിത. 

 

അഥർേവേദും: 

"അഥർവ്വ"ത്തിന്റെ  തത്പുരുഷ സംയുക്തം അർത്ഥമാകപ്ുന്നത:് ഒരു പുരാതന ഋഷി, അെിേ ്

(അഥർേൻ+അെിേ)് എന്നാണ.് ഇത് ബിസി 1000-800 കാലഘട്ടത്തിലാണ ്ഇത ്

രചികപ്റ്ട്ടിട്ടുള്ളത.് അഥർേവേദത്തിന്റെ ത്പധാന സേിവശഷതകൾ താറഴ 

റകാടുത്തിരികപ്ുന്നു: 

അഥർേവേദത്തിന്ടെ സേിവേഷതകൾ 

ജരേിതത്തിന്റെ വദനംദിന നടപടിത്കമങ്ങൾ ഈ വേദത്തിൽ േളറര 

നന്നായി േിേരിച്ചിട്ടുണ്്ട 

ഇതിൽ 730 വലാകങ്ങൾ/സൂക്തങ്ങൾ, 6000 മത്ന്ത്ങ്ങൾ, 20 പുസ്തകങ്ങൾ 

എന്നിേയുണ്്ട. 

വപ്ലദയും സൗനകിയയും അഥർേവേദത്തിന്റെ അേവശഷികപ്ുന്ന 

രണ്്ട പുനരാേിഷ്കാരങ്ങളാണ് 

മാത്ന്ത്ിക സൂത്തോകയങ്ങളുറട വേദം എന്ന് േിളികപ്റ്ടുന്ന ഇതിൽ മൂന്ന് 

ത്പാഥമിക ഉപനിഷത്തുകൾ ഉൾറ്ടുന്നു - മുണ്ഡക ഉപനിഷത്ത്, 

മാണ്ഡൂകയ ഉപനിഷത്ത്, ത്പശ്ന ഉപനിഷത്ത് 

20 ത്വന്ഥങ്ങൾ അേയിൽ അടങ്ങിയിരികപ്ുന്ന സ്തു തിവരതങ്ങളുറട 

വദർഘയമനുസരിച്്ച ത്കമരകരിച്ചിരികപ്ുന്നു 

ഋവവേദത്തിൽ നിന്ന ്വലാകങ്ങൾ കടറമടുത്ത സാമവേദത്തിൽ നിന്ന് 

േയതയസ്തമായി, അഥർേവേദത്തിറല ചില വലാകങ്ങൾ അദേിതരയമാണ്. 

ഈ വേദത്തിൽ അടങ്ങിയിരികപ്ുന്ന വലാകങ്ങൾ, പലതും 

മത്ന്ത്ോദേുമായി ബന്ധറ്ട്ടതാണ.് 
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