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वेदाांचे प्रकार 
वेदाांचे चार प्रकार आहेत - ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद आणि अथवववेद. प्राचीन भारतीय इततहासातील सवोत्तम स्त्रोताांपैकी एक 
म्हिजे वदैदक सादहत्य. वेदाांनी भारतीय धमवग्रांथाची रचना केली आहे. वैददक धमावच्या कल्पना आणि प्रथा वेदाांनी 
सांदहताबद्ध केल्या आहेत आणि ते शास्त्रीय दहांद ूधमावचा आधार देखील बनवतात. 

एमपीएससी परीक्षेसाठी इततहास ववषयाचा अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन ‘वेदाांचे प्रकार’ हा ववषय महत्त्वाचा आहे. वप्रललम्स 
ककां वा मुख्य टप्पप्पयात कोित्याही प्रकारच्या वेदाांमधून प्रश्न ववचारले जाऊ शकतात. म्हिून, या लेखात नागरी सेवा 
परीक्षेसाठी चार वेदाांववषयी सांबांधधत तथ्ये नमूद केली आहेत. इच्छुक पेजवर ददलेल्या ललांकवरून नोट्स PDF डाउनलोड 
करू शकतात. 

चार वेदाांची नावे आणि वशैिष्ट्ये 

चार वेद आणि त्याांची वैलशष्टट्ये थोडक्यात खालील तक्त्यामध्ये ददली आहेत. 

वेदाचें नाांव वेदाची प्रमुख वैशिष्ट्ये 

ऋग्वेद हे वेदाचे सवावत प्राचीन स्त्वरूप आहे 

सामवेद गायनाचा सवावत जुना सांदभव 

यजुवेद याला प्राथवनेचे पुस्त्तक असेही म्हितात 

अथवववेद जाद ूआणि आकषविाांचे पुस्त्तक 

वेदाांचे प्रकार आणि माहिती  

ऋग्वेद: 

सवावत जुना वेद म्हिज ेऋग्वेद. त्यात 'सूक्त' नावाची 1028 स्त्तोरे आहेत आणि 'मांडल' नावाच्या 10 पुस्त्तकाांचा सांग्रह 
आहे. ऋग्वेदाची वलैशष्टट्ये खालील तक्त्यामध्ये ददली आहेत: 
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ऋग्वेदाची वैशिष्ट्ये 

हे वेदाचे सवावत जुने रूप आणि सवावत जुने ज्ञात वैददक सांस्त्कृत मजकूर आहे (1800 - 1100 BCE) 

‘ऋग्वेद’ या शब्दाचा अथव स्त्तुती ज्ञान आहे 

यात 10600 श्लोक आहेत 

10 पुस्त्तकाांपैकी ककां वा मांडलाांपैकी, पुस्त्तक क्रमाांक 1 आणि 10 सवावत लहान आहेत कारि ती 2 ते 9 पुस्त्तकाांपेक्षा 
नांतर ललदहली गेली होती. 

ऋग्वेददक पुस्त्तके 2-9 ववश्वववज्ञान आणि देवताांशी सांबांधधत आहेत 

ऋग्वेददक पुस्त्तके 1 आणि 10 तात्त्वक प्रश्नाांशी तनगडडत आहेत आणि समाजातील दानधमावसह ववववध 
सद्गुिाांबद्दल देखील बोलतात. 

ऋग्वेददक पुस्त्तके 2-7 सवावत जुनी आणि सवावत लहान आहेत जयाांना कौटुांबबक पुस्त्तके देखील म्हितात 

ऋग्वेददक पुस्त्तके 1 आणि 10 सवावत तरुि आणि सवावत लाांब आहेत 

1028 स्त्तोरे अग्नी, इांद्र यासह देवताांशी सांबांधधत आहेत आणि ऋषी ऋषीांना समवपवत आहेत 

नववा ऋग्वेददक ग्रांथ/मांडल हे केवळ सोमाला समवपवत आहे 

गायरी, अनुष्टटुभ, बरस्त्तुभ आणि जगती (बरष्टटुभ आणि गायरी सवावत महत्वाच ेआहेत) हे स्त्तोर तयार 
करण्यासाठी वापरलेले सांदभव आहेत. 
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सामवदे: 

राग आणि मांराांचा वदे म्हिून ओळखला जािारा, सामवदे 1200-800 ई.सा.पूवव आहे. हा वदे साववजतनक उपासनेशी सांबांधधत आहे. 
सामवदेाची प्रमुख वलैशष्टट्ये खालील तक्त्यामध्ये ददली आहेत. 

सामवेदाची वैशिष्ट्ये 

1549 श्लोक आहेत (75 श्लोक वगळता सवव ऋग्वेदातनू घेतले आहेत) 

सामवेदामध्ये दोन उपतनषदे अांतभूवत आहेत - चाांदोग्य उपतनषद आणि केना उपतनषद 

सामवेद हे भारतीय शास्त्रीय सांगीत आणि नतृ्याचे मूळ मानले जात े

हे मधुर मांराांचे भाांडार मानले जाते 

ऋग्वेदापेक्षा त्याचे श्लोक कमी असले तरी त्याचे ग्रांथ मोठे आहेत 

सामवेदाच्या मजकुराची तीन पुनरावतृ्ती आहेत - कौथमुा, रियनीय आणि जैमतनया 

सामवेदाचे दोन भागाांमध्ये वगीकरि केले आहे - भाग-1 मध्ये गि नावाच्या रागाांचा समावेश आहे आणि 
भाग-II मध्ये अधचवका नावाच्या तीन श्लोकाांचा समावशे आहे. 

सामवेद सांदहता ही मजकूर म्हिून वाचायची नसून ती सांगीताच्या स्त्कोअरशीटसारखी आहे जी ऐकलीच 
पादहज े

यजुवेद: 

याचा अथव 'पूजा ज्ञान' असा होतो, यजुवेद 1100-800 ईसापूवव आहे; सामवेदाशी सुसांगत. हे ववधी-अपवि मांर/मांर सांकललत 
करते. हे मांर पुजार् याने ववधी करिार् या व्यक्तीसोबत अपवि केले होते (बहुतेक बाबतीत यज्ञ अग्नी.) यजुवेदाची मुख्य 
वैलशष्टट्ये खाली ददली आहेत: 

यजुवेदाची वैशिष्ट्ये 

त्याचे दोन प्रकार आहेत - कृष्टि (काळा/गडद) आणि शुक्ल (पाांढरा/चमकदार) 

कृष्टि यजुवेदात श्लोकाांचा अव्यवत्स्त्थत, अस्त्पष्टट, मोटली सांग्रह आहे 
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शुक्ल यजुवेदाने श्लोकाांची माांडिी केली आहे 

यजुवेदाच्या सवावत जुन्या पदरात 1875 श्लोक आहेत जे बहुतके ऋग्वेदातील आहेत. 

वेदाच्या मधल्या थरात सतपथ ब्राह्मि आहे जे शुक्ल यजुवेदाचे भाष्टय आहे. 

यजुवेदाच्या सवावत तरुि पदरात ववववध उपतनषदाांचा समावेश आहे - बहृदारण्यक उपतनषद, ईशा उपतनषद, 

तैवत्तरीय उपतनषद, कथा उपतनषद, श्वेताश्वतर उपतनषद आणि मैरी उपतनषद 

वासनैयी सांदहता ही शुक्ल यजुवेदातील सांदहता आहे 

कृष्टि यजुवेदाचे चार हयात आहेत - तैवत्तरीय सांदहता, मैरायिी सांदहता, कठ सांदहता आणि कवपस्त्थल सांदहता. 

अथवववेद: 

याचा अथव अथववि, एक प्राचीन ऋषी, आणि ज्ञान (अथववन+ज्ञान) याांच ेतत्पुरुष सांयुग असा होतो, तो 1000-800 ईसापूवव 
आहे. अथवववेदाची मुख्य वैलशष्टट्ये खालील तक्त्यामध्ये ददली आहेत. 

अथवववेदाची वैलशष्टट्ये 

अथवववेदाची वैशिष्ट्ये 

या वेदात जीवनाच्या दैनांददन कायवपद्धतीांचे विवन केले आहे 

यात 730 स्त्तोरे/सूक्त,े 6000 मांर आणि 20 पुस्त्तके आहेत 

पैप्पपलदा आणि सौनाककया हे अथवववेदातील दोन हयात आहेत 

जादईु सूराांचा वेद म्हटले जाते, त्यात तीन प्राथलमक उपतनषदाांचा समावेश होतो - मुांडक उपतनषद, माांडुक्य 
उपतनषद आणि प्राथवना उपतनषद 

20 पुस्त्तकाांची माांडिी त्यात असलेल्या स्त्तोराांच्या लाांबीनुसार केली आहे 

सामवेदाच्या ववपरीत जेथे स्त्तोरे ऋग्वेदातून घेतली जातात, अथवववेदातील स्त्तोरे काही अपवाद वगळता 
अद्ववतीय आहेत. 
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या वेदात स्त्तोरे आहेत जयापैकी अनेक मोदहनी आणि जादचूी मांरे आहेत जयाांचा उच्चार काही फायदा 
शोधिार् या व्यक्तीने ककां वा अधधक वेळा एखाद्या जादगूाराने केला आहे जो त्याच्या ककां वा ततच्या वतीने ते 
साांगेल. 
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