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संसारस्य प्राचीनतमेष ुग्रन्थेष ुकश्चित ्एकः 

प्रायः भवती वेदानां श्चवषये श्रतुवती स्यात ्। चत्वारः वेदाः सश्चन्त – ऋग्वेदः सामवेदः 

यजवुेदः अथवववेदि । प्राचीनतमः वेदः ऋग्वेदः अश्चस्त, यस्य रचना प्रायः 

३५००वषेभ्यः प्राक् अभतू ् । ऋग्वेद े सहस्राश्चिकाः प्राथवनाः सश्चन्त याः सकू्तयः इश्चत 

कथ्यन्ते, सकू्तस्य अश्चभप्रायः अश्चस्त समीचीनप्रकारेण उक्तम ् इश्चत । एताश्चन सकू्ताश्चन 

श्चवश्चभन्नदवेीनां दवेतानां च स्तशु्चतरूपेण रश्चचताश्चन सश्चन्त । एतेष ु दवेतात्रयं 

बहुमहत्त्वपणूवम ् अश्चस्त - अश्चग्नः इन्रः सोमः च । अश्चग्नः वहे्ः दवेता, इन्रः यदु्धस्य 

दवेता अश्चप च सोमः कश्चित ्पादपश्चवशेषः अश्चस्त येन श्चकश्चचचत ्श्चवश्चशष्टपेयं  श्चनमीयते 

स्म । 

वैश्चदकप्राथवनानां रचनां ऋषयः कृतवन्तः आसन ् । आचायावः एताः प्राथवनाः अक्षर-

शब्द-वाक्येष ुच श्चवभज्य सस्वरपाठद्वारा कण्ठस्थं कारयश्चन्त स्म । अश्चिकांशसकू्तानां 

रचश्चयतारः श्चशक्षाश्चथवपरुुषाः श्चशक्षकपरुुषाः च आसन ् । कासाश्चचचत ् प्राथवनानां रचनां 

मश्चहलाः अश्चप कृतवत्यः आसन ् । ऋग्वेदस्य भाषा प्राक्-संस्कृतं अथवा 

वैश्चदकसंस्कृतम ्इश्चत उच्यते । भवती श्चवद्यालये यत ्संस्कृतं पठश्चत तस्य अपेक्षया इद ं

श्चकश्चचचत ्श्चभन्नम ्अश्चस्त । 

 

 

पसु्तकालये  मरेी  

घण्टानाद-समनन्तरम ्एव श्चशक्षकः छात्रान ्आत्मना सह आगन्तमु ्अवदत ् । अद्य त े

प्रथमवारं पसु्तकालयं गच्छन्तः आसन ् । मेरी अपश्यत ् यत ् पसु्तकालयः तस्याः 

कक्षायाः अपके्षया बहुश्चवशालः आसीत ् अश्चप च तत्र अनकेाः पसु्तकैः परूरताः 

कपाश्चटकाः आसन ् । तत्र कोणे एका कपाश्चटका आसीत ् या स्थलूपसु्तकैः परूरता 

आसीत ् । कस्याश्चित ्कपाश्चटकायाः उद्घाटनस्य प्रयास ंकुववतम मरेम दृष््टवा अध्यापकः 

ताम ्अवदत ् “तस्यां कपाश्चटकायां श्चवश्चभन्निमवसम्बद्धाश्चन अनकेाश्चन पसु्तकाश्चन सश्चन्त  । 

श्चकं भवती जानाश्चत यत ्अस्माकं पार्श्व ेवेदानाम ्अश्चप कश्चित ्सङ््गग्रहः अश्चस्त ?”   

मरेी श्चचन्तश्चयतमु ्आरभत  । “वेदः इश्चत श्चकम ्?” अिनुा जानीमः  । 

अध्यायः 5 

पुस्तकानि शवगतााश्च अस्माि ्नकिं  बोधयनतत ? 
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वयं याश्चन पसु्तकाश्चन पठामः ताश्चन श्चलश्चिताश्चन उट्टङ््गश्चकताश्चन च सश्चन्त । ऋग्वेदस्य 

उच्चारणं श्चियते स्म अश्चप च श्रवण ंश्चियते स्म, न त ुपठ्यते स्म । रचनायाः बहूनां  

शताब्दानां पिात ् प्रथमवारम ् एतस्य लेिनं कृतम ् । एतस्य मरुणस्य कायं प्रायः 

प्रायः श्चद्वशतवषेभ्यः पवूवम ्अभवत ्।  

इश्चतहासकाराः ऋग्वेदस्य अध्ययनं कथं कुववश्चन्त ? 

इश्चतहासकाराः परुात्तत्वश्चवदाम ् इव अतीतस्य श्चवषये सचूनाः एकत्रीकुववश्चन्त । परन्त ु

भौश्चतकावशेषान ्अश्चतररच्य ते श्चलश्चितस्रोतसाम ्अश्चप उपयोगं कुववश्चन्त । आगच्छन्त ु

पश्यामः यत ्ते ऋग्वेदस्य अध्ययनं कथं कुववश्चन्त । 

ऋग्वेदस्य काश्चनचन सकू्ताश्चन वात्तावलापस्य रूपेण सश्चन्त । श्चवर्श्वाश्चमत्रषेः दवेी-

स्वरूपयोः पशू्चजत-नद्योः (श्चवपाशा-शतरोः) मध्ये कश्चित ् संवादः एतादृशस्य एव 

सकू्तस्य अंशः अश्चस्त । 

एतयोः द्वयोः नद्योः अन्वेषणं प्रथमे मानश्चचत्रे (पषृ्ठम-्२) करोत ुअश्चप च पनुः पठत ु। 

सिंस्कृतम ्अतयभाषाः च 

ससं्कृतभाषा भारोपीय-भाषा-पररवारस्य भागभतूा अश्चस्त । असश्चमया गजुराती श्चहन्दी काश्मीरी श्चसन्िी चशे्चत 

भारतस्य अनकेाः भाषाः एवचच यरूोपस्य आङ््गग्ल-फ्ांसीसी-जमवन-यनूानी-इतालवी-स्पशै्चनशादयः बह्व्यः भाषाः 

अनने पररवारेण एव सम्बद्धाः सश्चन्त इमाः एकभाषापररवारः एतस्मात ् कारणात ् उच्यन्त े यतोश्चह आरम्भे एतास ु

अनकेे शब्दाः एकसमानाः एव आसन ् । उदाहरणाथवम ् ‘‘मात”ृ (ससं्कृतम)् “मााँ” (श्चहन्दी) अश्चप च “मदर”् 

(आङ््गग्लम)् इत्येतान ्शब्दान ्एव  पश्यामः । 

श्चकं भवती एतास ुभाषास ुपरस्परं काश्चचचत ्समानतां पश्यश्चत ? 

उपमहाद्वीप े अन्यभाषापररवाराणाम ् अश्चप भाषाः भाष्यन्ते । तश्चमल-तेलग-ुकन्नड-मलयालम इश्चत रश्चवड-

भाषापररवारस्य भाषाः सश्चन्त । श्चकन्त ु झारिण्डमध्यभारतयोः अनकेेष ु भागेष ु भाष्यमाणाः भाषाः आस्रो-

एश्चशयाश्चटक-पररवार-सम्बद्धाः सश्चन्त । 

तासां भाषाणां सचूम श्चनमावत ुयासां श्चवषये भवती श्रतुवती अश्चस्त  । तासां भाषापररवारान ्पररचतेुं प्रयास ंकरोत ु । 

ऋग्वेदस्य 

पाण्डुश्चलपःे  

श्चकचचन पषृ्ठम ् । 

भजूववकृ्षस्य त्वश्चच 

श्चलश्चितः इय ं

पाण्डुश्चलश्चपः 

काश्मीरेष ु प्राप्ता 

आसीत ्  । प्रायः 

१५० वषभे्यः पवंू 

ऋग्वेदस्य मरुणाथवम ्

एतस्य प्रयोगः कृतः 

आसीत ्  । एतं 

पाण्डुश्चलश्चप ं दृष््टवा 

एव ऋग्वेदस्य 

आङ््गग्लानवुादः 

जातः आसीत ्  । 

अयं पाण्डुश्चलश्चपः 

पणुे-महाराष्रस्य 

कश्चस्मशं्चित ्

पसु्तकालये 

सरुश्चक्षता अश्चस्त  । 
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पशवः अश्ाः रथाः च   

ऋग्वेद ेपशनूां बालानाम ्(श्चवशेषतया पतु्राणाम)् अर्श्वानां च प्राप्तये अनेकाः प्राथवनाः सश्चन्त । 

अर्श्वाः यदेु्ध रथान ्कषवणस्य काये आनीयन्ते स्म । एतेष ुयदेु्धष ुपशवः श्चवश्चजत्य  आनीयन्ते 

स्म । एतेष ुयदेु्धष ुपशवः श्चवश्चजत्य  आनीयन्ते स्म । यदु्धाश्चन कदाश्चचत ्यत्र सगुोचारणाश्चन स्यःु 

अथवा यत्र यवसदृशाश्चन सस्याश्चन शीघ्रम ् उत्पादश्चयतु ं  शक्नयुःु तादृशस्य भभूागस्य उपरर 

आश्चिपत्यस्थापनाय श्चियन्ते स्म । काश्चनचन यदु्धाश्चन जलस्य स्रोतश्चनश्चमत्ताश्चन अश्चप च जनान ्

कारागारे श्चनग्रहीतमु ्अश्चप श्चियन्ते स्म । 

यदेु्धष ु श्चजतिनस्य किन भागः सेनानायकाः स्वस्य समीपे स्थापयश्चन्त स्म अश्चप च कश्चित ्

भागः परुोश्चहताय दीयते स्म । अवश्चशष्ट ंिनं सामान्यजनेष ुवण्ट्यते स्म । श्चकश्चचचत ्िनं यषु्ट ं

प्रयजु्यते स्म । यज्ञस्य अग्नौ आहुतयः दीयन्ते स्म । एताः आहुतयः दवेानां दवेीनां च कृते 

दीयन्ते स्म । घतृस्य अन्नस्य कदाश्चचत ्च पशनूाम ्अश्चप आहूतयः दीयन्ते स्म ।  

अश्चिकांशपरुुषाः एतेष ुयदेु्धष ुभागं गहृ्णश्चन्त स्म । काश्चचत ् स्थाश्चयनी सेना न भवश्चत 

स्म परन्त ु जनाः सभास ु परस्परं श्चमलश्चन्त स्म अश्चप च यदु्धस्य शान्तेः च श्चवषये परामशं 

यच्छश्चन्त स्म । तत्र एतादृशाः जनाः स्वसेनानायकान ्श्चचन्वश्चन्त स्म ये परमयोद्धारः वीराः च 

भवेयःु । 

 

श्चवर्श्वाश्चमत्रः नद्यौ च 

श्चवर्श्वाश्चमत्रः- ह ेनद्यौ ! द्यशु्चतमत्योः गावोः इव वत्सान ्श्चस्नह्यन्त्यौ अश्चप च जवयकु्तार्श्वयोः गश्चतः इव पववतेभ्यः नीचःै 

अवतरताम ् । इन्रणे प्रदत्तशक्त्या स्फूश्चतवमत्यौ भवत्यौ रथानां गत्या इव सागरं प्रश्चत वहन्त्यौ स्तः  । जलेन पररप्लतु े

भवत्यौ  परस्परं मशे्चलतमु ्इच्छतः  । 

नद्यः – जलेन पररपणूावः वय ं दवेश्चनश्चमवतमागणे चलामः  । एकदा श्चनगवते सश्चत अस्मान ्कोऽश्चप न रोद्धुं शक्नोश्चत  ।  

ऋष े! श्चकमथं भवान ्आवा ं प्राथवयश्चत ? 

श्चवर्श्वाश्चमत्रः- भश्चगन्यौ  ! गायकस्य मम प्राथवनां श्रणृतुाम ् । अह ंरथैः वाहनसश्चहतः सदुरूात ्आगतवान ्अश्चस्म  । कृपां 

कृत्वा स्वजलाश्चन अस्माकं रथेभ्यः अक्षेभ्यः च उपरर न उत्थापयन्त ुयतः वयं सरलतया तश्चस्मन ्पारं गन्तुं पारयेम  । 

नद्यः- वयं भवतां प्राथवनाः श्रोष्यामः यतः भवन्तः सवे सरुश्चक्षताः सन्तः तश्चस्मन ्तटे गन्तु ंशक्नयुःु  । 

इश्चतहासकाराः ज्ञापयश्चन्त यत ्इयं प्राथवना तश्चस्मन ्क्षेत्र ेरश्चचता स्यात ्यश्चस्मन ्क्षेत्र ेएत ेनद्यौ  प्रवहतः । ते इदम ्अश्चप 

बोियश्चन्त यत ्यश्चस्मन ्समाजे ऋषयः श्चनवसश्चन्त स्म तत्र अर्श्वानां गवां च कृते बहु महत्त्वं दीयते स्म  । अतः नदीनां 

सादृश्यं अर्श्वगोश्चभः सह दश्चशवता अश्चस्त  । 

श्चकं भवती अनभुवश्चत यत ् रथाः अश्चप महत्त्वपणूावः आसन ्? उत्तरप्राप्तये कारणं वदन्त ु  । प्राथवनायाः पङ््गक्ततः पनुः 

पश्चठत्वा बोियन्त ुयत ्तास ुपररवहणस्य कृते केषां केषां सािनानाम ्उल्लेिः अश्चस्त  । 

ऋग्वेदस्य प्राथवनास ु अन्यसाम ् अपरनदीनां श्चवशषेतया सरस्वती-श्चसन्ध्वोः तयोः च सहायकनदीनाम ् अश्चप वणवनम ्

अश्चस्त । गङ््गगा-यमनुयोः उल्लेिः केवलम ्एकश्चस्मन ्स्थले कृतः अश्चस्त  । 

प्रथम ंमानश्चचत्र ंपश्यन्त ुअश्चप च एतादृशीनां पचचनदीनां सचूम कुववन्त ुयासां नामाश्चन ऋग्वेद ेन सश्चन्त  । 
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जनानां श्चवशेषतानां  अश्चभिायकाः शब्दाः 

जनानां वगीकरणं कायव-भाषा-पररवार-समदुाय-श्चनवासस्थान-सांस्कृश्चतक-परम्पराणां च 

आिारेण श्चियते स्म । ऋग्वेद ेजनानां श्चवशेषता-प्रश्चतपादकान ्केचन शब्दान ्पश्यत ु। 

परुोश्चहताः राजनः इश्चत द्वौ एतादृशौ द्वौ समहूौ स्तः ययोः वगीकरणं कायवस्य 

आिारेण कृतम ्अश्चस्त । परुोश्चहताः ये कदाश्चचत ्ब्राह्मणाः अश्चप उच्यन्ते स्म श्चवश्चभन्न-

यज्ञानषु्ठानाश्चन कुववश्चन्त स्म । अपरे जनाः आसन-् राजानः । 

एते राजानः तादृशाः न आसन ् येषां श्चवषये भवती पिात ् पश्चठष्यश्चत । एते न त ु

श्चवशालराजिानीष ुअथवा प्रासादषे ु श्चनवसश्चन्त स्म न एतेषां समीपे सेनाः आसन ्न त ु

एते राजस्व ंस्वीकुववश्चन्त स्म । प्रायः राज्ञः मतृ्योः पिात ्तस्य पतु्रः स्वयमेव शासकः  न 

भवश्चत स्म । 

गतानभुागं एकदा पनुः पठत ुअश्चप च एतत ्अवगमनस्य प्रयासं करोत ुयत ्राजानः श्चकं 

कुववश्चन्त स्म ।  

जनतायाः सम्पणूवस्य समदुायस्य च कृते द्वयोः शब्दयोः प्रयोगः भवश्चत स्म । एकः शब्दः 

आसीत ् जनः इश्चत यस्य प्रयोगः श्चहन्दीभाषायाम ् अन्यभाषायां च अद्य अश्चप भवश्चत । 

अपरः आसीत ् श्चवश ् इश्चत यतः वैश्यः इश्चत शब्दस्य उत्पश्चत्तः जाता अश्चस्त । एतश्चस्मन ्

श्चवषये भवती श्चवस्तरेण षष्ठाध्याये पश्चठष्यश्चत । 

ऋग्वेद े श्चवश,् जन इश्चत शब्दयोः च नामाश्चन लभ्यन्ते । अतः वयं तत्र परुू-जन इश्चत 

अथवा श्चवश ् इश्चत, भरत-जन इश्चत अथवा श्चवश,्यद-ुजन इश्चत अथवा श्चवश्सदृशानाम ्

अनेकेषां नाम्नाम ्उल्लेिं प्राप्नमुः । 

श्चकं भवत्यै एतेष ुनामस ुश्चकचचन नाम  पररश्चचतम ्इव प्रश्चतभाश्चत ? 

यैः जनैः एताः प्राथवनाः रश्चचताः ते कदाश्चचत ्आत्मनः कृते आयवः इश्चत शब्दस्य ्यवहारं 

कुववश्चन्त स्म तथा च स्वश्चवरोश्चिभ्यः दासः अथवा दस्यःु इश्चत शब्दस्य प्रयोगं कुववश्चन्त  

स्म । दस्यवः ते जनाः आसन ्ये न यजन्ते स्म अश्चप च प्रायः अन्यासां भाषाणां प्रयोगं 

कुववश्चन्त स्म । अनन्तरकाले दास इश्चत शब्दस्य अथवः गलुाम इश्चत अभवत ् स्त्रीश्चलङ््गगे 

दासी च इश्चत अभवत ्। दासाः दास्यः च इश्चत ते स्त्रीपरुुषाः भवश्चन्त स्म ये यदेु्धष ुश्चनगहृ्यन्ते 

स्म स्म । ते तस्य स्वाश्चमनः सम्पश्चत्तरूपाः इश्चत मन्यन्ते स्म । तैः च तत ्सवं कायं करणीयं 

भवश्चत स्म यत ्यत ्स्वामी इच्छश्चत स्म ।  

यश्चस्मन ् काले उपमहाद्वीपस्य उत्तरपश्चिमयोः भागयोः ऋग्वेदस्य रचना जायते स्म 

तश्चस्मन ्एव समये अन्येष ुस्थानेष ुकश्चित ्श्चभन्नप्रकारकः श्चवकासः जायते स्म । पश्यत,ु 

तत्र श्चकं भवश्चत स्म । 
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मौनप्रहरी – महापाषाणानां कथा 

अश्चग्रमपषृ्ठस्य श्चचत्राश्चण पश्यत ु। 

एते श्चशलािण्डाः महापाषाण-नाम्नः अवगम्यन्ते । एते पाषाणाः शवस्य 

भशू्चमसात्काले तश्चस्मन ्स्थाने जनैः महत्या सु् यवस्थया संश्चिष्यन्ते स्म । महापाषाण-

शवस्थानश्चनमावणस्य प्रथा प्रायः ३०००वषेभ्यः पवूवम ् आरब्िा । इयं प्रथा दक्कन-

दश्चक्षण-भारतोत्तरपवूवभारतेष ुकाश्मीरेष ुच प्रचश्चलता आसीत ्। 

काश्चनचन महत्त्वपणूावश्चन महापाषाण-परुास्थलाश्चन श्चद्वतीये मानश्चचत्रे दश्चशवताश्चन सश्चन्त । 

केचन महापाषाणाः भमूेः उपरर एव दृष्टाः भवश्चन्त । केचन महापाषाणाः भमूेः अन्तः 

अश्चप भवश्चन्त । 

बहुिा परुातत्त्वश्चवदः गोलाकारान ् पाषाणान ् प्राप्नवुश्चन्त । कदाश्चचत ् एकाकत श्चस्थरः 

पाषाणः लभ्यते । एताश्चन एव एकमात्रं प्रमाणाश्चन सश्चन्त याश्चन भशू्चमम ् अिः 

शवस्थानाश्चन दशवयश्चन्त । 

महापाषाणानां श्चनमावणाय जनैः अनेकप्रकारकाश्चण कायावश्चण करणीयाश्चन भवश्चन्त स्म । 

अस्माश्चभः येषां कायावणां सचूी रश्चचता अश्चस्त ताश्चन िमबद्धाश्चन करोत ु । गतविननम,्  

ऊढ्वा श्चशलािण्डानां आनयनम,् महापाषाणानां श्चवलेिनं अश्चप च मतृानां 

भशू्चमसात्करणम ्। 

एतेष ु शवािानेष ु कािन समानताः सश्चन्त । सामान्यतः मतृकाः 

श्चवश्चशष्टप्रकारस्य 

मशृ्चत्तकायाः पात्रैः सह 

भमूौ स्थाप्यन्ते स्म ये 

कृष्ण-रक्त-मशृ्चत्तकायाः 

पात्रैः ज्ञायन्ते स्म । 

एतेन सािवम ् एव तत्र 

लौहस्य शस्त्राश्चण 

अर्श्वस्य 

अश्चस्थपचजराः अश्चप 

च वस्तशू्चन पाषाणाः 

सवुणवस्य च 

आभषूणाश्चन अश्चप 

सश्चन्त । 

 

उपरर-

एतादृशस्य 

महापाषाणस्य 

कृते ताबतू-

शवािान ं

(श्चसस्ट) इश्चत 

उच्यते  । अत्र 

दश्चशवते शवािान े

कश्चित ्पोटव-

होल (महान ्

गतवः) अश्चस्त यः 

प्रायः 

पाषाणश्चनश्चमवतप्र

कोष्ठ ंगन्तुं मागवः 

आसीत ् । 
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श्चकं हड्प्पायाः नगरेष ुलौहस्य प्रयोगः भवश्चत स्म ? 

महापाषाणपे्रतभशू्चमभ्यः प्राप्तलौहस्य उपकरणाश्चन 

वामतः – अर्श्वस्य उपकरणाश्चन  

अिः वामतः – परशवः 

अिः - काश्चचत ्अश्चसः 

 
जनानां सामाश्चजकासमानतानां श्चवषये अवबोिनम ्

परुातत्त्वश्चवदः इदं मन्यन्ते यत ् अश्चस्थपचजरेण सह प्राप्यमानाश्चन वस्तूश्चन अवशेषाः वा 

मतृस्य जनस्य एव स्यःु । कदाश्चचत ्एकस्य शवस्थानस्य अपेक्षया अपरश्चस्मन ्शवस्थाने 

अश्चिकाश्चन वस्तशू्चन लभ्यन्ते । श्चद्वतीये मानश्चचते्र ब्रह्मश्चगररम ्अश्चन्वष्यन्त ु । अत्र कस्यश्चचत् 

जनस्य शवािानस्थाने (कब्र) ३३सवुणवमश्चणकाः अश्चप च शङ््गिाः प्राप्ताः सश्चन्त । 

अपरेषाम ् अश्चस्थपचजराणां पारे्श्व केवलं काश्चनचन मतृ्पात्राश्चण एव प्राप्ताश्चन सश्चन्त । इद ं

शविाने स्थाश्चपतजनानां सामाश्चजकश्चस्थतौ श्चभन्नतां दशवयश्चत । केचन जनाः िश्चनकाः 

आसन ् अश्चप च केचन जनाः श्चनिवनाः आसन ् केचन जनाः नायकाः आसन ् अश्चप च 

अन्ये अनयुाश्चयनः आसन ्। 

श्चकं कािन शवशयनश्चकं कािन पे्रतभमूयः श्चवश्चशष्टकुटुम्बानां कृते आसन ्? 

क्वश्चचत ् क्वश्चचत ् महापाषाणेष ु एकाश्चिकाः अश्चस्थपचजराः अलभ्यन्त । ताश्चन इदं 

दशवयश्चन्त यत ्प्रायः एकस्य एव पररवारस्य जनाः एकश्चस्मन ्एव स्थाने पथृक्-पथृक्-

काले श्मशाने स्थाश्चपताः आसन ् । अनन्तरकाले मतृाः जनाः पोटव-होलस्य मागेण 

पे्रतस्थानेष ुआनीय स्थाप्यन्ते स्म । एतादृशे स्थाने गोलाकार-संश्चिटपाषाणाः अथवा 

महाप्रस्तराः (चट्टान) श्चचह्ानां कायावश्चण कुववश्चन्त स्म यत्र जनाः आवश्यकतानसुारं 

शवानां भमूौ स्थापनाय श्चनिननाय वा पनुः आगन्तुं शक्नवुश्चन्त स्म । 

कस्यश्चचत ्इनामग्रामस्य श्चवश्चशष्टजनस्य समाश्चिस्थलम ्

श्चद्वतीये मानश्चचत्रे चतदुवशे पषृ्ठे च इनामग्रामम ् अश्चन्वष्यन्त ु । इद ं भीमायाः 

सहायकनद्याः इत्यस्याः तटे श्चकचचन स्थानम ् अश्चस्त । यश्चस्मन ् स्थाने ३६००तः 

२७०० वषेभ्यः पवूं जनाः श्चनवसश्चन्त स्म । अत्र वयस्कजनाः प्रायः गते 
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ऋजतुया शायश्चयत्वा भमूौ स्थाप्यन्ते स्म । तेषां श्चशरांश्चस उत्तरश्चदशां प्रश्चत भवश्चन्त स्म । 

बहुिा ते गहृस्य अन्तः एव भमूौ स्थाप्यन्ते स्म । एतादृशाश्चन पात्राश्चण येष ुप्रायः भोजनं 

जलं वा स्यात ्भमूौ स्थाश्चपतस्य शवस्य समीपे स्थाप्यन्ते स्म । 

कश्चित ् जनः पचचप्रकोष्ठात्मकस्य भवनस्य प्राङ््गगणे चतषु्पादयकु्त-

मणृ्मयपेश्चटकायां भमूेः अिः स्थाश्चपतः आसीत ् । ग्रामस्य मध्ये श्चस्थतम ् एतत ् गहृ ं

ग्रामस्य सवेष ु गहृषे ु दीघवतमम ् आसीत ् । अश्चस्मन ् गहृ े किन भाण्डागारः  

आसीत ्। शवस्य पादौ आकुश्चचचतौ आस्ताम ्। 

श्चकं भवती अनभुवश्चत यत ् अयं कस्यश्चचत ् नायकस्य शवः आसीत ् ? स्वस्य उत्तरं 

सकारणं वदत ु। 

इनामग्रामस्य जनानां ्यवसायाः  

इनामग्रामे परुातत्त्ववैज्ञाश्चनकाः गोिमू-यव-तण्डुल-श्चद्वदल-श्चप्रयङ््गग-ुहरेण-ुश्चतलानां च 

बीजाश्चन प्राप्नवुन ् । ते अनेकेषां पशनूां अस्थीश्चन अश्चप प्राप्तवन्तः सश्चन्त । अनेकेष ु

अश्चस्थष ुकतवन-श्चचहै्ः ऊह्यते यत ्जनाः पशनू ्िादश्चन्त स्म । गो-वषृभ-मश्चहषी-अजा-

अश्चव-कुक्कुर-घोटक-गदवभ-सकूर-हररण-श्चचत्रमगृ-कृष्णमगृ-िरहा-नकुल-चटका-

मकर-कच्छप-ककव -मत्स्यानां च अस्थीश्चन प्राप्ताश्चन सश्चन्त । एतादृशाश्चन साक्ष्याश्चण 

अलभ्यन्त यत ् बदरी-जम्ब-ुिजूवराः अश्चप च अनेकश्चविाश्चन रसपणूवफलाश्चन अश्चप  

एकत्रीश्चियन्ते स्म । 

अश्चस्थपचजराणाम ्अध्ययनम ्अस्मान ्श्चकं बोियश्चत 

लघ्वाकारस्य आिारेण कस्यश्चचत ्श्चशशोः अश्चस्थपचजरं सरलतया पररचेतुं शक्नुमः  । परन्त ुकस्याश्चित ्बाश्चलकायाः 

कस्यश्चचत ्बालकस्य च अश्चस्थपचजरे किन महान ्भदेः न भवश्चत  । 

श्चकं वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत ्अश्चस्थपचजरः कस्यश्चचत ्परुुषस्य आसीत ्अथवा कस्याश्चित ्मश्चहलायाः आसीत ्? 

कदाश्चचत ्जनाः अश्चस्थपचजरेण सह प्राप्तवस्तनूाम ्आिारेण ऊहां कुववश्चन्त  । उदाहरणाथं यश्चद अश्चस्थपचजरेण सह 

आभषूणाश्चन लभ्यन्ते तश्चहव बहुिा एव ं मन्यते यत ् अयम ् अश्चस्थपचजरः कस्याश्चित ् मश्चहलायाः अश्चस्त  । परन्त ु

एतादृशया ऊहया सह समस्याः अश्चप सश्चन्त  । प्रायः परुुषाः अश्चप आभषूणाश्चन िरश्चन्त स्म  । 

अश्चस्थपचजरस्य श्चलङ््गगज्ञानाय कश्चित ् सरलः उपायः अश्चस्त तस्य अस्थ्नां श्चनरीक्षणम ्  । यतो श्चह मश्चहलाः श्चशशनू ्

सयून्ते तस्मात ्कारणात ्तासां कश्चटप्रदशेः श्चनतम्बः वा परुुषाणाम ्अपेक्षया गरुुतरः भवश्चत  । 

इदम ्अवगमनम ्अश्चस्थपचजराणाम ्आिशु्चनकाध्ययने आिाररतम ्अश्चस्त  । 

वतवमान-कालात ् प्रायः २०००वषभे्यः पवू ं चरकनामकः कश्चित ् प्रश्चसद्धवदै्यः बभवू  । सः श्चचश्चकत्साशास्त्र-सम्बदं्ध 

चरक-संश्चहता-नामकं पसु्तकं श्चललेि  । सः कथयश्चत यत ्मनषु्यस्य शरीरे ३६०अस्थीश्चन भवश्चन्त  । एताश्चन आिशु्चनक-

शरीर-रचना-श्चवज्ञानेन पररगश्चणतेभ्यः २०६ अश्चस्थभ्यः अश्चिकाश्चन सश्चन्त  । सम्भवतः चरकः स्वस्य गणनायां दन्त-

अश्चस्थसन्िीः काश्चटवलेज ंच योजश्चयत्वा इमा ंसङ््गखयां बोियामास  । 

भवत्याः अनसुारं शरीरस्य श्चवषये सः एतावतम श्चवस्ततृसचूनां कथम ्एकत्रीकृतवान ्स्यात ्? 
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अस्य प्रमाणस्य आिारेण इनामग्रामस्य जनानां ्यवसायानां सचूम श्चनमावत ु। 

कल्पनां करोत ु

भवती ३०००वषेभ्यः पवूवतने इनामग्रामे श्चनवसश्चत । गतश्चनश्चश नायकस्य मतृ्यःु 

अभवत ् । अद्य भवत्याः माताश्चपतरौ तं पे्रतभमूौ स्थाश्चपतु ं सज्जां कुरुतः । इद ं

ज्ञापयन्ती सम्पणूवस्य दृश्यस्य वणवनं करोत ुयत ्अश्चन्तम-संस्काराय कतदृशं भोजनं 

सज्जीश्चियते । भवती श्चकम ्अनभुवश्चत, भोजने श्चकं दास्यते ? 

 

  

अतयत्र 

मानश्चचत्र े चीनदशे ं पश्यत ु  । प्रायः ३५०० वषभे्यः पवंू वयं तत्रत्य-

लेिनकलायाः प्राचीनतमाश्चन उदाहरणाश्चन प्राप्नमुः  । 

एषः लेिः पशनूाम ् अश्चस्थष ु श्चलश्चितः आसीत ्  । एताश्चन अस्थीश्चन 

भश्चवष्यवकॄ्तश्चण अस्थीश्चन उच्यन्ते स्म यतो श्चह इयं मान्यता आसीत ्यत ्एताश्चन 

भश्चवष्यं  

ज्ञापयश्चन्त  । राजानः श्चलश्चपकारैः एतेष ु अश्चस्थष ु प्रश्नान ् लेियश्चन्त स्म- श्चकं त े

यदु्धाश्चन जेष्यश्चन्त ? श्चकं सस्याश्चन समीचीनाश्चन भश्चवष्यश्चन्त ? श्चकं ते पतु्रवन्तः 

भश्चवष्यश्चन्त ? पनुः ताश्चन अस्थीश्चन अग्नौ श्चनपात्यन्ते स्म यत्र औष्ण्यत्वात ् तेष ु

श्चवभेदन ंभवश्चत स्म दवैज्ञाः भदेान ्ध्यानने दृष््टवा भश्चवष्यत्कथनस्य प्रयास ंकुववश्चन्त 

स्म  । यथा प्रायः भवत्याः अश्चप श्चचन्तन ंस्यात ्यत ्ते भश्चवष्यवक्तारः कदाश्चचत ्

दोषान ्अश्चप आचरश्चन्त स्म  ।  

एते राजानः नगरेष ु प्रासादान ् श्चनमावय श्चनवसश्चन्त स्म  । ते प्रकूतिनसम्पदः 

एकत्रीकृतवन्तः आसन ् यत्र श्चवशालाश्चन कांस्यपात्राश्चण श्चवश्चलखय स्थाश्चपताश्चन 

आसन ् । परन्त ुते लौह ंप्रयोकंु्त न जानश्चन्त स्म  । 

ऋग्वेदकानिक-राज्ञाम ्एतेषािं राज्ञािं च मध्ये कनचचत ्पाथाक्यिं ज्ञापयतु  । 

उपयोश्चगशब्दाः  

वेदः, प्राथवना 

भाषा 

रथः, यज्ञः  

राजा, दासः 

महापाषाणः, 

पे्रतभशू्चमः  

अश्चस्थपचजरः, 

लौहः 
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१. श्चनम्नश्चलश्चितानां समुेलनं करोत-ु 

सकू्तम ्    अलङ््गकृतपाषाणाः  

रथः   अनषु्ठानम ्

यज्ञः   समीचीनतया उक्तम ्

दासः   यदेु्ध प्रयजु्यते स्म 

महापाषाणः   गलुाम परािीनः इश्चत 

२. वाक्याश्चन परूयत ु

(क) ___________ दासानां प्रयोगः श्चियते स्म । 

(ि) _______ महापाषाणाः प्राप्यन्ते । 

(ग) भमूौ गोलके संिेश्चषतपाषाणाः अथवा महाप्रस्तराः ________कायं 

कुववश्चन्त स्म । 

(घ) पोटव-होलस्य प्रयोगः _______ भवश्चत स्म । 

(ङ्ग) इनामग्रामस्य जनाः _________िादश्चन्त स्म । 

 

 

 

३. वयम ्अद्य याश्चन पसु्तकाश्चन पठामः ताश्चन ऋग्वेदतः कथं श्चभन्नाश्चन सश्चन्त ? 

४. परुातत्त्वश्चवज्ञाश्चनश्चभः पे्रतभमूौ स्थाश्चपतजनानां मध्ये सामाश्चजकस्य भेदस्य ज्ञानं 

कथं श्चियते ? 

५. कस्यश्चचत ्राज्ञः जीवनं दासदास्योः जीवनात ्कथं पथृक् आसीत ्? 

 

 

 

६. जानात ुयत ्भवत्याः श्चवद्यालयस्य पसु्तकालये िमवस्य श्चवषये पसु्तकाश्चन सश्चन्त 

अथवा न सश्चन्त । तस्मात ् सङ््गग्रहात ् केषाश्चचचत ् पचच पसु्तकानां नामाश्चन 

ज्ञापयत ु। 

७. काश्चचचत ्कश्चवतां श्चकश्चचचत ्गीतं वा श्चलित ु । भवती तां कश्चवतां तत ्गीतं च 

श्रतु्वा स्मतृवती आसीत ्अथवा पश्चठत्वा ? 

वदेानां रचनायाः 

आरम्भः(प्रायः 

३५००वषेभ्यः पवूवम)् 

महापाषाणानां 

श्चनमावणस्य प्रारम्भः 

(प्रायः 3००० 

वषभे्यः पवूवम)् 

इनामग्राम ेकृषकाणां 

श्चनवासः (३६००तः 

२७००वषेभ्यः पवूवम)् 

चरकः (प्रायः 

२०००वषेभ्यः पवूवम)् 

आगच्छततु स्मरणिं कुमाः 

 

 

आगच्छतु चचाां कुमाः  

 

आगच्छतु  कृत्वा  पश्यामः 

काश्चि 

महत्त्वपूणानतथयः 
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८. ऋग्वेद े जनानां वगीकरणं तेषां कायावणाम ् भाषायाः च आिारेण श्चियते । 

अिोश्चलश्चित-ताश्चलकायां भवती षड् पररश्चचतजनानां नामाश्चन परूयत ु । एतेष ु

श्चतस्रः मश्चहलाः त्रयः परुुषाः च भवेयःु । प्रत्येकं जनस्य ्यवसायं भाषां च  

श्चलित ु। श्चकं भवती तश्चस्मन ्श्चववरणे इतोऽश्चप कश्चचचत ्श्चवषयं योकु्तम ्इच्छश्चत ? 

 

नाम कायवम ् भाषा अन्यः 

    

    

    

    

    

    

    

 

इनत पचचमोऽध्यायः 

  


