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भूिमका

िवश्रुतवेदभाष्यकारसायिाचायेि िवरिचतेषु चतुषु ु

वेदभाष्योपक्रमििकाग्रन्त्थेषु ऄन्त्यतमतथ्यसमृद्धभाष्य-

ग्रन्त्थः िह ‘ऋग्वेदभाष्योपक्रमििका’। ग्रन्त्थेऽिस्मन ्

ग्रन्त्थकारः मङ्गलाचरिानन्त्तरं यजुवेदस्य प्राथम्यिवषय े

वेदस्य ऄिस्तत्विवषये च सयुििकं प्रमािम् उपस्थाप्य 

वेदप्रामाण्य ंप्रितष्ठापियतु ंसचेष्टवान्। वेदो भवित



मन्त्रब्राह्मिात्मकः। उच्यत-े ‘मन्त्रब्राह्मियोवेदनाम-

धेयम्।’ 

      परन्त्त ु वेदिवरोिधनः मन्त्यन्त्ते यत्- वेदस्य 

मन्त्रभागस्य ककमिप प्रामाण्यं नािस्त। ऄतः वेदः 

ऄप्रामािितः। 



वेदस्य मन्त्रभागस्य ऄप्रामाण्यिवषय े

पूवुपिििः मतम्-

    वेदिवरोिधनः कथयिन्त्त यत् प्रमािस्य 

लििद्वयमिस्त। 

      सम्यगनुभवसाधनं प्रमािम्

      ऄनिधगताथुगन्त्तृ प्रमािम्

      वेद ेतु एतत् िद्विवधलििं न पररलक्ष्यते। यथा-



 प्रथमतः,

    वेदस्य केिचत् ऄनथुबोधकाः मन्त्राः सिन्त्त येषां 

कोऽिप ऄथो न बोध्यते। यथा ‘ऄम्यक् सा त आन्त्र 

ऋिष्टः’, ‘सृण्येव जभुरी तुरु्रीतू’। ऄतः 

सम्यगनुभवसाधनाभावात् एते मन्त्राः प्रमाि ं भिवतुं 

नाहिुन्त्त। 



िद्वतीयतः,

‘ऄधः िवदासीदपुरर िस्वदासीत’् आित मन्त्रः 

ऄथुबोधकत्वेऽिप स्थािुवा ु पुरुषो वा आत्याकदवत् 

सिन्त्दग्धाथुबोधकत्वात् मन्त्रभागस्य प्रामाण्यं नािस्त। 

.



 तृतीयतः,

 ‘ ओषध े रायस्वैनम् ’ , ‘ शृिोत ग्रावािः ’ आत्याकदषु 

मन्त्रेषु ऄचेतनपदाथाुना ं चेतनवत् सम्बोधनात ् एतेषां 

मन्त्रािा ंऄप्रामाण्य ंस्वीकक्रयते।



 चतथुुतः,

 ‘एक एव रुरो न िद्वतीयोऽवतस्थे’ आित मन्त्रः 

यावज्जीवमह ंमौनमीित वाक्यवत् िवरुद्धाथुबोधकः। 

ऄतः ऄस्य मन्त्रस्य ऄप्रामाण्यं गृह्यते। 

       



पञ्चमतः

 ‘ अप उन्त्दन्त्तु ’ –यजमानस्य िौरकाल े उच्चाररतेन 

मन्त्रेिानेन िशरसः क्लेदन ं कथ्यते।  ‘ शुिभके िशर 

अरोह शोभयन्त्ती मुखं मम ’-िववाहकाले 

मङ्गलाचरिाथ ं वरवध्वोः िशरिस 

पुष्पिनर्ममतशुिभकायाः ऄवस्थान ं मन्त्रेिानेन उच्यते। 

एतेन मन्त्रद्वयेन तु लोकप्रिसद्धाथुस्य ऄनुवाद एव 

श्रुयते। ऄतः मन्त्रभागस्य ककमिप प्रामाण्यं नािस्त।



 िसद्धान्त्तपिः

       मीमांसकमते वेदमन्त्रािां िनरथकुतासम्बन्त्धे पूवं 

यदचु्यते तन्न सत्यम्। तेषां मन्त्रािां 

ऄनिधगताथुगन्त्तृत्वरूपप्रामाण्यमिस्त।

        



प्रथमतः

 ऄम्यक् सा त आन्त्र ऋिष्टः –आत्याकदमन्त्रािाम् ऄथो 

यास्काचायेि प्रिीत े िनरुिग्रन्त्थे व्याख्यायते। परन्त्त ु

एतिद्वषये यस्य ज्ञानं नािस्त, स मन्त्रािामथ ंबोदधु ंन 

शक्नोित, ऄर तु मन्त्रािा ं न दोषः। एतिद्वषये 

लौकककोदाहरिम-् ‘नैष स्थािोरपराधो यदनेमन्त्धो न 

पश्यित, पुरुषापराधः सम्भवित।’



िद्वतीयतः,

‘ऄधः िवदासीदपुरर िस्वदासीत्’ मन्त्रः सन्त्दहेबोधियतुं न 

प्रवतुते। ऄिप तु जगत्कारिस्य परमवस्तुनः 

ऄितगाम्भीयं ज्ञापियतुं मन्त्रोऽयं प्रवतुते।



तृतीयतः,

‘ ओषधे रायस्वैनम्’ आत्याकदमन्त्र े

ऄिधिष्ठततत्तदिभमािनदवेाः तेन तेन नाम्ना 

सम्बोध्यन्त्ते। तर कोऽिप दोषः नािस्त। 

‘ऄिभमािनव्यपदशेस्त ु’ आित सूरे ते दवेाः उिललख्यन्त्ते।



चतुथुतः

एकरुरसहस्ररुरयोः मध्ये यत् पारस्पररकिवरुद्धत्वम् 

उिललिखतं तदिप िनवाररतम्। ऄलौककक-

शििसम्पन्नस्य एकस्य रुरस्य स्वमिहम्ना 

सहस्रमूर्मतस्वीकारे कोऽिप संशयः नािस्त।



पञ्चमतः

जलाकदरव्येि िशरक्लेदनाकदकमुिः लोकप्रिसद्धत्वं 

यद्यिप स्वीकक्रयत,े तथािप 

तत्तत्पदाथाुिभमािनदवेानाम् ऄनुग्रहस्य ऄप्रिसद्धत्वं 

प्रितिष्ठतम्। ऄतः ऄप्रिसद्धाज्ञाताथुस्य ज्ञापकत्वात् 

मन्त्रािा ंप्रामाण्य ंस्वीकक्रयते।



   उपयुुििसद्धान्त्तमनुसृत्य एतद ् विंु शक्यते यत् –

वेदस्य मन्त्रभागस्य प्रामाण्य ंनास्वीकायुम्। ऄतः वेदः 

प्रमािितः आित।



धन्त्यवादः


