
वेदस्य लक्षणं प्रमाणञ्च 

िवश्रुतवेदभाष्यकारसायणाचायेण िवरिचतेषु चतुषुु वेदभाष्योपक्रमिणका-

ग्रन्थेषु ऄन्यतमतथ्यसमृद्धभाष्यग्रन्थो िह ऋग्वेदभाष्योपक्रमिणका। 

सायणाचायुः चतुवेदानां भाष्यरचनारम्भे िवषय-प्रयोजन-सम्बन्ध-

ऄिधकारररूपम् ऄनुबन्धचतुष्टयमालोच्य वेदमिहमां सुप्रितिितवान्।  

          ऄितप्राचीनकालतः भारतीयजनान ्िनकषा वदेः ऄपौरुषेयः, 

इश्वरिनःश्विसतः, श्रेिधमुग्रन्थः-आत्याददरूपेण परमश्रद्धया सह स्वीदक्रयते। 

परन्तु लोकायतप्रभृितवेदिवरोिधनः सयुििकं वेदस्य ऄनिस्तत्विवषये 

स्वमतवादमुिललिितवन्तः। तेषां मते लक्षणेन प्रमाणेन च दकमिप वस्तु 

प्रिसध्यित। ईच्यते ‘लक्षण-प्रमाणाभयां  िह वस्तुिसिद्धः’। यतः वेदस्य लक्षणं 

प्रमाणञ्च नािस्त, ऄतः वेदस्य ऄिस्तत्वं ऄिसद्धम्। ऄस्य प्रत्युत्तरे 

वेदािस्तत्ववाददनः तथा वेदिवश्वािसनः िविवधयुििपरम्परया वेदस्य 

ऄिस्तत्वं प्रामाण्यञ्चेित प्रितिितवन्तः। महर्षः जैिमिनः पूवुमीमांसाग्रन्थे 

वेदािस्तत्वप्रमाणे सपक्षं िवपक्षमतञ्च सयुििकमुिललिितवान्।  

 



 

पूवुपक्षः 

पूवुपक्षमते वेदनाुम दकमिप वस्तु नािस्त। दकञ्च वेदस्य लक्षणं प्रमाणञ्च वा 

नािस्त।  

वेदस्य लक्षणम् ऄप्रमािणतम् – 

प्रथमतः,  

प्रत्यक्षानुमानागमेषु िििवधप्रमाणेषु ऄिन्तमभागः ऄथाुत् अगमप्रमाणं िह 

वेदः आित चेत् ? ईच्यते अगमप्रमाणम् आत्यिे बोध्यते 

अप्तव्यिीनामुपदशेः। तस्मात् शब्दप्रमाणलक्षणिमद ंयथा वेद ेतथैव 

वेदविहभूुतेषु मनुयाज्ञवलकाददिवरिचतेषु स्मृितशास्त्रेषु प्रयुज्यते। ऄतः 

‘अगमप्रमाणं वेदः’ आित वेदलक्षणमितव्यािप्तदोषयुिम्। 

िितीयतः,  

पूवुपक्षमते ऄपौरुषेयत्वे सित आित िवशेषणयुिं यत् शब्दप्रमाणं तत् वेदः 

आित चेत?् ईच्यते परमेश्वरेण तथा परमपुरुषेण िनर्मतत्वात् वेदः पौरुषेयः।  



तृतीयतः,  

पूवुपिक्षणः मन्यन्ते- शरीरधाररजीवेन ऄिनर्मतत्वात् वेदः ऄपौरुषेयः आित 

चेदचु्यते ‘सहस्रशीषाु पुरुषः ’ आत्याददश्रुितिभः इश्वरस्य 

शरीररत्वमुिललख्यते, ऄतः, वेदः पौरुषेयः। 

चतुथुतः,  

कमुफलरूपशरीरधाररजीवेन ऄिनर्मतत्वात् वेदः ऄपौरुषेयः आित चेत् ? 

ऄििवाय्वाददत्यैवेदानामुत्पते्तः वेदस्य पौरुषत्वं िवविक्षतम्। ईच्यते – 

‘ऋग्वेद एवािेरजायत यजुवेदो वायोः सामवेद अददत्यात् ’ आित श्रुतेः 

ऄग्न्यादददवेानां प्रेरकरूपेण परमेश्वरस्य जगििमाुतृत्वं प्रमीयते। 

 

पूवुपक्षमते ‘मन्िब्राह्मणात्मकः शब्दरािशवेदः ’ आित चेत् ? ईच्यते –इदशृो 

मन्िः,इदशृं ब्राह्मणिमत्यनयोः मध्ये भेदाभेदमद्यािप न िनणीयते। ऄतः 

वेदस्य दकिञ्चत् लक्षणं नािस्त। 



     वेदस्य प्रमाणम् ऄप्रमािणतम्। केिचत् मन्यन्ते- ‘सम्यगनुभवसाधनं 

प्रमाणिमित’, केिचतु्त वदिन्त- ‘ ऄनिधगताथुगन्तृ प्रमाणिमित। ’ परन्तु 

वेदस्य सद्भावे प्रमाणमेव नािस्त।  

प्रथमतः, 

 पूवुपक्षमते ‘ ऋग्वेद ंभगवो ऽध्येिम, यजुवेद ंसामवेदमाथवुणं चतुथुम् 

आत्याददवाक्यं  प्रमाणिमित चेत् ?  

ईत्तरे ईच्यते वाक्यिमद ंवेदान्तगुतम्, ऄतः अत्माश्रयत्वप्रसङ्गात् प्रमाणं 

भिवतुं नाहिुत। एतििषये लौदककदषृ्टान्तं यथा-  

न िलु िनपुणोऽिप स्वस्कन्धमारोढंु प्रभवेददित। 

िितीयतः,  

‘वेद एव ििजातीनां िनःश्रेयस्करः परः ’ आत्याददस्मृितवाक्यं प्रमाणिमित 

चेत्? ईत्तरे ईच्यते वाक्यिमदमिप वेदान्तगुतम्, ऄतः प्रमाणं न भवेत्। 

तृतीयतः  

वेदिवषये प्रत्यक्षाददप्रमाणं तु शिङ्कतुमयोग्यम्। वेदप्रसङ्गे या 

लोकप्रिसिद्धः तत्तु नीलं नभ-आत्याददवद्भ्रान्ता। 



ऄतः लक्षण-प्रमाणरिहतस्य वेदस्य ऄिस्तत्वम् ऄङ्गीकतुुं न शक्यते-आित 

पूवुपिक्षणां िसद्धान्तम्।  

 

 

ईत्तरपक्षः 

 पूवुमीमांसाकारः जैिमिनः यथोिचतयुििसहयोगेन पूवुपिक्षणां 

मतिण्डनपूवुकं स्वािभमतमुपस्थािपतवान्।  

१. िसद्धान्तवाददनां मते मन्िब्राह्मणात्मकत्वं वेदलक्षणम् ऄदषु्टम्। 

एदििषये महर्षः अपस्तम्वो यज्ञपररभाषायामुिवान्- 

‘मन्िब्राह्मणयोवेदनामधेयिमित’। 

२.  मन्िब्राह्मणयोः स्वरूपमिप यास्काद्याचायेण िनणीयते। 

३. वेदस्य ऄपौरुषेयत्वमिप प्रितिितम्।  

४.  वेदसद्भावे ईिश्रुितस्मृितलोकप्रिसिद्धरूपािण यािन प्रमाणािन 

तान्यिप द्रष्टव्यािन। 



५. वेदिवषये तु अत्माश्रयत्वदोषः न िसद्धध्यते। यथा –‘घट-

पटाददद्रव्याणां स्वप्रकाशकत्वाभावे ऽिप सूयुचन्द्रादीनां स्व-

प्रकाशकत्वम् ऄिवरुद्धम्, तथा मनुष्यादीनां स्वस्कन्धारोहासम्भवे ऽिप 

ऄकुिन्ितशिेवेदस्य आतरवस्तुप्रितपादकत्ववत् 

स्वप्रितपादकत्वमप्यस्तु।’ 

वस्तुतः वेदस्य ऄकुिन्िता शििः। एतििषये सम्प्रदायिवदः दशुयिन्त- 

‘चोदना िह भूतं भवन्तं भिवष्यन्तं सूक्ष्मं व्यविहतं िवप्रकृष्टिमत्येवं 

जातीयमथुं शक्नोित ऄवगमियतुिमित।’ 

६ वेदािश्रतायाः स्मृतेः, वेदस्मृत्यािश्रतायाः लोकप्रिसद्धःे च 

प्रामाण्यमिप सुप्रिसद्धम्। 

       ऄतः लक्षणप्रमाणाभयां िसद्धो वदेः केनािप नािस्तकेन ऄपोढंु न 

शक्यते आित भावः। 


