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વેદમ ાં અમતૃ્વની પ્ર ર્થન ઓ 
ડૉ. સેજલ પી. દવે 

ળેઠ એચ.ી. આર્્્વ એન્ડ ટી.એવ.એભ.કોભવ્ કોરેજ, તરોદ, જજ. વાફયકાાંઠા. 
ઋષઓના આ્દળ્નના રયાક રૂે ભેરા લેદભાંત્રોભાાં કષલ અન ેકાવ્મની ષલબાલના 

વ્મક્ત થમેરી છે. ઋગ્લેદભાાં ઋષઓએ ોતાની ચોાવ વલા્શ્રેી યીતે લીંટામેરી પ્રકૃષતની 
આયતી કયી છે, તે પ્રકૃષતનાાં ષલષલધ તત્તત્તલ ને પ્રાથ્નાઓ કયેરી છે. આ ફધીજ પ્રાથ્નાઓભાાં 
અમતૃ્તલની પ્રાથ્ના પ્રાણીભાત્રની ળાશ્વત કાભના છે. લેદભાાં આ પ્રાથ્ના ખફૂ સ ાંદય યીતે દળા્લેર 
છે, જેભાાં  વોભમાગ વલોત્તભ  વાધન છે.  

વોભમાગ લગેયેભાાં અગ્ગ્નદેલને પ્રાથ્ના કયલભાાં આલી છે કે તે મજભાનને યુલ રોકભાાં રઈ 
જામ.૧ વોભમાગભાાં વોભાનન ાં પ અમતૃ્તલની પ્રાપ્તત છે. ઋગ્લેદભાાં કહ્ ાં છે- 

अऩान सोमममतृाङ्भमू अगन्म ज्योततर्विदाम देवान ् (ऋ.वे.८/४८/३) 
અરશ ‘અભે વોભાન કયી રીધ ાં છે, અભય થઇ ગમા છીએ, યભ પ્રકાળ તેભજ 

રદવ્મતાને પ્રાતત કયી છે.’ એલી બાલના વ્મક્ત થમેરી જોલા ભે છે. વોભને પ્રાથ્નાકયેર છે કે 
અભે મતૃ્તય ને આધીન ન થઈને ચચયકા સ ધી જીલીએ- 

मो षणु: सोम मतृ्यवे ऩरा दा: ऩश्येम न ुसयूिमचु्चरन्तम ् (ऋ.वे.१०/५९/४) 
આ ઋચાભાાં વામણાચામ્ દ્વાયા વ્મક્ત બાલ આ પ્રભાણ ેછે- ‘શ ેવોભ! ત  ાં અભને મતૃ્તય ને 

આધીન ન કય, અભે ચચયાય ાં જીલીએ, રદલવોથી પે્રરયત અભાયી વદૃ્ધાલસ્થા  સ ખભમ થામ.’૨ 
ષલલ્વન૩ તેભજ આધ ષનક બાષ્મકાય જમદેલનો ણ આજ ભત છે.૪  

મજ લેદભાાં વોભનો ‘અમતૃ’ નાભથી ણ ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવ્મો છે જેભ કે- 
सोमो राजा अमतृ ंसतु: ऋजीषणेाजहान्मतृ्यमु ्૫  

લેદ બાષ્મકાય ઉવ્લટ તથા ભશીધયે આ અમતૃનો અથ્ ‘અભયત્તલ પ્રદાન કયનાય 
વોભયવ’ એલો કમો છે. 

 सोमो राजा सतुङ्भभषतु: सन ्अमतृरूऩो रसरूऩो भवतत ૬  
યાંત   સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીએ ‘અમતૃ’નો અથ્ ‘બ્રહ્મ કે ઔષધઓનો વાય’ એલો 

કમો છે. ‘જે અમતૃરૂ, ઔષધઓના વાયરૂ બ્રહ્મ કે ભધ નો વાંગ્રશ કયે તે અમતૃરૂ આનાંદને 
પ્રાતત કયે છે.’૭  આજ યીતે ઋગ્લેદભાાં વોભન ે‘અભત્તમ્ દેલ’ ણ કહ્યા છે- 

एष: देवोङमत्यि: ऩणिवीररव दीयतत  
अभभद्रोणान्यासदम ्૮  

આમ્મ ષન તેભજ જમદેલ ષલદ્યારાંકાયે ઉય ક્્ત ભાંત્ર નો યભાત્તભા યક  અથ્ કમો છે- 
‘જે યભાત્તભા દેલન ાં લ્ૂ લણ્ન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે તે અષલનાળી છે. વલ્ત્ર વ્માતત થલા ભાટે તે 



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1321  
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

યભાત્તભા પ્રત્તમેક બ્રહ્માાંડભાાં ષલયુલ ત ળગ્ક્તની જેભ વ્માતત છે.’૯ 

જમદેલ ષલદ્યારાંકાયે ણ આ ભાંત્રભાાં વોભના ‘યભાત્તભ’ સ્લરૂને વ્મક્ત કય ું છે.૧૦ અરશ 
વોભન ાં ‘વોભ-લનસ્ષત’ ષલળે અથલા ‘વોભ-યભાત્તભા’ એભ ફાંને ક્ષ વાચા પ્રતીત થામ છે. 
ઋગ્લેદભાાં વોભને અભત્તમ્ કશવે  ાં ણ મોગ્મ છે કેભ કે, જેલી યીતે આય લધ્ક ધતૃને રક્ષણા 
વષૃત્તથી વાક્ષાત આય  – “आयवुधैतृम”्  કશલેાભાાં આવ્ય ાં છે, એજ યીતે અભયત્તલ વાધન વોભયવન ે
‘અભત્તમ’્ કશવે  ાં ણ એટલ ાં જ મોગ્મ છે. 

‘ળબ્દકલ્દ્ર  ભ’ભાાં અમતૃના જ, ઘી, મ ગ્ક્ત, દૂધ, ઔધ અન ે આત્તભા એલા અથો 
આેરા છે.૧૧ વોભાનભાાંથી દીઘા્ય ષ્મની જે લાત કયલાભાાં આલી છે તે જન્ભ ભયણના ચક્રથી 
મ ગ્ક્ત-રાબની લાત નથી, કેભ કે ળ.બ્રા.ભાાં સ્ષ્ટ કશલેાય ાં છે કે – ‘य एवशंत ंवषािणण यो वा 
भयुान्न्स जीवतत स ह वा एतद् अमतृ ंआप्नोतत ’૧૨ અથા્ત ્‘જે વો લ્ કે તેનાથી લધાયે જીલે છે 
તે અમતૃત્તલને પ્રાતત કયે છે.’ મજ લેદભાાં ણ અમતૃ્તલન ાં સ્લરૂ આ યીતે દળા્લાય ાં છે કે-  

अर्वद्यया मतृ्यु ंतीत्वाि र्वद्ययाअमतृमश्नतु े૧૩  
વોભ ભાટે પ્રમોજામેર અમતૃ૧૪, અભત્તમ૧્૫, વતૃ્રશા૧૬, દેલ-લીતભમ૧્૭, જ્મોષતથી 

અંધકાયના ષનલાયક૧૮ લગેયે ષલળેણોથી જાણલા ભે છે કે વોભ ભન ષ્મની બીતય યશરેા કાભ, 
ક્રોધ, અજ્ઞાન રૂી અંધકાય કે વતૃ્રને દૂય કયી, અંતજ્મોષત પ્રકાષળત કયી દેલત્તલ, અભયત્તલ કે ભોક્ષ 
પ્રાપ્તત કયાલે છે. મજ લેદભાાં કશલેાભાાં આવ્ય ાં છે કે ‘અમતૃરૂ વોભયાજા ભન ષ્મભાાં યશીને તેના 
અંત:સ્થભાાં ઋજ તા કે શ દ્ધચચત્તતાથી  મતૃ્તય ને દ ય કયે છે.’૧૯ ષલશ દ્ધ અંત:કાયણ ભાાં ષલલેક 
જ્ઞાનના ઉદમથી અમતૃત્તલની પ્રાપ્તત થામ છે એલો વાંકેત અરશ કયામો છે. મજ લેદભાાં કહ્ ાં છે- ‘શ ે
જગદીશ્વય! ત  ાં કૃા કય, કભ્થી ઉત્તભયીતે પ્રાણને ધાયણ કયલા લાા જીલનથી અમતૃભ-જીલન 
મ ગ્ક્ત અને ભોક્ષને પ્રાતત ષલદ્વાનની જેભ ભોક્ષરૂી આનાંદને વાયી યીતે પ્રાતત કર ાં, એનાથી 
ચરતત કયીને દ ષ્ટાચયણથી (ભને) થૃક કય.’૨૦ ઋગ્લેદન ાં ૯/૧૧૩મ ાં સકૂ્ત વોભદેલાત્તભ છે. એભાાં 
વોભન ાં ઇન્રના પ્રબાલથી રદવ્મરોકની પ્રાપ્તત, રદવ્મજ્ઞાન, રદવ્મ આનાંદ અને ભોદ-પ્રભોદની 
ઉરપ્બ્ધન ાં લણ્ન છે. આ સકૂ્તભાાં અત્તમાંત સ્ષ્ટ યીતે ‘અજસ્ર’ જ્મોષતભ્મ-અમતૃભમ રોકની 
પ્રાપ્તતન ાં લણ્ન કય ું છે. સ્લાભી દમાનાંદવયસ્લતી આ સકૂ્તન ાં આધ્માજત્તભક સ્લરૂ આ યીતે 
પ્રસ્ત  ત કયે છે – ‘શ ેઅષલદ્યારદ ક્રેળોનો નાળ કયલાલાા ષલત્રસ્લરૂ વલા્નાંદદામક યભાત્તભા 
! જ્માાં તાયા સ્લરૂભાાં ષનયાંતય વ્માક તાર ાં તેજ છે, જ્માાં ષનત્તમ સ ખ છે, તે જન્ભ ભયણના 
નાળથી યરશત, તેના સ્લરૂભાાં તભે ભને ભેશ્વમ્ પ્રાપ્તત ભાટે કૃાથી ધાયણ કયો, અને ભાયા ય 
ભાતાની વભાન કૃા બાલથી આનાંદ લા્ કયો.’૨૧  

‘શ ે (ઈન્ર) આનાંદપ્રદ યભાત્તભા! જે તાયાભાાં સમ્ૂનો પ્રકાળ પ્રકાષળત થઇ યહ્યો છે, જે 
તાયાભાાં લીજી અથલા ખયાફ કાભના (મ શ્કેરી) છે, જે તાયાભાાં ભોર્ ાં વ્માક આકાળસ્થ 
પ્રાણદ લાય  છે, તે તાયા સ્લરૂભાાં ભને ભોક્ષ આ.’૨૨  
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‘શ ે ષનષ્કાભાનાંદપ્રદ, વચ્ચચદાનાંદસ્લરૂ યભાત્તભા! જે તાયાભાાં ફધીજ કાભના અને 
અચબરાા છૂટી જામ છે, જે તભાયાભાાં વૌથી ભોટા સમ્ૂન ાં સ ખ અને જે તભાયાભાાં ોતાની જ 
ધાયણા અને તપૃ્તત છે, તે તાયા સ્લરૂને પ્રાતત કયાલી ભને મ ગ્ક્ત અ્ણ કય.’૨૩  

‘શ ેવલા્નાંદ ય ક્ત જગદીશ્વય! જે તભાયાભાાં વાંણૂ્ વમદૃ્ધદ્ધ, વાંણૂ્ શ્, વાંણૂ્ પ્રવન્નતા 
અને પ્રકૃષ્ટ પ્રવન્નતા યશરેી છે, અચબરાી  ર ની ફધી કાભનાઓ જે તભાયાભાાં પ્રાતત થામ 
છે, તે જ તભાયા સ્લરૂભાાં ભૈશ્વમ્ ભાટે ભને (અમતૃમ)્ જન્ભ-મતૃ્તય  કે દ ુઃખથી યરશત ભોક્ષ 
પ્રાપ્તત ય ક્ત કયો.’૨૪ આ પ્રકાયે ઋષએ  વાંણૂ સકૂ્તભાાં અમતૃ્તલને ભોક્ષ સ ખરૂભાાં પ્રષતારદત 
કયેર છે. ક્ષેભકયણદાવ  ષત્રલેદીએ ણ ‘વોભ’નો અથ્ યભાત્તભા કયી તેને મ ગ્ક્ત પ્રાપ્તતન ાં 
વાધન કહ્ ાં છે- ‘વોભ વલોત્તાદક, યભાત્તભા-બ્રહ્મજ્ઞાની દીક્ષા તથી જ્માાં જામ છે, વોભ 
યભાત્તભા ત્તમાાં રઈ જામ.’૨૫ 

ઉય ક્્ત વાંણૂ્ ષલલેચનથી એ ષનષ્ક્ નીકે છે કે અમતૃના સ્રોત પ્રાણ, ઔષધ, ભધ , 
શ ક્ર, લગેયેને ધાયણ કયલાથી સ્લસ્થ ણૂા્ય  જીલનની પ્રાપ્તત જ અમતૃ્તલ છે. ઉયાાંત જ્ઞાન, 
બગ્ક્ત, ઉાવનાથી કૈલલ્મ પ્રાપ્તત કે ભોક્ષ પ્રાપ્તત અમતૃ્તલ છે. ળાયીરયક ષલનાળનો વલ્થા અબાલ 
શોલાથી ભોક્ષ જ લસ્ત  ત: અમતૃ્તલ છે.  
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