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વૈદિક સાદિત્યમાાં શિવતત્વન ાં ચિન્તન  
 

બગલાન શળલ શદુ્ઘ લૈદદક ભાનલાભાાં આલે છે. લેદો તેભજ અન્મ વાદશ્મભાાં શળલનો रूद्र તેભજ ફીજા સ્લરૂે 
ઉલ્રેખ થમેરો જોલા ભે છે. આ દેલતા અ્માશધક ળક્તતળાી અને બમાનક રૂભાાં ફતાલલાભાાં આવ્મા છે.તેથી 
લૈદદક દેલતાઓભાાં તેભને ઉચ્ચ પ્રશતષ્ઠા ભેરી છે. ઋગ્લેદભાાં त्र्यम्बकॊ  यजामषे જેલી ઘણી ફઘી ઋચાઓ છે જે 
સ્ષ્ટણે શળલનુાં પ્રશતાદન કયે છે. તેભજ મજુલેદની રૂદ્રાષ્ટાધ્મામી શળલનુાં વમ્ણૂણ લણણન જોલા ભે છે. આ 
ઉયાાંત લૈદદક ઋચાઓભાાં બગલાન શળલનુાં ત્લદળણન ગર્બિત છે. જે અનન્મ વાધાયણ તથા અશનલણચનીમ છે. 

रूद्र ળબ્દની વ્યુ્ શિ જોઇએ તો વાંસ્કૃતની रू અથલા યદ્ ધાતથુી ફને છે. જેનો અથણ ળબ્દ કયનાય અથલા 
યોલડાલનાય થામ છે. रोदयतत इतत रूद्रः તે અનવુાય લેદભાાં શળલની रूद्र દેલ તયીકે સ્તશુત કયલાભાાં આલી છે. 
તેભજ ાંચભશાભતૂ ત્લો જે થૃ્લી, જ, તેજ, લાય ુઅને આકાળ જે લેદભાાં અક્ગ્ન ભરૂત લગેયે દેલતા તયીકે 
પ્રાધાન્મ આલાભાાં આવ્યુાં છે. તે અક્ગ્ન દેલ કે જે ત્રણે રોકભાાં ળત્રઓુનો વાંશાય કયલાલાા ભશાન रूद्र દેલ છો. 
त्ळमोग्ने रूद्रो अश ोरो म॒षो दद॒ळस्तत्ळॊ ऴधध॒ मारूो तॊ ऩ ॒स ईोशऴये (ऋ ૨/१/६)१ જે દ્યરુોકભાાં સમૂણદેલ છો. ભરુતોના 
વમશૂરૂ લાય ુતથા શશલ રૂ અન્નના સ્લાભી ફતાવ્મા છે. 

લેદોભાાં શળલને ફે સ્લરૂોભાાં લણણલેરા જોલા ભે છે. (૧) વૌમ્મ સ્લરૂ અને (૨) યૌદ્ર સ્લરૂ, તેભના વૌમ્મ 
સ્લરૂનુાં લણણન જોઇએ તો તે ભાનલ સ્લરૂે જોલા ભે છે. તેભનુાં ળયીય અ્માંત ફર્રષ્ઠ છે. તે શાથલાો છે.  

 क्ळ१स्तय तेो रूद्र म ल॒याक ॒ षहस्ततो ।२ (ऋ २/३३/७)  

શ ેरूद्र દેલ તભાયો સખુકય શાથ ક્ાાં છે જે ફધાને આનાયો છે. તેભનો યાંગ ભયૂો છે. તેભના શોઠ અ્માંત 
સુાંદય છે अस्तयै ब॒भ् ः श शऴप्ोो रीरधन्म॒नायैो ।३(ऋ-२/३३/५) તથા આકૃશત દેદીપ્મભાન છે તેભજ જુદા જુદા સ્લરૂને 
ધાયણ કયલાલાા છે. તેભના ક્સ્થય અંગો ચભકતા વોનાના આભૂણોથી ળણગાયેરા છે. 

सस्तथ॒रे श ॒रङगे ऩ र॒ूरूऩो उ॒ग्रो ब॒  ः ऴ ॒ के्रश ःो पऩपऩऴे॒  दषरोणयैः।४ (ऋ-२:३३:९) તેભના ભાથા ય લાની જટાજુ ાંડ 
છે. જેના કાયણે તે कऩददह કશલેામ છે. इ॒मा र॒ूद्रायो त॒ळशे कऩददहनेो ।५ (ऋ-२/११४/१) 

તેભજ મજુલેદના રુદ્રાધ્મામ તેભજ અથલણલેદના रूद्रशूक्तભાાં તેભના સ્લરૂનુાં લણણન આનાથી લધાયે શલળદ 
જોલા ભે છે. જે આણે તેભને શનરકાંઠ તયીકે ઓખીમે છીએ. જેભની ડોકનો યાંગ કાો છે તેભજ તેભનો કાંઠ 
વપેદ યાંગનો છે. 
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नमो नीऱग्रीळाय च शऴततकणठाय च नमः ।६ (यज ळेद -१६/२८) 

 તેભને ભાથા ય જટાજૂ ાંડલાા કહ્યા છે તો વાથે વાથે તેભને મુાંદડત કેળલાા ણ ફતાવ્મા છે. 

नमः कऩददहन च व्य प्तकेऴाय च नमः ।७ (यज ळेद -१६/२९) 

 તેભજ અથલણલેદભાાં તેભના મખુ, ચ,ુ ્લચા, ેટ, જીબ, દાાંત તથા અન્મ અંગોનો ઉલ્રેખ થમેરો છે. 

 म खाय ते ऩऴ ऩते यातन चसूॊपव ते  ळ । 

 अङगेभ्यस्तत उदराय सजह्ळाया आस्तयाय ते ।८ (अथळहळेद -११/२/५-६) 

રુદ્રાધ્મામભાાં જે આણી વભક્ષ એક ભશાન મોદ્ધાના રૂભાાં આલે છે. જેભના શાથભાાં ધનુ અને ફાણ છે. જે ધનુ 
શનાક નાભનુાં છે. 

 ळशानऽआ चर पऩनाकॊ  बबभ्दा गदष ।९ (यज ळेद -१६/५१) 

 આ ધનુને ધાયણ કયીને અશીં આલો, તેથી તેભને આણે શનાકાર્ણ તયીકે ઓખીએ છીએ. 

 ફીજુ સ્લરૂ તે યૌદ્ર, ઋગ્લેદભાાં ‘रूद्र’ (બમ ઉજાલનાય) દેલ તયીકે સ્તશુત કયલાભાાં આલી છે. रूत द खॊ 
द्राळयती इतत रूद्रः । જે દુુઃખને કાી નાખે છે તે रूद्र, જે ાી ભાણવોને દુુઃખ આીને યડાલે છે તે रूद्र, શળલનુાં 
અસયુ શલનામક યૌદ્ર રૂ, સમૂણભાાં પ્રચાંડ રૂ, અક્ગ્નના શલકયા રૂ આ ફધાને रूद्र કશલેાભાાં આલે છે. असग्नरपऩ 
रूद्रउच्चते (શનરુતત-10-17) તેભને લયાશ જેલા અ્માંત ક્રુય ણ ફતાવ્મા છે. તે સ્લગણ રોકના યતતલણણ લયાશ છે. 

 दद॒ळो ळोरा॒षमरूवॊ कऩददहोनॊ१० (ऋग्ळेद – १/११४/५) 

 ઋગ્લેદભાાં લણણલામેરા रूद्र દેલતા તે મજુલેદભાાં શળલ તયીકે ઉક્સ્થત થામ છે. કાયણ કે તેભાાં અનેકલાય 
रूद्रને ભાટે ‘શળલ’ શલળેણ લાયલાભાાં આવ્યુાં છે. તેભની આજ્ઞાનુાં ારન ન કયલાલાા ભનષુ્મને તેભના ફાણો 
લડે શછન્નર્બન્ન કયે છે. યાંત ુ તેભની ઉાવના કયલાલાા ભાટે ભાંગરકાયી છે. ભાટે તેભને શળલના નાભથી 
ફોરાલલાભાાં આલે છે. તેવુાં તેભનુાં કલ્માણકાયી સ્લરૂ મજુલેદના આ ભાંત્રભાાં જોલા ભે છે. 

नमः ऴम् ळाय च मयो ळाय च नमः ऴॊकराय च नमः शऴळाय च शऴळतराय च ।११ (यज ळेद -१६/४१) 

દદવ્મ આનાંદ આનાયા, વાંવાય સખુ આનાય, ભોક્ષરૂ રૌદકક સખુદાતા, કલ્માણકાયી બતતનુાં શાંભેળા 
ભાંગર કયનાય એલા શળલને અભાયા નભસ્કાય. તેભજ તેભના ફાણો લડે શલશ્વને તથા રોકોને વમદૃ્ધદ્ધ પ્રદાન કયલા 
શળલની પ્રાથણના કયીએ છીએ કે 

नमोऽस्तत  रूदे्रभ्यो ये ददपळ येवाॊ ळवहशमवळः । 

तेभ्यो दऴ प्ाचीदहऴ दक्षसणा दऴ प्तीचीदहऴोदीचीदह ऴोर्ळाहः ।१२ (यज ळेद -१६/६४) 

તે रूद्रને અભાયા નભસ્કાય કે દ્યરુોકભાાં જેભના લાણરૂી ફાણો યશરેા છે. આ રુદ્રોને ચાયેમ દદળાઓભાાંથી 
નભસ્કાય. તે અભારુ યક્ષણ કયે. અભને સખુી કયે કે જે અંતદયક્ષભાાં લાયરુૂી ફાણો તેભજ થૃ્લી ય અન્નરૂી ફાણો 
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લયવાલીને આ યીતે મજુલેદનો વોભો અધ્મામ ‘ળતરુદદ્રમ’ તયીકે ઓખાલાભાાં આલે છે. જેભાાં रूद्र દેલને જુદા 
જુદા દ્રષ્ષ્ટકોણથી લાયાંલાય નભસ્કાય કયલાભાાં આવ્મા છે. ભાટે મજુલેદભાાં रूद्र દેલની સ્તશુત પ્રાધાન્મતા બોગલે છે. 
रूद्र દેલ એક તયપ વાંગ્રાભના દેલ છે. તો ફીજી ફાજુ તેભનુાં વર્જક રૂ ણ જોલા ભે છે. તેઓ વાંણૂણ ભતૂોનુાં 
વર્જન કયલાભાાં વભથણ છે. 

य इमा पळश्ळा  ूळनानी चाक्ऱ ऩे तस्तमै रूद्राय नमो अस्तत्ळग्नये ।१३ (अथळहळेद -७/१२/१) 

ઋગ્લેદભાાં ભરુતોને रूद्र ગણ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે. કાયણ કે તે ભરુતોના શતા છે. 

इ॒दॊ पऩ॒त्र ेम॒रूताोम च्चते॒  ळचःो ।१४ (ऋग्ळेद -१/११४/६) 

તેભજ અનેક ભાંત્રોભાાં ભરુત તથા રુદ્રની સ્તશુત એક વાથે કયેરી જોલા ભે છે. 

શલે મજુલેદભાાં જોલાભાાં આલે તો, શળલ એક શે્રષ્ઠ કરાકાય જેલા કે સથુાય, લશુાય તેભજ કુાંબાયના રૂભાાં 
ઉબયી આલે છે. नमस्ततसभ्यो रथकारेभ्यश्च ...... क ऱाऱेभ्यः कमाहरेभ्यश्च नमो नमः ।१५ (यज ळेद -१६/२७) યથ 
અને બાથાને ઘડનાયા શ્રષે્ઠ કરાકાયના રૂભાાં रूद्र દેલ, ભાટીના ાત્ર ફનાલનાય કુાંબાય તેભજ રોખાંડના ળસ્ત્રો 
લગેયેને ફનાલનાય લશુાય રૂ દેલને નભસ્કાય. 

શલે શળલને આણે જે ળાંભ,ુ ળાંકય, નીરકાંઠ, બલ, ળલણ, ભશાદેલ, ર્ગદયળ, જટાધાયી, શત્રનેત્રધાયી, શુશત 
લગેયે નાભોથી ઓખીએ છીએ. તે નાભોનો ઉલ્રેખ ણ લૈદદક  વાદશ્મભાાં જોલા ભે છે. જેભ કે મજુલેદભાાં આ 
ભાંત્રભાાં नमः ऴम् ळाय च नमः ऴॊकराय च .... ।१६ (यज ळेद -१६/४१) વાંવાય સખુ આનાયને, ભોક્ષ સ્લરૂને, 
રૌદકક સખુ આનાય કલ્માણ સ્લરૂને 

શનરકાંઠ નાભનો ઉલ્રેખ જોઇએ તો ..... 

नमोऽस्तत  नीऱग्रीळाय शषस्तत्रासाय मीढ वे ।१७ (यज ळेद -१६/८) 

શનરકાંઠલાા, સમૂણના દકયણરૂી શજાય નેત્રલાા, લયવાદ લયવાલનાય रूद्र દેલને અભાયા નભસ્કાય. 

ऴळाहऽअधः समाचराः ।१८ (यज ळेद -१६/५७) ળલણ નાભના रूद्र ગણ નીચે ભભૂ ાંડભાાં શલચયે છે. તેભનુાં ર્ગદયળ 
નાભ કે જે તેભનુાં શનલાવસ્થાન દશભારમ લણતની ગપુા, તો તેને જોઇએ તો 

गगररऴन्ताश  चाकऴीदष ।१९ (यज ळेद -१६/२) 

पळज्यॊ धन ः कऩददहनो पळऴल्यो बाणळाॉर उत ।२० (यज ळेद -१६/१०) 

આ જટાધાયી रूद्र દેલનુાં ધનુ, પ્ર્માંચા યદશત થઇને નકામુાં ફની જામ છે. 

અથલણલેદભાાં रूद्रના નાભો બલ, ળલણ, શુશત તથા ભતૂશત ઉલ્રેર્ખત છે.  ळा ऴळध म ऽतॊ माश  यातॊ 
 तूऩतत, ऩऴ ऩतत नमो ळाम ्।२१ (अथळहळेदह -११/२/१) त्र्यम्बकम ्અલાન્તય યગુભાાં શત્રનેત્રધાયી શળલનુાં અશતપ્રશવદ્ધ 
શલળેણ છે रूद्रની સ્તશુતનો આ અશત પ્રશવદ્ધ ભાંત્ર છે. 
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त्र्यम्बकम ्य॒जामषे श ॒गसन्धॊो ऩ स्ट॒ळधहोनम ्।२२ (ऋग्ळेद – ७/५९/१२) 

ભધયુ, સગુ ાંધી, વમદૃ્ધદ્ધ લધાયનાય એલા ત્ર્માંફકનુાં અભે મજન કયીએ છીએ. त्र्यम्बक ળબ્દને બાષ્મકાયો ત્રણ 
નેત્રલાા કશ ેછે. 

તેભજ અંતભાાં रूद्रને અક્ગ્નનુાં પ્રતીક ભાનીને તેના દ્રશ્મના બૌશતક આધાય ય रूद्रની કલ્ના કયલાભાાં 
આલી છે. અક્ગ્નની જ્લાાઓ ઊંચે તયપ જામ છે તો તેની વાથે रूद्रના ઉધ્લણ ર્રિંગની કલ્ના કયી છે. અક્ગ્ન લેદદ 
ય પ્રગટ થામ છે. એ કાયણે શળલ જરધાયાની લચ્ચે યાખલાભાાં આલે છે. અક્ગ્નભાાં ઘીની આહુતી આલાભાાં આલે 
છે. ભાટે શળલ ર્રિંગ ઉય જરનો અર્બળેક કયલાભાાં આલે છે. 

આભ લેદભાાં એક જ ળક્તત ધાયાને શલર્બન્ન ભશુભકાઓભાાં શલર્બન્ન દેલ યક ઇન્દ્ર, મભ, શલષ્ણ,ુ રુદ્ર લગેયે 
વાંફોધનોથી વાંફોશધત કયલાભાાં આલે છે. 
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