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વેદોમાં િવ�ાનના ��ૂો

આ�િુનક સમય વ�ૈાિનક �ગુ છે. અ�યારના સમયમાં િવ�ના તમામ �ે�ોમાં િવ�ાનની અસર જોવા મળે છે. િવ�ભરના અનેક મહાન
વ�ૈાિનકોએ પોતાની ��ુ�મ�ાથી અનેક શોધો કર�ને મ��ુયને ��ૃવી પરનો ��ેઠ �ાણી બના�યો છે.  હાલના સમયમાં વ�ૈાિનક
શોધખોળની બાબતમાં �રુોપ, અમે�રકા અને �પાન �વા દ�શોનાં દબદબો છે. �યાર� ભારતમાં ૪૦૦૦ વષ� �વૂ� એટલે વદેકા�લન
સમયમાં આ વ�ૈાિનક શોધો સા�બત થઇ �કૂ� હતી. ભારતીય સ�ં�ૃિતના આધાર �તભં એવા ચાર�ય વદે, �ા�ણ �થં, આર�યક �થં,

ઉપિનષદ �થં. વદેાગં વગેર�માં તેનો ઉ�લેખ જોવા મળે છે. વત�માન સમયમાં આપણે � િવ�ાનના િનયમોના આધાર� ચાલીએ છ�એ
તેના િવશે ઘણા વષ� પહ�લાં વેદોમાં ચચા� થઇ �કૂ� છે. તેમાથંી ક�ટલાક મહ��વનાં વ�ૈાિનક ��ૂો વદેોમાથંી �ા�ત થાય છે. િવ�તારના
ભયથી અ�હ� ક�ટલાક મહ��વના ��ૂોનો જ પ�રચય આપવામાં આ�યો છે.

૧. �યૂ� ન ઉદય થાય છે ન અ�ત થાય છે.

�યૂ� ન ઉદય થાય છે ન અ�ત થાય છે તેવો ઉ�લેખ એતર�ય �ા�ણ અને ગોપથ �ા�ણમાં મળ� આવે છે. �યૂ� પોતાના �થાન પર જ
��થર છે, ��ૃવી તેની આસપાસ ફર� છે. આના આધાર પર જ �દવસના �તને �યૂા��ત અને રાિ�ના �તને �યૂ�દય કહ�વામાં આવે છે.

(क) स वा एष (आ�द�यः) न कदाचना�तमे�त, नोदे�त । ऐत. ३.४४
(ख) स वा एष (आ�द�यः) न कदाचना�तमय�त, नोदय�त । गोपथ. २.४.१० ।

૨. ��ૃવી �યૂ�ની આસપાસ ફર� છે.

ઋ�વદેમાં �પ�ટ ઉ�લેખ મળે છે ક� ��ૃવી �યૂ�ની આસપાસ પ�ર�મણ કર� છે. ��ૃવી (�ाः) �યૂ� (श�ुण)ની ચાર� બા�ુ ફર� છે. ��ૃવી
(गौः) પોતાની �ત�ર��પી માતાની સામે રહ�ને િપતા�પી �યૂ�ની પ�ર�મા કર� છે.

(क) �ाः....श�ुणं प�र �द���णत ् । - ऋग.् १०.२२.१४
(ख) आयं गौः पिृ�नर�मी� असदन ् मातरं परुः ।

�पतरं च �यन ् �वः । - यज.ु ३.६

૩. �યૂ�થી ચ��મા �કાશે છે.

�યૂ� પોતાના ��ુ�ુણ નામના �કરણો �ારા ચ��ને �કાિશત કર� છે. તેનો ઉ�લેખ ય�ુવ�દમાં મળ� આવે છે. ચ��ને પોતાનો �કાશ નથી,
આ વાતને યા�ક પોતાના િન�ુ�તમાં પણ જણાવે છે.

(क) सषु�ुणः सयू �रि�म�च��मा ग�धव �ः । यज.ु १८.४०
(ख) अथा�य�यकैो रि�म�च��मसं ��त द��य�त ।
आ�द�यतोऽ�य द�ि�तभ �व�त । �न��त २.६

૪. �યૂ� સસંારને શ��ત આપે છે.

` ઋ�વદેમાં જણા�યા �માણે �યૂ� ચરાચર જગતનો આ�મા છે. તેનો મતલબ છે ક� �યૂ� સસંારની શ��તનો �ોત છે. તે બધાને ગિત
આપે છે.
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(क) सयू � आ�मा जगत�त�थषु�च । ऋग.् १.११५.१ । यज.ु ७.४२

૫. �યૂ�ની ચાર�ય બા�ુ િવશાળ ગ�સ છે.

ઋ�વદેમાં દ�ઘ�તમ�્ ઋિષએ જણા��ું છે ક� મ� માર� યોગ�ૃ��ટથી િનહા��ું છે ક� �યૂ�ની ચાર� બા�ુ �ૂર-�ૂર �ધુી શ��તશાળ� ગ�સ
પથરાયો છે.(शकमयम-्શ��તશાળ�)

(क) शकमयं धमूम ्आरा� अप�यम,्

�वषवुता पर एनावरेण । ऋग.् १.१६४.४३

૬. �યૂ�ના �કરણો સાત રંગના છે.

�યૂ�ના �કરણો સાત રંગના છે, અથવ�વદેમાં તે� ું વણ�ન આવે છે. અને તે વરસાદના કારણે થાય છે, તે ખાસ ચોમાસાની ઋ�મુાં જોવા
મળે છે. તેને આપણે મેઘધ��ુય કહ�એ છ�એ.

(क) अव �दव�तारयि�त स�त सयू ��य र�मयः ।
आपः सम�ु�या धाराः । अथव �. ७.१०७.१

૭. �યૂ�ના �કરણો �દાથ�ને રંગ આપે છે.

અથવ�વદેમાં જણા�યા �માણે �યૂ�ના �કરણો સસંારના તમામ �દાથ�ને રંગ(colour) આપે છે. તે ૭*૩=૨૧ �કારના છે. એટલે ક�
સાત �કરણ ઉ�ચ, મ�યમ અને િન�ન ભેગા થઇને ૨૧ �કારના થાય છે. આનાથી બધાજ રંગો બને છે.

(क) ये ��ष�ताः प�रयि�त �व�वा �पा�ण �ब�तः । अथव�. १.१.१

૮. �યૂ�માં સોમ ( Hydrogen H2 & Helium He )

�યૂ�ની શ��તનો આધાર સોમ અથા�� ્ હાઇ�ોજન છે. તે� ું વણ�ન અથવ�વદેમાં આવે છે. સોમથી �યૂ�ને શ��ત મળે છે. (सोमेन-आ�द�या
ब�लनः, अथव�.१४.१.२) ય�ુવ�દમાં તેને બી� ર�તે ર�ૂ ક�ુ� છે. તેના મ�ંમાં જણા�યા �માણે �યૂ�માં બે ત��વો મળે છે. ૧. ’अपां रसम’्

પાણીનો ભાગ, � શ��તના �પમાં છે. ‘उदवयस’् શ�દ પાણીના શ��તના �પ ‘હાઇ�ોજન’ના માટ� છે. ૨. ‘अपां रस�य यो रसः’ પાણીના
સાર ભાગનો સાર ભાગ. પાણીનો સાર હાઇ�ોજન છે અને તેનો સાર ભાગ હ��લયમ છે. હાઇ�ોજન માટ� ‘अपां रसः; અને હ��લયમ માટ�
‘अपां रस�य यो रसः’ �વા પા�રભાિષક શ�દોનો �યોગ થયો છે. ‘सयू� स�तं समा�हतम’् ના ઉ�લેખથી �પ�ટ થાય છે ક� તે બ�ે �યૂ�માં
હાજર છે.

(क) अपां रसम ् उदवयस,ं सयू� स�तं समा�हतम ् ।
अपां रस�य यो रस�तं वो गहृणा�य�ुतमम ् ॥ यज.ु ९.३

૯. �યૂ�ના �કરણોમાં િવ�તુ-�વાહ (Electro-magnetic Radiation)

ઋ�વદેમાં વણ�ન છે ક� �યૂ�ના �કરણો સાથે િમ� અને વ�ુણ એક જ રથ પર બ�સીને ચાલે છે. િમ� શ�દ ઘના�મક આવશે (Positive

charge) અને વ�ુણ ઋણા�મક આવશે (Negative charge) ના માટ� છે. આ બ�ે મળ�ને િવ�તુ-�વાહ કર� છે. તેમાથંી િવ�તુની
��ુબક�ય તરંગો �વા�હત થાય છે. આ તરંગો �ારા �વા�હત શ��ત માટ� ‘दतू’ શ�દનો �યોગ થયેલો છે. આ �ૂતને વધાર� તી�ગામી
ક�ો છે. આ મ�ંમા ં‘अिजर’ શ�દ વધાર� સ��ય એવા અથ�ને ર�ૂ કર� છે. અને ‘मदेरघ’ु શ�દ વધાર� તી�તાને દશા�વે છે. આ ઊ��માં
��ુબક�વ માટ� ‘अयःशीषा�’ શ�દ વપરાયો છે.

(क) �म�ाव�णा...रथय�तः साकं सयू ��य रि�म�भः । ऋग.् ८.१०१.१ & २
(ख) यो वां �म�ाव�णाऽिजरो दतूो अ�वत ् ।
अयःशीषा� मदेरघःु । ऋग.् ८.१०१.३
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૧૦. પરમા�ઓુમાં આકષ�ણ શ��ત હોય છે.

��યેક પરમા�ુ બી� પરમા�ઓુને હમંેશા પોતાની તરફ આકષ� છે. તેવો ઉ�લેખ ઋ�વદેમાં મળે છે.

(क) एको अ�यत-् चकृषे �व�वम ्आनषुक् । ऋग.् १.५२.१४

અથા��્ एकः-��યેક પરમા�,ુ अ�यत ् �व�वम-्અ�ય બધા પરમા�ઓુને, आनषुक्-હમંેશા, चकृषे-પોતાની તરફ ખ�ચે છે. ૧૧. ��ય અને
ઊ���ું �પા�તરણ (Conservation of Mass and Energy)

આઇન�ટાઇનને એવો િસ�ાતં �િતપા�દત કય� છે ક� ��ય અને ઊ��માથંી કોયપણ નાશ પામ� ું નથી ક� ઉ�પ� થ�ું નથી. મા� તેમ�ું
�પાતંરણ જ થાય છે. ઊ�� ��યમાં પ�રવિત�ત થાય છે અને ��ય ઊ��માં પ�રવિત�ત થાય છે. તે� ું ��ૂ છે E=mc2 આમાં E=

Energy(ઊ��) માટ�, M= Mass(��ય)ના માટ� છે, �યાર� C= Speed of light(�કાશની ગિત) માટ� છે. ઋ�વદેમાં આ અ�ભ�ાય
માટ� એક મ�ં છે अ�द�त (અિવનાશી ��ૃિત, ��ય)થી द� (ઊ��) ઉ�પ� થાય છે. તથા द� (ઊ��)થી अ�द�त (અિવનાશી ��ૃિત,

��ય) ઉ�પ� થાય છે. આનો મ�લબ ક� ��ય અને ઊ�� પર�પર �પા�ત�રત થઇ શક� છે. અથા�ત ��યથી ઊ��, ઊ��થી ��ય.

(क) अ�दतदे��ो अजायत, द�ा� उ-अ�द�तः प�र । ऋग.् १०.७२.४

૧૨. ઊ�� (અ��ન) િવ��યાપી છે.

વદેોના અનેક મ�ંોમાં ઉ�લેખ આવે છે ક� અ��ન (ઊ��) ��ૃવી, આકાશ. �લુોક, િવ�તુ, વા�ુ વગેર� બધામાં �યા�ત છે. તેનાથી સા�બત
થાય છે િવ�ના દર�ક કણમાં ઊ�� �ગટ ક� ��ુત �પમાં રહ�લી છે, એટલા માટ� �યાં પણ ઘષ�ણ થાય છે �યાં અ��ન ઉ�પ� થાય છે.

(क) आ रोदसी भाननुा भा�य�तः । ऋग.् १०.४५.४
(ख) �दवं प�ृवीमन-ुअ�त�र�ं ये �व�यतुम ्अनसुचंरि�त।
ये �द�व�तय� वाते अ�त�त�ेयो अि�न�यः । अथव�. ३.२१.८

૧૩. ઊ��ના િવ�ભ� �પ

ઋ�વદેમાં અ��ન (ઊ��)ના િવ�ભ� �પોનાં ઉ�લેખ આવે છે, પણ તેમના નામ નથી. ય�ુવ�દમાં સ��ુી ઊ��, જલીય ઊ��, સૌર ઊ��,
પાિથ�વ ઊ��, આકાશીય ઊ��, �ગૂભ�ય ઊ��, ��ૃા�દ થી ઉ�પ� થતી ઊ�� નો ઉ�લેખ મળ� આવે છે.

(क) �दव�प�र �थमं...��वतीयं जातवेदाः। ततृीयम�स।ु यज.ु १२.१८
(क़) सम�ेु �वा...अ�सु अ�तः, ततृीये रज�स.। यज.ु १२.२०

(ग) आ रोदसी भाननुा भा�त-अ�तः। यज.ु १२.२१

૧૪. ઓઝોન�ું પડ (Ozone-layer)

ઋ�વદે અને અથવ�વદેમાં ��ૃવીની ચાર�ય બા�ુ િવ�માન ઓઝોનના પડનો ઉ�લેખ છે. ઋ�વદેમાં ઓઝોનના પડ માટ� ‘महत ् उ�ब’
શ�દ છે. અને તેને �થિવર એટલે મો�ંુ પડ કહ�વામાં આ��ું છે. અથવ�વદેમાં તેનો રંગ સોનેર� બતા�યો છે. ગભ��થ િશ�નુી ર�ા માટ�
બનેલી �ઝ�લી (Membrane) માટ� ‘उ�ब’ શ�દ છે. ��ૃવી �પી બાળકની ર�ા માટ� આ ઓઝોન�ું પડ છે.

(क) महत ् तद�ुबं �थ�वरं तदासी� ।
येना�वि�टतः ��ववे�शथापः ॥ ऋग.् १०.५१.१

(ख) त�योत जायमान�य-उ�ब आसी� �हर�ययः । अथव�. ४.२.८

૧૫. પાણી�ું ��ૂ

ઋ�વદેમાં પાણી બનાવવા�ું ��ૂ છે. િમ� અને વ�ુણના સયંોગથી પાણી બને છે. મ�ંમાં િમ� અને વ�ુણ શ�દોને �મશઃ oxygen

અને hydrogen �ું �િતક છે. પાણી�ું ��ૂ H2O અથા�ત હાઇ�ોજન ગ�સના ૨ અ�ુ અને ઓ�સીજનનો ૧ અ�ુ એક પા�માં રાખીને
તેમાથંી િવ�તુ તરંગ �વા�હત કરવાથી પાણી બને છે. ઋ�વદેમાં તેના માટ� ચાર મ�ંો (૭.૩૩.૧૦થી ૧૩) આપીને આ િવષયને વ�ુ
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�પ�ટ કય� છે.

(क) �म�ं हुवे पतूद�ं व�णं च �रशादसम।्
�धयं धतृाचीं साध�ता। ऋग.् १.२.७

૧૬. ��ૃોમાં ર�ક ત��વ

અથવ�વદેના એક મ�ંમાં જણા�યા �માણે ર�ક ત��વના કારણે ��ૃોમાં લીલોતર� રહ� છે. મ�ંમાં ર�ક ત��વ માટ� ‘अ�व’ શ�દ છે. આ
ર�ાથ�ક ‘अव’् ધા�થુી બને છે. તેનો અથ� થાય છે ર�કત��વ. મ�ંમાં ક� ું છે ક� આ ર�કત��વ ઋતથી ઘરેાયે� ું છે. તેના કારણે ��ૃો
અને વન�પિતઓ લીલાં રહ� છે.

(क) अ�वव� नाम देवता-ऋतनेा�ते पर�वतृा ।
त�या �पेणेमे व�ृा ह�रता ह�रत��जः ॥ अथव�. १०.८.३१

૧૭. ��ૃ ભગવાન િશવ�ું �તૂ� �વ�પ છે (��ૃો �ાણવા�ુ આપે છે)

શતપથ �ા�ણમાં ��ૃ-વન�પિતઓને પ�પુિત િશવ ક�ા છે.  ય�ુવ�દના અ�યાય ૧૯માં ભગવાન િશવને ��ૃ,  વન�પિત,  વન,

ઔષિધના �વામી બતાયા છે. ભગવાન િશવ િવષપાન કર� છે અને અ�તૃ આપે છે. તેવી જ ર�તે ��ૃો-વન�પિતઓ પણ કાબ�ન
ડાઈ-ઓ�સાઇડ (CO2) �પી િવષ પીએ છે. અને ઑ�સીજન (O2) �પી અ�તૃ (�ાણવા�)ુ આપણને આપે છે. સસંારને �વન ર�ણ
�ાણવા�ુ આપવાવાળા ��ૃો છે. અને તે ભગવાન િશવના �તૂ� �વ�પ છે.

(क) व�ृाणां पतये नमः । औष�धनां पतये नमः । यज.ु १६.१७ થી १९

૧૮. ��ૃોમાં ચેતન ત��વ છે.

અથવ�વદે અ�સુાર ��ૃોમાં �� (આ�મા) છે. એટલે वी�ध  ्(��ૃો) �ાસ લે છે. બી� મ�ંમાં જણા�યા �માણે ��ૃો ઊભા-ઊભા �ઇુ
�ય છે.

(क) मह� ��म...येन �ाणाि�त वी�धः । अथव�. १.३२.१
(ख) अ�थवुृ ��ा ऊ�व ��व�नाः । अथव�. ६.४४.१

૧૯. આકાશ અને ��ૃવી આપણા માતા-િપતા છે તેમની ર�ા કરવી જોઈએ.

અથવ�વદે અને ય�ુવ�દમાં જણા�યા �માણે આકાશ અને ��ૃવી આપ�ું ર�ણ કર� છે. તેઓ આપણા પાલક છે તેથી તેઓ માતા- િપતા
સમાન છે. તેમની ર�ા કરવાની અને તેમને ��ુષણથી ��ુત રાખવાની આપણી ફરજ છે. ય�ુવ�દમાં િવ�તારથી વણ�ન છે ક� તેમને
કોયપણ �કારની હાિન પહ�ચડાવી જોઈએ ન�હ, ન�હ તો તેઓ �કંૂપ, અિત��ૃ�ટ, અના��ૃ�ટ, વધાર� ગરમી ક� ઠંડ� �વી આફતો તે
આપણા પર વરસાવી શક� છે. અને હાલના સમયમાં તેનો સામનો પણ આપણે કર� ર�ા છે.

(क) माता भ�ूमः प�ुो अहं प�ृथ�याः । अथव�. १२.१.१२
(ख) प�ृथवी माता, �यौि�पता । यज.ु २.१०-११
(ग) प�ृथवीं दुंह, प�ृथवी मा �हसंीः । यज.ु १३.१८

(घ) अ�त�र�ं दुंह, अ�त�र�ं मा �हसंीः । यज.ु १४.१२

૨૦. ��ૃો વાવો તેમને કાપો ન�હ

ઋ�વદેમાં કથન છે ક� ��ૃ ��ુષણને ન�ટ કર� છે. માટ� તેમને કાપવા ન જોઈએ. ��ૃો વાવીને તેમની �રુ�ા કરવી જોઈએ. કારણ ક� તે
પાણીના �ોતની ર�ા કર� છે.

(क) मा काक�बीरम ् उदवहृो वन�प�तम ्अश�ती�व � �ह नीनशः । ऋग.् ६.४८.१७
(ख) वन�प�तं वन आ�थापय�वं �न षु द�ध�वम ्अखन�त उ�सम ् । ऋग.् १०.१०१.११
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૨૧. �યૂ�ના �કરણો િવિવધ રોગોનો નાશ કર� છે.

ઉદય થતા �યૂ�ના �કરણો �દય રોગ અને ર�તની કમીવાળા રોગોનો નાશ કર� છે. જો ઉગતા �યૂ�ના �કરણોને ૧૫ િમિનટ �ધુી છાતી
પર લેવામાં આવે તો �દય રોગ, માથાનો �ુખાવો, લોહ�ની ખામી, કમરો વગેર� રોગો મટાડ� શકાય છે.

(क) उ�यन ् अ�य �म�मह, आरोहन ् उ�तरां �दवम ् ।
�दरोगं मम सयू �, ह�रमाणं च नाशय ॥ ऋग.् १.५०.११

૨૨. શીત�હૃ

અથવ�વદે અને ય�ુવ�દમાં વાત��ુ�ૂલત ભવન માટ� તળાવની મ�યમાં શીત�હૃ બનાવવાનો ઉ�લેખ છે. તેની ચાર�ય બા�ુ બરફ�ું
પાત�ં પડ લગાવવામાં આવ,ે દરવા� સામ-સામે રાખવામાં આવ,ે વા� ુ �વશેી શક� ન�હ, તેમ તે �રૂતી સાવધાનીથી બનાવવામાં
આવે છે. આવી ર�તે શીત�હૃ બનાવવાનો ઉ�લેખ થયેલો છે.

(क) म�ये �द�य नो गहृाः पराचीना मखुा कृ�ध ।
�हम�य �वा जरायणुा शाले प�र �ययाम�स ।

शीत�दा �ह नो भवूोऽि�न�कृणोतु भेजषम ् ॥ अथव�. ६.१०६.१ થી ३

૨૩. િવિવધ ય�ંો

તૈિ�ર�ય સ�ંહતામાં નીચે �માણેના ય�ંોનો ઉ�લેખ આવે છે.

१. वात यं�- પવનની �દશા �ણવા માટ�� ું ય�ં.

२. ऋतु यं�- મૌસમની �ણકાર� માટ�� ું ય�ં.

३. �दग ् यं�- �દશા �ણવા માટ�� ું ય�ં.

४.तजेो यं�- �કાશને �ૂર �ધુી ફ�કવા માટ�� ું ય�ં.

५. ओजो यं�- ઊ�� ઉ�પ� કરવા અને તેને માપવા માતે� ું ય�ં.

(क) वातानां य��ाय, ऋतनुां य��ाय, �दशां य��ाय,

तजेसे य��ाय, ओजसे य��ाय । तिै�तर�य स.ं १.६.१.२

૨૪. સ��ુ અને અ�ત�ર�માં ચાલતાં જહાજ (યાન)

ઋ�વદેમાં સ��ુમાં ચાલતી નૌકા (Submarine)નો ઉ�લેખ છે. �ષૂા દ�વની નૌકાઓ સ��ુ અને આકાશમાં પણ ચાલતી હતી. તેવો
ઉ�લેખ ઋ�વદેમાં આવે છે.

(क) य�ते पषून ् नावो अ�तः सम�ेु �हर�ययीर�त�र�े चरि�त । ऋग.् ६.५८.३

૨૫. �વચંા�લત િવમાન (રૉક�ટ)

મ�ુત દ�વો માટ� એક �વચંા�લત �ત�ર� િવમાન�ું વણ�ન ઋ�વદેમાં મળે છે. �માં ન કોઇ ચાલક, ન કોઇ ઘોડાઓ ક� ન લગામ હતા.ં તે
��થર ર�ા વગર આકાશમાં ફર� ું હ� ુ.ં

(क) अनेनो वो म�तो यामो अ�त,ु अन�वि�च� यमज�यरथीः ।
अनवसो अनभीशू रज�तःू, �व रोदसी प�या या�त साधन ् ॥ ऋग.् ६.६६.७

૨૬. િવ�વુ�તૃ ર�ખા અને ઉ�રાયન, દ��ણાયન

ઋ�વદે અને અથવ�વદેમાં િવ�વુ�તૃ ર�ખાનો ઉ�લેખ આવે છે. તેને ‘�वषवुत’् પણ કહ� છે આના અધાર પરજ �યૂ�ને દ��ણથી ઉ�રમાં
જવાને ‘ઉ�રાયન’ અને ઉ�રથી દ��ણે જવાને ‘દ��ણાયન’ કહ�વામાં આવે છે.
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(क) �वषवूता पर एनावरेण । ऋग.् १.१६४.४३। अथव�. ९.१०.२५

૨૭. �ગૂભ�માં અ��ન (Radio-activity)

��ૃવીની �દર અ��ન છે આ અ��ન િવ�કરણ શ��ત (Radio-activity)ના �પમાં હમંેશા બળતી રહ� છે. આ ��ૃવીની �દર તાપ
ઉ�પાદન�ું ��ુય કારણ છે. ��ૃવીના િવ�ભ� �તરોમા ંRadio-activity �દાથ� ��રૂ મા�ામાં છે. ય�ુવ�દ, અથવ�વદે અને શતપથ
�ા�ણમાં તે� ું િવ�તારથી વણ�ન થયે�ું છે.

(क) अि�नभू ��याम ्ओषधीष.ु। अथव�. १२.१.१९
(ख) अि�नम�तभ ��र�य़�ती �यो�त�म�तम ्अज���मत ् । यज.ु ११.३

(ग) अि�नगभा� प�ृथवी । शतपथ.६.५.१.११

૨૮. પવ�તોમાથંી ધન મળે છે.

ઋ�વદેમાં કહ�વામાં આ��ું છે ક� પવ�તોમાથી ધન મળે છે. તેમાં ��ુત ખ�નો છે. આ�િુનક સમયમાં પવ�તોમાથંી � ખિનજસપંિ� મળે
છે તેનો ઉ�લેખ અ�હ થયેલ છે.

(क) वसमु�तं �व पव �तम ् । ऋग.् २.२४.२
(ख) गुहा �न�ध.ं..प�रवीतम ्अ�म�न-अन�ते । ऋग.् १.१३०.३

૨૯. સ��ુમાથંી ધન મળે છે

ઋ�વદે અને ય�ુવ�દમાં ઉ�લેખ છે ક� સ��ુમાથંી ધન મળે છે. બધા સ��ુો ર�નોથી ભર�રૂ છે. �યૂ� �ારા સ��ુને ઊ�� મળે છે.

(क) सं सयू�ण �द�यतु� उद�ध�न ��धः । यज.ु ३८.२२
(ख) चतःुसम�ंु ध�णं रयीणाम ् । ऋग.् १०.४७.२

૩૦. લોખડંથી બનાવેલા નગર

ઋ�વદે અને અથવ�વદેમાં લોખડંથી બનાવલેા નગર ક� �ક�લા�ું વણ�ન થયેલ છે.

(क) परुः कृण�ुवम ्आयसीरध�ृटाः । अथव�. १९.५८.४
(ख) शतं प�ूभ �रायसी�भ�न � पा�ह । ऋग.् ७.३.७

આમ િવ�ના તમામ લોકો અ�યારના સમયમાં � વ�ૈાિનક શોધખોળના ઉપયોગ �ારા �ખુસપંિ� ભોગવે છે તે ભારતવષ�ના લોકોએ
પોતાની મ�ં�ૃ�ટા શ��ત �ારા હ�રો વષ� �વૂ� ભોગવી ��ૂા છે. તે�ુ �પ�ટ િન�પણ વદેોમાં મળ� આવે છે. તે પરથી એમ �ચૂવાય છે
ક� સમ� િવ�ના લોકો ભારતીય સ�ં�ૃિતના આધાર �તભં એવા વદેોનો પ�રચય મેળવી વ�ૈાિનક �દશામાં આગળ વધવાનો જો �યાસ
કર� તો સમ� િવ�ની �ખુસપંિ�માં વધારો કર� શક� તેમ છે. અને આ�િુનક સમયની � ��ુષણની સમ�યાઓ છે તેનો હલ પણ મેળવી
શક� તેમ છે.

સદંભ��થં :-

ऋ�वेद स�ंहता – व�ैदक सशंोधन मं�ल, पनूा (सायणभा�य-स�हत) १९७२1. 

यजवु�द स�ंहता – उवट-मह�धरभा�य स�हत, �मतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९७८2. 

अथव�वेद स�ंहता- �व�वब�ध,ु सायणभा�य स�हत, हो�शयारपरु.१९६०3. 

ऐतरेय �ा�मण- सधुाकर मालवीय, �ह�द� अनवुाद-य�ुत, वाराणसी.4. 
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*************************************************** 
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