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વેદ અને ઉપનનષદોમાાં શાન્તિ પ્રાર્થનાઓ 

 લેદ અને ઉનનદો બાયતીમ અધ્માત્ભ નલદ્યાના અને જ્ઞાનનલદ્યાના આધાય સ્થબં વભાન છે. લેદ અને 
ઉનનદો આત્ભાથી યભાત્ભા સઘુીની વપયના થ દળશકો છે. લેદ અને ઉનનદો યા અને અયા નલદ્યાના 
ગ્રન્થો છે. લેદ અને ઉનનદોભા ંબ્રહ્મ નલદ્યાનુ ંમૂ છે. તેભજ તે ભનષુ્મને ભાટે અેક્ષિત રૌકકક જ્ઞાનનો આકદ 
સ્ત્રોત ણ છે. લેદ અને ઉનનદોના લર્ણમશ નલમોભા ંજુદા જુદા દેલતાની સ્તનુત કયલાભા ંઆલી છે. તેભજ લેદો 
તથા ઉનનદના ઋનઓ આનધ, વ્માનધ અને ઉાનધથી વૌના યિણની પ્રાથશના ણ કયે છે. પ્રાથશનાના નલમો 
યોગનનલાયણ, ધનપ્રાપ્તત, અબમપ્રાપ્તત, વતંાનપ્રાપ્તત, દીધાશય,ુ નલશ્વળાન્ન્ત લગેયે છે.  
 

આજે ભનષુ્મ બૌનતક સખુની કાભના કયતો કદલવ અને યાત દોડતો યશ ેછે,પ્રગનતના મકુાભે શોંચલાને ભાટે 
તે ટૂંકા અને અનીનતના ભાગશને સ્લીકાયતો થમો છે. ફીજાને છાડીને વપતા ભેલલા ઇચ્છતા ભાનલીના ભન 
આજે દૂનત થમા છે. નલશ્વભા ં ળાન્ન્તની જગ્માએ અળાન્ન્ત, ઈાશ અન ે દ્વે પાલ્મ ફૂલ્મા છે.ત્માયે લેદ અને 
ઉનનદોના ઋનઓએ કયેરી ળાન્ન્ત પ્રથશનાઓનુ ં સ્ભયણ થામ તે સ્લાબાનલ છે. લેદ અને ઉનનદો આણી 
પ્રાચીન વસં્કૃનતના ધયોશય વભા ગ્રન્થો છે,તેભા ંલૈનશ્વક ળાન્ન્તની પ્રાથશના કયલાભા ંઆલી છે.પ્રસ્તતુ ળોધરમાભા ંલેદ 
અને ઉનનદોના કેટરાક ળાન્ન્ત ભન્રમાોની વભીિા કયલાભા ંઆલી છે. 

 

 ‘પ્રાથશના’ ળબ્દના માચના, ભાગંણી, ઇચ્છા અને અયજી એલા માશમો થામ છે. આકદકાથી ભનષુ્મ રૌકકક 
અને યરૌકકક સખુની ળોધભા ંોતાના ઈષ્ટદેલને પ્રાથશના કયતો આવ્મો છે.’પ્રાથશના એ આત્ભાનો ખોયાક છે’ તેભ 
ગાધંીજી ભાનતા શતા. લદંના ળબ્દના ફે પ્રમખુ અંગ છે સ્તનુત અને પ્રાથશના. પ્રથશનાભા ંમાચકની માચના યશરેી છે, 
તો સ્તનુતભા ંઇશ્વયના સ્લરૂની પ્રળવંા યશરેી છે. ઋગ્લેદભા ંનલશ્વકલ્માણ ભાટેના સકૂ્તો ણ ભે છે. તથા મજુલેદ 
લગેયે અન્મ લેદોભા ં ણ નલશ્વળાન્ન્તના ભન્રમાો છે.  તેભજ ઉનનદોની ળરૂઆત ળાન્ન્તાઠથી જ થામ છે. 
ઉનનદોના ળાન્ન્તભન્રમાભા ં ભાનલીના ભનથી ભાડંીને નલશ્વળાન્ન્તની પ્રાથશના કયલાભા ં આલી છે. કેટરાક 
ઉનનદોના ળાન્ન્તાઠ વભાન ભન્રમાથી કયલાભા ં આવ્મા છે. અશીં કેટરાક લેદ અને ઉનનદોના ળાન્ન્ત  
ભન્રમાોની વભીિા કયલાનો ઉ છેભ છે. લકુ્ર મજુલેદના ં ભા ંળાન્ન્ત અધ્મામનો  મભો ભન્રમા અને સ્લન્સ્ત પ્રાથશના 
અધ્મામનો અંનતભ  2 ભો ભન્રમા ળાન્ન્તાઠ કે ળાન્ન્તભન્રમાથી પ્રનવદ્ધ છે. જેભકે .. 

 

 दययोः शान्तिरतिररऺॉ शान्तिोः ऩथृिवी शान्तिराऩोः 
 शान्तिरयषधयोः शान्तिोः। वनस्ऩियोः शान्ति 

 र्विश्वदेवाोः शान्तिर्ब्िह्म शान्तिोः सवॉ शान्तिोः 
 शान्तिरेव शान्ति सा मा  शान्तिरेथध ।। 



KCG-Portal of Journals 

2 | P a g e  
 

 સ્લગશરોક, અંતકયિરોક અને થૃ્લીરોક અભને ળાન્ન્ત પ્રદાન કયો, જ ળાન્ન્તપ્રદામક થાઓ, ઔનધઓ 
ળાન્ન્ત પ્રદામક થાઓ, ફધા દેલો ળાન્ન્તપ્રદામક થઓ, બ્રહ્મ ળાન્ન્તપ્રદામક થાઓ, વલશ ળાન્ન્તપ્રદામક થાઓ, 
ળાન્ન્ત અભાયા ભાટે યભ ળાનં્ન્તપ્રદામક થાઓ. 
 

 ભનષુ્મનુ ંજીલન ત્માયે ળાન્ત થઇ ળકે જ્માયે તેનુ ંક્ષચત્ત ળાન્ત શોમ અને ક્ષચત્ત ત્માયે ળાન્ત શોમ જ્માયે તેની 
આજુ ફાજુનુ ંલાતાલયણ તેને ળાન્ત રાગે.તેથી ોતાના ક્ષચત્તને પે્રયણા આલા ભાટે શરેા આકાળ, અન્તકયિ 
તથા નૃથલી – બ્રહ્માડંના રમાણેમ પ્રમખુ બાગોની ળાન્ન્તની ઋન પ્રાથશના કયે છે. કાયણ કે ભનષુ્મોનો દૈનનક વફંધં 
ાનથિલ લસ્તઓુ વાથે નલળે છે.આથી અશીંનુ ં જ, અનાજ, છોડ, વિૃ, પ લગેયેની ળાન્ન્તની ણ પ્રાથશના કયી 
છે. તેની વાથે તે ણ કહ્ુ ંછે કે ભશાન યભેશ્વયનો  તો ગણુ જ ળાન્ત છે,તેભા જ ફધ ુઆલી જામ છે. આ યીતે 
ફધી જ ફાજુ ળાન્ન્ત જ ળાન્ન્ત શોમ અને તે જ ળાન્ન્ત આણા ભનને ળાન્ન્તથી નલચાયલાની અને કામશ કયલાની 
ળન્ક્ત આે છે. જો આણુ ં ભન ળાન્ત શો. તો આણે આણા કામો અને ભનોયથોથી આણી આજુ ફાજુનુ ં
લાતાલયણ ળાન્ત ફનાલી ળકીએ. તેભજ ળાન્ન્તનો અનબુલ કયી ળકીએ. અશીં માશલયણની યિા કયલા તયપ ણ 
લેદનો વકેંત છે. આજે આણે દયેક પ્રકાયે માશલયણને દૂનત કયુું છે ત્માયે આ ભન્રમાના ઋન કશ ેછે કે થૃ્લી, 
અન્તકયિ, આકાળ, ઔનધઓને ળાન્ત એટરે કે લદુ્ધ યાખલાનુ ં કાભ ભનષુ્મના શાથભા ં છે. આજે જગંરો કામ 
યહ્ા ં છે, અનેક પ્રકાયના કેભીકર યકુ્ત ધભુાડા ઓકતા ઉદ્યોગો લધી યહ્ા ં છે. યાવામણ યકુ્ત ખાદ્ય દાથશ અને  
નલકવતી ટેકનોરોજીના કાયણે થૃ્લી અન્તકયિ અને આકાળ દૂનત થમ યહ્ા ંછે. જે પ્રકૃનતના વભતરુનને ફગાડે 
છે, તેથી પ્રકૃનત અળાન્ત ફને છે. ભાટે ઋન આ ભન્રમા દ્વાયા  આણને વૌને માશલયણનુ ંવયંિણ કયલાની અને 
નલશ્વળાન્ન્તની પ્રેયણા આે છે. 
 

 ઋગ્લેદના મ-ં5-  ભન્રમાભા ંઋન ઈશ્વયને ળાન્ન્ત ભાટે પ્રાથશના કયતા ંકશ ેછે- 

 शतन इतरग्नी भविामवयभभोः शतन इतरावरूणा रािहव्या। 

 शभमतरासयमा सुर्विाय शॊययोः शतन इतराऩूषणा वाजसािौ।। 
 

 ઇન્ર અને અન્ગ્ન (નેતતૃ્લથી યકુ્ત સ્લાભી) યિા કામો દ્વાયા અભાયા ભાટે ળાન્ન્તદામક શો, આહુનતથી યકુ્ત 
ઇન્ર અને લરૂણ (નનમભથી યકુ્ત સ્લાભી)આભાયા ભાટે ળાન્ન્તપ્રદામક ફનો, ઇન્ર અને વોભ  (ળાન્ન્તથી યકુ્ત 
સ્લાભી) વાયી ગનત ભાટે ળાન્ન્તપ્રદામક શો, ઇન્ર અને ૂા આ (ોણથી યકુ્ત સ્લાભી) અન્ન પ્રાપ્તતને ભાટે અભને 
ળાન્ન્તદામક શો. 
 

 આ ભન્રમાભા ંઋન જુદા જુદા નાભો દ્વાયા ઇશ્વયને પ્રાથશના કયતા ંકશ ેછે કે અભને ળાન્ન્ત પ્રદાન કયો. યન્ત ુ
તે ળાન્ન્તને ભાટે આણી અંદય જે ગણુ શોલા જોઇએ તેના તયપ ણ વકેંત કયે છે. વૌ પ્રથભ આણાભા ંોતાની 
યિા કયલાનુ ંવાભથ્મશ શોવુ ંજોઇએ, કાયણ કે જ્મા ંસધુી આત્ભ નલશ્વાવ ન શોમ ત્મા ંસધુી ઇશ્વય ણ વશામ નથી 
કયી ળક્તો. આણે આહુનતથી યકુ્ત અથાશત ્દાનળીર ણ શોલા જોઈએ. વાયી અથલા અનલચર સ્ખરન યકશત 
ગનત ણ ળાન્ન્તને ભાટે જરૂયી છે. ભનષુ્મ ોતાના જીલનભા ંવત્મના ભાગશથી નલચરીત થઇને અવત્મ, અનીનતના 
ભાગે ચારે છે ત્માયે જીલનભા ંઅળાન્ન્ત આલે છે. અને આ ફધાનુ ંમૂ કાયણ અન્ન તો છે જ, અન્નથી ળયીય ફને છે 
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અને ળયીયથી ફધા કામશ થામ છે. તેથી જ કશલેામ કે ’અન્ન તેનો ઓડકાય,’ તેથી આશાય ણ લદુ્ધ અને વાપ્ત્ત્લક 
ફને તેભ ઋન પ્રાથે છે. 
 

  આ ભન્રમાનો આનધબૌનતક અથશ જોઇએ તો સ્લાભી અથલા ળાવકના ગણુ ફતાલાભા ંઆવ્મા છે. યાજા કે 
સ્લાભી ત્માયે જ પ્રજાનુ ં મોગ્મ ારન કયી ળકે કે જ્માયે તેનાભા ં નેતતૃ્લ, નનમભારનતા, ળાન્ન્ત અને પ્રજા-
ોણનો ગણુ શોમ. નેતતૃ્લના ગણુથી યકુ્ત ળાવક ળત્રઓુને યાસ્ત કયીને પ્રજાની યિા દ્વાયા ળાન્ન્ત સ્થાનત કયી 
ળકે છે. નનમભ ારન ગણુથી તે પ્રજાને દાન બાલની પે્રયણા આીને ળાન્ન્ત પ્રદાન કયી ળકે છે. અનલચર ગણુથી 
ફધાને ગનત આે છે, તથા ોણની બાલનાથી પ્રજાને અન્ન લગેયેની પ્રાપ્તત કયાલીને  ળાન્ન્તદામક ફને છે. 
    ઋગ્લેદના મ-ં5-8 ભન્રમાભા ંઋન નલશ્વના તેજ ૂજં તત્ત્લો ાવે ળાન્ન્તની પ્રાથશના કયતા ંકશ ેછે. 
 

 शतनोः सूयि उरूचऺा उदेिु शतनश्चिस्रोः प्रददशय भवतिु। 
 शतनोः ऩवििय ध्रवुयय भवतिु शतनोः भसतधवोः शमु सत्वऩोः।।  
 

 નલળા તેજધાયી સમૂશદેલ અભાયી ળાન્ન્ત ભાટે ઉકદત થાઓ. ચાયેમ કદળાઓ અભાયા ભાટે ળાન્ન્તપ્રદ ફનો. 
ન્સ્થય લશતો અભાયા ભાટે ળાન્ન્તપ્રદ ફનો, વમરુ અને જ અભાયા ભાટે ળાન્ન્તપ્રદ ફનો. 
 

  આ ભન્રમાભા ં ઋન ફધી કદળાઓભાથંી ભશાન ળન્ક્તઓ ાવેથી ળાન્ન્તની પ્રાપ્તત ભાટે કાભના કયે છે. 
ભનષુ્મ જીલનબય ળાન્ન્તની પ્રાપ્તત ભાટે નલનલધ કભો કમાશ કયે છે. ળાયીકયક સ્લાસ્થ્મ ળાન્ન્તનો આધાય છે. જેભકે 
કશલેામ છે કે ’શલેુ ંસખુ તે જાતે નમાશ.’યંત ુળાયીકયક સખુ શોલા છતા ંણ જ્મા ંસધુી ભન ળાન્ત ન શોમ ત્મા ં
સધુી ળાન્ન્ત અનબુલાતી નથી.ભનષુ્મ ળાન્ન્તની ળોધ ફશાયના તત્ત્લોભા,ં દાથોભા ંકયે છે, યંત ુળાન્ન્ત ફશાયથી 
નથી આલતી પ્રાણીભારમાના અંદયથી જ ઉજે છે.તેથી ઋન પ્રાથશના કયે છે કે ઉયુશક્ત ળન્ક્તઓના વ્મલશાયભા ં
અભારંુ ભન ળાન્ત થાઓ. અભે ઉદ્વદ્વગ્ન ભનલાા ન ફનીએ. ભન ળાન્ત શોમ તો જ ભનષુ્મ ફધી કયન્સ્થનતભા ં
ળાન્ત યશી ળકે છે. ફધી ફાજુ ળાન્ન્તની ન્સ્થનત આણા વ્મલશાય ઉય નનબશય શોમ છે. ભનષુ્મ પ્રકૃનતને અળાન્ત 
કયલાનુ ંકાભ ન કયે તો ફધી ફાજુથી ળાન્ન્ત પ્રાતત થઇ ળકે. આજે ભનષુ્મને વૌથી લધાયે ભાનનવક ળાન્ન્તની જરૂય 
છે. આજે ચાયેમ ફાજુ  યાગ,દ્વે અને ઇાશની આગભા ંભાણવ વગી યહ્ો છે, ત્માયે ઋનની આ નલશ્વળાન્ન્તની 
પ્રાથશના ળાતા આલાનુ ંકાભ કયે છે. 
 

 લેદ ભન્રમાની જેભ ઉનનદોભા ં ણ ળાન્ન્ત પ્રાથશનાઓ પ્રાતત થામ છે. દયેક ઉનનદને ોતાનો 
ળાન્ન્તાઠ અને ળાન્ન્તભન્રમા છે. કેટરાક ઉનનદોના ળાન્ન્તાઠભા ંવભાન ભન્રમા જોલા ભે છે. તેભાથી કેટરાક 
ળાન્ન્તભન્રમાલાા ાઠને જોઇએ- 
 

 તૈત્તયીમોનનદના ળાન્ન્તાઠભા ંઋન પ્રાથશના કયતા ંકશ ેછે કે- 
श नय भमरोः शॊ वरूणोः शॊ नय भव्वयिमा । 

शॊ नय इतरय बहृस्ऩतिोः शॊ नय र्वष्णुरूरूक्रमोः नमय।। (िै्िरीययऩतनषद) 
 

નભરમાદેલતા અભાયી ભાટે કલ્માણકાયી ફનો, લરૂણદેલ અભાયા ભાટે સખુપ્રદ થાઓ, અમશભાદેલ કલ્માણકાયી ફનો, 
ઇન્ર તથા બશૃસ્નતદેલ સખુદામક થાલ. જેના ગરા ખફૂજ નલળા છે તેલા નલષ્ણદેુલ અભાયા ભાટે ળાન્ન્તપ્રદ 
થાલ. 
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  આ ભનં્રમાભા ંઋન જે જે દેલો ાવે ળાન્ન્તની માચના કયે છે તે ફાય આકદત્મોભાથી નભરમા, લરૂણ, અને 
નલષ્ણ ુ છે.તેભા નભરમાદેલનુ ં  લરૂણદેલની વાથે વાશચમશ પ્રનવદ્ધ છે. એકલાય નભરમાદેલે લરૂણત્લ પ્રાતત કયુું શત ુ.ં તે 
શભેંળા લરૂણની વાથે યશતેા ંશતા તેથી સયેુશ્વયો દ્વાયા તેની જૂા થતી શતી. બશૃસ્નત દેલોના કલ્માણ કયનાય દેલ 
છે તેથી ઋન તેભની ાવે ભાનલ કલ્માણની પ્રાથશના કયે છે. લૈકદક દેલતાઓ પ્રકૃનતના તત્ત્લો છે. તેથી ઋન 
પ્રકૃનતની ાવે ળાન્ન્તની માચના કયે છે. જ્માયે આજનો ભાનલ પ્રકૃનતનુ ંજ શનન કયી યહ્ો છે. 
 

 કઠોનનદ, શ્વેતાશ્વેતયોનનદ, તૈત્તયીમોનનદ એ મયુ મ ઉનનદોની વાથે ગૌણ એલા 
વલશવલોનનદ, સ્કન્દોનનદ, એકાિયોનનદ, કારાન્ગ્નરૂરોનનદ, રુરોહૃદમોનનદ, અમતૃનાદોનનદ, 
લકુયશસ્મોનનદ લગેયેના ળાન્ન્તાઠના ભન્રમાભા ં ઋન ગરુુ અને નળષ્મના આનધબૌનતક, આનધદૈનલક અને 
આધ્માત્ત્ભક તાોને ળાન્ત કયલાની પ્રાથશના કયતા કશ ેછે- 
 

 सह नाववि।ु  सह नौ भनुक्ि ुसह वीय ंकरवावहै। िेजस्वीनीवधीिमस्िु मा र्वदर्वषावहै। शान्तिोः शान्तिोः 
शान्तिोः।।  
 

  શ ેયભાત્ભા!  આભાયા ફને્નની (ગરુૂ - નળષ્મ) એક વાથે યિા કયો, આણા ફને્નનુ ંએક વાથે યિણ કયો. 
આણે ફને્ન એક વાથે ળન્ક્ત અત્ ત કયીએ,આણા ફને્નની બણેરી નલદ્યા તેજસ્લી ફનો. આણે ફન્ને એક ફીજા 
પ્રત્મે ક્યાયેમ દ્વે ન કયીએ. શ ેળન્ક્તવમ્ન્ન અભાયા નરમાનલધ  આનધબૌનતક, આનધદૈનલક અને આધ્માત્ત્ભક તાોનુ ં
ળભન થાલ. અિમ ળાન્ન્તની પ્રાપ્તત થાલ. 
 

 ઋન આ ળાન્ન્તાઠભા ંનરમાનલધ ળાન્ન્તની પ્રાથશના કયે છે. જગતના બૌનતક દાથોને પ્રાતત કયલાભા ંઊબા 
થતા ંઅલયોધો ભાનલીના ભનને દૂનત કયે છે. તેનાભા ંયાગ અને દ્વે ઉત્ન્ન કયે છે જેથી ભનની ળાન્ન્ત શણામ 
જામ છે. ભાટે ઋન આનધબૌનતક ળાન્ન્ત પ્રાથે છે.આનધદૈનલક એટરે દૈલમોગે આલી ડતી મશુ્કેરીભા ંભાણવ ધૈમશ 
ગભુાલી દે છે.તેભજ આધ્માત્ત્ભક અળાન્ન્તભા ં ભાણવ શ્રદ્ધા શીન ફની જામ છે. ત્માયે ઋન આ ળાન્ન્ત ભન્રમાભા ં
નરમાનલધ તાને ળાન્ત કયીને અિમ ળાન્ન્તની પ્રાથશના કયે છે. દીધશદૃષ્ટા ઋન અશીં િક્ષણક ળાન્ન્તને નશીં યંત ુજે 
ક્યાયેમ િમ નથી ાભલાની તેલી ળાન્ન્તની પ્રાથશના કયે છે. 
 

 આભ લેદ અને ઉનનદોભા ંઅનેક ળાન્ન્ત પ્રાથશનાઓ પ્રાતત થામ છે. જે આજે તનાલ અન ે ક્ષચિંતા, બમ 
અને ળોકભા ંડફેૂરા ભાનલીના ભનને ળાન્ન્ત આનાયી છે. પ્રાથશનાના ફથી જ ભનષુ્મ ઉત્તભ કામશનવદ્વદ્ધ પ્રાતત 
કયલા વભથશ ફને છે. નલશ્વળાન્ન્ત ભાટે લેદ અને ઉનનદોની પ્રાથશનાઓ આળીલાશદ રૂ છે. આ પ્રાથશનાના 
વાભથ્મશથી નલશ્વનુ ંકલ્માણ થામ તે જ અબીતવા. 
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