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வேதகாலம் 

கானம்(கி.ப.1500- கி. ப.500):  

 ம் ன்தது இற்கபடன் என்நி எரு ிஞ்ஞாணம் ஆகும்.ஹப்தா 

தண்தாட்டின் கங்கள் கி.ப.1500ம் ஆண்டுகபில் அிந்ண.இந்ா-ஆரி 

ாிாண டாி தசுதர்கள் இந்ா - ஈாணிப் தகுிினிருந்து 

டற்கு இந்ிாிற்குள் டற்கு னகபினிருந் காய்கள் 

ிாக நுந்ணர். 

 டற்கு சபிகபிலும்,தஞ்சாப் சபிகபிலும் அர்கள் ங்கள் 

ஆம்த கான குடிிருப்புகப அத்துக் காண்டணர்.தின்ணர் அர்கள் 

இந்ா-கங்கச் சபிக்கு இடம் தர்ந்ணர்.அர்கள் கால்டகப 

பர்த்ால் தசுாண புல்பிகப டிச் சன்ந ண்ம் 

இருந்ணர். 

 கி.ப.ஆநாம் நூற்நாண்டுகபில் அர்கள் ட இந்ிா பழுபம் 

ஆக்ித்துக் காண்டணர்.ண டஇந்ிா ஆரிர்த்ம் ண 

அக்கப்தட்டது. 

 ம் ன்ந சால் ‘ித்’ ன்ந டாிச் சால்ன ாகக் 

காண்டது.ித் ன்நால் சஸ்கிருத்ில் அநில் ன்று 

தாருபாகும்.ங்கள் ன்தது ’‘உர்ாண அநிவு’’ ன்றும் தாருள்தடும். 

வேதகாலத்தின் ேகககள்: 

 பந் கானம் அல்னது ரிக் கானம்(கிப.1500 -கிப.1000) 

 திந் கானம் அல்னது இிகாச கானம்(கி.ப.1000 – கிப.600) 

ண  கானத் இரு ககபாக திரிக்கனாம். 

முந்கதய வேதகாலம் அல்லது ரிக்வேத காலம்(கி.மு.1500-கி.மு.1000): 

 ங்கபில் ிக தாணது ரிக் ம்.ரிக்  கானத்ில் ஆரிர்கள் 

தரும்தாலும் சிந்துப் தகுிின ாழ்ந்ணர். 

 ரிக் த்ில் 'சப் சிந்து' அல்னது ழு ிகள்தாபம் தகுி ன்ந குநிப்பு 

ருகிநது. தஞ்சாதில் தாபம் ஜனீம்,சீணாப்,ாி,திாய்,சட்னஜ் ன்று ந்து 

ிகபாடு சிந்து ற்றும் சஸ்ி ஆகி ழு ிகப இது குநிக்கிநது. 
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 அச ற்றும் உர் குடிிணரிட தனா ம் டபநில் 

இருந்து. இல்னப் தாறுப்புகப கணித்து ந் ணி பக்கி 

சடங்குகபிலும் தங்கடுத்துக் காள்து க்கம். 

 ஆண்களுக்கு இாக தண்களுக்கும் ஆன்ீகம் ற்றும் அநிாற்நல் 

பர்ச்சிில் ச ாய்ப்புகள் ங்கப்தட்டண.தாது அகபிலும் தண்கள் 

தங்கடுத்துக் காண்டணர். 

 குந் ிருா உடன்கட்டறும் 'சி' க்கா ரிக் 

கானத்ில் இல்ன.தருத்ி ற்றும் கம்தபிானாண ஆடகப ஆண் தண் 

இருதானரும் அிந்ணர். 

 இருதானரும் தல்று கினாண ஆதங்கப 

அிந்ணர்.காது, தார்னி, தால், ிர், ய், காய்கநிகள், கணிகள் 

தான்ந பக்கி உவுப் தாருட்கபாகும். 

 தசு புணி ினங்காக கருப்தட்டால் தசு இநச்சி உண்தற்கு 

டிருந்து. ாட்டப் தாட்டி,குிாட்டம்,சதுங்கம்,இச, 

டணம் தான்ந அர்கபது இணி தாழுதுதாக்குகள். 

 ய்ச்சன ரிக் கான க்கபின் பக்கி ாினாகும்.ரிக்  க்கள் 

ச்சு னகளும் சய்துள்பணர்.ண்னகள் சய்து, நூல் நூற்நல் , 

தருத்ி கம்தபி உடகள் ாரிப்தது ஆகிண ரிக் கான க்கபின் உத 

ாினாக இருந்து ந்துள்பண. 

 தன குடும்தங்கள் இந்து உருாணது கிாங்கள்.கிாங்கபின் னர்  

கிாி.குடும்தத்ின் னர் கிஹதி. 
 தன கிாங்கள் இந்து உருாணது  ிசு(குழுக்கள்).இன் னர் 

ிசுதி. 
 தன ிசுக்கள் இந்து உருாணது  ஜணா.ஜணாின் னன் இாசன். 

 கானத்ில் அசன் இாசன் ண அக்கப்தட்டார். 

 அசணின் ிர்ாகத்ிற்கு உி சய்ர்கள்  புாகிர். 

 அசணின் தட னாக இருந்ர்கள் ாஜகுரு, சணாணி ஆார்கள். 

 கானத்ில் இருந் அப்பு சதா ற்றும் சிி ஆகும்.சதா ன்தது ஊர்ப் 

தரிார் அடங்கி அாகவும்,சிி ன்தது தாது க்கபின் 

திிிிகபக் காண்ட அாகவும் ிபங்கிண. 

 கானத்ில் கல்ி கற்ந தண்கள் னாதபத்ிா, ிஸ்ாா, காா, 

சிகாா, ிாாரி, அதனா ஆார்கள். 
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 ரிக் கானத்ில் தரும்தாலும் படிாட்சி பந க்கினிருந்து. 

தம்த ாரிசு பந தின்தற்நப்தட்டது. 

 கானத்ில் தன்தடுத்ி ாம் ிஷ்கா ணப்தட்டது. 

 கானத்ில் தன்தடுத்ப்தட்ட தாணம் சாதாணம் ற்றும் சுா தாணம் 

ஆகும் 

 தார்னி சடிில் இருந்து டுக்கப்தட்ட தாணம் சுா தாணம் ஆகும் 

 தண்கள் அிந் உள்பாடகள் தர் சாஸ் 

 தண்கள் அிந் னாட தர் அிாசாஸ் 

 தண்கள் இடுப்தில் அிந் ஆட தர்  ிி 
 பன் கானத்ில் க்கள் ங்கி கடவுள்கள் அக்ணி, ாப ற்றும் 

சூரின் 

பின் வேதகாலம் (கி.மு. 1000 - கி.மு. 600): 

 தின் கானத்ில் சபகத்ின் ான்கு பக்கி திரிவுகபாண திார்கள், 

த்ிரிர்கள்,சிர்கள்,சூத்ிர்கள் ஆகிண ன்கு 

ரூன்நிது.ாினின் அடிப்தடில் தல்று கிப ஜாிகளும் 

இக்கானத்ில் ான்நிண. 

 கபிர் ினில் வ்ி பன்ணற்நபம் 

காப்தடில்ன.ஆண்களுக்கு கீழ்ப்தடிந்ர்கபாக தண்கள் 

சுருப்தட்டணர். 

 அகபில் தங்கடுத்துக் காள்ளுல் தான்ந அசில் 

உரிசுபபம்கூட தண்கள் இந்ணர். சிநார் ம் தனாக 

க்கத்ினிருந்து.அய்த் திாம் ன்ந நூல் தண் குந் 

குடும்தத்ிற்கு ற்தட்ட சாகம் ன்று குநிப்திடுகிநது. 

 அச குடும்தத்ில் ட்டும் தண்கள் எருசின சலுககபப் தற்று 

ாழ்ந்ணர். 

 தின் கானத்ில் திஜாதி (தடப்புக் கடவுள்) ிஷ்ணு (காக்கும் 

கடவுள்),ருத்ன்-சின் (அிக்கும் கடவுள்) ஆகி கடவுள்கள் பக்கித்தும் 

தற்நணர். 

 ள்ிகள் ீிாக தின்தற்நப்தட்டாடு தல்று சடங்குகளும் 

அநிபகப்தடுத்ப்தட்டண.ிதாட்டின் பக்கித்தும் குநந்து 

ள்ிகளுக்கு அிக பக்கித்தும் ங்கப்தட்டது. 



 

 

வேதகாலம் 

 

  
Page 4 

 
  

 தின் கானத்ின் இறுிப் தகுிில் பூசாரிகபின் ஆிக்கத்துக்கும், 

ள்ிகள் ற்றும் சடங்குகளுக்கும் தனத் ிர்ப்புகள் ான்நிண. 

இத்க ள்ிகளுக்கு ிாக ான்நி புத், ச 

சங்கபாகும். இந்து த்துத்ின் சாாக ிபங்கும் உதிடங்கள் 

தணில்னா இத்க ள்ிகப ஆரிக்கில்ன. 

தின் இனக்கிங்கபில் இந்ிா பன்று தரும்திரிவுகபாக உள்பண. 

1. ஆரிர்த்ம் -ட இந்ிா 

2. த்சம்- த்ி இந்ிா 

3. ட்சிாதம் -ன்ணிந்ிா 

 இக்கானத்ில் தன குனங்கள் அல்னது 'ஜண'ங்கள் என்நிந்து 'ஜணதங்கள்' 

உருாிண.அசின் தப்தபவு தருகிால் அசரின் அிகாபம் 

அிகரித்து. ணது னிப் தருக்கும் ாக்கத்துடன் அசர் தல்று 

சடங்குகபபம், ள்ிகபபம் சய்ார். 

 ாஜசூம்-படிசூட்டு ிா 

 அஸ்ம்-குி ள்ி 
 ாஜதம்-ர்ப் தாட்டி 

 ாஜ ிஸ்ஜணன்,அகின புணதி,கன்,சாம்ாட் தான்ந 

தட்டங்கபபம் அசன் சூட்டிக் காண்டான். 

 கிா சதகள் உள்பாட்சி அப்புகபில் அங்கம் கித்ண.தி 

கானத்ில் 'சதா', 'சிி' ன்ந அகள் சல்ாக்கிந்ண. 

 இக்கானத்ில் இரும்தின் உதாகம் அிகாகக் காப்தட்டது. இணால் 

க்கள் லும் தன ணங்கப அித்து ிபினங்கபப் 

தருக்கிணர்.பாண் பக்கித் ாினாக ிபங்கிது. 

 புி க கருிகள் பாண்க்கு தன்தடுத்ப்தட்டண. தார்னி ி, 

ல் ற்றும் காது திரிடப்தட்டண.ினத்துக்கு உிடுல் எரு பக்கி 

பன்ணற்நாகும். தல்று ாில்களும் பர்ச்சிடந்ண. உனாக 

னப்தாடுகள் ால்தாருட்கள், ச்சுத்ாில், ட்தாண்டங்கள் 

தான்ந தரும் பர்ச்சிடந்ண. 

 உள்ாட்டு ிகத்ாடு அல்ாட்டு ிகபம் தருகிண.கடல் ிகம் 

திந் கானத்ில் க்கினிருந்து.தாதினாணிா தான்ந 
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ாடுகளுடன் ர்த்கம் ற்காள்பப்தட்டது.சிரும் ிகத்ில் 

ஈடுதட்டணர். 

 'கங்கள்' ணப்தட்ட ிகக் குழுக்கப அர்கள் அத்துக் காண்டணர். 

 ரிக் கானத்ினிருந் 'ிஷ்கம்' ன்ந ாம் ி, சாணம், 

கிருஷ்னம் ன்நக்கப்தட்ட ங்க ள்பி ாங்களும் 

புக்கத்ினிருந்ண. 

 இிகாசங்கள் ன்று அக்கப்தடுது - இாாம், காதாம் 

 தின் கானத்ில் இருந் ங்கள் - ஜூர், சா, அர் 

 தின் கானத்ில் ர்ம் ன்று அக்கப்தடுது - சாி 
 தின்  கானத்ில் கல்ி கற்ந தண்கள் - கார்கி, த்ி 
 தின்  கானத்ில் தன்தடுத்ப்தட்ட ாம் - ிஷ்கா, சுர்ா, 

சாணா 

 தின்  கானத்ில் கல்ி பந - குருகுன கல்ிபந 

 தின்  கானத்ில் ங்கி கடவுள்கள் - திஜாதி, தசுதி, ிஷ்ணு 

வேதங்களின் ேகககள்: 

ங்கள் ான்கு கப்தடும்.இ ான்ந ன்றும் கூநப்தடுகிநது. 

 ரிக் ம் - காத்ரி ந்ிம் 

 ஜூர் ம் - சாஸ்ிங்கள் 

 சா ம் - இச 

 அர் ம் - திள்பி, சூணிம் 

உப வேதங்கள்: 

 ஆபர்ம் - ருத்தும் 

 னுர் ம் - சண்ட (அ) தார் கன 

 கந்ர் ம் - தாடல் கன 

 சில்தம் - கட்டடக் கன 

ரிக் வேதம்: 
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 ரிக் ம் ட்டு அஷ்டகங்கள் அல்னது தத்து ண்டனங்கள்,64 

அத்ிாங்கள்,85 அனுாகங்கள்,2024ர்க்கங்கள்,10647 ந்ிங்கள் ண 

திரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 ரிக் த்ின் இறுிில் அந்துள்ப எ உதிடம்  உதிடம் 

ஆகும்.இது 'ர்’ ன்ந பணிர் பனம் பிப்தட்டால் இண 

 உதிடம் ன்தர். 

 ம் ன்நான சய்பள் ன்றுான் தாருள்.எவ்ாரு அத்ிாபம் 

எரு ரிிின் த காண்டது. 

 ிக தாண ண்டனங்கள் 2 னிருந்து 9 ஆகும்.புி சர்ப்பு 1 ற்றும் 10 

ஆகும்.10 து ண்டனம் புருசுக் ண்டனம் ஆகும்.ரிக் த்ில் 1028 

தாடல்கள் உள்பண. 

சாம வேதம்: 

 சா த் தாடல் ம் ண குநிப்திடுகின்நணர்.ரிக் ந்ிங்கப 

ல்னாம் தாடல் டிில் டித்துக் காட்டும் ம் இது. 

 சாத்ின் நதாருள் அன் இணிாண இசடிில் 

எபிந்துள்பது. 

 ”ரிக்ம் சால் ன்நால், சாம் தாடல்.ரிக்ம் ய்ஞாணம் 

ன்நால் சாம் ய்பர்வு. ரிக்ம் ணி ன்நால் சாம் 

கன்.” ண உதிடம் குநிக்கின்நது. 

 சாம் ஆன்ீக அநிபம் தக்ிின் னிபம் தற்நி கூறுகின்நது. 

யஜுர் வேதம்: 

 ஜுர் ம் சடங்குகபின் ம் ண கூநப்தடுகின்நது.இவ்ம் தாது 

ிதாடு,கிரிகள்,ள்ிகள் ன்த தற்நிபம் அற்ந ிகழ்த்தும் 

பநகள் தற்நிபம் டுத்துக் கூறுகின்நது. 

 ஜூர் ம் இண்டு தரும் திரிவுகபாகப் திரிக்கப்தட்டுள்பது.அ 

சுக்கின ஜூர் ம்,கிருஷ் ஜூர் ம் ணப்தடுகின்நண. 

அதர்ேண வேதம்: 

 அர் ம் திம்ம் ணப்தடும்.இது ான்காது 

ாகும்.ரிக் ந்ிங்கபில் தனற்ந அர் ம் 
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காண்டுள்பது.லும் சின ாந்ிரீக ந்ிங்கபபம்,டிற்குட்தட்ட 

சடங்காாய்ச்சிகபபம் உட ம் இது. 

 அர் த்ில் அடங்கிிருக்கும் ந்ிங்கப பந் பணிர்கள் 

தின்தற்நி தன ன்கபச் சய்துள்பணர்.இது 731 தாடல்கபக் காண்டு 

20 தகுிகபாக உள்பது.சில்த ம் அர் த்ின் 

உதாகும்.இது கட்டடக் கன 

வேத இலக்கியங்கள்: 

ான்கு ங்கபத் ி திாங்கள், உதிடங்கள், ஆண்ங்கள் ற்றும் 

இிகாசங்கபாண இாாம், காதாம் ஆகி அணத்தும்  

இனக்கிங்கபில் அடங்குணாகும். ிதாடுகள் ற்றும் ள்ிகள் குநித் 

ிபக்கங்கள் திாங்கபில் கூநப்தட்டுள்பண. ஆன்ா, திம்ம், உனகின் 

ாற்நம், இற்க தற்நி ிபக்கங்கப உதிடங்கள் கூறுகின்நண. 

  

 


