
 

 

ఆర్య సంసకృతి 

 లేదం అనగ జ్ఞా నం అని అరథం. లేదం అనే దం విద్ అనే సంసకృత దం న ంచి జ్నినించింది. 

 లేదాలన  సంశితలు అని లుస్ా రు. 

 లేదాలు నలుగు: 

 1) ఋగవేదం 2) యజురవేదం  3) స్మ లేదం 4) అధరేణ లేదం  

 ఆరుుల రకతోనే భారత దేశంలో చారితరక యుగం నుర రంభమ ైనట్లు  లంగమయ ఆధారలన  బట్టి  తెలుస ా ంది  

 లిఖిత ూరే అధరలు లభంచిన కలానిి చారితరక యుగం అని, లిఖిత ూరేక ఆధారలు లభంచట్ానికి 

ముందస ా  కలానిి చారితరక ూరే యుగం( శౄలా యుగం) అని లుస్ా రు. 

 ఆరుుల జ్నమ స్థ నం ఇకకడనే రశికు చరితరకరులు భని అభనుర యాలన  లేలిబుచారు. కనీ నేట్టకి ఆరుులు 

దేశౄయులు లేదా విదేశౄయులు అనే రశికు సర ైన సమాధానం లేద . 

 ఆరుులు సేదేశృయులు, సా వంధ  నుర ంతానికి చెందిన లరు అని ఎ.. దాస్ ేరకకనాిరు. 

 వంధ , జీలం , చినాబ్, రవి, సట్లు జ్, బియాస్, సరసేతి నద ల నుర ంతానిి కలి సా వంద  నుర ంతం అని 

అంట్ారు. 

 ములాా న్ లోని ‘దేవిక నది నుర ంతం ‘ కు చెందిన లరు అని ెరకకనిలరు – డి. ముస్ తిరలేది. 

 కశౄమర్, శిమాలయ నుర ంతమని ేరకకనిది – ఎల్. డి. కఱ  ా

 విరి లదన రకరం  రుగవేదంలో ేరకకని భౌగోళిక నుర ంతం సావంద  అని, ఆరుులు భారత దేశం ెై దండెతాి 

రలేదని ..ఆరుులు, దాసదస ుల ల ైరం కవవలం మతరమ ైనది విరు లదించారు. 

 ఆరుుల జ్నమ స్థ నం ఆరికట్టక్ నుర ంతం – బాల గంగధర్ తిలక్ 

 బాల గంగధర్ తిలక్ తన లదానిి బలరుసతా  రవన గరంధం : ది ఆరికట్టక్ హోమ్ అఫ్ అరున్్. 

 ఆరుుల జ్నమ స్థ నం రిియ అనిది – రోడ్స్ 

 నుమిర్ ట్ భూమి అని ేరకకనిది : లావేన్ 

 ట్టబెట్ నుర ంతం అని అనిది : దయానంద సరసేతి 

 జ్రమని నుర ంతం అని అనిది : .వ.ల ంక 

 ఆరుుల జ్నమ స్థ నం మధు ఆవయా (యురవఴయ) అని వదినిినది – మాక్్ ములు ర్. 

 మాక్్ ములు ర్ లదానిి బలరిచినది : రోడ్స్,లావెన్, కిత్ 



 

 

 ఈళను వరియాలో లభంచిన ‘కవెైట్ ళసనం’ ఇరన్ లో లభంచిన ‘మిట్ని ళసనం’ అఫ్ఘనిస్ా న్ లో లభంచిన 

‘బో  గజ్కకయ’ ళసనాల ఆధారంగ ఆరుులు మధు ఆవయాకు చాందిన లరు అని మాక్్ ములు ర్ 

బలరిచాడు. 

 ఆరుుల సంసకృతి, జీవన ళ ైలి ఆధారంగ ఆరు నాగరికత న  రండు దశలుగ విభజంచ వచ ి. 

 1) తొలి లేద/ ఋగవేద నాగరికత (కిర.ూ.1500 – 1000) 

 2) మలి లేద నాగరికత ( కరర.ూ 1000 – 600)  

 లేదాలన  ఆంగుంలోకి అన వదించడానికి కరణమ ైన వుకిా – మాక్్ ములు ర్  

 The scarced books of east అనే ేరుతో లేదం గరంధాలన  తరుు మా చేస్రు. 

 సంసకృత భాషన  మొదట్గ అధుయనం చేవనది : విలియం జ్కన్  ్

 అభజ్ఞా నళకుంతలం, గీత గోవిందం, మన సమృతి అనే గరంధాలన  ఆంగుంలోకి అన వదించినది – విలియం 

జ్కన్్ 

 భగవత్ గీత, శితోదేశ అనే గరంధాలన  ఆంగుంలోకి అన వదించినది – చార ుస్ విలికన్  ్

 లేదాలకు మరో ేరు అనుౌరుళేయాలు. అనగ మానవునితో సృవించబడలేద , అంట్ల సృఴికరాచే మానవునికి 

అందజ్వయబదడినవి. 

 లేదాలకు మరో ేరు శృతి స్శితుం. 

 రతి లేదానికి అన బంధంగ ఉండేవి సంశితలు, బరహమనాలు, అరణుకలు, ఉనిషతతా లు. 

ఋగ్వేదం: 

 రుగవేదమ్ కిర.ూ. 1500 -1000 మధు రచించబడి ఉండవచని అభరయడినది : వింట్ర్ నిట్ు 

 తొలిలేదం నాగరికతకు రధానమ ైన ఆధారం – ఋగవేదం. 

 లేదాలోు  అతి రచినమ ైన గరంధం – ఋగవేదం 

 రంచంలోనే అతి నుర చినమ ైన గరంధం – ఋగవేదం  

 అంద కవ ఋగవేదం న  ఆది గరంథం అని కూడా లుస్ా రు 

 ఋగవేదం 10 మండలాలుగ విభజంచబడింది. దీనిలోని మొతాం ళలు కల సంఖ్ాు 1028. 

 ఋగవేదం సంసకృత భాషలో దేవనాగరి లిలో రయబడింది. ఐతే ఋగవేదం మలిలేద కలంలో గరంధసాం 

చేవనట్లు  తెలుస ా ంది. 

 రుగవేదంలోని 2వ మండలం న ంచి 7వ మనడలం వరకు సా ఋషతలకు సంభందించినవి. 



 

 

 1,2,8,10 మండలాలు ఋగవేదానికి తరేతి కలంలో చేరిబడినట్లు  తెలుస ా ంది. 

 ఋగవేదం లోని మండలాలు: 

 1) కనే 2) గీత సముడ  3) విశే మితర (మూడో మండలంలోనే గయత్రర మంతరం ఉంది.) 4) లస దేవ   

5) అతిర 6) భరదాేజుడు  7) వశృషతి డు 8) అగరకనే 9) కనేస్ో మ  10) కనే ురుష స కా  

 10 వ మండలంలోని ురుష సతకాంలో చతతర్ వరణ వువసథ  గురించి రస్ా వించబడింది. 

 మొటి్ మొదట్ట స్రిగ శూదర అనే దం ురుష శుకాంలో కనడింద ి

యజుర్వేదం: 

 యజా్ యాగద లన  కరతతవుల నిరేహణలో అన సరించాలి్న దదతతలన  గురించి యజురవేదం 

తెలుుతతంది. 

 ఇది ర ండు భాగలూ  

 


