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અથર્વર્ેદમાાં રાષ્ટ્ર વર્ષયક ચ િંતન


પ્રસ્તાર્ના
अथर्वन ् ઋષિના નામ પરથી આ વેદન ું નામ 'अथवर्ेद' પડય.ું અથવવવેદની શૌનક શાખાની સુંહિતામાું ૨૦

કાુંડ, ૭૩૦ સ ૂકત અને ૫૯૮૭ મુંત્રો છે . અથવવવેદ મુંત્રોના દ્રષ્ટા અથવવન ્ ઋષિ છે .
अथर्वन ् શબ્દની વ્યાખ્યા અને ષનવવચન ષનરક્તમાું મળે છે . ષનરક્ત અનસાર थर् ्व

ધાત ગત્યથવક છે .

थर्वन ् નો અથવ ગષતશીલ અને अथर्वन ् નો અથવ ગષતિનન, ષન્ચલલ, ્થથર૧ થાય છે . ગોપથ બ્રાહ્મણ અનસાર

(अथर्ववक्) થી अथर्वव શબ્દ બને છે . अथर्वव એ પ્રજાપષતન ું નામ છે . આ વ્યત્પષિ અનસાર ગષતિનન અથવા
ષન્ચલલ ભાવ રાખવાવાળા વ્ય્ક્તને अथर्वव કિે છે . અથાવત ્ યોગી એવો અથવ થાય છે .
અથવવવેદમાું ષવપલ પ્રમાણમાું ષવિય વૈષવધ્ય જોવા મળે છે અિીં અથવવવેદ અને તેના ભ ૂષમસ ૂક્તમાું
રાષ્રનય એકતાને સદ્રઢ કરતા રાષ્ર ષવિયક ષવચારોન ું ચચિંતન જોવા મળે છે . જે જદાું જદાું ષવચારોન ું એકનકરણ
થઈને રાષ્રવાદ ઉભો કરે છે તે દ્રઢ ચચિંતનને મ ૂકવાનો મારો પ્રયત્ન છે .


દે શ અને રાષ્ટ્ર
અથવવવેદમાું એક જ થથાને 'દે શ' શબ્દનો પ્રયોગ જોવા મળે છે . જેમાું દે શ ઉપર આવનાર સુંકટના

ષનવારણ માટે શાુંષતની પ્રાથવના કરન છે .૨
'રાષ્ર' શબ્દનો ઉલ્લેખ અથવવવેદમાું અનેક થથાનોમાું જોવા મળે છે .૩


રાષ્ટ્રન ાં સ્ર્રૂ૫
રાષ્રની ઉત્પષિના ષવિયમાું કિેવાય ું છે કે રાષ્રની ઉત્પષિ પરમાત્માથી થઈ છે . તેનાથી જ રાષ્રનય

ભાવના મળન, રાષ્રનય ભાવના આવતા જ શત્રઓનો નાશ થયો. રાષ્રમાું ષનભવયતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો, દ્યલોક
અને પ ૃથ્વી લોકની શ્ક્ત વડે ધન-ધાન્યની સમધ્્ ૃ ધ્ધ પ્રાપ્ત થઈ૪ રાષ્રને કેવી રનતે મજબ ૂત બનાવી શકાય
તેના પર ષવચાર થયો અને કેટલાક ષનયમોની વ્યવથથા કરવામાું આવી. ષનયમોના પાલનથી કોઈ દે શ અથવા
રાષ્રની ઉન્નષત થઈ શકે છે જેમ કે ૧. सत्यं

बह
ृ त् -

મિાન સત્યને અપનાવવ ું જોઈએ. સત્યભાિણ સત્યવ્યવિાર, આચારષવચારમાું સત્યની પ્રમખતા િોવી જોઈએ.

૨. ऋतम ् उग्रम -

પદાથોન ું યથાથવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવ ું અને પ્રાકૃષતક ષનયમોન ું પાલન કરવ.ું

૩. दीक्षव -

કમવઠતા અને નક્કન કરે લા કાયોને પ ૂરા કરવા કટનબધ્ધ રિેવ ું .
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૪. तप -

તપથવી જીવન િોવ ું જરૂરન છે

૫. ब्रह्म -

બ્રહ્મ જીવનમાું આ્થતક રિેવ ું અને બ્રહ્મની સિા થવીકારવી.

૬. यज्ञ -

ષવશ્વવ્યાપી યજ્ઞને જોઈ પોતાના જીવનને યચજ્ઞય બનાવવ.ું પોતાના
જીવનને રાષ્રની સુંપષિ સમજી કાયવ કરવ.ું

૫

આવી રનતે અથવવવેદમાું પોતાના રાષ્રને સવોિમ બનાવવાનો ઉલ્લેખ છે .
ઉિમ રાષ્ર બનાવા માટે આવશ્યક છે તેમાું સખ અને સમદ્ધૃ િનો વધારો કરવો રાષ્રમાું ઘી, દૂ ધ વગેરેની સમ ૃદ્ધિ
વધારવી.૬


રાષ્ટ્રીય એકતા
અથવવવેદના સમયમાું રાષ્રમાું પાુંચ પ્રકારની પ્રજા િતી. બ્રાહ્મણ, ક્ષષત્રય, વૈશ્ય, શદ્ર અને ષનિાદ

અથવા અષતશદ્ર તે બધી પ્રજા પ ૃથ્વીના પત્રો િતા, તેથી બધાને સમાન અષધકાર પ્રાપ્ત થવો જોઈએ.૭ રાષ્રમાું
ઉચ્ચકોહટ અને ષનમ્નકોહટ

પ્રકારના વ્ય્ક્ત િોય છે . તેમાું ઉચ્ચ-નીચનો ભેદ જોયા ષવના ષમત્રતા અને

એકતાનો ભાવ િોવો જોઈએ.૮ નાના-મોટા બધાને સમાન અષધકાર પ્રાપ્ત થાય, બધા મળનને દે શની રક્ષા કરે ,૯
પ્રત્યેક રાષ્રમાું જનતા બધા પ્રકારની િોય છે . પ ૃથ્વી આ બધાને ધારણ કરે છે . આ પ્રકારે રાષ્રમાું પણ ભલાબરા માણસોન ું ધ્યાન રાખવ ું જોઈએ.૧૦ રાષ્રની પ્રજા વીર િોવી જોઈએ. તેની પાસે ઉિમ શસ્ત્ર - અસ્ત્રો િોવા
જોઈએ, રાષ્રમાું અક્ષય ક્ષાત્રબળ િોવ ું જોઈએ.૧૧
સમવેશ્ય રાષ્ર તે છે જયાું સજ્જન, સચ્ચહરત્ર, ધમાવત્મા અને આદશવ વ્ય્ક્ત રિે છે . તેમના રિેવાથી તે
રાષ્રમાું પ્રવેશ અને ષનવાસ યોગ્ય બને છે . ષવદે શી પણ તે રાષ્રમાું આવીને ષનવાસ કરવો ઉચચત સમજે છે
આવા વ્ય્ક્તઓથી રાષ્ર ષવશાળ અને ષવપલ કનષતિવાળું બની જાય છે .૧૨ જે રાષ્રમાું પ્રજાની ઉન્નષત િોય છે . તે
રાષ્ર પ્રષતહદન ઉન્નષત કરે છે . આથી જ કિેવાય થે કે - રાષ્રની ઉન્નષત માટે પ્રજાની ઉન્નષત આવશ્યક છે .૧૩ લોકો
વચ્ચે પારથપહરક ફાટફૂટ ન િોવી જોઈએ.૧૪


સાંગઠન અને સામાંનસ્ય થકી રાષ્ટ્રીય એકતા
અથવવવેદમાું સુંગઠન અને સામુંનથયની વ્યાખ્યા ષવથતારથી કરન છે બધા જ િળનમળનને ષવચાર-

ષવષનયમ કરે , પરથપર સુંપકવ વધારે અને બધાના મન સમાન િોય,૧૫ બધા જ એક બની કાયવ કરે ,૧૬ બધાના
સુંકલ્પ, ષવચાર, હૃદય અને મન સમાન િોય,૧૭ દે વતા ઘણી સાવધાની પ ૂવવક પ ૃથ્વીની રક્ષા કરે છે . તે જ પ્રકારે
મનષ્યની ફરજ છે તે પણ પોતાના રાષ્રની સાવધાની પ ૂવવક રક્ષા કરે .૧૮
રાષ્રનય એકતા અ્ગ્ન છે તે િુંમેશા પ્રજ્જવચલત રાખવી જોઈએ. રાષ્રનય એકતા જાળવી રાખવા માટે
પરથપર ષવરોધ ઉભો કરે તેવી વાતો ન કરવી જોઈએ આ અ્ગ્નને સદભાવના પ્રજ્જવચલત રાખવી જોઈએ.૧૯
જે અસુંતષ્ટ અને ષવરોધી છે તેને પ્રેમથી સન્માગવ પર લાવો,૨૦ પરથપર પ્રેમથી રિે, ષવવાિથી પરથપર બુંધાય
ૂ અને ગાય વગેરે પશપાલક રાષ્રના પોિક છે .૨૨ રાષ્રની ઉન્નષત માટે
તે જરૂરન છે .૨૧ અન્નના ઉત્પાદક ખેડત
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આવશ્યક છે શત્ર પોતાનો િોય કે પરાયો, થવદે શી િોય કે પરદે શી બધાનો નાશ કરવો જોઈએ.૨૩ જેથી રાષ્રની
એકતા અખુંહડત રિે છે .


‘ભ ૂવમસ ૂક્ત’ રાષ્ટ્રગાનન ાં કાવ્ય
અથવવવેદના ભ ૂષમસક્તના અષધષ્ઠાતાના દે વતા ભ ૂષમ છે આ સ ૂક્ત ‘પ ૃથ્વીસ ૂક્ત’ તરનકે જાણીત ું છે .

અથવવવેદનાું દ્વાદશ-કાુંડનો પ્રારું ભ ત્રેંસઠ મુંત્રના ‘ભ ૂષમસ ૂકત’થી થાય છે . વેદમ ૂષતિ સાતવલેકરજીએ આ સ ૂક્તને
“માત ૃભ ૂષમન ું વૈહદક ગીત” કિય ું છે .


ભ ૂવમસ ૂક્તન ાં રસદશવન
સમગ્ર પ ૃથ્વીની ઉન્નષત થકન રાષ્ર કે દે શની ઉન્નષત થાય છે . તે સમજી શકાય છે જેવી રનતે સુંતાનો અને

માતા-ષપતા વચ્ચે જે બુંધત્વની ભાવના િોય છે તેવી રનતે રાષ્રને દે વ કે ષપતા માનવાથી અને પ ૃથ્વીને ‘માતા’
માનવાથી ષવશ્વબુંધત્વની ભાવના ઉભી થાય છે . આ સ ૂક્ત સમગ્ર ષવશ્વ માટે ભ ૂષમને ‘માતા’ માનવાની ભાવના
પ્રગટ કરે છે मवतव भूममिः पुत्रो अहं पथृ थवयविः।(१२.१.१२) રાષ્ર રાષ્ર વચ્ચે થતાું સુંઘિવના ષનવારણ માટે આ
સ ૂક્ત કિે છે કે રાજનીષતની દ્રષ્ટનએ રાજા પ ૃથ્વીનો પાલક ષપતા કે પષત છે . પ્રજાએ તેને અનસરવાન ું છે .૨૪ જો
કે પ ૃથ્વી કોઈની પત્ની નથી તે તો પ્રજાનોની પાલક પત્ની છે .

૨૫

અન્ત્યેષ્ષ્ટસ ૂક્તમાું પ ૃથ્વીને દયાળ (सश
े व) માતા કિનને કિય ું છે કે મનષ્ય મરણી પામી તેની પાસે જાય
ु र्
છે . તેથી તે ‘માતા’ છે .૨૬ આ ષવચાર કષવનો ક્રાન્તદશી જણાય છે . ભ ૂમીસ ૂક્તન ું ગીત ભારતભ ૂષમન ું માત ૃભ ૂષમ
ગીત છે . પ્રત્યેક દે શને પોતાન ું રાષ્રગીત િોય છે . તેની તલના કરતા આ રાષ્રગીત ષવશ્વના પ્રજાજનોને
ષવશ્વબુંઘત્વની ભાવના અપે છે .૨૭
આ સ ૂક્તમાું સમાનતાનો મિાન ષસિાુંત પણ જોવા મળે છે असबवंध मध्यतो मवनर्वनवं यस्यव उद्धतिः
प्रर्तिः समं बहु। (१२.१.२) માનવો વચ્ચે ઉંચ - નીચના ભાવો જણાય છે . છતાું પણ તેમની વચ્ચે ઘણી જ
સમાનતા છે ઋગ્વેદનાું બે મુંત્રોમાું કહ્ ું છે કે – ભાત ૃથવરૂપે સૌ સમાન જન્મવાળા છે . કોઈ ઉતરતા કે ચહડયાતા
નથી.૨૮


દે શરક્ષણ ભાર્ના
ઋષિઓ પોતાના જ્ઞાન, તપ અને દનક્ષા વડે

સમથત રાષ્રના કલ્યાણને ઈચ્છતા િતા તે એવા કાયો

કરતા િતા કે રાષ્રને બળ અને તેજથવીતા પ્રાપ્ત થાય. દે વો પણ ઋષિને નમન કરે છે . જે દે શના સન્યાસી,
મિાત્માઓ તપ અને ષવદ્યાથી રાષ્ર કલ્યાણની કામના કરતા િુંમેશા કાયવશીલ િોય તે દે શ ચોક્કસ દે વતાઓ
માટે પણ થપ ૃિણીય બને છે . દે શ રક્ષણની ભાવના આ સ ૂકતમાું પદે પદે જોવા મળે છે . જેમ કે दे र्व
असरु वनभ्यर्तवयत ्। અથાવત દે વોએ અસરોને પરાજજત કયાવ , (૧૨.૧.૫), શચીપષત ઈન્દ્રે પ ૃથ્વીને પોતાના માટે

શત્રરહિત કરન (૧૨.૧.૧૧), િે ભ ૂષમ અમારા શત્રૂઓને દૂ ર કરો (૧૨,૧,૧૪), જે અમને ષપ્રય ન િોય તેને અલગ
રાખો (૧૨.૧.૩૦), શત્રઓ અમારાથી ચહડયાતા ન બને (૧૨.૧.૩૨), દે વતાઓને િણતા દથયઓને દૂ ર કરો
(૧૨.૧.૩૭), તે ભ ૂષમ અમારા શત્રઓને દૂ ર ભગાડો (૧૨.૧.૪૧), હ ું ષવજયી બન ું. (૧૨.૧.૫૪) વગેરે ચચિંતન
દ્વારા અિીં. થવદે શ રક્ષણની ભાવના રજૂ થઈ છે .
3|Page

KCG-Portal of Journals



ઉપસાંહાર
પ ૃથ્વી માતા છે અને આપણે તેના પત્ર છનએ.૨૯ આ મુંત્ર દ્વારા આત્મીય અને તાદાત્મ્યની થથાપના

કરવામાું આવી છે . આ પ ૃથ્વી ત્રણેય લોકમાું ઉિમ છે .૩૦ માત ૃભ ૂષમન ું િુંમેશા ગણગાન કરવ ું જોઈએ.૩૧ માત ૃભ ૂષમ
માટે જરૂરનયાત પ્રમાણે બચલદાન માટે તૈયાર રિેવ ું જોઈએ.
पयं तुम्यं बमि हत्तिः स्यवम। (अ० १२.१.६२)
આ રનતે અથવવવેદ રાષ્રનય એકતા અને રાષ્રવાદની ષવભાવના આપી તેનાું સિાયક અને અવરોધક
પહરબળોની ચચાવ કરે છે . સુંગઠન, સાુંમનથય દે શરક્ષણની ભાવનાને મ ૂષતિમત
ું કરે છે . આપણી પ્રાચીનતમ
માત ૃભ ૂષમની કલ્પનાને જીવુંત રાખે છે .
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