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વેદકાલન રાજ્ય વ્યવસ્થા 

બાયતીમ યંયા મજુફ કોઇણ ફાફતના સ્રોત વલળે ભાહશતી ભેલલી શોમ ત્માયે તેના મૂ છેક લેદો સધુી 
રફંામ છે. રગબગ ફધા જ ક્ષેત્રભા ંકોઇણ ફાફતને લેદનો આધાય આલાનો પ્રમત્ન થામ છે. છી તે 
વાભાજજક શોમ, આવથિક શોમ, યાજકીમ શોમ, કે છી ધાવભિક શોમ. આ વલેને રગતી વલરુ ભાહશતી લૈહદક 
વાહશત્મભા ંઉરબ્ધ છે, જે પ્રવતાહદત થમેલુ ંછે.  
 

આ વદંબભભા ંજોતા યાજકીમ વ્મલસ્થા અંગે ણ વાયી એલી ભાહશતી લૈહદક વાહશત્મ અને ઉત્તય લૈહદક વાહશત્મભાથંી 
ભી આલે છે. જો કે યાજ્મળાસ્ત્ર વલમક ્ધવતવયનુ ંવાહશત્મ ઇ.વ..ૂ500 આવાવ અસ્સ્તત્લભા ંઆવ્યુ.ં 
 

બાયતભા ંયાજ્મવ્મલસ્થાના ઇવતશાવને આમોના આગભન વાથે વાકંી રેલો ડે છે. આમો બાયતભા ંઆવ્મા ત્માય 
શરેા ંવાભાજજક અને યાજકીમ વસં્થાઓના વનભાભણ વલળેના ખ્મારો સ્ષ્ટ શોમ તેભ જણામ છે. તો ફીજી ફાજુ 
આમો લેૂની વપ્ત વવિંધનુા  પ્રદેળભા ંએક પ્રાચીન વસં્કૃવત અસ્સ્તત્લભા ંશતી. આ વસં્કૃવત વલકવવત સ્લરૂની શતી. તે 
ભોશ-ેજો-દયો અને શડપ્ાના નગય આમોજનો યથી વનવિત થામ છે. 

રાજાની ઉત્ત્તિ :- 

યાજાની ઉત્વત્ત ફાફતભા ંયાજ્મળાસ્ત્રને જુદા જુદા વવ્ધાતંો અભબપે્રત છે. તેભના કેટરાક પ્રાચીન બાયતભા ંયાજાના 
અસ્સ્તત્લ ભાટે કાયણભતૂ શોમ તેભ ભનામ છે.  

દૈવી ત્તિધધાાંત:- 

આ વવ્ધાતં અનવુાય યાજા ઇશ્વયની સષૃ્ષ્ટ છે અને યાજાભા ં દૈલી અંળો-તત્ત્લો શોલાની ભાન્મતા ઇસનુી પ્રથભ 
વદીથી દ્રઢ થમેરી જોલા ભે છે. પ્રાચીન ઇજજપ્ત, સભેુય, ફેફીરોન, ગ્રીવ, યોભ લગેયે દેળોભા ંયાજા દેલોના અંળ કે 
દેલાળંી ગણાતા. હશિંદુ ધભભગ્રથંોભા ં ખાવ કયીને બ્રાહ્મણગ્રથંોભા ંઆ ભાન્મતા વ્માક સ્લરૂે વનરૂવત થમેરી છે. 
ઋગ્લેદ(4,42,8-8)ભા ંભાત્ર એક જ યાજા રુુકુત્વને અધભદેલ તયીકે એક જ પ્રવગેં લણભલામો છે. આભ, યાજા ઇશ્વયનો 
અંળ શતો અને તેનો વલદ્રોશ ઇશ્વયનો વલદ્રોશ ગણાતો. છીથી ભનસુ્મવૃત(7,5,4) વલષ્ણુયુાણ(1,13,14), 

બાગલતયુાણ(4,13,23), ભશાબાયત(12,67,40 થી), નાયદસ્મવૃત(17,26થી), શકુ્ર્નીવત(1,13થી), ભત્સ્મયુાણ લગેયેભા ં
ણ આ ફાફતની ષુ્ષ્ટ થમેરી જોલા ભે છે. 
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શક્તત ત્તિધધાાંત:-  

આ વવિં્ધાતં યાજાની ઉત્વત્ત વૈવનક ફ દ્વાયા આવલબાભલ ાભી શોલાનુ ંભાને છે. બ્રાહ્મણગ્રથંો(ઐતયેમ બ્રાહ્મણ-1,14 

અને તૈવતયીમ બ્રાહ્મણ-2,2,7,2)ભા ંયાજાની ઉત્વત્ત અને યાજદના અભણ અંગે એક કથા પ્રચભરત છે. દેલો અને 
દાનલો લચ્ચે યુ્ ધભા ંદાનલો દેલોને વતત યાજમ આલા રાગ્મા. આના ઉામ તયીકે દેલોએ એક જ વ્મસ્તતભા ં
કેષ્ન્દ્રત યાજ્મ વત્તા બોગલતા યાજાને વનયતુત કયલાનુ ંનક્કી કયુું. અને ત્માય છી વોભ, ઇન્દ્ર, લરુણ લગેયે દેલોના 
વેનાવત તયીકે લણભવ્મા છે. (જૈવભનીમ બ્રાહ્મણ-3.152) 

િામાજિક કરારનો ત્તિધધાાંત:- 

આ વવ્ધાતં અનવુાય જનવમદુામ, શરેા ંપ્રાકૃત દળાભા ંશતો. તે સ્લાબાવલક વગંઠન ાભી સ્લેચ્છાએ યાજ્મરૂી 
વસં્થાનુ ંવનભાભણ કયુું અને તેના અવધષ્ઠાતા તયીકે યાજાની વનભણ ૂકં કયી એભ ભનામ છે.  

કુટુાંબ, વર્ણ અને ધમણનો ત્તિધધાાંત :- 

લૈહદકવાહશત્મભા ં કુરવતને ‘વલળવત’ અને ‘જનવત’ ફનતો લણભવ્મો છે. લૈહદક વભાજ વલવલધ કુટંુફો ‘જન્ભ’, 

‘વલળ’, ‘જન’ લગેયે નાભથી ઓખાતા.ં એજ જ કુટંુફભાથંી ઉતયી આલેલુ,ં એક જ વમશૂભા,ં એક જ લવાશત કે 
ગાભભા ં લવતુ ં કુટંુફ ‘જન્ભન’ તયીકે ઓખાત ુ.ં યસ્ય વફંધં યાખતા ં કુટંુફો વામહૂશક યીતે ‘વલળ’ તયીકે 
ઓખાતા. વલળનો વત ‘વલળવત’ કશલેાતો અને અનેક વલળો બેગા થતા ‘જન’નો વમશૂ ફનતો. એનો ઉહય 
‘જનવત’ કશલેાતો(ઋગ્લેદ-2-26-3, 10-84-4). આ યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે બાયતીમ તેભજ ઇતય બાયતીમ આમભ 
વભાજભા ંયાજ્મ વસં્થાનો ઉદ્ભલ અવલબતત કુટંુફભાથંી થમો શતો. એ જ યીતે લણભ તેભજ ધભભની ફાફતભા ંણ 
કશી ળકામ.  

િપતાાંગ સિ ત્તિધધાાંત :- 

આ વવ્ધાતંનુ ંમૂ કેટરાક વલદ્વાનો ઋગ્લેદના રુુસતૂતભા ંશોલાનુ ંભાને છે. જેની ચચાભ કૌહટલ્મે ોતાના 
અથભળાસ્ત્રભા ંવલસ્તાયથી કયી છે. યાજ્મના ામાભા ંયશરેા ંવાત અંગો- સ્લાભી(યાજા), અભાત્મ(પ્રધાન), 

જનદ(પ્રદેળ), દુગભ(હકલ્રો), કોળ(ખજાનો), ફ(રશ્કય) અને વભત્રનુ ં વલલયણ ભશાબાયત, અથભળાસ્ત્ર, શકુ્ર્નીવત 
લગેયેભા ંછે. 
 

લૈહદક વહંશતાઓ, બ્રાહ્મણગ્રથંો અને ઉવનદોભા ંઅભ્માવ યથી લૈહદક વભમના યાજકીમ વગંઠન વલળેની ઘણી 
ભશત્લની ફાફતો પ્રાપ્ત થામ છે.  
 

લેદ કાભરન યાજકીમ વગંઠન એક ભોટા હયલાય વભાન શત ુ.ં હયલાયભા ંજેભ વૌથી વ ૃ્ ધ રુુની વત્તા ચારે છે, 

તેભ આમોના વલવલધ જનોનુ ંવનમતં્રણ ‘જનવત’ દ્વાયા થત ુ.ં આમો એને યાજા તયીકે ઓખતા.ં લૈહદક આયોના 
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‘જન’ વલવલધ કુટંુફો-જન્ભનોનો વમશૂ શતો. નાના વમશૂને વલળ અને એના મખુ્મ નામકને વલળવત કશતેા. એલા 
ઘણા ંવલળ બેગા થઇ ‘જન’ ફનતો અને તેનો મખુ્મ અવધવત ‘જનવત’ કશલેાતો. જનનુ ંવનલાવ સ્થાન ‘જનદ’ 

કશલેાત ુ.ં જનની દયેક વ્મસ્તત ોતાને ‘સજુાત’ કે ‘વનાભબ’ કશડેાલતી. વાભા વભાજની વ્મસ્તતઓને ‘અન્મનાભબ’ કે 
‘અયણ’ તયીકે ઓખતા. ોતાના જનના ભાણવોને તેઓ ‘સ્લ’ તયીકે ઓખતા. આ પ્રાચીન જનના યશઠેાણ ભાટે 
ળરૂઆતભા ંકોઇ વનમત સ્થાન ન શત ુ.ં ણ ધીભે ધીભે જન સ્થામી ફની વનમત સ્થે લવલાટ કયલા રાગ્મા. તેના 
હયણાભે ‘ગ્રાભ’ નાભની વસં્થા અસ્સ્તત્લભા ંઆલી. જનનો નામક જનવત ‘યાજન’ ણ કશલેાતો. ગ્રાભનો મખુ્મ 
અવધવત ‘ગ્રાભભણ’ તયીકે ઓખાતો. આમોએ બાયતભા ંપ્રલેળ કમો ત્માયે તભેને ‘જનદો’ અને ‘ગ્રાભો’ વલે સ્ષ્ટ 
ખ્માર શતો.  
 

વવિંધ ુવસં્કૃવતના રોકોનો યાજમ કયી આમો પ્રથભ ઉત્તય-વિભ બાયતના પ્રદેળભા ંસ્સ્થય થમા અને ત્મા ંતેણે 
ોતાના વલવલધ જનદો વલકવાવ્મા. ઋગ્લેદભા ં‘ચંજન્મા:’નો ઉલ્રેખ છે, તેભા ંરુુ, મદુ, તલુભસ,ુ દુહ્ુ,ં બાયત લગેયે 
આમોની મખુ્મ ળાખાઓ શોમ તેભ જણામં છે. ઋગ્લેદ ભડં એકથી નલભા ંઆલી અનેક ટોીઓના યાજ્મોના 
ઉલ્રેખ છે.  
 

પ્રત્મેક જન(ટોી)ની વંણૂભ વલળ(જન)ના યાજાની વનભણ ૂકં કયતી. તેનુ ંઆ દ ભોટા બાગે લળંયંયાગત ગણાત ુ ં
અને દૈલી ણ ગણાત ુ.ં રુુઓનો નામક ત્રવદસ્ય ુોતાને અધભ દેલતા ગણાલતો લણભલામો છે(ઋગ્લેદ-7-5-7). 

યસ્યની વભજૂતી અને યંયા દ્વાયા એવુ ંભનાત ુ ંકે યાજા જનની વાથે કયાય કયતો. તદાનવુાય જન ભાટે તે 
યુ્ ધો કયતો, દુશ્ભનોના હકલ્રા અને ખજાનાઓ કફજે કયતો તથા ‘ઋત’  એટરે વત્મના ભાગે કાભ કયતો. તથા 
પ્રજાના વયંક્ષણ તથા હયારનની તભાભ જલાફદાયી સ્લીકાયતો. પ્રજાને ફાહ્ય તેભજ આંતહયક ળત્રઓૂથી યક્ષતો. 
યાજાની આ પયજના ફદરાભા ંપ્રજા યાજાને ઉત્ાદનનો અમકુ બાગ- ફરી આતી. જનોની અંતગભત લવતી પ્રજા 
વામહૂશક રૂભા ં‘વલળ’ કશલેાતી. ણ યાજનીવતક રૂભા ંતેને યાષ્ર વજં્ઞા આલાભા ંઆલી શતી. ઋગ્લેદના વભમ 
દયવભમાન આમાભલતભનો પ્રદેળ આલા અનેક નાના-ભોટા યાષ્રોભા ંવલબતત શતો. બૌગોભરક દ્રષ્ષ્ટએ આ યાષ્રોનુ ં
લગીકયણ લૈહદક અનકુ્ર્ભભણકાભા ંઆ યીતે આલાભા ંઆવ્યુ ંછે.  

 

(1) ઉત્તય-વિભ ભબૂાગ – કનોજ, ગાધંાય, અભરન, બરાણ, વલાણીત. 
(2) વવિંધ ુનદીનો વિભ ભબૂાગ- અયજીકીમ, વળલ, કેકેમ, વભૃચલતં. 
(3) વવિંધ અને વલતસ્તા (ભફમાવ) નદી લચ્ચેનો ભબૂાગ – મદુ. 
(4) વલતસ્તા નદીનો લૂભ બાગ- ભશલાવૃ, ઉત્તયકુરુ, ઉત્તયભદ્ર. 
(5) આવવકની અને રુષ્ણી નદીના પ્રદેળભા ંઆલેરો ભબૂાગ- ફાલ્શીક, દુહ્,ુતલુભસ ુઅને અન.ુ 
(6) ળતદુ્રી નદીનો લૂભ બાગ- બયત, વત્રત્સ,ુ રુુ, ાયાલત અને શજુ્મ. 
(7) મમનુાના પ્રદેળભા,ં ઉવળનય, લળ, વાલ્લ અને હિવલ.  
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આ ઉયાતં ભત્સ્મ, યજુ્લતં, મક્ષ,ુ વોભક, વળષ્ટ, વળમ્બ,ુ લૈકણભ લગેયે યાષ્રો શતા.  
 

આ ફધા જનોના અને યાષ્રોના વનલાવ સ્થાન મખુ્મત્લે વપ્તવવિંધનુો પ્રદેળ શતો. જેભા ંઆમો લૂભ અને દભક્ષણ તયપ 
પ્રવયતા ગમા તેભ તેભ તે તે પ્રદેળોભા ંનલા નલા યાજ્મો સ્થાવત થતા ગમા. અથલભલેદ(8-21-18)ભા ંવવિંધનુા કાઠંા 
ઉય યાજા વભત્રને અને તેના ઉભયાલોને વયસ્લવત નદીના પ્રદેળભા ંલવતા શોલાના સ્ષ્ટ ઉલ્રેખો છે.  

શાિન પ્રર્ાલ:-  

ઋગ્લેદભા ંળાવન પ્રણાભરનુ ં કેન્દ્ર ‘વલળ’ શત ુ.ં તેભનુ ંયાજકીમ એકભ યાષ્ર વજં્ઞા ાભત ુ.ં જન (જનદ) અને ‘ગ્રાભ’ 

યાષ્્ના અંતગભત યાજકીમ એકભો ગણાતા.ં દયેક એકભ વયંક્ષણની ફાફતભા ં સ્લામત શતો. ગ્રાભ પયતા કોટ – 

હકલ્રાઓ- યુની યચના થતી. તે મણૃ- ભાટી અને ાાણના ફનતા. અને કેટરીક લાય તેભા ંરોખડંનો ઉમોગ 
થતો. રાકડાની કોટથી વયંભક્ષત અને ચોતયપ ખાઇઓ(હયખા) ધયાલતા નગયો ણ યચાતા.  
 

“ગ્રાભ” ઘણ ુકયીને એક જ કુટંુફની વલવલધ ળાખાઓના સ્ત્રી – રુુોના વનલાવનુ ંભશત્લનુ ંસ્થાન શત ુ.ં આ કુટંુફનો 
લડો ‘કુરા’ કશલેાતો અને તે જ તેના ગ્રાભનો ‘ગ્રાવભણ’ ફનતો. તે મષુ્લ્ક અને રશ્કયી વત્તાઓ ધયાલતો. યુ્ ધ 
વભમે તે વેનાનીનુ ંદ ણ ધાયણ કયતો અથલા ‘વેનાની’ તયીકે તે લખતે વનયતુત થમેર વ્મસ્તતના શાથ નીચે 
કામભ કયતો, ણ ળાવંત કાભા ંતો તેનુ ંજ દ ભશત્લનુ ંઅને વનણાભમક ગણાત ુ.ં ઋગ્લેદભા ંલભણિત દાળયાજ્ઞ યુ્ ધભા ં
તેનો ખ્માર આલે છે.  

વૈદદકયગુ સિમાાં રાજા: 

લૈહદક યગુભા ંયાષ્ર મા જનદનો અગ્રણી ‘યાજા’ કશલેાતો. ઋગ્લેદભા ંયાજાને વશામક અભરદાયો –વેનાની ગ્રાભભણ 
અને યુોહશતના ઉલ્રેખો છે. વેનાની રશ્કયી ફાફતોનો મખુ્મ અવધકાયી, ગ્રાભભણ ગ્રાભ લશીલટ ય દેખયેખ 
યાખનાય અને યુોહશત ધભભગરુુ શોલાનુ ંજણામ છે. વાભાન્મત: યાજાનો તુ્ર વતાના મતૃ્ય ુફાદ યાજદ ભાટે 
રામક ગણાતો. યંત ુ‘વલળ’ એટરે કે પ્રજા જ યાજાની વદંગી કયતી. તેથી જો યાજતુ્રની મોગ્મતા શોમ તો જ 
તેને યાજદ ભતુ.ં અથલભલેદ(3-4-2)ભા ંએક ભતં્રભા ંકહ્ુ ંછે કે “પ્રજા યાજદ ભાટે તભાયી વદંગી કયી છે. 
યાષ્રરૂી ળયીયના વલોચ્ચ સ્થાન ય તભે આનસ્થ શો અને ત્મા ંયશીને ઉગ્ર ળાવકની અદાથી વલભ વંવતનુ ંમોગ્મ 
વલબાજન કયો.” આ ભતં્ર યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે પ્રજા યાજાની વદંગી કયતી અને વલભ સ્લીકૃવત ફાદ તે વ્મસ્તત 
યાજદને ાભતી. લયણી ાભેરા યાજાને ઉદે્દળીને અથલભલેદ(6-88-1,2)ભા ંએનુ ંઅભબલાદન કયતા ંકહ્ુ ંછે કે “અભે 
તભારંુ શભલૂભક અભબલાદન કયીએ છીએ. ધલૃની ભાપક તભે અભાયી લચ્ચે અવલચર યશો અને તભાયી ાવેથી 
યાષ્રના અવધકાયો છીનલી રેલા ડે તેલી ઉસ્સ્થવત ન થાઓ. અશીં યશીને તભાયો ઉત્કભ થાઓ.” અથલભલેદની આ 
ઋચાઓ યથી વનવિત થામ છે કે પ્રજા જેને યાજા તયીકે વનયતુત કયતી તે જો અનીવતનુ ંઆચયણ કયે કે યાષ્ર 
વલયોધી કૃત્મો કયે તો તેની ાવેથી વત્તા છીનલી રઇ ળકામ. “તભાયી ાવેથી યાજદ છીનલી ન રેવુ ંડે” તે 
ઉસ્તતભા ંચેતલણીનો સ્ષ્ટ સયૂ છે. વનયતુત કયેરા ંયાજાને દેલજન જેટલુ ંભાન અાત ુ.ં તેભ છતા ંકેટરામે 
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યાજાઓને દભ્રષ્ટ કમાભના ણ ઉલ્રેખો જોલા ભે છે. તો કેટરીક લખતે દભ્રષ્ટ કમાભ છી તે જ યાજાની 
યાજદ ય નુ: વનયસુ્તત થઇ શોલાના દાખરા ણ ઋગ્લેદભા ંઅને બ્રાહ્મણગ્રથંોભા ંલણભલામા છે. જેભ કે “અભે 
તને પયી ફોરાલીએ છીએ. ત ુ ંતાયા ંદ ય પયી ભફયાજભાન થા. પ્રજા તને પયી યાજા ફનાલે છે, તો ત ુ ંશે્રષ્ઠ 
રુુોની આજ્ઞાનુ ંારન કય(અથલભલેદ- 3-4-6)”. તો અન્મ જગ્માએ દુષ્ટ યાજાનો નાળ કયલાભા ંભદદરૂ 
મજ્ઞવલવધ યુોહશત કયતો દળાભલામો છે(તાડંય બ્રાહ્મણ-6-6-5). વતત દવ ેઢીથી યાજદ બોગલતા ંલળંના દુષ્ટઋત ુ
ૌંવામનને વજંમે દભ્રષ્ટ કયી તેને યાજ્મભાથંી તગેડી મકૂ્યો શતો.  
 

યાજદની પ્રાપ્પ્ત લખતે યાજા પ્રજાારનની પ્રવતજ્ઞા કયતો. આ પ્રવતજ્ઞા યાજા તોડે તો પ્રજાને દભ્રષ્ટ કયલાનો 
અવધકાય શતો(અથલભલેદ-3-4-7). આથી યાજા દૈલી અવધકાય ધયાલતો શોલાની ભાન્મતાનો વનદેળ લૈહદક વહંશતાભા ં
ક્યામં ભતો નથી.  
 

પ્રજાને ધન અને લૈબલની પ્રાપ્પ્ત કયાલલી તે યાજાનુ ંકતભવ્મ રેખાત ુ.ં જનદોની વકર ભવૂભ ય વામહૂશક 
સ્લાવભત્લ ગણાત ુ.ં આથી જે કંઇ આવથિક ઉત્ાદન થતુ ંતે ફધ ુપ્રજાભા ંન્મામવય વલતયણ થતુ.ં જે યાજાના નેતતૃ્લ 
નીચે થત ુ.ં આ કાયણે યાજાને અથલભલેદભા ંધન-વંવતનુ ંવલબાજન કયનાય કયનાય કહ્યો છે. તેના ફદરાભા ંયાજાને 
પ્રજા ફરી-બાગ આતી. આ અથભભા ંયાજા પ્રજાનો વેલક શોલાથી અથલભલેદ19-37-3)ભા ંયાજાને યાષ્રભતૃ્મ કહ્યો છે. 
એટલુ ંજ નશી યાષ્રભા ંયાજા ભતૃ્મ એટરે વેલક અને પ્રજા સ્લાભી છે(અથલભલેદ-15-9-1). 

 

પ્રજા યાજાની વદંગી કેલી યીતે કયતી તે વલળે કોઇ સ્ષ્ટત: ઉલ્રેખો ભતા ંનથી. યંત ુઅથલભલેદભા ં“राजानः 
राजकृतः” એટરે કે યાજા ફનાલનાયા યાજાઓના ઉલ્રેખો ભે છે. આથી યાજાની લયણીની જલાફદાયી વલળ-
જનતાની પ્રમખુ વ્મસ્તતઓને ળીયે શોમ તેભ જણામ છે. આ પ્રમખુ વ્મસ્તતઓભા ંસયૂ-વાયથી, ગ્રાભભણ, યથકાય, 

કભૂાભય-કંુબાયનો વભાલેળ થતો શળે. લૈહદક યગુભા ંવભાજ બ્રાહ્મણ, ક્ષવત્રમાહદ લણોભા ંચસુ્તણે લશેંચામેરો ન શતો. 
પ્રત્મેક આમભ યુોહશત, મો્ધો અને કૃક શતો. યુ્ ધના વભમે ળસ્ત્રો ધાયણ કયતો. ફાકીનો વભમ તે ખેતી લગેયે 
વ્મલવામભા ંવ્મવતત કયતો.  
 

આ વભમે કોઇ ણ વ્મસ્તત યાજદને ાભતી કે તયત જ તેના ભસ્તક ય યાજભચન્શના પ્રવતકરૂે ‘ભભણ’ નુ ંપ્રદાન 
કયલાભા ંઆલતુ.ં અથલભલેદભા ંયાજભચન્શને ધાયણ કયનાય યાજા યાષ્રના વલે પ્રમખુ રુુોને તથા જનવભાજના 
પ્રવતવનવધઓને ોતાને વશામ કયલાની પ્રાથભના કયતો દળાભવ્મો છે. બ્રાહ્મણ ગ્રથં લભણિત યાજ્માભબેક વલવધ લખતે 
યાજાની ીઠ ય ય દંડનો આઘાત કયાતો, જે તેના ંકતભવ્મોનુ ંસ્ભયણ કયાલલાની વલવળષ્ટ ્ધવતનુ ંદ્યોતક છે.  
 

યાજાના કભભચાયીઓભા ંવનેાની અને ગ્રાભભણ મખુ્મ શોમ તેભ જણામં છે. યુોહશતનુ ંસ્થાન ણ ઉંચુ ંશત ુ.ં તત્કાભરન 
યાજનીવતભા ંવલશ્વાવભત્ર અને લવળષ્ટ જેલા યુોહશતો અભગ્રભ સ્થાન ધયાલતા. આ યુોહશતો યાજાઓ વાથે 
યણભેદાનભા ંજતા ંઅને યુ્ ધો ણ ખેરતા.ં  
 

ઋગ્લેદભા ંઅનેક દાનસ્તવુતઓભા ંવલવલધ યાજાઓના ઉલ્રેખો છે. આ યથી જણામ છે કે ઋગ્લેદભા ંજે યાજવસં્થા 
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અસ્સ્તત્લભા ંશતી. તેનુ ંસ્લરૂ યાજાળાશી જેવુ ંજણાત ુ ંશોલા છતા ંલાસ્તલભા ંતે જનતતં્ર સ્લરૂ શત ુ.ં ઋગ્લેદભા ં
નોંધામેરા ગણ, ગણવત, જ્મેષ્ઠ લગેયે ળબ્દો ગણતતં્રીમ ફધંાયણના દ્યોતક શોમ તેભ જણામ છે.  

ત્તવદથ:-  

આજના આણા જ્ઞાવતચંો જેલી બાયતીમ આમોની આ પ્રાચીન વસં્થા આમોની વલવલધ ટોીઓભા ંપ્રચભરત શોમ 
તેભ જણામ છે. જેભા ંસ્ત્રી-રુુનુ ંવભાન સ્થાન શત ુ.ં અને ફધી ફાફતોભા ંવભાન બાગ રઇ ળકતી. ટોી દ્વાયા જે 
કંઇ ઉત્ાદન થતુ ંતેની લશેંચણી આ વસં્થા કયતી. આભ, વલદથનુ ંલાસ્તવલક સ્લરૂ યસ્ય વશકાયનુ ંશત ુ.ં લૈહદક 
વભમના યાજકીમ વાલભબૌભ ભડંો વવભવત અને વબા કયતા ં વલદથનુ ં સ્લરૂ જુદા પ્રકાયનુ ંશત ુ.ં કદાચ આ ફનેં 
વસં્થાના ઉદ્ભલનુ ં ફીજ વલદથભા ં યશલે ુ ં શત ુ.ં ઋગ્લેદભા ં આ વસં્થાનુ ં બાયે ભશત્લ શોમ તેભ જણામ છે. જ્માયે 
વલદથના ઉલ્રેખો દય લખતે થમેરા ંછે. 

િભા અને િત્તમત્તત:- 

‘વલળ’ દ્વાયા લયણી ાભેરા ંયાજાને યાજાકામભભા ંભદદ કયનાયી લૈહદક યગુની ફે વસં્થાઓ ‘વવભવત’ અન ે‘વબા’ ના 
નાભે ઓખાતી. યાજકામભભા ંભદદ કયલા ઉયાતં આ ફે વસં્થાઓ યાજા ય વનમતં્રણ ણ યાખતી. એક જગ્માએ 
વબા અને વવભવતને પ્રાથભના કયતા ંયાજા જણાલે છે કે ‘પ્રજાવતની આ ફનેં દુહશતાઓ ભને વતત ભદદરૂ 
યશો.’  વવભવતભા ંકોણ કોણ વભ્મો શતા તે અંગે વનવિત ભાહશતી ભતી નથી. પ્રાચીન ગ્રીક નગય રોકવબાભા ં
પ્રત્મેક નાગહયક વભ્મ તયીકે પ્રવતવનવધત્લ ધયાલતો. લૈહદક યગુભા ંણ આણે ત્મા ંઆલી યીાટી શોલાનો વબંલ 
છે અને આમભ જનદોભા ંજનવખં્માની અવતવપૃ્્ધ થતા ંપ્રવતવનવધ રૂે પ્રમખુ વ્મસ્તતઓ તેભા ંસ્થાન ાભી શોમ. 
 

વવભવતના વભ્મો અને યાજન લચ્ચે અનેક વલમો ય વલચાય વલવનભમ અન ેલાદ-વલલાદ થતા ંશળ,ે એવુ ંછાદંોગ્મ 
(5-3) અને બદૃાયણ્મક (6-2) ઉવનદો યથી જાણલા ભે છે. અથલભલેદના એક સતૂત યથી જાણલા ભે છે કે 
એક વ્મસ્તત પ્રાથભના કયતા ંઝખેં છે કે તે કુળ લતતા ફને અને ોતાના જ્ઞાન અને બાણની છટા દ્વાયા તે ફધાને 
લળ કયે. વલલાદભા ંપ્રવતસ્વધિઓને તે યાસ્ત કયે અને ફીજાઓને ોતાના ક્ષભા ંરે. એ જ ફાફત ઋગ્લેદ (10-

191-3) ભા ંજણાલી છે. વવભવત વભક્ષ બાણ કયલા વભ્મો ઉત્સકુ યશતેા.ં બાણ કયનાય ોતાને એલો તેજસ્લી 
ફનાલલા ભાગંતો કે તેના લચનો ઉથાામ નશીં. વલયોધીઓ પાલી ન જામ તે ભાટે પ્રાથભના કયતા.ં ઋગ્લેદના 
વભમથી જ વબા અને વવભવતનો અભ્યદુમ થમો શોમ તેભ જણામં છે.  
 

વવભવતનો અ્મક્ષ ‘ઇળન’ કશલેાતો. યાજા ણ પ્રવગંોાત વવભવતભા ંશાજય યશતેો. ગૌતભ ગોત્રના આરુણેમ 
ઋવના તુ્ર શે્વતકેત ુાચંાર જનદની વવભવતભા ંગમા શતા ંત્માયે ત્મા ંયાજા પ્રાલાગણ  જ્લૈર શાજય શોલાનુ ં
નોંધયુ ંછે(છાદંોગ્મોવનદ-5-5). વવભવત યાજકામભભા ંભાગભદળભન કયતી. અથલભલેદ(5-12-1,2)ના એક ભતં્રભા ંયાજા 
પ્રાથભના કયતા ંજણાલેં છે કે ‘વબા અને વવભવત પ્રજાવતની દુહશતાઓ છે, તે ભારંુ યક્ષણ કયો. તે ભને વમભુચત 
ભાગભદળભન આો.’  
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આભ, ફનેં વસં્થાઓભા ંવતય એટરે કે વ ૃ્ ધ રુુો બેગા થતા ંઅને વમભુચત બાણ દ્વાયા યાજાને ભાગભદળભન 
આતા.ં પ્રાચીન જનદોભા ંજે વલવલધ નેતાઓ ળાવનકારભા ંબાગ રેતા તેભને કુરવ ૃ્ ધ કહ્યા છે. તે જે યીતે 
ગ્રાભનેતાઓને ગ્રાભવ ૃ્ ધની વજં્ઞા આી છે. વ ૃ્ ધો લૈહદક કારભા ં‘વતય’ તયીકે ઓખાતા.ં 
 

વબા અને વવભવતના સ્લરૂ ય અથલભલેદ(8-10-1) સતૂતભા ંસુદંય પ્રકાળ ાડે છે. આ સતૂતભા ંકહ્ુ ંછે કે શરેા ં
વલયાટ અયાજકતા અથલા યાજ્મવલશીન દળા શતી. આ અયાજકતાનો ફધાને ડય રાગલા ભાડંયો. આથી વલયાટ 
દળાભા ંિાવંત આલી અને એ ગશભત્મ-હયલાયભા ંહયલતભન ાભી. ગશભત્મભા ંહયિલતભન થતા ંગ્રાભ વગંઠનની 
દળા ઉદબલી અને ગ્રાભ વગંઠનના હયણાભે વબા અને વવભવત જેલી વસં્થા અસ્સ્તત્લભા ંઆલી.  
 

આ સતૂત પ્રથભ હયલાય છી જન અને અંતે જનદનો િવભક વલકાવ સચૂલે છે. અને વબા અને વવભવત 
જનદની યાષ્રીમ વસં્થા શોલાનુ ંનક્કી કયી આે છે.  
 

વવભવત વભગ્ર વલળ-પ્રજાનુ ંપ્રવતવનવધત્લ ધયાલતી શોલાથી વબા કયતા ંતે ઘણી ભોટી વસં્થા શતી. યાષ્ર અંતગભત 
વલભ ગાભોના ગ્રાભભણઓની તે ફનેરી શતી. યંત ુવબાભા ંગણી-ગાઠી વ્મસ્તતઓને સ્થાન ભતુ.ં વબા અને 
વવભવતનો કામભ પ્રદેળ યાજકામભભા ંભદદ આલાનો શતો. જો કે યાષ્રનુ ંપ્રધાન ન્મામરમ વબા શતી. વબા અને 
વવભવતન વભ્મો યસ્ય વશકાયથી કામભ કયતા.ં ઋગ્લેદ(10-191-2,4) નો એક ભતં્ર આ ફનંે વસં્થાઓના વભ્મોને 
ઉદે્દળીને કશ ેછે- ‘તભે એક વાથે ભીને યશો, એકફીજાને ભી તભે એક લાત કયો, તભાયા ંભન એક શો, લૂભકાભા ં
દેલતાઓ જેભ વભાન રૂભા ંભચિંતન કયતા ંતેભ તભે લતો. તભાયા-ંભતં્ર નીવત એક શો. તભાયા ંવલચાયો તથા 
વનણભમો એક શો, અને પ્રવન્નતાલૂભક એકફીજાના વશામક ફનીને વલચાયો.’ 
 

ઋગ્લેદભા ંવબાને વલમ કયતા ંઅનેક ભતં્રો છે. ‘તે વદા વબાભા ંજામ છે.’ વબાના વભ્મો ‘વબેમ’ તયીકે ઓખાતા.ં 
‘सभेयो युवा’  

િભાનો કાયણપ્રદેશ:- 

વબા એ પ્રજા દ્વાયા ચ ૂટંી કાઢેરા ંભાણવોનુ ંએક સ્થામી ભડં શોમ તેભ જણામં છે. અને તે વવભવતની વત્તા શઠે 
કાભ કયત ુ.ં વબાનો વલવળષ્ટાવધકાય યાષ્રના ન્મામારમનો શતો. આ કાયણે વબાને નાહયષ્ટ તયીકે ઓખાલી છે. 
વામણાચામભ નાહયષ્ટનો અથભ આતા ંજણાલેં છે કે તોડી અથલા બગં ન કયી એલો. ઘણાઓંના ઠયાલનો અભર 
કયનાય વસં્થા. વબાનુ ંમખુ્મ કામભ ન્મામ વલમક શોલાથી તે વવભવતથી જુદી ડતી. તેભા ંન્મામ રેલા આલનાય 
વ્મસ્તત ‘વબાચય’ કશલેાતી. ભૈત્રામણી વહંશતાએ વબાને ‘ગ્રાભલાહદન’નુ ંન્મામારમ કહ્ુ ંછે. વબાભા ંન્મામ 
વલતયણનુ ંકાભ થત ુ ંશોલાથી તે લાયંલાય ભતી શળે, તેવુ ંઅનભુાન થઇ ળકે છે. મજુલેદવહંશત(4-7-4) વબાના 
અ્મક્ષને ‘વબાવત’ તયીકે ઓખાલે છે. 
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વવભવત ઘણુ ંકયીને કામદાઓ ઘડનાયી વસં્થા શતી. યાજાની લયણી વવભવત કયતી અને વબા તેનો સ્લીકાય કયતી. 
મજુલેદના લણભનો યથી તો જણામં છે કે વબાનો અ્મક્ષ ‘વબાવત’ યાજાથી ભબન્ન શતો અને યાજા વબાના 
ભતંવ્મો અનવુાય લતભતો.  
 

આભ, લેદકાભરન ળાવન ્ધવત ઘણી જ મતુત અને રોકળાશી મજુફની શતી. 

 

િાંદભણગ્રાંથ:- 

(1) લેદબાષ્મ ગ્રથંભારા શ્રેણી, અથલભલેદ વહંશતા વલવધ બાા બાષ્મ, રેખક:- આચામભ શ્રીવલષ્ણદેુલ વાતંલેકય 
હંડત, ભધયુ જ્મોત ્સ્ટ વચંાભરત, લેદ પ્રકાળન વવભવત. 
(2) લૈહદક વળંોધન ભડં દ્વાયા પ્રકાવળત, ઋગ્લેદ વહંશતા, શ્રીભત્વામણાચામભવલયભચત બાષ્મ વભેત, ળાકે – 1858 

(3) હશન્દુ યાજ્મ ્ધવતનો ઇવતશાવ, રેખક:- ડાભ. કે.એપ. વોભયુા,  યવુન. ગ્રથંવનભાભણ ફોડભ, ગજુયાત યાજ્મ 

*************************************************** 

પ્રા. કે. એમ. ચાવડા 
વસં્કૃત વલબાગ 

એભ.એન.કોરેજ, વલવનગય 
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