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ભર્તહુરરની ઉગ્રહમીમાાંસા – એક અભ્યાસ 

લૈમાકયણ બર્ ૃશૃરય વલયચિત લાક્યદીમ બ્રહ્મ, લાક્ય અને દ એભ ત્રણકાાંડોભાાં વલબક્ત છે. આ ત્રણ ૈકીના 
ર્તૃીમકાાંડના ઉગ્રશવમદેુ્દળભાાં ઉગ્રશ વલળેની િિાૃ કયલાભાાં આલી છે.  
 

ઉગ્રશ ળબ્દ ાચણવનના લૂૃલતી આિામોનો શોમ તેભ જણામ છે. તેભ છત્ાાં વનરૂક્ત અને પ્રાવતળાખ્મોભાાં આ 
ળબ્દોનો પ્રમોગ નથી ભતો. યાંર્ ુકાત્મામન તાંજચર લગેયેએ આનો વ્મલશાય ારયબાવક ળબ્દના રૂભાાં કમો 
છે. ાચણવન સતૂ્રોભાાં આ ળબ્દ ભતો નથી. ાચણવનનુાં એક સતૂ્ર “चरू्णान्यप्रणणर् षष्ठयण:” (૬/૨/૧૩૪) નો ાઠબેદ 
‘चरू्णादीन्यप्रणण्युऩग्रहणत”् આ રૂભાાં ભે છે. તેનો ઉલ્રેખ કાવળકાભાાં લાભને કમો છે.(૧) આભાાં ઉગ્રશ ળબ્દ 
પ્રમોજામો છે. લાભનના ભતાનવુાય લૂાૃિામો ષ્ઠમન્તને ઉગ્રશ કશતેા શતા.(૨) ણ આખ્માતગમ્મ ઉગ્રશ 
ષ્ઠમન્ત ઉગ્રશથી ચબન્ન છે. આખ્માતગમ્મ ઉગ્રશ ળબ્દનો પ્રમોગ કાત્મામને “उऩग्रहप्रततषेधश्च” ( લાવતિક 
૩/૨/૨૨૭) ભાાં કમો છે. ભશાબાષ્મભાાં ારયબાવક ઉગ્રશ ળબ્દનો વ્મલશાય ઘણા સ્થે જોલા ભે છે. જેભ કે 

न तनष्ठण ऩरस्यणनुप्रयोगेर् ऩुरुषोऩग्रहौ विशवेषतौ स्यणतणम ्! (महणभणष्य – 3-૧-૮૦) 

ઉગ્રહની રરભાષા: 

સ્કન્દસ્લાભીએ ઉગ્રશનુાં સ્લરૂ દળાૃલતા તેને કર્ ૃગૃાભી અને યગાભી રક્ષણલાળુ ભાન્યુાં છે. આત્ભનેદના 
ઉચ્િાયણથી પર કર્ ૃગૃાભી જણામ છે અને યસ્ભૈદના ઉચ્િાયણથી પર યગાભી જણામ છે. એભ રક્ષ્ભણ ્સ્લરૂ 
વનરુક્તબાષ્મમ ્ભાાં જણાલે છે.(૪) જજનેન્રબદુ્ધિ અનવુાય ઉગ્રશ એક પ્રકાયનો રિમાવલળે છે.(૫). યાંર્ ુતેનાથી 
આત્ભનેદ અને યસ્ભૈદ એટરા ભાટે ગરૃશત છે કે તે જ તેની અચબવ્મક્ક્તભાાં વનવભત્ છે. આ ફધી જ ઉક્ક્તઓનો 
આધાય લાક્યદીમ છે.ઉગ્રશની રયબાા લાક્યદીમભાાં જ વલૃપ્રથભ જોલા ભે છે.  
य आत्मनेऩदणद् भेद: िचणचचदर्ास्य गम्यते अन्यतचणवऩ ऱणदेशणन्मन्यते तमुऩग्रहम ्! (લાક્યદીમ – ૩ ઉગ્રશ 
વમદેુ્દળ – ૩) 

દૈવી સસધધાાંત:- 

આ વવધધાાંત અનવુાય યાજા ઇશ્વયની સષૃ્ષ્ટ છે અને યાજાભાાં દૈલી અંળો-તત્ત્લો શોલાની ભાન્મતા ઇસનુી પ્રથભ 
વદીથી રઢ થમેરી જોલા ભે છે. પ્રાિીન ઇજજપ્ત, સભેુય, ફેફીરોન, ગ્રીવ, યોભ લગેયે દેળોભાાં યાજા દેલોના અંળ કે 
દેલાાંળી ગણાતા. રશિંદુ ધભૃગ્રાંથોભાાં ખાવ કયીને બ્રાહ્મણગ્રાંથોભાાં આ ભાન્મતા વ્માક સ્લરૂે વનરૂવત થમેરી છે. 
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ઋગ્લેદ(4,42,8-8)ભાાં ભાત્ર એક જ યાજા રુુકુત્વને અધૃદેલ તયીકે એક જ પ્રવાંગે લણૃલામો છે. આભ, યાજા ઇશ્વયનો 
અંળ શતો અને તેનો વલરોશ ઇશ્વયનો વલરોશ 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 લગેયેભાાં 
ણ આ ફાફતની ષુ્ષ્ટ થમેરી જોલા ભે છે. 

શક્તત સસધધાાંત:-  

આ વવિંધધાાંત યાજાની ઉત્વત્ વૈવનક ફ દ્વાયા આવલબાૃલ ાભી શોલાનુાં ભાને છે. બ્રાહ્મણગ્રાંથો(ઐતયેમ બ્રાહ્મણ-1,14 

અને તૈવતયીમ બ્રાહ્મણ-2,2,7,2)ભાાં યાજાની ઉત્વત્ અને યાજદના અૃણ અંગે એક કથા પ્રિચરત છે. દેલો અને 
દાનલો લચ્િે યધુધભાાં દાનલો દેલોને વતત યાજમ આલા રાગ્મા. આના ઉામ તયીકે દેલોએ એક જ વ્મક્ક્તભાાં 
કેષ્ન્રત યાજ્મ વત્ા બોગલતા યાજાને વનયકુ્ત કયલાનુાં નક્કી કયુું. અને ત્માય છી વોભ, ઇન્ર, લરુણ લગેયે દેલોના 
વેનાવત તયીકે લણૃવ્મા છે. (જૈવભનીમ બ્રાહ્મણ-3.152) 

સામાજિક કરારનો સસધધાાંત:- 

આ વવધધાાંત અનવુાય જનવમદુામ, શરેાાં પ્રાકૃત દળાભાાં શતો. તે સ્લાબાવલક વાંગઠન ાભી સ્લેચ્છાએ યાજ્મરૂી 
વાંસ્થાનુાં વનભાૃણ કયુું અને તેના અવધષ્ઠાતા તયીકે યાજાની વનભણ ૂાંક કયી એભ ભનામ છે.  

કતટતાંબ, વરુ્ અને ધમુનો સસધધાાંત :- 

લૈરદકવારશત્મભાાં કુરવતને ‘વલળવત’ અને ‘જનવત’ ફનતો લણૃવ્મો છે. લૈરદક વભાજ વલવલધ કુટુાંફો ‘જન્ભ’, 

‘વલળ’, ‘જન’ લગેયે નાભથી ઓખાતાાં. એજ જ કુટુાંફભાાંથી ઉતયી આલેલુાં, એક જ વમશૂભાાં, એક જ લવાશત કે 
ગાભભાાં લવર્ુાં કુટુાંફ ‘જન્ભન’ તયીકે ઓખાર્ ુાં. યસ્ય વાંફાંધ યાખતાાં કુટુાંફો વામરૂશક યીતે ‘વલળ’ તયીકે 
ઓખાતા. વલળનો વત ‘વલળવત’ કશલેાતો અને અનેક વલળો બેગા થતા ‘જન’નો વમશૂ ફનતો. એનો ઉરય 
‘જનવત’ કશલેાતો(ઋગ્લેદ-2-26-3, 10-84-4). આ યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે બાયતીમ તેભજ ઇતય બાયતીમ આમૃ 
વભાજભાાં યાજ્મ વાંસ્થાનો ઉદ્ભલ અવલબક્ત કુટુાંફભાાંથી થમો શતો. એ જ યીતે લણૃ તેભજ ધભૃની ફાફતભાાં ણ 
કશી ળકામ.  

સપતાાંગ સસધધાાંત :- 

આ વવધધાાંતનુાં મૂ કેટરાક વલદ્વાનો ઋગ્લેદના રુુસકૂ્તભાાં શોલાનુાં ભાને છે. જેની િિાૃ કૌરટલ્મે ોતાના 
અથૃળાસ્ત્રભાાં વલસ્તાયથી કયી છે. યાજ્મના ામાભાાં યશરેાાં વાત અંગો- સ્લાભી(યાજા), અભાત્મ(પ્રધાન), 

જનદ(પ્રદેળ), દુગૃ(રકલ્રો), કોળ(ખજાનો), ફ(રશ્કય) અને વભત્રનુાં  વલલયણ ભશાબાયત, અથૃળાસ્ત્ર, શકુ્ર્નીવત 
લગેયેભાાં છે. 
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લૈરદક વાંરશતાઓ, બ્રાહ્મણગ્રાંથો અને ઉવનદોભાાં અભ્માવ યથી લૈરદક વભમના યાજકીમ વાંગઠન વલળેની ઘણી 
ભશત્લની ફાફતો પ્રાપ્ત થામ છે.  
 

લેદ કાચરન યાજકીમ વાંગઠન એક ભોટા રયલાય વભાન શર્ ુાં. રયલાયભાાં જેભ વૌથી વધૃધ રુુની વત્ા િારે છે, 

તેભ આમોના વલવલધ જનોનુાં વનમાંત્રણ ‘જનવત’ દ્વાયા થર્ ુાં. આમો એને યાજા તયીકે ઓખતાાં. લૈરદક આમોના 
‘જન’ વલવલધ કુટુાંફો-જન્ભનોનો વમશૂ શતો. નાના વમશૂને વલળ અને એના મખુ્મ નામકને વલળવત કશતેા. એલા 
ઘણાાં વલળ બેગા થઇ ‘જન’ ફનતો અને તેનો મખુ્મ અવધવત ‘જનવત’ કશલેાતો. જનનુાં વનલાવ સ્થાન ‘જનદ’ 

કશલેાર્ ુાં. જનની દયેક વ્મક્ક્ત ોતાને ‘સજુાત’ કે ‘વનાચબ’ કશડેાલતી. વાભા વભાજની વ્મક્ક્તઓને ‘અન્મનાચબ’ કે 
‘અયણ’ તયીકે ઓખતા. ોતાના જનના ભાણવોને તેઓ ‘સ્લ’ તયીકે ઓખતા. આ પ્રાિીન જનના યશઠેાણ ભાટે 
ળરૂઆતભાાં કોઇ વનમત સ્થાન ન શર્ ુાં. ણ ધીભે ધીભે જન સ્થામી ફની વનમત સ્થે લવલાટ કયલા રાગ્મા. તેના 
રયણાભે ‘ગ્રાભ’ નાભની વાંસ્થા અક્સ્તત્લભાાં આલી. જનનો નામક જનવત ‘યાજન’ ણ કશલેાતો. ગ્રાભનો મખુ્મ 
અવધવત ‘ગ્રાભચણ’ તયીકે ઓખાતો. આમોએ બાયતભાાં પ્રલેળ કમો ત્માયે તેભને ‘જનદો’ અને ‘ગ્રાભો’ વલે સ્ષ્ટ 
ખ્માર શતો.  
 

વવિંધ ુવાંસ્કૃવતના રોકોનો યાજમ કયી આમો પ્રથભ ઉત્ય-વિભ બાયતના પ્રદેળભાાં ક્સ્થય થમા અને ત્માાં તેણે 
ોતાના વલવલધ જનદો વલકવાવ્મા. ઋગ્લેદભાાં ‘ાંિજન્મા:’નો ઉલ્રેખ છે, તેભાાં રુુ, મદુ, ર્લૃુસ,ુ દુહ્ુાં, બાયત લગેયે 
આમોની મખુ્મ ળાખાઓ શોમ તેભ જણાાંમ છે. ઋગ્લેદ ભાંડ એકથી નલભાાં આલી અનેક ટોીઓના યાજ્મોના 
ઉલ્રેખ છે.  
 

પ્રત્મેક જન(ટોી)ની વાંણૃૂ વલળ(જન)ના યાજાની વનભણ ૂાંક કયતી. તેનુાં આ દ ભોટા બાગે લાંળયાંયાગત ગણાર્ ુાં 
અને દૈલી ણ ગણાર્ ુાં. રુુઓનો નામક ત્રવદસ્ય ુોતાને અધૃ દેલતા ગણાલતો લણૃલામો છે(ઋગ્લેદ-7-5-7). 

યસ્યની વભજૂતી અને યાંયા દ્વાયા એવુાં ભનાર્ ુાં કે યાજા જનની વાથે કયાય કયતો. તદાનવુાય જન ભાટે તે 
યધુધો કયતો, દુશ્ભનોના રકલ્રા અને ખજાનાઓ કફજે કયતો તથા ‘ઋત’  એટરે વત્મના ભાગે કાભ કયતો. તથા 
પ્રજાના વાંયક્ષણ તથા રયારનની તભાભ જલાફદાયી સ્લીકાયતો. પ્રજાને ફાહ્ય તેભજ આંતરયક ળત્રઓૂથી યક્ષતો. 
યાજાની આ પયજના ફદરાભાાં પ્રજા યાજાને ઉત્ાદનનો અમકુ બાગ- ફરી આતી. જનોની અંતગૃત લવતી પ્રજા 
વામરૂશક રૂભાાં ‘વલળ’ કશલેાતી. ણ યાજનીવતક રૂભાાં તેને યાષ્ર વાંજ્ઞા આલાભાાં આલી શતી. ઋગ્લેદના વભમ 
દયવભમાન આમાૃલતૃનો પ્રદેળ આલા અનેક નાના-ભોટા યાષ્રોભાાં વલબક્ત શતો. બૌગોચરક રષ્ષ્ટએ આ યાષ્રોનુાં 
લગીકયણ લૈરદક અનકુ્ર્ભચણકાભાાં આ યીતે આલાભાાં આવ્યુાં છે.  

 

(1) ઉત્ય-વિભ ભબૂાગ – કનોજ, ગાાંધાય, અચરન, બરાણ, વલાણીત. 
(2) વવિંધ ુનદીનો વિભ ભબૂાગ- અયજીકીમ, વળલ, કેકેમ, વચૃિલાંત. 
(3) વવિંધ અને વલતસ્તા (ચફમાવ) નદી લચ્િેનો ભબૂાગ – મદુ. 
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(4) વલતસ્તા નદીનો લૂૃ બાગ- ભશલાવૃ, ઉત્યકુરુ, ઉત્યભર. 
(5) આવવકની અને રુષ્ણી નદીના પ્રદેળભાાં આલેરો ભબૂાગ- ફાલ્શીક, દુહ્,ુર્લૃુસ ુઅને અન.ુ 
(6) ળર્રુી નદીનો લૃૂ બાગ- બયત, વત્રત્સ,ુ રુુ, ાયાલત અને શજુ્મ. 
(7) મમનુાના પ્રદેળભાાં, ઉવળનય, લળ, વાલ્લ અને રિવલ.  
 

આ ઉયાાંત ભત્સ્મ, યજુ્લાંત, મક્ષ,ુ વોભક, વળષ્ટ, વળમ્બ,ુ લૈકણૃ લગેયે યાષ્રો શતા.  
 

આ ફધા જનોના અને યાષ્રોના વનલાવ સ્થાન મખુ્મત્લે વપ્તવવિંધનુો પ્રદેળ શતો. જેભાાં આમો લૃૂ અને દચક્ષણ તયપ 
પ્રવયતા ગમા તેભ તેભ તે તે પ્રદેળોભાાં નલા નલા યાજ્મો સ્થાવત થતા ગમા. અથલૃલેદ(8-21-18)ભાાં વવિંધનુા કાાંઠા 
ઉય યાજા વભત્રને અને તેના ઉભયાલોને વયસ્લવત નદીના પ્રદેળભાાં લવતા શોલાના સ્ષ્ટ ઉલ્રેખો છે.  

શાસન પ્રર્ાલ:-  

ઋગ્લેદભાાં ળાવન પ્રણાચરનુાં  કેન્ર ‘વલળ’ શર્ ુાં. તેભનુાં યાજકીમ એકભ યાષ્ર વાંજ્ઞા ાભર્ ુાં. જન (જનદ) અને ‘ગ્રાભ’ 

યાષ્્ના અંતગૃત યાજકીમ એકભો ગણાતાાં. દયેક એકભ વાંયક્ષણની ફાફતભાાં સ્લામત શતો. ગ્રાભ પયતા કોટ – 

રકલ્રાઓ- યુની યિના થતી. તે મણૃ- ભાટી અને ાાણના ફનતા. અને કેટરીક લાય તેભાાં રોખાંડનો ઉમોગ 
થતો. રાકડાની કોટથી વાંયચક્ષત અને િોતયપ ખાઇઓ(રયખા) ધયાલતા નગયો ણ યિાતા.  
 

“ગ્રાભ” ઘણ ુકયીને એક જ કુટુાંફની વલવલધ ળાખાઓના સ્ત્રી – રુુોના વનલાવનુાં ભશત્લનુાં સ્થાન શર્ ુાં. આ કુટુાંફનો 
લડો ‘કુરા’ કશલેાતો અને તે જ તેના ગ્રાભનો ‘ગ્રાવભણ’ ફનતો. તે મષુ્લ્ક અને રશ્કયી વત્ાઓ ધયાલતો. યધુધ 
વભમે તે વેનાનીનુાં દ ણ ધાયણ કયતો અથલા ‘વેનાની’ તયીકે તે લખતે વનયકુ્ત થમેર વ્મક્ક્તના શાથ નીિે 
કામૃ કયતો, ણ ળાાંવત કાભાાં તો તેનુાં જ દ ભશત્લનુાં અને વનણાૃમક ગણાર્ ુાં. ઋગ્લેદભાાં લચણિત દાળયાજ્ઞ યધુધભાાં 
તેનો ખ્માર આલે છે.  

વૈરદકયતગમાાં રાજા: 

લૈરદક યગુભાાં યાષ્ર મા જનદનો અગ્રણી ‘યાજા’ કશલેાતો. ઋગ્લેદભાાં યાજાને વશામક અભરદાયો –વેનાની ગ્રાભચણ 
અને યુોરશતના ઉલ્રેખો છે. વેનાની રશ્કયી ફાફતોનો મખુ્મ અવધકાયી, ગ્રાભચણ ગ્રાભ લશીલટ ય દેખયેખ 
યાખનાય અને યુોરશત ધભૃગરુુ શોલાનુાં જણામ છે. વાભાન્મત: યાજાનો તુ્ર વતાના મતૃ્ય ુફાદ યાજદ ભાટે 
રામક ગણાતો. યાંર્ ુ‘વલળ’ એટરે કે પ્રજા જ યાજાની વાંદગી કયતી. તેથી જો યાજતુ્રની મોગ્મતા શોમ તો જ 
તેને યાજદ ભર્ુાં. અથલૃલેદ(3-4-2)ભાાં એક ભાંત્રભાાં કહ્ુાં છે કે “પ્રજા યાજદ ભાટે તભાયી વાંદગી કયી છે. 
યાષ્રરૂી ળયીયના વલોચ્િ સ્થાન ય તભે આનસ્થ શો અને ત્માાં યશીને ઉગ્ર ળાવકની અદાથી વલૃ વાંવતનુાં મોગ્મ 
વલબાજન કયો.” આ ભાંત્ર યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે પ્રજા યાજાની વાંદગી કયતી અને વલૃ સ્લીકૃવત ફાદ તે વ્મક્ક્ત 
યાજદને ાભતી. લયણી ાભેરા યાજાને ઉદે્દળીને અથલૃલેદ(6-88-1,2)ભાાં એનુાં અચબલાદન કયતાાં કહ્ુાં છે કે “અભે 
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તભારુાં શૃલૃૂક અચબલાદન કયીએ છીએ. ધલૃની ભાપક તભે અભાયી લચ્િે અવલિર યશો અને તભાયી ાવેથી 
યાષ્રના અવધકાયો છીનલી રેલા ડે તેલી ઉક્સ્થવત ન થાઓ. અશીં યશીને તભાયો ઉત્કૃ થાઓ.” અથલૃલેદની આ 
ઋિાઓ યથી વનવિત થામ છે કે પ્રજા જેને યાજા તયીકે વનયકુ્ત કયતી તે જો અનીવતનુાં આિયણ કયે કે યાષ્ર 
વલયોધી કૃત્મો કયે તો તેની ાવેથી વત્ા છીનલી રઇ ળકામ. “તભાયી ાવેથી યાજદ છીનલી ન રેવુાં ડે” તે 
ઉક્ક્તભાાં િેતલણીનો સ્ષ્ટ સયૂ છે. વનયકુ્ત કયેરાાં યાજાને દેલજન જેટલુાં ભાન અાર્ ુાં. તેભ છતાાં કેટરામે 
યાજાઓને દભ્રષ્ટ કમાૃના ણ ઉલ્રેખો જોલા ભે છે. તો કેટરીક લખતે દભ્રષ્ટ કમાૃ છી તે જ યાજાની 
યાજદ ય નુ: વનયકુ્ક્ત થઇ શોલાના દાખરા ણ ઋગ્લેદભાાં અને બ્રાહ્મણગ્રાંથોભાાં લણૃલામા છે. જેભ કે “અભે 
તને પયી ફોરાલીએ છીએ. ર્ ુાં તાયાાં દ ય પયી ચફયાજભાન થા. પ્રજા તને પયી યાજા ફનાલે છે, તો ર્ ુાં શે્રષ્ઠ 
રુુોની આજ્ઞાનુાં ારન કય(અથલૃલેદ- 3-4-6)”. તો અન્મ જગ્માએ દુષ્ટ યાજાનો નાળ કયલાભાાં ભદદરૂ 
મજ્ઞવલવધ યુોરશત કયતો દળાૃલામો છે(તાાંડય બ્રાહ્મણ-6-6-5). વતત દવ ેઢીથી યાજદ બોગલતાાં લાંળના દુષ્ટઋર્ ુ
ૌંવામનને વાંજમે દભ્રષ્ટ કયી તેને યાજ્મભાાંથી તગેડી મકૂ્યો શતો.  
 

યાજદની પ્રાપ્પ્ત લખતે યાજા પ્રજાારનની પ્રવતજ્ઞા કયતો. આ પ્રવતજ્ઞા યાજા તોડે તો પ્રજાને દભ્રષ્ટ કયલાનો 
અવધકાય શતો(અથલૃલેદ-3-4-7). આથી યાજા દૈલી અવધકાય ધયાલતો શોલાની ભાન્મતાનો વનદેળ લૈરદક વાંરશતાભાાં 
ક્યાાંમ ભતો નથી.  
 

પ્રજાને ધન અને લૈબલની પ્રાપ્પ્ત કયાલલી તે યાજાનુાં કતૃવ્મ રેખાર્ ુાં. જનદોની વકર ભવૂભ ય વામરૂશક 
સ્લાવભત્લ ગણાર્ ુાં. આથી જે કાંઇ આવથિક ઉત્ાદન થર્ુાં તે ફધ ુપ્રજાભાાં ન્મામવય વલતયણ થર્ુાં. જે યાજાના નેર્તૃ્લ 
નીિે થર્ ુાં. આ કાયણે યાજાને અથલૃલેદભાાં ધન-વાંવતનુાં વલબાજન કયનાય કયનાય કહ્યો છે. તેના ફદરાભાાં યાજાને 
પ્રજા ફરી-બાગ આતી. આ અથૃભાાં યાજા પ્રજાનો વેલક શોલાથી અથલૃલેદ19-37-3)ભાાં યાજાને યાષ્રભતૃ્મ કહ્યો છે. 
એટલુાં જ નશી યાષ્રભાાં યાજા ભતૃ્મ એટરે વેલક અને પ્રજા સ્લાભી છે(અથલૃલેદ-15-9-1). 

 

પ્રજા યાજાની વાંદગી કેલી યીતે કયતી તે વલળે કોઇ સ્ષ્ટત: ઉલ્રેખો ભતાાં નથી. યાંર્ ુઅથલૃલેદભાાં “रणजणन् 
रणजकृत्” એટરે કે યાજા ફનાલનાયા યાજાઓના ઉલ્રેખો ભે છે. આથી યાજાની લયણીની જલાફદાયી વલળ-
જનતાની પ્રમખુ વ્મક્ક્તઓને ળીયે શોમ તેભ જણામ છે. આ પ્રમખુ વ્મક્ક્તઓભાાં સયૂ-વાયથી, ગ્રાભચણ, યથકાય, 

કભૂાૃય-કુાંબાયનો વભાલેળ થતો શળે. લૈરદક યગુભાાં વભાજ બ્રાહ્મણ, ક્ષવત્રમારદ લણોભાાં ચસુ્તણે લશેંિામેરો ન શતો. 
પ્રત્મેક આમૃ યુોરશત, મોધધો અને કૃક શતો. યધુધના વભમે ળસ્ત્રો ધાયણ કયતો. ફાકીનો વભમ તે ખેતી લગેયે 
વ્મલવામભાાં વ્મવતત કયતો.  
 

આ વભમે કોઇ ણ વ્મક્ક્ત યાજદને ાભતી કે તયત જ તેના ભસ્તક ય યાજચિન્શના પ્રવતકરૂે ‘ભચણ’ નુાં પ્રદાન 
કયલાભાાં આલર્ુાં. અથલૃલેદભાાં યાજચિન્શને ધાયણ કયનાય યાજા યાષ્રના વલે પ્રમખુ રુુોને તથા જનવભાજના 
પ્રવતવનવધઓને ોતાને વશામ કયલાની પ્રાથૃના કયતો દળાૃવ્મો છે. બ્રાહ્મણ ગ્રાંથ લચણિત યાજ્માચબેક વલવધ લખતે 
યાજાની ીઠ ય ય દાંડનો આઘાત કયાતો, જે તેનાાં કતૃવ્મોનુાં સ્ભયણ કયાલલાની વલવળષ્ટ ધધવતનુાં દ્યોતક છે.  
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યાજાના કભૃિાયીઓભાાં વેનાની અને ગ્રાભચણ મખુ્મ શોમ તેભ જણાાંમ છે. યુોરશતનુાં સ્થાન ણ ઉંચુાં શર્ ુાં. તત્કાચરન 
યાજનીવતભાાં વલશ્વાવભત્ર અને લવળષ્ટ જેલા યુોરશતો અચગ્રભ સ્થાન ધયાલતા. આ યુોરશતો યાજાઓ વાથે 
યણભેદાનભાાં જતાાં અને યધુધો ણ ખેરતાાં.  
 

ઋગ્લેદભાાં અનેક દાનસ્ર્વુતઓભાાં વલવલધ યાજાઓના ઉલ્રેખો છે. આ યથી જણામ છે કે ઋગ્લેદભાાં જે યાજવાંસ્થા 
અક્સ્તત્લભાાં શતી. તેનુાં સ્લરૂ યાજાળાશી જેવુાં જણાર્ ુાં શોલા છતાાં લાસ્તલભાાં તે જનતાંત્ર સ્લરૂ શર્ ુાં. ઋગ્લેદભાાં 
નોંધામેરા ગણ, ગણવત, જ્મેષ્ઠ લગેયે ળબ્દો ગણતાંત્રીમ ફાંધાયણના દ્યોતક શોમ તેભ જણામ છે.  

સવદથ:-  

આજના આણા જ્ઞાવતાંિો જેલી બાયતીમ આમોની આ પ્રાિીન વાંસ્થા આમોની વલવલધ ટોીઓભાાં પ્રિચરત શોમ 
તેભ જણામ છે. જેભાાં સ્ત્રી-રુુનુાં વભાન સ્થાન શર્ ુાં. અને ફધી ફાફતોભાાં વભાન બાગ રઇ ળકતી. ટોી દ્વાયા જે 
કાંઇ ઉત્ાદન થર્ુાં તેની લશેંિણી આ વાંસ્થા કયતી. આભ, વલદથનુાં લાસ્તવલક સ્લરૂ યસ્ય વશકાયનુાં શર્ ુાં. લૈરદક 
વભમના યાજકીમ વાલૃબૌભ ભાંડો વવભવત અને વબા કયતાાં વલદથનુાં સ્લરૂ જુદા પ્રકાયનુાં શર્ ુાં. કદાિ આ ફાંને 
વાંસ્થાના ઉદ્ભલનુાં ફીજ વલદથભાાં યશલે ુાં શર્ ુાં. ઋગ્લેદભાાં આ વાંસ્થાનુાં બાયે ભશત્લ શોમ તેભ જણામ છે. જ્માયે 
વલદથના ઉલ્રેખો દય લખતે થમેરાાં છે. 

સભા અને સસમસત:- 

‘વલળ’ દ્વાયા લયણી ાભેરાાં યાજાને યાજાકામૃભાાં ભદદ કયનાયી લૈરદક યગુની ફે વાંસ્થાઓ ‘વવભવત’ અન ે‘વબા’ ના 
નાભે ઓખાતી. યાજકામભૃાાં ભદદ કયલા ઉયાાંત આ ફે વાંસ્થાઓ યાજા ય વનમાંત્રણ ણ યાખતી. એક જગ્માએ 
વબા અને વવભવતને પ્રાથૃના કયતાાં યાજા જણાલે છે કે ‘પ્રજાવતની આ ફાંને દુરશતાઓ ભને વતત ભદદરૂ 
યશો.’  વવભવતભાાં કોણ કોણ વભ્મો શતા તે અંગે વનવિત ભારશતી ભતી નથી. પ્રાિીન ગ્રીક નગય રોકવબાભાાં 
પ્રત્મેક નાગરયક વભ્મ તયીકે પ્રવતવનવધત્લ ધયાલતો. લૈરદક યગુભાાં ણ આણે ત્માાં આલી યીાટી શોલાનો વાંબલ 
છે અને આમૃ જનદોભાાં જનવાંખ્માની અવતવપૃ્ધધ થતાાં પ્રવતવનવધ રૂે પ્રમખુ વ્મક્ક્તઓ તેભાાં સ્થાન ાભી શોમ. 
 

વવભવતના વભ્મો અને યાજન લચ્િે અનેક વલમો ય વલિાય વલવનભમ અન ેલાદ-વલલાદ થતાાં શળ,ે એવુાં છાાંદોગ્મ 
(5-3) અને બદૃાયણ્મક (6-2) ઉવનદો યથી જાણલા ભે છે. અથલૃલેદના એક સકૂ્ત યથી જાણલા ભે છે કે 
એક વ્મક્ક્ત પ્રાથૃના કયતાાં ઝાંખે છે કે તે કુળ લક્તા ફને અને ોતાના જ્ઞાન અને બાણની છટા દ્વાયા તે ફધાને 
લળ કયે. વલલાદભાાં પ્રવતસ્વધિઓને તે યાસ્ત કયે અને ફીજાઓને ોતાના ક્ષભાાં રે. એ જ ફાફત ઋગ્લેદ (10-

191-3) ભાાં જણાલી છે. વવભવત વભક્ષ બાણ કયલા વભ્મો ઉત્સકુ યશતેાાં. બાણ કયનાય ોતાને એલો તેજસ્લી 
ફનાલલા ભાાંગતો કે તેના લિનો ઉથાામ નશીં. વલયોધીઓ પાલી ન જામ તે ભાટે પ્રાથૃના કયતાાં. ઋગ્લેદના 
વભમથી જ વબા અને વવભવતનો અભ્યદુમ થમો શોમ તેભ જણાાંમ છે.  
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વવભવતનો અધમક્ષ ‘ઇળન’ કશલેાતો. યાજા ણ પ્રવાંગોાત વવભવતભાાં શાજય યશતેો. ગૌતભ ગોત્રના આરુણેમ 
ઋવના તુ્ર શે્વતકેર્ ુાાંિાર જનદની વવભવતભાાં ગમા શતાાં ત્માયે ત્માાં યાજા પ્રાલાગણ  જ્લૈર શાજય શોલાનુાં 
નોંધયુાં છે(છાાંદોગ્મોવનદ-5-5). વવભવત યાજકામૃભાાં ભાગૃદળૃન કયતી. અથલૃલેદ(5-12-1,2)ના એક ભાંત્રભાાં યાજા 
પ્રાથૃના કયતાાં જણાાંલે છે કે ‘વબા અને વવભવત પ્રજાવતની દુરશતાઓ છે, તે ભારુાં યક્ષણ કયો. તે ભને વમચુિત 
ભાગૃદળૃન આો.’  
 

આભ, ફાંને વાંસ્થાઓભાાં વતય એટરે કે વધૃધ રુુો બેગા થતાાં અને વમચુિત બાણ દ્વાયા યાજાને ભાગૃદળૃન 
આતાાં. પ્રાિીન જનદોભાાં જે વલવલધ નેતાઓ ળાવનકારભાાં બાગ રેતા તેભને કુરવધૃધ કહ્યા છે. તે જે યીતે 
ગ્રાભનેતાઓને ગ્રાભવધૃધની વાંજ્ઞા આી છે. વધૃધો લૈરદક કારભાાં ‘વતય’ તયીકે ઓખાતાાં. 
 

વબા અને વવભવતના સ્લરૂ ય અથલૃલેદ(8-10-1) સકૂ્તભાાં સુાંદય પ્રકાળ ાડે છે. આ સકૂ્તભાાં કહ્ુાં છે કે શરેાાં 
વલયાટ અયાજકતા અથલા યાજ્મવલશીન દળા શતી. આ અયાજકતાનો ફધાને ડય રાગલા ભાાંડયો. આથી વલયાટ 
દળાભાાં િા ાંવત આલી અને એ ગશૃત્મ-રયલાયભાાં રયલતૃન ાભી. ગશૃત્મભાાં રયિલતૃન થતાાં ગ્રાભ વાંગઠનની 
દળા ઉદબલી અને ગ્રાભ વાંગઠનના રયણાભે વબા અને વવભવત જેલી વાંસ્થા અક્સ્તત્લભાાં આલી.  
 

આ સકૂ્ત પ્રથભ રયલાય છી જન અને અંતે જનદનો િવભક વલકાવ સિૂલે છે. અને વબા અને વવભવત 
જનદની યાષ્રીમ વાંસ્થા શોલાનુાં નક્કી કયી આે છે.  
 

વવભવત વભગ્ર વલળ-પ્રજાનુાં પ્રવતવનવધત્લ ધયાલતી શોલાથી વબા કયતાાં તે ઘણી ભોટી વાંસ્થા શતી. યાષ્ર અંતગૃત 
વલૃ ગાભોના ગ્રાભચણઓની તે ફનેરી શતી. યાંર્ ુવબાભાાં ગણી-ગાઠી વ્મક્ક્તઓને સ્થાન ભર્ુાં. વબા અને 
વવભવતનો કામૃ પ્રદેળ યાજકામૃભાાં ભદદ આલાનો શતો. જો કે યાષ્રનુાં પ્રધાન ન્મામરમ વબા શતી. વબા અને 
વવભવતન વભ્મો યસ્ય વશકાયથી કામૃ કયતાાં. ઋગ્લેદ(10-191-2,4) નો એક ભાંત્ર આ ફાંને વાંસ્થાઓના વભ્મોને 
ઉદે્દળીને કશ ેછે- ‘તભે એક વાથે ભીને યશો, એકફીજાને ભી તભે એક લાત કયો, તભાયાાં ભન એક શો, લૂૃકાભાાં 
દેલતાઓ જેભ વભાન રૂભાાં ચિિંતન કયતાાં તેભ તભે લતો. તભાયાાં-ભાંત્ર નીવત એક શો. તભાયાાં વલિાયો તથા 
વનણૃમો એક શો, અને પ્રવન્નતાલૂૃક એકફીજાના વશામક ફનીને વલિાયો.’ 
 

ઋગ્લેદભાાં વબાને વલમ કયતાાં અનેક ભાંત્રો છે. ‘તે વદા વબાભાાં જામ છે.’ વબાના વભ્મો ‘વબેમ’ તયીકે ઓખાતાાં. 
‘सभेयो युिण’  

સભાનો કાયુપ્રદેશ:- 

વબા એ પ્રજા દ્વાયા ચ ૂાંટી કાઢેરાાં ભાણવોનુાં એક સ્થામી ભાંડ શોમ તેભ જણાાંમ છે. અને તે વવભવતની વત્ા શઠે 
કાભ કયર્ ુાં. વબાનો વલવળષ્ટાવધકાય યાષ્રના ન્મામારમનો શતો. આ કાયણે વબાને નારયષ્ટ તયીકે ઓખાલી છે. 
વામણાિામૃ નારયષ્ટનો અથૃ આતાાં જણાાંલે છે કે તોડી અથલા બાંગ ન કયી એલો. ઘણાાંઓના ઠયાલનો અભર 
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કયનાય વાંસ્થા. વબાનુાં મખુ્મ કામૃ ન્મામ વલમક શોલાથી તે વવભવતથી જુદી ડતી. તેભાાં ન્મામ રેલા આલનાય 
વ્મક્ક્ત ‘વબાિય’ કશલેાતી. ભૈત્રામણી વાંરશતાએ વબાને ‘ગ્રાભલારદન’નુાં ન્મામારમ કહ્ુાં છે. વબાભાાં ન્મામ 
વલતયણનુાં કાભ થર્ ુાં શોલાથી તે લાયાંલાય ભતી શળે, તેવુાં અનભુાન થઇ ળકે છે. મજુલેદવાંરશત(4-7-4) વબાના 
અધમક્ષને ‘વબાવત’ તયીકે ઓખાલે છે. 
 

વવભવત ઘણુાં કયીને કામદાઓ ઘડનાયી વાંસ્થા શતી. યાજાની લયણી વવભવત કયતી અને વબા તેનો સ્લીકાય કયતી. 
મજુલેદના લણૃનો યથી તો જણાાંમ છે કે વબાનો અધમક્ષ ‘વબાવત’ યાજાથી ચબન્ન શતો અને યાજા વબાના 
ભાંતવ્મો અનવુાય લતૃતો.  
 

આભ, લેદકાચરન ળાવન ધધવત ઘણી જ મકુ્ત અને રોકળાશી મજુફની શતી. 

 

સાંદભુગ્રાંથ:- 

(1) લેદબાષ્મ ગ્રાંથભારા શ્રેણી, અથલૃલેદ વાંરશતા વલવધ બાા બાષ્મ, રેખક:- આિામૃ શ્રીવલષ્ણદેુલ વાાંતલેકય 
ાંરડત, ભધયુ જ્મોત ્સ્ટ વાંિાચરત, લેદ પ્રકાળન વવભવત. 
(2) લૈરદક વાંળોધન ભાંડ દ્વાયા પ્રકાવળત, ઋગ્લેદ વાંરશતા, શ્રીભત્વામણાિામૃવલયચિત બાષ્મ વભેત, ળાકે – 1858 

(3) રશન્દુ યાજ્મ ધધવતનો ઇવતશાવ, રેખક:- ડાૃ. કે.એપ. વોભયુા,  યવુન. ગ્રાંથવનભાૃણ ફોડૃ, ગજુયાત યાજ્મ 

 

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

પ્રા. કે. એમ. ચાવડા 
વાંસ્કૃત વલબાગ 

એભ.એન.કોરેજ, વલવનગય 

જજ. ભશવેાણા (ઉ.ગ.ુ) 
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