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અ�મેધ એ જ રા��મેધ

ભારતીય ઇિતહાસ અ�સુાર યા��ક કમ�કા�ડનો �ા�ુભા�વ �ૃત�ગુ તથા �ેતા�ગુના સ��ધકાળે થયો.[૧] તે કથનને મહાભારત તથા
વા��ુરુાણ૨નાં સમથ�નો �ા�ત છે. કાલા�તર� ય�ો�ું �ાધા�ય વધવાથી વદેમ�ંોનો િવિનયોગ મા� ય�ોમાં જ થવા માડં�ો. �મ-�મ
ય�ોની �ધાનતા વધતી ગઈ તેમ તેમ વદેનો આ�યા��મક તથા આિધદ� િવક ���યા�સુાર� અથ� ગૌણ થતો ગયો અને યા��ક
���યા�સુાર� અથ�ની �ધાનતા થતી રહ�. ધીર� ધીર� ‘वेदा य�ाथ � �व�ृताः’ વેદ�ું �યોજન ય� છે. એવી ધારણા બલવ�ર થતી ગઈ.

એક મ�ં ‘यतने वाचं पदवीयमायन’् (10/71/3)ના આધાર પર તો �યાં �ધુી મનાવા માડં� ું ક� સમ�ત વદેવાણી ય�માં જ ઉપરત થાય
છે. એ જ ર�તે સાયણાચાય� પણ વદેોના અ��નહો�ા�દ કમ�કા�ડ પરક અથ� માનીને આિધયા��ક અથ�માં તે� ું અથ�ઘટન ક�ુ�. �ાચીન
કાળમાં આિધદ� િવક ���યા અ�સુાર વદેના � વ�ૈાિનક અથ� કરવામાં આવતા તે ��ુત થતા ગયા, પ�રણામે અિતઉ��ૃ�ટ િસ�ાતંોના
�િતપાદક મ�ંો મા� ��િુતવચન બનીને રહ� ગયા. આિધદ� િવક ���યા�સુાર� વદેાથ�ને સમજવા માટ�� ું સાધન યા�ક�ય િન�ુ�ત જ ર�ુ.ં
હા, ક�ટલેક �શે �ા�ણ�થંો અને શતપથ �ા�ણમાથંી કંઈક �શે સહાયતા મળે એમ રહ�.

પરં� ુ વેદ�ું �યોજન ક�વલ ય�ો સપંા�દત કરવા તે હોય તો વદેના સવ�િવ�ા�લૂક�વ હોવાપણા�ું �ુ?ં સગ�ના આ�દકાલમાં �ા�ુ� ૂ�ત વદે
તો મ��ુયને માટ� અપે��ત સ�ંણૂ� �ાનનો ભડંાર છે. તેમાં લોકોપયોગી સમ�ત િવ�ાઓ, આિધદ� િવક તથા આિધભૌિતક પદાથ�ના
િવ�ાન તથા આ�યા��મક ત��વો� ું િવ��તૃ િવવચેન છે. વદેિવષયક આ સવ� સ�મત િસ�ાતંની ર�ા માટ� વદેમ�ંોની અનેકાથ��િતપાદક
શ��ત માનવી પડ� તેમ છે. આચાય� ભ� ૃ�હ�ર મહાભા�ય �દ�િપકામાં વદેમ�ંોના િવિવધ ���યાગ�ય અથ�ના િવષયમાં કહ� છે -

"इदं �व�ण�ुव �च�मे (ऋ0 1/22/17) इ�य� एक एव �व�णशु�दो नेकशि�तः सन ् अ�धदैवतम�या�म�धय�ं चा�म�न नारायणे चषाले च
तया श��या �वत �त”े (महाभा�य�द��पका-प.ृ268)

અથા�� ્‘इदं �व�ण�ुव �च�मे’ મ�ંમાં એક િવ��ુ શ�દ જ અનેક શ��તવાળો હોવાથી અિધદ�વત, અ�યા�મ તથા અિધય�માં �મશઃ આ�મા
(�યૂ�), નારાયણ અને ચષાલ [૩] અથા�� ્ ય�ના પ�ુ ય�ુવ�દના આરંભે અ�યાય-૧ના મ�ં ૧માં કહ�વા�ું છે - ‘देवो वः स�वता �ाप �यतु
�े�ठतमाय कम�णे’  સમ� જગતની ઉ�પિ� કરવાવાળા પરમા�મા તમને બધાને ��ેઠતમ કમ�માં ���ૃ કર�. આ ��ેઠતમ કમ� ક�ુ?ં
શતપથ �ા�ણમાં જણાવા�ું છે ‘य�ो वै �े�ठतमं कम�’ (2, 6, 45) અહ� એમ સમજવા�ું છે ક� �ટલાં ઉ�મ કમ� છે તેની સ�ંા ય�
છે. તેથી જ અ��નહો�થી શ� કર�ને અ�મેધ �ધુીના આય�ના સ�ંણૂ� ��યાકલાપ ‘ય�’માં સમાિવ�ટ છે. આવા સવ��હતકાર� �ૃ�યમાં
�હ�સાની ક�પના કઈ ર�તે કર� શકાય? છતાં પણ એ સામા�ય ધારણા છે ક� � �ાચીન કાળમાં ય�ોમાં પ�બુ�લ ચડાવાતી આ �ા��ત�ું
��ુય કારણ વદેોના વા�તિવક અથ�ને ન સમજવા તે છે.

ય�ના પયા�ય અને �ાકં �ાકં િવશષેણ �વ�પ ચાર વદેોમાં अ�वर [૪]શ�દનો �યોગ હ�રો વાર છે. િનઘ��ું પ�ઠત ‘�व’ृ  ધા� ુ
�હ�સાથ�ક છે,  अ�वर માં अ િનષેધાથ�ક છે.  આ ર�તે ન��વૂ�કના  ‘�व’ृ  ધા�નુે धञ ् ��યય લાગીને अ�वर શ�દ િન�પ� થયો છે.

િન�ુ�તા�સુાર ય��ું નામ अ�वर છે, �નો અથ� �હ�સાર�હત કમ� છે. ય�માં ચાર ઋ��વજોમાં એક ‘અ�વ�ુ�’  હોય છે. તેની િન��ુ�ત
એટલા માટ� કરવામાં આવે છે ક� તે ય�માં કાિયક, વા�ચક અથવા માનિસક કોઈ પણ �કારની �હ�સા થવા ન દ�. ‘अ�वयु �ः अ�हसं ं
य��म�छुः ।’  િવશષેતઃ ય�પરક માનવામાં આવતા ય�ુવ�દના �થમ મ�ંમાં જ ‘पशनू ् पा�ह’નો િનદ�શ મળે છે. તો પછ� કોઈ પણ
�કારના ય�માં �હ�સાની ક�પના જ ક�વી ર�તે થઈ શક�?

��ુય�વે ય�ના પયા�ય એવા મેધ શ�દને अ�वमेध, गोमेध, नरमेध વગેર�માં ���ુત થતો જોઈ વ�ૈદક ય�ોમાં �હ�સાના િવધાનનો �મ
થાય છે. વ��તુઃ વદેમાં अ�वमेध િસવાય કોઈ બીજો શ�દ મળતો નથી. ધા�પુાઠ અ�સુાર मेधृ ધા�નુા सगंमे, �हसंायां च । ��ુ��ુ�ને
વધારવી તથા લોકોમાં એકતા અથવા �ેમને વધારવો અને �હ�સા એ �ણ અથ� છે. પરં� ુ � સમાજમાં અ�હ�સાનો ભાવ સવ�� ઓત�ોત
હોય, �યાં મા� �હ�સાપરક અથ� માનીને િનદ�ષ પ�ઓુની હ�યાના િવધાનની ક�પના કરવી સવ�થા અસગંત છે.
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શતપથ �ા�ણમાં ‘અ�મેધ’�ું િનવ�ચન કરતાં જણાવા�ું रा�टरं मे अ�वमेधः રા��ના સવા�ગીણ િવકાસ માટ�ના યોજનાબ� �યાસને
અ�મેધ કહ� છે. વદેમાં ��યેક મ�ંના દ�વતા તથા �િતપા� િવષય હોય છે.[૫] તે અ�સુાર (अ�वमेधस�ब�धी ‘गणान��वा गणप�त
हवामहे’) વગેર� મ�ંોમાં મ�ં સ�ંયા ૨૦,૨૨,૨૩ ‘र�जपरञेदैवत’ છે. મ�ંસ�ંયા ૩૦ અને ૩૧ના દ�વતા �મશઃ राजा અને ‘�યાયાધીશ’ છે.

મ�ંસ�ંયા ૧૮થી ૨૮ તથા ૧૯માં મ�ંના દ�વતા �મશઃ ‘��પિત’ તથા ‘ગણપિત’ છે. મ�ંસ�ંયા ૨૬ના દ�વતા ‘�ીઃ’, ૨૯ના િવ�ાસઃ
અને ૨૪ના �િૂમ�યૂ� છે. ક�ટલાક મ�ંોના દ�વતા રા� ��, સભાસદો, �ીઓ વગેર� છે. આ િન�દ��ટ દ�વતાઓના આધાર� એમ કહ�
શકાય ક� આ બધા મ�ંો રાજનીિતપરક છે. અ�મેધના સદંભ�માં આ મ�ંોનો િવિનયોગ થયો છે. આ ર�તે આ મ�ંોમાં � કંઈ કહ�વામાં
આ��ું છે તેનો સબંધં દ�શની શાસન�યવ�થા સાથે છે.  �યાં ‘ગણપિત’પદ રા��પિતનો પયા�ય છે.  આમ પણ ગણત�ં અથવા
ગણરા�યના સવ��ચ શાસકને રા��પિતની જ�યાએ ‘ગણપિત’ નામ આપ�ું સાથ�ક પણ છે. વ��તુઃ �સગંોપા� આ गणान��वा મ�ંમાં
રા��પિતમાં અપે��ત �ણુો અને �મતાઓનો ઉ�લેખ થયો છે.[૬]

ભગવાન મ�એુ અ�મેધ ય�ને બધા ય�ોમાં ��ેઠ અને પાપોને �ૂર કરવાવાળો ક�ો છે.[૭] મહિષ� દયાન�દ� ઋ�વદેા�દભા�ય�િૂમકાના
�તગ�ત ‘રાજ��ધમ�િવષય’માં લ��ું છે "रा��पातीनमेव ���या णाम�वमेधा�यो य�ो भव�त" અથા�� ્ � �યાય�વૂ�ક ���ું પાલન કર�
છે તે જ �િ�યોનો ‘अ�वमेध’ કહ�વાય છે. रा��ं वा अ�वमेधः (शतपथ 13/1/6/3) रा��ं-वा अ�वः રા��ને અ� કહ� છે. ‘एध ् व�ृौ –
रा��ं अधते इ�त रा��मेधः’ �માં રા�� વધે, તેનો િવકાસ થાય, સ��ુચત પાલન અને સરં�ણ થાય તે જ રા��મેધ છે.‘राज�जेदैवत’

મ�ંોમાં ��ની �ખુસ��ૃ� માટ� રા� અને �� બનંેનાં કત��યોનો િનદ�શ છે. લોકત�ં અથવા ગણત�ંમાં રા� અને �� બનંેના
પર�પર સહયોગથી જ શાસન�યવ�થા ચાલી શક� છે. અ�ય� આ મ�ંોમાં કહ�વામાં આ��ું છે.

(૧) ��માં અનેક મ��ુયો એવા હોય છે � સમ�વટથી નથી માનતા. એવા લોકોની સ�ંા પ�ુ છે. કદાચ તે જ લ�યમાં રાખી
ભગવાન મ�એુ ક�ું છે, ‘द�डः शाि�त �जाः सवा�ः ।’
(૨) જો રા� �યાયથી ��ની ર�ા ન કર� તો �મ �મ �� ન�ટ થાય છે તેવી ર�તે રા� પણ નાશ પામે છે. જો િવ�ા અને િવનયથી
��ની ર�ા કર� છે તો રા� અને �� બધાં �ખુ પામે છે.

(૩) રા� �ાર�ય ખોટ� �િત�ા ન કર�, ન કોઈને ઠગે. જો રા� અ�યાય કર� તો એ �વયં �� વડ� ઠગી લેવાય છે.

(૪) ઓષિધ, વન�પિત તથા અનેક પદાથ�ને ઉ�પ� કરવાવાળ� �િૃથવી માતા સમાન છે. � શર�ર�ું પોષણ કર� છે. આ કાય�માં �યૂ�
તેનો સહાયક છે. � િપ��ૃથાને છે. આ�માની ઉ�િત િવ�ાથી થાય છે.

(૫) �વી ર�તે ખેતી કરનારા લોકો ફોતરાં વગેર�ને અ�થી અલગ કર�ને અ�ને આરોગીને વધે છે તેવી જ ર�તે સ�ય-�યાયથી
સ�યાસ�યને અલગ કર� �યવહાર કરવો.

આમ, અ�મેધ શ�દ વદેમાં �ાયં પણ પ��ુહ�સાનો વાચક બનતો નથી.પરં� ુ મહાભારતમાં એક િનણા�યક ઘોષણા છે "धतू�ः �व�त �तं य�े
नतै� वेदेषु �व�यते ।" અહ�થી એટલો �ચતાર મળે છે ક� મહાભારતકાળ પહ�લાં પ�બુ�લનો આરંભ થઈ ગયો હતો. મહિષ� દયાન�દના
મતા�સુાર આ દ�શના પતનનો આરંભ મહાભારત ��ુ પહ�લાં લગભગ ૧ સહ�વષ� પહ�લાં થઈ ��ૂો હતો. મહાભારતકાળમાં � કંઈ
થ�ું તે તેની ચરમસીમા હતી.

સદંભ� :::

1. ‘�तेायगेु �व�ध�वेष य�ानां न कृते यगेु’ (महाभारत, शा.प. 232/22)

2. यथा �तेायगुमखेु य��यासीत ् �वत �नम ् । (वायपुरुाण 47/99)

3. च�यते ब�यते अि�मन ् ।
4. अ�वर इ�त य� नाम-�वर�त �हसंाकमा� त���तषधेः (�न��तः 1/8

5. यथा�वमेधः कृतरा�� सव �पापापनादनः (मन.ु 11/260)

6. गणानां �वा. મ��નો ઈ�રપરક અથ� “गणाना�म�त । गणानां जनसमहूानां गणप�तं गणनींय �व�श�टगुण�ैव ��श�टं
का��यवा�स�या�द�भः प�रपणू � �वां �वां परमे�वरं हवामहे आ�वयामः । ��याणां�वा ��याणा �जानां भ�तानां �प�नाम�येषां च ��यप�त�तं
हवामहे । �नधीनां �व�या�म समप�काणां । �न�धप�तं हवामहे”
7. या तनेो�यते सा देवता । (मन.ु)
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