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વેદોમાાં રાજ્યાભિષેક વવવધન ાં વનરૂણ 
                                                 પ્રા.જી.જે.દેવાઈ 

                                                     આસવસ્ટન્ટ પ્રપેવય                                                    

ડી.વી.એભ. આર્ૌ્વ & કભવ્ કૉરેજ 

                                                           લીયભગાભ. 

 બાયતના  ઈસતશાવભાાં લૈદદકયગુનુાં સ્થાન અત્માંત ભશત્લન ુ છે. આ પ્રદેળભાાં લવતા રક એલા ધભ્ના કે 

વાંપ્રદામના અનમુામી છે, જે તાના ભાંતવ્મ, દળ્સનક સવદ્ાાંત, જૂા-ાઠની સલસધ અને આચયણના સનમભ 

લગેયેને ભાટે લેદભાાં પે્રયણા ભલે છે અને  પ્રભાણ તયીકે સ્લીકાયે છે. બાયતીમ ઇસતશાવની આ અનુભ 

સલળેતા છે કે અત્માંત પ્રાચીનકાથી લૈદદક ઋસઓએ આ વાંવકૃસતનુાં જતન કયુું છે. શજાય લો સલત્મા 

છતાાં આજે ટકી યહ્ુાં છે. તેભાાં કેટરાક દયલત્ન ચક્કવ થમા છે, ણ નૈયન્તમ્ભાાં કઈ અવય થઈ નથી. 

 

એ સનસલિલાદ છે કે આ લેદ સલશ્વ-વાદશત્મભાાં વોથી જૂનભાાં જૂના ગ્રાંથ છે. આમ્જન એને અનાદદ, અોરુે 

અને ઇશ્વયયચચત ભાને છે. ળતથ બ્રાહ્મણભાાં કહ્ુાં છે કે આયાંબભાાં કેલ પ્રજાસતની જ વત્તા શતી. વાંતસત 

ઉત્ન્ન કયલાની ઇચ્છાથી ત કયુું. તના પરૂે થૃ્લી, અંતદયક્ષ અને ધ ુએ ત્રણ રક ઉત્ન્ન થમા. આ 

ત્રણ રકને પ્રજાસતએ અચબૃ ૃ્ ત કયી અ્નન, લાય ુઅને સમ્ૂને પ્રગટ કમા્. અ્નન દ્વાયા ઋનલેદ, લાય ુદ્વાયા 

મજુલેદ અને સમ્ૂ દ્વાયા વાભલેદ પ્રગટ કમા્. ળતથ બ્રાહ્મણભાાં એક પ્રવાંગે ઋનલેદ, મજુલેદ, વાભલેદ અને 

અથલ્લેદને ઈશ્વય દ્વાયા જ આલાભાાં આવ્યુાં છે. અથ્ દકિંતકના ભતે મથાથ્ જ્ઞાન ઈશ્વય દ્વાયા જ આલાભાાં 

આવ્યુાં છે, જે ઈશ્વય કૃત છે, જેન પ્રકાળ (જ્ઞાન) ઈશ્વય દ્વાયા સસૃ્ટીના આયાંબભાાં અ્નન, લાય ુઅને આદદત્મ 

નાભના ઋસઓએ આ્મ છે. 

 

આધસુનક સલદ્વાન લેદના આ સ્લરૂન સ્લીકાય કયતાાં નથી. તેઓ તેને ભાનલયચચત ભાને છે. લેદના દયેક 

સકૂ્ત કે ઋચાની વાથે તેના ઋસ અને દેલતાઓના નાભ આલાભાાં આવ્મા છે. લેદન સકુત અને ભાંત્રની 

યચના આ ઋસઓ દ્વાયા કયલાભાાં આલી છે. લૈદદક ઋસઓભાાં ગતૃ્વભદ, સલશ્વાસભત્ર, લાભદેલ, અસત્ર,ફ 

બાયદ્વાજ અને સલસળષ્ઠ મખુ્મ છે. આ છ ઋસઓ અને તેભના લાંળજએ ઋનલેદના 

ફીજા,ત્રીજા,ચથા,ાાંચભા,છઠ્ઠા અને વાતભા ભાંડની યચના કયી છે. આઠભા ભાંડરના ઋસ કાણ્લ અને 
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અંચગયવના લાાંવજ શતા. પ્રથભ ભાંડરાના ૫૦ (ચાવ) સકૂ્ત કાણ્લલાંળના ઋસઓએ યચ્મા શતા. આન્મ 

ભાંડર અને પ્રથભ ભાંડરના ફાકીના સકુતની યચના वैवस्वत, भनु, शिवी, औशिनय, प्रतददन, भधचु्छन्दा, 

અને देवाऩी લગેયેએ કયી શલાનુાં ભનામ છે. 

 

પ્રાચીનકાભાાં ભનષુ્મ લેદભાાં દળા્લેર સળક્ષા અનવુાય જીલન-માન કયતાાં શતા. તેભજ યાજકીમ,ધાસભિક, 

વાભાજજક અને આસથિક જીલન ભાટે લેદન ભાગ્દળ્ન ભાટે વશાય રેલાભાાં આલત શત. લેદના સકૂ્ત કે 

ભાંત્રના યચસમતાના નાભ ઇસતશાવ વાથ ેવાંફાંધ છે. ઋનલેદના ાાંચ સકુત (ભાંડ – 8 સકૂ્ત- 24-39)ના 

ઋસ લૈલસ્લત ભાનુાં શતા. ોયાચણક અનશુ્રસુત અનવુાય જેના દ્વાયા ભાનલ યાજલાંળન પ્રાયાંબ થમ શત. તે 

ભનનુી તુ્રી ‘ઇરા’ શતી, તેના લાંળજએ પ્રસતષ્ઠાનને યાજધાની ફનાલી તાના સ્લતાંત્ર યાજ્મની સ્થાના 

કયી શતી. ગતૃ્વભદ, સલશ્વાસભત્ર, સલસળષ્ઠ લગેયે ઋસઓના ભાંત્ર ઋનલેદભાાં ભટી વાંખ્માભાાં છે, તેભન વભમ 

ભટા બાગે ૨૬ભી ેઢીથી ળરૂ કયીને ૪૦ભી ેઢી સધુીન છે. તે છી ણ કેટરાક રક લૈદદક ઋસ તયીકે 

ગણામા છે, ણ તેભની વાંખ્મા લધાયે નથી. આલા ઋસઓભાાં દેલાીનુાં નાભ ઉલ્રેખનીમ છે. જે ોયલ 

લાંળના યાજા ળાાંતનનુા બાઈ શતા. દેલાીની ણ કેટરીક રુચાઓ ઋનલેદભાાં વાંકચરત છે. (૯૦-૯૮) જેભાાં 

ળાાંતનનુ ુાં નાભ ણ આલે છે. 

લેદભાાં ઐસતશાસવક ઘટનાઓ તથા પ્રાચીન બાયતના યાજાઓના વાંફાંસધત વાંકેત સચૂનાઓ સલધ્મભાન છે એવુાં 

ઘણા સલદ્વાન ભાને છે. પ્રચચકાભાાં યાજાને યાજ્મદે સ્થાસત કયલા ભાટે યાજ્માચબેક સલસધ કયલાભાાં 

આલતી. એ સલસધ ણ્ૂ થમા ફાદ તે રુૂને યાજા તયીકે સ્લીકાયલાભાાં આલત અને આ સલસધ સલે સલએડભાાં 

ઉલ્રેખ ભે છે. ત તે લેદભાાં ઉરબ્ધ થતાાં યાજ્માચબળેક સલસધ સલળે જાણલાન પ્રમત્ન કયીએ. 

 યાજ્માચબેક સલસધ:- 

બ્રાહ્મણ ગ્રાંથભા યાજાના યાજ્માચબળેક સલસધનુાં સલળદ લણ્ન કયલાભાાં આવ્યુાં છે અને આ લણ્ન દ્વાયા ઉત્તય- 

લૈદદક યગુના યાજા તથા ળાવન ધ્ધસત સલે વાચી એલી છણાલટ થઈ છે. જ્માયે કઈ વ્મ્ક્તને યાજા દ 

ભાટે સનયકુ્ત કયલાભાાં આલત શત. ત્માયે યાજસમુ મજ્ઞનુાં અનષુ્ઠાન કયલાભાાં આલૃુાં શૃ ુાં. યાજસમુ મજ્ઞ 

લગય કઈ વ્મ્ક્ત યાજાનુાં દ પ્રા્ત કયી ળકત ન શત. ितऩथ ब्रहाभणभे शरखा है – याजा के शरए ही 
याजसूम है I याजसूम मऻ कयने से ही वह याजा फनाता है I जो व्मक्तत सम्राट का ऩद प्राप्त कयना चाहे, 
उसके शरए वाजऩेम मऻ का ववधान था I ितऩथ ब्राह्भण भें शरखा है – वाजऩेम से सम्राट फनाता है I 
याजा हहन है, साम्राज्म शे्रष्ठ है I याजा फनाने की काभना कये I 
યાજાને ભાટે જે યાજસમુ મજ્ઞનુાં સલધાન કશલેાભા આવ્યુાં છે, તે તેના યાજ્માચબેકનુાં જ સચૂન કયે છે. આ 

મજ્ઞભાાં વોથી શરેા અ્નનનુાં આહ્વાન કયી અ્નનશત્ર મજ્ઞ કયલાભાાં આલત શત અને ત્માય છી યાજા 
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‘યજત્નમ’ને શલી પ્રદાન કયત. લૈદદક યગુભાાં કેટરાક વ્મ્ક્ત याजान् याजकृत ભાનતા. જે યાજાને યાજચચન્શના 

રૂભાાં ‘ऩवदभणण’ આતા શતા. ઉત્તય-લૈદદક યગુભાાં તેઓનુાં સ્થાન ‘યાજત્નમ’ એ રઇ રીધુાં શૃ ુાં. તે આ પ્રભાણ ે

ના શતા. “(१) सेनानन – વેનાન મખુ્મ અસધકાયી મા વેનાસત, (२) ऩुयोहहत – જેને તૈસતયીમ બ્રાહ્મણભાાં 

બ્રાહ્મણ નાભ આાભાાં આવ્યુાં શૃ ુાં,  (३) અચબસક્ત થત યાજા સ્લમાં, (४) भहहषी  मा याजहहषी, (५) सूत, (६) 

ग्राभणी, (७) ક્ષસત્રમ મા ક્ષતા, (८) संगहृीता, (९) बागदधु, (१०) अऺवाऩ, (११) गोववकताद, (१२) ऩारागत I” 

 

સતૂ યાજા અને યાજ્મ વાંફાંધી ઇસતવસૃતનુાં વ ાંકરન કયતાાં શતા. યુાણીભાાં જે પ્રાચીન ઐસતશાસવક અનશુ્રસુત 

વાંગ્રશમેરી છે. તે પ્રાચીન વભમભાાં ‘સતૂ’ના કત્વ્મના પ સ્લરૂે છે. કોદટલ્મ અથ્ળાસ્ત્રભાાં સતૂ નાભના 

યાજકભ્ચાયીઓન ઉલ્રેખ છે. જેને એક શજાય काषादऩण લેતન આલાની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલેરી શમ છે. 

ग्राभणण ગાભના મખુ્મ વ્મ્ક્તને કશ ે છે. યાજ્મભાાં જેઆય જુદા જુદા ગાભ શમ છે, તેના મખુ્મ (વ્મ્ક્ત)ને 

‘ग्राभणी’ વાંજ્ઞા આલાભાાં આલતી શતી. ‘ग्राभणी’ જન વાભાન્મન પ્રસતસનસધ શલાથી ળતથ બ્રાહ્મણભા તેને 

લૈશ્મ ણ ખેલાભાાં આલે છે. ઉત્તય-લૈદદક કાભાાં જાસત મા લણ્ન બેદ સલકાવ થઈ ચકૂ્ય શત. વલ્-વાધાયણ 

સલ: થી બ્રાહ્મણ અને ક્ષસત્રમ લણ્ જુદા ગણલાનુાં ળરૂ થઈ ગયુાં શૃ ુાં. યાજ્માચબેક લખતે જ્માાં યુદશત અને 

ક્ષસત્રમ શાલી પ્રદાન કયતાાં શમ છે, ત્માયે વલ્વાધાયણ ववि् કે પ્રસતસનસધ રૂ લૈશ્મ ‘ग्राभणी’ને તેના દ્વાયા 

શાલી આલાભાાં આલતી શતી. યાજ્મક ય સનમભન કયનાયને ‘संगहृीता’ શકેલાભાાં આલત. તેના ભાટે 

કોદટરીમ અથ્ળાસ્ત્રભાાં ‘सनंनधाता’ ળબ્દન પ્રમગ કયલાભાાં આલત શત. યાજ્મના કય ઉઘયાલનાય મખુ્મ 

અસધકાયીન ે बागदधु’् તયીકે ઓખલાભાાં આલત શત. આલક-જાલકના દશવાફ યાખલાલાા અસધકાયીને 

‘अऺवाम’् નાભે ઓખલાભાાં આલતા શતા. કોદટલ્મએ તેને ‘अऺऩटराध्मऺ्’ કહ્ય છે. લનસલબાગના મખુ્મ 

અસધકાયીને ‘गाववकताद’ એલા નાભથી ઓખલાભાાં આલત શત. તેનુાં મખુ્મ કામ્ ખેતીને નકુળાન 

શોંચાડનાય જ ાંગરી શઓુન ખાતભ કયી નાાંખલાનુાં યશેૃ ુ ાં. ‘ऩारागर’નુાં કામ્ વાંદેળા લાશક તયીકેનુાં ભનાૃ ુાં 

શૃ ુાં. ભૈત્રામણી વાંદશતાભાાં તેના ફદરે तऺा मा यथकाय ને યજત્નમ ભાાં વભાલલાભાાં આવ્મા છે. ऩारागर, तऺा, 

તથા यथकाय લગેયે શ્રભ તથા સળલ્ી કાભ વાંફાંસધત લગ્ના રક ગણલાભાાં આલતા. ળતથ બ્રાહ્મણ મજુફ 

ऩारागर રાર યાંગની ાઘડી, ધનષુ્મ, તીય, તથા ઢારને ધાયણ કયતાાં શતા. તેઓનુાં યુદશત, યાજ્ભદશી, 

ક્ષસત્રમ, વાંગશૃીતા જેટલ ુજ પ્રસતસનસધત્લ તેભને ભૃુાં શૃ ુાં. 

 

યજત્નમભાાં યાજભદશીન ઉલ્રેખ અસત ભશત્લન છે. પ્ર્શ્ચિન ધાસભિક ભાન્મતા મજુફ ત્ની સલના રુુનુાં 

ધાસભિક કામ્ અધરુૂાં ગણલાભાાં આલૃુાં શૃ ુાં. ળતથ બ્રાહ્મણભા ટનીનય રુુની અધાુંચગની ગણલાભાાં આલે 



International Journal of Scientific Research in Science and Technology (www.ijsrst.com) 

 

1863 

છે. એના સલના ભાનષુ્મ અધયૂ ભનામ છે. ત્નીથી જ ભાનશુ્મ ણ્ૂ થામ છે. કાયણ કે યાજા તે ણ 

યાજ્મનુાં એક અગત્મનુાં અંગ ભણાત શત. તેથી તેને ણ યતસનમની અંદય વભાસલષ્ટ ગણલાભાાં આલત 

શત. યતસનમને શાલી આલાના વભમે યાજા તેના ગશૃ ે જતાાં. તેભના પ્રસત તાના કયતવ્મ અને 

લાંળલસતિતા પ્રગટ કયલા સલસલધ શાલી તેને પ્રદાન કયત શત. વેનાનીને આલાભાાં આલતી શલી સલૂણ્ના 

રૂભાાં યશતેી. યુદશતને ગામના સ્લરૂે, યાજભદશીને ણ ધેનનુા સ્લરૂે, સતૂને જલ ફનેરા બજનના 

સ્લરૂે, ગ્રાભનીને ણ ગામના સ્લરૂે, વાંગદૃશતાને ફે ગામના સ્લરૂે, અક્ષલાને ણ ગામના સ્લરૂે, 

ગસલકૃ ૃને્ ણ ગામના સ્લરૂે, ારાગરને રાર ાઘડી, ધનષુ્મ ફાનના સ્લરૂે શલી આલાભાાં આલતી. 

 
આ ‘हववमो’ ણ યાજત્નમને અનરુૂ જ શતી. શસલભાાં મખુ્મત્લે ગામને જ પ્રદાન કયલાભાાં આલતી શતી. જે તે 
યગુભાાં ગામ શે્રષ્ઠ ધન (વાધન-વાંસત) ભનાૃ ુાં શૃ ુાં. આ યીતે યજત્નમની જૂા કયી યાજાના આનગુાભી અને 
વશામક ફનાલલાભાાં આલાતા શતા.  
 
યત્નીમને શાલી આ્મા છી દેલતાઓને ફરી આલાનુાં સલધાન છે. જે યાજા તયીકે આરુઢ થલાન છે. 
તેનાભાાં દૈલી ગણુ શલા જરૂયી છે. વત્મની પ્રવસૃત ભાટે વસલતાને, ગાશ્ત્મ ગણુ ભાટે અ્નનદેલને, 
લનસ્સતઓની વદૃ્ધદ્ ભાટે વભને, લક્તવ્મ કા ભાટે બશૃસ્સતને, સુાંદયતા અને શે્રષ્ઠતા ભાટે રુદ્રદેલને, 
વત્મને ભાટે સભત્રને અને ધભ્સત ફનલા ભાટે લરુણને ફચર આલાભાાં આલતી શતી. આ ફરી ણ મલ 
અને ડાાંગય લગેયે અન્નભાથી અનાલલાભાાં આલતી શતી. એવુાં ભાનલાભાાં આલૃુાં શૃ ુાં કે વસલતા લગેયે 
દેલતાઓને વાૃં ષુ્ટ કયીને યાજા વતી લગેયે ગણુને પ્રા્ત કયે છે અને સચુારુાં રૂે ળાવન ચરાલી ળકે છે.  
યજત્નમ અને દેલતાઓને ફરી દ્વાયા વત્કાય કમા્ છી જ દ્વાયા યાજાન અચબેક કયલાભાાં આલત શત. આ 

જ વયસ્લતી, ગાંગા, સવિંધ,ુ લગેયે નદીઓ, જાળમ, કલૂાઓ, વમદુ્ર તથા લયવાદના જન સ્લીકાય 

કયલાભાાં આલત શત. દૂધ, ઘી જેલા વ પ્રકાયની દ્રલી વાભગ્રીન અચબેકભાાં ઉમગ કયલાભાાં આલત 

શત. અચબસક્ત યાજા કશતે કે – भै जन का बयण कयनेवारा हो सकु, इसशरए याष्रको देनेवारे जरो भझु े
याष्र प्रदान कयो I इस ऩय मह कहकय कक “मह जन का धायण कयनेवारा हो सके, अत् याष्र को देनेवारे 
जर इसे याष्र प्रदान कये, याजा का अक्न्हिके ककमा जाता था I 
વો પ્રથભ યાજાન અચબેક પ્રજાજન દ્વાયા કયલાભાાં આલત શત. જ્માયે પ્રજાજન જેએર છાંટકાલ કયે છે, 

ત્માયે शभत्रावरुण દેલતાઓની લેદીની વાભે યાખેરી લાઘની ખાર ય ફેવાડલાભાાં આલતા શતા. યાજાનુાં 

લાઘની ખાર ય ફેવી ગમા છી, બ્રાહ્મણ, સ્લ, યાજન્મ અને લૈશ્મ દ્વાયા ક્રભળઃ તેભન અચબેક કયલાભાાં 

આલત શત. ણ યાજાને અચબેક કયલાભાાં શદુ્જનનુાં સ્થાન ગ્રાહ્ય ન શૃ ુાં, તેનુાં કાયણ તેભની વાંખ્મા 
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ભમા્દદત શળે કે શદુ્લણ્ની અરગ ઓખ પ્રસ્થાસત થઈ ન શમ. તૈસતયીમ બ્રાહ્મણભાાં स्व के स्थान ऩय 

‘जन्म’ का उल्रेक् ककमा गमा है I જે ભટે બાગે યાજાના તાના કુન જ વમશૂ છે.  

અચબેક થમા છી યાજાને લસ્ત્ર આલાભાાં આલૃુાં શૃ ુાં અને તે ાઘડી (મકુટ) લગેયે સલસલધ 

લાસ્ત્ર(લસ્ૃઓુ)ને ધાયણ કયત જત અને તે તેની ક્ષાત્રળ્ક્તની માદ અાલતી શતી. ધનધુ્માની વાથે તેને 

ત્રણ ફાણ આલાભાાં આલતા શતા. તેનુાં પ્રમજન થૃ્લી, અંતદયક્ષ અને ધો આ ત્રણેમ રકનુાં યક્ષણ કલાના 

તેના કત્વ્મની માદ અાલાન શત. 

યાજાના યાજ્માચબેકની આ સલસધ શતી. આ સલસધ ણ્ૂ થમા છી ઘણા દ્વાયા યાજાના અચબેકની જાશયેાત 

કયલાભાાં આલતી શતી. આ ઘણા गहृऩनत, अक्नन, वदृ्धश्रवा, इन्र, शभत्रावरुणौदेवता, ववश्ववेदा ऩूषा, 

धावाऩथृ्वी અને અદશસત લગેયે દેલતાઓને વાંફસધત કયીને ઘવાણા કયલાભાાં આલતી. એ દ્વાયા આ 

દેલતાઓની યાજ્માચબેક ભાટે અનભુસત છે. તેભ ભાનલાભાાં આલૃુાં શૃ ુાં. ितऩथ ब्राह्भन्भे इस फात को 
स्ऩष्ट ककमा है की इन देवाताओभे अक्नन ब्राह्भणों का, इन्र ऺत्रत्रमो का औय ऩूषा ऩिूओ का सचूक है I 
ध्मावाऩथृ्वी भें याष्र के अन्म सफ वगों का सभावेि हो जाता है I 
અચબેકની ઘણા કમા્ ફાદ અચબસક્ત થમેરા યાજાને  કેટરીક ળથ(વગાંધ) રેલડાલલાભાાં આલતા 

શતા. एक ितऩथभें वह कहता था की –क्जस यात्रत्रभे भेया जन्भ हुआ औय क्जस भें भेयी भतृ्मु होगी, उसके 
त्रफचभे जो बी िुब कभद भैंने ककए है, वे सफ नष्ट हो जाए औय भै आऩन ेसफ कुकृतो, आमु औय ऩजूा से 

वंचचत हो जाऊ, महद भैं ककसी बी प्रकाय से आऩके ववरुद्ध रोह करू I આ વગાંધ યાજાએ યૂી શ્રદ્ાથી 

રેલી ડતી શતી. યાજ્મભાાં साम्राज्म, बोज्म, स्वयाज्म, वैयाज्म, ऩयभेष्ठाम, याज्म, भहायाज्म, आचधऩत्म, 

साभन्तऩमादमी, औय सावदबौभ લગેયેભાથી ગભે તે પ્રકાયનુાં શમ ણ ળાવનની ધયુા જે વ્મ્ક્તના શાથભાાં 

વલાભાાં આલતી શતી તેને આ ળથ રેલા ડતાાં શતા. આ ળથ યાજાને તાના કત્વ્મનુાં બાન કયાવ્મા 

કયતાાં શતા. 

ળથ રેલડાવ્મા ફાદ યાજાને ચાયેમ દદળાભાાં આયશણ કયલાનુાં કશલેાભા આલૃુાં શૃ ુાં. ક્રભળઃ લૂ્, દચક્ષણ, 

સિભ અને ઉત્તય દદળાઓની તયપ મખુ કયીને તે દદળાઓ દ્વાયા યચક્ષત થલાના આળીલા્દ ભેલતા શતા.લૂ ્

દદળાભાાં ‘ब्रह्भ-रववण’, દચક્ષણ દદળાભાાં ‘ऺत्र--रववण’, સિભ દદળાભાાં ‘ऩीड-रववण’ અને ઉત્તય દદળાભાાં ‘फ़र-

रववण’ થી યક્ષા કયાળે એવુાં આશ્વાળન ભેલત શત.આન અથ્ એ શત કે ચાયેમ દદળાભાાંથી યાજ્મના ફધા 

વભાજના ચાયેમ લણ્ણી ધન વાંસતનુાં યક્ષણ યાજા દ્વાયા થામ.ત્માય છી યાજને સછદ્રલાા સલૂણ્ાત્રથી 

અચબેક કયલાભાાં આલાત શત, અને આ વો સછદ્ર દ્વાયા યાજાના દીઘા્યનુી કાભના કયલાભાાં આલતી. ત ે

લખતે મજુલેદના ભાંત્રનુાં ઉચ્ચાયણ કયલાભાાં આલૃુાં શૃ ુાં. क्जसका अथद मह है कक – भ ैतझु ेसोभके घभुन स,े 
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अक्नन के तेज से, सूमद के वचदस से औय इन्र के फर से अशबवषचचन्त कयता हु I तु कषत्रऩनतमो के ऺत्र 
का ऩारन कयणे वारा हो I भहान ऺत्रफर इस ेसफ देवता असऩत्न कये I अभुक ऩुरुष औय अभुक स्त्री के 
इस ऩुत्र को औय अभुक ऩूजा के इस स्वाशभ को तुभ ऺात्रधभद के शरए मोनम फनाओ I मह हभ सफ का 
सौम्मयाजा है, मह ब्राह्भणो का याजा है I વો સછદ્રલાા સલુણ્ાત્ર દ્વાયા અચબેક કયત બ્રાહ્મણ યુદશત 

અચબસક્ત થમેરા યાજાને ફધા ‘ववि्’ ની વાથે બ્રાહ્મણ લગ્ના યાજાના રૂભાાં સ્લીકાય કયલાભાાં આલે છે. 

અચબળેક થમા છી યાજાને રાકડાની ચોકી ય ફેવાડલાભાાં આલે છે. ચોકી ઉદદુભફયની ફનાલેરી શમ 

છે.યાજાને ચોકી ઉય ફેવાડમા છી કશલેાભા આલે છે – तू मन्ता औय मभन है, तू इस ऩद ऩय ध्रवु है, त ू
इस ऩद का धायण कयनेवारा है I तुझ ेमह याज्म कृवष के शरए, ऺेभ के शरए, धन-सभदृ्चध के शरए, 
ऩोषण के शरए औय सफ प्रकायकी सुख-सम्ऩन्नता के शरए हदमा जाता है I આ સલધાન મજુલેદના એક ભાંત્ર 

મજુફ કશલેાભા આલે છે. 

 ત્માય છી યાજા ઉદદુભફયની ચોકી ઉયથી નીચે ઉતયે છે અને લયાશ(ભ ૂાંડ)ના ચાભડાના ગયખાાં 

શયેાલલાભાાં આલતા શતા, છી યથ ય વલાય થઈને માત્રા કયીને મજ્ઞ સ્થ ય ાછા આલતા. પયી 

કાષ્ઠની લેદી ય ફેવાડતા અને કશલેાૃ ુાં – अफ तू ध्रतुाव्रत है I चायो हदिाए औय सम्ऩूणद ववि् इसकी 

सहहमक हो I આભ ફરીને યાજાની ીઠ ય ધીભથેી દાંડ પ્રશાય કયલાભાાં આલત શત.તેનાથી યાજાને બાન 

યશેૃ ુ ાં કે તે ણ સળક્ષાને ાત્ર ફની ળકે છે. 

આ ફધ ુ કામ્ થઈ ગમા છી યાજ્મના સલસલધ લગ્ના રક યાજાને ‘તરલાય’ આે છે. આ તરલાય 

આલાનુાં એ પ્રમજન છે કે નગયના ફધા જ લણો યાજા પ્રત્મે સનષ્ઠાલાન ફની યશ.ે આ તરલાય આલાનુાં 

કામ્ આ પ્રભાણે કયલાભાાં આલૃુાં શૃ ુાં. શરેા ब्राह्भण, याजभ्राता, सूत, स्थाऩनत, ग्राभणण  औय अन्म सजात 

रोग I આ કામ્ભાાં જે ભાંત્ર પ્રમજત તે ઘણ ભશત્લન ગણાત. ववचध वगो कक बक्तत एक वज्र है, याजा को 

जो स्वमं फरववहहन होता है, फरवान फना देता हैI આ ઉ્ક્તને આ ભાંત્રભાાં જનતાના સલસલધ લગો દ્વાયા 

દશયાલલાભાાં આલે છે. ખયેખય એકર યાજા તે ફશીન શમ છે. યાજ્મની જલાફદાયીઓ એકર વાાંબી 

વકત નથી. ણ જ્માયે યાજ્મના જુદા-જુદા લણા્ના રકની બ્ક્ત અને વશમગ ભેલે છે, ત્માયે ળત્રઓુના 

મકુાફરે ળ્ક્તળાી થઈ જામ છે અને યાજ્મ પ્રસત તાના કયતલમને ફખફૂી સનબાલે છે. 

ળતથ બ્રાહ્મણભા આ પ્રવાંગને અનરુૂ ભાંત્ર આલે છે, તેના સલળે કશલેાયુાં છે કે – ‘क्जस का अशबषेक हो गमा 
है, वह अफ भहान फन गमा है I ऩथृ्वी उससे बम खाती है I ऩय वह बी बम खाता है की, कही ऩथृ्वी उसे 
ऩदाभ्रष्ट कयके उसका अनादय ण कय दे I इसशरए वह ऩथृ्वी के साथ भैत्री – सम्फन्ध स्थावऩत कयके 
यहता है तमोंकक, न भाता ऩुत्र की हहसंा कयती है औय न ऩुत्र भाता की I’ પ્રામઃ થૃ્લી યાજાની ભાતા છે 

અને યાજા તેન તુ્ર છે. જાણતા જ કઈ વ્મ્ક્તને યાજા ફનાલે છે. આ કાયણથી તેને થૃ્લીન તુ્ર કશલેાભા 
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આલે છે. યાજા પ્રાથ્ના કયે છે કે – ‘हे ऩथृ्वी, तू भयेी भाता है I न तू भेयी हहसंा कय औय न भैं तेयी हहसंा 
करू I’ 
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