
 

 

ల ైదిక నాగరికత 

 తొయౌ లేద కహలంలో ఆయయులు రధానంగహ షతవంధఽ పహర ంతాతుకి రిమితభమయుయయ. తూయయన మభునా నదితు 
దాటి విషత రించేలేద. అందకే తొయౌలేద కహలయతుకి చ ందిన యయగేేదంలో వంధఽ, దాతు ఐద ఉనదలతో పహటు షయషేతితు 
అధికంగహ రస్హత వించాయయ. కహతు భయౌలేద కహలయతుకి ఆయయులు మభునన దాటి గంగహమ ైదాన పహర ంతాతుకి విషత రించాయయ. ఈ 
భౌగోళిక విషతయణతో పహటే భయౌలేద కహలం నాటికి ఆయయుల ఆరిథక, స్హభయజిక, రహజకీమ, భత ఴుఴషథలోో  అనేక భయయయలు 
చోటు చేషకునానయ. 

ల ైదిక నాగరికత లక్షణాలు : 

స్హభయజిక ఴుఴషథ    :    ఆయయులు భాయత దేవంలో ఴయణ ఴుఴషథన రలేవెటాా యయ. షభయజాతున నాలుగు ఴరహణ లుగహ 
విబజించాయయ. ఇందలో మొదటి భూడు ఴయణల ైన ఫార సమణ, క్షతిరమ, ల ైవులన దిేజులుగహ రిగణ ంచాయయ. నాలుగో 
ఴయణమ ైన వూదర లు ఋగేేద కలం చిఴయలో కతుస్హత యయ. అయతే ఈ ఴయణ ఴుఴషథ  అంత కటినంగహ లేద.. ఎ ఴయణం లహర ైనా ఎ 
ఴాతితన ైనా చేటాఴచ్ు ఴయణ అంతయ విలహహాలు అధికంగహ జరిగేవి. అయతే అనలోభ విలహహాల షంఖ్యు అధికంగహ ఉంది. 
ఆనాటి షభయజంలో ెైన ేరకొనన నాలుగు ఴరహణ లతో పహటు దషులు అనే భరో ఴయగం ఉండేది. వియయ ఆయయుల చేతిలో 
ఒడిపో యన స్హథ తుక రజలు. లహషతఴంగహ “ఴయణం” అనే దాతుకి “యంగు” అతు అయథం. నలుు ఴయణంలో ఉనన స్హథ తుక 
రజలన షఽచించ్డాతుకి దితున లహడాయయ. నాటి షభయజంలో వత ీలకు గౌయఴరదమ ైన స్హథ నం ఉండేది. పహలనా షబలోో  కుడా 
భశిళలకు పహర తితుధుం ఉండేది. వత ీలకు బయతతో పహటు మజఞ మయగహది కుు తుఴులోో  పహలగగ నేలహయయ. తభ జీవిత భాగస్హేమి 
ఎంచ్కోఴటంలో వేేచ్ ఉండేది. వీరికి విదాు సకుొ కుడా ఉండేది. ఉననత విదు న అబువంచిన 2౦ భంది భశిఱా 
మేధాఴుల రస్హత ఴన యయగేేదంలో కతుషత ంది. ఫాలు విలహహాలు, షతిషసగభనం ఴంటి దరహచారహలకు తాఴు లేద. 
వితంతు ునరిేఴసలకు, తుయోగ విలహహాలకు అఴకహవం ఉండేది. ఆపహల, వివేషయ, ఘోశ మొదల ైన ఫరసమ ఴదినలూ 
,,,జీవితాంతం విలహసం లేకుండా విదు ఴయణనకే తభ జీవితాలన అంకితం చేవనటుో  త లుషత ంది. ఋగేేదంలోతు చాల 
ళలో కహలన భశిళలే యచిచాయతు చ్రితరకహయయల అభిపహర మం.  ఫాసదాయణుక ఉతుశతులో గహరిగ  అనే ఫరసమలహదితుకి 
మజఞఴలొస భసరిికి భధు జరిగిన తాతిేక చ్యుల రస్హత ఴన ఉంది. 

 భయౌలేద కహలం నాటి చాతుయేయణ ఴుఴషథ  ఫాగహ వథయడింది. ఴయణ ఴుఴషథ  కటినంగహ భయరింది. దీతుకి తోడు 
ఴరహణ వుభ ధయమ వధాంతాతున రతిపహదించాయయ. దితు రకహయం జీవితాతున ఫరసమచ్యుం, గాససషతం, లహనరషథం, షనాుషం అనే 
నాలుగు దవలుగహ విబజించాయయ. కే ఴరహణ తుకి చ ందినా లహరి భధు భయతరమే విలహహాలన అనభతించేలహయయ. గోతర 
షంరదామం అభలులోకి ఴచిుంది. కే గోతార తుకి చ ందిన లహరి భధు విలహహాలన అనభతించేలహయయ కహద. ఴరహణ ంతయ 
విలహహాలన తుఴేదించిన అవి ఆగలేద. అందకే ఴయణ షంకయ వధాంతాతున యూప ందించాయయ.  



 

 

  ఈ కహలంలోనే అశా విలహహా దధతి పహర చ్యుంలోకి ఴచిుంది. ఇందలో ఫరసమ, ద ైఴ, అయస, రజా తు, 
గహంధయే, అషయ, రహక్షష, ెైళహచ్ అనే 8 యకహల దధతులునానయ. వీటిలో గహంధయే, రహక్షష విలహహాలకు క్షతిరములన 
అనభతించాయయ. ఴయనంతయ విలహహాల ఴలో షభయజంలో అనేక మివుభ కులయలు ఴచిు చేరహయ. యయగేేద కలంతో పో యౌవేత  
వత ీల గౌయఴ భరహుదలు క్షితుంచాయ. లహరిెై అనేక యకహల ఆంక్షలన విధించాయయ. వత ీలకు షంబందించి అనేక స్హభజిక 
దరహచారహలు పహర యంబభమయుయ. ఫాలు విలహహాలు, షతి షసగభనం, వితంతు విలహసలన తుఴేదించాయయ. 
లేదదుమయనం చేవే అఴకహవం వత ీలకు లేద. ుననభ నయకహతున తంచేలహడు అతు ుతర షంతానాతుకి పహర ధానుం 
ెరిగింది. షబ, షమితి ఴంటి లహటిలోనఽ వత ీలకు షబుతేం లేకుండా పో యంది. 

ఆరిథక ఴుఴషథ  :  

 ఋగేేద ఆయయుల రధాన ఴాతిత  వుపో శణ. కహఫటాి గోఴులకు అమిత పహర ధానుం ఇచేలహయయ. యయగేేదంలో “ గకవ్” 
అనే దాతున 176 స్హయయో  రస్హత వించాయయ. విరి షందకు భూలం వుఴులే. కహఫటాి వుఴుల ద ంగతనం ఘోయ 
అరహధంగహ రిగణ ంచేలహయయ. ఈ నేరహతుకి కటినమ ైన వృక్షలు ఉండేవి. ఈ కహలంలో “పహణ లు” అనేలహయయ వుఴుల 
ద ంగతనాలకు పహలడేలహయయ. వు షందన యక్షించ్డం రహజన్ యొకొ భుఖ్ు విధి. కహఫటాి రహజన్ న “గోఴ” “గోఴతి” 
అనే ేయోతో యౌచేలహయయ. షంనన ఴుకితతు “గోభత్” అతు యౌచేలహయయ. “గతువా” అంటే గోఴుల గురించి చేవే ముదధం లేదా 
గోఴుల కోషం ల దకటం అతు అయథం. ఈ విధంగహ విరి ఆరిథక ఴుఴషథలో షభషత  దాలు గోఴులతో భుడిడి ఉండడం చ్ఽవేత  
వుఴులు యయగేేదయయుల ఆరిథక ఴుఴషథలో భుఖ్ు స్హథ నం ఆకుమించినటుో  త లుషత ంది. వుపో శణ తరహేత ఆయయుల రధాన 
ఴాతిత  ఴుఴస్హమం. ఇంకహ వథయ జీఴనం ఏయడినందన ఴుఴస్హమయతున రిమితంగహనే చేటాా యయ. విరి భుఖ్ు ంటలు 
గోధభ, ఫారోి. తొయౌ లేదం కహలంలో అనేక యకహల చేతిఴాతుత ల లహయయనానయయ. చేతి ఴాతుత లలో యథాలన తామయయయచేవే 
రహతకయయలకు( ఴడరంగులు) రభుఖ్ స్హథ నం ఉండేది.. 

 ఇంకహ ఇతయ ఴుు తుత లో ఴస్హత ా లు, కుండలు, చ్యమ ఴషత ఴుల తమయరి మొదల ైనవి ేరకొనదగినవి. లోహాతున “ 
ఆమయస్” అతు యౌచేలహయయ. లోస ఴషత ఴులన తామయయయ చేవేలహరితు “ కరహమరహ” అనేలహయయ. ఆ కహలంలో రహగి లేదా 
కంచ్న అధికంగహ ఉయోగించేలహయయ. తోయౌలేద కహలంలో రిమిత స్హథ యలో లహుపహయ లహణ జాులు జరిగహయ. యయగేేదంలో 
“తుశొ” అనే తురిదశా విలుఴ కయౌగిన ఫంగహయయ ఆబయణం గురించి రస్హత ఴన ఉంది. దితున నాణ ం గహ ఉయోగించాయతు క ందరి 
అభిపహర మం. అయనటికీ లహణ జుం రధాన ఴషత  భయరిడి దదతిలో జరిగేది. లేదాలోో  “ పణ ” అనాయు జాతికి చ ందిన 
లహుపహయషత ల రషతఴన ఉంద.ి  

 భయౌ లేదం కహలయతున ఆయయుల ఆరిథక జీఴనంలో ెనభయయయలు షంబవించాయ. దీతుకి రధాన కహయణం వియయ షత  
వంధ నంచి రంచ్లోనే అతుంత స్హయఴంతమ ైన గంగహ నదికి విషత రించ్డమే. ఈ విషతయణకు ఇన రిజాఞ నం తోడ ై 
ఆయయుల అరిిక ఴుఴషథ  ఴుఴస్హమధారహ ఆరిథక ఴుఴషథగహ భయయడాతుకి కహయణం అయంది. ఇనభున వీయయ “ కాశణ  ఆమయ” 
లేదా “ ళహుభ ఆమయ” అతు యౌచేలహయయ. వతథ ఫార సమణంలో వివిధ యకహల ైన ఴుఴస్హమ కహయుకలయపహల గురించి 



 

 

రస్హత ఴన ఉంద.ి. గోధభ, ఫరోితో టు ఴరి రధాన ంటగహ యూప ందింది. ఈ ఴుఴస్హమ అభిఴాదిధ  ఴలో ఆయయుల షంచాయ 
జీవితం అంతమ ై వథయ జీవితం పహర యంబమ ైంది. తొయౌ లేద కహలంతో పో యౌవేత  ఴాతుల షంఖ్యు కుడా ెరిగింది. ఈ అభిఴాదిధ  
అంత కలవ చిననచినన టాణాలు ఏయడటాతుకి దారి తీవంది. భయౌలేద గుంధాలలో కతుచే “నగయం” అనే దాతున ఈ 
టాణాలకు షంకేతంగహ భావించ్ఴచ్ు. అయతే లహషతఴంగహ టాణాలు ఏయడింది భయతరం భయౌలేద ముగం చిఴరిలో 
భయతరమే. మేయౌ లేదం గుంధాలలో ేరకొనన క తున భుఖ్ు టాణాలు... కహవృ, కౌళహంబి, ల ైదేస, అయోధు, సవతనాూర్ , 
ఇందరరషత  మొదల ైనవి. విషత ాత ఴుఴస్హమం, వథయమ ైన జీఴన విధానం, టాణ జీవితం, చేతి ఴాతులు ఇఴతున కలవ 
లహుపహయ లహణ జాులకు దోసదడాా య. దీంతో ఴుపహయ తుయేసణకు లహుపహయషత లు “ ళరుణులు” లేదా “గణ” లుగహ 
ఏయడాా యయ. ఋగేేద కహలు తుశొ తోపహటు అనేక యకహల ైన నాణేలు ఏయడాా య. అవి....వతభయన, కాష్హణ ల, షఴయణ, 
శియణు ండ మొదల ైనవి. ఫాస దాయనుక ఉతుశత్ లో “డ” అనే నాణ ం రస్హత ఴన ఉంది. అయతే లహషతఴంగహ కిు.ూ. 
6ఴ వతాఫదంలో పహర యంబభమయుయ. అలే విదదంక నాణేలు. అధయేణ లేదం షంతల గురించి, షందడితు గురించి 
రస్హత విషత ంద.ి ఈ కహలంలో ఴడడా  లహుపహయం కుడా క ఴాతితగహ గురితంు ప ందింది. ఴడడా  లహుపహరితు “ కువదిన్” అతు 
యౌచేలహయయ.  

రహజకీమ ఴుఴషథ : 

ఋగేేద కహలం: 

  ఋగేేద కహలంలో ురిత స్హథ య రహచ్రిక ఴుఴషథ  ఏయడలేద. పహలక ఴరహగ లన రహజను అతు యౌచేలహయయ. 
ఈ ఴరహగ ల నంచే రహజన్ న ఎననకునేలహయయ. రహజన్ న రహజుగహ కంటే త గ నామకుడిగహ రిగహతుంచ్డమే షఫఫుగహ 
ఉంటుంది. రహజన్ యొకొ భుఖ్ు విధి రజలన కహపహడడంతో పహటు లహరి రధాన షంద అయన గోఴులన ద ంగియౌం 
కుండా కహపహడటం. దితు కోషం గుడాచాయయలన తుమమించేలహయయ. ఇంకహ ురోశితుడు, వేనాతి, రజా తి మొదల ైన 
లహయయ రహజుకు షహామకులుగహ ఉండేలహయయ.  రజాతి” భుఖ్ు విధి గడిా  మ ైదానాల రియక్షణ. ఋగేేద కహలంలో 
ఴవృశుా డు, విళహేమితుర డు రవదిద  చ ందినా ురోశితులు. దావరహజ ముదాద తుకి వియయ రోక్ష కహయకులు. ఋగేేద కహలంలో 
కుటుంభాతున “కుల” అనేలహయయ. కుటుంబ ెదదన „కుల‟ అనేలహయయ. క తున కులయల కలయకతో ఏయడేదే గహు భం. దీతుకి 
“గహు మితు” అధితి గహ ఉండేలహడు. క తున గహు భయల కలయకన “విస్” అనేలహయయ. దీతుకి విషతి అధితిగహ ఉండేలహడు. 
ఇలయంటి విస్ ల షభుదామంతో „జన‟ లేదా „త గ‟ ఏయడుతుంది. దీతుకి నామకుడే “రహజన్”. అయతే ఋగేేద 
కహలంలో రహజన్ అధికహయం అరిమితమ ైంది కహద. షబ, షమితి, విధాత, గణ అనే రజా షబులు రహజన్ అధికహరహతున 
తుమంతిరచేవి. యయగేేదంలో ఫయౌ, భాగ అనే ననల రస్హత ఴన ఉంది. ఇవి లహషతఴంగహ ననలు కహద. “ఫయౌ” అనేది జలు 
రహజు ఇచేు కహనక. “భాగ” అనేది ముదదంలో క లోగకటాిన షందలో రహజు లహటా.  

భయౌలేద కహలం : 



 

 

  భయౌలేద కహలయతుకి ఆయయులు వథయ జీఴనాతుకి అలలహటు డాా యయ.. కహఫటాి ఋగేేద కలం నాటి తేగల 
ఆధారిత పహలనా ఴుఴషథ  స్హథ నంలో రదేవం ఆధారిత పహలనా ఴుఴషథ  ఏయడింది. వీటినే  “జానదాలు” అంటాయయ. ఈ 
కహలంలో రహజన్ గోఴులన యక్షించే గోతి భయతరమే కహద...షవృక్షిత వెైనాుతున కయౌగి ఉండి కొ రహజాులన ఆకుమించే 
స్హథ యకి ఎదిగహడు . దీతుకోషం రహజనమ, అవేమేధ, లహజేమ ఴంటి మజఞ, మయగహలూ పహర యంబభమయుయ. రహజు ెై 
తుమంతరనదికయభునన షబలు క్షిణ ంచి షబ, షమితులు భయతరమే మిగిలయయ. అవి కుడా నాభభయతరు  షలహా 
భండలుో గహ భయరిపోమయయ. దీతుఴలో షబలతో ఎంకము రహజన్ దవి ఴంవపహయంయు దవిగహ భయరిపోయంది. ఈ 
కహలంలో రహజుకు షహామ షసకహరహలు అందించేందకు. “ దాేదవ రహతినన్” అనే భంతిర భండయౌ ఏయడింది. వీరిలో 
రధాన ురోశితుడు, టా భతుఴ, వేనాన, షతా, షంగహు శితి, భాగహదగహ, అక్షాఴన, గోవికయతన, గహు మితు మొదల ైనలహయయ. 
షబుులుగహ ఉండేలహయయ. ఫాయౌ, ఫాగహ అనేవి ూరితస్హథ య ననలుగహ భయరిపోమయయ. లహటి నలకు ఫాగహదఘ అనే 
అధికహరి ఉండేలహడు. అయనటికీ ఈ కహలయతుకి ూరిత స్హథ య అధికహయ మంతార ంగం భయతరం ఏయడలేద.  

భత ఴుఴషథ : 

ఋగేేద కహలం : 

  ఋగేేద కహలు ఆయయులు రకాతి వకుత లన అయథం చేషకోలేకపో ఴడంతో లహటికి ద ైఴతాేతున 
ఆపహదించాయయ. భనఴ యూమిచిు ూజించేలహయయ. యయగేేదంలో మొతతం ౩౩ దేఴతల రస్హత ఴన ఉంది, వియందరిలో అతి 
భుఖ్ుమ ైన దేఴుడు ఇందర డు లేదా ుయంధయయడు. ఇతడు ముదద  దేఴత. ర ండఴ అతి భుఖ్ుమ ైన  ద ైఴం అగిన. ఇతడితు 
భయనఴులకు, దేఴతలకు భధు లహయధిగహ భావించాయయ. ఴయణుడు రకాతి తు కుభభాదిదకరించే దేఴత. ఇంకహ స్ో భ. ఉశస్, 
అదితి, ాదీే, అయణాుతు మొదల ైన దేఴతల రస్హత ఴన ఉంది. విరి ూజ విదానంలో బకిత కి పహర ధానుం ఉండేది. బకిత 
ళలో కహలన ఆలంచ్డం, కహనకలన షభరించ్డం దాేరహ దేఴతలన రషననం చేషకునేందకు రమతినంచాయయ. 
తభకు రతి పహతరమ ైన సో్ భ, షయ అనే తుమయౌన న ైలేదుంగహ షంరిచేలహయయ. వియయ రధానంగహ షంతానం, వుషంద 
కోషం దేఴతలన పహర రిథంచాయయ.  

భయౌలేద కహలు భత ఴుఴషథ  : 

  భయౌలేద కహలయతుకి యయగేేదు రధాన దేఴతల పహర ధానుత తగిగ పో యంది. ఇందర డ, అగితు ఴంటి దేఴతల   

పహర ధానుత తగిగ పో యంద.ి ఇందర డు,,,అగిన ఴంటి దేఴతల స్హథ నాతున తిరభూయయత లు ఆకుమించాయయ. యయగేేదు రధాన 
దేఴతల అశాదికలకులుగహ భయరిపోమయయయ. షాఴా  కయత అయన రజాతి రధాన దేఴతగహ, యయదర డు, విశుణ ఴు 
మొదల ైనలహయయ. భుఖ్ు దేఴతలుగహ అఴతరించాయయ. ఈ కహలంలో ఴచిున భరో భుఖ్ుమ ైన భయయయ ఴరహణ ల లహరిగహ 
దేఴతలు ఏయడటం. ఈ విధంగహ ఏయడిన దేఴతే “ుష్హన్” అనే వూదర ల దేఴత. ఆయయుల ూజా విధానంలో భయయయలు 
షంబవించాయ. బకిత పహర దానుత ెరిగింది. విరీతమ ైన జంతు ఫలుల ఴలో వు షందకు ెదద  నశాం లహటియోౌంది. మోక్ష 
భయయగం షంకిోశాం, ఴుమభారితం అఴడమే కహకుండా వూదర లు, వత ీలు ఴంటి క తున ఴరహగ లకు మోక్ష భయరహగ తున 



 

 

తురహకరించాయయ. భయౌలేద కహలంలో భత ఴుఴషథలో చోటు చేషకునన ఈ రిభనాలతున కలవ ల ైదిక ముగం చిఴరినాటికి 
అంటే కిు.ూ. 6 ఴ వతాఫదం నాటికి ల ైదిక భతం ెై తియయగుఫాటు అనేక భత ఉదుభయలు రహఴడాతుకి కహయణభమయుయ. 

 

 

భయదిరి రవనలు : 
1. ల ైదిక ముగ పహలనా విభాగహలన షర ైన ఆరోసణ కుభభు లో అభయుండి. 
1) రహశాా, జన, విష్, గహు భ, కుల 

2) జన, రహశాా, గహు భ, కుల , విష్ 

3) కుల, గహు భ, విష్, జన, రహశాా 

4) కుల, గహు భ, విష్, రహశాా, జన 

2. దావరహజ ముదాద తుకి దాయకుడ ైన ురోశితుడు? 

1) దయేషనడు 2) వివే మితుర డు  ౩) మజఞ ఴలొయ  4) షదాష  

3. వీటిలో షర ైన జతన గురితంచ్ండ ి

1) కులయల – కుండలు చేవేలహయయ 
2) విష్హద – చేలు టాేలహయయ 
3) క ైఴయత  -  ఫుటాలు అలేో లహయయ 
4) లేణ -  లేటాడేలహయయ  

4. లేదం కహలంలో ఎ ఴాతిత  లహరికీ ఉనమనం ధరించే అయితన కయౌంచాయయ 
1) షేయణ కహయయలు 2) రహతకహయయలు 3) చ్యమ కహయయలు  4) లోసకహయయలు  

5. ల ైదిక ముగంలోతు ఎ షబలన రజాతి(ఫరసమ) ుతిరకలుగహ భావిస్హత యయ 
1) షబ, షమితి ౨) షమితి, విధాత  ౩) విధాత, గణ  4) గణ, రిశత్  

6. వీరిలో ురోశితుల ద ైఴం 

1) ఇందర డు  2) అగిన  ౩) ఴయణుడు  4) షఽయయుడు  

7. వీటిలో తుగహ జత రిచిన దాతుతు గురితంచ్ండ ి

1) గోభన – అతిథ ి

2) దౌశితిర – కూతుయయ 
3) గక – వుకహర ి

4) గతుఴా  – ముదధం 



 

 

8. ఋగేేదం లో ఴుఴస్హమదాయయతు ఎ ేయయతో షఽచించాయయ? 

1) కినాష  2) వూదర  3) క్షేతిరక  4)  కయిక  

9. లేద కహలంనాటి “పహణ లు” అంటే? 

1) నాణేలు  2) వెైతుక ఴయగం ౩) లహుపహరహలు  4) వుఴుల ద ంగలు  
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