లైదిక నాగరికత
తొయౌ లేద కహలంలో ఆయయులు రధానంగహ షత వంధఽ పహరంతాతుకి రిమితభమయుయయ. తూయయన మభునా నదితు
దాటి విషత రించేలేద఼. అంద఼కే తొయౌలేద కహలయతుకి చందిన యయగేేదంలో వంధఽ, దాతు ఐద఼ ఉనద఼లతో పహటు షయషేతితు
అధికంగహ రస్త హవించాయయ. కహతు భయౌలేద కహలయతుకి ఆయయులు మభునన఼ దాటి గంగహమైదాన పహరంతాతుకి విషత రించాయయ. ఈ
భౌగోళిక విషత యణతో పహటే భయౌలేద కహలం నాటికి ఆయయుల ఆరిథక, స్హభయజిక, రహజకీమ, భత ఴుఴషథ లో ో అనేక భయయయలు
చోటు చేష఼కునానయ.

లైదిక నాగరికత లక్షణాలు :
స్హభయజిక ఴుఴషథ :

ఆయయులు భాయత దేవంలో ఴయణ ఴుఴషథ న఼ రలేవెటా ాయయ. షభయజాతున నాలుగు ఴరహణలుగహ

విబజించాయయ. ఇంద఼లో మొదటి భూడు ఴయణ ల ైన ఫారసమణ, క్షతిరమ, లైవులన఼ దిేజులుగహ రిగణంచాయయ. నాలుగో
ఴయణ మైన వూద఼రలు ఋగేేద కలం చిఴయలో కతుస్త హయయ. అయతే ఈ ఴయణ ఴుఴషథ అంత కటినంగహ లేద఼.. ఎ ఴయణ ం లహరైనా ఎ
ఴాతిత నైనా చేటా ఴచ఼్ు ఴయణ అంతయ విలహహాలు అధికంగహ జరిగేవి. అయతే అన఼లోభ విలహహాల షంఖ్యు అధికంగహ ఉంది.
ఆనాటి షభయజంలో ెైన ేరకొనన నాలుగు ఴరహణలతో పహటు దష఼ులు అనే భరో ఴయగ ం ఉండేది. వియయ ఆయయుల చేతిలో
ఒడిపో యన స్హథతుక రజలు. లహషత ఴంగహ “ఴయణం” అనే దాతుకి “యంగు” అతు అయథ ం. నలుు ఴయణ ంలో ఉనన స్హథతుక
రజలన఼ షఽచించ్డాతుకి దితున లహడాయయ. నాటి షభయజంలో వత ీలకు గౌయఴరదమైన స్హథనం ఉండేది. పహలనా షబలోో కుడా
భశిళలకు పహరతితుధుం ఉండేది. వత ీలకు బయత తో పహటు మజఞ మయగహది కుుతుఴులోో పహలగగనేలహయయ. తభ జీవిత భాగస్హేమి
ఎంచ఼్కోఴటంలో వేేచ్ ఉండేది. వీరికి విదాు సకుొ కుడా ఉండేది. ఉననత విదు న఼ అబువంచిన 2౦ భంది భశిఱా
మేధాఴుల రస్త హఴన యయగేేదంలో కతుషత ఼ంది. ఫాలు విలహహాలు, షతిషసగభనం ఴంటి ద఼రహచారహలకు తాఴు లేద఼.
వితంతు ునరిేఴసలకు, తుయోగ విలహహాలకు అఴకహవం ఉండేది. ఆపహల, వివేషయ, ఘోశ మొదల ైన ఫరసమ ఴదిన఼లూ
,,,జీవితాంతం విలహసం లేకుండా విదు ఴయణ నకే తభ జీవితాలన఼ అంకితం చేవనటు
ో తలుష఼తంది. ఋగేేదంలోతు చాల
ళలోకహలన఼ భశిళలే యచిచాయతు చ్రితరకహయయల అభిపహరమం. ఫాసదాయణుక ఉతుశతులో గహరిగ అనే ఫరసమలహదితుకి
మజఞ ఴలొస భసరిికి భధు జరిగిన తాతిేక చ్యుల రస్త హఴన ఉంది.
భయౌలేద కహలం నాటి చాతుయేయణ ఴుఴషథ ఫాగహ వథయడింది. ఴయణ ఴుఴషథ కటినంగహ భయరింది. దీతుకి తోడు
ఴరహణవుభ ధయమ వధాంతాతున రతిపహదించాయయ. దితు రకహయం జీవితాతున ఫరసమచ్యుం, గాససషత ం, లహనరషథం, షనాుషం అనే
నాలుగు దవలుగహ విబజించాయయ. కే ఴరహణతుకి చందినా లహరి భధు భయతరమే విలహహాలన఼ అన఼భతించేలహయయ. గోతర
షంరదామం అభలులోకి ఴచిుంది. కే గోతారతుకి చందిన లహరి భధు విలహహాలన఼ అన఼భతించేలహయయ కహద఼. ఴరహణంతయ
విలహహాలన఼ తుఴేదించిన అవి ఆగలేద఼. అంద఼కే ఴయణ షంకయ వధాంతాతున యూప ందించాయయ.

ఈ కహలంలోనే అశా విలహహా దధ తి పహరచ఼్యుంలోకి ఴచిుంది. ఇంద఼లో ఫరసమ, దైఴ, అయస, రజా తు,
గహంధయే, అష఼య, రహక్షష, ెైళహచ్ అనే 8 యకహల దధ తులునానయ. వీటిలో గహంధయే, రహక్షష విలహహాలకు క్షతిరములన఼
అన఼భతించాయయ. ఴయనంతయ విలహహాల ఴలో షభయజంలో అనేక మివుభ కులయలు ఴచిు చేరహయ. యయగేేద కలంతో పో యౌవేత
వత ీల గౌయఴ భరహుదలు క్షితుంచాయ. లహరిెై అనేక యకహల ఆంక్షలన఼ విధించాయయ. వత ీలకు షంబందించి అనేక స్హభజిక
ద఼రహచారహలు పహరయంబభమయుయ. ఫాలు విలహహాలు, షతి షసగభనం, వితంతు విలహసలన఼ తుఴేదించాయయ.
లేదదుమయనం చేవే అఴకహవం వత ీలకు లేద఼. ుననభ నయకహతున తంచేలహడు అతు ుతర షంతానాతుకి పహరధానుం
ెరిగింది. షబ, షమితి ఴంటి లహటిలోనఽ వత ీలకు షబుతేం లేకుండా పో యంది.

ఆరిథక ఴుఴషథ :
ఋగేేద ఆయయుల రధాన ఴాతిత వుపో శణ. కహఫటిా గోఴులకు అమిత పహరధానుం ఇచేలహయయ. యయగేేదంలో

“ గకవ్”

అనే దాతున 176 స్హయయో రస్త హవించాయయ. విరి షందకు భూలం వుఴులే. కహఫటిా వుఴుల ద ంగతనం ఘోయ
అరహధంగహ రిగణంచేలహయయ. ఈ నేరహతుకి కటినమైన వృక్షలు ఉండేవి. ఈ కహలంలో “పహణలు” అనేలహయయ వుఴుల
ద ంగతనాలకు పహలడేలహయయ. వు షందన఼ యక్షించ్డం రహజన్ యొకొ భుఖ్ు విధి. కహఫటిా రహజన్ న఼ “గోఴ” “గోఴతి”
అనే ేయోతో యౌచేలహయయ. షంనన ఴుకితతు “గోభత్” అతు యౌచేలహయయ. “గతువా” అంటే గోఴుల గురించి చేవే ముదధ ం లేదా
గోఴుల కోషం లదకటం అతు అయథ ం. ఈ విధంగహ విరి ఆరిథక ఴుఴషథ లో షభషత దాలు గోఴులతో భుడిడి ఉండడం చ్ఽవేత
వుఴులు యయగేేదయయుల ఆరిథక ఴుఴషథ లో భుఖ్ు స్హథనం ఆకుమించినటు
ో తలుష఼తంది. వుపో శణ తరహేత ఆయయుల రధాన
ఴాతిత ఴుఴస్హమం. ఇంకహ వథయ జీఴనం ఏయడినంద఼న ఴుఴస్హమయతున రిమితంగహనే చేటాాయయ. విరి భుఖ్ు ంటలు
గోధ఼భ, ఫారిో. తొయౌ లేదం కహలంలో అనేక యకహల చేతిఴాతు
త ల లహయయనానయయ. చేతి ఴాతు
త లలో యథాలన఼ తామయయయచేవే
రహతకయయలకు( ఴడర ంగులు) రభుఖ్ స్హథనం ఉండేది..
ఇంకహ ఇతయ ఴుుతు
త లో ఴస్హతాలు, కుండలు, చ్యమ ఴష఼తఴుల తమయరి మొదల ైనవి ేరకొనదగినవి. లోహాతున

“

ఆమయస్” అతు యౌచేలహయయ. లోస ఴష఼తఴులన఼ తామయయయ చేవేలహరితు “ కరహమరహ” అనేలహయయ. ఆ కహలంలో రహగి లేదా
కంచ఼్న఼ అధికంగహ ఉయోగించేలహయయ. తోయౌలేద కహలంలో రిమిత స్హథయలో లహుపహయ లహణజాులు జరిగహయ. యయగేేదంలో
“తుశొ” అనే తురిదశా విలుఴ కయౌగిన ఫంగహయయ ఆబయణం గురించి రస్త హఴన ఉంది. దితున నాణం గహ ఉయోగించాయతు క ందరి
అభిపహరమం. అయనటికీ లహణజుం రధాన ఴష఼త భయరిడి దద తిలో జరిగేది. లేదాలోో “ పణ” అనాయు జాతికి చందిన
లహుపహయష఼తల రషతఴన ఉంది.
భయౌ లేదం కహలయతున ఆయయుల ఆరిథక జీఴనంలో ెన఼భయయయలు షంబవించాయ. దీతుకి రధాన కహయణం వియయ షత
వంధ఼ న఼ంచి రంచ్లోనే అతుంత స్హయఴంతమైన గంగహ నదికి విషత రించ్డమే. ఈ విషత యణకు ఇన఼ రిజఞ ానం తోడై
ఆయయుల అరిిక ఴుఴషథ ఴుఴస్హమధారహ ఆరిథక ఴుఴషథ గహ భయయడాతుకి కహయణం అయంది. ఇన఼భున఼ వీయయ “ కాశణ ఆమయ”
లేదా “ ళహుభ ఆమయ” అతు యౌచేలహయయ. వతథ ఫారసమణంలో వివిధ యకహల ైన ఴుఴస్హమ కహయుకలయపహల గురించి

రస్త హఴన ఉంది.. గోధ఼భ, ఫరిోతో టు ఴరి రధాన ంటగహ యూప ందింది. ఈ ఴుఴస్హమ అభిఴాదిధ ఴలో ఆయయుల షంచాయ
జీవితం అంతమై వథయ జీవితం పహరయంబమైంది. తొయౌ లేద కహలంతో పో యౌవేత ఴాతుల షంఖ్యు కుడా ెరిగింది. ఈ అభిఴాదిధ
అంత కలవ చిననచినన టా ణాలు ఏయడటాతుకి దారి తీవంది. భయౌలేద గుంధాలలో కతుచే “నగయం” అనే దాతున ఈ
టా ణాలకు షంకేతంగహ భావించ్ఴచ఼్ు. అయతే లహషత ఴంగహ టా ణాలు ఏయడింది భయతరం భయౌలేద ముగం చిఴరిలో
భయతరమ.ే మేయౌ లేదం గుంధాలలో ేరకొనన క తున భుఖ్ు టా ణాలు... కహవృ, కౌళహంబి, లైదేస, అయోధు, సవత నాూర్ ,
ఇందరరషత మొదల ైనవి. విషత ాత ఴుఴస్హమం, వథయమైన జీఴన విధానం, టా ణ జీవితం, చేతి ఴాతులు ఇఴతున కలవ
లహుపహయ లహణజాులకు దో సదడాాయ. దీంతో ఴుపహయ తుయేసణకు లహుపహయష఼తలు “ ళరుణులు” లేదా “గణ” లుగహ
ఏయడాాయయ. ఋగేేద కహలు తుశొ తోపహటు అనేక యకహల ైన నాణేలు ఏయడాాయ. అవి....వతభయన, కాష్హణల, ష఼ఴయణ ,
శియణు ండ మొదల ైనవి. ఫాస దాయనుక ఉతుశత్ లో “డ” అనే నాణం రస్త హఴన ఉంది. అయతే లహషత ఴంగహ కిు.ూ.
6ఴ వతాఫద ంలో పహరయంబభమయుయ. అలే విదద ంక నాణేలు. అధయేణ లేదం షంతల గురించి, షందడితు గురించి
రస్త హవిష఼తంది. ఈ కహలంలో ఴడడా లహుపహయం కుడా క ఴాతిత గహ గురితంు ప ందింది. ఴడడా లహుపహరితు “ కువదిన్” అతు
యౌచేలహయయ.

రహజకీమ ఴుఴషథ :
ఋగేేద కహలం:
ఋగేేద కహలంలో ురిత స్హథయ రహచ్రిక ఴుఴషథ ఏయడలేద఼. పహలక ఴరహగలన఼ రహజను అతు యౌచేలహయయ.
ఈ ఴరహగల న఼ంచే రహజన్ న఼ ఎన఼నకునేలహయయ. రహజన్ న఼ రహజుగహ కంటే తగ నామకుడిగహ రిగహతుంచ్డమే షఫఫుగహ
ఉంటుంది. రహజన్ యొకొ భుఖ్ు విధి రజలన఼ కహపహడడంతో పహటు లహరి రధాన షంద అయన గోఴులన఼ ద ంగియౌం
కుండా కహపహడటం. దితు కోషం గుడాచాయయలన఼ తుమమించేలహయయ. ఇంకహ ురోశితుడు, వేనాతి, రజా తి మొదల ైన
లహయయ రహజుకు షహామకులుగహ ఉండేలహయయ. రజాతి” భుఖ్ు విధి గడిా మైదానాల రియక్షణ. ఋగేేద కహలంలో
ఴవృశు
ా డు, విళహేమితురడు రవదద ి చందినా ురోశితులు. దావరహజ ముదాదతుకి వియయ రోక్ష కహయకులు. ఋగేేద కహలంలో
కుటుంభాతున “కుల” అనేలహయయ. కుటుంబ ెదదన఼ „కుల‟ అనేలహయయ. క తున కులయల కలయకతో ఏయడేదే గహుభం. దీతుకి
“గహుమితు” అధితి గహ ఉండేలహడు. క తున గహుభయల కలయకన఼ “విస్” అనేలహయయ. దీతుకి విషతి అధితిగహ ఉండేలహడు.
ఇలయంటి విస్ ల షభుదామంతో „జన‟ లేదా „తగ‟ ఏయడుతుంది. దీతుకి నామకుడే “రహజన్”. అయతే ఋగేేద
కహలంలో రహజన్ అధికహయం అరిమితమైంది కహద఼. షబ, షమితి, విధాత, గణ అనే రజా షబులు రహజన్ అధికహరహతున
తుమంతిరచేవి. యయగేేదంలో ఫయౌ, భాగ అనే న఼నల రస్త హఴన ఉంది. ఇవి లహషత ఴంగహ న఼నలు కహద఼. “ఫయౌ” అనేది జలు
రహజు ఇచేు కహన఼క. “భాగ” అనేది ముదద ంలో క లో గకటిా న షందలో రహజు లహటా.
భయౌలేద కహలం :

భయౌలేద కహలయతుకి ఆయయులు వథయ జీఴనాతుకి అలలహటు డాాయయ.. కహఫటిా ఋగేేద కలం నాటి తేగల
ఆధారిత పహలనా ఴుఴషథ స్హథనంలో రదేవం ఆధారిత పహలనా ఴుఴషథ ఏయడింది. వీటినే “జానదాలు” అంటాయయ. ఈ
కహలంలో రహజన్ గోఴులన఼ యక్షించే గోతి భయతరమే కహద఼...ష఼వృక్షిత వెైనాుతున కయౌగి ఉండి కొ రహజాులన఼ ఆకుమించే
స్హథయకి ఎదిగహడు . దీతుకోషం రహజన఼మ, అవేమేధ, లహజేమ ఴంటి మజఞ , మయగహలూ పహరయంబభమయుయ. రహజు ెై
తుమంతరనదికయభునన షబలు క్షిణంచి షబ, షమితులు భయతరమే మిగిలయయ. అవి కుడా నాభభయతరు షలహా
భండలుోగహ భయరిపో మయయ. దీతుఴలో షబలతో ఎంకము రహజన్ దవి ఴంవపహయంయు దవిగహ భయరిపో యంది. ఈ
కహలంలో రహజుకు షహామ షసకహరహలు అందించేంద఼కు. “ దాేదవ రహతినన్” అనే భంతిర భండయౌ ఏయడింది. వీరిలో
రధాన ురోశితుడు, టా భతుఴ, వేనాన, ష఼తా, షంగహుశితి, భాగహద఼గహ, అక్షాఴన, గోవికయత న, గహుమితు మొదల ైనలహయయ.
షబుులుగహ ఉండేలహయయ. ఫాయౌ, ఫాగహ అనేవి ూరితస్థ హయ న఼నలుగహ భయరిపో మయయ. లహటి న఼లకు ఫాగహద఼ఘ అనే
అధికహరి ఉండేలహడు. అయనటికీ ఈ కహలయతుకి ూరిత స్హథయ అధికహయ మంతారంగం భయతరం ఏయడలేద఼.
భత ఴుఴషథ :
ఋగేేద కహలం :
ఋగేేద కహలు ఆయయులు రకాతి వకుతలన఼ అయథ ం చేష఼కోలేకపో ఴడంతో లహటికి దైఴతాేతున
ఆపహదించాయయ. భనఴ యూమిచిు ూజించేలహయయ. యయగేేదంలో మొతత ం ౩౩ దేఴతల రస్త హఴన ఉంది, వియందరిలో అతి
భుఖ్ుమైన దేఴుడు ఇంద఼రడు లేదా ుయంధయయడు. ఇతడు ముదద దేఴత. రండఴ అతి భుఖ్ుమైన దైఴం అగిన. ఇతడితు
భయనఴులకు, దేఴతలకు భధు లహయధిగహ భావించాయయ. ఴయణుడు రకాతి తు కుభభాదిదకరించే దేఴత. ఇంకహ స్ో భ. ఉశస్,
అదితి, ాదీే, అయణాుతు మొదల ైన దేఴతల రస్త హఴన ఉంది. విరి ూజ విదానంలో బకిత కి పహరధానుం ఉండేది. బకిత
ళలోకహలన఼ ఆలంచ్డం, కహన఼కలన఼ షభరించ్డం దాేరహ దేఴతలన఼ రషననం చేష఼కునేంద఼కు రమతినంచాయయ.
తభకు రతి పహతరమైన స్ో భ, ష఼య అనే తుమయౌన నైలేదుంగహ షంరిచేలహయయ. వియయ రధానంగహ షంతానం, వుషంద
కోషం దేఴతలన఼ పహరరిథంచాయయ.

భయౌలేద కహలు భత ఴుఴషథ :
భయౌలేద కహలయతుకి యయగేేదు రధాన దేఴతల పహరధానుత తగిగపో యంది. ఇంద఼రడ, అగితు ఴంటి దేఴతల
పహరధానుత తగిగపో యంది. ఇంద఼రడు,,,అగిన ఴంటి దేఴతల స్హథనాతున తిరభూయయతలు ఆకుమించాయయ. యయగేేదు రధాన
దేఴతల అశాదికలకులుగహ భయరిపో మయయయ. షాఴా కయత అయన రజాతి రధాన దేఴతగహ, యయద఼రడు, విశు
ణ ఴు
మొదల ైనలహయయ. భుఖ్ు దేఴతలుగహ అఴతరించాయయ. ఈ కహలంలో ఴచిున భరో భుఖ్ుమైన భయయయ ఴరహణల లహరిగహ
దేఴతలు ఏయడటం. ఈ విధంగహ ఏయడిన దేఴతే “ుష్హన్” అనే వూద఼రల దేఴత. ఆయయుల ూజా విధానంలో భయయయలు
షంబవించాయ. బకిత పహరదానుత ెరిగింది. విరీతమైన జంతు ఫలుల ఴలో వు షందకు ెదద నశాం లహటియౌోంది. మోక్ష
భయయగ ం షంకిోశాం, ఴుమభారితం అఴడమే కహకుండా వూద఼రలు, వత ీలు ఴంటి క తున ఴరహగలకు మోక్ష భయరహగతున

తురహకరించాయయ. భయౌలేద కహలంలో భత ఴుఴషథ లో చోటు చేష఼కునన ఈ రిభనాలతున కలవ లైదిక ముగం చిఴరినాటికి
అంటే కి.ు ూ. 6 ఴ వతాఫద ం నాటికి లైదిక భతం ెై తియయగుఫాటు అనేక భత ఉదుభయలు రహఴడాతుకి కహయణభమయుయ.

భయదిరి రవనలు :
1. లైదిక ముగ పహలనా విభాగహలన఼ షరైన ఆరోసణ కుభభు లో అభయుండి.
1) రహశా, జన, విష్, గహుభ, కుల
2) జన, రహశా, గహుభ, కుల , విష్
3) కుల, గహుభ, విష్, జన, రహశా
4) కుల, గహుభ, విష్, రహశా, జన
2. దావరహజ ముదాదతుకి దాయకుడైన ురోశితుడు?
1) ద఼యేషన఼డు 2) వివే మితురడు ౩) మజఞ ఴలొయ 4) ష఼దాష఼
3. వీటిలో షరైన జతన఼ గురితంచ్ండి
1) కులయల – కుండలు చేవేలహయయ
2) విష్హద – చేలు టేా లహయయ
3) కైఴయత - ఫుటా లు అలేో లహయయ
4) లేణ - లేటాడేలహయయ
4. లేదం కహలంలో ఎ ఴాతిత లహరికీ ఉనమనం ధరించే అయితన఼ కయౌంచాయయ
1) షేయణ కహయయలు 2) రహతకహయయలు 3) చ్యమ కహయయలు 4) లోసకహయయలు
5. లైదిక ముగంలోతు ఎ షబలన఼ రజాతి(ఫరసమ) ుతిరకలుగహ భావిస్హతయయ
1) షబ, షమితి ౨) షమితి, విధాత ౩) విధాత, గణ 4) గణ, రిశత్
6. వీరిలో ురోశితుల దైఴం
1) ఇంద఼రడు 2) అగిన ౩) ఴయణుడు 4) షఽయయుడు
7. వీటిలో తుగహ జత రిచిన దాతుతు గురితంచ్ండి
1) గోభన – అతిథి
2) దౌశితిర – కూతుయయ
3) గక – వుకహరి
4) గతుఴా – ముదధ ం

8. ఋగేేదం లో ఴుఴస్హమదాయయతు ఎ ేయయతో షఽచించాయయ?
1) కినాష 2) వూదర 3) క్షేతిరక 4) కయి క
9. లేద కహలంనాటి “పహణలు” అంటే?
1) నాణేలు 2) వెైతుక ఴయగ ం ౩) లహుపహరహలు 4) వుఴుల ద ంగలు
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3. 1

4. 2

5. 1

6. 2

7. 3

8. 1

9. 4

