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ઋગ્વદેમાાં વ્યાવહારિક નીતિતવચાિ 
ડૉ. સુિેખા ક.ે પટેલ 

જી. ડી. મોદી કોલેજ ઓફ આર્ટસસ(પાલનપિુ. B.K) સાંસ્કૃિ તવભાગ 
   
 વેદ, ભાિિીય સાંસ્કૃતિની ગાંગોત્રી છે. વેદો, સમગ્ર 

સાતહત્યના મકુુટમતિ સમાન છે. વેદો, આપિા પ્રાચીન 

ઋતિમુતનઓએ પોિાની પ્રતિ – ભાવાન્ આાંખોથી 

અનભુવેલ શાશ્વિ યથાથસ જ્ઞાન ભાંડાિનો સમુચ્ચય છે. 

‘विद्’ (જાિવુાં) ધાિુથી તનષ્પન્ન થયેલ ‘વેદ’ શબ્દનો અથસ 

છે, જ્ઞાન. ભાિિીય સાંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાાં ઋગ્વેદ, 
યજુવેદ, સામવેદ અને અથવસવેદનુાં સ્થાન ગૌિવપૂિસ િહ્ુાં છે. 
આ દસતિએ વેદોને અનાંિ જ્ઞાનના અક્ષુણ્િ ભાંડાિ માનવમાાં 

આવે છે, જેમનો પાદુભાસવ અનેક સદીઓથી ભાિિના 

ઋતિઓની અનેક પેઢીઓ દ્વાિા થયો છે. ભાિિના પ્રાચીન 

મતનિીઓએ તવશ્વનાાં અધ્યાતત્મક ચચાંિન તવિયક તચિાંિન 

િત્વોન ેજ વેદોમાાં િજૂ કયાાં છે.  
      ચાિેય વેદોમાાં ‘ઋગ્વદે’ એ પ્રાચીન કાવ્યસાંગ્રહ છે. 
તવન્ટિતનર્ટઝ જેવા તવદ્વાનો એવા તનષ્કિસ ઉપિ પહોંચ્યા છે 

કે ‘ઋગ્વેદ’ એ ઉત્કિ કાવ્યસાંગ્રહ છે. ઋગ્વેદમાાં 

િાજનીતિશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર જેવી 

સમાતજક તવદ્યાઓનો પિ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.  
       કોઈ માને કે ન માન,ે ઈચ્છે કે ન ઈચ્છે પ્રત્યેક 

મનુષ્યના જીવનમાાં નૈતિક સમસ્યાઓ આવે જ છે. 
જીવનપથ એટલો સિળ અન ેસીધો નથી ક ેજેની ઉપિ વગિ 

તવચાયે એક જ ગતિએ તનદ્વાંદ આગળ વધી શકાય. 
જીવનમાાં ઉિાિ- ચઢાવ, જુદી જુદી સમસ્યાઓ આ બધુાં 

જીવનના ભાગરૂપ ેછે. ગતિ હાંમેશા એક જેવી િહેિી નથી, 
િેવુાં જીવનમાાં તવચાિવુાં-સમજવુાં પડે છે. ઉતચિ-અનુતચિન ે

માપવુાં પડે છે. જીવનપથના દિેક વળાાંક પિ, દિેક પગલે કિવુાં 

કે ન કિવુાં અથવા યોગ્ય- અયોગ્ય સાંબાંધી તનિસય મનુષ્યે પોિ ે

જ કિવો પડે છે. આ િીિે પત્યેક મનુષ્ય પોિાની બુતદ્ધ ક ે

જ્ઞાન અનુસાિ ઉતચિ-અનુતચિનો વૈચારિક  માનદાંડ િાખિો 

હોય છે. સાંભવ છે કે િનેો માનદાંડ હાંમેશા એક જેવો ન પિ 

િહે. દિેક મનુષ્ય કોઈન ેકોઈ માનદાંડનો પ્રયોગ કિ ેછે, પિ 

િે માનદાંડ શુાં છે? શુાં હોવો જોઈએ?, નીતિશાસ્ત્ર, આ 

કિસવ્ય- અકિસવ્યના માનદાંડની શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા કિે છે. 
નીતિશાસ્ત્ર, સહુ કોઈન ે માટે આવશ્યક છે. નીતિશાસ્ત્ર, 
માનવજીવનથી સાંબાંતધિ આદશોનુાં તવજ્ઞાન છે. 
‘નીતિશાસ્ત્ર’, મનુષ્યને શભુ-અશુભ, ઉતચિ-અનુતચિ, 
પાપ-પણુ્ય, ભદ્ર-અભદ્ર, ધમસ-અધમસનો ભદે બિાવ ેછે.          

- ‘નીતિ’ શબ્દ ‘णीत्र प्रापणे’ ધાિુથી ‘स्त्रत्रयाां 

स्त्तिन’् પ્રત્યય દ્વાિા  તનષ્પન્ન થયો છે, જેના દ્વાિા 

પ્રજાને સદાચાિમાાં લાવી શકાય છે. કુમાગસથી હટાવી 

સાિા માગ ે લાવી શકાય છે િેનુાં નામ 'નીતિ' છે. 
‘નીતિશાસ્ત્ર’ આમ િો ધમસશાસ્ત્રનો પયાસયવાચી શબ્દ 

છે. અહીં, અભ્યાસ લેખમાાં ઋગ્વેદમાાં ઉલ્લેખાયેલ 

માત્ર સામાન્ય વ્યાવહારિક નીતિવચનો ઉપિ ચચાસ 

કિવામાાં આવશે.     
 ‘अद्वषेो हस्तयोर्दधे  । ’  (ऋ. 1/24/4) 
     અથાસિ્ ‘દ્વિે વગેિ ેદોિોથી િતહિ થઈને પ્રશાંસનીય 

ધનને ધાિિ કિો.’ એટલે કે  દ્વિેી મનુષ્ય ક્યાિેય પ્રતિષ્ઠાન ે

પ્રાપ્િ કિી શકિો નથી. આથી આ માંત્રમાાં ઈષ્યૉ- દ્વિેથી 

દૂિ િહવેાનુાં કહવેામાાં આવ્યુાં છે.  
 ‘अरमे िदृ्धा असस्त्ननह ।’ (ऋ. 1/38/15)  
     અથાસિ ્ ‘આપિી વચ્ચે તવદ્યા અન ેઆયુષ્યથી યુક્િ 

વૃદ્ધ પુરુિ હોય.’  ‘વૃદ્ધ આપિને અને આપિ ેવૃદ્ધ 

પુરુિોને અનુકૂળ થઈએ.’  



Research Guru: Volume-15, Issue-3, December-2021 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 2  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 ‘मा िो ध्ननिां मा शपनिां प्रतििोच े
देियनिम ्।  
समु्नरैिद्ध आ वििासे ।’ (ऋ. 1/41/8) 
           અથાસિ ્ ‘પોિાના શત્ર ુ ક ે તમત્રનો શત્ર ુહોય ક ે

પછી શત્રનુો તમત્ર હોય. િેની સાથે મનુષ્ય ેક્યાિેક દોસ્િી ક ે

તપ્રિી કિવી યોગ્ય નથી.’ તપ્રય વચન, પાન- ભોજન, વસ્ત્ર 

વગેિથેી તવદ્વાનોની સવેા અન ેતમત્રોનુાં િક્ષિ કિવુાં જોઈએ. 
કાિિ કે તમત્રિતહિ મનુષ્ય સુખની વૃતદ્ધ કિી શકિો નથી. 
િેથી તવદ્વાનોએ ઘિા ધમાસત્માઓ સાથ ે તમત્રિા કિવી 

જોઈએ.  
  ‘चििुस्त्चचद्ददमानाद् बिभीयादा 
तनधािोोः ।  
     न दरुुतिाय रपहृ्येि ्॥’ (ऋ.1/41/9) 
       અથાસિ્ ‘માિનાિ,શાપ આપનાિ, તવિ વગેિ ે

આપનાિ, બીજાની ચીજ-વસ્િુઓને ઝૂાંટવી (પડાવી) 
લેનાિ િથા દુિ વચન કહનેાિ આ  પાાંચ પ્રકાિના મનુષ્યો 

સાથે તમત્રિા ન કિવી. િેઓથી હાંમેશા ડિવુાં (દૂિ િહવેુાં).  
 ‘उद्वयं तमसस्परि ज्योततष्पश्यन्त उत्तिम् । 
(ऋ.1/150/10)  
       અથાસિ ્‘અાંધકાિથી દૂિ જઈને જ્યોતિન ેપ્રાપ્િ કિે.’ 
‘िमसो मा ज्योतिर्गमय’ આ લોકનીતિનો ઉદય જોઈ 

શકાય છે.   
 ‘त्िां मायाभभिप मातयनोऽधमोः रिधाभभये 
अधध शपु्िािजुह्िि ।’ (ऋ.1/15/5)  
          અથાસિ ્ ‘હે ઇન્દ્ર ! િેં માયાથી, કૂટનીતિના 

પ્રયોગથી માયાવી લોકોન ે ભસ્મ કિી દીધા. (નાશ કિી 

દીધો)’ આ માંત્રમાાં માયાવીની સાથે માયાનુાં વ્યવહારુ 

તશક્ષિ આપવામાાં આવ્યુાં છે. ‘મહાભાિિ’માાં કહેવાયુાં છે ક ે

– ‘જે જેની સાથે જેવુાં વિસન કિ ેછે, િેની સાથે િિેે િવેુાં જ 

વિસન કિવુાં જોઇએ. સજ્જનની સામે સજ્જનિા અન ે

દુજસનની સાથ ે દજુસનિા.1 મહાકતવ શ્રીહિસ અનુસાિ - 
'દુજસનોની સાથે સિળ વ્યવહાિ કિવો િ ેનીતિ નથી.2 

  ‘िऽेिधगनि रिििसो महहत्िना । ’ 
(ऋ.1/85/7) 
       અથાસિ ્‘સ્વાવલાંબી મનુષ્યો જ પોિાના મતહમાથી 

આગળ વધ ેછે.’ એટલે કે  સ્વાવલાંબન જ સૌથી મોટુાં સુખ 

અન ેસમૃતદ્ધનુાં કાિિ છે. સ્વાવલાંબન આત્મતનભસિિા છે. 
આત્મતનભસિિા એ સુખ છે. જ્યાાં બીજા ઉપિ તનભસિ િહવેુાં 

પડે છે, િે દુ:ખ છે. આ પિાંપિા અનુસાિ મહાભાિિકાિનુાં 

કહેવુાં છે ક ે– ‘જે પોિાન ેવશ છે અથવા પોિાના પ્રયત્નથી 

સાધ્ય છે િ ેસુખ છે, જે બીજા ઉપિ આતશ્રિ છે અથવા િો 

બીજાની સહાયિાથી સાધ્ય છે, િ ેદુ:ખ છે.3      
  ‘देिानाां सख्यमपुसेहदम । ’ (ऋ.1/89/2)  
        અથાસિ ્ દવેો (તવદ્વાનો) સાથે તમત્રિા ટકાવી 

િાખો.’ કહવેાનો અથસ એ છે કે તવદ્વાનોની તમત્રિા તવશ ેિો 

કહેવુાં જ શુાં? નીતિકાિોએ િો ‘તવદ્વાનો સાથનેી શત્રુિાન ે

પિ શે્રષ્ઠ માની છે.’4   
 ‘ऋजुनीिी नोः ।’ (ऋ. 1/90/1)  
      અથાસિ્ ‘આપિી નીતિ ઋજુ અથાસિ્ સિળ અન ે

સીધી હોય’.  
 ‘अध रिप्नरय  तनविगदेऽभनुजिचचिेििोः।  
   उभा िा िस्त्रत्र नचयिोः ।’  (ऋ.1/120/12) 
          અથાસિ ્ ‘સ્વપ્નગિ પદાથસની પ્રાતપ્િ અથ ે

પ્રયત્નશીલ મનષુ્ય માટે અન ે ધનનો ઉપયોગ ન કિનાિ 

ધનવાન માટ ે દુ:ખ છે િે બાંન ે શીઘ્ર નાશ પામ ે છે.’ આ 

માંત્રમાાં િાત્પયસ એ છે કે સ્વપ્નજગિમાાં િાચવુાં અને ત્યાાં 

ફળની પ્રાતપ્િ માટ ેપ્રયત્ન કિવો એ િો શેખચલ્લી જેવી નિી 

મૂખસિા કહવેાય. આકાશકુસમુરૂપ મનોિથોન ેપૂિસ કિવા માટ ે

સમય વ્યથસ કિનાિ વ્યતક્િ શીઘ્ર નિ પામ ે છે, િ ેજ િીિે 

‘મનુષ્ય ેપ્રાપ્િ કિેલુાં ધનનુાં દાન અન ેિેનો ઉપભોગ કિિો 

નથી િે પિ નાશ પામે છે.’5      
 ‘अचयामाय ांवि सधुधिातन पिुाग ।’  (ऋ. 
2/27/10)  
    અથાસિ ્‘સુાંદિ આયુષ્યને પ્રાપ્િ કિો.’ 
  ‘िनिां जुिरि ।’ (ऋ.3/1/1)  
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     એક નીતિવાકયમાાં કહેવાયુાં છે કે ‘શિીિન ે નીિોગી 

િાખો.’ ‘શિીિ જ આ સાંસાિમાાં ધમાસરદનુાં સાધન છે.’ 
 ‘घिृां मे चक्षुिमिृां म आसन ् ।’ 
(ऋ.3/26/7)  
     અથાસિ્ ‘આાંખો તસ્નગ્ધ િથા વાિી મધુિ િહો.’  
 ‘अतत द्वषे ंतस तिेम ।’ (ऋ. 3/27/3)  
    અથાસિ ્‘દ્વેિયુક્િ કમોમાાંથી બહાિ નીકળો.’ 
 ‘िधगया धर्िोः।’ (ऋ.3/29/10)  
   અથાસિ ્ ‘તવદ્યા અને ઉત્તમ તશક્ષાયુક્િ વાિીઓથી 

ઉન્નતિ કિો.’      
 ‘ज्योतििृगणीि िमसोः ।’ (ऋ.3/39/7) 
       અથાસિ ્‘અાંધકાિથી દૂિ જઈને જ્યોતિને પ્રાપ્િ કિો.’ 
અહીં, માંત્રમાાં અતવદ્યાથી તવમખુ થઈન ે તવદ્યામાાં િિ 

બનવાની વાિ કિી છે. ‘તવદ્યાના અભાવ ેસૌખ્યિા સાંભવ 

નથી.’6    
  ‘ऋिरय धीतििृगजनातन हस्त्नि ।’ 
(ऋ.4/23/8)  
    અથાસિ ્‘સત્યની ધાિિા કિનાિી બુતદ્ધ (બળવાનોના) 
બળને પ્રાપ્િ કિી શત્રુઓનો નાશ કિે છે.’   
 ‘यो जार्ाि िमचृोः कामयनि े ।’ (ऋ. 
5/44/14)  
     અથાસિ ્ ‘જાગૃિ વ્યતક્િની ઋચાઓ કામના કિ ે છે.’ 
જાગ્રિ થવાનો અથસ છે, આળસ વગેિ ે છોડીને પરિશ્રમી 

બનવુાં. ‘પરિશ્રમી મનષુ્ય જ ઐશ્વયસની પ્રાતપ્િ કિ ે છે.’7 
આળસ, મનુષ્યનો સૌથી મોટો શત્ર ુછે.’8   
 ‘उि नोः वप्रयावप्रयास ु।’  (ऋ.6/61/10) 
        અથાસિ્ ‘સિસ્વિી (તવદ્યા) જ તપ્રય પદાથસમાાં 

તપ્રયિમ છે.’ ઋગ્વેદની પિાંપિા અનુસાિ- ‘નીતિકાિોએ 

પિ તવદ્યારૂપી ધનન ેબધા જ ધનોમાાં સવસશે્રષ્ઠ કહ્ુાં છે.’9 
 ‘अचमा भिि ुनचिन ोः ।’ (ऋ. 6/75/12)  
    અથાસિ ્‘આપિાાં શિીિ પત્થિની જેમ દસઢ (મજબૂિ) 
બનો.’  

 ‘अनाशिोऽनगु्रासचच ।’ (ऋ. 8/1/14) 

    અથાસિ ્‘શાન્િ િથા અક્રૂિ બનો.’  

 ‘भद्रां मनोः कृणषृ्ि ।’ (ऋ. 8/33/20) 
     અથાસિ્ ‘સદૈવ પ્રસન્ન િહો.’  

 ‘अधोः पचयचि मोपरि ।’ (ऋ. 8/33/19)  
     અથાસિ ્ ‘નીચે જો ઉપિ નહીં.’ અથાસિ ્ ‘તવનયશીલ 

બન ઉદ્ધિ નહીં.’   
 ‘मा नो तनद्रा ईशि मोि जस्त््पोः ।’ (ऋ. 
8/48/14)  
            અથાસિ ્ ‘આપિી ઉપિ તનદ્રાનો અતધકાિ ન 

થાય.’ કહવેાનો આશય એ છે ક ેઆપિ ેતનિથસક ભાિિમાાં 

વશીભૂિ ન થઈએ. ‘તનદ્રા અને વ્યથસ પ્રલાપમાાં સમય નિ 

કિવો મૂખાસઓનાાં લક્ષિ છે.’10   
  ‘आिे िाधरि दचु्छुनाम ् ।’ 
(ऋ.9/66/19)  
     અથાસિ્ ‘અશુભ તવચાિોન ેદૂિ કિો.’  
 ‘अक्षास इदाङ्कुभशनोः ।’ (ऋ.10/34/7)  
     અથાસિ ્‘જુગાિની પાસ ેિીખા (કડક, આકિા) અાંકુશ 

છે.’  
 ‘ शीिाोः सनिो हृदयां तनदगहस्त्नि ।’  
(ऋ.10/34/9) 
         અથાસિ ્ ‘શીિળ હોવા છિાાં પિ હ્રદયન ે બાળે 

(જલાવે) છે.’ 
 
 ‘जाया िप्यि े ककििरय ।’ (ऋ. 
10/34/10) 
          અથાસિ ્ ‘જુગાિીની પત્ની હાંમેશા સાંિપ્િ િહ ે

છે.’ કહેવાનો આશય છે કે જુગાિમાાં કહેલાાં દોિો જોિાાં 

જુગાિ ન િમવુાં જોઈએ.  
 भमत्रां कृणधृ्िम ्।’  (ऋ. 10/34/14) 
      અથાસિ ્‘તમત્ર બનાવો’.  

- (જુઓ - 'यातन कातन च भमत्राणण 

किगव्यातन शिातन च'...  નીતિવાક્ય ) 
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      ‘यस्त्रित्याज्य सधचविदां सखायां न िरय 
िाच्यवप भार्ो अस्त्रि । 
        यद ां श्रणृोत्यलकां  श्रणृोति न हह प्रिेद 
सकृुिरय पनथाम ्॥’ (ऋ. 10/71/6) 
         અથાસિ્ 'જે તમત્રિા માનનાિ તમત્રને છોડી દે છે 

િેનો શાસ્ત્રબોધમાાં પિ કોઈ અતધકાિ નથી હોિો. િ ેજે કાંઈ 

પિ સાાંભળે છે, િે વ્યથસ જ સાાંભળે છે. પુણ્યના માગસન ેિ ે

જાિિો નથી.' આ માંત્રના તસદ્ધાન્િનુાં અનુસિિ કિિાાં 

'તવદુિનીતિ'માાં તમત્રના પરિત્યાગન ેક્ષયાવહ દોિ કહ્ો છે.11     
  ‘न स सखा यो न ददाति सख्ये सचा भिेु 
सचमानाय वपत्िोः ।’ (ऋ. 10/117/4)  
     અથાસિ્ 'િે તમત્ર નથી જે સાથે િહનેાિ, સવેા કિનાિ 

તમત્રને અન્ન ક ેધન આપિો નથી.'  
   ‘न भोजा मम्ोुः ।’ (ऋ. 10/107/8 , 
10/146/2)  
          અથાસિ ્ 'પ્રજાપાલક (ઉદાિ) વ્યતક્િ ક્યાિેય 

મિિો નથી.' કહવેાનો આશય છે કે ઉદાિ વ્યતક્િ પોિાના 

યશરૂપી શિીિથી લોકમાાં હાંમેશા જીતવિ િહે છે.  
  ‘मायाभभोः इनद्र मातयनम ् ।’ (ऋ. 
1/11/7)  
      અથાસિ ્'દુિિાન ેદુિિાથી નિ કિો.' એટલે  'દુિોની 

સાથે સજ્જનિાનો વ્યવહાિ કિનાિને મહાકતવ ભાિતવએ 

મૂઢ બુતદ્ધ કહ્ો છે.' આવો વ્યતક્િ પિાભવને પ્રાપ્િ કિ ેછે.12     
 ‘इनद्र इिेह ध्रुिस्त्रिष्ठ ।’ (ऋ. 
10/173/2) 
      અથાસિ્ 'ઈન્દ્રની જેમ પોિાના તનયમમાાં અડગ િહો.'   
 ‘सांर्च्धध्िां सांिदध्िां सां िो मनाांभस जानिाम ्
।’ (ऋ.10/191/2)  
          અથાસિ્ 'મળીન ે(સાથે) ચાલો, બોલવા િથા 

તવચાિ કિવામાાં િમાિાાં મન એક જ પ્રકાિના તવચાિો કિો. 
અહીં આ માંત્રમાાં કહવેુાં છે ક ે મળીને ચાલવુાં-બોલવુાં િથા 

તવચાિ કિવાથી સાંગઠન ભાવનાની વૃતદ્ધ થાય છે. સાંગઠન 

ભાવના પ્રબળ બન ેછે. એક નીતિ વાક્યમાાં કહેવાયુાં છે ક ે

'કતળયુગમાાં સાંગઠન શતક્િ જ મહાન છે.'13 

   
  ‘केिलोदो भिति केिलाद  ।’ (ऋ. 
10/117/6) 
        અથાસિ્ 'એકલો ખાનાિો પાપી હોય છે.' 
લોકનીતિમાાં પિ 'એકલાએ જ સ્વારદિ અન્નનુાં ભક્ષિ કિવુાં 

તનતિદ્ધ મનાયુાં છે.14  
 ‘ओ हह ििगनि े िथ्येि 
चक्रानयमनयमपुतिष्ठनि िायोः ।’ 
           અથાસિ ્ 'ધન, િથના પૈડાની જેમ ચલાયમાન 

છે.' આ માંત્રમા કહેવાયુાં છે િે મજુબ લક્ષ્મી િો ચાંચળ છે. 

(નીતિકિોએ કહ્ુાં છે..... 'चला लक्ष्मी' 

.......નીતિવાકય) 'સાથે સાથ ે અન્ય અવસ્થાઓ પિ 

ચક્રના આિાની જેમ ઉપિ-નીચે આવન-જાવન કિે છે.'15    
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