
Ancient India History- Vedic Culture 
Static GK- స్టా టిక్ అంశటలు (గ్రూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు) 

  
                       Static-GK Ancient India history |    Adda247 Telugu    | www.careerpower.in |  Adda247 App  

Vedic Culture (1500 BC-600 BC) 

 

ఆరయన్ యొకక అసలు ఇలుు  

» ఆర్యుల అసలు నివాస సథలం ఇప్పటికీ వివాదాసపద అంశంగా మిగిలిపోయంది. క ంతమంది ప్ండితులు 
ఆర్యులు భార్తదేశ నేలకి చ ందినవార్ని మరియు మరిక ందర్య ప్ండితులు ఆర్యులు [మధ్ు ఆసియా (మాక్స్ 
ములలర్)/యూరోప్/ ఆరిిటిక్స పరా ంతం (బి. జి. తిలక్స) వెలుప్ల న ండి వలస వచ్చినటలల  నముుతార్య. 
» జనాదర్ణ ప ందిన నముకం ప్రకార్ం, ఆర్ున ల  2000 BC-1500 BC సమయంలో అనేక దశలోల  లేదా 
తర్ంగాలలో మధ్ు ఆసియా న ండి భార్త ఉప్ఖండంలోకి వలస వచ్చినటలల  భావిస ు నాార్య. 
» 4 వేద దేవుళ్లల న ఇంద ర డు, వర్యణుడు, మితుర డు మరియు నాసతు గురించ్చ ప్రస్ాు వించ్చన బో ఘజ క ై శాసనం 
(ఆసియా మ ైనర్, టరకి), మధ్ు ఆసియా సిదాధ ంతానిా వారి మాతృభూమిగా ర్యజువు చేసింది. 
» భార్తదేశానికి వచ్చిన సమూహం మొదట ప్రస ు త ఫరా ంటియర్ పరా విన్స్ మరియు ప్ంజాబ లో సిథర్ప్డాా ర్య, ఆ 
తరాాత సప్ు  సింధ్  అంటే ఏడు నద ల పరా ంతం అని పిలుస్ాు ర్య. వార్య అనేక శతాబాా లుగా ఇకిడ నివసించార్య 
మరియు గంగా మరియు యమునా లోయలలో సిథర్ప్డటానికి కరమంగా లోప్లికి నెటటబడాా ర్య. 

Vedic Literature (1500 BC-600 BC) 

 

» ఆర్యులు ప్ంజాబ లో ఉనాప్ుపడే రింగ్ వేద కంపో జ చేయబడిందని భావించబడుతుంది. 
» వేద స్ాహితుం నాలుగు స్ాహితు నిరాుణాలతో అభివృదిధ  చ ందింది: 
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1. సంహితలు లేదా వేదాలు 
2. బరా హుణులు 
3. ఆర్ణుకులు 
4. ఉప్నిషతుు లు 
» వేద స్ాహితుం కాలకరమేణా వృదిధ  చ ందింది, ఇది నిజంగా నోటి దాారా తర్ం న ండి తరానికి అందించబడింది. 
అంద కే వీటిని శ్రర తి (వినడానికి) అంటార్య. 
» వేద స్ాహితుంలో ముఖుమ ైనవి వేదాలు. వేదాలన  అపౌర్శేయం అంటార్య, అంటే మానవుడు సృషిటంచ్చనవి 
కావు కానీ భగవంతుడు ప్రస్ాదించ్చనవి మరియు నితు అంటే శాశాతతాంలో ఉంటాయ. 
» నాలుగు వేదాలు ఉనాాయ-ఋగేాదం, స్ామవేదం. యజురేాదం మరియు అథర్ావేదం. మొదటి మూడు 
వేదాలన  సంయుకుంగా వేదతరయ అంటే వేదాల తరయం అని అంటార్య 
» నాలుగు వేదాలలో, ఋగేాదం (గకతాల సేకర్ణ) ప్రప్ంచంలోని ప్ురాతన గరంథం, కాబటిట  దీనిని 'మానవజాతి 
యొకి మొదటి నిబంధ్న' అని కూడా పిలుస్ాు ర్య. ఋగేాదంలో 10,500 శలల కాలు ఉనాాయ మరియు 1028 

శలల కాలు 10 మండలాలుగా విభజించబడాా య. ఆర్య మండలాలన  (2వ న ండి 7వ వర్కు) గోతర/వంశ 
మండలాలు (కౌల గరంథం) అంటార్య. 1వ మరియు 10వ మండలాలు తర్యవాత చేర్ిబడాా య. loth మండలాలు 
4 వరాా లన  వివరించే ప్రసిదధ  ప్ుంషసూకాు నిా కలిగి ఉనాాయ - బరా హుణ, క్షతిరయ, వెైశు మరియు శూదర. ఋగేాద 
శలల కాలు హో తిర ప్ఠించార్య. 
» స్ామవేదం (కీర్ునల ప్ుసుకం)లో 1549 శలల కాలు ఉనాాయ. అనిా శలల కాలు (75 మినహా) ఋగేాదం న ండి 
తీస కోబడాా య. స్ామవేద సో్ు తరా లన  ఉదాా తిర ప్ఠించార్య. భార్తీయ సంగకతానికి ఈ వేదం ముఖుమ ైనది. 

Literature of Vedic Tradition (600 BC-600 AD) 

 

వేద సంప్రదాయ స్ాహితుం (సుృతి అనగా జాా ప్క స్ాహితుం) 6 స్ాహితు ర్చనలన  కలిగి ఉంటలంది: 
» వేదాంగాలు/సూతరా లు 
» సుృతులు ధ్ర్ుశాస్ాు ా లు 
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» మహాకావాులు (ఇతిహాస్ాలు) 
» ప్ురాణాలు 
» ఉప్వేదాలు 
» షడ్-దర్శనాలు 

Literature of Vedic six Vedangas 

 

ఆర్య వేదాంగాలు ఉనాాయ 

1- శిక్ష (ఫ నెటిక్స్) : 'ప్రతిశాఖు'-ఫ నెటిక్స్ ప ై ప్ురాతన వచనం. 
2- కలప సూతరా లు (ఆచారాలు) : 
i. శరర తేసూతరా లు/శూలవ సూతరా లు - తాుగాలతో వువహరించండి. 
ii. గృహు సూతరం-కుటలంబ వేడుకలతో ఒప్పందం 

iii. ధ్ర్ు సూతరా లు-వరాా లు, ఆశరమాలు మొదల ైన వాటితో వువహరించండి. 

3- వాుకర్ణం (వాుకర్ణం) : 'అష్ాట దాుయ' (పాణిని)- ప్దం యొకి ప్ురాతన వాుకర్ణం. 
4- నిర్యకు (వుుతపతిు ) : 'నిఘంటల' (కశుప్)ప ై ఆధార్ప్డిన 'నిర్యకు' (యాస్కి)-కఠినమ ైన వేద ప్దాల సమాహార్ం-
('నిఘంటల'-ప్రప్ంచంలోని ప్ురాతన ప్దాల సేకర్ణ; 'నిర్యకు'-ప్ురాతన నిఘంటలవు ప్రప్ంచంలోని). 
5- ఛంద (మ టిరక్స్) : 'ఛందసూతరా లు' (పింగల్)-ప్రసిదధ  వచనం. 
6- జయుతిష (ఖగోళ శాసు రం) : 'వేదాంగ జయుతిష' (లగఢ్ ముని) - ప్ురాతన జయుతిష గరంథం. 
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Literature of Vedic six famous Smritis 

 

(i) మన  సుృతి (గుప్ుు ల కాలం)-ప్ురాతన సుృతి గరంథం; వాుఖాుతలు: విశార్ూప్, మేఘతిథి, గోవింద రాజ, 

కులుక్స భట్. 
(ii) యాజావలియ సుృతి (గుప్ుు ల కాలం)—వాుఖాుతలు : విశార్ూప్, జిముతాహన్స ('డేభాగ్'), విజాా నేశార్, 

('మితాక్షర్') అప్రార్ి (శిలాహర్ రాజవంశానికి చ ందిన రాజు) 
(iii) నార్ద సుృతి (గుప్ుు ల కాలం) 
(iv) ప్రాశర్ సుృతి (గుప్ుు ల కాలం) 
(v) బృహసపతి సుృతి (గుప్ుు ల కాలం) 
(vi) కాతాుయన సుృతి (గుప్ుు ల కాలం) 

Literature of Vedic two Mahakavyas (Epics) 

 

1. రామాయణం (వాల్ముకి): దీనిని 'ఆది కావు' (ప్రప్ంచంలోని ప్ురాతన ఇతిహాసం) అని పిలుస్ాు ర్య. ప్రస ు తం, ఇది 
7 కాండలలో అంటే 24,000 శలల కాలు అంటే శలల కాలు (వాసువానికి 6,000, తర్యవాత - 12,000, చ్చవరిగా - 24,000) 

ఉనాాయ. 1వ మరియు 7వ కాండలు రామాయణానికి తాజా చేరికలు. 
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2. మహాభార్తం (వేద వాుస డు) : ప్రప్ంచంలోనే అతి ప డవెైన ఇతిహాసం. ప్రస ు తం, ఇది 1,00,000 శలల కాలన  
కలిగి ఉంది అంటే శలల కాలు (వాసువానికి-8,800-జయ్ సంహిత, తర్యవాత-24,000-చతురిాంశతి సహసిు ర 
సంహిత/భార్తం, చ్చవర్గా-1,00,000- శతసశాసిు ర సంహిత/మహాభార్తంలోని 18వ అధాుయం) హరివంశ 
అన బంధ్ం. భగవదీా త మహాభార్తంలోని బిహ్మ ప్ర్ాం న ండి సంగరహించబడింది. శాంతి ప్ర్ాన్స 
మహాభార్తంలోని అతిప దా ప్ర్ాం (అధాుయం). 

» ప్ురాణం అంటే 'పాతది'. 18 ప్రసిదధ  'ప్ురాణాలు' ఉనాాయ. మత్య ప్ురాణం ప్ురాతన ప్ురాణ గరంథం. ఇతర్ 
ముఖుమ ైన ప్ురాణాలు భాగవతం, విషుా వు, వాయు మరియు బరహాుండ. వార్య వివిధ్ రాజ వంశాల వంశావళిని 
వివరిస్ాు ర్య. 

Early Vedic Period (1500 BC-1000 BC) 

భౌగోళిక పటర ంతం 

 
 

» ఈ కాలానికి ఋగేాదం మాతరమే జాా నానికి ఆధార్ం 

» ప్ర్ాతాలు (హిమాంత్, అంటే హిమాలయా, ముంజవంత్ అంటే హిందూకుష్) మరియు రింగ్ వేదలోని 
సముదరం పేర్ల న ండి ఋగేాద ప్రజలు నివసించే భౌగోళిక పరా ంతం గురించ్చ మనకు సపషటమ ైన ఆలోచన ఉంది. 
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» ఋగేాదంలో 40 నద ల ప్రస్ాు వన ఉంది. ఋగేాదంలోని నాడిసూకు శలల కం 21 నద లన  కలిగి ఉంది, ఇంద లో 
తూర్యపన గంగానది మరియు ప్శిిమాన కుభ (కాబూల్) ఉనాాయ. 
» ఋగేాద ప్రజలు, తమన  తాము ఆర్యులని పిలిచేవార్య, సప్ు  సింధ్  అంటే ఏడు నద ల భూమి అని పిలువబడే 
పరా ంతానిా ప్రిమితం చేశార్య. సప్ు  సింధ్ లో సింధ్  మరియు వారి ఐద  ఉప్నద లు ఉనాాయ - వితస్ాు , 
అసికానివిపాస్క, ప్ర్యషిా & స తుాాదిర మరియు స్ారా స్ాాతి. 
» ఋగేాదం ప్రకార్ం, ఎకుివగా ప్రస్ాు వించబడిన నది-సింధ్ , అతుంత ప్వితరమ ైన నది-సర్సాతి, గంగానది 
ప్రస్ాు వన-1 స్ారి, యమునా ప్రస్ాు వన-3 స్ార్యల . 

Ancient India History- Vedic Culture,Polity 

 

రటజకీయం 

» స్ామాజిక మరియు రాజకీయ సంసథలకు కుల (కుటలంబం) ఆధార్ం. కులానికి ప ైన గార మ, విస్క, జన మరియు 
రాషట ంా ఉనాాయ. కుల (కుటలంబాలు) ఒక సమూహం గార మం (గార మం) మరియు మొదల ైనవాటిని ఏరాపటల 
చేసింది. 
» ప్రభుతా ర్ూపానికి సంబంధించ్చ అది పితృస్ాాము సాభావం. రాచరికం స్ాధార్ణమ ైనది, కాని రాచరికం కాని 
రాజకీయాలు కూడా ఉనాాయ. 
» రాష్ాట ా నిా రాజు లేదా రాజన్స ప్రిపాలించార్య మరియు రాజవంశం ఆదిమతతాం యొకి చటటం ఆధార్ంగా 
వార్సతాంగా వచ్చింది. బహుశా ఎనిాక ైన రాచరికం కూడా పిలువబడుతుంది. 
» రాజు మంతుర ల గురించ్చ చాలా తకుివగా త లుస . ప్ురోహితోర్ దేశీయ ప్ూజారి మొదటి రాుంక్స అధికారి. 
అతన  థీకింగ్ యొకి గుర్యవు, సేాహితుడు, తతావేతు  మరియు మారా్దర్శకుడు. ఇతర్ ముఖుమ ైన రాచరిక 
అధికార్యలు సేనాని (సేనాధిప్తి) మరియు గార మతు (గార మ అధిప్తి). 
» స ైనుంలో పాద స ైనికులు మరియు ర్థస్ార్ధ్ లు ఉనాార్య. ఆయుధాలలో చ కి, రాయ, ఎముక మరియు 
లోహాలు ఉప్యోగించబడాా య. బాణాలు లోహప్ు బింద వులతో లేదా విషప్ూరిత క ముుతో ఉంటాయ. 
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కద లుతునా కోట (ప్ుర్ిరిషుా ) మరియు బలమ ైన కోటలప ై దాడి చేసే యంతరం గురించ్చ సూచనలు 
ఇవాబడాా య. 
» రాజుకు మతప్ర్మ ైన విధ్ లు కూడా ఉనాాయ. అతన  స్ాథ పించబడిన కరమం మరియు నెైతిక నియమాలన  
సమరిథంచేవాడు. 
» ఋగేాదం సభ, సమితి, విదత్, గణ వంటి సభల గురించ్చ చ బుతుంది. సభ అనేది క ంతమంది విశేష మరియు 
ముఖుమ ైన వుకుు ల కమిటీ. ర ండు ప్రముఖ సభలు, సభ మరియు సమితి, రాజుల ఏకప్క్ష పాలనకు చ క్స గా 
ప్నిచేశాయ. సభ నాుయస్ాథ నం వల  ప్నిచేసిందని తర్యవాత వేదాలు నమోద  చేశాయ. 
» ద ంగతనం, ద ంగతనం, ప్శ్రవులన  ద ంగిలించడం మరియు మోసం చేయడం వంటివి అప్పటి నేరాలన  
నిరోధించాయ. 

Society of Early Vedic Period 

 

» ఋగేాద సమాజం నాలుగు వరాా లన  కలిగి ఉంది, అవి బరా హుణ, క్షతిరయ, వెైశు మరియు శూదర. సమాజం 
యొకి ఈ వరకాకర్ణ వుకుు ల వృతుు లు లేదా వృతుు లప ై ఆధార్ప్డి ఉంటలంది. 
» ఉపాధాుయులు మరియు ప్ూజార్యలన  బరా హుణులు అని పిలుస్ాు ర్య; పాలకులు మరియు నిరాాహకులన  
క్షతిరయులు అని పిలుస్ాు ర్య; ర ైతులు, వాుపార్యలు మరియు బాుంకర్లన  వెైశ్రులు అని పిలుస్ాు ర్య మరియు 
చేతివృతుు లవార్య మరియు కారిుకులు శూద ర లుగా ప్రిగణించబడాా ర్య. 
» ఈ వృతుు లన  వుకుు లు వారి వారి స్ామర్థయం మరియు అభిర్యచ్చకి అన గుణంగా అన సరించార్య మరియు 
వృతుు లు తర్యవాత వచ్చినటలల గా వార్సతాంగా మార్లేద . 
» ఒకే కుటలంబానికి చ ందిన సభుులు వివిధ్ వృతుు లన  సవాకరించార్య మరియు వివిధ్ వరాా లకు చ ందినవార్య 
అలాగే ర్యగేాదంలోని ఒక శలల కం దాారా వివరించబడింది. ఈ శలల కంలో ఒక వుకిు ఇలా అంటాడు: “నేన  
గాయకుడన ; మా నానా వైెద ుడు, మా అము కామ్ గ ైరండర్. 
» సమాజం యొకి యూనిట్ కుటలంబం, ప్రధానంగా ఏకస్ాాముం మరియు పితృస్ాాముం. 
» బాలు వివాహాలు వాడుకలో లేవు. 
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» ఒక వితంతువు తన మర్ణించ్చన భర్ు (నియోగ) తముుడిని వివాహం చేస కోవచ ి. 
» తండిర ఆసిు  క డుకుకు సంకరమించ్చంది. 

Religion & Economy of Early Vedic Period 

 

» ఋగేాద కాలంలో దేవతలు స్ాధార్ణంగా ప్రకృతి యొకి వుకిుతా శకుు లన  ఆరాధించేవార్య. ద ైవిక శకుు లు 
మనిషికి వరాలు మరియు శిక్షలు ర ండింటినీ అందించగలవని నమేువార్య. మనిషి మరియు దేవుని మధ్ు 
మధ్ువరిుగా ప్రిగణించబడే అగిా ప్వితరమ ైనది. 
» దాదాప్ు 33 మంది దేవతలు ఉనాార్య. తర్యవాతి రోజు సంప్రదాయం వాటిని భూసంబంధ్మ ైన (ప్ంతిాస్ాథ న), 
వెైమానిక లేదా మధ్ుసథ  (అంతరిహిహజాల నా) మరియు ఖగోళ (ద ుస్ాథ న) దేవుడుగా 3 వరాా లుగా వరకాకరించ్చంది. 
1. భూసంబంధ్మ ైన (ప్ృథిాస్ాథ నీయ): ప్ృథివి, అగిా, స్ో మ, బృహసపతి మరియు నద లు 
2. వెైమానిక/మధ్ుసథ  (అంతరిక్షస్ాథ నీయ): ఇందర, ర్యదర, వాయు-వాత, ప్ర్జను 
3. ఖగోళ (దూుస్ాథ నీయ) : దౌస్క, సూర్ు (5 ర్ూపాలోల  : సూర్ు, స్ావితిర, మితర, ప్ూషన్స, విషుా ), వానినార్, అదితి, 

ఉష మరియు అసిాన్స. 

» ఇంద ర డు, అగిా మరియు వర్యణుడు ఋగేాద ఆర్యుల అతుంత ప్రసిదధ  దేవతలు. ఇంద ర డు లేదా ప్ుర్ందర్ 
(కోటన  నాశనం చేసేవాడు): అతుంత ముఖుమ ైన దేవుడు (250 ఋగేాద శలల కాలు అతనికి అంకితం 
చేయబడాా య); అతన  యుదాధ ధిప్తి పాతరన  పో షించాడు మరియు వాన దేవుడిగా ప్రిగణించబడాా డు. 

అగని : ర ండవ అతుంత ముఖుమ ైన దేవుడు (200 ఋగేాద శలల కాలు అతనికి అంకితం చేయబడాా య); అగిా 
దేవుడు దేవతలు మరియు ప్రజల మధ్ు మధ్ువరిుగా ప్రిగణించబడాా డు. 
వరుణుడు: వుకిుగతీకరించ్చన నీర్య; 'రకటా' లేదా సహజ కరమానిా ('రితసుగోప్') సమరిథంచవలసి ఉంది. 
» సూర్యుడు (సూర్యుడు) 5 ర్ూపాలలో ప్ూజించబడాా డు: సూర్యుడు, స్ావితిర, మితర, ప్ూషన్స మరియు విషుా వు. 
సూరుయడు (సూరుయడు): ఏడు గురార లు నడిపే తన ర్థంలో రోజూ ఆకాశంలో తిరిగే దేవుడు. 
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స్టవిత్రర (కటంత్ర దేవుడు): ప్రసిదధ  గాయతీర మంతరం ఆమ కు సంబో ధించబడింది. 
మితర: ఒక స్ౌర్ దేవుడు 
పూషన్: వివాహం యొకి దేవుడు; ప్రధాన విధ-ిరోడుల , ప్శ్రవుల కాప్ర్యలు మరియు విచిలవిడి ప్శ్రవుల 
కాప్లా 
విషణు వు: భూమిని మూడు దశలోల  కపిపన దేవుడు (ఉప్కరమం) 
సో్ మ : వాసువానికి అగిాష్ోట మ యాగం సమయంలో శకిువంతమ ైన పానీయానిా ఉతపతిు  చేసే మొకి, 

జనప్నార్/భాంగ్ కావచ ి, దీనిని మొకిల రాజు అని పిలుస్ాు ర్య; చంద ర నితో తర్యవాత గురిుంచబడింది. 114 

శలల కాలన  కలిగి ఉనా ఋగేాదంలోని 9వ మండలం సో్ మునికి ఆపాదించబడింది. అంద కే దీనిని 'సో్ మ 
మండలం' అని పిలుస్ాు ర్య. 
» ఇతర్ దేవతలు/దేవతలు : ర్యదర (జంతువుల దేవుడు), దయౌస్క (అతుంత ప్ురాతన దేవుడు మరియు 
ప్రప్ంచంలోని తండిర), యమ్ ఎ (మర్ణం యొకి దేవుడు). యాష్ విన్స/నాసు య (ఆరోగుం, యువత మరియు 
అమర్తాం యొకి దేవుడు); అదితి (దేవతల గొప్ప తలిల), సుధ్  (నదీ దేవత). 
» క నిాస్ార్యల  దేవుళలన  జంతువులుగా చ్చతీరకరించార్య కానీ జంతు ఆరాధ్న ఉండేది కాద . 
ఋగేాద మతం యొకి సాభావం హెనోథీయజం, అంటే అనేక దేవుళళప ై నముకం, అయతే ప్రతి దేవుడు 
అతుునాతమ ైనదిగా నిలుస్ాు డు. 
» వారి మతం పరా థమికంగా యజాం లేదా తాుగం అని పిలిచే ఒక స్ాధార్ణ వేడుకతో దేవుళలన  ఆరాధించడం. 
యాగాలలో పాలు, నెయు, ధానుం, మాంసం మరియు సో్ మ నెైవేదాులు ఉంటాయ. 

Later Vedic Period ( 1000 BC - 600 BC ) 

 

» తర్యవాతి వేద కాలంలో, ఆర్యుల స్ాథ వరాలు వాసువంగా ఉతుర్ భార్తదేశం మొతాు నిా ఆకరమించాయ. 
» సంసిృతికి కేందరం ఇప్ుపడు సర్సాతి న ండి గంగానదికి మారింది. 
» నర్ుదా, సదరా్ర (మోడ మ్ గండక్స), చంబల్ మొదల ైన నద ల ప్రస్ాు వన వచ్చింది. 
» తూర్యప వెైప్ు ప్రజల విసుర్ణ శతప్థ బరా హుణ ప్ురాణంలో సూచ్చంచబడింది-విదేహ మాధ్వుడు సర్సాతీ 
పరా ంతం న ండి ఎలా వలస వచాిడు, సదనిరాన  దాటి విదేహ (ఆధ్ నిక తిర్హత్) భూమికి ఎలా వచాిడు. 
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అతన  (అగిా) తూర్యప వెైప్ు భూమి వెంట మండుతునాాడు మరియు గోతమ ర్హుగణ (ప్ూజారి) మరియు 
విదేఘ్ మాథవ అతనిని అన సరించార్య." 

» దోయాబ పరా ంతంలో జానప్దాలు-కుర్య (ప్ుర్యషులు మరియు భర్తుల కలయక), పాంచాల (తుర్ాశలు 
మరియు కిరవిల కలయక), కాశీ మొదల ైనవి. 
» తర్యవాతి వేద స్ాహితాులు వింధ్ు ప్ర్ాతం (దక్షిణ ప్ర్ాతం) గురించ్చ ప్రస్ాు వించాయ. 
» పరా దేశిక విభజనల సూచన తర్యవాతి వేదాలు భార్తదేశంలోని మూడు విసు ృత విభాగాలన  అందించాయ, అవి. 
ఆర్ువర్ు (ఉతుర్ భార్తదేశం), మధ్ు దేశ (మధ్ు భార్తదేశం) మరియు దఖినాప్థ్ (దక్షిణ భార్తదేశం). 

రటజకీయం 

» తర్యవాతి వేద కాలంలో ప దా రాజాులు మరియు గంభీర్మ ైన నగరాలు కనిపించాయ. 
» త ైతురకయ బరా హుణంలో రాజాుధికార్ం యొకి ద ైవిక మూలం యొకి సిదాధ ంతానిా మనం గమనిస్ాు ము. 
» రాజు యొకి శకిు ప ర్యగుదలకు క నస్ాగింప్ుగా ప్రభుతా యంతరా ంగం మున ప్టి కంటే మరింత విసు ృతమ ైంది. 
క తు  పౌర్ కార్ుకర్ులు, ఋగేాద కాలంలోని ఏక ైక పౌర్ కార్ుకర్ు ప్ురోహిత ఉనికిలోకి వచాిర్య. 
» ఉనాాయ : భగద ధ్(ప్న ాలు వసూలు చేసేవాడు), సూత/స్ార్థి (రాయల్ హెరాలా్ లేదా ర్థస్ార్ధి), ఖసవు ర 
(ఛాంబర్ ల ైన్స), అక్షవాప్ (క రియర్). 
» ఋగేాద కాలంలోని స ైనికాధికార్యలు, సేనాని (జనర్ల్) మరియు గార మం (గార మ అధిప్తి) ప్ని చేసూు నే 
ఉనాార్య. 
» ఈ కాలంలో పరా ంతీయ ప్రభుతాాల స్ాధార్ణ వువసథ  కూడా పరా ర్ంభమ ైంది. ఆ విధ్ంగా, ఆదివాసవలు ఆకరమించ్చన 
బయటి పరా ంతాలన  నిర్ాహించే బాధ్ుతన  సథప్తికి అప్పగించడం మరియు సతప్తిని వంద గార మాల 
సమూహంగా ఉంచడం మనకు కనిపిస ు ంది. అధ్.కృత గార మ అధికారి. ఉపాంశదాలో పేరొినా విగార స్క బహుశా 
పో ల్మస  అధికారి కావచ ి. 
» ఋగేాద కాలంలో వల  రాజు వువహారాలప ై ప్రజా నియంతరణ సభ మరియు సమితి దాారా నిర్ాహించబడింది. 
విధాత ఇప్పటికి ప్ూరిుగా కన మర్యగ ైపో యంది. 
» తర్యవాతి వేద కాలంలో కూడా, రాజులకు నిలబడి స ైనుం లేద . 
» నాుయవువసథ  కూడా ప రిగింది. కిరమినల్ చటాట నిా అమలు చేయడంలో రాజు గొప్ప పాతర పో షించాడు. పిండానిా 
చంప్డం, నర్హతు, బరా హుణ హతు, ముఖుంగా బంగార్ం ద ంగిలించడం, సూరా తాగడం వంటివి తీవరమ ైన 
నేరాలుగా ప్రిగణించబడాా య. రాజదోరహం మర్ణశిక్ష విధించబడింది. 
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Religion & Economy of Later Vedic Period 

» ప్ూర్ాప్ు దివుమ ైన భార్తదేశం మరియు అగిా నేప్థుంలోకి దిగజారార్య, అయతే ప్రజాపాలి (విశాానిా 
సృషిటంచ్చనవాడు, తర్యవాత బరహుగా పిలువబడాా డు), విషుా వు (జంతువుల దేవుడు, తర్యవాత శివుడు/మహేశతో 
గురిుంచబడాా డు) మరియు ర్యద ర డు (జంతువుల దేవుడు) పరా ముఖుం ప ందార్య. ఇప్ుపడు ప్రజాప్తి సరోానాత 
దేవుడు అయాుడు. 
» తొలి వేద కాలంలో ప్శ్రవులన  ర్క్షించ్చన ప్ూషుా డు ఇప్ుపడు శూద ర ల దేవుడయాుడు. 
» బృహదార్ణుక ఉప్నిషద మొదటగా ప్రివర్ున (ప్ునర్జను/సంస్ార్ చకరం) మరియు కర్ుల (కర్ు) సిదాధ ంతానిా 
అందించ్చంది. 
» ఋగేాద కాలం యొకి పరా ర్ంభ స్ాధార్ణ వేడుకలో 17 మంది ప్ూజార్యల సేవలు అవసర్మయయు విసు ృతమ ైన 
తాుగాలకు చోటల కలిపంచ్చంది. తర్యవాతి వేదాలలో మరియు బరా హుణులలో యాగాలు (యజాా లు) పరా ముఖుత 
సంతరించ కునాాయ. 

ర ండు రకటల త్యయగటలు ఉండేవి 

 
»  

లఘుయజాా లు (స్ాధార్ణ/ప ైరవేట్ తాుగాలు) : గృహస థ లచే నిర్ాహించబడుతుంది ఉదా. ప్ంచ, మహాయజాం, 

అగిాహో తరం, దర్శ యజాం (అమావాసు అంటే చీకటి ప్క్షం చ్చవరి రోజున), ప్ూరా్మాస యజాం (ప్ూరిామ నాడు 
అంటే పౌరా్మిరోజున) మొదల ైనవి. 
» మహాయజనలు : (గార ండ్ / రాచరిక తాుగాలు): ఒక కుల్మన డు మరియు ధ్నవంతుడు మరియు రాజు 
మాతరమే చేయగలిగే తాుగాలు. 
(ఎ) రాజసూయ యజాం : రాజ సంకలపం, దాని ర్ూప్ంలో ఒక సంవత్ర్ం పాటల క నస్ాగే తాుగాల శేరణిని కలిగి 
ఉంటలంది. తర్యవాతి రోజులోల  అది సర్ళీకృత అభిషేకం అంటే అభిషేకం దాారా భరకు చేయబడింది. 
(బి) వాజపేయ యజాం: శకిు పానీయం, ఇది సంవత్ర్ం మొతుం ప్దిహేడు రోజుల పాటల క నస్ాగింది. 
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(సి) అశామేధ్ం యజాం: అశామేధ్ యాగం, ఇది మూడు రోజుల పాటల క నస్ాగింది. 
(డి) అగిాష్ోట మ యజాం: అగిాకి అంకితమ ైన జంతువుల బలి, ఇది రోజు క నస్ాగింది, అయతే యజాిక (యజాం 
చేసినది) మరియు అతని భార్ు యజాా నికి ముంద  ఒక సంవత్ర్ం పాటల సనాుసి జీవితానిా గడిపార్య. ఈ 
యజాం సందర్భంగా సో్ మ ర్స్ానిా సేవించార్య. 

» వేద కాలం ముగిసే సమయానికి, ఆరాధ్నలు, ఆచారాలు మరియు ప్ూజారి ఆధిప్తాునికి వుతిరేకంగా బలమ ైన 
ప్రతిచర్ు ఆవిర్భవించ్చంది, ఈ ప్దధతి యొకి ప్రతిబింబం ఉప్నిషదాలలో కనిపిస ు ంది. 

Economy of Later Vedic Period 

 

» ఇప్ుపడు ఆవుల కంటే భూమి విలువెైనదిగా మారింది. ప్శ్రవుల ప ంప్కం స్ాథ నంలో వువస్ాయం 
పరా ర్ంభమ ైంది. నాగలిని క నిాస్ార్యల  24 ఎద ా లు గకసేవార్య. పేడ త లిసింది. 
» వరి, బారకల, బీన్స్, న వుాలు, గోధ్ మలు స్ాగు చేశార్య. 
» మత్యకార్యలు, చాకలివార్య, ర్ంగులు వేసేవార్య, డోర్ కీప్ర్యల  మరియు ఫుట్ మ న్స వంటి క తు  వృతుు లచే 
సూచ్చంచబడిన వస ు వుల ఉతపతిు  అభివృదిధ  చ ందింది. 
» ర్థానిా తయార్య చేసే వుకిు మరియు వడరంగి మరియు చర్ుకార్యడు మరియు దాకుిని వసు రధార్ణ చేసే వుకిు 
మధ్ు స పషల ైజేషన్స వుతాుస్ానిా సూచ్చస ు ంది. 
» లోహాల ప్రిజాా నంలో గణనీయమ ైన ప్ురోగతి స్ాధించబడింది. ఋగేాదంలో బంగార్ం మరియు ఆయాలు (రాగి 
లేదా ఇన ము) కాకుండా టిన్స, వెండి మరియు ఇన ము గురించ్చ ప్రస్ాు వించబడింది. 
» కారొపరేషన ల  (గణాలు) మరియు ఆలార్ మ న్స (శేరషిి న్స లు) ప్రస్ాు వన కార్ణంగా వాుపార్యలన  గిలా్ లుగా ఏరాపటల 
చేయడం గురించ్చ ఆధారాలు ఉనాాయ. 


