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1. પદિચય :  

વૈદિક સાદિત્યમાાં ચાર વેિો-વેિાાંગો ઉપરાાંત બ્રાહ્મણગ્રાંથો, આરણ્યકો અને ઉપદનષિો નો સમાવશે થાય છે. આપણાાં 

સાદિત્યમાાં ચાર વેિો અદત પ્રાચીન ગણાય છે, તેમાાં પણ ઋગ્વેિ અદત પ્રાચીન છે, વદૈિક સાદિત્યના આરાંભમાાં જ અનકે પ્રાકૃદતક 

તત્વો જોવા મળે છે. જનેે આદિમાનવે ઈશ્વર તરીકે સ્વીકાયાા અને તેની આરાધના આરાંભી. અિી ઈશ્વર ન ેમાટે િેવ શબ્િ નો 

પ્રયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. િેવ શબ્િ ‘દિવ’ ધાત ુ(ચમકવુાં) એ પરથી બનેલો છે. તેને આધાર ેિેવ એટલ ે“ચમકતો પિાથા” અથવા 

“તેજોમય શદિ” એવો અથા થાય છે. આ રીતે દવચારતા પ્રાચીન ઋદષમદુનઓ ન ેજ્ાાં જ્ાાં ચૈતન્ય િેખાયુાં ત્યાાં ઈશ્વર ની કલ્પના 

કરી. તેમનુાં માનવ જવેુ સ્વરૂપ કલ્પવામાાં આવ્યુાં. તેમણે પ્રસન્ન કરવા માટે દવદવધ સ્તુદતઓ,પ્રાથાનાઓ અને યજ્ઞો કરવામાાં 

આવતા. આમ, ધીમે-ધીમે િેવતાઓની સાંખ્યા વધતી ગઈ.  

આપણ ેજ્યાર ેવનરુક્તમા ંદ્રવિ કરીએ તો યાસ્ક ના મત ેત્રણ પ્રકારના દેિતાઓ છે. 

 

तिस्र:एव देवि ाः  इतिनैरुक्त : |  

अति: पृतिवीस्ि न: | वयुव ाइन्द्रोव अन्तरिक्षस्ि न: | 

सुयोद्युस्ि न:|| 

વનરુક્ત (અધ્યાય-૭ / ખંડ-૫)  

 જ્ાર ેઋગ્વિેમાાં સ્તુદત કરવાના અથામાાં દ્રદિ કરીએ તો અનેક િેવોની સ્તુદત થયેલ છે. પરાંતુ તેમાાં ઇન્દ્ર, સોમ અને અદગ્િ 

ન ેવધુ લોકદપ્રય િેવ કિેવા પડે. ત્યાર ેઆપણે વદૈિક સાદિત્યમાાં સોમ નુાં શુાં મિત્વ છે એના દવષે ચચાા કરીએ. 

 

2. સોમના પયાાયવાચી શબ્િો :  

 મધ સાર્થે વમવિત કરી પીિામા ં આિતુ ં હોિાર્થી સોમન ે પ્રાય: મધ ુ અર્થિા મધરુસ પણ કહેિાય છે પણ આ શબ્દ 

આકાશીય સોમ અર્થિા અમતૃને વિશેષ રૂપર્થી સવૂિત કર ેછે. “અમૃત” શબ્દ પણ સોમનો પયાાયિાિી શબ્દ છે. અનેક સ્ર્થાનોમા ં

સોમરસનુ ંપાન કરીન ેઅમર ર્થઈ જિાનો ઉલ્લેખ જોિા મળે છે.સોમ માટે દૂધન ેદ્યોવતત કરતો “પીયુષ” શબ્દ પણ પ્રયોજિામા ં

આવ્યો છે. “ઈન્દુ” શબ્દ પણ સોમનો પયાાયિાિી શબ્દ છે.જ ેિંદ્ર સાર્થે તાદાત્મ્ય ધરાિ ેછે. 

 

3. સોમ એક પયે પિાર્ા : 

સોમ એક દવશષે પ્રકારની લતામાાંથી કાઢવામાાં આવતો એક આનાંિિાયક, સ્ફૂદતાિાયક અન ેબલવધાક પયે પિાથા છે. 

િેવોન ેઆપવામાાં આવતા દ્રવ્યોમાાં સોમનુાં એક સવોત્કૃિ સ્થાન િતુાં. સોમયાગનુાં વદૈિક કમાકાાંડ માાં ખૂબ જ મિત્વ છે. આ યાગોમાાં 

ત્રણવાર અથાાત પ્રાત:,મધ્યાિન અન ેસાયાં આ ત્રણયે સમયે સોમનુાં સેવન કરવામાાં આવતુાં િતુાં. ઇન્દ્રન ેસોમ ખૂબ જ દપ્રય છે. 

સારાાંશ :- ઋગ્િદેમા ંઅલગ –અલગ મંડળમા ંઅનેક દેિતાઓની સ્તુવત કરિામાં આિી છે.જમેા ંસોમ દેિતાની પણ સ્તુવત 

જોિા મળે છે.ઋગ્િદેનું નિમું મંડળ સોમ દેિતા માટે સમવપાત છે.સોમ દેિતાની સ્તુવત ઋગ્િેદમા ંવભન્ન-વભન્ન દ્રવિએ જોિા 

મળે છે.લૌવકક દ્રવિએ જોઈએ તો સામાન્યપણે સોમ વિશે અિું સાંભળેલુ ંકે જ્યાર ેયજ્ઞ-યાગાવદ કાયો ર્થતાં ત્મયાર ેસોમરસનુ ં

પાન કરિામા ંઆિતુ.ંપણ જ્યાર ેઋગ્િદેનો અભ્યાસ કરીએ તો સોમના અન્ય અનેક પયાાયિાિી શબ્દોનો પ્રયોગ ઋવષઓએ 

કરલેો છે.જમે કે સોમ પેય પદાર્થા સ્િરૂપે, સોમ િંદ્ર સ્િરૂપ,ે સોમ એક શૂરિીર દેિ સ્િરૂપ,ે સોમ એક િનસ્પવત તરીકે િગેર ે

જિેા િણાનો ઋગ્િેદમા ંજોિા મળે છે.એટલ ેસોમ માત્ર એક પેય પદાર્થા ન રહી જતા અન્ય સ્િરૂપ ેપણ દ્રવિગોિર ર્થાય 

છે.ઋગ્િદેમાં ઋવષઓએ કરલે સોમની અનકે પ્રકાર ેસ્તુવતનુ ંસંકલન આ શોધપત્રમાં રજૂ કરલે છે. 
 

 

ચાવીરૂપ શબ્દો :- િદે, સાવહત્મય, સોમ.  
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વૈદિક આયો તે સોમ માાં િૂધ અને મધનુાં દમશ્રણ કરી િેવતાઓને અપાણ કરતાાં. ત્યારબાિ પોતે પણ સવેન કરતાાં. ઋગ્વિેમાાં તો 

દવશેષ રૂપથી કેટલીક ઋચાઓમાાં સોમરસ બનાવવાની અને પીવાની દવદધનુાં વણાન કરવામાાં આવ્યુાં છે. સોમરસ નો ઉપયોગ 

દવશેષ રૂપ ેિેવતાઓ માટે કરવામાાં આવતો િતો. એટલા માટે િેવતાઓનુાં મુખ્ય પયે િોય તો એ સોમરસ છે. યજ્ઞનાાં આયોજનમાાં 

પણ સોમરસનો પ્રયોગ કરવામાાં આવે છે. એવુાં પણ કિેવામાાં આવે છે કે પ્રાચીનકાળમાાં ઋદષ-મદુનઓ યજ્ઞમાાં સોમરસ ની આિુદત 

પણ આપતા િતા. 

 “ઋગ્િદેની અદંર મળતી ઉપરોકત માવહતી અનુસાર સોમ એક અમૃતમય પયે પદાર્થા છે એિું આપણે કહી શકીએ”. 

 

4. સોમની ઉત્પદત અને તેનુાં પૃથ્વી પિ અવિોિણ  :-  

 ઋગ્િેદના દસમા મંડળના ં૩૫ માં સૂક્તના પહેલા ઋિામાં એિું કહ્ુ ંછે કે, 

“ सोमसे्यव मौजविस्य भक्षोतवभीदको ज गृतवमाह्यमच्छ न् ’’  ૧૦-૩૫-૧ 

અર્થાાત સોમ ‘मुजवि’પિાત પર ઉત્મપન્ન ર્થાય છે .ઋગ્િદેના ૯ માં મંડળના ૮૬ સૂક્તના ૧૫ મી ઋિા પ્રમાણે સોમનો િાસ આકાશ 

મા ંછે 

“पदं यदस्यपिमेव्योमन्’’     ૯ /૮૬/૧૫  

તે આકાશ મા ંરહેલા સોમન ે‘શ્યેન’ નામના પક્ષીએ પૃથ્િી પર લાવ્યો, જ ેશ્યેન તીવ્ર િેગર્થી ઉડિાિાળું અને સુંદર પાખંોર્થી યુક્ત 

છે . તેિુ ંિણાન ઋગ્િેદના ૫ માં મંડળના ૪૫ મા ંસૂક્તમા ંનિમી ઋિાઓમાં જોઈ શકીએ છીએ. 

  “ िघु: शे्यनपियदन्धो अच्छ युव  कतवदीद्यद गोषु गच्छन्         ”૫-૪૫-૧ 

એ શ્યને નામના પક્ષીનો ઉલ્લેખ નિમા મંડળ માં પણ જોિા મળે છે. 

  “शे्यनो यदन्धोअभिि् पि वि:”     ૯ /૬૮/૬  

આઠ માં મંડળના ૧૦૦ માં સકૂ્તની ૮ મી ઋિામાં એિુ ંકહ્ું છે કે સપંણૂા શ્યને પક્ષી દ્વારા ઇન્દ્રને માટે સોમને પૃથ્િી પર લાિિામાં 

આવ્યો. 

  “ मनोजव  अयम न आयसी मिितु्पिम् । 

 तदवं सुपर्णो गत्व य सोमं वतिर्ण आभिि् |”   ઋ ૮ /૧૦૦/૮  

ઋગ્િેદ ૪ /૨૭/૩ ,૪  મા ંએિુ ંકહેિામા આવ્યુ ંછે કે જ્યાર ેશ્યેન આકાશ મા ંસોમન ેલઈ ઊડી રહ્ા હતા ત્મયાર ેકૃશાનુ ંનામક એક 

ધનુધાારી એ તેના પર બાણ િલાવ્યા  .ગઈ કપાઈ પાંખ એક તેની જમેાં.  

अव यच्छयेनो अस्वनी यदधधोतवा यद् यतदव ि उहु: पिंतधम् ” 

   सृजद् यदस्म  अवह तक्षपज्ज् ं कृश नुिस्त  मनस  भुिण्यन् । 

   अन्त: पिि् पित्र्यस्य पर्णाम् अध य तमतन प्रतसिस्य िदै्व: ॥   ઋ ૪ /૨૭/૩ ,૪ 

  આમ,ઋગ્વિેની ઋચાઓને પ્રમાણભૂત રાખીને જોઈએ તો સોમનુાં ઉત્પદત સ્થાન આકાશ છે. અને તેને સુપણા 

શ્યેન નામના પક્ષીએ આ પૃથ્વી પર પ્રાપ્ય કરાવ્યુ. એવી કથા જોવા મળે છે. 

 

5. સોમ એક વનસ્પદતના રૂપમાાં:- 

ઋગ્િેદના નિમા મંડળના ૧૨ મા ંસૂક્તની ૭ મી ઋિા માં સોમ ન ેિનસ્પવત તરીકે ઓળખાવ્યાં છે. 

“तनत्यस्तोत्रो वनस्पतिधीन मन्त: सबदुाध: 

                तहन्व नोम नुष युग  |”     ઋ ૯ /૧૨/૭  

સોમને ઔષધીઓનો સ્િામી તર્થા રાજા કહેિામા આવ્યો છે  .કે જમે , 

“सोमं नमस्य ि ज नं योजजे्ञ तवरुध ंपति: “  ઋ ૯૯ /૧૧૪/૨  

ઋગ્િેદના પહેલા મંડળના સકૂ્ત ૯૧ ની ૨૨ મી ઋિા ન ેઆધાર ેએિુ ંકહી શકીએ કે સોમ રાજા એ જ બધી િનસ્પવતન ેઉત્મપન્ન 

કરી .તેમા ંલખયું છે કે, 

“िवतमम औषधी: सोमतवश्व सत्वमयोअजनयसत्वग :|” ઋ ૧ /૯૧ /૨૨  

 અર્થાાત, सोमत्वमऔषधी: अजनय:|  

  ‘‘સોમ  !છો કરો ઉત્મપન્ન ઔષધીઓને તમે ’’ 

શતપર્થ બ્રાહ્મણ મા ંએિુ ંકહેિામા આવ્યું છે કે,બધી જ ઔષધીઓ સોમ ર્થી સંબવંધત છે .એ ઔષધીઓનો નહી ંબ્રાહ્મણોનો પણ 

રાજા છે .જમે  

“सोम अस्म कं ब्रह्मर्ण न ं ि ज  |”  ૯/૪૦ 

ઋગ્િેદમા ંસોમને દેિો તર્થા મનુષ્યોનો રાજા કહ્ો છે. 

   पतवते्रतभ: पवम नोनृचक्ष ि ज देव न मउिमत्य ान म|” ૯ /૨૭/૨  

 “આ પ્રમાણ ેઋગ્િદે ,શતપર્થ બ્રાહ્મણ , િજસનેયી સવંહતા અનુસાર પ્રમાવણત ર્થાય છે કે સોમ એક િેષ્ઠ ઔષવધ છે.અન ે

તે ઔષધીઓનો રાજા પણ છે”. 
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6. સોમનુાં ચાંદ્ર સાર્ે તાિાત્્ય:-  

 આ પક્ષ સિાવિવદત છે,કે ‘સોમ ’તર્થા ‘ઇન્દ્ર ’ આવદ શબ્દો સંસ્કૃત સાવહત્મયમાં િંદ્રના િાિક છે .પરંતુ આ માદક અન ે

આહ્લાદકારી યજ્ઞીય પયે નું આકાશ મા ંરહેલા િંદ્ર મંડળ  સાર્થ ેતાદાત્મ્ય કેિી રીતે ર્થયું એ આજ ેપણ કલ્પના નો વિષય રહ્ો છે  

મેક્ડોનલ નો મત છે કે ઋગ્િદે ની કેટલીક ઋિાઓ માં સોમને ભાસ્િર તર્થા પ્રકાશમાન કહેિાયો છે .તે એક ‘બૃહદજ્યોવત’ છે .જ ે

અંધકારના સમૂહને નિ કર ેછે  .જિેી રીતે  

“अव कले्पषुन: पुमस्तम ंतससोमयोध्य  |”  ઋ ૯ /૯/૭  

અર્થાાત હે સોમ !તમ ેઅંધકાર સાર્થ ેયદુ્ધ કરી તેને અમારાર્થી દૂર કરો .        

“पवम नरुिमबु्रहचु्छकमज्योतििजीजनि् | 

                       कृष्ण िम ंतसजंघनि् ||”               ઋ ૯ /૬૬/૨૪  

અર્થાાત હે સોમ  !તમે “शुक्रमज्योतिअजीजनि्” દેદીપ્યમાન જ્યોવત ન ેઉત્મપન્ન કરો .તર્થા “कृष्ण िम तसजंघनि” કાળા અંધકાર ન ે

દૂર કરો.  

ઋગ્િેદ માં ૯/૪૧/૫ મા ંકહેિામા આવ્યું છે કે સોમ પોતાના વકરણોર્થી ઉષા અને સયૂાની જમે પથૃ્િી અન ેઆકાશ ને આપુરીત 

કરી દે છે.જમે કે            “आ पवस्व तवचषार्णन आ मही 

िोदसी पृर्ण | 

        उष  सुय ा न िश्मितभ:”||                                       ઋ ૪ /૪૧/૫  

ઋગ્િેદના પહેલા મંડળના ૯૧ ના સૂક્તની ૧૬ મી ઋિા મા ંસોમ માટે કહેિામા આવ્યું છે કે  

“आप्प यस्य समेिु िे तवश्वि: सोम वृष्ण्यम् | 

                    भव  व जस्य सङिे”||   ઋ ૧ /૯૧ /૧૬  

  આ ઋિા માં “आप्प यस्य” એિા પદનો પ્રયોગ ર્થયો છે .અર્થાાત “सोमिवमआपय यस्व”હે સોમ તમ ેિવૃદ્ધ પામો .

જ્યાર ેિંદ્ર ની કળાઓની િૃવદ્ધ ન ેપણ આપ્યાયન કહેિામા આિે છે .આમ,િંદ્ર અને સોમ બંનનેી વક્યા માટે એક જ પદ ના 

પ્રયોગન ેલીધ ેસોમ અને િંદ્ર નું તાદાત્મ્ય જોિા મળે છે. 

િૈવદક સાવહત્મયમા ંસોમ માટે ‘इन्दो’ શબ્દ નો ઉપયોગ જોિા મળે છે. इन्द्र य्इन्द्रोपरिस्रवઋ ૯ /૧૧૨/૧ જ્યાર ેસસં્કૃત આટલે 

લૌવકક સાવહત્મયની અદંર િંદ્ર માટે ‘इन्द्र’શબ્દ નો પ્રયોગ જોિા મળે છે. 

ઋગ્િેદના આઠમા ંમંડળના ૮૨ મા ંસૂક્ત ની ૮ મી ઋિામા ંતો સોમની તુલના પણ કરિામા ંઆિી છે. 

“यो अपु्स चंद्रम  इव सोमसश्चमूषु ददृशे | 

तपबेदस्य त्वतमतशषे||”     ઋ ૮ /૮૨/૮  

 ઉપરોક્ત પ્રમાણો તર્થા કારણો જોઈ િંદ્ર અને સોમ નું તાદાત્મ્ય કરી દેિુ ંએ સ્િભવિક છે એિું પણ બની શકે કે સોમ 

અન ેિંદ્રની ઉભયવનષ્ઠ વિશષેતા ‘औषतधपतित्व’ ના કારણે પણ તેમનું તાદાત્મ્ય જોિા મળે છે. 

 ઔષવધઓમા ંિેષ્ઠ હોિાના કારણ ેસોમન ે‘तवरुध ंपति’તર્થા ઔષવધઓના રાજા કહેિામા આવ્યા છે તર્થા િવૈદક કાળમા ં

એિી ધારણા વિદ્યમાન હતી કે સયૂા પોતાના પ્રખર તેજ ર્થી ઔષવધઓના રસને સૂકાિી નાખે છે .પણ િંદ્ર પોતાના શીતળ વકરણો 

દ્વારા તેને પુિ કરી અને રસનો સિંાર કર ેછે. 

 સોમ અને િંદ્રમા ના તાદાત્મ્ય નો સંકેત ઋગ્િદેમાં ઘણા પ્રમાણમા જોિા મળે છે. ઋગ્િેદના દસમા મંડળના ૮૫ માં 

સૂક્તમા ંસૂયા ની પુત્રી ઉષા અને સોમના વિિાહ નું િણાન જોિા મળે છે .આ સોમ વનવિત રૂપર્થી િંદ્ર જ છે,એિું સાવબત ર્થાય 

છે પહેલી ઋિા પ્રમાણ ેસોમ આકાશ માં વસ્ર્થત છે .तदतवसोमोअधीश्रीि‘’ ૧૦/૮૫/૧  બીજી ઋિામાં સોમને નક્ષત્રોની િચ્િે વસ્ર્થત છે 

એિુ ંકહે છે  ‘अिोनक्षत्र र्ण मुपस्िेसोमआतहि:॥“ તૃતીય ઋિામા ંકહેિામા આવ્યુ ંછે કે લોકો ઔષવધન ેપીસી તેનું પાન કર ેછે .

અન ેએ સમજ ેછે કે અમ ેસોમનુ ંપાન કરી લીધુ ંપરંતુ જ ેિાસ્તવિક સોમ છે અન ેજનેા રહસ્ય ન ેજ્ઞાની લોકો જ જાણ ેછે તેનુ ંકોઈ 

પણ પાન કરી શકતુ ંનર્થી. 

“सोमं मने्यि पतपव न् यि् संतपषश्मन्त औषतधम् ।  

सोमं यं ब्रह्म र्णो तवदु:  निस्य श्न ति कश्चन ||” 

 

આમ, ઋગ્િેદ પ્રમાણે સોમ એક રસ નહી ંપણ સોમ એ િંદ્ર પણ છે ઉપરોક્ત મતો પ્રમાણે સોમ અને િદં્ર નુ ં તાદાત્મ્ય 

સંધાય છે. 

 

7. સોમ એક શૂિવીિ િેવ સ્વરૂપે :-  

 આપણ ેઆગળ જોયુ ંકે સોમ એક અમૃતમય રસ છે સોમન ેિંદ્ર સાર્થ ેપણ સરખાવ્યો, સોમ એક િનસ્પવત પણ છે .એક 

નિી દ્રવિ એ જોઈ એ તો ઋગ્િદેમાં સોમ એક શૂરિીર દેિ તરીકે પણ જોિામાં આિે છે .સોમને પણ એક આકૃવત આપિામા ં

આિી છે  .સોમ શરૂિીર ની જમે આયુધો ધારણ કર ેછે. જમે કે,‘शुिो न धत्त आयुध ” ’ઋ ૯ /૭૬/૨ સોમને દ્યાિાપથૃ્િીનો ઉત્મપાદક 

કહેિામા આવ્યો છે ‘प्रतहन्व नो जतनि  िोदस्यो ’ઋ ૯ /૧૦/૨  
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 સોમ વિના ઇંદ્રાવદક દેિો પણ શવક્તહીન બની જાય છે સોમની શવક્ત ર્થી જ ઇન્દ્ર શૌયા ના વિવિધ કયો કર ેછે  જિેી 

રીતે, 

 “पुष  तवषु्णस्त्रीतर्ण सि ंतस ध वनृ्वत्रहरं्ण मतदिमंशु मसै्य   “   ઋ ૬ /૧૭/૧૧  

અર્થાાત “ :હે ઇન્દ્ર !તમારી િૃવદ્ધ માટે વિષ્ણદેુિ ત્રણ પાત્રોમા ંિૃત્રાસુર ને હણિાની શવક્ત િધારનાર એિા સોમરસને ભર ેછે ”.

એટલ ેકે પ્રત્મયક્ષ રીતે ઇન્દ્ર  ‘ वृत्रहन् ’ છે તો પરોક્ષ રીતે સોમ પણ ‘ वृत्रहन् ’છે. 

 આમ, સોમ પણ એક શૂરિીર દેિ છે એિુ ંઉપરોક્ત મતાનસુાર કહી શકાય દેિતાના રૂપમા ંસોમ નુ ંમાનિીકરણ ઓછંુ 

છે .લગભગ અવગ્િ અન ેિાયુ ર્થી પણ ઓછંુ હશે .સોમના માત્ર એિા જ ગણુોનો ઉલ્લખે કરિામાં આવ્યો છે જ ેબધા જ દેિોમા ં

સામાન્ય છે. 

આમ તો સોમ પર લખવુાં એ ઘણો મોટો દવષય છે. કારણકે જનેા માટે આખુાં માંડળ સમદપાત િોય તે ખરખેર સાંશોધન નો 

દવષય બને છે. ઋગ્વિેમાાં આપણે દ્રદિ કરીએ તો સોમ નો ઉલ્લેખ દભન્ન દભન્ન પ્રકાર ેકરવામાાં આવ્યો છે. કેટલીક ઋચાઓમાાં સોમ 

એક પયે પિાથા તરીકે જોવા મળે છે તો કેટલીક ઋચાઓમાાં સોમ શે્રષ્ઠ ઔષદધ પુરવાર થાય છે. તો કેટલીક ઋચાઓમાાં તેન ે

માનવીકરણની આકૃદત આપી અને િેવ તરીકે પજૂવામાાં આવ્યા છે. 

 ઉપરોક્ત પ્રમાણો ન ેએક દ્રવિએ જોતાં એિું પ્રમાવણત ર્થાય છે કે િવૈદક કાળની અદંર જમે અવગ્િ,ઇન્દ્ર િગરે ેદેિતાઓને 

વિવશિ સ્ર્થાન હતંુ તેિી જ રીતે સોમનુ ંપણ મહત્મિન ુસ્ર્થાન હશ.ે 
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