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বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানন দৈদিন্ন শ্রেণীর ঋদিনকর প্রন াজন হত | 

যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করৈার জনয় যজমানকতত কৃ শ্রয সমস্ত শ্রৈিজ্ঞ 

ব্রাক্ষ্মণ ৈতত হন  কনম ৃ দনযুক্ত হনতন তানির ঋদিক ৈলা হত | 

যনজ্ঞর সম  দিন্ন দিন্ন কনমরৃ জনয় দিন্ন দিন্ন ঋদিনকর 

প্রন াজন হত | শ্রকাননা ঋদিক উচ্চৈস্বনর ঋকমন্ত্র পাঠ কনর 

শ্রিৈতানির আৈাহন পূৈকৃ স্তুদত করনতন, তানক শ্রহাতা ৈলা হত | 

শ্রকাননা ঋদিক যজমুনৃ্ত্র উৈারণপূৈকৃ পুনরাডাশাদি হদৈরৃ্দ্ৈয় 

প্রস্তুতপূৈকৃ শ্রিৈতার উনেনশয় আহুদতপ্রিান করনতন , দতদন 

অধ্বযু ৃ | আৈার ঋকমনন্ত্র সুর দিন  যনজ্ঞর সম  সামগান 

করনতন উিগাতানামক ঋদিক | যজ্ঞকানল এই ঋদিকগণ 

প্রন াজনমনতা একনযানগ দনজ দনজ কনম ৃ দনযুক্ত থাকনতন | 

সৈনেন  শ্রৈশীসংখ্য়ক ঋদিনকর প্রন াজন হত শ্রসামযানগ | দিন্ন 

দিন্ন শ্রেণীর ঋদিনকর কনমরৃ দৈৈরণ দিন্ন দিন্ন ব্রাক্ষ্মনণ 

দলদপৈদ্ধ হন দিল , শ্রযমন- ঋনেিী  ঋদিক শ্রহাতা এৈং তার 

সহনযাগকারীগনণর অনুনষ্ঠ  কনমরৃ উপনৈশ ঋনেিী  ব্রাক্ষ্মনণ 

দৈশিিানৈ ৈলা হন নি | অনয়ানয় যজনুৈিৃী  ৈা সামনৈিী  

ঋদিকনির কনমরৃ কথা শ্রকৈল প্রসঙ্গক্রনম শ্রসখ্ানন উদিদখ্ত 

হন নি | আৈার যজনুৈিৃী  ৈা সামনৈিী  ঋদিকগনণর কনমরৃ 

খু্ুঁটিনাটি শ্রসই শ্রসই শ্রৈিী  ব্রাক্ষ্মনণ দৈনশষিানৈ পাও া যা  | 

সুতরাং ঋনেিী  ব্রাক্ষ্মণ প্রধানতঃ শ্রহাততকনমরৃ দলদখ্ত দৈৈরণ | 

ঋনেনির সনঙ্গ যুক্তরূনপ আমরা ৈতমৃানন িুটি ব্রাক্ষ্মণগ্রন্থ পাই - 

ঐতনর  ও সাংখ্য়া ন ৈা শ্রকৌদষতকী | এনির মনধয় ঐতনর  

ব্রাক্ষ্মণ ব্রাক্ষ্মণগ্রন্থরূনপ সৈনেন  প্রােীন ৈনল মনন করা হ  | 

অধয়াপক কীথ এর মনত ঐতনর  ব্রাক্ষ্মণ বতদিরী  সংদহতার 

অন্তগতৃ ব্রাক্ষ্মণধমী অংশগুদলর শ্রথনকও প্রােীনতর | এই 



ব্রাক্ষ্মনণ   এৈং শ্রকৌষীতদক ব্রাক্ষ্মনণও   শ্রসামযানগর সম্পূণ ৃ দৈৈরণ 

পাও া যা  | কারণ অনয়ানয় সকল যাগকনম ৃ শ্রহাতার দকিু দকিু 

করণী  কম ৃ থাকনলও শ্রসামযানগই শস্ত্রপাঠকতাৃরূনপ শ্রহাতা এৈং 

তার সহকারীৈতনের দৈনশষ িূদমকা থানক | ইতরাপুত্র মদহিাস 

ঐতনর  ব্রাক্ষ্মনণর স্রষ্টারূনপ প্রদসদ্ধ | ঋনেনির অন্তগতৃ এই 

প্রােীন ব্রাক্ষ্মনণ ঋনেিী  ঋদিক শ্রহাতার ইদতকতৈৃয় ৈদণতৃ 

হন নি এৈং শ্রসই প্রসনঙ্গ ঋনেদি  মনন্ত্রর প্রন াগদৈদধ ও ৈয়াখ্য়াও 

শ্রিও া হন নি | এিাড়া ঐতনর  ব্রাক্ষ্মনণর শ্রশষ আিটি অধয়ান  

ইন্দ্রাদিনষনকর ৈণনৃার সনঙ্গ প্রােীন িারনত রাজয়াদিনষক 

পদ্ধদতর একটি পূণ ৃাঙ্গ ৈণনৃা পাও া যা  | এই প্রসনঙ্গ শ্রসখ্ানন 

রাজসূ  যানগর ৈণনৃা আনি | রাজসূ  যাগ প্রােীন িারনত শ্রযমন 

রাজার রাজয়াদিনষনকর অনুষ্ঠান দিল, অনয়দিনক শ্রতমদন রাজার 

একচ্ছত্র আদধপতয়লানির ও মাধয়ম দিল | শ্রমািামুটিিানৈ এক 

ৈিনরর দকিু শ্রৈশী সম  ধনর এই যানগর অনুষ্ঠান হত এৈং এই 

যাগ ইটষ্ট, পশু ও শ্রসামযানগর দমদলতরূপ দিল | সাধারণতঃ 

দতনটি পয ৃান র অনুষ্ঠাননর দ্বারা এই যাগ সম্পূণ ৃ হত | প্রথম 

পয ৃান  কতকগুদল প্রারদিক যাগানুষ্ঠান করা হত | দদ্বতী  পয ৃান  

অদিনষেনী  নামক অনুষ্ঠানন রাজার অদিনষকপৈ ৃ সম্পন্ন হত | 

তততী  পয ৃান  অদিনষনকাির দকিু অনুষ্ঠান করা হত | এর মনধয় 

দদ্বতী  পয ৃান  অদিনষেনী  কনম ৃ অদিনষনকর পর রাজানক 

শ্রহাততনামক ঋদিক শুনঃনশনপাপাখ্য়ান নামক উপাখ্য়ানটি 

শ্রশানানতন | ঐতনর  ব্রাক্ষ্মনণর শ্রতত্রত্রশতম অধয়ান  এই 

কাদহনীটি পূণ ৃাঙ্গিানৈ দৈৈতত হন নি | িীর্ ৃদিনৈয়াপী যাগানুষ্ঠাননর 

মনধয় এইিানৈ দৈনশষ শ্রকাননা আখ্য়াননর অৈতারণা অৈশয়ই 

প্রােীননির কানি দৈননািননর অঙ্গরূনপ পদরগদণত হত | যনজ্ঞর 

পি্িূদমকা  কাদহনীটির অৈতারণা করা হনলও স্বতন্ত্র 

কাদহনীরূনপও আখ্য়ানটির মূলয় অসাধারণ | একারনণ কানলর 



িীর্ ৃ ৈয়ৈধান শ্রপদরন  আজও কাদহনীটি মানুনষর মননক নাড়া 

শ্রি  |  

 
 


