ঋগ্বেদ
ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ -ব এই সংহিতা চতু ষ্টয়ের ময়য়ে ঋক-সংহিতার
প্রাচীনত্ব সর্র্াহিসম্মত
ব
| ইয়দা-ইওয়রাপীে ভাষাসমূয়ির ময়য়ে সাহিয়তের
প্রাচীনতম হনির্নব িল ঋয়েি | ঋক-সংহিতার ি-প্রকার হর্ভাগ দিখা
যাে- 1. মণ্ডল, অনর্াক, সূক্ত, ঋক এর্ং 2. অষ্টক, অয়োে, র্গ, ব মন্ত্র |
প্রথম হর্ভাগটি বর্হিক অনষ্ঠায়নর এর্ং হিতীেটি দর্িায়োেয়নর
উপয়যাগী | ঋয়েয়ির প্রয়তেকটি মন্ত্রয়ক র্লা িে ঋক | কয়েকটি ঋক
হনয়ে সূক্ত গটিত | কতগুহল সূয়ক্তর সমটষ্টয়ক র্লা িে অনর্াক | এরূপ
কয়েকটি অনর্াক হনয়ে এক একটি মণ্ডল | ঋয়েয়ির দমাি ির্টি মণ্ডল,
পঁচাহর্টি অনর্াক, 1017 টি সূক্ত এর্ং 10,472 টি ঋক আয়ে | এোড়া
এগায়রাটি র্ালহখলে সূক্ত এর্ং কতগুহল হখলসূক্ত র্া পহরহর্ষ্ট
ঋয়েিসংহিতাে পাওো যাে | হিতীেপ্রকার হর্ভাগ অনযােী কতগুহল
অয়োে হনয়ে অষ্টক গটিত | এই হর্ভাগ অনসায়র ঋক-সংহিতাে আয়ে
আিটি অষ্টক, দচাষটি অয়োে এর্ং ি িাজার েেটি র্গ |ব পূয়র্ ঋকব
সংহিতার অয়নকগুহল র্াখা হেল | কূমপ
ব রায়ে একর্টি, হর্ষ্ণপরায়ে
নেটি, ভততি
ব হরর র্াকেপিীে গ্রয়ে পয়নয়রাটি র্াখার উয়েখ পাওো যাে
| র্তবমায়ন র্াকল ও র্াস্কল দভয়ি ঋয়েয়ির িটি র্াখা পাওো যাে | র্াকল
র্াখা ময়ত 1017 টি সূক্ত এর্ং র্াস্কল র্াখা ময়ত 1028 টি সূক্ত ঋকসংহিতার অন্তগতব করা িয়েয়ে | হর্হভন্ন সম্প্রিােয়ভয়ি প্রচহলত
র্াখাগুহল অয়না লপ্ত িয়েয়ে | ির্টি মণ্ডয়ল হর্ভক্ত ঋয়েি সংহিতার
হিতীে দথয়ক অষ্টম এই সাতটি মণ্ডয়লর সাতটি ঋহষকয়লর শ্রুহতরহিত
মন্ত্ররাহর্ সহন্নহর্ষ্ট িয়েয়ে | এই সাত জন ঋহষ িয়লন যথাক্রয়ম গতত্সমি2 2ে মুঃ , হর্শ্বাহমত্র2 ে মুঃ , র্াময়ির্2 4থ মুঃ
ব
, অত্রত্র2 মুঃ ,
ভরিাজ2 ষ্ঠ মুঃ , র্হর্ষ্ঠ2 7ম মুঃ এর্ং কণ্ব2 8ম মুঃ | এই মণ্ডলগুহলয়ক
তাই র্লা িে - Family Books" র্া দগাষ্ঠীমণ্ডল | হর্হভন্ন ঋহষর িারা িতষ্ট
দসাময়ির্তার প্রর্ত্রিসূচক সূক্ত স্থান দপয়েয়ে নর্ম মণ্ডয়ল | প্রথম ও
ির্ম মণ্ডয়লর সূক্তগুহল হর্ষেবর্হচয়ত্রে সমতদ্ধ | প্রথম মণ্ডয়লর সূক্ত
সংখো 191 | ময়চ্ছদা, দময়াহতহথ, শুনুঃয়র্প, কণ্ব, দগৌতম, কত্স প্রভত হত
এই মণ্ডয়লর প্রয়ান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋহষ | এই মণ্ডয়লর প্রথম সূক্তটি

অহিয়ির্তার উয়েয়র্ে গােত্রী েয়দ রহচত, এর ঋহষ বর্শ্বাহমত্র ময়চ্ছদা |
এই মণ্ডয়লই আয়ে ঋহষ কাণ্ব দময়াহতহথ িতষ্ট প্রখোত বর্ষ্ণর্ী ঋক | হকেু
হকেু ঋক-ময়ন্ত্র প্রকাহর্ত িয়েয়ে ঋহষকহর্র সগভীর অন্তিতবটষ্টর সয়ে
একাহন্তক মতেবর্োকলতা | হিতীে মণ্ডয়লর সূক্ত সংখো 9 | প্রহসদ্ধ
সজনীে সূক্ত র্া ইন্দ্র সূক্ত এই মণ্ডয়লর অন্তগতব | ইন্দ্র োড়াও এই মণ্ডয়ল
স্তুত িয়েয়েন - রুদ্র, আহিতে, র্রুে, ব্রহ্মেস্পহত, অহশ্বিে, মরুদ্গে
প্রভত হত দির্তা | তততীে মণ্ডয়ল দমাি 2 সূয়ক্তর ময়য়ে সর্য়র্ষ
ব
সূয়ক্ত আয়ে
প্রহসদ্ধ গােত্রী মন্ত্রটি | পঞ্চম মণ্ডয়লর নারার্ংসী সূক্তগুহলয়ত
কময়যাগী
ব
মানয়ষর প্রর্ংসাকরা িয়েয়ে | মহিলা ঋহষ হর্শ্বর্ারা কততক
ব িতষ্ট
মন্ত্রগুহলয়ত নারীর দসৌভাগেকামনা মূত ব িয়ে উয়িয়ে | সপ্তম মণ্ডয়ল
পজবনে সূক্ত এর্ং দভকসূক্ত হর্য়র্ষ উয়েখয়যাগে | আষ্টম মণ্ডয়ল মূলত
প্রগাথয়গাত্রীে ঋহষয়ির মন্ত্র সংকহলত িয়েয়ে | তাই এই মণ্ডলটি
প্রগাথমণ্ডল নায়ম প্রহসদ্ধ | এই মণ্ডয়লই র্ালহখলে সূক্ত আয়ে | নর্ম
মণ্ডয়ল পর্মান দসায়মর স্তুহত করা িয়েয়ে | ির্ম মণ্ডয়ল হর্হভন্ন ঋহষ-িত ষ্ট
191 টি সূক্ত সংকহলত িয়েয়ে | অয়ময়ক এই মণ্ডলটি দক পরর্তীকায়লর
সংয়যাজন র্য়ল ময়ন কয়রন | দ াষা, দপৌয়লামী, ইন্দ্রােী, আম্ভতেী, র্াক
প্রভত হত ব্রহ্মহর্িষী মহিলা-ঋহষয়ির িারা িতষ্ট সূক্ত এখায়ন অন্তভুক্ত
ব িয়েয়ে
| এখায়নই সর্প্রথম
ব
গোর উয়েখ পহরলহিত িে | এখায়ন হর্খোত
পরুষসূয়ক্ত সর্প্রথম
ব
চতু র্য়ে
ব রব নাম উয়েখ িয়েয়ে | এখায়ন দযমন
ভার্গম্ভীর র্হু িার্হনক
ব
হচন্তামূলক সূক্ত আয়ে, দতমহন আয়ে
য়মহনরয়পি
ব
সূক্ত | হর্খোত হকেু সংর্াি সূক্ত এখায়ন সহন্নহর্ষ্ট িয়েয়ে |
কয়েকটি সূয়ক্ত প্রকাহর্ত িয়েয়ে মততুে ও পরয়লাক সম্পয়কব বর্হিক
ঋহষয়ির য়োনয়ারো | এই সূয়ক্তর দর্ষ মন্ত্রটি সামে, বমত্রী ও দসৌভাততয়ত্বর
প্রাথনাে
ব
সমজ্জ্বল | হর্হভন্ন দির্য়ির্ীর স্তুহতমূলক ঋক-মন্ত্রগুহল কল্পনার
মায়য়যেব, কার্েয়য়মরব হর্হল্পত সষমাে এর্ং রয়সাচ্ছলতাে অপরূপ | হকেু
হকেু সূক্ত আর্ার গীহতমেতাে সমতদ্ধ |

