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মন্ত্রের সংখ্য়াতত্ত্ব যদি প্রাধান্ত্রয়য়র সূচক হয়, তাহন্ত্রে ঋন্ত্রেন্ত্রির দিবতান্ত্রির 

মন্ত্রধয় অদি দিতীয় প্রধায় দিবতা | প্রথম হওয়ার দ ৌরব অর্জয় করন্ত্রবয় 

ইন্দ্র | কারণ ঋন্ত্রেি সংদহতায় আমরা ইন্ত্রন্দ্রর উন্ত্রেন্ত্রয়য় রদচত সব জন্ত্রমাট 

250 টট সূক্ত পাই | দসখ্ান্ত্রয় অদি ি ু য়টট সূন্ত্রক্ত মুখ্য় দিবতা, এছাড়া 

অয়য়ত্র দতদয় অয়য়ন্ত্রিবতার সন্ত্রে যুগ্মভান্ত্রব-ও স্তুত হন্ত্রয়ন্ত্রছয় | দকন্তু 

সূক্তসংখ্য়াদবচার-ই যন্ত্রথষ্ট য়য় | ঋন্ত্রেন্ত্রির মেপাঠ করন্ত্রে অয়য়ভান্ত্রবও 

আমরা অদির গুরুত্ব অয়ুভব করন্ত্রত পাদর | দয়রুক্তকার যাস্ক ভূন্ত্রোক, 

অন্তরীক্ষন্ত্রোক ও িুয়ন্ত্রোক- এই দতয়স্থায়ন্ত্রভন্ত্রি দিবতান্ত্রির দতয়ভান্ত্র  

দবভক্ত কন্ত্রর অদিন্ত্রক পৃদথবীস্থায়ীয় দিবতা বন্ত্রেন্ত্রছয় | পৃদথবীস্থায়ীয় 

দিবতা হওয়ার র্য়য়-ই সম্ভবতঃ অদি মায়ুন্ত্রের অন্ত্রয়ক কান্ত্রছর, অন্ত্রয়ক 

দয়কট সম্পন্ত্রকজর দিবতা | বস্তুতঃ অদি প্রাচীয় আয জন্ত্রির অদত প্রাচীয় 

দিবতা | আয জ ণ দবদভন্ন য়াখ্ায় দবভক্ত হওয়ার পূব জ দথন্ত্রকই অদি তান্ত্রির 

উপাসয় দিবতা | মায়বসভয়তার ইদতহান্ত্রস অদির উত্পািয় ও দিয়ন্দিয় 

র্ীবন্ত্রয় অদির বয়বহার কন্ত্রব প্রথম আরম্ভ হন্ত্রয়দছে তা বো সম্ভব য়া 

হন্ত্রেও দয়ঃসন্ত্রিন্ত্রহ দসটট একটট যু ান্তকারী ঘটয়া দছে | র্ীবন্ত্রয়র প্রদতটট 

দক্ষন্ত্রত্র অদির প্রন্ত্রয়ার্য় অয়ুভব করার সন্ত্রে সন্ত্রে মায়ুে অদিন্ত্রক 

দিবতার মদহমায় মন্দিত কন্ত্রর উপাসয়া করন্ত্রত শুরু কন্ত্রর | ঋন্ত্রেন্ত্রির 

মন্ত্রে দসই দেৌদকক অদির দোন্ত্রকাত্তর দিবমদহমান্ত্রত উত্তীণ জ হওয়ার 

ছদবটট-ই আমরা প্রতয়ক্ষ কদর | দবদিক ঋদে-কদবন্ত্রির িৃটষ্টন্ত্রত অদি 

িয়াবাপৃদথবীর অপতয় | কখ্ন্ত্রয়া বা তা াঁন্ত্রক আপর্ অথ জাত র্ে দথন্ত্রক র্াত 

বো হন্ত্রয়ন্ত্রছ | আবার অরদণ মন্থয় কন্ত্রর তা াঁর উত্পদত্ত হয় বন্ত্রে দতদয় 

বয়স্পদতর্, আবার দসই সন্ত্রে বন্ত্রের পুত্র - সহসঃ সূয়ু  3 |28|5) | তাাঁন্ত্রক 

পৃদথবীস্থায়ীয় দিবতা বো হন্ত্রেও দবন্ত্রি দতদয় কখ্ন্ত্রয়া িুয়ন্ত্রোন্ত্রক সূয জ, 

কখ্ন্ত্রয়া অন্তরীন্ত্রক্ষ দবিুয়ত, কখ্ন্ত্রয়া বা সা রর্ন্ত্রে বাড়বায়ে | 

দবদিকসভয়তা ও সংসৃ্কদতর দকন্দ্রস্থন্ত্রে অদির স্থায় | দবদিক কম জায়ুষ্ঠান্ত্রয় 

অদি-ই প্রধায় সহায় | অদি সদমদ্ধ য়া হন্ত্রে দকান্ত্রয়া যজ্ঞকম জ-ই সম্পাদিত 

হয় য়া | অদিন্ত্রক উন্ত্রেয়য় কন্ত্রর তাই ঋদেকদব স্তুদত কন্ত্ররন্ত্রছয় - 

  অদিমীন্ত্রড় পুন্ত্ররাদহতং যজ্ঞসয় দিবমৃদত্বর্ম 3ঋ   সং    | | ) | দবদভন্ন 



দিবতার উন্ত্রেন্ত্রয়য় অদিন্ত্রত দয আহুদত দিওয়া হয় অদি-ই তা বহয় কন্ত্রর 

দয়ন্ত্রয় যায়; তাই দতদয়   হবয়বাহ   | দিব ণন্ত্রক দতদয় যজ্ঞস্থন্ত্রে আবাহয় 

কন্ত্রর দয়ন্ত্রয় আন্ত্রসয় -  স দিবা াঁ এহ বক্ষদত 3 | |2) | মন্ত্রতজ দতদয় দিব ন্ত্রণর 

িতূ | দিবতা ও ময়ুেয় ন্ত্রণর মন্ত্রধয় দতদয়-ই প্রতয়ক্ষ সম্পকজস্থাপয়কারী | 

যাস্কাচায জ তা াঁর দয়রুক্ত গ্রন্ত্রন্থ বন্ত্রেন্ত্রছয় দয দিবতান্ত্রির উন্ত্রেন্ত্রয়য় প্রিত্ত হদবর 

বহয় এবং দিব ণন্ত্রক যজ্ঞস্থন্ত্রে আবাহয় - এই িুটট-ই অদির প্রধায় কায জ | 

অদির রূপ এবং কায জাবেী বণ জয়ায় দবদিক ঋদেন্ত্রির দচন্ত্রত্ত তা াঁর 

যজ্ঞসম্পািয়কারী প্রজ্জ্বেন্ত রূপটট-ই বার বার দভন্ত্রস উন্ত্রঠন্ত্রছ | ইন্দ্র 

দযময় দিবতান্ত্রির  মন্ত্রধয় মহান্ত্রযাদ্ধা, অদিও দতমদয় দিব ন্ত্রণর পুন্ত্ররাদহত, 

দতদয় একাধান্ত্রর দহাতা, অধ্বযু জ ও ব্রহ্মা | দতদয় দিব ন্ত্রণর মুখ্স্বরূপ | 

অদিন্ত্রত সমদপ জত হদবঃ গ্রহণ কন্ত্রর দিবতারা তুষ্ট হয় | দতদয় ঘৃতান্ন, 

ঘৃতদয়দণ জক ও ঘৃতপৃষ্ঠ | দতদয় দহরণয়শ্মশ্রু | দেদেহায় দয়খ্া তা াঁর ন্দর্হ্বা, 

দবিুয়ন্ত্রতর য়য়ায় দহরণয়বন্ত্রণ জর অদত  উজ্জ্বে রন্ত্রথ দতদয়  ময়া ময় কন্ত্ররয় | 

দবদিক ঋদেরা অদির বণ জয়ায় দবন্ত্রয়ে দবন্ত্রয়ে কতগুন্ত্রো দবন্ত্রয়েণ 

প্রন্ত্রয়ান্ত্র র িারা অদির চদরত্র উন্ত্রমাচন্ত্রয়র প্রয়াস কন্ত্ররন্ত্রছয় | সমস্ত 

দিবতান্ত্রির মন্ত্রধয় অদি-ই তরুণতম | কারণ প্রদতদিয়-ই য়তুয়ভান্ত্রব তা াঁন্ত্রক 

প্রজ্জ্বদেত করা হয় | দতদয়    ৃহপদতঃ   অথ জাত  াহজপতয় অদিরূন্ত্রপ  ৃন্ত্রহ 

প্রজ্জ্বদেত দথন্ত্রক দতদয়-ই সমস্ত দবপি দথন্ত্রক  ৃহস্থন্ত্রির রক্ষা কন্ত্ররয় | 

দতদয়   কদবক্রতুঃ   অথ জাত ক্রান্তিয়ী এবং ক্রান্তকম জা | দতদয় সকন্ত্রের 

রক্ষক, দতদয় িসুয়হন্তা, দতদয় ধয়ঞ্জয়-ধন্ত্রয়র আহরণকারী | দতদয় 

অভীষ্টবেী, সন্ত্রব জাত্কৃষ্ট রন্ত্রের িাতা | মাতার য়য়ায় দতদয় সকন্ত্রের 

ভরণন্ত্রপােণ কন্ত্ররয় | সকে দবপি দথন্ত্রক মায়ুেন্ত্রক রক্ষা কন্ত্ররয় | দতদয়-ই 

মায়ুন্ত্রের দয়কটতম আত্মীয় | দবদিক আয জ ন্ত্রণর দববাহকান্ত্রয জও অদি 

অপদরহায জ দছন্ত্রেয় | অদিন্ত্রক প্রিদক্ষণ কন্ত্ররই দববাহকায জ সম্পন্ন হত | 

অদির দয়কট দথন্ত্রকই দযয় বর বধূন্ত্রক গ্রহণ করন্ত্রতয় | অদিন্ত্রক তাই 

  কুমারী ন্ত্রণর অদধপদত   বো হন্ত্রয়ন্ত্রছ | 
 


