
হিরণ্য়গর্ভ সূক্ত 

 

ঋগ্বেগ্বের অন্তর্ গত ছগ্বদোবদ্ধ ও পোেবদ্ধ ঋক-মন্ত্রগুলিগ্বত 

দেবস্তুলত এবং দেবতোগ্বের লিকট অভীষ্ট পূরগ্বের প্রোর্ গিো মুখ্য় 

লবষয়বস্তু হগ্বিও উচ্চতর েোর্ গলিক লিন্তোসমদৃ্ধ কতগুলি সূক্তও 

আমোগ্বের মগ্বিোগ্ব োর্ আকষ গে কগ্বর | ঋগ্বেগ্বের ের্মমণ্ডগ্বির 

লহরেয়র্ভগ সূক্তটট এইরকম একটট েোর্ গলিক সূক্ত | 

অলতপ্রোিীিকোগ্বিই আ গর্গ্বের েোর্ গলিক লিন্তোধোরো লক রকম 

সমুন্নলত িোভ কগ্বরলছি এই ধরগ্বের সূক্তগুলি তোর-ই পলরিয় বহি 

কগ্বরগ্বছ | লহরেয়র্ভগসূগ্বক্তর দেবতো   লহরেয়র্ভগ   | ঋগ্বেগ্বের 

দেবতোতত্ত্ব সোধোরেভোগ্বব প্রকৃলতপূজোর উপর প্রলতটিত, 

এখ্োিকোর অলধকোংর্ দেবতোরোই লবলভন্ন প্রোকৃলতক র্ক্তক্ত দর্গ্বক 

কলিত হগ্বয়গ্বছি | লকন্তু লহরেয়র্গ্বভগর লপছগ্বি দকোগ্বিো প্রোকৃলতক 

লভলি দিই | বরঞ্চ মিীষোেীপ্ত প্রোিীি ঋলষকলবগ্বের সটৃষ্টতত্ত্ব 

লবষয়ক সুর্ভীর   ক্তজজ্ঞোসো  বো জোিবোর ইচ্ছো দর্গ্বকই লহরেয়র্ভগ 

জোতীয় দেবতোগ্বের আলবভগোব বিো  োয় | ঋগ্বেগ্বের ধম গগ্বক 

সোধোরেভোগ্বব বহুগ্বেবতোবোেমূিক বিো হয়, কোরে ঋগ্বেগ্বের 

ঋলষর্ে বহুগ্বেবতোর অক্তিগ্বে লবশ্বোস করগ্বতি এবং তো াঁগ্বের 

উগ্বেগ্বর্য় স্তুলত রিিো কগ্বরগ্বছি | লকন্তু তো সগ্বত্ত্বও এই সমি 

দেবতোগ্বের উপগ্বর এক ও অলিতীয় এক লবরোট সিোর অক্তিে 

সম্বগ্বে তো াঁগ্বের মগ্বির মগ্বধয় লিন্তোর উেয় হগ্বয়লছি | আবোর 

অলতপ্রোিীিকোগ্বিই বহুগ্বেবতোবোগ্বের  ুগ্বর্ও দেবতোগ্বের র্ক্তক্ত 

এমি লক অক্তিে সম্বগ্বে একটো অলবশ্বোস ববলেক সমোগ্বজর 

অন্ততঃ লকছু দিোগ্বকর মগ্বি দেখ্ো লেগ্বয়লছি | এ লবষগ্বয় প্রমোে 

লহসোগ্বব ঋগ্বেগ্বের লবখ্য়োত ইন্দ্রসূগ্বক্তর একটট ঋক উগ্বেখ্ করো হয় 

| এই সূগ্বক্তই ববলেক ঋলষ অলবশ্বোসীর লবশ্বোস উত্পোেি করবোর 

জিয় দজোরোগ্বিো ভোষোয় ইগ্বন্দ্রর অক্তিে ও মোহোত্ম্য় প্রলতপোেি 



কগ্বরগ্বছি -   স জিোস ইন্দ্রঃ   গ্বহ জির্ে লতলিই ইন্দ্র   | লকন্তু 

দকবিমোত্র লবগ্বর্ষ দকোগ্বিো দেবতোর সব গোলতর্োয়ী মলহমোকীিগগ্বি 

িয়, প্রতয়ক্ষভোগ্বব সকি বহুে ও ববলিগ্বত্রয়র অন্তরোগ্বি দ  এক-ই 

সিো লবরোজ করগ্বছি এই েোর্ গলিক তত্ত্বটট ঋগ্বেগ্বের প্রোিীি 

অংগ্বর্ই বয়ক্ত হগ্বয়গ্বছ | ঋগ্বেগ্বের প্রর্মমণ্ডগ্বিই েোর্ গলিক ঋলষ 

এক-ই সিোর ইন্দ্র, লমত্র, বরুে,অলি, ম,মোতলরশ্বো ইতয়োলে লবলভন্ন 

িোগ্বম অলভলহত হওয়ো কর্ো উগ্বেখ্ কগ্বরগ্বছি -  একং সলিপ্রো 

বহুধো বেলন্ত   | ের্মমণ্ডগ্বির লহরেয়র্ভগ সূগ্বক্তও দসই এক-ই 

েোর্ গলিক তগ্বত্ত্বর প্রকোর্ ঘগ্বটগ্বছ | এখ্োগ্বি বহুগ্বেবতোর অক্তিগ্বে ও 

 োর্ গ্বজ্ঞর উপগ্ব োলর্তোয় সক্তদহোি ঋলষ একমোত্র লহরেয়র্ভগগ্বকই 

লবগ্বশ্বর সটৃষ্ট ও রক্ষোকতগো দেবতোরূগ্বপ বে গিো কগ্বরগ্বছি | 

"লহরেয়র্ভগ   সব গোগ্বে আলবভূগত হগ্বয়গ্বছি | জোত হগ্বয়ই লতলি 

লিলখ্গ্বির একমোত্র পলত হগ্বিি | লতলি পলৃর্বী ও েুয়গ্বিোকগ্বক ধোরে 

কগ্বরগ্বছি | (তো াঁগ্বক ছোড়ো   আর কোগ্বক আমরো হলবর িোরো অিগিো 

করব ?" মগ্বন্ত্র িতুর্ গ পোেটট সূগ্বক্তর দর্ষ মন্ত্রটট ছোড়ো আর সব 

কটট মগ্বন্ত্র ধুগ্বয়োর মত ঘুগ্বর লিগ্বর এগ্বসগ্বছ | প্রশ্নগ্ববোধক এই 

পঙ্ক্লতটটগ্বত সোরিয়সূিক প্রগ্বশ্নর আড়োগ্বি আসগ্বি দেবতোক্তিগ্বে 

সংর্য়-ই প্রকোর্ পোগ্বচ্ছ - এরকম অলভমত অগ্বিগ্বক প্রকোর্ 

কগ্বরগ্বছি | অগ্বিগ্বক আবোর সংর্য়বোগ্বের এই তত্ত্বগ্বক স্বীকোর িো 

কগ্বর প্রকৃতপগ্বক্ষ এখ্োগ্বি কস্মৈ-পগ্বের িোরো কর্ব্দবোিয় 

লহরেয়র্গ্বভগর-ই মলহমোগ্বক প্রলতটিত করো হগ্বয়গ্বছ - এই বয়োখ্য়োগ্বক 

েহে করগ্বত িোি | এই লহরেয়র্ভগ পরবিী ব্রোহ্মেসোলহগ্বতয় 

প্রজোপলতরূগ্বপ সটৃষ্টর একচ্ছত্র অধীশ্বর | ঋগ্বেগ্বের পুরুষসূগ্বক্ত 

পুরুষকিিোয় তোর-ই প্রর্ম প্রলতশ্রুলত | লতলিই আত্ম্েো, লতলিই 

বিেো, সকি দেবর্ে তো াঁর লিগ্বেগর্ দমগ্বি িগ্বিি -  উপোসগ্বত 

প্রলর্ষং  সয় দেবোঃ   | মতুৃয় ও অমতৃ -এই েুই এর-ই লতলি 

উত্সস্থি | লতলি-ই সমি প্রোলেজর্গ্বতর একমোত্র লিয়ন্তো, স্থোবর-



জঙ্গমোত্ম্ক সকি পেোগ্বর্ গর লতলি অধীশ্বর | সটৃষ্টর িতুলেগগ্বক তো াঁর-

ই মলহমো প্রকোলর্ত | সুউচ্চ লহমবোি পব গত, সকি িেীর 

আশ্রয়স্থি সমুদ্র লকংবো তো াঁর বোহুসেৃর্ িতুলেগর্ন্ত -এসব-ই তো াঁর 

মলহমো দঘোলষত করগ্বছ | েুয়গ্বিোক-পলৃর্বীগ্বিোক তো াঁর সোমগ্বি িত 

হয়, তো াঁর-ই আশ্রগ্বয় সূ গ উিোপ লবতরে কগ্বর | দসই লবরোট পুরুষ 

লহরেয়র্ভগ সটৃষ্টকতগোরূগ্বপ অেেী, সমে ব্রহ্মোণ্ডগ্বক পলরগ্ববষ্টি 

কগ্বর আপি মলহমোগ্বত আপলি মি | লবশ্বপ্রকৃলতর সকি কগ্বম গর 

লিয়ন্তোরূগ্বপ এবং দসই সগ্বঙ্গ সকি দেবর্গ্বের স্রষ্টো ও 

অধীশ্বররূগ্বপ এই দ  এক লবরোট মহোি পুরুগ্বষর কিিো, এই 

কিিোই পরবিী উপলিষদ্ভোবিোয় ব্রহ্মবোগ্বে পলরেলত িোভ কগ্বরগ্বছ 

| বস্তুতঃ প্রকোণ্ড এই সটৃষ্টকোগ্বণ্ডর মূি দকন্দ্ররূগ্বপ দ  সব গবয়োপী 

সুমহোি তত্ত্ব লবরোজ করগ্বছ, লবলভন্ন িগ্বর ববলেক ঋলষকলবগ্বের 

মোিগ্বস তোই কখ্গ্বিো পুরুষরূগ্বপ, কখ্গ্বিো লহরেয়র্ভগরূগ্বপ, কখ্গ্বিো 

প্রজোপলতরূগ্বপ, কখ্গ্বিো বো ব্রহ্মরূগ্বপ ধরো লেগ্বয়গ্বছ | এই কিিো 

কখ্গ্বিো বয়ক্তক্তগ্বকক্তন্দ্রক, কখ্গ্বিো বিবয়গক্তক্তক | লকন্তু সুপ্রোিীি কোি 

দর্গ্বক ববলেক ঋলষর্ে দ  সটৃষ্টরহসয় জোিগ্বত দিগ্বয়গ্বছি এবং 

দজগ্বিগ্বছি, লহরেয়র্গ্বভগর কিিো তোর দর্গ্বক লবক্তচ্ছন্ন িয় | অসত 

দর্গ্বক, অবয়ক্ত দর্গ্বক প্রকোলর্ত সত-এর-ই বোঙ্ময়রূপ লহরেয়র্ভগ | 

লতলিই স্রষ্টো ও সটৃষ্টর আলেপুরুষ | লতলি বিবয়গোক্তক্তক পরব্রগ্বহ্মর 

বয়ক্তরূপ | 

 

 
 


