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ব্রাহ্মণগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আন্থ াচনা।
বেন্থের প্রধান েুটি ভাগ হ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। তাই আচার্য কাতযায়ন ও
আপস্তম্ব বেে ে ন্থত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণন্থক েুক্ষিন্থয়ন্থেন-‘মন্ত্রব্রাহ্মণন্থয়ান্থেযেনামন্থধয়ম্।‘ ঋন্থেন্থের
ভাষ্যভূ ক্ষমকায় সায়ণাচার্য বেন্থের সংজ্ঞা ক্ষেন্থত ক্ষগন্থয় একই কথারই পুনরােৃক্ষি কন্থরন্থেন‘মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকশব্দরাক্ষশন্থেযেঃ’। বেন্থের বর্ ভান্থগ র্াগ র্জ্ঞাক্ষের ক্ষেেরণ ও মন্থন্ত্রর নানারূপ
েযাখ্যা আন্থে তার নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ শন্থব্দর েুযৎপক্ষি ক্ষনন্থয় ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন মত আন্থে।
তন্থে ‘ব্রহ্মন্’ শব্দ বথন্থক বর্ ‘ব্রাহ্মণ’ শন্থব্দর উৎপক্ষি এক্ষেষ্ন্থয় প্রায় সকন্থ ই একমত।
শতপথ ব্রাহ্মন্থণ ে া হন্থয়ন্থে-‘ব্রহ্ম বে ব্রাহ্মণঃ’ অথযাৎ ব্রহ্মন্ই ব্রাহ্মণ। পাক্ষণক্ষন েযাকরন্থণর
মহাভাষ্যকার পতঞ্জক্ষ পাক্ষণক্ষনর সূত্র(৫।২।১)েযাখ্যায় েন্থ ন্থেন-‘সমানাথযান্থেন্থতৌ ব্রহ্মন্
শন্থব্দা ব্রাহ্মণশব্দশ্চ’। অথযাৎ ব্রহ্মন্ ও ব্রাহ্মণ শব্দ একই অন্থথয প্রন্থর্াজ্য। বেেজ্ঞ পক্ষিত
েয়ানন্দ সরস্বতী তাাঁর ঋন্থেেভাষ্যভূ ক্ষমকায় েন্থ ন্থেন-‘ব্রন্থহ্মক্ষত ব্রাহ্মণানাং নামাক্ষস্ত।অত্র
প্রমাণম্।ব্রহ্ম বে ব্রাহ্মণঃ।‘ অতএে ব্রহ্মন্থণর অপর নাম ব্রাহ্মণ। এই ব্রহ্মন্ শন্থব্দর ক্ষেক্ষেধ
অথয মন্থধয বেে ও ব্রাহ্মণ অথযও রন্থয়ন্থে। বকউ বকউ েন্থ ব্রহ্মন্ শন্থব্দর অথয বেে। তাই
বেন্থের সন্থে সংক্ষিষ্ট থাকায় ব্রাহ্মণ নাম হন্থয়ন্থে। আোর অনয মন্থত ব্রহ্মন্ ে ন্থত ব্রাহ্মণ
পুন্থরাক্ষহতন্থকই বোিায়। বর্ন্থহতু র্ন্থজ্ঞ বপৌন্থরাক্ষহতয ব্রাহ্মণন্থেরই প্রধান কময। ব্রাহ্মণ
পুন্থরাক্ষহন্থতর র্জ্ঞ ও র্ন্থজ্ঞর ক্ষেক্ষেধ ক্ষিয়াকাণ্ড সম্পন্থকয বর্ আন্থ াচনা রন্থয়ন্থে, তাই ব্রাহ্মণ
। অতএে ব্রহ্মন্ শন্থব্দর ‘ব্রাহ্মণ পুন্থরাক্ষহত’ অথয অক্ষধকতর র্ুক্ষিসেত। কারণ ব্রাহ্মণ
গ্রন্থের ক্ষেষ্য়ই হ বেক্ষেক র্জ্ঞানুষ্ঠান্থনর পূণয আন্থ াচনা। তাই সক সংক্ষহতান্থক বকান না
বকানও প্রকান্থর র্ন্থজ্ঞর সক্ষহত সংক্ষিষ্ট করার েুেযার প্রন্থচষ্টা ব্রাহ্মণগুক্ষ ন্থত িয করা র্ায়।
ক্ষকন্তু ক্ষেচার করন্থ বেখ্া র্ায় বর্, সংক্ষহতাগুক্ষ র মূ উন্থেশয র্জ্ঞ করাই ক্ষে না, র্জ্ঞ
েযতীত অনয উন্থেশযও ক্ষে ।একমাত্র র্জ্ুন্থেযেই র্ন্থজ্ঞর সক্ষহত সংক্ষিষ্ট।
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মযাক্সমু ান্থরর মন্থত ব্রাহ্মণসমূন্থহর রচনা কমপন্থি আনুমাক্ষনক ৮০০-৬০০
খ্রীষ্টপূেযান্থব্দ। কারণ ব্রাহ্মণর্ুগ অেশযই সংক্ষহতার্ুন্থগর পরেতী। ক্ষভন্টারক্ষনৎন্থসর মন্থত
ব্রাহ্মণসমূন্থহর রচনাকা
আনুমাক্ষনক খ্রীষ্টপূেয ২০০০-১৫০০ এর মন্থধয। ব াকমানয
ো গোধর ক্ষত ক ব্রাহ্মন্থণর বজ্যাক্ষতষ্সংিান্ত তন্থথযর উপর ক্ষনভয র কন্থর ব্রাহ্মন্থণর
আনুমাক্ষনক কা ক্ষনধযারণ কন্থরন্থেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থের আভযন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া র্ায় বর্,
েসন্তকা ীন ক্ষেষ্ুেসংিাক্ষন্ত কৃ ক্ষিকানিন্থত্র ক্ষে । বজ্যাক্ষতষ্ গণনা অনুর্ায়ী কৃ ক্ষিকানিন্থত্রর
কা আনুমাক্ষনক ২৫০০ খ্রীষ্টপূেযাব্দ। অতএে ব্রাহ্মণসমূন্থহর রচনাকা ক্ষত ক ২৫০০১৪০০ খ্রীষ্টপূন্থেযর মন্থধয হন্থয়ক্ষে েন্থ মন্থন কন্থরন।য়যান্থকাক্ষেও বজ্যাক্ষতষ্ গণনার দ্বারা এই
একই ক্ষসদ্ধান্থন্ত উপনীত হন্থয়ন্থেন। ক্ষত ক ও য়যান্থকাক্ষে শতপথব্রাহ্মন্থণর ক্ষনন্থনাদ্ধৃত েচন
বথন্থক বজ্যাক্ষতষ্কা
সংিান্ত তথয সংগ্রহ কন্থরন্থেন-এতা হ বে প্রাচ্চয ক্ষেন্থশা ন
চযেন্থন্ত’(২।১।২।৩)-‘এতা’ অথযাৎ কৃ ক্ষিকানিত্র কখ্নও পূেযক্ষেক হইন্থত স্খক্ষ ত হয় না
;অথযাৎ েসন্তকা ীন ক্ষেষ্ুেসংিাক্ষন্ত কৃ ক্ষিকানিন্থত্র সংঘটিত হইয়াক্ষে ।
ব্রাহ্মণগুক্ষ গন্থেয রক্ষচত। বকাথাও বকাথাও অেশয পন্থেযও রক্ষচত হন্থয়ন্থে।
কমযকান্থির উপরই প্রধানত ব্রাহ্মণগ্রেগুক্ষ রক্ষচত। কখ্ন ক্ষক প্রকান্থর র্ন্থজ্ঞ অক্ষি জ্বা াইন্থত
হন্থে,কুশ ক্ষক প্রকান্থর বকাথায় বকাথায় রাক্ষখ্ন্থত হন্থে, বকান র্ন্থজ্ঞ ক্ষক আহুক্ষত ক্ষক প্রকান্থর
ক্ষেন্থত হন্থে-এই সক কথাই ব্রাহ্মণগ্রন্থের ক্ষেষ্য়েস্তু। ক্ষেষ্য়েস্তুর ক্ষনক্ষরন্থখ্ ব্রাহ্মণগ্রেগুন্থ ান্থক
মূ ত েয় ভান্থগ ভাগ করা হন্থয়ন্থে। র্থা- ক্ষেক্ষধ, অথযোে, ক্ষনন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও
পরকৃ ক্ষত। বিবি: ক্ষেন্থশষ্ ক্ষেন্থশষ্ কমযানুষ্ঠান্থনর জ্নয বর্ ক্ষনন্থেযশ ো বচােনাোকয শ্রুত হয়
তাই ক্ষেক্ষধ। ক্ষনন্থেযশমূ ক েক্ষ য়াই ক্ষেক্ষধোন্থকযর ক্ষিয়াপে ক্ষেক্ষধক্ষ ঙ্ ক্ষকংো ব াট্ কান্থর
েযেহৃত হন্থয়ন্থে।র্থা-‘র্ন্থজ্ত’ (র্জ্ঞ কর),’শংন্থসৎ’(আেৃক্ষি কর) প্রভৃ ক্ষত। কন্থয়কটি
ক্ষেক্ষধোকয হন্থ া-‘স্বগযকান্থমাSশ্বন্থমন্থধন র্ন্থজ্ত’ অথযাৎ স্বগযকাম েযক্ষি অশ্বন্থমধ র্জ্ঞ কক্ষরন্থে
,’েৃক্ষষ্টকান্থমা কারীর্যযা র্ন্থজ্ত’ অথযাৎ েৃক্ষষ্ট কামনাকারী েযক্ষি কারীরী র্জ্ঞ কক্ষরন্থে ইতযাক্ষে।
অর্থ িাদ : বেেমন্থন্ত্রর অথয ও ক্ষেক্ষেধ ক্ষিয়াকাণ্ড সম্পন্থকয বর্ ক্ষেস্তাক্ষরত েযাখ্যা ব্রাহ্মণগ্রন্থে
পাওয়া র্ায় বসগুক্ষ অথযোে নান্থম পক্ষরক্ষচত। এই েযাখ্যানভাগই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অক্ষধকাংশ
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স্থান জ্ুন্থ়ে রন্থয়ন্থে । এগুক্ষ র মন্থধয েশযনগত, েযাকরণগত ও ভাষ্াতত্ত্বক্ষনষ্ঠ আন্থ াচনা
েৃষ্ট হয় । র্া পরেতীকান্থ ক্ষেস্তাক্ষরতভান্থে আন্থ াক্ষচত হন্থয়ন্থে। বর্মন অক্ষিন্থহাত্র,গোময়ন
প্রভৃ ক্ষতর েযাখ্যা ক্ষেন্থত ক্ষগন্থয় ে া হন্থয়ন্থে র্জ্মান এইসে র্জ্ঞ করন্থ বসই র্ন্থজ্ঞর অক্ষধষ্ঠাত্রী
বেেতার সক্ষহত সার্ুজ্য, সারূপয ও সান্থ াকয াভ করন্থে । পরেতীকান্থ ভারতীয়
েশযনশান্থে এই ক্ষতনটি শব্দ বমাি ো বকেন্থ যর ক্ষতনটি ক্ষেক্ষভন্ন অেস্থারূন্থপ েক্ষণযত হন্থয়ন্থে।
বিন্দা: ক্ষেন্থরাধী মন্থতর সমান্থ াচনা, খ্ণ্ডন ও পক্ষরহারন্থক ক্ষনন্দা েন্থ । ব্রাহ্মণগ্রন্থের
ক্ষেতকয েহু পরমতখ্িন ও স্বমতস্থাপন অংশগুক্ষ হ ক্ষনন্দা। মন্থন্ত্রর প্রকৃ ত অথয ক্ষেষ্ন্থয়,
সূিক্ষনেযাচন ক্ষেষ্ন্থয় এেং র্জ্ঞাক্ষের প্রক্ষিয়া ক্ষেষ্ন্থয় তোনীন্তন পুন্থরাক্ষহতন্থের মন্থধয মতক্ষেন্থরাধ
ক্ষে এেং এগুক্ষ স্বাভাক্ষেকও েন্থে। তাই ে া হন্থয় থান্থক- ‘র্ত মুক্ষন তত পথ’।‘তত্
তথা ন বহাতেযম্’( তাহা ওই প্রকান্থর আহুক্ষত ক্ষেন্থে না),তত্ তথা ন কতয েযম্’( বসই
প্রকান্থর তাহা কক্ষরন্থে না ) প্রভৃ ক্ষত হন্থ া ক্ষনন্দাসূচক োন্থকযর প্রকৃ ষ্ট উোহরণ। প্রশংসা- প্রশংসা শন্থব্দর অথয হ স্তুক্ষত। র্াহার স্তুক্ষত করা হয়, তাহার অনুন্থমােন করা হয়;
র্াহা ক্ষনক্ষন্দত হয়, তাহা েজ্য নীয়-‘র্ৎ স্তূ য়ন্থত তদ্ ক্ষেধীয়ন্থত,র্ক্ষন্নন্দযন্থত তক্ষন্নক্ষষ্ধযন্থত’।
ব্রাহ্মণগ্রন্থের বর্সক োন্থকয র্ন্থজ্ঞর অনুষ্ঠান ক্ষেন্থশষ্ প্রকৃ তজ্ঞানসহ সম্পােন করন্থ ঈক্ষিত
ফ াভ হয় ,বসই প্রেচন প্রশংসার অন্তগযত। পুরাকল্প: অক্ষত প্রাচীনকান্থ প্রাচ্গক্ষতহাক্ষসক
র্ুন্থগ বর্ সক
র্জ্ঞ অনুক্ষষ্ঠত হন্থয়ক্ষে
,বসগুক্ষ
পুরাকল্প সংজ্ঞায় সংজ্ঞাক্ষয়ত ।
বেেতাগণকতৃয ক সম্পাক্ষেত ক্ষেক্ষেধ র্জ্ঞেৃিান্ত,বরাত্রকন্থমযর েণযনা প্রন্থতযক ব্রাহ্মন্থণ ক্ষেন্থশষ্
স্থান অক্ষধকার কন্থর রন্থয়ন্থে। বেেতানুক্ষষ্ঠত র্জ্ঞই পরেতীকান্থ মনুষ্যগন্থনর কান্থে আেশয
র্জ্ঞরূন্থপ উপস্থাক্ষপত হয়। আক্ষে পুরুষ্ প্রজ্াপক্ষত ব্রহ্মাও সৃক্ষষ্টর পূন্থেয পুরুষ্র্ন্থজ্ঞর দ্বারা
এই ব্রহ্মাণ্ড সৃক্ষষ্ট কন্থরন্থেন। তাো়ো বেোসুর র্ুন্থদ্ধর ক্ষেেরনও পুরাকন্থল্পর
অন্তগযত।পরকৃবি: ব্রাহ্মন্থণর অক্ষন্তম তথা ষ্ষ্ঠ িণ হ পরকৃ ক্ষত।‘পরসয কৃ ক্ষতঃ পরকৃ ক্ষতঃ
অথযাৎ পন্থরর কৃ ক্ষত ো কার্যন্থক পরকৃ ক্ষত ে া হয়। অতএে খ্যাতনামা বরাক্ষত্রয় ো
পুন্থরাক্ষহতগন্থণর কীক্ষতয,ক্ষেশ্রুত নৃপক্ষতগন্থণর র্জ্ঞ, োন, েক্ষিণা প্রভৃ ক্ষত আন্থ াকসামানয কীক্ষতয
পরকৃ ক্ষত নান্থম অক্ষভক্ষহত। ঐতন্থরয় ব্রাহ্মন্থণর পঞ্চম পক্ষঞ্চকার ঊনচক্ষিশ অধযান্থয় পুরাকান্থ র
েহু খ্যাতনামা পুন্থরাক্ষহন্থতর পরকৃ ক্ষত ও প্রক্ষথতর্শা ভূ পক্ষতর এতােৃশ কার্যাে ী কীক্ষিযত
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হন্থয়ন্থে। ব্রাহ্মণগ্রন্থের উপন্থরাি েয়টি

িণন্থক বকহ বকহ ক্ষেক্ষধ ও অথযোে এই েুটি

িন্থণ পর্যেক্ষসত কন্থরন্থেন।
ব্রাহ্মণর্ুন্থগর ভাষ্া প্রায়শই অক্ষতপ্রাচীন এেং ব্রাহ্মণগুক্ষ
ভাষ্ায় রক্ষচত। প্রাচীন আষ্যপ্রন্থয়াগ এগুক্ষ র মন্থধয েহু

পক্ষরমান্থণ

ব্রাহ্মণক্ষেন্থগর সাক্ষহক্ষতযক মূ য ক্ষেন্থশষ্ ক্ষকেু না থাকন্থ ও এগুক্ষ
আকর ো মক্ষণক্ষেন্থশষ্। পরেতীর্ুন্থগ বর্সক

অক্ষত সর

গেয

িয করা র্ায়।

উপাখ্যান ও আখ্যাক্ষয়কার

মহাকােয, উপাখ্যান, পুরাণ প্রভৃ ক্ষত রক্ষচত

হন্থয়ন্থে বসগুক্ষ র েীজ্ ব্রাহ্মণগুক্ষ ন্থত ক্ষনক্ষহত আন্থে। ক্ষেন্থশষ্ত রামায়ণ ও মহাভারন্থতর
েীজ্ও এই ব্রাহ্মন্থণ ক্ষনক্ষহত। অতএে পুরাণ ও মহাকােযর্ুন্থগ বর্ সক
হন্থয়ন্থে, বসগুক্ষ

উপাখ্যান সৃক্ষষ্ট

অক্ষেসংোক্ষেতভান্থে ব্রাহ্মণগুক্ষ র ক্ষনকে ঋণী। ক্ষেখ্যাত শুনঃন্থশপ ও রক্ষন্তন্থেন্থের

উপাখ্যান প্রভৃ ক্ষত ব্রাহ্মণর্ুন্থগর অপূেয সৃক্ষষ্ট। কৃ ষ্ণর্জ্ুন্থেযন্থের সক্ষহত ব্রাহ্মণগুক্ষ র ঘক্ষনষ্ঠ সম্পকয
রন্থয়ন্থে। কারণ কৃ ষ্ণর্জ্ুন্থেযন্থের মন্থধয মন্ত্র ো প্রাথযনার অক্ষতক্ষরি র্ন্থজ্ঞর েযাখ্যা, আন্থ াচনা
ও ক্ষেক্ষভন্ন মন্থতর সমান্থেশ আন্থে। আর ব্রাহ্মণগ্রেগুক্ষ রও

িয একমাত্র র্াগর্ন্থজ্ঞর ক্ষেষ্য়

ক্ষেেৃত করা। ব্রাহ্মণ গাহয স্থয আরন্থমর সক্ষহত সংক্ষিষ্ট েক্ষ য়া অন্থনন্থক মন্থন কন্থরন। সংক্ষহতা
ো মন্ত্র মুখ্স্থ কন্থর োত্রগণ গুরুগৃহ বথন্থক প্রতযােৃি হন্থ

তাহান্থের ব্রহ্মচর্যারম সমাপ্ত

হত। অতঃপর ক্ষেোহ পশ্চাৎ পত্নীর সন্থে আক্ষহতাক্ষি হন্থয় গাহয স্থয আরন্থমর সময় তারা
ক্ষেক্ষভন্ন র্াগর্জ্ঞ করন্থতন। এো়ো অনযানয ক্ষতন আরন্থমর র্থার্থ ভরণন্থপাষ্ন্থণর ভারও
এই ক্ষদ্বতীয় আরমস্থ নর-নারীর উপর অক্ষপযত ক্ষে ।এো়োও ব্রাহ্মণগুক্ষ র উক্ষি ও সূক্ষির
সমথযন্থনই মীমাংসা-েশযন সৃষ্ট হয়। ক্ষেক্ষধ ও অথযোে অংন্থশ মীমাংসা-েশযন েযাপৃত হন্থয়ন্থে।
মীমাংসা শন্থব্দর অথয ‘পুজ্য ক্ষেচার’। তন্ত্রক্ষসদ্ধান্তরত্নাে ী গ্রন্থে পট্টক্ষভরাম
েন্থ ন্থেন—'ক্ষনক্ষখ্ ক াক াপসযাক্ষপ

মূ ভূ তসয

শােী এই কথা
বেেসয

ক্ষনকৃ ষ্টোকযাথযেণযনেযান্থজ্নান্থশষ্পুরুষ্াথযরত্নাকরসয ভগেন্থতা ধমযসয োস্তক্ষেকং তত্ত্বমেগমক্ষয়তু ং
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প্রেৃন্থিয়ং দ্বােশ িণী ভগেতী মীমাংসা’। ব্রাহ্মন্থণর অথয বর্খ্ান্থন পক্ষরস্ফু ে নয়, ক্ষকংো
বর্খ্ান্থন বেক্ষেক মন্থন্ত্রর বকান র্ুক্ষির্ুি র্াক্ষজ্ঞক েযাখ্যা করা সম্ভে হয়ক্ষন, মীমাংসা বসখ্ান্থনই
ক্ষেন্থশষ্ কক্ষরয়া ব্রাহ্মণগুক্ষ ন্থক সাহার্য করার জ্নয এক্ষগন্থয় এন্থসন্থে। তাই র্াক্ষজ্ঞকন্থের অক্ষভমত
মীমাংসা েশযন্থনর সমযক জ্ঞান ো়ো বেক্ষেক কমযকান্থণ্ডর জ্ঞান অসম্ভে। এজ্নযই সায়ণাচার্য
প্রন্থতযক বেন্থের ভাষ্যভূ ক্ষমকায় স্বপিসমথযন্থন মীমাংসা মত উদ্ধৃত কন্থরন্থেন। তন্থে উিরকান্থ
গীতায় কমযকাণ্ডস্থ ব্রাহ্মণগুক্ষ র ক্ষনক্ষেযষ্ট র্াগর্জ্ঞাক্ষের অনুষ্ঠান এেং ক্ষিয়াক্ষেন্থশষ্োহুন্থ যর
তীব্র সমান্থ াচনা করা হন্থয়ন্থে। কারণ ক্ষেক্ষভন্ন র্ন্থজ্ঞর মূ
ধন, ধানয,ক্ষহরণয প্রভৃ ক্ষতর

উন্থেশয হ

স্বগয, পুত্র, বপৌত্র

াভ।তাই ক্ষনষ্কাম কন্থমযর উপাসনা ব্রাহ্মন্থণ বেখ্া র্ায় না।

কামনা ও োসনা ক্ষনন্থয় আর্যগণ র্জ্ঞ করন্থতন েন্থ

তীব্রভান্থে ক্ষনক্ষন্দত হন্থয়ন্থে গীতায়।

পাশ্চাতয পক্ষণ্ডতন্থের মন্থধয বকহ বকহ ব্রাহ্মণন্থক ’manual of sacrifice'
অথযাৎ র্ন্থজ্ঞর প্রক্ষিয়াপঞ্জী েন্থ ন্থেন। বকহ বকহ ব্রাহ্মণন্থক ‘Theological twaddle’অথযাৎ
ঈশ্বর ও পরন্থ াক সম্বন্থে অথযশূনয শব্দা়েম্বরমাত্র েন্থ ন্থেন। প্রকৃ তপন্থি ব্রাহ্মণগ্রে আন্থ াচনা
কক্ষরন্থ

বেখ্ন্থত পাওয়া র্ায় বকে

র্াগ-র্জ্ঞ ো ক্ষিয়াকান্থির কথা নয়, প্রাচীন ভারতীয়

সংস্কৃ ক্ষত, সভযতার েহু তথয তাহান্থত ক্ষ ক্ষপেদ্ধ রন্থয়ন্থে। এো়োও বেক্ষেক ভারন্থতর
জ্াক্ষতন্থভে, িক্ষত্রয় ব্রাহ্মণ এর প্রক্ষতন্থর্াক্ষগতা, প্রন্থতযক েন্থণযর জ্ীক্ষেকা ও েৃক্ষি, ক্ষেোহ
সংস্কার, েীজ্াক্ষতর ক্ষশিা ও গুরুত্ব, োক্ষণজ্য, কৃ ক্ষষ্, অথযচ্নক্ষতক অেস্থা, খ্ােয-পানীয়,
রাজ্নীক্ষত ও র্ুদ্ধক্ষেেযা ,সােযন্থভৌম আক্ষধপতয, ক্ষেক্ষেধ প্রকার সাক্ষহতয, মৃতন্থেহ সৎকার ক্ষেক্ষধ
প্রভৃ ক্ষত বেক্ষেক আর্যগন্থণর েহুমুখ্ী কৃ ক্ষষ্ট ও সভযতার অমূ য আকর ব্রাহ্মণগ্রেরাক্ষজ্। মহামক্ষত
মযাক্সমু ার তাহার ‘History of Ancient Sanskrit Literature' গ্রন্থে েক্ষ য়ান্থেন ব্রাহ্মণ
গ্রন্থে স্থান্থন স্থান্থন উচ্চান্থের আধযাক্ষত্মক ক্ষচন্তাধারা এেং আর্যজ্াক্ষতর তোনীন্তন জ্ীেনধারার
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বর্ সক

মূ যোন তথয পাওয়া র্ায় পৃক্ষথেীর অনয বকানও জ্াক্ষতর প্রাচীন গ্রন্থে তাহান্থের

প্রাচীন কৃ ক্ষষ্ট ও জ্ীেনধারাা্র তােৃা্শ বকানও তথয পাওয়া র্ায় না।
প্রন্থতযকটি বেন্থের ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন ব্রাহ্মণ গ্রে পাওয়া র্ায়। ঋন্থেন্থের েুটি ব্রাহ্মণঐতন্থরয় এেং বকৌষ্ীতকী ো শাঙ্খায়ন। এই ব্রাহ্মণ েুটির মন্থধয ঐতন্থরয় প্রাচীনতর এেং
আকান্থরও েৃহৎ।বকৌষ্ীতক্ষকন্থত ক্ষেষ্য়েস্তু আন্থে অন্থনক বেক্ষশ। Vedic Age

গ্রন্থে ে া

হন্থয়ন্থে-ঐতন্থরয় স্পষ্টই একটি সংক্ষমক্ষরত রচনা। ইহার প্রথম পাাঁচটি পক্ষঞ্চকা বশষ্ ক্ষতনটি
পক্ষঞ্চকা অন্থপিা প্রাচীনতর। সামন্থেন্থের আেটি ব্রাহ্মন্থণর নাম পাওয়া র্ায়-তাণ্ডয,ষ্ড়্ক্ষেংশ,মন্ত্রচ্েেত,আন্থষ্যয়,সামক্ষেধান,সংক্ষহন্থতাপক্ষনষ্দ্,েংশ ও বজ্ক্ষমনীয়। এগুক্ষ র মন্থধয বকে
বজ্ক্ষমনীয় ও তাণ্ডযব্রাহ্মণই েতয মান্থন পাওয়া র্ায়। আকান্থর সেযান্থপিা ও েৃহৎ েন্থ

তাণ্ডয

ব্রাহ্মণ ‘তাণ্ডয মহাব্রাহ্মণ’ নান্থম পক্ষরক্ষচত।পাঁক্ষচশটি অধযায় থাকায় তান্থক ‘পঞ্চক্ষেংশ ব্রাহ্মণ’ও
ে া হয়। এর সন্থে আন্থরকটি অধযায় বর্াগ কন্থর ‘ষ্ড়্ -ক্ষেংশ ব্রাহ্মণ’ ে া হয় েন্থ
অন্থনন্থক মন্থন কন্থরন। কৃ ষ্ণ র্জ্ুন্থেযন্থের বতক্ষিরীয় শাখ্ার আন্থে বতক্ষিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল
র্জ্ুন্থেযন্থের একমাত্র ব্রাহ্মণ শতপথ।এন্থত একন্থশাটি অধযায় রন্থয়ন্থে। অথেযন্থেন্থের বগাপথ
নান্থম একটি ব্রাহ্মণ রন্থয়ন্থে।
অতএে ব্রাহ্মণগ্রেগুক্ষ র উপন্থর্াক্ষগতা তথা প্রন্থয়াজ্নীয়তা অপক্ষরসীম।
ক্ষভন্টারক্ষনৎস(Winternitz) তাই তার ‘A History of Indian Literature' গ্রন্থে েন্থ ন্থেন
র্জ্ুন্থেযে সংক্ষহতাগুক্ষ

বর্রূপ প্রাথযনার ইক্ষতহান্থসর পন্থি অমূ য েক্ষ

,বসরূপই ব্রাহ্মণগুক্ষ

ধমযক্ষজ্জ্ঞাসুর, র্ন্থজ্ঞর ইক্ষতহান্থসর এেং বপৌরক্ষহন্থতযর ইক্ষতহান্থসর পন্থি অমূ য। র্ন্থজ্ঞর সক্ষহত
ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ঘক্ষনষ্ঠ সম্পকয থাকন্থ ও পরেতী বেোে সমূন্থহর সন্থে ক্ষভক্ষিস্থাপন হন্থয়ন্থে
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পাশ্চাতয পক্ষণ্ডতগন্থণর অন্থনন্থক মন্থন কন্থরন।এক্ষেক বথন্থক ব্রাহ্মণগ্রেগুক্ষ র গুরুত্ব ও

প্রন্থয়াজ্নীয়তা অপক্ষরসীম। েতয মানকান্থ ও এগুক্ষ র অেোন অনস্বীকার্য।।
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