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সামবেদীয় পুত্ৰমূৰ্দ্োহর্ঘ্রাণ কৰ্ম্ে ..................................................................... 29 

সামবেদীয় চূড়াকরণ .................................................................................... 31 

দ্বাদবশািধযায় – উপনয়নম্ ........................................................................... 35 

 
  

http://www.bengaliebook.com/


 সামবেদীয় দশসংস্কার । হিনু্দধবমের মিান েই 

 2 

www.bengaliebook.com                        সূচিপত্র 
 

 

সামবেদীয় গর্ভ ধারন 
 
ঋতুস্নানাবত হনবষ্কহদবন সায়ংসন্ধ্যা সমতীত িইবে শুর্ েবে পহত পহেত্ৰ িইয়া (আচমন 
এেং) স্বহিোচন পূর্ব্েক মূবের হেহিত “আবদযতযাহদ অমুকরাহশবে” ইতযাহদ োকয সঙ্কল্প 
কহরবে। তৎপবর পহত সুগন্ধ্হেপ্ত ও সুবেশ িইয়া সূর্েবদেতাবক নেসংিয অর্ঘেয প্রদান 
কহরবে। “ওঁ হেশ্বপ্সা হেশ্বতঃ কর্ত্ো” ইতযাহদ শর্ নয়হি মন্ত্র হেহিত আবে, শসই নয়হি মন্ত্র 
পাঠ পূর্ব্েক র্থাক্রবম নয়হি অর্ঘেয প্রদান কহরবত িয়। তদনির পূর্ব্োহর্মুবি উপহেিা েধুর 
পশ্চাদ্ভাবগ থাহকবয় তদীয় স্কবন্ধ্াপহরবদশ িইবত দহিণ িি অেতরণ করত হশশ্ন স্পশে 
পূর্ব্েক ‘প্রজাপহতর ঋহষ্রনুিুপ্ েবন্দা হেষু্ণ ত্বিৃ-প্রজাপহতধাতবরা শদেতা গর্োধাবন 
হেহনবয়াগঃ। ওঁ হেষু্ণবর্োহনং কল্পয়তু ত্বিা রূপাহণ হপংষ্তু। আহসঞ্চতু প্রজাপহতধোতা গর্েং 
দধাতু শত।” এই মন্ত্র পাঠ কইবে।১। 
 
পবর পুনরায় উপে স্পশে পূর্ব্েক মূবের হেহিত “প্রজাপহতর ঋহষ্” ইতযাহদ হদ্বতীয় মন্ত্র পাঠ 
কহরবত িয়।২।। 
 
তৎপবর েধুর নাহর্বদবশ সুেণে স্পশে করাইয়া “ওঁ জীেেৎসা র্ে ত্বং সুবপাবত্ৰাৎপহর্ত্বিতবে। 
তস্মাত্ত্বং সর্ব্েকেযাহণ অহেনগরগর্েধাহরণী।” এই মন্ত্র পাঠ কহরবে। পবর পহত েধুর নাহর্পদ্ম 
স্পশে পূর্ব্েক “ওঁ দীর্ঘোয়ুষ্ং েংশধরং পুত্ৰং জনয় সুব্রবত” অথোৎ শি সুব্রবত! তুহম দীর্ঘোয়ু ও 
েংশধর পুত্ৰ প্রসে কর, এই মন্ত্র পাঠ কহরবত িয়। তদনতর র্থার্থ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগেয 
সংবশাহধত কহরয়া (২) পহতপুত্ৰেতী নারী দ্বারা ো হেপ্রােেক দ্বারা েধূবক তািা পান 
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করাইবে। র্ৎকাবে উিা পান কহরবে, তিন েধূ পূর্ব্োহর্মুিী িইয়া শসেন কহরবে। তৎপবর 
পহত র্ার্েযাবত উপগত িইবে। 
 
ইহত সামবেদীয় গর্োধান। 
 
———————– 
িীকা–ওঁ হেষু্ণবর্োহনং কল্পয়তু ত্বিা রূপাহণ হপংষ্তু। আহসঞ্চতু প্রজাপহতধোতা গর্েং দধাতু 
শত। অনুিু হেয়ং গর্োধাবন হেহনরু্ক্তা। হেশ্বাদবয়া শদেতাঃ শত ইহত প্রবতযকমহর্সম্বধযবত। 
শে েধু শত তে শর্াহনং গর্েোনং হেষু্ণেোসুবদেঃ কল্পয়তু প্রসেসমাথে কবরাতু। ত্বিা চ 
শদেহেবশষ্ঃ শত তে রূপাহণ হপংষ্তু প্রকাশয়তু। হপষ্ সংচূণেনাবথোপযত্ৰ প্রকাশবন ের্ত্েবত। 
হকঞ্চ প্রজাপহতিাবমে শর্াহনং র্ােন্মাবত্ৰণ েীজন গবর্ো র্েহত তােন্মাত্ৰবমে শর্াহনং 
র্ােন্মাবত্ৰণ েীবজন গবর্ো র্েহত তােন্মাত্ৰবমে প্রবিপয়হত্বতযররথঃ। হকঞ্চ ধাতা আহদতযঃ 
শত তে গর্েং পুত্ৰাথেং দধাতু ধারয়তু।।১।। 
ওঁ গর্েয় শদহি হসনীোহে গর্েং শধহি সরস্বহত। গর্েয় শত অহশ্ববনৌ শদোোধর্ত্াং পুষ্করস্রবজৌ। 
হসনীোেযদবয়া শদেতাঃ পূবর্ব্োক্তা অত্ৰ অমােসযা হসনীোেী সা প্রাথেবত। শি র্গেহত 
হসনীোেী অসযাং েধ্াং গর্েং শধহি ধারয়। েন্ধ্যতামপনয়। শি সরস্বহত গর্েং শধহি। 
 
——————- 
(১) আর্েয-মনীহষ্গণ হেবশষ্রূপ পর্োবোচনা কহরয়াই আমাহদবগর শদবশ গর্োধানাহদ 
সংস্কাবরর হেহধ প্রচহেত কহরয়া হগয়াবেন। আধুহনক অনহর্জ্ঞ মূবিেরা স্বীয় অজ্ঞানতােশতঃ 
তািার প্রকৃত মৰ্ম্ে েুহিবত না পাহরয়া শসই সকে পরমহিতকর সংস্কারগুহের হেবোপ 
কহরবত উদ বর্াগী িইবতবে। মবন কর, শর্মন হচত্ৰকর প্রথমতঃ েূের্াবে একহি েহে অঙ্কন 
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কহরয়া পুনঃ পুনঃ তুহেকার চােনা কহরবে শসই েহে ক্রবম ক্রবম অঙ্গপ্রতযঙ্গাহদসমহম্বত ও 
পহরষু্ফি িয়, শসইরূপ হেধাবন সংস্কারহক্রয়ার রূ্য়ঃ প্রবয়াগ িইবে মানেবদবি সত্ত্বগুবণর 
পূণে উবন্মষ্ িইয়া উবঠ। এই জনয শাবেও কহথত আবে শর্, জন্মনা জায়বত শূদ্রঃ 
সংস্কারাহিজ উচযবত অথোৎ জন্ম দ্বারা শূদ্র িয়, সংস্কারদ্বারাই হদ্বজ িইয়া থাবক। সুতরাং 
হেবশষ্ হেবেচনা কহরয়া শদহিবে স্পিই প্রতীহত িইবে শর্, সংস্কার-কার্েযগুহের শোপ িওয়া 
হনতাত অনুহচত। শদবি আর্েযগুবণর উবন্মষ্ কহরবত শদওয়া সর্ব্েদাই হেবধয়। সংস্কারকার্েয 
সাধারণতঃ দশহেধ; ১. গর্োধান, ২. পুংসেন, ৩. সীমবতান্নয়ন, ৪. জাতকৰ্ম্ে, ৫. নামকরণ, 
৬. অন্নপ্রাশন, ৭. চূড়াকরণ, ৮. উপনয়ন, ৯. সমাের্ত্েন, ১০. হেোি। এই সংস্কারদশহি 
চাহর শেণীবত হের্ক্ত;– ১. গার্েসংস্কার, ২. শশশে সংস্কার, ৩. শকবশার সংস্কার, ৪. শর্ৌেন 
সংস্কার। প্রথম হতনহিবক গার্েসংস্কার, হদ্বতীয় হতনহিবক শশশে সংস্কার, তৃতীয় হতনহিবক 
শকবশার সংস্কার এেং চতুথেহিবক শর্ৌেনসংস্কার কবি। গর্োধানাহদ সংস্কাবরর উবেশয 
সত্ত্বগুবণর উৎকষ্েসাধন। শসই মবিাচ্চ উবেশযসাধনাহর্প্রাবয়ই আর্েযশাে শেদমূে িইবত 
হের কহরবেন শর্, জনক-জননী-বদবি শর্ সকে শদাষ্ থাবক, তািাই সতাবন সংক্রহমত 
িয়। ইিা হের কহরয়া গর্োধান, গর্েগ্রিণবর্াগযতা ও তদুপরু্ক্ত সময় হনরূপণ করত 
সতাবনাৎপহর্ত্কাবেও র্ািাবত জনক-জননীর মন পশুর্াবে ইহিয়পরতন্ত্র না িইয়া হেশুৰ্দ্ 
সাহত্ত্বকর্াবে প্রবণাহদত িয়, শসই শিতুই আর্েযশাবে গর্োধানাহদর েযেো প্রদহশেত িইয়াবে। 
েস্তুতঃ মূবের মবধয শর্ “ওঁ হেষু্ণবর্োহনং কল্পয়তু” ইতযাহদ মন্ত্রদ্বয় হেহিত আবে, তািার 
প্রকৃত মৰ্ম্ে হৃদয়ঙ্গম কহরবেই গর্োধানসংস্কাবরর মবিাচ্চ অহর্প্রায় ও পহেত্ৰর্াে উপেহি 
িইবে। উিার র্াোথো এই শর্, গর্োধানসমবয় পহত পত্নীবক েহেবতবেন,– “সর্ব্েেযাপী হেষু্ণ 
শতামার গর্েোনবক প্রসেসমথে করুন ; শদেহশল্পী ত্বিা শতামার রূপ প্রকাশ করুন , র্ােন্মাত্ৰ 
েীবজ গর্ে িয়, প্রজাপহত শতামার জনবনহিবয় তােন্মাত্ৰ েীজ প্রবিপ করুন ,; আহদতযবদে 
পুত্ৰাথে শতামার গর্েরিা করুন। শি র্েগহত হসনীোহে! তুহম এই েধূবত গর্োধান কর; শি 
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সরস্বহত! তুহম ইিাবত গর্োধান কর অথোৎ ইিার েন্ধ্যত্ব অপবনাদন কর। র্াঁিাবদর অহধষ্ঠাবন 
সমুৎপন্ন সতান সর্ব্েদা শদেগন দ্বারা অরু্যহদত, স্বতঃ হেনয়নম্র, সত্ত্বগুণোন , 
নারীহেরূ্ষ্ণস্বরূপ, সম্পদ রু্ক্ত ও আত্মানন্দময় িয়, শসই গদ্মমাোধারী অহশ্বনীকুমাররু্গে 
শতামার গর্োধান করুন।” এই প্রকার আনন্দময় পহেত্ৰ, উচ্চ, শুর্েিবণােীপক র্ােসমূি 
সিকাবর সঞ্জাত সতহত শর্ হদেযর্ােরু্ক্ত ও সর্ব্েসযেিবণ সুেহিত িইয়া জন্মগ্রিণ কহরবে, 
তািাবত সবন্দিমাত্ৰ নাই। শর্ সকে েযহক্ত এই দুইহি মবন্ত্রর মবধয শেজ্ঞাহনক তবথযর, 
মবিাচ্চ কহেবত্বর, শাবের হনগূঢ় তথয, সবর্ব্ের সর্ব্োত্মকতাপ্রতীহত এই সকবের সমবেত 
সমাবেশ দশেবন হেহস্মত না িইবেন, তাঁিাহদগবক হকেু েহেবত চাহি না। তবে শর্ সকে 
েযহক্ত মবন্ত্রর প্রকৃত মৰ্ম্ে গ্রিণপূর্ব্েক র্হক্তপ্রবণাহদত িইবে, তাঁিাহদগবক জানাই শর্, তািঁারা 
শর্ন কদাচ ভ্রবমও হনজ হনজ কূবে গর্োধানাহদ সংস্কাবরর শোপ না কবরন। 
 
(২) পঞ্চগেয–শগাময়, শগামূত্ৰ, রৃ্ঘত, দহধ, দুগ্ধ। 
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সামবেদীয় প ংসেন  
 
প্রথম গবর্ের তৃতীয় মাবসর প্রারবে শুর্হদবন প্রাতঃকাবে পহত স্নান ও েৃহৰ্দ্োৰ্দ্ অনুষ্ঠান 
পূর্ব্েক চিনামা অহেবক োপন কহরয়া হেরূপািজাপাতা কুশহিকা সমাপন কহরবে। পবর 
কৃতস্নানা েধূবক অহের পহশ্চমর্াবগ স্বীয় দহিণহদবক উদগগ্র কুবশাপহর প্রাঙু্মিীর্াবে 
উপবেশন করাইয়া প্রকৃতকৰ্ম্োরবে প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ্ অহেবত তূষ্ণীোবে শিাম 
করত মিােযাহৃহতবিাম কহরবে। মূবের হেহিত “প্রজাপহতর ঋহষ্গোয়ত্ৰীচ্ছবন্দািহেবেেেতা 
মিােযাহৃহতবিাবম হেহনবর্াগঃ ওঁ রূ্ঃস্বািা” ইতযাহদ মবন্ত্র শিাম কহরবত িয়। তদতরপহত 
গাবত্ৰাত্থান পূর্ব্েক েধূর পৃষ্ঠর্াবগ থাহকয়া তদীয় দহিণ স্কন্ধ্ স্পশে করত দহিণ িি দ্বারা 
অেযেহিত নাহর্বদশ স্পশে কহরবে এেং “প্রজাপহতর ঋহষ্রনুিুপ্ েবন্দা 
হমত্ৰােরুণাশ্বযহেোয়বো শদেতাঃ পুংসেবন হেহনবর্াগঃ। ওঁ পুমাংবসৌ হমত্ৰােরুবণৌ 
পুমাংসােহশ্বনােুবর্ৌ। পুমানহেশ্চ োয়ুশ্চ পুমান গর্েিবোদবর।।” অথোৎ “হমত্ৰােরুণ 
শদেতাদ্বয় পুরুষ্, অহশ্বনীকুমারদ্বয় পুরুষ্, অহে ও োয়ু ইঁিারাও পুরুষ্, সুতরাং শতামার 
গবর্েও পুরুবষ্র আহের্োে িইয়াবে।” এই মন্ত্র পাঠ কহরবে।১। 
 
অপর পুংসেনাথে েিেৃবির পূবর্ব্োক্তরশািাহেত ফেদ্বয়রু্ক্তা, কৃহম করৃ্ত্েক অনুপিত কহরবে। 
র্ে ও মাষ্কোবয়র গুড়কত্ৰয় দ্বারা অহর্মহন্ত্রত কহরবত িয়। সপ্ত মবন্ত্রর ঋষ্যাহদ সাধারন 
অথোৎ “প্রজাপহতর ঋহষ্ঃ শসামেরুণেসুরুদ্রাহদতযমরুহদ্ববশ্ববদো শদেতা নযাবগ্রাধশুঙ্গাপহত 
ক্রমবণ হেহনবয়াগঃ” ইিাই ঋষ্যাহদ জাহনবে। “শি েিশুবঙ্গ, তুহম র্হদ শসামবদেতাকা িও, 
তবে শতামাবক ওষ্হধপহত চিমার হনকি িইবত গ্রিণ কহরবতহেএ। (১)। র্হদ তুহম 
েরুণবদেতাকা িও, তবে েরুণরাজার হনকি িইবত শতামাবক গ্রিণ কহরবতহে। (২)। র্হদ 
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তুহম েসুগণবদেতাকা িও, তবে শতামাবক েসুগণসকাশ িইবত গ্রিণ কহরবতহে। (৩)। র্হদ 
তুহম রুদ্রবদেতাকা িও, তািা িইবে রুদ্রগণ-সকাশ িইবত শতামাবক গ্রিণ কহরবতহে। 
(৪)। র্হদ তুহম আহদতযবদেতাকা িও, তবে আহদতযগনসকাশ িইবত শতামাবক গ্রিণ 
কহরবতহে। (৫)। র্হদ তুহম মরুবেেতাকা িও, তবে মরুদগণসকাশ িইবত শতামাবক গ্রিণ 
কহরবতহে। (৬)। র্হদ তুহম হেবশ্ববদেবদেতাকা িও, তবে হেবশ্ববদেগণ-সকাশ িইবত 
শতামাবক গ্রিণ কহরবতহে। (৭)। এই সপ্তমন্ত্রদ্বারা েিশুঙ্গা আনয়ন কহরবে। ২। 
 
অনতর “প্রজাপহতর ঋহষ্বরাষ্ধবয়া শদেতা নযবগ্রাধশুঙ্গাবচ্ছদবন হেহনবয়াগঃ। ওঁ ওষ্ধয়ঃ 
সুমনবসািসযাং েীর্েযং সমাধতু ইদং কৰ্ম্ে কহরষ্যহত” এই মবন্ত্র অথোৎ “শি ওষ্হধগণ! শতামার 
প্রসন্নহচর্ত্ িইয়া এই ক্রীত েিশুঙ্গাবত সামথে অপেণ কর; শর্বিতু ইিা পুংসেন কৰ্ম্ে সমাহিত 
কহরবে।” এই মন্ত্র পাঠ কহরবয় েৃি িইবত েিশুঙ্গা আিরণ কহরবে। ৩। 
 
পবর ঐ েিশুঙ্গা তৃণবেহিতা কহরতা শূবনয রাহিবত িয়। অনতর ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্েেতী 
নাবরা অথো শ্রুতস্বাধযায়শীে ব্রাহ্মণ র্থাচাবর কৃতবশার্ন নামক অহের উর্ত্র হদবক 
প্রিাহেত হশোতবে নীিারজে দ্বারা শোষ্ট্রবর্াবগ্র ঐ েিশুঙ্গা পুনঃ পুনঃ শপষ্ণ কহরবে। পবর 
অহের পহশ্চম র্াবগ উদগগ্রকুবশাপহর পহশ্চমাহর্মুবি উপহেিা েধূবক পূর্ব্েহদগানতমিকা 
কহরয়া পহত তৎপৃষ্ঠর্াবে থাহকয়া দহিণ িবির অঙু্গষ্ঠ ও অনাহমকা দ্বারা েেেৰ্দ্ শপহষ্ত 
েিশুঙ্গ গ্রিণ পূর্ব্েক শসই গর্েেতী েধূর দহিণনাসারবন্ধ্ শসই েিশুঙ্গারস হনবিপ কহরবে। 
“প্রজাপহতর ঋহষ্রনুিুপ্ েবন্দািহেিেৃিস্পহততবয়া শদেতা নযাবগ্রাধশুঙ্গারসদাবন হেহনবয়াগঃ। 
ওঁ পুমানহেঃ পুমাহনিঃ পুমান বদবো েৃিস্পহতঃ। পুমাংসং পুত্ৰং হেন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং” 
এই মবন্ত্র অথোৎ “অহে পুরুষ্, ইি পুরুষ্, েৃিস্পহতবদেও পুরুষ্; তুহমও তদ্রুপ 
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েুহৰ্দ্হের্েসদৃশ পুত্ৰ োর্ কর এেং শসই জাত পুবত্ৰর পবর অনয পুত্ৰও জন্ম গ্রিণ করুক” 
এই মন্ত্রআপ্টি পূর্ব্েক েিশুঙ্গারস হনবিপ কহরবত িয়। ৪। 
 
তৎপবর মিােযাহৃহতবিাম কহরয়া প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ্ অহেবত তূষ্ণীোবে শিাম করত 
সর্ব্েকৰ্ম্েসাধারণ শািযায়নবিামাহদ োমবদেযগানাত উদীচয কৰ্ম্ে সমাপন কহরয়া 
কৰ্ম্েকারহয়তৃব্রাহ্মণবক দহিণা প্রদান কহরবে। 
 
  
 
ইহত সামবেদীয় পুংসেন। 
 
—————————————- 
 
* গর্োেোর হদ্বতীয় সংস্কারবক পুংসেন কবি। এই সংস্কার গর্েরিার পবি হেবশষ্ 
উপবর্াগী সবন্দি নাই। গর্ে গ্রিবণর হতন িইবত চাহরমাবসর মবধয গর্ে নি িইোর অবনক 
সোেনা, এই জনয তৃতীয় মাবসর দশহদবনর মবধযই পুংসেনসংস্কার হনর্ব্োবির েযেো 
হনহেেি িইয়াবে। পুংসেন শবি পুত্ৰ সতাবনর উৎপহর্ত্। গর্েে ভ্রুণ পুত্ৰ িইবে হক পুত্ৰী 
িইবে, চতুথেমাবসর মবধয তািা অেধারণ করা র্ায় না; হেবশষ্তঃ সকেবদশীয়া েীবোবকই 
কনযা অবপিা অহধকপহরমানবণ পুত্ৰ কামনা কবরন। এই জনযই পুংসেন-সংস্কার হনর্ব্োি 
কহরবত িয়। কারণ এই সংস্কাবর শর্ মন্ত্র পাঠ কহরবত িয়, তািা শুহনোমাত্ৰ গার্েণীর হৃদয় 
আনবন্দ উৎফুল্ল িইয়া উবঠ; শসই আনন্দাহতবরক েশতঃ গর্োেোয় আেসয, র্য়, 
েমনাহদজহনত অেসাদ প্ররৃ্হত হেদূহরত িয় এেং গর্েবপাষ্বণর শহক্ত শর্ন পুনরায় সমুদূ্ভত 
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িইবত থাবক। শসই মন্ত্র উপবর মূবে হেহিত আবে, অথোৎ “হমত্ৰােরুণ শদেদ্বয় পুরুষ্, 
অহশ্বনীকুমাররু্গে পুরুষ্, অহে ও োয়ু ইঁিারাও পুরুষ্, শতামার গবর্ে পুরুবষ্রই আহের্োে 
িইয়াবে।” পহত র্িন ইতযাহদ প্রকার মন্ত্র পাঠ কহরবত থাবকন, তিন তািা শুহনয়া শর্ 
গহর্েণীর হৃদয় আনবন্দ উচ্ছ্বহসেত িইবে, ইিা হেহচত্ৰ নবি এেং শসই আনন্দাহতবরক েশতঃ 
শর্ মিাফে উৎপন্ন িইবে, তািাবতই ো সবন্দি হক? এতহদ্ভন্ন পুংসেন সংস্কাবর ফেদ্বয়রু্ক্ত 
েিশুঙ্গা মাষ্কোয় ও র্বের সহিত গহর্েণীর নাহসকা স্পশে করাইয়া শুকাঁইকার ো নাসাবত 
তদ্রসহনবিবপর েযেো আবে। র্হদও আমরা হেবশষ্ না জাহন, হকন্তু ঐ সকে দ্রবেয শর্ 
গর্েরিার হেবশষ্ শহক্ত আবে, তািাবত সবন্দি নাই; অহধকন্তু আয়ুবর্ব্েবদও হেহিত আবে 
শর্ েিফে দ্বারা শর্াহনবদাষ্ হেনি িয়। র্ািা িউক, এই সকে কারবণ স্পিই শোধগময িয় 
শর্ পুংসেন সংস্কার হনর্ব্োি করা অেশয কর্ত্েেয। 
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সামবেদীয় সীম বতান্ন য়নং  
 
প্রথমগবর্ের চতুথে, ষ্ষ্ঠ ো অিম মাবস সীমবতান্নয়ন সংস্কার সম্পাদন কহরবে। গর্োধান, 
পুংসেন ও সীমবতান্নয়ন এই সকে সংস্কারহক্রয়াগুহের শপৌর্ব্োপর্েযহনয়ম শিতু তর্ত্দনুসাবরই 
কর্ত্েেয। র্হদ শদোৎ র্থাকাবে গর্োধান ও পুংসেন কৰ্ম্ে হনর্ব্োহিত না িয়, তািা িইবে 
সীমবতান্নয়নহদেবস শািযায়নবিামাহদরূপ প্রায়হশ্চর্ত্ কহরয়া গর্োধান ও পুংসেন কৰ্ম্ে সমাপন 
পূর্ব্েক সীমবতান্নয়ন হনর্ব্োি কহরবে। প্রথমতঃ পহত স্নান ও েৃহৰ্দ্োৰ্দ্ সমাপন পূর্ব্েক 
মঙ্গেনামা অহে োপন কহরয়া হেরূপািজপাতা কুশহিকা সমাধা করত সঙ্কল্প কহরবে। “ওঁ 
অবদযতযাহদ এতন্মদীয়পত্নযা র্থাকাবে গর্োধানপুংসেনকৰ্ম্েবণারকরণজহনত শদাষ্ প্রশমন 
শািযায়নবিামমিং কুর্ব্েীয়” এই োকয সঙ্কল্প কহরয়া র্থােৎ শািযায়ন শিাম কহরবে। অনতর 
র্বথাক্ত গর্োধান ও পুংসেন কৰ্ম্ে সমাপন পূর্ব্েক প্রাতঃ কৃতস্নানা েধূবক অহের পহশ্চম 
হদবক স্বীয় দহিণর্াবগ উদগগ্র কুবশাপহর প্রাঙু্মিীর্াবে উপবেশন করাইয়া প্রকৃতকৰ্ম্োরবে 
প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ তূষ্ণীর্াবে অহেবত শিাম করতঃ মিােযাহৃহতবিাম সম্পাদন 
কহরবে। “প্রজাপহরর ঋহষ্গোয়ত্ৰীচ্ছবন্দািহেবেেেতা মিােযাহৃহতবিাবম হেহনবর্াগঃ। ওঁ রূ্ঃ 
স্বািা।” ইতযাহদ মূবের হেহিত মবন্ত্র মিােযাহৃহত শিাম কহরবত িয়। তৎপবর পহত েধূর 
পৃষ্ঠর্াবগ পূর্ব্োহর্মুবি থাহকয়া একেৃতহেত পক্ক উডুম্বর-ফেদ্বয় পট্টসূত্ৰাহদ দ্বারা গাঁহথয়া 
আচারানুসাবর তৎসি সূেেণেহদগহঠত োসুবদেপাদদ্বয়, র্দপ্রহতকৃহত এেং হনম্ব, সষ্েপ, 
র্ল্লাতক, েচ প্ররৃ্হত েইয়া “প্রজাপহতর ঋহষ্রনুিুপ্ েন্দঃ েী শদেতা উড়ুম্বরফেরু্গেেন্ধ্বন 
হেহনবয়াগঃ। ওঁ অয়মূর্জ্োেবতা েৃি ঊর্জ্েীে ফহেনী র্ে। পণেং েনস্পবত নুত্বা নুত্বা চ সুয়তাং 
রহয়ং” এই মবন্ত্র অথোৎ “শি কেযাহণ! তুহম উর্জ্েম্বে উডুস্বর তরু িইবতও 
ঊর্জ্েম্বেফেসমহন্নতা িও। শি েনস্পবত! শর্রূপ পবণের পর পবণের উৎপহর্ত্ িইয়া সমৃহৰ্দ্ 
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জবন্ম, শসইরূপ এই েধূবত পুত্ৰরূপ মিাধন সঞ্জাত িউক্।” এই মন্ত্র পহড়য়া েধূর কণ্ঠবদবশ 
উিা েহম্বত কহরয়া হদবে। ১।। 
 
অনতর কুশগুচ্ছত্ৰয় েইয়া “প্রজাপহতর ঋহষ্গোয়ত্ৰীচ্ছবন্দািহেবেেেতা দর্েহপঞ্জেীহর্ঃ 
সীমবতান্নয়বন হেহনবয়াগঃ। ওঁ তূঃ।” এই মন্ত্র দ্বারা গহর্েণীর সীমতর্াবগর শকশ উন্নীত 
কহরয়া শসই কুশগুচ্ছ শকশপাবশ োপন কহরবে। পবর পুনরায় কুশগুচ্ছত্ৰয় েইয়া 
“প্রজাপহতর ঋহষ্রুষ্ণীক্ েন্দ োয়ুবদেেতা দ্ররর্হপঞ্জেীহর্ঃ সীমবিান্নয়বন হেহনবয়াগঃ ওঁ 
রু্েঃ।” এই মবন্ত্র পূেেেৎ সীমত উন্নীত কহরয়া শসই কুশগুচ্ছও শকশপাবশ োপন কহরবে। 
তৎপবর পুনর্ব্োর কুশগুচ্ছত্ৰয় েইয়া “প্রজাপহতর ঋহষ্ররনুিু পেন্দঃ সূবর্েযা শদেতা 
দর্েহপঞ্জেীহর্ঃ সীমবতান্নয়বন হেহনবয়াগঃ। ওঁ স্ব।” এই মবন্ত্র পূেেেং সীমত উন্নীত  কহরয়া 
পূবেের নযায় কুশগুচ্ছ শকশপাবশ োপন কহরবে। অনতর শরকাহিকা েইয়া 
“প্রজাপহতঋহষ্হেিুপ্ েন্দঃ েী শদেতা শবরণ সীমবতান্নয়বন হেহনবয়াগঃ। ওঁ শর্নাহদবতঃ 
সীমানং নয়হত প্রজাপহতমেিবত শসৌর্গায় শতনািমস্সয সীমানং নয়াহম প্রজামস্সয জরদৃহিং 
কৃবণাহম” এই মবন্ত্র অথোৎ “প্রজাপহত কশযপ শর্ শর দ্বারা শদেজননী অহদহতর শসৌর্াগয 
সম্পাদনাথে সীমবতান্নয়ন কহরয়াহেবেন, শসই শর দ্বারা আহম গহর্েণীর সীমবতান্নয়ন করত 
ইঁিার পুত্ৰ শপৌত্ৰ প্ররৃ্হতবক স্বীয় স্বীয় জরােো র্ােৎ দীর্ঘেজীেী কহরবতহে।” এই মন্ত্র পহড়য়া 
শর দ্বারা সমি উন্নীত করত শর র্থােৎ োপন কহরবে।।২।। 
 
তদনতর পহত সূত্ৰপূণে নহেকা েইয়া তদ্বারা পূেেেং সীমত উন্নীত করত শসই নহেকা পূবর্ব্ের 
নযায় োপন কহরবে। . “প্রজাপহতঋহষ্র্জ্েগতীচ্ছবন্দা রাক শদেতা সূত্ৰপূণেতকুেণা 
সীমবতান্নয়বন হেহনবয়াগঃ। ওঁ রাকামিং সুিোং সুিুর্ী িবে শৃবণাতু নঃ সুর্গা শোধতু ত্মন 
সীেযত্বয়ঃ সূচযা অহচ্ছদযমানয়া দদাতু েীরং শতদায়ুমুিযং” এই মবন্ত্র অথোৎ “আহম 
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শশার্নস্তুহত দ্বারা শশার্নাঙ্গ শপৌণেমাসীবক আিোন কহরবতহে। (১) হতহন আমাহদবগর 
শশার্নোণী েেণ পূেেক অেধারণ করুন, অহচ্ছদযমান সূহচহক্রয়া দ্বারা পুত্ৰ-বপৌত্ৰাহদ 
উৎপাদনকৰ্ম্ে অনুসূযত করুন এেং রূ্হরদাতা একহি পুত্ৰ সমপেণ করুন।“ এই মন্ত্র পাঠ 
কহরয়া উক্ত হক্রয়া অথোৎ সীমত উন্নীত করবে।।৩।। 
 
তৎপবর হত্ৰবশ্বতা শেেী েইয়া উক্তপ্রকাবর সীমবতান্নয়ন করত েেেী োপন কহরবত িয়। 
“প্রজাপহতঋহষ্র্জ্েগতীচ্ছবন্দা রাক শদেতা হত্ৰবশ্বতয়া শেেযা সীমবতান্নয়বন হেহনবয়াগঃ। ওঁ 
র্াবি রাবক সুমতঃ সুবপশবসা র্ার্দেদাহস দাশুবষ্ েসুহন তাহর্বনোিদয সুমনা উপাগহি 
সিস্রবপাষ্ং সুর্বগ রনাণা।“ এই মবন্ত্র শেেী দ্বারা সীমত উন্নীত করবে। উক্ত মবন্ত্রর অথে 
এই শর্—শি শপৌণেমাহস! তুহম শতামার শর্ শশার্নমহত দ্বারা র্জমানবক ঐশ্বর্েয, সমহিত 
কহরয়া থাক, শসই েুহৰ্দ্রু্ক্ত িইয়া অদয প্রফুল্ল হচবর্ত্ আমাহদবগর সহন্নহিত িও। শি সুর্বগ! 
আমাহদগবক সিস্রবপাষ্ী পুত্ৰ সমপেণ কর।।৪।। 
 
অেবশবষ্ পহত উপহরদর্ত্ রৃ্ঘতহেহশি, হতেতিুেমাষ্রু্ক্ত কৃষ্ররূপ োেীপাক অথোৎ সরৃ্ঘত 
চরু শদিাইয়া গহর্েণীবক হজজ্ঞাসা কহরবেন, “হক শদহিবতে?” তিন পত্নী শসই চরু দশেন 
কহরবে তািাবক “প্রজাপহতঋহষ্ঃ েী শদেতা োেীপাকাবেিবণ হেহনবয়াগঃ। ওঁ প্রজাং পশুন 
শসৌর্াগযং মিৎ দীর্ঘোয়ুষ্ট্রং পতুযঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন অথোৎ পত্নী েহেবেন শর্, আহম 
প্রজা (পুত্ৰবপৌত্ৰাহদ) শদহিবতহে, পশু (বগা-মহিষ্াহদ ) শসৌর্াগয শদহিবতহে এেং মদীয় পহতর 
দীর্ঘেজীেন দশেন কহরবতহে।।৫।। 
 
তদনতর মিােযািহত শিাম কহরয়া প্রবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ্ তুষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত 
হদয়া প্রকৃত কৰ্ম্ে সমাপন পূেেক সর্ব্েকৰ্ম্ে সাধারণ শািযায়ন শিামাহদ োমবদেযগানাত উদীচয 
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কৰ্ম্ে সমাপন করত কৰ্ম্েকারহয়তৃ-ব্রাহ্মণবক দহিণা প্রদান কহরবে । পবর পহতপুত্ৰেতী 
নারীগণ েধূবক শেদীর উপবর উিাহপত কহরয়া কেসোহর দ্বারা স্নানাহদ মঙ্গেকৰ্ম্ে সম্পাদন 
কহরবেন এেং েনু্ধ্বক কহিবেন, “তুহম েীরপ্রসহেনী িও, জীেেৎসা িও, জীেপহতকী িও।” 
অেবশবষ্ গহর্েণী শসই কৃষ্র শর্াজন কহরবেন। 
 
ইহত সামবেদীয় সীমবতান্নয়ন। 
 
——————- 
* গর্োেোয় তৃতীয় সংস্কার সীমবতান্নয়ন। এই সংস্কারহিও গর্োেোর পবি হেবশষ্ 
উপবর্াগী। গর্ে গ্রিবণর েয় িইবত ৮ মাবসর মবধয গর্ে হেনি িইোর হেেিণ সেে, এই 
জনয গর্েগ্রিবণর পর ষ্ষ্ঠ ো অিম মাবস এই সংস্কার সম্পাদন কহরবত িয়। ইিার মূে 
হক্রয়াহি গর্েণীর সীমত ো হসঁহত তুহেয়া শদওয়া। সীমত তুহেয়া শদওয়া িইবে গহর্েণী েী 
আর তৎপবর প্রসের্ােৎ অনুবেপনাহদবত অনুহেপ্তা, মােযাহদধাহরণী, শৃঙ্গারবেবশ অেঙৃ্কতা 
ো পহতগাহমনী িবয়ন না। পুংসেবনর পর শুর্েিবণ এই সংস্কারহি সম্পাদন কহরবত িয়। 
এই সংস্কাবর েৃহৰ্দ্োৰ্দ্ ও চরুপাকাহদ সম্পাদন পূর্ব্েক স্বামী একেৃতে পহরপক্ক র্জ্ঞডুম্বদ্বয় 
ও অনযানয কহতপয় মাঙ্গেয দ্রেয গহর্েণীর গবে পট্টসূত্ৰবর্াবগ েহম্বত করত শর্ মন্ত্র শুনাইয়া 
থাবকন, তািা পর্োবোচনা কহরবেই স্পি প্রতীত িইবে শর্, এমন প্রীহত ও আনন্দেৰ্দ্েক, 
সুদূরদৃহিপ্রদায়ক পহেত্ৰ কার্েয শোধ িয় আর নাই; সুতরাং এ সংস্কার আমাবদর শদষ্ িইবত 
হেেুপ্ত িওয়া একাত দুঃবির হেষ্য়। 
 
(১)পুবর্ব্ে গর্োধানসংস্কারকাবে অমােসযার অতগেত শহশকোর আোিন িইয়াহেে, অধুনা 
গর্ে পূণেতা প্রাপ্ত িইয়াবে, সুতরাং এিবণ রাকা শপৌণমাসীর আহ্বান িইবতবে। 

http://www.bengaliebook.com/


 সামবেদীয় দশসংস্কার । হিনু্দধবমের মিান েই 

 14 

www.bengaliebook.com                        সূচিপত্র 
 

 

সামবেদীয়  শশাষ্যতীক মভ 
 
আসন্ন প্রসো েধূর মুিপ্রসোথে শশাষ্যতী শিাম করা কর্ত্েেয। পহত কৃতস্নান িইয়া “ওঁ 
অবদযতযাহদ অমুকবগাত্ৰায়া মৎপত্নযা অমুকাহর্ধানায়াঃ সুিপ্রসেকামঃ শশাষ্যতীবিামমিং 
কুর্ব্েীয়” এই োবকয সংকল্প কহরয়া পুর্ব্েেৎ অহেোপন করত হেরূপািজপাতা কুশহিকা 
সমাপন পূেেক প্রকৃতকৰ্ম্োরবে প্রাবদশ প্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ তূষ্ণীোবে অহেবত আহুহত হদয়া 
মিােযাহৃহত শিাম কহরবে। “প্রজাপহতঋহষ্গোয়ত্ৰীচ্চবন্দািহেবেেেতা মিােযাহৃহতবিাবম 
হেহনবয়াগঃ ওঁ রূ্ঃ স্বািা। প্রজাপহতঋহষ্রুহষ্ণক্ েবন্দা োয়ুবেেেতা মিােযাহৃহতবিাবম 
হেহনবয়াগঃ ওঁ রু্েঃ স্বািা। প্রজাপহতঋহি্রনুিুপ্ ছ ন্দঃ সূবর্েযা শদেতা মিােযাহৃহত শিাম 
হেহনবয়াগঃ ওঁ স্বঃ স্বািা৷” এই মিােযাহৃহত শিাম কহরবত িয়। তদনতর উপহর মূবের হেহিত 
দুইিী মবন্ত্র শশাষ্যতী শিাম কহরবে অথোৎ শর্ শদবদেতা শুর্কমেকরণসমবয় 
শুর্ফেহের্ঘাতকাহরণী ও োহিতফেহের্ঘাতকত্ৰেী েহেয়া মনযমান িন, আহম আজযাহুহত দ্বারা 
শসই শদেতাবক পূজা কহর, হতহন শতামার পবি ইিফেদাত্ৰী িউন। ১। 
 
এই মবন্ত্র শিাম কহরয়া পুনরায় হদ্বতীয় মবন্ত্র অথোৎ হেপহশ্চৎ ( শদেহেবশষ্ ) হশশুর পুচ্ছ 
(হশশ্ন ) িরণ কহরয়াবেন, প্রজাপহত শসই হৃত পুচ্ছ পুনরায় আনয়ন কহরয়াবেন; অতএে 
। শি হেপহশ্চৎ ! তুহমই শেষ্ঠ । তুহম এই শশাষ্যতীবিামকবৰ্ম্ে সহন্নহিত িও ; শর্বিতু 
অমুকনামা পুত্ৰ উৎপন্ন িইবে, এই মবন্ত্র হদ্বতীয় শিাম কহরবে। ২। 
 
মন্ত্রমবধয “অবসৌ” এই শি োবন র্হেষ্যৎ পুবত্ৰর হৃদয়হনহিত নাম কীর্ত্েন কর্ত্েেয। 
“অমুকশৰ্ম্েণাম্ স্বািা” এই োবকয শিাম কহরবে। তদনতর মিােযাহৃহত শিাম কহরয়া 
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প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ্ তূষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত প্রদান পূর্ব্েক প্রকৃতকৰ্ম্ে সমাপন 
করত সর্ব্েকৰ্ম্েসাধারণ শািযয়নবিামাহদ োমবদেযগানাত উদীচয কৰ্ম্ে সমাপন কহরবে। পবর 
কৰ্ম্েকারহয়তৃ-ব্রাহ্মণবক দহিণা হদবত িয়। । 
 
ইহত শশাষ্যতীকৰ্ম্ে সমাপ্ত । 
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সামবেদীয় জাত কমভ   
 
পুত্ৰ রূ্হমষ্ঠ িইোমাত্ৰ হপতা “নাহর্বচ্ছদন কহরও না, িনয হদও না” এই েহেয়া স্নান ও 
েৃহৰ্দ্োৰ্দ্ সম্পাদন পূর্ব্েক ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্েেতী অথো শ্রুতস্বাধযায়শীে ব্রাহ্মণ দ্বারা 
প্রিাহেত হশোতবে অনােৃর্ত্ শোষ্ট্রবর্াবগ হপি ব্রীহির্েচূণে দহিণ িবির অনাহমকা ও অঙু্গষ্ঠ 
দ্বারা গ্রিণ কহরয়া “ওঁ প্রজাপহতঋহষ্রন্নং শদেতা ব্রীহির্েচুবণেন কুমারসয হজহ্বামাজেবন 
হেহনবয়াগঃ। ওঁ ইয়মাবজ্ঞদমন্নহমদমায়ুহরদমমৃতং” এই মবন্ত্র অথোৎ “এই অন্নই প্রজ্ঞা, ইহনই 
আয়ুঃ, ইহনই অমৃত; শতামার ঐ সকে োর্ িউক্।” এই মন্ত্র পাঠ কহরর কুমাবরর হজহ্বা 
মাজেন কহরবে।১। 
অনতর তদ্রুপ স্বণে দ্বারা রৃ্ঘি রৃ্ঘত েইয়া “ওঁ প্রজাপহতঋহষ্রনুিুপ্ েবন্দা হমত্ৰােরুণােযহশ্ববনা 
শদেতাঃ কুমারসয সহপেঃপ্রাশবন হেহনবয়াগঃ। ওঁ শমধাবত হমত্ৰােরুবণৌ শমধামহেদেধাতু শত। 
শমধাবত অহশ্ববনৌ শদোোধর্ত্াং পুষ্করস্রবজৌ স্বািা।” এই মবন্ত্র অথোৎ “হমত্ৰােরুণ শদেতারু্গে 
শতামাবক শমধা প্রদান করুন, অহে শতামাবক শমধা প্রদান করুন এেং পদ্মমােযধারী 
অহশ্বনীকুমারদ্বয় শতামাবক শমধা দান করুন।” এই মন্ত্র পাঠ কহরয়া পূর্ব্েেং কুমাবরর হজহ্বা 
মাজেনা কহরবে । ২। 
তৎপবর পুনর্ব্োর পূেেেৎ স্বণেরৃ্ঘি রৃ্ঘত েইয়া “প্রজাপহতঋহষ্গোয়ত্ৰীচ্ছন্দ ইবিা শদেতা 
কুমারসয সহপেঃপ্রাশবন হেহনবয়াগঃ। ওঁ সদসম্পহতমদু্ভতং হপ্রয়হমিসয কামযং সহনং শমধা 
ময়াহশষ্ং স্বািা৷ ” এই মবন্ত্র অথোৎ “েৃিস্পহত ইবির হেহচত্ৰরূপ হপ্রয়পাত্ৰ এেং তাঁিার 
োহিতাথেসাধক ও শমধাদাতা, তাঁিার হনকবিও প্রাথেনা কহর, হতহন শতামাবক শমধা সমপেণ 
করুন।” এই মন্ত্র পাঠ কহরয়া পূর্ব্েেৎ কুমাবরর হজহ্বা মাজেন ো স্পশে কহরবে। ৩। + 
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তৎপবর “নাহর্বচ্ছদন কর, িনয শদও” এই কথা েহেয়া হপতা পুনর্ব্োর স্নান সম্পাদন 
কহরবেন। 
 
ইহত সামবেদীয় জাতকৰ্ম্ে সমাপ্ত । 
 
—————— 
* শশশে সংস্কাবরর প্রথম সংস্কারবক জাতকৰ্ম্ে কবি। সতান রূ্হমষ্ঠ িইোমাত্ৰ এই সংস্কার 
সম্পন্ন কহরবত িয়। এই সংস্কাবরর কার্ে এই শর্, হপ্তা প্রথমতঃ র্ে ও ব্রীহিচূণে দ্বারা পবর 
স্বণে দ্বারা রৃ্ঘি মধু এক রৃ্ঘত গ্রিণ পূেেক সবদযাজাত সতবনর হজিা স্পশে কহরয়া থাবকন। 
তৎকাবে শর্ মন্ত্র উচ্চর্েয িয়, তািার প্রকৃত মন্ত্র উচ্চার্েয িয়, তািার প্রকৃত মমে হৃদয়ঙ্গম 
কহরবেই এই সংস্কাবরর আেশযকতা ও পহেত্ৰ র্াে স্পি উপেহি িইবে । 
+ এই শর্ মন্ত্র কহথত িইে, সূক্ষ্মরূবপ হেবেচনা কহরবে স্পিই প্রতীয়মান িইবে শর্, মবন্ত্রর 
প্রথম র্াবগ একিী শেহদক ো সুগর্ীর শেজ্ঞাহনক তবথযর পরম হেকাশ িইবতবে। শশষ্র্াগ 
িইবত জনক, জননী ও শগাষ্ঠ-সম্প্রদায় সকবেই জাহনবত পাহরবেন শর্, হেপ্রসতাবনর পবি 
ধন প্ররৃ্হতর জনয; প্রাথেনা নাই ; অহধকন্তু আয়ুর হনহমর্ত্ প্রাথেনাও একোরমাত্ৰ ; হকন্তু শমধা 
ো ধারণােতী েুহৰ্দ্র হনহমর্ত্ প্রাথেনা পুনঃ পুনঃ িইবতবে। সুতরাং হেপ্রসতাবনর পােন শর্ 
উবেবশ িওয়া উহচত, তািার সূচনা এই প্রথম সংস্কার িইবতই উপেহি িইবতবে । আরও 
শদি, এই সংস্কাবর রূ্হমষ্ঠ সতাবনর হজহ্বাবত স্বণেরৃ্ঘি রৃ্ঘত এেং র্ে ও ব্রীহিচূণে স্পবশের 
হনয়ম হনহদি আবে। স্বণেরৃ্ঘি রৃ্ঘবতর শর্ েহুহেধ গুণ, তািা আমাহদবগর আয়ুবর্ব্েবদই দৃি 
িইবতবে। স্বণে দ্বারা োয়ুবদাবষ্র দমন িয়, প্রস্রাে পহরস্কার িয় এেং উিা রবক্তর উৰ্দ্েগহতত্ব-
শদাষ্ হেনাশ কবর। রৃ্ঘত দ্বারা শশৌচ পহরষ্কার িয়, েোধান িয় এেং শরীবরর তাপেৃহৰ্দ্ 
িইয়া থাবক। এই সংস্কাবর প্রায় সর্ব্েত্ৰই স্বণেরৃ্ঘি রৃ্ঘত ও মধু সতাবনর হজিাবত সৃ্পি হুইয়া 
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থাবক। মধুবতও েহুহেধ গুণ হেদযমান আবে। মধু দ্বারা হপর্ত্বকাবষ্র হক্রর্া েহৰ্দ্েত িয়; মুবি 
োোর সঞ্চার িয় এেং কফ-বদাবষ্র দমন িইয়া থাবক। সবদযাজাত সতাবনর পবি এই 
সকে দ্রেয শর্ কতদূর উপকারী, তািা সিবজই উপেহি িইবত পাবর। প্রসের্ন্ত্রণােশতঃ 
সবদযাজাত সতাবনর শশাহণত ঊৰ্দ্েগামী িয়, শদবি কফাহধকয জবন্ম এেং অন্ত্রার্যতবর একরূপ 
কৃষ্ণমবের সঞ্চার িয়। র্হদ শসই মে হনগেত না িয়, তািা িইবে অবশষ্হেধ শরাগ জহন্মোর 
সেে। স্বণেরৃ্ঘি মধু ও রৃ্ঘত হজহ্বায় প্রদান কহরবে উপবরাক্ত শদাষ্সমূবির হেদূরণ িয় এেং 
সতাবনর শরাগ জহন্মোর আশঙ্কা থাবক না। 
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সামবেদীয় চনষ্ক্রমণ  
 
অনুোদ–সতাবনর জন্মহদন িইবত তৃতীয় শুক্লপবির তৃতীয় হতহথবত হপতা প্রাতঃকাবে 
কুমারবক স্নান করাইয়া সায়ংসন্ধ্যা অতীত িইবে চিাহর্মুবি করপুবি অেহেহত কহরবেন। 
মাতা কুমারবক হেশুৰ্দ্ েবে আচ্ছাদন পূেেক দহিণ হদবক পহতর োমপাবশ্বে পহশ্চমাহর্মুিী 
িইয়া উর্ত্রহশর কুমারবক তৎহপতার িবি প্রদান কহরবেন। তৎপবর মাত্ৰা, পহতর পৃষ্ঠ 
র্াবগ উর্ত্রহদবক গমন পূেেক চিাহর্মুিী িইয়া র্তো দহিণ পাবশ্বে অেোন কহরবেন। 
অনতর হপতা মুবের হেহি ঋষ্যাহদ সি মন্ত্রত্ৰয় পাঠ কহরবেন। অথোৎ “শি চি! ত্বদী অহত 
শীতে আবোবক আবোহকত এেং সতাবনর আনন্দ অতৰ্ম্েবধয আত্মার োন হনহিত রহিয়াবে। 
আহম শস ব্রহ্মবক অেগত আহে এেং সৰ্ম্াননা কহর। আহম শর্ন পুঞ্জ সম্বন্ধ্ীয় শকানরূপ 
অর্ঘ প্রাপ্ত না িই।১। 
 
র্ািা পুহথেী অমৃত এেং দুযবোবক চিমবধয আহেত, আহম তািা অেগত আহে। আহম শর্ন 
পুত্ৰসম্বন্ধ্ীয় শকানরূপ েযসন প্রাপ্ত না িই।২। 
 
শি ইি! শি অবে! আপনারা উর্বয় আমার সতাবনর কেযাণ হেধান করুন। আপনারা 
শোকপাে। শর্ন আমার কুমার জননী সি অেহেত থাহকয়া শকান প্রকার হেপদাপন্ন না 
িয়।৩। 
 
এই হতনহি মন্ত্র পাঠ কহরবে। এই মন্ত্রত্ৰয় জপ কহরয়া কুমারবক চি শদিাইবত িয়। 
তদনতর হপতা চিবদেবক অর্ঘেয প্রদান কহরবেন। “শি িীবরাদাণেেসেূত! শি অহত্ৰবনবত্ৰাদ্ভে! 
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শি শশাঙ্ক! আপহন শরাহিণী সি আমার এই অর্ঘেয গ্রিণ করুন।” এই মন্ত্র পাঠ কহরয়া অথে 
প্রদান কহরবত িয়। অনতর হপতা ঊধ্েপর শুক্লপিত্ৰবয় তৃতীয়া হতহথবত সাংসন্ধ্যাকাবে 
চিাহর্মুি িইয়া জোঞ্জহে গ্রিণ পূেেক প্রজাপহত ঋহষ্রি েন্দশ্চবিা শদে কুমার চিদশেবন 
হেহনবয়াগঃ। ওঁ র্দশ্চমহস কৃষ্ণং পৃহথেযা হৃদয়ং হেতং। তদি হেঙ্গাত পশিং শপৌত্ৰমর্ঘং 
রুদং।” এই মন্ত্র পাঠ কহরবে অথোৎ “চবির অর্যতবর শর্ কৃষ্ণেণে োিন আবে, তািা 
পৃহথেীর হৃদবয়ও হনহিত রহিয়াবে; উিা আহম অেগত আহে এেং দশেন কহরবতহে। 
পুত্ৰসম্বন্ধ্ীয় শশাক হনেন্ধ্ন শর্ন আমাবক ক্রন্দন কহরবত না িয়।” এই মন্ত্র পাঠ কহরবে। 
৪। 
 
এই মন্ত্র পাঠ কহরয়া গৃিীত জোঞ্জহে হনবিপ কহরবে।** তূষ্ণীর্াবেও দুইোর জোঞ্জহে 
হদবত িয়। তৎপবর োমবদেযগান পূেেক কেযাণাধারণ কহরয়া গৃি প্রবেশ কহরবে। এই 
হনষ্ক্রমণকৰ্ম্োঙ্গরূ্ত উদীচয কৰ্ম্ে পত্নীপুবত্ৰাপাদান হেরি িইবেও প্রোসী হপতা কহরবত 
পাবরন। 
 
ইহত সামবেদীয় হনষ্ক্রমণ। 
 
————- 
 
* দশহেধ সংস্কার হর্ন্ন হনষ্ক্রমণ নাবম আরও একিী শশশে সংস্কার আবে। জন্মহদন িইবত 
তৃতীয় শুক্ল পবির তৃতীয়া হতহথবতই ইিা কতেেয। প্রথমোবর নান্দীমুি োৰ্দ্াহদ সিকায় 
ইিা সম্পন্ন কহরবত িয়; তদনতর সতাবনর একেষ্ে েয়ঃক্রম পূণে িওয়া র্ােৎ প্রবতযক 
শুক্লা তৃতীয়া রাবত করণীয়। 
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** এই সংস্কাবর শর্ কয়িী মবন্ত্রর উবল্লি িইে, ইিাবত স্পিই প্রতীত িইবতবে শর্, সািাৎ 
সম্ববন্ধ্ হপতা আপনার জনযই প্রাথেনা কহরবতবেন, অহধকন্তু ইিাবত আত্মার হেরু্ত্ব, পুত্ৰাথে 
হপতার আতহরক েযাকুে প্ররৃ্হতই প্রকাহশত িইবতবে। এই কারবণ এই সংস্কারিাবক মুিয 
সংস্কাবরর মবধয গণয করা র্াইবত পাবর না। ইিা অনযানয, সংস্কাবরর নযায় শগৌরোহিতও 
নশি। ইিা এক প্রকার পুহিসাধক সংস্কার েহেয়া অহর্হিত িইবত পাবর। 
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সামবেদীয়  নামক রণ  
 
অনুোদ–রূ্হমষ্ঠ িইোর পর দশরাহত্ৰ গত িইবে, অথো শত রাহত্ৰ অতীত িইবে হকম্বা 
েৎসর পূণে িইবে নামকরবণর েযেো আবে। তথাহপ শেৌহককাচার েশতঃ দ্বাদশাবি, 
একাহধকশত রাবত্ৰ ো জন্মহদবনও নামকরণ কহরবত পাবর** এই সংস্কাবর প্রথমতঃ হপতা 
স্নান ও েৃহৰ্দ্োৰ্দ্ সমাপনাবত পাহথেেনামা অহে োপন পূেেক হেরূপাি জপাতা কুশহিকা 
সমাপন ফহরয়া প্রকৃতকৰ্ম্োরবে প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ তূষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত হদয়া 
মুবের হেহিত মবন্ত্র মিােযাহৃহতবিাম কহরবে। তৎপবর মাতা কুমারবক হেশুৰ্দ্েবে আচ্ছাদন 
পূর্ব্েক পহতর দহিণপাবশ্বে থাহকয়া উর্ত্রহশরা কুমারবক তৎহপতৃিবি অপেণ কহরবে। 
তদনতর মাত্ৰা পহতর পশ্চাদ্ভাবগ উর্ত্রহদবক গমন কহরয়া স্বামীর োমপাবশ্বে উর্ত্রা কুবশাপহর 
প্রাঙু্মিী িইয়া উপবেশন কহরবে। পবর হপতা “ওঁ প্রজাপবয় স্বািা” এই মবন্ত্র একোর 
আহুহত হদয় কুমাবরর জন্মহতহথ শদেতা-বিাম ও জন্মনিত্ৰ-বদেতার উবেবশ শিাম কহরবেন। 
র্হদ প্রহতপবদ জন্ম িইয়া থাবক, তািা িইবে “ওঁ প্রহতপবদ স্বািা ওঁ ব্রহ্মবণ স্বািা” এই 
মবন্ত্র শিাম কহরবত িয়। হদ্বতীয়াবত জন্ম িইবে “ওঁ হদ্বতীয়াস্য় স্বািা ওঁ ত্ববষ্ট্র স্বািা” এই 
মবন্ত্র; তৃতীয়া হতহথবত িইবে “ওঁ তৃতীয়াস্য় স্বািা ওঁ জনােেনায় স্বািা”; চতুথেীবত িইবে “ওঁ 
চতুস্থে স্বািা ওঁ র্মায়। স্বািা”; পঞ্চমীবত িইবে “ওঁ পঞ্চস্ময স্বািা ওঁ শসামায় স্বািা”; ষ্ষ্ঠীবত 
িইবে “ওঁ ষ্স্ষ্ঠয স্বািা ওঁ কুমারায় স্বািা”; সপ্তমীবত িইবে “ওঁ সপ্তস্ময স্বািা ওঁ মুহনর্যঃ 
স্বািা”; অিমীবত িইবে “ওঁ অিস্ময স্বািা ওঁ েসুর্যঃ স্বািা নেমীবত িইবে “ওঁ নবম স্বািা 
ওঁ হপশাবচর্যঃ স্বািা”; দশমীবত িইবে “ওঁ দশস্ম স্বািা ওঁ ধমেীয় স্বািা”; একাদশীবত িইবে 
“ওঁ একাদস্শয স্বািা ওঁ রুবদ্রর্যঃ স্বািা”; দ্বাদশীবত িইবে “ওঁ দ্বাদস্শয স্বািা ওঁ রহের্য স্বািা; 
এবয়াদশীবত িইবে “ওঁ ত্ৰবয়াদস্শয স্বািা ওঁ কামায় স্বািা”; চতুদেশীবত িইবে “ওঁ চতুেেস্শয 
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স্বািা ওঁ র্বির্যঃ স্বািা”; পঞ্চদশীবত িইবে “ওঁ পঞ্চদস্শয স্বািা ওঁ হপতৃর্যঃ স্বািা” এেং 
শপৌণেমাসীবত জন্ম িইবে “ও শপৌণেমাস্সয স্বািা ওঁ হেবশ্ববর্যা শদবের্যঃ স্বািা” এই মবন্ত্র শিাম 
কহরবে। অনতয় নিত্ৰবিাম কহরবত িয়। কৃহর্ত্কা নিবত্ৰ জন্ম িইবে “ওঁ কৃহর্ত্কার্যঃ স্বািা 
ওঁ অেবয় স্বািা” এই মবন্ত্র শিাম কহরবে। শরাহিণীবত জন্ম িইবে “ও শরাহিণীর্যঃ স্বািা ওঁ 
প্রজাপিবয় স্বািা” এই মবন্ত্র; মৃগহশরাবত িইবে “ও মৃগহশরবস স্বািা ওঁ শসামায় স্বািা; 
আদ্রোবত িইবে “ওঁ আদ্রোস্য় স্বািা ওঁ রুদ্রায় স্বািা”; পুনর্ব্েসুবত িইবে “ওঁ পুনর্ব্েসুবে স্বািা 
ওঁ অহদতবয় স্বািা”; পুষ্যাবত িইবে “ওঁ পুষ্যাস্য় স্বািা ওঁ েৃিস্পতবম স্বািা”; অবেষ্াবত 
িইবে “ও অবেষ্ার্যঃ স্বািা ওঁ সবপের্ঃ স্বািা”; মর্ঘাবত িইবে “ওঁ মর্ঘাস্য় স্বািা ওঁ হপতৃর্া, 
স্বািা”; পূেেফনীবত িইবে “ও পূর্ব্েফনীর্যাং স্বািা ওঁ ডগায় স্বািা”; উর্ত্রফনীবত িইবে “ওঁ 
উর্ত্রফল্গুনীর্যাং স্বািা ওঁ অর্েযবে স্বািা”; িিাবত িইবে “ওঁ িিাস্য় স্বািা ওঁ সহেবত্ৰ স্বািা”; 
হচত্ৰাবত িইবে “ওঁ হচত্ৰাস্য় স্বািা ওঁ ত্ববি স্বািা”; স্বাতীবত িইবে “ও স্বাস্তয স্বািা ওঁ োয়বে 
স্বািা”; হেশািাবত িইবে “হেশািার্যঃ স্বািা ওঁ ইিােীর্যাং স্বািা”; অনুরাধাবত িইবে “ও 
অনুরাধার্ঃ স্বািা ওঁ হমত্ৰায় স্বািা”; শজযষ্ঠাবত িইবে “ওঁ শজযষ্ঠাস্য় স্বািা ওঁ ইিায় স্বািা”; 
মুোবত িইবে “ও মূোস্য় স্বািা ওঁ শনঋতায় স্বািা;” পূেোষ্াঢ়াবত িইবে “ও পূেোষ্াঢ়ার্যঃ 
স্বািা ও অদ্ভয স্বািা”; উর্ত্রাষ্াঢ়াবত িইবে “ওঁ উর্ত্রাষ্াঢ়াঃ স্বািা ওঁ হেবশ্বর্যা শদবের্য স্বািা”; 
েেণাবত িইবে “ওঁ েেণাস্য় স্বািা ওঁ হেষ্ণবে স্বািা”; ধহনষ্ঠাবত িইবে “ওঁ ধহনষ্ঠার্যঃ স্বািা 
ওঁ েসুর্যঃ স্বািা”; শতহর্ষ্ায় িইবে “ও শতহর্ষ্ার্যঃ স্বািা ওঁ েরুণায় স্বািা”; পূর্ব্ের্াদ্রপবদ 
িইবে “ওঁ পূর্ব্ের্াদ্রপদার্যাং স্বািা ওঁ অস্জকপাদায় স্বািা”; উর্ত্রর্াদ্রপবদ িইবে “ওঁ 
উর্ত্রর্াদ্রপদার্যাং স্বািা ওঁ অহিব্রধ্নায় স্বািা”; শরেতীবত িইবে “ওঁ শরেস্তয স্বািা ওঁ পূবষ্ণ 
স্বািা”; অহশ্বনীবত িইবে “ওঁ অহশ্বস্নয স্বািা ওঁ অহশ্বনীকুমারার্যাং স্বািা”; এেং র্রণীনিবত্ৰ 
জন্ম িইবে “ওঁ র্রস্ণয স্বািা ওঁ র্মায় স্বািা” এই মবন্ত্র শিাম কহরবে। অনন্ত্রীর দুইহি রৃ্ঘত 
প্রদীপ প্রজ্জ্বহেত করত শসই প্রদীপদ্ববয় কুমাবরর দুইহি নাম কল্পনা কহরয়া শর্ প্রদীপহি 
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প্রজ্বহেত িইবে, শসই নাম হনবদেশ কহরবে। পবর হপতা কুমাবরর মুি, নাহসকা, শনত্ৰ ও 
শোত্ৰ স্পশে পূর্ব্েক “প্রজাপহতর ঋহষ্রিপেহতবেেেতা নামকরবণ হেহনবয়াগঃ। ওঁ 
শকািহসকতবমািবমাি মৃতসযাস্পতযং মাসং প্রহেশাবসৌ। প্রজাপহতর ঋহষ্রাহদবতয শদেতা 
নামকরবণ হেহনবয়াগঃ। ওঁ স ত্বাবে পহরদদাত্বিস্ত্বা রাবত্ৰয পহরদদাতু। রাহত্ৰস্ত্বাবিারাত্ৰার্যাং 
পহরদদাত্ববিারাবত্ৰ ত্বা অৰ্দ্েমাবসর্য। পহরদর্ত্ামফেমাসাল্কা মাবসতযঃ পহরদদাতু 
মাসাস্ত্বরররু্ত্র্যঃ পহরদদাতু ঋতেস্ত্বা সম্বৎসরায় পহরদদাতু। সম্বৎসরোয় শর্ জরাস্য় 
পহরদদাত্ববসৌ। এই মন্ত্রদ্বয় জপ কহরবে অথোৎ “তুহম শক? তুহম শকান জাতীয়? এই শর্ 
তুহম, তুহম অহেনাশয। তুহম সূর্েসম্বন্ধ্ীয় মাবস প্রবেশ কর, শি অমুক! সূর্েয শতামাবক হদন 
িইবত হদবন অপেণ করান। হদন রাহত্ৰবত অপেণ করান! অিহনেহশ অধেমাবস অপেণ করান! 
অধেমাস পূণেমাবস, মাস ঋতুবত, ঋতু সম্বৎসবর এেং সম্বৎসর জরাগ্রি েযহক্তর পূণোয়ুবত 
প্রবেশ করান। ১-২। এই মন্ত্র পাঠ কহরবে। *** কুমাবরর নাম সবম্বাধন কহরয়া অথোৎ 
অমুকবদেশৰ্ম্েন েহেয়া প্রবয়াগ কহরবত িয়। তদনতর হপতা কুমাবরর মাতার োম কবণে 
“এই শ্ৰীঅমুকবদেশমো শতামার পুত্ৰ” এই কথা েহেয়া কুমাবরর দহিণ কবণে “তুহম 
অমুকবদেশমো” এই কথা কহিবেন। পবর কুমারবক জননীবক্রাবড় হদয়া পূর্ব্েেৎ 
মিােযাহৃহতবিাম সাধন পূর্ব্েক প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ তূষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত প্রদান 
করত সর্ব্েকৰ্ম্েসাধারণ শািযায়নবিামাহদ োসবদেযগানাত উদীচয কৰ্ম্ে সমাপন কহরবে। 
পহরবশবষ্ কৰ্ম্েকারহষ্তৃ ব্রাহ্মণবক দহিণ হদবত িয়। 
 
ইহত সমবেদীয় নামকরণ সমাপ্ত। 
 
———- 
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* শশশেসংস্কার কয়হির মবধয হদ্বতীয় সংস্কারবকই নামকরণ কবি। হপতা কতৃেক জাত 
সতাবনর শর্ নাম রািা িয়, তািারই নাম নামকরণ। এই সংস্কার দ্বারা হপতা মাতার মবন 
সতানপােন সম্ববন্ধ্ অেশযই শুর্ফে ফবে সংশয় নাই। 
 
** সচরাচর এইরূপ দৃি িইয়া থাবক শর্, আঁতুবড় শর্ সকে হশশুর মৃতুয িয়, তািার 
অহধকাংশই দশরাহত্ৰর মবধয মারা হগয়া থাবক। এই কারবণই দশ রাহত্ৰর পর নামকরবণর 
েযেো িইয়াবে। নামকরণ িইবে শসই সম্ববন্ধ্ হচবর্ত্র একরূপ দার্ঢেয জবন্ম। নেজাত হশশু 
অকাবে মৃতুযমুবি পহড়বে তৎসম্ববন্ধ্ হচতা ও শশাক কহরোর পবি ঐ নামিাই একরূপ 
অেেম্বনস্বরূপ িয়। সুতরাং প্রথম দশহদেবসর মবধয নাম রািা কতেেয নবি। অধুনা প্রায়ই 
অন্নপ্রাশবনর সময় নামকরণ কহরবত শদিা র্ায়। ইিাও, শােীয় ো রু্হক্তহেরুৰ্দ্ নবি। কারণ, 
শশশেমৃতুয আমাহদবগর শদবশ আহজকাহে অতীে প্রেে। এ অেোয় দশ রাহত্ৰবত ো শত 
রাহত্ৰ গবত নামকরণ না কহরয়া অন্নপ্রাশবনর সময় করাই রু্হক্তরু্ক্ত। 
 
*** এই মন্ত্রদ্ববয়র হনগূঢ় র্াে হৃদয়ঙ্গম কহরবে স্পিই েুহিবত পারা র্াইবে শর্, ইিা দ্বারা 
জীোত্মার অহেনশ্বরত্ব প্রিযাহপত িইয়া সতাবনর রিণসম্ববন্ধ্ শর্ হকরূপ সােধানতা সিকাবর 
হদন হদন গণনা কহরয়া, র্াপন কহরবত িয়, তািা হেশদরূবপ প্রকাহশত িইে। ইিাবত 
জনক-জননীর হৃদবয় সতানরিণসম্ববন্ধ্ হনশ্চয়ই শুর্ফে র্ঘহিবে সংশয় নাই। পরন্তু ইিা 
হজজ্ঞাসয িইবত পাবর শর্, ইিা দ্বারা সতাবনর হনবজর পবি হক িইে? তািার উর্ত্র এই 
শর্, উিার জাহতভ্রংশকর শদাবষ্র অপনয়ন িইে অথোৎ শর্ শদাষ্ েশতঃ জাহত োব ধগময 
না িয়, শসই শদাষ্ হেদুহরত িইে। শকননা, শাবে হর্ন্ন হর্ন্ন জাহতর হর্ন্ন হর্ন্নরূপ 
নামকরবণর েযেো রহিয়াবে। ব্রাহ্মবণরা নাবমর পবর শদেশমো, িহত্ৰবয়র ত্ৰাতৃেৰ্ম্ো, শেবশযরা 
রু্হত গুপ্ত ো দাস এেং শূবদ্ররা দাস শি প্রবয়াগ কহরবে। 
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সামবেদীয়  ক মারসয শপৌচিক কৰ্ম্ভ 
 
অনুোদ–সতান জন্মগ্রিবণর পর সম্বৎসর পর্েত মাবস মাবস জন্মহতহথবত অথো পূহণেমাবত 
প্রাতঃকাবে হপতা কৃতস্নান িইয়া “ওঁ অবদযতযাহদ অমুকবগাত্ৰ” ইতযাহদ মূবের হেহিত মবন্ত্র 
সঙ্কল্প কহরয়া েরদ নামা অহে োপন পূেেক হেরূপািজপাতা কুশহিকা সমাপন করত 
প্রকৃত-কৰ্ম্োরবে প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ্ রূ্ষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত হদয়া মিােযাহৃহত-
শিাম কহরবে। তৎপবর “ওঁ ইিােীর্যাং স্বািা” ও দযাোপৃহথেীর্যাং স্বািা” “ওঁ হেবশ্বতর্া 
শদবের্যঃ স্বািা” এই হতন মবন্ত্র হতনিী আহুহত হদবত িয়। অনতর 
নামকরবণাক্তক্রমহেপর্েযয়ানুসাবর জন্মহতহথ-বদেতার উবেবশ এেং নিত্ৰ-বদেতার উবেবশ 
শিাম কহরবে। প্রথবম হতহথবদেতাস্য় েহেয়া পবর হতথবয় উচ্চারণ পূর্ব্েক শিাম কহরবত িয় 
এেং প্রথবম নিত্ৰ-বদেতার শিাম কহরয়া পবর নিবত্ৰর শিাম কহরবে। অথোৎ র্হদ প্রহতপবদ 
জন্ম িইয়া থাবক, তািা িইবে “ওঁ ব্রহ্মবণ স্বািা ওঁ প্রহতপবদ স্বািা” এই েহেয়া এেং 
কৃহর্ত্কানিবত্ৰ জন্ম িইবে “ওঁ অেবয় স্বািা ওঁ ক্বহর্ত্কার্যঃ স্বািা” এই মবন্ত্র শিাম কহরবে। 
এই রূবপই আহুহত হদবে। তদনতর মিােযাহৃহত শিাম কহরয়া প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ 
তৃষ্ণার্াবে অহেবত শিাম করত প্রকৃত-কৰ্ম্ে সমাপন পূর্ব্েক সর্ব্েকৰ্ম্ে সাধারণ শািযাঙ্গন-
শিামাহদোমবদেযানাত উদীচয কৰ্ম্ে সমাধা কহরবে। পহরবশবষ্ কৰ্ম্েকারহয়ত্-ব্রাহ্মণবক দহিণা 
হদবত িয়। 
 
ইহত সামবেদীয় শপৌহিক কৰ্ম্ে। 
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সামবেদীয়  অন্নপ্রাশন  
 
অনুোদ।–পুত্ৰ-সতাবনর পবি ষ্ষ্ঠ ো অিম মাবস এেং কনযা-সতাবনর পবি পঞ্চম ো 
সপ্তম মাবস শুর্ হদবন হপতা স্নান ও েৃহৰ্দ্োৰ্দ্ সমাধা পূেেক শুহচ নামক অহেবক োপন 
কহরয়া হেরূপাি-জতা কুশহিকা সমাপন করত প্রকৃতকমোরবে প্রাবদশ প্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধূ 
তূষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত হদয়া মিােযাহৃহত। শিাম কহরবে। মিােযাহৃহত শিাবমর মন্ত্র মূবে 
হেহিত আবে। পবর “প্রজাপহতঋহষ্গায়ত্ৰীচ্ছে আহদবতযা শদেতা পুরুষ্হধপতয কামসয 
চতুষ্পবথিোোহদতযাহর্মুিসযাজযবিাবম হেহনবয়াগ ওঁ অন্নং শেকচ্ছসযমন্নং” ইতযাহদ মন্ত্র দ্বারা 
শিাম কহরবত িয়। উক্ত মবন্ত্রর র্াোথে এই শর্, “অন্নই এক আচ্ছাদক অথোৎ রিক। অন্নই 
অহিে রূ্তবক রিা কবর। অনুরু্ক্ত অথোৎ ঐশ্বর্েসমহিত েযহক্তগণই শ্ৰী; তন্মবধয সেেবেষ্ঠ 
হেবয়াচন অথোৎ সূর্েবদর অন্ন দ্বারা আহধপতয অপেণ করুন। র্ােতীয় অন্নরবসর শেষ্ঠ ধৃত 
এেং হতহনই শতজঃ ও সম্পৎ, আহম তহদচ্ছায় শিাম কহরবতহে।” ইতযাহদ মবন্ত্র শিাম 
কহরবে। পবর মিােযাহৃহত শিাম কহরয়া প্রাবদশ প্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ্ তূষ্ণীর্াবে আহুহত 
হদয়া প্রকৃতকমে সমাপন পূর্ব্েক সর্ব্েকমেসাধারণ শািযায়ন, শিামাহদ োমবদেগানা উদীচয 
কৰ্ম্ে সমাপন করত “প্রজাপহতঋহষ্েৃিতীচ্ছবোিেপহতবদেে কুমারসযান্ন প্রাশবন হেহনবয়াগঃ। 
ওঁ অন্নপবতিসয শনা শধিযনমীরসয শুহিণঃ প্রদাতার তাষ্ে উর্জ্ং শনা শধহি হদ্বপবদ শং 
চতুষ্পবদ স্বািা” এই মবন্ত্র অথোৎ “অন্নপহত সূর্েয আবরাগয প্রদ ও অহেেধেক অন্নেে সমপেণ 
করুন এেং অন্নদাতাবক পহরত্ৰাণ করুন। আমাহদগবক চতুষ্পদােোয় অথোং রু্গ্মকর্াবে 
এেং হদ্বপদােোয় অথোৎ অরু্গ্মর্াবে কেযাণ হেধান করুন।” এই মবন্ত্র কুমাবরর মুবি অন্ন 
প্রদান কহরবে। তদনতর কমেকারহয়তৃ-ব্রাহ্মণবক দহিণা হদবত িয়। 
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ইহত সামবেদীয় অন্নপ্রাশন সমাপ্ত। 
 
————– 
 
* শশশেোর তৃতীয় সংস্কারবকই অন্নপ্রাশন কবি। পুত্ৰ সতান িইবে েয় মাবস ো আি 
মাবস এেং কনযা সতান িইবে পঞ্চম ো সপ্তম মাবস এই সংস্কার করণীয়। এই সংস্কার 
দ্বারা হশশুর সঙ্কীকরণ-বদাবষ্র অপবনাদন িয়। িাদযািাদয-হেচার-রাহিতযই সঙ্করীকরণ-
শদাবষ্র েিণ। এই সংস্কার দ্বারা হশশুর িাদযদ্রেয হনহদেি িইয়া থাবক। অমাহদবগর শদবশ। 
এিন এই রীহত প্রচহেত িইয়া হগয়াবে শর্, মাতুেবকই অন্ন িাওয়াইয়া হদবত িয়, তািার 
অর্াবে অনয েযহক্ত িাওয়াইবে; হকন্তু হপতা মাত নবিন। ইিার তাৎপর্ে এই শর্, আমাহদবগর 
েঙ্গবদবশ শগাষ্ঠীপহত হদ্বজাহতরা শদৌহিত্ৰ সতাবনর প্রহত হেবশষ্ আদর প্রদশেন পূেেকই এই 
রীহত প্রচহেত কহরয়া হগয়াবেন। পরন্তু উিা তাদৃশ শদাষ্ােি নবি। 
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সামবেদীয় প ত্রমূৰ্দ্ভা চর্ঘ্রাণ কৰ্ম্ভ 
 
অনুোদ–হচরপ্রোস িইবত আগত হপতা পহেত্ৰর্াবে পূেোহর্িমু িইয়া িিদ্বয় দ্বারা 
শজযষ্ঠপুত্ৰাহদক্রবম মিক ধারণ পূেেক “প্রজাপহতর ঋহষ্রনুিুপেন্দঃ প্রজাপহতবদেেতা পুত্ৰসয 
মূৰ্দ্ানমুপ, সংগৃি জবপ হেহনবয়াগঃ। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংেেহস হৃদয়াদহধ জায়বস। প্রাণং শত 
প্রাবণন সন্দধাহম জীেবস র্ােদায়ুষ্ং।” ইতযাহদ হতনিী মন্ত্র জপ কহরবে অথোৎ “শি পুত্ৰ! 
তুহম আমার মিক গ্রীো প্ররৃ্হত অঙ্গ িইবত সংশ্রুত িইয়াে; তুহম আমার হৃদয় িইবত 
উৎপন্ন িইয়াে। আহম প্রাণ দ্বারা শতামার প্রাণনায় শক সতত অহেহচ্ছন্ন কহরবতহে, তুহম 
শত েষ্ে পর্েত জীহেত থাক। ১।” “শি পুত্ৰ! তুহম আমার গ্রীোহদ সমি অঙ্গ িইবত উৎপন্ন 
িইয়াে, তুহম আমার হৃদয় িইবত জন্ম গ্রিণ কহরয়াে, তুহম শেদস্বরূপ, তুহমই পুত্ৰনামা, 
তুহম শতেষ্েজীেী িও। ২।” “শি পুত্ৰ! তুহম পাষ্াণস্বরূপ দৃঢ় অথোৎ হনেেযাহধ িও, তুহম 
কুঠারেৎ শেদক িও অথোৎ কািারও শেদয িইও না, তুহম হেশুৰ্দ্ স্বণেস্বরূপ িও, তুহম আমার 
আত্মস্বরূপ, শর্ন শতামার মৃতুয িয় না, তুহম শতেষ্ে র্ােৎ জীেন ধারণ কর। ৩।” এই 
হতনিী মন্ত্র জপ কহরবে। অনতর হপতা “শি পুত্ৰ! আহম পশুেৎ হুঙ্কার দ্বারা অথোৎ শধনু 
প্ররৃ্হত পশুরা েন িইবত আগত িইয়া শর্রূপ স্বীয় েৎসগবণর অহর্মুবি গমন পূর্ব্েক 
তািাহদগবক আঘ্রাণ কবর, শসইরূপ শতামাবকও আম্রাণ কহরবতহে।” এই মন্ত্র পাঠ কহরয়া 
পুবত্ৰর মিক আম্রাণ কহরবে। ৪। মূে মন্ত্রমবধয শর্ “অবসৌ” পদ আবে, তথায় সবম্বাধনত 
পুত্ৰনাম প্রবয়াগ কহরবত িয়। অনতর োমবদেগানাবত অহচ্ছদ্রােধারণ কহরবে। র্হদ হপতা 
প্রোবস না থাবকন, গৃবিই অেোন কবরন এেং পুত্ৰও “আমার হপতা ইহন” এইরূপ অেগত 
থাবক, তথাহপ এই কৰ্ম্ে কহরবে। র্থাকাবে না িইবে উপনয়নানতর এই কৰ্ম্ে। সম্পাদন 
কহরবত িয়। 
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ইহত পুত্ৰমূৰ্দ্োহর্ম্রাণকৰ্ম্ে সমাপ্ত। 
 
———— 
 
* পুত্ৰমূদোহর্ফঘ্রাণকৰ্ম্ে আর হকেুই নবি, পুবত্ৰর প্রহত আতহরক শস্নিাহধকয প্রকাশ মাত্ৰ। 
হপতা প্রোস িইবত আহসয়া হকরূপ শস্নি ও আশীেোদ প্রবয়াগ কবরন, তািাই ইিা দ্বারা 
প্রকাহশত িইবতবে। 
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সামবেদীয় িড়ূাকরণ 
 
অনুোদ।–কুোচারানুসাবর প্রথম েৎসবর, অথো তৃতীয় েবষ্ে চূড়াকরণ করণীয়। প্রথমতঃ 
হপতা প্রাতঃকাবে স্নান ও েৃহৰ্দ্োৰ্দ্ সম্পাদন পূর্ব্েক সতযনামা অহেবক োপন কহরয়া 
হেরূপািজপাতা কুশহিকা সমাপন করত অহের দহিবণ একহেংশহত কুশগুচ্ছ সপ্ত সপ্ত 
সংিযায় একত্ৰ কহরয়া কুশাতর দ্বারা শেিন কহরবে এেং উবষ্ণাদকসহিত কাংসযপাত্ৰ, 
তাম্রহনহৰ্ম্েত িুর, তদর্াবে দপেণ ো শেৌিরিি নাহপতবক; অহের উর্ত্রহদবক েৃষ্বগাময় ও 
হতে-তিুে মাষ্হসৰ্দ্ কৃষ্র আর অহের সৰু্ম্ির্াবগ হমহেত ব্রীহি র্েহরত পাত্ৰত্ৰয় ও হমহেত 
হতে তিুেমাষ্পূহরত পাত্ৰ োপন কহরবে। মাতা কুমারবক পহেত্ৰ েে দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্েক 
অহের পহশ্চবম পহতর োমপাবশ্বে উর্ত্রা কুবশাপহর প্রাঙু্খিী িইয়া উপবেশন কহরবেন। 
অনতর হপতা প্রকৃত কৰ্ম্োরবে প্রাবদশ প্রমাণ রৃ্ঘতক্ত সহমধ্ তূষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত হদয়া 
েযিসমিমিােযাহৃহত শিাম কহরবেন। উক্ত শিাবমর মন্ত্র মূবের মবধয হেহিত আবে। তদনতর 
হপতা গাবত্ৰাত্থান পূেেক কুমাবরর জননীর পহশ্চবম অেোন করত িুরিি নাহপতবক দশেন 
কহরয়া তািাবক সহেতৃরূপ ধযাবন “শি কুমার! এই নাহপতরূপী সহেতৃবদে িুরিবি আগমন 
কহরয়াবেন।” এই মন্ত্র জপ কহরবেন। ১। পবর কাংসযহপত্ৰহে উবষ্ণাদবকর প্রহত দৃহিপাত 
কহরয়া মবন মবন োয় শক ধযান করত “শি োবয়া! তুহমও গৃিীত উবষ্ণাদক দ্বারা কুমাবরর 
মিক অহর্বষ্কাথে আগমন কর” এই মন্ত্র জপ কহরবে। ২। অনতর দহিণিিগৃিীত 
কাংসযপাত্ৰে উবষ্ণাদক দ্বারা “শি কুমার! োয়ু দ্বারা আনীত জেসমূি জীেনাথ শতামাবক 
হক্লন্ন করুন।” এই মন্ত্র দ্বারা কপুহিকা(২) হক্লন্ন কহরবে। ৩। তৎপবর তাম্রিুর অথো 
তদর্াবে দপেণ শদিাইয়া এই মন্ত্র জপ কহরবর শর্, “শি িুর! তুহম হেষু্ণর দতস্বরূপ।”৪। 
তদনতর কুশেৰ্দ্ সপ্ত দর্েগুচ্ছ েইয়া পূবেোক্ত হক্লন্ন-দহিণ-কপুহিকাবদবশ “শি দর্ে! তুহম 
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এই কুমারবক রিা কর” এই মবন্ত্র উৰ্দ্েমূের্াবে শসই হর্গুচ্ছ শকবশ েন্ধ্ন কহরবে। ৫। 
পবর োমিি-গৃিীতদর্েগুচ্ছসহিতকপুহিকাবদবশ দহিণ িি-গৃিীত তাম্রিুর অথো তদর্াবে 
দপেণ োপন কহরবে। “শি িুর! এই কুমারবক হিংসা কহরও না” এই মবন্ত্র িুর োপন 
কহরবে। ৬। তৎপবর শকশবচ্ছদ না িয়, এরূপ র্াবে তার ো দপেণ শসই কপুহিকাবদবশ 
শপ্ররণ কহরবত িয়। শর্ সুহধহত অথো িুবরর দ্বারা পূষ্া সূর্েযবদে) েৃিস্পহতর শকশমুিন 
(হকরণজাে সংর্ত কহরয়া হেবেন, শর্ সুহধহত দ্বারা োয়ু ইবির (বমর্ঘোিবনর) শকশমুগুন 
(বমর্ঘপনয়ন) কহরয়াহেবেন, ব্রহ্মরূপী শসই সুহধহত দ্বারা ত্বদীয় শকশ মুিন কহরবতহে, স্বদীয় 
আয়ু, েে ও শতজ পহরেহধেত িউক” এই মন্ত্র দ্বারা শপ্ররণ কহরবে। ৭। অনতর দুইোর 
তূষ্ণীর্াবর িুর শপ্ররণ কহরবত িয়। তৎপবর শেৌিিুর দ্বারা কপুহিকাবদশহেত শকশ শেদন 
কহরয়া আচারানুসাবর দর্েগুচ্ছ সি োেহমত্ৰেৃত-পাত্ৰে েৃষ্বগামবয়াপহর হনবিপ কহরবে। 
অনতর দহিণ-িি-গৃিীত কাংসযপাত্ৰে উবষ্ণাদক দ্বারা মূবের হেহিত মবন্ত্র পূেেেৎ 
কপুচ্ছেবদশ(৩) হক্লন্ন কহরবে। পবর তাম্রিুর ো অদর্াবে দপেণ শদহিয়া মূবের হেহিত মন্ত্র 
জপ; তৎপবর কুশেন্ধ্ সপ্তদর্েহপঞ্জেী েইয়া র্থার্থ মবন্ত্র হক্লনকপুচ্ছেবদবশ উিা 
উৰ্দ্েমূের্াবে োপন; পবর র্থার্থ মবন্ত্র োম িি-গৃিীত দর্েগুচ্ছ-সহিত-কপুচ্ছেবদবশ 
দহিণ-িি গৃিীত তাম্রিুর ো তদর্াবে দপেণ োপন; অেবশবষ্ শকশবচ্ছদ না িয় এরূপ 
র্াবে তািুর ো দপেণ শসইকপুচ্ছেবদবশ মূবের হেহিত মবন্ত্র চােনা কহরবে। পবর দুইোর 
তূষ্ণীর্াবে চােনা কহরবত িয়। অনতর শেৌিিুর দ্বারা কপুচ্ছেে শকশ শেদন পূর্ব্েক 
আচারানুসাবর দর্েগুচ্ছ সি োেহমত্ৰাহদ-ধৃত-পাত্ৰে েৃষ্বগামবয়াপহর হনবিপ কহরবে। 
তদনতর োমকপুহিকা-প্লােনাহদ-বচ্ছদন পূর্ব্েক েৃষ্বগামবয়াপহর শকশহনবিপ র্ােৎ 
সর্ব্েকৰ্ম্ে পূর্ব্েেৎ করণীয়। পবর করদ্বয় দ্বারা কুমাবরর মিক ধারণ পূর্ব্েক এই মন্ত্র জপ 
কহরবে শর্, র্মদহের আয়ুহত্ৰতয় অথোৎ োেয, শর্ৌেন, জরা (অথো মধযিবগােে 
নিত্ৰহেবশবষ্র আয়ুহত্ৰতয় অথোৎ, উদয়, শর্াগ, অত) তুহম প্রাপ্ত িও; কশযপঋহষ্র 
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আয়ুহত্ৰতর অথোৎ োেয, শর্ৌেন, জরা, (অথো উর্ত্রিবগােে নিত্ৰ হেবশবষ্র আয়ুহত্ৰতয় 
অথোৎ উদয়, শর্াগ, অত) তুহম প্রাপ্ত িও; অগিয ঋহষ্র আয়ুহতয় অথোৎ োেয, শর্ৌেন, জরা 
(অথো, দহিণিবগােে নিত্ৰহেবশবষ্র উদয়, শর্াগ, অি) তুহম প্রাপ্ত িও; ইিাহদ 
শদেতাহদবগর আয়ুহতয় অথোৎ োেয, শর্ৌেন, জরা (অথো দুযহতশীে নিত্ৰসমূবির আয়ুহত্ৰতয় 
অথোৎ উদয়, শর্াগ, অি) তুহম প্রাপ্ত িও।৮।(৪) অনতর পুষ্পহদ অেঙ্কাবর অেঙৃ্কত নাহপত 
কুমারবক অহের উর্ত্রহদবক েইয়া মুিন পূর্ব্েক সমি শকশ শগামবয়াপহর োপন করত 
অরবণয ো েংশহেিবপ প্রবিপ কহরবে। এই সমবয়ই কণেবেধ করণীয়।(৫) তদ-উদীচয কৰ্ম্ে 
সমাধা কহরবে। পবর কৰ্ম্েকারহয়তৃ ব্রাহ্মণবক দহিণা হদবত িয়। নাহপতবক কৃষ্র, র্ে, 
ধানয, হতে, সষ্েপ প্ররৃ্হত প্রদান কহরবে। 
 
ইহত সমবেদীয়-চূড়াকরণ সমাপ্ত। 
 
——– 
 
(১) চূড়াকরণ একিী শকবশার সংস্কার েহেয়া পহরগহণত। র্হদও ইিা োবেয হনেোি করার 
রীহত হেে, হকন্তু এিবণ তািা না িইয়া এবকোবর শকবশারকাবেই হনেোহিত িয়। ইিার 
মুিয কাে একেষ্ে ো তৃতীয় েংদর। হকন্তু পাঁচেৎসর-প্ররৃ্হত অনযানয অরু্গ্ম েবষ্েও 
হনষ্পাহদত িইয়া থাবক। এই সংস্কার দ্বারা অপাত্ৰীকরণ-বদাবষ্র হেদুরণ িয়। শকশমুিনই 
ইিার প্রধান কার্ে। গর্োেোয় সতাবনর মিবক শর্ শকশ উৎপন্ন িয়, তািা, হনঃবশবষ্ 
উন্মহেত কহরয়া এই সংস্কার দ্বারা হশশুবক হশিা এেং সংস্কাবর পাত্ৰীরূ্ত করা িইয়া থাবক। 
 
(২) কপুহিকা–হশিাোন িইবত উর্য় পাশ্বেহদবক অধঃহশবরর শর্ অংশ কণেয়াহর্মুবি হগয়াবে। 
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(৩) কপুচ্ছে–হশিাোবনর পশ্চাদ্ভাগ অথোৎ শর্ অংশ স্কবন্ধ্র হদবক হগয়াবে। 
 
(৪) এই মন্ত্র গুহের তাৎপর্ে হচতা কহরবে সিবজই উপেহি িইবে শর্, প্রকৃত পবি এই 
সংস্কারিী শশশেকাবের েহেয়া ইিাবত েযসংস্কাবরর েিণ শর্রূপ স্পিীকৃত রহিয়াবে, 
শসরূপ পুরুষ্সংস্কাবরর েিণ সুস্পি নাই; তথাহপ হশশুরূপী িুদ্রব্রহ্মািিী শর্ েৃিব্রহ্মাবির 
অনুরূপ, মন্ত্রার্াবর তািার স্পি অহর্েযহক্তই েহিত িইবতবে। 
 
(৫) কণেবেধতী শকান সংস্কাবরর মবধযই গণয নবি। ইিাবত শকান মন্ত্রপাঠও নাই। তবে 
শােীয় একিী েচন পাওয়া র্ায় শর্, “কণেরবে, রবেশ্ছায়া ন হেবশদগ্রজন্মনঃ। তং দৃিবা 
হেেয়ং র্াহত পুবণযৌর্ঘাশ্চ পুরাতনাঃ।” অথোৎ কণেরবে, সূর্েরহি প্রহেি না িইবে শসই 
ব্রাহ্মণবক শদহিবে পূর্ব্েকৃত পুণযরাহশ হেনাশ প্রাপ্ত িয়। র্ািা িউক, র্হদ উহচতরূবপ এই 
কার্েিী হনেোি িয়, তািা িইবেও  এক প্রকার শপৌহিককবমের মবধয ধরা র্াইবত পাবর। 
আমাহদবগর হেবেচনায় ও রু্হক্তবত েষ্েপহরহমত েয়ঃক্রবমর মবধয এইিী হনেোি কহরয়া আর 
চুড়াকরণিাবক তািার তৃতীয় েবষ্ে সম্পাদন পূর্ব্েক সবেোচ্চ সংস্কার উপনয়নবক হনহর্ব্েনগর 
করা কতেেয। আমাহদবগর এই মধযোঙ্গাোয় উপনয়বনর সময় নাহপবতর দ্বারা উপবনতবেযর 
কণেবেধ করাইয়া পবর উপনয়ন সংস্কার হনেোহিত িইয়া থাবক। হকন্তু কণেবেধ করা হনেন্ধ্ন 
শর্ িতাবশৌচ িয়, শসিা শকি গ্রািযই কবরন না। “সঙ্কল্প পূর্ব্েক কার্োরে িইবে শকান 
অবশাঁচেশতঃ আরি কবৰ্ম্ের িাহন িয় না” এই প্রমাণ শদিাইয়া তািার উক্ত কার্ে হনেোি 
কবরন; হকন্তু এিী কদাচ রু্হক্তসঙ্গত নবি। ময়মনহসংি প্ররৃ্হত পূেেেবঙ্গ এেং র্ার শতর 
দহিণাঞ্চে ও পহশ্চমাঞ্চবে কণেবেধ উপনয়বনর অঙ্গীরূ্ত নবি। 
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দ্বা দবশাহধযায় – উপনয়নম ্ 
 
অনুোদ – গর্োেো িইবত গণনা কহরয়া অিম েবষ্ে অথো রূ্হমষ্ঠ িইোর পর িইবত গণনা 
কহরয়া অিম েবষ্ে ব্রাহ্মবণর উপনয়সংস্কার করণীয়। (২) শকান কারবণ ঐ সমবয় না িইবে 
শষ্াড়শ েষ্ে পর্েত উপনয়বন অহধকার আবে। তৎপবর সাহেত্ৰীপহতত িয়, সুতরাং আর 
উপনয়ন িইবত পাবর না। এই সংস্কাবর হপতা প্রথমতঃ প্রাতঃকাবে কৃতস্নান ও 
কৃতেৃহৰ্দ্োৰ্দ্ িইয়া স্বয়ং অথো শকান েযহক্তবক আচার্েযপবদ েরণ কহরবেন। হপতার 
অেতেমাবন মাণেকই েরণ কহরবেন। শসই আচার্েয সমুদ্ভেনামা অহেবক োপন কহরয়া 
হেরূপািজপাতা কুশহিকা সমাপন পূেেক মাণেকবক অহের উর্ত্র হদবক েইয়া হশিাসি 
মুহিত, স্নাহপত, কুিোহদ দ্বারা অেঙৃ্কত, শিৌমেেধারী অথো তদর্াবে শুক্ল অহচ্ছন্ন 
কাপোসেোেৃত করত দহিণর্াবে রাহিয়া প্রকৃতকমোরবে প্রাবদশপ্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ 
তুষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত হদবে। পবর মূবের হেহিত মবন্ত্র েযিসমিমিােযাহৃহত শিাম 
করবত িয়। তৎপবর আচার্েয মূবের হেহিত পঞ্চ মবন্ত্র পাঁচিী আহুহত প্রদান কহরবেন অথোৎ 
“শি অবে! শি ব্রতপবত! ( শােীয় হনয়মপােক!) আহম উপনয়ন-ব্রবতর অনুষ্ঠান কহরে, উিা 
শতামাবক হনবেদন কহরবতহে। আহম শতামার প্রসাবদ সুবি ঐ ব্রত আচরণ কহরবত সমথে 
িইে। এই উপনয়নব্রত দ্বারা আহম অধযয়নরূপ সমৃহৰ্দ্ প্রাপ্ত িইে, আহম অেীকেচন িইবত 
পৃথক িইয়া সতযস্বরূপতা োর্ কহরে। শি োবয়া! শি ব্রতপবত। আহম উপনয়ন-ব্রবতর 
আচরণ কহরে, উিা শতামাবক হনবেদন কহরবতহে। আহম শতামার প্রসাবদ সুবি ঐ ব্রত 
আচরণ কহরবত সমথে িইে। এই উপনয়নব্রত দ্বারা আহম অধযয়নরূপ সমৃহৰ্দ্ োর্ কহর, 
আহম অনৃতোকয িইবত পৃথক িইয়া সতযস্বরূপ তা প্রাপ্ত িইে। শি সূর্ে! শি ব্রতপবত। 
আহম উপনয়নিয ব্রবতর অনুষ্ঠান কহরে, তািা  শতামার হনকি জানাইবতহে। আহম ত্বৎ-
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প্রসাবদ অনায়াবস ঐ ব্রতানুষ্ঠান কহরবত পাহরে। এই ব্রত দ্বারা আহম অধযয়নরূপ সমৃহৰ্দ্ 
প্রাপ্ত িইে, আহম হমথযা েচন িইবত পৃথক্ িইে এেং সতযস্বরূপতা োর্ কহরে। শি চি! 
শি ব্রতপবত! আহম উপনয়ন-ব্রবতর আচরণ কহরে, উিা শতামাবক হনবেদন কহরবতহে। 
আহম শতামার প্রসাবদ উিা হনহর্ব্েবনগর সম্পাদন কহরবত সমথে িইে। এই ব্রত দ্বারা আহম 
অধযয়নরূপ সমৃহৰ্দ্ োর্ কহরে, আহম অেীকেচন িইবত পৃথক িইয়া সতয স্বরূপতা প্রাপ্ত 
িইে। শি ইি! তুহম র্জ্ঞ ও ব্রতসমূবির পহত। আহম উপনয়ন ব্রবতর অনুষ্ঠান কহরে, তাই 
শতামার হনকি জানাইবতহে। আহম ত্বৎপ্রসাবদ উিা সুবি সমাধা কহরবত পাহর। এই ব্রত 
দ্বারা আহম অধযয়নরূপ সমৃহৰ্দ্ প্রাপ্ত িইে, আহম হমথযা োকয িইবত পৃথক িইয়া সতযস্বরূপতা 
োর্ কহরে।” এই পাঁচিী মবন্ত্র পাঁচিা আহুহত হদবত িয়। ১-৫। 
 
আচার্েয এই প্রকাবর আজযাহুহত হদয়া অহের পহশ্চম হদবক উদগগ্র কুশপহর কৃতাঞ্জহে িইয়া 
পূেেমুবি অেোন কহরবেন। মাণেকও অহে ও আচার্েয উর্বয়র মধযর্াবগ করপুবি 
আচার্েযাহর্মুি িইয়া উদগঞ্জ কুবশাপহর অেহেত িইবে। শকান মন্ত্রোন ব্রাহ্মণ মাণেবকর 
দহিণ হদবক থাহকয়া মাণেবকর ও আচাবর্ের অঞ্জহে জে দ্বারা পূহরত কহরবেন এেং মাণেক 
উদকাঞ্জহে গ্রিণ কহরবে আচার্েয তং প্রহত দৃহিপাত কহরয়া “শি অবে! শি োবয়া! শি সূর্েয! 
শি চি! শি ইিাহদ শদেগণ! শতামরা এই সুন্দর মাণেকবক আমার সহিত হমোইয়া শদও। 
আমরা শর্ন উর্বয় পরস্পবরর সহিত হেনাহেবনগর হমহেত িইবত সমথে িই। আমাহদবগর 
সহিত এই ব্রহ্মচারী মুবি হেচরণ করুক্।” এই মন্ত্র জপ কহরবেন। ৬। (৩) 
 
পবর গৃিীবতাদকাঞ্জহে আচার্েয জোঞ্জহে িি মাণেকবক “আহম ব্রহ্মচারী (স্মথুবনচ্ছারহিত) 
িইয়া অেোন কহরবতহে, সুতরাং আমাবক উপনীত করুন, আপনার হনকবি গ্রিণ করুন” 
এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন। ৭। (৪) 
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তৎপবর আচার্েয মাণেবকর নাম অথোৎ “শতামার নাম হক” এই কথা হজজ্ঞাসা কহরবেন। 
তিন মাণেক শদেতােয়, শগাত্ৰাশয়, নিত্ৰাশয় অথো পূবেে আচার্েয কতৃেক কহল্পত নাম 
েহেবে। অথোৎ “আমার নাম অমুক” এই কথা েহেবে। ৮। 
 
পবর মাণেক ও আচার্েয গৃিীত জোঞ্জহে পহরতযাগ কহরবেন। অনতর আচার্েয স্বীয় দহিণ 
িি দ্বারা মাণেবকর সাঙু্গি দহিণ িি ধারণ কহরবেন। “আহম জগৎ প্রসহেতা সূর্েয, 
স্বােযসাধক অহশ্বনীকুমারদ্বয় এেং শপাষ্ণকারী পূষ্ণ শদেতা, ইঁিাহদবগর িি দ্বারা শতামাবক 
ধারণ কহরবতহে”, এই মবন্ত্র িি গ্রিণ কহরবত িয়। ৯। (৫) 
 
মন্ত্রমবধয শর্ োবন “অবসৌ” পদ আবে, তথায় সবম্বাধনত মাণেকনাম প্রবয়াগ কহরবে। 
অনতর আচার্েয মাণেবকর িি ধারণ পূর্ব্েক “শি ব্রহ্মচাহরন! আহম শতামার এই শর্ িি 
ধারণ কহরয়াহে, পূবেে এই িি অহে, সহেতা ও অর্েমা (হপতৃবদে) ধারণ কহরয়রহেবেন; 
অহেই শতামার আচার্েয, তুহম গুরু-শুশ্রূষ্ণাহদ কৰ্ম্ে দ্বারা আমার হপ্রয় ও হিতকারী হমত্ৰ িও” 
এই মন্ত্র জপ কহরবেন। ১০। 
 
পবর আচার্েয মাণেকবক প্রদহিণ ক্রবম ভ্রাহমত কহরয়া প্রাঙু্মির্াবে অেহেত করাইবেন; 
তৎকাবে “র্ােৎ সূর্েবদবের আেতেন থাবক, তুহম তােৎ আমাবক পহরেতেন পূেেক অেহেত 
িও” এই মন্ত্র পাঠ কহরবত িয়। ১১। 
 
এই মবন্ত্রর মবধয “অবসৌ” েবে সবম্বাধনাত মাণেকনাম প্রবয়াগ  কহরবে। তদনতর আচার্েয 
মাণেবকর দহিণ স্কন্ধ্ স্পশে পূর্ব্েক অেতাহরত দহিণ িি দ্বারা মাণেবকর অেযেহিত 
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নাহর্বদশ (৬) স্পশে কহরয়া “শি নাবর্! তুহম স্বোন িইবত হেচহেত িইও না, হেরর্াবে 
অেোন কর। তুহম শদিধারণ-কারণ-সমূবির গ্রহি। শি অতক! আহম শতামার িবি এই 
ব্রহ্মচারীবক প্রদান কহরোম” এই মন্ত্র পাঠ কহরবে। ১২। 
 
এই মবন্ত্রর মধযগত “অমুং” েবে হদ্বতীয়াত মাণেকনাম প্রবয়াগ কহরবে। পবর আচার্েয 
মানেবকর নাহর্র উৰ্দ্ের্াগ স্পশে পূর্ব্েক মূবের হেহিত মন্ত্র অথোৎ “শি অরূ্বর! (বি োবয়া!) 
এইিী আমার, ইিা শতামাবক অপেণ কহরোম” এই কথা েহেবেন। ১৩। 
 
এই মন্ত্রমধযগত “অমুং” েবে হদ্বতীয়াত মাণেকনাম প্রবয়াগ কহরবত িয়। তদনতর আচার্েয 
মণেবকর হৃদয়বদশ স্পশে পূর্ব্েক েহেবেন, “শি কৃশাবনা! (বি অবে!) এইিী আমার, ইিা 
শতামাবক প্রদান কহরোম।” ১৪। 
 
এই মন্ত্রমধযগত “অমুং” েবেও হদ্বতীয়াত মাণেকনাম উচ্চারণ কহরবত িয়। অনতর আচার্েয 
হিণ িি দ্বারা মাণেবকর দহিণ স্কন্ধ্ স্পশে করত কহিবেন, “শি ব্রহ্মচাহরণ ! শতামাবক স্রিা 
প্রজাপহতর িবি প্রদান কহরবতহে।“ ১৫। 
 
এই মন্ত্রমধযগত “অবসৌ” েবে সবম্বাধনাত মাণেকনাম প্রবয়াগ কহরবে। পবর আচার্েয োম 
িি দ্বারা মাণেবকর োমস্কন্ধ্ স্পশে কহরয়া কহিবেন, “আহম শতামাবক হেতৃ-বদেবক প্রদান 
কহরবতহে। ১৬।” 
 
এই মন্ত্রমথযগত “অবসৌ” েবেও সবম্বাধনাত মাণেকনাম প্রবয়াগ কহরবত িয়। তদনতর 
আচার্েয “প্রজাপহতঋহষ্র্জ্েগতীচ্ছবন্দা ব্রহ্মচারী শদেতা উপনয়বন ব্রহ্মচাহর-সবম্বাধবন 
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হেহনবয়াগঃ। ওঁ ব্রহ্মচার্েযবসৌ” অথোৎ “তুহম ব্রহ্মচারী িইবে” এই মবন্ত্র সবম্বাধন কহরবেন। 
১৭। 
 
এই মন্ত্রমধযগত “অবসৌ” সু্কবে সবম্বাধন মাণেকনাম প্রবয়াগ কহরবে। তৎপবর আচার্েয 
“তুহম সহমধ আিরণ কর” এই মবন্ত্র সবম্বাহধত মাণেকবক শপ্ররণ কহরয়া পুনরায় কহিবেন, 
“আবপাশান কৰ্ম্ে কহরও, হদোর্াবগ হনহদ্রত িইও না।” ব্রহ্মচারীও সকে োবকয, “োঢ়ং” 
শবি ঐ সমি প্রহতজ্ঞা পােবন স্বীকার কহরবেন। ১৮। 
 
অনতর আচারানুসাবর ব্রহ্মচারী শকৌপীন অথোৎ ব্রহ্মচারীবেশ পহরগ্রি কহরবেন। তৎপবর 
আচার্েয অহের উর্ত্র হদবক হগয়া উদগগ্র কুবশাপহর প্রাঙু্মির্াবে উপবেশন কহরবেন। 
মাণেকবকও দহিণ জানু পাহতয়া উদগগ্র কুবশাপহর আচার্েযাহর্মুবি উপবেশন কহরবে। 
পবর আচার্েয মাণেকবক হত্ৰপ্রদহিণেৃতা মুঞ্জবমিো ধারণ করাইয়া তািাবক মূবের হেহিত 
দুইিা মন্ত্র পাঠ করাইবেন অথোৎ মাণেক কহিবে, এই প্রতযি শমিো আমাহদবগর হনকি 
আগমন করুন। এই শমিো সম্বন্ধ্ প্রোপাহদ িইবত হনোহরত কবরন, ইহন ব্রাহ্মণাহদ েণে 
পহেত্ৰ িইবেও অহধকতর পহেত্ৰ কহরয়া থাবকন, ইহন প্রাণ ও অপানোয়ুর েেহেধান কহরয়া 
শদন; ইহন পূজযা, সর্ব্ে-বোকোহিতা ও র্হগনীর নযায়। শি শশার্বন শমিবে! তুহম ব্রহ্মচারী 
সমন্ধ্ীয় মবন্ত্রর রিহয়ত্ৰী, তপসযার হেধাত্ৰী, রািসাহদ-হেনগরহেনাহশনী ও শত্রুকুবের 
পরার্েকত্ৰেী; তুহম সমতাৎ আগমন কর অথোৎ শেিন কর। শতামাবক ধারণ কহরবে শকিই 
শর্ন আমাহদগবক হিংসা কহরবত না পাবর। ১৯-২০। 
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অনতর আচার্েয মূবের হেহিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্েক মাণেকবক কৃষ্ণসারাহজন সহিত র্বজ্ঞাপেীত 
ধারণ করাইবেন। পবর মাণেক আচাবর্েযর সহন্নহিত িইবে আচার্েয কহিবেন, “শর্া মাণেক! 
তুহম অধযয়ন কর।” তিন মাণেক কহিবে, আপহন আমাবক সাহেত্ৰী উপবদশ হদউন।” ২১। 
 
তদনতর আচার্েয উপসন্ন মাধেকবক প্রথবম এক পাদ এক পাদ, পবর অৰ্দ্ে অৰ্দ্ে পাদ, 
তৎপবর সমগ্র সাহেত্ৰী অধযাপন কহরবেন। ঐ সমি পবদর ঋষ্যাহদ একরূপ। ২২। 
 
তৎপবর হতনোর সমি গায়ত্ৰী পাঠ করাইবেন। অনত আচার্েয মিােযাহৃহত পৃথক পৃথক 
কহরয়া মাণেকবক ওঙ্কার পূহর্ব্েকা, ওঙ্কারাতা অথো ওঙ্কারপুহিতা কহরয়া অধযয়ন করাইবেন 
এেং পবর প্রণে ও েযাহৃহতসহিত প্রণোত গায়ত্ৰী অধযয়ন করাইবেন। শর্রূবপ অধযয়ন 
করাইবত িয়, তািা মূবে স্পিীকৃত আবে। তদনতর আচার্েয মাণেকবক তৎপহরহমত 
হেশ্বদি ো পাোশদি প্রদান পূর্ব্েক তািাবক এই মন্ত্র পাঠ করা ইবেন শর্, “শি শশার্নকীবতে 
দি! তুহম শর্মন শেদধারণাথে জ্ঞানাহদ দ্বারা শোবক প্রিযাতষ্শাঃ িইয়াে, আমাবকও শসইরূপ 
শশার্নকীহর্ত্ে কর। শি অবে! তুহম শর্মন শদেগণমবধয হেহদত র্শা, শসইরূপ আহমও শর্ন 
মনুষ্যমবধয শশার্নকীহর্ত্ে িই। ২৩। 
 
তৎপবর গৃিীতদি ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ “র্েহত হর্িাং শদহি” এই োবকয মাতার হনকি হর্িা 
প্রাথেনা কহরবে এেং েিহর্ি িইয়া “ওঁ স্বহি” েহেবে। তদনতর মাতৃেনু্ধ্ েীগবণর হনকি 
হর্িা েইয়া “র্েন হর্িাং শদহি” োবকয হপতার হনকি প্রাথেনা কহরবে। অনতর ব্রহ্মচারী 
েিহর্ি িইয়া “ওঁ স্বহি” এই োকয েহেবে। পবর অনযানয েযহক্তর হনকি প্রাথেনা কহরবে 
সমি হর্িােি দ্রেয আচার্েযবক হনবেদন কহরবে। অনতর আচার্েয পূর্ব্েেৎ 
েযিসমিমিােযাহৃহতবিম কহরয়া প্রাবদশ প্রমাণ রৃ্ঘতাক্ত সহমধ তূষ্ণীর্াবে অহেবত আহুহত 
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হদয়া প্রকৃর কৰ্ম্ে সমাপন করত সর্ব্েকৰ্ম্েসাধারণ শািযায়ন-বিামাহদ োস শদেযগানাত উদীচয 
কৰ্ম্ে সমাপন কহরবে। তদনতর র্হদ হপতাই আচার্েয িইয়া থাবকন, তািা িইবে 
কৰ্ম্েকারহয়তৃ ব্রাহ্মণবক দহিণ প্রদান কহরবেন। র্হদ অনয েযহক্ত েৃত িইয়া থাবক, তািা 
িইবে তািাবক দহিণা হদবত িইবে। ব্রহ্মচারী শসই োবনই হদনাত র্ােৎ োগর্ত িইয়া 
অেোন কহরবে। অনতর সন্ধ্যা আগত িইবে সবন্ধ্যাপাসনা কহরয়া কুশহিবকাক্ত হেধাবন 
হশহিনামা অহে োপন পূেেক “ও ইস্িোয়হমতবরা জাতবেদা শদবেবর্যা িেং েিতু প্রজানন” 
এই মন্ত্র জপ কহরয়া দহিণ জানু রূ্হমবত পাহতয়া দহিণ-পহশ্চবমার্ত্রক্রবম উদকাঞ্জহেবসক, 
অহেপরু্েযিণ ও সহমবৰ্দ্াম কহরবে। “মিান জাত-প্রজ্ঞান অহের হনহমর্ত্ সহমধ্ আহৃত 
িইয়াবে। শি অবে! তুহম শর্মন সহমধ দ্বারা দীহপত িইবতে, এইরূপ আহম শর্ন আয়ু, 
শমধা, শতজঃ, পুত্ৰ-বপৌত্ৰাহদরূপ প্রজা, গোহদ পশু, ব্রাহ্মণবতজঃ, ধন ও অন্নাহদ দ্বারা েৃহৰ্দ্ 
প্রাপ্ত িই” এই মবন্ত্র সহমস্ৰ্দ্াম কহরবে। ২৪। তদনতর কৰ্ম্ে শশবষ্াক্তহেধাবন পুনরায় অহে 
পরু্েযিণ ও দহিণপহশ্চবমার্ত্রক্রবম উদকাঞ্জহেবসক কহরবে। পবর র্থার্থ মবন্ত্র অহে 
অহর্োদন ও অহে হেসজেন কহরয়া সন্ধ্যা অতীত িইবে িারেেণেহর্জ্েত সেৃত চরুবশষ্ 
জে দ্বারা অরু্িণ করত “শি গিূষ্রূপ জে! তুহম পঞ্চর্জ্ঞােহশি অবন্নর শর্যাস্বরূপ” এই 
মবন্ত্র অবপাশান কহরবে। ২৫। 
 
এইরূবপ অবপাশান কহরয়া মধযমা, অনামা ও অঙু্গষ্ঠ এই অঙু্গেীত্ৰবয়র হত্ৰপর্ব্ে দ্বারা গৃিীত 
অন্ন দ্বারা “ওঁ প্রাণায় স্বািা” ইতযাহদ। মবন্ত্র পঞ্চ প্রাণাহুহত হদবে। ২৬। 
 
পবর প্রাণাহুহতবশষ্ রূ্হমবত হনবিপ পূর্ব্েক োমিবি শর্াজনপাত্ৰ ধারণ করত োগর্ত িইয়া 
শর্াজন কহরবে। শর্াজনােসাবন “শি গিূষ্রূপ জে! তুহম পঞ্চর্জ্ঞােহশি অবন্নর 
আচ্ছাদনস্বরূপ” এই মবন্ত্র পুনরায় আবপাশান কৰ্ম্ে কহরবে। ২৭। 
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এই প্রকাবর আবপাশান কহরয়া আচমন কহরবত িয়। এই অহেহক্রয়া সমাের্ত্েনর্ােৎ প্রতযি 
সায়ংকাবে ও প্রাতঃকাবে কর্ত্েেয। উক্ত হনয়বমই র্াে র্াের্জ্ীেন শর্াজন কহরবে। 
 
ইহত উপনয়ন কৰ্ম্ে সমাপ্ত। 
 
————- 
 
১. প্রকৃত পবি উপনয়নই শকবশার সংস্কার েহেয়া অহর্হিত। এই সংস্কার দ্বারা হেপ্রোেক 
জ্ঞানহশিার অহর্প্রাবয় হশিাচাবর্ের হনকবি নীত িইয়া থাবকন। শূদ্র হর্ন্ন অপর েণেত্ৰয়ই 
এই সংস্কাবর অহধকারী। সতয জ্ঞান ও সদাচার প্রাহপ্ত অথোৎ মানেজীেবনর সারাৎসায় 
পদাথে োর্ই এই সংস্কাবরর উবেশয। আর্েশাে শসই হেষ্বয়র শর্রূপ পহরষ্কার পথ শদিাইয়া 
হদয়াবেন, এই সংস্কাবরর মন্ত্রগুহের তাৎপর্ে মবনাবর্াহগতার সহিত শদহিবেই সিবজ তািা 
উপেহি িইবে সবন্দি নাই। 
 
২. মতাতবর পঞ্চম েবষ্েও উপনয়বনর হেহধ আবে। অথোৎ হেপ্রহশশু পঞ্চম েষ্ে িইবত 
শষ্াড়শেষ্ে েয়ঃক্রম পর্েত, িহত্ৰয় ষ্ষ্ঠ িইবত দ্বাদশ েষ্ে পর্েত এেং শেশয অিম েষ্ে িইবত 
চতুহেেংশ েষ্ে েয়ঃক্রম পর্েন্তু এই সংস্কার অহধকারী। 
 
৩. এই মন্ত্রিীর তাৎপবর্েয স্পিই শোধগময িইবতবে শর্, গুরু ও হশষ্য উর্বয়র পরস্পর 
সমযক্ হমেনই হশিাকাবর্েযর প্রধান ও প্রথম অনুষ্ঠান। 
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৪. হশিাকাবে শর্ শমথুনরাহিতয অতীে আেশযক, তািাই স্পি অহর্েযক্ত িইে; সুতরাং 
উপনয়ন সংস্কাবর শকবশরেোবতই শর্ হৃদবয় মিৎ পহেত্ৰর্াবের অঙু্কবরাদয় িয়, তািা েো 
োহুেযমাত্ৰ। 
 
৫. এই মন্ত্র দ্বারা স্পিই প্রতীত িইবতবে শর্, এইরূপ কহরবে হশবষ্যর হৃদবয় ঈদৃশ জ্ঞাবনর 
সঞ্চার িয় শর্, আচার্েযই তািার পবি জনহয়তা, স্বােয সাধক ও শপাষ্ণকারীস্বরূপ। 
 
৬. নাহর্বদশ–জীেমৰ্ম্েেে। 
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