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সুজয় দাস  

 
সারসংক্ষেপ 

এই প্রেবে বেলিক সালিতয লেবশষ কবর বেলিক সংলিতাগুলি থেবক বেলিকযুগীয় সমালিক, অেথনিলতক এেং 

বিিলিি িীেি সম্বলেত তেয সংগ্রি কবর বেলিকিালতর একটি সম্ভােয পূর্থাঙ্গ লিত্র তুবি ধরার প্রবিষ্টা করা িবয়বে। 

এই প্রেবে সমালিক, অেথনিলতক এেং বিিলিি িীেবির লিকগুলি, থযমি- বেলিক সমাি েযেস্থা, পলরোর-তন্ত্র, 

খািয-পািীয় ও থপাশাক-পলরচ্ছি, অেথনিলতক েযেস্থা, িীলেকা, উপািথ ি এেং শ্রমলেভাগ, অেথনিলতক আিাি-প্রিাি, 

অেথনিলতক উৎস লেবশষ কবর কৃলষ, পশুপািি, েযােসা-োলর্িয ইতযালি লেষবয় আবিািিা করা িবয়বে।  
 

দৈক্ষেষ েব্দসূচী 

লেশ্, পুর্, পুর, লত্রপুর, মিাপুর, দুবরার্, িমথয, পস্ত্যা, সুোস্তু, লিলমত, লমত, প্রেতথ , িীলে, কমথার, ধীোি, রেকার, সুোসা, 

ঊর্থােতী, দূশথ, পেস্ত্, কৃশি, পতলত্র, শতালরত্রা, মিা, থেত্র, উেথরা, কৃষিঃ, েপিঃ, িুিিঃ, মৃর্িঃ, সীরা, কীিাশ, 

পষথ, খলিয়াি, উিূখি, মূসি, লততউ, শূপথ, করীলষর্ী, ঈলত, ঊর্থা ইতযালি। 
 

ভূদমকা 

ভারতীয় প্রািীি সংসৃ্কলতর ধারক এেং োিক িি বেলিক সালিতয। বেলিক সালিবতযর অিগথত গ্রন্থগুলিবত লেবশষ 

কবর ঋবেি, যিুবেথি (শুক্লযিুবেথি ও কৃষ্ণযিুবেথি) এেং অেেথবেবি বেলিকিালতর সমালিক, অেথনিলতক এেং 

বিিলিি িীেি সম্বলেত অবিক তবেযর সমাবেশ আবে। ঋলষ তাাঁ র লিেযদৃলষ্ট লিবয় পরবমশ্বর লিশ্বলসত বেলিক 

মন্ত্রগুলি িশথি কবরবেি। ঋলষকবে উচ্চালরত িবয়বে এই অবপৌরুবষয় মন্ত্রগুলি এেং তা থেিমাতারূবপ আি লেশ্ব-

িগবত লেরািমাি। বেলিক মন্ত্রগুলিবত প্রলতভাত িয় ভারতীয় আধযালমিকক থিতিা। শুধুমাত্র আধযালমিকক থিতিা িয়, 

সমালিক, অেথনিলতক এেং বিিলিি িীেি থিতিার দ্বারাও বেলিক মন্ত্রগুলি সমৃদ্ধ। বেলিক সালিবতযর প্রগাঢ় 

অিুশীিবির দ্বারা থোঝা যায় বেলিকযুবগ সমালিক পলরলস্থলত, অেথনিলতক েযেস্থা এেং বিিলিি িীেি কীরূপ লেি। 

এই সকি লেষয়গুলির পলরবপ্রলেবত বেলিক সালিবতযর সঠিক মূিযায়ি আিও ঠিকমত িয়লি। এক কোয় েিা 

থযবত পাবর থয, বেলিক সালিবতযর লেবশষ কবর থেি ভারতীয় ঐলতবিযর আকর লেবশষ ও বেলিক সভযতার মুখপত্র। 
প্রানগলতিালসক যুবগর সােী এই থেি ভারতীয় মিীলষর এক অপূেথ লিিশথি। তাই এই লেপুি সম্ভার জ্ঞাবির খলি থেবক জ্ঞাি 

আিরর্ কবর মািে সমু্মবখ উপস্থাপি করা অেশয কতথ েয। 
 

বৈদদক সমাজ ৈযৈস্থা 

প্রধািতঃ বেলিক সমাি লেি লপতৃতালন্ত্রক সমাি। প্রবতযক গৃবি লপতার প্রাধািয লেি। স্ত্রী, পুত্র-পুত্রী, পুত্রেধূ, থপৌত্র-থপৌত্রী এেং 

পলরোবরর অিযািয সিসয-সিসযা তাাঁ র অধীবি থেবক িীেি অলতোলিত করত। লপতা থকেিমাত্র পুবত্ররই িয় কিযারও লশো 

িাবির েযেস্থা করত৷ সমাবি সুশৃঙ্খিােদ্ধ লেোিপ্রো প্রিলিত লেি1। আোর সমাবি লেধো লেোিপ্রোও প্রিলিত লেি2।. 

                                                           
1 ঋ. থেি- ১০.৮৫ (দ্রষ্টেয - সূক্তটি ‘লেোিসূক্ত’ িাবম পলরলিত) 
2 যা পূেথং পলত লেত্ত্বাোিযং লেিবতঽপরম্। 

পবচৌিিং ি তােিং িিাবতা ি লে থযাষতঃ।। (অ. থেি- ৯.৫.২৭) 

সমািবিাবকা ভেলত পুিভুথ োপরঃ পলতঃ। 

থযািং পবচৌিিং িলের্াবিযালতষং িিালত।। (অ. থেি- ৯.৫.২৮) 
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অেেথবেবি ঋবেবির প্রিলিত লেোি পদ্ধলতর সামািয পলরেতথ ি থিখা যায়। 

সমাবি ের্থ েযেস্থা লেিযমাি লেি3। ঋবেবির পুরুষসূবক্ত (ঋ. থেি- 

১০.৭৫) িার েবর্থর উৎপলির কো েযক্ত িবয়বে । অেেথবেবির যুবগ তৃতীয় 

েবর্থর থিাবকরা (নেশয ো লেশ্) িীলেকা ও েৃলির িিয িতুেথ ো অধম ের্থ 

শূবদ্রর ঘলিষ্ঠ সালিবধয এবসলেি। সম্ভেত কৃলষ, েযেসা-োলর্িয বেশযবির 

প্রধাি িীলেকা রূবপ স্থাি িাভ কবর এেং শূদ্র সমাবি শ্রলমকবশ্রর্ী লিসাবে 

গর্য িয় (অেথশাস্ত্রািুসাবর)। অেেথবেি সংলিতা, কাঠক সংলিতা, বতলিরীয় 

সংলিতা এেং োিসবিয়ী সংলিতায় এর প্রমার্ আবে। এোড়াও ব্রাহ্মর্বির 

প্রাধািয এেং তাাঁ বির দু’টি থশ্রর্ীবত লেভক্ত িওয়ার প্রমার্ অেেথবেবি 

পাওয়া যায়। তাাঁ রা িতুেথবর্থর মবধয লত্রেবর্থর থিবয় পৃেক তা িািাবিার এক 

অপূেথ উপায় অেিম্বি কবরলেি4। এই থেবিই ব্রাহ্মর্বির থিািুপতা, শঠতা 

এেং তাাঁ বির সুবযাগ- সুলেধা ও অলধকাবরর িালে লিখুাঁত ভাবে ের্থিা করা 

িবয়বে5। অিযািয গ্রবন্থও এর উবেখ পাওয়া যাবে, লকন্তু তা থয সমাবির 

সকি ব্রাহ্মর্বিরই সলতযকাবরর প্রলতচ্ছলে তা িাও িবত পাবর। িলরত্র 

মাধুবযথয ও েুলদ্ধেবি এাঁবির অবিবকই সমাবির থশ্রষ্ঠ আসি িাবভর 

উপযুক্ত লেি থস লেষবয় থকাবিা সবিি থিই। 

 

পদরৈার-িন্ত্র 

বেলিক সমাবি পলরোবরর প্রধাি িি লপতা, যার েত্র-োয়ায় সকবিই 

আিবির সবঙ্গ েসোস করত। বেলিকযুবগ িগবরর অলস্ত্ত্ব লেষবয় যবেষ্ট 

মতবভি আবে। বেলিক সমাি প্রধািতঃ গ্রাময সমাি লেি লকন্তু তাই েবি 

িাগলরক িীেবির অলস্ত্বত্বর অভাে থমবি থিওয়া এবক োবরই যায় িা। 

‘িগর’6 শব্দটি স্বতন্ত্রয ভাবে আরর্যবক পাওয়া যায়। আোর ঐতবরয় 

ব্রাহ্মবর্ ‘িগরী িািবশ্রৌবতয়’7েযলক্তোিক িাবম একটি পি উপিব্ধ িয়। 

তবে বেলিক সালিবতয প্রাপ্ত ‘পুর্’ এেং ‘পুর’ এই দু’টি শব্দ সবিবির 

অেকাশ থরবখবে। ‘লত্রপুর’8, ‘মিাপুর’9 লিসবিবি থকাবিা েৃিৎ োসস্থাবির 

িিয প্রযুক্ত িবয়বে। পূবেথই উবেখ করা িবয়বে থয, বেলিক সমাি লেি 

গ্রামবকলিক সমাি। বেলিকিালতর অতযােশযক প্রবয়ািিীয় সামগ্রী 

বেলিক গ্রাম থেবকই পূরর্ িবতা। লিবিবির আেশযকতা পলরপূরবর্র িিয 

অিয গ্রাবমর উপর কখিই লিভথ রশীি লেি িা। গ্রাবম েসোসকারী 

বেলিকিালত অি, থভািয-পিােথ ইতযালি কৃলষকমথ দ্বারা এেং দুধ, ঘী 

ইতযালি পশুপািবির দ্বারা উৎপি করত। পলরোবরর সকবিই এই কাবযথ 

িাত িাগাবতা। পলরোবরর সকবির োকার িিয স্থায়ী গৃি লিমথার্ করা িত। 
বেলিক মন্ত্রগুলিবত গৃবির অেথ সূলিত করার িিয োস্তু, আয়তি, দুবরার্, 

িমথয, পস্ত্যা, সুোস্তু ইতযালি পবির প্রবয়াগ আবে। এই সে পিগুলি গৃবির 

লেলভি আকার-আকৃলতর অেথ প্রকাশ কবর। অেেথবেবির10 দু’টি সূবক্ত গৃি 

লিমথার্ প্রলিয়ার উবেখ আবে। প্রবতযক গৃবি প্রবয়ািিািুসাবর আিািা-

আিািা কে বতরী করা িবতা। এই গৃিগুলি মাপার িিয ‘লিলমত’ এেং 

‘লমত’ শব্দ েযেিার করা িবয়বে- 

                                                           
3 “Caste brought a change in socio-economic life”(Bandyopadhyaya) 
4 অ. থেি- ৩.৫.৭ (নপপ্পিাি শাখা) এখাবি আযথ, রািিয, বেশয এেং শূবদ্রর উবেখ আবে। 
5 অ. থেি- ৫.১৭.৯ , ৫.১৮.৯,১০ 
6 বতলি. আর.- ১.১১.৮ 
7 ঐত. ব্রা.- ৫.৩০ 
8 োি. সং.- ৬.২৩,শত. ব্রা.- ৬.৩.৩.২৫, ঐত. ব্রা.- ২.১১ 
9 ‘বে মিাপুরং িয়িীলত’ (নতলি. সং.- ৬.২.৩.১) 
10 অ. থেি- ৩.১২ এেং ৯.৩ (সমূ্পর্থ সূক্ত) 

ব্রহ্মর্া শািাং লিলমতাং কলেলভলিথলমতাং লমতাম্। 

ইিাগ্নী রেতাং শািামমৃবতৌ থসৌমযং সিঃ।। (অেেথবেি- ৯.৩.১৯) 

 

বেলিকবির পালরোলরক িীেি সম্পবকথ  অেেথবেবি11 একটি সমূ্পর্থ সূক্ত 

পাওয়া যায়। এই সূবক্ত আলতবেযর প্রশংসা করা িবয়বে। এই প্রসবঙ্গ 

ঐতবরয় আরর্যবক লেবশষ থিার থিওয়া িবয়বে। বিিলিি িীেিযাত্রায় 

অলতলের উবেবশয অঘথয প্রিাি ো আলতেয সংস্কার গৃিকবমথর এক 

অলেভািয অংশ লেি। 

 

খাদয-পাৈীয় ও পপাোক-পদরচ্ছদ 

বেলিকবির খািয লেি সিি-সরি, পুলষ্টগুর্ সম্পি, স্বাস্থযেধথক 

সালত্ত্বকগুর্যুক্ত এেং লকলচৎ তামলসক খািয তালিকায় দুধ এেং ঘী-এর 

প্রািুযথ লেি। ঋবেি অধযয়বির দ্বারা িািা যায় থয, ভারতীয়বির সেবিবয় 

প্রািীি খািয িি যবের রুটি এেং ভাত (ধাি)। যবের উবেখ ঋবেবির 

লেলভি মবন্ত্র পাওয়া যায়, লকন্তু ব্রীলি শবব্দর প্রবয়াগ ঋবেবি থিই । তবে 

পরেতী সংলিতাগুলিবত এই শবব্দর উবেখ আবে। যাাঁ তাবত যে লপবষ আটা 

বতরী কবর রুটি করা িবতা12। পািীয় লিসাবে আযথিালত থসামরস পাি 

করবতা। অেেথবেবির যুবগ লেলভি প্রকার থভাবিযর উবেখ পাওয়া যায়। 

উবিিক পািীয় সুরাবক আমরা ঋবেবির যুবগই পাই, অেেথবেবিও তার 

উবেখ আবে। যলিও সাধারর্ পািীয় লিসাবে এর িিি লেি, তেুও সুরার 

িিয মিতা, কিি ইতযালিবক অধমথ েবি উবেখ করা িবয়বে- 

 

যো মাংসং যো সুরা যোো অলধবিেবি। 

যো পুংবসা েৃষ্ণযত লস্ত্রয়াং লিিিযবতমিঃ। 

এো থত অবযয মবিাঽলধ েৎবস লি িিযতাম্।। (অেেথবেি- ৬.৭০.১) 

 

ব্রীলি, ধাি এেং দুধ এ-যুবগর প্রধাি খািয লেি। যজ্ঞীয় পুবরাডাশ (লপবঠ) 

এেং থসামরস তা পুবরালিতবির িবিয লেিই। যাতুলেবিরা িািারকম খািয 

ও থভািয বতরী করত।  

বেলিক সালিবতয থপাশাক-পলরচ্ছি লেষবয় থযসে তেয পাওয়া যায়, থসগুলি 

এতই অল্প থয, তৎকালিি সমবয়র একটি পূর্থাঙ্গ িশার পলরিয় প্রকাশ পায় 

িা। তা-সবত্ত্বও েলড়বয়-লেটিবয় থযসে তেয পাওয়া তা একলত্রত কবর থসই 

যুবগর থপাশাক-পলরচ্ছি লেষবয় একটি মুখপত্র উপস্থাপি করা থযবত পাবর। 

সাধারর্তঃ থপাশাক-পলরচ্ছি সূলত, থরশম, পশম ইতযালি দ্বারা বতরী করা 

িত। এোড়াও িামড়ার বতরী অলিি এেং কুবশর বতরী েস্ত্রও পলরধাি 

করা িত। ঋবেবির13 অবিক মবন্ত্র লেলভি প্রকার অলিবির উবেখ আবে। 

শঙ্খবক অেেথবেবি তালেি রূবপ েযেিার করা িবয়বে। তবে অেেথবেবি 

উলেলখত অিযািয থপাশাক-পলরচ্ছি ঋবেবি েলর্থত থপাশাবকর িযায়। 

অেেথবেবি েযেহৃত ‘প্রেতথ ’14 শব্দটি সম্ভেত কান্ োিার থিযাতক। বেলিক 

সমাবি িারী ও পুরুবষর থপাশাবকর পােথকয লেি লক িা, থোঝা শক্ত। তবে 

িারী ও পুরুবষর থপাশাবকর লেবশষ পােথকয লেি িা েবিই মবি িয়। 

                                                           
11 অ. থেি- ৯.৬ (সমূ্পর্থ সূক্ত) 
12 ঋ. থেি- ৪.১৪.৫ 
13 ঋ. থেি-১.৬৬.১০, ৭.২.৩, ঐত. ব্রা.- ১.১.৩ 

14 ‘িলরবতৌ প্রেবতথ ৌ কল্মলিমথলর্ঃ’।। (অ. থেি-১৫.২.৫) 
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থমাটামুটি ভাবে িারী ও পুরুষ15 উভবয়র সজ্জাবতই অিেথাস, েলিেথাস এেং 

েে-আচ্ছািি লেি। অেেথবেবি16 িীলে িাবম এক অিেথাবসর উবেখ আবে। 

এোড়া অঙ্গবশাভা করবত লিষ্ক, রুক্ম, মলর্ ইতযালি অিঙ্কার পলরধাি করত। 

 

অর্থনৈদিক ৈযৈস্থা 

বেলিকিালত থসই প্রািীি অেস্থাবক উিীর্থ কবর এবসলেি যখি মািেিালত 

েুধা লিেৃলির িিয ফি-মূি অেো লশকার করা পশুমাংবসর উপর 

লিভথ রশীি লেি। বেলিকিালত সুেযেলস্থত রূবপ একটি লিলিথ ষ্ট স্থাবি 

সুসংগঠিত োসস্থাি এেং সমাি লিমথার্ কবরলেি। ধীবর ধীবর তাাঁ বির 

অেথনিলতক িীেি সমৃলদ্ধ িাভ কবরলেি। মূিত কৃলষ এেং পশুপািিই িি 

তাাঁ বির অেথনিলতক অেস্থার মূিলভলি।  

 

জীদৈকা, উপাজথ ৈ এৈং শ্রমদৈভাগ  

বেলিকিালত কৃলষকমথ এেং পশুপািি োড়াও অিযািয িীলেকার দ্বারা িীেি 

অলতোলিত করত। সমগ্র বেলিক সালিতয পলরশীিবির দ্বারা িািা যায় থয, 

তৎকালিি সমবয় বেলিকিালত তেন্ (কাবঠরলমলস্ত্র), কমথার (কামার), 

লভষক্ (লিলকৎসক), কারুলশল্পী, কুিাি (কুবমার), রেকার, বকেতথ , লিষাি 

(পশুলশকারী), োয় (িামা-কাপড় থসিাইলমলস্ত্র) ইতযালি লেলভি প্রকার 

িীলেকাবক গ্রির্ কবরলেি। ঋবেবির একটি সূবক্ত (১.১১২) এই সকি 

িীলেকার স্বাভালেক প্রেৃলির সুির বিসলগথক ের্থিা পাওয়া যায়। স্বাধীিভাবে 

বেলিকগি এই থপশাগুলিবক গ্রির্ করবতা, থকাবিা োাঁ ধা-ধরা লিয়ম লেি 

িা। অতএে েুবতার, কুবমার, কামার ইতযালি িীিু িালতর থিাক লেি অেো 

এাঁরা আিািা একটি িালত বতরী কবর লেি, এইরূপ অপোি বেলিক যুবগর 

থেবত্র লিতাি অবশাভিীয় । ঋবেবি একটি সূবক্ত (১০.৭২.২) এেং 

অেেথবেবি একটি সূবক্ত (২.৫.৬) অলত সম্মাবির সবঙ্গ কমথার েৃলির উবেখ 

আবে। অেেথবেবি কমথার, ধীোি এেং রেকার এই লতিটি েৃলিবক কালরগলর 

লেিযার তালিকায় রাখা িবয়বে – 

 

থয লধোবিা রেকারাঃ কমথারা থয মিীলষর্ঃ। 

উপস্ত্ীন্ পর্থ মিযং ত্বং সেথান্ কৃণ্বলভবতা িিান্।। (অেেথবেি- ৯.৩.১৯) 

 

এোড়াও তন্তুোয় এেং তাবির কাযথ-কিাপ সম্পবকথ  লেলভি তেয বেলিক 

সালিবতয পাওয়া যায়17। লসেু িিীর ের্থিা প্রসবঙ্গ লসেু অচিবক সূলত এেং 

পশবমর (ঊর্থা) থকি লিসাবে উবেখ করা িবয়বে। এই কারবর্ই লসেুবক 

‘সুোসা’ এেং ‘ঊর্থােতী’ লেবশষবর্ অিঙৃ্কত করা িবয়বে18 । আোর 

মরুৎবিেতাবক পরূষ্ণীর পশবমর বতরী শুদ্ধ েস্ত্র পলরলিত েবি উবেখ করা 

িবয়বে19। 

                                                           
15 ঋ. থেি- ৮.২৬.১৩, অলধেস্ত্রা= উপলরলিলিতেস্ত্রা (সায়র্) 
16 অ. থেি- ৮.২.১৬, িীলে-inner wrap: Whitney ,অ. থেি- ১৪.২.৫৯, ৮.৬.২০, িীলে-

under-garment: Whitney 
17 ঋ. থেি- ১০.২৬.৬, িািং তন্তু ি লেিািাবমযাতুং ি যং েযলি সমবরঽতমািাঃ। (ঋ. 

থেি- ৬.৯.২), ঋ. থেি- ১০.৭১.৯, বতলি. সং- ৬.১.১.৪, োি. সং- ১৯.৮০, ঋ. থেি- 

১০.১৩০.২ 
18 স্বশ্বা লসেুঃ সুরো সুোসা লিরর্যয়ী সুকৃতা োলিিীেতী।  

 ঊর্াাঁ েতী যুেলতঃ সীিমােতুযতালধ েবস্ত্ মুভগা মধুেৃধম্।।(ঋ. থেি- ১০.৭৫.৮) 
19 উত স্ম থত পরুষ্ণযামূর্থা েসত শুেযেঃ।(ঋ. থেি- ৫.৫২.৯), এখাবি ‘শুেযেঃ’ পবির 

অেথ িি রঙ্গীি পশবমর েস্ত্র। 

বেলিকযুবগ কৃলষিাত দ্রেয এেং লশল্পিাত দ্রবেযর িয়-লেিয় করা িত । 

থসই সময় েযােসা-োলর্িয প্রিলিত লেি । যারা েযােসা-োলর্িয করবতা 

তাবির ‘েলর্ক’ েিা িত এেং থসই কমথবক ‘োলর্িযা’ েিা িয় । 

বেলিককাবি পলর্ িাবম একটি িালত(েলর্ক থশ্রর্ী) স্থিপবে এেং িিপবে 

লেলভি দ্রবেযর আিাি-প্রিাি করবতা। অেেথবেবি20 দূশথ (েস্ত্র), পেস্ত্ (িাির 

এেং অলিি িমথ) িয় করার উবেখ আবে। সমুদ্রপবেও তৎকালিি সমবয় 

েযােসা-োলর্িয করা িত। যলিও এই লেষবয় পাশ্চাতয লেদ্বািবির ধারর্া 

লেি থয, ঋবেবির সমবয় বেলিকরা সমুবদ্রর সবঙ্গ পলরলিত লেি িা। লকন্তু 

ঋবেবির গভীর অিুশীিবির দ্বারা স্পষ্ট িািা যায় থয, এই ধারর্া সমূ্পর্থ 

ভ্রাি। ঋবেবির মবন্ত্র সাধারর্ থিৌকা োড়াও একশত ডাাঁ র যুক্ত ‘শতালরত্রা’ 

েৃিৎ থিৌকার স্পষ্ট উবেখ আবে21। এই গুলিবক ‘পতলত্র’ েিা িবয়বে। 

এখাবি পতলত্র অেথাৎ পাবির সবঙ্গ তুিিীয়22। িাসবতযৌ (অলশ্বদ্বয়) দ্বারা 

তুগ্র-পুত্র ভুিুযবক মাঝ সমুবদ্র লিমলজ্জত িািািসি উদ্ধাবরর কালিিীই 

সমুদ্র যাত্রার প্রামার্যস্বরূপ23। আোর েরুর্বিবের স্তুলত করার সময় 

শুিঃবশপ ঋলষ েবিবেি-থেিা থোিাং পিমিলরবের্ পততাম্, থেিা িােঃ 

সমুলদ্রয়ঃ। (ঋ. থেি-১.১৫.৭), সুতরাং ঋবেবির যুবগ বেলিকরা সমুবদ্রর 

সবঙ্গ ভাবিাভাবে পলরলিত লেি। ঋবেবি মুক্ত ‘কৃশি’24 িাবম পলরলিত। 

সুতরাং বেলিকরা অেশযই িািাবি সমুদ্র পারাপার কবর েযােসা-োলর্িয 

করত। অেেথবেবি একটি সমগ্র সূবক্ত25 োলর্বিয লসলদ্ধ িাবভর কো েযক্ত 

িবয়বে। পূবেথই উবেখ করা িবয়বে থয, ঋবেিীয় যুবগ শ্রমলেভাগ প্রাধািয 

পায়লি, কারর্ তখি একই গৃবির সিসযরা লভি-লভি িীলেকার সবঙ্গ যুক্ত 

লেি।  

 

অর্থনৈদিক আদাৈ-প্রদাৈ 

পৃলেেীর ইলতিাবস সে প্রািীি থিবশই আলিম লেলিময় লেি দ্রেযলেলিমবয়র 

মাধযবম একটি লিলিবষর পলরেবতথ  আর একটি লিলিষ থিওয়া ো থিওয়া 

িত। এটি লেি সরি দ্রেযলেলিমবয়র যুগ। ধীবর ধীবর সমাবি িটিিতা 

থিখা লিি, ধাতে যুবগ িিসাধারবর্ প্রিলিত সাধারর্ থকাি এক লিলিষ ো 

প্রার্ীবক লেলিমবয়র মাধযাম েবি ধরা িবতা। বেলিক যুবগ প্রেম লিবক 

বেলিকবির কাবে গরু-ই লেি ধিসম্পলি। এিিয গরুবক থগা-ধি েিা 

িবতা, গরু লিবয় থসাম থকিা িবতা, লেিয়ীর পুরস্কার স্বরূপ গরু থিওয়ার 

প্রিিি লেি। গরুর িাবমর সমাি, তার লদ্বগুি, তার অবধথক ো লসলক িামও 

লস্থর কবর দ্রবেযর িয়-লেিয় িিত। লকন্তু এর থেবক কম ভগ্নাংশ লস্থর 

করা দুঃসাধয লেি। ফবি প্রবয়ািি িি আরও সরি এেং িািকা থকাবিা 

লেলিময় মাধযবমর। এবেবত্র ধাতুই লেি সিিতর এেং সুলেধািিক মাধযম। 

প্রেমলিবকর মাধযম লিসাবে ধাতুর তাি থকিা-থেিায় কাি িিবতা, পবর 

ধীবর-ধীবর ধাতে মুদ্রা প্রিলিত িয়। লদ্বধাতুমাি সভযতার অগ্রগলতরই 

পলরিায়ক। বেলিক সালিবতয লেলিমবয়র এই লত্রলেধ অেস্থা আবে। এখাবি 

                                                           
20 অ. থেি- ৪.৭.৬ 
21 শতালরত্রাং িােমাতলস্থোংসম্।(ঋ. থেি-১.১১৬.৫) 
22 ঋ. থেি- ১০.১৪৩.৫ 
23 ঋ. থেি-১.১১২.৬, ৬.৬২.৭, ১০.৪০.৭, ১০.৬৫.১২ 
24 অভীেৃতং কৃশনিলেথশ্বরূপং লিরর্যশমযং যিবতা েৃিিম্।(ঋ. থেি- ১.৩৫.৪) 
25 অ. থেি- ৩.১৫ 
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শুধু থয সরি দ্রেযলেলিময়ই26 লেি তাই িয়, গরুবকও লেলিমবয়র মাধযম 

করা িবতা; তাোড়া থসািা ও রূপার মুদ্রাও প্রিলিত লেি। লেলিমবয়র মাধযম 

লিসাবে বেলিক যুবগ থসািার েযেিার আবিৌ িবতা লকিা এ লেষবয় প্রেি 

লেতবকথ র অেকাশ আিও লেিুমাত্র কবমলি। ঋবেবি লিষ্ক ও মিার কো 

আবে। লিবষ্কর িািারূপ অেথ ঐ সংলিতাবতই পাওয়া যায়। থকাোও ১০০ 

লিষ্ক থিওয়া িবচ্ছ কাবরা শ্রবমর পুরস্কার লিসাবে, থকাোও লিষ্ক কোভরর্ 

ো থিকবিশ লিসাবে েযেহৃত িবয়বে, আোর থকাোও লিষ্ক থযি লগলি 

িাতীয় মুদ্রা। অেেথবেবির েহু িায়গাবতও ‘লিষ্ক’ শব্দটি েযেিার আবে। 

ঋবেবি ‘মিা’ শব্দটি এক প্রকার লভি ওিবির ‘স্বর্থমুদ্রা’ েবিই মবি িয়। 

লিবষ্কর লেষবয় মযাকবডাবিি ও কীবের মত27 থভবে থিখার মবতা। লিষ্ক 

থয, সে সমবয়ই থসািার গিিাবক েুঝাত, তা িাও িবত পাবর। স্বগথত 

অধযাপক িারায়র্িি েবিযাপাধযাবয়র মবত এটি থসািা ো রূপার টাকা 

লেবশষ লেি, কোভরর্ রূবপ ঐ মুদ্রাগুলিবক একবত্র থগাঁবে পরা িবতা। 

অতএে ঋবেি ও অেেথবেবির যুগই থয স্বর্থমুদ্রার প্রিুর প্রিিি ও েযেিার 

লেি তা যোিবম িািস্তুলতগুলি ও কুিাপসূক্তগুলিবত লিবষ্কর মুদ্রারূবপ 

োরোর েযেিাবরর উবেখ থিখবিই থোঝা যায়। 

 

অর্থনৈদিক উৎস 

বেলিকযুবগ আলেথক িীেবির উিলতর পলরিয় বেলিকগ্রন্থগুলিবত যত্র তত্র 

পাওয়া যায়। তৎকালিি সমবয় অেথনিলতক উৎসগুলির মবধয অিযতম িি 

কৃলষ, পশুপািি, েযেসা-োলর্িয, লেলভি িীলেকা প্রভৃলত। এই সকি 

উৎসগুলির সামািয পলরিয় লিবে থিওয়া িি- 

 

কৃদষ  

ভারত একটি কৃলষপ্রধাি থিশ। সাধারর্ত কৃলষপ্রধািবিশ িওয়ার িিযই 

ভারতীয়বির লিকট ভূলমর গুরুত্ব অপলরসীম। বেলিকবির ধারর্া লেি মািে 

কিযাবর্র িিয সেথপ্রেম থিেতাগর্ কৃলষকাযথ শুরু কবরলেবিি। কৃলষর মুখয 

উপািাি ভূলমই। এই কারবর্ যিুবেথবি উলেলখত িবয়বে – ‘ভূলমরােপিং 

মিৎ’ (ো.সং.-২৩.৪৬) অেথাৎ কৃলষর মিৎ স্থাি ভূলমই এেং এই ভূলমই 

কৃলষবক ধারর্ কবর আবে28।যিুবেথবি উেথরা ভূলমবক এেং থসখাি থেবক 

উৎপি ফসিবক প্রর্াম করা িবয়বে- ‘িমঃ উেথরায় ি খিযায় ি’ 

(োি.সং.- ১৬.৩৩)। এই মবন্ত্র প্রাপ্ত ‘উেথরায়’ পিটির উব্বট এেং মলিধর 

একই কবরবে অেথ কবরবেি। যো- ‘উেথরঃ সীতবয়াঃ সেথসসযাঢ্যবয়াঃ 

সীতবয়ািথাঙ্গিমাগথেবয়ারিরম্।’ এেং ‘উেথরা সেথসসযাঢ্যা ভূঃ তত্র 

ধািযরূবপর্ ভে’ অেথাৎ এমি এক ভূলম থযখাবি সকি শসয উৎপি িয়। 
অেেথবেবি উবেখ করা িবয়বে থয, উেথরা (উেথর) ভূলমবত থরাপর্ করা েীি 

সঠিকভাবে অঙ্কুলরত িয় –  

 

যর্া ৈীজমুৈথরায়াং কৃক্ষে ফাক্ষেৈ পরাহদি। (অ.ক্ষৈদ- ১০.৬.৩৩)  

শতপে ব্রাহ্মবর্ কৃলষভূলমবক ‘থেত্র’ ো ‘উেথরা’ েিা িবয়বে29। এইসে

                                                           
26 অ. থেি- ৩.১৫, ১২.১৫.৪ 
27 “As early as the R. V., traces are seen of the use of niska as assort of 

currency , for, a singer celebrates the receipt of a hundred studs and a 

hundred niskas. He could hardly require the niskas merely for purposes 

of personal adornment”.(Vedic Index 1, p-455) 
28 ‘আয়ুবষ ত্বা েিথ বস ত্বা কৃনষয ত্বা থেমায় ত্বা’ (ো.সং.- ১৪.২১) 
29 ‘থেত্রতরলমে ব্রাহ্মর্া উ লি িূিযবমিিযনজ্ঞরলসষবদিং্সালপ িঘবিয’ (শত. ব্রা.- 

১.৪.১.১৬) 

তেয দ্বারা প্রলতপালিত িয় থয, বেলিকযুবগ কৃষকবির লিকট উেথরভূলমই 

লেি কৃলষকাবযথর মুখয অধার। প্রলতেৎসর উেথরভূলম কষথর্ কবর লেলভি প্রকার 

শসয উৎপািি করা িত। অতএে প্রলতেৎসর লিয়লমতরূবপ এই ভূলমবত 

কৃলষকাযথ করার িিযই উেথরভূলম কৃষকবির লিকট িীেি-িীলেকার প্রধাি 

মাধযমরূবপ লেবেলিত িবয়লেি। মযাকবডাবিি এেং কীে – এর মবত 

‘থেত্র’ পবির অেথ সেথত্র পূর্থরূবপ সুস্পষ্ট িয়, তেুও সামািয অবেথ পিটি 

কৃলষকাবযথর সবঙ্গ যুক্ত ভূলমরই থিযাতক30। থযরূপ আমরা ভূলম োড়া 

কৃলযকাবযথর কল্পিা করবত পালরিা থসইরূপ িি োড়া কৃলযকাযথ সমূ্পর্থ 

অসম্ভে পলরকল্পিা। বেলিকযুবগ কৃলষর িিয িবির গুরুত্ব এেং 

প্রবয়ািিীয়তা কীরূপ, তা যিুবেথবির একটি মবন্ত্র স্পষ্টরূবপ প্রলতভাত 

িবয়বে – সং মা সৃিালম পয়সা পৃলেেযাঃ সং মা সৃিামযলিবরাষধীলভঃ। 

থসাঽিং োিম্ সবিয়মবগ্ন।। (ো.সং.-১৮.৩৫)। ঋবেি31, যিুবেথি32, 

অেেথবেি33 এেং বতলিরীয় সংলিতাবত থসিিকাবযথ েযেহৃত িবির লেলভি 

প্রকার উৎবসর ের্থিা করা িবয়বে। প্রার্। ঋবেবি34 িারপ্রকার িবির ের্থিা 

পাওয়া যায়। যিুবেথবি35 থসিিকাবযথ েযেহৃত লেলভি প্রকার িবির উৎস 

িবির উৎস এেং সাধবির কো উবেখ করা িবয়বে। আোর বতলিরীয় 

সংলিতাবতও অিুরূপ মন্ত্র (নত.সং.-৪.৫.৭.১-২) পলরিলেত িয়, থযখাবি 

একই প্রকার িবির উৎস এেং সাধবির কো উবেখ করা িবয়বে। তবে 

অপর একটি মবন্ত্র36 উপবরাক্ত িবির উৎসগুলি োড়াও হ্রবিরও উবেখ 

পাওয়া যায়। অেেথবেবি লতিটি সূবক্ত37 লেলভি প্রকার িবির উৎবসর 

                                                           
30 Vedic Index, ভাগ- ১,পৃ.- ২৩৪ 
31 যাআবপালিেযাউতোস্রেলিখলিলত্রমাউতোযাঃস্বয়ঞ্াঃ। 

সমুদ্রােথাযাঃশুিয়ঃপােকাস্ত্াআবপাবিেীলরিমামেন্তু ।। (ঋ.বেি- ৭.৪৯.২) 
32 িমঃ স্রুতযায় ি পেযায় ি িমঃ কাটযায় ি িীপযায় ি িমঃ কুিযায় ি সরসযায় ি িবমা 

িাবিয়ায় ি বেশিায় ি।। (ো.সং.-১৬.৩৭) 

িমঃ কূপযায় িাঽেটযায় ি িবমা েীঘ্র্যায় িাতপযায় ি িবমা থমঘযায় ি লেদুযতযায় ি িবমা 

েষথযায় িােষথযায় ি।। (ো.সং.-১৬.৩৮) 
33 শং ি আবপা ধন্বিযা শমু সন্ত্বিূপযাঃ। 

শং িঃ খলিলত্রমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ লশো িঃ সন্তু োলষথকীঃ।। (অ.বেি-১.৬.৪) 

শং ি আবপা ধন্বিযাঃ শং থত সন্ত্বিূপযাঃ। 

শং থত খলিলত্রমা আপঃ শং যাঃ কুবম্ভলভরাভৃতাঃ।। (অ.বেি- ১৯.২.২) 

অবপা থিেীরূপ হ্ববয় যত্র গােঃ লপেলি িঃ। 

লসেুভযঃ কত্বথ ং িলেঃ।। (১.৪.৩) 

শং ত আবপা বিমেতী শমু থত সিূৎসযাঃ। 

শং থত সলিষযিা আপঃ শমুঃ থত সন্তু েষথযাঃ।। (অ.বেি-১৯.২.১) 
34 যাআবপালিেযাউতোস্রেলিখলিলত্রমাউতোযাঃস্বয়ঞ্াঃ। 

সমুদ্রােথাযাঃশুিয়ঃপােকাস্ত্াআবপাবিেীলরিমামেন্তু ।। (ঋ.বেি- ৭.৪৯.২) 
35 িমঃ স্রুতযায় ি পেযায় ি িমঃ কাটযায় ি িীপযায় ি িমঃ কুিযায় ি সরসযায় ি িবমা 

িাবিয়ায় ি বেশিায় ি।। (ো.সং.-১৬.৩৭) 

িমঃ কূপযায় িাঽেটযায় ি িবমা েীঘ্র্যায় িাতপযায় ি িবমা থমঘযায় ি লেদুযতযায় ি িবমা 

েষথযায় িােষথযায় ি।। (ো.সং.-১৬.৩৮) 
36 কূপযাভযঃ স্বািা কূিযাভযঃ স্বািা লেকষথযাভযঃ স্বািাঽেটাভযঃ স্বািা খিযাভযঃ স্বািা 

হ্রিযাভযঃ স্বািা সূিযাভযঃ স্বািা সরসযাভযঃ স্বািা বেশযিীভযঃ স্বািা পল্বিযাভযঃ স্বািা 

েষথযাভযঃ স্বািাঽেষথযাভযঃ স্বািা হ্রাদুিীভীঃ স্বািা পৃষ্টাভযঃ স্বািা সযিমািাভযঃ স্বািা 

স্থােরাভযঃ স্বািা িাবিয়ীভযঃ স্বাি বসেেীভযঃ স্বািা সমুলদ্রয়াভযঃ স্বািা সব্বথ াভযঃ স্বািা।। 

(নত.সং.-৭.৪.১৩) 
37 শং ি আবপা ধন্বিযা শমু সন্ত্বিূপযাঃ। 

শং িঃ খলিলত্রমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ লশো িঃ সন্তু োলষথকীঃ।। (অ.বেি-১.৬.৪) 

শং ি আবপা ধন্বিযাঃ শং থত সন্ত্বিূপযাঃ। 

শং থত খলিলত্রমা আপঃ শং যাঃ কুবম্ভলভরাভৃতাঃ।। (অ.বেি- ১৯.২.২) 

শং ত আবপা বিমেতী শমু থত সিূৎসযাঃ। 



 

~234~ 

International Journal of Applied Research 
 

ের্থিা করা িবয়বে। অিয একটি মবন্ত্র38 কৃলষ িলমবক ভারী েষথর্ সিয করার 

থযাগয েিা িবয়বে। আোর ভারী েষথর্ িওয়ার িিয ধাি, যে তৃর্ ইতযালি 

উৎপলির এেং ধি সম্পবির েৃলদ্ধ িওয়ার উবেখ অেেথবেবি39 আবে। 

এোড়াও এই থেবি যবজ্ঞর দ্বারা েষথা উৎপলির কোও উবেখ আবে- 

  

তন্বতাং যজ্ঞং েহুধা লেষৃষ্টা আিলি িীবরাষধবয়া ভেন্তু। (অ.বেি- 

৪.১৫.১৬) 

 

অেথাৎ যখি েষথা উৎপলির প্রবয়ািিীয়তা থিখা থিয় তখি সকি প্রকার 

যজ্ঞ লেলভিভাবে করা উলিত। বেলিকযুবগর ভারতীয় কৃষক কৃলষর প্রলতটি 

লেলধ এেং প্রেেি সম্ববে ভাবিাভাবে পলরলিত লেি। শতপে ব্রাহ্মবর্40 

কৃলষর প্রবতযকটি লেলধর উবেখ আবে। লেলধগুলি যোিবম কৃষিঃ (ভূলম 

কষথর্), েপিঃ (েীি েপি), িুিিঃ (শসয কিথ ি ো কাটা) এেং মৃর্িঃ 

(শসয ঝাড়া)। কৃলষর সেথপ্রেম লেলধ ো লিয়া িি ভূলমর কষথর্। ভূলম কষথর্ 

কবরই ভূলমবক কৃলষকাবযথর উপবযালগ কবর থতািা িয়। কষথর্ োড়া 

ভূলমবত (িলমবত) কৃলষকাযথ করা প্রায় অসম্ভে। সুতরাং অি উৎপািি করার 

িিয ভূলমর কষথর্ একটি গুরুত্বপূর্থ লেলধ। শুরুবত এই কাযথ ‘লেল্ব’ (বেি) 

অেো ‘উদুম্বর’ (ডুমুর) েৃবের কাবঠর বতরী তীক্ষ্ণাগ্রিবের দ্বারা 

কষথর্লিয়া সম্পর্থ করা িত41। ঋবেবি েিা িবয়বে থয, অলশ্বিদ্বয় 

বেলিকবির িাঙ্গবির সািাবযয ভূলম কষথর্ কবর কৃলষকমথ করার লশো প্রিাি 

কবরলেবিি42।থেবি কৃলষকাবষথ সেথালধক গুরত্বপূর্থ এেং প্রবয়ািিীয় 

উপকরর্ লিসাবে সেথপ্রেম িাঙ্গবির ের্থিা লেলভি মবন্ত্র প্রাপ্ত িয়। সাধারর্ত 

ভূলম কষথর্ই িি কৃলষকাবযথর প্রেম পিবেপ। েতথ মাি কাবির মত বেলিক 

কাবিও িাঙ্গি এেং েিবির সািাবযয কষথর্ প্রলিয়া সমূ্পিথ করা িত।43 

ঋবেবির একটি মবন্ত্র েিা িবয়বে-  

 

যুিক্ত সীরা লে যুগা তিধ্বং কৃবত থযাবিৌ েপবতি েীিম্ । (ঋ.বেি -

১০.১০১.৩) 

 

এখাবি ‘সীরা’ পিটি িাঙ্গি ো িি অবেথ েযেহৃত িবয়বে। ‘যুগা’ পিটি অেথ 

‘থিায়াি’, যা িাঙ্গবির মুখয অঙ্গ। সুতরাং থিায়াবি েৃষ সংবযািি কবর 

িাঙ্গি িািিার কো এই মবন্ত্র উবেলখত িবয়বে। এইরূপ অেথ স্বয়ং 

সায়িািাযথ ও কবরবেি। সূবক্তর অপর একটি মবন্ত্র থমধােীবির দ্বারা িাঙ্গি 

িািািার কো উবেখ করা িবয়বে।44 অতএে প্রলশলেত কৃষকগি সঠিক 

                                                                                                  
শং থত সলিষযিা আপঃ শমুঃ থত সন্তু েষথযাঃ।। (অ.বেি-১৯.২.১) 
38 প্র িভস্ব পৃলেেী লভেীিং লিেযং িভঃ। 

 উবগা লিেযসয থিা ধাতরীশাবিা লিষযাদৃলতম্।। (অ.বেি- ৭.১৮.১)  
39 ইিং তদ্ যুি উিররলমিং শুম্ভামযষ্টবয়। 

অসয েত্রং লশ্রয়ং মিীং েৃলষ্টলরে েধথয়া তৃর্ম্।। (অ.বেি- ৬.৫৪.১) 

যিা প্রাবর্া অভযেষীদ্ েবষথর্ পৃলেেীং মিীম্। 

ওষধয়ঃ প্র িায়বিবো যাঃ কাশ্চ েীরূধঃ।। (অ.বেি- ১১.৪.১৭) 
40 শত.ব্রা.- ১.৬.১.৩ 
41 ঋ.বেি- লখিসূক্ত ৫.২২.১০ 
42 যেংেৃবেঁিালশ্বিােপবিষংদুিিামিুষায়িস্রা । 

 অলভিসুযংেকুবরিাধমবিারুবিযালতশ্চিেুরাযথায় ।। ঋ.বেবি- ১.১১৭.২১ 
43 উবতাসমিযলমিুলভঃ ষড়যুক্তাাঁ  অিুবসলষ্।  

 থগালভযথেংিিকৃথ ষ্।।(ঋ.বেি-১.২৩.১৫)  
44 সীরা যুঞ্লি কেযঃ যুগা লে তন্ববত। 

িাঙ্গি পলরিািিা করবত সেম। েংশ পরম্পরায় এই লশো প্রিলিত লেি। 
আোর অিযািযবির থেবকও িাঙ্গি িািিার লশো থিওয়া িবতা। িাঙ্গি 

িািিাকারী েযলক্তবক ঋবেবি ‘কীিাশ’ েবি অলভলিত করা িবয়বে-  

 

শুিং কীিাশা অলভয়ন্তু োনিঃ। (ঋ.বেি.-৪.৫৭.৮) 

 

অেেথবেবি উবেখ আবে থয, পৃেু বেিয সেথপ্রেম মিুষযগবর্র িিয 

কৃলষকাবযথর দ্বারা ফসি উৎপি কবরলেবিি45।ফসবির গাে পূর্থমাত্রায় েৃলদ্ধ 

িবি এেং ফসি সমূ্পর্থ পলরপক্ক িওয়ার পর কিথ ি ো কাটা িয়। বেলিক 

যুবগ কাটার িিয মুখয সাধি লেি কাবস্ত্ ো থেঁবসা (সৃলর্ ো িাত্র)। ঋবেবির 

অবিক মবন্ত্র ফসি কাটার সময় থেঁবসার লিকট প্রােথিা করা িবয়বে। 

 

লগরা ি শ্রুলষ্টঃ সভযরা অসবিা থিিীয় ই্ সৃর্যঃপক্কবময়াৎ।। (ঋ.বেি -

১০.১০১.৩) 

 

অেেথবেবি46 ফসি কাটার পূবেথ কৃষবকর আিবির একটি প্রাবর্াচ্ছি ের্থিা 

পাওয়া যায়। কাটা ফসি থোবটা থোবটা মুঠি (পষথ) কবর থোঁবধ খমাবর 

(খলিয়াি) লিবয় যাওয়া িবতা47।অেেথবেবির একটি স্থাবি উবেখ করা 

িবয়বে থয, ফসিবক উিূখবির মবধয থরবখ মূসি লিবয় থকাটা 

িবতা48।ফসি ঝাড়ার পর িািুিীবত (লততউ)49 থিবি অেো শূপথ50 দ্বারা 

উলড়বয় ফসি থেবক ঘাস এেং ভূলষ আিািা করা িবতা। যিুবেথবি উবেখ 

আবে থয, সূবযথর লকরর্ েীবির উৎপলি এেং েৃলদ্ধর কারক51।অেেথবেবি52 

পশুবির প্রাকৃলতক সারবক গুরুত্ব থিওয়া িবয়বে। এই মবন্ত্র ‘করীলষর্ীম্’ 

পবির দ্বারা থগােরবক (বগাময়) প্রাকৃলতক উেথরক (নিে-সার) েবি উবেখ 

করা িবয়বে। বেলিক সালিবতয কৃলষর েলতকারক তত্ত্ববক ‘ঈলত’ িাবম 

অলভলিত করা িবয়বে। অেেথবেবির একটি সূবক্তর (অ.বেি-৬.৫০.১,২,৩) 

লতিটি মবন্ত্র কৃলষিাশক তবত্ত্বর উবেখ আবে এেং থসগুলিবক িষ্ট করার 

কোও েিা িবয়বে। অেেথবেবি53 লেলভি েবর্থর এেং আকাবরর দৃশয-অদৃশয 

কৃলমর ের্থিা পাওয়া যায়। থেবি কীটিাশকরূবপ সূবযথর উিাপবক প্রাধািয 

থিওয়া িবয়বে54। অেেথবেবি উবেখ করা িবয়বে থয, সরস্বতী িিীর তীবর 

থিেতাগি মিুষযবির মধুর রসযুক্ত যে লিবয়লেবিি, ইিবিে িাঙ্গি িািিা 

কবরলেবিি এেং মরুৎগি কৃষক িবয়লেবিি। অতএে এই লেেরর্ থেবক 

অিুমাি করা যায় থয, উির বেলিক িিিাতীয় সমাবি রািার সিবযাগ 

                                                                                                  
 পৃেক্ ধীরাঃ থিবেষু সুম্নয়া ।।(ঋ.বেি-১০.১০১.৪) 

45 তাং পৃেী বেবিযাঅক্তাং কৃলষং ি সসযং িবধাক্।। অ.বেি-৬.৫.৫  

 থত কৃলষং ি সসযং ি মিুষযা উপ িীেলি কৃষ্টরালধরূপিীলেিী  

 থযা ভেলত য এেং থেি। (অ.বেি-৬.৫.১২)  
46অ.বেি-৩.১৭.৫ 
47ঋ.বেি-১০.৪৮.৭, অ.বেি-৮.৬.১৫, ১১.৩.৯, োি.সং-১৬.৩৩ লিরু.-৩.১০ 
48অ.বেি-৯.৬.১৪,১৫, ১০.৯.২৬, ১২.৩.১৩, ১১.৩.৩, “মুসিম্ কাম উিূখিম্।” 
49ঋ.বেি-১০.৭১.২, লিরু.-৪.১০ 
50অ.বেি-৯.৬.১৬, ১০.৯.২৬, বতলি.সং.-১.৬.৮.৩ 
51তসযাং থিা থিেঃ সলেতা ধমথ সালেষ্। (োি. সং.-১৮.৩০) 

52 ‘করীলষর্ীম্ ফিেতীং স্বধাম’। (অ.বেি-১৯.৩১.৩) 
53 অ.বেি-৫.২৩.৪-১০ 
54 উিযিালিতযঃ লিমীন্ িন্তু লিবরািন্ িন্তু রলিলভঃ। 

 থয অিঃ ক্মবয়া গলে।।(অ.বেি-২.৩২.১) 
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এেং সলিয় থযাগিাবির অবপো করা িত55। পচলেংশ ব্রাহ্মবর্ উবেখ 

করা িবয়বে থয, কৃলষর উপর লেিার কবরই বেলিক এেং ব্রাতযবির মবধয 

পােথকয করা িবতা। কৃলষকাযথ িা করা থিাবকবির ব্রাতয েিা িবয়বে এেং 

এবির িীি দৃলষ্টবত থিখা িবতা। 

  

পশুপােৈ 

বেলিক পরেতী সালিবতয পশুপািি সম্পবকথ  প্রাপ্ত তেযািুসাবর লেস্ত্ালরত 

আবিািিা করা িবয়বে। বেলিকযুবগর অেথিীলত কৃলষ এেং পশুপািবির 

উপবরই লিভথ রশীি লেি। তাই বেলিকরা কৃলষর পাশাপালশ পশুপািিবকও 

গুরুত্ব লিবয়লেি। বেলিক সালিবতয লদ্বলেধ, লত্রলেধ, পচলেধ এেং সপ্তলেধ 

পশুবির ের্থিা পাওয়া যায়। দুই ভাবগ লেভক্ত পশুবির মবধয গ্রাময এেং 

আরর্য পশুবিরবক অিভুথ ক্ত করা িবয়বে। আোর লতিটি ভাবগ লেভক্ত 

পশুবির মবধয গ্রাময, আরর্য এেং োয়েয পশুবিরবক অিভুথ ক্ত করা 

িবয়বে- ‘পশূংস্ত্াশ্চবি োয়েযািারর্যান্গ্গ্রামযাশ্চ থয়।’ (ঋ.বেি-১০.৯০.৮, 

োি.সং.-৩১.৬, অ.বেি-১৯.৬.১৪) অেেথবেবি গায়, অশ্ব, পুরুষ, অি 

এেং অলে (বভড়া), এই পাাঁ িটি পশুবক একবত্র পচলেধ পশু েিা িবয়বে- 

 

তবমে পচপশবো লেভক্তা গাবো অশ্বাঃ পুরুষা অিােয়। (অ.বেি-

১১.২.৯) 

  

এোড়াও ঐতবরয় ব্রাহ্মবর্56 সাতপ্রকার পশুর কো েিা িবয়বে-যো, 

অি, অশ্ব, গায়, মলিষ, েরাি, িস্ত্ী এেং অশ্বতরী (খচ্চর)। বেলিকযুবগ 

গ্রামযপ্রধাি এেং পালিত পশুবির মবধয গরুবির (গায়) স্থাি সবেথাপলর লেি। 

গায় োড়াও থেবি অশ্ব, অশ্বতরী, েরাি, অি ইতযালি অবিক গৃিপালিত 

পশুবির ের্থিা পাওয়া যায়। বেলিক সূক্তগুলিবত57 থিেতাবির লিকট 

গায়বির রো এেং পুলষ্ট প্রিাবির িিয প্রােথিা করা িবয়বে। বেলিকযুবগ 

খািয তালিকায় দুবের গুরুত্ব অপলরসীম লেি, তাই থসযুবগ থগা-সম্পি 

েৃলদ্ধর িিয বেলিকরা সেথিা সবিষ্ট োকবতা। এিিযই ঋবেবি (সূক্ত-

৬.৫৪) থগা-সম্পি েৃলদ্ধ এেং তাবির রোর িিয পূষা থিেতার লিকট ঋলষ 

প্রােথিা কবরবেি। 

 

ৈযৈসা-ৈাদিজয ও দৈদভন্ন জীদৈকা 

কৃলষ ও পশুপািি োড়াও বেলিককাবি অেথনিলতক লেকাবশর আর একটি 

মাধযম লেিযমাি লেি, যাবক োলর্িয েিা িত। কৃলষ, পশুপািি ইতযালির 

সম্বে থিশি উৎপািবির সবঙ্গ লেি, যা প্রািীিকাবি আলেথক উৎপািবির 

থকি লেি। লিতয প্রবয়ািিীয় েস্তুগুলির অলধকাংশই থিশি পদ্ধলতবত 

উৎপি করা িবতা। বেলিকযুবগ কৃলষর উপর লিভথ র কবর কৃলষসংিাি 

লশল্পায়বির সূিিা থয িবয়লেি, একো লিঃসিবি েিা যায়। কৃলষিাত 

পবর্যর উপর লিভথ র কবর কবয়কটি লেবশষ লশল্প থসইসময় গবড় উবঠলেি, 

এই গুলির মবধয েয়িলশল্প, িাোলশল্প, থসামরস লিষ্কাষর্, সুরা উৎপািি 

লশল্প এেং যবজ্ঞ েযেহৃত উপকরর্ লিমথার্ লশল্প। বেলিককালিি লশল্পগুলির 

মবধয েয়িলশবল্পর মিত্ত্বপূর্থ স্থাি লেি। ঋবেবির একটি মবন্ত্র উবেখ করা 

িবয়বে- 

                                                           
55 रामशरणशमाा, प्राचीन भारत में भैततक प्रगतत, पृ.-127 
56 ঐত.ব্রা.-২.১৭ 
57 ঋ.বেি- ৬.৫৪.৫-৭, অ.বেি-৪.২১.১,৩,৪,৫ 

“রূপং ো এত্ পুরুষসয যদ্ োসস্ত্স্মা্” (ঋ.বেি-৮.৩.২৪) 

 

বেলিক সালিবতযর লেলভি স্থাবি েস্ত্র েযেিাবরর উবেখ পাওয়া যায়58।েস্ত্র 

লিমথার্ কাবযথ পুরুষ এেং স্ত্রী উভবয়ই যুক্ত োকবতা। বেলিক সালিবতয 

অবিক স্থাবি সুেথবর্র59 উবেখ এেং ধিপলত িওয়ার ইচ্ছা েযক্ত িবয়বে60। 

যিুবেথবি61 েযেসা-োলর্বিযর দ্বারা লেকাশশীি িগর িীেবির প্রমার্ পাওয়া 

যায়। বেলিক সালিবতযর আবিািিামিকক অধযয়বির দ্বারা িািা যায় থয, 

তৎকালিি সমাি আলেথক লিক থেবক অবিক সমৃদ্ধশািী লেি। ঋবেবি62 

লসেু িিীর তীরেতী অচবির আলেথক সমৃলদ্ধর সুির লিত্র পাওয়া যায়। 
লসেু িিী অশ্ব, রে, েস্ত্র, সুেবর্থর বতরী অিঙ্কার, অি, পশম ইতযালি দ্বারা 

পলরপূর্থ োবক এেং মধুযুক্ত পুষ্পবক ধারর্ কবর। সুতরাং লসেু িিীর 

তীরেতী অচবি উিত থঘাড়া এেং সুসলজ্জত রে লেিযমাি লেি। পশম 

েবস্ত্রর েযেিার বেলিক সালিবতযর লেলভি স্থাবি পাওয়া যায়63। বেলিক 

সালিবতয পশমবক ঊর্থা64 েিা িবয়বে। এই কাবযথ েযেসালয়করা লিযুক্ত 

োকবতা এেং দ্রেযগুলি পলরেিবির িিয েিি65, থঘাড়া, উঁট, কুকুর66 এেং 

গাধাবক67 েযেিার করা িত। এই কাবযথ মলিষবকও লিযুক্ত করা িত68। 

বেলিকরা সমুবদ্র যাতায়াত সম্পবকথ  সমূ্পর্থরূবপ পলরলিত লেি এেং 

েলর্কবশ্রর্ী লেবিবশ েযেসা-োলর্িয করার িিয সমুদ্র-যাত্রা করত। ঋবেবি 

িারটি সমুবদ্রর উবেখ আবে, থযখাবি থসামবিবের লিকট প্রােথিা করা 

িবয়বে- 

 

“রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুবরাঽস্মভযং থসাম লেশ্বতঃ। আ পেস্ব সিলস্রর্ঃ”।। 

(ঋ.বেি-৯.৩৩.৬) 

“িতুঃ সমুদ্রং ধরুর্ং রয়ীর্াম্:”। (ঋ.বেি-১০.৪৭.২) 

 

সুতরাং স্পষ্ট থোঝা যায় থয, বেলিকরা দূর-দূরাবি সমুদ্র-যাত্রা কবর েযেসা-

োলর্িয করবতা এেং অবিক দ্রেয সংগ্রি করত। 

 

উপসংহার – ভারতীয় মুলি–ঋলষগি লিেযদৃলষ্টর দ্বারা পরবমশ্বর প্রিি 

লেশাি থেি রালশর জ্ঞািবক মািে কিযাবর্র িিয িশথি কবরলেবিি। এই 

জ্ঞাি থকেিমাত্র আধযালমিককতার লেিাবরই থশ্রষ্ঠ িয়, অেথনিলতক জ্ঞাি 

প্রিাবির থেবত্রও থশ্রষ্ঠ। বেলিকযুবগর সুেযেলস্থত সমালিক, অেথনিলতক 

এেং বিিলিি িীেি সম্বলেত লিকগুলির লিিশথি বেলিক সালিবতযর সবত্র 

সবত্র পাওয়া থগবে। বেলিক সমাি েযেস্থার সালেথক মূিযায়র্ কবর েিা যায় 

                                                           
58 ঋ.বেি-১০.৮৫.৩৪, ৯.৯৭.৫০, ৯.২২.৬, ১০.১০৬.১, ৯.১০৭.৭, ৮.২.১৬, অ. থেি-

১৪.২.৪১, ১৮.৪.৩১, বতলি. সং.-২.৪.১১.৬, বতলি.ব্রা.-১.৩.৭.১, শত.ব্রা.-৩.৪.৫.১৩-১৫, 

৫.২.৮.১ 
59 ঋ.বেি-১.৪৩.৫, ১.১১৭.৫, ৩.৩৪.৯, ৪.১০.৬, ৪.১৭.১১, ৬.৪৭.২৩, ৮.৭৮.৯ 
60 য্কামাবস্ত্ িুহুমস্ত্বিা অস্তু েয়ং সযাম পতবয়া রয়ীর্াম্। (ঋ.বেি-১০.১২১.১০) 
61 োি. সং.-৩০.৬, ৭, ১১, ১৭, ২০ 
62 ঋ.বেি-১০.৭৫.৮ 
63 ঋ.বেি-১.১২৬.৭, ৯.৮.৬, ১০.৭৫.৮, োি. সং.-২.২, অ.বেি-১৪.২.৬৬ 
64 ঋ.বেি-৪.২২.২, ৮.৬৭.৩, োি. সং.-১৩.৫০, শত. ব্রা.-১২.৫.১.১৩ 
65 ঋ.বেি-৮.৪৬.৩০ 
66 ঋ.বেি-৮.৪৬.২৮ 
67 ঋ.বেি-৮.৫৬.৩ 
68 ঋ.বেি-৮.১২.৮, ৯.৩৩.১ 
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থয, তৎকালিি সমবয় পালরোলরক সম্পকথ  অবিক সুদৃঢ় লেি, কারর্ 

পলরোবরর প্রধাবির (লপতার) আবিশ সকবিই থমবি িিত। লকন্তু তার 

পবরও সমাবি লকলচৎ অেেয় পলরিলেত িয়। তবে বেলিকিালতর 

মূিযবোধ লেি প্রশংসিীয়। এবির োসস্থাি, খািয-পািীয়, থপাশাক-পলরচ্ছি, 

িীেি-িীলেকা, উপািথ ি অবিকটাই উিতপযথাবয়র। থসই যুবগ অেথনিলতক 

অেস্থাও লেি অবিক উিত। মূিতঃ বেলিক অেথনিলতক েযেস্থার প্রধাি দুটি 

স্ত্ম্ভ, যো- কৃলষ এেং পশুপািি এেং এর পাশাপালশ েযেসা-োলর্বিযর 

গুরুত্বও যবেষ্ট লেি। বেলিকযুবগ ভারতীয় কৃলষর সমূ্পর্থ লেকাশ িবয় 

লগবয়লেি। ভারতীয় ধমথ, সমাি এেং সংসৃ্কলতবত কৃলষকাযথবক সবেথািম 

েবি স্বীকার করা িবয়বে- ‘কৃলষস্তু থিািমা েৃলিঃ’। পশুপািিও থসই 

সমবয় বেলিকবির কাবে একটি অিযতম িীলেকারূবপ পলরর্ত িবয় 

লগবয়লেি। বেলিকযুবগর অেথিীলত কৃলষ এেং পশুপািবির উপবরই 

লিভথ রশীি লেি। তাই বেলিকরা কৃলষর পাশাপালশ পশুপািিবকও গুরুত্ব 

লিবয়লেি। বেলিকযুবগ কৃলষর উপর লিভথ র কবর কৃলষসংিাি লশল্পায়বির 

সূিিা থয িবয়লেি, একো লিঃসিবি েিা যায়। কৃলষিাত পবর্যর উপর 

লিভথ র কবর কবয়কটি লেবশষ লশল্প থসইসময় গবড় উবঠলেি, এই গুলির 

মবধয েস্ত্রেয়ি লশল্প, িাোলশল্প, থসামরস লিষ্কাষর্, সুরা উৎপািি লশল্প এেং 

যবজ্ঞ েযেহৃত উপকরর্ লিমথার্ লশল্প। বেলিককালিি লশল্পগুলির মবধয 

েস্ত্রেয়ি লশবল্পর মিত্ত্বপূর্থ স্থাি লেি। বেলিক সমাি আলেথক লিক থেবক 

অবিক সমৃদ্ধশািী লেি। সুতরাং পলরবশবষ েিা যায় থয, বেলিক সমাি 

েযেস্থা, অেথনিলতক অেস্থা এেং বিিলিি িীেি পলরিািিা লেি তৎকালিি 

যুবগর এক উজ্জ্বি দৃষ্টাি। 
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