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ब्राह्मणसाहित्यम्
माया यादव
प्रवक्ता संसकृ त, रा. व. मा. वव. नाहड़, रे वाड़़ी, हररयाणा, भारत ।
प्रस्तावना
भारतवर्षे वहन्दधु ममस्य ये सहस्त्रशो ऩीवतवनयमााः, वववधव्यवस्थादयाश्र्च सवन्त। तेर्षां
वनरूपकााः आवदग्रन्थााः ब्राह्मणसावहत्यान्तर्मतााः सवन्त। ब्राह्मणावन वहन्दधू ममस्य
प्रधानस्त्रोतांवस सवन्त। धममस्य अवतप्राच़ीनं व्याख्यानमत्र प्राप्यते। ब्राह्मणसावहत्यं
वेदापरपयामयमवस्त। “मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्” इवत आपस्तम्बसत्रू ानसु ारे ण मन्त्र
इव ब्राह्मणावप वेदनामधेयम।् वनघन्टुवनरूक्तारौ वेद इव ब्राह्मणं मन्यते।
मननु ाsवप मन्त्रेण सह ब्राह्मणमवप वेद एव कथ्यते। ब्राह्मणग्रन्थेर्षु
सासं ाररकवियाकलापानां वणमनमवस्त। तथा च आध्यावत्मकववर्षयस्य र्म्भ़ीरं
वचन्तनमवप अवस्त। ब्राह्मणग्रन्थानां प्रधानववर्षयाः यज्ञानां प्रवतपादनं तथा च तेर्षां
ववध़ीनां व्याख्यानं वतमते- “यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमम”।
“ब्राह्मण” शब्दस्य वनष्पवताः “ब्रह्म” शब्देन तवध्दताथमक “अण” प्रत्ययं संयज्ु य
भववत। ब्राह्मणो वेदस्य इमावन व्याख्यानावन ब्राह्मणावन। मन्त्रो मननात्।
ब्राह्मणमवभधानात् । अथामत ब्राह्मणग्रन्थेर्षु ब्राह्मणाः वेदस्य वा व्यावहाररकं कथनं
वतमते।
ब्राह्मणशब्दस्याथमाः यज्ञोsवप भववत। अताः ब्राह्मणग्रन्थानां सम्बन्धाः ब्राह्मणा यज्ञेन
भववत। स्वरूपदृष्टया ब्राह्मणग्रन्थानां अवतप्रमख
ु ं वैवशष्टयं दव्यमवस्त1. कममकाण्डमाध्यमेन वेदमन्त्राणां व्याख्या अवस्त।
2. अत्र पाश्र्चात्यववदर्षु ाः र्द्यात्मकावन सवन्त ब्राह्मणावन।
ब्राह्मणेर्षु मैक्डोनलमहोदयस्य उवक्ताः उध्दरणयोग्यासग्रं हदृष्टया “ब्राह्मण” शब्दस्याथम भववत परु ोवहतानां यज्ञसम्बवन्धकथनानां
वादवववादानां च संग्रह।
अत एव संक्षेपेण वक्तंु शक्यते यत् ब्राह्मणं यज्ञववज्ञानस्य म़ीमांसां कममकाण्डस्य च
बहुववधां सरवणं प्रस्तौवत।
ब्राह्मणग्रन्थााः यज्ञानां वैज्ञावनकीं, आवधभौवतकीं तथा च आध्यावत्मकी म़ीमांसां
प्रस्तुत़ीकुवमन्ताः कममकाण्डववर्षयकााः ववश्र्वकोशााः सवन्त। ब्राह्मणं नाम
कममणस्तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थाः।
“नैरूक्तत्यं वेदमन्त्रस्य हवहनयोगः प्रयोजनम।्
प्रहतष्ठानं हवहिश्र्चैव ब्राह्मणं तहदिोच्यते।।”
इवत वाचस्पवतवमश्राः।
ब्राह्मणानां द्रष्टा आचायम इत्यच्ु यते। आश्र्वलायनर्ृह्यसत्रू े तेर्षामाचायामणां
र्णत्रयस्योल्लेखाः प्राप्यते1. माणडूकेयर्णाः
2. शाड्ख्यायनर्णाः
3. आश्र्वलायनर्णाः।
ब्राह्मणाचायामणां नामावन सवन्त-कहोलाः, कौर्ष़ीतकाः, महाकौर्ष़ीतकाः, भारद्वाजाः,
पैड्ग्याः, महापैड्ग्याः, सयु ज्ञाः, शाड्ख्यायनाः, ऐतरे याः, वाष्कलाः, शाकलाः, र्ाग्यमाः,

सजु ातविाः, औदवावहाः, सौजावमाः, शौनकाः, आश्र्वलायनाः च। चतुणाां वेदानां
पृथक- पृथक ब्राह्मणावन आसन।् प्रवतवेदम् उपलब्धब्राह्मणावन अधोवलवखतावन
सवन्तऋग्वेदस्य1. ऐतरे यब्राह्मण्
2. शाड्खायनम् अथवा कौर्ष़ीतवकब्राह्मण्
यजुवेदस्य3. तैवतऱीयब्राह्मणम-् (कृ ष्णयजव
ु ेदस्य)
4. शतपथब्राह्मणम् - (शक्ु लयजव
ु ेदस्य)
सामवेदस्य5. ताण्डयम् अथवा पञ्चववशब्राह्मणं
6. सामववधानब्राह्मणम्
7. आर्षेयब्राह्मणम्
8. दैवतब्राह्मणम्
9. उपवनर्षदब्र
् ाह्मणं (मन्त्रब्राह्मणं, छान्दोग्योपवनर्षदब्र् ाह्मणम)्
10. वंशब्राह्मणम्
11. सवं हतोपवनर्षदब्र
् ाह्मणम्
12. जैवमऩीयब्राह्मणम।्
अथवववेदस्य13. र्ोपथाब्राह्मणम।्
चतुणाां वेदानामाहत्य त्रयोदश ब्राह्मणावन वतमन्ते। तेर्षां संवक्षप्ताः पररचयाः अत्र िमशाः
प्रस्तयू ते1. ऐतरेयब्राह्मणम-्
ऋग्वेद़ीयब्राह्मणेर्षु सवमप्रथमं उल्लेखऩीयाः ग्रन्थाः ऐतरे यब्राह्मणम् एव अवस्त। अस्य
रवचयता ऋवर्षाः मह़ीदासाः ऐतरे याः मन्यते। अवस्मन्ग्रन्थे अष्टौ पवञ्चकााः सवन्त।
प्रवतवञ्चकायां पञ्चाध्यायााः सवन्त। सवे वमवलत्वा चत्वाररंशदध्यायााः सवन्त।
अवस्मनग्रन्थे पञ्चाश़ीत्यवधकवव्दशतं कवण्डकााः सवन्त। अवस्मन् ग्रन्थे होतृनाम्नाः
ऋवत्वजाः वववशष्टकायमकलापानां ववशेर्षवववरणं वतमते। इदं सोमयार्स्य
बहुववधस्वरूपस्य तथा तस्य इवतहासस्य प्रदशमने अत़ीव र्ौरवमावहवत।
ऐतरे यब्राह्मणस्य वतस्त्राः व्याख्यााः समपु लभ्यन्ते।
1) सायणकृ तभाष्यम्
2) र्षड्र्ुरूवशष्यरवचता “सख
ु प्रदा” नाम्ऩी लघव्ु याख्या।
3) र्ोववन्दस्वावमनाः अप्रकावशता व्याख्या।
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2. शाड्खायनब्राह्मणम-्
शाड्खायने वकञ्च कौर्ष़ीतकीब्राह्मणे वत्रश
ं त् अध्यायााः खण्डेर्षु ववभक्ता सवन्त।
खण्डानां सड्ख्यााः – 226 अवस्त। खण्डाभ्यन्तरे द़ीघमर्द्यमवस्त। अवस्मन् ग्रन्थे रूद्रस्य
वववशष्टा मवहमा ववणमता अवस्त। साः देवेर्षु ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः च अमन्यत।
“रुद्रो वै ज्येष्ठश्र्च श्रेष्ठश्र्च देवानाम।् ” (25)
3. तैहिरीयब्राह्मणम-्
तैवतऱीयब्राह्मणं कृ ष्णयजवु ेद़ीयशाखायााःउपलब्धब्राह्मणग्रन्थोsवस्त। अस्य पाठाः
स्वरयक्त
ु ाः लभ्यते। फलताः इदं वनतान्तं प्राच़ीनं प्रत़ीयते। अयं ग्रन्थाः वत्रर्षु काण्डेर्षु
ववभक्ताः। प्रथम- वदव्त़ीयकाण्डयोाः अष्टावष्टावध्यायााः सवन्त। तथा तृत़ीयकाण्डे
दव्दशाध्यायााः सवन्त। अस्य अवान्तरखण्डाः “अनवु ाक”
इवत नाम्ना ख्यातोsवस्त।
तैवतऱीयब्राह्मणे अनेका ऋचाः ऋग्वेदात् समद्ध
ु तृ ााः सवन्त। अत्र ब्राह्मतत्वस्य संड्केताः
अववस्मरण़ीयशब्देर्षु कृ ताः अवस्त । नास्द़ीयसक्त
ू स्य ( ऋ.-10/129) मन्त्राणां
वववनयोर्ाः सामान्ये उपहोमकममवण अवस्त। अवस्मन् ब्राह्मणे सामवेदाः समस्तानां
वेदानां श़ीर्षमस्थाऩीयो मन्यते “मवू तमस्तथा वैश्यस्य उत्पवताः ऋग्वेदात्, र्वतस्तथा
क्षवत्रयस्य उत्पवताः यजवु ेदात् ज्योवतर्षस्तथा ब्राह्मणस्य उत्पवताः सामवेदात्, इवत
उक्त्वा सामवेदस्य श्रेष्ठत्वम् अनेन ब्राह्मणेन स्थावपतम।् परु ाणेर्षु उवल्लवखतानां
अवतारकथानां ब़ीजम् अत्र समपु लब्धं भववत। वाराहवतारस्य स्पष्टताः संड्केत
ग्रन्थेsवस्मन् प्राप्यते”।
4. शतपथब्राह्मणम् –
ब्राह्मणग्रन्थेर्षु शतपथब्राह्मणं सवामवधकमहत्वपणू ां ववपुलकायं ब्राह्मणमवस्त। इदं
यार्ानष्ठु ानस्य सवोतमाः प्रवतपादकाः ग्रन्थाः। यजवु ेदस्य् दव्योाः (काण्वमान्धयवन्दन)
शाखयोाः शतपथब्राह्मणमपु लब्धमवस्त। माध्यवन्दनशतपथब्राह्मणे काण्डानां सडं ् ख्या
14 कवथता। अत्र शतमध्यायााः ववद्यन्ते। प्रपाठकानां संड्ख्या 68, ब्राह्मणानां
सडं ् ख्या 438 तथा कवण्डकानां सडं ् ख्या 7624 वतमते। काण्वशतपथे 17 काण्डावन,
108 अध्यायााः, 435 ब्राह्मणावन, 6806 कवण्डकाश्र्च सवन्त। शतपथब्राह्मणस्य
सम्बन्धाः शक्ु लयजवु ेदेन सह अवस्त।
5. ताण्डयब्राह्मणम-्
इदं सामवेदस्य प्रधानं ब्राह्मणमवस्त। तावण्डशाखाताः इदं सम्बध्दम।् अवस्मन् ब्राह्मणे
पञ्चववंशवताः अध्यायााः सवन्त, तेन पञ्चववंशनाम्ना तथा ववशालकायत्वेन
महाब्राह्मणनाम्ना ख्यातमवस्त एतद।् इदं ब्राह्मणं यार्ानष्ठु ानेर्षु उग्दातृणां
तत्कायामणाञ्च
ववपल
करोवत।
अवस्मन्
ब्राह्मणे
ु म़ीमांसां
यज्ञ़ीयप्रधानववर्षयमाधाऱीकृत्य वववभन्नानां ब्रह्मवाद़ीनां मतस्योल्लेखाः समपु लब्धो
भववत। वववभन्नाचायामणां मतानां खण्डनं कृ त्वा स्वाभ़ीष्टस्य स्थापनमवप वियते अनेन
ब्राह्मणेन। ताण्डयब्राह्मणे व्रात्ययज्ञस्य वणमनमेकाः महत्वपणू माः ववर्षयाः अवस्त।
ताण्डयब्राह्मणस्य सप्तदशाध्यायस्य प्रथमखण्डे व्रात्यानां वेर्षभर्षू ायााः आचरववचारस्य
च ववर्षये बहुमल्ू यपदाथामनां वनदेशो वमलवत। अयं वनदेशाः धावममकदृष्टया ववशेर्षरूपेण
महत्वमादधावत। प्रवास़ी - आचारववह़ीनाः आयमाः एव व्रात्यनाम्नsवभज्ञायते। अस्य
व्रात्यस्य चत्वाराः भेदााः सायणभाष्ये वमलवन्त। एतेर्षां दोर्षमक्त
ु ये वववभन्नयज्ञानां
ववधानं ताण्डयब्राह्मणे दृश्यते। ब्राह्मणयर्ु ़ीनभौर्ोवलकज्ञानाय अवप अस्य ब्राह्मणस्य
प्रकृ ष्टा उपयोवर्ता अवस्त। अस्य ब्राह्मणस्य भौर्ोवलकक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं तथा सरस्वत्यााः
मण्डलमवस्त। इदं क्षेत्रं स्वर्ां इव मन्यते। ववनशनाः, प्लक्ष, प्रास्त्रवणाः, यमनु ा इत्याद़ीनां
भौर्ोवलकस्थानानां वनदेशाः ताण्डयब्राह्मणे समपु लभ्यते।
6. सामहविानब्राह्मणइदं सामवेदस्य अन्यतमं ब्राह्मणमवस्त। अवस्मन् ब्राह्मणे अवभचाराय, ग्रामात्
वनष्कासनाय, शत्रूणां ववनाशाय, धनाजमनाय, नानाववधानानाम् उपद्रवानां शमनाय च

सामर्ामेन सह कवतपयस्य वववशष्टानुष्ठानस्य ववधानमवस्त। अस्य ब्राह्मणस्य
वणमनशैल़ी न पनु रुवक्तप्रधाना न चात्यन्तसवं क्षप्ता अवस्त। अवस्मन् ब्राह्मणे
प्रकरणत्रयमवस्त।
प्रथमे प्रकरणे कृ च्र - अवतकृ च्राद़ीनां स्मृवतर्षु बहुशाः ववणमतव्रतानां वणमनं भववत।
परु ाणेर्षु ववणमतव्रतानां मल
ू मवप अवस्मन् ब्राह्मणे समपु लब्धं भववत, यथा-जले वस्थत्वा
कस्यावप वववशष्टमन्त्रस्य जपेन वववशष्टफलस्य प्रावप्तभमववत। अवस्मन् ब्राह्मणे
काम्यप्रयोर्ाणां तथा ववववधप्रायवश्र्चतानां ववधानमवप वृवध्दं प्राप। अयं ब्राह्मणग्रन्थाः
धममसत्रू ाणां पवू मप़ीवठका अवस्त।
7. आर्षेयब्राह्मणम-्
इदं ब्राह्मणं सामवेदस्य अनि
ु मण्यााः कायां करोवत। अयं ग्रन्थाः वत्रर्षु प्रपाठके र्षु तथा
दव्यश़ीवतखण्डेर्षु ववभक्तोsवस्त। इदं ब्राह्मणं सामर्ायनस्य प्रथमप्रचारकाणां ऋर्ष़ीणां
वणमनं करोवत। तेन इदमैवतहावसकदृष्टया महत्वपणू ममवस्त तथा च सामर्ायनस्य
वैज्ञावनकानश
ु ़ीलने महद् उपादेयमवस्त।
8. दैवत (दैवताध्याय) ब्राह्मणम् –
सामवेद़ीयब्राह्मणेर्षु इदं लध्वाकारमवस्त। अवस्मन ग्रन्थे खण्डत्रयमवस्त। प्रथमखण्डे
देवतानां वणमनमवस्त। वदव्त़ीयखण्डे छन्दसां देवतााः तथा तेर्षां ववशेर्षवणमनमवस्त।
तृत़ीयखण्डे छन्दसां वनरुक्तयाः सवन्त। अयं खण्डाः भार्षाशास्त्रदृष्टया अत़ीव महत्वपूणमाः
अवस्त। अत्र छन्दसां नाम्नां वनवमचनमत़ीव प्रामावणकऱीत्या सम्पावदतमवस्त।
र्ायत्ऱीछन्दसां नाम्नाः अथोsवस्त-स्तुत्यथमक “र्ै” धातोाः वनष्पन्नं देवतानां प्रशंसकात्
तथा वेदसमदु ायस्य र्ानकतमाःु ब्राह्मणात् समत्ु पन्नं छन्दाः। अनेन प्रकारे ण अन्येर्षां
छन्दसामवप वनवमचनं समपु लभ्ये।
9. उपहनर्षदब्राह्मणम्
इदं ब्राह्मणं प्रपाठके र्षु ववभक्तमवस्त। अवस्मन् द्वौ ग्रन्थौ सवम्मवलतौ स्ताः- मन्त्रब्राह्मणं
तथा छान्दोग्योपवनर्षदब्राह्मण।्
1) मन्त्रब्राह्मण-् अस्यापरं नाम छान्दोग्योब्राह्मणमवस्त। अवस्मन् द्वौ प्रपाठकौ स्ताः।
प्रवतप्रपाठकमष्टौ खण्डावन सवन्त। इदं ब्राह्मणं र्ृह्यसंस्कारे र्षु प्रयक्त
ु मन्त्राणां एकं
सष्ठु ु -सग्रं हमवस्त।
2) छान्दोग्योपवनर्षदब्राह्मण्- -उपवनर्षदब्राह्मणस्य अवन्तमााः अष्टप्रपाठकााः एव
छान्दोग्योब्राह्मणमवस्त। प्राथवमके र्षु पञ्च प्रपाठके र्षु ब्राह्मणलक्षणं तदग्रे वत्रर्षु
प्रपाठके र्षु उपवनर्षल्लक्षणं चावधकतया संड्घटते। अस्य अनेकावन संस्करणावन
भार्षान्तरे र्षु बभवू ाः।
10. वंशब्राह्मणम्
इदं ब्राह्मणं स्वरूपदृर्षटया लघ्वाकारमवस्त। अवस्मन् ग्रन्थे खण्डत्रयमवस्त। अवस्मन्
ब्राह्मणे सामवेद़ीयाचायामणां वंशपरम्परा संड्कवलता अवस्त। प्राच़ीनानां ऋर्ष़ीणां
पररचायणे इदं ब्राह्मणमत़ीव उपकारकं भववत। 1873 ख्ऱीष्टाब्दे कोलकातानर्ऱीताः
उर्षानावम्न पवत्रकायावमदं ब्राह्मणं सत्यव्रतसामाश्रम़ीमहोदयेन प्रकावशतम।् तदनन्तरं
1965 ख्ऱीष्टाब्दे वत्ररुपवतस्थ – के न्द्ऱीयसंस्कृ तववद्याप़ीठेन अयं ब्राह्मणमग्रन्थाः
प्रकावशताः।
11. जैहमनीयब्राह्मणम्
इदं ब्राह्मणं सम्पणू मरूपेण अद्याववध न उपलब्धम।् शतपथब्राह्मण् इव जैवमऩीयब्राह्मणं
ववपल
ु कायमास़ीत।् अयं ग्रन्थाः र्ायत्र्यपु वनर्षद् इवत नाम्ना प्रख्यातोsवस्त।
अस्य ग्रन्थस्य संपादनं डा0 ओटमलमहोदयेनाःअमेररकाताः कृ तम। डा0
कै लेणडमहोदयाः अस्य ववशेर्षांशान् जममनभार्षायाम् अनद्यू प्रकाशनमकरोत्। डा0
रघवु ़ीराः अस्य महत्वपणू मस्य ब्राह्मणस्य प्रकाशनं ख्ऱीष्टाब्दस्य 1954 ईसव़ीये नार्परु े
अकरोत।्
191

International Journal of Advanced Research and Development

12. सहं ितोपहनर्षद् ब्राह्मणंम्
इदं ब्राह्मणं सामार्ायनस्य वववरणप्रदाने स्वकीयं र्ौरवम् आवहवत। सवं हतायााः
उपवनर्षद् अथामत् संवहतायााः रहस्यप्रवतपादकम् इदं ब्राह्मणं सामवेद़ीयब्राह्मणेर्षु
वैवशष्टयं स्थापयवत। अवस्मन् ब्राह्मणे पञ्च खण्डावन सवन्त। प्रवतखण्डं सत्रू ेर्षु
ववभक्तमवस्त। प्रथमखण्डे वत्रववधर्ानस्य संवहतायााः स्वरुपस्य फलस्य च
वववरणमवस्त।
संवहता वत्रववधा-(क) देवहूसंवहता, (ख)वाक्शबहू संवहतााः, (र्)अवमत्रहूसंवहता इवत।
तासु प्रथमसंवहता कल्याणकाररण़ी अवस्त वदव्त़ीयतृत़ीय- खण्डयोाः र्ानसंवहतायााः
वववध-स्तोभ-अनल
ु ोम-प्रवतलोम-स्वराद़ीनां व्यापकं प्रवतपादनमवस्त।
13. गोपथब्राह्मणम्
अथवमवेदस्य एकमात्रं ब्राह्मणं र्ोपथब्राह्मणमवस्त। अस्यव्दौ भार्ौ स्ताः।
1. पव
ू मर्ोपथब्राह्मण।्
2. उतरर्ोपथब्राह्मण।्
प्रथमे पञ्च प्रपाठकााः वदव्त़ीये र्षट् प्रपाठकाश्र्च सवन्त। प्रपाठकानां ववभाजनं
कवण्डकासु अभवत्। कवण्डकानां संड्ख्या 258 वतमते। ब्राह्मणसावहत्ये अयं ग्रंथाः
उतरकावलकी रचना मन्यते। अवस्मन् ब्राह्मणे अथमववेदस्य मवहमा स्वभावताः ऱ्ीयते।
पवू मर्ोपथब्राह्मणस्य प्रथमप्रपाठके ओकं ारस्य तथा र्ायत्र्यााः मवहम्नाः सष्ठु ु वणमनमवस्त।
वदव्त़ीयप्रपाठके ब्रह्मचाररणाः वनयमानां वववशष्टं वणमनमवस्त। तृत़ीयप्रपाठके यज्ञस्य,
चतुणामम् ऋवत्वजां कायमकलापस्य च वणमनमवस्त। चतुथमप्रपाठके ऋवत्वजां द़ीक्षायााः
वववशष्टं वणमनमवस्त। पञ्चमप्रपाठके प्रथमताः सवं त्सरसत्रस्य वणमनमवस्त। तदनन्तरम्
– अश्र्वमेध- परुु र्षमेध- अवग्नष्टोमावदयज्ञानामवप वववरणमवस्त।
उतरर्ोपथब्राह्मणस्य ववर्षयवणमनं न तावदेव सव्ु यववस्थतमवस्त। तथावप अयं भार्ाः
बहुववधानां यज्ञानां तथा तत्सम्बध्दानामाख्यावयकानाम् उल्लेखेन ववद्वदश्् याः
पवू ोपेक्षया अवधकं रोचते। र्ोपथब्राह्मणस्य रचवयता र्ोपथऋवर्ष अवस्त। अवस्मन्
ग्रन्थे कवतपयानाम् अवभनवववचाराणां संड्कलनमवस्त। अस्य अवन्तमखण्डे अथवमणाः
ववपल
ु ा प्रशंसा वमलवत। वेदमन्त्रस्य उच्चरणात् पवू मम ओकं ारस्य उच्चरणां कतमव्यम।्
भार्षाशास्त्रदृष्टया र्ोपथब्राह्मणस्य संड्केतााःमहत्वपणू ामाः सवन्त।

192

