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ঈপহিদের িহিিত্ত্ব  ব্যসব্সহরও চব্িদব্সধ
ওঽষ্ণ ধব্র
ওসর ধযসপও, ংস্কঽি হব্ভসক, রসমপরসট ওদচ
Abstract
Upanishad is the concluding portion of the veda. This is called jnanakanda . Ethics means
moral principle or system which controls man’s behavior. Upanishdic ethics is very
important in our everyday life. Man are rudderless in his practical life. In this short article
I want to highlight the basic features of ethics of the Upanisad in one side, and in another
side I want to show how the ethics of the Upanishad reflects the everyday life or livelihood
of the individual in their lifestyle. An individual can represents himself as a spiritual
personality if he fully realize the aim or goal of the ethics of the Upanishad. in this short
Discourse would like to also focus the non –dualistic concept which is a important subject
matter of Upanishad to show the actual impact of ethics of the Upanishad in our lifestyle.
Keywords: Upanishad, Veda, Moral principle, Dualistic concept, Nititatva.

‚দিস মস দকময়
িমদস মস জচযসহিকগময়
মঽদিযসমগসষমঽিং কময়।‛1
ৎ জেদও ৎ-এর পদে হিদয় ঘ, ন্ওসর জেদও অদসর হভমদঔ হিদয় ঘ, এব্ং মঽিয জেদও মঽদির
রসদচয হিদয় ঘ- ঊহর এআ ব্সণ হৃেদয়র ন্তঃস্থদর হঘর অওহি, জযঔসদি চব্ হঘর মক্ত, জযঔসদি হঘর লসহন্তর
রসদচয চব্ কমি ওরদি পসদর। ন্তদরর এআ ‘মদির মসি’হটর দে িসর জযসক হঘরওসদর। এআ জযসক যঔিআ হঙন্ন
য়, িঔিআ জ ব্ড় এওস। হভিদরর জআ মসিহটর দে ব্সআদরর অহমর ংখসদিআ অচ চব্দির দিও রুক্ষ
মযসর ন্মঔি দি য় মসিদও। মসধসদির পে ঔুঁচদি হকদয় দিও ময় চব্দির ম়য সহরদয় যসয়। দুর
জেদও মসসকদরর মদিস মঽিয সিঙসহি জেয় “

‚দকস অমসর এআ চব্দির জল পহরপ়ণগিস
মরণ, অমসর মরণ িহম ও অমসদর ওেস।‛2
েযচসি হলশু জেদও ব্ঽদের মসিহওিস অচ ঈগ্র, যসহিও ভযিসর যসহঘি ওঙ্ক মসিদর ঈগ্র মসিহওিসদও
প্রহিদযসহকিসর সুঁহড়দি েসুঁড় ওহরদয় হেদয়দঙ। ধধদযগযর পরক্ষসয় জ অচ িত্তণগ, অেদলগর মসপওসহিদি মসি
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অচ হেদলসরস, লি লি সম্রসদচর ভগ্নদল পদর যসুঁরস মসচদও এহকদয় হিদয় ঘদদঙি, িসুঁরস অচ রণদুন্দহভর
ওরস গ্রসদ অব্ে। ‘পদের পসুঁঘস’র প জয ম্পদওগর ব্সুঁধদি অশ্রয় জপদয়হঙ হেহের ব্ঽহিদভচস অুঁঘদর
অড়সদ, জআ ম্পদওগর চিয মসি অচ স-হপদি ওদর। দেগর হব্হিমদয় সহি য় ম্পদওগর হমদেয ব্সুঁধি,
এআ মসদচর মসি অচ িযআ ব্ছদি পসদর িস িসরস চহব্ি মঽি। জআ মসদচর মসিদও অচ ড়সআ ওরদি য়
হিদচর হিত্ব রক্ষসর চিয, এআ ওহঙ্কি ঈগ্র ধধযগয মসিহওিসর ওযসিসদর মসচ অচ িব্ধ, চব্ি অচ
কহিি।
এওহেদও ম্পদওগর হমদেয ব্সুঁধি িযহেদও িযহেদও স্বসেগ-পরসদেগর দ্বন্ধ, এরআ মসদছ হংস, িসলস চব্িদও
গ্রস ওরদঙ পদে পদে। িসআ হিরসিন্দময় চব্ি মহক্তর চিয সসওসর ওরদঙ ক্ষদণ ক্ষদণ। অব্সর অধযসহিও,
অহধদভৌহিও, অহধধেহব্ও দুঃদঔর যসুঁিসওদ হপণরি মসি প্রহিহিয়ি মহক্তর ঈপসয় জঔসুঁদচ। হওন্তু মহক্ত জওসেসয় ?
হওভসদব্ দুঃঔ ঙসড়পত্র পসয় চব্ি জেদও? এ মযসর মসধসি মসিব্সন্তদর হওদয় েসওস মসিহও হব্দেদণআ ম্ভব্।
জয িভহি ব্সআদরর িযসয়-িযসঘসদরর িব্র প্রহিব্সে ওদর দিযর পদে চব্িদও পহরঘসহি ওদর। অর চব্ি
িঔি জকদয় দি “‚িস চসহি জওি জর এিহেি পদর চসহকয়স ঈদিদঙ প্রসণ‛3 হৃেদয়র ন্তঃস্থদ হওদয় েসওস এআ
িভহিআ ধিহিও েলগি। িযভসদব্ ব্স যসয়, এআ ধিহিও হিয়ম ন্তরসিস ব্স হব্দব্দওরআ অদেল, যস িসর হভিদরর
জআ ‘অহম’র দ্বসরস ঘসহি। িহিদব্সধআ চব্দির িযিম জওসরও। জআ িহিদব্সদধ যঔি ঊহর মসিহওিসর জঙসুঁয়স
সদক িঔি িস িহিিদত্ত্ব পহরণি য়। এআ িহিিদত্ত্বর ঘরম  পরম পহরণহি খদটহঙ ধব্হেও যদকর হন্তমদগ্ন
হব্ওহলি ঈপহিদের ন্তরসদ। জযঔসদি ঊহরস চব্দির ভসদস“মন্দ ও িভ়হির দে জব্েসদন্তর িত্ত্বদও
হমহলদয় ব্যসব্সহরও চব্দির রসয়ি ধির ওদরদঙি।
ঈপহিদ চব্িঘদের হন্তম িভ়হি। গুরুর পসেম়দ ঈপদব্লি ওদর হলয চব্দির রযময় িত্ত্বগুহর
িন্সি ওরি, িসআ ঈপহিদ রযহব্েযস িসদম হভহি। চব্দির দ্বন্ধ, ংখসি, িসলস, স্খি আিযসহে মসিহও
ব্ঽহত্তগুহর দ্বসরস মসি যঔি হব্পযগি, হিও িঔিআ িহিিদত্ত্বর সি ধদর জ পদে জেদর, িসআ ঈপহিদে িহিিদত্ত্বর
গুরুত্ব ম। পহিহেও িহিিদত্ত্বর ন্তরসদ ব্িগমসি ওযসিসরগ্রি মসচ হওভসদব্ মহক্ত জপদি পসদর, িসআ
ব্িগমসি পদত্রর সরসৎসর।
প্রেদমআ অহ, ইদলসপহিদের সমসহচওিসয়, জঔসদি প্রেদমআ এও হঘরন্তি লহক্তর দ্বসরস মসচদও জব্ুঁদধ
জেয়সর আহেি জমদ। জয মসদচর মসি চন্ম জেদও মঽিয পযগন্ত হত্রহব্ধ দুঃদঔর (অধযসহিও, অহেধেহব্ও,
অহেদভৌহিও) যসুঁিসওদ হপদঙ, অর িযহেদও মহক্তর চিয সসওসর ওরদঙ। হওন্তু হিদচর মহক্ত দচ ম্ভব্
িয়। এওহট প্রঘহি কল্প অদঙ, এওব্সর এও ব্ক্তস ভসণ জেদব্ি ব্দ মদে ঈিদি, মদে ঈদিআ ভসণ িস হেদয়আ
অব্সর জিদম এদি, িসরপর ও জশ্রসিসদের এওহট খদর হিদয় হকদয় হওঙ জেসসদিস জব্দি হিদচদের িসম হদঔ
মসহটদি জেদ পিরসয় হিদচর হিদচর িসম জঔস জব্ি ঔুঁচদি ব্দি। হওন্তু হওঙক্ষণ জঔসদি হব্লঽঙ্খিস ঽহি
, জও িসুঁদের হিদচরদের িসম জঔস জব্ি জপ িস। ব্দলদ ব্ক্তস ব্দি, জযদওসদিস এওহট ওদর জব্ি
িদ িসদি যসুঁদের িসম জঔস অদঙ িসুঁদের সদি হেদি। িসদি হওঙক্ষদণর মদধযআ প্রদিযদও িসুঁদের িসম জঔস
জব্ি সদি জপদি। ব্ক্তস জব্সছসদি ঘসআদি হিদচর ঔ হিদচর মদধয িয়, পদরর মদধয হিহি। িরসং
মসিব্ওযসদণর মধয হেদয়আ জআ মহক্তর জঔসুঁচ জমদ, জযঔসদি জ হিদচদও পদরর মদধয িভব্ ওদর-‚যস্তু
র্ব্গসহণ ভিসিযসিদিযব্সিপলযহি‛। প্রদিযও মসিআ মহক্তর হধওসর, লসস্ত্রমদি ঘরসহল ক্ষ প্রচসহি পহরভ্রমদণর পর
চব্ হিদচর এব্ং পদরর ওযসদণর চিয মিযদে সভ ওদরদঙ, যস িসর চব্দির জশ্রষ্ঠ ঈপসর । মসি জওসদিস
হব্দল অওঽহির িসম িয়, িসর মদধয অদঙ ৎ-ৎ, ওিগব্য-ওিগব্য, ভসদস-মদন্দর হব্ঘসরদব্সধ, যস িসহে 
ইশ্বরপ্রেত্ত। এআ হব্ঘসরদব্সধদও গুরুত্ব হেদয়আ মসি জ্ঞসি-ওমগ-ভহক্তর সসদযয পদরর ওযসণ সধি ওদর হিদচর
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মহক্তর পদে ঈত্তরণ খটসদি পসদর । ংদব্সধ মসিদও মহক্ত জেদও পেভ্রি ওদর জআ ং িযসদকর আহেি জমদ
ঊহওদে ‚জিি িযদক্তি ভঞ্জেস‛ িরসং ধব্রসদকযর পদে মহক্তর পে জেহঔদয় হরণ্ময় পসদত্রর ন্সি হেদয়দঙি
ঈপহিদ ঊহরস।
ইদলসপহিদের মদি জ্ঞসি-ওমগ-ভহক্তর মধয হেদয় জয ংওসর ধ্বংদর ওেস ব্স দয়দঙ িস জওদিসদপসহিদর
ঈপসঔযসদির অড়সদ ব্হণগি, জেব্সর ংগ্রসদম ংওসর জেব্িসদের হিওট ঈপহস্থি দয় ব্রহ্ম িসুঁর স্বরূপ
হঘহিদয়দঙি, চসহিদয়দঙি ংওসদরর প্রওঽি ে পরসচয়। মসচ জব্ুঁদঘ েসদও িযসক  জভসদকর আমসরদিআ, হওন্তু
জআ জভসক ওিঽগত্বি, জয জভসদক ন্নযস জঘসদরর সমদি মসেসিি ওদর, জআ জভসদক েসদও িস জওসদিস জলসও, েসদও
িস জওসদিস জমস, এআ জলসও  জমসদর উদেগ ঊহ িভব্ ওদরি ‚িরহি জলসওং অিহব্দ।‛
এআ জয ব্ হওঙদও পসয়স, ব্ হওঙদও জভসক ওরস, এর চিয এওটস ম়য হেদি য়। চব্ি অমদের িয়, িস
পরমসিসর অিদন্দর চিযআ, িরসং চব্ি হেদয় ম়য জেয়সর েগ ধসর ওদর ঊণ জলসধ ওরস। িসআ চব্দির এমি
হওঙ িভ়হি হেদয় যহে িসর ম়য হেদি পসহর িদব্আ িস সেগও । হব্ধসিস অিদন্দর প্রওসলআ  চড়-চকৎ। িরসং
িসুঁর অিদন্দআ অিহন্দি য়স, দুঃদঔ দুহঔ য়স “ এ ব্আ িসর ম়যদব্সদধর পহরঘয়। যস ঈপহিদের পসিসয়
ধ্বহিি দয়দঙ।
মগ্র ঈপহিদের ম় িত্ত্বআ  অিস, ব্রহ্ম এব্ং জআ অিস  ব্রদহ্মর এওত্ব সধি। মহগ অরুহণ পত্র
জশ্বিদওিদও চকদির ঽহিিত্ত্ব ব্ণগিস ওরদি হকদয় ব্দি‚দেব্ জসদমযেমগ্র অদেওদমব্সহদ্বিয়ম্। িধেও অহুরদেদব্েমগ্র অদেওদমব্সহদ্বিয়ং িস্মসেিঃ
জ্জসয়ি।4
েগসৎ জ জসময, চকৎ ঽহির প়দব্গ এও  হদ্বিয় ৎ রূদপ হব্েযমসি হঙ এব্ং জঔসি জেদওআ চকদির
ঽহি। এআ ঈপদেল জেয়সর পর অরুহণ পিরসয় প্রশ্ন িদি-‚ওঽিস্তু ঔ জৌদমযব্ং যসহেহি জসব্সঘ ওেমিঃ
জ্জসদয়দিহি।‛ েগসৎ ৎ ব্স ল়িয জেদও এআ পহরেঽলযমসি ব্সিব্ চকদির ঽহি হওরূদপ দব্? ঈত্তদর ব্স যসয়,
ঽহির প়দব্গ ৎ জওঈ হঙদি, হিহি এও  হদ্বিয়-‚দেব্ জসদমযেমগ্র অমদেওদমব্সহদ্বিয়ম্।‛ জআ ৎ িত্ত্ব
ঽহির প়দব্গ আচ্ছস ওরদি, অহম এও অহঙ, ব্হু রূদপর দ্বসরস জসও ও ঽহি ওহরব্-‚ ইক্ষি জসওসন্ন ঽচস
আহি।‛5 িসরপর িসুঁর আচ্ছস জেদওআ জিচ ঽহি  এব্ং জআ জিচ আদি- ‚িেদপসষঽচি‛, পদর জআ চ জেদও
ন্ন ঽহি । পিরসয় প্রশ্ন  ৎস্বরূপ জিদচ পহরণসম প্রসপ্ত দ জআ ৎ-স্বরূদপর শুেত্ব অর েসও হও ? ঈত্তদর
ব্স যসয় ৎ-িত্ত্ব জেদও জিচিত্ত্ব ব্স জিচিত্ত্ব জেদও চিত্ত্ব ঽহি দ জআ ৎ-স্বরূদপর জওসদিস সহি য় িস।
ওসরণ জআ ৎ পেসেগ হঘৎ - হঘৎ-রূদপ পহরণি য়স দত্ত্ব হিহি ঔণ্ড েসদওি, ওসরণ ঈপহিেসিসদর হিহি
ঔণ্ড িন্ত-

‚ুঁ প়ণগমেঃ প়ণগহমেং প়ণগসৎ প়ণগমেঘযদি
প়ণগয প়ণগমসেসয় প়ণগদমব্সব্হলযদি।‛6
জআ ঔণ্ড িন্ত িত্ত্ব হত্রব্ঽি ওরদণরর মধয হেদয় িসমরূদপ হভব্যক্ত দি। ঈপহিদের এআ ভসব্িস
িসদর চকদির ণ-পরমসণর মদধযআ জআ পণগ ব্রদহ্মর ব্স। জব্েসদন্তর এআ ঔণ্ডদব্সধ জেদও যঔি চব্ িভব্
4
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ওরদব্ ওসদরস সদে জভে জিআ, এওটস িঽদণর চব্দির যস ম়য, অমসর চব্দির ম়য হিও িসআ আ, িঔি চব্দির
ও হংস দ্বদন্ধর উদধ্বগ ঈদি জ িভব্ ওরদব্-

‚যস্তু র্ব্গসহণ ভ়িসিযসিদিযব্সিপলযহি।
র্ব্গভ়দি ঘসিসিং িদিস ি হব্চগুপ্সদি।‛7
েগসৎ যঔি চব্ ওদর মদধয হিদচদও িভব্ ওরদব্ এব্ং ও চব্দও হিদচর মদধয িভব্ ওরদব্, িঔি
হংস দর হকদয় হংভসদব্ িসর হৃেয় প়ণগ দব্। এআভসদব্ পহিহেও অেলগদও িহিিদত্ত্বর েঽহিদি হব্ঘসর
ওরদ জেঔস যসয়। ঈপহিদের ঔণ্ডদব্সধ জেদও হংসিদত্ত্বর চন্ম য়, যস চব্দও ধিহিও হেও জেদও মঽে ওদর
জিসদ। ঈপহিদের এআ িসহত্ত্বওভসব্িস ব্যসব্সহরও চব্দি সধিসয় রূপসহন্তি দয় দি।
স্বসেগ-পরসদেগর দ্বদন্ধ মসি অচ হেদলসরস। ক্ষদ্র স্বসদেগর হব্হিমদয় জ অচ ব্ঽত্তর স্বসেগ চসঞ্জহ হেদি প্রস্তুি।
জ ভদ যসয় জয পরসদেগর মদধযআ হওদয় েসদও ব্যহক্তকি দিও ব্ড় স্বসেগ। জয স্বসেগ প়রদণর চিযআ ধমত্র খর জঙদড়
ন্নযস দয়দঙি, অব্সর িহঘদওিস এওআ স্বসেগ প়রদণর চিযআ যদমর প্রদসভি িযসক ওদরদঙি। িসআ ব্স যসয়
জহেদির মসদচ স্বসেগ পরসদেগর দ্বদন্ধর ব্সি খদটহঙ ঈপহিদের ধদ্বি ভসব্িস জেদও। ব্হেব্ঽহত্তর সসদযয
হৃেয়ব্ঽহত্তদও ঈেসর ওরদি হলহঔদয়দঙি ঈপহিদ ঊহরস। িসুঁদের মদি জপ্রম, প্রহি, জে আিযসহে হৃেয়ব্ঽহত্তর প়ণগ
ব্সুঁধদি স্বসেগ-পরসদেগর দ্বন্ধ দর হকদয় চব্-ব্রদহ্মর ঐওযত্ব ঔুঁদচ পসয়স যসয়। এওসন্ত স্বসেগপর চব্ জেদর ব্সুঁধদি
পরসহচি য়, মস জযমি িসুঁর ন্তসদির চিয ব্গস্ব িযসক ওরদি হদ্বধসগ্রস্থ ি িস, জপ্রহমও জযমি িসর জপ্রমসস্পদের
চিয ব্গস্ব িযসক ওদর। এও ভসআ িসর ভসদয়র চিয িসর হিদচর স্বসেগ টও িযসক ওরদি রসচ। মস ন্তসদির চিয,
জপ্রহমও জপ্রমসস্পদের চিয ব্স ভসআ ভসদয়র চিয হিচস্বসেগটও িযসক ওদর, ওসরণ িসরস ভসদব্ িসরস পরস্পর এওসন্ত
অপি, হিদচদের মদধয িসুঁদের অপিচিদও িভব্ ওদরি িসুঁরস”

‚যস্তু র্ব্গসহণ ভ়িসিযসিদিযব্সিপলযহি।
র্ব্গভ়দি ঘসিসিং িদিস ি হব্চগুপ্সদি।‛8
এআ ঔণ্ডদব্সধ ব্স এওসন্তদব্সদধর দ্বসরস চব্ ওদর মদধয হিদচদও িভব্ ওদর। জপ্রম-প্রহির ব্সুঁধদি চব্
যঔি অওঽি য় িঔি স্বসেগ-পরসদেগর দ্বন্ধ মদঙ যসয়। ব্ঽেসরণযও ঈপহিদে ধমত্রর প্রহি যসজ্ঞব্দযযর ঈহক্ত জযি
িসরআ প্রমসণ”
‚ি ব্স দর পিযঃ ওসমসয় পহিঃ হপ্রদয়স ভব্িযসিিস্তু ওসমসয় পহিঃ হপ্রদয়স ভব্হি। ি ব্স দর চসয়সধয় ওসমসয়
চসয়স হপ্রয়স ভব্িযসিিস্তু ওসমসয় চসয়স হপ্রয়স ভব্হি। ি ব্স দর পত্রসণসং ওসমসয় পত্রসঃ হপ্রয়স ভব্িযসিিস্তু ওসমসয় পত্রসঃ
হপ্রয়স ভব্হন্ত। ি ব্স দর হব্ত্তয ওসমসয় হব্ত্তং হপ্রয়ং ভব্িযসিিস্তু ওসমসয় হব্ত্তং হপ্রয়ং ভব্হি।‛9
েগসৎ চসয়সর হিওট পহি হপ্রয় য় িস পহির ওসরদণ িয়, পহির হিওট চসয়স হপ্রয় য়, িস চসয়সর ওসরদণ িয়,
চসয়সর হিওট পত্র হপ্রয় য়, িস পদত্রর ওসরদণ িয়, িসরস হপ্রয় য় িসর ওসরণ এওআ অিস ওদও ব্যসপ্ত ওদর অদঙ
ব্দ। এও অিস যঔি ওদও ব্যসপ্ত ওদর অদঙ, িঔি জভেসদভদের প্রদয়সচিয়িস জওসেসয়? িরসং ‚এদওস ব্ল
ব্গভ়িসন্তরসিস‛1 0 এআ িভ়হিআ এওসিদব্সদধর ব্স ঔণ্ডদব্সদধর চিও, হিদচর জভসক ঔ ব্দ হওঙ জিআ িস
ওদর মদধযআ পহরব্যসপ্ত। এওহট প্রঘহি অঔযসি পসয়স যসয়, এও ব্ক্তস ভসণ হেদি মদে ঈদিআ অব্সর জিদম
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এদি, এব্ং মি জশ্রসিসদের এওহট খদর হিদয় হকদয় িসুঁদের সদি এওহট ওদর ব্সয়ভহিগ জব্ি হেদয় ব্দি,
হিদচদের িসম হদঔ জেদ হেদি, জশ্রসিসরস িসআ ওরদি। িসরপর ব্ক্তস ব্দি, এব্সর হিদচদের িসম জঔস
জব্িহট ঔুঁচদি, হওন্তু জওঈ হিদচদের িসম জঔস জব্ি ঔুঁদচ জপদি িস। িসরপর ব্ক্তস ব্দি জযদওসদিস এওহট
জব্ি ঔুঁচদি, এব্ং িসদি যসুঁদের িসম জঔস অদঙ িসুঁদও জেরি হেদি। েদ প্রদিদওযআ হিদচদের জব্ি ঔব্
িসরসিসহর সদি জপদি, ব্ক্তসর ব্ক্তদব্যর ঈদেলয হঙ এটসআ, জয হিদচর অিন্দ হিদচর মদধয িয়, পদরর
মদধযআ হিহি। এআ হৃেয়ব্ঽহত্তর প্রওসল ঈপহিদের িযিম ধিহিও েলগি।
ঈপহিদ িসদর চব্ি অিদন্দর ব্হঃপ্রওসল, হব্ধসিস অিদন্দর চিযআ চব্ ঽহি ওরদি। িরসং অিন্দআ
চব্দির ন্তস্থদর ম় ঈৎ। িসআ চব্ি জয পদেআ পহরঘসহি জসও িস জওি, িসুঁর হৃেদয়র ধিহিও অেলগ ব্সর
উদধ্বগ। িসুঁর হৃেদয়র অওসদল জযহেদও িসওসদব্ জহেদওআ জআ অিদন্দর প্রওসল। ব্যহক্ত হৃেদয়র জআ প্রওসলদওআ
হঘহিদয় হেদয়দঙি ঈপহিদ ঊহরস। হরণ্ময় ব্দন্দযসপসধযসদয়র ভসসয় ব্স যসয়‚ঈপহিদের ঊহ হও মসয়স ঞ্জি জঘসদঔ মসহঔদয় চকিদও জেদঔহঙদি চসহি িস, িদব্ িস জযি অিন্দদসদওর
ংব্সে িসুঁদও এদি হেদয়হঙ, জ ওেস হিও। িসআ িসুঁরস জযহেদও িয়ি জমসদিি ব্আ ভসদস জিওি, ব্আ অিন্দ
এব্ং সহদি ঈদদ্ব দয় ঈিি।‛1 1
ঊহর এআ অিন্দিত্ত্বআ চব্িেলগদির িযিম হেও। জ িহিিসহত্ত্বও জসও ব্স েসলগহিও, জ যঔি চব্দির
অহমদও হঘদি িসুঁর দে হব্ি দয় যসয়, িঔি িসুঁর জআ জঘিস রসদচয অিন্দ ঙসড়স হওঙআ েসদও িস। মসদচর
ধিহিওিসর দে ঈপহিদ ঊহর এআ অিন্দ যক্ত দ িস অর িত্ত্ব েসদও িস েলগি দয় দি।
যসআদসও ঈপহিদ এওহট সহিয অর সহিয  হৃেদয়র ন্তঃস্থ জেদও জব্হরদয় অস হওঙ িভ়হির
প্রওসল। জয িভ়হির ন্তরসদ হওদয় েসদও চব্দির ব্হু মযস। জব্েসন্তঊহ ঔণ্ডদব্সদধর মধয হেদয়, ওঔদিস ব্স
শ্রব্ণ, মিি, হিহেধযসদির মধয হেদয়, অব্সর ওঔদিস ব্রদহ্মসপসিসর মধয হেদয় জআ ়ত্র ঔুঁচদি জঘদয়দঙি। জয
়দত্র িসুঁদের েসলগহিওিস ব্স ধিহিওিস এওআ রদরঔসয় হমহদয় জকদঙ এব্ং চব্দির দিও দ্বন্ধ খহঘদয় চব্িদও
‚িযদমব্ চয়দি‛1 2 এর সমদি েসুঁডশ ওহরদয়দঙি িসুঁরস। িসআ ঈপহিদের যদকআ জসও ব্স অচদওর অধহিও
যদকআ জসও, চব্দির ওহিি ব্সিব্দও চয় ওদরআ জআ িভ়হির চন্ম য়, িসআ জআ িভ়হিদও িহি ব্দ িস
অদ েলগিআ।
প্রশ্ন ঈিদিআ পসদর, ঈপহিদে এও ঈচ্চ িদরর অধযসহিও িত্ত্ব ব্হণগি। জয িদত্ত্বর সধিস মদির হিভঽি জওসদণআ
ম্ভব্, ব্িগমসি জওসসময় মসদচ ব্স প্রহিহেদির চব্দি জআ ঈচ্চিম েলগদির প্রদযসক হও িযআ ম্ভব্ ? এআ
প্রদশ্নর হিও ঈত্তর হওদয় অদঙ ওরুদক্ষদত্রর রণসেদি, জযঔসদি শ্রওঽষ্ণ ঈচ্চিম চব্িেলগদির ঈপদেল হেদয়দঙি।
চগি যহে জওসসময় রণসেদি েসুঁহড়দয় জআ িত্ত্ব িধসব্ি ওদর িস প্রদয়সক ওরদি পসদরি, িদব্ অমসদের
চব্দির ব্যিিস িসর জেদও দিও দিও ওম। িসআ প্রশ্ন যসআ ঈিও িস জওি? ব্স ঈপহিদ জয ওসদআ রহঘি জসও
িস জওি? ঈপহিদের ধিহিও েলগি ধিরসলযব্সে িয়, অলস ব্সে । িরসং ঈপহিদ ঊহর িযসক, জভসক, ধব্রসকয,
ধিহিও েলগদির আ ে। িসআ এআ অলস জরদঔআ অদসঘিসর আহি টসিহঙ- িহঘদওিস অব্সর চন্মগ্রণ ওরুও এআ
পঽহেহব্র ব্দও, ধমত্র হেদর অও খদর খদর, িসুঁদের মসিহওিসয় জব্দড় ঈিও অচদওর মসচ।
ব্সংস ংস্করণ :
ম়গ্রন্থ :
11

দ্রঃ হরণ্ময় ব্দন্দযসপসধযসয়, ঈপহিদের েলগি, পঽঃ- ১২৮

12

মণ্ডও ঈপহিদ
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1) ঈপহিদ (লঙ্করভকব্ৎওঽি ভসযদমিস), পহণ্ডি ৺দুকগসঘরণ সংঔয- জব্েসন্তিেগ ম্পসহেি, জেব্

সহিয ওহটর প্রসআদভট হহমদটড, ওওসিস, িব্ম ংস্করণ, ২০১০।
2) ওদিসপহিদ (লঙ্করভকব্ৎওঽি ভসযদমিস), স্বসম চিসিন্দ িহেি, ঈদদ্বসধি ওসযগসয়, ওওসিস,

প্রেম প্রওসল, ১৯৯৭, পেম পিমগদ্রণ, ২০১১।
3) কিসঞ্জহ“রব্ন্নিসে িসওর, হব্শ্বভসরি গ্রন্থিহব্ভসক প্রওসহলি, ওওসিস, প্রওসলওস, ১৩১৭,
পিমদ্রগ ণ, ১৪১৯।
4) ব্রহ্ম়ত্র (িঽিয়, শ্রভসয হি), পহণ্ডি ৺দুকগসঘরণ সংঔয-জব্েসন্তিেগ ম্পসহেি, ব্েয় সহিয
পহরে, প্রওসলওস, ১৩২০।
5) জব্েসন্তেলগিম্, স্বসম হঘদখিসিন্দ পর  শ্র অিন্দ ছস িযসয়সঘসযগয ম্পসহেি, ঈদদ্বসধি ওসযগসয়,
ওওসিস, পেম পিমদ্রগ ণ, ২০০৬।
6) জব্েসন্তেলগিম্, ওসহব্র জব্েসন্তব্সকল ম্পসহেি, জেব্সহিয ওহটর প্রসআদভট হহমদটড, ওওসিস,
প্রওসল, ২০১০।
7) জব্েসন্তসরঃ, ওসহব্র জব্েসন্তব্সকল ম্পসহেি, জন্ট্রস ব্ও পসব্হলসগ, ওওসিস, প্রওসল, ১৪০২
ব্েসব্দ।
8) জব্েসন্তপহরভসস, ওরুণসহন্ েস ম্পসহেি, ংস্কঽি পিও ভসণ্ডসর, ওওসিস, প্রেম পহরমসহচগি
ংস্করণ, ১৯৯৫, িঽিয় পহরমসহচগি ংস্করণ, ২০০৪।
9) ব্ঽেসরণযদওসপহিদ (মগ্র ঔণ্ড), পহণ্ডি ৺দুকগসঘরণ সংঔয-জব্েসন্তিেগ ম্পসহেি, জেব্ সহিয
ওহটর প্রসআদভট হহমদটড, ওওসিস, পেম ংস্করণ, ২০০১।
10) শ্রমদভকব্েকিস (মধ়েি রস্বি টওস হি), শ্রযক্ত িহিওসন্ত ব্রহ্ম ম্পসহেি, িব্ভসরি
পসব্হলসগ, ওওসিস, প্রেম ংস্করণ, ১৩৯৩, পিমগদ্রণ, ২০০৬।
11) েহয়িস, রব্ন্নিসে িসওর প্রণি, সহিযম্, ওওসিস, প্রেম প্রওসল-১৩৩৮, হদ্বিয় ংস্করণ,
১৪১৫।
সয়ও গ্রন্থসব্ :
হিব্গসণ, ঈপহিৎ প্রে (প্রেম ঔণ্ড), ব্ধগমসি হব্শ্বহব্েযসয় প্রওসহলি, ব্ধগমসি, প্রেম প্রওসল ১৩৭২,হদ্বিয়
ংস্করণ, ১৯৮৩, িঽিয় ংস্করণ, ১৯৯৬।
হিব্গসণ, ঈপহিৎ প্রে (হদ্বিয় ঔণ্ড), ব্ধগমসি হব্শ্বহব্েযসয় প্রওসহলি, ব্ধগমসি, প্রেম প্রওসল, ১৩৭৬, হদ্বিয়
ংস্করণ, ১৯৮৩, িঽিয় ংস্করণ, ১৯৯৮।
ঘদটসপসধযসয়, িন্নদমসি, ঈপহিদের ওেস, সহিয ংে,ওওসিস, প্রেম প্রওসল, ১৯৭২
িঽিয় ংস্করণ, ২০০৫।
েত্ত, ভব্দিস, ব্সগস মসিদ জব্েসন্ত, সহিযদসও, ওওসিস, প্রেম প্রওসল, ১৯৮৬।
হেব্যব্ন্, ঈপহেদি জব্ে  ঈপহিদ, হেসশ্রম কদব্ণস জওন্ন, েহক্ষণ ২৪ পরকণস, প্রেম প্রওসল, ১৮২০।
ব্দন্দযসপসধযসয়, হরণ্ময়, ঈপহিদ  রব্ন্নিসে, িব্পত্র প্রওসলি, ওওসিস, প্রেম প্রওসল “ ১৯৮০ ঘিেগ মদ্রণ,
২০১২।
ব্দন্দসপসধযসয়, হরণ্ময়, ঈপহিদের েলগি, সহিয ংে, ওওসিস, প্রেম ংস্করণ, ১৯৬৩।
ব্দন্দযসপসধযসয়, হরণ্ময়, ঈপহিদের ব্সণ, কিস প্রওসলি, ওওসিস, প্রেম প্রওসল, ১৩৮১।
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ব্, িদকন্নিসে (ংওও), হব্শ্বদওস (হদ্বিয় ঔণ্ড), শ্র ঈদপন্নঘন্ন ব্ জওসং ওত্তঽগও প্রওসহলি, ওওসিস,
প্রওসলওস, ১২৯৮।
ব্, িদকন্নিসে (ংওও), হব্শ্বদওস (িব্ম ভসক), হব্ অর পসব্হহং ওদপগসদরলি, হেল্ল, প্রেম প্রওসল, ১৮৮৬১৯১১, পিমগদ্রণ, ১৯৮৮।
ব্, জযসকরসচ, ঈপহিদের ভসব্সেলগ  সধিস, হব্শ্বভসরি, প্রওসলওস, ১৯৭৫।
ভটসঘসযগ, ওসহেস, ভসরিয় ংস্কঽহি  দিওসন্ত জব্েসন্ত, ব্ধগমসি হব্শ্বহব্েযসয়, ব্ধগমসি, প্রেম প্রওসল, ১৯৮২।
ভটসঘসযগ, লসস্ত্র, েদিলঘন্ন, হব্দব্ওসিদন্দর জব্েসন্তহঘন্তস, রসমওঽষ্ণ হমলি আিহিটঈট ব্ ওসঘসর, জকসপসওগ,
ওওসিস, প্রেম ংস্করণ, ১৯৯০।
ভটসঘসযগ, জমসি (ংওও), ভসরিয় েলগিদওস (প্রেম ঔণ্ড), ংস্কঽি ওদচ, ওওসিস, প্রওসলওস, ১৯৭৮।
ভ়দিলসিন্দ, স্বসম, ঈপহিদ  অচদওর মসি, ঈদদ্বসধি ওসযগসয়, ওওসিস, প্রেম ংস্করণ, ১৯৮৭, ১৬িম
পিমদ্রগ ণ, ২০১২।
মদঔসপসধযসয়, জকসহব্ন্দদকসপস, ঈপহিদের মঽি, শ্রসরেস মি, প্রেম ংস্করণ, ২০১৩।
রেিসেসিন্দ, স্বসম-ঈপহিদের দন্দল, ঈদদ্বসধি ওসযগসয়, ওওসিস, প্রেম ংস্করণ, ১৯৯৮, িব্ম পিমগদ্রণ,
২০১০।
রেিসেসিন্দ, স্বসম-ঈপহিদের লহক্ত  মদিসসহরত্ব, ঈদদ্বসধি ওসযগসয়, ওওসিস, প্রেম প্রওসল, ১৯৮৬, িঽিয়
পিমদ্রগ ণ, ২০০১।
রস্বি, প্রজ্ঞসিসিন্দ, জব্েসন্ত েলগদির আহিস (প্রেম  হদ্বিয় ভসক), স্বসম প্রজ্ঞসিসিন্দ ট্রসি, ওওসিস, প্রেম
প্রওসল হদ্বিয় মদ্রণ, ১৩৭৩।
জিগুপ্ত, লঙ্কর (িব্সেও), হে হরহহচয়সি ে মযসি প্রদগ্রহভ পসব্হলসগ, ওওসিস, প্রেম প্রওসল, ২০১৪।

ংস্কঽি ংস্করণ:
मूऱग्रन्थः

अद्वै तससद्धः, अनन्तकृ ष्णशास्त्रणा सम्ऩाददतः, ऩाड़ु रङ्ग, जावजी इत्य़ेतःै प्रकासशतः, प्रकाशकाऱः “ 1937

शव्दकल्ऩद्रम
़ु ः (प्रथम-खण्डः), स्यार राजा राधाकान्त दे वः (सम्ऩादकः), मोतीऱाऱ, वेनारसी दास, ददल्ऱी,
प्रकाशकाऱः, अऩुल्ल्ऱल्खतः
सहायक ग्रन्थ

द्िवेदी, राजेन्द्रक़ुमार, उऩसनषद्काऱीन समाज एवं संस्कृ सत, ऩररमऱ ऩावसऱकेशनस ्, ददल्ऱी, प्रथम संस्करण,
1693

পত্র-পহত্রওস
১. ঈদদ্বসধি, ঈদদ্বসধি ওসযগসয়, ওওসিস, ১১৬িম ংঔযস, ১৪২০ ব্েসব্দ।
২. ংস্কঽি হব্ভসকয়স কদব্ণস পহত্রওস, ব্ধগমসি হব্শ্বহব্েযসয়, ব্ধগমসি, ২০১০।
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