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সফযষণণ বফদষন্তবষফনষ : তরনষভরক মযষণরষচনষ
ভষণদফ দষ বফযষগয
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Abstract
Mythology is the literature of most ordinary people. Among the Eighteenth Puranas
Shivpurana is one of the main Purana. Shiva’s glory was proved in Shivpurana. Shiva
Purana is a philosopher thinker. Among the Indian philosophies, the theories of philosophy
of Sankhya, Yoga and Vedanta etc. are referred to as Shivpurana. In this article,
comparison of the theories of Vedanta Philosophy have been comapared with the theory
presented in Shivpurana.
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বফসদক ঋসলয বচতনষয় ভষনল অভ়ণতয ন্তষন। অভ়ণতয অনবসত তষয ত্তষয গবহণয সফযষজভষন। সকন্তু অজ্ঞষনষফদ্ধ
জহফ তষয অন্তসনযসত অনবসতয গবহণয প্রণফ কযণত ষণয নষ, জষগসতক অসনতযতষণক ফঝণত নষ বণয খণবষণগ
সরপ্ত ণয়  জন্ম-ভ়তযণত আফসতযত য়। সকন্তু তষয অন্তণয প্রফভষন এই অভ়ত অনবসতয আণফ কখন বকষন এক
ভহুণতয সিয়ষহর য়, তখন ব কণয অভ়ণতয অনন্ধষন। মষয প্রকষ ঘণেণে ষস্ত্রফষণকয। এই ষস্ত্র বথণক ব
উত্তযণণয ণথ এসগণয় চরষয সনণদয ষয়। এই চরষয থ র তযদযণনয, জহফনচচযষয। বকফর বফৌসদ্ধক আণরষচনষ
নয়, জহফণন অনহরণনয ভধযসদণয় নতন বথণক নতনতয ণথয অনন্ধষন তষয রক্ষ্য য়। বষযণতয দষযসনক বষফনষ
তষই বকফর ়সিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, রুলষথযতত্ত্ব প্রব়সত বষফনষণতই আফদ্ধ নয়। আনন্দভয় জহফনচমযষয অনহরণনয
ভধযসদণয় সফশ্বফযষহ যভকরযষণণয প্রসতষ্ঠষণতই তষয মযফষন। এই ণতযয বষফনষ, সণফয ফষ ভঙ্গণরয অনহরন,
ন্দণযয ষধনষ ভষনলণক এক উন্নততয  ভত্তয জহফনণফষণধ উদ্বদ্ধ কণযণে।
ভষনণলয অন্তণরযষণকযএই জষগযণণ ষয়ক ণয়ণে বফসদক ঋসলয প্রজ্ঞষরব্ধ ভন্ত্র ভ ফষ বফসদকষসতয ম্ভষয।
বফসদক ষণস্ত্রয দুণজ্ঞযয়তষ  ষণেয অসধকষণযয হভষফদ্ধতষ বথণক ভসি সদণত যষণষসণতযয আসফবযষফ।
অণক্ষ্ষক়ত জ, যর বসঙ্গণত আষভয জনষধষযণণয ভণধয বফসদকষসণতযয গুঢতত্ত্ব  ভষনফজহফণনয
যভতযণক সফস্তষণযয বক্ষ্ণে যষণষসণতযয অফদষন অনস্বহকষময। ভষবষযণত ফরষ ণয়ণে- ‘যষণণযচণেন
শ্রুসতণজযষত্স্ষাঃ প্রকষসতষাঃ।’ যষণরূহ ণযচে দ্বষযষ শ্রুসতযণজযষত্স্ষ প্রকষসত। সফসবন্ন কল্পকষসনহ উস্থষনষয
ভষধযণভ ভষণজয ফযস্তণযয ভষনণলয ণক্ষ্ হৃদয়গ্রষহ এই ষসতয একষধষণয ষসতযগুণ, ববৌণগষসরক  ঐসতষসক
তথয সযণফন এফং ণফযষসয দষযসনকতণত্ত্বয সযণফণনয ভধযসদণয় ভগ্র সফশ্বষসণতয উণেখণমষগয স্থষণনয
অসধকষযহ ণয়ণে। বকফর সনজম্পদণৌকণময নয়, ফ়ত্স বফসদকষসণতযয দুণজ্ঞযয় তত্ত্বণক জতয  বফষধগভয
কযষয বক্ষ্ণে ষয়তষ সফধষন কণয যষণষসতয স্বভসভষয় প্রসতসষ্ঠত ণয়ণে। যষণ অসত জ, যর বসঙ্গণত
দষযসনক তণত্ত্বয ফযষখযষ কণযণে।
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দযন ফরণত মসদ বপ্রক্ষ্ণ ফষ মযষণরষচনষ বফষঝষ মষয় তষণর ষসণতয, সণল্প, ঙ্গহণত এফং ভষনণলয বদনসন্দন
জহফণন দষযসনক বষফনষ সফসি বসভকষয দষফহ যষণখ। প্রচসরত যহসত অনষণয দযনণেয অথয জগত্স  জহফন ম্পণকয
মথষথয জ্ঞষন, জগণতয ়সিতত্ত্ব, জহণফয ভসি, ভসি রষণবয উষয় প্রব়সত সনগুঢতণত্ত্বয ভণধয আফদ্ধ। এইফ তষসত্ত্বক
সফচষয সফসবন্ন যষণণ কভণফস উস্থষসত সকন্তু দযন ফরণত মসদ শুবণফষধ, সফশ্বভষনণফয ভণধয ভঙ্গর প্রসতষ্ঠষ, ফহুজন
করযষণকষভনষ, একণেয বষফনষ, ণতযয সদগ্দযন য় তষণর দযন তষসত্ত্বক হভষয় আফদ্ধ নষ বথণক প্রষণয়ষসগক
সফচষণয সফণল ভমযষদষ রষব কণয। ভষনণলয অন্তযযষণজযয সনকণে এণ ধযষ বদয় বমখষণন যষণষসণতযয প্রণফ
অফষধ ফষ ফরষ চণর যষণভ কথষচ্ছণর বমন ভষনণলয শুবণফষধ জষগযণণ ষয়ক য়। ষস্ত্রহয় দুযসধগভযতষণক জয়
কণয জ ষফরহর বসঙ্গণত তযণক সনকেতয কযষয প্রয়ষই যষণকষণযয রক্ষ্য।
বম কয়সে যষণ সনজ সনজ সফলয় গষম্ভহণময সসতভষণজয দ়সি আকলযণ কণযণে তষণদয ভণধয অনযতভ সফযষণ।
সফযষণণয দষযসনকতত্ত্ব সনগঢ  ফযষক সযয সফসি। সফযষণকষয অতযন্ত ক্ষ্মবষণফ বষযতহয় দযনবষফনষণক
স্বতন্ত্র সফচষয-সফণেলণ কণয অসবনফ রূদষন কণযণেন। জগণতয ়সি, রয়, যণভশ্বণযয স্বরূ ইতযষসদ দষযসনক
সফলয় সফযষণণ সফস্ত়ত ফযষখযষত। এই ফযষখযষ অনযণণ বদখষ মষয় কখন তষ ষংখযদযণনয অনরূ কখন বমষগ
কখন ফষ বফদষন্তদযণনয ণঙ্গ অসবন্ন। মসদ এই অসবন্নতষ ফষ ভতষদ়যই চডষন্ত নয়, সফযষণকষণযয অসবভত
বক্ষ্েসফণণল ম্পণয স্বতন্ত্র  অসবনফ। আণরষচয সনফণন্ধ সফযষণণয দষযসনক ভতষদণযয ণঙ্গ বফদষন্তদযণন
উস্থষসত বষফনষয ষদ়য-বফষদ়য আণরষসচত ণয়ণে। এ প্রণঙ্গ ভরত সফযষণণয ভরগ্রন্থ, বফদষন্তে 
ষঙ্কযবষলয, উসনলদ, বফদষন্তষয প্রব়সত গ্রন্থ অন়ত ণয়ণে।
অদ্বদ্বতণফদষন্তদযণন ফযষখযষত তত্ত্বভণয ভণধয ব্রহ্মতত্ত্ব র যভতত্ত্ব। এই ভণত ব্রহ্মই একভষে ষযভষসথযক ত্স।
‘বনসত বনসত’ কল্পনষয ভধযসদণয় ব্রণহ্ময স্বরূ সনধযষসযত ণয়ণে। ব্রহ্ম প্রক়তণক্ষ্ সনসফযণল  সনগুযণ ণর বফদষণন্ত
তষাঁণক সিদষনন্দ স্বরূ ফরষ ণয়ণে। এখষণন ত্স, সচত্স  আনন্দ ‘বনসত’যই প্রসতরূ। ত্স অণথয সভথযষয, সচত্স অণথয
জণডয এফং আনন্দণেয অণথয দুাঃণখয ষযভষসথযক অবষফণক বফষঝষণনষ ণয়ণে। অথযষত্স ‘বনসত’ দসে অবষফণক
সচত কণযণে। সিদষনন্দ ব্রণহ্ময সফণলণ সফণল নয় ফযং তষ ব্রণহ্ময স্বরূ ফষচক। এইজনয তষ ব্রণহ্মযই
স্বরূরক্ষ্ণ রূণ সফণফসচত ণয়ণে। যব্রহ্ম সনতযজ্ঞষনস্বরূ বদকষরষসদ হভষযসত ফণর অনন্ত। ফরষ ণয়ণে‘তযং জ্ঞষনভনন্তং ব্রহ্ম’১। ব্রহ্ম বদকষরষসদ উষসধভি ফণর সনরূষসধক, ফষক্, ভন প্রব়সত ইসেণয়য  অগভয।
উসনলণদয ঋসল ফণরণেন- ‘মণতষ ফষণচষ সনফত্তযণন্ত। অপ্রষয ভনষ ’২। অথযষত্স যভষত্মষ ফষ ব্রহ্ম ভন এফং ফষক এয
অতহত। বতসত্তযহয় উসনলণদ ঙ্কষযস্বরূণ ফসন্দত- ‘সভসতব্রহ্ম’৩। যভষত্মষ স্বরূতাঃ সনগুযণ ণর বফদষণন্ত তষাঁয
গুণবষফ  প্রকসেত। এখষণন ব্রণহ্ময স্বরূ কল্পনষয় সফযহত বষণফয ভন্বয় ঘণেণে। গুণস্বরূণ ব্রহ্ম জগণতয
উত্সসত্ত-সস্থসত  রণয়য কষযণ। ফরষ ণয়ণে
‚মণতষ ফষ ইভষসন বতষসন জষয়ণন্ত বমন জষতষসন জহফসন্ত।
মত্স প্রয়ন্তযসবংসফসন্ত।‛৪
যভষত্মষ ক্ষ্দ্র অণক্ষ্ষ ক্ষ্দ্রতয এফং ভত্স অণক্ষ্ষয়  ভত্তয- ‘মস্মষন্নষণহণয়ষ ন জযষণয়ষশসস্ত কসিত্স’।৫ গুণ ব্রহ্ম
ভষয়ষরূ উষসধ দ্বষযষ উসত। সনগুযণ ব্রহ্ম ভষয়ষফ়ত ণয় গুণরূণ প্রসতবষত ন। তণফ বফদষণন্ত ফযষখযষত সনগুযণ
গুণরূ এক  অসদ্বতহয় ব্রণহ্ময ই বষফষন্তয ভষে। প্রক়তণক্ষ্ সতসন সনতযশুদ্ধ, সনতযফদ্ধ, সনতযভি  ণযস্বরূ।
ফযফষসযক দষয় ব্রণহ্ময অসফদযষকসল্পত গুণ ববদভয় রূণয প্রতহসত ণর ষযভষসথযক দ়সিণত ব্রহ্ম ণরন সনগুযণ 
সনসিয়স্বরূ। ব্রহ্ম কষযণসফহন, কষমযযসফহন এফং জষতহয়, সফজষতহয়  স্বগতণবদসফহন। তষই শ্রুসতণত ফরষ
ণয়ণে- ‘তণদতত্স ব্রহ্ম অর্ব্যম্ অনযম্ অনন্তযম্ অফষযম্’৬। সতসন ফযফযষক, সযণয ফণর ফযে ফযষপ্ত ‘াঃ এফ
অধস্তষত্স, াঃউসযিষত্স, াঃিষত্স, াঃ যস্তষত্স ... াঃ এফ ইদং র্ব্যম্’৭
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বফদষন্তবষলযকষয আচষময ঙ্কণযয ভণত ব্রহ্মই বকফরভষে ষযভষসথযক দ্বস্তু তসিন্ন ভদয় জগত্স অত্স ফষ ভ্রভ। ব্রহ্ম
ভষয়ষরূ উষসধ দ্বষযষ উসত ণয় গুণরূণ কসল্পত ন ফণর বফদষণন্তয ভষয়ষতত্ত্ব স্বতন্ত্র নয় ফযং তষ যণভশ্বণয
আসিতষ- ‘অসফদযষসত্মকষ স ফহজসিাঃ অফযিেসনণদযযষ যণভশ্বযষিয়ষ ভষয়ষভয়হ ভষসপ্তাঃ’৮। এখষণন যণভশ্বণযয
উষসধবতষ ভষয়ষণক অণনকরূণ কল্পনষ কযষ ণয়ণে- ‘ইোঃ ভষয়ষসবাঃ রুরূাঃ ঈয়ণত’৯। ব্রণহ্ময স্বরূজ্ঞষন ভষয়ষয
স্বরূজ্ঞষনণক অণক্ষ্ষ কণয। তষই ব্রহ্মতত্ত্ব আণরষচনষয য ভষয়ষতত্ত্ব আণরষচনষ কতযফয। ফযফষসযকবষণফ জগণতয
উত্সসত্ত  তষয বফসচেয স্বহকষয কযষয জনয ভষয়ষতত্ত্ব স্বহকষয কযণত য়। আচষমযঙ্কয এই ভষয়ষতত্ত্ব স্বহকষয কণয
কসল্পত জগণতয উিফ যয ফযষখযষ কণযণেন। অসফদযষ, অজ্ঞষন, অফযি, প্রক়সত, অক্ষ্য, আকষ প্রব়সত ভষয়ষয
মযযষয়েরূণ গ়হত ণয়ণে। ভষয়ষ ফষ অজ্ঞষণনয স্বরূ ত্স  অত্স সফরক্ষ্ণ। সনগুযণব্রহ্মজ্ঞষণনষদণয় অজ্ঞষণনয ফষধ
ণয় থষণক ফণর তষ ষযভষসথযক ত্স নয়। ভষয়ষয কষমযযবত দ়যভষন এই প্রণেয অসস্তে বদণখ ভষয়ষণক অত্স রূণ
সফণফচনষ কযষ মষয় নষ। ভষয়ষ দত্স সফরক্ষ্ণ ফণর অসনফযচনহয়, ত্ত্ব, যজ  তভ এই সেগুণভয়হ, মথষথযজ্ঞষনসফণযষধহ
এফং বষফরূ ত্তষভষেরূণ তষয অনবফ ণয় থষণক। বফদষন্তষয গ্রণন্থ ভষয়ষ ফষ অজ্ঞষণনয স্বরূ জ্ঞষসত ণয়ণে
এইবষণফ- ‘অজ্ঞষনং ত দিযষম্ অসনফযচনহয়ং সেগুণষত্মকং জ্ঞষনসফণযষসধ বষফরূং মত্সসকসেত্স ইসত ফদসন্ত।’১০
এেষডষ সফসচেকষমযযকষসযণহ য়ষয় তষ ভষয়ষরূণ এফং ব্রহ্মজ্ঞষনফযসতণযণক ক্ষ্যণ ফষ সনফ়সত্ত য় ফণর তষ অক্ষ্যরূণ
অসবসত। ভষয়ষয আফযণ-সফণক্ষ্ এই সদ্বসফধ সি। সিদ্বণয়য ণমষণগ ফস্তুয প্রক়ত স্বরূ আফ়ত কণয সবন্নষকষণয
প্রতহসত ঘেষয়। অসফদযষয ফষ ভষয়ষয প্রবষণফ ব্রণহ্ম জগত্স প্রণেয অধযষ ণয় থষণক। ভষয়ষয কষণমযযয প্রতহসত য় ফণর
অদ্বদ্বতণফদষন্ত ভণত ভষয়ষয বষফরূে বমভন স্বহক়ত ণয়ণে বতভনই তষ আসদযসত ফণর তষয অনষসদে ভসথযত ।
উসনলণদ ভষয়ষণেয উণেখ যণয়ণে বখষণন যণভশ্বণযয ভষয়ষসি বথণক জগণতয উত্সসত্ত স্বহক়ত ‚ভষয়ষন্তু প্রক়সতং সফদযষন্মষসয়নন্তু ভণশ্বযম্।
তযষফয়ফবদ্বতস্তু ফযষপ্তং ফযসভদং জগত্স।।‛১১
ভষয়ষ যণভশ্বণযয সিরূষ, তষ প্রক়সতদফষচযষ এফং ভষয়ষ তথষ প্রক়সতয অঙ্গবত কষমযভদণয় এই সনসখর সফশ্ব
ফযষপ্ত ণয় যণয়ণে। ভষয়ষ সবন্ন সবন্ন ফণর প্রসতসে জহফণবণদ ়থকবষণফ ফন্ধ  বভষক্ষ্ ফযফস্থষ কসল্পত ণয় থষণক।
ষংণখযয অফযি তথষ প্রক়সতয ভত বফদষণন্তয ভষয়ষ জডষসত্মকষ। সনতয, শুদ্ধ, ফদ্ধ, ভিস্ববষফ সনগুযণ যভষত্মসফলয়ক
জ্ঞষণনষদয় ণর ষধণকয অসফদযষ তথষ ভষয়ষরূ ভ্রভজ্ঞষণনয ষযভষসথযক সনফ়সত্ত ঘণে। এই জনয ষংণখযয প্রক়সতয ভত
বফদষণন্তয ভষয়ষ সনতযরূণ গ়হত য়সন।
ব্রহ্মস্বরূ, ভষয়ষতণত্ত্বয আণরষচনষয অফযফসত ণযই জগণতয স্বরূ আণরষচনষয প্রণয়ষজন। অদ্বদ্বতসদ্ধষণন্ত
প্রক়তণক্ষ্ জগণতয উত্সসত্ত স্বহক়ত নষ ণর ফযফষসযকদষয় জগণতয অসস্তে কল্পনষ কযষ ণয়ণে। অন্ধকষযদষয়
যজ্জণত যভ্রণভয ভত জগত্স ভদয় যভব্রণহ্ময সফফতযভষে। সফফতয র সভথযষ কষণমযযয প্রতহসত। অজ্ঞষন ফষ
অসফদযষফতাঃই ব্রণহ্ম জগত্স আণযষসত। অথযষত্স যভষত্মষ জগত্সরূণ ভ্রষন্তজ্ঞষন ণয় থষণক। এই দষয় ভষয়ষরূ
উষসধমি ফযজ্ঞ, ফযসিভষন যণভশ্বযই জগণতয একষধষণয সনসভত্ত  উষদষন কষযণ এইরূ অদ্বদ্বতণফদষসন্তগণ
ভণন কণযন। বফদষন্তষয গ্রণন্থ তষই ফরষ ণয়ণে- ‘সিদ্বয়ফত্স অজ্ঞষন-উসতং-বচতনযং স্বপ্রধষনতয়ষ সনসভত্তং। স্বউষসধ-প্রধষনতয়ষ উষদষনং চ বফসত।’১২ ভষয়ষরূ উষসধয সযণষভফতাঃ যণভশ্বণযয সনসভণত্তষষদষনকষযণতষ
অসবন্নরূণ সদ্ধ য়। তণফ যণভশ্বণযয এই জগত্স কষযণে এখষণন আষতরূণই গ়হত ণয়ণে।
অসধষ্ঠষনরূ যভষত্মষয প্রক়তস্বরূ জ্ঞষণনষদণয়য পণর ভষয়ষ তথষ অজ্ঞষণনয বমভন সনফ়সত্ত ঘণে বতভনই
ভষয়ষপ্রত এই ভ্রষন্ত জগত্সভদণয়য সতণযষবষফ ণয় থষণক। অথযষত্স অদ্বদ্বতণফদষণন্ত জগণতয ষযভষসথযকতষ স্বহক়ত
য়সন। জগত্স জডষসত্মকষ ভষয়ষয কষময য়ষয় জগত্সণক জডরূণই গ্রণ কযষ ণয়ণে।
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জগত্স বমণত ব্রণহ্ময সফফতয এফং জহফ বমণত ব্রণহ্মযই অং ফষ ব্রহ্মষসবন্ন তষই জগণতয আণরষচনষয যই
জহফস্বরূণয আণরষচনষ ঙ্গত। অদ্বদ্বতণফদষন্তভণত ফযফষসযকদষয় জহফ র ব্রণহ্ময ভষসয়ক সফকষ। তষ ব্রণহ্ময
প্রসতসফম্ব ফষ প্রসতচ্ছসফ। ময এক ণয় জরষয়ষসদণত প্রসতপসরত ণয় ফহুরূণ প্রতহয়ভষন য়। বতভসন ব্রহ্ম ফষ স্বয়ং
প্রকষ যভষত্মষ এক  অসদ্বতহয় স্বরূ ণয় অন্তাঃকযণ তথষ ফসদ্ধরূ দযণণ আবষসত ণয় সবন্ন সবন্ন জহফ
অসবধষয় অসবসত ন”‘আবষাঃ এফ চ এলাঃ জহফাঃ যয আত্মনাঃ জরমযযকষসদফত্স প্রসতত্তফযাঃ’১৩। অথযষত্স জহফ র
অসফদযষ  তষয কষমযযবত অন্তাঃকযণষসদণত শুদ্ধদ্বচতণনযয প্রসতসফম্ব। ফযফষসযক জগণত জহফণক ব্রহ্ম বথণক সবন্ন ফণর
ভণন য়। জহণফ কত়যে, জ্ঞষত়ে, ববষি়ে, খহে, দুাঃখহে ফহুে প্রব়সত উষসধজষত ধণভযয আণযষ ণয় থষণক। তষই
ফরষ ণয়ণে ‘আত্মনাঃ কত়যে-ববষি়ে-সখে-দুাঃসখেষসদ-ংষয-ম্ভষফনষ-অস বফসত’১৪। তণফ অদ্বদ্বতণফদষণন্ত
জহফণক প্রক়তণক্ষ্ ব্রহ্মস্বরূ ফণর স্বহকষয কযষ ণয়ণে। জহফ যণভশ্বণযয অংভষে এফং তষ বথণক অসবন্ন- ‘জহফাঃ
ঈশ্বযয অংাঃ বসফতম্ অযসত।’১৫ ব্রণহ্ময সত অসবন্ন ফণর জহফণক এখষণন ব্রণহ্ময নযষয় সনতযদ্বচতনয স্বরূ
সফণফচনষ কযষ ণয়ণে- ‘তণদফ বচত্স যং ব্রহ্ম জহফাঃ তস্মষত্স জহফযষস সনতযদ্বচতনযস্বরূেম্’১৬ জহফ স্বরূতাঃ ব্রহ্ম
য়ষয় অদ্বদ্বতণফদষন্ত ভণত জহফ সনতয  সফবরূণ গ়হত- ‘যয চ ব্রহ্মণাঃ সফবেম্ আম্নষতম্, তস্মষত্স সফবাঃ জহফাঃ।’১৭
তণফ অদ্বদ্বতণফদষন্তনণয় জহফ প্রক়তণক্ষ্ বকষন ়থক্ ত্তষ নয়। ভষয়ষয কষমযযবত ফসদ্ধ ফষ অন্তাঃকযণণয ণঙ্গ
শুদ্ধ, ফযষক ব্রহ্ম বচতণনযয ম্বন্ধফতাঃই সতসন জহফ ংজ্ঞষ প্রষপ্ত ন। জহণফয জহফে, ংষসযে আষতাঃ য়ষয় তষয
ফন্ধ-বভষক্ষ্বষফ  কসল্পত ফণর ভণন য়। ষযভষসথযকবষণফ ব্রহ্মই যভদ্রূণ সফণফসচত জহফ ব্রহ্মস্বরূ এফং জগত্স
ভ্রষন্ত প্রতহসতভষে। এখষণন কষমযদ্রফযণক ব্রণহ্ময অসতসযি ত্তষরূণ স্বহকষয কযষ য়সন। কষমযয-কষযণ বথণক ়থক্ ফস্তু
নয়। অথযষত্স কষযণই একভষে ত্স। বমভন ভ়সত্তকষ ণত ঘেেষসদ ফস্তু উত্সন্ন। ঘেেষসদ কষমযযদ্রফযগুসর ভ়সত্তকষ বথণক
অসতসযি নয়। ঘেষসদ বকফরভষে নষভষসদ ফষগফযফষযভষে। বতভনই এণক্ষ্ণে ব্রণহ্ময অসতসযি জগতষসদ ফযফষয
নষভগত ববদভষে-‘ফষগষরম্বনভষেং নষদ্বভফ বকফরং ন সফকষণযষ নষভ ফস্তু অসস্ত, যভষথযণতষ ভ়সত্তণকণতযফ ভ়সত্তদ্বকফ ত
তযং ফস্তু অসস্ত।’১৮
ব্রণহ্মযস্বরূ, ভষয়ষতত্ত্ব, জহফ  জগণতয স্বরূ এইরূণ আণরষচনষয ভধযসদণয় বফদষণন্ত অদ্বদ্বত ভণতযই প্রসতষ্ঠষ
ণয় থষণক। আচষময ঙ্কয বদ্বতণেয ববদভি, নষনষে প্রব়সত অথয গ্রণ কণযণেন- ‘বদ্বতং নষনষেং’১৯। তযষং
অদ্বদ্বতে নষনষেযসত অথফষ ববদযসত এইরূ অণথযই গ়হত। অদ্বদ্বতণেয সনফযচন প্রণঙ্গ ফরষ ণয়ণে- ‘সদ্বণধতং
দ্বহতসভতযষহুস্তিষণফষ বদ্বতভচযণত। তসন্নণলণধন চষদ্বদ্বতং প্রতযগফস্তসবধহয়ণত’২০। মষ দুইবষগমি তষ সদ্বত, তষয বষফ র
বদ্বত। বই বদ্বণতয সনণলধ দ্বষযষ বম প্রতযগষত্মষ অফসি থষণকন সতসন অদ্বদ্বতরূণ কসথত। চযষচয ‘ইদং’ রূণ মষ
প্রসতবষত য় তষ ফস্তুতাঃ ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ণত অসতসযি জহফ-জগত্স যভষথযতাঃ অসবন্ন ফণর ‘তত্ত্বভস’, ‘অং ব্রহ্মষসস্ম’।
এইরূণ ষধণকয অন্তণয ব্রষহ্মহসস্থসত অনবত ণয় থষণক। এইজনয অদ্বদ্বতফষণদ একভষে র্ব্যফযষক ব্রহ্মফস্তুযই
ষযভষসথযক ত্তষ অঙ্গহক়ত, তসিণন্নয মষ ত্তষ তষ ভষয়ষভষে। তণফ ব্রহ্মষদ্বদ্বতফষদ বম ণফযষষসধযসত, সনসফযণল, শুদ্ধ
অদ্বদ্বতফষদ তষ আচষমযঙ্কণযয অসবপ্রষয় বথণক স্পি- ‘তদব্রদ্বহ্মকভদ্বয়ং ফযসফণলনযম্’।২১
অদ্বদ্বতস্বরূ ব্রণহ্ময প্রক়ত স্বরূজ্ঞষনরষণবয ভধযসদণয় তষাঁয ণঙ্গ একষত্মতষ রষব ফষ ব্রহ্মবষফ প্রষসপ্তই
অদ্বদ্বতণফদষণন্ত ‘বভষক্ষ্’ নষণভ অসবসত- ‘ব্রহ্মবষফি বভষক্ষ্াঃ’২২। বভষক্ষ্ ষযভষসথযক কেস্থ সনতয, সনতযত়প্ত, সনযফয়ফ,
ফযফযষহ- ‘ইদং ত ষযভষসথযকং কেস্থ সনতযং’২৩ বভষক্ষ্ ফষ ভসি বকষন আগন্তুক ফষ জনয ধভযসফণল নয় ফণর
অদ্বদ্বতণফদষণন্ত বভষক্ষ্ সনতযরূণ সযগসণত ণয়ণে। ষধণকয অন্তণয ভরষসদ বদষল সতণযষসত ণর বভষণক্ষ্য
অসবফযসি ঘণে থষণক। অদ্বদ্বত বফদষণন্ত ভি জহণফয তথষ ষধণকয অফস্থষণবণদ জহফন্মসি  সফণদভসি স্বহক়ত
ণয়ণে। আত্মস্বরূ সফজ্ঞষনহ ষধক জহসফতষস্থষণতই ভি ণর তষ জহফন্মসি এফং বদষত ঘেণর তষ সফণদভসি
নষণভ অসবসত য়।
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ভষণদফ দষ বফযষগয

ব্রহ্মবষফ তথষ বভষক্ষ্প্রষসপ্তয সনসভত্ত বফদষণন্ত ষধনতত্ত্ব আণরষসচত ণয়ণে। এখষণন ষস্ত্র সনণদযসত সনতয, বনসভসত্তক,
প্রষয়সিত্ত, উষনষ ইতযষসদ কভযষনষ্ঠষণনয বমভন গুরুে বণয়ণে বতভনই ষধকণক ষধনচতিয়ম্পন্ন ণত ফরষ
ণয়ণে” ‘সনতয-বনসভসত্তক-প্রষয়সিত্ত-উষনষ-অনষ্ঠষণনন সনগযত-সনসখর-কল্মলতয়ষ সনতষন্ত-সনভযর-স্বষন্তাঃ,
ষধনচতিয়ম্পন্নাঃ প্রভষতষ।’২৪ সনষ্কষভবষণফ অনসষ্ঠত সনতযষসদ শুবকভযষনষ্ঠষণনয পণর ষধণকয অন্তাঃকযণণয ষষসদ
ভণরয সফনষফতাঃ সফসফসদলষ জষণগ এফং ষধনচতিয় উষনষয প্রবষণফ সফণক্ষ্যসত সচত্তসফসি ফযসিয
ব্রহ্মসফচষণয প্রফ়সত্ত জন্মষয়। ষধনচতিয় র সনতয  অসনতয ফস্তুয সফণফক অথযষত্স সফচষয, ঐসক  ষযণরৌসকক
সফলয়ণবষগ বথণক বফযষগয র ইষভেপরণবষগসফযষগ ভ-দভ উযসত-সতসতক্ষ্ষ-ভষধষন-িদ্ধষ এই লেম্পসত্ত এফং
ষধণকয ভসিরষণবয ইচ্ছষ ফষ ভভক্ষ্ে-‘ষধনষসন-সনতযষসনতযফস্তুসফণফকাঃ ইষভেপরণবষগসফযষগাঃ ভষসদলেক
ম্পসত্তাঃ ভভক্ষ্েষসন।’২৫ তণফ ষধকসফণণলয বক্ষ্ণে িফণষসদ ষধণনয গুরুে বণয়ণে গুরুভখ ণত বফদষন্তফষকযষসদ
িফণ তষয ভনন এফং সনসদধযষণনয দ্বষযষ সফযহতবষফনষয সনফ়সত্ত কণয ষধক বভষক্ষ্রষণব ণচি ন। এখষণন
সনসদধযষণনয সযক্কষফস্থষণক ভষসধ ফরষ ণয়ণে। ভষসধরষণবয কষসযষধনরূণ বফদষন্তষণস্ত্র অিষঙ্গণমষগ 
সযগ়হত ণয়ণে- ‘অয অঙ্গষসন-মভ-সনয়ভ-আন-প্রষণষয়ষভ-প্রতযষষয-ধষযণষ-ধযষন-ভষধয়াঃ।’২৬
অদ্বদ্বতণফদষণন্ত আণরষসচত ব্রহ্ম, জগত্স, জহফ প্রব়সত তণত্ত্বয স্বরূ বমবষণফ ফযষখযষত ণয়ণে তষয অনরূ ভত
সফযষণণ গ়হত ণয়ণে। সফযষণণ অদ্বদ্বতস্বরূ সফরুণলয ভষষত্ময প্রসতষসদত। যণভশ্বয সফ এখষণন
বফদষণন্তয ব্রহ্মদ়। সতসন ব্রণহ্ময ভত ফযষণক্ষ্ষ ফ়ত্স, অসতয় ফ়সদ্ধকষযক, ভবষফষন্ন  ফযফযষস ফণর
ব্রহ্মদফষচয- ‘ফ়ত্ত্বষদফ়ংণত্ত্বষি ব্রহ্মষং ব্রহ্ম-বকণফৌ।২৭ বফদষণন্ত অনরূবষণফ ব্রণহ্ময স্বরূ জ্ঞষসত ণয়ণে‘ফ়ত্ত্বষত্স ফ়ংণত্ত্বষি আত্মষ ব্রণহ্মসত গহয়ণত।
সফব্রহ্ম তযস্বরূ, জ্ঞষনস্বরূ  সনতয আনন্দস্বরূ। বফদষণন্তয ব্রণহ্ময ভত তষাঁয আসদ, ভধয  অণন্তয কল্পনষ
কযষ মষয় নষ। সফব্রহ্ম প্রক়তণক্ষ্ ত্ত্বষসদগুণযসত তথষ সনগুযণ, ফযসফধ উষসধফসজযত, প্রেণরনয তথষ দ়যভষন্
উত্সন্ন ফস্তুভদণয়য ণঙ্গ ম্বন্ধযসত‚তযং জ্ঞষনভনন্তি সচদষনন্দ উদষহৃতাঃ।
সনগুযণণষ সনরূষসধি সনযঞ্জণনষশফযয়স্তথষ।।‛২৮
সনগুযণস্বরূ ফণর সতসন ব্রণহ্ময ভত ফষক -ভণনয অতহত- ‘মণতষ ফষণচষ সনফত্তযণন্ত অপ্রষয ভনষ ।’২৯ সফব্রহ্ম
 ক্ষ্দ্র ফস্তু অণক্ষ্ষ ক্ষ্দ্রতয এফং ফ়ত্স আণক্ষ্ষয় ফ়ত্সস্বরূ- ‘অণণষযল্পতযং প্রষহুভযণতষশস ভত্তযম্।’৩০ যণভশ্বয
ঙ্কষযস্বরূপ্ অসবসত- ‘ঙ্কষযষণখযষ ভণশ্বযাঃ।’৩১ সফরুল ফস্তুতাঃ সনগুযণ স্বরূ ণর সফযষণকষয বফদষণন্তয
গুণব্রহ্মস্বরূণয ভত সফব্রণহ্ময  গুণবষফ স্বহকষয কণযণেন। জগণতয উত্সসত্ত, সস্থসত, রয় এয কষযণরূণ
যণভশ্বণযয গুণ অফস্থষয প্রষসপ্ত- ‘ভয়ষ রূং সেধষ সবন্নং সনগুযণং গুণহক়তম্।৩২ বফদষণন্তয গুণ ব্রহ্ম বমভন কসল্পত
জগণতয উত্সত্তযষসদয কষযণ বতভনই গুণ সফব্রহ্ম জগণতয উত্সত্তযষসদয যভকষযণরূণ ফসন্দত ণয়ণেন- ‘মতাঃ
র্ব্যং ভত্সণদযত্স বমদ্বনফ ষরযণত স তত্স।’৩৩ তণফ গুণস্বরূণ সতসন জগন্ময় আবষসত ণয় থষণকন। অথযষত্স
বফদষণন্তয ব্রণহ্ময ভত যণভশ্বয সফণক ব্রণহ্ময মযষণয় উন্নহত কণযণেন যষণকষয। এখষণন সফরুল ব্রহ্মদ়,
সনতয, ফযফযষক প্রব়সত রূণ কসল্পত ণর সতসন সিভষন স্বরূ। সফ ণরন প্রকষষত্মক এফং সি তষাঁয
প্রকষসকষ। সি ণমষণগই যণভশ্বণযয যভষত্মষ এইরূ অসবধষ- ‘সফ-সিভষণমষগাঃ যভষণত্মসত সনসিতম্।’৩৪
সি এখষণন আদযষ ফষ যভষসি নষণভ অসবসত, মষ ইচ্ছষ-জ্ঞষন-সিয়ষ-সচত্স  আনন্দ এই েপ্রকষণয সফবি।
ইচ্ছষসদ সিেয় তষাঁয ফষয এফং সচত্স  আনন্দ আন্তয সি। বফদষণন্তয ব্রহ্ম সনসিয় সকন্তু সফব্রহ্ম সিয়ষসিভণফত
ণয় সিয়। এেষডষ যণভশ্বয এখষণন ়িযষসদ ফযতহত সতণযষবষফ  অনগ্র এই েক়তযকষযহ, ভষকষরস্বরূ,
এভনসক স্বষতন্ত্রযস্ববষণফয। সি যণভশ্বণয ভফষয়ম্বণন্ধ সনতযভণফতষ থষণক- ‘অণয ত যষসিাঃ সফয
ভফষসয়নহ।’৩৫
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বফদষণন্তয ভত এখষণন ভষয়ষতত্ত্ব স্বহক়ত। এই ভষয়ষ ফষ অসফদযষ যণভশ্বণযয সিস্বরূসণহ এফং তষ যণভশ্বণযয
প্রক়ত স্বরূণয আফযক। ভষয়ষণক প্রক়সতরূণ অসবসত কযষ ণয়ণে- ‘ভষয়ষন্তু প্রক়সতং সফদযষন্মষসয়নন্তু ভণশ্বযম্।’৩৬
বফদষণন্তয ভষয়ষ বমভন ব্রহ্মস্বরূণক আফ়ত কণয নষনষ বফসচণেযয প্রকষ ঘেষয় বতভনই সফভণফতষ ভষয়ষ তথষ
সি যণভশ্বণযয সফণশ্বষত্তহণযস্বরূণক ঙ্কসচত্স জগদ্রূণ তথষ জহফরূণ প্রকষসত কণয থষণক। সি অথফষ ভষয়ষ
এখষণন একষথযক। ভষয়ষসিয আিয় ণরন যণভশ্বয। ভষয়ষসি ণমষণগই সফ সিভষন্। ভষয়ষ ফষ অসফদযষফণই
তষাঁয নষনষরূণ অফবষ ণয় থষণক। তণফ বফদষণন্তয ভত ভষয়ষসি এখষণন অসনফযচনহয় ফষ প্রক়তজ্ঞষননষযষ নয়।
যণভশ্বণযয ভষয়ষসি আদযন্তযসত  সফনষযসত ফণর সনতযরূণ কসল্পত। এইজনয বফদষন্তদযন অণক্ষ্ষ
সফযষণণ ভষয়ষতণত্ত্বয অসধক উষণদয়ে গ়হত ণয়ণে ফণর ভণন য়।
জগত্স অসতসযি বকষন ত্তষ নয়, ফযং এখষণন তষ যণভশ্বণযয অংরূণই গ়হত। যণভশ্বয স্বয়ং প্রভষতষ, প্রভষণ
প্রণভয়তত্ত্বরূণ স্বহক়ত। জহফ যণভশ্বণযয অংভষে ফণর তষ প্রক়তণক্ষ্ সফস্বরূ। বতভনই ব্রহ্মষসদ ত়ণমযন্ত
দ়যভষন ভদয় সফস্বরূ ফণর জগত্সণক সফভয় কল্পনষ কযষ ণয়ণে সফযষণণ‚ব্রহ্মষসদ ত়ণমযযন্তং মত্স সকসেঅদ়যণত জগত্স।
তত্স ফযং সফণতষ জষতং নষে কষমযযষ সফচষযণষ।।‛৩৭
বফদষণন্ত দ়যভষন জগত্সরূ কষমযযণক ব্রণহ্ময সফফতয ফষ সফকষযরূণ অসবসত কযষ ণর এসফলণয় যষণকষণযয
অসবপ্রষয় সবন্ন। তষাঁয ভণত জগত্স সফফতয ফষ সফকষয নয় ফযং তষ যণভশ্বণযয ইচ্ছষসিয প্রকষভষে। সফণশ্বষত্তহণয স্বরূ
যণভশ্বয বস্বচ্ছষয় জগন্ময় প্রণভয়ষসদরূ সযগ্র কণযন। ়সিয এই অফস্থষণক তষই সফফতয নষ ফণর প্রকষণয সফলয়
ফরষ বমণত ষণয। ফরষ ণয়ণে- ‘ফস্তুতস্তু স্বয়ং ফযরূণদ্বণফ ত বষণত’।৩৮ সফফণতযয সফলয় ষধষযণতাঃ ভ্রভ ফষ ভ্রষসন্ত
ণর এখষণন অফবষণয সফলয় বম জগত্স তষ সফস্বরূ। জগত্স এখষণন সফভয়রূণ কসল্পত ণর যভষসি
ণমষণগ বমণত যণভশ্বণযয জগদষকষণয প্রকষ তষই জগত্সণক সফ-িযষত্মক  ফরষ ণয়ণে- ‘সি-সিভদুত্থন্তু
ষিং বফসভদং জগত্স’৩৯। কষমযযরূ জগত্সণক এখষণন নষদ-সফন্দভয়  আখযষ বদয়ষ ণয়ণে। যণভশ্বয স্বয়ং
বজযষসতভযয় নষদস্বরূ এফং সি র সফন্দ। সফ-সি ভষণমষণগ জগত্স সযফযষপ্ত ফণর তষ এখষণন নষদ-সফন্দভয়।
সফযষণকষয বফদষণন্তয অনরূ কষময কষযণণয অসবন্নেণকই স্বহকষয কণযণেন‚কষমযয-কষযণণয়ষণবযণদষ ফস্তুণতষ বনফ প্রফত্তযণত।
মথষ ফহজষত্স প্রণযষি নষনষসফধাঃ প্রকষণত।।‛৪০
সফযষণভণত জগত্স বমভন অসতসযি ত্তষ নয় বতভন জহফ  যণভশ্বয সণফযই অং। জহফ এখষণন শু, ক্ষ্য
ইতযষসদ ংজ্ঞষয় অসবসত।৪১ যণভশ্বয বস্বচ্ছষয় ভষয়ষ ফষ সিফণ জহফবষফ ফষ শুবষফ প্রষপ্ত ন। জহফ তথষ শুদষয়
যণভশ্বণযয অফযজ্ঞে, স্বল্পকত়যেবষফ প্রষপ্ত ণয় থষণক। এখষণন জহফ র যণভশ্বণযয ইচ্ছষকসল্পত বষফ। জহফবষণফ
যণভশ্বয খ-দুাঃখষসদ অনবফ কণয থষণকন।
অদ্বদ্বতণফদষণন্তয ভত এখষণন বদ্বতবষফ কসল্পত য়সন। যণভশ্বয সফই একভষে যভত্তষ। তণফ সবন্ন সবন্নরূণ
দ়যভষন্ প্রেভদণয়য বম অফবষ ঘণে তষ প্রক়তণক্ষ্ অজ্ঞষনফতাঃ। প্রক়ত সফজ্ঞষণনষদয় ণর অজ্ঞষণনয সফনষ
ঘণে, তখন ষধক ফযভদণয়য ভণধয সফবষফ দযন কণযন। তষই কসথত ণয়ণে‚তদ্বথফষজ্ঞষনজষ ফসদ্ধাঃ সফষদনযে মষ বণফত্স।
এফে জ্ঞষনদ়িহনষং সফাঃ সফসফস্তথষ।।‛৪২
এখষণন সফণেয সেরুসি বথণক অদ্বদ্বতফষণদয ণয ভথযন বভণর। এেষডষ অদ্বদ্বতফষণদয ভথযক ফহুসফধ উসিয
উস্থষনষ কণযণেন সফযষণকষয- ‚জ্ঞষতষ জ্ঞষনং তথষ বজ্ঞয়ং ফযং সফসভদং জগত্স,৪৩ ‘র্ব্যং সফভয়দ্বেতসচ্ছফাঃ
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র্ব্যভয়স্তথষ’৪৪। সফযষণণ উস্থষসত সফষদ্বদ্বত বষফনষ বমন আচষময ঙ্কণযয ব্রহ্মষদ্বদ্বত বষফনষয প্রসতপরন একথষ
ফরষ বমণত ষণয।
বফদষণন্তয ভত অদ্বদ্বত স্বরূ সফব্রণহ্ময প্রক়তস্বরূজ্ঞষন রষণবয ভধযসদণয় ষধণকয বভষক্ষ্ ফষ ভসিয কথষ স্বহকষয
কণযণেন সফযষণকষয। বফদষন্ত ভণত বভষক্ষ্প্রষসপ্তণত ষধণকয ফযসফধ অজ্ঞষনষসদ বদষল সফনি ণর বমভন ব্রহ্মস্বরূতষ
রষব য়। বতভনই সফষধকগণ  বভষক্ষ্দষয় সফবষফ প্রষপ্ত ণয় সফব্রণহ্ম রহন ণয় থষণকন। এখষণন ষধণকয
বদষণতয সবসত্তণত জহফন্মসি এফং সফণদভসি স্বহক়ত ণয়ণে
‚তথষ র্ব্যেগং ম্ভং যতহসত সনসিতম্।
জহফন্মিাঃ  এফষণদৌ বদণ হণণয সণফ রণয়ত্স।‛৪৫
সফযষণণ ষধনতত্ত্ব সফলণয় সফস্ত়ত অসবভত ষয়ষ মষয়। সফভয় জগণতয ভভক্ষ্ ফযসি সফষমজয রষণবয জনয
ফষ সফস্বরূ জ্ঞষণনয আগ্রণ ষধন সফলণয় সজজ্ঞষ ণয় থষণকন। এ সজজ্ঞষষয ভষধষনকণল্প যষণকষয ষধনতত্ত্ব
সফলণয় স্বতন্ত্র অসবভত জ্ঞষন কণযণেন। সফযষণভণত ষধনতত্ত্ব ফষয  আবযন্তযণবণদ সফবি এফং আবযন্তয
ষধণনযই অসধক ভত্ত্ব প্রসতষসদত। এখষণন ষধকসফণণল বমভন ব্রতষনষ্ঠষন, সরঙ্গজষসদয সফধষন যণয়ণে বতভনই
সনযষকষয সফব্রণহ্ময ষমজযরষণবয সনসভত্ত কণভযষষনষয ণঙ্গ ণঙ্গ জ্ঞষন, বমষগ, বসিষধন এই চতসফযধ ষধণনয
উণেখ কযষ ণয়ণে। তণফ কভযষসদষধন অণক্ষ্ষয় এখষণন বসিষধনভষণগযয অসধক উত্সকলযতষ স্বহকষয কণযণেন
সফযষণকষয। অসবনফ বকৌণর জ্ঞষন  কভয এই ভিয় ষধনণক ভথযন কণযণেন”
‚বনণকন স ভরুদ্বত্ময গচ্ছতহ মথষন্ডজাঃ।
কর্ম্য জ্ঞষনভণথষ দ্বষবযষভষযণত যভং দম্।।‛৪৬
আকষভষণগয সফচযণষণথয ক্ষ্হয ক্ষ্দ্বণয়যই বমভন প্রণয়ষজন বতভনই যভদ রষণবয সনসভত্ত বকফর জ্ঞষন অথফষ
কভয নয় ফযং উবণয়যই মগত্স ষধনে স্বহক়ত। সফণলতাঃ উসনলদহয় ঋসলফষণকযয- ‘মণভদ্বফল ফ়ণণত বতন ...’৪৭
অনযণণ যণভশ্বণযয অনগ্র রষণবয প্রসত গুরুে আণযষ কণয সফযষণকষয সফষমজযরষণবয প্রসত ষধণকয
অন়ত ষধনণক এক অননয ভষেষ দষন কণযণেন।
এইবষণফ সফযষণকষয দষযসনক তত্ত্বষণরষচনষয় বফদষন্ত দযণনয অনরূ ফযষখযষ গ্রণ কযণর বক্ষ্েসফণণল
স্বকহয় ভত প্রসতসষ্ঠত কণযণেন। অথযষত্স সফসবন্ন দযনষণস্ত্র প্রসতসষ্ঠত ভণতয নাঃ কথন যষণকষণযয অসবপ্রষয় নয় ফযং
বই কর ভণতয উস্থষনষয ণঙ্গ ণঙ্গ যষণকষণযয সনজস্ব ভত প্রকষণয ভধযসদণয় সফযষণণয দষযসনক বষফনষ
ভ়দ্ধ বথণক ভ়দ্ধতয ণয়ণে।
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