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িবষ্ণুপরু াণে াঈদ্ধৃত াাংখয ও যযাগ তণের মীক্ষাত্মক াধ্যয়ন
ািরন্দম মণ্ড
গণবক, াংস্কৃত পাি ও প্রাকৃত িবভাগ,িবশ্বভারতী,লািিিনণকতন
Abstract:
Bishnu Purana is one of the important 18th Mahapuranas. Through 6000 slokas, we can find 24
samkhya related theories of Dasavatara, the Bibhutis of Sri Bishnu and also various revelations on
samkhya theory, yoga theory and vedanta theory. Therefore, the surveying study of samkhya and
yoga theory described in Bishnu Purana is the main subject of my essay.

ভূিমকা: িবশ্বািণতযর দরবাণর প্রাচীন াআিতা পরম্পরা রীিতনীিত ও মাজবযবস্থাণক ািণতয রূপাঙ্কণনর যয ধ্ারা
ববিদককা যেণক চণ এণিি, যাআ একাআ পরম্পরা পরবর্ত্তীকাণ রামায়ে, মাভারত ও পুরােগুিণকও িবকিলত
কণরিি৷ তণব াঅিদকাবয রামায়ে ও বযাণদব রিচত মাভারণত তৎকাীন মাণজর যয িাপ ািঙ্কত ণয়িি পুরাোিণতয
যাআ িচণের াঅণাচনা াঅরও িবস্তৃত ও গম্ভীর৷ িবিভন্ন াঅখযান, াঈপাখযান, রীিত, নীিত, মাজতে, দলতনতে, ভূতে, নৃতে
প্রভৃিত িবয়গুি পুরাণে খুব ুন্দরভাণব াঅণািচত ণয়ণি ৷ তাাআ পুরাণের গুরুত্ব াপিরীম ৷
‘পুরাে’ লব্দিি ািত প্রাচীন, যার ােত াঅিদম াঅখযান বা পুরাকািনী৷ বযাণদণবর মণত াঅখযান, াঈপাখযান, গাো ও
কল্পশুিদ্ধগুির াংিমশ্রণনাআ পুরাোংিতা রিচত ৷1 িনরুক্তকার যাস্ক পুরাে ম্পণকত াঈদ্ধৃিত িদণয়ণিন ‚পুরা নবাং ভবত‛ ােতাৎ
যা পুরাণনা ণয়ও নুতন তাাআ পুরাে ৷ াঅবার বায়ুপুরাণে পুরাণের বুযৎপির্ত্ করা ণয়ণি “ ‚ যস্মাৎ পুরাযনিক্তদাং পুরাোং যতন
তৎ স্মৃতম্‛ ׀ােতাৎ প্রাচীনকাণ যা জীিবত িি তাাআ পুরাে ৷ পদ্মপুরাোনুাণর যা প্রাচীনতা ােতাৎ পরম্পরাণক কামনা কণর
তাাআ পুরাে ৷2 লতপে ব্রাহ্মণে ও িান্দণগযাপিনণদ পুরােণক পঞ্চমণবদ রূণপ ািভিত করা ণয়ণি ৷ িবষ্ণুপুরাণেও চতুদতল
িবদযার মণধ্য পুরাণের াঈণেখ করা ণয়ণি ৷3
াঅনুমািনক খ্রী.পূ. চতুেত লতক যেণক খ্রী. প্তম লতণকর মণধ্য এাআ পুরােগুি রিচত ণয়িি ৷ িবষ্ণু, বায়ু, মৎয ও কূমত
প্রভৃিত পুরাণে পুরাণনর পঞ্চক্ষণের িবণয় াঈদ্ধৃত ণয়ণি –
‚ গতশ্চ প্রিতগতশ্চ বাংণলা মন্বিরািে চ ׀
বাংলানুচিরতণশ্চিত পুরাোং পঞ্চক্ষেম্ ‛׀׀
াঅবার ভাগবত মাপুরাণেও পুরাণের দলিি ক্ষণের াঈণেখ পাওয়া যায় যো “গত, িবগত, বৃির্ত্, রক্ষা, ািরািে, বাংল,
বাংলানুচিরতম্, াংস্থা, যতু ও াপাশ্রয় ৷4
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িবিভন্ন পুরাণন পুরােগুির াংখযা িনণয় মতাির যদখা যগণও াধ্ারনভাণব পুরােগুির াংখযা ৩৬িি ধ্রা য়৷ তন্মণধ্য
১৮িি মাপুরাে ও ১৮িি াঈপপুরাে৷ িবষ্ণুপুরাণে পুরাণের াংখযা ১৮িি বা ণয়ণি৷5 ১৮িি মাপুরাণের নাম  যোেণম “
ব্রহ্ম, পদ্ম, িবষ্ণু, বলব, ভাগবত, নারদ, মাকতণণ্ডয়, ািনি,, ভিবয, ব্রহ্মনববতত, িঙ্গ, বরা, স্কন্দ, বামন, কূমত, মৎয গরু ও
ব্রহ্মাণ্ড পুরাে ৷ ১৮িি াঈপপুরাে  “ নৎকুমার, নরিাং, বায়ু, িলবধ্মত, াঅশ্চযত, নারদ, নিন্দণকলর াঈলন, কিপ, বরুে,
লাম্ব, কািকা, মণশ্বর, কিকি,, যদবী, পরালর, মরীিচ এবাং ূযত বা ভাস্কর পুরাে ৷
মৎযপুরাণে পুরােগুিণক ািেক রাজিক ও তামিক যভণদ িেিবধ্ িবভাগ করা ণয়ণি ৷6 ভাগবত, নারদীয়, িবষ্ণু,
গরু , পদ্ম বরা “ এাআ িয়িি পুরাণে ভগবান্ িবষ্ণুর াঅণাচনা ও তদ্ মাাত্ম াঅণাচনা াওয়ায় এাআ পুরােগুি ািেক
পুরাে নাণম প্রিদ্ধ ৷ াঅবার ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মনববতত, মাকতণণ্ডয়, ভিবয ও বামন পুরাণে প্রজাপিত ব্রহ্মা িবণয় াঅণািচত
ওয়ায় এাআ পুরােগুি রাজিক পুরাণের ািভুতক্ত ণয়ণি ৷ এবাং িঙ্গ, িলব, স্কন্দ, ািনি,, মৎয এবাং কূমত পুরাণন িলণবর
প্রাধ্ানয োকায় পুরােগুি তামপুরান নাণম প্রিদ্ধ ৷
িবষ্ণু মাপুরােিি িেক পুরােগুির মণধ্য ানযতম ৷ াঅনুমািনক ৬০০০ যলাকিবিলি এাআ পুরােিির বক্তা ঋি পরালর ও
যশ্রাতা তাাঁর িলয বমণেয় ৷ ভগবান্ িবষ্ণুর দলাবতারণক যকন্দ্র কণর যযমন চিিলিি তণের, শ্রীিবষ্ণুর িবভূিতর, প্রাকৃত প্রয় ও
৬জন মনুর ৃিি ও তাণদর বাংলপরম্পরা িবণয় যযরূপ াঅণাচনা করা ণয়ণি তদনুরূপ ভিক্ত ও জ্ঞাণনর প্রলাি ধ্ারা এাআ
পুরাণের বতেয় প্রচ্ছণ্নরূণপ াঅণািচত ণয়ণি ৷
এাআভাণব মগ্র পুরােিিণত যযমন ভগবান্ িবষ্ণুর বেতনা করা ণয়ণি তদ্রূপ াখযতে, যযাগতে ও যবদািতণের াীম
াযুজযও পিরিক্ষত ণয়ণি ৷ তাাআ ভারতীয় দলতণনর ভাবধ্ারায় িবষ্ণুপুরাণে াঈদ্ধৃত াাংখয-যযাগতণের মীক্ষাত্মক াধ্যয়নাআ
াঅমার প্রস্তািবত প্রবন্ধিির িবয় ৷
িবষ্ণুপরু াণোদ্ধৃত াাংখযতেমূ –
িবষ্ণুপুরাে ািেক পুরােগুির মণধ্য ানযতম৷তাাআ াঅণাচয পুরােিির িবিভন্ন স্থাণন যযমন জগণতর াঈৎপির্ত্, প্রয়, বাংল,
মন্বির বিেতত ণয়ণি; যভাণবাআ ভারতীয় দলতণনর একািধ্ক তেমূণর প্রঙ্গ এাআ পুরাণে াঅণািচত ণয়ণি ৷ তার মণধ্য
াাংখযদলতন ানযতম৷ াঅণাচয পুরাোিির িবিভন্ন াধ্যাণয় াাংখযদলতণনর তেমূণর াঅণাচনা করা ণয়ণি ৷যো পঞ্চিবাংলিত তে “
১.িবণষ্ণাাঃ স্বরূপাৎ পরণতা ি যত যে রূণপ প্রধ্ানাং পুরুশ্চ িবপ্র  ׀১.২.২৪
২.গুোমযার্ত্তস্তস্মাৎ যক্ষেজ্ঞািধ্িিতান্মুণন ׀
গুেবযঞ্জনম্ভূিতাঃ গতকাণ িেণজার্ত্ম  ׀׀১.২.৩৩
৩.ািেণকা রাজনশ্চব তামশ্চ িেধ্া মান্  ׀׀১.২.৩৪
৪.িেিবণধ্াঽয়মঙ্কাণরা মর্ত্োদজায়ত  ׀১.২.৩৬
৫.ভূততন্মােণগতাঽয়মঙ্কারার্ত্ু তামাৎ  ׀׀১.২.৪৬
৬.বতজানীিন্দ্রয়ােযাহুণদতবা ববকািরকা দল ׀
একাদলাং মনশ্চাে যদবা ববকািরকাাঃ স্মৃতাাঃ  ׀׀১.২.৪৭
িেিবধ্ গুে –
১.ৃজণতয জগৎ ৃণিৌ িস্থণতৌ পািত নাতনাঃ ׀
িি বচবািকণত্বন রজাঃোিদাংশ্রয়াঃ  ׀׀১.২২.২২
২.াআত্থাং চতুধ্তা াংৃণিৌ বততণতঽণৌ রণজাগুোঃ  ׀১.২২.২৫
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৩.োং গুোং মািশ্রতয জগতাঃ পুরুণার্ত্মাঃ  ׀১.২২.২৭
৪.াঅিশ্রতয তমণা বৃির্ত্মিকাণ তো পুনাঃ  ׀১.২২.২৮
৫.প্রবৃর্ত্যা রজণা যচ্চ কমতোাং করোত্মকম্  ׀৩.১৭.২৭
িেিবধ্ দাঃখ১.াঅধ্যািত্মকািদ বমণেয় জ্ঞাত্বা তাপেয়াং বুধ্াঃ ׀
াঈৎপন্নজ্ঞাননবরাগযাঃ প্রাণনাতযাতযিিকাং য়ম্  ׀׀৬.৫.১
২.াঅধ্যািত্মণকাঽিপ িেিবধ্াঃলারীণরা মানস্তো  ׀৬.৫.২
৩.তদয িেিবধ্যািপ দাঃখজাতয বব মম ׀
গভতজন্মজরাণদযু স্থাণনু প্রভিবযতাঃ  ׀׀৬.৫.৫৮
৪.িনরস্তািতলয়াহ্লাদুখভানবকক্ষো ׀
যভজাং ভগবৎপ্রািপ্তণরকািাতযিিকী মতা  ׀׀৬.৫.৫৯
প্রকৃিত –
১.জ্ঞানপ্রবৃির্ত্ িনয়নমকযময়ায় পুাংণা যভাগপ্রদানপিণব িেগুোত্মকায় ׀
াবযাকৃতায় ভবভাবনকারোয় বণন্দ স্বরূপভাবনায় দাজরা  ׀׀৬.৮.৬২
2.কারোং কারেযািপ তয কারেকারেম্ ׀
তৎ কারোনাাং যতুাং তাং প্রেতাাঃ স্ম পণরশ্বরম্  ׀׀১.৯.৪৯
৩.াবযক্তাং কারোং যর্ত্ৎ প্রধ্ানমৃির্ত্নমাঃ ׀
যপ্রাচযণত প্রকৃিতাঃ ূক্ষ্মা িনতযাং দদাত্মকম্  ׀׀১.২.১৯
পুরু১.তনযব যযাঽনু গুেভূবহুহুনধ্ক এব শুণদ্ধাঽপযশুদ্ধ াআব ভািত ি মূিততণভনদাঃ ׀
জ্ঞানািন্বতাঃ কেিবভূিতকততা তনস্ম নণমাঽস্তু পুরুায় দাবযয়ায়  ׀׀৬.৮.৬১
২.িবশুদ্ধণবাধ্বিন্নতযমজমক্ষয়মবযয়ম্ ׀
াবযক্তমিবকারাং যর্ত্িেণষ্ণাাঃ পরমাং পদম্  ׀׀১.৯.৫১
৩.একাঃশুণদ্ধাঽক্ষণরা িনতযাঃবতবযাপী তো পুমান্  ׀৬.৪.৩৬
২৮িি বধ্ –
১.ািিবাংলেণধ্াণপতাং যদ্রূপাং তামাং তব  ׀৩.১৭.২৮
িবষ্ণুপরু াণোদ্ধৃত যযাগতেমূ “
িবষ্ণুপুরাে ানুাণর ভগবান্ িবষ্ণুাআ ণন জগণতর াইশ্বর ৷ যযাগীরা তাাঁণকাআ যপণত বতদা প্রযত্নলী ৷ াতএব তারাআ ধ্যাণন মনি,
ণয় ও াি যযাগাঙ্গ ানুিাণনর মাধ্যণম ভগবান্ িবষ্ণুণক াভ করণত পাণরন ৷ তাাআ ‘াইশ্বর প্রিেধ্ান’, ‘াি যযাগাঙ্গ’ াভযা
াআতযািদর একািধ্ক বেতনা াঅণাচয পুরােিিণত পাওয়া যায় ৷ তা িনম্নরূপ –
যযাগ“
াঅত্মপ্রযত্নাণপক্ষা িবিলিা যা মণনাগিতাঃ ׀
তযা ব্রহ্মিে াংণযাণগা যযাগ াআতযিভধ্ীয়ণত  ׀׀৬.৭.৩১
িচর্ত্বৃির্ত্ িনণরাণধ্র াঈপায় –
স্বাধ্যায়াংযমাভযাাং  দৃলযণত পুরুণার্ত্মাঃ  ׀৬.৬.১
াইশ্বর১.তেরহ্ম পরমাং ধ্াম পরমাত্মা  যচশ্বরাঃ  ׀৬.৪.৩৮
২.রূপাং পরাং িদিত বাচকমক্ষরাং যজ্জ্জ্ঞানাত্মণন দণত প্রেণতাঽিস্ম তনস্ম  ׀׀৫.১৮.৫৭
৩.ত্বাং যজ্ঞস্ত্বাং বট্কারস্ত্বণমাঙ্কারস্ত্বমনি,য়াঃ  ׀׀১.৪.২২
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৪.ািভধ্ায়ক ওাঁকারস্তয তৎ  ׀২.৮.৫৫
৫.পরাং ব্রহ্ম পরাং ধ্াম যযাঽণৌ ব্রহ্ম তো পরম্ ׀
তমারাধ্য় িরাং যািত মুিক্তমপযিতদতভাম্  ׀׀১.১১.৪৬
ািাঙ্গণযাগ –
১.ব্রহ্মচযতমিাংাাং চ তযাণস্তয়াপিরগ্রান্ ׀
যণবত যযাগী িনষ্কাণমা যযাগযতাাং স্বমণনা নয়ন্  ׀׀৬.৭.৩৬
২.স্বাধ্যায়ণলৌচণিাতপাাংি িনয়তাত্মবান্ ׀
কুবতীত ব্রহ্মিে তো পরিস্মন্ প্রবোং মনাঃ  ׀׀৬.৭.৩৭
৩.একাং ভদ্রানাদীনাং মাস্থায় গুনেযুততাঃ ׀
যমানখযিনতয়মানখযশ্চ যুঞ্জীত িনয়ণতা যিতাঃ  ׀׀৬.৭.৩৯
৪.প্রাোখযমিনাং বলযমভযাাৎকুরুণত তু যৎ ׀
প্রাোয়ামাঃ  িবণজ্ঞয়াঃ…  ׀׀৬.৭.৪০
৫.লব্দািদবনুরক্তািন িনগ্রযাক্ষািে যযাগিবৎ ׀
কুযতািচ্চর্ত্ানুকারীিে প্রতযাারপরায়োঃ  ׀׀৬.৭.৪৩
৬.তস্মাৎমস্তলক্তীনামাধ্াণর তে যচতাঃ ׀
কুবতীত াংিস্থিতাং া তু িবণজ্ঞয়া শুদ্ধধ্ারো  ׀׀৬.৭.৭৫
৭.তণদকাবয়বাং যদবাং যচতা ি পুনবুতধ্াঃ ׀
কুযতাতণতাঽবয়িবিন প্রিেধ্ানপণরা ভণবৎ  ׀׀৬.৭.৯০
৮.তনযব কল্পনাীনাং স্বরূপগ্রোং ি যৎ ׀
মনা ধ্যানিনষ্পাদযাং মািধ্াঃ যাঽিভধ্ীয়ণত  ׀׀৬.৭.৯২
িবষ্ণুপরু াণোদ্ধৃত াাংখয তেমূণর মীক্ষা: বতপ্রাচীন দলতনরূণপ পিরিচত াঅিদ ঋি কিপ প্রেীত াাংখয দলতণন পুরু এবাং
প্রকৃিত এাআ দিি তে ৷ াঅবার মূ প্রকৃিতর িবকার মৎ, াাংকারািদ যমাি পঞ্চিবাংলিত তে াংখযদলতণন স্বীকৃত ৷ াাংখয মণত
দাঃখ িেিবধ্ “ াধ্যািত্মক, াঅিধ্ণভৌিতক ও াঅিধ্নদিবক ৷7 াঅর এাআ িেিবধ্ দাঃখ িনবৃির্ত্ যৌিকক াঈপায় োরা যযমন ম্ভব নয়
তদ্রূপ ববিদক াঈপায় গুিও ক্ষয় ও ািতলয় যুক্ত ওয়া ববিদক াঈপায় োরা এাআ দাঃখেণয়র িনবৃির্ত্ ম্ভব নয় ৷ তাাআ বযক্ত,
াবযক্ত ও জ্ঞ এর িবণবকজ্ঞান যেণক দাঃণখর াবলযম্ভাবী ও িচর িনবৃির্ত্ ম্ভব ৷ 8 িবষ্ণুপুরাণেও াঅধ্যািত্মক, াঅিধ্নদিবক ও
াঅিধ্ণভৌিতক এাআ িেিবধ্ দাঃখণক স্বীকার করা ণয়ণি এবাং জ্ঞান ও ববরাগয োরা িনবৃির্ত্র মাগতও বা ণয়ণি ৷9 এবাং াাংখয
লাস্ত্রণক ানুরন কণরাআ লারীিরকও মানিক যভণদ াঅধ্যািত্মক দাঃখণক দিি াাংণল ভাগ কণরণিন ৷1 0 ানির এাআ িেিবধ্
দাঃখ িনবৃির্ত্র াঈপায় বা ণয়ণি- গভত, জন্ম, জরা, াআতযািদ স্থাণন প্রকিিত ওয়া াঅধ্যািত্মক িেিবধ্ দাঃখমূণর একমাে
নাতন ঔিধ্  ভগবৎ প্রািপ্ত, যার প্রাধ্ান ক্ষে  িনরিতলয় াঅনন্দরূপ ুখ প্রািপ্ত ৷1 1 যা াাংখয মণত বযক্ত, াবযক্ত ও

7

দাঃখেয়ািভঘাতািিজ্ঞাা তদপঘাতণক যণতৌ ׀
দৃণি াঽপােতা যচনন্নকািাতযিণতাঽভাবাৎ  ׀׀াাংখযকািরকা ১
8
দৃিবদানুশ্রিবকাঃ  যিবশুিদ্ধক্ষয়ািতলয়যুক্তাঃ ׀
তিেপরীতাঃ যশ্রয়ান্ বযক্তাবযক্তজ্ঞিবজ্ঞানাৎ  ׀׀াাংখযকািরকা ২
9
াঅধ্যািত্মকািদ বমণেয় জ্ঞাত্বা তাপেয়াং বুধ্াঃ ׀
াঈৎপন্নজ্ঞাননবরাগযাঃ প্রাণনাতযাতযির্ত্কাং য়ম্ ׀׀িবষ্ণু.৬.৫.১
10
াঅধ্যািত্মণকাঽিপ িেিবধ্াঃ লারীণরা মানস্তো  ׀িবষ্ণু ৬.৫.২
11
িনরস্তািতলয়াহ্লাদুখভানবকক্ষো ׀
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জ্ঞ এর তেজ্ঞান স্বরূপ ৷ াাংখযমণত পঞ্চিবাংলিত তে স্বীকৃত ৷ যো পুরু, প্রকৃিত, মৎ, াাংকার, একাদল াআিন্দ্রয়, পঞ্চতন্মাো
ও পঞ্চমাভূত ৷12 িবষ্ণুপুরাোনুাণর ভগবান্ িবষ্ণুাআ এাআ পঞ্চিবাংলিত তণের াঅধ্ার স্বরূপ ৷ তাাআ িবষ্ণু ণতাআ পুরু ও প্রকৃিতর
ৃিি ণয়ণি ৷13 এবাং িেগুণের ামযাবস্থার ফস্বরূপ পুরু যখন যক্ষেজ্ঞরূণপ াবস্থান কণরন তখন প্রকৃিত যেণক প্রেম াঈৎপন্ন
য় মৎ বা বুিদ্ধ ৷14 াঈৎপন্নভূত এাআ মৎণক প্রধ্ান বা মূপ্রকৃিত াঅবৃত কণর োণক ৷এবাং িতনিি গুণের িভির্ত্ণত এাআ িেিবধ্
মৎতে যেণক ববকািরক, রাজিক ও তামিক ভূণতর াঈৎপন্ন য় ৷15 এাআ িেিবধ্ াাংকাণরর মণধ্য ‘ািেক’ াাংকার যেণক
মন, রাজিক াাংকার যেণক দ্লিি াআিন্দ্রণয়র ৃিি য় এবাং তামিক াাংকাণরর িবকৃিত যেণক পঞ্চতন্মাো ৃিি য় ৷ াঅর এাআ
তন্মাো যেণক ৃিি য় পঞ্চ মাভূণতর ৷ এাআভাণব িবষ্ণুপুরাণেও িবষ্ণুপুরাণেও াাংখয তািেক পঞ্চিবাংলিত তে স্বীকৃত ৷16
াাংখয মণত গুে িেিবধ্ যো ে, রজ ও তম ৷ এর মণধ্য েগুে ঘু প্রকাল ও াআি; রণজাগুে চাক াঅরম্ভক ও চঞ্চ এবাং
তণমাগুে ভারী ও াঅবরক ৷ এবাং কাযত িিদ্ধর ময় এণদর প্রদীণপর মণতা বৃির্ত্ য় ৷17 াাংখয মণত এাআ িেিবধ্ গুণনর
মাধ্যণমাআ জগৎ প্রপণঞ্চর ৃিি ৷িবষ্ণুপুরাণেও াাংখযতণের ানুরূপ ািভমত যপাণাে করা ণয়ণি-‘রজ ও োিদ গুণের োরা
এাআ নাতন প্রভুাআ জগৎ ৃিির ময় একিি রচনা কণরন, িস্থিতর ময় পান কণরন ও ানয মণয় কারূণপ তার াংার
কণরন ৷18 এবাং ানির েগুে ম্পণকত িবষ্ণুপুরাণে বা ণয়ণি “‚যাআ পুরুণার্ত্ম েগুণের াঅশ্রয় িনণয় জগণতর িস্থিত
কণরন‛ ৷19 রজগুন ম্পণকত বা ণয়ণি- ‚রজগুে প্রবৃির্ত্র কারে িযিন কণমতর কারেস্বরূপ‛ ৷20 এবাং তণমাগুে ম্পণকতও
িবষ্ণুপুরাণের মত ািভমুখী ৷21 এাআভাণব ম্পূনত িবষ্ণুপুরাণন াাংখয ম্মত িেিবধ্ গুন িবণয় াঅণাচনা করা ণয়ণি ৷
িবষ্ণুপুরাণে যযণতু াাংখযম্মত পঞ্চিবাংলিত তে স্বীকৃত তাাআ প্রধ্ান ও পুরু তেও াঅণাচয পুরানিির িবিভন্ন যপ্রক্ষাপণি
প্রিতস্থািপত ণয়ণি ৷ প্রকৃিতর ািস্তে াধ্ন করণত িগণয় াঅণাচয পুরানিিণত বা ণয়ণি-াবযক্ত কারেণক যা ৎ-াৎরূণপ
(কারে লিক্ত িবনি) এবাং িনতয যশ্রি মুিনগত তাণক প্রধ্ান বা ূক্ষ্ম প্রকৃিত বণ ৷22 এিা াও প্রকৃিতর ািস্তে াধ্ণন াঅণাচয
পুরােিিণত বা ণয়ণি “ ভগবান্ িবষ্ণুর াঅাংলভূত এাআ প্রকৃিত ে, রজ ও তম গুণের একতারূপ এবাং পু রুণক যভাগ

যভজাং ভগবৎপ্রািপ্তণরকািাতযিিকী মতা  ׀׀িবষ্ণু ৬.৫.৫৯
মূপ্রকৃিতরিবকৃিতমতদাদযাাঃ প্রকৃিতিবকৃতয়াঃ প্ত ׀
ষষোড়শকস্তু বিকোর ো ন প্রকৃবিনন বিকৃবিিঃ পু রুষিঃ  ׀׀সোাংখ্যকোব কো ৩

12

13
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গুেবযঞ্জনম্ভূিতাঃ গতকাণ িেণজার্ত্ম ׀׀িবষ্ণু ১.২.৩৩
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প্রদানকারী িেগুোত্মক ও াবযাকৃত ও জগণতর াঈৎপির্ত্র কারে স্বরূপ ৷ াাংখয লাণস্ত্রও একাআ কাো বা ণয়ণি ৷24 এাআভাণব
াাংখযম্মত প্রধ্ান তণের ণঙ্গ িবষ্ণুপুরাণোক্ত প্রকৃিত তণের মন্বয় ািধ্ত ণয়ণি ৷
পুরুণর ািস্তে াধ্ণন াাংখযদলতণন বা ণয়ণি “ াাংঘাতবস্তু াপণরর প্রণয়াজন াধ্ন কাণর োণক ৷ িেগুে াআতযািদর
িবপরীত যকাঈ াঅণি যকাণনা যচতন ািধ্িাতা িা া জ বগত চণত পাণরনা ৷ রূপ-রািদ যভাগযবস্তুর যভাক্তা াঅণি বণ পুরু
াঅণিন ৷25 িবষ্ণুপুরাণেও ানুরূপভাণব বা ণয়ণি “ যা িবশুদ্ধ, িনতয, াজ, াক্ষয় াবযয় ািবকারী যাআিি শ্রীিবষ্ণুর পরমপদ
৷26 াঅবার এাআ পুরু স্বগুোিদর যভাগকারী, এক ণয়ও াণনকরূপ জ্ঞানস্বরূপ ভূত এবাং িবভুিতর কততা িনতয াবযয়্স্স্বরূপ ৷27
এাআ মত াাংখযদলতণনাক্ত বহুপুরুবাণদর মণতর মেতক ৷28 এাআভাণব াঅণাচয পুরােিিণত িবিভন্ন াঅাংণল াাংখযতািেক
াঅণাচনার প্রিতফন ঘণিণি ৷ তাাআ াঅণাচয পুরােিি যয াাংখযতে াঅিভমুখী তা িবণলোত্মক এবাং মীক্ষাত্মক ৷
23

িবষ্ণুপরু াণোদ্ধৃত যযাগ তেমূণর মীক্ষা: ভারতীয় দলতনানুাণর াঅণাচয পুরােিি রিচত ণয়ণি ৷ তাাআ পাতঞ্জকৃত যযাগ
দলতণনর তেমূণর িাপ াঅণাচয পুরােিিণত পণ ণি বণ মণন য় ৷ যযাগ িবণয় মিত পতঞ্জি বণণিন “ িচণর্ত্র বৃির্ত্
কণর িনণরাধ্াআ  যযাগ ৷29 িবষ্ণুপুরাে ানুাণর - াঅত্মজ্ঞাণনর প্রযত্নভূত যম, িনয়ম াআতযািদর াঅণপক্ষায় োকা মণনর যয
িবণল গিত ব্রণহ্মর ণঙ্গ তার াংণযাগ ওয়াণকাআ যযাগ বণ ৷3 0 প্রমাে, িবপযতয়, িবকল্প, িনদ্রা ও স্মৃিত এাআ পাাঁচিি 
িচর্ত্বৃির্ত্ ৷ াঅর এাআ িচর্ত্বৃির্ত্র িনণরাধ্ করার াঈপায় স্বরূপ াঅচাযত পতঞ্জি বণণিন- াভযা ও ববরাগয এাআ দিি াঈপাণয়র োরা
িচর্ত্বৃির্ত্র িনণরাধ্ য় ৷31 িিক একাআ মাগতণক ানুরে কণর িবষ্ণুপুরাণনও বা ণয়ণি “ স্বাধ্যায় ও াংযম োরা এাআ
পুরুণার্ত্ণমর দলতনাভ য় ৷32
ানির মিত পতঞ্জি তাাঁর গ্রণে িচর্ত্বৃির্ত্ িনণরাণধ্র াঈপায়্স্স্বরূপ াভযা ও ববরাগয িভন্ন াইশ্বরপ্রিেধ্াণনর কো বণণিন ৷33
এবাং যেল কমত িবপাক াঅলণয়র োরা াপরামৃি পুরুিবণলণকাআ াইশ্বর বণণিন ৷3 4 এবাং এাআ াইশ্বণরর বাচক  ‘ঔাঁ’ কার ৷
িবষ্ণুপুরাণেও ানুরূপভাণব াইশ্বরপ্রিেধ্ানণকাআ াভযা ও ববরাণগর িবকল্প মাগতরূণপ াঅণাচনা করা ণয়ণি ৷ াঅর এাআ াইশ্বর

জ্ঞানপ্রবৃির্ত্িনয়নমকযময়ায় পুাংণা যভাগপ্রদানপিণব িেগুোত্মকায় ׀
াবযাকৃতায় ভবভাবনকারোয় বণন্দ স্বরূপভবনায় দাজরায় ׀׀িবষ্ণু. ৬.৮.৬২
24
যভদানাাং পিরমাোৎ মন্বয়াৎ লিক্ততাঃ প্রবৃণর্ত্শ্চ ׀
কারেকাযতিবভাগাদিবভাগনেশ্বরূপযয  ׀׀াাংখযকািরকা ১৫
25
াংঘাতপরােতত্বাৎ িেগুোিদিবপযতযয়াদিধ্িানাৎ ׀
পুরুণাঽিস্ত যভাক্তৃভাবাৎ বকবযােতাং প্রবৃণর্ত্শ্চ  ׀׀াাংখযকািরকা ১৭
26
িবশুদ্ধণবাধ্বিন্নতযমজমক্ষয়মবযয়ম্ ׀
াবযক্তমিবকারাং যর্ত্িেণষ্ণাাঃ পরমাং পদম্  ׀׀িবষ্ণু.১.৯.৫১
27
তনযব যযাঽনু গুেভুবহুহুনধ্ক এব শুণদ্ধাঽপযশুদ্ধ াআব ভািত ি মূিততণভদাঃ ׀
জ্ঞানািন্বতাঃ কত্বিবভূিতকততা তনস্ম নণমাস্তু পুরুায় দাবযয়ায়  ׀׀িবষ্ণু.৬.৮.৬১
28
জননমরেকরোনাাং প্রিতিনয়মাদযুগপৎপ্রবৃণর্ত্শ্চ ׀
পুরুবহুত্বাং িদ্ধাং বেগুেযিবপযতয়ানচ্চব  ׀׀াাংখযকািরকা ১৮
29
যযাগিশ্চর্ত্বৃির্ত্িনণরাধ্াঃ  ׀যযাগূে ১.২
30
াঅত্মপ্রয়ত্নাণপক্ষা িবিলিা যা মণনাগিতাঃ ׀
তযা ব্রহ্মিে াংণযাণগা যযাগ াআতযিভধ্ীয়ণত  ׀׀িবষ্ণু.৬.৭.৩১
31
াভযানবরাগযাভযাাং তিন্নণরাধ্াঃ  ׀যযাগূে ১.১২
32
স্বাধ্যায়াংয়মাভযাাং  দৃলযণত পুরূণার্ত্মাঃ  ׀িবষ্ণু.৬.৬.১
33
াইশ্বরপ্রিেধ্ানাো  ׀যযাগূে ১.২৩
34
যেলকমতিবপাকালনয়রপরামৃিাঃ পুরুিবণল াইশ্বরাঃ  ׀যযাগূে ১.২৪
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35

স্বয়াং ভগবান্ িবষ্ণু ৷ এবাং ভগবান্ িবষ্ণুণক ‘ঔাঁ’ এাআ প্রেব োরা ণম্বাধ্ন করা য় ৷ তাাআ যযাগীগে তাাঁরাআ ধ্যাণন মনি, োণকন
এবাং পরমপদ বা মুিক্ত াভ কণরন ৷3 6
ানির াধ্ন পাণদ যযমন যযাগীণদরণক পঞ্চিবধ্ যেল যেণক িনবৃির্ত্র াঈপায় স্বরূপ াি যযাগাণঙ্গর াভযাণর কো মিত
বণণিন “ িবষ্ণুপুরাণনও যাআ াংস্কাণররাআ পুেরাবৃির্ত্ ঘণিণি ৷37 যযাগমণত যম, িনয়ম, াঅন, প্রাোয়ম, প্রতযাার, ধ্ারনা,
ধ্যান, মািধ্ এাআ ৮িি যযাগাঙ্গ ৷38
িবষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মচযত, ািাংা,তয, াণস্তয়,ািপ্রগ্র এবাং স্বাধ্যায় যলৌচ ণিা তপ ও াইশ্বরপ্রিনধ্ান এাআরূপ পাাঁচিি যম ও
পাাঁচিি িনয়ণমর াঈণেখপূবতক াঅন াবম্বন করার কো বা ণয়ণি ৷39 এবাং তদির প্রাোয়ম ম্বণন্ধ বা ণয়ণি- াভযা
োরা যয প্রানবাযুণক বল করা যায় তাাআ প্রাোয়্স্ম্ ৷40 এাআভাণব যযাগী যম, িনয়ম, াঅান ও প্রানায়ম ানুিাণের মাধ্যণম স্বিচণর্ত্
ভগবান্ িবষ্ণুর স্থূরূপণক বুঝণত পারণবন এবাং প্রতযাার াঅভযাণর মাধ্যণম লব্দািদ িবণয় ানুরক্ত ওয়া িনজ াআিন্দ্রয়ণক
িনজ িচণর্ত্র ানুগামী কণর তুণবন ৷ এাআভাণব যযাগী স্বিচ্চণর্ত্ বতলিক্তস্বরূপ ভগবান্ িবষ্ণুর ধ্ারনাণক িস্থর করণবন ৷ তদির
যযাগী িনজিচণর্ত্ এক াবয়ব িবিলি ভগবান্-যক হৃদয় িদণয় িচিা করণবন এবাং ম্পূনত াবয়ব যিণ যকবমাে াবয়বীর ধ্যান
করণবন ৷ এাআ ভাণব যযাগী ধ্যাণনর োরা ধ্যাতা,ণধ্যয় এবাং ধ্যানণভদ রিত স্বরূপ ােতাৎ িনজিচর্ত্ণক পরমাত্মা িবষ্ণুর ণঙ্গ
মায়ীত কণর মািধ্ াভ করণবন ৷41 মিত পতঞ্জি বণণিন – ‚তযদবােতমােিনভতাাং স্বরূপলূনযিমব মািধ্াঃ‛ ׀42
এাআভাণব ম্পূেত পুরােিিণত যযাগতণের াঅশ্রয় িনণয়াআ াইশ্বররূপ ভগবান্ িবষ্ণুণক প্রািপ্তর াঈপায় এবাং িবষ্ণু প্রািপ্ত াঈপণযাগী
িেয়াণযাণগর াবম্বণনর পোও াঅণািচত ণযণি ৷ তাাআ াঅণাচয পুরােিি যযাগদলতনানুরাগী ৷
াঈপাংার: ভারতীয় দলতন পরম্পরা গুির মণধ্য াাংখয ও যযাগ দলতন ানযতম  ׀প্রকৃিতর স্বরূপণক াঈণপক্ষা কণর পুরুণর
স্বস্বরূণপ াবস্থান করাাআ াাংখযমণত মুিক্ত বা বকবয  ׀যতমনভাণবাআ ািণযাগাণঙ্গর প্রয়াপূবতক এবাং ববকিল্পক ভাণব াইশ্বণরর
প্রিেধ্াে পূবতক যযাগী িচর্ত্বৃির্ত্গুিণক িনণরাণধ্র মাধ্যণম মািধ্ণত াঈপিবি ন যা যযাগমণত বকবয বা মুিক্ত নাণম পিরিচত ׀
িবষ্ণুপুরাে মণত ভগবান্ িবষ্ণুাআ এাআ পঞ্চিবাংলিত তণের াঅধ্ার স্বরূপ ৷ তাাআ িবষ্ণু ণতাআ পুরু ও প্রকৃিতর ৃিি ণয়ণি  ׀এবাং
িেিবধ্ গুে তাাঁর যেণকাআ ৃিি ণয়ণি  ׀তাাআ োিদ গুণের োরা এাআ নাতন প্রভুাআ জগৎ ৃিির ময় রচনা কণরন, িস্থিতর
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ণয়ণি  ׀িবষ্ণুপুরাে মণত াইশ্বর স্বয়াং ভগবান্ িবষ্ণু  ׀স্বাধ্যায় ও াংযম োরা এাআ পুরুণার্ত্ণমর দলতনাভ ম্ভব ৷ তাাআ যযাগীগে
তাাঁরাআ ধ্যাণন মনি, োণকন এবাং পরমপদ বা মুিক্ত াভ কণরন ৷ এাআভাণব মগ্র পুরােিিণত ভিক্ত ও জ্ঞাণনর প্রলাি ধ্ারাণক
ানুরে কণর এণক এণক াাংখয ও যযাগ তেগুি াঅণািচত ণয়ণি  ׀তাাআ িবষ্ণুপুরাণে াাংখয ও যযাগ তেমূণর
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