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ঙ্কযষচষর্মেয বষফনষয় অদ্বৈতর্চতনষ  আধসনক ভষজ 

অসেতষ যষয় চচৌধযহ  

এভ এ (ছষত্র), যষভযষট ভষসফদযষরয়, সিভফঙ্গ  

Abstract 
Vedanta or Uttara Mimamsa is one of the six schools of Hindu philosophy. Vedanta is the 

ending part of Vedas. The Brahma sutras is a Sanskrit text, attributed to Badarayana , 

estimated to have been completed in its surviving form sometime between 450 BCE and 200 CE. 

The text systematizes and summarizes the philosophical and spiritual ideas in the Upanishads. 

Many philosophers explain the The   Brahma sutras. Adi Shankaracharya was an early 8th 

century Indian philosopher and theologian who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. 

He established the importance of monastic life as sanctioned in the Upanishads and Brahma 

sutra. He is reputed to have founded four mathas , which helped in the historical development, 

revival and spread of Advaita Vedanta of which he is known as the greatest revivalist. I want to 

say that, Advaita Vedanta wiil remove all barriers of life,melt all differences and wii unite all.  I 

also say that,  Advaita Vedanta wiil remove petty-mindedness, crookedness, jealousy, 

selfishness, greed, hatred, suspicion and cruelty.  
 

Keywords:  Vedanta, Badarayana,  Advaita,  selfishness,  jealous.  
 

‚অর্তষ ভষ দ্গভয়  

তভর্ষ ভষ চজযষসতগেভয় 

ভ়র্তযষভেষশভ়তং গভর্য়সত।‛ 
1 
 

 

     আধসনক ভষজফযফস্থষয় সটর্ক থষকষয প্রর্ে ভষনল আজ সদর্ষযষ, চবষগফষদর্ক চকন্দ্র কর্য আফসতেত র্ে তষাঁয 

ভষনসকতষ, একসদর্ক চফাঁর্চ থষকষয তহব্র প্রসতর্মষসগতষ, অনযসদর্ক জষগসতক ফস্তুর্ত তহব্র ফষনষ, এযই ভষর্ঝ তয-

সফ-ন্দর্যয র্থ জহফনর্ক অসতফষসত কযষই জহফর্নয চযভ  যভ রক্ষ্য, চম রর্ক্ষ্য চষাঁছষর্নষয যদ খাঁর্জ 

ষয়ষ মষয় জহফনভষর্গেই। চতভসন জহফর্নয রুক্ষ্র্থ অর্নক রুক্ষ্ ভযষয ন্মখহন র্ত য় ভষনলর্ক। ভষধষর্নয 

থ খাঁজর্ত সগর্য় অর্নক ভয় জহফর্নয ভরয ষসযর্য় মষয়। দুয চথর্ক ভষষগর্যয ভর্তষ ভ়তয ষতছষসন চদয়- 
 

‚র্গষ আভষয এই জহফর্নয  

চল সযর্েতষ 

  ভযর্, আভষয ভযর্, তসভ  

                                                           
1  ফ়দষযর্যর্কষসনলদ্ - ১/৩/২৮ 
1  গহতষঞ্জসর, ১১৬ ংখযক কসফতষ 
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ক আভষর্য কথষ।‛ 
2 

 

     সশুভন চথর্ক ফ়র্েয ভষনসকতষ আজ উগ্র, মষসিক বযতষয অমষসচত করঙ্ক ভষনর্লয উগ্র ভষনসকতষর্ক 

প্রসতর্মষসগতষয ষাঁসির্ত দষাঁি কসযর্য় সদর্য়র্ছ। ধধর্মেযয যহক্ষ্ষয় চ আজ অনত্তহর্ে, আদর্েয ভষকষসির্ত ভষনল 

আজ সদর্ষযষ, ত ত ষম্রষর্জযয বগ্নর্ল র্য মষাঁযষ ভষজর্ক এসগর্য় সনর্য় চর্রর্ছ, তষযষ আজ যর্দুন্দসবয 

কযষর গ্রষর্ আফে, চফদনষয মকষর্ে ফসর র্ে আধসনক দুলযন্ত-কন্তরষয অর্নক অনবসত। ‘‘অন্ন চষই প্রষর্ 

চষই‛“ এই আকসতয র্ঙ্গ ষসন্ত চষই জহফন চষই, এই আকসত আজ ষষকষয কযর্ছ। ‘র্থয ষাঁচষরহ’য অ চম 

ম্পর্কেয ফষাঁধর্ন আশ্রয় চর্য়সছর সদসদয ফ়সির্বজষ আাঁচর্রয আিষর্র, চই ম্পর্কেয জনয ভষনল আজ ষ-সর্তয 

কর্য। অর্থেয সফসনভর্য় রষসরত য় ম্পর্কেয সভর্থয ফষাঁধন, এই ভষর্জয ভষনল আজ তযই ফঝর্ত ষর্য নষ তষযষ 

জহসফত নষ ভ়ত। চই ভষর্জয ভষনলর্ক আজ রিষই কযর্ত য় সনর্জয অসিত্ব যক্ষ্ষয জনয, এই করসঙ্কত উগ্র 

অদ্বধমেয ভষনসকতষয কযষনষর্য ভষজ আজ িব্ধ, জহফন আজ গসতহন। তষই জহফনর্ক দষ কল্পনষয ষগর্য নষ 

বষসর্য় ফষিফ তটবসভর্ত স্থষন সদর্র, য়র্তষ ফষ ঝি িষ ভষঝভদ্র চথর্ক জহফনতযহ সপসযর্য় আনষ ম্ভফ। য়র্তষ 

ফষ জহফনরর্ক্ষ্য চৌাঁছষর্নষয ষসযর্য় মষয়ষ ভষধষনত্র খাঁর্জ ষয়ষ ম্ভফ, চম ত্র একসদন ঋসল অনবসতর্ত ধযষ 

র্িসছর, চই র্ত্র ফষাঁধষ র্যই জহফ যভষত্মষয ন্ধষন চর্য়সছর।  
 

     তয-সফ-ন্দর্যয উষনষয় ভষনল দহঘে র্থয মষত্রহ, চম র্থয ভষঝখষর্ন আর্ছ ফহু ভত-র্থয ৈন্দ্ব, আর্ছ 

ভষর্জয সফসচত্র টষনষর্ষর্ ন, এযই ভষর্ঝ চবষগ-র্খয ৈর্ন্দ্ব দষাঁস র্য় থষকষ ভষনর্লয চবষর্গয অফষন ঘসটর্য় 

ভ়তযর্ক অসতক্রভ কসযর্য় যভ চশ্রর্য়ষপ্রষসিয থ চদখষয় ধফসদক অনবসত। ঋসল অনবসতয চই চরষত সকবষর্ফ 

সনঝের্যয স্বপ্নবর্গ্নয নযষয় ‚ফষজষর্র চম র্য প্রবষত-আর্রষর্য‛
3
 সনভসিত কর্যসছর? তষ আভযষ জষসন নষ, ফষ আভযষ 

জষসন নষ, বষযতফষহয আধযষসত্মক সষষ সকবষর্ফ জ্ঞষন-কভে-বসিয নষগষর্ আফে র্য়সছর? তর্ফ এর্তষ 

অজষনষয ভষর্ঝ তয উসনলদ্  ঋসলয চই অনবসত, মষয ৈষযষ আন আর্রষয় আন চজযষসতর্ত প্রকষসত য় 

আনত্তষ। ঙ্কর্যয অদ্বৈত ষধনষ সকবষর্ফ আজর্কয ভষনর্লয জহফনযদ খাঁর্জ সদর্ত ষর্ি তষই ফতেভষন র্ত্রয 

উজহফয।  
 

     ধফসদক ষসর্তযয অসন্তভরর্গ্ন সফকসত উসনলদ্ই চফদষন্ত, চফদষর্ন্তয তর্েয উয বয কর্য মর্গ মর্গ 

উসনলর্দয ফহু ফযষখযষ র্য়র্ছ। ভসলে ফষদযষয়নক়ত ‘ব্রহ্মত্র’ চই উসনলদ্ ফযষখযষযই প্রসতপসরত রূ, 

উসনলর্দয চম তে সফকষরষব কর্যর্ছ,  ব্রহ্মত্র তষযই উয সবসত্ত কর্য গর্ি উর্ির্ছ। ‘ব্রহ্মত্র’ ফষ ‘চফদষন্তত্র’ 

ত্রষকষর্য সরসখত তষই তষয ফযষখযষ জর্ফষধয নষ য়ষয় তষয উয সফসফধ বষলয যসচত র্য়র্ছ। ব্রহ্মর্ত্রয প্রসে 

ছয়জন বষলযকষয র্রন ঙ্কযষচষমে, যষভষনজ, ভধ্বষচষমে, ফল্লবষচষমে, সনম্বষকে, ফরর্দফ,  সফদযষবলর্ প্রভখ। ঙ্কযষচষমে 

প্রসতসেত ফযষখযষই অদ্বৈতফষদ নষর্ভ সযসচত। প্রঙ্গত উর্ল্লখয চম উসনলর্দয অদ্বৈতফষর্দয র্ঙ্গ ঙ্কয প্রসতসেত 

অদ্বৈতফষর্দয সকছ ষথেকয থষকর্র একথষ সনিঃর্ন্দর্ ফরষ মষয় উসনলর্দ অদ্বৈতফষর্দয চম ফহজ উি র্য়সছর 

ঙ্কযষচষমে তষর্ক সযর্ে রূ দষন কর্যসছর্রন।  
 

     ঙ্কযষচষমে অদ্বৈতফষর্দয প্রক়ি ফযষখযষতষ, তষই উসনলর্দয অদ্বৈততে আর্রষচনষয র্ফে ঙ্কর্যয অদ্বৈতফষদ 

আর্রষচনষয অর্ক্ষ্ষ যষর্খ। ‚অদ্বৈত ফষ চবদসফকল্পযসত। অনযত্র ঙ্কয ফসরয়ষর্ছন চম, ‘ধৈত’ অথে নষনষত্ব, 

                                                           

 
3  রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, ৃষ্ঠা ৩৮৬ 



ঙ্কযষচষর্মেয বষফনষয় অদ্বৈতর্চতনষ  আধসনক ভষজ              অসেতষ যষয় চচৌধযহ 
 

Volume- VIII, Issue-I                                                     July 2019           126 

চবদরূ। তযষং ‘অদ্বৈত’ র ‘নষনষত্বযসত’…. ধৈতং নষনষত্বং, ধৈতং চবদরূম্‛
4 
 ন ধৈত অদ্বৈত, ধৈত-অদ্বৈর্তয 

ফযষখযষয় ফ়দষযর্যক বষলযফষসতেককষর্যয অসবভত- 
 

‚সৈর্ধতং ৈহতসভতযষহুিদ্ভষর্ফষ ধৈতভচযর্ত 

তসন্নর্লর্ধন চষদ্বৈতং প্রতযগ ফস্ত্বসবধহয়র্ত।‛ 
5
 

 

অথেষৎ দুই বষগ মি র সৈত, এফং সৈর্তয বষফ ধৈত, মষ ধৈতবষফ সফসি  নয় ফষ অনযবষর্ফ ফরষ মষয় ধৈতবষর্ফয 

সনর্লধৈষযষ মষ অফসি তষই র অদ্বৈত।  
 

     ‘তনসফিষর্য’ এই অর্থে ‘তন্ ’ ধষত সিপ্  প্রতযয়ষন্ত র্য় ‘তৎ’ র্েয উদ্ভফ র্য়র্ছ। ‘তৎ’ র্েয উত্তয বষফর্ফষধক 

‘ত্ব’ সফবসির্মষর্গ তে ে সনষ্পন্ন। তৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, তৎ এয বষফ তে, বষফ র ংকল্প অথেষৎ ব্রহ্ম ফষ যর্ভর্ের্যয 

বষফ ফষ ংকল্পই র তে র্দয অথে। যভ ব্রহ্মই তেরূর্ আর্রষসচত। তষই চেতষেতর্যষসনলর্দ যভ 

গুযতেরূর্ উসনলদ্  দসট সিত র্য়র্ছ-  
 

‚চফদষর্ন্ত যভং গুযং যষকর্ল্প প্রর্চষসদতম্ । 

নষপ্রষন্তষয় দষতফযং নষত্রষয়ষসলযষয় ফষ নিঃ।‛ 
6
 

 

      অদ্বৈততর্েয প্রচষযই র অদ্বৈতফষদ, চম ভতফষদ শ্রুসতয ভথেনকষযহ এফং চম ভতফষর্দ একভষত্র সনগুের্, 

সনযষকষয, সনসফের্ল ব্রহ্ম ফযতহত চকষর্নষ দষর্থেয ষযভষসথেক ত্তষ স্বহক়ত য় নষ চই ভতফষদই র অদ্বৈতফষদ। এই 

ভতফষদর্ক চকফরষদ্বৈতফষদ ফরষ য়। আধসনক দষেসনক জগর্ত ফহুসফধ অদ্বৈতফষর্দয আর্রষচনষ ষয়ষ মষয়। 

‚ধজনষচষমে সফদযষনন্দ তষাঁয ‘তেষথের্লষকফষসতেক’  ‘অিষরহ’ গ্রর্ে সচত্রষদ্বৈত, ংর্ফদনষদ্বৈত, সফজ্ঞষনষদ্বৈত, নযষদ্বৈত, 

ক্ষ্সর্কষদ্বৈত, ব্রহ্মষদ্বৈত, ত্তষদ্বৈত, েষদ্বৈত, ইতযষসদফষর্দয উর্ল্লখ কর্যর্ছন। তর্ফ আচষমে চগৌিষর্দয সলয 

ঙ্কযষচষর্মেয অদ্বৈতফষদই অসধক প্রসে।   
 

       ঙ্কযষচষর্মেয অদ্বৈতফষদ ভর সতনসট তর্েয উয প্রসতসেত, ১) ব্রহ্ম র সফশুেবষর্ফ একক  ত্তষ মষয চকষর্নষ 

সফবষগ নষই, ব্রহ্ম সনসফের্ল  চদ কষর সদর্কয  চবদযসত, এফং সতসন দষ ভি, সনতয ফে। তষই  ব্রহ্মর্ত্রয বষর্লয 

তষয অসবভত ‚ব্রহ্মসনতযশুেফেভিস্ববষফং ফেজ্ঞং র্ব্েসিভসিতম্ ।‛
7
 সতসন স্বজষতহয় সফজষতহয় স্বগত  চবদযসত, 

ফের্তষবষর্ফ সতসন একক ত্তষ। ২) সফে ফষ জগত ব্রহ্ম র্ত অসবন্ন, সবন্নতষ প্রসতষসদত য় অজ্ঞষন ফষ ভষয়ষয জনয। 

সফে  ব্রর্হ্ময অসবন্নতষ প্রসতষসদত কযর্ত সগর্য় তষর্দয ভর্ধয কষমেকষযর্ তে আর্যষ কর্যর্ছন। তষাঁয ভর্ত ব্রহ্ম 

একই র্ঙ্গ সফর্ল উষদষন কষযর্  সনসভত্ত কষযর্। জগর্তয ফসকছয ভর্ধয চথর্ক সতসন তষয উষদষন কষযর্ 

আফষয রিষরূর্ সতসন জগর্তয সনসভত্তকষযর্- ‚সনসভত্তত্ব ত অসধেষনষন্তযষবষফষসধ গন্তফযম্’’
8
 ব্রর্হ্ময উয এইবষর্ফ 

উবয় কষযর্ত্ব আর্যষ কযর্র চফষঝষ মষয় সতসন চফষধয় কষযর্ সষর্ফ এক কষমে সষর্ফ এক। কষযর্ জগর্ত 

আভযষ চম ফহুয ভষর্ফ চদসখ তষ ব্রহ্ম চথর্ক সবন্ন। এইরূ আসত্ত ঙ্কযষচষমে স্বহকষয কর্যন নষ, তষই সতসন 

ভষয়ষফষর্দয প্রঙ্গ এর্নর্ছন। তষাঁয ভর্ত কষমে কষযর্র্য চকষর্নষ সবন্নতষ নষই, ব্রহ্মর্ক কষমেরূর্ চম ফহুরূর্ চদসখ তষ 

আর্র ভষয়ষয চখরষ। সযণ্ময় ফর্ন্দযষষধযষর্য়য বষলষয়” 

                                                           
4  দ্রষ্টবয : ববদান্ত ও অদ্বৈতবাদ, ৃষ্ঠা , ৫৬ 
5  দ্রষ্টবয : য়িদ ঘনানন্দুরী সম্পায়দত ববদান্তদর্শনম , ৃষ্ঠা ২৭।  
6  বেতােতররায়নষদ  -৬/২২।  
7  অথারতা ব্রহ্ময়িজ্ঞাসা, ১/১/১, র্াঙ্করভাষয, 
8  র্ারীরকভাষয, ১/৪/৩। 
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     ‚ব্রহ্মর্ক আভযষ মখন সফেরূর্ প্রতযক্ষ্ কসয, তখন তষয য একসট ধৈতবষফ আর্যষসত য়। একসদর্ক জ্ঞষতষ 

অনযসদর্ক চজ্ঞয়; তষর্দয ম্পর্কেই জষনষ। একসদর্ক চবষিষ অনযসদর্ক চবষগয; তষর্দয ম্পর্কেই চবষগ। এই ধৈতবষফ 

আর্ ফর্রই সমসন সফশুেবষর্ফ এক, সতসন ফহুরূর্ প্রকট ন। চটষ তষয প্রক়ত রূ নয়। ব্রহ্ম  সফে অসবন্ন; তর্ফ 

সফের্ক চম  ফহুরূর্ সফখসিত চদসখ, তষয কষযর্ বর কর্য তষাঁয উয ধৈতবষফ আর্যষসত য়। চটষ তষাঁয সফক়ত 

রূ। তষ প্রঞ্চ ফষ ভষয়ষয চখরষ।‛
9 
সযণ্ময় ফর্ন্দযষষধযষর্য়য এই ভর্তয ভথেন ষয়ষ মষয় ষযহযকবষর্লয। 

 

‚চবষি়-চবষগযরক্ষ্র্ং সফবষগং ‚যষৎ চরষকফৎ‛ ইসত সযষযিঃ অসবসতিঃ। ন ত অয়ং সফবষগিঃ যভষথেতিঃ অসি, 

মস্মষৎ তর্য়ষিঃ কষমেযকষযর্র্য়ষিঃ অননযত্বম্ অফগভযর্ত। কষমেযম্  আকষষসদকং ফহুপ্রঞ্চং জগৎ, কষযর্ং যং ব্রহ্ম। 

তস্মষৎ কষযর্ষৎ যভষথেতিঃ অননযত্বং ফযসতর্যর্কর্ অবষফিঃ কষমেযয অফগভযর্ত’’ 
10

 
 

অথেষৎ চবষি়-চবষগয ম্বন্ধমি ফযফষসযক সফবষগ প্রক়ত ফর্র গ়হত র্ত ষর্য সকন্তু এই সফবষর্গয যভষথেত চকষন 

অসিত্ব নষই; কষযর্ কষমে  কষযর্র্য ভর্ধয চকষন  ষথেকয নষই। কষমে র আকষ“আসদ ফহু প্রঞ্চ জগৎ, কষযর্ 

র্রন যভব্রহ্ম; চই কষযর্ র্ত কষর্মেয ষথেকয নষই।      
 

     তযষং ঙ্কযভর্ত জগত ব্রর্হ্ময সযর্ষভ নয়, ব্রহ্মই, মষর্ক সতসন ফর্রর্ছন সফফতে। ঙ্কর্যয ত়তহয় তে র 

ব্রর্হ্ময প্রক়সত জ্ঞষত়রূহ, ফষ জ্ঞষত়স্বরূ, সনতয সচন্ময়- ‚সনতযদ্বচতর্নযষশয়ভষত্মষ।’’
11
  র্মেয সকযর্র্য নযষয় তষয 

জ্ঞষনসি দষ অক্ষ্ন্ন থষর্ক। আফষয ‚ব্রহ্ম তযং জগসন্মথযষ জহর্ফষ ব্রদ্বহ্মফ নষযিঃ’’ ঙ্কর্যয অদ্বৈতফষর্দয ভরতে 

র্র তষাঁয ফযষখযষ ম্পর্ে ়থক। তষাঁয ভর্ত ব্রহ্ম দষ ইসন্দ্রয়র্গষচয  ব্রহ্ম তয। আভষর্দয জ্ঞষর্নসন্দ্রর্য়য ষষর্ময 

জগর্তয চম সযচয় আভযষ ষই, তষ তয নয়। ফহু রূর্ সফের্ক চদখষই র ভ্রষন্ত। তযষং ঙ্কর্যয ভর্ত সফে স্বর্প্নয 

নযষয় অরহক নয়। শুসির্ত যজত ভ্রর্ভয নযষয় ভ্রষন্ত দেন ঘর্ট ফর্রই সফের্ক সভথযষ ফর্র ভর্ন য়। প্রক়তর্ক্ষ্ ব্রহ্ম 

 সফে একই- এই র ঙ্কযষচষর্মেয অদ্বৈতফষর্দয  ভর চষষন।  
 

     জর্ন্ময য আভযষ চম সফর্েয র্ঙ্গ সযসচত, তষ ধফসচর্ত্রয বযষ, চম ধফসচর্ত্রযয ষক্ষ্হ সষর্ফ আভযষ চদসখ ভষথষয 

উয নহরষকষ, চভর্ঘয আিষর্র ষতযঙষ যষভর্ধনয চখরষ, ফষ চদসখ রূ-য-গর্ন্ধ বযষ ়সথফহয ফর্ক সফসচত্র 

আঘ্রষর্, আফষয যষর্তয আকষর্য সদর্ক তষকষর্র সফসচত্র গ্রষর্র্ঞ্জয প্রসতেসফ। এই ফই ধৈতবষর্ফয প্রকষ। 

উসনলদ্  ঋসলযষ র্চতনবষর্ফই এই ধৈতবষর্ফয ফযষখযষ কর্যসছর্রন তষাঁর্দয অনবসতয যর্ত যর্ত। কর্িষসনলদ্  

ঋসলয ভর্ত সফে চমন এক সফি়ত সফচযর্ চক্ষ্ত্র। চখষর্ন সফচযর্র্য জনযই ফষ সফর্েয রূদের্নয জনযই ভষনর্লয ভন 

চমন এক যর্থ চর্ি ফর্ আর্ছ। আয ইসন্দ্রয়গুসর চমন  অর্েয নযষয় চদরূ যথর্ক চটর্ন সনর্য় সগর্য় সফেদেন 

কযষর্ে। 

‚ইসন্দ্রয়ষসর্ য়ষনষহুসফেলয়ষংর্িল চগষচযষন্ ।  

আর্ত্মসন্দ্রয়ভর্নষমিং চবষর্িযষহুভেনহসলর্িঃ।‛ 
12

 
 

     তযষং একসদর্ক সফলয় ফষ চবষগযফস্তু অনযসদর্ক চবষিষ। এইরূ ধৈতবষর্ফয ৈষযষই সফর্েয জ্ঞষন য়। এই 

ধৈতবষফ উরসেয তষযতভয রক্ষ্র্হয়। তষয সতনসট অফস্থষ সফদযভষন। প্রথভসট জষগ্রত অফস্থষ, চমখষর্ন ইসন্দ্রর্য়য ভধয 

সদর্য় ফসসফের্েয র্ঙ্গ ংর্মষগ ঘর্ট এফং যস্পর্যয ংঘষর্তয পর্র রূ য গর্ন্ধ বযষ সফর্েয উরসব্ধ য়। 

                                                           
9  য়হরণ্মি বরন্দযাাধযাি , উয়নষরদর বাণী, ৃ. ৪৮। 
10  র্ারীরকভাষয, ২/১/১৪। 
11  র্ারীরকভাষয, ২/৩/৯ 
12  করঠায়নষদ  ১/৩/৪। 
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সৈতহয়সট র স্বপ্নষফস্থষ, চমখষর্ন ফষইর্যয জগর্তয র্ঙ্গ ংর্মষগ সছন্ন র্র ভর্নয অবযন্তর্য সফলর্য়য র্ঙ্গ ভর্নয 

ংর্মষগ থষর্ক। তযষং এখষর্ন ধৈতবষফ প্রকট য়। উসনলদষনষর্য ত়তহয় অফস্থষ র লসি অফস্থষ। এসট স্বপ্নহন 

গবহয সনদ্রষফস্থষ। চমখষর্ন ফসসফের্েয র্ঙ্গ ভর্নয কসল্পত সফলর্য়য চমষগ থষর্ক নষ। ধৈতবষফ এখষর্ন প্রকট নয়, 

প্রেন্ন। তর্ফ এই সতনসট বষর্ফয উর্েে যর্য়র্ছ এক সস্থত প্রজ্ঞষফস্থষ মষর্ক উসনলর্দ ধৈতবষফ ভি অফস্থষ ফরষ র্য়র্ছ 

আফষয অদ্বৈত অফস্থষ ফরষ র্য়র্ছ।  এই অফস্থষয় জহফ ধৈতবষফ সফহন আত্মষ ফষ ব্রহ্মর্ক প্রষি য়। এই অফস্থষয় 

জ্ঞষত়রূ ফষ চজ্ঞয়রূ সকছই  নয়- 
 

‚নষন্তিঃপ্রজ্ঞং ন ফসষ্প্রজ্ঞং চনষবয়তিঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞষনঘনং ন প্রজ্ঞং নষপ্রজ্ঞম্  ---ষন্তং সফভদ্বৈতং চতথেং ভনযর্ন্ত  

আত্মষ  সফর্জ্ঞয়িঃ।‛ 
13
  

 

      তযষং সস্থসতপ্রজ্ঞ এই চতথে অফস্থষর্কই উসনলদ্  ষন্ত-সফ-অদ্বৈতষফস্থষ ফষ অদ্বৈতষফস্থষ  ফর্রর্ছন। তযষং 

সফচষযষত্মক  দ়সির্ত ফরষ মষয়, ঋসলয ধৈতবষর্ফয অন্তযষর্র এক অদ্বৈতষফস্থষ সফদযভষন। তর্ফ  ঙ্কযষচষমে চমভন 

ফর্রর্ছন ধৈতবষফ ফর্র সকছ চনই, সফের্ক  ব্রহ্মর্ক ধৈতরূর্ চদখষয কষযর্ র ভষয়ষ। ঙ্কর্যয এই ভর্তয ভথেন 

উসনলর্দ ষয়ষ মষয়।  
 

     উসনলদ্  অনষর্য সফে র ়সি এফং তষয রিষ র্রন ব্রহ্ম। সফর্েয ভর্ধযই সফেসি প্রেন্ন বষর্ফই সক্রয়ষহর-

‚ঈষ ফষযসভদং ফেম্ ।‛
14
 অথেষৎ ব্রহ্মই ফসকছই ফযষি কর্য আর্ছন, ফরষ মষয় সফর্েয ভর্ধযই ব্রর্হ্ময সি ছসির্য় 

আর্ছ। চই এক  অসৈতহয় ব্রহ্ম চথর্কই জগর্তয ়সি সস্থসত প্ররয় ‚ফেং খসিদং ব্রহ্ম তিরষসনসত।’’
15

  
 

     উসনলদ্  অনষর্য আভযষ মষর্ক জি ফর্র আখযষ সদই তষ আর্র ব্রহ্ম। চমভন সক্ষ্সত, অ, চতজ, ভরুৎ  

চফযষভ এই ঞ্চভষবতই  ব্রহ্ম, আফষয প্রজষসত ইন্দ্র, কর চদফতষ, ঞ্চ ভষবত, ়সথফহ, আকষ, জর নক্ষ্ত্রযষসজ 

ফই ব্রহ্ম, উসনলদ্  ফষর্হর্ত তষয ভথেন চভর্র- 
 

‚এল ব্রদ্বহ্মল ইন্দ্র এল প্রজষসতর্যর্ত র্ফে চদফষ ইভষসন 

চ ঞ্চভষবতষসন ়সথফহ ফষয়যষকষ আর্ষ চজযষতহংলহসত....।‛
 16

 
 

     ব্রর্হ্ময এই প্রক়সত ম্পর্কে ঙ্কর্যয অদ্বৈততর্েয চম ফযষখযষ সদর্য়র্ছন তষয ভথেন এখষর্ন চভর্র নষ। আফষয 

ঙ্কয মষর্ক ভষয়ষ ফর্রর্ছন তষয র্যষক্ষ্ ভথেন চভর্র ফ়দষযর্যক ঋসলয ফষর্হর্ত- 
 

‚ইর্ন্দ্রষ ভষয়ষসবিঃ রুরূ ঈয়র্ত 

মিষ যয যয়িঃ তষ দ।‛
 17

 
 

     অথেষৎ ইন্দ্র ভষয়ষয ষষর্ময সফযষট আকষয ধষযর্ কর্যন। অদ্বৈতফষদ অনষর্য  ইন্দ্রই উি স্থর্র ব্রহ্মস্বরূ, অথেষৎ 

ব্রহ্মই ভষয়ষয ষষর্ময ফহু ইসন্দ্রয় মি জহফরূর্ প্রসতবষত ন। উসনলর্দয অনযত্র ষয়ষ মষয় ব্রর্হ্ময এই 

ধৈতবষর্ফয কষযর্ ভষয়ষ নয়, ভ্রভ নয় আনন্দ। উসনলদ্  অনষর্য চই সফেত্তষ ফষ ব্রহ্ম সল্পযসক। ধসল্পক য 

                                                           
13  মাণূ্ডরকায়নষদ -৭   
14  ঈরর্ায়নষদ – ১। 
15  ছারন্দাগ্যয়নষদ -৩/১৪/১।  
16  ঐতররি উয়নষদ ৩/১/৩ 
17  বৃহদারণযরকায়নষদ -২/৫/১৯। 
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গ্রর্ কর্যই সতসন আনসন্দতফ ন, যর্ষরসব্ধয জনয প্রর্য়ষজন দুই সবন্নভখহ ত্তষ। চই  সবন্নভখহ ত্তষয ন্ধষর্নই 

তথষ যর্ষরসব্ধয খষসতর্যই এফং আনর্ন্দষরসব্ধয  জনযই সতসন ফহুরূর্ প্রকট ন-   
 

‚ ধফ ধনফ চযর্ভ তস্মষর্দকষকহ ন যভর্ত সৈতহয়দ্বভেৎ।‛
18

 
 

     তযষং ব্রর্হ্ময দুসট রূ ভতে  অভতে রূ, তষয ়সি ফে রূসট র অভতে রূ, আয ়সিরূসট র ভতেরূ।
19

 

এই অভতেরূর্কই উসনলর্দয অনযত্র অদ্বৈত রূ ফরষ র্য়র্ছ। এই অভতে রূর্য প্রক়সত ম্পর্কে চকষথষ ফরষ 

র্য়র্ছ ‚একর্ভফষসৈতহয়ম্ ’
20
 আফষয চকষথষ ফরষ র্য়র্ছ ‚অেভস্পেভরূভফযয়ং তথষশযং সনতযভগন্ধফচ্চ 

মৎ‛
21
 এই ফ মসিগুসরর্ত প্রসতন্ন য় চম ভষয়ষফষর্দয র্যষক্ষ্ ভথেন য়র্তষ আর্ছ, সকন্তু প্রষচহন উসনলদ্  

গুসরর্ত প্রতযক্ষ্ চকষর্নষ ভথেন চনই ফর্রই ভর্ন য়। ব্রহ্মফষদই উসনলর্দয ভর তে, চমখষর্ন ফর্েনষ কযষ র্য়র্ছ  

ব্রহ্মই ফ সকছর্কই ফযষি কর্য আর্ছ, অথেষৎ ব্রহ্মই সফর্েয উষদষন কষযর্, আফষয সতসন সনসভত্ত কষযর্, ভষকিষ 

চমভন সনর্জয রষরষ ৈষযষ জষর ফর্ন সনর্জই তষয ভর্ধয অনপ্রর্ফ কর্য, চতভসন ব্রহ্ম জগৎ ়সি কর্য তষয ভর্ধয 

অনপ্রর্ফ কর্য। উসনলর্দ তষয ভথেন চভর্র- 
 

‚মর্থষর্েনষসবিঃ ়জর্ত গ়হ্নর্ত চ 

মথষ ়সথফযষর্ভষলধয়িঃ ম্ভফসন্ত। 

মথষ তিঃ রুলষৎ চকর্রষভষসন 

তথষশক্ষ্যষৎ ম্ভফতহ সফেম্ ।‛
22

 
 

      আর্রষচনষর্ন্ত এটষই ফরষ মষয় চম, অদ্বৈততর্েয চম ফযষখযষ ঙ্কযষচষমে সদর্য়র্ছন উসনলর্দ চকষথষ তষয প্রতযক্ষ্ 

চকষথষ ফষ র্যষক্ষ্ ভথেন চভর্র, আফষয চকষথষ সফরুে ভতই চচষর্খ র্ি। তর্ফ অদ্বৈততর্েয চম ফহজ উি 

র্য়সছর উসনলদ্  ঋসলয অনবর্ফ, তষ ঙ্কর্যয অনবসতর্ত পর্র পর্র ভহয়ষন। তর্ফ উসনলর্দ চম ব্রর্হ্ময কথষ 

ফরষ র্য়ছ্  তষ অদ্বৈততর্েয অর্নক উর্েে, মর্তষই আভযষ চফদষর্ন্তয ষতষয় ব্রর্হ্ময স্বরূ আর্রষচনষ কসয নষ চকন, 

ফষ তষর্ক ঈেয রূর্ কল্পনষ কর্য মতই সফসবন্ন ভতফষর্দয জন্ম চষক নষ চকন এই ভতফষদ কর ভর্তয ঊর্ধ্বে। 

জন্ম-ভ়তযয ফষাঁধন চবর্ঙ অংকষযর্ক জয় কর্য চম চযভ আনন্দর্রষর্ক চৌাঁছষর্নষয কথষ ফরষ র্য়র্ছ, তষই র 

ব্রহ্মপ্রষসি। এই আনর্ন্দই জহর্ফয ়সি সস্থসত প্ররয়-‚আনর্ন্দষ ব্রর্হ্মসত ফযজষনষৎ। আনন্দষর্েযফ খসিভষসন বতষসন 

জষয়র্ন্ত। আনর্ন্দন জষতষসন জহফসন্ত। আনন্দং প্রমন্তযসবংসফংন্তহসত।‛
23

 চম আনর্ন্দ জহর্ফ ‚তত্র চকষ চভষিঃ কিঃ 

চষকিঃ”
24

 এই আনর্ন্দই জহফ ভ়তযর্ক অসতক্রভ কর্য চদফর্ত্ব আর্ন প্রসতসেত য়। তর্ফ ফই চই এক  

অদ্বৈততর্েয উয সবসত্ত কর্যই। তযষং চদখষ মষয় উসনলর্দয অদ্বৈততে চকষর্নষ ফষর্দয ভথেন ফষ  সফক্ষ্ নয়, 

এক অপযন্ত  আনন্দর্রষর্কয সিকষনষ। চমখষর্ন শুধ জহফ ব্রর্হ্ময ঐকয ষসধত য় নষ, জহফই ব্রহ্ম র্য় র্ি।  
 

                                                           
18  বৃহদারণযরকায়নষদ -১/৪/৩ 
19  বৈ বাব ব্রহ্মরণা রূর মূতশদ্বঞ্চবামূতশযঞ্চ। বৃহদারণযরকায়নষদ -২/৩/১ 
20  ছাাঃ উাঃ -৬/২/১ 
21  করঠায়নষদ  -১/৩/১৫ 
22  মুাঃ উাঃ –১/১/৭ 
23  ততয়িরীি উয়নষদ - ৩/৬। 
24  ঈরর্ায়নষদ – ৭  
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     আর্রষচনষয় করর্ভয চল চখষাঁচষ চদয়ষয আর্গ ফরর্ত ফষধষ চনই চম, আজ চথর্ক কর্য়ক ষজষয ফছয আর্গ 

জহফর্নয চযভতভ অনবসতয সখর্য দষাঁসির্য় আচষমে ঙ্কয চম বষফনষ চবর্ফসছর্রন তষয জনয ভষনল আজ ষষকষয 

কযর্ছ, সতসন সসখর্য়র্ছন, জহফন অদ্বৈত বষফনষয় বষসফত র্র জহফর্নয ফ যর্যয ভষধষন চভর্র। ফ ৈন্ধ ভর্চ 

সগর্য় জহফন আনর্ন্দয সখর্য চৌাঁর্ছ মষর্ফ-এই আষ চযর্খই চল কযরষভ।  

 

অনহসরত গ্রেঞ্জহ 

ভরগ্রে 

 

ফষংরষ ংস্কযর্:  
  

1. আনন্দরযহ, ধচতষরহ দত্ত অনসদত  ম্পষসদত, নফত্র প্রকষন, করকষতষ, প্রকষকষর, ২০০২ 

2. ংস্ক়ত িক বষিষয, করকষতষ, প্রকষকষর, ১৪১৪  

3. উসনলদ্   (ঙ্কযবগফৎক়ত বষলযর্ভতষ), সিত ৺দুগেষচযর্ ষংখয- চফদষন্ততহথে ম্পষসদত, চদফ ষসতয 

কসটয প্রষইর্বট সরসভর্ট , করকষতষ, নফভ ংস্কযর্, ২০১০   

4. কর্িষসনলদ্ (ঙ্কযবগফৎক়ত বষলযর্ভতষ), স্বষভহ জিষনন্দ অনসদত, উর্ৈষধন কষমেষরয়, করকষতষ, প্রথভ 
প্রকষ, ১৯৯৭, ঞ্চভ নভেদ্রর্, ২০১১     

5. গহতষঞ্জসর“যফহন্দ্রনষথ িষকয, সফেবষযতহ গ্রেনসফবষগ প্রকষসত, করকষতষ, প্রকষকষর, ১৩১৭, নভেদ্রর্, 
১৪১৯  

6. গহতসফতষন (অখি ংস্কযর্), যফহন্দ্রনষথ িষকয প্রর্হত, সফেবষযতহ, করকষতষ, প্রথভ প্রকষ, ১৩৩৮, নভেদ্রর্ 
১৪২১ 

7. ব্রহ্মত্র (ত়তহয়, শ্রহবষলয সত), সিত ৺দুগেষচযর্ ষংখয-চফদষন্ততহথে ম্পষসদত, ফঙ্গহয় ষসতয সযলদ, 

প্রকষকষর, ১৩২০ 

8. চফদষন্তদেনম্, কষসরফয চফদষন্তফষগহ ম্পষসদত, চদফষসতয কসটয প্রষইর্বট সরসভর্ট , করকষতষ, প্রকষ, 

২০১০ 

9. শ্রহভদ্ বগফদগহতষ (ভধদন যস্বতহ টহকষ সত), শ্রহমি নসরনহকষন্ত ব্রহ্ম ম্পষসদত, নফবষযত ষফসরষে, 

করকষতষ, প্রথভ ংস্কযর্, ১৩৯৩, নভেদ্রর্,  ২০০৬ 

10. ঞ্চসয়তষ, যফহন্দ্রনষথ িষকয প্রর্হত, ষসতযম্, করকষতষ, প্রথভ প্রকষ-১৩৩৮, সৈতহয় ংস্কযর্, ১৪১৫ 

 

ষয়ক গ্রেষফরহ 
 

ফষংরষ ংস্কযর্: 
 

1. অসনফেষর্, উসনলৎ প্রঙ্গ (প্রথভ খি), ফধেভষন সফেসফদযষরয় প্রকষসত, ফধেভষন, প্রথভ প্রকষ ১৩৭২, সৈতহয় 

ংস্কযর্, ১৯৮৩, ত়তহয় ংস্কযর্, ১৯৯৬  

2. দত্ত, বফর্তষল, ফষঙষরহ ভষনর্ চফদষন্ত, ষসতযর্রষক, করকষতষ, প্রথভ প্রকষ, ১৯৮৬ 

3. দষগুি, সফপ্রষদ (ম্পষদক),বষযতহয় লি দেনষস্ত্র, ংস্ক়ত িক বষিষয, করকষতষ, প্রকষকষর, ২০০১ 
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3. शव्दकल्पद्ऱुमिः (प्रथम-खण्डिः), स्यार राजा राधाकान्त देविः (िम्पादकिः),मोतीलाल, वेनारिी 

दाि, सदल्ली, प्रकाशकालिः, अऩुद्ल्लद्खतिः  
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