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Abstract:
All readers of Indian philosophy are aware that the Chārvāka philosophy is as much an extreme
materialist as the Advaita Vedānta philosophy. Although these two opposing Schools are widely
admired by general people, Chārvāka seems to be more popular than Advaita in philosophical
discussions regarding the origin and development of the world and moral conduct. But even if we
can influence our consciousness like Chārvāka about moral behavior, we seem to be a little
compelled to have a negative attitude towards it. It is as if the Chārvāka have expressed the words
of our souls in philosophical language. But even after that why we are somewhat compelled to
deviate from Chārvāka ethics and this, I think, has not been discussed enough in the philosophical
circles. Most of the philosophers have stopped only criticizing Chārvāka's views. But where is our
obligation to take a different view? In the present article, I will try to analyze the unseen aspect of
the cause of our reluctance to adopt the Chārvāka philosophy. In this regard, I will first try to
unravel the nature of our emotional situation by analyzing the nature of the philosophy of both the
communities and comparing them.
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বটর স্বরূপ উষমাচন করষত পরাঙমুখ। িতশমান
কলখাে় আবম চািশাক নীবতদর্শন গ্রহষণ আমাষদর অনীহার কারণ বিেে়ক
বদকবটষকই
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বিষেেণ
মষযে

।

নীবতদর্শকনর স্বরূপ
স্বরূপ উষমাচষনর

তাষদর
।

চািশাক জড়িাদ: ‘
’
র উৎপবি বিেষয় দার্শবনকষদর মষযে প্রচুর মতষভদ বিদেমান।
মষন
কষরন ‘চািশাক’ নাষম ককান এক ঋবে এই দর্শষনর প্রবতষ্ঠাতা এিং তারই নামানুসাষর এই দর্শনষক চািশাক
দর্শন িলা হয়। “অষনষক আিার ‘
’ নাষম ককান ঋবে বছষলন বকনা এবিেষয় সংর্য় প্রকার্ কষর
িষলন, ‘চািশাক’ নামবট
‘
’
। ‘চারু’ অষেশ শ্রুবতমযুর, ‘িাক্’ অষেশ কো। ‘চারুিাক’
কোর মাষন হল শ্রুবতমযুর িা মষনারম কো। ইবিয়বলপ্সু সাযারণ মানুষের কাষছ চািশাকষদর কো খুিই
হৃদয়গ্রাহী িা মষনারম”।১
ই
। ভারতীয় দার্শবনক সমাষজ চািশাক দর্শনই একমাত্র কষ ার জড়িাদী।
বি
জড়
র
নোয় সমুজ্জ্বল হষলও তা কেন
আযোবিকতাষকই পবরপুষ্ট
। চািশাকষদর জড়িাদী তত্ত্ববচন্তার
মূষল হল,
মতিাদ, কে
কদ
,
ই
।
ভারতীয় দর্শষন েোেশ জ্ঞানষক প্রমা িলা হয় আর এই েোেশ জ্ঞান লাষভর উপায়ষক িলা হয় প্রমাণ।
অবযকাংর্
, উপমান,
ইতোবদষকও
লাষভর
চািশাকগণ
ককই
বহষসষি
। "িরদরাজ
২
তাবকশকরক্ষায় এই চািশাক মত অনুিাদ কবরষত িবলয়াষছন, 'প্রতেক্ষষনকং চািশাকাাঃ'" আর
, পরষলাক, স্বগশ-নরক ইতোবদ অতীবিয় বিেষয়র
,
তষত্ত্ব বিশ্বাসী আযোবিকতা বিষরাযী
আমাষদর সকষলর অনুভূত এই
জড়জগতষকই
। তাষদর মষত অষচতন জড়জগতই একমাত্র সতে এিং
প্রাণ, মন, আিা িা চচতনে জড় কেষক উদ্ভুত। চািশাকষদর এই ঈশ্বর, আিা, পরষলাক প্রভৃবত অবতিীয়
তষত্ত্বর বিষরাযী মতষক জড়িাদ িলা হয় এিং ভারতীয় দর্শষন জড়িাষদর প্রচারক বহষসষি চািশা কষদর নাম
বিষর্েভাষি উষেখষোগে।
এই কষ ার
ই প্রবতফলন কদখা োয়
কদ।
চািশাক
: চািশাকগণ চদবহক সুখ িা কাম এিং তার সাযন অেশষকই জীিষনর পরম পুরুোেশ
।
৩
পুরুোেশ িলষত কিাঝায়, “কেন প্রেুক্ত; পুরুোঃ প্রিতশষত, স পুরুোেশাঃ” অেশাৎ পুরুে োর ৈারা প্রিৃি িা
েত্নিান হষয় ককান কমশ সাযষন প্রেুক্ত হয় তাই পুরুোেশ। পুরুোষেশর লক্ষষণ মহবেশ চজবমবন িষলষছন, ‘েবিন
প্রীবতাঃ পুরুেসে তসে বলস্পােশ লক্ষণ অবিক্তত্বাৎ’৪/১/২ অেশাৎ কে বিেষয় পুরুষের প্রীবত হয় তাই পুরুোেশ।
এখাষন পুরুে িলষত সষচতন মানুে মাত্রষকই কিাঝান হষয়ষছ। সুতরাং িলা োয় মানুে সষচতনভাষি ো
কামনা কষর তাই পুরুোেশ। অবযকাংর্ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় চতুিশগশ পুরুোেশ স্বীকার কষরন অেশাৎ তারা
যমশ, অেশ, কাম ও কমাক্ষ এই চারবটষক মানি জীিষনর পরম কামেিস্তু িষলন। বকন্তু “চািশাক দার্শবনষকর
কাষছ ‘কাম’ই একমাত্র পুরুোেশ। ‘অেশ’ কাম চবরতােশ করার উপায় মাত্র”।৪ অেশাৎ চািশাকগণ যমশ ও কমাক্ষষক
পুরুোেশরূষপ স্বীকার না কষর শুযুমাত্র ‘অেশ’ ও ‘কাম’ককই কামেিস্তুরূষপ স্বীকার কষরন। চািশাক দর্শন
অনুসাষর, “োিদ্ জীষিৎ সুখং জীষিদ্ নাবি মৃষতোরষগাচরাঃ ভিীভূতসে কদহসে পুনরাগমনং কুতাঃ – অেশাৎ
েতকাল জীবিত োবকষি, ততকাল সুষখই জীিন অবতিাবহত কবরষি। মৃতুের অষগাচর অেশাৎ বিনার্ রবহত
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ককান বকছু নাই। ভিীভূত কদষহর পুনরায় আগমন বক কারষণ হইষি অেশাৎ ককান কারষণই হইষত পাষর নাএই কলাকগাোর অনুিিশন কবরয়া, নীবতর্াস্ত্র ও কামর্াস্ত্র অনুসাষর অেশ ও কামষক পুরুোেশ মষন কবরয়া,
পারষলৌবকক স্বগশ, কদিতা, পাপ ও পূণে প্রভৃবত অপ্রতেক্ষ পদাষেশর অপলাপ কবরয়া চািশাক মষতর অনুিিশন
কবরষত কদখা োয়”।৫
প্রতেদ্বক্ষক প্রমাণিাদী চািশাকষদর
অবভমষত
, ভাষি ইহজগষতর োিতীয় সুখ-সষভাগ
সুসম্পন্ন করা োে় তার অনুসন্ধান করা। অেশাৎ চািশাক নীবততষত্ত্বর মূল অবভমুখ হল বকভাষি ইহজাগবতক সুখ
সাচ্ছ্বন্দ্েকক পবরপূণশরূষপ উপষভাগ করা োয়। চািশাক সম্প্রদাে় মষন কষরন, কদহযারণ কষর জীিনোত্রা
বনিশাহ করার উষের্েই হষলা সুখ কভাগ। অেশাৎ তাষদর বনকট কিেঁষচ োকার একমাত্র আদর্শ হল কেন কতন
প্রকাষরণ জাগবতক সমি প্রকাষরর সুখ সষভাগ। মাযিাচােশ ‘সিশদর্শনসংগ্রহ’ গ্রষে চািশাকষদর চনবতক যারণার
বিষেেষণ িষলষছন, চিেবয়ক ও জাগবতক সুখ কভাগই মানি জীিষনর পরম লক্ষে। এই কভাগাকাঙ্ক্ষার
পবরতৃবিষত িােঁযা িা বিপষদর সভািনাষক অগ্রাহে কষর বিেয় রষস মগ্ন হষত তারা প্রয়াসী। ইহজগষতর
কভাগসুখষক উষপক্ষা কষর কৃচ্ছসাযন চািশাকষদর অবভষপ্রত নয়। দুাঃখ বমবিত িষল কভাগজনে সুখষক
উষপক্ষা করা উবচত নয়। “চািশাক মষত, িতশমান সুখই িািি সতে। কাষজই ভবিেেষতর পপরকাষলর নাপাওয়া অবনবিত সুষখর আর্ায় িতশমাষনর সুখষক পবরতোগ করা উবচত নয়। বমেো পরকাষলর সুষখর
আর্ায় ককিল মূষখশরাই িতশমাষনর, ইহজীিষনর সুখষক অিষহলা কষর। চািশাক িষলন, আগামীকাল কপষত
পার এমন এক রমণীয় ময়ূষরর তুলনায় কতামার আয়ষত্ত্ব োকা একবট কষপাত অষনক কিবর্ মূলেিান। ককননা
অতীত কতামার নয়; ভবিেেৎ বিশ্বাসষোগে নয়; িতশমানই ককিল প্রতেক্ষষগাচর। চািশাক তাই িষলন, ‘বপি
খাদ চ’ – েষেচ্ছ কভাষগর ৈারা জীিন সােশক কর। চািশাকষদর চনবতক উপষদর্ হল, ‘োিৎ জীষিৎ সুখং
জীষিৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীষিৎ’-েতবদন িােঁচষি কভাগসুষখ কিেঁষচ োক, প্রষয়াজষন ঋণ কষরও ঘৃতাবদ সুস্বাদু
ও পুবষ্টকর পাণীয় পান কর”।৬
চািশাক নীবতদর্শষনর কোগুবল এতই শ্রুবতমযুর ও রমণীয় কে
বিদুর
মন তা
বহষসষি গ্রহণ করষত চায়।
রমণীয়
,
স্ব
আমাষদর
অন্তদৃশ
।
,
,
।
একান্ত কামেিস্তু
তাহষল
?
ককন
আমরা
এিং ককনইিা অপষরর দুাঃষখ অশ্রুপাত কবর তষত্ত্ব
।
চৈত
এ
।
অদ্বৈত তত্ত্ব
:
অনোনে সঙ্গবত ম্পন্ন তত্ত্বষক িোখো করষত
সক্ষম এিং কতটা বনষজষকও িোখো করষত সক্ষম
।
,
আবযবিদেক পরমতষত্ত্বর কো িষলন, তা সঙ্গবতসম্পন্ন হষি েবদ তা তার বনষজর সষঙ্গ সষঙ্গ এই পবরদৃর্েমান
িস্তুজগতষকও িোখো
সক্ষম হয়।
ককান আবযবিদেক পরমসত্ত্বা
। িস্তুজগতই তাষদর বনকট একমাত্র সতে এিং তা
আমাষদর প্রতেক্ষগ্রাহে হওয়ায় তাষক প্রমাণ করার ককান প্রষয়াজন কনই।
র আিয়
এবড়ষয় কগষছন।
দর্শন
আবযবিদেক পরমতত্ত্বরূষপ ব্রহ্ম
। তাই তাষদরষক ব্রষহ্মর সষঙ্গ সষঙ্গ তার কেষক জগৎ
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বকভাষি আবিভূশত হয় কস বিেয়বটষকও িোখো করষত হয়। বকন্তু তাষদর বিরুষে অবভষোগ হল,
আমাষদর সকষলর অনুভূত এই িোিহাবরক জগতষক
।
, অদ্বৈত কিদান্তী
ৎ
।
র্ঙ্করাচােশ অদ্বৈতিাষদর মূল িক্তিেষক প্রকার্ করষত বগষয় িষলষছন, “ব্রহ্ম সতেং জগবমেো জীিাঃ ব্রদ্বহ্মি
নাপরাঃ – অেশাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সতে, জগৎ বমেো এিং জীি ও ব্রহ্ম িা জীিািা ও পরমািা অবভন্ন”।৭
সুতরাং অদ্বৈত দর্শষন পরমতত্ত্ব বহষসষি ব্রহ্মষক স্বীকার করার পার্াপাবর্ আমাষদর সকষলর বনকট সতেরূষপ
প্রবতভাত এই িস্তু জগতষক বমেো িলা হষয়ষছ। কসজনে
বিরুষে
িাহে
র
। বকন্তু ‘িাহে
জগত
’
কক
অষনকটা লঘু কষর কদখা হয়, তার সব ক
না। তার সব ক মূলোে়ন করষত হষল আমাষদর কদখষত
হষি অদ্বৈত কিদান্তী ব ক ককান অষেশ জগতষক বমেো িষলষছন অেশাৎ ‘বমেো’ র্ব্দবট তােঁরা ককান অষেশ
িেিহার
।
‘বমেো’ র্ষব্দর
লক্ষষণর পবরচে় পাওে়া োে় তমষযে িহুল
প্রচবলত দুবট লক্ষণ এর পবরচে়
।
কণ
“ অিাবযত , িাবযত,
৮
” স্বাপ্ন অবভজ্ঞতা
িাবয
ৎ
।
প্রতেষক্ষর
অনুরূপ অনুভি হয়।
অন্ধকাকর েখন রজ্জুষত সষপশর অনুভি হে় তখন েতক্ষণ না আমরা রজ্জুষক রজ্জু িষল অনুভি করবছ ততক্ষণ
সপশই আমাষদর বনকট সতে িষল মষন হে়। উজ্জ্বল আষলাষত সপশজ্ঞান িাবযত হষল আমরা িুঝষত পাবর
সপশজ্ঞান ভ্রম বছল। এইরূপ সপশজ্ঞানষকই বমেো িলা হে়। বমেোর বৈতীয় লক্ষষণ িলা হষয়ষছ “ো
সদসবৈলক্ষণ অেশাৎ অবনিশচনীে়
। ‘বিলক্ষণ’ অেশ বভন্ন, সুতরাং ো সৎ কেষক বভন্ন, আিার অসৎ
৯
কেষকও বভন্ন, তাই বমেো।” ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ দু
করা হষয়ষছ।
ৎ ো
চুড়ান্তভাষি সৎ িা অসৎ নয় তাই বমেো। সৎ মাষন ো ককান কাষল িাবযত হয় না আর অসৎ মাষন ো ককান
কাষল প্রবতভাত হয় না। অদ্বৈত মষত আকার্কুসুম, র্র্র্ৃঙ্গ, িন্ধোপুষত্রর মত বিেয়ই চুড়ান্ত অষেশ অসৎ। কে
িস্তু ককান এক সময় প্রবতভাত হয় আিার ককান এক সময় িাবযত হয় তাই বমেো। স্বাপ্ন অবভজ্ঞতা স্বপ্নকাষল
প্রবতভাত হয়, জাগ্রতকাষল িাবযত হয়। ভ্রমপ্রতেক্ষ ভ্রমকাষল প্রবতভাত হয়, সতেজ্ঞাষন িাবযত হয়। তাই স্বাপ্ন
অবভজ্ঞতা, ভ্রমপ্রতেক্ষ বমেো। বকন্তু অদ্বৈত মষত, জাগ্রত অিস্থায় স্পষ্ট বদিাষলাষক আমাষদর সকষলর বনকট
সতেরূষপ প্রবতভাত এই পবরদৃর্েমান িোিহাবরক জগতও বমেো। কারণ ব্রহ্মজ্ঞাষন এই িোিহাবরক জগতও
িাবযত হয়। খাষন উষেখষোগে কে, অদ্বৈত কিদাষন্ত সিার িরষভদ স্বীকার করা হষয়ষছ। অেশাৎ তােঁরা
ভ্রমজ্ঞান, জাগবতক সতেজ্ঞান এিং ব্রহ্মজ্ঞান এর মষযে পােশকে কষরষছন। ভ্রমজ্ঞান ো অবযষ্ঠাষনর জ্ঞাষন
িাবযত হয় তাষক িলা হয় প্রাবতভাবসক সিা। ঘট, পটাবদ জাগবতক বিেয়, ো ব্রহ্মজ্ঞাষন িাবযত হয়, তাষক
িোিহাবরক সিা িলা হয়। আর ব্রহ্মজ্ঞান, ো ককানকাষলই িাবযত হয় না তাষক পারমাবেশক সিা িলা হয়।
এখাষন ককউ প্রশ্ন করষত পাষরন, স্বাপ্ন জ্ঞান, ভ্রম জ্ঞাষনর নোয় ককান েোেশ জাগবতক জ্ঞান কতা িাবযত হয়
না- তাহষল অদ্বৈতী তাষক ককন বমেো িষলষছন? অেশাৎ আমাষদর সামষন কে কটবিল, কচয়ার, খাতা, কপন
প্রভৃবত রষয়ষছ, কসগুষলা কতা ভ্রম নয়, কসগুষলা কতা আমরা েোেশই প্রতেক্ষ করবছ- তাহষল এগুষলাষক ককন
বমেো িলা হষয়ষছ? উিষর অদ্বৈত কিদান্তী িষলষছন, ব্রহ্মজ্ঞান হষল পষর এগুষলার সিাও িাবযত হষি, তাই
এগুষলাষক বমেো িলা হয়। সাযারণ মানুষের মন ব্রহ্মজ্ঞান পেশন্ত অষপক্ষা করষত চায় না। তারা এখনই
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জানষত চায়- ককন এগুষলাষক বমেো িলা হল? তারা ব্রহ্ম, মায়া এইসি অতীবিয় আজগুবি কোয় বিশ্বাস
স্থাপন করষত পাষর না।
তষি
িোিহাবরক দর্ায় িাবযত ।
কে
কদখষল
বিরুে
।
বদক কেষক বভন্ন
বভন্ন
হয়।
রূষপ
।
বনকট কেষক
এষরাষেন কদষখবন তাষদর বনকট এষরাষেন একটা ‘+’ কোগ বচষের নোয় কদখাে়। বকন্তু কসই িেবক্ত েখন
বনকট কেষক এষরাষেন প্রতেক্ষ কষর, তখন তার বনকট পূিশ এষরাষেন জ্ঞান িাবযত হে়। এভাষি ব্রহ্মজ্ঞান
লাষভর পূষিশই প্রমাবণত হে় কে িোিহাবরক দর্ায় অনুভূত জাগবতক প্রতেক্ষ মাত্রই বমেো। এখন প্রশ্ন হল
ব্রহ্মজ্ঞান হষল েখন জগৎ বমেো িষল অনুভূত হষি, তখন আমাষদর জগৎ বিেে়ক অনুভি ককমন হষি? এ
প্রষশ্নর উির জানষত হষল জানষত হষল অদ্বৈত কিদান্তী ব্রষহ্মর স্বরূপ সম্বষন্ধ ো িষলষছন,
।
অদ্বৈত
ব্রহ্ম
:
‘ ’
। িুৎ
‘িৃংহ'
‘মন' প্রতেয়
। "'িৃবহ িৃষেৌ' িোকরষণর এই সূত্রানুোয়ী 'িৃংহ' যাতুর অেশ িৃবে িা
িোবি। 'মন' প্রতেষয়র অেশ 'অিবযরাবহতে'।
‘ + ’
–‘
’,
ৎ
ৎ
,
।
;
,
।
।
,
ৎ
।
,
”।১০
ব্রষহ্মর স্বরূপ উপলবি
।
তটস্থ লক্ষণ ও
।
,
,
।
কদওয়া হয় লষক্ষের অসাযারণ যষমশর ৈারা।
,“
”১১ –
ৎ কে অসাযারণ
যমশ
িস্তু েত কাল োষক, তত কাল তার সষঙ্গ সহািস্থান না
তাষক
িস্তু হষত বভন্ন ভাষি
কিাবযত কষর, তাষক তটস্থলক্ষণ িষল। কেমন 'গন্ধিত্ত্ব' হল বক্ষবতর তটস্থলক্ষণ। নোয়মষত, উৎপবির প্রেম
ক্ষষণ এিং মহাপ্রলয়কাষল বক্ষবত পরমাণু োকষলও তাষত ককান গুণ োষক না, এমনবক তাষত গন্ধও োষক
না। বকন্তু গন্ধিত্ত্বষকই বক্ষবতর লক্ষণ িলা হয়। কারণ গন্ধিত্ত্বই বক্ষবত পরমানুষক অনোনে পরমানু কেষক
বভন্নভাষি কিাবযত কষর। অেশাৎ বক্ষবত েতকাল োষক গন্ধ ততকাল তার সষঙ্গ না োকষলও 'গন্ধিত্ত্ব' িলষত
বক্ষবত পরমানুষকই কিাঝায়। এইজনে গন্ধিত্ত্ব বক্ষবতর তটস্থলক্ষণ। এই যমশ িস্তুর স্বরূষপ প্রষোজে নয়, িস্তুর
পবরচায়ক মাত্র। অপরবদষক
,
,
১২
। স্বরূপলক্ষষণর পবরচষয় িলা হষয়ষছ, "স্বরূপং সৎ িোিিশকম্"
ৎ
। ব্রষহ্মর কক্ষষত্র
‘জগজ্জমাবদকারণত্ব’ হল তটস্থলক্ষণ। কারণ পারমাবেশক দৃবষ্টষত জগৎ বমেো হওয়ায়, কসই কবিত জগষতর
কারণত্ব ৈারা ব্রহ্মষক অনে িস্তু কেষক বভন্নভাষি কিাবযত করায় তা ব্রষহ্মর তটস্থলক্ষণ। আিার েখন িলা
‘
ব্রহ্ম’ তখন তা হয় ব্রষহ্মর স্বরূপলক্ষণ। কারণ সতোবদ পদােশ ব্রষহ্মর স্বরূপ হষয় অনে িস্তু
কেষক ব্রহ্মষক বভন্নরূষপ কিাবযত কষর। ব্রহ্ম
। আমরা জাবন কে
বতন প্রকার েো
স্বগত ,
দ। ব্রহ্ম
ই
। সুতরাং েখন
আমাষদরও ব্রহ্ম জ্ঞান হষি তখন আমাষদরও জগৎ বিেয়ক সকল প্রকার কভদ রবহত বনগুশণ, বনবিশষর্ে জ্ঞান
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হষি। আমরা বনষজষদরষক অৈয় শুে চচতষনের সবহত অবভন্নরূষপ অনুভি করষত পারি। উপবনেষদর ঋবে
এই অনুভিষক িেক্ত কষরষছন এভাষির্ৃণ্বন্তু বিষশ্ব অমৃতসে পুত্রাাঃ আ কে বদিেযামাবন তস্থূাঃ
কিদাহষমতং পুরুেং মহান্তম্ আবদতেিণশং তমসাঃ পরিাৎ।।
অেশাৎ “কহ বিশ্বিাসী িিণ কর – আবম কসই মহান পুরুেষক কজষনবছ, অন্তষর অনুভি কষরবছ এিং কজষনবছ
কে কতামরা বদিেযামিাসী অমৃষতর পুত্র, সংসারিাসী মৃতুের পুত্র নয়। কতামাষদর জম কনই, মৃতুে কনইকতামরা প্রতেষকই বদিেযামিাসী অমৃষতর পুত্র। কতামাষদর িসিাস মবলন মাবটষত নয়, আষলাবকত
বদিেযাষম। কহ বিশ্বিাসী িিণ কর –জগষতর প্রবতবট িস্তু, কণা, অনুকণা কতামার অপর নয়, তাষদর প্রতেষকর
সষঙ্গ তুবম অষচ্ছদে িন্ধষন আিে, ককননা এই বিশ্বসংসার কসই মহান পুরুে কেষক উৎসাবরত ও কসই মহান
পুরুষে বিযৃত। আরও িিণ কর- সিই ব্রহ্ম িা আিা। তুবমই কসই মহান পুরুে ব্রহ্ম িা আিা- ‘তৎ ত্বম
অবস’। উপলবি কর ‘আবমই ব্রহ্ম’ – ‘অয়ম ব্রহ্মাবি’। জীিই স্বস্বরূষপ ব্রহ্ম। জীিািাই স্বস্বরূষপ
পরমািা”।১৩ বিবভন্ন দার্শবনক বিবভন্নভাষি এইরূপ অনুভিষক িেক্ত কষরষছন। মহাষদর দাস চিরাগে
বলষখষছন, “চিবদক ঋবের কচতনায় মানুে অমৃষতর সন্তান। অমৃষতর অনুভূবত তার সিার গভীষর বিরাজমান।
বকন্তু অজ্ঞানািে জীি তার অন্তবনশবহত অনুভূবতর গভীষর প্রষির্ করষত না কপষর সুখষভাষগ বলি হয় ও জমমৃতুের চষে আিবতশত হয়। বকন্তু তার অন্তষর প্রিাহমান এই অমৃত অনুভূবতর আষির্ ককান এক মুহুষতশ েবদ
বেয়ার্ীল হয়, তখন কস কষর অমৃষতর অনুসন্ধান। োর প্রকার্ ঘষটষছ র্াস্ত্র িাষকে। এই র্াস্ত্রিাকে কেষক কস
উিরষণর পষে এবগষয় চলার বনষদশর্ পায়। এই চলার পে হল সতে দর্শষনর, জীিনচচশার। ককিল কিৌবেক
আষলাচনা নয়, জীিষন অনুর্ীলষনর মষযে বদষয় নতুন কেষক নতুনতর পষের অনুসন্ধান তার লক্ষে হয়।
ভারষতর দার্শবনক ভািনা তাই ককিল সৃবষ্টতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুোেশতত্ত্ব প্রভৃবত ভািনাষতই সীমািে নয়।
আনন্দ্ময় জীিনচেশার অনুর্ীলষনর মষযে বদষয় বিশ্বিোপী পরমকলোষণর প্রবতষ্ঠাষতই তার পেশািসান। এই
সষতের ভািনা, বর্ষির িা মঙ্গষলর অনুর্ীলন, সুন্দ্ষরর সাযনা মানুেষক এক উন্নততর ও মহির
জীিনষিাষয উৈুে কষরষছ”।১৪ এইভাষি ব্রষহ্মর সবহত আমাষদর এিং সমগ্র জগষতর অবভন্নতার অনুভিই
অদ্বৈত কিদাষন্তর মূল প্রবতপাদে। কীট-পতঙ্গ কেষক মনুেে পেশন্ত সকষলর সবহত একান্ত অষভদই এই র্াষস্ত্রর
মূল বর্ক্ষা। এই অবভনি তত্ত্ববিদো কেষক কে চনবতক দর্শন
রূষপ বনাঃসৃত হে়, তার ৈারাই আমরা
িোখো করষত পাবর - ককন আমরা চািশাক সুখিাদ িজশন কষর সকল প্রাণীর সবহত সামে, করুণা ও চমত্রীর
ভাি কপােণ কবর।
জড়িাদী ও অযোিিাদী নীবতদর্শষনর তুলনাাঃ জড়িাদী চািশাক ও তাষদর মতানুসারী িেবক্তগণ মষন কষরন,
চািশাকষদর নীবতবিদোয় মানুষের জাগবতক সুষখর কোই িলা হষয়ষছ। মানুে কেন পরকাষলর অনাবিল
সুষখর আর্ায় িতশমাষনর সুখ পবরতোগ না কষর- কসটাই তাষদর কামনা। কেমন কদিব্রত সাহা তার প্রিষন্ধ
িষলষছন, “চািশাকষদর দৃবষ্ট আিে বনবদশষ্ট জীিষনর সীমাবয়ত গণ্ডীর মষযে, সুখষভাষগর আকাঙ্ক্ষাষক তারা
এই খবণ্ডত জীিষনর পটভূবমষতই চবরতােশ করার অবভলােী। প্রকৃতপষক্ষ মানি সমাষজর িৃহির অংর্ এই
চািশাকী বচন্তারই অংর্ীদার। কমাক্ষ, জমান্তর, কমশফল ইতোবদ যারণা অবযকাংর্ কক্ষষত্র তষকশর বিেয়িস্তু এিং
মানুষের োিতীয় কমশপ্রষচষ্টায় িতশমান জীিনষক সিশষতাভাষি সুখী করার প্রয়াষসই িেবয়ত”।১৫ অেশাৎ
অযোিিাদী চনবতক বচন্তার বিরুষে চািশাকষদর মি অবভষোগ হল, তারা মানুষের িতশমান জীিষনর সুষখর
তুননায় পরষলাক িা ভবিেেষতর ককান এক অজানা সুষখর কিনায় তাষক বনষয়াবজত রাখষত কির্ী প্রয়াসী।
মানি সমাষজর িৃহির অংর্ এইরূপ চািশাকী বচন্তার অংর্ীদার বকনা আবম জাবন না, তষি আমার অন্তত মষন
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হয় না, অযোি বচন্তার বিরুষে এই অবভষোগ স্বীকার করা োয়। ককননা অযোিবচন্তার পরাকাষ্ঠা
িীমদ্ভগিদ্গীতায় িলা হষয়ষছবিহায় কামানোঃ সিশান্ পুমাংিরবত বনাঃস্পৃহাঃ
বনমশষমা বনরহঙ্কারাঃ স র্াবন্তমবযগচ্ছবত। ২/৭১
অেশাৎ বেবন অন্তষরর সমি কামনা-িাসনা তোগ কষরন এিং ‘আবম ও আমার’ এই ভাি পবরতোগ কষর
অহঙ্কারর্ূনে হন, বতবন পরম র্াবন্ত লাভ কষরন। এখাষন ভগিদগীতায় বস্থবতপ্রজ্ঞিেবক্তর অিস্থা প্রসষঙ্গ
িষলষছন, এইরূপ িেবক্ত িতশমান জীিষনই পরম র্াবন্ত িা অনাবিল আনন্দ্ লাভ কষরন। এই র্াবন্ত
মৃতুের পর িা ভবিেেষতর ককান সময় নয়, তা এই ঘটমান িতশমাষনই সভি। আিার চািশাকগণ িষলন,
িতশমাষনর সুখ দুাঃখবমবিত হষলও তা পবরতোগ করা উবচত নয়। “দুাঃখ বমবিত িষল কভাগজনে সুখষক
উষপক্ষা করা উবচত নয়। ো আিজশনীয়রূষপ সুষখর সষঙ্গ এষস পষড়, কসরূপ দুাঃখষক স্বীকার কষর বনষয়
সুখষক কভাগ করষত হষি। তাই চািশাকেষ্ঠীষত িলা হষয়ষছ, ‘বিেয় প্রািী জনে সুখ দুষখর ৈারা সংসৃষ্ট িষল
তা পুরুেগষণর তোজে হষি- এ যরষণর বিচার মুখশতার পবরচায়ক”।১৬ এর বিপরীষত ভগিদগীতায় িলা
হষয়ষছ বস্থতপ্রজ্ঞ িেবক্ত কে সুখ লাভ কষরন তা ককান ক্ষণস্থায়ী িতশমান কালীক সুখ নয়, তা অন্তকালিোপী
স্থায়ী। কসখাষন িলা হষয়ষছএো ব্রাহ্মী বস্থবতাঃ পােশ চননাং প্রাপে বিমুহেবত।
বস্থত্বাসোমন্তকাষলহবপ ব্রহ্মবনিশাণমৃচ্ছবত।। ২/৭২
অেশাৎ বেবন ব্রাহ্মীবস্থবত লাভ কষরন, বতবন আর কমাহপ্রাি হন না এিং অনন্তকাল পেশন্ত এই বস্থবতষত সুষখ
অিস্থান কষরন। এখাষন একবট প্রশ্ন উ ষত পাষর, চািশাকগণ সুষখর কো িষলষছন আিার ভগিদগীতায়ও
সুষখর কো িলা হষয়ষছ। চািশাকগণ িষলষছন, দুাঃখ বমবিত িষল সুখষক পবরতোগ করা উবচত নয়।
ভগিদগীতায় িলা হষয়ষছ সুখ-দুাঃখ সমানভাষি গ্রহণ কর পসুখদুাঃষখ সষম কৃত্বা,২/৩৮ । তাহষল উভষয়র
মষযে বক ককান পােশকে আষছ? উিষর িলা োয়, চািশাক িষলষছন, ‘সুখষক কভাগ কর’ আর ভগিদগীতায়
িলা হষয়ষছ, ‘সুষখ োক’। বকন্তু ‘সুখষক কভাগ কর’ আর ‘সুষখ োক’ এই দুষয়র মষযে পােশকে আষছ বক?
োরা সুখষক কভাগ করার কো িষলন, তারা কভাগিাষদ বিশ্বাসী, আর োরা সুষখ োকার কো িষলন, তারা
তোষগ বিশ্বাসী। সুষখ োকষত হষল শুযু কভাগ করার প্রষয়াজন হয় না, তোষগর মাযেষমও সুষখ োকা োয়।
তাই তারা িষলষছন, ‘কতন তোষক্তন ভুবিো’ পঈষর্াপবনেদ্-১ - অেশাৎ তোষগর মাযেষমই কভাগ কর। বকন্তু
কসখাষন আরও িলা হষয়ষছ ‘কুিশষন্নষিহ কমশাবণ বজজীবিষেচ্ছতং সমাাঃ’ পঈষর্াপবনেদ্-২ -অেশাৎ
কভাগাকাঙ্ক্ষা পবরতোগ কষর বনষ্কাম কষমশর মাযেষম পবরপূণশ আনষন্দ্র মষযে বদষয়ই জীিন অবতিাবহত কর।
আর এখাষনই এই মতিাষদর সােশকতা। চািশাকগণ আরও িষলষছন, কমাক্ষ তষকশর বিেয়, একবট কািবনক
প্রষলাভন। বকন্তু অযোিিাদী বিবভন্ন নীবতদর্শষন কমাক্ষ সম্পবকশত বিবভন্ন আষলাচনা কেষক এই যারণার
অষেৌবক্তকতা সহষজই কিাঝা োয়। কমাক্ষিাদী দার্শবনকগণ কমাক্ষ, মুবক্ত, চকিলে, অপিগশ, বনিশাণ, বনাঃষিয়স
ইতোবদ বিবভন্ন নাষম কমাক্ষষক অবভবহত কষরষছন। তষি কে নাষমই তাষক অবভবহত করা কহাক না ককন এরা
কিবর্রভাগই আতেবন্তক দুাঃখ বনিৃবিষকই কমাক্ষ িষলষছন। অদ্বৈত কিদান্তী কমাক্ষষক আনন্দ্ময় অিস্থারূষপ
িণশনা কষরষছন। বকন্তু কমাষক্ষর স্বরূপ সম্পষকশ বৈমত োকষলও এষদর প্রায় ককউই কমাক্ষষক িতশমান জীিষন
অসভি িষলনবন। িতশমান জীিষন কমাক্ষপ্রাি অিস্থাষক জীিমুবক্ত িলা হয়। জীিমুষক্তর লক্ষষণ সদানন্দ্ তােঁর
কিদান্তসার গ্রষে িষলষছন, “স্বস্বরূপভূত অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞাষনর ৈারা ব্রহ্মবিেয়ক অজ্ঞাষনর িাযপূিশক স্বরূপভূত
অখণ্ড ব্রষহ্মর সাক্ষাৎকার হইষল অজ্ঞান, অজ্ঞানকােশপস্থূল ও প্রপঞ্চ , সবঞ্চতকমশ, সংর্য়, বিপেশয়পভ্রম জ্ঞান
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প্রভৃবতও িাবযত হওয়ায় সকল প্রকার িন্ধনর্ূনে ব্রহ্মবনষ্ঠ পুরুেই জীিমুক্ত নাষম আখোত হন”।১৭ আচােশ
র্ঙ্কর কমাক্ষষক আনন্দ্ময় অিস্থা িষলষছন, আর বতবন জীিমুবক্তও স্বীকার কষরষছন। সুতরাং এই জীিষনই
মানুে কমাক্ষ লাভ কষর অনাবিল আনন্দ্স্বরূষপ অিস্থান করষত পাষরন।
চািশাকপেী ককউ প্রশ্ন করষত পাষরন, ককান মানুে েবদ অষনক তোগ-বতবতক্ষা ও দুাঃখ সহে করার পর কমাক্ষ
লাষভর পূষিশই কদহতোগ কষরন, তাহষল কতা বতবন তার পবরিষমর ফল কভাগ করষত পারষলন না। আর
কেষহতু পুনজশম িষল বকছু কনই কসষহতু পরজষমও তার সুখ লাষভর ককান সভািনা কনই। সুতরাং ভবিেেৎ
সুখ িা কমাষক্ষর আর্ায় দুাঃখ সহে করার কচষয় প্রেম কেষকই আিসুষখ মগ্ন হওয়া কিয়। অযোিিাদী ককান
ককান সম্প্রদায় এর উিষর পুনজশষমর উষেখ কষর োষকন, বকন্তু পুনজশষমর প্রসঙ্গ িোতীতই এর উির
কদওয়া সভি। ভগিদগীতার তৃতীয় অযোষয় িলা হষয়ষছেদ্ েদাচরবত কিষ্ঠিিষদষিতষরা জনাঃ।
স েৎ প্রমাণং কুরুষত কলাকিদনুিষিশ।। ৩/২১
অেশাৎ কিষ্ঠ িেবক্ত কেভাষি আচরণ কষরন, সাযারণ মানুষেরা তার অনুকরণ কষর। বতবন ো প্রমাণ িষল
স্বীকার কষরন, সমগ্র পৃবেিী তাষকই অনুসরণ কষর। সুতরাং ককান মানুে কে যরষনর আচরণ করষি তার
অনুসারী তার পুত্র, কনোবদ সকষলই কসই কসই আচরষণ অভেি হষি। এই জনেই প্রিাষদ আষছ, ‘Charity
begins at home.’ বকন্তু আিসুষখ মগ্ন ককান িেবক্তর পুত্র, কনোরাও েবদ অনুরূপ হয় তাহষল শুযু তার র্াবন্ত
নয়, তার সম্পূণশ সংসাষরর র্াবন্তই কে বকরূপ বিবিত হষি তা সহষজই অনুষময়।
উপসংহারাঃ অদ্বৈত তত্ত্ববিদো ও তাষদর আনুেবঙ্গক নীবতবিদো প্রসষঙ্গ আষলাচনা কেষক
কে, ককন আমরা চািশাকষদর জড়িাদী চনবতক যারণা পবরতোগ কষর অপষরর দুাঃষখ অশ্রুপাত
কবর ও ককন জগষতর সামবগ্রক কলোণ বচন্তা কবর। অজ্ঞানতার অন্ধকাষর আচ্ছন্ন হষয় আমরা সামবে়কভাষি
জগষতর বিবভন্নতাষক স্বীকার করষলও প্রকৃতপষক্ষ আমরা শুেদ্বচতনেস্বরূপ এিং শুেদ্বচতনেরূষপ আমরা
জগষতর
সবহত অবভন্ন। এই অবভন্নতা আমাষদর মূল স্বরূপ িষলই আমরা বনষজর স্বােশ বচন্তা মুক্ত
হষে় সকষলর স্বােশ বচন্তা কবর। আর
প্রবতকূল পবরবস্থবত ির্তাঃ কে সকল মানুে আপন স্বােশ বচন্তায়
আকণ্ঠ মগ্ন হষে় আষছ
, তাষদরকক জীিষনর মূল করাষত বফবরষে়
অদ্বৈত তত্ত্ববচন্তার বিিার ঘটাষনা।
।
:
১। ভট্টাচােশ সমষরি, ভারতীয় দর্শন, িুক বসবিষকট, কলকাতা, ২০১৮, পৃ-৭৬।
২। র্াস্ত্রী, িীপঞ্চানন, চািশাক-দর্শনম্, সংস্কৃত পুিক ভাণ্ডার, কলকাতা, পৃ-ভূবমকাপঘ ।
৩। র্াস্ত্রী, িী পঞ্চানন, চািশাক দর্শনম্, পৃ-১৮।
৪। গুি, দীবক্ষত, নীবতর্াস্ত্র, পবিমিঙ্গ রাজে পুিক পেশৎ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-১৮।
৫। র্াস্ত্রী, িী পঞ্চানন, পৃ-৪।
৬। ভট্টাচােশ সমষরি, পৃ-৯০।
৭। ভট্টাচােশ সমষরি, পৃ-৩৩২।
৮। ভট্টাচােশ সমষরি, পৃ-৩৪২।
Volume- IX, Issue-III

April 2021

8

:

৯। ভট্টাচােশ সমষরি, পৃ-৩৪২।
১০।
,
,
,
,
, ২০১৩, -৯০।
১১।
,
, -৯৭।
১২।
,
, -৯৭।
১৩। ভট্টাচােশ সমষরি, পৃ-৬৬।
১৪। Bairagya, Mahadeb Das, Pratidhwani the Echo, Shivpurane Vedanta Bhavana:
tulanamulaka Parjalochana, Department of Bengali, Karimganj College, Vol-VI, IssueIII, January 2018, pages 54-62.
১৫। Saha, Debabrata, Pratidhwani the Echo, Charvak Nititattwe Sukhavadi Bhavana: Ekti
Samiksha, Department of Bengali, Karimganj College, Vol-IV, Issue-IV, April 2016,
page no.7-12.
১৬। Saha, Debabrata.

১৭। পাল, বিপদভিন, কিদান্তসার, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৬২

Volume- IX, Issue-III

April 2021

9

