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বৈদিক ধর্মের সর্ে ির্েনর্ার্ের সংর্ াগ 

সসৌমী পাল 

এম.এ, সংস্কৃত দৈভাগ, রৈীন্দ্রভারতী দৈশ্বদৈিযালয়  

Abstract 

Though the term ‘religion’ is expressed in various forms and significance, it is generally 

explained in perspective of the theology of the Vedas. The hermit-seers of the vedic- age 

with their unique contemplative spiritual sense, have revealed the deeper me anings of the 

unexplored theology submerged in ignorance, for the welfare of the mankind. It is not at all 

easy to explore the mystery of religion. Apparcntly, religion means some external rites and 

rituals sacrificed for the gods and goddesses, but it is actually not so. Its real meaning is 

that which upholds the human race. The vedas is divided into two parts-karmakanda and 

jnankanda. Karmakanda consists of samhita and brahman while jnankanda consists of 

aranyak and upanishad. The part of the vedas that depicts the rites and rituals is called 

karmakanda. Mainly, the Brahman section deals with it. And the part of the vedas that 

describes the ‘acquisition of knowledge’ is called jnankanda. It is generally found in 

Aranyak, especially Upanishad. On the other hand, India philosophy admits the Vedas as 

an authentic source of prehistoric records. Of the six branches of Indian philosophers, two 

are of course, from the Vedic-Age.  Of the two, one is ‘Purba-Mimansa'  and the other is 

‘Uttar-Mimansa’  or ‘Vedanta’. ‘jagjagna’  or ritualistic  religion is for the wordly-people  

and ‘renunciation’ or ‘redemption’ is for the people who are apathetic or unattached  to the 

world the former is related to unhappiness and therefore fleeting, the latter is related to 

happiness and peace of mind and therefore, eternal or everlasting.   
 

দৈষয় প্রর্ৈর্ (Introduction): ছয়দি সৈিার্ের মর্ধয একদি সৈিাে হর্ে কল্প। দৈষ্ণুদমর্ের মর্ত- “কর্ল্পা 

সৈিদৈদহতানাং কল্পনার্ােম্ ”– অর্োৎ স  র্ার্ের দ্বারা  জ্ঞ প্রভৃদত কমে কদল্পত ও সমদর্েত হয়, তার্ক কল্পর্াে ৈর্ল। 

কল্পসূেগুদলর্ক চার ভার্গ ভাগ করা  ায়- ১. সরৌসূে ২. গৃহযসূে ৩. ধমেসূে ৪. শুল্বসূে। এই ধমেসূে সর্র্কই ধর্মের 

উদ্ভৈ। ধমে, অর্ে, কাম, সমাক্ষ এই চতুদৈেধ পুরুষার্র্ের মর্ধয প্রর্র্মই ধর্মের স্থান। মনুর মর্ত- 

‘সৈর্িাহদির্লাধমেমূলক’ (মনসুুংদহতা ২/৬)- সৈিাই আদিল ধর্মের মূল। 
 

     ধমে র্ব্দদির প্রকৃত অর্ে দনধোরণ করা সহজ নয়। আপাতিৃদির্ত ধমে ৈলর্ত সিৈর্িৈীর উর্ের্র্য দকছু ৈাদহযক 

আচার-অনুষ্ঠান এৈং নীদত পালন সৈাঝার্লও এদি ধর্মের স্বরূপ প্রকৃত নয়। ধমে র্র্ব্দর প্রকৃত অর্ে ‘ া মানুষর্ক ধারণ 

কর্র র্ার্ক’।  ুর্গ  ুর্গ জাদতর্ত জাদতর্ত আির্র্ের কত দৈদভন্নতা ঘর্ি। আচার অনুষ্ঠার্নর মর্ধয আকার্চুম্বী পার্েকয 

সিিা  ায়। তাই ৈাদহযক আচার-অনুষ্ঠান ও রীদতনীদতর অনুসরণই  দি ধর্মের একান্ত রূপ হর্তা তাহর্ল ধর্মের 

সৈেজনীন সকার্না রূপ র্াকর্তা না। ধমে কর্ািা সমূ্পণে ৈযদিগত সম্প্রিায়গত ও জাদতগত ৈযাপার্রই মাে সৈাঝাত। 
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দকন্তু সনাতন ভারতৈষে কির্না ধমে ৈলর্ত এই সংকীণে অর্ের্ক সৈার্ঝদন। তার িৃদির্ত সকল তেুতার মর্ধয, সকল 

আচার-অনুষ্ঠার্নর মর্ধয সকল উত্থান পতর্নর মর্ধয  া মানুষর্ক দচরন্তন সর্তয ধারণ কর্র র্ার্ক তাই ধমে। 

রৈীন্দ্রনার্র্র ভাষায়- “সংসার্র একমাে  াহা সমস্ত বৈষর্মযর মর্ধয ঐকয, সমস্ত দৈর্রার্ধর মর্ধয র্াদন্ত আনয়ণ 

কর্র, সমস্ত দৈর্েি এর মর্ধয একমাে  াহা দমলর্নর সসতু তাহার্কই ধমে ৈলা  ায়”। সভযতার আদি ুগ সর্র্ক 

ভারতৈষে এই ধর্মেরই সাধনা কর্র এর্সর্ছ। সসই সুপ্রাচীন বৈদিক ুর্গ ধমে জীৈন সর্র্ক দৈদেন্ন সকার্না ৈযাপার দছল 

না, সসিার্ন ধমে, সাদহতয, সমাজ সৈ অোেীভার্ৈ এক হর্য় দছল। বৈদিক সমাজজীৈর্নর মূলদভদি প্রদতদষ্ঠত দছল 

সিৈর্িৈতার উপর। বৈদিক সিৈৈার্ির দুদি দিক- উপাসনা ও  াগ। উপাসনার্ত সিৈভার্ৈর মাহাত্মাকীতেন,  ার্গর্ত 

তাাঁহার্ির তুিীকরর্ণর উর্ের্র্য দিয়ার প্রাধানয। বৈদিক সাদহর্তযর প্রাচীন অংর্ স  ঋর্েি তার্ত এই সিৈ ভাৈনারই 

মুিযত প্রকার্ সিিা  ায়। অদধকাংর্ সিৈতার্ির মদহমা ৈণেনা কর্র স্তুদতকীতেন করা হর্য়র্ছ। সিৈতাই ইহজীৈন ও 

পরজীৈর্নর অভীি ফলিাতা। দনর্জর কু্ষদ্রতর সিার্ক ৈৃহির সকার্না সিার সর্ে মের্লর সম্বর্ধে   ুি করাই বৈদিক 

ধর্মের মূল কর্া।  
 

     সৈর্ির মূলত দুদি প্রধান সভি সিিা  ায়। একদি কমেকাণ্ড অপরদি জ্ঞানকাণ্ড। কমেকার্ণ্ডর মর্ধয আর্ছ সংদহতা ও 

ব্রাহ্মণ। আর জ্ঞানকার্ণ্ডর মর্ধয আর্ছ আরণযক ও উপদনষদ্ । সৈর্ির স  অংর্  াগ  জ্ঞাদিদিয়াকার্ণ্ডর দৈৈরণ আর্ছ 

সসদি হর্লা কমেকাণ্ড। মূলত ব্রাহ্মণ ভাগই কমেকার্ণ্ডর অন্তগেত। সৈর্ির স  অংর্র্ জ্ঞানর্ ার্গর কর্া ৈদণেত আর্ছ সসদি 

হল জ্ঞানকাণ্ড। সামানযতঃ অরণযর্ক দৈর্র্ষতঃ উপদনষর্িই জ্ঞানর্ ার্গর আর্লাচনা আর্ছ। কমেকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড 

সভর্ি দদ্বদৈভি সৈর্ি কমেকাণ্ডগত সৈিৈাকযার্েদৈচার্র মীমাংসাির্েনর্াে এৈং জ্ঞানকাণ্ডগত সৈিৈাকযার্েদৈচার্র সৈিান্ত 

ির্েন র্াে প্রৈৃি হর্য়র্ছ, সসইজনয এই গর্ৈষণাপর্ে মীমাংসা আর সৈিার্ন্তর আর্লার্ক বৈদিক ধর্মের রহসযতত্ব 

উদ্ ঘািন করা হর্ৈ। সমগ্র ির্েন র্ার্ের সর্ে বৈদিক ধর্মের সািৃর্য এৈং বৈসািৃর্য তুলনামূলক পদ্ধদতর্ত আর্লাচনা 

করা হর্ৈ। অদত দুগেম ধমেতত্ত্বর্ক অনুধাৈন করর্ত কলযাণদলপু্সৈযদিগণ শ্রুদত, স্মৃদত ও দর্িাচারর্ক প্রমাণ রূর্প 

আরয় কর্র আপাতলক্ষয অভুযিয় ও চরম লক্ষয দনঃর্রয়স প্রাপ্ত হন।  
 

     ভারতীয় ির্েনর্াে সক দুই ভার্গ করা  ায় আদস্তক ির্েন ও নাদস্তক ির্েন। মীমাংসা ও সৈিান্ত ির্েন হর্ে আদস্তক 

ির্েন। আদস্তক ির্েন সৈির্ক দৈশ্বাস কর্র। নাদস্তক ির্েন হর্ে চাৈোক, বজন, সৈৌদ্ধ। এই নাদস্তক ির্েনগুদল সৈর্ি 

দৈশ্বাসী নয়, সৈর্ি স  ধর্মের কর্া উর্েি আর্ছ তা এই নাদস্তক ির্েন দৈশ্বাস কর্র না। সৈর্ির সিৈ সিৈীরা সৈ 

অর্চতন জড় পিার্ে। আশ্চর্ ের কর্া এই স  সকৈলমাে বৈদিক দহন্দুরাই এই সৈ ইন্দ্রাদির উপাসনা করর্তন না, 

পৃদর্ৈীর অর্নক সভয ও অসভয জাদতও এর্ির উপাসনা করত এৈং এির্না অর্নর্ক কর্র। তার্ির মর্ধয সিৈতার্ির 

নাম দভন্ন, দকন্তু উপাসয সিৈতা একই। প্রাচীন আ ে জাদত সর্র্ক জাত সরামান প্রভৃদত জাদতরা সকৈলই নয়, দহনু্দরা স  

জাদত সর্র্ক উৎপন্ন হর্য়র্ছ, তারাও সসই জাদত সর্র্ক জাত এৈং একই সিৈতার উপাসনা স  ওর্ির মর্ধযও প্রচদলত 

র্াকর্ৈ- তা িুৈ একিা আশ্চর্ ের কর্া নয়। িুৈই অৈাক করা দৈষয়দি এই, স সৈ জাদতর সর্ে আ েৈংর্ীয়র্ির 

ৈংর্গত, স্থানগত ৈা অনয সকার্না রকম ঐদতহাদসক সম্বধে  সনই, তারাও এই সৈ ইন্দ্রাদি সিৈতার উপাসনা করত। 

দিৈাসীর্ির মর্ধযও এই সৈ সিৈতার্ির উপাসনা প্রচদলত দছল, ইদতহাস ঘাির্ল এর প্রমাণ পাওয়া  ায়। অনযদির্ক 

আমরা সিির্ত পাই চাৈোক, সৈৌদ্ধ ও বজন ির্েন ইন্দ্রাদি সিৈতার্ির দৈশ্বাস কর্র না। 
 

     সমগ্র সৈর্ি প্রৈৃদি ধমে ও দনৈৃদি ধমের্ভর্ি দদ্বদৈধ ধমেতত্ত্ব উপনযস্ত হর্য়র্ছ। তার্ক আধার কর্র এিার্ন মীমাংসা 

িৃদির্ত দৈষয়াসি সংসাদরকর্ির জনয  াগাদি প্রৈৃদি ধমে এৈং সৈিান্তিৃদির্ত ৈীতরাগী মুমুকু্ষগর্ণর জনয দনৈৃদি 

ধমেতত্ত্ব দৈর্ৈদচত হর্য়দছল। প্রৈৃদিধমে সরয়ঃ প্রাদপ্তর উপায় আর দনৈৃদিধমে সরয়ঃ প্রাদপ্তর উপায়। একদি সভাগধমে 

আপদি তযাগ ধমে। তাই ধমেসামার্নযর লক্ষণ করর্ত উন্মুি হর্য় বৈর্র্াদষক সূেকার ৈর্লর্ছন ‘ র্তাহভুযিয়দনঃ 

সরয়দসদদ্ধঃ স ধমেঃ’ (বৈর্র্দষক ির্েন ১/১/২)। মীমাংসা স্বীকৃত প্রৈৃদিধমে আপাত সুিকর হর্লও পদরণাম পদরতাপী 
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হওয়ায় ও দুঃিসদিন্ন সুিজনক হওয়ায় ৈা দুঃিাদধক সুর্ির জনক হওয়ায় প্রকৃত সুিকর হয় না। প্রৈৃদি ধমেজদনত সুি 

কমেসাধয হওয়ায় অদনতয। দকন্তু সৈিান্ত স্বীকৃত দনৈৃদিধমে অনাদৈল অপদরদমত দনতয মুিয সুিিায়ক হওয়ায় পরমধমে। 
 

     “দদ্বদৈর্ধা দহ সৈর্িার্িাধমেঃ প্রৈৃদিলক্ষর্ণা দনৈৃদিলক্ষ্ণশ্চ”- প্রৈৃদিধমে আপাি সুিকর হর্লও এর দ্বারা ঐকাদন্তক ও 

আতযদন্তক দুঃি দনৈৃদি না হওয়ায় সমার্ক্ষর সাধন হয় না। দকন্তু দনৈৃদিধর্মে আতযদন্তক ও ঐকাদন্তক দুঃর্ির দৈনার্ 

ঘর্ি ৈর্ল এই ধমে সমার্ক্ষর সাধন হয়। তাই দনৈৃদিধমে পরমধমে। র্ার্ে সপ্রয় ৈলর্ত সৈাঝার্না হর্য়র্ছ পাদর্েৈ, 

পরর্লৌদকক সভাগ সুিাদি প্রাদপ্ত ও তার উপায়র্ক। সরয় ৈলর্ত সৈাঝার্না হর্য়র্ছ আত্মজ্ঞান ও তৎপ্রাদপ্তর উপায়র্ক 

এৈং এদিই জীৈর্নর পরম কাময। 
 

     ভারতীয় ির্ের্ন স  ছয়দি সম্প্রিায় সৈর্ির প্রামাণয স্বীকার কর্রন, তাাঁর্ির মর্ধয দুদি সম্প্রিায় দনঃসংর্র্য় 

বৈদিক ৈা সৈিমূলক। এর্ির একদি পূৈে-মীমাংসা ৈা সংর্ক্ষর্প মীমাংসা, অনযি উির মীমাংসা ৈা সৈিান্ত। র্াোদির্ত 

পুরুষপ্রৈৃদির্হতু চতুদৈেধ অনুৈর্ধে র মর্ধয দদ্বতীয় এৈং ধমেই হর্ে সৈিৈাকযর্েদৈচারাত্মক মীমাংসার্ার্ের দৈষয়। 

 াগদি সৈিদৈদহত কমেই ধমে এৈং সসই ধমে দনণের্য়র জনযই সৈি ও সৈিার্ের অদতদরি মীমাংসার্ার্ের আরি। 

মীমাংসা ির্ের্ন দৈচার্রর সকন্দ্রস্থল হর্লা ধমে অর্োৎ সৈিপ্রদতপািয দৈষয় তাই র্াোরর্ি মহদষে বজদমদন” অর্ার্তা 

ধমেদজজ্ঞাসা” সুর্ে সাে সৈর্ির অধযয়নানন্তর সৈিার্েভূত ধমেদৈচার্রর কতেৈযতা উপর্ির্ কর্রর্ছন। ৈাদতেককার 

সূোর্য়র্ক স্পি করর্ত ৈর্লর্ছন- “ধমেিযং দৈষয়ং ৈিুং মীমাংসায়াঃ প্রর্য়াজনম্ ”। দজজ্ঞাসা হয় স , মীমাংসা 

র্ার্ের মুিয প্রদতপািয সসই ধমে পিার্েি দক? উহার লক্ষণ দক এৈং ধর্মের অদস্তর্ত্ব প্রমাণই ৈা দক? লক্ষণ দৈনা ৈস্তুর 

ধারণা হয় না এৈং  ার স্বরূপই অজ্ঞাত তদদ্বৈষর্য় দৈচার হর্ত পার্র না। তাই সূেকার প্রর্ম সূর্ে ধমেদৈচার্রর 

কতেৈযতা উপর্ির্ কর্র দদ্বতীয়সূর্ে দৈচা ে ধর্মের লক্ষণ ও প্রমাণ দনর্িের্ করর্লন। এিার্ন ধমে ৈলর্ত সকান ধমেমত 

সৈাঝার্না হয়দন ৈা সমাজর্ক ধারণ কর্র স  সৈ আচার-আচরণ, আইন-কানুন তাও নয়। আর ‘দজজ্ঞাসা’ র্র্ব্দর অর্ে’ 

জানার ইো’ হর্লও এিার্ন গৃহীত হর্য়র্ছ সগৌণ অর্ে ‘দৈচার’। অর্োৎ মীমাংসার মূল সুর হর্লা ধমে ৈা সৈিার্র্ের 

দৈচার। বজদমদনর দদ্বতীয় সূেদি হল- ‘সচািনালক্ষর্ণাহর্র্ো ধমেঃ’ (মীমাংসাসূে ১/১/২)। অর্োৎ ধমে হর্ে সচািনালক্ষণ 

অর্ে। দিয়ার প্রৈতেক ৈাকয হর্ে ‘সচািনা’। দৈৈদক্ষত অর্ে হর্ে, পুরুর্ষর কমেদৈর্র্র্ষ প্রৈৃদিদৈধায়ক তর্া কমেদৈর্র্ষ 

হর্ত দনৈৃদিদৈধায়ক সৈিৈাকযই সচািনা। ঈিৃর্ ৈাকযই দৈদধৈাকয নার্ম প্রদসদদ্ধ। ঈিৃর্ দৈদধৈার্কযর দ্বারা লদক্ষত অর্োৎ 

জ্ঞাদপত অর্েই ধমে। আৈার এই দৈধযাত্মক সৈিই ধর্মে অননয প্রমাণ। ধমে সৈবিকর্ৈিয। সূর্ে ‘অর্ে’ র্র্ব্দর দ্বাএয়া 

অনর্ের্ক ৈযাৈৃি করা হর্য়র্ছ। ফলতঃ সৈিদৈদহত কমেমাদে ধমে নয়; পরন্তু  া অদনর্ষ্ঠতু নয় এমন সৈিদৈদহত কমেই 

ধমে। অর্েসংগ্রর্হ সলৌগাদক্ষ ৈলর্ছন- ‘সৈিপ্রদতপািযঃ পর্য়াজনৈির্র্ো ধমেঃ।’ সৈি ধমোনুষ্ঠানার্েই ধমেদৈচারর্ক পুরুর্ষর 

কতেৈয ৈর্লর্ছন। ভিয মর্ত ইিসাধন অর্লৌদকক  াগার্ি কমেই ধমে। মীমাংসা নীদত ও ধমেতর্ত্ত্বর অনযতম প্রধান 

কাজ হর্লা সৈিৈার্কযর অর্েদনধোরণ। সৈি সকৈল ধমেগ্রদন নয়, সৈি প্রাচযসভযতার অদত মূলযৈান প্রাচীন নদর্। ৈলাই 

ৈাহুলয, এই নদর্র মর্মোদ্ধার সহজসাধয নয়। সৈর্ি উি পি ও ৈার্কযর অর্ে দনধোরণ অদত দুরূহ ৈযাপার। এই 

উর্ের্র্যই তাই নানা র্াে রদচত হর্য়র্ছ। এর মর্ধয উর্েির্ াগয হর্লা দনরুি, ৈযাকরণ ও মীমাংসার্াে। 
 

     দনরুি মূলত বৈদিক অদভধান গ্রন। এদি সৈর্ির (প্রধানত ঋর্ের্ির)  াস্ক প্রণীত প্রাচীনৈযািযা। সকননা-‘ ার্স্কর 

সমর্য়র (আনুমাদনক দরঃপূঃ ৬০০-৫০০) ৈহুপূর্ৈেই বৈদিকসদিতাগুদল দুর্ৈোধয হর্য় উর্েদছর্লা। এর দ্বারা 

সদিতাগুদলর প্রাচীনত্বসম্বর্ধে  একিা আন্দাজ করা স র্ত পার্র।  ার্স্কর সমর্য়র সর্ে সংদহতাগুদলর রচনাকার্লর 

দৈস্তর ৈযৈধান না ঘির্ল,  ার্স্কর অর্নক পূৈে সর্র্কই সৈর্ির দুর্ৈোধযতার ঘিনািা ৈযািযা করা  ায় না। সৈি ৈযািযার 

প্রাচীনতম প্রর্চিা সৈাধহয় ঋর্ের্ির মন্ত্রগুদলর ‘পিপাে’।  পিপার্ে মন্ত্রগুদলর সদধে  সমাজ  সভর্দ পিগুদল আলািা 

কর্র সিিার্না হর্য়র্ছ।  ুি ৈা সমাসৈদ্ধ পিগুদল দচদিত করা হর্য়র্ছ। পি-পার্ের দ্বারা অন্বয় অর্োৎ পিগুদলর 

পরস্পর সম্বধে  ৈুঝর্ত অর্নকিা সুদৈধা হয়। দকন্তু স  র্ব্দ ৈা পিগুদল সকৈল সৈর্িই ৈযৈহৃত হয়, সলৌদকক সংস্কৃর্ত 

হয় না, তার্ির সদেক অর্েদনর্ণেযর সমসযা সর্র্কই  ায়। এই সমসযাপূরর্ণর জনয সৈি ৈযািযার দদ্বতীয় প্রর্চিা হল 
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একিা নতুন পদ্ধদত  ার্ক ৈলা হয় ‘দনরুি’। ‘দনরুি’ র্র্ব্দর অর্ে ‘দনৈেচন’, অর্োৎ অনুদমত অর্ে অনুসার্র দৈদর্ি 

বৈদিক র্ব্দগুদলর একদি তাদলকা প্রস্তুত কর্র, ঐ র্ব্দগুদল স  মন্ত্রগুদলর্ত ৈযৈহৃত হর্য়র্ছ সসই মন্ত্রগুদলর একিা 

সংগত অর্ে আদৈষ্কার করা সিৈ। এই র্ব্দতাদলকাদির নাম ‘দনঘণ্টু’। তাদলকাপ্রস্তুদতরও একিা পদ্ধদত আর্ছ। প্রর্র্ম, 

একই অর্র্ে অর্নকগুদল র্ব্দ ৈযৈহৃত হর্য়র্ছ (র্ মন পৃদর্ৈী অর্র্ে এতগুদল র্ব্দ ৈযৈহৃত হর্য়র্ছ) এ জাতীয় র্র্ব্দর 

একদি তাদলকা। তারপর একিা র্ব্দ অর্নক অর্র্ে ৈযৈহৃত হর্য়র্ছ, অর্ৈা এমন কতগুদল দনতান্ত অপ্রচদলত র্ব্দ  ার 

অর্ে দনণেয় দুরূহ সসসৈ র্ব্দগুদলর একদি তাদলকা। তারপর পদৃর্ৈী, পৃদর্ৈীর উপদরদস্থত ৈায়ুমণ্ডল ৈা আন্তদরক্ষ এৈং 

তারও পরৈতেী ‘দুযস্থাৈ ৈা মহাকার্- এই দতন স্তর্রর সদহত সম্বধে  ুি দৈদভন্ন সিৈতার্ির নার্মর একদি তাদলকা। 

সমািামুদিভার্ৈ এই তাদলকা ধর্র উদ্ধৃত প্রাসদেক মন্ত্রগুদল  াস্ক ৈযািযা কর্রর্ছন। তাদলকানু ায়ী এই ৈযািযার্ক 

‘দনরুি ৈলা হয়, তাই দনরুির্ক দনঘন্টুর ভাষযও ৈলা হয়- (র্হমন্ত গর্োপাধযায়; সৈাইদিক ধমে ও মীমাংসা-ির্েন,                                                   
 

     প্রচদলত দনঘন্টু ও দনরুি দুর্িাই  ার্স্কর রদচত দকনা তা দনণেয় করা দুঃসাধয। তর্ৈ একর্া দেক স   াস্কই প্রর্ম 

দনরুিকার নন। দনরুি পদ্ধদতর্ত সৈর্ির ৈযািযা  ার্স্কর পূর্ৈেও প্রচদলত দছর্লা। এই দৈর্র্ষ পদ্ধদতর্ত সৈিৈযািযার 

একিা সম্প্রিায়ই গর্ড় উর্েদছর্লা,  ার  নাম ‘বনরুি।’ এই নামদি  ার্স্কর দনরুর্িই পাওয়া  ায়। স মন,  াস্ক 

ৈর্লর্ছন- দতস্র–এর সিৈতা ইদত বনরুিাঃ- ... ঐবককসযা অদপ ৈহূদন নামর্ধয়াদন ভৈদন্ত’- (দনরুি-৭/৫) অর্োৎ, 

বনরুি ৈা দনরুিপনীর্ির মর্ত মূল সিৈতা মাে দতনদি- পৃদর্ৈীর্ত অদি, অন্তদরর্ক্ষ ৈায়ুৈা ইন্দ্র এৈং দুস্থার্ন ৈা 

মহাকার্র্ সূ ে, ৈাদক সৈ এই দতন সিৈতারই দৈদভন্ন নাম। 
 

     অবদ্বতমর্ত ব্রহ্মদৈিযার  র্ার্ে স্বরূপ দনরূপণ করা হর্য়র্ছ। সমার্ক্ষর সাক্ষাৎসাধান ব্রহ্মজ্ঞান পরমধমেরূর্প প্রিদর্েত 

হর্য়র্ছ। এিার্ন কমে উপাসনা ও জ্ঞার্নর পারস্পদরক সম্পকে দৈচার করা হর্য়র্ছ। মুমুকু্ষজন কমে ও ভদির্ াগএর 

পর্র্ অগ্রসর হর্য় জ্ঞানর্ ার্গর সর্ে সমন্বয়সাধন না হওয়া প েন্ত পূণোেতা প্রাপ্ত হয় না। সমর্ন্বযর পর সিদি ৈধে ন 

দনৈৃদির সাধন হয়। ব্রহ্মদৈজ্ঞান সমার্ক্ষর প্রাদপ্তর্ত সাক্ষাৎসাধন ৈর্লচ ব্রহ্মজ্ঞান পরম ধরম ৈর্ল অদভদহত।  
 

     অবদ্বতয়াচা েগন ৈর্লর্ছন- ‘স্বরূপঃ প্রমাবণৈো সর্ব্েজ্ঞত্বং দ্বধা দস্থত্মম্ ।’ এই সৈেজ্ঞ ঈশ্বর সকল জীৈন হৃিয়গুহায় 

অৈস্থাসনপূর্ব্েক ৈুদদ্ধ-দনয়মন কর্রন ৈদলয়া ‘অন্ত োমী’ র্র্ব্দও কদর্ত হন। ‘  আত্মদন দতষ্ঠান্ ’ ‘স া দৈজ্ঞার্ন দতষ্ঠন্ ’ 

প্রভৃদত শ্রুদত এৈং ‘ঈশ্বরঃ সৈেভূতানাং হৃর্ের্র্ দতষ্ঠদত। ইতযাদি স্মৃদতর্ত ঈশ্বর্রর অন্ত োদমত্ব জীৈদনয়াকমত্ব সঘাদষত 

হর্য়র্ছ। ঈশ্বর স  সকৈল জীর্ৈর অন্তর্র র্াদকয়া দজৈর্ক দনয়দন্ত্রত কর্রন তাহা নর্হ, দতদন সৈেে অনসূযত হইয়া 

সৈেস্তর্কই পদরচাদলত কর্রন। দতদন আধযাদত্মক, আদধবিদৈক এৈং আদধর্ভৌদতক সকল র্রীরর্ক দনর্য়াদমত অর্োৎ 

স্বকার্ ে দনর্য়াদজত ও সুর্ৃঙ্খল করর্ছন। ঈশ্বর ইহর্লাক ও পরর্লাক তর্া সকল জীর্ৈর অন্তর্র সর্র্ক তৎসমস্তর্ক 

দনয়দন্ত্রত কর্রন, দ দন পৃদর্ৈীর্ত অনুসযত হইইয়া পৃদর্ৈী সক দনয়দমত কর্রন- ‘  ইমঞ্চ সলাকং পরঞ্চ সলাকং সর্ব্োদণ 

চ ভূতাদন অন্তর্রা  ময়দত’, ‘  পৃদর্ৈীম্  অন্তরা  ময়দত’ প্রভৃদত শ্রুদত ঈশ্বর্রর সৈেদনয়ন্তৃত্ব প্রচাদরত কর্রর্ছ। 
 

     ঈশ্বর স্বতঃ কাহার্কও অনুগ্রহ কর্রন না। দতদন পজের্নযর মত ৈা সূর্ ের মত দনষ্পক্ষপাত ভগৈান ৈর্লর্ছন –‘ন দহ 

দতদস্মন্  দহতাকণাির্য়া সিাষাঃ প্রসজযর্ন্ত, ন দহ তসয দহতং দকদঞ্চৎ কতেৈযমদস্ত অদহতং ৈা পদরহতেৈযম্ ; 

দনতযমুিস্বভাৈত্বাৎ।’ ৈস্তুতঃপর্ক্ষ জীৈ  দি অহংৈুদদ্ধর্ক দৈস্মৃত হয়, তাহা হইর্ল এই জগৎ- সক আর িূর ৈা ঈশ্বর্রর 

সৃদি সক দৈষম ৈদলয়া মর্ন হর্ৈ না। তিন দতদন সিির্ৈন- “ He (God) is the Great poet, the ancient 

poet; the whole universe is his poem, coming in verses and rhymes and rhythms, written in 

infinite bliss.”- স্বামী দৈর্ৈকানন্দ। ব্রর্ক্ষর সৈেৈযাদপত্ত্ব ও পূণেত্বর্ক অৈলম্বন কর্র স্বামী দৈর্ৈকানন্দ তাাঁর দনজস্ব 

িাদনেক দচন্তা ও সামাদজক পদরকল্পনা কার্ ে পদরণত সৈিার্ের স  প্রসার ঘদির্য়দছর্লন তারই আর্লাচনা করা 

হর্য়র্ছ। দতদন দগদরগুহা ও অরণযদস্থত সৈিাের্ক সলাকসমার্জ প্রদতষ্ঠা কর্র সমার্জর সৈেস্তর্র তার প্রর্য়ার্গর দৈর্র্ষ 

সচিা কর্রর্ছন। পুে, আয়ু ধন- সম্পি সলৌদকক অভুযিয় ও পরর্লৌদকক স্বগেরূপ অভুযির্য়র অননয সাধন হওয়া 

মীমাংসা পদরিদর্েত প্রৈৃদিধর্মের অনুর্ীলন অভুযিয়ার্েী ৈযদিগর্ণর বিনদন্দন জীৈর্ন একান্ত উপর্ াগী 
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মীমাংসার্ােপ্রাি ধমেতর্ত্ত্ব স্বার্ে সংকীণেতা র্াকর্লও সৈিার্ন্তাদ্ভাদৈত ধমেতর্ত্ত্ব তার সকার্না অৈকার্ সনই। সৈিান্ত 

সৈেজনীন এক উিার ধমেনীদত প্রচার কর্রর্ছ। দভন্ন দভন্ন সম্প্রিায় ও মতাির্র্ের মর্ধয এক অপূৈে সমন্বয সাধন 

কর্রর্ছ। সৈিার্ন্তাপদিি ধমেতধমেতত্ত্ব বৈদচর্েযর মর্ধয একতা সাধন কর্র দচির্ক উিার কর্র। “উিারচদরতানাস্ত 

ৈসুবধৈ কুিুম্বকম্ ” উিারদচি ৈযদি সৈেজীর্ৈ িৃদি সম্পন্ন হন সুতরাং সম্প্রিাদয়কতা ও দৈদেন্নতা প্রপীদড়ত ৈতেমান 

দৈর্শ্বর সংকির্মাচন সৈিার্ন্তর ধর্মোপর্ির্ একান্ত উপর্ াগী। 
 

     বৈদিক কর্মের দ্বারা দৈর্র্াদধতদচর্ি উপাসনা স্তর উর্ন্মদষত হয়। উপাসনার স্তর দহরণযগভে প্রাদপ্ত প েন্ত জীৈর্ক 

অগ্রসর কর্র সিয়। এরপর িমর্ দচর্ির একতানতার অদৈদেন্ন অনুর্ীলর্ন জ্ঞানমার্গের পর্ প্রর্স্ত হয় তিন 

তত্ত্বমসযাদি মহাৈাকয দৈচার দৈশুদ্ধজীর্ৈর িণ্ডসিার্ক অিণ্ড আনন্দময় পরমাত্মসিায় দনতয আনন্দ সের্ম সম্মদলত 

করার জনয অগ্রসর হয়। এই প েন্তই জীর্ৈর সাধনার স্তর, এরপর জীৈর্ক স্বয়ং পরম ব্রহ্ম দনজ অিন্ড সিায় ৈরণ 

কর্রন- “ র্মবৈষ ৈৃণুর্ত সতন লভযস্তবসযষ আত্মা দৈৈৃণুর্ত অনূং স্বাম্ ” এই দনয়মানুসার্র। এিার্নই মীমাংসাির্েন ও 

সৈিান্ত ির্ের্নর আতযদন্তক সমন্বয় সমূ্পণেভার্ৈ সাদধত হয়। দৈষয়দির নযায়সেত (Justification of the Topic): 

বৈদিক ধমের্ক এই গর্ৈষণাপর্ে তুর্ল ধরা হর্য়র্ছ। সৈর্ির কমেকাণ্ড এৈং জ্ঞানকার্ন্ডর সর্ে মীমাংসাির্েনর্াে এৈং 

সৈিান্তির্েনর্াের্ক সং ুি করা হর্য়র্ছ। এই গর্ৈষণাপর্ের দৈষয়দির মাধযর্ম  র্ার্ে জ্ঞান অজেন করা  ায়। 
 

গর্ৈষণার কা ের্ক্ষে (Area of Research): এই গর্ৈষণাপেদির্ক মূল কাজ বৈদিক ধর্মের সর্ে 

মীমাংসাির্েনর্াে এৈং সৈিান্তির্োের্ল সং ুি করা। 

 

গর্ৈষণাপেদির উর্ের্য (Research Objectives): 
 

 বৈদিক ধমে সম্পর্কে আর্লাচনা। 

 বৈদিক ধর্মের সর্ে মীমাংসাির্েনর্াে এৈং সৈিান্তির্েনর্াের্ক সং ুি করা। 

 প্রৈৃদি ধমে এৈং দনৈৃদি ধমে সম্পর্কে  র্া র্ জ্ঞান অজেন।  

 

গর্ৈষণা পদ্ধদত (Research Methodology): 
   

 এ গর্ৈষণাপএদি প্রস্তদতর জনয সৈর্ির ভাষযগুদলর সামানয অধযায়ন কর্র ৈণেনাত্মক এৈং দৈর্ৈচনাত্মক পদ্ধদত 

গ্রহণ করা হর্য়র্ছ। 

 করমকাণ্ড এৈং জ্ঞানকাণ্ড তর্া প্রৈৃদি ধমে ও দনৈৃদি ধর্মের তুলনার মাধযর্ম তুলনামূলক পদ্ধদত অৈলম্বন করা 

হর্য়র্ছ। 
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