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স াংখ্যদর্শন 

প্রথম পরিচ্ছেদ—উপক্রমরিকা 

  

এ দদশীয় প্রাচীন দশশন সকচ্ছেি মচ্ছযে বঙ্গচ্ছদচ্ছশ নোচ্ছয়ি প্রাযানে  দদশীয় পরডিতচ্ছরিা 

সচিাচি সাাংচ্ছযেি প্ররর রাদৃশ মচ্ছনাচ্ছ াগ কচ্ছিন না  রকন্তু ভািরবচ্ছষশ দ  সাাংযে দ  কীরতশ 

করিয়াচ্ছে, রাহা অনে দশশন দূচ্ছি থাকুক, অনে দকান শাচ্ছেি দ্বািা হছয়াচ্ছে রক না, সচ্ছহহ 

| বহুকাে হছে, এছ দশশচ্ছনি প্রকাশ হয় | রকন্তু অদোরপ রহহুসমাচ্ছরি ৃদদয়মচ্ছযে ছহাি 

নানা মূরতশ রবিার করিচ্ছরচ্ছে  র রন রহহুরদচ্ছগি পুিাবৃত অযেয়ন করিচ্ছর চাচ্ছহন, 

সাাংযেদশশন না বুরিচ্ছে রাাঁহাি সমেক্ জ্ঞান ররিচ্ছব না; দকন না, রহহুসমাচ্ছরি পূর্ব্শকােীয় 

গরর অচ্ছনক দূি সাাংযেপ্রদরশশর পচ্ছথ হছয়ারেে  র রন বতশমান রহহুসমাচ্ছরি চরি্র  বুরিচ্ছর 

চাচ্ছহন, রররন সাাংযে অযেয়ন করুন | দসছ চরিচ্ছ্র ি মূে সাাংচ্ছযে অচ্ছনক দদরযচ্ছর পাছচ্ছবন 

| সাংসাি দ  দুঃযময়, দুঃয রনবািিমা্র  আমারদচ্ছগি পুরুষাথশ, এ কথা দ মন রহহুরাররি 

হাচ্ছে হাচ্ছে প্রচ্ছবশ করিয়াচ্ছে, এমন দবায হয়, পৃরথবীি আি দকান রাররি মচ্ছযে হয় নাছ  

রাহাি বীর সাাংযেদশশচ্ছন  ররিবন্ধন ভািরবচ্ছষশ দ  পরিমাচ্ছি ববিাগে বহুকাে হছচ্ছর 

প্রবে, দরমন আি দকান দদচ্ছশছ নচ্ছহ  দসছ ববিাগে প্রাবচ্ছেেি ফে বতশমান রহহুচরি্র   

দ  কা শেপিরন্ত্ররাি অভাব আমারদচ্ছগি প্রযান েক্ষি বরেয়া রবচ্ছদশীচ্ছয়িা রনচ্ছদশশ কচ্ছিন, 

রাহা দসছ ববিাচ্ছগেি সাযািিরা মা্র   দ  অদৃষ্টবারদত্ব আমারদচ্ছগি রদ্বরীয় প্রযান েক্ষি, 

রাহা সাাংযেরার ববিাচ্ছগেি রভি মূরতশ মা্র   এছ ববিাগেসাযািিরা এবাং অদৃষ্টবারদচ্ছত্বি 

কৃপাচ্ছরছ ভািরবষশীয়রদচ্ছগি অসীম বাহুবে সচ্ছেও আ শেভূরম মুসেমান-পদানর 
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হছয়ারেে  দসছ রনে অদোরপ ভািরবষশ পিাযীন  দসছ রনেছ বহুকাে হছচ্ছর এ দদচ্ছশ 

সমাচ্ছরািরর মহ হছয়া দশচ্ছষ অবরুদ্ধ হছয়ারেে  

আবাি সাাংচ্ছযেি প্রকৃরর পুরুষ েছয়া রচ্ছন্ত্রি সৃরষ্ট  দসছ রারন্ত্রককাচ্ছডিত দদশ বো্ 

হছয়াচ্ছে  দসছ রচ্ছন্ত্রি কৃপায় রবক্রমপুচ্ছি বরসয়া রনষ্ঠ ব্রাহ্মি ঠাকুি অপরিরমর মরদিা 

উদিস্থ করিয়া, যর্ম্শাচিি করিোম বরেয়া পিম পরিচ্ছরাষ োভ করিচ্ছরচ্ছেন  দসছ রচ্ছন্ত্রি 

প্রভাচ্ছব প্রায় শর দ ারন দূচ্ছি, ভািরবচ্ছষশি পরিমাাংচ্ছশ কািচ্ছফাাঁো দ াগী উেঙ্গ হছয়া 

কদ শে উৎসব করিচ্ছরচ্ছে  দসছ রচ্ছন্ত্রি প্রসাচ্ছদ আমিা দচ্ছগশাৎসব করিয়া এছ বাঙ্গাো 

দদচ্ছশি েয় দকারি দোক রীবন সাথশক করিচ্ছররে   যন গ্রাচ্ছম গ্রাচ্ছম, নগচ্ছি মাচ্ছঠ রঙ্গচ্ছে 

রশবােয়, কােীি মরহি দদরয, আমাচ্ছদি সাাংযে মচ্ছন পচ্ছে;  যন দগশা কােী রগদ্ধা্র ী 

পূরাি বাদে শুরন, আমাচ্ছদি সাাংযেদশশন মচ্ছন পচ্ছে  

  

সহস্র বৎসি কাে দবৌদ্ধযর্ম্শ ভািরবচ্ছষশি প্রযান যর্ম্শ রেে  ভািরবচ্ছষশি পুিাবৃত মচ্ছযে 

দ  সময়রি সর্ব্শাচ্ছপক্ষা রবরচ্র  এবাং দসৌষ্ঠব-েক্ষি ুক্ত, দসছ সময়রিচ্ছরছ দবৌদ্ধযর্ম্শ এছ 

ভািরভূরমি প্রযান যর্ম্শ রেে  ভািরবষশ হছচ্ছর দূিীকৃর হছয়া রসাংহচ্ছে, দনপাচ্ছে, ররর্ব্চ্ছর, 

চীচ্ছন, ব্রচ্ছহ্ম, শোচ্ছম এছ যর্ম্শ অদোরপ বোরপয়া িরহয়াচ্ছে  দসছ দবৌদ্ধযচ্ছর্ম্শি আরদ 

সাাংযেদশশচ্ছন  দবচ্ছদ অবজ্ঞা, রনর্ব্শাি, এবাং রনিীশ্বিরা, দবৌদ্ধযচ্ছর্ম্শ এছ ররনরি নূরন; এছ 

ররনরিছ ঐ যচ্ছর্ম্শি কচ্ছেবি  উপরস্থর দেযক কতৃশক ১০৬ সাংযেক করেকারা রিরবউচ্ছর 

“দবৌদ্ধযর্ম্শ এবাং সাাংযেদশশন” ছরর প্রবচ্ছন্ধ প্রররপি কিা হছয়াচ্ছে দ , এছ ররনরিিছ মূে 

সাাংযেদশশচ্ছন  রনর্ব্শাি, সাাংচ্ছযেি মুরক্তি পরিমাি মা্র   দবচ্ছদি অবজ্ঞা সাাংচ্ছযে দকাথাও 

নাছ, বিাং ববরদকরাি আেম্বি অচ্ছনক  রকন্তু সাাংযেপ্রবচনকাি দবচ্ছদি দদাহাছ রদয়া দশচ্ছষ 

দবচ্ছদি মূচ্ছোচ্ছেদ করিয়াচ্ছেন  ১  

করথর হছয়াচ্ছে দ ,  র দোক দবৌদ্ধযর্ম্শাবেম্বী, রর সাংযেক দকান যর্ম্শাবেম্বী দোক 

পৃরথবীচ্ছর নাছ  সাংযো সম্বচ্ছন্ধ খ্রীষ্টযর্ম্শাবেম্বীিা রৎপিবতশী  সুরিাাং  রদ দকহ ররজ্ঞাসা 

কচ্ছি, পৃরথবীচ্ছর অবরীিশ মনুষেমচ্ছযে দক সর্ব্শাচ্ছপক্ষা অরযক দোচ্ছকি রীবচ্ছনি উপি প্রভুত্ব 

করিয়াচ্ছেন, রযন আমিা প্রথচ্ছম শাকেরসাংচ্ছহি, রৎপচ্ছি খ্রীচ্ছষ্টি নাম করিব  রকন্তু 

শাকেরসাংচ্ছহি সচ্ছঙ্গ সচ্ছঙ্গ করপচ্ছেিও নাম করিচ্ছর হছচ্ছব  
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অরএব স্পষ্টাক্ষচ্ছি বো  াছচ্ছর পাচ্ছি দ , পৃরথবীচ্ছর দ  সকে দশশনশাে অবরীিশ 

হছয়াচ্ছে, সাাংচ্ছযেি নোয় দকহ বহু ফচ্ছোৎপাদক হয় নাছ  

সাাংচ্ছযেি প্রথচ্ছমাৎপরত দকান্ কাচ্ছে হছয়ারেে, রাহা রস্থি কিা অরর করঠন  স্ভববরুঃ 

উহা দবৌদ্ধযচ্ছর্ম্শি পূচ্ছর্ব্শ প্রচারির হছয়ারেে  রকম্বদ্ী আচ্ছে দ , করপে উহাি প্রচ্ছিরা  এ 

রকম্বদ্ীি প্ররর অরবশ্বাস করিবাি দকান কািি নাছ  রকন্তু রররন দক, দকান্ সাচ্ছে রিগ্রহি 

করিয়ারেচ্ছেন, রাহা রারনবাি দকান উপায় নাছ  দকবে ছহাছ বো  াছচ্ছর পাচ্ছি দ , 

রাদৃশ বুরদ্ধশােী বেরক্ত পৃরথবীচ্ছর অল্পছ রিগ্রহি করিয়াচ্ছেন  পাঠক স্মিি িারযচ্ছবন 

দ , আমিা “রনিীশ্বি সাাংযেচ্ছকছ” সাাংযে বরেচ্ছররে  পরঞ্জরে-প্রিীর দ াগশােচ্ছক দসশ্বি 

সাাংযে বরেয়া থাচ্ছক  এ প্রবচ্ছন্ধ রাহাি দকান কথা নাছ  

সাাংযেদশশন অরর প্রাচীন হছচ্ছেও, রবচ্ছশষ প্রাচীন সাাংযেগ্রন্থ দদযা  ায় না  

সাাংযেপ্রবচনচ্ছক অচ্ছনচ্ছকছ কারপে সূ্র  বচ্ছেন, রকন্তু রাহা কযনছ করপেপ্রিীর নচ্ছহ  উহা 

দ  দবৌদ্ধ, নোয়, মীমাাংসা প্রভৃরর দশশচ্ছনি প্রচাচ্ছিি পচ্ছি প্রিীর হছয়ারেে, রাহাি প্রমাি 

ঐ গ্রন্থমচ্ছযে আচ্ছে  ঐ সকে দশশচ্ছনি মর সাাংযেপ্রবচচ্ছন যডিতন কিা দদযা  ায়  ররিি 

সাাংযেকারিকা, রেসমাস, দভারবারতশক, সাাংযেসাি, সাাংযেপ্রদীপ, সাাংযেরেপ্রদীপ 

ছরোরদ গ্রন্থ এবাং এছ সকে গ্রচ্ছন্থি ভাষে িীকা প্রভৃরর বহুে গ্রন্থ অচ্ছপক্ষাকৃর অরভনব  

করপে অথশাৎ সাাংযেদশশচ্ছনি প্রথম অযোপচ্ছকি দ  মর, চরের, রাহাছ আমরদচ্ছগি 

আদিিীয় ও সমাচ্ছোচে; এবাং  াহা কারপে সূ্র  বরেয়া চরের, রাহাছ আমিা অবেম্বন 

করিয়া, অরর সাংচ্ছক্ষচ্ছপ সাাংযেদশশচ্ছনি স্থূে উচ্ছেশে বুিাছয়া রদবাি  ্ন  করিব  আমিা 

 াহা রকেু বরেচ্ছররে, রাহাছ দ  সাাংচ্ছযেি মর ভাে করিয়া বুিা  ায়, আমিা রাহাছ 

বরেব  

  

————-  

১ দবৌদ্ধযর্ম্শ দ  সাাংযেমূেক, রাহাি প্রমাি সরবস্তাচ্ছি রদবাি স্থান এ নচ্ছহ  

————-  
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করকগুরে রবজ্ঞ দোচ্ছক বচ্ছেন, এ সাংসাি সুচ্ছযি সাংসাি  আমিা সুচ্ছযি রনে এ 

পৃরথবীচ্ছর দপ্ররির হছয়ারে   াহা রকেু দদরয, রীচ্ছবি সুচ্ছযি রনে সৃষ্ট হছয়াচ্ছে  রীচ্ছবি 

সুয রবযান করিবাি রনেছ সৃরষ্টকতশা রীবচ্ছক সৃষ্ট করিয়াচ্ছেন  সৃষ্ট রীচ্ছবি মঙ্গোথশ 

সৃরষ্টমচ্ছযে কর দকৌশে দক না দদরযচ্ছর পায়?  

আবাি করকগুরে দোক আচ্ছেন, রাাঁহািাও রবজ্ঞ—রাাঁহািাও বচ্ছেন, সাংসাচ্ছি সুয র 

কছ দদরয না—দুঃচ্ছযিছ প্রাযানে  সৃরষ্টকতশা রক অরভপ্রাচ্ছয় রীচ্ছবি সৃরষ্ট করিয়াচ্ছেন, রাহা 

বরেচ্ছর পারি না—রাহা মনুষেবুরদ্ধি রবচা শে নচ্ছহ—রকন্তু দস অরভপ্রায়  াহাছ হউক, সাংসাচ্ছি 

রীচ্ছবি সুচ্ছযি অচ্ছপক্ষা অসুয অরযক  রুরম বরেচ্ছব, ঈশ্বি দ  সকে রনয়ম অবযারির 

করিয়া রদয়াচ্ছেন, দসগুরে িক্ষা করিয়া চরেচ্ছেছ দকান দুঃয নাছ, রনয়চ্ছমি 

েঙ্ঘনচ্ছপৌনুঃপুচ্ছনেছ এর দুঃয  আরম বরে, দ যাচ্ছন ঈশ্বি এমন সকে রনয়ম করিয়াচ্ছেন 

দ , রাহা অরর সহচ্ছরছ েঙ্ঘন কিা  ায়, এবাং রাহা েঙ্ঘচ্ছনি প্রবৃরতরও অরর বেবরী 

করিয়া রদয়াচ্ছেন, রযন রনয়ম েঙ্ঘন বেরীর রনয়ম িক্ষা দ  রাাঁহাি অরভপ্রায়, এ কথা দক 

বরেচ্ছব? মাদকচ্ছসবন পরিিাচ্ছম মনুচ্ছষেি অরে্ দুঃযদায়ক—রচ্ছব মাদক দসবচ্ছনি প্রবৃরত 

মনুচ্ছষেি ৃদদচ্ছয় দিারপর হছয়াচ্ছে দকন? এবাং মাদকচ্ছসবন এর সুসাযে এবাং আশুসুযকি 

দকন? করকগুরে রনয়ম এর সহচ্ছর েঙ্ঘনীয় দ , রাহা েঙ্ঘন করিবাি সময় রকেুছ 

রারনচ্ছর পািা  ায় না  ডাক্তাি আঙ্গস রস্মচ্ছথি পিীক্ষায় সপ্রমাি হছয়াচ্ছে দ , অচ্ছনক 

সমচ্ছয় মহৎ অরনষ্টকািী কার্ব্শরিক আরসড-প্রযান বায়ু রনুঃশ্বাচ্ছস গ্রহি করিচ্ছে আমাচ্ছদি 

দকান কষ্ট হয় না  বস্ারদ দিাচ্ছগি রবষবীর কযন আমারদচ্ছগি শিীচ্ছি প্রচ্ছবশ কচ্ছি, রাহা 

আমিা রারনচ্ছরও পারি না  অচ্ছনকগুরে রনয়ম আচ্ছে দ , রাহাি উল্লঙ্ঘচ্ছন আমিা সর্ব্শদা 

কষ্ট পাছচ্ছররে; রকন্তু দস রনয়ম রক, রাহা আমারদচ্ছগি রারনবাি শরক্ত নাছ  ওোউঠা দিাগ 

দকন রচ্ছি, রাহা আমিা এ প শে্ রারনচ্ছর পারিোম না  অথচ েক্ষ েক্ষ দোক প্ররর 

বৎসি ছহাচ্ছর কর দুঃয পাছচ্ছরচ্ছে   রদ রনয়মরি েঙ্ঘচ্ছনি ক্ষমরা রদয়া রনয়মরি রারনচ্ছর 

দদন নাছ, রচ্ছব রীচ্ছবি মঙ্গে কামনা দকাথা? পরডিতর রপরাি পু্র  গডিতমূযশ; রাহাি মূযশরাি 

 ন্ত্রিায় রপরা িার্র রদন  ন্ত্রিা পাছচ্ছরচ্ছেন  মচ্ছন কি, রশক্ষাি অভাচ্ছব দস মূযশরা রচ্ছি 

নাছ  পু্র রি স্থূেবুরদ্ধ েছয়াছ ভূরমষ্ঠ হছয়ারেে  দকান্ রনয়ম েঙ্ঘন কিায় পুচ্ছ্র ি মরস্তষ্ক 
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অসমূ্পিশ, এ রনয়ম রক কযন মনুষেবুরদ্ধি আয়ত হছচ্ছব? মচ্ছন কি, ভরবষেচ্ছর হছচ্ছব  রচ্ছব 

 র রদন দস রনয়ম আরবষৃ্কর না হছে, রর রদন দ  মনুষেরারর দুঃয পাছচ্ছব, ছহা 

সৃরষ্টকতশাি অরভচ্ছপ্রর নচ্ছহ, দকমন করিয়া বরেব? 

আবাি, আমিা সকে রনয়ম িক্ষা করিচ্ছর পারিচ্ছেও দুঃয পাছব না, এমর দদরয না  

একরন রনয়ম েঙ্ঘন করিচ্ছরচ্ছে, আি একরন দুঃযচ্ছভাগ করিচ্ছরচ্ছে  আমাি রপ্রয়বনু্ধ 

আপনাি কতশবে সাযনাথশ িিচ্ছক্ষচ্ছ্র  রগয়া প্রািরোগ করিচ্ছেন, আরম রাাঁহাি রবিহ ন্ত্রিা 

দভাগ করিোম  আমাি ররিবাি পঞ্চাশ বৎসি পূচ্ছর্ব্শ দ  মহ আছন বা মহ িারশাসন 

হছয়াচ্ছে, আরম রাহাি ফেচ্ছভাগ করিচ্ছররে  কাহািও রপরামহ বোরযগ্রস্ত রেচ্ছেন, দপৌ্র  

দকান রনয়ম েঙ্ঘন না করিয়াও বোরযগ্রস্ত হছচ্ছর পাচ্ছি  

আবাি দগািাকর এমন গুরুরি রবষয় আচ্ছে দ , স্বাভারবক রনয়মানুবতশী হওয়াচ্ছরও 

দুঃয  দোকসাংযোবৃরদ্ধ রবষচ্ছয় মাল থচ্ছসি মর, ছহাি একরি প্রমাি  এক্ষচ্ছি সুরবচ্ছবচচ্ছকিা 

সকচ্ছেছ স্বীকাি কচ্ছিন দ , মনুষে সাযািিরুঃ বনসরগশক আপন আপন স্বভাচ্ছবি পরিচ্ছরাষ 

করিচ্ছেছ দোকসাংযো বৃরদ্ধ হছয়া মহৎ অরনষ্ট ঘরিয়া থাচ্ছক  

  

অরএব সাংসাি দকবে দুঃযময়, ছহা বরেবাি  চ্ছথষ্ট কািি আচ্ছে  সাাংযেকািও 

রাহাছ বচ্ছেন  দসছ কথাছ সাাংযেদশশন ও দবৌদ্ধযচ্ছর্ম্শি মূে  

রকন্তু পৃরথবীচ্ছর দ  রকেু সুয আচ্ছে, রাহাও অস্বীকা শে নচ্ছহ  সাাংযেকাি বচ্ছেন দ , 

সুয অল্প  কদাচ দকহ সুযী (৬ অযোয়, ৭ সূ্র ), এবাং সুয, দুঃচ্ছযি সরহর এরূপ রমরির 

দ , রবচ্ছবচচ্ছকিা রাহা দুঃযপচ্ছক্ষ রাহা দুঃযপচ্ছক্ষ রনচ্ছক্ষপ কচ্ছিন (ঐ, ৮)  দুঃয হছচ্ছর 

রাদৃশ সুযাকাঙ্ক্ষা রচ্ছি না (ঐ, ৬)  অরএব দুঃচ্ছযিছ প্রাযান্   

সুরিাাং মনুষেরীবচ্ছনি প্রযান উচ্ছেশে দুঃযচ্ছমাচন  এছ রনে সাাংযেপ্রবচচ্ছনি প্রথম 

সূ্র  “অথ র্র রবযদুঃযারে্রনবৃরতিরে্পুরুষাথশুঃ|”  

এছ পুরুষাথশ রক প্রকাচ্ছি রসদ্ধ হয়, রাহািছ প শোচ্ছোচনা সাাংযেদশশচ্ছনি উচ্ছেশে  

দুঃচ্ছয পরেচ্ছেছ দোচ্ছক রাহাি একরি রনবািচ্ছিি উপায় কচ্ছি  কু্ষযায় কষ্ট পাছচ্ছরে, 

আহাি কি  পু্র চ্ছশাক পাছয়াে, অনে রবষচ্ছয় রচত রনরবষ্ট কি  রকন্তু সাাংযেকাি বচ্ছেন, এ 

সকে উপাচ্ছয় দুঃযরনবৃরত নাছ; দকন না, আবাি দসছ সকে দুঃচ্ছযি অনুবৃরত আচ্ছে  রুরম 
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আহাি করিচ্ছে, রাহাচ্ছর দরামাি আররকাি কু্ষযা রনবৃত হছে, রকন্তু আবাি কারে কু্ষযা 

পাছচ্ছব  রবষয়া্চ্ছি রচত ির করিয়া, রুরম এবাি পু্র চ্ছশাক রনবািি করিচ্ছে, রকন্তু আবাি 

অনে পুচ্ছ্র ি রনে দরামাচ্ছক হয় র দসছরূপ দশাক পাছচ্ছর হছচ্ছব  পিন্তু এরূপ উপায় 

সর্ব্শ্র  স্ভবচ্ছব না  দরামাি হস্ত পদ রেি হছচ্ছে আি েগ্ন হছচ্ছব না  দ যাচ্ছন স্ভবচ্ছব, 

দসযাচ্ছনও রাহা সদপায় বরেয়া গিে হছচ্ছর পাচ্ছি না  অনে রবষচ্ছয় রনির হছচ্ছেছ 

পু্র চ্ছশাক রবস্মৃর হওয়া  ায় না (১ অযোয়, ৪ সূ্র )  

রচ্ছব এ সকে দুঃয রনবািচ্ছিি উপায় নচ্ছহ  আযুরনক রবজ্ঞানরবৎ দকাম চ্ছরি রশষে 

বরেচ্ছবন, রচ্ছব আি দুঃয রনবািচ্ছিি রক উপায় আচ্ছে? আমিা রারন দ , রেচ্ছসক 

করিচ্ছেছ অরগ্ন রনর্ব্শাি হয়, রকন্তু শীরে ছন্ধন পুনর্জ্শারের হছচ্ছর পাচ্ছি বরেয়া  রদ রুরম 

রেচ্ছক অরগ্ননাশক না বে, রচ্ছব কথা ফুিাছে  রাহা হছচ্ছে দদহধ্বাংস রভি আি রীচ্ছবি 

দুঃযরনবৃরত নাছ  

সাাংযেকাি রাহাও মাচ্ছনন না  রররন রিা্ি মাচ্ছনন, এবাং দোকা্চ্ছি 

রিচ্ছপৌনুঃপুনে আচ্ছে ভারবয়া, এবাং রিামিিারদর দুঃয সমান ভারবয়া রাহাও দুঃয 

রনবািচ্ছিি উপায় বরেয়া গিে কচ্ছিন না (৩ অযোয়, ৫২-৫৩ সূ্র )  আত্মা রবশ্বকািচ্ছি 

রবেীন হছচ্ছেও রদবস্থাচ্ছক দুঃয-রনবৃরত বচ্ছেন না; দকন না, দ  রেমগ্ন, রাহাি আবাি 

উত্থান আচ্ছে (ঐ ৫৪)   

রচ্ছব দুঃয রনবািি কাহাচ্ছক বরে? অপবগশছ দুঃযরনবৃরত  

অপবগশছ বা রক? “দ্বচ্ছয়াচ্ছিকরিসে দবৌদাসীনেমপবগশ |” (রৃরীয় অযোয়, ৬৫ সূ্র )  

দসছ অপবগশ রক, এবাং রক প্রকাচ্ছি রাহা প্রা্ হওয়া  ায়, রাহা পিপরিচ্ছেচ্ছদ সরবচ্ছশষ 

বরেব  “অপবগশ” ছরোরদ প্রাচীন কথা শুরনয়া পাঠক ঘৃিা করিচ্ছবন না   াহা প্রাচীন, 

রাহাছ দ  উপযর্ম্শকেরির বা সর্ব্শরনপরিজ্ঞার, এমন মচ্ছন করিচ্ছবন না  রবচ্ছবচক 

দদরযচ্ছবন, সাাংযেদশশচ্ছন একিু সািও আচ্ছে  অসাি বৃচ্ছক্ষ স্থায়ী ফে ফরেচ্ছব দকন? 

  

রদ্বরীয় পরিচ্ছেদ—রবচ্ছবক 
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আরম  র দুঃয দভাগ করি—রকন্তু আরম দক? বাহেপ্রকৃরর রভি আি রকেুছ আমাচ্ছদি 

ছরিচ্ছয়ি দগাচি নচ্ছহ  রুরম বরেচ্ছরে, আরম বে দুঃয পাছচ্ছররে,—আরম বে সুযী  রকন্তু 

একরি মনুষেচ্ছদহ রভি “রুরম” বরেব, এমন দকান সামগ্রী দদরযচ্ছর পাছ না  দরামাি দদহ 

এবাং বদরহক প্ররক্রয়া, ছহাছ দকবে আমাি জ্ঞানচ্ছগাচি  রচ্ছব রক দরামাি দদচ্ছহিছ এছ 

সুযদুঃয দভাগ বরেব? 

দরামাি মৃরুে হছচ্ছে, দরামাি দসছ দদহ পরেয়া থারকচ্ছব; রকন্তু রৎকাচ্ছে রাহাি সুয 

দুঃয দভাচ্ছগি দকান েক্ষি দদযা  াছচ্ছব না  আবাি মচ্ছন কি, দকহ দরামাচ্ছক অপমান 

করিয়াচ্ছে; রাহাচ্ছর দদচ্ছহি দকান রবকাি নাছ, রথারপ রুরম দুঃযী  রচ্ছব দরামাি দদহ 

দুঃযচ্ছভাগ কচ্ছি না  দ  দুঃয দভাগ কচ্ছি, দস স্বরন্ত্র  দসছ রুরম  দরামাি দদহ রুরম নচ্ছহ  

এছরূপ সকে রীচ্ছবি  অরএব দদযা  াছচ্ছরচ্ছে দ , এছ রগচ্ছরি রকয়দাংশ অনুচ্ছময় 

মা্র , ছরিয়চ্ছগাচি নচ্ছহ, এবাং সুয দুঃযারদি দভাগকতশা, দসছ আত্মা  সাাংচ্ছযে রাহাি নাম 

পুরুষ  পুরুষ রভি রগচ্ছর আি  াহা রকেু আচ্ছে, রাহা প্রকৃরর  

আযুরনক মনস্তেরবচ্ছদিা কচ্ছহন দ , আমারদচ্ছগি সুয দুঃয মানরসক রবকাি মা্র   

দসছ সকে মানরসক রবকাি দকবে মরস্তচ্ছষ্কি রক্রয়া মা্র   রুরম আমাি সচ্ছঙ্গ কণ্টক রবদ্ধ 

করিচ্ছে, রবদ্ধ স্থানরস্থর স্নায়ু রাহাচ্ছর রবচরের হছে—দসছ রবচেন মরস্তষ্ক প শে্ দগে  

রাহাচ্ছর মরস্তচ্ছষ্কি দ  রবকৃরর হছে, রাহাছ দবদনা  সাাংযে-মরাবেম্বীিা বরেচ্ছর পাচ্ছিন, 

“মারন, রাহাছ বেথা  রকন্তু বেথা দভাগ করিে দসছ আত্মা |” এক্ষিকাি অনে সপ্রদাদাচ্ছয়ি 

মস্তেরবচ্ছদিাও প্রায় দসছরূপ বচ্ছেন  রাাঁহািা বচ্ছেন, মরস্তচ্ছষ্কি রবকািছ সুয দ য বচ্ছি, 

রকন্তু মরস্তচ্ছষ্কি আত্মা নচ্ছহ  ছহা আত্মাি ছরিয় মা্র   এ দদশীয় দাশশরনচ্ছকিা  াহাচ্ছক 

অ্রিরিয় বচ্ছেন, উাঁহািা মরস্তষ্কচ্ছক রাহাছ বচ্ছেন  

শিীিারদ বেরররিক্ত পুরুষ  রকন্তু দুঃয র শািীিারদক  শিীিারদচ্ছর দ  দুঃচ্ছযি কািি 

নাছ, এমন দুঃয নাছ   াহাচ্ছক মানরসক দুঃয বরে, বাহে পদাথশছ রাহাি মূে  আমাি 

বাচ্ছকে রুরম অপমারনর হছচ্ছে; আমাি বাকে প্রাকৃররক পদাথশ  রাহা িবচ্ছিরিচ্ছয়ি দ্বািা 

রুরম গ্রহি করিচ্ছে, রাহাচ্ছর দরামাি দুঃয  অরএব প্রকৃরর রভি দকান দুঃয নাছ  রকন্তু 

প্রকৃররঘরির দুঃয পুরুষচ্ছক বচ্ছতশ দকন? “অসচ্ছঙ্গাহয়মু্পরুষুঃ|” পুরুষ একা, কাহািও 
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সাংসগশরবরশষ্ট নচ্ছহ (১ অযোয়, ১৫ সূ্র )   অবস্থারদ সকে শিীচ্ছিি, আত্মাি নচ্ছহ (ঐ, ১৪ 

সূ্র )   “ন বাহো্িচ্ছয়ারুপিচ্ছরোপিঞ্জকভাচ্ছবাহরপ দদশবেবযানাৎ 

শ্রুঘ্নস্থপািরেপু্র স্থচ্ছয়ারিব |” বাহে এবাং আ্রিচ্ছকি মচ্ছযে উপিারে এবাং উপিঞ্জক ভাব 

নাছ; দকন না, রাহা পিস্পি সাংেগ্ন নচ্ছহ; দদশবেবযানরবরশষ্ট  দ মন একরন পািেীপু্র  

নগচ্ছি থাচ্ছক, আি একরন শ্রুঘ্ননগচ্ছি থাচ্ছক, ছহারদচ্ছগি পিস্পচ্ছিি বেবযান র্রূপপ  

পুরুচ্ছষি দুঃয দকন? 

প্রকৃররি সরহর সাংচ্ছ াগছ পুরুচ্ছষি দুঃচ্ছযি কািি  বাচ্ছহে আ্রিচ্ছক দদশবেবযান 

আচ্ছে বচ্ছি, রকন্তু দকান প্রকাি সাংচ্ছ াগ নাছ, এমর নচ্ছহ  দ মন স্ফরিকপাচ্ছ্র ি রনকি 

রবা কুসুম িারযচ্ছে, পা্র  পুচ্ছেি বিশরবরশষ্ট হয় বরেয়া, পুে এবাং পাচ্ছ্র  একপ্রকাি 

সাংচ্ছ াগ আচ্ছে বো  ায়, এ দসছরূপ সাংচ্ছ াগ  পুে এবাং পা্র মচ্ছযে বেবযান থারকচ্ছেও 

পাচ্ছ্র ি বিশ রবকৃর হছচ্ছর পাচ্ছি, ছহাও দসছরূপ  এ সাংচ্ছ াগ রনরে নচ্ছহ, দদযা  াছচ্ছরচ্ছে  

সুরিাাং রাহাি উচ্ছেদ হছচ্ছর পাচ্ছি  দসছ সাংচ্ছ াগ উচ্ছেদ হছচ্ছেছ, দুঃচ্ছযি কািি 

অপনীর হছে  অরএব এছ সাংচ্ছ াচ্ছগি উরেরতছ দুঃযরনবািচ্ছিি উপায়  সুরিাাং রাহাছ 

পুরুষাথশ  “ দ্বা রদ্বা রদরেরতুঃ পুরুষাথশস্তদরেরতুঃ পুরুষাথশুঃ ( ৬,  ৭০)    

  

সাাংচ্ছযেি মর এছ   রদ আত্মা শিীি হছচ্ছর পৃথক্ হয়,  রদ আত্মাছ সুয-দুঃযচ্ছভাগী 

হয়,  রদ আত্মা দদহনাচ্ছশি পচ্ছিও থাচ্ছক,  রদ দদহ হছচ্ছর রব ুক্ত আত্মাি সুয-দুঃযারদ 

দভাচ্ছগি স্ভবাবনা থাচ্ছক, রচ্ছব সাাংযেদশশচ্ছনি এ সকে কথা  থাথশ বরেয়া স্বীকাি করিচ্ছর 

হছচ্ছব  রকন্তু “ রদ”গুরেন অচ্ছনক  আযুরনক পরররিরবষ্ট এযনছ বরেচ্ছবন,— 

১ম  আত্মা শিীি হছচ্ছর পৃথক্ রকচ্ছস রারনচ্ছরে? শািীি রচ্ছে প্রররপি হছচ্ছরচ্ছে দ , 

শিীিছ বা শিীচ্ছিি অাংশরবচ্ছশষছ আত্মা  

২য়  আত্মাছ দ  সুযদুঃযচ্ছভাগী, রাহািছ বা প্রমাি রক? প্রকৃরর সুযদুঃযচ্ছভাগী নচ্ছহ 

দকন? 

৩য়  দদহনাচ্ছশি পি দ  আত্মা থারকচ্ছব, রাহা যর্ম্শপুস্তচ্ছক বচ্ছে; রকন্তু ররিি অিুমা্র  

প্রমাি নাছ  আত্মাি রনরেত্ব  রদ মারনচ্ছর হয়, রচ্ছব যর্ম্শপুস্তচ্ছকি আজ্ঞানুসাচ্ছি; 

দশশনশাচ্ছেি আজ্ঞানুসাচ্ছি মারনব বা  
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৪থশ  দদহধ্বাংচ্ছসি পি আত্মা থারকচ্ছে, রাহাি দ  আবাি রিামিিারদর দুঃচ্ছযি 

স্ভবাবনা আচ্ছে, রাহাি রকেুমা্র  প্রমাি নাছ  

অরএব  াাঁহািা আত্মাি পাথশকে ও রনরেত্ব মাচ্ছনন, রাাঁহািাও সাাংযে মারনচ্ছবন না  

এবাং এ সকে মর দ , এ কাচ্ছে গ্রাহে হছচ্ছব, এমর রবচ্ছবচনায় আমিা সাাংযেদশশন 

বুিাছচ্ছর প্রবৃত হছ নাছ  রকন্তু এক্ষচ্ছি  াহা অগ্রাহে, দছ সহস্র বৎসি পূচ্ছর্ব্শ রাহা আি শে 

আরবরিয়া  দসছ আি শে আরবরিয়া রক, ছহাছ বুিান আমারদচ্ছগি অরভপ্রায়  

প্রকৃরর-পুরুচ্ছষি সাংচ্ছ াচ্ছগি উরেরতছ অপবগশ বা দমাক্ষ  রাহা রক প্রকাচ্ছি প্রা্ হওয়া 

 ায়? 

সাাংযেকাি বচ্ছেন, রবচ্ছবচ্ছকি দ্বািা  রকন্তু দকান্ প্রকাি রবচ্ছবচ্ছকি দ্বািা দমাক্ষ োভ 

হয়; প্রকৃরররবষচ্ছয় দ  দ  অরবচ্ছবক, সকে অরবচ্ছবক, রাহাি অ্গশর  অরএব প্রকৃরর-

পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বািাছ দমাক্ষ োভ হয়  

অরএব জ্ঞাচ্ছনছ মুরক্ত  পািারে সভেরাি মূে কথা, “জ্ঞাচ্ছনছ শরক্ত” ( knowledge 

is power); রহহুসভেরাি মূে কথা, “জ্ঞাচ্ছনছ মুরক্ত”  দছ রারর দছরি পৃথক্ 

উচ্ছেশোনুসন্ধাচ্ছন এক পচ্ছথছ  া্র া করিচ্ছেন  পািাচ্ছরেিা শরক্ত পাছয়াচ্ছেন—আমিা রক 

মুরক্ত পাছয়ারে? বস্তুরুঃ এক  া্র াি দ  পৃথক্ ফে হছয়াচ্ছে, রাহাচ্ছর সচ্ছহহ নাছ  

ছউচ্ছিাপীচ্ছয়িা শরক্ত-অনুসািী, ছহাছ রাাঁহারদচ্ছগি উিররি মূে  আমিা শরক্তি প্ররর 

 ্ন হীন, ছহাছ আমারদচ্ছগি অবনররি মূে  ছউচ্ছিাপীয়রদচ্ছগি উচ্ছেশে ঐরহক; রাাঁহািা 

ছহকাচ্ছে রয়ী  আমারদচ্ছগি উচ্ছেশে পাির্র ক—রাছ ছহকাচ্ছে আমিা রয়ী হছোম না  

পিকাচ্ছে হছব রক না, ররদ্বষচ্ছয় মরচ্ছভদ আচ্ছে  

রকন্তু জ্ঞাচ্ছনছ মুরক্ত, এ কথা সরে হছচ্ছেও ছহাি দ্বািা ভািরবচ্ছষশি পিম োভ 

হছয়াচ্ছে বরেচ্ছর হছচ্ছব  প্রাচীন ববরদক যর্ম্শ রক্রয়াত্মক; প্রাচীন আচ্ছ শেিা প্রাকৃররক শরক্তি 

পূরা একমা্র  মঙ্গচ্ছোপায় বরেয়া রারনচ্ছরন  প্রাকৃররক শরক্তসকে অরর প্রবে, রস্থি, 

অশাসনীয়, কযন মহামঙ্গেকি, কযন মহৎ অমঙ্গচ্ছেি কািি দদরযয়া প্রথম জ্ঞানীিা 

রাহারদগচ্ছক ছি, বরুি, মরুৎ অরগ্ন প্রভৃরর দদবরা কল্পনা করিয়া রাাঁহারদচ্ছগি স্তুরর এবাং 

উপাসনা কচ্ছিন  ক্রচ্ছম রাহারদচ্ছগি প্রীরেথশ  াগ  জ্ঞারদি বে প্রবেরা হছে  অবচ্ছশচ্ছষ 
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দসছ সকে  াগ  জ্ঞারদছ মনুচ্ছষেি প্রযান কা শে এবাং পাির্র ক সুচ্ছযি একমা্র  উপায় 

বরেয়া, দোচ্ছকি একমা্র  অনুচ্ছষ্ঠয় হছয়া পরেে  শােসকে দকবে রৎসমুদাচ্ছয়ি 

আচ্ছোচনাথশ সৃষ্ট হছে—প্রকৃর জ্ঞাচ্ছনি প্ররর আ শেরাররি রাদৃশ মচ্ছনাচ্ছ াগ হছে না  

দবচ্ছদি সাংরহরা, ব্রাহ্মি, উপরনষৎ, আিিেক এবাং সূ্র গ্রন্থসকে দকবে রক্রয়াকোচ্ছপি 

কথায় পরিপূিশ  দ  রকেু প্রকৃর জ্ঞাচ্ছনি চর্চ্শা হছর, রাহা দকবে দবচ্ছদি আনুষারঙ্গক 

বরেয়াছ  দস সকে শাে দবদাঙ্গ বরেয়া যোর হছে  জ্ঞান এছরূচ্ছপ রক্রয়াি দাসত্বশৃ্খলচ্ছে 

বদ্ধ হওয়াচ্ছর রাহাি উিরর হছে না  কর্ম্শরনে দমাক্ষ, এছ রবশ্বাস ভািরভূচ্ছম অপ্রররহর 

থাকাচ্ছরছ এরূপ ঘরিয়ারেে  প্রকৃর জ্ঞাচ্ছনি আচ্ছোচনাি অভাচ্ছব দবদভরক্ত আিও প্রবো 

হছে  মনুষেরচচ্ছতি স্বাযীনরা এচ্ছকবাচ্ছি েু্ হছচ্ছর োরগে  মনুষে রবচ্ছবকশূনে মন্ত্রমু্ধ 

শৃ্খলোবদ্ধ পশুবৎ হছয়া উরঠে  

সাাংযেকাি বরেচ্ছেন, কর্ম্শ অথশাৎ  াগারদি অনুষ্ঠান পুরুষাথশ নচ্ছহ  জ্ঞানছ পুরুষাথশ  

জ্ঞানছ মুরক্ত  কর্ম্শপীরের ভািরবষশ দস কথা শুরনে  

  

রৃরীয় পরিচ্ছেদ—সরৃষ্ট 

  

অরর প্রাচীন কাে হছচ্ছর দশশনশাচ্ছেি উচ্ছেশে, রগচ্ছরি আরদ রক, রাহা রনরূরপর 

হয়  আযুরনক ছউচ্ছিাপীয় দাশশরনচ্ছকিা দস রে রনরূপিীয় নচ্ছহ বরেয়া এক প্রকাি রোগ 

করিয়াচ্ছেন  

রগচ্ছরি আরদ সম্বচ্ছন্ধ প্রথম প্রশ্ন এছ দ , রগৎ সৃষ্ট, রক রনরে  অনারদকাে এছরূপ 

আচ্ছে, না দকহ রাহাি সৃরন করিয়াচ্ছেন? 

অরযকাাংশ দোচ্ছকি মর এছ দ , রগৎ সৃষ্ট, রগৎকতশা একরন আচ্ছেন  সামানে 

ঘিপিারদ একরি কতশা বেরীর হয় না; রচ্ছব এছ অসীম রগচ্ছরি কতশা নাছ, ছহা রক 

স্ভবচ্ছব? 

আি এক সপ্রদাদাচ্ছয়ি দোক আচ্ছেন; রাাঁহািা বচ্ছেন দ , এছ রগৎ দ  সৃষ্ট বা ছহাি 

দকহ কতশা আচ্ছেন, রাহা রবচ্ছবচনা করিবাি কািি নাছ  ছাঁহাচ্ছদি সচিাচি নারস্তক বচ্ছে; 

রকন্তু নারস্তক বরেচ্ছেছ মূঢ় বুিায় না  রাাঁহািা রবচাচ্ছিি দ্বািা আপন পক্ষ সমথশন করিচ্ছর 
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দচষ্টা কচ্ছিন  দসছ রবচাি অরে্ দরূহ, এবাং এ স্থচ্ছে রাহাি পরিচয় রদবাি দকান 

প্রচ্ছয়ারন নাছ  

রচ্ছব একরি কথা মচ্ছন িারযচ্ছর হছচ্ছব দ , ঈশ্বচ্ছিি অরস্তত্ব একরি পৃথক্, রে, 

সৃরষ্টপ্ররক্রয়া আি একরি পৃথক্ রে  ঈশ্বিবাদীও বরেচ্ছর পাচ্ছিন দ , “আরম ঈশ্বি মারন, 

রকন্তু সৃরষ্টরক্রয়া মারন না  ঈশ্বি রগচ্ছরি রনয়্া, রাাঁহাি কৃর রনয়ম দদরযচ্ছররে, 

রনয়মারররিক্ত সৃরষ্টি কথা আরম বরেচ্ছর পারি না | ”  

এক্ষিকাি দকান দকান খ্রীষ্টীয়ান এছ মরাবেম্বী  ছহাি মচ্ছযে দকান্ মর অ থাথশ, 

দকান্ মর  থাথশ, রাহা আমিা রকেুছ বরেচ্ছররে না   াাঁহাি  াহা রবশ্বাস, ররদ্বরুদ্ধ 

আমাচ্ছদি রকেুছ বক্তবে নাছ  আমাচ্ছদি বরেবাি দকবে এছ উচ্ছেশে দ , সাাংযেকািচ্ছক 

প্রায় এছ মরাবেম্বী বরেয়া দবায হয়  সাাংযেকাি ঈশ্বচ্ছিি অরস্তত্ব মাচ্ছনন না, রাহা পিাৎ 

বরেব  রকন্তু রররন “সর্ব্শরবৎ সর্ব্শকতশা” পুরুষ মাচ্ছনন, এছরূপ পুরুষ মারনয়াও রাাঁহাচ্ছক 

সৃরষ্টকতশা বচ্ছেন না; সৃরষ্টছ মাচ্ছনন না  এছ রগৎ প্রাকৃররক রক্রয়ামা্র  বরেয়া স্বীকাি 

কচ্ছিন  

(ক)ি কািি (য); (য)ি কািি (গ); (গ)ি কািি (ঘ); এছরূপ কািিপিম্পিা 

অনুসন্ধান করিচ্ছর করিচ্ছর অবশে এক স্থাচ্ছন অ্ পাওয়া  াছচ্ছব; দকন না, কািিচ্ছিিী 

কযন অন্ হছচ্ছর পাচ্ছি না  আরম দ  ফেরি দভারন করিচ্ছররে, ছহা অমুক বৃচ্ছক্ষ 

ররিয়াচ্ছে; দসছ বৃক্ষ একরি বীচ্ছর ররিয়াচ্ছে; দসছ বীর অনে বৃচ্ছক্ষি ফচ্ছে ররিয়ারেে; 

দসছ বৃক্ষও আি একরি বীচ্ছর ররিয়ারেে  এছরূচ্ছপ অন্ানুসন্ধান করিচ্ছেও অবশে 

একরি আরদম বীর মারনচ্ছর হছচ্ছব  এছরূপ রগচ্ছর  াহা আরদম বীর, দ যাচ্ছন 

কািিানুসন্ধান বন্ধ হছচ্ছব, সাাংযেকাি দসছ আরদম কািিচ্ছক মূে প্রকৃরর বচ্ছেন ( ১৭৪)   

রগদেৎপরত সম্বচ্ছন্ধ রদ্বরীয় প্রশ্ন এছ দ , মূে কািি  াহাছ হউক, দসছ কািি হছচ্ছর 

এছ রবশ্বসাংসাি রক প্রকাচ্ছি এছ রূপাবয়বারদ প্রা্ হছে? সাাংযেকাচ্ছিি উতি এছ;— 

এছ রাগররক পদাথশ পঞ্চরবাংশরর প্রকাি,— 

১  পুরুষ  

২  প্রকৃরর  
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৩  মহৎ   

৪  অহিাি  

৫, ৬, ৭, ৮, ৯  পঞ্চ রিা্র   

১০,  ১১,  ১২,  ১৩,  ১৪,  ১৫,  ১৬,  ১৭,  ১৮, ১৯, ২০  একাদচ্ছশরিয়  

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫  স্থূে ভূর  

রক্ষরর, রে, দরর, মরুৎ এবাং আকাশ স্থূে ভূর  পাাঁচরি কচ্ছর্ম্শরিয়, পাাঁচরি জ্ঞাচ্ছনরিয় 

এবাং অ্রিরিয়, এছ একাদশ ছরিয়  শব্দ স্পশশ রূপ িস গন্ধ পাাঁচরি রিা্র   “আরম” 

জ্ঞান অহিাি  মহৎ মন  ১  

স্থেূ ভূর হছচ্ছর পঞ্চ রিাচ্ছ্র ি জ্ঞান  আমিা শুরনচ্ছর পাছ, এ রনে শব্দ আচ্ছে  আমিা 

দদরযচ্ছর পাছ, এ রনে দৃশে অথশাৎ রূপ আচ্ছে, ছরোরদ  

অরএব শব্দস্পশশারদি অরস্তত্ব রনরি্, রকন্তু শব্দ আরম শুরন, রূপ আরম দদরয  রচ্ছব 

“আরমও” আরে  অরএব রিা্র  হছচ্ছর অহিাচ্ছিি অরস্তত্ব অনুভূর হছে  

আরম আরে দকন বরে? আমাি মচ্ছন ছহা উদয় হছয়াচ্ছে, দসছ রনে  রচ্ছব মনও আচ্ছে 

( Cogito ergo Sum.) অরএব অহিাি হছচ্ছর মচ্ছনি অরস্তত্ব রস্থিীকৃর হছে  

মচ্ছনি সুয-দুঃয আচ্ছে  সুয-দুঃচ্ছযি কািি আচ্ছে  অরএব মূে কািি প্রকৃরর আচ্ছে  

সাাংযেকাি বচ্ছেন, প্রকৃরর হছচ্ছর মহৎ, মহৎ হছচ্ছর অহিাি, অহিাি হছচ্ছর পঞ্চ 

রিা্র  এবাং একাদচ্ছশরিয়, পঞ্চ রিা্র  হছচ্ছর স্থূে ভূর  

এ রচ্ছেি আি রবস্তাচ্ছিি আবশেক নাছ  একাচ্ছে উহা বে সঙ্গর বা অথশ ুক্ত বরেয়া 

দবায হয় না  রকন্তু অস্মচ্ছেশীয় পুিািকাচ্ছে দ  সৃরষ্টরক্রয়া বরিশর আচ্ছে, রাহা এছ সাাংচ্ছযেি 

মচ্ছর ব্রহ্মাচ্ছডিতি কথাি সাংচ্ছ াগ মা্র   

দবচ্ছদ দকাথাও সাাংযেদশশনানু ায়ী সৃরষ্ট করথর হয় না  ঋচ্ছেচ্ছদ, অথর্ব্শচ্ছবচ্ছদ, শরপথ 

ব্রাহ্মচ্ছি সৃরষ্টকথন আচ্ছে, রকন্তু রাহাচ্ছর মহাদারদি দকান উচ্ছল্লয নাছ  মনুচ্ছরও সৃরষ্টকথন 

আচ্ছে, রাহাচ্ছরও নাছ, িামায়চ্ছিও ঐরূপ  দকবে পুিাচ্ছি আচ্ছে  অরএব দবদ, মনু, 

িামায়চ্ছিি পচ্ছি ও অ্রুঃ রব্ু, ভাগবর এবাং রেঙ্গপুিাচ্ছিি পূচ্ছর্ব্শ সাাংযেদশশচ্ছনি সৃরষ্ট  

মহাভািচ্ছরও সাাংচ্ছযেি উচ্ছল্লয আচ্ছে, রকন্তু মহাভািচ্ছরি দকান্ অাংশ নূরন, দকান্ অাংশ 
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পুিারন, রাহা রনরির কিা ভাি  কুমািস্ভবচ্ছব রদ্বরীয় সচ্ছগশ দ  ব্রহ্মচ্ছস্তা্র  আচ্ছে, রাহা 

সাাংযোনুকািী  

সাাংযে-প্রবচচ্ছন রব্ু, হরি, রুদ্রারদি উচ্ছল্লয নাছ  পুিাচ্ছি আচ্ছে, দপৌিারিচ্ছকিা 

রনিীশ্বি সাাংযেচ্ছক আপন মচ্ছনামর করিয়া গরেয়া েছয়াচ্ছেন  

  

—————— 

১ Mind নহে; Consciousness.  

—————— 

  

চরথুশ পরিচ্ছেদ—রনিীশ্বিরা 

  

সাাংযেদশশন রনিীশ্বি বরেয়া যোর;—রকন্তু দকহ দকহ বচ্ছেন দ , সাাংযে রনিীশ্বি নচ্ছহ  

ডাক্তাি হে একরন এছ মরাবেম্বী  মক্ষমূেি এছ মরাবেম্বী রেচ্ছেন, রকন্তু এক্ষচ্ছি 

রাাঁহাি মর পরিবতশচ্ছনি েক্ষি দদযা রগয়াচ্ছে  কুসুমাঞ্জরেকতশা উদয়নাচা শে বচ্ছেন দ  

সাাংযেমরাবেম্বীিা আরদরবদ্বাচ্ছনি উপাসক | অরএব রাাঁহাি মচ্ছরও সাাংযে রনিীশ্বি নচ্ছহ | 

সাাংযেপ্রবচচ্ছনি ভাষেকাি রবজ্ঞানরভকু্ষও বচ্ছেন দ , ঈশ্বি নাছ, এ কথা বো কারপে 

সূচ্ছ্র ি উচ্ছেশে নচ্ছহ  অরএব সাাংযেদশশনচ্ছক দকন রনিীশ্বি বো  ায়, রাহাি রকেু 

রবস্তারির দেযা  াউক  

সাাংযেপ্রবচচ্ছনি প্রথমাযোচ্ছয়ি রবযোর ৯২ সূ্র  এছ কথাি মূে  দস সূ্র  এছ— 

“ঈশ্বারসচ্ছদ্ধাুঃ|” প্রথম এছ সূ্র রি বুিাছব  

সূ্র কাি প্রমাচ্ছিি কথা বরেচ্ছররেচ্ছেন  রররন বচ্ছেন, প্রমাি রবরবয; প্ররেক্ষ, অনুমান 

এবাং শব্দ  ৮৯ সূচ্ছ্র  প্ররেচ্ছক্ষি েক্ষি বরেচ্ছেন, “ ৎ সম্বন্ধরসদ্ধাং রদাকাচ্ছিাচ্ছল্লরয রবজ্ঞানাং 

রৎ প্ররেক্ষম |” অরএব  াহা সম্বন্ধ নচ্ছহ, রাহাি প্ররেক্ষ হছচ্ছর পাচ্ছি না  এছ েক্ষি 

প্ররর দছরি দদাষ পচ্ছে  দ ারগগি দ াগবচ্ছে অসম্বন্ধও প্ররেক্ষ করিচ্ছর পাচ্ছিন  ৯০ ৯১ 

সূচ্ছ্র  সূ্র কাি দস দদাষ অপনীর করিচ্ছেন  রদ্বরীয় দদাষ, ঈশ্বচ্ছিি প্ররেক্ষ রনরে, রৎসম্বচ্ছন্ধ 

সম্বন্ধ কথারি বেবহাি হছচ্ছর পাচ্ছি না  সূ্র কাি রাহাি এছ উতি দদন দ , ঈশ্বি রসদ্ধ 

নচ্ছহন—ঈশ্বি আচ্ছেন, এমর দকান দকান প্রমাি নাছ; অরএব রাাঁহাি প্ররেক্ষ সম্বচ্ছন্ধ না 
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বরতশচ্ছে এছ েক্ষি দষ্ট হছে না  রাহাচ্ছর ভাষেকাি বচ্ছেন দ , দদয, ঈশ্বি অরসদ্ধ, ছহা 

উক্ত হছয়াচ্ছে, রকন্তু ঈশ্বি নাছ, এমর কথা বো হছে না  

না হউক, রথারপ এছ দশশনচ্ছক রনিীশ্বি বরেচ্ছর হছচ্ছব  এমর নারস্তক রবিে, দ  

বচ্ছে দ , ঈশ্বি নাছ  দ  বচ্ছে দ , ঈশ্বি আচ্ছেন, এমর দকান প্রমাি নাছ, রাহাচ্ছকও 

নারস্তক বো  ায়  

 াহাি অরস্তচ্ছত্বি প্রমাি নাছ, এবাং  াহাি অনরস্তচ্ছত্বি প্রমাি আচ্ছে, এছ দছরি পৃথক্ 

রবষয়  িক্তবিশ কাচ্ছকি অরস্তচ্ছত্বি দকান প্রমাি নাছ, রকন্তু রাহাি অনরস্তচ্ছত্বিও দকান প্রমাি 

নাছ  রকন্তু দগাোকাি ও চরুচ্ছষ্কাচ্ছিি অনরস্তচ্ছত্বি প্রমাি আচ্ছে  দগাোকাি চরুচ্ছষ্কাি মারনব 

না, ছহা রনরির; রকন্তু িক্তবিশ কাক মারনব রক না? রাহাি অনরস্তচ্ছত্বিও প্রমাি নাছ বচ্ছি, 

রকন্তু রাহাি অরস্তচ্ছত্বিও প্রমাি নাছ  দ যাচ্ছন অরস্তচ্ছত্বি প্রমাি নাছ, দসযাচ্ছন মারনব না  

অনরস্তচ্ছত্বি প্রমাি নাছ থাক,  রক্ষি অরস্তচ্ছত্বি প্রমাি না পাছব; ররক্ষি মারনব না  

অরস্তচ্ছত্বি প্রমাি পাছচ্ছে রযন মারনব  ছহাছ প্ররেচ্ছয়ি প্রকৃর রনয়ম  ছহাি বেরচ্ছয় দ  

রবশ্বাস, রাহা ভ্রার্  “দকান পদাথশ আচ্ছে, এমর প্রমাি নাছ বচ্ছি, রকন্তু থারকচ্ছে থারকচ্ছর 

পাচ্ছি,” ছহা ভারবয়া দ  দসছ পদাচ্ছথশি অরস্তত্ব কল্পনা কচ্ছি, দস ভ্রা্  

অরএব নারস্তচ্ছকিা দছ দিিীচ্ছর রবভক্ত হছচ্ছেন   াাঁহািা দকবে ঈশ্বচ্ছিি অরস্তচ্ছত্বি 

প্রমািাভাববাদী,—রাাঁহািা বচ্ছেন, ঈশ্বি থারকচ্ছে থারকচ্ছর পাচ্ছিন,—রকন্তু আচ্ছেন, এমর 

দকান প্রমাি নাছ  

অপি দিিীি নারস্তচ্ছকিা বচ্ছেন দ , ঈশ্বি আচ্ছে, শুযু ছহািছ প্রমািাভাব, এমর নচ্ছহ, 

ঈশ্বি দ  নাছ, রাহািও প্রমাি আচ্ছে  আযুরনক ছউচ্ছিাপীচ্ছয়িা দকহ দকহ এছ মরাবেম্বী  

একরন ফিারস দেযক বরেয়াচ্ছেন, দরামিা বে, ঈশ্বি রনিাকাি, অথচ দচরনারদ মানরসক 

বৃরতরবরশষ্ট  রকন্তু দকাথায় দদরযয়াে দ , দচরনারদ মানরসক বৃরতসকে শিীি হছচ্ছর 

রব ুক্ত?  রদ রাহা দকাথাও দদয নাছ, রচ্ছব ঈশ্বি সাকাি, নয় রররন নাছ  সাকাি ঈশ্বি, 

এ কথা দরামিা মারনচ্ছব না, অরএব ঈশ্বি নাছ, ছহা মারনচ্ছর হছচ্ছব  ছরন রদ্বরীয় দিিীি 

নারস্তক  “ঈশ্বিারসচ্ছদ্ধুঃ|” শুযু এছ কথাি উপি রনভশি করিচ্ছে, সাাংযেকািচ্ছক প্রথম দিিীি 
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নারস্তক বো  াছর  রকন্তু রররন অনোনে প্রমাচ্ছিি দ্বািা প্রররপি করিচ্ছর  ্ন  করিয়াচ্ছেন 

দ , ঈশ্বি নাছ  

  

দস প্রমাি দকাথাও দছ একরি সূচ্ছ্র ি মচ্ছযে নাছ  অচ্ছনকগুরে সূ্র  এক্র  করিয়া, 

সাাংযে-প্রবচচ্ছন ঈশ্বচ্ছিি অনরস্তত্ব সম্বচ্ছন্ধ  াহা রকেু পাওয়া  ায়, রাহাি মর্ম্শ সরবস্তাচ্ছি 

বুিাছচ্ছররে  

রররন বচ্ছেন দ , ঈশ্বি অরসদ্ধ (১, ৯২), প্রমাি নাছ বরেয়া অরসদ্ধ (প্রমািাভাবাৎ ন 

রৎরসরদ্ধুঃ  ৫, ১০)  সাাংযেমর প্রমাি ররন প্রকাি—প্ররেক্ষ, অনুমান, শব্দ  প্ররেচ্ছক্ষি র 

কথাছ নাছ  দকান বস্তুি সচ্ছঙ্গ  রদ অনে বস্তু রনরে সম্বন্ধ থাচ্ছক, রচ্ছব একরিচ্ছক দদরযচ্ছে 

আি একরিচ্ছক অনুমান কিা  ায়  রকন্তু দকান বস্তুি সচ্ছঙ্গ ঈশ্বচ্ছিি দকান রনরে সম্বন্ধ দদযা 

 ায় নাছ; অরএব অনুমাচ্ছনি দ্বািা ঈশ্বচ্ছিি রসরদ্ধ হয় না (সম্বন্ধাভাবািানুমানম  ৫,  

১১)   

 রদ এছ সূ্র  পাঠক না বুরিয়া থাচ্ছকন, রচ্ছব আি একিু বুিাছ  পর্ব্শচ্ছর যূম দদরযয়া 

রুরম রসদ্ধ কি দ , রথায় অরগ্ন আচ্ছে  দকন এ রসদ্ধা্ কি? রুরম দ যাচ্ছন যূম দদরযয়াে, 

দসছযাচ্ছন অরগ্ন দদরযয়াে বরেয়া  অথশাৎ অরগ্নি সরহর যূচ্ছমি রনরে সম্বন্ধ আচ্ছে বরেয়া  

 রদ দরামায় ররজ্ঞাসা করি, দরামাি প্ররপরামচ্ছহি প্ররপরামচ্ছহি কয়রি হার রেে, 

রুরম বরেচ্ছব দছরি  রুরম রাাঁহাচ্ছক কযন দদয নাছ—রচ্ছব রক প্রকাচ্ছি রারনচ্ছে রাাঁহাি দছরি 

হার রেে? বরেচ্ছব, মনুষমাচ্ছ্র িছ দছ হার, এছ রনে  অথশাৎ মনুষেচ্ছত্বি সরহর রদ্বভূররাি 

রনরে সম্বন্ধ আচ্ছে, এছ রনে  

এছ রনরে সম্বন্ধ বা বো্ছ অনুমাচ্ছনি একমা্র  কািি  দ যাচ্ছন এ সম্বন্ধ নাছ, দসযাচ্ছন 

পদাথশা্ি অনুরমর হছচ্ছর পাচ্ছি না  এক্ষচ্ছি, রগচ্ছর রকচ্ছসি সচ্ছঙ্গ ঈশ্বচ্ছিি রনরে সম্বন্ধ 

আচ্ছে দ , রাহা হছচ্ছর ঈশ্বিানুমান কিা  াছচ্ছর পাচ্ছি? সাাংযেকাি বচ্ছেন, রকেুিছ সচ্ছঙ্গ 

না  

রৃরীয় প্রমাি—শব্দ  আ্বাকে শব্দ  দবচ্ছদছ আচ্ছ্াপচ্ছদশ  সাাংযেকাি বচ্ছেন, দবচ্ছদ 

ঈশ্বচ্ছিি দকান প্রসঙ্গ নাছ, বিাং দবচ্ছদ ছহাছ আচ্ছে দ , সৃরষ্ট প্রকৃররিছ রক্রয়া, ঈশ্বিকৃর 

নদহ (শ্রুররিরপ প্রযান-কা শেত্বসে  ৫, ১২); রকন্তু র রন দবদ পাঠ করিচ্ছবন, রররন 
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দদরযচ্ছবন, এ অরর সঙ্গর কথা  এছ আশিায় সাাংযেকাি বচ্ছেন দ , দবচ্ছদ ঈশ্বচ্ছিি দ  

উচ্ছল্লয আচ্ছে, রাহা হয় মুক্তাত্মাি প্রশাংসা নয় প্রামািে দদবরাি (রসদ্ধসে) উপাসনা 

(মুক্তাত্মনুঃ প্রশাংসা উপাসা রসদ্ধসে বা  ১,  ৯৫)   

ঈশ্বচ্ছিি অরস্তচ্ছত্বি প্রমাি নাছ, এছরূচ্ছপ দদযাছয়াচ্ছেন  ঈশ্বচ্ছিি অনরস্তত্ব সম্বচ্ছন্ধ দ  

প্রমাি দদযাছয়াচ্ছেন, রনচ্ছে রাহাি সপ্রদাসািি কিা দগে  

ঈশ্বি কাহাচ্ছক বে? র রন সৃরষ্টকতশা এবাং পাপপুচ্ছিেি ফেরবযারা  র রন সৃরষ্টকতশা, 

রররন মুক্ত না বদ্ধ?  রদ মুক্ত হচ্ছয়ন, রচ্ছব রাাঁহাি সৃরচ্ছনি প্রবৃরত হছচ্ছব দকন? আি র রন 

মুক্ত নচ্ছহন—বদ্ধ, রাাঁহাি পচ্ছক্ষ অন্ জ্ঞান ও শরক্ত স্ভবচ্ছব না  অরএব একরন সৃরষ্টকতশা 

আচ্ছেন, ছহা অস্ভবব  মুক্তবদ্ধচ্ছয়ািনেরিাভাবাপি রৎরসরদ্ধুঃ (১, ৯৩); 

উভয়থাপেসৎকিত্বম ( ১,  ৯৪)   

সৃরষ্টকতৃশত্ব সম্বচ্ছন্ধ এছ  পাপপুচ্ছিেি দডিতরবযারৃত্ব সম্বচ্ছন্ধ মীমাাংসা কচ্ছিন দ ,  রদ 

ঈশ্বি কর্ম্শফচ্ছেি রবযারা হচ্ছয়ন, রচ্ছব রররন অবশে ফেরনেরত করিচ্ছবন, পুচ্ছিেি শুভ 

ফে, পাচ্ছপি অশুভ ফে অবশে প্রদান করিচ্ছবন   রদ রররন রাহা না কচ্ছিন, দস্বোমর 

ফেরনেরত কচ্ছিন, রচ্ছব রক প্রকাচ্ছি ফেরবযান করিচ্ছর পাচ্ছিন?  রদ সুরবচাি করিয়া ফে 

রবযান না কচ্ছিন, রচ্ছব আচ্ছত্মাপকাচ্ছিি রনে কিাছ স্ভবব  রাহা হছচ্ছে রররন সামানে 

দেৌরকক িারাি নোয় আচ্ছত্মাপকািী, এবাং সুয দুঃচ্ছযি অযীন   রদ রাহা না হছয়া 

কর্ম্শানু ায়ীছ ফেরনেরত কচ্ছিন, রচ্ছব দকান কর্ম্শচ্ছকছ ফেরবযারা বে না? ফেরনেরতি 

রনে আবাি কচ্ছর্ম্শি উপি ঈশ্বিানুমাচ্ছনি প্রচ্ছয়ারন রক? 

অরএব সাাংযেকাি রদ্বরীয় দিিীি দঘািরি নারস্তক  অথচ রররন দবদ মাচ্ছনন  

  

ঈশ্বি না মারনয়াও দকন দবদ মাচ্ছনন, রাহা আমিা পিপরিচ্ছেচ্ছদ দদযাছব  সাাংচ্ছযেি 

এছ রনিীশ্বিরা দবৌদ্ধযচ্ছর্ম্শি পূর্ব্শসূচনা বরেয়া দবায হয়  

ঈশ্বিরে সম্বচ্ছন্ধ সাাংযেদশশচ্ছনি একরি কথা বারক িরহে  পূচ্ছর্ব্শছ বরেয়ারে, অচ্ছনচ্ছক 

বচ্ছেন, কারপে দশশন রনিীশ্বি নচ্ছহ  এ কথা বরেবাি রকেু একিু কািি আচ্ছে  রৃ, অ, ৫৭ 

সূচ্ছ্র  সূ্র কাি বচ্ছেন, “ঈদৃচ্ছশশ্বিরসরদ্ধুঃ রসদ্ধা |” দস রক প্রকাি ঈশ্বি? “স রহ সর্ব্শরবৎ 

সর্ব্শকতশা,” ৩, ৫৬  রচ্ছব সাাংযে রনিীশ্বি হছে কছ? 
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বাস্তরবক এ কথা ঈশ্বি সম্বচ্ছন্ধ উক্ত হয় নাছ  সাাংযেকাি বচ্ছেন, জ্ঞাচ্ছনছ মুরক্ত, আি 

রকেুচ্ছরছ মুরক্ত নাছ  পুচ্ছিে, অথবা সেরবশ্বাে ঊর্দ্ধ্শচ্ছোচ্ছকও মুরক্ত নাছ; দকন না, রথা 

হছচ্ছর পুনর্জ্শি আচ্ছে, এবাং রিামিিারদ দুঃয আচ্ছে  দশষ এমনও বচ্ছেন দ , রগৎকািচ্ছি 

েয় প্রা্ হছচ্ছেও মুরক্ত নাছ; দকন না, রাহা হছচ্ছর রেমচ্ছগ্নি পুনরুত্থাচ্ছনি নোয় 

পুনরুত্থান আচ্ছে (৩, ৫৪)  দসছ েয়প্রা্ আত্মা সম্বচ্ছন্ধ রররন বরেয়াচ্ছেন দ , রররন 

“সর্ব্শরবৎ এবাং সর্ব্শকতশা |” ছহাচ্ছক  রদ ঈশ্বি বরেচ্ছর চাও, রচ্ছব ঈদৃচ্ছশশ্বি রসদ্ধ  রকন্তু 

ছরন রগৎস্রষ্টা বা রবযারা নচ্ছহন  “সর্ব্শকতশা” অচ্ছথশ সর্ব্শশরক্তমান, সর্ব্শসৃরষ্টকািক নচ্ছহ  

  

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—দবদ 

  

আমিা পূচ্ছর্ব্শ বরেয়ারে, সাাংযেপ্রবচনকাি ঈশ্বি মাচ্ছনন না, দবদ মাচ্ছনন  দবায হয়, 

পৃরথবীচ্ছর আি দকান দশশন বা অনে শাে নাছ,  াহাচ্ছর যর্ম্শপুস্তচ্ছকি প্রমানে স্বীকাি কচ্ছি 

অথচ যর্ম্শপুস্তচ্ছকি রবষয়ীভূর এবাং প্রচ্ছিরা রগদীশ্বচ্ছিি অরস্তত্ব স্বীকাি কচ্ছি না  এছ 

দবদভরক্ত ভািরবচ্ছষশ অররশয় রবস্ময়কি পদাথশ  আমিা এ রবষয়রি রকরঞ্চৎ সরবস্তাচ্ছি 

রেরযচ্ছর ছো করি  

মনু বচ্ছেন, দবদশব্দ হছচ্ছর সকচ্ছেি নাম কর্ম্শ, এবাং অবস্থা রনরর্ম্শর হছয়ারেে  দবদ, 

রপরৃ, দদবরা এবাং মনুচ্ছষেি চকু্ষ; অশকে অপ্রচ্ছময়;  াহা দবদ হছচ্ছর রভি, রাহা পিকাচ্ছে 

রনষ্ফে, দবদ রভি গ্রন্থ রমথো  ভূর ভরবষেৎ বতশমান, শব্দ স্পশশ রূপ গন্ধ, চরুর্ব্শিশ, 

র্র চ্ছোক, চরুিািম, সকেছ দবদ হছচ্ছর প্রকাশ; দবদ মনুচ্ছষেি পিম সাযন; দ  দবদজ্ঞ, 

দসছ বসনাপরে, িারে, দডিতচ্ছনরৃত্ব এবাং সর্ব্শচ্ছোকারযপচ্ছরেি দ াগে  দ  দবদজ্ঞ, দস দ  

আিচ্ছমছ থাকুক না দকন, দসছ ব্রচ্ছহ্ম েীন হওয়াি দ াগে |  াহািা  যর্ম্শ-ররজ্ঞাসু, দবদছ 

রাহাচ্ছদি পচ্ছক্ষ পিম প্রমাি  দবদ অচ্ছজ্ঞি শিি, জ্ঞানীচ্ছদিও শিি   াহািা স্বগশ বা আন্ে 

কামনা কচ্ছি, ছহাছ রাহারদচ্ছগি শিি  দ  ব্রাহ্মি ররন দোক হরো কচ্ছি, দ যাচ্ছন দ যাচ্ছন 

যায়, রাহাি  রদ ঋচ্ছেদ মচ্ছন থাচ্ছক, রচ্ছব রাহাি দকান পাপ হয় না  

শরপথ ব্রাহ্মি বচ্ছেন, দবদা্গশর সর্ব্শভূর  দবদ, সকে েহুঃ, দস্তাম, প্রাি, এবাং 

দদবরা গচ্ছিি আত্মা  দবদছ আচ্ছে  দবদ অমৃর   াহা সরে, রাহাও দবদ  
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রব্ুপুিাচ্ছি আচ্ছে, দদবারদি রূপ, নাম, কর্ম্শ, প্রবতশন, দবদশব্দ হছচ্ছর সৃষ্ট হছয়ারেে  

অনে্র  ঐ পুিাচ্ছি রব্ুচ্ছক দবদময় ও ঋগ  রুুঃসামাত্মক বো হছয়াচ্ছে  

মহাভািচ্ছর শার্পচ্ছর্ব্শও আচ্ছে বচ্ছি, দবদ শব্দ হছচ্ছর সর্ব্শভূচ্ছরি রূপ নাম কর্ম্শারদি 

উৎপরত  

ঋক্ সাংরহরাি ও বররতিীয় সাংরহরাি মঙ্গোচিচ্ছি সায়নাচা শে ও মাযবাচা শে 

রেরযয়াচ্ছেন, “দবদ হছচ্ছর অরযে রগচ্ছরি রনর্ম্শাি হছয়াচ্ছে | ”  

এছরূপ সর্ব্শ্র  দবচ্ছদি মাহাত্মে  দকান দদচ্ছশ দকান যর্ম্শগ্রচ্ছন্থি, বাছচ্ছবে, দকািাি 

প্রভৃরর রকেুিছ ঈদৃশ মরহমা কীরতশর হয় নাছ  

  

এযন ররজ্ঞাসে এছ দ , দ  দবদ এছরূপ সকচ্ছেি পূর্ব্শগামী বা উৎপরতি মূে, রাহা 

দকাথা হছচ্ছর আরসে? এ রবষচ্ছয় মরচ্ছভদ আচ্ছে  দকহ দকহ বচ্ছেন, দবচ্ছদি কতশা দকহ 

নাছ —এ গ্রন্থ কাহািও প্রিীর নচ্ছহ, ছহা রনরে এবাং অচ্ছপৌরুচ্ছষয়  অচ্ছনে বচ্ছেন দ , ছহা 

ঈশ্বিপ্রিীর, সুরিাাং সৃষ্ট এবাং দপৌরুচ্ছষয়  রকন্তু রহহুশাচ্ছেি রক আি শে ববরচ্র েক সকচ্ছেছ 

দবদ মাচ্ছনন, রকন্তু দবচ্ছদি উৎপরত সম্বচ্ছন্ধ দকান দছযারন শােীয় গ্রচ্ছন্থি ঐকে নাছ   থা— 

(১) ঋচ্ছেচ্ছদি পুরুষসূচ্ছক্ত আচ্ছে, দবদপুরুষ  জ্ঞ হছচ্ছর উৎপন্ন  

(২) অথর্ব্শচ্ছবচ্ছদ আচ্ছে, স্ত্ভব হছচ্ছর ঋগ  রু্  সাম অপারক্ষর হছয়ারেে  

(৩) অথর্ব্শচ্ছবচ্ছদ অনে্র  আচ্ছে দ , ছি হছচ্ছর দবচ্ছদি রি  

(৪) ঐ দবচ্ছদি অনে্র  আচ্ছে, ঋচ্ছেদ কাে হছচ্ছর উৎপি  

(৫) ঐ দবচ্ছদ অনে্র  আচ্ছে, দবদ গায়্র ীমচ্ছযে রনরহর  

(৬) শরপথ ব্রাহ্মচ্ছি আচ্ছে দ , অরগ্ন হছচ্ছর ঋচ্, বায়ু হছচ্ছর  রু্ , এবাং সূ শে হছচ্ছর 

সামচ্ছবচ্ছদি উৎপরত; োচ্ছহাগে উপরনষচ্ছদও ঐরূপ আচ্ছে  এবাং মনুচ্ছরও রদ্ররূপ আচ্ছে  

(৭) শরপথ ব্রাহ্মচ্ছিি অনে্র  আচ্ছে, দবদ প্ররাপরর কতৃশক সৃষ্ট হছয়ারেে  

(৮) শরপথ ব্রাহ্মচ্ছিি দসছ স্থাচ্ছনছ আচ্ছে দ , প্ররাপরর দবদসরহর রেমচ্ছযে প্রচ্ছবশ 

কচ্ছিন  রে হছচ্ছর অচ্ছডিতি উৎপরত হয়  অডিত হছচ্ছর প্রথচ্ছম ররন দবচ্ছদি উৎপরত  

(৯) শরপথ ব্রাহ্মচ্ছিি অনে্র  আচ্ছে দ , দবদ মহাভূচ্ছরি (ব্রহ্মাি) রনশ্বাস ( 
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(১০) বররতিীয় ব্রাহ্মচ্ছি আচ্ছে, প্ররাপরর দসামচ্ছক সৃরষ্ট করিয়া ররন দবচ্ছদি সৃরষ্ট 

করিয়াচ্ছেন  

(১১) বৃহদািিেক উপরনষচ্ছদ আচ্ছে, প্ররাপরর বাক্, সৃরষ্ট করিয়া রদ্দ্বািা দবদারদ 

সকে সৃরষ্ট করিয়াচ্ছেন  

(১২) শরপথ ব্রাহ্মচ্ছি পুনি আচ্ছে দ , মনুঃসমুদ্র হছচ্ছর বাক্ রূপ সাবচ্ছেি দ্বািা 

দদবরািা দবদ যুাঁরেয়া উঠাছয়ারেচ্ছেন  

(১৩) বররতিীয় ব্রাহ্মচ্ছি আচ্ছে দ , দবদ প্ররাপররি শ্মশ্রু  

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মচ্ছি পুনি আচ্ছে, বাগ চ্ছদবী দবদমারা  

(১৫) রব্ুপুিাচ্ছি আচ্ছে, দবদ ব্রহ্মাি মুয হছচ্ছর উৎপি  ভাগবর পুিাচ্ছি ও মাকশচ্ছডিতয় 

পুিাচ্ছিও ঐরূপ  

(১৬) হরিবাংচ্ছশ আচ্ছে, গায়্র ীস্ভবূর ব্রহ্মচ্ছরচ্ছরাময় পুরুচ্ছষি দন্র  হছচ্ছর ঋচ্ ও 

 রু্ , ররহ্বাগ্র হছচ্ছর সাম, এবাং মুদ্ধশা হছচ্ছর অথচ্ছর্ব্শি সৃরন হছয়ারেে  

(১৭) মহাভািচ্ছরি ভীষ্মপচ্ছর্ব্শ আচ্ছে দ , সিস্বরী এবাং দবদ, রব্ু মন হছচ্ছর সৃরন 

করিয়ারেচ্ছেন  শার্পচ্ছর্ব্শ সিস্বরীচ্ছক দবদমারা বো হছয়াচ্ছে  

(১৮) অথর্ব্শচ্ছবদা্গশর আয়ুচ্ছর্ব্শচ্ছদ আচ্ছে দ , আয়ুচ্ছর্ব্শদ ব্রহ্মা মচ্ছন মচ্ছন 

রারনয়ারেচ্ছেন  আয়ুচ্ছর্ব্শদ অথর্ব্শচ্ছবদা্গশর বরেয়া অথচ্ছর্ব্শচ্ছদি ঐরূপ উৎপরত বুরিচ্ছর 

হছচ্ছব  

দবচ্ছদি মন্ত্র, ব্রাহ্মি, উপরনষদ্ এবাং আিিেচ্ছক, এবাং স্মৃরর পুিাি ও ছররহাচ্ছস 

দবচ্ছদাৎপরত রবষচ্ছয় এছরূপ আচ্ছে  দদযা  াছচ্ছরচ্ছে দ , এ সকে দবচ্ছদি সৃষ্টত্ব এাং 

দপৌরুচ্ছষয়ত্ব প্রায় সর্ব্শ্র  স্বীকৃর হছয়াচ্ছে—কদারচৎ অচ্ছপৌরুচ্ছষয়ত্বও করথর আচ্ছে  রকন্তু 

পিবতশী িীকাকাি ও দাশশরনচ্ছকিা প্রায় অচ্ছপৌরুচ্ছষয়ত্ব—বাদী  রাাঁহারদচ্ছগি মর রনচ্ছে 

রেরযর হছচ্ছরচ্ছে  

(১৯) সায়নাচা শে দবদাথশপ্রকাশ নাচ্ছম ঋচ্ছেচ্ছদি িীকা করিয়াচ্ছেন  রাহাচ্ছর রররন 

বচ্ছেন দ , দবদ অচ্ছপৌরুচ্ছষয়  রকন্তু দবদ মনুষেকৃর নচ্ছহ বরেয়াছ অচ্ছপৌরুচ্ছষয় বচ্ছেন  
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(২০) সায়নাচাচ্ছ শেি ভ্রারা মাযবাচা শেও দবদাথশপ্রকাশ নাচ্ছম বরতিীয়  রুচ্ছর্ব্শচ্ছদি 

িীকা করিয়াচ্ছেন  রররন বচ্ছেন, দবদ রনরে  রচ্ছব রররন এছ অচ্ছথশ রনরে বচ্ছেন দ , কাে 

আকাশারদ দ মন রনরে, দসছরূপ দবদ  বেবহািকাচ্ছে কারেদাসরদবাকেবৎ পুরুষরবিরচর 

নচ্ছহ বরেয়া রনরে  এবাং রররন ব্রহ্মাচ্ছক দবদবক্তা বরেয়া স্বীকাি করিয়াচ্ছেন  

(২১) মীমাাংসচ্ছকিা বচ্ছেন, দবদ রনরে এবাং অচ্ছপৌরুচ্ছষয়  শব্দ রনরে বরেয়া দবদ 

রনরে  শিিাচা শে এছ মরাবেম্বী  

(২২) বনয়ারয়চ্ছকিা রাহাি প্রররবাদ করিয়া বচ্ছেন, দবদ দপৌরুচ্ছষয় —মন্ত্র ও 

আয়ুচ্ছর্ব্শচ্ছদি নোয়, জ্ঞানী বেরক্তি কথা প্রামািে বরেয়াছ দবদও প্রামািে দবায হয়  

দগৌরমসূচ্ছ্র ি ভাচ্ছব দবদচ্ছক মনুষেপ্রিীর বরেয়া রনচ্ছেশশ কিা রাাঁহাি ছো রক না, রনরির 

বুিা  ায় না  

(২৩) ববচ্ছশরষচ্ছকিা বচ্ছেন, দবদ ঈশ্বিপ্রিীর  কুসুমাঞ্জরেকতশা উদয়নাচাচ্ছ শেি এছ 

মর  

এছ সমস্ত শাচ্ছেি আচ্ছোচনা করিয়া দদযা  ায় দ , দকহ বচ্ছেন, দবদ রনরে এবাং 

অচ্ছপৌরুচ্ছষয়; দকহ বচ্ছেন, দবদ সৃষ্ট এবাং ঈশ্বিপ্রিীর  ছহা রভি রৃরীয় রসদ্ধা্ হছচ্ছর 

পাচ্ছি না  রকন্তু সাাংযে-প্রবচনকাচ্ছিি মর সৃরষ্টোো  রররন প্রথমরুঃ বচ্ছেন দ , দবদ কদারপ 

রনরে হছচ্ছর পাচ্ছি না; দকন না, দবচ্ছদছ রাহাি কা শেচ্ছত্বি প্রমাি আচ্ছে— থা “স 

রদপাহরপের রস্মাৎ রপচ্ছস্তপানা ্র চ্ছয়া দবদা অরায়্ |” দ যাচ্ছন দবচ্ছদছ বচ্ছে দ , এছ 

এছ রূচ্ছপ দবচ্ছদি রি হছয়ারেে, দসযাচ্ছন দবদ কদারপ রনরে এবাং অচ্ছপৌরুচ্ছষি হছচ্ছর 

পাচ্ছি না | রকন্তু  াহা অচ্ছপৌরুচ্ছষয় নচ্ছহ, রাহা অবশে দপৌরুচ্ছষয় হছচ্ছব  রকন্তু সাাংযেকাচ্ছিি 

মচ্ছর দবদ অচ্ছপৌরুচ্ছষয় নচ্ছহ, দপৌরুচ্ছষয় নচ্ছহ  পুরুষ অথশাৎ ঈশ্বি নাছ বরেয়া রাহা 

দপৌরুচ্ছষয় নচ্ছহ |সাাংযেকাি আিও বচ্ছেন দ , দবদ করিচ্ছর দ াগে দ  পুরুষ রররন হয় 

মুক্ত, নয় বদ্ধ  র রন মুক্ত রররন প্রবৃরতি অভাচ্ছব দবদসৃরন করিচ্ছবন না; র রন বদ্ধ রররন 

অসর্ব্শজ্ঞ বরেয়া রৎপচ্ছক্ষ অক্ষম  

রচ্ছব দপৌরুচ্ছষয় নচ্ছহ, অচ্ছপৌরুচ্ছষয়ও নচ্ছহ  রাহা রক কযন হছচ্ছর পাচ্ছি? সাাংযেকাি 

বচ্ছেন, হছচ্ছর পাচ্ছি,  থাঅিুিারদ (৫, ৮৪)   াাঁহািা রহহু—দশশনশাচ্ছেি নাম শুরনচ্ছেছ 
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মচ্ছন কচ্ছিন, রাহাচ্ছর সর্ব্শ্র ছ আি শে বুরদ্ধি দকৌশে, রাাঁহারদচ্ছগি ভ্রম রনবািিাথশ এছ 

কথাি রবচ্ছশষ উচ্ছল্লয করিোম  সাাংযেকাচ্ছিি বুরদ্ধি রীক্ষ্ণরাও রবরচ্র া, ভ্রার্ও রবরচ্র া  

সাাংযেকাি দ  এমন িহসেরনক ভ্রার্চ্ছর অনবযান-রাপ্র ুক্ত পররর হছয়ারেচ্ছেন, আমিা 

এমর রবচ্ছবচনা করি না  আমারদচ্ছগি রবচ্ছবচনায় সাাংযেকাি অ্চ্ছি দবদ মারনচ্ছরন না, 

রকন্তু রাৎকারেক সমাচ্ছর ব্রাহ্মচ্ছি এবাং দাশশরনচ্ছক দকহ সাহস করিয়া দবচ্ছদি অবজ্ঞা 

করিচ্ছর পারিচ্ছরন না  এরনে রররন দমৌরযক দবদভরক্ত প্রকাশ করিয়ারেচ্ছেন এবাং  রদ 

দবদ মারনচ্ছর হছে, রচ্ছব আবশেকমর প্রররবাদীরদগচ্ছক রনিস্ত করিবাি রনে স্থাচ্ছন স্থাচ্ছন 

দবচ্ছদি দদাহাছ রদয়াচ্ছেন  রকন্তু রররন অ্চ্ছি দবদ মারনচ্ছরন দবায হয় না  দবদ দপৌরুচ্ছষি 

নচ্ছহ, অচ্ছপৌরুচ্ছষিও নচ্ছহ, এ কথা দকবে বেঙ্গ মা্র   সূ্র কাচ্ছিি এছ কথা বরেবাি 

অরভপ্রায় বুিা  ায় দ , “দদয, দরামিা  রদ দবদচ্ছক সর্ব্শজ্ঞান ুক্ত বরেচ্ছর চাহ, রচ্ছব দবদ 

না দপৌরুচ্ছষয়, না অচ্ছপৌরুচ্ছষয় হছয়া উচ্ছঠ | দবদ অচ্ছপৌরুচ্ছষয় নচ্ছহ, ছহাি প্রমাি দবচ্ছদ 

আচ্ছে | রচ্ছব ছহা  রদ দপৌরুচ্ছষয় হয়, রচ্ছব ছহাও বরেচ্ছর হছচ্ছব দ , ছহা মনুষেকৃর; দকন 

না, সর্ব্শজ্ঞ পুরুষ দকহ নাছ, রাহা প্রররপি কিা রগয়াচ্ছে |”  রদ এ সকে সূচ্ছ্র ি এরূপ 

অথশ কিা  ায়, রচ্ছব অরদ্বরীয় দূিদশশী দাশশরনক সাাংযেকািচ্ছক অল্পবুরদ্ধ বরেচ্ছর হয়  রাহা 

কদারপ বো  াছচ্ছর পাচ্ছি না  

  

দবদ  রদ দপৌরুচ্ছষয় নচ্ছহ, অচ্ছপৌরুচ্ছষয়ও নচ্ছহ, রচ্ছব মারনব দকন? সাাংযেকাি এ 

প্রচ্ছশ্নি উতি দদওয়া আবশেক রবচ্ছবচনা করিয়ারেচ্ছেন  আরর কারেকাি কথা যরিচ্ছর দগচ্ছে 

দবায হয়, এর বে গুরুরি প্রশ্ন ভািরবচ্ছষশ আি রকেুছ নাছ  এক দে বরেচ্ছরচ্ছেন, 

সনারন যর্ম্শ দবদমূেক, দরামিা এ সনারন যচ্ছর্ম্শ ভরক্তহীন দকন? দরামিা দবদ মান না 

দকন? আি এক দে বরেচ্ছরচ্ছেন, আমিা দবদ মারনব দকন? সমুদয় ভািরবষশ এছ দছ 

দচ্ছে রবভক্ত  এছ দছ প্রচ্ছশ্নি উতি েছয়া রববাদ হছচ্ছরচ্ছে  ভািরবচ্ছষশি ভাবী মঙ্গোমঙ্গে 

এছ প্রচ্ছশ্নি মীমাাংসাি উপি রনভশি কচ্ছি  রহহুগি সকচ্ছেিছ রক স্বযচ্ছর্ম্শ থাকা উরচর? না 

সকচ্ছেিছ স্বযর্ম্শ রোগ কিা উরচর? অথশাৎ আমিা দবদ মারনব? না মারনব না?  রদ মারন, 

রচ্ছব দকন মারনব? 
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আি একবাি এছ প্রশ্ন উত্থারপর হছয়ারেে   যন যর্ম্শশাচ্ছেি অরোচাচ্ছি পীরের 

হছয়া ভািরবষশ ্র ারহ ্র ারহ করিয়া ডারকচ্ছররেে, রযন শাকেরসাংহ বুদ্ধচ্ছদব বরেয়ারেচ্ছেন 

“দরামিা দবদ মারনচ্ছব দকন? দবদ মারনও না ” এছ কথা শুরনয়া দবদরবৎ, দবদভক্ত, 

দাশশরনকমডিতেী এছ প্রচ্ছশ্নি উতি রদয়ারেচ্ছেন  বররমরন, বাদিায়ি, দগৌরম, কিাদ, 

করপে,  াাঁহাি দ মন যািিা, রররন দরমরন উতি রদয়ারেচ্ছেন  অরএব প্রাচীন দশশনশাচ্ছে 

এছ প্রচ্ছশ্নি উতি থাকাচ্ছর দছরি কথা রানা  াছচ্ছরচ্ছে | প্রথম, আরর কারে ছাংচ্ছিরর 

রশক্ষাি দদাচ্ছষছ দোচ্ছক দবচ্ছদি অেঙ্ঘনীয়রাি প্ররর নূরন সচ্ছহহ করিচ্ছরচ্ছে, এমন নচ্ছহ  

এ সচ্ছহহ অচ্ছনক রদন হছচ্ছর  প্রাচীন দাশশরনকরদচ্ছগি প্ররর নূরন সচ্ছহহ করিচ্ছরচ্ছে, এমর 

নচ্ছহ  এ সচ্ছহহ অচ্ছনক রদন হছচ্ছর  প্রাচীন দাশশরনকরদচ্ছগি পচ্ছি শিিাচা শে, মাযবাচা শে, 

সায়নাচা শে প্রভৃরর নচ্ছবেিাও ঐ প্রচ্ছশ্নি উতি রদবাি রনে বেস্ত হছয়ারেচ্ছেন  রদ্বরীয়, দদযা 

 ায় দ , এ প্রশ্ন দবৌচ্ছদ্ধিা প্রথম উত্থারপর কচ্ছিন, এবাং প্রাচীন দাশশরনচ্ছকিা প্রথম রাহাি 

উতি দান কচ্ছিন  অরএব দবৌদ্ধযর্ম্শ ও দশশনশাচ্ছেি উৎপরত সমকারেক বো  াছচ্ছর 

পাচ্ছি  

দবদ মারনব দকন? এছ প্রচ্ছশ্নি রবচািসমচ্ছি মহািথী মীমাাংসক বররমরন  রাাঁহাি 

প্রররদ্বন্দ্বী বনয়ারয়ক দগৌরম  বনয়ারয়চ্ছকিা দবদ মাচ্ছনন না, এমর নচ্ছহ  রকন্তু দ  সকে 

কািচ্ছি মীমাাংসচ্ছকিা দবদ মাচ্ছনন, বনয়ারয়চ্ছকিা রাহা অগ্রাহে কচ্ছিন  মীমাাংসচ্ছকিা 

বচ্ছেন, দবদ রনরে এবাং অচ্ছপৌরুচ্ছষয়  বনয়ারয়চ্ছকিা বচ্ছেন, দবদ আ্বাকে মা্র   

বনয়ারয়চ্ছকিা মীমাাংসচ্ছকি মর যডিতন রনে দ  সকে আপরত উত্থাপন করিয়াচ্ছেন, 

মাযবাচা শে—প্রিীর সর্ব্শদশশনসাংগ্রহ হছচ্ছর রাহাি সািমর্ম্শ রনচ্ছে সাংচ্ছক্ষচ্ছপ দেযা দগে  

মীমাাংসচ্ছকিা বচ্ছেন দ , সপ্রদাদায়ারবচ্ছেচ্ছদ দবদকতশা অস্ম শেমান  সকে কথা 

দোকপিম্পিা স্মৃর হছয়া আরসচ্ছরচ্ছে, রকন্তু কাহািও স্মিি নাছ দ , দকহ দবদ 

করিয়াচ্ছেন  ছহাচ্ছর বনয়ারয়চ্ছকিা আপরত কচ্ছিন দ , প্রেয়কাচ্ছে সপ্রদাদায় রবরেি 

হছয়ারেে  এক্ষচ্ছি দ  দবদ প্রিয়ন স্মিচ্ছি নাছ, এমর প্রমাি হছচ্ছরচ্ছে না দ , প্রেয়পূচ্ছর্ব্শ 

দবদ প্রিীর হয় নাছ  আি ছহাও দরামিা প্রমাি করিচ্ছর পারিচ্ছব না দ , দবদকতশা কাহাি 

কতৃশক কযন স্মৃর রেচ্ছেন না  বনয়ারয়চ্ছকিা আিও বচ্ছেন দ , দবদবাকেসকে, দ মন 
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কারেদাসারদবাকে, দরমরন বাকে, অরএব দবদবাকেও দপৌরুচ্ছষও বাকে  বাকেত্বচ্ছহরু, 

মন্বারদি বাচ্ছকেি নোয়, দবদবাকেচ্ছকও দপৌরুচ্ছষয় বরেচ্ছর হছচ্ছব  আি মীমাাংসচ্ছকিা 

বরেয়া থাচ্ছকন দ , দ ছ দবদযেয়ন কচ্ছি, রাাঁহাি পূচ্ছর্ব্শ রাাঁহাি গুরু অযেয়ন করিয়ারেচ্ছেন, 

রাাঁহাি পূচ্ছর্ব্শ রাাঁহাি গুরু; এছরূপ দ যাচ্ছন অন্ পািম্প শে আচ্ছে, দসযাচ্ছন দবদ অনারদ  

বনয়ারয়ক বচ্ছেন দ , মহাভািরারদ সম্বচ্ছন্ধও ঐরূপ বো  াছচ্ছর পাচ্ছি   রদ বচ্ছে দ , 

মহাভািচ্ছরি কতশা দ  বোস, ছহা স্ম শেমান, রচ্ছব দবদ সম্বচ্ছন্ধও বো  াছচ্ছর পাচ্ছি দ , 

“ঋচুঃ সামারন  রজ্ঞচ্ছি  েহাাংরস  রজ্ঞচ্ছি রস্মাৎ  রুস্তস্মাদরায়র |” ছরর পুরুষসূচ্ছক্ত 

দবদকতশাও রনরেশষ্ট আচ্ছেন  আি মীমাাংসচ্ছকিা বচ্ছেন দ , শব্দ রনরে, এরনে দবদ রনরে  

রকন্তু শব্দ রনরে নচ্ছহ; দকন না, শব্দসামানেত্ববশরুঃ ঘিবৎ অস্মদারদি বাচ্ছহেরিয়গ্রাহে  

মীমাাংসচ্ছকিা উতি কচ্ছিন দ , গকািারদি শব্দ শুরনচ্ছর পাছচ্ছেছ আমারদচ্ছগি প্ররেরভজ্ঞান 

রচ্ছি দ , ছহাি গকাি, অরএব শব্দ রনরে  বনয়ারয়ক বচ্ছেন দ , দস প্ররেরভজ্ঞান সামানে 

রবষয়ত্ববশরুঃ, দ মন রেি, রৎপচ্ছি পুনর্জ্শার দকশ, এবাং দরের কুহ  মীমাাংসচ্ছকিা 

আিও বরেয়া থাচ্ছকন দ , দবদ অচ্ছপৌরুচ্ছষয়, রাহাি এক কািি দ , পিচ্ছমশ্বি অশিীিী, 

রাাঁহাি রাল্বারদ বচ্ছিশার্চ্ািি-স্থান নাছ  বনয়ারয়চ্ছকিা উতি কচ্ছিন দ , পিচ্ছমশ্বি স্বভাবরুঃ 

অশিীিী হছচ্ছেও ভক্তানুগ্রহাথশ রাাঁহাি শিীি গ্রহি অস্ভবব নচ্ছহ  

  

মীমাাংসচ্ছকিা এ সকে কথাি উতি রদয়াচ্ছেন, রকন্তু রাহাি রববিি রেরযচ্ছর দগচ্ছে 

প্রবন্ধ বে দীঘশ এবাং কিমি হছয়া উচ্ছঠ  ফচ্ছে দবদ মারনচ্ছব দকন? এছ রচ্ছকশি ররনরি মা্র  

উতি প্রাচীন দশশনশাে হছচ্ছর পাওয়া  ায়— 

প্রথম  দবদ রনরে এবাং অচ্ছপৌরুচ্ছষয়, সুরিাাং ছহা মানে  রকন্তু দবচ্ছদছ আচ্ছে দ , ছহা 

অচ্ছপৌরুচ্ছষয় নচ্ছহ   থা “ঋচুঃ সামারন  রজ্ঞচ্ছি” ছরোরদ  

রদ্বরীয়  দবদ ঈশ্বিপ্রিীর, এছ রনে মানে  প্রররবাদীিা বরেচ্ছবন দ , দবদ দ  

ঈশ্বিপ্রিীর, রাহাি রবরশষ্ট প্রমাি নাছ  দবচ্ছদ আচ্ছে, দবদ ঈশ্বিস্ভবূর, রকন্তু দ যাচ্ছন 

রাাঁহািা দবদ মারনচ্ছরচ্ছেন না, রযন রাাঁহািা দবচ্ছদি দকান কথা মারনচ্ছবন না  এ রবষচ্ছয় দ  

বাদানুবাদ হছচ্ছর পাচ্ছি, রাহা সহচ্ছরছ অনুচ্ছময়, এবাং রাহা সরবস্তাচ্ছি রেরযবাি 
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আবশেকরা নাছ   াাঁহািা ঈশ্বি মাচ্ছনন না, রাাঁহািা ঈশ্বিপ্রিীর বরেয়া দ  স্বীকাি করিচ্ছবন 

না, রাহা বো বাহুেে  

রৃরীয়  দবচ্ছদি রনর শরক্তি অরভবেরক্তি দ্বািাছ দবচ্ছদি প্রামািে রসদ্ধ হছচ্ছরচ্ছে  

সাাংযেকাি এছ উতি রদয়াচ্ছেন  সায়নাচা শে দবদাথশপ্রকাশ এবাং শিিাচা শে ব্রহ্মসূচ্ছ্র ি 

ভাচ্ছষে ঐরূপ রনচ্ছেশশ করিয়াচ্ছেন  এ সম্বচ্ছন্ধ দকবে ছহাছ বক্তবে দ ,  রদ দবচ্ছদি এরূপ 

শরক্ত থাচ্ছক, রচ্ছব দবদ অবশে মানে  রকন্তু দস শরক্ত আচ্ছে রক না, এছ এক স্বরন্ত্র রবচাি 

আবশেক হছচ্ছরচ্ছে  অচ্ছনচ্ছক বরেচ্ছবন দ , আমিা এরূপ শরক্ত দদরযচ্ছররে না  দবচ্ছদি 

অচ্ছগৌিব রহহুশাচ্ছেও আচ্ছে  দবদ মারনচ্ছর হছচ্ছব রক না, রাহা সকচ্ছেছ আপনাপন 

রবচ্ছবচনামর মীমাাংসা করিচ্ছবন, রকন্তু আমিা পক্ষপারশূনে হছয়া দ যাচ্ছন রেরযচ্ছর প্রবৃত 

হছয়ারে, এবাং  যন দবচ্ছদি দগৌিব রনর্ব্শাচনাত্মক রে রেরযয়ারে, রযন রহহুশাচ্ছে দকাথায় 

দকাথায় দবচ্ছদি অচ্ছগৌিব আচ্ছে, রাহাও আমারদগচ্ছক রনচ্ছেশশ করিচ্ছর হয়  

১  মুডিতচ্ছকাপরনষচ্ছদি আিচ্ছ্ভব “দদ্ব রবচ্ছদে দবরদরচ্ছবে ছররহ স্ম  দব্রহ্মরবচ্ছদা বদর্ 

পিা বচবাপিা চ  র্র াপিা ঋচ্ছেচ্ছদা  রুচ্ছর্ব্শদুঃ সামচ্ছবচ্ছদাহথর্ব্শচ্ছবদুঃ রশক্ষাকল্পবোকিিাং 

রনরুক্তাংেচ্ছহা দরোররষরমরর  অথ পিা  য়া রদক্ষিমরযগমেচ্ছর | ”  

অথশাৎ দবদারদ দিচ্ছষ্ঠরি রবদো  

২  িীমিগবদ্গীরায়, ২  ৪২, দবদপিায়িরদচ্ছগি রনহা আচ্ছে,  থা 

 রমমাাং পুরেরাাং বাচপ্রদাবদ্েরবপরিরুঃ  

দবদবাদিরাুঃ পাথশ নানেদস্তীরর বারদনুঃ|| 

কামাত্মানুঃ স্বগশপিাুঃ রিকর্ম্শফেপ্রদাম  

রক্রয়ারবচ্ছশষবহুোাং দভাগগশ্ব শেগররাং প্ররর| |  

দভাগগশ্ব শেপ্রসক্তানাাং সমাচ্ছযৌ না রবযীয়চ্ছর  

ব্র গুিেরবষয়াুঃ দবদাুঃ রনগেগুচ্ছিো ভবার্জ্ুশন|| 

৩  ভাগবরপুিাচ্ছি নািদ বরেচ্ছরচ্ছেন দ , পিচ্ছমশ্বি  াহাচ্ছক অনুগ্রহ কচ্ছিন, দস দবদ 

রোগ কচ্ছি  ৪  ২৯,  ৪২  

শব্দব্রহ্মরি দোচ্ছপ চি্ উিরবস্তচ্ছি  
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মন্ত্ররেঙ্গবেবরেিাং ভরচ্ছ্া ন রবদুঃ পিম|| 

 দা  সোনুগৃহ্নারর ভগবানাত্মভারবরুঃ  

স রহারর মররাং দোচ্ছক দবচ্ছদ চ পরিরনষ্ঠরাম|| 

৪  কচ্ছঠাপরনষচ্ছদ আচ্ছে দ , দবচ্ছদি দ্বািা আত্মা েভে হয় না  — থা 

“নায়মাত্মা প্রবচচ্ছনন েচ্ছভো ন দমযয়া ন বহুনা শ্রুচ্ছরন | ”  

শাোনুসন্ধান করিচ্ছে এরূপ কথা আিও পাওয়া  ায়  পাঠক দদরযচ্ছবন দবদ মারনব 

দকন? এ প্রচ্ছশ্নি আমিা দকান উতি রদছ নাছ  রদবািও আমাচ্ছদি ছো নাছ   াাঁহািা 

সক্ষম, রাাঁহািা দস মীমাাংসা করিচ্ছবন  আমিা পূর্ব্শগামী পরডিতররদচ্ছগি প্রদরশশর পচ্ছথ 

পরিভ্রমি করিয়া  াহা দদরযয়ারে, রাহাছ পাঠচ্ছকি রনকি রনচ্ছবরদর হছে  ১  

  

————–  

১ এছ প্রবচ্ছন্ধ দবদ পুিািারদ হছচ্ছর  াহা উদৃ্ধর করিয়ারে, রাহা মুি সাচ্ছহবকৃর 

রবযোর সাংগ্রহ হছচ্ছর নীর হছয়াচ্ছে  
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